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Ortaköy Peynir Ma)ası Fabrika:___ _I 
-
Dirarbakır' daki hcidise 

ciddi f edbirler alınd 

• • 
ıçın 

" I 4, y . y -

olan Ferit Alpiskender, «Millı · l ~, ik, 
dava olarak ele alınmalıdııf d.~di 

Kavgaya şahit 
partiler üstü bir 

Da hakan Adnan Menderes'hı Saınsunda yapacağı 
koııuşnıaya ehenınıiyet veriliyor 

Pakisf an'la 
Bera~!~i~~miz 1 

Ahmet Emin YALMAN 

Hepıau:r. se(im mıınali.a ııları 
na daldık. lıa ka ışleı ı i 

~ınl'i ııliını bıraktık. Fa'lial bu 
dr,leı arasında bir tane ı ur-ı r kı hıç ıhmale gelmez. vakın 
a lkalara, t' astı munakaşalaı a 
;uı~m gosterir. Bu da Pakı tan 

DIZa a(basına uklaşan an 
1 smaınızdır. 

Anka a 31 - D yarbalmda •• Rususl '.\lubabırlml%dcn l 
Nur Onur'ıın :,aralanma:ıı ha· Seı•t. lll 
dı c 1 ctı afında o gece sa. :ı' 
met ,\ğao.,lunun sofrasında bu 
ıunan Dnarbakır mıllel\ek ı Ka111aan11ı•ası 
Fcrı t A.pı kender'le bug!in r- U 
.,oru tum. Bır buçuk ay e\ \ e· Anı.ııra AJaıı ı 
lıne kadar oı·ada parti miıfct· Ankara 31 - B11~bakan Ad. 
tı olan \C )arın D ıarbakııa ııan Menderes'in 2 i'\ısanda Sam 

\
hareket edecek hulunan f<"cıit suna )apacağı se~·ahate Ankara 
.\ip ~kcndcr had SC)İ eösle j. si)asi mahfıl!cnndc chcmmi)et 
talı ctıı : \erılıncktcdır. Gasbakan ııı Sam· 

- Nuı ı Onur'ıın iıç ) ıldan- sun lımamnın ) apılııcak açılı 
ber kcndılerıyle mucade;c et· ı merasımlnde D. P . nın 4 sene· 
ti~ı lıç a le hakkında bugüne lik icraatı hakkında icnıs mık. 
kadar muhtelif ~·azılar yaz.ıldı yasta açıklamalarda bulunacağı J 
\ e sözler o~ lendi. Partı mü- sôylenmcklcdir Gene bu malı-

< De\ amı Sa: 6 Sil: 1 de) (Dnamı Sa. 5 Sü. 1 de) 

Paki ljlnl:ı kurular;ık beı .ı. 
berlılın b11 m hakımım111lan 
başlıca mana ı: buı dıın~aııın 
~mnl)et aha 1111 Sarka doı;ru 
ıeni&lelınesı \f' Ortaşark den. 
len çok nazik saha ıç n ftir h 
'tikraı· 'e selamet imıll •ima. 
sıdır. 

Bür dun) anın, eulı lfo lı;of 
emperyalıı.ınıne kaı'ltı kol'9ama 
ııı maksadivle nasıl \:unan aıa 
\e YUlOilU)a ııe bir aalafllla 
kurmussık. bunun bır ayıtt Do 
ıu ııl kametinde mndal\.\ &el. 
lnış olac-aktır. F. H ıave, hur 
dun) anın ıldırıcu a brıı lt' 
unudu oldutuna ı•re Ttırk ve 
U. Pakı tan arıı ıadakı nlaş 
ınıcta d nı imlllerıı 1 

< \ K \ \ .\'D \ - Kıbnslı oğ \•enciler ( ıımhıı l'haskanı ( elit 
Ra~ aı ı :uvaret ederek kendisı ne Kıhrısın harıtısını ta~ı.)an 
bir şılt \ermişlerdır. Dığer taıartan Cumhuı başkanı Bayar'ın 
Amerılı:a seyahati ile donıiı;unde istanbul ve Ankara'c1a karşı· 
lanııı filmleri dün saat 17 .30 da Çanka) a•a gôsteı-ilmıstır. 

Etibank' ın afişleri 
propaganda saylld ı 
Yüksele Seçim Kurulu, bu afişlerin indi

rilerek imha edilmesine karar verdi Bu loplantıda Bayır " dantlılerı bulunmuştur 
r~~~~~ 

C. Bayar İş Bankası 
dele elerile Uörüstü 

-.; . 
oMiıı)ana ıhtıaıal ttırıel laı • 
dır. t:run H atı tt'l'rubele den 
Hnra 'l;iirkı)e, d • 1 lıl. mu 
nıınlerın \ilah le olan ıaüna t> 
b~Uerını tanzim eclH Ye a.cak 
'ıcdanıarlı alaka olan mu. 
1'addeı bır mefhumun polUl
kanın berhanıl b r teldıne ka· 
r.•thnlınasının din içın de, po. 
lıtıkanın selamrll için de ıa. 
rarıı olacaiı netıceııiae varmış· 
tır. Pakıstanın da bu 'kanaatte 
olduğunu kı) melli do tumuıun 
D" let Reı 1 muhterem Gulam 
'.\~ubaınnıed, :ınemlekehmızl ,on 
zıyaıeu e na ında en ku\-rellı 
'bıı:_ şekilde irade f'lmi5tır. Buna 
raımeıı Pakıstan Bı,tekili sa. 
'ın Muhammed linın arlı:t 
Benıaı seçinııerındekl nutukla· 
rında harır1anan aalaşma)a dı. 
!1 1~,1~. mahiyet atfetmesini, bız, 
,.o J ıa.a hev 1 • 1 • ~ ecan arı yuıunden 
~!ı~~!' d bir Sİ) asi bati dl) e 

gerek JAt'~yo~ Gerek Asyada. 
... erıaadı. cerek b d 

Yanlıs teJikL"ı 11 e "'1 t'r uyancı,neık 
anla mamua hür dunyıya k:r' 
ı il !rıu bir ı enk verecek yol. 

da oılcrin Pakıstan 'Baıntııı 
\e dlltr devlet adamları tara. 
fından tekrar eılilınemesiai d 
lertı. I• 

B u ı~de bılı en çok uzen ta. 
'Da raf, dost Hındıslanda U)a· 
l•rll .Yanıı~ tt'likkller " endi$e. 

• dır. Bız. Hındi lana; As)a 
=~~lleı ının terakkiye kayu • 
ile\ 

1 \e duına uıunden her 

U,.rı enıpeı~alıımın kalkma ı 
•unda va 1 ler b .. Pi al'ak mueadele-

aaımından «'n k b 
)'ol arkada . a ın r 
Garbi A 1 gcızı~ iP bakı) orıız. 
ı.ı: vnı padı kili e taha" 
•umune kar •
ed,n Dl ~ı :uırlaru devam 

Ul'adelelp . 
ııı;ı lan Uıık l r netıcesınde 
111uddetler Gar~rakk~ devri, btr 
hallndtı kalmı,tın hır inhisarı 
~arp dt\letıeri. 'j,

6 
~mper) alı'it 

lekelerinde dlnJ t tu11 mustem. 
elle nrılmı lard a11suba dört 
taassup \C c:eha:~t Mıksıtları 
lesinde uılert e afyona a • 
eur hailndt' tutrn~~1t0n ı•~•nı 
kun lidtrlıiı altında'· :ıat~r
bu remberi ilk 1 urkıve 

" o arat k rd i ıaman bulun ıarp • 1 ı ı 
ltrindtn renatlır, ıu-~?11ekt't. 

ıd d ·• ... ar ut 
ııe ı O ı;ıra a Gındhı N h 
ve diğer arkadaıııarı • la~i~ 
ıındanlannda bulunuyorlard 
Garp llemı harıl'indeki b:· 
lllemleketle ele laik ve nıoder~ 
\ır sistt'm lrnrulabileceli fikri. 
ili, TıirkıHntn omeği kendıle. 
tine telMn etti. ilk fırsatta ha. 
~ek~te 4'fltlcr 'e Hint iılare ı. 

e ilik ahı~et \eı·me\;; c:e. 

'\ 

Emlak Kredi Bankası umumi 
he\ eti tnplandı 

Ankaı a 31 (A !\.) - T ı kn e 
Emlak Kredi Banka ı ltl'i3 'I· 
h umuml hc~cti bugtin ba~ka 
merktzinde tnplannıısur. ıt'ı.ı:. ı 
ka 1953 ~ı ındakı çalışma'arın· 
dan ı,ıcçen sene) e kı\ asen 
2436000> !ıra fazla l\le (7 mı! 
~on 69 858) liı a sari kar temın 
ctm s bu unmaktadır. 

E ki l\lılharipler Banka ı 
l'mumi He~ eti 

\nkara 31 (A.t-.. - Tıırk \C 

1<:.kı luharın er Banka ı ~lu 
habank' ın 1953 senc~ı hı :ıc-

C.M.P. yoklaması 
4 Nisanda 

C.:\I r ııın adav rnk ama arı 4 
·, anda ~ apılacaktı 
Haber a dığım ı.a goıe Par! 

Grnt Jda e Kurulu Pazarte 
unu .\nkarad top anara ada\· 

;;r uze ındc nıhal karaıı ve e-
celi. 'c eı:ını haz.ır ık arını aoı· 

ncçı r.cektıı. 

C ~I r. ada' ın n uzde 75· 
ı Deunu Sa: i !ô;u: ı d~) 

Karabttk'te haddehane 
temeli törenle atıldı 

işçi paviyonu ve memur evlerinin de temeli atıldı . işletme l'lı"el'ip, ih•iiaı Komite inin ı;on 
toplaııtılanndan biı inden 

~ılm"en ler Bakanı Sıtkı Yırcalı bir konuşma yaptı 

il 
Husıııl :'lluhalılrlınJa 

EROL CLGES 
Bll'1rl7or Mıstr' da bir . 

istişare Konseyi 
Kurulacak 

Karabuk 31 - KaıabW. De· 
mır \e Çe!ık Fabr kasına ıli\e 
olaı·ak ın~a edilecek olan had. 
dehane \e çelikhane tesısıe:inın 

1 
teme ı buıun saat ı ı de l~let. 
meler Bakanı Sıtkı Yırcalı ta. Anadolu \JanP 
rafından tôrcnlc atılmıstır. İlk Kahlıe, 31 - \arı resml El· 
sozlı J<"abrıka l\luduı·iı Orhan cumhurı~ c gaıetesının bugun 
Uçok almış \'e ezcumle funları haber vcrdiğınc gore, tasarlanan 

1 

SÖ) emıştır : 1 tişarc kon:;e~ 1 ihtı al Konse~·ı 
• •- Memleketin demır \C ('e. ile danı$ma saha ında i:şbirıııı 

< Deumı Sa. 5 :Sü. 1 de) !Dt,·amı Sa: 5 Sıı: 3 de) 

Mangal könıürü ybıe 
pahalı satdıyor 

Die.n Bien •·u kale ine paraşutle lntn 1''ransı 7. lak,·iye birlıklt>ri 

Cbı Hbıdiııde siddetll 
~ ~ 

sava~lar ba!iiladı 

Daimi Encümenin 16 kuruşluk narhına rağmen 
kilosu 45 kuruşa kömür satıldığı oluyor 

Şehırdc bır ay C\'\elkine ni.!;-~ 
bet r. hemen her semtte bol mik NAJQ K lk 1 
taıda man::al komlirü bulun· a an » 
r:ıaktadır. Buna mukabil hiçbir 

pcrakendecı. mania! kömtiriınti I Tatbikatı ba<lad 1 30 kuruştan aşaeı satmamakta 'f 
\ e bu Ciat, hazan kalite fal'kl .\n~dohı ~tansı 
ileri süriıleı·ck 45 kul'Usa kadar Ankara, 31 - 1954 ) ı ı içındc 
'liksclll'mektcdır. Bu arada Be. program'anmış • ATO ha\'a sa
ledi~enın \'ugo~lavya'dan getir- vunma denemc'erının en muhim 
teı·ek 18.20 kuruıı fia! D halka !erinden bırlni ıc~kı' eden 
:ıttırdıtiı paket \..onıurlı>ı i de Kalkan h tatbıkıılı haf.lam 

ı:ııe dokunul' dokunmaz. du,·arıarın ı lak sı\'aları 

Gö~ınenler mahallesinin 
yürekler aeıs ı lıali 

Bütün varlıklar1yle beraber, vücutlar1 da çürüyen göç
menlerin hayatta kalabilmeleri çok zor. Geçen pazar gü

nü bu mahalleden 3 cenaze birden çıkfl. 

,.. azctenıizin ur.un bir :raman· -
danberi uıerinde ıı;rarıa 

durduğu Taııııtarla goçmn 
maballeı;i menuu; bqmuharı i 
rimizin son gunlerdeki uç ma. 
kalesi ile tekrar ele alınmıt 
bulunuyor. Taşlıtarıa göçmen 
mahallesi, bizim anlıyUJımıza 
göre; lir.erinde dikkatle, ehem
miyetle durulması liıım ıeırn; 
mesullerinin aranıp bulunma 
sı gereken; son zamanlann en 
uzueu hidiselcrlndt'D birinin 
cereun etligı bir ıı.tırp saha· 
sıdır. Halbuki hiıkuınet. lak. 
dire değer bir anla' ışla: bu a 
ha' ı ıstırapları dindirh:i, dert 
ıeri nulut:u biı ebiı haline 
e UJI ek ıçin barekfle g~mııı: 

(0.umı S~: 5 Sil: t de> 

Başbakan geldi 
'Ba bakan Adnan Mendt'l·eı. 

dun uçakla Ankara· dan ~ehrı· 
mıte ~c mı tır. Ba bakan, ak. 
aın )eme ını ı.ıa:ıetc ba ~aıar

lan) le birlıkte ) emıştu. 
Alman Elcisi 

He)et ekmek fabrika sındı inr.tleme )aparken 

Migros anlaşnıası 
bugün inızalanaeak 

Ankara 31 (Husw;ı) - Baş. 
bakan Adnan Menderes bugun 
I t<1nbura hareketinden ewc 
Alman Bu\ uk Elçiı;ını kabul et· 
mı tır Bu~ uk Elçının, bır halta 
e\ \el nu · .. frımıı olan Alma:ı 
San o ) esinın memleket mızde 
gordlığu hu mı kabulden do&\ 
tc-ekkuı·e ı:eldigı tabının edil· 
mektcd r. 

Ticaret Bakam, kapa/, olan ekmek fabrikası 
için '< Menli rol oymyan mevzuatı 

değiştireceğiz» dedi 
Ekonomı 'e Tıcaret Bakanı ı-:-·----------

hthı Çelıkba~. dun .abah ehrı· ı Çı l'kb ' • l"f 
nuze ge•mış \e saat 10.30 da Zi- , e 1 aş in IS 1 a 
raat Bankası Karakoy ube:.ınde 

1 -o-

Dünya Bankası ile 
yapı an Migros top'anhsında ha- Haberı yalanlandı 
zır bulunmuştur. Dlinkü toplan· ! 
tıda sermaye iştirakı mevzuun- 1 

A 1 1 k k 
da görü,me er yapı mış ve mll· n asmaz 1 yo ka\·c'enln imzası i~i bu &'lnl! 

• ka'mı~t.ır. 
"~•,,,.ta1•11 Pres• j B maksatla bu:ün saat 11 

Wa~hington. 31 - Geçen'er· de ~ıraat Bankasında ııon top· 
de ger~ n mına~ı talep edil.mı~ o. lantı yapı!acak: muka\·e'enin im 
lan Dunya Banka ının Turkıye· zastnı mUtcakıp Mı~os idare be 
dekı tem::ıi'ci i Pıctcr . Lieftlnc~ ) eti seçilecektir. .. 
dün Dunyıı Bankası ıdarccılerı Şımdıye kadar yapılan top'an. 
ı e goru;ımu,ttir. 1 d d' ·1 • t b .. 

Banka darecileri Lieitinck'ın lı ar an e ını en ~n ı ~a .gore: 
1 • • Mıgros ıdare heyctıne Isvıçrclı 

her haı_ıgı ~·~ ~u ak~~ k:.~u~ e~: muteha sıs Senatör Duttwei'er 
memcsı )uzun en r ı~e e ~ ı e Hochstrasser'in de s~ilme-
hadı~e hakkında bır beyanat eri kunetle muhtemeldir. Miı· 

meumı Sa: 5 Su: 3 de> ros idare he)eti 5 ki$iden mü· 
te ekkıl o•acak 'e dığer 3 ü~·e. 
mucsSJsler arasından seçılccek· 
tir. 

Bu Eiınku toplantı~ı müteakıp 
ı IJuanu Sa: "Z Sü: S de) 

Ruı•J11t 1\lubalılrlmlzllea 

Ankara 31 - Kar hadleri hat 
lrındaki son kararnamenin dıin 
1eni bır karamamtı ile mer'ı. 
) etten kaldırılı~ı şehrımiıde bı
ıı yakıştırma 'e U)durma ha. 
herlcrin çıkma ına sebep otmuş, 
Çelıkbas'ın istıfa etti~i ~~yi-:11 
çıkını tır. Salahi~etli bir ısahsı• 
\Cl. bu &i)iaları kat'i bır ifad~ 
ıle lckz.ıp etmış \e :o)lc demiı· 
ür: 

a- Son !ptal kararı d::ı evvel. 
ki karar ıibı Bakanlar KurJlu 
tarafından alınmıştır 'e Fethi 
Çelıkbas'a ratmen ıııU!JllJmı~ 
tır. N tekim dünku ka.;ırı.ı ;.. 
hnma ını muteakıp Fethi Ç•lık· 
baş'ın Mıgro le$kı'lti:,.e nıe ıul 
olmak üzere istanbul'a ~ıdı i de 
bu l'I\ a) etlerın fııll Ve kat't 
tıkzibı mahi~ etlndedır.• 

sak ~tini rdilrr. llindı tın 
ıı. • 

, l 'Dl uran '.\tu luınan 
'b a an :ı. 1 tam bır \ ic dan 
taıırrıvftf ''mu avue 'akın va. 
)ij~aşlık hakları temın elli. Rıı 
' en l'Oehru. 1952 eçimlenn 
~ liddttli mukl\ emellere ma. 

kaldı 'e Mecu t taaHup 
<De,ımı ı: '7 u: 2 •t> 

Dien Bien Fu kalesir.irı giriş yerlerinde çok 
şiddetli çarpışmalar oluyor 

A •socb ı .. d r"~~ 

Hano . 31 - Baı erce komU· ı r!~ gıriştıgı ıkinci top'u taarruz. 
n t Vıctmınh a kcrı bu.,un Dı dur. Ka eyı aylardan beri mü· 
en Bıen Phu kalcsını çevre esen dafaa eden FrallSlı komutanlı· 
ıstihkam arından fırlayarak şıd ğından ven en malfımata gore, 
rl.et i bır hucuma ka kmışlardır. Frans z Bir ıği ku\' etleri 6 te. 
Bu, du~manın son 24 saat ltın· <Deunıı Sa: 7 Sıi: 1 d~) 

r.~ğbet ı:ormemekıec.ır. Yugo • bu unmaktadır. 
la-.: menşelı man .. al komu leı ı· Bu 6 gıinlı 1' tatbıkala ıstırak DUHAllEL'iri KO:SFEKASSI -
nın hararet Hnmının çok du- eden mı ı kumandanlar bu sa- Fransız romaneısı Georıe Du. 
şuk olması bu rağbctsiı.liğin baş hah esas harekatı Atina, Malta, hamel dün uaı 17 de istanbul 
hca sebebidir. Daimi Encume· Ankara ve Roma etrafında temer Unive.1'6itesi konfenns salonun 
nin manı;al kömürü narhı olan küz ettirmi.!erdfr. da bir konferans vemıi Ur. Kül 
16 kuruş da hllen yurürlükte· Dli:;man 1.-ııvvetlerı Yuıunis· tür ve medenhet me\'DIU t131. 
dir. Buna raimen Belediye, kö- tan. Ita'l • Turkiye \e Maıta. )ıtn konferansı hu)İlll bir dinle l 

(De\·amı Sa: 5 Sü: 2 de) lDe\ ;ımı Sa. S Su. 1 de) 3ici kütlesi ilıi Ue talı.ip etmı,Ur. •Az acı. 

"' 
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: 111 
1)undan ön- r·---------
~~::~:: 1 Doç. Dı•. ~:;;~,-.-E-,-.,-,-,-a-ı-ı--ı, 
yete !eçmen 
!er ve parti!! -------------------------' 

ler tıra!ından işlenmesi mel· 
buz olan ıuçiarı belirtmiştik. 
BugünkJ yazlmul3 5cçirn i;oll.!' 
riy:e g0rev1endirı'rniş olanların 
lş"iyebl'ecek"c:i •uçlan izah e
deceğiz: 

Şimdi bu i10ci zfimreye gi
ren ıuç arı birer birer i:'.ÖZ 

den geçirelim. 

1 - Kiı:ük nakli i lrrini yapma 
mak suçu (m. U6); 

26 ncı maddeye göre. başka 
kütüğe nakli halinde muh

tarlara terettüp eden vazife· 
]erin yerine getir memesinin 
müeyyide.si olan bu suçun un
surları ıuntardır: ı) naklcdile. 
ttk prua nakil belgesi verme· 
mek; b) klltilkte değiıiklik 
yapmamak; c) Dc•işiklik yap
makla beraber, bu değişikliği 
kütüğün muhafaza oıundu~u nil 
!us müdilr ve memurluld3r1na 
bildirmemek. Şur..,ı şayanı 
dikkatW- ki, bu suçtan dolayı 
ya!nız muhtarlar cel3landırı-
1ır, ane:ık muhtann bu Cii'ine 
baş'ka bir şahıs • bi:farı onu 
azmettirmek veya teşvik et· 

mek suretiyle - J'lıürAk, etmi' 
o'sa, iştirak hakkındaki hil 
kümlere te\iikan onllll da ce
za1adın~ması iktiza eder. Bun
dan başka bu snç kabahat nev 
inden olduğu cihetle, failin 
kasten hareket eıt :inin sab:t 
o!ması lhım ge:mn:. sırf bu ha 
reketleri ve vazifeleri yerine 
getirmemek kAfıdlr. 

2) - Kiitüktere ,., yoklamaya 
d:ıir SU(J:>r (m. 117): 

B" suçun u:ısurları şunlardır: 
a) Bel' mUddet içinde ve 

şekll'erine uygun olarak seç
men klitllk veya liste'.crinı tan 
2im etmemek, bl seçııen yok· 
lamasını yapmamak. c) Seç· 
men ki.ittik Iiste1erln1 asma
ınak, d) kiltük, liste ve yokla
ma ara müteallik evrak ve ve· 
•!kalan gere~! gibi muh !aza 
etmemek •• Şurasını işaret e
delim kJ, bir ciırlim o an bu fi 
ilin ceıatandırı;m:ot ı ı f .. 
llde kasdın bulunma ı lktiıa 
ederse de, m•ddrnın !kine, f k 
rası m1JC.1'>ınce fal de sadcr 
taksir bu ması halinde de 
ccz.a verıı._•, ancak !aıı .n gore
ceği ceza indirilir. 

3) - Kütukleri kanun daire .. 
sinde tutmamak sutu (m. 148) 

Bu fiilin de unsurları ıun 
!arı'. r: a) Scomcn kUtük 

ve rstelerı le v nlnıak hakkın 
haiz olmıyan bir seçmeni bu· 
raya )azmak, b) Yazıomak 
hakkını hai:ı o~ n bir kimseyi 
yazmamak: c) yazı1 -n. .. ıt ha.kkı
nı haiz olup ta yazıimış olan 
bir klmseyı sılmek. dJSilinme 
mest gereken bir kJm eyi sil· 
mek. _ Ancak bu fiill<'r 'örev. 
ll olan phıs ar tarafından bi· 
lerek, yAni yazılan yahut si
linm<'yen kimsenin yazılmak 
hakkını haiz olmadığına yahut 
yazılmayan yahut silinen şah
sın yazılmak hak1nnı haiz bu
lunduğuna \ikıf olarak, yapıl 
mışsa fail ceıa1andırıldığr gı
bi. 148 inci maddenin son fık
rasındaki sarahat icabı, taksir· 
le fs 1 endiği t k fııde de. dana 
hafif bir ceza ile olmakla be
raber, yine fail ceza görtır. 

() - Kütüğe !ıi~kin 
(nı. 149): 

suçlar 

B' !ıil de muhtelif ıekiflerde 
i1ıenebi1ir, yalnız mu$te. 

rek unsuru faı n seçim iş'e· 
riyle görev.cnrliri mJş bir kim 
se olmasıdır. Bu suçun ıekt ıe 
ri şunlardır. a> Klltlik veya 
listelerde sahtekArlık: ki ya 
yeni baştan ı:ı.hte kOtMc: veva 
1i.ste tanzim etmek. yahut sa 
hib kütük veya listelere uh 
te i 1 ~veler yapmak. bun'arı 
tahrif etmek; bl Külük >eya 
liste"eri bozmak (yani ok.._.,. 
ma:ı bir hale getirmek), c:al· 
mak veya yok etmek <roini 
m:1ddi mevcudiyetleTini orta
dan kaldırmak), c) KülUk veya 
1istelere müteallik veslka'arı 
ça1 mak, bozmak, yok etmek 
veya tahrif etmek. - ?tlanevt 
unsur kasttan ibarettir. Fii'l"t 
kayıtsıı.!ık!a i''enmesi hallnde 
fail ccıaJandırılam:ız. 

5) - ~e('nıen kartınıl:ı sahtf'
kirltk yapmak vr,·a sahibine 
vermemek (m. ı:;Ol: 

Bu suç ya sahte seçmen kar
t1 tanzim etmek. yahut bu 

kartları sahiplerine vermemPk 
suretiy~e işlcnebi!ir. Suçun i· 
kinci ha:indP, failin, kartı ken 
dlsinden isteyenin onun meş. 
ru sahibi olduğunu b!'mesi ik 
tiza eder. Şavet kartı v~reC'ek 
olan şahıs, kartı jsteyenın s~
bip olmadığından şllphe edı
yor ve onun irin Kart v~e 
ten kaçınıyorsa, suç işlemış o 
m:ız.. Bunun1a berabl'r. kartı 
isteyen hllvlyetint ve kart·n sa 
h!bi olduğunu şilnheye mahal 
bırakmr)'acak ves ":9.1arıa orta .. 

ya koymuşsa, bundan 
kartı vermekten imtina 
bu suça vücut verir. 

~onra 

etmek 

6) - Vazifeıe gelmemek 
but göre\l terketmrk 
lil>: 

ya
m. 

yalnız kurul mensup'.arı ta· 
rafından işler.ebilen bu 1iı.J 

ça göre, bir kurula seçi'.dik~en 
sonra vazifeye ge:memek, ya
hut gelip te vazifeyi terket
mek bu maddede gösteri'.en 
ceıa ile cez:ı!andırılmayı mu
ciptir. Ancak hak:ı bir sebe
bin buhı.ıııması ha iade faile ce 
za veri:emez. Hukuken veya 
örten caiz say1lan her sebep, 
hak'ıdır. Bu lUbarla sadece 
mücbir sebepler ha:inde değil, 
fakat bun'.ar dışında kalıp ta 
hukuken veya örfen vazife ba 
şına gelmemeyi yahut vazifeyi 
terketmeri haklı gösteren se
bep:er de ceza'andırılabi1meye 
mAnidir. :\Ieseıa kurul m nsu
bunun karısının veya çocuğu
nun ini hastalığı, mücbir bir 
sebtp o:mamak1a beraber. hak 
Iı bir sebep teıAkki edi'.cbilir. 

7) - S•çim işlerini bozmak 
(m.152): 

Bıı maddeye gore, uçme1. 
kutilkler ı, ıuıa.y ,ıstelerı-

n. seçıme aıt k!ılıt ve paket· 
•r:·ı \e oy pu talannı, oy san
dık arını ,.e zarilarını, maddi 
\'C mali va ıtıları 1a.man~ntla 
yerıne gQndcrmemek ·ahut 
gondcrı1mes1ne mAni o~mak 
suç tcşkı" eder. Maddi u •ur 
Cı:ond•rmcnıek) veya (mani 
olmak) ton ıbaret buiundııtuna 
göre. bu fiillere teşebbüs milm 
kUndür. Şurasını işaret ede
lim ki, bu fiiller görev ilerden 
başka ph11Jar tarafından da 
işlenebilir (m. 153/2). 

Grace ayağa kalktı • PekAll 
Yarbay Queeg. dedi. Qııee~ 
de ayata kalkınca •Otur, otur" 
dedi. Duvardaki ra!a giderek. 
r.ıahatı tngillz tütUn kutusun
dan tütün alarak piposunu dol 
durdu. Pipoyu kalın bir kibri 
le yakarken merakla Caine'in 
kaptanına baktı. Queeı:: hA 1A 
avucundaki hayali bi'yalarla 
oynuyordu. 

Piposundan nefec; (ekerken 
•Kaptan Querg, dedi •CUrUk 
yedl"k h3latına puff _l{P1İncP 
puff puf!. . Ne kadar dönUı 
yan1vordunu11• 

Queeg ba,ını yana e~dl. Al
bava !'Üphe ile bakh • Dotnı 
i!rtikamette gidiyordum Bur
na! do~ dilmen Ü7.erinde ~it 
ti~imi1i gö•terir ... • dodi. 

Grace verin" oturarak ·Onu 
drmPk iıııtemivorum. Kar tiP1"r 
cl' döndUnU1.. 20 derP<"P mi" 60 
dPTE"ce mi Rota mı deği,tiriyor 
dunu1 180 dE"rece ... 

rainP kaptanı jııı.kemlPnln knt 
1.-ırını iki e1f ile kavradı • Ka 
,•ıthıra hakm:tlc l~:r.ım. P:ık~t 
dönUııı. rlt>rrcesinin bu mrııı.eır 

i'.r n~Akacı:ını. .. • 
• K:lptan tam hir 

7.IP yedek halatını 

mi?• 

dairP (1· 
kestin17. 

Queeg'ln eeneı::f dtt~H1. :\~ıı 
hir kac dt'fa arıtın k11rnındı ve 
nfh:."et ,ı 1 r:'lk fakat kı7gın hir 
tonla. hafif kekellyerek oAJbay 
Grace bl1tiln ıı;av!!l'ar1ma rıf· 
men hu ııı:uaıın hrnl tı:•ôıt&nnn 

VATAN 

Deniz 

ve bunu ~ahst bir trakaret te
IAkki etti~imi bildirmek zorun 
dayım dedi. 

Grace'in sert ifade~i dejtlşti. 
Que-eg'in yü1üne b<ıkmadan de 
vam <"tti: .Hakaret ka~di yok 
tu kaptan. Ba7.ı ~ualler sormak 
cevap 1 andırmaktan daha nahn.; 
tur Bu 15 o'du mu, 0 1 madı 

mı"" 
Gr:ıce dikkatle Qu<'C'"<' h:ık 

tı •Kaptan. ııı.l1P j!eminin!e 
mUfııı.it in'lan 1 arın bulundu1!u
nu hi'dirmek zorundayım. Bu 
t::ı\'İ:l\'1 bu sabah burada du,• 
rluk .. Ben nadiren drdikndu,·a 
lcn·mpt \'rririm. F:ık: t :\n,:r'ı 1 

dr d11vrnu5. Onu ciddi o'arak 
Pndt;;e\'t' dü!'Uren dltrr hazı 
h~diselE'riniz mu\·acehesirıde bC' 
nl ııı.i1i t:Or!?u~·a c;ekmeyr me
mur f'tti. Fakat. her haldf'. 
hir Bahrh•e ıı;uba}'t olarak. ~izin 
~Ö7.'erini1c inanabilirim." 

,;\miralın beni ne crnhe· 
den kahahat·t bn'dn~ıınu iitre 
nthl1ir mirim erend 1m"n 

• ~h. btrinci yola cıkı 1nrta 
<":amnra ~ap~andın .. bu tabil 
ht"rkt!'İn baııı.ına ~tle'bilir. fa. 
·at f"'M.-e 1a kara,•a oturma n.· 

Denizcilik HAVA -"'"4..: 
VAZİYETİ·~ 

1 B. Apaydın' ın 
Dünkü radyo 

kan ıtınf'a yantırı , n rıh: ;n1 ,.e 
antrrpo:ara i"Avett"n Drni1rihk 
R'1nka;;ı taraı ·rrl:ı:n vantırı cak 
kHım"..r hakkındı Rııl\:an'ıkla ta 
ın:ı~ ('!nıek iizerr o\nkara~·a ı! ·
mis ol3n Liman i<etmcu;j '.\HT
dürü, i!r ~·archnıt•ıq vr ha~ hıı-1 
kuk mtiııı~viri dün şehri-nize dön
mii.;:Jerdir. 

Ni~a nta<ı orta oloılunda 

Yesi1ov nljnü 

()t;ııJ kol h:ıc 1 • •nı Sıız..,n Kar~ 

aı;;·an'ın ,.e Oi • kol n,·p',.rinin 
"a'ıc:.,,;ı1:ır· :lf' h:ı7ır'anan \'ecfı. 
"Y ıziinü !1-'~1t 10 ciı rı:ını'mıc:. hıı 
nıünaıı;et-,.qp '''1nt' .. n trın'ıınt•;1:l 

·ye~i:cıv Genrli'ıt ı:ıııh('oıi ld"ri r. 
1: aıı1 T·ırsrııt \vah~l\ ... nrıi'rltı tc. 
ld dih-:mrın .. 'JI. ~·"" ~ııyplrri ı "'"' -

zttund11 bir konııoıma vann1ı~tır 

DOGUM 
Ga rt.f'ml ,.t,rt '" •arı '""' ha\'aU · 

muhabirim~/ V!i 1cte1 · :ı, Kollarlı:.1ıc: · ı 
ın bir kız cocııtu dtınyRva ırım:. -
Ur Atlrıf' Vf' hab11.~1nı tf'hrlk ~f'r_ 1 
.... .,....., ,...,,.., ö-- · ,,.,_ r rıı·~rll'. , 

BÜYÜKADA'da 

AKAS YA O TELi 

ve LOKANTASI 

Kuru gürültü 
Lübnan ·da bir kısım öğ· 

rencilrr Tiirki~·e ~ Pıildstan 

ı>aktı aleyhin<H= nümayi~ler .. 
dl' bulundular. Lübnan hü· 
kUmeti nünıa~·is(ilere karşı 

bir takıın ttdlıirler almayı 

lüzuntlu ıördıi. İyi komşuluk 
tla bunu gerf'ktirir. Türkb·e' 
nin. Lübnan'Ia ahı> ,·errmi· 
'('Ccği hic:hir ~ry :ııoktur. 
Uö~·Je olrlugun<ı qür(', Ttir
ki~:e'nin krıHli ~ü' tnli~i ha
kımından akdine lüzu111 P'Ör
diığü bir pakt rtrafında. koın 
~u nırınlckrtlcrde niin1a}'is
ler ~-;lpılnııı-.. ıuırı nı:ina_ ı 

'ok'ur. 
Şinıdi dr ögr('niyoruz ki 

l,Ubnan Ba')\-ekili Parl.1-
nırntoda. nıiına' is~il<'r halo
kıncla ahn:ın trdbirleırlC'n 

bahsedrrkf'n bırclrnbire ~OS· 
~alist Parti'>İ Ba .. kanının hü· 
('Unıuna miİrU7. kalmı<;tır. 

Parti Ba~kanı önte. Onıinılc 
bııJunan su bardaıtını nas. 
\ ekile fırlatnıış, sonra dJ 
rırlı.yarak ona 'umrukla hii
runı rtıni.~tlr. Karsıhk!ı 'uın 
rukla"n1a öteki n1illf'!V!'kille. 
ri tarafından ~atı~tırılıuıstır. 

Gerrk ö3renci nüınayişte· 

rinin. gtrrk Sosyalist Partisi 
B ı ;kanının Baş\-ekile taar
ruzunun sebcn \'P mensei bi· 
:rin1 asla nırrhulumüz değil .. 
dir. 

Sebf'p şudur: Türki)-'e .. 
P&ikictan paktı, :'ılocıko\.-a'da. 

kileri ~inirlendirmek.~edir. 

N'ilekiın bu husu .. ta gerek 
bize, ~rrek Piİkistan'a ,.l'ri
lf'n Rus notaları, bu sinirlen
ntenin hirer neticesidir. va
kıa J\to .. ko,·a 7İntamdar1arı

nın Türk.he .. Pitki~tan pak
tına ,_inirlcnnttll'ri için ınan· 
tlki hiçbir sehep )oktur 
ama inir boıukluğu mantığı 
da za)·ıflahr. İste, komsu
ınuz Liibnan'daki nüma)iŞ

lerin st"bl'bi budur. 
:\len')e ise ~udur: 'losko

,.a notalarının tesirsiz kaldı
ğını gören l.llbnan'h kıııllar, 
aralarında JıPrhalde kendi
lrri gibiltt rle bulunan öğ. 
rrncilrri kı<:kırtarak bir ta
kım e-östrrilere si.irüklt"mek
tedirlt>r. nu tafillf'r zannet
mf'kfrdirltr ki Türki~ e. si
'.\·asi hareket tanını kont!)U· 
!ardaki bir takıın nüınayis
lere e.IJre a'.\arlar, Sos~alist 
Partisi Raı.;kanının Ba'i\ eki. 
le ttta\ütll de ~~ nı ı.ızıl 
tahriklerin baı;.ka bir safha
sıdır. 

Türkbe iç \(' rtış siyaseti
n i kr1111i gii\.rnliğini saglı'.\·a. 
tak tarıda '.\Ürütıntkte ta
manıb-·lr strbesttir. ,-e bU 
'erbestliğini ho11n,.&.a yel
ff'nnıeğr kiın,rnin hakkı 
)'oktur. l\.111Jların tahrikleri. 
ne kapılnıak, h"r :ıaınan do t 
gerinınrk btrdieiıni:ı konı. 
şularını11a 1arardan ba. ka 
hiebir c;ey trnıin etme1. Bu
nu böyle bilmekte, bii)-ük 
fa~ da ,·ardır. 

Sadun G. <;AVCI 

O'li ıu:ı.im:n.ı: 
Bir Rus askeri daha Ba

h,.'1 "'•~ınmt!li ... 
İmk:in bulsalar, het'Si 51· 

gınacakla:r! ... 
THUSERT 

r-TA'<Vİl'tl -ı 
1 '\"IU'\" 19H 

PERSE\IBE 
\ y 1-Gf'\" 30-K.\SDl H5 
Rl '1İ 1370 - '1 \RT 19 
IllCRl 1373 - RECEP 27 

\·a~atl F1ani 
S\B.\H 05.43 11.10 
ÖG!.E 12 18 05 45 
JKİ'liDI ı;;.52 0920 
AKSA\! 18 34 12 00 
YATS! 20.Q7 01.33 
İ\IS \K 04.04 09.31 

-PENiZDE · l~SYAN 
vazife\·c ta~·in ederı:e rlaha 
ınemnun o'ur:)Un değlt mi" 

Queeı.? ağ1~nın bir tarafı ile 
gi.ı\üm'i:ıedi · Hürmet!e arz('tnıe 
!iyim ki bu sual<". Amiral ite 
dahil o·mak Ü7.ere kimse cevap 
\·erınek istemez .• 

1 
11.;cı/j~'HellMA.N WOVK 

.,... ?O-
c~ .. A.K.VAltlJAll 

porunu vermekten kaç:ıtdın, 
verince de, şişirme bir rapor 
\'erdin. Sonra dün J?önderdi~n 
o mC'sa.i ne idi? • Aman A'la
hım hedefi karbcttim. Liııfrn 
komutanlık. ,;iz !'ih·le,.; ·• t:C' 

yapayım ııı.imdi., Bu Amira:ı 

ıh·anad:ln rıkardı. lledrfi kar 
betmene de2i1. hir drniz rrinin 
bile verebi:ecr4i bir kararr ve. 
rc>mrmiıı; o'.mana kı1<lı! E·•er 
bir komutan. karar vrreme7. 
ve karar'arınln me~·rılivetin 1 

deruhte cdemczsC' başka ne 
vapar?ıt 

' Quee~'in vukarı d11rl~f'11 '1"1' 

dı '"" mC'kanık hi ~uHimc:PmP 
i 1r cti~leri J!özüktii. f7nini7.lr 
l'rendim. \'azh·eti t:ırttım ve 
kararımı Yerdim. ~onra, herle
fin hedP'ini \'C' h11ck-:ı Cf"\'}Pri 
dilc:.iinerek. meoıelPvı daha vük 
~ek makama danıc:mava k:Jrar 
\'erdim Karaya oturma r:roo
runa ıte'ince. onu aı·atm:ık i1'
temcıdim, efrndlm. ~ııdercı h:ı
sit hir mt>;e'.e il<' vükc.rlc rıı~
kamı jc;:_eal ettnf'rn('k jc;:tı-rtiııı. 

-\n'adı~ımıza t!Öre c.lmdi de 
beni. bu me,·zuda. vnkııı.ek ma
kamı r;ıhatsız ptti~i...,. "'""'T 

hı mevıuda da etmcdıfim için 
azar!ıyorsunu7.. Bütün sayıı'.a

rımla . .\mira!in hangi siya!'etı 

tercih ettiğini Jçık'.aması lü1.u 
muna işaret <'derim .• \'Uıündc 
bir zaff"r ifadr i belirmişti. 

llarek.1.t subavı pnrn1ak1 1rı 
i'e beva1 ıı;:tC"'arını taradı •Kan 
tan drdi ilakikatrn hu ikis 
aras nrla hiç bir fark ı;::örn1üror 
._un ız"• 

•,\çık nlarak iki '·aziyet ara 
ıttnda fark var aına nren-.in 
it l-,ariy!r ikist~rle evn; iki._i de 
yiik~ek makarna danı!'m:::ık m(I'. 
"e-('ı.;J. F':ıl<at rlrrliı:'!in ~ihi rfrn 
dim hiit\in olan arın m,.c;·ıı"i
~·eı ni t lT\;ımİ\"f' Orrııh•p r'nır 

~·e ıı"unrlı a'ilı:r!ri mahkC'tlle o' 
c.:ı hilr. hazırım .• 

Kım"" :ıskf'ri mahkrmeil"rı 
hahtrtme<li• GrAre. bac;:.•nı İİ· 
züntii ve bıkkınlıkla sa11adı. Ou 
ee!?'r ot11rma;;1nı iıı~rPt e.'.IP. 
rek kpnrliııı.j 3\·ı~:ı k~!ktı YP 

kiiriilı: könrih·li bir kar rlrf.ı 
adınıladı hllnıı yanarken ~,.. 
ha\·tıda ası'ı ka 1an bir ·ı~ın 
duman c;avurdu. maıı;anın y!lnı
na ırtrrek ilzf'rlne yarım otur. 
l'!ıı .• n~rı'!'I ha\' '".,rh~,. C"lnPı>". 

sana bir ka~ tane do doğru su
al :,oraca~ım. Bun:arın heo~i 
burada ka·acak - tabii sen öy .. 
le istersen. Fakat buna muka
bil senin de dosdoe;ru re\'ıın 
\'l"rmf'ni ısterim• Qut'e~in 2'Ö7 
terinin içine dn;;tanr fakat şüp 
hr:i bir şrki~de baktı. 

C'ainc'in kanta.nı .sı:ii1iim<,Pcti 
fakat eii1leri donu'<: ve ifıt<lr~ 
~izdi ·F.fendim. hiitiin bu mii-

k:ıt boyunca doı::On'1rıı revap 
,.P.rmeve ralıı::tım ,.e emin o'a
hi'irslniı ki simrlicl,.ıı ıı;onr:ı ıia 
rlntrıı ""''80 vermekten c:ekin
mb·ı:>ce~im IJ 

Ppk;l1ı1 Bir "('mirin. c;..,, 
diki lıa'i ile. ~·5ni ..-;imctiki f'l'!:İ· 
tim dırrıımu ve a-.t·arının sim
diki hali i1e savaş ,·aıifesi ya
pahi1ir mi? 

•Efendim. kımc;e rvet '·eva 
ha,·ırla revap verirken iı:tikb::ı' 
hakkıncta bu hıı;;usta kf'hanpf
tP hulunma1. Fakat elimcteki 
mııhdut imkAn 1:1r'a, alac~~ım 
hrT en1ri ~avaııı.ta vr,·a • '"3c 

dıc;ında yapmaY~ ca 11 ııı.~cağım· 

dan f'min o~abllir'ini2.• 
..-Fıter 1at l•'eri ı:pni h~ııı.ka 

.noğru .. Grace btr müddet 
ses;-.izce dolaştı. Sonra • \-rar
bay Quee~. Caine'deki \·azife
nizi ifa erlişiniı huı::usunda hiç 
hir !<ey ak·a gelmeden sizi .\. 
ml'rikacia haşk;ı hir vaıifrre 
tayfn etmenin mümkün o'abi
ece~ini sanırım. Bu nakit sa

derr y~n'.ı$ ve haksı7. bir ta}·i
ni dii7eltmrk o'a:C'aktır. Biliyor 
~un ki di~er ba11 ~ey~er n1e\'a 
nındJ. rütbPn şimrli~ı:i ,·atifene 
sıörr biraz fa1la an'.:ıdı4ıma gö 
re n·otil!~d:ıki knmutanlık:a
rın Pk$erl i ilıth·at varbvlara 
lıatt~ yüzbaşılara veri;mekte
dir.• 

Oııef'" öriinr hrı'.\tı ak t'ii"

üklr ·Bıı o:;irilinırle n:1<ııl r:iiıı;. , 
teri!ecPktır "-rıl'>:ı~ clPdi. 'Yüıil 
sarıcarı olmu..:1u Bir ay !'onra 
ılk koınuttJı, 1 ıl!1n1rlan alınmak'fl 

&S1'nır<::ım bu hu1;.usta her 
tür:U !'ünhE',·i bertaraf ~<lebi
lecek ttmi1 hir cir'I ''p,ri 1me
ı:ini ı:ı:arant: Pr1Pbi1irlm 
Onef'~ hirdt'n'1irt' tnl fllıni 

"':ınt 1nnıın cı:olıiııP ııı:"lkara1t rP 

1jl{ hi',·:'t'ıt ını cık.,rr'h. •Rr-ni 
yan:ış anlamarırı r{Pndim. 

(Y,,,\•:-tmı \'3T) 

* 
* 

* 
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* So\.vet Ru!<.:rıt Ratılı1ara 
) eni bir nota \·ereli. 

Rusya Batılı'lara 
bir nota verdi 

\\50('laff'd rrtss 

. . ~Io KO\i r:eıtroıı ... Londraya ), 31 - Sov:•et'er Birligi D ı ~
ı~.~rı Bakanı \ '\I 'ıo · otot· bu.gün Bir ' e~ik An1erika, Büyük 
Brıtanya \e Fran.,a Bü~·üke : çilerl ni Rus haricİ\e~ine davet·e, 
kendrerınc .\ 1ıTt.1pa iİ.n1 en'i~ı i :e ilgili tek"ıfler ihtiva eden nota· 
lar Yf'rmii>l • 

Sovyct nota ... ının muhtcva-;ı batılı el~·i·er tarafından a~ık
'anmamı~ıır Bu\ükelı:fer. bu notanın metnini hükiımet:eorine 
te !Jemi::o <'l"dı :'tletnin yaı ın Rus gazete erınde l·ayın:anma~ı 
muh~emcıdiı 

* C'ın llindinde Dı<-n Birn 
ı·u kale"ıinde şiddetli ~a
va~Iarın oldutu, hücuma 
geçen komünisHerin a
iır kayıba ııgradıldarı 
bildirildi. * )lısırda bir htişare kon- so,·yet nota!ııında ileri sUı·iilf'n rilıi:irler 
&f'Yinin "'urulmac..ı hak- Pa ıl \ \ \ - Öt?:reni' diğine ;::öre .\lo.;;ko,·a hükumeti 
'kınd müzıktrelt'r )·a- son notasında Bt'r in konleran:sında ~ıo:oto\" tarafından . unu-
fH1dı. J an ~\\TUpa Gü\e ık plcinına Bir e:;;ik :\merikanın . katılmasına * .\".\TO Kal.Lanı nı anevra- art.Jk her han~i hır en,t:el bu unmad:~ını• be"irtmekledır_ f\\nt 
larına dünden itibaren notada So\}et Ru:-.yanın .\t:antik Paktına ke1tı:ması me;,ele~ıni, 
başlanmı<;tır. \lo ... ko\ a hukuınet 11n ı'~i 1 i dev et erle tetkike hazır o:dugu i'i-

::~~~~~~~~~~~~·~,~·e~e~d~ı~lm~•~kl~•~d~ir~·~~~~ 
-ı -0-

Hidrojen 
.ı Bombasının 

, ~1 - Kudreti 
fJ14;J } ( 4.~ ncıal,.d Prl'.,~ 
~~· !j J # Wa,hiıı~ton, 31 - Bırleıık ~-

0.J .,,. " .. " • ,..... "' ~ " ~ ıneı ıka .\tam Enerji:..ı Komısy~-SlffU>'tjııctl'• Ef_unl<?\a. A.ı<ffO nu ha>kanı Kontramiral Lewıs (/ 1 L. Strau ...... bu~un diın~ ada her
han:ıı bir -.ehri bir c:ırpıda vok 

~ - ed('t('k kadar kudrf't"İ bir .hid· 
~' 1 ...,. ro.ien bomba.,\ im..ı·inin sımd l 

nliinıki.in o·du~unu be:\"an ctmi;ıı;. 
·/'?.·- ./ ')~r' tir. Straus .... bu ınüta ' :iasını. baş 
~ j ' ~ kan F:isenhO\Yer'in hafta ~ ık ba-

1(,()J!l:WtO'g\A2..~İ.... ~ın konferansında serdetmi~tir. 
.\tonı EnPı ıı-.ı Komıs\onu I 

ba,kanı , Pa:-.ıfik Ok\ anusunda 
) pr a'an ı;:on hidı ojen boın_b..ı.,.ı 1 

- 1 deneınıe erı hakkında umunıı <"f-
/ ~ ı kiara kısmi bır re1por 'rrnıtk ti· 

·'k' .1
1
1 lere konferansa da\ et edılmı~ti. 

. -G-.... '\\ Strau ...... 1 \e 26 'lart tarıhleıiıı. 
L~ tJi(bY de 'apı an de~_C>ınel~rın • ba ... a; -

ı~ o'du~unu ~o,·lenıı'S ,., demıs. 

.,..~ii611iilıiiiılılıılıilııll ' tir ki: •Bu silah ' ~r a"keri z.~~ii-
111" nıüıe nıuazz.ım hır kudrt"l ı.aYe 

etnıi::ıtir 

Edirne Belediye Ba~kanı 

seçildi 
F.dirnt 31 (llu:su ... i) - Saba-

' 

hattın Par~o\''tın mıllel,·ekıl a 
da~ 1 1ğına s<'<..·ılme!iıyle a<..·ı an 
Beledi~e Ba::ıkanlı~ına Rı1a .\. 
-takti.ırk BelC'dJ\t \IC't'li ... ınce ~ti \'timi,tir. Daimi f:ntlimrn ii~·e'ik 

10 Nisanda Dolmabahçe Sarayında 
ler:nr Ed~p ı·urknıen. 0.-.man 
ıo;rtıüdtn \t Yu:-;u[ Hocalar "t
tıri'mi~lerdır 

Azami ~ekilde tahdit edilmiş alan dôvetiyeler 

Gazeteciler Cerıtiyetinden alınır 

MART İKRAMİYESİ 
LEVENT'TEKI ViLLA YI 

1 Z M 1 R Şubemizde 
1493 No.lu HESA·P SAH/Bt BAYAN 

SEHRiBAN TURK 
kazanmııtır. 

DOGUBANK 

Talihli di~çi 
«Çok şükür, kira- ' 
dan kurtuldum» I 

diyor 
Garanti Banka:-.ının diin l nıııın 1 

'ludür Uktt. notrr ,.c mti~teri· ı 
ıtr huıurunda ~ apı an 'lart ke· 
idesinde Küc;ükyalıde1ki vı""il}.i 

Bah<..·ckaı>ıda dış<:i lladi ı··unıan 1 
k;ııannıı~tıl . . \yrıca yüz ıa·jht: ! 
d • alun ikramiyt·cri kaıanmış- 1 

lardır. 
Ta:ih 1i di~i Ou nıesut habt-ri 

ı..;. ba):'ında Öl?Tt'nmi-;; ,.e •Cok ,ü.
klir, kiradan kurtu·dum'.. demiş. 
tir. Tapu muame·<' .... ine d~rhal 

başl~nnıı~tır. 

TEŞEKKÜR 
ıle•rll! ,.~ım ·arde,.lm '"'° babamız 

P:\IJ:'li Ll"Ttİ 'F.KJ:R'ln 

Hayırlı bir yuva olmasını temenni eder. 

ı ,.o•7tıılnt blz,.at (f'lt'n '"" t,.lnarıa 

aeımııo:t pavhı.'9n a.ıı:raba. dOıl\ •e 
tan1dıklarım11,a a~rı &'ı'rl ,,.~,.k:knre 

a('ımı,ı; m nl oldı.Jlıında11 tP tiö:kllr-

~;;;;::::::~~~~!J!!J!!J!!J!!J!!J!~~~!J!~!J!~~~~l•~<~lm~l~zin lhlllına ı•Yttl'nlzın ı.aı;•.•· ~ ınıtunıt rka td,.rtı \il r:sı 

iÜiülttl.R tJ.~WM 
YENi ISTANBUL 

'i \ Slı, '1ERr~ 
isnroRı·z? 
bu~aı..bip Edip - Törehan :.v ... 
l'f'<·e. ~~rken .L:tndileıint vt-

k ~ı~ıız 't'kaltt \lzifelf'rinl 
(o .• 1Yl_ l~PmaJarını İ\itdifi
Dlin oyluyor le di'.\'or ki: 

•.Es~i Uıman'arda. mebu~ 
~1 dı~i lıa'ri• .. nede bir ke· 
r.e bı·_e 'reeli e ıı~ramıyanla
nn hıç de • 1 .. z o madı~ını bıh· 
yoruı. De-mokrat Parti u-
~a~_ında da bu ftdete nihayet 
\erı emedı \ 1 k . • t' d ... · r ı bu \'azn·t
ın evam ttmE"m!'. ini i ti~o 

tuz. · 

. ~.rk m~~·etl tnebu~lara f1 
hır u,cı·et od.enıeı.tedir, 'I•m· 
.e .etımu:e gort dıha ('ok pa. 
ho ı ı·e , d b"' . r er t ı t tnebu 'arın 
a.dıkları iiC'ret bizden fazla 
de~i:dir 'Buna ra~mcn onlar 
<çaz_ıreı~rini c;ok ehemınb·l!'t't 
itlakkı t'dt'r, mütemadivrn 
~--~· eket dava'ar i"'e meİgu 
0 .ur.ar Vt' bu l;.iizdrn ba5kı 

•r için artık vakitleri kal
tnl, 

,. Bi7de raklh-Je \talfirk'e nl
• ~17. ~' tıtcl )'Oli\· t mebuc: .se. 
~ .. mı" olan kimseler ml'"tle 
uk~fl'klen bakar \'~ C'ok def~ 

~1 mı "tin \'elti i \'e miirne~ 1 i 
d.dııklar nı .. unutur ardı Sin 
.. n,. r:ı•rtı C'r(' \f"\a rlcrleıi 
... h" 
1 ır cnk r"ea ,.e i t ham· 
ı-.n ' k --. :.ı;.ma ·ta "'rlut•1nu 1an 

nedıyoruz. Bu Tniiroı.l·aatıarın 

na ·• 1.;ar .. ~ anınakta o"du~unu 
bi mi)C>ruı. Biıim islf'dii(in1ir. 
en mühim şe~. 'li''et '\lec ' isi 
i'la .. ı oln1ak i•li,·t'n bir kim .. r
nin va1ift>ll\İni eY\tlindPn id
rak t'tmf" i Ye mebu .. lulu kt"n 
di şah ... i m!'nfaat·f'rind<'n 7.İ\";ı· 
dt mi et i('in bir hizmtt J!Ör 
mt'k ::a\t;;;ini :'\a~masıdır 

Ada~ a~ını ~l'cerken parti. 
ll"ı mizın bu nokta'ara simdi 
rlaha bü\"lik hi. ehemmi,·et ,.,._ 
tf'!'ek:erını Yf' her !'te~·den zi
yadt mil.ttin Ytk3 etini ifa
-·a ·ı~ k unsur arı arı \"acakla. 
··ını kuvvtt'e Umit ediyoruz. 

DÜNYA 

K.\T'! LİSTELERDE\" 

Ö\"CE. . 

Falih Rıfkı '\.l a~·. ,·oklaını 
1i lelerinin hf"nüı lı.:.tilt•n1 .. -
1nt~i ınünı;;ebttivlf' il\i narti
dt'n şu ltmrnnidt bulunu .. 
)·or. 

n P . ;;;tt''t'ı ı n birinci 
<l i' t!?inıiz. yoklam11larda PP'k 
"al:ıet i o·a ak kazanmamı.:: 

olan tanınmıır:ı niihız titare-t
çı·t"rin n hı.i.\· ikler i lim:ı..;ı l· 

le \"f'nıfl.on 1a\ 1 ıklı .. , l·nnııl. 

n1ama-.1dır İkinci rii.f'!?inı!! 
<le n3-.1 .. a 1 ste-11."rde •rıa k1'
mı• n n hi •!ikım riifuz tiiC'
c:ır'arırıın. ,-pto hal.l.:ı k11 10 1 • 

rnhırak ta fl\<' erli mtsidir 
YuıciP ~·irmi er l<;<in <lfl' ikI 

;:-e)t", nlifuı oyuncu . ..;u o'ma· 
nıak ve sa~a do~ru kaypak:ık 
Ptnıh·e<'ek·t'ri şüphe-;İı o·mak 
rihttlerine dikkat tdilir .. t" . en 
ba..,ta parti ht-;;,ıb1na iyi ha
rekeıt Nilıni~ o'.ur. 

run1huri~·pt Ha ' k P:.trll ... I 
'b!elrrindE' bu iki ku .. ur yol( 
6 ur Fakat aı ci:ı n«.;a h::ı:11 ay 
kırı ad.n··ar vardır. Bunları 

s!'('en t~:.;kil3l'ar ınaha ı ·ı ka 
1..ınç h •ve..;İ u~runa. viikstk 
parti mt'nfaal·f"rl di.i,lince~i

nt rrd' etmi!:'lerdir. Fakat 
ha1an da. i1çf'·Pr arai-t ad.?v 
tedipçiliı.'.:ini yiiriil?"n~k i(';n 
.;;:ahı._ ugl'una m:ıha'H k:ııa11ç 
ihtima'i tph'ikey~ aıı'nı:~lı:- ... 

CUMHURiYET 

.\n \\tlK 
YF. 'IEBl'SIXK 

ft. Ftlek ('. JI r . 1i"1f'~in
de afla'' fÖ~teri l mt,i miina
\ehf'ti,·Jf' divor ki: 

'\fe~u-=luk hir vükti\r; ır.ıı· 
kaddPır:ı ,.e kıvmeıfi bir yük 
tiir KulsiyE'tini l)BmE.'dC'n hu
nu ta-:ımak ma:ı't"l"f s.adC'C'!' 
bir a~1r ' 1k sUriiklC'mek ohır 

lfanızi taraftan ohır'ia ol
cı.un aa1,·'ı.nn irindt hunu id 
ral\ prlP.ı \e btı ,-~zif!'nin c:p 
rt[:ıııien 1h·adP Yeba in.tpn. 
mücade:t'nin zaferındeın 1i,·ıı 
de ~a\"('~inrlen pa"" c;·an1 ar• 
ka1.anm~~ını mtm'p'kf't ,.,. ınil 
'tt ht~ahına ttm('nni ,.d,.rir 

----------------~--~-----------------------
• 

V.lTAN 

,--------------------,1 
TURK TİCARET Yapı ve !fredi 

Umu~j,, Heyeti 
Bankasıııın 
Toplandı 

BANKASIND.cı\N 
31 ~!arl1954 Çnıanıba günü lstanbul !k ine' 'ioter hu. 

zurunrla ~· apılan İkramiye çekilişi Kon)a Ajansınuıdan 

12466 ,ıra '• 633 hesap numa r.-ı BAY R KOK~IAZ a. 

2 o o ALTIN 
.\dana Şubemizden 2624.5 sıra. 3004 hesap numaı·alı 

F, T\, \'GU.'l'a 

Bay 

5 o ALTIN 
Çiirşıkapı .ı\ıan!iımııdan 11222 sıra 'e 670 hesap :\o. lu 

Bay F. UTKU'ı a / 

5 o ALTIN 
<.;ahı.ta 5ar~y .\jansımızdan 14030 sıra 'e 815 hesap ~o. lu 

S. GÖ:>.E.'l'e 

5 o ALTIN 
Ankara Subtmizdtn 252A.1 sıra YP 9379 hesap :\o. lu H. 

CiRİT OGLu·n· 

5 o o L 1 R A 
.1'.dapazarı Subem.zden 12170 ~ıra \e 7:?.5 he!ap ~o. lu 

M ÖZSA RAÇOGLU'na 

5 o o L 1 R A 
!.tan bul Şubemizden 28762 !il ·a ,.e j03l he,.p :-.o. lu 

P, KEREST ECIOGLU'na 

Tar.ıtu~ 

5 o o L 1 R A 
Şuhem,ıden 10j04 ~ıra '"' 48 

'I Kl" RADAClya 

5 o o L 1 R A 

he~ap :\n. lu 

(ıkan ik~ 

ramh'f 

S ıra 

1\o. su 
Hesap 

' 'o. su 
Hesa p sahibinin 

i~mi 

.\nkara 

.\dana 
Btyo~lu 
Beyoe;ıu 

Rolu 
Rur .. a 
Bursa 
Ceyhan 

Dlit.<·t 
Thizce 
E:-.k -.eıhlr 

EskLc.rh·r 
E .. r. -.t-h ı r 

Gaı.iantep 
Gaz·antPp 
t .. ıanbul 
l,tanbul 
İ-.;tanbul 
İzm 
11.nıiı 
Konya 
l\on.\·Cl 
Si\ rihi..;a. 
Trabzon 
Trabzon 
\llıııbakkal 

.\ltınb•kkal 

R•brk 
Re bek 
l'•b•d 

100,-
100,-
100.-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100.-
100. -
100.-
100,-
100,-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100,-
100.-
100-
l 00, 
100.-
100.-

('aı.;ık•pı 100.-

('arnkapı HlO.-
('ar;ı 100.-
Caı,ı 100.-
Fatıh 100.-
Calala:'\ardy 100.
llalıcıo~'u 100.
Ilalıı'lo~lu 100.-
Kadıkör 100.-
K dıköy 100.-
Uleli 100.-
Lalel 100.-
o,manb•Y 100.
o ... manbey 100.
Samanpazarı 100.
Saı-raflariç; 100.
Sarraflariçi 100.
t skiidar 100.-
(' . ..;ki.idar 
Yen;~ehir 

\'en:~ehir 

100.-
100.-
100.-

JQ786 
15760 
2030R 
32070 
1249'.l 
152!l.) 
11432 
10948 
l22ti4 
11703 
20690 
ı 6704: 
2761;") 

llOiR 
10192 
6233:! 
43923 
49296 
12792 
17978 
13024 
13130 
12641 
10330 
104.)!l 

11645 
11656 
12066 
11090 
10904 
11836 
12283 
l074l 
]0416 
12079 
10380 
12835 
10308 
16303 
10434 
10432 
20303 
19601 
23123 
12342 
11535 
ll61R 
10202 
11484 
10282 
13006 

6760 
1033 
3006 
3406 

712 
266 
48t 
!!44 

18'.l 
613 

196;") 
1294 
4.\41 

.Jj8 
41 

E. 519.i 
9405 

11388 
.570 

l 581 
864 
8ti4 

81 
3'.l6 
300 
312 
31;1 
449 
16'.l 
3;ıo 

3-«I 
52;) 
440 
209 
758 
37 

1 
87 

2847 
123 
94 

3414 
474 

2769 
21.1.) 

358 
3,;1 

92 
616 
127 

1087 

\' Onat 
'!. Seker 
n. Tokar 
B Genc:er 
:-..; Koray 
\. Ötsop 
f' ''ı"d1rın1 
K Göınet 

1 Tek,n 
F .\ lı.;kın 

H Öztürk 
s. Çelikel 
H Bakkalcı 

Z. Gtlı·~el 

\' SaYa" Derneti 
B. D'n~er 
\! F. O<manoıtlu 

\'. Kampeaıı 
\ .. \rtun 
\l \ , t~ .;;tsoy 
\ . K lek'rd•kc: 
\ K Çek'"dekçi 
B. GüYenf'I 
S. Hamito~lu 
H. T. Sa,man 
L. Ek 
\!. \ . Sir'n 
t.. Güncıy 
K. Cuçoros 
11, Hek'm 
\f. ~araylıyan 

K. \•a!ıem·nC'i 
H. Parlamı$ 
:\, ilke 
\C. Tay:an 
T. E!elteriadi~ 
\t. Barış 

\. \. Şeritçioilu 
S. l'n 
S. Berkan 
H. Yörük 
R. Kıııltııt 
S. Terzi~·an 

\1, Akkun 

A. Sarık.avun 
O. 
\1 
:\" 

B. 
$, 
T 

Güne~ 
llfakaçar 
Egeli 
Tıra .. ın 
Tun~er 
\!. Of'<' \!, 

\JU,t 
ntiyet 

'Yardım ~· Ce 

Bu ÇekiLıte ) ukarıda yazılı ikram·~ eterden ba,ka. 

GRUP 

48 
238 
609 
139 

İ<taıibul 
İzmit 
Kon)·a 
İzmit 
Fatih 
Samttn. 
pazarı 

14767 

13393 

#,/.'!NA/( 
81.Z/N FÇF&. 
~/UN-lltJ.111._ 
k/kL./ 

Bankamızda 

MEVDUAT/ HESABI 
Olanlardan: 

13070 
2131 
835 

2073 
2 

3306 

R. Bentk 
R .. .\.kman 
H. 1, Tunçe' 
F. Kütar~ı 
S. Barla~ 
A. ve S. Ars

Iantaş 

kazanmı,Jardır. 

;;o Altın 
50 
50 

10.- T.L. 
100.-

100,-

Bankanın 'inevduatı 1953 yılında 
270 milyon liraya 

100 milyon 
yükseldi 

lira artarak 

1 
Yapı Yt" Kredi Bank.asının u. ''. ira o:an nttYduat, 19.)3 ~onunda nbbeten az o'masına raimen ~ıa 

n~_uı.~i ~-~y:eti dünkü Çarşamba 1270 mi'yon lira_ya çık_mıştır. B.an· tenıett_i.ilin i~·i .~~r. ç. a:ışma nth· 
gunu Kuçuk Sahne sa·onunda kanın kuruldugu tarıhtenberı sP ce:-.ı o du~u a.;;ıkaıdır . 
lop anm14lır. Bu top:antı , Ban- ne:ik ortalama n1evduat artı':' ı iş hayatında saf!: am bir ıtf .. 
kanın J() uncu ra51na bastığı bir r yüzde 50.22 .ri _bu:ınu,,tı_ı.r . . . 1 nıad \'f' itib;ıre mazhar_ o._an ~~~· 

1 ,·ılın b.a-:ına rastlaması bakın11n. :\le\'duatınd;ıkı bu buyuk ınkı. ka , bır taraftan menı eket ıkıı .. 
~hin bir' hususivet taşımaktadır ~ala mu\'al.l olcırak j(' Ye dı~ pi- sadi ı..a·kınm<ısına mli1eva11 öl· 

1 1\r ~'iene:jk faa:.ivet de\"resi zar- ~-a .. tı'ardan Bankaya ~e·en i::-:edn · cüleriy e h ı zmt't etmek do~eı .ta
ı }ında nü" i bankacılı<Tımııa ça· hacmi de geni~"emiştir. 'ıe~e'iı. raftan rla nıü..,terilerine kola~ ' ı°" 

1 

Jı~ma usıı"leri \e iş
0 

anlayışı i-: Plasman· arından ~rç:u_ cari he- o:nıak iiıere ~urt iç.in.et<:> ~ubt'l,f'~ 
tibariY e yepyeni bir ruh getır- saplarda bır ~ı l once:,;ıne kıya- rının :-.aybını da co~~ t~~ktarl.r. 
mi o'an Yapı Ye Kredi Banka· ~en artı~ ni:sbeti yüzde 81.82 dir Ha'Pn Bankanın 24 ~ehırde Şu
sının kuru'duğu 1944 denberi 1952 sonunda da 75.5 milyon li- b!' ,.e .\jan:-.ı Yardır Bunların sa 

! ı~.k~_t,asıı blr. inkişaf ka~tdettiği ı~~ o:~n b~rç·~ cari hesaplar b.a. ~· ı:-.ı j..,e 5:J dü.r. 1~:14 ~ ·~ irind@ 
goru.mektedır. Banka. 10 uncu' kı)esı. 1953 sonunda 137.3 nıı • 4 ~ehirrle yenıden ac:<ıc;oı~ı sube· 
yı'ına girerken aynı zamanda U- yon liraya cıkmı~tıı~. er·e Şubl' Ye .\.ian:' ... a~·ı:-.ını tn 
mumi he, ete ı;imdiye kadar elde: ':\~e\"duat~nın ,-~. ıs ~ac~ınln a7 F.S \a ('Jkannak karar·ndadır. 
ettiği müsbet neticelerin en ba-: gcnış'emesıy e muıena~~P o arak. · Bankanın bilha .. !-a ıne~ e:.. kre. 
·arı:ısını getirmiştir. Bir banka-: Banka. 1952 de 10 m.ı )'On . il'a . . . ü.si.i dt 
n ın iş havatında kaıand·lrı ili- olan serma .. ·e~ini 15 nlJ.yon lıra- dısı ""ha ... ındakı teksebdb K d'ı 

• ·i!o • - · b" · · ·k ta ıma ·t;ı ır- f"ll 

1 

baı· Ye gü\"en , mu\"affakiyetin ya çıkarmaktadır. 19~3 de adı ,.e ır yenı 1. ~ . .
1 

• ,eı.. 
başta gelen mlisiresini teşki! e. (evkalide ihtiyatlar 6.3 mil~on n1e .. _~ek_er~. ".aha:ınd:k 1 j~~~enkrt; 
der-. \·apı ve Kredi Kankası da ~iraya. ib'iğ o'unmuştur .. Ban · Y~~ı bıla.ı eı e~ınm ' ek erl)~
ce'.bettiği ıne\"duatla bu itimad ka. içinde bulunduğu yenı ı;.ırt - dı~e ml~hta c: .0 ~~ ."!~ b. ·a 
\·e itibara mazhar o\du""unu nQs- ·ara g:Ore Esas ?.fuka\"e'.enaıne- bına ac:ı an kıC'~I eı_ .• k ~n 1~0~ termiştir. Bi:anc;osund~n v; İ- sinde bal.l tadi"3t yapmı tı~. Y1 b.u·mustut." Sımdı~ ~ ~ a8 ~ 1 ;,,;,. daı·e :\leclisi raporundan okudu- Yapı ve Kredi.Bankas~ ış h~- m~ .. ek ;n~ns_ub~na 1 kı.e~ı\'~nı , . .,. 
ıtumuza göre 1953 yı·ı içinde yatına yaptığı hıımet1 erın ~etı- t~ı. Bun aıa ıl_5't" oaıa~ k F.t .. d 
Bankanın me\"duatı 100 nıi'\"On ce:si o:arak 19J3 sonunda 2-Jl2.- · Kredı . B1 nka:"1• :\l_f's.f'K· rl·u· 
•1·ra·:k bir artış kavdetmi~tir. 081 mıh·on.'.iralık bır kirla or- Kredı-.ı Tet\nık Staı d lt" 1

"
1

1
• 

• 
1 

• · ·• s •Ik K ed·-i o·arak ~ \er. 195'' \"l"ına kıva:sen artış vüzde taklarına vutde 12 . .5 temettu da- a~ ' r 1' . . ·b 
58.24 gibi yüks.ek bir nispet ver-

1
· gıtmaktad·u·. 1953 de ~ı~ t.ic~-; ~rPrl'. "~kll"ennin tatbıkınt .a~· 

l miştir 1952 sonunda 170 mil~·on rette Be1nkacılık muame.e.erının 1 aını~tıı 

Fransa' da 
Qğretmen orevi 

İtalyan artistleri 
Bıınjjn aeliyorlar 

Mau Mau setleriyle 
' 

'lörC· lle basladı 
. '".""'" ""'"'" .· -'n•doln ' !1"."'\ . • ._ 10 ;\:san ak:o;am Do'.nıabahC'e :\a ·ohi 31 - Yül.::-.E'k üt"ıell 

Paı ı~. 31 - '\1uht:;ıı ·'11 1 Ee:ı Saravında tertip edı'ecek olan ı· ı· h · ı b' d · F d . , , S d''· ı • t • . n:u ız .. a. :-.ı~·eı <:>1'1 ır ı;.ent fn 
, tım e eı~-ı)On en ~."a aıı a- Ba:sın Ba'.o:-;unda Gaıetccı:er C<:>· bC'ri dP\an1 erlrn tE'dhi~ı;-i fa::ı i· 
rafın_dan: 1 k. -~rta . ~·uksek '"~ J miyetinın d;ı.\'et·i~i dtarak bulu- ,·etinı .. ona erdirmek icin diin 
tel\:nık o mak uzere her clt'reC'" ı nacak o·an Jtalvan "inenıa \"ı'- 1 \I· '! ı· . . .,.· .. b . t ~ 

· ·t· ·· , 1 · v·"k' rliı. · · · . . cıu . au :-;e erıy e ..,ıı ı ıı oo 
~gı 1!!"1 ~ue.~:-~--P trıne a .1 ~ı.; ·dız·arından \'\OTitıe Sanson. L_ıa J ' anıı yaonıı...laı·d:r Tor>"antı. hü. 
~.:r. Ult"J ın~ 2~0 O~?. me,ru .. ı di Lco ,.e E"eonora R.ıito bu ~ün klıınet ku\t·pı eıi tanf:ndan ,.;ı 
~ ... tet~ıt"n \e p~o_fe ... ~ıde: 2~700~ ı-aat 16_ da s .. m ... un \'apurıy·e 1 ka'anın ö ' iın1r nuıhkiım tdi tn 
ı bu sabahtan ıtıbaıen err'e b::ı .. sehrinııze gelecektır .\ktör·er· ı \f \! ·d · G ı C'h' •• 
1 ., ·d· B ", , h ·eketinr ·. · . au . au .ı rrı ıPnera ına 
am.ı:-.aı .. . r. u ;:- 1 e\ . aı . ' den '\l<"•>Sin10 Giropti vapura ~·p· nın t;n·a..,..;utu üzerine t!'rtin t~ 

dl",. et eiıtını butresınt" a\·rı ;ın ıı·". emedı•ı'nden ' .~'i::anda S ,.\.S d 1 , t. R . k ki d n 
h · 'k·ı·· .. ··· 1 ·7 "' v -~ • ı mı!' ır. \.l":-.ını a' na ar ıı 

ta sısatın ~arı·ı a ı e:oru mes uçar.ı\"le sehrimize oe'mt"' o.a · .. ,. d"A .,··. 'l, '! , r ·· · t ·ı · ·t • · .. 1 o_renı ııı:ıne ... oıe .. au. au ,. 

1 
uzerınc f\"essu o unmu:, ur. caktır .. \ktör Ro:-:ıoano Brazı.i ~e- eri. in~i'iz'trin teı,'.im oı tpk'if-

Bahis konusu c.rr,·in nttice5i, çirdiği bir .kaıadan do·ayı si~- ·erınl mii..;~it kar~ı·amı" ardı 
o·arak hueun dört ıni'yon Fr;ın-ı dı~.ık gelenıı~·ece~ur. Doktor ar Ton ;ıntıthın 'l'>nra yPrlı ı:rttr·· 
otır. ta'ebeı.:ı .:o~ak arda a\·are do. nıusaade e_ttık erı .. ta~dırde ~~ I IC'r -gizli bö";!e·erine dOnmü,Jer· 
Jaı:;maktadır a • ...ana Brazzı balo :,unu hu .. u~ı hi dıı 

-o-
lzmir'e gidecek alan 

askeri heyet 

ekip·e şehrimize gf"·ecektir 

o;~er lal'aftan. bu deger'i \'1 1• 

dız arın lstanbıı!da ka'.acak·a ı 

müddtt zarfında 'kendilerini J?PZ 
dirme ,., b.tanbuı·u ıanıtma hıı-

--j)-

Balya'da deprem oldu 

Jzmır 31 Telefonla) _ Genel sus·arıy\e alikadar o·mak üzere 
· kurulmu-:- o·an tertip heyeti rliin 

ROi e~ ;~t (Hu:..ı i Oıift 

c.ett> Bal)a·da ~iddetli bir 'lf.tP· 

le olmu~. halk he~tcan \e kor. 
ku tçır.d(' :-;oK:;ı!!a fırlamı~. ~·c 
\'akte kadar ,.,-:C'rint !?İrmeA,.. 

er-.ctret Pdememi ~lir. !'ehrımi.,. 

dr dt his:;rdı·C'n sar .. ıntıdan hı(" 
bir ha.-.ar ,.e can kaybı o:n,adı. 

kurmay Ikınci Başkanı Or~ene
ra· Zekii Okan ıle lkınci Ordu cık,am da Gazetcci'er Cemi~·et:n 

de top.anarak haz.ır ık'arı .son de 
Konıutanı Orgeneral AbdU:kadi:- · 

ra rtözden ;:ıeçirmı:-;'erdir. ltal Se\·en ,.e ~!illi Sa\'unma Bakan· • 
. , \"an fi·mciliğinln mümtaz nlli· 

11~1 \Jlıste~arı Salahaddın Stlı- · .,
1 

. b ·· b .. ··k b. r· 
"lk ~·arın "chrim:ıe .li:t''CC'ck:er·. messı trı ugun uy~ ... ır ~- ~ı anla~ılnııstır . 
d' \1 ht J'f 1 ft.. tı· k. ti . i ı·enle kar..;ılanarak mı'iaiır edı- _ .:.. 
ır . u e ı e ı. aıe e e . k .. · tele "ritii ·ü ecek'er-1 . . . . . 

rinde bulunacak olan hu ıı:tne-' e.ce .eıı 0 ~ 1 · l "'ınen1a aktrı .. t·t"ıı. Btledı)t. Tf .. 
ralJer >ehrimiLdeki X \ TO te:,-ıdır vatro:0ou \(' erbe~t ça.:~an tı~at· 
ki:.itıy !t de \akın temaıo:lar ,a. . K_ar~ı:ama törenine ~e~:ekP: ,. ~o. trup· arına me~st'.J') san·a~kar .. 
pacaklardır tımııın tanınnıı~ produktorlerı. a~ Ye ~azetecıleı kal ıaeakt r. 

Doç. Dr. Tarık Z. TUNA YA - Avukat Reşit üLKER 
En Son Değişikliklerile Mufassal Fihristli, Özetli 

MİLLETVEKİLLERİ SEÇİMİ KANUNU 
ve ilgili Mevzuat 

St(•menler. seçim kuru!lar nda Yazife:iler müşahit:er adayla"' ,.e cıiya i partiler· SP· 
c:inı Kanununun, en son tadi:atiy'e tam metnini, ~·ük!iek. il 'e i:çe '"!"('im kuru !arı ile !~n 
dık kuru::arının başkan ve ü~clerinin temsi'.ei Ye mü~ahitJeıin ~öre,· ,.t" yetki erini: bıı 
kanunla ilgi:i kanun·arı; iıı;feni~tn hususları ko'ayca bu:mak için a·rabttik muf:;ı ..... a. ve tah 
.ili 41 sahife:ik bir fihristi: ayrıca 45 günlük seçim müddeti boyunca (12 marttan. 2 ma· 
yı.sa kadar) yapı:acak bütün iş·eri ~ösleren bir 

SEÇİM TAKVİMi' ni bulacaklardır. 
:\e r•den: 1SllAİL AKGÜN m ,;ESSESELERI, Cağatollu - lotanbııl. 

VATAN SECİM 
. 

ANKETi 
-~ 

1 - Önümüzdeki seçiml•rde reyiniıl kullanacak mi· 
sınız.? Evet ......... Ha) ır ...... .. . 

2 Hangi lisleJe rey nreceksiniz? 

~lecliste miistakil milletvekillerinin 
sını isler misiniz!' 

... parti, kanşık, hiçbirin• 

3 bulunma· 
Eıet ........ . 

4 Sizce, bizde ideal Başvekil kim olmalıdır! 

5 Cumhıırrei~I halktan 
kime rey ı·e rirsiniı? 

rey topla) arak se~ilse 

6 - Bugünkü iktidarın muhalefete kar.ı olan 
reket tarzını tasvip ediyor musunuz? 

lı•· 
E\~t ........ . 

~ C 'ı\t.. 
':. ·ı,, .: ... ;' .. ~. . ; ....... 

Ua)ır ....... .. 

Haıır ........ . 



• 

- ' --------""---------~--------- ----- ____ , __ _ VATAN 

Fas Sultanı iyileffi , ••••••.•.•...•..........• • ••••••••••••••••••••••••• . 
• • • • . i Sultan bu ikinci su i ka stı da ucuz atlattı. Fas'taki kay-

• 
~ naşma, yeni hôd iseler ve suikastlar ihtimalini yine akla 
• 

• . . 
• • 

~ getiriyor .. 
• 

. . . . 
• • ••••••••••••••••••••••••• 

p ai Sultanı :tluh~mıned Bin 
Ara(a marı ın ıl' ıri ,u. 

nü lf~rakcı;."te Bcrime camun
de cuma nımazıru kı'a: ken bir 
bomba pat!amı~. birçok kiır..se 
. ara:anmıştı. Bu arad;ı Sllltan 
da yüzünün bırkac ,)·crintlt~::ı 
~ara:anmış, akan kan'.ar beyaz 
bornosunu kumızı ,ya bovaını;· 
tı. Suikoı.!:ıdı mUtcakıp o"'lmo· 
bı ine binen Sultan. nıuh..ıfaza 
a.tında .ı;arav1na rlönmli t.; 

'.\Iuhammed Bin Ar2ta ker.
disıne 1iııumlu p.ıns1man y::
pıldıktan sonra sıkı bfr muhJ
faza a:tında Rabat'tak1 sar1yı
na dönmüştür. Son haber1rre 
ıOre yaraları iyi eımiS'f..u., C -
kat Su'tan ı;;arayından çıkma
maktadır. 

Suikasd faili istika taraft3 
rı bir gençtir. :r.Iuhammerl Bin. 
Arafa'nın Fransıı ar1a i blı-'iii 
yapması Uz.erine suikasdı t<'r
tip etmi~tir. Su tanı: lle1 akeş'e 
Merakeş Paıa ı Glani davet et 
ml§tl. Bomba patayınca G'ant 
yınındaki otomatik si'.lha d:ı.v 
ranmı1 \"e ıüika dcı s:enc-i der. 
hıl ö 1 dürmüştil~. H2dise bü
tün Fa.s'ta buyllk akisler yap
mıstır. 

Bı:indi!i ~ibi .lubammcd 
Bın Arafa, istlk1.it' taraftarla
rına müzaheret eltili içın ha1' 
edilen 1-tuhammed Bin ·vu
sufun ·erine .Su'"'an i an edil-

. .•..........•........... : 

:llerakelı'feki suilı:a~da yara la 11an Sultan 
otonıobilinc nakledili)or. Solda görUıen 

Glanl' dtr.) 

ın ulı afa1a a ltında 

-'lerakeş Paşası 

mişti. Bu işdc ~Ierakes Paşası 
ba ıca ro'.ü oynamıştı. Suikasd 
Glanı'nin c;ok canını sıkmıştır. 

~Iııhammcd Bin Arafa 15 er
~Ulde de bir suikasda uğramş. 
fakat kurtulmuştu. Diğer ta-

raftan ;.\fcrakcş Paşası da bir. 
kaç defa suikasddan kurtul
muştur. Fas'taki cereyan, tam 
istilda: veri'medikçe hiıdiseıe
rin önüne geçilemiyeceğini gös 
teriyor. 

---'-~--~~--~---~~~ 

KÖYLtY E '1ESKE' Kr.ı :ois i - C'u n1 lıuıba}ka n1 C<'l ;'.ı l Ra)·a r, 7.iraat 
}üye me~ken krtll b i tenılu nııık1a dı)h• yaınta n toı> l a ntııl a ha zır bulunnıtı i 

li. ı ncl;ı i ı 4' h at a lmı 5tı r 

Bank acı ınrl a 

ve ta tı)matar 

.~ORVEÇTE ~1.\'ilF.\'R \I, \R - ntr N .\TO devleti olan Norv• çle kı ş manevrala rı yap ılm ış tır, 
Re~imde dliııman u('ai ına at ı ~ ya pan bir u (' aksavar ıö r i.iluyor 

(8a51 a üncüde) "' 
7 - Bugünkü muhalrfet in iktidara karş ı olan hare

ket tarzın1 tasvip ediyor musunuz?~ Evet......... Hayır ......... 

541 den 

il - Slzcp geltctk Mrc listc kaç J>.P. il, kaç C.H.P. 11. 
kaç Köylü Partili , kaç l\lüstakil bulunacaktır? 

...... D.P. 
...... K.P. 

c.n.P. 
C.l\f.P. 

Müstakil 
VIUyetinlzln adı : ........................................................................................... 

İsim , soyadı : .......................................................................................... 
Adres: .......................................................................................... 
Meslek: .......................................................................................... 
Erkek, kadın : .......................................................................................... 

Cna.P urfl.annın llstDne: (Vata n ruetest Secim Anketi • fıtanba l) Juılırıuı rtc.a olunur. 

ıl sım ve adresler tamamen mahfuz kal a caktır.) (~8) 

Fatımi açlık grevine 

başladı 

Tahran, 31 (.\ .A.) - !ran bo 
sınınd a tıkan hahf'r'cre göre. 
eski Dı~işleri Bakanı 1-lüseyin 
Fatimt at'.ık ıırevine baııamış
tır. 

Doktorlar. grevden vaz"e('me
diAi takdirde ö:eoeğinl söyle
mis:e··dir. 

Yeni bir avcı uçağı 

tecrübe edilecek 
W3'hington. 31 CA.A.) - A

merika n bahriyesi yeni bir avcı 
u<:alı nı n tecrübelerine ha~ıamı$ 
oldu~unu dün ıçık'.amı$tır. Bu 
uca~ı n pilotu, baıı Ant manevra. 
1.arı n. yapılması leap eıtiti ıamın 
bulundu~u yerde arka UstU yı
tabitmektedir 

Filarmoninin 
Beetlıoven koııseri 

Yazan : Fikri ÇIÇEKOGLU 
ht.anbul Fll.J:ımonl Df'fnf'~lnln 
:?3 Mart 19.54 Jlf' r..,,..mbt! ıiıııtl 

Saray 5lnrntaı; ı nda lf'rtlplf'tl lfl 
7. d Abonman kfln!<f'tl. 
OrkrUra; ~chlr Orkr,lra,ı. 
orı.r\tnı. ~f'fi: Ohan onurlan. 

duyu~unu orkestraya mal et· 
n1esi için prova·arın önemi var 
dır. Konser sa:onunda koltuı!u 
na rahal~a gömü;müş olan dın 
,cyici. her şeyi o anda o:up bit 
miş sanıverir. 1-Ialbuki eserler 

Genç orkestra şefi Ohan Do-
konser a:onunda değil, prova

urian'ı geçen ~·ıı tanımış· larda pi~iri:ip kotarılır. J\1isilfir 
tık Bu defa Fi·armonı derne-

şefe kaç prova veri!di~ini bi'-
!!'inin tertiplediği mevsimin ye. miyoruı ama konserde islek-
dınci senfonik konserini idare lrrinın geTçek'.c~miş o'du~unu 
eden ~ef hakkında okur:arımı-

~ürdük. Orkcstrların önceden 
za bir kaç satır:ık bilıi verme- a:dık'arı ihtiyatlar vardır. Hu 
~·i yerinde bu~uyoruı: 1922 de susiyle bizim orkestramız gibi 
Kudüs"de doğan Ohan Dourian genç ve trcrühesiz bir orkes-
li!'C tahsi~ini bilirdıkten sonra tra kuruluşundanberi başıntia 
ora konscrvatuarına eirmis; bu:unan ş<-f Cemal Reşid Re-
bestccilik, orkestra sefliği ,.e yin idaresini. onun anlayışını 
orı;::ani<;tlik sınıflarından mc-

\'f duyu~unu elbette bcnim<;c-
zun OT.muştur- S•natını nc~jc:-

<I "" '" miştir. Kendi istek'crine ı::öre 
tirmek i~in Viyana ve İsviçre- şekil vermc!>i için yeni şefin 
··e •ı'dı'p favda'ar sa•ıanıış ve -
"' "' "' " her şeyden önce sanatını iyı 
orkestra konserleri vermi~tir. bi:mesi, eseri iyi tanıması, 
Pariste tanınmış orkcstra'ar- kuvvtti bir kişilifü olması; ve 
dan Colonne, Pa~deioup ve La- orkestrada da alışkan'.ık~arın-
moureux orkestra'arını idare dan sıyrılıp istenilen şek1i ~:-
etmiştir. 1949 danberi Pariste maya elverişli, kolayca eAilip 
yer'eşmiş bulunuyor. Piyano P- bUkü:en bir yumuşak1ık bulun· 
serleri, Liedler. senfonik ve 

ması gerek ... Beetho\'cn konse 
koral e~erler bc.ste'emiştir. rinde ortak başarının bu en ö-

. .!\.lisafir orkestra şefi proı:z- nem' i elemanlarının varlığına 
ramına Beethoven'in üç ese- ~.ıhit o:duk. 
rini koymuş: Egmont uvcrtü. Alisafır orkestra şefi Bect-
riy:e Be!'inci ve Altıncı ıenfo. hoven'in üç e!'crini cıbere ida 
nilcrl. Büyük bestecinin çok re etti. Partisyonsuı orkestılll 
tanınmış ve ('Ok te!crarlınan idare eden cl1er, Toscanini'yi 
üç mühim bestesi. Orkestra de örnek alalı, günden güne ço~al 
diğimiı büyük saı teşekkili'P- mıştır. Ezbere idare etmenin 
rinin başında ('Ok eski yıllar- üstünlükleri o~duau gibi güç· 
dan beri orkestra şefleri daima lük:eri ve teh:ikeleri de var-
\·ardı. Fakat Kape'.lmeis~r'in dır. Partisyonsuı orke:;tranın 
kişiii~ini en çok be'irten. hat· başına ~cçen orkesta şefi i'k 
ta onun deı?erini aşırı c:.işirtf'n. ham:ede dinliyenterin sempa-
romantık müıik olmuştur. Nı- tisini kazanır: dikkatini partis 
hayct iş o dereceye varmıştır )·ona vcrece&ine bütün enerji-
ki. mese:a Bccthovcn'in ~en- sini idare ilıerinde teksif eder. 
!oni!crini idare eden kendini l"akat buna karşılık yarı :·o'da 
be~enmı!'. yahut daha do)lrusu hafızanın ihanetine uğramak 
kf'ndini bi'mez orkestra seflcri ve her şeyi altüst etmekte var 
(Rrnim beşincimi dinlediniz bu iıin içinde ... Partuyonsuı 
mi? Yedine-im nasıidır?) ~ihi fena bir idarenin yerine önde· 
0 1 mıyacak iddia1arda bulunma- ki notaya bakarak besteyi ıe -
ya bac:.lamışlardır. Sanki f'ser , re&ınce idare etmek daima ter 
onu yaratanın değil de idare ci h e<lilir Sonra ezberlenen e· 
edeninmiş 2ibL Y>~rlerin sayuıı ne de o!,;,a mah-

Rü\'ük besteci Stra,vinııky· duttur, çünkü şef geniş bir 
nin a~!attığı bir fıkra. orkestra repertuarı ezberinde tutamaz. 
şefinin müzik a·emini mec~•.ıl Buna kar,ıhk partisyonla ida-
edcn mrse:e:er arasındaki ö- re eden şefin teıı;ı:iiha ıık sık 
nemini be·irtmesi bakımınd~n ~·eni ve deQ:isik eı;crler koyma 
i'::ü ç<'kicidir. Bir gün büyük sı bir listünlük sağ'.ar. 
bir konser kurumunun mukarl. Genç şe( Ohan Dourian her 
dcratını elinde tutan bir zata feyden önce idare eltiAi eser.e 
Sov\·ct Ru vadaki c.;rfsiz nr· r gere~inoe ince:emi~; beste'e 
kcslranın • · Perııimfas'ın • ba- rl iyi tanıyor. Orkestra kareıı-
ş3r·oı:ından hah rtmlş c• (Bu· sınd:ıki durumu istediğini dik 
nun biiyiik önemi yok, divr. er- tc e<i<•cek kadar nçık ... Hare-
\'ap vermiş. Beni asıl i 1Jtilendi- kct'cri vazıh mimık'eriyle is-
ren şefsiz orkestra değil, or- teklerini kot~yca ifade rdebi-
ke.stra ıı şeftir .•• ) liyor. Orkestra ile arasında da-

Hakikatte orkestranın başın lma var oian ve h iç bir zaman 
da bir şefe ihtiyaç vardır. Fa· ~evıemi 'l"n, hunun aksi.ne aık -
kat orkestra şefi elinde bu'.u- laşan ballar var. Şimdıye ka· 
nan bütün imk3n'.ar1a kendisi· dar ancak ı;ayılı bir kac: orkes 
ni esere hizmetkar bildikçe yap tra idarecisi tanımı.! oıa.n Se- ı 
tığı iş makhu~dür. Genç 1ef O· hır orke~tra~ının yıı:ık aıı~kan j 
han Dourian da eline a:dı~ı bü Jıklarından ~ıyrılıp her yeni ~e-
vi.ik beste!f'r karşısı nda böyle !in i5leklerini yerine :;:etirecek 
bir hizmet isteği, böy'e bir a'- kadar ko'av ekil de&iıtirmesi 
çak gönüllülük ve böy'.e bir takdire de~cr. 
silinme gördük. istanbu· Fi:irrnoni Derneti-

İ !k defa başına geçti~i orkf's nin Beethoven konseri mevıi-
traya şefin istediklerini dikte min en i'&i çeken musiki ak-
etmesı &üç i1tir. An tayı:5 ve şamlarından birisi o:du. 

~~~~~~~~~-

KOV\' A'D.'\ - Kon ya'd a )'3JHlmakta olan Et ve Balık Kombl
naı;ı ' nın bitm f"k ü1ere ola n soğuk ha\•a deposu, de rs daires i, buı 
ta nkı ve tamirhane lns ımıarının ln ,ası hay li ilerlemi ştir. 

Bir mütecaviz tevkif 

edildi 
Balıkesir 31 (llususi) - Su

surluk'un Aziziye köyünd('n 9J l 
do~umlu Yusuf Kurt. 55 v;;şla~ 
rında evli, torun sahibı, A~·~e 
adında bir kadına tarlaria ('a'ı
$ırken zorla tecavüz ,.e tasallül
ta bulunmuştur. Sanık vıı.kala
narak adalete veri:miı; ve sor
gusu alınd ı ktan sonra tf'vklf e. 
dilmiştir. 

Kare Deği~tirme Birliği 

lzmir'de toplandı 
İzmir 31 (Telefonla) - Bır 

kat aydanberi yurdun muhtelıf 

Balıkesir lisesinde öğren· 

tiler kavga ettiler 
Balıkesir 31 (Hususi) - Dün 

gece ~ehrimiz lisesi yatakhane
sinde ötrenciler aras ı nda kaV;.?a 
çıkmı~tır. Ö~renciler birbirleri
ne sopalarla ~iri$lll.i,tcrdir. Bu 
gün kavgacılardan Zeki adında 
bir ö~renci Ankara'ya :önderil. 
miştir. 

yerlerinde eılitim ~örmekte o
lan beşin ci Kore değiştirme bir. 
li~inin bütün mevcutlar ı Sf'fe. 
rihi:;ar'da toplanm ı~tır Rırlik 
şimdi toplu \'e tam teşkilatlı hir 
şekilde muhart:'he e:itimleri 
ıörme)te başlamıstır. 

Isparta Verem Hastahanesi 
Baştabibliğinden 

Günlük tabet~ mevcuduna ballı olmak kaydiyle ha.stıhanenin 
senelik ihtiyacı na karşılık 9 to n koy un eti 30/3/9M tarihinden 
itibaren la ııün müddetle kıpa ı ı ıarf usuliyte eksil tmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 13/4/ 954 Salı aünil sut ıa te lspartı Ve
rem Hasta hanesi bina.sındı Satı n alma kom isyonunda ya pılacak
tır. ~!uhammen bedeli 2700 lira ve ıecici teminatt 202:5 lira o· 
lup ıartnımesi İstı nbul. Ankara "' 1'parta Sallık Müdürlilkl•
riyle Vf rem Haıtahan e!lii nde aö rültbilir. Tali pltrin Ticaret O 
da:;ı vesika ı. teminatları \'t mr ktuplarını ihale ~aatindtn bir 
iaat e\ veline kada:- komiı> onı vtrmeleri ilA n olu nu.r, 37bl 
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Moskova'ya giderkeıı 
r 

Konya Ereğ l iş ine doğru yo l al ırken a rtı k Garp Cephesinden uzaklaşmış bu

lunuyorduk. Fckot bana hiç yabancı olma yan, kahraman lık ve fedakarlı k

ta asla diğerlerinden geri ka lmayan yeni b ir ıavoı mıntakoıına yak la ıı· 

yord uk. Bu ras ı Kilikya cephesi idi . L ____ _ 
ı\rköt d at l ara 
\' eda ederk en ..• 

1 920 ~·ııı Aralık ayı _ b:ıışında 
kafilcmıı E.sk ~ehırde top· 

lanmı~tı. Harekete hazır bıı'u
nuyordu. Buradan trenle lJ:u
kış'aya ~ıdeceklik. :\nkarad:ın 
ayrılırken baş~a !\lu'>ta(a Ke
mal Pa~a oln1ak üzere biitlin 
hükümet erkcinı \'e mebu :ara 
vedalaşnu~tım. E:,kişehirde ise 
Garp cephesinin Şımal mınta. 
kası kumandanı :\lıra!ay i'\mct 
(Sayın General İsmet tnönii.) 
Beye. mil:i ~ava ımııın ha~ın
danhcrj fera~at ve frdakflrlık
!a çalışmış olan si~ah arkada,
tarım~ A Jaha ısmarladık dr-
miş, birhirlf'rimiıe kar~ılık'ı 
muvaf(akıyet:er diiemi~tik. 
Konyadan ~eçcrkPn aynı crp· 
henin Cenup mıntakası ku
mandanı ~1irala~· Rrfrt (SHyın 
~neral Refet Be·e~ Bpyıt: 11 

ıah arkadaş:arıma da veda et· 
mistim. 

Katarımız Kon~·a F,reC!lsine 
do~ru yol a'ırken artık Garp 
rephesinden uzaklaşmıc:. hulu· 
nuyorduk. Fakat bana hie ya. 
bancı olını ·an, kahramanlı~ 
ve fedakarlıkla as'a rligrr'erin 
den ;eri kalmıvan yrni hir 
sava~ mıntakH'i~na ~ak 1 ~şı,·o··

duk. Burası Kilikya ct:'p!'ı"~ 

idı. :"ie yaıık ~i. bu ntınta'·, 
nın içinden eeçemiyrcc'<. fln. 
ıanti. Adana, Kozan. BahçPt·"' 
:\taraş. Gaıiantep ve trr[a mi'-
11 kahraman:tnnı bi:~at lf'hrik 
fırsatını ve s.1adrtini hıı'amı
vacak ana\'atan loprak1arını 
lerkedr.rken onlarla \·edalaıa
mıyacaktım. 

insanın her istedi~i müm· 
kün olmuyor kl .. 

l\i j drde. 

4 Ara' ·kta Ulukışl>ya ge'miş 
tik· Kaf;:emı1dP hır t~k 

üstü açık binrk otomnhi \"a -

dı. Buna ancak üç kı~i hı.,ehi· 

lirdik. lC afi 1enin rliğrr kısnıt 

i&tcr iatemcıı ar:\ha:arla hare

_____ _; 

ııo,ko\'a Ili.iyük ı:ıçİ'\İ :\li Fu:'lt Pa~a 

k:Atıôı Aziı \e Ataıemi iter 
Erk~nıharp binb.ışıs Saffet 
Be,Yltr .hu otomobille a"nı 
gıinrlP. Konakc;ı o:arak ::\ığ'ie 
Clrerinrterı Kay~erbe harf'ket 
Pderektik. Kafile ıse ertesi ~il 
nü sabahın erken .saa•ıcrinciP 

~·n'a çıkarak :'\i~de - Kar~rri 
Ü7('rinrlen <lört ~linrle ~!\·;~:! 

J{e~prekti. Ru tf'rtiıı daire!llindr 
T''ukısıadan a ılrlık. $'l'e kıs 
d'1Ja,·ısi\'lP. dnnmuştıı. l.ii" hal 

• rlPYC varmış! ık rr 1
.;: ka-

hır ı tikb;1lci S!ruhu 
11 ıpl( n·ordıı Iln!J J::P'rlıniz. 

! f;1 ~elrlın zrtrn sonra htp be 
r1t-er· 

Art ık 'U ~erP sizi hı a\
mın·ıı Bızim mı~afirimiz o:ur-
unuz. 

n{>rliler . "i#de,ııerin bu Sa· 
mımi ır111 arını yrrınP grt r. 
-nPği çok isterdik. ~E' carP ki. 
cl:ıha f'\:\'tl hır prosr~m ı;izmi1 
tık Rir an P\'\'P' )tnı;kov:ıı,·~ 

Jıhtırk i('in 11ü.atli hı'" tem~o 
ta'l\ip f'tm,.ğe mf'<"hurduk Ö
ı·ır dılE'rlik. bununt .. hc>rahrr 
krnrlı'rıri i'f' hir h:ıv knrııııı; 

hı~ ~lı tt m ir::vte c,·e da.r Ü 
mit do1u haOer'cr \·er:i1'· 

Hir kı~ 
(.rrr.,inde 

)le ft'n1n hemen hemen Uçt& 
ıkııını aldı tan son a akşamın 
saat onuna doğru otomobilı· 
miı mtihim('e bir pan yapmıs
tı. Yed•k lht ğımh yoktu, E· 
~asPn arız;ı 11n gı:'re karanlı~ın 

da tamı ini de mümkün gör· 
miı.vorduk. Ataşemiliter Saffet 
BP ·e; 

• Galioa _'iğdede ka'"ı·mı. 
ıız daha iyi <''::ıcakmıt· 

nf'rfİ'll Ç;ır·esiz kiırk:rrimize 
ııar ak aı;;ık•a yatınak mC'C· 

burıntinrtcıdik. Maama!ih A· 
nadnltınun ortasında bir kı1 
gPC'P!iini a('ıkta gec;irmekle 
Rus sntuRun:ı kene: mıı.i a:ıı
tırmıs o:acaktık. İnsan istedi~i 
zaman ne güze! teselhler bu
luyor. 

l'rtesi gfinü otnmohilimizin 
tamırın: şoy·e böyle yaptıktan 
ı;nnra Kay.ııerı yolunu tuttuk. 
Fakat her 1timaıe karşı eski· 
ıine nazaran daha yavaş gidi
~·ordıır Acaba Kay~Priye u'aşa 
bil<'<'ek rııivdik, Yoksa tekrar 
Yo 1a mı kı r ktık' Biı bunu 
rliic:.ünlirlı.Pn kaı sımıt1' ~Uzel 
hır Amc• ikan kam oncti i'e 

ket edecekti. Arkadaşlarla an~ Ka'' l'ri '·oluna dU;tütümUz 
laştıktan onra ben, F.lci:r b:ış _ ı.~ınan hava Kararmtştı. 

tık~1\eı rı rıkını liirdı. Çok 
!iC\r nıı1·ık llem ynlda kalmı 
,aeık. hrm rlf' i<':ıJl rrlrrse hll 
.1tam3onrtlr 'S•\aıa k;'!rlar gide
cek 1 • Nit<'k m ıiy,r o·du. 

<Or \ amı varl_ 

~tnmıım 
_.ıı.;.~.,;;li,'11lılıı~ ... -... 11 * ÇE.'tRERLtTAŞ Tel: 2~13 -

Dikkatsiz şoförlere ceza 1 TI YATROLA R C•~ 1 ~1~;,v~'!i''':'.'.'~:~ 1nı"' C•h•nn• · 

A.manya·da F'ra~kfurt ı:ehriı * sF.tt ı n TİY \1RO~l' on \:;-;;!'!~ m; ~1Ar!'TAR• Teı 2:ıa&ı - ~r,m .. 
Beltdıye~I. otomobıl kata la ını. 'tl _ razartıoır.ı cıen mı ta hıo'I' ı«tı ınu '1'" "'"• 
azaltmak için yeni bir usul bul~ J 2t d ... ri\ ar mıı.ı1nı· t~.3rı d• illOKo\K. * .!\HLL! Tf'ı • ~' Nil Krıı.1'· 
muştur. Bu usule ;:ört> bir şo[ôr T,\ • \"'na Elmıor R.ce. :u; ce..ı. e•&t • Snn Kaltnını.an • Mf'kr<lk• 
herhan"İ bir kazaya iebep olun. A.,ııde Zıybekot;.lıı - nı· 42 . Ha~·dutluı.. 

o I + Y!:Nİ T'l ı:o;8!'1;ı - Cıplalıı; Ruh• 
ca ieyrüsc(er meınurıı df'rha: * ı:;r.n ı n T Jl'ATROJöU ıs.o:\tr.u ıar. 13 uncu cına et 

ko~makta ve arabanın ön tara. K I S:\tı - ~alt'f'lıı.n baıık• h,.r RN'• l\ ADIKÖ\' ctAETI 
· k 1 b' 2ı cif', f'anr a:tıı:.d1\z ıs 1n da 'ır:. 

fına beyaı boya ıle ·a ın ır ('it ı .F.K 11 \'\'l'.'11'\ K l!'ıK ' 'c-t ı G ı - va
gi çeknıektedir. K;ıza mühını ise an: ı.ouls \'rı-ııe1Jıl. ·ıurıtçeal: Bur· 

* 'HALE· Tıol 60112 - Baldat ~I· 
hlrha1'ı ,.c sakı - Yuva•ız Gunah• 
k&rıar ciz;.ıi kırmızı oluyor. Oton1obili han Feltt - TPI' 4()40'l * OPERA. T•I 60821 - Korlr.Ub"US 
Kralk.ı • Kırtk Ok kullanan avrıc-a kanuni feza va * ıı;; ı :ıı ı n TiY \TUOsc f' 'ti~fi~t 

da carptırıİmaktadır. Bu U"'Ul eö ı t.''I(· - Pıo,.tembe, cumıır 1 ,~ı 
V• P:lr.ar .... ı 2ı dt, •rrıra Paur 

bir taraftan yRya!arı. diğer ta- ı.s :m cııı. , -\ 1 1 Kl7.: _ Ya:ı.an Jarrı.u-
* SfiRr;YTA Ttl M582 - Nllıün. * YURT- Tel 15()~44 - İki A le 

ArsıtU'ld& • Kovbo.YUn tntlkamı rcı.flan l)Oförleri dikkatli olma. aa ocvaı. 1Urkçra1 hıaıı.n Aorıı.ıı. * ISUNAR - Karn•:r&I Kızı - Şam 
HIJ'filZl. ta scvketmek suretiyle faydıılı * k l \·f k. SAJl'I" - ca~mDa-

neliceler vermi~lir. <1an baııı:a hPr llf"• uat tam 21 el•. 
d 1 ~- ıı. C"ımıı. talf'he mlltlnf'el •e ra- * 'iC .\L \ Rt Z RE\'( SÜ - Hrr 

Dostunu öldür Ü xannıy e 7ar maııne l&&t t.am l'i de i li "Kl1 alr.~m 11\l'~" P.:'\O da, Pa;vı;rlf'.!l, 6a• 
ıı. l't'r,tımbe, Cuma aaat il dıır tt!D• 
zıu.ı11 halk mat nıolf'rL Pl\ı.ar 11' da intihar etti 

F'ransa'da Charrıps sur l\farne' 
de bır kır bekc;iıi karı ını en 
iyi dostu ile ormanda $.!e1rrkcn 
&örünce son derece hiddetlen· 
miş \·e tüfeı;:ini çevirerek arka
da$tna ates etmiı;;tir. Ro:er Du· 
ehai'Jot adındaki. arkadaiı yere 
serilmiştir. 

Kır bekçisi bunrlan sonra bir 
iple kendini aıl;aca aımı~tır. İ
şin ~aribi Duchaillot'nun ölme~ 
miş, ha(ıf yara almış olmasıdır. 
Yara o kadar hafiftir ki hasta
hanede kalmasına bile lüzum ~ö 
rülmemittir. 

lngiltere KraliçHinin 

seyahati 
tneiliı mi:letler camiasını tf'Ş 

kil eden memleketlerde scyaha 
te çıkmış olan İngiltere Kralı. 
çesi Eliıabeth seyahitini k1.·alt· 
maga karar vermiştir .Buna 'it 
bep şimdi bu~unduğu .\·:ustra:
ya'nın bir çok mıntak;ılatında 
çocuk felci \'<-tkalar i nın röriil•ılr 
ıidir. Bu v1zh·et karşısında ıto\ 
torlar A\·u.ı.;tralya'da faıla kal
mamasın ı tzvsiye etnıislerdir 

Baron Rothschild'in ke· 

mikleri lsrail 'e 

nakledilecek 
Milova adında İsrail harb tO· 

misi ~I ar.ıı;ilya limanına ı:elnıis
tir. Gemide bulunan İsrail Pro
tokol ŞeCi ve zem! müretteba
tından bir kısmı Pari~'c ;ı:idcrek 
orada defnedilmi~ olan Baronun 
ve refikasının kf'miklerini İsra. 
ıl'e naklcdt'eeklerdir 

Baron de Rothschilr1 l\f1111!!!vi 
idi \'e Fi~i~tin davasına bü) ük 
alaka ,ö,ıermiştı. 

\'OC't' K. Komtcıı 3 pf'rde • Yıı.zan 
Garson Kanın - C'•9lreo; Leyli Er• 

cruran • trı tll271. m~•;..'.'""''·· ----------ı 
* Gf~\,-r.fK Ti \ \ TROSU - n o- 1 

\.'F.R \ O ı.u .. Koml"<lt 3 perde - Ya- KONSERLER 
zıı.n • A A Mıtne - Tllrkçeııı: M Ru- ~------------' 
rıan - 6&hnıo~·• ıı:nvıı.n: A'fnl ouııaıı. * Tanınmış 50(lrano Otana E. 
Sıı.tı. Çıı.rp.mha •uıra :rn !10; Carııam- Jaml1110n u~ Bas Jf'tilJlr Arslan. pt· 
ha matine 16 'JO - EmlnönU Öll:rencı )anlat Erı.!lean Saydarn'ın refalt&l\n· 
Lokalinde. dt'. :.. Nisan Cum•rtf'~I ıtınll ıaat 

* Ml '\.\1,1t~ R KA K \ f A • 0f'r•· 
Lf'rı tJıı.at 2ı dl!', Cıımart.- 1, raıar 

matın• ıs ttı CIBAı l .i KAR AKOLU 
reı: c:ııJ4 

* \ l·~"'iİ lif.S OPF.RY.Ti - Ttl 
•'l3fl9 t'SKt O.\R.\ criıu RKF N -
Oprorrt R prrdl!! • Her grre 21 dro. 
Çıı.r~mha Cumartf!tr' ve Pa •r ma. 
tll)P 11 ttı. 

SiNEMALAR 

Ht. \o t.L l; t.: IHt:T l 

* ALKAZı\n. Tel. 41M2 - \ •htl 
K·•ftını .. r Af'lll•I. * An· Tel 41Jrt4 - Toto nuuaı * ATI.A5: TP! 40~ - IS:ıhra 
Yaı·ruaıı. 

* J.UKS Tel 40Jt0 - ~f'hvet Ka
dıııı. * ELHAMHA - Kahraman Kor· 
ı;an - Kıı.z:ahlanta. * İNCİ Tel Bü'Jl - ÇıJsınlar Ce 
hennl"ml. 

18.30 f':lı:ı. noma Kulubunde btr ır.on• 
atr vf'receklerdlr. f'r05:ramda Bach , 
Sch11hf'rt. )1onrt. Haendel. Pucct• 
nı. f aurf'. Vt!rcU, 011 Falla ve Kt!rn' 
dl'n tıı.nınm_, paro;:alar vardır. 

ı-YENI NEŞRiYAT 
* eıtNASI - l:debtvat tarlhlınll'• 

de btlfUk )·eri olan eınul'nln eur• 
lırUvltn tD ıuzel ornek!trle hava· 
ı ı vı e.,f'rl hakkında etrath bll;llf'rl 
bir araya ıeuren hıt cın: Hikmet 
Dl%darı.>&lu tarafıtıı1an hazırlanarak 
\'arlılt TurK Kllaiklerının 33 1n{"l 
aV"ııı oları,. ı ura fiyatla yayınlan • 

mıMır. * VOLTAİRE - ıaı tııC'I aı;rın hlı· 
V\ık P'rıı.n11z rrilh! vt muteftkkırl 

Voıt-11re·ın eur!Prınden "1':,kln 
ornrkll!rle havatı ıe unstı hakkın· 
da rtrarıı bUgllt!fl bır araya ııoti· 

ren bil dit Uhlr OüvelT'U tarıııfın• 
chı.n harırlacaraıt V&rhk DUnya Kl&• 
atltltrı arpındı. ı ura. fl)•a.tla f&YlD• 
ıanmı,tır. * iPEK l'el <lı428!J - Altın Ok. * ALl:~tDAÖINnA VAR BİR Tt· * LALE; Tel 4..~os - Toto ıtes- t.AS - s.ıı J"allt'ln. hı t.arııosl hıo 

••m. hır yerde çıkmamı:, 17 htk!yealnl hır * ~IELEK Te:l. 408G8 - A k r.ta- aracıa euna.n hu cilt Varlık Yayın· 
crrflltı.rı, l~rı araı;ında ı llra fl)·a.tıa çı1'.mı~· 
* @ARA\' Trl• 41838 - A~k A- tir 

da:.ı. 

* 8ÜMElt 
Cchetınf'ml, 

1 
* 4'YD:\ İt K fNS~NLAR - ~!f! • 

Tel: 4.:!~1 - Cll;:ıtı.lar hur ln;Hl• ('dl Y.'rlla'ln bu mı• 

* ŞAi'\ 1 f'l. 13679:! - Çıi"'llllRr Ce
hf'nnl'ııtl. * T4'K6IM Tel: 43181 - İ.stlklAI 
H•rbl. * YILDIZ Tel: c:i17 - Kurtul~ 
Oaklka ı. 

İ 8TANHl'L Chl ETJ 

* AL['.IDAR; Tt!l: :.w~ - ıııom-
nıt ?.f•VTa. * AZ~K Tel: 23S42 - A1kl İC'at 
Edıon K•ı1ııı - lkl Açıqo;ı Tanan 
Dlyarında. 

rakll romanı Varıık Çocuk Ki tkıerl 
ara.ırıd;ı, ı !ıra fl)'ıtla çıkmılt.ır. 

* \'ARLIK - Vırhk'ın Nisan U • 
\1111 Dııhamel'ın hır konıamaıu. ma· 
kale va hlklveıılntlrn baş.ka Nurul• 
lah Ati.(', Salihattın Batu, Orhuı 

Hançt!rHotl\ı. ISalt .Faik, Hald.un Ta .. 
nrr. İlhan Tarw, Tahsin Yt.iC'tl, P'l• 
El) H1lsnü, Bıdrl Rahmi. Necıı.tl Ct! .. 
malı. Ceyhun Atur. Satı•hatt.tn gı:;;.; .. 
ret Tallp Al\&ydın. Yafar Nabi • • 
daha ba.tka tanınmış ı.auaıann ,... 
zllar• ııe çıkmı~tır. 
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VATAN 

Diyarbaku' daki hadise hakkında ciddi neıı er ınahal e!iiin ·n 
r ae sı hali 

ö Mısu'da bir . 
tedbirler ahndı lsf işare Konseyi 

l < Ra~ı 1 lnditel r len z yafelte Nurı Onurla D Kurulacak ettt~i iken Nurının bu ha ıın· yarbakır m lletvekı ı '\ u ur i\. 
tarı benı dP. hedef tuttular \e ıiıoğlu arasında deneme dola-
genel ıdarc kııru una Dıyarba· 1 ın:ı~ı 1 il'ridf'l 
kır \e ha\-a ısınde Turklt··ık ''C yı ıy c geçen mıınakalla 'uzun 1 d 11 t ' K • den ada)lardan E at Crmıloı:hı. \ P ca a a ı ı d Kon e~ı 

urlçill.uk mevcut olduğunu ve .Nurı Onur'a indirdı~I bır tok t ıcraı a fılrnrlı nei ındc muha· 
o m~h~li kavradı~ını ilen sil- vrmck salonunda bü}uk hır arbe [a•a edcceklır 

Bütün varlıklarıyle beraber, vücutları da çürüyen göç
menlerin hayatta kalabilmeleri çok zor. Geçen pazar gü

nü bu mahalleden 3 cenaze birden çıktı. 
rere • enim aleyhimde c!ddct deyi mucip oldu Bu arbedeye Gaıete > ıı ına ıaııı'arı 1 :" e 
li bir propa~anda yaptılar. De Cem lofm !arının ücünctl ı1ahsı ctmektrılır lhtı a Kon~eyi ip· ı 
nemelerde TUrkçuHlğUn müda 0 arak karı ma ı ebebı~ct ,er- t da, mılll kon r) ın statu~lınil •-------t"~·:·::·;;::~-~~~lf!lllll!l'!!Jl!I 
lıı olduğum ve Kurllcr aleyhın mıştlr. haıırla'llak a \:ızıfrlcnıhri'eeck t 

• Baksanııa dedi, bun' ar hep 
çamur .•. Biz çamur ar içinde 

de bulunduğum fık'rleri geni k k kt l\tl r 
olçUdc propaganda cdıldi, bu Nurı Onurun ı;ıhh l ne "rl n ır omı on ur ca . ır l\lcc'ıs: 
herkesçe sabıttır. Hakikat hal ce b ı;ındad \e ozünd n ald• on e~ ın Fransız l\lı ı d l darbe erın tcsırı kıl orn k a ınarak \ucuda etırl'· 

c sc. ben ne iddia cd ldı~i . . c a r e r 1 mc~ı ihtıma ı 'ardır. 
C b blitün D yarbakırı ka\•rı:ran •- lladıse ft'Hi ek de m 1ı 11 Kon C'\ ın ı bırlık eri dı 
bir rapor :7BZdım. ne de i im Samet Agao{:lunun th an Hfı nl tr~k ıat temo;ı cılcıındcn • hu 
~H."l'edcrek kimseye bir ı natta m t Tıt:relın \C ben m cıdıll mu na Mu luman Kardrı: rrın dahı 
bulundum. Bence dın ve ırk dahalc 'e a~ırma tcllrbbu erı- o ur 0 maı'lı ı he ı dr ildır - ı;rr 
farkı ı:oıctılerck eçım'erde mit nel'ces ndc bu k ' anın da hrst mr ek erbahı. tacır H' sa· 
rey ve taraftar kazanmak mem· ha \ah m bir ~ekil alma ı onlen nayıcıler rıraatçi \e belcdı'e 
lekelin Rle~ h nedır. Kilrt ve Za mı t r.• mcc l~kri lı~cıerındcn kurulma· 
ta dıye Şarkla ırkcılık yapmak ·- Hldise fevri ~ckılde nl ~ı mumkundur. 
tne:nleketin bırliğine \e bütün- oldu?' l\l iı slhmnn Karıl c terle t ı-m ıı~ ı a r 
!Uğilne kar~ı ihanettir. Demok-1 •- Nuri Onurla Az'zoğl ı a- Kahire, 31 C .A) - Mısır 
ra&ı:Je de ~akı$tr tarafı yoktur. rasındaki munakaı:a feHid r Cumhurbaş1'anı Gcncra' 'erip, 
A~a ~asamız ~ın ve ırk ve fa;kı 1 Fakat dığer erının tccavlizU hak cllin k anı l\llis'iiman Kardes er 
gozetmeden bulUn vatanda5ları kında bır f kre sah p olama- Cem ~ rti Başkanı Has:ın F. hl\· 
'rurk saymı~tır. Irklar esasen dım.• de hı'~ i ın aret etmıstır. Jhı•e· 
kardeslır. Bu biri Cın muhafa. ·- Bu kabl' had rlerın te- }in F. hüdcvbl cumhurha .. k~nına 
tasını bUtıin partıler ayni ehem kl!frıirUnun onlcnme ı ıçın ted l\lu uman Karde~ler Cemıyell
ınlyelle milll 't partiler Ustil b r alınmış mıdır? nın, san~iırün ılgasını ıstrmc~e 
~lr dava olarak ele almalıdır- •- Hükumet idar\ \'e inııbalt \e par anıenter ve mr .. rutt bır 
ar.• . tedb rler almış ve ~ adi ) r 0 ıdar e donulmcsı itin mllc:ıde· 

ld
• - Zıyafeltekl hAdise nasıl int kal etmiı: bulunm kladır e e devam cdece~ını sov emiş-

o U' • · · Ne gıbi s "a i tedbirler alındığı lır· li 1 alıir'in \!'.tif;ı"ı 
•- Samet Bey eerefinc ve- nı halen bı memekteylm .• 

Karabük'te haddehane temeli ahldı 
li'ıc • <Bası 1 lnctde) 

ıhtlyacına daha fatla cevap 
' '.ermek maksııd!ylıı Karabük te-
5ıslerinden çelıkbanenin 250 bin 
ton 'e haddehanenın de 200 bin 
ton ınAmuı elde edecek şekı -
de teHııne karar verUmıs ,e 
faalıyete i:Ctırilml&tır. Ancak 
me~leketin bilhas a son ~ıl ard~ 
genış olçUde artmakta olan ıh· 
tıucı karıısında mezkCır te ıs. 
lerden çelikhanenin 350 400 hın 
t on \'e haddehanenin de buna 
muvazi olarak en az: 300 bin ton 
radd~inde mAmuı elde edeobile
~~k hır kapasite~e yükseltılmesi 

dar mevcut 100 bin tonluk tale
be mukabil buglinkü ıhtn aç\a. 
rtmıı ilç mislı artmı tır. Buna 
cevap \Crebılmek lı:ın Karabük' 
{ın 115 bın ton olan hadde ma
mulleri kapasitesine rdmen 78 
bın tonda kalan ıstıh al mıkta· 
rını 1!>53 l llı sonunda 137 bin 

E~ki Bashakan A i Mahir. A
na) 11 a Komı~) onu b ckan ı ın· 
d:ın dlın akşam istifa etmıştır 
Fı hakıka. lhti a' Konsevınin iş. 
başını'la katması hususunda hU
kt"ımet<;e Paıarlcsi giınıi ittihaı 
edilmiş olan kararlardan sonra 
bu komisvonun hikmeti vücudu 

kalmamıstır. 

Dün a Ba kası 
tona \C çelıkhane istıh alıni 91 
bın tondan 163 bine. pık ı~thısa· 
linı 114 hın tondan 214 bin to
na ve ıkınci kok fabrıka"ını kU· 
rarak kok ı tıh alini de 315 bın 
tondan 550 bin tona çıkarma~a 
mll\affak olduk .. 

rna~ı ı tnriı\e) 
bıı unu'mı aca~ını bı dırmiı: er
dır 

Dünya Bankası idareci'cri. 

Konuşma)ı mUteaklp leni 
kunılan 'e bir hafta) a kadar 
i letme~e açı acak olan SantrlUj 
boru fabrikası ger.ilmiştir. 

Turkı enin Lieflinek'ln gcırl a· 
ıınma~ı talebini bü' iltmemek ve 
h~dı C'\ i unutmak ister gorun
mekledır er. 

1 arct edıldi ine gôre Türk\-
ır zaruret halıni alını , mezkCır 

haddehane dışında bir b'ok had 
dehanenin kurulması dem li e· 
d ll_nılştir.,, 

lşletme'er Bakanı Sıtkı Yır
calı hayırlı nlması dileği\ le te
mele ilk harcı lcoymus ve Zon. 
guldak Vıılısi, Sümerbank U
mum Mlidilr Muavini de teme
le harç atmı !ardır. Kurban 
kesilerek tesbebü tın muvaffak 
~ması temenni edılml$tır Sııt-

Yeni kurulacak olan 1100 ki
şilık işçi pa\~onu V<' memur ev· 
lerinin 350 evlik i k kısmının 
temeli ııtılmış ve hususi tc eb
bus tarafından kurulan kil<:lik 
b·r haddehanenin de acılııı: tÖN'
nı lapılmıştır. 

, e'nın I,ıcfııncır'in !!f"n lınm • 
ınnı t alep eden mektubun a•ın- \ 
n ~ ınrla \ıç gUn sonra yani ~6 
Şubatta banka liman ın ııatı lcın 
Ttlrk ·rve 2 800 000 do'ar daha 
vernıl~tır. Banka TUrkıveye bu· 
gtinr k:ıdar 63 000 000 do ar \ er
mı bu unmaktadır. 

-:ır_calı, ezcümle gunları so~
lemışhr: 

•- 1030 dı-n bu l na mcmlc
t~tın her sahıı~ında ı:eli en ln
ı•af Karabilk'e de yrnı -.:ıtl· 

leler l:etirmistir. CUnkü hadde 
rnflmullcri üzerinde o tarihe ka· 

İş etmeler Bak nı o leden son 
ra sendıkalar tcmsıleıl<?r1~le ha~ 
bıhaldc bulunmu tur Ak am 
u tu saat 18 de Demokrat Par
tı merkn nl -ı varet eden Yır
cah u un b r konuşma l aparak 
iktıdarın dort l ıllık icraatını 
ıınlatmışiır. 

SEÇİM KAMPANYASI 
. (Ra ı 1 incide) lama k urulunun aday te5bitıni 

fıllerin ilbe ettık erıne tore mutcakıp secim kampan}'asının 
Ba•bakınlll bu nutku, avnı za: propaganda JCkillcrı uıcrınde de 
manda Etçim kampın) u;na bır hazırlıklarını bıtırmıştir. 
ba~angıç te kıl cdtcrktlr. Yalanlanan ılstifalar 
Bayar ve lendereıı'in Adana Dun baı.ı gazetelerde Berber er 

ae ahatl 1 Cemı) eli Baekanı Adıl \'ardarlt 
Adana 31 (ANKA) - Önü· j 'e Ikıncı Ba kan Abdurrahman f ~ıdekı hafla .ehrımızde 36 Saber·ın CHP. den istıfa ede

~ç e\'ınin temelının atılması rek D P. ~e ka)dolundu u )a· 
C u1~asebctlyle Cumhurbaşkanı ıılmışlır. DUn bu havadıs u-ze· 
Me 1 Bayar, Ba~akan Ad nan rine kend t)lc ıı:oril tu Umilz 
~nderes 11 Nisanda ~ehrımıze Adıl Vardarlı haberı tek"ZIP e

ıe eceklerdlr. Bavar ve Mende- derek demıştir kı: 
~es. birer konusma yapacjlklar c- Ben ne CHP. sinden isti

e ık! ıı:un şehnmiıdc kaldıktan fa ettım, ne de niyetlıyim.• 
~~ra, Mersln'e ve oradan da DiCer taraftan C.H.P. den >i-

a aya g~eceklcrdlr. ne ıstıfa cttıfl bildirılen Prof. 
. inönii Halit Zı~a Konurnlp ve Prof. 

Dığer taraft3n ayın 12 sinde Reşat Sı°ğındım'ın C H.l'. de ka
C.!f.1'. Genel 9ışkanı İsm~t 1- yıllı olmadığı, altıkıı.ı parti ta· 
nönU de ıUney ı!lerınde Ma'at- rafından ifade .. dılmiştir. 
~a. Maraş ve Gulıır.tep'c ızide- C. Boynuk ile C. KöprülÜ'nün 
cektir. durumu 

Emekli Sandığı 
Müdürünün iskonto . 
için demeci 
Emekh Sandı ndan maa~ a

tanların maa •arının i ranka ı 
tarafından i konto cdılmr<tı ı 
hakkında dola an Ti\ 'etler uıc
rınde ı~mekh S ndı ı l'nıunı :'ıtU 
durü Nuri Kanık bu hıı\ adislrrın 
'er ı~ \C unlış oldu~unu so)
lh erek övle dcmı,.tır: 

ır- 5434 sa~ ılı kanun, eme'lt
lılerin maaclarını ı konto etmek 

Gebze C.H.P, ilçe idare kunıl\ı Cankın D. P. mllletvektlı Ce-
Partl basın bilrosundan bildi· lil Boynuk ile Edime D P mı'

rlldl ine göre, Gebıe C.H P ilçe letvckı ı Cemal KoprulU'nUn •· 
idare kurulu diln toptan istifa daylık yoklamalarını kaz:ımıma
elmi§tir. 1dare kuru unu:ı toplan dığı bıldirl1mişti. 
istırasına sebep olarak ada) lığı Aldııtımız malı'.ımala zore. her 
içın teklif etlikleri Zeki Tarat' iki mıllehekıli parti mufettışı 
ili kabul edilmemesı gosterll- o'duk arı için yoklamalara cır-

alflhı~ etını I~mek' i Sandığına 
-vermı tır. Bu kanunu tldıl c· 
den ~eni kanun i e bu ımtı~ azı 
Emek ı Sandığınd n ııldı \e boy 
lelıklc emeklı maa arının isken 
tosu bır lnh :ır mı!ındcr. cıka
rak her bankanın \a;>sbllecc 1 
hır ml'\"ZU oldu. Emek ı Sandı
~ınca bu ı:ıbi maa arın ı kon· 
to edildiği zaman.ta Sandı'< hu 
Işı Zıraat, İş ve I::ınlAk Banka
ları vasıtasiyle } aptı makta ı· 
dı. Bugiın bu ban"talıır a) nı ıs
konto isini a~nı r:ır•tarla kf"ndı 
hesaplarına ~ııpm:ı~;tadm,ır füı 
hususla adı geçen bank nl:ırı:-ı 
umum müdürlüklerince şubel.-ı
rıne lfııım gelen t:ılimat da bir 
ha' H 1.aman eV\ el verılmıctır. 
J3ıı ıtibarla emekli maa .. ıarı:ıın 
iskonto edilmemesi halinin mev
cut olmadığını ta\-zihtc lüıum ''«' 

fayda görlil oruu 

Suriye'de iki bin kanun 

iptal edildi 

mektedir. memı crdır. Boynuk'la KoprOlü 
Yalinln ada)lığı i tınl~or gene merkezden aday .:österile 
Sehrimiıde bulunan Riıell- ceklerdir. 

·ecip Ullge 

(Ilaı;ı 1 l n ci ıl f') 

her tu rl u maddi mAnc' i muza. 
hcrettcn kaçınmamı 'P. neti
ce olarak, mı\~onlarra 1İ1 a Ra 
mi sırtb rına akıtılmıştır. İyi 
nh etin Ta~ııtıırladalıôi kadar 
kot kıını; bir k fi tulük me~ dana 
g.-tlnlil:i, gorıilınlı s §PY ill'ğll
rlir. Arkaıla ı;ım ız Sadun Tanju, 
(;nc:mrn nıahallesindf'ki fada· 
nın hlr baı;kıı rı-pheslnl, hu ya 
tısında anlatm ın a çalışıyor. 

* 
Çocuk, kalkmağa u~raştıkça 

çamura batı:ı;or; çamura 
battıkça korkuyor ağıyordu ..• 
Ben '>eli ıncr\C k dar, çamur
lar içer ındc çırpındı durdu. 
Kurtardıktan onra da, ağla
mıı ı durmadı. Etrafıma bakın 
dım. klmsr er yoktu. Kuçl\k 
~ :ıramaı. her halde bundan ıs 
t fado etmiş ve buralara ka· 
dar gc'mi,;tj. 'tslü başı da te
mızdı çocuğun. Daha doğrusu 
bıraz C\ \el 6yleymiş... Beyaz. 
tliy il palto u ı;amur ıçinde)di. 
Ayakknbısının bin de çamu
run ıçinde kalmış. . . Aı-ayıp 

~aşıyoruz. .. • 
Aldı mı beni bir dert ••. Dil· 

şüncelı düşünce i göllin kena· 
rından ylirlimeğe baş'adım. 
Yafmurlar ) ağmış. karlar eri
nıls: ne kııdır su \'arsa bu çıt· 
kurda bırikmiş. Göl deyi~im 
mühalaııa değıl. Su)un kena· 
rında duran bir el arahasının 
tekerlekleri tene ine kadar bat 
mı~- Üç kuçiik gr;cmen, onun 
başında dıırmu5 oyun oynuyor 
du. Beni görünce doğruldular. 
Bir çocuklara baktım, hir suya 
baktım, bir toprağa baktım. 
T oprak killi, kaygan: su de
r in, çocuklar mlnlmlıılcik .. 
Hey Allahım. her an bir kaza 

buldum. Tam o sırada bir ka
dın koşarak geldi. 

·Hanım. dedim: hiç bu ka
dar çocuk, böy'e başı bo& bıra 
kı'ır mı? Ya maaıallah ıu ı;u 
birıkintısıne düşüp boğulsa)'" 
dı?. 

•Ne yapayım. dedi , kadın; 
ha\a biraz giineşli dedim, giy
dırıp kapının Bnilne çıkard ım. 
Ben içerde uğraısırken kaç
mış ..... 

•Neyse geçmiş olsun; size 
iş çıktı demektir Bu çamur'ar 
ko av ko a:ı; temiılenmeı ..•.• 

Gu dUm Bir taraftan da ka· 

o~abilirl 
·Baksana biraz amca, dedim; 

sakatı aJ:armıs :uıyıfça bir ih· 
tiyara. Toprağı belliyordu Ba
har. nerede olsa bahardır ..• 
İhtiyar bahre.,ine bahan ı:etlr
meıte çatışıyordu. 

•Bu çocu\lar dedim, böyle 
bac;ıboş, tehlikede .. . • 

İhtiyar: 
·Sen merak etme efendi oğ· 

lum dedi, içerde daha emniyet 
te olmaı:lar. Bırak oynasınlar~• 

.Neden?• dedim. 
oGe\:,, ded i. ihtiyar . Brrahcr 

re bir evin kapısından girdik. 
Du\•arları gösterdi: 

· Bak, dedi: bUtün kış bu ru 
tubet içinde yaşadılar. Şu du· 
varlara bak, şu zemine bak: su 
içindeyiz .. . Burası meıar efen 
d i o~ıum! Bırak çocukları, bi
raz kemikleri ısınsın ..... 

•Torun'arınıı mı?. dedim. 
·İkisi torunum, dedi ihliyar. 

O iricesi komşunun. Anaları 
babala rı jşe gittiler. Bit bura
da gündUı!eri çokluk ihtiyarlar 
, .e çocuklar kalırıı. CUml esl 
ekmek peşinde ... • 

•BU ru tubet, s itl mahveder!• 
dedim. GlildU. 

· Bu pazar 3 cenazemlı var· 
dı.• dedi. 
Aldı mı beni bir dUşUnce ..• 

Evler arasından, öteye doğru 
yUrUmeğe başladım. 568 numa 
ralı e \'ln penceresinde bir ka
dın, ıslanmış kıtık bir yastı
ğı glineşlendirmc~e çalı ıvor
du. Bir de ıımc lime o muş 
çuval sarkı)ordu pencereden. 

.Teyze dedim, kolay gel· 

sin! 

Çamurlar içinde oy narıın ' e ) UZU asla 
gülme)cn bir goçmen çocuğu 

manyadaydık, diyor. Bin'erce 
defa bombardımana uğradık. 
Ama inanınız, kimsenin hayatı, 
bu e\lerde ya•ıyanlar kadar teh 
lıkc:ıe düşmliş sayı mazdı ... 
Burası dehşet ... Deh~etı. 

527 numaralı evın sahibi 
genç kadın, evinin feci ıslak
lığını gösterdıkten sonra şun
ları söylüyor: 

•Kocamla ben, evi biraz yo 
luna koymak icin elımlulen 
ge cnı yaptık. Her lley boşuna 
gittı. Dikiş değil kı sıkıca dı· 
keyim. Bu ev er )'ama tutmu
yor, adam o mu~ or-o 

Bır koşeyi kffrtldım. E\ !er
den bırinın penccresınde bır 

se\im'I )Bvrucak gördüm. Bi
raz daha serpilmiş ıkı küçükle 
pencere muhabt>ctı ~apı) ordu. 
Çocuklar. zayıf göğlis erıni ıs
lak duvara yas amı,lardı. .şu 
hın yliz C\de, en azından Uç 
bın çocuk 'ardır• diye düşUn· 
dıim. 

Deminki çamurlu göl gözle· 
rimln önune ge dı. Minık elli 
bin erce ko'un çamur u suların 
Uzcrindc t>cyaz niltırcrler ı;:ıbi 
titre) ışlerini tasavYur ettım. 
Bu çocuklar. her ııe) den evvel, 
bu çocuk ar teh ikede idıler . .• 
Ta ı tar a göçmen mahallesi
nin me u leı ı aranırken. bu c;:o 
cuklnr unutu m .,, 11} dı. 

Sadun TANJU 

dının kilçlık fırariyi hiç azar
amama ı hayretimi çekiyor 

du. Ben kı, elini çıılmlataladı 
dı) e mınirık çocuklarını insaf 
sızca doven özde modern ha
nım'ıır görmlı um: Ru genç goç 
mcın kadının hoş gorurluğüne, 
mtısamaha ına nasıl ~a~ır

mam' 

•Kolay değil efendi oğlum ... 
dedi kadın .• Her lieY ıp • ıs-1---
lak; her şey parça parça ... Biz ~ 

Kadın: karanlık sıkıntı çökmüş .. . 
· Buraya ge'dlk geleli, dedi; 

çamur'a haşır ne~ır olduk.1' Bi 
raı uzaktakı evleri gôsterdı: 

bi :a;ı~~~~~dnn uıattım. Bir t s 
klif kokusu tutmuş etrah; bir Tt 
Kııdın, tekneye benzer kilelik 

bir tahta karyolanın üstlindeki örtü~ü arala<lı .• Bak dedi, J:ıas -ı' ', , •- ~ıtM .. ~~ .. 
la oldu yavrum ... Bu lanet ola ~ · 1 , ~i ı \ 
sı ıı:1 altlık bizi öldilrüyor ... • ~ 11 .. • 1 ~, \ ı~ 

• .. 

Lanet olası ıslaklık hanı:! e- s~ ·~\\~~ '-:iiiiilliı1 
Yin kapısından girsem. hangi •.~,:..'~ 'lllliiliiiiiillrı'1.:.l 
insanla konuşsam. nereye bak ~ , 
sam, hep karşıma çıkıyor. 
621-A numaralı evin sahibi 
Vasan·Giray Cabağı meğer bir 
mes,ekdaşmııı. Göçmen olarak 
yurda gelmiş. Kendisi Rafkas
nlı. karısı da Polonya Türk1e
~inden. İhtiyar bir çl!t ..• TUrk 
çcyi yanm yarım. ama çok tat. 
1ı konuşuyorlar. Bana ev'erlnl 
~ezdirdiler. 7.eminl tahtayla dô 
şemiş'E'r· F.vin etrafını açmış· 
lar. Pencereleri ı;:eni~letmiş· 
!er. Ne yaptılarsa nafile. olu· 
rıılmuyormuş. 

• Ya. ne yapıyorsunuz?• de· 

d im. 
• Akcarayda oturuyoruz:• de· 

diler: •Yazın da bir kaç ay bu 
raya geliyoruz: ... • 

·Sa}iiye gibi ..•• dedim. İy1 
ma. bu karı koca münevver in 
sanlar. Lisan dersi veriyorlar· 
mış: kocası Frankfurt gar.ete· 
lerine ara sıra makaleler gön
deriyormuı. Böylece, ıehlrde 
yaşamaları mümkUn olabili
yor. Ya diğer binlerce göçmen 
vatanda$! ... Onlar bu evleri 
.;ayfıye evi &ibi kullanamazlar 
ki. .. 

MAYl8 
1K~AM1YEPIZ 

!erden 637 kl~i adına Başbakan 
Adnan Menderes'e bir teıı::rrıf 
tekilmietir. Bu telı:ratta. ist:ın
b:ıı .~• isi ve Belediye Ba~kan 
\ ekıh Profesör Gokay ın, D P 
merkez idare he-.ctince ııosteri
iecek ylizde 20 adaylar arasına 
bir Rize mıl\et..·ekıli adayı o'a· 
rak ı:ostcrl mesinc delaleti rıc 

Dr. Necip Bılgc'den aldı~ımız 
bir mektupta, Nlı;dc'den mıllrt
vckıli yoklamalarına iştirak et
mediği bildirilmektedir. 

Şam. 31 (T.ll i\.) - Parla· 
mcnto, Çıcrklt'nin hilk<ımeti ta
rafından alınan ve ylirlır ilkte 
bulunan 2000 e yakın kanun ve 1 
kararnamenin iptaline karar \Cr 
miştir. nı~er taraftan ParlAmen· 
to Uvc erinden tcskil eıHlcn hir 
heyet. Çıçckllnin \ e karclcşınin. 
e'de ettık'eri servetin kaynak 
ve mahı~etini araştıracaktır. 

nu ma !itım ) anular. icindr hııl11 ııılnkları ff'<·i artlara uzun za
man da) a namı' a ral.lardıı·. 

Bayan Vasan - Giray: 
• Bütün harp müddetince Al-

edilmektedir , 
C. R , P. nln hnırhiı 

CHP, i tan bul te kılltı, yok· 

Esasen Necip Bll.:e, 1053 A· 
ğustosunda millctvekilli~inden 
ayrılmı . Ankara Hukuk FııkUl
te indeki eski \'aı.ıfcslne don
muş bulunuyordu Bu defa da 
hıçbır ;)erden )Oklama)a ı tırak 
etmerniştır. 

NATO ,.,,. , ...... , 1 Mangal k~~~!~"'"'' 
da birçok hedeflere hava hücum 1 mürculerı Urktitmemrk içın ta· 
ları~da bulunmda s:ayret etmış kıbatı ~e'ş k tut.makta, 6eçım· 
ler~ır. Fakat. t.aarruz k.uvvctıe- !er arıfe inde ha) atı re men 
rını~ .muvaffakıyetle Bnhmdı~i pahalılacıtırmıs olmamıık !cin 
blldırılm~klcdır. . .ie Dııiml EncUmen narhı değiş 

Muhtelıf milli kııvvetlerınl bir tlri'cme kt dl 
b

• • . 1 1 k .... h me e r. 
ır rrıy•e A rsous l arar,," ı yo i . 

lu ile ba~ ayan muhabere tesis- stanbul Beledıye 1 son defa 
lerınln çalışması mllkemmeldır. bu mevzuda sembolik bir tedbir 

'\lillf Sa\unma Rakanı a~mıştır. B?ledbe Nesrh:ıl Mli-
Ankara 31 (A.A.) - Milli d.urluğU clı ile '>c ha ın \asıta-

S y 
1 

sı e yavınlanan bu temennıdc 
avunma Bakanı Kenan ı maz. 'atanda starın cell'cek kıs komU; 

beraberlnd.e hava kuwetlerı ku- ıhu~cçlarını &imdiden tedarh• 
ınındanı Korgrncral Fevıı Uça- etmeleri tavsiye olunmaktadır 
iter o dutu halde bugUn hava · 
• •vunma ı:enel kontrol merketl- vetlerı arasında üç günden bc~i 
l\e gıderek, ·Tilrkiyt • Yunanis- devam etmekte olan Sbield • 
lan • İtalya • Gilney Fransa - Kalkan h hava savunma tatbl· 
Malta. NATO havı savunma kuv katını takip etmı~tır. 

Bir uçak mecbu ri 

iniş yaptı 

Ankara'dan hmir'e ıtmrktc 
olan hır a~krrl ucıı ımız, motö. 
rlındC'kı Arızıı qrıhnı'len Torba. 
h cı\ arın<la hır ıar ava ınmiş· 
tir. l'çal.ta ve içındekı ere bır 
r~· o mamıstır. 

Toprak Ofis' te tayinle r 
nkara, 31 CT H .) - Top

rak Mahsu''cri Ofısl Umum Mli
durü Hu ıısı Tımur'un Çalışma 
Bakanlıl':ı mlı teşar ıjlına tayin 
cdilmc~ı nıünnscbctiv c şimdilik 
bu \'aıifc\'r Umum Mtırllir flhıa· 
vinlerindcn 1\akkı Nuri Me An'ın 
.. ·ekllcl etmesi karar\aştınımış-

tır. 
nlğer taraftan münhal bulu

nan Umum• Mudlir Mııavln'ikle
rine de Fen İc'erl MlldlırU A
laeltın Arısan'ın ve Muhafaıa 
Nalclıyat İşlerı Mudürü Suat 
Bolayır'ın tayinlerine ait karar 
name er Bakanlar Kurulunca 
tasdık edi mı~tır. 

~luharrlrlmu Sadun Tanju, göl krnarında oynayan göçmen çocukıaruıın 
l ürekler acısı halini ı.eyrediyor. 

,- ........................... ~ 
Tiirkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Umum Müdürlüğünden: 
Ankara' da Ulus leydanın da teklif atma yolu~la bes blok

tan ibaret bir İşhanı binası insa ettirilecektir. 
İhaleye katılmak ısteyen yerli ve yabancı firmalann; 

bu işe ait lıahallı borsürle rımlzi Ankara'da Umum Mü· 
dürlli~ilmilzden \'e lstanbul' da Hıllon Oteli inşaat Amirli. 
'"inden 30/4/954 akşamına kadar temin edebileceklerı 
ıUın olunur 3755 ................................... 

Gemlik Pi lininden 
30 lira asll maaslı Belediye fen memuru kadromuı: miiıl-

haldır, 4 
.,., nı ,eu hali olanların uıtıas1 )apılmnk uzere belcdiyemJ 

ze milracaatlar. ı!An olunur. (37!1) 



-. ---------·----·----------~--

Hazırlıyan : Fasih I NAL j I" 

Taviz listelerindeki maddelerden 
sıklete göre vergi ah nacak 
Gumruk si ttmımıule )apı mış olan değı ık ık do'a' ı 1 e 

T Hazırandan itibaren ~umruk vergı erınin sık el t a ına gö
r de~ı kıymet e a ına göre alınacağını ancak muhtc ( an
laşmalar do a\ ısı ı c ahdi tarıfe erle tenzı fit cra ı kabıı (':i 1-
mış o an m:ıdd!' erin tenzı atlı tarife'erının 1 Temmuz 1955 
tarihıne kadar cari o du~unu belirtmic idık 

Bu hu u~ta pı)a adaki i gı i ıtha atçılaı ar, ında baz tc
reddutlerin o'du~u goıe çarpmaktadır. 

Pİ\a a bi ha ~a taviz 'i te trmin e~kisi ı.ı bi sıklet eca
sından mı yoksa ~ l'ni sisltmE' ebre ki\ nıet <'·a~ınd n mı trn
ti'~t ı larıfe\C tabi tutıı aca~ı hu u unda teredd it et01e1'.lrd· 

Bu husu ta malümat arına miir:ıeııat etmi• nld ı"um 11 

muhte iC e iıhbrl i kimse rrden öl!rrtırl•eırı1ize l?n"e t ıt 

fütelerinde konsolide edı mic: o'ım madde eı in gürıwult crı ~ık
le t e•ııc na ~ore lah•ıl edı ecektir 

Mal(ım o'dı ııu iiure ta~·ız istr erini fıç kı•ımd1 mu 1a ~ 
.. tmek gerekmektedır 

Bun'ardan bırl•i lS dev'et tarafından ahdi an a•ma arla 
tenıılAt icra~ ı::ereken iP\ ı:ı: li!te erid'r. 

1kinei•i merika Bırle•ik Pi'\ Pt eri i't aramızda trnz· 
tU irra•ı l!E'reken ta\ iz ı telerıdır. 

Ücuncu•ü i•e tenı ~t m"'lUU bııhi• omadan t3\iz 'btc· 
•erırı" a ınmı• o an madd!'lerdır. 

tçünciı kısımdııki la\ i1Ji ma' ar. ltnzi ~tın ••'-'"! cc;11~ına 
töre vaoılacdına t-n kun !'t i d,. ı' tc•1<i' r'mektedir. 

Çünkii her hanl!i bir len:r.illıt ~ ımılmı><hn hu rrı"tf.te rr'n 
tıııviz 'iste•ınt a'ınm~c;ının •l.'brbi, ilt'rd<' lı,.,. han"l bir 'lA'l'I 

kra cdi'diıll takdirde bu rrı"<lde'erin gümrük r<' m erınd,. 
~ ükseltme o'mama~ını temindir. 

Bundan dıı ta\ İl 'i~te erindeki nuır1dr'crin .t'Ürn ill< re 
simlerinin arıtırı'ma.,.acaitı 'e binaen~lf'' h ta, z lı~t,.ll'rirır 
~ık'et esa ının tatbıkine 1 Temmuz 1955 ta,.ıhıne kııdar dc
' 'am o'unacgilı an'aıtı maktııdır. 

Ancak bazı madde erde ,uzde ın n'c;he''rdc hır :ırt c; 'a 
pı'masına ani •ma t>ıı um'eri l!Prrl\inre muc;aadc reli m c; ı-•
du~u i,.in bunlara ~ uzde 10 r.isbetınde bir zam )'apılma•ı nnıh
te mcldir. 

SA 
l.ı r:nr ~ ının 31.3.9H flaıl~rı 
ı S t•lln 784 00-784 00 

ı 00 Dolllr 280 :ıo 280 30 
IO l.r"l 44 8~4 60 1 

ıoo lntc;re Pranil 64 03-64 03 
ıoo Florin :ı 68.40-73 68 40 
ıoo Drahmi 0.334-11334 
100 C~Jtoslr .-ak: Kur. 5 50- :ı 50 

10 t 1 re K r 54 12 ~l>-54 12 50 
ro 1 l"\17.ıl THl\'iıum 

~Sll"I \f Atl\lı \ T 

Z raat Banka ı 

l a Banka 

1 zı .. ~ 
2·7 21 00 

l 24 o 
1I 21 80 

111 21 00 
l 2 o 

11 21 .w 
111 2' 60 
JV 21 5 
ı 21 5 

ll 107 00 
T\11\ IU L IC 

VI 103 70 
ı 103 80 

11 ıoı 7J 
lll 103 70 

l ı04 00 
11 104 00 

10 
T Ul\'iı J,[IC 

2 00 
2 2 

iV 108 O 
v ıo~ o 

100 1~ 
ıoo ~ 

Ill 103 60 
l\t 103 10 

103 40 
llo\,KA ıtl f!t.Iml 

'T c :\ltrkl' Banka ı 25 ~o 
OarRn'I Bar a ı ll ııa 00 
Obll as on And. ı-n 160 00 

O manıı Bankası 110 00 
r ·ıc Krf'd 128 50 
S:ınnYI Kıılkınma B. 100 00 
t Banka ı R. 5, !;O 

ı a ve K•edl Bıınkn'ı N ıs ~u 
Akbank: TA O ı:ıw oo 
T ırıc r cnret Bankaııı 630 1 
Ar lan Clml'nto 4 00 1 
Şark n~ lrmenl rl • 3!) 30 
I' \ltb KOllS\ 1 AL'TIS Fh A 1 1 

420 000 Fr 

Umumi .t'iimrük ıth2 at tarife•indt ta\ 1li •'cfed" bıı1 ıınan 
m:ıdrle'erın ni•hetı vuzde 20 ,.i umamal;;'a brra'l,rr buıı ar en 
ri\ade it'1a1 edi en <'ecit er olduliu irin i J1 ~1irandaıı i lı rrn 
tatbık edı eeek olan yeni l!iimriık tarıre•lndr a• ıtı v karı 
yarı varı~a sıklet ec;asına göre \erııi alınacıı'k madde er o•a

cağı anlası maktadır 

1 Hamt 
G ı d n 
VAhlt 

366 Fr 
U/h i Zi tH 

1575-ı5S:i 
100 

~8-500 
5 4· 9~ 

rnıo-ıs20 

1:19-140 
Fil \Tl,!\ltl 

M 65·54ô5 
47 50·4' 15 
4 90·46 00 
46 00·46 25 
4a 60-~ 80 
8 0·58 60 B u surete i Haziran 1954 tarihı l1e 1 Trmmuz l!r'\ larilı

l e ri arasında :\d _ \a 1rırem ı1 •lemi kabu' edi'mlc (1 m~kh be· 
rabe,. h,. rıı • k rt f' ~a~ı. hem de kı' met e•'lql rıırl o'a!'1l;;tır 

1 1111ılerin Hııclr c .. ·.,e na7aran 'eni ır imr{ik t:ır'~e iıınr 
~ümruk n·~ortırri a~:rarl \iizde 100 ar tır mı~ n dı ılı ır n 
la\ ız:li 'istt'eı c dahi maddeler k 'tıı!'t r aqı tat bık rn"rrrk 
'P. re nı~bet't cok ucuza itha' edilebılecek er \e phasada çok 

ucu:ı.a ııatı aeak'ardır 
Bunun da ohasada fat bakım ndan gayri mü takar bır 

d urum te\ lıt edeceel an a~ lmakt dır . 
ithalatçı vesikası 

DIŞ MEMLEKETLERDEN 
GELEN TEKLiFLER 

Tevziine basland ı J,a ('ham bre ) ndiralc des Cuur 
t ier and 1'.'egodant İın porta

• T icaret Oda~ına \Cri"miş o'an lt'urs d P. Mctaux non 1 eıraux. 
ltha 6tçı bernnnamc'erine gore 30 AH•nıı c dP. )le ina l'a ri I 

Al 
ı 1ra t 
Vlkı.or a 

AL'.l i N 

7 2~·57 50 
44 25·44 o 
41 25·44 50 

Fİ\A ll AHI 

ı5 te tt ıılt edlldl. 

Kar hadlerinin 
Kaldın iması 

mış olan tüccar'arın elindeki \'e- Modelcılerımiı e alakadardır· Memnunluk muvakkat itha iıtçı 'e ıkıı~ı a • ı i'.\RSC' I: 

zlka 'arın müddeti dUn akşam so- lar. 1 

VAT A.N 

Kininli Gripin 
• Ba~. ıli .~. aılal e ... in ir agrı l arı nı 

t<'5-kin rtlcr. 
üratle 

• Gri p \ 'C nezle ha~ I a ngı cıııda 
fena lıkl<lrı iinlrr. 

bir t;ok 

• Ha.,.anların mua' ' c ıı zaıııanl ardaki -.an· " .. 
cılarına kar~ı ra, dalıılır. , 

KİNİNLi Mıdeyl bozmaz, k •lbl ve 

G. R i p· .. 1··1 
4 saat ara ile günde 3 adet alınablllr 

Sağlık ve so~~ al Yardım Bakanlığının rf'lmi rubNtı.ıı.ı haisdir. 

• 1 'ıı .r c lln •ı 'I. ı" - u raa ı•.Jı ı ı . - ı c ıı rı 11 ı ı ıon k~· 
llnı~drn rul;ı hrlın ,., ıınır lrın hrr '"" ~. "urıı ı alınır.ı -~ DOKTORLAR. 

UOKIOK FiLiZ GEı\(,;EK - '\ \'\'1;\R,\'\'\;\l,.\H\ -l:hıse-
K lb D h li " ü h ne son derece moda olan ıncı 

a ve a ı ye "' te assısı. I kemer erin 'e ıs eme'ık ıncıle-
T:ılı:slm, foptular Cadd esi. Fil· rın her renk \'e her bovlar nı 
sOn Apt. 19/tl. telefon: 82523. 1 toptan fıatına ancak S ŞEN YÜZ 

llOKTOK Çf PR UT - Cilt. Saç, 
Zührerl Müteha •sı.sı Beyoğlu. 
Posta Sokak Telefon: 43353. 

l'lr. ARIMF.l .F:lt - Cilt n ZUb
reT1 hastalıklar Müttha!!ısı 
Btvoğlu, l stiklAI Cad. 407. Tel: 
4140(1 

de bu'abı lrsın ı. Bevog u. Te 
pcbaşı 109/6. Te c!on: 45873 

() 10)10Rll. P.\ZAHI - Oıom·J· 
bil a'ınır satı'ır. Tel: 42735. Tak 
5.11" Yenışehlr Sertaı Ömer 31 

SATII.IK OTOMOBİi. - Hu u
side kullanılmı~ il l LL~IA:'\ 951 
modeli otomobil satılıktır. Te
lefon: 36/595. 

EML K na ermlı.tir. D. :u. Bro se, 'I d d 
Tıearet Odası dunden itibaren, 1 Rue de la Rcale 5 van !f 1 ftha'Atçı \esıkalarını te\'lie hac· P·ris/ J'R • ,"'CI~ İ~TİRAll ' ' \!\IASIR F \RRİ-., • ·u~ · - f 'itanbtı'da btılu'lan toptancı \R:\'A \ ' l TKÖY'de ) eni partı v• ' ' ' 1am1~hr Mcmleketım zden balık tallı a • ı Kı\Sl - Çama ır arınızı yıkar 

ncak bazı tO~rar'ar. Ticaret u ha ıgı mıd' e ıstır d e \c kon tuccar ar. d ın saat 15 de Tica- man, tam konfor 'azlık. kı~lık, Ulu er Adrcsınızc getıı ır. 
Oda~ı tarafından gazetelere ''e· sene ba ık ıthal etmek istı.}or- et Odasında b r top antı ''apa- mob eli. moblc ız. Tel: 36- 167.1 Fcrıko\ 81268 
ri!ml o'an l'iindan v~sika veril- !ar. rak; k r had erı mevıtıundaki 
ınesl hinin bir günde ilmıa t· son kararn:ımrnin kaldırı ması 
dı'ecei:l maniı mı c:1kardıklan ı. H. \ . 1\la l~. hu u unda memnun: etlerini fz-
cin dun Ticaret Odasında hü~ü'k 55 b is r ue d e PonUıicu 8 h:ır etmi erdır. 

Pari /FRAJl'CE T ' t d R 1 • b ir izdıham husu 1e gelmiş ve op an ın n sonun a· e sı-Memlcketımızden tıbbi mü - h C l ı B ' B kil ı müracaattfar1 polis i'e sıraya cuın ur e a a\ ara. aŞ\'e · 
tahzarat 1malınde kullanı an tıb Ad '1 d • 'T · R · ko'. mak "erekmlştir. nan .ı en ere e \e " ec ıs eı 

.. bi nebat \'C aırc ~ıb maddclerı . n r k K 'ta b' t k 
ncak bllAhare vcsikalann 1 .e 1 

- ora na ırer eşe • ı lhrac eden firmalarla temasa kiir mektub ı çekılmcsine ve 4 
dlindcn itibaren her :z:am:an ve- 1:ctmck ıstedığını bildiri\·or. ki i ık bir heyetin b ı maksat~a 
rlleee~ı an'a ı'dığından iuliham " ichael oıufun ho Ol:ıdunjn~r.. Ankaraya gitme ine ıttifak'a ka. 
u::ı'mı~tır. 80 l'llolor Road hı ~hiıı • Laı::o rar vcri'miştır. 

1 tha1Atçı \C:ıika!I a•acak tllc- XİGTmi.\ 
carlar 25 lira verccekll'r \'C 2!10 Mensucat hırda\at ve umu-
1jrayı a~mamak Oıere beher is- mi3 etle mutfak le\azımatı tek· 
tatistik numarası için de 5 lira pr edborlar. 
öde,•eccklerdir. lntermerx, 

250 fradan fazla para tahsil R. Pi amıtta 18 C. P. 
e di mlyecektır. Gorizfa /İ1',\1.Y 

Yeni sentetık parafın 'c ycnı 
sentetik balmumu teklıf edn or· . 

ihracat durumu 
29 Mart 1954 l'auırtesl !! iııti 

Tıcaret Odasından Frıb· 14340AA 
lira dderinde 27 adl!!t mence 
ıahadetname ı vrrllml tir. 

lar. 
:\tining & C 'h enılcal r roclucts 
l.imite<i, 86. stra nd (1 t F lonr) 
Lonılon, W. C 2. 

%99.95 Bızmut madeni tcklU 
ediyorlar. 
Antonio Sote Rodon 
Muntanf'r. 339. 

--ô----
ll "IFI ı non ı " 'J \il\ i ı ı,ı n 
O n Kamblvo Borııa.s nda mııame· 

1 görrn tahvlllrrln kapanış flatıan 
a ıda ö •rr lml ur: 

)'U :de 5 ral?ll 1941 D mil'} olu it
ramhell ıv 108 liradan, uı ı fıtık• 
ra ı ı ıo ıradan 19 3 isUıtrazı 100 ı.. 
1 r&d..'\n de 6 fal 1 Kıılkınmı 1 
103 60 llr:ı.tlan vtı de 7 raı ı 1041 
Dem rvo u JJI 21 1 "1\dan 1\11111 IU· 
cıaru n 21 so UrAdan nı :n 60 li
radan tV 2ı 75 liradan. Tapı ve 
Kredi Bank h e 8 nC"dl ıo 50 11-

lr 

Earc·elonr/E. PAG~ ı:. 
'luh•e ıf tipte av sılah'arı tek 

Iıf rdı\Orla.r. kataloı! ve fıatlar 
Tırıırrt Orla~ındadır 

Almanva'ya 2849 lira de~erln
d c 108 ki'o ba!'<ırc:ık. 162064 11-
rcı dcferindr 1000 ton ca,•dar. 
18753 lira cltl!erlnde 19950 kilo 
huha tohumu: 

ve Zolıire Borsası 
Bir'eşık Amerika'vı 392000 11 

ra de~erinde 10 ton ha'll af\•on 
94920 lira del!erinde 40 ton iç 
ceviz. 9100 lira de~erinde 2540 
t i'o iç fındık: 

31 - 3 - 19)4 

A\'tlsturva'' a 467"!1 'ira değe
rinde 15 ton ic fındık: 

Be'dka'va 2270 ira değerin· 
de 711 kilo bağırsak: 

Flnlandiva·,·a 32340 lira dde. 
rinde 15 ton ke<'l derlıtl. 16531 
lira de~erinıie 4~72 ld'o kovım 
derisi. 89000 lira dcf!erlnde 2!'i 
ton yaprak tü!Un: 

F ransa'ya l!\785 lira değerin· 
de 250 kl'o bağmıık: 

fngııtere've :;ın;o;Rl ll lirıı fief!l'· 
rinde 35 ton tiftik fl3134 li,.a 
de~erinde ~ ton ver fı~t1~1: 

tsve~'e 30!i42 1ira ·dederinde 
1342 kl'o bağırsak: 

İsrail'• 12196 lira dc~erlndl' 
i&1"18 kilo ko'"'ln derisi: 

Xan2da'ya 2R2RO lira de~erln 
İ!e 10 ton iç (.'P Vl7° 

Macarlctaıı'ıı R'?"00 'ira tll'f!I" 
r inde 20 ton vanrıık tü•iin· 

Mmr'a 6068 Jlra el""" '""" " 
tan ir fındık. 14112 l,.ıı "" .... r 
d r 10 ton kabuklu f nrl 
rıiılmlstlr. 

ısatqlıı.r: 

Otıı1n DOkmı KllO&U 
Yumu k • • 
Sert • 

Arıı-

Kıı:ılca 
Mah1'a 

t.llilr S&rı 
Ayçtçe,.ı lohuınu 
cuı.ı: lç ıeıanmtı 

• :Na•unı 

Un .E. &. 
• .E. 
• ı. cı nı•I 
• u. • • 

, 
> 
> 

• 

Kll06U 
• oııaın 

Razmol 
Kepu 
Be) az peynır 1a~1J 'l e.ııeıte. 
Beya:ı: peynir )arım )&{:il fe.ıı. 
lieyu pe)nlr tam )& ıı len 
Ka.şıır peyııLrı a ıı An• Kll 
Ka~ı pe)nlrl liiilı rrak)a • 
Pamul;)a ı Ra. Te. 
4e tlD) ao;ı ı:. t. N• re. • 
Ze • ı ı ı. Y Na. le. 
Zeyttıı .. ,tı il. Y NA Tı. 
Zc)tln ~ E. l'a. 'le, 
Turyatı 
Keten atı TUrk Tı. 
Krema ıtoyun 

'l ittik CIUI 

--

> 

, 

.363 
33 
:U..\ 
:U.5 
31 
.. s 
.6.5 
54 
ı ;ı 

160 
31~ 
:ııı:; 

31 
l~::.O 
.. 613 

16 
ı5 

3 o 
300U 
3600 
400 
420 
J:J.;ı 

ıa 

ıtıu 

....a 
lı:ı: 

• il .. 
200 
$40 
:ı:ıu 

3lll 
160 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> , 
> 
> 

> 
> 

> 

> 
> 
> .... 
> 
> 
> 
> 

• 

J .. 

3615 
33~0 

2 25 
21 
u.ı5 

37~ 

430 

300 

lM 
21:'1 

li;Urut 

> 

• 
t 

• 
• 
> 

• 

> 
> 

. 
iktisat ve Ticaret Vekaletinden 
l\luğla Vı'hetinin Kö)ceğiz kaıa ına baglı Topar ar, 

AC!'a C\'angı) koyleri sınırları içinde 31/3/1949 tarıh i \e 
13~/13 numara ı ruhsatnamt)e mlist •nıden aramak a mey
dana çıkarı an krom madeninin 45 ) ıl muddetle ış ctı mesi 
inıti)azı (('ra \ 'ekilleri Heyetinin 2S/1/1954 tarıh i 'e 4/2241 
numaralı karari ·le arayıcısı Türk :'.\laadln J\ nonlın Şırketi 
uhdtsıne ihale kılınmı tır. 

AKSEHIR BELEDiYE REİSLİGİNDEN 
1 - Akşebil'de Cumhumet f !kokulu. imaret kopru~li çav 

eddi in aatı \ah idi fiat e a ı üzerinden açık eksıltnıe usulu ile 
ihale)c çıkarı mıştır. 

2 - Birınci kesif bedtll 20972 lira 71 kuruştur; mU\ ak kat 
tl!minatı 1572 lira 95 kuruştur • 

3 - ihale 1 16 Ni.san Y54 Cı.: ma ı:unü saat 15 tc Be!cdtye 
Encümeninde yapıla"aktır. 

4 - Ek ı'tme\e !!irehiln1!!':. için ihale ı: ınünden uç eıin cv
velıne kadar Akşehır Be:•ct\ e R eıslıt:ıne muraczat cd.lerc:k ~ e
terlık belge i a mm~ ı µrttır. 

5 - Ke if e\•rakı BelE'da!miz 1'' en D.ı.ıre•inden bedel iz te. 
min cd ile bilir 

6 - in~aata muktezi çinıcnto İdarece \eri l'Cck llhal çimen-
to u kullanıldığı takdirde ton basına 25 ·Jira fark 'erilecektır 

:ı;;;:ı 

.. 
Usküdar C. Müddeiumumiliöinden 

ı - tl'~küd:ır ve Toptaşı r.:eznerluinin 1/31954 gıinunrlen 
28/2/9j'l ı:,:ünOn~ kadar bir vılıı.- ekmek ıhtı\acı kapalı zarf 
csulu ile eksiltmP\ e konulmuşu .. r. 

2 - Ekmeğin beher adedi 7~0 gram cılmak iızer< her iki cez.ı 
e\ inin :!55500 adettir. 

3 - Beheri 75J gramlık ckn•eğin muhammen L edeli 25 ku-
ruştur. 

4 - 255500 adc• ekmei'iin ihıı t bcdeıı 63875 1ir,dır. 
5 - MU\•akkaı teminatı 444.j lıra ;; kurustur 
6 - Eksiltme 19/4/954 rnza. ıcsi ::unu saat ı~ de Ü kudaı 

C Mtiddciumumılı~ınde toplan .. cak komı yon tarafından 'apılJ 
cakttr. reklif mektuplarını n ve mu\•:ıkkat temınaı nıakbuzla ı ının 
1 ıcareı ~dasıoc\aıı alınacak \ es·l anın ihaıe saatinden bır aat on 
c.t. komis)on ba~ı.aol ığına ma!<ouz mukabıllnde \Crılmeı.i lazım. 
dır. 

7 - Bu işe ait şartnanıel:ır her glin iş saatinde i' skiıfl:ıı 
('cıae\ıncc paruız olarak göriilet.llir. r3i00l . 

Usküdar ilçesi Seçim Kurulu 
Baskanlıömdan: 

• 
5545 savılı l\lıl'ehekil'cri Seçimi Kanununun 72 ei mad

de 1 hükümlerine göre İlçemiz Sandık Kurul'arı içın i rt Ada
et dairesi binasında kuru'umuıa ayrılan erde fi/4 /954 Sa'ı 
eunil saat 14 de Sbasi Pal'tilerden \C maha le İhtİ\ar Hev'<'t 
.,. 1 arac•nclıır. a cnt kur'ıı l'e as'I 'e ) edek li) e1er şcc:i ,.,.el!! 

• •111"111 r (3864) 

1 - ' 11154 --~ 

YAŞLILIGIN EN KAT'İ 

~ 
o 

Fılıııı , ılıl11.l.ır111111ıl.111 
BELGiN DORUK , 

"lwıııı·. ı.ır 1•111.. lı.ınıııılurın 
oldııl..l.ırınıla'ıı ıok ılalıd \d•· 

lı g111·un111r·lı·rı;w ·ı·lıo•p ·, 111. 

, ~ d aolalrlı·rıııııı por,ıııııı:· 
~İ ... l)Okıııt'~iılıı •• ıli)111'. 

,,; . .. . u ........ u.u .O 
sındc çehreniz in daıma "yer. 
liyerınde,, kalması pek a ı a 
mumk iJndur. Türki ye guzeli 
BELGİN , Puro sebunu kulla· 
nı r. Belg ın , 'sızl ere de Puro 
yu tavsıye edıyo r. Pu ro ... 
gençlik 1 güzellik... cazibe 
Hb"inudur. 

l:lu .euel. .. i tilınılerı: Çakı rcalın ı n Defin esi, Kanlı Çiftlik, 
Köroo ıu , ÖldUren Şeh i r 

BOL KOPlJKLU - NEFİS KOKULU 

PURO 
Tuvalet Sabunu 100 de 100 Saftır. 

M.M. V. 1 No.lu Sa. Al. Ko. Bsk.dan Ankara 
Askerı hir'ık'cr lhti) 2cı için aşağıda cıns 'c miktarları ya z.ı ı ~ ı~ eeck er kapa'ı :z:arf usu

1
ü 

1 e ıha c edı ccektır 
İhale erı hııalıırında "o~terılcn ::un 'e saatlerdedir. 
E\ af \<' şart ar ber gun komis,onda \C 1 tanhu l.e\iı111!ll .\mı ıı~ı ı An kısmında l!Orıt Phl. 

'ır İstek ı t'rın be ırtı en ı:un 'e ~a.ıllerden hırer ~.\ ıt C\\C ıne kadar lcklıf mrktupl:ırını mak
buz karşı! ~ında komı l on .ba~ı.a n ısına 'cı mc eri. 

Cinsi 

IHI b bcr 
Do malık bıbcr 
Domates 
Çıek 

Miktarı 
Kilo 

20 0110 
!'\O OOil 

150 000 
4 000 

7 28 Acılı• ve pro ram 7 30 
Günaydın iPii 7 45 Hnberll'r 
H hl\n nıponı 8 00 Kuma &a· 

balı m ır.liil ı Pi ı 8 30 Sab&h ne 
.sı Pauı Baron. O.kar Lo~ ve 

Pal 1 Durand orkeAtralıırı ı Pi ı 
9 00 Günün pro ramı ve kapanı 

11..58 Acıı~ TC pro ram ı2 00 
A-,ktr saa•ı - 12 20 Ord ıdan ha
berler 12.30 ı.cvlm Erdi - GOnlı 
Sö lcr'den tar ı.ar 13 00 M s 
Ayarı ve t'&bcrler 13 15 Halli O 
na)man ldnre~lndekl Rad o ııaıon 

ork~strıı ı a > "chuQert · R05amun· 
de bale mı.zığl bl MI lıLcls. 9 un 
cu carClaş, c> ıınrr Kıın•ın - 13 
10 Ö~le ıazete51 - 13 4l Radro ta 
lon orı.:cstraııının denmı - 14 00 
Hıun raponı, akş~m programı \'t 

kap•nıs 
16.58 Açılı' ,.., proııram - 17 1)0 

Oençterln be~eııdl#l p!Aklar - 17 
30 .1-'ahrl)e Caner dtn ark:ılar 
17 4!1 Çnlı anların 3aUI - 18 00 O 
pereL lf'Hnlcr &.'\&ti Pi ıs.:ıo 

İnce ıaz ıçıtte rasıı F'erahnAk -
Hıca fa Iı ı9 00 l\I S. .ı\\RM 
n hıbcrle r 19 15 Tarihten bir 
}11prak 1D 20 Turan Knrabulııt • 
dan türküler - ı .U Dini • .ı\hli
kı musahabe 19 55 na~ıp Tanh 
dan yaylı tanbur uık ımı 20 00 
Erdo an Çaplı'nın kemanı Ue ıs 
dakik• 20 15 nadro a etı:- ı 
20 30 Piyano Ur Türk mllıl 1 Ok•ı 
ran: '!Pdlhn Fıdan p, anada· Mu•r 
U7. O ncrı 20 45 "' dl Ho eı; -
l\luzarrtr 1ıkar dan wrabrr arkı
lar - 21 00 Kahrnmımtar ı;rı;IYor 

21 15 Snor gl\ e esi - 21 45 O· 
vun hnaıan ıö el Pil - l2 00 
Serbest saat 22 1~ Operara davtt 
- 22 45 l\I S .ı\ arı .-r habcrltr 
2:ı.oo Pro.-•~m •P kaoanı . 

İS'l' \~R I l 
12 ~7 A ılı vr. rro~Am - ı3 oo 

Hab~rıer ıı 15 C'ıı.z aarkıtarı IPI) 
- ı:ı 30 hnıet lılparslan n ~ı h· 
parr. Oıılr.n'den 3&rkılar - 14 00 St 
\'ilmi• orkr~tra parçaları ıı ı lınto 
nın Dforak •Scherzo Caprlccıo o 
Çalan· E\I tne OrmandY ld t.:ın
neaııoııs Senronı orkcırra~ı b ı 
Leo Dtllbas •Oopp~lta> Balts1nden 
kıs.mlar Çnlan .ı\rtyur Fled er ld 
Boauın Promenade orkestrası c 1 
Johann Strau&a •l\lar • Çalan: 
Bcrun Filarmoni orı.:eııırası Pi ı -
14 ?O S:ı.rkılar t Pil - 14 45 Pi :anlat 
Earl Wlld Pil - U 00 Kap:ını~ 

18 00 Açılı• n A ı e TO em'dcn 
tUrCUler - 18 20 Konıı ınıı. - 18.30 
Celftl tnce<ten ., dl nl7 "-rl:ılar 
'- 19 OQ Haberler - 19 ı~ Hrrkt:.• ı
c;ln mU llt Pi 1 - 19 30 Vbolonlıt 
Dar.aş - 19 4~ İIC"rl Türk mu&l
k:bl kon&!!rh tuarı dernetı prnıı:ı·•· 

mı 20 ıs Radyo ı;a etcsı - 20 30 
Kısa ~e!ılr naberlrrı - 20 35 O· 
pera konstrl ı Mo:ıart'ın .ı zaro
nun Dl\ıtUnU operıı.sından arvnlar) 
•Pil - 20 ııo Dilnrııda bu hartı• -
21 00 SafL~e ~vla'dan şarkılar 

21 30 hının hMında - 21 40 Mü
zik mecmua&ı - 22 00 MllZAfr~r 
RLrta~'dan ıarkllar - 22 30 Afi\ 1 

Vlrttıouar Vholf'nlst Pablo cıı~akı 
iPii - 22 45 Haberler - 23 00 
Kambl.-o • bon& ve proııram'u -
23 07 Karıı ık hatır tarlnlıır {Pil -
23.30 Dans •t ra7 m ı~ ıPIJ -
24.00 Kapanı 

İZMiı: 
15 58 Açılış ... pro ram - ıs 00 

Bağlama takımından 7'tfbeklcr -
16 ı~ BlllY Mıty orktatruından 
dans mtızıgı Pil - 11143 tı~ı ecıı· 
trn ~arkılar $()v t •nlrr. Sel'\'e• 

C..nda, - Atıfet Saıut - 17 15 

r. ı ·i)atı 
Kr. 

r. 'fuları 
1 ıı a 

ı;. f l'minatı ihale gun 'c san ti 
l.iı a 

50 
45 
30 

140 

10 000 
!!2 500 
45 000 

5 600 

i)O 
1688 
3375 
420 

14/4 9S4 
l4 4 !Ji4 
14/4 9i4 
16 4 9i4 

11 de 
15dc 
16'da 
11 d11 
3291) (i&7 -

Gaziantebli Ünlü 

Baklavacı 

Gullüoğlu , 
TATU SALONU 

l\ . .ırako\ Ha\\ar Han içi 23 
No da açı mı tır 

IHKK \'I': 1stanbulun hiç bir 
3erincle ubt"nıiı. ~oktur. 

Telefon: 4i 166 

~-----------------------J . . 
TELSiZCi ALINACAK 

E. U. Rs. 1. Ulaştırma Bölge K. don 
.\raba nem lerinın tchız işler nde çalı mak üzere 300 

liıa a)!ık ücrete 5 ahadetnanıcli s ,·1 telsız.cı <ı::emı adamı) 
al nacaktır. ,\ ağıdakı şartları haı1 olanl,ıı ın 10/:'\billl 954 
ı:uniınc kadar Gala tada Dcmzc k Banka ı t: mum :Mudur
lıik b:na ı 5 ci kalındakı ku mandan'ı~ımıza miiracaatları 
\C ) apılacak Shh. mua.} ene 1le ımtıhan ıçın gun almaları. 

T. C. \atanda~ı tab i)'ctınden olmak. 
\ kerli!! n· ~:ıpmı olmak. 
Ya-ı 45 den bu~iık o mamak. 
2 ,.e)a 3 .nıf Tel ız ~luhabcrc m~nıuru ehlı~ct ni haıı: 

olmak 
llü nühiıl ah bl olmak. 
Yapılacak Shh. mua)enede sağlam \C sına\da mtl\affak 

olmak. 
Yukarıdaki ~artları haiz olanlara imtıhan netıce ine ~ö

re 'ntıhap hakkı kumand:ınltğımıza :ıit olup 10 Nısan/954 
tar h•ndcn onra hcrhaı;-;i hir ~er kmc chebıle ı;clccek 
dilekçeler kabul rdilmet.. \'e b ı r hak ıddia~ı me\ZUU bah s 
olam:ız. (843 - 37171 

MEMUR ALI NACAK 
Ankarada K. K. ~la'hc \e B.ıtçe gıupunda ıstihdam edılmek 

ı..z:cre a:m !ıra ucretlı bır depo 'c a\ nı' at memuru ıle 250 !ıra 
ucreth dort adet ka) ıt \e Kard <:ks memuru ınıtıhanla alınacak 
tır İmtihan 2l/Xısan/9..ı4 Caı amba ::unli saat !J da Aııkaı ada 
K. K. Ma ı~e \C Butçe Grupunda ~apı :ıtaktır. Bona aıt şcıalt 
'c ıı.tenilen bclı;cler lla~ı ada: i tan bul. Kon~ a \ c T:rzuril m 
Ordu Malı~c Başk:ınhklarında"'l. merkezde ısc K K. Ma be \e 
Butçc Grupundan bf(renılcbllır. l tcklılerm Juıumlu belge em
le bırhkte en ::cc 10/Ni an/9:'i4 Pazartcsı ::unüne k dar Anka
rada Kara KuvYctcrı :\lali\ c ve Butçc Grupuna ınur:ıcaat et-
meleri. 827 • 3618 

Başlıca programlnrın takdimi - ı 
17 20 20 tncl ıuır mllzl41nden s'c· 
meı~r R ı waıton Splt!lre Puguc 
n prelud~ Galan· Bes•tkf.r ld 1 
Halle unronı orkt truı hl Ge>r h 
,,, in Mnl Rapsodi ('alan: t.lfred 
lıntonını hafif müzik orkt •ragı 
ı Pi) - l7 35 Radl o \'llrt t tırklllerı 
koro u - 18 05 Se\ Hen caz şarkı· 

tarı f Pli - 18 20 Konu ma 
ı8 30 Emin Oundllz liÖ~ ı l\'Or 

19 00 Haberler - 19 15 Pi ano ınu· 
ılklsl Calan • Mlhter Çe.cbl - 19 35 
Gitarla melodlltr (Pli - 19 40 t • 
mir Türk mus1klil cemiyeti - :ın ıo 
SehlrClcn küçük haberler - 20 15 
Rad~'O ı;ıı. cteal - 20 30 MUl:rrrem 1 
naydın 'dan turllUl~r - 2n 50 Spo· 
ra dair konu n· Ct mi Zail& -
ıı 00 Şansımızı dentyellm - 21 Z5 

Operada '.l'&rım sut - 21 55 
Ror a ve varınkl pro .. rnm - 22 00 
GOltr ö r it söyltlsor - 22 30 Ya 
rının aontı 

·ıı: K:\ İK l :\ İ\'FRSİTE 
20 lıl A Ilı~ vr Tı..rı: mu&lk!.11 

20 45 Pr~ram 1 Od l mUı:I il - •o. 
46 Ha dn ol ırl• ör 30 No 1 ı Ku 
arı.tt Calnn: Budaıı te Ynyll :ı11 
lar Kuarteti - 21 04 Moı:art• Do 
minör Kenttı. Çalanlar Mllton 
Kntlm! ıVlola ı ''" Budap e Yar
lı SuJar Kuartet - 2ı 24 SchU>
hert · Op ı60 lotrodu • C' ve nr
, .. onlnr Cıılanlar H ıb rt Bıır
\!iAh er IFl ıtı Fell de N<ıbtl Pi 
nn~l - :ıı o Chop n Valsler C"A 
lan Pi anı t n nu Llpart 1 - 22 03 
rrorram .,., Kapııı 

• .. 
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--- 1 - 4 - 195t ---·----------,....------- - - --·--------- VATAN 

Mesul kim ~ • Taşlı tarladaki gOçnırnlrrin a <·ıklı durumu herkesf (:Ok mü .. 
. tetssir rtli. İki glindenhrri, rçiınden sonra. en zi,·ade 
~?DU)Ulan ıne\7U budur. (;ii('menler böyle saglığa ıa~arlı 
ır lf'rt nasıl )erlest:rılıni !t rdir~ \"a1İ\tt;n kötulülrii an 

la\ıldıktan s d ~· ı · · · ' • -ta onra ne "" ıı•<' ur trdbır alınmanuşlır? .. \'a-
ndaşlar hunu soru~orlar ve goslrr ltn alakas11lıga şac;ı .. 

)oılar · 

İm Gci~·m_rn nu· .. ('1t•si h_ııiın ('{,,ki hır derclın1izdır. O'iın.1nh 
. Paratoı lugunttn gt·nıı;;lrme dr\ rindf' orduların arkası c;11·'1 

gıderek ınuht{'J f ıııt·nıl<'kr~lı·ı fir \f'ılro;;rn \atanda~larım11: 
::ular o \f'rlerd('n c;e:dhlılt<'n ... nnra ana vatana hirret rt

. e haslam~. tardır. llıc·rrt rlan dr,am rlm('kttdir. İki ,·ıl 
•k·\\('I,. Bul~arı lanın t:ıly ;., iiı('rint>-, oradaki hlıvıık Tiirk 
utttsınden '>Of} ı ı. · • • · · 

... 110 .. ışı .tn.1 ~urda ~f'lmı .. h. Hunun arka'iı· 
~.ılnl kt>sılıni~rc·4•gi, ıııuhtı-1 f llH"ınlrkf'Urrdrıı yeni ytni ka. 

ı e Prln beklt'nebılrt('ğ t· bmin «"dilebilir. 

1
• Ek rleıı, gt'lf'n ııı~l ... c h•r1 \t•rır .. tirınek için e~a'lı bir 

: anla han· ket edilm1·111i. bıı ular )a ortada keneli Jıallerint 
b~ıakılırlar, )ahut ıotrli<ı.i i11··ı b.k<"ın rdilirlerdi i .. tıklit h4tr 
ındı·n son ··ı ı ı ' -,_ ra ınu ı.ıc t· <" .. urr tı\"lr l'unanist~ndan '"elrn 

ır,,.daşlar•m ı · · · k' · z ı a :nnı \;3ll f'ilr kar.,ılasrnışlardı Hu dtfa 
;~ ~:1ata~ a cliı ... iıl ın••cli:Cunı lı ıırbaı;,kaııı, lıülı. un~f'l trkıinı 
f ç nlr~ın surall~ i"k!in t lı lnu••n Vf' kısa bir 7~unan zar. 
ında 1nus.tah .. il ı . . . . .. 

bi 1 k 'lll\ r r gr\. nıp.,ı ırın ~uı.ranla karsılanarak 
bi~ a ~ a ~ö~tC'rılilı·r .. l·<Jkal hııtun bu alakava rağm~n bii\·iik 
b· goc;meıı ldıtlr i 1 il ııtarl.ı g:hi u i('inılp rutubet ıatağı 
ır YC'ff• )eıl lııilr:ıi .. tır. . . ' · 

~inuli 'apıla k r · k ., ca ('}, "oçnıtn \atanda ların hayatlarını 
tnurt.arara.k h•4Jhir alnıakl3 hrr:ıbrr bu \:azilf"ttrn kimin 

t
. e_s ~l oldu ~nu ara')ttrn~Jkt ır. İki giiıu1f."nbPri tf'nıa'i tt
•~ırnız alilalı hf."ı Jı;f»S• y _, k ı fakat · ııznı. arınız ıanıanıİ\"lt do~rudur. 
liırk bnnda~ı hı·n mP~'ul dr~ılıın. dhor. •Kabahat san1ur 
, 1 olsa kım e ırlın.\ alınak ı~tPınf'1• ... i)ıün1i bo '.\"f'ft 
Ol l"hlt'lni ler' JJ(' k k I' . b . ... r <'~ ·ene ı nı kabaha(siı (ördlirüne göre 

1~~l(g,ın .m1 
e~'ıı1ti araba k;md,r! ... \tıklı ,·a1i~<"ti biitün çıp-

ı ı e me) dana ko) anlar nıı? .. 

Günün yazısı : 

~----

Seçim suçları 111 
(Ra~ı 

se cp 
a eor" 

ll> - Kuruı karurlarına ria
Yet etnH•ınek (n1.l.>ti): 

Bu h kllfl il 

hu u r 
olal'! b ku 11 
1e ı• 

ona r 
nıeı:. 

Çin Hindinde 

en 'r 
ka on 

kô 

(Ua ... ı 1 inc·idr) 
re nı ıkabı t uza gctmış ,. 
rne\ı• e ınde t t Jn nu dı Bu 
na 1 ve olar l r n ız ar \.i 
e~lllinh kuvv('t in d n gere 
e e gcçı diklerı r rne'\: ıl de 
1 tirdat etm eni r. Fran z ko 
rnutanlı ·na gorc dD man pi 
de i ağtr bir topçu ha ırl ın 
dan sonra taarruza ka· mı tır. 

Buna rnuka bı F'ı an ız ve \ rt 
nam bir ık!crl m a l ıaat e 7 
de çok ku\.'\C!li o arak \a ıf an
dın!an b r nıu b h cuma gc~ 

Enis Tahsin TIL 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Pakistan 'la 
Beraberlipimiz 

CBa ı 1 inc:idt) 
nnılıitltrinf' kar ı olan ır;rçiın 1a 

f('rini bri,ıık frclak;irhk ve ga~ 

rt'tltr ı>aha ına t"ldr tlti. 
llaıırlanan Tiirkhr - Paki!ii· 

t;ın ııalo.lının yanlı~ anlaşılına
"I 'i.iıiindt'n \nkara İle ' 'eni 
llrlhi. ara .. ıntlaki ha(lar1n gev· 
şenıf''iİ çok ya1ık olur. ö~·J" u-
1n:1n1 li.i Tiirkıvenin açık bir 
lisanla konu')nıası \(" \ mrrika 
'lr Paki..,tanın biJ.im ~a,·ı·etleri. 
ıniıi rl<"~ttklt"me'i savesindf' 
·ı iirk . llint ıto"ıtlu.(u ,.r işbirliği 
.. arı•ıntıdaıı kurtularak ve '.'·a. 
kın b r j..,tikhaltte Türk - Pa
kı .. t.ın clo .. tıup;ivle bir le'k ha 
Jila lt• .. ldt ede-teldir. 

B·'h'in bu kı .. 1111 \e dığer fa. 
rafları ü~hindl' ..,öv1entcek 

~ok <;ry ,-ar. Rir nıakaleye sığ. 
dırına'k imkan~ız... "'.\til'iaadt 
t>dın c1r 'i(iılinıl' ~·arınki yazımda 
de' anı edt>' inı. 

Ahmet Emin YALMAN 

C.M.P. yoklaması 
(fta ı 1 in«icle) 

Ylizdt> 2;) ~ini de 
U ne mckPı eçeceKtir. 

f tan hu • davlarının kirnler
d n te ekkti e<lere~I hu ... u-.ıında 
pa ıf ~e relerı!!de ketumi\et gös 
terı mekte. hi<:hır l"'iın açıklan 

maktadır. Fakat 'i.,tede baıı 
\'argıt y üyC"'erinin, profesör'e
ı n bil!Uk<"'~t'C'rin. avukat'arın 
\ll'r alacağı sö~ <'nmektrdir. 1 

J..:u\~etle tahmin cdildiaine 
o e Gene İdare Kuru'u ·u)·ele~ 

ı inin h<'P"'l nda,·lar arac:;ında bu
unınaktadır. Bun•arın yarısı İs

+anbu . yarlSı da \nkara liste 
e inde yer a·acaktır. 

'----' Ordu takımımız 
Bugün Brüksel' e 
Hareket ediyor 

ını~·('rdir. \ıetm nh ktı\\ietleri- Rrük.;elde 6 nicıandan 'liba· 
ni ı bundan e\'\ f'l Fr T' z mev . ren ba lı,·a-ak o'an Oı·dulaı·a. 
z•·erıne yaptık an 6 hiicum he ~ '" r r:ı diinya futbol ~amp:vona. 
ıc Pr,nde pilsküı u mil tür ına i.;tırak ede-cek Ordu ·takı· 

Dicn Bien Phu Kalt:! i melha ı mımız. dlin motörlü trrnle An· 
eri e+raf nda çok sıddet i b l" ka· ndan fll'hrimi1r t?eln1istir 
çarpı ma de m e mektedir n·· · 
F un ece\:: Londra otel"ndt 

ran ıı arda.su g neı kararga. ' 
hına gore du m n dun ak am geç'ı·en Orıiu takımım17 buııün 

saat 1010 da K. T. '!. uc:ağı ile 
saat 18,30 dan rrı taamı U'!'l3 Brilksclr h ·ek<>t edecektir 
de\ am etmekledır Di.z nıanın 
çok şiddet·ı Fran .ı ate 1 al n· Szekelly dün Brezilya'y a 
da ağır zoviata u radı ı ta hm. ı gitti 
e~a'mek"edir. 

Vergi müddeti 
~15 qün uzcıtıldı 

B rkaç -.rnedenbrrl Frnerbah 
e tak1n11nı çalt.,•ıran. bu t"ne 

1 
de G:'!Jata"aray::ı f!nfrenörlük ya 
pan ~1tkC1'l\'. dün urakl:l Rrf'
t'l a gitn1ek iiz<"re mem\f'kr 

1 
im1zdC1n a\r1 lmı"fır 

Gc''r "\e Esna[ 'fClr ı n 1 k Bi!indB!" ~·b' S1Pkelh•. Brr1il 
taksitlerinin :lllt\laı1 a s ın1n varl3 bir iln~ajman yapmıı;; bu 
kadar \"crı;i Dai~·e er ne- öd nme unmakt3dtr . 
'f"ri bu tarıh en onro 
'er i er itin ; k v 
k d da o o~o (' z mmı 
l 1nma ı 1azım gr mC1kte idi. :\la 
lh e Bakanlı : ''erı?i Daire e n 
drki i.ı.dıhamr ·ıonilnde tuta
rak bu müddeti 15/ ·, an 0'"-.4 
I'c •'llbe günU akşamına k dar 
uzat ı ını 1 tanbul De{terdarh· 
ğ ıa 'ıi dirm ~tir 

GI. Keightly gitti 
A"kara. 31 ( \ .\ ı - Birkaç r ndenberi \ni ra d:l bl.i unan 

ng 1r>re O ta .. -:!o u k ra kUV'\<'l 
<'ri l:la komut.an· Oı eneral s·r 
Clıar es Kei ht ehr'mizdeki 
tetkık ve +emas nı bi•irl'relc 
hu bab saat 9 da h çağı 
ile K lms'a hareket e m 

F\'\·elkl akı;am Parkotelrlr 
dostlarına Ye t!"llf'bf'ler'.ne bir 

k am ,-t'nıt~i ,·erC1n S1ekellr. 
rok ._,,.a:gi yeni ratanınd"'n ,.p 
T'irk futholund<1n ayrılmakt:ırı 
miilt"vell't lepı:ı;;ürlinü hrlirt 
mis. fakat dfinvanın rli~er bir 
UC'Unda bir Tiirk fulbo' antrf'. 
nörü olarak iftiharla ('alıo;;aca
ını öv'enıiı;;t'r 

s,.kclh-. muhokkak ki lııt 
bolu b~lrn, cahı:mac:;ını ~even 
b·r antrPnördü. Türk futbolu. 
nun btıeilnkü ~rlio;;meo;;ind" ha,-
,. em.eğ" grçmiı;: bulunmakt~
dır 

S1ekelly'3·<" Brezil\"adaki veni 
vaz'fes:nde de ba~arılar telnt:!rı 
ni ederiz. 
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GÖSTERİLEN BUYUK TEVECCÜHE KARŞI ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERiNi 

7 N s A N • 

Ça rşamba akşamına kada r ta kd im e decektir. 

~iz DE BİR HE SA P A ÇINIZ 

Bu hesapla ayrıca 

HUSUS İ 100 AL Ti N KEŞi DESiNE 
. 

LIRALIK NİSAN 
. . . 
iKRAMiYESiNE 25000 İstirak edebilirsiniz. 

• 

, __ ..,i_o_o __ G_U_B_A_N_K_. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisvonundan : 

Aşağıda cinsi ve miktarları. muhanımen bedeli ve i:k teminatları yazılı htiyaçlar t;ıhhi mü.~s::-«"_"eler için ay~·ı ayrı \e hi-
ıalarında ~öster;len gün "e saatlli'rde Cagaloğlundaki Sıhhat ve lçt:mai \lua,·cnet '1lidürlüğU b·nasında top.anan Sıhhi 
~lües!ieseler Satın Alma Koın:syonunca hi1.alarında yazılı şekilde ihale ... i yapılacaktır. 

I - İsltkliler:n eari sene)r ;.ı;t Tıcaret Odası ,r-.:kası ile 2490 sayılı kanunda )''3Zı'.ı bel ~eler Ye bu işlere :>t'ler :lk te-
m·nat makbuzu ye,·a B;ınka makbuıları olduğu halde. 

ti - Kapalı iarf ll"'lllıi ek'ı;ltnırler i~·ın iha1cden <Bir o;a~tl e,·,·eI;nt kadar . makbuz mukabil:nde 
JJ[ - .\çık ('k ... iltmeler için ·hale <;aatinde tekFf mektupıarını kom:o;;yona verınelrri. 
J\' - Po~tada vaki get:İkrne!Pr savanı kabul de~ild:r. 
,. - İ'ilekrler bu islere ait o;;artn~rnelrri çalı.-.n1a ı!ilnlerınde kom:,~ on kaleınindr '"Öre bi!irle'.: .. ·I" 
\'I - in~aat Ye Onarma :şterint:! talip olanların ihale günündrn Ü(,' ~ün e\'\'el Rartndırlık lluduı u ünden ve,.,~ka al· 

maları şarttır. 

Cinsi 

Kerrviz 
I .11ana 
F.n:?:nar 
Salamıııa \'apıak 

Karnabahar 
Ha' uç 
Pra,a 
hpanak 
SPmiıotu 

Kırmı7t Turp 
·ye ... il ~alala 

\'e .. i 1 So~an 

'l.:ı~·d::ınoz 
Drl"C'Otıı 
\v.,ckı:ıdın Fasulye 
C'alı Fa~ulye 
Ta;ıe Bcın1ya 

\'rr Domalesi 
Taze Kabak 
Dolnıalık Bıbrr 
Patlıcan 
Taıe Bakla 
\ıaka BezPl)a 
ı.·mon 

Si\ ı Biber 
Panrar 
Ta1e :"l'anf' 
Tatlı Kaba~ı 
llıyar 

'tarul 
Sırık Domah~·"i 
Ta1e Brzelya 

( \dctı 

(Dometl 
l.\d•l 1 

(Deme: 
<Drmet l 
(Demet) 

(.\det) 

<D•mell 

O det) 

Taze Kırmızı Barbunya 
Ta1e Ye~i1 Barbunya 
Taıe \'aprak 
Ta1c Sarmıı;;ak (Demet) 
'{er E'ma51 
Jleyaı Turp <Do met) 
Kuru Sarmıı;ak 
Pirine 
Bul!!'ur 
Jlu~dar 
Kuru Fasulye 
Barbunya Kuru Fasulye 
Kuru Ramya 
\'eı;;il '1"treim~k 
Kırnıııı :\Iercimek 
Patııtcı~ 

Kuru Soğan 
Saka 
Soda 
Bakla içi 
Cllohut 
Saman 
\rr>a . Arpa Kırması 
Yulaf 
P:'lncar _ Ha~·,·an y~mi 
L5hana lll\""\·an Ytmi 
Pazı . Ha~ van yemi 
K•p<k 
Kuru Ot 

'I ikdarı 
. \ıı-foğu 

Kilo 

R("htr Kilonun 
) Juhammen bed<"li 

J.ira Kr. 

21000 - 29050 
37.t.iO - 731:;0 
237()0 - 30:{00 

2080 - 2!'.17.i 
sıoo - 11550 

391:i0 - 43250 
91700-106650 
61100 - 75500 
202P.D - 28800 

2700 - 4000 
1 IJIOO-- IH500 
!'"ıi600 - 77:100 
5!'.1:100 - i'.>600 

7230 - lOR;JO 
76300 - 95350 
:;s.;o - 7600 
9750 - 14100 

73350 - 87400 
666.)0 - 80700 
1161)0 - 16420 

110100 - 12.1730 
27850 - 38000 

6100 - 9550 
236300 - 294200 

n;o - 2n.; 
'.?O:J:lO - ~6600 

2100 - 4200 
4800 - 72.iO 

57000 - 71700 
39250 - :;{)900 
22400 - 26ROO 

1600 - 2300 
57:10 - 7650 

327.10 - 39100 
330 - 52.; 

20100 - 30120 
5:;0 - 1000 

l 0300 - l 5ö00 
13~5 - 1900 

142700 - 172800 
38100 - 44700 

4ö0 - 630 
63250 - 76100 
21000 - 28600 

400 - 72.i 
27200 - 35300 

80i\O - 9800 
171000 - 207950 
100300- 118100 

91ö0 - 12900 
44200 - 54900 

200 - 250 
29100 - 331:;0 
li:\00_ - 27000 
4 1000 - ;; ıooo 

;;oo - 1000 
30000 - 39000 
20000 - 20000 
22000 - 28000 
10 ;;oo - 14 ;;oo 
10500 - 13000 

1. 
l. 

9. 

3:; 
20 
:;o 
60 
75 
25 
20 
30 
16 
lO 
10 

5 
5 
5 

40 
40 
).'i 
20 
:ıo 

30 
30 
ıs 

50 
7 

::!.'i 
20 

!i 
16 
ıo 

!O 
2~ 
:;o 
45 
4:1 
60 
7 

25 
10 
4-0 
00 
60 
40 
90 
80 
00 
7; 
60 
3S 
18 
90 
30 
50 
80 
7 

:l:> 
35 
3!i 
20 
20 
1;) 
a 

Etibank' ın af isleri propaganda sayıldı 
(Rast 1 İncille) nazaran iktisadi bir dev'ct te. 

t~ :nce'iyerek ,u kararı vermiş. 1 şekkil'ii o'an F:tibankın 'ieciın 
tır: . nrooa~anda"ı yapamayaca~ı t:ı-

• ltıraza me\"zll o·an afisde. io;; '>iidir Bundan bac;ka mezkiir 'cP 
•ih~aı edilC'n kömürün kalitec:;i nunun !il inci maddC'ı:i duvar İ · 
fiatı ve teı;;Jim ,.e tf'di\e şart'a. 'an'arı ü1crinde her tür~il rest'll 
rı hakkında tieari rek'iın . ayı'a- hu'ıındurulmac:;ını Yasak ettıtı:I 
bi'ecek kayıt'ara yer veri'miy('- hi\'dr rırisler r<'sin1··1 olarak bao;; 
rek sadece 9:)0 yı'ından itibaren tırı'mı'- ,.e kanunun S3. m:vlriC' 
kömür istihr.;a'incleki artı~ın te. ı;inde gfr,teri'rn ınahal"e ao::ı·dı
barli1 ettirilmek i"tendi2l an'a· {ıı da anlaı;; 1 amamakt:ı.dır. 

ı 1 mıs \'f' ~<"cimleı-e başlanaca~ı Bu ~rbPp'er'e \"aki itira1 \'arit 
bir sırada bastırılan ,.e ticari ta bulunrlu~undan t ... tanbu 1 İl ~e· 
,.<" ~ö1rti'di~ini anlata<'ak ka\'ıt. çim Kurulu tarafnclan kaldırı'ma 
'arı ihtiva etn1eyen bu a[io;;in ~ına \'P bu afiş'.Prin bu'undu~u 
propa~anda mahiyetini haiı bu· ~·er·erdrn indirilerek imhac:;ına 
'undu~u neticeo;;ine varı:mışhr üç muha'if oya kar~ı ekseriyetle 

?\fiıtetveki1 1 eri seçimi kanunu· lcarar veri'miştir.n 
nun propaı;tandaya taa'lük !'den Dün. bu hususta kendisiy'e 
hükümleri C~ladde 40. 56) c:;eçım ~öriı.;tii..,ıimüz İ Sr>rim l\:ıırıılı 
propa~andasının c;iya~i parti;er başkanı Sabri r\ksüyek şunları 
\'tYa aday'.ar tarafından vaj)l]a. söylcn1istir: 
bileceğini ıöstermekte o'.ma.,ı:ıa •- "Yüksek Seçim Kuru 1unun 

Tuları hP<lrli 
l~ira Kr. 

10167 
ı.ıB:ıo 
]'.; 1 :')f) 
17R1 
R7:l0 

11112 
"111f) 
226)1) 

4608 
400 

lJJ;o 
:l87:1 
3780 

.i42 
3R140 

3040 
7755 

17'RO 
24210 
4q?6 

377?; 
6080 
4771 

20:1~4 
;)!t"l 

1320 
210 

1160 
7170 
,i'l'10 
6700 
1150 
3442 

1759.; 
314 

2108 
250 

1550 
2660 

172800 
26820 

'.?:;2 
68490 
22RRO 

652:1 
26475 
5880 

727R2 
212M 
11610 
16470 

125 
30:'i20 

1890 
17~l() 

350 
135;0 

.iOOO 

.;500 
217.i 
1820 

.10 
;;o 

50 

75 

40 

-· 
50 

lık Trınınal 
Lira Kr . 

j";'ll 

1nrıq 

11 ~!'.l 
n1 
6fi'l 
R:it 

1Rn:; 
liO:l 

346 
30 

1nP..ı. 

2q1 
2Rt 

41 
2Rl'>'l 
2~8 

:i'lA 
13P<; 
1R17 
~'j() 

2fl~f) 

4>6 
1"iR 

13JR 
4; 

401 
17 

"" ~?l::l 

3R3 
nn:; 

R7 
260 

1321 
23 

158 
19 

116 
:?00 

12961 
2011 

19 
5139 
1720 

490 
mas 
541 

54719 
1.;95 

873 
1235 

9 
2289 

14'.? 
1339 

26 
10"-1 
::lTi 
420 
1ı;1 

137 

.)0 

16 

~-'i 

so 

'~ 
:;o 
;;o 

1:i 
.ın 

:'iO 
;o 

25 

10 
50 

50 

7.i 
13 

25 

50 
50 

:sn 
ıs· 

50 
50 
50 
50 
:;ıı 

50 

50 
:;n 
2.5 

!iO 

E lıı:siltmr ı;:unll \'t 

Sa;:. ti 

2.1\' 1954 ı., 

-
-
-
- = 

= 

- = 
= 

- = 
= 

= = 

= 
2.l\'.1954 15.30 

= = - = 
- = = = 

= = 
= = 
= = 
= = 
- = 
= = 

2 iV 1954 15.55 

- = 
= = 

= 

- = 
= = 

Ekı;ıltuıe 

ı•lli 

Kapalı Zarı 

- -
- -

--

--
= - -
= = 

= --Kapalı Zarf - -

- -- -= 
= -

Kapalı Zarı 

--- -
(3137) 

Mi,.-os anlaşması 
(Baı;ı 1 inridt>l ı ·ardır. 

Ticaret Bakanı F'ethi Çelikhas Dıı!er taraftan, TicarC't Baka
ve fı-,·ic:ıe·i mütrhac:;-:ıc:; IJoC'hı;;t- '11 ,·anında İ:n·içreli mütehas~ıs
ras.,er birer konu,ma yapac3k 1 ar \e ı'gi'i zp\·at o·riul!:u hıılric 

. .. . . ~-. ·-=- rliin ü~'rdrn sonra llürriveti F. 1 
karaı ı hrnu:z bııe tehlı~ !'dılmP hedh·r tenrsindeki muattal F.k· 
di. Tabii karara ~taat etmek ıa mrk fabrikasını 7İ\'aret ed~rtk 
zınt• tctkik'er<lP bu·unmu~: fabrika-

Sabri Aksüyek, aynı mevzudn 
bundan sonra yapı!acak mlira· 
caatlar hakkında bu kararın tat 
bik rdi 1ip edi'mey('('e~i huc;uc;un. 
rta da. 

•- Bu karar bis en1sa\ te~ki' 
etmez., demiştir. 

Dı~cr tarafton Ç.H P il bas· 
kanlığı c. sa,·cı:ı~ına müraraal 
ederek Seçim Kanunu hükiımle 
rine aykırı olarak F.tibank ar: .. 
'erini h;.ııırlavan. \"a\'an \'l' asın 
ar i'e ü.tasyon·ar. devltt rtaire· 
erinr astıran 1 ar hakkında taki
bat \·apı'masını i:)temi~tir 

"lın fa:llivetr .e:ef'irilrneo~i i<'in i· 
C'ap <'<if'n hf'r ı;:p,·:n vapılaca~ını 
1 farJr cımistir R:tkan: 

•Bu tir> nıiie~ı;:;e .. e·er ha 1k1n 

rnenfaatinedir Hima,·eo ve te-~

\'ik edilmelPri '!izımdır. Eter 
ı.,u mü<H,ı:ese'.erin idamei ha~·at 
etnıesinde i'gi'i mt\'1uatın men~ 
fi ro'ii \·ar.<;a. bu me,·zuatı rier· 
tıaı trıdı edeC'eiiiz. Bi"hac;.;;a de\'
lPt miiP-,stselerinin ekmtk ihti· 
\"arlaı·ını hu r~lırika'ardan te
min yo·una gidi'ecektir • demiş. 
tir. 

, _ 

-
i~dJ~d~ 

ETRAFINIZDAKilERı RAHATSIZ ETMEMEK 
iÇiN YEMEKTEN ÇEKINOIGINIZ HER ŞEYi 

ARTIK YiYEBiLiRSiNiZ. 

KLOROF i l li RAO VOLiN 
jl. SiZE BU IMKANI SAGLAMIŞTIR 

I:!" KLOROFiLLi 

l lst. Lv. Am i rl i ğ i nden Ve ri len Askeri ı 
Kıtaat llônl ar ı ---.\s. ihtiyaç içın ~ubat 19;)5 :;ı ne:.ı onuna kadar Had;mköy 

bö 1;.;esinde 15.000 ira:ıl.;. naklı)at \e ~Jhnıi e.h ı)e "i ı.;, pa ı 
ıarf'a 14 nı .. an 19.'H &jnu "aat 15.30 da ııo,de e r\s Sa Al. 

Ko.'da ıha!e"i yapı'ac ktır Ge~·iri teminatı 1125 lı ad-... ~:1rt~ 

n:ımt>'il komi..:yonda ,:ilrüliır Tek f n1ektııp·arın n ıha e ,.,Ja .ı.n

c!en bir ,a.tt e\ \ e ine kad .. ı koınt 'ona Yerı mr 
!811 - 31SI) 

* .-\('ık €:k.,iltr.ıC' ıle tQOO rtıP!rC' ... i~ah ,-e kah\·ercı.::;. dımi be i 
.lt 900 rneırc sİ\'dn ve kah\·eren~ı Pandolol 19 nı::.· ı. 19.i4 Pazar. 
h.'"İ saaı 16 da ·iımıı nz. sa .. \ Ko. da arın a ın ('a}..·;~ Tah· 
n.in btdelı 1:l035 lır:ı. ı:eçirı 11>n1 r ı 977.62 liradır !:)artn .. ıne· 

F:İ komıs)onda \e O,,,!eden e\ .eı Js r,, I!d, Kı .. ııınria u· 
r;.i~ür. <8-12 - 3i'.?1) 

* Aı:.ı .. :d.ı rıns \f." mi tarı \azı ı mııh e ıt m.ildde- er oçık ek ·~. 
mp i'e hiı.alannda \a1ı ı gun \'e a.ıt e ·dc Izmıt Dz .\ Sa \l. 
l\:n. da ~;:.t n a ınac:ıktır Şartnan1e tr komıs\onda \e o e-den 
evvel t ... t L'" \ an k\-.ınında goı uıur 

Cin~i '.\liktarı Rt>f1tll G.Trminah 1hale gün \e aati 
Kg. l.ira l.ira 

\'iji ta· 10500 12075 J05 63 13.ı ıp.;4 ı:;-

Su)en 

i stüpü 

1 5 mn1. beı:i 

IA tık "ha 

Toz Sil !>e'O 

Freon 12 Gaı.i 

Sıoak. So~uk Tut
ka', Donratı. :\'i
sadır. Kadıköy 2if 
ti. Demir ba~ıe:ı. 
Gal' anııli te Bal
)-07 \'l' ~rkiç ~apı 

11 ka:em nıalzrme 

3000) 
10700 

500) 

5000 13900 

2830 1396.) 

6000 12720 

1000 10000 

8030 

* 

80::!.5 14 4 1954 16 -

1042 .') l<J 1954 1430 

1047 37 15 4 19:14 15.-

9'S4 15.41954 H 

750.- H l 19:;.ı 15,30 

602.25 14 4 19ö4 14 30 
1846/852-3~83) 

.\c:;. ihtiyaç için 230 ton Sığır etı kapalı 1.arf:a 201Xı,:ıın/ 

954 !ünü ıı;aat 15.30 da 'lalat~·a l\s. Sa. \ Ko. da atın a'ı· 

nacaktır. Tahmin bed<":i 379:100 lira. g:eçicı teminatı 18930 'ı· 

radır i~bu Sığır <'ti 100 ,.e 130 ton o; rak ~yrı l\r• ıkı ... tek· 
!iye iha·e edi 1ebi ir. 100 ton Sı~ı eti hE'de 1 15ı; noo 11ra, ~e· 
ç·ci trminatı 9500 lira, 1~0 ton Sığır eti bedeli 214 500 ra. 
geçiri teminatı 11975 "iradır. Sartnaıne"i komis~·oncta göriılti:
Tek"i[ meıktuplarının ihıfr !'a tinden bir "aat t\'ıe'ine k rL r 
komi yona verilmeı;:i (894 3879l 

* A.şagıda cins ve nıikdarı yazı ı ma'zemr'er hiza arında ~a11-
'1 gün \'e saarerdc kapalı z.arrta İzmit D1 .. \ • Sa. \l Ko. da 
satın a'ınacaktır Şartnanır'cr Ko da \'<" ö~ rden e\·\·eı \nkar. 
İ:it. Lv A, l:in kı-.mında ~öriil ür. Tek ıf mektup· r nın iha t 
"iaatinden bir saat <'''''P'ine k3dar komi ... ~·ona ,·erilnıp ... i. 
Cin 8İ ;\l ikdarı Brd<"Iİ G. 'ff'ıninatı lhiile guıı ,.,. 

Ton I .. ira Lira "iôlati 

Litapon Ülüb<( 

Clltft 

10 

7 

16500 

17150 

1:!37.5 26'4 9:;4 15 

1286~ 

Litarj 
~1inium 

10\ 
10) 

41000 307.j 21 4 9J4 16 

f PGı!;870 - 3833) 

İLAN 
;\s. Bir:ik ihti,·acı için ~aatde en az 610 kilo c;ert ypn1 P1en 

8 i'i 10 beygir:ik bir motörle ça'ı~abi en bir ad<'• \rpa eo ır.e 

makina~ı a:ınaC':>ktır. Ta' p·l'r n 1;)/Xısan 19.~4 • ıhine kadar 
ttk ·r mekltıp'ari'e kataloi'larını l"'anbııl H;:ıı·bi\e Ll•\az nı 
Amir'.ı~i yiyeC'ek kı~mına \ernıeleı 

İLAN 
E_,. ül 19,=;4 qonuna kadar c:;Ure'i o·mak üzert" Rıımr \a a· 

•nndaki \o;; Bir'ik ,.!! kurum·ara tah itlerle teslım ed mPk 
şarti't- 3000 ton LinYit kömürü a'ınacaktır. Talip'Prin li X -
"an/9~4 tarihine kadar fiat tek'if'eri'e T.ınyit f'\'ı;:afının İ"tan· 
bul Le\·azım .\mir'i ı Yi\ecrk kısm:na \'f'rme'eri 

(892/893 

l mlt"I' ıı;ahiht· ~I ~ ~ ~ Kflftl.K 
Umumf npcrf'C';lf ' 1ii'1iirii: l\1FI tH YEl\ER 

Bu ~~vtda l\1ec'nl 'Müdilr: 

t ll ~\"i .\Oı\ 

1R78l 

(VAT . .\Nl r.:11~ff"ri1ik çp l\1 alhaarıhk T. A. S. - f!"fmnbul 
Vı\Tı\N Mı\TBı\ı\SI 
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BULMACA 
1 :? ... 

a 1 Teml.ı:Hlc 
2 - 3 P t~kl • - Tuna 
il - A a tı - s • ta. 7 - iane. , 
8 ı ır an ------
Rob, Manto, Tayyör 1 

Seri yazabilen bir 
daktilo alınacak 

) cnı l'o3lahane karşı ı 
F Nrum hanında ncsmi t
i nl.ır L mıtcd Şırkctinc 
murac at cdı mcsi 

KAYIP 

-
,_ DOKTOH _, 

ARI 
UN LA R 1 

0/'DAllt.11/N 
EN 

ALASID/R 

H U S U S i 

1 o o 

YÜZDE YÜZ SAF KAUÇUKTAN MAMOL 

u a a 
OTOMOBIL,TRAKTÖR ve 1 Ri ~~~ .. ~.~~:~ 1 

Nlşantaşı • Rumeıı cad ı 

--•Sevim Apt. No 4 
l rl: 83t 33 --ili ı ALTIN 

Son Para Yatırımı 
KES DEMiZ 

ÇEKiLi ~ 
---KAMYON LASTİKLERİ 

,_ l>OKTOR - .. 

RAiF FERİT BİR 
\ erem 'f' D;ıhilı Jla t alı'L;. 

1 O Nisan Cumartesi 

l)OGUB 
PJ\:NGA:LTl . . 

Türkiye iŞ 
AKTiF 

Kasa ve Merkez Bankası ......................................................... . 
Kanuni Karş ılıklar Kasası ........................................................... .. 
Bankalar ................................................................................... . 
Senedat Cüzdanı ....................................................................... . 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı ....................................................... . 

Avanslar ·················-····················································· .......... . 
Borçlu Cari Hesapfar ........... .................................................. .... .. 
Muhtelif Borçlular .... ................................................................... . 
iştiraklerimiz: ............................................................................ . 

Sabit Kıymetler ı 
Menkuller .............................. 2,5l 6,498.79 
Gayrımenkuller ..................... 6,177,473.36 

Sair Aktifler ..................................................................... · 

YekGn 

Naz ım Hesaplar ......................................................................... . 

/ 

22 Nisan Pırıembe 
Emnivet - Uzun ömür - Üstün kalite - Ehven fiat . 

r K 
.Ş. UBESt 

AMADOLUNUN MUH1'ELIP vlLAYETLERINDE ACENTELfK VERlLECEKTtA 
TALISLERIN AŞACIDAKI ADRESiMiZE MORACAAn.ARI RiCA OLUMUR 

. • 1 u y 

YAKUP SOYUGENÇ 
Taksim Cumhuriyet Cad. Pak ap 3 Telefon : 87352 • 87353 Tetgr . ;;,QYGENÇ·lstanbu~ -

A. 
T.l . 

87,905,098 82 
100,902,062 77 

16,800,01 o 47 
179,019,951 77 

44,197,500 00 

1,648,920 00 
20,619,943 97 

64,080 44 

44,734,986 84 

9,393,972 15 

15,825, 187 57 

821 ,111 ,714 80 

394, 194,716 18 

Ş. JI Aralık 195) Bilônçosu 

Sermaye •··••·••·············································••··················································•·······••••·•·············· 
ihtiyatlar ı 

ileride vukuu muhtemel zara r karıı lığ ı ............................. .... . .. . 
Kanuni ihtiyatlar .................................... ........ ............................... .. 
Fevkalade ihtiyatlar ....................................................................... . 

1,742,511 .35 
3,360,366.16 

32,722, 122.49 

Karııhklar ................................................................. ............................................................... .. 
Taahhütlerimiz .................................................. .............................................. , ...................... . 

Mevduat ve Cari Hesaplar : 
Tasarruf Mevduatı ......................................................................... .. 

Di~er Mevduat ........ .............................................. ··· ············ ......... .. 
27 4,548,002.59 
369,742, 180.87 

Tediye Emirleri ....................................................................................................................... .. 
Talep Olunmamıı Kıymetler .......................................... ....................................................... . 
Muhtelif Alacaklılar ................................................................................................................. . 
Sair Pasifler ................................................................. ............................................................ . 

K A R •···•••••··••••··················•························································································•••·••····· 
Yekün 

Nazım Hesaplar i 
Cirolarımız •······················································································· 
Kefaletlerimiı: ...................................................................... · .......... . 

Sair nazım hesaplar ..... -·-- - ................. . ························· 

2,400,000.00 
124,204, 196.68 
267,590,519.50 

PASiF 
T.L. 

S,000,000 00 

37,825,000 oc 

21 ,580,000 00 
28,801 ,441 59 

644,290, 183 46 

3,374,191 03 
241 ,658 90 

25,222,208 94 
49,562,805 98 

5,214,224 90 

821 ,111,714 80 

394, 194,716 18 

19S3 dı Kar e Zarar Hesabı 
Zimmet 

Persone l Masrafları ................................................................... . 
Vergi ve Harçlar ......................................................................... . 

Sa ir Masraflar ···············································•··············· ··········· 
Verilen Faiz. ve Komisyonlar ..................................................... . 

Amortismanlar •········································································· 
Karşı lıkla r .................................................................................. . 
Aktifteki Kıymet Tenezzülleri ..................................................... . 
Muhtelif Zararfa r ....................................................................... . 
K A R •. .... • ...................................................................... . 

T.L. 
13,804,644 45 

600,828 32 
5,229,549 29 

1 T ,988,493 62 
1,677,863 80 

5 ,316,261 35 
2,221 ,295 89 

83,687 58 

5.214.224 90 

46.136.849 20 

Alınan Faiz ve Komisyonlar ........................................... .......................................................... . 
Esham ve Tahvil6t Cüzdanı Gelirleri ...................................................................................... . 
Banka Hizmetleri Mukabili Alınan Ücret ve Komisyonlar ................................................. . 
Kambiyo Karı .... , ...................................................... .. .. ·· ........................................................ . 
1,tiraklerimiz Karı ............................................................ ···· ................................................... . 
Muhtelif Karlar ............................................................................ ........................................... . 
Geçen Yıldan Kalan Kar ................................... ................ ........................................................ . 

Matlup 
T.L. 

35,755,506 44 
1,564,022 35 
7,022,291 69 

112,830 92 
1,061 ,091 48 

620.454 31 

652 01 

4~ 1->I. 8.SO 20 


