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nnı ed' P arının tesirı de. J •· · · b .. 
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ll~ların l~n__iden ı:trilik baskı~ %tıgı sıy.ast toplantı dun aaL -:,;:::;s;; 
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;ıklınd 1.· • 1 uıgı Ha.}ri Ya · a..ı rna)etlt.r d • _ . man ezeumle şunları ~ mu?, ogru SO.}lcmı t r: '-

nu ·uaııerin hlr kı mına ıCğ • •- Dört ene C\\e na ıl i- ..;. ~ •IV,.•t•• 
L ~ı!ııuıti gere gere <·tvap Hıiıosi: ~n _re~ nizle lkudara geldık~e. ~~'""-••' 

ıı:, dersiniz ki: ugun de ayni ı:urur \"e sevuıı:-
a;- 'J urk kadınlan umumı hı. le ~e ap \'eriyoruz. c H. r. 

ta ~ok faal rolleı·e ;ahip b • bugun muhalefet ..,az fcsını bi- ,_....., .. . ,.,..., 
unu)orlar. '.'\lillehekili lı ' k' u le .} apamı~or. füı:im kendileı ı. 

}"Ukat, doktor, miıhendl• ın~ımını, {Of'\;amı Sa: ; sü: 1 ıh'I 
1 uraat ıniitt.h· • ar, • 

( tiyle J. d a ~ı~ı. ıııeuıuı· sıfa• • 
kal a ııııarırnuı n vatani ala· 

arından m 1 " . T b e . ' f: h faalıyetleı in. ra , 
ku~· ~alı.~r \e dıirüst çalı ına zon un 

ı re ltnnden \Ok i tifad d' 
oı ~Oru1. Kadınlarımııın u:ı:~= En cani .. 1 . 
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ırll'rın au 1 ,. k • ırE''f ı İYa i , . ' 1• n or. Kendileri " •" AI, AYDA R 

<' lla\: ~ :ıdarı hautıı tniı ıni ''1'\s \ah llttrtlndtn 

. lar. ~~ b~~n ;ılıibl bulıınu)oı- Tıab1.on. lO ~ 1954 eçım'e. flu~u ı 
rn ileri mdan b:ııı abalarda tının mem ekette <'n tctın art- ---

o ne ıe re~tel.;~Ueıin hile iin[ı. !ar a tında cert') an edeceğı \er B. . 
tm u1unu~oru1~· nt'residır dı~e orar anız. b~na Jr JDİIVOJI 

*an unıhur~t:lsimiz Celal Ba)ııı ın tereddut uzce Trabzondur ce\11· e7 
aı '-unla tnt'.~ıka 'Yabatinde bütiın bını \Crebılırım. Çlınkli Trabzon d k 
2~ ~<ln ıt ;;<>Ylemekle kalmadık. Ra 1950 \C onu takip eden dörtse. ve e parea 
i Turlı; • . •de 8ayar 'l'ürk kadınını ne zarfında siyasi hayatının en .. ,. =-

dolarlık 
tahsisi 

• anne ıni te büviik 1 ·' <Denmı 6 ,.. r · 8 k I 
~ ~I .\~erikada §Cl'ef ~C v:~:l')I~, . dl: u: l efe) 1ı l(Qfet a an iği, bunlarm tahsis Şekli hakkin-

~' CD\ il etti h t ft • cJ b • ' 
.)hürmet kıı; er na a il'vgi 'e • a " teblığ yay1n/adı 

he . andı. Bundan ba ka 1 ·ı • 
d
l la~:te ... ~~bit b
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ulunan te Yalçın- sçı enn Aıudolu Aianu 
"tunıı' ı:.rıtnlerın çok haksız bü· , • Ankara lj - Ekonomi ve Til 1.000.000.- do'arlık i7-820-
ı·"r ~rına maruz kalan Gı • lf d . 

1 
cııret Bakanhğı. dı~ ticaret i~le 00-4243 sayı ı blr tedarik mü-

/. >;!b~·e _Enstitusü liidiirü R~ a esı a 1 nd f rine dair dünkü m"ihle 496 sa· aad<' i ağlanmı~ , e bu mü:sa· 
o da edıde Baha Pars, merika- An yı!ı .u sirküleri çıkarmı,tır: ade tutanndan üyeler ara::ıın-

• Jd urn~mt bir haHanhk u)an· Anka 10ı.anı ~Juı!l 1953-54 F. O. A. pro;ramla- da taks:m edılmek üzere: 
ırı-l~dı. Oğrenciteri 0

ara ında hem f•ndan r;. ı - Ba~ı ışçıler tara. rı çerçe\es:ndc Amerikad n 400.000.- dolarının kolad'a 
' t.r. he~. hcnı kız bulunan bu •·adar c!cstekl"~erukan ı çı adaylarını kamyo d k t h u ını b'ı t bl _ • -.... omıte~ı hakkında n. ;>e e parça arı ıt ali (k:ım)on. otomobil liıstık acen· 

i r er Ye mues e e j. sa\cılık dun takı maksad:?·ic muka'.:ele siıre:;i taları dcrneğı - I::ıtanbul) . 
4 ııi: ba&ına ~i_r kadın terbiyeci• tır. Haber aldığım~aıa ba lamıs· 30/3/l9_J4~30J9/19.J4,. mal tes- 203.300.- dolaı mın. opllid'c 

'111Ühl:i eçıucsının Amerika için de eılık komltenın cemz:ı.ı gleor~, say. h~~ sUrc. _30/3 1 l9.J4--30/9 (olo yedek parçaları \'e lc\•azımı 
• nı \e fevk· l'-d b" )et I kanu 19 - a hl d ., Hldıcı h a .. e ır ey a. nuna a) kırı hareket etr~· ı" aa t rı erı arasın a ol;ın CDl'\lmı sa 3 Siı: 7 de> 

er tarana söylendi. ccsine vararak k . ı.,ı net - -:::-----------__:~_..:.::.:...:.=:.:....:.=-:...:.:.::....:..::.::...:_ 
. h k. . . omıte kurucuları J t buJ'd 

" Dı er •aranan §unu inkir et. ıa~a~~n-da hır i<fdianame hazır- S an a, kahve 
ra i ~=ce .. i~kan :vok \i demok· Komit~ ~~~~~~~~~ S:\'k_etmistl:. 

'ltahk k~~~~·elt bt~le ı·b~de bir tılığa eclbedıler;!, ha~~r~:~ ~:: dar•-~. basladı 
O ıtelen ,.e b" t ıı ı oı ır hale k!li:atı ıçın ifade•erı al • .a..ae -> 

1 l.; ır ııraftan da kınl ınmı~ur 
; ... ::1:!'uk f~a.t kaynaklarından M" -o- Kilosu 15 liradan kahve bulunamadı. Salıya 

re 'n ı:erııı ı.: " taassup c:e IQfO Sf f.. - k d k h ıd ba~:nıarı. kadın inkılAbına kal'~ a USU O ar a Ve dağıttf ması muhtemel 
1· lar ınuhıUrrde muvakkat ha kı• T d"k istanbul'da kahve darlığı ba~. mustur. Öğle yemeğini dı~rda 
5--"° rası~~;at~ı tır. !llemlekctin 11- as 1 edildi lamı~tır. Satış dükkanlarında, yemeğe alı mış olan iki :ı:at Be-
~ fetiue • urasında umacı ktya. otellerde 'lie kahvelerde kahve .} oğlu"nun blitıin lokantalarını 
e cü~·o sokulınu kadınlara ra t A k Axıu bulunamamaktadır. Bu halin ö· sıra j)e dolacmı•'ar 'e nihayet 

" ruz. Bu kı r · •· . n ·ara 10 - Ekonomı· .. e - .. d k" haf i " i1' ~ 'e .. u .. 
1 

in ya. etın &adının Ti"• t 8 k • numuz e ·ı ta çınde de de· fincanı 50 kuru"tan olmak üze· 
~ ..... s n a .... re a ·an.ıfı tarafından ku d " li, -uh•ıtt it~ ıyle eçilmc<li• rul ı· \am e eccği söylenmektedir: re, kahve satan bir lokanta,_ra 

aı e o kl ma p anları,. hazırlanan Uı"g· K l t 1 d • ba ,_ ru enen gerilik _ 1 k m a lVe sa ıcı arın an baııları, 1!irmi !erdir. 
ııı; •ısının nette i d ı:. 4u ucın u te~kilııtının s•ftttisil k h . B ... ~ $ kadını e ol uııu• aynı bu il "" • ·a \Cnın el""'ı)e tarafından Fındıklıdaki kah,ehwc.crdcn 
:a •nn dft,_a h"' hl mı. n ta. dik edilmı .. tır. "10 c-alı'a kad d - t 1 ğ ~ ıidi"ft• ..,, • ur. r muhite ;ı.. li " °' "' " ar agı ı aca ını \"e bir tanesı"ndc de bo··.vlc bır ha· 
1 ,. ........ u:ı:erıe b ...,on ralık ermav. e ~·atırı'a. k h h · tir- .. ler:ı' , rın_e ır manto ge. k 1 " ·a \'C.} e nar konulacafını be· disc olmuştur. Kah\e kıt'ın,ndan 

'"" e ... ca • o an teskil tın bılhasc:a .. 1• t · 1 d" :. tt tiyıc liabitt" .,enı~ ndes almala· da m_adde.lerinde vtizde 30 ~.ı ) an e mış er ır. Kılosuna 15 li· habersiz olan kah\•cci. mı:şteri· 
1 Siy i ır. 35 nısbetınde bir ucuıluk hu- ra verildi fi halde kahve bulu. ]erine kahn• 'erm<'kl ~ rlcvam 

J; fı:ı· as te~kiıat içindrki kadın ı · nanıamı~tır. rdı"ne"'. s. tınhr>ı<'n<'n :ı'. •~terılcr, 
ııt;ı • ıyet\erine ı ı· • su e getırcceğı mlıtc.lta ~ıs'at K b . ı·k - ' . 4YlltUhaıer e ıntt, D. p, nın tarafından tahmın cd lrncktt-rlir. a vesıı ı. yuzunden ~ehri- bunun tındık kabuğu i e vnp.1-

j / ıtanberi ette olduğu zaman- -:--------~.:...:.:::::.::.:.:.:~..:11:.:.11'.!· z~de~b~ir~\;:·a~ç'....:ent<'re:;an \'aka ol· dığını niha~ et :ınlıy:ıbilnıi-lcrdır. 
lı'" lstanb 1. artmamı • eksilmiştir. 

f r 
bü .. u Ankara ve İmıir ibi 

[ 1 tan~ ~thirlerde blle kadın \-a. 
~ın roıü ıtittikçe silik bir 

llçıC - <neumı Sa: 7 Sü: r; de> 

ı : 

l Ga%eteıni% B11gii11 1 

Körlü 
dün 

Partisi 
il cin 

·cumhuriyet Halk 59 ildeki Partisinin 
adlarını bildiriyoruz adaylarının 

C.H.P. D.P., 
yaruı 

ve 
Seeinı 

C.M.P. aday listeleri 
veriliyor 

Ruuı.ı ~lubablrınıbdeıı 

.\nkara, 10 - Parti\enn se
çim listeleri nihaı şeklini alnrş· 
tır. Köylü Partisi aday liste.ini 
bu,Un Yıiksek Seçim Kur•ı!una 
'<'ı·ml}ıir. Diğer partiler de a
day 'istelerini pazartesi gJnü 
kurula tevdi cdccPklerdir. 

Ha'k Partısiyle c. ~ı. P. nın 
li:;te:eri tanıanı:anmı tır. 

<Deumı ~a: 6 Siı: 4 ıle) •• 
Türkiye Köylü 
Partisi adayları 

\naC:olu \!an>1 

Kuruluna 
~ 

Ankara 10 - Yük~ek eçim 
kurulu ba kan'ığından gondc
rilen KöylU Parti 1 mılletvekıl Kö~ıü Parthinın ~t')han ada) ı 
ada~· Jı t<'-1 a ağıda "O tcr•lmiş Dr. Crımı l'ıirk 

İ tanbul C.11.P. adaylarından 
Rifat Onat 

Antal)a C'.11.P. ada,·larından 
Ur. Etht.nı A!u 

tir: ---------

Kazım J\r~·~:nk~~1nkırı millet-\ SEÇİ MLERI N ARI FESİN DE 
vekil . Kemal Aıakurı: Çankırı 
milkl\'E\kili. Osman Dv.ıı~nıaz. 
Enıek' ı öğretmen. Tahsin De
nıirqy: :\Tuharrir. Tıirkiye Ya
' ıne\'J ~ahibi. İhsan Okta~: Cıft 

< l>l'\'aını Sa: ti su: i ele> 
--il---

BURSA 

İııegölde partililerle ınünakaşa: 
Helvayı kim iyi pişirir ? 

Maresal Tl.fo'yu İnegö:de bir kah\enin önline Y .\ z .\ x : mek üzeıe e\c ('\'e <. çekmiş, 
, iskem.elerı attık ve bir hal. zaten i) ı:ı et alnkasi) le be.r:;ber 

·ı b l'd K" .. , .. :.a kurduk. Ha'kamız ı:ıttikı;e J\. E. Y. kendisind<' airık huundu~u stan U a opru U \geni ledi. D.P. li. C.H.P. li. C'.. için _polıtıka ıhtıra. ına kart !:.er-
~I. P. ı ve müstaki \'atanda~lar bet'ı .. . Ha k Partı ılt'r ara ında 

K 1 k bir araya top andı. İnc;:örün s • • alib re te'i ~~r, )eğenı Hanna a rs f ayaca ya i hayatında bir o:ıdaj \'l:il· ı ı Mı lct Partı. ının Bur a ada) ;;.· 
• A:S", mak için mtikemnıel bir fl'UP··· ı day sıfati) e yoklamaya girmek rındnn Top antımı,a iştirak e-

.\nkaı a ıo _ \'ugo 1.ıv)a Fe- [)emokral'ardan ismi hatıl'ıır.da uzcre iken hizipçiliği \'e ı çe er ~en dığer utanda ldrın adlarını 
deratıf Halk Cumhurı) eli Cum ka"anı A\·ukat Kemal Öz.ıı;en ..• ara ında rekabet çıkmasını ön·r. <Deuuıı ..;a: 6 .su: 1 d') 

hurba kanı :ııarc al T to pazar-, 
te~: giınıi t~ıanbulda büyük bir 
törenle karşılanacaktır. 

Bu ık~am 20.50 de Dı~i~!el'i 
Bakanı Fuat Kopriıhi"min ba~
kanlıgındaki bir heyet Marc~al 
fiıoyu karsıl:ıınak uzcrc btan
bula mütcveeeihcn hıucket et 
mi~tir. Tıto. Ankara) a beyaz 1 
trenle gelecektir. Kendisini kar 
~ılamak içın miıstesna bir pro: ı 
l'am tertip edilmiştır . 

'fno \'C Dı,işlcrı Bakanı Ko
ca Popoviç Ankarada kaldıkla 
rı mliddetçe, dışislerl köşkünde, 
re!akatındekl'er ıse .\nkara Pa 
ıa~ta ikamet edeceklerd:r. Misa 
fırlcrimiz htanbulda Dolmabah 
çe ara:, ında kalacakl:ırdır. Ay. 

<Deamı Sa: i Su: ti daı 
--o--· 

Savcı, Musaddık' a 
Yalvanyor 

~ ~ Ol llltd PrtH 

Tahran 10 - Eski ıı·sn Bas· 
bakanı Musaddık buı:ün öğleden 
.ı.onra Askcrt Tem)İZ Mahkcmeısi 
huzuruna çıkma) ı r<'ddetmiştir. 
Askerı Sa\cı Aıcmudeh, l\lusad· 
dık'a ~ah·armıs. hatta a)akları
nın a'tını öpm<'~ i bılc teklif et· 
miştır. Askeri Sa\ t'ı. ~ıusaddık· 
tan sabııhle) in başladı ı açlık 
grevinden 'azgec;mcsi ıçin rle 
bir saat ) ah·armıştır. nundan 

onra toplanan A keri Tem} iz 
~Iahkemesinc sa\"cı vaziyeti izah 
etmiş \ e mahkeme celsesi ) arı· 
na talik <'dilmıştir. 

?\Iusaddık. tahkikatın öı1bas 
cdılmc,ini protesto ıçln p~·lık 
gr<'\ i yapmaktadır. 

-o--

Adana' da milli 
Takım güreş 
Seçmeleri başladı 

AD:\".\:\' \'ELİ K.\:SIK 
\'atan ıuı llt1tllndtn 

.\dana 10 - Türki:,e millı ta· 

Amerika, Araplarla 
israil'i ikaz etti 

Batı'nın zaranna Birleşik Amerika, bu memleketlere, 
olacak yeni savaşa sebep olmamaları ıçın 

değiştirmelerini istedi 
siyasetlerini 

il 
~uodat~d rruJ 

Da:; ton <Ohio). 10 - R.r e- le 
-------- Amerika Dış l~lerı .Bak:ııı ıgı 

, 

Yıldız Teknik Okulunda dun dtnlere dtvam edılirke~ 

T. Okul öireneileri 
derslere girdiler 

Milli Eğitim Bakam, yeni Teknik Okula kabul 
sisteminin düzeltileceğini vaacletti 

Temaslarda bulunmak üıere !K;-
Ankara'ya :iden Teknik Okul 

necektır. Heyet Haydarpa5a is· 

Gunry Asya. Ortııdoğu H! \.frı· 
ka 1 'eri Bakan ~ardımcı ı Hen
ry R\ roade braı '<' komsu,u 
Arap devletlerinden batının ıa· 
rıırına olat'ıık ~eni bir harbe gı
r· -nıc•y• önlemek iç.n bugünkil 
siyasetl<'rİni değiştımıc'erıni J~
tcmiştir. Byroadr gerek l rııi'i 
ve gerekse .\rap ınem'e'ketlerıni 
gözeten be ınaddclık bir Anıt· 
rika taraftarı siya et te'klif et· 

\e bunun Ortadoğuda sul
korumak için en 1) i yo• ol· 

<Ur• ft~· 'ft =~ "ii : 1 de) 
-o--

Yabancı sermaye 
Yaflnm teklifleri 
Artıyor 

Husu 1 :'11.ıhabırımlzdtn 

, kım ;üreş seçmeleri bu~Un e~ki 
Halke\ i salonunda vapı!d ı. :\Iü. 
sabakalan çok kalabalık bir" se
yirci kiitlcsi takip etti. Xetlce· 
lcr t-öylcdlr: 

52 ki10: Ahmet Bılek Cİ~tan· 
bul). ;\Jüslim (Gaziantep) 4 da
kika 35 saniy<'dc tuşla; Abdur
rahman Çay (Seyhan), Ahmet'e 
(Amasya) 3 dakika 47 saniyede 
tu~la; Hilmi Demira~ (Tokat), 
Turan Kurt'a (Ankara) 48 sa· 
niyede tu,la; Hllse:,·in Akbaş (An 
kara), Xuri Çakıcıya (Kocaeli) 
13 dakika 45 sanh·ede tu la; 
Kemal Özmen (Çorum). Ha il 
Gedik'e (Kon)a) 6 dakika 45 

öğrenci herefi buı:ün trenle clö· ı Kazada 14 yolcu 
tasyonunda arkadasları tarafın. Yaraland 1 
dan karşlıanacak \e Taksim A· 
nıtına bir çelenk kon3caktıı·. 

l\Iilli Eğitim Bakanı Ankara'd:ıı 
öğreneilet·in müracaatlarını ka· 
bul ctmi~tir. Buna :örr,, Teknik 
Üni\·ersitede açılan 1'cknik O· 
kulun öğretim süresi 4 ene O· 

laeak \C ~nde 8 saat der:; oku· 
tutacak ve okul bir yliksck tah
•11 olacaktır. Verilen teminata 
~örr ii e 10 uncu ınıftıın okula 
kabul i,i önümUzdeki öğretim 
yılında muhakkak halledilecek. 
tir. 

llusu5l ;11uhabırim11de!n 

Adapazarı ıo - htanbul'dan 
aldığı 36 ~ olcu ile Ankara'ya 
gitmekte olan Ka):ıeı·i 762 plaka 
sayılı otobUs dün :ece abaha 
karşı Arifiye köyü civarındakı 
Kalaycı bayırında deni!m ı ir 
Yolculardan on dördü a~ır u· 
rette ~ aralandıklarından bu sı· 
rada oradan ı:eçmekte olan bir 
vasıta ile .ehrimiz Memleket 
Hastahane ine ı:etiri!mistir. 

Ankara 10 - Yabancı Ser
maye~ i 'l'c~\'ik Kanununun ];a. 
bulünden bu yana l:CÇen muddet 
zarfında ıncmleketımızc .. erma· 
~ e ~ atırmak lizerc miıracaat r 
den fırmaların ;. ekiınu 150 ~ i bul 
mu tur. Bunlardan oturuoun 
mUracaatı tetkik cdılmış 'e Ba· 
k&nlar Kurulu kararı~ c ) urdu
muza serma~ e ) atırımları yap· 
ma arı kabul o'unmu~tur. Bu 30 
Iırmanın muhtclıf ış sahalarına 
\'allrdıklaı ı ) abancı ı;ermli\ e 
mıktarı 26 958.480 Türk liı"a~ı 
tutmaktadır. Bu miktara ~eril 
:ıcrma~ eterin i tırak! dahıl drğil 

(Dt'\'amı Sa: 6 ~ü: 3 dr' 
. -cı·--

Baransel ve 
T unaboylu' nun 
yeni vazifeleri 

Miivezziinizden 

t 4t:: .. :::::::::=:::::=::;=:s=te~y~in~i~z==== 
A-~--~~-

BASIN BALOSU - fst:ıııbul Gaıele İl c . 
bu yıl Dolmabahçc Sanıyının ı ed ers emıyeti tar:1fından her yıl tertip edilen Basın Balosu 
dar devam eden Basuı B·'·: uaye e alonunda u~l~i tir: X li bir hava içinde sabaha ka· 

-wı.a bcı l'U raim.de &oriileıı ltalyan ariisUeri ele katıtmıılardu·, 

saniyede tuşla; Ayhan (İzmır), 
dlhan'a (Sivas) ittifakla galip 

<DenDU Sa: '1 Sü: ' d•> 

Yıldız Teknik Okulunda öğ
renciler on bir ıündenberi dc
um eden protestolarına son ve
rerek dün derslere ı~Ierdir. 

Otobü ün süratle ıittfği bir 
sırada kumsal olan virajı döner
ken soforun direk.)iyona hAkim 
olamamasından kazanın vukua 
,ı:elldiği anla~ılmı:;, tahkikata baş 
lan~. 

\nadolu AJ:ınJJ 

Ankara 10 - Birınci Ordu 
.Müfettıfl Orgene!·aı Nurett ııı. 
Baransel'ın Kara Ku\\etlcri Ko· 
mutanlığınıı, GeQelkurmay Ha· 
rekat Başkanı Kor:cneral İsma
il Hakkı Tunabo)lu'nun Bir)nd 
Ordu Mıifettisliği Vtkllct~ue J. 
~inleri yüksek tasdika jktir.an 
et.mlltir. 
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Din mulavassıllar1 
~ü-rriyeti hakkında 

;~.~::~~~ r ECVET rA:~RESİJ\' il gırmek iste· l 
)enler kiıfır '-------------------------

enge'. insanın 
Tanrı ına kar· 
şı :::o-tcrmeğe 
mecbur o duğu 
bağlılığı orta
da nkaldırabı-

sa:>ıtırlar. Zıra dindar ık Tanrı 
ile kulları arasındakı bır key. 
fı~ ettır. dı) en Ce\ det Paşa, 
asırlarca de\Sm eden mıstik 
devlet hııkımi~ctinın bel!ibaşh 
temel dıreklcrindcn bırine, 
Tanrı - Kul münasebetlerini 
tanzim etmekle mükellef olduk 
Jarını iddia eden ruhban mıies
~esesine, hakikaten bü\ ük bır 
darbe indırmlştı 

Buna rağmen darbe daha 2i· 
yade frkrı olarak kaldı ve tat
bikatta )apılan \'e ,>apılmasma 
ga)ret edilen ıs'ahat tam bir 
mu\•affakı)ete erişemedı. 

Erişemedi, çlinku, asırların 
arttıra arttıra ~etirdiği \'e in
sanlara dünyadan ayrıldıkları 
zaman gıdceekleri ) er hakkın
da malümat vermek suretiyle, 
bı.r nevi mutavassıt rol oynayan 
muayyen bir sınıfın menfaat
leri, memleketin yüksek men. 
faatlerine o ı:ünkü hava icınde 
daima galebe çalacaktı. ~ite· 
kim malum hAdiscler birbirini 
kovaladL 

Ta 1928 yılına )ani Anaya
sanın deği~irilmesine kadar 
bun ar kah baş kaldırıp mem· 
leketi içerden vurmağa, kAh 
perde arkası çalıııarak mide
ciklerinin fodlasını temin et· 
meğe uğraştılar. 

Türkiye'nin lliik bir devlet 
haline geldiği bu mesud yıl
dan sonra ıse her sev düze!. 
mıştir denilemez. Kubilay'ın 
katlı Mdisesı ) o baz reaksiyo
nunun bır ufak denemesi ma· 
!hb·etinde telakki edilmelidir. 
Yer yer gıirülen, fakat Kubi!Ay 
!hadisesinden sonra çok mevzu 
kalan ufak tefek hareketler 
yine enerjik mıidaha' elerle on
lendi. 

sert çıkışlarla. devlet otori
tesinin kar ısında hiçbir şey 
yapılamıyaca~ını anlıy an yo· 
baz zihniyetin, daha sonraki 
metodu, yeşil ba)Tağın meydan 
lara dikilmesi teşebbüsünden 
çok daha sınsi 'e çok daha teh 
lıke idir. LA!kliğın dinsizlik ol
duğu propagandası. fısıltı ga. 
zetesi Halinde ya~ılıyor, dinin 
de~let işinden a:> rılamıyacağı, 
devletin dıni temeller üz.erine 
oturtulması Jaıım geldiği ve 
Jliik devleti idare edenlerin ka
fir oldukları millete telkin e· 
dilmek isteniyordu. 

B i hassa dev adımlarla ilerle·, 
yen Garp medeniyetinden 

memlekete gelen yenilikler, 
muhafazakAr ve maalesef cahil 
kaldığı ıçln muhafazakar halk 
kütlesine bu ıddıaları ısbat et· 
mek üzere gösten en misal!er
dı. Bu arada ba'Zı müne\'Verle
rin bile lAikliğı gıi)a ılml ba. 
kımdan tetkik ederken )anlış 
'bir yol tuttukları zaman zaman 
gorülmllştür. Terim olarak !Bik 
kelimesini, •L:ı-dini • dınle a
lakası bulunmamak şeklinde 
anlıyanlar. izahlarının sonunda 
lAlkliği dinsizlikle birlcstiren· 
Jer, dolayısile fodlacıların Ami 
) Ane fısıltılarını kuwetlcndır
mekten ba~ka bir sey yapm:ı
mışlardır. 

Laikliğin bir mırıhep olma. 
dığı ,.e sadece tatbikattan, tec· 
rubedcn elde edı en bir usul, 
ibi.r sistem \'e naıarllikten 'Ziya
de ameli bir usul olduğu, her 
nedense bu sııbi ıe\'at tarafın
dan anlasılmak istenmemiştir. 

Haddizlıtında dın ile devlet 

TEŞEKKÜR 
Adana'da yünklu acısı ı.:çalt lta

zuında ıcnç ynpnda dlınyaya ıöz· 
ıertnı yuman bedbaht o&ıum anı
kat Dündar Arıkoaıu·nun hıız1Iı a
kıbetinden blzlert ynkın ve u aktt.n 
teselll n ıeııranart1ıe acımıza ışıı
rak eden dost, arltadıış ve J'llkınıa
rımıza aaygılarımın teşekkür ederim. 

J:ıkl Seyhan mllletvd;lll Damar 
Arıkotıu. 

işlerini \'e daha fenıs ~ekliyle 
dıin.>a işlerinin a)nlması diye 
tarif edilen ltılkllğln, bir ta· 
raftan din müessesesini temiz 
\'e pak şekli)le muhafaza et· 
mek ve diğer tarafta dlln)a is
lerini mistik engel'.erden :kur. 
tarmaktan baska bir gaye i 
yoktur \'e olamaz. Böylece la
iklik, La-dinilik \'Cya dinsiıllk 
değil, dinin, dünyanın hare· 
kelli \'e i(ürü:tuıu ı:idisi ara· 
sında istismar edilmesini ön· 
leyicihk, dola~ ısiyle bizatihi 
dinıliktir. Ve Hazreti Muham. 
med de bir hadisi ile laiklijtin 
esasiannı ilk defa vaz'edcn in
sandır. 

Di)Or ki: 
•EY müminler! Ben de si

un iibi bir insanım. Siıin gibi 
ben de rey \'e içthiadımda hat" 
da, isabet de edebilirim. Bu 
sebeple, size dininiı.e dair bir 
şey bu~-urduğumda onu işle
yıni.-z. Fakat dün~a işlerinize 
dair re') imde bir mütalaada 
bulunursam, ona uymak zorun
da dcğilsıniz. Çünkü ben d~ 
sı'Zin gibi bir insanım. Sizler 
dünya işlerinizi daha i.> i bi
:ırsiniz.• 

Büyük İslfım Peygamberinin 
laik sıstemin esasını ortaya 
koyan bu mühim htıdlsine rağ 
men, Tanrı ile kul ara_ında ta· 
\'assutta bulunmak isteyenler, 
şunları soylemektedirler: 

cHaıreti 1\Iuhammed' in dün. 1 
ya işleri dedıCi. Kt:r'anı Ke. 
rim'de ~azı ı otan e asların. 
hükümlerin haridnde kalanlar 
dır .Kur'anı Kel"im hukuk :.is
temini vaz'etmiş, mall 6iste

mi vaz'etmls ve niha~et dev
let sistemini, askerliği, maari
fi 'e akla gelebilen bütün e as 
ları \'az.'etmiştir; amel edilme· 
sini emretmiştir. Binaenaleyh, 
bunlar yapılmalıdır:• 

İlk bakışta müminin temiz 
,e saf inanışının ifadesi gibi 1 
nönılen iddianın, Osmanlı ta
;ihinin tetkikinde memleketi \'e 
mıllcti nerelere suruklediği ve 
bu uçurumdan nasıl kurtuldu. 
ğumuz ıcumlcnln malumudur. 

Nasıl denılebılır Ki lluku~ ka 
idclcrı bundan 15 a ır ewel 
vaz'edilcn kaideler olsun? Her 
gün ilmin ı ıcı altında gcli en 
'e mütcmadı~ en dcği en cemi
yet ha~atını mücy)ideli bır şe· 
ki:de tanzıın eden hukuk mü· 
essescsı. değişmeyen kat'i hü
kıifHRfflc nasıl bağlanabilir? \'e 
yiıft!I • lfllfe'n güne gel!şen as
kerlik. harb usulleri 15 asır 
evvelki kaidelerle nasıl bağ. 
daşabilir? 

Bu misalleri çoğaltmak ve 
cemiyel hayatındaki biltün mil 
cssesclerde tatbik şeklini dü
şünmek llaueti Muhammcd'in 
hadisindeki ana fikrin, tama
men başka ve vaz'edllcn siste· 
min tamamen UHk ve tekamül
cü o'duğunu ortaya çıkarır. 
.siz dünya ı !erini benden da· 
ha iyi bilirsiniz.• diyen büyük 
Peygamberin bu sözüne karşı, 
.ııayır. biı insanlar dünya !~
lerimiz.l bilmeyiz• şeklinde bır 
iıldiada bulunmak dini tevaıu 
değil, doğrudan doğruya J~az. 
reti .Muhammed'in şah ıyetıne 
hürmetsiılık ve dola) ısiyle din 
sızliğin ti kendisidir. 

Laiklik bir sistcn1dir. din ile 
de~ Jet işlerini, dünya isıe· 

rini bırbirindcn ayıran bir sis· 
tcmdir demiştik. Laiklik, bu 
tefrik esnasında aynı zamanda 
\icdan hUrriyetinl de vaz'ct· 
mekle. en mUh!m for.ksiyonıa
rından birıni daha yapmış olu· 
,or. Mümin. inanmakta ser
best olmak ister. Dindar. iba
detinde serbest olma'k ister, hiç 
bir otorite, hiçbir tazyik, onun 
itikadına, inanışına, ibadetine 
engel olmamalıdır. Çünkü bu 

TÜRK TİCARET BANKASI 
Fi ........ _LI AJANSI 

Yarın hizmetinize giri} or. ·-~-
Hesap Açtıranlara Zarif Hediyeler 

F E T İ H ve C U M H U R İ Y E T 
Altmlarından Zengin 

• 
ikramiyeler 

Açtıracağınız hesapla 

soo.o O LİRALIK 
Umumi kesldelere de dahil olur uın11. 

W:l:Ji•10Je•!•it·w·•~11;w3ıı;t·•;ııı;n;t-J01M 

TÜRK İCARET BANKASI 

lir. 
Bırakınız. minnet ve şukra· 

nının ifadesi olan ibadetın şek 
li hususunda insan hiir kalsın. 
Eğer bu ~ekil yanlı.sa Tanrı 
onu cezalandır:ıın. 

Kul na-ıl olur da Tanrının 
,·ckiı.letini taşımak iibi ken
dinden menkül bir imtiyazla, 
diğer bir kulun ibadetine, iti· 
kadına karışır? \'e karıştığı 
takdirde bu, Tanrı~a karsı gel· 
mck ve doğrudan doğruya ka
firlik olmaz mı? Fakat bunu 
onlara. o din komb)oncularma 
anlatamazsınız. Onlar bu uğur
da kAiirliği bile ı:öze alırlar. 

Vicdan hürriyetini, dolayı
sb le ortaya çıkarmış olan la
iklik hiç şüphesi'Z eki ilmin, fen 
nln, sanatın ;:elişmesinde en 
bü)-uk ro:U oynamaktadır \'C 

O) nayacaktır. Zira llıiklik bir 
oluştur, tekamülün neticesi· 
dir. \ 'e insanlar mütemadiyen 
daha iyiye, daha güzele kosa
caklar, donmus kaideler onla
tın ancak manevi hayatlarını 
be' ki beslemeye yarayacaktır. 

Hür olmak için, \'icdanının 
sesini dinlemesi ve \'İCdanının 
emrettiği 5eyleri l apması la. 
'Zlm !!elen insanın karşısına 
cdini• sakaf altında çıkarılan 
bir takım hurafelere inanma. 
mak, herhalde Tanrıya yapıla· 
cak ibadet kadar insanı uM
lc,ti.rir. 

l 

i~!-~~~.~ 
Urla'nın 
kurtuluşu 

3t ) ıl ene! bugün, 11 !\'i-
~an 1920 de Urfa dil • 

man istilasından kurtulmuş 
tu. o~manlı imparatorluğu 
Ririnci Cihan harbinden mağ 
liıp olarak çıktığı zaman 
mııtart"ke hiUdimler:ini ktn· 
di moııfaatıtrinıı u~du u e
kilde tef.,ir eden ingiliı~r. 
1919 ) ılı O!'al.. a~ ınılan iti
baren Urfa, )tara~. ,\nteıı. 

Atlana '" ha\ ali ini i~gal rt. 
mi~lerdi. Bilaharu l'ran~11ıar 
la anla arak )fu•ml \ ~ lıau

lisi kendilerinde kalmak ~ar
tiyle crnup 'ita) et ll•rimiıi 
Franı.ıı.lara bıraknıı'ıl;ırdı. 
Fransızlar 1 Kasım 1919 da 
Urfaya girmi~leı·di. ,\ılana 

mıntakasında olduğu gibi bu 
rada da yerli hrhtiyanıaı·
dan gönüllü birliklrr kııranık 
~lü lüman halk;& tNa\u1e 
ba'jlamı~lardı. 

Umumi harp ) ıllarının acı. 
sını )a~ı)an \(' evlatlarından 
bir çoklannı muhtelif eep· 
heltrclt ~hit \tren ırrraıı· 

tar, htila ftlaketi kar~ısında 
hiç bir zaman boyun eğme
mi ltr, kadını ihtiyarı, ço1u. 
ğu ,.e çocuğu ile ınfü·adeleye 
atılmı(ilardı.. l'eragatıe dö· 
ğü$muşlerdi. 9 Şubat 1919 

da ba'ılıyan mücadele 11 ni
sanda zaferle nihaytt bul. 
mu., Fransular ehri terke
derek gitmişlerdi. 

Kahraman Urfalılar. bar
ramını1. kutlu ol un. 

F. F. TÜLRE~TÇİ 

tonunda güneş içinde kahvaltı 
ediyorlardı. Katedral pencere i 
kadar yüksek olan pencereden 
yakındaki yfıksek bir kayalığı, 
beyaz bir fonun bnündeki ko· 
yu yeşil çam ormanını, ta u. 
uklarda Sierra!arın daima kar 
lı zirvelerini görebiliyorlardı. 
Biitün bun'ar iyi bir örtü il~ 
örtü'müş, taıc çiçeklerle süs
lenıni~ ma a ile jambon ~ u· 
murta ,.e sıcak kah\'e ile ho 
bir tezat tc<:kil ediyordu. 

İkisi de cok ııcşea idi er. 
WHlie arkasına yaslanarak, 
rahat bir iç çeki i i'e. •Eh ba· 
na yüz on dolara ma: oldu a· 
ma değdi dc!u dedi-

~ Yüz on dolar mı? Ne için? 
Burada iki gün için mi?o 

•Hayır. hayır. Cnine'den kur 
tultnak için verdiğim fidye! ne 
cattı o para!• 

tay'e. denize düşen içki srın 
dığı hadbesini an'allı. Yetmiş 
iki saat izin için mUracaat eltı
ği . \'akit. Kaptan Queeg, allem 
et mis. ka'leın etmiş, nih:ı) et 
• Willic. unutma ki sicilinde 
sandık fiyaskosu vardır• demiş 
ti. Asteğmen derhal. •Erenılim. 
buda alığım için bütiin me • 
utıveti deruhte ediyorum: Bir 
daha böyle bir şey yııpmamaia 
gayret edeceğim. Yapabl'ı>ce· 
ğim a ~ari seY benim, ka~alıa
tlm yüzünden meydana gelen 

·uran tazmin etmektir. 1Tmlt 
e.derım ki bunu ~·apmama mu. 

VATAX 

Misafir Yunan 
belediyecilerin temasları 
l\Jisafir Yunan Belediyecileri bu sabah Boğaz'da motörlc bir 

ezinti yapmı~lar \'e öğle yemeğini Canlı Balık'ta yemişlerdir. 
Oğleden sonra Fi orya taraflarında ı:ezen misafirler saat 18 de 
Yunan Ba5konsolosunun, ııcrcflerine \'erdiği koktc) le gitmişler
dir. Yunan ~elcdiyccileri akşam yemeğini Park Otcl'de ~ iyecck. 
ler \'e fece Istanbul Gazeteciler Cemi~etinın Dolmabahçe Sara
) ında tertiplediği Basın Balosunda haıır bulunacaklardır. 

8a bakanın Yunanlı ınbafirlere telgrafı 
Başbakan Adnan Mcndere.>, şchrimızdc misafir bulunan A

tina Be'ediye Başkanı Kostantin :Nıkolopulos'un gönderdiği me. 
sajı su telgrafla ce\·ap' andırmıstır: 

• Ekscliins Nikolopulos. 
.Atina Belcdi)e Başkanı 

~lcsajınız. do~t Yu:1anıst:ın'dan gelen her şey ~ibi bcnı çok 
mutehassis etti. Size h:ı~::ırel'e tefekkür eder, Alina 'Silırır.c ye 
Elen mil'ctinc şahsımın \'~ Türk milletinin kardeş selıimlarını 
\'C Tıirkiyede iki mill~t ,;r~;ında sulh hizmetlerinde işbirliği ve 
do tluğıın inki~afı fikrine ;)adık kalındığının bir kere daha !1l· 
Hıgını rica ederim.• 

Canakkale 
A 

Abidesi ihale 
Edildi 

Çanakkale ~ehit'eri abidesi 
b'r milyon 600 bin !ıraya ve 500 
günde inşaatı tamamlanmak ü
zere müteahh;de ihale ed ilm"ş. 
t r. inşaata yakında ba~lanmış
tır. 

Çiftçiye Ziraat Öğretim 

Kursu açıldı 

Viliı) et ~ır,ıat miid\ir!tiğünce 
çiftçiyi makineli zir:ı::t:? 'eş\·ik 
V( mevcut ziraat makıne:crın•"l 
bakımını öğretmek mak~adı le 
petrol ofıs ile mü-tcı·.:ıken ge
çen hafta Silivri. Se!impa-a, Ça
talca. Ahmetli. Ek~ roz \' • Cöp
lüce de gcz.ıci makine irnrsları 
açılmıştrr. 

Önümüzdeki hafta Ca .alcanın 
Dur unköy. Öcümlü. na~' en:cc. 
l\limar:-.ınan , 'e Subaşı kö~ !erin 
de gündüz. trakıörün pr:ı t k b.ı 
kını Ye a) arları yapı!aeak, eece 
öğretici mahiyette m'.lklı>e ba
kımı filmleri gösterilecekti.-. 

Bebek telef on 
Santrah bugün 
Açıhyor 
İki sene önce temeli atılan 

Bebek otomatik santralı bu;ün 
toren c yen den açılacaktır. 

P. 'l'. 'f. İdaresinin L. ~f. F. 
Firması ile 19.12 senesinde yap
tığı muka\eleyc göre. ilk mer
hale olarak halen 32 bin hathk 
İstanbul santralları kapa~itesi
niıı 6i500 hatta çıkarı'ması ıcap 
etmektedir Bebek otomatik s.rn 
tralı yüzde ) ULden faı.laya le
ka biil eder bir anıştır. 1500 hat 
!ık ilk dilimdir. Bu hat bu ak· 
şam 23 den itibaren faaliyete 
geçecektir. 

İki hafla sonra da ayni mu
ka\ elenin dığer dılimlerini tc~
kl' eden 3500 abon°li Fatih, 
1000 abonelık Bakırkiiy ve yine 
1000 abonelik Yeşılkoy otoma
tik antralları çalışnura ba~lı
yacaktJr. 

Vefa'dan Yetişenler 

Derneğinin Kongresi 

\'rşilköy lletcoroloji İstas· 
yonunun tahminlerine giire 
bugün ~ehrimiz \'e ch·arın· 
da hna ~abahleyin deniz ü. 
1eri puo;lu, miıtr,;kiben umu
mi~ etle bulutlu gcçeceklir. 
Rii7.garlar kuzry doiu ):in
lerinılen orta kuvvette e e
<"ek, hna l('aklı ğında mu
bim bir deği iklik olmı~ a-. 
caktır. 

Dünün en ~ ük ek hararet 
derecesi -+-9, en dü ilk -t-4 
olarak ka)dedilmi5tir, 

Kütük haberler 
* Mart ayı ıctralncfe Mezat Ida

rrsı aaıonlarında 19&Y.l lira kıym~
tinde 432 parça muhtelif tşya, 72ı89 
lira kı~metlnde 347 parça halı, 40403 
Ura kıymetinde 106 parça mücevhe· 
rat aatllmıştır. * Teknik Onıverılteyc bağlı Tek· 
nlk Okula Oğrencı kaydı dUn saat 
13 te sona crmlftlr. Okula düne ka· 
dar 1233 kışı aday ka1dını )a11tır
mıştır. Dl&er tarafı.an bu öğrenci· 

lrr amaında 12 n 13 Ntııı.n Salı, 
Ç11r'9mba günleri aıraıama lmtıha· 
nı yapılacak, okul da 23 Nltanda ot
retıme başlıyacalttır. * Polatlı BeleC:llc Tabibi Dr. hı
un Balatürt, ömerll Dlspanserl 
Tablplttlne naklen ttı.yLn cdllmlştlr. * Vata Llscalnden 'l' eti ıııer Dcr
neğlnln yıllık konı;re&l <llln aııat ı3 
tc Derneğin Edlmekapıdakl loka
lln<le yapllmıştır. Faaliyet, muhaıe· 
be ve murakabe ra1>0rlannın okun
masından sonra ıenkldler yapılmış 

ve idare heyeti lbrll edllmlştır. Tü· 
zUk madcteıerlnln tA<lıllnden wrua, 
dlleklrrlc toplantıya gon nrllmt,ur. * E\"Vell:I gün Kadıköy'de Saffet 
Otmaz'ın 430 llrasını yanltnldllk 
aureu1ıe ı:aıan .Muzaffer adındaki 
kadın yakalanm~tır. * Sarıyu'de blr gazinoda rez:ııct 
çıkaran ,.e polise kDl'fl ko711n YU• 
nua, !llustafa, Adnan dün )'llkalan
mışlardır. * Banliyö treni ile Kartal'dan ce
çen ı2 yaşındaki Turhan ime mu
vazenesini kaybedere.lc düşmüş \"e ba
oıncıan a&ır ınıtttte yaralanmı,, has
tahaneye ltaldırılmıştır. * Eminönü Pctnbanc Yokuşu 20 
numarada oturan 2 yqındakı Hllae· 
ytn Yılmaz ııaz lçmlttlr. Küçük Hü
aeyLn hastahaneye kaldırılmıştır. * Arapcaml'de arabacılık ;rapan 
Sadık ile kardc l TUnçay iş yüzün
den aralarında çıkan mtınak* so
nunda amcaları Halil tarafından bı
çakla a)ralanmıoıardır. Sanık yaka
lanmıştır. 

-0-
Terkedilmiı bir erkek 

çocuğu bulundu 

Üniveniteli öğrenciler 

için pavyon yaptırılıyor 

Saı;dık ve Sosyrıl Yardım Ba· 
kanlığı umum müdur mua\'ini 
Dr. Suat Seren Ankaradan •eh 
r imize gclm ştir. 

Dr. 'uat Seren. şchriıniıde 
kalaea~ı birkaç glin 'Zarfında 
E ·ıa\'e 

Vefadan Yetişenler Derneği
nin kongresi dün saat 15 de Ve 
fa kliıbii lokalinde yapılmıştır. 
Kongre başkanlığına Hasan Tah 
sın Ayni getırildıkten sonra ra 
porlar okunmus ve ibra edilmiş 
t•r. Nizamnamede yapılan ıadi 
lfıttan onra yeni idare heyetine 
r'ahir Kalay. Z hni Bil"e. En- Buyükderede dcnıı kenarın. 
der Turhan. Aydoğan Önal. Ah da ıerkedilmış bir er :clı: c;ocu
met Bild rik. Feridun Darbay, ğu bulunmuştur. Cem ıl Kural 

. a\11 ''f,!ile,.n,/;P~li'Sı8.ji~kUnlt-ıc
' ıne gondcrılmı,,, tır. \er · 

1 11 ~ 1 o lu. Al. cı:ı 
ı _r c \cJT> ıl!l~t 

_ \': .Ua- k r Bu~ Ukarkın. fahri bac:kan
kanl;k taraf~ndan loO bın. ! r:ı lığa ela Necip Akar scçılm i lcr 
tahsı cd lını;ı olan Rchabılı ı:ıs d 1. ş 
yon i ta yonları konusunda tet · 
kiklrr )apacaktır. P.T.T. kutularında yapı· 

llgilılerin bi'dirdiğinr ~~;e, lan değişikliğin neticesi 
F.rcnköycle yapılacak olan Uni· 
,·ersiteliler pavyonu bir yat,\!\. 
)l:ınc eklınde ve ha~tancye ait 
personel için s ınatoryuından 
;fayda l anacaktır. 

Bu işlerle alakalı olarak Saj 
!ık ve So yal Yardım Bakanı 
Dr. Ekrem H. Üstündağ önümüz 
deki bir iki gün zarfında ı-ehri 
mize gelecektir. 

A a, v i 1 1 
100.000 lira 

altınlar ve 
30 Nisan çekilişindeki çeşitli 

altın ikramiyeleri. e'' 31 :\tayıs
ta villa \'e altınlar iç· n Garanti 
Bankasında her 100 liraya bir 
kur'a numarası \'erilmektedir. 
-Bu keıı:delere iştirak edenler 
a)ni zamanda bir ki'inin bir 
defada kazanacağı 100.000 rra 
çekilişine katılacaklardır. 

saade edersiniz. dcmi~ti· nu
ııun iizerinc Quee~ tatlı'a,:ııı~. 
• Bir ;ı~tcğmen hata yapmaz.s'l 
asteğmen o'amazdı· nc\·'indcn 
sôı er söyledikten :;onra WH". 
e'nin gitme ine mii~aade etmiş 
ti. 

May dona katmı~tı. Caine'de. 
ki hayatı hakkında Wil'ie'~i sor 
gu) a çekti \'e anlattıkça daha 
dcnn h~ retle re gark o'du. o. 
nu en faıla sarsan .ey Sti'well 
mc clesi oldu. •Aman Allahım, 
bu Quceg ... 'Bir cana\ ar, bir 
manyak. dedi. 

ıEh asağı yukarı öyle .• 
•Bütün bahriye öyle midir?n 
•Ha~ ır. Ondan evYclki kap· 

tan, mlikemmel bir adamdı, 
hem de çok muktedirdi.• Bu 
kelıme'er ağ1Jndan o kadar b•r 
denbire çıkmı~tı ki. De Vdess 
hakkındaki kanaatinin deği"ı-
5lne glilümsiyememi~ti bile. 

Bir şey yapamaz mısınıı bu 
adama? 

·Ke yapabi'iriz ki l\lay11 
•Ne bile) im ben. Bir Amira

'e şikAyet edin. Walter Winc· 
he'1'e mektup yazın (•) Bir ~ey 
~ apın işte!• • 

P. T. T. umum ınüdUrlüf:iiniin 
son verdiği b' ı· kararla posta ku 
tutarı numaralarında y:ıptığı de 
ğişikl iğin tüccarlar, iş :ıhiplerl 
ve irketler arasında balı an
laşmazlıklara sebep ol<h:ğıı bi! 
dirilmekıed·r. 

So) lcndlğ ne göre sen<!lerce 
kullanılan \'e geniş ô'.;ü.:le 
memleket mücsse e \'e şahıslar 
tarafından tanınan b•r p?•ta 
kutusu numara ında yapıhn a
ni dcğıııikliğin kısa za nand:ı i -
gili'ere duyuru'masına im1'an 
yoktur. Bu durumun daha uy
gun bir şrkl'de halledı me-i te
menni edilmckted r. 

Bir fabrikanın karpit 

kazanı patladı 

Be> zıt Kr.n·anlar c:ıcldc;inde 
ki 68/70 nıımdralı civ:ıb fabri
ka ıııda karpit kazanı patla
mış \'e işçilerden ,\hıııct Can 
) ar:ılanınıştır. \hnıet hastane
ye kaldırılmışır. 

Wıl 'ie giıliı ııı reli, elini onun 
elinin üı.tlıne koydu. llir an öy 
lec:e durdular. !llay, dudakları
nı pl'çele l'e si dı, sonra çan
tasını açarak dudaklarını tek
rar mahirane bir !iekilde, kü
~·ilk bir fırça ile boyama)a ko
~ udu. Wıllie evvelce böy e bir 
şey görmcmisti ve bunun bi
raz faz'a par ak \'e aşırı bu:du 
oma. ak ında beliren nahoş in
tibaı, bir şarkıcının daima mcs 
!eğine ait iz'crdeıı bir ikı ini• 
beraberinde ta ıyabilcce~i ı!ii· 
şıincesiy le ko\'du. Y:ılnız <.~er 
annesi ı e bırliktr ·;emek ,·er
lerse, '.:llay'in bu fırçayı çıkar
mamasını ümit etti. Aşık'ann 
telepatik bir hale gc'diklcrl 
söylenir; belki bunun içindir 
ki :'olay ona dikkat'e baktı ve 
fırçasını çantasına koyarken 

•Annenin seni böy:e serbest 
bırakması ne lyi ... ıı 

aŞekerim, ben istediğimi ya. 
parım.a 

·Bi'iyorum • fakat Xew York 
tan da San Fransiscoya kadar 
enın için ge'di, sen de onu 

;) apayalnı:t bırak1\'erdin!11 

•Ben ona gelmesini s!iy!eme 

,. 
TEŞEKKÜR 

O,tlum, eşim. babamız, kar· 
de.ş1mlz, ıııtabeytml:ı:, Je Nil· 

mlz. amcnmız. d11yızademlıı, 

halnzademlı:, amcar.ııdcmlr., cta 
madımız v• eniştemiz. Başve
kAlrt Umumi Murakabe HeJe· 
tl Azal11r111dan merhum 

11.\H \ n.1n \S'ın 

tayyare kamsı netlreııl elim 
vefau üı.erlııe bu tecssürtimll· 
zh paylaşan muhttrem hU· 
kCmeL erkflnıııa, kazadaki U· 
tırabı benim Cltn D H.Y. İda· 
resine, telgraf, mrktup ve te
lefonla t zh etlerini blldlren 
muhtcrrm dostlarımıza, cena
v.e mcraaıınıne iştirak etmek 
tızere Ankara'dan İatanbur"a 
kadar lhtırarı zahmet eden 
ııe'l"glll arbdıışlarına, ce.naııe
) e gelmek gurttlllc ıııtırapla

rımın paylaşll"ıık lııteyrn ya
lıanlarımıza, çelenk ı;öndermrk 
IUtf\ında bulıınan mtıesseac 
\"e dostlarımıza ayn a)rl mln· 
net ve fükranlarımızı ifade 
etmece içinde bulundu!ıumuz 

elem verici bal mtını olduıtun
dnn başta M) ın Büyl\k Mlllet 
ı.tecllal Rel~I Refik Koraıtnıı, 
aa> ııı Bafvekll Adnan ı.ırnde· 
res oımnk ü1ere bizi bu kara 
ı;ünıerınııze1e şe!kMlcrıııe te· 
6enı eden blh•üklerllnlzc. dost 
ve ıakınıarımıza bu mlnııet ve 
şükranlnrımııı 1111nmaıa del!· 
Jet buı·11rmanızı muhterem .:a· 
zetenlzdtn rlcn ederiz. 

il \U \'l \İl.ı:si 

dim ki Beni saşırttı. Her ne 
hal ise. o burada daha <kalabi
Jerck. Halbuki senin ı:eri git
men lazıın.. O halden anlar.• 

:'olay gü!ümsedl, •.\caba?• 
dedı. Willie elini sıktı. İkisi de 
hafif kızardılar. 

May, kendisinden enel kırk 
mil~ ar fakir kızın sormuş oldu 
ğu suali sordu .. Benım hakkını 
da ne diişiinüyor? 

•Seni çok beğeniyor .• 
·Sahi mi? Doğnı söy't ne 

dedi? Yani, ben rıhtımdan o· 
tele gittiği\n zaman, fırsat bu. 
hınca ne dedi? Tam kelimeler! 
i'e söylc.n 

Willic rıhtımdaki acayip va
u,·eti kırık dökük kelimeleri. 
'Z~rakl tcbessüm'eri hatırın
dan geçirdi . .\lay, bir kat daki • 
ka sonra ~ekilip gitmi&. annesi 
de •En, Eh ... Benim Witllcm 
annesinden bir şey'er gizlİ\'Or 
mus demek? Çok güzel kız. Mo. 
del mi. artist mi?. 

Wil ıe May'e ·Tam kelime'e· 
ri hatır'adığım kadar ·İşte g[i. 
ıel bir kızdı. dbe cevap ver
di. 

May •Ya hafızan o kadar 

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

. . . . . . 

Dün üç taksi 
Kazası oldu 
Temel Kaya itlaı·e~'ııd:;ıki 

14536 plakalı taksi Aksaray ~Iil 
lct caddesinden geçerken Emin 
Eng ne çarparak yaralam stır. 
Yaralı Cerrahpa~a haı.tane:ıınc 
kaldırılmıstır. 

Er Abdullah Doğan idaresin
deki 163595 plakalı askeri oto
mobil Şchreminindcn r.eçerı:cn 
Mustafa Sunıçlu'ya ç:ırparak ya 
rıılanmasına sebebiyet vermiş
tir. 
Cağaloğlundan geçc•ı Sami 

Durgun idaresindeki 122 71 pliı· 
kalı taksi 7 yaşındaki Hasan Hıi 
ceyine çarparak yaralamıştır. 
YaTalı hastaneye kaldıl'ı!mış, so 
for yakalanm ı şıır. 

--o-. 
lzmir' de define 
Bulundu 

Türk Habtrltr AIJ\nsı 

İzmir 10 - Sümcrbaıık ın do
kuma fabrikası bahçesınde bu 
sabah bir define bulı:nmustur. 
Bahçede bulunan eski bır demir 
direk ~ökülünce çııkur:.ın fçını:lc 
altın \'e gümli5 esanın çıklıf:ı 
görülmüştür. Dcftcrdar!ı~c me· 
murlarının nezaretinde kazı~ 3 

devanı edilince kutul:ır kinde 
:ıcrleştirilmiş gü"llis meddi~~
!er, Fransıılar. ingiliı altın ıı. 
raları, a~ tın bilezik, v üıii •• ı•e 
2incirler. yemek takım ları çık
mıştır. Kazı:•a de\ am edilmek· 
tedir. 

Yerli malından en ucuza 

mal olan kadın elbisesi 

İstanbul Kız Li esinden Ye
tişenler Derne!!inin tertip etti
ği en ucuı. Tlirk malından elbi
se mlisabakası .} apılmışur. Bi
rinciliği kız li e•inden sekiz bu 
çuk l•ralık clbieiyle ::'.lüıehhep 
Erkmen. ikinciliği Bırscn A!· 
çuk liralık elbisesiyle '.:\lliıchhcp 
dan sonra Üni\ersitede okutu
lan ki öğrenci için açılan fetih 
bursu \'ali adına muavinine tev 
di edilmiştir. 

Bir yaralama 

Sirkeci rıhtımında kö.111il' a
lan o l\ll'n'n . \'apuru ::ınıclelc
rinden Hamit Yıldırım ile Meh
met Karaku~. ;ıralarınJ3 tıkan 
münakasa sonunrla sen1t.men 
Ya~ar Öztürkiı kama i!t' ~ •a. 
lamı~lardır. &:ınıklar yasal.ın 
ıuıstır. 

Adliye'de 122 kişi 

terfi etti 

i~tanbul Adliyesinden 122 baş 
katıp ve katip terfi e•nıişti.·. u I 
zun zamandanberi kadro uzluk 
yüzünden terfi edemlycn bu mc 
mıırların ü~t derece alm:ılıırı 
adliyede büyiık memmıniyct u
yandırnw;tır. 

BiR NiŞAN 
Yargıtay iivelcrinden Saffet 

Ünan'ın kızı Zerrin Ünan'la gene 
edebiyatçılarımızdan Ayhan Hü 
naip dün Ankara'da nişanlan· 

14 milli teşekküiun 
na getirdiği Jill1 

nüt Hirliği Konfedc 
laiklik inkıliibımn ,ırt- ~ 
tıncı Hldöniimü ınull' ~I 
ti~ le ~e~reltiği beYa~ 
de bütün \ atandaşıar H 
katini çok ehemmi)Cıv Cın 
talara çekmektedir· r1İ ıür 

Bu noktalar be)ll. köy 
nln birinC'i maddesini ıan ı 
eden: tın 

l'ağ 
•irtica \'C komüniıJll akın 

bu memleketi içinde akını 
mağa çalı;an ccreyaı: '·atını 
ima, gürü tülü ve bl t1 k{ 
zamanları bek.erler' ni 

Cümlesinde bütün rı.)'tc 
. ' 1.1'1 hvl 

sinı bulmaktadır. in· 
yan namede belirtil eli~ an~~ 
keler ancak il'tica ,e h. l 1 

ni1.min hare~et fırsatı ) ~~le 
masından doı;ar. . · I S 

:mili 1"e anüt nırıiP lerın 
federa ) onu göruşüı:ıdt, ku, ~ 
ınamıyle haklıdır. 1'1 Peki~ 
kara taassup daima ' acı • 
tü \'e hareketli ııı 
bekler. Jçinde butıı 
mut gtinler d<:, unı d L Se 
çimler kampanyası "ir 1 

u kapı sı) ı.-. gerçekten '· ,,ı '·ond 
\e hareketli ıamaolJJ' A 

Bütün ,·atandasıar. 
ve komunimıin herbf. 
urr.tle harekete ge\ 

değil, kımıldamasın' 
imkan Ye fırsat ,.eflll 
tarzda dikkatli oınıslll 
zımdır. 

Kızıl \·e kara t2• 
d 1 

• . b 
a am arı. reylennı, r 
kını tavizler koparın• 
bir slliih olarak ı.uJI~ 
isti)ecekler \'C bir tı;~ 
tı>ndaşları da claıtııı1~ nl ~eyi .}apmağa teŞ' 
tA ellerinılen getirst 
edeceklerdir. 

Birbirine zıt id<' 
olmalarına rağmen ı;: 

ıninc 
tenn 
lıer 
başla --

G 
6 

kara taassup, inkıli~ 
tanda !ara karşı ıttif t 
lindt'dirler. Zira ~ bert 
he~e)den ene! ıned ~ kava 
kılaplarımızı ortadııll ğ on 
rcıru nu mılleti J;ell ı d!n~ 
nin O}'Uncağı oıabllet'I d~ğı 
aara dü iırmektir. ~ d r. 
~atandaşlenn pek b!İ) e 
ğunıugu, bu adamıarll'J 
dini boşa çıkaracal; 
inkılapları beniınscııı1' 
ına, ne de olı1a çolt 
n dikbtıi oımaın_ıı pi; 
ılır. Rilha a ~İ) o ı 
Timiz \o ada) tarı, rt) 
mülahaza t)le, in1'1 t 
mız Aleyhine olabiltC 
ufak bir nıusamah:ı ri 
ınemelidlrlrr. Partile i rınci 
'<' adaylarının buı:ııı 
edeceklcrindrn şiiııbC ~ •S 
~iz, Fakat beş parııı' <I~ ~ 
olmadığın:ı gorr. i~t 

r inan 
gclrn ehemmiyeti ' 111 tan 
rt>k: •Adam ı;rnife, b B 
karıı diye düşünccrk lun 
kl~inin çıkmasından ~ leza 
rız. 1\11\li Tesaniit. ııt nıu~ 
Konfederasyonu dll 
name ini herhalde b11

1 
.. 

e ile kaleme aınıısUA\ 
Sadun G~ sı • ------::::1 nıak 

- ,--TAK villl R.u·~ 
,. YAPINIZI 11\ ı ıı~isAXl9~ nıml 

mışlardır. Tebrik ederiz. 

En yük~ek r.eferanslar 1 PAZAR ~ unr 
ycrebılcn A \' f-G ON 30_:Kı\sı ter~ 

OSMAN SAKAR 
(Yapı kısmı) 

Yapmağa Ye sizi üzmeden 
Yadesinde teslim etıne~e 

amadrdir. Müracaat: 
OS:\fA'.'l' Ş \K,\R 
;'t,1ÜESSESESİ 

cmmURİYET BUi.VARI 
KERVANS.\RA Y atlında. 

H \RBIYE. Telefon: 85750 

kuvvel'i de~il ya da btiyük bir 
ya:ancıı.ın. Bence ikbinden de 
bir parça yar ... Ama haydi ney 
se! • 

İri, sarışın bir genç, kırmız.ı 
bir kayık elbıscsi giyinmiş ne. 
fis bir kızla konusa konuşa ~an 
lıırından geçerken, dir~e~ı ılc 
May'in ba~ına çarptı. Özur dı· 
lediler ,.e c:enç çift, parmakla
rı birbirlerine kenetlenmiş bir 
şekilde birbirlerinin gözlerınin 
içine bakarak uıaklastılar. May 
başını O\UŞturarak •Allahın 
belası balayeılar• dedi. 

Wil'ie sordu: ·~e dersin ka
yak yapmayı bir tecrübe edecek 
misin?ıt 

•Hayır teşekkür ederim. Bel 
kemiğimin simdiki halinden 
memnunum.• Fakat .\Iay'in gôı 
lerinin içi parlamıştı, 

•Bu teper er öyle ya) van ki: 
büyük annene bile bir şey ol. 
mazdı .11 

•Ne münasip kıyafetimiz, ne 
de kıyağımız Yar ... ıı 

•Satın alır veya kiralarız; 
haydı gel...» Ayağa fırladı onun 
elinden çekmeğe başladı. 

·Eh kimse bana Yoscnıite'de 

' RU:lli 13i0 - '.!11Aıt1 ~nü• 

1 
HİCRi 13':'3 - Ş:\6~l'o( dılg 

Yasatı ce 
1 SABAH 05.27 lın<' 

ÖGLE 12.15 mc~ 
İKİNOt 15.56 ŞPk 
AKS.Ut 18.44 ılı 
YA 1'SI 20 21 ede 
İMSAK 03.49 tın 

G117Plrnıl1e gönderil~ tnel 
fe reslmlrr basılsın. .J 
ın ladf! ""'!nın;_,. ~ 

ne yaptığımı sorarsa bi~ 
sa kayak ~aptığımı sof 
lirim ... • ayağa kalktı· ı: 

Kayak saha:arında P!_, 
kimse \'ardı \ e hazan ır 
yaz bir dağ alem{nde tel:I 
larına oynuyorlarmış gıbe 
Baıan Willic, Caine'in rı1 
olduğundan bile şüpbc~tıı 
yordu. Daracık Kaptan 

1 
cephane sundurması, kll!ı f , 
kan etrafla eski Life \ c 
ire mecmuaları bulunaıı 
yeşil renkteki salon, kır· 
müstehcen küfıirler ve 
boşluğa dikip, avucund' r. 
bilyalarla oynarken bo) ı: p 
dır eden küçük adam ıı; 
yat o1 muştu. Sanki bır 
'ık kabusundan sıhhat ı 
Jtilde u~anmış gibi ıdi • 
tabii kôbusun San Fran ı: 
havuzda bir hakikat o•ar; 
tığını ve iki gün sonra 
nl kapayıp tekrar kabuS8 

raiiını. pektılfı bili~ ordll·ııı 
Badı::cr Pass kayak sı~ 

da durdular. Açık ocaıct~ 
dtlar ve sıcak, teraya~ ı J'~ı 
ti er. :'olay kayak baş•ığl 
kardı ve kızıl saclarını 
yün ceketinin omuz1ar1~J 
)'U\'Crdi; odada ona gli 
dıkmt'~ en adam ve kı~1ı: 
zarlarla onu süzmeyen ff 
katmadı. < Of!\•n!Tl1 

< •) \\ al •er WlncheJI, .ı\ 111;, 
nın en m~hur fıkra ' 
rındandır. / 
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işletme kredisi için Vali, şehir Bir milyoıı dolarlık 
Değisiklik İslerine dair • • 

nıı!ıst l\rubablrlmbdtn • 

parça tahsisi 
~ 

( Başı 1 int'ide) Bankasına kalıT 

yedek 
Ko11ıii11ist 

Çi11~de flelık 
!Yunan yeni kabinesi 

Afıkara lO - Sanayi sektö- izahat verdi 
ründc dunılan isletme kredisi 
ihtiyacının temin edilmesi için, 
Ticaret B:ıkanltğınca ~!aliye Ba· 
kanlığı nezdinde yapılan teşeb· 
biis nıü:.bet karşılanmış ve bu 
maksatla Ttirkiyc Cumhuriyeti 
lllerkez Banka~ı K:ınuııunrla ~e· 
rekli tadilin ~·apılınası e ası ka
bul edilmiştir. Muhtelif Sanayi 
Odalannın da belirtmiş o!duğu 
bu kredi isteği sana\ ı inkişafı· 
mm teş\ ik edecek \'e cic tekle
~ ici mahi) ette görtllm!i~tUr. Ya
pılan tadille ziraat ahıı ında ol
duğu gibi Merkez Bankı> ı sana
yi için de 9 ay vfıdcli bonoları 
iskontaya kabul cdec,.ktir. 

ithal1tçılar; derneği - İsıan- b) Tayin olunan müddet zar-
' bul). fında akreditiflerini ııçtırmı$ 

Son günler zarfında htanbu l 1 12.000.- dolarının hakopar'a bulunan f iTmalar, akreditif mev 
yollarından bazı şikayetJt>r oı- (hakiki kamyon. otomobil ye. zuunu ıe·kil eden knmyon ye· 
muştur. Vali ve Belediye ba~· dek parçalnrı iıhalatçıJarı der- dek parçalarını perm: tarıhin
kan vekili Prof . • Fahrettin Ke- neğl - Js.tabnul). den itibaren en geç 6 -ay ç.n-

ıııı; ... 
r• NAJJ:l\1 

1 .Hong Kong, 10 - Komünist 
C~ndc muauam bir açlık hUkUm 

rJ ı~rmektcdlr. Bu mcm'eke'in 
i koylerindc halen 250.000.0ilO ın

~~n aç buıunmaktıı. \'e hukumc-
ın aldığı en Jilddetll t<'dhirlere 

l'~ğmen aç koyliilcr şehirlere 
ıı ın etmekte. ve bu sefer bu 
akınlarla şehir sakinlcrı de a" 

ı ~aım.:ıktndırl:ır. J>cklng hUkümc'
~i ko~l~re ) iyecek se ılte:ır.cecı-

,, bu.tun propaganda \'asıtala
rı~ .e ılan etmekte ise de aç 

ırı ~ o.~luler artık Peking vaadl~inc 
11 ınannııya!·ak ~·ekirge sürUler.ni 
~ a~dınr bır fı•kildc en yakın §e

şil hırler~ akmakta ve gitti~ C'ri 
) erlcrı de kurutnıaktadırlar 

ıı 1 Sovyet Rusya ve peyk de\' et-
lerın s· 

* l\lemleketimlzl resmen :ıi
yaret ede<-ek olan Yugos
lac ])e\'let na kanı ia
re al Tito, ;) arın törenle 
karşılanacak. * Birle lk Amerika, Arap 
dC\·leUeriyle isratı ara
sındaki anlaşmaıJığı gi. 
dermtk mal adMe yeni 
bir plin teklif elti. 

* l>ien Bir.n Fu kalesinde 
komiinlstıer bir rok tepe
lerden feri atı ldılar, 

* Yunan kabine i yeniden 
teşkil edllıli. 

dl ku\', oı. 'ie~.dlklcri yardımıarı 
ı 1 P k~eden fııle getirmedik:erı ispanya, Cebelüttarıktaki 
(il e ıng. gazete'eri tarafından acı 
ı:ıı acı be!ırtıl~ektedir. konsolosluğunu kapattı 
ıı Bır t ecavüz · 

S l\ladrıd 10 CT.H.A.) _ İspan-

kir ef~[n~~ll~~\ t~~~n~~.r i~ Sa:ı ~a hUkumetı bu~Un aldıfı bir 
kapı Nışanca ında~iı ~~ g~m _ kararla, Cebelütarık'laki Konso. 
kond d ce 1 1 -. u a 11 yaşında Agop ır os ugunu kapatmağa karar \'er-

, ~tnd~ bir çocuğa tecn\üze ~el. miştir. Bu karar İngiltere Kra-
• enmıı lcrdır Şikfı • t .. · 1. ' 
• ~ :her ikisi · . • )e uz~rınc ıçesınin Cebelütarık'a yapacajiı 
,,.. başl hakkında tahkık:ıta zıyareti protesto etmek nıaksa-

- anmıştır, diyle alınmı~tır. 

İzınir'de, Kıbrıs 
günü yapıldı 

G:n~li~in. yeşil adaya karşı gösterdiği alôka 
el1rtıldı . « Manchester Guardian » Kıbrıs 

Rum/arma ihtarda bulundu 
1 . Jlu~u.ı Mubablrlmlzd~n 
zm r 10 - Kıbrıs T" k il k' d se i talebele l . ur. • ı ·ın en daha ağır hayal sukut-

lıklar . r nın ş~~rımıze yap !arına uğramaları pek muhtc
bu il 1 i zıyaret . munnscbetiylc I meldir. 

' ter~ıpn ~ r~e. bır Kıbrıs giinü Adada Rumlar ekseriyettedir: 
t ha~ .e ı mıştır. Heyecanlı bir fakat TUrkler de mühim bir 
f kon~~~~ nde ge~en . toplantıda ekalliyet teşkil etmektedirler. 
ı Siın i nw e i~ençle'.. TU:k s.~nçli· ~u bakımdan Türklyen ı n de. 

ttı diği a~li:a adn)a ~aısı. go~ıer- hıç değilse Yunanist:ın kadar, 
\ d r. B yı lcba.ruz. etlırmışlcr ad:ının mukadderatiyle ilgilen 

de Kıbu araTd~ m:s~fır talebeler mes in i pek tabii görmemiz ıcup 
rıs Urklerının "en 11- d , , . U\'end ğ ' . c- ç ge e er. • unanısıanın, boş yere 

d Yen ~~~~ve Yeşlladanın ebe Birle miş Milletlere lıaşvurac:ı. 
ınişlcrd r. kalacağını belirt- ğınn. Kıbrısın kendi kend ıni 1-

Toplant • dare etmesı meselesinı, doğru-
Tiırk kız \n~onund~ Kıbrıslı dan doğruya ilgili tarafla!' :ı . 
Sekkil b r koı~bclerınden mUte yan ı Türkiye Ye İngiltere ile 
kılar . ·1 o mar~lar \'e şar- halletmcğe çalı sm:ı ı dnha ) e

l •Selam o~aem!. l~dır. Bu arada rinde olmaz mı? İngiltere. her 
~ ma türk · .o:, !!.> n tahmudu- iki 'gi i t:ırafın da do tudur \"e 
·,g usunun der.·, t'ır ' l a k • k 
'F'. 5Urer.ı."c me b ı rıe en ontrol h:ıkkını muh:ıfa-
~ sarkı ok .>dana getir len b r za etmek ş:ırıi.>le Kıbrıs Rum

rın.. k unıııu~tur. Şarkının bı- !arını olduğu kadar Tilrkler•nl 
.. 1 ıta ı co) 'ed' • . · 
•Sc!iı d ır. de ,ıntmın edC'cek b'r hal ç:ıre-

)osa m 
1 

:ı s6.ı.le)ın MakaTi- sının elbirl'ğı ile araşlınlına ı
da _ K- b pı ıs:nı pırtısını alsın na her z:ıman h:ızırdır., 
rna 1 rı TurkUn desin de a- - ---

t n - Defolup ı:: ıtsın Kıbrıs. an.11 
lu Bu arkı loplanlıda hazır bu 
l nanlıır tarafından bUyü'k bir 
ezahUrntla hep b•rl kıe okun 
rnu~ur • 

•Manrhe ler Gu:ırdian. ın 
l\ )117.1 1 

sı ~ı~nchester Guardian gazetc-

nı ktı rı hakkında .unları yaz-
/ a adır: 

f Ru·~rna hükumet nln Kıbrıs 
n' annın ilhak dava ını be-

uıms ~erek Birleşmiş Milletlere 
nma •a ka'k · tere,. ması ya'nız ln"İl · 

en ~ 1 dcğıl, fakat kend isinin 
müttakı~ dostu \'~ en lüzumlu 
d'l . eCıkl olan Turkiyeyi de 
. • ı::ır etmekten başk:ı bl:r neti 

ce vermiu k . 
tin b" ~ece tır. Atına hliküme I • 
me~e o~ le bir teı5ebbU~e giriş. 
•k''dn evvel me eleyi etraflı bir 

lılıkl . uy · bir sogukkan- r ,; ' ı e ve b" Uk ""\ 
ederi: r~ık etmesini ta\'Siye • 6i 
rına ke ngıltere Kıbrıs Rum]a. PRE!'li'SES l'\IARGARI:T - t 
rneı , ndl kendiler ni idare eı- giltere Krali,,esi ı· k'ın•"ı n-

twrını tam b k'ld "' ' F.l ıza-
Yan b' r şc ı e sağla. beth'in kız brde i Pren es 
r ır ana)n a teklif etm M t 

ı r. Bunun d . • arga~~t .. nglıtercde :\'otting-
lır }{ re dınde ı rar cdi- ham komur madenlerini zivaret 
.; ıbrıs Rumlarının şlmdı etmiş \"C i çilerle görü mÜştü ı· 

SARAY Sinemasmda 
16 Nisan Cuma akşamı saat 21.15 te 

MüNiR NUREDDiN 
:'lt e\'simin son konserini \'er iyor. 

~-
CAZİP AÇILIŞ HEDİYELERİ 

Te 

Günlük 
. 
ikramiye Keşideleri 

YARIN 
Hizmete girecek olan 

BEYOGLU ŞUBEMiZiN 

' 

Sürprizleridir. 
En az 100 liralık Bir Hesap Açtırmağa Hazırlanınız 

~ ~ANBUt. BAl'JKi\S!_ 

kurulu~Tor 
Anadolu AJansı rim Gökay dün bu hılinas.•bet c 58.000.- dol:trının. Ank:ıra'd:ı de bilfiil ithal C't'leceklerdir. 

gazete:erin sa'ahiyetli riikiin e. I (nakil \'asıtaları ,yedek ak.amı ı c) i bu sirkülerde tayın olu
rini davet ederek kendl'eri:ı" ithalatçıları birli:?' - Ankara). nan mUddeUcr dışında ve zıkre
)'ol ffit'\'Zuunda mıhJt V"tmıs \"e 50.000.- dolannın, Türkiye dilen hususlara uygun olmay:m 
yeni yapılan yoll:ırı ;ıö~teı ıni .-

1 
( oıomob'!. motör makine 'c ye ıalcpler. T. C. Merkez Barkası 

tir. Vali \'e Be!cdiye ha kan ve- dek nk(amı ıcmin \'e te\'Zi koo- ıa ı afından kab.•l edılmiseccktlr. 
kı'i bu arada yapılan nıulıtcil! 1 :>eralifine ). e) 77-820-00-4243 sa) ıh 
ı~ C'rı de anlatmıştır. 1 85.000.- dolannın. emonad'a tedarik mUsa:ıde · çcrçr\'e:.·ndc 

Atina, 10 - Kabinesinde yaptığı deği~iklikleri basına bi'
diren Başbakan Maresal P:ıpago~, ıktı adi ve mali politikada 
hiç bir değişiklik yapı'mıyacağını be' irlerck şöy e demiştir: 

•-Yeni Koordinasyon Bakanı \C iktı adi me e1-.• .. rle : gi!i 
diğer Bakanlar bUtUn itimadımı haizdir'er. Ameriı.a:ı ikt•s:ıdi 

yardım he)etinin \'e diğer yabancı le ekkli 'erin yardımıy·c, 

Yunani tanın yeniden iman !~ine devam edeceklerine kıniim. 

Şimdi tahakkuk devre ine girmekteyiz ve ga~ retlerimlzın mP)·
v:ısını artık göreceğimizi söy'lyebilırim.» 

Prof. Fahrettin K"ı''m Gök- (Ege bölgesi motör!U nakil va- ancak a~ağıda tadat edilen kam 
a) 'ın izahatından a:ı ıa'>ılJıgıra sııa'nrı •t:ccarl:ırı dern<'ği - yon yedek parçalarının ithali 

Değişen Bakanlar şun1ardır: i lihb:ırat, 1ç fş eri, Adalet, 
Mil'i Eğitim, Sosyaı Yardım, Ulaşllrn1a, Deniz 'l'icaret Ye Ta· 
rım. 

göre Belediye yol icieri:ı!: bü-ı İzmir) . mUmkündUr: 
rük t>hemmiyet vermel.:tedır. Bir 17.000.- dolarının, kop:ılid'e' Debriyaj ve parçaları. ŞanJ
ı:ok yollar asfalta çc>'cilmekte· (krmyon ,.e oto. 1obil pn"çalnrı 1 m:ın \'e parçaları, Dıfcrans ) el 
dir. Uzun mü<ldeltt>nheı·i t:ım11· \'e Je\•azımatı :thaliılçıları der-1 ı·e parça'arı . Mafsal \e parça
:>dilmemiş o'an Sırası•nı. Tarla. neğı - Sam·un ). ları, ön takımı \ e parçaları. 
başı, Rl'fiksa\'clam C'addeleri gi. 3:i.OOO.- cıo :arının. ç·ııkopar·a rıı: dingıl ve parçaları Kar-

Amerika'da komünistlere 

karşı tedbir alınıyor Başbakan nezdinde istihbarat Bakanlığına George Rallis 
tayin edilmistir. 

Yunanistan, So, ~rt. notasını rr<ldNti 
Atina, ıo (A.A.) - Yunanbtnn bugUn tekrar Ru<yanın. 

Amerikanın Yunanistanda tesis ettiği üsler dolııyısıy e gönder
diği protestoyu reddetmiştir. Yunani lan bu milnasebellc Ru<
yaya tevdi elti!H notada, bu memleketin bundan böy e verece~i 
p.oıesıoları dahili i~lerine mild:ılıale olarak kab"JI edeceğini bil· 
dirmi~tir. 

Washiııgton 10 (A.A.) _ A· bi asfalt yollar bu ~e:ı" yrnicl~n CCukuro\·a kamyon. otomobil ~ iirator \C pnrçaları, l\IRZ'lt 

ıncrıkan Adalet B:ıkanı .\t. Her- yapıl acaktır. Birço1' cndrteı ~r yedek parçaları \'e la tik satı- pompası \e teferruatı. Radya
bert Brownell dUn ak~:ım tdc- parkeye çevrilmcktectir. Fakat cıları derneği - Adanıı ). tör. Makaslar \'e aksamı. AmOT
vizyon!a yayınlanan bir hitabe- i~tanbu!da 22.~ kilom<:ırc p:ı::-ke 36.000.- clolarının kopaı'a tisörler. Dircks yon terııb:ıtı \C 

sinde, Birleşik Amerika dahi- ı·e az miktarda a.c;falt ~:ı a mu- (oto yedek parçaları \e lea le- parçaları. Fren ırrt ibatı \'e p r 
!inde komünizme öldlirücü bir kabil 566 kilometre ·n•ııııu~ıın- wı.ıımı ithalatçıları derneğı çnları .Hazır'anmı~ fren bala-
darbe indirecek olan tcclbirler- ıla toprak yol \ardır. Bu yo··~rın Konya). laları. Di~eT a i pnrça'an. T~-
den balı etmiştir. Koml!nizmi yapı'ma~ı için 300 mıl~ o;ı, kJ- 24.000.- do'ıırının kopad'a kerlek , e :ıksanıı. Motor 'l'C ak-

Kahire' de durum 
Yeniden gerginleşti 

Kraliçe Elizabeth 
Seylanda 

•milli enınh·eti tehdit eden bir na'izasyon ve saire t(? is tı·i ıcin (oto yedek parçaları le\·azımı amı. buJ ler. bob nler. pliıt n
tchlike• olarak \·a~ıflandıran M de bir bu kadar ki cem'an r.oo ı ıthalatçılan dernei!i - Kayse· ıer. meksefeler. kataloğ arda ka 
Brownell wöyle demiştir: .-Komü· milyon liraya ihtiyaç \'<ırdıı· ne- rl). yıllı atom ar. 
nistleri. ekonomimiz.in h:ıyati lledki~eni~ bud ~ar;yı ~ulı:nası.~a 1 30.000.- dolaTının • tropalid İkinci tebliğ 
sektörlerindeki enrlikalarda ve- m "" o.ma 11'111 an ) 0 ın!:aa.ı (oto. kam) on \ e motörla kara 
)a endüstri te ekküllcrır.de haiz scne 'ere taksim edilmektedir. nakil vas1ta'arı yedek parca ve 
olabilcckeleri kontrol meYkiıc- Re C'diye son zamanlarda Do. lernıımı .thalaıc;ılan derneği -
rinden uzaklaştırmak lılzımdır.. !:ıpdere yolunu geni~~etmi~ \'C Trabzon). 

. ' 

Tllrl< Hah~rı-. Ai~n'1 \n••lolu ,\ f ,.,., 
Kahire 10 - Mısır bugün ye. Ko'ombo, 10 - Kraliçe E'i· 

ı~iııcıı .Ce\·kalade bir durumııuıl z:ıbcth ve Ediıııburg Dükii bu 
içine ı:irmiş bulunmaktadır. Ol'- s:ıbah Seyl1in'a g~lınişlcrdir. 
du ve polis kuv\'etferine verilen Krali~·e ve DiikUn !-Cyahat et. 
bir emir ve bu silahlı kunetle- meklt• oldukları Gothıc gemisi 
rln bu .sabahın erken saatlerinde sanı 7 de Koloıııbo limanında 
almağa başladıkl:ırı trdbirler. Kr:ılir;t:nin 7Jyareti miin:ıscbc
lJı ır'da }eniclen \'ahim hadi e. tiyle kendi adı verilen yeni rıh
lcrin vukuun:ı işaret s:ıyılm:ık- tıma y:ın:ı mıştır. 
t:ıdır. Hükümet, çıkacak herhan Kra'içe karaya çıkışında ~e· 
,ı bir karga~al,ğı önlemek için, nel vali Lord Seet bury ve S<"!Y
.sıkı tedbirler almak zorunda an Başbakanı Sır John Ko·e
kalmış, bu arada, herhanı:i bir lawa•a tarafından karşı':ınmı~
hadisenin zuhuru halınde ordu- tır. Rıhtıma top'anmış o·an ınu
ya •Dleş açma• salahiveti \'erıl- aızam hır kalabalığın tclahih .. c
mistir. • ı rı arasında Kraliçe otomooiie 

Senatlir )lal' carth~ 'nin riya- parke olarak yaptırmı~tıı·. Pan· ı A~:ığıda gö ıeıilrn ~arılar dahi 
~et ctli~i Komisyona mü~abih r,allıdan Ka·ımpaşaya kadar uza 1 lıı.de ıa!1isi uygun göriilrııüs-
komisvon oibi komiinistleri mC'y nan bu yo:la şehrimiz geniş ve tür. 

, .. ,,.. 1 b" dd k lı dana çık:ırmağa çalışan Parla- uıe ır ca e azanmııı r. J - Dernekltrre ,·apılatak 
nıcnto komisyonlarının faaliyet- Vali, ~chir içi yollan kadar Ro- ı işler- • 
lC'rine en ufak bir imaıla bulun· r•aıa ve civar kö,·Jere giden yol· · 

11 F• d 1 E ı~ra da bih·ük eİıemmi'"et ,·eril· ı l > l~bu tedarik mü aadesi m:ıyan :ıı . Browne e C'r:ı ,m· . J 

. D · . · • Adalet Vcka- rliğiııi <örlemİ>•tir. ile derneklere veri 'en dolıırlar. 
nı) et aıı csının, • • ·· h A 'k r 
1 t' · · ahkemclerin komii- Va!i \'e Be'ediye başkan veki- mun a ıran • merı an men.~ ı 
n°is1;~~1ı~fk1~rine karsı jcabedcni linin izahatınrlan an!ası'dığına ı·am~·o~lara !ıl yedek parça ıt-

.ıı t ekküller 01.l g''"·e su"t ve ekmek davası ha'le- halat 'e satı~ını an atı muıadc 
yapma6 a memur e 1 "' · · ·ı t · d •· u . • · duğunu söı.lerine ilAYe etmiştir. dilmek üzeredir. Opera binası- ıtıı. ıat ~ mı . .erne~ ) eı:rıne 

• .. .. nın s:ıhne kı mının ~n~aatına le:~· .ed ıl~cck \e . Au~pa .men-
lumıere oldu ba,lannııstır. Bur:ıda mü hım dl'- e. ı kam) on.lara ) edek p:ıı ça. ı~ 

Üniversitelerin ve diğer okul. bınerek hUk~met .konağın:ı ve 
!arın yeniden açılmasiylc de I daha sonra Scyliin 'iz ~ııluna~a
yenj hadiselerin zuhurundan kor gı müddet zarfında ıkanıetıne 
kıılmaktadır. I\luhtcmel karga- tah Is edilen binay:ı gJtmiştır. 

. lfüik'ikler yapı'masına liizum mın ede.n . frt:malar bu?d:ın ıstı 
Lyon 10 (A.A.) - Sıne~a?ı~ "riilmü•tür Be\'az.ıl Eyiıp ve fade etıırı lmıyeceklerd ı r 

mucidi tanın~ış l<'ransıı_ alı.~~ ~~tih c;mil.erini~ etrafları le- b) Kendil~rine his•e . ayrılan 
Auguste Lumıcre buglln olmus . lcnmi·tir Falih mcdrP, e'eri- derne-k üyeliı fırmalar. ı thal et 
tür. Miite\•effa 89 ~ a~ıııdaydı. ~~ tamiri bitmek tizcredir. mek istedikleıi kamyon yc.d~k 

Üniversite sitesi mcse'e i de ~arça.~arı.nın • fob. ~eğer~n ın şalıkları önlemek iiıere ordu bir 
liklcl'i bul!lin şafakla birlikte, 
Kahire'nin bütün strate.iik yerle. 
rini işz:ıJ etmiştir. Kahire Üni· 
versile i, polis miifreze:.i taraf111 
d:ın kordon altına alınmış \'e 
üniversitenin etrafın:ı tel örgiı 
-gerilıni lir. Bu durumd:ı, tale
benin derslere devam ediu etm* eceği belli değildir. 

Suudi A rabistan Kralı 

Pak istan' a hareket e tti 

Kanış! 10 (A.A.) - Pftkistan 
avunma Bakanı Serdar Amir 

Azam Han·ın ba'1kanltğında hı" 
Pikistan heyeti bu sab:ıh uçakl:ı 
Kar:ışi'den Suu•li Arabistaıı·:ı 
h:ırcket etmiştir. Heyet Suıııll 
Arabistan Iüalrnın 14 .'.'\i~anda 
Riyacl'dan Kara~i'ye ) apac:.ığı 
seyahatte kendisine rcfak:ıt e 
deccklir. Suudi Arabistan Kralı 
Pfıkistan'da 10 ~iin kai:ıc:ıktır. 

TEŞEKKÜR 
Adana'da l'lllcn'\ grlen tayyare lı:a· 

zaaında tarbcttli;lmtz HUıerın r.a
ılm Dolı:ur'un vefatı mUnıı.ııebct'' le 
bUyülı: acımıza bltiat gelme ııur•
tıyle n a )'UJ ile katılan bU'Un 
ılostlarımıza tcşcklı:UrU bir borç bl-
ıırız. t: 1: Sr•lm Dokur 
Ka1ınpedr1l: F.mrlil! 1 umc~nual 
7.Jhnl 'lroydf'Tlllr, Dokur ,\ilf'•I 

OLÜM 
Bahriye Erkanıharp Kayma

kamlarından merhum Rasih Be. 
yin eşı, deniz albaylığından e· 
mekli Fehmi Rasih Kartal'ın, 
Suat Kırk:ıyanııı. il adiye 
Tunçok'un. Fch i nıe Narter'ın. 
Sabah:ıl Göknil' ı n anneleı·ı. \'C'r 
di Lld. Orı. l\luhasebe mudUrU 
He at Kırkaya'nın. Saynur ı-;ı
bi'nin, .Necla Tunçok'un. GönUl 
Dumlu'nun, Can Göknil'in \'e Ra 
sih Kartal'ın büyük anneleri. 
Pror. Mazhar Nedim Göknil'in, 
.Naime Kartal'ın kayınvaldeleri, 
Doçent Süreyya Elbı'nin. Ruhi
ye Kırkaya'nın \'e Sadi Dumlu'
nun büyük kayınvaldeleri sali· 
h:ıtı nisvandan 

J.'A'l:\t.\ H ANI:\t 
Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Cenaıe,,i buglinkii pazar glinii 
ikindi nam:ııını müteakip Kadı
köy Osmanağa camiindrn kal
dırılarak :\laltepedcki ebedi is- ı 
lirahatgfıhına tc\'di edilecektir. 

TEŞEKKÜR ' 
Uzun ıı:amandanberl muztarlp ol

dufu l:alb bastalılından lturtuıamı
:ral'lllt ebedi hayata koruşan pek 
ıngUI eıtm .,.., annemiz R., r.ı . PE~SO\''un 

'rTARSUS''.. _ 
;emis_ı1e, ferlip!erlil<leri 

Af evs~itti11 e11 .cazip ~ezisidir / 
AFRiKA - 1$PANYA 

İTALYA - FRANSA 
=§S~~S~Afo11ıs -25Afu11ıs195ol 

'1511, f!sP!sa &eıı: 
- S•ıe mılyonerl.,.ın yaeıd·Ot •• ..,..,,,,ıar-. h•r · 

,..n!ıkla Hyreıııoınız fılm y•ldozların•• eılırında• 

kurlulımıd••lırı •bedı bahar li•k111 Cot • Aıut 

F ı 

de onlırlı aynı otellerde & gGn geçtrmık. 

- Dünyan"' en ucuz memlehtıerı otan lepınya •• 
Kuıay Afrıkıyı 

- Akdanız "ın ~ çok giizel •• luiyOk " hlr......., 

t16rm•• - .. r ıa tı n ı v e r • c · e k t i r. 
Gerel -zıyıret ıdılecu şehırferdı a•·••H yOıen lıır .. ,. , •lılJ. 
tamındıll l ARSUS dı tıayehn•zdın al!ınmayectk hıbraıarlı Olu 

Üç H af t a geçirec e k ı inı ı 

1Ja 1'mki111/11f"' 
__. lııenbuldın hşlil y•J - •Onüncıyı hda< ~erlu"

remık. Oııl •• tthır gızılı•ı murıfla rı delııl 

1 Mevki de 1 400 - ılı ı fıOO - f l nı 

il AAe•~' •çın 9!>0. 1 100 - T l 
lurıatık mıvkıdı 676.- TL na 11~lınıb·lır 

... 
Ct.noo:ıdıı gt.midcn tJ g/Jn ayrılarılt. Avrupa111n 

her harıyl bir ~ehri11/ ıiyartt tdtbıltrltr. • 

Cenovedın ıtıOıdı kl t•h lrlere T r • 11 ı e H)'ehıt 
mllddetıerl 

hal yo:una :.:irmiştir. Birinci p:ı- " 4 u nısbefrn~r. nakdı .~r.mınat 
riyo açı'arak bura\'& 350 ;,1 i yatırmak suretıy 'e u~ıılu ge,·• 
yerl~ştiri ' mi~tir. iki~ci pa,·i\';n ~.' ~~e. tanzim edec:k~eri akrC'd : 
birkaç aya kadar açıl:ıraklır. \'l. ! ı f ı ııhal taleplerın ı rn . geç 
ıa,·eller de anı ayrı birer p.ı\ i- !! ~ 1954 ak amına kadar r. C. 
\'~n \'apacakl;rdır. Merkez Bankasına te\'di edecek 
• . d ki " k' ,.. kh ,, !erdir. Fın ı • ıua ·ı so,;u · a\'a ·.ıepn· 

sunun in~asına devam ediliyor. . el 1:· C. :'lferkez Ba nka,ına .. te\' 
Mezbahada 3

1
5 mi'yon lira ' ık ıe - d_ı edılece~ talepnamC'le r uze. 

·i! yapılmı~ır. Soğukhan depo rıne her fırına : 
lan geniş'etildiği gibi Halde de . ı ~ .B~ğlı bulunduğu dcr ne 
yeni in;ıaata baş:anmı tır. ğın ı~mını. . . 
A~ 1t d Saliha "Suttnn ceş 2 - ithal etmek ı ıed ğı kam 

me v~ps::i1:i 3e<::ıslı surette tcı-nir yon yedek parçalarının F.O.B. 
d ·ı . . ,. r· b' t seri tutarını. e 1 ınıstır .•• e ı ır samı c 3 A 'k d k' t r 

o'an bu çeşme \'e .sebil yıkı mak - . merı a a 1
, sa ı~ı _ır-

üzere idi. Belediye 100 hin lira ma ile bır!okte kcndı ~arıh lin-
ran \ e ad re- ini. sarfıy!c burasını mükemmel bir 

~ekle koymu~tur. Sevinilecek bit· Kaydedecekt:r. 
nokta taş iiıerine o}macılık ya- d) Dernekler. üyel eri ne '·eri 
pan sanatkarlann bugiin ele lecek permilerin ıı-ul!i dahi ı n 
mcm'eketimiıde a) Mn mevcut de kııllRnılmalannı temin mak 

.sadiyle sıkı bir mürn)sabe lr. is 
olm:ısıdır ~ d - e rcekler ,.e altlıkları permilerı 

Be:edivc mesken n1e ?csiy'e ba~kasına devreden ve de\·ir a
de mesg~J o'uyor. Aeıbademde lan ilyelerinı \'eka lete bildire
blok evler, Atatürk bul\•arında ceklerdir. 
b'ok apartımanlar ve Belediye e) Derneklcrt> dahil firmHar, 
sarayı yapılmaktadır. Emlak Ban bu tahsise müstrniden gctirte
kası\' e mü terek olarak ucuz cekleı·i kamyon yedek p:ırçala 
:ıp:ı~tıman'ar yapılmasına ba • rını ayni HYa ba•ka bir dcr
lanmı~tır. neğe bağ ı firmaya de\ rcdemez 

Vali ,.e Beledıye başkan \'ekili ler. 
biitUn bu me;;e!eler, su. e:ektrik f) Bu tah•:•le ithal edilen 
dava ı, yiyecek atı~Jarı hakkın- mallar mü tehlike. mut ak:ı fa 
da izahat \·erdi: izahat memnun- tııra ile satılacaktır. bu rafttıra 

~ıı.k l ~ kıırşılan~ı. Mııh.telif .,ıı:hır ı lar "'''.a f~lur:ılar mUst~nidat: 
ış erınden vakıt vakıt ~ı1'ayct atış f ı lcrı \'C\'ahut ll'•:~lerı 
ediliyor. Bu ı:ikayetler haklı ol- l her a) ın ı~ \'e 30 ııncu gilnli \'e 
mak'a beraber. me\'cut imkan:ar 1 kaletf' gönçlerlletektir. 
gözönüne getiriliı'.e. Be:ediye· ı ın İthal erlilecek kanl\'on \'e 
nin boş durmadığı an laşılıyo r. dek parçalarına ait orij ; n:ıl ra 
Bu itibarla dün veıilen 17.ahat \e . turaların pcTnıi •ah ;b; firman ı n 
görü'en e~crler iyi bir in tına 1 bağ'ı bulunduğu dernek lara
bırakmı§tır. fından ta•d k edilmi bi r su

l.T.Ü. Sanat Klübünün 

Edebiyat Matinesi 

İ.T.Ü. Sanat KlllbllnUn haıır
ladığı Edebiyat .\laline i dün sa
at 15 le TeknUc Oııi\'ersite kon· 
ferans ~alonunda y:ıpı:mıstır, nii 
) iP' bir ö~renci kalabalıjiının 
bulunduğu toplantıda günümüz 
edebi) atını tem il eden bir çok 
~air Ye yaı.arlar huır bulunmuş, 
iakillte öğrencileri larafın<lan 
seçme parçaıar okunmıı tur. 

~----·--' il R A.~ .~,~~ N 1 

reti Veı Alete gönder' IE"cr.kıir. 

11 - T. C'. lf'rke1 RanJ.aqn . 
ra yapılac-ak i5lel': 

T. C. :\1erkez B anka~ı. bu tah 
sis ;çin kendi ine ır,·di cd ;ım:~ 
olan tısulUne uyı:un \'e ek•ik iz 
talepnamelerin derneklere göre 
ta:mif edilm iş biırt>r ~ure ıin : 
Vr.kiılele göndcrecckt:r 

111 - Iihlrrt.k Jııil..ünılr.r: 
l) T. C. Merkez P.anka~ı ı a 

rafından \·ekalete J? önder•lecek 
talrpnıııne suretleri iizerinde 
)apıla<'Rk ıctkikler •onunda. t:ı 
lepnanıeleri. Mar .;h:ı]] \'ardım ı 

ith:ı l permilerine ıahvıl ect :ı e 
cck rirmalaı'. pern~iler iizerin· 
deki milddet zarfında akred't'f
lerini açıırmac1ıklar• takdird", 
Yatırılan "C 4 teminat. maktu 
tazminat olarak T. C. l\lr.rkez 

Ankara 10 (A.A ı - Ekono
mi ve Tıcaret Bakanlığından 
bildirilmisıir: 

Amerikadan kam~ on ~ edek 
parçaları ithali maksadi) le s:ığ 
lannn \'e 9/ 4 1954 tarih \'e 496 
sayılı s irkü lerk dağıtım \'P tev
ziat esasl:ırı tes.!>it olunan 
1.000.000 dolıırlık Marshall ) ar 
dımına mcn:u te•kıl cdnt"c'k ) e 
dek parçnl ::ı rın en müsa =t şart 
ıar' a mustehllke arzı hususunda 
"erekli tedbırlcr a ınmıs bulun 
maktadı r. 

Bu itibarla 6 ay iç nd<' ' thal 
edilecek \mcrıka men•elı ks.m 
von yedek p:ı rç:ı ları önum•ızde 
k• ıstıhsa mcv•im nde mu~teh 
lıke arzedılccet! lnden. ) cdek 
parça tem'n edememekten mü 
l ~\e lllt sibı) C!lt>rin Bnkanlığıını 
za =ntikal ıı ıı irılme i kanl\'on 
sahiplerinin menfaati ıcabıdır. 

Amerika, Arap'larla . 
lsrail'i ikaz etti 

(Ra51 1 int"İdP) 
duğunu söylemıştır. Byroade bu 
konuşmasını Dnyton diln) a me
sele' erı konseyı top'antısında 
~apmıştır. 

Bir :ıra doğrudan doğru) a ls
raılc h ıtap eden Bakan )ard ım 
cısı fsrai ın kendısıni bır fatih 
zannctmrkten ve Arap':ırın ya ' 
nız misılleme kat'i~mlarından 
:ın ıadık'arı yolundaki kanaati 'li 
lerketme ın ı istcmış ve •Arap
lar da i r:ıi l de\' etini bir olmuş 
bitmış hftdise olarak kabu: et
melidirler .• dcm ist ir. 

Bundan sonra Dyroade b'taraf 
siya etin su husus :ı rı ihlha et
tiğini söy'emişlir : 1 - Ortado. 
ğuda sulhun korunması. 2 - Or 
tadoğu mcm cket erinde mU..,ta
kar hükumet er bulunm:ı ı \'e 
kanun \'e nizamın kor ınm:ısı. 
3 - Ortadoğu m ı lctlo inin ha
yat se\•iyclerinin ~ulr e ti m~~i. 
4 - Amerikan dem'>l-r:ı isi gıbi 
prensip'erc ah ip bır demokra
~inin ha) al bulması \"e ge' ı mc
si. 5 Dı arıdan gelecek tec2'
vUzlerc k:ır"t bolgenin korunma 
sı için miidafaa tedblr\?ıi :ı ·n-
ması. 

Ryrondc bu bölgedeki zenııin 
petro' ve ham madde kaynakla
rının komıini t ' erin e ine düs
mesııı in Bir'e~ik Amerikanın, 
emniyeti için biiyük bir ehem
miyeti ha iz olduğunu söylemi~
tir. 

Dış !:leı" B:ı kon yardımcısı 
müteakıben Bır'e ık Amerika
nın tam i ~ıik lA iste,·en muotem
leke mi"ct'erını de tek emeğe 
ıorlanmama ını, çilnkü bunun 
tıantik mlittefik'erinın menfa 

atlerine ıt\'kırt o' abi'ece~ini ,·e 
bö~ lece Atlan tık paktının tch' ~
keye gircbıleceğinı oe'irtmı~tir. 

Eminönü'nde yangın çıktı 

Dun ı?ecc F.:minönii Arp:ıcı'ar 
t•addcs nde 24 numaralı üç !( •

lı bin:ının iı t katında ıır. to a 
:ııt 7.ariC İ $ lcrı.ı at öl~ esıode bir 
~ anııın çıkmı~tır. Be~ tıl kulesı 
tarafından görülen yangın. ,•ak 
tinde haber \'cri1mek suretb le 
etrafa sır2\·etıne me\'dan veril
meden ıtrah e tarafmd:ın söndü
ri!lmüştUr. bıutaııı;ı müddetince tedavisine e!

Jı:a tle alAkadar olan l::ıymetll Ord. 
Prot. Dr. Ekrem ı;;cııt Egeli, ı tncı 
sınır dablllyecl Dr. B. Uzdll. Paatör 
Haatabanuı dahıuyeclal Dr. Cevat 
Demli Tc heınşırc Anna Abroyau ile 
5 · Ha meıek'e minnet •c ftiltranıarı
mın arzetme e keder Ye teusurumuz 
mini oldutundan gautcnlz vuıta
slyle tblltını rica ederiz. 

Cenova- Parıa 16.- Suı 

~. 1-M laoo 2 -, • 
':' (-Cenewr• 9 - : 
,, -londro 25 - ',' 

Cıno•ı-FrınUurı 16 - SH t 
• -Vıyına 9 - • _,.--------------------------------------------------~ 

Eşi: Bedri Pf'nsoT, 
Cocııkları: Yaşar, izuı Rı·nuı, 
Rlme Ptusoy, ' 

* Ptlc uvglll ve k.ıymetıı eşim 'fC 
ann,mlz 

( • Jtı\sJ;J, PF.NSO' 'un 

1 

nratı munacebetıylc cenaze töre
ninde hazır bulunarak ve ayrıca çe
lenk tc ha)'lr cemiyetlerine teberru 
acındumek mreurıe ve,.a ttıgrar, 
telefon n mektupla ttesaürlcrtnı 
btldınrek bderımıze ı,urat. edeh 
akraba, doat •e arkadaşlara, banka
lar Te müesstatler temsllcllerıne te
~kkUrıertmtn aunma~a acımız m&
nı oldu:Undan lfıtten razetentnn 
deıtıetınl rlca ederiz. 

r~J: Brdrl Penıoy, 

C.oculı tarı : "\ a,ar, lzıet. llemıl, 
Röne Penso1. 

' .
1 -Vınıdı' 10.- • 

16-

Her tUrlü mOracaat ve bilet satış yeri : 

TURKTURIZM SEVAHAT _ ACENTESi 
T•p•b••• Me,rutır•t Ged. No. ~o ( lngını ,..,.,. w 1 11 ) 

Telefon : 42305 ' Tt1sı,: T0RKTURIZM • lıtınl>vl 

t?ikknt'": _, 
Bu geziye bifet bedelini ... 
TAKSİTLE 

ödeyerek katılabilirsiniz 
O

. ......... ~ 
ıC.,,limanlardan gemı ıle gelecık ,)olcıılann 

meccanen dOnOşlerı aaOlanmııw. 

VATAN SEÇİM ANKETİ 
ı - Önümüzdeki seçimlerde rey iniıi kullanarak mı· 

sınıı? 

2 

3 

Hangi listeye r ey ,·ereceksi.nlz? 

Mecliste müstakil milletn killerinin 
ıını ister misinİ1? 

bulunma· 

4 - Slıce, birde ideal Bııvekil kim olmalıdır? 

5 -- Cumhurreisi halktan 
kime rey •erirsiniz? 

rey toplayarak seçilse 

ı - Bugü.nkit lktidann muhalefete tar ı olan 
reket tarzını tasvip ediyor musunuı? 

ha· 

E\·et ........ . Hayır ........ . 

... parti, karışık, hiçbirine 

E\·ct ......... Jlayır ......... 

······································· 
······································· 

Evet......... Havtr ........ 
< Devam ı Sa. 4: Su. l ıt"l 
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Hain Ahmet Paşa ve akıbeti 
.......................... . .••.....................• • • 
iÇok muhteris bir vezir olan Ahmet Paı a, sadaret makamına getirilmemesi ü: 
!zerine Sultan Süleyman' dan Mısır Valiliğini istemiı, bu arzusu is' af edilmiıti i 
! Ahmet Paıa, Mısır'a gelir gelmez isyan bayrağını kaldırmıı, kendi adına ! 
L• ıikk kestirip hutbe okutarak Padişahlığını i16n etmişti Fakat.... ~ 

................. ~ ......................•..• 

Yazaıı: Feridıııı Fô%ıl 

osmanlı tarihinde devlete i-
har.eL eden vez.irler ara· 

aında en mUhim yeri AhmeL 
Pı8a işgal eder. Ahmet Paşa 
aslen Arnavuttur. Enderun'da 
yetişmiştir. EmlrAlem ve Yeni
çeri ağalığından sonra 1521 de 
llume!i Beylerbeyi sıfatiyle Bel 
grat seferinde bulunmuş ,.e 7 
Temmuz 1521 de Sabaç yAni 
iBöğürdelen kalesinin fethini 
a&!lamış, Kanuni Sultan Sü
leyman'ın iözilne ıirmlştL 
iHattl Sullan SUleyman, kendi· 
sini tebrik ederken: 

- Buusı ilk fethettiğim kıs· 
1&dlr. J.lamur o:mak gerektir. 
Deml~ti. 

mUhrUnU emanet etmlyen ve 
sadaret makamına !5yık görmi 
yen Kanuni Sultan Süleym:ın
dan intikam almak istemişti. 
Henüz Osmnn'ı idaresine alına 
mıyanları. 11-ıyri memnunları 
ve isyanlarda methaldar bulu· 
nanları etrafına toplamış, mUs 

tahkcm me~rkileri ele 1?eçlnniş 
\'e 1524 yılının ilk ayında isyan 
bayrağını kaldırarak kendisini 
hükümdar füın etmişti. Kendi 
namına sikke kestirjp hutbe o
kutmuştu. Osmanlı Padişah':ın 
gibi Uç vezir bulundurarak Mı
sırın idaresini bunlara tevdi et 
mişti. Ahnıet Paşa bununla da 
kalmamış, hariçten kendisine 
yardımcı ''e mUttefik aramağa 

baş'amıştı. Papaya ve bas $Ö· 
valycye ittifak edildiği takdir· 
de Rodos adasını geriye vere
ceği vadinde bulunmuştu. Ah
met Paşa artık Mısırda El me
Jikül mansur Sultan Ahmet na 
mlylc anılıyordu. 

Su!Lan Süleyman Ahmedir. 
isyanını haber atınca çok Uzül· 
müs: 

- Bir haris kisi idi, Mısıra 
nli etmekte yanlış ettik. De
mişti. 

Mısır isyanının bastırılması 
için Mmrın eski beylerin

den Kara Musa Beye Beyler
beylik verilerek Kahireye ıön 
derilmiş ise de, bunu daha ev
vel haber alan Ahmet Pasa Y-'l 
ları tutmuş, Kara Musa ile •· 
damlarını yakalatarak öldürt
müştür. Kahire kalesini muha 
faıa eden Yeniçerileri kılıçtan 
geçirtmi~tir. 

Ahmet P:ışa ile beraber Mı
sıra gelen ve onun tarafından 
vezir tayin edilen Kadıuıde 
~fchmet Bey, Ahmet Paşanın 
yaptıklarını hoş karşlıamamış, 

Padişaha sadık kalar:ık gizlice 
Ahmetli ortadan kaldırmak ça
relerini aramıştı . .Nih:ıyet bir 
gün paşa hamama girdiği 1.a· 
man Mehmet Bey adamları ile 
beraber hamamı basmış. fRkat 
Ahmet Pasa bir kolayını bula 
rak kaçmış, Beni Bekr aslrrti
ne sığınmıştı. Sonra tckr:ır v:ı 
zivete hakim olmak istemiş 
Is~ de, yakalanarak idam tdll
miş ve kesik başı 1stanbula 
gönderilmişti. 

Ahmet Paşa, tarlh1erlml1.de 
oliain· lakabı ile geçmekte· 
dir. 

Rodos fethinde e\'\"e:A ordl'- -
nun bir fırkasını kumıın-1 •.---------""!"I'-~!""."'-"-!!~--~-~----. 

da etmiş, Çoban ~lust:ıfa ?a,a
nın Mısır valiliğine tayini ü
zerine Serdarlık ve ikinci ve. 
ıirllk kendisine verilmişti. 
Ahmet Paşanın yegane e:neli 
nıiri Azam olmaktı. Onun için 
bu makamda bulunan ve dev
lete bir silsi'e mllfit hizmetler 
ifa eden Piri Mehmet Paşayı 
gözden dil~Urmek için çalışmış 
tı. Bilhassa Rodos seferinden 
avdette faaliyetini büsbütün 
arttırmı~tı. Pirl }fehmet Paşa
nın. Yavuz Sulan Selim Han 
de,Tinde 1stanbula sürgün e
dilmiş kimselerden para alarak 
memleketlerine iade ettiğini 
Padişaha fitnelemiş ve Sultan 
SU!eymanı da bu yalanlarına 
inandırmıştı ve yahut bu ma
kama bir mutemedini getirmek 
istediğinden inanır gözUkmüş
tU. Babası Yn·uz Sultan Se:im 
ıamanındanbcri mesnedi sa
dareti bı:aı eden bu vakur ve
zire her istediğini yaptırması 
mUmkiln değildi. Halbuki ken
diSi, uıtanııt umurunda tsm 
bir istikllıl istiyordu. Hattl bir 
~. Piri Papdan bahsedildiği 
zaman: 

Muayyen zamanlardaki 
sancılara karşı 

1 PAZARDAN PAZARA J 

P a ra hollugu ••• 
Arsa fiyatları - Küçük bir arsa 800 bin liraya! -

Dil Kurumuna baıkan - Kürk manto da Kürk 

manto - Kokteyl bolluğu .__ ______ ,_.,____ -------------· 
Y a%an : E.T. 

K na fiyatları mütemadiyen 
yükseliyor. İstiklll cadde

si, Kıraki>y 
&ibi en ıe
rem yerleri 
bir tarafa bı 
rakalım; ıeh 
rin bunlar. 
dan sonra ıe 
len bazı c:emt 
lerinde ar'!a
ların metre 

karesi binlerce liraya 11atııı

yor. Bu .}·erlerde cephesi 8·9 
melrellk bir apartman arsa· 
sının kıymeti 300-500 bin n. 
radır. Nişantaşının mutena bir 
yerinde bir apartmanlık blr 
ar'a 800 bin lirayı satıımıs
tır! ... 
Tanıdığım bir zatın Maçka

da ıüzrl bir evi vardı; bura
sını vaktiyle elverisli bir fi· 
.} atla satın almıştı. O civarda 
başka boı ar a bulamayan bir 
kaç tüccar bu uta musallat 
olmuş, teklif üstüne teklif 
yapmağa başlamıs: 

- Şu binayı bize satııanıu! 
- Bu kadar senelik evim-

dir, satamam. 
- 100 bin lira veririz. 
- Olmn. 
- 150 bin veririz. 
- Olmn. 
nu cıurtlle gide grle fiyat 

400 bin liraya çıkınca arkada· 
şım dayanamıyor, e.;asrn ev 
i ·inin güçlüğünden şikayl't e
den rdika ını da memnun et
mek için satışa ran oluyor. 
I!vi c:atın alanlar heml'n yık
tırıp yerine altı katlı bir a· 
p:ırtman ~·apfıraraklarmış ... 
füşka bir ;ı..jhn da ştlırin 

!INt'Cli ytrll'rlnılt'n birindt ge. 
niş bir arsa ı yarmış. Buraya 
Ikl yıl ev\'el 500 bin lira tl'k
liC l'tmisler, hiç ümit etmrıliğl 
lıu yiiksek fiyat karı>ısında ip
tida şaşırmış, fakat <;onra: 
dhıncla bir iş olacak!• ılive 
salınağa yana5mamış. Şimdi 
arsaya hir buçuk milyon lira 
\'triyorlarmış, .Arsa sahibi yi
ne "atmıyor, •Bu p:ıra bollu
ğunda gelt<·tk sene btlki iki 
milyon tdtr<'1"!o diyormu5 ... 

Bunl:ın f~iten biri: 
- Yl'rılen çakıl taşı toplar 

gibi para topluynrlıır, ıleıli. 
\'Ü7. binler artık küçük görfın 
mcğe b:ı ladı. ,imdi sıra mil· 
yonlara gtldi. neyollunda 6 
katlı, 6 tlıirrli bir apartman 
2,250,000 liran ı;atıldığını 
duydum. nu gidişle yakınd:t 
milyonların önüne birer ~ırır 
koymak lbım gelecl'ğindr.n 
korkuyorum!... 

Dil, KURUMUNA 
BAŞKAN! 

Muhterem mlsafirlmiı hn 
ıeyden memnun, yalnız bir 
noktadan fikiret.çi: DUlmlr· 
deki ınarılden ... Bunu pek 
çabuk keşfetmiş: •Siı grame· 
re aldırıs etmiyorsunuz; hal. 
buki ıramersiz dil olamaz. Her 
kes gramere riayet etmtie 
mecburdur. Bunu tl'min et
mtk Ü7ere bir ıkademinlz bu
lunmalıdır. Akademi bir dik· 
ı:lyoner hazırlamalı, J{ramer 
kaidelerinde değlsikllie lü
zum varsı bunu yapmalıdır .• 
diyor. • 

Gazeteciler Cemiyeti 1ara
fından l'trilen öile yemeiin
dl' bunları söylerken Refik 
Halid Karay dayanamadı, sof· 
radaklltre: •Ayol ne duruyo. 
ru:ı:, bu zatı Dil Kurumuna 
na,kan yapalım!• dedi ... DtT· 
dl le his ettiğine göre pek de 
aykırı bir teklif değil! ... 

KÜRK :\IA~TO DA 
KÜRK MA~TO. 

Kadıköyünde oturan hid, 
kürk manto lstedlli a 

bunda ısrar 

tttlii icin 
karıo;ını bı
çakla yaraıa
ınış... Haıli
ı;e elem veri
ridlr, kora-

hiç bir veçhi· 
nın hareketi 1 

· le rnaıur ~ö 
rÜlı?meı~ Fakat araba kaılı
nın da kabahati yok mu? Şim 
diyf": kadar kim bilir ne kı- ı 
dar nnır t.tmi . kot·asını na
sıl çileden çıkarmı~tır! ... Bu
ntı, kı ın gtçtlği, hı,·aların ı

sınrnalta b:ı ladığı sırada hiıa 
·Kürk m:ınlo da kürk man
to!» dİ}'I' ısrar time inden an
ltyoru1. Kora: 

- Pek alli alıyorum! 
Dese 'r ~inıdi satın alsa ne 

yapacaktı'! ... Mantoyu hir tür 
Jii ıfö'<'mlyerek, bütün ya7. gü 
VI" ktsmemcsi için ufra arak
tı! Ru me\'slmde kürk manto 
değil tmıırime istemt>k akla da 
ha yakındır ve hunu isteme
mek kou için hafifletici hir 
sebep olabilir! .. . 

KOKTEYL 
ııoı,1..UGU! ' 
Hindi tan Başbakanı l'·ehru 

kokll'ylll'rdcn ~ikiyet l'IH 
ynr. Ytrll 
ytrsiz kok
teyller tf'r· 
tip Pdilme~i

nin hem mas 
rafa, hrm 
midelerin bo 
ıulmasına se 

1 • 

Memleketimb.i ıiyaret eden ı ,. hep olduğu-
Fran<1t Akademisi A1a~ın • nu söylüyor. 

dan tanın. Kokll'ylltr hakikaten iptiza-
mış edip Ge· le uiramıştır; Iümmıu liir.um· 
orges nuha- ı;uz htr ,·e~iı.- ile kokteyl ve
ml'I burada rlliror. Gtlenlere hir takım 
g ö r d ii k • .ıarip içkiler \'e onun kadar 
ıerine hay- r,ıırlp ylyl'ctklf'r ikram eıll
ran. Türklı?r Jiyor! Rir kokteyl. dnttlile
le l"ranslllı- rin aıl<'dine !{Öre, yÜ7.lerce, 
rın birbirine hattı binlerce liraya mal oıu· 
çok benıeılik )'Or. E kiden, bolluk zamanın. - Piri Papyı sadaretten az 

1edince Padişahlıkta olan istik 
111 ıe:uelini bulamadım. Zira 
her ne uman huıura girse ben 
kendimi her şeyde cesaretsiı 
ve umuru idarede mUtereddit 
ıorilr idim. Demişti. 

ll'rini, Fr:ın~a'nın .\vrııp.l'nın da bile, bu yoktu ... 

~ 
batısında, Türkiye'nin .\vru- tn~ıntarın büyük bir kısını 

~l nın doğusunda Avrupa medı?· )'İ}tC<'k buıamaıken, hilha~sa 
(İ'lll, 1 niyttlni müdafaa ettl[:ini ~iiy Jllndistanda mllyonlarcı ınuıı 

• liivor; .nurada kendimi kati. açlıktan kıvranırktn Nelını-
g , ,./ ~ :-': h ye.n y:ıbanrı bir muhitte bul- nun şikayrt t>tmcktc ~erden 

Piri Mehmet Paşa 27 hatlran 
1523 de tekaüde scvkedil· 

miş ve yerine de Hasodabaşılık 
la Enderunda bulunan ve Pa
di6ahla beraber l\fanisadan gel 
miş o!ın İbrahim Ala tayin e
dilmisti. Bu her tUrlil kaide ve 
teamlll hillfına yapılan tayin 
en Umlt ettiği bir zamanda 
mührü hümayuna nail olamı
yan ikincl vezir Ahmet Pı$ayı 
fena halde kızdırmıstı. F:ıkat 
kinini belli etmemlı bir gUn 
huzurda iken: 

1' ~ ( I madımo diyor. göğe kadar hakkı vardır. 

Hml@m!Tll 

- Mısır vall1iğinl bu kııhı
ııuza ihsan buyursanız. 

Ricasında bulunmu~tu. Pa~a
nın bu arzusu yerine getirilml,, 
IS temmuıda tayini yapılmış, 
2 Aıtwtosta yola çıkmış ,., 20 
Aıtustos 1923 de Kahlreye ,·a
sıl olmuştu. 

MİDEYİ BOZMAZ, 
KALBİ VE BÖBREK· 

LERİ YORMAZ. 

~· 

e Ba:, di~. adale, !İnir, hım• 
bago \ e romatizma ağrıla· 
rını te .. kin e<ler. 

e Grip rn n~zle ba~langıcıa• 
da bir çok fenalıkları linin 

e Süratlc hazın ol ur \'c derhal 
tc irini gö .. tcrir. 

GRiPiN 
4 saat ara ile günde 3 a d et a lı nabilir. 

Ahmet Paşa, Mmrda derha' I 
faaliyete ieçmlş, kendisine 

Aldığınız müstahzarın hakiki Gripin olup olma· 

dığıru bizzat kontrol ediniz. 

(Bap I llııcilde) ' 

7 - Bugünkü muhalefetin iktidara karşı olan hare
ket tanını tasvip ediyor musunuz?'!' Evet ......... Hayır ..••••••• 

8 Sfzre gelecek lecllste kaç D.P. il, kaç C.H.P. iL 
kaç Köylü Partili, kaç ::\lüstakil bulunacaktır? 

...... 
541 den 

D.P. 
K.P. 

C.B.P. 
C.1\1.P. 

VUAyetlnfıfn adı: 

isim, soyadı: 

Adres: 

.l\leslek: 

Erkek, kadın: ... 

······ 1\1 ilstakll ............................................................................................. 
.........................................................................................• 
........................................................................................... 
.......................................................................................... 
.... t .. ttttttttetttt .. tfftt•ttttttltll .. t•Mltl•t•M ... tM ... ttH .. l_.ltt•t ..... tttttt•t••t 

enap aarfll1mm tlltbet ('Vatuıı ~ ıecım &Jıbtl • htuııllaJ> 1lmlmall rtca ola11111. 

dsim ve adresler tamamen mahfuz kalacaktır.) (!8) 

-

l a7 ller ~ %1 T. L. - 1S ıt• IZ.lt T. t.. - 3 ıtın 1 T . t.. (Oo lle-
Um•4tn fa.ıtla Mlırr bllm• ıcıa lltr ırtıa 2t lmrot alınır.) 

- J\OSFORf,U D,\İRELER - 22~ 
DOKTORLAR ilA 275 Arnavutköy Eğlence so

DOKI UR ÇİPllU1 _ Cilt, ::ıaç, kak 35. Telefon 36-167. 
Zllhrevt Hiltehusısı Berotlu, 
Posta Sokak Telefon: 43353. ~ 

Dr. ABİMELEK. - Cilt Ye ZUb· 
revt haatalıklar MUtehusısı 
Beyoflu, İstill!l Cad. 407. Tel: 
41406. 

DAHlLiYE ~IÜTEHASSISI 
.'\f,\HP.EYKER - Elektrokar· 
dioğram. Cumutesi öileden 
sonra hastalara meceanen ba
kılır. Harbiye Hallsk~rgazi 
No. 82. 

EML IC 

OTO,t ORIL PAZARI - Oıom!J· 
bil alınır ıatııır. Tel: 42735. Tat 
sıır Yenisehir Serur Ömer 31 

İNTİHAR ÇAl\IAŞIR FABRİ· 
KASI - Çamaşırlarınızı yıkar 
ütüler. Adresiniuı ietirir. 

Feriköy 81268. 

TERCthlE - İngilizceden. Al
mancadan Türkçtye. müracaat: 
ELEKTROCİN Harbiye Tel. 
87735. 

ORTAKÖY'DE - 467 M2 üıe-
rinde hllen tütün deposu satı. ŞiSLl ŞİFA YURDU - Hem-
lıktır. Tel: 22087. şire ve hastabakıcı arıyor. 

l lst. Lv. Ami rl iğinden Verilen Askeri 
Kıtaat ilanları 

As. ihtiyaç için aşağıda cins ve miktarı yaıılı yiyecek 
maddesi 28/4/9~4 günU saat 10 da açık eksiltme ile İskcn
dCTUn A~. Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. Şartnamesi komis
yonda görillür. 
Cinsi 

Tau Bakla 
Yumurta 
Marul 

Adet 
Adet 

Mikdan 
Kilo 

30000 
30000 
30000 

T. Bedeli 
ı.ıra 

9000 
2700 
4500 

G. Teminatı 
Lira 

87~ 
207 
338 

(1013---4«9) 

fAENERAl Ali FUAT CEBESOY~ 

1 
-56 -

Moskova'ya giderke_!! 
r ·-~ 

Tifliı'te belediyenin verdi§i ziyafette en maruf Gürcü devlet ve s•J .. 

adamları da bulunmuffu. Bunlar biıe, yakında kızıl ordunun müdaholt~ 
Gürciıtan'ın tamamile Sovyetize edileceğini ıöylemiıler, Türkiye'den yo~ 

istemiılerdi. 

OKUVUÇU FİKİR 
'i>e ŞİKAYETLERİ 

Dinle}en ve Derleyen: 
Ahmtı Refik ?liOYAN 

Taşralardaki 
Ortaokullarm 
Durumları 
İlkokulu bitiren çocuklara da. 

ha verimli bir tahsil göstermek 
için h ı rçCl'k kazalarda ortaokul
lar arılmıştır. 
Bunların bir kısmında ö~ret

men noksanı olmakla beraber 
memleket çocuklarının ln:tişa. 

fına hizmrt etmeleri bakımın
dan faydaları muhakkaktır. 

Anrak kasahaların bil"ili n
natkArlara olan ihtiyaclnrını 
gidermek için ortaokulların da
ha faydalı bır ~ekle sokulmala
rına lüzum ,·ardır. 

Kasaba ve hele köylerin ço. 
~nda iyi yttişmlş yapı ustası, 
marangoz. demirci. arabacı gi
bi sanatkArlar olmııdığın:ian 
halk çok sıkıntıdadır. 

Bu yUzden evler ,.e diğer bi
nalar alelAde kimselerin varım 
yamalak bilgileriyle yapılıyor. 
Bu binalar oturanların ihtiyaç
larını teminden çok uzaktırlar. 
Marangozlar. demirciler ve ara 
bacılar da iptidat bir ,eki!de 
çalışıyorlar. 

r * TAKSİM : Tel: 43lg•,, 

1 

L TIY ATROLAR _J bı~aıYn.oız: Tel: 42647 ,, " 

- oaı:ıwı. ---"' * SEHiR '11\'ATROSU DRAM KIS· tSTASBt:L Cll'~,rl 
MI - Paı:artcst'dcn baıka hrr ı.ece * ALEMDAR: Tel : %Jl'.:"ı 
21 de, Panr matine ış.ıo da SOK.\K· Yulnl Buldu • Blı1m /<rY" 
TA - Yuan: Etmer ruce. Türkçeı.I : fucuıu. 1 
Aaude Zeybekotıu • Tel: "21Ş7 , * AZAK: Tel: 23542 - p * ŞEHİR TIYATRO!IU IHIMıml Aşk Adası - Sonsuz: tntı";'' 
ıusrı.u - s.ıı·cıan baJka ııu ,ece * ÇE?.IBERLİTAŞ: 'f~ 
21 de, Puar ctıcdUz ış 30 da l\1E- Altın KOşk - İkt Aşk f" 
LEK HASlJIOS KISKA ·çı.ı{;ı • Ya- * BULVAR - Korıı:a!,.ıı
un: Louls \'emeuıı. TQrltçC$I: Bur• nın ()tulu - Tole<lo A~" 
han Felek • Tel: 4CMO!I. * MARl\IAP.A: Tel: r 
* !IEIIİR TiYATROSU ~\dN6S0 n~ ı.;.~~~ · Tel: 22!182 .,.. tj 

BÖLU, ıü - Perfrmbe, Cumartesi Doktor • Yıkılan Saadet • 
Ye Pazar saat 21 de, anıca Pazar 
16.30 da YAŞLJ KTZ • Yaı:An: Jacqu- Kralı. jJI 
ea Devaı. Türltcesı : ihsan Doran. * YENİ : Tel· 2Ş892 -* GF.SÇLİK Til'll.TROSU - 00· ruında - Altın Kız. ı:1'f 
VJ::R \'OLU • Komrdl 3 perde • Ya• KADIKÖY ChJ 'I 
zan: A. A. Mllne • TOrktesı : M. Bu• * HALE: Trl: aoıı:ı - .J 
rlan • Sahneye koran: Aml oıııır.ıı . 1 ter • Birleşen Kalplrr. ~ 
Salı. Çar~mba ıua" 20.30: Çaream- * OPERA: Trl : ~2!_,;:; 
ba matine 11130 - Eminönü ötrencı * sfinEYYA: Tel: fS0<1""d;, 
1.otııllnde. Reuam • Kanun Penç~ I' * lllVA!llMCR KAıtACA • . O~e-ı * YURT: Tel: 80544 .,.. 
ıerı nat 21 cıe, cumartesi. Pazar ceraıarı - çoı Yurugu. ,.~ 
matine 15 ı. cıs.ut AAIUKOLU. * SCALA RUZ RE\"i ~ 
reı: '3134 aı.:.-m 11tıare 8.30 da, 

1
s * lı'ENİ SES OPI:RETI - Tel: ıı. Perşembe, cuma ııaat ·::.ı 

4~9: ÜSJtt.IDARA GİDERKEN • ıı:Ultlı halk matlnelerl. fJY 
Operet 8 prrde • Ilcr ı;cce 21 cıe, mallnr. 
Çartarnbıı, CUmarttal ve Pazar ma- _______ _ ,.,.. 

tine 15 te. 

* KtJçt K SAHNE - Çar .. mba
ı1ın ba,ka btr gece aaat tam 2ı de. 
saıı. Cuma talebe matlnısaı u Pa· 
ca. matine aaat tam iT dı el~ \\'ET 
V \R - Ptrea 3 nerde • Yuan : P're· 
drrlk: Knott • Çolnn: Tevfik Sadul
lah - Tel. 40378, 

KONFERA~ 
* s~ıııt , lyatroları ;ntJ l' 

M~ınecte uratından 1& 0,e~ 
cuma sunu ıııat 17 de 11 ,. 
)'atrogunda (Ukl ı:mınOC.~ 
•DördUncu Buut• T~1• 
:rıtronun Vulftıh ba(lııt' 

1 : : • • • • • 
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Bazı vilAyet merkezlerinde 
sanat okulları varsa da bunlar 
~·atılı olmadıklarından kasabıı 
ve köy çocukları istifade l!de. 
miyorlar. Bu okullardı yeti~en 
~ehir çocukları da kasaba \'e 
köylerden ziyade ~ehirlerde is 
görmeli menfaatlerine daha uy 
ıun buluyorlar. Kasa bal arda ki 
ortaokullarda yetişenler de ek. 
seriya memuriyete heves edi
yorlar. 

SiNEMALAR 

HE\ O~LU clftf;rJ 

frranı vrrllecektlr. ~ * Tıp Falı:Otteııl Konf to!I 't 
nun trrllp ettlQI seorı 1'~4 ~ 
dan ikincisi ı3 Nisan t9J ~ 

Binaenaleyh kasaba \'e köy
lerin sanatkArlara olan ihtiyaç
larını sağlamak için şunlar te · 
menni ediliyor: 

1 - Kazalardaki ortaokullar. 
da ~anat fUbclerinin de tesis e· 
dilerek şimdıki halde mahalle
rinin bilgili uslıılarıyle talebe
lere dersler verilmesi. • 

2 - Böyle ortaokuJların yan 
farında elli~er yataklı pansiyon 
lar yaptırılarak köy:erden ilk 
okulu bitirmiş çocukların bura
larda parasiz ibate ve iaseleri 
suretiyle hem orta tahsilleri
nin ve hem de snnat ötrenme
lerinin temini. 

Bunlardan baska her kauda
ki ıirut memurları tarafından 

* ALY;AZAR: Tel: 42Ml - Sarho,. * AR: Tel: 443!!4 - Denizaltı 
Harbi. * ATLAS: Tel : 403115 - Kanlı Ya· 
r~. * LUKS: Trl: 40380 - ŞehTet !ta
dını. * ELHA.\IRA - SuıUI Cuua • 
Sefahat Kurbanı. * İNCİ: 'fel: S4S9S - Dört Fahl· 
tenin Rnmaııı. * İPEK: Tel: 44289 - Bombay lla· 
ceraıarı. * LALE: Tel: 4~!15 - Denizaltı 
Harbi. * MELEK: Tel: 40868 - Bahar 
Yıldızları. 

* SARAY: Trı· 41655 - AJlı:: A
duı. * SÜMER: Trl: 42BSı - Çeltlt it• 
dam. * SAN: Ttl: 8679:l - onzeıııı: 
Kraliçesi. 

bu talebc:ere ameli riraatle be
raber tavukçuluk. arıcılık, ko1.a • 
cılık ı; ibi lüzumlu ~eylerin gos 
\erilmesi. 

4 - Bu ortaokullardaki kız 
talebtlere de nakı:. diki~. ev 
idaresi. çocuk bakımı ı;ibi bir 
e\. kadınına Uzım oiaıı l>tl,ile
ruı iStretilmed. 

nlı saat 17 de .Marmtr" ıJI", 
Uoçrnt Dr. Mllnlr Türkel fi 
•Srkııüel Haraun ETll111' ffl" 
yattekl nolll• menuıun~• 
Ur. ---· i R A.~ .~.~~ 

• 
1 

rıJPi 1 asi ye arıyo 
~ 

Piyasadan anlayaıı t 
liyetli. dürü~t bir d~ 
alınacaktır. Ücret 
dur. l' 

)lüraraaı: Pazar /j 
her gün TaşkasaP 
Süleyman Sok. .:-1°· 
Llboratuara. 

~ 
RACASA~ 

ıellyo ;_/ 
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b--- n.t.HM---~-----------~------------------- VATAN ~ -

Gö terllen hed rı e ere, g ençler harır ma"kinell tüfek! . r Ürk o r d ~·;•;m;··;;. 

r·····~-~-~aset ocağı 
: Atatürk'ün d k l"k . •••····•············•·•••• i Har O e, as ... ~r ı. ve komutanlık feyzini aldığı i 
i p kulu, varlıgıle ıftihar ettiğimiz kahraman Türk~ 
L ...................... ~rdusunun irfan yuvasıdır ~ 
Bu yıl YUz dok : uzuncu devre top! k ••••••••••••••••••••••• .. ! 
kah mezununu verecek olan anma tadır. Birinci ırubu 
tiını;amanlar yuvası, mem:eke. askeri dersler, ikinci il'Ubu U· 
Ok tin medarı iftiharı Harp mumt k.UltUr dersleri teşkil et. 
. ulu, memleketimizin ve dü ~ek~~ır .. 23 dersten ib:ıret o· 
~_anın ?ugün \'e yarın hürmeti~ an ırıncı grup dersler arasın. 
~.dettığl şahsiyetleri yetiştir· <la; umuml lfıbiye, harp tarihi, 
,. ıı d ve yetiştirecek bir irfan Askeri coğrafya, piyade eğilimi, 
t~r umuzdur. Üç yıllık bir e- Phade ve atış nazariyatı, topo 
nan mb ve öğretime tfıbi bulu· grafya, harp sillh ve vasıtaları 

u ferefll okulda neler ~ol?l:u~uk, piyade ağır slUıhlan: 
~aldpuı~makta, neler öğretilmekte ıstıhkamcılık, muhabere tank 

e.unu \'e bir suba ..,.~tank savar, havacılık, 'oto mo 
nasıl yetiştiııini hl yımızın tör ve nakliyecilik, kimya Sa\·a 
ti · " ç merak et· şı ord k tınız m~? Bu okul hiç de bizim , u urumu, iç hizmet ve 
}f hı}'YÜI ettiğimiz gibi değlL askeri söz ve yazı u uııı, Je\'a· 

er haliyle insana emniyet ve ıım \'e askert ayniyat, in an 
~:~ b~ kahramanlar ocağını hl saRlığı, hay\'an sağlığı, binicilik 
ı.ım. o . .,un tanıtmnğa çalışaca- ve beden eğitimi \'ardır. İkinci 
a grup dersler arasında da, umu. 

Ha k ~t hukuk, askeri ruhiyat, aske· 
İk' ;P o ·uıu 1834 tarihinde rı ~en ve usul hukuku, teknik 

Seref sııonunıla duran yaş kütütünt harp okulunu h er ,·ıt bl
rln<~ilikıe bitiren genç, kendi devresin in ~lvMni çatar. Resim· 
dekı ay yıldızlı çi\'i, Alatürk'ün Harp Okulundan meıun oldu-

o 

ıu seneye aittir. 

m:ımış \'e makine mühendisliği 
Cotıeg'ine devama başlamı,, A· 
radan iki sene geçtikten sonra 
kendisine West Point'ten bir 

• davetname gelmis ve ikinci de 
recede lmlihanlan !kazananlar 
arasında bulunduğu, kabul et
tiği takdirde Harp Akademisi
ne alınacağı bildirilmi5. Wrigth 
hiç tereddütsüz, iki senelik 
mühendislik tahsilini terkede· 
rek West Point'e gitmiş. Hi· 
len kendisi JUnbaşı rütbesinde 
dir ve mOhendislikten ayrıldı 
ğını da pişman değildir. 

1 DÜNDEN KALAN DEGERLER 

Hususi kütüphaneler 
D ünyada her kişinin bir zev· 

ki, her adamın bir derdl 
vardır, herkes bir şeyi ~e\'H 
mutlaka. Yaşayış ağacının mey 
veı;idir aşk. Meyve vermiyen 
ağaç, muhitini ya.adıkça fay. 
dılandırabilir, fakat Oremeı, 
türemez, ne linde yaşamaz. 
Meşhur fıkradır; eşeğini kay
beden köylü, bu•ur ım demiş, 
and olsun, fistüne binip mina
reye çıkacağım, bir eııın oku
yacağım. 'l'anrı, köylüyfi se
vindirmek isterse eşcğıni kay· 
bettirir de sonra buldurur der. 
ler; bizim k'örlü de buluver· 
miş eşeğini. Andını hatırla· 
mış eşe.tin minartye çıkmaya. 
cağını, çıkamıyacağını bildiği 
halde bir deneyeyim demi~. 
ne mümkün! Dertlenmiş, tasa 
lanmış. Eşeğini, minarenin di 
bindeki ağaca bağlamış, kendi 
si camiye girip \'erdiği dertli, 
şaşkın şaşkın vaaz eden ho
cayı dinlemeğe baş?arnış. Ho· 
canın sözleri köylüyü sarmıs. 
aklına uygun gelmiş, Vaaıını 
bitirince yanına varmış. itini 
açmış, derdini dökmüş. Hoca 
demiş ki yarın senin andını 
yerine getirir, derdine derman 
olurum. P.J-tesi günll hoca, 
nazında se\'giden söı açmış, 

ı:özü, getire getire bir yo:a 
dökmüş de dünyada hl.ç mi 
hk, ama hkbir S:?Y sevmeyen 
has kul var mı içinizde demiş. 
Dinleyenler ıra~ınd1n birisi 
ayağa kalkmış. övünerek ham 
dolsun demiş, diinyada hiç bir 
kimseyi, hiç bir şeyi se\•memi~ 
bir adamım ben. Hoca hayır 
dualar etmiş, \'aa1.1nın ~onun
da köylüyü ı;ağırıp gördün y:ı 
bu adamı demiş, iyi<'e tanı, 
e~ine bir kaç para Yer de bin 
sırtına, seni minareye çıkar
::;ın. oku eı:ınını. 

lbnülemln lahmut Ktmal inal gtçen yıl kendisi için fertfp. 
!enen jiibilede konu urken 

Yazan: 

Abdülbaki Gölpmarh 
•• sanki. Ne gilze: sevinirler, se

Yerlcr, amma bir çok sevtnler 
gibi bt>ncilikleri dt' vardır, kıs 
kaııırlar sevgililerini. Bu yüz· 
den topladıkları kilapları. top. 
!umun, dünya toplu! uğunun 
faydasına arzedemeden ölenle
ri bulunur, se\gili'eri esir pa· 
zarında satılır gibi bedestene, 
SahaC:ar çarşısına düşer, eller 
e_linde dağılır, mahvolur gıdcr. 
Öyleleri de vardır ki adlarını 
andırmak için bile olsa dostla 
rını, sevgi'llerini, Şair Yahya 
ney'ln dediği gibi, 

KAsld seYdiliml sevse lıtnlm 
hall•-ı l'ihın 

Sözümüz cümle heman kıs a-i 
canan ols:ı 

sı. onlara bir kaside yazamaz· 
5am, adlarını birer bi•er ana· 
maısam kusur, bende değildir. 
ll ususi kütüphanesi olanlardan 
blrı, emınlm ki kitapçı sayın 
Raif Ye!kenci'dir. Elıne geçen 
gerçek değeri, onu bilenlere, 
kutlayanlara, sevenlere, o i~le 
uğraşanlara, haberler göndere 
rek bildirir, gosterir, bazı ke
re günlerce evine götürmesine 
müsaade eder, hatlA bu yüzden 
bazı kitapları bile kaybolur. Fa 
kat kendince değerliyse, o ki
tap, uğraştığı §eye yarıyorsa, 

verdığinden alınca kendi kil• 
tüphane ine gider ve artık o
rada kalır. Görmedim, görme
dım ama özüm tahmin o'a
maı, gerçeğin ta kerıdısidir. 
Kim bıtır o hu usi kütüphane
de ne kitaplar ''ar. 

rn:~cı Mahmut umanında .Na. r.esım ve pl5n, matem:ıtik, fı'-
Paşa tarafından kurul· k 1 k 

rnue ve şimdiye kıdar 48 .... ıı:. e e. tronik, elektrik, meka. 
Harp okulu komutanı Tul f t'neral Kemal Yükeb 

Hiç şUphesiz ki Amerika İn 
giltere ve Almanya &ibi dev. 
Jetlerin subay almakta bu ki· 
dar tillı davranmalarının sebe 
bi ve h:ılktn o nlsbette rağbe
tinin hikmeti, evvel! sub:ıyla-
·a tanınan h:ıklarla llırp O· 
~ullarına vtrittn ehemmiyet. 
ten ileri ıeımtkledir. 

Bu ~rif hocanın bulu~u fe· 
na dı•eil am:ı bu buluşu adına 
eşeklere tarziyt. vermesi ge. 
rekir. Çilnkll esek de se\'er, 
neb:ıt sever. Her yaratık se· 
\·er, .~evilir. Yaradılışın sırrı 
ve yaratış. sufi!erin pek doğ
ru olarak buldukları, yahut 
Hint • İran, Yunan - Roma 
teft'kküründen, llukeml denen 
İslim fitoıo{l:ın ve İ ınailiter 
vasıt:ısiyle Milsliimınlı~a adıp 
te ettikleri aşk, yine onların 
bir başkl tAbiriyle, acıyışı. bll
tün yaratıklara şamil olan 
kudretin nefes alı~ıdır. Bu ne· 
fe~ alış, klinatı \'~ kiinattakl
leri meydana getirmi. tir, her 
an da getirip durmıdadır ve 
eşek, ne m:ızlOm, ne munis, 
ne akı llı, ne cana yakın hay
vandır, Hele kulakları birbiri· 
ne bağlanmış, ayıkları çatıl
mı5 sıpanın canı yııl:ınlığını 
inkir edene, gözlerinin ıüzel
Ji~ini, oynayıp zıplamasının u 
na can kattığını ıöremiyene 
acırım doğru~u. İnsanlar, kö· 
tii kişilere neden eşek derler? 
l\eyzen'i n. ölen köpeğine yak· 
tığı ağıtta ki, 

diyerek herkesin Caydal:ınm:ı· 
.>ına arzederler, bilirler ki bu 
manl.'vi gıda, ;;u gibidir, güneş 
gibidir, hava gibidir, her iste. 
yenin mil lküdür, tek başına 
kimse temellük edemez ona. 
O, bir bilginin dimağından do 
ğup kalemiyle tesbit edilmiş· 

tir, fakat dt'ğerini bilen her· 
ke e aittir. 

Konyalı Bay izzet Koyunlu 
da bu sınıfa değer veren can
lnrdandır. Vaktiyle Konya MU 
usi Klitüphanesine hediye etti 
ğl bir kitabı görmüştüm . .Mis· 
tik • Materyalist bir mezhep 
olan llurOfilillin kurucusu Faz 
lullah'ın (ölm. 1394) ·Cavidan 
- nfımeıı sinin Türkçeye ter· 
cemt'si. mlllercimi, Hacı Bek
t:ış tekke inde ~c>h ik eden 
ş!ıir llalil Vahdeti Dede baba
nın (ölm. 1650) dervişlerinden 
Der\'iş Murtaza. Tcrccmcsinin 
adını • DUrr·i Yetim• Koymuş. 
Sonradan. bu değerli kitabın, 
mütercimin el yazısı san~ığım 
bir nüshası benim elıme teçt.i. 
a) nı yazıyla yazı'mıs bir .ca
vidann nüshasını da kapa~ı dur 
maya mahkıim bilgi miıbcdın
de, zava'lı İstanbul Üniversite 
si Ku!Uphnncsinde bu'dum. 
nı;yıc bir kitabı elde edip he· 
diye eden B. h.zct Koyunlu'da 
kim bl ir daha neler ''ar? 

muta d tr 11.0· nık, Anayı a ve idare hukuku 
kut ~o e ıştlrmlştlr. lUlen o. ~~vlettel' hukuku, eknnonıı: 
Kemal ~~~~ığdnı Tuğgeneral ~ı~ya, .~iyasi tarih, inkıl§p tı· 
tedi BU c eruhte etmek· ıhı, Türkçe ..,.e edebirat son 
·al r. tün bu devre içinde olarak da yabancı dil (İngilizce, 

} nız 1914·l915 senesinde Al Fran I"" Al man G .... a, manca, R~a) bu. 
E l'k enerallerlnden Bah Fon lunmaktadır. 
ıı:ıeı b~kul komutanlığı yap. ı.ıarp.okulunda yetişen gt'""" 
b , ' nun dı~ında herhangi lt' d ~ • .,, 
~r yabancı okulda vazife ılma rın, ı.,er fakültelerimizde O· 

mıstır. }hım k ku~ an ı:ençlerlmlıden hl<: Iıırkı 
Tu k 

.,., o ulunun gave·ı·, ''O'-tur B lk' r ord ~ " ~ "'. · e ı tedrisat illlı:ıriy. 
t usuna Yüksek karak· le üniversiteli gen1:lerlmizdtn J:-m:e ah!Akta eleman yetiş- daha ağır bir ders programının 
tının ~;elnbu atrnda ~arp ana. yOk!l altındadırlar. 
b ce efc:rrualını su· G- 1 ay namıett · un ük dersler hazırlanırken 
'I'U erıne öğretmektir. pedagojik esaslar go-zo"nünde tu 

men kadrosunda o!an okul 
~su itibariyle iki kısımdan ı: tutmakta \'e ınese'!i fizik. mate 
ır~ttir. Biri alay teşkilltı dl malik, tAbiye gibi dersltr üğle 

.AR~raı ise Öğretim başkanlığ:dır~ den sonraya bırakılmaktadır. 
h 

Y !lç taburdan kurulmuş ve HAien Amerlkada West Point'· 
tr tabur da altışar bö!Ukt de de arnı usuller tatbik edil. 

te~ekkUJ etmi$tir. Alay komeu~ mekte ve aynı dersler okutul· 
talnhğı ~alebcnin dilim ve ida· maktadır. Harp Okulunda tale-
tt dlşlerındcn mes'ul bulunmak belerin muva!Iak olmalannın 
a ır. sebeplerinden birisi de h~ &ÜP 

he iz ki sınıf mevcutıa~ının az
lığı ve derslerin mühim bir kıs 
mının bizzat talebelere haı.ırla. 
tılmasıdır. Her sınıfta a1.:1mi 26 
asgari 20 talebe bulunmakta ''e 
hocalar tale~eleri He yakinen 
me,g,ul ol:ıbılmektedirler. Ders 
hane erde nazari olarak gösteri 
len dersler tatbiki ders alan. 
larında da bb::zat si!Ahiar \'e di 

Uc ıene ö~retını \'e eğitime 
bir Jlbi tutulan s:ençler, ağır 
1 

ers Programı ile karşı kar 
~~:k bulunmaktadırlar. Eğıtim 
ti A anı ,Kurmay Yarbay Neca. 
re Drtun un verdiği izahata gı;. 
<I ç sene içinde okutulan 

euler tki ana ı:rup etrafında 

~ 

Uırıı Okulu K 
t&ltlın . h urmay Başkanı Kurmaı, Y1rbay 

' ' •nkit daire 1 baskını K urmay 
San5'dın izah at alıyor 

Yıhvı Okçu, 
Blnb~şı KAmll 

Y.\ZAS : 

Kemal Bağfum 

•• icr vasıtalar Uzerinde göstt-ril· 
mekte \'e talebenin kulağına 
olduğu kaclar, gözüne de hitap 
edilmektedir. Aynl.'a her ders 
hııkkında öğretici filmltr güs. 
tt'rilmekte ve ~r:u uman ho
calar mümkün olduğu nisbette 
Lu usule baş vurmaktadırlar. 

Her öğrenci bir sene içinde 
altı imtihana llbi tutul· 

maktadır. imtihanların bir kıs 
mı test usu!Une, bir kısmı da 
ha'.en liseıedmizde tatbik edi· 
len metoda gQre yapılmaktadır. 
Birinci sınıfta pek iyi derece 
ile geçebılmek için not yekli· 
nun, 252 ili 300 arasında Jyi 
derece ile geçebilmek için' 197 
ili 2."il arasında; ikinci sıoırta 
pek iyi ile geçebilmek için 540 
Hfı 640, iyi derece ile geı;ebll· 
mek için 421 i'a 539 arasında 
olması lllzımdır • .Meslek hazır. 
lamı sınıfında da derece birin 
ci sınıfın aynıdır. Dert'celer ta 
!ebenin istikbaldeki tl.'r!i sıra
sını tayin etmektedir. Talebe· 
ler okul dersi görürlerken sı
nıflandırılmam:ıkta, ancak me. 
ıuniyet yakl:ı~ınca umumi bir 
te t y:ıpılarak sınıflandırılmak 
tadır. İki sene talebe, üçüncü 
sene asteğmen rütbe:.iyle eli 
tim ve öğretime tabi tutulan 
gençler dördüncü senelerini 
ayrıldıkları sınıflann atış o· 
kullarında geçirmekte ve mes 
!eklerin in erbabı haline gel
mektedirler. 

Günün yedi saatini yalnız ça 
hşmakla geçiren gençlerin eğ
lence, sıhhat ve istlrahatlerine 
de büy!lk ehemmiyet verilmek· 
mektedir. il e r s e n e 
milli bayramlarımızda yU. 
zümilzü aitartan 
spor hareketlerimizde de me~ 
lekelimi1.de başta gelen Harp 
Okulu, bütün bu semerelerini 
mütalaa saatleri hariç, yedi sa 
attik yorucu !:alışmadan sonra 
istirahat ~ırasındaki bedeni 1:a 
lışmalarla temin etmektedir. 
Bu bakımdan Harp Okulu her 

.... ~'1,, 

Harp Okulu ö rencilerl &Uba)'laruuıı ııeıaretlnde atıı aıralaruu bekli)'orıu. 

sahada olduğu ~ibi, sporda da 
memleketimizin iftiharl:ı yadet 
tll?i bir varlıktır. Gençlerin 
eğlenee ve istirahatlerini at-
letizm, basketbol, hentbol, 
fulbo', güreş, Japon güresi, 
kayak, ping • pong ve voleybol 
oyun:arı teşkil etmektedir. 
Harp okulu gençlen, B:ısket
hol, futbol ve hentbold:ı müte. 
addll seneler Tilrklye güreş ve 
voteybolde de Ankara birinci· 
llk'erini kaznnmıslardır. 

'l'alebenin sıhhat işleri b:ız
ta gelıııekt('dir. Okulun ayrıca 
~O y:ıtaklı bir de revin bulun
maktadır. ilk Acil trd:ıviler bu 
r:ıda yapılmaktadır . 

o kul mliZl'Sİ bir hayli :ıtt'ngin 
dir. Hele Şeref salonun· 

daki Atatürk köşe•i b:ıştı b:ışı. 
nn bir hazinedir. Atat!lrkün 
Harp Okulu talebesi iken aldı. 
ğı numaralar, k:ıyıt defterinde 
ki künyesi, şeref \'e meıuniye· 
ti ifade eden yaş kütüğiindeo, 
Atatürk'ün mezun olduğu 1901 
tarihli ayyıldı1.lı çivi h:ıkik:ıten 
gorü!meğe değer. Yine okulun 
şeref defterine Harp Okulu i
çin yuılmış yuılar hakik:ıten 
tarihi birer vesikadır. Bunlar
dan birkaçını burada zikretme 
den gecemiyt>ceğim. Cumhur· 
başkanımız CelAI D:ıyar Başba 
kanlığı sırasında, .ordunun ir 
f:ın merkezinde gt'çirdiğim da
kikalar h:ıyatımın en kıymetli 
anıdır. Ordu; Türk tırih ve 
haın:ısetinin t imsalidir. Tilrk 
meziyetinin tam kendisidir. 
şeklinde ifade ettiği hakikatle 
son günlerde memleketimizi zi 
yaret eden Batı Almanya Baş 
bakanı Dr. Konrad Adenıuerin 
•ller taman hayranı o!duğum 
Türk milletinin bir parçasını 
burada tekrar disiplin ve fera 
gat örneği olarak görmüş bu
lunuyoruz ve buradan da Kore 
deki biiyük kahr:ımanlığınızın 
sebebini anlamış oluyoruz. şek 
lindeki beyanları tıdeta birbiri 
ni tarn:ıınl:ımnkta ve okulun ha 
kikt ı:ehresini ifade etmekte
dir. 

Her hali ile mt'mlekctlmiıin 
iftihar edPhileccği bu okula, 
her nedense talip:er seneden 
seneye azalmakta, asker bir 
millet o!mamıza rağmen ailele 
rlmiz ve gençlerimiz kendileri 
ne göre bu okulu tatmlnlcir 
bulmamaktadırlar. Okul komu. 
tanı Tuğgeneral Kemal Yüke
be Harp Okulunda kaç tane 
Milletvekili, kaç tane milyoner 
ve kaç tane de tüccar çocuğu 
bulunduğunu sordum? cevap 
• hlc· oldu. Adeta kendimden 
utandım. Zira bugün Anıt'rlka 
lnı:iıtcre, Almanya gibi devlet 
!erin muvattaf subaylarının 
kimlerden yetiştiğini gölümün 
önün!.' getirip, asker bir millet 
olarak bunclnn mUslağni ka!
mamıu hayret ettim. 

A mcrika'da Harp Okuluna 
\ verilen ehemmiyeti bir 

misalle izah edeyim: Edward 
Wright ismlndf' bir arkadoım 
1kinci cihan harbinden ewel 
West Point'e mUrııcaat etmiş, 
flut .imtihanda muv&ff&k o~a-

Ben subaylara verilen ıen iş 
haklardan ziyade Harp okul
lanna verilen ehemmiyeti be· 
Urlecek ve bizdeki durumu 1· 
ı:ıha çalışacağım: 

Yab:ıncı devletlerde Hanı 
Okullarından mernn olanlara 
bil) lik ehemmlyet verllmektP 
\'e askerlikten ayrıldıktan son
ra kendisine heıılıangi bir mil· 
tssesede iyi bir iş tekli! edil· 
mektedir. Okut; üniversite a
yarımla olup talebeler dört se· 
nelik tahsile tiıbl tııtıılmakt:ı, 
öğretim görevlileri yine- \iniver 
sitelerimizde olduğu gibi, asis 
tan doçt'nt ve profe~örlerden 
teşekklil etmektedir. Ayrıca 
talebelere de mes'uliyet veril
mekte; mtse!!i. West Point'in 
idaresi talebelerden teşekkül Haklı hık ıı hatırını kırdım a 
eden ş:ıhıslara bırakılmakta, Affet ıünıhmı beşerim l\ler-
tugay, alny komutanları hep nuı 
talebeler ar:ısındın seçilmek- beyti geleli aklımı şimdi. 
tedlr. Döylece talebeye daha 
ilk günlerde vaziCe mes'uliyet! s e,•gi, sevgidir amma bazı 
verilmelcte ve her biri iyi bir kere fert, inhisarına alır 
subay ol:ıf:ık )'etiştirilmekte· onu, bazı kere ferdi tatmin e· 
dlr. Onore sistemi denilen bu der, verimli olur insan. bazı 
teşkilntın, lıu seneden itibaren kereyse bütün top'uma f:ıyı!n 
bizim Harp Okulunda da ku- verir bu . ı>vgi, hı-m de sürekli, 
rul:ıcağını okul komutanı SÖY· tükenmez bir favdıı. Htr sev· 
ll>dl. Yine Anıeı-ikıd:ı, West gide bulunan ve ·hamlıktan ol· 
Point'te tahsil g\iren talebe· gıın!ıığa, hencilikten ln~anr111· 
lerin giyim ,.e kıışamını d:ı ğa doğru yücelen hu ıın~url:-r, 
biiyük ehemmiyet verilm,.lcte- kitap sevgisinde daha f:ızla gö. 
dir. Bir talebenin on dokuz çe rilnür. 
şit elbisesi bulunduğunu siiy- Her memlekette olduğu gi-
lersem hayret etmeyin. West bi memleketimiıde de kitap 
Point'e bir talebenin girmesi meraklıları vardır, duyulma· 
mühim bir meseledir. Okul mış bir kitap bulıınea eanları-
her talebeyi almaz. Ancak e· nı \'erir bu erler. Gıdılarını 
yalet valilerinin seçtiği şahıs- ke~rJer, giyimlerini mllhim· 
lar imtihansız olarak okula gi- semezler, \'arsı dünyalıklarını 
rebilir. Diğer müracaat eden· ı feda ederler fakat kitabı ku· 
ler sıkı bir imtihana tnbi tu- caklarlir dUnya onların olur 
tulur. Valinin Akademiye gön ____ __:_ ~ 
derdiği bir talebe herhangi bir bay tam olgun bir hale geldl-
sebeple rdilze edilirse bir da- ti vakit kıta hizmeti ortayıı çık 
ha o eyaletin West Point'e ta· makta, kendisinden randıman 1 
!ebe giinderme hakkı kaldırıl- alınmaRa ba~lanaeağı sırada, 

1 maktadır. okuldan uı:ıktııştırılmakta, ye· 
ni gelen hoc:ı okuta intibak et., 

İşte yukarıda saydığım bir mege çalışmaktı ve bir türlü 
1:ok sebepler ıençleri aske- daire-1 la~ilten kurtulmak 

ri okullara se\'ketmekledir. ı-·a mümkün olmamaktadır. Bunun 
kat bizde bunların birisini bul çıkar yolu, Amerikada o'duğu 
mak mümkün değil. Acaba gibi Harp okulunu da ünher-
bunları bizim Harp Okulunda sile ayarına çıkarmak \'e öğ· 
da tatbik etmek hnkinı yok reı:m kadrosunu. yine meslek 
mu? Beş altı sene evveline kı ten yetişen profesör, doçent 
dar 30 Ağustosta Asteğmen o· ve diğer elemanlardan temin 
larak orduya iltihak eden genç ederek talebeyi esaslı bir eği-
:subaylara kılıç takarlarken son time tabi tutmaktır. Jlnrp oku 
radan bunun neden kıldırıldı- )unda yapılacak reform hare· 
ğını bir tür!U anlıyamadım. A· ketlerinin başında bu olsa ge-
caba sadelik mı düşlln<lüler? rek. Ayrıca Yedek Subay O· 
Fakat kılıç kuşanmak bir su· kulunda o'duğu gibi llarp O· 
bay için süsten ziyade bir şe- kuluna da öı.el bir fon nyrılma 
ref ı;embolüdllr. Törenlerde ta sı şarttır. Bu ırada ta•ebenin 
kılan sırmalar, bugün ·bütün mümkün olduğu kadır modern 
yabancı memleketlerde kulla- malzeme ü1erinde çalışması ve 
nıfdığı halde, biııle 5·6 ~ene kıtaya, son harp tekr.iğinln 
t'V\'t'l kılıç tak ılma.sının malzemesini iyi bir şekild(' öıt-
ka'.dırılması i c o da tarihe ka renmiş va:ı.lyetle gitm<'.Si lhıın 
rıştı. Fakat buna mukabil de- dır. 
niz subayları kılıç 'kuşanm:ı Harp Okulunda lisan ders'e 
hakkına sahip! rine ehemmiyet verilmesi de 

Öğrelim sistemine gelince; okula gelecek tı'cbenln artma-
talebelere geniş bir der prcıg. sına \'esile vererektlr. 
ramı tatbik edildiği halde öğ· İşte Hırp Okulumuz: böyle 
retim kadro•u bir hıyti unf bir mül's!e•edir ve her ıene 
mevkide. Çilnkll Harp Okulun ordumuza binle.roe 6Ubay yetit· 
4& ötl'etmulWL ıçaıı bir aıı- tirmektedlt· 

Kütllp~netere alt makıılcle-
rlmden birinde, bütün ki· 

taptarını biiyllk bir kllUlphane 
hnlinde yalnız milletine değil. 
blltun insanlı~a vakfrdcn bil· 
yük adamı, rahmetli Ali Emi
ri'yi, kitap'ariylc Belediye Kü
tüphanesini yaratan rahmetli 
!tt. Cevdet'Je eski ~lel:tupçu sa 
yın Osman Ergin'i anmıştım. 
Bu arada !isfad lb F.ınin 
.Mahmud Kem:ı'f •ffıal'ı unut
mak, küfürdür doğrusu. Fakat 
rıe fayda ki mesela İstanbul 
Üniversitesi kütUphanesi du
rurken değerli kitap•arını fa• 
killteye \•akfetm<!kle vlne ıtim 
enin görmemesini temin bu· 

yurdu ü tad. Bilmem bu sözü
me kızarlar mı? Eğer böyle 
bir şey olursa kalemimi kırar. 
ellerini öperim o gerçek bilgi· 
nln, fakat ne yapayım ki yine• 
de dediğimin doğruluğunu söy 
!emekten . vazgeçemem. Amm:ı 
okuyucu'arım diyecek'er ki sen 
değil misin Üniversite, kendi. 
sine henüz bir kiitüphone bi· 
n:ısı yaptırmıyor. tehlike çanı 
~·:ıldığı, iş basına aksetli~i hal 
de hfttll bir hareket yok, Istın· 
bul Üniversitesi Kiitüphanesl 
için lstimtak edilen y:ındaki ar 
saya Tıp Fakültesi KülUph:ı· 
ne i yapılıyor \'e bu, yanlışın 
ta kendisi olan minasızhk, hfı
ll siirUp gidiyor demek istiyen 
ve sen değil mi in, kitapları 
}'akü'telcre dağıtma temayülü 
nü bildiren, bu durum knrsı· 
sında oraya kitap~arını \'alcfet 
meyi düşünenler, caymadnr 
mı diyen? Evet, benim amma 
sağ duyunun, bu kararda ısrar 
edenleri', bu temayülü giidt'n · 
lt're ihtarda bulunduğunu sa
nıyorum. Ve ~ayın Profosör 
Ömer ı.utfi Barkan'ın dediği 
gibi bu çe~it fikirlere başların· 
da yuva kuranlar Atemin llne· 
tine uğramak fe?ikctinden ürk 
nıliştür diyorum. HattA bl'gi 
Alemini böyle korkunç fikirler 
den. bu çeşit abes olduğu ka
dar da kötü işlerden tenzih et 
mek istiyorum. Belkı de bi: 
yanlış duydıık, basın, yanı:dı, 
yandaki arsaya. şimdikı binayı 
da sağlam:aştıran bir Üni\'er 
site kütüphanesi kurulacak
tır. 

H ususi kütüphane sahipleri 
ara~ında ra;.tgele kitap 

alanlar \'ardır, yığınlarla kitap 
ara~ında mükerrcrat arasında 
tutarı meydana getiren kitap· 
tar da aletad<' kitaplardır. ı- :ı. 
kat bir de bilerek kıtap alan. 
arın kütUphaneleri vardır ve 

işte a ıl değerli kütüphaneler 
de bunlardır. 
nu~usi kütüphane sahlp'erı, 

sevgililerini pek severler \'e 
bu yiiıden içlerinde ôylelc"i 
\'ardır ki adlannı bi!e duyur· 
aakl.aa tekinirler. Söıün Juu. 

yukarıdanbcri adı aklımdıı: 
Fahri Bilge Afyonkarahi· 

sarı 7.lraat Bankası Mi.ıdliril. 
Kitap li ıkı bir insan. Kitap 
a~kı. güzellık aşkı, güzel askı. 
ç,çck a~kı, şiir \ e müzik aşkı: 
bence in ın aşkıdır. Kitap se
\'en, güz.eJliğe, guze e vurulan, 
çiçek kokusuna dü~:..ün o'an. 
çiçek koklarken onu bpen, ko· 
pumaya kıyamıyan. g.-rçek ş{. 
iri duyan, insani mılzif!i içım 
in,an .hiç insan'ara rotülilk e
debi:ir mi? 

Konya seyahatinden, lcvltı· 
nA ziyaretinden dönerken Mev
levi ıcleneğine uymak bir 
borctu benre Ye 
Ey ll31'ra giden topluluk, ne
reye giıliyorsunu1, ncreJe? 
~c\gitİ bunda. gelin gelin 
diye insanı, insana çağıran, 
yurda çağıran Me\•liınayı ıiya· 
ret eden Uşık, onun zuhuru sa 
yılan Divane Mehmed Ce'ebi
ye uğramazsa haccı tamamlan. 
mnı. Ben de haccımı tamam· 
Jamak için Afyon'a uğradım. 
Dostlarla, sev~lliler' e konu~
tum, kok'a tım. Bu arada Fah 
ri Bilgeyi'de evinde ziyaret et 
tim. Burası bir ev de~ildi, bir 
mAbeddi. kitap sevenlerin, ki 
tap eh'inln mabedi. Fahri Bil· 
ge, bana. başlan sona kadar 
manzum hir ]lacı Bektaş Vi 1-
yet • name i ı:österdl. Kiıf!ıt, 
im'A tarzı ve yazı şekli bakı
mından devrine aitti h:.ı kitap, 
xv. yüı yıl mahy•iı. l\fensur 
llacı Bekta~ menakıbındaki 
manzum kı ı~'ar aynen bu 'd 
tapta o 1 d u ğ u g i b i 
facıllar 'e muhtevalar da 
tıpkı tıpkı ınıı birdi. Fahri 

Bilge, bu kitaba sahip o'mak
la Hacı Bektaş menakıbının 
a lını bu muştu, iddiası doğruy 
<hı. önce manzum yazılmıstı. 
l\fenakıb \'e ~onra belki ) n• 
müelllf tarafından bir de men 
sur yaıılmıştı. Klmbilir Fahri 
Bilgede daha haska karanlık arı 
sıyırııl•nk ne nur topu kitap'ar 
var. Cok yaşasınlar. falcat Ra
if Yelkenci, fakat iızct Koyun 
lııoğ•u, fakat Fahri Bi gc ve 
fakat nd'nrını dııymndığım. bil 
mcdiğlm hususi kütüphane sa· 
bipleri, kita.plnrının bir ka'a
loğunu, bir fihristini ne vakit 
'apacaklar vc çok, pek çok yı 
asın'ar, fakat sonu dü~ilndO

ıcr mi \'e onlıır da havııtının· 
da bir A 'ı Emlri. bir hıd'inl 
M Cr\'dct, bir Osman Eı;:ia 
olac•kl&r a».1 
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sEçıMLERIN ARiFEsıNoE suRsA T. Köylü Partisi adayları dün ilCin edileli 
İnegölde partiiiı--;;:Je münakaşa: , . .,. , '"'"'' ""'" hat Ataç, doktor Osman Aykut. Uras, Şçmse<idin Emen. fi 

B 1 k 
Demokrat Parti listesi üzerin. c. il. P. liste.inrte e vayı iın ı•yı• pı•sır• ır• ~ de hummalı bir çalışma \'ardır. Jla'k Partisinin 59 jl'c alt 'is-

• ., • ., • Aday listesi pazartc.:;i sabah:n:ı telerinde liU isimlerin yer :ılılı· 

• , . . <Başı l incide) rinl e'c a'dılar. Bana anlattıı:·a·TİR\'AKt kadar ikma1 edilecek ,·e o gün ğı ısrarla söylenmektedir: 
b~detmemışım. nnı a ağıya geçiriyorum: BÖCEK kurula verilecektir. Af~·oıı: İ.~mail A p, Kemal ,\:;-

BASKI LAFı \'OK 1 - inegölde cemiyet halinde İnegöl. mem'ekctte Adapaza. .B~ılgün hDemt~krtat Parti umu- kıır, Ali Çekiç. Ahmet Elc:i. İs-
ra'ısmak .. · k ll k k . .. .. mı J< are eye ı op'.anmaınıştır. mail Güven, :\hırat Öner, ııa~:ıa 
" .e şır ·e er urma • ıs- rın.dan sonra pa_ta.te.sın <'n b.u~u. k Sad,.,,e Ba•bakan Adnan .'l"n· 

Ba.7.1 .noktalarda Uç partinin tidadı "Ok ileri gitmi•tir. İlk "'no lst hs ı k d D tı ~ " ·• ~, Türkmen. Ali \'eıiroğlu, Şü~rü 
t 

,. ., .. ı a ıner ezı ır. er crımıı· d "'I l' b k R !'k K y·· b 1 
em ı cı eri ııra ında ıttifak ,·ar: nim şirket, kıremlt fabrika 1 d b. . t t , • ! eres, .• ec ıs a~ anı e ı · o- uz asıoğ u. 

B k Uk en ırı. pa a es ere arız olan 1 ralta D 1 1 • B k Ağrı: İsmail Hakkı E h 
ugun ço ş ·ur baskı diye b·r meydana gctırmck Uzere kurul· hastalıktır. Ya tohumlar çürUyor f .. n l~·e t 

1~) ~~.. ba ·a~ı P~~- r an, 
Eeyden b.ahıs bi e cdilmıyo~. 19~-t muştur. Tesebbils sahibi Yiif.sek veya patates tar'ad ·y·ı . csor ua opru u ugun 0 6 - l:.Oktor Salih Türkmen, Bedri 
ı~çım erı huzur v.c hak~anı)ct 1• Ticııret Mektebi mczun'arınd:ın den bozuluy.or. Hazi~~n s~e ut:;. Jenen e.\'\'C' ,·e. so~ra geç vakte Kılıc. Hasan Ölçek. 
çınde, tertemız bır şckılde cere- Mustafa Özsercn'dır Partı· farkı muz ayları da bi . 1 h kııdar lısteler Uzerınde çalı~mış. Ankara: İsmet inönü. Kasım 
'a de kt u· · . n, r ınu.e assıs 'ardır. Kurucuların bu mesaı·sı Gu .. lek Remı.· At F l'h R ! t n,. e ce ır. ava an'aşı'mı,- o'madan hepimiz bu şirketle his· gelırse, mem eket çok Mı!ade e· b'lh ·· d · .1 .. · k •t' , h~ aşı, a 

1 1
: 

ır 11lıl ete ma o muştur. l\lese·e scdarız. Bundan sonraki dlişiln- der ı a sa yuz e yırmı er uzcrın- ·ı " ay, :;;a ın Ayan ar. Rcmzı· 
~ura)a \armıstır. Hel\ayı kım cemıı. bir nişasta fabrikası daha Tutiln için de mUcade'e ihti. ~e teksif edilmiş bulunmakta- ;e ~ıı~l>:J'~\ ı.ııfE~ı ç>tu~ 1~e0k:ııyı pı rırsc. 0 ış başına g~ sın... sonra bir konserve fabrikasına yacı şiddetle vardır. TütUn tir- ır. • a, un orc ?J• .. mın A 

1 ~
Demokrat ar ded~er .kı: doğru ~itmekti. Fakat Mustafa yakisi bir böcek tütün!erimize b C~m~.ğ~b~şkanı Cel~l bB:yar ~ro~lu, ~ro!cs~.hS~h?? Derbıi, 
- Bız do~t.sl'ncdır mü~emme' Özsercn'ln gösterdiği cesaretten dadanmı ·tır. Xikotini vevip bi· 1 ğugun ı° .e en bs.onra .. ddaşt a an- , sev _etE kren, • ı af .:rım, hHa l 1 

bır he va pı ırdık. Muha ili.er ?· ve aldığı neticeden istifade eden tiriyor. Bu sebeple fiv.at. lmı ' ı· ı ~ ~c mı: \'e ır mu e mcs· ·Ş~~· .. ı{ ut. f~0 ~~or · ~ met 
rasında d_a bunun tadın~ ınkar bir grup, ikinci bir kiremit fab. yor, Marmara tütünl;riniıı ka· guKo:muşl ur. b . . . . b ığıl ru ~ mr c~.' Era ım Zlmırı;aKı
~tm,l c~ ı?saf ılar ' .ar. lmtihanı rikası kurmağa girişti. Buna da litesi düşüyor. İnegöl jki buçuk uı.ukcu arın ·ı u ~e,,..aı~hının u o u, pro csor 'nver '.ıy; , ıı-
13'1. gcçırdıj\ımıze gure hclv_ayı gnrek mahaıı·ı SLırctte ,.e gerek m·· k·ı 1 .. t.. 1. ti • c· gece ı mal edı ccc"ı '<e azır!a- ral Cemal Sağ am. .l:ıHe • .ın - " ı.yon ·ı o u un ye I~ rır. I· ı· . . 'd T . il T ıı·· ·. . p,şırmeğ~ devam etmemiz dogru bu ci\·arda iş var... v . 1 d b ·r tt k ·k ı :ın ısıenın yarın umumı ı aı<' ansu, asan ez, use/ın c:a-
olur. l\lı Iet hcrha'dc bunu mü- .. _ar :v;~ ~: e u a e en ,01 

ll· heyetinin tetkikine sunu:a.-:ağı hit Yalçın, .\lu:.tafa \'C:il'. 
nasip görür. Yeni gelen goçnıenle~·den Re· )O!· utu~e. Arız_ ola~. haş~r:ı~la tahmin edilmektedir. Liste :ıer. Antalya: Ethem A~'la, Hıln 

Hak Partili'er ıtiraz cltı'er: cep Kır~y, ~.ir parasız ışe baş- ~u~adel\ ıçınl bır ınuc~,d~.e lı~- halde yarın gece nihai şeı: ı ini Benli, Ömer Hakkı Köks•)y, Fev
- Helva pişirmekte bıı.im iyi lıya~ak 1n~gol tıcaret ve sanat~- as)donu uru ma~ı mu a a a- a!acak ve pazartesi sabahı Yiik· zi Gilrsoy, •rahir Kap'an, Ali 

tecrıibcmız \8r. Tek partiden lcmınde hır varlık ku~m~ğa mu- :ıı~ ırt , . . d d h t , k sek Seçim Kuruluna tevdi celi· =-:azım Köseoğlu, Mehmet Saraç. 
kendi rızasıy c demokrasiye gi. ''~{fak. olmuş, oğlunu Iktısat Fa· . es .ane erımız e .? .as a ı !erektir. oğlu, Refet Toğay. 
den siyasi partı nerede görül- kultesı,nde okuttuktan sonra ya- ~ar. Bır ke~ı.a~~ ~ğacı ellı sene· Demokrat Parti !istesinde Da- Aydın: Nedim ~türen. :Nccd"'l 
muş? 1946 i c 1950 arasındaki nına a mıştır. d_e tam. mey\C ~ erır. Ağaç ~anse. nıştay başkanı Hazım Türegün. tin Akçasu, Adil AE':blğdar, İz. 
fark, bızım devamlı surette iyiye fı_ı.egöl s_andalyc v_e m~ble sa- rı ~enı~en ha~s aıı,ğı. t~~' 1 et: Gene.ı ~urmay baş~anı Or1rn::· zct Cambazoğlu, Turgut Burgaç. 
doğru gıttığımlzc de ildir. nayıınin bır merkezı l•alıne gel- ~ek, e rafa . .!ra) etını onlemek ral Nurı Ya mut, Alı Fuat Cebe- Pertev Dörpetccene. d<>':toı· ü~-

c.H P. idare heyetinden Sa'ıh miştir. Burada Viyana ayarında az.ım .: . . , . . •. . soy, Hamdullah Suphi Tanrıö- man Dora. doktor HUs:tli Kök-
Pe tc inin ) eğeni, eski Demokrat san.dal?e .''e möble yapan ustalar Eskı Zıraat Vekıl,ı ~ıhat Eğn· ver, Hikmet Bayur, '!'ezer T:.ş- pınar, Şevket Araseı. 
Partı 

1 
~ımdı C.M.P. 1i Hamza yetışmıştır. Her tarafa ihracat boz bizzat bu mese.e ile meşgul kıran gibi şahsıyctlcr bulı111a· Balıke ir: Emin Ağa:ı~l:ı, Nı· 

Peştelı ıtıraı. etti: yapıyoruz. Görüyorsunuz. ya, t· olmuştur. 
- Bir defa la nız ıki parti:ıın nego'dc dev et eliyle hiç bir S:?Y SA ıbıl 

lizcıındc durmak doğru de~:ı... yapılmamıştır. Her şey hususi ARKADAŞLIK 
İşin sağ am olması içın meml .. •c- teşcbbiis sayesinde gelişb·or. Bir, iki saat süren konuşma-
te üç ayak ı bir sehpa lazım ... O\'L\T larımııın .;onunda şu kanaate 
Biz .c~mhuriyc.t~i . .i\!illct. Partıli-ı K.\Pİ.ıcAI.ARI ''ardı"ll ki İnegöllüler arasında 
lcr ıyı helva pışırırız. Çünkü bu ıııem'.eket iş l erinde beraberlik. 
parasız mem'ckette paraya lüzum Kınık köyünde çıkan bir şifa- samimi arkadaşt,ık var. Politika· ı 
göstermeyen '>e boş vaad halinde ıı içme suyunu işletmek fücre nın ayırıcı a!aka!ariyle miişterek 
ka'mayan nice hukuki ıs'ahatı bir Hmited şirket kurulmuştur. dhaların bir'eı;tirici btidatları 
)apmağa hazırlanmış bulunuyo- su, bu yaz piyasa} a ~·ıkacaktır. arasındaki muvaıene pek mede-ı 
ruz. Kısa zamanda 84 köy ve ma· Menba, Çit'idcn daha zengin- ni bir şekilde kurul muş ... İnşal
hal'cde şube kurduk, 4000 küsur dir. !ah seçimlerden netice alınınca\'& ı 
Aza ;) azdık. YUz bin lira sermayeli bir şir- kadar bu hava boı.ulmaz. İnPJ!ri~ 1 
l:'\EGÖI.'Üı-; particiliği başka yerlere örnek 

D.ıiYALARI 

Po'itika dha arını kurealama
ğa çalışmama rağmen, İncgölde
kı top!antımızda seçim'er ve si
)·aset hakkında ecre~ an eden ko· 
nusmalar bundan ibaret knldı. 
Bellı ki polıtika a'akaları, hele 
seçimin arifesinde ne kadar a
teşli o'ursa o'sun, memleketin ve 
lnegöl'tin müşterek davaları ıne
go"un parti ileri için daha ağır 
basıyor. Şakalar'a karışık o'arak, 
gü er yUı. c cereyan eden politika 
halısını hep birden bır tarafa bı
raktılar, Incgölün müşterek işle· 

Trabzon' un en 

ket cskidenberi meşhur Oylat olacak bir o'gunluk gösterir. 
kap ıcalannı iş'etmeğe girişmiş· Şunu ilave edeyim ki 1946 se· 
tir. Krediler de temin ederek çimlerinde İne~öl en çok baskı 
mukemmel tesi ler için 150.000 görc.n yerlerden biriydi. Bu b:ıs
liradan fazla para sarf etmiştir. kıları yapan ve daha C H.P. dev 
Bu yaz açı'acaktır. l\Iıde ü1 erine rinde ale~ hinde takibat a('ılma· 
ve çocukların gelişmesine çok iyi sına lüzum görülen, onra af· 
gelir, radyo aktivitesi çok bol tan istifade eden e ki kay· 
ve yüksektir. Etrafında orman- makamın, Bursanın C.H.P. tiı.te 
lar, güzel tabii mıınzaralar var. sinde adav olarak bulunması. 

İnegö:ün . içme suyu açıktan bir kısım· ınegöllillerde hayret 
ge iyordu. içilmemesi l azımdı. uyandırmı~tır. ·~Iut'aka aday 
750.000 lira"a Altınpınar içme- yapılacaksa Bur~adan başka bir 1 
suyu ihale edildi. llidro e'ektrik yer sec:ilemez miydi?n Diye İne· 
için teşcbbiis halindeyiz.. Şebeke göl Demokratları soruyorlar. 
te:;islerinc 450.000 lira veri'di. .ı\.E.\'. 

canh günleri 
. 
lzmif'te meyhanede 
Bir adam kesildi (Hası l lnd<lc) la ep'cri An karaya gönderilmiş. 

caıı'ı. en hareket i an arını ya- hulasa herşey genel merkezin 
Eamıştır. Bu hareket gunden tavsiye \'C tasvibine bırakıimış-
gune artarak seçimlere birkaç tır. Böy ece Demokrat Partinin ııusu.i '\f uhaııırımı,dtn 
hafta kaldığı şu anda had oır yoklama )apmadığı villiyetler- Adapazarı 10 - İzmit' in Tac 
safhaya ge miştir. 1950 seçim e- den biri de Çorumdan sonra mahalle inde oturan altı c:ocuk 
rinde D. P. bi'indiği gibi Trab- Trabzon olmuştur. lbabası Nuri Cengiz. da:-: gece 
:.o;nda 14 mayıs zafer~nin umu· Şimdi Trabzon D. p, li!eriyle bir meyhanede içerken müşıeri· 
mı ha\•asına ortak o amamıştı. bütün h:ı lk cfkflrı hatta muha· Jerden Abdi Eliaçık ile ~ıiiı,:ık:ı-
1\le\'Cut 12 mıllet\•eki'liği'lden Jcfet parti eti ge~el merkezce şaya tutuşmuş, bu münakaşa kav 
dokuzunu C. H. P., ~eri kala::ı-, tayin edtlecek Trabzon aday !is· .gaya inkılap etmiştir. Ab'.li bir· 
nı da Demokrat Partı kazanmış- tesini beklemektedir. denbire Nuri Cen~iz'in ü~rrine 
tı. Ve Cumhuriyet Halk J>art si 'l'r b • D ·p l'st 1 h kk atılmış ve boğazını ke~erl'k ôl· 

ı k t h' b ı d b a zon · · 1 es a ın- dürmüştür. Vaka yerlndr.n firar 
~a~~/ g~I:; bi~ç du':u:ı~r :ri~em~ 1 da -~cşitıi tahmin'er ~ardır. S':n eden katil buııün Kösı-köy isl:ıs-

. t B b k d T b na 1 dakıkada aldığım ma Cımata go- yon unda tren beklerken yaka-
mış ı. u a ım an ra ZJ. · k·ı· h t G l ııı 
Ha k Partı inın bır k:ı'esi naza- ~e mıl etvc 1 1 Ma mu 0 06 u. lanmış \'e orıusunu mü~eakip 

b k t Istanbuldan yoklamayı k:ıı.anıp tevkir edilmiştir. 
rıy c _ 1 mış, 1• feragat eden adaylardan Sa'i· 

l9.;ıO seçım erınde d~r.ıımun hatlin Karayavuz. Erzurumdnn ı 
bu ekılde teceı ı etme ının ~('- )·oklamayı kaybedip genci mer- Yabanc se ma beplerı bır tarafa. geçen dort kezce tutulan Emrullah Nutki 1 r ye 
~ıl'ık deHe zarfında her iki p:ır f ·· O a Turan Be.ki; 
tı.nın Trabzondakı ge'i;mesin·l~ ~~~~~~r Ku~~s~oğ'u, S~mi Ör- Vafi n m teklifleri 
bıı:. fark. o mus mud~r. Y:ını, her. Muza!!er Harunoğlu. Ah· 1 
19.;ı.4. scçım ~rınln netıccsl ne .o- met Sakasoy kat'J olarak: Reşit (Başı 1 incid e) 
labı ır? . un ı hatıra gelmektedır_ Tarakçı, Sü cyman Fehmi Ka- dir. Yabancı firmalardan mem. 
Bugun ıçın de zannederim mil • • l!tl s b · Dilek Salfıhat- leketimizde jq vapmak iste•·en. 
h . l kt d b d B•ı· ayeıoEP u, a rı ' • ., J ., 

1.m o an no 3 a ~ ur. •. tin GUven, İsmail Şener, :\izam !erin yüı.de doksanından faz.lası 
g~ın ıçın ~· H. _P. e~kı kudrctı- Abano1.oğlu da muhtemel o'arak ;)erli sermaye i'e birlikte çalış· 
nın ve 19J0 seçımleı:ınde kaz:ıı~- Trabzon D. p. listesinde yer ala· maktadır. 
manın vcrdığı emnı) et hava ı 1 ı 
içinde bu' unu~ or. Demokrat Par caklardır. . la en Bakanlar Kurulunda 
tı ise, iklıdarın dort senelik ic- Tarafs.ız. zümre ~eçı~in kaza. tetkik cdilmekbe bulunan \'ir· 
raatını 

1 
eri sUrcrck halktan ken nılması ıçın D. P. lıstesınln kuv· mi) e yakın müracaat \"ar.dır. 

di ıehınc ycnı bir kredi talep vet!! \'e ayni zamanda ~ahalle~ Bundan ba~ka Yabaneı Serma· 
etmekte kedini hal:'ı görüyor. se\'I en kımselerde~ muteşe~kıl yeyi Tetkik Komisyonunda ~O ye 
Zira Trabzon kö\ Usu mısır ye. olması kanaatindedır. Bu lıste yakın talep tetkik .?di'.nekte· 
rine artık buğday yi}Or YUzdc içinde bu va ıfları hniz isim'er dir. 
seksen nı betinde kö) erin yolu mevcuttur. Mahmut Goloğlıı, Sa Şimdiye kadar müracaatları 
ve suyu nrdır. Kôylil kendi da· 'iıhat~in Karayavuz •. Emru'l.ah kabul edilen firmaların sermave 
\ası 

1
çin ça ışanları her an ken· Nutkı Trnbzona ı:elmış ve seçım yatırdıkları iş sahaları arasında 

di arasında görmek imkiınına faaliyetine başlamıS'.?rdır. Par· büyük döviz tasarrufu ağlıya· 
sahip bu unuyor ti, ilçe. bucak Ye koylerde he· cak sana~i ko!ları bulunmakta. 

Ya'1i kısaca ·söylemek icap men herg~n toplantı'ar tertip dır. Bu arada. memleketimrzdeki 
ederse llalk Partısinln son dört ederek seçım _Pr?pag:ı.ndası yap- çlirUk \'e bayat yumurtalar ve 
~ 1 zarfında keyfiyet ve kemiy- mak~adır .• Kat.ı l!st.e ayın lıat.~a kristalize tuz imali için 
yet bakımından durumunu ay- 12 sındc ılan edılecck ~e bu fa· sermaye koymus firmalar dıı 
nen muhafaza etmc~ıne mukabil alıyet bu tarihten sonra .çok ar. mevcuttur. 
Demokrat Parti i'erl doğru bir tacaktır. De~okra.t Pa_rtı a'laY- T iirk petrolünün işlt'tmek iı; i n 
ha~li mesafe katetmişti. Ru iti- !arından Sala hattın. Kara~a~u7o yeni müracaatlar 
bar'a 2 mayısa do ru giderken ve Emrul'ah. Nutkı seçım erı Washington. 10 CA.A.) - U-
ortada mU\ azcneye erişmiş iki t~~ lıste ha'ın<le Dem?krat P~r nited Pres~ ajansından: İnanılır 
kuV\·et '>Ucut bulmuş olmakta· tını.n kazanacağını iddıa etmr. • kaynakların bl!dirdik'erine göı·e, 
dır. tedırler rSocon)' Vacum Oile kumpan· 

Parti' erin bugiınkU durumu· c. H. P. ye ge'inee. bütun mil ! :ısı. Türkiye'de bü\•ük mikyasta 
na ,ge ince. Demokrat Parti e· letvckil eri Faik Ahmet Barut- petrol sondajlarında bulunmak 
çim'cre iki ay ka'ıncaya kadar çu. Cahil Zamangl', Cemal Re- üzere Tiirk hükumetine mür:ı
teşki'fıt itıbarıy'e muhte ıf •ar- şit Eyüpoğlu, Hasan Saka. Saf- c:ıat etmı~tır. Tiirkiye'dc ~ct
sıntılar geçirmiş. yer y.:-r 'iıti- ret Baştimar. Naci A tuğ'la ve- rol araştırmalarını ve oetrol is
liıflar. hiziplrr'e sarsı mı..,tır. Fa ni adaylar: A 'i Şahir Ağanot'n. tihsalini yabancı sermayelere a. 
kat bir aralık kendini toplr a- Ömer Ku'eyin. Ali Saral., Murat çan yeni kanun bu hu_usta bazı 
mıs. aday tesbiti gun'"ı-İ gc!1di~i Uraz Trabzond:ı toplanmış bu- müracaatlara z.emin hazırlamış· 
zaman tıpkı istanbu da ol~ugu lunmaktadır. C. H. P. çok kesir ur. Amcrika'nın beş büyük pet· 
gibı teşkı atın her kademesinde ve temkin'i bir propaganda faa- rol ~ırketinden başka Türkiye· 
vatlfc a an yiizlcrce ~işinin mıl li.y~t~ içind~dir. Muha'efct par- deki petrol araştırmalarının ilk 
ıetveki'i olma ta'ep'eri orta,•:ı tmnın sec:ım mevzuuncla . c:ok safhalarında bu ~alışmaları ida
çıkmıştır. Bu talebın ço'-'uAıı ve 1 ciddi bir çalışına havası ıçlnd~ re elmiı: olan Ingiliı ~Ro~al 
ta'cp sahiplerınin ço •ı•rnn kı!::. bulunduğunu Demokrat Partı Dulch Shcll • kumpanyası da 
yetsizliği )eni bir huz·ıı· ~.~··ıı;:a çevreleri te~ I~ .etmekte.dir. . Tilrk hükumeti nezdinde teseb· 
meydan ,·ermış, aday te,bı·ı .•ı· Trabzonda ıkısl eskı Mıllet büste bulunmu~tur: 
nin zorıaştığı anlnşıldı 1ıı1:lan ge Partili. biri de vAlz olmak üz.ere Petrol Kanununun hazıri':ln
nel merkezce , aziyete elkonmus. üc kişi mlistakil adaylığını koy- masında Türk hUkfınıe~ıı.e \'U
f! idare kuruluna i ten elceldi· muştur. Bunlardan biri eski dım eden Ame~·ikalı oetrol mü· 
ri'miş yok'ama )apılmaması, Mıl'et Partisi il başkanı Kemal tehassısı Max Ball, bu kanun~n 
Trabz~n adaylarının gene mer- Atal, diğeri de doktor Haydar müstakbel erma)·edarlar. lc:m 
kez tarafından te~blt edi eceği eçklndir. Ücüncü aday da An· gayet iyi olduğunu sör!enıış, str 
bi dıri'mıııtır. Yeni bir mlıteşeb- kara • Kırıkkale ve Maçka \•Alzi may~nin e_mnb etini sağ';dığını. 
his heyet parti işlerini tedvir Ahmet Yılmaz.dır. Her fic:U de 1 vergı .'·e. dığer .hususlaı·j~ ~e~~ol 
!çin ,azırclcndirllmıştir dav ık mlisterek bir beyanname yayın· sanayıi~ı . tatmın edecctını ı:a· 
isin müracaat eden 54 kışınin :amı~tır. de ctmıştır. 

ı Etrafımzdakileri ra
hatsız etmemek için 

n yemekten çekindiği
niz sarmısak ve so
ğam istediğiniz kadar 
bol bol yiyebilirsiniz. 

Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtaat llônları 

12 kalem muhle 'i[ cin~ yağı pazarlıkla 26/4/954 günü saat 
11 de Da\'Utpaşa As. Sa. Al. Ko. da ~atılacaktır. Şartname.si 
komisyonda \'C listesi ög!eden eneı ist. Lv. A. İlan kısmında 
görii lür. Tutarı 4792 lira, kesin teminatı 718.80 liradır. 

(984 - 4303) 

* Açık ekslltr.ıe ile 1900 metre siyah \'e kahver<?rıgi dimi hezi 
:le _900 metre si):ah ve kahverengi Pandozot 19 nisan 1954 Pazar. 
ı,·~ı saat 16 da lzmiı Dz. Sa .• \ı. Ko. da satın :ılın2caktır. Tah
~.ın b7deli 13035 .lira, geçici ıem. ı:au 977.62 . liradır Şartname
sı ._k~mısyonda ve oğleden evvel Jst. Lv. A. Uan Kısmında gö-
ralur. • (84% - 3i21> 

* Diyarbakır Ha\'a Garnizonu Elektrik onarımı kapalı zarfla 
yaptırılacaktır. Ke~if tutarı 23114,24 lira, geçici teminatı 
1733,57 liradır. İhalesi 28/Xisan/954 Çarşamba saat 15 de Di
yarbakır As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi koıııis· 

Y~nda \'e öğlt'den evvel Ankara. Jst. L\'. A fıan kısmında "Ö

rü'ür. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat enellne 
kadar kombyona veri:mesi. Po:.tadnki gecikme kabul edı~mez. 

* (950 - 4161) 
Ardahandan Dama'a 31 aralık 954 de sona ermek üzere 

9000 ton muhtelif cins nakliyat yaptırılacaktır. Tahmin bedeli 
29700 lira, geçici teminatı 2227,5 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 

26 nisan 954 gUnU saat 15 de Ardahan As. Sa. Al. Ko. da ,·a
pı'acaktır. Şartname>i komisyonda ı:örüıür. Teklif mcktupl~rı
nın iha'~ saatinden bir saat evveline kadar komi~yona \eril
mesi. (902) 

Sankamıştan Ardahana \'e Ardahandan Sarıkamısa 31 Ara· 
!ık 9:34 sonuna kadar 2300 ton muhtelif cins nakliyat ) aptırıla
eaktır. Tahmin bedeli 103500 lira. geçici teminatı 6425 liradır. 
Kapa ı ı.arrıa ihalesi 22 Xban 954 persembe saat 15 de Arda
han As. Sa. At. Ko.da yapılacaktır. lstekli'erin kanuni ikamet· 
gahı o'ınası, ııeçici teminat vermesi. miiteahhitlik veya gelir 
\·ergisi karnesi gö~termesi. Şartnamesi komisyonda göriiliir. 
Teklif mektuplarının iha'r. saatinden bir saat ev\'elinc kad:ır 
komisyona \'erilmesi. <903) (902/903 • 3920) 

• lzmit As. ha-tanesine 7 ton korun eli kapalı zarfla 21 ni· 
san 954 çarşamba saat 11 de İzmit Kara As. Sa. Al. Ko. da ca. 
tın alınacaktır. Tahmin bedeli 24500 lira, geçici teminatı 1837.50 
liradır. Şartname i kombyonda ''e öğleden evvel Ankara. lst. 
Lv. A. tı~n kısmında görülür. Teklif mektuplarının ihale saa
tinden bir aat evve'ine kadar komisyona yerilmesi. (904·3921) 

* Yiyecek, yem, yakacaktan ibaret cem'an 17800 ton madde 
Erzurum. Horasan ve .Karaköscden başlamak üzere garnizonlllr 
arası dahil bu garnizonlardan Karaköse, Horasan ve Erı.urum 
kara yolu ile kapalı zarfla senelik taşım yapılacaktır. Kilometre 
(iyatı 19 kuru~ tutarı 716!184 lira, geçici teminatı 32429,36 lira
dır. İhalesi 26 nisan 954 pazartesi saat 16 da Karakö:;e As. Sa. 
Al Ko.da yapı;acaktır. 17800 lon taşımın tamamı bir istekliye 
ihale edilebi!eceği gibi 4450 tonluk partiler halinde de :ıyrı ayrı 
istek'ilere ihale edilebilir. Şartnamesi komisyonda görülür Tek· 
lif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar ko-
misyona verilmesi. (833-3658) 

* As. ihtiyaç için kapalı zarfla 20 ton koyun eti 11/5/ 954 
günü saat 16 da Hoşdere .s. SA. Al. Ko. da satın alınacak
tır. Tahmin bedeli 60.000 lira. geçici teminatı 4250 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülür. Tekli! mektuplarınm ihale 
saatinden bir saat evveline kadar komisyona verilmesi. 

(1010-4446) 

Hamdi Rasim Bütün, Mföt,ıfa .Kerimoğlu, Cemil Milli. 
Çakıroğlu, Cevdet Demıray, .Sıı- Telli Ağaoğlu, Şerif yenı~ 
mi Duyum, Kemal Gençol, Niya ı )Juğla: Ahmet Arıkan • 
7.İ Gürer, Fuat Koşar, Şeh:ımct· Barkın, Necati Çiller, Recaı 
tin l\ladran. Nejat Sarlıcalı. "I rcl, Selamı Savran. 1 
:\fehnıcL Tiritoğlu, lsıııaıl Hakkı :\lıış: Ferit Danışman, 
Varnalı . Dede, A'i llnydar Dikme~. t 

Bilecik: Şemsettin Erdinç, Niğde: Asım Eren, Eınııı 
Adil İ leri. Fuat Kadıoğl u. r"ah- şirgil, Rifat Gür.;oy. Ali ~ 
ri Semizoğlu. Ali Koçak. Şefik Soyer; JJu 

Bin!!öl: Suphi Aydar. Zeki Öz Ulusoy, Tarık Yasa. 
soy. Ali Turan. Ordu: Atıf Topaloğlu, i 

Bit is: Sabri )lenteş, ~uri O- Ağnoğlu, Necati Akın, E~ 
to. han, Ferda Güley, Şe\•ket 

Bo'u: Hasan Tahsin Arsal. Sa sal, Zeki Kumrulu, Arif 
ip Sakarya, A'i Rıza Teoman, Muammer Tekin. 
Hikmet Bil, Abdi Özkök, Sa'il-ı Hize: Rahmi Arer, Abdi 
:\uri Tüzen, lbrahım Karaçayır, Jaç, Tahsin Bekir Balta, ti 
Abdü 'aziz Etisoy. har Basa, Ekrem Orhun. 

Burdur: Ahmet Çın:ır. Ahmet Sirıncn. 
Çağatay, İbrahim lla"-~ı Edo· .\ntal~·a C.11.P. :-ılayı Sam un: ~lcbrure Aksoıe~ 
ğan. doktor HU eyin 0 .<1r:. Rafet Tugay met Adal, Nuri Berköz. ~ 

Bursa: Edip Rliştii Akyürek, Bora, Hüsnü Çakır, Haşltll 
:-\ihat Aymerı:en. Salah al tin Ba· din Tümer, ll. Jmi Ünal. can, Rıza l~ıtaıı, Sadi J(onll~ 
tu, Zeki Doğan. Re:nzi Enıhoğ- Kay:.cri: İbrahim Ergiiven. Ha nus Kazım Köni, Cengiz It't 
ıu, Muharrem Eracar l\lchmel zım Gönen, Abdurrahman ~afiz oğlu; Ahmet SaatçioğJu; C 
Erdem. Rııa i •o \'a, .\l'.fltıl'l'ah· I GUrman, En\'er Kır~er. O~er 'Iekay. , 
man Konuk, !\Iurat Par•al:glin,• Koçak, Sait Koçak, Ibrahim Ol· Siirt: Cevdet Aydın. li'fi 
Sabri Sa!!ıroğl u. Sıdıi• c Tümrr- türk, :\Iehmet Sağlam, Sami 'fu. Koyuncu , Necip Şendur, 
kan, Reşat Türel. l\IPhmct Ur- rıın, Mustafa Tütlincü. ram Tarhan. 

0 gancıgiJ. Kırşehir: Hali: Sezai Erkut, Sinop: SCA-ver Somuncıı ~ 
Çanakkale: Nuri A:mıy, E!{. Sahir Kurutluoğlu, Kılıc Sorgu· Muhıt Tümerkan, Nuri St 

rem Amaç, Burhan .\:-at, \luzaf· cu. Ka:.ım Doğrul, Süleyman Ju. Şerafeddin Ayhan. ~ 
1 

fer Argun, iı.zet Az.az • .i\!uı:ı!fe:- Türkmenoğlu. Sivas: Şem~eddin Gull ~ 
Önen, Halit Sarıkaya, Namık Kocaeli: Nihat Erim, f smnil Zihni Beti!, Fahri AJpa)'. 
Tan. Rfiştil Aksal, Fiızıl Şerafeddin mi Çeltekli, Nu~ret çub.!' 

Çankırı: Kemal Bar'as. CcJal Bürge, Hasan Atakan, Şahap Sabri Yılmaz Ertekin, . l\ 
Dora, Orhan Güvenç, :\hı taf:ı Hilg!su. Kamil Cerrahoğlu, izz~t ilkar, Şinasi .:\loran, ŞckıP 
l,}ık, :\tustafa Pekiner, Elhenı Şükrü Enez, Abdullah Köseoğ. dakul. Xecdct Yücer. 
Ya1çına'p, lu, :\azmi Oğuz, .:\!Ufit Taner, Tekirdağ: Raşit Draınall "; 

ne 
§at 
sin 
lar 
i;!ıl 
laş 
ri 
mq 
hal Çoruh: Hakkı Aliefrndinj!lu, Hasan Yazıcıoğlu. Kıyak, Burh:ın Kut. Şe\'ı;eı 

Şchmi A'paslan. Nediııı Demiı- Konp: Suat Abanazır, Vehbi can, Orhan fütırak. . Ye 
el. Cevdet Kocaman, Veı.ır Sü· Bilgin. İzzet Birim, Rasim Erel , Tokat: Zihni Beti!, Beı-ırf" dıi 
ner. . Harun Ergin. Taıat K:ıra,·, Oğuz kı Aktan, Vedat Arıkan. 0• ha 

Çoruı;ı: . Şenısettın Atay, Ah- Kart, Hasan Kütük, Ah~et 0 _ Ayanoğlu, Keramed~in Gt1 f nı 
met llamıt Çağıl .• :.\lehmet Du. nat, Faik Öziaik, Faik Öz.len, Rıza Ulusoy, Hilmi Ozarpa Ytı 
rukan, Ab~ul!ah ı~.ı:can; ~.oktor 1\Jehmct Sönmez, Halit Sungur, !jıt Önder. Jll ruı 
:\lahı:nut Kafkas, Surı~rı Ozbay, I Sait Suslil, Enis Şanlıoğlu, ııa· Trabzon: Faik Ahmet 1 
Sabrı Savcı. Atı! Seydın, doktor san Aıı Tancar, Kamran Tuğ· çu. Cl mal Reşit F:yüb.,?.. ~ Ra 
Abdur;a~ıman s.?Ya lan.. man, Taceddin Yaltırık, İsmet h!t Z.ırııangil. General ~~ le 
Denızlı: Ccmı Ça\'güner, Os- Yaylacı tuğ, Saffet Baştimar, H:.? ~ 

man Çorbacıoğlu. Ahmet Demir, • . · . ıbon, Clac;an Saka, Ali Şalti1" li • d 
Mehmet Karni' Dirilten. Hulusi Kütahya: Hasan Resıt Ta?.kut, oğlu, Ahmet Salih Cebi. f. 
Ora', Reşat Aydınlı. Atıf Şoh· ,\hmet .. B0~.bay~ d~ktor S~ley· noğ!u • .:\turat Uraz. 
oğlu, Ekrem Tok. Muhlis Tokat. ı man G~nYl!~ I~rahım ~ Hatıboğ: Tunçeli: Hızır Aydın, f, 

Diyarbakır: Vedat Dicle'i, Scy ı lu, Ra ın! Ozka:ı;a, H~ an Sı l~~' Bora, Fethi Ülkü. , 
.Cettin Buda, Tahsın Cahit Çu- Ahmet \ umurtacı, Ekrem \ u· Urfa: o~man Agan, At'ı~ 
bukc:u. Cavit Ekin. llilmi Gö'er- cet. kan, Fuat AksO\', Vasfi G 
do!!an. 1'"evzi Kalfakil, Refik Pi- :\lalatya: İ met İnönü, Esat A'Ziz Kökkan, .:\tithat Kıi:i'ç 
rinççioğlu, Şeref Uiuğ. Doğan, Nuri Ocakçıoğlu, )fch- ıu, Fuat Ilıç. t;C' 

1 Edirne: Tahsin Bangııoğhı , met Kartal, Ahmet Fırat, Kiımil Uşak: Ali Rıza AkbtYI 1 
Süle) man Bilgen, Cevat Efe, Şa· Kırıkoğlu, Abdullah K~roğhı, Adnan Çalıkoglu, Rıza SalJC 
hap Gürler, lliiscyin Karadayt, Ahmet Fahri Oral, Hilmi Ozbay, ni ~ral. . _ f 
Xejat Köknar. ~Iehmcl Zeki Tuhınny, Tevfik \ ozgat: Avnı Dogan • ..:1 
E'azığ: ,\bdurrahmaıı Danı~. Ce Onsalan, .:"iüvit Yetkin · Akgö!, Necip Boztepe, .. • t 
!31 Dora, Kemal Gcntosman, Falı :\fani>a: )fehnıet Adanalı, Erdoğan, Şevket Hakkı O~. J 
ri Karnk:ıya. Hakkı Talay. Iliiscyin Ayuta, Hıfzı Oğuz B~· lu, Alpar~lan Ka~·an, Ab"' gıl 

Erzincan~ Rauf navındır, Hüs kata, Hikmet Bil, Faruk Çelebi, çeli. tıı 
ııü Çanakçı, Naci GÜrkan, Adil İbrahim Emre, Abdurrahman Zonguldak: Fuat Bilgi!'I· , sııı 
Sağıroğlu, Jlustafa Yıldırım. Xafü Gürman, Sevket Raşlt ~!ıı· mal Ca~ maz, Necati ouınallit! \a 

Erı.urum: Salim Cimilli, Os- tiboğlu, Re at Kavalı. Hilmi Oz· mi Erginer, Fahreddin 1 
man Çilingiroğlu. Cevat Dursun tarhan. Süreyya Pctekkaya, F'ey , ene:, Ahmet Güner. Ha~'ti kıı 

1 

oğlu, Abdülkadir Ercner, Şakir zul!ah U ıu. 1 çer, Hüseyin Öztek, Kal.1111, 
ilırahim Hakkıoğlu, Cevat Ilıca. )!ara.:: Kemali ne\ azıt. <:;ad'l: 1 gın. Talat Tan, Hakkı 'ftlrııf ~ 

l 
lı. Vehbi .Kocagüney, lliknıe: : ı:ı Erten. Halil Gürün, )tii ıak 

1 

\'an: 1'"ent .:\Yelen, Şa~.ıııı0 teı 
Künhetoğlu, Canip :\lücerdilli, hetlzmen, F.min Soysal, 'lehmct san. Faik Erdınç, Rüştu 

1 
de 

Hilmi ~albandoğlu, Edib Tiia'p, Şi~man, Abdullah Yağcıoğlu. Diğer iller buıün bc
11 d:ı 

1 
kn 

Xureddin Zoroğ u. :\tardin: Kamil Boran. .\ziz caktır. .,_./ -ı 
E>kişehir: Xurcdd!n Artanı, tı~ 

Tah~ln Atan, İbrahim Demirler, Tu'"rkı"ye Ko"ylu" Partı"sı" adayları 
Y':ışar Egin. Kemal Erdeıng!I. 

Ömer Ergun, Se\'ket I·:~en . (Başı 1 lnride) (mU~takil). Salahattin Hil,0• 
Gaziantep: Ccın ıl Sait B:ır:a~. • ri. belediye az:ı~ı. ~fr.hmet Yıl- hı: ~faraş mebusu. Ke.ın. .J 

)fuıaHer Canbo:a~. illa~.:r Çolaıı;. ı.etr' dırım: Çı!tçi. manifaturacı. nak: Yüksek ziraat mu" ~ 
c,glu. Refik Danı~. Zihni KUL ıı 
Jar, Dr. l\'iıameddin Öl~:il, .Mııs Çanakkale Bedr! , KLsakürek: Orına 
tafa Sarı. Mazlum Sayın Hnsan Ba'kan: Tüccar. Sürcy hendısı . 

Giresun: Galip Kenan na~in1· ,.a Endik: Doktor. Çanakkale 1 
oğlu, Arif Hikmet Pam•ıkoğlu ~illeıvekili. Y. Fehmi Eren: 
Te ik Ekmen, Sali\haddin Gı:· Tiiecar. Ha:;an Erkmen: Doktor 
,·enç. 1\Iustafa Cengiz, Rüctü Pel\ (nıüsıak:J). Asım Günç: Yüksek 
demir, Ömer Özdemlr. İtmıhim mühendis. Cemil Kanıemir: E-
Ünal. mckli General. MuTat Öı;ıılan: 
, Gümüşhane: r\ccali Akg'.in, Avukat (mü,takil). 
İbrahim Kemal Baybora. Mlinir Elazığ 
Hüsre,· Gö'e, Şinasi Özdenoğlu, Yonsur Bulduk: Ciftçi. genel 
Zeki Tl~ğl.u, Hüsrev .Pota~. meclis üye~i. Ce131 Erten: E-

Hakkarı: Ahmet Zcy<~:ııı. mekli varidat müdürli. Sadık 
Hat.ay: Abdull~h . Veh.bı Aksı>y, ' Erzen: Ciftçi. il ba~kanı. Sal'h 

Fahrı Bahadır, Sclı~ Çelenk. ·~-! Giincr: Emek'i yarbay. .\2iz 
ıı Şclum, ı\h~ct Sırrı K~caog· Şenkal: Avukat. 
ıu, Hasan Gıı, Ahmet Kahr.ı. E k. h" 
man, İnayet .'.\Iürscloğlu. c; ışr ır 

İc;el: ,'\iımet H.amdi Altın, Asım Giinç: Yiiksek ınühen-
.'.\lchmet Ali Arslan, doktqr Y'flh dis. Mahmut Güngör: ,\vukat. 
va Dermancı, Tevfik Sırrı Giir, Sami SUleyman Gürerman: nok 
~lahmut Turi:ut İrem, Ali ::\ten- tor. Süleyman Ho5gör: Cirtçi. 
te~coğlu. Kemal Pch lvan, Ke· Halim Sait Kayılı: Avukat. cift 
rim Sami Yunt. c·. Cevdet Savkar· Miistafi ~Uz-

Isparta: Tah in grgun, Leman başı. İsmail Yetim: Tüccar. 
Başaran, İbrahım Demirelli, s.ı. Kır ehir 
it Kösiıl, Halil Özara, Cemal Aksaç: .\ vukat. Ömer 

i tanbul: Şemseddin Günaı· Köker- T·caret. Cemal Özkan: 
tay, Tc\'fik Sağlam, Hüseyin Ca· Emekli memur . .i\lehmet Öı.tunc:: 
hit Yalçın, İlhami Sancar. Ferit .i\ruhacebec·. Ce,·aı Hakkı Ta
.'.\tclen, Şahap Glirler. Rauf Diı.- rım· Eski bc'edıye reisi (müs
dar. Burhan Felek, Ratip Tahir takil}. 
Burak, .'.\leliha ,\\ni Sözen :\lu.~a
gil. Ali Rıza 'l'iirel, Ekrem üz.
den, Balırı Ersoy, Ali .\luhiddin 
Hacı Bekir, Nurullah l~at Sü· 
r.ıa. Hiiscyin Kandan, .:\luin Kü
ley, Ri!at Onat, gsat Mahmut 
Karakurt ,\li Fuat Erden, Mi· 
hal Kay~oglu, Fetlıı İnnler, Ali 
Rızn Arı, Fehmi Atanç, Kema! 
Çilingiroğlu, Ferdi Sekban. Yet 
\ drt, Tekinalp Su ut, Kemal ) et· 
kin. 

İzmir: Osman Sabri Adal, Şc\• 
ket Adalan . .'.\luhiddın Alam. Ha· 
j{ Cilasun, Nazir Çağatay. Mu
ammer Eriş .• Ari! Ertunğıı, Or
han Rahmi Gökçe, Sadık İleri, 
ı;rhaddin K•ırdoğlu, Mustafa 
Kardiçalı, Xrcip .'.\Iirkellinıoğlu. 
Sait Odyak, Seyfeddin Özgizlcr. 
f:krem Özkı!ıç. Şerif Rcm1J Re· 
) ent, Fitnat Saltuğ, Ilıılüsi Se· 
lek, Reşat Tardu, T.ebıh 'ı·ıırdoğ· 
lu 

Ka:.tamonu 

Kemal At:ıkurt: Cankırı mil
'etvekil•. Kemal Alaünal· F.mek 
il alhay. O;;man :"lııri Gürler: 
ı<:mekli General. Hamdi Ke·iroğ 
lu · F.:mckl:i albav. :\'aşit Kızıla\•: 
A\'ukat. Celal foeı,.;: Emekli 
kavmakam. Kemal Özi;;: Tiiccar. 
Nuri Pala: Emekli memur. ~li 
Fuat Uçar: Ciftc:i. Sabri Yıl
mazer: Gazeteci, genel meclis 
ilycsi. 

Malatya 

HU <?yin Akdoğan: Emekli 
emniyet müdürü . .i\luzarfer A
maç: Avukat Cmiistakil). Karni 
Comuoğlu: Ciftci. tüccar <mll -
takil). Crmil Döşer: (-). Re· 
sat Cemal Emrk: Avukat. Hamit 
Fendoğlu: Ciflci. miiteııhhlt. 
;\li Rıt..1 Güç: Emekli alhay. 
'.\fclımet Nedim IIo•hanlı· 'I iic
(';ır (miistakill. Bedri Kısakii· 
rck: Orman mühendisi. Ce'iıl 
Özelçi: Emekti kaymakam. Ce· 
mal Azmi Soydaner: Matbaacı. 
Abdürrahman Yaşar: Çı/tçl. 

Al'ye Tiirkiın Arık: r.ıtr!' 
Pror. Remzi O~uz Arık c" l 
ızut Arsoy: Eczacı. Fethi 
Çiftc:i. Salih Çerd: Tüccıır· 
suf Ziya Eker: Doktor. St 
milletvekili. Zahit Güngör: 
tor Ethem Mcneıneııc. 
Ord. Profesör. İhsan önıı~ 
Operatör. genel meclis 1 
Hayri Öztürk: Çiftçi. Kaıtt~1 
kerek: Avukat. genel ınec 

· c · T .. k P r pr. ,·esı. r1ını ur : ro . \O 
han mehu:;ıı. ~:eli ToP9,0ı 
Ciftçi. Kemal Ustok: ~ 
ziraat mühendisi, çiftçi. 

Urfa 
Reş·t Cihanbeyli: Çif.~Ç:;u 

seyin Cahil U,): (-). şut 
şaran: Emekli yüzbaşı. 

!'\'iğde 

Bektaş Argun: A\"ukat(.it 
hir Ata: Tüccar. Cafer 6 J 
l\lcmur. carer Sadık G . 
Memur. Oğuz Demir Tüıil~I' 
çi, genel meclis üyesi. 
Yaldır: Avukat. 

Kocaeli 
Tahsin Çctinkaya: .ç.sı~ 

Şükrü Çiftçi: Çiftçi. ~~f.j 
kender Erdener: Emek ı, (/' 
ral. l\fusı,l}fa Reşit Mo-ra~·.0ı: 
~!· Faık Ornek: Tüccar. ~ 
Oı.tlirk: Emlak komisYo1111ı 
.\li NP\'rUZ Tuksanıl: ı\'l, 
\dapazarı p,ski ağırceıa 1 ~ 

Cemil Yasaer: Anıkat. 1
\ ' 

mal Atilla: Yüksek ziraıı ti 
hcndisi. Ahmte Oğuıbaş:~~ 
miidürli. Nazmi Oktay: !'I 
General. Niyazi Ramaıl' 
İkinci devre mebuslııt 
(müstakil). MuzatreT 
MUhendis. Ali Yılmaz: 

muhtarı. Tahır Yurddaş: 
car. 

Burdur 

Siileyman Başköyliı: 
Kemal Bozkurt: Tüccar· 

Ankara 

Kazım Arar: Çankıl'1 ~ 
su. Cahit Ahmet Aymerl~11~ 
mckli muhasip. Xizarnelt• 

°Kars: Sırrı ı\t:ılay, Jo"e\'Zi Ak
taş, Remzi Çakır, Hasan Erdo· 
ğan, Turgut Göle, Kemal Gü
ven, l\fehınet Hazer, İbrahim Us, 
Rıza Yalçın, A!i Yeniarz .. 

Kastamonu: Adil "3r. Tsma
il Ağaoğlu, Ahmet B<Jzkurt, Hnk 
kı Genoğlu, Tevfık Sırrı Gur. 
Ali :\tuhiddin Hacı Bekir, 'em· 
ıi Talay, Adil Teközliı., Salahad· 

nman: Emekli yarb&Y· ..- ~t".'' 
Baykoç: Çiftçi. Hamide Y' ~ 

:\laras li: Ev kadını. Ali GaliP 4 
hmail Ayan: Genel meclis Müteahhit. Naşlt KızılnY: ,: .d 

üyesi. İhsan Bat: Müteahhit. kat. Orhan Ce\'det Kur'·aJ' 
Necati Bingöl: Avukat. Mesut 1 \ııkat. Hasibe )feneınehC• 
Can: Yüksek orman mühendisi Ev kadını. 
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------ 11 - c - 1954 ---------------------------·---------- VATAN 

. P.ve .Hj>:mi.Siiilbürda sif cİsi 
lo il ra b ladllar 

maşı ı incıde) 
neh \'alilik tevcıh ctt ım z bazı 
§~ ısları bugün c. H p 1 t 
sınde . . ıs e-
l Ye.r almı gôrüyonız. On-

ğarı~ akıdeleri b zce meçhul de 
ıldır \ ' kt la . a il e kıpı kapı do-

ri ş~n C. H. P. Haric le Vckille
mü ~~ k~pıdan cepleı ı boş dön. 
ha ~ rdı. C. H P. hangi suratla 
ye lk~n ~uzuruııa çıkı~ or. Türki 
dün . ugun . bu~day :ıırııcatında 
h lada dordunciı geliyor. Bir 
~rp 'ukuunda 'l'ürk"yc kendi

~·u bcs~cdıktcn sonra İtDl)a ve 
nan• stanı b le bcslıyec:ek du 

runıdadır .• 

R ~undan sonra konuşan D 
l a nıı Duman da şunları so;~ 
emısur: J 

dokt D. P. de Hızifc rılmış bir fı;el'den müstakil olarak aday
Yoru or o. arak sizlere h rnp ed' - lığını koyan tüccar Ziya Ok 

bir hm. lktidar 'e muhalefet sckı de tatbık etti. Demokr:ıt 
torı asta b:ışında toplanan dok P:ırti de meşru ~o'drın iktidara 
yi e~~ ~~nzer. Gaye hastayı ı- geldı. 
\'arken c . ır .. ıoso de 39 hastane Frıkat. bu meşru yo'dan tabii 
evleri 1~ ~dı 49 oldu. Doğum- surette iktidara gelen demoKrat· 
tane! i an 20 ye, 'crem has lar, rejimin icap'anna uyarak 
ınerk er 

1 
'. den 63 c çıkıı. Sağlık h~z~r içinde mem:eket işlerini 

d czlcrı l6 tane !km 120 ol- rürutmcğe başlayacakları ,·erde 
n~de S:!Jık mliessesclerl 3 ~e· kan :ı ihti'aJ'e \'DZiycte hflk(m ol
dekı yat~~" 2~ 1 d~· h:ıstaııcler- muş kahraman ar tavrını takm-
1863S _ a e 1 9111 den dılar. 

~ argı.çların teminatını kuvvet
lendirecek bugUn hükümet nü
fuzu a:tında bulunan savcıları 
da teminata ba{! 1 ıracağız. 1\lev. 
cut rıntidemokrati:- kanunları bir 
kaiemcle yiirüı .. ükten kaldırmaı;t 
unutmayacağız. Dc\'' eti parti mı 
!uzu altına düşmekten korumak, 
atandaşlar arasına kın ve hu· 

sJmet sokan partizan idareye 
son vermek i'k alınacak tedbir
lerden olmalıdır. :\lcınurl:ır ikti
dar~ ge'cn partilerin oyıırcağı 
değıl, kanıın:arın tat!Hkl ile va
zıfeli, devlet kudret ''e ha)" .. iyc. 
tini temsil eden \'atandaş ardır. 
Böyle o' arak ka'ma!ıdırlar., 

Paris'te «Ankara» . 
Ve «lstanbul» 
Soka klan 

BAŞMAKALEDEN DEVAM -

Seçimlerde 
Türk kadını 

-- .....,_ 

,\ııadolu \ lan 1 <Başı 1 nriue ı 
Paris 10 - Paris Beie<liyeJ §el!e indirilıni~. Tlirki~rde mu

~Irclisl son fçtimaınrla memleke- .an \'atandaıııı.: hakları hükum 
timiı hakkında tok dostane iki iırmesine rağmrn, •Kadın kol
'karar ittihaz etmiştir. Bunlar- !arı• kurmak sureti~ le partiler
dan birincisi 5udur: Türk ku- dr bir nt\'i haremlik &elamlık 
!aklarını tahriş etmekte olan farkına doğru gidilınl lir. 1 
.constantinople ıt kelimesi değiş 
tirilerek Paris'te bu isimle anı
lan sokağa Türkçe imlasiyle o:is
tanbulıt sokağı ismi verilmi~tir. 
Diğer kararla da Büyük Elçili
ğimizin önünde bulunan ve bir 
taraftan Quai de Passy'ye, dı~er 
taraftan da Avenue Marccl 
Proııst":ı çıkan sokak ıAnkara • 
sokağı di~ c tesmi) c e<iılmişllr. 
Paris Bcledivc inin bu kararla· 
rı Paris'teki

0 

'l'ürkler arasında 
biiyük memnuniyet urandll"mW 
tır. 

BÜJ iik )Jillet i\lrelbinılc bir a
ralık kaılın nıthıısların sa

yısı on )ediye kadar çıkmıştı. 
Son l'Uedi~te iiç hanım millct- ı 
~·ekili vardı: Proftsiir Halide 1::
dip .\dıvar, :\azlı Tlabar. Teıl'r 
ra~kıran .. . nunlann üçünün de 1 

faaliyt't 'f! hizmet dereresi, u· 
sa ti bir mllleh·ekilinin !ıl'\'İ\ cı.in • 
drn yük~ek olmuı,tur. Profesiir 
Halide Edip, diin} a<·a tanınmış, 
.kıymetli bir şah'İlt'ttir. Ba\3n 
!'\aılı Tlahar, )lrrfo.te daima 
canlı bir ~rkildt çalışmış, hariç-

Ad 'd "il" te la1ifelere gittiği ıaman nıem-ana a mı 1 lekeli pek i~ i temsil etmi,tir. 
\ Hele Parlamentolıır Bİ\liğinin 

Tak 1 m gu .. reş toplantı. ı müna ebtti) le Ameri-
kaya yaptığı - on ı.e) abat orada 1 

lehimizde çok lıayırlı ne rhata 

Seçmelerl• ba<ladı yoı açmı ur. Ba~an Teıçr Ta_ 
1 kıran da ilk önce bir Halk Par

(Ba~ı 1 incide) tili, ~onra bir nıü tnkil ıfatlvle 

gelmişlerdir. 
Medi te dııima aklın ,.e itidalin 
se,ini aksrttirınistir. Şurası mu-

57 kilo: Yaşar Yılmaz ( İstan. hakkak ki Türk anne inin, Türk 
bul) , Güngör Gihenç·e (Hatay) ev ,.e meslek kadınının Billilk 
3 dakika 27 sani~·edc tu~ıa: Ay- :mııet l\l cclbinde daha ıteni~te 
kut (Kon~ a), Bekir Fındık'a bir surette tcm<:il edilnıeı;i, )!,•r
(Tokal) 2 dakika 41 ..,aniycde Jb icin bir itidal \ e lıumr ıın~u
tıışla; ~lııstafa Da~ı~lanlı ru. lnkılaı>ı;>ı Tıirkiye iı:in bir ııe-
< htanbul) Yıldınma (Erzu- rcr oluı·. 
rum) iki dakika 57 saniyede Bu ılcfnki :ue"füte "kar: k:ı
tuşla; Kadir Eı·s n (.\masyu); dın i'\lillehckili bulun:ıeak? l\lil
Bekir Tasa (Seyhan ittifakla; Ji ll'ı.anüt temsil he\:Ctinin son 
SL!ha Karman (Eski,ehir), Sa toplanlbında giirdı.iğiım bazı 
di Bayrama (Ama .. ya) dokuz da mtslek hanımlarımız hunun ı;ok 
kika 46 saniyede tu~:a galip gel az olduğu kanaatini hcsliyorıar. 
mişlcrdir. Kadın ,·atanda~ın memleket ala-

62 k ılo: lia~TUllah Şahin (An kalarından daha !ula istüade 
kar:ı ), Kemal Önere (Hatay) edilmE"Si lüzumuna dikkati çek-
11 dakika 32 saniyede tuşla; ınemi ~enden Mediier. 
Sami Doğan (Amasya), Cemal Ben de bu yazife i tam bir ka
(Kon~ a) ittifakla; Rıza Doğan naat ıe. C\"C. en! yaııı} orum. Rel
(Ankara ) , Mehmet Altın'a (.\- ki ı5 ı ten geçmi tir ,.e listeler 
masya) ittifakla; Abdullah Sa- on !jrkllni aımı~t ır. Bununla be
raç <E ki~chir). Hasan Yük .. ele r:ıber Tüık anncırrinin 'e me -
(Erzurum) ittifakla; Kadir A- ıek \C .. , . kadınlarının )Je(')bte 
kad ci tanbul), :\lustafa Gül- d:ılıa ı:eni$ bir !jekilde lcın~il e· 
yaza (S ı \•as) bir dakika 46 sa- di lmesi lüzumuna son dakikada 
niyede tuşla; Cemil Sanbac:ak · ol\un ılikkrıtin rekilfl'IP~i ilıtl-
( nkanı>. :\lııstafa .\dsıza (Ko mal ki az bile oba nctic'elcr lC
c::ıclO ittifakla; Bahri Konıık . . İ rebilir. 
(Ankara). ismet Ta~ana ( s- . . . . • 
tanbul) iılifak"a .. al ip "elınişlcr :\ormal hır terakJ.:ı Se\ n esınc 
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Perdemizin dilber 
ve ge.nç sanatkarı 

11 Puro Tuvalet Sabunu 
sayesinde 

temizlik yolu ile· -GlJZELLiGE 
erişirsiniz /1 

diyor! 

Piiriiı.~ii1:. taze cilıline biitiin 
ha) rnnlarının gıpta l"tti~i ılil

l11•r cıuıatkar güzl'llik '~ ı-azi
lıe~inin ~ı rrını açıklıyor. Ne
dı•n ~iz de bundan i~tifacle .-tmi

~ ""iniz ... Banyo ve lavabonuzda 
Puro Tuvalet Sabunu kullanınız: 

, _ 

Tu\'alet .~alııınu, t:ılıan iil <'iliğiniz o lwrrak ...._ııiiiii._._. 

Puro; 
en mDtekamll 

sabun teknlgine gdrı 

imal edilmiştir. Fıatı 

1 liradır. -,.e taze teni, ~ihirli giizclliği temin edecektir. 

BOL 
KÖPÜKLÜ 

NEFİS 
KOKULU PU 

.. 
o 100 de 100' 

saftır. 

Mareşal Tifo' yu 
İstanbul' da Köprülü 
Karşılayacak 

YUKLEME BOŞALTMA YAPTIRILACAK 
Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge 

Müdürlüğünden 
33 ü ke çıktı Tr:ıhom'ııların .... Muazzam inkı'flp'ar ve medeni 
? 4 . ot olurken bu miktar 'ö kanun'arla tam bir istiklale ma
i lı e, ~~~~·n 1~49 .da 17.000 fı en- lık asri bir ü 'ke 'iicuda getıren 
tu Bu u K U"un 7600 c dü - lıır de\'ri AtatUrk'ü ile beratıcr 

' ' sındc k n an bankaları saye kir i başarı ı~ bir çapulcıı'u'< v~ 
ıııf, \aland:ışanoı!a;e~~d:n h ç b·r m:ıcera ar deni gıbi t::svir e·. 

Dundan onr:ı M · mek, onra da kendi erır.i bu r u. 

C. H. P. adaylarından i~çi Ba
hır Erso), niçin C. H P. safla
rında yer aldığını izah etmiş. 
Millet 'Meclisine girdiği takdirde 
işçi davalarının ele alınaca~ın ı 
\e bl'hassa sendikalar kanun•ı
nun ı 'ah edilmc:.i, iş kanunu
nun rea'ıtcye uy~un 5ekilde ye 
niden tanzim edilmesi. ihtiyar
lık sigortasının ıslahı. işsızlik si 
gortasının ihdası, a,gari ücretin 
biitlin iş kollarına tatbiki, tarım 
i;ı;ilerj kanununun mut'ak çıka
rılması. sosyal gU,·en'iğin. toplan 
ma hürriyetinin temimıt a ltına 
alınına ı ve dcmokraı;inın en ta
bii neticesi olan grev hakkının 
tanınması mescle:erinin gerçek 
'e eteğini söy"emiştir. 

Burhan Felek, İ 'han Engin, 
Oğuz Orrın ve Eme Gii'er'in ko. 
nu-ma ' arıJle toplantı sona er
mi tir. 

dir. "' 0 \'armak i~·iıı )apacağımıı iş ı;ok .. 
67 k ı . 11 , \k 1 (t' t -1 :Siifıı umumn yarı-ını teşkil e-

o. a an 1 3 5 an drn kadın \ntıınıla ııırın eneril-
bul !· :\hı s.ıafa ~oğana (Çorum) 1 lrrini ılalıa fani bir ekillle sefrı
.ekız dakıka 3: san•yede tu~- her etmek. Tiirk annrlninl da
l : ' u nkıı.ra ). ha--'fatla 11 i ı!C' i1' rt "l\ 

<Ba ı 1 incide) 

rıca Ankarada Mareşal Tito \ c 
refakat•ndekiler şereHne 14 ni 
san çar amba gunü aat 16 da 
hipodre._"fda b .. yük getı t 

ı - Mersin anbarımır.a ge ıecek \Cya buradan diğer ma
hallere sevkecl ilecek ofisımize a ıt hububat, bakliya t vesair 
maddelerın b r y1l muddetle yükleme - bo~altma ı,leri açık 
ek<iltmcye çıka rılmıştır 

2 - Eksiltme 20.4.954 tarihine rastlayan salı gunü uat 
15.00 M :\ter :n ~ube miıdurlüğu b nasında te•ekkiıl edecek 
hu~u i komisyon onunde ~ apllacaktır. 

111 

krray konu mtl tur uamm~ Ça- ı pu'culuktan kurtar:ın ha·;~ıar-

c H
C. ll. I>, loııl:ıntısı .ar gıbi tanıtmak ~olun aptı 

p j ar. 
tert

0

ıp'~dığ ıa~bul tr kıldı nın Kotü'cdıkleı i de\•ir•le mlilıim 
den bir' Sl'\lm m t n:::lerin- ro' er a'mış o an tm l'{er.d:ler 

ıncıs dlin T k · danında k a nı mry- 1dlarını dcğıştırmekle o dl'vrc 
kUtı ı alaba ık b r p:ırııli lsn:ıt ettik eı·i aibc erk,., temı'z e nın şt•rak' l " 
tır. Beloğlu C 1> c ~apılnuş. lcnmi'i görunnıek'e ne k.ıd:ır rU 
nun ç:ılclığı ı · 1 .~i·ı1" bando u- lünç bır me\kie dl\ştıH· crinı u
sonra, \iare a' Pe ~ . mçarşından nuluyorlar. Kendi mes'u'ivetıe
Ölumün.. nı nkmağın rıni bulundukları part h c ·s:ıdık 
ti~Ic b.~ns~ı~~o~umü mUnn ebe kalan mes'u.iyetsiz:. ins. nl:ı•a 
tır T " . ıırusu ):ıpılmıs >·üklemekten sıkılmı)orlardı.• 
b ~ k~~:.~~~5111~~mı Sançar'ın Gilnaıtay devamla dem:sur ki: 
Sançar 1954 11 açılm ŞtıT. •- Antidemokratik kanun'ar 
kampan) m leh ekı i seçim o'duf:u gibi ka'dı. Demokrası:ı; i 
başkan İ8 ınınjM~ ?.!yada gene) geliştirmek. hlırriyeti geni let-
nu(ma s.met nonunün b r ko k 
r"k s:ıl ıle ııçıldığını bclırtc- mc ·, Anayasa) ı tiıdi! etmek gibi 

'" oz er 1 D vaad er tarihe gomilldü .• 
muhal r n emokrat Parti Şemsettin Günaltay. müra-
''aatle~e ette . ken hrılka verdiği kabesiz iğin 'C dercbcyll~in 
\'ermiştir, getırmı~ ve misaller neticesi o'arak hayat paha· 

BilAhare k" . ılığının her yerde arttığını. ti-
Başbak ursu:ı; e ge'en eski earet açığının kapatılmayacak 
hey~a:h Şemseıtın Glinaltay hale ge'diğinl, hakimlerin bağım 
ve ez.- b r konuşma ) rıpmış sız'ığına dahi uz.anıldığını söyli· 

• _cu~~led demiştir kı: yerck, demiştir ki: 
lledc ;:Y e, kentte, kah\'Ch:ı- •- Bütün bu yolsuz iş'erin 
nutuk a eyd~nlarda ''erdik'erı Demokrat Parti 'iderlerinin mu 
takdird rda ıktidnra geldik erı halefette iken kötü ledikleri "ey
miş b e memlekette gorU'mc- teri yapma!arı)·'c, muhalefette 
ri a ır hUrrıyet 'c mü .. a\ at dev t kl 
1 
..... , Çacakıarııu, blıtün ktitli ' u'k· yapı arı vaadleri unutup :ktı.. 
'" ortadan k ld • darda tam aksini ) npma'arıdır. 

de, Jet ldar . a ıracak arını, Eğer bu seçimde vatandnsın 
re YUrutec::~~~ n~ 1 csa ı.ıra EÖ oy'arı blz.e teveccüh ederse, mıls 
dırecckle · 1 ın ' vcrg 'crı ın- tacet olarak ~ ııpmuk lstedlkll'd
ha ar ı 1 rın ' ma 1 'e ıktl adi sa mizi şöy'ece hula a edebilir'm: 
ının eJ n !eylz'i bir IstiKb:ıl te- Hcrşcyden en·eı medeni bir mil 
dı. En =~~kleJini ha:ı;kırı• orlar. 'ete şeref verecek bir hukuk 
cehenne hn rı da vatanda~'ara devleti kurmak sureth le vatan
hlığı onr:1 . ayatı sUrdUren paha. daş rıra emniyetli. huiurlu mlio; 
ut \e refe:ı;herek mem'e::tcti mcs· t~k:ır bir hayat temini i k 'hede
na k a 1 bır Cennet ha) atı- fı.~ıı o'acaktır. Anayasanın t!i
)Orl:ı~;~sturacaklrırını i .ın edi- clı ı. demokratik rejime mesnet 

o zam 1 o'acak esaslarla teçhiıi, kuvvet. 
t!Jeınlek an ktid.arda bul•ın:ın \C lcr mu,·azenesıne dayrınan iki 
hertUr•uct haysıyet ve ~erelınl meclis'i bir par' iımento kurmak 
tUnd 1 Parll nıenfuat•eri lıs- emc'ımizdır 'lü t k" ' 

c tutan llalk Parti i l1u'"k·~ . ., s n ıl bır ana· 
ınctı çıkard ğ S u- yasa mahkemesi kuracaı:ız, vatan 
nu · 11 

1 1 eçlm IC:ıııunıı- daşlar !çın emniyet abideleri 0 • 
-~ hnJsiyetc ) akışır bir lan mahkemelerin istiklalini, 

.\ıtaııaı.arınıla bıı~ilııku c.n.r. 
toııı:ıntı,ı 

Adapazarı. 10 (Tclefon'.1) -
Ynrın ofı.cden sonra C.11 P. Pos
tane ünündeki mcyd:ı:ı la biı a
çıkha\'a toplantı.,ı ) rıp:ıt:ıktı r. 
C.H I'. gene' ba~kanı i-meı ln
önti i e parti ileri ;:el.•n'erintlen 
genel ekreter Kasım Gii 'e:.> uro 
fesör .Nihat Erim. İsm.ıil 

0

1hi~
til Aksa', doktor Şer:ıfettin Bür. 
::e Adapazarına gel.-?ccklerıllr. 
Bu top'antıda İsmet İniiıı:i mii
him bir konu~ma y;ı.,ac:ıktır. 
Bunu Kasım GU1ekle Nihat E
rim ,.e İsmail Rüştü .\:tsalın bi
rer konuşması takip edecektir. 
A)rıca Demokrat Parti, c. M. 

P. \'C T. K. P. !eri de birer top
lantı !-aparak seçim prop:ıg:ın
dasına fıilen baş~ayac:ıklardır. 

Diğer taraftan, bu ayın 12 • 
15 tarihleri anısında hmitte a
çı'acak olan üçüncü kfığıt fab
rikasının açılış merasiminde bu 
'unmak Uzere Başbakan Adnan 
Menderes İzmite gelecektir. l\len 
deresin bu ınlinasebctle mühim 
bir siyasi koııu~ma yapması sör
lenmcktedlr. 

Rilrcik'te 
Bilecik. 10 (Hususi) - De

mokrat Parti yoklamasında ili
mizden mil'etvekilliği adaylığını 
kazanan LütCI Kırıkkanadın a 
daylıktan feragat etmesi için 
parti kademc'erinden tek' if er 
yapıldığı söylenmektedir. Lütfi 
Kınkkanrıdın bu teklifi kabul 
etmediği ve şayet parti aday 'is 
lesinden çıkan'dığı takdirde 
müstakil aday o'arak seçime ka
tılacağı \'e taraHar:arının da J). 

P. den istifa edecekleri bildiri:. 
mckteclir. 

nalıktsir'de 
Balıkesir. 1 O (Hu~u~i) - Ba

lıkesir c.n.r. İl idare hl!\"Cli t,ı
rafından seçim kuru1 un:ı ve C·ım 
huri~et avcılığına 1-ıınn:ıa •ıy
kırı o'duğu iddiası\'1 e Ti.ir;( b!l'. 
rağı propaganda broşfırlcrl d

0

:ı· 

ust fa \-Q)hı )a (. l'J an.> ıtu- mu lfl.:· a1 dır. :Yık ..A" i 
f '.a, l\l~ft ıc. ııc, < ıı:a~. \f' l'\" kaılını, volsttıltıklıı, ı:eri
llıkmet <;clehl \C (!::ir)h3n) ıttı- ıiklf' ,iiı gii 7. olın:l\:ın hinin \e 
lakl:ı: O m:ın K0:ınbur (Kncacın . cloğrı;nıııı hasrrtini ıh~,a'n. lıakiı 
~~ahıııuı \!ıı:ay a (Çoru~1) 1 d~- bir içtimaı kııneli tl'ımil ı•ılcr. 
~ıka 8 sanı~Nle tusla; :'\u!·cddın Hu kunet. umumi ha)atta ne 
Zaf~r (_J ta.nbu. > •• Hreep D?ı:ırs- k:ıdar faal bir hale gcıir:.e, 
Ja~l a o.ııııır) ıttıfakla galıp ı:cl mcmıekrt o kadar çok istifade 
mıslerdır le 

~tüsab~knlara yarın da dc\'anı e< rA. h E • y ALMAN 
edilecektir. met mın 

re milmltl>"'e ıoa 

ıırutokolu 

Belgrat 10 (A .A.) - Bugün 
Dış şlerı Bakanlığında Türk 'e 
d:ın imzalanan bir protokol ge 
reğ nce. iki memleket 1954 -
1955 yıllrıı-ında 80 milyon do· 
larlık lı:r t icari mübadelede 
bu 1 u nmayı kara rlaşlırmışlard ı r, 

i:SGİLTERF.OE \'.\RISL.\R - Tarilıı OxCoı el - ('aınhı ldge )a rışını bu Jll da Odord ta 
kımı kazannn tır. \"ü;üncü .ra rı ı teşkil rdeıı hıı müsabakada Oxford takımı (sııgılıı) biraı 

önde olarak ilerlerken 

ğıtıldığı, afiş'er a ı'dığı şiıtdyet mitin"ine katılmak üzere bu gc 
edilmiş. bun'arın top' ~tırı'ması ce yola çıkmışlardır. 
istenmiştir. Aynı mltracaatta izınlr'de 

. 
lstanbul Jandarma Saf malma Komisyonu 

''alı'ikçe köv muhtarlarına bu a. İzmir. 10 (Hususi) - Dün bil Reisliğinden fişlerın ııörUnUr yer'erc :ısı ma- dlrdlğim D. P. 'istesindeki dc
ını 1 teyen birer \'az.ı sıöndl'ril- ğişiklik tahakkuk etmek üzere-

~ diğl "e te\'7.iat ic.ln j:ınclarma dir. Ancak liste dışında bır:ıkı
merkez k:ırako'unun k:.ı" mı1dıbı lan adaylardan I,Qtful!ah hora
i'eri sllrü mektedir. - e nın D. P. aleyhinde bır beyan

Dün bildirdiğim P.:ımu!::cu k5- nııme hazırlamakta o"duğu ~öy
~·ük muhtarının C H.P. 'i •ni' lı!t lenmektcdir Liıtfullah hoca, fe-

l\Ii!.tarı Cinsi Tahmin bedeli 
J,ır:ı Kr . 

İlk teminatı 
I.ira Kr. 

, ~ekili rıdaylarının kapl1ı vcrrlc ragatin zorla yaptırıldığını be-
1 top'antı yapma'rırına m§'lı o'du 'irterck taraftarlarına Demokrat 

ğıı hakkındaki "ikiı,·et de secim Partiye oy vcrmeme:erini te'k.in 
kurulunca incelenmiş, muhtar edecektir. Demokrat Parti çev. 
hakkında Cumhuriyet ı;avcılı~ın re'erlnde söylendiğine ~öre. ho
ca tahkikat yapı'mağ:ı ı.,aşlanm• canın çok parti değlştiı'U1!s o'· 
t~r. f\Yrıc:a. ehriıyıb,dc O P. mı- ması, a:ı;rıca Di~anel i~ıerin111 
tıng~nde. ~·l-!:P. illere • K~ııklı memuru bulunması arı·~y,~ı~ le 
partı gıbı soıler sarfeden Izmır 1 yoklrımaya girmesi csase ı U} 

~· P. başkanı. Bur~an l\laneı•" :,un görülmemiştır. 
ıstlnabc sureµy •e ıfade•..ı •.:.n-1 c M P. bugüne tehir ettiği 

J mak üzere lzmır Cumhurıy.:l toplantısını ~apamamış ,.e aday 
, mllddeiumumili~ıne ta i• 1t )3· lıslesınln tanzimini genel mer-

ıılnııstır. keıe bırakmne ır. Baz.ı çC\·rclcr-
- - !Uareş:ıl Fe\"Zİ Çakmak'ın ölümü . , Dcmok~at .. Par~ili'c~ ~ ann Ay- den hcca Lutfullah'ın C.~1.P. 

ıın yıldoniiınü miinasebcti~ le dün Eyüptekl mezarı n:a~, ~al~kta t• yuk ~ır . mıtlng yapa- nin listesinin başında !!ÖSteri:-
da bir ihtilal tertip cdilmis \C merhum anılruı5tır cakdlardır. Şehrımız ve kaza'a- m"sl ihtimali üzerinde durJ1-

rın a C. ~I. P. a gru;,;r Bursa maktadır. 

J00.000 kilo Sığır eti 
7.000 kilo Ko) un etı 

220.000 00 
22.400 00 

12230 00 
1680 00 

ı - Jandarma okul alayının 954 - 955 ihtiyacı için yu
karıda c·ns \'e mıktarlariyle tahmin bedelleri ve ilk ıeminııt 
!arı yazı'ı sığır ve koyun eli kapalı zaı·f usuHi lle satın a ı-
ııacaktır. • 

2 - F.ksiltmesi 28 N'lsan 954 cuma gilnU saat 15.00 de 
\'llayet karsısında bulunan binadaki komisyonumuzda yapı

l:ıcrıkur. Şortnamesi her gün mesai saatlerınde is ton bul. An
kara Jandarma sauna:ma komisyonları ile lımirde \'lla)et 
Jandarma Kumandanlığında görülebilir. \ ' c 12 lira 12 kunıs 
malsandığı makbuıu mukabilinde alınabilir. 

Bu sığır eti ile koyun etinin hepsi bir şahsa ihale edile
bileceği gibi ayrı a)rı 5ahıslara da ihale 'edilebilir. 

3 - fsteklılcrln kanuni vesikaları havi teklif zarflarını 

belli gün \'e saatten bir saat en·eline kadar komisyon baş-
kanlığına vermclerı. {4102) 

3 - İ lckli 'k •mstlerın 8000 ra geçıci teminatlarını ek-
s lıme saatındcn bır saat önceye kadar of s 'emesine ) atır
maları \C alacakları makbuz! rı)le kom S)Ona baş\llrmnlıırı 
liızımd ı r. 

4 Bu 
karşı! ğında 
dürlükleri~ le 

·şc ait ş~rtla ma ve özle mc ta an'arı 5 rra 
Konya, Isıanbul. Ankara. 1 kendenın Bö ge mıi
l\Iersin şabe mü dur!Uğilnden temın olunabılir. 

(4419) 

Mahdut Mesuliyetli 
• .ı 

işletmesi ,. Kooperatif 
Denizyolları 

$irketinder. 
23 l\lm/195.t tarihinde ekseriyet temin edİ'emedi~inden 

yapılamavan. 9/Ni~an/1954 tarih inde de formalıtcsl nok~an 
görüldüğünden dolayı icrası mumktin olamayan 1953 yılı 
iıdi umumi heyet toplantısının aşağıda ~azılı gündemi gH
rüşme'k iızere 26/I\isan/1954 pazartesi günü saat 16.30 da Gl
lala Yolcu salonunda yapılmasına karar verilmış olduğu 
llfın olunur. 

GÜXDEM: 

1 - İdare :\feclisi raponın un okunması • 
2 - ~tlirakıplar raporunun okunması. 

3 -1953 bilançosu ile kar ve ıarar hernplarının tetkik, 
tasdıki ve idare meclisi Uy ele ri ile mtirakıplnrın ibrası. 

4 - Temettü ün tarzı tahsisi hakkında karar ittihazı. 

5 - l\ltiddclleri bitmiş olan idare meclisi üyeleri yerine 
yen den seçim yapılması. 

6 - l\Hlddetleri bitmi~ o:an iki mürakıp yerine yeniden 
iki mllrak p secilmesi ve ficrellerinin ıesbiti. 

7 - Kooperatifin umumi durumu hakkında görüşme. 

T. C. Devlet Demir Yolları 1. ci İsletme • 

Müdür üğünden 
Devlet Demir Yolları Emniyet tesisatı sel'\'islndc istihdam 

edı :mek üıere Sanat Okulu elektrik kısmından mezun ve as
keriiğini ~·apmı$ bulunanlardan liııum!u personel alınacaktır. 

Taliplerır. Haydarpaşada ı. ci is:etmc Mildurltiğüne mil· 
racaat!arı. (4288) 

İlôveıııi%deki fJ1ılıııaea111ıı 

lıalledilıııiş şekli 



. 

-·-
11 Xisan l9j4 Pazar 

~l'.·K~n\ 

1 211 Açıtıs H program. 
S.30 M S. 11. Haberler Te hava 

raporu 
l'I 45 Pa •ar eab:ıhı melodileri IPI). 
t 20 Yaylı sazlardan mUzlk Ha-

endcl: Re majör konçerto 
ırrosso (PJJ. 

• ~ Uvta - kemençe - Tanbur 
refakatinde SMlm Çatl&Jaıı-
dan rkılar. 

9 .'lS Salon orkestrası (PJJ. 
10.10 Kadın ı;es 'l'e ı;ar; topl.ıluiu. 
10.30 notu havaları 

10 45 Eıaatlnde blldlrllecek. 
11.00 Daldan dala 
11.20 SeTim Tan Ürek. 
l 1.40 Paı::ar ıl:eçl. 

12 10 Asker uatı. 
ll.30 Yurttan auıer 
l3 00 M. S. Ayarı ve habe:lrr. 
13 ıs l\lüz.lk hollerden nhnele: 

!Pil. 
13.30 ö~ıc gaı::eusı · J 
13 4.5 Nat Klng Cole'un plikları. 
14 00 Ha'-a rapc.ru , akşam proua-

mı ve kapanı 
18 M Açılış ve nroııram 
17.00 Orhan Sczrner "" .ruda~-

ıarı Dana orkcstraıı. 
17.30 Radyo ııc inı,ıııu:ce 
1 ı .4l Ineeu.:ı: •Nihavent" 
18.30 Nurettin Çamlıda~'dan tUr· 

ltUler. 
111.45 A&uman Arıun. 
19 00 M S. A;arı ve habe:ltr. 
19 ili Tarihten bir yapro:. 
19.20 Akşamın kOçük konaerl Sa· 

lnt • Sacns Harvanhrın kar 
navalı ı PIJ. 

ıa 4.5 rkı dıımetlerl 
20.15 Radyo C"lletuı 
2'l.30 Kı.u il)Or haberleri 
20.3.5 Iateytn caıaıuu 
2130 Hindistan ıeyanatl t.ntl~ ı· 

fi 
21 4.5 Pllk albümü 
22 00 Caı Ti' danı Pi) 
22 30 l\lozart Sol maJ6r ııeenat 

ı l'I . 
22 4-> M S AJan Te hab~rltr. 
23.00 l'ro;ram " kapan~. 

i:S1'.\:\Rt I. 
111~7 Açılış ve prorram 
11 00 BeledlJe ıaı:ınosundan :ııak· 

len Iıtınbul ll~iedıre kon
ıervatuarı konıerl ( Batı mU 
zıııı. 

13 oo Haberler. 
13.1:! Saz eserleri <Nubar Ttklar 

ve Feyzi Aralanzııı 
13.30 nay Martın orkestra.at <Pil. 
13.4.5 Rıza RI t 
J4 ı:ı Danı VP caz mtızır:ı Pl). 
11 40 Sen Türküler S.tımesl. 

l!i 00 Par.ar lı:ons<rl Mı saor:ı .. ı · 
RaV'el •Resim Srri'lllnln tab 
!oları• CPlı 

l!i.30 M\Uklve Ece .. ıt Ttı Nurten 
sureısan 

15 00 Unutulmaran Tlrtuozlar ırıı 

16 ıs Su11mtş ıeılcr - acYlim!ş 
fartılar rrı ı. 

16.40 Oda mUzıtl J Loelllct: Trio 
•do minör• Calanlar : Kıl.nıll 
Sel::erl:aran <Pltıtı. Ctlil h· 
ı..ııt (Obua) Erslcan Saydan1 
ırıyanoı 

17 00 Muatata Kovancı 

17 :ıo Mucip Arcıman dan tllrküln 
17 ~ Ayten Gencer dl'n dan• H 

~az prkıları 

11 00 oıc~ı • Ö rencı u.at1. 
18 H Pl}anl&l Earl Wlld (Pli. 
19 00 Ha bl'rler 
19 ıs Onlvtnltr ltonı.su. 
19 4:i Ne ar7 ı l'dtrı<enl7 a) chu· 

bu ı Prdt ı Bes d:irın 
Sc ımi ':.!dodllertı b Eiaar 
•La eaıın teUR cı Ch w 
Oluct •Ouo te VI' Tambou· 
rtn• d ı Poulenl'.'. •l\louvtmen 
ta Perpetuel • e ı B Brlttf!n, 
•Safak• f) Robln, •l\lnl U· 
tuklar Ötesinde• ıPIJ. 

20 U Rad)o Gazetu1. 
20 30 Nadir Hilkat Çulha. 
20 50 Yeni bulu,ıar. 

2ı 00 Şehirde Bu hafta 
21 ıs Gitar Kuntetl ı A. Zambo;ıu 

ve arkada~arı ı 
21 30 Spor haberleri 
2ı 4.5 Sa:ı: eserleri cVecıhe DarJal. 

ızzcttln Ökte ı 
22 00 Dlln;a hltiHlerlnden örnek 

ter 
22 10 Dinleyici t.ı.teklerı 1'ürli: mu-

11ıwıı. 
22.~ Haberler. 
23.00 Pro ramlar 
23 as Güı:el sesler - ,nzcl melodi• 

!er IPl). 
23.30 Dana Te caz muzıtı IPI). 
24 00 Kapanıo. 

İZ llR 
R~8 ,,çılış n ııroı;nmıar 
1100 Mualll Oölı:çay ıOzel Pil. 
11.30 Kadın dlnleylctıer için 
9.U ouzeı aeaıercıen aarlalaı 

•Türk mu81lı:lsb IPI). 
10.0!I lzmtrde s:ecen barta 
10.1!1 MOz1klP. tebe üm ırıı. 
10.30 }Jllı:lkll bir hlkAyr. 
10 45 Sabah natmelcrl •TUrk mu· 

alkUI• 
11.30 Turl:üler 
12.00 Tayının aonu. 

*** 14~ .Açılı, 
15.00 lki sesten .,arlı:ılar. 
15.30 Baf!ıca programların tatelt· 

mı 
15 3a waı:ner: •Uçan Hollandalı• 

Uvertürü !PIJ. 
15.45 Radyo mandolin taplulu ıı . 
16 ıs ::.ıeuııı:adan melodiler IPI). 
16.30 Pıu:ar konseri •Türk muatkl 

ah. 
17 30 zı.rarctlnlze elen pl!k!Ar. 

ı ı Brahms. Macar Oan•ı No 
!I b) Hadley. Pekin Soıtakla· 
rı Shannon el Shannon Mlı 
sourl Val.11 dl Masanet: ı..e 
Ren. 

ı'i u Radyo yurt ttırkUlerı koro-
ınnd n Gurbet ve AJrılıt 
türküleri 

18 ı:ı D3nıedellm <PIJ. 
18.4' Kllme ca:ı: eııerlcrl. 
10.00 Haberler 
ııı.ı:ı İnce aaı· cKürdlllhlca.u:'r• 
20.00 Len Elllıı'Clen iki melodi ıPl) 
20.05 Rad)O • Spor. 
20.ıa Radyo pzetcsJ 
20.30 Slı:1n için acçtılı: •Türle mu-

5\klsb !Pli 

u 1 

0/'DAlA'R/N 
EN .. "' 

ALASID/R 

- --··; ·· •• ,,.... l 
~>r,....,_ 

6/lm------. İ I~ 
GAL 

Yeni Posta Kutuıu numarası 
GALATA ŞUBESi 

• 

Posta Kutusu 922 Galata lstanbuf 

PANGALTI ~UBEMİZİN 
.. • "' 81799 değil · 

Telefon numarası : 8 7 534 dir. 

o 
BAR CELİ .. FERAH EVLER 
Arsası Miiessesesiııden: 

'\'E:SI PARSEU.EDİG1'11Z ARS.\I •• \Rl~· SATLŞl:S.\ 
BAŞL.\~)11.'TIR. 

~ü pazar günii saat 9'dan ı:re kadar her saat ba ında Btyaz.ıt Dısçl ~fc?ktebi 
i>nunde bulunacak :ı otobüs. arsaları görmek üzere sayın müsterilerı Ucrebi.t olarak ta-
nacal\ur. Pazardan ba~:.a he:- giın ~aat 12.30 da mağazamızdan \ esait kalkar. 

.\larpuççular. Büyük Şi~eci Han ~o: 18 - 19 HA YD.\R KÜTÜK. Tel: 2j919 ••• 

C İst. Lv. Amirl iğinden Verilen Askeri Kıtaat İlônları \ 

Aşağıda cins \e mikdarı yazılı ma zemc'cr ayıı a)rı hlı.alarında ~azılı gun \e saat'erde 
lzmıt Dı. As. Sa. Al. Ko. da kapa ı zarf.a ~alın a ınacaktır. Şartnaml'lrr kombyonda \e ögle· 
den ev..e ' Ankara, İst. Lv. A. lliın kısmında gi>ru:ür. 'l'eklıf mektup'arının iha e saatinden bır 
saat cneline kadar komisyona \'Cl'i mesi. 

'J'. Bedeli G. Ttminatı ilıale gün' Tf! 
C i n J , . e m i ~ d a r ı 1.ira Lira Saati 

3.SOO Kg. 7 Muhte ır ebadda te:ıi Ustik Le' ha 21000 

7700 Kg. 3 ve 4 mm. ebadında Eiektrik kaynak çubulu 17710 

1/4-6 pus:uk 9962 kilo Lif Halat .............................. 37357,~ 

B~ az Üstupu 7 ton ................................................ 23100 

2600 Ki o katranlı Gırca,a, Beyaz Gırcala, beyaz ve 
İngi'ız icimi ve ı pav!o ..................................... ::... 17150 

21 00 Sanu dUn)·uından haber· ı 
ler. 

21 ıo Hafif rkılar Ti daru mü• 
zltl IPI). 

21 40 CtOtll ı:erbrkler Oztl Pi). 
2ı~s Yarınki proıram. 

22.00 Şarkılar 
22 ~o \"ayının ı;on•ı 

TEK~İK ü~h'EruiiTE 
20 ı~ ı.çılış ,., 'l'tırk: >Juıllı:ls1 . 

20.4.5 HUtalık: Program takdimi. 
20~ Copland • El Salon .Mexlco. 
21 00 Duku Sllllrbaz çırall'ı. 

1575 28/4/954 lS 

1328,25 29/4/954 13,30 

2801,81 28/4/9.54 16 

1732.5 29/4/954 16 

1286.25 29/4/954 15 
(41~ -- 953/ 957) 

2ı.ı2 Joh . Strauu: Cenup OUllerl 
H Ddln~ Valileri. 

21.211 Chopın ı.eı Sylphleleı · Bale 
mUzlğl. EMSALSİZ RENKLERİYLE SiİRÜLDÜGÜ 

YERİ l<ADİFE GÜZllllGIİl/Jt.TEZYIN EDER. 21.49 Tachaııı:owılı:y. Parçalar. 
22 0.5 Pro;ıram n kapanış. . 

Denizcilik Bankası T. A. O. lzmir , __ HALK BANKASINDAN : . 
işletme Müdürlüğünden · 

ı . Garmarit m namiy'e maruf ambann tamiTalı açık 
ek ıltmeye çıkarılmışur. 

2 - Ke,if bede ı Cl27.4ôt.38) yüz yirmi ~ edi bın dört ~tiz 
altmış dört lira 38 kuıu~ \'e muvakkaı teminat <6.375) altı 
bın üç yüz ~ etm beş Frad ır. 

a - Ekslllme 19/4'193t tarıhlnc rastla) an pa:ıartc i "U· 

!IÜ saat 15 de İzmirde Atatürk caddesinde işletme müdür'ü
ğiı binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu ışe nıt fenni ve bu su si şanname·erlc muka,·clc 
proje ı ihale g\ınune kadar her gün ışlctme müdürlüğün1e 
görülebilir 

5 - f letmemız 2490 sayılı kanun hükümlerine tlibi ol:na
dıiından kom syon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ı 

(4143) \ 

Müfeftis Namzeti Alınacak • 
1 -- .Maa~lan 3659 sayılı barem kanununa söre tayin edil

mek üzere bankamız tarafından müsabaka ile müfet
t•ş namzedi alınacakttT. 

2 - ~leslekle alakalı yiıksek mekteplerdP.n mezun olanlar 
arasında 6 Mayıs 19S4 tarihinde saat 10 da Ankara, 
1 tanbul. İımir'de yapyarak yaı.ılı eleme imtihanında 
kazananlar - yol masrafı bankamız tarafından ver;ı. 
mek ilzerc • Umum :.\lüdilrlüğümüzde bir :ıifahı imti-
hana da tAbi tutulacaklardır. • 

3 -- Müsabaka ve imtihan ~artnameleri Umum ~lüdürl~-
ğümüzle İzmir ve İstanbul teşkilatımız.a müracaat 
edilerek tetkık olunabilir. 

4 -- Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı 
lmtluz ıblbf: SfNAS kORLF. • 

Cmuml eşrl:rat tüdürii: MELiH \'E..~U 
Bu •nıd11 ~ıu•uı MUdür: 

in AN ADA 
Gazctcdllk •c Matbacılılc • ' · s. - lıt.ııbtı.J 

1'Al'A1f MA7BA.lll 

haiz olanların gereken Tesaıkle beraber 28 Nisan 

J 
19:54 tnibine kadar Umum Müdurlu timüıe müraca-
atlan lüzumu ilan olunur. ............................. ~ 

. 

----------------------------------- 11 • 4 • 1954 

YAP I KR EDi BA N KA S I A. Ş. v e 
' 31 Mart 1Q54 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurulu toplantısında tasdik "ediltn 

1953 yılı bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı 

AK Ti F 

KASA ve MEltKEZ IANKASI 

KANUNi KARŞILIKLAR KASASI 

IANKALAlt , •••••••• , •••• , , •'• ••••• • •• 

SENETLElt CUZOANI ·-' - -~ ............ ............ ..... . 
ESHAM ve TAHViLAT CUZOANI 

AVANSLAR ...-~'···~ .... -..... 
IOltÇLU CAltl HESAPLAR . ............. . 
MUHTELiF IOltÇLULAlt ..._ ~······-----·-
IŞTlltAKLEltlMIZ _. ____ .......... - .... ·-·· 

SAllT KIYMETLElt 
Menkuller ,, 4 700.726,06 
Amort"man ••••• - 1.009.014,45 3691 711,61 
C T omomı uıcrınden sıgartalıdır l 
GayrıMenkıılltr 5.964.511,71 
Amortisman ..... - 389.767,56 5 574 744,15 
I Tomomı uıcrınden sıgartolıdır l 

SAllt AKTIFLElt --· 
YEKUN 

B İLAN ÇO 
Lıra Kr, 

23.458.478 74 

49.884 357 

37 774 943 95 

44.318 541 67 

14982 630 72 

4650 

137 311 437 4-4 

773 477 69 

3 955 575 82 

16 979.560 66 

331.780.109 45 

SEltMAYf_ 

IHTIYATLAlt 

.................... ,,, .... 

llerıde Vukuu Muhtemel Zarar Ko11ılıgı 432 893,55 
Kanuni lhtıyotlar . ... , • • , • • • • 432.893.55 
Fe•kalcide lhtı~atlar. - _,, , • 5 156 116,87 

KAltŞILIKLAlt .. , .... -. . . . . . . ... " . 
TAAHHUTLEltlMIZ ··-·· .... ....... .. . 
MEVDUAT n CAltl HESAPLAR 

Tosorrut Mevduotı -. .ı. ' ""'"..,,_..,...,www_ 151.613030,95 

Diger Mevduat : 

Tıcori M"duat •• , 115 747.S60,4<i 

ltumi Daıre •e kurumlar 2.896 329.20 118 643 889.60 

TEDiYE EMiRLERi ... . ., ....... "'·~ ., ..... 
MUHTELiF ALACAKLILAlt ,_ .. ___ .,., ...... -..ra ... .,. 

SAllt l'ASIFLElt , • ' •• '" •• ı.• ••• G ••••• ·"' 

K Ait •••• - .. - ··•· • 

YEKUN • - • 

NAZIM HESAPLAlt 

SE -

Cırolorımıı ~. """ ~ 
Ketoletlerimıı ••• \f1• ,,, •• 

• : .4', ) .. • • ·~ \ • • • • . . ' • l 730 742187 13 Oıgcr Noıım Hc$0plar • 

B9SI 317,49 
109 292 334.38 

1 607 499.235,26 

cocu 
ııi a 

~aeçiı 
1.7307 Hem 

1 

Jı ZfMMET 

l'USONEL MASltAFLA~I .•••• , ••••• •• •• •• 

VfltGI, ltESIM •e HAltÇLAlt _. .... - .... • • 

SAllt MASUFLAlt ••••••••.•. ..•• ••• 

VEllLEN FAiZ ve KOMISYONLAlt 

AMORTiSMAN LA it 

KAltŞILIKLAR 

AKTiFTEKi KIYMET TENEZZULLEll 

K A il .... ,. -
YEKUN • 

Kar v e Zarar ne::uao ı 

Lıra Kr. 

6 90S 4?4 25 

142 560 94 

21?3 975 94 

6086 ıı& 

387 261 68 

65 74? 76 

651 943 41 

2512081 46 

20.345.293 51 

ALINAN FAiZ 'e KOMISYONLAll •• , •• , •••• 

ESHAM •e TAHViLAT GELIRLEltl 

BANKA HiZMETLERi MUKAllLINDE ALINAN 

UCltET •e KOMISYONLAlt .• •••• • , ••••• "" 

KAMBiYO KARI """ ....... .,... . .. .,. ...... 
IŞTlltAKLEltlMI Z GELiRLERi •• • • • • • ••••• • ,,. 
MUHTELiF KAltLAll . ... ,..,.. .. ··- ,......_ ·-· ~·~ 

YEKUN 

Alınan başlıca kararların Hulasası: 

1 1 - 1953 yılı ıçın hıssodorloıo •. 12.5 tomettu te•zıı, 

2 - Adı •t Fokolode lhtıyot Akçelerinın 6198 716,18 lıroyo çıkorılmosı 

3 Y K ,ıııının - onttım urulu Aıolıklarındon t\tılo tdtn Boy Nurullah E~ot !ıumcrlt Faık Boysal ın yerlerınt Nııamtttın Tucorı ılt Stl ım loyakırın ıntıhaplo 
.arın 

lder~ Mcclm Aıolorı ~u u•alton leıtkJ..yp ttmrktcdır Ka:ım Toı~er.t, Haydar Salıh To~ol, Alı Tan\t•cr. Rog•p Dcwrcs, Kazım Muıal, ,..,, Za 
Ekemen, Monol Th Strongılo. En•tr lokırcı, Kımol Turkomrr. Mtcıt Duruız Nızaml.'ıtın Teıca,., Selım 8oyakır lrta 

4 - 1954 Muro!uplıklerıne ~rolesor Hoıı"' Atıf Kuyucak ılt Merkn Bankası eıkı Umum Mudur Mua•ını Nedım Crsurı'un ıntıhaplorı 
cara 
danı 

G 
e n 
No~ 
in un, 

1944 

1945 

~952 

;1953 

Ticari me vduat 

YAPI ve KREDi 
270.326. 971 T. L. 

BANKASI MEVDUAT 

ADRES , 
İMPERİAL KEMİKAL İNDUSTRİS (TURKEY) LTD· 

Şirketi yeni inşa etti rm iş oldu~u 

IMPERIAL K EMIKAL HANl'n a 
ne.ki etm iş bu lunmaktad ı r. 

ADRES T ELEFON : MUHABERE ADRESi :· 

Posta K u tusu, Galata 451 
Gala t a , ls tanbul 

lmperial Kemikal Hanı 
Rı htım caddesi 47470 
Galat a , lstanbu l 

r ' . 
lstinye Tersanesi Müdürlüğünden : 

11/411954 taı·ıhinden itibaren, tersanemizin te1efon 
numaraları, aşa&ıda bildirildiği veçhile tebdil edilıni~til'. 
Bilgi ediniimesi rica olunur. (4444) 

MÜDÜRİYET 
SANTIR.\L 

. 

36019 
35757 

DAKTiLO . ALINACAK 
Harp Abdem.ileri kadrolarında istihdam edilmek üzere 

ıeri yazı yaran 8 erkek Daktilo alınacaktır. İsteklilerin sınav· 
ları 21/4/95-i tarihinde saat 10 da Harp Akademilerinde yapı
lacaktır. Talip o?;ınların 20/41934 :tıniı saat 16 ya kadar Harp 
Aildemileri Personel şubesine müracaatları. 

(877 - -i2;.!6) 

Bakırköy Akı 1 Hastanesi 
Baştabipliğinden 

100-125-150 lira ücretli yetl!m:ş hastabakıcı ,ıı? 
caktır. Ha~tane idaresıne müracaat. C4423) """" 

TERCÜMAN ALINACAK / 
Harp Akademiieri kadrosunda istihdam edilmek üıere 

lira aylık ücretle Askeri terimlere vakıf iyi İngilizce bf'l!~Jll 
erkek mütercim alınacaktır. l'ılüsabaka sına-., 27/4/954 u~t 
de saat !0 da Harp Akademl'erinde yapı'aca)\tır. isteı-tı 1, 
26/4/954 günıi snt 17 ye kadar Harp Akidemi:eri pe~;! 
~l>esine müracaatıan. (9'71 -

0Ylj 
ap 
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SEÇt M 

~ ren;·-·a-dC.flardan Salih 
: Kanca'nın seçim nutku 

KONUŞMALARI: 9 

· l{i>Y me)danında toplanmış r------ ""' 
lardı. Kalabalığın arasınaa 1 \' A Z A ~·: 1 Müslümanlığı iyi yapamıl oruz. 

Memlekeıimiı.in en güzel sesli 
hocalarını haftada iki defa, köy 
C:e hiıkümet parash le inşa et.. 
ureceğimiz altın yaldızlı camide 
ıki defa vaaz \•erecekler. Ayrıca 
ıesi güzel olan köy delikanhla. 
rı arasında bir müsabaka aça· 
rak Mısırdaki Eı.her medresesi 
ne bir kisi yollıyarak ilim ôğre 
teceğiz. :\Hı~ıı bak arla ikinci ge. 
leni de Ankarn radyosuna y.ız. 
dırıp 500 lira aylıkla çoluk ço. 
ruğunun istıkbalini garantiye 
~okmak biricik vazifemizdir. Ar. 
rada lar! ... Hiç bahsetmek isıe. 
mezdim ama mecbur oldui:!u:n 
ıçin söylüyorum. Demindenberi 

1 karnım:la ke:.kin bir bunınt·J 
var. Bunun sebebi de z.cytinytg ı 
i:!rımızın en fena. ını yiyoru?. 
in anda ne mide kalıyor. ne 
barsak. . Zeytın~dğ ıneselesi'1i 
Lır hükumet halleocmezse o hü 
i-iümet on para etmez. ve de· 
mokrasi yoktur demektir. 

~~cukıu kadınlar da vardı. Ye. I A D 
1 

A 
1 

V E L ,. 1 111 adaylardan Salih Kancanın 
1411 eçim nutkunu bekliyorlardı. h-----------------------..ı · l lem jün aksam. hem de bu. 

l:Un 6ğlcden önce muhtar kJ· 
' e da\ ul çıkarmı• Hacı Sıık:

M'nın 2Uccach e dukkAnına iliın 
lırmıs, Bektn~ın kahvesinde 

, de ağızdan öyretmiştl. e:Bu ye· 
adar., ada~larııı en ~·amanı''· 

1~ tnış. Nığde'de 12 yıl tüccarlık:. 
UPınıs. Soylediği lafları. on i,, 

ı 66l'kanı~r~ bile tart:-nıazmıs. Eğe:
J.endısınc rey verirler e evv~ 
la k'' d · '°" oy e bir tcluafhane açu-

ı9S ~cıcakmıs. Çımendufer l olunu 
e~e~in ·alt yanından ge~re

~ ekınış. Sonra da Sultan Mev. 
t1; na zamanından kalma bir klip 

•lıının gömütü olduğu yeri koy 
~ uye gö terip hep ini zengin 

ld~cekınls. Daha baska hlincr
erı de varmış ama onlan ar-

3,, ııtık bugunkü nutkunda sö)li· 
vecekmi~ ... 

Duncı;n beri ~eni aday halt. 
lcın~akı te\·atür enikonu almış 
~'tiruntüşıü. Ben de kalabalık 
tasına katılarak bu nutku dııı 
enıeye hazırlandım. Eırafını<.la 
conuşulanfara bakılırsa yeni 
•day sabahleyin Çolak Hakkı· 

10,ıı1 ııın makine ıylc ı:elmiı. Mulı· 
ann ennde"rni" ,.... ,, ,,. 

Zaten aradan çok ıeçmedl. 
) ta bo) lu, traşı ı..zamış. uyıf 
tara kuru. elli y2 larında bir 
danı kö eden cıktı. 

Gelıyor. ı::c:ı~ or, dediler. 
G~i: Yanınd kaza Beledi· 

e. reı~ının kaynı da vardı. 
Noksan. ibram. ın kah\•e ııun 
lnundekı ku) u ta ına çıktı: 

V - . Seliımün ale~klim! Dedi. 
l>oylıılcr hep bır :ı ıı.dan tt· 
ap verdiler: 

!..-/ - AleyJmm selAm ... 

A. darn, bir iki sefer öksürüp 
gıcığına giderdikten son

a, kısık hır e!le :konu~a~·a 
ıaşladı : 

1 J tPek muhterem sayın ıeç. 
~ r.enıerlm• 

~u ser~~ki seçimlerde reyiV zı en birinci adamlara verme. 
'
12 lb.ıın. Cilnkü rcyinizi en bi. 

1 ./~n~ı adambra \Crir!eniz ken. 
:,.....-"" aıız. rahat edersiniz. l''akat a· 

e~ı olduğunuz i!:in adamın f. 
ıni anlıyamazsınız.. Adamın 

U~!l ~hiç belli olmaL Uz.aldan 
&1,Yı gorUnUr, yakından faydasız 
~ e hayırsız olur. Siz simdiye 
k::::iiiii adar Eeçtığiniz adamlardan 

:ok bir fa)da ııörd'" ·· .. ., 'orm d' unuz mu. 
'e e .ıniz tabii... Isıtmanız 

ı · c;:edı. Isıtınayı geçirmiye.1 1 n~cs~s~ bu memlekete 'kar51 "a. V '.h ını yapmı)or demektir. 
luhterem seçmenlerim. 

n Meını etin ekonomik ve iı;· 
e ~ularına daır meselesi çok 

~ü~ıı:n bir meseıccıir. Köyünüz. 
ıtılecek u me\·cut oltnikla 

ıeraber, tarlaları sulamıın su 
Oktur. Tarlalardan ekin çı· 
~· Ekin. memleket coğraf~a. 

--~-~'I 

rak \"e a1ettayin her rüz:lra 
karsı kurulan değirmenlerın 
ı.:anatıarı dönerek kuyudan çı. 
kan sularla ekinlerinizi sula~ın 
ca mah~ulunüz iiındikinin iıç 
mi!li olur. Turkiye, Kore har· 
binde Arslan ıibı l\lehmetçık. 
l<'rlP. düşmana karşı son derece 
riddetli savssıar yaparak ingi
iız \e Amerikan ve diğer A\'rıJ . 
Pl ve Amerika devletleriyle 
C·O tane müna.ebetler 'e i~bir. 
1 ği ettiği için. diınya içınde 
çok makbuldiır 'e zaten başka 
tCirlü maddı \e manevi imkan 
olamaz. 

Pek sayın seçmenlerim, 
İç politika meselt!ine gelin

ce.. İç politika bizim kiıltiir 
hareketlerimizin en ehemmi· 
!I etıisidir, Çok partili siyasi ha 
yatta, iç politikanın ehemmiY•· 
tini anlıyan partiler bUtün me~ 
~uliyetleri seçimi kazanmak i
çin s:ayret ediyorlar. 

s·~ın göçmenlerin ..• 
Affedersiniz, seçmenlerim!. 

Şimdi bana beş dakika mlisa. 
~ <ıde ediniz. Ayak yoluna kadar 
c::. gidip geleccğım. Bu müddet zaı: 

ı.nkolik ~eliyor. Bu mclanko- tında muhtaı·ınrr. ıusa efendı 
ilk meselesini bu :.eferki seçim • eçmenlerim içın hususi surette 
!erde ;)iı!er bir neticeye bağlı. Ankaradan getirttiğim Hacı Be 
! acaksınız. Bak, ıyi dü~ünün... kit lokumlarından birer tane he 
Mayısın ikisine surda çok bir piniıe da~ıtacaktır Bugün oldıı 
ey kalmadı. 2 Mayıs pazara gu gibi yarın da size ağız tı1;dı 

ra.stlı)"or. Pazartesi ı:ünü kah\ e. 1:etirenlere rcyinizi veriniz. Şım 
de oturur, sümüğünüzü c:e:ı.e çe <!i gidip. gele:yiın. Ondan sonra 
ke düşünürsünüz ama ~on piş· Hazreti Me\ IAna'nın bu köyün 
manlık fayda \'ermez. Reyinizi cı\·anna gömdüğü 8000 alunl1~ 
rne hizmet edecek benim gıbı kllplln nerede bulunduğunu 
ınsanlara 'eriniz. Bana rey ver- :\layısın üçiincü :::unü söyleme~ 
eniz de, '·ermeseniz de benim le beraber. şimdiden de bazı i
ıçin hau Jıoş. Ama mebus olur zahat vermek mümkündür .. 
sam kö.rlil kardeşlerimin refahı Musa F..fcndi!. Sen seker ku
' t. aadeti için c:alı~cağım. Çok tu unu öyle bir dolasur bakı· 
sayın ve muhıerem ... eçmenle. hm ..• Ben ~imdi geliyorum. ı 
rim!. <Devamı Sa. 2 Sü. 7 de) 
Eğer mebus seçı1ir:.em neler - -----

~ıpacağımı size anltı.rak proı· ı ::r:':P'i<1ıiıl• 
ramımı anlatacağım ..• 

\!adde bir ••. On para verme. ı 
den köy nıuhtarı~dan kinin a· 
labıleceğiniz gibi. sivrisinek to., 1 
:ı:u da tarafınıza meccanen dağı. 
ıılacaktır. 

.Madde iki ..• Telgraf çekmek 
için kasabaya kadar gitmenize 
hacet kalmıyacak \e Bektaşın 
kah\·esini en kısa bir ta.manda 
bir telıralhanc ~ekline koy. 
mak suretiyle dünyanın her 
tarafına telgraf çekebilirsinrz. 

l\Iadde Uç ... Buğday ıiraati. 
11in "e istihsalın sizi memnun 
,ı: decek kadar para kazanmanız 
ıdn veraltı suları en sağlam 
he ap ve hende5e neticesi rüz.· 
ı:ar kun·etiyle tarlalarınızı su· 
ıayabilirsiniz. 

* Tanınmı5 sinema yıldız:! 
l\Ilchele Morgan, kocası Henn 
Vida! hakkında geçen:erde şöy 
le demiştir: 

_ Altı yıldanbcri evli) iı ve 
ben kocamı hep o ilk günlerin 
ihtirası ile seviyorum. Biliyor 
musunuz bunun sebebi nedir? 
Çilnkü Henri bu altı yıl zarfın· 
da beni her defa ında bambas· 
ka tarz!arda öpmüştür. 

* Bir müddetten beri Lon. 
drada Phönix tiyatrosunda 
.uyuyan Prenso piyesinde liaş 
kadın ro'linil oynamakta olan 
me hur perde ve sahne rıldm 
\'ı\'ien Leigh, geçenlerde tem· 
sil esnasında yere alişmüs \e 
ayak bileğini kırmıştır. Sanat
kar buna rağmen temsi!e de· 
,.8 m etmis. fakat perde kapı:.· 
nır kapanmaz ba~-ılmıştır. 

nda çOk chemmlJetli bir yerJ 
~~dır .. Siz.in ekin'erıııiz.i sula· 
-: ftın hususi kuyular açura-

Sık sık ôksürdü~üme bakma~ ır.. 
Her insanın b<ı~ına ıelebilir. 
Soğuk almıyan insan pek u ~ö 
:U!mü tür. Fakat memleket i
çin hiç bir fedak~rlıktan ka
r.ınmayız. Hasta nasta yola çı. 
kınz, köylünün dertlerini öğ-
1 enmek ıs teriz. Memleketini ~e 
ven her insanın en birinci va· 
zif~i köylüye hizmet etmektir. 
Köylü~ e hiz:met onların yaptı~ı 
gibi olmaL Köye kadar ~elip, 
burada oturmak, elektrik, rad
yo, yol meselelerini 'akından 
ı;örmek, ha talıkları da· görmek, 
mektep me.selesini de görmek 
\'az.ifemizdir. Hangisi böyle yap 
U'! Hangi ada}-ınızın u buğda. 
l"lntz:da, şu e\•lerinirln harcın· 
da, su ineklerinizin sağılmasın. 
da emeğl nrdır! Onlar gelir· 
lcr, bir a)Tan içip otomobille 
geri dönerler. Köylü 'karde~le. 
rim. Siz. memleketın efendisisi· 
niz, değil mi? Mal sahibi sızsl. 
ı;iz.. Ben siz.in 5u halinizi gorli
. crum da, insanın üstüne me. 

)laddc dört: Traktörünüz i
çin en kısa ıamında köyde bir 
parçacı dükkfını açtırmaz am 
namussuzum ..• Madde bes. Gaz 
-yağını, mazo~u ucuzlatmak su. 
ıctiyle köytinüıe daha çok kam 
: on gelecek ,.e iyi olae~k: Mad. 
oe kaç oldu'! Bes demı~uk, de
ı:ıl mi'! Gelelim altıncı madd!· 
ve ... Sayın seçmenlerim! ... Al. 
tıncı madde, madclelerin en mü 
himmi ,.e en yükseğidir. Arz e
deyim: Bir kere, çok ükür he. 
rıimiz )fıislümanız Ama doğr.ı. 
sunu ~öylemek lazım ;:elirse 

·· · Keli ile bi ı11kte bir~ok dansözıin rol aldtiı * Hol\ywood"daki ::adt.'l ~a-\'ESİ BİR l'İL'I - l\I. G. 1\1. stud)"olarında Gt ne . y ' . . b CnJ Olıari:.· uteciler cemiyeti Esther wıı. 
• . · . · bir cineme~cope film (eH ı lm16hr. \ an Jo nson \. l' ·• . liams'a bir bal kabağı nisanı 

• Bugadoom• ı mınde yenıf'l d d 1 . ta~~am~~~n_:G=en~e~K::·e::.:11:;:)_' ,.:.:ta:.:r:..a::rı:.::n.:d:.:an:.....:h=a-zı_r_ıa_n_mı_ıt_ır_·-:-----se'in de rol aldılıJarı bu 1 m e ıns aı :m 

J 

J 

Kadın - Hi~ olmaısa ev sahibine bir «bonsuar» de de, ondan sonra büfeye git .. . 

ı;öodermistir. Bu niı-an her 
yıl. o sene zarfında ı:azetecilc:-e 
karşı en az iyl muamele eden 
kimseye verilmektedir. Bu va
ziyet karşısında pek şasırm!f 
olan Esther Willlams, hayretı. 
ni saklıyamamış ve •Nasıl o-
lur, ben simdiyc kadarki ar
tistlik hayatımda tam altı ga• 
::eteye nılilakat verdim.• de
mi;;tir. * Joan Grawford ~eçenter
de Hoı:ywood'daki viHAsına 

bes erkek ahbabını aynı ıaman 
da davet etmiştir. Hepsi de da 
vete feabet etmiş olan bu beş 
ahbap, bir mUddet son~a. ~u 
müşterek davetin sebcbını bı.z. 
ut yıldızdan öğrenmf~e~dır. 
Bu beş davetli. son on ı1'1 ıay 
zarfında Joan Craw!ord'un 
nisanıanacağı haberi cıkar:ıan 
beş erkek idi. 

__ _... 

\ 

• 
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·1 54 Bahar Modası 
;su seneki ilkbahar modellerin

de goze çarpan bü.>tik bır deği· 
ı;iklık yoktur. Bütün yenilıkler 
\e değişıklikler teferruat uze
rindedır. En ziyade dıkkati çe. 
ken taraf modadaki tezattır. Bir 
~ok bUytik terz.llerın hazırlamış 
oldukları kolleksıyonlarda birbi
rinin zıddı olan şekil, renk \"e 

biçim !atklarına rastlanmakta· 
dır. T-ııyyorlerın bir çoğu dar 
etekll \ e belleri sıkıdır. Halbu· 
ki bir çoğu da plise \'e bol e
tekli bol 'e kısa ccketlidir. 

Yine tayyorlcrde görülen ba
riz fark şudur: Bir ço~unda bah
riye elbiselerinin yakalarını an. 
dıran şekıllerde büyük yakalar 
\'ardır. Kimisi de hiç yakasızdır. 
Omuzlar ~eniş, fakat dort köse 
değildır. Kolların ekserisi tak· 
madır. Ceketlerin etek kısımları 
kısadır. Kollar da dirsekten a
şağıya kadar uzun ve ekseri~ a 
!kol kapakları kı\Tıktır. Uzunca 
eldiven giyilir. 

Bu ıseneki ilkbahar modcl!erin 
de pardesUler pek modadır. Gil
nUn her saatinde kalın kumaş
tan erkek pardesillerlni andıran 
şekilde yapılmış pardesülere 
rastlanır. Maamafih kalınca ku
maştan yapılmış bol mantoları 
seven \'e bunları ııiymesini ter
cih eden kadınlar da pek çok· 
tur. Bu mantolar ekseriya tay· 
yör üzerine gıyfür. Baıan boyları 
da pek uzun değil truakardır. 
Öğ'eden sonra s:eç saatlerde ka· 
dın daha sllslil gi) indiği zaman 
paltoları daha açık pastel renk· 
lerde seçer. Bu paltolıırın ba§· 

lıça susa btiyuk cepleridir. İlk
bahar modelleri arasında bir tok 
döpiyesi ere de rastlan ,r. Bun
ların bazısı bo', bazısı vUcude 
intıbak edecek şekilde yapılmıs
tır. Lakin hemen hemen hepsi 
de rahat ettirecek şekilde ge-

niş kol evli ve bolca eteklidir. 
Kumaşlan da ekseriya l ünlildUr. 
Bu döpiyfiler bazan elbise ile 
ceketten, bazan etekle ceketten 
fbarettJr. Üzerlerine ayni ku· 
maştan veya kumaşına uyan bir 
çeşitten paltolar da giyilebilir. 

Elbiselerde beyaz yakalar mo. 
dadır. Bunların bir ço~u bahri· 
ye yakaları biçimindedir. Bu çe. 
şit ~·akalar pek ı:enç kadınlara 
ve genç görilnen kadınlara ya. 
kı!jır. Yaşına uymayan şekilde 
elbise giymek insanı gençıleş· 

tirecek yerde hazan gUlllnç e
der. Bfr kaç me'\-slmdcnberi 
reyaçta olmıyan emprime ku· 
mı~lar bu sene çok ra~bet gö
rüyor. İpekli, pamuklu hatta 
~ UnlU emprimeler ıı>ek moda
dır. Bir çok modellerin elbise
leri ve mantolarının astarları 
a)'nı emprimeden yapılmıştır. 

Elbiselerin belleri yerindedir. 
Ekseriyetle bel ince \'e bir ke. 
merle sıkılmıştır. Ukin bir çok 
modellerde elbiselerin kemer

leri yoktur. Bunlara prenses mo 
delleri denilmektedir. 

1954 modellerinin en bariz hu 
susiyeti elbiselerin sade, zarif 
\·e a)'nı zamanda rahat oluşları· 
dır. 

--------------------------------- 11 - 4 - 1954 .1 

1 Milyonlar kazanmanı~ 
basit çareleri 
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Bir çok icadlar, basit tesadüfler neticesi mümkün o 
muştur. Bu yazıda, sizi milyoner yapabilecek bot 

ipuç_ları veriyoruz . 
• ·· ·•··•··············•···· 
B u satırları okuyan hemen 

herkes; kul andığı eşya ıır 
arasında şu veya bu alet içın 
dah:ı pratik bir yol dü unmuş. 
l aptığı işı kolaylaştıracak bir 
sıstem araınağ:ı kalkınış hiç ol 
mazsa bun'arı düstincn bir in· 
.>ana rastlamıştır. \'a lnız bu 
3rada basit gibi görünen bir 
buluşun size hr.r yıl mil)'Onlar, 
bC' ki de milyarlar ı;:ığlıyabile
ceğıni hiç ak ınıza eeıirdiniz 
n1i? ... 

Her yıl yalnız Anıerika:lıı 
30.000 yeni buluş te•cıl ettirıl
mekte onun bir kaç mis'i nhı· 
racaat da reddedilmektedir. 
ihtira beratıannın rıllık k:ı
zancı v:ılnız Amerikada 300 nıfl 
\'On d~'ardır kı: bunlarda e'li
;.e yakın tek başına bir milya
ra kadar gelir sağlar. 

Bu buluş•arın çoğu gayet ba 
sit, öyle sudan şeylerdir ki, ak 
lınız:ı ge'diAi zaman Dı.crinde 
durmağa bile lilzum görmezsi
niz.. İşte kfışifınl bekliyen şu 
mevzular da bunlar gıbl pek 
basit gorilnmekle beraber, bir 
iki yı1 itinde sahibini milyo
ner etmeğe kafi gelecektir. 

ı - Cep daktt'osu: Gayet 
ko'al !ıkla cepte taşınabilecek, 
kağıt ona deili~ de, o kfiğıda ta
kılarak yazılabilecek bir alet. 

2 - Pratik bir tirbuşon: Si
şelerin boylarına. mantarın du 
rumuna göre bugün değişik 
tirbuşonlar kuJlanmak gereki
yor. istenl'diği uıman kısaltı
lıp uzatılabilecek bir tirbu~o
nun, kAşifine bilyilk kazanç sat 
lıyacağı muhakkaktır. 

3 _ Sarhoşluğu giderecek ı 
bir i!Aç: Kör kiltük sarhoş ol
muş birini bi'e beş oıı dakika 1 
içinde ayıltıp normal hale ~P
tirebi1Pcek bir ilaç insanlık i
çin ddden kıymetli bir hiı.met 
olacaktır. 

4 - Batnıa} an deniz mavo
su: Kanat. pervane fiUn gibi 
vasıtalann yardımı olmadan 
su ü tünde ka:abileıı bir mayo 
l Uune bilmediklerine OzUlen 
mi:yonlarca insanı ne kadar se 
nndirecektir. 

5 ~ Tükenmez Kurşunkıı 
lem: Kırılmayah. Si\•rfltilm'eğe 
ihtiyaç o•madan güzelce yaza
cak bir kurşunkaleml. 

6 - nilzgarda sönıneyen kib 
rlt: Sigara tiryakilerinin bu 
bUyük derdini halleden. yalnız 
para kazannıak'a kalmıy:ırak 
hayır duası ela alacak. 

7 - Yeniiebi'en ka~ıt: Bu
gün hemen hemen her işi kA
ğıtla )arııyoruz.. Paket olarak 
ktı'landığımıL k{ığıt'arın atıla
cağı yerde kedilere, köpeklere 
yahut kümes hayvan'arına ye
dirilebilir ha 'e getıri'mesi te
menni olunuyor. 

Bunlar yuz.lercesl ara ından 
ilk akla ge'enler. Bunların 

sırlarını çözmek için bır dahi 
olmanıza lüzum ~·ok. Uzun bovlu 
tah~ı· "Örmeniz, muayyen bir 
mevzuda ihti as sahibi oolma
nız da şart değil. Herkes. biraz 
muha~·yi!e.si, mantığı, pratik 
zekası ve) a şansı o an herhan· 
gi biri. mi'ron'arı akıtacak ha. 
rika kesfi yaratabi:ir. 

Keşif denen. sen•et temin e
den buluş1arın koınolike. kar· 
ma karışık şey'er olması şart 
deği ldir. Me~elil şu her zaman 
ku"andığımız kağıt kıskacını 
ele ala'ım. Bunu bulmak için 
insanın hıc bir şeye ihtiyacı 
yoktur. 1870 yı'ında bir kiitiıı 
araba beklerken elindeki fil
keteyi parmaklariyle büküyor. 
evirıp ceviriyordu. Birden bev
nlne birşimşek çaktı. Bu kmr 
dığı tel ığne ~ erınt> kfı~ıtları 
bir arada tutmak ıc:in ku'lanı· 
lamaz mıydı. Neticede genç kA
tip milyoner oldu. 

1916 ) ılınclaydı. Clarence 
Bjrdseye adında biri taze ni
yet,iy'e yediği ba'ığın as'ında 
bir aylık olduğunu ö~rcnmişti. 
Sonradan yaptığı tahkikat so
nunda bu balı$lın , tutulur tutul 
maz sıfırın a tında donduru'
duğunu buldu. Yaptığı tecrü
be'er sonunda sebze ve meyve· 
!erin birdenbire doadurulma
ları neticesi uzun müddet ta
z.e iklerini muhafaza edebl'ecek 
Jerini keş.f etti. Bu keşif ona 22 
mi'von dolar kaı.andırmıştır. 

Neison Harris de bir berber· 

••••••••••••••••• 
• •• ı 

di. Her giln saçJsrıııı 
kadınların bu işi kend-' 
meden evde kendi ttr. 
yapacakları bır usul~ 
llette firması bu ke~· 1 

mi yon dolar ödeyertk 
dı Bizzat jiletin bU ıı 
böyle basit olmuş rt 
kim bilir kaç milyon ~ 

ını 

ba 
ri 
nu 
üze 
l'r 
ka 
raı 

mıstır. r na 
Elli yıl karlar o'u).0 , n 

O'Sıı" ivan adında bıt 
çi tecrübe'er yap3r1't 
trık çarpmasından ı-url 
çin ayaklarının a•tın• 
vardı. Bazan bun;sn • t 
ğundan çalışırken ct'r ~ 
pılır, rahatsız oıurdıl 
bu hale mani oıma1' 
fikir dUsündll. Lastıl: 
puk'arına \'C ta!:ıanın11 
koyduracaktı Neticede 
işini daha kolaylıkla ~· 
kAn'annı elde etmed 
sayesınde yürümenin c! 
ha rahat olduğunu kt~ 
basit bu'u~ da ona 
temin etti. ·! 

git 
va 
ze 
ıııı 
m· 

Bir ('okları artık ke; 
'eni bir ~ey ka101ndıf1 
dedir. Fakat bu c:ok )' 
düşüncedir. Glineşln ., 
her an bir \·enilik. b• , l'a 
lik bu'm.ak ·mümkütıdı.. ğu 
ki söylenecek söı bit 
keşfedilecek şeyler dt 
mistir. 

TU 
tik 
de 
unı 

riı., 
Bu sebeple rahat 1'0 

da oturur, yo da gider 
lınızı biraı da bu icltrf 
Kımbilir. .. Kısmetin 
yoner o!mak da vardı: (il 

n erlf')V 

( 
tı 

'at 
tıy 

SEÇİM KONUŞMALARI : 9 
do 
ğı" 
saıı 

nac 
de, 
b 'r 

<Ba~ı 1 lndde) 
y eni aday kahvenin arkası"a 

doğru seğirtti. Köyliller gü 
!iışiirlerken. muhtar da lokum 
kutusunu dolaştırmaya başlaclı. 
5ıemiz Osman. dalraya getirip 
iki lokum aldı. İk!sini de bir 
~eferde ağzına attı. unları te
nesinin üstüne döJ.:Uldı.i. I.oku. 
mu çiğneyip yuuukuın sonra 
Ylll)ındakinQ doğru eğilerek mı 
rıldandı: 

- Biz gulah asmayık bu ın:ı
~a llara. l..okumları rey atac.ıf:· 
mışık. Gapan da gaçan mı? 

Yeni adayın nutkunun son kı 
sımlarını dinliyemedim. Da!u 
iki köye uğrayıp, skşam da seh 
ı e dönecektim. Aı abama atladı 
sım gibi )Ola çıktım, Glizel göz 
liı, bal dudaklı ravuklumu diı
~ünüyordunı. Dün oteldeyken 
ondan bir mektup almı<tım. r.. 
r.a bu mektupta: .Artık yetişir 
Jstanbula gel. \'ainızlık canını3 
tak dedi. Geçen gün Senlhayı 
gördüm. O <b seı·gllisinden u
zakta kaldığı için birbirimi:c 
dert ortaklığı ettik. Bana bir 

sürü nasihat ,·erdi. ~Gt ti 
rini bil!• dedi. Ben se 
ı ini bılmiyor muyurıı 
Hele bir gel; seni kıl 
~ akaladığım 'ibı do~rıı 
venin nikah dairMınt . ~ 
ceğim. Xe olacaksa o t 
Beni oyaııyor mu5ı.n ıı d 
yetini olr türlü anlı> 
diye su:lanıyordu. 

Oturup bir ce\'3!' ) ı 
• un e\•lenme husu'''ı:~ 
rına karşı .-h1 ol•.:" 1 

dedım. Hani, cvlenrne~11, ncceğim Velakiıı usıO J 
diişersem. bu sf'fer O 

naza çeker. Yilz ~z oııı1 
ra da ensemde boza P J 
başlar. Halbuki ben. 5!st 
borumun ötmesini 1 

1 
ı-:adın kısmına faı.la l 1 
l,elmez. Sonra biz de ıı 
erkeklerine döneriz I-11 ~ 
eldivenle bulaşığa gljt 
lı.rı silen, çocuğun b ~ 
hayan, UStelik yine d" ı: 
) aranamıyan ideal erı:e;1 
ciır. lşıe onlara beıU 
korku)·orum. 
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~VATA•~ ~ TENKITCININ ODEVI 

ÖNCE SÖZ VARDI 
Sabahattin Kudret AKSAL 

Ti~at.ronun bugün Uı.erindc 
ılgıyle durulması. konuşul 

ması gereken meselelerınden 
ba~lıcası. sözün. metnin dcğe
l' ı mes~lesidir bence, Aynı so 
~uca bır başka Yoldan gelmek 
~zere. 3u soruyu ortaya ııtab • 
1 r miyiz? Tiirlii unsurların 
karıştığı, birbirini tamaınlava 
rak bir bü_tün sağladığı. adı
na da temsıl dediğimiz illüzyo 
nun_ temel unsuru ne olmalı? 

. ~ıyatroda öbür sanatlarla il 
gılı ~irçok §ey var. Bır metin 
\·ar once. Sözle kurulu b"r dü
zen olan metni edebiyatın c.Iı
aı~d.a bir olgu gibi görebilir 
~ıyız? Görülemez ıabii. Son-
~ adına dekor denen plast ı k 

bı dil • . . r zen, Üstelık bu dlızenin 
ı.ıklarla değerlendirilmesi o
layı var. Bundan sonra da o
.):uncuların sahne boşluğu i
çındeki hareketleri gelir akla 
Am h" b' ' a ıç ır ereği, hiçbir kay· 
gısı olmayan düpcd!iz bir ha
reket ~e~ildir bu. Belirli b:r 
:empo ıçınde, ritmik bir oluş-
ur. Oy.uncunun sahne bosl•ı 
ğundakı hareketine bclil'li ti~ 
~empo içinde rıtmlk bir olu~: 
ur demekle raksın tanımı~ı 

:ııapnıı~ olmadık mı? O halde 
raks da giriyor işin ıçine. Çc
ğu kere, hem de doğrudan do~ 
t~ya. Özel yapısı içinde mu: 
2ıkte~ de faydalanı: ır. Müziği 
de tıyatroyu meydana getiren 
u:r:ısurların arasında sayabili-
ız. 

Görülüyor ki tiyatro sana
t.ının ~nsurları çok. Hepsi de 
'.azgeçılemiyecek gibi. Ama 
~Yğatro gene de bu sanatlarla 

0 rudan ilgisi olmayan bJ
~ımsız, ayn, kendi başına b i•· 
:r. anat. Daha doğrusu bu .. ıı. 
.atların buyruklarına dc""l 

de k d" o
1 

b
. • en 1 buyruklarına uyan 
ır sanat. 

Simdi bir soru, şöyle b ir so 
ru kendiliğinden belirmi)·or 
~u? .~iadem ki bağımsız da ot 
a ıtıyatro bu kadar değişik. 
~o~ say!da unsurun ortaya koy 
b~r6u • bır sanatı ır, böyle bir 
b'" ı.~$ ımden doğuyor, o halde 
~iı::.~\~u ı:ns~rların bu birle 

. e ı degerı &Yiiı mı? Aynı 
değılse _hangi unsur bn sana. 
tı.n . çekırdeği? Hangisi hangi
sının buyruğunda? 

l!ı~üt~n bu soruların karşılı-
ı, tıyatronun ilk unsurunu 

aramakla veremez miyiz? Ti
!atro sanatının yapılabilme~ı. 
/unun oynanabilmesi için ön 
e baş\1ırmak zorunda oldu
tuınuı kaynak ne? Tabit ki ön 
<"e ne dek ne b or, ne ışık, ne de sah 

?~uğunda oyuncunun ha 

breketı dUşlinülebilir. Riitün 
unların .. ek'll b' • . b. "' ı ene ılmesl ıçın 

ı~r temel Yapının ortada b:ı 
<lenınası gerek. Bu da met:n
de~ b~ş~a ~e olabilir? Metin-

d h• :ı nı bır söz düzeninden 
a aile • ' ., ~ •

1 
esın, daha sade olarak 

uO) eycl[rn •· d 
labT , soz en başka ne o-
nu 1 ır bu? Şu halde tiyatro
su~ ana unsurunu, öbUr un-

c kıar!n etrafında değertene
e erı k' 

kcn U ~~ •:<fek .. unsurunıı arar 
re d n u bır cumleyi. bu ke-
ta k~':şik b'r anlamda r~.hat
s.. anamaz mıyız? •Once 0z vardı., 

B .. l 
un oy ece, tiyatro sanatının 
rons~rla~nı inceliyerek, tly.ıı
duğu n ayanmak zorunda ol
ger gerç.eği bulduk. Aynı 
d Çeğe tı>·atronun ilk .. ~ğ 

an e k. "" -
kov' I 1 Yun~ndan bu yana 
.tek adadığı gelı$meyi dilşünlc?-

E k~ varabiliriz. sanıyonım. 
•S ı Yunan ı· · 'ki öı.eJJ'ğ• • ıyatrosunun ı -

rıan 1 ını, bu arada eski Yu 
Yüklüoyu~. ~azarlarının şiirle 
ı dılını. bir de oyııncu 
arın s h • 

l"•• a nede maskelerle "Ö -
unmeler· ı " 

lını r ıı 1 o ayını hatırlay:ı -
hat~l şıısın, dekonın. mimiğin, 
y t hareketin dışında bir t i 
a ro olan eski Yunan Tiyat-

O GECE 

rosu sözün gücünden başka nr 
ye dayıın:ıbilirdi? Bu tiyatro 
sözUn değcrlendirilmis, sıkış
tırılmış şeklinden başka ney
di-? Sonra, çok uzun zaman 
sonra söz tiyatroda del'ierini. 
geçici bir süre içın ka;betti. 
lsık tekniği gelişince, oyun sa· 
dece ramp ışıklarıyl a oynan
maktan vazgeçilerek. projek
tör snhneyi, oyuncularn vüz
lcr"ni kesin olarak aydı~lığa 
çıkard ığı için. kuilanılmaya 
başlayınca tiyatro anlıımını de 
ğiştirdi. Artık seyirci gözlet i 
için o güne dek yarı !<ar:ınlık 
olan sahne aydınla!'lıyor, yeııi 
bir dilnya açılıyord•ı . Geç:ci 
o.lan bu süre. sonradan söze 
t ıyatrodaki eski de:erini ,.e. 
rccck olanlar için, 1iyatronun 
bunalım çağı sayılıyordu hak
lı olarak. 

Köroğlunun •Tüfek icat e
d ld i. mertlik bozuldn • sozu 
uyarınca •Projektör lıulundu, 
sahnede söı. değerini yitirdi· 
denilebilir böylece. Dekor, el· 
biseler, aksesuar. jeot!cr, mi
mikler az zamanda t •ntronun 
ön değerleri olarak ğöründü
ler. Ama t iyatro sanatının e· 
gemen' olan bütün 'm unsur
lar neye yarıyabilirdı? Asıl. ti 
nromın gücü olan söz. met in 
bir yana aıı 'm ış . sahne hi; bir 
kaynağı olmayan, a:ıl:ımsız b:r 
göster iler alanı olmu~tu. Bu 
geçicl çağı sona erdi:-erek. ti
Y,ııtroya eski temel dı?,!lerini ge 
rı vermekte büyük ınyı olan 
bir k işinin .. Taque~ Cope~u·
nıın • End!istrile~me'I\. bir de 
göz boyamak . ded iği sey buy
du herhalde. 

Sonra yeniden bir -:!a\Tanı~ 
görUldü t iyatroda. Yirm·nc: 1 

Yüzyılın başında yeniden ti
yatronun ön değeri '>larak sö 
ze, metne dönmek eğ :l i nıi be
lirdi. Bunun böyle .:>ldl•~u Bi. 
r:~ci Dünya llarbindl!nberi gi} 
rulcgelen sahne hareketlerin
den anlaş ılacağı gihi, bu ~ağ
dan önce. bir de bu çağdan 
sonraki yazarların ovunların
<1aki dil yapısını k~r~·la~lır
makla da anlaşılabilir. Söıil 
n_ü _ eltiğimi1d tiyatronun bu ge 
çıcı bunalım üresin::l"n ~onra 
yet;şen oyun yazarlarını~ SÖ· 
zUn gücüne inandıkları belir:t 
olarak görüliiyor. BÖ\' ece son 
otuz, otuz beş yıJ içinde tiyat-

ronun eski parlak çal!ını bul
duğunu. kendöne dö:ıdiığünü 
söyleyebiliriz. 

Tiyatroda metne. söze bac 
yer· Yerince. \'az.geçi1em:yecek 
unsurlar olarak ;:örrlü~ümiiz 
dekor. ısık. hareket yerine "Ö· 
re müzik ne olacak? ., 

Rütün bunlar sözün ~ücü 
nü. sözUn değerini gölgelemek 
lçön değil, belirtmek 1çin kul
lanılmalıdır. Oyun, sözün bil
tün bu unsurlarla. deıeor!a, 1• 

şıkla, hareketle değeı'lendir:ı. 
ıııesi anlamına yor1.1mlanm:ııı 
böylece en yüksek gücünü k~ 
:ı:anmalıdır. Sonra tiyııtronun 
bu yardımcı unsurıarivle, mPt 
n in eskiye göre, örne:in eski 
Yunanın tragedya sıyla koıned 
Yasına göre de yeni bir dP.ğer 
kazandığı . yeni b:r :ısı aldığı 
c.la muhakkak. En 3nemsiz. b:r 
hece, bir vurgu bile kıı) bol
madan söz sahneden sa:ona dö 
küldüğii zaman. il stelik metin 
en uygun ekilde sö ılenmi~~~ 
bundan dekorun da. ışıl!ın da: 
hareketin de: temposll\·la rit
miyle. sessizlikleriyle • ~ütün 
mizansenin de görevi 1i yaptı
lh anlamı çıkarılma:ı. Bütiln 
bu unsurl:ır ne kadar kE'ndi
l~_rin i gizlemişler, ne kadar sö 1 
zu ortaya vurmuşlar3a, o ka
dar '>erinde kullanılm15lardır. 

Sözü değerlendirme,., sahne 
de elle tutulurcasına belirtmek 
salonu sözle yıkamak gerek.' 

' 
0, ıete hf'n otnııyacağım. 
U~an~ımdan bakaınıdııım aynalarda 
Gulduğünüıii Görecek, 
Anlıyacaksınu .• 

Her ge~e. birinin olmadığı &«'cedir. 
Gectlerın11J ikanstıracak gitgide 
Olmıyanlannııın çobıma 1• 

Rtnim olmadığırnı dul dufunuz bir 
Korkacaksınız. 

ıece 

Şimdiden dü~ünüyorum ıon kalanımızı 
Son girlenimizin bu gecesinde. 

. -
,\ma bir gece otank, ortalardı bir ıece. 
İtinde siz de olmıyacaksınır 
Ayrıca. 

Ôzc/emir ASAF 

195:? yılında Pittsburgh'da yapılan l\JilletJerarası )Jusiki 
Festiva1i'nde, baıı tenkitçilere •Tenkitçinin ödevi nedir?• 
.sorusu sorulmuştur. Bu soruya cenp veren tenkitçilerden üçü. 
nün eevabını aşağıda okuyacaksınıı. 

Virgil THOMSON çiler. öğrenmek ic;in para a-

Besteri ve •::'ll'ew Yoı:k He
rald Tribune. gazetesinin mu
~iki tenkitçiı;i. 

Bir tenkitcinin ödev ve vet
kilerin in neler olduğu hak
kındak i diişüncelerimi beJirl
meclen önce. neler olmadığmı 
~öylemck istiyorum. Bir sa
naLçıya yardım eımeyj \'eya 
enı,!el olmayı. herhangi b!r e
kolü desteklemeyi hiç bir 1.a
man kendime öde\" edinmedim. 

Herhangi bh· musiki ekolü
nii savunmak veya yermek 
tenkitçinin ödevi değildir. 
Tenkitçi. musiki sıandardını 
yiikseltmeye çalışmamalıdır. 
Ciinkü musiki standardını an
cak beste \"e icra yükseltebilir. 
musiki hakkında yazılan de
nemeler değil. Tenkitçi. sanat 
e,;erin i açıklamaya kalkışma
malıdır. sanat eseri kendi ken
dini açık' ar. 1\lozart'ın m:lnası 
llozart'dadır, benim ~fozart 
için ~öyled i klerimde değil. 

Bence. bir tenkitçinin ~ö
revi, e1e aldığı konu üzerinde 
okuyucuya bilgi \·ermekten 
ibarett ir. Öğretmek için ise 
b ilmek lazımdır. Tenkitcinin. 
okuyucuya kar~ı sorumlulu
ğundan önce tenkidini yapa
ca~ı konuya karşı bir sorumlu
luğu olduğundan. o konu hak
·ınd:ı ı:enic b'r bih!iye sahip 
olmalıdır. Öyley~e. bir musiki 
tenk itçisinin ilk ödevi musiki
ye "karşıdır. 

İkinci ödevi de oku,·ııcu\·a 
karsıdır. Okuyucnyu aydınİa
tabilme~i :çin iyi yazı yazabil 
melidir. Sanat hakkında yaıı 
,ı;:ızmak da bir sanattır. 

Tenkitçinin. sanatçıya borcu 
şundan ibarettir: mümkün o
lan anlayışı göstermek ve sa
natçının yarahı~ı esere hür
met etmek. Tenkitçi, kendi i. 
nancına göre gerrek ne ise. o 
gerçeği herkebe söylemekle gö 
revlidir. Her zaman doğru 0 1

-

ması gerekmeı. Hic kimse do~
ru o1m:iTc mecburiyetinde de
ğildir. Ya l nız. bahsettiği şeyi 
iyi bi lıne'i ve dürü~t olmalıdır. 

Eric NEWTON 
J.ondra'ıla çıkan ·Time and 

Tide. dergisinin rf'~im ten-
1'itçisi. 

Ben. tt'nkitçinin ödevlerinin 
neler olduğunu değil , tenkit
çinin kim olduiunu ~öylemek 
istiyorum. Önce. tenkitçi bir 
sanat eseri karşısında. c.loi!nı 
w.ra yanlış b r duyguya ka
pılır; bıı duygusu o kadar kuv 
,.etli olmalıdır ki, o sanat e e
ı·i Uzerine bir yazı yazmak i~
ıe ·i n. İkincisi. yalnız ele al
dığı !lanat esNi hakkında de
ğil; bütün sanat eserleri hak
kında gerekli bilgiye sahip ol
malıdır ki. duygularını b irb i
rine bağlıyabilsin. bir düzen 
içerisine sokabilsin ve söyle
mek istediğini iyi ifade ede
bilsin. Üçüncibü, duygulHrını 
nakledebilmesi için kullandı
ğı dili iyi bilmesi lazımdır. 

Mesleltdaslarımdan biri ba
na şöyle dem işli: •Biz, tenkit-

lan yegane insanları!.• B ;r 
"anat esl'rine her bakışımızda 
bir !'ey ö2reniyoruz ve editör
ler de öğrendiğimiz şeyler i
çin hize para verivor. 
Öğrenmek. öğretmenin t.ıı m 

aksidir. Eğer ben bir re3sama. 
yapı ığı tabloya d:ıha fazla ye
•il katmasını n~ra kompozis
yonunu benim istedi~im ~ibi 
yapmasını "Ö\'Jersem bu. bir 
ark:ıdaşıma. ; Gözlerin ma\•i, 
burnun b' r santim daha u
ıun olsaydı. cok daha güzel 
olurdun • dE>meme benzer. Bir 
~anaıçıy~ Senin baska türlü 
olmanı istiyorum • demekte ne 
Ia~·da var? 

T<1bii. · Eğer sanatçı. sanatı 
vasıtası ile kendini açıkça i
fade edemezse. tenkitçi de bu
mı yapamaz • fikrini kabul et· 
miyonım. Sanatın. ~ittikçe da 
ha fazla açıklanmaya ihtiyacı 
oluyor. Fotoğraf. hikayeleri 
~anatçıdan daha iyi anlatabil
diği icin sanatçı. yalnız göze 
hitap eden bir dil kullanmava 
gittikçe daha fazla önem ve~i- 1 yor. Yalnız göze hitab eden 
bir dil de açıklanmalıdır: fa
kat bunu yapmaya imk~n yok. 
Yalnız ~özün anlayacağı bir 
di li ne~irle söyliyemeyiz. Ama, 
yine de söylemeye çalı5ıyoruz; 
çünkü bazılarımız :ı:azı yazma
sını bilmiyorsa da. hal kın bü
büyük bir ktsmı gözler ini kul
l anmasını bilmiyor. 

Bence. resim tenkitçisinin 
öde,·i halka gözlerini kullan
masını öğretmektir. Sanat ten 
ki tçileı·in!n bir bakıma sanat· 
çıya da faydası vardır; çünkil 
kend:sinden bah,;ed ilmesi ~a
natçının hoşuna gider. böyle
l'e o korkunç boşlukta ya•a
maktan kurtulur. Fakat bu 
ancak ikinci derecede kalır. 
Tenkitçinin ödevi yalnız halka 
karşıdır. 

James SWEENEY 
·The Solomon R. Guggen

hiem. rnüzt'si direktörii. 

Bence resim ve heykel ten 
kitçisinin esas öded. halka 
sanatçının terciimanı olmak
tır. Halk. tenkitçi kadar sa-

1 

nal eserlerini inrelemeğe va- l 
kit Ye imkan bulamamış bir 
topluluktur, Tenkitçinin göre
vi. kişioğlunu irade etmekte 
sanatçının atlı ğı adıml arın ba
şan<.ını halka açıklamaktır. 
Sanatçıliır tarafından açılan 
)eni çığırları , geieneklerin ve 
önceki ba~arıların ı,ığı altın
da dc.l!edend;rmek de tenkit· 
çiyt' düşer. 

Tenkitçi, h:ılka sanat eseri
n: sadece açıklayan kimsedir: 
sanatçının ne hocası. ne de 
diktatörüdür. Önce ~anat ese
ri gelir. sonra lenkid. Tenkit. 
çinin bu sırayı bozmaya hak
kı yoktur. 

Tenkid. tamamen edebiya
tın bir parçasıdır. Tenkitçinin 
başarısı. sanatçının kullandı
ğı ifade tarımdan bambaşka 
bir tarz kullanarak. okuyucu
ya b' r sanat eserinden zevk 
duyurabilmesine bağlıdır. 

RllLUŞMA YERİ 
~aman yoktu, uman başka yerdeydi, 
iki bardak, iki iskemle vardı, 
İki insan. nabızları ayniydi, 
<Yüriiyen merdiveni durdurm111Iardt). 
Zaman yoktu, zaman baıka yerdeydi· 

Ne :ıttsekteydiler ne derinlerde, 
Berrak esn:.er dereyi bir zaman dinlediler, 
Sonra hail o sesin duyulduju yerde 
Bir kır kahvesi buldular, oturdular 
Ama ne Yİİbekteydiler ne derinlerde. 

Bandı bir çın sesi sallandı durdu 
~yle bir huzurla susmuş, 
iki Vllr'UŞ arasında bir çiçek oldu, 
Tuııçtan bir keis, demin bir sesmiş, 
Havada bir çan sesi sallandı durdu. 

Fincanlar tabaklar arasında 
Kum denizleri vardı, develer ıeçti, 
Cöt onlanndı, yıldızında hurmasında 
İki insan birbirini paylqtı, 
Fincanlar tabaklar arasında. 

Zaman yoktu, :r.aman baska yerdeydi. 
Garson görünmedi, saat unuttu onları. 
Radyonun çaldığı valsler o pınar delil mbdi 
Demin kayalar içinde duydukları'? 
Zamaıı yoktu. zaman baska yerde~di. 

İnce parmakları külünü silkti 
Tropik ıfaçlarda biten korların, 
Kimin umurunda dünya, tomruklar ka('a çılh 
Onlar s:ıhibiyken bu ucsuz ormanların. 
Uzun parmakları külünü ~ilkU. 

Allah yahut ne demekse O 
Büyüktür ki 21manı durdurur böyle. 
Kalplerin anladığı duyduğu 
Gerçek olur vücudun huıtıtiyle, 
Allah yahut ne demekse o. 
Zaman yoktu, sevgili buradavdı 
Yaşamak değildi daha önceki, ' 
Çan seai SU'.'lmuıtu, ses havadaydı 
Rer yeri bir ııık uıtmıı. çünkü ' 
Zaman yoktu sevgili buradaydı. 

Louis MacNEICE 
Ce\iren: Cavid ERGİNSOY 

ı\mrdt>o l\lodigliani 1884 de italya'da doğmuıs, on dört yaşın. 
da reı.im yapmağa ba~lamı!J, 1920 de Paris'te \eremden öımü~· 
tür. :Uodigliani, 'anahnı yaratırken Afrika sanatından ve 
·Kübizm .. den istifade etmiş, fakat hiç bir ekolün kalıplarını 
kabul etmemistir. - Yukarıda, ltodigllani'nln •!\favili Ka-

dın~ adlı tablosu görülüyor. 

MİLLi Sİ~EMAMIZA KARŞI 
TAKINDIGIMIZ TAVIR 
Ge~~n yıldanberi gerek gün-

luk ga'Zetelerde. ızerekse 
sanat dergilerinde yayınladığım 
çeşitli yazılarda hep aynı şeye 
isaret etmeğe çalı~tım. Seyirci· 
miı, daha doğrusu :şehirli eyir
cinıiz. milli sinemamız:ı önem 
rermiyor. kiiçiim:;iiyor. milli ı;İr 
ketlerin yapıp <;ıkr.rdığı filmleri 
:-laya alı)·or, se~-riııc gitmiyor, 
!>inemaya gitmek istedi nıi kal . 
kıp Amerik:ın filmlerine gid :. 
~· or. Bu neden 'böyle oluyor di
ye sora~anız, kimileri önced<!n 
lıazırlanmış. üzerinde pek diişii 
ııülrneıııis karşılıklar veriyortnr 
!!:iiz gelişi. ~·erli filmlerim iz ba
yağı diyorlar, göbel-' filmleri di. 
:·orlar, piya\a ~arkıcıları diyor
lar, melodram di;, orlar. İnsan 
bu çeşit a~dın seyirci eri clin
ierken biraz şaşırıyoı·. Öyle ya, 
elbeı bir diledikleri var da höv 
it' konuşıı~·orlar dıye dü~ünü· 
yor. Ellerinde sağlam, sahici, 
doğrn düriisl bir ölçü olmasa 
bövte kolavca asın kesmezler 
he~ halde diyor. İşte şimdi bu. 
rada y~rli filmlerimizi küt(imse 
:·en, a~ağılayan. alaya alan bıı 
<;l•şit seyircilerin hükümlerini 
clavadıkları ölçüler üzerinde el 
ııi;liğiyle biraz dli~ünelim. bıı 
işi biraz kurcalıy:ılım i.;tiyo. 
ruz. 

Attila İLHAN 
Yukarıki sorunun ikinci kar

şıiığını taşralı, kasabalı se~'ir· 

cilerimizi göı.önünde tutarak 
vereceğiz. Bu defa tesir edici 
sinema. Arap sinemasıdır .. \
r:ıp sineması, uıun ıaman, bu 
çe~it :.eyircilerimizin görebi!
di~i tek sinema olarak hüküm 
sürmüş ve on ları kendı ö'çü. 
!erine göre yetiştirmiştir. Son. 
ra'arı Arap film lerinin arkası 

kesilince yerini Türk sinema
sı almış. kı~a zamanda yerini 
aldığı sinemanın ö:çü'erine u~· 
gun harrket ettiği için bu se
yircilerin takdirini kazanını~. 
rağbet gürmüştiir. İşte şehir'i 
seyircinin yrrii filmleri beğen
nıemesinde bu ikilik amil olu· 
yor Şehi!"Jj seyircinin büyük 
çoııun U"U Ho 1lywood ölçii eri. 
ne göre biçim'endiğınden ev. 
,·clce Arap Iilnılerini beğen
mez, hor göriirdü. ~imdi de on 
ların yerını almış görünen 
Türk fiim'erini beğenmiyor, 
hor görüyor. Taşrada ise bu
nun lam aksine rastlıyoru7.. 
Ta~ra seyircisi Arap sinema
smdan edindil!i zevk ve ölçü· 
lere göre Ho!Jywood filmlerini 
tutmuyor, aşa~ılıyor. 

E\'el , nasıl olmalıydı? F.· 
ğcr Türk sineması Hollywood'ı 
taklit etseydi. ve Ho!lywood 
filmleri piyasadan cekilmiş ol. 
saydı, şchir' i aydın seyirciler 
acaba onu gene hor görecek
ler miydi? Hiç sanmıyoruz. 

Şimdi bile, Ho lywood teı.irin
deki bir iki rejisörün arasıra 
çıkardık'arı başarılı taklit'cr 
umumi tas\ibe mazhar oluyor
lar. İyi amı:ı. bu Tüı·k sinema
sı iyi yolda demek midir? lla
nr kat inen! Türk sineması 

f------------------·------, 
,f::.r}(ifat_lar-Der,1iler.~ 
MEDENİYET ANLAltll 

:\JEDE!'\İYET - Georıes Duhamel'in hikayelrrf. 
Çe\irenler: Zahir Gü,·emli ve Tahı.in Yücel. 
Varlık Yayınları. 

M edeniyet dedığimiz ~ey nedir? Bu sözü söylerken neyi an. 
Jıyoruz, neyi an:atıyoruz? Çevremizi saran büliin bu hl· 

na'arı, fabrikaları. makineleri. otomobil'eri, uçakları, elde et
tiği bi.itün başarı'arı i' e tekniği mi, yok.,a insanoğlunun kafa· 
sının içinde kuru'ma~ı gereken yl'pyeni bir insan ' ık anlayı
şını mı'! Çok kimseler medeniyet deyimini karmakarı~ık bir 
hale sokmaktan ho;ilanıyorlar. Yirmind Yüzyıı me<leniyeti. 
son yiizyı l ın birbiri ardı sıra ortaya koyduğu çeşit:i keşifler. 
icat'ar'a mı ifade~ini buluyor'? Elde edi'en bu so
nuc, in>an l ığın )·ararına mıdır? Onun ya-ama~ını, düşUnme
sini. yaratmasını ko 'ıır :a tırıyor mu, ona bir ) üce'ik. bir lil
me1lik Yeriyor mu? Üıerinde tartışılacak konular bunlar. İs
te Duhamel daha 1917 - 1918 yıllarında, in.;anlık dünyasının 
katıldığı bir cehennem kı:~ırgasının son larına doğru bu me· 
deniyet deyiminin bir ı?C:ık l amasını yapmaya, onun an!amını 
çizmcge girişmiştir. i'k üünyı; savaşını ateş hattında bir dok. 
tor o'arak geçiren ge:1ç yazar. medeniyetin ortaya koyduğu 
araçların ) aı attığı actklı sonuçları gözleriyle göriiyordu. 
Tankların, makine!itüfeklerin, uçak'arın. kısacası Avrupa 
lı insanın nice hamleler karşılığında e lde ettiği o tek
nik imkanların yarattığı bir medeniyetti bu. Ameliyatıl'!ı yap
tığı sayısı dört bine varan do~t. dii~man askerler, insano~lu
na yarariı olmayan bu teknik medeniyetinin kurbanlarıydı
lar. Çünkü insano~l u medeniyetine hAkim olma·ını bi'.eme
mişti, yarattılh Aletlere kendini kaptırmış. ona esir o•muştu. 

Georges Dııhamel ,,ava~ alanında gördüğü, geçirdıği tec
rübelerin verimlerini • Vie des J\lartyrsn (Şehit:erin Hay3tı), 
·Ch'l'isatiÔn• C\Iedenivet) adlı iki kitapta topladı. Bunlar kı 
ı;aJı uzun lu hikayelerdi . Dııhameri bu sava5 notlarını hikA
yeler ha!inde insanlığa bırakmağa iteleyrn ~ey, medeniyetin 
bütün bu toplardan. tüfek lerden, Ul'&klardan ötede bu'undu· 
ğunu :;öyJemek için duyduğu siddetli l tekti ... Ona göre me

deniyet ; · Birbirinizi sevinıı, yahut • Fenalı~a kar~ı iyi1ik edin~ 
diye bağıran bir kunetti. Veya yaratılmıs bir mermer hey· 
kel. ya da şarkı ııöyleyen bir es ton l u l uğıı)·du. Gerçek me
deniyet , makineden doğan bir teknik iistiin' ük değii di, ola
mazdı. Her yeni icatla ins;;nol!hı kendini biraz daha kaybedi
yor. insan ' ığını yitiriyordu . fn~an' ığın yararına olan bir me· 
den!yet s<ıdece ilme \'e tekni~e da\'anmama lıydı. PstetiRe \'e 
yepyeni bir ahl!ka dayanan bir medeniyeti özlliYordu. insan
lar kendilPrini ona kaptırmama'ıydılar, aksine onu gerektiği 
gibi incelemeli, iizcrinde <iüşünme'iydi '.er. 

o :\fedeniycl~ ba~hğı altında çıkan kitap bite iki k i tııp
tan secilıniş on bir hi',i'n"eYi sunuyor. Bıı on bit hikiıvede ve 
bıı kitapta göremediıHmiz öteki hikhc : eıinde kar~ımıza çıkan 
im.anlar ha medcnhetin kt\'dı!?ı kıırhan'ardır. Andre ~tauroic. 
nın yazdığı gibi bu hikayf'erdeki ana temalar sun tardır: Ge
ride ya~aran insan'.arın bilmedikleri ,.e bi:mek htemedik'cr~ 
insafsız ıstır:.plara karsı iimicini kaybetmiş bir ar:ma hissi, 
orta tabakadan Fransız nra karc;ı kardcşçr bir hayra ... 'ık. hıır· 
bi geçmisteki iskeııce odalarının enki1i yonun icat ettik'.erin· 
:len dr. beter ve korkunç bir mu~terek ezi\'et ha'ine getiren 
makinı:' medeniyPtine \'e ö'diirmc makine'erine karşı duyulan 

deh~et." 
•:\ledeniyet. i okurken yazarın çizdiği medeniyet anlamı

nı içten duyuyoruz. Böyle bir me<leniyetin Cavdasından çok 
zararlı oldıığu kanısına kendimizi sev1>. Se\'e kaptırıyoruz. 
Türk okuru daha yı 'arca önce Halit 'Fahri Ozan~oy'ıın dili
mize çevirdiği, Remzi Kitabe\'İnce yayın 'anan •Yaralı lar-, ki· 
tabırlc bu hikayelerin birçoğunu tanımı~. sevmiş. kendini on
larda tanıını~tı. Zaten daha sonra okııdu~u Sala,·in'in seı ü· 
ven'.erinde de bu anlaını ba~ka cephelerden duydu, ö!!rendi. 
ı:\fedeniyct • . bir kere daha bu ınedenh·etin an:amı üzerinde 
clüşünmck. onu gerçek varJığıv'e an lamak fıl".satını \'eriyor. 
Hem bııgüniin nıcde lve•i ile 1918 in medeni:veti ara~ında 
korkunç detıel'ek k ar Cıırk rardır. Üzerinde iyice clüşlinrlü
ğümüzde çağımızın ye lştirdiği bıınC'a büyük kisioğullarına. 
yaratıcılara. ı;anat erlerine ra~meıı Duhamel'in de özlemini 
çe~tiği gerçek medeniyetin henüz kuru mamı~ o'duğunu acı 
acı anlıyoruz. Çağımız :ıtom medenh·etf ~imdi . Ki;;ioğl unun 

yararına o' m:ıyan. bir medeniyet an:amı, kanamı kar;ıısında
yız DuhamP"ın istediği gibi ger('ek anlamı üıerinde dıırur

~ak belki onı; del!iştirmek. özlenen mükemmelliğe ka,·uştur· 

mak mümkün. Biitün yeryiizü insanlarının, deY'et adam'ı:rı
nın, bi'gin lerinin. ~avn~çı!arının şu tek ciimlıo lizerinde dur· 
ma:arı gerek: • .'.\ledeniyet insanoğlunun kalbindedir, başka 
~·erde de11ilcl ir .• 

Bunun ıçın ilkin şu no~
ta üzerinde duralım: Bu çeşit 

sinema seyircilerimizin sincm.ı 
bilgisi ve sinema zevkleri nasıl 
doğmuştur? Bu seyircilerimiz 
bir {ilmi dei{erlcndirirken h:ın 
gi ölçiiyü gözöniir.de tuıuyo::
lar? İlkin bunları bilmeliyi1~ 
Sinemanın memleketimizde elli 
yıllık bir geçmi;ıi vı:r. Buna rağ 
men hiç kimsenin ona sanat O

larak, propagand.ı vasıtası ola. 
rak, endüstri ve~ a ticaret ola· 
rak lavık oldu~u değeri ve öne 
mi vermediğini biliyoruz. Bu ba 
kımdan sinema sahasında elli 
yıldır bir balta girmemiş orman 
ahlakı ve kanunu hiiküm yürüt 
müş, nihayet Türt sinema pi
yasasına en ajtır ba~an Holly. 
wood hfıkim olmuştur. Sinema. 
yı ciddiye alan ülkelerde ticari 
~inema salonlarının yanısıra kıt 
rulan ve çalışan sanat sincmala 
ı ı bizde kurulamamış, sinema 
kulüplerınin, sinema müzeleri 
nin lafı bile edilmemiş, Filmo. 
kıji diye bir eğitim dalı oldıı
[lunu kimse farkına varmamış
tır. Biitün bunlar o!maymca _ger 
(t>k sinemanın ne olduıtu hak
kında açık, belir!! bir fikre va. 
rabilmck mümkün miidür sanı 

~ orsunuı? Bizim sinema seyirci 
mizi. tenkic!cimizi. artisıimizi 
hatta rejisörlerimizi ticari sine 
ma biuat kendisi vl' kendi öl· 
çülerine u~·gun olarak yetişıir
miştir. Bizim sey ircimiz, ticari 
sinemanın kendisine öğrettiğini 
üzerinde düşünme<lE'D. başka ör 
neklerle karşılaştırmadan ka · 
bul etmt'k zorunda kalmış. si 
nema sanatının gerçek dünya
f , na de~il. ticari sinemanın uy 
durma alemine girmiştir. • 

ge~e esk.i • ha !indedir, yani, ya. 

hancı ve ticari bir sinemayı 1 • • 1 
taklit etmektedir. Sinema sa- HABERJNIZ VAR MI ~ 
natıyle i lgisi pek zayıftır. De- ...1 • 

mek ki, şimdi , Hollywood film .,--------------------·-----· 

Şimdi şurası anla~ıldı sanı
yoruı: bizim seyircilerimizin 
bütUn sinema ze,·kini ve bilgi. 
~ini sinemanın, ama ticari si -
1.emanın biZJat kendisi \'ermiş 
tir. İyi ama hangi ticari sine· 
ma? Bu sorunun iki karşıJıgı 
vardır. Birinci~i . .seyircilerimiz 

cien şehirli olanları gözönünde 
tutarak vereceğimiz karşılıktı:._ 
:)ehirli sevircilerimizin zevkir.i 
kendi ölçÜlerine ,ıtöre terbiye e. 
cien Hollywood sinemasıdır. Zi
r .l bir iki mücadeleden sonra 
Hollywood. Fransız. Alman ve 
İtalyan .sinemalarını alt ederek 
memleketimize rerle~mistir. 

!erine göre yetişmiş seyircile· 
rin alaya a'.dığı Türk sineması 

eğer onların beğeneceği yola 
girmis olsa. mese!a bizlere 

· Gilda -. •Samson \'e Dalilah• 
gibi film ler verse gene de, ba
ğım l ı, şahsiyetsiz, cılız bir si· 
nema kalmakta devam edecek
tir. O halde, bu şehirl i seyir
cilerin :ışa~ıiamalarının. kü 
çümseme erinin aslı astarı yok 
tur. İddiaları llzerinde biraz 
duruldu mıı açık vermektedir. 
A~'ında m ların böy ' e konus
maına ları Türk sinemasına o
muz silk~emeleri, tanı tersine 
onunla ilgilenmeleri lazımdır. 

Çünkü, bir kere, Türk si· 
neması. milli s crmaYenin ese
ridir. ~ı:ıbancı rekabet karşı . 
sında tutunmak ıçin cırpın 
makta. i'gi beklemektedir. İ· 
kincisi sinema seyirci '.erimizin 
bir kısmı tarafından sevilmek· 
te. aranmaktadır. Üçüncüsü A
r;ıp film'.erini taklit devrini 
ya\'aş yavaş doldurmakta. ye· 
ni istikametler aranm:ığa baş. 
!amaktadır. Şimdi Tiirk aydını. 
na, Türk ·eyircisine diişen va
zife, bir kere onun varlığını 
devam ettirmesine çalı mak. 
sonra da. mese'fı Arap film'e· 
rini bırakıp bu defa Hol:ywood 1 
filmlerini taklide veltenmcs!nl 
ön 'emek. ticari de. o'sa •:endi· 
mizin olan, milli olar. hususi· 
yet•er kazanmasın:. çalışmak
tadır. Eğer Türk sineması 
Hollvwood'tt taklide baslarsa 
Anacİo:u ı:ıazarını kaybeder, $e
hirlt>rde i~E'. Hollywood'un ~iz 
zat gönderdi~i filmlerle teknık 
yetE'r~iz:ik do!aymyle başa cık· 
maz. yavaş "~'·aş seyircisini 
kaybeder ve ölür. 

TiYATRO 

*Şehir Tlyııtroıan R~J !söru :IJu 
lllrlnerkt, ı; eç~n yıl MUnlb'te Turk 
Tl)atroşu konulu blr .konteran~ 
vermişti . nu konferaııı dol:\yuıtyle 
Türk ttratrosu ile 1lıtllf'nen 'IOnlh 
l.1nlvrr•IU»I Tiyatro ilmi prc!cşbrıJ 
ve Alman ,\kadtmllrrl Tetkik c.~

~lttrl DtrnC'tl Bııı,kanı l'rof. Kııl · 
~t'lıtr, tertlplecllı:!I bir tetkik ı; ezt· 

Mne TUrkl)·e'yl de dahil etmlştır. 

l'rof. Kııtsctr, )'ilz lirml kişilik blr 
grupla 30 ~ıııanda irmır·c ~f'lece~ 
ve ı Manatan 3 MayıSll kadar f-. 
tanbul'da tetklklf'rde buıunacak!ır. 

* Robtrt KoltJ Tlralrosıı'nmı 
İngtıızce piyesler urlslnden olmak 
Ozcr" hazırladıQı, l.0111~ O. C'oxt ~• 
Jloberc Chııpmaıı tarafından ııcr

ınan '1cl\lllf''ln blr romanından a
d8pte edilen Bilir Budd. 8 Nisan 
Ptr•embe ~llllt 20.30 da, 9 Nlııan 
Cuma ııaıı.t 20 30 da ve 10 Nisan 
Cumanesı saat ıs te okul sahne
ılnde oynanmıştır. 

1r 7 Nlsandanbnl Saray shıPma
sında tcm~lller nrmekte olan ,.Jean 
ncrtraıı tiyatro hc;·etlnln btt hat· 
ta ıclnde oyıııyacaı:ıı eserler: 

ı ı Nisan Paur ve 12 NlF&n Pa -
:r.artc.sl gtınıf'rl saat 21 30 da 
l.'honıme df' Cendrc\ (Prolog ve 3 
perde! • Andrf: Obey, 

ı3 !'!san s11ıı ı;UnU :;ut ı1.~o da 
- il a Tııbl~ . 

13 Nlııan Sal: ııunn sıoat 2ı.30 dıı. 
- 1·,.11 la :"\'<re de ~ladame 11 per
de kom~di) • Georccı. F•yduu '" 
ı ... ,. caprıc,., df' :11arlannr 12 perde 
komedll • .\lfrf'd df' ~ltu•et. 

14 !'ban Car(ltlmba gUnlı aaat 
17.JO da • l.ıo Cld. 

ı4 Nıean Çarşamba ıtünU saat 
21.30 da Jardln de Frant"e • Jull
"" Buthuu "'" Alhrrl !'u,~on. 

RESiM 
~ 

* Ankara'da fff'ltkon Df'mf'll'• 
nde 3 Nl1111nda açıımı~ olan Rasan 
Kaptan·ın reslmlerınden mUte~k· 
kil s~r;::l , 14 Nifana kadar devam 
r.:lec-rktlr. 

MUSiKi 
J "V'V"'•'' .r .. 

* Geçen hatta •ehrlmlı'de iki 
konst'r vMmlş olan değerll Alman 
pırıı.ııtıtı Wllhelm Kemprt. 10n re 
sıtallnl y11rın eaat ı&.30 da Saray 
aln emasında veıecektlr. * J4 Nl&an Ça"'mba ı;Unü saat 
18.30 da .-erdi litatztr ve F.mlne 
ı.reı f'll.lrıuıınl Drrnrtt'nde bir 
Oda ;\hırljl Kon~erl vereceklerdir. 
Pro"'ram RaC'h'ın Gray~·aı , !\teır

dinl'"ln R. Majör Sonat'ı, ~rozart' 
ın La l\taJur ı.onat"I . * Bnglln uat 17 de itaJTan Kul
ıur :utrktzl aaıomında J'cof. L. 
llommer·ın tertlpled!Cl Nr Chopln 
GUniı Y&Pll&c-4klır. 

KONFERANS 
~.........-. * Geçen harı.a memlcketlmln 
gelrnı, olan Oxtord tlnlTe:-&ltesl İn 
glll7. Dili ve Edebl:rau BölümU Baş
kauı Prot, (', L . \\ renn, bu harta 
lçlndr. İ ıanbııl i;nlnnltt~I Ede· 
hlyat Fakılltesl'nde şu l<onteranı
ları verecektir : 

ı2 Nl:llln P&r.ıırıe.sl - 'lllton'un 
fiili. 

l4 Nlsaıı Ca•şamba - T . s. f:ll• 
ot Tt lir oııı. 

Konferanslar a:ıat ı7 de verile• 
C"tktlr. * Filarmoni Dtrnf'il'nde lP Nl
aııın P-7.ıırı~..u ııüııü saat ıB.30 da 
7ııhtıı ;\tiirldotıu ıararınd.an Jlf'J'• 
kel :;anatı Tarihi konusunda pro
J..,kah onla bir konferans verile· 
c~ktlr . 
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DÜŞÜSES ADAM 

SEçbı CEPllESl~DE 

partiler arasındaki çetin ça-
tışmalara, Yiiksck Sc~·im 

Kurullarına her an, Seçim Ka
nununa aykırı olduğu iddia e
dilen hareketler hakkında ya
pılmakla olan şikAyetlere; par. 
tiler içinde de ndavların tesbi
tl hususundnki çekişmelere ve 
ka)naşmalarn rağmen. umumi
)ctle dcnılebilir ki, son seçim 
kampanynsının şekli Türk mil
letinin demokrnsiyi olgun bir 
~ekilde benimsemiş olduğunu 
göstermektedir. nir knç istis
na ile. serim knmpnnynsı sıh
hatli ve olgun bir şekilde ~e
Ji$mektedir. Yüksek Seçim Ku
rulu seçimde aday .cösterme 
muddctınin 12 Nisan P:ıı:ırte

si gGnü 17 de sona ereceğini 
kararlaştırmıştır. 

Fakat ,C'Ünlerdenbcri Il3şba
kan Adnan Mendl.'res'in de iş
tirak elliği hummalı faaliyete 
sahne olan Demokrat Parti ge
nel merkezinde bütün vilfıyel
lerin ~ fü:de yirmilere dahil a· 
da~ !arının tesbit edilmiş oldu
ğu \e bunların bugünlerde :ıc:ık 
!anacağı sö)lcnmekledir. llu 
arada bildirildiğine göre. Boş· 
bakanın fstanbul'da iken biuat 
me~ı:ul olduğu dcr:ıgat eden
lerin yerine yeni aday• tesbitl 
i~I de halledilmiş zibidir. Ge
rek hu 11 kişinin yerine göste· 
rilccek veni adayların ve ~erek 
se vUıd~ 'irmiye dahil adayla
rın· bir sü~priı te~kil rdecek de 
recede ckuvvctli• kimseler o
lacağı söylenmektedir. 

GÜI.EK'İ\' İSTA~BUL'daki 
BE\'AXATl 

Kasın. u .. lck·:~ Bur .. ıı'da t:ı
hassa Cumhurbaşkanı Ce

JAI Bayar'ın Amerika seyahati 
hususunda söyledi~i nAhoş söı 
ler bir aksülAmel uyandırdık
tan sonra lstanbul'a gelmiş ve 
burada bir basın toplantısında 
Demokrat Partiye siddetle hü
cum etmiş, C.H P. :ıday liste
lerini övmüş, iktidar partisi· 
nin se{'lm ı;ıropaııandalarına 
dini Alet ettiğini söylemiş; C.H. 
P. eğer iktidara !!eçerse. e ki 
devir lart edilmiyeccğini, kin 
gUdülmiyeceğinl, radyonun po
litika Aleti olmaktan kurtarıla· 
cai!ını \'aadetm ı:: C.tt.P. nin 
iki mec'lsli bir par!Amrnto\•a 
\'C Anayasa meclisi:ıe taraf
tar olduğur. belirtmişt" 

is JET i~ö~O 
l\tAJ,ATYA'D.\ 

·Fakat C.H.P. nin asıl seçim 
kampanrasını Genel Ba5· 

kan ismet 1nönU. memleketi o
lan .Malatra'da söylediği su kı· 
sa sözlerle açmıştır: 

ıSeçlmlerln neticesi bizim i· 
çin muhteremdir. Temenni et
tiğimiz başlıca ~ey iktidarın iyı 
ellere şıeçmesldir.• 

fnön& asıl mühim nutkunu 
Cumartesi giinü verecektir 

FECİ RiR UCAK 
KAT.ASI 

Denilebilir ki. memleketin bu 
kadar kı)'metli insanı nl

dlren böyle hep aynı uçakta 
.,evahat etmiştir. İste K5ylü ve " . ' Çiftçi Partisi Başkanı Profesör 
Rem'l.1 Oğuz Arık. İstanbul 
milletvekili \"e meşhur avukat 
Salamon Adatto. tüccar Cihan· 
gir Safyurtlu ve ı:enc mühen
dl.sler, ıiraatçiler, bankacılar 
ve bir de bo~macalı üç butuk 
~asındaki ç&ukla dolu olan 
Adına - Ankara - f stanbul u
çağı, henüz kat'I olarak tesbit 
edilmeyen bir sebeple Adana 
dan onbeş dakika mesafe<lr 
)"anarak dllştU. parçalandı. Kim 
se kurtulamadı. Uçağın kapta
nı pilot MuzaCfer Ceyhan. Dev 
Jet Ha\'avollarmın en mUmlaı 
pl'otlarından biri idi. 

Çok kıca bir ıaman içinde 
ikinci defa olan bu uçak kaıa
ıı b r hayli ıamandanberi kul
lanılmakta olan C-4 7 tipi yolcu 

Ali t.'l•I - Cumhuriyet 

uçaklarının nıl.ıllarını doldur
muş olması ihllnı:ıllnl ortay:ı 
çıkarmıştır. B:ızı kimseler, mun 
taz:ım revi:ııyonl:ıra rnğmen bu 
uç:ıklann arlık eskidiğini söy· 
lüyorlar. Huna mukabil, k:ız:ı. 

dan sonr:ı enkaz üzerinde lct· 
kikler ~ :ıp:ın mütehassıslar nıo
törde herlıan!!i bir eskilik bu
lunmadığını tc bit etmişler \'e 
kazanın sert bir pikeye g~işte 
k:ın:ıdın kopm:m yiiıllnden ol
ması ihtimali Uzerlnde durmu 
!ardır. Düyle bir hal, )·eni bir 
uçakta d:ı v!lrid ol3bilirmlş. 

Bundnn ba, ka Ulaştırma B:ı
kanı YuııınU Üresin verdiği bir 
bı?\'an:ıtta C-47 uç:ıkl:ırının, 
m~ayycn bakım ve re\•lz~ un 
st:ınd:ırllarııı:ı uyul<luktan son 
ra tehlikeli bir $<'~ilde eskime
leırı ihtimali olınadıRını; D.ll.V. 
d:ı dıı bakım ve revizyonların 
nıııntıızıırnan y:ıpıldığını belirt. 
miştlr. Bakan, bundan başka, 
sip:ıriş edilen ve kısa mes.ıfc 
hizmetlerine el\'crlşll 7 lleron 
tipi (İngiliz - 4 nıotörlU) uça· 
ğının yaz içinde hizmete gire
rcğini de sö~ lem istir. 

MAltEŞAJ, Ti'fO 
GELİYOR 

yugoslııvya Devlet Başkanı 

Mareş:ıl Jo ip Broı Tito, 
hUkilmetiıniı.in -<IA\·cti Uıcrine 
llir ziyarette bulunmak üıere, 
GaT~p harb ı:embiyle hareket 
etm~tir. 12 N'isanda lstıınbul'a 
varacak, 15 ~isana kadar An· 
kara'da k:ıldıkt:ın sonra İstan
b.ul'da ~3. eiln ı:eçirdiktcn son
ra 18 Nlsnnda Yugoslavya'ya 
dönecektir. 

Mareşal Tito, bu ıiyareti mü 
nasebetıylc, Anadolu Ajansına 
bir beyanat vermiş ve ıiyareti· 
nin Türk - Yugoslav dostluğu· 
nun gelişmesinde yeni bir mer 
hale teşkil t'cleccğini belirttik
ten sonra, Doğu ile Batı ara· 
sında bir silaMı ihtlllf tehli
kesinin ıhissedilir ~ekilde a· 
zaldığını· söylem~stir. 
Mareşale !!'Öre, bunun sc· 

bepleri, Doğu ile Batı arasın
da bir si!Ah muvazene inin te
essüs etmiş olma ı, harb kor
kusunun yayılması ve devlet 
adamlarının harb felliketinin 
derecesini idrak etmeleridir. 
Tito, Türk - Yugoslav - Yunan 
paktının bir barış kalesı oldu
ğunu da belirtmiştir. 

TÜRK - \"UGOSJ,AV 
l 'U:'\AN GÖRÜŞMEl.F.Rt 

T ürk, Yugoslav, Yunan Ge-
nelkurmayları delegeleri a· 

rasında 24 Marttan 1 Nisana 
kadar Ankara'da bir toplantı 
ya:>ılmıstır. Sonra neşredilen 
resmi tebliğe göre bu toplan· 
tılarda Belgrad'da Uıerinde 

• mutabakata varılan noktalar 
üzerinde ve muhtemel bir te
ravüze karşı müşlrrek tedbir
ler hususunda görüşUlmüştür. 

Tahmin edlldi~ine ı:öre, ı:ün
demrle başlıca 3 mev7.\lu 3 mem 
leketin ~ilihlı kuvvetleri ara
sında, lojistik, muhaberat, nalı: 
liyc, hava ve deni-z de teğl ba
kımından koordinasyon yapıl
ması ile znman zaman askeri 
malilmat mübadelesi yapılma
sı isinin teşkil ettl~i anlaşıl
maktadır. Bilhassa bu malO
mat mjbadelcsi hususunda ba
zı güç!Uklerle kar$ılasıldı~ı an· 
laşılmaktndır. Buna rağmen 
Ankara'da bu hususta bir for
mül bulunduğu .söylenilmekte
dir. 

Cl, IHl"RBAŞKAN 
~A~ISUN'DA 

cumhurbaşkanı Celil Bayar, 
Samsun'a giderek. orada 

yapılacak yeni limanın temeli
ni atm15tır. Bayar. bu temel 
almanın, ne Cumhurbaşkanı o
larak kendisinin. ne de hUkQ
metln başarısı defli. «&dam 
seçmeyi \"e is boma ı:etirme
yl kendi eline almıe olan mllıt 
iradenin bir eserlıı oldu:Unu 
,öylemiftir. 

11 yıl ev\'el Şıkago Unlver-
silesinde, ilk insan ytpısı u

ranium yığını içinde. ınstn 
tarafından kontrol ed tel ilk 
nüklear reaksiyonu mt'ydana 
getiren bilgınler. nihayet A
tomu da hakimiyeUeı·i ahına 
aldıkları için memrıu:ıdıılnr. 
l945'ıe Hiroşima ve Xa"asaki 
üzerinde Atom Bomb~'arı pat 
tarken askerler de yMi ve kurl 
retli bir sillih buldukları !cin 
memnuniyet duyarlarkcn bil
gınler. end:şeye başlamışlardı. 
Rusya'nın Atom s:ıAhına malik 
olması endışeyl artırdı .. \mc
rikalılar Hidrojen Boml-ı:ısını 
bulunra hakimiyet tekrar hür 
memleketler tarafına geçtiği 1 
çin ferahlık duvuldu. l"ııkat 
Sovyeıler 9 ağustos Hl33'te 
Hidrojen Bombasını da elde 
ettiklerini söyleyinre va~·yet 

vahamet kespeıtl. Şimdi ı ve 
26 martta ve 6 nisanda ya:>ılan 
üç Hidrojen Bombası tecrlibe
si ve 2 kasım 1952'de yapılan 
ılk ıecriibe hususunda yapııan 
açıklamalar. bilginlere. a ker
lere . .s~yaset ad:ımlıırına ve bU 
tiin insanlnr:ı her şey hııs•nun 
da yeni baştan düc;linmck za
ruretini hatırlatmıştır. 

11 drojen Bombasının knv,·e 
tini ö'.çmek idn yeni bir :llb r 
:\fEG.\TON tabiri kull:ınılnı:ık 
tadır. İşte 1 mnrıta Uikinı'cle 
p:ıllatılan Hidrojen Rombr.•ı 
en az 10 ml.'gaton kuvvcti.1dc 
ve 10.000.000 ton TNT (trotll) 
ye muadildi. Amerika Aıom F. 
nerjisi Komisyonu Başkanı Le 
wl Sır:ıuss, yeni bom!Ja:ıın 

Nm York gibi bir şehri mah
vedebileceğini sl:iylemlştlr. 

Aynı 1.1manda 1 kasım tec
rUbererine :ıit filmler, re·im
ler. diagr:ımlar dn halka J?İİ"-

terilmeye h:ı lnnmışıır. P.ns-
k:ın Ei~cnhower bunıı. veni 
bombanın ku\'vetinf. bilh:ı5~a 
So\'yetll.'re göstermek. dilııya
y:ı il :ıralıkt:ı Blrlrşmlş \1 'ıet 
lerde siiyleıliği sözleri cıehli
krnin a1.ameıi ve Atomun sulh 
le kullanılm:ısının s:ıjH:ınmrısı 
hakkında) teyit rımrk ve ,\nıe 
rik:ıtıları pa~if korıınm:ı tecl
hirleri alm:ıya teşvik i~in y:ıp
mışlır. 

llerhalcle yeni llidrojl.'n 
Roınbası tereUbelcri bütlin 
dünyad:ı bUyUk bir tepki ya
r:ıımış. Nehru; silahsızlanma 
komitl.'s'.nin dl.'rh:ıl toplanın:ı~ı 
nı ve tecrübelerin durdurul
masını talep etmişıir. fnqilte
rrde de tecrübelerin durdurul 
ması hııc:usunda ku\'\'elll bir 
cereyan brlirmiş \'e hllkiıınet 
A\'am Kamarasında HidroJen 
Bombao:;ı hususunda müıakNe 
leri kabule zorlanmıştır. Ru
na rağmen Eden. Ilidrnjen 
Bombasının di~er silAhlar du
rurken ve meseleler hallNH
memi.şken menedi!mesine m:ı 
anz olduğunıı söylemiştir. 
'Filhakika Amerika ve tnı::il 

tere, harbe aslA kendileri se
bep olmayacaklarını bildikle
rinden bu silahların tehd•di ve 
mukabele bilmistl potıınsiyeli 
ni muhafaza etmek taraftarı
dırlar. Yani Amerikan ve İn
giliz stratejisinin esa~ı. bu 
•ilahlar "asıtasiyle Rusları her 
hangi bir tecavüze. girişmek
ten menetmek olacaktır. 

SO\'YET RUSYA 
VE NATO 

Sovyet Ruyanın NATO'ya 
girmeyi ıeklif etmek sureılyle 
attığı bomba, istedi~i veçhi'e 
patlamamış ve biiliin dilnyada 
bu hile derhal rarkedilm ştlr. 
Amerika ve lnı:ıllterc lckl!Ci a 
çıkça reddetmişlerdir. 

JIARESAJ, JUIS 
1tlESELESt 

Mareşal Juin, mağrur bir 
Fransız subayı idi. Yeglne :\ta 
reşal olduğu için kendisini hü 
kümetıen yiik•ek görüyor: hü 
kilmeti. Amerikayı. Avrupa Or 
dusunu açıkç:ı tenkid cdcbile
<'eğini sanıyordu. Son söy:eıti
~i iki nutukta Avrupa Ord:ısu 
fikrini şiddetle tl.'nkid erllnce, 
Laniel kendisini görüşmek !i
zere davet elli. Fakaf mağrur 
Mareşal ıBen bir borazancı gi 
bi ça~rılamam• diyerek dtıvete 
icabet etmedi. Bunun Uzcrine 

hlikQmet kendisini Fransız mü 
dafaa ıeşkillitındakl vazifele
rinden affetti. 

Fakat Mareşal. Avrupa Ka
ra Kuvvetleri Komutanlığın· 
dan çıkarılmamıştı. Bu da NA 
TO konseyi için güç bir mese· 
le teşkil ediyordu. Kons •y. ni 
hayeı, Mareşali, NATO'nun 
prensiplerine ve kararlarına 
karşı verdiği beyanatıa:·d:ın 

dolayı takbih etti. Fakat ~la· 
resal ı:ene de bu vazifes•n· 
den istifa etmedi .. İstifa etme 
si için şartı: Yerine gene bir 
Frıınsızın tayin edileceğinin 
garanti edilmco::idir' 

nh·:N RİE:\" PHU 
;\IÜllAFAASJ 

Kahraman Albay De Castri 
es, Ustün düşman ku\'Vetlcmıe 
karşı Dien Bien Phu'da ha'a 
dayanıyor. Gerek onu \'l.l ge
rekse llsi \'iet Minh Genımıll 
Giap'ın mDşıerck bir düşman
ları ,·ar: Zaman. Eğer De Cas 
tries yağmur mevsimine ka
dar dayanabTr•e. D'cn Bien 
Phu düsmeyebili:-. 

Hidrojen Romhao:;ındaki Us
tiln"üğe ve Amerika ile !nı:iliz 
havn kııvvt'llcrinin harbe kcı
tılmasının vnziyeıl ıleğ:şıirehıl 
mesi ihtimnline ral'!ınen. ne 
Caslrie,s. ı?ittikı:c fena dnrurn:ı 
dü~mektedir. 

Fakat Frans:ı. Cenevre Kon 
feransından rvvel komün:~ı 

Çinlılcrin harbe katılmam:ı~ı i 
çin İngiliz . .ı\merik:ın mlidaha 1 
Jr.sini istememek durıımıında
dır. 

Tt'Rl~fn: - P,\KlST,\S 
PAKTI 

Türkiye ve Pakistan mll1te· 
rek mlld:ıC:ıa paktını nih:ıyrt 

K:ır:ışide imıal:ı·lılaı. Paku:ı si 
vasi. kültfırC'I \"C ikııç:ıdi ,ıhn
İarda lşbirll~i de derpiş r:ı:I
mekle beraber, bllhas•:ı askeri 
i~birliği iiıerinrle rlurulmnkla
dır. 

n•rı·.:.·nıri'fazJSI r- ~ . . ..... ._.. . 

Hidrojen Boınbası 
karşısında 

Altemur KILIÇ 
Hidrojen bombası tecrübrlt>ri hakkında yapılıın açıklamalar 

hakikatl'n deh~et vericidir. ~ledtnlyetin tahrip kune
tinr. iıleta hudut olmayan bu bombaya kar~ı mür~slr bir şe
kilde korunma~ına pek imkan yoktur. Ru bomba. ve bunu 
atm:ık irin kullanılacak modrrn usuller, ev\'elden habrr :ılma 
trrtibatını aktif uçaksaur müdafaa,ını, pa~ir korunm:ıyı liıle

ta hlçt indirmektedir. Stw York gibi kotaman bir eehlr bir 
anda m:ıhvolur,a. sılınaklara l!(irmenin de faydası olm:l)·a
C"aktır. Relki yegane çarf', endüstrilerin ~lmdidrn dalhlılması 
ve trhlikt i~areti alınınc-a da mümkün olan ür'atlf' şrhir

Jerin bo5altılma ı olacaktır ... Fakat belki bunlar bile boşuna 
olacaktır. 

A fe~e l'e hatta alom kudretine hakim olan lnunoğlu şimıll, 
krndisinden ve korunma imkanlarından daha büyük bir 

kuvvf'tf yaratmı5tır ve bunun korkusu lçlndtdir. 
Rtı Yf'ni dunım ka~ısında, yakındı toplanarak olan Si

liıhsı71anma komlsvonunda, Cenevre konferansında Vt' umu
mi olarak. Sovyet Ru,yanın daha makul Vf' U7.la5ırı bir siya
set takip rtmf'ğe b:ı<1laması, aı da olsa ihtimal ılahllindtdlr. 
Belki muazıam tehlike, birle5tiriri blr limil olabilir. 

F akat, Amtrika ve Batı, fam u1J:ıc;ma ve birleoınıe bütün de-
lillrri ile bir hakikat olunuya Vf' atom silahları huruc;un

da müessir kontrol ft'\İS edilinceye k:ıdar, hldro)f'n bomlı:ı

sını bir mukabele! bilmisil tehdidi olarak o;tratejllerint f'<:as 
ittihaz f'tmf'!e mf'C'burdur. Rir taraftan, baıı biilgf'lerıtıı: k15-

sik savunma trdbirlf'rl alınadururkf'n, lf'fa\'İİıf' karşı atoın ve 
hidrojen c;ilahl:ırı tr.hdidini df' mulıafaıa etmek bugün için 
yeg;inr. çık:ır yolllur. 

.\mf'rika asla kenıliliğinılen hir harp :ırm:ıy:ır:ık ve mu
:ınam hidrojr.n silıihl:ıı-ını teravii?: u:?rıında kullannıay:ırak

tır. Fakat komiinistlerc> bir terniize ~iri~tiklnl talulirıle t's:ıc; 

mrrkf'1ltrine müthl5 darbelrr \'·uı·ul:ıra&ı daima halırıatılma
lıdır. Buna ralmf'n e-enp de biitiin medrniyrt için felakrtt 
murip bir harn çıkarsa bunun mes'uliyr'i ı.omüni~tıere ait 
olaraktır. 

Ban aMiller, Anıerika}·a ·Alom ve hidrojen silıihlnrını drr-
lıaı bırak• diyorlar. Halbuki bunlar asıl, komiinistırri, 

tf'rn·üz entf'llf'rinden v:ız~eçirmeğc, uzıı~maya ,., atom siı~h
larının milletltrarası kontrolüne razı olmaya zorla aıar daha 
ra}'dalı bir iş yapmış olurlar. 

··-S O VY ETLER l N SON 
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Haftaııııı 

ninROJF:S RO"BASI - l Kas ım 1952 de Enivetok'~ 
)'an ilk llidrojen bomb:mnın ilk neşre-dilen fotoğrafı. 
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bomhalarınılan def:ılar('a l.uılrı·t il olan llidrojen (te~,-nı 
bombası, bilginleri, haset adam lırını ve askerleri bU ' 
eıuli"e"f' ıliisiirıııii .. tiir. nirle mi5 !Uillcller Siliihsııları ııı• • . . . 'hl• 
yonu yakında toıılan:ırıık, gt•rrk llidrojrn, alom sil~ ·?f 
gerekse klasik silahların rntne dilmesi ve talıdidı ı 

alııraktır. 

ROBOT İŞARETÇİ 
İki memll.'ket birbirlerine s:ı 

rnnmn husıı~undn teknik y:ı:-
dınılard:ı bulunacaklar. sll~h 
rrphanc lsıihsali imkfınl:ır•nı 
giizdcn geçireceklerdir. 

tliç ş!iphesi-z. Pakisı:ın:ı y:ı
pıl:ıcak Amerlk:ın askeri yar
dımı bu paktın :ınn des~<?k!c
rinden b"rlsi olacaktır. 

l'aktın bir maddesi. anil:ı -
n•ımın komşu memlckeılcre ı 
çık oldu~unu b~!irtml.'ktedir. 

SULH TAARRUZUNUN 
GIZLEDIGI GERCEKLER 

Uçak gemilerine 
inmesi, iki cUndr 

bulunan işaretçiler 1~. 
ı;ağlanır. Bunl:ır pil01 

1 

melini, !rtlfaını. inlS
1 şaret vererek kontr0 
1 

Fakat tepkili uçakl~rır' 

1 

bö~·lc insan l~ııretçılt~ 
kün olan ~üratle us f 
memekte \'C pilot. el• rt 
farele före uçağı ı0;1~ 
nkti pek bulamaın• 
şimdi inı:ili:ı: donanrıı~ 
kili uçakların ucak , •.. AR,\PJ,.\R VE 

fSRı\İl, 
' ~ 

Necrf Çölü f:ıci3sınd:ın son- 1 so,·yet Rusya ır\"rıı ııarıa 
ra Ürdiin - İsrail ve israil - ~ içinde Batılıların verdiği bir 
::'\fı ır hududunda hlicli'ieler > nota ile NATO ıe~kilatına ka
artmış köylere silahlı taarruz ~ tılma an.usunu izhar etti. n u 
la ~ . hudut çarpışm:ı:arı olmuş ~ hareketin gerçekte gittikçe 
ııır > kunet kaunan U:ıtı birleş
Batı devletleri, Birleşmiş '.:\hl ~ meslnl sarsmaktan başka ga-
)1.'tler gözcülerinin :nüessir > ye giilm<'diğl açıktır. 
tedbirler almaları çıre'erl:ıl a ~ 
rarlarken. Araplar Güvenlik •. , .,,..._., • ...,._...,,, .... .-........ '"'" '"•'"'" 

Konseyini~ t?P_lanara~ t~r:ıi! G eçen lı:ırt:ı içinde Sovyetle. 
hakkındakı şıkayetler.nı ele al rln NATO'va dahil olmak 
mcı•ını istemiş'.crdir. istediklerini biİdiren nota ile 
l'ıH~JRD.\ Malenkov'un iktid:ııra gellşin

Mısırda. daha Yarbay Ab 
<iU!nasır ile General .!\ ecip"in 
ara~ı yatışmamıştır. Gerçi fh
tıılli Konseyinin vaziycıı ~ ntış 
tıırnak için aldığı ievkalllde 
teabirler Cumhurb:ı~k:ını tara 
fından tasvip edilmış;e de, lh 
tilfıf devam etmektedir. 

K:ıhirrcle bu seter tlni\'crsı 
te talebeleri nlimayiş y:ıp:ır:ık 
sı\1! idarenin kurulmasını Js
tt'n•işlerdir. 

CE,';EVRE 
KO!'\I'ERA~SI:SDA 
PEKİ!'\G'İ!'\ DURU~IU 

Sovyetler. Berlinde; Cenev 
re Konferansında, Pc ·in' hU
kUrr.etinın beş büyüklerden bi 
ri olarak müsavi ~ık lan sa
hip olacağına karar verlld:ği
ni söylemişlerdir. 

\\'ashington buna. karşı d•' 
11.ltı \'ererek BerlinıJe asla 
b r şeye muvafakat etme?diğinl 
ve Peking'i, be' l)ilyükl,.,.derı 

tıri ve mlisavi hakları haiz 
bir büyük devlet o!ı: ıı k ka bıı ı 
eırrt)eceğini belirtmı~tir. Lon 
dra da bu görüşü desıckle:niş 
tir. 
Moskovanın Pekingi Cerıev

rcye getirmekte güc'ü'ilcrk 
k~·'"şılaştıf:ı anı:ı•.ln•aktadır. 

denbcri devam eden sulh taar
ruzu yepyeni bir safhaya gir
miş bulunmaktadır. Bu .~on h:ı· 
reket l\ew Yo•k Times muha 
biri ltarry Sch\\ artz'ın tab.riy
le Amerikalıların hidroleıı bom 
basına mukabil diplomasi ala. 
nında patlatılan bir ba~ka hld
rojl.'n bomhnsı olarak kahul e
dilebilir. Hu hiç beklenilme 
yen hareketin yanı sır:ı Sov
yetlerin ı:iriş-tiklt'ri başka te· 
şebbiisler Il:ıtı dünyası •lya~et 
çilerl.ıl cidden ı:üç bir duruma 
düşiirmüştUr. 

Rusra'nın, içinde bulunduğu 
muz soğuk harpte benimsed!lr.
leri bu son strateji tarzı çok 
değişik bir manzara ar!elmek
tcdlr. :\tese!A bu son nolal:m
na nakım ha\•aya bakılırsa, Rus 
ır.r dığcr Avrup:ı milleL•:·rirle 
birleşr:rck, her türlü h11rb teh
likes:rıden uzak olarak !am bir 
kardeFllk ve llÜ\'l.'n lçinclr ya
şam:ıvı isliyor ve buna hasret 
çekiyor .ı:öriinUyor. 

Faknl Avrupa'da ileri sürü
len .rn çok iyi (!), clizip t~:nrn. 
nilere rağmen Asya'd:ı lşl,.r 

bunun tamamen aksi bir cep
hede gelişmektedir. Hindic;ini' 
de Dien Bien Phu'da komü:ıist 
terin insan dalı:aları halinde 
yaptığı korkunç hücu:nl:ır. 
Kremlln'in siizleriyle tam bir 
tezad teşkil etmekte \'e bu ~öz 
lerin d~ her ıamanki aJışıl:ı:ıe
len !'yalama l:ıktil:inden bıtşka 
bir ~ey olmadığı anlaşılmakta· 
dır. Bu :ırada Türkiye • Pakis
tan andlaşmasına karşı takın· 
dıkları tavır ve her iki mem
lekete verdikleri protesto no
taları hiçbir ~uretle barışsever 
Jikle telif edileme-z. 

Başkan Ei~enhower ,.e Dı~ işleri Bali:aııı John •'. Du1les 

Orhan Azizoğlu 

•• bu fikir taraftarları ku\'vct ka· 
ıanmaıta bRşlomıştı. Böyle bir 
anda Rus!arın bu birleşme ha
reketine iştirak hususunda iz
har ettikleri arzu bütün bu ça
lışmaları ve bilhas. a J<'ra~srz· 
!ara tesir etmek ı:ayesini ı:U· 
düyor. 

Y:ılnıı Rusların yakın zamıı
na kadar Amerikalıların A \TU

pa'daki üslerine ~iddetle mu· 
halefl.'t elliği bir ger~·l.'kken son 
notasında bu konuya hiç temas 
etmemesi de dikkati ı:ekmck-
tedir. . 

İkinci sebep Anıerik:ının a
tom si15hları üstünlüğünü bu 
suretle tararsılınştırmak gaye
si olabilir. So\·yet liderleri son 
hidrojen bomb:ısından sonra, 
Amerikalıların kendilerinden 
çok Ustün sil:'ıhlara sahip oldu
ğundan korkm:ığ:ı h:ıslamışlar· 
dır. Siya 1 bir taarrınla her
hangi Mr askeri harekatta bu 
tip isnlahların kolaylıkla kulla
nılmuını önlemek taktiği bir 
kısım ce\Telerde :ırıu ellikle· 
ri neticeleri U\'andırııbilir. Ni
tekim başla !'\~hru olmak üze. 
re. milletlerara~ı bir ııilAhsız
lanmaya ı:idilmcslni istlyenle· 
rin sayısı gittikce artmaktadır 

lup bilen hadisell.'r yakından 
tetkik edilecek o'ursa ınillct
lcrarası gerginliklerden hep 
konıün ist d linyası n ı n istif:ıdc 
elliği kolayca görülür. 

Esasen son aylar lçlnclel:l 
Sovyet taktiği de bu şekilde 
ayarlanmıştır. Hindiçini'deki ta 

1 
arruz Fransaya komünistlerin 
llıaünlül!ilnU k:ıbuı eıitrmek ııa 
yesindedir. Ayni ,.,manda bu :,a 1 
~;ırı Franco ile Arrerika ar:ısın 
da gelişmekte olaı• isbirliğini 
r;e sekteye uğratma 1 ıid:ıdı ı:ııi~ 
!ermektedir. Doğu almanyaya 
zahiri bir bağımsızlık tanınma 
sı da Batı Almanya milliyetçi
lerini kışkırtmaktan başka bir 
gaye güdemez. 

5 ovyct:erin ortaya koyclu~u 
bu yeni hareket t:ın.ı Ratı 

dtinyasının ~lyasetçi!eri için 
bir takım gilç mrseleler orta
ya çıkarmıştır. 

Hür aıeme-mensup millel'l'!
ri bir arada tutan en kuvvetli 
iimil olan Rus korkusunun na
~ıı devam eltirl'ereğl mrselesi 
gerçektrn üzerinde durmab 
dei!er bir hal almıstır. Avru
pa Bir'lği. NATO teşkiliitı hep 
bu korkuya milteveccih teşek
küllerdi. Şimdi Rusya hunn 
dahil olmak isteyince blr kısım 
milletler kPndilerinl bir ara
da tutan ba~ın yok olduğu ze
habına kapılabilir!rr ki bıı çok 
tehtike'i sonuclar verebilir 

inmelerini saJ:laınıık 
ta a~ nalar vasıtası~·ltr' 
bildiren \'<' sr.ri ı~f 
mcsini lemin eden.bit 
~aretr.I ı!Pli•lirilrnışt 
K.\J,R KRİZi.ERİ t.~ 
ÖI.fül DE'.'llEK Df. ' 
Şikaııo'da topıanaıı 

kan Kalb Hhtaltkl~fl /. 
çinde, rnütehassıs!a\ 
lere dayanarak, kal ~ 
nin derhal veya kı.51 tıt~ 
det sonra ölüme sc ! 
d ığı neticesine varıl'', 

• Yeni ilaçlar ve :ı\11, 
nil:leri kalb llrııala~t 
bilmekte \'e krizlC ııı' 
da uzun müddet yas• 
nı t'lde edilebilmettt 
l'PZA A \'::'lı'ASI 

• Feza• havacııarı~1f 
dedllen Alman biJgıtl 
Oberth ~on olarak ) 
bir rscrde, dünyad11,

11
11
4 

mil ötede, arz etra 1 b1 
rnesi sağlanarak de" 
sayl'sinıle, diinyanın tt 
taraflarının aydın1'1 ğinl, soğuk mem1 t'ı..c b 
neş ışığı ire 1sıtır•0, \'e harp vukuund• 01 
hiiımesini, bir nokt• t 
sızın yaptığı gibi· 
suretiyle. sehlrlerin d'! 
!eneğini söylemekte .k 
1. \'SF.:'liKO':"liU:'ll !'0·,1,,ı 

Sovyct bilgini Tr0
1
, 

ko, nebatların hadel (. 
bitlerini değiştlrın~lt i6 
değiştirilebileceğini ı;ı 
mekledir. Bu iddia. t~ 
ginler tarafından r~o"f 
se de Stalin Lyserı p 
tutmus \'e Sovyct el 
ilim diklatörü yaprıl!' 
ıaman'arda Pravda'dtıl~ 
koya yönelti'.en ~-U 0 1 
artık gözden düş:uı .J 
maktadır. ~ 

Hm 
l ~ 
VEFAT ETTİ '; }.C 

Ilcnı-zi Oğuz Arık (. 
profesörü, KöylU ve 1 
tisi lirleri, Sc.vhan fdu 
li. uçak kaıasında ~1ıı 

VEFAT ETII-; ti~ 
dallo, avukat ve Is1~11tı 
let\'ekili, uçak kaıııs O 

VEFAT ETTİ t~ 
Safyurtlu, fstanbuJIU 1ıı0' iş adamı, uçak .kaııı! G 

VEFAT ETTİ _,,, /. 

Bu da cok tehlikelidir ... 

Sovyellcrin NATO teşkilatına 
girmek hususunda gösterdikle· 
ri bu arzuyu ne şekilde tefsir 
edebiliriz? Akla :elen ilk se
bep son zamanlarda iyice kuv
vetlenen A\Tupa Blrli~i ve Av. 
rupa Ordusu fikrini baltıtlımak 
tır. Batı Almanya \'e 1talya'da 
kat'I neticelerin alınmakta ol
du~u ~u ıünlerde l'ransada da 

Sovyetlerin bir başka gayesi 
de hUr dünya milletleri 

arasındaki ınlısmazlık ve ger
ginlikleri tahrik etmek: bu su. 
rellekomünlst zaferleri idn 
çok daha mitsalt bir zemin hı. 
nrlımaktır. Bu(ilne kadar o· 

Blilün bunlara rıı~men hUr 
dünvanın daha l'!VVelce örnck
leri~i cok gördüğ!l bu yeni o· 
yuna kapılmıyaca~ındın ve ko 
milnizme karşı kurclu~ıı cep. 
h'yi ı~vıetmıyeceğinden emin 
olabiliriı. 

Hoyt s. \'andenbcrıı~t ~ 
Hava Kuvvetleri Gt ıd 
Başkanı 55 yaıındı or'~ 
de Amerika'da kaost 
tulamıyarık öldil. 

Thlele • Loı A.D&eles )Unor 
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(APRAZ KELİMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 
frapraı kellmtlerin balleclllmtı $eLlllerinl, huıüoU :aıetemı Zİ.D 5 ncl 1) ra 10da bularakmıtı~ • 

_ k d y dıı ı: iç uzu\ arımızdan bıri. 
Soldan saga: Yu an an aşagıya . sıcak: E ıtını nıüe ~e e i. 14 -

ı - Afrika memleket'erın· n,r \ ı ıı~ cUnııı; Ba) ağı, E'r:a'-
1 - Hic: beklenmiyen hal: den biri; Içki itiyadı tan'arın- tiyet ; kcı"er 15 - \ ke .t 

Kapitalist: ~ik~lı . 2 - l~mumi d~n blrı. So~lu uk 2 - Rır O· bır hırlık, E'eın: Rır \llA)etı· 
yardım: ı gl'i; Cet. 3 - l~·inde yun; Bır \ ılaHtimiz.; Başka bir miı: Bir nida; .'.\lıh\ er. 16 -
tehlıkeli ıııarıfel tr gö~teri en \'İ fı)etımiı.. 3 - Dc\''et adam· Yağ~ıı \"C lezzetsiı: :\cı c. 17 -
\er: Yanar dağ ifraz.atı; A): !arı, Tarım: Be) an edatı. 4 - İ'lh e: Kucak; SeH(i ı; B.r no
Rır meyve. 4 - Blıyuk chir'e- r.ı.a ; Rır unumuz; 1-~kı Yu- ta. ıs _ Ka\a ~e'nin arkada~ı; 
nnıizden birı; Siirdürme; Ö- nanı arın te i bir ı,::ılgı ı; Rır ı Bır • ebıe: Matemııtıkte im' anı
nıür, Me\·cut: Çok iyi 5 - in· mu ı ·i ileti 5 - Ba kan mem an b,r harf· Pek u u. 19 -
'i~ en; Bır Çin n1e afe ölı,:üsü; 

1 

eke l crınden bin, Bır şeker- Diı~manlık: Beş \'akıtten biri: 
~anem: Baltık memleketlerinden leme; Buda anın buda'a ı 6 .- Bır goz il eti: Bıı nota. 20 -
biri. 6 - Bir nota: Ehli; Bir Bir mlllJ ~en; Bır ıçkı: Ta\11 '- ııde: Bir ha~\ an; Edebı ~azı 
nidıı: Bır deniz tt'kne i. 7 • ı 7 - - Yakın ar top u uğu. Kftbı ı tarılarnıdan bıı ı; lptıdıı 21 -
Bir t'rkek adı; Hademe: B•r e\k bir ba on; Soru edatı. 8 - Jler , 0ıu ı:ittığı ehır: A)lardan 
ha~\"an. 8 - Bır denıı tekne i. ·..:v enmc: Bir yarı tekne .. i: birı: • 22 _ Soru: Nefıy i-
9 _ Damın arkadaşı, Rır nota: Vahde: Kili~e kadını. 9 -- A· fade eden bir onek; E~. 
Kaba saba \"e buda'a 10 an; Yemin; Bir a\' \'bıta ı: kı iıgatr.ılerınm:den biri. 
Cüı'ı: Bir yakıt: E ki harp ge- i.şar~t. ıo. - Şohret; Mehmet J 23 _ Bir rtiıgar: !ıleramına u· 
mi'erınden biri 11 - Hi ipt!'i; A.klfı? mı ·~ı_e mal olmuş <' e- aşmış. 2'4 - Yuk c'me: Ana· 
Tepkı: Bir peygamber: Bır in· rı: 'ı apmncık. 11 - Z:ı~ıanın sına baba ına pay \'eren; \IC\'• 
gi'ıı ölçii"ü. 12 - Rıı· hayvan: kısım a~ından: .. · Oy~n ~~ğı~~ l ım erden barının ;ectri'rli,ği 
Orta oyunıı şahı larındıın renk ~rınden ~ıı ı. 1- - B' • . Hl". 25 - Bır deniz te...nr-i: 
b" 13 Bir renk· Annpa yı: Bır ebze, ~la anın )a11 1, • 
~~ı~'eketJerinden bi~i: A,ya Manevi 'eke. 13 - Dtrvi' nl- Ad 'ar. 
nH~m ekrt P.rinden biri. 14 - ---
Bir tarafa doğru harrket e tmek; ~ ı~ 
Pctro' bö'gemiz; Ptk kı a za· . ""~Q ~~ 
man. 15 - Tuzak; Sonuı,:lan- 1-111flll ' • 
dırmıı: Çizgi. 16 - Sahip: lla· TAii. OINI E.Ot.N : ;tlt.TAN 
mamda bu'unan bir şev: Kamer 
av nrındnn biri; \'üıii tutan. 
17 hitmr hnnan anndan 
birı: Su: Yemek' Bır böcek; 
Fena del!ıl. 16 - Bir nıc :ıfc 
Ci'çiısıi; Giiccnik: Tlirk mu iki· 
s makamlarından biri: Yemek· 
1i kır gezinti i. 19 - 1\lodcrn: 
Sav1'1 zengin'erden biri: Buda· 
•:ı." 20 - Cccc top'anlı ı: lla'k 
21 - Aıle erkanından biri: \'i· , 
•fi\ et: Xame\·cııt: \lilst ıırc l\et-1 
·e~ 22 - lı;bnbulun c ki \an
gın slindürücii ü; Bir aç hoc· 
tn~ı: \les'tk \CP sıınatının ) ı • 
dız·. 23 - İkanıct$:ôh: Çabuk: 
Bar aklar: Yük ek l\tec'i . \le\• 
hum bir ku~ 24 - Kemer; 
Kan: , ernrtt: Yuk ek. 25 -
Yarım· Bir renk; M1"el'erara. 
ı dil: Fiyat. 

GAD - (F'ranaız karllı:atUrlstl Babaıı L on da folo&ra! ilik ~-.pı.n 
,.. ~ıunun bu m• l•lt tema) ı. ı olmall)at,ı lir ü ı en bir atııı.ındı Bel• 
ki c!Hfft öjre-t>IP fot<ıtnf l'Ö\U' ptnte e hoeı Pder llmldl le oAI ınu 0 !• 

~el anatlar Akad•ml:Ynt gönderdi Oad Aı::ademld• 1 ı bir 6:r•ncı ol• 
nıatla beraber •n bi.l'l'llk ır:rrakı okuldan kaçıp ku tıı.::cle aTlamaın •. 
111< afi ı A\ıı•L.,5 Batıı de ıe hlr edildi Sonra aııkrre ı:ıu Dön ıı .nd., 
Starboıırıı aut~ ~rındf' çalıunağa ba ladı H;;tnrl D ln\a aa'l'a ında LY. 
on'a ı:rlrrrk kıırtuh~ kadar orada ı:aıcıı .• -.n 'I'• ıçttvl çok &enr tik 
••• ılarmdanb~rt •ki Parls• cır .ı:er Gtrr'k rlcU utk konuları )O• 
nUndtn ınsanı faşırtma)an orta •ıra arU:atl.ırlatlu<ltn biridir. 

Huika ÇO('UK 

- Ren, Entelijans senisten blnbıı51 ~rown .• 
- Ben de 2 i.ad ıu~den yih.bı$• Benoıt 
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a em. 

or es I ena 1 o 
efa' danKô:zıın'ı, 
undan çıkardı 

l~~~==iii 
1. - Yukarda \por mektebinin idman '>ahalan (merdi\enle çıkılan saba' Rurada ıiç c;aJta \ ardır . .\iman ... ıııi takım• 6' 
rada \·alı)ır H' t.aınp ~apar. ı - Sağda !>por mtUtbinin kapalı salonu ... İki kattır, lll"r türlü ~pol' harekeli \ıtpmağa nııiS 

Sold a - Spor mekt ebinin c·ephede ngörünü~ü • On ıılinda Jİıznıe lıa\ uıu ıönılmektedir. 

G. milli tak1111ı 
B11gii11 Bre~i l ya'lı lıı ı· Gıı latas11ı·ay'l11 kıırşılaşıyor Bugün Belçika 

Karşılaşıyor 
Bre:u :. anın De porte takı

mı dördıinl·ü maçını dun ..\ft~
hatpa a -tadınrla 5.000 ... eyirci 
onunde \'('fa re :,aptı. 

De porte : Lindo!fo - :\'ena. 
Walter • llerminio C'ovis. Ce· 
ci - Dido nenato. ..\'ıninho, 
Gene. Ortega, 

Vefa· Orhan - Fuat. Şc\'ket • 
Ga ip, Tar k. Kenan - Kazım 
Arı!. Garbi·. İ.met, K. G:ırbis 

Hakem: ulhi Garan. 

Ka eeı!ere pek az dü en 
çok ıe\ k it bır O\ un onunda 
iki tara( gol ) apamadan bera· 
bere ka dı'ar. 

Se,>ucl'erden biri bir ara ık 
da~anamı~arak kaktı, arkada. 
,.ı: 

- ~ereyr? 

Dl'' ordu. 
- Bu tat::uz maç daha faıla 

e~ redı'ınez. Kah"de tavla oy 
na~ ıp bo) una gele atmak bun· 
dan daha 'lt'\'k idir. 

Ve çekti "ttlı. 
Hakem ılk de,Tede kasdi fa

' u ~ aptık ım içirı Vefadan Ka 
zımı, bır müddet onra da Xe
na') ı o~undan eıkardı. F~ .. :ıt 
takım ar ikincı devreye Kazım 
" !'ı"ena'nın ~e l"rine ba ka o
yuncu'ar alarak gene on bırcr 
kı ı.} ı~ cıktı ar Viıkıa hakc:· 
nıin çıkardığı o~uneu yerine 
O) uncu alınmaz ama anlaşılan 
hakem ,.e ıki taraf içerirlf' tlos. 
tane bır anla ma yapmışlıır<iı. 

* 
Desportesin kafile ba-ka ııı. 

ge dıkleri gün. takımının Tür· 
aha'al'ındaki namağlüp J ıru· 

munu gene muhafaza edece~i
ni ~hrtemi ti \'lıkıa Despor f'S 
Beşıkta ı 4 • O ~enmek \'e f"c· 
nerbahçe ile O - o. Adaıeı e 
1 • 1, Vefa ı e O - O berabere 
ka.mak a namağlüp durumunu 
hA ıı muhafaza etmekf P i " de 
Beı;ıktaı. nıacı dışında iyi hır 
o' un gosterememi,tir. Be ki 
de bunda Fenerbahı;e maçının 
be. ınci dakıka ında aya~ı kırı· 
'an merkez muhacimlerinin oy 
nayamayışının ı olii vardır. /.ı
ra gerçekten ı:ok i} l oynayan 
bu futbo'cu takımının oyun 
tarzına hüsbutiın b~ka bir hır 
va \Crıyordıı. De porles bu
gun Galata ara} 'a ka~ılaşacak 
tır. ' arı kırmızılıların namağ· 
üp De porte '1 yenip yenemı-

yecek eri hakkında kat'i b:r 
.ey oylenemeı.sc de iyi yer 'e 
adam tutmak artı} ıe tf'mlz \"t' 

uııın pa lı bir O} un a i~ i bır 
netice alma arı mumkündür. 

A. Rahti)ar 

Mag/aı: çok heyecanlı geçti. Günün galipleri 
Nazmi Bari ve Von Cromm 

-ehrimizde bulunan Alman 
ıeni çıleri. bugün ikinci kar
ş la•malarını Tenis 'ie D:ığ
cılık Klübünün Taksimdeki 
kortlarında 'azmi Bari \'e Su 
zan Gure"lt' ~apmı laTdır. Be~ 
nelm•lel l\lmırn ten· çilerinin 
yaptığı bu maçlar çok ?.evk : 
olmuş 'e e}·lreiler tarafından 
alaka i"e takip edilmiştir. \fil. 
abaka!arda alınan teknik n~

t'celer şunlardır: 

Ril"İnt i mü abaka: 
.\'azm Barı - Bıde.rlack'a 

5 i, 6 2. 6 110. 517. Q/7 ;al;p 
gelmi~tir. <Bu mtisabaka çok 
çetin ve heyecanlı geçmiş ve 
2 saat 45 dakika devam euni·
tir. 

İ ki nri mÜS2bakı: 
Von Cnımm • Suzan Gürel'e 

6/3. 6 4. 6/2 gahp gelmlşt•r, 
lman tenisçileri hal ı hazırda 

2/1 galip va:ıiyettedir. fil a 
bakalara buı:lin de yine ayni 
yerde öğleden Olll'a devam e. 

dilec<'ktir. Hazırlanan progra 
ma göre bugün karşılaşacak 
teni çiler ~unlardır: 

Sı1at 14 de: 
Biderlock •• lizan Gürel. 
!'laat 15 rle: 
Von Cramm • .\'azmi Bari. 

-o-
Ziya Ozan'ın D.P. Ankara 

listesinde yer alması için 

1 O bin imzalı bir maıba· 

t a hazırlandı 

Ankara, 10 (T.11.A.) - Di· 
vanı .füıha ebat bil'lnci sınıf 

mürakıp'ıınndan \ e Beden 
Terbb•e i Ankara Rö'ge mii
dürü Ziya Ozan'ın D. P. An
kara fütesinde yer alma ı jçh 
on bin imzalı biı· mazbata hoı
zır'nnmı tır. 

Hazır'anan maı.b?ta yarın 
D. P gene idare kuruluna te\' 
dl edileeektir. 

ün yapıl n 
Basketbol 
Macları 

' 
Ba K"'tl>ol liı: maçlarına dıb 

ıeJrnik tnh·er~iıe spor salonun. 
da cle,·am edilnıi;;itır. Dıin ~ ;ıpı. 
ian bırinci kiime ma~larında 
narıi şafaka ile Kunulu~ F. 
Hah('e ıle de Bcyuğlu,por kar
şılasnıı !ardır. Bu ınaçlaı du F. 
Bahçe - Reyo[!lu-por'u 75/!iG 
lı.aruşş. faka d:ı - Kul'tuhı u 
fı7/50 nıa~llıp f'tmi~lerdir ı-. 
J;ahc,:e Beyoğltı~poı ınaı:ınrla ıa. 
ı ııııl.ır şu karkohırla oynamı5-
J:ırdır 

Jo'. Bahçe - Xejat (4), Sa
rit (22), Allan (15). Erdo~an 
( 13). Hıkmet (6), \lele (27), 

Genı: ) f illi Takımımıı antrenman ya ı>arken 

Alman boksörü galip 
Erol (61 

Be)oğluspor Komaıd. llambur~ 10 (A.P) - .ı\'-
( 15), Ahçoğlu (&ı. Pmiç (14). ınan bok örü Gerhard HC:cht 
Br:ıohoz (12),Po'ııo (4>, Ar- dun ak am Fransıı bo«,ö rı 
dıııı (2). Jacques Ha)l'~bed anı 15 ra-

Darıı afaka Kurıuluş maçın vudluk bır karsılaşmada ı.ası 
da takımlar ~ıı kadrolarla o) na he~abı~ 'e mağJOp ederek yan 
'ışlardır. ağır Avrupa bok şamplyon!u-
Dariı şafaka: - Şe\'ket (2:!) ğunıı kazanmıştır. 

• 'ıyazi (10), Hudai (10). Atı l· 
la ( 16). Batur (6) Sedad (2). 

Kar~ı awınanın ba~'arında 
llayrabeclyan atılgan dö,·ü~
müş e de hir miıddet ı.onra 

llecht rakibi iizerirıde hakimi· 

Kurırılıış - Ancu (8). Ar· 
vanıabıs (l ), Do\·leı (13), Shıı
rl (6), f'amuclidiı; (4l, Kalen· 
deroğlu (7,), Santanıor cıı, yet te~i etmiş " maçın 5onu. 
Foıioglu (3) \'e Popodopulo.( na kadar duruma hakim o'nıu~ 

~ülent Eseflsviç:re'y,e 
• r götürü me i 

Turk futbo"u son umanlar 
da epeyce kendinden bah~ettır 
d', \'t' mük&ratını İS\içrede 
)apılacak v. incı Jules Rimet 
Kupası 1 8 finallerine girmek 
hakkını kazanmak'a aldı. 

.seri başı • me-;ele ni bir 
tarafa bırakalım. (bu hu us
ta F fa or;,:aniıa,yon !konııte~i 
üyeleri 14 n' ,anda Lau anne' 
da bir karara varacaklardır) 
bizını federasyonun yapaca~ı 
iş. en kll\'Vel'i takımı şimdi
den hazır'a) ıp •i tiın alıın· 
da• tutmaktır. 

ilk tedbir olarak, halen Fer 
raranın Spal takımında yer 
alan 'e Spal forvetinin tek 
aolcü elemanı olan eski Beşik 
ta h ve Adaletli Bülendin İ -
viçrcdeki maçlara iştirak ede 
bi me i iç··n ~ereken mü aade 

leri SpaJ k'Ubünden "' İtal
yan futbol federas).'onundan 
tedarik ctınek icabeder. 

Bilha a İ tanbulda yapılan 
on l panya maçını gördükten 

sonra . Bülend•n milli takımı-
mızda solacıkta olsun, ı;antrfoı 
da ol un fsvıçrede yapacağı 
nıaçlatcla yer alması. Futbol 
ıneraklılarınımn haurııraca 
ğı ve~·hilc. Rülcnt eve Lefter) 
28 h:ıı.ıran Hl5:i tarihinde l'
tıınbııl Gaıcteciler Cemiyeti 
kupası için 1 tanbulda karşıla 
şan fstanbul • At na muhtel t 
!er; maçında YM' a'mıc ve 
anu·for mr\"kiınde nl't'eeli 

bir oyun çıkarmakla kalma
mış. bir de yap lı~ itibariyle 
fe\·kalade gUzel bir -;:ol atmış 
tı. Son zaman'arda Spal takı 
mında solaçık olarak oynatı. 
lan Bülent. bu mevkide İtal
yada o} nıyan oyun('u)arın en 
iyileri arıısındadır. 

Son .e~reltiğimiz milli ta
kımda solaçık o'aTak oynıyan 
Co~kun itiraf etmek Hızımdır 
ki, kendisinden bekleneni ve. 
rcmedi. Dola:nsiyle Bü1endin 
solııcık olarak nazarı itibara 
alınması. hatt~ daha müessir 
olah''eceği ~antrfor me\·kii i
çin dlİ ünü'mesi zaruridir. 

f ·viçredl" asgari 2. azami ;) 
veya 6 maç o}namak mecbu
riyetinde kalma ı ihtimali ~öz 
önünde bıılundunılarak takı
mın bu sayıda ve kısa uman 
içinde ıkı maçlar çıkaracak 
l'lem:ınlardan kurullll3sı ~e
rekmektedir. \"f! bu husu! çok 
dikkatle üzerinde durulmağa 
defter Kadronun tesbiti e~na
sında bu rihetin unutulmama· 
sı ~a\'anı temennidir. 

CUNDUZ &ÖZÜYLE 

Yazan : Gündüz KILIÇ 
oespoı·tcs"iieri bu efor beğenmedik gitti. '.\taııde hayranı 

olduğumuz bir C\'gilınin •enel~r sonı·aki pörsliımi~ yiıtiı 

~ibi .-;ukutu ha) a'e uğrattılar biz· eri Halbuki be'ki i'k gören
' er için ha'fı da glizcldi o ~üz ...... Gel;:ele:im bu defa da her 
fır.:;atta rutbo'ıımuzclan ö~ le sıta) i~'e bah~eltiler ki hiç o m:ız
sa gene kı men ka bimiıt giri\'erdileı·. De<lller ki: •Tiir'< 
futbolu 3 - 4 . ene 7.Bl'fında inanı'mayaeak kadar ı'erlemış. 

Avrupada Bclçikadan. İS\ içreden, İsveçten, hatU A'manya· 
rlan daha iıstün bir se,·i~eye ula ıvermi~ ........ :\e va an .;öy-
liyeyim. ben llkönce hıitün bunları nezaketi, iya et!i, id:ıre'i 
beyanatçık'ar anmıştım doğru~u. Sonradan geçen ge'iı;Jerın

de Desportes'lilerin büyiik sempati' erini kazanmış o'an 'e hu 
sefer de daima on ar'a beraber bulunan Galata ara)ın eki 
idareeilerınden sayın İbrahim Çürüksıı'u ile uzun uzun ko-

i nu tum da Brezi lvalıların cidden futbo'.umuzdaki inkl afa 
ha) ran kaldıklarına inandım. Bizler nf' kadar da o' a bu ge. 
lişmevf on'ar kadar farkedemiyoruz galiba. 

Bir hr.br~in erpilme ini. onu he rgün görenler rle~il de 
uzun ıııüddPt görmb enlPr daha iyi farkederler pek tabii. 

l!er ney e Desportes'iler bu sefer de bizleri bu cihetten 
cvindirıni oldu ar. \'a'nız futbo'umuzu bu kadar samimi)et 

'e haYran!ıkla Ö\'en misaCirlel'iıniz hakem bahsinde de pek 
sinirli. pek -fdrletli, hatta pek kabaca konu~tular da konus· 
tu'ar ...... Hıc de hak ız o'madık'anndan bovnumıızıı huküp 
usnıak gerekti bi7.'ere. l,akin Al'ah razı ol un !;U Sulhi Ga· 
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randan. Gıkın bizde ile bilgili. insaf'ı. kı~aca tam bir hak<"m 
bulunabi'c>ec"ini isnat <"dercesine dündilrüst düdiik'er çaln er· 
di de adam<'.atıziara nihayet • iste bir hakem • de<iirtebildi. 
Şimdi kendisine Brezılyada muhtelif maç'ar idare etme i icin 
teklifler rağıp duruyor ...... 'rürkiyede futbol \'ir dcdıı·tcn 
futbo'cu'artnııza 'e bi hassa Till'kiyede hakem de varmış de
dirten Su hi Garana te.ekkUr'er ve başarı:ar ...... 

Hıç yardımR muhtaç olmadıkları halde bazı \:lıiplerımizi 

kaıandıı·mak için 'üzıımsıız gayretkc~'.ik!crte rülünç o:an ha
kemJere de bir sualcik: Bir klübe ı>ır maç kazandırmak mı, 
yoksa Tıirk futboluna böyle bir :eref kazandırmak mı? i~ i 
n deı·siniz. haz.retler .• - •• 

Bir Brezilya takımı 
Türkiye'ye 
Geliyor 

İzmir, 10 <Hususi) - Şehri· 
m!zde bu. unan Fenerbabçe ta
kımı bugün İzmir ;>oı:- takııııı 
i'e yaptığı maçı 2 • O k:ızan
ınıstır. Go'lerin ikisı de Lef· 
ter tarafından atıi:n•ştır 

ı•' ....u·ıu ... nuoaoırırn' '( 

Rhöndorf - Genç 
kımımız, dıin ak~8 

Hennef'teki :;por ~ 
misafır o'mu~ bul~tl ı>
lar. Spor nıektebı, 
edemeyeceğiniz kad3t 
bir por mektebidir ~~ 
meşgu' oldu~u spor e 
dur. Bu mektepte ~en~ • 
te'if aylarında, . Al., 
muhte'iC böl;;e'erındt 
len genç istidat•ara }, 
spor dersleri \'eri'ir. 
nu belirtmek isterilJl l1 
spor mektebinde en • 
insanı veva spoı· scrııı 
kimseyi t~isafir etse~~ 
gün icınde spor ~e\e 
lı~mağa baş:ar. .,ıı 

Genç milli takım• t 
dığı Hennef kasaba!~ 
cilerin kald•~ı Rhondto 
rasındakı mesafe . 0 r 
~ iı·mi dakikadır. oıi!;~ 
tan Hcnnef' c Rh b 
Bonn ehrine otorrıo 
miı;cr dakika mesafed 
nı Bonn - Rhondorf • 
bir Üç"en vaziyetıııd· .. . 
ekiz mi ~etın -;:enr: 

bu Ur;gcn içinde yerıed 
tedir. Bütiin maçlar ıı 
yukarı hu üçgenin jçı 
ch·arında yapılacaktır· 

Bi1.im takım maçJS 
ima kaldığı yerdeıı e s 
kika uzaklıktaki kS~ 
o\ nayacaktır. İlk ırııı 
nl an pazar günü ~;t 
i'eridelti Leverkuscn ,.ıı 
1.1 de Be'çika ile oy~~ 
Belcikn takımı da ..1~<t 
cumaı1esi günü L~ bl' 
la hudut ch·arındakı 
hada yapacaktır. 

Bizim 10 ni~anda rl 
o'madı~ından gençle 

d k. ı· • ,\ 
\'ar a ı svıçre • • ~ 
ınaeını seyrederken. ,1 ~ 
cı de hududa gidere1' 
l.ükcemburg maçını ·1' 
\'e bu iki takım ha1' t 
ııınılu bl'giler t'dine.cıı 
nö,•Jec:r 10 nisanda bl 
taki dört takım hak1'
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fıkrimiz olacaktır. '!~ 
Sedat -o--

Türkiye T urinG ~ 
Otomobil KlübUfı 
'Dünkü toplantısı 

Türki)·e Turin;: ve O~ 
kıtıbünUn :m uncu u~•' 
~et top'antısı dün S" f) 
ela Taksim Belcdi)e gs 
da yapılmıştır. ı;: 

Toplantıda Vali ve ~ 
reisi profesör Vali ,e 
tanınmış sahsıyet'.er tıı1 
mensupları bulunnıuŞııııı' 
Toplantı başkanll11.1e1 

Fuat Cebesoy. katip!i1' t 
rem Akömer'le Fikret ı 
gıl seçilmiş, kuruınıı~t 
ne'ik ça ışmalarına ıı 
!ar okunarak ittifa1'111 

cdilmi.tir. • b~ 
Bundan sonra Tstaı: ~ 

usu Hamdullah Supbl 1J1 
ver kurumun çalıştn351 
bir konuşma yapmışrit~6t 

Bulent ile tak\'iYe edilecek 
bir muhaei nı hattı. Türk milli 
takımının randımanını h iç de 
ı:·ıse r; :JO arttırır ve bu ar
tı İc\'•cı ede vapılacak maçlar 
için behemehııl e'1emdir .. \r
tık bUtiin futbo dünyacı Tiirk 
•akımını riddiye alarak ~aha
Yl\ c•kscnk \'<' ona göre oynı
yacaktır 

Rio De Janeıro 10 (A.A.) 
Sao CHristovao futbol takımı 
A\Tupa \'e \'akın Doıuda maç 
lar yapmak üzere bu aksam u
ı:akla Ronıa'ya hareket ede· 
cektir. 1933 Rio futbol şam· 
plyona~tnda 8 inci olan Sao 
Chrbtovao futbol takımı bu 
turneye 18 fııthoku ile çık· 
maktadır. Chnto\·ao tııkıını ilk 
maçını Carşanıb:ı ı:ünU ~apo· 
li'de, ikinci \'C uçtinc!i maçla. 
rını da 18 ve 19 Ni an tarih· 
!erınde Cczın ır'de \ apacaktır 

1''eneı-bah~·e ahay.'.l ~u 
rn ile çıkmı~tır: 

Bu arada vazifele ı' 
terdik'eri başarıdan d~(. 
tıneı Şubt' müdür rnıısO 
4 trafik polisine ,·e 1 
rlenbel'i hiç kaza ~·aP111eı 
'an taksi şoförii Ah111 c 

k:ıd- taç'a bir<'r a'tın _,,aat ' 

Haf 'e bek hattında ~ apıla 
cak tadil~! me~·cıanda oldu 
~una göre. bu hu u ta fatla 
öylenecek bir şey yoktur. 

Salahattın, Nedim. l:Ja.r:. Na 
ci. ~l elih. Akglin, Fikret. ;\I 
.\ 'i. Feridun, Burhan. ı,eftN' 

F'enerbahçe yarın A' tay a 
karşı~a~aeaktır. 

1''ran a. Belçika, ~'manya. • =========== 
i veç. Danimarka. Finlandıya. mektedir. l<"akal ancak 20 maç 
is\içre. Türki) e ve lsrail"de yapmak üzere yo!a çıkmı olan 
maçlar ~ apmak ıcin takım ida· takımın bütün bu mem eketle· 
rectlerb le bu memleketler a 'e :itmesine ihtımal \ crilme· 
rasında muhabere rercyan el· mektedlr. 

ıir . .. dtl 
Toplanııda, öııiınıut 

0 yıs ayının ~onlarına dıır' 
kek \•e kaclın'ar 
• Rallyn otomobıl rs~; 
yapılacağı bildirilmiŞ~ıP'. 

Kadın'ar arasında • e 
olan yar>Ş· Topkapı • \'.f 
Edirne _ Topkapı: "~ 
~·.arı~ı ısc ,\ nkara - ~ I 
rsküdar • Efe ,·e ı:J; 
t küdar ara ındı o'•~ 


