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lnönü, Y .. Sermaye ve Petrol v 

Kanunlarını tekrar tenkit etti 
C. H. P. Genel Başkanı "Petrol kanununun her maddesi 

1 
kapitülasyon esasına göre hazırlanmıştır. Diğer memleket
lerdeki kanunlara nazaran en ağır ve en feciidir. Yabancı 
sermayenin yerli sermaye üstünde imtiyaz haline gelmesine 

. tahammülümüz yoktur,, diyor ' .. . nonü, «hayat pahahhğı yaratan sebeplerin teşvik gördüğünü ve şimdiki iktidar 1 

kaldığı takdirde bugünlerin de aranacağmı» iddia etti 

'

• KT .--"' -, llusıı,ı \ l uhaltlrlmlzdrn ,.. 

1 Cumhmbııskanı ( l'hil Bayar \C Yugosla\' Cunıhurh:ışkanı )iare~! 'filo, enelki ı:üıı Ankara'da llipodrom"ıla )apılan törende .. 

M_I. Tifo, Bayar'la birlikte ISAO 1 Ralıke ır 15 - Balıkc lr c. l'!""-·--
H.P. mıungı bugun Cumhurı~ctl 
alanında ~apı'm•ııt•r. Tahmınen 

BALTALAM 
25 bın kı ının katıldıgı bu nıi-

A tıngtc Istanbul'd.ın uçakla gelen• 
Parıı Genel Baıık2nı İ<met i:ıo ıu 
.soz almış \e ~u konu ma)ı ,ııp· l'AZAX: 
mıştır· 

Ahmet Emin Y AlMAN • - Balıkesir b:z.ını milli ta-

Bıır a'nı . . rihimııde hususı bir me\ ki alır. 
ı~ n Ke tel ko,>unde hır füılıke ir milli mucade ede des· 

lltiz b~ll~ uıanda~ın af \C te· tan di,)arı olınustur Balıkc ır'
ler hAı~ :ıan~a o) !ediği u s<ız.., de demokras1 rcjimlnın on ce· 

•Ata ulagımda ~ınlı.)or: (Oe,·amı Sa: 6 u: 6 daı 
t lüık, biz.ım her mıllct- --o 
en. lJstUn o duğumuzu soy- -
kdı. J:ıbctte doğruduı·. Fa- «Zafer» ·ın 
kat bıı blrbirımizlc uğraşır· • 

:ak. \C el C C ÇiilıSmazsak bu lnnnu•• 'ye cevabı ı ~u!lıu •ü na ıl gerçeğe. çe. \J 

bugün istanbula geliyor 
~ugo lavya 
Uclü Paktı _, 

<< görüşmelerde taraflar, 
neticesine, yan~ bir ittifak akdine 

Dısisleri Bakanı, 
_, .> 

tabii 
' 1.rınz.? Bize bırblrimlzlc dı-

/ dısmrk .)akı maz..~ llu~ud luhablrimbdrn 
. luhaı~rct lideri j met 1 .. İ Ankara, 15 - İnönünün ı.orı 

l'tU'nua atı ı:uniı 1 
1 

no- stanbul nutkuna bugunkü •Za-

eriştirınek kararını vermişlerdir >> dedi . 
ınalları i~in ~nlaşınaya varıldı 

lOHcdiği seçim nutku!uan:~ıı!a fer ell. bir ce\ ap \'Crmektedır. 
\atanda ın miıkenun 

1 
' O.) u Gaz.ete, lnöniınün ıddialarının 

ifade ettiği milli ol .e. suı·e.tte hiç b"r " asa \e hakıkate i tınıı• 1 
~-a ürperdim \e i ç~-~e Tnron· etmediğini söylemekte u bun-
co\ lıutlin dU\dııınnonıı e ahını (ll~umı Sn: 7 Su: ü dto ) J), P. ada' ları) le bu li~tedekl hagım!i>lf. ada larden baıılan 

'rii L: • • chiaku toplant.ıda 

arref~t'renıı_ııet1, İsmet tnonu'lU ı· ~ b . • 
~~~da~ ~p\e~ ~)~~C~le~~mba°!d~~ı.- 1 staıı ul D.P. atlayları hır, 
tei ı j

1 
~e J.o7.ıın uıh he~ı-ti 

c . arıd)e: \'ekili na ~ekil t 1 t t 1 b~::h~tT,eisi Clİ)e k~ndj İne mü: op an 1 yap 1 ar 
' 'lh azıreıer enııuıet etml Ur . 
' ' a\et i ·· · dlkt ·, " nonu, tarihin yegbe 
ru b~ront .olanılr, iklidan meş
elt etıın nl'tile inde b:ısb 
,,:1~~ ~e\·~etnıi , İli lıir vatan e

Bö ı ınt_ıbanı geçirm· Ur. 
bir ~ bır nıaı.il e sahip elan 
'l'ıir~ t 1) ctllı Tıh k milletine vr 
\itd ~rihlne kar ı uzifcleri 
eıneı'ı~ilkti~ara tekrar k8\'usmat 
gözü d_n kor bir c iri olamaz, 
l>olltik:nıniı : lht iraslı bir Stra 
Kend· t1 1 gıbi hareket cdemu .. 
tııe ,ınh hu kadar kiıçuk dü r

akkı ) oktur. 

C.H.P. ve D.P., şehrin muhtelif yerlerinde siyasi toplantılar yaptılar.: 
C.H.P., Gökay'tn konuşmasını ihtiva eden plağı bankaya koydu 

lanf'nalaıılıt Son I'\; eı leri 

KUZEYDEKİ 
BEK(;İLERİMİZ 

l l XÇ Y \I.:ll \~. :\".\ ro ' e ~·oneç lıiikfımr.tiııin da· 
\etlisi olarak ~ATO'nun kuıe)deki İilrsi Xoneı;'in •~· 
kr.ri mıne\Talarını takip elti. Hu hu~u tal..i yanıann. 
dan başka. umuııai olanık.~on·eç, }ı;, er ,.e Danimarka 
hakkındaki intıbalannı yakında bir yazı ııerbi elarak 

takdim etm.cğe ba lıyacak 

ÇARŞAMBA GüNO «VATAN· da 

Türk 

Saınsoıl ileeleriııde ı .::. 

parti toplantdarı 
Bafra'da C.H.P. toplantısmda bazı kar1şıklıklar 
oldu. Bir D.P. /i «C.H.P. nin muhalefeti yıkıcı bir 

malzeme depoculuğudurn dedi 
ll q$usl '1ubahirlmirtttn lfu 

Samsun, 15 - Bafrada bugUn :ıer üç parti alrı a:ırı aı:ıkıma Genç takımımız 
mitıngi yaptılar. Sabah saat 
10.30 da <..:. M. P. il ba5kanı avu- Avusturya "ıle 
1-at CPmalettin Bulak (mii!elvc· 
kili adayı) ilk sôzli alarak cwe- 8 b k ld 
1~ kendi parttsinın progra'llırı 1 era ere a 1 

Auodaled J'teıı 

\nadolu A!ansı 

Ankara 15 - .Mem:eketimitln 
misafiri bulunan Yugosıa,1a ~·e· 
de:ratü Halk Cumlıutiycti Cum
hurbaşkanı Mare al Tito, bu sa. 
b:ıh ıo da Dışişfeıi kö,ktindc, 
HL'cdiye ~feclisınden ı;eçilmiş 
l ır heyetı kabul ctmıştir. Mare· 
1;al '.l'ito daha onra Atıkar:ı °K'L 
rr.stiltlsunü zıyaret etmi;ıtör. Ma. 
re.ala bu ziyaretinde m:ıı. c,i 
erkanı,ı-cfakat etmi~ \'e Enstitu
de o'kul h:ıkkında izahat 'cr~!c· 
rck gcıdirilmi~ir. 

Başbakan Ye baran Mendcre.,, 
EJat 13.30 da Mareşal 1'ito pre· 
fine Ankara Pa:asta bir yem!.>k 
\ermişlerdir. Bu yN11ekte Cum 
l;urbaşkanı Cclfl1 Ba) ar, B!!:t ük 

<Dc,·ımı Sa: 7 Sü: 1 de) 

•• 
Koca Popoviç'in 
Demeci 

Anadolu AJan'" 
Ankarn. 1.5 - - Cumhurbl ·ı 

nı Ba) arın na\ et isi olarak .b.l'• 
kaç glindcnbcri şehrımizde bu· 
lun:ın Yugo la\· Federatif Ha'lı 
Cumhuri)•ctı Cumhurbaşkanı 
Mare}al T•tonun refakatindeki 
Dışl lcri Bakanı J(oca Popo\iC 
buglin saat 18 de Yugo~ıav Bil 
>"iıkclç"liğinde bir basın koilfe· 
ransı tcı·tit\, etmiştir. 

<Devnmı Sa: 3 Sü 6 da) 

Fransa Cin Hindi'ae 
...,; . 

istiklal verecek 
Fransa, Cenevre konferansından evvel bu kara· 
nn tatbik edileceğine dair Amerika Dışişleri 

Bakamna teminat verdi 
.,nadolu AJan!l 

Pans 1!5 - I"ran~ız hükümeU 
Çın Hindi dcvJet!crinc tam is· 
tik!Kl \erileceğine d:ıir Amerikan 
Dısı~'cri Bakanı Foster Dulles'i 
tcmın ctmı§tır. :Sir:esik Amerika 
Çin Hındi müşterek devletlerini 
komUnl%Ille karşı urandınnak 
için en muvafık yolun bu mil· 
Jetlere hürriyet bağı~lanması_ o~ 

duğu "kanaatindedir. 1~1 haber 
alan ka~n:ıkJardan öğrenildiğine 
göre, Çin Hindi de,•letleri Cenev 
re konferansı toplanmadan e\'" 
\•et hürriyete kavuşacaklardır. 
Bu suretle Bao Dai rejiminin 
Fransız kuklası oldu~na dair 
l.."OmUnist ithamlarına fırsat bı• 

(Of'"~-· 1;:,.. ;( Sü: IS del 

izah ederek. D. P. 'c C. lh P. ~ ı 
•enkid etti, Arni ııaı·tidcn daha 
üç batıp oz a .. dı Toplantılarına 
12,30 da :;on \crı'di. 

c. M. P. niıı Bafrııdaki teşki· 
.ltı henüz zayıf o:duğundan top 
ln.ntıda ancak birkaç yiıı ki~i 

l 
bulundu. 

ös eden sonra saat 13 de C. 
( l>eumı Sa: 5 Sü: 6 da> 

Xeuss, 15 - 5 b,n seyırcl Ö· 

nünde yapılan Türkiye - A\lıs· 
tuı·ya Genç takımlar !utbo' ka111 ı 
ıa~masında, her iki takım da do
nuk ,.e ağır bir oyun çıkıırmıs 'e 
her ikisi de coı yapmak için bul 
yük ga~ ret sarf etmemi tir. 

(De\ ;,ımı Sa: i Sü; 2 de) 

_ PJrasalll kahH )'erine nobuL n ıı!'pa to:ıu ur -

- Yap bal\alım üç :kah\e bize." Bbi bana. biri Husnu')·• 
l>iri de unnçını-
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T eknik Üniversiteye bağlı b·,. 
Teknık Oku' açılma ı ) ü

:cunden çıkan Udısc ) tıştırı -
d ı, Yı dızdakl Tcknık Oku' ta· 
lebe eri derslerine devam et· 
meğe ba ladı ar. Fakat a ıl 
hal edı mesı ı zım e en nokta 
hakkında henuz karar \erılmiş 
değı dır, mese e mua aktadır. 
Vaz..vetı kısaca anlata ım: 

Bızde muhendı \etı tiren 
iki m:.ıe e c 'ardır. Biri Tek
nik Unner ıte. dığerı Yı' dııda 
kı Teknik oku dur. İki mue ce. 
ıe~e ginş art arı n)nıdır. Ya 
ni ikisine de gırmek için Lise
yi bıtirmış \e ol unluk imtlha 
nı verm.ş o mak !Azımdır. Ara
daki fark bırı inde ders sene
sinin be . ötekısinde, yani Tek 
nık Oku.da dort yı: oıması
dır 

B ugunkü şekıl A man)a'dan 
a ınmıştır. Orada mUhen

dıs ~etıştıren bıri yiıksek tek
nık oku , dığeri Teknik cimi 
olmak uzere ıki turlü mile e· 
ııe 'ardır. Bırım:ısınden çıkan 
Jara 11Dıplomalı • tuhendis•, i· 
kınc sini bıtirenlere sadece mil 
hendis denır. Bızde •Dip'oma 
lı muhendısı ) erıne • Yilksek 
Mühendise um anı kabul edi:. 
mıştır. 

Alman yüksek teknik oku'la
rına girmek için liseyi bitirmiş 
o mak şarttır. Teknik okul ar.ı 
f e Ort.amektep mezun'arı ka
bu' edı' r. Teknik okullarda 
ders rnüddetı iıç ~·ı!dır. Bizde 
Yıldızdaki Teknık Okul kuru
lurken, her nedense, esas o'a
rak goz önünde bu'unduru'an 
Alman Teknık okul:arına ay. 
kırı bır ~ekı kabul e<lilmi tır 
Bunun netıce l olarak bu okul 
da Teknik Unı\ersite~e yakın 
bir bi'gi 'erı bor. 

1'.AZ ,\N: 

V. E. 

• çı'makta o an Teknık okulda 
der mliddetının uç sene o ma· 
sı buraya orta mektep c Sanat 
Enstıtulcrl mezunlarının kabul 
edı mesi mu\8!ık ı:oril mu.· 
tur. 

Ycnı okuldan l ctı ereklere 
muhendıs um anı \ erı ecektir. 
Bu vaıi)'etın eski 'l'eknik okul 
ta'ebesını miltee sır etmesi pek 
tabiidir. ÇunkU bun.ar Lise me 
zunudurlar 'e dört ene oku
) orlar. Bu ıtıb:ırla bılgi erı faz 
ladır. Bo) le o dutu ha de, ~ enı 
) etısecek er e a) nı me' kıdc bu
lundurulmaları do:ru dcğıl
dır. 

Me elenin e asına ge ıncc, 
bugun mem ekctte )Ük ek mu· 
hendısten fazla muhendı e :hti 
) aç \ardır. Yüksek mtihe :ıdıs 
daha zl) ade bürolarda, ili bora· 
tu\ar arda )enı keş1fler, yeni 
usu ter içın ça ısır. A ı ameli 
surette ıs goren er muhendi:.
lerdir. Bö> e olduğu halde Tek 
nik Ünı\'ers teden enede 180-
200, Teknik Oku dan 60-70 mU
hendıs yetişiyor. Yapılacak şey 

. yeni Teknik Oku ıar kurarak 
mümkün olduğu kadar faz n, 
muhendis yetıştirmektir. Bu o· 
ku lara Orta mektep mezunla
rı alınmalıdır. Ders müddeti 
de, yeni açı'makta olan Teknik 
Oku'da o duğu gıbi, üç seneyi 
ı:eçmeme' idir. 

Şimdi ortada Yı'dızdaki Tek
nik okul talebe.sının hak ı 

iddıalan ur. Buniann \azıyc
ti ne olacaktır" 

:Bu hususta bir çok 5ey'er 
düşlınülebi ir. Fakat en mUna· 
sip hal şekli şudur zannederiz: 
Teknik Okul mezunlarına bir 

, .... ..._ __________ 111!11~ 

İSTANBUL BELEDİYESİ NEŞRİYAT 
MÜDÜRLÜGÜ 

T utu'an yolun yanlış olduğu 
şimdi anlaşı'mış ve yeni a-

Dar Filmin Aktüalite Gösterileri 
SAYIN REiSiCUMHURUMUZUN AMERiKA 

SEYAHATi VE DÖNÜŞLERi iLE ÇEŞiTLi 
KÜLTÜR FiLMLERi . 

16 Nisan cuma saat 19.30 Unkapanı parkında 
17 Nisan cumartesi saat 19.30 Kadıköy iskele 

parkında 
18 Nisan pazcır saat 19.30 Taksim Cumhuriyet 

gezisinde 

l 9 Nisan Pazartesi saat 19 .30 Çata lccı merke-

zinde 

20 Nisan Salı saat 19.30 Eyüp Halk Bahçesinde 

4687 

,. . . . 
DENiZCiLiK BANKASI 

. . -

15 Nisan çekilişinde 

Eınirlfanıla bir EVİ 

Gal ta Bankalar Caddesi Nazlı Han 2 3 de 
204 hesap humaralı Mühendıs Bay Beşır TEZEL kaıandı. 

.~ 

150 Liralık hesapla 

Her ay bir EV 
Her on beş gunde çekili~ 

11 r turlü Bankacı ık i'lcrl 

DENIZCiliK BANKASI 
(4719) 

VATAN 

Dünkü otonıobil ve 
kamyon kazaları 

sene Teknik Ünhersltede oku· 
~arak ) ilksek muhendıs dıplo- Yorın Özçınar idaresindeki, Sular Idare ine ait 584 p Akalı 
ması vermek \C bundan sonra kamyon Be)oğ'u Ka)makam ığı onunden ~eçerken frenı erı bo· 
bu oku.da da ders mUddetıni zulmus \e ~ol k.ena'rında bu unan uç akas~a ağacını de\lrdıkten 
Uç ) ıl olarak kabu . ctm: ·. · onra Be) oğlu It!aı) esinin bahçesinde durmuııtur. Şoforün ya
~uk ~uret e kbu teknık oku da nında oturan Sabahattin Sen korkarak kendıni dı arı attıgın· 

·ı ı me\ ıını a.mış o ac:."- dan , a t • 
tır. . ra anmı ır. 

Pa abahçc yo undan geçen. er Bedrı Çalıskan idaı es ndckı 
Memlckctın mllhcndıse ıiıti· askeri jıp Muctafa Ka~ a \e Naıme Bılgi ı ım 'erındeki çocuk a-

l acı b\lyuktlir. Bunu T~K- ra çarparak .} ara anma arına sebebi~ et \ermiştir. 

\ eşitkö) ~1rtenro loji htas· 
yonuııun talınıinlf'rinc gôre, 
bugün ı:ehrlnıll \ e t h arında. 
ha\ a ıınıumiYellc bulullıı 
geçecek, ruzglrlnr genel o
lar.ık öntrlerl dt' l lk l iııı· 
!erden hafif. unraları l\uz.t\' 
doğudan orta ku\\etlc e ~
cek, sıraklık derercsi 'ük· 

.selmekte de\ ıım cdercilir, 
HafiC \,. ar lıklı > nfıı lhtl· 
mali de \:ırılır. 

hıin en ~ iik !!'k sıcaklık 
+ l•e en dü ilk de 2 oln· 
rak kıı) dedi imi tir, 

nık l:nnersıtedcn )ahul bu· l atıhten geçmekte olan Abdurrahman Tarknn. Kadri Bul 
gunkti şek hle Yı dız'dakı 'f •I\ ıdare indeki 1420 plaka ı tak inin sademesıne maruz ka arak 
nık Oku'dan )etışcceklerlc ıe-ı)arn anmı•tır. 
mtın etmeğe lm1 kiıbn l okktur B S Nahit Önen idaıcsındeki 16023i p 'aka ı olomobıl i'e Feri-
a ı sene en·c. u ım nno•.ı:ı- d , . .. K•' ••k h b 1 f:ı düşunmi) erek, Teknik t''lı· un 'ı a ım ıdaresındekı 1 ı plakalı nıoto lk et Londra asfa tında UCU a er er 
'ersıteden her >•l 2000 .;hl\ C'k çarpırmışlardır. Çarpışma sonunda l<'cridun )ara anmıştır. ~------
lilhendis yetıştırilnıesı ıçin ba A\CJ ar koyiınd<>n geçen Göksu idaresindeki Çalalr,:ı 137 * Kııragtımrllk Mıhrlmı ı.ı1a·un 

Bir genç 
Kömürden 
Zehirlenerek öldü 
Büyükada Sinan caddcsindckt 

Jmıyır'e aıt ınsaatta ça ı an 2i 
) aşındakı Agah Blrıncı dun sa
bah ~attığı odada o u o arak bu· 
lunmuştur. Yapı an LDhkıkat o
nunda Agiıh'ın , oda ında ) aktı-' 
gı mangal kömlirunden ı hırlen 
diğl anlaşılmıştır. 1 
Dığrr taraftan kbı) ık C'addc

sl 64 numarada oturan A 'ı u·u-
O) da odasında > a ktığ1 mang · 
kömıirlınden zehır'enmı~tir. A i 
~snaf ha:.tanesine ka dırılmıs
lır. 

Brezilya'dan kahve 

geliyor 
zı te,ebbtis erde bulunu mu - P Aka ı kamyon, Mehmet Rizeli idaresindeki 153863 pliıka 1 oto. ıı1toku1tı dUn s:ıat 15 tc tö·enl• 11-
tu. l<'akat çok geçmeden bunun lmobıl e çarpıcmıctır. Çarpıcma sonu oda her lkı otomob"ıl de ha- çılnıı tır Toreude vaıı Oölta . ,. Kahve darlığı de\·nm etmek v w .., hlr Meclisi üyeleri Milli F.ğltlm MU· icdir. Haber aldığımıza gorc Hı·e 

kabı! ola.mıyacağı an aşı'mı tı. sara uğrariu~. yaralanan olmamı~tır. dllrtl hazır bulunmuştur. , 'd k · · 6 'feknık Univer ıtcden senede * B~ıı.:taş ouzclb:ıhçcı ıokak 2ı ı z.ı la an menı e ·etııı.uzc 3
2 51 

k h 1 numıırada oturan 2 aıınd ıcı :t.ıcb· ton kahve ge mektedır. Bu ma • 
2000 Yuk.e - mu endı ~etıştı· Tren kazası n·a K A d 1 'd met ~~ahir. ann~nln l;alb ilAcın- :arın 15 - ~o gun sonra 'memle· 
rı me ı içın bura)a her Sene uzey na o u a dan \Utmuş Te ıı:ehlrıeııml tir. KO• ketımize ge mest beklenmekte· 
4000 ta'ebe kabu edılmcsı la- çuk Mehmet ş1.şıı Çocuk llutahaoe· d , l :ıımdır. Çunkil gırenlerin mil- s b 1 1 •ine ııe,Jtedllmlşttr. ır. Bun.arın 1430 tonu DChrıml-ı 
hım bir kı mı su ve~a bu se· e ep o an arın Yapılacak olan *Çamlıca KlZ Lisesi M 1 k Kolu ze tahsıs edi ecektır. dUu bir totıl•ntı t r ip ederek ~ - A k d 1"Jd•' 
bep e tahsı'lnl bırakmaktadır. re.nclltrln neşeli bir vakit geçtrmt- r a cışını o uren 
Ll5e erımızın )alnız Teknik lİ- Duru«mas Su tes"ıslerı' !erini temin etrnl tir ToplPntıda O• " h d' . d • n!Hrsıteye 4000 mezun \erme 'I 1 ı:uı ıcoroau . mandoıın birli ı ı;.: .pt- mu en ısın uruşması 

h l d
. T k lk Ok )ano çalan •e n J ıpan ~ene .c! devam d' 

sı şüp e ı ır. e n · u a gır Biı- muddet ene Kaı'ıçeşme- Ankara, 15 _ Ba)ındırlık Ba· kt;n er Hrmı ıerdlr. e ıyor 
mek için de Lıse mezunu o.· de '~kua gelen tren kazasına kan ığı Elektrik isleri Etüt İda- * KadıkO> '" Bcyo tıı 11,eı~noe Bakırkoy Bez fabrikasında 
mak liızım getdığı unutu:mama sebebı)et vernıektc;n sanık Meh J re i, kuzey Anadolunun ve bt<· ~11~0 ~°Jm~k~~~~~ın:ca 1ı::.~~ :~o,:~ mühendıs arkadaşı Fethi Ader'i 
lıdı~. . .. , met. Ba)rak, Hilseyın Çakı~. Şem rada me,·cut sanayi te islerinin sınıf ııntıllınıanoın 3 '1•l ııı 8 o'düren yüksek mühendıs Ih an 

\azı) et boy,e olduğu halde settın 1nrekara. l\ecdet Çağa ta- enerii !lıll\ acını ucuz ve bo' 0 _ ı.sans ıuı11ıerı uaıır.11 )apıı.nuı \ydın'ın nıuhakemesıne dün 
A.nkara.'da.· da Yüksek. ::\ili hen_· ı ~ ın muhakeme erme. dun ı L nci ıarak karşılamak maksadı.vle ı.ararıaşıırıımıştır. III üncü Ağırceza mahkenıcsin-
d k b T k Aıı. hk d d * İstanbul Ünlvenıtesı Oençllk . . .. , 
.ıs_yetı~tırme içın. ır .. c_-nııc ı;ll'C?.ı:~ ma _-enı_esın e evam mıntakada mevcut sular frzerin· Tiyatrosunun tertip ettıf;I munııka· de de\am edılmıştır. Dunklı du· 
U~ı,•crsı.te kuruması duşUnül- edı mıstıı-. Dunku duruşmada, de etiıtler yapmıs ve bir enerji oaıı ıoplanuıırın uıcı bus<.ın ıaat 21 ruşmada söz a an sanık a\ ukatı 
muş, mılyon'ar sarfıy e l>.na· '?e~kuf bu'unan Uç sanığın tah- amenajman planı hazır' amış bu- de eakı Emınol\U H lkevlndc >'Pı- Mehmet Ali Seblık, Ad'i Tıp 
tar ) aptırılmıştır. Fakat ncien lıyelerınc karar vcr_IJ mlştir. Dt1· ıunmaktadır. Bu pl~n hakkında ııcaktır. Toplantıda: Şehir Tiyatro- meclısinin ,·erdiği rapora itıraz 

b h kk k d 
D ı t D 11 d au reJlaOrü Max )dclnecke. t11atrod• . .. . . . 

sonra unun ta a. ·u ~ cı:n:- ruşma, C\' e emıryo arın an ~nado u ajansına aşağıdaki ma· ı;ençllk hareketleri ıTI>•trod• oor- etmıs ve mu\•ekkılının l cnıden 
)eccği, etse bile fa,dalı o a· bazı hu u arın orulması iı;in ıumat ,eri.mlştlr: cıuncu Buuo mev.ıuuoda bir kou- mlişahede altına a ınmasını ta-
mıyacağı anla ı mıştır .. A:ı .a: başka gilne bırakılmıştır. B j 1. t h kk k fcraıa nrccck ve ıonunda eoruıan lep etmlştır. 1\1. Ali Sebük'lin 
rada o zaman Teknik Unı•. er ı ·ı ·ı • · k f u amena man p anı a a u ıuaııerı cevapland0ırıcaktır. ta',ebı" hakkıiıda bı" r kaı·ar J0 tt"ı· 

l 1 
. T k "k 

0 
şçı er ısın on erans ettikten sonra. Sam un ve h"n-e )er ne uç sene 1 e ·nı • d , f 'd . , - -- hazı içİn duruşma başka gune 

ku' kuru muş olsa)dı bu~un istanbul Tek til Sendıkasının ter an 1 1 c Ba ra. ıın. _Rızc ye Su çekerken kuyuya düş- bırakılmıştır. 
muhtaç oldu umuı muhcndı.:ı· İstanbul Unı\er itesı 1ktlbat ~-adar. olan sahıl bölge ının .ener 
lerden mühim bir kısmı tcnıın t'akil teı; i 1 e bıı·tıktc ·Sosyal JI lhtnacını ucuz ı:e bol o.arak tü ve boğuldu 1. Hakkı Tunaboylu 
edılmış olurdu Yardım.. konferan tarından ilki karşılamak kabi o'acaktır. Ha· K Ok d • . vazifesı·ne baıladı 

· b · d k len dernm etmekte o'an etütle- asımpaşa me) anı Te.sız.. 
Tekrar ederız: Memleketin ugun aat 17 e Bey oz Deri k d . 1 altı 33 numarada oturan Nurı) e ~ iıksck muhendisten fazla mli· ve Kundura rabrikası lokalinde re g

1 
orc ı aU zakml anb~I ınşa arına I Dikenler, su ~ekerken ku) uya M. l\1. V. İstanbul Temsi: Bii-

hendise ihtiyacı vardır. Yük rk \eri cc;ektır. ~leı; mc ı mt mk ın ul uoonten.er duşmuş \C boğu nıu5tur. Nuri- ro undan bildırılmi~tir: 
mühendısle milhcndıs ara ı bır Y. maden mühendisi Fuat J, u ııma, I a. ın OJl eme csıs· )enın ku)u başında ar'ıısı tut· Bıınd.ın bir müddet ene' i 

f r t · ı . ise :uıunı- Kara~ağız tarafından \erılecek erı fjUn aıc ır. t l d ı. ıncı Ordu 1\1\lfettı51ı~ıne tavı. sını ;o,e ıs ırı mes1 1 konferan ın mevzuu •lngiltere 1 - Yeşi ırmak Uzerınde A'· ut:u ana ı mı tır. Cese ı nnıij.· ni ~uhsek tasdıke iktıran eden 
suzdur. komUr snnayıınde ışçi \'C iş \'C- muı:ı baraj \'e hidroe ektrık te~is )ene eden Ad 1 1'abıp defnıne K U. Rs. Harekat Daire i Baş-
----------"""\ teri. ruh at ve stır. k ._. 1 ı· · ı il kk l I ren mUnasebetleri-t dır. anı norgenera ~nıaı a · ı 

• I •
1
• f 2 - Ye ilırmak nehrinin ko· Sun'i kereste fabrikası Tunabo) lu bugUn saat l ı 30 da 

i
AI ~w~ ~ ğ Bır ng9ı eızı·ıyporro esörü ı lu Çeker<'k suyu ilzerinde Ka- uÇ41k' a Ankaradan şehrimize gel _!_1_ _ _ _ • _ 1 zankaya baraj \e hldroe'ektrık kuruluyor mış 'e yeni vazifesine baş'amır 
!l I~ Canıbrid"e Ünıvers tesl nek- te; l<'I il"u:ı ırmak Uıcrınde Ob· . Ankara. 15 (A.A.) - Balıke-ı tır. 
• - - -~- toıil \C aynı unı~ersıtenın ·Re· ruk baraJ \c hıdroc cktrık tcsıs- sırın n_ur~unbey ılı;esındc or- Balık bol fakat pahalı 

Bir harp 1 ı:ıu ! z k profc örü, Sir Lıoneı erı. 1 ~~~ :~~~ktı~~~nd:ı~ ~ıı~ftdk~ e,t~ Dun Ba khanc)e 80 ton ba'ık 
Whıtby pek ~akınd.a Türkiyeyı 4 - Kar., .. ı hıd oe ektrik tesis- r<' ".,c rructir. Bunun muhım mıka-

• • • t d k u ı · d fabr.kası kurmak içın ~ııpı' c1n " 
gemınıızın ~ tı}are c ece· ve n \ersıte c· ·crı. tetkik er sona ermis ,e bu hu· rını uskumru. hamsı tcşkıl et-

J•ntiharı kl sa ahıyettar kim eıcr'e karar Haseki hastanesinde usta but?ıın lş'ctm<' er .Bakanı- mektedir. Jler ıki bıılığın da 
laştırı dıt:ı gibi, Ankara \'e İs- ~ ı • ı bo ~ı mUtchas ı arn le Tarını BJ· mevsım ı:eçmış 'e ' mıktar-

3s )il end bugun, 16 • 'i- lar \erecektir. :ı kanlığı Orman uııııım mUdür ' '<'· a. a\ an~!'~ o ı_nasınn_ ra men tanhutda seri ha inde konferans ölen rocuk "' · ı d l ' ğ 

an 1915 de Dtmlrhi ıır Sır Lionel'in t tanbulda vere- Gazetemizin 20 mart tarihli kili arafından bır protokol 'm· fı) atlar ) uksektır Uskumnı top 
torpidobotumuz intihar d- nushasında •Bir kadının yeni zalnnınıştır. lan 100 kuru,a kadar \e ham ı 

ccği konferans~ardan birincisi doğan rocuğu ka,·ıpo baclıg· ı al- • ı de 25 _ 40 kurus arasında satı'· 
mi5ti. Çanakkale noja1ındnn 19 ı 195.• t ı ·· · " , " 15 · d 1 • · ~ge dtni7.ine açılan f)emir- n san .. pazar es gunu sa- tında bir )'azı çıkmıştı. eledi- ıncı ev et rosım ve mıştır. Toplan kalkan fiyatları 

i 
. 

1 
at 10.30 da Cerrahpaşa Dahiliye ye Saillık ve Sos,·a: Yardım mü· h k I . . ld ı da ?50 350 kuruş arasında de 

hisar 16 • anda ııç b n as- K'iniğinlo anfitcatrında ved!e· " , ey e sergısı açı ı -~ • -
ktr ) iıklü bir dü man nak· dürlüğiınden bu me\·zu<'la aldı· ğışmıştır. 

ceklir ve mevzuu: ıı. 1 mız bıı· mektupta h,:ıdı"senı'n Ankara, 15 (A.A) - l.'i inci 1 Ba ıc:ın • bol miktarda rıkması· 
Jiye gemisine ra tıamıştı. nu y . d ı; ki d h ti - , . gemiye birbiri arka ı na iki • cnı o.,mus ~ocu · ar a e· cereyan §ekli hakkında izahat de' et res1m 'c he) kel ergisi, na rağmen toptan dahi ~ ük ek 
torpil atmı 

1 
e de i abet et· molitik kan tağayyürlerinin te- \•eı·iınıcktedir. Bu izahata ı:ore buglın aat 17 de Di' ve Tarih - fı)atla satı ması. et fı) atlarının 

llrememişti. Yazl)etj telsiz.- da\isinde kullanılan son metot. 14 mart tarihinde doğan çocuk- Coğraf\a Fakti tesinde t-Orcnle son glın erde a ablldığıne >iik· 
, iare o acaktır. t 't b' h I' ·· · ld · açı'mıştır. se'mi" olması~ c a tıkalı .. 6rul-

le haber atan ıngllizter, muh İkınci konferans 20 nisan a gayrı a ıı a er goru uğun- ~ , • 
telif noktalardan iıç muhribi 

1954 
salı gunü saat 10_30 da Ça- den, derhal oksıjen teda\•ısine Kıbrıs'lı iki talebe mektedir. 

hadise )erine )Ollanıı !ardı . . 1 ııı;· t ba anmış \e bu arada bebek an- ------------
pa Dahi l)'e K n t>ı anfı eatrın· nc.)ıne cam arkasından mlltead· mektuplaşmak istiyor r-TA K v i M -"""" 

Demirhl ar harp ahasınılın da veri ecektlr ve mevzuu: li ' 
uzaklaşmağa çalışmış, fakat •Da'ağın disfonksionları ür.e· dit defa~ar g~ terl'.~ı.ştiı:. Fakat ~Kıbrıs adbının Lefko•a şeh· 
Sakız adalan burnunu do- rinde modern nazariyeler• ola- ) n' ru, gosterılen btıtun ıhtlmam rinde Kıbrıs Turk il esıne de
nerktn üzerine doğnı gelen caktır. !ara rağme_n. ~urt~~ılnma~ar~k 1 \ant eden iki ta ebe)lz. LI enın 
bir İngillı harp gt'mislni Bu konferanslar tlirkçeye ter. 16 mart tarıhı öğle uzcrı ölmli~- III sınıfında) ız. . 1 
görmüştü. Kun-etıer :ırasın· cilme edilecektir. Herkes ge!e- tür. Ana\'atanımız Türklye'dc bi- 1 

ela mu\·azene olmadığı gibi bi'ecektlr. Kilisenin çekmecesini ıimle mektup a abilecek kız ve 
kurtuıu çare i ıle yoktu. kk I ~ erkek kardeşlerımıı.ın şu adres-
Bunun iizeıine ini bir kıırar Çana a e anıtının te. açmaga çalışırken !ete mektup yazıııaları rıca olu· 

1a Sakız ada 1 ahillerine meli yarın atılıyor yakalandı nur. 
bastan kara eılilmi ti. 

Demirhi arın murett«-batı Çanakkale Şehitleri Abidesi- Tarab)atlaki Ayayorgi kilise- Akan Sonuç 
gemilerini dii mıın eline bı- nin temel atma töreni yarın ya sinın para çekmecesini açmaya Kıbı ıs Ttırk lisesi 
ralimamak için tekne)i her- pılacaktır. çalışan Yorgı, kıli e zangoçu ta- Lefko&a • Kıbrıs 
bava etmi Ierdi. Davetlıleri bavi ·Marakaz• \'a rafıncJan yakalanmıştır. Yorgı- Erdoğan cc.ıil 

F. F. TÜl.BEl'<iT('i 1 :tJUtru b16ldnisanh güknü sadat lk9 da ) ' C kyarddım eden arkadası aran- Kıbrıs Turk 'ise i 
.._ _________ _.._.. İs an u an are ·et e ece t ir. ma ·ta ır. Lefko~a - Kıbrıs 

SelAmlar 

18 Nl;:,A~ 11)54 
C t; 1\1 A 

AY 4-Gtl~ 10- K ~SiM 160 
m:nı f 1370 - NİSAN 3 
llİC Ri 1373 - ŞABAN 12 

SABAH 
OGLP.: 
İKiNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
Öf SAK 

\'asati Ezani 
05.10 10.30 
12.14 • 05.25 
15.58 00.09 
18.50 12.00 
20.27 Ol 38 
03.34 08.46 

Gaın~mlze ırOnderllen ~azı 

"' resimler basıl ın, buUma· 
ın 1adf' Ht!!nırr 

cak mı? f 
Dentıcılik Bankası tf> 

personel \'C işçflennin t 
dit mliraca:ıtlarına ı d~ 
kanın nisan a) ına ait 
'erı verip \ermıyecdi 
henuz bel ı o mamı!ltır 

:N'etlcenı"l onümuz~ct~ 
de an aşılacat:ı tahmJ.Jl 
tedır. __,.j 

,---------------------------------~~;;;;;;~~;;;;;;;;=:;;=:;;:;:;;.;;:;;:;;.: _____________________ __.~ 
•Tab!l., iş'eri Qucegtere hı· rıro~~'6 n~-m vı '! 

·Bizı gcmi)e çağımor ar 

r:~~:~::;~1,!r~::~~ t «: Jlc;T~ ~r~r .... 
•Fen at etmekle vakıt J:Cçi- ~~~~;;il!~I~~~~~~ c. ·• .. \ t \. •• •· .. 

dedi. 
•Ne? Ne zaman?. 
·Hemen ~ımdi ı> 
·~e var? • riyoruz.• 1"'1~/?atıiı,HEllMAH ~'OVK ~ 

·Bahriye hep Queeg'ierdeo ~ '-tl# A.K.YARDA/l • Elruasi> e ı:obek'i ı•c ı. (i 
tum, ı;ebebinı sö) eıncdı· ibaret değildır Tom.... ~5 

•Tabii değildir ... O bu siste· - -
min fırclerlnden blrisıdır. O bır Amiral Iaryk'itı scrcfine içe· Quarttırl)' \e benzeri dergı- Harbınde Roman me\'zuunrla 

h !
. 

1 
t 

1 
lımı l\laryk in kadehine şam- ıeıde çıktığını anlattı. O~na· bır konu.ma dınlemek ze\k ı•e 

canavar a ıne ge mış ır ç n· pan• a kovdu ve ıorla ı'rı"rdı.. fht" l d kil zayıf 5ahsiyeti Bahri) e J J ~ nıası ıma ahilindc olaıı naıl olacağız.. Benden d ~ ı. 
standard ların tazyikine tc1haın Bedbinlığın ne alemde?. ı\maracthine Weed adlı piye· bir ı:ün İkinci DUn~a Hıt ::-=. 
mül edemiyor. Antrparantez :rni:~~:wnmezsem zarar ver- sinin üıerinde durdu. Fakat nın romanını )azması multlt.:· 
bu nefis şampanya; hoslaııma J nıha) et ilave etti: · nıel olan ııenç adamdan . Ca-
dığına acıyorum. Ste\e, fakat •Bcrkelc)dekl kızlar her ıThomn.s Kce!crın sadece ine destro~<mndcn Oste.,men 
ası' Bahri~e de sıkı bir baba ŞCH hıılledcrtcr... Ha) 'di gıde· ) uk6ck entelckücllere hltab e· 
o ut çemberidir ... Tıpkı İnsi- lım• den bir )azar oldu4u ıntıbaını Thomas Keder.• 
liz asil sınıfı iibl anane i olan edinmemeniz Jçin blldırl!)!'ll kı Keefer uzun alkışlara tallı 
bir şeydir. Orada par ıyamaz- p embe )üzlü \'e çocuk a ııtı E:.Qulre \e Ladıes Home Jour· bır tebe umle mukabele ettı 
sın. en angaryeci'erden bırl bır adam olan Profesor nal gibi popliler meı·mua a· \C rahat bır 5ekılde konu ma· 
ha ,ine gelirsin onların arasın- Curran, iki subayı ı:enc kız rın en iyi erıne de hıka)elcr ) a basladı.. Kızlar konuıma) ı 
da • talebelerile dolu salona aldı. satmıştır• telıalilkle • dınlı~ orlardı. re-

. sen balıkçılığı faydalı adde Arada bir iki sarı benıı.li er- Kız ar kıkır kıkır güldüler kat Mnı)k, lngı izcc"de aldı· 
dl)orsun. Bence bahriye)! 1da· kek talebe de vardı. Lacivert \e bil:iç bilgıç bırbırlerine iı kölil notları hak etmekten 
re etmek de !Uıumlu bir iştir. . \'e sırmalı üniformalı iki g· - baktılar. Odanın arkıısındaki başka hiçbir ey anlamndı ... 
Bak bahrıye ~u anda no kadar 2ınin odaya ~irmesl ha\8~ ı ~eşil bir kanapeye gö•nlılnniş Kafka, Proust, Hemingway, 
da ise :ranyor.• r.lektiriklcndirdi. Kız ar ha· oturan lllaryk için bıitün bun· :;teiıı, Huxle~, Crane :Zweın,ı, 

uScn bir \8taopcrverml ın kiki 1 kaydilerinl ka~ b<'d•p, ı .. r } cp~ eni haberlerdı. }\\".f!· 1\lıınn Jo;fee, Woıre ~ibi ısinı-
yahu Steve. :ıı ısun'i bır Irıka}dl takındılar <'r }azılarındaıı ona hiç lf.ıh· ler arasında }alnız biriı.inı ta· 

cıYok canım. Ben denizci- \'C dudak bo)aları ve pudra- etmemişti. Sıliılı ar.:.:ıda~ı- nı.;abıldi • ııeınıng'rn' :... Jia· 
) im. Denizden balık çekerek tarla bir hayli faali.} et oldu nın değerli bir } azar otıl·!~u- ) al meyııl hatırlıyordu: bır 
romatizmadan arkam tutula- Profesör, Keefer'i uzun u. nu idrak etmek biraz sini" bo- 'Zaman, kapağındaki gı)imli 
cağına Bahriyede ~ırmi )ıl zıın \e etraflıca takdim cttı: zucu idı. Kerfer'in ronı:mı bir askrrlc konu an çırılçıp· 
hizmet edip emeklhe a)nlma· Parlak gciilil kızlara . bu t>n· hakkında rııemınin salonunda Jak bir kız ıesmlnc kapılarak, 
yı tercih ederim. Kalın ka· cin Amerikan edcbi~atının )apılan 'kaba ~akalara iştırak }lemingwa) in Cep kitabı şek· 
famla böyle duşunü.}orum parlamakta olan edebi yı'c!ız. etmiş olduj?u ic-in ut:ınç duy· !inde bl\ ılmış bır romanını 

.. Allah s<'ni tokdıs et in Ô~- !arından birisi oldu_eunu so}lt· du. ıf mı,tı; iakat romanın cın i 
leyse, 1973 te Puıfik Dcnız dı. Keefer'in b3'lı kısa nikl· Profc or de\ am edı} ordu: bir hıkb> e olmı acak derece. 

birkaç sa) fa okudukt~r. sonrrı 
b.rakmışlı. 

Keefer, ~hı~ k'i tamanı;ıe 

ton \'ağmyormu~.ıı dt 
Kıı.lar iiıüntU'erıni i!•~ 

tiler ... ?ırohzun mahz.Ul1 
zı Buick'lerine binere1' f 
!aştılar. Subaylıır da b~ta 
si~e bındl'cr Kecfer 1' 0 
lıhlerıne küfredip durt.1~1 
çın tağrıldıkları hakkı.it) 
1\1 tahminlcı·de bulurı11,t 
Mar)k es iz duru)or. t 
'uçlarını kol arına sılı.>' 

l\lerdı\'enın ta ba~ı11d~t 
ton maske crı ılc "U~e tıS 
ilmış mr.\i ualar a J;a'd• \ 

i tı)orlardı. 1\Iar~ k. sab .. ht:ın· pan kaynakcıların yaıırdırı 
beı ı hissettığı kotü :ıkıbetı~ bu ıvordu. Kecfer ha) ı:ı ' 

şaşkınzı çe,·ircı ek ve u~arıdıra· 
rak yarım saat kadar t.or:ı-ıu. 
Sonra kızlar bıı· kaç sıralık bı" 
daire teskil ederek Kc••fc, 111 
etrafında dolaşıp d,ı"•1Jlar 
l\lar) k de o sır:ıda bı · du\ ara 
~ 8.'>lanarak pek '"glizel o m. '111 

kızlardan bu·k:ıçı ı c kuru ku· 
ru konuştu, Bunlar da on
dan Keefer lıakkındJ m.ıtumat 

oldu.:unu dlişiınü~ordu: Kenrıl var?• 
budalalığının 'e cchale1•n n Gorton kurnaz kurnııı 
yuzune ıniitcmadiycn \ uruidıı. seyerek • Kcndınlzc g~ıt:,9 
ğu bir ö~ledcn sonr:ı! Artık Ataryk.• dedi. ·İkıncı d 
btİııdan sonra Kecfcrle tabıi nöbetçı subaya nerede. ~t 
bu şekilde konu~amı) ac.ık. nu bi'dirmek mccburı\ 

Biraz soııra romancı, kızlar- dır. Şehirdeki her bıırıı 
dan en güzel ikisini temin et- pav) ona te'cfon ettik, sili 
ti 'e hep birlikte korfcze na- mak Jçino 
zır bir Fran ız 'okantasına Ü.:ıteğmen ) üzilnil bll~1 
~emek yemeğe gıttı er. Maı1k, du •Nedel'J bahsedı)ors 
iaat ekizde bir yok ama lı;in lah aşkına" t 
gt>mi bürosuna telefon t'ltt. Sö\ cdı ımi du~dÜn· 5 
Dudaklarını kenıırert'k serı ) uttu{:unun resmıdır , 
geldi; 'oz eri faltaşı gıbı ıdı. dedi. (l)r,a11'11 

11\m"\et'eri :Ba komutanı Or ~e erinin \e ~ıirlerinin c\'ale Ve i~te şımdi !kıncı DUn a de :uze )Ullmı~ buldu"u içın .......... _. ... , .......................... ._. .................... --
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KocC: Popoviç'in demeci 11UtH1iii tUl1 

Kendimize iğne 
<nası 1 incide) ıtillaka bir mfıni teşkıl etmüe· zakerelerdc kaydcdılmeııi htıma 

Tum., Yugoslav ve d1ğcr ya ccğini sö~'.enu~tır. li bulunan terakkilcıın. Ankara 
baneı 30 dan fazla cjans , e ba :Mutasavver ittifakın askeri Paktının 1.1:\1 t.~r: l.lcrıncc mil 

N h 
Gazel<'lerde (bizimki de sın ınüıucs:ıi'inin hazır bulun. yardım derpi5 edip etmiyeceği· cs:.ir olup olrr:ı)acağı f.Ua'ml 

e ru, Hl.ndı·sıan'dakı· Portekı·z dahil) 'tıcrgün §Ô}le duğı konferansta Koca PopO\'İÇ ni soran diğer bir gazctccbc de sormuş, b.ıc.a ccuben Yug~ln 
ba~ıııa:ır ı;ıkı)"or. şu beyanatta bulunmuştur: Dış İ~lcn Vekıli, ittifak tfıbil"i- Dı i~leri B:.kanı, Tri) e:.ıc haK-

0 ALTEMUR KILIÇ • ...... de :.cı;inıi kim ka· •- Cumhurba~kanı Tiıoya re nin Jıcrkesce an:anan manada kındııki muzakercleriıı mtibbet 
srflllk at .. t ı k • • • • f d• n:ınarnk'?• fakat etmekle. do~t 'J'iırkiye~i ku lanı'dığı \'e kar;ıılık'ı askerı bir· nctıce)c J!litürillcb" crrı:nnı, 
~ l:ilDdaoı:~okbom~hsimuıın 3apılnıa· mus em e esını gen IS e 1 ;!·:~ ... ıla hangi parti kuv- tekrar zi:ıaret 'c Tiit'k de\lct yardımı da derpıs edeceği ceva- en ırıdan .. Yugo )~\')8 Jllll bö: hı. 
111 

•aını • mu bir rol oy. \e ı.ıı adaml:ıriyle ınemleketlerimizi il bını vcrmı •• diğer taraftan, gene dti~tındü{lunu ~oı·emı ',t• " 3 • 

r' ş ıe J\mcrlka'nın cn nıi· "socı~ıtd l'rn~ l\lcrakla, )aıılan sonuna gilend ren mesc:cıeri incelemek bir ı;ua c cevaben, Ankara ı;:b· sen Tri)estc mesc'cslni 1 \r.lrnra 
r J, ~.o:tom hilginlcıinden Dr., * Çin llindin'deki harb dıı· Yeni Dclh", 15 - Hindi~taıı Başbakanı Nehıu bugun bdar okıı}orsunuz. fırsnfını bulmaktan ötürü duy- rü me erinde iktısadi nıese'elc·' Paktına le ır etmi)ec,'t.'ı k .. rJa· 

Ener · ~rt. Oppenhclmer, Atom ıumunu müzakere etmek Portekizden Hindısıandnkı Goa mu~ıcnılckesinin derhai H nt Kat'i bir tahmin ~ok. duğum memnuni)eti e\•vc'ii ifade re de temas edildiğini \e bu me 
1 tınde olduğunu sôzlı!.:ıne ılin • 

i l diıı.ı J\omiS}onu lıl nirJi. uzerc J.ondra 'e l'ari 'tc lılcrc terkedılmc inı· ı'stemı..t"r. Ek eri i, etmek isterim. se e crın ileride daha iımullü etmi tır 11 n en azı d'l • ~· L'ğ •· 1 ı I> 1, • 'd k' il 
tf- \.> e ı mı bulunu.>or. tema tarda bulunan llir- B..,şbakan Nehru. parlamentoda ~aptığı konuşmada. trans- • .., er o} e o ursa . ., Bir .>ıldan daha fnzla b:r za. bir ııekı de \e Haricıye Vekillcn lugosla\~a a ı ma ,ırıınır 
J ıa~ıbz~nı::ında, koınünlstlcrlc mu le ik \ınerika Uışi lcri fer ile • gili hukuki anla~manın b IAhare )apılab·leceğini bö~lr. oıur:.a c:. il. p, kata- man e\'Tel Ankarada Üçlıi Pak- konferansı kadcmesındc e c alt· Ankara 15 (A.A.) - D ~,.eri 

ııı bt c crt husu tunda da tahki· I J;akanı J. ı osler l'ulles so,>lcm ştir. nabiliı".• eklinde biti,> Ol'· tı ımıaladığımı:ı: zaman memle- nacağını ~ö.>leıni§tir. Bakanlığınc;lan bı'duı mi tir. 
o fi e a~'":şt.ır. Tabiati.>le bu ha· ı Amerika·, a diındıi. Hindi tan. Fransadan da b ·r müddet en ei a.> nı talepte Hani tıı>kı •top ym arlak· ket' erim z halkının hürriyet 'e Nnreşal Tıto'nun Rebicumhur 5 Ocak ıtı50 tarihındc imn a· 

ııağ~ibi Y ~ ~c~lcrc, mal bulmıı !ısır ihtilal Konse} i 1942- bulunmu 'e H nd1standaki Fr:ınsız müs:emleke crinın Hınd- tır• la biten ına~· t:ılıınin!eı i ist klalıni muhafaza uğrund:ı Cc'nl Bııyar'ı _Yugos·a-. . .>.~.> ı zi.>:a: nan orotok~lun me,'Z.ııınu to~kıl 
e b ı:ıbı anlan l\lc Carth) 19.;2 )illan ara ında ik· lilerc terkıni istemişt"r. Ba bakan Xchm Portekizlerin ewelA gibi... 1 miicadelc bakımından olduğu rcte davet cdıp ?tmedıgı sua _ını eden. \e Turk vatanda~lamıa .. ıt 
ıuu c~zerıcri için dcnıaı:oJi mev 1 tidarda bulunan bazı Ua. gerg nliğ n· azaltmak \ e sullr.ı ne rntizakcrelere yol a"mak iç:n ı:c 'E'r GURE~iN kadar. dünynnın bu bölgcs·nde cevaplandıran \ ugos av Jlnrıcı- ga~rımcnkuJlcrle m_cnfaa'lt>rın 

J ;aktıor. ac:aJ;; 'e biı c bin katıl~ kanlann sı· ası , n nıcd"· k "' sulhu·· tak\ , e , e umumi;·e le l '·e \·ekili, böL :e bır da\ etın \"ilki tazmıni rne\'zuunda Turk \ ~ l u-
" - 1J L L a erı kuv-.et'erıni Goa'dau geı·i alması icabc:tiğıni sö) le- ,, ,, t " " 

• inıdikl b· 
11 

nı haklarmın on ene için mi tir. R ı h• ı· sulh bakımında da u mi o'duğunu \'e buna muvazı ola· goslav he)el'eı ı arasınd~ Bcl-
ı~ bakkınd .a ı e. Oppenhelmer geri alınmasına kar.ır US ar ze lf 1 gaz \e büylik ehcın~ıılycti h:i~a bi~!rak Başvekil ve B_a~~n .Mend.:?· gr:ıd'da c:erc~a? eden mu~ ere: 
ıt anılar a bı_r nıu~bct esa a da· \erdi. Orduda bı·r B eser me•·dana gctı'rd'ğ" z· ~d res'ıo de davet edılmış olduk::ı- lcr sonunda ':ı ugo:;laı•. hukume 

ak so~ leunbı'Jn k 1 * ıı· t B b k ... ı·r asra St k " 1 ımı 1 mu ki t \ e nbturu bı.t ~S.ki b' • L d'C. fıll) er, ın .15 a anı ,,chrıı Hin o u yapıyormuş r k bu'unuyorduk. Ankara Pak- nnı açı. amı ır. . . . tl?CC ınua.~yen - • 
1 

ınası, 1;,!:ıu~nis~lbe \lenıııi ol· di tan'daki Port<'kiz ınüs- • tıııııı ka_ydettiği inkisar ve ge- Gazetcci!erden .~ırı Dıs lşlerı mıktarıı~ odeonmc,.ı . husı~"t•raa 
1 t ki ı. . ccrıı e :ıh;ısında temlckesinin "cri ,eıil· fSr k k K d M "h' ~nadohı ı\Jans• • 1 ld . • . Bakanına şu sua.ı sormu~tur: ıe ta'Zmın;ıt bede ının tedı! e ı;~ 

unnıa oınunıst~~r.1 çalı tırmıs bu- me ini istedi. ar aça Ç 1 S f a ar en e \\'ashington. 15 - Ordu Ba- ~~nr J 
1 

e he .e1ıl~n i ~tıc~J~, - .Mutasavver bir ittifaktan transfer ~ekli tilcrindc ıkı tara! 

11 d sı, konıunıstlerin kendi· kanlığından bugi.in kongreye "'ı rolıdu~c ta mm ~rdml~lınld" a
5
:· bahsettiniz. DJ ittifakın Nato mutabık kalmı~tardır. 

ı eıı nıatüma• ı k l i Y k 1 d G"d• ·ı b"I k "ld" ld·rı· .. S t R s ı öuna en ıyı e ı ır. ı- • . k d ? B'"' d ., • 11 JkJan b' • a <na Ç n ~ap· a a an 1 1 1 e 1 ece bı ıri ı.,:ıne goı·c O\YC U yası, iktısadi, !kU:Uırcl \C bil· i ~ ~rt~batı olaca . mı .ı~." • O) .C Dolar ~lar:ık tes~ıt c 1 C'n ... o. 
rt e bera~~/eh eikb~ıisut ıcd!l1e~mck. MiS d 220 k" • • ya. tadı. kokusu 'e rengi olma hassa askeri sahııd "şb'rllğ bır ırtıbatı mtimktin göru.>oı mu bal tazmınat mal ıhracı uretı~. 
ı\ :ııe id" l unıe e bı dııme· ır a ısının Hıısu 1 l\luhabirlmlzden Anadolu AjanSJ yan zehirli gaz toku yapmakt:ı çok i)i net!celcr \C~di. IBul ne~ sun~z? l\lünık~n gdrüy~rsanız 'c ödcnc~ck 10.500000 Tuık h-
l!"' ır. s ' · Ordu 15 - Ordu po ısi, ... u Ncwyork, 15 _ Aya seyahat 'e bu gazı mc.>dana çıkarmak ticelcr. de\•letlcr .,e milletler a bu ırtibat .sura~·~ ve _;akın ıa- rasına tekabül ctmektcdır. 

ı:w ka İyaSİ hakları sun bu>uk bır esrar kaçakçılığı tan sonra Merıhe de seyahat lıusuwnda arııstırılan •'nsıtaıa rasında bir 'şbirl ğ nümune. manda sağ anabılır mı. . tkı ııc~ct bu hususta ~akında 
ı (\""anut ~tomk l'ncrjisi Komi•)O' meydana çıkarmıştır. Fatsa'nın mümkün olacak mıdır? rın teminınde b"r nııktar ba a- te kil cnecc~ derecede şüm~~ - ~u ~u~I so~ulmuş, !11Unaka· imza edılecek olan an a;ma}l 

\trau aş anı Amiral LC\\i Gerı' al ınd 1 E\kaf köyundc de:irmencilik New.}orkta intişar eden ıCol n• elde cdilm s bulunmakta- kazandı Şüphe yoktur ki. An- a edıl~ıştı~, dı,>cr~k ~oca Po: hazır amaktadırlıır 
la d ~!a Op1ıcnlıelmer'ln :ıra ın yapan Ali oğlu Rıza Zercn'in lier mecmua ında çıkan Ju- dır. Bu açık'ama, temsilcıler kara Paktı mi'letler·m·ı·n men povı~. söı.l~_rınc .un aı: ılav~ et_ 

Jt ıl;\f a 0tcdenberı bir prcn İP ih· esrar kaçakçılığı ~aptığı tcsbit !es Vcrne ,e Welles \Iİl"i bir meclisı tah sat komısyonunca faallerinin , 6 en ~ıiksck emel- mlştır: o:Turkı~·e \c \ unanısta 

1 

f ç· H" d"' 
ııtlRu :a:n,e\c:uttu_, 1919 Eyl!ıluııde Tıırk llabrrler Aı~n 1 edılmiş, polisin sıkı takibi neti· yazıda bu ;htımal üzermde du- dün gece ~a.}ınlanan ordu ara~ lerinin ifade:ıi 01U:asa~·dı bu ne 1 nın NA'f~ ~yesl o:maları haset· ransa m m 1 ne 

lı~k n_ d_a atom bonıba ı 1·n- • Kahıre l5 - l\lı ır'ctakı lhtıliıl c~inde bU.,"Ün Olaman dcresin. ruf maktadır tırnıa 'c n.,eli~tırnıe mutehas- " b ı b t bat e ıısen me' cu 
.. 11 l'l.onse\ı bı k d • ticcler ıstihsa: olunamazdı. Mem I) ed ubJrl 1

• B~ ... b ka. <Ra rı ı ;n~·ıde) 
~ 

1 
e .ırdıkleri alnasılınc~ lıa.,_ • r ·aç &:un enberi vap de sıkı tınlmı tır. Kaçakçı der· fc\..,.,•tıbalıı's •,azının nluhar- sıı.lar.nın raporlarında yer al· t e ı ıı,m un .. an a ~ • • 

.. e u ,,. makta old ~ 1 ı t ı · "" • lekctlcrimızin. sulhu .korumak ~u,r l.} , " aı stan , c' ra'·ı'nıı' acaktır • \\ıs Straus ı ı ıı.. h ld J5U op an ı ardan son hal ateş etme11e başlamış, .u· r ri Wcrnhcr Von Braun. Ala- maktadır. • g anın •un " ' 
Jt1. \tonı r . u 'u.,ı a c, ra bu akşam a keri kt d d 0 ıç n c,lerindcn gelen her eyi 'f"~ kol:> ~\d) ' d d-~·nr ··\t· Dııll cs \nıerika'd~ 

A:ızı \ı -nc.1_-Jı:ıi Komis,>ouunun k , ı ı atın nın a bulunan iki arkadası kaç· bama eyaletinde lluııtsville eh A S yapmış oldukla. ·· .1 ki ur· ;e en nıaa a •6• .- , , 1• (A 

/ı er.• ]) ~lerı_ \e ban alom Glim· lalı olarak ~ crle~mcsi ıçin l\lı. mıstır. Yarım sı.ıattcn fazla sil· rındc bulunan Hedstone Silah vrupa avunma ' ıını SO) eme e l:mtik üvcsi mcm:ekctlcrle de s~ racusc (:\ew \ or1') .") • 
lıd s r tarıhının <'n milhın k 1 ı mahvıyct hudutl:1T1nı a~ınış ol- • h. t 1 p ) _ l>ısı"c!cı·ı· Bakanı l'cı.-,ter 

tS~ le d 
1 

roJen bombası ÜLerin· 1 arar a· ~ ren mti a<leme sonunda •· azılı P:ıbrıkalarında ı·advo ile :darc .. ğ d munasc a ı varc ır.n · " , 
~c> ını "ırıa1 .ralı malara başlanma- rını almı1jtlr. Bu karar.ar h:ıkkın i"nçak~·ı b r torbaya sarılı 3,400 edılen füzeler kıs~ının şefidir. Ca"mı"ası ve ma~ac~ ımızı ;anne yorum \'e Bund:ltl sorı•a sualin ikin(•i kıs Dullc:. bıı~un B r_eşlk :\mcnka-
Jl"' sten l da , apı an "lklama"a · 'l k 1 bu bakımdan tamamen mem- 1 •t ı·o a Popo· 1 , do··nmüş ı n Çın Hındı hak• Jt r ıı l'rdl. Bunlara göre, . L J "oıe "ı· ı O::?ram e rarla yakalanmıştır. Von Braun. insanlann bir asra · 1 "i" · mını ce\ap al' m ' ı.: • 

0 

" 

ı> ' herhatı•e llı'droJcn lJom· Slt' da 1942 den 1952 s nele n P 1 1 . if . nun 'c nımma_ın o.abı ırız ka- . b h kon'- ıı ı·ıtı"b:ıtın m:ı kında Londra \c Par•,le 'aplıyı .ı rı e o ıs erC' ru!)vet tek' etmısse \"armadan .Merıh'e gıdcbi ecck- • n~at ndcyim l çl Pakti \ ıç. a ıs .. , " 1 '· d 
iklenıh .da ~apacaklar \a hö)Je- kıadar ıktıdara celcn p:ırtılcrin de derhal ada ete tc lim, sor~u· lel"ine 'e 15 senede bir arzı.ını- lngı·lfere u ı .• • u - a \e o· hhctı bılinırcoıkç...: bJnun kı:.a ~ôrU~meıerın netı~c erın ~n 

aldın d i erı -'!elenlerı ~ si ., d nun tahakkuku ılc duny. nın bu · na· , c Jr , • ı ··n 1 ·'·ıı'· c· mrmnıın kaldıı.ını so~ !cmı~hr. 
U. unıma g~·cceklcr. h k' " e mc enı ı;ıınu ınlitakip le' kif edilmiştir. za en yal:la•mış \'azi~·etinde ;k· bö · d b" Ih k 1 · zama a ·· ... · " .... " 5 

a arından on en<' mudact e A 'k 'd T" k d J ı .. r s. ge-sın e ır su ·a c:ıı tc- , l . '1 f,Ö\'l"nıenin güç Oışısicrı HakJnı. <'eneH" ı:.1n!r-
. ~ nFıırjkisat. ba ta o 7amankl Alom mnhrum bırnkıl cak ardır G Şu merı a a ur or usu- eyi~ are ara~ında takriben 56 Londra 15 - Dun Avam Ka- sis cd Im:şıilr. ~u kale yalnızktle ~İ~u~:Oı~e~~ in~ı!~. '"~ dı.,. r su-, ransının Gıint•ı • Doğu A~' M da 

, bat 1942 ılc 23 Temmuz l9.ı·2 ta-· . f"I 1 .. ·ı k mi .>on k lometre tutan mesa- k E ca\•u:ı: n vet erıne seı rekme e b h t dfı h t le ·e· ı, D····ı ı . Komi )onu na kanı na aıt ı m er gosterı ece f , f ,. ·ı 1 d b" mara ında DM leri Ba anı • . · • allere reı:abcn bu hu ust.:ı \'u· um.>e , ... : •a ımı.e e ~ 
... d Llt rıh c·n .. ıasındakı zamanda ık· c,,ı uze ı grmı ere kate c ı· d B . kalmamış. fakat aynı zamand , t d '"ıkrı :ı ınac~"ını ğı"nc ın~ndııı.ıı• ti" o:ı:.ırr nr ıla ı; 'il _ıenthal \e Oppcnhe·ı- Ne y k 1· ( • k ) A lccekl k ti k . b en, rıtan~a ılc Anupa sıı,•un· • f 1 ' h nanıs :ının .ı • ""'' " • 

Old - tıdarda bulunan \Tafd, Du turı' \\ or" <> r~n ·a - • · er ne un e e ·anı U· :. • k • umu mı men aat er e cmah " " H d harb· ıle ~er ~gu halde lıir çok kim· S mcrıka film operatörleri Tıirki lunnıaktadır. ma l'11mıa ı ara ında ·arar.astı· 1 k ·ı• 1 . . • 1 ' ' ı' 3~ 11-1111 'e d r er mPm'eketler- \'e etmıştır '· •n ın ı ' h 
) ııenlı/lıdrojen bomba ı iıııal et- \"e aadı partılcri ılcri iClen'c· ;,ede Türk 'ordu•unun kudreti • rılan ışbırlifi durumunu açıkla. o ara rn~ et erım zın ııısus l le Yugosla\')nnı:ı !n.')\CU~ mun .. • :\~adııkı ı;ın1-uıi durum ı r 
•• ·ıa .... r; gayrı in anı bir hare.ket .rındeln80bu kararın umu une ı:i- ve Ttirki~en n s·rateJ'ik duru- lran Meclı"sı"n"ın mıs \e ingiltcrcniıı A\'l"UPa sa- menhfaattlerını dke td~ranltdı ~.me- cbclh:rine tl"nı:::ı a. Yugosl<l\.}ll felakrt uı:ı ...... \llsı:lançdı "'ılı Dd.ıl 
"' • "'6ını , h ren., tanınmış si"'a ı cah·ı- " vunma camiası l·olol'dularınd:ın ~e azı 'e mu te ır 0 Uı;ıımu lı"'u" '\·ardın1 go··rmektc oldu· ı le~. O\ t! dc ... ı~lır. • ın ın 1 
• , 1.,,_ .• e cm de teknolojili: " " ~ mu na dair çektikler: filmler ile "' · :n t t k · ı d.. nın " • ' b r k t ııı t;"nuaıı çok "Üç olduğunu 1• Yet ı e 40 ~azeteci bulunmakta- • birine ıırh'ı bir tıimen ı:önclcr- zu ı~,..a e me.· surcı.ı;y.· c. un- ııunu (Amcrı'ı:.ı. Fı·:ınsa \C ın· k:ı~ bedilecrk olursa, u c.a. e 

,, Ü • d buraya dönmüşlerdir. NA1'0'· ilk f ı f z d k j d b kt I' t s rerek, Bakan Trunıan'ın ır. nun be ine: vıldöniımil miina- op an ISf m:ğ~ lıazır ol.~uğunu beyan et· .>~ na a~ın. ıı ·ı pre~ıı _ımızı e g .. ~crc) kimser.!ı m•çhu.ıi de çok da'1 h.,\i !, cı:ıca. ır ~,11 
·~ .. f N h ebetiy'e çekilmı o'an ve Tiir- c h b k T t • Tü k" ., w • 

t .n; __ .nnı geciktirdiler. lJattı: bu Vafd Partı i Ba kanı i\lusta- 1 mıştır, Bu munascbetle Eden yükseltmıştır. B_u ısukanıeıte, 'ı'• ·•• dcmict,.. hür nıil'.:?ll.r t rle erek oah:ı 
ı:. llbatn Ru lar 1Jidro1·en bombası a a as, \ afd Partisi Genel k' K ı f" demlctır ki: rrA' nıpa savunma um. ~r aş ·_anı ı 0 nun r ·ı· f\•rupa sa~ 1 nı,•;1 cjnıia~ı te· cıddi J r 1 ._' .. t.n_ onu ne ieç~-

r s k ycnın komün:znıe karsı sar- ~vna 1 gec 1 il' k 1 ' 1 ıı. i b •a 
11
s.•nd11 d_aha enı•ı tecrt-ıbelcre e rctcrı Fuat Seracettın, \'afd · uı camiası memleketlerı~lc mtiza· yeyı zıyareı_~· esasen .. ·uru muz ,sf, ti:sil mu\ ut· .kı.' etsizlıklt: ne. bı'irlcr. r.. ~ c · .. ı 151 sc ca· 1 ır 

... bil ikt d sılmaz b r kale bulunduğunu bulun ı b ti k ..ı ki d r e la mışlcrdi. l ':ıkat Strnu 1 arı Dışı •crı Bak nı 1, m . . . • li k ' 

1 

kere'eriıııızin ıan>amlandıgını a· 111 muna~c. e _erııı. 'il\'- tk: 1 ndlği ıaı.-! •.:lr'. Alnıan~R\1 anln.>ı~a \•il • .,ı.ma · a ır • 
t Jı arkada lnrı niha) et 'l'rumaıı'ı m d Seraccttın a\111 ı • <l ~ın f·"ğ· l"~n~ı ?r ·tıl~cl las\ır <'~3 ı r. :ıabu~rr .\Jan~ı çıklamaktan mcmnıınh et du} u. 'et 'c sam mıycıinı. le~ ıt eder •J:~cr licrhan~ı bır ittifak d~h:· Syrat't>r h:..\ı alanına '~rt• 

" l9~a0 edebilıni ter \e 31 Ocak ':Bakanlarından Abdulfcttah Ha·ı . ı e ın~.e~ ~ . ~~erın. J Tahrcı'.l. L> - ~r311 Parııımcn· yorum. BU)uk Brıtan.}a ile A, .. ~·e aynı zaı:nanda yenı ve zengin lir,. <ılmıık hu:. • ... ıır ı ne <iilşün· şında ::azrtcı 'rrc ~azılı _.be,a
i .ı de Ilidrojrn bomba ı uze· san DJ tı.rı P.ırt ı lıd .... ı Dr nı~an t~rt ın c mertı a~ t~ e- to unun o:.ı.,tınkıı ilk topl~ntısı rupa savunma ı·amıasının }Opa· ıınkiın ve ı~tıma lc1·ı de )aratır' uı,ı. :1ü sor~:ı h r gazctec.yc ce· natını oku)ıın r>u 'e ıGuney • 

t· ~e çalı malnr ba lamı tır liıise}ın He} kel, Saadi .Parti i ' zyo~ ı5 a ~·onb~~- ·ı ar: ı~. an ~11dıc-.ı :::e~rr.. ıır .. P.ırl.uuert::- cağı işbirliğı hakkında Paris'te mahıyettedır. '· ,•, n. Yııgos':ı.r Dı-i•lcri Baka· Doğu \ ~.ı .l;ı l..ı mıl.ettr'1 "ılll· 
~~.1 • .ougiın gonılu}or ki Aıne;:İka Lid"r Ibrahım Abdulhadı, u;. ya~Dınğanaca .. ıft 1 ırı mc ·tledöırti: la"' mu.• Pf,.ı mıllen - ·ı'le!'ı, bir andlaşma ımzalanmış ,·e Bri Cuınhurba~kanı '.lito'nun. Tür nı ) ugoslu·ya-:•"l <i~.ii.}e kadcır tesekk • '• •, \'t ı ı·~.ı b~n ~ı· btl' 
tı'P«:..:n ntoın \e hidrojen ilahları mıd Saade Yuk k Ad D - 1 er taı·a an aynı ~ı n • huk llJ""D hnlış .~a~etını tak- tanya kuvvetleri ile A\'t"Una sa· kbe Cumhurba&kanı Celıil Ba- r,,, bir lmka"ı dU;ünmc.1ıi· o: ittifakın \apılma 1 ımkanl.~rt 

-.a ında haklnı durumda i '>anı Başk~nı .A~~ul ~et 1
- m 1 dola) 1 ıy'e N"ewyork Herald bil• 1>·:ı "ı.r t<ıkrir sunnıu· c:· ... r: 'unmn ciimıası km'\ etleri ara· ~ aı"la 'c mes'ul Tiırli devlet a- .'t unu si>' lem 1 ,.e rıih:ı~·et nnı- gorü,me! •rım.ı ~ ::a:;:nda b~·ıı

t~ t~ silibtarıa mukab~Ie bi~ huri, Kra ft k 2a ı;a7ıı ... M"""~- Jri~ut~ ~a~e!es b butun f N.i!? l3unun uzrr :::t iktidar partıs. ile- sında askerı ı bır igı bakımın· dam'arıy:e ~aptığı ;örUsmcler 1 t~ :ı·, er Anka.·ı1 İttifakı mctnı. mi b~!t•nrr.a~taoır.• 

~
uni te lbulunmak tehdidi\(' ko- kanlJrından Hu <')ın Sıtkı \h· e\ .c en ıç n .r saya ta 1 muhalefet partı i mensurııarı bır dan takip edilecek müşterek po. bunu ispat ctmlstir ve bu götdş· ıru ne z:ımnrı k" eme nlın .. cwP Do~r.1 Pnr:s\t'll bura)J '!on• 

b ~\uzune mani olu>or- met Hılalı, nı tarıhl r a~ ın. etm bulunmaktadır. Sayfa ar. birlerine girmi 'erdir lı lehe· litika)a matuf bir tebliğ hak- meler. gerek üçlü ışbirliğinın ·.11c ·Bilrn.\orunı• ~CHıbın: muli olan Dışışlerı Baka"lı. OJPo 
e ~nı·u, bugünku Atom Enerjisi da ı:a~ıcc ık 'apmı ola 1\1 harf s r~ ına göre konulduğu el kı lcrl oturduklan ıskemlc'erlc kında mutabık kalınmıştJr. Bun- gerekse Türkl.>c ile Yugosla\ya ''C"Jıı.~tir. tnrıo golilndekı Duek a<h ında 

t 
'ulS)onu Başkanı l ..c\\is tra- tı rı ahıbı M 

0

hmut Abcı~ ı het e Turkı~ c sayC:ı~ının ancak ~ ckdığerlerine hucum ctnıış!er· cian ba,ka inıiltcre, sa,·unma arasında samimi anlayıs zihniye· Yugosla\' Dı5işleri Bakanı be· bir müddet btırahatc çekı ecel....,. 
ıb flkr· ~ nali t \o uzak a( .. 1 El 1ıılı l ) , z !"len muduru' Ah~ b r~aç gnne kadar ıra 1 gele- dır. l\lcelistckl bu k,n g:ı ~arım camiası devletlerıne A\T\Jp:ı sa· tinın inkişafına çok bilylı · öl- yanatında bahsettiği Ankara Pak uı·. 
ı .... 1.rın0ın galebe çalması noc~c~ met Abdu fath, Ba ın Cen. J'-tl ce~uıahn~ nl cdıl~e'k1ıedır.d • 6 a

1
a.t kadar ~rmü~ \"e il;en)·e vunma ctımıası 'e NATO')a kar ı;üde yardımda bulunmu~tur. Bul tı, Dışişleri Bah'"'lln'annın önU· mcrıkadıı toplantı 

Jı&n .ita)~' euncl~·c kal aydı bu bar El Yc\m "'azetcsi sahipleri gazc.te~c hbch_~cr b n dolar ode- larak hadise .>atı tırılmıştır. İran dan imzalanmı~ bır bevannamc setin en mühim mcsclelel'indc d'ırdikten sonra, Mareşal Tito'. nato dı münn_ ebetler komıs-
- PP nlı · Başk"'Bnı Hu e\ n Abdulfııtlı, Ah· a~ a ar çı~ ler e~ et. po ıs ve askcrı kuv,·e.i<'r soka. şı sb asctimiz hakkında' tarafım görti;ıme:er, nıi::e!!ernrası sJya-ı milzdcki ya'Z toplanacaklarını bıl Washington. 15 (AA) - Se-

, : '-ınb nın e ındo Hidrojen 'lu ta!a E'mın .. Al" F' J me) ı taa ut etm şlir. Parliimcntosunıın bu"ünkü ı·ık ' , l of •ııı a ı bulunacak Tc Amerika' .n • ı ,nıın, our- ~ . .. . ,.. . te\ di etmiştir.& olduğu kadar ilç:U paktı biltiln nun bahis mevıuu ittifakla ilgili~ yonu bugun !\1ıllı Sa\'unma_ 1 e-
~lte alntoın_ buı.usunda);i biki)eti nal d'Eın'J>te ga7.etesı sahıbi ile 1 VEFAT top antısı hadı.elı ı:cçnıış b!.!lun Rodezya Üniversitesinde sahalaıda inki~af ettirmek rnak· j meseleleri müzakere itin Atina' · ri gelen şahsıyeı'cr yle nazık l1 

mıs olacaktı. yaı.ıi~leri mi.ldıiru tnC'dent ha11.la- • . .. ınalı.iadır. sadıy:e takip edilecek yollar vas )il Gidip gitmiyeceği sualinı ~u zak - Doğu duı:~ıı~~u hakkında 
rırt ~ rından mahrum lıır .. • ı.ı • ,. 8 • F.mcklı oğrct zenci ve beyazlara eşit fında da görüşlerimizin bir suretle ce\'aplandırmışt.r: iki saat'ık bir gorusme yapmıs 
1ıı .~•kat bütün bunlar, h:ıtU Op· r:ısın L • ·maktadır men Hatice l'ü Karaköse'nin kurtulu? haklar olduı:ıınu meydana koymustur. - l\lareşal 'rito'nun bu mece· tıT. l ı:ıık - Doğudaki askeri dıı 
b" Pbenlıeinıer'in komünist do t. .::======-==-=-=-=:·=== nutku'nun ~şi Müstakbel i§birliğini değerlen· !eyi müzakere) e gidec'.)ğ.ni söy- rum hakkındaki sualler· ceı"a:ı> 
f tılnı .... ~ ise içindeki iki akrcbe.D benze· ve avukat Ha- yıldönümü kutandı Salisbury <Rhodesia). 15 (A. dirmck rnaksadı)le alınacak tcd li'emem, am;ı kendi'li Atina'yı landım1:ık iızere bu toplanu. 

• dJ.a, "ınııı ..... bl .... ı bile. hil .. lnin kcn tec·" k d ıı · 'ğ k lük R K · • ) B · d·ı Rod " l r'.ı .. = a ar um ızıı e aınlmı · . unut- ..... - U~Jn ne re ı en ez birle~ hakkında daha sonra da ziya~ ede~ektir. l\1 ili Sarnnma Bakanı Cbar es 
~lld\?iuıık u ~~~~~ini 'c casus tır. Hidrojen bomba ının )apıl· ku'nun babası. araköse, 15 (.\A) - Şehri· ~a Ün Hrsitesının )eni statü- Dıs Jş'eri Vckillerı kademesin- _ Zı:;ııret tarihi tcııbıt eciilmi$ W1lıı.on i c mıi~tcreken Genel· 
J''ı u and d ruasına da herhalde idealist bir i tanbıı l\lıid· • milin düsman istilasından kur· sune ı:öre, unı\ersıte}e alına- de gorü nıclcr cereyan edecek- midir? rnııfoe, Koca PopoYir, )(urmay Bnskanı Anural Arthut 
tı' 'u u ı b' a a bcliı lliğimtı gibi ins::ın olarak bıuıun için itiraz deıumumi mua tuiu unun 36 ncı yilddnümU cak öğreneıler. yerli \eya Av- tir. Şimdi)e kııdar ônemli neti· tarih te .. bi~ <' ı1lmedi~ı:1i, fa.-at Radford da da\ et ed im lerd·. 

ti l'\e·ıın .. r ır komis)on, Dr. Oppcn ctıni ti . d hlı 1 k l ls d k b"l t 
1r lı " hakkınd ki dd' • 'ın erın en co un tcza rat a ·utıanmış· rupa ı o un. "a ece ·a ı ıye • ceıer elde edilmiş o makla be- ziyaretin yakın bir istikbalde ya· KomiS) on başkan Alexan~cr 

ik etııı.eı..1 a i ıalan tet· I'nkat maalest'f :realiteler J>r. \l.İ HIZ\ lıt'. !erine göre seç leeektır.;..___ raber, mem.eketlerimiz arasın- pılacnı::ını :;ôy:emiştir. \\'iley toplantı sonunda \erdiJ(l 
~llenheı Cdlr. Bize kalırsa Dr. Oppenlıeiıiıer gibi idealist \c i.>i KC~UTKU 1 1 da· daha birçok icbirJl"ı mevzu- Bundan scnra gaze;•c·leroe!l bc,·anatta. bu hu usta hiç b:r fA ebfle ~-er, .iıısanllfın güç zap ni .. ·etlJ k. 1 · h " 6' J ee b " • ım~c erın aynlhanele- Hakkın rahmetine kavuşmustur. DEMJ. RBANK :arı bulunduğu a&ikardır. Bunlar, biri Y.•"!ı ıı.,.,,-a ı:e ftı'lı:. :.ra- şey ~oylcmereceğ"ni \c her bu 

•a g ti gı ır kudreti meyda· rlndekı dun,· be • c · ....... •••• "'· , " o mı ,. aya nzcmı) or. enaze ı Cumartesi günü öğ- .. , . ;, "W kültürel ve bilhassa ıktısadi sa· sında TTİ'"<?St"! hakkında cere~·.ın sustıı mutabık kalındığrnı ifa-

P1inlcr·ıı-ı e5e )anlım eden bil- Tnıman I> o h • ~ " - " k r. ppen eımer'e ka· Ie namazı Şi5lj camıinde kılın- halara taallük eder, ura blrbl· eden müzaı.ere:lerin ve bu ınü· de etm ştir. 
ı }tabı lte~.s~ti 1 J:ibi bir '\İcdan pıl aydı, Stıılin'in, bir ltııs Op· dıktan sonra Zincirlikuyu Asri rini tamamlar mahiyette olan e-
rt"'rda atoın ~n cdir '"e hele RuSiar penheirner'i dinlc)iJı Hidrojen mezarlığındaki aile makberesi- TERSıl~TE A.•Al\TSf kononıilerimiı: bUyUk imkfınl:ar 

Sonra ı\ııı rlO~basını yaptıktan bonıba ı yapmı)aeagını 'kim tc- ne defnolunacaktır. 1\lcvlA rah· ... 111 tJ arıetmektedir. Bu hususta daha 
e ..... ve Rusyn',n cbir • d bir 

~~~~~~~~~~~~~=m:ı:n~e~e~:ır~d:i~?~~~~~~~m~c~t~c~J~li~y:e~. ~~~~~~~~ sonra ~alümııttar edileceğinizi ~. • • - Güzel. <;C:"İtli Açılış llcdiycleri venneldc ümit ediyorum. Bununla bera· 
'ff' s·u· . T ve GÜNLÜK, HAFTALIK ikrami)Clcri- bcr, ŞU hususu belirlmek lfı:ı:ım· 

UNLAR ~
"ım~guro@~ ne devam etmeldedir.. dır ki, iki Cumhurreisi i!e en 

( t.J,,j O W D A e 8 - İkramiyeler arasında 'fektaşh Pırlanta yakın mesai arkadaşları arasın· 
• ~' ', etımoe... • , w Yüzük, Beşibiryerde, Hadyo gibi çok ~~. c:;;;~::r.e~~~b~~~1; 1~ea~~~~: 

YE kıymetli eşya vardır. bık o arak, üçlü paktı tabii ne· 

Nl ISTANBUL kfim~erden kurtulmanın yol- dtilini açıkça göstermesi ol• ticesinc, )ani bir ittüak akdine 

~~~~~?1 nt.'"KO~U...ERDEN ..,.,.nL GE l>OGRU 
l\t, 'crnı· D Uka ı evıetçilik po1ı.. 

iite:zın aldatıcı hükilmıcr 
Sö)lü _c ku!,Uımuş olduğunu 
dar >_oı, buyük dlvalanmmn 
ıuıe b~r Piyıısıı anlayıfülc çö· 
Y nıı)ceeğlndcn bahi ıc di-

or kı: 

hük~atııandığımız ekonomik 
tır m, tam nıinasiyle ald:ı· 
Cötü\'e dr~malik bir tıkmnza 
riıu·~r bızl. Zaten. hükfimlc
Zlin ı n doğru o'maması yıl. 
dislden iç pazarımız bir tür.il 
y , Plin altına alınamamıştır. 
ı:n~ urnuıu deği~tirınez. ckono 
t t. gerçekliğimizi gözönfinda 
, u IDazsak, daha bürtik gn • 
•Ukleı'ıe ka?'8ılapblliriı. ç 
lt lıUkumlerln en gü'\cnllir 
ontroı kudreti mantık dcn;ı 

lllUsı.-.... b''' ı d ' ın """ ı.ım er ır. Biz, tc-
el kurmaksızın b\ıyük bir !'a 

~1 işine girisen'ere çok ben· 
Yoruz. Plfıoımıı. belki, doğ

~~tır, PtiruzsilzdUr. Fakat top 
C:k• Yapının yUkünU ta51ya. 
l'a blr durumda mıdır? Bir 
ltı Pı hesabı bi'c çok taraflı 
rı~\elernclere ıhtiy:ıç gcistc· 
1• • &Ikınma po'illkamm na

lcr o~ur ~a tek tar:ıf'ı huküm· 
İ ıcrıne kurabı'iriz? 

danç ~fU3r dıslplininl sağlama· 
ı: r ctıcrnrası ekonomik 
~ıı1~ "" <'lvenşli bir kal-
tekıe a Polilıkuını ger-
~,d~ il rtnek cın dere-· 

-.........:.... tilctur r.. datıcı hn. 

larını araştırmak zorundayız mu~tur.. eriştirmek kararını vermiş c:-· 
artık. Bizim memleket dfı..a• } !!! o dir. Bunun için en uygun şekıl- ' 
larımı:ı:. anladı~ımızdan, !,'Ok AKŞAM d terin \'C yol'arın aranmasına ba5 
ba5kadır. !anmak itin tabiatiy e daha ev

vel üçüncü fıkid olan Yunanis-
CUMHURIYET nunR N Liralık bir hesap açlucmlar bunlardan tan'ın pre ı·p J"tı'bari~te tasvibi· 

DEPREŞ'.\IBLERİ j . J başka, Aylık ln·am1ye kcşidclerine de ni a:mak gerekecektir .• 
İPLAS EDES 
Zİll 'İYET 

'adir Nadi Seçim ııropa 
ı::;ındasının umumiyetle nor. 
mal ııekilde ı;eçtiğinl, bunun 
bozulmaması icap ctliı;lnl 
sö)lii)or 'e bau kı5kırtıcı e· 
lemıınıarın ga) retıerindcn ba 
hisle di)or ki: 

•31 Mart 'ak'ası, bu l1iı~1-
.} et \e demokrasi anla.}ışının 
korkunç bır eseri o'arak mil· 
n tarihimizde l erini a.mı tır. 
Fakat o uınandanberl kırk 
beş :_.ıl geçmiştir. Bu müddet 
içinde memleket çok ıstırap 
çckmis, çok lecrube gormü~, 
büyük denimler başarmı tır. 
Cok şuktir bugun mi"'et hür
rıyeti artık bb) le an anıl\ ör. 
En basit köv umuz tıi'c p;rti 
m.ıeado e'crıni'1 ::ıncak sam·. 
mı btr karde~lik ha\ ı ı iti dC' 
yapılırı;a yurda fa\dalı o a· 
bı cceğme ınanı)or Şu v'~a 
bu partiden o'makla, u "\ 3 
bu partı) e rey , cnıek'e , 
l n ıhanct ed en 1, ece"ı t!ü· 
unce ı gcrıı kJt e'cı,.. ~ 11 

den gu c )a~ lm kt dır 
Son dö t :ı ı lı · a 1 ha) a. 

t n ~ ı bıze sa l il• ı b · 
1' z r rdan birı de 1908 u: 
p B lka'l hürn rt k '1 3. 

:ı ışının toprak'anmızda H'!ıs 

Cemal Refik kaha Iiyatıa. katılacaklardır. Bu be)anatı nıüteakıp Yugos-
rının 3ükseımesinden bahisle !aş Dış İ~leri Bakanı Koca Po-
di) or ki: ı po,iç gazetecilerin sordukları su 

• Pıyasada kah,·e mevcudu aı:eri cevaplandırmıştır. 
aıatnıağıı baş:ayınca, ithaınt- Hesap Açtırmakta Acele ediniz. Ankara paktının tabii netice· 
çılar, ıı fıkalı makama müra· si olarak dcrpl, o:unan ittifakın, 
caat a k:İhve siparişi için mü A D R E $ pakt üyelerinden ikisinin .Nato'· 
saade istemişler. Bu rnuracaat ya dahil, ilçilncilsilnün jse .Nato 
hır buçuk ay cevapsız kalmış. Galata _ Pcrşembcpazan, 1\tahmudiyc (Tersane) haricinde bulunması keyfıyeti 
Bu mtiddet zarfında dı5 piya- Caddesi 174 yilztinden güç'eşip gilçleşmiyeco 
salarda kahve fiyat arı bir Telefon : 45467 • 4ü620 

1 
ği veya mtimklin olup olmıyaca· 

miktar ~ uk cldiği gıbi. sipa· ğı sua ine karşı, l\oca Popovlı:. 
rı erın ge'işi de geeikmis. •ll••••••••••••••••••••••••i kanaatince, bunun mutasawer 

İ te muhtekir için mUkcm- ----------------------------
mel bir fın;at. Perakende on HQ$ MEMO Bir· iki· üç! Sattım!! 
bır buçuk liraya satılması 11- -
z.ım ge'en kahveyi toplayıp f<;· 
tıf etti'er. şimdi el altındnn 
16-17 ira~a satıyor:ar. 

Muhtckırın gayri me:şru 'ka 
zancı uğruna halk sıkıntı çe· 
kı~or. ıarar ediyor. 

Geçen'erde Fransız gazete. 
lerınden birinde okumuştult: 

Ru sene Bre:ı:llyada kahve 
mahsulü az olduğu içın fiyat. 
aı· yUksclecektir. Fakat bu 

h} at :ı; üksclişi bize tesir l.t· 
mi~ ecek. Çunkıi lfızım gelen 
tedbır'er alınnııs, Gelcc'!k 
malısu devresine kadar Fran
sanın ıhtıyacına yetecek mi~· 
tarda kahve stok edilml tir.ıı 

Onlar nasıl yapıyorlar aca
ba? • 

6'~K Ş'Ö°y~ I/~ ...,Af_ 
~A$AU Wt#Ak".H.~ 
SAN"1 .14AIZ'/N.._Ve
R/-"/M- .t:',;Pe,t-1'$y1, 
D'&~l~~KAP/Z-

BF.LEDh'E if'I:K ~t~El'\IASll\' 1 TF.SLll\I ,\Ul'OJl - Fitnı 
olrkcti tarafından tahliye edilen ipek lnemasıııın Belediytl·e 
tesellilmüne dün ba~ıanmı5tn. Binada me\Ciıt demirbaş eşya. 
nın t:ıdadı tamamlandıktan sonra. neıerliyc J'en i ıeri alonu• 
durumunu lncele3 erek lmkAn ı:örillr.n tadillere ba lanac:aktır. 



1-- • --------·----------....:--------------------- VATAN 

\ SEÇIMLERiN ARiFESINDE BURSA: 

Gem ' p rli münasebetleri 
Heybesi Batum Kıraathanesinde kalan 

.. 
sozu • köylünün 

G emlııe denız ken.ırında şirın 
bir kilçuk şehır ... Sun'i ıpck 

fabrıkası bur:na b r sanai meı
kez manz.arası · 'e ha\·asını \crı
) or, ha) atın m.rnaı.ını d<'ğışt rı
~ or Ta kb) ere kad.ır memle
ketın her kö esının •neden !ıır 
Cabrıka sahibı o mak ı tedigıni 
insan burad.a an ı}o . 

Sun·ı ıpek fabrıka~ı bir ma
mure olarak goze ho görunü
) or. Fakat a~ ına baltı ıra, )ap
t.ğı ı e gore o kadar küçuk kı 
de\' ı:ıbi fabrıka ara Iı~at bakı
mından rekabet etme~ine ihtimal 
) ok. hele ba lıca h, m maddcsı 
<ı an el uloz harıçtcn ge dıkçe ... 
Derdın dC\·a ı fabrlı< ) ı gcnı et
mek. se lı ozu memlekette ) ap
mak \e tali bır mah u ola ı su'· 
fat karbonuna memlckette müş
terı bu mak ..• Fabrıkanın depo
ları bu madde ıle do np taştıgı 
ha de Tıcaret Veka'etınin a) nı 
madde ıçin lzmırdekı bır ıtha at 
tüccarına neden lı:.an:. verdı~i 
cıddi uret~ iahkık cdi meğe 
muhtaç bır me ele ... Bıı tüccar. 
piyasanır. muhtaç olduğu )er•ı 
mala bo)kot edip hariçten ith:ı: 
lçin lıın a'mak ımk,ınını aca'>a 
na:.ı' bu du? Lı~ans dıye bir siız
geç ur a bunun bır ışe )arama
ıı llzım ... 

Gem lkte bir defa sun'i ipek 
'e sun'i ~ün sıına)ll kurulduğu· 
na gore her halde bir ,,ek'i keş· 
!cdı'ip bu iş ınkı5af ettirı'ecek, 
bu bakımdan Gemlık, istikbale 
nikbln'ik'e bakıyor. 

Bu charın başhcli mahsu'ü o
lan >emek ık zcy tınc gelınce. 
bunun daha hl kap ar içinde sa
tı'ma ı ve değer'cndirilmesi hak
kında esas ı hır hareket var. 
Yapı \C Kred1 Bankasının bır 
muteha ıs gondcrmek suretiy
le urandırdığı bu hareketten U
murbey c beraber Gcınlik. l\hl
danya, Tirıh a Cl\ arı da istıfade 
edecek .•. 

RATU:\I 
KIRAA'rH.\SF. t 

l'AZr\S: 

A. E. Y. 

•• 
cdınme e ge'mıştım. Fakat mü -
bet ı~ ere o an umumı a aka o 
kadar cıddı kı parti dhalarır.ı 
go gede bıraktı, dıld atımı Gcm
lık sı)ası ha)atından zıyade ik· 
ti adi ha) atına çektı. 

Parti müna ebetleri mevzuu. 
Batum Kıraathane ınln \'aıiycti 
do'~ ı i) le açı dı. Bu kıraathane 
Gem iğe inen llmurbeylıierin o· 
turduğu ~er mı . \'ıllardanberi 
ayak'arı b~le ah mı . Fakat MI'. 
Jet Partı 1, Gem iktc yeni rner
kcunı açınc;ı, kıraathanenin ü -
tündeki binanın ıkınci katını tut 
muş ve bu go teri 1i bınanın kci 
e~ıne koca bır partı levhası a • 
mıs Bunun tizerıne Umurbey. 
:ıler, kahveden ayaklarını kcs
mı 'er, Batum kıraathaneııi de 
bomboş kalmış. 

iKl nh·A YI: l' 

mış Bunu gören hemşerı er, b:>y ı 
kot habcı·inı kendıı:.ınc \ermı~
cr. Bunun üzerıne köylil Jemis 
kı: 

- E~ vah. ben şimdi j~erıdeı.ı 
heybemı na~ı. a a~ ım? 

iTİDALLl 
cin HA\'A 

B u hıkaje, Gem'ıkte parti hu· 
sumetinın şıddetlı olduğu 

fikrını \'erebi'ır. Hakıkat böyle 
değildır Denıokrat:ar!a da. C. JI, 
P. li'er'e de ayrı ayrı konuştum. 
füç bır ta kın hisse tesadüf et
medim. Daha ıiyade meııı eket 
ve Gemlik meselelerinın üzerin. 
de durduk. 

Ha!k Parti i merkczınde bas
kıdan sikayet'er du~ clum. Fakat 
Umurbeyde bütün halkın Demok 
rat olması, bir tek Ha k Partili 
bulunmama ı ve Batum kıraat
hanesi macera ı bunlann baş· 
lıea mevzuuydu. Halbuki Celil 
Bayar·ın doğduğu )er o'an Umur l 
bey köyü baştan a a •ı Demok· 
rat o mağı ıettih edcr .. c, buna 
kim ne diyebi'ir? Umurbeylile
rin bir kahveye ~ilmelerı \eya 
ı;:itmeme'eri de kendi bi°ccekleri 

Bu Mdise hakkında iki rı~ajet cydir. Eğer memlekette baskı 
\'ar: Halk Partısınin mısn- şika~eti böyle nıevuı'ar üzerinde 

suplarının an nttıklarına göre duruyorsa, öpup de başımıza ko
işin ıçındc baskı \'armış. Mı''ct ~a'ıın. " 
Partisinin :c\ hasını taşıyan hı- Gemlik Ua'k Partbinin i iare 
nanın altındaki bir kah\·cye kim heyetinde o'gun vatanda ar vıır. 
senin ayJğını basmaması hıık· l\Iıllet Partisi i'e birle nıek tPk- 1 

kında D. P. baskı yapmış. 'ifi dörtte üç ek~erıyetle redde· 
D p, 'ı erin rıva)'cti başka: di mi tir. ic:ıerinden biri dedi ki: 

•Başını'!: Lızerınde lillet Partisi. •Ben partiye mua~ ~en p,.cn ip· 
nı taşımağa nasıl razı o'ursu- lerin milda!na ı için girdim. İh
nuz? dıye Ha k Partı•l'er, Umur ti'af halindeki pren ip'erin ar
bcy ılcrl kı kırtmıs'ar... ka ından seçim hesapları dola. 

işin dogrusu ne o ur a olsun, yı iyle gitmeğe razı değilim. 
muha"kkak olan şu ki Batum kı- c. ıı. P. i ( *' reisi Kerim Kum· 
raaihanesinden Umurbcy ilerin 'a. \'aZi) eti ŞÜ} lece hli a a etti· 
ayağı kC'sl'mi . hatta ri\·ayete • Liızıfn o·an ey, memleketin iyi 
bakı ır a şu) c blr \'azi.) et de adnm·ar tarafından ıdare cdil· 
o'muş: Batum kıraathanesinin me idir. Parti \llsıta, nıem'cket 
Umurbe)li er tarafınd.1n C.:'lt.P. i e e a tır. Baz.ı e aslı prensipler 
le\ ha)ı :> uzunden boykota uğra· mahfuz kalmak . artı\•le. iktidar
dı ının farkında o'mıyan bir köy da şu \'eyiı bu partinin bulunına
lu. kah\cye gırmıs heybesini bı· sı biı- fark yaratmaz. Parti his-

Ge!n'iı;e seçim 'fe parllcilik rakmış, sonrıı baıı i;ılerini s:ör- leri 'atanda !arı birbirinden a· 
bahıs'crl ~trarında iıkirler mek uzeı e kah\ eden dışarı çık·• yıı-mamalıdır.• 

kendi hakkında verilen •

1 Bir Güzellik kcırcıra itirazı 
\ 

Kômran Evliyaoğlu'nun 1 

• .Kraliçesinin kanaati: t. 1'. T. Birlıi'ıi Genel Başka-, 
' nı Kamran E\·lb aoğlu. İstan· 
~ '~cı'ldı"nı·ze bul teşkl alının kendi ini müs-

"!. tafi addetme i hakkındırki fik 

• 

~ ne kadar ı•yı" r·n j. bir muhabirimize Şll şe· 
kilde izah etm'ştir. 

b 
,_ Ankarada birliğin tıınu-

akarSODIZ mı faaliyetıC'I':)ıe nıeş::utken ve 

'cazibe ve 
güzelliğiniz 

o derece 
artar!.,, 

bunlar t~tanbu: da dahil bütiin 1 
1e kilatımız. mensupları tarafın 
dan da sabitken f stanbııl icı·a 
komitemizden bazı arkndaşlnr 
tüzük ve prensiplerimizi dahi 
çiğneyerek beni müstarı ııddeı
ml"lerdir. 

' Filim , ıldızı ,." Tur· 
kiye c'uıdi BELGiN 
DOR K cılt lıakımı 

Ben alınan bu knTnrı ıanımı
yonım. Vazifemin başında ça
tıı;ma'arımız.a devam ediyorum. 
Saniyen \ nkara ve İz.mir icra 
komiıe'erim z de bu u ulsüz ka 
nırı tanımadıklannı b.!dirmiş 

! terdir. Zira ben yalnız 1 tanbul 
un değıl bütün ıe ki!Atın başka 
nıyım. 

' için Puro Sabununu 

'ı 

-.. .. -

, 

taHl\e f'tlı)or. Puro. 

cildi hc~lcr. .. ~ orur ... )U· 

mu~aur .. tuule~ıırır. Puro 

izi cazı p ,.c ı;uzcl } apar. 

TUVALET SABUNLARI .100 DE 100. SAFTIR 

Yeni Modelin 

hususiyeti : 

Okla go~terilen ADD. tcr
tıbatı ola alındığında ma· 
ıdnenın sağındaki surgU. 
yü ku'lanmağu hacet kal· 
madan toplam ameli\ esi 
için ka~dedl'en rakamları 
otomatik olarak sılcr. bciy 
lece toplamda azami ürat 
'e kola~·tık temin eder. 

E M D A L 

Z5 

ş ti. 
Galata, Per~embepazarı Sam ur sokak 3. 5. 7 Tel: 49418 

Tiz. EMDAL • t~tanbul 

' 

İstanbul Val:JiAi vnmas:yıe 
durumu ı-:mnlyct lUdürlliğiine 
de arzetmi~ bt\lumıyorum. Ay
nca hakkımda bu kararı alarak 
gazetelerde ne~rettiren kını ele 
Ti de mahkcmeyc veı·dlm.• 

•Kartal» araba vapuru 

sefere giriyor 

Seyır tecrübeleri başarı ile 
bitrni- olan •Karta!n araba va
puru tamam'anmıkta olan tescil 
muamelesini mtiteakıp erer~ gi 
reeektlr. 

l 
Karta''ın scSir tecrübelerinde 

sür'ati JO mil olarak ıesbit edl'
ınistir. Yakında ervi e girr.cl'k 
bu yeni araba vapuru l'e önil
müzdeki aylarda ao'aba vapuru 

1 efcrleri takvi) e cdllmi~ o acak• 
'tır. 

Bilhııssa Yalo\'a • Kartal hııt
tının :ırtan ihtiyacını nızan dik 
kate alan Şehir Hatları İsletme. 
si bu hatta. yoleu salonu bulu
nan gemilerden birini tahsis ede 
ccktir. 

lstanbul M. Vekili Mithat 

Sözeri'nin oğlu öldü 

İstanbul mil'et,·eklll Mlthat 
Süzeri'nin 4 yaşındaki oğlu As· 
lan Slızeri, Bakım garajının· ka
pısı önündeki kere •eıerin üze. 
rinde oynarken. kere teler kay
mış \"e çocuk ağır surette yara
lanmıştır. Aslan ka'.dırı'dığı A· 
merikan hastancsınde ö'mliştUr. 

D.P. Geçlik Kolu il mer· 

kezi açılıyor 
D. p. Genç'ik Kolu İstanbul 

il merkezinin kuruluş merasımi. 
23 nisan t•uma günli saat 14.30 
da Taksim Krıstal gazinosunda 
yapılacaktır. 

Törene genel merkezden ge· 
lccck parti j:erl ge'.en'eri ve 
genç demokratlar da iştirak ede 
cektir. 

Posinler'de deprem 

Pasin'er, 15 (A.A.) - Bugün 
saat 17.30 da kasabamızda orta 

_. ı sıddettc bir deprem olmuftur. 

"•••••••••••••••••••• Hasar )oktur. 

fiENEl!AI.. A:t.i 'FUAT CEBESOYW,, 
. • f . • 

Will~elın Keınpff'in 1 
son resitali '~.----...;:~~--..!...;._.: ______ ~~--.ıı 

Yazan: F1KRi ÇİÇEKOGLU 
Krıntiy~ 1'nn•~r H 1'15alro nu
rosıınuıı ı~ :'\isan l!H f'az;,ır

teıl akumı arar •ln~muın
d~ l•rtlPl•di:I plrano lrnruerL 
Piyan ısı: "ılhrlm KrmpU. 

B üyük pi) anist Wılhc'm 
Kcmpff son re.,ıtalinın 

programını dört buyuk be te
cinın e er'erı~ le üslemıs: 
Dach, Bcethoven. Schumann, 
I.isıt. J. S. Bach'ın Re maıör 
Toccata'sı resitalin ilk be.ste-
i~ di. A egl'O'ya gözü pek bır 

pıj anıst atılgan ığiyle başla

~ an Kcmpff, kısa adagio'da bır 
nnhk ukünetll bir 1üşüncrye 
\'aı·dıktan sonra fıı~hetla'nın 
iş'emc eriye oya andı; ve r:~
ritath o'dan !!eceı·.'.!ı. l':guc'ün 
çctrıdil kom bineıonl:ırını gii· 
ı·ülmemis bir ko'a~·'ıkla eötli
vcrdi. Pi)'ani t. Bac'1 musıki ı
ııın tadını bu be t~\'lC tı;tt·r
dıktan sonra gene il) nı be tc· 
cınin iki Choral'iıu dın:ett!. 
Hu.,u.iy e i'k Chor1l, 'forcata· 
nın ) arattığı Bach ha\'2.!illla dn 
ha bir geni 'ik \'e d"!:mhıt nr 
dı: be:.tecinin inanı; do:u ru
hunun n)nası o.du. 

5chunıann'ın Op. 17 Do m::j5r 

de mehtap ı blr gecede bir s:ın
da' gorınüş. Bu manzaı a ora 
bu sonatı ilham etmış. Halbuki 
besteci bahis konusu oian bu 
gol dolaj larında bu'unm&mış. 
tır hi e .. Kaldı kı sonatın · a
zı'dığı 1801 yı'ı, bu büyül\ in· 
~anın maddi \'C mane\•i iztır?p· 
tarını Ilellıgensladl vıı iyetna
mc lyle haykırdığı o korkunç 
~ ıldır. Euna göre bu be~tcde 
a~ ı ık ı siıkın bir gecenın ta~- 1

1 \'ırıni nramak yer.sizdir. Biiytlk 
pi~ anı~t \ e milzisj en Alfred 
Cortot bu sonatı tetkik eder
ken re onu ilham eden sebep
lerı ara~Lırırken şöyle diyor: 
<S:ın;ıtkör lıu kadına karşı de· 
rrn hır r.vgi duymuştur;' bu 
nw!ıakkak .. Bunun a beraber 
bu onatı ona Gıullctta'nın il
ham ettiği be"i değildır~ 1819 
tıırih'i bir mektuptıı bu sonatı 
b<' leci) e bir Eİİrin ilham etti
•ı yazı.ı ... Xe o.ursa olsun, bu 

c erde ne bir kadın portresi. 
ni. ne de acık ı bir hikAycnin 
musiki tas\ irini aramak doğru· 
dur. Ilu sonatta bulduğumuz bır 
dchlının kendi acısını, kendi 
Jıtırabını - ya nız kendisi için -
ha) kırma.~• ve bu ha) krı~ı e
bedi) ete duyuı·mak istemesi
dır.). Bununla beraber Cortot 
g<'ne bu konuda diyor ki: (El· 
anelerc ılokunmama!ı. Çünkü 

hıııı'ar bir eı.erin etr:ıfındıı, t:ı> 
kı bir \'artığın etrııfında o1du
ğu gibi öyle bir h:n·a )'arJtır· 
'ar ki, bunsuz onların y JS:ıdı
ğını ve ncics :ıldığını hb~ede
mcylz.). 

-61-. 
Halil Paşa'nuı aı latt.__.... ..... --

r -------------------
Anlcara' dan ayrılırken evimde misafir kalacak olan Halil Paşa'yo şıl 
beri bırakmıştım: ((Ankara'da iyice istirahat ettikten ve yol hazırlıklCI 
tamamladıktan sonra Sıvas'ta sizi bekleyen Mustafa Kemal Paşa'YCI 

L ____ _ 
BEKİR Al\11 BEYi~ 
\AZILAX l\IEKTUP 

H ali' Pa~ıının Bursa kuman-
d:ıııı :'ılıralay Bekir ::ıami 

Bc~e yazdığı 10 Ağustos 1019 
tarih i mcktubu ~u mealde ı· 
di: 

•.\zız.iııı Bekir Sami Rey. 
Sızden Bur a ha\ a isı hakkın 

ela nıaHınınt 'e atideki sual ere 
ele ütfen ce\ ap itasını rica e
dcrım. 

ı) Bir müddet Bursa \'i'aye· 
tinde bu'unarak. l\lilli Teşkilat 
i e me~gul o'mak ı tı) orum. 
Sureti umumi~ede bu husust.ı 
hemfikir mislniı? 

Bursanın kuwet'i \'C emin 
bir teşkllat i'e e'iınlıdc bulun
ması. hem tehditkiır bir vazı) et 
almamızı ve hem de znnnolu'l
duğu ,·eçhıle Anado,u merkezı
ne sevk13at ba§larsa müessir .ı: 
maıııızı lemin edecektir. 

2) !ıttıi~etimdeki çele re ılk 
zaman'arda barınmak ve teski
l:it emin l>lr hale gelmedlkre 
lilzumsuz mllsndcme'ere mec· 
bur kalmamak için en emin ol
duğumuz arkadaş anmızı H or~ 
manlık kısmındaki hangi cihe· 
ti tensip b.ı) urıır unuz? 

3) Kö) er tc kı ,ıtını canlan
dırmak, çapulcu ve Rum çete· 
'erini tenkil edebilmek \c ic:ı
bında her tür'ü milli mak•:ıt
larda istihdam edilmek Üle e 
c reha \'e cephaııeee ne derece 
ye kadar muavcnctiniz mümkün 
olacaktır? 

lal<i olacaksınız.» 

ibarettir. Mektubu getiren a
dam emindir. Sureti umumi) e
de mıntakanıza girmeğe mu\a· 
fakat buyurduğunuz takdırde 
:ıynı vasıla llc CC\':ıp \'Crrncnızi 
rica ederim. Size tckarriıp e
dınre miinnsip t:ırzclıı 6İfalıcn 
de ~öril ilrıiz. Muhterem kar· 
dc;;im. ~clahattin c e·am.ıı 

Bu mektupta adı ıteçen Yi;z. 
bası Sc'ahattin Be~ lNafıa \'r. 
kiıletı :Malzeme Mildliru Sayı:ı 
Se fıhattin Yurdoğ'u) Ha 1 P:ı 
şanın e ki ya\ eri ıdi: o tarih'er 
de Mıralay Bekir Samı Beylu 
)anında fırka yaver iği ;>npı-
yordu. · 

,\:\°K,\R,\ 
1'01.l'M>A 

H alil Paşa sözlerine §Ö) le de
vam etmiştı: 

yo'larından faydıı" 
liChlr i tıkametinae 
müıe de\ am etnı.'1 

mede bır arkada~ı"' 
mlifrezcııın e'inc dO 
lıundan sonra ıııufr 
bcııım çrte ile be'"' 
duğı.ımu hııbu alın ş 
mli amaha ı da,·ranı 
~·oı gdsterır gıbı o 

HALİL PAŞA ILı:; 
ntıı.UŞMAK KISll 
OLMAMIŞTI 

Hali' Paşa 10/11 f: 
Ankara~a gc•ır • 

vlne kendısine bır' 
• - Ankarada Ce~ 
da f ncesuya haklın 
Uzerinde bulunan J 
gölürup misafir eti s 
buldan aFı'dığını•Z 
tan berı ı'k defa o* 
miti emin ve rahat 
duk. Çunkü çete ıııı.l 
tenckklrcn geçen b•~ 
yahııtımlz.de ~ ınc i 
Kolordu kumandan• 
mısahr o!U\ orduk· !' 
zlnle göruş~miyece1' 
siz bir gece e,n,·cl b 
5chır harcketıni nı: 
dnrc clmck lçl"I .t\n 
rı mıştınız. Bızi bt 
lakat kııt'i olarak fil 
rihimiıi bilmediğırı·' 
kete mecbur u1d 
tedılcr. Bize bırnkt~ 
kısa o:makln bers 
!imlz.i kafi derce~:~ 
dcc~k mahıycttc ı 

• nkarada bıct 
t'ıktM ve vol ııaı• . s \ 

Fantnisie"si pek sık çalı
nan escr'erclen deği'dir. O r.ok 
\'erim'ı 183:5 ~ ılından sonra 
gc'en biltün bir yılın biricik 
nıc>\'\'ası bıı Fanta,ie oldu. Sev
gıllsi ı..; nra'yı kaybettiğine bir 
:ın ıc;in inanan bestecinin bu 
lıoy bir e erle acılarını duyur
ması. iztırap'arını haykırması 
bir ıhtı~açlı; Fantai.,ie böyle 
bır ihtıyacı kar ıladı. Müzı ye· 
nin kııı J<~ugenie Schumann bu 
e er hakkında öy'e diyor: 
(Op. 17 den daha heyecanlı ve 
fötlra. 'ı, daha büz.ünlü vc kud· 
ret'i. daha uıfer·e dolu ve taş
kın hangi acı vardır? Bu be -
tenin yaı.ı'ı rndan ilç ay .onra 
babam bir mektubunda C'ara
ya u :ıtırları yazıyordu: Fan· 
taisle')i anlaman için, seni kay 
bcttif:imi sandığım o baht ız 
1836 Hlının vazına dönmen lil· 
ı.ını .. 

0

), Fr. Schlegcl de dıyoL· 
ki: (Bu toprak duşünün dcği
şık renkli ses!eri ara ında, S"S· 

slz'ik içinde ku'ak vermesini 
bilene çok tat'ı bir fıhenk eı·i-
ir ). Wilhclm Kempff bu ı;ı!

gın i'ham kasırgasına kenıfısi· 
ni kapıp koyu\•erdi. %ama1.1 ol
du kı ihtıra arla sar ı'dı: a ı. 
li t o'du. Sonra gene hır an 
ge'di ki ö Umlü diı lınccle e 
da dı: \C engin bir dua :;ıl i 
göklere yük e'di. 

Piyanıst W. KcmpCf, ı;:c·crıc· 
[!c aj kırı ol:ırnk sonatın b:ı-ır
da ycr a:an Adagio·, :ı dc!'ln 
bır duygu i'e dinletti. Lı~zt'.n 
<İkı uçurum arasında bir çi· 
çek) dedıği orta kbımda 
Kcmprr, (tcrü taze ve ışıklı bir 
ı;:Ulüınscme) i :ındıran 'e halk 
i i bir karakter taş11•c1n bu . ay
fny ı). Adaı;:ıo'nun .iç i \'C d..>:Cu. 
nnklı ha\'llsın:ı zıd, :ısllınlık bir 
ifade ı e bczeıli. Son kısım 
l 1 re.sto agıtato'da piya!llst bili 
gene ilk kısının dı·a,1w1a süfrk 
lerlı. Şu fark'a kı, on·ı ı':ı (sü· 
kunct!i hır kederi) icinı:ıc dam 
la namla akıtmıştı: bunun il ıh
tıra Jı, humma ı \'C baş ddn· 
dürü eli bır kasırı;:a gıbı bizi 
a.tiıst etli. 

4) D,ıima rernkatinıdc bulıın 
mak üzere kafi gıirdliğiinı otuz 
kırk kişinin la~e ini ya samı· 
miyellcrine itimat bıı~ urduğıı
nıız zengın·cr ve yahut cıheti 
askeri\ t' ieınallnden ta ıırrur 
suı·etıy'e bir mı.iddet temin bu
yurabl ecek mıslniz? 

- Bekır Samı Bey, gayet za
yıf bır vaz.iyettc bulunan Garbi 
Anaclo'u Kunayl ?ılllli)e teş
kililtının ne beni ve ne ele m:ı
iyetim[ barındıracak kuV\'ctle 
olmadığı cevabını \ermiş. Şar· 
kt Anado uya geçmemi. Anka
rada sizinle, Sı\'astıı Mustafa 
Kemal Pa§a ''e Erzurumda Kl'i· 
zım Karabeklr Paşn ile görOş
tiiktcn sonra bir karar almamı 
tavşı~ e etmişti. Eskişchlre g -
d"rken kim erdcn yardım go· 
recettlmı de bildirmişti. Bunun 
l'zcri:1e hazırlıklarımızı tnmam
ladıkt:ın sonra E ki chir yolu· 
nu tutmuştuk. İznik'in sekiz ki 
tom:!trc kadar şarkı ccnubisln
cle Çampınarına gelmişlik. Bu
rada E~kişelıirclcıı ) ola ~ıktı· 
ğını san<lı~ımıı hiı· :ıskeri mur
rcıe i'e mii<;aclemcye tutuştuk. 
:'.\lusadrme hafif bir urette ak· 
sama kadar sürmüştü. Karan
lık bastıktnn sonra teması kes 
meğe mu\•aff:ık o'muş ve bir 
daha bu gibi takıp ere maruz 
ka'mamak için ekserha da!! 

'aptıktan sonra • 
1 

Jl1 
bekhven Mustafa ~e 
mülftki olaraksınız; 

Bundan daha açı :'> er 

1ı::te istlrhamatını bun'ardan 
L iszt'in iki Lcgencle'ıylc prog-

ram kapanı~·ordu: (Kuş'.ar. 
la konuş:ın St. Françoıs d'As· ı 
si e \e Da'galar Uzerınde yti- 1 ..... rtııılııtJı• 
rüyen St. 1-'rançois d!' Pau'e). I ~lit:ıdııl~ 
l.iszt tUrlU bc,tc'rriy'e yalnız 1 

Rcsila in üçüncü e eri Bccl
hovcn'in çok tanınmıs bir 

sonatıydı: Op. 27, 'Xo. 2 ,\yışı
ğı sonatı. Besteci (Quasi una 
fantasia) başlığı a:tında iki so· 

kendi du)gularını ıfade etmek· .. ~.;.tl~..lıı...ı.ı~• .. ıll 
TiYATROLAR -, 

nal ~az.ınıştı; Op. 27 beste sa· 
yısmt ta~ıyan birinci \'e ikinci 
sonat'ar .. İkincisi daima ~·alı
nanı \'C me~hur olanıdır. Heet. 
hoven, sonatı k asik kalıbıy!e 
odu u gibi kabul eden bir sa-

le kalmaz: b:ı ka arının keder
lerini, jztırap arını ve se\gile
rini de terennıim eder. Bu iki 
Lcocnde'ı da bıı sınıfa koya
bilıriz. Sadece eınpı·esyonist o!
mı\ :ın \e hemen hemen tasdri 
biı~ ınahi) el tapıyan bu iki Le· 
gende'da Kenıııfl. \ irtüot:uğu -
nun b•t!in parlaklığiy'e goz. 
kaına.tırdı. 

natkar deği'.di. Bu an!ayı ladır Mac:ır bcstcri Lisıt'in mu i-
ki bu abuda birçok değişiklik· ki ini A man rniitlk oku· 
ter ~·apmış bir bestecidir. Böy- ıuna mnl etmekle hata o nııya. 
le o:unca CQuasi una fanta ın) eağıno göre diyebilirız ki Wı:· 
adını verdiği bu onatı kendı k~tm Kempff iki resitalındc ve 
görü~üno ve hattll. muhayyi'e- .solist olarak katı'dığı orke!ıtrn 
sinin akı ına göre kurduğunu konserındc bize yalnız kcı:di 
kabu: edebiliriz. Fantasıa·) :ı bil~ ük hcm&crilerınin eserlerini 
bu mana) ı V<'rmek ~e Je:ın din'elli: Bach, Hae:ırkl, J\lo-
Chantavoine'ın hıık'ı olarak be- zart, lleethoven, Schum:ınn \'C 

lirlti(:i gibı, (fantas!i:'renı ke· Keını>rr. Cema• Re~ırl tle Fı-
!inıcsinin o yıl'ardaki an!amı· Iarmoııı kon.serinde, bu lihen· 
nı (tahayyul etmek, frtıca'en ı,;l holOıRınak için o'ııcak, 
çalmak) diye kabul etmek coğ- Jlaydn'ı ilave etti. Kcmpff on 
ru olur. BestCL·ı bu cı.erıni Koıı klfı ik'erden b:ışlayıp \'ı:;:ı..n:ı 
tes Giulietta Gıucciardi'ye ıt· k a ik erine ge:iyor; ve roııı:ın-
haf etmiştir. \'ıyana yük~ek tıklerden bu yana gc,•mcmıye 
sosyetesinden o'an bu kız, Bce~ dıkkat ediyor. Gelecek ~ ıllarda 
hovcn'e belki de ılk kllv\'ı tlı dınlemeyı şimdiden Jiledıgimiı 
aşkı tattırmıştı. Be~teci c~eri- bu sayılı musiki aks•mı'~mıda 
ne Ayı~ığı adını koymayı :ı.-ıl nc:ıba sanatk:ır bize, giluümüze 
'fe ha\·a:inden bile geçirmemış· dııha yakın musıkı or!lek eri 
tir. riu sonata bu :ıdı takan veremez mi? Eş iz san.ı'ını yeni 
müzikogrur Re:I tııb'dır. Guy:ı cscr:crın hızmetindc lıan~nıak-
Becthoven O~rt_x_·:ınt_o_n_ı:ö_lı_in_· __ t_a_n_z_e_,_·k_d_u)_·m_az_m_ı_? ___ _ 

ı .,. ııtr ctı. .21 T . ı.. - 15 c•• ı:ı.~• T. ı .. - 3 con ı ·r . ı.. 1011 ile· 
·llm•d•n tu ta ll•h•r k•llnır irin lın etin tı """" 'lınır.> 

-

1 

ırn~roıu.u ıMiıtı:ı.Ett - · 225 
iliı :.mi Arnavutköy Cğlence so-

DOK'.'fOll ÇIPKl.. l _ ı.;ııı. ~aç, kal :l5, 'l'eldon 36107. 
DOKTORLAR. 

Zilhrevt Mütehassısı Beyo~lu. 
Posta Solı:alı: Telefon: ~3353. 

Or •• ~BlMEl.Elt - Cıl\ Ye lüh· 
reYI lıastalıkhır .t.lütchnsısı 
Beyoğlu, lstlklAI Cac:1. 407. 'l'el: 
41405. 

•:ı~ıııı:rı:m1 
ŞiŞl.İ AİU: P.\~Sİ\'O.'.'\U -

Açılmıııtır. Cami kar~ı,ında 
Koca Man ur Sokak 6i 

E'Ml le 
İS1'İH \il Ç.nt,\ŞIR P.\BRİ· 
.KA"l - Çamaşırlarınızı yıkar 

ORTAKÜY'UE _ 46i M:.! uzc· 1 Otu. er. J:'dre i~lzc gcUrır. 
. d 1 ... t••t·· d 1 1 f erıko\' 812t>8. nn c ı .. •cn u un eposu sa ı-

lıktır. Tcl: 2208i. 1 "\ . ------------1 nrnn ~IE - lııgllizccden, Al
l>E\'Rı:~ S.\'Ht.IK - Telefonlıı, I nıanradnn 'rürkçeye. müracaat: 
nıobi:Jalı yaııhane. Sirkeci Aıla-ı ELEKTROCI~ Harbi~ e Tel. 
han ~o. 22. ıın:ı5 
~ ......... : .................. ~ 

ALMANCA LISANINA BiHAKKIN 
VAKIF BiR MEMUR ALINACAK 

İ!itekli'crin tahsil e\'rakı \'e bon crvi 'eriyle birlikte 
Galata'da Per~embe Pazarında Samur sokak t~ Handa Tilr
kıyc Şişe ve Cam Fabrika'arı .\. Ş. ne miıracaat'arı. 

Boşanmalar neden 

* SEHİR lİ\',\TllO :;U llR~~I KIS· 
Aıııerika·da bosanmaiar ~Un :111 - Pazar,cat'den başka hu ı:cce 

21 de, Pnar matınıı 15.30 da SOK,\ K· 
geçtikçe artı)ornıuş. r\ı1ış o de- TA _ Yazan: Elmer nıcc. Tllrkçıı.I: 

artıyormu, ? 

rec•eyL bulınııs ki bunun sebep- Asucıe zevbekoılıu - Tel. 421~7. 
!erini araştırmak ve iııı:iyel'C'k * Şt:ııiıt ı:hATıuıstı l\o~r:ul 
bir "are bulmak lçın Ştkago ~,.h- ıus~u - S.lı'dan c~ta l!f>r ı•c~ 

" 21 de, rııur ııtındllz ı5.30 da lllE· 
rlnden bir kongre toplanınıs, kon LEK HASIMı:s KtSKANÇLıôı • Yn
grede bir çok hntiplcr .öz :ıl· ı:an: ı.ouıs Vcrneuıı. Türlı.c;NI: Dur· 
mış, türlü tilrlü !lklr ~r llerl sli ban Feıcıı: • Tel: 40409. 
rUlmUş. Bunların arn ı.ıda b:r * sımin TiY\'lltoSU c;o.tisöstı 

ııoLi.\\IC - Pr.rş~mbe, cumartcsı 
papazın mUtatAn ı en ÇJk dikka- ve Pazar saat 21 de, ı:rrıca Pazar 
ti çekml~. ıs.zo da l' \"'11 ltlZ - Yazan• Jacqu

Papaza gbrc Aınerika'cln lıo an es DeTlll. Türkçe&!: iman Boran. 
maların artma ına sebep 'emek * ca;..,(;LİK Tt\A'ltUJSU - 00• 

nın \.OLU • Komedi 3 perde • Ya· 
pişirme tarzıdır. E kiden kadın- r:an: A A. Mllııe • TtJrkı;:eaı: t.ı eu
:ar glinde Ur: diirt saat bu işle rıan - SBhnere ıı:oron: Avni oııııııu. 
uğra ıvorlardı. Şimdi yemıık lJi• Balı. Cartamba ımare 20.30: Ç'ar43m· 

i ·hen e tamamıvle ort.ul'ın 1 ro matine 16 30 • emınontı öerencı 
$ rme ı n • ' Lotallnde 
kalkmıştır. Bır r:ok al'~lcr kon- * Ml!A:,mmt KAıtM'A • Oeco· 
scrvc viyorlur. Bunun \ki nıahı.u· ıerı 1Gat 21 ue, Cumanc ı. l'azar 
ru var.dır: 1 - Erkekler bir pnr matın~ •~ te cıu.ıı.1 KARAKOLU 

• 1 .. k" dil , E ıeı· 4Jl34 
r:a bogazlarına c uş un r er. • s- * n.sl . ı:.s oı•f.nr:1·i - ·reı 
kiden canları sıkı~clığı, bir şeye 4nll!l: t'sKt 11 \it\ ı:im:m,ı;,-; • 
kıl.dıklurı zaman ün erine iyi bir Opeıct s perde - Her gece 21 de, 
yemek çıkaı·ılınca sıkıntı arı. hid ~~r,;~b~~ Cumartcaı ve Pazar ma-

det:eri geçıyordu .. S~md! ya\•an * ın'n ıc sAma. - Çar;amtıa· 
kon crve:er bu tesırı yapa mı) or cıaıı tıaşka her ı;ece sut tam 21 de, 
2 - Yemek pişirme mcı;"UIİ\'cti saıı. Cum:ı talebe mat1n951 u Pa· 

Yüıünden dcdikodu\·a ka\ga,·a ' ~ı·ne ı.aın tam 11 de c ls,nı.r 
• ' · \'An - Pl>·eıı 3 perde • \a7.&n: Fre-

pek \':ıkıl kalını) ordu. Şımdl bu cıcr k ı<nott - çeviren: Tevfik Sadul· 
is ortadan kalkıııca kn,ga için ıah - reı 40276. 
giiııdc biı· k:ıç saııı \nkiı kahvor. -----------------
Bocanmaları aza'tmak istı)or ak SiNEMALAR 
he; şc)clcn ewel kadınların mut 
fakla y<'mek pi irmclcrini tcnıın 
etmek 'azımdır! .. 

Papazın ortas a attığı fikir tıü 
ytik akls'cr yapmış. ~i.iz atan ar
ciı.n çoğu buna ı:ırartar o'muş. 
tur. 

Bir köpek sar~oşluk 

suçuyla yakalandı! 

Ut;\ UGLlJ l'llft.'Tl 
* ALKAZAR Tel. 4.!562 - Sarhaş. * AR. Tel: 44394 - Kaldırım Yos

mııları 

* AILAS: Tel: 40385 - DUnktl 
Çocuk. * .ELIIAMn.t, - Se\Clll Caaua • 
'3e Dl>'\t Kurbanı, * iNOİ 1 el: 645~~ - Hıçkırık, * LALE: Tel: 4359.> - Kaldırım 
\cı maları * LÜKS· Tel: 40380 - Klmon Şor· 
lo İstlnbul'da. 

Fransa'ııın Melun şehri'ldt! bi- * ~u:ı.EK. Tel: 40863 - Bahar 
ra şişe'erl yllk1U bir ka•nvo:ı de\' nıcıtzııırı. 

d bU l k b k * SARAY '.lcl: 41CSG - Hllrrl)el 
rilmlş, şişeler en v 1 ır ' 1 - Annhuırıarı. 
mı kırı·mıştır. Oracl.ı ~e''11!'kte * söMER Tel: 4:?851 - aunahaı 
olan bir köpek dökii't~n bırı>'ıır- Pıı.hlşe. 
dan tatmıs. bunu pek b"t!t'tırrek * ŞA~: Teı· .aı;.~2 - Donzo Ma>-

munun Mucemları 
bira lçmc!!c de~am "tnıi~tır. '!-'&· * TAKSIM: Tel: 43llll - iau1t1Aı 
kat bır mliddet sonra kö, .. K c:-ı • Harbi. 
hoş o'arnk iki tarafa yal;>a etme- * YILDIZ: Tel: 42847 - &unuıue 

, ıı Oaklkall. . 
ğe ha: aın ştı~.. .. . ISI A ... ııt·ı. l"lırt:TI 
Yetı~cn polı5 er sarh'>' korıe~ı • * AL.E\1DAR· Trı· 23683 - sam

yakalamışlar ve karako!a gb:üı- ~on onıııa - Dört Fahtoenın Romanı. 
di * AZAK Ttl. 23542 - ihtın:11 Kur 

ıııüş:er r. bıııılıırı • Klmon Şarıo istırnl>ul .ıa. 
Fransa' da tereyağ K:.c:,uLVAR - Ebedi Aşk - öıum 

I• * CEMBBRLİTAŞ: Tol 22Sl3 -
beş ıraya Aıc.-vlrr icınııe • Dlk~nıı oııı. 

Fr.ınsa'da tereyağ fiyatları dilş 
mektedlr. Eu vaziyet k:ırşısında 
hükumet tereyağ mUstahsillerini 
korumak üzere. terey:ığı sntın 
aıarak bir stok yapınağa karar 
\ermiştir. Ta~ln cdl en !hat 550 
fı<:nk )fırıl bcs lıradır. 

BIUndiğl gibi bizde ikinci ciıl! 
tercyaıtının ki'os11 8, birinci cin
&ın 12 lıradJr. 

* M.'\RMARA Tel. 23860 Sam· 
son Dnl!la • D~rt F'ahl enin Roııl!lnı. * MİLLİ• Td: 22962 - Af)C ve Zc· 
hlr - Uç Ahbap Çavuşlar Elm!\8 Pe
şinde - Aslan Yürekli Slllhşbr * YF.Ni: 'l'cl: ~2 - AIC\ıer i,tn 
de • Dikenli GUI. 

k ~nıKlhı c1ıtETI * HALE Tel. 601 l2 - M•mnu Mey 
"" - C4nll'r Yata ı * OPERA: Ttı· 110321 - Olı:ll YD· 
ra - Ka:1lnhlı: Yollar * SO'REYYA. Tel: 60682 - Dama-

o'amaıdı. .,ııı B 
ene\/ tUo 
~ Ck 

da Oda Yok - O n " * YUP.T "Iel. 50344 
Kanlı Ynrıs. 

*** \L * SC \!,,\ Bl'Z ıtJ:~ 
'koam suare IJ.30 dtı~ı JI 
ıı. Perşembe, Gumıı f?' 
r.llfltlı hıılk matıneıerl· 
mnttıı~. 

TÖRE~ 
*Plıklstan'ın milli ıd 

tctcl.ltirl Dr. MulıaıJltıl ıı: 
ncı oıum yılılönünıU •' 
.. o Nisan Snlı ııu:ıU ~iti 
mlnonu Öğren<:! Lotıı 

11 töreni ynpılncaktır. :!Jt)l 
protesür Hilmi zıya 
dul .adlr Karahan ,..e ,.. 
Çnğlar birer konuşınt' * ~ un u donerı1 

Astc aıcnıcrınıu dlP10 

Nlaan gS'I Çar.;.unbS "• 
SUvarl Ok'.JIUnda )apı 

1 YENİ 
---------ı * Nccmeddln önC~ 

çıkarilnn aylık Yeşili ff' 

~
ıucı a&)ı ı çı.ıunı~ur· 

ruştur. 

cı~ 
Uçaktan atlıyor 

,,~ 

eden yo 
'{'l~ ~ 

SıngapuT, 15 C 111$ 
on6 Çeng adında 5 ııı~· 
turan bır Çinl ı;11c lı • 
tnn bezdığine daıl' siıı' 
bırnktıktan sonrıı sıll 
Kuala Lanıpur aı 11 b ıı 
brr ) olcu uça •ınıı 1~ çak 2200 metre ) 1 

çarken kend nı a~ , 
suret:) le intıbar ctııl 

kü. 

ı r 
>a 
la 



B·2şiktaş' ın 
Ankara 
Maçları 

Ankara 15 (A A ) Bu haf 
ta .c~nmizde ıkı maç )apacak 
o.lan .ı tanbul profe ~onel Iıg 
lıderı Beşiktaş futbol takımı 
Cumartesi Gençlerbirli ı, Pa~ 
zar gunü de Harngıicü ile kar-
ılaşacaktır. Proı:ram aşağıd.ı
dır: 

C'unıarte i: 
Beşiktaş Gençlerbirligı, saat 

15.30 <ia, hakcm'cri: Faık Go 
kay, Kenan :sert~ el, Naci Bar 
dnr. 

l'azar: 
Be,iktaş - HavagUcü saat 

15.30 da, hakem erı: l\İuz.affer 
Ertu ', Şeref Kar;ıoglu Naıl 
Koken. ' 

Ankara 
Basketbol 
Maç lan 

Ankara 15 (A.A) - Böl,ı:e 
Sportif O) unlar Aıanlıt\ınd:m: 

en~ mili t k 
fi ı a ııuınm, 1 'içre m 1111 taJ..,mını 1 - O ·vendlkt 
onra Tur)> koloni i ıarıı fından )apılan teıahUr;t rn 

Bu haftd ~ ııpılacak olan bas 
ketbol genç kıinw l:ölge bı::n
< l••iii mııasba·,.,~·:ırı aşagıd:ı 
.G•~· •'r:• mı, tır: 

Elimize geçen li Xisan ]!I:;,& Cu.nıartesi: 
~ Barbıos • Gün!':i 
' '\'eni ehir - Gen•; erbirlifi 

1> n"rı;por - J.;ıtik 
Dünya turuna çıkan lran-

büyük f1rsat lı bir genç soyulmuş 
HLl"a 15 (T H.A.) - Y va 

olarait dun~ a tur.:na c;ık:ın ·ı
ı·:ınlı Hikmet Aitmok eh•:mı-
7.-;: ~e'mistır. Hıkmct Altırck. 
karakcla mürac.ı:ıt ederek , •> • 
da soyu duğunu iddia etmi~ r. 

D.Dnya Kupası maçlarını OT-
tanıze eden FJF 1\ •· 't nr b AOmı~ı 
a Şam a günu ı.au anne'da 

~ Ptığı toplantıda, lsviçrcde 
b~ı~~r;:ca~ maçlar hakkında 
t r B muh m k:ıı:ırl:ır almış-

• 11 kaı atlar ara ında b ı· 
•lend' · kıı Jo'h_ırcnı de '\ardır Çurı-

ık A komıtc i Turki)cnin 
ıncı rup a scı i ba ı olarak 
c~ alma ını kııbu' etmı l T. 

ilin\ karar Tur!;; futbolunu iis 
c ır mu\ ff.ıkı~c· kazana-

k ille\ k \c l\o) fn 
kü, art k k u ur. Cun-
P ogram aı ~et kc beden 
ımı J:e c nce. ın,111 tıı-
hınd:ı~ 17 ,h:ııır;ın 1054 tari-
20 h rrn de :\iman) a ile. 
ney ~~;·u~da Crne\ rrde GU-

.,,. bu ın e ılc kar ıhı ac:ık \e 
\an ;ıı;larda ( ig usulli) 3 pıı-

( l kın alab ldığl taktırde o onı:ı 
~ etıne~n knrdor:nnllcı e i ı'riık 
aı,1 hınacak~akkını kalanmış bu
. O) nam rr Kardofinnl maçı 

ı rd anın: tahakkuk etli •ı tak 
~S ) ~e~h~~.> Uk lhtımalle BrC'zı • 

1 "~a .da Fran a - Yugos
nıa•1 d aııb ~le, za~ ır b r ht • 
cağı~ e Macaristan la o~ mı~ a 

Avrupa 
Atletizm 
t~rnoivonası 
29 Bc~n(', ı:ı < \A) - :?5 'e 
• aou to t lhl . eufeld S ar CTı aras nda 

cak o•a ıadyomundn yapıla
Piyonas~ v ııpa Atlcı'ım Şam 
· tırak nıı ) rm <'kiz mi'lct 
lukten ~1ı~~cktı~. Or"nniuıtör
~ ct Ru r.ld ğınc go.e Sov 
\e id:ır ~a. snplyona\a atlet 
i ' rlık ccı olarak 100 k's 1'c 

R etmektedir. 
u seneki 

onra51 aı• şamp) ona harp 
n n en c zm mü ııbaka'arı 
O lo \c b~_üğti olacaktır. 1046 
ııasına ..ıO atıeııım s mpi) o 
ti. 23 lllıllct ·~ı rlık elmiş 

Sııora 11 • 
tırılnıa mı hı lcr'n karıs-
ı, bu ını onlemck mak adıy 
tıı .1ı nıs:nckı musabakal:ırda 
hv Çre ~şlrır çalınmayacaktır. 
tor no UrnhuTbaşkanı Dok
Yonan~Olphc Rubntlcl şampl
kebuı ş~rc.r b:ıskıını olma) ı 
a~ılı ~ln~ tır. MUsabakalann 
l:enct

1 
~d np:ınış ıorenlerirıi 

Staıctaık.ııre edecektir. 
bu :ı>· butun hazırlıklar 
Olacakısoııunda t:ımnmlanmış 
b il k il', N<'uCrld Stadı 23 

~ı :ı b ccck b r k'l 
ah cdılccekılr .e ı de 
\' . 

" abancı memlekeıle de 
")On k nm ka a)n ıır ı bil)Uk bir all 
l:ad ı:o ter lmcktedi . Bu üne 
b n 8~ dış memleketlerde 35 

8 
.. olat ık b et s:ıtılmı ı t'. 
ısıklct .müsabakaları 

ınu~~karıı 15 < \ . \.' - Önu 
Jı.ınuekı 18 ni nn 1054 paıar 
cı kat :ıaı 9 da bırınll \ c ıl.ın
ıır1 ego ı bi ık et mu. ·b~ka· 
ııorı ~~ılacaktır Birıneı kate· 
kl!:ıın • ıkıncı kategorı c 40 
l\~ılc etrcdır. \'t'nımahıı11e -
cı kn aham:ım ) ohıdur. Bıı .n· 
lt;:0;

1 
22.orı 32 ncı, ikinci ka

n\ı,rıı J.: ncı kı omctredcn do
llıaba 1 urctl\ e ~arış, Yeni
lir, e onundc sona erecek-

Normal şart ar t!tında (ta
kım tc!>k li. antrenman \'c 0 _ 

) un) kıırdöfinnle ı;:ıTmemiz 
h~rhal.~e kabıldir ki Türkiye. 
n n Dunya Kupacı maçlannda 
1/4 f nalde o~namn~ı (\c hat 
ıiı b ~ surpriı )ara•ması), mem 
lekclımiı \e fuıboliimüz namı 
na rtıhar \esi'esi teşk•I edc
cckt T. 

Vaziyetin gözönünde bulun
dun larak. b r an C\ \el mi'
ll takım iç n bir çekirdek kad 
onun te k 1 cdılerc"k - biri an 

'rt'nman ma~ı olmak ilıete ~ 
haftada :ki dela çalış•ırılma
sı. n narak tedb rlrr arasında 
o mal dır. 

. Takımın hazırlanma ında, 
bı ha a Futbo' Federasyonu
nun ba ın tarafından destek
lenmesi \C 1 panya maçından 
cvYel olduğu ;:ıbi çirkin hü
<'~m!ara hedef te~kil etmeme 
sı azımd r. 
• Eğtt 1054 sene inde Dün) a 

Kupa ında Türk Mil ı Futbol 
Tııl.ımı ) er alı~ or~:ı. onıncu
lar 'e antrenörden ha ka. Fut 
hol Fcderas~on Bakanının 
Pa) ı bü~ üktür. ~ 

Yugoslav'larla 
Denizgücü bugün 
Karşılasıyor 

Şehrimizde misafir bu'unnn 
d.ost. Yugoslav filosu futbol ta
Jnmıyle İstanbul Dcnizı;:ücti 
takımı, buııün Dolmabahçe sta· 
dında saat 16 da kar$ılaşacak
lardır. Mat'ı Rifat Karakurt i· 
dare edecektir • 

Bursa'da boks 

karşılaşmaları 
Bursa, 15 (T.H.A.) _ Dalı

ke ır Eacspor bol,c takımı Vıl 
dır.:'1 por boks takımı'-'lr ', 3 ... ~ 1 , .,, "' ...... 

.. •n aıar J:apm1~ Uıerc •eh-
r .,.. LC dhet edil"l'li !erdir. Ba
lı f''-r .boks takıaı·ııın )akında 
eh-;n.!'Ze gele::~ i tahmin c

d nı J..tl'dit'. .. 

Bursa'da bir hakem 

dövüldü 
Bursa l!'i ('(' H.A.) - Şrh

rimızde yııpılan 2 ncl kumC' 
maçlarında Gençlerbırligı ile 
Demır.ıas kuHiplerl ara ınd:ı 
) apı an maçta bır arbt'dC' o:
muş, hakt'm do\Ulmüştur. 

Binicilik 
Müsabakalannda 
Favoriviz 

~is. 15 <AA) - :m 'et'er
ara. ı 25 inci bınıci ik mlısaba
kası ı 7 - 25 ni~:rnda ~is'te ba2 
'ıca. A\•rupa \'t' Ortadoğu sli
varılerı un ınrin ~·apı araktır. 

Se}dz mt'mlekf'.'ttcn ge'en 40 
SÜ\Rri ile 70 atın i tit·iık ede
ceği bu mü abakalarda 10 mi'
let'erarası bUyilk mukafat da
ğıtı'acaklır. 

Mlisabaka fa\•ori'<>ri arasın
da Fran ız O'impıyat şampi~o
nu Pıerre Jonquercs, Tilrk 
):uzbaşı Salih Koç. İta'yan sam 
pıyonu Sandro Perrone fıc 
kU\'\etli 1spanyol ''e l\lısır ta
kımlan da bu:unmaktadır. 

Fransızlar 8, Türk'er 5, Bel
çika ıl.ar 1, Portekiz 5. isvlÇTe 
5 \C Italya 5 müsabıkla yarw 
ma'ara katılacaklardır. 

. Mli nbakaların tarihi sl5y!c
dır: 

17 cumartesi: BUylik oteller 
,mUkiıCatı. 

18 pıııar: Bli) ük Fransa mil
kfifatı. 

19 paz.artesi: Snumur SÜ\'a:-i 
mektebi ve Monako mükafatı. 

21 çarşamba: Cote d'Azur ve 
Santor mükafatı. 

22 Per.şcmbc: BQyfik Nis mil 
kafalı. 

24 cumartesi: Nis ~alosu mil
kiıfatı. 

25 paz.ar: Mi.li takıml:ır ma
kifatı. 

U niversitele.rarası 
güreş karşılaşması 

Cu~artesi günü İs~an~ul ve Ankara Üniversite
/en arasında Tekntk Universite spor salonunda! 

yapılacak 
l\I Ilı Turk Talebe Bırlı ı 

Ankara Cnn erııitc 'e :> uk !!!< 
okul ar karma~ı~ e istanbu. ü
nt\ crsıtc~i spor ku ilb!.ı kar
ması ara ınd:ı 17 Nisan Cunı:ır 
t~ ı ~unfi saat 21 de Tc'>nlk 
Unl\ eı ıte s;:ıor salonund.ı hır 
ı:tı.rL karşıl.ı~ması tertip et
nıı tır. 

Ank:ıra'da11 son :elen hııbcr 
lrrde ,11 Nisan ı:UnU ~apılan 
se~mc:er sonunda kar:na ı~rt.p 
edılmı o;up ıçlerindc m.m ol 
muş elemanlar mevcuttur. i -
tanbul takımı ıse so t n :ın re.1-
man arını ) apmaktadı,. l . 
bul kadro unda Burh;n ı;:~: 
dul. Bckır A\'ar Ya'cın Tok:ı·• 
"ıbı <'nterna ~onaı o!mus kı; 
met er olup kat'i ıeklini Cuma. 

ı:unu. alacaktır. Kendısh le gö. 
ruştUjlunıuz btanbu takım kap 
lanı B~kır A\an uzun zam.r.
da.~bcrı huırlandık arını ve 
musabaka~ ı kazanmak için bü
;) ıık şansa malik olduklarım 
so) lemiştır. 

Di~cr taraftan İstanbul ckl
bınden o'an Burhan Pandül 
seçmelerde 79 kiloda birinci 
oldu~u halde bu defa 67 kllo· 
~ a inmeğc çalışmaktadır. Seç
melerde 67 ki o birincisi olaı> 
Bekir A\'nn bir alt sıklC'lte ii\
reşecektir. 87 kiloda Uğur Sa
yın 'c dır sıklette Esat Ke -
kın muhtemelen takımdaki ver 
lcnni alacaktır. 57 ve 79 ıdıo
da çıkacak ;ür~çiler henilı: 
be.li ddlldır. 

\'ATAN ı-

• 
Yunanist n'da seçim 
k d 

""' • t• · ı• <Ba ı 1 lncide) tibe ·İn a~ağı, artık si.tin söz'e- •
1 
mıllet bir tarafta ~a.amak~a i~l. anu u e ış rı ıyor 1 İl. p, n~ mensup erkek \e ka- rinıze inanmı)oruz..• dı)e bağır- Hilkumetın mıllctten, mı etın 

dın partılıler e ıerınde partı b.ıy mış ardır. H:ıtip de ·Bu menı· ı de lıuklımetten haberi yoktu. 
y J • • ı rak'arı ve \ccize er ~azı ı e\'ı1:ı- ekette kanun ~ok mudur, asa· A !ah bu Hak Parti ı eri bir da-
apı maK ISfenİ/en fadİIÔftn muha/efefİn l:ırla grup'ar hıı'lnde miting :ı ~ış )Ok mudur.• di~erek kurSÜ· h:ı ıktidara !!etırmesin.• demiş, 

mezarı olmasından korkuluyor nına ~eldi:er. C. H. P. ııdına ılk den ınmiıtır 1 mıtınge lştıılk edenler de 

A
l '<l sözü Bafra Bc'eclı~ e b:ışk, nı ve S:ımsun D. P. Iİ>te inde bulu· •ıımın db c bağırmışlardır. 
ına an ı .e l\lon.le gaıelesi- BJgun iş ba ında c lan h ı:k mi 'eh ckı'i adayı Ncc.ııı Dn J nan Ekrem Ant kürsiıden ınin- Tc\ fık İleri ık! satıl ik bir ko 

t pe d bıl~;mlı) or: Hlikumet top ılu unun progıJı'ıınd.ı n- a dı. Hu hatip Demokrat !'artı· er omuzda ta ımış aı dır .. Dı er nu•ma , llJlmıs. konıışınaı:;ında 
ııra 111 nn ec ısc bir scçım ıs- ~a~ı ıısııllcr n ıs'ahı vıırd11-. Bu ~i mutedil şekı de tcnkul ..tti. D. l'. :ıda~'arından Hamdı Tck-ı • • , . . • 

la hat t.ı~arısı \ C'rılııuştir. Tasan SC'bcp e hlıkıimetin eçım u u- Bunu müteakıp C. 11. p Sanı -:ın a) kı aea C. Jl. P, iktidarı !a- c. ll. P. adıı) .aı ına hucumda bu 
C'skı seç ım ıı u unu t nııınıı) it! ıin n tadı ını ıstrm<>sı tobı:dır. ada}l Mebrure Ak ole) alkı-lar manında hUkümet bır tarafla, hınnıııştur. 
ort:ıdaıı ka dı · rak colc j?enış Ta~ıırıdakı çok gcnış secım :lıı· arasında kürsü) c gelerek, de· • -- -- ------------.-------
scçıın <lalrclen \'Ullldc ı:ctır- ıre c. ı maha lı polıtıka ider e- k · · f d ı ı b ı p d ı b" 1 1 f 1 
mC'l\lcd.r. Bu ~urctk <ımdı ffi('\ l'ıllın ha ınınctıne con \CICC'ek ~e0m~~s~~~nuğ~~u. 1~~ra n~~ııkr~~ stan u D. . a ay an lr top an 1 yap 1 ar 
cut ol n 45 se ını d rcsı 14 c, mC'b;ı arın kC'ndı cçım daiı·r~ d t · b d mc .ıs.arın :ıdldı de 300 dC!l n ı t'rı~ c clcğı mcm ckl•t e CZ\ ıratta u .. u~m.ak o ma ı- rnası l incidt') 1 dan CH.P. Bıı~kanı ıken doldu-
150 H ındırı mckted r T· 'aı' mc5e'C' crı} .e m" ~ul o nı:ı arı- ğın~. b~/r~~k~~k ~ozu, 'lıkı gun C\'· }Ctıni belirtmıştır rulan ,.e seçim propagand:mihi· 
sı\a ı mahfil d b,, 1 \e ı eı.ır vpru mı ıngıne ge· d ı· t b 1 "ın sô\ 'enen b r konusmarı -

• ı er u} l . a aka nı tC'ıııın rdccekt r. 'irdı. D. P. lılerdf'.'n bırı C. H p Bun an sonr:ı an u un se I ' b lak dü C H p 
• U}. ndırmış \ he) rc:ı ılı mı.i~a- Mu ı kfrt tııbıi bo\ 'c . . ' ·m 'aıı,eti hakkında cçım ko- il\ a e:len ır p n . . . . ırn alar1 sebtp olr.ıu~ıur. E> .i . bir C)amsun ad:ı~ arı ı~ın ınaı.kara· • . i hl d b 1 1 ba ın bllrost• tarafından hır ban 
koordın:ı~) on Dak' ıı i\lark""' - dıişuncc) i l:abu' C'lmı) or \ c ıd !ar. dedığinı c.cr e o~ 'i) erek: mı le ı namına za ar. a t u- kada muhııfaı:ı altına alınmı~-

" det ı ıtıraı. rda bu unu\ or. l\lu 1 • - Biz bıı ~oı.il Ö\ 'e,> en ağ- nuınıuş, SC'rımın ecre~ an arzı 1 nıs in .~tıf ıııda bu tasarının . · . • hakkında konuşmalar \apılmış tır. tcsııı oınıacı muhl"nlcldır. h rfcte gorc proJc Ana}aS:ı\a uı ıade edı~oruz. dedı. Uıun h ı·r f ,,. , . . d . l 1 t ıanbul'dn , • d k k d ·, d Tü' k d mu le ı ı"ır er uıerın e gor ı-

1 Pnı apıentoda muha:efct ta- 'c emo ra ı) e :ı~ ırı ır, to,a 1 U7.a ıya rk ıı ınının ceını) et ·ı . t B d H md ll:ıh Sc,.imlerin yaklaşmasına raıt· lıtt'r bır rejınıe ) ol açacaktır, 'eki me\'kiıni \e ro ünü tC'barUz 5şu nhıu~Tıır. u ora a,, a uAt • men ~•chrım'ızdc'·ı· part'ı faa·ı,et· 
sarı)'a ıdcl<>t e itıraz edecek- , hü tt' d . k k . . k d up ı anı·ıo\ er. .,cemı Cw, v " • • • 
tır. \ l'nızc os ı,.c l'up:ındrcu ı e seçım aJun arının kum 11e e ır ı \e sı ı e,serı :ı ın- Dr Lütfi Kırd .. r \e Fiı'uı.an Te- lcrı ht'niiz tam manasiyle lıl?-
bıitUıı nıuhalır par·tı er ·'ıııı·- nuruzıı ıs b:ı~ındakı hlıkümetın !ar tarııhnclan a kışlanrlı k'I. . h . t c-ı ıanmamıştır i\:ıcak rad}o 'konu$ 

... mume şıl erine gcçecektır. KUr•ib e Ser\ er Somuncuoğlu 
1
:1 

1
sP.Ç.111

•
11nb <' tmnuyek ını 'c 

11

1 . malarının d.C\··a·n, ettı'"'ı sıralar· 
dcınokr:ıtık buldukları tas:ırı ~ d ıcc crını c ırten ·onusma aı • e. 
ile muı <ide eye h::ııır anı}or ar. l\lulıalefct lıu konun ta~~rı ı- gcldı. ~ı~ı~ın~ııoğ~u ele i. ki:'· l apmıc;lardır. da eçim propagandnlar•nın h:ı-

Hiıkuınetın dlı iınce ınc go- nın kcndmııe ıneıar o bı'cce- ~ - - .;) e arşınıza çı,.ıp Diğer taraftan D p tcşki atı r:ıretlcncccği tahmin edilmei:..ic· 
r<' secını ıs aha tına uıum var- ını takdir cdıyor. 1'ck,ıf cdi- mütcınadıyen konuşan bo' uo dün ant 1" de Aks~ra~' tram\Bv dir. 
dır; l abat Yunani tanda si- lrn srktllC' bu.,Un iktidarda o- vaar e.rde ~u·~nnnlıır.d.oyla~ı~ızı c'cpo~SU ön:nde bir siyasi topla~ Ankara 15 (Hususi) - Ttp 
) ası ik mı i~ ıle rccc:kt.r. rıı lan Yunan Ha k top u uğu bti- cep e:ıne_ a. a~ a; ş_ım ~ızÜ 1

1r tı } apmı~tır. Toplantıda si>ı a .m Fakültesi Yoı~etım Kurulu, fak~l • 
hakıka \ uııarı tanda hır ne\ i tun mebusluk arı kazanacağın- saphk\ crsın1 cık eçımü ü "ıb'd! r n p millC't\ ekili adavları C.H. te öğrencl'erınin 954 seçımle~ın 
ıddetlı po ıtıkomani \ani ııo- dan C'mınd r. Hunun':ı te irli Sn~a. ·ek~en n ·araı kg ~k.r. I 1 ·r: r: ~ı· tt'nkid etmiş'errlir de \'azi{e a'malannı J.BSak et· 

l t 
1r t .. • ü d 

1 
ıı.er arar 'crece n .. ım er .. ı •t'ır Bu kararın alınmasına 

ı ı .a ıp ı .. ı \ardır. Polıtıka- surette m ca e c etmek lçın niz. Demokrat Partılıler bıı.ını C'. 11. P. toplantıları mıb., · 1 k 14 'M rt.t ki Tıp 
cı ar bundan i tıfad,. erlıyeır· muha cfct partı.crınin bir <'Ş" · d k · be 1 · c H p Sam t a il es:.nin ter se <'P 0 ara • • a a 1 n harp içın e e erı ş ırı•ya, • .= a ) ç Ba ramında İsmet İnönU'vc :ra-
ar. ugunku "e ; de • Kom:ı- rncsındcn ) ini ,komUnıst <'r'c bir teneke gaıı 3o liraya attı ,_ tıplcd ğı Kocamustnfapaşa açık ·•~n ırı lezahuraı .. österilmek 
tarhı lcr, ~ani seç :n 3j1n- ı bırlığı ~npmıısından başl.a l,'a mııı suç olara"k söy!U)or ar. Do~ h:ıva ıoıllanusı dun saat 17 de p .. d. aş • 
ları bll)Uk para ar -ı 1 ak po- r ~oktur. Fakat bır takım ba rudur, biz fakir \'atandaşın bir- >ııpılmışıır. ilçe başkanı Hilmi le ır. 
!itik cıla a rey tenı.n tdho:- ta mcse eler orta)a çıkıırııca- aı ekmeğinden, zenginin şeke· tarafından açı:an bu toplantıda ----'--------
lar. Vı U)Ct erde va'.!l~ete M- ğından bunun tahııkkuku PCA ri'ndcn aldıksa da bunu hudut- Orhan Birgit. millehtl\ili aday- General Bradley 
~m o'~bunlardır. _guçtur ·arımızı bekleyen erlerimize ~e- ::nındon Çalışma Bakanlığı tef. 

· · şüd ·· ğünüzü 

• 

'hisseder 
hissetmez 

\ 

adet 
GRiPİN ALMAK 

FAYOALIOIR 

e Grip ve nezle başlangı
cında bir çok fenalıklara 
önler.S 

• Bayanların muayyen za
manlardaki sancılarına 

karşr faydalıdır. 

Mıdeyl bozmaz. kalbi 
ve bobreklorl yormaz. 

Kininli 

GRi P'i 
4 saat ara ile gUnde 3 adet alınabilir 

Sa~lık H So•~•I '\'ardım BakaolıJ!ının r('~nıi nıh•atıoı hıir.dlr. 

İsterik bir ta\ ırla adeta inil • 
dcdı J,ıı.ıan. Pekı seni nasıl ık . 
na edcbılu ım? ; 

GU), karı zr.\ ktcn bıti~ or, 
d.)e dü,undu. Fakat bu zc\k 
ona bıraz pah 'ı) mıılolııc:ıktı ~ 
sonunda 

•Bunun bır tek yolu \ardır 
bence.• Jkincr şampan)ıı şişe
si d<' bltmi~tı. 

1 

a:'\cyınlş o'!• 
•Sen bilmi,·or musun ı;.ıııki. 

Bunu so~ lc~cmc !Uzum \ .ı· 
nıı?· 
Kadın ı:ülerck yavaş ) a\ aş 

so~ unmaga, elbiselerini çıkıır-
mağa b.HJadı A~:ıkkabılal'lnı 
bir kenara I r atıp, ı;-oraplannı 
Sı)ırdı Sırtındakı tu\alcti çı. 
kannıık ıcın h:ırckctf' gc.~mı -
tı ki; Gu) ) rrind<'n fırla> ıp ku 
ması ,o\ c b r :n uçl:ıdı. Ilid
dctlc çC'kip kop:ırdı. 

Çok mızmız hareket ediyor
sun • dı~ c bağırdı. 

•Kusura b:ıkm:ı. Farkında de 
ğlldım. ö)le mi )apı~ordum • 

«H:ıdi bak hm, elini çabuk 
tut birnı.• Kumların Ustüne 

çöktu :.ınc. 
•Şımdi. ımdi.• 

Sıındı b r diyeceğiniz Hr 
mı, \lo 'ô GU) '!o 

Kul'l rın ü tunde. :ırkasın
cl den, ın kllısık ı:tizelliCi ol· 
du u h de bır eli muntazam 
ka~~. ın :ı. otck.ısi asalet ta· 
ş:ın z ıf bır nozda ıleri uzetıl 
mi o . c kı bır Yunan hey 
keli ı:ıbı m .. htabın altında çır 

ı:ıplak ~ ıkaım ordu. E ki bir 
mermer hc~k 1 ~ ırmınci a ırda 
ctmlannııs. kum :ırın iisttinde 
Se) rana çıkmı,tı. 

Bak b:ıkalım bu \ ü~udun 
flahrlk eclilmef':e, ll) ıırılma{:a 

ihtıyacı 'ar mı? Gözlınü ac da 
bak b:ıkalım bırnz.11 

Hak!katcn bcğenm<>mC'k, lak 
dlr etmemek kabil de!ıldi bu 
manzara~ ı. Gecenin berraklı
ğında. mehtabın kaJıredici ı
şıgı altında ı:erçckten şahaney· 
di. 

dirdik.• ıi kurulu başkanı \'e malıyc d 
.Ru konuşma csnasındn kala- mıifcttis' nıfnt Onat. Ethem Suriye 'ye gel i 

balık bir halde Demokrat Parti- <~ökü. Fehmi .\ııınç \'e l\Ieliha 
li'er. omuı'arında Tevfik İIN:I, Avn ı konuşmuştur. 
l\Iuhittin Özkefeli ,.c Bafralı Ö- Kartal toplantısı 

!l'Ur'lı naberl~r A.Jann 
Sam. 15 - Suriye Başbaka 

nı Sabri Asall bugtin bura)a 
üni olarak gelen Birleşik Ame 
rika Havn Ku\\'el'!>ri Başkomu 
tanı General nradle) i kabul et 
misıır. Bu görü mede, Ameri
kanın Surİ\'C\e ~apacağı sillıh 
~ardımı gözden geçırı mi~ ve 
aynca Sur yenin TUTk - Pa
kistan Paktına katılması husu 
sunda da f kir teatisinde bulu
nulmuştur. 

mcr Gürlş o'duAu holde mıtlng Kartalda )apı'an C. H. P. top 
merdanına gcldi!C'r. Hcnüı c. ı •ıtısında Emel Gtirlcr C. H. P . 
H. P. için ayrı'an saat bıtmemış- ada) lorından .. Raıip Tah r Bu 
ti. Somuncuoğlunun söz eri bu rak. Ekrem Ozden. Bahir Er
arada isitilmiyordu. Karışıklık oy 'e Kemııl Çihnı(roğlu. 1:
son haddıııl bu mustu. Tev[ik han En~ın soz ıılmıs ıırdır. 
ileri mıkrofona ::e'dı: Çatall'a lopl:ıntısı 
•- Arkadaşlar C. )[. P. ne C. H. P. Catıılca teşkılfıtı ta-

ayrılan saatın bitmı$ olduğunu rafından tertiplenen ve Calal
zannederck ge'dik. Sa' ın So- c:ı alanında yapılan mitingi.' iki 
muneuoğ ıı arkadaşımdan istir- binden fazla b·r \'atandaş top
haın ediyonım. süı. crınc deyam lulu~u katılmıştır. Raş•t A)·kut 
et inler.• dedi. tarafından açılan toplantıda O 

Fakat buna rağmen Somuncu- ituz Oran, Ralip Tahir Burak. 
o~ u karışık ıktan 'e D. P. ille- Oğuı: To:ı:ıamış \'C Fethi lnaler 

Toplantı 3 saatten :faıl sür
müş ve hiç bir açık'amada bu
lunul mamı tır. Fakat buradaki 
siyasi çe\Telerin kanaaune gö
re Sutı)en n. Batılı memleket· 
!er safında yer alması içın ge
reken hususlar muzakereierin e 
sas mevzuunu teşkil etm;ştir. 

rin gıırültu cıkannasındıın konu konu•muş ardır. 
.şamadı. Halk arasında kargaşa- Giika) 'ın ollıfa alınan 
.ık baş :ıdı. C. 11. P. 'i'er bu va- konu nıası 

1 
ziyet karşısında mıtıng 't>rinl 1 tan bul \'a'isı Gok:ıy tardın 
tcrkedip Gaıipasa ocağındaki ••••••••••••••••••• ... 1 Halk Partisi mcrkezıne gittiler. il . .,. 
1c~~atm~~ıni~ nbea~,~~:~t f;~~u~ lstanbul Memurlar Kooperatif inrlen 
mi'lehekı !erinden Muhıttın Öı 
kefe'i u .. un 'e sık sık alkı.ıa. 
n=ın konuşma:>ında czcumlc de
dı ki: 
·- C. JI. P li <'rln yaplıklaL"ı 

nıuha efct deği'. ~ ıkıcı bır mal
ıemc depocu ıığudur. 600 sene
lik tarihimizi altı ok u C. H . 
P. ne mal etmek ın iıfsız ığın t5 
kendisidir. İkinci cih:ın hnrbinc 
girilmemek meselesine ı;ıclınce, 
bunun için Von Papen'in hAtı
ra,nrını okumalarını tav iye ede 
rlm. Biz mi harbe girmedik, yok 
sa onlar mı bize tanrruı •tme· 
di'er? .Açtırmasınlar kutuyu j 

söyletmesinler kötüyü.• 1 
Son olarak söz alan Tevrik 

İleri dedı ki: 
•- ~ayın l\Icndercs'in bir 

top·antıda yanında bu unu~or
dum. Cumhurba§kanımıuı şöyle 
dediğini işittim: ·Kuş kadar ha-
Cıfim. l\lillelin emanetini daha 
iyi, daha mükemmel bir halde 
kendi ıne teslim edecek zamana 
gclmış bulunu)oruz.. Dundan do
la) ı huzur içindC') ım.n 

('arş:ımba'da 

Samsun, 15 (Hususi) - Dün 
Çarşamba'da D. r. ve c. 11. P, 
hirer açıkha\'ır toplantısı yapmış 
tır. ilk top'.antıyı yapan c. H. 
I'. Ji.er Demokrat Parti icraatı
nı §iddetıe tenkid elmls'crdir. 
Bir c. H. P. li konusurken top
lantıda bulunan. göğsunde D. 
P. rozeti bu unan birkaç klfl ha-

-26-
~ e mırıldandı. 

u\'ay nc?D 
•İyiymiş yani.• 
Ayağa kalkmı§, kadının önil· 

ne dikilnıisti. 
•Ece?• 
uDön bakalım ~öyle bır. Da

ha ı)ice görelim.• 
Sesini çıkarmadan itaat cttl 

Bu suretle üıerıne aldı~ı rolU 
<!aha başarılı O) namak fırsatı
nı c:r. geçirdiğinden memnun
du. 

.:Bir daha dön bakalım.• 
Bu sefer ısampany:ı konu§· 

ınuştu ınu\•a1.enesini kaybetti 
kumların üstliııde yeri'.' )•ığılclı. 
.Kesik kesik isterik kahkaha 
tar atamağa b:ışlamıştı nu ~r 
tıane manzarsnın masum kur
banı Guy da kendine hiklm o
lamamış, kUkremeğe 11'.xralar 
atmıığa baslamıştı. 

Emekli Dul ve Yetimlere de Pamuklu 
Mensucat Satışına Ba3lanmıştır. 

Kooperatifimızcc yabancı memleketlerden ithal edilen 
pamuklu mrıısucattan tobrıılko \C kr<'tondan Emcklı Dul \C 

".I rtınılerc de ~ irmı mctr tC\ zıınc ba anmı tır. Kreton un 
nıctrcsı 215, tobralkonun metres, 200 kunı~tur. 

Yukarda zıkredi'en istihkak sııhilllerinin maaş cüzdan. 
ları~ le birlikte Galata'da E ki GtımrUk sokağında Ada Ha
nında 5irkelimizin merkezine \eyıı Kadıköy \e Şile mağa
zalarınııza müracaatla ister lll ııı cinsten, ister karışık bir 
suretle her iki cinsten yirmi ı'n~lrc mal satın alabilecekleri 
ve ortaklarımızla memur 'e mil tahdemlere eskisi gibi sa-
tışa de\•am edılmekte olduğu ıliın olunur. 

. Ambalaj Malzemesi Sahşı 
Maliye Bakanlığmdan : 

Malın ne' 'i Ge~icl Temlnab 
Lira 

Bal) a kapak tahtası ....... .......................... 300 
· Kullanı,mış çenıbt'r ............. ......... ........... 100 

Be§lktaşta bulunan De\ let Kii~ıt ve Basım Genel Müdür
ıu~u fst:ınbul deposunda 1954 mali yılı içinde topl:ın:ıcıık, yu
karda nc\•i!eri ~azılı kullanılmış ambalftj malzemesi :ıı;ık art
tırma ile a) rı a~ rı ihale edi ecektir. 

İstek ı'erin geçici teminat ile birlikte 19 Nisan 1954 Pa
ıaı tesı gunU saat 14 de meıkür dçpoda bu'unmıılarL 

daha dogrusu kumların Usliln· 
de k1"Tım kıvrım kl\Tanan Lil 
lian'a •Ha) di denize gidiyo
ruz.• dbe seslendi. ıDcnize 
gireceğız.• 

Su:.·realist bir tab'oyu dol
duran iki \8hSI fığllr olmuşlar 
bağırıp, çağırıp, çılgınca dans 
eden ıptldai insanları andırı-

) orlardı. l'ıleden!.yetten uıa k 
tabular devrinden zamanımıza 
dUsmüş iki nhşi yaratıktı. 

Kendilerini bağlıy:ııf .her tür 
JU kıı) ıt 'c ş:ırlın zincirinden 
'kurt 11 malarının 5erefine su
> un U tilndc alt alla, üst Uste 
döııiip duran iki çılgın olmuş
lardı. Guy bir tüy hafifliğiyle 
kaldırıp ileri doğru fırlattıfıı 
vücudu su) un dibindeyken >i
ııe ~ akalı>or, kollarının ara· 
sında ezercesine sıkıp öpUyor, 
sonra suyun üsttine çıkarı
\Ordu. 

(4181) 

t;•akal:lyı~ sahile, suiarın bir 
iki k:ırıs olduAu ) ere ~etirdiği 
uman kadın delıce sa dırıyor, 
Gu) 'ı kC'ndine doğru çekmeğe 
çnlışı,ordu. 

cAllahım, Allahım!o 
fşte tam bu ıutda, her ikisinin 

de kendilerinden ieçmektc ol 
duğu ıında, Guy kendini gUçlllk 
le ka'dırıp 'il ayır, daha ileri 
gitmi,>"Cccğim.• diye bağırdı. 
Guy'ın akla hayale gelın(': 

hareketini beklemi) ordu. Hiç 
bir 5ey ~·;;pamadı. sadece 

ıÖlürüm, beni ba halde bıra
kırsan blurHm. Çıl2ına döne
rim • di:ıe inli}ebl di. 
Hafıf bir dolgn vücutlarını 

) ala) ıp geçerken cBana para 
'erfr.,en, çok para \ crirsen.11 
dedi. 

.. verırim, istedığin kadarını 
\eririm .. 

•Biltünllik bir bin dolar!ı 
'fırnaklarlle 'Ucudunu kazı

yor, erketln ku\' etli adPlete
riyle gerilmiş 'ücudu11u çek
meğe çah,ı~ ordu. 

11Vcririm:• 
ııSoz mil?• 
aSöz. Ah, beni lildümıe! Öl

durmc benit TahammıllUm kal 
nıadl,D 

Guy kendisıni ceza'andır
dığıını ırnnı)or dıye düşLindu. 
Kadının acele acele üstündeki 
lerinı :ıh~ını seHediyordu. O
ııa ne kadar eza eder, ne kadar 
kiıçuk dil~ürcce.t1. ıareketlcr
de bulunursa, kadının o dere
ce Zt!l'klcn~cc ni, memnun 
olacağını bilı) ordu. 

Nefıs girinti çıkıntılarla ) u 
kardan a~ağıya inen bu heykel 
Yticudu sUzerekten •Vay.• di· 

Bir müddet bö) le bafırdık
tan ı;onra ) ırtarcasına ı;:önılc
ğıni çıkarıp attı. Yerde yatan 

Böyle ö!ümle dirim arasında 
bocalayıp oynasma Lillian'ı 
çılgına çevirm~!>li. Guy, onu 

i tediğlne knrnşmanın ver
diği iç rahatlı~ıyln Guy, bu se 
fer onu Jıuıurn ka\"Ufturııcık 
hamle) i l aptı. 

<Devamı var> 



-· 
Haz ı r l ıyan : Fasih iNAL 

Bazı ithal malları m fiyatları 
, slini olarak yükseltiliyor 

Gerek [~ r. u. gerekse E. P:' dnkl mC\'ZUnt ~eregınce hııkla 
U. dışı mcmle !erden ıtha? r nda takibat yapılmak ıit re 
ed.len maddelcrın profomta fa- kambı) o mcrcilerıne b ldır ime 
tura:nrına nazaran fıat kon ıolu \C' bu gıbı fırmalar 11 mu 
;>apı dığı ma umdur ıeakıp thJ talepler n n mua-

Bu konlroll:ır hakkında Eko mele)r konu mama ı için ke\f 
nomi 'c T caret \'ekiıleti a a ı) cim odalar kanalı le \'eka!~te 1 
l!ıdakı açıklamada bulunmuş ı a ı lazımdı 

1 
tur: Kontrol ' hdellnın temın ba 
. Her menı'ckc ın hu•u i)etle kım ndan kontrolun İ<;tanbul 

nnden te\ el ut edeb ccek za Tıc·arc• Oda ıııda tcmerkıizıi 
rureıler dol. l ISıl le azamı yuz- du unü mek e beraber bu duru 
de 10 a kadaı mc\ uk fıat fark mun d ğer bolgcl~dek thalii 1 

lannm kabul edtlebıleceg bil çılar çin doğuracaf!ı zorluklar 
d"ri miş d Bu ~Oıde 10 maıj. nazıııa al mırak. ı-ı. nbul T ca
mutlak b r ııı bet olmaHp her r<'t Oda ı taı alından h<'r ıah<l
memlekctııı hu u~ ~ etlcrıııi ,·e sin htha eltığ muhtclıf mem 
~a ka memlekeılcre )aptığ 'ekeı er men eli çe i lı mallar 
hracaıa kl\asen normal f atın için kabul edılcn \ahıt fı:ıtlar 
bulunmasıncı ımklin 'H'recek ~lerkeı Bank.ısı bulunan ehrr 
lş'arı. b r mah ) ettedir Ancak lcrdckl Tıcaı cı 'e Sanal· Oda- 1 
bu hukumdcn fn) da anılarak sına bıldir lecek \C bu odalar 
b.:ızı madde c in 'e bu m<').ında kendllerınc ıbraı cd, en fatuıa 
1 panyaclan memleket mıze t ara göı·e Merkez Banka 1 şu 
hal cdıl.nıekte olan beler ne hıt:ıb<'n thala•ç Jııra 
Jli)t klerı ! ali rının \erecekler f t kontrol bC'I <'le 
rak )tik <' u me ne r nde 1 anbul Oda ının b d( ... 
ögrenılmişt r. dlğ rıatlar c a ıttıhaz edecek 

Dış p ) asa fıatlarıııda bir ar erdır. 
s bulunmamasına ra men Peu ol o!i ıle d ğer petrol 

mer'i e aıslardan mcnfı ~tıka- ırketlcr n n ) aptıklar "tholit 
metlerde fa)dalanılarak mem a}rı b r at kontTolu tem ne 
Jeket alc) h ne nıuame e } apan ı ba., ı bulııııduğunclan vu.karıcl:ı 
firma'arın ıc~bit ile Tiırk para ka~ ıt ı tamım hlıkumlc~ine ı lıi 
sının kıymet n· koruma hakkın tutulma} acakt r. 

Çuval ve kanaviçe 
Piyasası 
Durgun 

1a b~' 

m lr 

'YU il RT \, JURS \I{ \ ı; '\ \Gll 
KÜSPEı.ı.:.ıt nons '·. ' J.J UllL 
OLDU 

Fugüne kadar 1 t :et :aor aı dı

,uıııa alım Atımı •DPH:\D '•ıml.rtD ı 
banak ve yağ.ı IUlapetrr 1 Mayıs ta
r!blnden itibaren Uor ad:ı m.ıa.nrlc 
ı;::c.rccckludtr. 
:rı:KsTJL KO:><.nr.:;t 
PARiS'TE TOl'J.\"' l(, \ı{ 
, Mllletıcraraaı t;un ' 'IPTl:tbl rek 
atıl Kongresi 31 u u ba :ırıp :i 
a;Un deTam etıneıı: r,. Pua te ıop-
ıanacııktır. KoUJre c "1 nük ım•t 
çı.lnlmışttr. Mem k ırıl de lı.on· 
a;re;ııc cUYet edllm t• 

----()-
• 
ihracat 
Durumu 

13 nisan 1954 sa ı gunu Ti
caret Odasından 'er mis olan 
:Fob. 123.555 lira de~e.r ndckı 6 
.:ıdet mense schademame:.ine 
mıaıaran: 

Amer.ka) a 6224 lira de.,erın 
de 301 k lo çalpara: 

Çekoslovak) a) a 27 807 lıı a de 
ğcrindc 9600 kılo ıç f ndık; 

lsvcçc 864 ıra degerınde 226 
tılo koyun dt>rı 

Polon) a) a 93 660 
r"ndc 6122 kılo b 
cd im t r. 

, 
BORSA 

V A T A . 
- --------------------------------- ---- 16 - 5. 19ji' 

Harp Okulunun 320 senesi mezunlarma: 
19/Nisan/954 Pazartesi 'iınO saat 16 da Harbiye Ordue. 

\inde top'anılaeağından Harp Okulunun 320. senesi mezun· 
.annın 50. cı ne.'et yıllarını kutlamak üzere hazır bulu'lma arı. 

(1051 - 4628) 

İnönü, Y. sermaye ve petrol kanunlarını tekrar tenkid t 
( 

C. H. P. 

Demokrat Parti, scçVt 
rinin Seçim Kuru!uıııı" <1 ,. 
tiğl yerler dışına, bil ctP' 
ti ocak binaları dış t1r' 
asıldığı C. H. p. Jiler 



16. 5 -1954--------- r 
------------------------- \' A ~AN 

Ay.dın' da D.P., oy/ 
-19~~ "'~~ 

id' ~iyi;! 
1 ~~Ş~~LEDEN _DEVA~ 

iktisadi baltalama 
(Ba~ı l incide) 

\ urmu~ olurlar. 

1 

Farkını 1 kapatmak 
• 
istiyor 

, <V~Jinimeb>iıı beyannamesi 
aP velınımet. ln be)annamesiııi bıi)Ük dikkat \'C alaka Ue Mcmleketimiı. aı.ırl:ınlır geri 
c:ı:. l 11 °~uduın ... •\ elinimet. Jllkmef Bıınıı'dıır. Birinri Jhın- kalmı IJr. Kendi ,.a,ıtıı \e 
el • d~r.bı esna ında llilaliııhmeı 'de birlikte çalışırken hepimlı lmkfınlanmızıa asrın sevi~e ine 

· ı .n ısıne \ ' · · .'·eti nı•n1iz ı'mk~n-ı·•.ılıı·. ı· ... n•b'ı . f . (Ba! 1 1 ln<1de) ' lud .• • Clınımct. diye hit:ıı• cdrrdlk. Gıılatasarav U r i •• " ·'" ' ' ı ı 20 1"0 f 
r uı u n h " serm:ı) r~lni her :.aha,_·a "t·kıneğP rey m: ~ 1 P ı· ne - '' · 8 ı · e 1 ıcr uın Behçet Guu•r hazan buna bir de •• ebebl ~ ı 8 90 k p 
,ıt ıı \et. sıfatını ila\c cdeıdi." Hikmet lb)uı'a nrdrn t\'e- ihti)aı•ımız , ..... Hilh.ı,~a prll'l•l cu )e o - uru~. rasa 
~-t /~~ta derdik? • Jlunıın bir çok sebrhi urdı. Fakat ba lıc:ı· en başta ı:elir. Yirmi li.iisur \IJch· 1 ~ - 20. bakla 35 _ 50. ojıan 
!?' ... ı .. ıbarıığı, d!'rin bilgi i, herke e ~ardıoıa ko ıııa ı, on de- pt!trol ııhasında ignr. ile kU\ u 130, patnıcc; 25 - 3.:ı kuru!:tan ı 

-.. durustluğu idi kaı,ılık. I>:ıha fula heklhr.nw~·İz. -atı'ıyor. A)dın pa~arında erk 
o h lliknıl't H:ı)ur ,·nm:ın bir rhaıi)l'<'İdir. O 7.aınanl:ır Hilali· 1 mrmlekette b:ıslı):ın naklhc ha. hazret er )l~ te,cıTU~ etik:. Pek 
ııı f~erdekl \32.iff' 1 ' • nıcktr.ııtcki dersi fle ınc guı oJııı•, l•O· reketi, biı~iik Öl~·ıidl' akar yakıta ufak te.fekt •.ma. ) ıne de ho· 

ıh a~a hle alaka gıi~frrnı!.'1di. 1 akat harp bizim için felaket. ilıth aç goı;teriyor. Buna dıi\ iı ı ·um:ı gıl• . E~ık çı~tı mı kork 
l ır ckilde sona erılıl.:tf'n 'e 1 liklaı muıadrlc i başladık· yetldirnırk imkfın~ız., ı•et rol m. malı derleı • önumüz ) az a-

~) l~ ~~nhra h~r Şl')i bir tnr:ıf:ı bırakarak Anadolu~a ko tu, hü- kanunu, dıın)anın en (lüriist bir yılır .. 
tt'> \ı a nımı~rtlcre k.ıllandı, n .kla, e\ kle çalı ıı. rnüteha sı~ı tarafından nıkuflıı Pazarda birkaç kö) lii,re ı:e. 

• ık t ~ıu.rk lli~ınct Ba)ur'un metin ahl.ıkını ,ederin bilgi ini hazırlanmı tır. ı:cnehi sernıı~e- 1 ç'mlt'!r hakkında oz nç.ı~·ım de 
'"' 1 'U: ~1•r et~ı ti. Kendi ini umunıı kütip olarak ~anına aldı. ini (·el be nıah u kanuna le 1 dim: ~yle açıkça kanaatini 
ıııe 11 'f r nııuldet sonra mebus , c ıaarlf \'ekili oJdıı. nü tun pct.rol kanıınıınn kapitül,ısyon p· I ~Ö)le) en ç1kmatiı. Ren de k:ılk 
k

1 
ıd ~'llz1 ı r.lcrd~ bıı)ülı: bir el'i)e ku\\eti gıi terdi: çt-tin mü· 1 tikeli takmak \e 1'ürkiyede birl 1ım. knh\'e'ere ı:ıiıt:m. Sab so 

1 e~· c ere glrı&oıcktcn, hatta nıc\klini feda etmekten çekin- ecnehi dıi nıanlı •ı ha\ hl )arat. la ku'nk \'erd:m Han· h'r ~e 
ıc 1

• mak; iktidar ihtira rnın kin. ga. ı c'mden bah•edcn olsa. rl:imın I 
arı Dd:~)ur .. ~-iitün ıniinfısi) Je Afatıirkçü , " drH·inıı idir. Bü~ uk rrı. memlrkd husııın,.ti ,.e ikti· 1 Rle) kUm deyip sandalyem; on-

1 l}ıt n olumundcn ı;onın onun r5 erlcrine karşı güstcrilf'n all ı baltalama drrrcr ine çıka· la'I'& yana tımcağ·m. a m:ı ne l 
ı~ fet 

51~1k kendi ini çok nıutecssir ctmiş, şiddetli hir muha. rılm:ı ı deıııektir. ~iındi~·e kaılar rcdl"? lçimdrn· Dol!rusıı ıı.vıp. 
la ~ ~l.ıınıı§tı. Bu )tmlcn maddı mane\I güçluklerle kar· 'ı gözu dıinmii kalem ::;ahipleıiııin edıyor ıınııı ydınlılar decl;ın j 

,~ı ını 1
'. akat 3 ılıııaılı. ~'ok ııartili drnıokra i de,1 ine glrinle ,\a11larında c;ıkııduğumuL sö1leri, Bunca yoldan .5ı7i dinfomc' e gel 

i :~ana h le. t~eHimcl bl_r pnı1i kurmak istcıli. i\tillct Par. İ nıct lni>niinün ağ71nılan 1 il· mi im. Simdi ç'ftten. tohumlu · 
im t~rbbü un nıahsulıı lıll. J'ııkat ne )azık ki deırinul ı mr.k in nn:ı riılden ı tırap 'ere. •:ın. öktiıdcn. yağmurdan balı! 

JJ lara 
1
• lazım gelen bu paıtl, bir kı ım liderlerinin Se\k ~e rek bir e'dir. ~etmenin ıra~ı mı? Seç;mı\ien 

J;ı 1 e I) le huna tamnmh le a) kırı bir ~ol tuttu. Bu nzh et ı Uer eı;İm mücadele inin gıı. konu :.anıza a bırader! • 
rtC -e ~l'ılnda Hıı) ur \e de\I imci aı kada lan partiden ııvrı1dı'lar ~esi. bir partin!n meml,.keti. illa· Yok. yok. ~";Qk'! Y:ırım dO-
ı;t 11·' Jet l'ıııtlsi mahkeme k:ırıırl)le le hcdildl. re)e \f' rmanetı ta~ımııga ebıl ol· ziine kah\'e\(• girip çıktım: :!I· 
ı:~ lr lt~et Ba) ur'un. br)an.namesi <'.11.P. alr) hindr iılılctıi duğuna \atandaşlan inandınnaL; xoz içtim. ~ay 'çtim, kalı ve :ç. 

g\l tı k anıname hukmundedır, D. r. nin, on iki ) ıı içinde lrtica tır. ı:~kl tek parti lDat eçlm. ıını: n ha)·et canuna tak dedi. 
b U'da u;;~uı mıic~delede bulunduğu halde C'.11.P. nlo on a\ • le rinde bu ~ibi U!.ullcrlc hıılkta kalktım puti merltn'ne "' ttim 
rt' lllnı lıraın do tlufuou nıdığını. bu partinin rkonomik k~l- bö le bir gü,l'n mandır.ıınaz. \ 'p' Halk Part•si Ba kanı pro'"'pazan 

:tern ~ balt:ılamıık istedi ini O)lti~or \I" şu kanaate urı or: mıııJde ).aptığı ~orku:ıç hı~a .'·e, elaya çıkm . •akı:aıııa uğrarım 
t• ldıg~ : l)i fi~mimheUe i tİ)Cnlrrln bııgunku iktidarın ba'j. gaflellPn .11~ut~~rama7~ ~e~ım dryip D. l'. merkezine yollan-
j)I "rda ~ onomık lıamıeıerl de destektcnıclcrl, D. P. nin ikti· mlira~eıe. ını, bi!yle meı~_rı .. " g~. dlm Dernokı aılaı ın part: bln:ı-

alnıası gerekir rtıkli1 hır ~ekıld~ ~ urutmek. ~ı. ista vond:ın "e'en caddenin c5 
•\ elinlınet 'bi ";_ .. ·• h lk 'd 1•• • hl klan ... in bu h 'k . •.ll1 co .. dunı t 'e çok ku\'\clli bir şahsive- :ı ııı 1 ruını ç·f! sayma .. tam kar mnda. Sornıa:;a bl'e 

,J itdir, u ınunun mcnılckctte bıi)Uk akisler )aııalağı :ıııııhc· \'t'! vatanılıışlara ııavgı~ıılık g~.\· liizıım kalmadı. Ama r. TT. P . 
erf ı teı mcktcn ba}ı.a bir ~ey degıl· mPrkezini buluncaya kac?.'lr o 
.~ Enis Tahsin Tll 1 dir. nı'nicik Avdında tam b:r rey ı 
ı. :::::::::::::::'.~-----------=-~.:.:..:.:_.:.:.:;-...J i Ahmet Emin YALMAN rek dola mıvarım mı" Kinı\" 
d• - • ~orduy~am bilemed'. Bilen Cle 

ILa" ı•k)ik' ba,ından a\dı. ·Hımm'• de-
dim. ~lnliım ya. biz :nıdi her 
ce~ ı:en mana çıkanyoru7.. 

(Başı 1 inridl'l Aydın D. P. Ba~kanı Dr. Ne 
'i Fa'ih Rıfkı Atay. Ahmet caıı Celim. e mer orta boylu 
E

0

mın Ya man, Prof. Resat K.ıy- ı:amiml bir zııt Beni buvıır l't· 
nar ve \'eli Orhan Tüte jı.iri he. ı·. k. r•ı'ık'ı hal hnt•r oru~tuk:: 
) etim tr ki' etmekteydi. arka~ından sual' )'!at>ı tırdım: 

Miınazıır;ı)a b:ı lamadan Mili •\':ııi)efniz na ıl? Kazanacak 
Te an üt Bir'iğı ba~ka~ı .. ord. I mı•ınıı". 
Prof. l>r. Ekrem Şcrıf Ege ı bır Bız ;.a22nına'k :cın ralı~mı
ıconu nı:ı ) ııpnrak liunları SÔ) 2· 'OTUZ ki .• de\' nre «acırdım .. 
mi11tır: 'BNeket hPnıen • ifiı, !.' Piti 
·- ı.Aislun hiç bir uman, • B'z'm lc'n kaınnmak 4t mcv-

din dıişman 'ığ.ı an.amı.na, 3.lın· ı nıulı~h:s drcıl. Ondan em:niz .. 
mama'ıdır. L~ı ızm: .Al .a~ a ına- Riı ş·mdi. bUıün :ı:ıyretler;miz
nan ,dınle dıınya ıs erıı.11 blr?ı· il' :ırııdııki oy farkını cok fnz-ı 
rındcn a} ran medeni bır top u. h! bir ni~pete ulaşlırma'k iç'n 
uğu mc,dana gctırır: . ca'ı youız.• 
:Ma:ıle<rf mrmleketımıtde, ha. 

kiki d.nri'ı•ı-ın zaman'a ortadan • \!uhtt'!me e.n bu ni pet na-
ka~ bo'dugun:ı din ıstı marcı'arı ~ıl olarnk" • 
nın turemi,. o duğuna ı:ahit o'u~o •C'. H. P lilerle oy farkımı 
ruz. 1rtıca ile komüniıme kar ,.ı ıın ) ü1oc 80 leh•mıze olacağı. 

'acı an a\aşı, bir dinı;lı lk ola- na ita 'f lcan:ıııtim \ar• 
ra'k :kabul ctmrk hatadır. Bu ~a· Seçim fnııl yeti olarak. ne· ı 
';ı~·a hakiki din adamı dindar. 'er Ya Pi.Yor ıınuı". 
ara orııek olarak tutu'muş o'u· ·Toplııııtılar tenlp ediyoruz. 

) or • \te,e'fı diın Sahnal kö~ üne J?it· 
Bund n sonra mlinaz:ıraya ge- tim. R'z bu kö\ ii Halkçı olar:ık 

~ i nıi tir ad'and r ı·ıı Halkçı' ığı da cu. 

~ ......................................... , 
ATATORK ORMAN CIFTLIGI 
İSTANBUL 

. . 
SlJT 

Pastörize sütleriyle bütün süt mamulleri yavrularınız ve 

ıajlık teminatıdır. 

Bayilerimizden daima bu sütleri isteyiniz. 

sizler isin yegane 

4501 

•l 'filo 
• Ankara'da bir ço< uk Hırdunu zi) aretınde kütillı:· 

leri 5C\erkcn 

I..lııklı •in kanun yolu l'e mu· rnd.ın geliyor. Gl'çen srçimler 
h:ıfaıa edı'ccegıni miıdafa:ı e· I de S lırınl ldh li o\ !arının 16:l 1 
dt•n 'l ıiı k DeHım Ü(·aklaı ı ı-kı~ı ini ele C'. H P '.}·e \'erm'cı:. Diiıı 
ıneın ckctımızdc büyük mücade. 'ııptı;!ıııı 'l!lirllsnıedc. kövlüler 
e rrle kuı u'nıuş o'aıı aıklik n1Lı 

1
.kö) de 3 \ey& 4 'ten Cazla Halk 

1 
e ~~·ınin bugiınkil hay~ım~ ı~rtk· tarnhan k~madıtını ·~--~~--~•••••••••~••••••••·~~·•••••••~ daki önl'mıııl belirtmi 'er ... ~ Ö) lf'di'f'r. Yine nı<' rlA dün. C'. 
bu On laık iğın kanuni trnıinat H. P.'1 lrr Karaca udaki ııçık 

Telefon : 83958 

. Jifo, Bayar'la birlikle İslanbula·geliyor altında bu unma ına rağmen ter hına m.~ nııler'ni Yapamadılar. 
bı~e , c ıe kın pı ogramının bu· 15 _ 20 k' iden ra:ı:1a toplaya- «Zafer» in 
'unup bulunm:ıdı~ını muarız e· m. m ~!ardı. Gere b·z b r kapa'ı 

rn 
1 

... kıptrn sorilı ak Konun o maısa ~alon top'ııntıs• Yaptık. c:ıddf' • 
et AI ası ı lnridel krt etmi lr. • k d k · ·1ı· t 1 • ı .... , b 
n .... C<: ısı E kını llclık h:o \~nı trenle Yu«o lav~a nı~ tııa up n ıı cmı - S! a .~ o~~- tıkandı.• Sıra 1 ııelml ken ÖV· nonu ye ceva 1 

•uuar \ ., " .. dan kaldıı ı'abılır mı, aıklığın le' e\ ·m. bu kapalı ~alon top 
er1 Be ır uı:c v he lı · er Bakanı Ko!'a Popo\ le en m!'dcni mem cke~lerde de ka ı l:ıntıla .. 

1 
d:ı cok kom·k. l'munıl I Dı ı'~ı . kanlar Ba bıılcan ık mı afır he~ e• 'e D ı leri Ra uni trminat a tına a'ındığını \etle bu ne,·i toplantılar gect <Raşı 1 lncldr) 

en, ;~~ Ilal:anlıt:ı ılcri ı:r kanı Pror. Fuad Ko~rU'ü de dti~undtinuı mU? va pılı~ or. Salon \•ıı1ifr ini de brı at ata, \ehım \'r ~ a.a~ ola-1 
tıı. m· •ra da ıkredıtc dıp· l tanbula gitmişlerd r. Biz bu teminatı hııkukt ve tat küçiık bir kah\'e 'fa etmeye çsı rak \'asıflan~ırmaktadır ..• 7. e-

ikte ha~ı)rO~u6~~~~~la:~~~: e biki rf'phcden ınce'iyoruz. Jıc;l\ or. l>'nle\'enl<'r kah\'enin ii nedır c e a ınma) an ı~~ ~ava· ı 
1\ Ge f k Uıiklik dev' et bunyesil"e ba~. nUne toplan;) orlar. \lın size "ıııın llemok,rat !'artı ıktıdarı ı 

• ora itan \'e l\lenılcrcs e ne a 1m1m1 z lıdır sade terbi ve \'e te'kinle lı". "lk h • 't' 10' ,·a.. rv zamanında e c alındı,ııııı anlıtt· ı 
nı~a • · • ·k ı··· 1 8 • n\n m •ı -ı.. kt ·· ı .. de k·' ır n \'erdi miiM·yide na ıl tatbı · ec ı.ır!o H~lki gere Dnm'acık k1h·ündr ma. a \e eıcunı c şo).e me ı llibuo~ıa"'Ya l'cdt'ram Halk rna 

1 1 
lnrldl'l demıştir. oldıı,..~ıı "İb·. hadi el ere · d,., h:ı· ledır: · rı)Ct' C Tumınanın {'. Grupunda. dl\n .. D ·ı hh' 

'l'it 
1 Utnhurbaşkıını Ma L:.ık enburgu ma~l(ıp ettıktrn Laik iğin telkin ,.e tcrbi~·e yo. zır o'rırnk ırabediyor. tabii... • iger taraftan, 1 ~·ı cı e. s• ı 

k 
0

• B M.M B:ıekanı ne. b' . u .j'e muhafaza edileceğini mü· \'d.nda, 1950 ~eç'mlerinde \e ucuı me ken tcmını mcuu_u 
1 ü~~~tan'ı Ytıgo ıa,~a'nın onra ırıncıli 1 a'mıs olan Tü"' dafa:ı rden İ. F. T. Birliti ekibi lıii'iin kıızal:ırcla. Drnıokratla'l" da, gene Demokrat Partı ıktı. 

, .. .nordon ve Yuıo lav Yıl :erın. buı:tün cumartr i günü >a· •c, •.ıikli"in kanun'a tesis edi· dig"er part:Jorden f:ızla oy al· ~arı tarafından e'e alınm.ı§tır. •e .Bacb k pı'acak o'an Turkı.><' • Batı A '· '"' 6 " d b 
s'e d " a ·an Adnan l\I!'n· lcre"inl, fakat te'kin ve terbi\'c mı . 1 ı:;4 bin cçıiıen \'armı ; 82 lşçının mesken '" a ını ır an e B k mama maçı içın kın\ ct'rrlnl " h · k rıı t ' U\U · Kordon• nı· ha camak istcmedık'c"ı anlacıl- ı•e muhafaza edilt.•ceginl. laik'i· bin kfüuru Demokrat Partiye. cwc a' jçın. ı çi )apı ·oope· ı 
der:s\clb etm Ş Kora tan 'c maktadır. Turk takımının en i· t:ın her e~drn ewel \ icdani ''C 37 b'ni c. H. P. ye ov almıc;'ar. ratıf eı i kurulm.ı . !ktı adi. dev-
i b bu nışanları çok kı\· fıkri bır mefhum o'duğunıı, bu. J.'nlrnı bir sene onra ,·:mılan Jrt te ekklı 'erı i çı crı ıçın de ır dn·tı '· \, 7 O\uncusu'la buırn j tirah:ıt .. ,., b l 
lı:ltu ""' u..: n ane ı olarak \c ilm'ş \c bunların \rı-ınc ,r nun her eyden e\\'l'l te'kin ''e arıı ~eçimlrrde. ınııhıırner 1\a- :ırnra mc,,ken ın a ına a an· 

r f! kabu etmlslerd'r.1 ki • • terbi"c ı e tatbik rdilecrtıini. ı zili ide 79. Kararasııda 864 oy mıştır ıaı de CT oynntılmı ıır. \\u tuı " 
Tıto 1Maııbula hareket ~alılar gol atma'k maks dl le I<' kın" terbiyenın kanunun sa. fa7.la :ılmıclar Bu se~imler için. Bunların dışında o'arıık. Ça'ış 

dtı sQn b r gavrrıtc b ıluoarnk 0 tıhta ~arattığı 'fıikli~i kök ectir· ncmokratl:ır NazlU:ve (Kale) ma Bakan ığı, 1954 yılında ık-
rıkara 15 ( \ ınun bıtme inf' 20 d kik k 1 meğe çalı tığını. bunun için. de di\'orlnr. Karacacııdıı dOnkü ha ma' edi:mck üzere 10 000 işçi 
denb 'ı i\.A) - Birk ç birb·riıı 'ak p eden ha" a , 

8 3 
ko ektir cğıtimden. rad\'o. ı:ıne. rekrtble me\'rn; ı:!Ö termlş. O· nıe kt•ni inşa.qnı he<lef tutan U"·ner .eehrimızin ın daf rl ucum ara t • d • ._ b' b'k' .. '"'c '\:ugo la\• l'edcraıır rçmişler fakat Turk kn!cc: i ı m~. korfcran~. ve ~a.U: e.~r Pn ı•ıın :l'İn l\ydınd:ı . Tlemo .... at· ı~ progr, mın tat ı ·ıne . g~r~ş: 

I Unıbur~eıi Cumhıırbac. \lan (\cdek ka.cc dir) A ı"1ıf:ıde edılcbı e!.'eğı.oı ıddıa e.t· lrıra ı?Ör<'. ii,·'e kort..ular:ık. tc. nııştır. Bu c\ ·erden beheı-ı, , ıla 
ar ıun &ılı'arın biltlın \lıru,1 ~

11 ~., mi, erd r. 'aclanarak hir me~elp mr\7.UU · 10 bin liraya mal o'acaktır. 1 Ce![l~~a~ Tıto, Cumhurba ı:U;e' çı'kı~larla durduıma): n~u Jler iki ekibin d~ ,kll\vetli hahsi cll'ğil Onlar ~:nıcti oyla· İşci sa •lığı mesele i de, gene 
Yarısınd ayar 

8 bırlıkle bu , ffak o'muc ur. ı' mUdııfuaları sonunda I. U. T. Bir 1 r•n yiizde ao· :ııde ıı fazlasını te Demokrat Partınin Uzerinde has rukr· 1 an sonra sanı b r- ' · · d 
1 

H lk 
U 1 "trp arına. tah 1 olıınan ·r l ı nıilnazaranın galibi i ~n edıl m•n pc~in e ko u\or ar. a •• a iyctıc durduğu bir me\Zudur. 

l Ta nı mi t.r. cı'arıı h:c- olduldarını i~pat 1949 yı'ınd:ı, ~ağ'ık ~aıdım'nrı-c he en<' 1 tanbula mlıtc· B 15 c A A } ,.. 

n h k onn. "'·•" - ,_.cııç ta Son olarak 41 Te-anilt Birliği edrr,.klcrmiş. nı ka ~ı·amıık makı;:ıciı) c. adc· ı afıri a.reyct ctm lerd 
7 kımlar m lletlerara ı şamp ~O· baökanı Ord. Prof Dr. Ekrem Ha'kcılar · P tamamen :ık ce i tanbu'da 74 yataklı bir ha 

rakiatıH ı ugosla\ \c 'l'urk n.ır;ı maç arına bugün de de s. '.EgC'lı münaıaranın ı;:a11bl f. kanaaltel<'r Serimlerdt> rn a•· tane ı e i tanbul ve Ad:ınada da 
~10ıllet :1,~tı':ü n! 

1~z~1 ~~: Hım cd imi tir. Turki) e ·C t:. T Bır ıği ekibine lıır kupa ea-ri can~ın kendi Iehle~·ne yüz s di pan er mc' cuttu. 1953 yı ı 
d raiıan, Ba bak:ın Adnnn grubunun b rınc lıl!ın eldi' e \ermı,tır. de 61l oldul!unıı iddia ed 'or- onunda. s:ığlık tcsi~ eri. 1201 
rn' e . Bakanlar. başbakan. dcrck cıımartr 1 glınu yapılacak lar tı ba~knnı ~edim lıürr.n. } ata~ı ihth 11 eden 5 ha tane, 1 
,,,ıı:ıteşarı. CumhtıTb Kanlı 0 

'n )arı fınal maç'arına katıı· arakıır. 2 m 'ı•ıa tecelli rcl<'cek net' sanatoryom, 4 yatak ı 'e 12 ) a-

ALTINTOP' un 
. . 

PEKOSBIL ve MEKSIKO 
t i p 1 

ERKEK ÇOCUK AY AKKAllLARI 

Fi.: :!3.M - H.- Ti .. . 
ITALYAN ve İS VE ç· 

t i p i 

ERKEK AY AKKAllLARI 

f 'i: 32.50 - 37.50 Ti.. 

RAHAT, YUMUŞAK 

T e 

DAYANIKLIDIR 

(Talebe t@nzilltı denm ediyor) 

ALTINTOP ve ESİN 
KUNDURA MAGAZALARI 

YENİ PO~TANE KAR iSi 
i tanbııl 36 - 38 Telefon: 21859 

,_ 

'i 30 ıA l .-e rcı;:ram, 

';'.3!i Kuraıı·ı Kum . 
7 ~ H11bu tr e hava rapor '1-
800 Kornıa aa1>ah m ı t Pi • 
s.:ıo llarnard H~rmnn ıCU.rr df 

c ıomb 1. kc-nur or t~truı 
(P,ı. 

900 o • rami n tapaııu ........ 
ram. 

Atakan. 

Ô !P a t-tt 
t m dı • rı ıPıı. 

Ha"r& ra ru a1'fam pr.oı:nı• 

mı n ta nı~. 

1''*'* 
ı g A 1ı n prı; rıım. 

17 Kr•mln Dtm\rça - Ul'IJ't 
Rdt\mct (!Pli sar .. ıı•r 

17 15 5'<1ad Ed ıd~· • ndtltl 
Raci\ o 5" cm orla sttru: · • 1 
Sc..hld~r H•ll· h•nlll' b) 
B• • 1':Gk•,ım 1 c~b'lllTdt' 
JA:ro! ninni d) .El enbt'ııı: 
Galop. 

ı7 45 Ktıııuc te...lı 
18 IS Köytlıı ııu.tl. 

.,ıs :o Yur• an •u .,r, 
JP oo M Ayarı ve haberltr. 
ııı •:; Tarlh•rn ı., • vaprak. 
J!l 20 5 vlm Cat r.~an • 06Jl 

so"rltt'drn solo .,., .. umr ~tiO 
tar. 

Tılrt 

m • 
20 45 r .. u.l pi Jar albümü. 
l!l 00 ••• 1 mal 
21 a Ibrrt • D vrl" rnaıı r l 
:ıı '0 H11ftanııı 'l'ur1ırm lconu•ma

aı. 

2ı 40 Xnfi.r <:uı;at Loua Prıma 
orl.e•traları tl'Jı. 

22..00 S..r~JI~ Uat 
22.J., Stvlm T"n t rck 
2' 45 M s A 11n '~ nabtr e:. 
23 00 ~ram n kapanı~. 

brANIH' f, 
12 57 Atı l H prı.ı:;rt.m. 

l3 00 Haberler 
IJ ı ~ Enw Br ırıtlll f P!). 
ıı30 /ı.\ırn Ar un Tt Sur:arı. E.& 

ıurt. 

l4 oo °"""' n cperet Prdrıı oıitm 
ra parça t.rı rPll 

14 O f erlha r 1ncrıı Te ~ertn 6&
.1h11 Ö•t f'm 

14 45 Cıı ınu 1 PlJ. 
ıs 00 Kllpant 

'f+:f. 
18 oo Açılıs .-. :ııke Jonı n cır• 

lı:• rıuı ı P • 
ıs u Dınut S ı :rı. 
ıs o Kol"l ı ma. 
ıs 40 Me ınrt Ak rr n ar .. edat

ıarı 
ıo 00 Haber er. 
ı9 u Rad~.:> ıt· fonl nr et• ıuı 

kon5frl. ,.r" Crmlll "t •!• 
Re~. aı Ludwıı; nn ae~ııı-.
nn Sen!on No IJ •111 \A r 
\HE:rn~n el Chabrtrr .• r, . .,a

n•• Japaoı!ı 
20 00 Saz eaer.~rl •LA .... Ee.rabeJ 

e arkada Jar.•. 
20 ıs Rad o 1:9. f'tffi 
20 :so K- •hlr hat>erl•r1. 
:ıo 35 ~ı ıatıra Ça~.ar. 
Zll.50 So"bctlrr 
21 oo Hattan n rlfa!I tema ı. 
2ı ıs Radyo tıun: Tt.rk m\Ui>.Jsl 

toplulut ı. 
22 00 Kouuama 
:.ı2 ıo Sonat w .... 'Monr• • !l:ı:ı11ı 

• ı l)rmıı • Çil «nlar ıı::nıu 
ı:rt K~ruan> Fudl a atıe 
Pl)nnoı. 

22..30 'I r ,,.. Jln wrr den f&rkll•r 
.Pli 

:ı:ı 4.5 Uıah~r er. 
2:ı oo Kamb u • Hona. 'Ve pr<>grnıa 

!ar. 
23 07 DllM mo 1 1 (Pi). 
23 30 Janr Froman dr.n şark lu 

Pli. 
23 4!1 ~rp la mtlodoler Pi). 
24 00 Kapanıf 

iZMiR 
ı5 58 Aç•lış Yf PToı;Tl\ID, 

ıs oo l •lnız ıa ıarıa mtttıt ~ 
(Pi). 

16 ıs ı:. it: geo;tdl •'l rk m~ıtı· 
al>. 

17.00 Caz 71ld rJarı (Plı 
17.U 1'1\ ıı a pr~ramlarııı t'lt.U. 

mı. 
ı; 20 Gen ler ton ı,u or 
17.30 Atık Dursun CtvlAı:I Ta 

Yurttan g" ler koromı:~ıuı 

tur:.uırr ıö e Plı. 
ıs oo Tu IBenrke ork~'l'll ır.1aD 

danı mü:rtı;I Pi . 
18 15 lnrc uz c?Jahnr•. 
ll 00 Habtrler. 
ıD n Müıılk dllnyaundan ıHlrr. 
lll.4!> Şarkılar. 
20.10 Şehirden kllçUk habe:ıcr. 
20 ıs Rad\O &U:etHI. 
20 30 Şarkılar. 4 
21 oo Haftanın alyaıl icmali. ' 
21 U Türküler 
2ı.4.\ !'.# mcell tı&ralar. 
21.JS Boraa '° rannı.:ı ıırocrım. 

22 00 ~arkı.ar. 

22 :ıo Yıı ının ecnu. 

Ridgway, 
«Silahlanmak 
laı1md1r» diyor 

Anadolu AJaıın 

Washington 15 - Genl!ral 
Mıthew Rıdz\\a>. Tl'msılcı er 
Mecli ı Tahsı al i\om t)onıındı 
verdıği ızahat sırasında Ameri· 
ka'da ıtorıı \f dı~er askerı ted· 
bir'ert<. ra men So\) et Ru~>a ıle 
hJr dtin) a arıı ınd kı a kerl 

1 

1 
kudret mtl\aıcnc)ı, 'ehımııe b•r 

'"11nn kf! b', Ilı ışl •r Ba mak hakkını kazan mı tır Tur Bl'lçika fs, i(·re·~ e 2-1 ulip rrnln nemokratlar 'çin tam bir tak ız dispan eı 'e 20 a ık i • 
ı:ı Unııımı katıbi. mu ki kı\ e bu maçı ı:rupunun •d bı· Bonn, 15 <A.A) - Genç ıa iirprl7. o'ecıığını· bıınıı .Aydın ta ~onuna yükse'mı tır. A)rıcı 

erı rrkan ıle kordıplom:ıt'~ rınrısi o an Ratı Almama ıle kımlar m lellerara ı ş:ımpi)O· irin kathefl,. ifııdl' eftitin• öt· İzmirde Bura san::ıtoryomundı 
Uı>Iarı tarafından uğurlıın-1 > pacaktır. . • . na ııda Belç ka tn.kımı bugün 'empl-ıpfi'r C. H P. rd., mil 75 \'e Bursa l\lemleket ha tane· 

deUsık ık arıetmemcktedır, de
l mı tır. Kom~' onun sıkı sıın~ur 

·······••il!•••···········~ den ecçtrerek. \ a\ ınladığı ızaha· t•ndıı General Rid&\\&>, sunlaıı 

r. •C• !ınıhunun n l•aı ta nıf du Rhedt rhrınde İs\ ıçre e ) ap •..ı, Pkili acla\ !arından H'erct incle de 60 yatak. •ıgorta'ılar 
ug0sl v , .. • . rumu şıı .ek idedir: t'ğı maç. 2 -1 kazanın tır. <'"nbazolllıı da Demokrat P:ır için angııjc edilmiştir.• • 1 
nın tal e .Tıırk mıl!\ m:r 1 - Tıırkı) e: 4 maç 7 pıııın ~.ıar 1\:111<'~ lrı~ndayı 2-1 •in'n ~ceimlf'r iizerindf' hac;kı Gazete, ana'ık 're ihtirar'ık c~-
i a ay ~~~a ını mu e. b~ 2 

-- Bclçık:ı:· 4 m .. ç 5 puan )e,,nılı \llnma\:ı bR"'ııdıl!•ııı: bıına bir gortııları kanununun ~eni ik' 1• 

n ve lA cağı \C b~nfo 3 
- LUkscnburg: 4 m.ıç 4 pu Dıı clclorf. ı.1 {.\ \) - Genç nı caJ o'ıırıık i\vdın (' H. T'. n- dar zamanında çıktıaını, lfJ49 da 

ıht ra ııe m ı-e mını. fa C· :ın milli takımlar arasıııda yapılan rfR\ larınclan Turgııt ·nur_al!c'ln 19 mi yon o'an ış(·l sıı:orta'ıırı tıaı 'l'Tt ikııa ını teftış eden 4 - Avusturja· 4 maç 3 pu mı grubu maç.nda Saar Kıı- rlıınımıınıı 'leri ilr<'b'll!cel! ni fonıınun l!lj3 · te Hl7 nıi :y.ına 
~le seoı~ • l\:11erhaba Askehr• nn5 1 . zey İrlanda) ı 2-1 mağ ııp et· fa de ederek unları liylem·s· yı.lk elci iğini yaımaktadır. 

ra k .. m amı ur. Da a - sv çre: 4 maç ı puan m • r tir· 
le ~ l'lld n· ııgurl.:ımaja c;c Arjantin rransa'3a 3-1 galıp O\u.ııun 'Ik dc\'res' 2-0 idi. · 
a~ afl)~ı njrı .'eda eden Yu Bonn. 15 CA.A) - Genç la·ı M;sır Ordu Takımı ital~a~a •1'ur.--ut .Bur"'eç bölge çalış: 

ı: r cdCTatıf Ha'k Cuın·' kımlar m ~etle!ara ı sampı) 0 •
1
1 6 _ ı 3 enildi ma mUdu'l'üdOr. Namutliğ nı 

l 0 Cllınhurb kanı Marc· nasında ArJantın Fransa'yı 3-1 Brük el, 15 (.i\.nka > - Ordu- koyunca izin istemiş ve a'm~
it b .Pnthurb:ı ka:ıı Cc'al ~ cnerck •A • ~rubun un b rinc·. 'ar ara ı Dllnl a Futbol Samııi> o ı ur. Fakat tam eçim propagan 

a b nnı 'ıt,l~ bu~u ı 'ta onla 1 1 ol mu tur . Mjantın >an f nal nasında ita!~ a buıııin Mmr ta da una ba~·ayacdı cır. da. Ani 
ş Ve l tanbula hare- mı:ıçlar:nda Isp:ınya 1le hr:ı.a 1 kım;n1 6-1 maglup etmışJr. bir kararla izini kaldınlmı~ bu 

luntı) or. Bu ba kı değıl ııııdir?• 
Sozün kı a ı. Aydında taraf· 

lardan biri yani ~ beyanda bu· 
!unu~ or ama, h:ıngısı olduğunu 
an'arnak için ruzıı m h eı c ka· ı 
dar bckle~ccek de~ılız. 2 Mı· 
yısa az kaldl. 

da iJA,•e etmi&hr: 

•Soı ~ rt Hus~ a 11111 a kcri kU\'• 
vcl ve kudreti. mlıttcfık ku\\ et· 
lerınde karşıl2~ ı.ı bır ) Uk~e ıı 
arzetın<'den arımıı~a deı anı f't· 
mektedır. Derhal hır h:ırb pat· 
lama ı lhtırn l'rıl, ııecen 12 na 
nu.ıırıın azal nı tır. ıı .. ı bb\lı 
<ılmakla bf'raber. So\ \Nlcrııı 
aum a hıı c mh l'll fıkrinı de~ • 
tırdıklcrını umit eın.l'k ıçın dı 
hiçbır sebt'p )oktur So,yetl~ı·ın 
atom • nıd uJrn bom' J ı •:ıh -
arındak •rr1kkı l'rt Ameıı ... ı 

l ıçın ba· telı tıı te kıl r::ıı cek şe· 
lıld,. :ı tnıakıı.rlır" 
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BULMACA ' 

_, 

Bir d, 8 B.r ııota, bır ya .. t 
Ytıli:llrıdan • • ıı ı Bir me'-

•lm 2 ipi 3 flır mobil~" b.r 
nota <l \ ı ,. ~t. bir """'r.m a ti 
S - Cö ı; Ka.na., tuzak 7 
Bir na a 8 Bir a) 

lH
0

':'\ Kl IH l. \IAC.\ .'.\ 1:\' H.\ l.1.1 

So ctaıı aata 1 urlrto ~ 
5 m 3 ı... .. um, bı. 4 h , ara 
~ - At, aı-ıa o Masa, a,ı, , -
.En, h&rır a ur. ı 

Yukar cı .. n a.a ı ıo • ı - ı:.aınaıi~ 
2 - 'ane 3 n.a .. ı 4 ı: ... • ı 
S - AC o Dı, ıı .. ar 7 - lbtt .m. ı 
a - :ı.ıua .r. 

ZAYi 
1'atlh nuruıı memı rhı~undan il -

d itm, 1 hıdt aak:cr,ı .. dltrurnı m ya. 
r ı nUfus c d.aııımı za ı e•tım \e
nwnı ala a Undan Uli:Lllll\D hu ... 
Ulu oı.tur• 

u~J dntıınılıı \rll otlu :-; ...... ·~ın 

Satıhk Traktör 
55 be~ gır ku\\ elinde gaı:'a ça. 

lı.an lac Cormık traktoı u ıle 
bır ıkte 4 ton uk romoı·ku \ e Ali 

farmes tıpınd,.ki ııpanlarıs le a-1 
ccle atı ı:.tır. l\lüracaat: .• rkccı 
Orhaııi~e cadde..,i, t: us ı·az.ıha

ne mde lSMAİL. 

,_ UOKI Oıt - .. 

RA İ F FER 1 T BİR 
\'tre.nı \e llahilı lhstatık

lıırı L\lutl"ha ~• ı 
rııua) enehauc: Be iktaş 

Tram\a~ Cad. Emnıset San
dıgı ~amnda ~o. 12. Tel. 
84395 Mua~ene 17 - 19.5 
E\': \'ali Konağı Cad. ~o 
83 Ba aran ~P. Kat ı. Te
lefon: 8'-1684. " ~ 

İmti aı İ:'\ \ :O-: KORLE 
Umumı nr ri~·at 'l iidürü: 

:um.hı n::-.;ım 

• 
r---~---~----~~-- --- ~- ---~-----~---~ 

BU. SENE DE 

1 aı 
z 

TÜRKİYE 

1~T 

3 f,1AYIS 

TEM r.wz 
25 AGUSTOS 

KASIM 

30 ARALIK 

• • 
·~ıı (:. ~ ı 

$ BANKASI 

dağıtıyor! 
. ' ' . ·. ı; 

:'30BAHÇEU 
~ ... "': . 

r . · .... . 

3305 ··"" ' .· 

kftlye çeflUI ~ zengin 
~ · panı 11.k~emlyeleri 

, , · c'Wm'an ,·, .. ·' . "'' ,;.· . 

. f •. 500.000 
' .· ~ 

- LİRA İKRAMiYE 

Hesc1bın1Laa di!mı olarak en az 150 lıra bulundurunuz 

1 
• 

t 

1, 
• 1 

r 
T .. R ·y iŞ B KASI : 

sizin bankanızdır · 1 
3 Ol• 1 

~-~-------------------------------------· 

1 lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat llônları ( ----------Aşağıda cins ve mikdarı ~ a ıılı ma ıeme er a) rı ayrı biz.ala rında ~azı ı gun \'e saat' erde 
1zroıt Dz.. As. Sa . .A • Ko. da kapa ı ıarf a atın ıı ııaraktır. Şartnameler kom ıs~ onda \ e öğle
den e\'Ve Ankara, I:.t. l.v. A. lliın kı~mında ı:oı u Ur. Tek:.f mektup arının iha e aatinden blr 
saat eneline kadar komisyona \erı mcsi. 

'1', Hedeli G. Tt'nıinatı İhalı- giin 'e 
:-ıaati ( ' l n s ' t m i L: d a r ı Ura J.ira 

3500 Kg. 7 J\luhte:if ebadda te. ı ia tık J.c\'ha 21000 1575 28/4/954 15 

7i00 Kı:. 3 \'e 4 mm. ebadında E ektrık ka) na k çubuğu l 7710 1328,25 29/4/954 15,30 

1/4-S pus uk 9962 kılo Lif Balat. .............................. 37357,5 2801 81 28/4/954 16 

Be:>a:r. lİstüpU 7 ton ............................................... . 23100 1732,5 29/4/954 16 

• 

YAZI MAKiNELERi 

Her türlü yazıhane 

ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek kabiliyet· 
tedir. 

Biironuzda 9aıı iş/eriniım 
rlah• igZ daha çalıuk görül
mesini s•ğlamak için bu 

harik~ !JBZı makine/etini 
bir görünüz/ 

... 
e SA~LAN YllPI 
e SESSll C'4ll~MA 
e HAfİF TIJ~LI"? 

lhı a~ ıda Mrs'ııl \lurliir: 
in ,\~ A l>.\ 

(V I \ :"ıi) Gaztt r dlik H Mat baa. 
cılık T. A. '· - htanbnl j 

2600 Kı o katranlı Gırca.a, Be~ a:r. Gırcala be~ at ve 
İngı ıı sıcımi \ e ispa\·,o ......................................... . 1286 25 29!4/!l.54 15 

(4164 - 953;g57) • 
17150 

CİHAN KOMANDiT ORTAKLIGI 
----ıKatırcıoglu Han kat 5. İstanbul - TeJ. 26758 TeJgr.: Golden 

\'AT :'\ M.\ TR,\.~ 1 

BAKIRKOY ESKİ BARUTHANEDE KURULMAKTA OLAN 

• 
YANIN DA Parça Kalan A R S A L A R 1 M 1Z1 N SAT 1S1 18 NİSANDA S ONA ERİYOR 

Ay Vade ile DENİZE NAZIR BU KIYMETLI ARSALARDAN AYIRMAYI iHMAL ETMEYiNiZ. 
67 

Yarısı Peşin - Yarısı 12 

Baruthane sahasında 1lR .~ 1lL R.I SO 1 GÖRltlE ve SATIŞ GÜNÜ 
ıtf 

• l 

18 1
1 ISA T P ~4.ZAR 

kurulacak bir şehir 
Bak1rköy1 den Yeşil köy' e kadar uzayan bu 

yerlerde 50 bin kişi oturacak 

18 Nisan Pcızar saat 9 dan 17 ye kadar her saatin ba ~ındcı müessesemiz önünden kalka n hususi vasıta ları· 
mızla mahallinde görüp 250 lira kapora verm k suretiyle beğendiğ in iz arsayı ayırabilirsin iz. 

Yakında lstanb ıl içinde H' I RunJ, rdan b:ı ka b"r tiyatro, 
n bır şf'h ın n a na bıı ana bır • nema. mek~epler ."~ bir Paı ti Mrtre 
c aktır Bu ehır Rakıı Koy i e hukumt" daıre i n ası ıçın de ı 

Fhatı Tutarı' 
Kurıı5 J,ira , rar el ~l t'lrc 

l"iy~tı Tutarı 
Kuru, J,ira :ttelrt 

Fiyatı Tu:arı ı 

Kuruı Liı-a r .. r el !ttrlte 
Fi,atı 'lutar ı 
Kurus I.ir.1 

\'e~ !kel\ arn ıııdo eski Barut- planlar hıızırl.ınmışur. Aynı za ADA 6 
hane aha-ında kuı ııl raktır. manda araz"nin bir tarafındı-! 

Batı 'hane ,aba, Ca\11 b:ı ı ki 100 bin metre knrelikbatak
\e 'amama dl'rı•ler ar::ı n- lık kunı t 'acak. bu salından 

, da. g~n·, b" aram· 'kaplanı.ık da lstıfııdt edılecekrr. İlk iş 
tad r. Barıı hane b ı ada ken o. rak bataklık kurotul:acak-
bu saha}a k.m c g• eınezd tır 

284 
ü38 
656 
676 

375 
433.236 
586.394 
641-444 

Her tarafı dıkenli el m;rn a~ r. dip gelnıe için bir imen ADA 13 
ları. nıibe ç"e taıdı Barut- d·rcr :~ıas~onn te i~ edileee-
hanenin kl\ldırı d ~ı tarıh {'n ğı ~ibi otobu ererleri de 
berı bura ı metruk ıı b ıd. ~apılaraktır Yeni şehirde 
Beled•\t'! u~ a arak bu ~eıı ~ in•aaıa ha amazd:ın t'"' el lto 
araz nın kE'ndi ne- \"eı ilıne~inl nıılizasyon. yollar. elektrik. u. 
temin etti. barngazı te atı !' ap tae:ı.kttr. 

1298 
1354 
1355 
1356 
1364 Baruthane · h ı 2 640 000 Bu chir Rakırl:öye 2 ;ı;:ıomct-

metTe kare tutmak ad r 1mar ı ı- 400 metre. Yeşilköye 2 l:i- 13i5 
1376 l\llidürlü u ara1 n n parc.ılara lometre 10 metre mesafede o-

} ı·ılma •. açılacak \Ol ar \'e lacaktır. • ch•rdeki binalan 1377 
meydanlar hakkında p anlar b"r merkezden ısıtmak için ı::an 1381 
hazırlam ~ttr. Bu planl:ırıı "Ö- tral kurulması da dü ilnülii- l:l82 
re ytn rh rde l!E'ni bu ur ~or. ' 1383 
ar. meydanla . pa'rklar bulu- Yapılan tahminlere göre sa- 1384 

nacak ve nce kumu buh nan tı'acak ar alar 100 m iyon 11- 1407 

b'r P !ıj t2nı.;m cdllccektır ra kadar bir para getirecektir. 1408 
1409 

«24 Mart 1954 tarihli Vatan gazetesinden• l410 

332 
230 
234 
234 
234 
221 
221 
218 
234 
234 
234 
234 
234 
:rn4 
234 
234 

606 

600 
700 
700 
700 
800 
800 
aoo 
800 
800 
800 
800 
ı:oo 
!100 
900 
900 
900 

2250 
3897 
6274 
6410 

2112 
1610 
1638 
163R 
1872 
l7G8 
1768 
1744 
1872 
1872 
1872 
i872 
2106 
2106 
2106 
21')6 

1412 
1413 

234 
233 

ADA 14 

1712 
1715 
lil7 
1718 
1720 
1721 
1722 
1723 
1725 
1726 
1727 
1728 
1733 

1734 
1735 

' 1738 

lR3 
:!73 
145 
145 
273 
260 
226 
240 
302 
30'2 
260 
260 
266 

26il 
:166 
270 

ROO 

800 

600 
700 

• 'iOO 

700 

1872 
1864 

1093 
1911 
1015 
1015 

800 2184 

ROO 2128 
'iOO 1582 
700 1680 
800 
800 
800 
800 
800 

800 
800 
700 

2416 
2416 
2080 
2080 
2128 

2080 
2128 
1890 

ADA 16 

1736 
17.'\7 
li60 
17~1 

1767 

lö2 
216° 
220 
l!IR 

226 

ADA 3 

49 

50 
51 
52 
53 
54 
ri5 
56 
60 

266,GO 

260.50 
256.:!5 
:.!44 

244 
232.50 

239.50 
230 
232 

ARSALARIMIZIN BULUNDUGU BAHÇELiEVLER M INT AKASI TOPKAPIY A. 6 KiLOMETREDiR. 

1000 
1000 
1100 

1100 
1200 

l lllO 
1100 
1100 
1000 
1000 
1000 
900 
900 
900 

1620 1 
2160 1 
2420 
2178 
2712 

2931 
2865 
2816 
2440 
2440 
2325 
2155 
2070 
2088 

61 

62 
68 
61 
66 
78 

79 

232 
232 
232 

282 
232 
2.i2 
:.?32 

ADA 8 

1221 

1225 
1229 
1231 
1232 
1235 
1236 
1237 
123S 
1246 

268 
-!?02 
157 
272 

272 
272 

272 • 
283 
298 
364 

900 
1000 
1000 
1100 
1100 
1000 
1000 

1100 
1000 
1000 
1200 
1200 

1200 
1200 
1200 
1300 
1400 

1 - 1 101' a'dnn • Ye ılkô.) 'den 10. ('ekmece'du 10. ~ oğuksu'dan 11 kilomttrt'; chrin meı keli Eminönıi'ne dilh;ı. yakındır. ~ - Gtnl manLarası ve miıtedı l hansıyla i~tikb:d ill 
Goztepe'sldir. 3 - \'az \C kı belr.dh e 'e halk otob ii~ltri 1 ıı:ıncktedır. 4 - U~· kıloıneırelik a raıt hir yolla baglı bulunduitı BıkırJ.öy'dtn elektrikli trenlt> 10 dakıkada "cinin ıntr
ku i trkf'(•ı'\'e ı:itnıek imkanına karn~mak iltt rl"dir. 5 - Hü t ün par,r. l tl"r ıle elektrik te~isıtlı meHuttur. 8 - :lletresi 5 lir .. dan ı :; liraya \ P. behf'r parstli 750 l iradan 5jOÔ lira.)a ka
cfar mubteıir kıvmetlcrdedır. 7 - \'anında 'üzü m6tecl\ lı. ui. 'ogurthanr ı. gazın oları meHut Rahçelie' leı 'le hemhuduttur. il - Dörtlf': bi ri p e in, bakiye i ıo - 20 sene 'ide~ le in -
u t ~ apmak uzcre - ıkı koopeı ıtır ırnrulmalmıd ır. 9 - F.n miıhımmi de ı :sK I R,\ Rl J'It \ XE'dc kur\ıhıtak :ıo.OOO nuru hı Ki'C'ÜK ~ERRI~ \anındı bulunma ıdır . 

• • 
1 

• T t n 

2088 
2320 
2320 
2552 
~S52 

2320 
2320 

2948 
2020 
1570 
3264 
3264 
3264 
3264 
3396 
3874 
5096 

c L11A.,fft:Z61f~ 
I isrİFAU 
J ı 111.,iz. .-r--ı--r--r-ı-~--:ır7'T~;ır\'"1 

+- F l •A'flf iır,~,. '9'trl"i_l E . 
_.. oo ,,Ji -- AfllMAtrr!J·- O! .. M.f"ç,,.Lrı;•İ.·/YcAI.-- O:. '!-
Es"'; ~ "'A'"T""'"""e s11 K"s'. rc.17 /< vç v 1< stfl' 

ss 
1ües isi : eliıhat tin Karakaslı · Tel. Adresi : 

~ 
KARAl(ASLI . İstanbul -1,elefon No. 25630 

~ 

-


