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ayur, ''D.P. iktidarda DULLES -
BIDAULT 
GÖRÜŞME$İ 
SONA ERDi 

kalmalıdır,, di 
Bayur, neşrettiği beyannamede diyor ki: Bugün yurdumuzun ------------------~ 

r:ıenf aati, D. P. nin giriştiği işlerin sonunu alacak şekilde 
iktidarda kalması, 9 3 8 de olduğu gibi ilerlemeyi köstekleyici 

anlayışın kat'iyen yeniden iş başına geçememesidir,, 

o 
Bevan, işçi Partisi 
Yönetim Kurulundan 

istifa etti 
" •orlaı.cd Pttii 

Demokrasiyi samimiyetle isteyenlerin 
togünkü iktidarın başladığı ekonomik 
haınleleri desteklemeleri . gerekir» 

Yugosla\' De\·Jd Başkanı l\la reşal Tito, Atatürk'un Anıt • Kabrine çelenk koyarken 

Paris l4 - Güney • Dctu 
An a'da sulh, emniyet 'e 
hü~rb eti temin için bu böl· 
gede kollektif bir savun~.a 
teşkilatı 'ücuda gctir'!"ek u· 
ıere B. Amerika ile Ingille
rc'nln mü t.:reken ileri sür
dükleri tckll!i Fransa bı:gün 
tetkik edec~ğini bil1inntştil'. 
Diin ak am Londra' da D•ıl· 
le , İngiliz Dışi leri Bakanı 
ile ~ aptığı görüşmeden so~
ra neşredilen tebliğde, G•J· 
ne • Doğu Asya'da müşterek 
bir c-ephc tesisi açıklanmı~· 
tı. Amerikan Dışişleri Ba· 
kanı bug!in Paris'te Fransn 
nı işleri Bakanı Bidault . ile 
gör!istliktcn sonra ne::redılen 
tebliğ, dün Londra'da neşr.e: 
dilen tebliğin aynıdır. Parıs 
tc neşredilen tebliğ 26 Ni
sanda Cene\Te'de toplanacak 
olıın konferansta hür millet· 
lerin müttehit \'e hemfikir 
olarak hareket etmek arı.usu 
üzerinde de durulmuştur. 

rARTIYA 
IURULUNCA .. 

Marefal Tifo, dün Harp 
Okulunu ziraret etti 

~ 

Misafirimiz şerefine dün Hipodromda askeri geçit . res"'!i 
yapıldı . Tito, Bayar'a «Büyük Yıldız:_ nişanını tevd ı ettı 

Thılle Paris'ten arnldı 
Paris 14 (A.A.} - Lon~r~ 

, c Parls'teki gbrüşmelerını 
<Devamı ~a: 6 Sil: 6 da) 

Borba!' teessiis edeıı dostlıık, cilıoıa sı 11111 
ieiıı bir ıe11ıiııat olacaktır, diyoı· 
~ -~~~-~~~----:~~~~~ . ., 

.\ nadolu A!aıı5l 1 
Ankara, 14 - Cumhurbaşkanı 

İnönü cuma günü lzmir' de de konuşacak. Partilerin radyo 

Celal Bayarın davetlisı olarak 
resmen mcmleketiınlzı :tlyaı et 
etmekte o' an Yugosla\/11 Fede
ratif Halk Cumhuriy~t. Cumhur
başkanı Mareşal Jo~ıp Broz Tito 
berabcrındc maiyetı cı·kanı o'. 
dunu ha'de bu 5al>ah saat. 10 da 
Ha~p Okulunu ıiynrct ctmi~tir. 

Ekselans Tito. Harp Oku:u 

konuşma/afi ıçın kur'a çekiliyor melhalinde Milli Savunma Baka 
' nı Kenan Yılmaı. Kara Kuwct. 

leri Kumandanı Orgene!"al .Nu· ı 
rettin Baran e Harp Oku u ku
mandanı Tu general Kemııl Yu· 

1 
kep ve Merkez ku~an.~_J!ll Albıı:,· 

C. H. P. encı ba ·anı i met 
lnoniı dün saat 17 de il mcrke
ıine ı:clerek fgtan-bul m il !\e
k llcr ada) ları i'e tanışmıştır. 
.\da.) lar ıle ~apılan bir toplan- 1 
'ıyı müteakip İni:ınU. On·\ersi
teli. işçi \ e parlılilerden mUte

ekkil heyetleri ıkabul t'lmis
lir. 

<De,·amı .,a: tj su: 7 dt.) 

C.H.P. foplanfllarda 
Gökay' m eski bir 
Nutkunu dinletecek c. 11. r. t tanbuı ada>ı avukat 

Ekr em Özden 
o. P. Ka~tamonu. :ıda)ı 

Ba ri Aktaş 

<Deunu ~a: ' ~u : 3 dtl 
-u-

Eski Bulgar elçisi 
Çoban of, Sof ya 

Savcısı olmuş ~ . ·o- g"°alibi, etimizle neticelenen Genç :\Jiıli takım - Belçika marından bir ,örUn~j Öğrendiğimize ı,:öre Bulgaris- .,, J 

ta} in edilmiştir. Dört yıldan be· . . __ __ -~ _ __ _ _ __ - . . _ _ __ 

Giresnn'da D. P. tiler 
neticeden ünıitli 

~~~1ç;ı!~~~·cs~i>auk s~~~e~ı
1

ıı:~·:; F_u_t_~~-~=~I~~~ _c;!~i~i rry ;-_n~ b_~ Ser~i 
~2~ee~i~;~t~~~::orE~~~d~~r:i~ Ordu takıın9ı 3-ı.,,Ge_nç Kuzeydek·ı kaç ay e\''\'el geri çağnlmış \ e 

Bulgarislan'a gitmiştir. t kıın da ı alip 
Bul"aristan'da Tıirk uınlığı- a ~· ~ R k ·ı 1 1 nın b~IUl'duğu Razgrad'da do{!- e ÇI erımız 

D.P. il teşkilôtı Bulancak ve Görele'deki ihtilô
fm neticeye tesir etmiyeceğini söylüyor 

nıus olıın Yordan Çobanor ht.· Ordu takımımız finale, Genç milli takımımız da . 
kuk mezuı\udur. Baba ı da :ıvır 
kat olan Çobanof di doktoru o- dömifinale kaldı 

CDc\'amı ~a: 1 SÜ: 1 ıfr) TU~Ç YAV\IAX, NATO'-

KEMAL AYDAR ~--..::._--~.:._.....:..~~~~~----~:------===--
\ .\'l'AS '\"az ı Jltyttlndrn 1 

D. P. nin Niğde ada) ı Ra
cim Teomanın bir beyin kana
ma ı neticesinde vefat ettiğini 
Yazmıştık. Dün bazı gazeteler 
bu haberi vçrirken Niğdede bir 
noksan mebus seçileceeini "e 
n.ok~anı doldurmak için ara se
ı;mu yapılacağını ~ auyorlardı. 
Bunun ne derece doğru olduğu. 

mevımı ısa: 7 Su: 2 rlel 

Giresun, 14 - Giresun 1950 
rı;imlcrinin havasını yeniden 

\'a~ıyor gibidir. Paniler çok hum 
m. lı. bir faaliyet ıı:crisinde<lir
ırı· Her uç paninin de aday lı'.i 
tc1eri iliin edildiği ıçin panile
·•:ı faalıyetlerı şimdi çok genış 
i:ıır propaganda meera~ına gir
miş bulunmaktadır 

Demokrat Parti Giresunda :\C 
rı seçimlere büyük bir emniyet
le girmektedir Gecen devreden 
dokuı milletvekilinıo aynen bu 
CıC\Tc 11day eçilmı~ olµıası bu 
cmniyetın bir ifadesi şeklinde 
gosıerılmekıedir. Ancak, bugün 
Dı·mokrat Partinin Bulancak \'C 

Görele teşkilatlarınaa ba§göste-
<Devamı Sa: 6 Sü: 6 da ı 

Büyük se~iın 1 

anketimiz 
.................... ··················~ 

~ Pusu/alafln tasnifine Cumartesi ~ 
• • 
! günü başlıyoruz. ~ . ..................... : 

Son anket varakasını bugün 3 üncü sayfamızda 
bulacaksınız. Doldurup en geç Cumartesi gününe 

kadar gönderiniz. 

Hikıifatlı bii)Ü lı; eı;im a nketimize bı~ladığım11 gün, va
ra lı aıann 7 1\ii an tarihine kadar ne~ rrdileceğini \e t a nife 
15 Ni anda baı;layacağımııı hildinni tik. 

Daha onra ınilleh'ekili ı<a\I ının artma.ı \C , ·eni bi r 
partinin kurulma ı dolayı ble a~kf'Umizin 8 in;i "uaİinde bir 
değişiklik yapılmış \e bu degi ikliğe göre ('t!\"aplannı yeni
Jemd; 1 tcyen okuyucularımızdan bir kısmının haklarının zi. 
yaa uğramama ını temin irin var ka ne rini 15 l\"isana kadar 
uzatmış~k. (lJCvamı Sa: 6 Sü: 6 da) 

YENİ TESİSLER _ l. E . T. T. i~are inin muhtelif mın~ka
lardalı;I yen i lesi teri hakkında dun ba ın m en upta.r~na .. 11a
h't verilmistir . Re imde, \ ' ali ve Rtlediye reis vekılı Göka.r 

·· · 1 .. · r <l'aıı• ., nrı :ı.a,·rımızdadıı ) yeni tesislere bakarken ıoru ll)'O • o l ~ • 

Dien Bieıı Fn'ya · 
tazyik arttı 

Fransız bomba ucaklafl komünist kuvvet ve 
yıgmaklartna hüc~m ederek kayıp verdirdiler 

uoclated ı•ttss 

llanoi 14 - Fransız Ba&ku· batı .kesiminde taı)iklerini sona 
mandanlığmdan bugün bildıril- saaUcrde son ciercccdc arttır
dlğine göre komilnist kıtalar, mışlardır. Fransız kumandanh
Fransızlar tarafından bir aydan ğı bunun nihai büyilk taarruzun 
beri müdafaa edilmekte olan ilk habercisi olmasından sUphe 
Dıen Bien Fu kalesinin kuze)' CDe\•amı Sa: 7 Su: % de) 

AnMlat .. d Press nun ,.e Xorveç h ükumetinin . ı Llege, <Belçika), 14 - Dün· davetlisi olarak yaptığı çok Mamsa ve ya Ordularara:.' ~~tbol şampi. enteresan bir ~ey~t~n 
yonalarının domıfınal kar~ılaş. dönmÜ) bulunuyor. Çok ya. 

Akh• r 20 f" malarında Türkiye Portekizi 3·1 kında ne~rt ba~lıyacajı.mn 
ısar a san ım yenerek finale kal mıstır. . . bir yazı erbinde 

90 ıncı dakika ..,onunda her ıkı *· Norveç Ordusunun ma· 

Kar yag" d 1 takım 1-1 b~rabereyd~: ı~ ~er ne,·ralarını, 
dakikadan ıkı devre uzcrınden * Norveç, İsveç ve Dani-

Türle "•btrler AJanu 
Manisa, 14 - Bur.ıda hava 

birdenbıre değişmiş, suhunet 
derecesi birdenbire düşmüştül'. 
Şimdi ıayet sert bir bava hükilm 
sürmektedir. 

Dün burada kar yağmny3. ba5. 
lamı.,ur. Bilhassa Akhisar'da 
karın kalınlığı :?O sa:ıtımetreyl 
'eçmiştir. 
Umulmadık bir zamanda ya. 

ğan kar. üzüm müstahslllııı en· 
di~eye düşürmüş bulunmaktııdır. 
Henüz filizlenmeğe bajlayan Ü· 
züm k ütüklerinin 1951 senesin· 
de olduğu gibi, do:ımasından 
korkulmaktadır. Buiüntcrde ~id 
detli bir yağmur yakıp da kar
ları eritmediğl takdirde, üzüm 
müstahsilinin ciddi bir zar:ır gö. 

<Devamı Sa: 7 Sü: 1 de) 
--o-

Çahşma · Bakanı ile 
İstanbul Valisi 
Gazeteciler Cemiye
tine fahri üye olarak 

kabul edildiler 
Gazeteci· er Cemiyeti idare 

hcn~ti çalı•nıal:ırınd:ı \'e teseb· 
bu~ıerinde bir ı;ok rardımıarını 
gördü~ü Ça\ışma Bakanı Hay
reddin Erkrr.en ile İstanbul \'ııll 
ve B~lediye Reisi Ordinary{ls 
Profe.ör Fahreddin Kerim G5· 
kay'ı, Cemiyete fahri O~e olarak 
kayıd ve kabu'e karar ~·ermı!· 
tir Keyfiyet,. iki kıym<?tlı h~k~: 
met ,.e idare adamımıza bllclirı· 
~tir. 

ynpı'an uzatmada Türkiye son 3 marka)ı bütlln entere-
dakikada kendisini finallere u· san ve bilinmeyen :a-
laştıran gollerlnl atmı~tır. rafları ile önünüze se· 

Birinci hartaymda Türk ordu rceek. 
<Devamı Sa: 7 Sil: 1 de~)-~~~~~~~~~~~~ 
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l'AZA~: l beraberdır Ara 

l 'eli Orlıaıı Tiiıe ı 
~·a girmeğe im. 
kan yoktur. K:ı 
nunlar ferdı:ı 
bu kuısal vazı· 

------------------------- fesine mani en. 

ipek sineması tahliye 

ed iliyor 

İstanbul Şehir Tiyatro!arı bi· 
nası olarak kullanılacak Beledi· 
ye malı üç sinema salonundan 
mahkeme karariyle tahliyeleri 
kesinleşen İpek ve Melek h:ı'k
kındaki ıcra karan Vah ve Be· 
tediye Başkanl•ğı tarafındac l:i 
Nisana kadar 2eri !makıftl'ıstı . 

Öğrendiğimize göre. me·tkfir 
iki sinema s!lonunun kitacısı 
Fitas &irke i Be cdh e Ba~ktın· 
lığına mllraeaatb lpe\: sinema. 
rant buı:ün teslime hazır oldu· 
!tunu bildirmiş, fakat ilic'Pk ~!
nemasının tahli:;es: için 1 Haıi
rana kadar yeniden l'ıUhlct ıs· 

temiştir. Profesör Gokııv talebi 
uygun bulduğundan 'Melek'ın 
tahliyesi şimdilik eeri bırakılmış 
tır. Belediye Emlllk l\Iüd ırü 'ec 
meddin Arbatlı'nın l<laresindekı 
bir heyet bugün İnek !liıf.'mns:· 
na ı:lderek mevcut demirbaşı 
tldad ye tesblt ıle binayı teslım 
alacaktır. Fen 1$l<'rlnin hazırla. 
dıltı plana göre diğer salonlar 
tes' im alınmadan 'pek bınnsınd:ıı 
tadilata başlanılması kabil ola
caktır. 

400 turist geliyor 

17 nisan cumartesı gUnU ve 
yUıU Mısır Bandıralı Elmallk 
\'apuru ile, üç yUıU de Fransıı. 
bandıralı General l\Ianjin ..,a. 
puru ile olmak üzere limanı· 
mııa dört yüz turısl gelecektir. 
Her iki vapur da 18 nisan pa
zar günü 1sıanbuldan a.)'Tıla
caktır. 

muş kaideler :> uruyen hayata gelleri kn'dırır Ferde \'ıcdan 
e vermedı. Gı:ırba yaklaş•ıı.ça hıirriyetindc bir ferahlık \ e 
zaafı arttı. O man.lı dc\•'ctı genişlik verir. 
Garp A'cmıne derinliğine ~;ıp. Bundan başka insanın bir d~ 
landığı zaman; Garp hür bir dini alakadar ctmiyen tama. 
dın fe sefe J) e din'erine mu· men dünye\•i işleri \lr. Yaşa· 
sallat o an Batı ı. hurafeyi at- ma imk~nlannı elde etmek i-
ma) a, dıni aklın ışığı a tında çln kanun. Adet'er. gelenekler 
tah ile çalışı~ordu. Rönesans çerçeve inde bir çalışması ,·ar 
başlamış; sanat, ha~ at. edebi- dır ki bu ış'er <lın e ilgıli de· 
)at baska hır gorüşre yepyeni ğildır. E\·lcnme. boşanma. ti-
bır ıfade ~o u bu 'mustu. caret, spor, eğlence, umumiyet 

Bizde bunu takip ve tahlil le resmi. hususi vaı.ife er bu 
edecek ilmi bır uyanış yoktu. cum'edcndir. Bir fizik pro{esö· 

İlim<le pek zayıf, iktisatta, a rü çok dındar olabilir. Libora-
kerlikte perişan, hukukta geri tuvara girdi mi i lim kalde:eri· 
ve adı hasta adam olan Osman le başbaşadır. Bir Mkim yar-
'ı de\' etinin kapısı çoktan zor· gılamakla tamamen hukuki 
!anmaya baş'amıştı. 600 yı lık mevzuat içindedir. Düşünce ve 
koca imparatorluk 1918 mü- hareketinin saiki hukuki mev-
tarekcsindc dökü:Uverdi. Bu zuattır. 
bir netıce ıdı. GörU!üyor ki Aik lik din.siz-

ı;o2 ıslahatı bir cephe' i. !ik demek değildir. İlim lfıik-
tanz.imat teferrüatsıı \'e sathi, tir, hukuk lAiklir, ekonomi il· 
1908 hürriyet ınkıtabiyle ge'en lktir. 1\lüsiüman ve hristiyan 
ıecrutiyet ise Ahenksizdir; kuv her dinden olan ınsanların ha· 

\Ctli bir hukuk ve fikir fe lse- yat tanıdır İçtimai 11Uunıdir. 
fesine dayanmadı. Hukuk mu- Hatta terbiye laiktir. 
e sesesl tanzınıatın aynı, eği· 
tim \ e öğretim ı>renslbi vuzuh 
suz. ekonomik an!ayıs ise bu· 
l anıktı. 

D ünya üıerlnde görillcce" İS· 
!erimiz pek çok. Milleti i:.

tidadı, ı.ekA ı , milli ideali ı ti. 
kametinde götürmek azmi; dev 

1 920 de kurulan yeni Turk lelin teşekkUIU :.ebcp1erlnden 
de\'leti metodu, aksiyonları baslıcasıdır. Tarih acı der.>,er-

dünya görüşleri bakımından le dolu. Bize matbaa, icadın-
tamamen Avrupai '>ir muesse- dan 280·300 yıl sonra geldi. 
se idi. Resim Ye heykelin gelme.si i e 

Hukuki, si) asi ,.e iı=tim:ıl rnU bundan daha geç, a.ağı yuka-
es:ıese'.er hakimiyet mllletin· rı 400 seneyi bulur. 
dir prensibine göre öüıen!enc. Bunların alınmamasının se-
cekti. 600 yıl şark 'ı z.ihniyetine hepleri malum, dine aykırı düş 
göre terbiye edi!mis b'r kütle· tUğü idiasıdır. Zeki ,.e cevval 
yi; parlak, aydın görüş:U bir e- bir milleti düşilnmekten. oku. 
kalliyetin arzusuna (He:e ira· maktan. ışığa kavuşturmaktan 
dei millet de kabul ettikten a ıkoymak affedilmez bir hata 

sonra) balmumu gibi bükmek idi. Atatürk ) eni de\'letin teme-
kıvırmak kolay deği'di. Atatür. !ini atarken hiç bir taşı eksik 
dığimız ~lbi her sahada ~apıl \'e aksak koymadı. l\li:letin gon 
mış \e yapılacak inkılApları tünün \ 'C kalbinin istemediği 
bır takım safhalara ayırmak. şe~ er üı.erlnde durmadı. Kulun 
\ak'alardan ve hadise'crden is- kini kula Allahınkini Al'aha 
tıfadc ederek milletin hissiyat \'erdi. LAiklik lnkı:iibımıun ta 
ve efkarını kazırlamak ,~e kn· . mamlayıcı bir un urudur. Pn-
deme uademe yürüye~ek he· k bl dün ·a görü•üdUr. 
defe \ asıl olmak lazımgell- --=-;;;.;=r==:.:) ======w ===::;;;~ 
)'Ordu. Zamandan \'e zemin· ı r J 
~en s!ırade cdıfd}i." "Qei\ç ıf.?· ; 

1 
g 

mokrasimiz 10 Nisan 1928 ta. Wi w~ ~ rıhınde eksik'erinden birine 
daha ka\·u tu. Dm dünya lşıe· 
r!nden auıldı, Dc\'let laik pren l 
sıp' ere bağ andı. - - - ___ _ 

Laiklik nedir. En basit tiıbl- Ağrı'nın 
riyle dıni dünya işlerinden a- kurtuluşu 
yırmak. ferdin, vicdanına mal 
etmek terbiyevi, hukuki Ye iç. 
timai milessese·~ri bu pren i· 
be göre ayarlamak. Yasıımnmı
za aıt işleri ahrete Ye mlnev i 1 
hayata ait ıs:erden tecrit et· 
mek. İnsanlar inanışları ve fı
i eri bakımından dindar olur. 
ibadet eder Kendini kötu ba· 
reketlerden ta fiyeyi ve ruhu 
sukıina kavuşma)*l gerektiren 
bu işinde fert yalnıı. Allahı ile 

Milli Tesanüt Birliğinin 

radyo konuşması 

?ılı Ji TcsanUt Blrliğı'nin rad· 
>'O konusma'arından dün ak~am
ki konuşmayı Ycşilay Genel sek. 
releri Dr. Şinasi Güçhan yap· 
mıştır. 

Hatip bu konuşmasında mem· 
leket sağ ığına temas'a milt~1d· 
dıt misaller Yermiş \'e sözU Te
sanUt Birliğine getirerek ezcüm
le şöyle demiştir: 

•- TiirklU~un ilcrle:nesini di· 
·e~ en, genç' eri iyi yo'da ça!ış
mağa sevkedcn, olgunların yar
dımlaşma \'C kfıltür hareket!eri
ni düzenliyen ,.e bu uğ11rda fe. 
ragatıe çalışan 37 der-ıek w cP.· 
miyet. Milli Tesanüt Bir' iC;I adı 
ıle birbirlerine kenetUdırlcr. 

l\lilli Tesanüt Birli i:ıi ve o
nun sinesinde topladığı l.:!5ckkü'· 
teri hepimiz destekliyclim' 

Sovyet ticaret heyetinin 

)zmir'deki temasları 

İzmir 14 (Hususi) - Şehri· 
mizde bulunan So\·yet Rusya 
ticaret mümes ili ve muavini bu 
gün de temaslarına de,·am et
mişlerdir. Rus tıcııret mümessil· 
'eri bufiln bılhas a palamut \C 

Uzum alımı ile me gut o'.mu • 
tardır. Ru ların bizden alncakl:ı· 
rı paamutn mukabil kereste, c:i· 
mcnto ,.e ln~aat malzemesi tek· 
lif ettikleri bildirilmekte, fakat 
esaslı bir mutabakata varılnmıı.
dığı ilıh·e edilmektedir. 

cclstanbul Enstitüsü» 

kuruluyor 

lstanbul Fetih Derneği t:ırı:
fından. ilmi ara5tırma ve çalır 
ma arında tamamen muhtar c -
mak üzere bır .istanbu' Ensti. 
Wsü• tesis edilmiştir. Edebıyat 
ve Şarkiyat, Tarih, Milsbet ıum· 
ler. l\loral !lim:er, fehir cilik ve 
mımart. guzel san'at:ar, musiki 
olmak üzere yedi şubeden teşek
kü eden en tittinün azalarını 
seçmek içın dün Dernek lokalin
de bir toplantı yapılm15tır. 

3s yıl evvel bugün , 15 Ni· 
san 1918 de Ağrı ' ili~e

t imiı du man istilaı.ından 
kurtulmuştu . 18~8. 1854 ve 
18i7 O manlı - Ru a\·aş
larında Ağrılılar, düşmana 
kar~ı yılmadan durmuşlar, 
utanımızın bu gürtl parça· 
sını kanlarını akıtarak mü· 
dafaa et.mi~lerdir. i tila ıün 
Jerinde h iç bir ukit ba tarı
nı eğmemi"lerdir. 

1914 • 1918 de in-;anı ile 
dalı ile suyu ve çiçekleri ile 
Türk oğlu T ürk olan Atnnın 
kahraman "\atları yer yer 
çeteltr kurarak döiü müşler 
d ir. Serhat vilayetimiz ln 
bir daha i tna yiızü görmh e 
cektir. 

Do u Bayezitıiler, Karakö
elller, Patmo !ular, Tutak· 

hlar, .\le kirtıiler bayramı· 

nız kutlu olsun. 
f '. F. TtiLBESTÇl 

VATAN 

1. E. T. T. tesisleri 
dün gezildi 

f.E.T.T. İdaresi Umum Müdürü Pror, Kamuran Görgün 
dun satah basın mensup arına idarenin çeşit' i mıntıka'arın

daki te.sis'eri gezdirmiş \'e yapılan i~ er hakkında !zahat ver· 
miştir. Bu ıiyaretler sırasın<la Vali Prof. Gökay da hazır bu
lunmu5tur. 

Basın mensuplarına Yediku' e gaz.hanesinde ~eni acı cı n, 

saatte 6 bin metreküp kapasite i kompre~ör daireli, y~lı:.n:la 

iha' e edilecek olan 15 bin metreküp kapasite'i fırın. 45 b' n 
metreküp kapasiteli gaz tasfiye 'e temızieyici tesisleri hakkın

da izahat verilmi~tır. 
Bu tesisat kuru'duktan ı,onra gaz. teni kapasitc~i ·yüzde 

300 artmıştır. Fabrikada yapılan is'ahat i' e gaz ıaviatı <'O aı 

den 3 11 e düşiirülmüştür . .Modern A\Tupa fjebcke 'erinde ise 
za) iat "? 10 - 8 dir. 

Yedikulcden Şehreminine gidilmi,; ,.e oradan da Beyazı ta 

gidilerek 750 bin liraya mal o~an ~·eni tevzi merke1inin açılışı 

Va1i tarafından yapılmış ,.e diğer bir transformatörün temc:i 
atılmıştır. 

Bundan sonra Şi !iye gidilerek teçhizatı hariç 468 bin li
raya inşa ettirilen ~eni psikoteknik liboratuarı, sosyal yardım 
binalan ve seni, blna·arı ha:.:kında hasın mensuoları na iz.abat 
verilmi~ir. P ikoteknik Uboratuar'arının teme'ine \'ali Prof. 
Gökay bayırlı o'ma ı dileğile ilk harcı koymuştur. 

Son olarak Silahtarağa elektrik fabrikasına gidilmiş, ga· 
ıetecilere yeni yapılan tesis:er hakkında izahat \'erilmistir. 

laiklik münazarası 
Bugün yapılıyor 
)lilli Tesanüt Birliii tarafın

dan hazırlanan münazara bu~ün 
saat: 14.30 da .Beyaı.ıttaki Mar
mara Lokalinde yapılacaktır. 

Bu münazarada Türk De\Tim 
Ocakları ekibi; CUikliğin muha
fazası kanunla temin edilir) te. 
ıini. İstanbul Üniversitesi Ta· 
:ebe Birliği ekibi de (Laikliğin 
muhafazası terbbe ve telkin ile 
temin edilir) tezini sa~unacak· 
!ardır. 

Mütehassıs memurlar 

Anadoluya 

nakledilmiyecek 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
kadrosundan 120 amir \'e me· 
murun Anado1uya nakledilece
sini bildirmiştik. Bu memurlar
dan miıtehassıs durumda o'anla
rın şimdilik nakledilmeyecekleri 
söylenmektedir. 

Et f iyatlan 
Ucuzlah lam ıyor 
Şehrimiz kasaplarında etlerin 

y!iksek fiatla satıl masına devam 
edilmekted ir. Koyun elleri 400· 
450 kuruş arasında, kemiksiz sı
ğır eti 400 kuruştan '\'e kuzu eti 
5 liraya satılmaktadır. Belediye 
murakiplerinin kascıplarda yap· 
tığı kontroller, fiatlann düşme
sini temin bakımından .hiçbir 
fayda sağlamamaktadır. 
Diğer taraftan a1lkalı tevre. 

!erde me,·cut umumi kanaate gö 
re, eldeki kontrol ekibinin tef· 
tisleriyle et fiatlarını düşürme· 
ğe imkan yoktur. Memleketin 
hir çok yer:crinde \"e bilhassa 
İstanbul'a külliyetli miktarda 
kasaplık ha ·van ı:oruieren Tra~ 
ya'da mer'aların küçülmesi do
Ia>ısiyle hayvan a)-ısıntn azal· 
ması, et fiatıarının yükselmesi· 
ne Amil olmaktadır. 

HER A.Y BiR · ÇEKiLi$ 

. 

100 TA(İHLİ 
l3ıl f çeltili~1e 'hesabındaki S 1<aöar -para tkazanıu\ 
lOO talihlin in1rsimlerin i gösterir l iste bütii n Şube 
'}·~ Ajan::.larımızdi-·JTIÜ~teri lerimizin e mrindedir. 

;,<aunanl•r•:•.vrınt JTlektupta haber ' ·erilmi tir_. 

)llO fatihli) e 'bu ~l'k i l i te daiıhlan i.kramİ) f, 

ıuİar~ S6.!SZ,63 liradıı:. . 

YAPI ve KREDİ BANKASI 
M ·~ y · ı S A V 1 N O A 

~EDI Y E EDiLECEK 

· 3 Ba'hçeli EV 
Acıbadtm Çamltca yolu Osmaniye Mah~ 

~ejerJ,ri ~7 .500 er lira 

\' c-,;ilköy :u et t'oroloji f,_ta • 
~·onunun tahminlerine göre; 
bugün S4'hrimlı \'C C'İ\'lrında 
hl\ a sabah le) in hafif i li 
\'(' az bulutl u, \Onraları bu. 
lutıu, ak ama dotru çok bu· 
!utlu, muhtemelen meV'lli 
) ağışıı g<'~ecektir. Riiıgirlar 
öğleye lı:adar defi ik vönler
den orta. ~nraları kuzr.v 
JÖn lf'rinden kunetlke r.~e
C't'k, hua ı. ı caklı ıtı nda diı n e 
nazaran biraz ,·uı.selme ola· 
C'aktu . 

Diinün tn Jİİk~ek hıır;ıret 
dtrecesi T ll, en dii,.c;iik + ! 
olarak lı:ıı}dNlilmi~ir. 

Kücük haberler 

fiyatları 
Ne olacak~ 

Ekmek f'at1aTın ı artt,rmak 
üzere fırıncıların hir müddet 
ene yaptıkları mUracaat T i
caret Bakanının binat chriml
ze gelip ccmıyP.t men•upları ıle 
yaptıtı temas netice inde. mu· 
\'akkaıen geri bırakılmıc11, Fı
rıncı l a r. bu toplantıda Bakana 
muhakkak um i>temedikler n i, 
ofisin \'erdiı?i un üc·rcllerinde 
yapılacak hlr m ihar tcnzi atın 

ela kendilerini müskül d urum
dan kurtarncnğını cövlemi•ler
d i. Bu temas ve Bal\enın \'a:J :. 
ni müteak 'o umumi he\'P.t top
lantıc;ı yapmı olan fırıncılar. 
iddialarını tetk ik ic;"n ıstrn i -

,.._ ..... - ... ..... _......... - - - - len hesap cetve' Jerin i 'Ticaret 
-~-Son ~nler 1<'lnde Umıtn.mırdrn Bakanlığı müfetti~in : n tetkik'· 
,--ncı memırutıere )&[ıılan bu~- • 
Oal' lhra.catı artmıştır . o un ıı ı:uını-, ne sunmu lır•·d ı. Taleplerini 
•ruzdan Iıpan:ra•:ra 3 blıı c.no ve Po-- mart başında T iraret Bakanlıl!ı
IOlU'•'T• da ll bin ~on oım .. ı: u.cre na vazı ile tekit eımi• olan fı-
s hin ton bujlday 1evkedtlm l~::r - ~ · · * Catak a l.tımarsııan ıı:ortı ne rıncılar. Bakanın sehrımlzı zı· 
Muratbey :ı.::oyn okullAl'lllda, Yu:u- yareti ıracında müracaa tla du 
ku

1
rt oymaktan dün ıon.nıe aııdıe- rumlarına Acil bir çare bulun-

ıu ş '"e rtldız takmışlardır. o,.•er u- 1 . 1 d. .. 
raftan Yl'Şllköy Ukoıtuıuruıa • <:! 18 masını stem •ş er ır. Bugune 
ı:ışıııı: bır Ta'l'?Ukun ormııtı t~••u kadar henüz bir netice almamış 
eıtıımıştır. olan fırıncıların bugün'erde ye * Merhum .-ır Orhan Veli'nin do· nidPn harekete geçmesi ihti 
tumuuun 40 ıncı rıtdOnümü muza- . 
.ebeUrt~ cıun uaı 16 da Çamlıca malı vardır. 
Ku Llses1Dde bir toptanı.ı ıertıp e· • Bayar Diyarıbakır'a 
d11ml$tlr. Toplantıda şairin ba)atı 

.. e esuıut Q~utncıe konuşuımutı n gidecek 
turlertndm l>uı.lan okunmuıtur. * ŞebruniB Mllll EClttm MUdür· 
lü~ Danışma Kurulu dün 1aat H 
te Çapa Etttim EnsUtUSünde aylık 
topıantwnı yapmıştır. * :naınrt:07 Altlıre ... AUtııo:e 

Ankara 14 (Hususi) - Cum
~urbaşkanı Celal Bayar'ın gele· 
cek ÇarıJamba iÜnü Diyarbakır'a 
gideceği ısrarla söylenmektedir. 

lstanbul Lisesinin tertip 

ettiği şiir okuma yarışı 

Hutahanestnde yaptırllan 300 pı,;ı; 
ıı dahlllye pa,.,-onu tnşaatı u.mam
ıanmışu.r Açıhe Wrtnl Oumart ı 

gilnU Sallık Te Sosyal ~udım Ba
tanı tarafından )"llpılacakıır. * iatanbul Hemşehrtıt'r Cemtseu- İstanbul F.rkek Lisesi kiıltür 
nııı olaC&nüstü tc;naresı oun aaaı 17 ko:u tarafından tertib edi'.en, 1:.
du Ttcarcı Oduı salonuııe.a ,-apıl· nııştır. Kongre. ld&tt hescu ü\tlm· tanbul Kız Lisesi i'e Erı;r.ı. Li-
nlıı ıopl&ntıtanı devam oıtmem ı 5eSi arasında güzel ,sllr okuma 
Ttlzünden ıoplandı:ından yeni ıcıa. yarışması dün saat 14.30 d:ı E. 
re heyet\ aeçtmıyıe ıopınnııy" ıvı.ı Lise~i konferans salonuada ~ıı
verllmı.tır . * İnşaat mevalmlnln başlaması pıl mı~tır. 
dola)'1Sl)'le kereste ptyaasuıcıa oır Yarışmaya, her iki lisenin öğ. 
,anıııu: mUşahede ecıum~kwı::~. II· rencılerinden başka velıler, me
eııııere göre ırt,uada l·l aytı:ı.:: gt_.k bulunmalı:tacıır. Bununla be~bu kU ıun' ar ve 6ğrctmen:erle davetli· 
çUk partiler halinde lt!CUlt \&pıt· fer de katılmışlardır. 
maktad ır. Yuıı:~ıu ve Çekt.>!llO'IRk Ali Rıza Öıkut. Salim Rıza 
mallarının metre mlkibı ~ıc·::20 :ı- Kırkpınar, Behçet Kemal Çağ' ar, 
nı &l'Ulndadır. 1 K . · :ıı: Genel Mecus >·eni Beıeıııre büt· eıza ldalı, ~-lakkı T. Us, lladı\·e 
çatnden torı~rın ı.amir n dıttr Candan. :'llehıhat Babacan \'e Fa· 
ıı:aııı:ınma t.şJertnr urlrdllmek Uzt· zilet l~ıkman'dan mütcsekki' jü
re '1'50 bUI Ura tahsis et~tır. Bu ri 10 kız \'e 10 erkek öğrenci. 
mllttar, l&tanbul köylerine taksim j . ~ · 

1 
edUmı, ,. ı.:arınakamlıklara ~öade· nın ara.,ından en guzel şıır oku-
rırm~ıır ~·an 6 öğrenriyi seçmiştir. 

Bir otomobilin frenleri Bu a. tı öğrenci (Fe~.han Din-
ter, Gürmen Güler, Yuksel Ka· 

koptu tllpb:ışı, Tilrköz .. Tellı. Semih Ün
iüada. Yüksel U-tüngel ). Kema. 
!ettin Kamu'nun bir şiiri ni ikin· 
ci defa okumuş ve neticede Tür
köz Telli Cİ. Kız Lisesi),.Yiiksel 
Üstüngel (İ. Erkek Li.c i), Yük
sel Kasapbası (İ. Erkek Lisesi), 
birinci, ikinci , .e üçüncülük al· 
mışlardır. 

Kh.ım Sönmez idare:ıindeki 
ı 1424 plakalı taksi Hasköy cad
desinden geçerken frenleri pat· 
lam ıs ve yol kenarındaki korku. 
luklara çarpmıştır. Çarpma so. 
nunda takside bulunan Fahriye 
Sezgin, Şerafcttln Nalçan, Vcy· 
51.'l YetgJn, Naci Ç'.etin ve !joför 
Kazım yaralanmış:ardır. Tahki
kata başlanmı~tır. 

Mahmutpaıa'da bir 

yaralama 

l\Iahmutpaşa cadd~inde:ı ge
çen A' i Türk, aralannda çıi\ ı.n 
müna.kaşa sonunda Rec:?p Çu. 
buk tarafından bıçakla yaralan
mıştır. HAdlsP.den sonra k:ıçan 
sanık aranmaktadır. 

lzmir' de 500 yataklı i~çi 

sanatoryomunun 

ihalesi yapıldı 
Ankara 14 (Hususi) - 1şçi 

Sigortaları Umum ~lüdürlüği.ı , 
mercut işçi hastahanelerine iJA. 
,·eten \'e hazırlanmış olan insaat 
programına göre İzmir vi!Aye· 
tindt kurulacak 500 yataklı sana 
toryumun ihalt i yapılmıştır 19 
~!sanda yapılacak olan teme' 
atma merasimi irin bütün haıır
lıklar tamamlanmıştı r. 

Derece a'an öğrcnci'ere birer 
kitap hediye edi:miştir. 

Bir talebe intihar etmek 

istedi 

:\loda Kız Enstitüsü talebc'e. 
rinden 15 yaşındaki Esin Ye~ı ı
m n.1k geçirdiği bir sinir buhra
nı neticesinde kendini ı :i ı,etre 
yüksekliğindeki pencereden nş:ı
tt atmak suretiyle intihara te
<ebblis etmistir. E.~in koma halin 
de :'\ümune Hastahane.sine kal
dınlmı~tır. 

Ankara'da feci bir 

çarpışma 

Ankua 14 (ANK.\ ) - Bu
gün Dikmende Aksaray plaka
! ı blr kamyon. frenlerin in tul
mama~ından dolayı bir a<.keri 
jiple çarpışmıştır. Müesfl ka-
1a neticesinde iki va ıandaşım ız 
ölmüş. yaralanan 4 kişi de ~eh· 
rimiz :\ümune hastanesine kal
dırılmıştır. 

WtJVK C~-A~K.YAltDAR 
-84-

:'llaryk. '.kışlaya gidip Keeferi 
uyandırmaya te&ebbUs edince, 
roma ncı homurdand ı. cSaaL 
birde St. F rancis otelinde ve· 
mek.te buluşuruz .. \'e derhal· uy 
ku una de\'am elti. Maryk hA· 
la naftalik kokan mavi üniCor· 
malarını giyerek şehre giden 
bir otobüse yetişti. 

Çocukluğu San Franciseoda 
gecmi5ti ve Caine Altın Kapı 
köprü ünün altınd:ın gc.c;tıği 
and:ınberi daussılaya tutulmuş 
tu. f'akat Market soita~ına \'a· 
rınca nasıl vakit gr.cirPce~ini 
bilemedi. Serseri<'e orava bıır:-· 
ya giderek saat bire k:ad1r va
kit ö'dürdü. 

ıuk•. 
· Biliyorum.• 
·~için?• 
•İzah edemiyeceğim. Tom 

en hiç, handa kötü bir şey 
o'duğunu \'e gün çıkmadan ba· 
şına kötü bir ~ey geleceğini his 
gettin mi?• 

· Tabii. Sen de &imd i böy'e 
mi in? .. 

·Galiba. Bu sabah kalktığım 
danheri her ~ey bana gri ,.e 
kas,•etli göz.üküynr... Etrafmıı 
bakındı. •Burada da kendimi 
bir tuhaf hi~sediyrınım. D!ie·ln . 
Steve ) faryk St. Frııncf<;'te ye
mek yi\'or. Ç.Ocukken hur:ı'i:ı 
ya•nıı milyonerler ,·emek ~·er 
sanırdım.» 

•Bu kadar yıl sonra S:ı l'.' 
T·' ransisco ı;ana nasıl "oriınü 
yor - Kaç sene oldu'!• 

·Galiba on yı l oldu ... Pe1ro· 
ya 1933 te na'kletmiştik. Çek 
kötü. Kendimi burad3 bir hort 
lak gibi hissediyorum .... 

· Demek senin d<!rdin bu ... 
Cocukluk ~eh rinj görmek sana 
dokundu. Zamanın .. eçtlğinl 
ve yaşlanmakta oldu~nu h is· 
~diyorsun ... E nsende ölUmiln 

soğuk nefesini hıssediyorsun 
Steve!• 

Maryk gülilm edi. ·Öiümıin 
soğuk nefesi! Bunu romanının 
bir yerine sıkıştır. • 

Yanında oturdukları pence:e 

nin camına yağmur dam'ala rı 

("arp maya basladı. • Maryk hA 'a 
fikrinı değiştlrm<!di i~en \ltın 
Kapı köprüsünü yür•irerek tl'Ç 

nıek projen suya düstü, de
di. 

•Q romantik hır saçmn ılttı 
zaten ... Bazen havallC're %:apı· 
lırım öyle ... Berk ey üni\'ersi· 
lesine ~ideceğız .. Orada toı> i' 
\'ar.,, 

•Oradaki fnni!iz edr.b!yııtı 
profesör' erindcn birisini •ıı:ıı
yorum. Biz.i edebi bir caya c!a
\'el etti. İş.in gliıel tarafı Ede· 
bi~·at kulübü üyelerinin yüzde 
doksanının kız olması ..• 

• ller seyı denemeye haz.ı· 
nm.• 

. Fakat henlm r İ.kinci Dilnya 
Harbinde Roman.. me\'Zuunda 
ki konuşmamı dinltomeye de 
katlanacaksın... Allah yardım 
cın o'sun.• 

.:-;e yapalım din:erfz• )Iaryk 
bir sigara yaktı. 

Her ikisi de ~emir:len makta, 
lach·ert üniforma~an ile liiks 
bır oteld e yemek yer'erken ken 
dilerini bir tuhaf hissed iyor' ar, 
birbirlerini yabancı gibi "örü. 
~·orlardı. Tıpkı bir araya d ii. en 
yabancılar gibi de çok ~ahsl 
şeylerden bahsetmeye ba)lam:ş 
tardı. Birbirlerine ~iı.elerinı :.n 
lattı ar. Yanm saat ıarfın:ln 
Maryk, Keefer'in ai '"~i ~~ dek 

!arı hakkınıia, Caine'de b:r ~:ıl 
birlikte seyahat eder.-en ö~en 
<liği nıien çok fazla ~ey ö~rer.
mişti. Ma~·k de romancıya ba 
lıkçı'ık maceralarını ar.l:ıttı . 
Kcefer'in bu hu u ı. bir ürü 
sua' sorması onu gurur.andırı
yordu. 

• )lilkemmel bir !ıay.!lt•'l var 
mış Ste,·e .... 

• Pe.k o kadar değil ... Ekmek 
parası kazanmanın en müsktil 
yollarından biridir. İmanın gev 
rtr de bir türlü do~ru piyasayı 
bulama1sın... Tuna tutarsın, 
hi çklmse tuna istemn Le\TP-k 
tutarsın. piyasada o kadar faz 
'a l<'vrek \'ardır ki gUbre' ik o· 

-

Alın teri .... -.,; 
Sabah reliklerl"' 

rınin dünkil 
bir resmin altındJ 
tırları gördüm: b!I D 

•Ağa Uan'ın bili• 
kate katlanarak 1 ~ )il 

tana kadar gıd iP ~ \ e 
le l\azandığı tıırt 

1 
ııı 

c·ıkların ı oğlu ı\ 1 ı;lq 
rnrup harman "- Li 

Hora merhu~1111 teJ 
si aklıma geıcıı. ~ ha. 
birden biri, ~ir ~J nıı 
Hocayı yemeı::r dal 
miş. Fakat ııora 
evvel de ağa ın•• •h 
~af kasesini ı;of~,ı t i 
dıfl zaman kendı le( 
kasık. Horanı ıst ı 0 

• 1)1 
katığı hırakmııS1 li ti 
etmi . S ıcak ~cı~t~ pi 
buram ter do\uıl ~ Aı 
durumda buzlu lıfl 
si sofra · ı t rt ıJ 
Hora va hlr ferııh1• 

. (t• 
Gelmıı, amma t d 
relluınr \'e kt!I 
rllen k:ı ıkları ııı 
kat daha terı rıııdt 
beraber bi r tY 
nı<>miş. ~ 

Jloca elindeki JJ 
tıı erendi baz.re (il. 
kaşıği) le yarı~• V 
hşırken efendı ıt' 
bıyık altından !il / 1 

şığı ht r <ömiiril~ " 
- Aman. öldil ını 
- Of. ölılünı . · 
- Ah. öldülll ' lıl 
- Yay öıdunı d1 d• 
~ıhayet H or• 1.1· 

ya ra k ~ay ka5lğll1' 
rafa bırakarak: rt dl 

- Efend i hl' 
fedip elinizdeld ~: A 
n l1 de bir de bcıı rq 
mıs. , 
Vikıi refikınılf. 

<ında •Ağa ıunıtl 
rl. \"C •tartıJmll r 
rı. hakkında bir 
zllmiJOr değ~I .. ,_ıt 
.al ı n teri• soıu}ııJ 
horanın h ıkfıle>' 

l:ıtıı. il 
Yani demek isi 
- Bizi de tırW 

jtırlığımızra guf11d l' 
platin '~rseler dt 
d a meşakkate lı•1~ 
da b iz alın tf'rİ diİ ' 

Sadu,, G· 
O:S KF.ıJ)lf.\ 

rl 

d1 
1 

lil 

Uludağa J;ar ',. 
Kı bitti derı.t l1 

diğim ız daga ı.ıı r 'p ş _____ _!Y 

Harp tarihinıiı ~ ~ 
hale getiril 

Ankara 14 cHusıısl 
tarihimizin toplu bır, 
rilmesini temin etııı 
heyet testili kar•rlS: 
Bu heyet bütün bil1 ıı 
rlhimize ait maıuııı~ı 
kalan toplıvarak te 
ve tarihçileriml-ıin ~~ 
alacaktır. Bugünle jı'1 
dilecek olan he,et 
mizi fasikül haJindt 
billhare toplıyıırıı1' 
tir. __/ 

r-TAl(Vt~I 
• :\ 14 

15 !\'ISı\ 1\fli~ 
PERşı:. ·~ 

AY 4--GÜN 30-~,4' 
R UMi 1370 - :'1'1tıı' 
HİCRi 1373 - Şı\ d ,,.d 
SABAH os.ı0 
ÖGJ.E 12 14 

'İKİNDi 15 55 
AKSAM ıs :~ 
YATSI 20 6 

~ 
Gazeı~mıze 161'~ ' 

~ resimler basıtı• 
on bd~ .,..ııru~ 

ı 
!arak bi!e elinden ~ ~ 
sın. Hep böy1edir bl ~ 
Kabzımallnr da bir 
tıklarlar biıi hani t' 
babam gibi, budala ~ 
göre bir iş. Ben de 
ama ecnebi deği1 irl1 ~ 
bir iş bulacağım h• 
ra-• el 

•Bahriyede mi 1\111' 
Di .... • 1 

•EYet istersen t>etl 
det ama ben BabriY'· 
rum • 

· Seni an'ıyarnıYortlı; 
Balıkçılık dürü~t re~ 
iş. Hiç bir hareket b t 
miyor. Akaryakıt ın ıııı: 
bi:e maksatsız ~·akıl~· 
nın gevriyor bcild •o.<' 
sonunda balık tolııl 
Sen Bahriyede ne ~ı' 
Kağıtlar. kağıtlar 1' ~ 
zumsuz !anar. şişir ıc 
buda'at'a eğitim • ~,,-of 
maksada hizmet etw" 
israf ... Hele AJ1ahıll111J 
manında b:ıhriyc! 8 f f 
~anlara haftanın bt 
kul gibi bir şey.• ,.., 

•)femleketin babl"J 
yacı yok mu?• 

•Tabii var.• 
•Bu bahriyeyi ı:ıll' 

decek?o ,~ı 
•Quf'eg'er tabii· S! <' 

d a faydalı olabilece~ 
!ar değil.. <'-cOt 



tirtl 

. s•'..t 
ı. ~ · 
•Cf!~ 
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DÜNYA 
~ 
Cenevre' den 

Taşıt yedek 
Parçalan kredili . 
ithalat listesinde 

llıısusl ;\lubablrimizdtn Evvel mi, sonra mıl 
ALTEMUR KILIÇ 

D11n bu ııtunda inli ar eden 
>azın111~ bir kaç gun enci 

)azıınıısu. O ıanıan Jllndiçini'de 
'~ Güne> Doğu J\ }n'dn komu- 1 ransız Dı ıslerı Hakanı 
nı t tceanizunü, daha doğru u G. Bld:ıult ile Amrrika 
11!n l 5in i ızma ıııı onlcmek i· Dı i teri llaknnı J. F. 
sı~, ne Birlcşml, lllilletlerln Ko· Dulle arıı ındakı goruş-
ı-c de olduğu gibi ınti tercken me ona erdi. 
harekete geçmelerinin, ne de A.

1 

rnerlka'nın, atom ilahlarına * natılılar C"eneuc konfc. 

Romen ordusu komünist 

idare aleyhinde 
\> oclated Pren 

Munıh 14 - Geçen ay lçerslndc buraya iluca etmış olan 
Romen ordusu eskı subaylarından Vası i Dimitriu Romen ordu· 
sunun arlık komünist efendllel'i ne hizmet etmediğini bildirmiş. 
tir. llıır AHUpa Rad~o unda bugfin bir konu ma )apan Roman· 
~alı mıılteci 25 Martta Paris'i '1.İ~aret eden bir Romen atletizm 
takımından kaçarak hürri) etı eçmlşti. Romanyalı mültecinin 
bildırdiğıne göre. Roman vah a kcrlcr İ) i teçhiz edil mis. ili l!iV 
dınlmı 'e isı para \eritmekte olmaı;ına raimen Romen ordu
su hala komünist idarecilere sadık değildir. Dimitriu'nun bi:dir 
dığıne eöre: •Romen ordu unun cke:sriyetini kövlüler te kil ct
mektedır kı köylülerle işçıler komüni l idarecilere karşı kor
kunç bir kin be lemektedirlcr Benim ah i kanaatime göre Ro· 
men komiınL~tlcri Romen ordusuna, bana itaat edebilecekleri ka
dar ıtnat edebilirler.• 

Ankara 14 - Mer'i ticaret 
:rejimine ek uzun vadeli kredili 
ı hıılat listesini ihtiyaca göre da
raltmak \'C ı:eni !etmek hu usun 
ela Titaret Bakanlığına tanınan 
salahiyete istinaden Bakanlık, 
listelerde bulunan kamyon. kam 
yonet ve otomobil ~ibi kara na· 
kil va:sıtalarına mahsus yedek 
parçaların da uzun vadeli kredi· 
li ithalAt liste ine ilavesıni uy· 
gun gormüştür. 

d.ayannn :>eni muk:ıbelrl bilmi· rıın ı ılc ilgili olarak 
•~I· .trateji inin tatbik ed'ılmft• O\')Ct Rus>n>a bir no-
.- " 1 ta 'erdiler. ~ne ımkin otmndı.rını bıılirtnıi 
\ık. l nkat .Amerika llirlc ik Dev * uudı !\rabıstan KrntJ 

l~tterı Dış~ tti Bakanı John dun Kara ıde torenle 
.o~ter Dııllcs'in J,ondr.ı \C ı•ı:ı. •""!-•kıiıiaıiıirsoilıl:ıııdı. 

tıs e hu hususta getirdiği )eni lran petrol görüşmeleri 
Plan dikkate avımdır nu 1ılan 
Amerika, Bıı) ıık llrit~n) a, l'r:ı~ başladı 
:~ ';?i ~el:ınıta, 1 iliııinlt'ı, Si· •Tahr:ın. 14 (AP) fran pct· 

Dımıtriu'ya göre. Romanyadaki komünist rejime ka~ı o ka· 
dar kin beslenilmekt~dir ki vaktiyle komünistlerin yanında çar· 
pı~an partızan'ar bifc buırün da~larda Romanya ordusuna kar•ı 
çarpışmakta \'e ı~çiler de halen bir İS) an p:ıikozu içinde bu
lunmokt:ıdır 

• ıetnarn, I.ao 'c K.ımhoç' ro unu yenıden b:ı I) a akıtmak 
11~ Guııey Uoğıı J\ı;,:ı':la tcra· ü~rc 8 batı ı rketın tem ılcı
Hıze karfı <ıbirliktr harckrte l~n J c Iran h kumetının temsıl-
Ceçınelcrlni derpi etmektedir. cı erı bu sabah bu da GUlı tan Suud"ı Arabı"stan o h . 
llu komlini tıerc .karşı Ccne\Te saral'ınd k ppen eımer 
'konfrransından C\"\ el • kU\\'\ etli mı lard a mır. e elerc ba la-

;~r.:.~f~hha bir ihtar t~kil e- Top ntı onra nc~redı en Krah Karasi' de Hakkında ithamlar 
İngiltere hükumeti bolle bir müstcrek teb de Batı ı konsoı- • ' 

::irlikte lıarekeh paktının ve :·~~~rd~r:ıne~k1ı1eg~:ü~1~!~e~:, Tör~nıe karsı landı Tedkik ediliyor 
tannın, Cene\Te konferansın· de Iran petro unun "Cnklcn i • 

dan enci yapılma ınıo konfe· ıet ' Pakistan Daberler en"ist .4.nadolu AJaruı 
rasta Hind içini S3\DSlarını sona megf atıma ını Uıkcı. ı~en K W:ı hington, 14 Komünist 
r.rdirer.ek bir anla maya 'arıı. mese e erın muza kere cdı'dığı ve ·araşi 14 - On gün müddet· tcşkilaUarı \e bu teşkilatiara 
ınasına mnni oıacıığından kork· muteakıp top antının Cumartesi 1 le Pakıstan'ı ziyaret edecek o· ml•nsup ~nhsiyetlerle temaslarda 
ınakta•·d i 11 • gunti yapı aca ı bı'dırı mektedır., lan Suudi Arabistan Kralı lb. ı,,ulunmnk ,.e hı'droı·cn bom'-ası 
b , 1• ng ızlerc 1:orc böyle yapılacağ b.ld ı '" d " 
lr tedbire Ceneue konfrrıınsın· A . lı ı ırı mektcdır. ;i;ıssu~ . Kar:ışi h:ıva alanında iınaliitını geciktirmek için ı::ay-

1,ıa uzla~a teılhirlcri akim kal. mıra Sadık Altıncan'ın ren e kar~ılıınınıştır. Krala 20 ı·et sarfı'tmek suı;larından sanık 
'1 .'ğ'. takdirde tcvcssiıl edilme· tetk'ıkl • Pr~ns. 4 Bakan 'e SO kişilik hulıınan tanınmı Amerikan fi· 
l"d 1 erı maıyet erkanı refakat etmekte· k ı ·'. '· ııkat buna rafmr.n ilin· ıı ç si Oppenheimcr hakkındaki 
~i~ıni ve Güney Ooğu ı\ ya'ııın Jacksonvıl e (F orıda) 14 dır. Kralı getiren uçak Pakistan ıthamları tetkik etmek üzere ku 
1, tlkbali hususundaki f n ili

7
• n (AP) - Fl_orıdndakı Am~rıkan ~u~u~unda Paki<tan hava kuv· rulan bir tahkikat komisyonu 

ıımeıikan görü leıi, aynı nt~- denıı. uslcrını Zl):ıret etmekte \et.enne mensup av uçakları ta- derhal ça\l~malarınıı ba lamıcnr. 
l~.daki Amerikan 'o l'rıınsız gö· olan Turk. denız kuwe>t en ku- rafından karşı'anmıştır. 1\lisafir Komisyonun faaliyeti gayet ğuı: 
ruıfterinin birbirine }akınlığın· mandanı Koramıraı S .. dık Altın· len taşı)an uçak a ana muva a· tutulmaktadır 
dan daha )alnndır. can Amcrıkan ü crınde gördil- lat ettıkten sonra. Suudi Arabis· • 

unde>n ve bılha a Amenka 5n. tan'ın Piıkıstandaki mümessili Dün bir tcblığ yayınlıyıırak ko 
h t d ..... mi yonun tahkikata başlamış oı 

E sasen hallhanrdald mu kul ~ a dağın en f z a 1~ le memnun E Saıd Abdülhamid El.Tiatip u· duğunu bi'diren atom enerjisi ko 
\azı' b a 1 mı bugün ıfade etmı t · 

111 
Yete se ep de ı ran a'. Buraya Amerıka d k S ır. çağa çıkarak Kralı karşılamış ve mi:.yonu. başkan F..iscnbower' ın 

n harpten lJikını olması Ce· • n enız UV\Ct- anan Jb. ı · · · · • <!c bu mesele 'ıle ·~hsen ffa-.·e+-• erınc aıt bır ta ıt u,.a,.ı,le gelı'p e\ı e ısc erını ı:ıymış o an ~ .. # • 
ne\Te'do her ne bahnsıııa oluı- ) a .. E>" yakından ilgi!enmektc olduğunu 
&a olsun bir uzla ma)a \armak rım saat kadar ka'an Amiraı, misafir. Genci Valı ile seliim'.ış- belirtmektedir. 
istemesi ı:c hatUı Amerika)ı d:ı ge.ne. uçakla Quantanamo'>a git- tıktan sonra Başbakı:n Mehmet 
llivlzlerde bulunma) a zorlama. mıstır. Alı ile de tanı m:~tır. 
ı> ıdır. J,aniel, Jlillı lccli le l'ran 
"~~ın ba~lıca gıı)eslniıı llinıliçı· 
~ı ~e b~r~ ı sağlamak olduğunu 
•lıı t!"ı ~ıı·. nunılaıı cvHJ I'ran 

sa llı nd ıtlnı harbini nıllletıeı
arası _hi~ hale getirilme ini 'e 
Arnerıkıı nın l1ask:ı ıürlu yardım 
!arda bulunma ını reddetmişti 

llal~uki ~mcrlka hükfım~ti, 
'"mu~ı efkar ve Kongre lllU\ a. 
cehcsındc, Komuni t Çin'e :ı· 
~ırı ti\ izlerde hulunnmı) arak 
unımdadır, 

• ~imdi ı\merıka'n ın llindlçi· 
nı de 'e Günr)' Doğu S) n'd:ı 
;:ıu terek ııakt teklifi, Cenm re 
onferansındıı komiınl Urrin vu 

ınusamasını :ı •lıyabllecek bir 
~htar tcstıı edecektir. Amerika 

erlhald .. tıu hareketin Cene\Tc' 
de uzıasma ihtimallerini azalt
tnıyacağı hususunda inglltcrc'>i 
ikna ebııi olacak J..i Eden -

GÖZÖN t , "DERi 
ACl l\JI Aı.u:n 

l'nllh Rıfkı Atay Anadolu 
laka ıodal.;f beledi} e oçimlc
r~ndcn iki ini D.P. nin, ikisi· 
nı de c.ıı .r. nin kaıandığl n-
çeJcrdc birbirlerine dü 
~an &:ihi l'nd.l et bulun-
uğ~nu, bunun partizan lıla-

tenın en b • • nu .. .. a ıt nıı aıı oldugu-
oyluyor ,.e dh or ki: 

•~abası var. istıınbul'un 
Partızan idnresı oralardaki si
yası daJgaJanmolardan ürke
~~· b:ıskn bir vilftyctc bağlı, 

Dulle konu malarınd:ın onı11 , 
)a~ınl?nau mıi terek tebliğde iki 
d~\ letııı Gune) Doğu Asya'da 
hır anıııma le kilatı kuııııma· 
sına h:ızır oldukları bcllrtilmi • 
)ani is Ccnene'den onra):ı bı~ 
ı akılnıanıı tır. llıı hl~ ııphe iz 
C'ene\re'dc temin edil<'rek ba· 
nşın erefli bir baı ı olma ı 
lı.u usunda btı) bir ko7. le • 
kıl edecektir. 

E grr buna rn&,'llıen lrnnferan • 
. ta bir uıla ın:ı olmazsa Amc· 

rıka \e lngillrre. Pasifik'teki 
m.uttcfikleri)le beraber llindici· 
nı 63\'UJUna ını uzr.rlerinc almak 
:zorunda kalacaklardır. 

l"uk:ında öylediğimiı gibl 
La~i~l, Jılli lcclıstc lllndıçini 
polıtikıı ının, Dien Bicn Phu'd:ı 
dalanınak, J\mrrlkan nıntcr)el 
yardımını devam cttırnıek \'C 

nihayet Cenen-edp banll müıa
kcrelerinc ~irısmek olduğunu 
lıelirtmi~ ve .\merıkanın ·tnl 
teklifi hakkındaki nokt:ı 1 na1a
nnı behrtmekten ka(,'.ınını tar. 
l.nnıel Dulle~·ı e konuşm:ı ında 

Ccne' re Konferan,ına kadaı· 

·Birlikte hareket• lt'ht1irli .ile ko 
muni tleri ürkiitmtnırk nazari
) esinde herhalde bir hayli ı•r:ır 
eder.ektir. 

rak:ıl bır l:ır:ıflan. komunist 
lcı·in sadece ktı\vetten ' e teh · 
dıtten anladıkları, komüni tle
rin barış m ukabilinde tok f:ızl 
ta\ i1ler koparmak ısteyecekleri 
'c !\nıerik:ının d:ı bu asın t:ı
' izJeri ' eremiyeceği he atıa ka
tılırsa ·egfme çıkar ~·olun, E
den \'e Duııcs•in üzcrinıle an
la tıklan •kunetıi iht;ır. yolu 
olduğu anlaşı lır. 

l e Carthy'nin sözleri 
Phoenix (Arizona), 14 (A.A.) 

- Oppcnheimer meselesi iizc. 
r:nde alenen ilk ı\eia beyanatta 
tuhınan Ayan üyesi Joseph )le 
Canhy dUn akşam Phoenix rad 
vo. unda ~apıığı bır konuşmada 
şunları söylemiştir· oAtom ali
mi Robeı t Oppenlıeimer'i vazife 
~inden ıuakla5tırmak kararının 
~ ıllarca evvel alınması icap e
cerdl. Le\\ i Strauss'un bu soı· 
de adokunulnıaz alimı işba.ın
can uzaklaşurmaya karar 'er 
r.ıekl<' bilyük bir <'l' aı·et göster • 
ınlş olduğunu takdır ctmekıe
yım.10 

lskenderiye Üniversitesi 

de kapatıldı 
iskenderiye 14 (T.H.A.) - :ls· 

kcnderiye Üniversitesi. bugün 
Mısır hUkfımetinin aldı~ı bir ka· 
rar iızerinc kapatılmıştır. Alınan 
kararda, Üniversite talebeleri· 
nin. askeri rejim aleyhinde bu· 
lunduklan bildirflmisıtr. İsken· 
deriye Üniversitesi belli olma
yan bir tarihe kadar kapaWmış
tır • ,. ___ .... , 

Felek Ailesinin 

Teşekkürü 
Sevgili annemız 

•"\'l:ll A :-!ACİ\'E Fil.EK 
Hanımın frllhalt dolıl:vıs!Ylc 
clcmlmlze i•tlralı: IQUunı1a btı· 
ıunmuş nı b\ı hWcrlnl tel· 
grarıa. teıeıonıa , çiçek ;önder· 
melı: TeJll bl.z:zat ı:ahm~t lhll· 
yarı aurettrıc izhar ede:c't ti· 
l':l ncılı &llnlrrlmlzdc hatuır.
mı, ol~n dostlarımın. \ 't mer· 
h•ıınenın hostalı#ı ııus:nda 
her tOrlll tıbbi ımtı:fınlıırla tı.>· 

dnrlslne koşmuş olan Dr. P:o
fcsö~ Ek"m Şerif .Eğell. Dr. 
Te~rıt :tsmnıı, Dr Salb Tcı::rl, 
Dr. Salb, Dr. Saim Te r.r. a
ılstıın &.blh beylere ın•nnct 
ve ftlkran duy;ıılanmı~m tb· 
lA:!ın~ muhtenm gazete:ılztn 
del ll~lut rica ederiz. 

Kızı Oflu 
Sabahat sa.- ıııırhan •·eıeı. 

Kredili ithatat listesine i!A,·e 
edılen maddeler karoseri atsam , 

asi aksamı, tekerlek ve teker. 
lek aksamıdır. 
Demir ithali hakkında bir teblic 

Ankara 14 (A.A.) - Ekonomi 
ve Tkaret Bakrınlıi!ından tebliğ 
edilmiştir. 

:ırer'i dış ticaret rejimine daır 
4/1360 sayılı karur.ı ek (V) sa· 
yılı ithal listc~tndc !>ulunan 
s20;;123, 1124. 1725, ı72e. li29 
rtimrfik tarife ve istatistik nu• 
maralı muhtelif demirlerin klı· 
riııg anıa:ımıılı memleketlerden 
ilhal: için, rcHm tolimatnamc•i· 
nin 18 inci maddesi hüküm'eri 
gereğince ihtiyaç halinde :ahsis 
)'apılmak üzere, ilgililerin usulü 
dalr<'·indc 'r. C. Merkez Banka· 
sına müracaatları lilıumıı iian 
olunur. 

P rof. Dimock' un 

konferansı 

Ankara 14 (A.A.) - Amme 
İd3resi Enstitüsü Direktörlerin
den ve Siyasal Bilı:ilcr Fakülte· 
si profesörlerinden tanınmış A • 
merikalı lkUsal{'l l\larshall E. 
Dimock tarafından bugiln saat 
11.30 da Hukuk Fakülte 1 kon
ferans salonunda c 1dare Hukuku 
'e Amme İdare i• mc\'Zulu bir 
konferans vermiştir. 

Fakülte proCesör ve öğrencilc 
ri ile hukukçuların hazır bulun· 
duğu konferans ilgi i:e takıp e
dilmi tir. 

Doğu Beyaııt'ın kurtuluşu 

Doğu Beyaı.ıt, 14 (A.A.) - İl
çemizin kurtuluşunun 31 inci yıl 
dönümü, bugün merasim'e 1-.ut
lanmıstır. 

Dh adin'in kurtuluşu 
Diyadin, 14 (A.A.) - İ'~o?mı· 

zin kurtulu yıldünii:nıi. bugdn 
mcrasim'c kutlanmıştır. 

SON GÜN 

BU SENEKi 

• 

BAHÇELi 
• 

EVLERiN 
ı n cl s i 

30 Nisanda 

* 15.4.954 ak amına kadar en 
az 150 Lira'ık bir hesap 
açtınnız. 

* Her ay sonunda bir çekiliş 

AK BANK 

&Kal çoğunluğu D.P. farzoıu. 
nan kasaba ve köyleri bu bö!
f~ lsilının içınc aımı~tır. B ı 

r katı ar ve ayınşlar nn· 
cak idari ve iktisadi sebep1e"- - Getir şu t:oğraf a kitabını". Ada)ı olduğum şehl".in hic ol· -::::::::::::::::::::::~ ......... ~(~4~45=9~) , . 
~e o ur. iç po'itlka cbep!Prı nıaz a .haritada lerini göreyim!... <Dlinya) 

le oldu mu, p:ırtiıan idarenın ---- -
ZÜHTÜ Çlllll'KÇUOGLU'nun son deRi ikllklere göre 

Yeni bir de ili )erine geçer. daıma fırsat ko'lamaktadırf:ır. 
İ~te tasfi)e C'dılmc 1 <"n b • Bundan başka hariçte bi· 

~n. tasfi)c edılme i ğcrckcn rlm vazıyetımızı fc.na maksat-

iZAHLI SEÇiM MEVZUATI 
~~·ük facia, partiuınhk fa• !arla .rakından tetkik eden ve 

c~ası budur. Partizanlık zih. kendıne gure neticeler umnn 
~ıyetı, ya gildenler, yn vic- me~'ekct'er. vaı dır Biz .,11er 
anları bu zulme razı o1mıynn d t> 

tar tarofındon, zora g"otfirllcU seçım propagan ası chyc ten· 
bl kid )apmak maksadıylc mem. 

r nıh hali yaratır.. Asl:ı ı k t• f b d d 
huzur ve karanlığa gotUrUcU e e ı ccı ır urum o üs. 
bir ruh hail yaratmaz... tcrmeğc uğrasırs:ık iç 11e dır 
YENi ISTANBUL ta fırsat bek !yenlere ,mkAn

lar haz.ırlamıs o acağıı.. 
1 

Kitabı ıkincl baskısının mevcudu da bitmek Uıcredir. İÇİŞ
LERİ \'ekalctince vilayetlere tavsıyc cdilmış ve ADLİYE 
Vekaleti taratınd:ın scçinı kurullarına gönderilmiş otan bu 
kitap, MiLLETVEKİLLERİ seçimi ile diğer biltlin .secim 
mevzuatını içine almaktadır. l'iyatı (250) kurustur. t~tan· 
bul'da satış yerleri: Ünh-ersite. Ahmet Hnlit ve İnkılap 
kltabe\'leri. 

YE~i TİP UÇAKLAR - Birleşik Amerika deniı ve b n a kun etleri ~in dilıiıae inip lattı.a
bileeek bir ucı uçatınuı yapıldıiılll blldirmi~ik. Pllotun \ e diler personelin ltrleri 1Mı di• 
J.ine iui~ ~alkı~:ı ıöre iyarlanmı bu1Wl.Dl2ktadır. U~ak husu i bir t ertibat nsıu iyle ltau.la•· 

dıttan sonra nfk.i yaziyete ıelebilmektt'dir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kraliçe Eliıabeth'in ço- iğdir ovasının sulonma.t Avustralya'da komünist· 

lere karşı tedbir alınıyor cuklarr annelerine için Ruslarla anlatma)"tl 

Canberra 14 (A.P.) - Avus· 
tralya Temsilciler l\teclisj dun 
ak~am bir kanun tasa:-ı mı 14 
dakikada kabul ederek ca usluk 
tahkikat komi~yonuna iste:ii~ı 
kimse,}i sahit ol3rak dinlemek 
sa:ahh·etini \'Crmiştır. llı'ırp•en 
sonra· kabul edılen ft;\'\a!Adc 
hal kanunundanberi bıı karr:-. 
süratle kanunlaştırılmıs olan !ık 
tasarıdır. Muhalefet bu mesele
nin partilerUstü bir me~e e o·· 
duğunu _öyliyerek hDkümcti des 
teklemiş \'e muhalefet liderı Dr. 
Herbert Evatt, bilhassa Rııs~:ı
ya kam dikkatli da,Tanılmtsım 
istemi~tir. 
!erce İn"iliZ küçük ı>ren Clıar
ıes'ın h;rkese gU!ümsh·erek li
manın kumandanı AmiNl s;r 
John Edelsten'in elini sıkmasına 
bilhassa ha)Tan o'mıı51ardı:-. 

kavu~uyor 

Portsmouth, 14 CAP) - B·~ 
milyon• do'ar kıymetinde olan 
lngiltere Kraliçesinin yeni y3t1 
Britannia bugUn buradan Prens 
Charlcs ve Prenses Anne'ı, anne 
ve babalarına Kuı.ey Afr'.l:ıı:ia 
Tobrukda kavusturm3k tizr.r • bu
radan hareket etmlstir. Her 21ıı· 
man kendinden emin o\3·ı beş 
yaşındaki kUçük Pre :ıs Charıes 
üzerine kırmızı halı serı:mı olan 
iske'eden tek ba~ına gemi)e r.ık· 
mak ilzere ana Kra~içe~e hU)· 
suzluk etmiştir. 

Çocuk!arı burada annı:nnn~IPıi 
ve teyzeleri uğurlamıs•ardır. Ço-

cuklar ebeveynine 1 layıs:ia k•
vuşacak'.ardır. Limanda l':ens i· 
le Preıısesi geçirmeğe ı;eıe.1 oin· 

' varrldı 

Ankara 14 <ASKA) - l~ 
O\'bının topnıklarımııda l a1• 
kı,mının sulanması içın Rus 
hükumeti ile ev\'elce urılall 
anla~ma ilur.ınc ınahal!ıııdo ber 
iki tarafın müıeharns ınuhen· 
dislerince yapılan tetkikler bit 
mis Ye anlafmaya varılını~tır. 
Hükümet:miı Rus toprakları ; . 
çinde bulunan Serderabat · bı · 
rajından arazimize urilee~k su 
iç=n anlacmanuz mucibince Rmı 
hükümeline veri!tcek paral:.ll\ 
)'arısını tedb·e etmiştir. 

Milhendislerimit mahallinde 
su isale ve kanallarının tdbtti 
işine giri miştir. Pı·ojeler yakın 

da hazırlanacak \'e sulama i•i 
eksiltme) e konacaklu'. 

-------------~-------------
BEYOGLU ŞUBEMİZ 

Hizmetiniıe ı:irdi. 

BU ŞUBEDE 

YENi HESAP AÇTIRACAK MOŞTERiLER iÇiN 

CAZjP AÇILIŞ HEDİYELERİ 

GÜNtÜK 
ve . . 

İKRAMİYE KESIDELERf 
AY R ICA 

HESABINDA EN AZ 

200 LiRA 
Bulunan bir talihli lllişterimize 

: ...... ....................... - L Ü K S : ............................. : 
• • . . 

I B. M. W BiNEK OTOMOBiLi I 
• • . ~ .... ............................................................................................ ... 

İSTANBUL BANKASI 
İstik:ll Caddesi No. 371 

:SOT: Günlük ke~ide n eticeleri her Paıar filnü gazetelerin il.i n sahifelerinde ne~reauecesm·. 

' r 
SECİM ANKETİ VA.TAN 

~ 

ı - Önümüzdeki seçimlerde reyiıılzl kullanacak Dil• 
smıı? 

Hangi listeye rey vereceksiniz? 

3 - Mecliste müsbtkil milletvekDlerinin bulunma· 
sını ister misiniz? · 

4 - Sizce, bizde ideal Basvekil kim olmalıdır? 

5 - Cumhurreist halktan rey toplayarak te(Dse 
kime rey verirslniı? 

6 - Bugünkü tktf dann muhalefete karşı obn 
reket tarzını tasvip ediyor musunuz? 

••. parti, kanJık. hiçbirin 

Evet ........ . 

.................................... 

..................... " ............. ... 

Evet......... Hayır .. -" .. 
(füvam1 S•. 4: SL 1 ie) 

STIÇİ!ll Pnop Gı\ ffiA 1 
Bu ebeplerden 'eçlm p:-o· 

paganda arımızın eklini u. 
manın ı;e \3Zll'etımızın ne1!1· 
ketını gözonündC' tutarak vııp 
mağı ı;c sözlerimizi ö'çlılen· 
dırmenin çok 5ı. m o du unu 
bir kere daha tekrar etmek
ten kcndımi alamıvonız 

ku hem yerinde, hem de ye.r
siı.dlr. Yersizdir, çlınku Ada
na uçak kazasını mUtcakip 
Urfada hır ah. ap köprüniin 
yıkılmaslyle h:ıva faciasındaki 
ne yakın kurban verdik. Eyyy 
bundan sonra karayollarımızı 
birbirine bağ ıyan köprü'er
den de geçmiyccck miyiz? 
Uçak )'Olcusunun m:ıntı~ı bi'l.İ 
dosdoğru bu neticeye götüriir. 
Otomobil \'C otobils kaıaların· 
da ölenlerin sayısı uçak ka.. 
ıa·~~ı kurbanlanna ııLbetlc 
be kı yüz mıs idir. O halde o
tomobil ve otobüse de bi:ı
mh e'ım. 

HOS MEMO - Kafanın güzelliğine bakın avcılar!! 

flabip F.dlp • Tıirchan niı• 
de seçim prop3gandııstnın be· 
nüz birçok demokrııt memlrk t 
lere has olan ckillerı me,·. 
eııt olmadığını ii) lüyor \ e eli· 
Yor ki: 

•Bizim Cumhuriyet ve d • 
lllokraslmiı henUz <:ok yeni· 
dlr. Bunun kı.ıV\'ct'i ve 'Ulr ıl. 
nıaz bir hn1de knlmasını Tıir • 
tnilletlnin sahip olduğu idr .. k 
ve ıık1ı selimine borç uynı. 
:una rağmen memlrlı:eUn i ı., 

e fırsat bekliyen bir takım 
kin~ unsurlar henüz tamııml'n 
hav rı'mamıştır. Kavukları 
tııasıa l"dan alı'la'l 'e slm'.11 

" rın ~ n a '"' n brre ıle do
,, h' fh t r ı 

CUM HURIYEi 

Fakat Utak yolcusunun hak 
'ı olduğu taraf'ar da yok de· 
nemı;z. Kaza raporu kim eyi 
tatmın etmedı. 1ngllizlerın 
Cnmct utakları facialarını 
müteakıp nldık'arı tı-dhlrleri 

YOJ,C'USl'Z UÇ \Ki.\ I' ve yaptıkları tecrlibclerl aca· 
C"uınhurh et ~ ıım or: ba bizim DJI V İılarcmlz ta

kip etmiyor mu? Haydi ha-
n n bir uçak 'o'cl •ıı • 'acı gözU i'e vaıivetin tıpa. 

d d c:ım z an' hyoı du hmır- tıp avnı olmadı~ını kabul e· 
rn 1 t l"bu a ko -ır ··~akla de'im ama an ar da l!ltfen şu 

rl .> t kı i S m' ler Ru ha- hakıkati kabul buyursunlar: 
d t' on !Zilnlerın ı,.,. mO•ahc· E ya pazanndn <müstcri dal· 
d 

1
" 1 tC' t edh or Ha'k A· ma haklıdır) deriz de can pa. 

1 "~ r c· nd ""' rı ucal!a zannda aksini nasıl düı;UnU 
bi me e korlcu,or. Bu kor. rOz? 

YA.0'N ŞAFAK • 
S.o..-ERK.t"N S.tZNı 
AVL4AUK~K 
:.t4NUN/.YET 
KESBl!:TJtt/Ş 
0 L.4 CAK, b Y.. 
Nvz~v/ff.{/ 

::? 
__________________________________ ....; 
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6ENERAl ALİ:~t:UAT CEBESOYWı 

WILHELM KEMPFF 
FİL~!\.RMONİDE t 

Tirilya'da keroiçten yapılmı!) ı öçmen evleri arasında 

Seçimlerin arifesinde Bursa : 

Mudanyada particilik gençler 
elinde, oldukça da sert .•• 

B ur.a civannda dolaşırken, 
dikkat ettim: Bun;anın 

merkeıi gibi, 1negöl gibi işe 
dalmış l er rde parti müna~e
betleri sert, b in H~ ayırıcı e
ki er almıyor. Nü terek \'al.an
da !ık ve hemşe.rillk ıayreUeri 
atır ba .. ıyor. .Mtidan~ a gibi ik
tJüdi .sıkı.ntı içinde olan yerler
de e ayırıcı ruha daha faz.laca 
o•çılde :rast,gelinlyor. Şu da var 
ki Müdanyada particilik .kanı a
ıcş:.i ıençl erin elinde... Ya& ı
lara \'e temkinlilere ancak on
ların eteıizıi çekmek nmesi 
du üyor. 

üdanyada D.P. ilçe başkanı 
Adnan .Hancıot'u da. C.H.P. içe 
reisi Teni Orhan Topçu da he
niız otuz ya ında... Bir :zaman
lar iyi arkadaşmıöJ .. r. &imdi par· 
ti Jhtillif:an yUıUnden aralarına 
b rn so:Ukluk girmi5tir. Yenı 
kuru!an lıfi.let Parli~inin ilçe 
ı:elsi Fahri Alcsel çiftçidir, 45 
l ,şındadu· ... 

Tirilyı'dakl ktrpiç göçmen evlerinden biri 

Demokratlardan on kişi bir • 
raya gelmis. bir 6ir'ket kurmuş
lar, haftada iki defa (J)emokT:ıt 
Mudanya) ad:ı bir gazete çı,;:J. 

rıyorl ;.ı.r, Bursada ba ılıp ge e1 
bu gazetenin m li yükünü ara
larında pay!A&ıyorfar. Halk Par
tı!iler bu harekete karsı gelme
nin çaresini, Bursadaki C.H.P. 
lı And gazetesinde haftalık bir 
Mudanya ayfa J çıkarmakta bu
luyorlar. Bu sayfada Demokrat
ların hilcumlarına kar,;ı ge'ini· 
_):Or \C mukabil hücumlar yapı· 
lı~ or. 

KLÜPTE MÜ~Al\A~.\LAR 

M udanyada deniz kenarındaki 
klupte toplandık. Aramızda 

bir kaç demokrat. bir tek Halk 
partili, birkaç da tarafsız \'ar. 
Demokratların seçım tahmin

leri su merkezde: •Otuz .ekiı 
köyden otuzunda barız. bir ekse
riyetimiz. var. Dığer sekiz köyde 
de taraftarlarımız eksik değil... 
1950 de Mudanya ilçesinde CJI. 
P. ısoo rey fırlı:!ı galip gelmı -
Ur. Ara seçim erde Demokrat Jr, 
bu farkı doldurduktan bl~ı.:ı 
bin faılasiy'e üstün çıkmış.ar
dır. Müdanya Be!ediye seçim e
rıni de kazandık. Bu defa da za
fer bWmdır ..• 

1950 de mevcut 11 ,000 rey f. 

tınden Millet Partisi ya nu 600 
rey almış. Bu defa bu kadar ı.'. 

mı:;acağını. Demokratlar da, 

Halle Parti:i'er de tahmin edi

)'Orlar. 

\'AZAX: 

A. E. Y. 
.. •• İLK .llEKTEPTE 

POLİTİKA 

o emokratlar, C.H.P. n in ça· 
l ı~ma tarzından şıka>et e

diyorlar. Kadın kolu, gençlik 
ko'u demekle kalmamışlar, po
litikayı ilk mektebe okmu5lar, 
minimini ~ avrulara ddıtılan 
hediyelerin üstünde C.H.P. dam 
~a ı. aralarında parti propa. 
ganda ı val'mı . 
Aramızda bulunan Halk Par· 

tili genç bu tenkidıeri ükunet· 
e karşıladı. Dedi ki: 

- Bir noktada hala clmis 
olabiliriz.. Biti tenkld edin, ikaz 
edin, bö~·Je bir hatayı bir daha 
ryapmı)•lım . Karsılık!ı tenkld
den maksat da bu değil mi? Y:ıi 
nıı tenkid yaparken. iyi tııraila
rı da inkJr etmeme i... ..\I~ ela 
ben ,:\ludanya Be'e:diycsinı!l <ı·· 
lı ma'arını beteniyorum. Aksak 
noktalar da olmakla l>e;abe!' •.. • 

tşstzı.iK 
\'E DE\.ASI 

B ir noktada bütün partili er, 
l\ludanyalı sıfatiy e lttifa'k 

ediyorlar: hidanyada lşsiz.'ik 
\'lir. Ze)1inden ibaret olan tek 
mah ul. de\•amlı bir geçim imk -
nı temin etmiyor. Bu ene h iç 
zeytin olmama ından korku'u
yor. Tek fimit; sürekli surette 
devam eden siddet'i ~otukların 
Komajın denilen aeac; kanseri 
hastalığını ortadan kaldırma· 
sında ... 

Eskiden :ııudanyada ipekçilik 
\ armı5. Ortadan kalkmış, balık-

çılık ileriye gidememiş. Mtidan. 
yada mevcut inhi ar depo u bır 
i 'etme haline çe\Tilirse:. Mu
danyalı'ardan bir kı mı iS bu a· 
cak. şehir daha genişçe nefes 
a arakmış. 

Yapılan yeni i kele. ı::iiıel 
:'lfudanyada yeni bir kadere dog 
ru ba.,Jıca ümit noktasını teşkil 
ediyor. Bu bke'e i'k önce 800 
bin liraya ihaTe edilnıi~. ::oııra 
j,Avelerle 1-600.000 liraya \•ar
mış. İn~aatın bugünklı se\•h·esi 
hakkında Demokratlar'ıı Ha1lt 
Parti i vatanda~ arasında füdr 
ihtilafı çıktı. Dcınokrallar ı~ı.ı 
normal surette ) ürüdUğünden. 
on 81 kazık tamamlandık 1 1n 

\·e: \inçler gelip takı'dıktan. on
ra her şeyin pek iyi yüriiyece«i 
ne inanıyor'ar, Halk Parti li ıtr
kada i e inşaatın sekteye ıığ· 
radığı ve ilerlemediği kanaatin
de ... 

Dar hatlı Mudanya - Bur a 
demiryolu bugünlerde sökülü
~·oı-. :'\fudanyalılar ara ında "il 

iimil \'ar: Günün birinde belki 
:'lludanya t:eni" bir demiryoliy-
e ana demiryolu ebckemize 
bağlanır. fstanbulun bir kı ım 
yükünü çeker \'e Eski~ehir 
\'arının ı;manı olur. 

Adil Korkmaz 

'ludanyaya gitmiş iken. T.irll 
vaya kadar uzandık. Orada bu
lunan ve: acı şikliyeıler davet • 
eden kerpiçten ~apılmı göç. ' 
men e\'lCl"ini gördük. Re ımıer 
aldık . Dönü~te de Bur a ch·a. 
nndaki mükemmel hilrrıyet 

evler"ni dola~tık \'C aradaki 
farkı ;;ör{}ük. Bur anın giiçme•ı 
evlerine dair toplu bir ~ekildc 
resimli b !r 1l"Öporlaj ha1Jrlıya
ca~ım . Bu itibarla Tiri'yanın 

<De:\'amı Sa: '7 Sıi: 6 da) 

(Bap 1 Dncücle> ~ 
'1 - BuefuıkU muhaleletin iktidara kar ı olan hare· 

ket tarzını tasvip ediyor musunuz?~ EYet ........ . IIıyır ........ . 

-8 - Siıce ıetocck Mecliste kaç D.P. il, kaç C.R.P. lL .. .. ... . 
kaç Köylü Partili, kaç Müstakil bulunacaktır? ..... . 

SU den 

D.P. 
K.P. 

C.R.P. 
C.l\I.P. 

...... :\Iüstakil 
Vlll) .. etinlzl:tl adı: ......................................................................................... . 

lsJ.nı, O)'ldl: •••• • ••••••••••••••••••••• ••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• ••••••••••• 

Adtes: ......................................................................................... . 

1\leslek: 

.Erkek, kadm: 
·························································································· .......................................................................................... 

• 
CH&J u.rfıana~ aıttaeı "atae raıetut lıctm f.ıı.kett • lttlJl,•l> Juılması rica olııaar. 

ctatın ve adresler tamamen mahfu2 kalacaktır.) (42) 

.'funus Veliahdinin katili j 
idam edildi 

Tunw H (ANKA) - Geçen 
aeııe Temmuz. a~,nın blda~·etinde 
o'diJrOlen Tunus Veliahdı Prens 
İııettin'in katili bu sabah Tunu~ 
hapishanesinde idam edilmisllr. 

Rusya'da bir a%il 
Moskovı 14 < A.A.) - Giırcis

tan Yükıek $Cıra Başkanlığı, 
Plinlama Komi yonu Başkanı 
Semeno Ko taria'yı ,·az.ife·inden 
affetmiştir, • 

Arnavutlukta yedi kişi 

idama mahkum oldu 
Par!! 14 (AA.'\ - Arnavut'ulc 

Tel:nf Ajansı-:ıın bıldlrd•iine 
cöre, Tiran mah):eme i, ~aban· 
c• devletler adu·a casus:uk yap. 
.makta ıuclandırı·3n 7 ki h·i ölll· 
me :rrıahkftm et~htir. 

Kanada Türkiye'ye 85 

askeri kamyon 

gönderecek 
Ottawa 14 (A.P.) - Kuıe)· 

At!antik \Pakb teşk!litı karşı· 
lıklı yardım proaramı dahilinde 
Kanada ordusu, T Urkive'ye "3 
tonluk 85 adet askeri kamyon 
yollıyacaktır. Kamyonlar Türki· 
yeye ~rontreal limanından 2 haf 
ta sonra hareket edecek olan 
Retaine ıi'ebiyle yola çıkarıla
caktır. Kanada, bu ay başında 
TUrkiye')'e 100 kamyon yolla· 
mıştı. 

Oslo'da bir cinayet 

Oslo 14 (A,P.) - Norveç'ln 
dünyaca tanınmış cbuz kralı• es· 
ki dUnya patinaj sürat şampbo
nu Oscar Mathisen 66 yaşındaki 

Radyoaktiviteye tutulan 

Japon balıksı gemileri 
'fokyo 14 (A.P.) - A ahi ga. 

zetesinin bildirdiğine ı:öre üç 
Japon balıkcı ı:emist daha J a· 
ponya'dan 880 mil me afede 26 
l\larlta yapılan Hidrojen bom· 
bası tecrübe inden hasıl olan 
radvoaktif tozlara tutuımus'ar. 
dır." Halen Japonya'ya dot::ru ~·ol 
almakta olan ba!ıkcı gemilerinin 
mürettebatında radyoaktivite bu 1 
lunmamaktadır. Fakat gPmilerin 
ba71 yerlerinde radyoaktif tozlar 
vardır. Gemiler O aka limanına 
vannca derhal kontrol altına a· 
hnacaklardır. --kansı Siırid'l tabanca ile \'ura· 
rak öldürmUş \'e arkası:ıd:ın in· 
tihar etmiştir. Eskl şamplyon 
65 ya ındaydı. 

Yazan : FİKRİ ÇİÇEKOGLU 
t.ıanboıl J ilarmonl D•rndlnln ı. 
:-.·ıun. 1914 Pfr •mlıl' tunu S:ı r:ıy 
•İn•muında ıutlpledltl 8 ıncl en· 
lonlJ; kon rr. 
Ork~sıra: 'ithir Orkl' tr~<ı 
Orkf'•tra ~il: C'•maı Reşid r. .. v 
Solhı : PIJ1lnln Wllhelın Keıaptr. 

---U
İ tanbul Filarmoni Derneğinin 

tertiplediği 8. si abonman 
senfonik konserıne bü:>ük pi~a
nist Wılhelm Kempff olist o· 
!arak katıldı. Proğramda bir 
senfo:ıi ıki konçerto vardı: J. 
Ha~dn'ın So majör Xo 9t sen 
fonisi, J. S. Bach'ın La majör 
pi)3no konçertosu \'e W. A. 1\lo 
z:ırl'ın Do majör :-\o 21, K. 467 
piyano konscrıosu .. Cemal Re
şit Re} Yugosla\'yad:ıki sanat 
gez.isinden henüz. dönmüs hu
lunu~ or. W. Kenıpff'le istan
bulda kar~ılaşmak \'e bu kon· 
seri idare etmek içın oradaki 
.se~ aha tini de galiba kısa ke ti. 
( Dderli müıls) enin Yugosla\
) a konserlerine ve intib:ılarına 
aıd bir ) azıyı yakında gene bu 
sut unlarda la) ınlayacağız.) 

Ha~dın·1n Sol l\Iajör senfoni i 
henüz bu me\·sımde orkest 

ranın reoertuıırın:ı !!in11iş bır 
e erdır. Taksim Uelediye gaz.i· 
nosunda \erilen Pazar konserle 
rindcn bırinde bu senfoniyi 
ilk defa dinlemişi ik. Temb:ıl 
senfonisi adıy'e ~öhrct alan bu 
be tenin son çalınışındaki başa 
1·ıl ı belirtmek i ... tcriz. Ağırbaş· 
!ı bir gir!.,tcn ~onra .\ dagio Can 
tııbile'<len sonraki Vı) ace a~sai, 
llaydn'in nıusikı inin ~uze' bir 
örneği... Andante. o ı:ok tanın
mıs teması \ c rnriyas) onlari) le 
senfonınin orta kı:;mını hakkiy 
le doldurul or. :.'.Ienuetto'~ u ta. 
kip eden son kısım Al'c~ro moı 
to canlı \'e harekelli bir ritmle 
e eri tamam ıyor. Ha)dn'in ~en 
foni inde Cemal Re ld, her C) i 
yerli ) erinde ve tabir caiz c 
tam doıunda bir idare ile dik
kati "'Çekli. Orkestranın çeşitli 
srupları birbirine sıkısık ıya ba~ 
Jıydı. Orke ıra mütecanis bir 
5es tooluluğu halinde idi. De 
nılebılır ki llaycln senfoni•in· 
deki hu titızlik ve .bu ka~ naş
ma, biraz sonra bü;, ük solıı;tc 
l'Slik 1çuı bır hazırlıktı. 

Bach'ın konçertoları, kon~er. 
ıo kelımesinın ifade etuğl 

mana~ :ı upaııp u} gun olarak so 
1ı un orkestra ile cöy ölçüştliğu 
'irtuoz. u~unu orta}a atmasına 
'e ıle olan be,tcler d<.'ğıldir 
Bu c-erler, husu h 'e 

D:ıch'ııı konçertoları daha ziya 
de samimi ai!e toplantıları sı
ra ında <:a ınan eserlerdi. Mu
siki ::onUllUsli amatörlerden ku 
ru mu$ bir ) a) 1ı sazlar orkest 
ra ı azına ırıhenen bir \'ıyolo 
nist 'e) a kli'ı\ sen iste e~lik eder 
di. BU)ük Bach'ın La majör pi
~ ano konçertosunu bl:i:> le bir a 
ı e topluluğunda)mışız gibi din 
ledık. Şehir orkestrasının yaylı 
atları ortasında so ıst, Baclı 

geleneğine sadık kalarak ) aylı 
saz. !!ruvu ile ancak başbaşa bir 
konu,ma denilebilecek samı
nıi hir dille konçertoyu dinlet
ti; azının \'e çalı$ının sa~ladı
ğı ilsıünliığe güvl!r.erek hiç hlr 
\'&kit "ÖZ. kama~ıırmak yoluna 1 
«apınadı. Gerek Wılhelm Kem 
pCC ın çalısınılaki \'e gerek 
Cemal Rcşid'in anlııyış ve ida
resinde böyl bir eseri elbirli
ği) 'e ifade etmek kaygusu ha
kimdi. 

Mozart'ın Do major K. W. 
4fı7 pıyano ko~ertosu li8j yı 
lında bcstelenmişlir, pi) :ıno 
edebiyatının pe.k meşhur bir e 
seridir, İlk ,\llegro'da canlı bir 
)iirü~ils \"e s:;.,as karakterinin 
hfıkim otciuğu musikiyi gereğin 
ce ifade eden pı) anist, Andan· 
te 'de sadeliğın son haddine 
vardı; ) er )'er ~lozart'ın adeta 
bir irtical musıkisi havasiyle 
sardığı mıasajları a~ nı ruhla 

dinletti. All~ro vi\·ace as~al'de 
biıyük bestecinin kabınıı sığnıı 
.}an ne 'esini karşı konamaz bir 
unlılıkla orkestra ile elele di· 
le gelirdi. 

F armoni Derneğinin bu kon 
seri, bü) tik bir olıstin katıl· 
masıyle listün bir değer taşı
) ordu ~·akal Şe.hir orkestrası 
ııın ha arı ı da 'bu boy bir sa
natkara e likte Ccmııl Reşid'in 
) liz.lınü ~üldüre<:ek de erde idi 
Bir an beraberlikten a mayan 
orkestra. sofüte istediği imkan 
laıı \ crdı; 'önlünce ça'mak ve 
çalı-şını de crlcndirmek rahat· 
lığını sağladı. Konserin sonu 
bir muı;ikı şenlii:i havasına bü
rtiııclli. lle) ecanlı alkışlar so· 
nund:ı clefn arca sahnede görün 
mek z.uruııda kalan Wflhclnı 
Kcnıpff; Moıart musikisinin ha· 
'asını bozmadan, hatta bu mu· 
slkb i de\ :ım ettiren bır bu~us 
\ c incelikle zene aynı bcstcci
nın La majör sonatından (Roıı. 
do • Alla turca) ~ ı çaldı. Tilrk 
l\larcı adt)'lc şohret a an bu 

) erındc bir h:ıtırşina lı~"ı ci: 

• 
NEDiR 
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Pasa'nuı anlattıkları .,, 
r 

Halil Paşa diyor ki: <cBekir Ağa bölüğünden kasmanın ne kadar müıkiil 
tehlikeli olduğunu biliyordum. Ölmek mukadder ise ölecektim, fakot vO 

hainlerinin gözleri önünde idam sehpasına gitmiyecektim. Kararımı " 

dim, her ne pahasına otursa olsun kaçacaktım.» 

L-----
11 .utL PAŞA~IS 
CE\'ABI 

H a'il Pasa, ingıliı :ıabıtine 
)azılı o'arak asağıdaki ı:e. 

\ap':ırı \'Crdlğinı söyleıni~ti: 
a) Yaplığımız. anla~nı:ı hı iı· 

fına grmeııi erin, orrlunu11 harp f~ ""-' ' ·• i' 
etti~i nıınlaka dahi i.1de ısvan 1 . , 'J 

• 
o:lcrck gerek menLil \ <' gerı 
hizmellerını tch ik" ı.: sokmJ· · 
'arı 'e gerekse birin~i hatt• ha .r-...;;;;;:t~i 
rekatı zorlamaları Uzerir.e 

1
~ 

se lfıh Ermeni çete er.nin inı· \ 
ordu mıntakam dahi incıe mii· • ' ~ 

hası \e Ermeni'erin uzaı. nın d ı· .. 
takalara gönderl'mesi eMrınl V , 
\erdim. Çetelerin im'1J::ıında \e \ 4 Ü 
muhaceret esnasında btr çok 
ö'ümlcr odu. Bunların adedi 
lıç ~üz binden daha mı cksık, 
yoksıı daha mı !aı a tc.sb:t e. 
demedim. 

Halil Pasa 

ma teşebbüsünü menetmez!! rn. 
Bır zabitin kendi ordusuna ka· 
tılmak arzusunu ta':lıi bulu. 

b) Bağdat ve Mu:ıul ci\'arı-ı
daki asirel er, düşman servis· 
!erinin tesiri allında is)an et- runı. 
tiler, bunların da imha ı emri· llı\LİI, PAŞA BEKlıL\Gı\ 
nl. \·erdinı. imha edılen erı say BÖLÜGÜ~DEN ~ASIL 
madığım için adetleri hakkın. 
da bir fikrim l oktur. Kı\Çl\ll~TI? 

Ha'ı' Paşa~a her türü teh
!ikeyi göze a'arak Bekira

sa bolüğUoden kaçmasını icap 
ettiren daha başka eb~pler o· 
un o'madığını socdum. Şu cc· 
'abı ~erdi: 

- Esasen gizlice gelen ha. 
ber'erden istanbu' hükumeti 
i e İngi ızlerin hakkımda neler 
düşundüklerini ö~renıniştlm. 
İngı ız z.abıtınin getirdiği it
ham dolu sualler ise beni bus
cUtıiıı kuşkulandırdı. Daha son 
ra çok emin menba ardan al
dığım haberlerden. pek ~akın· 
da Divanı Harbe \ .?ri l'rcıt kı
sa bir isticvabı muteal:m :dıı'lıa 
mnhkum edi'eeeğiın \C idam 
kararının derhal ınf z o'ıınaca 
ğı anla~alı) ordu. ingı 17. e: 1s
tanbul hiıküıı etini t:ız· ılt rdı
vor ar.tlı O günlerde ~ ;rdc'ııda . '{ . 

bcr er geliyordu. .\ 
ben de hizmet edebı'ır 
tanıma faydalı olabı ird 
nıak teşebbfislinUn çok 
li o cluğunu bl'ıyorduJll 
nıuka<lder ise ölecekti!'\ 1 
' atan ihainlerınin got 
nlindc idam schpasınll 
ccktım. Kararımı \·erd 
ne bahasına o~ursa oıstı 
caktım. Eksık o ması~ 
kadaşlıır rla yardım eti)! 
dakar arkadaşlardan 
Şadi (Emekli AlbaY 5~ 
dl Artuğ) efendınin ıı •• 
tıbat sa~esinde 1919 ~~ eş 
A~ustosu 8 Ağustosa. d 1. gece Bekirağa bölüğllll'Jl ' in 
tım. Yanımda Kuçilk 1 vardı. Ertesi gUniı :SO r• 
gc dik. Orada haıır 11 
tamamladık. BursanıP tr 
Yenişehir taraflarına g~e 
tık kurtulmus, hürr... 1 rd 
\'uşmuştuk. 

Bundan sonrasını bCO 
!ıyorcluın. ll~Jı' Paş:t.n1~ 
sı hadisesi ıstanbul 
mühim bir kısmını \"~ 
atını memnun ctmış, 
kumet ıle yabancı ı.c 
\etlerini bir ha~ li te ;)r 
milştü. lliikumet ile 
pre tıjlennl koruyabilıt: 
Halil Pasa ile arkada r 
kalamak maksadiyle t.e 
ya baş vurmuşlar, h' 
len bütün tedbirleri ~ı; 
ta tereddüt etmemiş'~ 
kat iş isten geçmişti. e :rı. ışt 

Halil Pasa sözlerin uf 
ederek dedi ki; 

1 
- Izııik dağlarına ;~ 1 

\akıt, Bursa kumand811e 
arkarlaşını ve dostulll J)J aya 
mi Be) e bu'usarak .ı\~d ara 
kı hareket tarzı hakk1 m1ş. 
,are etnıek \C ona ı;öref ının 
rar almak istemısti!Il· ı; 
tarıh erde kendisine ı!ld 
mamız. imkAnsıı gıbi ı 1 

du~um dağdan kendi dını 
mektup ) aıdım. f Pte 

(Ve\~kad 
--------- De 

t-4~ ti :4 .sı 
~ .. ıarı ıı 

TiYATROLAR -ı 
----------------------* bEHIR TlY.r\TROlil ım.uı KIS-

;\11 - Pazıı.rtt.sl'den başka htr gece 
21 de, razar matlnu 15 30 da 50KAI\· 
·r \ - Ynzan: Elmer Rlce. Ttlrlıç~l 
Asude Zeybekolilu - Tel: 42157. * ı.EJllJt TiYATRO U l\ll~lEUI 
RIS~ll - 6all'dan basıt" ile: ı:ece 
21 de, Pazar ıı;Undüz 15 30 da ım.
l.EK HA"'IMl'li Ki K \ SÇ&.lt.1 • Ya
ıı:an: Loulıı Vcrneull TOrkcesı: Bur
han Felek - Tel: 404ro. * F.llİR 'l jy \TRO u ıaılsiısü 

* StlMER: 'tel: 428SI - Oünanaız 
Pahl,e. * ŞAN: Teı· son2 - Bonzo :.ıa~·
mııuun :-.ıaceraları . * TAKSİM. leli 4319ı - İıtlkl~l 
U11rbl. * YlLDJZ: Tel: 42847 - Kurtuıue 
Daklkaıı. 

IST\'\Bf 1 clm:rl * ALEMDAR: Tel. 23G83 - Sam• 
ıson Dallla - Dört Fahişenin Roınanı. '* AZAK: Tel. :ı:ı.:ın lhtlrr.ıı Kur 
bani rı • Klmon Şıırlo istımbul'da. * ÇEMBERLİTAŞ• Tel' 2'l513 -
Alevler l çlnde • Dikenli Gül. 

, t ı~ 
oyu 
l 
ıkla 

En büyük dertlerden biri olan 
AGIZ KOKULARINI yok eder. 

Etrafınızdakileri 

rahatsız etmemek için 
yemekten çekindiğiniz bazı 

şeyleri istediğiniz kadar 
bol bol yiyebilirsiniz. 

1 
BOLl'MÜ - Perşembe. Cumart ı 
ve Pazar nat 21 de, aynca Paıar 
15.30 do. l 'A ı .ı Ki'- • Yazan: Jacqu· 
c:ı Deva!. '.J'(lrkçuı: ihsan Boran. * Gıt:SCl.İK Th.ATRO:.U - llO
\F.R ~OLU - Komedi 3 perde - Ya· 
un: A. A. Mllne - Ttlrkçcal: M. U.ı· 
rlan - S&hnere koyan: A•nl Dllll il 
Salı, Çarşamba ıuare 20.30: Ç&rOflm• 
ba mıı.tlıuı 16 30 - EmlnOnU Öıorenct 
Lokaltndc. 

* BUL\'AR - Ebed• Aşk - öıum 
Kalesi * ~tARMARA: Tel· 23860 - Sam-
6011 Dallıa - D<lr~ Fahişenin Rom:ını. * MİLLİ: Tel· 22962 - .A$k .-o Ze· 
hlr - Üç Ahbap Çavuşlar Elmas Pc• 
ftndc - Mlan Ynrckll Silah ör. 

As. İhtiyaç ıçin 230 ton Sığır eti kapalı z:ırrı~ 20/~lsan/ 
954 ı;ünü saat 15,30 da .'llalatya As. Sa. ,\ '. Ko. da satın alı 
nacaktır. Tahmin bedeli 379500 Jir:ı. geçici teminatı 18!130 li
radır. İşbu Sığır eti 100 \'C ı:ıo ton olarak ayrı ayrı iki istek
liye iha 'e cdi 'ebilır. 100 ton Sıfır eti bede'i Hi:l 000 Ura, gc· 
çici teminatı 9500 lira. 130 ton Sıtır eti bedeli 214.500 lira, 
ı:ccici teminatı 11975 liradır. artnanıe i komi yonda gurülür 
'rektlf mektuplarının ih:ıle saatind<-'n bir aat cwe'ıne kodar 
komi :;ona \·erilmesi. <894 - 38i9) 

* s. ihıiyaç için 6 ton birinci ne\'İ çamasır sabunu ile 6 
ton pirınn. ikinci nevi çama ır sabunu kapalı zarfla 3 5.954 
pazarte 1 snat 16.30 da İzmit' Yurıic:I Kışla As. Sn. 1. Ko. da 
satın alınacaktır Birinci nevi sabunun kilosu 170 kuruş, ikin 
ci nevi sabunun kılosu 13:-i kuru : htr ikisinin ı;:eçıci temina
tı 13i2.5 liradır. Şartnamesi koml.;yonda "Örillur Tcklir nıek 
lu plarının ihale .saatinden bir saat e1 \eline kadar kominyona 
\'CTilme i. <999 - 4383) 

* As. ihtiyaç için 4000 ton lın~·lt kijmürii kapalı zarfla 3 ma· 
yıs 1954 paurtesi saat 16 da Gelibolu As. Sa. Al. K::ı. da satın 
alınacaktır. Kimyevi C\'Safı haiz tahmin bedeli 140.000 1ira ge
çici teminatı 10500 lira hlkemi evsafı haiı tahmin bedell 124.000 
lira geçici teminatı 9300 liradır. Şartnamesi komisyon ve öğle
den evvel Ankara, İst. L\'. A. llAn kısmında ı:örülllr. Teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir saat e~'Veline kadar komlsvona 
\'erıimesi. (938-UlO) 

* ,\llJ,\~OlER K .\H \(; \ • O~e· 
ıerı uat 21 de. uumarte ı, Pazar 
matine ı.5 te cm \1,1 K \R.\hOl.ll 
Tel: 43134 * \'t::\İ sı:.s oı•t.nt:ıi - 1el 
49:ıı;g: l'SKl 11 \lt \ <:1111,nKt.:\ • 
Opcıct 8 perde - Her ı;ece 21 de, 
Çarşamba. Cumartcal ve Pazar ma
tine ıs te. * KÜÇi. K .,.ıma: - Çars mb:ı· 
dan başka her sece aaat tam 21 de. 
Bali, cuma talebe matın 1 '"" Pa· 
EOı matine saat tam 1'7 de cıs" t. r 
\'~R - Pire• 3 pudc • Ya n• Fro· 
derllı: Knott - Çeviren: Tevfik Saduı
lah - Tel· 40276. 

SiNEMALAR 

tn:l'OÔLU ctut.rl 
* AL KAZAR · Tel• 42~82 - Sarhoş * AR: ret. 443:14 - Kaldınm Yos· 

malan. * ATLAS : •rcı: 40:ıs;i - OunkU 
Çoculı: . * LÜ'KB· Tel 40380 - Klmon Şıır· 
ıo iatanbul'da. * ELHAMUA - Se•ıılll Caırua -
Sefahat Kurbanı. * 1NCİ Tel: 84395 - Hıçtırılı:. 
* İPEK: Tel: 44289 - Bombay Ma· 

ccraıan. 

* LALE: Tel: 435!1.5 - Kaldırım 
Yoamaıarı. 

'* MELEK: Td. 40868 - Dahar 
Yıldt7.lan. * SARAY' Tel: 41656 - Hürrırot 
Anah uı.rıarı. 

* "'l.""ENI: Td: 2S892 - Alevler için 
de - Dllı:cııll ouı 

K,\lllKOV clımı 1 * IL\I E Tel: 80112 - M-mııu Mey 
\'il - CAııller YatAl';ı. * OPF.RA: Tel ll-0821 - Gizli Ya
ra • Kar11nıı1ı: Yc.llar. * SUREYYA : Tel• 608tl2 - nama· 
dll Oda Yok • Ol'nlzaltı Harbi. * YURT. Tel: 60~44 - Altın Ok • 
Kanlı 1·arıs. 

*** * ı.C \L.\ nt'7. iti,\"{ l - Rcı 
al.şanı ııuare ıı 30 da. Parnrı.e ı. 68• 
ıı, Perşembe. Cuma sa t 18 de ten· 
zllltll hıl;ı: matlntlcrl. Paur 17 dt 
matlnl' 

KONFERANS -, 
'-----------------------* l6t.anbul kOl•ür konf~nın!larınm 

•onunc:1.1ım bugün ua~ 17.30 da Dr. 
\astı \"t'ner tarafıııd:ı.n Kan•er ., 
·ı edıwl imkfınlan• mevruunda vrı· 
leccktlr * BugUn aaat 17.30 da Teknlk tl
nlvrr&lte ıtonıcrans salnnundl\ il•I\· 
t~t Kemal çacıar tararındnn •S!'r.
mı:ı: Nereden Gctdl Nereye Oldlyor•• 
me.-z.ıunda blr konferans ,·~rı.<.'<'-.k· 

tir. • 

1 TOPLANTILAR 

~-* •.'\vrupa n Dllnyn Pedcra ropu 
t'lkrlnl Yayma Cemiyeti• 16.4.llS4 Cu· 
ma cUnü uıı.t 17 d" •Galatasııray Ll-
&e$1 onferans plonunııa m na -, 
şalı bir toplan ı tertip etml5 lr Toıı 

ıantıda. Doc; Mahmut R. Bellk Dr 
EdlP Çt' lk, 1 met Giritli, Avrupa 
nırıı m n na7.arl ve pO?.ltlf cepheleri 
üzerinde ltomı acaklardır. 

YARATAN SAB\J~ ıa, . ~ 
Cilt lıakıını için husıı'\1~ ..., 

formülle imal edifeıı. r ,ı ~~ 
Tuvalet eabunu cild 1."~I ~ 
sizli kalan giilelli~iıt1 1 

f'llfl <lana çıkarır ..• ha) 11 
yaratan bir cazibe ,e 

* ~ BOL KÖPÜKLÜ - NEFiS t(O 

,_ -
Ko u Yolu YardımtaŞ~d' 
Kalkınrlırma Dernell 
Derneğimiz ilk hefetl 

aıı~e konı;rrsl 18 4/0s' 
lınU SHt 14 te ocrrıe): ~ 

ladr. ) apııacalı:tır. EJtSC~ • 
uadı ı t.akdlrılc ko~ 
>nzar ı;UnU a:vm uat # 11 
le yapılacl\ ından o.zııı:>tl 

ileri rica olunur_ 
l'ılüt~ebb!J 

Ru:tnaınc: ~ 
ı - Konı:re dlranı ı;e( ıı 
2 - Mtlteşebbıs heYt~ 
• çalııma raporu, ,e< Harp Okulunun 320 senesi mezunlarına: 

19/~lsan/!l:.l-l Pazartesi günll saat 16 da Harbiye Ordue. 1 
vinde toplanılaca:ından ıınrp Okulunun 320. sena ·i mcıun· 
!arının 50. Cl neş'el yıllarını kutlamak Üzere hazır btıltınma•arı 

(1051 - 4628) 

3 - Yeni idare heret111' 
4 - MUraklp \e ha)5 

•anı aeçtmı. 

~ Ol' ekler. 

Sah h k T rakföf 
P. T. T. Genel Müdürlüöünden 

Dört cins kablo kapalı yazılı teklif alma surctile satın 
alınacaktır. 

Buna ait şartnameler Ankarada PTT Genci 
1stanbulda Telefon MUdür!Uğli \'Cznelerinden 50 
isteklilere verıleceğl ilan olunur. <36i9) 

MUdürlüğil. 
lira bedelle 

55 be) gir kuwetindc ~~ 
lı~an Mac Cormik trııt1 

1 

birlikte 4 tonluk römorl:ı.ltl 
~arme.s tipindeki sapan1', 
cele satılıktır. l\IUracaat:; 
Orhan!) e caddesi, UJU.S 
nesınde is:ııAiL. 
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Sadun TANJU 
•• 

)apı lıyor. Tıpkı bil~ a o~ nar ılbi. 

da gö tcriyor ki; c ki iktidar 
tedbirleri C\"\'eldcn almaktı k~ 

Zaten ~eı;enlerde, buna ben· 
ter bir h dise~e ısahlt oldum 
du. Btr Halk Partıli hatip ay. 
nen öyle bağın)ordu: 

•Verem aşısını neden halkın 
a:ı ağına kadar götürü) orlar'> 
Çünkü bizım zamanımızda b~ 
lüz.um asla ) oktu. Demokratlar 
h~lkı \"ercm ettiler. Simdi de 
cuya tedbırini al~orlnr, 

Halbukı, Meşe oyunu )&Sağı 

il 
1 

sur etmezdi .• 

Bunu, iki Parti ara ındakl gö 
rUş ayrılığını, • sıra ı gelmis· 
~en. belirtmek içın )at.ıyorum. 
~u '\tcse Oj ununda bile, iki par
ti tamamen 7ıt kanaatte bulu· 
:nuyorlar. Biri s ıhhatı unıumln~ 
bakımından tehlıkeli görmÜş, 
kapatmı : diğeri şeker hasta: ı· 

ına bi'e iyı :ell}or demi~. aç. 
mı .. h isi mi. ben ~ize su Oj u· 
ııu bir ~(izci tarif ede\ im de, 
kimin haklı olduğunu a) ırmak 
ıie düş Un. 

Sadece İımlrde, bu O) Unun 
O) nandığı 20...25 kah\·e var, de. 
dım. Bunlardan biri, E re! Pa· 
şada, Mumcu kah,·csidir. Mum· 
cu kahvesinin e kiden kötü bir 
~hrcti varmış. Serseril('rin, be
lalıların, kabada),ların Ussillha. 
reke~i tibi bir ) crmi~. Zamanla 
dlizelmlş. Şimdi orta okul tn· 
!ebeleri bile de\"am cdeblliyor. 
!ar. 

Kah\ r.n in arka kapı ından 
bahçe) e çıkılı) or. Burada, ade. 
ee ü tü çimento\ la kapatılm ı ş 
~le,e oyunu sahası 'ar. Meşe 

O) unu, 12 metre uzunluk \ e 
3 metre geni lıkte beton bir 
saha Uzerindc O)"llanı) or. Saha· 
nın etrafında dört paı-mak ka
lınlığınL - tahta bir ÇCl"(C\'e 
\'ar. İptida ı bir bilardo masası 
gıbi. Zaten bu O\ un, 'erde ,.e 
elle oynanan ıı ·r b1 Ardoclur. 
Eğe ha~alısinde, bır asra ~akın 
hır zamandır o~ nannıaktaj m ı . 
BılArdonun tarihi daha e ki mi 
dır. bılmiyorum. 

\ ' Af A N 

GRiPiN 
olmak faydalıdır . . 

• ,.e !oğuk at~ı nlı~ından 
ba· 

MİDEYİ BOZMAZ, KALBİ 
VE BÖBREKLERİ YORMAZ. 

ı •1 arı ıı: un ıu ı ı . - ı~ rna iZ~ l . L. - .s ~" il T ı... ı on ıcr-
11"1ed•n r 71.ıı l>~l:rr k•llnı f' l ( ID her cil n %0 lı oroı Llınır 1 

OOKTORtAR -,~ 
OOK'fOK <.;JPRU1 _ <.:ılt, Saı;. 01"0'.\IOBIL PAZAIU ~ Oıom•>· 
Zühre\"! ı.fü~hassısı lieyo ıu , f bil alınır satılır. Tel: 4.-735. Tak 
Posta Sokak Telefon: 43353• ısııl' Yenişehir Serter Ömer~ 

Or. AB1MELEI: - Cilt ve Zllb· 
' revt bast.lı.klar Mfitetıassuı 
Beyoğlu. htiklll Cad. 407. Tel: 
414-03. 

Dı\UIJ .tn: 1\1 ÜTF. IIASSISI 

isTiBAH ÇA'.\JA m r \RRi· 
KASJ - Çamasırlannızı ~ ıkar 
iltli ler. Adresinize ı;etirir. 
Ferıköy 81268. 

~1.\llPF.\"Klm :Elektrok:ır· TER< (\ n; - fngil"zccdcn. Al· 
d•oğram. Cumartesi o,;lcden 1 miıncndıın TilrkçeyP. mUracaat: 'I 
onra ha talara mrccanen ha- .F.:LEKTTIOCIN Hnrb"je Tel. 

kılır. llarb > e ll nl!ı kar ıızi 87735. 1 
:\o. 82. 

EML IC 
1 OR'l'.\KÖ\. 1DE - 467 M2 üıc· 
rinde hllen tütU n depo u satı. 
lıktır. Tel: 22087. 

J)E\' RE!\' SATILIK - Telefonlu, 
mobi 'yalı yıııhane. Sırkeci Ada
han :\o. 22. 

.KO:\J<"ORl.U DAİRELER - 225 
ilA 275 Ama,ııtköy Eğlence so. 
kat 35. Telefon 36167. 

~.\Tll.IK TAKSi - Yeni Ja tık· 
terle. Unkapanı Ha)dar Kerplı; 
sokak No. 7 :)'e. .::;_ _______ , __ _ 
.SA1'1LIK ŞERİ1' oı~sn:RI: -

60 tık 3.5 bc~~ir motorlu. Un· 
kapanı , Ha}dar Kcrpıç sokak 
:\O. 7 \e. 

SATii.il\ .. AÇ J ,E\ 'Hz\l,AR -
'Ku lıınılmış. Unkapanı, Hay r 
Kerpiç sokak No. 7 le. 

Akçadağ Sultansuyu Harası 
Müdürlüğünden 

ı - Haramızda ça 'ı~lırı mıık llıcrc 7:'\0 'lra harem dı ı 
aylık ııeretli in aat kontrolorıüCUnc m§aat mUhcndısi \eya fen 

memuru alınacaktır. 
2 - lsteklı!erın a kerliğini yapmıs o ması m •cb.ıri hıt· 

meli bulunma ı Şantiye ' e mukn\ e e) i ) lıriiyebl'ece~ıni tc\Sık 
etme i ve kanuni biltiln artlara ht?iı o ması arttır. 

3 - İ tck'i'crin 27 ' i an.954 aksamına kadar \tl l\:a arı 
ile bir ıkte Akçada~ şultıınsuyu Harası Mudürlllğune mUr,. 
caat• arı. < 425"J) 

s-

••••••••••••••••••••••• •••••••••• 1 • • 

~ Lig maçları ~ . : 

i Bu hafta ~ • • . . : 

l Bı3şhyor ~ 
Lıg maçlarına bu hafta ba~

Ianacakıır. Maçların programı 
aşağıdadır· 

l'ROFE \ OSEJ, Lİ f! MAÇLARI 
Cumırttsl 

Doımabahçe Stadı· 
16 00 Fenerb:ıhçe - ,Beykoz: 

Pazar 

(;ençlenmlı. i s\ı~·rc - Arns tu r}a maçını e~ rcd irorlar 
14 00 l ıanbulspor - Emniyt'l 1 

16 00 \·era - BeYoğluspor 
Alll.\ fÖR LiG • JAÇLARI 

mektuplan Cumartesi 
~l'ref .sıaılı : 

1 

1 
Rhıindorf 11 - İdarecilere 

tahsis edilen Park Olel ikı 
giindenberi, • Babı! Kulcsı • 
bıılini aldı. A, 2ğı ) ukarı her 
lısandan konuşan iki ) uz ka
dar idareci ve ~azctecl. otelin 
cakln hava ını birdenb re d"· 
~ışt ırmlş. öte yant'ı n ıkinci 
dünya harbınden sonra, ses z 
'e kendini' mahsus biT ha) at 
yaşıyıın RhoııdorC kasabasın
da hummalı bir faal yet 'e ha
reket başlamı.tır. 

Simd". Rhcin nehri kıyısın
daki bu ır· n kasabıının sok k 
larını, idmandan dönen veyıı 
idmana gıden çeş tl i renkte 
eşofmanlı seneler. yakaları 
rozetlerle dolu genç, orta ) aş 
Jı. ya~lı idarceiler ıfgal etnıiş 
bulunu)or. 

İki gün iç nde sporcular \ e 
idarec ler arasında sıkı b r 
kaynaşma ve do~tluk ba larlı . 
Ya nız b rkaç millet n ırlare
rılt•rı hu sam mi hava\';ı, 
renuz ntlbak edememiş bulu
nııyor'ar. F"akat oylc tahm n 
cdı~ orum kı bunl r da er • 
p.ec: bıı hıı' :ı~ a ı: ı rmck zorunda 
kalacaklar 

On sek•L milll"t" n del ege' eri. 
ilk toplantılarını bu ıin ote n 
bii\ llk o;;alrınuııd:ı ~ aptıl:ır. Bu 

ıopl ntıı r mu b ıkııların so
ııuıın kııdıır clcv:ım t'derek. 

~lman~:ı bu or ~aniz.ııcvonıı 
) apnrken 100 b"n marklık bir 
:r.:ı .. arı "öze a1mı~ bulunmPtc. 
tııtlır F.~rr •ıımplvonayı blı
vül· •ehirlerde yanm ı~ ols.,v
dı bcllci zarar eım vrcckti Fa 
kııt ufak ~C'hlrl"'T'r'c be' nelml 
'el ıern1~lıırı ırö•t,.rmclc 'e 
ı:en('llft i heve•lerdirmek lç'n 
bıı 1.arıırı kabu l etmi•tir. 

ilk macımızı hıı ~Un J.c\"M"· 
kıı .. ende 'nntıl- Bura•ı 70 hl>t 
niifuslu ııfnk b"r ehir TPbil 
Rlıein nrhri lizl"r ndeki hPr 
c"h"r ~ihi burada da ırnnlş 
bir ~inal hıı11vet 'ar .. Hu u-
0\eti me hıır Rııvrr fabrıka
ının hıırııdn hıılunma•ı rta. 

hıı cln~ru~11 selı ir canlılı{!ını 
bıı fabrlkııdan ıılı\ nr. 
C:enclerlmizin kaldılrlıırı Htrı 

ref"tcn bur11\a o1nhü• e 50 
dıkikrı'ln celclll<. Fokııı voıın. 
r•11 milkf'mm,.liv""r 'r. otobil-
lin soattl' on kilom11trn yap
mscı avesinrtn hu müddet zar 
Cınrh \arab • ldık. 

l 'fııcık sahıı d he b"n ki~i 
tonlannıı tı. Moca ba ta hil\·Uk 

ç 
~4.45 Demır por - Ortaköy 
16.30 R. Hisar - Cihangir 
:F<'nerhahçe Stadı: 
16.00 Ye~ilclirek - Kurtulus 
VeCP. Stadı : 
14 45 Rami - Altınay 
16.30 Darüşşafaka - Taksim 
Eyüp Sııhası : 
14.45 Çırçır - Yenişehir 
16.30 Karagücu - Tarab)a 

ru:ı r 
elc"miz Suat Ha)Ti ÜrgilplQ Şeref Stadında: 
bu:unduğu halde bUtUn elçi· 14.00 A. Hisar - Sarıyer 
llk erkAnı J!Plmişti. 16.00 Boğaziçi - Bürükdere 
Macın tafc·latına tınla ııir· Fenf' rbah('e Stadında: 

mivPrP~i.., İ\'İ nv1ı;ı J'lc ,.!! ka- l 1.00 Fenerbıhçe - Adalet 
ıandı lc. r.encler"mlz ilk dev· 13.00 Y. S. Selim - Adalar 
revi 2 • O ıralio bit ırmtlerine Yl'fıı Stadında : 
rdmen hf'v"'c~nlı idi ler. Bu ıo.ıı; A emdar - Haliç 
heveean yU1ünden normal o- 12.15 Da, utpa.a - Eyüp 
vıı'llarını çıkaramadılar, diye l4.00 Hıllıl - Galata 
b tirim. 16.00 SUl('.}man •• e - Unkapı 

ftk devreve yıldn·ıl'l hm j. nı 
le bıı~hırlık VI! 'edi dakıkada E) up ' ah sında: 
ik i ııoı cıkıırdık ~ııncbn snnTa JO.l ~ Tepeba§I - Şi§li 
tııkım durRklar sıih i n)dıı . Be'- :i2.l5 Bakırköy - lstıklal 
c kalılar hizden rok hovlu i rli. 14.00 Hasköy - Küı;ı.ikpaı.ar 
Jer ,.e sert ovnuvorlardı Ni- - 0--
tckiM ovıı,, bitıf#j ?ıtman va. y J 
Tol. Frol. Coskun. r:Qn~ör sa· ugos av 
kpt bir vu"ye•te iniler. ' 1 

fkin .. ı dPvrede r-lize ı bir o- Denı'zcı'lerı'nı'n 
''Un tııttıırdıık v11 nil'ıA'"ttt" ka-
ı1ar bftlcim ovn11dık. 'Bu devre M 
<le 1-tet•'ı h"r J'O] ya'Dtı . Bir flO aç 1 
lü ne ~ekıkalı müdAfi 1.-efa 
fü• kcrıdi Jraln~·n,. nltı. l\laa· 
maf•h hu i•i Relrikalı y~rı!T'q. 

sav~ı .hoc: kaJrve toou Yıldı· 
rıık kafa ı le snkacaktı. 

:\faça lıası~rken cocuklıırt· 
mızın se,·ircilere c: jrarıı ,.e in· 
c ir atr,a'ıırı r c-k hi b r te · r 
'aotı. Bekihlıların ert o~ il · 
nun~ kar ı hlıimkil"'r çok <'· 
frııd re hnrekr.t f'ttiler \'I" O· 

vunun sonuna ]tadar ııl! • r bıı 

lı temnoyu mulıafauı etmek 
uret'v'e geniş b:r empati 

10"'1 dılar 
Gttçen seneki Brüksel şam

pi) on asının en centilmen ta· 
kımı bizdik. Bu turnu\·ada da 
cocuklıınmmn avnı va rı mu. 
hafau (?decel·lcrıne emin bu· 
lunu~oruz. Burada ay • yıldız 
lı formayı ~ı) en on sekiz 
ı;cnı;, snordn başlıca şeyin cen 
t menlık olduğunu tamamen 
ka\ ramı~ bulunmaktadır:ar. 

Sedat Taylln 
--0-

Beıiktaş Ankara'ya 

g idiyor 
• \nkar:ı, 14 (A.A.) - İstar •• 

tıu 1 profesyonel U! llı1erl Be-
i kıas . uıbol ınkımı bölge ba • 

Jtl!nlığının yapuğı hır organizas 
~onla r:ıma gün•} ık:ıamı motör 
it! ırcrı ı e şchrımizc gelecek \'e 
cumartesi. pazıır 1.1Cnleri 19 ma 
~ıs stadyomıında iki karşıla~ 
ına ~ apacaktır. 

Bu maçların program ve ha· 
ı.emlerı a:ırıca bıldirilecekıır 

Şehrır:ı izde misafir bulunan 
dost Yugosıa,· filosunun f\ttbol 
takımı ·le Jsıanbul Denızg\Jc!i 
!utbol takım ları 'arın saat ı~ 
oa Dol:nabahçc l\lııhaıpa~a c•a 
aında ıı:arşılaşacakıardır. 

Şehıı:nız por:.e rlennın mu 
ı eaddid ,e ilelem' takdir etmek 
fırs:ıımı bulduk arı Yugo lav 
fı tbol•ııııın i) ı b ı r nlımuneslnl 
gö terecek o'an ) ugoslav oe. 
nız"ilcii ı:ıkımına kıır ı 1stan· 
:ıut Am:ıtör 11. kUme liginın 
halen birincısl bulunan İstan
bul DenlzgUcU takımı arasında 
ki maçın he) ecanlı \C ze~kli 
geçeceği muhakkakur. 
BuıU ı spor-.everlcrin bu ma. 

çı seyredebilmelerini temin 
maksadı ile fıatlar as:at1 scvı. 
yede tesblt cdilmlsılr. Stada g1 
rı~ bir !iradır. 
Maçı Rıfat Karakurt idare e • 

deccktir. 
--O--

Güney Afrika tenis 
şampiyonası 

Johanncsburg. a (A.A.) 
Güney Afrika teni: şampiyo • 
na ı maçlarına bugün devam 
edıt mi5tiı Tek eı kekler yarı 
finali su şekilde neticelenmiş. 
tir: 

Erle Sturgess <Gıiney Ar.l 
Budge Potty'ye (Amerika) 12/ 
lOğ 6/ 4, 6/ 1, J&r<ıslav Drabny 
(Mısır) Abe Segall (Gür.ey 
Af.) 816. 10/8, 7/5 galip sel· 
mıştlr. 

--;;...---------------------------------------=-------------------, 
t;u) ona i tediii şckıldc mu. 

amele etmeğc karar ~ermi ti. 
~Ke::rme dedı. 

R<~plık a mı bir an tkar us 
talığı) lıı ro'ünun ıçıne gırhcr
mi tı . Killhanbe~ i edası) la • a 
na kesen me en )Ok.» dh·e mu· 
Jcabe c etti, Şaka değil bu • 

•Ben emin dcf:Ulm 
uBılırsin bende bö) 'e nııınıı· 

ralar )Oktur. Yalnız scrr b raz. 
çok olmuyor musun? Ver şu şı 
.c) ı bakalım bana.» 

« llanr. • 
•Ha;·ır ne demek'! i~mck i ti 

yorıını . \ 'er till şi5e) ! .., 
•Mlınıı ip ~kilde 1 temedı· 

itin lakdfrdc alamazsın. Onu 
bil de. 

Llllian. bu kabalık o} ununa 
ha)ran o'arak . :-.:a ıl itemem 
liızım2 diye ordu. 

•Rica edip )alvarman lazım • 
Dclıkanlı onu daha beler tah 

rlk e tmek için e'indeki buzlu 
şampan)adan bir iki )udum da 
aldı. 

uPekiıltı ti~le o un ol un hay 
'i&n her if. Ne -0lur, yııh anrım. 
bırak bir ~udum da ben ala· 
yım. 

cYetmez diz çuklıp önümde 
yere kapanınalısın.• 
Kadın kumların UstUnde diz 

çliktü. Ellerin i önUnde kavuş. 
turup. secde\•e \arm~ da tan 
rıdan bi r l ütuf ister sılbi bir yu 
dum şampanya için yal\'armağa 
başlamı u. 

cHah işte. Şimdi oldu. Al ba 

ka ım. 
Sıımpan) a şişe ıni uzattı. Bel 

kı 'ıız ı;:eçe"r korku u~la hırsla 
~ı C\ e a'dırıp ağıına ötilrdU. 
l>ıbınde kolan on )udumunn 
kadar i~tı 

Hafırtcıı arho olmağa ba • 
'amıştı. Gu~ da ınııi şekılrl~· 
dl. Ml!htap kum nlı , hafif hafif 
O)na an den ıl pırıl pırıl yakı
)Ordu: her •e~ bir sıhir içinde 
knlınış. cerçcktc:ıı uzaklaşmıştı 
Ta uzakta b:ı ıkcı ktı\ ıklarının 
sönUk ı !~lnrı gozkırpı}ordu. 

Guy ıOteki i c) 1 aç - di) c 
emnıtti. (!Hem elini t:ıbuk tut 
biraz. 

ı Bana bu ~ekı de hitapedc· 
meı.sin. Ben senin ~ıizmet~ln 
değilim 

cYa, öyle mi?n" Yerinde hafif 
çc doğrularak kadının yüztine 
§lddetli bir tokat attı. 

-25-
:;ini ı;ıkarmadon şi e~e urılıp 
:mantarını açtı, bir hizmetçinin 
)ıpacağı hUrmetl Guy'a uzat 
tı. 

Bır kaç ) udum aldıktan on 
ra aYolıı gelecek misin'! • di
)e sordu. 

llelli belirsiz bir esle •E· 
\ Cl D dı~e fısıldadı. cYo:a ııc
lcceğim 

, J\Ili. Bunun için bir yudum 
şampanyayı hak ettin.• 

i\Jınnettar bir tavırla şi e) i 
k:l\ ra~ ıp uzun uzun içti. 

Küstııh bir tavırla Guy •Ba· 
ıen P<'k şımarıp, ÇO$U) orsun.• 
dbe soylendi 

~neıılm )aptığını seni· alb 
kadar etmez • 

Gu) kolunu ka'dırıp bir to· 
kat attı. ıSana yola selmeni lh· 
tar etmemis mi)Jim!., 

Lillian iki eliyle yüz.Unu tut.., 
muş, gözlerı ırz.u \ 'C nefretten 
çakmak çakmak karşısında o· 

turan delikanlıyı suzUyOTdU. 
Sonra bakıslarını munisane le 

re indirdi. 11Afedcrsin.1 dırc kc 
keledi. 

Pck6 d. Sualime ceuıp \'Cr 
bakalım. Anın bu sefer adam 
gıbi hareket edeceksin.• 

Efcnrlısinin önilndc yerin dl 
b ine geçen bir cariye eda sn la 
eskisinden daha hafıf bir 5CS'e 
cEvet,• di)c mukabele etti. 
ı·Baznn ö>le oluyorum. İcr.ıek 
hoşuma gidiyor da.• 

a Yalnız hoşuna mı ı:idlyor?ı> 
«Hakkınız. 'ar onun için deli 

olu>orum. kki olmazsa öiUrfim 
ben. 

• B<1k bu sefer daha fyl.• 
Guy sarhoşlıı{!un içinde kcn 

dini iyiden ıyiye bu kaba ve aşa 
~ılık muıımalenln hızına kaptır 
mı tı. Tam bir sadist ı:tbt hare 
ket edbor, knrşısındaklni ze\k 
ten ezeceği anı kollurordu. Is 
tc o anda son darbeyi indire
cekti. 

cXc demek istiyorsun yani? 
Sulunun biri oldu unu mu soy 
!emek i~tiyorsun? 

'Bir yudum içebilir mh im?tı 
•Önce sorcluğumun cc\abını 

ıer 

•fü·ct sulunun biri)im ben. 
::;a, et bunu duymak istiyor. 

san.• 
Şışeyl uzattı, bir iki yudum 

almasına müsaade etti. Bu ı;e. 
fer ace'e ve he) ecanındın 5am 
panyanın bir kı mı dışarı akmı~ 
göğsünden a511ğ1 süzulmüştü. 

cAIJahım. dı~ e söylendi. 
•Susayan elbisem değil ben
dim. Onun tahrike ihtiyacı 
)Ok ki.» 

Guy buna pis pis ~Uldu . • sc 
nin ;ı. erinde ben olsa} dım bu 
kadar konu maı.dım.• dedi. 

oNe demek istivorsun? Ba
na hake. et mi edi) orsun?ıı 

•!,klımda kaldığına göre se· 
nin 'ucu dunun biraz. tahrik c· 
dilmesi lazım. Yani bir dere
ce) e kadar pörsUmUş kalmı5.• 
Kadının içine s:ıpladılh bıçağı 
burmağa başlamıştı artık. 

MSersr.m! İt! Benim ' Ucudu. 
mıın hfılil fa.han~ olduğunu 
bilmiyor musun sanki?• 

Hunu siiylerken giydikleri 
elbise~ 1 müsterhe beğendir· 

meye çıılısan model kıılar ılbl 
ıeraret ta~an bir tavırla deli· 
kantının önilnde salınmağa. dön 
meğe başladı. 11Baksana. Gözün 
\"tirut ııörsiln • 

Guy başını sallııdı.ıBu hiı;
bır uman beni ikna edemez.> 
dıye söyltndi. 

mevaını \'llr) 

. 0>.un. ş~yle oynanı> or. İkişer 
kı~llık ıkı takım 'apılıyor. Her 
ke ın kendıne alt bır meşesi 
ylni ağaçtan mamul iri bır bil~ 
)a bUyilk'üğUnde topu \1lr. o
yuncular sahanın dar olan 'ke. 
narlarından blrlnde d lz.illyor. 
lar. Tam orta çizgi l irzcrine, 
muayyen ar:ılıklarla 4 adet a· 
şık kemiği d i7ili> or. Sonr:ı, ilk 
O}naya~ak kimse topunu saha· 
nın kenarına koyuyor Ye parma 
ğ ı ile itiyor. Tıpkı bily:ı oynar 
gibi." Takımlardan ban~isi aşık 
kemiklerini topu)·la vurur veya 
hasmı ekarte ederse, bir puvan 
kaıanıyor ve oyuna yeniden ba& 
!anıyor. Her :parti 8 puvanla bl 

(De\~mıSa: 7 Sü: s de) ........................................................................................................................................................... ,.. ..... ~ 

Lillian cıliyl kıpkırmızı 'ke· 
silen yanağını tutarak, zevkten 
bitik bir halde karşısındaki 
~ence bakı}ordu, Sonra hiç sc 
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Hazırlıyan : Fasih İNAL 

Kredili f af epf erden is' af 
edilen maddeler 

fkfüat \ e Ticaret \ ' eka'eti 28 Şubat tarihi itibarı ile tah
sis bekleyen uzun vade'i kredi i ithal istesindeki mal ardan 
100 mi 'yon lira'ık mıktarına tah ıs 'ermi tir. Tahsis ver iien 
maddelerin tarife'\ e istatistık numaraları, maddenin ismi \'e 
l:ıymeti (bin lira olarak) a a~ıdadır: 

445/1456 iç \e dış ' a tik 4i20.J457 iç ve dı· astık 206-452/ 
1738 demiryo' u ra~ ı 33-648/2285 Buhar kazı n:an f.8·649/2291 
Her ne\ i kuvvetle müteharrik makıne er 16·650/ 2295 · sair 
traktörler 1245·651/2296 50 kg kadar pelro' hem.in motörlen 
1~-2298 50-100 kg. motör'er 60·2300 100-500 kg. motörler 
228-2302 500-1500 kg motör er 348-2304 1500-5000 kg. motör. 
ler lŞ0-2306, 1500 kg. dan ~ukarı motörler 150-652/2313. 10·50 
.kı transformator. reli tan , bobin ve mumasil eri 43-2314 ko· 
mütatör H muma.si ' eri 104·2318 komQtatör ve müma il eri 
44-2320, 2325 transformatörler, reli tans bobin'eri ve mlima. 
si'leri 22-658/2343 250 kg. ya kadar teneke kutu ve çM makl
ne:eri 5-2344 torna makineleri 19-234'4 a t6tere makine'eri 
51-2344 b rende makineleri 27-2345 çeki~· makine'eri 15·2349 
ı makkap makineleri 308-2350 b freze makinelerı 16·2350 c 
taş'ama bıleme (rektifiye) makınc eri 247-23.51, 250-2000 ki
loya kadar çh 1 \ e teneke kutu makine eri 37·2352 torna ma. 
kıne'eri 860-2352 a testere makıne eri 209-2356 çim"•ıto ma
kine ve kalıpları 7-2356 makkap makineleri 81-2358 b freu ma
kineleri 132-2358 c ta~:ama bileme makine'eri 20-.!366 a ma
kap makine eri 9·2366 b freze makine:eri 10.2366 c t,aş lııına 
bileme makineleri 18·659/236i deri yarma. ) ıkama , kaııma . 
fırçalama makıne eri 15-2368 ka~ ıs sırım makineleri 4-2370 
deri ve a)akkabı imalinde ku lanı ' an dığer makine'er 6.660/ 
23i2 )anız sana)ıe mahsus elbi e, ~aoka makine'erl (yedek eri 
hariç) 210-2373 ayakkabı ve aireyi dıkmeye mah u makine· 
ler 546-664/2388 tank tipi \'eya tırtıl'ı traktör' er C50 be~·glr
den küçük) 15-2388 a, ,')() \e daha razla beygir 1057-2388 c. 8·15 
beygir 624-2388 d. 16-30 beygir 1281-2788 e 31 ve daha fazla 
be~gir 2219 ·664/2.197 orak makinesi (çavır için) 26-2400 to
hum eken 'lie dikt>n makineler 4382-2403 tırpan 350 2404 çapa 
makineleri her tlir u 3-2414 her tiır"ii püsgurgeç 1·2421 sair 
ziraat a'atı 8173·2422 )a'nız zıraat a fıt ve makinelerine mah
~us lastikler 105·666/ 2428 d tamamının ikleti 80 kg.. ~-~dar 

tahmil \e tabibe makine ve teçhiı.atı 395-2428 e gıda •na
yiine mahsus makint'! ve teçhizatı 8-2430 d tahmil \"I' tah'lye 
makine \ e teçhizatı 26·2430 e gıda anayli makinelerı 17-:?43 ı . 

150-500 kg. buz do aparı, dondurma makineleri '"e terrlt ci. 
haz'an 20-2431 a asansörler 22-2432 tarifede zikro:unan diğer 
makineler 155·2432 e ıııda sanayiine mah us makine \ e teç. 
hizat 63-2433 500-2000 kg. buz tlolapları, dondurma makine
'eri ve tecrit eihazlıırı 1-2433 a asan ör'er 2·2434 a inşaat ma
kine'eri ve teçhizatı 9-~434 b tahmil H'! tah' iye makini' ve teç
hizatı 33-2434 e gıda sana~ iine mah us makineler 21 ·243~ a 
asansörler 11.668/2462 otoblis, asker ve ha ta nakline mahsus 
otomobil \ e otokar ar 2054·669/ 2464 ıatillharekc )'lik \ e araba
lan kam) on H' kamyonet 58279 

Vakıflar Bankası 

RUH.SA 
Ht. Borsasın ın H .4.U4 riaUarı 

1 Sterlin 7S4.00-784.00 
100 Dolar 280~80.30 
ıw Lıret 44 Bo--44 ao 
ı•ıo ln lÇTe ı•raıııı 84.03--'4.03 
ıoo l'lorın 3.118.4G--13.68.40 
ıoo Drahmi 8 334-9.334 
ıoo Çe.toaıou.ıc Kur. S.50- S.50 
ıoo İa•lçre Kur. 54.ı2.SO-S4 .l2.50 

"• 1 r 1711 T \RVit LER 
l:SR ~ '' 'lir: IARVİL!T 

Sını - r:rzurum I 20.llj 
Slvaa • Er7Urum 2-7 20.65 
ı94ı Demlr)'olu ı 21.75 
1941 ı>cmlryoJıı il 21.65 
tll41 oemırro111 Hl 2:.20 
Milli Mudatna ı 22 ı~ 
Milli Müdafaa n 21.20 
ıı.:ıııı Müdafaa lfl 21.60 
:.ıuıı .Mıldataa ıv 21 .80 
Ziraat Bankası I 1 21.30 
Ziraat Bankası TI 101.75 

... il fAl71 I T AR\'ILU:K 
1941 Demlryolu vı 102~0 
Kalkınma 1 103.50 
Kalkınma il 103.60 
Kalkınma ııı ıoJ.40 
1948 Iıtıtruı ı 103.~0 

1948 Tahvili Ti 103 00 
194> Tah\111 102.50 

'"• :1 t \it.t i TABVltU:ıc 
1948 hraml:reıı 22 00 
ltraml}ell llJOdafaa 23 
fkr. ı941 D. Yohı iV 108.75 
Ikr 1941 D Yolu \' 1 09.SO 
l9S3 Tahvlll 100.35 
um Tah1'111 100.JS 
Ziraat Bankası ıır 103.80 
Zıraat eı-nıtaıı IV ıo3. IO 
Ziraat Bankası 103.55 

H ' ' K ., Hl ~<;F. l ,P.:R.1 
T .C M'rkez Bankası 2.;.s 50 
Garantl Banka.u B . 128.00 
Ol>U;:asyon And. ı-n ıeo 00 

<Xmanll Banıı:aıı ı ıo.oo 
Nlrt Kr~dt 128.SO 
Sanay! KaU:ıııma 8. 100.00 
h Bankuı R. .53.50 

1 
Yapı ,.e Kredi Bankası N ıa~o 
'\kbank 'l'~'\ .O. 1320.00 1 
Tllrk Ticaret Bank1.11 650 
Arslan Çimento 44.60 
Şark Değirmenleri 39.JO 
l'\Ris UO R S \ SI At'XI"' f'l\''1'1 1 
'1 ı kilo altın 419.000 FR. 
il ı Dolar 36!1 F'R. 
,t.RHI: 1 t• i \ \"l\D.l Of)\:IZl,lı:ıt 

TOrklsch-Account ıs~-1600 
Fransız Fr. 163) 100 
Dolar F..tekUt 595-600 
Dolar s . Y Amerikan 607-GOS 
St,rlln Efekti! 1SOO-l.S2S 
l&vlçrc Frangı 140-142 
.. ~ıusr.s 1 ıu. ı ıs Fil o\TL.tıKı 

R',,at 55.35·55.40 
Ram it 43.00-48.IS 
Ould~n 45.65-45.70 
Vahit 45.75-47.00 
Aziz 46.75·4ô.OO 
İngiliz Llruı !19.30-~.50 
Napolyoıı 44 .2.5·44.50 
e . Horoz 44.25-44.50 

1\1 1 1,i: AL'IIS Fİ1'&TL.,IU 
Deı:uso 717-718 
.\lek&ll>o 720-725 
Standıı.rt 7Hl-717 
KUlçe 716-717 
"\ w,; 715•718 

il. \1.1' B~~IBİRLhtLf:R 
Cumhurlret Ata. 242.50-245 oo 
Re:;a t 422.50-425 00 
Hamit 342.S0-345.00 
AZIZ 298 00-300 00 

Saat U'I• t~ıpl t d lldl -

YATAN 

Bayur, «D.P. iktidarda kalmahdır» diyor DULLES- BIDAUL T 
( Buı 1 incıde) nel ba~kanı iki Yl d.. giri ·ilen •• •• • 

Yurdumuzda ad 'arı ve prog- büyük ekonomik hamleleri öven 

1 

GQRUC, ME~I 
ramları ne olur:sa o sun, re rnc.r; hiç bir Şe) o)lemediği ha'de: ~ 
kuru!abilsin \'e;)a kurulamasın. • İç politikada. dı politikada, 

birbir' erinden• ke in çizgi'crıe ıkti.>adi po'itıkada bu gün her 

1 

SONA f ~B~s~ 
1 

incide> 
a)rılmıs iiç gerçek parti ~eya ~eyin üstünde muhtaç o:dusu-
takım vardır: Komlınistler. ı\ta- muz un~ur bir emniyet idare,i-
türk devrimlerini içten benimse- nin kurulın.sıdır• \e daha son
yenle)' \ e mürteci ler. Bun ardan ra da: • İkti. adi ve mali hayatı
birincı ve üçüncü'er hürriyeti mıı bir an önce karar' ı bir hale 
ancak propagandalarını erbest kavu.malıdır. gibi . ö>!e r ~ar
yapabilmek için isterler. O ,a. (etmi ·tir. Ata türkün ö'ümünden 
)ede iktidarı kaptı lar mıyd ı de- sonra aynı öz ve dü-ünce!erle 
ınırı>erde ı:erhinde veya eski de· yurdumuzcl• ge:ismekte o.an e
\ ir'erde olduğu gibi hürriyeti konomik ham:enin durdurulmu;ı 
kökünden kazırlar. olduğunu hatırl ayanl ar :\lalatya 

Komünbtler bızi demirperde söylevinden her halde aı.ap ve 1 
arkasına geçirmek ve yok et- ilerisi için ka~gı duymuşlardır. 1 
mek için çalı~ırlar. Bu~lin y11rdumuzun menf:ı:ı- ı 

Alatürk'çü!er, biıi bir kaç )Ut ti D.P. nin giristiği L· ıerin ı.o
~ı ı ı.ıiren yıkımlardan kurtarıp nunu • lacak biçimde iktidarda 1 

şerefli bir devlete ka\'u~turan kalması ve 1938 de olduğJ gibı 1 
ınkılap cereyanını tem ıl eder· :\lalatya'da bir kerl! daha a;ıga 
!er. lılillı ve dinı yükselişimiz an- \'uru;an hamle kırıcı ve ıler c· 
cak bu teme'e dayanılarak sağ- meği kö,tekieyici anlayışın ka
lanı labilir. tiyen yeniden bbaşına ::-?çe.ne-

1\IOrtecıler he yurdumuıu A· mesidir. 
tatürk'ten önceki duruma 'eri Demokrasiye doiru g:dis kc-
götürınek isterler. Onlar O:.man- nusuna gelelim. 
h de\ Jetinin Viyana kapılarından Yurdumuzda çok parti ı i usJILin 
Sakarya 'kıyılarına kadar sürfi:· kabul edi :diği 1945 vı lıııGan be
mc.sine ebep o'an ı;eri ka!a:ı!ı- ri kim er iktidarda lııııunuriar· 
ğın tem:.i:cileridirler. sa demokrasi var diyor ar, mu· 

Son iki yıl içinde D.P, nin ir. halefetteki!er ise bunıııı aksini 

1 

tica i:e kuvvetli mlicade!e~i ;ö- iddia edi.}or ve bir ~a:nm vaad
rü!dliğu ha:de C,H,P, son aylar- !erde bulunuyorlar. 
da oqun dost!ugunu aramı~ V\1 İşin doğrusu şudur ki dcmok· 
hatta tek kuvvetini irticaa tavıı. rasiye doğru baı.ı adım'u atı.-
vermekten alan .'.\lillet Partisi- rıuştır, ancak henüz !>atı ö,çiislin 
nin mürteci kolu ile secimde i - de demokra be uıa·mı'.) dP,ği'!ı. 
birliği yapmayı. yani on3 ın::ı. Buna eri~menin yolu j .>e s1>~ \'e 
dardan pay vermeği bire göıe al- yaıı ,ı:e didinmek değil, yıır<iu
m15tır. Bu deneme sonuna ka- muzda büyük çapta hir ekono
dar gotürü'ememi · ise, kendi par mik gelişme sağlamak ve halkın 
tilerine Atatürk Parti i diye:ı yaşayıs se,•lyc.ini yJ',seltm~k
c.11.P. ileri ge:enlerinin Ala'rıııt tir. Aynı zamanda hu~iımetum 
düşmanlarından tiksindik:~ri :- iş istemeğe muhtaç o!;nayan ay
çiıı değil. bunların isteklerini dınların _ansını çok ı:eni;i ölçü· 
pek aşırı bu!mu:ı o' ma:arındar.- de çoğal tmaktır. 
dır. Arada bir anlaşmaya v~rı- Son yüzyıl içjnde batı diınya
l amamıs o'masına da C.11.P. lİ 'anda ister ayaklanma. iste; 1· 
bir c;ok ~atarlar açıktan açığa !erleme yolu ile yapılmış o .. ıın 
e cf edip durmaktadırlar demokratik ge i,me bu gibi fım!t 

Bütün bunlara göre Atatlırl•- ve un:.urlann tesiri altırıda !;er. 
ün eserine bağlı o'anların O P. ~ekle;:ebil miştir. B it.de de öyle 
Yi tercih etmeleri gerekir. olması tabiidir. Bu yüı..'iı'n dı?-

D.P, nin takdir edilmesi ve de- mokrasiyi saınimlyetıe istiyt?nle
\'amına herke ce candan yard ım rin ve kendisi de bu durumda i· 
edilme i gereken ikinci hareketi, se C.H.P. nin bu günk:.i ekono
giıişmiş bulunduğu ekonomik mik ham!e:eri de5!.ekleme'eri ve 
hamlelerdır. ~tuhalefet bun!arı:ı daha da artmalannı çalı~mıılaıı 
halka mübaHigalı biçimde göste- gerekir. 

'• 

rl dikler ini veya ı:.eçim propagan Besbellidir ki irticaa taviz. 71.'

da ı o 'duk'arını jddıa e:bhilir. renlerden demokrasi yo:uncta i· 
Onun bu iddia!arında yarı r:ırı· !eriye doğru adım atma' arı bek
ya ısabet olduğu kabul crlibc bi- lenemez. Bu ~olda çok glırü tu 
le yine giri~i len İS ı;o.- hi•yü:-- yapan eski ~lil:et Partisinin ge· 
tiıı-, fa) dalıdır. yiiksellicidil'. riliği de.:;tekleyen kı~mı 1953 1 

tamamlıyan Amerikan Dı~is· 
leri Bakanı Foster Dulles bu 
ak~anı Washıngton'a dön
mek üzere Gmt a~ arh le sa
at 18.40 ta uçakla Pari::.' ten 
hareket etmiştir. 
Batılı de\·letler in :'\lo~kou'~ a 

verdikleri nota 
:'ıl o~kova 14 (A.A.) - Ba· 

tılı devletler bu&liıı Krem
lin 'e \'erdikleri nota larda, 
Cenc\•re konferansı teşkilat 
hazırlıklarının Birle~lk Ame· 
rıkıı , İngilte1·e, Fransa ve 
Ru~ya tarafından yapılması
nı bildirmiş'.erdir. Batılılar 
boylece Komünist Çin'i ber
taraf etmektcoirler. Re::.mi 
~\Telerden ar;ıklan;iığına gö 
re, Batılı devled~rin Krem· 
lin'e verdikleri tıı: notalar, 
mezkur döı-t -ıe"l<·tın 26 Xi· 
sanda başlıyaca" o ııııı Ce
nevre konf-?ra ı•ını terti p e· 
den de\·letler ı'n rzk tel3kki 
edilmek iste:iı.-:erı n : ) enı· 
den açık l ama:.:t:ıdıı·lar, 

Batılıların !J'J no c:ılır: ı::ov 
\"Pl l~rin geÇ<! ~ iıaft.ı ba·ında 
Pekiıı hükun·e< \ 1 • ) aptıtı 
istı;aredel' .:;cnr:• verdiğ ı no. 
taya bir :e ;. ı :. te•kil etmek· 
tedlr. 

Btv<ın °.>tifa r''i 

Londra 14 (A.P. ) - Hir 
müddettenberi İngiliz Sos· 
va!istleri arasında me\tı: t o. 
İan anlasmaılık ni h:oye~ hu 
gece Bevan'ın istıras ir1 e pnt
lak \'ermiştir. Amerika'1 dış 
~iyasetlnin İngıliı So.,~ıı ı ıst· 
leri arasında en kU\'\'t'tli mu
arız.larından olan \'e i·ı;i Par 
tisinin ol cenah lideri Be
van, bugün m.?:hu.> olduı!u 
partinin yönetim k•ı·ı;1un

dan istifa ettiğini açıklamış
tır Halen muhalef.•tte bu· 
lu~an İcçi Partl~inl'l gtittu· 
ğu politika) ı teshil etlen 'ö 
netim kurulunun niiiuzl ıı ü· 
yelerinden Bevan, :nııh:ıleFct 
lideri Attlee'nin siya ~tine 
tahammül edemediğini bil
dirdikten sonra kendi parti-
iv' e b"lhacsa FU noktalar

ti; ihtilaf ha'ınde bulundu
ğunu a('ıklamıştır· 

1 - Almanya' nın A\TUpa 

D. P. KastawoııU tad 
lfıi eJİO Kandan our•' uz 

İnönü bugün Bahkesir mitingı• ;~~ 
konuşacak 

(Başı ! incide ) 
İnönü ak,am üzeri Ta~lıtaT· 

ladak i göçmen mahallesini zi
yaret etm'ş ve tezahüratla kar 
-ılanmıc;tır. Göçmen vaıanda-.
lar, bina durum'arından ~·ka
''et~i olduklannı ~öyl emi~ler
dir. 

İnönii \'atanda lara. · Dertle
rôn iz bi,:im de davalanmızdır. 
Dü~man topragındıı,n kurtuldu 
ğunuz içın f'lbette memnunsu
nuz. Burada da çok yakın ~ün 
!erde d:ıha ivi ya~ıyacaksınız. 
Ciinkü buna lfiyıksınız• dem iş
t ir. 

C. H. P. genel başkanı b .. A. 
hare Eyübü ve Beyoğlundak 
Kul o#:tu ocak b inasını ziyaret 
e ım işt:r. 

İsmet fnönü bugün saat 13 te 
ııcakla Bahke~ire g"decektlr. 
Bu seyahate bilvük ehemmiyet 
\"erilmektedir. Geçen ~ene vu
kubulan Balıkesir hadi•elerin
den :.onra. bus:ıiınkü durum mı> 
rak a beklenmektedir. İnönü 
bn,!!ün partil"ler tarafından e
\foden alınarak '\'esilköy hava 
alanına kadar götürülecek ve 
u~urlanıırııkur. 
B:ılıkecirılc r.. 11. P. miti nııl 

B:ılıkeslt' 14 (Hucuci) - Ya
rın ö21eden onra cehrimiz Cum 
hurh·et a lanında C. ıı. P. liler 
tarııCından bir mitinıı- yapılacak 
tır Mitin!!e hfitürı C'i1•'fr C. H 
P. l•l!'r, 11'enel hackpn ismet İnö 
nü katılacak. lııönii mitin'.!de 
siyıı<i bir nııluk söv!i• f'cektir. 

Secim kuruluna O, P. tara
fından mukab'l b"r m itinı:ı iç:n 
geç vahe kadar h 'c bir müra 
caat yapılm:omı"tır. Rununla be 
raber. n. P. il ' dare kurulu 
dündenberi toplantıl ar yapmak 

q 

Sümerbank imalatı 
Arhvor Kuruldu oış MEMLEKETLERDEN 

Sümerbankta son dört sene 1 GELEN TEKlf RER 
f~inde büyük bir terakki H! is- j Esas merkezi Ankrı r:ı da ol- \\'. Fouita ı. C'o. 

rJh et ve milletler ı ~. ıı c as Büyük kongre inde kon:;re ba -
amaç kültürel yükse' rne ve eko- kan lığına Profesör Vasfi Ra:it ; 
nomlk ı:elişmedir. l\lil' i an:nma Se\•iğ'i .cçtirmeınek için öyle a. 
da ancak böyle bir teme".? da- çık ~cçim hi:eleri yapmı~. sonra 
yanır a miimkün o'abilir. Ana- da kongreyi o derece baskı için· 
yn a ar. kanunlar. nizamlar hep de devam ettirmi$tir ki ondan 
bu iki amacı dahn iyı ~crı;cklc - ~ demokra i ve hUrri~·et yolunda 
tırnıek içindır. Hürr i~·:!L tıı . de·- hiç bir hayıı beklenemez. An
mokra,s in in. in.~an hakl.rnna a\- 1 kaı·ada bir iki bin de'.ege \'ed in
gının bir ~onucu da bu amaçla- !eyicinin ve bir çok gazeteci~ in 
ra daha ivı u' a. makıır. Esasen önünde bunu yapmaktan c;ekın
kii!lürel ~·e ekonomik gelı me miyenlerden hele koylerde de
o:mayınca demokra 1 ile hUrri- mokrasinin e.sa fartı olan namus 

&\'Unma camiası içinde ~ e 
nlden silahlanması, 2 - E
den ile Dulles aracıında \arı
lan anla~ma mucibince mu
tasa\"\'er Giine,· - Do!!u As
ya sa\•unma planı ki Rc\an 
bunun i<ıin Amerikan taı\'lkı 
kar-• ında İne-iltere'nln 1P • 
]im 'olduğunu iddia !'tm 1•tir. 
3 - A\Tuoa Sll\'Unma rfınıi· 
ası hakkında İc;çl mebuda
:rın ekseriyetiyle ihti!Afta 
olması. 

1 

taclır. 

İnönü rum~ günii lnn ir mitin
ginl girl erek 

t ıhsal ed len maddelerde artı~ mak üze re. 50 mi yon lıra er- 16 ı.auterba c·h - u es, e n 
müşahede ed ılmektedi r. ma~e i Tilrk Vakıflar Banka ı IA lmiinyaı 

1949 yılına 89 mı l~ on metre kurulmustur. Almanya'da ınubtcll( bil) ük 
nlan pamuld~ mensucat ı ma'~ıı Bankanın müddet i 99 yıl ola- firmaları temsil ctmei.'.te 'e bü. 
1950 ~e 9! mılyon metreye._ 19:>1 rak te bit edilmiştir . Bankaya )ilk fabrikaların mallarını mcm 
de 10~ mılyon metre~·e. 19"2 de Vakıflar Umum Müdürlüğü leketimize teklü etmektedir. ay-
109 mılyon. 195~ de 1 ~ 1. li mı l 27.5 milyon lira, ınii!hak va - rıca memleketıne Türk ma!ları· 
yon . metreye vuk~elmı tır.. kıClar ı O bin J• ra. Emlı'lk \'e nı ithal {:ay esiyle biıim tanııı-

Dı~e'l" taraftan 1949 ene:ınd~ Kred ' Bankası bir milyon lira. mış fabrikalarımı·zın miime illi 
15 bın ton olan pamuk ı (ll ığı . k s·· b k . z· . 1 1 
• t"h 1• 19-0 d 16 b' 19- 1 d 1 Ban ·a ı . umer an \e .ı- ğıni ta et> etmekte ve a akalıla-
ıs ı sa ı <> e n. ·1 e k · b .. b k d' · 
17 bin. 10;;2 de 18.400 b ' n. 1953 r~at Ban ·a. ı ~-e • e e~ -~uz . n rın en ısıyle tema~a geçmesini 

• 9 8 b. " k lıTa serma' e ıle ı tırak etmış- bek 'emektedir. u ıse ı . ın meıre)e yu e-
1 

dl • 
Terek l ilzde 50 nlsbetinde art- er r D. H. Wei~ ı\ O<'late ine. 
mıştır. Banka. menkul ve "ayri men 50 Eası 4% nd Street , 

Beykoz kundura fabrikası i- kul kıymetler kar ılığında is- i\lurray llilt 7-4510 
malatı da buna müvazi olarak tikrazda bulunmak, sigorla \'e XC\\ York 17, N.Y. 
artmı.;tır. 1949 da 14-0 bin ç'Cı saire kur:mak. gayri ıııenkııl a- İnşaatta kullanmak liLerc Türk 
kundura çıkaran fabrika. 1950 lıp satmak. her türlü banka ~raniti ta lep etmektedirler. A
de 160 bin çift. 1951 de 202 b'n muamelAtı yapmak. Vakıflar U likadarların kendileriyle temas 
çift. 1932 de 228 b in çift. 1953 mum lüdürlüğü ve mülhak va- etme'erini rica ediyorlar. 
te ise 288 bin çift kundura imal kı fla'l"ın idaresini bankaya tev- Xagoya Export indu tn . 
etm~tir. dle lüzum ~örecekleri gayri Xo. 1, 6-chome )1inamisotobor i -

Süm-banka b3 ıı1ı fabrikala- menkuller ise i letmelf'rin u- h .... k k ... J 
'" ti .. ı· 1.. b k c o, •• a a u, ,,ago~·ı, apan, 

rın çimento i tihsalinde son mum mud ır Uk ve an ·a ara- r /o Comrnerct' &: İndu ry Section 
dört sene içinde gösterdil!i te- sında tanzim edilerek b r pro· Xa(iya City Hali. 
rakki çok mühimdir. 1930 ~· ı - toko la rasyonel bir ekilde ça-

l · k · ı · · Japon)·a, l\'ago~ a i h racatını lında 86 bin tonluk istihsale ışmasını temın etme· ıs erı ı-
k ilerletmek gayesiyle uNa~oya 

mukabl·ı 1951 de 91 bın. 19"'2 le meşgul o'aca tır. . 
" ihracat Sanavli» namı altında 15 

de 171 bln, 1953 te ise 178 b;n -0-- glinde bir çıkan bir m~cmua ile 
ton çimento ı(tlhsal edilmi tir. B' J , .Fabrikalarınızı ;Nasıl I nşa Ede· 
Ateş tuğlası imalatına ~elin· lr apon ticaret bilirsiniz? • namında yıllık bir 

re. 1949 da 2900 •ton iken 1950 mecmua neşrine baslamışl ar ve 
de 6800 tona. 1951 \ c 1952 de arzu eden tarirleıimllin Ticaret 
7 bin tona. 1953 ıe ise 7600 tona Hev fi ~eliyor Odasına gönderdikleri füteye 
yükselmi tir. kaydedilmek surctıyle bu neşri

UI T0"1lL"TOı.t K IOTİIRJ .En 
:O."AKLJ\T Rl: ~ıbmrs ::ın u· 

Hült11mrtçe nevıet Ştlrasından alı
nan ıatı rt m Ot,aJAa Ozertne 150 gros 
tcnllltodan ap!h motOrleortn nakli
yat resmine tAbt olmadıf:ı Ye bu 
mülcelldltr namına en d ce ratıtl
mış olan tarht:ratın terklnl •e tall
all edilmiş bulunan tnı nr•l nrgt
lerln 'IJlUkelleflere tadPSl .ı.ıaıı:re Ve
\:Aletl tarafından vaı:ııklere tebıtğ 
dllmlş1tr. 
Mcnır:ı.t: <llllU x r \O'Vİf.LEft 

Dün Kambt:ro Borusında mua
mele rcOren u.h vtllertn kapanış tıa;
l&n aşaAıda ı;Osterllml tir · 

Yüzde S faizli ıııs:ı 1ıtlltra"'I 100A!3 
l1r&dan. yüzde il faizli 19-CI isUkrazı 
L 102~ Uradan. Tllrk Ticaret Ban
kMı A. ıuo liradan. A••an C1mento 
nama 44 80 liradan muam,le gör-

" müştUr. 
-O

l . 

' ihracat ~ı,rumu 

.\ldığımıı malumata nazaran, 
önümüzdeki on gün içinde Ja
ponyadan resmi mahiyette bir 
ticaret heyetin in geleceği anla
şılmaktadır. 

Japon heyeti Ankarada resmi 
temaslar yaparak memleketimiz 
le Japonya a'l"a sında bir ticaret 
\ e tediye anla ması imzasına 
zemin hazırlıyacaktır. 

yattan birer nüsha bilaücret a
labilecck'crini bıldlrmcktcdir
ler. 

WAD\ R'\'UG\'OKUDO 
9, 1-Chome, ıkusa-Komqatı, 

Daito-ku. 
Tok)·o/ Japan. 

Sigara çakmakları, masa çak
makl arı ve ~irara tabakaları tek 
lir ediyorlr. 

l'icaı•et ve Zahire Borsası 
it - 7 - Us.& 

atışlar: 

Buld•:r Sert Dökme gııosu 32.12 Tı:uru4tan 33 1'uruş 

33 > 
• 

Tunn~k • 31 
Ket~n tohumu Çuvalll ~.S 

• 
> 39" • 

Hashaş Dl.~ 
Un E !:. 3ıOO 

• E.. 3100 3300 • 

yetin çarçabuk anar~he döndü- lu seçime yanaşmaıan hiç b:r ··-----------·• 
ğll tarih boyunca görülegeımi • ~uretle u mulamaz. Gı'resun'da D p lı'ler 
tir. Keza ekonomide dur madan Yukardaki d üsünceleri D.P.- • • 
hamle yapı'maz~a kültiirel Per- nin neden daha bir zaman işba- d ı I' 
ıeyiştcn faydalanılamaz. yetisti - s•nda kalması gerekfü(ini v~ ne- Netice en ümlf ı 
rilen bir çok aydın iş,iı. kalır ve den bizi b!.rle~tiren yönlerın a. 
bundan çok tehlikeli bir durum yıranlardan çok üstün olduk: arı-
doğar. nı an!atmak it:in yurtdaşlarımın 

Ym·dumuzcla yeniden 40·50 :özü önüne seriyorum. 

CBac;ı 1 incidt) 
ren ihtil.if, parti için beklenme 
elik bir durum yarııımıştır. Ila
dısenln mahiveti ~öyledir: De
r.~okrat Parti· yoklamalarını mli. 
teakip F3hri Ekmekçi ve taraf. 
darları veni liste üzerinde bazı 
ıer.kidter ileri sürmüşler, bu
nı: n Uzerine Fahri Ekmekçi par 
t:cen istifa etmistir. TE'şkilAt i
ı;t-risinde kalan Ekmekçi taraf
clarları, h!lhassa Görele'de Hay 

kadar fabrika, enerji aantratı. 
su ama işieri yap·ıımayan her yıl 
heder olmuş ve düşmanlarımıza 
armağan edilmiş bir yıl sayıl
ma' ıd ır. 

:\ledeniyete bu ~·o'.da çalısına 
tarın onucunda eri ilir, halkın 
yapyış seviyesi ancak bu yol
dan yük~eltilir. Amerika ve Ba
u Avrupa en çok ü!ke:erindeki 
kUltUrle yasayış ,,e\1yesinin yiik· 
sekllğinl ileri sürerek demokra
ı.inin Çar \'eya komünist id3re-
ine ü tünlüğünü idd ia etmek

tedirler. 
Yurdumuıda bir kaç yfü~ıldsn 

beri buvük ekonomik h.ımle yal
nız iki -kı a devirde ya!>ı'm15tır. 
Atatilrk'ün ö'ümünden önceki 
5-6 yıl ile içinde bulundugumuz 
son iki yılda. 

Atatürk ölünce dümeni ele a
lanlar, onun yaptırd ığı ham·e
lere binbir kusur bu:mu5. o yol
da gidi~i. yani yeni labrikatar 
kurulma ını ve ·aireyi adeta d ur
durmuşlardı. Çok geçmedfn ikin
ci genel savaşın patlama ı i 'e
nllen bu büyük yanlı ı örtıneğe 
yaramış ve sırf o ytiLden eko
nomik hamlelerin durdurulduğu 
sözü ortaya atı lmıştır. llalbuki 
ışin iç yüıünli bilenler Atatilrıt
Len sonra başa geçen:crin bu gi
bi hamlelerden adeta ürktüklel'İ 
ve onları ho~ görmedikleri ıçın 
bunu yaptıklann ı Pl!k lyi anla· 
mışıardı. 

Bir kaç gün önce 9 .Nisanda 
)Jalatya'da konuşan C.H.P. Ge-

1 

C.H.P. toplanhlarda 
Gökay' m eski bir 
Nutkunu dinletecek 

<Bası l incide> reıtin Erkmen'in listeye daıı!l 
Diğer taraftan Dr . Lütfi Kır- edilmemesini isıemlşler, bunun 

dar'ın d:ı Demokra• Parti liste- i!zt rine Genel ~ıerkczın mu va 
sinde yer almaı;ı ü.erine C.H.P fakatıyle Görele \ e Bulanca~ 
ıi gazetelerde ıenkıc!kar yazılar ıdare heyetlerine ı~ten elçekti . 
ç ıkmaktadır. Bu yazılara göre ı İlmiştir. Bunların ııcni ş bir par 
Dı . Lütıi Kırdar, Halk Partisi tili kütleyi de arkalarından sü
h~5kil~tı Vali ve Belediye Reisi cükledikleri ~öylcnmekıedir. 
fahretin Kerim Gökay'a ve Nec D.P. il teşkilatı bu ayrıluırı 
,11i Ateş·~ karşı kendisini tut- p ;:.rtlye hıçhir suretle müessir 
muyor diye bu parti<Vn istifa chımıyacağını ifade eımekıedlr. 
cımi~tir. Vaziyet böyle iken şim Bugün il seçim hıruluna C.Il. 
di aynı ıı lede Necmi Ateş'le P. tarafından vuku bulan bir ta 
b rlıkte yer alması doğru ı:örül- 'e!l üzerine Demokrat Partinin 
nıt>mekteclir. pı

0

opaganda afişlerinden allı cin 

Irak iktisadi Geli~me 
Bakanı istifa etti 

i a,ııı ''erlerden irnldırılmıstı r 
C.H.P. bu afişleri n cçlm kanu
nı..ndaki kayıtlara ııykırı olduğu 
ııu iddia etmi~. bu iddia il se-

Bağdıt 14 (A.A.> _ ırak İkti-1 ~:m kurulunca ,·arit görülmüş-
sadi Ge!i,me Bakanı Abdülkerim tıı~.H.P. Giresunda seçimlere 
El Uıri i tifa etmiştir. Bilindi: yeııi bir ııste ile glrmekıeılır. 
ği ı:ibi bundan evvelki hükumet Halk Part isinin ad:ıylarının hep 
le ~taliye Bıık:ını ·olarak calışan 
El Uzri baıı :naii tasar:la: ha- ,i Giresuntudur. Btırılar iki gru? 
zırlamıs. fakat bu tn•:ırı•:n· reni ha•indc ve teşkilat mensuptari
i.\IaLiye Bakan ı t.ırafından e' ı? le birl ikte ilçelerde geniş bir 
alınmamıştır. ( pcopaganda faaliyetine geçmi' 

tkfüat İ&leri r..ıkanı Ali lla~ tııılunmaKtadırlar. Bilhassa Arü 
dar, İktisadi Gel;smc. Bakanlığı Hıkmet Pamukoğlunun C.H.P. 
na \'ek~leten tayh edilmiştir. t isıesinde m!lsfakil aday olar11~ 

bulunması Halk Paı1isi için bir 
ş."ns unsuru ol:ırak ~österilmck-

Büyük seçım anketimiz 
tl•dir. 1 

Giresun 'da seçimlerin cok C-'' 

< Bası l \ncide> 

282$ > 
21 > 

r t ü · ı • I el ne.ı :ıı25 Bugün 15 Nisan oldu"'una ıöre, aııkel varakııtarımmn :12 nisan 1954 pazarte- g nu • Ötısın 21113 • 
Ticaret Odasından verilen FOB: Razmol xııosu 18 onuncu unu n~retmi bulunayol'7. 
(l.738.964) lira del!crindekl B Kepek ~~ Anketimizin ta nifine 17/411954 ıünU bai lanar ak '~ Dl!'-

tin şartlar altında cereyan cdr.
ceği ve partilerin tam liste ha 
!inde seçimleri kauınmasına ih
ı : mal verilmeolğl anlaşılmaktıı
<.İıt. Seçim faaliyeti hızla deva:ıı 
eımektedir. 80 

• 
• :ıaoo 

> 385 

a:!.S 
&40 
llQO .. 

• 
• .. 200 
> HO 

adet men e şahadetnamesine Pırtnç 8~~~~a:Ohumu ,, 92 t iceler iinümüı.deki harta içinde ilan edilrni olacaktır. Val-
nazaran: ~"ı' a4 nı7 mükaratlı olan g inci sualimize verilen c:evaptan fan han-

Avusturyara 27.993 ı ·ra de- • Akçeıttk • a~ •. . 
rinde 10 ton iç fındık: ne~az peynir tam yaCtı Te. 33~00so glsinin doğru olduiu ı l\t:ı,•ı cıtan sonra anta<11tabill!'t'ei!ı ıçın, 

1. d 11 • Benz pe,·nır yatıı Te. .. ~ bu uale r evap vtrenlerin t~hmin ettikll!'ri mllletvekill t>ri Belçikaya 4!'125 ıra e"erın- bes·u pe)'Jllr rarım yatlı Te 24~0 
C:le 4-00 kilo '!ile taşı : Kaşar pevnırı )"a ıı Anadolu Kg 380 • avı 1 ilC' B.!\l.'.\I. ne ~eçilt'n mllleh·ekiltrl "aym, l!'cimlr.rdeıı 

Fran ava 8526 liı a değerinde Ay-:ıec~ı :vatı çıplak • 200 cıo~ra lı;a
0

rsııa tırılacak ve en doiru tahmin vapmı - olanlar 
150 ton fiğ: Sadeyat oınrbakır erltllm~ ' ~ • ara tnda noter hırrurunda kur'ı çekilerek birinciye 1000 B1Httk erttıımı, ..-. > 

ispanyaya 604 800 lira değe • orta erıtıımı, ~ 850 • lkinri~·e 300 ve üçünctlye 200 linı, dii er derere alanlara "da 
r inde 8000 tnn :fıu~day: TltUk nattıreı • 745 muhtelif hediyeler verilecektir. 

ftalyava 85 120 lira de~erin · ı • Dert • i!1 Eller·ınde an'"l!'t •araka•ı bulunan oS.."UY!JCUlanmııın bun-i!e 380 ton keterı kil•tıt' c:: P"muk akal• I . el • 7D • a • ~ 
00" ooo ı· d Krçl Kılı tıtbak • • tan t'D " " '' 17141954 ıünii abahınıı kadar ıaıetemi ı Anket Polflnyaya 1 o •rıı e sı~ır deı'\sl aaıamura kasap • ıes • ,. 

j!er nde 5000 ton buğday ihraç 'l ı ır cı .. rım :raı • ın :,.;..;S;;"n;.;.;,·is;.;. i.;,;n~t> .;(;;o~· nıiııidiıiıl'.iınn~«'.;.1'".mr.iıinİİıiİııılııırııııi· <'.;.a.e.,dı.t •. ri.z. ____ , ______ ~ 

ed' lmiştiT. ''..!..----------------------· 

Maliye Bakanlığı Muha
sebe Müdürü Jcıponya'ya 

gidiyor 
nkara 14 <ANKA> - ~ta li 

ve Bakanlığı muha ebe mUdilril 
bu nkşam · trenle İstanbula ha· 
reket etmi ştir. Yarın İstanbul· 
dan Japonyaya"haTeket edecek 
olan muhasebe müdilrU oradan 
Koreye geçecek ve Koreden tu - ı 
gayımıza ait malı meceleler U • 
zerinde tetkiklerde bulıınııcakt·r. 

f :znfr 14 (Hucıı~i ) - C. H. P. 
genel b3.kanı İsmet İnönü cu
ma günü otomobille Balıkesir
den şehrimize gelecek. buradan 
Ankaraya dönecek ,.e pa1ar 
ı;:ünü de Adanaya gidecektir. 
Bu mlinasebctle İzm ir C. H. P . 
:1 teo:kilatı il ~eç ım kuruluna 
müracaat ederl'k ruma ~ünü i
l'in şehrimizde Cumhuriyet Ye 
Basmahane meydanlarında iki 
toplantı yap ılması için müsaa
de istem işler ve bu müsaade 
kend ile-rine verilmişti r. 

Tertip ed 'len bu mitinıı:er
den birinde İnönli bir konuşma 
yapacak \"e böylelikle secim 
kampanracoının beşinci nutku
ntı ~ehrimizde vermiş olacaktır. 

S ira5İ mahfiller fsmet İnönü
nün hmirde yapacağı konuşma 
ya büyük ehemmiyet vermek
tedirler. 
C. H. P. !iler in Tarsus toplantı-ıı 

:\Ier,in 14 (Hıısu•i) - C. H. 
P. buııiin öğleden sonra Tar
cu, ıa bi'l" açıkha\'a toplantısı 
rapmış. söz alan hat ipler ikti
darın i cr:ıatını tcnkid etmisler 
dir. Bu ~ırada D. P. merkez a
dayla'l"ındnn Aziz Koksal tarar 
tarlarivle b:rliktc too'antı yeri
ne gelerf'k bazı ih' lil erile! ha
reketlerde bulunmuşlardır. Cık 
ması muhtemel hadlse'er güçlük 
le önlPnebilm: ıir. Top'antı Tar 
cııslularla :\tersinden Ye cı,·a'l" 
köylerden pelen birtok vatan
da~ tarafından takip edil miştir. 

Radyo konuşmaları için kur'a 
çekilr cek 

AnkaTa 14 <Hususi) - Rad
yoda partilerin yapacakıan ktı
nu•malann sırasını tesbit" et
mek üzere cuma günü basın ya
yın umum müdürlliğlinde kur'a 
çekilecektir. 

Kanun gereğince partilerden 
ı - 5 vilayette teşkilAt kurmuş 
olanlar günde bes dakika, 5 - 20 
yerde kurmuş olanlar günde 
15 dakika ve 21 ve daha fazla 
yerde teşkilat kurmuş partiler 



IS.4-lSM~~----------------------~------------------~----------- Y.lTAN' 

~ ehlikeli hevesler 
Setım haz:.ırlıklannı tal.;ip etmek üıere Tra""'·a'n "i•-r 1 arkada h .. , • .. um o an 
)an h b • ımı.ı Bur an .Arpaıt 1.uleburgaı'dan u dikkate •a-

a en Hrı)or: " 

la, ;~:giinJude :rrakyaıta. gunıin menuu eçimJerden dıhı ru:
sun ı.:. ısra.rıa '" Jıemen her ) erde, hangi partiden olursa nl· 
, ,

8 
• )lu 'e şehirli bulun Trakyalıların biri• ti ·1 h·ı .,_ 

• r. Bilh lk "' r \'aı.ıa 
tamamı 1 ıı nn 1 ) ılıtır Trak) ada nıer'nlar ualmıs hııttii 
feryat ; ~ ortadan kulkmağa l uz tutmuş ... lff'rkes a) 01 dtrtten 
diye do,diiı) ?.r• rnf'raJnnmız kalnıadı, ha) \ancılığımıı mah~oldu 

Dll)Or. 

z::'t;;:_ların ortadan lalkmak H' neticede hn)\ancılı ın inkı. 
alanlarda tu~I?ak. uğzere bulunma ının ba lıca ebebl. traktör 
len bo n 1.r 5° unun plan ız ''programsız. her önüne ge. 
bir huku~~BZI) ı urmus olmıı ıdır. Hatta bu gibiler. onradan 
mi terdir .• )olunu bulup, arazinin kanuni ıhlbl ıtahl oluHr-

u -" Şu kısı. haber nıemı •· ı· ' h' . r• fadır. Bu da .. c .. e ın mu ını hır derdini orta)a kovnıak 
' uzerıne, bir ' hııkıı_metln ?'Uk ek fi) alla buğday satın :.İması 

gl' karak lıub b çok k~m. elerın, l'SDS ml'sleklerinl bir tarafa bıra. 
Trakya' u al )Ctı tırmeğr. heu: f'tmesldir. Bu ht'\es valnır 
~ i bir /J munlıasır ılf'gildlr. ,\ nadolu'da da hayun ~ f'ti İirnıe

arafa bırakaruk nıer'ıııan ~arenltr urdır. 
llayva ti . 

biridir. K n ,)e ştıı mrk bizim tn esaslı gelir ka) naklarımııdan 
dir. Bu a~:ııııık. hnnnnlannııza bııtün kom,ularımıı mü ttri
ınacer emı.n gelır ka\ nuğını tılr tnnfa bırakarak fada hırslı 
duşün~:ıCi~nde ko nı,ak çok 'lararlıdır. Kö)lülf'rirnitiıı bunu 

rn"l . en \e ıneı darı taı la yapmak hf':\:•slnd• 
" erı lizı d lk' "'' .en 'aıgeç. 

m ır. 1 J'll t.Hrl ıııımuk fivatıarı ....... "k ıd·ı.· man Pge'd • ~v"' yu e ıı;ı 
bağları bo e mer n~arı panı~k tarla ı haline 4etiren, halli 
bir ı:ıma zup pam~k eken kım eler goriılmü tu. Aunlaı ~ı a 

•1,; n onra bu) uk hnnı k ·oylu \'Dtnnd : ll utuna ufradılar. Trak,·a'ıtaki 
lir kayııağın:sı:~~ka>nı da.kı~ete uğrıı~amaıarını "' f'mln gr. 

e C.) e u~ur memelerınl temenni edtri1. 

Eniı Tahsin Tll 

lan bir k <Bası 1 incide) A , , 
B adını~ cvlcnmışitr ra seçımı 

bı aulı:aristan lkinci Dün)a ·Har 
ırasında So u ' <Ba 1 ·n id•) d~n vye er tarafın· 11 ı c ... 

n st 1 &al. ~d.ıldıtı ukit, ko:nil- nu tetkik ettık. Vaıl) et 3udur· 
oba partısının bır tiye i olan Elım•ı.dek mevzuata göre •· 
ab no{ o zaman kurulan Milli da)lık ç n tayın edılcn mild· 

l.ı kcmede de \azıfe gllrmüş· det sona erdit•nden ~imd· ) eni 
r. adııy gostermek mümkün de-

Ço Alllansız bır komUnist ol n C 'd r Bu sebe.p e eçimde O. J \ hanof'un Tıirkı)c'de bir fna· P lı le l ikaı.anır a bır mebı.ıs 
I fa·et gô ıerememe i netice or noksan olacaktır. Bu mebu hık 

' d l) ~a alındığı bıldırilmektcdır ıçin bır a\"a seçim; mi yapıla
J / ., er tnraitan Çobanof'un Sor. caktır, ) oksa D. P. li te ln ta
,.,l 11 Y~ su·cı olıır:ık tarın cdılme. kıben en faz'a oy a'an aday 
<s'~ lıİc ulııaristan'ın leni bir temiz mı mebus olacaktır! 
il Iara~rıf~sinde olduCuna dclıl o· Bııde seçim lı ıe u u'ünf' g5 

1ıt ~m-ekted~. re değl'dlr. 1950 seçımlnde D. 
T P. 1 sles'nde aday ı:ö terilen 

t evkif eclfen Mc:u Behçet Kemal Çatlar adayh~ı 
~ M 'I kabul etmeyince 11 lede bır nok 

'Naıro au ar san olmu~ ve D. P. ti te i ka· 
"~ boğu hi <Kenya), 14 (A.A.) - undı.fı halde ondan sonra en 

bında Afrlk~ guvenllk kararga· faı'ı 01 alan C H. P. ti Atım 
ql> liın 

0 
n bı:dırıldiğıne göre, tes· Giındilı mebus ılln edılmi ti. 

langıcı ına nıuzakere'erinin bıs- Şu halde bu defa da. D. P. lil
tedh ndan beri 1020 l\Iau ?ılau tesi kazandığı takdirde bu fü. 
tr l;;: ve bun arı destek'cycn tede adı 01 mıyan, fakat e:ı <'Ok 

edlınu~tir. 1 oy alan aday mebus olacakur. 

Cumhurba,kanı Ha)· ar tııral ındaıı ~erl'fine 'ı'rileıı kabul rrı.ıııindf' Türk •a· 
n:ıtkar rarının ı:ö~terilrrini alLa~l;ırken .. 

Mareşal Tifo, dün Harp Okulunu ziyaret etti 
ı 

Tarhya vurulunca .. 
rna 1 1 incide) 

!arı ;ı1ami ba ıretr '"' ketıne
lidir. 

Mudanya'da particilik 

g e nçler elind e, olduk· 

A. r.. '\'. 
=====:ıc:::==::.:....-...:-. 

mek suretb le ccza ' andırnıak ~·o· 
luııa ııltmektcdir. Bu \'aziyete 
t:öre 823 öğrencinin 250.350 si 
burslu oldutundan, burs yonct· 
nıcliğine ı:öre. devamsızlıktan 
bur~larını ka~betnıl'kte. l!'iO • 
.;oo U de dC\'anısıılıktan sene 
ka\'betrnekted ir. 
İdarenin ö~rencıler üı.crinde 

böyle bir ~eza tathik etmesi O· 
kulda bir h()Şnutsulluk yarat· 
mıştır Öğrenciler, dlulannın 
halli için ıdareden }ıırdım bek· 
!erken böyle bir enzelin ~ı~-nu. 
ını üzUntüyle karşılamaktadır 

!ar. 

, _ 
BOL VİTAMİNLİ 

ARI 

l'F.RŞEMBF. t.s "is.\~ !la4 

,\~KARA 

'1 ~s Açılı "" pro.ram 
7 :ıo ounardın lru. ;.., 
7 45 Habf'r!ır n han raooru 
100 ıtarma aabt.b ınuzı ı iPii • 
1 30 N B. C. KoDMr orkestra 

IPI) Q> 

il 00 Ounun ıırornmı n kapanı, ..... 
il~ Açıbt n ııroıraırı. 
12 00 Aakf'r saa tı. 
ı~ 20 Ordudan baberlf'r. 
l2 30 P'abrlfe Canu. 
13 00 M S Aran u haberl .. r. 

.. 

BULM ACA 
3 4 5 6 7 g 

13 15 Halli Onarman ldatt81nd,.kl Soldan aat• ı ııır memlflı:et. 
R•dJO salon orlt@straaı· a ı t OümU$ 3 S<'kPrlemP, ıur.t 
Kalman : Çardaş Tt.ratln Op • ııfatı 4 Sahip 1Atı'a ~ lllr 
dPn potpuri. b) lnfante Nok to.a)'Tan. rpkl. 6 Mobllya baa! 
ttirn cı CJoeıo op•retlndfD 1 bA ıaııt.ıarın dnaaı 7 • OeniJllk; 
nls -.r tango d' l!.!ontttd ipek B lıtırtıı> nlduı. 
itaı:ran wrenMll Yukarıdan uatır• ı - Tıllılıı:. 

13.30 Ö,tlr autu! 2 Adf'I 3 ıs.r ı ki 4 - Akıl; 
13 4' RadJo ulon o:keıtruının ce~lln :ı lbıtıı:am.a e Bir ınu· 

deramı. ı ıı:ı ı rrtl ııellr rUren m illi: 7 -
14 00 Han raporu. alı: m prOif* Teni malumf'Alnılen biri ! - Çat· 

mı "' lı:apan1'- du 

il~ 

17 00 
J7 30 
1745 
J8.00 
ıa 20 

1,00 
ısı.ı~ 
lQ 20 
lP 43 

"" 
2000 

20 15 
20.30 

.... 
Açıl~ "" ı:;rocram. 
Oençluin pllklan. 
Mualli Arao 
Calışanlınn saati 
Operet ~venin ~aau ırıı 
iner ıaz •Çifı. ruıı :Mubay 
J•r • . chnaz•. 
M S .'l)arı n lıabuler. 

T•rlhtf'n bir vaora 
.~il Can':fan türktiltr 
Dlnf • ahlaki rnusahabf'. 
Ömtr Altut'dan Tanbur tak 
alınl. 

Rrt:lokan Çaplı'nın ke:naı.llc 
1.5 cbkllta 
Raılro ıın•tesl. 
Pi.ana lif' Türk MUrltl O. 
kuran. Mı:u.rrrr Iltar. rı,... 

noda Menfürf' run ,., 
20.45 ı<;rmahat l:tJOlı:m•n -ı ıd 

Ho~u'ten tnratıt: pr.ı: •• ar 
Kahraman r ı~ıror. 
Marşlar !PIP). 

21 00 
21.IS 
2130 
210 
22 00 
22.1~ 

22 45 
23 00 

12 ~7 
13 00 
13 15 
13 30 
14 il() 

14.20 
14 45 

SpGr ı:antesl 

Sa' ucrlrrl IPI) 
Serbest saat.. 
Oprrara dAnt 
'-1 S Aran vr haberler. 
Proeram u ka.Panı,. 

ıs·r .\:\°Btıı. 
.,.;ılış n proö;ram. 
Jlaherler 
naıu ıntitlğl (Pi). 
Muı:atter Birtan 
SeYllmlJ orıteıtra parçaları· 

ıı. ı Hector Berıı02: · • Conalro 
UnrttirU bl cıaude Bebı.:uf 
•Olcuu• c ı :.ıanuel De P'al· 
ı. <Oç to~ıı ~pt.. ba e 
-uıttnden dans (l'l ı. 
!larkıl•r 1 Pi ). 
AY& Oardner tt Frarıt 151nat 
ra IPJ•. 

UOO Kapan~ 

*** 
18 00 .~çılış Te türküler. 
ıs 20 Konu ma 
ıa 30 CtUI lncedu ı.,dltln~ 

kılar. 

19 00 Haberlt~ 
19 ı~ Herkes için mtızlk ( Pi). 
J9.30 Vıyolonlıt IlarY&ş 

Jt U İleri TUrl< muıllı:lıl konHr• 
Yatuarı dtrnf'ğl proıramı. 

20 1.5 lhdfo ııuete ı. 
20.30 Kıaa uhlr hıı.buler. 
20.3) Vl)olonıell.ıt .Muhlttın a. 

20.M 
21 00 
2130 
21 40 
22 90 
2230 

22 45 
2300 

23.07 
23 30 
24.00 

dak 
DUnyaılA bu hatta, 
Alu•urı Tan~•· 
hının ba ında 
M 1k mecmuası. 
Sabile Tur 
Bti)1ik T1rtuozlar •WUbelm 
Ktmpft • Pl~anlst• IPI ). 
Habtrltr. 
KamblJO • Boraa .,. proaram 
lar. 
K rmk Ham ıarltı!Ar (Pil 
Danı vr u7 muzıaı (Pi) 
Kapan~. 

İll\IİR 

1.5.58 Açılış n prOCTam. 
Jl.00 Bagıama taımaından H1btlt 

l•r. 
l8 ı:ı Pı1anııt Carmen c .. aııero 

n dana orkut.raaı CPI). 
ıe 4.i ikı •tMtn şarkılar. 
17 15 Başlıea proı:ramların takdl· 

mı 
17 20 20 İnci aaır mtizl&!ndtn 5eÇ· 

meırr. Debuar L'Lntarıt 
Prodtıue •Cantata• Pi). 

17 35 RadJO yurt uırli:ülerl orosıı 
ıs 05 '.Film rtldızlarından uvııen 

meıocıııu CPJı . 

ıs 20 Konu ına . 

ıa 30 Şarkılar. 
iP 00 Haberler 
Jt.15 PIT&no m11811t11l ,Mlhttr Ce· 

ıeıııı. 

19 35 S!r.•m• 0""1 lı,C" melodiler 
!Pil. 

lP 40 ı..m:r TUrk musiklAI ctmlyctı 
20 ıo $ehlrd•n a.Uç(lk habtrler. 
20 t~ R•dlO caırtuı. 
20.30 Türkültr. 
20~0 Spor• dair. 
21.00 Şanşımırı dene .. ıım 

DV~Ktl Rl 1. tACA~l:\' Rı\Uj 
Soldan ~· ı Ktbı.s 2 Ö· 

ztım 3 Lodoş 4 E'.l'r. an :ı -
Muhtar e Ab. eli 7 in. ıt.. 
8 - ~Pkt•. 

'\'ukarıdan ap~ıya ı - Ko.ua. 
2 - Ot bin 3 Bt.draı n~ 4 -
Oruç :ı SU!. t.tı.. 6 A ııas 7 -
Zürra 8 Irak 

Ege'den Rôportajlcır: 

Ege'de Demokraları 

şanslı kılan bir oyun: 

<c MEŞE » 

<Rışı: 5 lncldt) 

tırnr. 0~ Unu O\narken, daımıı 
çömelıp ka kmak zorunda kıılı
~ or unuz ki. bılhıı~ a ı manlıır 
ıçin hiç dt ko a~ bır nor d<" 
ğı . Fakat emekli komısC'r 

. anu Be\. u ~ üıdtn fazla k -
lolanı11 aımı \t ekerdrıı dl! 
kurtulmu Baktım da, benım 
bllr O} nanıak fl'ldi İ1' mden. 
C.: ~I b o~ uıı do ru u . 

\JE"~c o~ ununun u taları o 
kadar mer:ık'ı ki. tahta top arı. 
nı hu usi o' arak ) aptın\'orlar. 
Me ell Ar:.p Hakkı Be~ın <Es 
hot .ırkeUnde memurınu ) ce· 
bmde her zaman 3 too bulunur 
mu . D ğcr u ta1ar da bö\'ley
miş. Ben bi' rdo meraklıları 
hı iı ·m. l•t ·ıı' rını \anlarında 
taşırlıır \ e 1 takımın ucuna U· 
nıll'n abunıı da cl'plerinden 
ek.sık etmezler. 'llt,eeilrrde de 
aynı tıtlzlık ,·ar 

1 te cördiınlıı mil lıem hll
nı<'di~iniz. bir o~unu öğrendiniz: 
hem dl' Eııcde Oemokrat' arın 
kazanma şan !arından birini 
.oy e.mis oldum. Ru ,an~ı 'kuv
\etlı hulmu or musunuz? 

ZAY İ 
Sultıınahm~t J"rkek Sanat ı:nıtltll· 

ıunon 3 uncu aınıt r.:tktrlk ubr· 
ıındrn aldı ım 6 2 946 tarih Yt 2 143 
u\llı hltırm• btlıeml ıran et•tm 
Yenisini alaca tmd•n ukuıntn hu: 
mU yoktur Hud.ar \ '!'011' 

••K iR A LIK•' 
Banka Şubesi ve~a vapur 

1 re eyahat ııcenta l olarak 
kullanı'mak üıere Ga'ata 
Rıhtım caddesinde yeni in
şa edilen İmperlal Kcmikal 
Hanı a:tında bulunan 35 met 
re \arelik yer kiralıktır. Mü· 
rat'aat aynı binada Şirket 
•'fııhasehe :'.\fildür üğüne. Sil 

21.2.5 Operada yarım uıt. 
21 ~ :Borsa 'e ,._, ınkl proınm. 
22 00 ~rkılar 
22 30 Yay•nın aonu. 

'l'EK'SİK ÜNİ\'F.R~hE 
20 15 Açılış. n Türk mualklıl 
20 45 Program lMoc!ern begttd· 

lcr). 
20 ~ Dtbıw>. İki NoktUrD a) l!U 

lutlar. b) Featlnller. 
21 oo ~artok : Orkutra ıcın koncer 

to. 
21.37 Rueı: 2 :So ıu •O&pbn!E et 

Chloe• Süiti. 
21 52 Dtbuaay: :ı 1'o ıu ltrm"ıı 

• Pluno Sonatı 
22 04 Proı;ram u l"panıs. 

ALMANCA LISANINA BiHAKKIN 
VAKIF BiR MEMUR ALINACAK 

fstek!i'erln tahsi' evrakı \t' bonscrvi lerblc birlikte 
Galata'da Per;embe Pazarında Samur cokak İş Handa Tiir
kiye Şlft \'e Cam Fabrika'an A. Ş. ne muracaat arı. 



-·-

NYLON 
ÇORAPLAF:I 

V" r~vkalade bir kafile 
V Fevkalade hir sağlam!tk' 
Y Fevkalade qüzel renkletj 

/f!OSiii TÜRK/YENiN EN LiiKS :coRAPl.A~/()lR1> 

,, __ 
HALK BANKASINDAN : 

__, 
Müfettis ve Sef Namzeti Ahnacak 

' ' 
1 - :\laa l:ıı 3659 :ıyı'ı ba cm kanununa göre tayin edil

mek uzrıc b nk:ım l ·ararından mu abaka ile müfct
tı \C ef namzedi :ılıll'ıcııkıır . 

2 - MC'~lekfe a akalı ~ uk,t'k mekteplerden mezun olanlar 
aıa.ındJ 6 Mııyı 19>4 ıar•hınde saat 10 da Ankara, 
1 tanbul llmir'dc ':ıpı hıcak )azılı eleme imtıhanında 
kaz.ınanlıır - )Ol nrn ıafı bıınkamız tarafından \'er ı 
mek uzere - l mum !\IuclurlüğunıUzde hir $ifahı im·. 
hana d tab tutul:ıc k laT<lır. 

3 - !\hi-ab k:ı \e mt han aıın:ımelerı l'mum Mudüılü-
ıım zlc lzmır 'e h :ı nbu ıc k Ultımıza müracaa~ 

cdılcrek tctk k oıunabı , • 

4 - Mcmurın kanununun 4 üncıı madde ndeki e\ afı 

2 

ha Z olanlar n ncrC'H'"l \'e a k)c beraber 28 .Nisan 
1954 tarih ne kııd:ır l'm um Mtidlirliiğilmüzc müoraca
atları Iuw nm an olunur. 

• 1 • POND'S COl.D KRl<:MI: Gecı-lerı yatmadan evvel Yiiol 
ı.iinuu bu krP.rnden ırunınu:r.. POS[)'S KHEMl cildin me•· 
mclerinc kadar nüfuz ederek cıldi rnakiyaj. kir_ ve toılar
dan temiıler 

• 2 • PO~m S VANISHl~G KRRMI: Gündüıün istimal edilir.\ 
Bu kremden yuwııuw ince bır tabaka sürdukden IOOTa mn· 
kiyajınıt için musnlt bir zemin haıırlıınır. Aynı umanda 
clldiniıi dı~ tesirlerden toı, güneş ve rüıgiırdan korur. 

istanbul Jandarma Satmalma Komisyonu 
Reisliğinden 

:!\liktarı ('in i 

, 100.000 kılo s gır eti 
7 000 kılo Koy,ın etı 

'J'ahmin bedrlı ilk teminatı 
!.ıra Kr . Lira Kr. 

220 000 00 
22.400 00 

12250 00 
1680 00 

l Jandarma okul alayının 954 - 955 ihthaeı için ~u-
brıda c ns \ e m kt:ırlarıyle ta hm n bedelleri ve •lk teminat
ları >azı ı sıgır \ e ko} un eti kapalı zarf u uhi ılc satın alı· 
nacaktır. 

2 - Eks itme ı 28 ~. an 9S4 cuma günO aat 15.00 de 
viU) eı kar ı ında bulunan b nadaki komisyonumuzda yapı
lacakıı r $arın me her "lİll mesai santlerinde İstanbul. An
kara Jandarma atıno ma komıs)onları ile lımirdc vilftyet 
Jandarma Kumandanlıl! nda ~orult'b'lir, Ve 12 lira 12 kuruş 
rnal,.ındıgı nıakb ıLu n ukabı ınde a ın:ıbıllr. 

Bu ığır· et ılt' ko:?Un et n n hep bir ahsa ihale cdile-
bilecegı .,ıb aHı a)rı ahı-la da hale edilebilir 

3 1 teki lcrın kamını \l' ka arı ha'· teklif zarflarını 
bellı gun \ c a tl'n b r vcl ne kadar komisyon b:ış-
ka n ~ına ' rnıeler < 4102 

1 
l 
1 
1 

' 1 
l 
1 
1 

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

(lAlA ) 

lmtıyu ·ıhlbl· S l,A:\ KORl.J! 
ı.;ıııuml Se rıraı \JlldUrıı· \!fi lff \ f ,l,R 

Bu cavıd~ \lrc'ııl Mildllr: 
İllS\JI. AH\ 

cıa rt•~lllk n Matbuıhk •r A. . - htanlnıl 
t'ATAllO MA111AAS1 • 

\'ATAN ----------------------------------- ıs - 4 - ııı5'/ r -------- Yarısı peıin - Yarısı 12 ay vadeyle 

Bakırköy Eski Baruthanede kurulmakta olan 

30.000 NÜFUSLU • KÜCÜK ŞEHİR 
...» 

'anında 82 par('a kalan drııize ııaıır arsaların atı ı 18 nisanda ona eriyor. 
son gorme \ c atı5 günleri. 15 .Nisan perşembe saat 12,30 da. 18 Nısan pazar saat 9'dan 17'ye kadar her saatin 
ba.ında müe.s~esemiz ônunden kalkan hususı vasıta:anmızla mahallinde cörüp 250 'ira k:.onrı:ı ormek suretiyle beğen<iisiııiz 
arsayı a) u·a bi'ırsinıı. • • • • 

UR \iYE KREDiLi NŞAAT ESS Si 
Müessisi : SALAHADDiN KARAKAŞLI 

Be~aııt - Çar. ıkapı 9i/3. Be)azıt Palas l.:at 2, 'felcfon: 25630 

. 
T. C. Devlet Demir Yollan 1. ci isletme • MEHMET KAVALA FİRMASINDAN ' I 

Müdürlüğünden i~tanbul merkeılmizdeki te'cfon santralımızın numaraları 
12 .\'i an 1954 tarlhınden itibaren Dev:et Demir \'olları Emniyet tesisatı ser'\'isinde istıhdam 

edilmek üzere Sanat Okulu e'ektrik kısmından mezun \'e as
kerliğini yapmı~ bulunanlardan Jüıum!u personel a•ınacaktır. 

47554 - 47553 - 47552 - 47551 

- Taliplenr. Haydal'pa~:ıda 1. ci is:etme Müdürlüğüne mU-
ı·acaatlan (4283) 

• 

T.ÜRI{İ; 

VAKIFLA 
BANli S 

ffÜRKANONIM ORTAKLlGI · · 

ı. -..1•.SERMAVESI 
Jı • 

ısolM ILYON T.I;. 

~' 

·-· . 
•• 

Kuilanı$ı rjliret K.oıar! 
ıawl;i11s 

UNIYC•SAL. 

tlünyının tM iisfün f~JJİklİ 
ft!ncert!lt!rtle : 

V YA~ITTAN EKONOl<I 
v ZAMANDAN isriFADE 
V SIHHArLI YEMEKLER 
ol TEMİZlİK ve KOLAYLIK 

temin edilir 

.. 

1 

s 

. • SAŞA-
SATIŞ DEPOSU MUlllR SAFRA nORTAKURl·Sa~ mM han tad. ., 

-;;;;;,;;;;;;;;;:;:;;;;;;;:=~==;;:;~~~ ne 
İst. Lv. Amirliğinden Verilen Asker' 

Kıtaat l lônları 
Aşağıda eins ve mikdarı yazı Iı .ma zcme:er hiıaıarı~ıll• 

lı 0 ün ve saat'erde kapalı ı:ırfla lırnit Dı. .\s. Sa. !\ • 4 
~atın ahn.aca.ktır. $ıırtnarne'er K o da \'e oğ'cden e'" el 11 
Ist. Lv A. J,!in kısmında görülür. Teklif mektupıarııı1 

saatinden bir saııt e\'\'e ine kadar komı,yona ,·erilnı~sıj, 
Ci~i ~lilı.darı Bedeli G. Teminatı Jb• 1 

Ton Lira Lira ~ 

Litapon Üstübeç 

• 

1 

10 16500 i237.5 ~ 
-~-·e-ft--.-.. -.. -.. -.. -.. -.. -•. -.. -.. -.. ---7--- 171;}0 ı286.25 ~ B 
1 'ta . 10) fi nti 
•1 rJ .................. 41000 3075 21 ler 
Minium .•......•..••.• 10) 

• (868/SiO ,,,. 

12 kalem muhtelif cin:. y~ı pazarlık:a 26/4/954 (1, 
11 d~ Da\'utpasa. As. Sa. Al. Ko. da .satılacaktır ..• şs ~ 
komısyonda ve Jıstc~i öı?leden ene: Jst. Lv A. Uıııı 
görülür. Tutarı 4792 lıra, kesin teminatı 718.80 irat!~ 

(984 

* ş Kapalı zarfla 300 ton arpa 30 nisan 1954 cuına ı; q~ 
Karakö~t' As. Sa. Al. Ko. da satın a'ınacaktır. Ki:osll" 
tutarı 75.000 lira geçici teminatı 5000 liradır Şartnanı~= 
yonda ı;örü'ür. Hep i bir [:;tekliye ve)a 150"şer ton•ııt: 
isteklb e iha:c cdt'E"bilir 'l'ek'if mektup arının ihale :.) 
bir. '-aat C\'Yeline. kadar komisyona \ eri'nıe i. . (93' 

* f 

As. ihli)·aç iı;in 4:'i ton ıspanak kapalı zarfla 26~ 
Pazartesi saat 16 da Yassı\'iran As. Sa A'. Ko. da ·~ 5 
caktır. Tahmin bedeli 13500 lira. geçici teminatı ıoı .. 
Şartnameııi komi~~ onda görülür. Teklif mektup'arıtı111 

aatinden bir Si4at evveline kadar komi yona \'crilnıe! 
<292"" 

* As. ihtiyaç için a~ağıda cins \'e miktarı yazıl• 1, 
madde•i 28/41934 ~ünü saat 10 da açık eksiıınıe 1 

derun As. Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. Şartnaıne' 
yonda görülür. 1tl. 
Cinsi )1ikdarı T. Bedeli G. ı; 

Kilo Lira ~ 

---~~------~----·---------- ( 
Taze Bakla 
Yumurta 
Marul 

Adet 
Adet 

30000 
30000 
30000 

9000 
2700 
4500 

~ 
ooısY 

* . ıı 
As. ıhtiyaç i~:n kapalı zarfla :!O ton korun etı 1 

gUnü ,aat 16 da Hoşdere .\ s. SA .. \ !. Ko. da satın So 
tır. Tahmin bedeli 60,000 lira. geçici teminatı 42 ı: 
Şartnamesi komisyonda 0 örül ür. Tektir mektupıarıesl
saatinden bir saat ev\eilne kadar komisyona ve~'} 

(10~ 

şİnizi en iyi görecek lastik • • 
sızı ryor 

r 

K•111ıro"" Atır Kaınrenlar 

.ün ya ın her bir ıarclfinda E Faz 

Goodyearşimdiye kadarjaltıyQzt Milyondan fazla 
lastik imal etmiştir. Bu mtktara yakl•şan dünya 
yüzünde di~er, bir marka yoktur. 

' Evet - Dünya yüzünde Goodyear listikleri ile di-' 
jler markalara nazar.ıtn' daha fazla',yolcu ve ı daha 
fazla yük taşınmaktadır~ 
Bu haki katlar Goodyear'in- müşterilerin t emniyet 
ve ıtımadını kazanmasından ·ve. mamulitı~ın faiki· 
yetınden ılen ~efeliğine şüphe' bır.ılc.mıyacak pra· 
tik delillerdir, 

Merkez llayıi : ITATKO"Otoanobll Lastik v• 
Makine Ticaretı T.' A. $. -

Beyoğlu. Taksim Bahçesi kelfl•ında 
Telefon · 82240 - 87•19 - Tetg. adr. TATKO 

~.1emleketin her tNr taraftnda GOODYUR bavlleYI mevcuttur. 

-~ 

OONYA YOZONDE GOODYEAR 

LASTiKLERİ iLE DIGER MAR

KALARA NAZARAN DAHA FAZ· 

LA YOK TA $1 N M A K TA D 1 R 


