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İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 
Bugün ikinci sayfamııda _ _J 

YunanistGn'la çıkan bir ihtiıaı 
Yunan hükUmeti, Ankara görüşmelerinde kendisinin ihmal edildiğini ileri 

sürerek Türkiye ve ~ugos/avyayr protesto etti 
Bir protokol ve forınalite eksikliii yüzüııdeıı nıeydaııa gelen hailiseııhı 

taraflaruı gayretiyle kısa zauıaııda bertaraf edilee egi ıııuuluyor 
ı An'kııra 16 - inanı ır ka)nak· t'kb ld "~~ara AJansı . 

rdıın oğrenild , 1 1 a c mumkun olacaı:ı ~o-ı görıişıinc göre, Koca Popo\"iç'ln 
lıanıst.ın'ı 'b

111c ırore, ~ U· unda bazı sozler sarfetmcsıni bu kllde bır :ıcıklamada buıu
<ıındekı Bn ~emEckrtım z nez· ıükunıetımiz nezdinde protc to nurken pakUn Üçüncü uyesl o. 
·u 0 l.ıv ~~u 1 tı bunun ctmı 'ır. A)nı protestonun Be'· lan Yu~an hükümeti.yle hcrhan· 
Popo\iç'ın ~qış erı Bakanı Koca grad'daki Yunıtn Bıi)ük Elçisı sı bır ::örüş te:ıtısinde bulunma· 

ıs oldu 11 ~n saat 18 de )ııp· ·arafından Yu;:osl:ıv hukfımeti· m:ısı \e bu suretle Yunanistanın 
nkara Pa tına ın toplantı ınd:ı ne de te\ di edıldiCi ayrıca bıl· paktın namühlm fi, esi telakki e-

l tıraka ıb ın b r. Uçlu :ıske~ı dırılmektedir. Protestonun e· dilmış duruma gi;di~idiı-. 

lnÖ~Ü;·· .. p;f ~~"I' .. K;~·U~;m·'~~)'~~ 
~eficeler doğurabilir, dedi 

.~r~_atte yabancı sermaye ne demektir? Döviz sıkıntısı 
Yuzunden bütün kapı larr tahditsiz olarak açtı lor. Bu, 

-----...:..-v~a~him neticeler tevlit edecektir 

C.B.P. BaşJ~anı, Tiirki11e'ıle_l_ı_11_.k_·ı-ık-.. -

devleıi fll111adığı111 idılia • 
etti 

1 İ . nusosl Mubablrlmlzdt>n 

11 ınıır 16 - Muhalefet lideri hay i te:a,a dü ürmü~Me de, 
met lnonu bugıin ög'edcn son- Cumhum;ct meydanını doldu· 

ra saat 17.30 da Cumhuriyet r:ın kesif toplu'uk \·e ak~am uze 
~e~danı ı <10 duran 40 bine ya- ri açan ha\a bu me\'Zlld:ıki e.n
ın bır ka.ab !ık onUııdc eçım di c'cn bertaraf etmi ti, Cum

prop ganda nutuk'.arından :ı tın hurhct me,danı saat 15 ten itı· 
CıSl'll SO } d' i ·· · ' ' 

1 
, ~ c ı. nonümın lzmıre barcn dolmaga bas adı. 17 de 

~ P ığı. bu fını znaret ve hau· ı mıin:ıkah' kc dı ve ~aat 17.:WI 
n n b u• f''.'r rlen ıt b:ırr da lnciniı nıe~dana ged gı ıa· 
• ğmurıu O uşu ıl l<'şkı a ını b r (Hcuuıı a: ': ~li: :: d t) 

Görüşmelere dair 
tebliğ neşredildi. 

Bunda, üçlü paktm ittifaka çevrileceği ve bütün 
esaslı meselelerde Yunanistan'm tasvibinin 

alınacağı belirtiliyor 

•• Anı•oıu A!amı 

Ankara, 16 - Tcbl ğ: 
Cumhurbaşkanı Jo:.'p Broı\ 1 'f k 

Tito. Cumh~Tbaşkaıu Celiıl Ba St ef anopulos ıth a 
~nrın davctınc icabetle. 12 n - 1 

san 1954 tarihinde Ankarn) a \ K • • k'f 
resmi bır ziyaret )apmı~lardır. aran ıçm, va 1 

Dışj/eri Bakanı ~lösyö Koca 
Popo,·iç Yugosıın• cumhurbas·\ E ken d'yor 

1 kanının maiyeti erkanı ansın- r ' 1 
, da bulunmuştur. "•cocfatrd Prt$S 

' İki devlet başkanının istlriı- Alina, 16 - Yunanistan, Tür 

Celi.! .Bayar \ C l\lareşaı Tito Dolmabah~c sarayına girerlerken 

Mareşal Tifo V'e Bayar 
Ankaradan geldiler 

Misafirimiz ve Bayar, Hayda rpaşa'da 
kor~ılandı l ar ve Acar' la Dol mabahçe -

büyük merasimle 
sarayma geçtiler 

Asma köprü 
teknik bilgi istendi 

• • 
ıçın 

Maç radyo ile yayınlanacak. Takımımız ümitli 
ve zinde bir durumda 

"nadola Ah.n 

Bonn. 16 
mizden ) 

(Husus! Muhabiri- li Ye zindedirler. 
İdarecilerimiz bilhassa müda 

!aayı tak-vlye cdert.k aşağıda. 
ki kadroyla oynamamıza :karar 
'ermiştir: 

Yarın domiiinalin en kuv\·ct 
l i takımı nazariyle bakılan Al 
manya ı;ençlcri:,le k:ır~ı1a~aca· 
tız. Çocuk!arım11Jn hcp~i umit ( lJC\3Dll Sa: 'i Sii.; S ılei 

kiyle milıcadclıt görfişmcler ya k'ye Ye Yugo~lavya ile tam ta· 
pılmış ve bu görüşmelerde Baş ahhUtlU bir askeri pakt ihtima-
bakan Adnan Menderes, Dış- lfni nıü~bct bir şekilde kar~ıla
lşleri Bakanı Koca Popoviç Ye mı tır. 
Dışi~.eri Bakanı Prof. Fuad Hfılen Turki~ ede yapılmakta 
Köpı·iilü hazır buhınnıuşlardır.. olan konuşmalara dair gnzetc-

YugoEla\'ya ile Tilrki: e ara- ellere vcrdiği rcsml beyanatta, 
sında mc\·cut yakın dostluk mü Yunan Dı f~lcrı Bakanı Stefsn 
nascbctlerine lıas olan tem bir Stcfanopulos ~unları söylemi§· 
samimiyet ha\ ıısı içinde ecre- tir: 
yan eden bu müzakereh.'!ı' esna- .3 Ealknn m ileti arasında 
sın da, her ikı mem ekcu ala- me\ cut ıttıfak ne doğurursa 'e 
kadar eden bıhinmm umunu bu daha ne kadar sıkı bir i~
\ e hu~u:.i me~c'elcr dikkatle birliğine do •ru ~ıderse. bu Yu 
ôıden geç'nlmiş \c bütün c- uanl•tan tarafından dama mus 

sas me elcleı:dc Cçlu Ankara pet kar ı anac k r.• 
< Oc.nnıı _a: 7 ~ u : !? de> (Ocunıı Sa: 7 ô: 6 da) 

Eisenhower AvrupQ 
teminat verdi , • • 

ıcın 
..> 

- .. u adamı bizim parUyc alıp, a~ılı;hau toJ>laıılılarmda 
autulı; 5Ö) ıctmcli. 
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f nsaıı'ar fi- r \ ' \ZAN: 

h Is. Tiyatrosunun düzelmesi için v:Z1~:Ti/ ;· 1 ~:n!,~~:~rıon ;~~~.:!VtiE-~ 
klr~erini ~e

l i!, çiı;gi \ c 
atarflcrıe ifa 
d e etmeJi za. 

İSMAİL İŞMEN 
~ .. ~~;, l~·;'::I ve.rilen dQsya dolusu rapor ... :·:n::~";;:~.::.:~;;::!; ~·;:: Kazaları ~~'.~~~·~aı;;~~p 05;1n°Pl>·

0
- ~~ 

G "k 'l'i t t rı· ı d' · .. k ı t' t k bugiiıı 1..elırimiı 'c drnrın- ~. <'ak o'ur~ak enç ı • ya rosuııun c ıp c ıgı muna asa ı ıya ro ·on- " Gen~· liıkıın. üç .. -"" llkaı 
do hn\ a sabnhleyın ıııeHii ,-,;· •oj le bir rn· fcran ·arından birir cı f d!ın reji cir l\!ax .Meineckc tarafından Kemal Dem'r ·dere indeki ten 

5011 11 
A \ ustur, . Yar 

rurı görünce, 
üzcnndc )azı ;ı;azı'acak malzc. 
rneyl arııma"a koyu dular. Bu 
işı görme!> ıçln kemik. ta~. lalı 
ta, madeni evha ar kul anı dı. 
Sonradan papirus ~ aprakları, 
hayun dcrısı 'c par.cimen, ı.; 
g::ördu. Buyuk kalıgrafj üs
tadı Çınlı.er bambu 'e ipek 
lizerııı~. dc\c kı ı ıle }apılmış 
fırçalarla yazdı ar. !ili adın b,· 
r lpci asrında Çın!i T~aı Lun 
ııeb:ıti liflere bugunkli kAgıdın 
esasını teşkil eden m:ıddcyi 
meydana getJrdi 

KAğıtçı'ık san'atının Şarkta'l 
Garba inUka'i, ~iız erce yıl sar 
dlı. Sekizincı asırda :Mısır ve 
Fa5'ta \'e niha} et onuncu asır
da İspanya'da End.ılus tarafın 
dan kağıt ima ine başlan1ı. 
Sonra İta'yanlar da b rendi er. 
Fabriano'da ) pı"an ma Fr:ın. 
sa H! A manyaya lhraç cdilıyor 
du. 

Bir İtalyan ustası. Nurem
lberg'te A 'manların ı k kiiğıtha 
nesının kunı ma 1na >ardım et 
ti. John Spelman adındaki bu 
A man, Kra ıçe E.ıı.abeUı dev· 
rinde, İngiltere'de çabuk gc'i
şen kAğıtçıJık sanı:) iinin esııs
larını kurdu. 

Fatih Mehmet fstanbul'a gir 
diği zaman Ka ıthane kö' ı <'i
varında blr kağıt dcğırmcni !a
a ıyette idi. 

Yıiksek l\l ıi hend is 

:>ordu. En faz'a g .. zetc kAğıdı, 
Kanada tarafından ıma edıl
mckte 'e bunu, fnni tere. A. 
B D. ve İ5' eç takip etmekte). 
dı. 

Bıı"unkU durum o'clukça de
ğıqktır, en on i-tatistikler 
d 1ınJa kAğıt ıstıh~a·ının 1938 
) ılınn naz ran 2 mı ) oıı ton 
kadar arttığını gö termekte
dir. Bu artı§ bilha sa Kan da 
tarafından tem n edi'm, ı r. 
Buna kar ı'ık. Birle ik Devlct
'erın i tıhhıki 2,., mıl~on ton 
kadar \ üksc'miş olup bu mik
tar i tlhsa' fazla .ının çok üs. 
tiındedir. Bu husus bılhas a ı::a· 
zete kfığıdı mc\Zuunda A\Tupa 
pi.)asasına tesir etml tir. İn"il 
teıe hanç, bütün A\Tupa 1ıa
zeotelerfnin kagıt i tih iı i son 
y ar zarfında ni be ten bu;> ıık 
bir değı.ıklık gö term"mı fa. 
kat İn"i terenin harpten once. 
ki l 300.000 ton o'an ıstıhlfıki 
650 000 tona ınmıştır. F:ıtnıt 
me c enin e ası. a nız i tih a' 
noksanlığında değı. 'do'ar a
hası dı ındaki menı'eket erın 
döviz temini husu unda karşı
laştıkları ıor'uklıırdır. Pek ta. 
bil. biltun bu "ebep1cri. bir de 
fı> atların artması takip etmiş. 
tir. 

" 'isli \'e kı mrn bulutlu. öğ. k po• ziyctlc kar- Eminönü Öğrenci Loka inde \Crilmı~tir. Gençlik tivatroları ve d 11565 p akalı ta. ı ..\;ı;nalı~es· ııli e•di bile C gnı·'-"" t - • 
le en sonra bulutlu geçecek ' v<• .. ,, •ıla n·p· dcirduncü buud bımli konferansa r::skilerin getirdiğı gllıe'e tir. nıizgarJ:ır önceleri de- me Caddesinden geçerken fren rincisi olma ı . ını t 

1 K iGıl:rsT'ı'.HE' sAı:ıL.IULOZ uymamak genç ı!iin hakkıdır, dı\e baş :ıjan Me.neckc. dun: ada ğısik yöıılerdcn hafıf, soıı- !eri patlamıs \C 4 nıım ralı bo Zira ili. üç ~aıılıi~t ~. 
:;·ahaneye girm'şt r. Kıı , , so. mıuı. ötekilerin uı-;:,, 9tl 1940 1916 1951 'c bılhassa A manya 'c A\Ustur) :ıdaki gençlık \'c üniversite rnları huzcy doğu ~<inlerin· nunda boyahanede tıulun:ın So lağı bir 

6 
puan 5ağıY • kı 

Sc'u oı (ton) 
G:ızcte ka. 
ğıdı (tor.) 
rnıı-er ka
~ıt'ar (ton) 

ahnclerınin çalı.ına tarz.ıarı hakkında etraflı izahat vermiştir. den ktı\'\Cllı eı;ecek. hau ı fi~a Gthcn. l\oco Ko tandara Takımımızı n \\11' 
1 !'ol k d • d · l eaklığuıda diine ni petcn ıı• 4793 9404 ıncc e e\am a şo~ e emı ır: le ıııkside bulunan Ziya Laçin, karcı 7 ihtiyat o) rJ.; 

1 ı mühim bir değlşiklık olma .. stanbula ge'dığ m zaman bu binada tısatro O)nanm•- Güzın Toroı:!hı \c Mahmut )a-

1 
onrndıgın ı , bun • n 

yaca1'.tır. ı 627 3370 1144:? sordu. Sonradan burada Şehir Tı'-atrosunun bir kı mı açıldığı ralanmı-!Lrd.r. ma«ıtııı olmak şiİ) t,,. ııaıı 
, niinüıı en ~ ıikseı.: lı:ıraret 0 " 

zaman genç ve cnerjık c emanlaı a yeni bir h:ı\a ge•irileceğini derece i 14, en dii~k 6 Bü,ükdcre Cadde inden ge.
1 

maçı brıııbeı ıik!r "'_.ıu 
8858 

12
03l 

11714 
umarak bu hareketi .,e,inçk selamladım. Fakat sonra. sadece olarnk ka)dcdilnııştır. çen ~u ·han Sunguı·oğ'u •dare- bunılan da hiı· ı:ıııaıı jıcf , .u 

-- --- --- l ptro oynandığını görerek ha)a' sukutuna uğradım. Sonra siz- "ndeki 6109 ıplakalı hususi O 0 ğını memnuni~eııe 0 aka 
Toplam(ton) 9485 20199 :!2560 Ku"'cu"'k haberler mobil :\Tt'!hmet .\kdağa çarparak bulunu) oruz. ıı4' tın Ha'bukı •aı !ıyatımız bu mik er b11 Gençlık Ti,> atrnsunu açtınıı \e benim iinıit'erımi geri ge· yaralamıştır 1 ' lakı~ııımu~n .bıı~ı]i.1 ;abii 
tarm çok lizerinde 0 up grrek tirdınız. Geçmi~in tccriibesinden favdalanarak 1 tikba'c faydalı ~-- Emin Gokgöz :cıarcs'ndcki ııınan ıclarecııerın . . 

1 
• 

amba'aj serek gaz.ete ka ıdın•n o :ıcak bir tıyatro lazımdır. kap cttılli zaman bu uğurda mah- * uun saat ıHs te ıstanbuı z:r. 116!! plakalı tak i 'l'aşkacaptan ki a-ıı i oyum·u}ıı •; r.n 
bir kısmını ıthal etme'• zorun- ıenc inmekten •·ekınmc,.·iniı:. Aıadığınızı orada bulacaksııııı.11 .ek Lısc 1 koııt•raııs aauı ıınaa bir geçerken A.li J:ıza\a çarpnrak imkanı hazırlanıalal"1 ıtı.n ı 

" l'e ll:lo> OOnü tc ti cı ı ı · · ' dır ı.._ da)ız. llle e a ehemrnı)et sıra- Me.necke, Tlirkı.\'ede tı~atro anatı l"İn luıum'u ma'zme- B.ı• n '" r P e 1 mımr. Kol ağır urctte yaralanmasına e \ İİk bir isabet , ;ır. 
1
· ·ada 

~ • 1 •"a ı • llmnz o .. t lrk'ün açtığı bu . . , , . , · . ·r ıP sına göre lsveç. ı •oı ... eç, J<'ın. nın. dC' erli sanat istidatlarının bulundu.i;unu, fakat bu kabili) et t..ıplantıda Oeııçllk Şubt'ııtndcn Mu~- ı hebı~ r.t 'ermıc:t•r. Yara ı konıa () gnıpıı bırinn 1o r 
1 
kı • 

Iandıva A\'Ustun a İtal~a. A '· Jeri inkişaf cttırecek te:ıki'at bu unınadığını so) lı) erek soı."erini ata öıııııht 'e uurmcn ouı r antı- ha'ınclC" hasta han ere kaldırıl- A lımın) a ı..azannııştı ııı "°Je 
man):a ve Fransa'dan ıthııl et· ıııı.:oıızm Problemi hakkında konuş-ı mı~. ~oför kaçmı tır. gıın gt'nç ınilli t ıı1'1 i 

k d ez.ciım e şöyle bitirmiştır· muşınrdır. ligiyle takip cdlleu tep· B l k 1 ı•e5 tiğımiz gazete kağıdı ha ·kın a · ıantıyn okunnn i<ırıe &) 
11 

, • ıı ı ·pazarından geçen Tah- kn~ıta ataktır. 1 , 

hır fıkir edinmek içın muhte"f •- Burada bu'unduğum iki ene zarfında ti) atronun inki- ur u \Cr m sin Seker. Sal'h Kaptan idare- ii~· çetin maç çı~ııra:.c1ıetC11 
yıllardaki L!tatıstıklerc bır goz şafını 'sağlayacak birçok lck'ifler :aptım. Bıın'arın bendeki SU· * C.M P. L)ilp Uçul )ılrın ıaa• s'ndeki 1025 plakalı kam~onun l'tılıırı tzdan bı r I 1, b 
ata'ım: ret eri .kalın bir dos\ a te kı' ctmektcdır. Şimdb e kadar bazı ıo da Kemerouraa d~. &ut ı,, t adme~ine maruz kalarak ''ara- , or«un diısmii~ oını• 

Derterılard:ı blttr ya ı t• ı:ıı~ntı tl'. " " ., ~ Toplam Kı\mct pı)eslcrin rejisörluğünti yapmaktan gayri maalesef başka hiç tıp eımıştır. Toplantıda 1..-.\1 L hn- lanm sıır. hlidir. Runları ;\\ J'~iri 
lthahit <ton) <T.l ,.) bir musbct faa'ı) et gösterE'medım 11 tıplerı kon~caktır. Nur Saraç~ılar idare~indekl karşı o} na tıp nııtı ~ • 

1938 lOi!'iO 1 295 701 ıt" Geçen ay arıında b•anbul YI· 450i plaka'ı kam\ on Fat h Sağ ) anın lı.arşı ın a d~ .~~ •in 
3 9.,8 03• U)et hudutlan iç n<!c ııpılan bu- l I . h ]IJV la 

1947 5 
1 

" ":l K k ıaşıcı har.talık mucacıeıc inde, ıo ma ı ar .emtındcıı .. "~~erk n 3 an ımm azalta 1 ...t.~ lb 
1951 {)199 8 7G3 444 Kan lan n 1 ocas rna 1z1 p karahumm~. 2 parat..ro, 38 difteri, : a ındak Saadet Ozıurk e çar. hukl '; O) uncu D. ı;·-(. .. 11,;a 

Bır taraftan dun uda ki kJ\. 2:ı mcncnJlt, 23 ıcwı, ~ kı mı&, 3ö parak \'aralamıştır. rinl j ini' kRl"Şı, b ı rc> tl' lı:ele 
ıııt buhranı sebebı~ c fü atla- y ı Ef ki • • boi:m"ca. vak•31 t bıt oıunnıu ur. l\Ia laktan "'Cçmekte olan nıi~ oıanık takıınıl :ı tn 6 

t ra ayan e erını * fsaııbul Kom nıı ;ıan tatbllta• " . "' .. .. · ti J>a rın yukse'mesi, dı er taraf an , i ıanneaının ser:.e sonu tem 111 buı;un .4999 plakalı kamvon onunden nktt l". Ru, mu :ı fıs' '1\'\• 
mem'eketteki Jstihliıkin fnz·n- • ı;aat ı .. te Şehir Dram nratrwuııaa giden. Amerikan neniz Ataşe- gelmek için hi r ttJ11 n 
la ması bu rakam'nrın )lİksek lkı· koca Tutuşturan kadın \Crlleı:ektlr. liğiııe ait Ditta idnre .. ındcki \. gildir i1111'1 l. alanıı1\ lllıl 
o'ınasına sebebivet vermı tir. * GllınrUk Dqmuaurıo mıııın auı E. P878 p'iikalı otomobile car. nıw •·ok arttıran bı ile hMll 6 d ki s:.ı n ımar. il an barından ' 

Amba
1
aj kagıdı 'lçin de buna Be ıktaş Spor Caddesi 96/1 Kocamustafapaşada oturan A 1Jır t ı> J;eten aıan ambar bekçı 

1 
parak hasara uı!ratm ~•ır. H:i-ı t:•j dır. . • a.ıı ı 

Son ;ı;ı"ar zarfında ,rN.1k mi'- 'akın r kaml r \eri'ebilır. numarada oturan • 'ılufer Oıcn, da e•, kocası S Iahattın i e yap Ali yaka ıın1n14tır. d ~eden sona kacan kam)oıt Spor tn ı ihinıiı111• ~ •rla 
1 ~- ~lıl'etlerarası mese'e· ·g on ) ı ar zarfında ~u rlumuz. e"ım ıZ: k v. tizunden aralann- tığı munaka~adan mil•ec5siT ol * Yıım reJısonı orııon Arıbıır- şoförü arl!nnıaktadır terriibeleri:> le bitir•' d 'Yrel d. 1 rd H l' .ı • "- "' t ' nu bu ulıah uçakla r:oma'Ja h r • • ) il ..._ Q n ye ınc hl a 

0 
anua- erde dunya halkının a'ıikası- da kAgıt sarfi>atııı n ar - da çıkan mtinakıı a sonunda ko muş \C eteklerine gaz döktük- "et ecıcc kttr. BU ıare Mııar.:ı. M•.ı- T\a~ımp ~a Tur~ııcu Ba~ram kısım idııreciler , r •\)f\ 

nın Dordrecht Uğıdı. dıin nın artması gerekse muhtcrf ması iznıittcki tc> ler n geniış· c: sı izzet özen taraf ndan ça- ten sonra tutu5turmak suretıY· nıtı ı c Frankfurt n cıa ıı ra;ac.ı. o· ok ağından "cçcn Muzaffc.•r re izliklcı inden \ t) ııı !ket 
yaıun en ı) i kıı ıdı addedilmek de\ !et erın. cahıl ha ka okuma eli mc ini i<':ın ettırm tir. kı · e )aralanmı~tır. Yaralı ilk le ın ıhara te cbbtis etmiştir. A ınn Arıburnu, bu mem.exe ıc:rte muş Yurtıac id:ırcs;ndeki 749 plıH a sillikterinden tıık\ 

1 
arıcı 

teydi. Wı hem Riltin hau en ~azma öğretmek cin bir kam- 1952 de ikinci Uğıt fab ika ı- Yard m Ha tahancs·ne kaldırıl- dalcı. Cerrahpa a Hastahancsı ~~~~ ~'::ac~~~;. çeMm~ı: ıç.ı:ı tet- lı moto•iklet Mehmet Güngöre nıunffakhet şansı:,ııı !ite 
adında bır Felemenk i Amster. pan: a acma 1, kagıt ihtiyacını na i an~ edılen >cnı bir ma- mı . sanık yakalanmıştır. ne kaldırılmıştır. :ıt- Ercnı:"J'dc-, p:ı nrdan C\tntı dö· çarıı;ırak , ... alamıştır. Jar. t:enr milli .ta ·d• 111 1 
dam'da kağıtçı ık san'atını öğ- bir kat daha arttırmıştır. kine 4000 ton ınec amb ;ıj Kadıköy İkbal Jc Sokak 11 M ersin'de Emlôk Kredi nen Şahende )..ılda ı:ırkıu uık 2261 p'akalı at arab:ısı Fe- ba ında bu kabı! ',, \l 
rendıkten sonra Amerika')a hic Gazete ve kitap ka ıdı buh· kağıdı ıma' etmf'ktrdir. Mon- numarada oturan Behi)e Kaça. fBPtı 1 ldd cctııcn Ale 10 ~ın Ja· nerden gecerkcn. arabacı S:ı· bulunsa)dı belki •·

11 
an-t t . 1690 d Ph" d . . b't . 1 . Ç"rCU Bankar. ı cubesı· açıldı 1taıaı:ım4 ır. b d'. "'k b .. d ğt • p ecft dQ .. ı re c mı§ 'e a 

1 
a e - ranını ÖP emek \C buna bir taJı yenı ı mış o an u '" ner de, aralarında çıkan mu na " 7 * wvr. "ın smeıcıı 

11 
h yeaı or· an ye .. e ucerı.: ~cınuan ya ya)ı n ma ıı p ~ 

phia channda. Gcrmantown"da ha' ç re i bu'mak maks dıyle Uğıt !abrıkasının )1 'ık kapa- kaşa netice inde ko<'a ı :\ftı • Emliık Banka ın.n Mersin ~u ınan b .. ımn rıı n. ırıı • urı ;,. ı. ur- ralannııstır. Şaban , Ilk Yardım nRn sonrıısı J\ llolı it a 
bır kAğıthane kurmuştu Fa- 1951 de Roma'da bır top'antı sıtesı 12 000 ton ol .. raktır. tafo tarafından taşla yaralan- b<'sı dıın acılmı tır. l\tersınliler ı:nanda. ~ııt.ın l&ıı ını ııcıurme ı Hastahane•inr kııldırı mı~tır. dıı5ünee İ) i l' • tııı.ı rtı• I' bni!j 
•. t b d •.. nce ıı:ao de ------ • çalı ırı ~il "an ... a ı~ı (jQ bıı.ı.ı- n ı·g· '·az:ıl~ •·a .. ı o 'ıle · ·ık•rırlaf• li n ~a un an Ç011. 

0 
" ~ apan FAO <Bır'ecmış l\lı et--,.---- J mı tır. le dlh et • erın ı-t.rak etııgı açı nan bır m rfn, 

11
,
111 

., e .ııı a ?> 
1
• • er " • .. r " " ' " rıı• 

Mek.,ıkanm Culhuacan mevki. !er Gıda ve Tanm T<'şkl'fıtı). 1 Be lediyeye 25 murakıp lış mrrasımınde banka umum rı )araıa.ııı.ı~~•r n•d'6e nıl:kında Balıkesır 16 (Hu•usl) - DUn sonra da Ratı ,\ I ) c 
inde k ğıt 'amlmakta idı. Bu- ,].Jıl'etleı.·arası M:ı zcme Kon-' ~ ~ft]~~· k mıidiıru :\leden Beık 'riırkiye ı..ını.ıı.ata oıı,ınnmı ur. •Phrımizde Mdi esiz grçtıı?ıni karşı.ına, bir kı•;1 ı\, 
n un'a beraber Maya'ların bu f ı tc rek 0 •ı daha alınaca Emluk Krcdı Bankr.sının mak· * 'iınruı:urtıarm ~.ıııacnklar: ı:öa bildirdiğim C.H P. nıitin"ı donU bir on bir dilerler 1: ııtl .& u 
san'ata 'iakı! olduğuna dııir e· dC::~~~l~rcu im~~iı~ıngae~~r<-'~ o~ "..: Bcledi)c İktısat mUdüriii ü at \C .,ayclerinı. na~ıl çalıştı ~~~~C,:1~3 ~~~~::~;~"n~~~a~.,~~r! ~; ~ii bazı Yukuat oldıı~u - buglin Genç milli tıı.1''.~ d 
mare'er \'ardır. dunun gerek istıh al \'e gerek- •.ı kadrosundaki :ı2 mlirakıp·a şc- 1 gını son dön :>ıldakı ink ~afını \e 2G Nıanna:ı ı;ıcrcr Stadınc;.• ıı:ı a·ınan haberlerden anla ılmıs· ha ındaki idarc<'iler\., ır]a 

Kağıtçılık gerek Anupa'da. sc n:ık'i~esi hu u unda inkicaf lıirde fıy:ıt kontra il kabıl o'a· anlatın s; Bankanın '.Mer inrlc ı:ıro\ıı daha yapııııcaı:tır · tır. Bu meyanda Bandırma'nın final ına<'ını da 111tl ıd •Ua 
~erekse Amenka'da buyuk bır ıar sağ amıık için harekete "C'C mamaktadır. Yeni Bel"d ye but- 'apacagı h zmeı'er hakkında T~dtn('ık bucağından geçmekte 'rtle atı.ıt rnak iı;i l1 .' elriı 
:lnki af )'Oluna ~.rdı. 1798 

de mek gerektı~ıni takdir etmiş Abd Ü 
1(!'ze1 

e ınin tasdıki tamamı nır.ı.:a da\ et' ler IZ"'hat \"l~rm ştır. Kaza' da a ltı kişi olan \"C içiı!de C.11 r. :ılcrın bu- isalırtli trdhirin İ'1 "' •'nu modern 
ka'"t makıncsinın e- Pa ıo::an ı n k '1 k l lundullu otobu lrr taca tutul· \"Cl'l'rCk rut boJrııl91'1 _41 llld ı:o• \"C ) eni iptidaı madde er bulun ~ ~cnıdı:-n 25 murakıp a·ınac:ıkt•r. Ban ·anın " er ın aza arını I d " ~ ,,,.. 

gasını teşkı eden makıne hu- ması muh'e ıf mcm'rketlcrdc h d t · :'ılıirakıp ar )Uksck tah,ıl ı nam- da çal• ma sahası i~ ne aldığı y ara Cin 1 mu~tur Taş atanların· çocuklar n ::ıl mac;ına ula~tırııı aktı 
lundu \e 1804 te tekamul et- kAğ t fabrıka arı n ılma ı ı in şe a e 1 

zct er arasından seçılccd.tır. oğr<'nılnıı ur. İl.mır, 16 (Hususi) _ Bugun olduğu ıddia edilmektedir. menni cıleriı. ,, Gc 
tiı:ıldi Matbanın ke fındcn ~o"I t ~ lCde bu"unmu tur; Orman, 57 ~ il e\\el bugıin. li ~i- --~- Beıgamadan Menemene inonuyu A~rıca Sındırgılı CHP. 'i Sü Sadun G. Sr un_ 
r~ ka ıt i tih ki artınca bu· !arın muhııfaı 1 ,.e gereken san 1891 dr Abd ulez 1 '"™"""'"'''''"~'""""''"'''''"""""'""''"~ kar ılamağa ge en bır otomo!:ıı, leyman Tekkanat adında ::ıir \'ll· ·ıJ Jicı • 
•"n d•"n."~da bır pa"a"ra buh- p:ı a clılt olınu tu. J\bdul- $ ' tanda~ mitinge ge ırkcn '· olda ON" Km.hıf.\ 

11 
'I •u u "' ~ şekilde :,ctıştirl me i, bu me· $ ' a) dın ~o u uzcrinde bır Bay:n· ' e 

ranı ba, gösterdi Kağıtçı'ar )anda guriilen m ıhim me. e7.el Pasa on 3cdi 3asınd:ı i· $ Eylülde i 1 dır ık kamyonu ıle çaıpışmış \C ülobüsten diı~mıi~. ağır surette Ra,·aM en temiı ~ ıa~111 )eni tıp ham madde'er bul. sc"e'crden bıri o'mııstur. ken ordıı~a nefer olarak gi r- 1 f otomobı de bu un~n atı kişi yaralanarak koma hahnde has- ko,·a"ym15... btı!J A'r 
mak \C ku lanmak zornnda kal mi • on J ı t kadar1 Arabi tnn j bir çekiDli$teö· .. h~.diyEe CLdeİc· eğimiz: lf muhtelif ycrlcrındc;ı )ara'an- tahane)e kaldırılmıstır • Orad.ı hau aıın• ı'' a dı'ar: Türkhe'de kıiğıt sarfiya tı 'il:ivctlerinde bu unmu , su- ınıştır. Migros statüsü yakında ne mutlu!.. . ı,r"-a ı 

a) Kendir, keten, pamuk, gi- bay· olmuştu. Bu arnda hir Tı\'.f"' ~-!.t 
bi nebat' arın lifleri B ugün diın~-. da muhtc'iC mem kaç defa hacca gitmi , Kur- Baltalimanı hastanesinin tamamlanıyor ________ /_ d-.. 

b) Knvak, ke tane. kayın. leketlerın nüfus basına \'I' anı Kerimi de hıfıctmi~ti. y e ni pavyonu as :ldı )ligros hazırlık'arı devam et- Bir intihcı' ~ı' 
kbknar, çam gıbı afaç'ardan iık kağıt istıhlak eri hakkında I>ini butün bir :uıislıimandı. Ba talınıanı Kemik te l\lafsa: mektedir. Statü tamamlanınca ,,. ... , 
, ·eya saman ve ot"ardan kim· iU rakam'.ar vcrılcbi ir. Kınnı muharebelerinde J\cn· Veremi hastanesi bııhçcsınde ta- r.natôr _Duttweı:er \"e arkada"· Bitlis, l6 (AXKA) ~ ,.lll 
ye,·I usulle çıkarı'an selliıloz. l'\üfus h :ışınil, 31lda rfüini tanıtınııı. Karada~ \ e L mamlanan yeni pavıyor1un açıl15 la~ı ıs,,ıçreden .ıe'erek derha: b'ı· intihar 'ak'ası iti tUt. 

c) Mekanik usu le c'de edi- Girit adası a'aklanmalann. 1 o Ev merasımi dün ~aat 12 de Sağ ık j ça ı~ma ara ha ayacakt!rla\' Yoncalı köyundeıı KU ııif 
1en odun hamuru çe itli cıns ABD 120 kil da yararlık giı lermi ti. 1876 . ··e Sos,·al Yardım Bakanı Dr. ı Dığe_r .t.ar_a_ f_t_an Beledıye r ;.ı· ~d111da 40 yaşlarınd: o;t1G" 

· d · t"d · h • · 
0 

<la L"ıı·bı' tana kar ı 'aııılan ' J kcndı' üstüne "'az. \,"11!51
11
• \ J.:a»ıtıarın ima'ın e ıp ı aı am · 90 " J •• • sat ıntidur uıı-une men=up 3 ki- ., • 6 

b\eç • A Ekrem Hayri Usttindağ, lstan- ı . . . 6 tı>clP.mek sureti)le )a leııiıı madde olarak ku~anılmaya bas Kanada 80 • ha reketlerde , .e billıa a - bul Sıhhat mUdilru, memleketi· S!lık hır heye,.t. bugünlerde Mer- ~ t _-4 landı. lek ina" sa\ a"'nda her tıirlü ha\•a ıs ne "'iderck tu•· muş ur. l'~llikc Nor"eç 60 • " ~ · f mizin tanınmı5 doktor'arı. Üni- sın ve 1• .... • '" _ "le 
D ·,·y KAÖIT Danımarka 40 • !uekrdeird~~:rfı~ni~: ,.~~ı::~r~~ ziyar te açıldı.. 1> \'eroıte profcsörlerı ,e da\·et'i Canda seb~ getırmek ı;iyle meş ,--,rAKViitl e 1> 
BUHRANI İngi'tere 26 • Plcrne müdafaa ı~da bir ha. kut csınin i~tiraki) le )apılmış-ı gul olacaktır. f - · j • ıss• lln 
i kinci Cıhan Harbinden önce, İta ya 8 • rlka idi. lllü~ir Gazi o mnn tır. Sag' ık \'e Sos) al Yard•m Ba- ....... l ı ~ .\:"ıi ·ı lıkıa 

61ınede 7 mılyon ton olan Mısır 3 • P C a, b ütün zabitlerin hu- • • • kanı Dr Ekrem lla~ rı Üstündağ 

1 

C~:\IARTE~ ~4 llaıe 
dunya klğıt isühsa'i, butiln ıh Yunanistan 3 zurunda kendisini t ebrik et- YA Pi ve K RE D 1 BAN KA s 1 bır konusma yapmıştır. 5 79 TL Al" 4~Gt"X 10-~~~~ 11111 
tiyacı hemen hemen karşı'aya Türki)e 2 2 • miş, rJcndl demisti. Su aşı !9 ... -lmll!!'lml-~ımll!~·- Rl":\11 1370 - :\"l:>sı'' /akı 
ctık durumda idi. Amerıka Bir Memleketimizde tzmit'tek: muteaklp istanhula döndiığü Mübarek Berôt BRlJ" KSEL Hicnl ı:rn: - .... .\ . ~~ 
le~ik De\'eUeri dunya istihsa. Se! uloz fabrikası i'e Birine zaman uıtan İkind Abdül· ı ~ Ya.:ıll .. , 1 
linin ~arısını istıh'fık ediyor. ' e ikınci kAğlt fabrıka:nrı ih· I hamit P le\"lle madalyasını • # Gecesi Hl'r K SAB.rn 05.17 ttıı. 
t ngiltcrc altıda birini kul:a~tiyacın 'bir kısmını kar~ılamak 

1 
gög üne bizzat takını tı. ı 1 O 16 d $ CC'IL"I... ÖGLE 12.14 

Abdülezel Pa a Tiirk ordu- J rer gün .ısaot ı • arasın o f 14/15 Şaban şerir \C n ,ır. İl\İ;-.:'Dİ 15 58 ttıı:ı · 
Ç. Kale'deki törene lale- Karaağaç kurumlarının sundıı elli yıl lı i7Jllet etmiıs, 1 Kadıköy ~ubemizin önünden 1' 18/19 l" isan 1!1.H tarihine nl:Y afIEHfCt.f:.V AKŞAM ıa.51 '°tr 

1 k f r · 1 · • f müsadif pazar akşamı <p:ı· y A'l'SI 20 29 )ini be Birliği de katılacak hafta 
1 

aa ıyetı 'imli beş sa,·aşa ı: muş ,.e her "" saat bocı kcı lkon otobu··. · · ~ ı k ı ı·.'TSAK "3.322 /. Mr. 
11!97 de Tiirk - Yunan l111r- 'il " ıarte~ı gecesı> mu ıare ey· " v :;:::....-'. •."11.1 

!BugUn Çanakkale Ab'des·n·n Geçen hafta ıaTfında Karaa- b'ınde ııtec hattında döıı.:ışür • I . . d di' f l lei BerAL olduğu ilan olunur- ı _ .. ıı' la.:. 
;ı; K 1 B F b ik n v 1ıu 1zıyaretçi erınr emrın it r;, j b 1 l\ı··r .. naz~temıı" ~önd"'"j,I" ;e;: in~asına ba~1amıık üz.ere, abide ıoac urum arı uz a r ası ken şehit dü5111listiir. • .. tan u . u. tusu ı n reslınıer basılsıll• 

.. 1·n dı'kil""eııi ,.erde '· apılacak da 6850 kilo buz halk \C )·atak F. 1~. T'\LREl"i, iT"'I $ o. Nasuhı Rıtmen 
1 110 

tade p"'!nır ı:. ~ 
.. ~ 6 ., N" u Y ~ •'''"A''''''""M'"~~~'"''''"'"'"""'~..,.,~~, :...------------- _ olan törene lilli Türk Talebe lı ugonlara satılmı ur. • ısan .. 
IBirll i de i.ştldk etmekted'r. ayının ılk hafta ında ise meı- :;::;.;;;;;;;=;;::==;;;;;;;;;;;;;;. ___________ ,.., ______________________________________ ._ ______ _. .... 
Anknrada ?ıl. T. T. B. tarafın- babanın pay :;er ndcki canlı f' 
dan b r töt·enle Anıt. Kab"rden ha>\an bor~as nda 7829 adet '~~~!IE~ ajl~~Z!2 ı~!J k 173-229 297 d t rAdam \C ben bac:.ka ~e- 1. - ~ alınan toprak. genç'erin kan- araman. · a e v .. _ ~ ~ 

d ııı 225-227 ı 13 d k re tayin emırlerini bugun al- t" _...,. '- ~ ı• !arıyla meydana getırd kleri b r n6 ıç · a et ·n r· • • •• ~--' .. ~,. ~ ~ _ 

1 

. A ~ 
ık ". ?10 16208 d t ut k dık. Caine'm ikinci kaptanı :; ~ _ ibayrağa sarılı olarak gumüş ku e 11...-- a e u. ~ ~ 

tu İ"ine konmu~ \C ıo k'.ilik ıusu 150-272, 2285 adet öküz şimdi sensin• Şaşkın subayın ~ ~ 'iilP ~ c. 
• ~ k ı d t elini a•arak tebalıik'e sık- ~ ; l"'7 ~tJ§A~ , __ • .·t. __ 

b'r heyete dün şehrimıze gel- 82-158 ·urus na arına OP· ec= - ~ - ~ 7
1 

~ı,,'HEllMAN WIJVK ~UU'(;" A.K.VA/lDAll 
rn 'ıct r. Dün akram Ord·ı Tem ton satı'mıc:ur. tı. _ 

~ " l\laM.'k keke:cdi •Be.ben ~il Bürosunun tem n et ı~· \a- Bir hafta ıarf nda kuntmun • ., _ ~6 -
T T B mi?v pUTla hareket eden M. . . . naklij e sen·isi taraf~ndan Ana- , • Bütun filotillftda aynı ş('y. 

~vetı. Ata'nın toprağını da tö dolu ) akasma, Adalar. Beyoğ-ı 'd d 
ırenle kaidenin temelıne kattı- Ilı \'C f stanbul semtlcrinr\cki ka ler oluyor Stcve. Si.nan 3 a 

ha yeni Teğmen olan bir As-
cakıır saplara 5390 adet ko) un, 121461 1 teğinen İkinci kaptan tnyin l'· 

•zmı·r'de w 1 adet kuzu. 5795 paı:ça sı~ır. 1079 d'ı'dı. Kaptanları da yedek ı yagmur ar parça dana \C 423 parça döş ol 
) Uz.başı ... Artık her Ş('.) an'a-tzmı·r, 16 (T.H A ) - Ü" "Ün· mak Uzere C('m'an :t ekun 24833 

" ., t şılı:;or... Eh bütün gece ça-dtpberl deği~en hua'ar diln de parça et nakl"yesi )'apılmış ır. lı~mamız lazım simdi· 
&jni şekılde de\•am etmiş ve ge- iki Elsinin ziyareti Kcefer heyecanla atı'dı ·Ba 
ce başlayan ynğmur sabaha ka- na emir gelmedi mi? • 
dar yağmı§tır. Ankara, J6 (A.A.) - .Memle- •Gelmedi ve hıç de telmhe 

İ'gi i'erin beyanlarına göre ketlmizden ayrılmakta olan Hin cek Tom. Olan o!du artık! Sen 
bu )fağmur mustah ıl için fay. distanın Ankara buyük elçin , e Ste\e geminin canı çıkınca 
dalıdır ve birkaç ~un i>nce Ma- ır. C. S. Jha \C Sovyet Sos)nlist ya kadar kalacaksınız. Sen de 
nisa \etAkhisara )anan karia Cumhuriyet'eri Birliği yeni An- bir yıl sonra ikinci kaptan o-
müsklll bir duruma du,şen müs- kara bil)uk elçisi Podpserov Bo· tacaksın .• 
tahsilin )'Uzunu gu'dürecektir. ris Federo\lç. bugUn öğleden Keefer bc)aı kasketini çı-

666TL 
LONDRA 
PM 

e\'\cl. Bliyük Mı el Mcclısl ba~ karttı \e kızgın'ıkla gıiverte~e 
kanı Refik Koraltan'ı l.1) nrct et- fır'attı. j uvarlandı kenardan 
mı,şlı:rdir. düşuverdl. Goı ton egıl'ip arka 

Şüpheli bir ö lüm sından baktı. cTam bir çamur 
! Sarıyer Ayazağa kö~ Un de o- çukurunun içine diiştü. Bu gc 

turan Abdullah, karako'a mü· minin yeni nöbetçi amirinin ye. 
1 racaat ederek, diln sabah C\ c ni bir kaskete ıhtiyacı olacak~ 
1 grlc.n karde~i O man Bıyıklı'- Kecfcr •Allah Cninc'in \C 
nın dü~eTek yaralandığı \ e hi· ben de dı:ıhil o mak uzere to-

l raz sonra da öldiığıinli b ldir- tün içındekilc~in belasını \er. 
mi tir. ce~edi mu:ıJ ene eden sın • 

1 
At\ll Tab"p olümu üphe'i gör- Man'"k, canki i k sörlınÜ}Or· 
duğtinden morga kaldırılması· muş gıbf kasvetli, eski gemiye 

• hakk nda talık.kata devam cdıl dıye düşilndU. Fakat bunun ne 

o!du:unu söyliyemezdi.., 

M rs. Kelth, Willie'nin üç ı:ün 
e\\'el Yoscmlte'l e giden 

çocuk olmadığını an'amakta 
gliçlilk çekmedi. 1\lark Hopklns 
otc ındcki körfeze bakan dai
rcsınde ~emek )i)orlardı. ~lan 
zara gıizeldi, Şampan) a eski 
r'ran ız sampanyası idi. ) emek 
te ncfısti, fakat Wil ie manuı
ra)'ll bakmıyordu bılc; yeme
ğini iştahsız i {ahsıı ~ i) or 
\ e annesi SÖ) lemcsc şampan} a 
:> ı kadehine do"durmu;>ordu. 

Mr. Keith. Ca'ne'in W·l ie 
yi değiştirmiş olduğunun far
k nd:ıydı. Yllzü incelesmişıi. 
B·r :r.ıımanlar bcbeklık çızrıı. 
leri addettiği masum hatlar 
aTtık kııylıo:uyor ve oğlunun 
~iizünde kendı e'macık kemik 
!eri \ e dört köşe çenesi be
l riyordu. Arlık gözlerinde \'e 
a zında da eski rahat \e ha
lim clım tabıntının ifadc5i de 
ğıJ de :t or:runluk \C b.r ne\ i 
inat emareleri vardı. Saçlan 
da seyrekle~mişti. Mrs. Kei·h 
butiln bunlan daha rıhtımda 
farketm·~ti. Fakat ~imdi o za 

mandan bile daha derin bir 
deği~ klık, bır boşnutsuzluk ve 
kaS\'Ctli bır Hıka:,di \aı·dı oğ 
ıunun ba'indf'. Annesi. mese 
lenin ne o:duğunu tahm.ıı e
de.biliyordu. Willie':. e çay ko
' arken uzun bir sUkütu bouı
~ak .• :ı.ıay Wynn şayanı hay. 
ret derecede guzcl b r genç 
kadın. dedi. 

- E\Cl, tabii. 
- Aranız n ıl? 

- Onunla e\lcııir m belki 
anne. 

Ya~ .. Bu b ıaz ani değı. 
mi? 

Ha) ır. Onu çoktandır ta 
nıyorum. 

:\ irs. Keith gUlıimsed:. ·Ne 
kadar zamandır tanıyorsun?• 
dl) e sonlu. •Benden bıı husus 
ta çok şey gızleılin Willle.• 

Annesine aşkları hakkında 
kısaca izahat verdi 'e ş:mdi
ye kadar ona bunu açmamış 
olmasının sebebınin. son za
mana kadar ifc cıddi nazarı 
ile bakmamasının sebep oldu
ğunu ilfıYe etti. 

- Demek §İmdi aTtık c:ddl 
addediyorsun? 

- Öyle herhalde anne. 
ıEh, sen onu ta başlangıç

tanberi oldu~ıı gibi kabul ct
mcmışsın Wilre. re\·ka:ade 
cazıp bir kıı .. Aile 1 nasıl? .\n 
nesini, babasını tanı~or mu
sun?• 
Wıl ic her şc~ · i iraf <'tf. 

Biltün Amer kalıların <-' lıgı 
'e hcrkc)i ai'e •)le df'., 1 de 
kendı kendisı~ le o!çmek z.aru 
reti hakkında bazı hislerini 
de ilfı\c ettı. N ha:.et. l\la~'i 
methal un d y c. sırf kendisi
ne Jfı~ ık <flabılmek Uzcı e ko· 
leje de\ .. m ctt ğ:ni de belirt
ti. l\lr . Ke th bü Un bu ili
rafları stikılnctle dın cdi, bı
raktı ki. \\'ıllic her şcyı do't
sün onaya ... Sonra bir sigara 
) aktı. ınasadnn kalkarak, kör 
feze bakan pencerenin yanın
da durdu. Willıe. b:rdcn. bu 
""bi sahneleri daha e\\Clcc 
de > aşamış o duğunu hi sct
u. Annesi) le ço<'ukluğunda kö 
tu b r karnc_:.ı konu~urkcn de 
a:. nı Şf') lerl duymu tu 

- Onn izdı\ aç teklı! clt.n 
mı'.' 

- E'et. 
na tuzum görmustıir. HAdi e 1 bir göz gezdirdi. .. •Budur bu• 

mektcd·r. =----------------------------------------

- Yosemitc de teki f ettin 
dcg.I rn? 

- Evet. 
- 0) le olduğunu tahmin et 

mi tim. 
\\'i iı= sanki ~tay'ın duru

munu ku\·,·eılcndırccckmış gi 
b .Teki f m, kabul etnıedı• 
dedi. 

Mr Keith. ncır bır şek ı. 
de gülUmsedi 'e ba ,nı Çt>\ i
rcrek •Zanneder enı seni ka· 
bul edecek Willie• dedi. 

- Umarım. 
- Wilre; bu kııla münase 

bet n n derecesı nedır? 
-- Anne bo;>le sual olur 

mu? 
- Willie zanncder~em böy 

lece bana revap \erdin. 
- Anııc yanlış b r ıchaba 

kap :ma. O bir serseri kız de· 
ği.dir \'e metresim olnrndı. 

- Set'seri olmadığmdan cmi 
nim ... 

- Tatlı, ~: b r kızd:r 'e 
senın de bu hususta bana ınan 
man lazım. 

- Willıe )'emeğini bitirdın 
değıl mi? Gel koltuğa J anıma 
otur da bir h'kAye anlata) ım 

sana. 

Mrs. Ke'th . 
1 tul'du 'e elini elinin ı( ıs 

dı \\ illle bundan 11? e 
dı: çok içli dı5Jı. çok ti 
y·nce bir haldi bu; oıı, 
ki !·o:dnn çıkmış 111' 
muhtaç ~a kın bir coetlt 
kiine ko:. uyorclu. Fak' 
de Plini çckmryc <'ess~\1 
mecli :\irs Keith •Sil t ' 
nimle e' lennıeclen C'' 11 f 
yr ~öze JJa !adı • Dahli(!~ 
talebe ~·ken ve sonrs r 
jını yaparken. iiç :rıl b

1
, 

ş l'C\ 1 e bcra ber ya c:ıl1' 110-
nu l},.rha'de b"miyor•tı, t 

Willie baba ı ıle 71!• 
:r \·apt1kla··ı tek ı.oıııı . e 
bu hemsireden kı a ' e 
hem bir ı::ck•lde bııhS 
hatırlnd:. fakat b•r şe)· 
med·. , 

Bu kadına hiç ra t1 ':ııı 
Fakat foto"rıırını gord ö 
hakkında pek çok şe" 1 ır. 
dim. \ rlı Kathel':ne ~:el 
mış. uzun boy u. çok . ,1 
kumralmış, l'rl gözıerı,11c~ -bana kalır)a biraz el"' 
kıslı ama gene de ~U\ 9rıf 
nefis bir rie \ ücudU e" 
Bu ınacera\'I e\ lennıcdıı ~ 
'el bi''\ ordum sab• d . ı:• her ~eyi anlattı. Az rtı 
ı:an•mız bu yüzden b" V 
du. Çok kıskanmıştın'l·0 

derin gö Us geçirdi. 
1 

<1 
( Of'I 11111 
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Anadolu AJaıuı 

Roma, 16 - Yeni hükumeti teşkilinin üzerındcn daha ikl 
ay ı;eçmeden İtalyan Basbakanı .Mario Sce"ba bu,ün bazı ıi

~·i.Si güçlükler karsısında bulunmaktadır. Beklendiği gib; bu 
güçlükler bizzat mensubu bulunduğu .Hrıstban Demokrat 
Partisinden sadır olmaktadır. 

Birkaç gün ewei mecliste l\laliye Bakanlığının bütçesi 
için oy \Crildiği zaman hükümet aı.ınlıkta kalnuştır. Bu oy 
\ermcde bükümete itimat be) an edilmesi bahis me\·zuu ol
madığı için netice parlamento çerçe\ e_ini aşmamı~tır. Bunun
la beraber bu hadise Hristiyan Demokrat Partiı;i içinde 12 
m· letvckilinden mütesekkil bır hizbin me,·eudiyeıini ortaya 
koymuştur. Bunlar arasında. kendi partilerine mensup bit: şah 
siyetin başında bulundugu hükumet aleyhinde oy \•ermek te
reddüt etmeyecek yaradılısta. Giuseppe Pe.la, Andreotti \"e 

Togni gibi milletvekilleri bulunmaktadır. 
Demokrat Hristiyan Partisi içindeki bu buhranın ~akın 

b'r gelecekte \'ahim bir hal alma~ı beklenmemektedir. Parti 
jçindeki bütün kaynaşmaların haziran ayında yapılacak kon
grede meydana 'urulacağı zannedilmektedir. 

Mısır Basın 
Sendikası 
Dağıhldı 

• 

Kahire. ıs - Mısır ihtılAI 
re;imi dün gece basın sendkl:a. 
sının dagıtıldığını bıldirmi;ıtir .. 
Aynı zamanda yaktiyle hüku
metin gizli tahsi:ıatından para 
aldık:aıı iddia edilen 24 gaze
tecinin isimlerini havi bir lıs
tede ne redilmi~tir. 

Nehru'ya söz 
Verilmedi 

Anadolu AJanSJ 

Yeni Delbi. 16 - Parlamen-

1 

tonun bugl1nkiı toplanuısında, 
Amerika Dı~ışlcri Bakanı Fos
ter Dullesin. İngiliz ve Fransız 

1 

siyasi erkanıyla vAki görü§me
leri hakkında beyanatta bulun
mak isteyen Basbakan Nehru
ya, meclis başkanı söı nrme
mişıir. Alcide de Ga~peri dün akşam bır beyanatla bulunauık 

Hristiyan Demokrat Part:sini birliğe d!\·et etmi~ \'e parti içın 
de b r m'lli hareket tasansı ha.zırlıgının me\•eudiyetini inkar . 
etmemekle beraber. "ahsi b'.itün temayü'lcrin 'e fikirlerin 
müsterc'k battı harekete uyduı ulması gerektiğini söylemı~tlr. 

Cenevre 
Konferansına 

Amerika, Çin 
Hindi' ne asker 

Bir komünbt millet\'ek ıll, 
Londra müzakcre:erindcn son. 
ra yayınlanan tebl"ğ hakkında, 
Nehrunun izahat 'ermesini is
temis fakat ba~kan. buna mü
saade eune) ince, Başbakan 
N ebru. zaten beyanatta bulun
mayı kararla tırmı ıım, demiş· 
tir. Başkan. Nehrunun sözlcrı 
n; keserek. Wndisuındaki Por-

AMATÖR REHBER iKt:RSl .A RJ - TürJd~e Turızm Kıınımu'nun tertıp ettiği Amatör Relıbrr 
Kur lan dP.\am etmektedir. Ku r tara muhtc\if )abancı diller bilen 140 rehber namzedi ka~
dolmuljtur. Konfçranslar, müze. cami \'e sara~ !arda am:?H dersler halinde \eıılmekledır ... 10 
ma\'J ta sona erecek olan bu kur tn, imtihan netitt.sinde mu ,•affak olanlara rehber brou-· 
Jerl \eri!ece,ktir. Yukarıda. 40'ıncı yı!dbnumlinde İslim E erleri l\ltize ıııi ıiyaı et eden iiurs 

talebeleri) le milı.e müdürü Elü Nacı beraJ>er ıörülmektcdir. 

' G"d k h 6"' d . k tekiz miistemlekeleri meselesine 
BATI'\'A GI:ÇE:\' _ OPet 1 ece eyet on ermıyece 1 d air esasen .. beyanatın bulun-
R .; duğunuza gore. ancak yltrm 
.u ;>anın .ı\vustral)a bÜ)Ük e l- Hu511,J Muhabirimlzdeıı 1 M•orıaırrı rrtn t k ·a oz !abilirsin z ihtarın 

çıllği üçuncü katibi \'ladinıir Ankara 16 - Bu avın :!6 sııı- Washington, 16 - Birleşik de 1b rl 5 a ' ' ' 
l\lihailo\ iç Pctrov Camlıena'da da Cenev:re'de to9la~acak olan Amerika gene: kurmay ba5kan1 a u unmuştur. 

A 1 
lforc \e Çin Hindi sulh konfe· Amıral Radford'un. dun ayan vusl ra ya 'ya ran~ına istirak edecek Türk he· mce:isı dış is' eri komisyonunun 
~eti scçilmi5tir. Bu he)et Dışiş· gizli toplantı:.ıpda, P.irle~ik A-

Gelen Sovyel !eri Bakaniığı Umumi Katibi merikanın Hindiçiniye muharip 
Cevat Açıkalın'ın başkanlığında kuwetıer göndermek hu:ıusunda 
1\luharrem Nuri Birgi, Lizbon hiç bir Ti anı olmadı:ını sö):edi-

Kuryelerı" BU~ uk Elçi ı Nureddin Bergin. lli bıldiri'mektedir. 
Korgeneral Rü tu Erdclhun, Ta lllndlstanın endise i 

n ıdolu ~!ansı lat Benderli ,.c Efdal Deringil Yenı De'hi. 16 (A.A.) - Yeni 
Canberı a, 16 _ Bazı gız 

1 
, C· ıştlrak edcccktır. Dc:hi'dcki yetki' i çeucler. .&.· 

ıka,'ar a A\u tpal) makam arı- Kore sa\a,ı ı,:eçen Temmuzda merika Dı İ;:len Vekili .f'o:.ter 
n~ ı .tıca eden Sov) et büyük el- geçıcı hır anlaşma ıre sona er· Dul.es'ın Uuıkdoğu \'e Güney· 
çı ığı uçilncu kııtıbı Petrof'un nti~ ve Aralık ayı H;inde bu doğu A ya hakkındaki tasarıları 
sebep oldu.,u hadise çeşitli SÖ\ • mevzu ile ilı:ili konferansta fr karşısında duydukları endişeyi 
'cntıleore ) 0 açma) a devam C'·t. ıh bir netice alınamamıstı. Bu giı'iyememislerdir. ;:>imdi'.ik sa
mekted r . Bugün iki Sovyet dip- a) ın 26 sında toplanacak olan dece Avustral)a, Yeni Ze:anda 
lomatık kuryes nın bura) 1 Kore konferansına Rus) a \C ve Bir: esik Amerikayı içine a
söy entı eri busbu'tu 

3
t ~e ıs~ Komiınıst Cin de dalııl Kore lan •Anzus• paktının genişleti e 
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Coty, Abetı'i affetti n aı il mış h . . . . d 1 t k d '" b .. ,,,.. .. d b" tır Bununla beraber D İ . . arbıne ı.tırak eden lti C\ c re· uny:ıııın u ""'umun e ır 
Vekiı etınden ::;0 , ~ t k ıs şl e:~ I de katı'acaktır. \'eslt Nato haline gctiri!nıcsi fik rari , 16 (AA) _ Cumhur-

' . e une erı ı h • k 'tt'f k nin bu gclışının SoH t • H • d • 'd r ' er an asma 'e as ·erı ı ı a b:ışkanı Coty. lk'ncı Dünya 
lune a kırı 0 mad ğı° ~el~~~~~ .. ~ 10 iSi an a mcselesi~de o'duğu gıbi Hındis· Harbi sırasında .\lman>·anın 
tedır Bu kune er p .. urtc 1 gü- 1 • ta~1yıbo ıtı~a~tıı~a aykırıdır. d Fransadakı dip!omaıik tem~ilei 
nu buyuk c'çı Gcnera of urı ra- ı ı k" ı hl J v • ay C as rıes gener.ıl ol ~ si Otto .\betzı affctmi~tir. 
porunn h<Jmil olarak \\tı tra'· ç 1 a ey ar ıgı Parıs, l~ (A.A) - Dıcn Bıen Abetz 1949 da 20 . ene a~ır 
>hadan a~ rı acaklardır. Bu aı, da \nac:oıu AJansı ~~u. ~~rnızod nuc ko~ut.~nı Albbay hapis ceza ına mahkum edil· 

ukumete ak n bazı çe\l c c • Yeni De hi 16 - Birbirine rı.:. ıan • e a tnc ı n rut esı mi ı: . 
d n o~ len dı'•ınc ... 0 c ... K b ,. 1 k kt • d. Bakanla· Kuru u karam e Tus· , . 
\ ye men e; l bB .... ;:aHt a,. ı o an ·o. ey \C ıp· ııenernl ığc )ul· e tılmı tır .\ betz n 24 --:ıat zarfında L 1 
r~f Sovye:u~. ~an a\ n Pet- oması ke ımclerının yakında De <':ıstrıes ge~cı alliği rcrlrletıi 1 ie c \al'lndaki ha pi haneden ser 
rn; arından c~ıdbcor~aa;nı~t~e~~~ ~a~~\~~~ı~dn~:r~t'ı)et"e a)rı'ma • V ı.ılla <Frarı a). 16 (A.\) -1 ~c:t bırakılması beklenmekte. 
bıraz gccıkmışse de. şıfrc er n meıikan bu~uk e:çisi Gcorge Fransa Cumhurlıa kanı Coıy l : .. 
\aktınde deği tirı mcsini temi· A 'en bundan sonra tertip ede- bu~un verdiği beyanatta, Dien Sanı d.ğına gore Abetz dcr-
nc mn,affak olmu tur ceği re mıkabul'erde yalmz al- Bien Phu müdafii albay Chris hal Batı .\lnıan)a)a seçecek-

A' l t l · .' k . · · k"l · ı · · k tıan de Casırie:ı'nin fmdik: mu t r. 
ı ra ~a B.aş\ekılı bu sa~e- ·o suz ıç ·ı er \erı ınesını ·arar harchc sona erince)·e .kadar gc -----------

de mcm cketının So\ vet c"sııs laştırmıctır. T'ilhakıka Hind is· 
· " " nera'liğe lcrfıini reddettiğini 

te.,kı atı hakkında g:ı' et mühim tanda i~·kınin men'i hu.:.usunda .. 1 t 
J SO\' emış •r 

\e ıkıı ar elde ettıginı haber \er kurvctli bır cereyan belirmi tir. • --·--------
mı~tır. Bundan bi~kaç giln bnce Baş- Ö L O M 

-.O- bakan. Dış lş eri Bakanı ve Kon 
gre partisi baskanı !\ebru, parti 

Fethiye ortaokul binası U)-e"crıne bır tamım göndererek, 

Fcthı)"e 16 ( \ A ) - 1 çcmiz
de )"cnı ~ .. pı an ortaoku bınası. 
bugun torcnle bızmcle aç 'mış. 
tır. 

554TL 
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alko lü ıçkı erin 'erileceği top
lantılara gitmemelerini. gitmeye 
mecbur o urlar a içkı 1tmeme
erinı rica etmı;ıti 

Hint ana.> asasında menl"ekct· 
tc ıçkının men"i derpiş o:unmus
sa da. bu kaide şimdiye kadar 
ya:nıı Bomba~', l\tadras ve An-

i dhra federal devletlerinde bil· 
yuk bir iddetle tatbik olunmus· 

Glrlt Harıya ~rafından H tuccar· 
dan, az:lke Ergir'tn eşi, İ mir tile· 
oarlarından İbrahim şınast Ercir n 
HUıeyin Erglr'ln blraderlerl, Yekta 
Fırat ve Fethl Şapçının ltayınpeder· 
ıer1, 

Lİ t:ııGııt 
umn m,ıddettenberl mUpltli oldu· ı 
ıu hastalıktan kurtuıamıyarak n!at 
etmlşUr. Cc:nlle31 17 Nlıı&n ı9Si bu 
auntü Cumartesi cunu öf;ıe naın•· ı 
Elnı müteakip Bt-_ya31t Camilndcn 
alınarak Merltezefendidal aile kab· ı 
rlstanınA defnedUectktlr. 1 

1797n. 
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önünden geçrn bir trannayla bir nraba 
atlatılmı~tır. 

---HBU 
---~ 

HBU 
Bankamız Türkiye'de 

192·1 
Yılındanberi Faaliyettedi~ 

MERKE~: AMSTERDAM 

·SERMAYE ve iHTiYAT: Florin 45.000.000 

Dahili ve Harici Banka işlerinde 
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PAtv tf.111ı·l11ou1 

1 

tur. Fı'hakika buralarda içi..; i· 
çcn!er Uç ay hapis veya büyiik 
bir para cezasına mahkum edil-
mek tehlikesine maruzdu. Bu
gün bu hareket daha da genis 

TÜRK TİCARET BANKASI : 30· seneyi aşan bi·r tecrüb.e 
" 

1 
lcmekte olup, Yeni Delhi'ye 

1 lc mi inden bahsedilmektedir. 

l 
laamafih Amerikan bliyük el· 

çisinin verdiği misalin takip e· 
di!ece:inl söylemek için vakit 
henüz pek erkendir. 

~ÜT.UNLAR ~&m~guro@~ 
•ıt<' •. @ıst~otıı:;c;m ı v o a a ""·"'AM... ... . 
~ 'efeli tartıp olçecek kadar ıti· kidçi i \e muarızı olmak isti-
1vly dal iç,nde demektir. Xcşredılcn .> or , e memleketin ancak bu 

E ALA~IEr aday li telerının dıkkatle goı- sa) ede ı:erlb eb)le<'eğine iııa. 
Şetlıet ita den 'cçirılmcsi, ahı lar iize- nı)oruz.» 

tlınıeti.ıı l!>_ do, bu defalü ısc.. rındc munakaşa ar cereyan et· 
ita aı: h .>O Ye nazaran da· mcsi de bum;n bö)le olduğu- CUMHURiYET 
tabu , .. c!ecan uyandırma ını nu go terır. l.>ıye alamet! Mıl 

Orti)or \ c di,>or ki• Jctın ne ıstcdıgını bu de\Tede 
dg- • nm 1 i~CAl\' 1\,\8\ E 

6ın t~Setiınlcrinde vatanda• daha sarahatle öğren ccğ ı. 
ısıınıeri bllstclcrin lherindek! YENi ISTANBUL 
scnt!.>e ile ~ormctni~t.i. 30 
darı el. lakın 'bir devre lklı
dird ınde tutan partiyi iktı· J> \RTici ve p RTİI.i 
l~ltetan tııa'klastırma~a. mem
lle, h te bir idare d işlktiğJ. 
ielec: de kendi ~liYlc vukua 
kad • ıt>ır idare değişıklitlıno 
sad.ı ar tesne idi ki sırf bn mak 
tala ~<'rçeklcstırmek !çln has
kar:k asta döşel1crlnden :ı., .. ı
ler. l'iandık başlarına ciltı· 

llı~le 1blr seçimi normal uy
l kr Ve her dört 6c11edc bir 
&iın~ını beklemek demokra
l~k t esabına ıararlıdır. Menı 
~ita çok hırpalanır. Gazeteci 
teke ~SlaTın intlba1an bir ger 
det •yanıyorsa. bu sene i k 
ııl'i~oolarat normal ı;cçimlero 
<1011 ruz demektir. Vatandaş 
~'ile ~nelik ~eni ilı.-tidan , o 

/ ...... <ort "••Uk ><ni muba-

Habib ı;dib Törehan bizde 
partici bulundul,'Unu, fakat 
hakikı mana i) le p:ırtili bul
manın guç olduğunu so) lıi~ or 
\e di)or ki: 

Bızim şımdi demokrasi ha· 
~atunızda en çok ınki~arını 
ıır LU. ett ğimız ey partllilerın 
çoğa ması \e partı progr:ım· 
larının ideal bir akide o arak 
b?nu tcmın edcmedibımız tak 
dırde Partıler arasında yer \'C 
fıkır değiştirenler hıç ek~ıl· 
meycce~ \e Partili o~manın 
gal'elen a~l:ışı,:nıı~acaktır. Hal 
buki ~imdı memleketin takip 
ettiği ıç ı;e dı:ı polltıkada sc
yırci dc.ıl, onun )a hakiki 
)ardımcın :ı.ahut da dddi ten 

R. 1 eıeı., ı...,.nf'. darlıgı 
nnınasebeti) l e di)or lfü 

«Bır hususi müesse e. bir 
g~ıete, bir matbaa, bir fab· 
rıka kendine lfızım olan scy· 
len kırıp sarıp getirebildiği 
halde biltiın Türkiye ticaret 
A'cmı, Tıcarct Bakanlığı, tüc· 
car bır!ıkleri, Ticaret Odaları 
bu bir f.nsanının kırk yıl ha· 
tırı olan kah\'e onünde neden 
fıcik kalı)oılar? 

\ fıni herk~e k:ıhve getir
mek imkfını verııse acaba her 
kes ılcride de ı:eleceğini bil
diği \e bu malı saklıyarak es· 
kıtmek \'e kalitesini dli~rmek 
bahasına alabildi~ine kahve 
mı ithal eder? 

llilborum, bu da halledi· 
lecek. Lllkin neden bilmem, 
biz, meseleleri hld sekle sok· 
madan balletmeğe yanasmı)o· 
ruz.ı. 

FINDIKLI AJANSI 
hiz.met; e girdi. ı· 
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VATAN 

SEÇiM ARiFESiNDE BURSA: 

urm.ibey'de~ideal bir 
Alem buldum 1 Çevirenin sorumluluğu 

Yazan : BURHAN ARPAD 

Yapı ve Kredi Bankası burada bir ~ube açarak iktısadl 
akıncılık vazifesini üstüne almıştl r 

G cmlıkten ya nıı on daki-
ka ık bır )Oldan sonra 

Umurbc)e 'aıı orsu:ıuz. Cmı:
mı o'ç{i ere gorc burası Gem
] k ın maha f' 1 g,bı bır "Y, • 
He gun > tiı.; erce Cm:ı·il ~ ı 
Gemlık c ıner. Hafüu t h ın. 
katte t:murb~. kc'lıl ıe mah
.sus \ e tamamı) c m ı "'· bır 
ilemdır. Buradakı lı • bın va
tanda ın çoğu okuma. yazmaı: 
bı ır. Bi gi, tcknık \ c mcdrr:ı
yet namına ge'cn n r ı) ı ."~ i 
:kabul ctmeğe tr ncdır. Fakat 
bır taraftan da kemlı ı ı :ın a
nelerıne dort e e sarumırtır. 
Umuı:be~', ıçki ıçme •ı ve ku~ 
mar O) namağı mc1 '•1·) et dıyc 
kabul e!meı. Umurl:ıe) 'de ıçki 
satı maz. kah\e erın:ie <ı~un 
o) nanmaz. Asırlard..ıcberı sü
zti up ge en J~ ı mı lı kıymetler, 
mı i sanat .an'aneleri burııda 
halô can ı bir ~eki de ya5ıyoı·
Zamanına gore çok ıdealist bir 
insan olması lazım ge:en U
murbcy'in ruhu kb)e hakim 
:kalmıştır. Cumhurreısi Celal 
Ba)ar'm UmurbC)'dc doğmuş 
oması, ko)un şahsıyetıne )e
Ih 'e i)i bir miına katmıı;tır. 

Umurbey, Ywıan işg:ı'i ıa
manında büyük ıstıraplar çek· 
mıştır. O sıra'ard:ı Manchester 
Guardian. gnzetes1 namına mcm 
lekctımıze gelen meshur tarih 
a ımi profcstir Arnold Toyn
bee, bır Kızıla) ekibı)le be
raber kliylin ımdadına kosmus, 
o zamandanberi Umurbe)·'e de· 
rın bir se\g1 ile- bağı ka'mış. 
tır. l\lemleketımizi son zıyarc
t.nde de Umurbey'e gitmeği 
ihma• etmemistır. 

1946 seçim'erinde Umurbey· 
lilt:r tam bir tesanüt halinde 
demokrası ruhunu mudafaa et
mis'er, kanaatleri uğruna her 

YAZAN: 

A. E. Y. 

•• 
i kcnce 'e ukubet! goze ala
rak ke)fı ıdare 11e çarpışmıs
lardır. Bugün de Umurbey 
) Uzde ) üı Demokrat Partilidir. 
Bu bir ık, bir baskının değı', 
kô)de mc\cut ı;nUsbet \e zın
de tesanüdün mabsu.udUı;. 

yapı ve Kredi Bankası, U-
murbe~'in husu iyetlerinl 

pek f) i kavramış, Türkiyenln 
bir ko)iinde kurulan ilk banka 
ajansını 9 eylQI 1953 tc Umur
be) ·de açmıştır. Bankanın mu
dürü İbrahım Kaner, burası 
için hazırlanan akıncılık vazi
fesinin icap:arına göre seçi:
miştir. 

Umur'bey'dcki Yapı ve 1\re
dl Bankası ajansı, iki istika
mette kô) e rehber,ik cdi) or. 
Bunlardan birincisi Umur· 
bcy'in ba·s ıca mahsulü olan 
zeytınle allikalıdır. Banka 
bir ze)tin mütehassısını 
zc) tinlerin daha h i ve 
daha temiz \'e zarif bir 
surette ambalAj edi:mesınin \e 
satı"masının ) o::nrını göster
mek üz.ere Umurbey'c )Olla
mıstır. Yapı'an etütten btitün 
Marmara havzasındaki sofra 
ze~ tıncilili tamamıyle istifade 
edecektır. 

İkinci faaliyet sahası. ha:ıcı-
1ık \e işlemccilıktır. Eski ev 
sanatları Umurbey'dc zaten ö • 
memiştlı'. çalışkan Umurbey 
kadınları, e~de kouı yetiştiri
~ or!ar. Bundan iplik çeltiyor-

SİNEMA TENKİDLERİ 
Attilô İLHAN 

Jar, bizzat bo) il) orlar. gü\ ey i
çın tütün. saat. para kf'sc ı gıbı 
SC> ler \'e bi hassa nefis ve ın· ı 
ce oyalar ) apıyor'ar. Yapı \e ı 
Kredi. <'Ski Turk iş emecı ık 
brneklerinın en kı)·metU ve 1 
an'ayış ı bir mut~ha sı ı 'o 'l 
profesör Kenan Özbcl'ı Umıır-1 
b'y'e yo'lamış ve ha ıcılık 'e 
iş emcci'ik kursları tertip <:t
mı§tir. llk kurs:arda 40 ta:c~c 
\'ark~n. şimdı a tmısa çıknıw 
tır. Oğrenenlere tezgah 'ieı·ıli
) or. Doğrudan do~ruy a kö) de 
haıırlanan bu tczgnhlar üze
rinde )akında Umur:,ey ka'i· 
tesi diye pi:)asad.ı tanınacak 
ve Turk halıcı ığıııda b r inkı
lap adımı teşki: edecek halılar 
yapıiı) or. Örnekl,ri ve renkle
ri profesıır Özbel bUy Uk bir 
C\'gi \"e itına i e haıır'ı\Or. 

Oy acılık da ) enı bir safhaya 
gırmlştır. 

B ursa \e eharına seçim mli-
nasebeti) le gitlım. Mak

sadım. particılık 'az.i) etini yok 
lamaktı. Bu yazımda parti ihti
laf.nnna dair hiç bırsey bul
mayacaksınız,· çunkU Umur
bey 'de böyle bir ihti:llf yoktur. 
Büttin halk; hükümctin tuttu
~u yo'u desteklemekte. irticaa, 
hurafe'ere, sofsatala,a knrşı 

basiretli bulunmakta ve alii
ka'.annı mi.ısbet i. erin Uıcri
ne toplamakta beraberdir. ~·a
kat bir gazetede havadis kıy
meti ta§ıyan şey, yalnız ihtilfıf
ların, kavgaların, uygunsuzluk
lann hikayesi mi? Bir seçim 
mücadelesi deuesinde Umur· 
bey'in vekar ı, metin, zinde 
halinde iç açacak. bi inmesin
de değer goru:ecck taraflar 
çok değil mı? 

Be~ yıla yakın bir aradan son-
ı·a kitap ya~ ınının ve he'e 

tercume kıtap yayınının şu 
son günlerde yeniden hız'annıa 
sı. bu ıne\'tu üzerın;le durmayı 
gcrektıri~or. 

On yı• önceki tercüme hare 
kctındc de. şu son gılnl<'rde 
bıı cicn hızlanan tercüme fae.ı· 
y etınde de "Öze çarpan öze 'ik 
:ı) nıdır Her ne baha<ı'la o ur
sa o!5un, her kimden \·e "e c
ki'de o ursa olsun. y1bancı !:>ir 
~azarın ~u vcy a bu cs{'rıo;i Tiirk 
çc) c aktarmak \ c 'fiirk harf rri 
ı c basılmış olarak oim~ucuya 
bır an önce sunmak. 

Ya~ıne\ crımizde ticaret 
şan !arını elene) en scl'maye sa
hiplerinı, meden ı dünyadaki 
nıe:ılekda ları i e hiç bir bakım 
dan kıyaslayamayız. Batı dlin
l a:ımdaki yny ınevı sahiplen ve 
)a müdürleri, bel:i bir dünya 
görtlşiıne, sağ·am bir kü ttire 
sahıp ,.e yabancı dı'!erdc:ı bır 
k:ıçını bılen bır nevi kültilr o
torite'erıdir. Escrinı ba.:ıacağı 
yazarı seçerken. bu ışe yatıra· 
cağı sermayenın i~:ctme imkan 
arını gcizönünde tuttuğu nis-

bette. o müellüin, müe ifin o 
escrinın kendi yayıııe\inin ana 
pren ıp'eri ile yakınlık derecesi 
üzerinde de titizlik c durur. Su 
''e) a bu fikri goı iış şu ve) a 
bu sanat ,·e felsefe oze''iği l'e 
tanınmış bır yayınevlnin bu 
göruı;e ~üzdc yUz zıt bir yayım 
~ aptığı ı:örUlmez. Bö:,: le olun
ca da oku~ ucu c,·,•e'fı ya) ıne· 
\ ıne gü\ enır. O ~ a) ıne\'inin 
~eni bır kıtabını a'ırkcn önce
den bir hlikmli ''aı dır. 

Normal şart ar a'tında çe\l· 
renden bek enilen $C) !er, çev.r 
lll<' :ı-.ıptığı ~abancı dile ve ana 
dılıne hakim o masıdır. Buna, 
çe\iren e milf','if arasında bir 
nevi ruh bir iğınin mevcut ol
ması şartını da i'fıve edebılırız. 
Nihayet çe~ iı•enln ana dilinde 
:ya~ ınlanacak o':ın o c.:ıeri ken· 
dl inin değıl, mUe lıfın yazdığı 
nı unutmamasını. onun üstübu 
na ihanete hakkı olmadığını 
hatır'amasını da istlyebillrız . 

Hemen hemen aynı içtimai 
ge'i meteri kaydetmış \'e a) nı 
klittür dUnyasına mensup mıl
:etter arh\nda yapılacak çevir 
nıe erde. çevırenln butün so
ru ınl ıı l ıığu bö) lece dıı \e üslfıp 
Jıususiyetlerıne ınhısar eder. 
Am:ı jçtinıai geli5melcrl arasın 
da derin farklar bu'unan \'C 
he'e ll) rı ayrı kü'tür a:cm'.cri
ne mensup cemi} etler arasın
da yapılacak tercümelerde, çe-

- \'ircnin sorumlu.uğu. bu dil ve 
us Cıp hususb etlerinden çok i· 
lerbe geçer Seçilecek yazarın 
çcHı'cceğı dıli konıı5an sosyal 
topluma yapacağı mUsbct 'e:vı 
mcrfı te ır:eri önceden hesap· 
:nmak da çevirenin sorumluluk 
pa) ına dli.cr. 
rurki~edc geniş 5'çüde i!k 

tercUme faalıyetlnin baş-
1' ng-ı-; yılları sa~abıleceğimiz 
l!l43 den bu ~ana yukarıda be
'ırttığimıı sorum:uluk bakımın 
dan {.'Cvlrenın durumunda hiç 
bır değ15ik'ık olmamı tır. Ya
) ıne\ :erınin se\ b e.:ıi de. geniş 
okuyucu kütlesinin kültür an
la) ıı\'ı ela a~nıdır. O tarihten 
bu ~ana sa)ısı arttığında hiç 
şüphemiz bulunmayan diploma 
Jı müne\'\ crın bu i tere atiıka 
derece:ıinde de bir farklılaşma 
gôrUlmemi5tir. Şu halde çe,i
ren. a> nı buyük sorumlulukla, 
on· ) ıl önce o'duğu gıbı karsı 
karıııyadır. Yay ıne~ lnın ticari 
kavra~ ı.ının dısına çıkmasını 
bilmek. Tilrk kUltUrilnc fayda
lı o acak ılerı 'c se\ iyeli eser
lerı seçip tiıbie kabul ettırmeR, 
) abnncı yazarları Türk diline 
kazandıracak •Çe\•ircnıı lere 
d{ışıncktedlr. 

Gü~. fakat ~ercili bir vaz.i
fe. 

Burhan ARPAD 

Düııkü Cocuk 

Bizde bö) 'c ya) ıne\·lerl ~ok· 
tur dcmıye im ama, •\·ardır• 
iddıasını savunmak da imkan
sızdır. Durum bö;ı; 'c o unca, 
) abancı mtie lıflerin eserlerini 
Türkçede ya~ ınlamak soru:n'u
luğu, bUtiln ağır'ığı~ 'e çevire· 
nın omuı arına ;ı;iık cnmekte· 
dır. Hele. yabancı dilden ç~v
ı·ıleeck e erıerın. veni soşyat 
ge'i~mc er iç.nde bora'ayan 
cemi) eller içın taşıdıgı buyiik 
öneını gözontindc bulundurur
sak, bu sorum'ulugun ağırlığı, 
çe\irenın omuzlarını çökcrte-
cek kadar ağırıa.acaktır. 

------~--------~------------------~-----------~ 
Vitaminli sigaralcır 

~ Tütünün akciğer . S.anscr·ne 
•Boro Yutrntu• - Jody Hol· 'ida;ı;'ın ibescrt, içli 'e doku- sebep olduğu hakkında ileri su 
Jıd:ıy, nroderlct< Cra" tord n naklı kompoı·s) onu kolay ko- rü en mütaliııılar uzerine Stei-
' Jllbm lloldl'n ·ın rrliWr G"°r- ır. ,r cukor ıd:m lııdr coıumbla Iay akıldan Çıkacak gib. de6 1. ner adında h\ ıçrC'li b r müte- FIKİ/l YE $İkAYET,ERI . . -lmabına teHrdlklrrı bir Ame- Bu iki ıinenin yanında Wıl- ha sıs c ddi tclk klerdc bıı;un
rl.kan rıımı ·ATLA • liam Holden bira~ sonük kal- mu) 'ie \'İtam nlı sıgaralar )ap-

cıırson Canin' n a) nı isimli mış. F lm. faydalı ''e güzel rnağa mm affak olmuştur. Bu 
Dinleyen ve derleyen : AHMET REtlY. NOYAN . 

bir :fı nıdir. Gerek sinema ·le, · l d t ı l t' d O) unundan be) az perdeye sıgara ar a u un eı:ze ın en 
aktarılan bu fılmde esas iti- gerek hayatım zın umumi me- hiç bir şey k:ı!ibetmemekle. za
bar l le .\merikan içt maı btin seleleriyle ilgili herkes zc\'k- rarlı hassası kalmamakta imiş. 
)esine oıt bazı m<' eleler 'e le se)r~:;__ Amerıkalı'cır bu keşfe büyük\ 
up:er bah konusu ediliyor alaka go.:ıtcrıni~ıeı· 'c tecrübe-

iktisat ve Ticaret Vekaletinin 
nazan dikkatine 

' e :;erılilor. Eser. umuml ha- Hürriyet Anahtarı lcrc ba§lamışlardır. Kôylerlmizin çoğunun susuz·• >'on ,.c garlarda calısanlar bile 
''asıy a. son ?.imanların i~ a-~ - -- ~ - _. Einstein'in dalgınlığı luktan sıkıntı çektiklerini gören 

1 
ıcabında ll3tların Jıer tarafında 

damı tıp n )er yor. Daha çok •Turu The Kry sorıır. _, ı-on- Büyuk alim Einstein çok dal hUkilnıetinıız her sene nıılyon- her işdc kullanı mal:ta<'lır. A~ır 1 
'\e daha çabuk :kazanmak iç n ne :uıuhrıı, Terrııre l\l orcan'ın gındır. d.ılgınlıt:ı iıdela atalar !arca lira \ererek su ihtiyaç'arı-ı \e mes'uli)etli iş gören ve da-
kanunları hiçe sa) an, ahlak reJıso: J.ıck ı.re idaresinde J. sözU halini almıştır. Einstein nı sağl:ı akındır. Bunlardan baş ima üst. baş: arı kirlenen, yıp-
'kaıdclenne aldırmayan, her şe :;:;-::: :!~~~~ı~;~~n~~uoı~,~~; geçende New Yorkta tram\•aya ka I1 er Bankası da şehir ve ka- ranan per onclln ıntisa\'J muao-
) ı satın alab Iır bır meta o a- mmı • s.rn.n:. bınmıs. gazete ·ni okuduktan saba arımı:ıın birçoğunun su yol me!c)e ttıbl tutuıma:arı liııım-
rak gören bu ıs adamı t p n·n sonra göıluğlinü ) anındaki bos !arını ) aptırmaktadır. Resmi ve dır. 
-~meı ıka'nın kuruluşundaki İn~ıliz. rejisörü Jack Lee'yi ) ere bırakmıştır. hususi sıhhı müesse er, fab,·ıka De\ 'etin rır teşckkülll o'an 
prensıp 'e ga~elcıc ne dere- •İ'iıhlann int kamı• is:mli Bır müddet sonra gö:zlüğü tek \e ıma•athane'er, dUkkAnlar ve Denızyol'arında çalısanlarla ka-
cc ay kırı 'c a) rı o.duğunu gö:. eseriyle tanıdık. Bu ikınci e- rar takmak iste) nce bıraktığı mesken'cr ve saire için getlrı'<',ı rada gene devlet hesabına iş sö-
termeye çalış yor. Bu isi iki seri de birincısi g~bı macCTa )·erde bulamamı tır. BiıyUk A- su .boruları için mılyon.ar sarrc- ren d<'mıryolcu'ar arasında bir 
taraflı O)na) ar .. k. ~:ıni hem ıç konularını beşeıı bır hava ıle 1 lim dalgın dalgın etrafına ba- dılmcktcdir. fark gözetılnu)erek avni haklar 
1.üDaı; hem be erı man:ıJa iş· ışleıneyo çalı ı) or. Ya~nız . ~c karken bir genç kız gözlüğü u- Karabiık fabrikasında döküm dan istifade ettirilmeleri ''erin· 
ley erek. )apı~or. B r )andan var, bu ık ncı. eser, bırincıs~~ ı.atmıştır. Einstein goz!Uğü a- ha inde ~apılan su boru'arı menı de bir iş o'ur. l\Itinakalat. 0Veka-
bu t pleT n ıçtimai durum arı- den daha del'lı tGplu, daha ol lırken: le ketin ihti) acını karsı.ayamadı- !etinin bu hususları temin ede-
ını 'e faal')eller nı seHedH- çQliı \e bilhnssa daha gerçek _ Te~ckkür ederim l\Iatma- ğı gibi gerek kôr'erin \e gerek ccğıni ümit ederi'&. 
iken Obi.lr ' ndan husu i ha H ·5 k u-r • clı1'er 'Cr'erin suları için lüzum. ~ • • 

J - \'e samımı. apı ıcn çı ·an " zcl, çok n, zik iniz. Adınız ne- 6 
" B y g-1 le d 

Vatlarlnı 'e iç dün"alarını kar k d B' b ü k d lu ga:vaniı.ll çekme boru ar bu e O U ev nme cııresı-" ·a ın var. ıı. u ç ·a ının dir? diye sormuştur. Genç kız 
~ımızda ooruyor ve bır fıkir hayatla yenıden karşılaşınala- şu cevabı vermiştir: Cabrikada yapılmadığından ha- nin hali 
edinebı iyoruı. Bu bakımdan rını. lntıbaka çalışmalarını. - Clara Einstein ... Beni ta- riçtcn getiri'nıektedir. lkr sene 
senaryo rnu,·azenclı tertiplcn- karşılaştıkları güçlUkleri, var- nımadın mı b:ıba? mı yoıılarca liramııın ecneb! 
m·ştir d yebil r ı. Eser, pıyes- dıkları nefceler· rn ·bo 'Unca • ıneın:ekct'erc gitmesine, dci\i:ı 
ten aktarı'mış olduğu için. bir seyr<'diyor~z. B~ i;.kan~eıten Pamuk yiyecekmişiz r ıkıntısma sebep olan bu \'az.i-
çok sahneleri rf'Jısbr. temposu bakıldı mı f.lm beşeTJdir. Hat Pamuk yakında gıda olarak yetin ortadan ka'dırılması için 
hızlı )'<'r deği tirmclerle hare ta isterseniz. ıçtimaıdir de. Zi kullanılacakmış ... Bunu l\!ı.:ıır Karabük fabrikasının te\'sl ve 
ket end ı mek ı tem ş. Kısmeo ra. cezac\ nden çıktıktan son Tanm Bakanlığı mütehnssı la ıs' ah edi'crek lüzumlu bütün 
ba ıırmıs da. Ö)le k·. mühim ra. cemi)etle cezalı ferd·n kar nndan Dr. Fu .. diılazizl haber boru'ıırın burada :ı-aptırı'ma ı 
b r sahne o) unu olan ·Dünkü ılaşmasına ait me e'eleri e. ,·eriyor. Dr. Puat uıuıı araşlır çok fa~da!ı ve isabetli bir iş o-
Çocuka muhim b r sınema c- line almaktadır. Reji or ve se ma ,.e tecriıbelerden sonra pa Iacaktır. 
seri de olmuş. İşlediği muhte- nar)O yazarı Uç blkAye)i ba- muk tohumundan b'r nevi un Devlet Demiryolları me-
'a guıonCınde tutu ur a bu e- c-arı ı lr şekilde, skeç tanına elde etmeğe mu\affak olmuş- murlarının dilekleri 
se •• mutlaka gormek .:ızımd.r gıtmeksızın ıı~ nı çerçc\'e içe- tur. Bu unda buğday ununa 
denebılir. r s nde topla)orak anlatabıl- ni betle fazla miktnrda pro- 1 - Bir iş y<'rınde top'u bir 
Knldı kı. muhtc\·an·n sıh- mislerdir. D:ıha ilk resimler- tein bulnmaktadır. Protc'n de halde çalışmayıp müteferrik nıa 

hal'i \e sağlam olu unun ya- den itibaren üç kadının ta- en kuvvetli bc.:ıleyici madde- h"'lrl'de \'C baz;; n .-e~yar olar;;:k 
ıusıTa fılm ga~et ku\Ve li o- deri ve macerası bizi il:;:ilen- lerdendir. ı vazı{e gören dcmiryo !arı perso. 
)Uncular taraf ndan oynanı- dıriyor. Onları scvıyor ve ha- Yeni unla ekmek yapılmış ne ine evvelce a·y'ık'arından baş 
yor, ba~:ırıyla ıcmsıl ed liyor ~atla kaynasmalarını. mesut ol \e lezzetinin çok ıyi olduğu gö ka n:ıuanen miktar ia~c bedclı 
,.e götiıruluyor. 0) uncu ı.r O)- malarını istiyoruz. Bu rejisö· ru'ıniiştür. Bu un pasta ve- \'erılı:ken sonradan ka:dırı'mış-
:rıadıklan ~ahıs arın b iee de- rün kadınlarını tespit eder- saire ımal"nde de kullanılmış tı.r'. Sı.mdl ya'nız toplu yer erde-
;risinc girm ~ıer. kını olduk'a- kcn. s'yah _ beyaz'.arını te.kil tır. İşin en mühim tarafı pa- kı ı çıl~re yemek ven nıektedır. 
rını \e neden bo) le ~ a~adık- cd<'rken. niha~ et hareketi tak ~~k unun.un buğday unundan H.at.bukı DenıZ) ~lla_rı İ~aresı bu 
larını, neden bo} le konu tuk- s nı cdeTken go~terdiği tit:zlı- yuıde cllı derecesinde ucuz 1 gıbı ınlist.Ahdcm ennc ıaşe mas-
larını anlamış ar Broderı-:k e de işaret etrncmıı gerekir. olmasıdır. raf• dıye muayyen bir para öde-
Cra~ ford me elli ıakd·re de- Oyuncular ing lız fılmler ndtı mektcdır. 
fer bl-:- o• unlukl.ı muanen daima rast'adığunıı anlayış ·,·e «Telotoğraf,,ın mucidi 2 - Demiryol İdaresi CV\'elcc 
bır ış ad mı t p n canlandı- sez ş iç nde O) nuyorlar. Bu btitiın inUstahdemlerıne her sc-
Tl)Or ı;c h s eıt meden bu ti- f ım de ze\k e e)redilcbile- öldü ne a} akkabı ,·erirken simdi :>al-
p· ) ere em or. Hele Judy Hol cek bır _!!!.mdir. nıı bır kısmına venyor. Denız-

Summit (New Jersey) 16 (A. yol'arı i c but.ün p<'rsonc'ınln 
Churchill ve Mussolini 1 Meriç nehrinin ıslahı A.) - Yazı. resım \e foto raf- ayakkabı ihtı~açlarını her :n: te· 
arasında~i mektuplar Aııadoıo AJıınsı farın uzak me afelcre telle nak· nıın etmcktcdır. 

. Atına 16 - Yunan Basbakanı lini sağlı)an telotoğraf adında- 3 - Gene Dcmiryol İdaresi 
~lilano 16 <AP.) - ital)a nın Mareşal Papagos bugUn bir de- kı aletin mucidı G~orge Steclc bir kı ını müstahdem erıne ikı 

t n buyuk haffalık mccm~a'arın- meçte bulunarak Yunan hllku- Tüfany uzun bil" hastalıktan ~enede, bır takımına dort sene
dan o an Oggı. dünku nus.hasın· metınln, l\1eı·iç nehrinin ıslahı sonra dün akşam blmfiştür. T'if- de palto \'ermektedir. Denııyol-
da 2elecek haftadan .. i.tıbarcn )olundaki çaıısmatara derhal fnııy 83 ~aşında ıiui. ları İdaresi bütün memur \e iş· 
Churchı; ılc Mu solını nın teati bas'arna)a karar vermiş olduğu· Şarlo, 65 yaşında çilcrıne \'crdıği paltonun miadı-
cttlklerl m ktup arı ne~redecc- nu bıldirmiştir. nı iki sene o ::ırak kabul etnılş-
ğı~ı açıklımı tır. ?ılareıaı Papagos Yunan hü- Cor .. ier (İs,•içrel 16 CA A) - tıı. Vakıa Dcmiı"o!ları İdarc~i 

Jktnci Duma Jfarbi başladı~ı kUmetinın bu kararının. dost Charlie Chap:ın, bugün 65 lncı palto arı ıkı türlu kuma5tan ver 
ıaman D;ıçe le kend ı arasın· Tilrk hukumctıne de bildirilnuş > ıldonUmünü kut amı tır. Aktôr mckte, şayak tan olanının miadı
da teati ea ldı nı Miıa ('dılen olduğunu be) anla, alınacak cc· ı e karısı ) ıld6n~mü~U e\lcrın- nın iki sene, dığerinin dört se-

'·t , h ı.:ın .ı 
1 

., , Bac ,·abın tatmın edıci o'acağı \ e bu ı de ve ga) et sakın bır şekılde ne o duğunu bı dirmektf'dir. Hal 
nıe,. up ar n •••• z . : suret'e her iki memleket ara- geçirme'ktedirler. Chaplın aıle- bukı demın o' al'ında çalısan me 
bakanı Churchı • ı mektu!) a sındaki işbirliğini d:ıha da sı· ı ~inin fotoğraflarının çekılmesı mur ve miıstahdem'erin ~·aptık
rın s .. htc o duğunu ıddıa et mı;- kı astırm:ığa ) ardım cdeccğl için gaı.ct<' fotoğrafçılarırıın PVf' an is ltıbarb e rekdiğerlerin
tJ mlıta'aasını s'rdelmıştir. girmesıne müsaade edılmıştır. den pek farkları yoktur. 1stas-

Be) oğlundaki E' lenmc daire
sı guz.cl bir bira ise de bek eme 
) er'cı·ı dar o'duğu i\ın ihtiyacı 
11\\ ıkıylc l::arşılnmanıakıadır. Her 
gün birçok çiftın evlenmclerı
niıı yapıldığı bu ~ere gelen da
\'et i'cr uzun uman a~ akta ve 
sıkışık \ aııyette k:ılıyor'ar. Her 
ne kadar a ağıda dügün ve ni· 
~an arın ) apı'dıgı bır salon var
sa da bura ını Belediyeden ki
ralayan kinısr gündiiz nıknh için 
gelecek davet'i erı orada oturt-

1 mak ıstf.'yen erden çok faz'a pa
ra a•ması ~ lıziinden bunu her
kes ) apaını~·or. Binnetıce yuka· 
rısı ızdihaından durulamaz bir 
hale geliyor. tıüğiin \ c nışanlar 
gece yapılclıt\ı içın bu asağıki 
a on gündıiz'eri ekscri)a bi>~

tur. l\li afırlcrıni orada otu~t
mak arzu edrıı rrc ve yahut ;: •n 
dı'ık'crinden orada bekleme'< is
te~ enlerf.' kır:ıcının Be'edıy nı~ 
takdır edeceği ucuı bir tanfe 
Uzerlnden içecek ve ycnrcck , y 
er satma ı hem yukarıdaki üzJ 

cü vaziyeti sıdcrccek. 'c h~m 
de da\et edenler mı•afiı eruıi 
avııktıı l:ıckletmemı~ o'acaklar
dır. 

Bu işin dJıene konııln ;ı, nı 
Be cdi~ e reısımizden rica ede-
riı. 

Devlet Demiryolları U. 

Müdürlüğünün nazarı 

dikkatine 

Ta ratarda bilhassa ara fatac;
ı ontarın etrafı \e )Ol knvşak 
} er!erı çok çanıur;udur. Burala. 
rını beledıye'eı in 'e\"a 'ıla}Ct
lerin ıs'ah elme'erını bek cm"k 
ten he idarece ) aotırı'ması ıs
tas) on'arın tcmızliğinı sağlıl a
rıık ,.c yo cu arı memnun bıra. 
kacaktır. Teminini rica ederit. 

·&ENERAl ·A·ti FUAT CE8ESOY~ 
• • 'I'! ,,. M. - .. .. . ' 1 .. , ... : ... 
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a~a'nın 
------------------- ~ 
«Kızılordudan korkulacak bir şey yoktur. Halil Paıa bu orduya kur1'1oJ 

tayin edilmiş» gibi şayialar sıkcmlarak Azerbaycanlıların mukaverrıe~ 
ni kırmağcı scılışıyorlardı. Halil Paşa bu şayiaların isyüzünü öğrtı1rn~rmı 

L _____ _ 
H \LiL PAŞ İLE J\IUSTAF.\ 
K~M~I. PAŞA AR.\SIXDAliİ 
l\IÜLAKAT. 

Ha il Paşanın Ankaraya ka· 
dar olan scj aha tının ne 

~eki'de geçtiğını biliyordum. 
l)areket ermi yakından takip 
ctmistım. Acaba bundan sonra 
neler olmuştu? P:ı a. ricam ü
zerıne bun.arı da anlattı: 

- Ta\ ı;ıycniı Uzcrıne Sıvasa 
hareket t:tmistım. Sn·as eh a
rında bulunan Ilıca mc\ kimden 
1\Iu tafa Kema Paşa) a mın asa 
lalımızı bı dir liğ,mızdea pa a 
'e :ırkada arı bizı orada bi.huk 
bir scvınç \C sev"ı i e karşı -
dılar. He\ eti tem~iııye b.n:ı
sında yedı sekiz gun kadar 
m.sahr ka'dım. Bu sır:ı·:ıı.ta 
Mustafa Kemal Pafa benim tı
mir cephesı nli,'i kumand n
lıgını iizerime almamı dü1•.\rı
milştli. Fakat o tarih erde A· 
nadolu ile şeklen olsun an':ıs· 
mış görlinen Ali Rııa Pa5a 
hükümctine mUşkülfıt çıkarma· 
mak maksadiv c bundan vazgeç 
mişti. Mustafa Kenıa. Paşa ba
na a~ nen şunları so:ı emişti: 

·Senden Şark taraflarında 
istıfade etmek ısterıı:. Mese il 
Bol e\ iklerle aramızda :ı ol aç
mak \e bu surct'e ir.!ibatı t('· 
nıin etmek. sonra Bo'şc\•ikler· 
den siliıtı, cephane ve paraca 
yardım gormck, Siz mütareke 
den ene! Karkas'aı da ordu a
rımız.la harf'kct ~ apmıstınız. 
O uınıanlarda Bolşe\lklcri ).a
kından tanımıştınız. Rınaena· 
le) h bu taraf nrdan Anacloluya 
yapacağınız yardım. diğer ta· 
raflarclan yapacağınızdan daha 
kıy metil o'al'aklır. Bu vaıifeyl 
üzermize ıılır anıı, Şark \\ıı..iyc
tı hakkında hem hizı tem ir e
der. mm affak olduğumız tak· 
dırcle lıcm d<' bir çok ~ardım-

KOLAY VE PRATİK BİR 
GÜZELLiK MÜSTAHZAR! 

' Krem]i 

Tuvalet Sabunu 

/ 

Cildinizi besler, korur, 
yumuşatır,tazeleştirir 

ve güzelleştirir. 

Ordunun Mc Carthy' yi 

ithamı 

üzere Baku'dan ayrılmıştı. 

lar temin edebılırsiniı.n Mus
tafa Kemal Paşanın teklif ey
ledıği vazife~ i tereddütsüz ka· 
bul ettim. \ 

HALiL PA.ŞA~IN 
1'EXİ Y.\Zİn~st 

Ha:ıı Pa~a) a şu suali de sor
muştum: 

- Sn·asta yeni \'azifeniz hak 
kında Mustafa Kcmııl Paııa ıle 
ltonuştuktan sonı a Şarktan 
memleketimızc mlihim )ardım 
Jar gelebı'eceğıne ıhtimaı \ erı
) or muydunuz? 

- Memleketimiz ab'uka al
tına a'ır.mıştı. Sabık müttefık
lerimiz mağlfıp \"C perişan bır 
halde bulunuyorlardı. Bunlar· 
dan yardım umidi kalmamıştı. 
Şu halele Şaı·ktıın ba~ka hır is
tikametten yardım bek'iycmez 
dik. Bolşevik er prensipleri i
tibari)1e kapita:iz.mln a'cyhln· 
de idi!er. Biz ise başta 1 ngllız
ler o~nıak üzere büliin cnıper
) a'ist illeme karsı mücade'e 
edı> orduk. Bolşe\ ikler için biz 
den tabii müttefik tasavvul' o
lunamazdı. Bizim empen alıst· 
lcrle çarpısmamız ve mu\•affak 
olmamız. istikbalde Orta 'e 
hatta bütün As> a İslim Iı'emi 
için hiç ~ilphc iz bir nümune 
teşki' edecekti. Bu lıUrrl~ct ve 
istıkUıl hareket'cri birlese bir· 
leşe nıhayet Bol5eviklerin ga 
ye· erine )arıyacak 'e knpitallz: 
mı ) ıkmaga hizmet edecc.k ha
reket' erdi. işte bu fikirlerden 
mlılhcın o'arak \e limite Sı· 
vastıın Erzurum ,.e oradan da 
Bakuya hareket etmistik. 

If.r\LİI. PAS\ n,\f\t) DA:\ 
.A \'RILJ\'Olt 

Halıl Paşa Erzurumda Şark 
cephcsı karargahında misa· 

TIY A TROLAR -ı 
* "ı llllt 1 h \TIWSU llR\-'1 KIS· 

!111 - Paurıeat•den başka her ı:ıw.: 

2ı de, Ptıtar mıı.tlnc 15.30 da SOK \K· 
'.l' \ • Ya:ı:an. Elmcr nıcc. TClrtçbl: 
Asude Zeybcl:oğıu - Tel: 42157. * ŞEJIİlt ·rh"ATllOSU KU~U!D l 
Klıs.ı.tı - Snlı'dan oa;ıtıı. ber ı:ote 
zı de, Pazar ı;unduz 15.:ıo da. ım::-
1.EK ıusım~ KISK \S ~·uCı • Ya
zan: Louls \'erncull. Türlr.~w: Bur
hıı.n Pclek - Tel: 404D:l. 

* SEHİn TİYAIROSU &;\lf~ösc 
llUl.ÜMÜ - Prrşcmbc, Cumartetl 
'Ve Pazar uat 2ı de, •yrıca Paııar 
15.30 da ı',\ L1 Kız - Yar.ıın • Jacqu
cs Devaı. Tllrkçrsı. İhsan Boran. * GE..Sl,;LJK '.Ih ,\Tno lı - 110· 
\"l:'.K l' OLU - Komedi 3 penle • Ya
zan: A. A. MUne - Türıtçcst: M. Ba
rıan - Sa!:ıneu tornn: Avni Dllllgll. 
61111, Çarşamba ıuare 20.:ıo: Çar am
ba mnune lG.30 - EınlnOnu ö:rencı 
Lolı:Bllndc. 

fir cdi mı~. fakat J{l 
bckir Paşa teftise çı 
~u için kendısi} ,ego sı 
ti. 1919 ) ı'ının soıt Jı 
Cenubi Kafkasy ada 
kiı ata ıı~ramıs ve n 
kü) a varını tı. Bu $'· 

ni Nuri Paşanın Da 
duğu haberinı a rıııştı 
~a Bakfıyu ı;öyle an 3 

- Bakuyu tcrkctt 
ten itibaren oraların 
değişmış buldum 
mem cket heniız So' 
memişlı. Fakat )e~ 
ha) 1i fazla o'an uatO 
nin mlihim kısmı 13o 
rilmi~ i. l\Iıl i vc.ııı 
kumetin cıinde , 5 
edecek kuv\'et ) oktıı 
gelecek bir teca,.uıc0• 
racak bir \'aziycıtc 
Derbendin şimalinde 
inci Kıııl orduların ş 

1 hnttı l>oyunca Bakı.1) 
iler'ediği lıaber'erı ~ 
da huzursuz.luk )ar~l 
ğer taraftan • KııJ10 

korku'acak bir şcY ,>0 

ra Halıl Paşa ta\Jl'I 
gibi şayia4'tr çıkartı" 
ba) canlılnrın muka't 
kırmağa çalışılıyorcfıl 
bana )er:iler tnrahtı 
çok mUrncaatiar ol[lll' 
içın kumandayı a ıııc 
gıbi sualler karşısıııd' 

• ııl 
mıştım. Hem Baku 
şını teskin etmek 1't 
Kızı'orduya kumandJ 
tunacağım hakkındllJ;ı 
iç yUzunU anlamak \'f ı 
Jabllırsem l\losko,·a)'' 
mek için llakfıdarı a>· 
male dogru çıktıD1· J1JI 

(1~ 

Anaht.'ırlsrı. ,,, * SOMER. Tel: 4ta:il 
l"e.hlşe. * ŞAN: Tt'l• 8871!2 -
munun Macrralan. f' " * TAKSb.t, Tel: 431' 
Harbi. ,, * YILDIZ: Tel: 42847 
oaı.:ıkası. ~I 

ısr.ıNBVL cifi~ * ALEMDAR: T"l' 23:ı 
son Dallln - DOrt :Fll"ılft * AZAK: 'Tel: 23M2 _....j 
baıılım - Klmon şarıo J.' 
* BULVAR - Ebecı.! 

Kalesi. * ~.fBERLiTAŞ: 'tf 
Ale•lr:r İclnde - oııcrJ\~ * :.tA'.!UlARA : Tr 1 
ıon Dalll.a - Dört ,Falı * MİLLi Tel: 2296:? r 
hlr - Öç Ahbap ÇaY ı 
şlnde - Aslan Y rrldl ı: J)l * Y&Nl • Tel 2:1892 _.... 
de - oıı.:cuıı Ci uı. ı:ı1 

EAlJıKÖY elif 
* HALE: Tel: 60112 -* MUA~I'ıEıı 11.AIHCA • • Oecı- va • CAnller Yatağı. ,,, 

ıerı lit.at 21 ete, Cumırte11, t>ıı:ı:;ır * OPERA: Tel• 51)821 
01at1ne 1:1 te cınALİ KAltAKOLU. ra • Karanlık 1·c;ııar .. ..d 
Tel: 43134 * BfiREYYA: Tel~ 600""· * u::-.-i sr.s orı::nı. ıl - 1el: da Oda Yok - Dcnıı::ı1~ >-
4936!1. l'ıiKl'B\R' G llJl.l(Kr~'I • * YlJRT. ıcı: 60544 
Opcıet 8 perde - Hu gece 21 de, Kanlı Yarı~. 
Çarşıımb:ı, Cumartcsı vo l'aı:ar .ıua- **it C• 
tine IS le. * SC \LA 8 1,;Z ttf:~ * KC-.;OK s \llM - Çar mba- akşam atıarcı 0.30 da'....•'~I 
dan ba ka her gece aaa.t tam :ıı de, lı. Perşcm'Je, Cuma ,.,.- f" 
Balı, Cuma taıe:ıc matinesi Hı l'a· Z11Atlı halk maUncıcrı. ./ 
ı:.... .naı.ınc ant tam 17 de Cl~AYl.r matine. __,,;' 
\An - Pi)CS :ı perde - Ya 3n: he· 1 S 
deri Knott - Çc\lren: Tevfik Saduı- KONFE"At-1 
ıah - r~ı · 40276. "'°' 

1 SiNEMALAR 1 * TUrklfc Muaıııııııefcl'~ 
_ı biye Eucumenı uraıı;.,, 

n n ıerl luı.lmdekl ı 
U tll OÔLU CUU .. "l'l dOrduncüau bugUu p•' * /ıLKAZAR: Tel: 42562 - sarhoş berllta takı blrllk ıner~ * AR: Td. H3114 - Kaldırım Yoıı- ltceıtllr. Me\ZUı.1 cAllle,t ~ 

mnııırı. Bite Harekctlcrt ol•ll 0 ı * ATLAS: Tel: 4038$ - OünkU le de lı:ahıııı )'&pııac:ıl: tll' 
Cocut. teransı Nezahat r;urct l.S * ELHA.,!RA - Sevı:lll Caaua - cckt.r Giriş srrbestUf 

1 S•,nhat Kurbanı 1 .JA * 1Ncı: Tcı 84595 - Hı~kırık. 1 şRI ır * L1t.LE: ·ıcı: 435g5 - ı<aıdırım _YEN NE ... Bu 
l:osmaları. ,... * LCJ<S· Tel: 403SO - ıtımon Şar- * Lokmanllckıın :Jt1'11 1 
ıo l tanbtıl'da. manhel:lm mecmua~ıD1 ..6 * MELEK: Tel: (Da68 - Bahar J"I • çtkli Qok tayd•ll i;t 
Yıldırlan. kale urdır Flatı30 / * bARAY· Tel: 41036 - Htırrı)et Dlvnnyolu No. ıo.;.__.......-';'..ıl 

Belgrad :"' lstanbul - Bey- ı Rus peyk de\'161 

rut hava seferleri ordu mevcudıJ ~ 
Parıs, 16 (A.A. - Tanyu;: a

jıınsının P.arıs'te dınlenen bır l3 
; ·mında, Bct.:rnd - lsıanbul • 
BC') rut ıırasır.da yenı bır hava 
seferı k!•rulması ıç n Bcyrut'ta 
;, .ıpılan lôrlişmelcr.'.!en sonra bır 
,•r.la~ma :mzalanacağı bildlrıtmiş 

{t~ 
1'"rank!urt 16 (~ll uJ 

le ık Amerika :Entel • •. ıcrı 
'ıslcrlnin elde etil" r 
ta göre, pe~ k ordııl~ . 

tıı. 
Washington lG (A A.) - A- · 

~an .Mcclbı Talı Tahkıkat Ko- Uç gözlü, çifte ağızlı inek 

eııdunda, ı:cçcn serı 
nisbetinde bir artış pt 
nıiştir. 1952 ~ ıJında 

1
) 

!arın IUC\'CUdU bir ~3 
bu 63 tilmcndcn 1 t ı 

miı.yonu uyelcrındcn Demokrat Tampici (Mexko) 16 (A.A.) -
A)an Ü)rst Stııart S)mıngton. Bundan )edl ay once Guney Oo
ordunun l\lc Carthy ve yardım- ğu Veracruz'da doğmuş olan bır 
cıları hakkındaki bır. ıra ıtham- !:uçuk başlı, iki ağıılı, üç gözl:ı 
!arını ıhli\ a eden bır 'esıka) ı bır inek sıhhatlı olarak btiyü· 
dun ) il) ınlamıştır. nıektcdir. 

Bu vesıkada )le Carthy ile Ha)\anın. bırl ortada. dığer-
mü&a\lrlcrı Ro) Cohn 'c Fran- lerı ~anda olmak üzere üç göz.ü 
cis Carı ın ordu mensuplarını urdır. İki ağlı ile de ot ~ !) c
) ıldırma' a çalı tık arı 29 raka- bilmektedir. Ha) \'anın iıç boy· 
dan bahsctlılmektcdır. 1 nuzu vardır. 

~ ılında ise bu mc' cı.ı 1S 
çıkarılmıştır. Bu dll I 
dır. .,,ı 

Rabat'ta idCI 

Rahat 16 (A.P.) ";s 
hükumet dairesindt ııı 
mi bir memurla i!:I ~ 
oldürmekten sanık oııı , 
ktme edilmekte ol3fil 
tedhışçlden 8 t bı.101, mahkum edılıni~ er 



Akdeniz 
Kupası 
Maçlarında 
Son durum 
Rorna 16 (T ~ ~ c. İta ,

8 
.H.A.) - Turkl. 

B, • Iıs) B, Fransa D, İspanva 
t ak et;J: e '\ unanıstaıı'ın i~i-
1\Upası f ctc ?lduklan Akdeniz 
ııne k utbo. tumu, a ında bu 

ı>ıl.nııı ~~ar dort karşılaşma ya. 
entcr • Bu karıılaşmalann 
att~an tarafı oynanan dort 

ancak bt:nkımJnrın bırbırlerinc 
lartıır ır ll'k ~ol atmış olma
li tak; J~u tek ı::oı Haha B mil 
lhlını mı tarafından Turkı~·e'yo 
Pılan l~ır. Şıındı) o kadar ya· 
lletiecl arsılaşmalarda alınan 

er ı.ı.nlardır: 
Atına da· \' . Fran · unnnıstan o -

O p1 B. O; Kahirr'de l\Iısır 
Tli.~kı ~an a H. O; istanbul'da 
da· l)c O - ltaı~a B. l; lloma' 

ı lal) ıı r: o - Praru;a B O 
&pa • • 

i'k k n\a E lıu tumu\anın 
F ar ıla ma ını 30 Ma)ısta 

ransa B l k cakt a ımına ka~, ) apa· 
ır. 

. limpiy~tlara 
iştirak edecek 
Rus atletleri 

Arkada ınuz Sedat 'l'a) lnn Genç ıım takımdan bir 
Ol uncu ile J.oıııNıl or 

TEHiR OLUNAN PROFESYONEL LiG 
Londra 16 CN c ~ .. ...,,., __ ~..........---~ 

P:Yatıara a en) - Ohm. 
il.tıs atıetı~~~ır.:ık edecek olıın 
~trıatQr ola ı kı e sporcularının 
dı tnlyecck{a. kabul cdilıı:ı c
ay tnli k crı mr clr i "elecek 
l>•lat ~mcre ~dilcccktl;. O'im 
lantıda k:ı~t~s~. ~apal'ağı top
tor liğün h 1 ır şekilde ama
Çalışacakt udutlarını dzıneğe 
re, Ru la:r. B lirtıldiğıne gö. 
hıtbır "' ' butun ı>orcularını 

M._AÇLARI NiHAYET . BAŞLIYOR 
.... ~~~ 

F. Bahçe ile Beykoz 
' oıııa... ·b rde çalıslırmaıhakta 

·• elem k • 

b,ugün kar.şllaşıyor 
Uzun bir miıddcttenbcri tc· ima'-hl netice almış blr ta. 

hır ed,Jmış bulunan pro!c~) o· kımdır. 
endi &po e le \ e ~ alıııı 

surette a r sahalarında daimı 
nıaktadır n~cnmana tilbi tut
\'e\relerı • dun au Batılı spor 
lllektedı 1' e\let amatoruı de· 
let tararı/· Bu ÇC\ reler, dev 

ne \e amator ktimc li: maı;- Dığcr kar~ıla:ınalar ~unlar-
ları nıha~ et bugun l apı• acak· dır: 
ur. Profc::.1 onel liZ maı:larının Amatör Ih: maçlan 

Şeref stadı: 
ı tırılan bdan be lenerek ı.:a· 

lor <lenıı u sporculara ama· 
ctıncklcd'r\nııycccğındc ısrar 

ır er. 

'füzrtıcde . • 
Yenı bır Avrupa 

rekoru 
~ew y 

l\ış Yı.ııın~r.k 16 (T.H.A) -
sında Aın mu abakaları ~na-
' erı' 'd •i.lnan l:en "'a. a tah5i de bu· 
Jact Wardç lııgıHz lUıUcusil 
&abak;ıs rop 400 metre mu· 
tin ,g~nda 4 29.9 ıo ile bi· 
~a Fransı~~ 'e bö, lece 4 30 

ılk 'b.arşılasması bugün saat 16 
d:ı Dolmabahçe stadmda 1''ençr 
bahçe ile Be) koz takımları a
rasında o~ nııııneaktır. Maı:ın 
neticesi Jıakkında tahminımiz 
galıbi) etın 1''cncrbahçcniıı Je
hıne o aca ıdır. Çunkıi lıg maç 
larının uzun bır dJraklama 
devre ınde Sarı - Llıc \ crtlı er 
boş durmamıslar ve şehrımıze 
gelen ccncbı takım'. tla miıte
addıt k.ır ı ~ş:;nalar ~:ıPJrok: 
form 'tıı:i,.. et!crını ke~ bet ·ııe
mı§' erdir. fü) koz.'un i<e b:ı 
dur:ıı.la:n;ı dt\Tcsınd: : u:ınıJa. 
rının ne \Bll)ctlc oldJ unu ıa· 
~ıki)le b nemcke\iz. l'a'at 
ne de o· •a b:ı.,ünl:ü kır ··ı. 013 
çetın olaca!,tır. Çunku Be) koz 1\. ı. cncrb:ı!ı; ·.ıın kor~ısı:l ·a d:ı· 

1 •• ••kara • Istaıılıııl 

euıc·~ e ait 'üzucu u J. Hoı. 
\ırını:tır. Anupa rekorunu 

.,; Bull .. e ınüsabakaları 
gece T k · ·· Yopıfacak e .. mk Universite Spor Salonunda 

~lı ıı musabakalar alaka ile bekleniyor 
Sı:ıor ııu T ..ırk Ta'cbe Birlıgi 52 kı o: Yalçın Tok. y CHu· 
'('rs tes/~ u Uc l lanbul Ünı· kuk) . 57 kı o· Kiızım Uzun (Ik. 
t rckcn POr KulubUnün mliş 
k r 

1 
aş organıze etti 1 güre F.), 62 kılo: Bekır A\ar <Tıp) 

ıaat 
21 

ındası Cumartc i bugün 'ela Kema' G lol!lu cHukuk), 
sı Por c 'teknık l Dı\iersite· 67 kılo· Burh:ın Pandul (Dıs 
İ.!t .. nb 

1
!alonunda ) apı acaktır. Hek ), i3 kılo: Tıiı kav Peker 

lcbe Bı/ ge en MılJı TUrk Ta. ffcn), i9 kılo: ::'llıifil Tul (İkt. 
a$a ıdalt ır:.nın Ankara takımı F. ), 87 k 'o: l'ğur ~ıı)ın (Tek. 

52 k 1 ckıldcd,r: nıker). Agır: E at Kcskın {Tek 

14.45 Dcmirspor - OrtakliG' 
16.30 R. llısar - Cihangir 
J~enerbahçe Stııdı : 
16.00 YeŞi ldırek - Kurtulu~ 

Yera Sta rlı : 
'14.45 Rnmi • Altımıy 
16 30 Daru<şafaka - Taksim 
I:) uıı abası: 

14 45 Çırçır - Ycni~chir 
16.30 Karaglicil • Tarabya 

Fransa lig maçları 

T'arls 16 (T H.A.) - Dün 
de,am edılen Fransa li~ maç· 
lannda :ımpı~onluk namzet 1e. 
rlnden Rcims, kup:ı fin:ı isti 
Nıce ılc ı-ı berabere kalmış· 
tır. L ile - Roubnıx"yi 3.0, :Metz 
Le lla\Tr'ı 2-1, Toulouse • !.'ii· 
nıt'~'i l -0, Stade l'ranç:ıis De 
i\:ınc~ 'ri 4-0 ~ cnmişlerdir 

San Remo turnuvasını 

Gardini kazandı 

San ncmo. 16 (T.H.A } 
Bırçok tanınmış tcnisı:i'crin 
ı~tiraki) 'e ) apı'an San Rem o 
turnm•ası finalınde 1t:ı!)an 
şampı) onu Fausto Gardıni, kuv 
'ct"ı rakibi Erırico Morca·yı 
6/1, 2/6, 6/3, 6/2 yenmı~tir. 

Tek kadın finalini de İta'-
!- an ar kazanmış "c Lazzarlno. 
\vu tur)alı rakıbi Zehdcn'i 

6/4. 6/ 1 yenerek şampbon ol
muştur. S7 kıl~~o1 C:ıhıt O zer (G.E.E ), nık l nh ersitc). 

k lo S ·
1
• lhan Atay (H.0.), 62 Turkhe'de ık defa orgaııi'ze 

67 k.ı:. ahaddin Koç {Y.S O.), edilen bo)le bır eilre knrsılaş lk i senedir kendi sahasın· 
rıcr) 

7 
· 0. man Ko c (Veleri· m:ısı yuksek tahsıı gcnı:lıği a· da yenilmeyen takım 

Oğlu' (;ı kılo· Yı mnz Karall}~ın rasında bu;-uk bır al3ka topla-
r (G ~). 70 kılo Naııni Oz.- maktadır. 

Oı .E.E ) 87 kilo Nusret K n es B . :ırşı a maların ehcmmh e-
Arturı cıı F ), Ağır: Te,fık tını ı;:ozonline alan B T ırm 

ist ukuk) Md Gureş Fcderas,~nu' bu. 
lUb an but Unn ers(je S""r Ku J nun k 4•v gcec yapacağı mi ı takım seç· 
Yapıla e ıhı ise Cuma cUnU melerıni tehır ederek, bu kar. 
de n nıhaı seçme neticesin· şılasma) a mukııfat o'arak bli· -......,,u ekli almıştır : ;)ilk h:r kupa ko)rnuştur. 

Pal'is, 16 (T.H.A.) - Fran
SJ birinci liginden Nimes, dün 
kU ııı;: maçında kendi sahasın· 
da O) namasına rağmen ı - O 
~e!li miştır. !'\imes 26 aydanbe 
ri kendi sahasında i'k defa o· 
:arak ma~lübiyete uğramakta
dır. 

.. 
Roma' da toplanan mütehassıslar , lıa eratı tetkik edl)·orlar 

D. D. T. eski tesirini 
kaybediyonnuş 

Haşerat bu ilôca altştığmdan yeni tedbirler 
alınması düşünülüyor ·------------ ------------D ünya Sağ ık teşkil~tı geçen hassıslar iptida eski bazı usul:e 

hafta mühim bir tebliğ ya. re dönü mesini tavsiye etmiş
~·ın'amıstır. Tebliğ D.D.T. Ye lerdir. Bu, haşeratın yumurtla 
emsali i'ilçların son zaman:ar- dtk'arı yerlerin temlzlenml'si, 
da tesirini bybl'lmeğe ba5·a. yumurtaların ö'dUrUlmesldlr. 
dığından bahisle bütün dünva· Fakat çoğunluk. haşerat öldü 
nın dikkatini çekmektedir. TÜ<:Ü ~eni i açlara taraftar 0

1
• 

Dlinya Sağlık teskı' fitına göre mu tur. Bu münasebetle her 
D.D.T. bir kaç ~ ıl <'VYel dün~ a- tarafta arnştırma'ara ba.:anmış 
nın geniş saha'annı haşerat. tır. 'Üzerinde duru:an ba~:ıca 
tan,'bı hassa sineklerden temiz maddeler etcrs pho•phoritıue, 
'i~ erek. baı;ta sıtma olmak ii· Pl rethrine, acide monolodacc· 
:zere. bir çok hastalıkların Ö· tique, a 'ethnne'dir. :Fakııt he· 
nUnü a ' mışken şimdi sivrisinek. nüı: kat'i bir netice elde ediJe. 
bıt, pire gibi hıışerata tesır c· memiştlr. 
dememe c ba lamıştır. :::>cbebi B.ıtun miltrha ıslar şu ka· 
bu hay-.an'arın ilica a'ı maları naattedır: Yeni ku\'vetlı bir 
,.c bir nen mı.uıfi) et kaı:anma- madde bulun~a bi c haşerat ıa. 
larıdır. manl t.ı buna alıı;acaktır. Bu se· 

Blıtiln canlı mah!uk!ar zaman heple c\\ r'a hıışeratın muka· 
ta her şeye alışı) orlar; Hat·A vemet'crlnin sın·ını 'e bunun 

öniıne geçmek ~o larını bulmak 
az:ır nzar alınmak şartiy"e ze. H\z.ımdır. Şımdi lnı hususta a-
hi!' bılc bun'ara lıir müddet ~on raştırma'ar )apı l)Or. 
ra tesir <'lnıcz :'\ıtckim ycr:i Göı ıiliı) or ki oı1ada mühim 
)Cr iz antıbı\otık alan'ara ıra· biı· me e e \ardır. Haı·ptcn son 
bında bu i ' fıç verildıği z.ıman ra artık hıı eratın kbkunü ka
bek enı en netice e"de edilr- 1 mak kabı' olacağı hakkında 
mez. Bu ebcp e ha eratın da gö:ıteri ı en iımitlrr tahakkuk e- J 
öldü ·Ucıi bir madde~ e muka\'e demcmı , gerek ha erat. gerek 
met gostı•rmr'rrl pek ta!:>ıidir. mikropla mukaH•mct tmkiını· 1 

Bu \ azi~ <'t kııı sı~ında Hoına- 111 bu muş' ardır. Şımdı ) cnidcn 

1 

da hır ne\ 1 hal"p mec ı~i top- bir çalı,m::ı de\f(' l ba 1) ııcak- r 
lanmı~. haşernta kar~ı alınacak tır. l 
tedbır eri göruşmü,t\ir. ::'llüte. ________ ı: . ~~· 

ı1 Y .. ıldll Teknik Okul Antakya telefon tesisleri 
açıldı 

n11renc'ıler'ın'ın Antnk)a ıs musu n - An· \.Jı..ç • takya' nın 500 aboneli otomatik .. 
Uzünfiisü 
Yı"dız Teknik Oku' ögrcncileri 

dün ~ a~ ınladıkları dokuıuncu 
billtende şö,•le demektedir er: 

•Teknık Ünh·ersiteye ha~ ı o
larak açılacak Teknik Okulun 
gir! şart.annı protesto etmek 

\maksadı:- le 8 gun dcrs'ere giı
rncdiğimiı içın mektep idaremiz 
tarafından namevcut muamele i 
)apı maktadır. Bu suret'e 600 
arkada~ımız mağdur omu l:ırdır. 

Bız'rr i'k bliltcnlerimizde de 
brlirtti~imiz gihi büyük'crimiz
deıı derhal a'fıka sörmü~ olsay
dık iıznmi blr ı:!lİn ~onra der-'e· 
re ı::ircrektik. Fakat durum ümit 
ettiğimiz gıhi tahakkuk ctmcdilti 
için bu dc,amsız'ık muıı ~ür
muştiır. nınaenale~h biz'l'r mek· 
tep idarcnıııin bu hattı hareke· 
ti kar • ında kanuni !- orar':ı h:ık 

r 

1 

telefon tesisleri dlin saat 16 da 
yapı'a• hır törenle Hatay Y:ılisi 
Celal hgi tarafından ac;ılmıstır. 
Gece Sehlr l~ulilbünde T'.T.T. 1-
dııreııi tarafından bir yemek 'e· 
rilml tır. 

Dr. Bunche'ın vaıifesi 
Bır esmiş l\Ii' et 'cr (Xrw 

York), 16 (A.A ) - Bug.in öğ
renildiğme gore. Bir eşnli~ M ıl
·et'er Ye:. ~et daire i müdiirü 
Dr. Ra ph Bunrhe genel sckrc· 
ter yordımeılığına tayin edile· 
cektir. 

kımızı aramak ıstiyoruz. Ve ö;ı
ce )Ii Ji Eğilim Vekaletine 823 
tane istida i'e muracaat ederr.K 
bu \aı.ycte mUdııha:e etme:erı· 
ni ta 'ep cdı) oruz. Ştıyct m"nfi 
ceYacı alırsak :!\ ukatımıı vasıta· 
sıy· e Danışta)a ba5\urarak hak
kınmı arayacağız.• 

n:ı kanaat ı;:rtlrmi5 olaca~ ıı:ı, 
~anına ~ anııştı. 

Bobbıc biraz . sinirlenerek 
u!\c istiyorsunuz?. diye sordu. 
•!\e var?• 

Adam snnl.i tutmak ister 
gıbi koluna dokundu. oScn.• 
dedi. 

ıKımsiniı?ıı Bobbic korkma. 
a ba~lamıştı. G~ ari ihtı~ orl 

karın adalcleı·inı ıııktı, ı;ıöğsünU 
bıraz i'crl çıkard ı. ıBendcn ne 
istı~orsuııuz'!• 
•Ark:ıra,ınıı.. dedi adam. 
oSiı benim arkadaşım • dcll

siııız. ıSırtını döniıp ) urUmeğe 
ı.·alıştı. 

Uoksör suratlı adam Bobbie 
niıı kolunu ıutarak cd'ıl<icyö Guy 
ın arkadaşı.• dedi. 

.ııa. Kendısi nerede? nura· 
da bu.uşmak üzere sözle nıiş· 
tık.• 

s-

26 yaf ında genç bit 
Türk muhterii 

Astsubay Fahrettin Işıkçı, silôhlorlo motörlü vasıtalarda 
mühim yenilikler yaptı, yeni plônlar üzerinde çalı~ıyor 

Bazı öyle icat Ye keşif teşeb· 
büsleri vardır kı başlıın· 

gıçta pek ilgi çekmez, ~Bırak. 
boşuna ·uğrasıyorsuM ı;:ıbi lif 
edenler bile olur. Fakat azim, 
jrade ve yı'mak bilme~ en bir 
<;ıı~Tet sonunda böy"e basıt ızö· 
rünen başlangıçların çok defn 
başarı ile sona crdııtl, ren ,.e 
teknik :;abasında mühim deği· 
şikllkler meydana getirdiği gö
rlililr. 

Bu ~a~Tetli müteşebbislerden 
biri ordumuzun zene assuba}
larından kıdemli Başçavuş Fah 
reddin I ~ıkçı'nın eseridir. Jla· 
tırlar.,ınız, ıki 21in eneı :mm 
Sıırnnma Bakanlığı İstanbul 
Temsil Büro~u tar&fından y:ı· 
~·ınlanan bir bUltendc Fahred
din Işıkçı'nın cRobot Kontrol• 
ismini veı·di~i sllAhlarla ilgili 
yeni bir bulusunun mu\'affakı· 
yelle neticelendiği bildiriliyor
du. •Robot Konlroh tertibatı 
ile hafif silahların, tanklarda 
bulunan ağır uçakS&\'Dr maki
neli tüfeklerinin 'e bunlar öl· 
c üsünde olan diğer müdafaa 
sll!hlarının uzaktan kontra e· 
dllmcleriyle nişan ve atı~:arı 
temin edilebilmektedir. 

F ahreddin Işıkçı, sekiz ny 
en el )tilll Savunma Ba

kanlığına müracaat ederek pro 
jelerini ı:östermlş, silahlarda 
y;ıpmak istediği yeniliği izah 
ederek çalı~ma fırsatı vcrllme· 
sini istemiş. Mılll Sa\·unma Ba
kanlığı an ayış göstererek kcn. 
disine Zeytinburnu Ağır Bıkım 
Fabrikasında bir tnlı~ma sa· 
hası \'ermiş. Henüz 26 yaşın· 
da ola ... ahreddin Isıktı, bık
madan, us:ınmadan, gectsinl 
.ı;ündüzi!nt katarak hummalı 
hır faaliyeti ~iri.mis .. icabında 
bir parça bulabilmek için glin· 
l t'r ce dolasmış.. Assubay kı· 
demli B:ışçnuı Işıkçı diyor ki: 

u- T~i masraflı ~·apmamak 
da gereki~ ordu. Hazırladığım 
bir planı ~izmek için 500 lira 
jı;tcdiler ve bunu da ancak beş 
a~da Y.recek'erini bildirdiler. 
B"klım hr.m faıla masraf ol<ı
cak, heın de zamandan ka~ be· 
dccektım. llunun uıerine otur
dum. bunları da kısa uman
da ken~im tamamladım.ı 

rahrdtin l~ıkçı 

uzaktım refleks ve ni~an ter
tibatı sa)eslnde komuta \'e c· 
Jektrikli olarak ateş cdılmesıni 
temin etmektedir. Hatta uçak 
gibi suratlı l.arr.ket eden he· 
deflere de bu cihaz asıta~İl'· 
ıe ateş rtnıek mümktındur. Bu 
;guret'e sl'Ahı kullanan şahıslar 
geride bulun:ıcagından ran 
ka~ bı da hemen hemen olmı· 
yacaktır . .t 

arkaıla51mızla kon~urken 

~orc neden denıı içl'rsinde ha· 
rcı.ct eden bıı· he ıkopter ~ apıl 
masın" dı' c kendı kendine sor 
mus \'e otururı bunun da pJ8. 
nını ç ımış. Mutehassıslıır ve 
mUhcndis er bu plandan çok 
ümitli imı5'cr Blıtüıı istenilen 
geniş ölçüde bir :faaliyet saha· 
sı ... ::'ı t esela a kcri fabrikaları· 
mızda bu §ekilde Icnni buluş
ları, plftnları tatbikat sahasına 
ko) abilccek arııstırma 5ubclc· 
rının kıırulmr ı muhakkak ki 
çok fa) dalı olııcaktır. 

F:ıhrcddın Jşıkçı'nın p!anını 
hazırladığı drnız helikopteri 
a tı ki,iııktir. Czcrindc muhte· 
hf rırojektör tertibatı bulunan 
bu deniz helıkopterıni 73\'iyeli 
iki u~kur \ ~ıtası~lc istenilen 
utıkamettc ce,ketmek, aşağı 
'c ~ ukarı hareket ettirmek. 
mıln rrı etrafında 360 derece 
dondurnırk mumkUn. Rır kab
lo \ a ıtasi) le demz sathına ir
t•batı , n dcnıı helıkoptcnnın 
deniuııtı kurtarma faa' iyetın· 
ele bl\yilk rolli olacağı ve derin 
suı:ı.·da ko'a)lıkla faali\ct gös
t~ı ege r.I\ crı.li bulunacagı 
kabu' cdılı) or. .._ 

I ıl.rı 'e emsallerinin Mılll 
1.: ' l nma Bakanlı Ilı tar~ın· 

dan ti' ık 'e hıma) e ı:ormeıi 
b.zlen ~e\ ındırh or. Fak t bü
tıin ter cnni, bunun m.ımkun 

Kadıköyiınde do •muş olan olılu ıı nl bt>ltl' daha enış ö'· 
Fahreddin ı.ıkçı, to:h llını çlıde ı.ıtuıa~ak ordumuz ve 

Tophane :-\anat ı-;n tıtli ünılc F ahreddin ı~ıkçı'nın ha) :ı li· menı l<-kel m ı lı<' bına ıHihıır 
'.·apmı- Dır ••ok lnı:iliz \c \· • nin mü .. bet bir i ıknmc\le U} :md ı acak Turk k H ve i· 
n~e~ık:ı:n e_!e~trik ~u.rı;\~rınd~ ge ni) olduğu anıa~ıtıyor. ca• arının ('O alımı ını trmin 
t:•aJ ı;unnu.tur. E\lıdır 'e bıc Havada helikopter o' du un:ı et mektır. , elami \ l\Pll'\AR 
oğlu \'ardır. ~-----;,_ ___ _c;_ ____________ _ 

ı~ıkçı _dedi ki ~ . . Atatürk l isesinde asılan 1 Hava Kuvvetlerinin 
~-Bulun bu iııa'ı)etlcrımın ~ 

ara~ınd:ı bazı mcrz11larda talıi Karggöz sergisi inkişafı 
ati~ le kitaplardan da tetkikler DUn Aıatürk Kız Li:oesinne Washln'!lon 16 (A.A.) - Bi:--
yııpınak 2orunda kau~ or \'C sıı. bir Kal'8göz Scrgıs açılmıştır. lcşık Amerika Ha' a KuV\ etleri 
atlel'ee oku)or, not1ar alı)or· Sergide. r<'~ ·m ö[:retmeni Gliz n GrnclkurmD\' Boşkan Yardımcı· 
dum.• Dural tarafından üç . enel k bir sı General Thomas D. Wll!te, dün 

Kendisine sordum: çalışma net 'ccsinde. Karagöz O Amerikan Gaıcte Sahiı:ı:eri Ce· 
•-Sizi bu ;,ekilde bir cihız ~ununda ı:eçen şahı tarın Tep· mi)elinde ~aptığı bir be)anatta 

ic3t etmeğe seYkcdcn sco~p kapı Sara) ındaki asıllarından ezdıml &öyle demiştir: 
nedir'!• .. uzun mec;a(c u"aklarında "o· kop~ a <'dilen re imleri teşhir c· ~ ~ 

Ccvcp 'erdi: rülen ıııkışııf dola\ ısh e, bır 
dilmektedır. Serı;:' , of;:reııcilcrin rncm'ekctin kendi tahasına kar-•- Tıımamiyle Ko::e htrhi. 
Kara2öz hakkında topladıkları ~1 ,·fıki o'acak geniı; olçudeki 

taarruılnrı tesırll bır şekilde 
mlıdafaası imkiın-ız hale :ıelrniş 
tır. Bu hususta en i~ i müdafaa 
~ekli düşman ha,·a ı:ahasına kar. 

ıarıhi bilg nın okunmasını mU· 

tcak p açılmış 'e bundan son
ra Karagöz oynatılmı~lır. 

Mersin liman in şaatı 

Anknrıı. 16 <AA) - ~Tersın 
l i m:ını in,aatına alt ilk nıakıııe 
r:ırkı kafiles, bugiın r\nkara
ya \ ıisıl olmuştur. 16 ton'uk 13 
büyük ağır l;amyondan ibaret 
olan bu kafı e yarın sabah Mer 
sıne- ha eJ.:eı edecektir. 

ı ~enış ö'ciıdl' mukııbil taarruz 
!:ıra geçebl nıektır.• 

Arnavutluk'ta idamlar 
Paris 16 (r\ A ) - Arnavutluk 

Telgraf Ajansının haber verdi· 
tınc "Öre. ,eçcnlerde 'liran 
mahkemes inin casusluk suçun· 
dan ölüme mahküm ettif:i 7 ki· 
Ei idam edilınlştlr. 

Ger~i ben Kore'de bulunma· 
dım. Fakat gelen arkadaşların 
:ınlattıklarından ilhanı aid ını. 
Biliyorsunuz. bir tank c pl:<:de 
mevıie girdi1:i tamnn baz.-ı:ı 
ko;trntanın tank ku:e inin üıe· 
rınde durması gerekmektedir. 
Bu şekilde ka) ıplar oı~1 :, 'l1 :.:.ı. 

Bunun üıcı·ine ~eriden !\ ı·•:ı·JJ 
~o:u~·ı a ate- etmek imkiı1111ı: a· 
ra~tırdıın \'e zördüğünuz eibi 
u-ıun çah,malardan ;aonra bu 
netice~i elde edebildim. Bu 
~·eni alet, doldurulmuş tank \'e 
di~er ağır makine'i tüfeklerin --
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J oJlııdı bızl. Bir i5i çıktığından 
geı:ikecek. Onun için siıi daha 
hzla bekletmek isleıııedı .ıA· 
dam cevap 'erme ine \:.kit bı. 
rakmadnıı ko undan kihlr olma 
~ıı çıılışan bir ta\lrla ('e;.eı ek 
onu otomobi:e do~ru sü:liklti· 
yordu. 

Bobbie biraı: korkmu~ bir ta· 
'ırla eKcndisi nel'ede?.t di) e 
sordu. 

Adam Bobbie'nin arabadan 
içeri ;irıne~ine ~ardım cdf'I k<'n 
•. Çok makta değil... di) e soy· 
lendi. 

Direksiyonda yinl' birinci~! 
kadar korkunc )ÜZHi birj var
nı. Arkatla birinci :ıdamla oııı· 
rnn Bobbic ) c bakaı :ık pis pis 
ı;:li. d ii. 

oma yanındaki cıdıım onu zorla 
ıçeri soktu; kapı) ı nrkoların· 
dnn tekrar kapadılar. 

içeri gırip de nerede o'duk· 
ların ı anl .. y ınca korkudan 
Bobbie'nın tü. eri diken di
ken oldu : çıldıracak gibi ol· 
mu~tu. fakı bir mcıarlığa gel 
mi.lcrdı. ÖnJnde uzanan mc· 
zar ta~ları, birbiri ardından 
) ıiksc~cn mermer ta~lar :ıklını 
o) nntacaktı. Bırdcıı kafasında 
bıınıı Gu) 'ın tcrtıpetti~i. sontın 

ladı. da haşma bUylik bir felaket 
?ılonmartrc'ın karanlık, kıv- gclebıleceği ~ımşl'ği çaktı. 

rık sokaklarından bır :i ıldırım Korku \ c drhşctlndcn b!~ 
hızı) la ge~crck on beş dakıka fer) at kopararak ko mağa b:ış 
kadar sonra etrafı > Ukscli; du· ı .. dı.ilerlde bıi~ Uk ,otık tarı:ı 
'arlarla ~euHı bUyUk bir mali b r ınc:zar hiicrc ınc ı:idc!I dar 
kanc)I andıran bir ~erin unun bır ) olda koşu~ ordu. Adam!nr 
de durdular. Burası ParLın 2e\ klcn nnralnııaraktan P'- ,j_ 

oldukça tenha bir scınlll di. ne tak•ldı·ar Bobbic hlicrenin 
Etrafta hiç ı~ık ı::ö uıınlll) ordu. bnlınr 'arınca demır kap.~ını 
nu manzara Par.sın ortaz .. mnn açma a çalı~tı; korkunun yer 
korkunçluf:L.nu ) a atıı· cinsten dıği dehşet ara ında buradaki 
ınsanın ıçini ürpertıyordu . ölüler ara ınad:ı kendini "'rnni 

Robbie biden i;•iyc paniğe yetr alabi icccğıni zannedıyordu 
pkalanmıştı. lı ıçkırırcasın:ı Kapı) ı :ıçama~ınca. l umruk :ı· 

ollurası neresı? Ne dı~·c bur:ı)•a mıığa ba~lııdı. •Açın kapıyı! 
gel<lık? ~ di)e sordu. Açın~ beni fçeri alın!• di)e bağı 

Yonınd:ıki h::ıksör suratlı rıyordu. 
kolundan tutup dışarı çıkmağa Arkasından ~ eti~cn boksör 
zorladı onu. suratlı omuzundan tulup, ken 

Durumun her anının verdi. dıne doğru çevirdi. Bobbie 
ğl ıevk•e ıkJ korkunç adam bir bır torba gibı yı~ılmıştı. 
iki uzun kahkaha attılar. Ilı· eBıına kı~ ma) ın, canımı yak 
rr.ksiyondaki adam d ·..arı çıka· ma)ın. d ~e ~aharı) ordu. cSi 
rak du\•ara yanaştı, küçuk de· ze ne ~ aptım ben'.' Xe olur ca 
mir bir kapı)ı ııçtı. nımı )akma)ın. İmdat: imdat:• 

Adam ı~ ice te\ ldcnmis ~ibi 
aıtzını kulaklarına kadar ~·a
~ an bir tebessümle ~ıildü. ·Si· 
zi onun )anına ı:ötürmck için ........................................... __ ........ , .................................................................................................. .... 

İki adam birbirlerine hile
kar b:ı -ı,lı:ır attı; sonra birlikte 
kahk:ıhalarla "tHmeğc ba~ladı· 
lar. Sanki pek komik bir o~·un 
o,·nanıyordu önlerinde. Sonra 
kUı:uk ·araba kendisınden bek· 
Jenilmeyen bir ı;üratle ileri fır Bobble girmek istcmı) ordu <De,·amı ,·ar> 
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Hazırlıyan: Fasih /NAL 

E. P. U. dışı memleketlere 
verileıı tahsisler 

9S4 mart sonu itıbari} 'e Mcrkeı Bankasına 'Aki ithal ta'cp
ııamclerınden E. P. U dı ı mem.ekctlere 6-1.828.000 Türk lirası 
dei;crınde tahsis ı;erı'miştır. Verilmio:; olan tah s'erın tarife ve 
fstatıstık numa a' .ırı a a ıda gösteri' mı tir· 

25/iO - 32/79 - 113/412 - 2'il/809, 810 811 814 616 -
274/832, 833, 834 - 27i/836, 865, 867 868 - 281/875 \ 
284 950. 935, 288/979 - 302/1010 324/1074 1072 328/ 
l0i6 A - 330 1086 332 1091 - 335/1095, 1096 337/1101 -
~41/1111 - 390/1344 - 444/1453. 1454 1455 1456 0456 pozı -
~ondan be az kenarlı astı.der hane) 446/1462 448/1465 
1466 1467 1469 449/1473 - 468/1530 469/1531 ·S 476/ 
1534 - 477/1561 - 4R2/1 •84 487/1597 1603 - 488/1612 --
497/1635 rn::s 1637. 1633 - 49311640 ' - 505 1636 
B - 505/1616 C SOS/1660 513/1696 - 51 ı 1702 519/ 
1718 - 520/1723, 1724 172fl, 1729 - 523/1740. 1744 1745. 1756. 
1757, 1758. 17'59 - 528/1786 (~ 'nız bi~ik et zincirleri. ki>pc~, 
otomobı' \e em ııli z.ıncirler'c 2 m/m. den kUçuk \e 13 mtnı. 
d<'n bti~ uk o'an ara tahsıs \ erıleccktir) 530/180:5 - 532/ 
1810 - 533/1816 1817 - 534/1818 538/1343, 1844 1856, 
1857 - 539/1869 tı.ad ce cı t ira~ b çaKlarına) - 544/1076, 
1877 - 545/1880 551/1896" ... 552/1909 A, 1910 A - 553/ 
1914 - 558/1954 1952 l!l62. 1964. 1966 - 563/1986 5G4/ 
1993 B 56- 2007 574/2051 - 598/2145 2148 2140 - 613/ 
2205 614/2207, 2203 - 616/2212, 2213 648/2285 6511 

ORSA 
İ$t. Borsasının 16.4.!I' fl<\tl.uı 
1 Sterllıı 784 00-784 00 

ıoo Dolar 2so o-:ı.ııo 30 
ıuo Llre~ 41 80-41 so 
100 İa'l"lçre Fran;ı 64 Ol-G4 OJ 
ıou P'lorln 3 CIS.40-73.~3 40 
ıoo Orabml 0.334-9.334 
ıou Çc!:~lotaı.: K ır. 5 SO- 5 50 
100 !svıçrc Kur 54 12 50-!>4 ı2..:i0 

.. , 1 t"AıZLI TAii\ lı ı t.lt 
ıtSll\'I \f lAll\iı,.\T 

Sıvns - J::rzurum l 20 e~ 
51..-a - Erı rum 2°-7 20 2" 
ı941 Demlr~oıu l 21 7.5 
1941 Dem ryoJı U 21 6S 
ı94ı Demin JII 
Mlll Mlldaf.. t 
Mllll Müdafaa n 
Af ili • • dr.!aa J il 
MU! Muc:aru JV 
Zlr:ıa• Banlt:ıaı I 
Ziraat Banıtuı 1t 107 50 

r. 6 F"AIZI 1 T \n\"ILLI it 
194ı Dem,r olu \ 1 ıO? 50 
Kalkınma ı ıo3 SO 
Kalıti" ~a 11 ıo• ?'.> 
Kalk. ıma ııı ı<ıJ •o 
1!148 İstllı:r&ZI I 102.20 
1948 TnbMl1 JI 103 00 
1949 Tuh vlll ıu2 50 

r; 5 t \lt,11 1 \11\ İLLl'.H 

ı948 kramıyell 22 00 
Jkraml)ell Mi.ldn!aa 23 -
ııcr. ıııu o. ıı olu ıv 108.75 
İkr. UMı O Yolu V 110 W 
11'53 Tah\"lll 100 f.O 
195ı Tahvili ıoo <O 
~.raat Ban .a..ı 111 ı04 00 
zı:-aat Banka ı ıv 103 ıo 
Ziraat Banka 103.5$ 

H \~ ı;;~ 111 !l;LJ EıtJ 
T C Merıı:e Danka ı 2 5 50 
Garanti Bantası H J28 00 

Aydın' da iki 
Partinin . 
ltirazlan 

S.\llUN fA~JU 
Vaun \,uı Re:ellııd•n 

Aydın. 1.3 - Görünü teki ı;ü· ı 
kiınete r:ığmen Aydın, tempo~u 
gittikçe art~n bir seçim Iaaliye· 
ti içine girmi~ bu:unmaktadır. 
İktidara ve muhalif partilere 
mensup aday"ar kıızadan kazaya, 
köyden köye kosarak seçım pro
paganda.ı yapmakta, tertip edi
:en kapalı ve açık toplantı arda 
oldukça :sert nutuk'ar öy:enmek 
tedir. Şimdi' ik asıl faali) et ka· 
pa'ı ~a~on toplantıları üzerinde 
teksir o unmuştur. İçinde bu'un
duğumuz me,·simin köy:ü için 
ralı ma de\Te~i olması sebebiy:c 
bu top'antılar akşamın geç saat. 
!erinde ve geceleri yapılmak!a
dır. Erken yatmağı itiyat edin· 
mi~ o'an Aydın köylii'erl şimdi 
geç vakitlere kadar 5chirden ge
lecek kafileleri beklemektedir
ler. Bu bakımdan köy'tilerin ya
~ayışında tam bir değiıiik:ik vu· 
kua ge!mi~tir. 

C. H. P. • , seçım 

üyelerini 
< Başı 1 incide' 

!undaki D. P. li üye;erclen iki 
buçuk milyon lira tazminat ıste
mektedir. 

l"ırtıbn c. il. r. afişır.ri 
Kadıköydeki bazı c. JI. I'. pro 

paganda afiş'eri iddia edildiğine 
göre, D P. li birkaç şahıs tarn
fından yırhlmı§tır. Durum ıabı 

Demokrat Parti i'cr bir kaç taya aksetmistir. Bu hadise üıe
köy hariç. Aydında bUtün oy·a- rlne C. JI. P. il başkanı İlhami 
rın sahibi o1duklannı söylemek- Sancar ~aıctecllere §Unları söy
te. Halk Parti i'er de merkez ka- !emiştir: 

kurulunun 
dava etti 

D. 

2300. 2302. 2:;04 2306 652/2308, 2309, 2310 2312, 2316 -
653/2332 23'34 - GS4/2335. 2336. 233i - 660/2371 2373. 2374 -
662/23i9 2380 663/2382 - 664/2395. 2422 2422 i\. 665/2423. 
2426 2425, 2427 - 666-1/2439 - 666'2440, 2441 666-2/2444-
666/2445, 2446 2447 667/2459, 2460. 2461 70012:1~9. 2540-
702/2545. 2549, 2555 2556 - 704/2563 ..,.... 2570. 2571 - 700/ 
25;5, 2s16. 2:.i1s i\ 70112511 2511 a. 2577 c..; 10912;;1n. 
2580 - 712/2662, 718/2762 722/2799 - 730/2879 - 817/ 
3214. 

Ob!Igasyon ... nd. ı-n 160 00 
Osm:ınıı Banlı:a&'I 110.00 
r ırıı: P::rt".tll 128.:10 
ısanavı Kaıı:uıma B. 100 00 
h Bankası R. 33~0 

GRİPİN, baş, diş, adale 
ve sinir ağrılarını der• 
hal teskin eder. 

zası ,.e Söke hariç, diğer yer:er- •- Ilemen hergUn bazı partı
de kuvyet'i o'duk'arını ifade et· zanlar ~ehir içerisinde sorum'u 
mrktedir. Her iki parti de yek- şahıslarla işbirliği yaparak afiş 
digerinin propaganda şekillerini Jerimiti yırtmaktadır. Bunları 
tasvip etmemektedir. Demokrat- tesblt ettik. Zabıta daha ne ıa
lara sö~c.,_llal~~ı:~r y~ptıkl~rı mana kadar bu gibi hadiselere 
toplantı artla butun mlısbet ı<:- eyirci kalacaktır. E~er GökJy, 
!eri kötil:emekte, Ha:ktılar ise emrindeki zabıtayı asayi~i koru
Dcmokrat'arı şııh lyat )apmak'a ı ma bakımından kifa)et iz gii.a 
~uc'anrlırmaktadırlar. ~emokı·at yor \'eya hadise'ere seyirci kc:· 
Paı·tJ na-kanı Doktor :\ecatl Çe· makta ısrar edl)onıa. te5kı'atı
hm lncir'iova bucağına bağ:ı Sı- mız mütecavizleri yaka'amak~a 
nırteke köyünde ) aptığı konus- \'e po ise teslim et~ıckte kusur 

Yapı ve Kredi Bankası ~ 1850 
Akbanıı: T J. o. 1320 00 
Tbrk Ticaret .Bantuı Cl.50 
Arslan Çım,nto 45 Oll 

Alılı~ııııı rnii~ıah1.a· 
nn lıakiki Cripia 
olııp cılıııaJı~ını hiz
ıat koıı lrol l'<l i ıı İt.. 
GHIPl:-1 nıarka,ına 

* GRİPİN, bayanların mu· 
ayyen zamanlardaki san 
cılarına karşı faydalıdır 

Ş:ırk Debırmenlerl 39.30 

E. P. U. Cek tütün 
t 

l'\Rl:-O KOlt~ASI &L'll' fl,•1\1'1 
rtı kilo attın 417 000 1-r 
(11 Dolar :l6' I r. 
ı;ı:ıun:::.ı ı•h \ SAO \ 00\ 11.ı.t.ıt 

. Jt GRİ PİN, grip ve nezle 
başlangıcında birçok fe· 
nalıkları önler mada Halk Partisi propaganda- etmiyecekt!r.,, 

sına t~m.~s ederek •.. çı~~ni~ :\l~d- imha edilen afişler 
Turklscb·Account 16SO·l~ Memleketlerine 

Verilen tahsisler 
Heyetinin 
Mübayaalan 

f'ramız Fr. (63) 10\I Mideyi bozmaz • kalbi vı böbrekleri yormaz ran koyunde. ateş ı sı.~h.ar ka- jı Seçım Kuru:u dlin saat 
nununu tenkıd eden bır Halk 

1954 maıt onu i ba yla :\l<'r t tanbul 16 tDH.\) - Çeko 
kez Banka ımı 'ali talepleTden !O\ ak) a ıle ) apı an on tiıtUn 
E. P. U. memlekC" erıne 8 mil proıokolu htikiını!eri dah lınde 
yon 463 b n Ti. değer nde talı- memleket miı.den gent.> m kyas 
si:; ver 'mı ır. ta muba) anlara ba !ayan Çe-

Venlen t h 'c ·ın istatı tik koslouk tütun heyeti hiı 1 en 
''e tarıfc numaraları a ağıda Samsun 'e Bafra bolgesınden 
gö terılm § ır: ehrimize donnıüş bu'unmakta-

Dola:- E!tktlf 
Dolr.r N ı: Amcrllı:an 
s er.ın P.:fetı:tır ıs ... o-ı .• , 
İs\"lçre f'ran ı 1't I· ı , 

t,l:Uf. l LITS FH '1 l..~ltl 
R at 5S.C0-~6 00 
Hamı~ 4~ oo-.ı;' 2;; 
Gulden 4 50-47.~5 
Vahit 48 00·4.1""' 
Aziz 47 75·'*3 00 
İnzillz Llra&ı ~'l 70-GO 00 

ı:ıo·~ on 4.5.50·46 O'.> 
E. Horoz "" 50·4lUY.I 
Kll.~t: ALil;'.\ l il'.Ul,!UU 

Deguııo 73.1·, 35 

Partili ada) ı misal göstermiştır. k 
k Plağa alınan sözler ha -'Doktor Necati Çe'ım •Tür ün atı .. . , 1 ur 

a\-rndı. <:illıhı a'ınmaı. Fakat si- kında Vali'nin izahı rulerek _ıptal edı.ın şpf 
zc silahlannııı bi1e ço:t gördü· Partllerın raılyoJard 

"· klik h .. •. . t - belli oldU !er. e~e a:ı; 1> C•ınıze c Va'i ve Beledi\ e Ba~kan Ve- 6 2 ı11 
ca\"üz etti'cr. Di)·en Halk Parti'i 1 kili Prof Fahreddin Kerim Gö· .t~nkaT.a, ~. - bet")'lt 
adayın bu söı er'e nasıl bir tab- kay'ın 1950 seçimi münasebeti· seçıl!''c~ı mu~as~ rdll 
rik ga~esl gUttuğünO Sınırteke le cö,lediği bir nutkun o -zaman 'Partılerın ra lo ;onu 
köy:ülerine izah etml tir. Sınır· ı p!a°ğ~ alındığını ve bu plıiğın C. l~rı ~rop?ga~ a ·rı J 
teke köyü Halk Partisine tema· H p tarafından ~lmd secim top ç n. kend;ler ne :) uıetf 

33 80 - 65/158 - 72/183. l dır. Heyet btitun KaTaden' ı 'Jöl 
184. 18~ - 73/191. 192. 193 - "e:;ınde 280 bııı kilo tiıtün nıii 
2501757 - 27l/812. 820 - 2i7 ba~ aa ctmişur. Bu bol eden i-
860, 861. 864. 8GG - 279/870, k nci clleı va.ıta ı ile milbnya-
871 - 231 8826 - 30:5/1014 - alara dc\am olıınmakıad r. Fa 
331 1088 1089. 1090 - 3i6/1208 im a ıl miıbaya, a ehr m l· 
- -112 1396 - 413/1397. 440 den \e lım rdcn Hpılacaktır. 
1448 14-18 \ -- 443/1471. 1472 Cekoslo\ .ıklann biTaı. mal da 

Mck&llı:o 7:ı.;.440 
Standart 730· i32 
Klll( e 7 0·71 • Basbakan 

t 
Konuşma yapacak 

yU"ti o"an bir köyrlUr. Demokrat l ıa·n;ılarında d;nletl'eceğini •'O On lerı u~~pıt etme ifııc' 
Parti iktidar znmanında güzel \' 111 gazetesi yazın;~tı \'alı \'C sayılı }-anun gere ~a' 
bir vola, 100 su motöriine. 150 1 B.e'rdi,·e Başkcın V~k.ili bu mii· c~:ıt 10 da Bl\as~nd:-:-'ii~ 
k d b 'k' t 6 • kt·· · u"- 0 

• rızm Genel tü ur ... a ar ısı e e. .ra oı ve ~ na ebet c günderdıği mektup~a ı c JıU" Yeril 730·•"2 
ı..Ü ı-.- ıır~iniRı.ho mt 

Cumburl:ret >ta. 247.50-~!l 00 
Re5at 422.~0-4 .5 00 
Hamit 342 S0-345 co 

<Ba51 1 incide> 
mitinginde bir nutuk irad et
tıkLen sonra r:ge mıntakasına 
hareket edcccktır. 

Eir mektup 
ilhan Diıdar'dan ~u mektu· 

bu aldık: 
•GazcltniL.in 14 4 954 tarı!t ı 

ze vakın radyoya ka\'U an bu . . k'· mokrat PaTt • uırı -··)! 
400° haneli kö' Un ha'fı Halk Par dı) or ı. . . . . Part=•i. Tiırkiye 1'

0 
Bu 

ı· . t UI ,, . t rmes· De «Bahsettığınıı pla~ bende ,·ar ,.e cumhurivetç• M a ıın 
ısıkne 11 ema) f .,od e A'} h~. dır Sııat Ha)ri Ürgtip!U"ı~ün 1 si tcms: eilc;ınin Jıll •' 20 

mo ra ar tara ın an .-:a .. -1 · d b' d · d j- · """ 1 13 
kimi\'etinin de,·amı• olarak izah r~ıs. bulun uğıı 1.r. e~!r n çüncü Noter Zıhn1•1 !11 uı 
edıl~ektediı' kıncı Dün) a Harbının • " r~ rafıı·dan km'a çek• ıın ı Seçim be~ annanıcleıi A _,.ıı 302 50•30' 00 

sa:at ıs•ıe tespit ~dndl 
1 nU hasınd ·~ oklanıacb ·. ~~any· 

hazırl;ını~or 449 1474 -- 4:i:5 1406 - 4.7i/ Kocael \e Bur a boi"e crındeıı 
155!3. 1560 - 481 l:i80, l-82.

1 
alacak arı tahm n cdılmckte-

482/1584 506/16'i7 - 519/ d r Ceko louk hcvet bu Un-
1718 -- 520 1728 1729 - "'J !erde iım e h, ıeket cdcc<.'ktır. 

------------ Ankara 16 { i\~KA) -- C H P 

ihracat durumu nın ~c m beyanname•ı on ek-
11111 almak uzercdır. S1h endiık 
ne gore. J met İııonıı nun lırnır 175i - 527 178.ı 528 li87 -0-

( alnız. b .klet. kopek 'e o•o DIŞ MEMLEKET~ERDEN 14 nisan Hl54 çar amba günu demecınde bc.}anname yemden 
:tine ı· erı) le 2 mm d<'n kuçU'-
\ C 13 mm den biı)iık -zınc r- GELEN TF.KllFLER 
!ere> - 533 1817 - 534/1318 
- 539 1869 <va nız cilt tra5 
b t'aklarına 551/13'.IG -- 5~2' 
1910.\ - 508 214) - 613/:l205 
- 616 2212 616/2213 - 651/ 
2335. 2336. 2337 - 660/2:\j'l. 
2372, 2373. 2374 - 662 2379. 
2380 - 664/2424 -- 666 - 1 
2439. 2440. 2441 - 707/25iid 
- 712/2662 - 722 2799 -- 817 

<:eihaltıı nu~san Kalsha, Uct .• 
Daikn H ııildlng, 

T'earet Oda ından 'er len 'crı·, ~ozdcn ge<'irilccck \ e hafta or
lcn Fob. (441.036) lira dc~e.I tasımla ılan edılecekt r. C M.P. 
ı inde 7 adcı menşe schadelna- ı;ı de se~ım be,anname~iııi ha
me 'ne nazaran: zırlnmıştı;. Pazaıtesı \e~a ~a

"o A'i Jl minıa-dıo, ıı.uta.ku, 
Almıınyaya 372 747 lıTa değe Jı l!Ünu basına tC\ di ed!'ccek· 

Kobr. • 
rinde 300 ton ça\ dar; tir. 

ı Amcrika)a 10.702 l'ra değe- İımi ı·'dc bir ;ııhlyın ht>lanna'!ıe i 
Dü~mc. O\unc:ık ~;ılpaze ha- rinde 5 k lo gülyağı: lllllır 16 (Tclcfôn'a) - Inö· 

3213, 3214. 
--0--

Y.Gı; OF. P\ iLK t:Kl:\ll 
JU L\Dl 

•ır p'aj şapka ı \ C'~aıre bnmbu Avustur) aya 28.160 'ira değe. nti'nun nutkunu sö: :edi~i anda 
~ısmülat, çakmak. rr.endil, d kiş rinde 10 ton ic fındık: lımir'in müstakil ada~ıarından 
ıııakıne ı. dıki.ş ak amı (tığ, dı- Bel.çikaya 875 1 ra değerinde ı All Tan dink~ icılerc biı'er be
k ığne nıe-ıuı e iğne )'a uğı, 300 lıtre Takı: . ) anname dağıtarak kend.~ınl 
, Jk.5.ık \e aıre gıbı >, kağıt ku- İsra le 16.415 !ıra. değerinde <'Cmelerını, şayet o.}'larını l.<'n
m ş, ema.}')e e ) a 'e a re teklif 23 100 k lo er k pcsulı; :r. • dısine 'erıı-lerse :; arı m .. :ı ':ı ça· 
ld )Or~al'. İsHçre~e 919 !ıra dc.;crınde ıı.ma ra hazır o'dugun.ı bıldır 

21 kılo ça'para; mi~tir. i m,r 16 (D H ., - B t n Eı:c 
bö' C!lnde )rnı mev&lm pamuk e • l nited lmport ı:xport Company 
ın ne ba tanmı, bulunmaktadır n .. lıH Olıl l\lint trcet, 
n. m t'.Atta b3 ında &> .e bo e:aın- \ .ıllcı.<a/llaıta. 
de )apılmı• mlltea !ben btı ın böl-

Macar tana 11.218 l ra değe-
Tınde 10.016 kılo yaprak liltiln 
ıhrac edılmıştil'. 

' d e tmıt~ ba ıa .m tır Han- 1 l\lem eke muden kuş ~eml sa 
ıar ve r t b t c lm n çotı: müsait tı.ı a mak btı\orlar a!Akadarların lar \'e Ug,lılerle tema a geçmek 
tYtlAr t mın cıtnır .·,dır. • · c;ıı·~orlar 
llll uıı:LE GunE:-o l.end lcrınc ~aznıalarını rıca e- ı ~ · 
~ \il\ lLI t it ciıyorlar, Pau! Quillicc .. 

Dün Kambiyo Borsa ındıı m 11'm.,• r..ue l\londctour • Paris (1) 
le ı::önn ta~ıvlllerlıı kapanı ua:ıa-ı Plııs taufr.r O'ranC'e) Sari, t rante 
aşıtıd" ,. r.ımıs·ır; ~ı. nııı• Canıbateres (8c,, Tiiı·k kuru liziloı \'e ineirlcri-

Y 5 ııı. ı z. raat Bıınkıuı rn 
lM urad:an ııı4 ı ~mır oıu 1 .am.- l'aris/ l'ran<'e. t:ın Fransız pıyasa.arında s:ıtısı 
1~ı v mı Hrndao ııı ı bu.· ı . ı r me ı ıl olmak Uzere Pariste 
ııo 40 liradan ı<ı 3 ıstı rıı:r.ı ıı.Ho Sana~.de ku1lanılmak uıere nıüme ılı olmıvan Türk fırma-
l~a n c 6 t 1 194:1 ist .. ~ı, balık ~ağı ıalep ctmckted.ılcr ~- •• rı> a te.na.~a aeçmck 1 tcmekte 
I ı ~ o ııradan, !I 7 fa ı l'.J- 1Akldarlarla temas etnıC'k J:ı:U· , b 

ru mnka ı n 20~ llrad~ l<t 4 ı l ır · 
s as. Er rum n-vtt. 20.35 l.r.d ı ~c.r ar. J'ııraııt • l.abor.ıtorien., 
'I rk 'rıcarııt Ban a ı hAml. ııe :::ı il •·t r n Tamp \\'itte! bac·herplatz 3 
liradan Aalan ç mcnto o ılraıun ı ... U ıı • ·• _ 
mu.ameıe ftörmli ır ~·an Al'isclo 23 Munchen/German~ 

- naıcclona/E pana 1. G Farbenden a;Tılarak kltr 

Çukurova'da c.uklnrı ,eni Iabrık~Iannın imal 
Dikiş p!ığı ıtha'aıtılaıımııla etti i m'istabzarlar iç n mümcs-

alakadaı dır s.ı arıvor 'e müı;tahzar ithal e-(idd efl İ f rhna ~en f rmalar a tema a geçmek 
-/ !' lıı 'a) th anıl Klıater anıl Co., ısti) or. 

(Sası 1 incide> ı ·. O. n, 1035 Sodeie de :'ll:ıtericl 1 extile, 
.Zaman ?aman ctd1etını art.ıra- namaı.cus/~)ne v 22. Hu e Hamelııı. 
rak bır ı;ık on hallnı alan bu ku· Çam fı tığı ıhrac .. tçılarımızla l'ARİ _ l'R ı\l\"C'E 
ze~do u rUıg,m Toprakka e. "mas etmek istı.vor ı· 1 1 h ld d k 
Cc) han 'e Döı t)Oi bölgesınde \.Omp e 'e ) en a c O U· 

bı·r çok 3~~ ... ları koku"nden 80• '.- h 1 1. b k ma mak ne ve tez"'aiıları tek-i>"~ • Jloc tlnıt k - ))ı r ıtungs • a 11 ·, 
nıu,.,. bır ço~unu kırmış, telgraf l'c trac h 43 Bursdıeid b. Kiiln lıf cdh or ar, fıyat ıso 000 'ira 
dırcklerınl devirmı .. r. Gcrmany. c•\'anndadu-. parça 'e makınc-

Saattekı hlLI 53 kılometre ola. 'erin l'stesi 'l'ıearct Odasınaa-
ı-ak te bıt edı en ıddetlı rtiıJ:~~ Rekor 'c çanta teklıf cdıyor- dır. 
yuzündcn Ankara'dan kalkan A
dana UÇil 1 b..ıgun Toro arı j!eç 11icaret 
tık} n sonra fırtın n n ı · , e bo 
~a ama a b ~lamı \ e Ad .. na 

ve Zalıiı·e Borsası 
ıh:na alanını buldukta'l -ııı.>•aıı ıar: 

111 -

Bu&da \ ...ımuşalı: Dokmc ~ıocu 
• eerı • , 

Sı.;am Cu.,allı 

mruı)a'da 
Ama } a 16 (Hususı) - Bu~·in 

Gümu~hacıkoy ilçesinde Dcnıok 
rat Parti \e C.H.P. nin 2çık lın
"1 toplantıları ~apıld1. C.11.P 
t.oplantısında bir batıp :;öyle dc
mıstir· 
•- Biz, dört yıl e\·11el bırak

tığımız yerden başlıyac:ığız.ıı 
Ayrıca, C.JJ.P. Amasya aday. 

]arından İstanbul eski Sa.:lık 
l\ludurü l~aık Yargıcı C 11.P. nin 
Amas) a. 1 aşova 'c Gümü ha
cıkı.iy"deki toplantılarını nıiitc
akip istanbula hareket ctmistir. 
A}Tllırkcn cBôylc bir vazıyet 
kıırşı ında beni niçin bura)a ıe
tirdiniz"'• di~e partili arkadaş
larına uzüntusümi ifade etmiş
tir. 

Yıne bugun öğleden sonra 
Demokrat Partinin Gumtişbacı
ko) 'de açık hava toplanUsı )a· 
pılınıştır. Bu toplantıd;ı Ama • 
)il, Meı-zıfon, Ta,o\a'dan. 43 o

t tomobıllc partıliler \'C nııllet\e· 
kılı ada)ları ~clnıiş!erdır. :m1-
l t\ekili adn) ları şehir mcdlıa
liııde tezahllratla karşılannıı:>lar 
dır. TQplantıda 20 den fula ha
tıp si>z almıştır. D.I'. geııe: mer
keı. ııdıı~ larından 'c ı;:encl idare 
kurulu u. e • llustafa Zeren, il 
ba kanı r'aruk Çol, eskı mıııet
\ ekıl'<'rindcn ismet O'gaç 'e 
Kemal F.rcn m konuşmaları sid 
dctle alkışlanmıştır. 

Adapaz.ar'da 
bır mlidd t pı le ıncm"ır.i t'r 
20 dakıka ka<laı h.ı\ a nıe) danı 
ustunde de\ ır ) nan uç k cok 1 
~iddetli atıh ruıcıırma ra,.. n"n 
;pistin 500 me'Tc dı ınd:ıkı ta
lim saha ına gilc ukle ıne'> 1n' ş
tır. Uçak ~o cuları biıyük he) e

lı 1Çt'0 l toh mu Dökme ~ 

•S 
315 

101 
55 

Adatıa-zarı 16 {ANKA) - Ge
çen ırun şehrimizde yapılan llalk 
Partısi mitin~inde konuşan tn
oııu') e CC\ap \ermek üzere D.P. 

:ıı;s • hatipleri ~le ilimiz ada~ l:ırı bu-
• E. 3110 ,. 33~,, ıı giın birer konuşma :ı apmışlar-

Un E E. 

can ccçırm.şlerd r 
Bu snbah Ankara'd.ı.n • ha,·a· 

la nan ) ük uçağımız da fırtına 
') lizUnden t krar i\nk ra·~ a dön 
mek_zorunda ka "11 t_,ır'"'"·---

Büyük bir tayfun 
Teıpur (H ndı •an). 16 <AA) 

- A am cı,ar nda Tezpurda 
d~nku tayfı:n 500 kiŞı}İ e\SİZ 
bırakm tır. 

80 senedeııbet o Ulmem' 
bir kuvve.ıe olan bu ta\ fun 'üz 
Jcrce evi sokmu 'c bJ)tık za 
rarlara sebcb";) et \erm :tır • 

........ -

• ı el nuı 3075 > 3125 • <dır. 
• Ofisin 2fil3 292S t ,., 

Rıo.zmol Kilosu 17 !! 21 ıı Ilursa·da 
K~pc. 1 ~ ıs 5 .. Bursa l 6 (Hususi) - n. p. 
B "ı pt) nır tam a.,ıı teneke. 3350 • J750 " t bugün Keleş , e Orhaneli ilçele-
Be peynir >•"il 3450 > k 1 t lle az pe)nlr )"nan 1300 ıı ı3$0 rınde ıkı büyu · top an ı lap-
Ka$11r peyniri Tnll' a 1atU Kg. 460 • mı~tır, 
Ketanraaı Turk Te. • 205 > Kiitahya'da 
Turra.: ,. 230 > Klitah)a J6 (Hususı) - C.:M. 
Sade\'& Ardahan ertuı:.1$ 5ıo • P. buzün Kütahya'da ve Altın 
'I l!tllı: dtrl ıı 520 • 540 
1 a a ı Anadolu tabak ıı 32'7 5 ıı 400 tas ilçesınde birer açık hava top 
\ apa~ Anacıoıu kırkun • 29.5 • lan tısı ) apmış{ır. Mitincte mil· 
Tavşan derıa• adedi M • PO leh ekıli ada~ları ve son o?aı;;ık 
sanaar der ı çu 0000 • 16000 • da Ahmet Tabtakılıç tonusmus· 
z~rcıeva dem Çlf 1 6~0lJ .. .sıtır dcrllı eaımura Jı:agııp ıtııoau ıı~ • tur Hatıpler umumiyetle ikU. 

~-----------------------'"" <ları lcnkıd etmı.ıerdir. 

mı) an Demokrat P.ı.rtı• men 
sup mebu lar mc~ anı,ı:ı a:ıımın 
da ıthal cdılmı bulund ığun.ı 
ha)rctlc :?ordum. 

· ı ıar:nda memlekette herkes n .;ıoa b:ı ın temsııcılc!• l 
A) dında lı' el Putisinln h!ı: tek parti nizmııtnda çal tığı bulunmuşlardır. n ı: 

bir ,ans:ı sahip olmadıı;ı açıkca • zaman dun. a ate«ler ıçlnde ~ ır Bn 1., Ya,·ın ,.-c 1't: t ek 
~örü mektedir. ~Ji 'et Partisi a- nıırken mil!ı cephe) i tut:n.k i-ı ne! :\tlidür 11İuar ni· 12 
davlarından bulunan Doktor Ce- çin mem cket aydın arı \a-zıfe! c \'Ilı kanunun paniJefl hıta 
ın~l Jşlak büyük bir samimiyete dhct edilnıi;.ti. _o -ırada ) apı-ı ·ıer müna•ebeti) le f~ a 

Ben 952 ene ı Su!> t a) ını:ı 
26 ncı funıı Si\ as mebu luğun
dan i tıfa etmiştim Bu defa ) ok 
lama) a gırmedim • 2 l\layı-ta Aydında ,·eri:ecek ~an seçimde ~enım k~nu~~nıa ne suretle istifade. ını 

oy:arı 10(} bin kabul edersek da değer \'erılerek plağa aıın- ne dair maddelerin 
bunun y!izd'e yetmi~i Demokrnt mı;tı. Bir millı vazife olnrak 011 bundan sonra 22 n·sıııı, 
farın. ;.üzrle yirmisi Ilalkçı'arın seneden fazla bir 7.amaıı. ~~re! ccmbe günü ba,laYıc 1 

--U--.. 
Ucretle parti 
Toplanhlarma 

yüzde onu da biıiın \C diğ~r yap~ığını 1?_u ko~~~~:ıdııkı soıle: nisan 1954 çarşanıb~ 0 
miistakillerin o:acaktır.1> demış rinıın bugun po ıtı"a madrabaz kndar devam edece!: d• 
tir. lığına alet edilm.<'~in! ha.} :et1e si partilcı· propagıın ll da . 

iştirak 
< Ra~ı 1 incide) 

ba,lamı~tır. Bu i~de daha ziy~de 
Ha k Partısi i eri gelen"eri ke:.if 
fııalıyet halindedır'er. Si~ asi bir 
partınin yaptıgı toplantı'ara kar 
şı vatandasın a ka ını tahrik 
etmek 'e höy'cce ·kuvvet teuı
huı·Undc bulunmak için her top
lantıya i;>tirfık eden \"e ~ akasına 
parti rozeti takan \'atanda~ üç 
lıra günde' ık almaktadır. A} rı
ea C. ll. P. nin tertip'<'diği Sİ· 
yasi bir toplantı.} a katılaıı:ara 
eUi yemek, pi 'ıv, lıo af Yeril· 
mekte \'e bciylcce llalk Partisi
nin yurdıiıı~a karşı rakıp parti· 
!erden daha t'limert ı'la\•ranacagı 
tıkri tekin edilmckt<'dır. 

Son gün'crde Hata~'a Seyhan 
b:ı ınında devamlı polemik mev 
:mu o an H? Samandağı te ltı'a
tından 1200 demokratın istifası
na dair bulunan haber de tama
men ticarı bir manc\ r:ıd:ın iba· 
ı ettir. Ha'k Partisi çe\•relcıi De
mokrat Partinin ka e-i tr.lakki 
edı'en Samanda ında tam bir çö 
küntu o duğunu i eri lirmektc 
\e 1200 Demokrat Partilinin C 
H. p, ~e ~azıldığını ıddia etmek 
tedir. Buna mukabi' D. P. ('e\ .. 
releri de lı:ıbcrın tamamen ııy
dıırnıa oldugunu belirtmektedir. 

Diğer taraftan, A) dında mü ta 
kil olarak adaylığını koyan r>ok 
tor Adnan Kara~u Demokrat Par 
ti çe\·relerinde memnuniyetsfı'ik 
uyandırmı tır. Doktor Karasu 
Be!edive .l\Jec i i üvesi ve Demok 
rat Partinin eski ·bir men ubu
dur. Yok'ama'arda kazanamadı
ğı ic:in partisine muğber olduğu 
\'e Demokrat Partinin oylarını 
azaltmak gaye il 'e böyle bir mil
cade!e~e girdiği partililer tara
fından öy:enmektedir. Demok
rat Parti A)dın 'i'iı~ eti içindeki 
dört yıllık \"ilayet ve Be:edlye 
ı:aıı~malarını iıah eden bir bro. 
şür ba5tırmıs ve tanıtmda ba~
lnmıştır. Bu bro.tirde, dört yıl 
zarfında Aydın i!i dahı inde 
3.117.417 'ira tutarında u ı i ya- 1 
pı'dığı . 235 kö) Un ıı;ınc sıı>u 
işine baslandığı H bunlardan 1 
159 unun hilen su,·:ı kıwu turu' 
duğu. yo: 'e köprü faa'iyetleri
ne be mi yon 'lra harcandığı, 
köv oku'ıan ve maarif isleri i
çi~ de 1.100.000 lira sarfedi:di
ği izah edilmektedir. 

Yeni yanılacak 
Olan silolar 

Samanclağı hii'ge ındc 1200 D. nıuusl '\tuhablrlrn:•a~n 
P. linin mııstel'ck hir mazbata~ ı l Ankara, 16 - Yedi 5ene~ik 
c. ıı. P ~ C' te,·di ederek Denıo1•- İngiliz kredish·;e ~eni ilo'ar 
rat Partiden i tifa ettik' erini bı )·apı'acaktır. Bu si' o :ır 6 ını·~ on 
dirmc eri ke~ fi~ eıı dortrudur ı ııterlingc ma: olacak 'c üı· ene· 
Ancak bu istifa arın s .. "llimt ol- de te:.lim edi!eccktir. Ankarada 
m .. dığı ve C. H. r. nın para vaa-160 bin. 1 kendl'runda 60 bin. 
dine kapılarak işin bir ticaret Tekiı·dnğda 20 bin. Kon) ada 60 
mevzuu ha'ıne getirl'diği de bir bin tonluk si'olar yanı acaktır. 
, iıkıadır. ÇunkU Hata~ da üstün Ayrıca 62 ~erde de 160 bin ton
durumda olduğunu farzeden C. ıuk çelik si'o yapılacaktır. İn§a
H. P. teskı fıtı. kendısi için en sına ba5'anmış sılolar da şun
teh ıkeh bö ge a}dıgı Saman- tardır: 
da~ını ne baha ıno o ursa o.sun Çunırada 11 bin. F:rıurumda 
~okertmek kararınd:ıdır. Bu ba· 4 bin, Lkenderunda 20 bin. Trab 
kımdan para \e bti~uk fedaki'ir· ı.onda 10 bin, Haydarpa ada :l4 
lık'ara katlanmaktadır. Fakat bin lzınirde 20 bin ITöviikte 
blitiin me~r cnın oy pusu'aları- 2300, Fakilide 4300, · llis;nildc 
nın zarfa konacağı hücı ede neti- 4500. Akçakaiede 4500, Saray
l'elcncccc,ini bi'en köy!U vatan- önüde 4500 tonluktur. 
dnşlar parti'erın sl~·a ı nıiicade-
,e::ıinden paraca fa)dalanmak gl la5ma'arın ve taahhiıtıcrin. ,·~
bi o'dukça iızücü bir )·ola doğru desi 3 marısta bitecek olan t"lll· 
sevkedilmektedir!er. re muharrer cnct'ere bağlandı. 

Bu ~tizden işini gücünü bıTa- ğı da görülmektedir- Kar6ılıklı 
kıp parti top1antılarma katıl- o'arak hazırlanan bu senetler 
mak ve zahmetsizce 3 - 5 lira ka- bin:ercc lira!ık borç ve alacak 
ıanmak usu!O ya\'aş yavaş ya- taahhiltleridir. Bu bakımdan ba 
yılmağa başlamıstır. Baıı böl- ıı bö gelerdeki parti rekabetine 
gclerde mahaııt nüfuza ahip o- artık bir prensip ve dava mü~a
lan ah ıyet erle parti i'erl se- dele i o'arak bakmak mümkıın 
len:eıı ara~ında )apı:an .;izli an olamı~or. 

karşılaclım. ı~vvela HbO s~ımın nıalarının saatleri ı.11r 
den en·cl değil, hatta 1946 se· •erek te pit olunnıu;ııi !i 
çimlerb le de ilgili değUdir. l~a- ~usta ta~ııim edilen ı' )da 
lıa e' veline aittir. Dün ve ~unun ada hazır bulunanıs.t ,_ tıb 
ric ö"led~kleri.min h~r va.~ıt. be-, dan imzalanmıştıt'. ti~ 
abını :mı mılletımıı: ontinde Panllerin radyol•rıo "" ı: 

- t. d "m J t •t1c \ erme~e .. ma eyı ·• _ nuşma sa atları ~n 9 Qr 

Saaller 

lMO - 18.50 
]9.40 - 19 50 
20.00 - :!0.10 
20.40 - 20.50 
~1.00 - 2110 
21.20 - 21.30 
21.50 - 22.00 

Saıttler 

18.40 - 18.50 • 
10.40 - 19.50 
20 00 - 20.10 
2040 - 20.50 
2100 - 21.10 
21.20 - 21.30 
21.50 - ~2.00 

ASKAR;\ Rı\D\'OSU ~ '° bas 
:?:? ?\'ı an 13 1'i an 24 Xi an ~ '.1", 

D.P. 
C.H.P. 
C.H.P. 
C,".P. 
C.M.P. 
DP. 
T.K.P. 

26 ~ı~an 

DP. 
TKP. 
CMP. 
C'.H P. 
D.P. 
C.H.P. 
C.l\t.P. 

27 :.; ısan 

C 1 P. 
C.HP. 
D.P. 
C.H.P. 
C.,tP. 
D.P. 
T.K.P. 

D.P. D.P D.P. 
C.M.P. C.~1.P. C.H.P. 
D.P. '1' K.P. C.M.P. 
C.H.P. C.H.P. C.M.P. 
C.M.P. D P. T.K.P. 
C.H.P. C. 1.P. D.P. 
T.K P. C.H.P. C.H.P. 
İsT,\~"Bl'I, RAI>\'OSU 

ı( 

~ ~rn 
( 

~ •ro 
V l'(irk .. ,, 

•ııa 
>"le 

ıaııı 
br 
tır. 

••tı Ji 
ıtı n~ 

k o 
1 

Saatler :?Z Ni an 23 ~i an !? l :\'i an 

18.10 - 18.20 D.P. 
13.50 - 1900 C.HP. 
19.30 - 19.40 T.K.P. 
20.30 - 20.40 C.H.P. 
:.!0.:50 - 21.00 n.r. 
21.10 - :?1.20 l'.~1.P. 

21.30 - 21.40 C.M.P. 

Saatler :?6 Nisan 

18.10 - 18.20 'l'K.P. 
13.50 - 19.00 C ll.P. 
19.30 -- 19.40 C.H.P. 
20.30 - 20 . .ıo C.M.P. 
20.50 - 21.00 DP. 
21.10 - 21.20 C M.P. 
21.30 - 21.40 D.P. 

iz:\IİR 
Saatler :?:! Sisan 

18 00 - 18 10 C.H.P. 
18.30 - 18.40 D.P. 
19 30 - 19.40 C.M.P. 
19 .)Q - 20.00 D.P. 
20.50 ~ 21.00 C.H P. 
21.10 - 21.20 1'.K.P. 
21.40 - 21.50 G.~I P. 

Sa:.ıtlrr 26 Xısan 

18.00 - 18.10 CM.P. 
18.30 - 18.40 C.H.P. 
19.30 - 19.40 T.K.P. 
19.50 - 20.00 C.M.P. 
20.50 - 21.00 D.P 
21.10 - 21.20 C.HP. 
:ı.40 - 2150 D.P. 

D.P. 
C.11 P. 
C.l\t P. 
C.:\l.P. 
'J'.KP. 
C 11.P. 
D.l'. 

27 ~ısan 

C.H P. 
C.M.P. 
C.H P. 
D.P. 
T.l\P. 
C.'M.P. 
D.P. 

R.\DYO~U 

C.H.P. 
C :ır.P. 
C.i\l.P. 
D.P. 
T.K.P. 
DP. 
cn.r. 

28 :\isıııı ---c :.ı.P. 
C.H.P· 
T.K.P
C.H.P. 
C.lt.P· 
D.P. 
D.P. 

23 Nı~an ~4 ~ı art 

D.P. 
C.:'.l P. 
C H.P. 
C.MP. 
D.P. 
C.H.P. 
'l'.K.P. 

Z7 l'\ ı an 

C.HP. 
D.P. 
C\l.P. 
C.H.P. 
T.KP. 
C ~l.P. 
D.r. 

-C.M.P-
T.K.P
C.H p, 
C.H.P· 
D.P. 
C.:'11 p. 
D.P. 

:?8 l'\i art --c.M.P· 
D.P. 
C.H r 
C.'l.P· 
TKP· 
C'.H f· 
D.P. 



17 • 5 - 1!15.( ---------------------------------- VA.TAN 
.,_ 

..... :...~~ ...... -......... 

~~bh~. . 
fusun ını mali'ımat bulunmadığı irin lstanbıı1'un 

Un bir bu k · 
da kat•• • \'\I Dlll~onu hakikaten asıp aşmadığı hak· 

1 bırı.e• s l' · ı.-Parç d • ' 0~ •Hmıyeee.ız. Ancak nüfu un hergün 
dan h~ ha~~ ~rttığı muhakkaktır. Bunun delili, e ki bina-

~ ırısı bos d ğ"Jk . acı bul e ı en )enı yapılın binaların derhal 
nıasıdır Xı'"ıf b.. k .. "'d 

nıan,.ra •· ' us U) u - oıru e artmamıs oı,.a böyle 
ikuı~d b~le kar~ııa mazdık. istanbul'da doğum nisbetinde 
an get ır ~:ıılalık olınadıfına göre nüfusu artıran, taş-
. enıer<ill'" a ·k 1 ıas101 k ' 1 ac a~ıml7Jn taşradan gelenlerin azaldıgı 

ı abuı ' 1mek guı·tur. 
stanbuı• 

di. Sillld" a gelenler eskiden daha 7j) ade I~ bulmak lstiren-
:lıl! 1 bunıaıa senet sahibi olanlar da katılmışlardır. 

arında \e\a h t 
hiın b" . aı P en sonra bolca para kazananl:ırın 
kiı is~: ~smı lstanbul'da )erle_i)or. Bu da pek tabiidir. 

erden b n 'kuı ntf'mf,ketin en bü) iik ~rhridlr. Tabii güzt'1-
lesı.1 as a burada, diğer ~ehirlerimizde bulunma' :ın bir 

... er vard ı · -
e ge .. ı . ır. la)atını daha konforlu, daha nr "eli u. 

> rın,k ısthenıe · j t b • • olnıakı nn s an uı u tercih etmelerine mem· 
İ)e\e b.a beuber nıifu un hııla artmasının, bllha sa Re-

' ır takıın ~ ·r 1 "'k . • • u h . az.ı " er ) u Jedığlnı unutmamak Hıı.ını-
t ' a\ agaıı elekt 'k "b" ·ı ı sonra bl ' rı gı 1 ı ıt ,>açlar nüfu un ıımn mııd· 

r buc·ul,; ·ı ' 
ktcdir A • mı yonıı bulacağı e a tna göı e 8 ,u edil-

• rtı bugu d h •. • n güçtu •.. .. n en ta aı.kuk ederse c ascn me\cut 
&un ıınune """·ı · ı. .. • >arak ~iınd .11 •1 ememe ı pe.- tabııdır. Bunu unut-

1 en tedbir almak kap eder. 

Enis Tahsin TtL 

J,bıönü, Petrol Kanu11u iğır/ 
neticeler doğu~abUi'r, t dedi 

;: (Başı 1 incidı-) 1 hemmiyet lıi'e \'ermedıler. nik- i~tbn~lecek'erdir/Fak:ıt ~ost 
man kalaba'ık arasından güç· ı katsi1. \'C i rnfkiır d:l\ r:ındılar.11 hık sağl::ıın tenı!.'' er ı.iıerindc 
!Ukle ı:cçl'bi'di. ı ARUl~f. YAHı\!\('I SER.\f.\ \ 'E kurulur. Bugiiııkü şartlarla işe 

l\Iuha'efct 'iderl meydana b:ı. \'f: Pf.;TROL IC\.Sl".SJ.ı\IU giri~ilırse bu dost uk beş sene 
kan bir evın ba'konundan İzmir- lnönil mlite:ıkıben özü tic:ı- ,oııra boıubbi ir .• 
lUere şu !'.Ö7. erle hıtap eltı: ret açı~ı mese e inf' intikal et- GRt:\'' \'E \ tı:ltGİl.ER ı 

• - İı.mir ilf'r, aziz hem eri'e· tirmı • i hh<ialin arttığını, fakat 1nonü işçi \ e g~\' mese e ine 
rim, .sizleri se\ Ji i'e e iım'arım. m:ı iye tın ylikbe'diğini, i ra[ po· de temas ederek, {ikıid:ıra ge 1 -
Hu konuşmamda iktıdar a bızim litika ının 1.arar ar te'>'ıt ettiği· 'erse gre\i kabul Ye t:ıtbı .. ede
aramııda o an fark'ara kısaca ' ni ifade etm ş ve sözüne de\llm- ceklerıni. muame:e \ ergısinı ilk 
temas etmek i ti) orum. Bu mu- a: gunlerde e'e a'acak arını. ı.üçuk 
ka~e e)i temel mesele"er ve gün ·-Dışarıdan çok )ardım gö· ıe naf vcrgı erıni b'ah cdecek'e
luk mcse eler üz.erınde rapaca- rü)oruz. Bu ıılt.ı. yedi senedir rıni \e gelır Hr,ıı ını bugunkıi [ 
i!ım. ı de,·am edi) or. Fakat bir gün du- korkutucu bil\ lı;ctındcn kurtara 

1 HVKUK DTI\'l.ETİ racaktır. Bir nıem'eket bütıin cak arını soyledi. İnönü konu -
1 Tl'me: mc c'elcrden biri o:a· ha~ atını dı )ardım ümidinl' bag masını saat 18 30 da bitirdi. ln· 

rak biz hukuk de,·'etinin kuru·- ı !:ı) ıınıaı. Bu fır attan aı.ımi jı:. inü gerek konuşma ı e~na ın· ı 
masını i'k p!Anda mütalaa edı· tifade edilmek ister. iktidar el ş da gerekse nutkunun sonunda 
~Oruz. Hukuk de\'ll'li na ı: ku- yardımların hiç ke,,ilmC\'Cn b"r hararetle :ılkı 'andı. l\ltıha er l 

('umhurbaljkanı ('l'lil Bayar ve Mareşal Tho Aakaıa'dakj kabul re~lacle 
1 

ı.ıtıııır'.' Nasıl anJa,ı 1 ır? Ru nıe·ı- çağ' aran ö'duğunu zannediyor. 1 '.derini dinlenı.ek için ch.ır n- i 
zularda çok ~onusu'muştur. llu· l'etrıı• kanunu ve ) ah:ını·ı serj '!ıyet:.crd~.n ye, Jı.ınir.ın kaıa',nrın· 
na rağmen hır anaq;sa mı-nıııı. ma) c ml'\'W'arın:ı d.ı kısac·a le- dan uç ) uze y.;.kın otumobıl. o

'bir hiıkın 'er tenıın:ıtı me ele ı mas ctııll·k i~tiyonım. İktidaı· se tublis \'e binlerce partı i gc•m;s - M ı J" B A k 'd - ld'I ... 
ı hal'e muhtaç bır durum ıırzet- çinılr.ı·e pek a1. bir zam:ın \tır- tı:A)ı·ıc·a trcnter~c. d.c c.harda'l BAŞMAKALEDEN DEVAM 1 afe$a lfO ye ayar n ara aft ge '"" 

mekteclir. Biz. bu mese'e!erın 

1 
ken boy'e mühim mcvzul:m 'ka- 1 bırçok Italk P:ırtılı lzmırc gc,. --..-.... - - - - - - - - -

ciddi o'ar:ık hal edilnır,;nı isti- nınt':ıştıı-ma yo una gitmenıeliy-J miş bu'unu)ordu. M'll" • ı·k rnası ı fnıidr.) 11' den atılan 21 pare topla H 1 
yoruz. Gerçi pren.;,ıp bakımından dl. Dunyannı hiç bir )erinde SC· bÜ~ l'.sf·~ ~lı\~İ AD \Ki 1 1 IS 1 rara C:ôka\• bazı MilletH•k 1 erı hır n.1,fıml. nnmtır 
lktiduın dü Urce)i dr bö~ 'ed r. çimler<> Uç ay kn a boy'e tcşeb· . u1-:~uxı rı Ordu m ıft>ıı,s \ek 1 korgı·ne- Don. rırnnmııın td ı i bır u-
Fakat tatbıkat a anla\ ı t:ı bizim- bil 'ere gıri ı'memiştır. ~ti•a"i lnönü saat JO ~ dn Manisada Su"ıkaSf ra H. kkı Tunalıo~ ... Mıılkı \e , iten faza uı mu \<' Mar~l 

ı c hemfıkir değı'dırlcr. O ı'ar var a o) le ınler. Böy c anlarda da bir konuşma ) .. .ıptı. Manı da- < h'rf erkan D. p J1 ıdaı e km u r o Curııhurba•kı<~. Cf'li' B:t· 
JO\ c b r me•ele o"du(!unu ka- blı)llk me)elcler ha edılmez. ki top antı~a 4 ~- 5 bın partı ı <Raşı 1 ındcff') hı ba kanı, dini c·cıııaatlcr ha< ~r ıle nı t 1:> 15 te Do nıabah-
bul ctnııyor ar. Bız. memur' arın Glın"ük me e e"erle meı;c~ul olu· 

1 iştir,ik etmişti. lnonti l\lanı :ıdJ uliyeti altında yürütülür H! o ı .ani ı, Yugo:.l:ı\ n:ı,kons-0lo•u çe S.ır > ın.ı ı:e'm crd r. 
':ıtı\ etini \"e ~ a i partilerin nur. İktidara gelmesi nruhtemel da İzmirde \'erdı~i nutku hemen partiye ait programın çuçe,·e-. \ <' kon 0 0 uk erk:ın1 ıar {ından Mı ar ı m zın l ııınrul da1'. ık' 
kadcrıni de emın bu mu~ort 2. 1 t :- parıı ağır müb>Jlefi.}~l hemen tekrar eltı ncak lzmır- :sinde kalır. Azlık paı ti~I. umu-l .. ar 1 :ınm s \C e ııın'ıınmı ıır mf' lf'r ne l>o'mabahç<' Sara.}ı tlh 
S•zc .orııyor ım. iktıdar ~v~·~ ,ılıma ı;okulmamah)dı. YabauL.ı .. le da~a nıufahs:ıl konu tu, ı:m. mt ı-fkirın huzurunda ikna kuıl-ı Mıırl' a! Tıto. kerdı< ni kaı ~ı- i l'rl•'mı Curııhurlıaşk.ını Ce· 
partı er nleyhl'lde her ı•\C'dığını ı rma) e yalnız pııra deg , "ad akı konuşmanın hususi) ctı, rellni on hadde kadar kullanır. ;:ımnğa ge enlı rın a~ rı ayn el- ı, H.ıHır Kuçbks ı Ka•mıne ıit 
\apını\or mu" S,).ı~i parti er 1 J• ıra ,ıe ber:ıbeı insankırın çırtçi borç' arına \'e iktidar me\·· ı Faht bir defa rksni)el kararı- lerin ıkuktan onra bando, \ u ııış• r. 
hakkı111la bir kanun çıkar:ı.1ı· i- c':ı gelmesıı:lir. Zir:ı:ııtc \,ı- huuna y•rn:ıs. etme 1 ıdı. Muha· nı ,·erdikten ~0:1ra ıı kararı ht•· •o~lav \'C Tiirk mıllı mar" .. ııı~ı 1\1 rr :ıl Tıto \e Cumhurbaş\'.2 
~cır rııu, çıkaramıyor mu~ Iktl· tann erm:ıye ne dcı;nel.~ :elet Jıderı ~·ıft_çl borç~:ırın.ın u- ııimsf'mtğe n ona u)mağa 11\l'C- C':ılmı tır. M:ırşlaıın ditılrnnH" nı C'l'l,ı Ba)ar ı J?f"lrrıı husust 
rlar"ar , adcC'e nawri olaı·ak dl'- SO ı.t•ned,r hid;ıı lıo~ toprakf:ııı· zun \'ade'i tak ıt·erle odcnılece burdur .• çıkarılan kanun fı na- ı.ı nı!ıl<'akıp do' Yt•go$l:l\·p de\" :renle 'ı 1ıgo~13\;)>a nısı ·leri Ba
gı'. tatbikatta da emniyeti te· mız oldugıınu Iddıa eden'ı•r/toıı· ilini Yııclcltiktrn :;onrıı, deıno.k· dır. 'IM'n iktidal'a gt>Jinı·e ılf'ili~· ıeı B.ı k .. ııı Cuınhı:rba kanımız ı..anı Kola l'o~ıo' ı: " ınısafir 
ıııin etme idir er. nık nrımıu jş etmcğc t.e.ebhlıs 1 rat ıktıdarı hakkında şıııı'arı S(•Y lirect>ğlın. ile\ lrt namın:ı ııirlsi· ı ı r istanlıııl kcımuı ını 11e b rlıkıe "<'ye• ıle Uı • ll'rı batanı Prof. 

n \.Si:'\ etmek istemişlerdir. ;)Q sen~ son .edi: 'len ta:ıhhütıeı-1 hen beğrıınıiyo- ta a'. \ sancağı b•.lıınan \" , rı ııd hcıpı uhi. Bl'l~r .. d RU\'ıik-Umhu b k 1 Basın me elcsıne temas ede· ra biıyle bu· akıbete du,cc~ğııııi- • • DüşC'cck'er \e ondan son- rum. Etime rırsat gelir gPl1111•1 ı:ım resnıın. fıı Nle.ı ıh·ıra.n ~:ı 1 t- ,. m z ~s:iıh kse \C Yugoslav r aş an m in Görüsmelere da·ır ce ım. Tecrübeler göstcrmi tir zi hiç dti linm"nıi tım. 20\ İL' ra ıslah o'acaklardır. 200 se.nc hiçe sayacağım.• dhe frn.atıar l:ısını tefı e mişt:r M. re :ı '!'ı- \cı'nın \ok· ra Biı) ııkf'IC •ı Pa· 

r , , kı basın en zarar·ı tesir ol:ırnk sıkınt ~ı )Üıündcn biilıin k:ıp·-ı iktıdard:ı kalamıyac:ık'arını. oi!: 1 koparmak; Tiirkhrılr. dcvll'I o, ıcltı en sonra r. kt'r n k. ı· \'t·ı·ı c de ht:ınbul'a gelmiıter. mara d T bl nİ'llC' \e ilan arın te iri a'tınd:ı- 'arı tahdit iz o :ıraık açm· . )O" renmclidi~ler. On arın bugun.klı 1 ml'nıumunun lstlkrıınna kari\! ;bına ge.erek Tılr~·ce .ml'l!ıJ'>il dır. a e ig"' nesredi ld i dır Ra •n iktıd:ırın lütfunu bel: hına gidı ımiz bu vah ml nctı-ı zıhnı~ t'tını ~~c~k SIZ seçmen er korkunç ,., şuurımz bir ıılka!>I- •kcı. c , e elanı \ ernıi!.'• ıh.. f,tanbul donandı 
r • emek durumundadır. Bu suret- erler te\ it edece tir. Bu bizım teda\İ cdcbı ırsınlı.... tan ba~ka bir l'Y dcı:ilclir. ~lrş· r m kıta~ı h<·p b r ı,glldan :ı· n ın .\nl\aıa'daıı t ·anbu" ıe ayacag" 1 yerler <na ı 1 lnrlıtr\ 'e muktedır bır ha ının vaz.fe an :ı;)ı ın11z :ı tezat teşkıl ctmek-l İnönu :ıt 13 te '.\lani :ı"da:ı ru ekseri~etin kar:ırl.ın, hari~ ol. ı d sile kendhıne mukabe e ıln :..ıaıt> al Tıto ~l'ref ne e.hri-

Muahede~:nin kı)metli ort:ıjt ''ormc: ınc imkan Yeri'mlyor. tedir, l'Nro ~ biı bu duk, ~aban- 1 nreket <·tti. Kcndisıne. :oo oı~- bir azlığın bu tarzda hir te!ıı~.idi .c bı•lı nmu~nır. 11, 1 de me)danıar umumi vollar 
d rrn <8a ı ı lncldı-l Yun?n· tanın a \ b"nin 'nz ma na ın ko kutu·u~ or '\'e muhtelıf cı crma) c~ ı bu sıilıava ıntlkal mob llık b rkaf .le ref.ıkat cdı \C ha..,kı·ı altında kalır a. rurk 1 Ma. c • • Tıto, Cu ı-h ıı bJ•k" :. baştan 0 ~J ba~ raklıır a donau'-
r. b~.>ra t:elect'k ol.ın Celal mı uzumu daıma gözoııiinde •e irler altında tulu'uyor. Bunu cttirm~k )arın ağu· netıc.el.er do ,>crdu. ':ol~ard:ı: bılh:ıs.sa llen'.! ınill<•linin varlıgıııılak] ~lc\amlı· C'elu! P \ar ill' h rlıkte. •ar,!J 1 n.ı , mubtl''ıC )er erde t~k.ır 
canı ;da ın ası kararla tı· bulundurulmu tur. un'emek 'liı.ımdır. ı..urabılır. Devlet mr.n[aaıını mu~ ml•nde ba) uk bıı karşılama hazır ıık )ar ılır. l\leHul hııkıınırt ta- :.cr.dı·lnı selanılııııı ı" ge nı " o- ~ urulmu ıur. 

rııera abrika ının temel aı. Asa~ dakı .. h.ısu t ilzerinde ı R.\DVO terek ça'ı,an şirket erle tclH ct-1. l•g! göze çarpıyordu. rafından de\·let namına ta,ıhhöt. lan kız \e erkeiı: izcılc•' ıniz.:n Sa~ ın mı afir rn 7 şeref ne bu 
tcıneı~ınındc- bu unacak \e tam .b r. goruş biri ğl tt'•pit c- .Bu mevzuda çok öz sa.rf~dil· mek mümkündür. Bu soz~ı;mı 

1
1

• Inöni.ı )ar.ı~. ab:ıhkl -~ç:ıkla lt·re giri~ll~eı;I im~an hariı-11_1" 1 nllnden mutebe• im b:r ('ehre ı,,ec<' Abıde er, H ı;ar r.r. Ka cer, 
ı . n bır konu ma vap.ı- el m t r. dı. }tır de\•let vasıtası ıktıdar dost!uk po:ltıkası bakıırtından hlanbula haıcket edt'rektır. (·ıkar, her ı temeı~11. k;ılır. Cıt· ılf' selam \ererek ııeçmıs ve gc 1 C'rm~ pa~a. Sara~ burnu 11.ızku'eJl 
tnh niin)an n ~İyasl durumu sulh r ınde bir propag:ında a'eti ola- lta~sa 1ır.trollrrinıi11lt•n istifade (,~,nd!! kara)a Çlktlğı )el'de ha- cl<'ktr.k!er e temir ed lecektir. 
ıraı urbnsk:ını a)nı gün saat dha~ına baglı olan memlckeı- rak kul anı'ıııamalıclır. Bunu kat E• h 1 r K ~ imkıinınııı askıda lmakılnıış o· zırlanmı bulunan " üzennde .\fareş:ıl Tito Atlna\I ıidf'cek 
ek~r~nd~ Su sur uk 1Ç<.:Stne1 !er ~ı:a ın.da d:ııma daha sıt;ı ,yctle i.fade <'ıl.y?ruın.' ısen o,-wer .n. vru pa lor. :uııhaleft'l . lidt•rinin prtı·ol do t Yııgo lavya'n_ın dost ha~- Ankara. 16 .\~l\A) - \ UJOS 

lan Utiln hazu-lıklıırı ta· '~ lıt z hır i blr'iğine \e ıesa- t'~l''f:R"ITEl.ER mt·-;ı-lr,inde <bır taraflı taııh- lı::ını ho•~<'lcl n z. ıt'an>s,nl ta ı 1 .. ,. Dı ser Bakanı Koca Popo· 
kcr~ış olan B:ıhkcsır - .!:ı..ır nüde ihli)aç gö•termektc berde ~luhlar bir Unh-ersıte den~o.k • • _L._ • d• hüt) cli)e ınuı;:.ıl:ıla}a hoımaAa 1 )· .. n tiikı!I altından ge~·ip Acar •• ç zeıecılere \f'.'rdığ beyanat 

a ıın· abrıknsının temel aınıa \amdır. Bu kl'yfi}et sulhli 'konı r&•İ id:ıre inın e aslarından bm- ıcın temınat ver 1 ç:ılıştığı '\'aliyı-tlt, ııetrol ara~·ıı· moıtırune bınm.şıır Bu csnnd~ •a l\Iare al Tnonun pek yakın-
Bu ;nde. hazır buluna~:ık· mak \e emn yeıi kunc•lend"r. idir. Bugü.n _mi et bu bilgi k~y ..> 

1 
c~k şirl..etı~:in ıncı~ılt'ketlnuıl' ~~ 1 miye'den atı an 21 pare ıop, ~a Atına\8 gıderek Yunan pev 

a ıı:ıı ab:ıka.arın temel ;• na nıek .. ga3' e ıne h zmct eden tc- na~ından ıstıfade edemez bır ·d 11 '· nuı.~onlıır doket·eklerı ,.e Pt;trol • rı.:go la\ya de\•let baskanını se 1 e• rıral \le Balkan paktının u-crı d k k 1 < lhısı 1 J I nc·ı el ıyece.ı;:t, I'. 
20 ' n en sonra ayııı ı:ı.rı Şt' ·u Hin inkısar ettir 'mcs· mevkidedir. Petrol kanunu, ya- m ştir 6 B:ıtı A\Ttıpah J)e,·letin 4 _ Birleşık Amerika milşte- bulamazlar~a bir.den hlç bir ey l"imlamakı:ı idi. heri bir ııııfak halıne get rilmP· 
Bu &ır~:arınd:ı Cumhurb, 5- 'e mukemmelle t nime · ıum. hancı ~ermaye ve tür"ü me\'zu- n:ı, ·anlarına ~ ol!adığı 6 mQddc- tek sa\'unma ının dnh:ı r:ızla ı;e· beklemi)eceklr.ri H 1 trmive- ti a!ırimiz bundan sonra Hay s me ele ını zôrlisece~·nı ~ö~ıe 

k ın~a~ a ~clecek, Ace'lller munu tebarüz eu·rmektcd r .. \n 'arda Mecliste ve Mec'is dışında ri ihtirn eden mesaJındn Başkan iı· tirı'm"'~İ ıçin Atom ılah \e cekıeri gibi çok mühim bir ta- d.ırpa,a açıklarında llorda ni- ıoı~l r. 
ınu: k~rsalılar tarafından c~k. bu te anut 'e bu ic:bi•l li t:ırtı ma':ır o1du. Bu miin:ıkac:a- tıilh:ı ~.ı. Batı Alm:ınya:nın :ıenı- teknij(nin 8 keri kulllanılı~l:ırı ahlıüt \'ardır. Küçiik bir polili- ı.ımında ırahmmıs bulunan do ı Yugostn guf'telert 

il l:eccsııı 1"$tl:ınacaktır. 11) git kçe d ha kun·cı endıği nu lar sl)aset adam arı!1ın arasın- den si'lhJanmHıyle Fnms:ıyı na dair malumatı Atlant k Cam 1 ka<ı, bu hakikati hiçe sau!ak , nınıımızı tt'fı ş <-tını\ .ır. Do- Dı-i·lerı Bak:ını Koca Pop.,· 
ek olan ı Ce ık Palasta '!e· beıledı'" k · beynelmı'el durum da .ccreyıın ~tt~. Ünıvcrshrlerı· tehd't etmcs•ne rnihaade edilmi a.•n:ı mcnsıııı de\lt•tl<>r ııra ında 1 milleti iğfale kaJ~ışabJ11r. lnonli nannıanııza men11ub zenıı erııı u \.e"ın h.ı•ın toplant.-ı ından h;ı-
12 de hü:a~l'r ertesi JlUn d:ı .h.akıkl duzc!mc imkSnl:ın ar ınız.ın ?torıte erıı~den bu nıe\7.u· )eccğıni de b d rere.k Avur:pa tJk~ımı dı- t:ıahhtıt <'tmekıedir gibi bir şah ıyctın bunu )a~a- L'•Y \C ~rler, ~11\~rle erde krrı b•ıler \"<'l<'n .•Horbı;. \e Polıtl 
ıtabedc b uınet m )d:ınında tab lır. arda ı :ıfade . ımktını:ıa s:ıhlp Sı ııunma Camiası :ın a~nıı:ı ının 5 - Avrupa Sııvuıınıa Cam·a- cak bir dereke)e ı;ukutu haıın· < ı. ne sc :im rt•snıın ıfa etm ~- - ,::.ızc•elerı Rak. nın cfıçlib 
!lcrtno Ulu nacak, ÖJ'!ledcn llu cümleden olarak Ilçlü Ank:ı 0 :ın!adı~. llııgün mulı. ar ün!- ı·ransız p:ırlemanıo~u tarafından ı •:nın bir'ig', 10prak Jıtitilnluğ•i dlr. ler<lır. · ııla ma ııt f k a nl'tıcelene~k-

nıını . labr;kasının ik n ra Pııktının kunet 'e nıües ·r- \e.:~ıtenın sadece ıı~ı \ardır. Bu t,ısclıkini ~abuklaştımıak da ii \C. teın.ıdi ini de teklemek hu· j . . . ti • \C'ar "T\Otoru, G:ı ep okul ..,em • r ciz et ıı. b 'h:ı 'a tcbaruı et 
Cdc~ ak ~lış ıner:ıı;im!nc W !iği her gtin daha zi)adc art· ntı.e se,cmızın cemıy~t .m~se e· :emiştir Sl:~unda Bırleşik Alllf'rıkanın bu rıırk nııl~elinın mi.Ilı ema.~e .e lın·ınıJ(•IJ PC' ·~ •lrJd.ı ge ı rr.ek• ıfıı er. 

ı ı ce tır. b d . . lerıne k:ırı.ma ına manı o unu-! · .. . _. d k ld ri rskı tek partı) e, rskı Mıl-
ilk Sarar Salı günü Ko , Dl?,!ihı. rab.e en bır ncı cleTecede ~or· bu y:ınlı~ bir an'ayı~tır. 1 Baıbakının A\TUpah DC'\'1ct- g.ıne .kadar takıbp' e nıe ıc\ o ıı l !i Sde \'e bunun etrafındaki bir 

·a. ıt f b · e~<'.ı mu ım ır vesika olduğu tebcl · ' • . . 1 1 1 ğu sıyıı etıııe ııınen, , vrupa "' k:i 1 lnıınd a rıkasının açılı lUr etınek•ed•r Bnhu us k" bu •P,\Rl'İZ.\XT.IK· ı u•re \'Crdığı tem nıt :ır ~un ar. Sı.\'~nma l'aııılasının lwrhııngi 1 anıç haris \'e gııra7. . r nsana 
lııtııte ~hazır bulunmak ti· muahede yaln;z bugünün ,ihti· Si7.e hukuk devleti esasların~ 1 oır: . 1.-ir nokt:ısına, herh.ıngi bir har 'r.rm~ğe r~zı olm.a.,ı l(ıbl im!!~ 
d arekct edecektır. ynçlarına değ 1 akit taratıarı. kı at'a saydım. Bu mc\'Zudakı . l - Avurpaya tehdıt devam re ket ini kcncıi enını~ cıine yapı •.~ hır. lhtım1&ll bır u için 
arpa~a limanının nın bütün sahaİarda )akın bir tatbikatın kusurlu o'cluğuna da- ettıği müddetçe ve Kuzey A~1 .ın 1 mıc g bi kabul cdecekıir. Bö)le ı lmıı ılı~P. farz 'e k:b.~~ ~~r.l~m: 

atılacak ı b rl ği yapmaları hu u~undn- r en kuvvetli işaret ~artiza~ rık bi~lgesınin mü~terek s:ıvu~- 1 hir° tcc:ı\ Uz hnrekeıı vukua gel· Azlıkta kal~n Ye h \" 1

1r~ll'~ ~darpa~:ı li ki daımi ıhlı)aca. tekab:.ıl etmek ıdaredir. Bu lınlırınıı.dıı ı)i k:ı - ması 1çi11 gcrcklı ~n\unnıa gü- dıği takdirde Amer ka. hl'rhaıı. I naaı \e ba~:ırı i~ ıç 11~
1 

(" gk t 
tıhtun \ 0 manı ile Salıpa ted·r Bu muahede b'r 'ttıf:ık sın. Doy'e bir idare kurudu mu c'Jnün sağl:ınması babında, A· gi bır t.: rar almadan C\VC, 6 baU.ılandıiını goren em~dn 
Piıartcsi ~m.~arı insa:ı.la zıhni; eth le ftktedılmi t' ~ e b \atanda lar :ıf'ura ayrılarak hu nıcrıka kcndı hı e ıne düşen Batı A,.;ı;pa müttefıkh le mıiıa Parti: ·Çılcan kanunlara a ~~-

O ;Un s:ıa~u~: başlanacak 1 nun taıb!k ni ağ anı~~r hu u: zur uz bir hayata mecbur bıra· kı•vıctlerı }fail Alnırın)a da da- kerelerd" bulunup mlı ıerek bir• m11) ın, C. H_. p. ta~~ınd~: gır, .. 
aşada ~apıla :o da Hay- da bugüne kadar )apılan çalış. kı ırlar. Boyle ~·aşam:ık olma~. l•ıl olmak ilzere A\"tupada tut- hareket tarzı tesbltınden sonra, .nen taa~h~tler -~ıçtırdh·e ~.gll 
breninde de~~ temel ı:t- malar da o fat•kamet•e inklra! Partiıan idnre bır )a~lış te~bı- makta de\·am •decektır. harekete gcçccekt r 1 ıın<e. dt'i(ı'itıre~~ ı;·- t""tü vol~ 
aşkanıar1 d et 'e huku- ctmi tir. Bunu resmi b'r itlifa- rin bir adamın ku uru e.erı o-1 2 - Birleşik Amerika, AHU· 6 - Haıı Avrupa Sa,•unm:ı Ca I P. l~derlnin -~" ' 11 u 0 

• 

!T, a h:ıtır buluna. ka kalbemek zamanı da gelmiş 'arak teessüs etn~e.z. Bu bir. pa~- r.adaki NA'J'O kuncıleri Başku miası dahilinde. llahlanacak olan m.~slı~le muka.betr).e 'k~l~ı:ı~:: 
t"r ki bu aı tık bir fırs:ıt bul ti an':ıyışıdır. Bızım cemı~etı. mandanı General Alfred Grunt B:.tı Alman} anın, r'ransauın cm Tiırkıyede dr.\lf'l \el '~t ı e 

' • · t" · t damlnrın-1 . · · a • • 'k sabına bir de\'amlı 19' an e l'r - mak mc eles"nden ibııretıiı:. mız par ızan ı)a. e a . .. llffm emrine verileeek olan ku\' nıfet nı ıhlül elml' ıne "n~crı n ., . bl 1 .-tü 'bir 
dtın kurtulmak fçın uzun hır mu vt'Uer de d:ıhıl olmak üzere mils r:çbir zaman mü~a:ıde eımı)ccek kalır mı. Bır r ne_ t~an l 

Trif! te me elesl eade eye muhtaçtır. İşte aramız terek savunınavı ılgilendiren bil· t;r. l>eııırıkr;ıt . Par!~ m~llr~l ılt'!. b r 

Of •• ı Ankara. 16 (Anka) - Bura- dakı fark burndadı:. Biz parti- tün nıe~elelerde d:~er müttefik Alum rualuınatıııın tr.atM ~·~ık 1'?,r~ıs! nııl.lı•tı ~ıy~ 1111!11't esor er geldı" dakı dıplomatık kayna1'1arın be· zan idari'! Yardır d:~oruz, onlnr l~rle e\\'eJden mti~kcrelerde Washington, 16 (AP> - Bir- ık:~fi .~ıunıır .\l'd bll) ilk ~~~r.~ 
le~ ~" ,, lırttiklerino gore, l\Iare al T;· I yoktur diyorlar. Bızlere karşı Çuluuacaknr. le-ik Amerikanın ~A'l'O müttc ıı~ıllehııın .mukaıl eratı ı~ar . ~ 
\'ernıe~C'l' ıteıerlnd:-k'önre- to, Triestc mese'es·nıu {ı a bir kendi taraftaı ~a~·ı~ı ~ışkırtı~·~r- 3 - Uirle ik Amerika, bir ta· fiklC'l'iııc Atom malümauna dıı nıı 'e po.lıtlkacıların O) un<agı 
lırı \ • Tuı~ cğıtim mlite- .zamanda hallolacağına emin bu 'ar. Halk Parlı ı ıktıdar~ ge ır-, • nma caiması ir olıın sırl:ırın açıklıııım:ı.; nı hal.incir. kalır: 

le iÖ e şehrın ileri r:elen- lunmaktadır. 1 ~e intikamcı o'acaktır d!y~rlar. ~.afta~ Avrupa savu·uze Atlan- derp S eden kanun ta an ı dün ~.una eminı7. kt .. ~ııh~lefet 11 
ı iliııırü:~c-k Üıerc Uç Ame- 1!ıh·e ed d gine göre. bugüne kül'ev! telaşa .oü~iirmek ıslı)'or· I ~i~ ~~;~;ı ~~~~at~e~le ~ıümkün l B rl<';ıik Am~rik~ Ayan .ve. tem ılerı~l~ tııtt~ığu .ko~ıı ı·ıgır, n:,1~ 

bır belet ~mli ından nılıtcsck- kadar Türk makamları. B:ılkan ı 'ar. Hız. a la ı!'1tıka~ıeı o: maya- e sıkı l b"rl ğlni daima destek- sllcılcr nıcclıslerıne 'cı ılmı l r rartısıne bırşl''. kaı~ntnn\ ıı -
. Bu n ~hrimize gel- Paktı ile ~ ~TO aras nda . b"r caf!ız. Bız partızan ıd:ırenın var n ~ 1 1 ('lktır. Tamamı, le a " ne o• 
ı hlnıııhe~clte. Nobeı nıü- ::ğine Tr'e. te 1 ~ . ış 1

• o'dıııtunu kabul ediyor ve çare. ı ·G il f k rak. km,·etıi bir nıııh:ılrfet par 
l>un. 

1 fııık uzmanı \C !- olduğuna' kan:"~~~~~::~t:·~~ er dıişiiniiyoruz. Bu zihniyette Asma ko .. prü için enç mi i a ım tisi .iste\t'n \'atanda _ıa.~ın ,ı~alk 
b;a::ı'ııaında Amerikan ıar. ) olanlar intikamcı o'maınağ:ı l:en Partıslne \'ermeğl ıtıı undliklerl 

k·or1ui ası talısnıalannda Diğer ta.":lftan Dışls'eri Baka di'erini mecbur hi sederler. Biz Tekn-'ık bı:lg' ·, ·ıstend'ı Bugu .. n Almanlarla reylerin miktarını azalta<·ııktır. 
r Artlıu;l~! bulunan pro. nı Popo'lf ç dtinkü ba~ın toplan hiç bir zaman eksi~imiz yok de- Ahmet E'min y ALMAN 
j ~Uduru 1. Coınpton, E' kl ıı ında Trieste me ele inin va meclik, biz kusur'arımızı biliyor K 1 

chy \o l Dr. E\crctt R. kın bir >sıikbalde halled 'ece"" \C itiraf edivoruı. ramrzdııki <Ra ı 1 inddf') arsı a<ıyor 
ıaı:ıı .ı\. Sh elscrc Profcsoril ni b'ld rmckle bah ~ menuu "ı fark bu. Onl:ır hiç bir nok :ını pl:ın ve diğer inşaata müteal ik , 'f . 

lDıer k b • t · oı·lar bıı b:ıkımct~n tAknik n1alt"ın1atın 'l't'lrki' eve te· ı <Ba"t 1 fnrldP) · Yer a!mak- birl'ğinin imkfın drıhılınde oldu a 11 .e mı\ • • " " ' ' ' 
Stef anopulos 

<Dışı ı incide) Yunanislan'la çıkan bir ihtilaf ğunu ifade' etmiştir. tekamli'e mü~::ıit deği'lerdir. Ben nıin edileecğini. anc:ık Türkiyc-
1 

''ııral - Tayyar. N' hııt -
ıthnm'ardan korkmuyorum ben de ya1>1)acak kiiprunliıı dünyanın Gün"fir. Eı un. Ero: - Giin
e kiden de ek ik\ığimiıi hilivor en ~ iık ek köpriisli o nıak'a k~.n- !?Ör. Xedl. r:rdoğan, Ahmet, 
\'e arkadaş'aı:ımla onları tamire dl eserlerinin ikinci p1ana duş- K. Ali. 

nı,iş'er; Bakanı bilha a Yu 
nanı.tan n önceden f kri alın· CBaşı 1 incide) 1 tada dola an haberler hakkındı 
madan herhangı b r karara \"a- Bu protestonun ıiç memle'ke- öıcil şunları ııy!emışt.r: 

hAt - ç· 
t tid ın Jlindi'nılckl harp dııı umunu gı)ru mck üzeı e 

eıı Vietnam 'Kıah Rao Oai l°'iu hna alanllla lneceıi 
sırada ceı, oııu 'c iki km ile birlikte 

ç. lı ıyordıım. Buglin de ayni me.,i telı'ikeısiııi de <inlemek ni· 'füı·Jd.rn - .\lm:ınr:ı milli maçı 
şuur'ıı karşmızı:lııyım. Bugiin ~etinde o duklannı blldirınişlir. ıadyo ile )aHnl:ınaı·ak' 

l re mi söz'cre inanmak artık Ya· ·Zaten Tiirkiyeden de bu hıısus- Boıın. 16 ( -\) - <Hu~u i 
tanda 'ar için mlimklirı o'am:ı- ta bir teminat istemiş bulunu· ~hıhab rinıizden) 
mı tır. Bir sıy:ı~et :ıd:ımı haki- yoruz.• Yarın (bugün) ovnanacak o 
kati söy emeği şu veya bu sebep· Wann sözlerine söyle dc\3m lan Türki~ c - A man~ a Genç 
in 6 kt b'l' f k ı ta •ıd :mlli T:ıkım karcı•aşma ı. Al· " g .. c ıre ı ır, :ı a m • • etml<:tir: 
dini 50 •. , ·ı·em \rata da ı res " man 'darccilcrin•n !:ıde,ine gö 

J ~ ez. n n • ,_ 11.. lııtasa"\Cr Bo"'aziçi köp-mt ötlerc o'an inancı bozulma- • 0 re. Alman radyolan taı afınd:n 
malıdır. Fakat bu men uda bir- rtl ü için hız.den l - 2 ma'timat Türkiye saatij le sant 17 de ~ a· 
çok fena örnek er verl'mlctir.• i tennuştir. Fakat İstanbul köp- yın':ınacakıır. 

n \ Y \T PAHı\T.ıU(;ı rü ii gemi'l'rin daima geçmekte 

1 
j met inönU bundan sonra gün olduğu Boğaziçi üıcrindc kuru· Diin~·:ı Ordularara ı l'utbol 

ük mese e"ere temas edere. lacağına göre epey yüksek o'nıa- mlı('ı 
lıaHt pahalılığı mevzuunda şun- 51 da gerekmektedir.. Brük~e', 16 ( \A) - Dıiny:ı 
:ırı söyledi: Dilnvanın en mlihim geçitle· Ordulararası futbol maçlarının 

1 
,_ Bunu her yerde süylıi,. o- rinden. bin olan Bo~aıiçl hem~n sckiıinriliği için Türk hukcııii 

rum ha,·at pahalılığı vardır. hemen 3 - 4 nıi' genişliğindedır. Redri Kayanın idııres'ıı<le B ı· 
Ben; iktidara gelirsek hir uruz. Oiinyanın en uzun asma ki)p:U-, le~ik Amerika. Yunanislant 8/1: 

1 'uk yapacağız v:ıaclind<' bulun- il ha'en San l"ranci ko şelırın- ı Onrıng !::ıhnsıııda o) n:ııınn be
l TIU\"Orum. Am:ı fiyat artış•ıırır.ı de olup •Altın Gcçıt) ısıniy'c şineilik nı:ıçında ita s:ııılar. M.• 
durduueaj!ız. Biıim zamanımız- maruf o up tahminen 1400 met· sır takımını 6/1 s cnını tir. 

1 dn hava• paha'ı'ığı yok mu) du, re uz.unluğundadır. Dün~·anın 
, ardı ·Fakat harp sene'eri için- en yü~sek köpriisü unvan~nı •. a'.: 
de idi Durumu bi !yor ve tedhlr 1 mış o an Royal Gorge koprusu 
lr.r almak içil) çırpınıyorduk. i e 1929 ytl!nda yapılmıs o'up 
Şimdi hayat pahalılığı !tabu' e- o uıman 1 mılyon dolara mal ol
dılmis or ki tedbir:!r dü~ünU'- muştu. 
slin. Para değeri mevzunnda da • Türkiye Cumhurbaıkanı Ame 
tat'ı ve acı söz'er söyledik, e- rika~ı ıi)areti sırasında bu kop 

rü)' li de görmüş 'e Turkiyenın 
.Boğaziçinde yaptırmak ni)ctin
de o'duCu köpriınün inşasında 
RoyaJ Gorge köpril•linde ku'la
nı'an teknik ma'ümattan istifa
de edi mc ine müsaadeyi o za
manlar talep etmi~ti. 

rıl:ınıı)·arağı hu 11 ~ 11 iizcı inde tiıı rlo~tane muna•ebctleri lıze· ! •RoY'e bir ukerl pakt akdini 
ı~rarla durmuştur. Bakan bu· rınde ne ::ıbl bir te ir ~ap:ıeagı acele 'cabettırecek ebrplror hu
nun·:ı beraber bu mevzuda ne nıl'raklıı bek'enmi'ktcdir. Dığl r u unda Yunanı tan tetkıklera• 
r<>~ınt \'e h:ıtta ne ihuıri b'r ta· taraftan şrhnmrz. si~ .. 1 çeHele. bulunacaktır.• 
le bin Yunanı tana yapılıp ya- rinde gıttıkçe ku\\ ctlenrn kan:ı-1 sôz(•lı) c ı:ore . .ııııkeri pakt hu-
pılmadıT< nı b''clirmektcn kaç n · b' t •· l . f ı • 

to f 1 g :\le ;!OfC ır prO 0A0 H! o,111a U Unda dlt;l'r lllalardan \'akı o• 
mı ur. Si<' nno~u os . • mem- ı~ <'k tkliğınden nıe~dana ::e en Jı.bllccrı. her!'ı.ın&ı b r tekli!. 
ekct ara ın~ak• mun:ı eb~ıle- bu hfıdisenın tara!' arın ::a\ retı Yunanı tan tar&fından milsııt 
r n geli m1csınde ml'd\·cut uçblU ile kısa hır zam.anda bcrtMrıı! e· kJr ılan:ıcaktır D l;C'r tarRftl'll 
do tluk ankacmad ı sadece t" r ı dllınc ı muhtemel<lır. halrn 'rurkıı<';de bulunan Tito, 
h:ısrek,et no 1ta~ı dır• 1 

t~nıı,~ .. r. Aılna'ılaki yorumlu· 'i e Türk l.d.eı en ara ında An· 
• te anopu os rm ır ... ı. , , ı 
•- Bi'indiği g'bi ( çli.ı B.ıl· Atına 16 CA P-.) - ) un:;n Dı. kara da a<kerl goıu-me ~r )a?ı 

k Pakt Dı ı~leri Bakan arı j lerı Bakanlığın• :nencup b • ınakt:ı o'dtıt!unoı <laır 'unan.ıs· 
~~a 3 , ;\":ı 4 def:ı toplan ak soz.ril, Ttirkİ\e - Yuıırı. J\'~ a \ e tan, Ankaradakı 1• lçı ınden her

iadırlnr. Bu topl:ınıılarda ~il· ı Yun nı~taıı arıısınd.! .,'11 anmı h. nı?ı bir ~ıalumat alınaı:ııştır. 
· üh'm e eleler konu·nıl olan i.ı:'ü Halkan ı .ı .. ııuır. t:ı~ Bu arada sozcll, B Amerika rıın 

nu~t ~ r Ay1~1 ~ey de ı:eıecl'k 1 tv.r.hhiltlii bir askcrı oakl ;ıaıı- 3 milll<'fık Balkan dt\ leli ar~
~:.aıla~ıın;n ·a ılnc. ~1 nelgrot-: nf' :!ellrı mesi :çin :ı, .erı tem. sında a keri. b.r pak~a mu.hah~ 
t 1 t ,. nt ~a~'lir Bunun!. be sikilerln fmkiınlar arnd.1:1.mnı o'du~una dııır \\'a•hııı~ton dakı 
abor a. a 'e'"'" h~;~n a'o'rlı~mek' tr\'ld eımi tiı·. Söıcliniin il:J\c haber'erl tel.7iP rtmlstır. ra er nıe , , ı " " ~ · _ . 

le ol n a~keri tenı~i'c leı m ~l cttığıne ıı?re, bu h~ ı.~ıa nıhaı l":.ılanlanıın bir haber 
tamı men hazırlani:;dan. ıı~kerı ı ka ar H. zıran Ve\ n 1 emn,uıı.1 .. n • New York Times• gazetesi 
blı: itufaka ıhş bakanlarının C\ ve' alınanıı~ acaktır. Ankara mıılıabirıne atfen. Yuna 
Bel!!rat topt~ııtı ı ı.<lindemine gı ı llığeı.· taraftan bı:dirıld. ~i~e bl l k . 1 "~ n ·- 1 M nı tanın Tıirkıye 1\ ı c ~ı~ • 
remrz Bilhac: a T'tonun hazı· gore. \ ugo a\' De\ !et neı,ı ,. nln l\Jare•a Tılo §erefıne An-
. nda \"unanlc;tana ·' apacaT<ı se 1 re,,aı Tito"nun Yunanı,;;•, nı JJ.,- • • ı a 6 karada \Cl'ilen ba'o) u terkettiği· 
~ ahatten c•· ... el bu hususta b:r :ıran"da zh areti bcklenn. ekte· . ' ' ' ı k nı , azmıştır. Il~ılı er, bu ha berııt 
k rara \anıab'l<'ce~ıni zannet· ~ır. Yugoslup'nı!' ı-kcrı pa ·t do&ru o madılını aoylem~alerü. 
m ,·oıtım• demişıll'. uzerınde lil"ar ett1.ıne d.au- er 
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BüTüN AGIZ KOKULARINI YOK EDEN 

HARiKA KEŞiF 

HLDRDFil 
Etrafımzdakileri ra -

~ hatsız etmemek için 
1~ n yemekten çekindiği

niz sarmısak ve ·so
ğanı istediğiniz kadar 
bol bol yiyebilirsiniz. 

1 BULMACA 
5 

' 7 
1 

T.:ıa ·' ılı ve pru ram. ı.:> 
ı :ıo o ınaydııı l'lı 1 
ı O Habıor ıor \e hauı raporu. w 
B 00 Karma a ı~h m ıotjtl (Pl). 
8.3<1 8alr ıuı,zı .ı~rı (Pil.' 1 ._ 
9 00 O tın un pı ranıı ve.\ lı:&1111nı.ş 

'* * * \ c;, il S8 t.ç.lı7 H uru,.ram. 
J2 00 Asker aaa 
l:! 30 Ne\'ln Demlrd6 en. 

er. 

13 00 :ı.ı. s A arı n h11be .. er •> 
13 ıs E;;lıonrell ıa ti mllzlğt (Pi). 
J3 30 Öf ~ ga l'IUI cıc 
J3 4.S Pl aoo Ue T ~ı: mi lfl O· 

lrn 'lln Cıonı e Ceyh n Pi•· 
noda "I al F.:'kt tun ı Sodan Bir Tlli)rtlmU.. 

H 00 Ttlrl•ıler \c o ı u han arı 
14 20 !'I :rn K lll\M lduts ndPkl 

n il l mh ır &,rmonı m 1 

2 1 rr:d mal emr.slııden b.rı. 3 
.no, 4 ıı.r nıefva .'i Be an e-
datı, tan Ye>• kocw. G Yoz. kısa 
&mıın ı Baharın mı 1ecllertn-

lastiklerinin . . . 
en ıvısı . . . 

ETİC E VEREN 

GOOD YEAR FABRIKASININ 

KART AL MARKASINI 

TAŞIYAN LASTIKLERDIR. 

En ·yüksek kalite!otomobil las~ikleri için 

, . 

' ,, 

Emniy t :-ed bileceöiniz ~ marka 
ka. a 1 T aUco\'ı.lly ::\lan 
b O ıopl E d, c ı O iffie.ı 

den bir & \ nmr: atıl. 
Y arıdan aş .. ı;ı~a ı · B r a!!'aç. 

ro Runırı rarsOdl.sl d ı Cha 
mlnl\da Call.rlıce 

U 00 Ka ıp mek upları, ha\'& ra• 
por ı ak f>m pror:ramı ye ka 
P•Dll 

*** l~ 58 t. ı.ış Tıı p•o rıını 
ı; 00 Radvo o uı: Pati. 
lBOO Inc• l!ft? IHıa • 

bır edat • Ötf'tl et ın1a 3 - Bir 
nıdı uı:ı sini rbtbelerden blrl. 4 
O.tlt adumda bir te~ :ı - Bir b•· 
si maddeal l rM ıııfaıı il - M ıtfalı; 
•nuıııdan biTI. bir mıııltl 1 Meli. 
7 • \'llı\ret; ertd: hl:r.me~ .. a -
BıQ:ı~lama. , 

DÜ~KÜ BlJl,M \C,\~I~ 11.\U,İ 
JS 40 Rad)n il• in~.ı 7.Cr 
18.'iS sıu ıı:ı pi• alıyoruz • ~oldan aa •· 1 - Sabıblı. 2 ~ 
10 00 M ...... ~r• Yr h•herler. r.. 3 Nafii• 4 - J:ıım .'i - Ma 
11! 15 Cari ten bir vapraı:. 6 'Hile, fil. 7 - Arapça, ; - Re, 
11120 S<"h ıb•rt Bt•mrmış aenfonl 

1 

Kot-
'p Tı tarıdan a :J1a l Sonbahar 

11145 ~U. ıve ,. 1' e ı aaa•ı 2 flp 3 Bltfr , u. 4 - ıı: ~pr. 
~ 00 11k.ufoıı aolc uı Nihat !:· 5 K•lim fi - l«•ıu , taıı:. ? -

ırn in ı ı Aralık. 

:o u nad.ı aa ~t• t 
20.30 Kıu •Por abrr r:I. 
20 3!ı Behln A so 

,.._ DOKTOR - .. ı 

\'~r~n~ FveF;a~i~:rn~L~. 
1 

~--••!!l!!!!I!!!!!!!! .. 
!arı liiteha ı ı 

l\lua~enehane: Beşiktaş 
Traınvay Cad. Emni~~t San· 

Ni A 
İKRAMİYESİ 

21 00 Ha. a sonl oollb• U 
21 15 
22 ~~ M S ,\varı n l:J.bulrr 
23 -O F. ltn<'r :rrrlerın. 1•7.lronım 
23 30 rroıram n kapanış. 

1 1',\:\'Hl 1. 
12~7 ı\ ılış Ye P?Oin.m. 
13.00 Ha b~r.ıor 
13 ı5 Mı allı\ Oök u 

VATAN 
ILA~ 1 l\'ATLAIU 

Baş.ılı: malı:tu ıs.-
ı. ncı n ıı llncU 
sayfa santimi 
4 üncü sayta santimi 
Uan sayfası santimı 

4.~o 

3.-
2.50 

dığı yanında :-;o. 12, Tel: 
84395. .\i ua~ ene ı 7 • 19.5. 
};\•; Vali Konağı Cad. No. 
83 Raş:ıran Ap, Kat 1, Te
lefon: 83684. 

ı t:a-----~ 
U.4S Cumıı.rte konaerl • l Morlı l 

Mosıı:onkl Iapıın}ol oan .arı .\lahk:eme, cra, l'RPU, 
Mürebbiye Aranıyor ı bı 'tko a R mskl • Kornt.oı ~O'@'r llllnlıırı <1antiml 2 ~ 

hplln ol Kapr c o l (Pi). 1 
H l.'i D.rns tn ti Pil. 1 
J4 :ıo sa e~· •rl Nutı•r T•lr.~r ,. f \ rt \ R \' .\ ~ 

• F.r ment Batana.- • 

İng 'zC'c \'C'~ a almanca 
b len miırehbiye aıanıyor. 
25 ,13 45 ya~l:ırı aras nda. 
Çocuklara ait her ;sıe mcs 
~ul olacak, çocuk çamaşı
rı dahi Ye gece kalma
sı ica bedcr. A~ 'ık, tccril
bc) e ı:öre \el'ılır. AIAka: 
darların bir fotograf ile 
Ankara P.K. 6 ya mUracaat 

H li Hat anın proı:ramı. K O N A K O T E L 1 
JS 00 met Erı; lder 
J5 15 Caz aaatı pı, 

a 3ıı ear .. ı ar o rı Pllkl 
UI 00 ı\rt\ an Damme :Kent~t! Pi 
11 15 Re •P Blrıtl• 
ıs 45 ı oıı Panrhos Trlos ı Pi). 
J7 oo Kadın! r taııl he! eli. 

20 ıs 
20 :ıo 
203.'i 

o .50 
21 00 
2ı 20 

ı mı 

22 00 Arırt Etli it u 
22.ıo Op~r•t d nraa nda n Pi). 
2"J 4~ Ha brr rr ı 
23 oo Kt.mbl o bor a ,., proıı;ram-

lar 
23 07 Karı.şık ~afif ukıar dans n 

caz mu .~ı (P,ı. 

24 00 Kapanı. 

İZ'Iİil 
14..S8 ı\tılı' ,., program. 

açılm şur. 

Her ddada sıcak su Yar
dır. Bahar milddetınce fi. 

ya.lar tenzıtathdır. -
Harn Okulunun 320 senesi mezunlarına: 

19/Xi an/ll.54 Pazartt'si l:Ünü sa:ıt 16 tia Harbiye Ordue. 
\İnde tnp anılııcajiınd;,ın Harp Okulunun :120. senc;t mezun· 
.arının 50 ci nes'et yı!'arını kut'anıak üzere hazır bulunmaları. 

(1051 - 4628) 

1 L A N 
Acente i bulunduğumuı The Cunard Stcam Sh'p Co. 

J.td .. Kumpan~a ına ait vapur arı Gla. ;o\\, LiHrpool, 
\\an ea le Pa ras, Pare. Selinik ve Turkıye imanlan 

ara ında a) da b r mumaz .. m sefer yapmakta olduğu ıtan 
cd lir. 

The ('u ıı ard ~ team Shlp C"o. Ltd. 
İstanbul \tente i 

G. \"t' ,\ , Bakt.r J.td. 
Yapur .\ c·f'ntelini Sube 1 

.................... İllll .... Iİİllllİll ..... 

ı~oo ı ırı: Jrr ••••••••••••••••••••••••• 1$ '.l-0 Hat•ıı aor.11 konllf'rl a Ros· # ' 
sini: •Srmlramlde• uvertAl· 
rll bl H~rbrrt İrlanda Rap
&Odl..al Pil 

lt 00 K \it din erlcllerle bıı bu:a 
lfi 45 Baalıca ı;ıroı;ramların takdl· 

mi. 
ıs •o nadl"o k•d.nlar t115lı 
17 3S Piyano ı e Ne eıt mtlodlleı 

IPI). 
17 45 Radyo rurt t ırl:. ltrl ı:oroı;tı 

, ıa ıs Göçme l:a• e•lrr Te Fer ha 
Tunc•ll •O ııı or ö • Pil 

11 30 ~ı aı;ı E:drn ork•s nsındar 
danıs m •1 Te daıu \arlr.ı-
ları 

JP 00 Habul~r 
il 15 Rad~o • $por 
lP 25 iki mambo l'I). 
u.:ıo Şarkılar 
20.00 Ctım11rtuı so beti. 
20 10 tleb.lrdru tüçü.. babcrlrr. 
20 15 RACJ\ o ~azetest. 
20.30 oınteyldnln aaaU (Hatıt BJ· 

tı ye TOrlt muılkl!l ••t .. ı;ı,.r• ı 
21 45 Borsa ı urınkl pr°'nıwı ... r l 
21 SO :ırıtılard.ln bir :ıemet. 

tmıh az S;ıhlbi: . l~A:-.; KORU: 
Umumi ne ri at liidiiı·ü: 

l\IELİH '!ı'E'liım 
l\u a) ıda Me ·uı \lud:ir: 

İH A~ .'\D.\ 
(\AI' !'\) f,azetecitik \ e ~l athaa. 

cııı ı. I'. A. • - i.tanbul 
\ATA:\ M \ TB.\.\SI 

AMERiKAN EŞYA MÜZAYEDE Si 
11! n' an 1!134 pazar günü saat 10 da Tak im Cıımhu. 

r }et Caddcııi No. 3, Pakt Apartmıanı Daire 2 (Ş \N s·ne
ma ı kar ı ında) mağun ağacından mam(ı' ve ı:ındalyaları 
Pot puan kumaşla kaplı, yemek odası takımı - Kanatlı 
ma alar - Chlppcndale yazıhane - G. E Bııı.dolabı -
Yemekleri n)larca muhafaı.a eden b"r Deepfı'ecze G. E. -
Çamaşır makine i - Çocuk ecyası - Komple oyun rna-
a ıırı - Pla •ik anda'~ ala r - Renklı bardaklar \~ 

P O R T A K .\ f, -----·· , ......................... -. 
BÜYÜK FIRSAT 

. enelenlenberl .\nadolunuıı her tarafında markası ta
nınmı gundt: h ır ton bil küi imal rden otomatik ntakf· 
nr.lı modtr n hir bıi küi rahrika-ı ... atılıktıl'. :\l iiracaat sa
at ondan sonı a Cemhrrlitas ı ıı scliı'eı. Cr~nır Sok. So. :\ /5 

Daktilo Alt nacak 
Beylerbey As. Şubesi Bşk. dan · 

.Münhal bulunan dakti.o memurluğuna ortaoRul mezunu 
, e a kerli~ ni yapmız u dakdlo ile ;, azmaya mkledir olan· 
lar 25 4 954 ak amına kadar !Stek ilenn b'r d 'ekçe ile U· 

beye muracaatl;m. 0084 - 4ii5) 

l 5.0 o o 
21 

N S A N 

AKŞAMINA KADAR 1 O O l I R A Y LA iŞTiRAK EDEBiLiRSiNiZ. 

ÇEKILiŞ 30 NiSAN 

..._--1 DO G U BANK I•--"_,. 
VATA,N 
r fLtAVE 

' Başarılarım 
Bununladtr. 

' •· 

1 

63 vilayetimizi 76 fasikül isinde toplayan bu eser iki cilt halinde hazırlan· 1 
mııtır. Beher cildinin fiyatı 1 O liradır. • 

Umumi satıı yeri: Vatan Matbaası, büyük kitapçılarda 
......................... _. .............................................................. . 

.\RCHSUl\T, vapuru :?O 25 .Nisand• 
bul'da beklenmektedir a 
L Y S T UM \'apuru 22 25 ·~ncan° 
bul"da beklenmektedir. 
GLÜSBURG Hpuru :.!4/27 Ni•andl 
burda bck'enmektedir. 

TÜRKiYE mnnıf .\l'E~ ( ,\V 

H. SCHULD Ltd. $ti. 

fstanbul - Ga!ata, ~ecatıbey C3d. ı ıs Koz;;? 
6'nc1 kat. Tel: 46685 - 404;;9. - ./ 

-· --2- Aı 

l lst. Lv. Amirliğinden Verilen .As~' "" 
Kıtaat llônları ~ Ilı 

As. İhti) aç !~·in 140 ton taze patates kapa ı ısrf' fl 
sa·1 saat 16 da Gcllb<ılu .~.Sa. Al. Ko. da satın.# 

Tahmin bedeli :.19200 lira, geçici teminııtı 2940 il 
name:ıi komis~·onda \"e öğ eden e\·vel fst. Lv. A. U 
gôrü'iir. Tek'i( mektuplarının iha'e saatınden bir ;; 'f ı 
ne kadar komi yona \'Crllıne i. c9ı tığı 

* ti 
As. ihtiyaç için Tr:ı.lrzon te~l'mi 125 ton arp~ ):J\ ~l a 

3 mayıs 1954 pazartesi f::at ı 1 'de Trabz.on As. ~3· ,;:_ J.;ıın 
satın alınacaktır. 'l'ahmin bedeli 3;;000 !ıra :::eçıcı tc tır. 

iir.ıdır. Şartname.;i konıisyond~ı görü•ur. Tek;if JJ1; 1 itn 
ihaie saatinden bir taat cwdinc kadar komisyona / Kraı 

(10~5 rıı i 
-lır lab 

As. İbtb aç jçin kapa,ı zarf'a 100 ton ~ığır ctı bir 
9M ;ünü saat 11 de '.ırıkıımı. \ . Sa. A . l\o. da cJg :•d-
caktır. Tahmin bcde.ı 155.000 ·ıra. ~cçici teminatı etlj 
dır. ~artnamc i Ko. da ı:ôrulur Tek!if mektup•arınııı t 

tinden bir saat e\\elinc kadar konu )Ona veriııne..:~ bab 

4~:~ 
, ~J~ 

~•111' l ir 
TÜRK • ARNAVUT KARDEŞL1GI Y ARDfff• fad 

DERNEGINDEN : 1111 

·~ u 
25 :-;isan 1954 Pazar güııU saat 14 tı:. Dcrne~ı\:' ijf 

lokalinde (Be~ oğlu Sakızağnt'ı caddesi 0°üt so1'~J ifa 
de senelik kongre yapılaca qır. Çoğunluk oıınn 1 bııa 
1954 Paza.'. ~ünıi saat 14 te a) nı : erde son to~ \ c11 
lac:ıkur. U) elerimMn te rıflerlni ıi<.>a ve der!l~dt 'r 
19 uncu madde ine ı:öre aidatların tamamen ° • ra 
zım ;eldiğlni hatırlatırız. bu 
GÜSDEM : ~ 
l - İdare he~ eti 'e Müra kıplerin raporları lclı 
2 - Ile~apların tetki:...i. İdare Hey'etının ıbras1• rarı 
3 - Yeni idare Ht.y'etinin seçilmesi. hiç 
4 - l\Türııkiplerin seçimi. Olaı 
5 - Haysiyet Dh·anınıo seçimi. 
6 - Q,•ell"rin dilekleri. 

15 sene tem i natlı 

zeng ın çeı ıtli ISYtçre 

uatıeri Deposu 

MACIT RAMAZAtrn<JLU ve Ort. Kom. Şti 
Galata Kemu Han • Telefon: 4112 t 

i 

11 ASİSTAN ALINACA~l f. 
Ankara Universitesi Ziraat fa~~ l 

Dekanlığından 1 
Fakil'lemiz kürsü'crinden: Bitki 'ı'eliştirme \~e · Ilı 

8nrlüsll'i Bitkilerine 2. Bat • Rahr.eye ı. Me,Y\·a ' 8ı ~~ 
Tslahına t . Zirai Ekonomi ve fştetmecıliği 1. 'fOP~, hıı 
'!. Bıtki Bt>S'<'meye :.!. Besin ~Iııdrle'erl \'e llar\a!l ,.., 
İhtimar Sanatlarına 2, Kültiir 'fekni~c l. Zirai ~~ı;I ~ 
'arına 2. Lit 'l'ekno•oji i ve Köv Sanat:arına 1. 13ı 
1, Zirai Kimyeya ,ı asistan a lı;araklır. htetı:·neri11 : 

1 - ~lemurin kanununun 4 UncU mıddesi?İ~ 'r 
• fıkrsı'arında \·azııı Eartlarla hlr'ikte <Ankara tnı~ f 
•anlık 'ı'önetme'ifi) nin 4 tinci! maddesinin a. b. c. 
'fa ~azılı ~art'arı da haiz o'ma'arı: ,~ 

2 - :'ılüracaatların Dekan'ıfımm hilabC'n ,:ııDt ~ 
~"'erine birinci maddede vazıh cart \'C nite'iklC'. dt 
'••lc'·arını röstcrıon be'ı:e'crl ek'i,·erek di:ekçeıcrıll 
~ı,.p ,. .. k'eri vabancı dili de açık'amaları: ı 

3 - Yabancı dil stnnvları FTansııc:ı. 
0

A •maııc'~, 
"'' 1 i11'ın dan 2R Ni~an 1934 Puartest ~ünll c;aat 10, 
..... ·mn 4 lincU maddesinin b rıl\rasına ~örr. de ~\l 
'• 1!\kındR umum! mah~ etteki sınavın da a) ni gitti 

·ıııııa('a~ı: • O 
~hir:ıraaf rnn 22 Nisan 1954 Persemhr t!Un pt 

·tıdar kabul o'unacağı ve faı.'a bi l'!İ almak ii1erc 
~ürosuna müracaat edllmesl ilAn olunur. <3887> 

lmttnr sahihi: !illSA~ KOKLB 1'.tf,' 
Umum! ae5rivat Müdürü: !\1El.tn rtı 

Bu sayııta Mes'ul Müdür: .J 
... ;ı~ tll SAN ı\ llA J" 

(\'ATA.'\) r.anterili~ '" \hılhaımtık T '\ ş. ,., 
•ATA~ MATBAAil 

• 


