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ırat: VATAN - fstaohul Yazan : /SMAIL İŞMEN 

Bugün ikinci sayfamııd~_j ---'\'JI, : 14 - An : 46.fi' Fiyab 15 kar111 

Erzurum' da cevap verdi BEYANNAMESi 
<:ltfllhalefet, kapitü18syonları iade ettlleı•, yurdu Beyannamede 11 Ecnebi sermayeye imtiyaz 
Sattılar, teranesiyle viedaıılara delışet salınaya, tanınmaması, ticaret ve ziraat sahasının kayıtsız 

efkarı teşviş etınege ealışınaktadır» açık tutulmamasında kararlıyız,, deniliyor 

"Muhalefetin vatana ihanet C. H. P. iktidara 
iftira/an, bir siyasi tenkit olarak gelirse yapae&gı 

mütalaa olunamaz,, işleri sayıyor • • l Sabahallio sÖ~Mf.Z _ [ Cumhuriyet Halk Parthi 2 
\ \r\:-< lı.zı HfHllndrn T k K 

1 
nıayıs 1954 scr..ın; m.ınascbc· 

B b k U .. r ı·ye o·· y u·· 1 tiyle be~annamc-ini dlın )3)'111· 

aş a an 1 n Erzurum. 19 - Buglin saat lamı ıır. Bu be) annamedc c 
. '14 30 danbcl'i serhat şehri kah· H. P. iktidara geldiği takd'rde 

ı ııman Erzurumd:ı) ıı.. Ba bak:ı!l p 
1
. • • yapacağı ı•lerl. dcğlvtirec~ğı 

K .\.Ünan l\lenderC:; \C refakath· ar ısı seçım mevzuatı. hukuk ~Cm natını \C 

Onuşmasl c.ekı zc\·aı. ha\'a meydanından aı.ayasa tadilini anlatmada. cko-
•ubarcn bınlercc halkın co~kun 1 B • ı 11 t• t ğ"tlm rom , ma )'C. ;carc • c . , 

\naıı .. ıu \Jan~• \e ıçten tezahUratı He knrşılan- ı eyannamesı h h 1 1 ğ b 
Erzurum, 19 - Ba~bakan Ad· <iılar. Bu evgı \'e 3\"'I tezahil· . ay~t ?a .a ı_ı 1

' Y.~ ancı ~erma 
" .. ye, ışçı, çıftçı \'e ıuccara aıt bu-

nan Ienderes. bugun Erzurum· ı rli Çifteminare·crın yönünde en no 0 ,1 Muhabirlmlıd.,n sus:arı \'e ba~:ırmak isıediıt 
da Tebrız kapısında Çıfteıııina- hc.ııı( ha::ldıni bulciıı. Onb nler- Ankara 19 - 'l'lırki)e menuları gen bır şekilde 8 y. 
r !erde tcrtıp cdılen ıoplan·ıdJ ~e \atanda::; nutuk söylenece" Xöy'ü Partisinin AnkaTa maktad r. (8f'yannomcnin tam 
hın erce i'nurumluya hitaben sJha~ı doldurmu~•u Çe\Te:ıi seçim beyannamesi metni beşinei ıoa)fada). 
ezcum c ~u konu nı:ı~-ı yapmıs· ~ıra ıle Koraltarı Ze~tınoglu, bugün basına Yerilmiştir. ı l 
tır: l'vlatkan ve Menderes bırcr ko- Beyannamede S(i)·le denil- no• • nu• • sk nd un V 
•- Takrıben dört sene ene! nu~nıa ~aptılar. Bılhassa Men- mektedir; 1 e er e 

bura~a gcldiğımdc birçok dert· C:ere" in hıtabı sırıısında y:ışlıca ·Türkiye Köylü Partisi An A k 'd k 
<Deumı Sa: 7 Sii: 4 de) <De\'amı Sa: 6 Sü: 1 de> kara ilinde de seçime girmiş nta ya a onuştu 

~RZURUM'DAN AKSETMEG ..... E_ Y_e_n_i_s_e--k-e•· fabrikasının ~::i·~~~i:~":;:~::~,:: 
E r.ıurum'a ıı:itnıeJ.: üıeı-e Anlı;;ıra'doın hareket ederken 

-> beyan etmektir. ~1üstakbel 
C.H.P. Genel Başkam «Yabancı sermayeyi 

i~letecek toprağımız yoktur» dedi 
AD~AN VELİ K.A:"IK BAŞLAYAN YU .. KSEK SES temeli töreııle atıldı ~~r~F~:~:~~~::~r:ı:~~rr~ 

" şeyden en el açıklamak ge. \atan l"azı He:Jtıllnde11 
ı aza AHMET EMİN y ALMAN 1 rckir kı. muhalefet olsun Antaı..ı.a 19 - C.H P. Genel' ko.}duktan sonra devam etti. in· 

'b n : Bayar, Susurluk' ta memleketteki gelişmeyi anlattı. Kemal- d:ye muhalefeti mi!U men- Ba~anı I met Jnönü yanında 1 önü·nun Hata)' a gırdıgi duvu'-
4;. tılltu f l b ı k Kasım Gulck oldugu halde Çu· duğu ırın "ıdı~ ~olu bo' unca· bır 

d·ı "'. 19 (TP.lefonla) - Demo'krat r.aıiiniıı se,.im nıiirı. 'd R • • / h • d k b • b h • · aat ere uygun u mama • > .. " " ._ "'e ' paşa Q « eyınJZ e tm e Ç# arsa en/ a tıyar etmış t 1954 . 1 . d k kuro\:a bo.gesındekı ~c~ahatınc çok \&"!lalar \C hak ı.ollara do-·~ı ı ' 'e 1 bııgun Askt erhad ehri ı:mınınıda hu" •·a· nı•t ayız. scçım erın e 1 
• •- • ' " .. (D · 6 •· 3 d > bu sabah saat 8.30 da Adanada· klilmü~tu. Inonu ı'k o arak Ct>;ı • 

'tt
""'ll .. , , 1Pattı lıdeı ı ı\ "nan l'\lr nd•ı es '· :ar'·ada !arı ("rafın. J d d • 8 b j • 'd / k namı ~a: • u: c ""J u '" ' • • 0 UfSUnUZ » e 1. ayar ugÜn zmlf e O aca ~=~=~=~~~~k~·i~\.ta~t~ıi~rk~an~ııtına bır çelenk <Dennıı ıı: i Sti: 1 dr.> 

lırıe,ı'~'-n nuıuklaı la ba ıa ılı . Eı-wrıımun bu maksat için -
~111 bir nın Henıokrat Partı miicadt'le inın tanıami le 'a
~tiııc b te11·e\e ıçindr. \e \t.karlı bir f'kilde cerf' \'an ede. 
Ilı lııs ha" lı ha ına bir alamettır. Zaten 1!119 da -'lılli Kur
ır llhını rcketfotn 1-:rlUnundaki kongre ıle ba lama ı da bu 
"dt~1 ı~l'kP.zin umumi hayatımızda i gal ettigi nıe,·kıin bir 

IH' RH.\:\ .i\HP.\O r=--

1 

\at.on \azı HC)f'llndrn ' 
:Bw·sa 19 - Suııurluk ~eker 1 

Fabrikasının temel atma töreni! 
ile Bursa l\Icrinos Fabrikası ı· 
kincı kısım in~aatı açılış töre- i 

Gö~nıen e'rlerinbı ınesolleri 
ınahkeıneye ver ileeek 

~aı:İı~iik :\lillet )ledisi Rı-isi Refik Koraltan ~lali~·e '"" 
l: tiııı ııı ~k-11,.rinin nutuklariyle beraber Adnan llendere ın 
11 
t~tıııı:ı Ucaııelesini Demolı.-rat Parti namına a\·ma nutkunu 

nınde bulunmak üzere bu saba.1 
8.15 te istanbuidan a)Tılmış olan 
Cumhurbaşkanı Celiıl Ba.}ar öt:· 
leye doğru Bandırma) a vardı. 

Devlet Bakanı Celôl Yardımcı, göç men evlerinin yapılmasında, kontrol 

1> 't k ~e cnar halkından mürekkep binlerce kisilik gl'-
1tı ftug tsır bir va tanıla$ kütlesiyle beraber dinledım. 

ve kabulünde rapor verilmesinde ihmaller olduğunu söyledi 

)' tıır1, 0~ne kadar muhaldet liıleıi tarafından aıiedılen 
lttııteıı; ~usuz 'e )ıkıcı söz.lerden sonra bana Ö}le geldi ki 1 
11~k l'art r 'rtırki,} enin mu bet w: :ı.ınde esini dınlıyorunı. 
ha~~'landl 1 namına belli buh lıderler tarafından yapılan 
ti 

1 
ın, 11 al~r, o kadar &CH) e iz dedikodular \t: af :ıtalllr 

~. ıı, :o nıu tür ki iki t:ıraf tamami.} le :l) rı birer alemin 
laııdası nuşu~or. Runlann arasında hakemlik etmek de 

ti 'turk ara dü ecektir. 
te 'tijııı 'lltandasının idrak e' iyesi ~ üksektir. Göru !erin. 
lıı0tle1111 • '~ \atdıı·. Onu teZ\'lrlP.rlc aldatabilec·eklt.rlni \e 
_.~ia ~ 0~·avauklannı an.ular kendi ktndilerini aldat-
lllfediğJ ahkuındurlar. "Benim bugünkü iya i mitingden ,.e 

1tı lfaıknı nutuklardan aldığım ' a lı intiba udur: 
~atnr, tıı .Paı· tisi liderlerinin $İmdi~ t kadar takip ettıklui 
b bıljht 111 aııeıe sl'klini df'jfütirmeleri " ,·at:ı ndasın idrak ,,t ıt)'d;ne ~l:ıba fazla an~· giisternıclcrl temenni edill'cek 
ttrb lhasr. \oksa DtmoJ.-rat Partinin kendi mlisbet icraatını 
bt 1Cı ıı,t a nıemlf'ketin iç H~ dış tmni)l'ti abalarında l'lde 
41 tııııcat~ltrı ilerı ürrrek yapmağa denm edeceği mil.;. 
leıtı 'llt,lllrle. <'. H. P. licltrlerlnin ~imdiye kadar kullandık. 
ta lrttı, ılahlan kolayca hükiimsiız bırakır. Büriilt Mil-

" tı) t111de ku\\ etli bır muhalefet ırupu bulunmasını can-
111"ri ha) al sukutuna uğratır. 

~ Ahmet Emin YALMAN 

Cumhurııaskanının se,·ahat ettı· Schrimizde tctk;klcrde bı• 111. 
ğı Ay·rnlık \3puru hman nıed· nan DeYlet Bakanı CelAI Yar 
halinde partıli partisiz \alanda5 dımcı dün saat l 1.30 da vi!Aye1 
lann bindiği motörlcr ve sahil·, ıe bi"r basın toplantısı l aparıık 
de toolanan izciler. öğrenciler Rami Gö;men e\ !eri. Razlıçeş 

{ Deumı ~a: 6 ~ü: 4 de) me gecckondııları \C toprıık dn 
--o-- ğıtımı mc\Zuunda basın mü· ., • 'd ı· " .. messillerınc ızahatta bulunmu• 

zmır e nonu tur. 
De,·ıet Bakanı. konusmasında 

l·ı ap lan şun!arı örlemi~tir: e y 1 • - Gö;men da\·ası nıaıbua • • ı ıımızca malumdur. Hükumeti. 
Gızh konusma ar Tarab)a'daki uKon.ık Oteli . ~anarken .. 1 n:z g"Öt;'nıeıı meselesin~ n~u~arre . d • kıyetle tahakkuk ettırdığı ka 
• Rotus! l\tu~ablriml~d~n .. . Tarabya' akı Koııak naatindedir. Rulgaristandan bir 
Izm ır, 19 - ismet Inonu, Iz- ret eden 150 bin kü~ur nüfusun 

:~lr'i so:ı ııyar~_ti es.nasında se- Ot li d ki bunlar 3:; bin aileden ibareı 11'"'!1 .. lli.~· 
c·ım nutkun~ soyl~!kt~ sonra e yan 1 ı Ue\ amı Sa: :$ Sü: ti da) Dc\·Jct 8akanı C. Yarduncı 
,kşam şcıefınc \·erılen zıyafctte 
kendisi ile diger C.H.P. liler a
r •• ında ge~en \ e inanılır kay
n:ıklardan elde edılen konu ma 
,ehrımız siya~i çeuclerinde bil· 
, tik bir tepkı ile karşılanmısur. 
Konu,ma) ı a~ nen ,•enYorum: 

Zi) afette kar ~ılıklı konuşma· 

Zarar 5 milyon lira. Bina 1.300.000 liraya sigor
ta/, idi. Yangmda üst katlara su fışkırtda;,,adı 

Y.. Seçim Kurulu'nun 
verdiği kararlar 

C.H.P. piyangosu a,fişleriyle bir levha veD.P. nin 
üç broşürü propaanda sayılmadı 

•• 
Kooperatiflere 
1090 ev yeri 
Tahsis edildi 

6188 sa~ ılı kanunun tatbikatı 
için schrımizdcki hazırlıklar bit 
mis 'c rlUn saat 16.30 da Vali 
Prof. Gokayın ba kanhRında ya 

(l)c\ aını Sa: 7 Sü: 8 de) 
--0-

Okullardaki . 
imtihan tarihleri 

Ana~oıu A!anıı 

Ankara, 19 - Milli Eğitim Ba 
l::-nhğınca. orta dereceli umu· 
mi mcs'ek \e teknik okullarının 
1954 yılı yaz ,.e güz dönemlerine 
ait imtihan tıırih1cri tespit cdıl· 
mış bu unmaktadır. 
Dun:ı göre oku:larda dcrs:er 

'Oe\llmt ~a 3 Sü: 7 de ı J:!'~zon'daki D. P. 
t, L 

1•1afı halledilecek 

hır başlarken İnönü son İzmir 
mitinginı ele alaraı.- kendıslni 
daha faı..a dinlemek istcmed•k· 
IPn için uzakla~an binlerce ,·ıı 
t3ndaşın hareket ı:ırıı hakkında 
ızahat ıstem.stır. ir.önli: 

Taraby~daki c Konakı> Oteli, 
dün öğ eyin çıkan bir ~angın ne 
tice inde tamamen ) anmıştır. 
Saat 12.10 da otelin birind ka
tından çıkan yangın riııgarın tc 
siriy c kı a bir 1.amıında diğer 
katlara sira)Ct etıniş ve ancak 
17.30 da stınduriilcbilmi-tir. Yan 
"ın ~ırasında otelde bulunan 
ınal.sohibı lbrahım Glillan şuıı
'arı söylemi tir: 

dum. )ltistohdc>m Pr birinci kat 
ta dö~cmc erden duman t;'ıktığı· 
Ol 50} lcdi1cr \ C hemen a53ğı koş 
tum. Duman, altından e'cktrik 
kab'olan geçen döscmeden çı:..ı 
rordu. Ev,·c:tt )angın söndlirmc 
cihazıylıı söndürmeye çalı~tık .,.e 
itfaıycyc haber verdik. Saat 13 
tc gelen fstin:.c İtfaiyP.sinin ınP.r 
dıvcni kısa olduğund:ın birinci 
kata kadar u:aşabı'di. Böylece 
üst k.ıt'ara sirayet ede~ yangına 
"U ~eti ıirmck mkanı ııs~ıı o· 

Ankara 19 - C.H.P. tarafın· F-=-====----====-=-========ıtıı 
Husuil Muhabirimizden 1 

Og~ 
on C.H.P. teşkiliıtı,Menderes'in ziyaretine 

~O karşıhk İnönü'yü dôvet etti 
fd1ı t - -::-1 KEMAL ,\\'DAR 

r.._ \4 akım 1 i kine• i 1 \atan \ 'an lltJ'~ltndw uen r Trabzon. 19 - Koraltan ve 

meumı Sa: ti Sü: 1 ne) 
-0-

Ankara' da ki 
Ankette karma 
Liste gatip ç fak 1 m ~endere.. l arın b~lcden sonra 

1\., Giımüşhanc ~oJuyh: Erzurum· UQfd.. c! n Trabzona neıceeı;lerdir Ma ll ufu.ı ~ıuhahırını!zdrn Unc.. ld h'e 'e Bayınd~rlık Bakanlarının . Ankara~ 19 - Şehnmı~.c se· 
l! A u Q u d~ dahıl bulundugu kaiıle De çım faali) etı dığ~.r b:ızı "~ ayet· 

lt ·oı~ nadoıu AJ 1 k. t P 1• te k ıP.tı tarııf.r. ere nazaran hen uz had bır saf· 
ıı~ cı 1 ~nsı mo 18 ar 1• li 1 • 1 ha)a ;:elnıı de"i'dir Fakat bil-
ııı llıııeı 9 - Ordulaı·arası dan terup. cdııen orogram "~re hassa tarafsız o an ar han i :ır· 

~ lcıcbu~ıın ~U\bol karşıla~ma· gıncc bııvuk bır tet.:hUraılı ı;: ı'" I tının Ankıır:ıcla seçim erig k~ıa-
~ 1 lllıı a e çıka ı e Türk or· ~ılanacaktır. ğ nı m ki b k' k• 
tıı~~:a a:ı~ı~~d~ yapılan fına Demokrat Parıı Genel Ba ka· ~~ca m~mıd~r:gı: nılı~~~an;:<;~~e~ 

1 1 k t• r rurkı~e·~i 5·1 nı.nın 1954 sccım kampan)a ına (Ueunıı S:ı: ~ Sü: 3 dt'> 
~tr~ ur. ~hı nu\o şampı~onu ol· fıılcn Erzurum \e Trabton';hı --O--
( (~ te b Cin ılk denesi ı.ı haşlamı~ olma ı , secim faaJıı;c· 

~ cu c1.;~rrıı~tır 1 k ~o ti do- tin n kızı tığı ŞU günlerde mcm· G" sun D p lı"st . 
a?" t'n ikada rul'k takımın ıcket efkarının blitıin dıkkatınl 1 1re . . esı 
P ~ nc

1 
atını tır. Bel çıka ı· ı.ıu bo ~,., e cekmi5tir Bu bakım • • • 

~. brrabc d;ıkıkada attıkları dan Meıtderes'ın K radcnız \"I• Beg'"' entlmedı 
~ ;ı ~ /lıCı tcmın et mis·, la:. e.ler l'de \'apacatı• propagan- ' 
t r:ık a C\ rede dort ~o· da· I tlı: kon... nalarınıı nu u ı bır c· KEi\L\ L A YO.\R 

4\ lcırd hadan 5-1 "alıp ay• J ammı)C \enlmek !!dır. \:alan \ aıı ffe\etlndcn 
t.'1~ııu 11~· • ı Bıl ndığı g,bi 1'aradeniıin do· Gireıoun. 18 - Gıresun 1930 
"o . ı b" o a 

1 
- 1 urkh e: o ~u bölgc~ının en mu hım nıcr de da hı :,aşamadığı ır seçım 

~ ı~kıını O { \ A ) - Genç 1 kezlerı a} ılan Trabton, Ordu 'e he.} ccanı içınde bulunuyor. :.;e-
' ı\tJa ar oımpı~-ona ında Sınop. C H.P nın geçen de\fc· ı hirde hemen siinün her saatinde 

lf)t\a ntın e ı oma !tip o· ide en çok milletwkılı çıkard ı~ı Demokrat Partı \'C c. il. P. ho· 
ını a: 3 Su: il de' (De\-amı Şa: fi Sü: 3 de) (l)eumı :sa: i ~ü: 8 de) 

•- Saat 12 sırıı'armda ben 
dordiıncü katta, dU\·arların ka· 
ğıtlanması işi) 'e mc .. gul o\u)"or 

r 

<Dcnnıı Sa: 7 Su: i del 

cian tertip edilen piyango afw 
lcriııin ııeçim propagandası ma· ı 
biyetinde olduğu hakkındaki lla. 
tay D.P. il idare kurulunun ıti· ı 
razı Hatay il seçim kurulu ta
rafından haklı .ı:örUlmüs \e bu 
afışlerın imhasına karar \'crıı-ı 

' miııti. C.H.P. il idare kurulu bu 

fll~(' \'AL:'llAX. :\0 ATO 'fe 
~orH'(' hükiımetioin dıheıli-
~i olarak :S ATO'nun kuzevde
ı,; Ü) esi :'\on t'(''in a i keri 
manenalannı takip etti. Bu 
hu u taki ~ azılarınclan b:ı~J.:a, 
umunıı olarak Son·l'ı\ i veç 
~e Dan imnka hakkındaki ı n . 

tıbaları nı vakınıh bir ,·aıı 
~rrisi olarak tık ıliın etme~ e 

ba~layacak 

1 

kararı Yuksek Seçim Kuruluna 
aksettirmıştır. İtiraza ebep olan 
afi le.Ti tetkik eden Yüksek Se· 

1 

çim Kurulu, il seçim kurulunun 
kararını boıınuş \'e afişlerin pro 
pagandı mahlyelind, olmadığı 

1 
husu.-;unda karara varmıştır. 

<De\'amı Sa: 6 Su: 2 de> 
--o--

Partilerin 
Toplanhlan 
D.P. Sılİ\Tı ilce-inin tertıp et

t g. mıtin;ı: dl ' ş3aı 11 de pana
: •ır meydunı:ıda yapılmı ştır :ili· 
l.ngte Dr. Mlikerreın Sarol. Ce
lal Fuat Türkgeldl, Firuzan Te
kil, D.P. İl Ba~kanı ~ecml A•cş 

:ııloh t•ç'iıı ı.uzcl imle gaıeleci- ~ ile emekli general Tah in Y:ı· ı 

l lerin dört gün kaldıktan ~ zıeı , .e kalabalık vatandaıı top· 
S\olvaer kasabası... luluğu bulunuyordu. 

Y AR/N «VAT AN» da İlk olarak Silivri :içe başkanı 
Anmct Kemal si;hTııı toplant•y. ,lt==-----~----=-------:::;ı;::=:s::m:ac:::i 

-----------------·--··--•• (De,·a.au. SA: 7 ~u.; 3 .&e> - .\llaJa .Ulall.. Dll)Waml)orum l<lliN? 



-ı 

en s • 
Kuzu etiııiıı kilosu 

eş liraya çıktı 
Et fıyatıarı her geçen gün bıraz daha yükselmektedir. Oiin 

kuzu eti per:ıkendecı ka:.ap'arda ha ka beş iradan :.atılmıştır. 
Et mevzuunda hukCımetçe ıı ınan kararlan tetkik için Et vo Ba 

ıstanbul'un YAZAN: l'h·c edılen ve !ık Kurum 'ıırından tıl heyet dün şehrımize gelmıştır Va .. nın 
fethi sı-

1
. S 11.• A 

1
. W • l 19j2 de faa'i: başkan:ığındn uir topl antı yapan heyet mensup:arı i:.tısat ve 

r:ısında KAğıt ırı 11.J J Ş 'Jtl E N yete geçen ) enı ı mezbaha mlidurleri e de göru cmüs'erdir -
hanedeki kıl- bir makine se- Di er taraftan, "t fıyJt nrı i'e mm·azl o :ırak balık fiy:.t ları 
ğıt dcğırme- Yüksek Mühendis nede 4000 to!l da yükselnıektcdir. İki gündenberi. şehrimize gelen ba'ık mi.k~ 
ninin, Baya- ;;.... ___________ _,, ____ ,.._ ______ -:: ince :ımbaliıj kfı l·n ının bollaşması:-'.! ra •men uruı fıyaıd ra:.tlanamamaktadır. lkı 
zıt il zamanında da faalıyctte kao'in'in dışarıdan tedarıki, ğıdı ima etmekte olup bu ~a- gfinde ba ıkh:ıne) e g en ba ık mıktarı 70 bin kıl oyu geçmis hn-
olduğunu, tarıh'er kaydetmek- istenen· vasıflann teminı ve te- hadaki ıhtıyac1mm karşılıya- ·unmaktadır. Toptan o' arak Kalkan 125-200 kuruş. uskumru 
tcdir. İbrahim Muteferrlkn tn· sellUm mUddetlerı hususunda bilmektedir. 45-- 70 kurus. i ta\ rlt 40 kuruş aras nda satılmıştır. 
rafından ılk matbaa kurulduk- karşılaşılan zorluklar ve ilen- Bundan başka kA/! tçılık en- Bo'ge .stıhsa'ıne 1 a' eten dığer istıh al mıntake arı ı:o bil-
tan sonra Ya O\'a'da bir kAğıt- de yeni fabrikaların kuru ma- dJstrim zın geli<mesı progra- has a Kııradenızdcn gelen bo mıktarda ba'ık C\'kh atına ba~-
hane açılmı~tır. 1803 to Bey- sının lfizumu, SUmcrbank'ın İz: mına gore, İzmıtte bır iitü cü' Janaca"ı da ~~ca İkt1sat l\lüdur:üğune gonderı!en te'graflar 
kozda Hünkar İske:esl civarın- mitte bir de kaolin fabrikası kAğıt fııbrikasının in~ası bıti- dan öğrenı.mı tir. 
da kurulmu, olan kAğıthanc- kurmasına lımil olmuştur. rl'mistir 25 mart 1954 gJı:oU -------------
nln idaresi Darphaneye bağlan 1941 de açı'an bu fabrikanın açı'ışı yapıl~ ş o'an bu tc Is p d K b .. .. 
mıştır. Cüce Kar:ıbet'le Hoca yıPık kapasitesi 3600 ton su:u ikı m3klne)i ihtıvn etmekte- (( usan» an 1 flS gunu 
Mihran 1848 de. İzmirdeki fab- kaolindır. dir. Senelik imaıat k:ıpasıtesi 
rikada ilk defa makine ile kA- 12000 ton öndu'e, oluk'u k:ır- Canakkale'ye Bugün yapıhyor 
ğıdı imtıl ctml<lerdi. yukarıda bahis mevzuu edl- ton ve 10000 ton san saman 

1887 de 50 scnelık bir lmtl- !en bırfnci sanayi pllnı ge- kAğıdı ve prese kartonu o' mak T. M. T: F 17 nisan günü te· Uzun zamandanberi haz:ır'ıklıı-
yaz a'an Serkarin Osman Bey reğlnce, 21.525 tonluk ktığıt ıh üzere 22000 tonluk b r Jmaliıt me' atma töreni yapılan Çanak- rı ) apılıın T. 1\f. T: F: ı ıbrıs Gü 
lngi ız sermayedarlarıyle anla- tıyacının yarısı ilk fabrikadan yapılacaktır. 

1 

ka1e Şahıt'crl Abides!ne konmak 1 nü bugun saat 15 de Taksım Kris 
şarak •Ottoman Papcr Manu- elde cdıliyordu, fakat bir t:ı-. fizere. Karedeki Pusan şehıt!!~ın tal Gazinosunda yapı'acaktır 
faeturlng Co.ı> şirketini kur- raftan elde edilen netice'erin Memleketimizin kağıt im:ı•M den .. toprak ge.tırtm~kt~dl_r . · Bu top:antıda, umumi o'arak 
muş, Beykozdaki Hamıdiye kA- mUspet olması, diğer taraftan ve sarfiyatına ait harpten 1 Boylecc, an a?evı Tu~k kıılıra Kıbrıs meselesi. coğrafi duru-
ğıt fabrikasının teme leri atıi- İdare sermayesinin arttırılrıuı- önce ve sonra, ve "On senelerin man'ığını. uzerınd: bu und.uğıı- mu, tarihi , c kiı !türel bakımdan 
mışsa da 1912 yılına kadar bir sı fzmitte ikinci kAğıt fabnka- rakamlar•na bakarsak şu de- muz ~opraklard:ı, dunyıı}a b!~ d~ a"Akamız, Kıbrıs·ın iktlsaden A 
eey yapılamamış, a'tı aylık blr sının kunılmasına yol açmış- ğcrlerı SörUrUz: ~a gosteren 9anakkal~ şeh.'t.erı nadoluya bağlılığı. askeri ve stra 
faa'iyetten sonra Birinci Ci- tır. 1940 ta faaliyete geçml'~i l ıle yalnızca ınsanlık ıdealı u~- tcjik bakımdan Türkıye için Ö· 
han Harbi bası;:östermlş ve bu düşilnfılen bu fabrika. inşaat- Yıl fmatat Sarfi~ at run~a vatanından çok uzaklarda nemi, devletler huku"tuna ı::örc 
fabrikanın makineleri söktü- taki gecikmeler ve ikinci Dün- _ _ dahı canını \'ermekten kaçınn:a- durumu etnik faktoriın diğer 
rillmUştUr. ya Harbinin araya girmes!y'e Ton Ton ran Kore şehıt'eri kucaklaşacak fııktol'le~· arasındaki mevkii mev 

Mem'eketlmizde kağıtçılık s:ı ancak temmuz: 1944 te ça1 1~m:ı- 1937 g650 33000 \'e ~eni nesiller için kahraman- zu arı incelenecektir 
nayiinın inkişafı Cumhuriyet ya baş'amı tır. Bunun yı hk 1951 23000 45000 ık, mertlik mba:i teşkıl edecek 
devrinde o•mu~ (•) ve bunda lmalAt kapasitesi de ştiyledir: tir. Top'antırun açış konuşmasını 
da hiç şUphe yok ki değerli Tnn Pek tabiidir ki aradaki fark. T. M. T: F: arnı zamanda Ça· ı: l\I T: F: Genel Başknrn Mesut 
kiğıt mühendlsımlz: Mehmet .Adi matbaa ve yazı kAğıdı 4700 ithal ec' ' en miktara tekabU nakka'e şehitliğinden aldığı top U kü.) apaeak ve meseleyi B_elı· 
Ali Kağıtçı'nın çalışma ''e gay AmbalAj klğıdı 5900 ctm"'k'cdlr. rağı. Pusan şehitliğine ~ondere- çct ~emal Çağlar neticelendıre-
reti ön ıı·anda yer almıştır. Sigara kAğıdı 500 fzmittekl iki fabrika tevsi cektlr. Bu toprak, İ T.ti.T. Bır- ccktır 

1030 da Ekonomi Bakanlığı Kopya ve ipek kağıdı 400 makineleri ile ve yeni açılan llf:i tarafından, Anıt Kabirden 11 iki yaralama tarafından hazırlanan bir ra- .. kAğıt fabrikasıvle memleket ih lınıp Pusan şehitliğine konan 
porda, Tiirkiyenin gUn fik U· Toplam 11500 tiyacımızı kar<:ılamak yo una toprağın yanıtıa yerleştlrı:ecek- T k . G . . d d N 
ğıt ihtiyacının 60 ton civarın- girmiş bulunmaktadır. tir. ~ sı~ eıısın e o'asan " u 
da bulunduğu be'lrtilmekte Ktığıt lmAlinde lilz:umtu ham Böylece vatandan 1000'1erce ki 1 rettın '\ ılmaz, kadın yliz:llnden 
idi 1933 te İs BanJ·ası kAğıt maddelerin en mllhimlerlndcn ıometre uzakta. 1918 kahraman ı aralarında çıka~ münakaşa so-

t biri selilloz: o'up, terkibin içi- (*) nıı hususta tam bir 1ıilgl !arı i'c 1951 kahraman arı Ata nunda Ahmet Yı maz:ı bıçakla ya 
fabrikasının kurulması için e- ne. % 40 - 50 nisbetindc gir- edinmek isteyen olmyucuhrın i e tekrar kavuş o:acaktır. ralamıştır. Yaralık İlk Yardım 
~ebbUsc gıriştlğl gibi Alman- rnektedir. Bu bakımdan bir ta- J\. Ap:ık, c. ı\ydıneııi ''e l\l. M t b. 1 Hnstanesıne kaM·rıımış sanık yn 
yada bir teknik heyete tctki- •k t r d 1 1 esu ır ev enme kalanmıştır. raftan ikinci kftğıt fabrikası in 11 ın ara ın nn yazı mıs ıı nn 
kat yaptırdı ve Mehmet Ali 1 s ·ı A t ş l k ır.1 ·ı t • 
Kô"ıtçı'ya bir .,artname haıır- 6a edilırken diğer taraftan da ·Türk yede ne,·ıet :ına\I \"c ~ e~ ap a o.., u ı e gaıe ~c~ Aksarayda oförluk rapan A-

0 " bı'r selüloz: fabrı"kasının faali- l\laııdin i lctmeleri adlı ki•a- arkadac anmazdan Muzaffer '\ ıl l ı· tt " ,, n ıarı d ıkan }attı. O tarihte, İş Bankasının, • . . .. aa ın • az.,a . ara n ıı ç 
'-'Cte "eçmcsi derpi" edilmiş- bı tetkik etmrlcrinl tııv,iye barın nıkfth merasım erı dun sa miinakasa sonunda Muhittin Zc"' Sümcrbank ve Tllrkıye Ziraat " 6 

" d k H ık • • " 
tir. ederiz. at 17 e An ara a ·en sa.o· \ e•· tarafından kunduracı bı,.a-Bankası re mU5tereken ça!ış- ı d 1 t " " 17 ağustos 1945 te z:ınitte <izmit. Seliiloz nasımed, nun a yapı mı& ır. • 

tığı anla5ılmaktadır. inşa ve montajı biten selUloz 1952) Genç evlileri tebrik eder, u-1 ğıyla yara'anmı~tır. Sanık yaka 
Ayni sene hazırlanmış olan fabrikasının tesisleri yılda 1-rr:------------ adetler dileriz:. lanmıştır. 

birinci sanayi p'anı, memleke· ,.... ~ 
timizin kağıt ihtiyacını tespit mAI ettikleri reşitli. ~addc!er 1 . 1 """''"" , 1 

~~~~=·~·~f:!~;~~~; ::::·::::ı:.:·'·n·•·ı.., ,~ıı i~~~w~· ı;.ııyı. .. :AıPııı' l ıı:ııvıı eııuıı K ... ,,,Rı' -Eo·ı .BANK·ı·sı 
etmişti, İlk safhada kuru'acak Saman selfilozu 3000 •ı 1-\ 
kAğıt fabrıkalarının, bu lhtiya- Paçavra selUlozu 900 ~·:;..,m~~~ı....:::ıt~.;:!!I!..-..,. 
cın yarısını kar~ılaması derpiş -1 A b Ali Toplam 18900 ra acı edili> ordu. , 

tesislerine ge- Paşanın idamı 
1 055 sayılı Teşviki Sanayi K~ 

nununun 62 nci maddesı 
gereğince. 10 temmuz 1934 t3· 
rihli Vekiller Heyeti karany"c; 
İstanbul İımlt. Bo'u, Zongul
dak. Kastamonu. Sinop, Bursa 
ve Bl'ecik'te. bu vilayetlerin 
kiğıt ve karton ihtiyacını kar
şılamak üzere kağıt fabrlkn1ıırı 
tesi~i imtiyazı 25 sene mliddet
le S:ımerbank'a \'erilmi~tl . 

Al!t'anya'da s. M. Voith fir
ması. kuru'arak fabrikanın ma 
kine'erinl im~ etmiş ve 6 e
kim 1936 da. İzmltte bir nei kA 
ğıt fabrıkasının açılış mcnsi
mi yapılarak le'etmeve açı•mış 
tır. Tesis şartnamesine ~öre 
birinci kAğıt fabrikasının yıl
lık kapasitesi şöyledir: 

Karton 
Ambalıij kA~ıdı 
İyi cins yazı ve matbaıı 
kAğıdı 
Adi cins matbsa kA~ıdı 
Sllnger kağıdı 

1•oplam 

Ton 
2000 
4000 

2700 
1800 

40 

10540 

KAğıt im6llnde lilzumlu o'an 

pabrlka'ann 
lince: 

Birinci kağıt fabrikası; odun 
dairesi, eski kAğıtları ezip ha
mur haline getiren taşlı değir
menler se:üloz odun hamuru 
ve eskİ kAğıt hamurunu dolgu 
malzemesi ve boyalarla karış
tıran Hollender dairesine ma • 
liktir. Buradaki 1 numaralı kA
ğıt makinesinde yazı. matbaa 
ve ambalAj kAğıttan, 2 numa
ralıda i.se mukavva, karton ve 
ambalAj kağıttan lmAI olunur. 
Fabrikanın aynca ıarf, bilet, 
masura, kese klğıdı gibi husu
si tip ifer için ikmal tesisleri 
vardır. 

İkinci kAğıt fabrikasında ay· 
nl tesisler bulunur. Yalnız: 3 
numora'ı kAğıt makinesi gaı:e-' 
te kağıdı. ikinci ve fiçüncfi ha- ı 
mur yazı ve matbaa kAğıt'a
rıvle sargılık kfığıt imAl eder. 
Dört numaralıda ise sigara ve 
ipek kAğıdı imal edilir. 

Son yıllar zarfında memleke
tlmlıln kAğıt ihtiyacının art
ması üzerine tzmlt tesls1erinin 
genh1eUlme~i uvgun glirOlmüş 
tUr. İkinci kağıt fabrikasına 

261 yıl eV\·eı buglin, 20 ni-
san 1693 te Arabacı Ali 

paşa fdam edilml ti. Sada
reti sırasında mahvına ka
rar verdiği adamıan buzu. 
nına çağırarak bir ha)Ji ııtı
tat ettikten sonra bir araba
ya bindirip sürgfine giinılrr
dlği için .Arabacı n:ımıvlc 
anılan Ali Pa a, 1691 de Sa
daret makamına gelınlo:llr. 
De\ let islerinden 7lyııılc 
muhtemel raldplcrlni orta
dan kaldırm:ık ve gilziıle 
devlet ricalini sürmek ve 
nahak yere iılam rttirmr.kle 
\-akit geçlrml tir. EH·el1 sa
rayda Mmilerlne riiıp·et ''er 
mlş, fakat bl!Ahare s.1rav r.r
ldlnı ile de uğraşmağa baş
lamıştır. Kaneayı Kızlarağa-
ı NczJr Ağa~a da takmıstı. 

Fakat bu r.at vezirin mnh\"l" 
nı harJrlamıştır. 

Nezir Ağanın padişah flze 
rindekl telkinleri netice in
de 1692 martınıtn azledile
rek Rodos'a sürii1cn Ali Pa-

a, bir yıl sonra orada idam 
olunmuştur. 

F. F. TÜLDESTÇJ 

.. 
'tj 11,u:r.&ııa kacl..ıt 

hir 
Jkr,.,1111\-cli Ailt Cıizdam . ' ~ 

Altıııl.ır 10 Doşeli Ev kurasııı.ı girerler 
' ~/itr-700Jiraya bic.kur.!-~utmuırdsı 

HAVA · 
VAZİYETİ .~ ~ 

\'e il köy llletroı olojl İ t:ıs 
yonunun t:ıhminlerinc giiıc 

lmgiin chrimiz 'e dnırında 
han abahlc3 in buıa:Ju 'r. 
ıncl'Zli ) ağışlı, oğledı>11 sonra 
kı~men bulutlu grtcı;cl•tir. 
Rüzgarlar 5abahle~ in b.ıtı 
yönlerden. onraları kuzey 
yönlttrtlen orta kuv\'ı•t:r. r~e 
rck; ha\':ı sıcaklığında ise <lii 
nP ni peten çok hafif bir 
düşme olaraktır. 
Hüniın en ) iık ek huaret 

derecesi +ıı;. en dii"ük +ı 
olar.ık ka~ dedilml5tir. 

Demokrasi icabı A 
J Dün bir çok çum~u~i)et. ~asmub~ 

Nadır :'\ııdı, f. rııı it 
Ta<ıf kazası gcneı başkanı inönu·n~ıı~; 

"f mirdcki nutkunda 1 • 5oı 

Oldu dc\'leti me\7.Uundakı ıl 
ne temas eden bir )aııs 

Do apdcrede otomobil tamirci şöyle di) or: 
tığı ) apan Ce\ det Tashan, tıimır ·Gene' başkanın ~ ı~i 
den çıkardığı Tuza 14 P Aka'ı dı yılda kuramadığı bı 
kamyonla Te\fik Efendı Soka- kuk nızamını, kendısı "1 

ğından geçerken Marıka Samıır- ıerete geeçr geçmez ~el>' 
)'a·~a çarparak ağır bUrette ~a- ı tıdardan hemencecık 
ra 'anmasına sebebiyet \'ermiştir. masını istemesi bıraz 1 

Yara ı kaldırıldığı hastahanede sız ık, bıraz da tuhaf 0 

olmüştur. Tahkıkata başlanmış- mı?ıo 

tır. ııort 
Astsub~y Hasan Oğuz idare in Yirmi ) edi yıllıı c-' 

deki 182112 p'aka ı pıkap Kadı- mııka)ese b:ıkımın~a.11 JıJ"' -------·-... ---- ı köy Çukurbostan mevkiinden ge huri)et b:ı muharrın r 
çerken yo kenarında duran 8102 değildir ama seçim ın\, 

Ku .. CU .. k haberler p'lıkaıı takc:i\·e çarpmıştır çarp- ırsinde •biraz. da· 1 ~ -
ma sonunda askeri p ikapta bu- ·faüa• da ol a in arsıı r 

~.........-..... lunan er Gaip Karakuş yaralan tuhaflık, ralz gorülU)o · 

* i .T tl'. Sanat Kulübü 21 Nisan mıştır. l>E\'ll 1 SAIJI~ ti 
0~4 Çartamba ı:ttnU saat ı7 :so da f Karta a gitmekte o'a'l 12282 t ıı•;JI 
GUmüşşuyU binası konferans ~aln- plakalı taksi Ce\ iZ ıden geçer- Balıkesi~de bir o H1~1 
nuuda ileri Türk Muslki61 Konse.- ı ··en N:ızmi Türke ç:ırparak b:ı- konuşan ı..1etmeıer ıl 
vaıuarı toı:ııuıutu tarafından "rert- " • , Sıtkı \'ıreıılı, C. JI. p. ,; 
ıccek: bir konser terııı:ııcmı$tır. l:!u 51ndarı ağır surette yara anması 1 İnôııü'nün petrol ı.~e,-ıf 
programda btı1'tık a•'"l:a ue bek:l .. nen nn scbebıyet 'ermi~tir. Yara'ıyı 1 hakkındaki sözlerini c 
Hüaertn Sadettin Arel tn çok ıesıı :-;umune Hastahanesine bıraktık !andırarak c:ö~·ıe di)or: 
Türk muııkuı eaerıerı de takdim e- t• 0 ra ka,.an cofo'"r aranmak- " ~ 
dllocekt!r. 1 an S n • "' ı ıı * Bir mUddettenbert eehrtmlzde 1 tadır. • Petrol kanununun 

11 bulunan Çekoslonk tütUn heyeti Kaz:ıçecme tren köprıisU a1
- acc'e çıkarı'dığını sor•~ 

aıub:ırnaıarına devam euneltttdır. tından geçen Zühtti Kartal ida- bizim de bır sualimıı 1~ ~:aeıt. a~~;:ıe::~~~;ı:: ::Onıbı~r ~~~ resindeki 12154 P AJ;alı. taksiy'e Petrol bulunalıdanberlb• 
ıuıun daha aıabıı~ektır. Sait Ka)gı ıdaresindekı 3124 p'fı 1 ne geçtiği ha de bu , 

Diler taraftan Poıonra he}ctlnln ka 1 otobüs çarpış'llışlardır. Ç:ır- mese'e)ı niçin jh111D• c 
<le bug1lne kadar aldılt tıııun mlk· l pıcm sonunda volcu ardan Be- Jerdı'r?. ıt 
tan 1,5 mll)on kllo)ı.ı ·bulmuştur.1 " a • 
Polonya heretının yeniden bir mıı- 1 kirle Şah\'er Gemer yara.anmıs • 1u;ıl 
)On kilo tuıu:ı. aıaca~ı blldlrllmek-ı :ardır. Tahkikata bnşlanmıştır. l\Icseleni!' bayatlı ro 1'•~ 
ttdtr.. Bun'ardan başka dün şeh ımiz. kamından 1 !etme e * lkt gün<lenbcrı ,oehrtm .:1• b ı-1 d d-rt ta• t k•zası daha ol:nus- haksız değildir ama bS. 
ıunan Ulatıı ma Bakanı Yumnı V· ı e O ~· .. nt~1 
rcsın, dün Dcnlzclllk Bank:ı•ı ve ll- tur. ği 15 senenin 11 se ıı~ıb 
man İtlııtmeatnıı giderek ıe k~kıe."'do y • J k "k rl sabık· n ılahildir· ar' 
bulunmu tur. enı e nı ede\ ri Hbıkıt afra ile * Cambrld e 11nlveraltes1 n itturU 
ve •lnl Unlveraltcnın Regtus fı:1k Y \t.l\tl'R 
profe5ôrU sır Lloneı Whıtby, ili: ko.1 Okula gı"recekler Gazetelerde okudlll~ 
ter&Jl.6lnı dun aaat ıo 30 da Cerrah- ıuın 
paşa Halt&haı:ı~ı Dahlllre Kıtn•~ı;Un göre futbol milli tıı lfi' 
antlllnde •Yeni Dotm~ Çocuklar- B ıı· ld her )erden maç teki 
da Hemorotılc Kan 'lcgıyı,ı\crlntn e 1 0 u maktadır. Bu me)a11d•rtt 
Tt>davtalnde Ku.ıanııan Son ::ı.ı~tod- zil) a, l\tacari tan, J'O et 
ıar• konusunda "rermlftlr. Teknik Üniversiteye bağlı Tek Futbol Federasyonl3ı1 1 t * Berotıu Hacıhuarev ve :ı:urnııuş nlk Okula gırmek ıçin muraca- tt'f 
httokullarının a~ılıt tllrenıerı, dl.'n 1 . · . takımımızla maçlar 
caat ı2 de vaıı. :ı.ııııı E~ltlm Mtıdü- at edenlere tatbık edı'en sırala· nıek için Fedf'ras)·oll 
ru . Bayındırlık: Mtıduru. Şell r .\k • nıa imtihan'arının neticesi dün 

1 

· ti 
uaı üyeleri ve kalabalık bir dlvetıı ıliın edi miştir. miiraraat e•mış r. rll~ 
kJtıcsı huzurunda ll\pılmı•ttr. . ., , ö Bu bereketli )ağıntı, ı 

Bug{ln de Oecekon<lu 'U3ha!lf'- Dun 1 an edı en net•r7 .. ere g bebl, lıir ~iiphe İl, nıl•t 
alnde ınta ecıııen zıyıı. oou•rı ııı:o- re okula kabu' edılen oğrımrı- ı kımnııızın diin~aca ııı. 
ı:uıuuun açııış töreni )apıut nı:ıır lerın, ] 1 'ı universite t:ı ebe~ , t t k 01111~ 
Bu surııııc N!aan ıYı tçtMc e!t~J- 50'si Y. Teknik Oku'undan naki'; sp:ınya millı a ı M 
mlzde 8 ilkokul yeniden taııı :,ıt 

464 
.. ,. d k 

1 
(b 

1 
_,, şı J tanbul ve Roma (P~ 

&eçmı ur. u ıcc en na ·ı unun :ı~ ü te kaı:ındığı mu\af * Son cıınıerde limanımızdan d ış • ı ilse mezunu. 82'si 12'nci sınıf 
oıemleketl~rc- )aııılan barı;& lhrae:ı- oğrencı i, 225'i 1] 'ınci sırıf Ö - 1 indir. b J" tıi ifll 
tı ço .. artmıştır. ıuıcııar arasında Ba· rencıı>ıdir) Sl4'li Sanat En.ı;tıtü Her ıanıan e ır "'bl ı 
u Almanya, Avuaturra. Be1'"lb Dn· ' hi futbolda hiç de 1'• ti rl. 
nunarka, ineç ,e Macarutıın ,.11r- su mezunu, 52'si Yapı En tıtı.ı- sil iteği\iz. Yalnıı ıııı 1.r dır Dun 34 bin hra tutarında b:ır· U mezunu ve 7 si Yapı Kalfa O ı ki bUJ1 • 
nk: lbrııç cdllml tir. kulu mezunudur. sanlarırn•z var ptıl' * Genel l\!eclls ın~4 bütçesinden bili) etimizi tam ın o'tl: 
\llı1Y1t dabll1nde 1 ş.ıc, Yaıon. !.Iaı Okula en çok Anado"u lı c'e-ı göstermcğe mıinl fi~ 
tepe. Pendik. Kartal, Tuzla, 811lvrı rinden muraca:ıt olmuştur. İs1an Halbuki işi ciddi tuta 
\e Catnıea neıedı:vcıertne 31428 ııra- bu' kız 'ise erinden 4, erkek !i- ıı ır ak bu noksaııııırı 
cıan ceman 251424 lira raro•m 1.ıpil· se'erindcn de 208 (ıı'irenci im:i· , utııı 
mışur. ca giderebiliriz. t n as 

han' arı ka•~narak oku,a kabul kt' ki teııı '-' * Şehrimizde bulunan inııııız BJ· - gere · ır · spor ,, 
,rUk: ı:.ıçıaı tıe B!rlııct Ordu Kuman- edilmıştir. m!luffakh etleri, bU ı~ 
danllğına ıaytn edilen Korgeneral da, en ,.;rimli prııP.~ 
İ•maıı Hakkı Tunaboylu dUn sabah Atom aliminin konferansı \'asıtalarından Jıirldl ~ 
VllA)ete ı;elerek: Vali Gökay'J maka- ){ ıı· 
mında 2l)aret etmlft1r. '3 ıtadan en )iiksf' * Y~rıı iıtıçıa~ Hnftıısı bu:ıun baş- Amerikalı atom araştırmaları fa)dalanın.ık gf'rcktc:lr~ J! 
lıyacıık: e 30 N'-- ,. u cskı direktörü YC Xobcl ~Iükfı· ,.V .. v ..... n ı:un eona ere- c:_ r.,.ı,..., r-. 
cekt!r Bu mtınuebetıe Eczacı o- (atı hfımı'i Prof. Dr. Arthur H: 
kulu Talebe Cemiyeti bu ün ısaat Compton bU"Ün saat 16'da is- 0"' KEi l .. ıE'V 
l5 te Beyo~ıu 01,ıunlaşma En&tlttlr.U " ,, ' ' '' ' 
galPrlslnde bir yeril ııA;ııır ıergısı tanbu\ Üniversitesi merkez b!- _ 118 ııt 
açacııımr. nası üçUncü kattaki salonda • l- 1':asaplar et P11 

* Anaıuaray'da bulunan Tlldı.: im ve tekniğin bugünkü inklşa- ı dan. şikıi)ct~I ·misıerd·~~I 
Boya Fabrikası, aun Te:tsuı Rendi- fının insan' ar arasıdaki tesıri ne ı nıze tercuman ol _A 

1 kasın mUracaııt edercı:: cllndo bir 1;fır rv~f 
aylık ham madde stoku kaldııtını olacaktır?-o konusur.da profesör ı dan dolayı tesek · ı J,l"V 
ve temin edllemectıtı takdirde fab- \'e öğrencı:erle munakaşalı bir Tt\ 1 
rlkanın taı:ıatıbc:iğını bildirmiş top!antı yapacaktır 1 _, 
s~ndıkanın harekete ;eçmeaını iste- ~ -
mlştlr. Sendlkn, bu husUS1' Koııfe- )k b J 1 d ,.--TA. ~ vt1'1 
dcra yon lmnallyle Çatışma ve Tlca- İ OtOmO İ ça ın 1 I i"S 
ret Bakanlığın~ bildirecektir. 1 20 "'fSı\:'I\ ıııs4 

•Per:ı Pa' "S• Ote ındc kalan ,, * •Park Otel• de kalan Arthur " .,. LI 
Pllat•ıo oteldeki ocıaaından 600 11· \'ıktor Perek' i'nin, otelin kapı 1 , ., , "~ • 511' 
rası çalınını,ur. Tahkikat aonun<1a 1 n:ı bıraktığı o T 11 i plakalı o-

1 

A \ 4-Gl N 30-R.~4 , hırsızlıRı )'&pttğı anııışılan otel mus tomobi\i çalın~ıştır RrMt. ı::;o - Nl ~ 
t:ıııdemlcrluden Hüanu )"&li:alanmış- B d b k F 'd Ö 1 HiCRi 13i3 - :j.\6 \ ~ 
tır. un an aş a, erı un z.a , ti ~ 
* Üle1' vapuru >c' u:Srından Ma- ın .• Kervansaray. ın kapısına bı 1 \ a~a 1 

rıe hpnde, resim çekmek lçln ıu- raktığı 1060 plakalı hususi oto- SABAH 05.13 
~:~~~çı~!~~:;raç~~;n~:ı;;':ru~çf:~: mobi!ıni ça an Necati, Kamuran ÖGLE 12.12 
oo ura ve tıal)an ııretıerı İıuıunıııı \e Galatasaray Lisesi hademe'e 1 İKİNDİ 15.59 
çantayı çatan hırımı aranmaktad.r. rinden Ahmet yaka:anmıs'.ardır. AKSA:'ll 18.51 ~ * 811ltanahmet Cankurtaran cad· -- - -- - -- Y.\ 1'SI 20.33 ~ 
deşl 56 numarada oturan l\leature * 24 4.9S4 tarihine tesad ır c.:1en L\ISAK 03 27 'l. 
Erol, ıı;eçlrdl~ fenalık nettcuılnde, cumartesi ı:ün ı saat 14 ti! Emlnllnü ~·~ 
henuz anlatı.mayan bir m9.ddeyl iç- Demokrat Parti merkez bucaın S r- Gaıl'teııılıeo ı:ondtrll'11 

mel: &urctıyle intihara te•cbbUa tıt- krcl'c1e Orı:anıye cııddeal Ve:ı:ır çılı:- •e reslmler bnsıısııt• D 

Kütahya'da kasaplar Resim ve sanat galerisi 

mıet.r. l\!eıturc Esnaf Hastahanesi- mazı behçeslnde tapalı alyaııl ııtr 
111 

latft" ~"•:nırr 

=:::::=:=:=:=::::::::::::::;:;;. ............................. .-... --.......... ..;. ....... ..;,;,ne;.,:ka;:,;,;;ld;ır~ılm;,;~~t;~~-.... .,._ .. __ ~~p~h~n~tı~tc:r~tl~pl~~!m~lş~tl~r~.---.. -~:::::::::::;::;:;:::::::;;:::;ıii" 

et satmadılar 1 açıldı 
Kiltahya 19 (Hususi) - Şeb Beled=yenln l•tiklAI caddesin 

rim"z: kasap arı beled yece ko· de tesis ettiği Resim ve Sanat 
nan fiatı beğenmedıklerinden galerisi dlln saat 17 de açılmış.. 
et satmamışlardıT. Bunun Uze. tır. Açılış töreninde \'ali Gökay 
rine bc'ediye Antalyadan et ge da hazır bulunmuştur. Galeri-
tirterek saıtırmışur. nin açılış korde!Ası sanaıkh İb 

B• k k d"" t'' rahim Çallı tarafından kesilmiş 
ır çocu uyuya uş u tir. Ga'cride ilk sergi belediye-

Dlltı Kocamu :·\1fapaşa Bezir- nin şehir işlerindeki çalışmala· 
gftnod:ıları sokak 24 numaralı rına tahsis edilmiş bulunmakta 
evin arkasındaki 25 metTe de- dır. 
.rinliktc bulunan kuyuva 6 ya. Galeri ı:eride sanatkArların 
ııında Zerrin Ocak adında b 'r hizmetine devamlı olarak tahsis 
kız: çocuğu dUşmüş, itfaiye ço- edllecektir. 
cuğun cescd ni kuyudan çıkar. 
mıştır. 

39 dönem Yedek , 
subaylar 

Ankara 10 (Anka) - Yed!k 
Subay Oku unun 39'uncu dllne
mini başarıyla bitiren p'yade. 
zırhlı birlik. muhabere, ordonat, 
topçu. astcğmenleri"'e 36 ıncı 
dönem eğitimini ba ~rıy•a yedek 
tabip, dış tabibi, veteriner ve 
eczacı asteğmen'erinin diploma 
merasimi 21 nisan çarşamba gü 
nU yapılacaktır. 

Bu meras mi miltıcakıp genç 
ıısteğmen'er bir· haftalık binle· 
rinden sonra kur'ııda tespit edi
len kıt'alanna iltihak edecek'er 
dlr. 

Sahte bir liralık verdi 

Cezacvine eroin sokmak 

istedi 

Sultanahmet Cezaevindeki mah 
kQmlırdan Cafer Kacaları ziyare 
te giden Mehmet, gelincik siga 
rasının içine koyduğu 2 gram c 
rolni Cafere verirken yakalan
mı&ıır. Sanık hakkında takibata 
ba~lanm15tır. 

ÖL Ü M 
Merhum Prof. Doktor lluıtata 

Münif Pap kızı 

BA\'AN R lTiCI: FAUIRE 
KOCAOLeAlll 

uzun z:ımandır ~ektı.ğ1 elim bir 
hastalıktan kurtulamıyarat 19.4.954 
ı:onu Hnkkın rahmetine lı:aYUşmUŞ

tur. cenazesi 20 4 934 Salı gOnu ll!!le 
n:ımaı:ını mOte:ıklp 'Beyaı:ıt c:ımtln 1 
den kaldırılarak Edlmelı:apı Sehltll
lt ndekl aile makberesıne defnedlle· 
eektır. l\JevlA rahmet eyleye (Çelenk 

c~e yapalım subayların hiç 
talihi yokmuş. Eğer başka tara 
fa ta)in edlllr'er~e o zaman 
uzun izin tavsl~·e ederiz:. 

İş'cr yolunda mı?• 
• Bu emir blzi biraz sıkıya so

kacak ama mUmkUn olan sür
atle kendimize gelmeye çalışa
cağız.• 

·Yeni subaylar ge dl mı"• 
·İkisi geldi efendim. Jcrgen

sen ve Ducely.11 
·Derhal subay ehllyet kurs

larına baş'asınlar ve glinde bi
rer vazife versinler .. Sahil b.
ni yok onlara ... 

• Ba~UstUne efendim ... 
•Eğer herhangi bir hu~us•a 

şüphen olursa bana telefon et
mekten çekinme. Yenı radar
lar takıtabl!ecek ml barı ... 

•Evet efendim O iş yarı ya
rıya tamam•anmış vazivette • 

• İYl llyleyse. Zaten mese'e 
on'ann takılmasıydı. Allahaıs· 
marladık.• 

.GU'e güle efendim• 
Yazıcı birinci kısımdaki er· 

terin bir listesi ve ?ılııryk'in 
onıan çal!ırmak Uzerc yazdır· 
dı~ı telegraf metni ile, alell'ı
eelc çıkarken, kepini ellııde 
bilkerck masaya yaktnşmııkta 
o'an Stilwel:'in yanından geç. 
ti. 

Stllwell titreyen bir sesle 
.s;zi rah~tsız cr!ebi'ir miyim 
Mr. Mnryk. dedi • Nası'sınız 
l\lr. Kclth.. Pan talon cebin
den buruşuk bir tclegraf çıka· 

--

rarak Maryk'e verdi, Maryk o
kuduktan sonra Wil11e'ye uzat· 
tı. 

Annen tok hasta. Doktor bel
ki yaiıyamaz diyor. Derhal eve 
gel. Pnul 

Er. •Paul kUçllk kardeşim· 
dir.n dedi. •izin alııbillr miyim 
ncab,.:a 

•Senin is biraz kan~ık Stl'
well. Willle bu gibi hallerde 
usul nedir?• 

·Bilmiyorum . .Ben Moral so
bayı o'alı hiç böy!e bir ~ey:e 
karşılaşmadım .. • 

Sti'well •Elmasiye göb~•,ıı 
biliyor, Mr. l\laryk.• diye atıl· 
dı. 

• Guada!canal'dayken De J a· 
uche'ye babası ö:dllğli için izİ:l 
verilmişti.. ... 

• Wlll1e, tezgfth rahibine git. 
Sor bakalım usul neymiş.-. 

Rahip bfirosunda değildi, fa· 
kat yazıcısı. usu\Un erin mem· 
leketindeki rahipten veya Kı· 
zılay'dan, ha&ta'ığın derecesini 
sormak o'dıığunu söy'edi. 

Maryk •Rahibin'e nasıl te
masa geçebilirh: Stilwel!?ıt di
ye sordu. 

• Hiç bir ki'iseye mensup de
ğilim efendim.-. 

• Pekal~ öyleyse Kızılhaç'a 
bir telgraf çek Willie .. • 

Er atıldı: •Efendim ben kü
çük bır kasabada oturuyorum. 
Orada bir Kızılhaç şubes1 o du
ğunu hatırlamıyorum .... 

Wi'lie ere dikkare bakarak 
·Kızılhaç derhal tahkikat ya· 
par Stilwell, merak etme.• de
di. 

.o zamana kadar annem de 
ö'mUs o'abllir. Kardeşimin tel
grafı ''ar ya efendim.ıı 

Willie ·Stilwe'I, bir dakika 
buradan uz.ak'a . İkinei kaptan 
la ~ alnız. görüşmek istiyorum.11 
dedi. 

• Peki efendim ı> Er, odanın 
öbür ucuna gitti, parmakları 
pantalonun be'ine takılı vazi
yette, dU\·ara dayandı. Kepi ar 
kaya 1tllm.i5, yüzü asık \'e en· 
dişeıt idi. 

Willie ikinci kaptana • Efen
dim, Stilwell herhalde kıırde~i· 
nln bu te1egrafı gönderme!inl 
temin etti ... dedi. •Annesinin 
birseyciği yok. O karısını me
rak ediyor. Anlaşılan merak ~· 

difecek cinsten bir kadınmış. 
Bir hafta e\'\ el kaçmadığı na 
hayret ediyorum • 

Maryk avucu i e kafasının 
arkasını uvuşturdu •Stılwe:
lin karısını bi irım. PekA!a sim 
dı ne yapayım?• 

•Bırakın gitsin. cfendım. 
~daho'da oturııyoi· Uçak a ıki 
saatte gıder. Yetmiş iki saat· 
lik bir ııın verırseniz kuptan 
t elkl bu işi hiç duymaz. Duysa 
bi e elimizde bir telegraf var.• 

•Eğer kaptan duyarsa bu te
lcgraf icime yaramaz Willie.• 

• Efendim, Sti ''eli de insan
dır. Boy'e hay~an gibi zincir
lenecek bir kabahati yoktu ıa
tan.l> 

·Benim. kapfanın emir \'e 

arzularına göre hareket etmem 
lhım ... Bu husustaki arzusu
nun ne olabl'ecC'ğlni pekald hi
liyoruın. Annesi hakikaten öl
se bile. Queeg ona gene itln 
''ermeyehi!irdi .... ,, 

Siz Quee~ deği:siniz rfcn
dim » 

l\Iaryk dudaklarını kemirdı. 
•Bu daha baş'angıç Stilwell'e 
hin vermek hata, Willle. Gor-

ton böyle yapmazdı. Eğer böy
le bata ile baş arsam hata ı'c 
bitıririm demektir.• 

Willie omuz silkti. •Bu ka
dar münakaşa ettiğim için af
fınızı di'e~ım efenllim • 

.sana kabahat buan yok 
Başkas1 ikinci kaptan olsaydı 
hen de senırı gibi munakaşa 
ederdim ... sti:we. 'j bura) a ça 
ğır.• 

F.:r, Wi!lie'nin el işareti üze
rine derhal masanın yanına gel 
di fkınci kaptan te.cfona uz:ı
narak Stilwe!l. dedi.,. .senin 
!çın kaptana te'efon edece· 
ı:;ım 

Stı we" nefretle do'u bir ses 
le Boşuna 'akit kaybetme~ in 
efend,ım.ıı dedi. 

.Benım gemiyi kaptanın ar
zusu hılfıfına mı idare etmemi 
isti\ orsun • Er ce\'ap vermedi. 
Maryk bir an onun yüzüne bak
tı. • E\•den buraya gelmen ne 
kadar sürer?• 

Stilweı: hke'ecii· • \ıami 
lıes saat efondim .. Vçak ve o
tobüs'e • 

• Yctm\5 iki saatlik bir izin 1-
şıne ) arar mı?» 

·A~ak:arınızı 
dim o I' 

•O budalalığı sen bir~~ 
bırak. Yetmı ıkı nat so ır 
rada o.acağına soz ,er 
sın?ıı r ti 

·Geleceğime yemin t<IC 
fcndım, yenıın ederıın d 

:ırar) k ıı.steğmcnc fi6 
•Posta defterinin utC~~ 
) e.ıl dosyanın içi 'ldc f~~ 
'er v:ır. E lmasiye go ' 
dönmesini bek!eyereğııı\ 
mış iki saatlık bir izıO d>r 
do dunır musun? Ne ı;s 
buk, o kadar iyı.,, 

. ctt 
Wıllıe derhal faali) ·§ııl 

tı, tit dakika sonra t ,,.,, · 
do durmuş, l\laryk'e ,c ı: ' 
Stil\\ e li ruyada gıbı bt~ar• 
du. İkinej kaptan ko~ıı rıı~ 
zasını atarken, • Bı'ıY0~rııs 
Stılwe'I• dive sordu ~çil\ 
da geri tiönmcn benını 
mektir • ~ 

• ı-:vet efendim. öıuın 
ki 'aktın de rlönece~itn·' 

•Hardı )&l'ah.• . deıı t 
•A 'ah raıı olsun sıt 

dim.• dSıt 
Suba,> •ar erin arkasın ııl' 

tılar. l\taryk cnd işe ııe 1 

salladı \'e iş prograıtı1111 ~ş 
aldı. Wıllıe ·Bır iı.ıncı tfl 
nın birçok ıYı ı~·er yııP <1 
çın kudretı \ar. İşın tl1 ı; 
rafı da bu gıılib:ı .,dedi , 

( IH'' prPı 

Kasımpaşa vapur ı~1·e•esi bfi· 
fesinden alış \'l'rıs 1'1en PPtro'
nun verdifti bir lra'ı •n ~ "le 
olduğu anlaşıımıstıT. Tahkikata 
baslanmıstır. 

ı;öııdcıllmeme~ı rica olunur). :.. .... .,. ..... _ .... .,. .... _..,. ____________________________ _..,.._.,. __________________ • ___ _..,..,._.,. ______________ .,,,_. 
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* Pa~ıfi.J..,eki Amerikan fi. 
lo una men up iki uçak 
gemisinin Çin Hindi u
lanna gittigi oildirilmek
tedit. * Mı ır'da altı h il Bakan 
istifa etti. * Güney Kore. Cene\Te kon 
feruwna katılmayı ka
bul etti. 

* llahpus bulunan ~ edi 
N.ui liderinin bapisba· 
nedeki dunm!an yeni
den miızakere edilecek. 

Mısır'da Cıltı sivil 
Bakan istifa etti 

\ tı\dolu Ajansı 

Kahire. 19 - Yc.tkili çevrelerden öğreni dığıne ;oıe, ba ha 
kanlıktao ayrı:an General Necıp Cumhurbaşkan ığı \e lhti.al 
Konse)ı Başkanlığını muhafaz.ı etmektedir. Bir a)danbeıı bas 
bakan ~ardımcısı sıfaUy e ka'lıne.}ı doğrudan do •ru)a ıdare 
eden Yarba,ı; Abdü'nasır, şimdi resmen ba~bakanlık \aııfcsi
nı de üıerine a~mıştır. 

6 sıvı! bakan i!.ti!a etmıştır. Bu bakan arın hep inın de 
•Sıhhi ebep erden dolayı. istıfa eımıs oma arı dıkkatı çek
mcktedır. Bun arın bazıları ma:ı)·e 'e iktı at a'anında sa~ ılı 
mütehassıs'ardandı. Bunlar arasında son Bir'e miş Mıl et·er ge 
ne kum! top.aotı~ında Mısır he)ctine başkanlık eden ıktısat 
bakanı Hi mı Baha Bedevi. l\la 'ı"e Bakanı Abdülcc'il E Emad 
ıle Tıcaıet \C Sana)i Bakanıda \ardır. 

!PUSULA ' 

Nöbetleşe 
Enelki ay Abdulnasır, 

g!'çen ay l\'ecip, bu ay 
)İn(' .\bdülnasır. 

Gürültüsüz. patıı1ıııu, nu
tuksuz. nadsız iki adam 
iktidan birblrlerıne deue
dheriyorlar, otuıı biti~or. 

~u :'Hı ırhlar 'allahi a
kıUı ınsanlu. 

EC\'ET GtRESİN' 

Göçmen evlerinin mesulleri 
mahkemeye verilecek 

Radyoaktiviteli 
Bahkçılann 

Durumu iyi değil CRa51 l incide) toprak dağıtılmış, son :ı: ıllarda 
rr. Bunlardan 30 b·n aileyi is- buna ehemmiyet \enlerck ha· 
kanla nıustahsıl bir hale 'etır- len 106 bin aile)e 6 m:Jyon do 
dik. ntim toprak ~e Ttir~ köyltisüne Anadolu Abnn 

Hatta tehcirin Türk;)e iç'.n de a)rıca 3 m·l~·on döntim mer·a Tok~o. Hl - 1 marttr. B.kht 
a~·r bir yük olacağı ümid ne te\'zi edilmiş bulunmaktadır. Adasında :apı an Hıdroıen B,om 
dü~en komünist fılrm Cumhur'· Gelecek )ı'larda iktidara ne.' bası tccrube ınden ha•ı Oıll.rl 
yet hükümetn;n bu mu\'affaki lecek olan pani hangi partt0.lrad~o:ıkti\ıtc:e mfııuz k:·an _:?..1 

ı ~etinden do'ayı hüsrana uğra- tursa olsun daha geni miktar-\ Japon ba ıkçı ınm dur•ımu, aı. .r 
m s 'c bu muvaffakiyeı uzer'ne da toprak teniaunda bulunma d r. Bunlar tcda\ ı ı a\ ·' l>ıl 
daha da b:lr za hicrete kalkı- s nı s.ıt ı) acak esaslar , aıedil· I bır omuri'ık hasta l'!llH tt!t •:· 
şanlann hicı et ne mani olacak m •ıtr. 1 mu !ardır Bu le-hı.o To':' o l nı-
•edbirler a:mıst r. Bu arada düşünü'en miıh m \er:.ıtc:.i proft" or erın lrn S •a Garson Salih Erkili Memlekct'mizııı esas haz ne. meselelerden biri de kô~ !üye o Moı ita tarafın~an t:on•m::tu~. 

• • •r • ler nden olarak toprağını \"e ~oprak vermekle kalınma) ıp b r 1 Profesoy bu ~re .. le ra<l• o:h I\ 
1
: f OdOrl Vıh JI ııüfu·unu_ nazara a an hükumet ı letme kredı~i sağlama meuuu tc)e maruz ka an Japon genıırl 

l andakı ırkda larımız.ın mem dur. erinin 1) i'e mekte o d ık1 rı~:ı 

O•• ld" d" lekeıe gelme•i imkanlarını ko· Simdı~e kadar işletme kredi daır. )a)ı'an hab<'r crı de te":zıp ur U 1 a) la~tırmaktad.r. Ezelim le gör- si 7 m. yon ch·arında olup ctiz'i 1 etmı~ o'maktadır. . . 
' dükleri fena muameleden do:a bir mebJağ teşk:ı eder. 1\Iorita .ba~ı1-çıları_n omıır !ık· 

E\\elkt gece Samatya'da bıçak vı sırr vurda °kaHı mak için İS· Müteakip yıllarda bu husu ta le kan pr<'n ıoınc hıırum cdPn 
lan:ın bır şahb dtin sabah ha~ta· kan h.,klarından fcTa"at etmek tatminkar b:r ~ek·ı alması için bır ne\i fakrüddeme tutu iuk-

1
• k hanede .. olmiişti.ır. Hadısenın ta:· ı surct'yle Türki) eye glreıı 1000 hükümler hazırlanmı.:ır. A) ni !arını Ye bu ha .t.a'.ıkt~n. kurı ı· i Amer~kan Mahpus Nazi sılatı ~oyl!'dtr. kadar Bın ır Bucak Türklerini :zamanda toprak i~"nde İÇ \ e u o madıgını bı dırnu..tır. p :) 

1 

Sı:ımat:~·da balıkçılık )apan dahi '•kiı~lı muhacir olarak )er dı iskanın hilen• birbir:nden fesor Moı ita, kan h<>st::'ık arın· Mülteci Sovyet Uçak gemı"sı" ( fi . . d Todorı \ılı . C\'\'clkı c: ~·c. sı:ıhı • ı :e ıiTme~e teşebbüs etmiş bulu ayrı olan hükümlerini te\ bit e· da buvük bır otoritcclir . .,e ennm urumu deki Ramız'ın gazıııO'SJI\ 1 gıde- llU) oruz. derek müsa\'· şartlarla vatandl 

D
• 1 t k rek ıçmege baş_ıan11~lır 

1 
SJat 22 Bu tatb kat diğer Be) ır Bu. haklarını sallamak için baı.ı ka o d t k "k" • 

ıp oma ının ansı r,·n Hı"ndı" sularında Go .. d . ·ı k ı;ıralarında gurultu ç arnı~"3 cak Turklerinin de memlekete nun tadilleri hazırladığımız gib r u a ımı 1 ıncı, ... l en geçın ece ba~la)an Todorı'~!. ır~ı.n~ ."ar- gelme,·ni sağlamaktadır. zi:~etl k eaa•ına dayanarak mii 

Ru 1 d ""adnıu .\J•"" \-.urtaıf'd l'r•m ı;onlarından Sa ıh ı•rkı·ı ·:.ıkunc- Göçmen e\leri meuuunda da ki)et iddia lyle geniş m·kterda Genç fakım sya yo un a llon;konk. 19 - Yüksek bir Bonn. 19 - Ruslar. Spandau te da\·et etmış~.r. (j .~O"lun mü arkada !ara malumat vermekte haz;ne tGpraklarını uhdes"ne l!C 

Assortated Press Amerıkan askeri ka.} :ıağından llapıshanesindc me\ kuf 7 mi- dahale•ıne sınırlenen Tccıorı: fa~ da ~ülahaza etmektey·m. Bu çirmek i•ıh·en bazı \"atandaşla-
S)dncy 19 _ Ba~an \ adımir bildiri diğine göre Birleşik Arne ruf nazinin durumlannı gjriış- - Sen ne karı ı~or:.tırı? de- mevzuun da bacan i'e net;celen nn bu ekilde hazineyi izrar et o .. d.. 00 ld 

Petrov bu ak anı ıkı Sov:ı;et rika komtinist'ere bir kUV\Ct mck uzere Batı 1 miıttefıkler e )ince. ,arson salıh: . . d g ni ·ôyliyebi iT·m. Yalnız bu melerınin \e bövlece toprakcız or uncu o u 
diplomatik kur ~e:.ı tarafından göstcnsi olmak üzere Çin Hin- ge ecek paıartesi Bcr inde ye- - Bugun ıaten k:ı'.la 1• Mu- arada b zim için mucibi ı-tırap \'atandaşa toprak ıeniatını kıs 
alelace e uçağa bındirılerek Rus di sahi''erinc iki uçak gemisi ni bır toplantı )apma~a m:na- barek günde kafıımı kızdırma, olan Ram·deki göçmen e\ler·n. ma\a •ebep olma•arını önleyicı 1 • 'Bası J incıdt.l 
)& )a goturü muştur. Ba)an Pet göndermiştir. fakat etmı terdir. Hit'erin ya- demiştır. den 1000 kadar stab1ize tabir tedbir'er alınmıştır.• arak uçuııculuku kaybeden Tur 
rov, Avustraba bükiımetıne sı· Died Blen }'u'da savaııar kın mesai arkadaşlarından olup G_arsonun son sozu uzerınc To. ettıkleri ev '•Jer n o bozuk git. B k b d 1 1 k.)e genç mıllı takımı ıaman ı.a-
;.; S El ı· Hanoı 19 (" ") Vı'etmı·nh'ı' · dorı .· t1·g1• lııı'·kındakı' •lk hftberı' 8 'R.n, un an sonra coru an 1 man daha u· -tu· n bı'ı· takım o• u· ~ınan ovyet çı ığı uçuncu ka- · ~" - .}aş anmaya )Uztutan ve çe;ııt.ı r n \e suallerı ce\'aolandı-mı " Pi\ ~ J 

tibinin karısıdır. Ba)an Petro\' bırlıklerin, bombalardan de'ik hasta'ık'ar "eçiren bu 7 naı! ... e- - Senin kand lın' de ... dıye hiımctı maıbuatımızdan a mı~ · .. · s ı : : ııu - 0~ternıe ine \e nıutead.:lit 
Sydney hau a'anında Londrala deşik olmuş Dien Bien 'Fu hava finın durumları bununla ik:· ci ba lıı)an bir ku!ilr edıııcı' ara- bulunmaktayız. Etımd Kar a ;nut~,·eccıhen ~e.m defalar co poı.!')Onuna .:irmış 
eidecek olan bir BOAC Cons- me~danıoın takriben üçte biri- defa 0 arak 4 lşga' de,letı ara· lar~nda ka\gıı başlamı tıı· Bu a- Bundan d::ı ayı !P~ekkürümll m·z en ayrı mış ır. o!nı:ı:.ına ragmeo. ArJantın ::enç 
tellatlon uçağına aıe:acele bin- ni e'e geçirmiş o duklarını, ı-·ran sında göriı~uleccktır. r~.aa bıcag•nı çeken Salıh 'fodo· tü ifade etmek zevklı bır vaz.i· mıl!ı tı:kınıı umumı~ el itibari.} -
dırilirken. goz eri ~ıs , , kıpkır- sız yUk ek komutanlığı bugün ık Bu göriışmede Bırlcsık Ame- 1 rı ~ ı ağır s•ırette l aral.ı.mı~tır. fed :r. Qkn!lar~=-kı• 'c daha 1) i o~ namı~tır. 
mızı idi. Saatlerce ağlamış ol· rar etmiştır. rıka. ingi'tere 'e Fransa Span- Todorı Cerrahpa a Ha~tab~nc~ı- !\latbuatın bu 'hınmıdan ~on. ' 1 • !ıl Bılha:.~a Türk tak mı ka!erisi 
duğu be lıydı. Alanda top anan Leaeral Castrie'nin rütbe yıldız- dau'dakı şart' arın normal bir ha ne ka'dırı mış a da dun ıı.ısta- ra me•ele' ı te•kike koyulduk • Varo (; km Z. ~ah3ne bır O) u 1 

ve hadise~ i heyecan içınde se.} ları komünistlerde pıı;hanedeki şartlara çcuilmcsi- ! hane<I<' o',.u•tur i k defa ·, cri'en teftic; rapo- lmfihan f arihleri çıkarara · bırço:. gollük ~uı'aıı 
reden binlerce kı~i. kadının Ti- Parıs. 19 <AP) - Fran:.ız. Ha ni tek ıf etmi•lerdır. Bu sabık Salıh bıçağı ılc b r ıkte yaka ru ile "'aı.e•eciler·n fadesın· on cmıştlı', Bu arada Arjantinli 
zası hilafına uçaga bındırıldığıne herler AJansının bugün bi'dir- nazı şef er şun'ardır: lanmıstır. karşı·a~tırınca bu raporun muh (ftaın ı lnri,.,.\ oyuncu Mencndez ın tutu m~ı. 
kaniydi er. Bununla beraber A- diğine göre Çin Hındinde Dien Sabık Dışı lerı Bakanı Con - K:ıtı!. Salıh 40 • asında \e e\· te\a ını tatmin <'dici bulmı~a- 14 t "h d k ·ı ' bır şutuna ~ımşek gıbı bir at:lış 
vustral• a hiıkumelı ev-. elce gu Bien Fu Kalesinin )eni terfi et tantin , on Neurath. Amiral E- lidir. Olen Todorı ı e ~e1'ar 'c rak : i bir kere \ eka'et olarak . ma' ıs arı !n e ·esı ecet< ''" ) aparak kurtaran Tiirk kalecı~i 

J • ·1 k t i · d d D d. · ımtıhan ar haz.ıran ayında ~apı-ı \'a o', bu '·urtaı·ı ı sıra·ında ·~-
konuda )a~ınladığı bır beyanda tırı en ·omutanına cumar es gu rıch Raeder. Hııler•.ı sabık mu- 41 ~a~m a ır una 1' l'H son )erinde tetkikle Mal~e V!'l:3le- Jacaktır. " ~ ~ 
kadının Avustral)a'da kalmak nü paraşütle atı an rütbe işaret 3\ıni Rudo'f He s Amiral Carı dcnlen ~anık IC\kıf ed lm,ştır. t nden bir mlifetı• r yasetinde . . katlanar:ık lerinc .\ikan ı;('rıc.ı: 

l . ( 'd . ) v· t . h h t' . De\·let ottaokuı ımtıhanl:ırı tır ,O\ unun 64 ün"' .. ı oa'·ık ın-
istediği takdirde SO\)etlenn ken erı yı. ız ar ıe mın a a- Dönitz. Reıchsbank Umum Mü- Ödemı'c'te modern b·ır ~eniden ıahkık ettik. d" · d 9 h · d b · .. , " . . d" . t" Bu d "' ) az onemın e . azıran a as-1 da :\lolına, arkaJ ı-ı \ •·d'ctt·, ~ 
disıni zorla goturemılecekterini rının gerısıne u~muş ur. üni Wa'ter Ftınk, Gençlik Teş . . .. Bu tahkik he~eline Tekn:k 1 k 1 9 h d • " "~· 
belirtmişti. yı:dızlar, alba)hktan general iğe kı'atı lideri Ba'dur \'On Schıracb otogaraıın temelı atıldı Unıver.:: ıeden b:taraf bilırk= ·- ayaca. ve sırasıy e . aman a 1 nefı l>ir paı; ,.e.m ış. <! da )t.dı· 

B terf. de Ch ı'st'e d Castri·es'e matematikten. 10 hazıranda coğ rım aı'bı bır ı;utla .'\ri .. ·n•.ın'ıı ıı"' 
u ak""m alanda. ba"an Pet· ı e n r ı n e \e I evaıım Bak Alb t S !er ilfhak etti a• ni "~manda • · - • 

'#'" " • anı er pccr. Ödemı:;. 19 <Tlcgrafla) - Be- ' " ..., rafyadan Ye 11 haziran günü de , c on ao:ünü ato 1 tır. Partameatoaanun rov ,kend sıne refakat eden ,c u a~1ırı acaktı. Havadise göre, sıhhı bir heyeti de meseleye me il k d 1 • 
ıı lllav.·taa ıonra birer kolunu tutan iki Rus me- düşman hat'arının gerisine dü- Vı"şı"nskı" Rusya'n J n lcdb e tarafından inşa edilecek mur ettik. t r çe en )'a:Ult o arak yapıla- Arjantın ı:enç mı'lj takımında 
ı... """ ·t ld ı1 d b o:an modern otogaraJın temel caktır. en cok Malazzo \'e Liaconu m•ı-

taL -wlaaıa11 1.,1n ıe- murunun arasında uçaj!a hindi. şen para u e ~ ı ı ar an as· . b . 1 t Tetkikat sonunda orta\'a çı. .. .. 1 • • 
"• lart kahıu;ıar S rilirken bir kaç l UZ kışı ilerıe- ka 200 litre kon) ak da bağlan. H"d . b b atma tor<' Ilı ugun yapı mış ır. kan hakikatler şundan ib:ıret- Buıu:ı eme ınıtıhaııları 31 \'af fak olmuşlar. takımda hıç!>;r 

'~•Ilı Fransız _:_ ~~: miş \e bazı kımselcr uçağa da- mışli. 1 ro Jen om iSi' Ceyhan' da 8 köy sular l'r: s·n adet stab i'ze e•;in kat'i. ağustosta başlayaez.k _ve aynı gün OjUDCU ak~amamıştır. 
1• Fransa leh·ıa.de .ra!ı merdı~eni çekıp a30ırmışlar- NATO Bakanlar Konseyi altında kaldı kabulünün yapılmasına fennen matematikten, .

1 
e • ..ıu•d~ coğraf- Genç takımlar şampi)onluk 

d M d ı l ı y f "" •• , .. imkan ) oktur. Bu evler;n in- yada.n ve 2 eylu.de de turkçeden maçı 
laraati edilme- ır. er !\CD 1 '1 ı memur aı toplanıyor ap ıgını soy uyor yapı acaktır ~ tarafından derhal )erıne konul- Cc)han, 19 ıA A) - Celhan şa ında, :n•asının kabultinde. · Kolon~a (Alman)a) 19 (.\ P.) 

• l~Ya Batbabnı Ad _ muştur. Halk bu sırada oKa- Parls 19 (AA} - XATO ,~,ocı.oı~d Prr.•5 nehr d.-:\am ı )agmurların tesı- J.:ontrolunda \C mu~akkat kabu Bütiinleme imtıhanlarının 31 - İ:.pan)a \e Batı Alman'a mıl-
L0'"lll OrcJusu e dını uçaktan indı ın. zorla ı;:o. Bakanlar Konse\ ının 13 üncü Bıı le~mış Mı et er merkezi rı) le ta:;ımağa ba•lamı tır. Ha· liıntın yapı1ma~ı hususunda ra. ağustos ile 15 eylül tarıh erı a- lı ::enç futbol takım.arı ·bugün 
lıl 'irulld:::vı~:~ tüni~oriar, bırakma:.ın• dı)C top antı ı 14 mıllet delegeleri- (New \'ork). 19 - Rus de ege- len sek'z koy arazı:.ı sular altın por \erılmesinde ıhmal ve rasında )'apı'ma:.ı kararlaştııı.- burada 2-2 berabere kalmış:ar-
~ilai "t d b 

1 
bağrı makta\dt. Alıında her ıhti nın i,tırakı~le 23 ~isanda Pa- si Andrcı Vışin kı bu akşam Bir c:ıdır T.ı!'ma de,am cttıgındcn me 'u ~et me\CU"Ur. mıştır. dır Berabcrlığe ragmen. turnu-

..... _._., o e en er . · llattl Ankara a male karşı po ı sıkı enını~ct riste ~apılacaktır. Göri;ı me er, le mış Mı el er Si ah ızlanma ... !iıka ılar gereklı ıcdbırleri al· Kısmen hukuki. kı men CC· LLe bıtınne imtihanları yaz \anın )cırt hnaJterınde elde edi-
"!eı Pariııte Bida~ıt tcrtıbatı a mış \e getırtı en hır herhangı bır anla;maz·ık oma- Komı:.)onunun ıop antıı;ır.Cl.ıki mı- bulunmaktadırlar. zai mah·vetle olan bu mes'uli- döııemınde 9 haziranda baş·ap- 'en net ccler gozi:ınundc tu ula-
.\~"'•ete Saar bil- ıtfane hortumu ha ka doğru ı:ev dığı takdırde a) nı ıün neticele- konusma ında. Son etler Bir iği- Su ahında kalmış koylere yi- yeller müteahhit 'e bir kısmı cak, 26 haz.iranda sona erecek- r:ık İ)panyaya genç takımlar 
A~•Jaııı rılmiştı. Bununla beraber bunu:ı nece-k ve netıce bır resmı teblij nın Hidrojen Bombasını ,ücude yccek \e çadır ,oııanmışur. Sel- daıre ve merc lere racı bulun- tir. Güz döneminde ise 31 atus- turnuusı dün)a ampı)onu un 
~·y111:.!t~~==~ kullanılma ına .uzum hisıl o:- :ıe ıUn edilecektir. getırdiğlni .fakat buna rağmen l..'?rdcn )ıkılan Kadırli \e Hac:- maktadır. tosta başlayıp 17 eylüle kadar unı gayn resmı olarak te\cih 
tl..Tet etiblleat prtty mamıştır. Almanya'ya ticaret heyeti gene de bütün Atom 'e Hidro- l:!.r bentlerındeıı sonra Kadırli - Hadise yakında adli) eye ııı- denm edecektir. edılm ştlr. 
~"· BallMIJd hu Bayan Petı-ov'un kocasının .d. jen silahlarının ~asağını iste- Ceyhan '>Olunun \U7 metre ka- ı·kal edecektir. Devlet ol~luk imtihanlarına Turnuunın )arı fınallerınde 

~' s_~reıer sonra, harekeUennı ewelde nihbar et- 9 1 ıyor mckte olduğunu ıleri sünnUştür. d:ır bir kısmı da sularla kaplan· Bu işi kai!ıt üzerinde tetkik- yaı döneminde 30 haz.iranda baş geçen Cumartesı. İspanya Arjan 
lth.:....~-.rda Almall 'y mediği için Ru )a'da ceza'.andı- Ankara 19 (ANKA) - B~!ln Mau Mau'lar iki beyaz mı~ur. le ınukanet kalmamak için bu !anacaktır. Haz.ırlanan programa tini l·O )enmış, Batı Alman)a 
·:"il haJııa; veJ:' a rılmasından korkulmaktadu-. Bu büyük elçimiz Suat Ha~ri Ur- Akdeniz zeytin mahsulü gün bu evleri tekrar fen ve hu· ıöre devlet olgunluk imtihanı- ise Türki~e ıenç takımına ka"!'şı 
~lett lllerlae .::: radaki Sovyet Elçılıği, Petrov'un giıpliinün başkan ığında bir ti· kadını yaraladılar kuk heveti.ndeki arkada~larla na girecek lise edebiyat kolu me yaptığı maçı 2.1 kazanmıştı. ıs-

ı..;.,;.· Fraasnıar açık- Rusya:.a gôtürulmeden c\"\el ka- caret heyet" çarşamba gıinü Naırobi 19 (A.A.) _ Nairo- bu yıl yüksek olacak müşahede etı'k. zunları 30 haziranda kompozı,,- pan~ol takımı. ~arı finallerde 
~ t~tt.cea korkmak rısmı son bir defa ıörmek bu- Bonıı'a müteveccihen uçak}a b. nın kenar mahııl'elerınden bi- Washington 19 (A.A.) _ Zı- Bu stablize evler kabili slikna yondan, 1 temmuzda edebi:; .. t- gol yemediği cıhetle turnuvanuı 
~-de 1la mer s~sundaki talebini reddetmiı· şehrımizden hareke~ edecekt~~· rinde bır eve sa'dıran sılahh iki raat Bakanlığından bıldinldığlne değildir. Yurddaşın sıhhati \'e tan, 2 temmuzda felsefe ve~a bir.incibi addedilmiştir. 
-...._ ~ im- tir. 2~ ni~a?da ~a!ı A m~nya bu- Mau Mau te<lhişçısi, iki be)az. .gorc, Akdenizdc bu sene ıeytın ha,atı için tehlike teskıl etmek tarıhten, 3 temmuzda tabi:ıt \e- Umumi ta nif 

~Ilı~- ıtetrov'un karısı islerse 1sviçreye ~umelı ıle h~um:tım~~- arat~~~- kadını )aralamış ardır. Hasta- istıhsalatının ~üksek o:ması ted·r. )'a matematikten; fen kolu me- 1 - hpanya, 2 - B. A. nıan-
~ -..., iltica edebilecek ~ c~eyan e ece m ım ,.' .- hane)e kaldırılan kadınların bek enilmektedır. Yapılan tah- Bu ~az. de\Te inde yeniden tunları 30 haziranda kompoı!s- )a, 3 - Arjantın, 4 - Türki-

"rı .~'-, ı_iylz 11 bu Zünh 19 (A.A.) - Zurib po- r.ı gorü melerde memleke.ımı- sıhhi taziyeti endise vericidir. mınlcr 1.159.000 ton mahsul el- !stanbulun mubte ıf semtlerine yondan 1 Temmuzrla matematik ''e. 5 - Maearlstan, 6 - Yu· 
q --- • • ı tem::.11 edecek olan bu he)et. 32 k I · t' ır.· ı ı b "e "eometrı'den 2 t""mm -.ıa fel J 
l ... -·- ıetlriıse .rısı, BMoskovaE'a gkoturillpmetkte .• o- Alman, ada 15 gün ka'acakur. 2 rat ık yakutun de edılecefıını gostermektedir. ınşa et rece5ım z ev ere u ' f• t .h• •- ... 3 1u~ gosla\')a. 7 - D. A!man)a. 8 -

~~"'11pa Onhuu an aya \O I\ e ro~ un • \'atandaşlan yerleştırmek nze- se e veya arı ...,-n, emmuz- Bel"ika. 9 - Luksembur", 10 -
ldil-";ıt• .:ı kd' d İa 1 - Goru melerın 25 nbanda ba~ sah·ıb"ı o"'ldu" Kazada bı'r kı·,,· o·· ıdu·· h 1 b l k d t b' t ya r·-:ı.•- klAs'k ~ .. ._ ~-.ı;--~-~~ ... , -ı ta ır e svıçr~)~ ı tı lt"aca"ı haber Hrilmelrtedir. re arekete geçm ş u unma - kal a ıa ve 30 ıh ..... zl..:n_:.. .~ ı Holanda. 11 - Portekiz. 12 -

,.. ...... .....-uu ca edebıleceğını so)lemıstır. A- • • Brısbane 19 (A.A.) - Dünya. Tokat 19 (Husu.si) - Tokat'· ta~ ız. 0 mezunları a raııua 1\0m in:;ılterc. 13 - Saar. 14 - Fran 
Ctı.......' haıaa tasdik vustralya'ya iltica eden Sovyet nın en nadide müee\·herlerınden tan r:elmekte olan 167 pllkalı Kaz!ıçeşmedeki 1.068.000 met pozisyondan, 1 temmuzda !atin- sa. 15 - A\ u tu~a. 16 - İrlan· 
rı.....~'htfn.. Ba dalla diplomatının e ını Mosko\'8)a VEFAT biri olan 322 kıratlık gok yaku- tak.i, Sarıba)raklı \ırajını dö- re karelik ar::ıalar üzerıne inşa ceden, 2 temmuzda edebiyat \'e- da, 17 - ıs,içre, 18 - Kuzey 

, , '-tİıeklai llliizakerel~ göttiren uçak Cuma ı:unü bura- Buat ömrr Mactra !\lüeuelNlıı.tıı tun sahibi bir bisiklet kazasın· nerken aksı ıstikametten gelen edilen gecekondular meselesi ya tarihten ve 3 .temmuzda da İrlanda. 
-...~· •L ealıtır. Fran dan ıeçecektır. penon9rı=nvdr,nıoRE" ..,. 1tpvı:ıor da ölmüştur. 52 yaşında otan ku- bir motosikletle çarpışmış. mo- uzun ı.amandanberi İstanbul tabiat veya matematikten imli- Nls bin icilik müsabakaları 
~ • da A "' ·• ..... h · i l 1 han olacaklardır. r vrapa ın kıaa bir hastalıktan M>nra Tefat yumeu taşı satmak üzere Ame- tosikleti ıdare eden Kara' usuf şe rı ç n esas ı bır dava olduğu 

'-ı.~ .hatta aa4 etııtı duln teeaaürıe blldtrııır. ce- rikaya götilrmilş, fakat alıcı bu- Tura! ağır ~aralanarak kaİdırıI- ve matbuatımızın da bu işi takip Gllz döneminde devlet olgun-
Nısa 19 (A.A.> - Nis mıl!et

lerarası binicilik mli~abaka~ında 
dünkii •Fransa büyükü milklfa 
tı• nı iki : arışta en ıyi derece 
yapan İtalyan Kont Vicenzo Bet 
tonı kazanmıştır. Dereceler şöy 
ledir: 

-.f:l~.'-le/:~eaet lda naze meruımı :varın çarşamba 21 lamamıstı. dığı hastahanede ölmüstUr. ettiği malumunuzdur. luk imtihanları 21, 22. 23 ' 'e 24 
"-·::.-ı... ~ IÜl'eeeltler- Nı.&n ı954 aaat 13 te ıı::uruçeşme Er- Son Meclis devresi zarfında ey!Ql tarihlerin3e ve yaz döne-
·• -~ - v.-.ıı-- cenue.ı tl'aıcüdar Bailıırbaf• aını çıkarılan bina ve mesken yapı- m sırasına ıore yapı aca ır. "- '1.....-~· .\~._ ~ .. -.. men!· ıtlllauind• ıcra olun•cale n I 1 kt 

~ r, lnıtıtere medfentnde defnedtıeceıı:ttr. t.aıu lll mını teşvik kanunundan istifa- Di#er taraftan öğretmen okul-
•ı.........~ taahlalltıerl- nın huaual dlvett,.ve yerine tellklı:t de ederek mevzuubahs araz.iyi Jarında da dersler 14 mayısta ke 
~. l ~- edtımesı rlea oıunur. ı· •ılect'k ... e son ,,,.,c imtihanları -;,-~ sa- t rnaze ı.naznnau '9e Senit parse asyona tabi tutup taksitli 

,.1 Gar.ıs crw Tel: 4?'f41 1 \'e rayiç bedel üzer'nden ,·aıan- ) az döneminde 7 haziran ile 27 1 - ftah·an Bettoni 3 puan 
2.25.3; 2 - Fransız Yüzbaşı Guy 
Lefran 4 puan 2.05.2: 3 - ispan 
)Ol Goyoaga 4 puan 2.otL.!?. 4 -
Mısırlı Yilzba:ı Selim Zekı 8 PU· 
an 2.10; 5 - Porteki'z.li Yüzba~ı 
Almedia 12 puan 2.02. 

-~-----~~~~~~~~-----~~~~~-----~ •a~M-~~~I daoey~nb~futiaıe~~~~tinn.1fudh~ın~~31~ F'f'U~"1-<C"1r.I bu i~i de halletmek lizere de- ğustoı i'e 15 ey:ül tarih:eri ara 

dellşlirmelere sebep o'acak· 
tır. Hatta tenkıtler, itıraı'ar 
başlamıştır bile. 
Artık parti erın adav'arı o! 

muş bitmiş bır iştir .. Liste'er 
deki isabet veya haU1 arı Türk 
ıeçmenlerinın 2 mav•sta:.i " 
reeek'eri oylar gosterecektir-o 

YENi ISTANBUL 

iç POı.hixA 
ANLA 1·ışllUZDA BAŞLICA 
GEIJşMELER 

M. Nermi. hayat n idare 
anla)'1fımııın ıamanımıu uy
sa olmadılını sö~ Jü~ or ' e 
diyor ki: 

·Söylenen öz'ere \'e yazı1 an 

rüşler ve fikirler ıelmektedir. 
Aynı konunun 1950 seçimlerin 
de de l'k pllna alınmış oldu
ıunu düşünenler olabilir. Gö 
rilnürde öyle, fakat hakikatte 
ö~le delil. Geçen seçimlerde 
savunulan görüşlerin bir ço
ğu unutulmuş gibidir. Şimdiki 
seı;imın ana da,·ası, asağı yu· 
kan ltba'lt \e ihracat po'iti
kam'ıun ıaye!eridir. Ka:kınma 
politikasiyıe memleket coJraf 
yasında baş'ayan gelişme. i~ 
po itıkamııı da icerisine a'ma 
Ya başlam115tır. Biz. onun için, 
bu be irti'eri. her bakımdan. 
bir i'er eme saymaktayız.• 

CUMHURiYET -yazılara baktığımız zaman par SÜRÇÜ USAN 
tilerlmi.ı.in hemen a\•nı görü -
!erle. aynı fıkir erle ve aynı Dol an Nadi yaııyor: 
taktikle ça ıştık arını an1ılo- oSa)tn muha:efet lideri E· 
ruz. Yapı an işler sert tenkıt. ge konuşmalanndan birinde 
erden geı;irı i)or. Hürri\·et~ıı •biz bu vatanı sokakta bul-
lıkten şıka\ et edı'i~or ve za- madık" dıye bağırdı ve çok al· 
man zaman. din polıtikacı'ıllı kı landı. 
ziltmt"k he\ e~ınin U\ anır eibi Mitine bu. Vatandaş heye· 
o duıtu sezı 1\ or. cana kapı'ıyor ve alkışlıyor. 

Fakat bu propaganda he)e- Hakikatte ise vatanın sokak 
can arı arasında bclkı ı k ba· ta bulunmayacatı gayet tabl-
kısta r. rkına \8rmadı ımız l'ıd ıdır. Olsa o:sa sokak vatandı 

\am eden çah~malarımız bitmek sında yapılacaktır. 

1 

üzCTedır. · Erkek teknik öğretim okulla-

~··••••••••••••••••••••-. İmar durumu heml'n hemen rı, erkek orta sanat okulları ile 
tamamlanmak üzere olan bu i· erkek sanat enstitülerı, orta ya
~in kadastı·osun•J ,·apmak lç'n pı okulları ve yapı enstitli'eri. 
de bugünden jt:baren kadastro kimya sanat enstltUsü, pratik sa BALIKESİR ŞUBEMİZ 

YAKINDA HİZMETİNİZE GİRECEKTiR 

· SÜMERBANK 
Sermayesi: 200.000.000.- TL 

(4393) 

<'kib' harekete geçirilmiştir. ıo. nat oku'ları. erkek sanat ve ak-
15 gün lç'nde ilk tapu senetle sam erkek terz.ilik okulları, ak
rioin te\'Zİİne başlan:ıcaktır. .am erkek sanat okulları. tiel· 

Üçüncü mesele olarak mem. ret öğretim okullan ve kız tek· 
lekeı:miz için mühim bir da\•a nik öğretim okullarına ait ım
teşkil eden toprak tevziatı hak- tihan ıilnleri de veklletçe tespit 
kında matbuatımıza malumat edilmiş olup imtihan program-
vermck isıer·m ları okul idarelerine gönderilmiş 

Toprak kanununun neşri ta. tir. 
r'hınden 'tibaren 1950 senes;ne 
kadar 780 bin kü:.ur dönüm 

Birinci yarış 600 metr~ \ e 1!5 
manlalıydı 

lkin.::ı »arış 350 metre mesa
fede, beş t::n.:o çift mania bulu
nuyordu. Burda alınan dereceler 
fÖ)ledir: 

l - İspanrol Binba:ı Ordov.ı 
hatasız 38.~; 2 - Fran'>ız Cal· 
mon batlsız 41.2; 3 - 'l ıiı ~ 
Teğmen GOneş ~t:smernlda • ıle 
hatAsıı 42 6; 4 - İspa!l~·oı Go
) aoga hatisıı 44.7: 5 - İta!· 
yan Bettoni hatasız 46.5 

NİSAN 
İKRAMİYESİ 

Türk Halter takımı 

M111r'a gidecek ':ıpmak Uıere bu a~ ın 22 sınde 
bura) a zeiecektir. ?ti ısır ile Türk 

Kahire 19 (ANKi\) - Bu ada takım'arı ara ında halter musa
öjrenildiğine zöre, Türk halter 1 bakalan önumüzdeki Cumartesi 
takımı l\lısır'da müsabakalar 'e Pazar eilnleri ~apılacaktır. 

2 5. O O O L 1 R .A D 1 R 
YARIN AKŞi~MA. KADAR 

1 O O L 1 R A Y L A iŞTiRAK EDEBiLiRSiNiZ. 

ÇEKiLiŞ 30 NiSAN 

Köpekköy'den 
telgraf 

HOŞ MEMO BONCUK'T AN ŞU TELGRAFI ALDIK : 

Hidrojen Bombası tecrübesi Köpekköv ıklimine 
tesir etti. Postacı Abciül~f far ağır hasta.· Hidrojen
mlivi o1du. Hiclrojendoji Enstitüsünde tedavi altında. 
Şifa bulur bulmaz Kijpekköy Posta Servisi çalışmava 
bac;Iavarak. Biz de haberleri size vetiştireceğiz. Gül
pemhe, Merdef e. Ben 'e Şmular selam ederiz. 

dı da\a serpintı e ı de az de- bulunur. 

~ı'd•r Bun ar n en b:ısında pa Onu da söy:emenin !Uzumu ._••••••••• D O G- U B A -.r II 
-~ ........ .;.. __ h•a•ı•lı•k•d•a•\'•a•~ı~n•a•b•.•ır•u•n•m•U~ş~g~ö-~y.ok•! _________ ..,: ' 1~ ~ 

Hoş Memo Boncuk 



....... --------·---------
A t kya'nın namlı 

epçısı !usul 
Yusuf'a göre insan kırk yaşına gelinceye kadar Cenab-ı 
Hak'tan üç şey istemeliymiş: işleyecek, şişleyecek, 

dişleyecek 

nıha i kendenında iken 
me hını ışl mı Um. •An. 

tak) a) a ldccek olur an. Yu
ıufun dükkan nda bir kebap 
yememezlık e mc kın'• de· 
m lşerd. Ded kler nı yaptım. 

Ş mdı ben de d orum ki. )olu 
bır gün An tak~ a~ dil enler. 
Yusufun dukkanında kebap 
l ememezlık etmes n er .. 

Bu diıkkıtn. Yu ufun kendl 
tftb riy e fazla onru lil de~il. 
Ama daha kapıd n g rer " r. 
mez, onun b r o udil ·ıe kar
ş laşıyOTsunuz. Yu uf di) or 
ki: 

•- İnsan. kırk ya na ka· 
dar Cenabı Hak an uç e i · 
ter: İci yccck. ş el \ecek •• ô;ş. 
lı~ ecek.. Senin d ne go e 
b'r kebap ) pa ım fhti) arla
yıp da aklını o um korku u dıi 
~unce. Ramazan gecesi bana 
b r dun edersin • 

- Yap bakalım bir kcb:ıpl 
dcd·m. N'a 1 olacağını da sa-
na bırakıyorum. • 

İçeriye g rdı. Ocakçıya hu
~usi tal mat 'erdi. Sonra "eri 
dönüp benimle yarenliğe baş
ladı. 30 turlU kebap yapma~ı
nı b'l rm ~. Namı. hibe lı kör. 
te yiyen bil ün memleketlere 
ya\ ı m ş. Zaıen kendisi de di
l Ot' ki: 

•- Sen'n kar~ında duran şu 
adam. öyle ra t,.ele sandık ma 
1ı adamlard:ın değ dir. 400 se. 
nelık a le m Askeriye mü
ze~ nde sUll'em'n heyke · dl
kılidlr. Bunu bö) lece 'bilm ş 
ol. 

- Say bakalım b:ına şu ke· 
baplarının adını. dec\im. 
5aymıya b:ışladı: 

An tak} n usu U kıyma. 
Şam usulu kıyma. Antep us·ı
ıu ezme. t kende1":ı c usu ıi 
sulu kebap. Adana u ı!U be)
tl kıvma. doma e<;li k yma, ye
ni dilnyalı kcb p. be~ çe~ t 
bulgurlu kebap. vi neli ke
bap. dom:ıtes1 Ar:ıp kcb:ıbı. 
pat ıcanlı yar m tav , nar pek 
mcz':ı le ek<; li keb p, p:ı•:ıtcs
li tcbap pıdeli kl'bap pa 'ı· 
canlı Urfa kebabı. 'oğurtlu 
iskara kebabı. -;adc Tike ke
babı. yoğurtlu t ke keh bı. yo 
~urt1 u tirit kcb bı. lla rp us.ı
hi yofturtlu kl''1 p, l;:ıb:ık ı yo. 
turt u keb ;>. ) ımur• ı yo urt 
lu keb p. An cp lfıhm:ıcunu, 
nar pekmez l:ıhm cunu. do
matesli lahm:ıcun. çl • kofte .. 

~ 

.Antak.ran ın me bur kebapçı ı 
l'u uf Sipahi 

Y A ZA~: 

ADNAN VELİ 

•• Yusur b'raz diişündü. Basını 
ka ~ıdıktan sonra: 

Daha sayarım ama ~imdi 
ı'hnim dağınık. dedi. 

- Pc.ki. zahnıet olmazsa bı. 
na biT maden suyu \er, de
dim. 

- Maden suyu içme en ol
maz mı? di} e kaşlarını çattı. 
Sillıılcn de maden suyu mu i· 
çı.yordu? 

- Ama mide için iyidir, 
dememe kalmadı. 

- Bo~ ver, boş yer!. diye 
çıkı<;tı. Düz su Jç.. Vermem 
marlen suyu .. 

5onrad:ın öğrendiğime göre 
Yu urun bet' dediğini yap. 

mak. kııfasını .km'lırmıımak 
la.ıımmış. llattA bir nün dört 
Amer'kalı kad n dükkiında ke 
bap yemeğe gclmi ıer. Yemek
ten sonr:ı Yusuf on arıı. birer 
t:ıb k peyn'r tallısı ~·ed'rmek 
i.tem·~. Kndınl:ır •canımız is
temi)Or• demi lt'r. Yusuf b'r 
tane inin gebe olduğunu ~ör
müş. ·Sen su tatlıd3n mutlaka 
b r p:ır~a yiyecek in• dem·s. 
Kadına ZOT :ı yedinn'c;, Am::ı 
pr ·n·r tallıcıı kndınc:ı ızı n o 
kad3r lıo 11n3 gıımiş ki. :ırk:ı
dn 'ıırınıı da ısrıır etmeğe b:ı • 
lamı5. Onlar •f'h, iiy eyse bize 

~----------------------------------, , .. -.mmli'Eimm ................... . 

Ve anıe feshi 
İst. 2. Noter 14/2/053 tnrih re 3059 sayılı vekftletname 

le bugüne k d:ır umuml vekı im o an Birlik J.!'tstık Kollelt· 
tlf Şırkcti ortak arın lan Hay 1 ak suıam bundıın sonra 
kendi iş criy e me nul ol:ıc:ı mı beyan edip rabrlkıımla a1n
kasını ke ti ı dcn umumi vekfıleti fe hedi'miş o'up a!.ıka
dariarın ma fımatına n zcdılmek üzere ilan o•unıır 

l':ıl.:ls Usli li: Falıı ikası uhllıl 
l\lııstıır:ı_ Jlrklmoğlu 

Bir otobüs devrildi 
ırereke, (Hususi) - Faik Öz

der id::ıre indeki 30 p'iıka sayılı 
Termo Ya ova ismindeki otobüs 
a7 yo cu ile Gö:cukten, lstıınbu 

de getir ha.kalım• elemi 1er.
1 

Ama bu sefeT Yusurun inadı 1 
tutmus. •Vermem• demiş., 
•Ver• d'ye zorlamışlar. Yusuf 
• rğer bir lokma bilr Hr rsem 
dunyada benden a ağı insan 
o'ma ın• diye kesp atnl'ş. 

Ben onun pideli nefis ke· 
babını )ed kten sonTa Yu uf 
benim de öntimc. o tatlıdan 
b"r tabak getirdi. Ben Ame
rikalı kıadınların hikaye ini 
b lmed•ğim iç n; 

- Tatlı 1 ıemcm. dedim. 
Yucuf birdenbire: 
- Ye. ye! .. diye bafırdı. 

. Tallıdan •nsana fa~ da gelir. 
Jstanbu'a idip de kcnd ne 
ma\mun a ı ı )apııracağına, 

Yusurun tallı ını ye: .. 
l\la) mun aşı ı demekle Vo 

ronof aşısını kasted yordu. 

o nun 'bö.) le bağırmasından 

korktum. İster istemez 
peynir tatlıı:ını da yecrm. O 
henim korktuğumu görünce 
b'rdenbire merhume e geldi: 

- Bana bak. dedi Hayatta 
kendin iç'n kır.kacak an ra· 
hil adamôan kork. Memleke. 
t'n lç'n korkacaksan yuksek 
adnmrlan kork. 

Yusur :peynir taılmndan 
ba ka, l\arpuı, patlıcan. doma-
1es. biber. taze ra u ye tatlı
ları da yapıyom1us. 

•- Ren·m yaptığım tatlılar 

d&rt vılda ekcimcz. eğer c:::. 
~lr c foanbuldan postaya koy 
;:eri yolla., kabul ederim de
di. 

- Sen hangi partldcns'n, 
diye sorrlıım. 

Hiç düşünmeden: 
- Hanefi nartislnden! .. di· 

ye.cevap ~erdi. 
Sonra da dııvarcla asılı dU· 

ran fnönünün resm'ne gü'r. 
rek haktı. 

Yusura. yediğim ycmcfin 
parasını kabul ctt'reb"lmek ;. 
çin doğru~u çok uğraşt m. A· 
ma Antakyadan ayrılartıih'll 
gün onun dükkanının öniin
den geçerken. otomobi in yo'u 
nıı kesti. Kapıyı açıp b'r ke .. e 
kağıdı uz:ıttı: 

- nirkaç pOTtakal koyrl ım. 
yolda yer ·n. dedi. 

Ve sonra kaldırımın l.-..r.na
rına <: kıp elam verdi. Otomo 
bil gözden uz klaşıncaya ka· 
dar ark:ımızcl:ın baktı. 

~-
. ..f.J&iır:tM İKRAMİYELERİ 
.1 l<işiyc 1000 Altın 
• Ayrıca, ~70 Allm 

SMavıA 

VATAN 

ı lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 
Kıtaat ltônları 

~ Atık eksiltme ıle 10 ton no hul 28 4.1954 c;ar~amba saat 
lo.30. da lzmıt Dı. As. Sa . .AI, Ko. da satın alınacaktır. Tahmın 
bedelı .. 6500 lira ı:cçıci temınatı 487,50 liradır Şartnamesı Ko. 
~a ve oğlcden ev\ el ıst. ı.v. A. İlan Kı mında göriılür. (1031) 

_ Aç;k cksıltmc)le 19.400 M3. 4 muhtclıf eb'atta gür~ük 
3 ~ 19:>4 pazartesi saat 15 de İzmit Dı. As. Sa. Al. Ko da satın 
alınacaktır Tahının bedeli 7666 lira geçici teminatı fı74,05 ıı
radır Şartnamcsı Ko. da \'e ö leden e\'Hl İst. Lv, A. iıan Kıs. 
mında ı:-orulur. <1032> 

Açık cksılım~ 11~ 50 nclcı man~oto'u telefon 29 4.954 perşP; 
be saat 14 de Jzmıt I,z. As Sa. Al. Ko. dn ~atın alınacaktır. 
Tahmı!l _bedeli 87:'i0 ı.ra gı?~ıcı. temın~tı 656,25 liradır. Sar•
n_amesı ~o. da \C öğ eden enci Ist. L\'. A. ildn Kı mında giı-
rulur, (10331 

Açık eksiltme. ık 10 ton yesıl nıercımck 29.4.1954 perQcmhc 
sa~t 14 30 da lzmıt Dz As a. Al, Ko. da _,atın alınacaktır Tc.h 
mın hcdelı 7500 lıra ıccır.ı temınatı :'i62,GO ırarlır ş ırtnam"' l 
Ko. da ve öğleden eHel l~t. I.v. A. i Cın Kısmında ı::örlilür. 

(1031) 

Açık Pksiltme~ le 5000 kilo reçel 29 4 954 perşembe ~aat 11 
de İzmıt Dz. As. Sa. Al Ko. da satın alınacaktır Tahmin be
dc'i 8000 lira, qeçici tcmınatı 600 ıraclır. Şartnamesi Ko da \C 

oğleden evvel Ist. Lv. A. iJAn Kısmında gôrulur. (10::5) 
(1031/1035--4537) 

* As. ihtiyaç icln 4000 ton lın~ it kömüril kapalı zarfla 3 ma· 
yıs 1954 pazartesi saat 16 da Ge ibo u As. Sa. Al. Ko. da satın 
alınacaktır. Kim}cvi euafı haiz tahmin bede'i 140.000 lira ge
tici teminatı 10500 lira hikcml ev~ab haıı. tahmin bC'dc i 124 000 
lira geçici teminatı 9300 liradır. Şartnamesi komisvon ve ö"'e-. ~ 

den e\'veı Ankara, lst. Lv. A. i'an kısmında görülür. Teklif 
mcktııp'arının ihale saatinden bir saat en·cline kadar komi yona 
veri mesi. (938-4110) 

* K:ıpalı zarrıa 300 ton arpa 30 nisan 1954 cuma saat 16'da 
Karakö e As. Sa. Al. Ko. da satın a ınacaktır. Kl'osu 25 kuruş 

tı,tarı 7~ 000 lira ı:r.çici tcmınatı 5000 lıradır Şartnamesi komis
)·onda gôni Ur. Hepsi hır istekliye 'eya 150'şer tonluk iki ayrı 
1 tekltye iha'e cdi ebi ir. TckiiC mcktup'arının ihale •:ı:ıı:nde:ı 

bir saat ewc ıne kadar komi yona \erimesi. (937-4109) 

* As. ihtiyaç için aca~ıda cins ve mlktan yazılı yiyecek 
maddcc;i 28/4 954 '!lınil saııt 10 da açık eksiltme ıle İsken
derun As. Sa. Al. ~o. da satın alınacaktır. Şartnamesı komis
yonda gorlilür. 
C:insl l\l ikrla rı 

Taze Bakla 
Yumurta 
Marul 

Adet 
Adet 

Kilo 

30000 
30000 
30000 

* 

T. Rt'dtli 
Lira 

9000 
2700 
4500 

G. T~minatı 
J,ir 

675 
207 
338 

(1013-4449) 

&.s. ihtivaç ifn karalı zarfla 20 ton kovun eti 11/5 954 
ı:Unil ~aat 16 da Ho dere As. Sa. Al. Ko. da satın alınacak
tır. Tahmin bedelı 60.000 lıra. ı:cç ci tcmınatı 4250 liradır. 
Şartname 1 komi )Onda gönil ür. Tekrf mektuplarının ihale 
saat nden bir saat ene'ine kadar komisyona Hrilmesl. 

(1010-4446) 

* As. ihtlya~ lç'n 6 ton h"rinci nevi ~amaşır ~ahunu Ue 6 
ton pir na. ikineı ne' çAma8ır sabunu kapalı uırf a 3 5 954 
pazartesi saat 16 30 da lzm'T Yurıiçi Kışla ,\ s. Sa. \l. Ko. da 
satın alınacaktır Bir'nci ne,•i sabunun kılosu 170 kuruş. ikın 
el ne\i sabunun ki osu 135 kuruş: her ikisinin geçici temina
tı 1372.5 l radır. Şartnamesi kom.syonda ;:örülür. Tekl"f mek 
tup'arının ihale saatındcn bir saat evveline kadar komisvona 
VCTılmesi. <999 - 4383) 

* Kapalı zarfla Camlıca er Sanatoryomu ikinci kısım inşaatı 
yaptırılacaktır. 1\:e~ f bedeli 2486759,fll lira ı;r.ç·icl teminatı 
88353 'ir:ıdır. İhal<' i 10/5/054 paza-rtesi saat 11 de Ankara 
111. S. V. 4 No. ıu Sa. Al: Ko: da yapılacaktır. Kcşir, proje 
\'e sartn:ımc,-.i komisyonda Ye öğleden enci İst ı.v. A. ilAn 
kısmında görülür ve 50 l'raya kom;s:ııonda Hri ·r. 1 teki ler'n 
lhııle g'jnündcn en az üç gün evvel Kara Kuvvetleri lstihkim 
Dairesi ikinci Muavinliğine müracaatla yeterlik belgesi alma
ları şarttır. 'l'alip'erin tckl'f mektuplarını ihale saatinden 

bir saat ewelinc kndar .komisj ona \ermeleri. Postadaki ı;e 

cikme kabul edilmez. (1015-4451) 

* Trabzon teslimi 30 ton toz şeker l\ııpalı zarf'a 27 mayıs 9'5• 
perşembe saat 11 de Trabzon AS· Sa Al Ko. da atın a:ınacak
tır Tahmin bede i 43125 lira. ~cçıcı teminatı 3235 :ıradır. Şart
namesi komisyonda gbrli ur. T eklıf mektuplarının ihale saa
tinden bir saat ev..elinc kadar komisyona ''erilmesi. (1105) 

As. Hastahancsı için 12 ton ko)un ctı kapalı zarfa :?5 mayıs 
1954 sa ı saat 10 da 'l'rabzon A . Sa Al. J<o. da satın alınacak
tır 1'ahmin bede 1 360\JO ira. geçici teminatı 2700 lir.adır. Ş::rt 
name i komıs:ııonda görüliır. Teklif mektup atının iha e saatin-
den hır saat cvvelıne kadar ko mısyona verilmesi. c 1106) 

(1105/1106--4880) 

* Aıı. ihtiyaç için Surbahan tes imi l!l390 klto koyun eti kapa· 

:ı gitmrkteykcn Hereke civarın 
da Arap Kalesi mcvkiinde ~ni 
ol rak ön rotun kırılmasiy'e şo 
Cör araba:, ı sağ .taraftaki yar'a 
b"ndirerek ihtimal dahllinde O· 
'an bü>uk bir kazayı iSnleıneye 
muvaffak o'muştur. Yoleu'ardan 
> a mı bir kisinin eli hafifçe ya
ra anmıştır. 

t.i:;a!lıu tuır bm' ıçtınaa lı zarfa 14 ma:ı ıs 1934 cuma saat 16 ela Karaköse /\s. Sa. At. .rMN·ryrrsANnrG-' Ko. da satın alınacaktı:-. T:ıhmin bedeli 39780 'ira, "eçici te-

başarı ile kullanılır 

sancılara 
karşı 

faydalıdır. 

4 saa_I ora ile günde 
3 odc-t alırıobiljr 

~ J:. V · minatı 2983.5 liradır. Şartname i komisyonda g<iıiilür. 'l l?k i t •••••••••t•••Z• mcktup!arının ihale saatinden bir saat en•ellne kadar komls· 
yona verilmPsl. < 1111-461'->> 

Yeni Super Sure- Grip· Traktör Lastikleri 
D i ğ e r. ı: i iti k 1 erin G i d eme d iği yer 1 ere g i d r 1 

Ruml"l oördUOUnuz' bÜ heybetll Llstlk~ 
GOOO YEAR'ın MERKEZi AÇIK Yeni 
Super Sure•Grlp listlğidir. Bu llistik dlOer 
lhtiklerden daha pahalı doOildlr. Fakat 
dlOer llisllklerln gidemedijii yerlere gider. 

Yapılan zirai tecrUbclerde bu yeni llis• 
tik dlöer modelde olan bUtUn lbtiklerl 
geride bırakmı~tır. Bu yeni lastik ile 
Traktörler diger listiklerin patinaj yapıp 
kaydıaı keygan arazide çalışmak imkanı 
bulmuştur. 

DUz ve mUaavl boyda~olan çekme kol
ları dişli bir tekerlek gibi topraaı kavra
makta ve dünyanın en bUyUk çekme kuv
vetini temin etmektedir. 

Süper Sure·Grip lıstiklerlnl Traktörü
nllze takınca çamurlu tarlalarınızı aUrer, 
,ımdlye kadar çalıştıramadı§ınız toprak• 
larınızdan istifade edaralniz. 

.... , 
TATKO 

OTOMOBiL, llsTll( ve MAKiNE TiCARETi T. A. Ş 
T d aim llahu al lılr1111. B•ı•Dlu . lıtınbııl 

•), 

Yalftıı 

SUPER SURE . GRiP 
GOOD YEAR 

f 
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A katla -1 
Sovyct Rusya Milliy tler Komiseri Stalin Yoldaı, bize: «ittifak aktedenı•Y~ 

çünkü lngiliılcrle tica ret muahedesi yapaca§ız:» dedi. 

L-----.stalin ilr. olan 
mülAkatımıı. 

S Uılin, bizi 22/23 Şubat gece-
sı kabul r.tmışti. Bu. So,·· 

~et Mı ilet er Komıserının o za· 
mana kadar 1 urk de\ !et adım· 
Jarıl'le ~aptıJ::ı ılk mUlakatıı. 
Ru çadan backa bir li an bi!
mcdıği ıçin Rusça)a hakki}'le 
'akıf olan Sefaret Başklllıbi 
Azız be) ı de beraberımizde gö. 
tiırmliştUk. Konucmalanmız ı::ı 
~et açık \l' camımı o muş, .ıze

ccnin gec; saııtlerınc kadar Ur 
müştü. Stalın o sıral81'da b:-ır
saklarından Caıla rahat•ıı.dı. Bu 
na ra~men ıııerımııdc, yeni 
rcjimın mclın, iradeli, k;.1\-
vet ve kudret sahıbı bırınc! de
recede ahsı) eti tesirini bır:ık
mıştı. Muhtelif mcnulara te
mas ctmıştik. Aziz be\ her iki 
tarafın fıkirl<'rini gııyet slıdı
kane bir surette tercıime Pt· 
mıştl. Stalın Am; hr\ in terrıi
manlığmdan pek memnun k:ıl
mış ,., daima bu arkııdıı•ın ba. 
na refakat etmesi rlcasınd:ı bu
lunmuştu. 

~la lio dh or ki: 
S talın fıkırlerini ~u suretle 

hulAsa ettı· 
- lttlfaR aktedeme~iz, do'.li. 

ÇUnkil İnglliılerlc ticaret mua
hedesı )apacağız. Bundan mıık· 
~at, ticaret muahedesi aleJ 1'in
de bulunan Fran a i'e bu mu
ahedenın taraftarı ingl tc rn111 
ve netıce itıbarlyle Amcrı~" ·• 

Stalln 

ticaret anlacmasına ıarar vere
cek bır şey ~oktur. 

Stalın'ın bu hulbasından son 
ra inı:ılız ticaret muka~e:esın· 
de mukabıi teklifler arasında 
Bu) uk l\lıllet Meclisi arazısı 
tabıri ~erme bu Meclis tara
fından kabu. edılen Mısak·ı 
l\1 1 1 huduUıırının konulmasını 
rıca cttık. Ehcmmı!ieli olma· 
dı ını. maamafıh ta.shih edile. 
bı cetını so~lcdı. 

S .ılin ' e ı:nnenislan 
mesele 1 

nın rckabetlnı tevlid ('imek 'e B lr ı.;rınenfslan meselesinin 
bunların biı.lere karşı olan ıt- konJSU up konu5ulamı.} ı-
tl!akını parçalamaktır. 1''ıık:ıt ca~ı hakkındakı sualımıze de: 
asıl maksaciımız olnn milcad.?- - Sız, Ermenı[tın mese.e· 
le~e kapa'ı ve)n açık olarak sını kendı kendınıze hallettiniz. 
de' anı edeceğız. Bız muhtaç Eğer daha ha!ledeceğınız bır 
bu undu"umuz maddelerı İn~ıl şey ka mış ise onu da halle· 
terr<ien alır \c Antantanın lttı- dıniz, fakat zamanını kal i o· 
!akını parçalıyarak m'1hım btr !arak bıze bildırinız. 
muvaffakıyet temin etml• olu- Cevabını 'erdı. Sonra Güm· 
ruz. Binnenale) h bu ticaret rüyil ne zaman tahlıye edecı:-
muahedesine zarar verecek her ~ımizi ordu. :\hıahede huk\ım. 
şe~den tevakki etmek sızın de !eri tatbik cdi ınce derual biJ· 
mcnfaatıniz icabıdır. İttifaktan şa'tacıı ımı:ıı 'o Gum"U' 0 te· 
mnk adınıı. para, silah ve ın· me'lilk fıkrınde o reııdı;::ımıu 
sanca )arclım ise bunu derhal so,lcdık. 
~apacağıı.. Kardeşlik muıı~1e. )o daş Stalın"n bu kal'i \'e 
_d_c_s_in_i_i_m_ıa_e_d_c_ri_z._C_iı_· n_k_· u_on_d_a_...:~:..a.:..y.::.an.::.•....:.:.m.:.:e~m::.:n:..:unı~ et bey ıınat ın • 

-ı ı Çocuk. '* ELHı\ mA - SeTS:lll Ouua • 
• t ı.,t T{ ır nnı. 

---1--. -------' * t•:ct: Tel &4 93 - Hıçkırııı: 

TiYATROLAR 

'* EH n 'fi\ 'fRO ll nr:Mı 1' 1 • * LAt..E: Tel: 4339l - Kolcımm 
llll - :racartcal'den b~kı. her ıccc y06maları --,. 
21 de, ~zar matı ne lS.30 da SOK u;. . 1,. LttKS· Tal· 40380 _ ıı:ımon ısu· 
TA - l:a:ran: Elmer ruce. TOuçeal. ıo ı t.nnbul'd:ı. 
Aıucıe Zeybckotıu - Tel 4l1S7. * M&LI:K: Tel: 40!U _ B&har * şrmm 1 h ATRO u KOMr.ul Yıldırları. 
Ki l\Tl - Satı'rtan ııaşıca lıer cece * BARA\': Tel: 416.58 - BUrrl~ıt 
21 de, Paııar gUr.d011 15.30 dı. ME· Anı.htınıuı. 

1 J K llANIMIN Kl ı.K.\l'ôÇLlfi l - YA· * stlMEn. Tel: 4"651 - OUnaımz 
~n: Lout.s Vcrnoull. Türkçe:.!: Bur· Fahişe. 

hın Fcle~ - Te;: 40409. . . * A~ Tel· 867tı:ı - Bonı:o M• r• '* sı;ııın 1 1\ \'Tnosu EltiNÖ~ munun Maceraları. 
ncıu :\lU - Perşembe, Cumartesi * TAKSIM: Tel: 43191 - İltllı:llı 
Te Pııı:ar aaı.t 21 dt, ayrıca Pazar Harbi. 
ıs 30 da. 1 .\ ı. ı ıuz - Yazan. Jacqu· 
es Deni. T!lrkçcsı: İhsan Boran * GF.NÇLi K th Al llU U - 110· 
\ 'ER YOLU - Komedi 3 perde - Ya· 
un: A. A. Mllne - Türkçeııl: M. eu
rıan - Sahneye koy&n: Avni Dllllgll 
atı, Ç:ır~mba ıuaro 20 30: Qar am

bı. matine 16.30 - ıtmlnono ö rencı 
Lokallndc. 
* lll LA MM F.R Kı\ HACA - 0fCO• 

lerı aaıu :ıı cıe. Cumartc ı, l'a a r 
mı.tıne ı s te ClBALI li.AftAKOl..U. 
Tel; 43134 * 1f S ı SES OPURL'TI - Tel: 
4?36:J. l SK l il Alt..\ l o llllın KI ~ • 
Opeıet 8 pcr~ı - Her ı;cce 21 <I~. 
Carpmba, CUman~I ve Pazar ma.
tıne 15 ıe. 

* Kl ı,,; K SAllNE - Çarfamba· 
dan batka her ır ce uu taııı 21 de, 
Sall, Cuma talebe maLlne&l 'o Pa
t». matine uat tam 17 de CINA \ta" 
\ AR - Plyea 3 perde - Ya n · P're· 
derik Knott - ÇeTtrcn: Tevtlk eacıut· 
lah - Tel• 40276. 

, __ s_l_N_EM_A_LA_R_-_ı 
Uh\OÔ LU C IHI il 

* nı.oız: Tıı: 42847 - Kurıulu• 
Dakikası. 

ISTANHUL CIHCTI 
+ ALE~DAR• Tel. 236ô3 - l'lam• 

aon Dallla - Dört Fıhlşonın Roınanı . 
+ AZAK T 1. 23S<l2 - ibttraıı Kur 

hanları - 'Klmon ı,ar:o iatanbul'dı * BULVAR - Ebedi Aş;ı; - Ölüm 
Kılcal. * CEMDERLiTAe' Tel: 2ZS13 -
AlrTler kinde • Dikenli Otu. * MARO.,lAil~· ~1. 23380 - Sam· 
ıon oaııı" - Dllrt Fahlıcnın Romanı. * MiLLl ı el: 22~62 - A k ve Zıı· 
hlr - Uç Ahbap ÇaVUflar ElmH Pc• 
~lnd~ - A ıan Yürrltll ısıtthaor. * YENi. Teı · "ım - Alevler i ctn 
de - Dlkcnll GUI. 

1\.-'DIKOY clHETI 
* HALE Tel SOi 12 - M'!mnU Me1 

n - CAnller Tııtatı * OPERA' Trt· 00321 - 01%11 Ta· 
ra - Karanlık Yc.llar. * StrREYY A Ttl • 606al - Dama· 
dıı. Oda "\"ot - D•nlza tı Hıırhl. * YURT. Tel: G0~4t - Altın Ok • 
Kanlı l'arı,. 

*** + SCALA oı.; .r. R E ' ı.; ı;O - Reı * ALKAZAR· Tel: 41562 - Sarhoo. u~m ıuare g 30 da. PaurteU, Sa• * AR: Tel. 443!14 - Kaıcıırun Yos- ıı, Perşembe, Cumı. uu 18 de te.n· 
maları. 11llitlı halk rnatınelrrl. razar 17 ele * ATLAS· ·ıl'I' 4~335 - O nk~tlnc. 

1 aJ btr ı o n H ı:. ı... - u ca o ı ı.:ıu 1 ı... - J ı:on ~ 1 ı. ı On u
IJrnf'd•n tar lı. lıf'hrr kf'l lfnP ı cı n her c lln ın kurut alıoır.ı -~ 

DOKIOK (,: ll'ltlJ l - ~ılı, ::ıa ç 

Zühre \1 Mütebıssıs ı liı?yoğlu 
Posta Sokak Telefon: 43353. 

Dr. A.BIMELEK - C.:llt ve l llh · 
revı bastalı ldar .M Utehassısı 
B eyoğlu, lstıklll Cacı.. 40'1 f el 
41 4('\6 

EMI. K 
Olt1'A.Io~ÖY'DE - 467 M2 uze· 
rinde ha.en tiltlln deposu r.atı.. 
lıktır. Tel: 22087 ------Sl ADrn:DE n:u:ro~LU -

[ 
mıistakıl b•r ev möbleli \'e~ ı 
mnbles ız kıralıktır. 

l\luracaat: 5261)3. 

DEYRF.S SA1 iLiK - Telefonlu. 
mohıl)tı ı Yazıhane. Sırkecı Ada
han I'\;o. 22. 
KOXI l>Rl.U l>:°\&R'Ei:f.R - 225 
tla 275 Arnavutk6y Eğlence so
kak 3:i. Telefon: 36167. - --------- -
~ 

IN118,\H ÇA'.\t,\Ş IR PABRt· 
K \ Si - Çama,ırlarınızı yıkar 
utü,cr. Adrcsınıze ı:etırır. 
_Perıkoy 81268 . 
TERCÜi'lE - İ ngilizceden . Al· 
mancadnn Türkçeye. müracaat: 
ELEKTHOCİN Harb.ya 'fel. 
87735. 
t LiA ILE rAl\Si'i'o~u= 

Açılnu tır. Camı kar~ısında 
Koca Mansur Sokak 67. 

--------ı.ı dan sonra kendısine \ 

Çlc;erln ile anıapııaııııı 
a 

2 3/24 Şubat ,ecesı 
Komıseri ile bU u

1 terinde ~a) anı ha)1'e~t 
ğişme nrdı. Eski n.0- h 
rında faıla ısrar eti"" 
ilk cümlelerınden : 
olduk. ~ 

- KAfi derecede fı 
sinde bulunduk. Aslit 
lar iki l'Ün zarfında 
Kommrlıği ve Ba~~e 
lık neıdinde ıöru~u,e; 
e<l ılsin. 

Dedi. 26 Şubattııı ~ 
konferansa başlan•~o 
muhadenet muahed~ 
ra mıihım mua!IAk ıt 
hallıni ''e bilahare .ı\ll 
ımümessilinin d e ; 
cepheyi allıkadar _ede 1 
!erin tesbıtıni tklıf ~~ı 
cisme •Evetıı ce\ıb!.""" 
Diğer mualJAk ıne~t 1~ zrba~can miımessıh lııı; 
me.si teklifıni ba~ka ,c 
kerede ceuplandıf 
göyledik, Moskova·.~~ 
Şark .Müslüman b;ı 
nin sefır ve heyetıerl 
<lan bir konferans a~ 
kında ne düşundu~u~ 
du Buna da ıı~rıc• 
receğımiıı bildirdik· 1 

İngiltere ıle yaP3' 
caret muahcdesindetıt 
rimle bağlanm:ık ıs t 
anlamıştık. Yardıın nıs:. 
muhadenet muahede 
celendirllme.sini ı;ıı o~• 
d ırdık. Diğerlerini 1 bıf 
tık. HatU. bize tahıl b 
fik sıfatlyle ~·aP1 

para 'e sılAh ~ardı~~ 
ransın netıce cin! b 
tahakkuk etmesinde d• 
ledlk. Çiçerln bunar<'~ 
ce\ap Hrdi. Daha ~P' 
ha ııüratll yard ım ) 
sö~ledi. 

Çlı;erin ile anta•ııt~ 
lin'in müdaha'esı sadt 
muştu, konferan~tn d• 
na~ındakı ınkıtaıar 
nun müdaha!esı~ ıe ıııı' 
mişti CDt\l 

. o~ı 
Bebek sergııl b 

. O'd 
Memlekelımııln ı 

~ et:erınin bebekleri f'' 
22 mı~ ısta Gillhane011, 
çıla cak Ente rnı s) ıt 
Sergisi nln v!trıolndll 
'eccktir. !\ıll 
Aynı zamanda t ~.,tl 

ses ve sa hne ı rtl5 ııı 
nınmış muharrırıerttıet 
dan yapılmış beb8 c• 
gide satışa çıkarıl• cı 

Bir aday fer"~c 
Türkiye K(ıylil "' , 

Uslnden mil takil 
0yı 

bul mlHeh ekili ad3 ;.r. 
A\Ukat Mufahhanı t t• 
lıktan feragat etnıı~ • 





-· -------------------------------- 'T A 1 A~ 

İzmir' de İnönü ile yapılan gizli konuşmalar 
<flaşı 1 incıdcl 1 

• - Y hancı serma~e 'e pet-
•- İımır ha kın bıraz ıelıışlı .o! kanununa muarız olm.ık Xl

\e acelec gordum llm r n at hcıt rrım ın f kndir Ben muta· 
mosferı ı. ni mrmn,ın etmı de- l'ık de hm. Bu•un kabahat N • 
ı,ıldır. Bc:n konu,urken ba!nraıı r dındır. Umumı dare he' etın· 
lör ' rdı, ,>oksa brn mı ~an ı. c" arkadaşlar bu f•kr Jan~e et· 
gordum?. 

1 
tıler. ben de ıı. n ı: bi diı üne 

Şe\ ke. Adalan· rek buguıı nıem ekeıte tıcari 
•- Efend m. af :ırını sıkış· naı-cketı durdurmak çok zararlı

t rdılar da ondan zatı de\ letle· cır, dc:Jım 
rırıc o~ 'e gelmışı r Bılha ı;a ıs· l mumi bakımdan seçim· 
ç.ler bü)uk hc,>ec rı ıç nde~d!- erı n ıl goru)orsunuz Paşıım~ 1 
l..:r,. lnunu· 

lnönü· - Beni gal ba ımııh:ın ed • 
•- Ba.kan ban henüz f n'i- \O' unuz Ben ah an çok kuv-1 

rin ı.eçımdekı durumumı fad -..Nlı) m !'ak ı ::ı.tccli tekı mc.,·
c mis degı.d r. Bızım kaıanr.ıa c1dun 'u.ı:de ot•ızundan fazla ı
:Jc.nsımızı b r n ı;bet olarak so; - nı bek'c·m ;orum E er ızler ı\t 
leyebılır mıs"nız" • ç lı ır anız sürpr zlcr temin e 

Şe\ket Adalan· der nıı me,cle \Oktur Secim· 
•- T e .,uf etmek i temı\O· k ı·ın kalbı t tan bul \'e izmircl..! 

rıım Pa am. Geçen seç.mlerıl.! \ ı pı)or İstanbulu mutlaka ~ • 
çok )anıldık. fakat ben lzmır 'ı· ne Nmck lazım ı. ıemız l a:ı 1 

lavct nde an ımızı D P. den r'l tulda dığcrlerı.1dcıı kU\ \ cılı 
az.:!' uzde on fazıa :;:oru) orum c! r •• 

Inonii· 0Jrlı~t bir ,,et mc gıreb . 
- İnrnmak eını:.orum .ı r mı) z"• 

ıı"'l.ı, hadı eler bııi yıınıltmış o • lnunu 
m~ ın? iım r nmkL mu dınleyen - Ben bunu tımıı eınıckt" 
iıaık kut c ı çok du uncel ~d . nı. Her e~ c rağmen artık •an 
tarafsıllar ne dı;or acaba?. ıc.•klaıa dokuı•ulamaz. F.ıkat ı;<·· I 

Şevket Adalan. ~.m gunu bazı ll'iına ebe ııl 1
:· 

«- P.ı m ml•re\\ erler b iı•rı bekh\ oıı.ız. ll:ılk O\ unu kı· 
:z•mlcd r iı.m rde t~rafsızlar a cc 'er ceğin anrak kalbin1~ 
ia \e hıçbtr ktıdar zamanında • ııhafaz eder bunu ov rmcl 
ktıdar part ın tut mu de> ı - l t<' urp. ı dedi~ nı z ~) bu ı 

d.ı. Bendenız a 1 tarafsızların <'ı.r tirpı z halk 'ar tır 
re. ler ne ı;u\ enıyoı um u < D P. nııı : 'tes,nı na ı 1 

İnonu· t.uldunuz"ı 
.,_ l\le ele \Ok şu haldr.. İııunu· ı 
Bundan onra hazır bu unan· Her ha <fe Bac;bakan derlı 

!ardan b.ı-ı İnonü )e yabancı er toplu aıkadaşlar sc~m , me e.e 
ma)e \C ı.ıctrol kanunu hakkındıı •ok Kend eırafınJ daha mu ı 
ydptığı konu maların bazı çe\TC 'e el ha çok ba aı ı şan ı o • ıı 
1erce ho,, kaı;ıl:ııım:ıdıi!ını hatır arkadaş ar lı.>tclcr•r.clr ) er 3 

tatması uz.erine inör.ü de h ddet- 1 mı ttr. Sılden seçim gunu bu) .ı c 
li olarak •u ee\abı 'eı mı •ır: J?a) re•lcr br-klrrim.~ 

Başbakan Menderes, İnönü' ye cevao verdi t 
(r.a ı 1 inrlılc) D'ıl~.ıra .}.ıkın buluııduğun;ı an·ı 

t,ır zat, sonsuz. he' ecan içinde l .. ıtı. 

Türkiye Köylü 
Partisi seçim 
Beyannamesi 

<Bası ı incide) 
tidara hangi parti "elirse 
rrel::ıın bu hususta h ç bir 
cnd şemıı ) oktur .. \raların-
clıı h.ç bir fark görmemek-
te 'e h ç b rısine miı~te~na 
b. imtı;ı.aı tanıınamııkta; • .ı. 
Hepsinın ıkı"dar nıe,kı ne 
lfı; ık olduk arını prcn ıp ı
ltbarı; le kabu c; leıııekıe
;ı. ı. Aralarında ktidar me\
kı ne ıercıhan 1:1; ıktıı ek
i nde b r tefrık ~apacnk an
la~ ı~ \"c se,ı;edcn çok u.ı.a
ğ11 

IKtıdara k m ge ırse gel
sin c~a~lı bır nıurcıkabe; c 
tab olmaz.sa iktıd::ır ınev 
k nın ıcap ett"rdıği şıma
rık'ık \C rruruı-a beheme. 
hal kııp.lacaktır. lşte btz, 
ciniınıli.ı:clekı iktıdarı bu ıncı· 
nen ku::ıurlara manı.ı: kal 
maktan 'ikaye e nıek ıç n 
BiıyUk Mıllet Mec'bıne <>ir
mek ı tıyoruz. Henu.ı. ke
male ermed"ğimizııı farkın
da;ı. ıı. Tc-kı'atımız mahdut. 
l•'akat blıtiın vatanda ar h -
z m te•k·:aıımııın gonilllü 
menı.uplarıdır Çi.ınku bız 

on'arı bütün hUvı) etleriyle 
ifade etmekıcyız. Bız m 
programımız halkınıııın a-
ıJ \ ıcdanıdır. Tuzüğumüı 

ha kımızın ıhl:)":ıÇ)arıdır. 
Onlan bihakkin tems·l edc
b imek \'C bu ruh le ikuda
rı mlırakab11 etmekten ba~
ka b r da\amız yoktur. B ı 
mil.ı ıarihimizın normal 
se.)'Tinı değiştırmek i..tcıni-
) Oruz. Fakat o ıar;ht oluvU· 
muzu adece siıraılend•rmek • 
aım ncle;ı. ız Kuıouı· uz rnsıın 

o madıgı "ıl>i kıı~ur,uı par-

flfM fNSANLIGIN HiZMETiNDE 

Televizyoıı, düseıı Comet 
.> 

n('agıııı ııasıl buldu 
•·•····••··•·••·······••• ···•··••···•···· ··•····•·· ! Birbiri ardtndan iki Comet yolcu u çağı anlaştfamıyan bir sebeple • 
! havada parçalanarak düştü. Bun/ ardan birincisinin parça/art tele
~ vızyon yardımıyle bulundu. Bu yazımızda bu buluşun hikô-

ye sini 

. . . . . . . . 
• • .......................... sunuyoruz . 

Lın ma\'I su arına gömu miı~nı . 

. • •• • ••••••••••••••••••••• .! 

Samandıra'ar arasında tesbit 
cdi'cn sahanın kaı-ı• karı• a· 
ranm~ı birkaç ııaat ·sürmüştü. 
.\kşam beşe doğru herfey ay
clınla,mı'. dört bc.s parça ha· 
lınde dağı'mış olan urak en· 
katının ) erleri bulunmuştu, 
~Iuteha sıslar bun'arın içinde 
en bti~ Uk ve etı 1 e j arar o·a
nını seçerek. kamerayı 
öniıne do!!rn çcktı•,..r. 

Şimdi ,ıra büyük devasa \'İn 
ri ındırerck onun hır pcnC'c~ i 
andıran kı~kaclarıııı bu enkazı 
ka\ rayacak şeki'de ararlama!.
tavdı. Te'e' izyon ekranının ö· 
nünde durumu tetkik rden mü 
tehııssıs arın ta'imatı dalre<.in
de \'İn<: ağır a~ır asağı ind•rı· 
'erek. tam enkazın fü,tUııe ka· 
pandı. 

Bir saat kadar S!lnra g~ine, 
batıp, ortalığın karorm1sına 
yakın. Cometin e'lkazındaıı .. r
taka"an en büyük pa~a. üze· 
rindrn sular sızaraktan dı~::m 
çıkı,> ordu. 

B u şekılde. denizde h:rc"y a-
ramak. Jn .. i'iz Amirali"t:n 

den Ear' Mountbatten"in tlibi
ı iy e bir tara~ a atı'mıs bir ıı· 
\"Ul' fasulyıı~ ı si~li hir havada 
U"ak a ara:na;a çalışınağa be!"· 
ıe•-. 

:cıı Bu "''Si tez:ıhunınun .scbe B .. bakan koııuşu)Or ı 
b.ni sord..ım. Ga)et kı a ceup , erciı: Ba bakan Adnan i\lenderes, 

tı \ e hatta ku ursuı. nc~ll 1 
dahi olamaz. ~le ele ku~ur- ı 
ları gihtermck dc,ğil. on'e- . 

As ında Coıııct'ın parça'a. ın
dan hırı o'an bu gölge bir gun 
e\'\'el bır başkıı gemi tarJf•n· 
dan te bit o'unmuştu, fakat b:r 
ha~ lı derinde olan bu enk.ızırı 
çıkarı' ması içın bir uzına., .ır 
he~ etınln işe koyu ması gere:..ı
J ordu 

Bu cok !!Üç i•i haıarahl'rnPk 
ir:•n en modern tcsic1er f .,gi'ıı 
donanma gem•"erinde bıı'unu r. 
Run ar e.:.as itibari\ ·e hnrn i
çinde dcniza'tı grmileriri bul· 
msk jrin knl'anı'an A:et:ere 
benzemektedir. 

Kurtarl('I gcmi<inin tele\'izyon '!J.:ra n ınıla Akılcrıize 
.,_ Diıne kadar bu hudut r atkın co,kun tez huratı ara"ın-

5"'hrindc oturaniJr ı tıkba e da· da m"kroCcın başına nc'di <Bıı • 
1'i cmn :. etle baı• ml\or!ardı 1.akanın nuıku d.ğer üt unumuz
~ enı ktit' rla b z N'ATO'ya ı!İr- dadır). \lcndcrr lı\' buçuk yıl 
oil ten sonra burada toprak kn e\\el burada yaptığı konu~m .. 
rncı'eri sckız m sli bırdcn \tik· '• mıi~aheclelcrı \e muhalefet ıı 
seldı. Burada ~ek.:-ı fabr ka ı tı•nk der' c bugunOn muka) ·'· ı 

me~e çalı ınaktıT. Bıı diğer 
;ı. a•ı panılerım•ıclen daha 

ti tün ehl;ı.e: \C l)akatte 
k"iler oldtğııınuzu iddıa e· 
decek kadar safdil \'e kcn
dinı beğenmı değ'! z. Te
kamül 'e terakk•) e inanmak 
la~ ız. Gelecek " kı·darı kaz 
l'?tmekten ba,ka bır ga)·eıniz 
~ okttır. 

e.sını \aparak ole b !adı T.ırk 
kt•rulması kararlasırca ıopragın mi ••ti.• n emanc:in,n kcndı- ne 
kı)met· on m lnıi bJ du. Bun e\d, e 'ccct:ı b wnıer c ı:r-
o:ın dah.ı buyuk ı?mrıı)ct \e ıti ,urum •ı ı go .. ıerdi , aJal·ırnır, 
bar olur mu?• .t mad 1,1 \e IC\C'ClllılİD m .. r. 1 

Bu o'gun 'r tecrübe i 'atan· ı zer ·ıdc durdu sc nra 'l or!ı m 
d:ı ın bu amelı mu.ıa~cbc ve mu 

Tiırk nıilleFni a)ık b r 
nezahet •çinde \e ilmin i-
ıkları. temıbcntn mıi • 

}·a:ı e esı Erzurum un C\ 'c 
şel,ıle n n )akında Erzııı-ı;ma 

nur \Cıcceğın. Erz~rumuıı dor 
hc\ecanının en bel~ ıfade ı ıdt. , ukameıc ~ollaıla bağlanar . ı-

Bunu be rıııktcn onra bu. r. an at ı Ycnı ık' daı ın ın- ı<". 

bet rrhbcrl g altında mll
rakabcn n na ı IAzım "eld. 
~ıne daır ,erer 1 orne.kler 
\ermek isı ) or. \ e bu zih
nı) etli' mus akbel lkt darla 
un muJdecılerı olmak i tı- ' 
;ı. oruz.• 

gunku konu mnlar:ı ııeçl~orum nıar<:ı \ ka kındır•cı fa. l \eli· 
Erzurumlulara :.apı'an lııt:ır· nı r k.ım rl. b<'I r 'Mcndcr•» 

larda b ha ;a mu,oLt c e ıc l'rcklı , kı lar \e , n a c len 

1 m.ıs cdıldi Muh ı.fc c )\ar ı :11.ı ında kiıı ... udcn nd •. 
.... ıfur 'e ısn t:ı bulunulmadı. Yar n abah Trabzona hare· ----------·--• 

~~~~·~:~~~. ncz1h bır h:t\a ı- l\CI cd lrcckı r. Trabzon'daki D.P. 
Koraltan kür ııılc 

l\lecl s Ba•kanı RE'f k Kora'Lı!an 
~r~ahram ın Erı:uruır.lu arn hıtJ 
l:ıyle b:ı la\ an konu-mn ında 
ı:rzurum·un ta rıh Lo\ unca de 
'~mtı afı>ılert! kahramanlıkla ı:ıo 
ı.us gerdığını anla•tı E3kt 2.İ) 
retler ndc Erzurumluların pe ı 
.., .. n kıvafettc olcl,ıklarını ııördt• 
'iınU. b~nun c~k ıktıdarın ih 
m. lınden doğdu 1 unu. bu)?ıin Er 
:zurum un ka'kınmı~ oldu~un•• 
\ c parlak b r ıstıı.balc nam•rt 
l:..ulunduğunu belırtti 1946 mu 
<'adcle ını ıkincı kurtulus mile 
CC'lcsi olarak 'a•ıflandırdı ve 
söılcrıni =-,.öyle bıtird : 

cı- tılleti perı~an, hürriyet 
te-.ı ma~nım bırakan ınsanlar bu 
s;un ad lettcn. hlirrıyetten. il .• 
tııattan bahscdi~or ar, ;;urt telı· ı 
hl.ede d yorlar. Bu tün bunlara 1 
'! urk mi !etin n vereceği cevı:p 
2 Mayı a be111 olac .. kur."D 

Ze;iinoglu'nun konu nıası 
Bayındırlık B kanı Kemal Zcv 

tı:o •Ilı, dört )1lhk bayındırlıı<•ı 
ıcraaunı anlaıtı \ enı ıkudarl.ıı 
l50 mılyonluk n:ıfıa buıçe in .ı 
)-.ırım m !yara c:ıkt.ğını, 50 m ı· J 
:-onluk karayolla,·ı tabsis:ıtıı:ıoı 
200 mı )Onu a tığını. be bu}iıit 
•İmanın kmal cdildığıni, be nıı 
ele ınşa.ına ba~ıandığını. e~l:ı 
ıktıdar 27 senede 700 mıh·on k -
loı-at saat ıcmın tıttıı halde 4 
; ılda 800 m !~on kılo\at saıı• 
uımın edıldıi!ıni, 2;) hidroe:ek 
tr k santral nın ın tçına başlan 
(fı ını. f.rzurıım•• c,ı\ ara bağı, 

~· • .n birçok yollarııı ın a halın 
<le olduğunu. 18 bın kö' e su .. e. 
th-ıldiğını, Erzıııı..mcıa on mıh l'n 
lı:k bir rimento fabı· ka ı, b0~ 
mıl;onluk b r rad•o i tııs:ıon .. 
J:urulduğunu. Dnğu Üıt:\ ers ı.~ 
e"I'ın burnda in a cd ecc~ini an· 
latıı. 

.; Polatkan'ın ozlcri 
l\lalıye Bakanı Hasan Polat· 

kan, mııhalefe .n \alan, tez\ r, 
ıfuı·a ile u ,· .. ~tıeını, halb•n .. ı 
Demokrat Partını: musbct e:.e'" 
le.ı karşı ında 14 Mayı zafc~ı 
,,.n 2 l\layıstıı da tekrarlanac.ı 

l!Jnı belırıerek OZP ba !adı. l\lu 
Jıalefet ~efın ın go~ lü' ü 'e but. 
ÇC}i batırdılar rtedlğıni, halb·ı· 
ki müsbct eserlenn oı ada oldu· 

ı.ınu, me:nlcke• 1'1 iktı,,adcn kal 
&:ındığın.. Zırııat B nkası kb~ iti 
ltraıının 300 mıf voııdan 1 m ı . 
var 300 mil;ona yiıkseldığın. 
hububat ısı.h linin bC:!i nı '''Oil 
tondan 14 ml'~on tona çıkıığını. 
Tilrkiyen n dunyada be:ııneı mü:. 
tahsil dc\'let ha' "" gcldiğını 
anlam. Polatkan b,ından onra 
f;rahramar. Erzurum ul:ıra Tiırk 
ordusuna b:ırc. nan o raları il lO 

c u. Bu~un Turk 1)1 du una har· 
C'~ndn patanın k 'Ti \arın fc\ 
ı: nde o.ougunu !\ T• r kanın hır 
\ I lık askerl ~ ardınıının da bır 

. . 

1 
ıhlilatı h~!~~~i!~~~k 
PÇlm bölgeleri olmu tur. Sır( 

ı;,ı zavıyeden bakılacak olur :ı 
Uemokraı Partınin bu \'ilayet
ıode eçlmleri bu defa kaıan

n•ası p:ınice \ e p:ırtilılcrcc ü· 
z:>rınde en çok <lurulnn bir me· 

· ı st>ıe halıne gel mi ur. C.H.P. ge-ı 
<;<'n deue<leki üsturlüğtinU mu
hafaza etmek. Demokrat Parti 
,•e hu defa mu\affakı)eti ele ge· 
ı; ı mek için bütün kuv'\ etiyle 
ça it makbıdır. 

Bu itibarla 2 ~l ayıs seçimle
r ı•de her ıki parıının en çetin 

ı mücadele ıne sahne olacak böl· 
iC de buı·ası olaeakur. 

'.\fenderes'.n bu se}ahatinln 
n ühım olan bir cıheti de: bu 
tıölgede, bilhassa Trabzonda De· 
rr.okrat Parıı içinde hi edilı.r 
cıerecede artmış olıırı huzursu~

ıı..ğıın orıadan kalkıy,:ısını ve !)U 

tinin b r büııin lıalıI'de seç m 
ıere g tıı:r ıni kolavla~tıracak bır 
tedbir Eııyılma ıdır Hakikaırn 
frabzon ıe kiHitı Demokrat p~ı 
ti aday lıste iyle tatmin olunma 
mı ur. fı le kilatır.ca tuıutma
~ :.n. hatt~ tanınmayan birçok 1-

l 
ımler.n lı ıede ver almış olm~

~• bu huzursuzluğun sebebini 

l 
ıe kil ctınekıedir. 'J e kiliitta ha· 
bim olan mutalaa: lı te genel 
r.ıtrkezce hazırlanrra) ıp teşkila-
13 bırakılmı~ ol aydı. biz daha i
ı i· ini 'e ) iizde ~uz .kazanma 
,. nsı olanı cıkarabilirdik mcr-
1.ezindedır. Halbı:kı liste genel 

<'. il. P. ada\larından :n:-rkeıce lavın edıınıis. netlcc
uut Kemal Yetkin de parti içinde fü:e Uıerindc 

,:t!~ tli "ÖrÜ~lcr bclirmi tir. 
Y. Secı·m Kurulunun Ümit cdilebılir k:, ~)endere· 

, ~in gelısı ılc bu ayrı ~orüşler par 

V d
• .... • k 1 tinin menfaatinin icabettiroiğl er ıgı arar ar "ir nokt.'lda birle ecek ve De· 

• .nokrat ••arti ' l'ra-:ıon"da scç:m · 
<Ba ı 1 lncıde) crın nı..t"ce·ıni ker.di lehine "t 

• <'. ll. P. it•\ l~a ı . vırebilecektir. '.\lt.'nd .. res'ın geİi-
~nkara 19 <Husu~ıJ - Esk~-ı ~ı asıl b ... noktn itıbarıyle mu· 

ehır C.H.P. t• ıdare kurulu bı- fıır.ıciır. 
nasının kapı~ında hllı olan ı\dnı.>.,, l\1cndere·in Tr~bzcına 
·~.H P. d~ıma mı.'etın hi~1~- gelıs Lurada kendıni t•;v\ctli 
tındedıro ıbaresını taşı} an d?"'" addeden llalk Partis,ni e!l iı.:ıclC 
z.ın parıl propagandası ı:nahıye· dü urmü tür. Bu sebeple .Halk 
tındc olduğu hakkındakı ıl seç~m Partisi seçım propaganda faal~e 
kurulunun karan Yuk ek Seçım tinı hır kst daha artlırmı ~•·r 
Kurulu tarafından kaldırılmıs- Halk l artı ı il ids.re ,: ~;uıu 
tır. ~lcnd~rt" 'İn ~elışinc blr nazire 

Bro lirler olmalı: ı...tre Inö:'ıü'vü Trıbzona 
Ankara 19 Ulusu ıJ - C.H P. da\ et 2 meğc bııgıi•ı 1:3rar , cr

Malah a ıl ıdare kurulunun • \'a. m H' .• e:ndbi da\'c· edıl:niştir. 
bancı serma~ c . •Hangi ı bu· 
ıunmaz nımct «Demokrat kciv· 
lil \ 'C • ıkın azından• ad'ı 
br 1 ur erden ıkısının uıerınde 
ıföan resımlerı. d.ğer ı~ı ııfi ın 
ıc;er ~ınde re "mh-r bulundu~un 
dan 'e propagand n.t ıt ııdiylc 
da ıtıldı ından ve Zırai l>onatlm 
taı afıııdan okaklııra ,.,. daıre
leı e a ılan afı o Drır.ok,.at Par 
tı prop.ıgando ı mahı r w:lc o -

dugundan bunların tool•nttırıla· 
rak imha edilmesine da!r müra· 
caatı il seçim kurulu yerinde 
sörmü • bu bro.lir \'e afi !erin 
imha edilme::ıini kararlaştırmış· 
tır. Ylıksek Seçim Kuıulu sözü 
geçen afış ve bro Urlcri tetkik 
ctmiıı, bunların propa~anda ma. 
hi;etı ta ımadı!ı hakkında 'ka
rara 'armı~tır. 

, Uçağın enkazının bu'urdu~·ı 
~crı tc::ıbıt ettikten sonr3 cı:.ı 
çıkarma ameliyesi başlıyorı.lu 
kı: i ın bu ı;afha ı gerçekten 
çok giıçtü. BU.> ilk bir h:ı sa~ı
~ et bte•en a tı 5:ımandıra yer· 
lcrıne ~er e;-tırip, huııusı su· 
rette hazırlanmıs tele\ ;z) on 
ka mcra~ı 5,ı_yun a tına ındıri • 
dı. 

Geminin öte yanında milşa· 
hede oda ı da hazırlcı'.'tmı~tı. 

Son ıw'an'arcla bu sahad.ı 
bır adım daha atı'ıırak te'e\·iz
yoııdan jstıfade cr!ılmeğe ba5· 
lanmıstır. Bu!!Ün İngiliz. donan 
ma,ındn dt.niın1 tında çalısan 
te•e,·iz~ on tertibatıy'e müceh· 
hez iki kurtarma gcmisı var
dır. 

Dört ~uz e'li metre derin'i.q" 
kadar musbct netice'er \·er"n 
bu aıet•cr esa itıbııri~le teh
lıke i mıntakıı'arda da'gıç'arın 
gırıııe'erı kin herhangi bir cu· 
gelin bu:unup bu 1unmadığını 

kontrole )aramııktadır. Bun· 

me~ uçağının enkazı bu 
d:ın başka deniıa'tı durumu
nun tcsbitinde, dıı'gıç arın ı
zah arından çok daha i) i im· 
kanlar veren scyır. durumu 
gözle takip gene bu alet.er c 
mümkün o abilmektedir. 

Bu ~eni aletin bır takım mııh 
zur arı da ~ok değı:. llerşrr
den e\ \el ku anı ması gayet 
g.ıçtur. Bundan başka a ınac :;: 
netice suyun berraklığıy'c çok 
~ a:-ından ılgı ı olduğundan ) ı· 
!ın her ayında isteni en şekıı· 
de ku :an1" amamııktadır. 

Geçen ay ıçınde yapı an çı-

eklldc göı lilmü tu 
karma amefüesınde dt 
gilçluklcr!e karşıJıışı'O:, ~ 
kat azmın c inden htÇ r• 
kurtulmayacağı b.r dC 
i.spat olunmuştur. t:ç3t 
şı.işünU gören ba ıkçı 8ııır 
terdik eri birkaç ) üı , 
~er karış karış ar:ııııll1 ~ 
ticede h:ırpten bu ) aıı: 
bu an en fccı uı;. k J;d 
sebebının anlaşı.masır ;)S 
f.,ydalı olacak çol-. fa) 
kaz. ele geçmlmıştır· sıD 

İngiliz ı;ıı 
or. f.t· 

Su altında ~·:ılı an televizyon ka maı asının iri. 'fekn'ıs• en'ın "'ıı·n dekı" > ., " biltiın işi gören, can damarı rolündel.;I tüııler /: 
~~~~~~~--~ ~~~--~----~--~--~~------_____./ .. : 
,.P. halktan ııı~!~e~ inbl;~~:~l·e Yeni <eker fabrı·kasının temelı" madıdır. Çalışacağız. ıı1ıı' Bandırmalı tarafından karşılan· 1 törenle ahldı olacağız arkadaş'ar.• ı; 
dı. Beledı;ı. e balkonundan alkış.! zahlirat a karşıladı Temel atma r ·n· k' b • da 

1 

Bayar \'e refakatiııcl:ı•D 
lar ara ında halka hitap eden töreni !jl•ker ~Ll'keti Genci :\Iı.l· dı:sı ız ·ı enım \'am sızın vatandaş •u sua~i nefsine sor- Kemalpa adan ayrılclt g1 
Cumhurbaşkanı nutuk so;lernck duru Baha Tekaııd'ın bir konu~ ~:~~~~~rfet vıllarında . . m:ılı~ır .. Brn 19.ıO ye nisbet le ra Bursaya kadar olll11 1 ~c' 
tasawuruııda olm:ıdıgını belu·t·ı ma ıjle açıldı. l\liıtcakiben ko· · b d h. . ." dıtıba- kendımı daha emniyete hisse- metrc'lk yo!un de\'8J1lt"'I 
. · 1 ren ura an er geçı ını e sa- d vor mU\' ? n • l '" tıkten sonra ezcümle sunları nuşan I !etme er Bakıını Sıtkı mi .

2 
heretin·z· .,·· ki '· ·um· e\' et e o an ~er kafı'c halinde nı0 ,e 

So) ledı· Yırcalı sözlerme 15 )lllık bir ih. brn ht mu .a b" ı ı .,orme e munasebetler"mde salAh var mı talar'a karşılıınmı la~ a 
a var o mus ır ınsanım Be- :1ır? ·ı·h t k 19"0 d •·ıt " 

•- l\lebusunuz ve kı)meUi mal dcHıııı müreakıp Türk mil 1 k d t ntd;. k' · · · aye ·:ızancım " en hiirat iç"nde geç ''" 
Vckılınız Sıtkı Yırcalı'nın Pet- Jetinin kendi ıktidıırını kendı e· ~.1~?ğ:ın ~n- a b ıı;ı~ızı ya ·ın.en önceye nisbfoıle eksilmiş mict:r. girmişlerdir. fi 
rol Kanunu hakkında dün söy· line aldıktan ılı; yıl gibi kı:.a bir l 

1 
1 

1 
ım çın bo ~ra ba h~ren1.51P· artmı · mıdır? Şimd' sizlere mil B ~ ·noc ledıği nutku upurdıı ı,ıelu-ken ıaman sonra ender milletlere ere en urnn Y u a ı~ uzu- let\·ekili Ce a !Barar. Bursalı sında;~r a~ı;~fıı; ıÖ~~~~ıjıı~i7e 

11\'atanB gazctcsıııde okudum. Bu na ip olur b r inkı af ka)detti· ~~u~~ duym~l~oruın. _f~ııclard.a- Celal Ba) ıır olarak hitap ediyo. ıw 
nutku hepınızin teker teker oku· ğini belirterek başlamış. IJ, P. d 1 ort ~enteğ rnes~ı eb\Tedsın- rum. her \·atanda elini viccla- ~e~<~ıl~~li~~~ri~~ğ~ fab': 
masını tavsı)e ederim. Yalnız nin iktıdnra ı:eçmeden e\Vel e ne ;;ap 1 ımw \C un an nına ko\·arak reyini lütfen iz- r 
bir nokta)a temas etmek i tc· nıenılekctte dört ,eker tabrika· .~~ra n:l~r ya~acağımızı hak- har ets·n. Bğer netice leh!mde açılış töreninde b:ııl ıf 
rim. Kıymet'ı mebu unuıun çok sı varken bu nııktarın şimdi 15 c kı; le ıakdır etmı; \e anlıımı•~ı- cıkar•a beni bahtiyar rtnıiş o- caktır. r,I • 
isabetli noktaı nazarına ı~aret 'Uk eldiğine ısaret etti nız.dır. l\f.emle~etın her .sahada lur~unuz. biz:m ;:illi küçük ya . Mersin limanı 1

'
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ederken Uzunlu \C telaşına işti. 0(.'umhurbaskanın ın ko
0

nu ıııası umıınıt bır !'a,~ın~ıa ha~ııı~e ol tnnberi rıı"llete va~·fı nefc; ctmic h.ııırlıktarı :ı.lt 
rak ctmediğımı be ırtmek iste· Alkıslar ara ında ktır .. ill e "C" duğunun aksını kımse ıddıa e- kinı~elerin en bli\•tik saadeti miİ 1'1ersh. 19 (A,\) - pıU 
rim.• len Cumhurbaşkanı da bır ko· demez.• let:rıin refah•nı görıneklir. S•z- manının 25 nısanda rs rııl 

Ba)ar miıteııkiben Petrol Ka- nu ma }aptı. Cumhurbaçkanı müteakiben. ler ha1':nıhet'n ne cılcluı,:unu ve ian temel atma rnera~~d. 
nununun memlekete sağll\ aca· nu nıa yaptı ve mem'.ekellcki ik Turkıyenin :-.' ATO'ya girmekle rc,'in kuvve• \(' lnıdretin"n ma· lık:nrı de\·am etoıclt _,ıı' 
ğı fa~·aaları belirttikten ~onra tısadi kalkınma i'e gelisme'eri \·atan \'e insanlık söıüııün mu· na.sını 'Pkinen bil"n insanlar- bin metre karelık bır ı,t' 
Balıke~irli bir cloktonın söz.eri· tebaruz ettirdi. hafazası için bugün azimli bir ı;ınız. Siz n aıfdık baqnda ku'- celi gUndUzlıi ça'ışıllll: 1 
ni de i aPet ederek Petrol Ka· Kem;ı lpasa'<l ;ı ir:ıdeye malık \'e ~öz cah"bi o!- lanaca~ınız re) E'ı in bü\ iik kır ,\mik 0\3sının ı~ıa .' > 
nununun tenkıdı için en isabet. Ba) ar 'e refakatindckıler su. duğuna ı.areıle şöyle de\'am et mr•i olacaktır. Ben yakinen c- ihale ecJı J ıl• / 
sız ~;olun Bahkcsır olduğuııı.. surluk'tan ka abalık biı· kafile ıniştir: nı·n·m ki s·ı reyler:nizi mrm- Antaı..:a. 19 ( '\) ı: s 
sci) ledi. halinde hareketle aat 17.30 da •- Bıltçem·z mU\Szenel' bir ıeke"n hayrına kullanarak ır 1. O\ asının ıs':ıhı ıkiııcı .11, t 

Susurluk'ta Kenıalpaşa"ya 'ardılar. Ba) ar hııle ge"mi~. yollanmı:ra. maa- Eğ b caatı 6.360.000 iraY 
1 ııs· 

Ba)ar \C refııkntindekiler öğ· burada da halk, Öğrenci'er ve iz dfinı:1e. nıil'etin cıhhat ne. or- ' eı· en ° reylerden BUT a: mı~ \C nııiteahhıt ı c 11 

leden sonra Bandırma'dan bü~ ilk cilcr tarafından teıahüralla kar· dumuza mühim paralar tah ·s ce·a R:ı} ar olarak hi<cemi alır tır. İş üç enede tıını~r~ 
tezafıürat arasında a}rı 1dılar \e ı;ılan.:ı. Beledı\·e binası ba'ko- imkanı clrle cdilnıl~tir. ?tlem1e- sam ba\at mm en bu)tlk saa- Kara u. Muratpaşa. ı\ 1 ı; ! 
yüz kadar otomobi'den mlirek· nundan ha'ka hitap'a, sık sık al- ke•in gel•ri yUkseım: :ir. Sim!!= deıini ya~amış bulunacağım Ye larıyle Ası Nehrinı:ı s ~ ~ 
kep bir kafi e halinde saat J6 do kışlarla keı.ı!en bir konuşma ben \'atandaşlıırımı kendi ne- bu mazhariyetten bahtiyar ola- tıgı tıışkın"ar taınafllC r.ıt 
Susurlu~a \ardılar. Fabrikanın 'apmıştır. Baynr bu konuşma· risleri} 'e mııha.ebeye davet e- cağım. Tekrar ediyorum. bizim cektir. Hu ıslah ,.e ı.u ot 
ın a edilecel'ıi saha~a \'arıldığı sında ezcUm!c ~unları söyle· dıyonım. 1950 bir geçit senesi- gib" küçiik yaşından millete nin conıında 110 bJ., tı1 
zaman Balıke ır. Bur a \'e Canak mistır: dir. Her \ aıandas düşilnmeli- gayet munbit, muıı1!"'celı 
kale'den ı:elen \alandaş'ardan a- Sıze bundan sonraki me- dır. Bu memlekette hürriyet ıı·znıet kend"s"ne vazife edin- raal sahası elde edı c oJl 
mürekkep bınleıce ki~ilik biı s.ıını hakkında cHi Linduk!c:imı 1!'150 den onr:ı za' ıfl~mış mı- mi n anların zevki mane'i a 110 bın dek:ır araz:ı ı\t1 
topuluk Cumhurba.kanını te· ~o.> cmrk lazım :::elır. Fak.~ bı· d.r. kuvve:lenm:~ midır? Her hadadır. \'e o da sıılerin iıi-1 ra dagıtı ncaktır • 



~-.!-ft·~~~~,A-nk-~ra-,~-ki~~~~a~c~~a~ı~ ~~~~c~ası1 Gk~oot~tt~e~ 
S'tiııı ser veı•ici. iıôdiseler .Ankette karma ;" ~ . Beğenilmedi 

,_ 

h ı:ıınu Yakı 'k lı"sfe galt"p I rnası 1 inddel l den gidi)or. çuruml r ıc.sıs eden l;end "dır ı nıa ı ba ka tUrlu mumkun ol· <Jla.;ı ı lnelıfel 
~it. il ~ itinde aştı ·ça mııcadele klnSl)or: önümfizdekt ler~en rn. dı~ek'erden bahsetti- Halkımız \e kö~H.ımuz borca Demo rat p ı·ti kurulduk• 11 maıdı P•rl6r"er e deum ı propaga-ıdı 
tQ ~ de\ re • bunun son derece)i bulma ı bt'klenebllır... (Başı 1 incide) ğınız.ı. ) enı bır hayata kavuşmak boğulmuştur. Bunun neticesi pa sonra ciahi bu böl el eri tiırlu Iktı adı emnh et neden )ok· 'a~ ın arı 'apnıaktııdır. ~imd:Iiic 
~l 1İlıarı8 t:ın hararl'Ui, ıniicadeleli geçme i pt'k tabıirlir. \"e tabmin'ere sık sık tesadüf h~ u~u.ndakı ~a ret nızı ı!ade et ha ılık a mış yurümıi-tür. Bır hadı-e ,e •ehd t erın dokuıaca., mu~"' BUtUn b; mı! et topra.,,ı. merkezde bU\ük çapta a~ı hna 
~~'e ııc ~!antııar \apılmao:ma, tenkid cdid nutuklar edı'mektedır. tı.lnızı, h:ılır ıyoru'lt kaz.anır ak Uç ar!edıyor \e bun· ~ı korku ılc nasıl trreddut 1• na \e ıstıhsa'.ne sarı mı ı~ ,e top antı arı upı mamakta pır 
t~ ı ' etııı k ı~ı cdılemeı. Pakat bunu )aparken i.ılçıılu De\let merkezinde hangi par- . Bu rne)nnd:ı, h~tırl:ı)ııbı'dıkle 'arı j'i~oruz.. Hulasa: Aman batı- ı çınde t retuğ nı hap m z. h • j tih al hacmını her ahada '.ırl· tı er dıı.ha z \&dr k,,, H' kau-
--11 e d.., so~ı' !frata gilmt'mek gerekir. Yatanda lara dii en tinın daha şanslı oldJğunu t h· :ııı:dım. b~r ıkı mısa' \erc)ım: )Oruz:. lı tıı tarız. Do~u cmni}c>ti denı en l tırnıı:ıktaılır. Dı•tan daiıı r k. ıaı dıı f· ıı H" go.termekted•~· 
it ~qf.ore ree~ıı_enleri ı;ukiınetle dinlemek, 'kdanının hıık- minı o arak anla) abı 'llek ıçın , ~"ımurı.:n ton ur :ın ba ka )Cr A) rıca ) abaııcı eı ma~ e ka he) ulan n bu al arda , a•anda< )rnın kalkınmasına ,şmak ,ç,n er Henıc'1 hrn~un hır b cak 
~ flııa]( ~.ını kullanmaktır. Seçim m!ina ebctı)le hirli- üç gün şehrııımin muhte ıf '"C'mt eıde altmış ıra cıvaıın,hı olma/ nunu ıle petı·ol kanunu dıı. biı "t'dıınına ) Jhıru telk n et ~ 1 \llktı)le en k ıçuk bıı llııı dı ~J~ H;. KO\de paıt. e n •l\hl top· 
tftrta ilerde b ıç hı~ \C(hile mazur goruleınez. Hakiki de. erınden ge ışıgiızel \Üzer eç· ına rağmen Erzurumda 90. 100 altın maden· g b • le•ılmek b dehe n derece i ciim•rn 7.ee ternmen'er bt.gun b.ı~.ık b"ı· !ııntıları rnku bu'maktad ı B11 b oyıc hır §t'Y oıanı:ız; herkC>s ltıdalinl muhafııza men'e temasa gcçt:ın. Bıh ece ır:ı o ~uğundan. hatta bu fı,>at· ıenmektrdır. ·Kap tü'a ,>onları malumdu.Şakı b r türlu. gar-1 trhalı;k zo te 11 ektedırleı 'ıo,· fa:ı ı,>N, rçını gıinu ';ık ac.ık-
~ ~~il o nııntakada ~ iızde hesabı) le t;ıh a dahı bulunamadt~ından. ko· ıat'\c eılller mC>ınlt'ketl ~a t•lar bı bıı~kıı lilr'U tehdı alt nda .s.ı ıKtısadı ha,> alta bız:ıat ıtım:ı ı I ça k.ız mer .. e1 erıne ntı . . et· 
•ırıtleııı ,,~a,~et.eJerde okuduğumuz bazı haberlt'r bu bakını· mini olarak eçmen l'rın nabı.ı- ~un arınızın ~e blhuk baş hav- teıanell'ri ıl~ \atan ufuklaıın: bulunduran, kend partı iı>den ve emnbet demek olan .ı"ııı mektedı,. X ha et •e ımr bir 
~ te llıeıı ıcıdır. GelMı haberlere göre Kl'lkıt'te auı iJd nı \ ok'amak fırcatını eldc r•ın ş unlarınızın ı~Uh ~k. pıvasa'ar_ı· ;ınlatmak, vıcdnnl:ıı a deh,et sa olm .) an'arı , atıın haınl. mc\ cu e\ J) c.:.ının bu <'ercce , uk c· • h~fta kn a ,ehıı merkrzınde bil· 
l~~tııı•, b Up ot n utanclaşlar arasında bir lokaneıda ka\· odum " tahmini 0 arak b:ııı 1 n.~ ~agon ıııl~k 'uıund.en b~r ıı •eı mek, efkarı ıe 'ı, etmek olmadı~ı ha dl' nazari mu ha e me mı, krndıslnce emn Jet ız· ı) uk çapta toplantı ar ': pı acaıtı 
~d t,ı kapıUnlardan bıri fazla sinirlf"nt'rek )anındaki is- ı raknm <1r ortaya çıktı. turu St'\ kedılemedıl!ı ıçın bu· ıçın. her frrsaıt ;?an:met b l'rek frtı dahı \atana ihanet telakkı 1 lıktır" Bu mPHUda mu emaclı- partı erın e m program arın-
t ~ s. hu ıg, gibi kt'ndı inın aksı fıkirde olanın kafa ına . Her ) uz seçmenin 20 000 kişi· ) uk zarar ara u!;ı aıiığınızdnn "• h_ç bır ga~·rt'tı e" "rgenıenıekte- eden ı)a ı raktplerlni )Oket· 1 ) en tekı 81 ladığı soı. mi etın dan anlaşılmaktarlır 
'il\~ OktıJıın~dam bir beyin lrnnanıası netırl'sinılr öl mü ••. 1 'ı tem i <'ltiğinı he ap rclersek tii)et edı)ordunuz. Dılek olar ık dırlrr HUrm et e den gıdıyor. ınrk içın tür'ıi teı tipler ıcal eden borç içınde 0 duğudur. Borc.ııı Gıı e unda eçım erın ço · he· 
~ 

1
a. Sha i a te.-ç ıır du\"nıamıık kabı! nıiılir? •• Rir dP.fa eçım hakkında 100/20 000 ne· da, daha b_ırcoklıırı arasıııda, Er \alan elden g dıyor, aman ha- ankı krnclısı dC'ğı) de başku~ı- lıır ıkraz Ye ıslıkraz muamele 1 ~et'an'ı geçe<ef:ı ,ımdıdcn n"lır 

~ 0ıııkka 1 ınunaka~a )en degıldir. ani en nıünıık:ı•a· tit'e ni. \anı a ağı } ukarı bır zurum - Ispır - Rıı:e yo unun ~:ııyoruz. kap.hil~ yonları iade 1 dır. 1946 sef,;ınılerinı m Ilı hır oldu unu bunun e ının da ı'makt.:ıdır Her ikı ııarlinin. 
l ~~r. lter~~llkJ~: kar~ılıklı sa)gı hatası ıçındr. :upılma 1 !ık r ediıımi o'aca~ız. )B?ı ma ı '".~ Tortu~1'<la bir ba- E'h Jer. memleketi altılar .. j t<', faC>ia haline ~etıren, Ji ırr \et krrdı)C da)an:lığını bı m , 0 : 

1 

buııunden hıı ıınıın fa& ı)rlı bu-
t~ r. tıcC' s S?\lenilcnle ri sukünt'tle ılınleınt'kle mu. E\\ e a muhte'ıf Bııkanlık'ar- ra.ı ın a ı e muhıtın ucuz e· if rat'ı b r muhalefet n "çini dök <le\ rine ~ıri'irken dııhı an· Bılmediğı daha mu hını bır •C-\ nıın rn ı-oçık de ılınır. 
~I 51n;rıe:nıbıı ı.ozlC>ri hrğe nnıi.) orsa çrkılıp gidebilir. da çalı an memurlara göruş· ektrı,!!e 'ka\'ıışturulması ba ta ı ... ~ ıi. nefret \e ih• ra ın icinde ko~, enlrkent g bi nıce facialar , 11 r,,a 0 da cı ına'e , e kredı· D r ıçın 2 ma\ ı erinl"eri 

1 'ıı do 
111 

ek, helr bu gı b! hııdı <'le re sebcp olmak him Buna göre } üz memurdan ı:C'li) ordu. E~ki halke\'f binasın· b"riktird•ği ne \arsa orta) a koy la , alanda~·aıı inim inım ınle· nııı ıktısııdı faali) e
0

t1crdckı mu- bu. uk bır ehemmi\ rt t;ı ımak· 
iti !ınıın degildir. '"' 47 ~ı karma)a % 33 ü De· dn bun'arı tızıın uzun konu mı duğu bugun rtde. ık dara kar- ten bu zatın b41 h,cUığı ıç l'mrı cıze\I rolUdur. Bankal.ırın me\· tadır Zira bır Yand n propa· 
r.:;-1 cıe ho~11 llıf'r inde nutkunu Ö.)lefli i sırada çıkan hadi- ınokrat Partiye, co 16 1 c. 11. I tuk ve görmii tiık ki. bi haca şı tC\c h edı en tenk nleri değ"), yet ne ıı ,,•, i"l·tek? A<·aha ıç em· cudı~etı, borç Hınıe mııame e· S:?nda faa ı)et ıle uğra ılırktn 
•. h~ 1._ngortııernt'1~ Ci.ı) le hareket edecek , etdt' c 11 ı• P. ) e, 2 si C. l\t. P. , e ov , e- Erzurum en kı a mesafedt'n de- uğradığımız taarruz \'e ıftırala n.) et meıh.ıııı.ınoan kenr.! de' - ı ıııne de'ilet eder. Bundan da dığer yand.rn da pa"lı ıı:ındtı 
~-•et 1 "' ını · J • • • • • b ıı ö b · h °' tcek n s117.Jerinl sUk unetıc takip t'dıp ,arın bwıla. ret·C>k. CO 2 si de o~ unu kullan· nıze af' a~ acak ve adetA Eı7~ı- rı .. b \lece hiıllha etmek miim- ~-ıııdeı-ı ha \ı rt;.mır! , e b·ı r,. prk ı:ıbıı olıırak borçlanmalar , e 

1 

~-.go.ter~ı . ı lı lif. ı ı on eme 
~ 1llıdire ~evaplıırı dınlemeğe hazırlanmak <'~ dı:!nı , 01• ma,acaktır. rumu; bu unduğu co :rafı bOl· kundur .. nı.n ~alnıl ı.cıııh ,ah ııı ..sıı~- borçlular meydana gelır. Kendı· gıbı ıkıncı bır gaı e ı e karşı a ıl-
~ ~:kı gtinı adar hep nıuha lef et li ılrri konuşmuştur. Ön!i- Yeni chır mıntıık&sında tr· geden ka dırarak, denize yak"a>- 1 Görünii) or ki bunlardan ba5. lııdı ı fktı·ı •r u•nı)f'tınl m kıı· &illin ıktı adı fıkır erının en t • mı-tır. 
~ tev~pı"rde iktidar partisi başkanı söz alarak aten. mas ettı~ım yUı seçmenden '1> tırat'ak o'an Rize yolunun y:ı- ka söyli)et'ekleri de ka'ma:n ,. tC>dı,>or? ile· •e• air t.;,afa 1, pik misalı. durt mıa\ona \aka· B r defa ~ok":ımaları miltea· 

8 ''tden :ınkdırıı;a~;ır. Rıı eeupların 'lersındeki gıbi 63 ii D P. ye. r;, 14 ü karm:n a rı ması hunun yanında Tortum tır. Tekrar tekrar çalınan gra libdat 'e muti ıli.ı~C'l ıdare5ınln şan bankalar nıe\d;.atın.~ art 

1 

kıp Ke ap 'r Rulant'ak ı \'e ,.. 
'4tıa ~llll rı~o tt'sırlı olacağı muhakkaktır. c 21 i c. 11 P. Je ,... 2 i C. ~I. Selale inden elektrik enerjisi i· mofon pliık'arı ~ibi ayni tera- .' m ı erı te.ı! :'rı,1 0 r.ıı bu zJ!'n ma ından \e bu artm netıce n rınde .ba.go&teren ıhtılaf ar her 
~llıııcad~; anın )irmlsidir. Serimden uç gün e\\'el htr p. ~e oy verecektir. ı:~n. fa,>da anmak. menuu, e~~r neler n tekerrüriinc şahit ol- bugiin m·ıh~ rl"t lıde'"İ o'ar.k de banka'arııı kredı faalı)ctle· ıl<ı ılçl' ıdaı~ kunı unuc işten 

llıt~ ~~klı e)e son \'erıldigine gôre propaganda için onfi- ı Ulu ve civarında tesadl"f t- tııbır caıı e, adPta buranın mı'- makteyız.. en tehJ,,..• ı t. !ı.ıklrcr ) .. pmak rının de pC>k tabıı olarak 0 nı • ı elçektııı mt'•I) le net c~ enm ş. 
t~tddise.e~~n kalını tır. Bu deui fikOneı içinde geçir- tiğim c;. 13 karma) a. <"'. 34 \ ~ li bır arzu.s.~ı h~'ıne ~e'miştir. • '!aı..aıl't nıuha"~f'rdıı·· uıere me.nıt!!-.f'~ı bıı lıa•ı,• n lı:r bNte 1,'<>ğ&lma:ııııdan hal ıflaııma dııha en<' Gore e ılçe ılare ku-

t, llle)dan \ennt:mek hepımize duşen en bıı)uk P .. ye '1. 44 ü C'. H. P. ye, % 8 1 f,uı.r.~ c re\:ıp SC>çın! .kanunu?un St"~ ın fa~- 1ı a ıjola .. n.ı·t < )8' cmn ,etin sındandır nı u hakkında da a}n muamt'ö! 
c. J\! 1'. )e oy verecek, ... 1 1 195~ ~enesı~ııı ekim ayında bu ı 1 ~rtler. ıç.n tayın rtt ~ı 28 ~ı- ç?k oı_e ınde, belkı_ de tehl~kt''i Ne istı)or.ar? Memleket zira· ' pı dı~ı~darı. b ıhran b r kat 

Enis Tahsin TIL de o~unıı ku' anmaka"acaktır. rada sızlere hı.taben ya~tı~ım ko ~an tarıhıne kadaT e\ahatım bır musıımaha ıe kıl eder. F Iha alinı de tek'em \elım mı"' 7.ira. daha gcnı lemıc;t_ır lht, Mın ba• 
h • • ~------------------.! Yenimaha•Je mıntıkası daha nuşınama H_a .k Partlc;ının Ge· rieam edeceklır. Ru e~nada hır k ka bu memlekette 1916 eç m al Banka ı kredı erıni kendı za· lıca . rbebi, e kı ı başkanı ve 
~tQhU' • İ k ?ivade rnrmur muhiti 0,duğu i· nel ~ekreterı Istanbu'dan cevap 1 çok şeh•r ,.e ka-aba"arımıza uıt ııının hc~J°" :.c sorulm:ı~rnı i:s· manlarında olduğu z bi, 200 :mo,-~nıdw l'. ~ı P. ı.tesınde mu,ta· 
t 4.1., s enderun ve çın memur oıma\'an '\"ÜZ seç· \erınış \"e bu cevabında ·~eçim ra,>ıp konu malıır yapaca~ım te~en er i>tH çok•ur l.amanınd:ı mı).> on .ırada mı lll alım" Efrr kıl dar o an Fahrı F:kmt"kçl ve 

I me~ e goruştüm. "orada durum esnasında pek ~o~ 'nııtler ed_Pn ~ir tara.rı~n program H pren- ı~ın adale e. te .cii edılmcnıış c-J. onları nmak aılaıı oı, ıı;e, bu bı· t~rafta~ ar.ınıı~ adar Jıcte~i lize,-

t k 
su idi: • OC>mokrat Pn:t!, ıkt!dara ~e<"ın· plC>rlm z.ın. garc ,.e hedrfımı. ma ının nı. ı ha~ .. tımız.da _b:i)ilk zım. kıirımız de-'ıldır. rınde ı en urd!.lk erı mu:a'h-

~ y 'd k t % 17 ı karma\'a, ~ 21 D P. rf'. bıı \aatlerını )erme grtırme- z n neler. o du~unı~ \'e neler I b~r ı,:aflrl \e tt•h •b lrşı;ı ettı· Yınr onların fikır eı ınp ~ore 

1 

lar o .m.ust.ur. Bo)lec«'. Fa.hrı E!c-
"4. a a on uş U ye, t"'. 52 C. lJ, P. )e ov verrr!'k. mış, getire~ı~.eceğini. ~e. ,.,_ :ı· )'apmak tedl~ımlz anlatma2a (:ınc buı:!.ln nııl.ı inananlar d:ı mcm'ekct bugiın kaz:ındı~ından mekçının ıçtıfa 1 ı \l' uç ı çe ıdr 

• (B . Yenlmalıallede 100 seçmendc:ı mıştır' demı-tı Bu sö• crın ık· çal aeağım. D•ğer taı aft:ııı da, pek çoktur. daha çok arfedıyormu . halbuki re kuru una ı en elçe ·tırı me-
dı e ~1 l incıde) . •On'ann kararla;ına göre ya o~unu ku"anmavacak yok. · ' ı tidara ge'dığimızdenbcri __ dahıı !~ç ıııııhnlefeıin bu!·ada. ,:ı) dığını. Hu. ün :neınıekeıı.mızde me'. hakikat tam ak inedir Kazand - ı si}·~ ııçı:an ged ık gun ~eçtı ç& 

c de 5000 H.~ ılç!' bı· ı b:ıncı SCTma~ e gelıp. bız m ıop Yrnidoğan A ltındıı~ı n· ks buçuk ay geçmeden SO\ 'en mı bir kı nıı haha elım 'e ~eni cut oııın ıç emnı~ etı, bızıııt ken ğından daha az ~ emcktt-, banka· ge!1" emı tır. 
aş 1 d kışlık b r ka rağ mııda z r< at )apacak. Bu- pı mmlaka 1'ndak· 100 'seç~erı: I ulduğuna dikkat etmenizi. S'>n· iftit' 'arını red w inr~ı- edecr· di Hcdanınızda bulal'aksını" Hu •ardaln me\dunt bu urelle dur- lkinci me-e e. Denıokr;t Pır-

b r : Cc~ hanlı fara gun ~abant'ı sermın e) ı işlete-, den r;, 5 1 karma'~ 8 ~ 38 i D ıra d<1 huglin lh lt'nenlndc. bir ~·m.Hakaret mııba') ercir red· lmmetten, karakoldan 'e zuliım· madan artmakta<iır. ti 'i..,te ının umumı\'ttlt partl 
,} leıcıhu konu ma yaptı. cek toprağım ı J oktt:r. p , e r• 48 1 C • 11 ~ ve ,.. taraftan ) ıne Hat C' inizı y.-ri· clolunıır. Sayt't bü iin bu konuc den korkunuı )oktur. A n ış iz· Başka bir teııkıdı de. sernıa· çrHe eı ınden b r kı~mını da ci-

•ıı e tat a u .ur .. n:ın 1 lktıdara "eltnce, ~~1 r \"ergis" 1 i 1 C ; 1 p \C oyunu ~err~ek ne getirmediniz, di~er taraftan. malarıındıı. ert avı ah leeek .ık me' l'•ll değilclır. P.mııı) et 'e \'e ~ atırımlarındo çok :.iıı·ııtlı 1 ne :ılan ve çoğu taraf•ız ola'l ,,·r 
ler e ~e de ugra\ ıırak nın usu • .kanununu ıslah edece- ,... 1 de ~' ~n·u kullnnmay;ıca'·· faı.'a ça:ı ı~ or, fazla iş çı!-:.ırı· I ~C\ !er oluı sıı. bunların !!Ördu~u a ~ ı kunetlerımıı. bır La:· gıtmenm. harcımızı çok a~an 1 küt e tarafından beğeni memiş 
kaıııct onu •u. İskrn- ğız.. • tı"r. • " vorsunuz teranC>leriv'e mııknye-J miiz lıııkarPtler n red Ye iade )ik \asıtası olmaktan çıkarıık bu ı~ıere gır.ışmcmiı. he ap•ız \e 1 o rna,ıdır. Geçen deHeden mi'· 

n lııon~n:e )?hına de. Tıcaret adaml~rının evıe-r·n·n lli ar mıntıkasında durum e etm_7nizi. rica ede~im. Bih ·c· mana ına almmasını 1s~i':_ham gun ~ atanda~ın hak \"e ?urm et lölçüsüı. i ler .\"apmamızmıs Bunu ı ·et\ekıll<'rı.nin. hep"İ arnM bıı 
!'ada., run e geldıt:ı aranıp. kendılerıne ez yet edi'· öyledir· ce butun sCi)'cnen'enn ne ka· ederım. ~!emlekete kap tu!Ds- lerıııı koru) an mues~ır bır n11.am hangi de\'lrlere \C ö çillere gore deHrde ı tt' erde ,>er alm ~ 
ka 1 • ~~e gergın bir me~ınin ale.> hın deyiz. • 100 ı.~çmcn t'" 9 u karma,·a dar samimı,> etlen ari oldu~ı.ınu \onlar• "ellrml'k. mem'eket top unı;uru halinde Yaz.ife ~ö.nıe~- ·O) lu) orlar? Çok, bır kemi\ et bu1unuyor. Yok amıı arda ka) • 

takını. Yakalarına , F krim ıcc aeJır \Crgösi ce- 3 47 si D p ,." C" 31 1 C H kola~ca anlayacaksınız. raklarını dönüm dönüm l'Cneb" ledır. ıfade eder. Bugunku dide. çok, beden doktor A ı Nat'i Duvduk 
t1cr ıs IOOO kadar zaları hır defa.> a mahsus ola- p Y<' ... 10 · · C ~f P \'e 

0
: Sıra ı ge mi kt'n Halk Parlbi .> c ~atmak ,!!ihi vatana ihanc• Hı ~ uolilika pek çok demek kl\!ı df'ğı1clır ı gene' merkezt'e- gene bııradarı 

il n re'nd<'kı do\ızlcr- rak affcd mel d"T.• \•eret'ek ",.. 3 'h 0~, k~ll~n;,,a. ~ Gene Sekreterlnın o beyanatın iftiraların n b r , }aci tf"nk"n Dış pol.ıtıkada emnı~etsızlı"e ;.;u \C)a bu i,in nıçın çok oldu- ::ostcrilmiş. partiden ayrılan \· 
-l'a an~cce ı ) olun i_ki İnönu petrol kanununa te- caktır ' " • ~ a daki diğer bir iRi noktaya da çerçevesi ıçerh•nde nıiıtarna o- ::elınce. menıleketimızın bu -on j!u elbette bır hesaba ı tınad et· ı ri! Hikmet Panıukoğ unun :li'" ·• 

~ l'ı danbı t~ .. Bu do\'lı· ma :a dedi ki: Ha~amönU Cebeci mıntak • tema ede) im \'e y.ne Erıunım lıınabilmesıne mkan yok•ur. enelerd• ıarihtc mı~li göı·u.me mek IA7.ım ;C>lır. Bunu sö' 'hen· ne de il ha kanı Abdu' ah h· 
e dı&?8 erı ılk defa mı • lktıdar, 'ades·nı tamam- ında , azi,·et ·dıı'!e böl e'e e :a da C!'\ ııp VC>re) ım. 1\Tuhterem efkarı mnıııni} em iz mıs deı>ecede kun et ı dostluklar inden, efkArı umumı~ e)ı tem ir 1 men ı:etın'mi tır. D P 'ı er ·~-

r ıııı .. tın \~ya Ekmek !arken bu kanunları ı:-ı· za a ba b k b; rfı r. 1 :Matbuat baskı a'tındadır dl- milsaade buyursun ki. verg'°'CT· \ e ıttıfaklaı· kurmu~, itıbar sağ· etnıe!:ıni istemek hakkımızdır. 
1 
tcde dl'~ı ik'ik yapmak arzu f'I· 

a tkt l:lbi ıba·ı kartı. seçme giden bT : t" Rm :ş ?. r~" ~~ f0~a~ \Ordu. Ha'buki biz iktidara ge•- de zıılmü. vatanfi:ı.;Jara zıı'mü lamıs olması nıı emnıyetsJzJiJ;;. Yapı an ıs erden hanıı ini ~ap·ı rnelerıııe ra~men buna çe~ tli 
r. 'trz· , iktıdar bu a •ır taahhlıt erle mı :~s :r~lt> ~~pa~~~~ ,..,' ; sis D p dığimiz zaman gazete'eri tilr"ü t'Ç•ı_ıılerdr zıılnııi yapanlar k ~ Ur? Sız Erzuruııılular, buı:ada, mı}Bl'ıtkmı5ız, hangı ını ~apma. ebep ere mu\•affıık o. am d 1-.· 
• n İ ı.n.~e çoğunluk I t'tı ba~la}amaz. '"' 13 · .. C H p ·e <"' 4 U ka) ıt arla bağa) an b.r matbu· lcrdır, anlatalım Dı t'mniyetı .. erhaddesınız .. Mem'l•ket muda· mamalı fmişız? Tasrih elsin !arını mı 'etveltı 'ertnın Ya 

e b r konu bu asabi ha Va anda Jar•rn, part"zan "daTc ~ e, (' 111 ~ : / ' ki" ot kanunu \"ardı. Biz onu il)!a mizi prr ~an ed•p mem'eket"nıı faa ında tek ba ına kalmanın ne Görlı) or unuz ki n ııhterem hrpımiz 'ie~ ıı hic birtmıı. d ., ,. 
b.,tt~ oru nıa yapmak ha tahğını da teda\'f etmek a· e B~ · ~e ..;0~ e";Y ~ ~ece 2~~ etmiştık. A) rıca matbuat uçla- zı tek ba~ına ortada b rakan ar demek olduğunu pek i) ı bilırsi· \ atanda•larını. lkti·at bah.sınde ara arındı özbirlif ettıklerıni 
s r. 'i \da da Erıin'- umdır. Bunu biz tedıvi edece ka ~~ ~ 2~5 i C ç~ ~ e~ i94 ~ rının me,·kuflu o'arak muhake· kimlet'd•r. anlaıalım 'temle ket nız 1950 de Turkı~ e tek ba ına ilerı ,ırül'n fikirler. bu mem· ıh emektedir er. 

t ancı/ hna \:ardı lL \a anda ~ a i k aat as· D r Pa,a, 47 c · r ~e, • me edı lll<' ı hükmünü de kal· ık•ı ad\a ını b"r orta ç ~ •k- kalmı bir de\lcttı. O zaman, ıeketi uzun ~·ıJ!ar ataletr nıah Bu durum karşı~ında aday'aı: 
• ea ında P. 1 ler n te· n ığınd n do ayı ,ziyet releme· , ~recei~~ ~ı · · e <ıy 

1 
d!rm~l..ik. tı-arl.~ atı te\ iH-ınde mıh lam ş Turkı~ e'nııı hudutlarının kabili kfım etmış olan a) nı pejmurde ara,ında te ki"atın arzu una u~ u 

'r deruna \.t.: .8 t. arr; ecC' t r. Bu uııJette kaırna 'i.ste ~eh- Yı e o b :ı ııatı d.. Demok· olanl~r 'k'ml,.~d·r • .au'at:ı ım Ka ı!ıııclnf::ıa olup olmadıt:ı .\rnerıka ı fıkir kırıntı arıdır. Bunca lec· , rak deği ık ık }apı mda mu· 
t 11 nı C Ii g rd. lnonu lktıdar pnrl ine mensup '"a- rinııulr daha şan lı göru nıekte· rat Parti ıktıdarındanberl mall· p tüla rnnlar ne demekıir. ıın- c.enclkıırnıa~ 'Saş'Kanı litrıılın· rübe erden ,e Demokrat P.lrtı rnffak olıınamad gı. hdta haıı 

ctı:ınış.' .P. bayrakla- tandaş, kanunli tu hakımh·et k ~ dır. Fak .. t kaza \'e kli) ·erdeki 'enın ~urumu o derere f~na'a • lat~l nı. d. n bır mecmuada mun.nka a iktıdaı ının dort ent'•ın~rn wı- !lçelt-rde ~o~ ama ar n bı~er o-
l'(J , 0, 

200 kadar \a· ıanmın caktır. Bu hali a an'a. O)ların dağı'ma 1 bu şansı de· tı k_ı, Uzrrın1e karan ık bır per- . ::'\ıhay~.' bııgllnkü ahıe hür- ne\zuu olarak ele alını)ordu. re kndar 1 tıfade etıncnıışlerd.r. up b ttı ha ındc geçtığını i i'.I'! 
Cadde ~u: ~skend :u· vazgC>çeceklerdır, Yeni ikt darc"a l!ıştirıp dl'!ğı~tirnmereği henüz de ındı. Ay ık ha ılat tutar'a~ me~ rnudde !erin n d:ıha dü.n Bul arlar hu~.ıt anınızda h ~~ı- 1 Feliket or.adadır kı t'eer tckr;ır rtmC'ktedıı er. Bu )uıden pu~ı

ı nd ~~ 'l;C Ataturk muna ebet'er kardeşçe o'acak· b d ğ d r 1\laamafıh şehr"mi her ay ne ıedılmez oldu denı· •den eb rrek kııckır \'akııı hır ııeler çıkarabı ı,>orlardı. Rugun 

1 

ıktıdara getırler•c l!ene a~nı kı- n.n c,ki kurucu arı da dahı'. 
ben 2~ 1 .ınıtin~ sa- tır. C'HP iktidara ge ınce. par'i e 

1 

1 e 
1

1 \; !ere g re k~zıı i)ordu Vergı top'a\amadığımı· 1 mazide. fikir \"e dii ünceler"\ le. hudutlarımıza ko a,· kolay kem ır ı tıkamette yurU\eeek er. bu genis b r partılı ~ruou m· pl\·e· 
l on:ı bın kıc:ı dol. !er aıa ındakı münasebet erde ıe ~: e.~ 18

d ervr kö\•':rde D 1, ll. hasılııt )apamadı~ımızı -anı-1 craat \e t:ııbikat ile ne keclar ı.nzle bııkabılPc·ek htç bır kim,e ıiın bu t rrleı: )Ok etmek ~olu- killerine karı ku ku'l bi. ta\tr 
erek 1: labıtıının açtığı eçm· ı unutacaktır. CHP emnı rn~ı ez rın .~r{'l k.t d · ')\Ot" ardı. Bugün o percleyi açı· et-kil \I' "pt"dai b r i~tibdat hey )Oktur. Onların deHınde 5,ma. na g deceklC>rdir t kınını tır Bu ha:ı Demokrat 

~ ·~<lı: ursu~ e geldi \'C ~·eti getırt-rck. hayat pahatı·:~ı ço şans 1 J:o 1 mc e ır. ) oıi.ını: l!JjQ senesinin mart ,a· kelı hal nde görundiikkr ni tıı- kom,ıımuz Tmkıyeden lb \l' !'on olarakşıı nokta) ı da ka'. Partinın ge<-en ecim'Pre naza-
Pt: n ltı \e para de erini koruma i'' u.:- )ında haLJne g!' ir eri 96 milyon rlf \'f' ta \"ire çalı~a ım Ta ki toprak i temıştı. Bız.ım deni- dede) im kı, bı11ıassa lızerıııdc rıın hır kU\'Yet kıl\ bı o'arıık ka· 

llıeın ar. ~evgili hl'nı ra~acak i ı af po'ıtikasının önü· p f 'I • ira)dı. 1954 S!'nesinln mart a- buguni.ın rret rnuha efı-tinden nıızd!'dır kı ızd<'n üs ''e toprak durdukları me\"lU ardan bır ta· bu etmek 'erindt' ·o ır Bu un· 
d~ &e• tlın Çukuro. ne gCÇt'Cektir.1> ar ! enn )'ında) R 214 5 n_1ilvon lirayı bul meml,ket mizin nıa un ka}nı&SI ,nemi) ı rıım,. dedı \ e ıalepler.ını nesi de ithalatımızdır. İthalfıtl· a be~abe:, parti (aa I\ etı hm.: 

l \'ııt t ederek bu ı inon.ı konu masından ~onra J 
1 

muştur. Aradakı fark, 1l8 bu· duasını beraberce tekrar ede· geıı aldı. Türki)e buglln, dıın· mızın \Üıdc a'tmısı ~enecek. ıçl dan hır: bır şev kaybetmı~ dPC: • 
1 atııııa~da larımla ~o CHP l'ç(' teşkılatının sahıl ga· Top anh an (U~ mil~ on 'ıraılır 12 ayda bir lım. . . . ) anın en .mııt~ber ~evletler~nden lecek dt-ğıl, bt hsal \l' ser\etı d~r. Te kıl t ~ ma) I~. Sl"Çın:inı· 

Uldufum ıçın ıınosıında \erdı i yeme e git· mı } arı çok a-ar. Burun t'n ba· lluhalefC't l•deı ının yazılı ko bırldır Kendı t'l'.ııın girebılnıek arttıracak erma~ e \ attrımı M· l ııın de ta111 1ı~te ha'ınde <t\t•1· 
t l!ıUna mlstir. (Ra ı l fnl'fıle> rız d<' ı ıni de\ et bUlçe inde gö nu ma arı dikkatlice bır tetkıke ten umıtlerını ke tik'e~i At an- ,·indendır. Bunların bır ço"unun nııca~ını ku\'\et e limit etmt>k-

ıı k ebetlyle 4 .>ı • Burada CMPnin Hatay adav- ac:ın kısa bir hıtnbed~ bulunduk ru~oruz· Buteemız. yeni \•ergi tab tutulur a, bunların h"ç bir tik Paktına dahıl ,.e böy rce bul \e d.~er t-rma\C \atırımlarımı· terlir er. 
~ i ~ :ırı rar \C'rccckle· tarı Jnön!inlın ~anına gelerek e· •an sonr:ı Ne(.'tnl Ateş, ııv·Jk1t konmadan. bi'akis ehemmiyeti esasa ·~ıinııt etmediğ;, peT şan un nıe\'cut en kunetlı -ımlda· ıın b ı~uk bir kısmının henlı~ C H P. "demıi ça ı mıı•a.-ı• 

e teceıc~ ?•lı~orlw., iş 
1 
Iini öpmüş l'rdir. 1nönü yemek Fahamet Göke'. Fıruıan 'fek ı. \Crcı indirme rrınden sonra hir l \ e Pl'rakende hlr takım s;ôrüş fa& tt'rtıhı .ıçınde ~er ~lmıs bu· i ah al ahaı;ında nrticelerını na de,am etmekte. bıı paı tı Je 

~ ...... tle erı idarenin rsnasında CMP adayına hitap':ı f:!'neral Tah ın Yazıcı birer ko· mi il faz ala mı \0atanımıu. hu \e tenk"dlerin )eri!, )er ız. mli- lunmakLayız. Tıırkı)e uçlu Arı- a mı deği ı.ı Bunlar henüz mil· set'im nNıcelerındt"n çok t'm n 
-,ıı tı~orrıne çare bul· oy e demiştir: ı •ı<m:ı ) apnıışlaı dır 1 duttan iı; nde bir rnlan daha i· na<ebcıli nıiinasebet iz, bırb·r kara paktı ~le ~A :o·~ 11 ~ardım· 11 iktısadh a\a intıkal <'lnıenııs. ı?oı ünmcktedir. C. H P lh'e i-

11 ar Her H'rde· B raz yanıma sokulun da el Son olarak bir konucmr: yapan ıa,·e cdi'ml, tir. Bu ikınci Türk ardına sıralanmasından iharet ların rıı bil) uğünu yapmıst:r. lir. Faka\· istikbalin nurlu , üzU nin ha ında mü takıl olara;: ) er 
b r a, 11_'dır. Siz y;ı. z.e b.r şey sora~ ım. Bu rast tok ur. 'Mılkerrt'm Saro!, Cumhurbaş ı mul'ize ın: yaratan Türk mille- bulundu~u dt'rhal gozc ç~rpar. Pakı tan'la olan an'asmamız da ınıdıden bUtiın parlııklığı ıt~ te· a'an c,kı n. r mil'et\Ckı' ıı.rir 

1 ~ı rınlrkada , kendı ka'aba'ık. konu mamızı duyabi· kanının saat 8 d~ ı•ğurlatı<lı~ını tinin zeka ı \'e bu ıekllnın önlin Kırık dökUk iikir ,·e teııkid par ı Ankara paktının :.ağ kanadını bellüı· etmiş bu1unU\ or F.ğer Hikmet Pamukol! u ko~ koy d 1· 

il tk~tııı h sov'emck i- lir!C>r. Hatayda durumunuz na· \e Sılhnlıll're elam \C mubah· deki enge "eri ka'dırmasını bi· çaları ara~ında nıant•ki b r ir'I- teminat altına_ almı~t~r. bu iktidar iki sene- dah~ iş ba- ıa~ıırak blıyuk bir propa~•nda 
1 a ı .. ,.ın::ı J.'ö <' ine ı'riır" Şansınız var mıdır"• beılerini göndcrdiğıni, hep .. nı len hır iktidarın fııa'iyetiılir. batın ınPvcut olmaması ö~le :\lemleketımız buzun ,an!ı ,.e sında kalır \e bun ar birer abıde raa'heti içınde bulunu~or. C. 

il~ rak ao:••ı-iır ~·m • CMP'li aday şu cevabı vermi~ .,.ığrına ba~tığını ,e has:ctleri· ı.\l uhalrfpt tarafından dur un. erbabınca takdır o'una ereili ordu una bütLin imanı i· ı gıbi önlerinde .> 'iık~elirse. Türk H P. te ki•;itı da propa,e~nia 
• a aııaııı k b r ~eç"m tir· r.ın gl1zünde tlittli~unli SÖ) ledi· sö) ıencnlPr cağı g b • bunlarııı arr. ında ,. Je gih enınektedır. Ordum•JZun mil etı çok L:ı~ metli u~un \illa· faali\ etini çok geni~ tutmaktı. 
ıı he araJ \:ar. Faka• Şansımn: \"Okıı. ğıni facl:ı etmişıır Şu güne kadar muhalefet at.lı· sa~lı tczaıların me,cut bulun. kudr<'ll. ~950 ):e nazaıan bugıın rıni heba eımiş olanlarıı Bun· konu malarda umumiyet· ,. ~nn· 
ıı da tlığ1 ~n ~ok. HattA fnönU ~u "mukabe:ede bulun- {'alısm<1 nakıını Sn-:ıs'tı na sö) enrniş o'an birçok nutku duğu da muhakkak•ır. HAd ce- en aı ık~ mıslı )Uksckıır. onla· ların ,apı ma 1 mUmkllıı idi de ka krcdı'eri ilzennde durmaı.•a· 

lir ca1ı: ~ndan faz'a Mustur: konustu I dln'emış " öl!rcnmlş bu 1 unııyor lere \ r hak"katlere ııynıam&'I rın denınde Turk ordıı~urıun niçin bunca •aman , apmadır.•ı"la dır. 
ı bllıda kt~Jen de. yok. , Rızi~ çok. • sırns, 19 (AA ) _ çalt~ma ~nuz. E asen bu.nların hep·i, ~e' fi.~ eti i .c. bu konu mal~rın ?amanın~ ~öre bir _ı~tı~laıli~ı ur diye oracaktır 1 t~ bunun için· Gir<'~l!nd~ 2 m~yı~ seçimlnl-

ii tnr s 'a ara ge ecek y kt n 1n- U ve be· Bı;kanı Harrettm Erkmen, dLin hıraz e\\'el verdı~ını mı allcrden ~er )er h&Lın rn ~.er yer glllılnç dı F:n ,>uk._sek mc,kıı ış~al .den dir ki muha'e!et ten.r )Olu!la nin netıcesı üzerındt' bır tah
~ cadeJ et adsmı pa •. b e~ed :-~ so J.\ k;~y hare· ı.<am Kayserıden otomobille de anlamış o'acağınız gibi daha o an taraf'arıdır. Otekinln beri- lert.len başlı} arak kademe J,ade· sapmış, erıdı e\"e kapılmı~ ,c bu ı ınln yapmak hakıkattn ıüçtiır. 

'•( dard e 1llcvzııunda 1 ~at er~n .', 1 ~ı: n 
8 3 ~t'hıimize gelmiş "~ geceyi seh- lktıdarımızın ilk gtinlerindC> ten kinin yazıp eline tutıışıurrluğu me bır boı.ı.:uncu ruhun ~J) ıl· glln on \ e h:.ttil meıbuharıe de. Runun'a beraber. }Q50 de tam 

0l~cakt n daha fazla I r Be mıi er ır. d t _ ü tomo 1 m zde eçirmışıir kit mevzuu te~kil edecek bir şry kiıihtları okııytl\ ermekle mu ha nı~·ı nelı~esınde .hızzat 'l'url.. mı! nıle~e't gavretlerini sarfcı:11cye 'ısıe i e ~edmi kazanan O!'mok-
~ e b lttida~· h bild~ e~ne~~tsıne;it :ro~bi~esine Bugün" sanı 8 30 da binlerce mevcut bile deği ken 11,·•enme· lef et \Btıfe ı yapılab"leceğini sa Ietı kendı ordu u hak~ınd: en: kovulmustur.• rat partinin bu mu\•alfakn t.ll 

tar de,. aynı paha- ı , ~ k ş T k 1 kiş'nın bulunduğu ,.e partilC>r ) e baş anan \"e tekrar edile eı!i· nıyorlar. j dışelere ~aplaı~mıştı. ~ır l9J0 ~-ı a~ nen tekrar etme ı pek beklrn· 
e e ni at kabu• ctml- çek en k fo~mu}l~r 17 ;0r~r ~~ ~ ıçın ayrılmış ııçık hava alanın:ı e herke ('t' adet! ezber'cnecrk Bu özleri. iç po'it"kaya, dış hat~rl~yınıı. hır de Kor<'yı :o· mi~or. Ru defaki ~f'çimde H~'}; 

e• ;)}\ek· ~a ın. Bir der ç\.an. 11 
•
1 c .\.3 

• a 'n yel~n Bakan ntandaslara bil· bir ha'e gelmiş bulunan rnn (ım po'itlkaya, iktısadt \'e mali iş- zünu?un önüne ~et~ınız. Ord~- Tarabya' dakİ Partisinin de 2 H')& 3 mi'ltoh .. -
t:ıblt l'ıı n. evı.e•a onu ta ' 8\~ gırmı ır: ha~ca işçı m~\''Zllunda ızaha't \er bir takım trıbiıiml m:ızur görU· lt're ayırarak \'e ileri siiTıilen muzun en ü~tun n'tıceler alabı· l:i'i çıkarabilett'ği tahmın o·unı-

t4 eri ş tndır İk•ldar Şl'hrın nıetha ınde toplan .. n nııs ir nüz, teker'emr'erdt'n ibarettir. idd"aları bu rnt'\Zulıırda •oph- l<'cek bır kun et o dutu Korede K k o 1. d bilir. 
f>rııı d ~nu vap yanız takriben 15 bin ki i ik bir halk O • \ ,_ 1,. b 

8 
a I Bun arı geli5i güzel sırala\·a· \'arak gözden r,t>çirr'inı: sAbit oldu. Şa) el Kore'den ka· ona le 1 yan 1 Seçim' ere i tirAk edet>ek o'ın 

aııı JO o t . k . 1· b k m:ın u ... e ın C\ nıı ıne · • j . k · t f • . . t. at · r a~a bır tıl e ı nonunun ara a mı tt· : ım: Matbuat hür değildir. mis· \' pol ıtıka çınmı \'e mu tere· emtme me C. M P. nın Gııcsunda bır var· 
• ~ 1 eıı ~o~r, hesap çı-j ııatmı ve. t~1.ahilratta !m'unmuc Antaısa, 19 .mususı) - VılA- li görülnıemis b.r tazyik altın· fc emniyetten muhalefetin humunun sarsıl~asına. hat~i. yı· <Bası 1 tncldt'l tık goslerecc ine ihtımal ,erı:· 
~ al'tıy0r Aına paha- ıur. 1no~Unun otomobı i ha kın ) et mızden mustakıl adaylığını dadır. Biivük Mi ıct Mcc'isl hfir anla~ ı ını kendi sözler"yle nak- kılmasına sebebı) et 'e~mış ol- lanıadı. Merkez itfah·esi ise sa· miyor. 
~ arını. . tehaeıımil karşı ında voluna de· J..u)an (fSerdengeç1 mecmuası deği'dir. milli murakabeyi ser- ıedelını: •İdarenin bütün dal- saydık, Türk'iyenın müd_afaa ı at 15 te ı:e'ebi'di. Otelde milşt" ------------
! :a baıı e 6 ze t"caTet \am etmek mkarıını bulamamış ahıbi O man Yük•el'ın beyan· be tçe ) apamamaktadır. Parti· !arı do~uyu söyl"yccek, devlet Erzurum~n miıdafaası hakıkaten ri yoktu. 25 kişihk personel var 
e,. ~% d dt}lm. ı;e ka abalığı ta~ ıkı ı e ez!.,,. c ı•amesınde suç goru duğunden un bir idare, vatandaş'arı si- idaresinin blltün dalları vaıan. gUçle lrdı. Fakat mUtearrızın ta· dı Avın 22 inde ote e 56 milş· 1 a ııı~k ·r enıc-k israf po tir. Bu duruı.ı karşmnda !nlir!i te) annanır Alan) a c:a\ cılığı ta· vast kanaat'eıine ,göre sınıf ~1- daşlal 1 eşit "ÖZie görPC>ek. d;n, arruı: ccsutti Korcde kırılmış- teri ge'!'erkti. 7.aranmız 5 mi:-

tı erı.' Yiye 'Kazandığın. ezi miş ıı~aba'a ~ana!:tırı'an h_ r rafından toplatılrnı~tır. nıf a,\ ırmış, onlara apayrı mua· 1neıhep farkı g bi sly~~t kanaat tır. Tilrk. ordu u hudutlarımızın yon 'ira ch·arıncladır • 
• r Şli y n adam ne iipe havadan aktarı mak SU'""'ıv mel eler tatbik etmekte, kendi· farkı da \ aıandaşı sözde ve fiil çok öte ınde taarruzu kınnış. • Konak. Ote'i ı 300 000 liraya 

111tz., Bunu onlara dan gllçlilk'e ilerle,·t'n fn,..ıO •lluhalefetın kanun \ e nizam zu'üm \C baskı altında siirfin· cııktı;.. bırakmıştır. terine sigorta'ıdır Oll''den hiç 

Kooperatiflere 
1090 ev yeri 
Tahsis edildi 

~ ı: der a~asa mu bak. ıe nak edı mi!jtir Ha1kın ara;ın-, ' de ŞÖ) le dC>nılmekled"r: ine mensup o'ma~·an•arı en\Rİ de h"ç bir ayrılığa uğratmıya- menıleketlmi1J taafnııdan masun Doğan , e GU\·en Siıı:orta Sırkct· 

~ ~ C rada 'lll"k miting ıUıa ına g~ ere~ ntak· Çıerçe' e ı içinde tf'rtipledil:i bu dllrmektedir. Ana,·asa ba~ta ol· ı fdaTenin bütün dallarının doğ İl.füııdi H mali me tll'l'r bir eş) 11 kurtarmak kahil o'mıı· 
~ <iil ıı. p ı ırorona yak plı'ara hitap E'tmıştir lnorı ı l>u toplan ının bu dert'ce pervasız'ık mak iiı.ere ant! - demokratik hı ru söyleme inl şan ko an mu- iktisadi ve mali mese'elerde mı tır Yangırın ha ?ama ını mü ' . CRa ' 1 hıridPl 

aca~ız ·Pac •2 ~a- konu ması.nda t ~enderun "' 1 ıt· lçınde ıhlal edı ısını , ııtandaş si- nunlar mer'idir ve tatbikat de-I halC'fet. anlaşılıyor k; bu rlal- ise bır kere daha müsahede edi· teakıp ge'cn Sarıyer s~, f't-ı Ta· ~ı an b T top!antıda 6188 ~ı~ ılı 
b aın d ye kunda soy cdıklerını tekra: amı~ )a i haklarına teea,iız olarak mokra ı~e daha da aykın cere· farın doğru ,Ö\·,emedlğlne ka- ~oruz ki, Allahın bu zata bu me· rık Pcprvi tahkikat~ ba~ :ımı~tır. ka~una gorP. te\:l.!~ ıAbı ıutıı~a-

~ ~~ sah ın h tır. Geceyi Antakvada l:l'<'ırPcek kabul edı~ oı uz. Demokrat Paı ti yan etmektrdir. Hulasa: mırri· nöd r. ne\ !et idaresinin da'ları eleleri an'l\·abılecck bir kabi· 'ı';ın~ın verine ı:eT,.n F.mrııvet t'ak formalıtelerı k.mal edıl-
a o 'c d ozUnU tas- o1an fnönil. vann ubah Ret"hnn men uplıırının bu eilreti rejim yet eden gidiyor. na gelince. •sanki bunlar a\'n lh·et \'erme~lş bulunma ı bu \ 'tını•ı ~ub~ \födiirli Orhnn F.· m ş bulunan muhtelıf mıntaka-

nı edl· ı ı ' G • t ,. d t'" • hu d d" · · B d ı · · · ~ lardak' c ma 1090 · • · <loıtr 1 YO U"i 8 .aııan t'PP " e ' a ına en 1 c \Crıcı o' muştur. .un an başka ve &) rıca ç imiş gibi> bunlar da \alandaşı memleketin ıkbalini 22 mi \'On- yüboıtlu da trafik hakımından ~e . 1 " n • t\' ~ erını 
2 f!rı onıa u söylt'di, rada halka hitap ett ktPn c'ln· Muhalefotin kanuna sa,·gı ı enıniyl'limiz. yoktur. dış emniy,.· e it gözle görecek. meı.hep far luk Tiirk milletinin kaderini u· rekli tedblr'eıi a'mıs 'e kıl'ı vo 1 htl\ a ede~ ar~ı lk ~arak ~a-
t llı.ay1 t ra cız anlata ra !\faraşa gidecek ve oranakl ko ıktı<lar U)clerinc nızamı çıl(ne· tımiz yoktur lktısadl emniyeti· kı "s yat kanaat farkı yUliin ıun )ıl ar karaıtan başlıca rı. 'unu kaoııtmı ~ır \\Tlt'~ ,.30• ze ecıltr. s:nd!~e ı •• <.aze ecı;er 
ııı~'lterek:in·&kıllarını nuşmasın.ı vaptıktan .. sonra .P1'· mek için cesaret V<'rmemelidır. miz yoktur. İç emniyet bah~inde dP.n hiç bir farklı nıuanıe·e,·e mı! olmuştur. Bu ut. iktisadi po ız-n '-C'rınr t'P'en Ilı: ki~ı ik hir ~em ~etı. \e l•çl Kooperatı. e
~d h e'if Y 

1 
ı. Vatan. ~am Ozt'r Adan:ıva donccekltr. 1 Medeııı de\ et ,.e oloun millrt 1•2landaş'arın her gfin nelere u~ratmı\'acaktır. Görıilllyor ki 'itikada bu i lid;ıt 17 ıl!ınıı ral!· hılirkicf he\ pt i d,. lnt'I' emcıere 1 r. ne tah ıs. edılm:. l~r. Koopcı ı 

töl}: e 1'onüser erde ver- nönll 21 nisanda r\iğde,e .. 22 ni Met'\cnt Demokrat Parti men- mAru7 kalabileceğini tAyin ede kenı\isi ·bunca yıl tntb•k eıtı~ı nwn. m~mleketın başına bir de bnclamıctır l\luza'fer C'c ik Rf" tır mume sıll~rı \alı ~ar~fındaıı 
, Ilı d:ı. .ntçıu:~ En mU sanda 'f\av eri~.e ve 23 nı anda upları b ı teca\İIZ hareketi)k ~emek )iizllnd;.~ Yic~ıınlar en· idııı'<'\'ı bUtlin sadakativlr tıırır ıKtısa<li ,e mali diktatör kesil- ir 'T'eıt'l . :-llhat \'ı"'llaz'dnn teşek a~rı R)n tebrık erlılmıştır. 

, 4~ 1. ~lf•çini brçla.rına Sn asa gıdecek ır. . sarsmı tardır . dı .e ve ıstırap ıçındedır. Dış po· e•mekledir. Beşer hllf·ıa~ında mı \C bu mem'eketin ıkti adi· kll' eden bu eh i\ukur htyeti. 
~ilin u •. ~ el u~ünkU C.H.P. Grnçllk Kolu, 1\lersın Demokrat Parti zene! ıdarc litıkamız. tesadüf'ere ba~lı ol· bu deTece itiınatsız'ık görülmilş ~atını ve nıaliyesinı seneler bo· ıetkikııtını bilirdı'ktPn <1onra v:ın 

a ~tdurnı u~t ed r ve hadiselerini prottslo f'ttl kurulunu 'ie hukiimetı seçim a. duğıı için, her gün nl'reden ne şeylerdn dğildir. Hepımiz b"li- ) unca gaflp• ,., cehalelın ba - gının cıkış sebebi h~kkında bir 
e, 'll'e ~ a:ır. Ankara 19 (Jluı;ust) - C.H P rıfesinde muhalefetin emniveti tehlikelerin ge'ebi[eceğl hakkın yoruz ki vatandaşları garptan kı ı altında' bırakmıştır. Yokss rapor ver<'cektir Savcılık. h!-

ak ller~ borçları Genç ik Koll~rı merkez kurulu için tedbırler alma~a dihl't ede_:; d~ ~ir ~~Y söylemek mUmkUn de Aşkale ka~plarına nakleden. bu kadar çalı kan ve ikfüadi ze. di~ede bir kasıt ve tedblrslı'lk o 

dan 
ağlıya. icra komito~ı buglln saat 17 de sayın Genel Ba~kanımız lnönu ğıldır. Öte yandan gasıp kanun· bu havalide ,.e A«kalede oturan kli 1 deha derece in' varan bir 'up o'madı~ı no'ktıı'an üzerinde 

bir top'antı yapmı tır. Bu top· ye \'e partimize re\'a gorüleıı bu ları. 'ergi ıu'Um!eri, hrsapsız ve \'atandaşlarınırzı da ~ veya milletin. her türlii fmkAnlara de durmaktadır. Yanan ott'lin 
la~tıd~ ~ı.er.sin'de cereyan ~de.n ~~-amele~i Türk umumi efkarı plansız is~afçı b!r ida;e ?e va· bu mülAhaza ile şuru·a buraya sahip bulunan bu vatanda ımın önilndekl kıyı yo'unun bus:iln 
ınUe ıf haqıse müza~er~ ~ılmıc onunde ~ıddctle protesto ede· tanda5ın ~kt.ısadı Pmnıyetınl al- silren, memlekf!ti c:ırk Ye g:ırp ) ıllar hiçbir esaslı trrakki ka,- ögleve kadar kapa'ı kalm::ı 1 

~ tın• n ~onra \'abancı 
· a temasla ~un 

\e bır teblı~ nc:redı mıstır. Tcb rıu tust etmı~tır. Hu'Asa \'atan el· d )e ik ye bö.en \'e arada u- delmeden )Crınde mıhlanıp kal muhlemc'dir. 

Karpit yok 
Son günlrrde piyasad; karpit 

bulunmamaktadır. K'a,>na sana 
yllne çok 'üzıımlu o'an bu mad 
de) e ihli} aç faz'adır. Gt.çen haf 
ta başına kadar •s kurusa satı· 
lan karpıt şımdi 160 kuru,ıı an· 
rak karaborsadan temın edı.e· 
bılmektedır 
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Halis taze süt'den, en iyi mal · 

zeme ile ve büyük bir titizlik. 

le yapılmış bol kalorili 

ARI BİSKÜİLERİ 

her zaman tercih ettiğin iz 

gıda olmalıdır. 
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Şiılide bir Camiiıerif Yaptırma ve Yaıatma' 1 
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emıyetın en 

A ağıda yazılan hll•ll u 0 <iru-up karara bağ amak Uıe
re umumı hc,etın fo \ ka ade top anma ına karar \eri mış \C 
ık top antı 23.4.1954 cuma t'lınu saat or. ~cdıclc ve nısap h~-

ı o nı. dığı taktirde ıkın~ı top antı 8 5 ıır;4 cumarte ı glı-
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Bir buı dolaba alırken , göı oyalayıcı süsle re kapıl· 

mayınız. Bunla r sabun köpüğü gibidir : parlaklığ ı 

bir müddet sonra söner ve lüzumsuz olduğu 

anlai ı lır. 

Halbuki b ir buz dolabından asıl bekled ikleriniz : 

arızasız çalı~ma, az sarfiyat, sağlamlık ve servis 
emniyetidir. Nite kim hakiki FRIGIDAIRE, 16 MİLYON 
ailenin itimadını, bilhassa e~siz kalitesi sayesinde 

kaıanmııtır. 

Bir buz dolabından beklenilen hakiki faydaların 

HEPSİNf, ancak hakiki FRIGIOAIRE . ıemin eder. 

EltOVAT 
~ yalnız;ohakiki FRIGIDAIRE'de vardır. ... .., -

rucı l . edılml~tlr - No. 6637 

t-IAKIKI FRIGIOAIRE, 

ancak FRIGIDAIRE 
• 

markasını 
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CAZiP GÖRÜNÜR 
FAKAT ÇABUK SÖNER! 

taşıyanıdır! 
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