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ADAY KATARLARI 
Yazan: İHSAN ADA 

İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU Bugün ikinci sayfamı:ıda _ _l 

Menderes, ''Dünkü Milli Şef 
bugün Milli ;urnalcıdır ,, dedi 

............................................................................................ 

«Nasıl kapitülasyon qetirdik?Cevap istiyorum. Yoksa 
kendisine milli jurnalcı demekte devam edeceğim» 

. -------------------------------------------·------------------------------... Menderes, Inöııü'nüıı tenkid ,-
için değil, velıiınleri tahrik 
içiıı konoştuifonu söyledi 
Sabahattiıı SÖS'.\IEZ 

ı «İlim, insani ınanası 
olan hayata yol açar» 

Bölükbaşı Konya'da 
ıııitiıı~de koııustu - .., 

Bölükbaşı « Dünyanın gözü üzerimizde, dost 
bakıyor, düşman seviniyor» dedikten sonra D.P. 

ve C.H.P. ye sert hücumlarda bulundu 
rtuırı•I Muhablrlmlıden 

Konya 21 - Bugün C. :\!. P. ı dünyada ne iktidaı-a gelenler v<ı 
nin üçlincti siyasi mitingı htı. I ne de iktidara gelmek Uiyen
kunıcl meydanında yapıldı. Pa.. !er bakidif. Biz çok iyi biliyoruz 
ti başkanı Galip B'lgenin açış ki. han"i parti.Ye men up olur
nutkundan sonra o~man Bö'i.ık sak ola11m bu 'atanın çocukln
başı :.eç•min en . ert konu ma· rı olduğumuza sevini~·oruı.. Se-
ını bu meydanda yaptı. Böliık cım b'l' ruıu mah erdir. Herkes 

b:ı ı ezelim e şunları . öyledi: mli ıa!ıak olduğu notu alır. Biz 
· - Seç·m mücadeles'.nin ha iktidarın iyi \·eya kötü taraf

raretl; oldu0 u u günlerde size !arını vatandaşların gözü önil 
hitap etmek istiyorum. Btitün me ne sermek istiyoruz. İktidara 
denı dlinyanın sözü Türkiyede sorarsanız her ~eyin yapıldığını 
dır. Do tlarımız bakıyor, dü~ lddia cdiyOt'. Muhaldet kötil 
manlnrımız sevinıyor. Şu fanl (Devamı Sa: 6 Sü: 1 da) 

. . ' 
ADANA'DA 15.000 D.P. li . . 
l\ADIN l\1ITING YAPTI 

Kadtnlar Kolunun tertip ettiği top/anttda, 
cemiyet hayattnda kadtnlara düşen vazife

nm ehemmiyeti belirtildi ve muhalefet 
tenkid edildi 

AD:\·A~ \'ELİ .KA~IK 
Yatan \'.n:ı Ut7etlndro 

fetin takip eıtı~i ink!ırcı po
iit · kanın onlardan beklenen 
yapıcı bir ıenkid ve mliraka
be ,·aı.ifesiylc alakası olma
dığını belirtmi~tir. 

Daha sonra kürsüye gelen 
Mebruke Turancık muhalefe
tın ıenkidlerine. bu arada İn
önünün verg:Ier mevzuunda
kı söz'erıne temas ederek de
miştir ki: 

•- İnönü 'ergilerın haksız· 
lığından bahsed1yor. Vergi. 
den ~öı: aı;ılınca. İnönilnlin 
Cumhurbaşkanlığı zamanında 
tahakkuk eıtıı·ilcn ve C. H. 
P. nin alnında kara b:r leke 
halıode duran \'arlık \'el'" • 
s ni hatırlamak kiifidiT•. 

Mebruke Turancıktan son
ra ::'ılüzeHcn Olgun hcye~an

me,amı ~a:-: il: 5 deı 

-Düo yapılan Kıbn:. toplantı ında Doçent Dr. Den ·15 ftlanızade 
konu. urken 

Gençl"k Kıbr1s için 
loplanll yaph 

T. M. T. F. Başkam «Emaneten İngiltere'ye 
verdiğimiz Yeşilada'yı geri alrncaya kadar 

sesimizi duyurmaya çalışacağız» dedi 
Turkhc Mı 1 Talebe Federas-

1 
yonu ta·ı afından tertıb edilen 
Kıbrıs Günü• dun saat 15,30 da 

Taksim, Kristal Gaılnosunda ya· 
pılmıştır. 

Toplnntı)a hep birlikte söyle· 
ni!cn istlkl~I l\lar~ı ile basıan
mıs, T. M. T. 1''. Genci ba~kanı 
Mesut Ülkü'nün açış konu~ma
sından sonra C.H.P. gençlik kol· 

l 
ları tarafından hazırlatılan bir 
bilst, Kıbrıs Gençliğine '·erilmek 
Uzere Gençlik ko'lan tstanbtıl 
başkanı tuct S. Sedes tarafın
dan federasyon başkanına teslim 

(De,·amı ısa: 7 Su: 5 de) 

23 Nisan milli 
Hakimiyet ve 
Çocuk bayramı 

İnönü, «Pahalılık 
· artacak» dedi 

:?J Nisan Milli Hakimiyet ve 
Çocuk B~yran1ı yarın ı.aat 10.30 
d:ı Beyazıt, Taksim Cumhuriy~·, 
Barbaros me.}danları ile Kadıköy 
Stadında yapılacak ıtörenler'le 
oa~lıyacaktır. 

Beyazıt Meydanında yapıla· 
cal: törene iştıirAk edecek olan E 
minönü ilçesi Yavrukurt oymak 
tarı \'C öğrenciler saat 9.30 da Sul 
tanahmct meydanından başların
d:ı sehir bandosu <Jlduğu halde 

DEPİLE - Ankarapata:. pn
yonunda yapılan clünya güzelle· 
ri defilesinde bir gıize1. geçit 

için hazırlanırken 

Adalet Bakanhğı 
Mahkumlara hasat . 
için f ır~at verdi 

ffnıu 1 \tuh~birımiltltn 

Ankara 21 - Adalet Bakan. 
lığı mahku111tar hakkında sav
cılara mtlhim bir tamim gön
d~rmiştir. fla)\anlfk bu ta· 
ın mde, mahkum .-atandaşl:uın 
bilhassa hasat me\'siminde iş
lerinden katmamalarını tl!mi-

(Denını Sa: '7 Su: 7 de> 

C.H.P. Genel Başkanı, muhalefet olarak yabancı 
sermayenin Türkiye' de ziraat sahastna gelmesi

ne razı olmadıklannı söyledi <De\'amı Sa: 7 Sü: 4 de> 

Ru,ul Muhablrlmtzd~n !·----------------------• •Niğde. 21 -
Bugün NiCde'de bir konu~ma 

rapan C.H.P. genel . başkanı İs· 
met İnönü demistir ki: ·~iğde· 
liler, aziz hemşehrilerim sizleri 
hürmetle selam'arım. Şehr•n i· 
çinde bulunan Ye şehrin dı,ın· 
dan gelen vatandaşlarım hürmeı ı 
ierimi kabul buyursunlar. 

İkinci Cihan Harbinde karne 
ile ekmek yedik. Hayat pahalı j 

(Denmı Sa: 6 Sü: 2 de) 
-0-

Seçmen 
Karneleri 
Dağıfllacak 
Seçim Kanununa iöre. seç 

menlerin yanlarında buiıındur
inıık mecburiyetinde o:dukları 
·eçmen karneleri muhtarlıklara 
tevzi edilml bulunmaktadır. 

:\Iuhtar'ar bu karne'eri bu 
günden itibaren seçmenlere da
ğıtmağa bas:ıyacak:ardır. 2 Ma· 
yıs Pazar günü yapılacak l'ıfiilet 
veltili seçlm'erinde ve milteakip 
ara seçimlerde seçmeoler bu 
kartlan göstermek suretiy'e oy· 
!arını kullanabileceklerdir. 

Seçmen!erin oylarını na.ıl 
kullanacakları Seçim Kanunu- ı 
aun 94 üncü ve milteakip m:ıd· 

(Del·amı Sa: 7 Sil: Z dl) 
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- Aday katarları 1 Kahve tevzii hakkında Vi!.3yet 
bir tamim yapfl :::~~:n )~~i [ . \'AZA.\': ""')/ ~·:;:r 16~it t~I;; 

HAVA~ 
VA'ZİYET.İi~ 

Yeşilköy Alelrorotoji hta~ 
)"onunun hilılirdiğinr göre 
hugiin 5ehrimiı \e rharın
ıfa hau sabah il') in umumi· 
) etle çok bulutlu " aralıklı 
hnfü ) ağı ıı. sonraları hu· 
ıu•ıu geçecektir nıi1garlar 

genel olarak po~ raz )<İnlerin 
den orta ı.."Unette esrcek; ha 
\"a ıcaklıgında diıne nazaran 
muhirn bir değişiklik olma· 
)araktır. 

Dünkü kazalarda . 
iki kişi öldü 
Gürbüz Kadirbeyoğlu idare· 

sindeki 1083 p akalı hususi oto
mob.: Kartal'ın Koy me'<kıinden 
geçerken Emine Be ığ"e çarp· 
mıştır. Ağır surette yara anan 
Emme biraz sonra olmüştur. 

Havanda su 
. dO(. 

26 nisana, yanı 
· ·ırO Jeri Vt•ktlı · p 

ıo 
konferansında ( 

·ırıı na karar \"<'l'I J; ~ 
konferansın:ı ço 
kalmadı. . 1 ıı 

SO\ yeti er B•' f\O 
de bir J>örtler ·• 

e•ll~ bitinden son· J H S A JllT A D A ı • de .>er ıemıni 
ra ıkınci per- ba~lı başına bır 
denın açıla· ------------------------_. me ele oldu 
cağını yazmıştım. Se,>ircı ığinı ne dıği onda yer hu'amıyanın İşte seçim piye..,inın kincı 
mı letın yaptığı P1> esın b:ı daha o tekine ko tukları göni'· sahl'esıne çıkacak ada:> arın 1 
sahnesındc, ada~ arın \e parti· du. bındik crı katar ar bo~ ece ha. 
lerin yarışı ıktıdar ıçindir. l\fenfaatlerı dovurma kolay reket etti. 
İktidara geçmeği hedef tutma- değıldir. Menfaatin ~anında ih· 
yan partı o abılır mi? Olamaı. tiras <la yer alırsa ka\ga•ar kı-
İktidara geçme amacı parti e· 
rın kuruluş sebebıdır. Parti 
top'u'uklarını. mavi sünbül ye· 
uştirme cemıyeti serçeleri sıv 
ma cemıyeti ve,>a ;'10ksu lara a
cıma derneği gibi cemiyet 'er 
kanununa göre kuru'acak her· 
hangı bir cemıyetten ayıran 

seçim Kanununun gerek ı~· 

başlıca öze ik budur. 
Ama bu sahneye çıkabı ecek

lerı getirecek trene binmek 
kolay olmadı. Her partinin bir 
katarı vardı. Kiminde artan 
sayıya gore Mec is'e girecek c· 
rin tamamı (541) kadar, ki· 
mınde daha az yer var. Bıne
cek erin kımı ko ay ıkla kimi 
,::uç uk e seçıldı. kimi seçtiril· 
di, kimi ta)ın edi di, kimi de 
feragat ettiri di. Bunun için, 
kolay olmadı bu katarlara bin. 
mek, dedim. Neydi o tartış
malar ve gruplaşmalar? 

'Bir trenin ka kışından önce 
yer bu'ma halini gôzönüne ge· 
tiriniz. Bir kısım ver'er numa· 
ra'ı, kim'erin hangi yerlc{e ve 
nere>lere oturacağı bel i. Bun
larda endışe \'C heyecan' yeri· 
ne •güven • var. Buyuk sa,,
daki yer er numarasıı.. Ora'ar
da yer bu'mak. önceden gel· 
meğe, bek'emeğe, kapı'ardan 
hücum sırasında birbirini ite· 
rek geri atmak gibi kuvvctc 
veya para i'e satın almak gibi 
pazarlığa bağ'ı. 

Bir katarda ycr bulamıyan
Jarın öbürüne - daha önce en 
dır hücumlarda \e tenkid er· 
de bu'unmqş o'salar da • yö· 

Eczanesi bulunmayan 

yerlerde satılabilecek 

müstahzarlar 

Ankara, 21 (Hususi) - Sıhhat 
''e İçtimai Mua\enet Vekaleti, 
eczanesi bu'unma) an ::1 er!erde 
satı'abi:eoek müstahzar'ara dair 
Jısteyl bir tamım:e teşki!Atına 
bildırmiştır. Bu ti tcye alınan 
mustahzar ar şun ardır: 
Asıt Aset o Sa lsı ık terki· 

bindeki komprime er. Baş, dış 
ve romatizma ağrılarına karşı 
kullanı•an mustahzar ar. l<inin 
tablet, draje ve komprime cri, 
Yara merhemleri. uyuz i'ac'arı, 
taharet pudraları, çocuk pudra· 
ları, diıı macunları, suları ve toz 
Jarı, Hint yağı kapsiil:eri. mils· 
hil gazoz'arı. haı:ıcen kullanılan 
nez'c ilaçları, çocuk mamaları, 
dezcnfekdan mıistahzarlar ve 
meyve tuzları. 

On iversitelerarası 

Kurul toplandı 

Univerntelerarası kurulun 17 
nci toplantısı calı~ma arına dun 
saat 10 da Teknik Ünh·ersitede 
ba 'anmıştır. 

Kuru un bu defakl gündemi:ı· 
de, docentlik jurı'eri. ya'>ancı 
profesör'ere ait bazı hususlar ve 
dekanlık, rektör'ük milddetlt'rı
nln 2 yıldan 4 yı a çıkarılması 
mese'elerl yer almaktadır. 

Toplantıya, l\Jıl'i E itim B:ı
kanı Rıfkı S. Burçak glemedi· 
ğinden Teknik Üniversite rek· 
törü Prof. Ahmet Öz.el başkan
lık etmektedır. 

Bir batında dört cocuk 

yasıyn o ur. 
A dny tesblti bir çok bakım· 

dan parti'crin iç bün) e'e· 
rinde buhrıın'arn sebep oluvor. 
Hcr parti aday'ık uğruna çar
pı~anlarla kavna~·an birer ka· 
zan hn'inl aldı. Yoklama ku· 
rul'arında kazanmıık ilçe'er a· 
rasındaki nazarlılia \'C oy ta· 
kasına bağlı \e her ilçe i1e 
il önce kendi ÇC\Tesinde 'akın 
dan tanıdı~ını sermdte hevt's· 
'i o du~undan Mıl etveki' i~int' 
veni bazı i tek i er e e ki1Pr· 
den m" e A Avni Basman. En· 
ver Adakan gibi sima ar dı~a· 
rıclıı ka'dı. 

tem. gerek tatbıkata aıt 

madde'erinde yapı mıı 1 icap e>· 
den dcği ık'iklt'rde> 1950 ve 
1954 seçimleri bil' Uk iki te>cril 
be olmu~tur. Gelecek Mec ıs 
Seçim Kanununu d<.'ğıştırmeH 
ha"Vlırdu(( ı takrllrdc, r.o~Jll· 
luk si~tem.nln ano mn ığindrn 
baş'ıyarak daha hır çok ak~ak· 
lık'arı düzeltme yoluna gıtme· 
lidır 

1954 seçimlerine n mokrat 
Parti, Cumhurhet Hak Par'!· 
si. Cumhuriyete! M '<.'t Pa ti i 
Türkiye KÖ\ u Part i \e bir 
dc C. M. P. i'e b"r kaç ilde iş· 
bir itti vaparak nrmokrat i çi 
Partisi girmektedir. 

Ayrıra Çukurov:ı'da mü ta· 
kilter Birliği i1c Ege'deki mll~
takil gnıplaşma'ar \e Ankara· 
da kurulan fakat kurucuları 
hakltında takibata grc:ilen İsçi 
ve İşci Dostıı Mı'leheki'lerini 
Desteklemç Komite~! vardır. 
Partiler dışındaki biitün bu 
hıırcket'er \eni ihthac arın ha, 
kısı altJnda olmakta \C' ~eni 
partilerin do~um be irtılerlni 
goc;tcrmektcdir. 

Şimdiki ha'dc mücade1c n. 
P i'e c.H P. arasında o mak'a· 
dır. 1\lıicade'cnin daima 11\i btı
~uk ııarti arasında değil çok 
nartili ha,·at içinde geçmMI 
lazımdır. Ya'nız iki parti veri· 
ne. çok partili düzenin bütlin 
icap'arına uyma'ı)'·ız ve ona gö· 
re imkı'in hazırlama'ıy 11~ 

Esk1 • veni parflı'erle p1r
ti•izlcr, ada\ tık nh asasına dö· 
kil ünce ve her istek i i liste· 
ye a:mak imkanı o'madı~ı'la 
$!Öre: durum rekabetin bUtün 
öze"iklerlnl tasır hale g«'livor. 
Hizio'eşmeıcr yüziinden doli~., 
bu kavnııcmıı, muha efet nartf
lerindPn dah:ı çolt. ortada ı'lıı· 
ran sebrolerden dolavı iktid-ır 
nartisındc S! ırlıldu D P. irin
de. yoklamada kazanamıvan ar. 
'a kazananıar, adav ı:österl'mi· 
''en 141 Mil etve'kıli i'e gent'l 
inerkez arasındaki cıırpıcma. 
kaıanamıyan'arın nartl genel 
merkezincf' l!Ö terl'me icin ız:ıv 
ret'eri. yok'amavı kazananlar
dan bir kısmının zor'a VC\'a 
vadedilen baska menfaat'er't' 
list.c'erden cıkarılması. yüzde 

::1 irmi genel merkez kuvvetine 
gırmel!e ça'ısan üc bin müra· 
raatcıva cevap bulma, kazana· C1) Aılaylar: 28/111/t!ı-4 

~~-:;;;;;:;;::;;;;;;;;;;;:;;::;;;==;;;;;;;;;; 
Orman ka~akçıları jan- l 
darma ~:,;:~sademe (--~.-f'._ ... tiWi .... ~~-, .... ,-;A 

Bursa. 21 (Hmusi) Hu lliTI ~ 
ece saat 22 sıralarında !lludan 

:> a yolu iızrrindcki l\I hraplı 
köprusü ci\'annch jandarma ,·e 
orman bakım memur arı ~ehre 
kaçak kC're tc get"rmckte olan 
Orhanel n n Gdz•epe ko ünden 
'Mehmet Em n. Yalrnp 'Ba~rnm.

1 hmet ~e Salıh Kömürcü adın 
da dlirt kaçakçı arasında 15 
dakika devarıı eden silahlı b"r 
müsademe olmuctur. Bu çarnış 
ma sonunda kacakçılardan '!ıfeh 
met Em"n ölmüş, diğer ile ar 
kadaşı ağıT yara'ı olarak yaka
lanmıslardır. Hadise tahkik e
dilmektedir. 

lbni Sina için yapılan 

toplantı 
fbnl Sina'nın bininci ölüm 

yı'dönümü münasebetıyle dun 
saat 16 da İran başkonsoloslu
ğunda bır toplantı yapılmısttT. 
Toplantıya bir dak"kalık say 

gı durunıe başlanmıştır. Bun
dan sonra Turk • İran Dostluk 
Cemiyeti re si Dr. Sani Yaver 
kısa b"r konucma yapmıştlT. A· 
cış konuşmasını muteakıp fren 
bil~ ük elçısı Ali Mansur bir hı 
tabede bu'unmuştur. 

Müteakiben söz alan Ord. 
Prof. Zeki Zeren İbni Sina'nın 
ub sahasındaki rleğerıni anlat
mıştır. 

Bilahare konuşan d"ğet" ha
t:pler de İbni Sina'nın değerini 
ve şahsiyetini belirtmişlerd·r. 

Lise, orta ve sanat okulla-

rında 29 mayısta dersler 

iUalımut Beyin 
Şehadeti 

3" ) ıl en el bugiin, 22 Xi· 
san 1920 de Kıı)makıım 

l\Jahmut Hey llendekt-e a I· 
!er tarafından oldurulmu tıi. 
Birinci Cihan Jlarbln<le Ce
nup cephesinde dogii en hu 
kıymetli zabit J\lilli l\Jucadc· 
lenin başında bir çok müfit 
hizmetlerde bulunmus, 2,ı un 
rii fırka kumandanı :.ıfatiy· 
le Ankarada ~\li Fıı:ıt Paşa 

(GenPral Cehesoy) un emrin 
de milli muka\ emet hazırlık 
lannda yüz aklığı göstermi • 
ti, Ali Fuat Pa ıı •l\lilli !Uii· 
cadele hatıraları• adlı ese
rinde Ka} makam l\lahmut 
Be)in şebodetfnden bah e· 
derken aynen şu satırları 
yazmıştır: 

·Ka~ bımız büyüktü, içi· 
miz kıın ağlıyordu. l\lilli hıı· 
rekatın ba5ındanherl ı:rkA· 
nı l\Iilliyc \e kumandanları 
arasında ~;iksek hami~et \e 
fedakarlığı ile halk 'e asker 
ara ında iktidaıiyle, Ct' are· 
tb le lanınmı o!Rn Fırka 

kum:ındanı l:ıhmııt Bey e
hit olmuştu. ;'\lahmut Rey uğ 
runda çok ('alı mı olduğu 
milletinin hürriyet ve istik· 
!alt ka\u tuğunu gömıemlş
ti. istiklal harbi tarihimizde 
adı daima takdirle yndcdile 
cektlr.• 

F . F. TÜ"l.BE:\'TÇl 

Şehırorkı kah\C sıkıntısı de\am etmektedır. Ha ka an
cak ıuo gram~ık p. ket" erle kah' e satışı yapılmaktadır. vaıı ve 
Be edl\ e na kan ıg ndan kah\C te\Zıı hakkında aşağıdoıkı ta-
mıriı :> a' ın rnmıştır .. 

Ht'rnşehrı'erımiıc ucuz fiat a ikah\e temini maksadı'e ~eh· 
rimızc ş.rr.cıye k:ı:!:ır ikt, at ,.e Tıcarrt Vekaletı tar~fından 
6/3/0.54 114/!154 tarıhlerlr.de o mak ıizere 2000 ve 20/4/954 
tarh erınde 5 ser \'<!? çuvaldan cem'an 3000 çuval kah\e tah-
i~i yı-pı mı-tır. B ı tah~; 'r ·den 2000 ('uvalı ewe ee Bölge Eko· 

noını \"(' Tıcaret l\ltidiir " üğünce 1000 çuvalı da Be'edive İkti
sat lltıidiir tiğü tar.ıfındım i• dahilindeki kahve ba) ı'cri'e kı::h· 
\ecı Psnafına tevzi edı m ş bulunmaktadır. 

Be eciivc İkti at :'IJiıcliırliiğ!i tarafından son yanı an tev· 
zıatın gere'.< kahvı'Cİ e••ı:ı{ı gerekce \atanıla5'arın i~tıfadeleri
ni tam mal'asile sa,iamıık için esnaf ihtiyacı dernekleri'e an
a m:wıı \0arılara-k yalnız bu esnafa 'eri'mek iizcre ıki bayi 
lavın t'rlı mi tir. D ğ<?t' h:n ilerde de 'atandaş ara satı ~apıl· 

ması !;ağ ıınmıstır. AlrtCa vatandaşlara devnm'ı olarak kah· 
ve te'llini için şebrımız d:ıtilinde bu unan 20 tanzim sat15 ye
rinde 100 zer gramlı'.· paltct'er halinde ve hergun olmak iıze· 
re bir tenıat p anı h:ııı" ı>nmıstır. Bu csas'ara göre ::1 apı"an 

son tcvzıat bir iki gun ic:.nde ha kımıza bildiri ecektir .• 

Milli Tesanüt 
Birliğinin radyo 
Konuşması 

1 Eroin satışı yapan 
Bir şebeke 
·Meydana çıkarıldı 

nıiniin en yüksek h:ıraret 
dereresl 17, rn düs\ik -r8 
olarak ka~ dedilmiştlr. 

KHcük haberler 

Şoför Sa im Gtır O) ıdaresin· 
dekı jip, Defterdar ık durağın
dan geçerken, tram\a)a atlamak 
ısteyen 9 yaşındakı Muzaffer'c 
çarparak ) aralanmasına ebebi· 
yet \ermiştir. Muzaffer ka dırı • ı 
dığı Esnaf Hastahanesinde o • 
mUştür. 

l\luharrem Ktiçüka 'an idare· 
sindeki Pendik 241 p akalı kum 1 
kamyonu Ma tepeden geçerken 
Başgedikli Lütfullah Giıneş'e 
çarparak yara'anmasına sebebı· 1 

.-..--....----....---. ~et vermiştır. ı * Kuruluşundan Uç aene aıbı kı· Ha) ret tın A •ev ıdaresindekı 
&a bir ı:ıımanda m•ıhltl rinde ae iz . "k · ··d 
ve rııkat ~ r ınll çnhşınıııarı ııe na· 346 P aka ı motosı !et Usku ar 
zarı dlkkııtı çeken iaıanbuı Orta ö Paşa imanı cadd~sinden geçer-ı 
retlm Talebeainl Koruına Dernl'fl 1 ken 6 yaşındaki l han Kar'a ;ar
geçcn sene 22 n!.3&n 19!13 de EmlnO· parak ) aralamıştır. 
nlı Ö:renel Lokalinde nltruı ) muh · . 1 , 

t:ı.ç ötrenehe ayakkaı,ı ve orap da Uskudar ıskelesıne gılm"" e 1 
tıtınıştı. Bunu a ıı: rrrek bu aene o an vı'fı:> et makamına aıt ar.a· 
ı •ü emı ki' "' c~ e muhnç • ba, lsmai' Karakaş'ın ehli)'etsız 
renclye 22 nı n ı !14 ı;unu :ı.. $llD- 0 arak kul andığı p akasız tak-
ta ı K z Orta Okuıund;ı e bts.., da· . 
#ttacaktır. &i ıle çarpışmıştır. Çarpışmada 
* Koc:amuatııraııaea Ca1dP ı " nu- >aralanan o'mamı~tır. Tahkıkata 

m:ırada kasaplık >-apıın ~rcd t Ce· baş1anmıştır. 
becl. belediye sucundan 1oıuı ce· Ekrem Akdemir idaresindcki 
u zaptı tutan veteriner m~muru F• ·· d d 
rıdun f.onyah ııe belediye r>ollal 5150 plfıka ı taksı. Usku ar a 
Yusuf Tf'kgOzc haknre• , to:ı.ı t•r Sa ~ecdet Öı.can'a çarparak yara· 
nık ha!Uında takibata tıı~lanmıt- lamıştır. 

Mil l Tesanfit Birliği'nin rad· Evve,ki gece, şehrimizde eroin tır. 1 
yo konuşmalarından dün akşam- &atışı yapan bir eebeke me}dana * istanbııl 'Onıver tl'al Talrbc Bir Yavrukurt gösteri eri 
ki konuşmayı. İstanbul Radyo· cıkarılmıştır. Unkapanı ve Bul· ııaının tcrtlpled 1 Batı M l 1 1 &A başlıyor 
sunda. Turk Ocakları l\lerkez \ar en·arında eroın satışı yap- rı konsr.rırrının blrlncı.ı vn•."1 lia&t 

ıs de ser Cem 1 a.. t Rcv lda!l'stn Bu yı i imiz ya\Tukurt _soste· 
Heyeti Umumi Katıbi Dr. Fet· tığ oğrenılen Havva Kanısıcak deki İatanbu: Belf'dl •• KO!lloef\"4• rı!eri 23 Nısan i c 5 l\la) ıs gün-
hi Erden .)apmıştır. e\'\elkl gece saat 23 te Kel'e ıuarı Orkestrası tarafından Hr ıe-

Mil i Tesanüt Bir iği Jrnnfc- Huseyıne eroin satarken Emni- c~ktır :ı ahtı konserde BeetMven ve leri ara~ında yapılacaktır. 1951 
deras~onuna dahil bulunan Tiirk yet Kaçakçı'ık Bürosu memurla· Borocıınden parçalar çahn•~"k•ır yılında faa iyete başlıyan bu 
Ocak arının kurulu~undan Yt? rı tarafından .>akalanmıştır. Bun >e!ı ~;;h ~~:d:: 111~~~~u!::•~1ı:ı~~ teşki akt bu 'lyıl i k lmezkıınlarını 
fan i)ct erınden etraflı surette dan sonra Havva'nın evinde a- mııtfr Bu anda urın saat 1!1.30 da verece ·tır. "ezun ° aca · )a\TU" 

~ ıh K k ı d 210 ıı kurt arın sa~·ısı 1200 dür Bu yıl bahseden hatip, ezelim e şoyle roma yapılmış \e bir miktar e- nt arma am 1 111 a • 0
• • 

demı•tir: ,_ Türk Ocağı, Türk ı roı· n bulunmuştur. He!Asına e- kut oaren~ısıne • akbbı. slimlelt. yapılacak gösteri erin diğer yı'· 
,, çorap , e kız ı;O<'uktann!l da onıuıı. ı 0· e" ı"ğı" mezu 'av 

""" o ' blfız, kurdelA daıtıtııacaktır. rukurttarın ızci O)maklarına dev \alanını ve Tu· "''"ı·~·e halkını ay· roı·n dokl0ıldü,,lı" .. esbit edi'cn bu ara nazaran z • n • 1 
rı ayrı parça ara bi:i'ünmeye sev· e'de eroın imalcilcrinden Sani- * Şehir Ti atro u geçici ld:ıre 
keden butün tclakkı'ere muha- ye ile Hasan da ~ akalanmışlar· heyeti. Tiratroıar AIUdOrtı n srı De ri ve yavrukurtlara \eda törcn
lıftir. Bız, müşterek hakların, dır. Havva eroini Arap Tahsin deo ıu ııc birlikte dlln saat 16.30 !ermin de bu gösteri'er arasın· 1 

da \ali Oôkayı zıyrırcı ctml Ur. da ''er almı" olmasıdır 
muşterek vazifelerın. müsterek ve Beyaz Nurı'den tedarik et· • " · 

ık • 1 Bu maksatla gösteri'erin ya· 
şeref erin ve sevgi'crin ışığı al· tığını soylerliğindcn bun'arın ev ı yara ama 

· pı•ac.:ığı her stadda mezun ya\'· 
tında ~ekpare bir utan \C yek· !erinde yapı an aramada r.roın hôdisesi oldu rukurtları izci teşki atına kabul ı' 
pare bir millet düşünuyorıız. ve afyon bulunmuştur. Tah:.in edecek bır kız ve bir erkek izci 
Mezhep ''e ırk farklarını, bir ı e Xurı de vaka!Rnmış ve s:ı- Tophane Ttılı ı ıbacı Sıtkı So· 

• 
1 1 

• oymağı da hazır bu'unacaktır. 
ccmı)et olarak. memleket hızme- nık ar hakkında takıbata baş an· kak 7/1 numaralı kalnede ~a· Gösterılerin ılki 23 Nısan Cu· ı 
tıne gırdığımizdcnberi reddedi· mıştır. tan Tay,> ar. Rıza, Sulcyman ara. ma ~ilmi aat 10 da Yalo\ a sta· 
.)Oruz. Ankara'lı öğrenciler larında çıkan ka\fa onunda Sil dında yapı•acaktır. 

Turk Ocağı, kurulduğu gıin· Bursa' da C) mıın bıçakla ) aralanmıştır. 'ı a DH!er taraftan, Tlirk izci iği· 
denberı, gcnc ığe iman, hamı:> et, ra ı hastahaneye kaldırılmış, sa ni halk arasına yayarak vatan· 
şefkat .., c fazilet hıs'erini ası'a- Bursa 21 (Hususi) - .\nkara ııık!~r ~akalan"!' tır. daşa fa:> dalı o'mak maksadı ıle. 1 
mış ve bu {ikır'cr etrafında top· ün·,ers ıe~ n·n muhtelif fa. Kucukpazar Kıbleçe~me S~ka: eskiden izci lk yapmış bugün 
an n Türk genç iğının merkezi. kultelerıne men up 200 öğrencı ğındakı 74 numaralı ıısçı d!ikka Tıp Hukuk 'e fıkir sahasında 

daha do rusu koca bir ınkı fıbın bugün geç uk t şehrımize gel nıncla c:a ışan İbrahim t: nlu ıle çalısan ahı •ar Jstanbul Sakar-
he\ecan me:1baı olmuştu~. miş bu unmaktadır. :Mehmet Bılgın şaka aşır•arken ya İzci'ik Derneğit adı a tında 

l\femlcketımızde bır ığı en e· Mehmet. sogan bıçagıy la ibrahl· ı hır cemh·et kurmuş ardır. 
sas ı uzifcmiz sayıyoruz; ve bu I reketi ve telakkıyi de Türk mi:· mi ~ ar:ılamıştır. Sanık ynkıılan· S. . · b h d 
bir iğı bozacak herhangi bir ha· etinin dlışmanı addedıyoruz.• 1 mıştır. ınır u ranı sonun a 

w 
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intihar etti 

Çatalcanın Kamı'oba köyün· 
den :.\lemış Kocaman geçirdıği 
bir sinir buhranı neticesinde ken 
dini denize atmış ve bo~ulmuş· 
tur. HadiM hakkında tahkikata 
baş:anmıştır. 

Ateşle oynayan bir 

çocuk yandı 
Bursa 21 (Husu•i) - Bugiin 

Yalovada feci b ir hidise olmuş, 
Fatma adında liç yacında b"r 
1cız cocuğ:.ı ile Cemıl Bal ismin 
de beş yas'arında bir erkek ~o· 
cuk a•eş yakarak oynarlaorken 

1 

Cemilin e'biseleri aniden tt•tuş 
muş. \'Ücudnnun muhtelif yer
lerinden ağır sııretıe y;ralan 

1 
mıstır Hastaneye kaldırılan Ce 
mil bütiın ihtimamlara Tağmen 
kurtulamıyarak ölmüştür. 

136 genç polis 

diplomasını aldı 
fstanhul Polis Okulundan me. 

zun olan 136 ~enç; dün okutdıı 
yapı an merasimle diplomaları 
nı amışlardır. l\Iezunlar arasında 
Şükran Dolunay adında bir ba· 

na mu\3fakal :.ı 
d ,ıP 

de bu sulun 3 • ··• 
ıı'" zıda o konferıı b 

lı bir netice çılill b 
umu lamı) acağın• • 

· ıe cıp sebr.plerıY ·rl 
" So,yetler nı Jı' 
, afakatındc be:uı~ 
kıı bır maksat 
belirtmiştim. nt 

Gerçekten 11; b 
feransından . hı~ert 
çrkmadı. )tuzıı nıtıl' 
!arının <'n ehe > ,r 
olan Alman) a oıdV 
va mcscıeıcrı r>tl 
kaldı. Yalnız S0

'10 I' 
liğinin ınaksadı~,ııt 
nı Amerıka) ıı ar' 
Dört Buviikler ıtl 
şınci bıi ilk d~~. 
sokmaktan bil ıd•· 
olmadığı anlaS1 ~ 
Şımdi Cenc' re t 

sından hır nctıre 
ctk midir? 3,ı 

Ben. ah i kllil 
)İne !imitsızıll1· ftrtİ 

Bu stfer 1;oo ... r 
k•r ... 

linde verıltn. dt 
ğinre Kıııl cıo \ 

r. ı;at· 
tderektır. • a J)~ 
Dışi5leri \'ekıh ~ 
karar \"crilirkt.11 ~ • t•" 
kın Kıııl Çint ı-J 

1 · .,et~ 
naı;ına ııt mı) ııt' 
ça ı;Ö\ lemiştı. ~~ııf 
fa Cenc\ re ri~ 
i tir81; f!~ın ,\ıtıC ııc' 
reket etmeden °errt 
bevanatta: .crıı 
fp;ansı. bir ıır;dJ 
konferan ı dri! 

• ))t 
f<>rans komun ı• 
lomatik sahada 

uıı 
mıımızı tazam111 · JtlU 
ıaın ptmez• cır ft 

C:cncnc ı.o;ı,rı 
müzakere mc\~ ,1 

1 - Bir1e5ın1Sb' 
kıt hır Korenıtt 
!arla kuruını:ısı: dt 

? _ mnıhçiıı·, 
~ ·dı. 

a\'ılet mesclc~ı p' 
\1111' 

,\' rupıula ıcır' 
\11 tuna me 1' cı 
kula kaımnktıııı ti 
naSll So\·yetırr \• 

i ine gtlmiyor~:ı.oi ~ 
Kore ve HındıÇI rıV' 
rıni çıkmazda b~o 
ne gelecektır. dl 
ğuna , e .\mrril•~.ııl 
ler Uirliğinin ~ ~ 
nıtmak m·ununn 6r' 
te ısrar ettiğined! ~ 
re konferansın ıtr 

d~,11 
hannda s11 ° 
mekllr. )J 

nile.run, bell 
!ayım. ~} 

Sadurı G· 

?llaTdin 21 CA.A.) - il mizde 
berberlik .>aP.an dört çocuk ba
bası Habip Uzucünfin eşi Hab" · 
be Üzücü bir batında b"ri kız. 
licil oğlan olmak ıizcre dört ço
cuk dunyaya getirmişt"r. 

kesiliyor 

Ankara 21 <A \.) - Maarif 
'1udür1u~unden venlen malQm1 
ta 6re bu sene lise '<e orta o
kullarla anat okullarında deTS 
!er 29 mlyıs 1954 günü kes"le· 
cek ve son sın f "mt"han1 arı ha
ziran ayı ic nde yapılacaktır. Öğ 
reımen okulları ~on sınıfında 
i e dersler 14 mayısta kesile

-:;;::==========:.....;---..;~ _________________ .:_________________ ,·an polis memuru da \'ardır. 

r - t 1 
Um mes;re ,ard•/t.s 
pağı a.tında bl'C ~. 
'ardı her halde· b r 
dürme boru!arınıll ,,e 

Çaml,fırlannızın tam 
manasıyle ~yaz kalma· 
11 l4;1n ııon ıuya bır par· 
ça Colman OkUZbaf CI· 
vltı ııtve ediniz 

cektir. 
ltalya ve Yunanistan 

yumurta almak istiyor 

Son günlerde p ·yasa) a ist"hsal 
bö'gelerlnden bol miktarda )-U· 

murta gelmektedir. 
Bu SUTetle yumurta fiatlarının 

alıcı bakımından müsait b"r 
duruma girm'ş olması hariçten 
geniş olçüde taleplere yol aç· 
mı~ ır. 

Ticaret Odasından aldığımız 
ma'ümata göre Yunan·sıandan 
bazı f·rmalar 42 dolardan. İtal· 
yadan i~e 45 do'aTdan yumurta 

1 almak istedıklerinl b0ldirmiş1er 
dir. 

YILIN EN MERAKLI 

RADYO KONUSMASI 
1 

Bu akşam saat 18.50 de lstanbul Radyosunda 

Sakın Kaçırmayınız. 

Ona e' attım. Görcccksin ki 
basına çorap öreceğim. Sen 
derhal Kı:ı.ı'haca yaz, bu sabah, 
duydun mu?• 

• Başüstüne efendim • 

•Simdi programı görelim ... 
On beş dakika kndar tamirat 

tan bahsettiler Queeg pek a
Hlkaclar gözükmüyor. maddc'e· 
rl e'e alarak, arasıra sual er 

1 
soruyordu. Nihayet ayağa kal· 
karak yağmurluğunu giydi. 
•Steve. bir şcyi pe in olarak 
belirteyim o dedi. •Bu Stilwe11 
meselesindeki hareket tarzını 
ve savsak amanı beğenmedim. 
Açıkça bi mek istiyorum. va
ziyetini düzeltip, işlerin duma· 

• nını doğru çıkaracak mısın?• 
Yan gözle ona haklı, İkinci 
Kaptanın ~uzil buru mu tu. 
Açıkça görü üyor ki Sti wc le 

karşı büyiik sempati bcsıiyor· 
sun. Btı çok A'A. Fakat sana 
hatırlatayım ki. benim ikinci 
kaptanımsın. PekulA biliyorum 

ki biitiin gemi bcnim aleYhim 
dedir. Ben bununla pekfı'a ba
şa çıkabilirim. Sen de benim a· 
leyhimde~sen. bununla da ba· 
sa çıkanm. Yakında sicillerin 
verilmesi lazım. Onun için bir 
an ewel kimin tarafında o'du-

unu belirtmen gercki\ or.» 
·Size Stilwell hususunda te· 

'efon'a danışmamakla hata et· 
ti~imi biliyorum, efendim• de
di. E !erini uğuşturu,•or ,.e el· 
!erine bakıyordu. •Ben sizin 

~ , __ -:·· ~ı.·· f!lj1ifl(JA1Zbi ::;r--;iW& "Aa.ı'HEllMA.11 '4VK C~· A.K.t'A/IUIAll 

aleyhinizde değilim. Büyuk bir 
hata işledim. Fakat bunu tek· 
rar etmiyeceğim. • 

•Bu erkekçe bir söz müdür 
yoksa beni kalaylıyor musun. 
Steve"• 

Ben kalaylamak bilmem e· 
fendim. Sicilime ge ince, Sti • 
we'I meseiesinden do ayı, kötü 
bır not vermekte haklısınız. 
Fakat bu ilk ve son defa o'a· 
caktır • 

Quceg, e'ini ikinci kaptanı
na uzattı ... Maryk yataktan kal 
karak bu e'i sıktı. Queeg ·Söy• 
'ediklerini kabul c<l iyorum ve 
hadlseyl unutmaya hazırımn de 
di. •Sana miikemmel bir su bav 
naurlyle bakıvorum Steve. 
C:emideki'erln e.n iyisi sensin 
Sana malik o'duğum için ken· 
dimi ta'ih'i s:ıyıyorum. Diğer
leri dc istekli ve zeki kimsc
'er Fakat aralarında tek bir 
denizci yok. Hele yeni gelen 
iki tanesi de bana pek mlikem· 
meı görünmediler ... 

Subaylarımız fena değiidir 
efendim ... 

·Tabii. Ben de öyle söyledim 
~a. ihtiyat o'duk'arı nazarı iti· 

-91-
hare a'.ınırsa. mükemmeldirler. 
F'akat bu gemiyi sen ve ben 
ıdare edeceğiz. Ben peka!A bi
'iyorum ki geçinilmesi kolay 
bir insan değilim. Pek dc zeki 
değilim. Her ha'de sana garlp 
gelmiş olan bir çok şeyler yap 
mışımdır. Bundan sonra da 
her halde bu gibi şeyler yapa
cağım gene ... Fakat gemiyi i· 
dare etmck icin tek yol görü
yorum Ste\e. Ve her ne baha. 
sına o'ursa olsun bu gemi de 
oy'e idare edi ecektir. Sen de 
benim ikinci kaptanım,ın. O· 
nun için arada~ın. İkinci kap
tan11ğın ne demek olduğunu 
bilirim. Üç ay, bahriyedeki en 
ıı~rsıız herife ikinci kaptan· 
!ık ettim O zaman vazife yap 
tım ve bahrivedcki ikinci u· 
i(ıırsuz herif de ben oldum ... 
İşte bu iş hövledlr.• 

•E\ct efendim.• 
Queeg tatlı ve dostane bir 

tebessümle •Eh ben gidiyo
rum• dedi. 

·Sizinle beraber aşağıya yü· 
rüyeyim e{endim.11 

•Cok te5ckkOr ederim Steve, 
i) i o'ur .• 

Müteakip günlerde Caine, 
işci'er tarafından alelace'e es· 
ki ha'lne getırı dı. Parça'arın
rlan hiç birLi daha iyi vazıyc· 
te gelmemişti. Umumi ümit, 
tıokı bir çocuk taraf ndan s1i
kli mils bir saat hususunda ol
duğu g bl. daha hi bir şeki'de 
işleme i değil sadere eski•! 
gibi iŞ emesi idi. Maamafıh ma 
kinelerdcki biızı i erlemiıı eli· 
rük'er dolduru'muş ,.e gem '..! 

'cn ra"darlar takılmıştı Bunun 
haricinde, Caine gene e ki, khh 
ne Calne ıdi. Kimse tamir -ı:ı· 
manının nlcın yarıya indirildi 
ğinl hilmiyordn. Ale'usul Kec
fer'in bu hususta na1ariyesi 
vardı ·Birisi hıı •a'ııoıırvanın 
bir ı:ıkarmedan f:ızla viiıcmi"e 
C'P.iUni hesnplamı$tır ... dlyordıı 
·Onun için de derhal son bir 
ncfesllk kadar tamir edıverme 
ye karar vermişlerdir .• 

l3 Aralık günii Cainc, giin 
batarkcn Altın Köprtiniin al· 
tından çıkıp dcnize açılı) ordu. 
l\türettcbattan 23 kışi eksikti. 
Bunlar tekrar Queeg' e sefere 
!:ıkmaktansa Divanıh:ırbe \'eril 
meyi tercih elmiş erdi. Wil'ie 

Keith kaptan köprü ündeydi 
ve gemi son dağların hizasın· 

dan. geçip mor renk i denıze 
açıldığı sırada maneviyatının 
1,'0k bozuk o'duğunu hissediyor 
du. Bunun :May'den uzun bir 
ayrılık olacağını bi'ıyordu. Yüz 
bin erce mi: katedecek er. bi'" 
çok sa\'a~·ar:r girecek'cr, gemi 
tekrar buraya dönünceye ka
dar. Tam burun istıkametınde 
o an güneş kara bu utların ar· 
kasında batarken batı tarafın· 
daki semaya kırmızı şualar sa
çıyordu. Bu sanki Japon bay· 
rağının eşi gibiydi 
Al;~am yemekte glizel bir 

bonfı 'p yedi ve gece nöbetine 
ele dahil edi'medi. Fakat onu 
asıl neşelendiren şey de artık 
rephane sıın<lurmasınrla değil 
de kamarada yatmakta o'm3· 
sıydı . Carmody'nln yatağını te 
\arüs ctmi~ti ve yeni kamara 
arkadaşı Paynterdi. 

Wil ie. kendisini rahat ve 
lükste hi•sederek dar yukarı 
ranzadaki temiz fakat sert bah 
riye çarşaflarının ara~ına l!ır
di. Güver·ı~nin saç lcvhı::laı ı 
ı'e arasında ancak hır k-:ıc san· 

.. ıetı" tam karnının u ı;~ 
çıkıntı yapıyor<'!~· e'· t 
rla, Manhassetteı-ı ., 1~ 
?ahı kadar bile ~~etı ( 
Fakat ne eheınll11• cı~ô 
Cephane sundu~rrıııb,r 1 
ya geçmek büyi.tk ı;sl"! 
Wil'ic gözlerin• .. t •) 

,·J~ 
memnunluk'a ed• 
homurtusunu din s•~ 
terin ihtlzazının. ~J; e 
rı vasıtasiy e kerrı• i l 
d .ğ .. h. tr Geııı 

ı ını ısse ı. d'' 
artık. Wil ie kerı 11 , 
emin ve e\indc cf,; 
Derha dııldı \C 

11 

ku uyud~ . sı~ 
BEŞiNCI t(I ~ 

i s y p.. 
tıl 

Ilo) un eğnıel: ı'J 
·o 1 

ı-ıartıı ~ 
İkinci D!inra ıı•ıı" 
hakkındaki ııer ıdcı 

ni kitapta. herl'ı~(lıı: • 
19H başlarında d• ıı ! 
mış olduğu yoJtt!l dO 
mC\·cuttur.· Bil ~IJ 
Guadalcanaı, El el 
da\\ av \ e sıatıngt':t,, 
mühim dunuın rıo 
atlatılmıstır. f,r' 

(0t'\lll11' ._ ........................................................................................................................................... ---



'Y A'l' AN 

rzrm rrrm!TI 
J)aaku Alternur KILIÇ 
•- lihı >c~zıınıı.da belirttiğimiz 
.. to ' enen 'd ., 
llııit· lllaııacak e e -6 nisan
ı.....-ISUtre konferansta ko-
~~•daıı d 351~ ta\izlerde' bu-

hı~ a nındı" ç· . . 
~ • ltıiit ını sa, aşı-
lııt 1 'lrcıı:r~"Ye bağlamak im 
ı.,. 'llida ~buıak~ Peşinen bu 
~ ~rinde a ediJebilttek prt 
~ı lakı· lllasın~·a varıla· 
'ili •ı , e ~~e, f>aflannın ka. 
lat~' tekftııı~~z hat~ Hindi Çi 
&ı•d 1tsııniiıtü ~ taraftarlarının 
«tır • bozıııaıa nu konferans orta 

ılı. rı da Çok mümkün 

'•k : 11
• bir~ok . 

lıirıj . ııu aöyıe ~e~ı.ere baka-
14 .. tı •det· Yebılırız ki, Batı 

* Birle mi~ :Uilletıer nez· 
dindeki Tiırki,>e drlegesi 
Biiyükelti Selim Sorper. 
Dünya Banka ının faali. 
yetini tenkit etli. * Tiirkiye-yi resmen zl)aret 
eden Yugosla\') a Devlet 
Ba kanı Mareşal Tito ıliin 
l'ugo 13\,>ada törenle ı.:ar 
şılanıtı. * Fransız tak\i)E' birlikleri· 
nin uçakla Çin tliııdiııe 
Sl'\ kine ha~laııdı. * Irak kabine i islira etti. 

"ır " a Inı il t .. 
>lıi. uııııes'" s unde dunnak -~----------

Fransa' dan Çin Hindine asker 
"""'':"'" "':t"' "'""'. -- ...... .. ........... 

• 
u .... auıu ' ·•• 

Paris. 21 - Bu:;;iln Washington ve Pariste acıklandı-;:ına 
gore merikan ta,ıt uçakları doğrudan doğru~a Fran adan Çin 
Hindıne Fran~tz tak,·iye bırliklerini taşıma}a ba;-lamı•lardır. 
Yeni talim, terbiye !!Örnıli 1.000 ki ilik. bir ~ara•fıtçü ~irli!!i 

halen Çin Hindi ) olundadır. Bunlar Dıen Bıen Fu mU:itah· 
tem me\'kiinin mudafııasında kull~nılaca~tır. . .. . 

Gelecek haftadan ewcl Dien Bıen F'u ya } eni bır komu~ıı;t 
taarruzu beklenmemektedır. Hanoideki l'nınsız subayları Dı.en 
Bien Fu muharebelerinin yeni komünıst takYiye kıtaları ::etın· 
ce) e kadar yani ni-an sonu uhut mayı ın ilk haftası~dan ev· 
\'CI ba lama' aeağı kanaatinded ir"er. Daha fazla bir i:eCJkme yaz 
~ a~murları ~ iiıUnden mütearrızları <;ok miisklil bir duruma ;,,o· 

kabılir 
1 
Clı · 

Dien Bicn Fu nıu tahkem nıe,•kii kumandanı Gencra rıs 
tian de Castres buı:ün rad~ o ile acele malzeme talebinde bu. 
lunnıu§tur. 

,. '~Yahat~~ son Londra ve Avrupa Kömür • Çelik 

tı kıt htık6ıııeu d~ Fransı7. ve in· Birliğine kredi «Türkiye, deki -ı. l'lılııı151 h ennı Pasüik Pak 

"•d oıııı~1 bllu usunda flna et· Wash•ngton 21 ( \.A.) - Dün ('f l'k R , Bayan Pelrov' un 
Kaldığı bina sıkı 
Nezaret altmda 

bit a taııı ve he, Batılılar ara. geç \'ak't öğrenıldiğ ne gore. • I tc. i 1 usya y 1 
lrr. lortiı birli er lllt\"7Uda tam Amerika hükumeti. A\TUpa kö 

.\ İl 5ağlayaınamır mür • çerk biri Cine tat.,.iben Gerı'de bırakmıstır):I. •- "lıııı ı 100 m:ıyon dolar ık bir kredi ., ,..1- atlar 
li)I l'ı'1)~ 8 ' ınuaı.zam kudreti verilmesinı kabul ctrn ş olup ssol"latf'd Preı;s 
l.11:_ dtrııhıe atını~ liderliğini ha bu haber bırkaç güne kadar 1.! ~ 1 1 Darwin (Kuzey Avu,tralya), 
ııu:" &iy•si etın15 olan Ameri. resmen bildırilecekt r. İ tikra- Bostan. 21 - oChrıstian Sden 21 _ Diln gece burada bayan 
tı~ Ve hat•~nc!litine. akhseli- zın faiz nisbC?ti hC?nilz te:.bit e· ce .Montitorn ~azetesi bir maka- Petrov'un kaldığı hükümet bina· 
to~ lijteııe .... nıyetlerinin iyili· dilmemişse de bunun uzun YA· ies\nde mecburi kolt'ktif z.iraati- sı sıkı bir muhafaza altına alın· 
doJıı ~lla 10~eınektedirler. Bir deli ve herhalde 20 sene mıld· nın netıccleri ile sürdükleri top mıştır. zaman zaman blhı;ede 
tu~ ~r tab • Aınerika, elinde detli olacağı ö"renilml tir. rağa sah:p köylülenn ziraatı a· dola an muhafızların projektör-
'~h lıhıcıir l~ca tutan bir ~o· lran hükumeti istifa etti r:ı~ında Ur mukayı;~e vapmak· !erle etrafı taradıkları görü:· 
ı~.ıı.~~oı 11r ~ı!•lbi .i}f olsa bile, tadır. tı{.!ifıçiliğin ı'-i cephesi• müştlır. İki emniyet nıüfetti~ı re 
ltd:-4'' ~tlıııL ·~ hır &ekilde kul Tahran, 21 <T.H.A.) - Gene- bıışlıklı makalede ~öyle denılmek bir nu,, tercüman bu ~.ı.bah 
il~ olın.L ~sı \·ardır. Bu cüm ral Zahidi riyasctındeki İran ıedir: •Eskidcnberi iki l;raat Sydney'den uçakla Darwin'e 2e:-

..,.. - ,..,_ .., r.ükfımeti bugün i.stıfa etmiştir. J k · J 1 e kencı· 1 b E do ~·~,·· \'e te.fıd~...,re. •.nun.·a•·a kar mem e ·eıı o an ve ene c ı mis!erdir. Bun ar ayan ,. • 
""" ~J J İran Şahı hu!ı:umetin istifasını d c ı h ı · · k ~ 11111;11 d baıtçı bir &ek.ilde .r.e yeter en aza ma su ı~- kiya Petrov'un ifade:.inı alaca --

~tadır~ rış inıkinlarını kabul etmiş \•e veni hılkümeti t•h al Cfien geni-. ~·ı memleke· tardır. Ba,·an Petrov'un ne ı.a-
Jl k~~ağa tekrar A~dullah Zahi t!n şimdi kendı ha11'ına yetecek man cenuİ:ıı Avustralyaya ~ide· 
C\'ıtrı) o\Lı memur etmisur. ~adar mah ul tem·n c<ie!ıilmck rek kocası ile bulu acağı hakkın 
"ııı ~lldt:~,lı~~ikaten muazzam r:ın .an.a} asasına göre. hükQ· ı gaye ile çetin bir mlicadele i· da hıç bır bc'irti mevcut deği:-
ıı...: ~e lı:~. ~tdenbire sahip ol· nıetın ıstıfa ı normal~ır ve ~e- rınde b:.ılunma~ı bir bozukluğa dir. Hükümet karı kocanın o:r-

s:"lll lide~u!~ birdenbire Ba· ç.mlerden sonra hükumcun ıs· deliılehir. Sov1 etler Birliğindeki ıcşmc ıni temin edect'ktir. Fa· 
• 61 - ufa ı gerekmektedır r"tırum da budur al.ondar'da ı"n .. b d o'aca"ı "'a•·et Wh...~: 't~ı.:~~Vkiind~ .. buL " "at unun nere e ., ,. J 

~~ batluqullk )·uıunden Cevad Acıkalın ve Rüştü t'~ar eden Econombı mecmuası giz'i tutulmaktadır. 
~~ı.~~ ı.a.. !dar Yapmıc. oldu. d • nın son !tyılarından birinde ya· Dün gece erkenden yatan ve 
~4-ııa. "b::; a bhı ıÜzumsuz Er elhun Cenevre' de :11nlanan bir makale, Komünist rahat hır uykudan 5onra bu ı-a· l'!. e.letııct, llııdufunu kimse Cene\Te, 21 (A.A.) - Dışiş· ı:artisi sekreteri ~'ikiıa Khrushc· bah yedide kalkan bayan Petrov' 
\ı, .\lt hl"lsı leri Bakar.lığı Umumi Klhibi <.:c hev'in u~ra tığı me~eıe hakkında un kendisini gayet iYi hisse~ti-
tqhiJ llıeriJıanı da muhakkaktır vat Açıknlın refakafınde Korge· bıızı malümat \'ermPktedir. Hali ği görü'müştür. llükümct bina· 
ltıtııı~~k lıernh kudretine sahip neral Rüşıii Erdelh!in olduğu hazır be;; ~enelik planın ga) e i :.ının bah~·e ine ı;ıkarak bir ge
~~ lltt, bu,_ anci bir ba,ka bıı1de b:·ı;un saat Hı 40 da uçak 1955 sen<.' mele 180 milyon ton zinti yapını~ \e :-açlarına per
ttk~ ~lıselj "1dar te-enni ile, hıı l.ı iwıııinıldan burıv.ı ~elmı$ \ e hJbubat eld~ eır.ıekti. Bu gaye manant yaptırmak istediğini söy 
~14, tdeı.ı ~ ,.e olgunlukla ha h:wa meydanında k içre Dı iş- · c cıi;;mek i~·in aıırak iki sene lcıııiştir. lllıki'ınıet binasında ,.a-
~-~Jeıı ii:::111•1.~ı~sda Atom ve Ierı Bak.ınlığı pro•oı·ol umum ttaldığı halde hububat malı ulü zifeli kım::ıc'cr bayan Petro\''1111 
~--)' ha.illa b" Ulııne malik her müdürü R. Maurice Cencne d:ıha h:ıta 130 milyon tonun al-, evim'i bir kadın olduğunu söy· 
~ •• ~ bakııııi ır memleket ya Kantonu temsilcisi ~. Tomb'"t ıındudır. lemekledır er. 
•- ..,ıtı cı ~eli Pe..: d •· \'e Tu··r•.··ı··en n Bem'dekı c!çı··.ı•· Bu mevanda lıı.ıbubaı istih· Camberra (Avu.,,tra•ya). .71 

~:"t ' tre-cı of•n e aosar, " J .. • • s . t E ç'li7'i bu!!Un 
•a d ~" e ftın Idık \'e koı solosluk erkanı tarafıııdll'! ta ıııi arttırmada komünist reji- CAP) - o~.e & ~ ı> .... 

a d:ııb arı e· nı nı"•ı rıu"'\andı'"-ı' c"a ~. "v ,-ergı·· Avu tral}a hukumctıne verdıği ~ltt~beıı 0111 a tok e\'Ve-1 bir lı.ar ılanmı,,tır . .. ' - "· d \ t , kamla 
~tlı~~tıı hlc bri~u. Amerika, bu ~- lenn azaltılma,;ı ,e daha \'Üksek bir nota a rn raya ma • 
ll}.~'"1r \e 01 rı inin pe inde münistlere bir adım daha ileı le- fiat ,.a,ıtasıde koylü\ ü ıe vik· rına i'tica eden Sovyct .:oefaret 
~ J!t ırı~rn1• az. Amerikan ka melerinin kendileri için fena o· ı:r. Bu l\la~ksist ideolojbinin ! katibi Vladim~r :etrov:un ·:.ah: 
-~ ""illa ı •klısetimi (ki lacağını helirtmrL. olduğunu bil· rf'ddettiği şah•ı tc~ebbüs ruhu- te e\Tak tanıımı yolu)~a a) ,a: 
lıı.}ll~ııldf~t durgusu derler) mektedirter... Bunu biz Türkler na tiviz demel.."1ir dan bcd So\-yet dev.lctıne .aıt 

la. """ "y•- • . de bı"li•.-onız. . d buvlik bir para yekununu zım-
"' ""·" ~ "J •F.conomist'ın ayni sayısın a • .. ·· "-ı.~'llıi.ıı L..ltn11ıror ki, ......... palı metine geçirdiğini ileri surmuş· 
••L~t•·• "'1 1 n. .. u A\TUpanın yaıım ı:önüllü " necmuanın Türkivedcki muha· tiir. Sovyetler Avustralyadan 
.~,1 ,..taıı, . n unutarak, ya Uivizci siya eli ile .Amerikanını ~iri tarafınd:ın yollanan b"r ma. Petrov·un adi bir mücrim sıfa· 
1-n .\. ""lıı ~a da kurtulama· dürüst , .e aı;ık i.)a~eti ara ın· ı.:.leıle enteresan bir muk3~·ese tıvle lc\•kifini ·vt' E çiliğe tes'i· 
liı.ı.' ın,rllı:a Ukünıterden do· dıaki fark Xixon'un son he-ya· vardır. Ya2ar. Sovyetlerin bu gü • t~'""e "t ıtın he h . . d mini jı.temhlcrdir. 
Se. eı~ 'ildi~ r areketml natı etrafında kopan fırtına ıle oy komsusuunda ı.on seneler e A,·ustralya Başbakanı :\Icnzie~, 

d~ doı11 Yle kal'lltamakta bir daha orta~ a (·ıkmı 'tır. Aml'- zlraatte elde edılen de~i iklikJe. 
1 

k 
•-- tab . • demiştir ki: • ı-;~a en hırsız ı · ve _·-.erile anca taııyan rika Güney Doğu As\ anın ko- ri anlamakta . ..-.on senelerde 2ıraı sahte eHak tanzimi gibi isnat· 

ta..._~ ~ek ltiımtS1%1Jlı münisUer eline eeçml'ıne ini h· l!tihsali muka)ese etmektedir. laı·ın ortaya atılmasını beklemek 
~ lı ~e · • tiJor ,-e Avru9alıJar esas itibari :rürk kövlerinde dahıı mes'ut biri te,·dik. Bu iıınatlar, Kanadada 
-.)1 lle elirırikd ı, lene o sağ le de aynı fikirdedir. Amerika · G 
tt~ ~llııa ..... eki tabancadan bunun irin • birleselim, tedbir hayatla ıokscden bu değişiklikı:>r' evvelce cereyan etmi~ olan u· 

~ııu .... ttıa ' • .. 1 zenko h&disesindeki iddia'arı ~ ltııd aııac~"l \e ilahı ne alalım• diyor. Batılılar. e\"Hla kısmen bır toprak t:ı~ı progra hatır'atmaktadır. Ben kendi he-
4 htl isinden 

1 
Anupauta· ~\man bunu şimdi SÖ} lem«') e· m.ndaıı , e 1945 eone~ınde baslı -abıma, Rus E'çili~inin bu ~ o1· 

;' "°le. dlsııı, daha i.H bilmek lim, komüni Ueri ürküliiriiv di !·an ·Köy Enstitüleı ;nelen. tıe· da harekete geçmek. için bir ~~",;.il ·~ İ)·nıı Avrupalılar. yorlar: niha} et güçlıılde kabul , h ·ret 
~, ı.. ~ı-_ ıı.,, L..~ taıunıaktadır. ediyorlar. Sonra Xixon, rran,ız f;Lt etmektedir. Bu gelişmeler hayli geç ka mı~ o.nıa ına a~ 
o.ı.. .-•oql "'11lda b · d k'I 'h traktörle sulama i temleri, hid eltim.• ~'"'il lkt ı .o\~ n a&ka ıno. lana Dindi Çinı' en te · ı me ı • c;eıi çağırılan diğer 
~ ıı.ı, 'ıaııal rupa diplomasi· limaline karşı .. o uman orayı ıo . elekmk barajlarını sağlayan diplomatlar 
~~ dot tihi ~İ Cıllıg15lı diplo· biz snunuruz• rlh·or, Avrupa· Amerikan mali vardımı tarafın- Avu tralya hıiki'ımetinin bir 
, ru )0111 ~~dılı.lan için da tekrar a) nı endi elf:r ,.e ho. tlan teşv•k edilmhtir. Fakat ko sözeli ii bugiin. bu memle~<'tte 

ll &orebılnıekteclir oıurda11malar başlı)or. münlst Rus) anın basarmak arzu vazifeli iki Rusun daha ~ukıi. 
C'\ llıtı-lka Bilmiyonı1 konıiini ilerin an. ınt'lleri tarafından '.\losko\•ay:ı 
ı ı~" lılar ko .. • eak korkutuıar:ı:. ~ola getirılr· etti!!i şeyin Türki)e tarafından çağırıldıktarını açık1amıstı.r. (a-
~tt~':'benin lll~ıııs~Jere ti· bilt>ceklerini nr ı:ım.ııı. '~ nasıl t•hakkuk ettirilme>lni ~ağlayan ğırılanlardan biri buradakı flıt!'i 
tel deııı ııı, t:ıııc' ~ın Rındinden idril detekler "' hılınıyonız ~5 as saik komünizmin an ti • ıcıi diplomatik heyetinin en kıder.ı-

l'tnıı tl Olduttte teslim oı. znallı .\merikalılar dıılıa ne ka geniş çapta bir verimli mülkiyet iz men ubu. E'çilik A ta5c~ı Y. 
t flrerı· llllu aıılanıakta dar müddet böyle )alllı'i anla· E. Platı;ah'dir. Di~eri Tas~ A-

ın, birleşerek lto şllmakta de\3m -edrceklrr. h:ıkkıdır.a jansının A\·ustra\yadaki nlUmcs-

s·u• -,,ftnAR ~" m ~ an f"\M ~0 ~ ~:~~fr~l~~~ı:~~i:~~:1fr ~:~~~~!~ 
~ıı uau. "'' ! 4:w4,!,}~ u ~ ~w fi~.~j~::ö:~~~~ .~!~\~':.'~'.~ 

.., SJ4l.ı Avu~tratyadaki Sonet El('ısı 
,,. L de itimadı azaltmak ve)a ha· kredileri )iiZ köyliıden kaçını hastalandı 

,..,, ~ ;yal kırıklıkları yaratmak sure. eskfsınden daha iyi duruma Canberra, 21 CA.A ) - Gene· 
ır; h: ıto..... k ı h soku"or? ra'.o"'un hasla o\.dnğu \'e Can· 'l\lt r"GANJ> tiyle bir ta ım zarar ar usu· J • d 
itabı S.\l>i t ı ASI le getirebiliriz. Halbuki bugün -Yüzün otu-ıunu. berra"da bir doktor tarafın an 

~tqı: tdiıı. :LERbdz bizim muhtaç olduğumuz en -Kaçını eskkindcn batak mua~ene edilme>i ıaz.ım ge'~i!:i 
il ttılııı. diiınıe .öretuın Türk büyük şey iç , e dış alt'min i· duruma sokuyor? So\'Vet Büvükel('ill~inden bı nı· 
il, dGıı Sehep1/ıne imil olan timadını kazanmak \e ~Uru· -Yliıiin on besini. ril~ektedi;. Büylikrkinin asabi 

l;tltf.iii lf(J 
Atom laboratuan 

Atom alimi Compton: 
dosanlar da tıpkı Atom 

Bombaı.ı gibi birbirlerine 1in 
cirlenıe bir reak~iyonla bag· 
lıclır • ıt i} or. 

Mareşal lif o, Yugoslavya' da 
büyük törenle kar$ılandı 

Proft":.ör Compton, ı.öylen· 
diği gibi hakikaten mühim 
adam . 

İki ı,:ün irincle, bizim ı.e· 
('İm kampaoyaı.ını tatkik e
dertk bu netkt~ e \1lnnak 
herke,in harc-ı değildir. 

Yugoslav Devlet Başkam; «Çok mühim seyahatten dön~
yorum. Türkler hiç kimsenin çevirdiği entrikalarm kendı

lerini sarsmalarına müsaade etmiyecektir » dedi 

Y<' anla ılan ü~tad lıura)a 
konferans ,·erme.) e değil, il. 
mı le«rübt'ler ;\ apıp ) eni na 
zari yeler 'aı·etnıe' e ge-lıni~. , 

Y1111a11 Dışişleı·i Bakaııı, askeri 
NATO'cu tetkiki lô~1111dıı·, 

ittifakın. 

diyoı· 
EC'\'ET .GÜRESbi 

\. . "' \ . r . Turkiye'de, gerek idarecı;erin tina Radyo una beyanatta bu'u• 
Be'-::rad. 21 Yugosla\•ya gerek!e halkın bana gBsterdik'e· nan Yunan Dı i lerı Bakanı Ste• . 

Bir ltalyan yazar 
Mahkum oldu 

Cumhurbaşkanı )lareşal Tito, ri hlisnfi kabul fevkalade ·, e fanopu'os Ankara'da üç'ıi Bal· 
Türkiycye yaptığı 13 glinll!k beklediğimin de ilstünde idi. kan paktının bır ittifaka ka'be· 
re-mi ıı) aretten sonra bugün Dunun da sebebi. Yugo~ıav he· dilmesinin ıasarlanması i'e i:gi· 
.Yurduna dönmii~tiır. Dc\·Jet Rei- yetinin, bağımsızlığını ve b:ır:şı 1i olarak ~unları söylemi~tir: 
~i bu zi"aretinin nskeri, iktisadi nılidafaaya azimli do,t hır mem- •l\lareş:ı l Papagos"un 'e .ah>e!l 

\ ... •.-.attd rr,.' ve kü'türe Türk· Yuı;os:av m!i· Jeketi temsil ettiğini Türki,>enın benim daha en·e· be.Yan ettı!!i· 
~rilano. 21 - Çoğu filme alın- naoebctlcrinin hilsbiitün inkıs:ı· bilme.sidir. Binaena'eyh, her iki miz nçhile. biz Ankara Paktı· 

mı~ o!an Don Camillio hikaye- fına yıırdım ettiği inancır.ı be· memleketi ilgilendiren me·p'e· ıı.n tamnmlıınmaya mü :ııt oldu
Icrinin nıiic'lifi Giovıınni Gua- 'irtmiştir. Tito. bu sabah ~afak· terde olduğu gibi milletlerarası ~u fikrinde) iz. Bu p:ıkt anc:.k 
re~chi dün bir sene hapoe mah- tan az sonra Ga'cp mektep ge- mese'clerde de bir anlaşma ıe· bir hareket noktasıdır. Fakat 
ki'ım olmu.tur. Buna sebep mec- misiy'e Adriyatiğin 'pillt ıima· mini bulmak güç deği'di. ,imdi bahi mevzuu o'an me,e-
mua,ında eski Başbakan de Ga:.- nına ulaşmı~tır. o:duk!:a fırtı· Dilnvada htikran \'e mi'le"er 'e. Ba kan Paktından doğan \'.t'· 
peri'nin mtitlt'fiklf'rdcn nomayı na 1 geçen avdet .. eylhatinde · - b cibelerimiz'e XATO'ya 0kar~ı ve· 
bomba'ama'arını istemi 0 duS:u- arasında dostane munase et'e • 

Ga'ep'e 4 muhrip rcfak:ıt <!lnıış- rin tesisini arzu etmeven kimse· cibe•erimiz.in hukukan ne uret· 
nu iddia etmesidir. Bu ıddiayı · • t 'lf d"I e"i meseıesidir Hu tır. !eri nozarı itlbare almaksızın. e e c 1 ec EJ • 
De Gasperı reddetmiş \'e yara· Belgrad Radyosuna s:ôrc Tıto, \•azifcmizi muvafCakiyct'e blşar- kukan dh orum, zira. daha ~im· 
n mahkemeye vermiştir. Gua· sahi'e a)ak ba ınca. onb!n'crce dık.,. diden üclü pakt biz.i ma~en ::>Jğ• 
re~chi a\':ıkat'arının temyize mli ki..;ıJik bir kalaba'ık tarafından . . 'amaktadır Duna kanıız. Bu 
racaat etme i hakkındaki ta ep- co~kun tezahür"er'e kar ı':ınmış- ~tareşal Tıt?. ~·arın. Belgrad : nokta tarı ince' emek ve :erekli 
lerıni reddetmiş ve dün yauhi?ı tır. Spi'itde güneşli hir hava g~,ecek \'e. mu~·~ bır nutuk ı karar'arı a'mak üç Dı•i•leri Ba
hir makıı'cde hükııılin tam ) erin hliklim ~urmektcydi. Yuı;os'av söv lyec.l'~tır. But un basının. t~- kan' arı konforan ına ait bir iş· 
de o'duğunu bildirıni~tlr. Devlet Reisi rılıtııııd:ı ,·erdiği rlhte bırıncl deorecede ehemmı· fr 

Stalinınkini andıran bir bıyı· lm:ı bir hitabede, Tıirklyede ken ·d\ eldi bir ha~is~ ~;a~a~ '"ası~~n· ı ''ugo, avva Atlantik Pal\~ına 
ğa .ahip olan fakAt koyu blr disıne gösteri' en do;ta:ıe hü~· ır ığı sey~ a 0 c ~une u.~ ~u~ dohil olnıadıi!ına göre. bir Ba'· 
kra'cı olan Guare~chi, Candido nükabulden takdirle tıa:1setıniş. mun?zam hır ~ar<>ılama torenı kan ittifakı akdine karşı :'\ATO'
adındaki mecmuasının gelecek iki ınenı'eket arasındııki nıiina· tertip etmek uzere her şey ha· dan itiraz vakı o'ması ihtımali· 
,.ayısında çıkacak o'an bu nıa· sebet!erin daha da sıkıla acağı zırdır. . • . r,n varıd olup olmr··_:ığı hakkın· 
kalesinde şöyle demektedir: inancını izhar•a demiştir ki: , hlıır~~al Tıt.o nu~ /laz~rab~~: c.u orulan bir su:-le karşılık 
•Asıl bozuk o'an umumi ahH'ık· ·Türk nıil'cti. mi'li erellni 

1
'.\ u~1anı~tı8~

1 • zıyare e me~ı Yunan Dı.iş eri Bakanı ~ö~ le de 
tır. Onun için bu ad iyeyi deği' gözeten şanlı. fe\·ka'adc kun·et· enı me · e ır. ml,tır· 
biilün İta') a~ ı alakadar eden li bir mutteCiklmizdır. Tlirk'er, Yunan Dı5işıeri Bakanının • Süphe iz ki uc ü ittifak ':!C· 

bir ıııe::ıe'edır. Ben çocuk' arını hiç kim enın çevird:ğı entrik:ı- beJanatı reğince Yugosla\~a} a kar ı ka· 
serefli insanlar o':ırak yeti tir- ıarın kendilerini sar rnası:ıa ınli Atina. 21 (A.A.) - Pari:se ı bul edecek o"duğumuz \'ecibe'e· 
mek vazifc:.lle karşı karşıya bu· saacle etmiyecek'erdir. Çok mti- hareket etmeden evvel. kendici· rln At'antık Paktı üzerindeki 
lunan bır ai enin reisiyim. Ço- hinı bir seyahatten dönüyorum. ne soru'an sua'lere CC\'aben A· ı tesirlerı :\ATO'da incc'enecek-
cuklanm olmasaydı bUtUn bun· - --- J tir.• 

lara gü'er geçerdim. Fakat hak· y d k nb 1 d • • Ankara Pakıı aki üç memle
kınıda \Cri'cn karara boyun eğ· ı e e s ay ar on ket arasında bugUnki.ı askeri i(-
ıru!m liııım. Aksi takdirde şere· bir iğinin fii i bir ittifak te~kil 
fimi kwnen ve tamamen feda dı•pıonıa aldılar edip etmediği sua'ine karşı Ste· 
edebilirdim. Fakat benim \'azi- fanopu o • mlişterek askeri p'b 
yetimde bir ınsıının bunu yap- far hazırlamak maksadıyle tesis 
masına imkan yok. Hapı haneye Her smlfm birincilerinden müteşekkil bir grup olunan askeri işbirll:ının bü)ük 
gidiyorum ,.e bu kararı na:.ıl sıı- A y A K b. ı · / ·h · mU\ affaklyet 'e de\'atn ettiğini 
ratıma atılmış bır tokatı k~bul stegmen, mt - a "i zıyaret e I t1ram sö):emi \e. ·buna 1,'0k ehemmi· 
edersem o şckl'de kabut t'dı)o· duruşunda bulundu )el ,erı~oruz. demiştir. 
rum. Kararın do:ru o'up o'madı __ _ 
~i i'e aliıkııdar dcğılim. l\lahk\ım ,ı.n ıdolu Afann Emekli General Van Fleet 
olmanın chemmi~eti ~ok. U ul Ankara, 21 - Yedek Subay reddin Baransel birer konu•ma 
böyle. Bana. sanki anne~ini ö • Oku:unun 39 uncu dönemini ba . apmı~lardır. Bunu ıakıben ~apı 
dürmUs bir kati' gibi deği', De arıyla bitiren pi)ade, zırhlı bir lan mera~ım geçidıle törene ~on 
Gasperi'ye hakaret etmb bir Jik, muh:ıbere. ordudon~~ım as- verilmi~tir. 
mücrim gibi muamc'e ettiler. Za teğmenlerinin ve 36'ncı donemi Yedek • ubay Okulu memnları 
vallı bir de i olduğumu kabul bitiren yedek tabıb, dis tab.bi, Anıt • Kabir'i ziyaret ettiler 
edcmeı:lerdi. Beni zeki ve kara veteriner ve eczacı asteğmenle- Yedek Suba\'}ar arasında her 
vicdan'ı olmakla itham etti'er. rinin dipl~maları bugU~ ..,ı.at 15 sınıfın blrincilerinden mütcşek· 
De i'lerimi görmek istemedi'cr. t;. okul bınasınd::ı Ya:ll.al?. blr ı-:il bir öğrenci grupu, sa:ıt 10 da 
Anladım ki insan hür o'mııı. i· torenle dağıtılmıştır. Toı·cnde Lo Me •danındaki Atatürk 
çin tereddiit <'tmcden hap!sha- Kara Ku\~·etıeri. r\uma!ldanı ~r he:;~line ~ir celenk koymuş ve 
nenin yo'unu tulnıalıdır.11 teneral 1'urr:ld•a Baransel. Ka ··t k b Anıt • Kabir'i zi~·a· 

• K . tı . K·• B '· mu ea ı en J lspanya'nın Orta-Doğu ~:ı UV\e~l('\~ ur"r\nı'~lyE a~."~nı retle Atiı Atatürk'ün nıane\'I hu 
Korgencr:ı u:. • r:: ~c.ı .• ıa zurunda ihtiram \"akfeslnde bu· 

elçileri toplandılar va KuvYet!<'tı Ku ·may Ba~kanı !unmuş \'e kabre bir çe:enk koy 
Beyrut, 21 (THA) _ i pan. J{orgeneral As~m Uçar, Gar~i~otı mu tur. 

yanın Orta Doğu devletlerinde- Kumandanı Tiımgeneral • .:\tıt.Jlat Şehrimizde 
ki dıp'onıatları bugün burada Akı;akoca. Harp Okulu Kumnn· Dün ebrimlzdeki maliye ve 
toplanmışlardır. Bu top'antı da danı :uğ:cneral Kemal Yü~ep, levazım ile süvari. istihkam ve 
4 gün sürece'ri~. Dıplonıatlar .Amenkan askeri yar~ım kolu uçaksavar vedek subay okulla· 
bu toplantılarında. Oı .ı. Doğuda b~şkan!. Sheap~rt. ~ltılık ~ta e~e rından 672 astefmen mezun o-
komu··n·ızmle milcadcle mP-sclesi- rıyle yuksck rutbelı suba)lar \e 

h b l t larak ordu~ a katılmı~tır. nı gorü ecck1er. ayrıca İ pany:ı- dav~t'iler azır u unnıu uı;. . Snbahle~;n Tak•imde toplnnan 
nııı Orta Doğu devletleriyle olan Torene bandonun çaldığı lsıık asle"'men'er saat lO'da abideye 
~ha ı. ıktıı;adi \e kü'tlirel mü· ıaı Marşı~la ha-lanmış, okul ko b .. 51 d 
na ebctlcrinin daha sıl:ı bir !~· mutanı Kurmay. Albay Ek--rem. çelenk koymu lar Ye 0~.~ en 

Kore'ye gidecek 

\\"ashıngton. 21 (AP) - Baş· 
kan Eısenhower emekli general 
Jnmes Van Fleel'den, Uzak Do 
ğu) u \'e bılhas~a Kore 'e For
moza)a teşmıl cdılen askeri ~ar 
dım pro;:ram arına nezaret et. 
mc ıni i tcmiştir. Gt'neral Van 
Fleet. Koredekı Sekizinci Ordu
nun eski komutanıdır. Ba~kanın 
yeni te cbbüsünU aı;ıklayan Sa· 
vunma Bakanı Charles \\'ilson, 
General \'an 1-'leet'in Sa\'unma 
Bakan Yardımcı ı W. J. Mc Xeil 
ile shil ve askeri mü~a,irlerden 
müteşekkil küçiık bir grupla ~e· 
ni '8zifcslne ba lamak üzere 1 
mayısa doğru Washingtondan aY 
rılacağını Ö) enıi tır. 

b t ğm sonra okullarda ~·apılan toren· tirliğiyle takvi~c·i cihetıni de Babaca;ı. ::ene . ır. as t't en N' ~ 1 d"nlomalarını almıs!ardır. 
konuşacaklar "e bu h'J~•Jsta bir Kara Kuvvetlcrı Komu anı 1 u e 1 İLK KURULUŞ YILIXD.\ 

rapor haıı\:!,a~ acaklardır Kurt çocuk terbiye . 1 .. . 
1 1

_ t' 
ö L O M ;\leŞlıur L'stad \'ıJo on~e ıs 

ediliyor Pierre Fournier'in ::\lerhum Sarrııt Ahmet :\aı.if 
e~i. İh-an Pekin'iıı ıınııe~i. Xe· 
riman Pekin'in ka) ınvaldesi ve 
Kubilay Pckin'in babaannesi. Ok 
tay J\ylli'nın anneannesi. 

R;l\an MİRAT PEKİX 
dün ani. olarak \efat etini.tir. 

Merhumenin cenazesi bugün i 
kindi 'aktı Ü•kiidarda, Topta ı 
Caddc:.i 453 sa~ılı e\ inden alı· 
narak namazı kılındıktan :;onra 
ebedi i tirahat!?iıhına lc\·di edi
le<"ektir. 

Al :ıh rahmet C) lesin. 
'Torunu: Oktay Ar~lan 

Lucknow. 21 (Xaien) 
cıKurt Çocukıı bu hafta içinde 
Lucknow ITa~·\·aııat Bohçesine 
getirilec..-ektir. Ormanda bulun· 
muş olan bu kurt çocuk Ramu'. 
nun 'ha~ vanat bahçe:.inde bil has 
a kurtlar kar ısında ne yapaca· 

~ı merak edilmektedir. İlim a· 
damları. )a,·a ~a\ a normal ha· 
yata a'ışnıakta olan çocuğun 
kuı1lar karsısındaki tepkilerini 
tespit edeceklerdir. 

26 :\'isan Pazartesi ak~anıı 
saat 21.15 te 

SARAY 
Sinemasında 

\ereceği yegane konrerine 
alt bılet :.atı~ına ha lanmıs

ur. Piyanoda Ft!fdi Şatadzer 

cuk halA 2\'akta duramamakta
dır. Aynı za"manda konuşması da 
balA milmk\in o!mamı~tır. Yalnız 
bir inılth le bir hırıltı mevcut· 
tur. Dah~ e.a~Jı bir ha;,tahane· 

200.000 Lira 
İKR.UIİYE • İKİXCİ h."°EŞİDE 

25.000 
Liralık para ikram~ elen • GALAT.\ BEYOCLU 

Şubelerimizde 
SÜTI.ÜCE AJ \N DIIZOA 

HEMEN BİR HESAP 
AÇTIRIXIZ 

DERMOJEN )e nakli \'e orada çalışmalara de iSTANBUL BA?'\KASI 
YARALARA KAR$1 ~ltl Y•ııııı r bulunduğu· düğümüz ) olda ilerlemcklirı .... \'ıne de nikbin bir du· bir mine rahatsız'ıCından muz· 

e hıa ~eti 01, eıı ıenıin bir rıım.• d::a:.:_r~ı·p:_:o.:,::d:.:u:.:ğ:u_::sa:..:.n:..:.ıl:.:.m::;a::.:k..:.t_ad_ı_r. ______________ _ 
~ \iiıı'kl te~ıkanadada bi- AKŞAM CUMHURiYET 

Diğer taraftan. kurt çocuğun 
pi~irilmiş yemeklere de alıştığı 

kavdedilmektedir. Bu çocuk şim 
di;·e k:ıdar çiğ et yemekti.') di ve 
p.Ş°irilnıiş yemek atınca da mide· 
si bozuluyordu. Bu vaziyet şinı· 
di_~si~!11işt1Ll'a!nı:ı kUı:LJO· 

,, ıı ın c dil nıe si ta rsiy e o 1 u.n.= m:ı=k=la~!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
dır.-------_ 

'1 "CılııiYilk b. Ye nuıvazene • 
: ı IÖyı ~r açık ile b. 
•ıı llYor ve diyor 

KÖYLÜ KREDİLERİ 
NASIL KULL\:SJYOR'..' 

~lıı :1ıcııı11ı: 
b':ı te11~elindblzde Paranın lor: 
il' ~ ?'i~ıerı:xJ~ ıi~·ade fç a- •Köv köv dola,,mak he ap-

Va • Xıi izmirden bildiri· 

~ı.llıı~a. oırn~ en ipUdat ta \'ar
0

)·a •. .'Ondan da geri kal· 
d "'e.aı~dır v ından ileri mamakla beraber şehir ve ka· 
~ıı t~dlr. O~u bunun ntaıisi sahalarda. pazar yerlerinde 

14 ti de e1 otuı ~itin her ~ey köylüyü toplu bir halde bulup 
h ecı ~anı ed ırk seneden anket açtım. 

::bıtı ilıııesıni '~elen halin ıs· Netice sudur. 
~ b r. lo"nlı:ıı ısteınek doğru -Ziraat bankasından alınan 
~tı :~federe~ bu işi kökün• 100 lira kredinin kaçı ziraat 

iııa del'lem ucuıtuk yarat· makine Uiıt. ede\ At alınmağa 
1 tııı ~ı1

1acak b~k hiç bir suret sarfolunuyor? 
~taıı1ıı~i seçı~ şey değildir. -Yüzün on besi .. 
la~l' ı;11eıı. halk Propaganda -Kaçı fn)dalı işlere gıdi-
~'lll 1l:ııctk . 1 en çok alA· ) or? 
~ te llı ılttısadl mevzu. itiraz ar duyuldu: 
~11lılııl(•t b~hsını labii bulu -On be i yazma. bey .. Yir· 
~'liıı ;~lt duşun usutakı söz.le. mi be ı yaz. 
~ a tıra «eıtı OIQ erek s8ylemek - Peki 'ırmi be~i ) azdım .. 
~ kt r etnıe1t 1Uiu noktasın· Geri kalan a!tmı ı nere) c ı;ı-
ı. ~tğılidhatıınstıyoruz. Çiln· di)·or., 
'Qlicı e r:a)ı ın ız.ı fena gös· -Yuzün a tmı ı d;ı eccime 
tdtbt lekbb ak uretiyle ~ıdhor .. Gi.>ınmeğc, \emc~e 

'"'• "" Us.eri ha•eldar f ebe .. ,~ çm.,. 

KÜÇÜK BİR 
)JİS \1, 

:\' adir :\'adi Cumhw·i~·et 
Halk Parti inin sedm beyan· 
name inde sec;im mücadeleı.I· 
nin bili a,·ırmama ı, ak,ine- mil 
1i birlik uurıınu kunctıendir
me-'i lüzumuna dair o!.ın 'a· 
hrlarılıın babislP. Halk P.:ırti· 
inin tuttuğu ~olun buna UY· 
mallığını sö~·lüyor H~ Ulus ga· 
zete inin han yazılarından mi· 
~a!ler gö-.tererek dhor ki: 

11\'atandaşlar ara,ında düş· 

manlık du~~uları yaratmamak 
bu mudur? :\!edeni seçim m.u· 
cadelc~i böyle mi yapılır'! .le. 
te, c. il .P. nin beyannaı:nesın· 
de ileri :.ürülen vaıdlerle 
C.H.P. adına ka!em oynatan 
adamların yaptıkları ara~ın· 
dakl tezada .küçük bir mısal. 
Dedi~ımiz gibi, öteki ''aidlere 
ne dereceye kadar sadık k~lı· 
naca~ını ancak C.H.P. seçım· 
leri kazandı~ takdirde ileri. 

ı:ıbi dahilde -Peki. Zlraat Bankasının 

----...... ______ _.;.~--------------------de görebiieceğiz.• 

Mi LLI 
PiYANGD 

TİJRı.İYE --BEDİ 

KADIKöY ŞUBESi 

3 ~la:;ıs Pazartesi günü bütün fervislcri ile h:ı.me inizdedir. 

Zİ1'Af"ET - J>akbtanı re ml'ıı ti) aıct ttmrkte olan ~uııdı ,\~a lıis~aıı. Kralı İbni~uud (r.olda) 
Pak.istaa Genel \'aliii Gulam ~ııibuuııed ıle hır ~afeU... 



T ATA]tıj 

1 EGE'DEN iNTiBALAR f r ~UZEY'DEKİ 
Ege' de. Demokratlar I 

niçin kuvvetli ! ~-~~~~~67~~~ 

BEKÇİLERİMİZ 1 
Yazan : TUNÇ YALMAN 

Yazan : SADUN TANJU 
Seçim münasebetıyle 2 haf· \'a'ıdc propaganda faaliyetinde 

tadan fazla bir mılddet E ge'de bu unuyordıı. Kendisine Ge· 
dolaştım. Bu seyahatim esna- neme kö) ılnde şö~ le dediler: 
sında yazdı ını yaı.ı'ardan, se· • \'a'lahi bey. içimiz.den biri sı· 
ı;ımı kimin kaz.anacağına daır zın p:ıı tıye oy \'erse. biz de 
bır Cikır edinebi mış oıınanıı.ı kim olduğunu bi'emesck, bil· 
hıç tahmin etmı) orum. Ben sa· tün köy hır bırıne düşman o· 
dece. mııhtcli! parti.ere men- ıur. Rahatımız kaçar.• Köy'ü 
sup me. 'ul şah ı) et erın gorih· bunu nıçin sö) 'ılyor der iniz? 
!erini ve halk topluluğu içinde Çllnkiı \'edat Dicleli bey köy· 
bu unan partili erin sözlerini lünUn asla a akalannııyacağı 
ı aklettım \e şah ı müıalAalar ~eyler üz.erinde konu~uyor. :\le. 
yapmaktan kaçındım. Bunu se'li oruyor: 
yapmakta kendimi mazur görü· . ,\iman Başvekili memleke· 

OSl.O'DA - Ge<"C!'le) in caddelerin karını temiıle)en kam~onıar > üklerlni limandan denize dökıı. 
t orlar (solda) - VarışımıLJn ert~·i :.aba hı, sırtıınızdn kurk lu a. ker kaputları, otelin önıinde oto· 

lıiısün hareketini beklerken ... 

~ oı dum Çünkü, yanılmak ıh· tim ize niçın geldi, biliyor ınu-
timall • bllhas a bizim gibi yep· sunuz? Öy,eyse ben soyliye
yeni bir demokrasi hayatına :- ım, biıden borcumuz.u alnı:ı· 
sahip memlekette - çok faz!a ğa geldi. ,.e tabu, koylil o müt 
o'an bu me,•zuda fikir bcyaa hış zekası ı:e cevabı yetisti· 
ederken, ihtlyat'ı o!mak: mı.im· rı)or: 

kiln o'duğu kadar mcvzua rü· ·Tahsi'dar mı bu?. 
fuz edebi'mek J:iıımdı. Onun ı- Yıne. mese'i hır Halk Par-

Oslo fehrinden ilk 
çin Ege se<:lmlerl h:ıl\kırda ti'ı hatibin, mılyarı geçen kov· 
kendı görüsUmü. bu SPyahatirı li borçlarından bahsederek 
sonuna sakladım. Dola;t:ğım .öy e dediğini işitiyorsunuz. intıbalar 

N ato'nun Norveç'e tertiple-
dlğı seyahate katı an ga· 

utecııerin hemen hepsi genç
tı. Yo!culuk epey meşakkat i 
!llleçeceğl için Norveç hlikıimeti 
ıenç 'e sıhhati yerinde kim· 
se'erin da\'et edilmesini uygun 
ı:örmUş.. Amerika, Belçika, 
J.'ransa, lslanda, insiltere, 1-
ta ) a, Lıiksemburg, Portekiz, 
Yunanı tan ve Ttirkiye'den ge· 
len·er doğrudan doğruya gaze
teci idiler, Ho! anda'dan gelen 
~cnç, bir basın ajansını tem· 
sı• edi~ordu, Danimarka ve Ka
nada l e birer Rad)O mubabi
rı tarafından temsıl edili) or· 
•ardı. On dördfincfi Nato mem 
•eketı Norveç'e yo"anmakta o· 
lan bu on üç kish·e l'h·eten 
bir de Fransız fotograf ajansı 
muhabiri gruba dahil edllmis· 
ti. Kato'nun basın ve propa· 
:anda blirosunun genç memur 
lanndan Islanda'lı Ottar Thor· 
gBsson heyete mihmandarlık e
d iyordu. Bu glbi seyahat:erde 
insan )'alnız ziyaret edilen 
mem'eket hakkında değıl, yol 
a rkadaslari)·le konuşmak sure· 
tiyle. diğer do:.t ve müttefık 
mem:eket er hakkında da epey 
bılgı ediniyor. He e bu gibi bir 
heyete katı'an Türk temsılcisi 
yo' arkadaslanna boyuna ce· 
'ap yetıştirmek ıorunda. Dığer 
Avrupa mcmlcket'eri bırbir e· 
rini az çok tanı)or ar. 'akin 
T urkiye bilgılı, gorgu!ü gaze· 
tecıler iı;in bl'e çok zaman 
meçhul bır dıyar. Soruyor. a· 
kı'larına ne gelirse durmadan 
soruyorlar.'· 

N or\'eç'te ka:dı~ımız on gün 
ıarfında sık ık duyacağı

mız rh:ıva muhalefeti• sözü he· 
nüz Oslo'ya varmadan. uçakta 
ağız.dan ağıza dola,mağa baş
ladı. A~ağıda iddct i bir kar 
fırtınası varmış. Uçak şehrin 
a ıl ha\'a alanına de i de, an· 
cık uzaktaki diğer bir a ana 
inebı eeekmls· O alana doğr1J 
1 erlerken. fırtınanın orada 
daha daha da şiddet'endıği, bu 
n a mukabıl Os'o alanına inme· 
nin mumkun o:abı'eceği habe· 
rı geldi. Güç be:tı Os!o')a in· 
dık. 

Dı arıda diz boyu kar. Kar-
1ara bata çıka giımrilk daire ı· 
ne doğru i'erledik, sonra da 
J:ecenın karanlığında bile etra. 
fı sardığı iyice hıs edl'en ka
rın ortasında otobüsle ote e 
l:O'landık. 
İskandinav mem'eketlerine 

has rahat, ferah, konfor'u ve 
modem döşeme tarzının ilk 
örneğıyle ote'dekl odamda kar 
şıla tım. Hatılar,•perde'er, dö· 
semelik :kumaş' ar açık yeşı'. 
doşemeler açık renk, cl'a'ı tah 
tadandı. 'Münasip ko!ie ere 'er 
ıeştirilml modern •Amba ardan 
odaya tatlı bir ı&ık dağılı~or· 
d u. 

Eıter yatağı unutacak o'ursa
nız., burası rahat, zevkle döşen 
mis bir salon hissini veriyor
d u. Sonradan Norveı;'in ve dl· 
ğer İskandinav mem'eketıerl
n ln çok daha mütevazı otel'e· 
r nde bfle. aynı ltikse değl1se 
de, aynı tlhnbete. a;-nı iç a· 
çıcı. medeni havaya rastladım. 

Kanapenin üzerinde kabarık 
bir e blse yığını duruyordu. 
Baktım, bir çift kalın postal. 
it'I kUrk il koskocaman bir as· 
ker kaputu. yUn kazaklar. fa• 
n i eler. iç çamaşırları v.s .. 
Daha istanbuldn)ken Non·eç 
Dıılf eri Bakanlı ına ö çUlerl· 
mi aöndermem bildiri'mi ti· 
Gönderdiğimiz ölçülere göre. 
manevralarda '<e Kuzey bölge· 
s nde gb·eee ımız kalın, askı;· 
r t e'blse'eri seçmis1er, her hı· 
rimlzin odalarına bırakmış1 ıır· 
d ı. Norveç'te kırta~ıyenin as· 
ıariye indlrllmis oldu>lunun f'n 
barlı bır mi ali o1arak şunıı 
s liyliyeyim: Askeri • e'blse'f'rl 
ne kimseden .teslım aldık•, ne 
mukabilinde herhangi bir e'<· 
r ak imzaladık. ne de ayrılırken 
k ' mseye •teslim ettik•. On glin 
tepe tepe kullandıktan sonra. 
Norveç'ten ayntacağımıı gUn 
bunları yine oda'arımıza bırak 
mamızı rica etti'.er, o kadar. 

Q gece bir kaç arkadas Os· 
lo'da biraz do:a~tık. No~ 

.. - -.............• - - ............ 
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vi ayetlerde edindiğim kanaat· ·İşte arkada5lar, biz iktida-
terı ve mlisahede'eri bir araya ı·a geçince borçlarınız.ı çok u
getirdim. Netice ~u çıt;.tı: Ege· zun \'adeli taksitlerle alacağız 
de Demokratlar kazanacak <ır· ve sizi bu yükten kurtaraca· 
dır. ğız.ıı Böyle bir nutkun arka· 

l\Iem'eketimlı.in bu kfısesin· sından köylüler aralarında fiÖY· 
deki umumi manzara, tabiri le konuşuyorlar: 
mazur. göriin, tıpkı l:ılr at :-o-
sıı::.undan evvelki hipodromun •Peki. bunlar memleket i!· 
halini hatırlatıyor. Herkrs he· !as etti, demiyorlar mı?ıı 
~ N'an'ı .. Büyük yarışa i~tirak •Diyorlar .. • 
edecek atlar, başlama maha • •İyi ya, iflb eden adam borç 
tinde dolasıyor ar. Atlnda!l hır verir mi?• 
tanesi, geı;en defaki kosıı~ •ı ka· •\'ermez..• 
zanmış olanı yerinde duramı· •E'bette \'ermez.! Bunlann 
yor, i areti bekleme:Cte ~:ıbır- dedığl tilm yalano 
sızlık gö teri) or. Herkesı:ı ~d· .-\) dının bir dağ köyünde, 
zil bu canlı, bu gö ter:sli De· Cıbinden inen Halk Parti'i a· 
mırkırat'da.. AnlıyJrstınıız ki dayın söyle dediğine kulakta. 
bu defa da ko uyu kazanm1k rım a şahit o dum. 
şansı onun. Herkes anJn lizefr •Yol ) ol diyorlar. Şu ~·o'a 
ne bab e giri)or. Bazıları da bakın! Bununla iftihar edilir 
ı:e~en defa iki boy geride kal· mi?• 
mıs olan ata oynuyor' ar. E h. bir Yaşlı bir köy!U: 
sürpriz. olursa. cidden büyük · Xe yapalım bey, d edi. Es· 
para kazanacaklar. Fakat, slirp kiden o da yoktu. Bak cibinle 
riz.:er sık sık 'ukua ı:eımeı- gelebi'mls;;in. Buna da şükür 
lcr, biliyorsunuz. de .... 

İşte Egede vaziyet böyle. Butlin bunlardan benim an· 

KIŞ Kl\'.\FETLERİ - 0 :.lo'da. soğuktan 'korunmak için La· 
pon'Jann ktyafetini andıran bir ha hk ,.e ku rk ıivinmi bir 
kuçuk kız - Arka plandaki adamın kalpağına benze; lı;;a lpaklara 

lla'kçı'ar bıililn ümıtıcrini bir ladığım şu oldu. Demokrat ık· 
sUrpriı.e bağlayıp hayal kur· tıdarı, şimdbe kadar hiç bir 
mata baş amış'ar. Ümit' eri şe) e sahip olamamış olan köy· 
var, cakat dediğim gibi çok :uye bazı şey1 er vermış. Bunlar 

~oneç'te ık ık rastlanmaktadır, zayıf. Demokrat•ar ıse 1946 ,.e arzu cdılir mukemmeliyette de 

,·eç'in baskentinde bile gece 
ha~atı yok gibi. Dans edi'ebi· 
'en \e iı;ki içılebi en sayılı blr 
kaı; toka' saat on ıkide kapa· 
nıyor. Sokaklar buna ra men 
laz'a tenha değıldı. Fakat gor
dılğümiız ınsan!ar daha çok, 
sinema'ann son seansından 
veya kapanmak üzere olan lo· 
kantalardan çıkan ve son o
tobü le e\•lcrine dönmeğe ha· 
zırlanan kimselerdi. Soğuğa pek 
aldırdıkları yoktu. Yalnız bas
larını sıcak tutuyorlardı. Er· 
keklerin çoğunun ba ında si· 
yah veya :ri astragan kalpak· 
tar vardı. Camekanları bUtUn 
gece aydınlık kalan Os:o mağa· 
zalannda teşhir edilen mallar
dan bile. iklim şart'arının Nor
\et;"ı er için ne derece büyük 
bir onem taşıdığını anlamak 
mümkundü. Vltrln'erin arka
sından insana o donuk, sabit 
tebe ümleriyle gülümseyen 
•Kadın• veya •Erkek. manken 
terin hemen hepsinin üz.erinde 
sokak elbiseleri değil. balo e'· 
bi e'eri veya fantazi kumas'ar 
deği'. kayak elbisc'cri vardı. 
Xayak elbise eri ve başlıklar, 
) ün kazaklar. katın e!divenler, 
boyun atkıları, kayak ayakka· 
bı'an, hattft. boy boy, çeşit çe
şit kayaklar ..• Vıtrinler hep 
bunlarla do'u)·du. Sonradan an 
ıadık ki Non·eç'liler için kayak 
elbisesi demek, çok zaman so· 
kak e'bisesi demektir, zira O • 
lo sehrinin içinde bile kayakla 
do'asmak mümkUndUr ve iki
sinden yetmişine kadar çoğu 
Norveçlilerin yan ömrü kaynk 
ilz.erinde geçer. 

lslandalı arkadaş Gudni 
Thordarson'la diğerlerinden ay 
nlmış tslanda'ı - Tilrk mUna
sebet!erinden bahsede ede otel 
den epey uzaklaşmıştık. Her 
halde duymuşsunuzdur, İslanıla 
tılar bize fena halde dli5man. 
Sebebi de vaktiyle Türk kor· 
san'arının Islanda'ya kadar 
)'likselerek bir gemi dolusu Is
lıındah'yı esir edip Cezalr'e ka
çırmış o'maları. Bu oıay hak· 
kında Islanda'da hllft. kitaplar. 
roman'ar yazı ır. esir pazarında 
satı'an o ırkdaşlarının hatırası 
ı~ andalı'lan bugUn bile üzer. 
cıleden çıkanr. o olay fena bal 
de onurlarına dokunurmuş. 

.canım• di~ordum, •Nor-
veç• i Viking"er de aynı şeyi 
yapmaz mıymıs'ar? Hem sByte
diğinlze göre. siz Islanda'lılar 
da ıamarl olmuş. A vrupa'nın 
kuzey kıyılarına inip kız kaçır· 
mışsınız ... 11 

Gudni Thordarson: ıEvet a· 
ma• diyordu, ·Cezair'ln esir 
pazarı başka ... Siz memieketl
nize döndüğilnilı zaman tahkik 
edin, ne olmuş acaba o Is1an· 
da'tılar. izlerini bulmak müm
kün mil acaba?• 
·İmkAn mı var, Gudni?· dl

)·ordum. •Aradan Uç )'ÜZ )'11· 

dan fazla zaman eeçmi , o va· 
kit Akdeniz'e gelen ~Uz kadar 
Is'anda'ı'nın izi bu!unur mu 
hiç buı:\in' 

Bir mllletc mensup blr t ek 

insan tanımak'a 
0 

millet hak· 19.50 de olduğu gibi pür heye· ğıl, daha i)ısl ebette kı yapı· 
kında uınumı bir fikir edinme· can. llc'e seçim'er yak'a tıkça lacak, ) apılmalıdır. Fakat ya-
nin mumklın olduğunu sanan ne elcri \'e canlı ık arı bli bli· pı'an şe) 'erin daha iyisinın, 
hatt!\. bunu > apmağa kalkan in tun artı) or. Eneye bir bayram daha Caz asının yapılabı eceğı· 
san ar urdır. Grubumuzdaki , ha\ a ını getıı:en on'ar. . Oy e ııı. kö)'U, şımdi'ık Halk Par-
iki ıs anda ı)ı tanımak bö~ e bıı· ga)rct lçındeler ki. ınsan tılıleıden din1emek lstemi~or. 
du ünen erin fikrini değıştır· şa ırıyor. Muha efet neden a· Dikkatimi çeken bır başka 
meğe kafi gelirdi sanınm. caba bı~ ~adar durı:;ın? nokta üzerınde daha duraca-
«Timinn. gaı.etesinin muhabiri Her ıkı tarafın bır çok. t.op· ğım. Muğlanın l'\lı!a kazasında 
Gudni (bu isim •Tanrının sev- lantılarında bulundum. ltıraf bu paı.artesi glınU bir sağ ık 
gi'i kuluı anlarruna geliyor· ederim ki D.P. !ilerin toplantı- merkezl açıldı. O gıln sab:ıhle· 
muş) Thordarson sarışın, uzun !arı çok. dah~ kalabat:k, ?'.uy~;~ ) ın de AğaçlıyUk köyilnde çeş· 
boyiu, mahcup, çekingen. his· Huna hır mısal de so~ lı~ ebı ı ıne'.erin açılış merasimi v:ırdı . 
!erini ko'ay belli etmeyen bir rim. Dcmokra.tlarm geçenlerde Her ikf merasime de, belediye 
genç.ti ;N'ato'yu temsil eden Kar~ıyakada Iske!e Bıı~ağın.da tarafından davet edilen parti· 
mihmandarımız Otlar Thorgils· yaptıkları toplantı. H~.ık51ıau~1 !erden sadece Demokratlar bir 
son ise aksine şen, şakacı, a· Manı ada yaptıkları buyuk mı· diığüne gider gibi hazır andı-
laycı. gamsız bir gençti. Ben· tingde~ ~a.ha kal~batı~tı. Ora· lar, kafile:er teşkil ettiler ve 
zerlıkleri ikisinın de ıs•andalı da İnonu~U alkışla~antar. o merasimde bulundular. Ha'k 
ve san saçlı olusundan ibaret kalaba'ık içinden sadece 90·1~0 Parti'ıler propaganda diye da· 
kalıyordu. kişiydi; Karşıyakada yer yerın rete icabet etmediler. Peki n· 

. . den o)nuvordu. Buna benzer ma niçin? O zengin. o bere· 
•Tanrının sevgılı kulu. Os· > ·:ı:1erce ~isal kati hükmümU ket'i MilAs'ın 15 yataklı bir 

lo'ya evvelce de gelmi~tı. ~a~·a v~nnekte Amil· o'muş'ardır. sa~lık merkezine kavuşturul· 
soğuğa bakmadan liehrın gıttık . . k 1 ması; 0 su uzluktan kavrulan 
çe tenhalaşan sokaklarında e· Sonra .. hatı?l~rın ·~nu~ma r Ağaç 1) ük köyünUn 6.5 kilo· 
pey yürüdük, bana şehrin belli rı da dıkkatımı çektı. f~·ş a metreden getirilen bır suyla 
baslı binalannı caddelerini genel başkanları sa~·ın no'llı 
gösterdi. ' olduğu halde, .~Utün. C.n.:, .. li sevrndırilmesi sadece propagan 

. . . . hatipler • tabu benım gorup da o'uyor d:ı, bir hizmet oldu· 
. Os o da. g_eçırdığım ilk. gece· dinlediklerim • m~tasıl ayni ğu goı. oniınde tutulmuyor? 

nın b:ıhs~.nı yatağımd~~ı Y.or· ŞC\"lcrden bah<;ediyorlar: lla>·at Halk Partilı'er bu bakımdan 
gı·ıakndan so.ziikaçabriak ~ı.tıreyıtm. pa.halıdır, petrol ve yabancı çok hatalı hareket ediyorlar. 
_ gece. , ı ·s . r ote ın ya a· sermaye kanunlan memlekelin Her şeyi kendi:erlnin yapabile· 
gında _garlpseddığlmbUt~.u ~1·okrga· haynna değildir, köylü gırtla~ı· ceğine. başka hiç bir şeyi mak-
n~n eşı sonr~ an un s ·an- na kadar borç içindedir.. Iyi bul addetmiyecekterine dair o 
dınav ote Ierınde, e\"Jerinde \'e ama. birisi de kalkıp, söıil eski inaııcı Mla muhafaza e:· 
hattA bazı mağazalann camla· k!Müniin asıl aHıkadar olabile- tiklerini böylece göstermıs o· 
rın~a ~rsım~ çıktıil'Ma.dem ki eeii menulara intikal ettirme· Juyorlar. Bu hos karşılanmı· 
ma ~ k~ızd. ~~ver\· erın ~a~a sıni bilmiyor. Ben bunu bir yor. Ve tabii Demokratların YT ~ ın a . 1 ~ ~ ır ~erme · • cesaretsiz ik olarak vasıflandı· propagandaları için iyi bir ze· 
~l:ı !n ulçt.ımdevsımıd ;r • orveç· rıyorum. Çünkü cidden köylU min haı.ır'anmış o uyor. Demok 
ının a ~ . a uyu Uı.u yor~an- için ne yapılmışsa bu son se· rat hatipler, her fırsatta, Halk 

lardan nı~ın bah e!meyeh~? ne'erde yapılmış. Basit de ol· Partisının zföniyetinin değiş-
B.~yaz patıska ~ap:ı, ıı;l kuş tU· a bir yo'a, çeşme suyuna ka· mediğine dair misa !er zikre· 
yu dol~ t~~adn )bus).umbu~akk :>ı'.~rl . vuşan koy!U şimdilik memnun- debi iyorlar. 
ganın usu . e . c)az ır ı u..a dur. Bir kaç gün e\'Vel )luğla· (Bu nıeuudaki intiba:arıma 
kaplanmış 'ie kırlcndlkçe değıs d d H lk Partisi adayla· bir başka yaı.ımda devam ede· 
tirilen bu kılıf kenarlarından ::0;:·ve~at Dic eli de o ha- ceğim.) 
Iiyongo!arla bağlanmıştı. Xor- _r ______________________ _ 

veç'te yataklar hep böyle beın· iki bac:lı ,.ocuk öldü 
beyaz. oluyor. Ne bir alacalı ., ~ 
yorgan yüziine ra·tıadım, ne de Washington dndiana). 21 
renkli battaniyeye ..• Öyle ki ( P) - Cecll Hartley ai'esinin 
beyaz. gelin rengi, tes~iın bay- geçenlerde dünyaya ~elmiş o an 
rağı rengi, safiyet ren~! ola· iki başlı çocuğu dün teneffüs 
bildiği gibi. ~or\'eç'te uyku si lemindeki bir bozukluk neti. 
rengi de haline gelmiş. Oysa cesinde ölmüştür. Çocuğun kal· 
ki beyazın her şeyden ev\'el dırı'dığı hastahanedeki doktor
kan ve dışardaki soğuğu hatır· tar. çocuğun kendilerine morar
tatması gereken bu kuzey mem mı bir ha de getiri'diğinl ve iki 
teketinde, insan arın beyaz. kı· başın rla ayni zamanda öldiiğUnil 
tıflı yorganla beyaz çarşafın sfö·emi )erdir. Ai e doktoru ço· 
arasına süzülmekten ve yine cu.ğu, ölümUnden bir saat ev>el 
bembeyaz <:imandaki buz par- Hart ey çiftliğinden Washington 
çalarını hatırlatabilecek) yas· hastahanesine getirmiştir. He· 
tıklara baş:annı dayamaktan nUz bir aylık dahi o'mayan ço· 
Urperebl'eceklerl, yataklarına, cuk daha evvel utiirreeye ya· 
döseklerine biraz renk katmak kalandığı lı:in İndianapoli-ı has· 
istiyecekteri akla gelebilir. A- tahaneslnde yatmıştı. Çocuğun 
nıa yapmıyorlar. Yahut kim bi· iyileştiği zannerli erek e\'İne ~Ö· 
lir, belki de. beyazı geceleri tilrlilıniiştü. Çocuğun iki başı, 
sıcak ve yumuşak kılmakla, dı dört ko'u, Uç akciğeri. iki ka 1 1>ı 
sarda hayatlarına hUkmeden ö· \'e iki midesi bulunuyordu. Her 
teki. soğuk beyazdan bir nevi iki ağzından da sütünü a'abili· 
intikam aldıklarını hissediyor· yordu. Çocuğun nüfus kayıtla· 
!ardır. rında bir ismi bulunmakla bera-

Ertesl sabah e rkenden kal- ber al'esi ona iki isim takmış· 
kıp iı;i kUrklü. dışı su geçirmez. lardı. Başın birine Dona'd Raye 
kaputlanmızı ve odalanmıı.a ve diğerine de Daniel Kaye i· 
bırakılan diğer k15'1kları giyin· sim!erl verilmişti. İki ba · ı ço· 
mis ve birer ayı gibi sişmlş o· ı cuk geçen Aralık a)'lnda dünya· 
larak ~~elin hoıünc!e toplandık, ra ge!mişti. Ai'enin bundan bas 
otobUsle manevra 5aha51na doğ ka liç normal çocuğu daha bu· 

r u yo:a çıktık .. . . De\ilDU ,ar) ıunmaktadır. 

Rusya Unesco'ya gird i 

Paris 21 <A.A.) - Sovyet 
Rusya. Birleşmiş :\lilletler Eği· 
t•m. ilim ve kiiltiir teşki!Atına 
-Uneseo- dahil o'duğunu bugün 
re men açıklamıştır. 

Kore Tugayımızın hare-

ket hazırlıkları ilerliyor 

fzmir 21 (T.ll.A.) - Hiılen 
Korede bulunan 4 Uncü Kore 
tugayımızı d<'ğiştirecek olan 5 
inci Kore Deği t'rme Bir iğ miz 
SrCcrihi;;ardaki toplantı kam· 
pınrla eğitim•ne de\'am etmekte 
re hareket hazırlıklarına başl,a 
mış bulunmaktadır. 

5 inci Knr<' değiştirme tuğayı 
ınıı.ın ılk kaf'lesinin haziran a· 
~·ının ilk haftasında İz.mirden 
h'r \ mcrilrnn nakliye geınısı 
ile Koreye mütf'vecclhen hare
ket edeceği katileşmiştir. Bıı· 
nu dığer parl'leT birer hafta a
ra ile takip edecek ve haz.iran 
ı;onunda birliğimiz.in son kafile 
si de Koreye bareket etmiş ola 
caktır. 

5 inci b'rliğimizl Koreye gö
türecek olan merikan nakliye 
gemileri. dönüşlerinde hizmet 
slirelerini bıtirmiş olıın 4 üncü 
Kore tugayımızı yurda getire
cektir. 

K f e a S , 1 lıklart 
------~-1 r 

Askeri yardım içi n b ir liste hazırlamış tık. Bu liste muhteviyatına göre askeri 
mütehassı slarım ız ile Ru s subaylar ı a rasında m üzak e reler ya pılacaktı. O 

t arihlerde So vyet Harbiye Komiseri Troçki idi. 

l 
.\SKERİ 
IÜZ.'.\.KERELER 

T ekrar ~ıoskO\ a konferansı 
hazırlık ve miizakere eri 

me\"Zuıına dllnil) orıım. Hatırlar 
d:ı kaldığı gibi 23/24 Şubat ge· 
cesi SO\'Yet Harıci,> e komberl 
Çıçerin'e mi.ıltıki 01 uıığumuz 
zaman, askeri hu us :ırın ıki 
gun zarfında llarbı~ e koT.:ser
liğinde \ e Ba kumandan ığınd l 
görlişü erek karar':ıştırılm:ısını 
teklıf etmiş \ e biz de bu tek ifı 
kabu' cylemiştık. Askeri hu ı
satı iki) e aJ ırmıştık. B rinci i 
askeri o'acak maddı yardımdı. 
İkincisi ise, kabında iki taraf 
ordularının mllttefik ordular 
gibi hareketlerine lüzum gdrUle 
cek bir durum o up olmadığı 
keyfiyeti idi. Askeri yardım 
için b!ı- liste hazır anmıstı. Bu 
liste muhteviyatına göre. nske 
ri mUtchassıslanmız ile Rus 
zabit'eri arasında müzakere ya 
pıtacaktı. 

İKİ T.\RAF 
!UÜ!IIES~İl.LERİ 

O tarihlerde Sovyet Harbi~e 
komiseri Troçkı idı. Fakat 

• Troçki l\loskova hıırıcındeki 
teftiş seyahat eri seı>ebıy e ye 
rine muavini genç İska.anskı 
yoldaşı bırakmıstı. iskalan ı 
meslekten yetişnıış bır ası.er 
de~ıldi. Fakat askerlikle ünsı· 
} et pe~ da etmistl. Başkuman· 
dan, Çarlık ordu unda Kayma· 
kam'ığa kadar ylikse•ıniş, Har· 
bl umumide fırka kumandan
lığı yapmış Komioef adında 
bır zattı. Erkanı Harbi)eı lJ. 
muml)c Rei i de kezalık Çar 

ordusunda bir fırkanın ErkAnı 
llarpli0ınde bulunmuş olan 
Yo'daş Lebidef'di. 

Bızlm tarafımızdan, askeri 
mütehassıs olarak Erkanıharp 
Ka) makamı Seyfi (Rahmetli 
Seyfı Diızgoren), BU) llk Elçı ık 
Ataşemi ileri Erkanıharp Bin· 
başısı Saffet {l\laarlf \'C l\Iı 1 
:r.ıuda!aa Veki ı rahmetli Saf· 
fet Arıkan) 'e mua\lnleri Eı·
kan.harp Yuzlıaşısı Kemal 
(Rahmetli Generıı Kema > Er· 
kiınıh~rp \ uzba ı~ı l\lıth~t 
(Sa} ın l\lıth.at Erman) Be) ler 
memur edı mıs erdi. 

A KERİ Y.\RDIM 
LİSTESİ 

Rusya, listemizde yazı'ı o'a!'I 
harp maddelerini ) a Rus 

liman'arında ve yahut Rus 51-
ınendiferlcri ıin ıniinırh:ısınd:ı 
Turk memurlarına te ımini 
taahhut edecektı. Bır muhte
l t Tılrk • Rus komısyonu. ol· 
ların nakliyatı ile 'e ha11gi 
Rus lımanında 'e ) ah ut Rus 
:;ımendıferlerınin sonunda tes· 
Jım edılmesi işiy c meşgu. o•a
caktı 

Askeri yardım listesinin muh 
teviyatı şunlardı: 

1 - Es aha 
a) Yılı bin liifck \'e sekiz 

~il m tral) öz. 
b) Her pıyade tüfeği için 

or. bııı mermi ve her mitralyü1 
için } Uz bin mermi. Piyade til· 
fck'eri i e mitralyözlerin Al· 
man ve~ a A \ usturya sisteıı.i 
olması :azımdır. Aynı mermı
lerin hem tiıfeklerde 'e hem 
de mıtra')öz'erde istımalı ı~iiın 
kıln o ma'ıdır .. l\lıtra'yöz. er uç ---

eJlerinizi n giizelJ iği 

ELiNiZD DiR 
Terkibinde lcrım has 

iki dolar mükôfat 

kazanan adam 

New Bt·itane (Connectirııt) 
21 (A.A.) - Cari E. l\lnnthey 
isminde bir t:ıc·r iki sene önce 
Atlantıkte seyahat ederken bu 
lana iki dolar mükfıfa•• ismıni 
\'e :ıdresini yazdığı kiğıdı bir 
şiseye kapatarak dcniz.c atmış· 
tı. Geçenlerde N orveçten gelen 
bir mektupta Mnnthey'den iki 
doları ödemesi istenmiştir. 

Şair T. S. Eliot 

hastaha~eye yatt ı 

Londra 21 <A.A.) - \'er len 
malıimaıa gore. şaır ve tiY&trn 
muharrirı T. S. Elioı muılak bir 
istırahat için dlin Londra kll· 
n'JHne yatmıştır. 

Eliot'un bir arkadaşı ~airln 
yorgun olduğunu ,.e ısı rahıııe 

ihtiyacı bulunduğunu sli\'lPmis· 
tir. Eliot'n son tiyatro plv<' i 
•Gizli Memur• geçen eylOl ıt· 
yındanberi Londrada tcmsıl e· 
dilmekıed ·r. 

Roma şehrinin 2707 nci 

kuruluş yıldönümü 

Roma 21 CA.A.) - Romalılar 
bu"Un ~ehrin 2707 nci kuruluş 
yıldönümünU kutlamaktadırlar. 
Şehir baştan başa kırmızı bay
raklarla donatılmıştır. 

* IİMER Tel: 4zası - O _.} 
r tıı t.' * ŞAN: Tel: 811792 - 6' 

TiYATROLAR 
Çarpışıyor .,,,. * ElllR TI\ATROSll llltA~ı Ki • * TAKSİ:.!: Tel 43ı91 

l\JI - Pnzatte !'den başka her gece s ı -.# 
21 de, Pazar matine 15.30 da SOKA K· aat · !>"'-
!·' · lazım: Elmer Rlce. Tllrltçcı.t: * YILDIZ: Tel: 42847 "" 
Aaudc Zcybeto:ıu • Tel: 42157. Oaklkası.I STı\NRCL cllff:'l'J :,1 
* şımiıı Th'ATR OSU ıunumt * ALEMDAR: Tel• 23&S3 ... 

IUSl\11 - Salı'dan b:ı.fka bcr ı;ec:e - • 
21 de, Pazar ı;ücdllz. ı~.30 dn l\JC· * AZAK: Tel: 23!1542 ~ 
LEK il 'l.Nll\U!'I KısK ~SÇLIÔl - Ya· EJdtrl. dil' ,. I 
z:an: Loula \'erneıııı. TUrkçeal: Bur· * BULVAR - Toto K• ' 
ban Felek _ Tel: 40.ıc:I. KoleJlller Revüıtı. ıV * sr.ııln 1 h'ATROSU E:\dsösO * ÇE~!BERLİTAŞ: Ttl'ıJ!J:.".ı: 
ROLÜ;\lü - Perfembe, cumartesi Kanlı Yarış • nahar yıld.,,,. '!rf' 
ve Pa r ııant 21 de, •rnc:11. Pazar * MAR~1ARA. Tel: 2386° pı'~ 
ıs.30 da Y,\ŞLJ KIZ • Yazan: Jacqu· * MİLLİ: Tel. 22962 - f(J 1' 
ea Dcval. Türltçcsl: İhsan Boran. hlşenln Romanı - canavtırı>•ıııl 

+ C:fi.'l;('LIK Tlı'\TROSU - 00· * YE~İ Tel: 2l892 -
\ ım \ oı.u - Komedi 3 perde • Ya· tlf • Bahar Yıldı::ları 1 ı:an: A A. Mllne - Türkceaı: M. Bu· ltADlltÖY ctııt1' o:#',tf 
rlan • Sahneye koyan: Avni Dllllııtl. r 
Salı, Çar amb:ı. suare 20.30, Çarıam- * HALE: Tel: 80112 ÖJoıııd' 
ba matine ııı 30 • Emınono Öıl'rencı Kralının Son Zıırert - ~ 
Lokalinde. lcttlk. oııı' 
* MUAMMER KAKACA - O~e- * OPERA: Tel: 80821 - ıııe~ 

ıerı saat 21 de. Cumıırusı, Paur rıı. • Ne Stblrdlr, Ne ıı:era .,, 
matine l!I te C!ııl\LJ 11..\Rı\IWLIJ * SÜREYYA: Tel: ti~ ,? 
ıeı: 43134 r:clllk Krıı.llçcsl • Bonzonll ~ 
* 1r.:.i SfS orı:nınl - Tel: ıarı. !!" 

49369: llSK C n 'R \ Gtoımıu::s • * YURT: 'fel: 60544 - ç 
Operet B ptrdc - Her aeco 2ı do. ruımuş. eti· 
Car;:ı.mba, Cumarte.&l ve Pazar ma· * SUNAR: Fedaller ~al ;, 
tine ıs te. *** .. D ~ f. * Kl Ç{ K s rnı.t; - Çarşamba· * SCAL.\ BL'Z RE\ L5 rlplo 
dan ba ta her ı;cce sııııt tıı.m 2ı de. ak :ım ıuare 0.30 da. pa~8 d'ıı' 
Salı, C,ımt talebe matinesi Ye Pa• il. Perşembe, Cuma gaat .-r 

.ı•"'ne saat tam 17 de Cİ!IOA \ t.T ztlAtıı halk matıneıerı. p,,,...-
\ \R - Pi es 3 rıcrdo • Ya7.an: Fre· mııtlne 

derili: Kno•t - Cevtrcn: Te'l'fllı: Sadul· ,---------
lah - Tel· 4027G. TOPLANfl A 

1 SiNEMALAR 1 -~~i _I * ı.mıı Hlltlml)et BaY~ ()!?" 
r. ebetlyle Akaaray TUT ı.ıoı' 
!onunda 23 n!Pn 19~ ' >._p•-,,J BE!l OÔ L U Cİ ll&TI 

* At.KAZAR· Tel: 42562 - Holy· 
l\ood BAklrelerl. 
* AR Tel 443!14 - Harp 'l'C Aşk. * ATLAS Tel: 40385 - Caau3lar 

Savaşı * ELHA:MRA - Kaldırım Y~nu· 
ıarı. * İNCİ: 'Tel: 84595 - Beklenen 
Şarkı * LALE: Tel: '13.5..4S - Harp \'e 
Ak. 

* LÖKS Ttl 40330 - Klmon S:ır· 
ıo İst:ınbul 'dıı r ::ındcmı.lla ( KUi Ko· 
dtatı * MELEK· Trl ~tıSGS - Vaıı:ıre. * SARAY: Tel: 411338 - Kat.Un 
Pençe!lnde. 

Pakistan'da iktısadi 

konfera n s toplan ıyor 

Karası. 21 (THA) - ı\lil'et. 

ıerarası Pakistan Iktısaıli Kon

feral'f ı 25 nisanda Karasıı'E" De' 
!et lJakanı Gulam l\Iehmed ta· 

rafından açılacaktır. Bu kongre 
) e Türkiye dahil bUt in i~ıam 
de\ let'ıri iştırıik edec,.kıır. Kon 
feransa katılacak 11 deies:c Ka· 
raşi)e ı:elmiştir. 

Mısır'ın Ankara yeni 

elçisi geliyor 

Kahıre, 21 <THA) - Buglin 
:\lıtır Dışişleri Bakanlığına men 
up bir şahsıyetin açıkladı~ına 

göre Mısırın Ankara Büyükelçl 
Jığine tiıyin edilen Ahmrt Rem· 
zi. yeni \ 1zifcsine h:-şlamak üze
re yakında Tiirkiyeye hareket e 
dccektir. 

ı;:ııı t 16 30'da bir topJ•nt~. ıt'(I 
Genf'rsl Ati Pmıt Ceb~tn'' v 
lah Sııphl Tanrıöver. O'• 
Kuntay Behçet Kem~1 n ~~ı'..I 
nlln ehemmi} etini belirte p ~ 
ıar yapacaıı:ıardır Ayrıcr.r o 
kunacıık ve milli o\'\l!l 1 

ıı:•ır n rl• serbestti~ 

' 

TÖRENLE~/1 
- ıı'f 

* E~nltOy Kız L15t.si11~ııııil 
ne mCtat olan ı:r.czunıar .ııf -4' 
lamuıyıe )eni binanın •ç, ı! 
25 IV 19!14 paı:ar ıtın~C:~· / 
kul bahçesinde yapı~ .ıı 

- ıı'' 
Mersin'e limon if1f~. 

·ril"' 
malzemesi getı ı: 

') ,,,., 
Adana 21 ( Hususı ~ııl' 

s'n limanı inşaaundabtl~!itll# 
cak olan makineıer. ııı 1 
kam) onluk b r kafıle ) Oç 
i\Iers'ne vasıl olm~şturde' 'jll 
dan geçisi 45 dakıka b f. ,,. 
den makine ken•anı •. 111ıe 
kişi tarafından merıı)ı 
şılanmıştır. .. ,,,e 

60 milyon sef1
6 0~ 

sönen ya11or~cı .) , 

Midnight (l\fissis51~:1~ ~ 
(A.A.) - Bu bötge_de. pı ıı 
pan jeoloğlar J'ılissıssı~~ tı 
deltasında bır yansrd r<11r 
dueunu tesbit etınişlc 1ı;ııı• 

Al mler. hu bölge b~ıı >' 
ıehlıkc olmadığını ı ı;ııce..Aı 
dağın 60 mılyon sene 

1
c,crv

mtiş olduğunu sö> 1C1ll • 



Manıla, !!1 CAM - 18 A ya 
memlcketıne mensup 1000 at· 
let 1-9 ma~ısta :Manilada ya• 
pılacak olan İkinci Asya Olim· 
pıyatı için buraya gelmiştir. 

Geçen aydanberi gelmekte o 
lan atletler Manilanın şinı:ılin 

le Dıliman Kczonda kurulmuş 
Olimpiyat Köyune ) erleş:nek· 
tedir.cr. 
Müsabakaların esıfı itb>ıırh le 

cereyan edeceğı bu merkez 600 
bin ster ine çıkmıştır ve 1..'zak 
Doğunun en i) i spor ı:ahala. 
rını ihtha etmektedir. Avru
pada dahi bu kadar rnılkcmmel 
saha bulmak rnuşkuldür. 

Son defa boks H' giireş mü· 
sabaka':ırı ıçın in edılen mun 
z m .ıd~ onı 40 000 sterline ma 
'olmu tur. 

Stad) omda 30 000 otunılacak 
yer vardır. Bura~ a geçenlerde 
elektrikle netıceleri illin eden 

Teknik Universite 
Spor klübünün 
Kongresi 

20 nisan salı gılnu vaktin mil 
saadesizliği ve çıkan bir ihtıllıf 
) uzündcn 21 nisan çar amba gü 
nün~ talık edilen Üniversite 
Spor Kulübü kon~reı;I saat 11 
de ~eni teşkil edilen ri~aset di 
vanında Hüsamettin Canöztür· 
klln başkanlığı altında toplan. 
<h. Bır gün ewelin aksine kbn 
gre sAkın bir ha' a içinde ı:eç
rniş, Üniversite Spor Kulübii· 
nürf İstanbul Üniversitesi Ta· 
lebe Birliğine iltihak kararı a· 
Jınmış \'e mtiteakıben secimle· 
re 1ıeçilerek yeni idare heyetin 
de aşağıdaki vazife taksimi ya. 

_pılmıştır. 

Fahri Başkan: Prof. Fahir 
Yenlçay, 

Başkan: N'ejat A:tav, 
Başkan vekili: Şiıkrü Alaçam 
Genel Sekreter: Nurhan Ay. 

dın. 

Muhasip: Eyüp M. Karadayı, 
Veznedar: Bulent Akba~. 
Genci Kaptan: Tuncay Söz.:?r, 
Bosın, Yayın: Necati Bılgıç, 
Ü~e: Se\'im.ı>emirs<>y, 
Üye: Sacit Vardar. 

hır tesisat da yapılmıştır. 
İkineı Asya Olimpiyat:arına 

Japon)a bil) ük ölçüde iştirak 
edecektir. 148 atletle katılacak 
olan Japonya bu müsabakalar 
da fa\•ori addedilmektedir. 

Fakat Filipinler, Çin. Endo· 
nezya ve Hindistan da kuvvet· 
li takımlarla gelmışlerdir. 

Japonya 52 kishi atletizm, 
43 kişiyi de \ iızme mü~abaka· 
!arı içın getirmiştir. 

Endonez) a futbol için, Fıli
pınler de basketbol icin fa\'Ori 
addedılmektedir. 

Olimpİ\ at'ara katılan de\ lct. 
'er 5unlardır. 

Afnani tan, Burma, Se) lan 
Kamboç, Çın, Hındist. n, E ı· 
donez\ a 1 r ıl, Japonp Hong 
kong Kore, )lnla~a. Born:-o. Pa 
kktan, Fılıpinler, Siam \e Vı
etnam. 

' Kürek hazırlık 
Müsabakası 

Bu yıl kürek sporunda va· 
pılaC'ak yabancı temaslar için 
gereken l k hazırlık müsabaka 
sı 25 nisan 19j4 pazar sabahı 
saat 11 de Beykoz koyunda ic· 
ra edilecektir. 

:Musabaka'ar tek çifte iki çif 
tc (GiJ:) sınıfı. 4 tek (Outrigg 
crs) sınıfı ve muhtemelen 4 
tek (Gig) sınıfları arasında ya 
pılaeaktır. 

Bu müsabakalara aşağıdaki 
hakemler dAvct olunmaktadır. 

l - Osman Kiyato\ iç, 
2 - İskender Songur, 
3 - Riuı Sueri, 
4 - Kemal Özbek, 

5 - llusc~ in Özan, 
6 - İbrahim Kelle, 
7 - Orhan Saka, 
8 - Hüsamettln Baltaoğlu. 

Bugünkü müsabakalarda 

yüzbaşı Koç birinci oldu 

.. 'Is, 21 (AA) - Türk süva
ri ekibinden Yüzbaşı Koç bu· 
gün yapılan müsabakalarda Ba 
şak adındaki atı) la ıCote D'a
zur• mükAfatını kazanmıştır. 

Türkiye basketbol şampiyonası 
fikstürü 

Ankara. 21 (AA) - 1954 yı . 
lı Türki) e Baskebol Şampiyo
nası ve serbest atış birincilik· 
leri fikstilrU aşağıdadır: 

30 nisan Cuma 
l - Fenerbahçe - Altınordu 
2 - MUlki)·eliler - G. Saray 
3 - Moda S. - AnkaragUcü 

1 Mayıs Cumartesi 
l - l\lülkı~ehler - F. Bahçe 
2 - Altınordu - Moda Spor 
3 - Ankaragıicü - G. Saray 

2 mau s ııazar 
Saat 12 den itibaren bildiri· 

ıecek sıra~a iÖrc serbest atıs 
birincilıği. 

3 m:u ıs l'azartesi 
l - Altınordu - I'ılUlklyeliler 
2 - F. Bahçe - Ankaragücü 
3 - Ga'atasaray - Moda S. 

4 mayıs Salı 
1 - A. Gücü - MU!kiyelller 
2 - Galatasaray - Altınordu 

5 mayıs çarşamba 

l - Ankaragücu - Altınordu 
2 - Moda S. - l\hılklyeliler 
3 - Galatasaray - F. Bahçe 

Blrıncl maç 19 30, 
İkinci maç 20 45 

ÜçUncil maç !'!2.00'de başlar. 
Maçlar İstanbul Spor ve Ser ' 

gı Sarayında oynanacaktır. 

F.l.F.A. nın kararları 
Cenevre, 21 (Hususi) - Dün 

ya Kupası Maçları için bir top· 
Jantı )'apan F. t. F. A.'nın ter. 
Up heyetı arasında Türkiye· 
nın iierıbaşılığının kabu!Unün 
de bulunduğu birçok kararlar 
alınmıştır. Dün~a Kupası fına· 
lınden iki ay e\''\ el ve bir ay 
sonra ı içinde A\·rupada yapı· 
lacak mi:Ii karşılaşmalıırın net 
hasılatının ) iizde 15'inin F i. 
F. A.'ya dc\'l'edi'nıesi de alı· 
nan kararlar ıırıısıncladır. Di· 
ğer kararalr şunlardır: 

1 - Cumartesi \·e pazar gün 
kU maçlar mahalli saatle 17 de 
(Türkiye saatiyle 18 del, Adi 

günler oynanacak maçlar da sa 
at 18 de (Türkiye saatiyle 19 
da> başlayacaktır. 

2 - Komi yon bu maı;larda 
O) na nacak 18 tıp futbol topu. 
nu tetkik emiş \"e bunun için
den ll'ini ayırmıştır. 

VAT ,\N 

FİKIN YE ŞİkAYETlERI 
Dinleyen ve derleyen : AHMET REi=I!< NOYAN 

Propaganda afişlerindeki sakatllklar 
Esk1 sarraflardan :.\lehmcı Fa si Jayıkı veçhilc kontrol ettireme 

dı Savaş mektubunc.'11 .unı::rı mcktedir. 
) azıyor. Halbuki gerek vi il} et ve ge· 

<Seçim propag:ındası dolayı- rek kazalardaki mtlftıl \e \aızlar 
siyle Em nönü me)danının Ba- doğrudan doğru)a Di~anet işle 
lıkpazarı cıhet:ınde asılan Haı:, rince ta) in edi dik erı ve sicille 
Partisı af ~!erinde bir muka- rı orada bu'unduğu içın bunla-

) ese cehcli var Gıi)a 950 • 954 rın her şe) lerıle a'3kalanmas: 
sene crı ara-ındaki r ııt farkla· lazımdır. Elde mufettış o'ma)ın· 
rına işaret eden bu af şlerde al ca 'c o•sa bı e bun arın ha 'ka 
tın fiaılarına da temas edilerek 1 uıya gıımelerıne Jmkan bu'unrna 
ll50 de (36) \e 954 de ise (56) yınca bu işlerın \illı,>ct m!.ıftlı
lira olarak go~terilmekıe 'e al. !erine bırakılmaları z trmıdir. 
tında da (paramızın kı)meti Bugünkü teşki'ata göre \İ'l\yet 
günden giine düşüyor) clımlesi miiftuıerl. yalnız \ i!ıi~·etlc rin 
) azılı bulunmaktadır. 1şte bu merkez kazalarına ba~ar ar. llı
climle. halkı . arraflardan altın ğer kaz:ı'arh ıc aıtıkadar o'mı11 -
almağa sevt-ecliyor. Elinde pa- !ar, zira saliıhiyet!eri )Okt:ır. 
ra:;ı olanlar kıymeti dü~mıyecek Binaena'cy vilayet dalıı'indeki 
bir madde arıımafıa koyuluyor. bütün dini teşkı Atın vo memur 
~u meyanda ıek partili de\'irde !arının kontrolünü yııp:mk, iS e· 
ıstifçilıktc. karaborsacılıkta ih rin düzenli bir şekilde ccrcyanı
tısas sahibi olan zumre. azami nı temin etmek için \'i':i; et müf 
istifade gayretini güderek piya tUlerinin sa:fıhiyetlcrinin genir 
sa da sun'i bır buhran vücuda ıeti'mesine ıhtivaç 'ardır. 
getiriyor. Bunun neticesi ola- 8 1 d ' • · nazarı 
rak dün (55) rra olan Re~at e e ıyenın 
altını afişın asıldığı gün der- dikka tine 
hal (56) oldu. Hamit altını (48) 
dt-n (49) liraya çıktı. Külçe al
tının gramında 20 • 25 kuruş 
fark oldu. Bunlar bir kilo ııl
tında 250 lira fark demektir ki 
bir gün zarfında bu kadar fark 
hJç bir zaman kaydedilmemi.ş
tır. Hulha, paramızın kıymeti 
düşüyor değıl, elbir iğlyle dil~ü 
riilmeğe gayret edili)or. Yalnız 
altın değ J, hariç mcm:ekeller-

Su'tanahmet camli civarında· 
ki l\limar Mehmet Ağa ve ~·eni 
Akbıyık cadde'eri ile etrafı ça
mur ve pislikten g~ilemez blr 
haldedirler. Çok iş:ek ve her 
gün yilzlerce kişinin gidip geldik 
:eri bu caddelerin bir an evvel 
yaptırılmasını \'e etraflarının 
da temizlettirilmesini beledi.}'e· 
den beklemekteyız. 

dcn ithal edi'en demir, kalay, Vesikasız: köy imamları 
vesaire gibi maddeler de bu is· 
tifçi zUmresinin ambarlarında 
hapsed"lmek suretiyle bolluk. 
yokluğa çe\Tiliyor. Binaenaleyh 
bu afı ler seçim propaganda .. m 
dan Z

0

.}ade iktısacli boz"un ha-
\'ası yaratıyor '\e yalan ifade 
etmi~ oluyor. Halk Partoll'er a 
fislerinin bu fena neticelerin
den habersiz ise onları ikaz et
meli \e eğer maksatları bozgun 

1 

euluk ise hem dahilde ve ha· 
riçte kendi itibarımızı dU~üre
cek \'e hem de halkımızın çok 
zarsı ına cebep olan bu faaliyc. 

Kôy!erde ımam'ık yapan -kim· 
selerin mensup o'dukları kaza ve 
\'il8yet müftillUklcrinden fotog
raf ı ehliyet -.esika ı a'maları ve 
köy muhtar ve ihtiyar hcyetltn 
nin de bu ı;eslka Uzerıne ben· 
lan istihdamları llizım gelirken 
muhtar'arın buna riay'!t etmiye 
rek \'Cslkasız imam l:ul:andık· 
larından a!fıkalı memur arın da 
bu hususu lfıyıkiyle icontrol et· 
mediklerfnden şlkAyct olunmak 
tadır. 

Vesikasız imam'ık yapan kim· 
se'erin hemen pek coğ11 rahll Ye 
mazileri meçhul kimsel<>rdir. Bun 
arın köylerde imam kısvrsi al· 
tında bulunmaları he: cihrttcn 
mahzurludur. 

te sed çekmelidir.) 

Sultanahmet camiinin 

ı 
etrafının hali 

1 Tarıhl ve mimari kıymeti iti· 
barıle her gun )er'i "·e yabancı 

1 b r çok kım e erın ziyaret ettik-

A'fıkalı'ann sıkı te:lh"r'erle 
bu işi önlcme'eri c•zemdır. 

! 
'eri Sultanahmet camımın e•ra· 
Cı pC'k berbattır. Camıın geni-

l 
b.ıhçc \C a\ usunun •J:ık:nı ız \'P 

pr ı an ha inden ba k ı o ~ ak 
ble tarafında bir t.al{,m ccC'· 

1 
kondu kulube'c .} apı mı tır. 

1 
Bun arın çoğu he A ız \ e agım
sızdır. Sakin'eri her tarııfı pis· 
edik'erı ~ıbi hayvan be ,ıcmek· 

tedirler. 1 ngilizler orada yer.i 
bir mozayık müz.esi ııı;m:şlardır. 
~füzenin mcthalindeki bı.ı çirkin 
iklcri herkes üzüntli ile görü

yor. Gerek Vakıflar Jdaresinln 
\ e gerek Belediyenin işbirliği 
yaparrık bu güzel eserin etrafını 
bunlardan temizıettirme:eri el· 
zcmdır. 

Vilayet Müftülerinin 

salahiyetleri 

Kırk bin kByU \"e mü'ki h:ksi
matı itibariy'e binden faz·a na
hiyesi ve beş yüzden zıyade ka· 
zası \"e altmış dört vi!Ayetı bu· 
lunan mem'eketimizin hemen 
her tarafındaki imam ve hatıp.e
rin tayinleri \'e kur'an kurs'arı· 
nın miiralrnbe:eri ile kaza ve 
'ilayet müftüleri a'fıkaclardırlar. 
Bunlardan baska mliflil!er hal
kın dinı husıısata alt islerine de 
bakarlar. Diyanet işleri riyaseti 
nin kadrosunda ıniifcttis adedi 
pek az olduğu için a:tı ylizden 
fazla mUrtıi ile iki yüze yakın 
\'aızın \'azife'erini hakkiyle ya· 
pıp ~ apmadıklarını \'e ehliyet 
derece.erini diyanet işleri daire 

r 

riın.• 

Kadıköy halkı Şehir 

Tiyatrosun un t e m silleri n i 

bekliyorlar 

Kadıkôy ha kı Şehir Tıyatro

sunun temsıllerı ıçın Tepebası· 
na kadar gıdıyor ar, ekserıya 

) er bu amı) orlar. Her ne kadar 
tiyatro idaresi Kadıköyünde ara 
sıra temsil 'erb orsa da bunlar 
ekserıya okulların fakir çocuk
'arına yardım için Aile Birlikle· 
rinin yaptıkları teşebbus:er üze 
rine oluyor. 

Halbuki yUz binden fazla nü· 
fusu o'an bu mıntaka halkını 
senede ancak dört, beş defayı 
geçemeyen bu temsil er tatmin 
etmediğinden Şehir Ti)atrosu· 
nun daimi o masa bile ayda 3 • 
4 defa temsıl \'ermesini istiyor· 
!ar. 

İdarenin bu arzuyu yerine gc
llrcccğini ümit edem. 

Kadirga Yurdu'ndaki 

ta lebe lerin şikôyeti 

?.!illi Eğitim \'cklileti yüksek 
tahsil yurtlarında buı un an ta· 
!ebeler derneği. Kadırga ~urdun 
<la tafobelere mııhsus hamamın 
eski yurt müdUrU tarafından u
sulsüz olarak şoförün emrine 
tahsis edildiğındcn şikftyı-t et
mektedir. Yurtlar nizamnamesi· 
ne muhalif olan bu ... ·azlyeti ~e
ni yurt müdürünün düzelteceği· 
ni limit ederiz. 

Guy çıkıp gitmeden e\\e' o. 
nun kalabalık arasında gözden 
kaybolmasını bekledi. Sonra sar 
hos hnliyle sendeliye sendeli~e 
terası geçip, bahçe~e çıktı. Ha· 
va çok daha kararmış, iı;inde * 
gizlenenleri be Ilı etmez o'muşlu 
\'Uksek du\'ıırlar arasındaki ka Terasta Ll!lian, Kontese ~za' 
pıya s:ıden )Olu aradı; sendeli vallı Ç.ıc ık nere)e gitti acaba?11 
.} e endel!ye ağaçlnr, otlar ara- di~ e so. tı\ ordu 
sında dola tı. Fakat hır keşme •Durup dururken ortalıktan 
keşin, çözülmez bir dUğümün kayboldu .. \ pirin getirmek ıtin 
içinde kaybolmuştu. Bütün ka- bir daki..a ) anından ll"_,ı.-ılmıs· 
bahati de kendisinde buluyordu tım.• Eline gecen bu güçlü • 
Ayakları birbirine dolaşmağa kuv\ etli, tatlı !en<'i kaçırmış 
başlamış. bastığı yeri farket- olmanı .. verdiğı hayal kırıklığı 
nıez olmuştu. Bir ara dar ol- ile canı sıkıh)ordu. cSiıln Ame 
duğunu hissettiği bir yola snplı rikalı oğlanlar hep btıyledirler 
,.e bir kııc; adını atmıştı ki sar· zstcn.11 
maş dolaş o im us bir cıfte çarptı •Bır3k allahaskına. Bereket 
Se\'dnlılar onun bu hareketine \'crsın senin yeğen Viktor·a. 
kahkahalarla ıülmekle muka· Beni bu kalabalık içinde yalnız 
be'e ettiler. bırakmadığı ı:fhi evime kadar 

Bir iki kere düşmek tehlike da götürür elbet.» 
si geçirdi. Nihayet bahçenin ol ıEvet. seni cötiirilr. Hem bu 
dukça Ocra bir köşesinde sarma• isleri çok iyi bilir.11 
şık gUllerl arasında kalmı ş Aradan birkaç saat gcçtik
bir kameri)eye ula.mıl!ı. Bit- ten sonra Guy gözlerini açtı. 
kin bir halde yere yığılıp yumu Kapatıldığı daracık hapishane 
~ak otlar lizerinde kendinden hUeresinin demir parmaklıkla· 
geçti. rının ötesinde gardiyanlar su 

s-

Mısır kad ar1 seçim hakkı 
elde debi ecek mi! 

..••.••••.•.•...........•. ·························: 
! Açflk grevi yap!!n Nil Kız/art, General Necip'in vaadi ~ 
i üzerine grevden vazgeçtiler. Fakat vaad kat'i sayılmıyor ! 
;························· •.....•.•........•..••••. · 
Mısır'da Xil kızları adınd:ıki 

teşekkü ün Başkanı Ba.} an 
Dürri.} e Şefik ve idare he) ctı, 
kadın'ara mebus seçmek ve e
c;ılebilmek h:ıl:kının verilme ı 
için açlık gre\'i i an etmhıe,.1i. 
HAdise :'>hsırda biiytik he3'ccan 
uyandırdı. gazeteler glin'crce 
bundan bahsetti. l\"ihayet, <:um 
~urbaşkanı General Necıp'ln 
ta\•assutiyle bir h .. 1 sekli bu· 
lundu, :\il Kızları Cemiyetinin 
idare heyeti sekiz gii•ı'Lik aç
lıktan sonra greve s:ın verdi, 
ilk ) emeği gelen ka<lınl:ırın 
tezahüratı arasındıı > edi. 

!\'ecip'in Xil Krzları idare he 
)"eline göndcrdiAi mektupta şu 
Eaıırl:ır vardı· .tsteklerin,zi ha 
her alınca mtiessesa:ı mec'ısi 
hazırlıklariy'e meşgul o an ko· 
misyona bildirdim .. İoteklerınl 
zin temininin i) i ellerrie oldu
ğuna emin olabilirsini?·» Göril· 
lüyor ki bu mektup •iiplomatça 
yazılmıştı \'e kat'i bir vaadde 
bulunulmuyordu. Buna rağmen 
ileri doğru bir adım sayı'mış ve 
açlık gre\·ine son \'erilmis· 
ti. 

::'.tüessesan :'ıiec'isinin seçim 
kornıtesi kadınlann seçim hak 
kı hakkında ~u tasarıyı hazır
lamıştır: 

l - Karlın seçmek hakkına 
ma:ık olabilir, fakat mebus se 
çilemez. 

2 - Seçmek için oku) up yaz 
ma bilmek şarttır. ( 

3 - Seı;imde rey verebilmek 
ancak sa'ahiyetli makamlara 
taahhütlü mektupla müracaat 
ederek böyle bir istekte bulun 
mağa bağlıdır. 
Kadınlar bu üç maddeye fid 

detle itiraz edf)lorlar ve bu!lun 
tadilini istiyorlar. l\Iubtelıf 
memleket kadınları seçım hak· 
kına malik olmak için çok uğ· 
rasmışlardır. Fransada ka:l.n
:ar 1791 de. yani 163 yıl ev\'cl 
bıı yo'da teşebbüste t>ulunmu} 

Gren!en 'az.geçen :\'il kıılıırı 

lar, !ııkat bir netice elde ede
memis:crdir. Fransız kadınları 
seçmek \'e seçilebilmek hakkı
nı ancak 1946 da elde edebi'dl. 
Bu sene yapılan seçimd.? Mee'i
se 44 kadın mebus gireli. Bıı· 
nun 24 li komünistti. 1931 de 
)'apılan son seçimde 22 kadın 
mebus seçildi. Bunların 16 sı 
komlinısttır. Önümüıdekı seçım 
de, seçim kanununda dcğ;~ık
lık yapılmazsa, Yec'i;e ancak 
hır kaç kadın mebus gırecek· 
tır. Kadın mebus'arın azalma· 
sına ~cbep. ifratçı parti'er ha· 
riç, erkeklerin kadınlara rey 
\'ermemesi, kadınların da er
kek ada~ arı kadın:ara tercih 
etmeleridir. 

İngiliz kadınları seçim hakkı 
nı e'de etmek için çok uğraş
tılar. Yarım asır evvel sofra· 
jetler şiddet hareketine mü-

r c:ıat e•mekten bılt- çekinmiyor 
tardı. Baş'arında bulunan Eml
line Pankhurst hir giln Kralın 
arab:ıst!lın öniine atı!arak • Ka· 
dın'ar seçim hakkı ıs~ıyor ar• 
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getirilen yiyecekleri )lyorlar. 

diye bağırmışL1. Nümayişler 
birbirini takip ediyJrdu. 31a· 
amafih İngiltere'de kadmlııra 
seçim hakkı ancak 1918 de \'e· 
rildi. Bugünkü Mec'iste 17 
kadın mebus vardır, Bunun ı ı 
i t çi, altısı l'ıiuhafaıakiır P:ır· 
tisinc mensuptur. GeçPn. ~Iec
llste 21 kadın meb•ıs vardı. 

Amerlka'da Anaya;a kadın• 
lar.a erkeklere aynı hakkı \ c· 
riyor. l\Yaamafih Mec iste an· 
cak 12 kadın mebus \'lrdır. 

İtalyan kadınlıırı seı;ım hak· 
kı için uzun milcade'e 0 rde bu· 
lundular. Papa ık bun •n tabak 
kuk etmeme i için ça':•ıycrdu. 

İtalyan kadın arı ancak İkın 
ei Dünya Harbinden sonra bu 
hakkı kazanabildiler. 

Mısır'da kadınlar 25 sene ev 
,·eline kadar haremden çıkm;;z. 
tımumi hayata karı mazdı. Şim 
di iş değışmi5tir Atılan adı· 
mı diğerlerinin tııkip cdecegi 
ve Mısır kadın'annın dıı siya· 
si hak elde cdebı'ccck'cri ümit 
o'unuyor. 

Şarıo 65 ) aşına girdi. Geten yıl Amerika') ı terkederek Avrupa' ya J er!('ljf'n Şarlo, ı!imdi İsviçre 
nin :.akin bir ka~aba ında ömrünil geçirmekte ve ~eni filml tri icin p lanla r hazırlamaktadır. 10 
yıldanberl e\"li bulundul u \"e geçenlerde Ölen meşhur Amerika lı tiyatro yazarı E ugene O' :'\eiH' 
in kızı olan Oona 0'1''ei ıı yakın zamana kadar Amtrikan tebaası idi. f'akat koca~ının Amtrika· 
.H tamami) le terketme!\i \"e Amerlka'da arlo ale_yhine } apılan hareketl<'rden sonra Oona da 
,\merikan tebaalıiından çıkarak kocası gibi İngiliz tebaa sı olmuştur. nu müna ebrtle Cenevre·· 
dtki Birle6ik Amerika Konsolosluğunda geçenlerllt' bir merasim yapılm ış , .e Oona 0 '.Nf'ill, Kon· 
ı;o l o un h uzuriyle Ba kan Ei~enho\\ er 'in re mi önünde Amerikan tebaa lığ ından a "Tıldığını res 
men ili n f'tmiştlr. Şıırl o ile izdincından dört çocutu olan Oona O'l\"eill korasını fel'kalide Se\'· 
mekted ir. ts, içrede alınmuı olan ,,ıkarıdaki fotoğrafta Şarıo'nun bu üciincü e\ lenmedcn olan 

dört tocuğu, kan ı Oona \'e kendisi giirülmeı..tr.dlr. 
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dolu bardağı uzatıp uıatıp çeki 
yor. ona dünyanın en büyük i5 
hncesinl ediyorlardı. 

Bu işkencenin teı;irlyle kafa 
sını daha iyi toplayabildi. Yağ 
mur yağmağn başlamış, bice 
ıslanmıştı. Bir iki dakika bu 
hald~ yattı. Şimdi daha iyi dil· 

sünebiliyordu. Birden ayağa 
fırla) ıp, deli gibi koşmağa baş. 
!adı, 

Terasa ,·ardığı zaman buraya 
açı:an kapılardan birine yanaş. 
tı. Küçiik bir oturma odasına 
girmişti. Düşünmeden so ..... ı> 
bir k:narda duran genis karı n,. 
nin Ustüne uzandı. Bir iki daki 
ka sonra ~·eniden uykuya dal· 
rnıştı. 

XI 

Lillian cN'e o beyim dün gece 
nerelerdeydin?• diye sordu. 

Lillian oteldeki odasına gel· 
dlği zaman Guy, kendisini ye· 
nidcn dilnyaya getirircesine 

can veren ı!ık bir duştan yeni 
çıkmıştı. 

GüldU. 11Boı-nuzunun keme 
rlni sıkarak kah\'altı masasına 
otururken cUzun hikAYe.• de· 
di. •Başıma neler gf'1di bilsen 
Kapıyı ararken bahçede bir yer 
de sızıp kalmışım. Gözlerimi 
açtığım z:ıman yağmur yağıyor 
du, iyi.:e de ıslanmıstım. E\ e 
ko~up sabaha kadar Kontesin 
kUçük oturma odalarından bi
rinde. bir kanapenin üstünde 
titredim durdum. Sabah olunca 
erkenden bir hizmetçi kı.ı: gir
di içeri. Beni öyle çır çıplak 
görUnce bağırıp çağırmağa, ağ· 
zına geleni söylemeğe bas:adı. 
Bfıtün e\'l ayaklandırmıştı. So· 
nunda Kontesin otomobillerin· 
den birine at.ııyarak buraya ka
dar gelm~ğe mu\•affak oldum.» 

11Yani eline pek bir şeyler 
geçmemiş demek .. 

•Ona boş ver. Sen eve sağ 
salim geldin mi:'. 

o'Evet, ama senin sayende 

değil herhalde.-. 
•Kusura bakma cıcım.• ma

sanın Ustüne abanarak Lillıan'ı 
öptü. 

Lillian kendisini e\'e kadar 
getiren ve ondan sonra da bek 
lcdiği asil hareketi ifadan ieri 
kalmı~an Vıktor'dan bahsetme 
meği tercıh etmisti. 

İki saat sonra Guy ~alnız ba
~ııta olarak Parisc giden tren· 
deydi. Lıllian bir 1ki gün daha 
kalarak, yeni tanıştığı dost· 
lanyle <'.ticnmek istemişti. Guy 
bu kadının Kontesin yeğeni 
\'ıktor'un tadını almak için 
kaldığını biliyordu. Ama ken· 
dine neydi bundan. Şu anda o· 
nu meşgul eden yegtıne mese
le ~:arın New York'a yapacağı 
se~ahaıti. 

ista ~onda a)TJlmazdan e, .. 
'el Lllhan onu uzun ur.un ö
perek «Parlse döner dönmez 
seni ararım canlkom.» demi§ti 

a Beklerim. İ) 1 eğlenceler.• 
•İlk gece sahilde, kumların 1 

iistündc geçirdiğimit macerıı 
fevkaladeydi. Hariku:üdeydi 
sevgi'im. Onu kolay kolay unu· 
tamıyacağım.• Bunları söyler
ken onun için nelere katlana· 
bileceğini de ima etmek isti· 
yordu. 

Guy gü'dil. Da1gaların ara
sındaki o \'ahşiyane sahne göz
lerinin önünde canlanmıştı. 
•Binliği unutmıyacatiımdan e· 
min o'abılirsin.11 dedi. 

C De\·amı var> 
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L ondra. Nisan - Amerika Dıs 
tş:erı Bakanı :'lir. Du cs. ı 

lhndı Çını"dekı UZ!yetin or 
günlerde girdıği krıtık afha· 
yı mıizakerc etme:- liıere Pa
ri.se gıtmeden ~nce Londra·ya 
da uğra}arak Ingilterc Oı.; -· 
leri Bakanı Mr. Eden'te gö:-'u;. 
meler yaptı. Daha ır Du es 
Londra'ya gc'mcdcn önce. gô· 
rüsme erın ba~lıca me\·zuunun 
Güney Dogu Asya ol:ıcağı b.li·' 
ni~ordu. l'"akat hcrha'de ~on 
aylarda pek nı de\''et adamı· 
nın diğer mem'eketlere vantı· 
ğı seyahatlar, o mcm eı(et:er· 
de. Mr. Dulles'ın Londra S''" 
yahatının İngl terede uvandır
dığı derın nkis'erc \'c • çe,ıt'i 
tefsirlere ~o' açmıştır. 

0

1\Ir. 
Du 'cs'in ı.ondra'ya gc'işinin 

maksadı. İngiliı cfkArı umu· ı 
miyc ınin bir kısmına göre Hın 
di Çınide atom kul ar.ı'macı 
fıkrıni İn"ı tere'\ e ıor a ka· 
bul ettirmek, diğer bır kısmı
na göre bir kaç güne kadar 
Gıiney Doğu Asya me e'esini 
müzakere etmek üzere Ccnev· I 
re'de top!anacak konferan,ta 
Batının takınacağı durumu tc 1 
pit etmektı Baz.ı gazete'er "ll 
~ırada yapılan bu ~e\'ahatın 

Cenevre konfernn•ını ba'ta'a· ı 
maktan ba·ka bir i~e yaramı-1 
~acağını da ileri surdü er. 1 

VAIA!\ 

Menderes, «Dünkii Milli .Şef 
bugün ınilli jurnaleıdır» dedi 



Eskişehir verem 
E - k Hastanesi dün 

;ı.- .. ~ •• k, ~stirme yol Açıldı 
~ıı"s~npıantııar t a~aka gun geçtikçf' artı}or. Her tarar. (Başı 1 incide) 

k ne dair taler~ıp edili\or, nutuklar SÖ}leni}or, Sf'~imin ~ letvekillcri, vilayet i'eri ge'enle· 
ıı~tıeıerine, ~~:;nıert ~h·apılıyor... Toplantılara kal•lan ri ve ka'.aba ık bir ha.k top'u'ıı· 
k

a bir fik' .an a nılnlere bakarak Sf'çimln neticesi ğ h b 
.. 'ak .lıııiınkunırd~d.ınm. ek k_abi .. ı midir? Buna •e\l'l n ceulıını u azır u"unmu~tur. Bu m"i· ı • ı .cğıld ü na ebet e bir konuşma yapan 
bit ı Olan nı k .•r. ç nku toplantılara gideninin çoğu Dr. Ekrem Hauı t:~tiindağ, \•e· 
llıııb Pattive ~ra lı ın anlardır. Bunların biiyiık bir kısmı rem ha~talı~ nın tahripkar tesi-

aıerei tara~nsup dc:ğildl r. Hir kısmı iktidar. bir kı mı rini belırtmış ve bu mevzuda, 
fil \e~a b tarıdır. Şu haldf' 'kalabalıga bakarak gf'len· "'tııı ıı taraf hükumetin almıŞ' o'duğu tedbir· 

clh..L ek katııı ) •ll ~en il p Oldukları hakkında bir hü- erı ızah etmiş. mıiteakıbcn ya• 
.._--.ııuri)el < eğıldır. 
••lJda bu nı nıuh:ırriıi Jloğ.tn Nadi. İzmlrden gönderdiği pı mış ''e ) apı'makta o'an 'ereın 

I>he iz k ""Zua dokunarak diyor ki· hastahane eri hakkında şunları 
oyu p t • Ô} lemıı;tir: 

e nı roru ar ı i \ata ndaş kendi şeCJerlni. kendi Mıl· 1949 yılında mem'eketimizde 
g ternıekt dın emekten. on ara muhabbetini ve bağ· }edı verem hastahanesi ve ~ekiz 
meydan t e~ sonsuz bir zevk duymaktadır. Fakat bun. \·erem dispan eri me,·cut bulu· 

~ ı içın bü op ~ntı ının 'lıda birini ~ a bulur ~ a bu'maı. nu} ordu. Vekil'etimizin raa·ıvet 
Udut arını) u aç. ık hav.a mıtı'lglerı bır nf'\ i !;İ\ asi e"· d g çm B ıs programına tevfikan inşa edi'e11 1 

bu ka Şu kad.ır b' ıy~r. ı ıaena'c'h filan partinin top· verem ha:stahane-i \e \•erC'm dıs· ı 
d eı.: d adar hın ı ın h~ı bu undu. yahut fa ancanın nutku- pan er C'rınin mevcudu 1953 vı· 

·$ .b ter Parr·''\ındaş d"n edi demek \C bundan hareket 1ında 63 e ~ ük~elmiştir. Eskişe- ı 
a 'l'Pt r hiıklim ı ~r n ~apı \tıtı:ığuna inanmak pek kolay ve- hır 'er!!'m haçtahane~ı ise 64 

/ bo4~r icınde bo ur. \ c bôyle dıişünı-ı leri 2 l'ıla}IS gilııU linclidiir. İçinde bulundu"umu7 
/' te h .. aıı ~ d"• • ırakabil r.n e; 

ı •lı.IQ a ı nın g.. .. .. yı !arda inşa ı devam eden haı;· 

r tdır. ft•llda es;ı lı bioru~u doğrudur; seçim toplantıları nrti· ı:ıhanelcrle birlıkte bu adet 84" 
llıaı. cofde a ıı halk r k!_ı~fr. nırı>mf'z. Yapılan ankf'tlf'r rie hÖ\'· çıkacaktır. En·e'ce verem d.s- T h 
ııı:. C"b·u ağzını ll le 1 k anaatinl kolay kolay açığa ,,ır· pan er erınin sayısı sekiz ik("1 op ane is, çi 

ları r aı ı ı llıuph açmaz. açanlar •Hele bir günü gel in baka· bu miktar imdi 40 o muştur Bu 
rak 2 ~lıktır. Rueın bir !iÔZ SÖ} lf'r. Kat'i hu kum 'Prf'n kucıık sene yeniden beş verem dlspnn- Barındırma 

1 
!ayısı bek~azi}cte \e memleketteki cere)anlarıı baka- eı i daha açacağız. 1949 ~ı'ındn 
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1 

emekten ba~ka çare yoktur. 1097 den ibaret bulunan vatak 

• 
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(Ba ı 1 inridf') 
~Ö) Ienrn f') ini ttf~ir inhisarı 
ıla \·lnt. kf'nd isindf' bıılunıır· 
11111 • 

1 
Mıılıtıır da. iki lıalıa\ iğit oğ

lın l;ı lıerabt>r gelıli. t 'zun 

hatııalaı ını anlat tı. itana kendi i 
nin, oğull.ırıııın. torunlaı ınııı 
re ımlf'rini de 'ndl. \ııkııra' ı 

1 
bir baska 71~ :ırctinııle kil\ r uğ 
ra' :ıı ·ak, hira1 daha nıallıııı:ıt 
topll\arak. re!<İmlrr aldırarak 
H lıu kÖ\ c ılair bir rijportaj 
hazırlı~ aı·ağını. (Sifi t Enis Tahsin TJt adedi .şimdi 6357 dir. Amca 1 Yurdu acıldı 

1( ı• Be~koz ka rında 'ıiksek tah il , 
b• ' ıın • menısup arı l0 '"ln 2°00 .vatak ı bir ÇaJıcma Bakanlı"ı İş \'e ı· ,,.·ı Hu ya7ınıdıı iıf' Bf'l.!!at nıuh· ,.. , ~ ı; . , <Bası 1 lnclrlrl Senirkent facia ı olmadığını tarının yalnız sh a~i fikirlf'rin· 

blll'P l # ınsanı ına" nası pre,·anto:-yum açı'mıştır. !\lemle· Bulma Kurumu tarafından Top· lı bir konuşma :,apmış ,.e mu so:ı emıştir. 1 clrıı hahc:eılf'erğinı. \nıerıkalı 
:·ctımizdr- \Cı i bır mevzu olar"k hanede. Lülecil!!'r Caddesinde in halırleri in ara da\Ct P.tm ~-

d> ,..ll. h c'c a'dığı~ız rehabi' • jsta~yonu a edılen •İ çi Barındırma Yur· tir. Saadet Bektore. uzun sli- Son olarak D. P .• \nkara proff' ör bnılısınf' -.orclıı : 
'4, a t l me ele i kı,,a bir 1.amanda müs- 'ı du~ nun açılış threııi diin saat ren ve yer "<'T alkışlanan ko rn"llrıvekili adavı Alive Ti. '1 - Seçinı rif'Hindf'qz. ~iz de 1 . " .. a a VO a~ar» pet neticeler verecek duruma 1 J"de )apılmı tır. Törende Mıl. nusma~ında" Demokrat Parti rnocin ÇOk he'iecanlı ·b·r ko· n. P. lisiniz. Proııaganıla )llp-

< ı: .& ge miş bu unmaktııdır. Bu mi'· !elH?ki leri, İ. tanbul \'ali \f' Be kadın ar kolunun kısa zaman- nıı~ma yaparak şunları söy'e. ınt)•Hllk mı~ınız? 
'• o ter' <na,.ı 1 . • ..> mi~t'r: 1 a l\.th1·t'eeginı' ö ınr~ıle\ kullandı~ımız tabir de bilhlrlaş- randa 60 vataklı He\ be'iada re· 1 ledi}c Reis Vekıli, Ça. da yıırd:ın her ıarafın<la teş- .\lulıtar su ı·e,·abı Hrıli: 
~ ıııe a"oras•ı s Y. edıktt'n mıştır. Çağımıza atom devri di· habl' • istasyonu müe sesesi ile lışma Bakanlığı İş ve İşçi Bul· ki'iıt kurduğunu öylem·ş \e •- Bugün bu memlf'ket'n 1 - Res. allı <:f'nf' rneli~inc 
a e • h!Jsu$ n tabıatın in· }Oruz. Eski~ehirdeki aynı ~eki'de mli· ma Kurumu müdürü Ekmel ır. 1 b"r Türk kadını olarak, en mukadrleraıını tayin eden kadar j~ndarm:ı kııra_kolunıın j 

• '1 arı Undaki g · ·· · · · · z d T" k 1 k .. 1 · J.' h atınış v . oruşu· ı l ım bızı daha bUyuk mesull- c sese bu ayın sonunda faa'i~e- .a ıl. Şehir Mec::si ll~cleri, ba· büyük \C medeni hakların en ur· an. arı ve :ının arıdır. tııgallııbıı alımda inlırnrrluk. 
'l akıka 

1 
inı e. ) etler ve daha blı} (ık bir hlirri· te gec;eccktir 11 sın mensup arı \"<" kalabalık bir mühimmi olan seçmek \'e se· 7.ira soknkt:ı bize laf ntan de \g1ım111 :ıı;ıp sıkhet etmek 1 

C arak o U'lun hüuc a~Tı tarz yet kabu' etme hu usunda ıe~- Dr Ekrem Hani C'stUndağ. 'atanda işçi kiıt'c i hazır çilmek hakkını aj!lıl\ an A- 1 kaıılmın hatn•ı. karde• ni hakkımıı yoktu. \raıi~lz parn -
g 1 ıne r bır kuv- \'lk etmekte hatta be'ki de zor- bundan ~onra kordernvı keserek, bulunmuştur ı:ı•ürkü hız mle ) !ldetnıiş vC' bırak n·an kat• in hata ı. rıi ıotmı~ ordu. Vergi borcuna kar-

ı, f ~ 5 nı teşvik e· amaktad r. Ga\Cmiı. ınsan•ara \enı ha tahanenin hayırlı o'ma- B r konuşma \apan iş ve 1 c dem·şrr kı: · \f>
1 alan me!T'urun hatn•ı. 'a- ılık 300 ıföniimliik topıaklıırı-

• o'arak 
1

. el erınden ge'en en ıyi eki1de ı di'eğındc bu'unmuştur. buma Kurumu mucür vekili •- Köv rnllarının vapıl- z fes"ni Hpml\an ta'cben·n nı terkeılip kö\dr.n çekilenin DERMOJEN 
ÇIBANLARA KARŞI b Ilı le iç" ıın "8) e'eri· eti mek fır atı ı \ermek ol- 1 urkn ede 1953 \"tlında 180 bın ma·ı. kôJ .ın elek! i~e •• uya l!atn•ı. h · muhalefet 'apmı· \ardı. \ "ngi fülrnıek için p:ır.ı 

it ~daha ~n. ça ı ma'arı- malıdır. Bö} e bir idea için. i- T' B k 1 den fazla bos ışçhe iş bulundu· ka\u nıaı;ı mek•ep 'e cam van bir muhıılc(rt lidPrinin lııılınak lannı geldiği zaman 
~....., \Jll Cder. Ues ir \ası ta· 'im. bir nimettir çiınkti j im bo\' ıcaret a an 1ğ1 ğunu. bunun gt'Tek anavi \"e ':?f' ler n n } apılma.sı bir gerçek hat<>c, hen kAdl'ı1ara b iltı. nıntl, kn bir ha\\ anımızı atmak 

e lu(·arı le bir insani ge i~menin na 1• rekse zıraate pl'k cok faydasının değ 1 midir? l\lalını pazara dır. h · :ına o mak. "vi r\laı- za111rrtıni ılunn orduk. i\skere '----------
~:ve ku~ız daha genlş'e· mümkiin olacağını an'amamıza Yenı" fahsı"sler dııkunduğunu belirımişıır. motörlu '·asıta i'e satan. ak- !ar ver•rrmek \'P İ\'. örnek- gulcnlf'riıı aılr. iıır hakılnıı)or-
l"tt arıllda/etıınız arttığın- :, ardım eder , lOO Yataklı olan barındırma şama da <'\ ınde rad) o unu a· !er \·ermek ml'cbur ~ f'•;nde ıhı. Rııgün ise hiiru1. efendh ız. 

k e3hıe! s.ecebj t>eel?ımiz Profesör bundan !'>Onra tekni- :·urduı da, kurumun isıanbul şu· çıp diinya hiıcl"selerını öttre- ::yiz ha\"SİYrt ,ahihi\ 11. fikıimiz • SO• 

P ga,<' e ! 1mkun dahi· ğın görcHni ifade' e ,_ Böv'e Yapff l•i> müdürluğti, bir lok:ıt, kiitüp nen köyümüzün bugünkü Mulıalefet. iktirl:ır narfi<•irı! 1 nılu\'or, biz ıle ,ii\lihoru1, rr- f·ı. ııona ının 
4 ....., k O Ur (lrın Se'i iye j da· CC İlim. teknık. htiktİm!!'t dıiZC'Oİ hane. hamam. bul.ııımaktadır ya cama Se\ ye-iv le dıinkıi pe. ıtPrİ b r nart; o!a,,:ık vacıf an. Hm izi <;erhr,t~·e kullanıyoım. 1 Sterlin 
a b 'l'c i 

1 
• \ c end.ıstri. insan' arın vetişme· <Raşı 1 inrlıle) Bıitül' bu tc.)!saı dekora5yon rican halini m•ıka) e•e~ I' m~ dırwordn F~er hıı"Ün bıırn- Toııra klnrınu':. ~allar~m!1 ııııı·a ı 1~ 1~.,:r 

1 
~ Ük 0~ri daha geni, ve si için herke e \eri'mesi 'üzum· mektuplarını tescil ettiremi~en r.ıasrafları da dahil 500 bin li- kan \'aT m•c\ r? ci:ı teın-·ıcileri varc:ı c11 m•ı· 1 Pılı,or llııngım ıı ('(~hınmr l'I 

d :a e·er afafından seçti- u olan fırsatı e'de etmek gıw- \ e) a 4/1360 sıı:. ıh kararın l u· raya m:ıı olmuştur Jla•ip bundan sonra mu- azzanı Jrnc!ın ton'uluğu kar- ilhak birk;ıc \Ü7 banknot hnlu-j ıoo Fıorın 
~ı bakı n an'arın mu- retine )arıyan fınıılter o'ur. Rıı rlır Uğe konulmasından ÖN'e E halcfct parti "nin a a~ i•~ zlik cısında hak:Jrnt'n ne derece .rnruz. F.~kiden askf'Tf' gı<lrnle-

a. ı.tııır tnından daha çok kudretli iimi 'er insani maniı~ı P.t:. sahasından. )ahut kltr nı: 23 Nı"san mı'll"ı mC\71.ıund k" şikheıler ne de c1 •ına cık11k)ar ıı• anlar'ar. Ti' hakılmnordu. Slm<li il kr.r 
o · o'an bir ha) ata giden \O'u kapa· anla~ma'ı mem eketlerdcn oto· temas ederek Demo .rat Par- Toolantıdan ~Mra nıit;n!? ailelf'nne maa halil;ını~or. Ko. 

U Ot da 
1 

im . mak sciy'e dursun daha bil\ iik n.aıık ıah )Olu ile ithal ed:. ti 'kıidnı ı z manınd . 'urek- s hıı~ınd:ın avr•'an mu:ız:r. m caları askerf' gidenler araçınd:ı 
1 hı l~et (lr ?1ze daha bır hiirrh·C'te gıden ~o u te~kil en ma lar ıçin l enı rejım do Ha" k'ı m"ıyet ve lrrcle hiı ı1 b"r ate~ g"bi duran bir kalı>h~l·k \ atilrk al}idc l•ıı ııara ile hf"·İhin erılelf'r alan 

.., ~ l: !_emel :erıyor \C edere,. Hcmcın leri için vaşa· ı,n ı ı:. e tah ıs alınmama~ı ) il· ve m ile ın çin arnl taze! k- Qlııl' ı:iderek çe·enk kO) mu~ 1.adınlarıı tf'saıtiif edill\'or. & 
t. ""Ct'j e erı~mek· mak suretn 'e tam kema'ine f'· zunden ıthal erıne ıını.aıı ol;:n. • le va kın h r Arc} nkov 'e hir •ıır. ll'ktnğinıi1~ ~11nımu1. otohii ıı· 
'• ' ı:are er sanıı. . . • "d l d il d k h Ç k b .. ı• · . . h ı (a 6 rışen ınsan 1 ea ne e .er 'oC" \an nıa aı an meme t 1 t ~ ç OCLI avriF,,I • nııı:r \ar. ıızıın ıcın t'r Si'\' clr 

~ ıand fıın ren•er, bô\''e bir idea'drn l'hnm .arına uaun olan arın mu.\\" n 
411 G J'k K b • • f ı f f 1 ğisnıı • hf'r f'~· i)ill'şnıı tir. 

tıJıı llıız Ye • Z kuvvetieri a'anlar için i im i'l ant manA~ı rılarla Jt !ıa ın kararlaştırıtd.. <B•fl J hıt'fclel enç 1 1 ns IÇln op an f yap f l f'mlekf'tln blitünü ıein de i\ i 
tar ft·nd:ı seçmenin bil zengin o an bir ha)ata \O' açar ğı \C bu meHuda 15 1 19:>~ ta· 'ıareketlt: Beyazıt meydanına gf'. . . . . . , . sr,ler dınmonıı. F.kslk kıılan-

1 
ıf t' llıek Y~şadı~ımız demiş ve konusmasını bitirmiş· 1 rıhıne kadar \ckfıletımızc .. llrJd cceklcr \e )erlerlı i alacaklar· ed'I ·~t· <Hası 1 lncıdeı le.d kierın.ı, )a)ı~a~ıı)ı A;atUr- !arın upıl:ıra~ına. \anlıs ''apı 

• fı:ın hazan fr etruış olan mıırac:ıatlar hakkın. dır. 1 mı, ır. kun c·cı ı 0 an Turk • ) tınan tanların ıtilzelf'ceğinf' ınanı 0 • 

1rn S ı • da T. C. :ııerkez Bankasına .a- hıık .ıl marşı ve Ba)Tak çek- T. !\!. T. F. ba~ka~ı l?.nu5ma· d.? tlu~u,nn aykırı bulduklarını ruz. aroer D .. B k · ı zıldı"ı 8 4 1954 tanh i teb'iğimlz me torenin"ı mu""teakıp "ocıtk E .. ında. [edera yonun -1 N 1 an ıa· ~O\ lemış.erdır. b . 1 . . 1 

Unv t k•.J ff " · · ' " ·· ·ı K b· "ti ·· • k k b ı K i ki .. nız nı ı~·ın propııganı a\a ne 
t· a an as 1n1 en ht P. , le }a) ın'anmış ,.e a) nı teblii!i· ı :rgeme Kurumu, Yok~ul Çocuk rı ~!nı . 1 •. ı !:. ,, nıı o ara .• a ll onuşmayı m ıte~. p ş: T er hııı•l't? Rir adRmın va glizii gii-

• ır. S < R:ı51 ı • . rnızde mııhtelıf sebep erle 15 1 1 nı Yardım Crnıi\'C'ti ,.e o .. "ren et 1ğını sovlıyert'k, •- Bo ece. okunınu-=. m::ır~lar oylenmış \C •• • k .. d . r·· l" - . 
t b a,.,. ,ını·ıdr) t ,,m·ı ett.,,. rdı 13- ·ı .

0 
· • ' • .. • K b • 01 b ,.1 , ,, t .1 t rıır ~e' a OT ur. uoı ı J!rıruı e. 

~~lı "".er, Birle . . •, 1 1':'ı )~ ~ ,::ı mı) n 1954 tarıhınden e\'\'el bakanlı· c 'er tarafından sd)lrvler Yen· 1 rısa an. 3
1' 
116ımızı \t' ll· ıo~ an 1>·a ~n. \erı n~ı, 1~· hıı anl~ttılrım nimıotlf'Tİ ii· 

ek .... htıı el ..... şnuş Mı! do ara ba ığ o maktadır. Bura "ımıza ,a ıl olma, an ve ocak 954 ll"r<'kt.ır- vuyor ıannedı en genç ıC:ın bu Kıbrmt manıdar hır maret .. . .. h kk . ~ .. 
"'~·•Orn•ı. q aı ası Ban- mukabı' 'ktis d ger"ı k ' 11 15 • • 1 g'b" l 1 ·d k" h . t· . L fk '>l ( \ \) i 11 ı ıır. t.ııııı . a ını 'rı ır. kor "~ıııı .. ., .. a anda , 1 ~ en a mış ı sonuna kadar gelen miıracaat· \' e yarın :ıat 10 30 da baş· ı. ı mc e e cı e 1 as a 1 ~ e ını c oşe,. - · ! . ngı z i r. , anlı~ bir dü .. iinrf'\ I' sa ,_ 
ı 

1 
eket erin iht" gerı m~mlekete ) apılan yardım 163 ların aHıca tetkıke tAbl tutula- hmak Uzcre a,•nl pro.,ram da· gostermış o a~aı?ıı. muhafazakar oartı dısışlerı ko· 1 ti h · . ki 

1 

~t~ ~ karşıla) ı~aç'a· mı yon dolar tutmaktadır. Ban- rak netıcesinin i iın edıleceği be hll"nde Tak im Cun-hu;ivet Be Emaneten lngı tere ye v<>:di· mı )Onu başkanı Chıırlr>s Radc ,~nnıı s\ ~\ 11~. ~'ır ~o ur. 
~ ııt dır. l>p eg" 3 !11adıj!ı;ı kanın 1 Temmuz 19:12 den C\uhat 1 irtilmı t" l;ıa Ba.rb ~aros F"t,ıh lla ·a· Şe ~·mız ~eşılada·~ ı gen alıneay:ı 11\ffe dün J:<'ee uçakla Atinadan •

3
nrl ıbn, k 

11 tı_ :ı1 .! k~nlrlnıf'o; n , .~--· 
o.ı. a "nın buglln 1954 k d 1 t" · k . ' ' ' • k d . h ' b .. İ K b 1 . ı· R d 1 f( \ ı a~ a uı 11 u :ın ın. ı , ıt· lı ., e erdetu,,. t . e ·a ar tem n et ığı re· 1 - Bu çe~ıt mallar hakkın- :ı tlerı nıevdanlar ·d" ·e Kadı· a ar se ımızı er ~ı ugun •· ı rısa. gc mış ır. a , ) e. ı. t hül b • . ı k 
lı.ıa a 1 ~ banka61 enkıt· dtleri de gözden geçire'im: B;ı 1 da l61 ısı54 illi 3111954 tarıh- lrci\'de Fen"rbah"e' s·tad'ında 10 •• tanbu, Ankara ve lzmırden du- tinada In~ilterc Buyıikelçı inin p"a"ı·ı · uıs"ı 11 1

'ı .e~de ı. 11 <"~ 
~ı a ara ında d rf d .k . d , 

1 
· · • • , • ,, 1 f 1 k lk . . r ı ı s f'm a' ı-sın e o r Uı{U ~ 'uru . · e\Te za ın a t tısa en 1 er 5 lcrı arasında bakıınlıl?:ımıza va· rl'ı•ler, pılacaktır \Urma)a ça ı,aeaı;ız. mısa ırı o ara· amet etmıştır. • h 1 r ti d b . 1 r t nıe an ıhtllil •·•· t 177 . d • • . K b T"" k"d Til k k '· K b t k" J> 1 • d ıun mu a e e n e azı 'f'r er 

e ar h•e ay lmaktad;r· mcm ""e e mı yon ° ar kı mlıracaatlar tetkık oıun~u~ A~·rıca 26 Niçan Pazertesi gii ı rı . uı; ~r, , r • a 9~3" 1 rı a ·ı .'um çe\ r~ erın e de kazanmasını \" Merliste bır 
ba Başba . kredi veri miı.: 1ktisaden geri 10 \'e bunların da 8.4.1954 tarıh nii Mithatpa~ E .. p Ver . 1· 1 tır.11 demış \e Kıbr lı ara hı a· t:iıkım olan kanaate goıe Radc d f 1 t' 1 1 - h e 1 l>tıkanın 'l'üa~ Adnan memlekete t;Şmil edi en kredi· ıcblı ımıı esasları dahılinde it· r.er stndların~ -~~\T ku~'e ..• ~ ben •-· Güme ini unutan ciz lyffe'in bu zi~ arf'ti Kıbrısın Yu· I ~n. a~:. par 

1 
ıu unm:ısını r. 

d kı bıcter J irftı~edekı 'er be ~·alnız 191 mi'yon do'ara h:rllcri husu unda T C Merkez ı riler· •ert· a d"t ui go~ Kıbrı 1 kardeş erımız. giileee!!i· nanbtana ilhakı hareketi~ 'e allı pınm ı' l}Orıt7.• 
-ır ' e ınck'e • " · · ı ıp e 1 mı~t r · · k d •t .. k k b 1 k .... n eıı o unu k · ba'iğ o muştur Ha buki devri- Banka. ına ı:erekli talımat ..eril· 23 :\'I . nız gun ya ın ır. '' at ur gP-nç- alı u unnıa ·taınr. . .. 

a baı.arrı ınası apatıp mizde dünyanın her tarafında· mlştır • • san ı._ondra, ıııd)oSunda 'iği daima sizin'e berııberdirD di· inıı i ıtf'rf' Kıhrısın ıluruıımnu Aınl'rıkalı prof•orr mulıtarın ""n nt emret· . . te~ıt edıll'tf'k k .. 1 . i b"ti . . "'zll'ı··n· h r h rr· tr 

Kal ınnıa 

ll48 r krn ı 

1948 1a ıvtıı 
1949 Tahvlll 

• 5 1 117.1 I 
ı 948 ikramıveıı 
ikramı eli M dllfna 

11 
lII 

l 
ll 

tkrl41D'\olu I\" 
İkr 194t D Yo u V 
1 3 Tnhvlll 
1951 Tal 'ili 

rt1 t Banka ı IU 
Zlraa Bankn ı ıv 
Ziraat Banknsı V 

11!\!\KA llf F.I F.td 
T C t.ı rkt'2 Bankası m.so 
Onmntl Bankası B 128 ocı 
Obll as;on And. ı-n 160 oo 
Osmanlı Dantuı 110 00 
r<ırk Kr dl 128.$0 
S:may1 Kalkınma B. 100.00 
iş Ranka ı R. 53.50 e l:oııde ayni zam ki insanların daha ) ilksek bir 2 - Keyfi) e• bakanlı~ımıza . , , , . )er?.· ?z e~ı~ ı. rmı~tır. • df'ği1tirmey«t.k .. ı.o .. • ı ar 

1 
a ~.n.e _ r-

~a re rdıği b! . anda 1 hayat standardına ulaşmalarının muracaatta bulunınu~ olan her I.oııclı a, 21 (A:\KA) - 23 Soz a an rurk Kıbrı~ Derne~ı T..ondra 21 (THA) - Yunan r.ı m.- f'dı} ordum. Rır ko} lıınun 
'I' ~-arı ehıeııgın r k~_ıkAvet· iktisaden ger· ka mtş memleket· t·rm:l\a müraraatl:ırına ceva· Xi an !:ocuk Bayram.111 tcsiı ıiçh başkanı Doç. Ur. Derviş !'ıtııni· DışMeı i . Bakanlıhın:ı men un demokra'i anlayMnın hu kadar 1 

'b llda e ı Ma'I ı 11 · ' l c d n d •ı··· k · d K b • hl "h · ' " 
1 

1 " ı · 1 ~ •eıu n Olan 
1 

· • !erin kalkınmalarına bağlı bu- ben a)rı mektuplarla bi'dirile- ' ra " 11 ~osunun ur ·çe ne-- za e. ı rıs ın . r tarı çe ını bir sözcünün dün, Kıbrı Ada ı 0 ı:un \f' mıı,·:ı7rnf' 1 0 m:ı<;ına 

1 arıı ve Kredi Bankası N. 18 SQ 
Alı:banlı: T.A.O. 1320 00 
Tf.lrlı: Tıc-aret Bankası 650 

Oteleb~~i~ İS'erin~ıert:_ne~ l lunduğu hususunda hepimiz mu· cek'tir. rı~at Sl'rvisı her yıl oldu.~tı glbı vapınış ve •- .~ngiltere Kıbrı~'t nın Yunanbtana ilhakı i~in, \'u ha,,ret ıl.ı_ıvııvorılu. • 
~ 

4 
l.;ıtlhtus t'tliğin· m~~a- tabıkız.ıı 3 _ İlgililer bu mcktup?arla bıı. ~ ı~ ela ı.ondradakl Turk. ço· terkcder~en Turklerl ~·unanıs- nan htikiımctinin Birkı:nıiş !\fil. .1 rorı•<or J ernf'r. nırnılekl'tı-

aıı ...... e. 'rılrk ı bi dır \C rıizuııılu ve ·aikle birlikte 1'. r•ıklaı ı itın bır parıı tcrtıple· tana tes ım etmekten e. Jstanbul Jet ere öniimilzdcki e\ ırıı a\'ında ınmlt'ıı auılına1dan ,., \l'l 1ııınıı 
•ili• -...ıbrı· • IYedekl iui · - b 1 • k d B · ·- R • ._. i • • . hl ' ·t .. 1 ı · • \' "• 'l'U er, b .: C Merkez Bankasına mu~acaat- ... ı~ ıı u ıma ta ır u partı C3 um arı gı,,ı nsanca ya ama a· rcı;mcn miiracaat edecf'~i husu- r m"" up 'a?nıı,. ~oı " ı ı ' or • 

• ;ııl'e {kiYenın aı°ka m~: Seçm'}n ı-ı· muamelelerini cekcmmuı etti- : :ı•ındaki <',.,lenreler ,e konuşma r! itin adanın idare ini bize ve· ı;unda \erd,ği bM·anat buradaki ·~ıır:n:ı .. gf'ldiğım zan.ı~n bıı-
-t er 1 ılend C ıkt.~ ~ cbi'eceklerdir. ıır plağa alınacak 'e saat 21 00 nrse daha akı ıca bir iş yap- resmi ihahfillerrle fa\Ct sobuk 1 ,ıınll' <lori Pnt. e\'\f'lı ı arıısıl} 
~ı kı 'Utınek ı en ı_nıı· 1 de ya~ ıı ı .. nan haberleri nıUtea- mı~ o ur. demi~tır. karı:ılanmıştır. • "' j ria bir muka \ ıo~e ,·apmak miinı· 

Prd ~tın ş s~reııyle Karne)er"ı t-ıp 25 30 ,.e 30 82 metre üzerin- Bundan <onra Kıbrıs Ti.irk'e· ln••ıt . . t 1 ·ık b" • kıın olıhı~ıına inaımorrluın. Ne· 
ilro ~ l.tC!ftinc: Uğu:ıu Yabancı c't-n bu plaklardan \'8~ln yapı·a- rind<'n ?ı!Uslim Topçu \Ozdıi!ı hem;;;. e~~ h~!n: ra eJ Ki~ e tirl'rip bıına imkan olmadıJhnı 

~ "tı Ilı nu kapatı' Anka- Cdktır. Bıınd~n başka ertesi gliıı bir şiııi okumuş ı. T Ü T Rir· ı\d ~sı 1~r~ 1 İngı·ı~teu u~.ann ·ısıtarnı. 11nlııdım. Tiirkiyrıl" ' '"P' ""i hir 
ış b P Turkl· D "" f J k . t 0. E .. d t · · • .. ı ın re ı nan .. 1 • .. .. ..1 1 ll'ı le Ulunnıakt ag 1 1 aca s . aynı sat e zcan r?u er ara· liği adına Aytuk Çelf'nk mensup la hiç bir zaman anla•ma~ a ya- .. 1'~1, yf'n\'f'DI ırnrı·~. ı·e o ;ıı er 

~ llaııı~ eraras İ adır. ermayenın fınian haz.ırlanan .J,.ah\C Soh· o'du{!u teşekkii Un bu husustaki l na•ma k . y . t ta pe,da olmu<tur. Turk m•lll'ti 
adııı;asının ını·~ar ve ( Hacet 1 ın..ıdf') betı• de y:ıyınlanacak 'e bu "o!ı fıltırlerine terdiman olan he\C· ! 1 b"ı B~aca .' c "J nuınt:ılnısrd ankı·nabul n in C'l'.,i~ gf'li~mf'Jert <lotnı 

is • ı etler· ~· •• T bb .. J • t:ı d Lo d d b 1 e ır eşnıış "ı e e e - .. d-"fı k • ı1· 
t ge ~l'g krar \e i • delerinde acıkça izah edi mlş o!· ete us en ... ~~ esna ın a il ~a a u u~ın can'ı bir konuşma yapmış. Doc;. edildiği taktırdf', İnı?illere \'eto- '!mı il ıne . anaııt gl'tır ını: 

ll:t lıfat1y, c t,recek b~r mak'a beraber, bız bu husu~' arı 'f ~ ~rk ıırka.daşlar bıc araya. ~e- Dr. \bdülkadir Karahan. adavı sunu kul!anarak bu kararı bozn· '~7~r:ıihm k1t~?13 bu kanaatı 
, ~lluıııuke kurulduğu za· karilerimize bi1dirmeyl bir vazi- CRas1 1 tnrlıtP\ le.~k. gorduklerı n~~ a ya~tıkl~rı tarihi ve stratejik bakımdan in· caktır. m ı ıfaıtf' f'df'rf'gım.• 
~4 s \'e da karşılandığı· 1 re te'akki ediyoruz. m:ı~a karar \'Cl"m ~t'r. Fabr"ka çq;ıılı ışlerden bah• \ fC(•ckl!'rdır. t'C'enıi Behçet Kl'mAl Çağların İngiliz Dı •iclerl R:ıkan'ığına Ahmet Emin YALMAN 

le~daıı b t>ınıstir ki: 1 Oy vermek müddeti. c:eçlm gil- nın Adanada açılması mııhtf'- • • • okuduJııı şiir 1 e defalar'a a'kış· men,up bir~ sözcü· cİngi'tere 
~ r~n btk eni en b 

1 
nil saat s den akı;am 17 ye ka-1 nı"'dir niğer taraftan \t nea- Irak Başbakanı ıstıfa ettı 'ar'n bli'ilıımilçtlir ı·ıbrıs Ada,ındaki' durumunu' 

a rtııı rJ, ılttisadl a:ı ·r~ dar devam edecektir 1 pars Mo ine mlie:sesP•i de \n Bnğdat. 21 (AP) - iyi h!lber Rıından sonra İ. n. '!'. B. baş- ~rt:ı Doğunun selAıııeti \'e İııgi: 4dil1Pf D:ıık:ııolıo""ı 
d d~ ltıltııa nıernıeketıe~~n Oy \ermek iiwr<:_ sand!k b:ış.- karada bi_r t~aktö~ fa~rlkası a'an m:ıhfiJ1cre göre ~:ış.l:>:ıkan ka.r.ıı Orhon Öıkan, eski Çorum Jiz imparatorluğunun menfaati Pfl r 

4 
~e i 1-'akat flarına :.-ardım na gelen .seçmen. karn.~sınl ~an· 1 açmak ~ı)e n~d·r. \ ııbaneı Fazıl Cem.ı i bu sabah ıstıfa~ını ;'.lı let\'ekili Basene !'gaz. emek· için deği~tlrme~rcektir demiş· 

tıı lfoı-1ınu tnııa l'~ef ban· dık hcyetı ?aşkanın~ goster<'N"t, I SE."'"ma) e' •. te~\ k . kanunurı.un Kral r~aysa'a sunmuştur. ~on ı Orgenera1 Fahrettın Altay. f f· tir.• Uahku" mlara hasat 
t e Ue e ~de bu ın·p t· başkan da onundckı "eçmcn ı.u· ç ktı!!ı ı?lindenber be' altı ec zaman arda Par fımento çe\Tele- fet il. Onız ve Yliksek Oku' ar - .. •• •• ~"1 

ıı eıı bır seyı ıtıılnha~ e tük'erınde o sahsın ismini bu'- neb" nıues ec;e'i muhtelif i tere rinde hiikumctin f<'\'czan Ce'A· Ta' ebe Birliği ba kanı Sabri Ti- Dunyanın en buyuk 
t rh.r hıUtıhrıı,et•e h~an duktan onra kendı ıne b'r ırr haıırlanmak•adır. Cimento fab ketindeki icraatı tenkit <'dı''lliS· ı rnurhaıı birer konuşma vapmış· tankeri yapıldı 
· b. 1 lisaes e e sek r:; \erecektir. Seçmen dojtrıı kapa· r ka arına 8 mil\•on lira'ık ec ti. t tıfanın bu sebebe dayandı- 1ardır. • 

• 
lcin f ır-·;ıt v~rrli 

1 
lllca~ı. dl ve Sosyal 

1

1! ?Y verme ~~rln.e gıd~rek src· nrb ~~nıa\ esi ~ atırıl~_ışur. . j(ı zannt'dı'mektedlr. Kra'. Bac:· Son olarak s•lo'lda bulun:ın 
r h u Usuı·eıini de· tığı ada,•ların ısmı ''azı ı pus ayı Schı odCT Alm:ın muec;c;r. <'S bakanın istifasını henüz kabul bin'erce genç federasvon tara· 

~takat unda ikaza ça· zarfın içine koyacak ve iyice ka· b:r ka~ıı "e blir? malzcm~sı ·- etmemiştir. hıha'lf partiler diin fından hazır'attırı'nn. çe·e:ıgi 
r t tal'2 banka idaresi- p:ıttıktan sonra sandığa atacak· çın !~'azım gctırtmck uzere ParlAmentoda hükfımeti, fe,·ezan 1 Taksim abidesine götürmü~ ve 

1 ., det. ık n~a t'Sasıı her- tır ~öy"ece o~unu ku' anan seç· ~87 bın A~man ma!k! serma~ e fe'aketıni ön'iyebl'ecek tedbirle· top'antı böy'ece nihavete t'rmiş-
~~ ık husule gel· mcnın kame ı •. s.ıındtk başkanı 'e te5ebbuce ı.:eç~!ştır. . rl a'mamış o'makla suçlandır- 1 

Ur • 
ralta , tarafından muhür enecek ve seç Sıpa F~an"!z nıue,~e,esı Is- mıştı. Cema'inin i•tifası kabul e· Ankara 21 <Husust> _ Tür· 

hoıı:ıa hı ar ıikretm men de klitıikte i minin hizası- parta~a. b r ıtlıh:a~ı fabr'kıı'ı aç di'ir,e. \'erine muhtemelen Baş· kiye l\nU Ta'ebe Fedcrac;•;onu 
~ 1 llın. lkr ek su- nn imzasını atacaktır mak ıç n ~O m ı:o~ rra.nk ser bakan muavini Ahmet Muhtar nun tertip ettiği Kıbrı 8 ba~lıl k 

l Ilı re, bu 
01

153den i'erl Sa'ldık basında hiç bir seçme· nıaye .. t3h'1', e•nmtır Dıl!er .. ba Baban geçecektir. •oplanım bu~Un saat 16 da Dil 
Ilı ar,.~ıtı l'ketı anda geri ne müdahale edi'emlvec<'k. te • zı mue,,ete er ele te"ebbuc:!e Trır"h ,.e Coğraf\'a Fakliltec;i sa 

S ~ bu·u erden fazla kinde bıılunu'mayacak ,.e ovunu bııhın~·ı~1:ırdır ~u.n~~r.dan . b!ı: Yunanistan Doğu !onunda yam'mıı;tır. 
~o a'1ıer 1 n~uğunu belirt knl'anan hiç kimse sandık başın- kısmı rurk cern a) e,ı) le bırlık Almanya'yı tanımıyor Toplantı t t kliil marsı :ıe il· 
~ ~ııı ' ~tısadi ve • da ka'amıyaeaktır. le ça ıs.:cakıır. cılmı~ ,.e söz alan Kıbrıc: Türk 

~e l9;,ı de ba Sos Seçmenler diledik'erl adavıa· Bonn. 21 (AP) - Yunanistan Kiiltür Derneğine \'e Tiirk"ye 
c a~ kalrcıış b .. nkayı, rın isimlerini bir pustnva yaza· Sovyet kabinesi istifa etti bu"ün Ban Almanya hiikiimeti- :"lli'li Talt'be Federasvonuna 

" arttır o•ge ere bi1ec~k'eri gıbı. matbu listc•erl ı Paris. 21 (AA) - Tass A· ııc komlinist Do~u Alman rejimi mensup muhtelif ha•:oler. Kıb
't Aını h ~aya da· de ku"anabi!ecek'erdir. l\latbu jansı, Ma enkov'un. Anaya~3 ge· d plomaıik alanda tanımavacağı. rısın anava•ana balllılı!ını ve 
arı ı av a ırıa.ttık. puslalardan isim si'ml'k ve ye- regınce, yeni Sovyet Yıiksek nı haber ,-ermiştir Yunan"istanın ana,·atanın Kıbnsı kopmaz bir 

ko u: etınış~ir: nilerinl yazmak da kabi'dır şfıra ına kabine_,,inin istifasını 6.'nn Büyük elçisi Jean Stefano parça olduğunu belirten konuş. 

:\e" port News (R Amerika), 
21 <AP) - Cities Service pet· 
ro' kumpanyasının Ba ra körle· . . <~:ı"'. 1 lnC"iil~l 
zınden B. Amerikava petrol nak- nen _kend terin~. \erılen ceza a
'i içın in~a ettirdiği 4 dev tan· ı rın nfazının cı.ort ı:ıv v.eri b•ra 

k · l'k" 38 b" t .1 t , k kılma~ın· h·ldırmPktrc\ r Rıı 
erın ·ı ın onı a o u . .. .w. Fulton Jone D dlin burada ·an;:me eorf' ~a~eılar. cezııları 

kızaktan indirilmiştir. 9 500 000 k~ '''el kf'shetnııc olan n}ah-
'·'ım1arrhıı Bıık~nlık rmrnıl., 

dolara mal o'an gemi dıin,anın ""'.. . ~ • 
en hü\ lik ve siir:ıt'i tanker'(:rJn· "O,fl""il ~I tar•lara \1\ ırıın O· 
dC'n biridir Bac;a kBrfoııv'e 8 lpnlAr hakk·nda m•ıamPle }•apa 

"~" ı ı r \ fllP,rika liman arı arasında yıl- 0·· ~ ,. 1 ·· ·ı· • nr('1'nı ... ·nı 11> o<orp \ ll\ f'• •·e 
da 8 srfer yapacaktır. 54 ki•i'i\.: kıl7nlard~k· 58,rılar b1 ı ıph"r. 
miirettebattan her birinin ~.ıh· rlrn ·cı:fııcle ı-rlerPk o"ııı':ırın 
si, sıcak soğuk hava tertihatıı li•teleı-inl •e•hiı ıo•nıek ıc·n <'R 
kamaracı vardır. 

ll •nııı'·tadır. Rıı hıı~ıı ta m h 
Tanker, 14 milyon galon ısti:ı.· " ' 

bındadır. k<ımlar ıarafındsın vapı'arak 
mflrPrPııtlar da d'kkatle incele 

Paris Elçimiz, Batbakan n.-r,.J···r. 

Laniel ile görüştü 
it r crıe u ta'b.'Tlr ~ Oy zarf'arının \Cya puslalan· \erdığini bildirmektedir. Sov· Balı Almanya Dı•işleri Bakanlı malar yapmış1aTdır. 

<'dt' •ın· B sonrakı nın ıizcrine, onu atan seçmenlrı ~et )tlksek şftrası .l\Ia'enk0\11 ye ğ na bu konuda !!linderdiği bir Hatlp'er. Yunanlılar ıt'bl vav Paris, 21 (AA) - Başbakan 
da b nk 'u 1 .Yı'· hUH\C'tıni b<' li eder ı;eki de i· nı kabineyi kurmak a göre' len- mc ajda. hükfımetinın. Bonn re ~araya lüzum görrrıcdikler"ni. J(ı eph Lanicl, bugun Tuı k,, e 

' Ilı S 5 rrı:n1!', ik· 1 ~aı etler :; apılırsa, n ıarf ar mu- dirmı 'e ı;ninliık İ$'eri tcd\'İre jimini .\ 'man) ada ~ cganc me<ru ~ahır v~ bas;reıle Kıbı n ana-, Bü)<iikelr.i ı Numan :ıle'lemenci 

Türk ('f'ZR lranunınınn 400 an. 
eli m:ıdilecin~n rı•ii'hem olıın 
bu ıam·m. rn~h•nliinn k:ıld•r. 
mı.k mrrhnr·, .. ı·nrı .. rıl:ıtı nıah 

kümların "sFfadcsini hedef ttı•
maktadır. ın.ckcte teber addedilme) cceklerdir. ycnıden memur etmi~tır. ~Jkümet saydığını belirtml~tir. 1 'atana baslanacağı ı:ıinii bek- oğlunu kabul etmtştır. 

Anılnn Çınıento 45 oo 
Sark Dr ırmenlerl 39 30 
l'ARl!O llORSA 1 ALTI)'! Fi\ .\ "11 

ı ı kllo anın 417 ooo fr 
il ) Dolar 3l!J Fr 
l ltllt:sl l'hA. ADA l>Ö\İZI ~K 

Ti rklach-Account 1650-1880 
Fran z Fr 63) ıoo 
Do ar 1!'.f~kl t 612·615 
D ar N Y Amerllı:a'!ı 625-Ql 

• rıı F.fek f 15SO-lll75 
lavı re Pran ı 143-146 
!Si 11111 S'l Al.TIN FİYATLAKJ 

~ ı 56.00-56 2.5 
Ham 49.20-4 30 
Gulden 47 60·47 85 
' aha 43 00-48 :ıs 
A21Z 4 8 00-48.:ZS 
in llz Uraaı 6ll 50·SO 75 
l':apehon 44 SQ-45.00 
B Horo 44 50-45 oo 

lil l ,t,.f> Al,TIN Fh"ATl.ARI 
Drguso 7"·737 
Mekallto 740-7~ 
Standart 734-735 
Klllçc '134·73.5 
Yeril 734-735 

KAi.iS m:ı;fP.IRI.htLF.B 

Cumhur!l et .'.la, 242 00·245 oo 
Reşat 4tOOO·C250 
Hamit 342 00·345 00 
A 302 00·!04 00 

Saat IS'te UQ>lt edlldL 

l'allh 1 fıııcü ulh flııkUk Hlklm-
11 lndrn: !ll.ı-40~. 

D •acı Zal ide Has rcı<>al'I taratın• 
dan d \&lı Bf'klr Mahir ale1htı:e a
çıısn ıuıh teşebb ıu dhuındn. 

D vaJı a çıkarılan d n•trentn ı:;ös 
tertleu adreste b 1lunml\d1~ından ba
ht ıe blllltebııg iade edlle1.tlnden dl 
vaıı~a lllnen tebll nt ıcraaına taı-ıır 
vcrıımı, olup d mı ma ı 31.5 t954 
rıtııne bırakılmıştır. DAvaııra teblt· 

ııı ) rrlne kaim olma it ü ere tılı:ı 
o ı mır. 

DERMOJEN 
YARALARA KARŞI 

Atletlerimiz Mısır'a gitti 

!'ılı ırda ) apılacak be' nclmi· 
lel Turk - l\tısır atl"tizm mıi· 
sab k arına i~tiriık e"lecf'k :ıt 
lct erımız dun uçak a Kah.re
~ e hareket emışlentır. 



N LA R 1 
Ana sütünden sonra 
en besleyici Gıda dır. 

11 .58 A 1 ~" roıınm 
UOO Aak.,r u 
12 20 Ord dan haberlrr. 
ı.ı :ıo ev m ı en Or.,k 
13 00 M Av•rı Yr hab.,rt.,r. 
13 15 P.ad o ~ on orke~tra rt 

S.,dat Ed a AddlnM • Var 
.ııo • kon ,.rto ıı dnn trmler 

BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 1 

b C'rnr ç ıl C'antab 1., " S0 dan Sa a: l Blr &Oru e:11.tl, 
~ll>~n r tan.to d) Sıra.us. B.r ha) van. 2 Bir edat. 3 - .l!ı.-

111\ l Tına nl•l el f'err11 rıa narlık 4 f;skl bir alvlı rUıbe, hlr 
cı •n lir\ •• 1 u 30 0 ır 11,.t rs mabut. 5 Bir av, Bir nou, 6 -

13 45 RAd ~inik 7 - Eai.llf'n 8 Glı: 
Hı ""on orkrstrumın 

1 
):ubrıdan Apjiı~a· ı istekli 

devamı · 
J.f oo Han ra om ak ~ _ 2 Çok iyi. 3 .Arııo: l'olll. 4 -

nıı k m proı;rı Sanat 5 • Bir meyva, 6 - Verme: 
ve llpanı Bir ba ık. 7 Bir r r nlt, ı':an. iı -

'*** Avırma 15 a ~ ı. ' ve ı;ırogr m . • .• 
n.oo oençterın ı;ı ilctarı DU~KU Bl'Ul.\CA:\1~ HALLİ 
l7 30 Fı ret t rl ı - OönOl Söy- Soldan Sata ı _ OarlOn 2 _ :r;. 

lrr l!IYIVl' Hekimci 001 Ba· 3 Çalına. Al 4 ,t,~dın 5 _ 
t Zel ra Kil lk trn buabu Nadan; Ki 6 - Atef. 7 - ı:m., 

rkı ar Nar 8 
17 "4 •rbr Yu..:arıdan A~ ıya 1 Ge inme 
l8 00 Optre 2 - Ma 3 1.Adu 4 lmya S 
18 20 Çıt e laıı h!ahan - Ru• Adnan a Ne, 'Tal... 7 _ Tanker. 

111 00 M Ayarı Te ha bulu. a Kii· İf 
19 n Tarthten b r Japralı: ------------
11.120 :-.ı.,rıman Sarl3Ö en den tlır-

kUltr. 
10 4S Dini • Ah ı\k mu 11habe. 
11>..\5 Ud ıakılml Pi) 
20 00 Çaplı 'rl0$lından ııeı llmlş 

melodll~r 

DE·RMOJEN 
YANIKLARA KARŞI 

l" ATAN 

işinize en elverişli olan lastiği intihap ede
bilirseniz masraflarınızı ehemmiyetli mık· 
tarlarda kısabilirsini z. Bu hususta en fazla 
tecrübesi olanı, en sağlamını yapmak için 
hiç bir fedakarlıkdan çekinmeyen GOOD
YEAR Fabrikasına emniyet edebilirsiniz. 
Herkesin itimadını kazanması sayesinde 
bugün dünyanın her bir tarafında diğer 
bütün markalardan fazla yük Goodyear. las· 

f ., 

l/ER iŞE GORE 
AYRI .' M()f)c/.. 

GOODYEAR 
l.ASrirJi 

.. ...._ -~ . 
-..~~ 

:---- ·-------- - -. 
tikleri ile taşınmaktadır. Dünyada her bir 
Fabrika' dan daha fazla lastik yaparak 
daha fazla tecrübe kazanmış olan Good· 
year Fabrikası aynı eb'addan muhtelif mo· 
dellerde de lastik imal etmektedir. Bunlar· 
dan işinize en uygun olanını size tavsiyt 
için lstanbulda Taksim Bahçesi karşısında 
TATKO Şirketindeki mütehassıslarımıza 

müracaat ediniz. 

ı n •O•r ı~ıer için 

Hud " oü lug 
Modıll l ht lo, 

•ull~n•n vıul•n 

6n ttk.,lülui ııtn rniıl ıi trntl'llı 

Metkez Bayii : TA TKO Otomobil LAstik ve 
Makine Ticareti T. A. Ş. 

Beyoğlu, Taksim Bahçesi karşısında 
Telefon : 82240 • 87419 - Telg. adr. TATKO 

Memleketin1herJbir tarafandalGOODYEAR bayllerl 
20 ıs Rad o ıın~tesı. 
20 30 Sevim Ca ln)'lln 
20 45 Plano ile Türk nınzıt:ı o-

k•ıran• Cnrlyr Ceyhun. 
21 00 Kahrııman•ar ııeçl)or. 
21 15 ll.lar•l•r Pi 
21.30 5por a ~ ral 

--... --.-,----lmj mm i "'"" moc~~~~ş~~ kş~·~.~~!~!.~n~~.~ ... mom"''"k· 

k d d 
Iar ıçın ımtıhanl ml.'mur alınacaktır. 1 tek'i!crın: 21 4l Su elt'rl.,r S ha ttln insi 

Fertt SıdA ı.ukl ... l&U\), 
22 00 erbrst aut 
2 15 Opera a dhet 
2 4~ M ~yarı ve haber er. 
23.00 Pr ram u tapanı,. 

bT lllln'L 
l2 7 A ılı vl' ııroı;ram 
ı O Hab~rler 
l3 H Karı.şık hafit mtldk (I'I) 
13 ı Ka ım Unal Ye Suzaıı 'Kök

tırk 

14 00 evi m~ orlı:,.stra par Alan 
a Md Doıı.t'I •Çalı O ı.Uı. 
bJJ Strausıı· •Sanatkı\r Fh .ı 

1 Vıılıı CJ M. MOSlt(IV5-.I 
•Serenad • d) P Llnc;ı;e Kl • 

u K ırt• 1') Goddard •Ber 
., Ut• O Grt>lnı:er •Köy Bah 
'.,rl• Pol 

l4 20 arkı ar P 
14 4S Dans m zttl Pi , 
ıs o Kapanış ..... 
1& 00 A Ut n f'a m• Tur ... iıı dan 

türt ft H 
ıa 20 Ziraat saati 
18 :ıo Crlal inl",den ff'fdttlnlz f&r 

.. . ıar 
JO) 00 Haberler 
l'I IS Herk•s 1 n m k CPll. 
19 'lO vı oııns Dana 
ili 4S Rad o kadın ar tu 1 he eti 
20 ıs Rad o ıautesi 

20 30 Kı ıı ehlr h a berleri 
20 35 Valse da•"t Pil 
20 o D ınvada b harta 

00 Alae•tın Yava a 
ı o S~YC1llc:ler ~ark tar 

21 40 Mllıılie n:e muaaı. 
22 00 a bllr rur 
22 10 BUY k vırt o ııır •Steran 

Aakenue - Phanllt• Pil 
22 4.> Hab.,rlu 
23 00 Kambl o - Bor a .,,. prc;ram 

ar 
23 07 Karı le hat t µrkılar Pil 
23 30 o .. na •e ca.ı: muzıt;t !Pi). 
24 00 Kapanı 

1zMiR 
ıs 'J8 \ ı 'e p ram 
1800 Ze brk er 
161 ç eü l s Pi 
lll S ervet Oandaş 
18 4 ıot Lav. rencr orı.,.s raun-

d:ı.n dan m ı ı~ı ve dans şar 
ieıları (P ), 

17 15 B ı ıı a proı:ranı!arın tııkdl· 
mi 

1 ıo Kerim tırrt 
17 40 'Se• llPn ıtıt'IOdllPr !Pi). 
17 50 Rad o vı rt t lrkUl~rl korosu 
1820 Konuma 
ıa ~o .ı~ıı: M ttn ö el Pi). 
lfl 00 
19 ı5 

rn 3 
1 4 

2~ ı., \ l ~ r.. mtu 

Mlh-

20 43 Program •Oela mtızt.,I• 
>; 4e :Mııar~. Do ııuJor. kentet. 

1 O• a 1 n a' n l ay Mr s o n U 1. ı~ - IS ıaa 1%.:lt '1. l.. - 3 etin il T . ı~ (Oıa ile- l l\ ıım~•~• ruıa lı•bu ıı:eıım~ iti• ııu ıll• u ıı:uru' alınır.) - lemurın Kanununun 4. eti madde inde )'aıılı ~artları 
---------- hııız olma ı, KO~l ORl.l' J> \İUEJ,ER - 225 2 - Fıılı a kerlık hızmetıniifa elmiş bulunması. 

8 I• daha g u•• - Ha 2i5 ArnB\Utko~ Eğlence so- 3 - Yası 30 dan fazla olmaması, 
DOK ı OK ÇlPK ı - Cılı, :Saç, kak 35. Telefon: 36167. 4 - Lı eden mezun bulunmuı. 

1 
Züh reYt Mütehassısı ~yotlu, 5 - Sağlık d,ırumu vazıfc ifasına eh-erişli oldufunu raporla 

Z e 1 e Şeb l• ı ı• r Posta Solı::a lı:: Telefon: ~53. te\ sik etme ı lazımdır. 
. • 1nıtıhan 304 054 Cuma günü saat 15 le \ nkara'da \'ekilct 

Dr. AB iM El.EK - Cilt 't'e Züb-~ l;'.'l;TIB \il (,' \ l\J,\ŞIR FABRİ- bıııasında, İ tanbııl ve İznıirde Çalışma ~llidürlüklerinde ) apı 
revı basblı lı:: l ar ~fütehıssuı ~1~~1 - Çaıı~a~ırların.ız.ı yıkar laeaktır Bu .artları haiz olanların 29.4.9.H tarihine kadar An· 

Bu hayret verici tecrü
beyi siz de PARASIZ 
olarak deneyebilirsiniz. 

Beyoğlu, h tiklAI Cad. 407. Tel: Ulu, er: ~\dre .:~ızc getırır. kara da \ 'eka etr•, lstanbul ve İL mirde de Bolgc Çalı~ma :\ludii• 
~H~. I• crılwy 81~68· __ _ Iııklerınc rlilekç .. ıle müracaat et mcleri. 48:!6 

1 B üyukTcuzeı-
~ tık MutchM· 

EML IC 
Ol!T,\KÖY'I>F. - 467 M2 oıe· 
rinde halen tlitıin deposu satı
lıktır. 'l'el: 22087 

•nmci':Hc - İ ngilizceden, Al
manradan 'l'ürkçeyc. mliracaat: 
ELEK'l'ROCİN Ila rb"ye Tel. 
87735. 

d. ~usları dıyorlar 
kı : •«Eğer ka· nı-:nrn:-.: S \ 111.tK -Telefonlu, 

~ \Tll.IK '1 AKSİ onrnOBİI. 
- 948 modeli ıyi k ı !ar.ılm s 
P .. ymut tak i otomob•li sah· 
lıktır . şli r.nrajında goruleb -
lir. \d e : ŞiŞLİ Oper:ı ör Ra f 
Bey sokak No. 19/2. 

dınlar kendıle- · d 

' 
ak 1 

mobı yalı yaı.ıhane. Slrkccı A a-
rın e y ı~an • 
pudra rengini han No. 22. 
tam olarak seç- ------------

' me.sini 1 bıbeler; SUADh EDE TEI.ı:ro~'LU - .\KORDİO:\ . (;J.t \fü\l"OX 
d i , muhakkak ki, ıo da m ü takıl b'r ev möbleli \C~a 

1 

Tam raıı ınütcha,·•s Ka'a~c -
8 n is betinde ..ı. daha gi]°- möblesiz k"ralıkt1r. o tundan Eiffel Radyl) e\indc 
zel olabilirlerdi.f cB unun Müracaat: 52603. Ga'ata Yük ek kaldırım 23. 

\tecrilbesıni yapabıhrainiz~ 
Tokalon f i r m a a ı n dan 
FASClNATlON. mark. 
Tokalon pudrasının tecrUbe 
paketını size bilabedel gön
dcrme3ıni isteyiniz. Bu pud· 
ra ~lhlrbaz b ir göz gıbi her 

itene giden rengi tesbit et
mcğe muhtedir kromoskop 
lle ti Be seçılml~ bulunan en 
s on moda altı rengı havidir. 
Aynı zamanda kendınize en 
uygun, s izi hakikaten daha 
g enç, <!aha taze ve cidden 
daha gUzel gösterecek ren
gı aldanmaksızın bulmanlZ& 
lmkAn veren usulU de . blr
lıkte bulacakaımz. 

Pudra renglnızı bulmanıza yar
dım edecek olan bu son moda 
8 rengin numunelerini alabıl· 
meniz için ~ağıdakl adre.oıc ya
zınız bedelsiz gdnderilecekUr. 
T okalon Gllzcl lık MUtehaaııuılı
ğı. Servis 9 A . • Pos ta Kutu. 
su 164, Şi§lı·lstanbul 

DERMOJEN. 
PiŞIKLERE KARSl . . ,:" ... 

21 18 Bett O'fl"n Do nıınor. 4 No 
u Kuarteti 

2ı 40 Hu,.o \\ olf Lledler so il· 
)en Bariton Dletrlciı Fl&cbeı 

- Dlukau 
22 oo Pro;:ranı u li:apanıf. 

-
SAYIN HALKIMIZA 

ATATURK ORMAN ÇİFTLİGİ İSTANBUL 
SÜT İŞLETMESiNDEN : 

Şehrin her semtınde .. yıları günden güne çoğa'an ba 1-

lerımiz !l pastor"zc ut erı de\am 1 o arak buı do'ap'arında 
mt1h:ıfaza etmrlrrı ı' "Tir. r lniıe en b ı bir sc-ki'de u·aş

t d r 

Bı na riaye• etm Hırek süt do'u 5i e'eri ge'işi güzel 
açıltta bırakan catıcı ar görü duğünde keyfıyetın (83958) 
No u te!cfonla t~ {'lmem ze lütfen bi dirı mesinı, gine ı;lzın 

ıne'lfa:ıtı:ıiıı "<ı1r'c rek tt:;gı ı'e rıca ederız. 

Et ve 

PİYASADA SATIL"1AKTAOI• 

.,TÜRKiYE SA(IS DEPOJU 
HUNIR SAFRA ve OllTAKLARI 

SAIUlrfU HA N CAO 14 $MI HA'i "• i l 

Bahk Kurumu Umum 
Müdürlüğünden 

Kurumumuzun ıa~ıs 1954 ba•;ından Temmuz 1954 so· 
nıır.a 'aıfar 3 R\dt kP tneeeği sığır ve koyunların dert ve 
har-al( arı toptan ~c teklif alma mektubu~ la satılaraktır. 

\ Akaiılarm tek ıf mektuplarını Umum l\liidürüktt>n, l ~tan· 
ı u' l rtıb·n Bliro~undan ve F.nurum Et ~omblns~mdan te
mın P<lcb• ecek, sartnamede belirti'en esaslara ı.ıöre 30 ~j. 

~ıın 1054 11iınıı s:ıat 12 ~<.' kadar Ankarada Se1Anı'< cadrlP.sl 
No 7R dekı Umum l\fliclürlüğümüz adresine tevdi etmelcı·I 
rırıı oııınur. 

Prı tada vaki g:ıcikm<"er nazarı itlbare alınmaz. Kurum 
ıhıı Pvı vapıp yapınanı:ıl:ı :ı veya dı'ediğine yapmakta !er· 
t)esttir <5019\ 

'zmir Beledive Baskanhümdan : 
Fen i lcri l\ludür üğlindeki ke~·r ve şartnamesi gereğince 

S r Eşref Bulvarının Atatürk C ddr~ 'le Fuar Lozan Kepı· 
ara ıııdnkı kı ımdıı pHrkr d ı~cmenın ooaı ım ı ı açık ek. 

~ 1 me uıeıı le \ ıpılacaktır 
l\lııhammcn ':>edl'I <22'H3 ?O lira o'up ~eı: l.'I tem'n n 

ı 16891 ı rarl r fha e • 30 4.19:14 t'linıa günü ·aat t:i' 1 edır l::ı 
teki !er tenı n:ıtlnı ın belcdi\•e 'ezne ıne \atıraıak rnııkbuzJ:; 
r ile bıı 1 kte •hale gıinu encümen ba~kanlıgına nıüraraalları 
ıliin olunur. <43S9) 

KÜCÜK 
• 

PAKETLE 
KENDiNiZ 

• Pratık • Sıhhı • Temir 

KÜÇUK VE BÜYUK ANBALAJLli l 
Kutuları sayesinde daım a yanınızda bulund urabılecegınız AR 1 8 5 

rrs gDnün her saatınde TAZE ve GEVREK olarak yıyeb ı 1 

Amirliğinden Verilen 
Kıtaat llônlorı 

, ı lst. Lv. 

.\ s. İhti~ aç için 140 ton taze patates kapalı zıırf a ~ 
Salı saat 16 da Gelibolu As. Sa Al. l\o da satın a; . 
'fahmın bedeli 39200 lira, geçici tcmınatı 29~0 _ıırıı ı: , 
name,i komi,yonda \e ö.,'eden C\\el 1 t. L\ :\. l §n t c 
görü:ür. Tek:if mektuplannın iha e aatinden bir ~ 8 

ne kadar komis} ona veri mesi. (971 ...-

* 1 
A!. ~hti~ aç için Tr~bıon tcsl mi 125 ton arp~ ı:at, J\ 

3 mayıs 1954 pazartesı s~:ıt 11 'de Trabıon As. sa. · ııı• 
satın a'ınacaktır. Tahmin bedeli 35000 ııra geçicı te~tııP 

ıiı .!dır. Şarınamc.i ı..omisyond:ı göruliır. Teklif ınc lrı 
iha!c saa tinden bir saat C\ vrlıııe kadar komisyona ' t~I ooz:; . ..-

.. <J . nı 

As. İ hti~ aç i!.'İn kapalı zarf'a 100 ton Sığır etı .. t ıı * 
954 ı:linü saat 11 de Sarıkamış ,\ s Sa. \ '. Ko da ·S~ 
caklır. 'Tahmin bede'i 155.000 'ira. ger.iri teminatı 11, 
dır. Şartnamesi K o. da ,onilür Teklif mcktuplannı~ 1 

tinden bir _aat e\'\'eline kadar kom ıs) ona 'crıımecı5· .,,, 
(97 . 

,\ cağ.da eiM \e miktarı yazılı \ \ecek m.ıdde~s • 
zarfla hizalar•nda yazılı glin ve aaılcrdc Ho dcrcd 11 

Ko da salın ahnacakıır Şart nameler komi~' on ~ ııt 
Teki C mektuplarının ihale aıı l ndcn bır ~aat e,,c 1 

kom is~ ona \ eri'me i. ~ 11 (t 
( 'insi Jl i l.. tarı r.edtli (;, l'enı i11 atı fhıı l r. g ıı A 

Yoğurt 
Yoğurt 

Ton l. iıa l.iı a ~ 1~ 
20 16000 1200 1'.! 5/1954 ':J 
20 16000 1200 12/5 ı954 Jf'_..jj 

(4816 ,,,., ~-
.. . . ' uMUI' TURKIYE KIZILAY CEMiYETi . 

MERKEZiNDEN : 
SENARYO MÜSABAKASI NETİCE 

«'O 
c~mıyetimiz"E: ~cı'an senaryo mil abakasına "'ıı 

:?~e-:-·er. i~imleri en c1rc ılan edılmiş olan jüı i tar~d 
l\ta rt - 16 Xi~an 1954 artısında ince.enmış 'e a~aı:o · 
~ıce ere ,·;;rı'mışt•r. rt 

1 - Senaryo n'arak gönderl'en bu eserler şa ııı 
7jkrrd.ıdi~i ilbi bll,".ık metraj ı \'C mü~takıl ınc' 
fı•m yapı masına c \l?!'i&li değı'dir er. ·ıcl 

2 - Bugüniin iıtn"atki•rane proo::ıızanrla ince ~u4 
ayık•\"le istifade eclı'<"CA hezır1anmı hulunmanlll j[I 

Rıı itıbar'a h'l C' erlerden lıir hirisi ewe!cc 
1 

mu1'afatı~ra maııı .. ~,.f 'fı~ ıı· ı?örlılmcmic;tlr. §t:' 
F.•er ~önde"tııPk ı;ıırrl İ\'le te ehhii ıimiiıe 3 et 

ren san'atkar:arıfar, i-tı~·rn'er metinlerini ccınn 
treri 3Jabı'ir'er . 

KURSUN BORU SATIN ALINA • 
İstanbul Sular İdaresinden: 

ı:ııH 
İdqre ıh:iyac! içın nı:.:lıtelif kuturda (70) ton 

sa!ın a !M.caktır. . dtll 
Şart,amcsi t;ede:'.ı mukabilinde İdare veınesırı 

ı-'un:ıbıı ır. ı:tıfl 
İstck'!i'erin bu ~artnamP. daiı c inde h:ızır'ı) ~ca bif 

fek!i t mel:tup1 arın: ',.7 5 mm·:ıkkat teminatı arı c rcııjJI 
~"!: 6.il P'>4 Perş .. rııbe gün!I ~a::ıt ı 11) e kadar ıdıı 
ıı !'n D,.ı:-c.:i Amirlı~ine \ l'rıneleri. 

SOFÖR ALINACAK ~ 
1{ 4 

F . U. Rs Ul$. O. fstanbu' T. U'a. tırma Bö'ge ,~ı 
Kuma ı d an ı~.mıı f:r:""Jrdekl A .. keri motôrl~ ~ı:i c 

l:ırı kin :wo 1.fra ay'ık Ucr<'tıf' f tan bu' eh'ı' etil 
1 ~ 

rııc·aktır. T:'lip"eıın dilekre'eri'e en ı:eç 1/l\ta'ıs ~r • 
kadar kumandan .ğımıuı nıürrcaatlnrı ve a ınına • 
kında bil.,:ı a ma·~n !lA11 o unur. ı41> / 

<l 
• 

YAKALAMA MÜZEKKERESi 
<:.ııç r'ırar: 

St•r.'u D.ırmu~ Yı 1d:\'l'Tl. ll:ılil rıf!'ıı 926 
rahh-:ar Kat3:ıc; kö' ll.,rfen 

\ 'uk:;rJ'la lııh·ıveti YIH'I • er kıt·ıı~ını'lsn ·ııı 
i?"ri riıl:-;rn,•d'l!inr.,,.., •ıak~ rıı .. ıı\: hir':l!inC' tPS 

1
11 f 

Ü"ere A~. \'. U. K. nı.n nı . madde~ine mü tr.nlt "' ,..,ıt 
\d:;o.~ / 

tmfh'az sahib i· .;j~ f\OR 1 E ·~ 
l 'mu.nı ne~rılat 'Hiıliiriı : t\IEl İli \ ı-;~ 

Bu a• ırl ı- , ,..,•ııı ~1iiıluı : 

hl"i\1" il\ 
C\'A fı\~ ) Gıızcleıiın. ve l\latbaa r ı lı k T. \. ~ 

\' ,\ T A N M A T 8 A A S l 


