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1 Umumi yerlerde her istiyen 

radyo ve plôk çalabilir mi ? 
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Bugün ikinci ıayfamızd~ _J 

·:Mersin ve Kelkit'te bazı 
miiessif hcidiseler oldu 

1 

~~ Parti tartışnıal~rında 
öldürüldü, üç 

C. H. P. lilerden bir 
•• • 

' 1 kişi kişi de yaralandı 

İsınet İnönü, Başbakan Menderes'e bir 
telgraf ~ekerek tedbir alınınasını istedi 

ismet İnönü, Adana, Tarsus ve Mersin'de 
konuşurken müdahaleler oldu 

ADN.\~ \ 'ELt KANIK --

1 
\ ata11 Taz.ı R••etlndea 1 

Adana 18 - C.H. P. genel 
başkanı l::.mrt İnönü bugün A· 1 

danaya gelmiş ,.e seçim kam 1 

• 

panyasının 7 nci nutkunu soy· 
!emiştir. hmet inönünün Ada
naya ge:eceği birkaç ıün önce· 
den bilindi4i için daha sabahın 
e:-ken saatlerinden itibaren ci· 
'aTdan kaza, köy \e \'illyetlcr 
den Adanaya dofru b·r otomo
bil, kamyon \'e traktör akını 

( l)e\'amı Sa: 7 Sü: 6 da> •• • 
lnönü'nün 
Başbakan'a 

Yeni kabineyi kuran Abclülnôsır' a geniş salahi
yet verildi. Müşahitler, General Necibin bütür 

nüfuzunu kaybettiğini söylüyorlar 
Anadolu AJaasa 

Kahire 18 - ".lıı.ır Cumhur· ı tefsir etmektedirler. 1932 de 
baııkanı Genern! Mu'1:;mmed Ne. Kral Faruk"u d~'J~n askeri 
cıb, Albay Cem.il .\bdu!nJsır le· ırup, ,>ini İhtilll Konseyinin 
hine Başbakanlıkta•ı feı-a:at ft. baııkanhğına da General l\eclb'• 
mlşUr. Cemal Audülııasu yeni in yerine tekrac Albay Cemal 
kabin.:ı_, ı kurnıu tur. Abdülnasır 1eçm·1 iır. Nasır'ın 

MUıahitler, Albay Abdıilaasır' tekrar İhtilat Konseyi ba5ka:ı. 
ın tekrar Başbak.mh~ almasını lığına gelm~I zaten .beklenmek· 
Cumhurbaşkanı ,\ıu.!:ı.;mmed Ne· te idi. Nasır'ın le(en ay ıarfm· 
cib'ln bütün nllt'lzım•ı kaybet· dakl buhranda General Necib'lt 
tiği ve aşağı vı:k1:-ı bi: ~eml Paı·limento hayatına d6nlllmeaı 
arslanı haline i:P.ldı~ı şekllndc <Del'Ull Sa: 5 Sil: S de> 
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Bır memle· 
kette e· 

ser yaratan· 
ların eser e. ı 
üzerin· 
dekı hak •• ı ını 
dı 'Ct' tr.?m· 

h e • 

---·-----------------------------19 -4 .19;;4 ~ 
t tiiiJ (!ıf1l 

Bu hukiim !s
tı~nat oldu u 
ıçin, çok dar 
ter ır 
nıek r.er ı.ır 

madje m3tlı· 
hı p fık çalın· 

nııısı oldu un 
o'makta, plak fçln ma~raf ) ap· dan tazminat şa"(tı) lr cte rad) o 
maktadır:ar. · çalınmasına şümüllendırılmeı. 

Şu halde, madem ki rad)o ' Kanuna gore p fığa oku)an 
'eya ptak ça ıııması faz , \e)a çalan ar p'ağı umumi yer 

kar getirıyor bu faz a kardcın de ça an ardan teşkıli derpış e-
qır kısmı eserı ~aratarak kfı ı dılmı., o'an mcs ckı bırlık va· 
temın eden mue ıfe 'erllmeı:· sıtasıy'e tazmınat ı tı) ebı ır e.·. 
dır. Bu hüküm e::.er _,3hıplcriııl ~ 

Fıkir \ e sanat e er eri ka· bizuıt her kah\ e \ e~ a uır.ı ıni 
~erde c erinı ça1an arı k~l'· 

nununun bu me\7.Ua dair hl.ık trol etmelcrındeki zor uk ıti· 
mu sudur: 

1) Bır e erden. ces nakıin:ı bariy e onların menfaalı ic;ın 
)'arı} an alet ere umumi ma- kab:.ı o unmuştur. Ha'en boylc 
hal erde okumak. çalmak :ıure bır'ık te-kıl edı.medı ı içın on 
tı~ ıe farda' anma hakkı ·mUıı'l~- lar tesadüfen eser erını umu· 
sıran eser sahibine aittır ·r~m mı yerde çalan ardan <'hli ''U· 
si ın, vukubu'duğu maha den kufun in afına ka'mış bır taz· 
baska bir yere hcrhJngı bır ,,3 mınat bti)ebi ecek erdır. Umu 

mi)et e c~erının i~ıtenlere ça 
sıta, mc:.da oparlorle nak ı 'ındığını hemen ~ahadetine i· 
de eser sahibinin mUsaade İY· 'e olabi'ir. tlmat cdı'ebilecek kimse'eri ş:ı 

2) ·Bir eseri diğer bır rad- bit tutarak bir ctirmiımeşhut 
yo teşekkiillinden nak en a a· zaptı tanzim etmc'crı kah\eci 

H' lokantacı'ara da hakıkatte 
rak .. tekrar )aymak 'eH opar mü~teri celbinde faydası hiç 
'or yahut buna benze) en tesis kabi inden plak' ar ça arak bey 
ler'e umumı mahal!erde tem-sı etmek suretı 

1 
f d , hude eser sahip1erının tazmi-

. l e a) 8 anm.a nat talep erme maruz k& ma· 
hakkı münhasıran eser sahıbı· ı b 
ne aıttir.ıt ~arı tavsıye o una ı ır 

Bu hükme muha'efet eden' er 1 f ' l 
~=kC~I~~~ \5~0;5~~0U~~:n aj~ra~: w m~~ u ij 
kadar hafif hapıs ceza ı kon· 1 
mus~ır (27). E er s~~lbı ayrıca !l 1 .. , tazmınat da ıstıyebı'ır. ~ _ ~ 

1 > Umumi hır yerde eserinı 15...;;..ıı-.ı...;ı~;....;~...:ı~-.• 
dinliycnlerden. 2) Temsil rad· ı 
yo ıle neşrcdı·mış_e radyo ida
resınden. 3) Konser umumi 
b,r ) erden a ınarak yaymlanır· 
sa tertip eden'erden üç defa 
tazmınat isti) ebılır. 

Yavuz Selin1 
talıtı zorla al• 
mak üzre is• 

tan bula 
geliyor 

Sulcymaruyede bu:unan Karamürsel :'ılensucat Fabrikası l'c 
orada ça ışan 480 i,çj arasında bir iş ihtıiafı çıkmıstır. A mıs 
o duk arı licret'erıne yüzde 55 zam isteyen isçiler a y. r ı c a 
fabrıkada çalı an kıdem'i isçilerin )evmı)c'erinc beher biz· 
met ) ı 'ı içın 25 kuruş zam yapılmasını istemektedir er. 

Yc~ilköy )leteoıolojj i ı ıs· 
~-o~~nun ta_hminlerinc gôre, 
bu.,un l)ehruniz ve t'İ\':ırtnda 
h;n a sabah le' in <'I ken s:ıat
lerde hafif )ağışlı, mute:ıl\I· 
ben bulutlu geçecektir. Itıiz· 
giirlar, Batı )Önlerinıl<'n or· 
ta kuHette e ecek, ham sı. 
caktığında hafif bir duşme 
olacaktır. 

Sarhoş bir 
Astsubay 
Rezalet çıkardı · 

İ}çı er bu ıstek'erını topu bir halde Tekstil Örme ve Sana)i 
İşçıleri Sendikasına bi.dirmi5lerdır. 

Ewclki gece saat 23.30 da 
Vcıneci'erdeki .narüttalim• du 
ğtin salonuna sarho~ ha'de g,
den, sivı' elbise gi} ınmiş astsu· 

\

bay Ahmet i'e arkada~ı Hıda· 
l et reıa et çıkarmış'ardır. Dı· 
şarı~ a çıkarılarak halk tarafın
dan dovü'en sanık ardan Ahme 
din e'indeki tabanca ateş almış 

· Scndıkanın ~apmış o doğu tetkikat netıccsinde i;ıçi'erin is
tek'erınde. hak'ı olduk:an kanaatıne varı.mıs 'e alakalı ara 
\azıvet duyunılmu tur. 

Oil!er taraftan Fener Boyahanesinde çal~an 28 i,çı de top· 
u uk a iş ihtı'afı çıkarmıstır. 

Ücretlerine zam isteyen h,ı ışçıier de bugünkii hayııt r aha
lılı ı karşısında hafta' ık o! ıak a'mış o'duk'arı 15-:iO 'ira ara 
sınclaki ücret'erin kUi gelnwliğinden bahsetmektedir er. 

Diinü? en rük ek hararet 
derccesı 21, en dıi uk 19 
olarak kaydedilmiştir. 

Kücük haberler 
,,,....,._........w - ............... ~ 

\C hAdiseye müdahale eden mın 
taka bekçisi Ali'nın yara'anma· ı 
ı1ına sebebbet vermiştir. Yaralı 
bekçi Cerrahpaşa llhtahanesın" 
kaldırılmış, ::.anıklar yakalanmış 
tır . . 
Beş kumarbaz yakalandı lntaat malzemes' Pakı'stan' l ı sa'ır * Beşiktaş Şair Nedim ?!kokulu 

1 
1 birine! ın.r o rencı,ert dUn gaat 14 

• t~ okullarında, okuma bayramı 

D 1 M 
' kutıaa.ı,ıarcıır. Bu mı.ınasebe•ıear~n~ Kuruçeşme Caddesi 131 numa ar fQ .... 1 ] • ikbal, yar.•n rencııer vcıııerıne oıırıer okumuşlar.ırada oturan Kurettin Gümiis "" 

1 
oarkııar .oyı~ı~ıcr " roncııar yap- \C'ki gece saat 24 te karakola 
mışJardır. 1 .. 

Rasqo"sterdı' ~"il vor * TUrl:lye Milli Talebe Federas• ~~~acaat edd~rek evlerkindde' .k?· G )onu Teknik o .uı Talebe c , O) nan ıı;ını 'e en ısının 
• tının oıaı:anUstu tonırrcaı 22 :: ,.~ de 40 'ira kaybettiğıni bildirmiş 

Ha\a'ann düzelmesi>"e son bir Ortadoğu ülke erir.de son asır- Pe ... eınbe ı;;uuu ıaat ı-ı ıe okı.ı ı.· ı tir. Yapı'an baskında Sıddık Se 
hafla içerısınde inşaat ış'erı b•r da yetişmiş fıkir ve sanat arl:ım- !ls!nde 111pılacakıır aunocmdc ını. ım l\tih K 1 A" 1 · k 
den hızlanmış. ithal malı ma Z"· 'arının en mühim erinden bırı tafl Idare He}etı raporunuıı oı.u.ı· ' • rı: ema • 

1 

zar a, u muı n seçim bulunma tadı· mar oynaı .arken } akalanmı,.ar-
me buhranı da hır kat daha art· o'an Pakıstanh şaır ve m.ı'ef~1' d . * Nuruosmanl c camii •tzerln .. ,•n ır 
mı~tır Altı milimetrelik inşaat kir Dr. Muhammed Tkba"ın ölü- "~ 
d 

. d . . 49 kllo k\lr un çalan Cevı l 11~ lb· Bir ero·ınc'ı krı·ı net·ıces"ın-
emırı. enıır boru'ar ve çınko mUnun 16 ncı yıldbntimli m:in·ı- rahim, kaçarken yakalan nı .ar, n· 

arandığı zaman bulunamamakta. sebctiv'e, Türkı)e - Pakistan nıı:ıar hakkında tatlb:ı. a o:ı ıan· de öldü 
fakat giılıce ela'tından 7-l kuru- Kü'tur Cemiyeti bir anma töıc- mıştır. şa ı1atılmaktadır. ni tertip etmistir. * Camhrldgc unıveraıt ı Pettöru Ga'ata Karamustafapaşa Ca i· 

F
'k , . k ı·c a:ynı ünıverslteııln Regıus- fizlk d · d k' 49 k 'ı d 
, ·ononıı ve Tıcaret Ba ·an'ığı Top antı ~·arın saat rn 30 da proıestırtı sır Ltoııeı Vhıtb h esın e ı numarıılı ·a ve e ı 

d 
• . 4e rl· k · . k nın övız tahsisleri demir fiyat-ı e.ki Eminönü Halke,•inde ~aı>ı· mız unıverı;ıter.ınde mun• ııt ı:on- rız geçıren sabı ·a ı erolnman 

'arını ) iıkseltmektedir. Ayrıca lacak ,.e törende Koraşi eski Bti· teranaıar \ermek, ü::cre dun şehri·\ !ardan . Sermet Erdemir, ka.dı-' 
demir ith:ı:Atçılarının üç ay evvel viikelçimiz Nebil Batı, Prof. nr mlze ı;eım tir. rıldığı I'k Yardım Hastaha:ıe~!n 
verdikleri dôviz ta'epname'erine Hilmi Zıya Ülgen. Do". Dr. ,\,J· Profesör ıııı: konreraneını, bu,: ın de ö:müştür. ~ saat ıo 3() da •Yeni DoğınUf Çocuk-
hfılii cevap veri'metni olma ı du'kadir Karahanlı. Pakıs!ın ı ıarcıa Hemoıotlk Kan Teıı;en.ırıerı· 'zmir'de bazı mahalleler 
\C bu kadar Ukayıt ka ınm2sı binbaşı Gulam Ömer. Zafer Ha- nlıı rcdavtaind• Kuıı:ınııan Son Me· 
demir. boru ve benzeri madde- san A~ bek ve Behçet Kema' Cağ todlar tonusuncıa Cerranp~ Ha . 
lerdeki dar ığı arttır:ırak fiya~ lar birer konuşma yapacak ar· !:~:ı~~sı Dahll\10 Kıını.ıncıe Hre-

* Iatanb\11 Te.ınlk Ünhe!'llteı.t~ ~uk e'işıni kamçı'amaktadır. dır. 

Ddığc2r0 tk~raftanb.r~:ans,..rk~\'a~d·~- lst. Üniversitesi Yeşilay ne ba lı Teknik Oku.un açılı tö-
rı a urus ıru.::n ) u 'e I· 1 reni, 22 Nısan Perşembe ı: nu uat 
ğinden bu vıl yapılmakta ·olan Kolu'nun toplantısı ıo da Maçka dakt blnaaıncıa l'avııa-
c,··er ve apartımanlıır gecen yı· , . , . ., caktır. 
'a nı oetle ) Uzde 40 paha'ı\'a ma Ünnersıte Ycşı ay kolu dil"! * Kocara,.ıpp:t~ l·Il net iıı:oı.:uı-
0 ac:ıktır • caat 14 de Yeşi ay bınasında bir ıarı oı.uı • Aile nırllklerının mu to· 

· · top'antı tertıp et ıış .... • reıı:en tertlplcdlkl rı b iyUk koııaer 
Bunıı n.azarı ıtibara a,an :\Tes· n • .ı. eşı a\Cl ~'arın ı;aat 21 de • chlr Tl)-atrosunun 

ke!'I Kooperatifleri ne Tic ret arın geç vakte kadar cglen.~ık- Komccıı ı:ı mında •crııeccttır 
Bnı:anlıfm'Ul miirar.aat eder<'k ko lerı bu toplantıda htıınbul Uni· * Maçka p:ı.rl.ında uıımı Kırmızı' 
operatıfler namına incaat malzc ,·ersıtesi Yt>şi:ay Ba§kanı Ers:ı:ı ya mavzer ı::ıtau Ibrahım Ba~raın ııc 
me i tahsisleri yapı'masını ıste- Zorlutuna yapılacak faa'ıyt>t er Cuma Kırık yataıanmı .arcıır. 
mi t'r hakkında ünıver te'I gençlere * Şehremininde oturan ~4ııuı 

1 • ız.ahat vernıistir Babçcknpı dakl sumerbanıt me. r.a· 

su altında 
hmır. 18 <THA) - Bu akşam 

geç 'iakıt başlayan yağmur bır 
mliddct sonra şiddetini arttıı :ı
rak sağanak ha.inde yağmaya 
ba•lamıştır. 

Şehrimiz kenar maha"e'erinin 
kısmen su altında kaldığı haher 
'<'riimektedir. Yağmur şıddetini 
kaybetmediği taktırrle zarar ve 
ııyana sebep o:ncağı tahmın e· 
dilınektectir. 

Batı Trakya'dan ilticalar 

Fakat kanun bu hukmüne iki 
muhim istisna koyduğu içın 
tatbikatta c er sahıbının hatta 
tek tazminat a'abı ccc~ı de şup 

Belediyenin gösterdig~ i • · sıncıan bir top pnttstıı 1;t,h.ı knç:ır· 
G

.. K ı • M ıı· ten yakalanmış. sanık bakk.ntlı:. ta· 
442 ~ ıı e'"'eı bugıin , 19 Si. kült\jr filmleri uney ore nın ua ım. klbata başlanmı tır. 

san ı;;ıı de Ya, uz Su!- 1 \ ler Birl'y• b" ·· t• * Sa ış ay Ba knnı Mılmtaz Tar-
tan elim istanbula geımi - B~.lcdı)·enın umumi me~·dan ve ıgıne ır muracaa 

1 
han, iatanbul Uııhcraiteııı Hukuk 

Ankara 18 (T H.A.) - Son 
dakikada verilen b'r habere gö
re Batı Trakyadan 8 k;~ıl k bır 
Turk kafile-i bugun Eskikciydc 
yurdumuza ılt ca etmıştrr. 

he ıdır. tf, ~uttan ikinci Ra)czit he· park arda hem.5ehrılerımıı: ıçın Gilney Ko M B . I-"ııtuııuı icıarc H uı:ukıı "' idare ı-
nuı. ha) atta iken oğulları ~h \tertip ettiği dar akt.ualıtc fi'm· ğ Tü k re ua ım er ır ı· ,qıı rı Enr.tıtu J Uleıı.ır.e geçil· 

cıi ~ostcrı eri devam etmel.:te- ı. r ı~e !ıluallım er Bırlığı· m~ ır. 
met, Korkut "\C \':ı\Ul elim d ne mtiracaat ederek Guncy Kore 
aııı ını\a taht mucadclesl ba!i ırKu tUrel mahi\ettck· bu "Ös· nın me kezi o':ın Scould:ı aç •a-

-o--

Hudut makamlanmıı mülte· 
cılerın ia e ve ıskan'arı iç n i· 
cap eden bütün tedbirtcrı almış 
bu 1 unma ktadırlar. 

Mtilteci 'Turkler mcmlcke•l-
mize d()ndiıklerinden dola: ı h·s 

Bir tasavvur 
Aksam rdikimiı.in An1'8rJ 

dan aldığı bir habere gı 
re; Demokrat Parti, önU~~· 
deki se~imlcri kazanıp 1 •* 
darda kaldıgı taKdirde, ~·el( 
tellere bağlı !'ti) ası n~U\t 
~nrlıklar ihda~ rdr<"ektır· o' 
killedn birer yardııncıshııı 
lan bu mii te~arhır: \'eki ıt 
seyahatıeı de bulundu~ı;.ı 
, e) a başka işlerle ın~ 

1
,. 

olduktan sırada parıamt~rı· 
da 'ekil ) erine 'a1ife 'u 
t ek!eı dir· 1 J 

nir 'akitler, Jlalk par .
iktidaı da iken de, aynı~· ill 
atla, \Ckalrtlerde sipıst ~ıl 
te~aılıklar ihda~ cdi11111

\• 
nu miı~te adar. ,ekilır111• 
hiç şüphesiz agır olun .i~ 'bil 
kıinü hafiflettiklel"i j!ıbı ,. 
çok hallerde -vekilin ~t'ıe 
hatte bulunması ,·eya ~~1,( 
dola)ıSi) le ister jsleınez :ıııı 
dana gelen- ıaman ka) fo' 

da öıılü~orıanlı . Her n!~a~ 
ı;e, aynı iktidar, bir rnu ~ 
sonra siya ı müste~arıı1' 
kaldırdı. ~· 

Çok partili rejimlerde ~ 
killerin, idari olınaktaıı lı 
ya de siyasi hıivi) etleri b' ( 
meuuudur. Bu itibarla 'aı 
killerin her zaman ,\nkll~ 
ya işleri başında "ya ııt ıı( 
huzurunda bulunmaları irs' 
tiir. Runun için, DeJJIO. J 

Partinin diişünce~inde .~:~ 
bel vardır. Hatta iktı el' 
hangi parti geçerse geÇtl t 
bundan hÖ) le~i çaıışınala :1.l 
çin, fikri benimseyip si~ ib 
müsteşarlıkları yeniden d'r 
das etmesinde fa,·d~ .'~\:ş 
BiRtdRİl\'E BAGLI 1:;-ı ~ 
Trlyestede çıl-.:an nıiiS~ 

bir gazetrnin Beıgrat tU ili'' 

1 

biri • Tri) e te mcseıcs 1'' 
hallİ için bir prensip :ı~d 
masına \arılılıgını• bl sr 
mektedlr. Haberde prt~ 
noktaları belirtilclikten ft 
r11 all'ıkalılar arasında te riP 
rıiat uzerintle göru~rnelt~1' 
devam ettiği ila\C 01unıııa 
dır. . rt• 

Haber doğru~ a -kı P,, 
~ip. no~t~ıaı_ı. dosru ol~/ 
ıhtımalını go~tenııeı..tedaıl-
buna memnun oımak .1 ,r 
gefü. Zira ıtalya ile \tı& 
lana arasında ,ogukl\lı. 
belıi olan pürıizhi bir ıııe f 
ortadan kalkmı olııolı 11 • 

Tı !eı;te meşeJesinio ıı~.J 
\C Ital) a ile Yuı:o)l~;ı 
ara~ında ;~ir ~ aı.ın11ı. ) 
oım.ısı , U~·lu RaJ\ı;an fi 

·la. ,\tlantik Pa~tı ~!a•~ 
bır hağlanlı) ı mumı.un 
caı..tır. 

Sadun G. 5AV 

A Bır eserin umumi b r 'erde 
intıfa kasdl o maksıı:ın parasız I 
tcmsılı, ;yl'mı pı c o arak sah
ne:ye konması oynanma ı mU· 
zık çalınması caızdır C33). 

Bir kahvehane 'e~ a mağaza
da mıiştcri ce bi ıçin radyo 
\Cya p'ak çalan intıfa kasti11i 
guttıiğü içın bu ıstisnaya gır· 

lamıştı. Yavuı bu uğurda is- . .. • 1 
" eak hır terbı' e 'e re m ser"'.-

tanbul uzerine ) unınıu n• te..N er d~n saat 1~ .30 da Taksım ındc teşhir ;di mck uzcre Tur· 
ilk defa 151 ı Ağu ıo~unıla <.;umhurıl et Gczısınde vapı mış kiyedeki öğretm · ""' ·• -ı t B .. d ç t ı ·1 · • en \e o'?rencı,e 
babasıııın ordu una mağl\ıp ır. ugun e a a ca 1 ı:esınne rın vaptıkları resı'm c d ·· 'a ll' acaktır. - . r en nu-
olarak gerbe dônınüstıı. Fa- ._!___ muneler ve okul kıtaplarından 

Oğle f afili için . 
izah name 1 

settikleri ıçli 'e derJn meınnu
niyetı ağ'ıyarak ifade etmekte· ı 

ı dirler. 

O:\' KELhtE\'Lt:: 
fühk bolla ıyormıı~ ·· r~ 
.\ferin balıklara; et r r '- \ 

ıarının ~iıksekli«ini babt tı ~ 
mez. 

Fransada Nant şehrinde rarl
) o A et eri satan bir mağazada 
ya nıı: müşterı'erine A1et'erirıı 
tecrube fçın değil mUsteri cel 
bi için kasten kapıyı açık tuta· 
rak \e ma~aza kapısına gır!s 
serbcstisi ıe~hasını ko~arak 
rad) o umuma dınletilmi tir. 
Mahkeme bunu e::.er sahibinin 
hakkına tecavuı SB\ arak c:a· 
an'an mahküm ettı. (31 Mart 
1939 D H. 1939 335 ) 

oığer birhAdise de &udur: 'Bir 
Fransız şehrınde bir kah. 

'eci kahvehanede radyo çal
makta idı. Asliye mahkemesi 1 
kahvecinin rad)o idaresine iki 
mis ı ücret vermesi itlbariy'e 
muşterilerınc radyo dinletme 
hakkı otduğu kanaatly'e bera
etine karar verildi. Fakat Fran 
sız Temyiz ceza dairesi hfikmü 
bozdu (13 Oc. 1949 D. 1949 97) 

kal ünıiclini kesmemi~li . As· ı r,; ~ nüshalar 1stemistir. 
ker keneli ini ~evhor \C O· -?- • "' Bu hususta gerek'! hazırlık'a· 
nun hiıkiimtl:ır olnıa~ını isti· rı yapmak ve Milli Eğıtim l\Iü· 
)ordu. ~ihayet Bayezit. oğ· BAŞDURAK dür'üğü nezdinde temasa ,."e"-lunu 1 t:ınbula da\·ete nıec- (İzmir) ., Hususl :lluhahırfmlrdftn mek tizere Birlik Genel Sel;rete 
bur olmuştu. ua,etname;)i ri Ha ıs Öz.gu rnumessil seçılmi§ Ankara 18 - Niıfusu on bin· 
nıan \'arnz, derlıal payitab· A j a n s 

1 
m 

1 
ı tir. 'e daha fazla olan §ehır 'e ka-

ta gelmişti. Yeni bahçe karşı· sabalardakı bütün fabrıka. 'azı· 
• sında , ·ez.lrler. dC\let erkanı. H IZM ETE Gl. RD.I Selsuk Kıı: Enstitüsünde hane, buro, dükk&n 'e bı'ümum 

halk ,.e o sırada İstıınbulda sanayi i(erinde çalıştırılan işçı. 
bulunan Şehıade Korkut ta· Yeıilay eğlencesi Jerın \e dığer müstahdemlerin 
rafınrlan elaml:ınnııştı. nii· EV\elki gün saat 15 te Selçuk öğle tatıli )apmalarına dair ka· 
hin 1 lanbul halkı lrndınıı • Kız Enstitüsünde bır Ye~ılay eğ nunun. tatbik &eklini göstermek 
erkekli )ollara dökülmüt;tü. lencesi yapılmıştır. üzere lçi~leri Bakanlığınca bır 
\'a\'uı. kır atının üstünde Enstitü mıidiir ve öğretmen'e 1 !ıahname hazırlanmaktadır. ~u 
heyecan ve gururla etrafına BU AJANSI.MIZ İÇİN rı:(e Yeşilay Gençlik şubesi ııahnamcde a)TICa nüfusu on ~ın 

elam \<'riyor, ma allah ses· mensuplan ve kalabalık bir iJ;l den az olan yer erde ça ışan·a· 
lr.rl sı;ôklere yuk~liyordu. renci kütlesinın iştirak ctti~ı b~ rın ?ğle tatili yapınaları 'e ına· 
Bahası Sultan nayf"zıt. tela- 1 so toplantıyı okul Yeşi:ay kol baş- hallı betedı~clercc karara bağ· 
şa dü mü~. lstıınbula gelme· ALT 1NL1 K kanı Nurhan Demirel açmış, ~ur lan~~ağı be~l~ı'.mektedı~. K~n~~ 
si için \erdiği musaııdeden feı.a Sılahtaroğlu alkol \C at .. o:- da oğ e tatılı ~aııtırma):ın tŞ\e 
dolayı nadim olmuştu. lli içkilerin zararları. Ayla Er· :renler hakkında cezaı hUkum. 

Yavuz Sultan Selim dört kalp da içki ve kadın mevzııun· ler mevcuttur. 
giin sonra babasının yerine Hususi kesjde da birer konuşma )aptıktan son Eczahane, lokanta, hamam. 
getecek. Türk ordularını 7.:ı ra öğrencilerin hazır'adıkları zey han, otel, gazino, ~araj ve akar-
f'eflden zafere ko turarak ta· bek oyunları gôsterisi yapılmış- ~akıt depo.arında çah5anlar mü• 

1 

rihimizc şan dolu sa)falar i- AKBANK tır. . . , naYebe suretiy'e tatıl yapaeak· 
lfl\e edecektir. Toplantı sonunda mısafır ere. 1 d i k .. öğrenciler kendi clleriy:c yap- ar ır. uıhname bir aç !une 

F. F. Tt.'LBENTÇİ ""'--~§§§§§§§~~~~§§~~~ tıkları pasta ve limonata~ı ik- kadar tamamlanacak \e butün 
------------~ ~ :::.ı ram ctmiş'erdir. ış yerlerine tebliğ edilecektir. 

Hazırlandı 
Bir kişi öldürüldü dılar demek! ... " :::.:'.f~J ~ ~~ 

-----------T~\-TI_.~ ~~ 
Moda yolu inşasıııd ~.t~ 

vam olunuyor ı.~1 
Beton asfalt olarak ~apı' ~t 

ta o'an Moda yolunun inşa•~ 
hayli ilerlemiş bulunmattıı5 

Halihazırda asfalt J.;aP r 
yapılan yol, havalar yağnıııı) 
madı~ı taktirde mayı' 
i k haftasında bitecektir· 

(-TAKVİ1'1 
19 NiSA:\' 193t 
:' \ZARTESİ 1~ 

,\Y -1-GÜX 30-KASJ:\f f 
RUMİ 13i0 - NİSA~ ıS 
utcnt 1373 - ş i\B,\:'° .,i 

\'acati ~O 
§ABAH 05.H os~. 
9G.LE 12.13 o9c 
U~I~Dt 15.59 1j 
AKŞA:'ll 18.51 ot~ 
YATSI 20 31 oS 
UISAK 03.29 1 

ı' 
Gueteınlze ı:;önderllt11 .'4' 

Tc restınlcr basılsın, ~ ' 
ıın ladf! -l'l!!nır:ı:. 

B. Eser sahibinin müsaadesi 
i'e ses nak'inc yarayan vesıta· 
!ara alınmış musiki i ım ve e· 
debı)at eser erinin umumi ma
hallerde ça ınmasına sahipleri· 
nin u~gun bir bedel istemek 
hakkı mahfuz o.arak müsaade 
edı'ml tır (41). r'--------------------------·----------------------Hiç şüphe )Oktu ki şu sırada • ~-~•••• ,ı kendısini kaoana düşmuş bır ,,. v cŞô) le dı:t Undüm efeıt

6

~ · 
buda:a gibi hıssedı~ordu: Ken· Eğer bırinci kısmın da~\st; 
di kendisine hurmcti azalmı tı vel dönmelerini sağla~ abt1\ııı.S 
''e bir rahatsııltk duyuyordu. /',.,_, L•J. ,,._,_ diğerlerinin ekserisi hiC. 

0 

rıe 
Aynada )iizünün sapsan oldu- 'fJU/( ~~~~ A.lf.VARD.All :ıa birer hafta izne gidebı.ll rı 

M. Ticaret Tugay asıklama yapacak 

• , 1 Ankara 18 (Hususi) - Kahire 

Odasının 81 mcı 1 eski B.iı}ük Elçiı_n~z.~ulusi Fuat\ 
Tugay ın emeklılığını isteyen ğunu gördü. Aynara doğru mı· ~ «lzlndekileri nasıl gerı)ttıt' 

rıldandı. •Seni acınacak eşek ~ırabilir.;ı;n. ~lem1eketiJ1 lt 

K 
• 1 1 dılekçesi hukilmetçe kabul edil· 

onseyı ça ışma arı mış \e BUyük Elcinin emekliye 
ayn'ması takarrur etmiştir. 

Roma 14 Nisan - l\tilletler
arası T caret Oda ı Kon~el i 81 
incı toplantısını bu hafta ıç nde 
Roınada yapmıştır. 25 aza mem 
ıeketlen gelen yuzden faz:a de
Ieıen n buzurıyle Roma Tica. 
ret. Sanayi "ie Zıraat O:!:ıs: ıç· 
fma salonunda ) apılan garüş. 
melUe, +:rurkı~e Mıllt Komitesi 
adına umumi katıb·m·z Faruk 

Hulfı i Fuat Tugay emeklili· 
tını i te}en dilekçesinin kabul 
edıldığını öğrendıkten sonra İs· 
ta?.hul a hareket cıtmi:ştir. Eski 
Buyuk E çının 1stanbul'da bır 
ba ın toplantlsı yapacağı \'e 
Kahıre hfıdısesıne aıt dokuman. 
tarını açıklı)' aacğı tahmin edil· 

seni!• \e sonra oturma odasına ~xe?:o d~h dı)e düşündıi. Bazı kim Elınasıye Gobekll, burada köh Yaıı · tarafına dağılmış vaziyetl,fe ( 
gitti. Annesi bıraktıtı yerde seler de ağaçlara kalb kaıır- ne bır }iZi makinesi ile gemi· derhalcı,Iıatra'~k~'eeducretk telefonu «Hepsinin adresi yar. 

1 

duruyordu. •Bir kaç kadeh konyak irtık· lar.» mn yazı işlerini gorü~or1ar· Beık· \· ,, za tı. raf çekerim.• 't 
•Anne bu hususta daha fazla ten sonra çok komik ve hafif 1 d Et f1 d ı f 1 QuM•g'ı~nı ı dtlakkika sonra l\.la'""k "lla ha ha.' Sen bahrı·,·c.ı. _,. k 

1 
bır fil se t 'k Bu g~ Ertesi ifin 1\tay'i hava a anı· ı. ra ann a yazı ar. ormu "" .,, ~ ,, ,. ·onuşmıya ım Bır koltuğa çb· m yre me •.. ...cc ·· · dil \ rı' ık opüc kle !er do ~al:ır, talimname er \C cAllo G ça a sesıni du)dt<. t:ınımı,·orsun "aıı·ba. 'fe grr' 

kerek, , Yarın uten bir şey ol hiç bir sinemada böyle bir fılm na gotur . .t ) u · • . :·· . ene ne var? ,, .. 
1 

1 
· ı t' ı ·dı' Fakat hı" hı'r her tiırlü, her biyda ve her Ik !arı almadıklarını so·,·ıer e, 

mıyacak .• Bana biraz duşUnme olduğunu biliyor musun?• r ı ı ıras ı ı · " ·ıncı Kaptan . ,, imkAnı "erıo dedi. cAffedersin anne bu ak am ~ey halledilmiş değıldı. Ma) 'e renkte kağıtlar ;) ı •ıh idı. bir sesle okudu. ıı;:p~arnı ın) aa,~ı~r •CC\ aplı telgraf çeklP et C • 
· ıl konucnıa h:ıkkında l'ılarkv cAI ahın ıcıu dnc söv a"ır f b veı·me'cnn· mredcrı'tfl t 

cBu sefer <ıvlenme)i plfınla· l\la)'le buluşu)orum l\lrs. annesı c " kndı. " w " ti ne es aldığı i~itild' s 
1 

e · t 

mektedir. • 

Sünter katıımı tır. Raymond Aron Türkiyede 
Asya mesele eri görüşülürken 

?Jilletlcrarası Odapın ricası fi. Ankara 18 (A A.) _ Figaro 
ze-rine değerli ilim \e iş 3.~am- gazetesinin siyasi yorumcusu M. 
]arının hazırladıkları teb.ığler Ra~mond Aron, bir seri konfe· 
de dinJenm!stir. Bunların ara- ra?s \'Crmek üzere mcmleketi-

sında Italyan profesörü .. C.ıırlo m-=ıı=:=e=:=g=el::'m=i=şt=ir;:·======-
Fşprizinin tebliğinde aTurkıye• . 
Ortaşarl: memleketleri arasın· t~nbul hmanından yaptığını ve 
d v Asya ekonomisi içinde bınaenaleyh ekonomisi bnkmın. 
~ e. . . Dele"em!z Faruk dan As:ıadan ço•; Avrupn ile 

.,.österılm.!şu. 
1 

k ~ Türki"enin irtibatı bulundu unu anlatm•c: 
Sunler soz a ara " k •ar verrn· '"'' izah etmış. A\Tupa ra ·am . S ve bu konuş. 
durumunu

1 
bırllliı tec:!d'§:ırda, rnasının Prof~s~r Fabr z'nin ra. 

İktisadi ö ş .. B. 1.ğ.nde A.t· porunu değıştır el mahiyette zap 

A 
a deme ır ı ı ' • . ·ı . . i vruP 'h et A. v- ta geçırı mesını tem ~ ~ e ta-

Jantik Paktın~a ve nı 8~ , ~n lebi a•kı<:larla kabul olunmus· 

P
a Konscyınde aza u u • rv . . ğra'va bakımın· ı tur. 

Tilrkıyenı~l co .b r kısmı As 1 Konse);n önümüzdeki toplan. 

~=~a t~f;: b~r:~ın dış ııcareti??in tısı ekim ayında Paristc yııpılJı. 
i·arısını Avrupa kıtio:>ınd:ıki Is- cakur. 

mamış mıydın?• Keıth aPcki o halde• dedi Be· yalan söylemişti .. Gayrı resmi bır scsizlik o'du ı. onra vap \ermcyenlcre telefon ,~ ıBi.miyorum .. Sana sö~ledim, nımle bir içki içme)e de 'aktın ve ga)ıi uııh şekilde nişanlan .\\'ıl ıe sordu Bu ne demek Kaptan .:Pekala ded İ rlm. Telefonla bulamadıl:l!rıııt 
d F k t harp bit

. ce İkıncı kısma nın ~ok mu"• te ı ı · 1 
• •· da o"zeı ul kl t hhutltl 

daha beni kabul bile etmedi.• yok mu?• mış ar ı a ·a ın • J em r crım. Tezgah ta .. ~ a • a aa 
Çok zeki b:r ka .. Willie. h.ç ııTabıi var• Ye kadar :ı;Uzuk takmı:,acakhır 1', nıası;)e gobek ı, makıncnın suba)ına vazıyeti bi'dir Nm.ıat tup ı:ônderlrlm.n ~fi' o'maı.sa bir daha sefere kadar dı, kat'i bir plan da )apmamıs tuşlarına toker teker vurma}ı pılacağını biliyorsu'n .• e ya Kaptan .. Pekala bu te'.f 

bekle. Harbe dönerken hic bir <ı!ıla)· nerede kalıyor?. !ardı; ~!ay tatmın olmuş görü- durdurdu. Bakl\ladı fakat ~ UzU ) orsun değil mi?. ... Bıh· telefon ,.c ôzel ulak para!• ~ 
kızı bağlamak doğru değıl ıa· oSt. Francls otelinin ~·anında nüyordu, hiç ıliraz etmcm?~ti. !ı•ıknr şekilde ası mıştı. «E\·et efendım 11 kim ,·erecek di\'e 

50
rdtl 

ten. Eana söz ver ki bu sefer ki kUçuk bl rotelde... uUmarım ki )oktur Elmasi b !«.Eğer bvaı.i~etı' sen ı'dare ede susi tahsisatımız:.. 1·ı·1 
cvlenmiyeceksin ... Senden sade· uPcka'a öyleyse. giderken be sTiLWEJ,L'İN iz:\'t ye gobckli bana telefonla l\ap· lti~ ırsen enı~ oraya gelmeme •Geminin sandığında • 
ce bunu istiyorum bu da senin ni blı· sinemaya bırakı\'er.• ıtanı bub ıum )·ok. para var efendim. ı ı-ı9 
menfaatin için .. • cTebii anneciğim• Wıll!e Caine'de )İııde otum taınnm Yazıcı, subaylar sabırı.ızltkla «İdare deceğ' · Bir ~ükut oldu. Niha~ctıı sJ' 

cSana inanı~orum anne. pencereye gitti. alnını soğuk ]anmamış olan biitlln işleri dur bek'cşırlerken şehıtler arasın efendim Size !"!ı sanıyorum tan • Pekala e"er bütilıt b tıt' 
r k h

. b' duruıı. 'Tamirat zamanı üç h:ıf- dan Ph •· d b · ızın durumunu 
6 

ıı ı Mıimkundür ki e\ lenmiyeyim. cama dayadı. a ·at ıç ır şeyi oenıx ı ara ı ve uldu sormak isiyordum.• mete katlanm:ı,\'a ratı ise er 

F 
. d 

11 1 
d h' ta)'a indirilecek H C:ıine 29 A Elı ile telefo 'k r ' d" akat sana ondan vaz"eçeeeği. ıgörmiıyor u. nya ın a ıc nun mı ·ro onunu dlmnı p n.im. ıtıraz. ım vok. Ben. \ •• ıl · " r · b'ır znınan kendisini bu kad:ır ıraııktan ~eç olmamak üzere kapatarak cEfendım dedi · · m. ekata ne var" s .. ~ .ı mı soy ıyemcm çtinkü mümkün· . . Pearl Harbor'a hareket edecek nın ııne ~itmenc imAn ·o e rın ızne gıtme:erini seıııtı d'v 

dur ki bunu da "apmı~ayım nhatsrzı hissetmemı~tı. Ağzı. (!Mr. Queeg. Kaptanı"! gece sırada Ste"e l'ıI'u·ı . l. k bu isterim, fakat bu sıradıı1~ .. ~ 
J J • d Wıllie bu emri, havuzun va- ge" tt ,, h ıa. d • ees f v~' dlaz.ıyım bu kadarına şcke· pencerenin çerçevesıne a~a· • .. )a ıı;ını '<e a "U)U uğunu kat talih. k:. -

51 ım, fa· mıihim yapılacak icJer o ııı 
rim• Elıni mtişfık bir şekılde lı duru~ordu. Gayriihtiyari tah nındaki depo binasındaki mu- sb:JUyor. Ace e bır iş mi 'ar eEfe tı ·otu~muş.ı. nu da hatırımdan" çıkıır· tir 
Witıie'nin omuzuna ko,·du. son taq ısırmış. tahtada diş fale vak kat semi biırosundaki di: e soru' or > • n ım ben erleri dil Unu- T el: , J k• ti dl Bü . ~or~um. Şımdikl \'azı',.cte .. eleCon \~ telırrafları ç 1 
ra yatak oda ın3 gitti. Wıllıe ı·ı bırakmıştı \e ağzına da cıla Man· c ,e r · ro esasına ikinci Kaptan onıkhi ÇC)Tek re Ik. ,, ~0· izinden dönene mukab

1 

ko
1
t kt k ld ı b '· t tadı dolmuc.tu Mendili bakı tırsa kocaman bir odanı". "e"e~ · t d . ınci kıııım htç ızn• "ld" u o ·a ı Annes ır "aı; 'C oı " · ·• ., .... ,,ı gos eren U\ar :ıatine mıyecek.n " • er izne eon1erPtıilr~in.• J 

dakıka sonra seslendi, t:'Ne isti· ile ağzını sildi ve göıleri çerçe bir k?Sşesindeki tek bir masa. bakarak, .. Acele olduğunu 6•0·"- ·Be . b [eti" 
k 1 k ld d ib ttl İk. · k " • nı •Te~e~kUr ederım e 

)orum bilir misin ş,ekerim?• , edC'ki diş izlerine ta ı ı ·a ı an arc . ·ıncı ·aptarı ve le. dedi. m unda ne kabahatim •-------~--------------- .. -----------------------,----~· T~ili m~~~.n Ya~~~a~• 
1

~ - ı t\f'\'tl"'' 

·---------....::.~ 

.. 
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~:Bayar, Pakisfan'ı 
1Yaref edecek 

l•. "r Urk 1J<t 
"il'a.~ı 1 herler Afansı 

~~tes1 b 8 :- Yarı re mi Dawn 
~-~~ e ugunkü nüshasında, 
~it n ~ın~urba kanı Celal 
• aııran a' ı ortasında n ı · ı l bııd· re~ıı;en zı)aret edece· 
e t'tığı~l'rlıış~ır. Gazetenin ila. 

ııı aııı1 e g?.rc, bu ziyaretin 
• heııuz tesbit edilme· 

.::ıt~ • ıı tar~ftan gazete, Ürdün 
~ 8

11

1 
e~ ının de önümüzdeki 

ııı ?i; 1ı:ınde Pakıstan ı reı;· 
.:, aret edeceğini bıldir-

----~~----------------------------------------·-----~ VATAN 

l emleketimizi resmen 
zi)aret eden \'ugo lavya 
J'ederatıf Halk Cumhu
ri~ et i <'umhurbaşlrnnı 
) iare al Tito dün Tür
kı.) eden a\nldı . * Mısır Cumhurbas}(anı Ge 
neraı i\"ecıp uhde inde 
bulunan Ba~bakankk 

'al.ife ini yarbay AbdüJ . 
nasıra bıral.:tı. 

l Türk Turizm 
Kurumuna dair 

• Haksız bir tenkid 
ltalyada yeni bir dü~~gı~~~~·::ındaa~~i~·~a ~~~~~ 

Kurumuna daır çok haks:z bir 

P rt• k ld tenkid \ar. Bu kurumun Tür-8 1 uru u ki) eye sey~ah celbine çatı.-acak 
yerde harıce ~eyahatler ten'p 

f 
Anad olu .\j.ı.nsı etmesi tenkid edil'yor \'e bu

Roma 18 - .:İtalyan Milli Birliği» adında ~eni bir partinin ku nun kurumun kuruluş gayesine 
rulduğu bugün ilAo edi.mi tir. Bu parti memleketin bütün ~~ağ ayhrı olduğu, harice seyahatler 
lam kun·etledni birleştirmek ,.e İtal~a·nın medeni \ e Hıri-· tertip edecek e. kurumun adını 
tiyan ananelerinin müdafaasını sağlamak gayesini ~ütmektedır. değiştirmesi icap edeceği .soy. 
Diğer :ı>arti taraftarlarına dahi açık olduğunu i'an eden bu par- leniyor. 
ti. ba~ka partilerin \'eya 1oplulukların tc anüdünü bO'l.maktan ka 'rürk Turizm Kurumu. amme 
çınae~ğın~. iler~ sürmektedir. ~annedil~iğin~ eöre, bu ;1>art!, ~li- menfaat:ne b=zmet ga,>es yJe ku 
tün ~at~.ı~len ~en~up olabıleceklerı rıartilcr dı~ında \'C Ustun rulmu, husu~i te•ekl:li' ler ara-
de bır bırlık hahnde toplamaya çalışmaktadır. ·ında en canlı bir rnr ık g5ste. 

A 
• • • • renlerden b iridir .. Reisi e.:ıki is 

nıerika'1uıHındine , •anbuı ''alisi Lutri Kırdar ikin V : ci rci.:ıi İlmir milletrekili 'cihat 

I' r ·-

~llı'ta --. . O- * iıal.)ada ~enı bir parti 
ll'ı il kuruldu. 

~cı ka 1 ıyetçiler Fransa * nirle ik \merıkanın Çin k t 
• • d k : Baban. umumi katip Semih uvve gon erece Tanca, Anta'ya m ''lenekili 

Burhllnetıin Onat. Merkez Ban 

• ( '.\;\"AKK ,\LE .\:\'iTi TÖRE:\·t - Hisarlıkburnunda yapılatak ol ;ı n <'anakl\alt" tlıiı le ı i 
tor ende ordu adına konuş-., tşı harekete gesti Jlindlne gettktıği tak-

~ 'as ıs dirde :ıcu"eı gönderme- Cumhurbaşkam Yardımcısı Nixon, Fransızlar 
kası 1stanbul mudüriı \'e İstan
bul mıllet\·ekili adnyı Fahri u. 
la. gibi birçok vatanda lnr. bu 
na zaman ve enerj'lerinden b ı· 
kısmını ha~red ·p "aJ-retle çalı ı 
yorlar. E:.kı Turizm mıidiirü 'e 
turizm da\'asının a ığı Süre~. 
ya Ergun bütiin \"akt·ni turizm 
kurumuna ha,retmı~ bıılunu;ı; or. 
Gayeleı-ine \'arın:ık jçin tiirlii 
türlü ıc ebbü~ ve hareketlen 
vardır. B·r Turk \ apuriyle ha
r •ce seyahat IPrtiP etmelerin· 
de. kul'llınun !!a~·e erine uygun 
tür'lİ ııırlii menfaatler 'ardır. 
B·rinchi. dö\·i:: i· ·afına meydan 
kalm<1 d:ııı \"atanda~ gruplarının 
harıcı alem• ıoplu bir ekilde 
~örmeler d r. İkinc· ı tertip e
di'en e))ar ·erı:i \C' defile )O· 
Ih· e memleket" hııric<' tanıtmak. 
Tiirki\ c' · !!Örmek he\ esini U· 

anıtının temel atma töreni enelki ıün apılmı t ı . Re:.imde bu 
ma ~ apılırkrn görülüyor 

('I ır A ) F ·ır 1 , inin muhtemel olduğu 
rt ~r~ F'ran~ızİar:le)~~n~~~~I hakkında haberler ;>ll· Çin Hindi'ndeki kuvvetlerini çektikleri takdirde 

ı :ıı:tnıışlerdir. Faslılar bu yınıanıl ı . Güney Dogw u Asya'yı kurtarmak ic. İn Amerikanm 
l'lııaı. na ~akın hır kah\"e~ ı 

a ıçın saatlı bır bomba kuvvet sevkedeceğini söyledi 
ıı ft r, fakat bomba patla· u d.. A • k &ı»elatrcl Prr , 
• aru erek hAdisc ônlen· f un, men an Washıngton l8 - Birlcsik A- relerlcr,nden Jamc~on Paı·ker, 

t "tı t oın~a~ ı kah\•eyc koy. merika Dı~işleri Bakanlığı dün Xi:l:on·un koııu~ma~ında Çin Hin 
1-'t C.Sbıt cdılcn bir çok y J 

1 
f kt••• • gece Çin Hind indeki Fram.IL kuv di karşısındaki yeni bir Ameri-

' Cd~nsız Pol ısi tarafından af U1 m e "'" 1 'etleri ,> erıne Amerikan kuv· kan siya.etinden bahsetmediğini 
l ınıştır ~ıı ili · 'ctlerinh gônderileceklerinin fakat sadece kendisinin şahsen 

ar. cahilleri i ba~ına Tetkı'k edecek a 1ı olmadığını bildirmi~. fakat de~teklcmeğe hazırlandığı bir 
t ietiı iyorlar Cumhurba§kanı :\luayini Ri· hareket hattı ihtimalini ilcrı sur 

lS chard Xıxon'un Güney Doğu ciü;ünü !>Ö~lembtir. Sözcii butı-
t, ı ('l'.ıı A.) - }'ıansız· bwl'iat~d Prc" Asya'nın komünist tecavüzün- !arı O) Jerken :\ixon'un i~m ·ıı; 
t a asayışi temın ıçın, ha· • .. den kurtanlması ıaum ~eldiği vennemıs, sadece «İleri gelen 

ta 1?t llüdur' iı ünde ça. 1 .. Kudus (Urdun kc ıını), 18 - , 0ıundaki sözlerini deste'klemis· bir hükumet şah-ıyetı demi tir. 
• :.feı 0 ıın bi!gilı şahsı) etle· Urdun Dı~i :erı Bakanı. A:.ıerı· tir. Nixon'un sözleri ıiıerinc Kon J>arker, N'ixon'un konu rnası, 

erettnden atrnağa \C bun kanın ~enı )ardım te'i'if'i g:ıyd· grenin bır arı ko\anı "ıbi kay- Çin Hindi ıne.selc~i kar ı.ındakı 
•, tıı eı-~nc okuma )azma bil· kabıli kabu' 5art ar ihtiv.1 erl'yo:: nnşmasınrlPn miıtevelllt gUrül· ~eni bir Amerikan iyasellnin ı

o rııak \'e Fransızlara t:ıraf- sa hlıkumetını!! dlırdıim:ıi nokta ıulcr ;,rasında neşredılen Drsı;ı· lanı deı;ifdir 'e bi!fık~ Ha•kan 
t llıc:>ı ı teyen 1-'aslıları tiı- programının Urdündekı istı!;ba 1 !eri Bakan lı"ı ıebli!!i çok dik· Eisenhower ve Dıclclri Bakanı 

•• ..e k . . .... k .. . 1 • ~ "' arı arar 'ermışlerdır. ~nı goı.uen geçırme · m"eı;urıye katli bır hsanla kaleme .ııı"mış Dlılles tarafından çiz• 'mis olan 
ij n Emnı,>et Mildurlu- tınde ko acağını bı dırmı tı -. ~: bulunmaktadır \e necredı.me- ·Güne~ Doğu A~yada komünist 
lctak~ edecekleri ~ahsıyet- 1 'c~ı Bak~nı Dr. Hilscrn Ha •. - den evYcl Nıxon'un ta' vil!ndcn tceavüzıinün hür millete ır. mıi 

ıı b $ Pa§anın taraftarla· dı. lrdunun tahmınen il ııııl~ on 1ı.etıni~ 0 duğu ;rnlaşı mak ·<iır. ter<'k harekctlt•ri,> <' kar;.laıın.:ı -
t ek• un•ar okuma ) aı.ma do arı bu acak \merıkıın ':ır it· • 1 ı.ı si) a etiyle mutabık bolunııl 

ed rler. ., mını a abılme ı ıtın ım.w ·.rnı;,ı ı Nıxon. mcrlı::an Gıııctet'I c: du!?ıınun ıfactc~ dır. demi tir. 
--- ıcabeden \e Ame ıkan c diiğın· Cemı)etının toplantı~ınd.a ~arı.ı Parker şöyle clemiştır: ,Gfiııcy 

den gonderılen bır protolı:cı u :ıl- ğı konu;;mada, Fraıısıı f.J' Çın 
mı tır. · J-lindirıdP;.i kU\'\ etleri ~ •r, çek- Doğuda komünbt tcrarnztine 

tikleri ıa,:o:rde GUney no~u .\s· kar ı ko) mak için saıicdı ecel: 
Dr. Ha ıdı b~r mulı:ıbiı e \ cr-

1 

) a'yı kı•rı~: mak için ,\ rııcr."a· ~a~Tet !eriıı ıı.ı ~ekil de ol:ıc. ğmı 
dıği beyanatla ıhtn·a et tığı b:lzı nın orayJ kL\'\ et ~ön '"r. :.; ıl'ce· ~imdi kinı e söyliycmez. Yalnız 
cum e erden dola) ı yardım tel\- , ğınl ö~. 'ili "tir Bu sö•!•'I' wr. ~ura-ı bihnm{'ktedir ki Dııııkan 

1 ılinın t"rdun tarafından irnzJ an shıngtor.\la hararetli mt'ıı;ı4 ~ş:ı· Ei eııhowtr. Çb Hindiııın, kO'l'Ü 
rnasına ımkan o mad ığını ~''<'· 'ara )Ol açmış bulu'l ,1aktaJır. nistlenn e"ine düşme:.·n n hiir 
mi t ır Bakan bu cum'clcr U clii 1 Kongre azalarının bazıl . ı Amc. düny ı1 çln hesaplanamı)acak ka 
n ı tatmın edec<'k ~ekı de ızııh rıkan askrrı kııv\et•erıııııı kı.:- dar bü) uk bır kıı~ıp ol:ıcıı mı 
rılunm ıdı ı taktırdc hlıkıııııctın lanılmaı;ıııa ııinı.z etme ... e. ha· 'e hıç kimsrnın bu ka_yl:ıa kcıı· 
c a en lktı .ıdı vaı d mı ıhtirn et zıları da hükiıınetın ~ı ., rt ni di:>i kadar muarız. olmadıgını 

1 
ınedcn ~ .• r , e 'aramı\ ı:cak o an açıklama~ını ı. terncl..•f' : ı. l.?r. :ıö~lemıştir. 
dördu'lCU • madde P O:?ramınııı Cumhuriyetçi Parti lıde · C:.lı· -.------------
l rdundekı ta bıkatın ı ı;:i>Zden ge fornıa Senatbı ü KııO\\ an•l, Bı r- lno'" nu'" 'nu" n 

1 ırmek zorur da ka cağını d.> c ıe.,ik Aıııerika'nın km' et ı:on· 
1 nuştır. derme.- nın dü unület.ıııc d'.l 111, 

ı Dı ış eri Bakanının iti raz et· fakat b"unun i~.tlmaı . d.ahılınde Çekf ı"g ..... ı" telgraf 

yan lırıııoktır. 

Ku rum ıarafındaıı Yunan. t 
talyan Fr:ın~ız \e l •oan)ol F
manlnr n:ı \ e O:ta•ark 1 nıanlıı· 
rınıı ı eı ıip eri• en son iki seya 
hııt çok bıı•arılı o'nıu~tıır. Amc. 
r;ka) a tem bu sırada bir •eyn
hat tertib nden ıııak at. Cunı 
hurrei inıiz.:n zivarct·n=n ):ırat· 
tığı ı~ i tcsirlerı ;zcli tirmek. sey 
yar sergi, clefile!er \ c 'apurd:ı. 
vc karada tert p edilecek d'>• "."'~ 

r r..A:\'KO - General 1 ranko, i• pan~1i'n ın 15 lnd 
resmindl' şeref 

ıe-rle .\ ınerikalı'ar ara ınıla ·rii r eı·r 
k'.ye,ye k:ır•ı men·ııt alfıkıı)ı ge D. P. Ii, i. İnönii 
ni letm<'ktir. 

Cumhuriyet arkada ımııın savaştan ka t d ;J1 • 
ba mııharr ri :\'adir :\'ad• Tiil'· ı e ı, eııı 
ki~ c Turıım Kurumunun kuru- <B 1 · · ..., • 
t·ıı'arı arasındadır. Kurumun .· ,, a51 • meıde_ı da. k~za.n~rn!~an \e mı'let\ek=l-
ba anları ııı çekenıh enler n tel- ı ı ) e daha ol., un . bır paru ol· 1 sı umıdı ~on en ~ahıs'arın par 
k ini i 'e ) azı mış h.ıssıni 'eren 1 duğunu ıfacle _cıtı. . t .lcri a~e~h ·ı~e geçti~lerı ve par 
fıkranın kimin t raf ndan. ne Bundan sonıa s r~ ıle .. D. P. tı degışt.~rdıklerı hır de ede 

k ti ld 
,, adayl:ırıııdan Hatıl Oz) oruk, Va Saffet Gurol'un bu hareket: 

ma a ıı v:ızı ı •ını ar. ~·ırma. . . . . . . • 
n \C kı;rıımuı~ bu,ı::iınkiı ha- tan ~azete~ı muharr rı Sabahat 1 Konyada bil~ ilk bı;- takdırle kar 

rırlı faalı)ctlcl'ine da ır bılg ı n Sonı~ez. ı:parıa \lllı"i l\lus: şıla~m:şur. Saffet Güro 'un m~ 
eri nme,,inl kendis ndeıı rica r- lafa. Bagrıaçık. DeıııokTat Partı ı denı ,.e ~vnıpat bu harekctı. 
d 

te~k liıt ı ba~kanları konuşttılar. onun paru~ıne menfaate ba"lı 
e rız. . I~ • tı ı hususlar şun aıd r: rrotoko bulunmadığını soyleın~. ı;. Sena-

~ ~\l:ıt~ • hın bır rnadde:ıınde :ın aşmanın tdr a)nı zamanda Ba !'atı F:ı en· 
~ 'rt•t1!P.\·ı-:;-; - 19jl ~ ıı ı ıı· Amerıkada mer ı bu unan bütün ho\\er'ın böyle bı~· harekete ~·: 
~~'l ı rı.. lıtıJı~ nehri ci.'arı:ı· kanunlara tabı o duğu )azılı~.ır. r ı m~den e\'lCI Kon~,cnı:ı t:ı .. 
ı~ııtlııd~ en esır du en Jrı ı:iliz Dr. Ha ıdı bu kaun l:ırdan Ur· nbını alaca"ından em •. 1 bulun. 
1~ Coıır n 23 ' asındaki er De· dünti ıı fıkadar edenler in hangi- duğunu da söz.erine ila,·e t!~

Jkı ant devam eden hcveeanlı o1nı:ıaığını, .>oklama) ı k~zanma 
rna~ı ı tnu de) , konu m:ı ında Himmet Ö'çmen masına rağmen y'ne parıis'nın 

partimiz tuafı~dan A~:ın~d.a, KeJkif teki muha'efet'n tenkidlerini cevap muv:ıffakiycti için çalıştığını 

~l~t~~Y l\inne, komünistle. eıı oldu.ıunu öğrenmek istedı· mi.tır. Kno\\ land gıbi •ime;. ık
tııı._'tıııe ~rı Çe!iitli i kencelerc ğını bı dırmı tır Dığcr bir mad n ~elen şa~ ı,>eller :ie Guney 
~~ışııt ederek hicbir ır de de t;rdünün mı etlerara ı ti Doğu As)a nın korunma ının 

~ ~ ıı· r •. ·on e ir miıbade· caretc mani 0 marna 1 istenmek mesuliyetinın ~alnıı Bırle ik A· 
~ lıı ııe~trıHtine h \ u an o. tedır. Dışış erı bakanı bunun i:. merlkaya ait ol~ıadıgın~ •. bunun 

~oı•) )~. bu ın uka\ emetin- raılc knrşı tatbik edı mekte olan mill<'tlerara ı bır mesu ıı~et ol· 
ıı4atorcn ıe Gcorge Cro s iktıs:ıdı bo~kotu ka'dırrnaya du!!unu söylemektcdırlcr. 

111 lerilml tir. mecbur cdeceğıııı be ırtrni<:tir. Dışi lerl Bakanlığı Ba ın Sek 

SiiTUNLAR t1'(1~mtıguro@~ 
t~~ ~ ıe m :a: eı ııe~mtltl ıos. a 

~T 
~~"t \·r.; 
~ ~~IA:-.·? 

'ıt·~lt ?'\' • 
~t de~ • adj lnônu~un Jı:· 
L}. ıııe\'ı11Utkunda hukuk dev 
~le d.uundaki sözlerinden 
• •c:. •Yor ki· 
~ 'l\eı · 
~(l'ı da :a~kanın yırmi ye· 
~. ll14nı Uranıadıtı bır hu

e g tııı, kendisi muba• 
t~•:ıe~f!r geı,:mez )'enı ik
ııı lsthl!ınencceik ba ar-

,.akasından onra irtıcaa 1\ar
şı olanca gücü ı e harekete 
geçen hukumcti, ınkıliı:>r:ı 
Halk Partisınin ~ apa} alnı: tıı 
rakma ı. bu hareketi destekle· 
mek şoy e duı sun. onu hattl 
antidemokratık a~ maga ka· 
dar varmasına ne denir? Her
hangı inkılapçı bir muhıı! ıf 
partınin lngı terede. Fransa· 
da. ite.> adn, hattA kom um uz 
\e dostumuı: Yunanbtanda 
boylc bir ) ol tutmasına ım· 
kAn \ar mıdır" 

ru, hatta partiler için en fay· 
dalı tenkid!eri bu partisil ,.a. 
tanda~!ar yapar. Ancak onla· 
rın sesine ku'ak veren doğru· 
yolda emin adım ar:a yüı·ü)e
bilir. ıı ' 

YENi IST AN BUL 

İKTİDAR GÜRESİ 
PL.issız l\llDIR~ 

Tar-u:. \e Mer~ındc . eçım ıçın 

1 

'andırdı, Demokrat Partinin herkese açıkça gfütermi~tir. 
Sİ) a~ı toplantılar y.ıpılmı~tır. o" td.. btı memlekette yaptığı nıuaz. GUrol bugünkiı adaylarla bera. 
.\ dana tOplantısına karl,IDIŞ O• urme ı Zam tcrakkı \'C inkişafı inkara ber p3rti top:antılanna i~t i rfık 
lan ·meçhul in;,an '!;ruplan bil- ı kalkı,anlar zal ım H kahhardtr. etmekte. toplanlılorda partisini 
)ilk toplantı kutıe:>ini karı~tır· <Başı 1 inu dr.> Halk Partisi iktidarda ıken Kon d<'stekleyici hararetli nutuklar 
mağa çalışulıır. Açık şıkfıyeıi- ba ına \ urmu~tur. Ba ına \Cdıgi 1 ~a \ ilıiyet!nde ~ .ı·:ıi istihs~l. 630 cö) !emekte • \''! yokla!D~yı k~· 
ın ıL üzerine hareket genişleme· -iddeth darbe neticesinde. Fikri . ? ıon ı .;:en ort ene ıç·nde ıanamadtğı ıçın e? ~uçuk bır 
di. Yalnıı hasımca pu ulal:ıı Öıdemir bcyın kanamasından 1 ~ı mıldyokn. ıo?a çı~ardı • kdıyerek k ~gınlık ,'"e kllkskiır:luk duym:ı-
atılmağa devam edi'dı. ölmüştlıl'. Hadi~e~c elkoyan ala. on~:ı .8 ·ı • ~ır:ıattn ra ·am ra dıı;tnı be.ırtme ·tedır. 

.:\lcrsindc o. P. rozet'i muh· kalı makamlar samk• arı \aka- ~Ust~!ııt b l:ınçosunu yaptı. n- Ka ım Gülek eıaı\ okunuıken 
tamı5lardır. Hadise tahkik· edil- onunun ~o~u mnlarına temas &ustu 

telif insan grupları açıktan mü mekted 8 ü ·r 1 . a· ederek • Inönil bu :memlekette 
dahale \e hasımca nıimayiş•e bu muh't ır. _u m cı.ııı ıa ı~e mlllı bir mlinofıkıır. Bu mem. Konya 18 (Hususi> - Halk 
lundular. Siya i beyanaııın bo- ı le co" derın bır teessur leket'n terakki nı i tenıiven Parı:lıi genel sekreteri Kaıııın 

d d ·· · · )aratmı~tır . ı . . ıı •.. yunca e\am e en numayı çı· w • bır adnmdıı·· ded ı. Hımmet Olç Giılek cum:ı g ünü yaptığı ko. 
lerin talwjklcri vahim hadise· men. ı nönünüıı ~r 1i l\lüc:ıdele :nuşmasında • Halk Partisine 
!ere sebep olabilirdi. Toplantı- VEFAT de samanlıkıan samanlığa ka· dlns·z d i) orlar. bayır arkadas· 
nın emniyette olmadığı açıkça çarak saktandığınr söyledi. Bu lar, biz doğuşumuzda kulağımı 
göriılmüştür. Mahalli hukumet l\Ierhum l\l~rr Tatar oamnn Pa- konu~ma halkı costurdu ve cad :za ezan ıl\Iubammedi okunan 
biı.i.nı emniyetimizi korumamı< şanın kerıme~ı. merhum Erı· nıharp delerde omuıl .. r üzerinde "ez- insanlarız. Bize din::.iı: diyen!e-

s. • f l ' · · ld l\llrala) ı lbrahlm Şükrü Berin rcfl· o ur. ıyaı.ı aa ıy etın genı~ o u- kası, emeı:ıı Yu:ı:bqı Rem~ı ... kka· diri'dl. r"n alınları ömürlerinde b!r ke-
~u bu s eçım devre:.inde hüklı- ya'nın ııemşırcsı. se11ıbe Arca. ?"~ ·zı Partinin bu mitingi havanın re ol::.un secdej Rahmana defı· 
metlerin vazife' erini ifa etmele Oökçıı. Vastı Baroı'un anneını. Sa· sıcak olmasına rağmen beş sa- memi 'ti r. İlahi:\•t Faktilteııini 
rinde ihmal olur.:ıa emniyetli ım Arc:ı, l"lkrct Gökçe ve :.telILhat at dev:ım etti 'c toplnntı sükQ· biz kurduk; d 'n i n sanlannı biz: - B&)oı'un kayınvalldcıcrl 
seçim faaliyeti olamaı. !llersın netle •ona crd•. yeti§tirdik demiş·ir. Bu esna-
hadisesıni yüksek makamınıza •S.u n ı: GÖKÇE u.ı:-.rnı:ı·L.'\rıı. sarret C.ürol"un faaliyeti da ikindi ezanı okunduğundan 
ş!kaye t ediyorum. Valifem ira- nl:mctı rahmana kam muıtur. 19 Konya 18 (Husus!) - Bu de- Kasım GUlek şunları söylemi~-
bı olarak ~eyah :ıte de\'am eCf'- Nisan Paı:artuı r:Unu .-.;az:;ıv,ae1:ı as nemelerde milletvekilligi yokla tir: 
celim. Kanunun bize \'erdij:;i monpa~a apartımuındnn aıınıırnk masını kazanamıyan Koll\'a mil •- Arkadaşlar. susalım. Eza. 

· • ,A -- k k un şışı1 Camii oerırındc uııte namazını . . .. · b"'I ernnıyeıın ...,cavuze ·ar§ı ·or müteakip zıncırutuyu'dakl h ~- ıeıH•kılı Saffet Gurol otomo ı nı Muhammediyi dinliye!im.• 
masıru istida ederiz. aı matberıne teTdı oıunaca,;tır :-.rrv j \"e jip!yle şehrimize ge m•ş. O. Bu sözlerdeki samimiyetsızlik 

c. H. P. Gene.l Ba~kanı ı~ ıtarııı:ı rahmet crle)e. ı çeıcn.; P. lehındc geniş.ölçüde propa- Konyalıların yüzünde tebessüm 

Kazada 6 kisi öldü • 
rRa ı 1 lntidr l 

Bır koj e ge·ın c. ' marn ı: cit>:ı 
'10 kadar koy!il)ü ta,ım11kt,. l)'ii"I 

kam~on. ~ur'ı:t e bır \irllJı <iri· 
ncrken, kayarak ) o: kn ı~ınd;1 bıı 
' unan hendekte iki takıa atnıı -
tır. 

Bu e_nada ü tıi açık o an \:,arn 
yonun kar a örisi ıce o.oranlar
dan üçunun b") Tii parça an.u· 1.:, 
bir'nin de ko!J koparak derhal 
ölmü,Je.rdır. 

Aynca 5 ki ı koma ha ınd<'. 20 
kisı de ağır yaralı durumd.ıdır. 

Hadise) e •cbebi) et ,·eı·en kam 
yonun şafoni tc\kif edi:mııı ; ' 
ehliyetııiz o!duğu an:a ılmı~ıır. 

r:nı tutamıyanlar kahkahaları
nı ıaptedemem: ~·crdır. 

Bugünkü mit'Mdc bu me\ru :; 
tema:. eden Demokrat Parull 
hatipler Ka ım Güle!e ceraplar 
vermi)lerdır. 

Kırklare li 

1\ırklareh 13 {Hususi) - De. 
m'okıat Paıti bi.l~Ün dört .u• 
de\·am eden bır miting terııp 
etmi-. on b.n k:ıdar partı:inın 
l~t·rıik ettiğı bu toplantıda mii 
Iet,·ek:li a:layları konusarak 
muha e!eı :n. tenkidlerini ce\'liP 
landırmışlar 'e iktıdann dfü: 
yıllık faali) et:ni belıı·tmi :er
dir. 
Trakranın • Denıokı·at Parti 

annesi di~ e anılan A~ardea 
köyünden ~aade. ~ine de mı.· 
tir k ı: • 

<~ Onlar ne çabuk unuttular 
da şimdi her Ş l'Y pahalıdır di
yorlar. Onlar bizim elimizden 
ekinlerim zi ııldı ar. çuriıterek 
denize döktliler de bize \erme. 
di'er. Bize sıipürge toilumu ye. 
dirdller.• 

~ b taı ~ınesi bır:ız insafsız· 
lıce a tuhaf olmaz mı:' AKŞAM 

l\I. ~ermi partilerin bol n
adlerinden. yurdumuzun eko
nomik kaynaklannın ı.on~uz 
oımadıgından bahisle diyor 
ki: 

ismet İnönü• ~u~~crıımcmesı haaaatcn rica olu· 
1 

gandaya ba~lamı~tır. Yoklama· ha.inde belinni§ ye heyecanla-

C:.H.P. nin tebli&i · ı -------------------- ------- - - - ---------
• Demokrasimizin 11orrnat e '1 '.t'ür.kiyede tam m1ı· e . 

kt.ı ~ bir hukuk dede- PARTiLERE\" 
l'ı er

1
ru ınasını cngelliyen HAKİKi DO. TLARI 

yollarda ı;:elismesıni ıstiyorsak 
asıl da,·alanmızı ele a'mal:· 
tan UrkmemeliylZ. Yurdumuz ~ e ese~· ~aşında, muhalefet 

rı~•tıı1ı~. il~ iktidar arasın· 
~~ ııı ek ı ı.Yi nbet duygu· 
lt-e bııs11st81kfı.ııi ge•mektedir. 

duıen a bi~hassa muhale-
t l'i \.azıfenin ehemnt.· 
~ille"'-~ Yedi yıl mesu'i· 
"( Uş b· 'Dde iş ba~ında bu-
1 ~&;ıl't~l." :evlet adamı o•a· 
~ °kdır aşkan, herkesten 

>ctıtt e~ecek durumdadır. 
tt .. llı~e/ı. bil.im gıbi yeni 
r-..~ hır lYete geçiş sancıları 
b.. tııtu11 ll1cnııekctte, iktida
t;11 le ~kre g\lcJüklerlni tcerü

l c.lf.t> ~ınis olması gere· 
~ h iç". ılerı gelenleri, son 
~ ~ bi lllde tam manasiyle 
'q14eıı1{ 1 

Zihniyet'e hareket 
t Ilı b l' ~er, ınemtekete nor· 
~~ tıııişıe~~alefet örneği ''e
~111~ llıaıs dır: Yeni iktidara. 
iji:: ıııu a hır yıllık bir de· 
fe~~ Seddeti tanıyacaklannı 
~ 'racı sıe Vadettikleri hal· 
ı"'ll • an iki h ~'elanı afta geçme-

!lıa k Vııadleriniz? db e 
) ~ ~atnı:~kan mlifrftleri he· 

~ talltie :ıı.oı·um. Koreye kuv· 
1 l!ri l'ilınesi karan üze

e arı :Satı demol'Tasi!e· 
' ~ce~~ konıtinlsUerin ~·a 
4 :Jtı§a 1 1Skırtıcı t:ıhrikle· 
(t~oru n arı da bir tarafa 

nı. l'akat Ma13t)'J 

şe, ket Rado memlekete en r,on yı"arda bıiyük bir hız 3 
fazla hizmet Cd«'tck olanı ken makineleşmektedir. Bunun ka 
<li ı;ö ii iyle ta) in edl'cek o- çını'maz sonuçları \·ardır. Çift 
lan tarafsızlardan bahhle di· lıklerirniz, miras yüzünden b::ı 
3or ki: .)Una bölünme})te \'e kiıçüt· 

• Bu adam, OO\ 'e bir göru • mektedir. Bü~iik toprak eko-
le hareket ettiği ıçın bazan nomisine. tam sistemine doğ· 
bir parti. bauın öteki pa11iyi ru mu gidiyorı11? Kür:ii 'en tar 
tutar gıbi görünmektedir. 1yi • la ekonomisini nasıl ,·erimli 
biı hareket kar~ı ında iktidar bir duruma getircbı'iriı"' Köy· 
parti ınl öven, sonra memle- Jerımiz ağır ağır bofialmaya 
ket he ahına doğru- bulmadığı başlıyorsa i davamızı nasıl 
bir hareket kar.ı ı.nda gene {Öı.eceğiz? Bu çok çetin konu-
lktidar partisini tenkit eden lar yanında, lstih~aıimizi doğ· 
bu adama •kararsız•, hatta ruden doğruya ilgilendiren nıe 
•karaktersiz damgası l'tlrui· se eler de vardır. Artan istih-
maktadır. Muhalefeti tenl('d salimizin sUrüm yerlerini na-
ettıği zaman İktidarcıu. ikti· sı' sağlıyacağız? 
dan tenkid ettiği zaman 1 mu Bu soru)'tl ana çlz:;ileriyle, 
halefetçiıı gıbi görü'mekte VP. ce\'aplandırmağa kalkıştığımız 
her iki parti de bu adanıı zaman karşımıza yığın yığın 
kendisinden sa)mamaktadır. teşki'lt mesc!e'eri orta)·a çı· 
Çunkü maale-ef \)artilerin ha kar. Dize öyle geliyor ki. TUrk 
li istedik"cri. biltUn \'atandaş seçmen'erinin asıl aydın:an· 
ların iki parti arasında tak- mak istediği şc:t ler de bunlar 
sime uğramaları ve daima par o:ma'ıdır. Doğrusunu isterıe-
ti menfaati ile hareket ede· niz. iktidar güre~i. t:ım rn~na· 
rek, hatuı bazan geriye doğ· siyle bir polit ika giireşidlr. dıl· 
ru, bazan da doğruya eğri \•alann da bu ı;erçeve dışında 
demeli bccermeleridir. katmamaları şarttır. Onun 1-

Parti er a'danıyor. Çünk-u çin seçim propagandasınd a. fi· 
memlekette biltUn partilerin zilcll bir p 'an ız:ık sezdiğimizi 
mukadderatı bu partisiz va- söylemek isteriz. Hoşa : idecek 
tanda~ arm e'indedir. En do~- bir be!iı1J değil hu .. 11 

)ler~in 18 (Telefonla> - Bu· ı;~l~lar atmalari~ l e . ı.aldı . ~le~- - Bu ak_şamdan itibaren _________ , 
&ünkü miıe ~if hadbclerden son sın de açıkta D.P. lı rozctlı ku. S • d 6 J 3 J 
ra C.Jl.P. Genel Başkanlığı u m~lcr, toplantı içln~c ha ımn 1 litT LA s l ınemasın a . ncı yı ın F LM 
tebliği ne retmiştir: mudalıalcıer le tııhrıklerde bu- ı MOSABAKASJ' • • • 

,c.11.r. na~kanlığıııdan. lwımuşıardır. ( '.H.P. Ji ler in oto- nın B1rıncı filmi 
C.11.P. 18 :Siı.an 195-l te ,\da· Jnobillerindeki Türk ba,yrakla-

na, Tarı;uc; ,e ;uer~in'dc ı.ecim- ı-ı 'e .. parti bayı·aklan ,y~r~ılını~ · 1"1.ASUSLAR SAVAŞJ (Courier Diplomatic) 
Jer mü na ebeli) le siyasi toplan- tır. !'\ ııanıın koruııma~ı ırııı hu· '-1 
tııar için usulüne U)gun ohırak kiımete yapılan talepler f ayda A • J • T y R Q N E p Q W E R PATR 1C1 A N EAL 
müsaade almıştır. Topantıda C. \ermemi tir. D.P. rozetli miite- rhSt er• Ve 
JI.P. Genel Bac;kanı İsmet İnönü cnizlerin müdahale \ c tahriklr
de konu~tu. Adanada'daki toplan ri toplantı ~onuna kadar de\'aııı 
tıyı içinden 'urmak 1çin tertip- ctmi'j, 'azlfeliler niıamt kurma· 
ler ıörüldü. Genel Ba~kanın a· mıslardır. Kt>)fi)et. Genel Ba • 
çık ı<ikayeti ürerine rnııdahale, kanlık tarafından na~bakana ııi· 
meçhul in anların ha,ırnca pu· ki) et r.dilmiı;tir.• 

HQS MEMQ - isabet mi, karavana mı? 

AV MEYJ"/M/ 8/,f' ~/V.I YI 
JiieW'~ -4Ç.l.ıt..1n:>~ '"- .ıt.vT
.c&N. KOY NVbVT~R.l/V/ 
Ç&Ç/P SAfiWllM&r& 

ltAl(_U$!.' 

200 casusun takip ettiği bir ı..-uryenin iki kadın a,:.kı arasında ;eçiı'di~i mua?U.:ı1 macera. 
Bu müsabaka için bil~ ilk mağazalar tarafından verilen hediJelcr sinema holündeki \itrin. 
!erde teşhir edilmektedir. 
DİKKAT: i\llisabakaya istlrak itin her üç filmin .kupon \'e bilet parçalarını muhafaza 

cdiniı. 
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Mühendis ihtiyacı ve Emf~iM~jf !-! 1,.. ~v: 
mühend~l~ tahsili IL~~Q~~~~~~~~~~~~~~~ 

Türk Mühendisler Birliği bu hususta bir 
açık mektup neşrediyor 

Miıhendisllk tah ilinin gü· 
nun rneuuu halini alma ı mü. 
nasebetiyle Tiırk ~lühcndisler 
Birliğ i İı.tınbul ~ube i taratın 
dan Teknik l'nh tr ite Rektö· 
rune hitaben bir açık mektup 
ne rt>c'!ilmistir. ;\lektııptı dcıı ı· 

liye>r ki: 

Sa}ın Rektör. 

Köy ikah"sının önunde oturiluk. Kah ' n 
\ & şapkalı olan) 

efendi ile (oı tadı oıunn işmıınca 
konuşu) o ruz 

8/4/195-1 tarihinde Gaıeteci
lcr CPmil etinde tertip etti i
nız basın toplantısındaki be
yan:arınııı okuduk. Umumi ef· 
karın aydın'atı'ma ı bakımın
dan aşağıdakı hususların açık
,anmasmı ı ica ederiz. 

Ednanın· köyü ı - Amerika Birleşik Dev· 
!et erinde 1900 yılında 40.000 
teknik eleman mew:ıt dduğu
nu ve bu sayının 195.3 ~·ılında 
400.000'e çıktığını dıkkatc .a· 
larak, nüfus csa.sı:?a göre hır 
nispet kuruyor ve şim~ı: biıde 
me' cut o.an 4000 tc\:n:k ele· 
manın 10 sene jçinde 43.000'e 
yUkse.mesı gerektiği .ıetıee .. ıni 
çıkarı~or \e bu ylik3elmcyı 10 
sene ık kalkınma p.ımınıwı 
gerçP.k\estıreceğinl J.e ·ı sin Ü· 

)orsu~uz. 

. ................... . ....... . ·························: 
~ ihtiyar güldü: «llôhi Bey, dedi, Ednanın köyünde böyle 

. . . • • . : sual sorulur mu?» • . . . . 
.............. ............. 
Blli)OI'!unuı, seçımlcr müna· 

na ebctiyle E"e m;ıntıkasın
da dola n·orum Geç~lerde yo 
lum A) dın a du•tfi. Bır kaç 
gün ka'dım. Muhte if siya i uop 
Jantılarda bu andlllllll, kô:ylil
lerlc ızörll~um. Bu arada bir 
d~ bire aklıma gelh crdı. sca· 
ba !'ılendcrcs ın k~ undc durum 
nasıl? dıve dil ündum. Sordum 
:Mendttes'in ko-y;ı pek uzak de. 
~:lmış: A)dın'!ı dostum mil· 
hendıs Pıkret Eı:kıvanç sizi go· 
turürum dedi 'e bir kaç dost·ı 
daha abrak ~o'a revan olduk. 

Otomecbılımıı. geniş, rahat bı.r 
) olda. Ye,'lLlikler arasında ıler 
ılıyordu. ~)dın 'Zaten ye:sillik 
'e bereket memleketi. Sağda, 

oida iyi b:ıkUllı tarlalar ve 
t) emyefil Ça;) r; lar arasından 
~eçı;>orduk. Derken Çıne ça~ı 
·öprfisüne geldık. Köprünün 

hemen yanında. çayın kıyısında 
terkedilmıs blr bh'\c 'ardı.Knh 
l'eeı Ali senelerce bur:ıda kah,·e 
cıllk yapmı~. O nıman bu köp
ru ::>okmuş \'e ça~ıta5tı mı hazan 
a:ylarca karşıya ,geçilcmczmi , 
Tam kôpruyc b:ışlaınış'ar, biti
reccklerı esnada kah\'eci Ali 
olum dôşcğınc duşmüş. ö.ecc
~ını anlamı~. Son dakıka'arını 
)a arken .. Renı demış. ::>eni 

l<oprunUn ustünden bır defacık 
()\!un :cçırmeden meınra götür 
me;,ın. 

V c kahveci A 'i. köprün Un açı 
lı merasımi yapı dıktan bir kaç 
J:tin sonra, bu 3-Cnılerde hayata 
Jıözlerlnı yummuş. Vash eti ü
zerine tabutunu tam Uç defa 
Çıne kôpru u iııerınden geçir
mi lcr ve boy'eee ruhunu isU
~ ah ate ka' uşturmu~lar. 

Çine ça~ ı sakin :ıkin akı) or 
du oSiz onun bu halıne bakma • 
~ ın dedi er, ta ınea büliin ara· 
%1 sular altında ka ır. • 

cBu arazı kımındır"!11 diye sor 
dum. 

•Adnan Mendcrcs'in, dediler 
~ımdı onun ir,:ındcn geçece~iz 
'e ko) e 'aracağız 
~Demek o dl !ere destan cilt 

lık bu dedim 'c ıclmden sor 
dum 

ıBütiln bu ıorülcn ) erler 
mi" 

ıHa~ır, dedıler Daha b;si 
bi·ı ut imdi çl!t ı in kahvası 
i e gôrU türelım kö}e onu da 
alarak glderız.1> Ve ):eni bır 
binanın onunde durduk. Yeni 
!ıkat mute\azı bır çift lk e\ı)di 
bu. Menderes ko) dek) bınaları 
nı köylüye \Crdıkten ıonıa, bu 
nu ): aptırmış. Ara sıra cıftlık 
ı leriyle u ra mak ır,: n ze di
ğınde kalmağı dıışlinm'..I . Ama 
senelcrdır bu kı met olmuyor
muş. 

Çütllk binasının ~anında 
1ıcm garaj hem de ç1Wık mil • 
tahdemlerının otumu )en, o
lan uzunca bır bına daha \ar 
dı. A\'luda iki traktor, b r ro· 
.rnork '\e bazı ı.mıı Alet er go. 
ze çarpı) ordu Do rıı u suku· 
tu ha)ale u~radım Ben Mende 
res'ın çıftlığıni çok daha zen
gın, debdebe ı bır ~er ııınne· 
derdim Bu basıt dekor benı 
~aşırttı. • 

Tam o ırada. çüt ı ın kah}a 
51 Hss n Ba aran ıeldl. Şişman 
<:a, dost )Uzı ı babacan bır kö,-
1.ıydil. Eski k h' a artık iyice 
ihtiyarladığı ı~ın. hır senedir 
ı iero- Hasan Ba aran bakı)or
ımuş. Yeni kııh~ a bu ışı l\lcr:de· 
re 'i seHii 1 ı ın kabul ctmıs. 

Sadun TANJU 
•• 

• • ••••••••••••••••••••••••• 

bitmek üzere olan camii 
bır Uk okul binasına sahipler. 
Burada 100 çocuk oku)ormu . 
Çocukların kı) afetleri ı;:al et 
dUz~undü. Esasen kô}liilerin 
hı durumda oldukları ilk bakış 
ta anlışılryordu. 6 tane trak· 
törleri varmış Hem pamuk zi-

Yoksa ovada geniş bir ar&zisl raati hem de zeytincılık Japı· 
ve senede 300 tona kadar 1 tih )'orlar. Ko)de bır tarım koope 
sal yapan bir :zeytinyağı fabrl· ratıfı de 'ar. Baş\ ekilin yardı· 
kası \'ar. Arazı ini Menderes' mı) le güzel bır camı in a etti· 
ten satın almıf. Menderes ge- rı;>or'ar. Koy kahı.esi öniıııde 
nı topraklarının bu;,Uk bir kıs- oturduk. Tar'a)a &itmemi5 o
mını, 1936 - 1944 seneleri ara- lan bir kaç kö~lUl le konuşma· 
sında çok ucuz fıatıa ~e musa· ğa başladık. 
it taksıtıerlc köfillcrine tıık· •H.eylerınizl kfıne verecek. 
sım ctm ı. Kah)a bö)lece dağı siniz?• dedim, güldüler. 
sim etmiş Kıllı~ a bö~lece dağı· •Halk Parti it hanginız? • di· 
tığını ı;ö) lu;> or. 8 le 20 lıra ara· ~ e sordum. Yıne güldüler. Bir 
sında satılan tarla arın donumu ıhti)ar: 
5ımdi 1000 llıa) ı ,ecı) ormus. • İ ihi bey, dedi, Ednanın kö· 

Peki; dedim, şimdi basbaka ) iinde bö) le sual sorulur mu?ı> 
nın ne kadar arazısi var?. ı-- --
c2000 dönümu ıeçmez• dedi. '" 

195'.! senesının ma~ ıs 26, 27. 
28 tarihlerınde llilll E-'ıtım Ba 
kan'ığında, memleketın .B&yın· 
dırlık ve endustrı saha'arında 
mühendis!ik:e ilgıli işicri d:ıha 
rasyone' bir şeki'dc yiıri.Jtebi:· 
rnek için jç yer'erinde ça ışa
cak olan yüksek mlih!ntii , rr.ü 
hendis \e teknikerleı·:n gerek 
kemıyct 'e gerekse keliiyet ı
h barb le ıh ti yaca da na ı~ i C'e· 
\'ap \erebilecek tarz.ta ~etiştl
ri'mc'cri konu u üzerinJcı 1 gi· 
li butiin vekilllk'er. devlet te· 
şekküllcri. Teknık f'nh ers:te, 
Teknik Okul, Yüksek )fuhen
dı:. er Bir ıği, Miıhendb'cr Bir 
lıği mlimessil erinin iştir .. kıy'e 
yapı an toplantılarda da en az, 
5000 i yüksek milht>ndıs ve yük 
sek mimar, 15.000'ı muhendıı; 
ve mımar. 25.000'i tekniker ol· 
mak tizere 45.000 teknik elema 
na ihtıyaç o duğunu sizin de 
dahıl bu'uııduğunuı universı
tcnız mümessir eri ıleri sür· 
mU~lerdi. O :taman da Amerika 
Bırleşık Dev etlcrındeki leknik 
c eman nıspetinı bıte aynen 
teşmi' ederek mem'cketimitln 
iktı adl \e ma ı imkAnlarına 
bağ ı o'an ıs hacmini dtkkate 
:ı1mııdan ılcı ı suru.en bu rak· 
kamlar hıb:ır ormemiş. mii
ne\' rr bır kut enin i5sıı ka'· 
ma ı gibi ç·ok onem'i bir nok
taya d.kkat naı.arı çekılmişti. 
Ka dı ki sıı, Amenka Bır:e
şik De\ ct'erının 53 ltlda yap· 
tığını 10 senede ba,,armayı ta· 
savvur etmektesinız. 

l\lcmleket 5artlaı ına ve rea· 
'ite~c u)gun rakkıımlar e'de 
etmek icın bütun ilgı i 'ekı'· 
lık'cr Ye dcv'et te~ekkülleı-in
den. bayındırık ve endü:.tri iş· 
lerındeki müstııkbel gel15meyi 
de dikkııte ıı arak teknik e:e· 
man ihtil'acl:ınnı tespi':. etme· 
leri istendi. Bu ras~onel yo'
dan gidilerek elde edilen ne· 
tice şu o.du. 

Sayı bakımından yiıksek mü 
hendis o'arak bir prob:emln 
me\ cut o madığı anlası'dı. l\lu· 
hendislerin sayısı 6000 oı:ırak 
tespıt edi'dı. Bugün 1500 ci
varında ımıhendıs mevcut ol· 
duğuna öre ;>ıpranma da aık· 
kate a ınarak 5000 kadar cı.
sığın mem eket ka'kınmaınndıı. 
ına ı imkan'nr Hl İS hacmi dık
katte tutularak. kaliteden as'ıl 
fedakarlık etmeyerek. kapatı.· 
ması gerekmektedir. 1 te • ea
lıte. Bu meı;net'el"İmız bu tlp· 
ıantılardaki mukarreratı ıhtıva 
eden ,.e l\Ii ' ı Eğitim Vckil'ı· 
t;:ınce neşredilen ve sizde de 
bu\unına~ı ,ereken rapoı·da 
me\CUttur. 

2 - Teknikte ileri mem:e-E i}le hudutlarını gösterdi: •ı 

Hem de, araıinın bir kısmı 1 
ketlerde mtihendıs ik tahsi i 'i· 
se tahsilıne istinat ettirilmiş· 
tir. Bu husus mcs'ekte iyi ):C· 

tı~mcnin zarurı icaplarını.landır 
daıma sular a'tında kalır, pek · 
j e ) aramazmış . 

K~h)a efend~i de otomo· 
bı!lmiıe aldık '\e hemen. çok Güzel" Otero filmi 1 
) akın olan Çakırbe) li ki.ıyüne 1 
gittik. Çakırbe~li kl5)il küçük, Elli yı' c\-vcl Paris'in en gü-
şırın bir ko}. 95 haneden ıoaret 1 ıel kadını olıın Güzel Otero• 
400 ntifusu nrmış. Eskiden. nun ha) atının filme çeki'eceği 
şımdl köyün meydanı olan ) er yazılmıştı. Otero, kendisinin 
!erde Menderc !erin koşkü bı: genç'iğını tcmsıl edecek o'an 
lunurmuş. Sonra başbakan onu Artıst Maria Fclix'i görmUs ,.e 
k!iylülere bırakmış. Onlar da beğenerek: •30 yaşımdaki kadar 
)Jkıp kö} me}danını g niş'ct- 1ıutel» demiştir. 

mi~ler. Kövun binaları tuğla· l\larla bu soı'er kıırşısında kı· 
dan ve beyaz badanalı. Glizel zarmış 'e şunlan söylemiştir: 

Ben sizin kadar güze' değı im. 
Ya'nız kulaklarım çok güzeldir. 
Bir milsabakada dunyanın en gü· 
zel kulak'an diye kabul cdilmı~
tı" 

85 yaşında o'an Otero'ya küçük 
bir ahnc çe\irmesl tek if edi'· 
mi tir. Otero· Bugün tuvaletim 
)erinde dcğı'dır. ba ka bir gün'" 
diyerek tck'ıCı kabul etmemiş· 
lir. 

1.867.000 frank kazanç 
~\ 1 Paris'te Lon"champ'da yapı'an 

et ;, arı lannda Fas'd:ın ge'en bir 

ve diın~ il o!çüsiındc kabul f<!· 

dılmis bır hakikattir, Acil ve 
fe\•ka !ide bir durum \'e ınec· 
bun;, et bu unmadıkça bu e:.as
tan fedakArlık edi mez. En ge· 
nis müsait mali imkfııı•ar Ye iş 
hacminln me\'C:Ul olduğunu ka· 
bui ederek 5000 muhendlsi 10 
ı;ene gibi kısa bir zıımanda ye. 
tıştirmek istesek sanat Ye yapı 
enstitUsti Öğrcnei'eri bir tara· 
fa. yanız olgun uk ,·ermiş 'ise 
m~zun·arının bu tahsili yapma 
ya ıstek i olanlar ıhtlyaca ) e· ı 
tcceji durumdadır. Bu iddıamı-ı 
ıı o'gunluk \'ermiş ise mezun· 
ıarına tatbik edilen ağır giris 
~art arına rağmen, her yıl Yıl 
<lıt Teknik Okuluna girmeye 
istekll'erin . ayı ına dayanarak 
lSPl)'OfUZ. 
Şu ha'de miihrndls'ik tahsi· 

li an 'anesine uymayan lisele
rin ikinci sınıflarından Öğren· 
cı almak hususundaki kararınız 
haklı bir mesnede dayanma· 
maktadır . 

3 - Basın toplantısında, size 
bu konuda sorulan bir suale 
kısaca: 

:uem!eketimizde teknik ele· 
man ) etiştirmede Amcrika.ı 
sibtcminin uygun olmadığını 
sö)lediniz. Mi!'i Eğitinı Bakan 
lığında yapı'an Ye yukarıda so· 
zu geçen toplantılarda bu me
~cıe öncm:e e:e alınmı~tı. Bu 
~ etl~Urme sisteminin faydl:arı 
kısaca a~ağıdaki noktalarda 
toplanmıştı: 

a) Teknik ka'kınma ve bunu 
sağla) acak elemanların hem l· I 
) ı, hem kısa zamıında yetı5ti· ı 
rf.mesi konusundakı probieıni
miz:e daha önce kar,ı karşı)·.ı 
ka an Bir'eşık Amerıka'nın tat 
bık ettiği sıstem e da\'a ını bıı· 
şarılı o arak halleltigi meydan 
dadır. Bu ) eti§llrmc tarzında 
mtihendls ve )liksek mühendis 
ltk tahsili, mühendislik tahsil 
suresi olan 4 ~ene için mU5te· 
rektir. Bu tahsil esnasında mil 
hendislik 1ıenel kiiltürü veri
lir. Yiıksek mühendıslik, dok· 
toı· miihendi~lik gıbl unvan· 
ıarın ıktisabı, mühendis:ik talı 
ı;ilıni mut<'akıp ıhtısas ve araıı· 
tırmil )olu ı.e, mUhendisll in 
mu an en biı· sahasında çalı~
m;ık sureti) .c c 'de cdlllr. :Su 
top antı'arda, memlekctın muh 
tar,: olduğu ~ uksek mUhendis e· 
nn bo~le araştırma ruhu Ye 
ıhtbas a tak\ i> e edilmış e.e
man ar olma~ı gerekeceği be'ir 
ti eli 

b) Eu .sistemin tatbikh· e mu 
hendıs " l ıiksek mühendis sa· 
~ıları arasındaki nispetsizliğin 
giderileceği bclirtıldi. Ameri· 
kada bu nlsbet onda bir oldu· 
ğu halde bizde tersine o:ara.k 
'ük:.ek mühendis sayısı mU· 
hendis ı.ayısından fazladır. 

c) Bir milhendlsin, hem ken 
dısınin b! gi ve ihtisasını arttı· 
racağı, hem de memleketin kal 
kınnıasına büytlk ö'.çüde yar
dım edeceğı \'erimli. randıman 
ıı yo'dan giderek yüksek m\i· 
hendls piıye:.ini e'de etmesi en 
tabii hakkı olmak gerekir. )lü· 
hendls'erimiz bu unvanı Ame
rika'da 1 • 1,5 ı.cnede ihtl~as 
, e ara~tırma yoiunda çalı~aı·~k 
elde etmektedir:er. Teknik Ü· 
ni\'ersitenin, bu öğretim siste
mi tarzına geçmekle, bu imkA· 
nı da sağlayaC'ağı be:irtildi. 

d) Teknik üniversitenin, bu 
tedris tarzını benimsemesi su· 
rctiy ,e, ) eni bina \'e kad;oya 
, eni bir teknik okulun acı ma
sına !Uzum kalmadan .. mem:e.kc 
tın muhtaç olduğu muhendıs e· 
rı ~ etlqtlrebileC'eğ.i hususuna 
önem'e işaret edl!d ı . 

İlgl'l vekilllk'.er " d.":ıet te· 
fekkli ·eri mhınessllleı·ının des
tek'cdiği bu tahsı: sist~m!~e .g.e 
çı arzusu karşısında unı,eısı· 
te1ı1iz mUmes:.il'erlnın o zaman 
da 'erdiğı cevap u ıdı .•. ~me· 
rıknn sistemini bizd~. tatbık et 

< De\'amı ~a. S ~u. 4. de) 

l 
Fran ız bir at üzerine 3000 frank 

c ganyan. 3000 frank plhc o'arak 
ı I oyna mı tır. Bu at l.867.000 Irank 

~etırmıştir. · · ı Bu kUçük seneU kaz.anan Fran 

1 
sız. Paris'te eritmemek lr,:in der 
hal uça a at'l,\arak Kauıb' nka
~ a dônmuştur. 

MiLLi --~ıYANGO 
1 le, Ba~bakanın 
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Krenıllnhı ltcrslndekl kilise le r' e parlam t>nto binası tarar. 

ilk mülGkatlar ~~~ ____________ __...,, ~~~ 

la a 
Hariciye Komiserliğinde Çiçerin ve Ka rahan'la yaptıöımıı mülakatlardCI~ ~tt~ 
kat'i bir netice alamıyacağımııı anlamı,tık. Boş yere zaman kaybetmef11e k e b 

• için derhal Mil~yetler Komiseri Stalin'den bir mülakat istedik. ~) ~rl, ıı. 

}rt:\IAT~A!\IEl\Iİ ye Komiseri Çiçerin ilt mua· o:duğumuıu i'.aveyi unu~ 
TAKDİl\JDEN sO~RA vinl Karahan ve Türk hliküme Ermenılerle yaptığı'lııı rııı v,, 

ti namına Yu .. uf Kemal " D?k ha~ a gelince. ta\assutlıı. ? 

Bundan dört beş tefrlkıı ev\·el 
1921 yılı Şubat ayının 19 

uncu gtinU Mosko,ayı: mu\'as:ı· 
!at ettiğinıiıi ve bUyilk bir me
rasimle karşılanmış olci!lğ•ımu· 
zu ~ azmı5tım. 1\!oskovanın iki 
Pen·iyo mişcnskaya caddesinin 
arasında bu unan muazzam e:· 
çl'ik bınasına gelip yer'eştik
ten sonra aynı akfam geç ,.,n:ıı· 
lerde Sovyet Harlcıye Komıse· 
ri Çıçerini uyarete gittim. Bu 
zlvarettcn mak~adım. Rus top
r~kiaıına girdiğımiı tarihten 
itibaren htikümet memurların
dan gördUğümüt ı\ı kabule ve 
ko aylıklara teşekküre bera· 
ber bUyUk e'çilik ftimatname-

nıi takdım etmekti. Ayrıca kon 
feransa ne \'akit \"C n:ısı' baş· 
Iıyacağımızı da soracak. müza
kere şekli üzerinde miıtabaka
te varı'nııısını istıyeceklinı. 

1\lıiliıkatımın merasime ait 
!Cısmı bittikten sonra. murah· 
ha. heyetimizin Iştirakiy e mil 
ıakere ere geçilmişti. Neticede, 
Turk1ye ve Rusya arasında 
re mi konferans baş.amazdan 
enci, hususi surette fikirleri· 
miı.i teati edebilmek için ikl 
tarafın Sov~ el Hariciye Komi
serliğinde müteaddit mıiliıkat· 
ıar yapması karar aitına :ı:ın· 

mı~tı· 

!\IVZAKERELER 
B.\ŞL.\~l.\.D.\~ E\"\'EL 

tor Rıza =-:ur beylerle ben bu temememıı.in sebebi. it°{> ~o 
mıillı.katlarda haı.ır bu'unu)or· Van \e l\lu~ meselı;si)ldı.U ~~ ı.:. 
duk. daha eV\ c~ sô) ıemış. olcd~ l it 

İlk iki celsede Rus heyeti o:- binaenale)h hakemıık )il hu tı 
zim e müşkU'atlı yo lardon ko· ce~ini anlattık. Beriııcl ~e~ 
nusma taktiğine ::itmişti. Rııs nln komünistlik ale)hıned ' 
zlmamdarlarına, So,1·et hilkiı· billkls dördUncU madde> 
metinin sıyasi ve askeri bir tble emperyalistlik ~~ 
ittifak akdi hususundaki ~ek ii o'duğunu açıkladık. de 
,·c talebi Uz.erme llroskov:ıya tan hUkümetinin muabt t 
kadar ge'di"'•imi7i söy'edik \'e kUmlerini tatbık eder 
)ledivani'nin hükiımetiınızc yaı Glımrii~ü boşa:tacağıı111ıtC 
dı~ı dığcr bır mektubu ;:ö.:.ter- nun bulundu u maballcu· 
dık . .Eızc. ingılıı.ler·~ hır tıra· afesınin şımendifer tt"1 

1 ret mu kın ele~i ımıa'amak ı.aru rık malzcmesinın notsaıı 
retinde bulunduk'arını ve ıtti- ılerı geldiğini ve bunull 
fak ~apmanın esasen' pren~ıp- 5 !erinde olmadığını, )Tedıvanı· bır•zaruret o'.duğunu t 
nin mektubunda accord po'itı- Nıhayet bu maruzB' 

b h l .ğ. b 1 sırf suallerıne ce' aP !" 
que'clen :ı set ı ı te\'a ın olmak mahiyetinden ılt 
verdiler. Bazı müta aalar ileri 1,11ıı 
Surdü'er. Bu arada. mtifrit ko· miyeceğlni, Ermeni ,1 ~ 

sınin tekrar bahıs rııe 
münistlere karşı şiddetli mua· madığını ı lh e et tık· 
mcleler vaptığımm. Ermenıs· 
tanla ola~ müsalahad:ı, kendi ta ST,\LIS İLE 
, assutlarını kabu' etmediğim!- KO!'it:ŞACAKTIK. '" 
7.İ, muahedenln beşinci madde· ot~ 
sinde komilnlstıer ale)hlne Tas H ariciye komiserliğin .ıı 

di , ı:!9tr nak?ara sı!Ahlı muavenet \'a n rin ve mua\'ını ,... 1 s 
de bulunduğunmzu ve bir Mk le yaptığımız mUll\C8ııı 
Protestolarına rağmen GilmrU· esaslı bir neticeye var• ı• 

ı ··ne , ü bo~a·tmadığımızı, Ermen s- ğımızı anlamıştık. )'. ı blf 
tan ar~zisinde ordumuzu bes'i· kazanmak \e oya ayıc~ ı.t 
... ·erek Ermenl:eri aç \'e bu su· takip etmek ıstedlklerı • 
~ ~ . l \• retle komüni t te$kilııtını u - luyordu. Ermenıler c ~o 
~·ıf bıraktığımızı söy ediler. mız muahede~ i tekrar d' 

Kenclilel'ine topyckün takip cak değildik. BiL 1'10
11

et 
ettiğimiz gayenin büyük'üğiinil Ruslarla bır muhııdeıı,ıı 
iıah eyledik. Tef~rrtiat ba;.kın mlimkün ise ittifak tt"1 $e 

21 Şubat tarihinden itibaren da da, müfrit komUnistlcıe da akdetmek mn:sadiyle) 
mülakat ara ba~lanmıştı. hl fena muamc!e'er yapmadı· tik. Bos ;>'ere zaman ı:ıı~ıı 

0 tarıhlerdc :ırosko\·ada ve ğımızı söy'edik. Bir kar,: misal mek ılızımdı. Derhal ,
0

J6' 
belki de Rusyanın diğer şehir- de getirdik. Bununla beraber !er komi.eri Stıılin ) ir 
!erinde müzakere 'e mu.akat· memleket müdafaası ve dahi'i bir mU'iıkııt istedik. J3 ı:t 
!ar gece eri yapılıyordu. S?\:· emnbet için zaruri olan tedbir da kendisiyle konu!:.:1: ~ 
Y:__:et~h~u~· k~ü:,:m~e::t::i_n:::_am:=ın:.:.:a:....:H_:ır_ı_cı_--;-::le:r:i :a_ı_m_a_k_t_a =serbest ve haklı <De~....ıııııl 

Wilhelm Kempf ve . 
idil Biref mllillllllll~- ~ 
Ankarada bir konser veren r,-----1 ---------.ı * LO"KS· Tel: 40380 - ı> 

!büyük sanatkfır Wilhelm Kempf T YAT ROLAR ıo iııanbul'da. 1)865 .,,,. 
kendisiyle görüşen Zııfer gazete· - __ * :.mı.EK: Tel: 4 

si muharririnin İdil Birere \'e '* :-;Eııla T iYATRO SU DRA~ı Kıs. Y':!;'~~~AY· Td: 4111~6 .,... f:' 
b l p l te onıtn lllı - Pazartesl'dcn başka her ıcce 

geçen sene Şu at a ar s 2ı de, Pn:ıar matıne ıs.30 da I OKAK· Anahtarları. O 
:a bir ikte verdıği konsere dair l.\ • Yazan: Elmcr Rıcc. Türl:çe..ı: * StlMER: ı-eı: t.:~ı .... 
sorduğu sua e ce\aben demlstir Asude Zcybclteğlu • Teı: 421~7. Fıt*hl~İ..N·. Tel· 86i

92 
_ ~~ 

ki: '* Ş EIIİH ·rtY,\"IllO tı KUM!:UI .,. 
K IS:\11 - Sall'Clan l>&Ş.ta ller' ccco munun Maceraları. 

• - ldtl'in bir harika çocuk 2ı de, Pazar rtınduz ı.uo da !ltE- * TAKSİM: Tel: 43ı9l ~ 
olmaıııasını temennı ederim 'e LEK HA:-.uu s Kı ıü~ı;u(.; ı • 'Yn· Ha.;.b~ız·. Taı: 42841 .,... 

un: Louıs \'crneuıı, Türı.~eaı: Bur- • 
de:ildir de .. Zµ-a harika ~ocukla han Pelek • Tel: 44ı\09. Daıtıı:uı.tsrA!ll"L' L ctffı:'fl ,,, 
rın mukadderatları ekseriyetle * ··En in 'l I\' \"IRosu L\ıi:Sö~u * ALE.•ıo• R:". Taı 2'653,~ ıı 

llOLlJ)I U - Ptrnmbc Cum:ırtesı ·' " • .. 
fena çltllmi~tir. Bır an gelir, ve P r uat 21 de, '•7tıca Pazar aon nama • Dört Fah1'tııfll,ıtf: 

ıs 30 d \ ' * AZ.-.K: Tel: 7"42 - •• ıı 1'u' ruklu yı:dızlar gibi ortadan · a .\ , l.l K IL - Yazan: Jacqu- 11~ 
J ~ Dnaı. Tilr~tal: İhlan Boran. banıarı • Rlmon Sarıo p: • 

kal boJmcrir'er. İdilde ise fevka * GL"Nnhı. -rlHYROStı _ 00• * BULVAR - Ebedi " 

ilde bir teknik \3r, daima Her· \Ln l:OLt: • Koınedı 3 perısc • Ya- Kaıw. ı· • 
• • • • ran: A A. Mllno • TQr\:cul: :.ı. BU· * CEMBERLİTAŞ: 'ft oııJ 

liyen bir teknık. ~lmdı ıyı btr ~ı~n - Sahneu koran: Avnl Dllllgll. Alevler İclnde • oıke~60 "' 
müzıs"endır istıkbalde ise bu. I b .... ıı, Çarıamba ıuate 20.30; Carıaııı- * lllARltlARA: Tel: ı.ıı 

J ' maUne 16 ~" ,...~ 10n D illa • Dört Faııışeıı .,şJ...,ı 
)Ük bir sanatkar olacaktıı'. İdlı· Lokalinde. ""' • Eminönü v.;rencı * lllh.Lt: Tel: 22tıe2 - ~. 
le beraber konser Yermeden ev- * lll UA)Dl!K llAKACA • . Oec:e- htr - ftç Ahbap çanıt~ıı~ 
ve\ bana .sen deli misin, hem ~ .. ~t 2ı cıe, CuaıartC$I, Pazar f!ndc • Aalan Yürekli ,.ıc,.ı 

- ..... e ı~ t 18·. • * 'YE~: T~I: 2S89:1 -çl!t pl)ano, hem de bu kUçiık reı: •3134 e c .u.. KARAKOLtı d 
1 k S ı 1 et '1 1 15 

• DltcKnAllDOıKUÖ!·., cf"'f.f,..,ıı çocu ·.a na ı er a · eucı-s n? * \ ESJ •s OPERETi - Tel· • " )l" 
Mahcup olacaksın• dedi er. Kon 4D389: O Kl:DAR.\ otoı:ıaH·.:-o : * HALE: Tel: 60112 -
serden sonra mahcuıl olan, ken- çoaııcıet a ııcrııe - Her ı;ece 21 de, va • c.ınııer Yat.atı. O 

llaınb * OPERA: Tel; 80821 ..., dl eri oldu. Konser Pari 'ın o tıno 15 ~~ Cunıa:teaı ve Pıtar uıa- ra • Karanlık Ye.nar .,,,. 
yı ki en bUyUk sanat hareket:e· * Kt: rCK SAHsl! _ Oammba· * eOaEYYA: Tel: ~jt•r • 
rinden biri o.arak karaılandı. • 

6
d•n başka her ıece aaat tam 2 ı de, da Oda Yok • Dcnızaıtı ıJ.ı" 

. aıı, Ouına talebe matıncsı '"e Pa- * YURT: Tel: ~44 -
idi! niret'e m ükafat nıen •. ~~tınc r.aat tam 11 de d:~un;r Kanlı Yarış. 

jıirl heyeti ~ \R • Pına 3 ııerde • Yar.an: Fre
d'rtk Knott - Çcvlrrn: TeTttl: Sadul· 

Parıs'te tahsi de bulunan kti· !ah • Teı: 4027G. 

çilk piyanist İdil Birct'in Amerı. [ 1 
kanın Boston şehrindeki Lıh Bo· ~ SiNEMALAR 
u'anger Memorial 1''und müz:k -----~-----
teşekkü.ünün 1954 senesi mUkll· * At.K!~\'OCLtı ctunı 
(atını kazandığını ~ azmıştık. MU * AR. Tt~R~J;;: 425_62 - Sarho;. 
kAfotı veren iiırl heyetı dılnya. ıııaıarı. - Kaldınm Yog-
ca tanınmı§ eu zatbrdan mürek· .... ~ ATLAS: Tel: 4038S - Dünkü 
kep ti: VV"Ult, 

i 
1 

* El.HAMRA - S Ut gor Strawınsky, A'exls Halef, at-'lt Kurtısnı. e'l'"ı;: Cuus • 
Wa ter Pıslon, Cepland, Nadıa * 1N.Ci· Tel 84S9S _ Hı,ıı:ırık 
Bou,anıcr. ... * L.\LE: Tel: ~9~ - Kaıd~m 

• °'ınaları, 

/ *** i sC..., * ·c,u .A m::t Kı' ~t"" 
akşam suare 9 30 da, P• 18 6' 
il, Perıeı:nbc, Cuma sa•' ~ 
Ellf.th halk matıneı~rl· J'f 



Hai~j', da partiler a-r a-s-ı n-da-. -Ş-ehi-rde;;;po·r;:;r 
lesanu·· I haYaSI Var Salı günleri dertlilerin 

akın ettikleri bir kilise 

,_ 
YENi KEŞiFLER ve iCATLAR 1 

istikba in uçakları 
O.P. ve C.H.P. aynı kuvvette. Kahve darlığı ve hayat paha-
, /,/iğı C.H.P. propaganda nievzulafl arasında 

1 ıtkend •:. erun, - 1950 seçim· Y A Z A N : görmek bittabi do!ru de~ildir. 
ıı ; Hatay \ı A>etini tama- • Bu misal, seçim kampanyasının 

1954 a~nan Ha'k. Partisı. ADNAN VELi hararet:endıği şu gun erde. en 'l ha'eçlın•erini de kazanma· basit mese elerden bile fayda· 1 
tıl~de~ır anı~or. BU tun ;, urtda • • 'anmak iÇın fırsat kaçırı'madı· ı 
~ :ıı tııü &unc hararet enen sc· ğının delılidlr. Buna mukabil 
(~k~a dcadeJesı, Hatayda oi· C.H P. mahfi eri de bir çok 
Cereyan Urgun bir ha\a içinde den ı eri gc dığini. ha'buki bu· mevzu'arı D.P. ) e karşı rahat 
c lf ediyor. gUn durumun tamamen değ15· rahat kullanabil!) orlar. Seçim 

t:aıııeıı·P, 19SO seçimlerini ta- tığını \e o bö gedcki Eti Tiırk kampanyasının çok hararetli 
b kaz lerinin se"imlerden sonra D.P. b' h ı ld 11 5u .. 1 d b ır ili anmanın varattı 1 .. ır a a ı ı gun er e, u 
te Od~~- c ca ışıyor .• Her )er )e iltihak ettiklerini SÖ)!Uyor- çe ıt çarpışmaları hak lı ve ma 
lı 11 ı;u gıbJ Hata) da da c. ar. ku görmek gerekiyor. Çünku 
d nın en ü Şu hale göre bugün Hata)- bütiln bun'arın dı~ında parti er 
a t ... 1h1 ın essir propagan· da her ıkı partı de muuzenc arasında tam bir karde.lik ha-

111ra. d ' h&)at paha ılığıdır. ha ınde bu.unuyor demektir. vası hUküm sUru)or. İçe'de, A· 
ıtı,~tııı eğerının dıi5me:ıl, altın 1950 seçim erinin rakamiarını danada, yurdun bır çok bölge· 
~) ın~~. er!mesi. köy ıi borç- bugun içın bır tahmine mes· lerınde müşahede edilen \'e ba-

:ı ı._ •es1 de Ha k Partıs • · · · k t 11\J b net )apma~a imkan yoktur. zan geçımsız'ığe, ka\gaya a· 
da 01 ku1 landığı propa· ç· k · d dar \'ar"n l!ergın ,.n sı'11'ırlı· ha· ıne~ un u ara an geçen dürt yıllık .. ~ '" 

lıu zu arı halindedir 'a• a ı'skendeı·unda rast'an1~k a nı k zaman, o nısbcti çok değf tır- J " 

~tın ~ abi! D. P. li'er de, mi5tır. Bir partıden diğerine rnumkUn o mu)Or. Buradaki 
ıı dokt; aşardığı ltiımetlcri küt e halinde gcçls'er olmuş, parti'~r. giriştikleri sıyasi mü-

~ ııı ~orıar. Koy yol ar1, ga)Ti memnunlar be'irmiş, bu· ddelcdc, milli tesantidU bü· 
ar ı~~· oku lar, yeni fabrı- günkü iktidar partisinden hem tun ga~Tetlerıyle korumak ga· 

le. er, ;nd.crun .imanındaki ho&nut hem de şıkl\yetçi o1an· ycsınden fedakarlık etmiyor-1 
•e r enı açı'acak sun'l :ar ortaya çıkını tır. Jar. Bu da bütün yunda~ ara 

tı ıııu ~brıkıısı D.P. iktidarı· Son gUn'erde beliren kahve derin bir huzur 'eri) or. 
~ita.it s et hıımetlerine örnek sıkıntısı Hata) da D. P. 1çin İskenderunda Cumhuriyetçi 
d e er1 gosterilıyor. Seçim ne· bir propa~anda rnc,-zuu yapıl- l\11 •et Pattisi henüz taauuv ha 
f>a lon ~akkında her ık! t::raf maktadır. BUtün Amme hizmet !inde bulunuyor. Kö~ iLİ Partisi 

lılahr ereC!e h imser. C. Ji, !eri D. P. 'Her tar:ıfından yü· ise burada teşkiliit kurmamış. 
~ •r bı 1! erı ıktıdarı kaıanm:ı rıitU!düğıi halde tskenderunda Bağımsızların. neticeye tc ir 
~:ıa~k · Hata) ı tamamen ka kahve te\'Ziatı, C. H. P. li:er· edici durumları olmadığı iı;:in. 

a Ilı arını ıddia edı) or'ar. den teşekkül eden Tıcaret O· cçim er ıkı :ına parti arasında 
~~ llı'er~kabi! D. P. lileı· 19~0 dası tarafından yapılmakta· cereyan edecek demektir. Par· 
~ t k er~nı. 2000 oy farkile kay dır. ti er hemen hemen muvazene 
~ e b{, nı, bu kaybın Sü\ey Fak:ıt butün yurda samil o· ha ınde bu'unduğundnn, 2 l\la· 

n ıı ~es ndeki 8000 Eti Tür lan kah\'e buhranında İskende- ~ıs tarihi Hatay icin bUyük bir 
~ 

1 1 

~~e oy vermesin- run Ticaret Odasını kusurlu he~ecan gunü o'acaktır. __ 

r · lıto, lsfanbul' dan Yugoslavya'ya gitti Necip Başbakanhğı 
~! 1ro <Bası J incide) Misafir erimizi mem'eketine Abdu .. lna"'sıra bırakf 1 

bo urienera ismaı! Hakkı gotürecek o an Ga:eb kru\·azörü 
~~ ~Q!ııa' Marmara ve Boğaz· saat 10.45 te demir aJ:ı.rak hare 
t ••ora~danı Koramiral Rıd· ket etmiştir. Gemi Kızkulesi ön 
~b eııera: ~lerkez Komutanı !erinden geçerken Selimi) eden a 
Vt, ~l ~ırı 

1 
hım Demirkan, İs tılan 21 pare topla se1imlanınış· 

·er il:ı )et llUdUrü Etem ur. 
e afa e Yerlı \e yabancı ba- Turk donanmasına mensup iki 

.ır~s ınensupları haı.ır bu muhrip Ga eb kru\·azörüne Ça-
•a• 9 _ır. nakka'eye kadar refakat edecek 

il\' 
5~ te dost \'e müttefik lerdır. 

iberı e, etı Cumhurbaşka· Tito ile mfilib& 
~ B erınde Cumhurbaska· Mareşal 'Iıto, dun hareketin· 

~akan a~ar, Yugos'a\' Uışiş- den cwc Galeb zıı·h!ısından kcn 
l 2ak 1 Koca Popo\'ıç. Dı • ı dilerındcn bır mulAkat rica e· 

C. b~nı Prof. Fuad Kopru· 
1 
den Anado'u .\jansına demiştir 

,\re(,. Va'ı ve Be'cdi) c Baş ki: 
"'ıu~ Pror. Gokay, Emı:ıi- •- Dost '\'e müttefik Türkiye 

\'uı:o ~HıdUrıi Kemal A\-11 ~ i :Lİ} aretimln nıtıba'arını •fe\' 
~ 8'' anın Ankara BU· ka Ade kelimesi) e iz.ah etmek 

~ •l\ıçe\iç, l\I, rc lın 1 terim. 
t at0·.ırnıs1 Vıl Fan o rluğu 

~a ll'ıob, ere Do mabahçe Tüı k De\ Jet Başkanı ile Hıiku 
~er.: ıı tıkarak rıhtıma gel met Baskanı 'ie hükumet erka· 
~rad · nından görduğum ~ üksek \'e sa-
ha~ebaşt:ı alay sancağı ol· mimi do tlu un te iri aıtında

tesııı· hır ıhtiram kıtası se ~ım. Bu arada gerek hükumet 
~t t~ a~ki ifa etmekteyd!. Bu merkezinde ,.e gerekse İstanbul 

k l!'erı bando, Yugo,, av da Tilrk Mı .etinden gördfiğilm 
a\ıbe~.ıı l'llar~lannı çalmış, candan alaka ve tezahüratın da 

' 1 'I'it sa} ın mlsafirımiz üzerımdekl tcsırinı ayrıca belirt 
t dığ o, }anında Cc al Ba mek isterım. 
tıı ıı!~ refakat edenler bu Atatiırk inkıJAbındanbcri T\lr
a.~k 

1 
de se:am '\'aziyetin· kl;,edeki büyük hamle'erin mey 

'e t hktıram kılasım teftiş dana getirdiği. bllha sa son ye-
t ~lı; rardan donup. kıta· nilikleri derın bir memnun1uk 

A., iller na geıince, yüksek \C hayran'ık:a gördüm. Bu sürat 
."'(tr111 haba detnistir. li iler:eyiş 'e yükselişten son 
~, •sağoln diye mukabe- derece mütehassıs oldum. 
tru'0nra mısafirimiz. rıhtı Galep gemisinin sa' onundan si 

~ ~llıllJ Yuruınüşlcr ve ıstan· ze a) rı ırken sunu ifade etmek 
ı. ~!et l\IUdürü) le görus· isterim ki. Türkb•ede misafü 
~ tt :ek kendisine burada- bulunduğum gunler ıarfında hU 

~ tı e l'ı ~snasında almış bu kOmetınizden ve ha:kınııdan gör 
ıı: tt*~knıyet tedbirlerinden dUğUm ~ üksek sevgi \•c samiını 
~ti•• it. ur etmiş!erdir. a'aka) ı Yugos•av halkına aynen 

~ c j~1 'Iıto, Acar motôrüne gcitilrccellim. Sizden ricam. A:ıa 
~a a~\~e' Cumhurb~şkanı dolu Ajansı 'ası ta b le \ıu sa mi 
lıııra a \eda etmişler: mt lnt,b:ı'arımı a)nen Tiir': M:ı 

t t da siıe Türkh edeki 'ctir.e duyurmanız olacal:tır • 
llo J~~ esnasında göstermiş Tito'nun bağl~ı 

!ah b U) uk hüsnU kab ıi· 'Marcsal Tıto. dun huekctin· 
~ ~tder'llı ir kere daha te·ek· den ewe İstanbul va:ı \'e Be· 

ı'Os a~ Siz' eri ae sonbahar tedive Ba kan Vekili Prof. Gö 
ndı~ -Yaya bckliyoru~ 11:ı ka~·;, memleketimiz. hayır cemi-

" seıam ve hUrnıetle ' • ırn yetlerine dağıtılmak üzere eroa 
• ıenızi rica edcrimı1 d b • lı · Türk !ırası teberru e u.unmus 

t 'l'itıı tur. 
~ ~ısısıı, ~eraberlerinde Yu 'l'ito emnh·et müdı.ir ,.e vardım 
' v erı Bakanı Koca Po ' · . • • 
Ptıı ış eri Baka Prof }'u cılanna madal;>a \erdı 

esası ı incide> 
hususunda kendi ini destekleyen 
lere karşı kaz.andığı zarerin bu 
neticeyi doluracağı tahmin edil 
mekteydı. 

Hi'.en dikk:ıti çeken diğer bir 
mesele de 53 yaşındaki General 
:Xecib'in sıhhi durumudur. İhti· 
lal rejiminin b.ıııı:amasındanbcrı 1

1 raıla çalı madan ôtilru General 
Nec.ıb'tc ba=gostcren rahabızlık 

cçen ay esnasındaki buhranda 
hAd safhaııına erışnuştı. Başba· 
kanlık öde\ ınin ustünden a ın· 
ma ı General ~ecib'in sıhhati 
üzerinde muhakkak ki daha mus 
bet bır netİl'e 'creccklır. Gene· 
ral Ne<'ıb uç hafla e\ H h ~ta

anma ındıınbcrı ılk defa olıırak 
dün Başbaknnlıgıı gelerek AJbn) I 
Cemal A'lıdü na ır ıle görıişmu • 
tur. Kabıncdekı istıfaların so· 
nunda boşalan Bakanlıklarda ka 
bine)e iki askeri şura mensubu 
daha ıltihak etmi:ı, bu suretle 
) eni kabine sekiz asker ve 'edi 
sı\ il Bakandan teşekkül etmiş· 
tır. 

Kııhire 18 (T.11.A.) - Yeni 
.'.\!ısır Başbakanı Cemal Abdül. 
nasır Mısır Askeri Valıliğine 
tfı)ın edilmiştir. Bu huııustaki 
karar bu sece geç \'akit i.3n e
dilmi tir, Yarbay Cemal .\bdul 
nasır·a, çıkacak herh:.ngi bır 
karga,ahgı önlemek ı e Asayışi 
temin içın de mutlak ~~liihı~et 
verılmiştir. 

« • li, 1stanb lnı\' ,. . · ,._. 1 Bir mUddcttenberi memleketi· 
•l!ııı u a ısı, ı u . d b • l\l c 1 T't d .. n ıı ı •. - Ankara BUyükelçlsi. mız e u.unan are.a ı o . . u ,.,, 
11--nııı 1sta b 

1 8 k sabah ehrımızden ayrılırken. 
~ lısJ Sekre~ u, . as ~~so Dolmabahçe rıhtımında, Emni· 

.... 

l\car ınotö~~~~ı bi;e~~k )et Müdürü Ethem Yetklnere, a 
' :, 11 a~rı'mı 1 d lınan tedbırlerden dola\ı mem· 

·~ ı.etrafınct s6nrl ır. b t nuni)etıni bc)an'a te;ekkür el· 
~lıı a ıucum o u . d . y go • . y ı 

a ba. e GaJeb'e doğru yol mış ve ken ı ı~~ U u .. ~ ~\t')ba . ı. 
t. • &d11t1 • dız nisanının uı: ı.cu ru es•nı 

~ı·•\'aro a. sıracla Maresa, . t '\I eşal Tfto Emniyet 
l>iıre na gemisinden atı· ~,e~d~ıs ı~ . r cıs M • Ali A'p· 

topla se iım anmış- ı ı• u ur. ar ım ı • . . 
ı tb s:ır'a. Yugos a\1'a "l ıldız nışanı-

t kruvaıö .. · I nın dordUncü riıtbesinl, A 'tıncı 
l'urı. rune çıkınca gu ş b 1\IUd' O ban E~·übolllu· ar111 .. , e y 1 l\I'llf u e ı uru r , o 
ııı ugos av ' ı · d b ı c· rütbesini \'ermis· 

• treıa1 ta_lınma ını mutea. na e eş n ı 
llıelt'e ~ıto. se Am resmini tır. 

~ le% 0 an gemı ihtiram kı ------------
~aıı setrnıstlr. lbni Sina'nın doğum 

... rer on a misafirler ge· ld" •• " 
ı."llı l'l\ıı esıııonun:;ı alınaı ak i· yı onumu 
"' ı ı rdır. 

l Ba dat 18 (A A.) - BU~ ük 
1h er, Ga'eb k .:: ~ ü fıloıof 'e hekim İbni Sın:ı.'nın ~ tt l Irk • t u\·aıcır n- . 
~:.başken dost ve müttefik doğum yılı dolayısiyle Iran' da 
~~r anı JıÜ\erte kenan· )apı'acak torene katılmak üzere 

1 tıı: ~~ nıış ve lstanbul va bir Irak he)eti bugün Basra'ya 
• tek/nhıırbaşkanı Ce:iıl gıtmek üıere Bıı!?dat'tan anıl· 
r :ı uıaa~ tekrar se1tım \'e mıc:tır. He) et daha sonra Tah-

~ · S ırı masını rica et· ran'a fidecektir. Heyette Irak 
~ Akademisine mensup tarih ,.e 
~ 't 1 dil profesörleri bulunmaktadır. 
Q 1,, i ~ gemlnin bandosu Hatır'ardadır ki 19~2 de İbnı Si 

~ tl!t arsını çannış ve sa na'nın 1000 inci doğum ),lı do· 
• "t lt~ Acar tnotörü Galeh layısı~ le ~npılan törenlerin en 

l>lte erı nışişleri Baka:ıı- büruğu Bağdat'ta yapılmış \'e 
•?' top atımıyla selam· buna bir çok Şarki) attı katıl· 

mıstı. 

I 

beyaz sabunf 
çamaşır için~ir 

Krem fi 

'.PURq 
'cil~iniz ·ıçın~ 

tPURO sizi güzelleştirir 
Bol K8pUkl0 • Nefiı.,Kokulu ' 

PURO 
'". olo•1 Sobul'U ınrı dt roo ;,ıftr• 

<< Kanatlı boruları>> soba 
~·················· .................. . i Bir itikada göre yedi hafta salı günleri buraya bi- ! 
~ rer mum adayanlar muratlarına ererlermiş!.. ~ :................... . ................. : 

jıhan ~imdı tamamhle başka 
tarzda uçmaya doğru gıdi· 

yor ve onun üıerındc durma
dan çalı~ı) oı-. İşdcn anlıyan
lar artık uçakların motore ıh· 
tiyacı kalmadığını ıdd•a edı
)Or Ye di)orlar ki mesele b. 
ı-er tepki cihaundan başka bir 
şey olmı~ nn •kanatlı soba bo. 
rularıy e• hal yolundadır. Şu 
.. kanatlı soba borusu tabır, 
bugunlin \ e ~arının uçakları 
için soylenmi~ıir. Onlar. zaten 
zamanımızın ıeknık harikala
nndan sa~ ılmaktadır. 

Be~·oğlund2, Mısır Apartma-
nının hemen l(rnıbaşında 

demir parmak'ıklı bir kapıdan 
geni~ bir avluya girilir. Bu 
a\ !unun niha)ctınde, kırmızı 
tu~ladan, gotik üslüpta bır 
Hrbtiyan mabedi Yardır: Sa· 
int · Antoine K'ısesi! 

Sainte • Antoınc • be'ki bi!· 
mez.sıniı. • Kayıplar bulduran 
bır kato ık aziı.ınin adıdır. Bu 
Kıli<e, bir zamanlar tiyatı·o, 

Kabare, kumarhane olarak ba· 
ba arımızı ve dede'erimiı.i eğ
lendiren me hur ıConcordia& 
nın yerınde ~Ukse'mektedir. O· 
rada iş'enen gUnahların. sanki 
bir kefareti imiş gibi! Bir z:ı· 
manlar, bu kUçUciık bir ri1abet 
miş. Ve caddede. yüz. metre Ö· 
lede bir ~·ıkıntı teşkil edermiS· 
Sonradan. bu"ıink!l ~erine nak 
li müna ip görUlmliş. 

Saintc • Antome klisesinin 
ıntihim bir husu .. i) etj vardır. 
Ve bu hususiyeti ya'nız kato'.ik 
·er değil, fakat Ortodoks mez 
Jıebinden olan öbiır hrisılyan· 
•ar, :'.\lüı.e\•iler ve hatta bazı 
Mıis'ümanlar da bilir. 

Bir itikada göre yedı hafta 
salı gün eri oraya gidip de bl 
rer mum ada) anlar muratları
na erer1 crıniş. Ama, salıları ol 
mak şart! Zaten klısenin önün 
den geçer de dıkkat ederseniz. 
Kapı arının kapalı o'duğunu 
gorıirsiınUı.. İç kapı yalnıt sa· 
il gün'eri, sabah a tıdan ak· 
~m altıya kadar açıktır. 

Kiliseden içerh·e girdiğiniı 
vakit, sağlı sollu ve boy boy 
mumların. birer kum tabaıta t

ına gömUlü oiarak yandığını l?Ô 
rtirsüniız. O ·o~luk içcr:ıinde bu 
mum'arın ı;ıığı garip bir seh· 
ravınin o gun l apıldı~ını ha· 
be·r \'erir. Her mum, bir dert 
sahıbının niyaıına tercüman o
lur. 

Göı.ü görmeyen, c'i ayağı tut 
ma\'an, hastası olan, bır gönü' 
deı:dine mtipte a bulunan, has· 
rctıne ka\ uşmak iste) en. bir 
suru ha'ktn ı;ıfa cmel'erıne 
terctimandır bu mum:ar! 

Fıtıllerınden. yüksek tauna 
doğru yanan a'ev siltun'arı, 
hasretle yanan ha la kalp'erın 

Serbest kürsü: 

Mühendis ihtiyacı ve 

Mühendislik tahsili 

<Ba~ı 4 ütüde) 

mek uygun olmaz. Amerika da 
~ımdi kendi metodundan \'aıge 
~erek ..\\TUpada tatbik edılen 
oğretim tarzına geçmeyi dü
§UnUyor.• 

O zaman da söylendiği veç· 
hi'e biz.im bugUnkU durumu· 
muı Amerikanın bugünkü du
mmuııa desı'.. 50 ~ene ewc:ki 
durumuna benzemektedir. .\ • 
merika teknik eleman prob'e· 
mıni halletmiş durumdadır. 
.Bız henüz başlıyoruz. Ka:dı ki 
Amerıkn'da, ,\vrupa yetiştır
me sistemine doğru bir k:ıyma 
tema~iilli ancak münferit ka· 
naat ve istekler ı:er\e\ csi:li a5 
mamaktadır. 

)lilli Eğitim Bakanlığında ya 
pılan toplantılarda memleket 
ö'.çfü.ünde tezahür eden bu ıs· 
tek:cr, muhtar mües~ese olma· 
nız do'nyısiyle. mümessillerlmi 
ze temenniler olarak aksettiril 
mi ti. 

Ünh•cr. itenizce bu dilekler 
üzerinde durulmus mudur? Du 

se?~ 
ş:-\e bi'eyim. tembellik işte 

Yahut da benimle birlikte otu. 
ı·up, bana can voltla ı olacak bir 
~akınımın buluuma)ısından bel 
ki.o 

•Sen bö~ le bir ~er cdinin~n 
ben seni hiç yalnız bırakmam. 
Zaten dostun pek çok olur o 
7aman.11 

Yazan : ESİN TALU 
derinlik'.erinden Iışkırı)Or gi· 
bidir. 

Kapıdan girersiniz, sağ, kö~e-
dc uzun \ e bembeyaz sa· 

kal ı, uzun Ye bembeyaz saçlı 
emektar kilise hndeme~i sizi 
şö~ 'e :karşı'ar: Öniınde boy boy 
mum' ar \'C. ustunde ftl &Harı 
yazılıdır: Beş kuru . on kuru~. 
) ırmi beş kuru5, e"i kuruş ... 
Ikı buçuk !ıra: 

Sene'erdenberf, saj; koşedckl 
yerini terketmıycn, be ki de 
otuz yıldanberı herkesin der· 
dine de\•a o acak bu mum:arı 

atan emektar kilise hademesi, 
bi hassa salı gUnleri iyimser
dir . .Ka. 'arı yalnıı. önündeki 
parayı bozamadığı vakıt çatı :r! 

Dert sahipleri ekseri on lrn· 
ru~luk ince mum arı satın alır· 
!ar. l!uraı 'an olan' ar iki bu
çuk lıralık bUyük mum'ardan 
a:ır 'e sonuna kadar yanması 
'e hiç söndiirillmemesı için di
ğer ki'ise hademelerıne tcnbı
hatta bulunurlar. Baıı:arı mu-
ratlarına erdik'eri takdirde, 
kendi'erini ilgi!eyen işi tcın· 
si eden giımüş C!;ya hedi) e e· 
derler. Kimi bir ay:ık, kimi bir 
kol, kimi Saint • Antoine sa· 
yesinde edindiği C\ln k:ıba bir 
tas'ağını armağan etmcği ih· 
mal etmez. Bunları ihth a eden 
hu:ıusi camekanda en çok gö· 
receğiniz ~c~: Yürek c:ekllleri
dir ... An1a5ılıyor ki gönül has· 
ta'arı. hasretliler, bicranlı'ar 
gelenlenn ekseriyetini te~kıl 
edi) or! 

s abahtan akşama kadar bu 
suret'e dolup bo;ıalan ki'i 

ı;e, su'ar kararırken, son ziya· 
retç:ı'erini dıfanya iade eder. 

Mumlar içerde, birbiri ıırka 
sına yavaş ) a' as söner. Mabe
din içersinde Saınt • ,\ntoine· 
dan efaat dile' enlerin inlltile 
fi ha rı 'ku'aklarımızda akıs·er 
)ap•r gıbidir. 

Kapı ar ~a\aş )8\8!; kapanır. 

:\Ium satan ke~ııı. rich'ız erin 
ıçcrsinde bır gol:;c gıbi kaybo. 
lur, Ertesi salı kapı~ ı tekrar 
açmak uzerr: karan'ı~a karıı;ır. 

Efes'te büyük 
Ayin yapıldı 
f ıııııu~i :\luhablrinıhden 

lzm:r 18 - Papalık tarafın
dan \'erilen ııın mucibince E· 
fes'te ::'ıleryem .\na kıHseslndek! 
büyük Ayın bugün yapılını tır. 
Lımanımızda bulunan :.~!abalık 
bir turıst kafilesine ı.heten seh 
rimiz Katoi.K çe\ relerinın de 
htirAk ett ıği bu dinı ayin. Fran 
sadan husu,ı surette r;:e!cn l\lon· 
senycir pA~ csındekı bl!' rahibin 
idaresinde yapılmıstır. Havanın 
guı.elliğınden istifade c.-!erck bü· 
tiın gun J::fc•'tcki hur:ıbc-'rı v.ı 
::'ıleryem Ann)a :ı't ~erleri gez.en 
F ransıı turi tlerı bu tıl\~am :i. 
nıanımızdan a)-rılmısı:ı1oır. 

-o-
Atina'da deprem 

Atına ıs (A A.) - Dün gece 
Atina'da 804 kilometrelik bır 
çevre dahilinde şıddetli bir dep· 
rem hissedilmi 'ir. Hş:,ar \'e can 
ka) hına dair bır h llıer mevcut 
de~ildir. 

rulmu~ ve neticc:cre \ aı·ı!mış 
ise mucip sebep'cri ile açıklan 
masını rica ederiz. 

Bel ı ki burada, son icat 
tepk i uçaklardan bahsed Jı. 
yor. 'ı'cnı mekanızma, muay. 
~en sUrate \llran borunun ı· 
çine hücum eden ha\'8 ile itil
mekte \'C O çılgın sür:ıt adeta 
haYadan kapılmaktadır. İ.k 
defa, a!ellıde uı:aklara takılan 
boru, sonra uçağın tamamını 
içine almısur. Birinciye misal 
Almanların <Dornicr 215) i, 
ikincisi Fı·ansuların (Leduc 
021 > idir. Fransızlar ise bun::ı 
•Uçan baca• d.)orlar. 

Her ne ise; uçan boru \'eyn 
uçan baca, hangısi olursa ol
suc. l arın atom enerjisi işe 
burnunu soktuktan ~onra gök 
lcrdc bit' takım borular göre
ceğım'zi şimdiden söyliyeb'li· 
riı.. Eğer boru)a hücum eden 
ha\ a bir gün atom kuHeti;ı:le 
ısmlıp da hıı \erici bir kay. 
ruık halınc getırilebilirııe yakıt 
mesele!>i de kökunden halledıl 
miş olacaktır. Cıinkü boru) a 
giren haYanın içeride ısınıp 
tepki ) apması icap ctti~ine 
gbrc, atom, bir enerji kaynağı 
olarak öıekılerle kiyas kabul 
etmiyecek kadar bü~ uk başn
rılar sağlıyacaktır. 

(Leduc 10) tipiyle başlı) an 
bu buluşun 38 sene en-el Lo
rın adında bir F•ansıı. muhen
disine ait o:duğu malum o • 
makla beraber o günkü uçak
lara tatbik edilemeyişi zama
nın teknik kifayetsiıliCi dola
yısi) lcd 'r. 

_\)ni fıkirden mülhem o:an 
cRene Leduc» ise işi ilk fiili· 
yata cloken zattır. Fakat asıl 
tecrübeler Almanlar ıatafın
dan 19·11 de yapılmış Ye boru 
ılc uçmak .mkan: o \akit sas
Janmı-ur. 

\'ukarıd•n a~afıya dan, bugün ,.e yarının •ucan boru• uçakları 

1 947, Amerik:ılıların ilk ola-
rak boru) u Helıkoptere 

tatbık ettıkleti tarıht r. 1948 
de arttıkça ıınan tepkili uç.ık 
laı n sura l94!l da ses sura
tını a mı .ır. Uç n borunun 
sırrı :ıca trn ncrc:ı ndc?, On'arı 
gök ) azünc ok gibı fırlatan 
ned ı?. 

Sorunun ceı abı kı:ıaca ~u: 

uçak Je?ıine ka) ded Imesi lA· 
zım ~elen avamajl;ll'dandır. 
Bugünku ln~ıl z ıcpk !isi mc • 
hur •Comct uçakları 48.0llO 
beygll' ku\·Htı bır cnerJi sağ
lamak çın muazzam bır ben
z n ~ ükiı ta ımalarına rağmen 
ttıçan boru'aıın• buylc hır 
hamule) e ih") aç <htermedı
ğ kaj decl lmck cdır. Bunlııı· 
hem d h::ı Jı, li \e hem de 
d ha la rı'Ufıuduı. S tte 
50f•O k .. orıet e .. dcbı ece ... lc-
1·1 he-aplanmışı.ı·. Haııiı ;eı • 
de bu surat n ÇOk ) uksek r
tifalarda 28.000 kilomctre;e 
varaca~ı düşünülü) or. Prensip olarak boru karnı ge 

niş \'e uçları ,.;i\'ri bir cihazdır. 
Ön k13n11nda ha\·anın girmesi. DiğeT tnraftan yarının hava 
ne yarıyan bır delik \Brdır. İ- al!nları bu vasıtanm ı-
çerı) e dolan hava karında ya- caplarına uydurulmak :iız.m 
n~ladıktan sonra ) uksek b r ~e·mekıed.r. Buna göre ka-
tazyıkln tesirine tabi tutul- nallı uçan boru, bir roket f r-
makta 'e bu sure•le IUzum'u )atına )erinden. yani bir kı-

muharr'k kuwelin uçağı 
sevketmektck• rolunıi müba
lağalı rakam a. Ia ~o~tcrmek 
iıı ) enler ~ ıne \ar. 

Her sahada o:dutu bibı ha
\ ac.h ın bundan ~onrakı ın· 
k afı da atom enerJ s nın u
caklarda l tb k ni beklemei-.1~ 
d r Bugün rne3eliı ~u yenı ci
haz n bı ınen ) akıt maddele
ı indcn fa~dalaıı:ırak ald~ı )O' 

) arın onunla tasa\\ uru a) rı 
kab 1 mkanlcıra ka\'u<ab.lır 'e 
elde eldi'en surat hıç umul· 
ma)an ytik:.eklıklere cıkabll·r. 
Lhletta) in bir boruya iki ka
nat i'işt rıp h:l\ayı muharrik 
bir ku\.,. et o ttak kullanma· 
sını bilen zeki b:S) le b'r lı:ay
nakuın ... tifade) i de elbeıte 
diışunece:.. ve hatta tatbikat,!. 
bile geçecektir • 

B. A. 
sıcnklık meydana gclmektcdır. zaktan fırlatılacak Ye ılk ağız-ı 
Isıyı )apan burada benzin \e- da iOO kılomeıre ile başlıyan Güney • Doğu Asya Müs· 
ya dığer b r akaryakıttır. Ka- surat ha\ada bınleri bulacak- lümanları konferansı 
rında sürııt'e cere) an eden bu tır. Çiınkti hız artt:kça \ası. 
hadise ) anan gazı borunun ar tanın se,>Ti de o nısbette ko- Slngapur 18 (AA.) - Malez· 
ka deliğinden fırlatıyor. Yan. la~ Jaşacakur. ya'da toplanmış olan GUnııy • 
ma ı~·n·n muıtarıt \'e sUraıli Tabiatı) le uçan boruya en Doğu Asya Milslümanları ikinci 
bir ıcmpo ıle tekerrür etmesi ÇOk lazım olan -ey ha\ ad.r. konreransında ~eni baıı karaı-
ha ınde cldc edilen tepkı kuv Atmo•ferdc hareket kabiliyeti laı· a 1ınmıştır. Bunlar ara~ında 
veti kanat.ı boruyu ıleriye ı· ni çoğaltmak. bu· ha\Dnın bo- oahlııka \edine aykırı• baıı ha· 
t:yor. Bundan da anlaşılıyor ruya bol bol sevk edilmesiyle reket:erin ;;:eı··~mesi kar ısında 
k bu tilrlU uçakla-rda bıldiğı miımkiın olacaktır ki bu da ilgili hüktımetlcrin dikkatini 
m z moıör tekniğinin muharrik gök~ iızünde yuksck irtifalara çekme meselc.si de vardır. GU· 
e emanlarına ihtıyacı yoktur. tırmanma şeklinde ve siirati ney • Doğu Asya :\lü~!Uman hıi-
1\leseliı pısıon, mani\elA Yeya arttırmakla kab"d:r. İş asıl. kümeılerlnden .ah\6ka aykın• 
venti' gıbi bir moıörU çekıp \RSıtanın a~a .. ını yıırden kes !i1mlerln sansur edilmesi, kumar 
çe\' ren unsurlar yok. mektedir Bu yapıldıktan son \e alkollü içkilere karşı sa\'aş 

SUrat > iık eldıkçe bu uçak ra me<elenın ı.or uk çıkaran açılması istenmektedir. 
Iarın yakıt ıhli~acı azalır. Şu tarafı yoktur. Hele atom t.ner Konferansa 3j ::'ıfüslüman ter 
halde iktısadıd·r. 'furbln veya j.si benzin ~ eı ınc kııim olduk- kl!litı temsıl eden 140 delege ka· 
Kompre~":.orların bu unmayışı. tan sonra bıtip ıükenmeı. b r tılmıştır . 
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.............................................................. 
sini bulsak da iki ~af et.sek.• 
di) e tcklıf ettı. Yiızunde ~oz'e 
farkedilır hiçbir dcği ildik ol· 
madığı halde bu teklifinin Lil 
lian'ı memnun etmcdiCini an. 
ıamış, hissetmişti. 

«~asıl istersen.• dedi . .t.U· 
lian bu arzun teyzenin ,·anında 
sıkılmış olmaktan gelmiyordur, 
ınfallah.• 

ııNc münasebet canım. Bu· 
nu dn ner<'den çı!:::ırdın. GUce-

EY sahibcııi onları ~ o!da kar Salona girmiştcrrli. Garct ~ık bir bardak martini ısmarladı. neceksen ~erimden bile kıpır· 
• Birıncı bardakları ellerlnde damam, !idene kad:ır &uracık· 

oldıığu halde barın önunde du. ta senin ~anından a~rılm:ım.» 
şıladı. gıyinmiş misafır grupları ~ iık· 

~xıha)et ~eldiniz. ne kadar ~ek sesle aralarında hc)t'canl ı 
SC\ ındım bılemezsıniz.• dedi heyecanlı konuşu) orlardı Salo
Ellerinc sarılıp hararetle sıktı. nun bir kö§esinde Amerıkan 

Ufak tefek, ga' et muntazam usulu ru tik bir bar ı·ardı. 
\ ucutıu~ du .• esiller boyu sUre Evsahibi onları önce bara gci 
gelen ~üksek bir ailden gelişi tlmlü. eCIC'lkn!arım önce bura· 

dan başlatacağım dedi. wSiz bu 
scbebb le mağrurane, çok de· rada biraz O\ alanın ben simdi 
ği~ik bir gUzelliği ''ardı. He!c geli)Orum. Llllian'cığım senin· 
gözleri ö~'eslne keskin \'e kar· le o kadar konu~acak şeylerim 
tal bakışlı) dı. • var ki • Bununla Gu\ 'ı kastet. 

Lillian onları tanıştırdı. Gu), tlği belli oluyordu. · 
ışaret ederek aYeğenim Guy Li ilan •Ama onun )eğcnim 
Hobson dedi. olduğunu so) !edim a :ı3na.•, cU· 

•Çok memnun oldum efendim ye mUdahele etti. 
L! lian'cığım senin bir karde- Guy kontesin biçimli \'Ücu· 
şin olduğunu hiç bilmiyordum• dunu süziiyordu. Arkasından 
Böl lece bu numarasını yutma· •Kontes esnslıl mıs. diye hafıf 
dığını Llllian'a göstermek isti· ten 1$lık çaldı. 
~·ordu. • Ö.> ledir la. En ho~una gi-

Lillıan bu lıifın altında ka!- den meşgalcsı de nrkadaşlarıy 
madı. • Kardesımln ı;:ocuğu de· la vakit geçirmcktır.• 
ğil.11 dedi. Bardaki genç garson ne içe· 

.:Kusura bakma ben bu tara ceklerlnı soru,·ordu Guv ken· 
!ı düşünememiştim. disine bir viski, Lilİian için de 

rup oartınln ha\'a•ını tetkıke •Yok ö~ le bır şe\' demedim 
ba !adılar. Buradaki insanlar Xasıl o' a gecelerimiz bizim. 

da her gazinoda gece kulübün Gör.lünii eğleıneğe b:ık delikan 
de r:ıstladığı ınsanlnrdan fark iı. h·i c •\cnce'er.' 
ıı dcğillerdi. Kadınlar insanın •Sana dn. .\ma bu teklüin 
asabını boı.:ıcak kadar şık gi) ın ciddi mih 
mı ; ancak profesyonel guz:el· I.illlan hafüçe di:ini çıkara· 
lik mUteh:ıssı:ı arının önundc rak güldü; kalabalı ın arasın· 
oturarak elde edilebilecek bir da gözden kayboldu. 
güıel!ıkle tertemlı \e ışıl ışıl- Gu\• da ka'abalı~ın ara ın~ 
dıl r. Her ev Ö\'lesinc bir ınt i karıştı. Gurup, gurup toplan
ıam \e dUıen içlndesdi. şu sa mı" jn anların konıımalarını 
!onda gôzUni.lze karışık, derbe· dln'iyor. kendini i g!lendil'en 
der hiçbir cey ıli~emeıdi. Hep. şığınabileceğl bir yer arıyordu 
sinin saçlarının son teline \ a· Bir iki dakika elinde '!ski do 
rıncaya kad:ır yerli ) erinde; ıu kadehi olduğu halde koşede 
biltUn kaşlar tam arzu edılen top'anmış bir gurubun ~özleri· 
kalınlıkta: but ün tırnaklar en ne kulak 'erdi. 
gilzcl r<"nklerle pırıl pırı'dı A Yiizü hiç )ahancı gelmiycn 
tılan her adım ölçlllU, C?!in her bir adam k<!ndısinl dinli) enlere 
O)M\I ı ~ok enelden hesap· tıalıkçılardan \e ~eni yeni Sİ\'. 
lanmıştı. rilıneğc bafavan bir l-"ransız 
1kınci kadehini bitirmek li- aktristin den bahsedi) ordu. 

ıereyken Guy oGidıp e\sahibe· IDl"vamı var> 



....... . 
İşletn eler Bakanı, İnönü'nün 
~eııkidlerine karşı· cevap , rerdi 
dır. Faka bu ~~a ~; in;~ıfe?.. uygun _bu tun memlekcl1ercc ka ni kendi içlerinde cı·ime~ e \'e 
nıuhale!et 1 der ni j k b ~·~ bul cdılen tıp Şartların dışın- güdük ka ma~~ mahkum ctm•,
' e onu tak ben b~lh stan Bu da da şartlar~ a.> kın \e mem'cke- lcrdır. Bugiın' elde edi en mü • 
kesirde )cnıden kan as~a alı- t ~enı kulfe .ere tab· tutacak pet netıcc er önunde \ap:ım mı, 
cut olm~an hükiıml ı~n ~ m:\· b r hukum htıva etmemektedir. olmanın. du uncmemı~ bu unına· 
nunu mahkum ctm:~ e ~ı a- Hatta bazı noktalaıda de\ eti· nın ha et ve tcheHuru ıı;-Pıtl!'· 
Ji te ccre~an eden mti~:e;e ec- nıız.e daha Ü tun menfaatler ve direr. Mıllctın .> uzilne baka baka 
kararlara tamamen muhalif ve ~alalı ) etler. temıı;ı . e:mck~cdir. hadıse'eri eser crı inkar edecek 
hakikatlere t ban tabana a k" e alk Partl 1 tlcrının realıtel?r kadar gaflete du mu bulunm ı. 
b r takım ıdd ala la z hi l ; 1 den. bu kadar uzak ve mılletın tadır ar. 
tereddut \e ıst fham ıır n er ~ yuzunc kar ı 'c onların göz.ınc Tu;k Mı letınin )apılan'arın 
nıak ıırzusı)ic du·tüğü ~a~a • baka baka bu kadar esas ıı \C claha bü)Uğunc. daha ü tunune 
politika o)unu k;r ıs nda~a -~~

1 
pena~ ua ddıalar~na ragmen a.}ık bulundu una inanı.}orur.. O 

mcvzua tekrar tema etmek Bu} ük M ilet .}fcclıs ndc Halk na gÜ\ enıyo:-uz 'e onun aklıse-
ruı·eıı has ı olu) or ,) za- ~~rıı_sı ?Icc!ı) grupunun re:.mı l lımınin, serbe t ıra de ının bu 

1 Mem eketımızın son r sozculerı, program arın•n de' - memlekette her kötunı 'cnece i 
Jet· z raat n mak n l e ı~me- !eıç lık pren ib bakımından bırl ne \C her ıvi}ı \C "UZC.ı kenılı· 

e c mc~ ' mo. prensip muhalefet· d d d· ı · " t6rlü rn 1 a aıın 15 b nden 100 n . _ 1 ı}ın :ı. sıne nıaledıp \Cfa ılc koru)ae:ığı 1 
b ne C knıa ı \c Türkıyenin he , .,er hukumle de reıımen \e ahı na kani bulunu}oruz Biıtün kuv 
te geçme ı. akaryıık t ıht ac·~ sen mUtabak.ıtlaıını bel rımı~- \Ctınıız 'e ce aretımıı buna da· 
mızı b r h:ımlcde C"'. 400 ) ler \C b ncı madde ka kt g )anmaktadır .. 
m ., b k d 0 arıtır- akdırdc c bırhğ edebilecekle- -------------

" u unma ·ta ır. Dune ka- rını. bu hu usıa kendılerı de 
~ar ancak 50-60 mil}on ııra ode ıkt dara geç c bu kanunun tat Genç Mı"ll"ı fakım 
1}b~ı~u:karjbıık l kbede ıne mu bik ed lebıleccğıni be}an etmi~ 

" un u mı tar 200 mıl lerdu. 'Bo~ı l inı:lıtrl 
rnu eçmı~ \C onumiızdeki yıl Bundan b~ka şimdhc kadar ile İ·pan.}a ara- nda fınal maçı 
da:d~ıJ: a:~ in s~c·ının daha keııdı ımkiın nrımız a ·bu duğu· o} nana<.'ak. bu suret c dünya 
hesa yu ~ece... ba •t b r muz. petrollerı iş etmek ;,enı pct .,enç mıllı akımları mpiyo
t r P mcsc e 1 ha!ınc gelm S· roller aramak, baska sirket er c nu le dörduncii} c kadar o•an 

· ı ortak petrol ı !etmek ıçin de\ !et deı eceler de pa} lasılmı o! cak j 
Dığer t.ıra!ıan memleket n 1 ermayesi) c ortak ık kurulma- ur 

her turu ı.ıbıı zen ınlıklerın _ına bu kanun ımkan \crmı tır Yarınk maç arın yapılaca~ı 
b r fın ev\ el kı) metlendırmck \ e Tıırkı~ e Petrol Anonım Or· Koln tad) omu altmış b n ki i 
\e a} n zamand m ile ımız n tak ı ı Kıınunıı mec ı c Halk a maktadır Bu kar ıla maların ı 
sa~a}ı ha}at oda muh aç o duğu Partılı mcbu arın d .. ehle o~ bu}uk b r he\ccanla ıak•p edi
bo, ıptıdaı madde 'c ~uhsnl \ a \ermelerı) e ıttıfak a kabul e· leceg·, dün > ıne fe\ kalade oy. j 
uta!aıını temın edebılmek ıç n dılmı tır. ~u ha de kdnunuıı e:sa na) an \c cok lıel'ıcn•lcn Turk 
~~\CUt oldu una nandığımı" ı hakkında da so) cdık er: ken 1 takıın•r.ın ıekıar 

0

başarı'ı bır 
i ş pe ol kaj naklarımız.ı bır di grup oıcu'erlnın re,)mı \e O) un 2ôs ereceği tahmın cdll-

n en el de crlcndır p m leli- hu usı beHın arı} 'a \ c mcbu d· ınckted r 
mız n hızme. ne sokman.o ı.aı tı\ rının mec ı~te kul'andıkları O)" Uçuncu \ e dôrdunculuk •le 
r:_ o.duguna nı.nı} o. uz.. a tı:.ban tabana zıttır. Hakı , .. t- fınal kar ı a malarından sonrıı 1 

İ•te bu ı;:a}e ılc Demokrat eri sadece kcndı po'."ı:..ı tl \zen ttırnu,,aya i~t rfık eden on ekız 
Partı programının p.en:.ıplerı- eı ı ıcın tahrtf etme:. mi ınJ ~ıt millern porcul rı bir geçit 1 
ne, ılan \ e ta b k ed len pol t • mektedır er Bu kadar hJ a ı bır re m \ apacak gece de mera
kasına U)gun oluak bu kay- me elenın muz.akcre:;ı e ~ .. s noa •ını e mü abakalıır kapanac. k· 

:\l ii aba\.:.ılar 
nak'ar n da )crlı \e )ab.ıncı hu· Hak Partıı;i lıderı baı"n m(c ı::. ır. 
suııi te ebbill>lcr) c en kı a za. tc hıç bu ıınmomı ve 'nı ıı ıdu;ıu 
manda İ}let lmeııın n tedbirler. zaman arda da bı, tc~< kelım~ ı Canncs 18 C A. \ ) - Millct

ı.crara~ı "cnç takıınlnr futbol 
tmııuvıı.sı cl<'mclerınc B. tcelon 
Dcportı\O •ak m. Canne akı

mı c 0-0 berabere kalmı tır. 

nl alma) a kar:ır 'erdıg m zı 952 e ol:.un muıakcrelcre 1 ~tı a' et 
yılı sonlarında ne rctt ğimiz. b r meıni tiı. Şu ha de !>u dcre~e c· 
lı:aramamc ılc ıe•bıt ctt ,,., heınmı::ı t'lle bugun uı.- ·ı. de dı • 

Fı hakka. 20 y ıçındc kt n· ru an nıe e c erın &ör ı ılm in 
d mkanlarımııla ) ap lıın goy de mcbu o arak m•J'ıaıet ·t .ı
rctlcr netıcc.,ındc mcmlcketımız de • o arak ukut ı c v uıfc .11 
de miımkiln g:ırülcn 2-40 nııl) cm \e kendı .e"1tı.ı ı i· 
tonluk petı-o rezeı, ndcn ancak zam eımi bulunmakta.lır. \ok 
b r ha\Zada 10 mı ) on tonunu eğer bu tun bunlard n bı~.ıb ı • 
bulup te.,bıt etmek kabıl ol· ken cçim er mlına~ebetıy e e
mu .ur. Elbette kı bu şa) an ıne her kını taı afınd~n o ııı a 
şUkrandır \ e bugunku çalı•ma ) aı.ılıp tutuşturn an ha"ır konu 
larımu çin en bu) uk b r me~- nııı·arı okumak a ıktıfa P:h ı l >l, 
net olmus ur. Bu hu~u:ıta r k- bu da paı tı l.dcı i ıç n .. afletın 
ren bedenen hılJlle "eçcn eri en b a uğu 'e en kliı;ük •ahiri\· 
şukranla anar nı. :Fak, ı. enrdc e nıem ek et me e e crını h fıfc 
4 mılj on ton o aı ak tahmın edı· a manın hır deh ıdı ·. 
len ı-lctmc "ll\Cm zi elde ede Ha ıkesııdekı nutk. nda. ·bu 
b lnıck ıç ıı hu ıcmp ı 1 c d t \atanı sobkt, bulm dık dem• -
dığ takdırdc b.ı ne ce) ı a m k l<'r \C ıı t ıca bu kanunun bu :...a 
ıçln daha 500 ene beklemek nar acc e ve gıdcra' ak nıçın çı
Jaı.ım ge ecckt r Lakın. b ı )on karı dığırın ebrbı nn I 'etme· 
uç vıl ç nde bundan e\\elk er Vekı ındeıı or.ılnı ı ıı ıııtc· 
deHe}c naz.ııan çalışmalar mı- nıı er. Hıç kım e bu \atanı SO· 
zı il( mı 1 • arıtırd k. Bundan kakta bu nıamıştır. Fakat bıı r.e 
sonra da daha ık mı lı art ıra 'Ju \atanı, ne bu mılletı \C ne de 
cağ.mızı he aha katsak. gene u m. etı idare etmek içın tece 
de bu sene ık norm, ı tıh'a lı eden m i ıradcyi okakta bu 
ıç n 120 ) .1 eçme~ \ e b r m·ı nıadık. 1la bukı onlar vıllarca 
) ar 200 mil) on ma r r ) apma nk bu mi etı \ e bu ntanı so 
mıL cap edece tır. kakla bu'muşçasına miı me e)e 

Mılletım ı.ın e:ı ip daı ılı ·• tabı tuttu ar, radyolarda ah ıs· 
) açlar na ce\ ap \ c cb lecek. 0 ,aı a hakaı et ettıler. Tuccara 
nu m dcnı m et er ~ev ye ne muhtekır. çiftçı) e batakçı \'C bır 
)Uk el ecek hamlele ı, bu k.ı.v- kıııım ha ka ba dırı çıp ak \e\a 
nakların )a dım ndan mahru

0

m ha ~o. memo dı)ecek kadar l'e· 
bırakmak aklı clım sah b her rı gitti er. Ve ı•tl' hız. mı \On
hukümet ıçın en hafıf tabırı le !arca \ atandaşın ho) ratça ıdarc· 
bır ıhm~ sa) iması c p eder \e. tahakkum ı.ihni)etine kar~ı 
Ha k Part ~ muhalefet ı den. hiırnyctını \ c mi lı \lcdanını ifa 
) en den meuuu ele al.ırak ka de endıren re) erıv e teccl'ı c
n.ın la) hasın n C>a lı tatb k e- den bır ıktıdar o arak c li bın 
d.'mediğın . encumende muha. ı andık ıçınden çıkıp gclmıs bu· 
lcfetıe bır tek rnebu un bu un- unu) oruz 
duğunu \C bo) le b r kanunun Onun huknıeltıği de\ lr'crdc. 
gıderayak acele) c gc~.ırı dığ nı bır giln C\\ el reddcdı mıs o'an 
ıddia etm ~ \e kanunun c ası kanunlıırın 'e hatta bir bti+çc 
hakkında da b r tek madde \ c ta am ı butiınünun ertesi glin 
delıl zıkreımedcn kapttller. hu .abahtan o.,.le) c kadar kabı e· 
klim er bulundu .ınu \c de\ ctın dı dığıni bılirız. Kendi muha'c· 
butün Turk petro unden elın Cet crının dışındaki kahir ck-erı 
çckt ğ nı ıfadc e.mı Lir Hulbu- ) etın hattA bir kı ım kendı me
k kanun la} ıha ı uıcr ndc cc bu. arının tas\"lP ve reyıne maz 
neb mti·eha ~ıslıırın. ilerı mem har o mu kanunlara kar ı gıde.
leket erce kabul ed im kanun a) ak bun arı ~ apma) a ha:.•arı 
la· na muhte ıf memleketleı de. ~oktur demeleri ve mı lı irad"-
kı im ı) aınameların 'e mcmlc 't hıçe a' an c kı tahakküm zih 
ke ım zce bu c '"• bı çok 1 nl)ct cnndcn Bü~ük 1\11' et ~I c 
mliteha~s s \e il m adamlar nın lı ının zaman ıçındeki bUtun u
hükum. tatb kat , e fıkı ler1n- ğünu \e mı et ırade ıni zedele 
den ı tıfadc etmek suret , e mek !çın bpşuna ı:ırı tık eı ı ın.\ 
bır eneye ~akın b r çalı,nıa . nasıı b.r ga)rctın ıfade ıdır Hıç 
le on eki nı 'lierd k. Bu a) i- bır deli gö termeden )apı mış 
ha. Bü}uk l\I Ueı ~lcclbır~ı: o an bu ıtham ar \atandaşı ctra 
Halk Panh muhalefet ne men fındakı mu pet e erlerın C\'k 
sup uç mı Jct\ek n n de hazır \e hc~ecanınd. n uzaklaştırarak 
olduğu \e ıki a} hemen bcı i tıkbale ric tamamen uvdurma 
gün sabah aksam toplonan en· \e t~dık ı bır cndı enin ha\•a ı 
cumcnde tctk k ed 1 p kabul e· ıçine atmak \"e bö)'ece seçımde 
dıldi. O zaman buıun nıaıbuauı cndı eh crıne ı tı mar etmek 
·ntikal eden la) ha umumı er ka dını gutmck~~ old~ı. unu a.~
kft.r oniınde de munaka a nıe\ - anıamak nıumkun de,,,ı dır Bov 
zuu o'du \e nıha,>et Buyuk ~lıl le konusabılmek ancak, 1046 da 
ıet Mcel ınde de dort ,.Un 3· dört sene daha lktıdarda kala
bahlı ak aml de\llm eden ıanış bı nıek ıçın e ınc te\dl edı mlş 
malardan sonra konunla ı. Bby o n ıktıdara ıhanct eden ııhn~-
1 petrol k .. nunu erek umu , ctın buı:iin de muhalefet va~-

hpan~ollar İ\i b"r O)un çı-
kar'l'lalarına ıağmen F1°an ız 
ımidafaasını \aramam ,Jardır. 

Yu::o av Parıi:san talcımı da 
Mtin"'ı B yern takımı ıle 1 1 
berabere kalını ur 

Fn 1 maçlar )arn O)nana
raktır. 

Suriye' nin Ankara E lç ili ği 
Şam 18 (TII.\.) Suıi\e 

huırnmetı. bundan hır nıudde 
en el Çıçcklı tarafınd.ın Surl\ e
nın \ııkara E çıtı ınc ta' ın ed.
en İh n ı:ı Şr ( ın 'eı oıe Na. 
uh 1-. E" ubı'nın t.ınnını ka· 

rarla;t rmıs 'e bu hu u ta '!ur· 
kı) e htikumetındeıı a.,rcnıan ta· 
Jep cd ıııı ~tı 
~a uh El l-:\)Ub, D ı !eri 

Bakan ı~ına muracaat ederek 
\eni uııfc.:.ıne gidcnm t'CC mı 
bıld.rmı. r..ır surı) enın nkara 
Elçıliğınc önuınüzdcki gün'e,de 
: l'nı b r ta~ ııı \ apı ac:ıktır. , 
il 
t t. norsasının ı:.~ 9:01 f t~l\rı 

1 St~rlln 784 Q0-,84 00 
100 Dolar 280 3()-.80 30 
11111 Liret "4~80 
ıoo 1ı'1çre l"r&n~ı 64 03-64 03 
ıoo f ıorın 3 .68 40-73.68 40 
100 Drahmi il 3.1-9.334 
ıoo Ct!i:OAlonıı: P:ur. 5 50- 5 liO 
ıoo 1ınçrt! Kı r $4 12.50-54 ıı.ııo 

... 1 F\ızı.I T Ml\'h 1 Ell 
e HUI \f rAH\Jl,.\r 

Sına - ı:rz ın m I 20 
Sıv • Erzunım 2·7 20 25 
1941 Demlnıoıu t 'ZI ;5 
ı94ı Demir ohı 11 ?I 10 
l!MI Demlrroıu ııı 2 o 
:ı.ııııı Müdafaa. l 22 15 
:ı.mıı M\ldaf " n 22 <tO 
Mltlı :ı.ıudataa ın :zı t:.5 
ı.11111 M ldaf&& JV 21.80 
Ziraat .Bankası t 21 30 
Ziraat Banka ı n ıo7.50 

'"• ti • \iZi 1 l AH\ 11.Lf.K 
ı941 Dcmtrroıu \'l 102.so 
Kalkınma. l 103.wO 
Kal •ında 11 lGl !:O 
Kalkınml\ 111 102.90 
1948 l&tl .. r& ı I 102.90 
1948 Tahvili Il 102 90 
ı949 Tahv1U 102.50 

0 5 t \ll.1.1 1 AH\ ıLLr.R 

1948 ikramı dl 2. 00 
IitTaml.,..ell Müdafaa 23 -
ikr 1941 D 1.olu IV 108 iJ 

1kr ı941 l> Yolu V 110 00 
1953 rahvlll ıoo 60 
19Sl Tnhvlll 100.40 
Ziraat B nkn ı 111 104 00 
Zlr&&t Bant.an ıv ıo:ı.ıo 
Zan.at Banka ı03.SS 

tJ \!lo K \ ili' ~ı.ı..t:ıt l 
T C :.terke~ Bantuı ~ .. SO 
Garanti Banka ı H. l 00 
Obltaasron And. l•II 160.00 
osmanıı Bantuı ııo 00 
Türk Kredı 123.50 
Sanayı Kaıtınma e. ıoo.oo 
te Bantaaı ıı. 53.!IO 
Ya.pı ,.c Kredi Banka ı N. ıe.so 
A li:banıc T.A.O. 13::0 00 
ı. rli: rıcaret BanJ.;naı 650 
.Arı;lan Qımcnıo oU 00 
Şark De:ırtnenıuı 39.30 
l'\lll:. BORı:;A 1 AL'lı'; l"l\'AT I 
(1) 1'".Uo altın 417 000 lr. 
( ı ı Dolar 382 fr. 
UUJI :. ı l'İ,'ASADı\ DOli lZ.Lt:K 

Türlttsch-Account 1650·1680 
f'ranaız Pr. (63) 100 

e~e~fkar önunde. cı ekse Mil re ine ihanet etme ~o una gıt
~t ~fecliııı encumcn ~e umumı mı o duğunu g6 termektedır. 
he et•nde hemen hemen hiç b"r Petrol Kanununun niçın acc· 
ka~unn nasip o am ı;:ıcak kad:ır le çıkarı dı ının bızden s~ru 1!1:ı 

n miızakerc \C ten\..id konu ını ı te)en ere kar ı ası bııım 
~~u ol mu ıur. B naenalevh. u ul sua imiz \'ardır. \'at~ndaşları· 
h kk nda ile· -urdügu be~ anlar mın a ı on ara petrolün bu un

a a~en h lafı h'.lkıka•tir. Ka- du u tarihten bu } ana 15 . yı}, 
tam metnındc \e ruhunda mem bu kadar hayatı bir me eleyı nı· 
ru: tin \C de\ !etin menfa:ı• e- tin ihma ettik'erini. neden ~U 1 
~ e kırı h ç bır hükum }Ok· nıemleketın ıabıı bir enetınl 
rıne fJ kt n \C }ak ndıın h ç bır an e\\e kı\met'endırerek bu 
~r. ~ ~i ımt \'az tanınma- mil'eti medenı mi Jetler seviye· 

Dolar Efektif 608·610 
Dolar N Y. Amt!rıkan 6:Z.O-Cl22 

•erlin Efek ıt ı"°·ı. 0 1., 
iavlçrc Fran ı 141-lt;, 
~EJıllE 'l ALfl:"I l ltAlLA.llJ 

Re at liS.80•w6..00 
Hamit 49.00-0.25 
Gulden 4, 35·47.40 
\ ahtt 48 00-43 !!S 
AZI~ 47.'15·'3 00 
in !iz Llruı 59.'10·60.00 
Napoıyoıı 4-1 'i~··U.00 

1~~e~ e 6~ kanu~a da) anarak ıne rük e"tebı ecek imk&nlar
ma ,3 kır.. zde petrol arn~ p dan mahrum ettık erim orma· 
m~m e etı~ı ·rkctlerın hakla tarını rica ederim. 1''akat bıı 
icılıyecek o ~n kukumuzla amme Petrol Kanunu. tıpkı Kore ka· 
rı hususı u oni hukukı re rarı gıbı. anc:ık mı ·ı iradcve da 
kan.un a_rımızın edenı memle- \anan hareket ,.e karar'arınıo 
jımımızın her ~ h kk mükte ~ec;ulh et ce arctinı ve fıkirlerı 
kette o!du~u " d:n tem na ı nın- tatbık azmini kendi hlıviye· 

ep!cre hti~~t 1 e tı~ miz ~art- tinde bu'an erkek iktıdar ar tt 
altındadır. a u .e d da da rafından ,apı ab"ır. Onlar her 
tar .\merika '·:d~an;aT ıarınuıa l~te ınkıbıııa uğramı§· kendı c. l-

.a. Horoz 44 75·45.00 
Kl ı.c•. ALTl:O. 1 1\ Al 1 ·"u 

oc;uso '135-737 
l\lek&U.o ô3S•440 
Standart 733-'J:W 
Külçe 733·73S 
1 erli 733-'l::S 

tULl1' ili-: rnl.RLlll.Lt.R 
cumhurıye• na. 247.SO-ZSO oo 
~t 422 50-425 00 
Hamit 342~-345.00 
Aziz ~02 110·304 00 

aaı 15 t" te rıll ~dildi --· 

Beşiktaş • Havagüeü 
ınaçı yarıda kaldı 

Hakem, Fahrettin'i oyundan çıkannca Beşiktaş 
itiraz etti ve Havagücü hükmen gdlip ilôn edildi 

Ankara. 18 C AA) - Şehrimilde nıı,afir bulun~n Bcslktaş 
Futbo Takımı bu~tiıı 19 ~Ia)ıs Stad»omunda. ka"aba ık bir se· 
.} ircı kut c i oTtünde ikınci maçını Ha\·agucü i c yaptı. 

Hakem Muzaffer l~rtuğ'un idaı e:slndc takım nr aşagıdaki kad· 
ı olarla sahaya çıktılar: 
nE~İKT\~ : 

Culrnt - Yr.dii. Ö7<:an - Esı er •. \ li İh,an. ""lhret -
Er<:.ın, Retrıı. Co,kun. Fahrettin, Şe\ket. 

11 "' 'AGlice : • • 
!liuri - hnıct, l)oğan - :u u~t:ıfa, Kadri. Zeki - Sc)
fi. ~e\Zat, ;\ad, Ciilent. Celal. 

0)una çok :serı baş'a~an Be· ı-- -.--- . 
şıkta< ı ar Fahrettın ve Coşkun tıııen I::rcan ka ccı~ e karşı kar 
\a t ı.} e Havagücu kalesi ya f sıya kaldı 11 ı ha"de topu boş ka· 
kınlarına kadar oku'cluiar~a leye ~okanıadı. Bundan ~onra 
d:ı nctıcc a amadı ar. 1\lukabi' O.} un karşılık ı. netice vermc-
hucuma !!eçen Ha\ agüç' !.!'er. yen bir teıııp~Y a devam eder; 
sa!'(dan yaptık an bır inı,tc Xa ken Fahrcttının hır hata~ını go R. S ı>o rluların Yda kale ine biı· a li ını 
cının 'akın mesafeden ku.·.et· ren hakem, l"ahrettıni clı5arı çı 1 s 1ı utü direkleri \"alavarak dı- kardı. Bundan sonra O.} un scı t E • I'. 1 o v fa sarı çıktı. 0) unu~ dôıdüncti l~~lı: Bu arada Vedii, Hava"Üç po m n 1 ye 1 • f e 
dakıka ından onra uzun müd lu hır O) uncu) a 5ert çıkı' yap 
det Beşiktaş ka esi nısıf saha· tı, hakem buna. ceza \eı-dı. s.u 
ıııda kalan Ha\ acı ar ~ok mü karara ıtıraz cdı dı. Ü)tınun bıt d B s r 3 1 saıt poı.ı \On ara "irdi'cr fnkat me ıne 15 dakıka kn a, hakem a por e 1 er 

ace'c et~c·eri ,;dinden bıı· de Ha\agücunü hükmen ga'ıp • u - y n 1 
çok go Juk vazı;ctleri heba et- ilan ederek o) unu 0-0 berabe 
tılcr. l'C.\ ken tatil etti. 

1~~~~......,...,~..,..,,,...,,. _ _.._..,.,.,,.....,...4».................. 60 metre mesafeden yapı lan bir gol Bu tch'ıke ı durumdan kur
tulan Be iktıı~ ı ar açık arı va· 
sıla i) 'c tekrar llavagücii 13 
~·ızgı ıne kadar girme)e nıu\af
fnk o clularısa da on'ar da ne
tıce) i değiştiremedıler ve bö) • 
'ece bırind dcHe 0-0 bera
bere sona erdi. 

İkıncı de\ re başa dığı zaman 
Bc~ıktaşlı'ar Şe\·ketin yPrine 
Dursunu a arak çıktılar \C he· 
men rakıp ka e~ ı sıkı şüt'crlc 
tehdıde koyuldular. 0) uırnn 10 
uncu dakikasınd;ın sonra Be,ik 
ta ı ar ni:sbı bır hakımi) et kur 
du ar \ e epey bır muddet lla\•a 
gucu ceıa çızgı.,ı ıçındc kadı ar 
a da bır türlü go çıkaramadı· 

!ar Bu teh ıkc ı durumdan kıır 
lulan Ha\ acı ar hiıeum te eb- • 
bu iınü e e a ar k Besiktaş ka 
'e ıne rahat rahat ınerek sıkl 

~utler e rakıp kale~ i trhdidc 
baş adı ar 0) unun 2i nci da
kıkasında \"aı:ı. ~eHattan aldı 

ı topu süı·dıi çok ~akın me· 
saf ede kn ecı~ it' kar ı kaı ı~ a 
ka ılı •ı ha ele m.ıhakkak bıı· :;(O 
lı hlso ,. bıı Hıru5 ,, dı~.ın ka 
çıı dı Bu ~ı :ıd Bc•ıkta ı ar 
'flıukabıl b r hucum · 0 cçtıll' • 
Fahrcıtınılen Dıır)un a"tarı
an topa ıkı bek arasınd.ın ye· 

Avusturya' da 
Yaoı lan maclar • 

\'ı.}ana 18 (llusu 1) - Cu
marte ; gtinü buı ada pa~ka'
~ a ~or ıı-u dola)ısıylc oyna
nan Rap d - Homcd maçını. 
\')analılar ~ l kazanarak. kad 
ro.,unda .,.cçcn hafta A vu tur
~a nııl ı takımını \'ı~anada 
1 O .} enen :'il acar ıııillı takımın 

dan )cdı o)uncu bulunuyor
du. 

Futbol Federasyoııu 
Başkanınuı deıneei 

'fa(':ır ar çok ııert oynamış
lar, hakem Stcıner Rap·d takı 
mından b"r \e Homed'den iıç 

oyuncu) u abadan ihraç et
mek mccbıırhetinde kalmı • 
u1-. \.}"1 ıca Tiapıdli Probsl , e 
G e ser a rca yaralandık a
rından hastaneye ya ırılmı.lar 
,.e maı; sekızeı· oyuncudan ·~ 
baret kalan takımlar ara ında 
bitirı mis:ır. 

Bud:ıpc~tcclc a)ni günde oy 
nanan Yoı oslôböge • Ausıı a 
maçını, "eçen senenin Macar 
Samp )'OllU 2-1 kaıanmı tır 

\)rıca. gene Viyanada Ce
'koslovak ampıyonu UD \ 
Prag ilo \ vusturya m il l · ğ 
takımlarından Linzcr ASK a
rasında oynanan maçı mısarır 
ler 2-0 kazanmı Jardır. 

.Alman) ada 
LUU\\lgshafen 18 (Hu u~ı) 

- Cumartesi "Ünü burada Vfb 
~tuttgart ıle FC Köln takımla 
rı arasında oynanan Alman 
kupası fina ını. Stuttnart, tem 
didin b"ı-ınei de\Tesinde kay. 
deuıği tek golle kazanmıştır. 
Maçı. 1 tanbulluların iyi tanı 
dıkları hakem Dusch idaı·c et 
mı tir. 

Yugoslav liginde Dinamo 

başta gidiyor 
Be grad 13 (T.H.A ) _ Lıı: 

maçlarının 22 nci hafta kar 1_ 

!aşmaları çok enteresan olmuş 
\"e puan cet\ elinde kuV\ etli 
durumda bu'unan Hajduk ile 
Partizan 2·2 berabere kalmı • 
tır. Kızılyıldız ise lig sekizin· 
cısi Beograski ile l ·l berabere 
k~la~ak Iİi onUçüncü ü Rabat 
~lekı) i 5.0 yenen Dinamo') u 
lıder mc\ kıındc tek bırakmıs
tır En son puan durumu :ıö.r 
Jcdır: 

Dinamo 33. Kızıl) ı'dız 32 
Partizan ~c llajduk 32 puan. · 

Ordulararası maçlar 
Brüksel 18 ( ~.P.) - DUnva 

ordulararası futbol tw-nu\'a · ı
nın birinci ve ikincisini tA\ in 
etmek için Ttirkiye 'e Belçlka 
takımları ) arın buradaki Hey 
sel stadvum nda karşılaşacak
lardır. :Maç, T""rkre saati) le 16 
ela h:ıclı,-:ı,. ktır. -

Ankara 18 ( \ A ) - Brezıl· 
:ı.a. Macarıı;tan. Portekız Fut
bol Fedcra~) onları mılli takı
mımız'a maç ar tertip etmek 
ı~·in Fedcrcıs)onumı.za nıiıracıı· 
at ctml :erdır. Brczıl) a Futbol 
Federa yonunun hazırladığı 
programa t:ôre, takın.ımız 25 
Nisanda t tanbul'dan kıılkacak 
Pan - Amerlkıın uca :yıe hare. 
ket edecek, 2·9 ~la' ıı; tıırıhle
nndc Rio De Janeıro \e Sto 
J>aulo'da ıkı maç ~apacak. ta· 
kımınıızın butiın masrafları 
BreLia:-a FcdPras)onu tarafın· 
.dan ödenecek. nıusabakalar 
hasılatından ) üı.dc el'bi takı
mımıza verılccektir 

Bu husu ta malumatına mu· 
racaal cttiğınıız Futbol Fcdc
raS1 onu na kanı Orhan Şerci 
Apak, a,ağıdakı ma"ümatı ver· 
mıştır: 

Adalet, İzmir' de 
Kaşıyaka'yı 

4 ·O yendi 
İzmir 18 (Husı·~ı ı - Sehrı· 

mizde bulunan l,t,,ııbul pı-ofl':.· 
)onel takımlarmdan Ada et 5a· 
lı:ımı buo:un ikinci maçını Kar 
şı)aka tııkımı}le 'aırnı•-, 'l' 
güzel bır o~ undan o•1 · ı 4 - o 
galip gelnıi tir. Bu kaı·~ıla•ma 
esna~ında bır hiıdbe cert'~an 
etmiş, o) unu ıa~ ıki) le ıdare. e-

d 
. hakeııı Hakkı Glınıs. eml\en 

un hakemlerden birın! saha 
dı ına çıkarmıştır. \'an hake· 
ml kısa bır ınilnakaşnyı mute· 
akip bııyrağı yere ataıak so· 

Oda5ına ko•ınustur. 
vunma d, 
İiakkı Gürıis ün ıdııre ı .\ a e-
tin daha fazla zol çıkarmasına 
mani olnıustuı. 

Endone%ya Cumhurbaş-

kanı'nın tenbihi 

Jakarta 18 (A A.) - c~n:
hurbasknnı soekarno, l\lanıla -
da ~apılacak olan As:ıa oyun· 
1 rına katılacak Endoneıyalı 
a~let'crin. kenrl terını 'eni mo· • 

Bılındıği gibi. bu federa • 
~onlardan teklifler alnııs bu u 
nu~ onıı. Tcknık bakımdan bi· 
ıım ıçın tok faydalı olan bu te
masları maalesef vaktın dar
lıgı 'e idari imkansır. ık' ar do
laj ı ı\ c kabul cdemedık. Bize 
murncaat eden bu fedcı as} on· 
Jara ancak l 954· lll35 ınc' sı· 
ınınde tc:ıblt edilecek tarıhlcr
de mıllı takımlarb le dostane 
maçlar yapmaktan memnum· 
yet du}aca.,.ınıızı bildirdik. 
Alman~a'da bulunan genç 

mi 11 takımımız soı: m:ı_çı~da 
nıuvaffnk olur:ıa dun~a uçun
ciısu olarak mcmlekctıın ze 
döncccktır Genç ınılll takımı· 
mıı ~arın .\rJantin takımı~ le 
karşı'n;acaktır. Gençler1mıı.ın 
mu\ affakı~ etını ben tlc sabıı·· 
su .. ıkla beklıyonım. 

Fransa ve 
İtalya lig 
Maçları 

rarııs ıs <T H.A) - Bugun 
de\am cdılen lig maç'anoın 31 

1ncı hafta ı;ar~ılıısmalarınd.ı a· 
ıınan nctic<' er ~ıınıardır: 

ı .. ılle ı - Bord'"aux O; Sam~ 
I~tıcnne O • Reın 1; Set() 4 • 
Roubalx o. Stra• bour~ 2 • St.ı. 
de Frantai 'O; ~lor.aco 2 • ;,\"aıı 
ey O; l'ı!ctz 1 - L.n 1; Socha.ıx 
4 • Nice 1; Mar.eil'e O. 'rou· 
lousc 1; Le HaHe o • x.ııı.:?s 1. 

İtal.}a'da 
Tnc Una 1 - Fıorentin3 1; 

Napoli 2 - Jnteıııatıonale 1; 
Bologna 2 - Lcgııano O; Cenoı a 
l • Pa'ermo O; Laıio ı - Roma 
2; Ju\CntUs 3 - Spal 1; Mılan 
O - Torlno t; Atalanta 6 - U· 
dine:.e O; ~ 'o\·ara 3 - Sampdo
ria O. 
da elbıseler. otomobl'lcr, koka. 
kola ve dansa kaptımıaınaları· 
nı tenbıh etmiştir. 
Olımpn at k:ımpını 'Zİ) aret 

eden Cumhurbaşkanı, otomobil 
li. lUks \c dansın zaaf işareti 
o dul!'ım:.ı İi\ cm stır . 

seyircileri hayli güldürdü 
J>rofes)oneJ kumc ig maç J" 

rından ıkisi daha, dim il!il.ı .. t· 
paşa stadında. 7·8000 se · .rci 
önünde yapıldı İlk olarak i:ı.
tanbulspor \C Emr.ı~et ta~< r.ı
Jıırı sahada ~u kadrolarla 'er 
aldılar: 

İstanbul por: O ın an - l\u. 
~ a, :u etin - Alactt in. :'\l crih. 
Ka,ım - \' ılınaı, A) dl"miı, 
Adnan, Hilmi, Erdoğan. 

Emniyet: Sabih - )lalımut, 
Koço - ~amlm, ;ltiifit, l'ikrf't 
- Fethi, Frhrni, Sr1ai, Crnıil, 
~cm~eddin. 

Hakem: Re at. 
Çok zevksiz zeçen il'• de.ı·c 

gol:.uz. bitti. 
İkinci de\ renın başında Em

nh ct daha ha:..inı o~~ndı. On 
dörduncü dakikada bt:ınbu'· 
spor'un munfcrıd bir akınında 
J;rdoğan bır gol çıkardı. Bu 
golden sonra hakimi) et İ.stan· 
bulspor'a l:Cçmcklc \"e takım 
bırıncı dl'vredekınden bıraı 
d .. ha l)i bır o~un çıkarmak! 
herabcr !!o' sa~bı faz'ala ama· 
dı . ~laç ı O Emnı) et alej hine 
sona cıdi. 

* Hakrın Cıhat Eı gün'ün idare 
ettiği ıkınci maça Vefa 'e Be· 
yoğlu"por takımları şu kadro
Jarlıı başladılar: 

Vt'fa: Orhan - ı·uat. Şc\ kel 
- Arif, Tank, j ,met - ,\ li, 
Galip, Garbis, Rahmi, K. Gaı -
bi~. 

B<'voğtu .. por: Kanı'o - Ba· 
hııro{lhı . !\ikoıau - Rt'mıi, :\la 
nıli, :\lustafa .--:- Kamil<, YafJ, 
::,uphi, ~iko, Omer. 

llk de\ renin onuncu dakı· 
kasında Garbi~ın vı>le bir şutu 
kale dir~ı::ıı ıı• ı.istünti sıyırıı 
ca ına :n ut';; neticclendı, On 
dokuıuncJ oakikada ~oldan K. 
Garbis'in lu~ e ıçıne ~uzel oır 
şandelinı ı:ıırusoıı topu b'ol::c 
ederek önlcdı. 'ı'ırml l oı:•nci 
daıdka l ı h.n:- .so~ İ\ Jo~ r clı, u 
gelen to~u E>larak tanı ccz ç,z 
gisı üstünden degajma.1 ~ :ıptı 
'e topu eyre da'dı. KalPdcn 
60 metr~ :.ıesa!edc lıulunan 
Fl11-t kendı aıe gelen topu hiç 
<iurdunnadan kaleye tıo.,ru hıı· 
v:ı) a dikti. Topun kıle istika
nıetınd.. .,ıtti~ini gbrcn Kanı· 
sos <l6nme) e \akit bu amı) arak 
ark:ı arka kaleye ko~·n. Fakat 
op daha auk da\ ra:ı -... t ac

ı. r. takıldı. GıJ rıı•t: rden , -
ı.ıılan bn ~ol, se) :r::i'cri h;y.j 
gü'dlirdU. 

Otuzuncu dakıkada J\ÜÇi,lk 
Garbısın ortaladığı topu Garh ıs 
ı;:crlde duran J,at.mınin onune 
,ndirdı. Rahminin şutu avutla 
netıcelendi. Otuz be~inei dakı
kada lımet'in uıal·tan bir su· 
tunu Karmos iın!edi Otuz altın 
cı. dakikada bır Beyo~luspor 
hücumunda, Karnik en acemı 
futbolcuların bile k:ıçıramıya. 
cakları bir J:vl kaçırdı ve dev· 
re ı-o Veıa lehıııe sona erdi 

lkınci devrenin ikinci dakl· 
kasında Bcvo~luspor müdafa
asının bir hatiısı Rahmi~ c bir 
gol fırsatı Yarattı, Kanı os'un 

derlıa' kaleden fır ı)al"B~ ! 
la mudahalesı lazımdı. it 
) ermden kıınıldaınadı. , 
de ı.<ı metre me)afedc!l 
n ın ikınci golünü ~·aPtı ıı 
düncü dakıkada Garbı) 
~ape ile Vcfnnın UçUncU

11 
mi )apıyordu. Fakat b d 
ot :ıyd duı·nn Alının 11111 ~ 
ederek ~ apması, pek Jı• 
laı ak. sa) ılınamasına se~ 
du. On dokuzuncu d~~ 
ceza çızgı.si ıçinde ~aP\,;.r 
hendbol Vefa ale\ hine , 
nıı tı gerektırdi. ·Penalt~ 
ken Yafa nJasc bir .. ut 
kale; e soktu Yırmı aıtıı: 
kikada Garb;ıı ~ ıne bır ~ 
1le kaleye okuldu \C ,a 
bir şut c;ektı. Karu50' 1d 
ıj le çclıp kornere noll 
ğe muvaffak oldu. Gar 

0 ııdıııı daha at<a)dı bu f. 
m .. zdı. 

Kıı k ikinci dakıkads 
Carbısın of~a~ d dut uıı111 
madı_ı 1:ibı Gtsbı ııı 
n oıılenıege ~·alı;an il 
) a ) ukl<'ne ) üklcnc e 
uğrji masını P.Q oğıu·P0 
hir.c bir pc.131tı ~rilC 
l'o.:.ltı)ı çeken Garb ~ 
biı· ~ut'a Vefayı ~ hada 
ı;aıip olarak c;ı ·ardı. JıC 

\ efa .-;:alip r.ı>lır.pkle 1 belkı bıraz da r:ıkıp fil 1 

laı ın rastgele \ urus-ar• 
'ıt.f.n o~ namnl:ırı l ııtu 
pek i)ı bır o~"ıı "'& 

.\. BJ\Jl 
~ 

Kütahya şampiY0~ 
.Kutahya 18 (Hususı) 

gün Kütahya Genç!ık ~ 
anlı I.inyıtsporl:ırı 8 ı 
lıg şampiyonluk maç.ıı~t 
mıştır. !'ilaç sonundıı rt' 
kullibu 2-0 gali·J ı;:cle t 
t:ıh~ a şampiyonu o:rıııı 

'~ Zonguldak lig 111"' 
/ 

Zonguldak 18 (A ... \ 'rı 
racla yapılan hg nlaı:18 C 
~ık por, Zon~uldak Gcll tt1 
kımını s.ı :·enerck f3 
olmu~tur. 

Basilio galip ıs 
S~Tal'u e CNew Yot~{J))1 

A.) - Bir numarall dl eli 
fif sıklet sampıvo11U ı.; f 
Basılio, 10 raundtuk 11ıS 
ta Fransıı Pıcrrc :L0 

iltıfakta yenmiştir. 

Racing b irinci 

çıkamıyacak 111•1~ 
Parıs Hl ( T .H .A ) --;;, (. 

devam edılen Fransıı 8 
kinci kiıme karşılııŞıtl ,-e 
Ra('ıng. Scdan'a 4 - 1 

0J111 

\ e birinci lige çıknııı ı 
dcta kalmamıştır. 5 ' 
Diğer tııraltan 'Trolctı,f 

en'ı 2· l yenerek ug. ~ 
tini kuvvet'endirnılstır· 0~ 
52 puanla birinci o'11f 1 
puanla Ll on, 46 puaıı :.~ 9 
45 puanla da naciııı 
mektcdir. 

Ankara - İstanbıtl 
güreş kar~ılaşma10t1 

~lil'ı Türk Ta• b BI 'I · . .> d r: f tertl etti e e. r ğının Neticeler a~ağıda 1 

\'e Y~k kcıO~nkara Üniversite 52 Kilo: Ya'çın Toka1 5'1 
istanbulc Ü . u l~r karması ile Cahil Öıere ıttifaklP: ,ıı 
Oku ar ka;mı\aersıtc ve Yüksek KBıım Uzun <ist.), j~~ O 

sı arasındaki "ti 1 6? k. · ., ı e karc:ıtaşnıa cı sa tuş a, - ·ı o. GU 
.. arı cumartc · K ( • k ) K 1 ccsı saat 21 de T k . . . ı ge oç ,.n . , ema tı'" 

ite c • e nık Unner. itlıfak a, 67 kilo: BUr ı 
bi 1 ıı~ror ~ o~ıında başta Vch dül (İst.). müsabakııY' 11 ~ 
a 'n e. Nurı Bııstorun ve YB ğinden O:.man Köse>c 111' 
ıı:, oğu olmak üzere kalaba· 73 kilo: Yılmaz J{at11 

S 
.. eil 6.~çkln hır dfı\•et!i kütle- (Ank) Türkay pekctC (~ 

l on nue vap 1 t • ' .. ur t M. • ı mış ır. la, 79 kilo: Nazmi ozg .·o 
mu 0,.abakıı!~r çok hcyecan'ı ol !\1tifıt Ta'a tuş:a, 87 ~~. 
ça'ış e, her ıkl ekibin bütun Akın ( lst.), Ayhan ö ı: ~ 
tak S~a arına rağmen netıcede la, Ağır siklet: 'fc\Jııı 
lar~m ar 4-4 berabere ka mı5- (Ank.) rakıbi oırıı:ı 1~ 

ır. hükmen ga ip scıııı1~1e 
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1 
Haydarpaşa /im-an;~;~ temeli 

F aydalananıadıg'"'nnız hı·r 1 (Başı 1 incıd•) hı. boı"arında in~a edilmıı edı ı' tırabilmek için lımanlar y.p-
Ze.rtınot'u, İstanbul Vali ve Be mekte ve yenılerı de talhhude maktır. Bız ı~te bu )Olday••. S.ı· 
ledı)e Baıı;kan \.'ekıli fJhıettın oağlanmak uıerc buluntuaktoclır. )In .Bayındır'ık Ve-kılı aıko:.da-

~' '; Zengı•nıı•k lraynag'"' 
1 

Korim Gokay, i.tanbuld.> ~ıı:"- Bun:ardan .\kçakoc~:,. P•z•r. ~ımıı da b_u me1wdakı ta · m 1• 
1 nan ~fi:Jet\'tki 'erı. F.mnı\'E't :\lu ;ı~rko,:.', L3p:.ekı. Çana ... ~a •. Fe- larımız haKk,nda :ent, •. .7ah.l 

P durü, tr.a~tırma \e ~·aıılRA\.:.an nıke, .\ anva. ·~!lam.ur ~e Ta~~ıru \Crmi~ bulunuyor. 
4 d,l~~~~tndan ~e('crlo.en g Oıum. bdlık tablalarının üstün~ ı lıkJarı ıleri "'e enleri \ e bıı\ ıik hkele erı ıkına edı. nn~ \ e ~ et- Bıt şu kanaatte' ı1. ki ' ~nıl.ı.cJk 
~1'ılll, t ıat le\.halarına ılic;ti. Dil.katle bakınca şa.,ırdım bir haık top0uluğunun 1 ,tıraki,- me)t' açı ını~tır. Hopa, HıLJ. ~'ak en muhım i~ ın~nıleke.tın11L ~ 
j 'llıl, ıh ucuz balık beş lıra,a! ... O da bu tne\~ını ('ıroz le Ilaydaıpaşada )apı !tl:~tır. - fl<eb~r Bul.anca.k. o.~du. ~"f~ tıhsa'ınde ma:ı)et fıat arını d•ın / 
lt lJJbuı:nan lufer ·· Kefa!· kalkan altı, lf'\ ı tk on ııra~a!.. To. ene ~·ırak edecek er :;aat ıcen. · I~dan) a, .G~nllı ..... ~f.nnla ) a pıj a:-.a aı ıncı. naıaran mlim,,, ... rı 
\!'.itle o,cıu.,lıç tarafı denızdıı: bu denizlerdt balık bolduı·. 1600 da I'itın;.e \'apurayla Ha~-ırı:. \' f~thı)e l;)keeerı ıse ha- mertebcnu~urınektır. l;t~bu;un 
~~tıil 1 ;:_1~.~ı.alcle bal~k neden bu kadar pahalıdır':'.. Hic; darpaşada loıenin )ifil a<.·ağı ma 1 ın.~ada ır. . , , . trmelını attı~ım12 bu ımanda., 
~ llru!du' 1 atsıllıktan. Senelerce l'l\tl bir Balık En'ititu- haile getırı·mı~~erdır, liura,.1 bas , Goruı.u~·o!· kı. n1em e.tei:ım•ı.de j butun ıhl'ac~t 'e ıtha:at malla-
t. Ptogr 'halık ali u;ın \'aı>urlar getırtıldi. J'akat esa~h fa'1ba;;;aTurkBa)rak:ırıl·er~<·ek ınıaıı, J;,i<ee \e barınak ınşaaıı ıının ma'ıjet fıat'aııyle e:.t:ct 
~dl"nj aı:n \apıJaına<lığından hic; hır netır.- rldr ediltmedi. !er'e donatı mı~ b•ıl•ınu:.>nrdu. tUratlE' )'u:utu mektedır. h,tih- j yakından alakadardır. OC'nılebı-
\ ~Uza~~· ~larnıara, Ege denızi balık dolu iken bıı bun- Hel" taıartan ,·apur . .ar \e mo~or 1 ~al ettı~ıınız hırı 190. dı<;.'!e:·ı :~oo fır kı ~apılacak o an bu lHnan, f/11 
~~orııı. :n \f\ırl·I lıah)oruz. arasıı-a tesadufen balık ''ı'te- Jerle bu)iık halk toplulukları bu mıbon ira'ık tah'3bat \Ctkı·ıo-rı kı)met ıtibarı~le ta çıftcının tar ( (' 
~ 'trıtrdlaJbu ld ha5ka 1nenı Ieketltrde. lıatt• denizi o1~u- raya gelınekte\dİ. ile ,:.apıln11~ \e )-apı makt .ı. o;an- Ja31na kadar ,:ideı 'e kı~metinı M LJA Y Y f N > _,,,,.-. 

''nt b e, balık bol ı:e ucuzdur. Halkın mu hım bir kısmı Tôrene ~aat· 16 30 da Ba.> 111_ ara ıli\eten bırçok y..:-nı nıe\ ~ti oı ada bulur. Daha sonra hman-1, ''AMA At - .- o<;\ 
fj;ı.ıtuı: çalıktan alır. Bizdt- de, bol 'e ucuz ttmın edilse, !dırhk Bakanı Kema: Zeytinoğlu :arımızın da ınşaatı~.a gırişıle~ek. !arın bir ba.:-k.a portesı de \ar- ı~LARDAKİ SANCILAR~ ~~t\~ 

itc'"gi Ok ra~het ~öreteği, et fııtlannın mubını burette nun sık sık a:kıfaı"ô ke'\İ'en. ·ır Bu programa Şı e \P ~\.?va• dır .\temleketımııe :elen ~aban 

, _ 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

«Tebdil» gezen 
Misafir 

(fl.l5J 1 incid~' 
buııct kan.anı}or. l'akat blilli• 
nmru marera ve hareM-tır geç· 
ıni$ bir adaın ~ırath le h;ınrle 

deı in bir aı;ıdtt ık '• ... atl etik 
lıa~ı tt i dt ) a5ı}ur. ~aı·l' .. ~aı 1 ho 
kendi ... ini bitiıa anınız.ta !tir 
,ıo~ı ('\İn41t. b• t'mıti,et mulli-
tinde du' nıu" at.~erilı. hao;rt'fi-

1 
ne kcn 11 ·nıak ıeirı buı·a"iını ı.aha 
dh e 'ie~·mi)lu. lk.i tlt\ Jet r("i~· 
nin \t iki taıaf'laJ,;.i M\.ltt a-. 

1 

damlarının kalpltri "'ra...,•d:1 ha 
'1İ)'aret vt bilha~ a bu •l'thdil• 
gezintı n('tireı;.indt l.""UruLın do,ı 

luk Lopruleri. )';&kın. arlı.ad.a,lık 
hi<:lf'ri. dun\anın bu J,;.ı!imını,n. 

uıukadıleratı uzerındf' le ... irlerinl 
~ü:-.ıerettklir. ~t'&ıı~e nıuhakkaktır. Haydarpa-:;a \e sa·ıp'l~rı liman 1 iske e \-'e barınak'arı da dahıl ~ılaı. hele mem·eket da,aıarı- G R • p . N 

~l;ıra ~alnız sahil balıkçılığı vardır. balık a\ Ianıak içın tarı ınsaatiyle memlck"l:mızde':eı bu:unmaktadır. mıza henuı nufuı etmemı~ o'ur~ 
· ir:rı. gıdenJer \Ok ~ibıdır.llalbuki boJ ve u<:uz balık te- ba)ındır ık fnalı)eti ha~:kırırl:t u Çok muhterem tslan.bullu'ar, lan .. a !:manlarımrza baktıkhırı 1 1 Bu son Ankjra ıfWlakoth neti-
' .. lıtı (~~·ık denız balıkc;ılığına ıhtb-ac; ,aıdır. Sahıl ba- mun11 ma Un1atı haxı l:l'ı:l l)ır be J-fi.ıkitmetın muhtelıf saha·ar- ~akıt •Bu mıll.et daha en ıptidai I 1 lf'.,ınde bll \f' h•tan aı., 111 , 

f; •·lsg 90~ j(unden gune aıalı)or. 1949 da a\lanan ba. .ranatı ı'e baş anmı~tır daki çeşıtli ba~arı'arı ve e~erle- ımkanlarla ça ı::;makta. bu sa· ha)'allt-rrle ~a~ı~an Tito'ttan 4,·ok 
- '\l'~lk:> .t. 1.lo iken gec:en ~ene be) mıhondan azdı. Bun.' Ba:r111dır1ık B,.kan~ konuşnıa-ı ri ara~ında sadece ıman. '.ls!;.c e ha~1a bır a.dım.bıle atmış .d~~;J., ,., / ba1>ka bir Tilo tanıdıa.... (ol;. ıı;ey-

1 •Mıhsal şudur: s nda şun arı :-.Oj emı .. "lr: \e baıınak'ar in ... aatının katetti ~k ınde bır huknıe "apabılırler. f AYOALIDIR ! ltr guııuu .... ıı;t-~irmiş, olgun. ı.a-
ı;,96.),283 1912 Cok muhterenı f ~tanbullular. ~ 1 şu nıe• ha"e dahi say3nı dıkkal Tlirk ~[!l_eti be b,.ö) ie bır. hlik· , rif. natik. ha ... 'la., bir ıa>;at' ... 
ı~.571..>80 1913 İktı1aıa a)ak basar bJsma.z, i') bır haklkatın nıe)daııa çıkması- rne as.a ii)lk de:.-~ldır. Rtı nel Ö\lt umulahilir ki l.O\lt- bir 

l:rı 13.709.9i0 19'.?3 basınıı <::e(,·er geçmez ... o:,a'..t:t hu ııa klıfi gelmekte-dır. ~apmci.k ıstedı~ımızı hı\ı)oruz 'e in~:ının Turkht'nin tt..,ldi ('tli.ci 
r~'llııt ç:~. tutulan 1>alamut balığıdır. 1923 de 6.406.500 kilo lunnnış bır ''atan g;bı ~~ıvli k.... Bu hakıkat mi':etler hen atın- ıştc ~apı~oruı. e So~uk algınlığından \eni 'e dinam~a... :itemıe, (Qk 
'•""'ı ltıı!ifı~ oan~ışken l(ec;en seneki ıstihsal bır mil) oa liılo) u derınP t<'rkedı'mı~ 6iıZL , ~ kabı da ı.aman mefhumuna· bıle. ıtha' Ben bledenberi koylu oı~un. mütevellit bütün eğ· 1 Cjf'\ ltr ıornıu~. gf'(İrn115 TuFk 
'1ııı abrık , Bır ecnebı fırına İ:,!anbulda bir balık koose-r- ı~·eri )Urdumuzun ~!Ort hır to.· edilnıeme-.ı ıcabeden dort vıı ık ı~çı ol~un, her turliı vatanda""! rılara kllrfı ba,arı dt\let acl.aml.trhlf', .. arın da 

llıtırn~~· kurmak i-.trmi<;. fakat ıı,tihsaı aıtmadıkça bu~ r<i.lırıcJ;ı ~«n!~.bır ı~.lr ~·:;.;ıkın kı:.a d!'\Tede )-apı'an hızm~terej)ctkından ten:ıas etmek:en. onl. tlo\l Yunani ... •a•ın wuJ,;.addtraH· 
~ 84hk J\Un olnıadığını gor muştuı·. m. "efcı )Cl unne ,.,ırı!)tıs: mukabil vine nliLet.er ha\ atın- rın <lerUerını dınlemekten ze\ ile kullanılır. nı ellf'rındt tul;&n .,i\a ... f'l atlam· 
:)lrıınÇJlık bııJuk 1 eng:nlik kavnôılğıdır. D<"niıltrımj 7de \Iuhteıem J:-.tanhu lııl .. r. da uzun' hır ıktıdar devre~i ka- dU)ar, bu arada muhabbet'eıin e 8a9, dif, adale ve lari,le vakından ltmaç etnıı"'c;f 
~/ Şthi f" knn1etli ballkl<1r1 vardır. Fakat şin1dıki 'halde d l:l~e b~~u~de .\nado :t Roı2' JU l'dılmesi ıcabedf"n 27 )! ın kazanmak isterim• Ge<·en ~.ını sinir ağrılarını der· 1 'a''"·İnde gf'l'f"k bi.ı.im bol~emiı, 
lil'~ı~ bırrro C'tırnbde bıle balık Yı~ ebılen pek "''dır. .\nado- at . eımır)·o .nun haş'.a•:cı · nol.; na~ı· bo .... nasıl ıhma'kAr ~cçti- Be) kozlu vatanda~ıarım hcnı ıı · 1 ~errk hulun hıır dun\a ıc;in \:t-

'ı~°" ~on k )erındc baiııı gOrntemiı; olanlar c:oktur. Bu l3· tası o an \C Kute) - R.ı'ı .\n.ado ~.ni gustermesi hakıkatıdır. Iş- ~arete ıeldıle.r. Baktım. mak,ar hal teskin eder. ni 'tni iınLanlar do:a(aıı.. ~rni 
~ )Oltuı ltırmek, eliınizdekl ka)naktan hakkble fa)dnlan- unıın ~u)ük 't' zengı ı b•r P• r- :e •sı' te·aş ettık'.eri nokta dı l~rı 1;adece ~lj'.arct dr~. ~· . ..!rt' nıerhal.-ırr a~ıt.1ca.ld11·. 

u bıılnıalıyız. çasını ı~·ıne a·an hı:ltC'r ı1ndın [s bu değıl mıdır.• hır nıe\-ZUU g~ruşn1eye ;e mı" ('r. Midıyı bozmaz, kalbı ~e j 'un "niı.t~nıa ..,0 n bir iki ~Un· 
Labuf Boğazı m"' ~ıindP nı3hre Benden bir Istanbul mebw,~ o- böbrekten yormaz. dt ba.,,o .. ltrtn antao;.nıatlı"- c:-

~ "'---- Enis Tahsin TIL dnı tt'~kıl ede·ı flavdJrpJ.id 1;- Cuınhurba~anının nutku j larak bir şey sorn1ak İ''~dık'~ K İ N İ N L i tıeınmhtl,izrlir. Bi1Jal '\fart°'al 
h ~--------------------- manı ln,,aatı fıı en başJ.n1ı~ bu- .. . . rıni s0)1ediler Şehri:ı l"-'<atıb:..I Paııago.,, paktıınıııa tabiı htde-

1h ur u~o. Devlet tarafı.1dar1 mil· , Bu~un uzerıne mıkrofona 2 e· >aka~ı. Anadolu jaka:-.•ı,<! ıı<ııa~ rinin iltif;ık olduğunu d•falarıa 
~ 111"1 D p lfl"1 M p lt hhıt fırma\a \eri en lt) ınl - en Cumhurba:5kanı :o.ık sık aı. ıran çok daha nıamurd•ır. Geoıçı ı G R • p . N >;o,:.ltuıi't olnıa ... ın.t JİHt' i in i\·in· 

' ' '-'• 1 • ve '-..J, 1 1 
} ln 1 İra'ık makır;e p3rk11 t bır- kışla~:a ke;,ı\en ve balkın coşkun lJl bu~Uk derl;erımıı::ıPn birı o· 

1 
1 df' hil' ı>roto)ı;.o! p111t1111ndtn h.t -O ıkte 25 mılyon liraya n1a et1ıle- leıahuı.atına \e!'ıl~. olan şu ko- lan ,.u rnesrlesıni haJl~fı.nıı .. nıa ı 1 La bir f'Y ,ok.hu. "19 tıJ C"ektir nu~nta)ı )apmıştıı. madem kı karşı) akanı: "'e ic•nc \f'ni K .. ıı.ao pitkhnı ıuran iiç ... -.n ar . yaptılar Bu taahhtlt 750 •nelre uıuıı- Se\gıli vatanda~lar. sını temın eden ŞC) nakıl ,3,•la-ı ınenılekef. tuıtu tur:u \Pb~pltr-

ukla bir cta·gakn·an \e ;)'.ti r1et .arı meYıuundaki ko'a~· ktı:- Hız f ;- le mtdPnhtt .aı1tn1in tPn ~f'ri 
re uıun"ukta 10 he~~:u· ık " :ııı Bu,::un hurlda memleket eko- de on'ara bu gelı~nıe\ı 'i:.I~ :.- ! ı.aınuı.;tır Dun,a.nın "" naıiK bir 

•ıctida CBa5ı 1 lnride> sıy a u~ra~tıJar ,.a ancı ... ahıtler uzf'rınde 11 bin metre n1 .ıraob:iı nomısi he;o,abına çok e.sa~·ı \.e )an şer;utın leınının i.,tı v··uz. \aha;ında ıi 1trltıine ;tlıhkl"rı 
\ e fllış 1 

n durumunu ı:tu· f tem.in etti er» dedıkten ~orna 27 a.abar \e ıman ,ahası d;;hı'ııı- l2yc!ah bır eserın teme'ı atılmak \"ijnı Bo aza ) apıh,cak a·nı.ı kon hlııhıın \aııCe1f"ri ba;arnı.1 k icin 
e rı' clort ene ı:ııfın ~cncde C. il p nın jctptı!ı ı;ı- de 70 kılometre tu unda demıı- tadır. llepımi!.e kutlu o!sun. Be- ru ta~a\\urunun bi; :ın eVt'tl daha ılf'ıi mtınıtaı..f't\f'ılr ıı'Jır-

;ı g(:
1

taıaran b.irız i lt"r 'eıi ızah etmi;;ıtıı )Olu ve karayollannı ıhtl\a et· ııim burada konuşmam Juzuın 12hakkuk e-ttirilmtsını rıca e- l ııgiııe nıuhtaı;tırlaı. FaL.:ıt on· 

1 ·r. lll'dıği •l• tcbJrı.it Bundan sonra sOz a:cı.n İ:-tan- mektedır. Lımanın hcı.'ıhazır tıa lu mu~du, bılmı)orum Ama ku~ dı)oruz. dedi:er hendıltr!nc bu Mers' K lk'f'f •• 'f h"d' ı ld ıardan ... ıdılı:l;u·ını kar~ıllk, tlı-
'llirıb bu: _mıllet'e~ it,.. B,,uı han Fe- fı~ı takrıben 560 b:n tondan ıba h12ıma fısıldadılar; 11 Bu. arzu) u I nu be-nım .. de onlar kadar at 7.ll ın ve e 1 e muessı a ıse er 0 U 1 Jtrr ınemltketltre \f'rtt ekıf'ri 

r;ıl ~nu toplantısı lek, Kemal Ç: .D.., ~o&lu ~e -\lı ıet o:up taahhude ba •an~n 1 ~ eri umu.mı ~ıeıedır" dedı~eı. ltıraf t'ltığımı sorledım A ır,". ri:opru CRaşı J incirlt) r,:: !ili yolu jand. ·ma \t pol.;, Lıynıf'f, '.alnız errt muka\~nıtf 
,,1 ıırı.e crı nin Zeytınbur- Rııa \rı da ıktdö11 tenk d e- t•mam andıktan sonra 'ımanın edeıım kı ben de doıt senedır \apıJır.,a şehrın .~nad., ı: \lk3- b ku\ eı ta af d "olundakı mu ... trre1' azımlf'rı df'-

.r jLıha\ esinde ter- dcrek c. H. P. ıktıdara =e.dı~ı kabı ı•eti buna ıla\elcn .:{oo b;n ho~Je bır top'.uluğun kar~ısır.da ~ının da I.!ıtanbul kı\L'ln1:-.~ hfç a~lam "' 1• ~aat 10 oldu~u la- S aı ı- -~ dın 1 en ·ıı LJ m~ .. tu Rildir Htr uçu ılr 'lo.!ı.ı.or f'm~ 
'~şkı ~sı toplantı)ı Ba- taktırde )apı arak ısleri belut- tonu zahııe olmak uzetl" 77l0 bın konu.nıamış olmanın hıcıantnt bır fari..ı kalmı~aı.:aio..ır .. \ı .. ı~ar k' \danadan lnciıl K ha'a:;.. biİ atez·~;) e nonııdnun ° oıno per\a;ilmının kahrını çektn 

.,. ct~ınd S k S m'ş·· ·d d ·d B d b k k ti k . • nına kadaı uzanan 12 kıl om et- <..ı uı aı ara:)ın a \e zoı 1 • 
)Qı.ıı, an .a ı ev- ıC .. ıHırp d b d b •. ton artaraı..tı.r. Lınıanda t.ahmıl ~ u~~>OI ~m·ı ~arata>".- cı.zı un, ı~nıbf" ~ndcced 'k~ \a.k~:ıd:ıd•.ırlı~ relık saha ıkı <.;ıralı k ınvon o j .ı~<;a ıl('Tlı}erek .\•aturk he)- 'ıo ... ko\a'nın "aldıııcı ruhunıı 

-,..}tıı lt~Ule;:ıkıb('n ınık.ro· . , . un un an a~,,,a 'e tahlı\e ıs eı ının modern bıı e ı ne s a, a onu~ uı.;umu ~o- mıı. uıa a a ar"ı l)J <ı o 1 . . kelın'n on k d ld F 'akından ıanl\an uc memlf'ktl. 
:"11.iı.l.ar U11.eırem Sarat ,e· Tophane Feııko}~ '' Fatıhte delı:.ekıtde )urutmek lızt're llizum'u rabılırler. Bu~u tak.dır et:nekr ciugu "ıbi bu~li.IE ıu~!~ l..o_,kter ıobu'> \f' trak~or erle do:mu,-, kat ııo tbınle ı.. a <ıdr ge . a- mu ... tPıek sulh \e tmnl\tt bına-
~ı llfatı · ' b' t ı t t ı k ı l -:-; ı · ı ı J 1 ki d on bınlerte kışı yol b0ı.-una dı 1 ° mo 1 ... uı a a muazzam '"' I nın maı.ı)e ka· ırer op an• )ipmış ır. rıhtım te ..... .;; erı \e cıhaz'arı şin1- on <ıra a mı~ ır .• ası ıs er ~r- )ap ıraca aı· ır . 1 . " - b·r halk kU ~ r d •. 'ını 'aratınaı.ta eok ra,dalı hı:r.-lt ~ enıişt' e O 1 d uns in er B \'atan- zılm ştı nonuyu kars lamak u e,,ı ı .. ra n an n.U · 

;ı ı~ ır. Toplıantde dıden taahhude bat!:lanmış bu un ~ e u · 1 
• ü" "; ı Bugı.in Anadolu kı~ı 1 1 11.ı n:ık ıeıt en' az 30 b k h 

1 
- ~atıldı. lnonunun arabadan ırı ınttltr l(orf'bihrltr, ,,,, arkada._,-

..\4 n Xitııın Bezmen Tophanede \apı an sı"a"i top- maktarlır. Lıman tıafı~inın art. daş olarak konu~uvorurn. Cç L~e a:uç 1 Liğunun ne kadar mu- nında ıo 1 nmı 
1
; \'~ "''

3 a a· mC''> ınlımkun olamıvordu Jan laıını şin1dhe )i;adar dP\aın f'ctip 
~ ·lı§ıtıa" _'I'ah:sın Yaııcı bı- ar.tıda .'.\'ııamettın !\az;(. .\9

1 Rı ma:)nle luzum gri:-u ecek ınkişaf de'.redır . 1 ~tanbul melJu;,U 01~~ hım bır mevıu olduğun ı t.•kdır ·ıfukta .... ~raınd'ş ~. · c Jna uc;-a~ı darma le par,., ku\"\C'.tlerı İnonu ~idtn bu\uk haıalardcln \;o. 
~~~tlt l~J>~ış ·dır. :ıa .\tı Kemal Çı in~i!"ochı .• \dıl laı ı kı>ışı amak uzere bır teY~i ,ı.rı .:ıı~a.tıj_'e konu U)ort n1 :\ı· ttmı)or değılım. l.":ıtanbt•I "<'hri danda b r lk ugu ıarn~~ m;.~- 'e ~o açın<'k ·ç n uzun mı.iddtt 1 ıu~ahiliı ter. Halkan paktı mtm· 
~ 'lllcl hı ev et Bakanı Ce· \·aıdar ı. Rıfat Onat ve \le .:ıa p .inı da şimdiden ha-zır"'anmış- ha~e_L terler.se Devlı:L Re.ıoı1 O- muftmadı) en bu~ umekt • ııuJ u., b ta , E" jouı~~ını~ama k~I\ ~'et ;·~- mucadele t'tmek zorunda kıildı- ltketltrinin. ktndi hol(tltrinin 

•ııı·. J r konuşma yapa- .\\nt S-Oztn bııer konu~mı \ap- ıır. Bu t.aktırde 14 büybk 'apu- arak konuşu~t>ruuı. ('su 1,5 mıhona ).akla ... 11, ::t.ıd•r. h lk 1 el " l k !ar ıha••t ır.o"nü po'ı· koı·"o tmni\eti b"kınnnda.n tesebbuı;;u 
b.; ı ~ · ~ · · a ı < ıır uı an1n oı uıı ça · " u 
'4'1kı:ırn, ını;t kı· mı t r Bebekte Kemal Çı ıngi- run rıhlıma ~ana:-.arak tahn11· veı Sa\'ın \at:ında~lar Duo} anın a~nı ıht.,:.acı ııi sed~n pıs·e ine · d 1 b nunun aıa" nrian on mt'ıır k<ı· rle almaları \f' aıalanndald 
~bi ket, YUrtta.şı meske ıon"u, !\Junıs. Tekınaıp· Yt'dıku ı tah l\e"i kabı: olacak 'e yı·tık ka - ' oi..,er şehırlt'rınde J .. ı :.ınt,u '.'an r k~n h Irk 'hnmetk ,"'•h) 1

1"1" b 1 1 dar ltl"l \ebıldi vık ~ nl~ 1 nı:- i\hirli~ini aılhrnıaı;a ko,ulınM-
"lr ılın . ~· . ' ? l •· k ı '! J k . b . k k b 1 1 . • . ' a aıe ·e a ın< t"' u - . • • .. j . il t ası ıçın ça ış- lede • .\lı Rıı.a Tlıre· Hu e\İn ('a pa,ıte,.ı ... mı yon ""na jU se ı~ .\ eın e ·etıınız u~un ıırcı.ı o,. ·u~·u · ı e o ~alar sın1ıl•d(n ıld 11111 ., 11 ,,,,,, d ğ k lı tnokraı Parti roır.tı ıa•.ıyan,ar· ı.uı. dun, anın n1ukaddtratında 
"'" ' •kım ,. 1 1 b kt' b k b · k ı b d k · · ı • " "'" 0 111 O<ına.a · • • k l'a~~·on 

6 
naz ıçe;:ıne- hıt Yalçın, Suut Kenıal \'etkin, e ı ece ır ;,un, sınaı ~ ::stUl ;.ıyu · ır ın ·r ane 'r e~ asma ·?pru ~. Jıll.':1;,~ bas"adı. Pılot bteı tstenıez uı;J la C H p t'lıt·t ta,:)an'ar a 1 ,t'ni \f" nıuhını ufu1..laı aı;ar:\ 

~ ij~t·ınd8 hı~ ~etre kar~ Rauf Dızdar, Sabahat Erdenıır 1 lla)darpa~ada e e a!ınan bu 'al hanıJ,e~l ~alın:ledır. H~r s:ı_- bır uçuncusunun ın ... .._, n:ı ba~ ~1 durr~!.lrmak znıun,l.t k.ddı. ~·a~·nda bır ka)ııaına oldu. tıı. \nkarı.ı nıut~lıı:atı bu hl"_defe 
~~lıı 'ere e\ ~apan sızın: konu;:muş ar \e .:-ıtt-deınokr~tık 1 ın~aatla lstanbu:. Anadolu kı- hada ıstıhsalın~lı. . ar•m~_,.,,tcıdıı hınm~' \aııl ettedır. r~t.~nhu 1 ı~~ Bır !ıııdil uçağı ku,atan halk Zabı·a l\u' ,etler du--un1a h& dotıu nıuhı~ ~ır me_ı haiedıı. 

t!e t>. k-.daıneye karar ve. kanun 1art \e Demokrat Partınır. 1 >ısında modern manası)' e bır lşle bu 1st1hsa11 nıu:ıtcb .l'ı.e nıuş ikı bu)uk kıts.nın eç;~ : l'ı •ırlc ı İnonu) u a mak İiı y.lıdu F.ı .. kıın o alJ Jerek z h clcı:nlciı lııo- 'laı f'~aı Tıto y.:ı •\turlar ol
~~~ 'e bs71~ ekıbı bura- htir1i)et anlayı~ını tenk d e:mış ,ımana ka\uşmuş o·acaktır ~\v- l~rılerımıze ka<lar ul:ı;llı·ma~~z bulunmaktadır. Bu ıkı kıta\ı ka· bu durum kanı ında uça:k- nu .\tali.ırk ftbıde .. Jn n önune ~un derlı:en. hasmalı:ahp .,_,.1:1 
ıİ~tt~rn utun ışlerı 10 ıerdıı S 1 'd b k t .,. laıınıgemektedır.Bunudan1u- a'rı buakaına)ız Bu hafı hıı 1 . 1• .. 1 'k k kadar \Jtü\erek --eld Fdkaı/ket kelime!Prinin çtıee\f'(iın.de 
"'4 ~ "' am· k rıca a ıpaıar o u; u · on .. J • k ,. 1 k. · . an ınem., en non11 1a · .n en - · ... • . 
• tırap 

1 
.. k~}aca ·t~r Ar- SU.le)maniyede Dayahatun o. "'"emı'erın vana~ıp rn;nna ,.,,!'il na a e vasıtalarımıı \a .ıınanla- ·urar.~ak tarıhe )enı bır e.st:ı dhıne m'ki.n verme i iç n .,~ nıerdi,enierden çıkn13 ,. 1 miım kalmaga ıhtl\al'ım11 \ol..lur. 
" u~u gıbı g'?'e- cağının top'antı:ıında Tahsın Ştn ~ı'ığından i 1..ade bır ,eki'de tah rımız saye;,ı~de ).apaeJ~ıı. Bu- ht'dıye etmış olacatız 1 dak ka uçnkta oıurm~ak ~orıı~~ kı.in olmadı O \akıt C. H. p 

1 

Kendisini )akından lanımaJd:nı 
tJtlloııtik lgul, Rıfat Onat, ~[ete Sezer bı- mıl \e tahlıye yapma'arına tıll· gun ko~lumuı. ıhtıyo.ç ~de~ •. r~erı- Bundan ba~ka bu durumunlda k 3 ldı. c;enel ba<:kan jand;ır. :i hır \atanda~ ~eıe ,a;a~a'.< İn· çok _ha1. _du<tftu~ıını~~?· ~l(un 
1 •!tt B amıza da tema reı konuıma yapmı~laıdir. kan \f"tecek 310 metre tulôaJl nın ıstııabındaıı .kuttu mu.? \e bır çok ekonomık teiırlerı de o' ma kU\\etının yardınıı e uçağırı onu)e omuz \erd fnonu o)lun ~aı~..,J\e~ını ç?k Çt\~ıııml7ı v•. 
'rı:1lidakanı. dunya dev 'efada bır rıhtım'a metınu :aha,,1 16 ıefah, bolluk de\.ıtleıııı.n e~ı- nıaktadır, .Alesell kam)onuyial kapıs:ııa }ana tınli:lll tistU çık' !IT'ına ba,.arak lbıdf"nın dtı\~· htı:endı~ımı11 !-.anumı oJ"-rak 

'ttltrer t a ";lürki}e adının ı \'efa ocağının açılı~ da bil- j hın metıe kare' i bu'an 1 ,~ 1 klt'ı ğınde buı.unmakta~ır. UJz.ı k•n1-, mustahsılın ayagına kadar 2'.ıde- bir J pe alınrlı ve on bınl:rt:t' 1 rına tutundu Heykel n .d·b ndf' so) Iİ)t-hıliriz. 
:~t~nL.~ıtını, iz.alı et ı ~~k hır vat~ndaş kutlesının Jştı anbar binaları ·inşaatı da baş' a- f -"'eler hukumetımızın koyıc, u tut rek ~al topla)ıp Istanbutda mus k·~n i :,. ~rarak ilerlenıe e ('a··~ bulunan C. H P. lı!er ~-nönli~ u Ahmet Emin y ALMAN 
~lcfetl-a ... , . . rakı}.e yapı.mış \~ c .. H. P. a- mı~ bu'unmakt•dır. Bu rı!a~ın tuğu~u, hızım ısade bır ıumrt- tehlıkın ı:ıtıfade~ıne anetmek ıs 11 l"çak r.'anından ,thıe kadar Kuca~ a)~;a~ takrıben uc me!-

~:'llrıcy bu saz erının ee da}larından Hu eyın Kandan ts , e an barlar da ıhtiyaca grire te• nın kalkınması u;ın çalı~tığımızı tt~ enlerın halıni du unun, bun- ik" taraflı dızılın"-> \ e takr·bt'ıt ı e 'uAst'A ı~ınd?kı rlu\ aı dan y ı- 1 ld k 1 k 'l 1 _ 
ta bır daha çeke naf dert:erini an;atmı~tır. Bı'i· -;i edi'ebilecektır. \'C bundan ~-ığer toplul.ukların :ar ta Erıuruma, J\on~aya, Ada- 25000 va.;;ıta ı'e 40 bın kişi ~ı~ ·arıya a'dılar \fah~eri ka'aba"" do~ e:rıt~e ~e 1 .ster .ı u e 

b ':ı t)ij hare ((!htj Turel, • .\gop Sarı) an. . ... ıarar gordugunu ~oylu,:.or:ar. na \e)a Sna.~a kadar Q:idıp İbtan ralannlı"tı inOntinün nutkunu lık ·anı bir ka)na~ma halınde er h eı.r t m.ez,.,ını~.~ ,.,. _ 
~ '?~ l> topıantısı Reşıt Öıyazıcı, Orhan Bıra:ıt ko Bundan ba~ka ın;ıasına b.ı.ş .. - Se\21!i \atandao;Iar, çıftçı~e \e bula ma• :etu·n1ektedır!cr. ıs- dinlenlek ü7ere İnOni.ı me\"da ı idi. lnônu 'lkın .\tanırk 3bıde- :u " 1~ada kkalaba ık dab .. a. h; 
"t.~ttar:a Oca. ının ter nuşmuşlardır. dığımıı biı:tik lUrttlımanJ:;.ıı.mlı istih;,al unsurunu teşkıl edene- tanbulda dii\a\ı bır kaç urakl n•da da avr:ca 40 bın ki,."ı .top. "·ne br ;?:ili buketi bıraktı. Son :Rın ... e te ı:ar b·a~tna~n1aJrC•<i as•k ı. 

· ~ .,..lts ğ - ıın bulun mem eke e şamı· IA ı ı · h ı ki b - · . ' ·. · . a._rıf.ima ar u un me) anı ap 
htle1 ftoplantı d d n ılahcıoğlu ve Ferıköyde .. d 1 b'. J 1 eman.aranıuza ıroma a aş 'apurun hımmetıne bırakabı!ırl1ann111ıı Inöıılinun ha\'a ala-ıra mıkıofona ,:!elcrek ".\fe:')n- d 1 .. 
"~tır.,,_ ~Şlıtarıa . a u - Ferı'ko'y top•antısını ı'smaı'• _ .. _ :ıadı \ahdetı ı_çı.~. ~ t~ta~ #u. ı- ka bır kısım haikın zar~~ ı:Or- mijiz'? nından ~Uttık SÖ\I verf"'4ı mev. lı'e.c hitaben şu konu~mayı a ı. no_n.u . .. , 
'l ..... ~tır. n mesdanın "\. mctnının her tuılu ıh~ı)a1;hııl da nıe"i me\ıuubcı.his olabıhr mı':' G' . ·~ . ' ;..; . \' p l'ı b J d il - ..\ıkadaşlar kar-ınızda h.ı 

,.·~v!l tı arada top'an rar açmış Ye Burhan Felek, Te- d k' dılrnek·e \'P , • • _ oıu}orı:;unuz kı da\·anın e- dana karlar olan ~aharla s:ra'a ı · a ma...,a ~~ ~ 1 
. • lunan sı:ııa~ı partıdir Kanuna tf" 

C. tlıe l)tr nterasim a ıl- kin Gunaşar. ~le:iha I'hami San adım_ a ım ,ta .. ıp e ·, c . Asla. E:-.as olanı~ hacmınLn art .hemmıyetint tamami)le takdır ı nan halk otomob·lın ~eçme"-lne •- \ler ... ınlıler. aı·z hem .. erı- cavüz edert>k sukı'.ınet nlııi ıh-
ı; l°dana dı'>ı•e y f, trafık ta.ep eııne e!l ı_ ı b~\Zl.P masıdır. Ben butun ha)atımca etmış durumd3\J'Z ~intdi hu ka· imkan \Crmhor durm"dan t• lenın. R n ya:;:ı\ın. burada :op 

.\ b" ltıe "' n _ _,, a- car, Ratıp Tahir Burak bırer ko \'erecek ıs,ahat ve ın aatı :ran m mlet-ett i. hacmınin artnla· - · .,. · .,. " - , 1 1 h 1 IAJ edi)orsunuz. Hiıknnlttı ,·azi-
''h •. 'ilrtı rasiın•e aç ·mıştır nu}ma yapmı~~ardır. Halıcıoğlun . , k t . b c· e ,.. e ~ dar kU\\etle mudataa ettifum bu ıahurat '~pnor \e mlite<ıd·\ anmı';i o an pJrı· ı <'m ... erı c- !e)e din et edı)orum 
~~ ~ ı toplantısı'· . da da sOz alan hatip:er iktidarı gozden ~za tu -~a;na~:mek~ ui~ SL ,ıçın çalı_şı:ıı~ hU" kım""eyım. da\ ayı .sızleri kandırmak t(;ın mı kurbanla; ke.siyordu. inönü :ıt. 1 m e k~r ... ~ paı·tıl' \alan.~L.sla- Fakaı zabıta ku,\eti bu mu 
:.to"p~·~ll:ı.1 huca ına ba!h tenkıt etmis.erdır. dıkk.at~m1ıle "g~j e. ızı bu Y. Koylu~e. )anı ı.stıh)al_ uns.urun.u !'ioylu)orıım. l{ayır asla Duruntu 1 kıslar arasında kiir~liye c;-ıkarak rımı \'t tara_f,ıı v ... tanda~tarımı auam kalaba:ık kar!'ı!>ında kar-
ı-ı.t;~lttı ede dun saat 10 da Fat'ıh \.e ınşa pr~eıamlarımk t 'b'ı.e te;-kıl eden elenıanlaıa muz.ahır sııe akademik olarak arıettim \'e Cukurova nutkunun b"r:ncisini ,e\'o;:ı ılt> selan1lar l"lil. 
"< tı ta,,, ııas'ar dahılınde me' ıı a. ı,..e o'unma~ı is hacnıinin artmasını ı . , .. d' şı duracak durumda deı,tı'.dı Ba~ 
t idil t- ·tn.ıştır Bu top· Ka1abalık bir ,atandaş top'u· k kt . 

1 

1 h .. sız. eıe saz \Cl'I)Oruıı1 Intıdarda "O.' e ı. Fakat bu nutıık s;ra 1 \rkadJ ... lar. rı,~aı 3 r durmu)ordu. Jnönü 
~~t ~e kuru.u' üye·erin ·utunun iştıriik etli.ti Fatih ~op·ı O)ma a)_ıı.. 

1 
•. 'e ık dl rachatçıt~u('('ı·ar~ \arı~ca- kim bulunur'3a bulunsun a.nıa ıında hoparlör te ileri i.:'eme- Se('·m için koaP mık ürere tekrar ~unları "iO~·edi: 

~"~l>i\! ı,ıernsettin ·GÜner lantı~ında llehmet Soke~ iktıda .Bugun lıman me*vz~labrımızı A>ıJ )a a ar. ekr ,uru zumıf ıc;ın köpril}u ~aptırtacal!:ıı, dığı a:ib' klir .. ıi etTr.fıJla konu· bur~da toplanmh ~ı·unuvoruı ,,_ Eter dt\·am tdeı .. eon:2 
rı. •nı u~· 1 . 

1 
• 1 tun kı\ı'arımıza ş.mı ır prog. genış ı~ ım an arının açı ması· lan d ktaronl d 1 d x- B ıt · · , 

t (o\~ J) .~ erınden ~le rı tenkit etmi~; şçf Ye es:ı.a i • m . -~.sinde müta'Aa edereli.' nı ağlar l\Iemlekette iş hacını Sevı:ili vatanda~ıarım, Ar a. ç:ı ısma ·,,,ın u~ün \'erectf'>intız k:ırırların meımlekette n1uha'tfetın tmnı· 
~ ,~ı.ı~rn:~ Otner Faruk dertlerine tem~s etmiştir. B,1 ~- ıa aı~~~ bulunuyo~uz. Bır ta· artmış m;d;r? Bunun cevabı e\et l\fenlleketinliz jer \er bu,ıık dan nt~.tkun. nıe•nınl te'lbı. et- m~mleket ;dare3inde \'e me-m. ~ette olmadığını. butuıı memle-
~~a ~ilıtoı .. b~rdır. hare söz a'an lsmail .\rar ve e eft asırlarca lıman mefhu- tir Şın1di siz.ere bu duıumu is- eserlerle siıslenmektt?dır Bun- ınek munıkun olamadı. ı :ekct istikbaJ.nde i)i yolları ket~ \e dun)a~a ,1;,,n rderim. 

•lı.h· "" ısard '! ,.h A · · S · R f • Onat ra an · · Tarsu"ta ten,:'r el ·· · d ı R b p · k d ı d h •- "'1r l a .\ e.ı a ını ozen, ı a~ . d ıak iptıdai va;,ıta c.r'a bat etmek üzeıe bir kaç rakam Iar \'arın için ümit \el'l('İ unsur- 1 ! .. .. ı , mr:-.ını ı eril ·ı U• artı ar·a aş arım )Ur ~zmt· 
...... ~. •kelcs .... d o '! ıı T kat• g ı ~onu<· mun an u · -m.ı nonu bıı•adan ·oluna •ıınk" ·kt'd · ı k ı· b d a· D "- · .. · d 

~
.ba?.antı.ı . 1 onun e r. ·' uw er 0 ·1 1 • " · · k d rumunda ka:mış o- \crevım Fiatların tebcddü!U iti-· 1 aı·dır. Bunlaıın ıfad~ ettiği kıy·ı ' · .. · u 1 1 aı'n mt'nı ~ e ın aş tın e ır. emohla"ı reJımın' 
" '-la Fıru T k'l · d ış gorme u · · de\aınla arkasında ı \·uz'erre va ·ı· •· ı ı h· I! ct d ~· h · k b ı k d d · ıe h zan e 1 ' muş.ar ır. ı k" b .. yük teı::..ki"3t limanımı- barı, le 'kı\'mellerde de~işiklik· met nedir·» Ru içınd,,. bu!undu- · . ..a m-c'e e er·n· a e eme 'e U)U ır 1 er rme ay t' ıımış 

>'lh.~ \'ı.ı d necep Bilginer Bal;larbaıı;ında an 1 ı u "' d . · · - sıla o'dıı~u halıif" Ttır!iiu;,takı idrFaı:ında\t7.• tir. 
)ı l~l:ı r akuı b" k 1 b d k' . t d ,\ ı.ı taahhüde bağlanan Ak enıı· er olabılır, onun için ton ola- ğumuz rejimın bır te,trıdır i·a. Cumhur·\~! 81anına geld Bu İr.önııni.ı.n bu ll'öz'eri üzerine h dd 1 t~~·.ıtı fdrr• ırer onuş . Bağ ar aşınt ~ 1 top.a~h 1 a K .. d~ ~tersin \:e inşasına ba-ş.anan rak alı)orum. İthal me'\zuunda ni bir ke'imeyle ıfad" eınıc 1 · rad d '. k. b 

30 
b ·. k' : Ka;. na~nıa "on a ıne ı?t ~ 

·~~~koy Siyac;~ 1 1 dıl Efe, ·Rtıfa t Bnat. l1F1 ahi . •A· Karadeniz.de Samsun l nıanların~ )U muka)ese yapı'~bılJr: tenir ... e mi'Jetimi'Z ı~ l'asına li-ı ıopfanO:ı ttıa İ~ö~ı~ Tar t:~ta ~~ D. p roze•i la'-ıy::nlo:ır ara"·nda nl'ş bu!unuyordu. lialkın b:r 
~ -· ıs ı opıan ısı \·aoğlu. '\e yar ezac. e mı , ml k t için dcgı\ ıa , 1k &ordLiğti kım eleı; Eetirme~ ... · s · honıunu'ar basladı. fnönü. Ka- kı ml, )a )a ~a. ~a ~a "a De· 
:ıı }fitdı - Bugtin s.:ıat lanç Ekrem Özden konu$muc .;;r ~·a nıı me e ·e d b k ' t 1949 }llında ithaliltınıız 1 nü:- İ d' B' . b ;,ı t' sa b',. konu~ına yap·:litan 'on ~ım Gıilek'e drinc-rek mokıat Parti ('(>k yaşa dne hav 

fll ~e llti:öyde rn ·da d ' • kat dunya çapın a 11 er ıyme 1 ) on 2.20 000 ton idi. 1953 l ılı it- e ti'. utu? . 11 ~: '
11

" ne ıca- ra !\1er~ine mii!C'' err·hen \'Ola , • 'Yok.;;~ 'eı.,in1i duymu) or- kırıyordu. Jnonu şun tarı so~ -
• t, bı.ı •ıYası b' e~ n ır. ıfade eden Uman·arınıız olarak halitımıı ise 1630 000 tondur. sınde de mıllı ~Jı. nHr.ı rcıfaha. ~ıkı · 

1 
., d d 

~~ll lorıintı~a i~0t~~~~~ C.M.P. toplantısı bn_~m~zd~k~ kı;a gd~~·~~ı:;~ı~-~;: Aradaki fark b~lkı bir naıarı- :~~ite~~~~ın'iğe ~oğ:c ıle ·le· .. 'If'~indt a~;~k e ı. le~~ Burada gö.-.tPı i yapmak ic· 

.... 'f~Cı, z·tnek·, Genera,J c 'I p d n Dı'kı."ıtaşta hır rr:ıa el~e.kuzedıog··r'ı'araf•anda ı· ~C)e ~ore ale)-hle tefsir o,una· . '\lersinın dış n1ahal!e'erindei •· 1-layır Pa .. am di~e Ct\ap t'\en 1 eı- mt>mleketın hu1uı·unu 
•T" 1.i..il'd ıva K kt. 1 .l. n ~e ça ı~ıı en -c · " b'I k d h 1 d · _ Sevgili vatanda::·ar:m bana h k l k d' . . ~ 

'111l'ti]01Iu hır o~ urk vcısiyası açıkhava top·antısı tert:p rnu·de .\';,ancak lımanını eksilt- ıır. -~nc;ı.· er~. şunu uşu~- kar~ı du~duğunuz SC\'~İ".li:ı teva 'e .c;e ıın ·<'narınc~ ·e~ ıs.nı \erdı. Karsı p~rtilıler konu;;ma· bozm:1k iııt>~orlar 
C t.~ l". er konu~ma ı etmıslir. Saat 14 te b:..ş·arr..ısı İ'" nıeye koymuş \e İskenderun :i- mek laıınt. &elır kı .1953 )Ilı ıl "i ettı~ini görmek,e çJk t>. htı- bekl \en. C. iT. P. l, er. :,;ol bo- nızı bozm:ı.k ıçın taskın~ık )apı- J2ndarma ve poııı~ kııv,e·' dal 

lr, .P. t J cabeden konuşrna:ara, mevdan.n manını ~ taahhude bağ'amı~ bu hal.at jekununun .'~:de )etmı. yar oldum yun.ca d!zılm·şler .eı crınd.~ ~a~ 'orls.r. :-.iı de,·ant E'1'.iin.• ga chılga ka)n·.ran. s~C• :ı;ola ~; 
~ .. ~ . .,.. OpJantıları b 1. i d k' 'd okanan !l':eV >lfll makıne Ye teknık \asıtalar 1.:J . k kk.. " rak ar o.duı:!:u ha de fnonu' u ınoıui konuı;ma ... ına '•)'le de den kc:ı aba ıl:ı nı1ama soknırıf;:. "•t "Ur ı ı ın e ·ı camı e · • ·unujoruz. k'I , kted' B "-" et c epınıze ço · te~e ·ur €''.ı.e- b k' 1 , 1• 1 , · • · .•. k k 1 ... ls Uostrıa. ı·d h"t d nr "-:1at teş·ı eıme.· ır. u YUı.ue - . • e· ı~orar~~. '\1 omf'tre,erC"<" \an1 eıtı: ıa ;ı•~ııı· (,'e·yordu nonu ~un 

'ı>ı4.ıltll 
1
da Otı:ıknı}:e Oc.afı ~ u~ 1 amın a~ sot· ~ SözL 1• Bu teşkı'at lıınan'arının ~anı miş bızim Jarınımııı haı.ırlanıa- Tırn • .. . 'de\'am eden yolun imtıdadınca . •- ~lem'eketin hugi.ınkı.i baş· J:orı .-.öyledı· 

~Pantı}·a bınas.nda il:J.15te b~ş~anabılmı~ ·: uz.ısıra bunları beslt~ecek '~ ke~- mıza )arı)acak olan materye.- Cumhurba~kanı soı1 erıne. hll~·\ ct·zıcn ka1abalık tehrn c;ı;dde lıca nıe~eieleri ie polıtikao,:a, ı1•' ,_ ,·aıanda~lar.ın nelecek ~e 
:. i "t\tan DotPınıştır. lop .an hat:p.,eıd,en ,\hm~. t ?ğ k di tağdı.>e .sahalaıı jçın bırer ık dır. Yoksa 1949 ithaJ:itımıza me\ kın coşkun ''e samımi teza.1ı.:ra·' vt' .;okakların1 da h n("ahınç dol po'ıtlkava bıivUk SJ\a 1 r"1e~e·t'- (' mlerde huıuru bozanlar ma~ 

,. ""lf 1~ evveı ~n Can ~ç- ~ul ve ko.e .0 :maktan. ıfır ~~·.111~ b tısadı kalkınma amı' \C m~rke- zu olan du<lak boyası 2ibi luk:?ı tı arasında on \'ermı~+ır dıırn1u'-tU. ler o:dllg~ 1 ;bı \.alar.Ja,1n ha- Jiıp o'O('ak'ardır. 
~ · (" ;ı.. · P muı1J- ıstedığını sov emıs. Pıo e~oı _._,, ·acak Trabzon lnebo'u A- ctd ' d ···a ı •ı ·ı k b b" 'k · · 1 • ' B · · 
1 ·'\'Utı, '-'hdarda k d"'lh k K • 1 \ ... tik d" eı.tıl'11 tı o · ' ma e.er C.o;I. ır. .ıu ea ı en uyu· yuzer \•n- Inö:"unti~nutkıınulö\le,~~,..,..~ı ,atını\(' n1emlekciın neJ.,nu'si·ı agrı ... maıa· durnta\ır:c·a It:o· 

4l ~l' •t-a ktınu$lna' Y. eln ~~a· 1 u 8
. dem~ t· or .. ·- • ı masra. Zon.ıu'dak. Eıeğ'ı Jınıan İhracat bahsine &elince bura- ~e bağlı teme' taı.;.ının ba1ına o;i Cunıhur:, e1 nlr\rlanıncİa 'ortala ~I ,·akından alakadar "eden bü- nu tekrar sunları tc)j ltd· 

t.ı~\1rı.a_ llıfla ınu::ıy e ... u c coy ~94~~ı.ş ~: 1 hepl·nız ı1ır arı ikmill edilerek hızmete aç.ıl- da hukumetlmız leh ne bü\lİ~ d·:mış burada ~tıı"i \1;:.r1ınıız r1 l·ına olarak 40 b:·n k=c; t·~rdı Fa '"k .. ikt .. ~ariı me"e elt<rdır. •- Yaıık, yazık. çok )az.ık. 
~~IJ. n '1fendere;f"e i~~ hil~;,et mı.i~~d::esi ı~ıncleyıı mış bu'un~yor. Bu orta '.ınıa~.a~ bır artış ka)·dedılm,ış ve İ949 tıı:rrıış ~.e Cumhurba5kanı tene j kar bu meydanda top'anan hal Bu ~:rada ftbide~i !;u~atan mu- ı Hukü.met \'azıff'.;ın' ,:.apmadı .. 

~ rı._; t<irJ'?~azıarta )anyana 1950 ·de hiırrıYet miicld<' <'~tnı rımı~ c.erı.;sıne bu .. kere de Gır~ da ıhracat 970 ~in to'l ıl':er 1953 ta~ına ık harcı koym~ş;ur k•n bir kı mı yakalarında D p aız<ım kalabalık tekr .. r kayna-. Sıya ... ı top1ant.ların emn yeıl 
l >; .. Uk, devıet k ' ' k d • nnettı'· Bıın<ia ıun ımanı tıahhude baRlannlaıı. tt 2 700 000 tona vük~elnıi~tir / Bundan sonra mısafırH•ı V· rozeti ta!<m:ş olanl.ırdı Runlar 1 ınai;a bö..,'adı lla'kın bır kı-..mı kalmadı. :\olemıeket rlo;ı!ru ,:.01

-
'ilıek ·asas!n- ·azan ıtımtı.ı za ,, . 1 katı·m 1 .. oluyor - · b . . . • ~ _ · · . d · b . k ı. la suretıl.J' t d , k l ~··"u Fa- aure ı~ e · ~ · Demek kı eskbınden ç01, t·ıha mı,:.t' ınmış er, vilıer :ı:ır •.ıP .ı kalaba ık arası ne\ ı sa2a "ola ko :\tendcre,ın rt~ın\lerını h3\;n oı ı ela ır. J,.,a et ı ·ararı \rrere,.. 

\ı~ rırıa / e gaze va an aş arın ·u:-.uru · (\,~ · . . ·' lar k t , t · ı · l)ı· . • · · ,. , 1 i d' · 1 ~ 'öıu' Yardım etti .. kat 1950'den sonra da kllru~·ın.ş Baıtın Boğazında bır Jıma~I fazla mal satıloruı \e on_a fOl'e ~ı a. veme, 1$ının lt:ıze ş1ıc;1~Ynrlardı. 'lPt·~ınde. '\da~a kaldıra~ak e. aşa en . .',ı·rs ı·ı .ı • ... 
liası:rı fskı Corum :\li:· olan taı~ik dtizenı de\·am t"iti in~ası da ele a!1!1tl11Ş bu?unm<Ar: bedel:ni alıyoruı, ona gore ceı:- ıakıla_cagt )Cre gelnll~ \e ta51n 'E' r<ıı~u~tan fa.rk 1 C\lan 'ın \e ba1.;.111\ordu: .Kalab .. "-.lll bır Inoııil bundan ~onra -partıli 

~ e I gaza bırakmı- fstanbu ıu olarak 2 ma,·ı~ ~ünH tadır Eıeğ'i i'e l;,tanbul B'l~:1" 1 bımıze daha faıl'.l para gıri~c,ı dıht :-ıalınmasından (i0'1r.~ .~ır du ha\R ,,-ırdı: sınırlPr :amJmcn kı...mı da lnonu nr. Ucınokr.ıt lerın h ma~es·ncle Adana~a ; t 

~tı~ l'.ga ~sandık başında e'ımrzin. ııdeceği arasında bırçokdenizfa~ıal:ııl~alıhracatımıı 970 h!n t.ona.;n.ık.ı. b.~ taş a\nı maha 11 e -irıti.unıu1ı- gerlın·ı bıı'unu)ordıı .. lnönü da Partı rot."1"~".nı t!O'lt~·•rt hs.· :nE'k tizerp ~1er,.ınden hareket 
~ın, t~t ı konuşmasında rey pusulası hıç şuphesız c. :\J 5ahne o an Kefkende halen ~!r bıl 2.700000. tona )uksc 011~~. tur. . , . • . . . h:ı 'fpr~·nt' va.rmadan. ?nre ha~ kırnoıdu O \.dkıt fr,6~·i du u- e•nıi ... ·.r . 
. ~ııu. b darı destek'eme P. pusu:ası o:acaktır. ada limanı inşa edı.nı~ktt·lı!" memlekette ıstıh5:al o nı~bette r.tısafır en hamı! o an ~enli O P l ,er Hak Partılı bır .n~u mun çok nazık oldutı•:111 S:::l:·e- <\dana 673 numaralı \'e t!'i-

rı: ttrnış ve •- 27 Top antıda \'usuf TU.re' "e Ra Bun'ara il.1.veten kıyı ş.?nır:.Crı· artını:;>'~ m.emlekete ? nl,h_~,~~e dönuşte Sa:ıpaı.arı rıh~ınu.1ın ''3 rettıbi :t!·~ \'(' d !!er ikı k:,ırı rek nnidahale ettı· kendeıun p'ikalı kı tak:-ı' ·!~ 
• ?.iın., l"aptınız diyorlar, dırcan Kaflı da bırer konuşma mıı.ın ka:kınmasında bu}ıı;.;: ro - ser\ et gırmış demektır. Bulun pılacağı ~ere ıe1erek durın:ı .. tnr. ele mulıtelıf yerlc-r"nden haf ıf -- Kanuni haklarımrzla ~i- İnönünun b ndı~i jıp ar abacı 
~,1l~dıyorar. Biz. g~ yapınışlardır. teri olan bilyüklü kü~il!~:u. isk'- bunlardan sonra şu netıcıeye var Burası da baştan ba~a ~a~.rai;~ar <;t' yar<ılamı~l~rdı. C. H. P. bay- rasi toplantı ;r.-ıpl\Oıııı. Eur;ıda harap bir h;ı'e ~tlm ctır Bu· 

ıt. k ,n. P. ye ac:1k Bundan b«~ka. c. !<.f. p, dün, ıe:erimız de Karadentz'dc Hopa mak ıaı.ım zelir; şimdi yapılacak la donatı'mış bulunlıyor 111 Rıh- ra~ını ~a~ıyan bazı \'aı;;ıta 1 ar D b.azı ar~.ıda~·ar nem'>ln:~ t Par nun uzerine İnönü 1tm n t-
ı... Ola~'tırar kı. \ta· Kemerbur,aı, Buyükada. Fener dan ba~layarak :\Jn.rmara, Ege iş memlekette nakil vasıta· arını tım inşaatının i'k krıı.ıtı ınC'r~· P Iiler :arafı~_dan ~cı·tarda re~· tı ~·01~tı. takat;tk _eilru'·u. c; !ca:· d len d'l:er bil' araba) a b nmı, 
"l.i acr«' ~ dınıı"ık du- ,e Eyupte de siyasi toplantı'ar \e .~kdenızde cenup h11iurlun:ı1 arttırmak. mallarımıı.ı do~Tudan ~Hn'e şahmerdana konmu~ ve ça rıl ,·or '" "-r>for~rr tehdıt ed·Iı-1 mak ıstı~orlar. );ı\'etlrrı ~e~U" \t hır jıpe dolduruhı:n poı' hl 

r lnonu11Un ıah tcıtıp ctmı.tır. ıa kadö.r 1mtıdal eden l:Utun sa· doğruya alıcının \'aoıııtasına ulas- .k:ılmqı.t r. JOrdu. Cumhurıyet meydan.na acaba" Bıı burada fıkırler.ınırL rncı)<'1> nde A.daııa)a donmıi~t ı.ı.r-. 
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BULMACA 
1 5 G 7 1 

.. .. 

~ dan a 1 
'teli 3 \Ah 4 
x:ı. ,. 6 
• fra. ı 

:ru ar a aŞ111~1 a ı 
11:1 2 Ah ret 3 
lda ' - E b , ıı. ti • • 

ı·ıım 
J~ ~.ll~~ r!\Z \fl'n: 1 

,\~K \11\ 
7 2& ~ ı " 0 Dro,.ram 
•, '!O G ID•Jdın 1'1 
'1 4 H&bel"ft r •• au raporu 
il OD Karn.a .1abah mu:d 1 (PJ, 
il o '"arkı n dans Pl 
il -t~ \' ud ım l çal tıralım. 

G 00 Gün in proı:rnmı ve tapanı•. 

*** 

T~n 5 lr. ııPnfonl. 

21 1\ P.ad o ha:ta ı 

21 O Br IH A "°~ 
00 • ~rbe3t at 

aı Kor
Bt"' ho-

22 15 o e F. lln on crlc.u•ruı 
Pli 

22 4S '-1 S A arı n haber er 
23 00 Proc:am n kapanı). 

1257 
13 00 
13 1 
1331) 
HOO 

O ı rn 

•t:-' r 

14 5 Rarı• rKılar •SO)lry~n. 

Don C'orn•l • P ı. 
l 00 Kapanı .... 

anır• Ah fa ı 

24 00 

15 'ıS 
ıa oo 
16 o 

? el 

Annl?si df!/Or. ki : 
Ç PADIR MAMASI 
• 
iŞTE JIATIRASI 

ben çoçuguma 1Jugune ~aaar 

Çapadan /Ja.;ka ./Jir şey vermedim 

NİSAN . . . 
iKRAMiYESi 

2 5. O . , O L 1 R A D 1 R 
.. ç u E KADAR 

1 O O t 1 R A Y t A 1$TIRAK EDEBlLIRSINtZ. 

ÇEKiLiŞ 30 NiSAN 

'----looG UBANK. 1--·~ 
~ .......................................... ... 

RMAN CIFTLIGi • 
iS'l1A 1VBlll.J· SVT IŞLET1llE sı~niıı 

Pasllll'ize \'C homojenİ7.c süt. tcre)a ı, vo~urt \'e ayranları her hayide 

aııe~ık, 
Etiketi üstüııtleki fi :atlarla 

Satılabilir. 
<Bhilik isti) enler !lıfi.aca3 t cdcbillr'cr!) 
Beşıkh - Sinanpaş.ı l\oprlı su okağ1 

VATAN 
-, ı 

11.A~ Fl\'t\ LARI ! 25.-uasııt m<tktu 
2 acı ve 3 üncü 
ayrıı santimi 4.50 

4 Oncü sa) fa santlmı 3.-
IJnn >a~ fası santimi 2.50 

Mankeme icra. rapu,° 
"11\•Pr fliin'nrı c:antlml 2 !'iO • 

Telefon : 83958 

VATAN 
~üsha~ı 15 Kuruc:tur 

'boıı• ı•raltl 'CCrl: 11•d• Banct• 

.iAre l'.IWe 

s:r .,.1,t ' 110 9.00 
Oo a1lı 12.00 uoo 
Alb arlık 22.l>O '500 
Sıııe'lk 42 00 U.00 

OfKKAf: 
Ju•'eınıu c!SodorUtıı ı-rnlr n 
•aıı!Ar oe3red • o, tdllaıoslıı tade 
olonnı.u t lDlardau weı ııl:ut 

hbcl •ofllmn 

\UO:-.EL~Kl:ıl 
DlKiiA1" 1~E 

Adres cıcğıstırmell: tstenil· 
eliği takdirde 50 t urusluk 
nosta rıulu l!i'İnf'lorılmp~f rica 
olunur 

:.. ................. -------

4-02 

!
, _____ " 

Kiralık Daire 
htanbul Belrd ye i karşı
sında ,\vbcrk apart1m:ı
nında 5 odl, kalor'fer, sı
cak su. ııe1.arcııı dairt. 

• No. 6 ya mllracaat. , " . 
-, Rl~AT 

~~~
1 DIS 

· 1 rniu 
'~ 

Dı~ eri inci ~ibl beyaııatır 

'c çorumektcn korur. 

iÇiN YEMEKTEN ÇEKINDIGINIZ HER 

ARTIK YiYEBiLiRSiNiZ. 

KLOROFilli RADVOLiN 
S iZE BU iMKAN! SAGLAMIŞTIR 

KLOROFiLLi 

ŞEYi 

ı ay btr cD• !t T. c.. - ı~ cın ız~• r ı~ - ' ıtın ı ı ı .. <O• l•· 
llm~4lr1t ruı:a lı~lltr k~llme idil b.tt ıun :?I .. uruı alııı. ır.) 

OOKTORLAR 
l.!1ll. ~~~ 
iJl'VOflU 
4;.ı:na 

:\ ~ 
SU.\DiYJm:E 'J't:I.El'O:\L.IJ -ı' o. 1 

\C. ---

müstak'l b'r ev moblelı H~ a s.\TILIK s.\C,: ı.ı:YJL\1,.\11 -
ınöble~il k rnlıktır. ı Kıı:la111lm1s. t;nkapaııı. lla~dar 

Müracaat: 5260:ı. 1 Kerpı~· sokak i\o. i )e. 

---ı 

#- "IJ\KSİU 'l'İ\' .\1ROSl':\IU S,\1'11.JK fü)\"A .... 

Ku) ruklu \iman p') an oları. ~lıı;m ar· ha ır koltuk'
lar. Alpaka lep • \e Bo'y.ılar. cma) c ıcı> iler. por•elcn ta. 
bak, sfültik. ça~danhklar. çata'. ka ık, bıçak mik1 ofon. o
parlör. anıp'ırik:ıtör. İne.gol \e Vi)ana tıp· •andalyalar. 
demir ve tah•a ma a. Prij der. ha\ uz ve muhtel r c:ıns c ya 
her gl1n Tak iııı \Jııksim Tiy atro•u alon unda «>örülebilir. 

Tc'efon: 43134 

Daktilo Alınacak 
Beylerbey As. Şubesi Bşk. dan 

\liinhal bulunan dakt":o memurluğuna ortaokul mezunu 
,.e a•kerliğ ni vapmış ve daktilo ile ,azmaya mukt('d1r 01 aıı
lar 25.4 954 akşamına ~,adar ı tek' le~in bır d E'kr;e ile u-
be) e mürııeaatlan. <1084 - t ii:i ı 

ALMANYA 

AVUSTURYA 

BELÇ\KA 

FRANSA 

HOLANDA 

\NG\LTERE 

. ,,~ 
11 Nisandan ıtıb~·1ıı 
K L M Yaz tarifeS' . 
lstanbula servistırlll~ 
ki misline çıkar• 'i1 
Türkiyeyi bütün dili!~ 
ya en yakın bir ,,,e ~ 
leket haline getirrt'' 
tedir ••. 

·$) 
• Şahsi ve nazik ser''1 

• Dikkatle hazırJanrıııŞ (. 
fis yemekler. 

ITALYA 
\SKAND\NAVYA 

' • Dotru ve muntaıa~ fİ 
tarmalarla bütün dUJI 

AMERlK• 
ile 

UZAK 
ve 

Y'l hizmet. 
1 

e Lüks ve 4 motorliı uÇI 
lar. 

. . b•' KLM'i seçmentzın " 
bepleridir ... 

I lı . . go~of za at ıçın sty 1 
acentenize mürac00 

ACIK ARTTIRMA iLE 
21 Xisan 195-4 Çarşamba günu saat l4 de • 

~hanta , T('şvikİjC Caddesi ~o. 170, eski Şış'i Sıb?ı c· 
du bınaı;ında bu unan ve aş:ığıda mıifredatı yaı.ı:ı • 
a~·ık arttırma ,urctiylc •a!ılac:ıkt1r. Yaııhane - f\C......

- Sı~ara ına a1arı - \~ na'1 do apar - l.iıvabo ar ,-e 
{'e takımları - Dcnıır kalj o a somyalari) le - ;;;ııte t 

Jandarma Satmalma 
Reisliğinden 

:\liklan Cinsi Tahmin bed~h ili> it1 
-~~~-~~~-~~~---~~~~~--ıııırr••,; Lını Kı·,. ~il 

l ,,.750 
100.000 kilo Sı~ır eti 

7.000 :.iJo Koyun eli 
220.000 00 
:!2.400 00 165° 

1 - Jandarma okul alavının 954 • 955 ihtbacı t 
karıda c•ns Ye mikt:ırlaıiyle •ahmin bedelleri 'e ili> • c 
ları yazılı :.ığır ve koyun e:i kapalı zarf usulü ile • 
nacaktır. 

1
s. 

2 - Eksiltmc~ı 28 Nisan 9J4 cuma giinü saat 6, 
\'ılılyct karşısında bulunan binadaki komisyonurnııZ ıı:ı 
!araktır. Şartname j her gün nıesai caat'erinde ists11 

1 

kara Jandarma saıınalnıa kom is) onları ıle Iıınirde 1~ 
Jandarma Kuınandanlıli,nda ı::örlileb·lir. Ve 12 Jir8 
ınabandığ1 makbuzu mu kabilı nde a1ınabılir. •e 

Bu sığır eti ile kO) un etinin hepsi bir şahsa 1119" 

bileceği glbı ayrı ayı·ı şııhı,la ra da ihale edilebi lr ıJ 
3 - l teki lerin kanuni \ csika arı havi teklif . 0~ 

belli gün ve saatten bir aııt C\ 'elıne kadar konl1S) /J 
kanlıdına vermeleri. < '1102 > _../'. ' • 

1 J 
r ııt H! tııksillcrle son moda mc\ sııJl 
kuma~Jardan ısntarlam:> 

ELBİSE MANTO - TAYYÖRüNU1l~ SALAHADDiN KARAKASL 

- Müessesesinde diktirebilirsiniı. s 
~lahmutpa~a Kapalı çarsı kapm ya~ 

Çalışma Vekaletinden 
Vekalet merkez \'e iller te,kilatıııda ıı~·ık bulunan fil~ 

lar için imtihanla memur alınacaktır. İı;tektilerin: ıı • 
1 - i\Jemurin Kanununun 4. cü maddesınde yat.l 

haiz olmıı ı 
2 - b'iıl; a'kerlik hizm~tini ıfa elmiş bulunması. 
:ı - Ya ı 30 dan fırıla olmaına,;ı, 
4 - Liseden mezun bulıııun:ısı, 
5 - Sağlık durumu ,·azifc ifasına 

te\ :.ik ctmE' ı lazımdır. , 
11 

Prenses Mevhibe Cefôlettin'irı Hôt1ralart 

imtihan :l0.4.9."H Cuma günü saat 15 te Ankara 0 ·#. 
bina~ınd:ı. ı~tanbul ve hmlrdc Çalışma ~liidürlükle~,41: 
lacaktır. Bu cartları haiı olanların 29.4.954 tarihine 

111
, 

1 

kara·da \'ekil'etc, htanbul \'C ltmirdc de Bol;e çatı• 
uk'erinc dılekçc ılc müracaat rlıneleri 

-GECJ. İŞ ZAMA 
oı~u ı 

• 

Ki ••• 
Yazan: SARA ERTUGRUL KORLE 

Saray ha) atının i~)·üzii. adetleri. cjtlcııccli \ '<' 

acı tarafları. Sara~ ela gc<:cn aşk maceraları .... Niha 
\et hayatla karsı kar~ıya. 

Satı~ yeri: inkılap Kitabevi· Ankara cad. lstanbul 

ı, ________ ,_ 

Amerikan Export tines ine. NEW - yOP..~ 
<'9 

'!O :.'isanda llm.1nı- E.X p L o R E R .: rıı ı 
nurda lırklt'nen " I" 

• EW YOHK - BALTl~toR t<: - PHILAD8LırlıY 
BOSTON - NORFOLK vt i\EWPORT ~EWS f; 
ıçin eşyayı ticarıye alarak h:ıreket edecektır. 
!"azla tafs!IAt i~in Galata fa hır han 3 üncü ltB~9,, 
'"h"'.~' ... s;; .... ''"' .,.,;~., .. , •••••• , ~ 

lmhyaz ahibt: "IN.ı\~ KUKLIS . IC 
UmumJ ne riyat 1\1üılürü: Pı1 El.fn VE~~ 

Bo 41aTırla !\Jt.'!l'nl Müdür: 
flJSAN ADA 1511' 

<VA1A~> r.:netPMm ~f' 'hlhurılık 1. ._ ~- -
VATA~ ~1A l BAASI 


