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Caıınhurba,kanı, memleketin 
gidifi iri roldadır, 

80lu'd - d 1 k 1 

dedi 
a konuşma yapan C. Bayar, ış po iti amızın ı 

Şeref ve itibar verecek halde olduğunu söyledi 
"•Yar, Kore'ye asker gönderme 
~- iyilikler teınin etıniştir, 

~zbe halindeı ı 
atandaşlar 

kararı 
dedi 

yurtta 

Aoadolu Ajan11 

Bolu 22 - Dün :eceyi ehri· 
ınizde ı:ecircn Cumhurbaşkanı 
Ceıaı Bayar bu ı:ün s..at 10 da 
Be!ediye mcydanı"lı dolduran 
Bolu'lu \"atandaşların se,·gi ve 
muhabbet gö~tcrı,eri ara~ında 
bir hıt:ıbe irad etmi tir. 
1 Belediye Jalkonunda ilk .özli 
(~:etmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı 
almı~ ve milletin serbest irade
~iyle is başına gelmis bir ikti· 
darın hüki.ımcıinde \'azifc almış 
mesul bir insan sıfatiylc \"atan· 
da~ların :ô terdiğı sevgi ve ya. 
kınlığa şilkran:arını arzeunekle 
söı.c başlamış, 950 den bu yana 
jktidarın her eyden en·cı her 

<Dc,amı Sa: i Sü: 1 de> 

1-iznıir ve Manisa'da 
karnıa listeler eıktı 

D.P. ve C.H.P. /iter bunu birbirlerinin üzerine 
atıyorlar. D.P. İzmir'de Pazar günü 
' miting yapacak 

~ÜNÜN YAZISI : 

ı ·Milletin -h~eti ele aldığı 
gün: 23 Nisan 1920 

Yazan: E.T. 
Bugün ikinci sayfamızda j 

__:.___;~~~~~~~~~~~--~-~----

Bugün lU i l l 1 Hakimiyet 
bayramının otuz dördüncü 
)'ıldönümüdür. 2:ı nisan. ye

ni Türk devletinin kuruluşunda mühim bir safhayı teşkil eder. Milli 
itadc)·i temsil eden Millet Meclisi bugün Ankara'da açılmış Ye Türki· 
Hd<' yeni bir !:•gır başlamı~tır. )filli Jl~kimiyet bayramı ayni zamanda 
l'Ocuk ba)·ramı olarak da kabul edilmi~tir. Bu yıldönümi! münascbc· 
ti~·le bugün her tarafta kutlama törrnlcri )&pılacakıı.r. 1 tanbul'daki 
Hiren Taksim'dc saat 10.30 da ha~lay-acaktır. 
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imi er el a 
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ıs 
Tası .., 

itti ee 

Göz ve vicdan. 
A dapauırı'nda bir 11~ ma yanan cuıııJı J '' IC G 
nı Celal Bayar şo> 

...:> 

idare eder. l\lec isın Rcısi bu Kııragumrukten ı:eçen Musa idaresindeki 13895 p'aka ı tak-
he} etin de reı~ıdır. 

34 yıl evvel bugün, 23 Nisan r- l'ı\ZAN : J 
1020 de i k Büyük l\li et 

l'r ilköy l\Ieteoroloji h.tas 1 
yonun un tahıninlcı ine gorc 
bugün §Chrimiz ve cİ\ arında 
ha\ :ı umumi~ etle bulutlu 'e 
me\Zii yağı~lı geçcrektlr. 
füizgıirlar önceleri batı, en
r:ılnrı kuzey yöııırrlnden or
ta kun ette esecek; ha' a ~ı • 

Kadıköy'e 

Musallat olan 
Hırsız aranıyor 

cSeçim zamanları ' 
lıın ışlcrı saymak ~ı 
Jinı a'mıştır. AdaP • 
bir istisna ~ apaca 1~ 
dar kılometrc ~O 'u 
kadar fııbrıka kurd Meclısi toplanmış, mıl'et bakı·/ f J 1 

mıyetinc dayanan h:i 'k i:lare· , , 
sı kurulmu~tu. O zamankı \ a------------~ 

Padi ah \e Halife taz~ik al· si, cvınin kapısı önünde oyr.a~an 1 yaşındaki Ethem Ku"a ı;-ar-
tında bu un maktan kurtu du u parak ~·ara anmasına srbebl\ rt vermiştir. 
gun Meclısın tanzım edece ı SehrE>mininden geren ,\hmct Pomak ıdarcsindcki 14476 pJ3. 

Karlıköy semt"ne mu.sa''at O· 

lan b r otomobıl hırsızı evyelki 
gece Kuşd l• Bahariye cadde· 
sınden. Turgut Bakanoğlu'na 
ait 8i47 plaka'ı husust otomo
bilı çaldıktan sonra Bağdat cad 
desindeki 81 num8'1"alı elb"se 
temizleme dlikkanını soymus ve 
buradan çald ğı e.~aıarı da o
ıomobile koyarak kaçmıştır. 
A~nı hırsız. sabaha karşı ~aat 

yCCC'ğlm. (GozlCT ~ 
sen so\ lemcsC'n dt 
rını bıliyoruı sesler zlyet ~u idi: 

Birinci Dunya harbinde bir
likte çarpıstığımız zümre mıığ
lüp o muş, hükumet su h iste
miştı. Sulh, bli} uk merasimle 
J!An edılmiş olan Vilson prcn
sip'erine gore ~ap11ac3J.:tı. Bu 
prensip'er mucıbınce Türkler
le meskun toprak'arımızın Tur 
kiye'ye bırakı ması ·azım geE
yordu. Ha'buki ga ıp de\lel'er 
taahhiıt'crine rla)'et "tmcdi er; 
Türkiyeyi parçalamak. ha'is 
Türk toprak arını yabancı'ara 
vermek istediler. B:.ı vaziyet 
buyuk infıaı doğurdu. Anadolu 
da bir muda!aa hare:(ttı ba~
ladı. 

16 Mart 1920 de istanbu"un 
i ga cdilmesı bardağı taşı· 

ran dam'a o du. İstanbul hlı
ıkümetinin aczi kanasında !ev 
ka adc sa ihi}etj haiz hır mec 
lısin top ıınması ve memleke
ıtı bu Mec isin idare etmesi ka 
rarlaitırı dı. Mudafaa·ı Hukuk 
heyeti temsi ıyesi tarafından 
19 l\lart 1920 tarıhiy e ~u ta
mim gönderildi: 

Yilayetıere. mıııtakil 
J.h·ıt1ra \'e Kolordu 
Kumandanlıklarına: 

M erkezi de,letin dahi dıi"ı;eli 
iti!Afı) c tıırafından re:.-

men i~ga i, ku~ei tcşrıı~c \~ 
ad iye ve ierai) eden ıbaret -0-
lıın Kula)i Mi lı,>ei Deı;let. 
muhtel etmış \ c bu 'az. et 
kar5ısındo ıfa~ı vazifeye imkan 
göremediğini hukümctc rc:ı
mcn teblı ederek Meelısi Mc· 
busen dağı mıştır. 

Şu halde makarrı devleti ı 
mıanını)etıni, mı 'ctın i~tık a
lını \ e de\ letın tahlısını tenun 
edecek tcdbır crı teemmtil ve 
tatbık etmek tizere mıl et ta
:rafınclan fevka iıde sa lhı) eti 
haiz bir illccıısın Ankara'da ıç
tımaa da..,ctı ı;c dağılmış o:an 
mcbusandan Ankaraya gelebl 
lecek!erin dahi bu Meclısc ış
tırak ettin'me i zarurı göru'
mu tUr. Bınacna:e) h ıirdeki 
ta ımat mucıbıncc ıntıhabatın 
icrası, hami\ el \'C rc\i} eti va
tanpe -.erane er1nden muntıı· 
:z.ardır: 

ı 1\nkara·aa salahl~eu 
fc\·kalideye ma'ık bır meclı.s, 
umuru mılleti ted\lr ve mura
kabe etmek uz.ere içtima ede
cektir. 

2 - Bu Mec'lsc aza o·ara'k 
intıhap o'unacak zevat, mebu
san hakkındaki kanuni ~artla
ra tabidır. 

3 - İntihabatta livalar esas 
füıhaz edi'ecektır. 

4 - Her livadan beş aza in
tihap o'unacaktır. 

5 - Her liva, kaza'arından 
ce be<leceği mlintehıbi sanılc
rinden Ye merkezi lıva mUnte
hıbı sanılerinden ve liva idare 
'e beledıye mcc'is'eriyle liva 
müda!aai hukuk heyeti ıdarele 
rinden \'e vila)eUerde merkezi 
viliyet heyeti merkeziyelerin
den ve vilayet idare mel:lisi)·!c 
merkezi ,;!ayet belediye mecll. 
sinden \'e merkezi vildyet ile 
merkez kazası ve merkeze bağlı 
kaza mUntehibi sanilerinden 
bu meclis tarafından aynı gün 
de ve aynı ce'sede icra edi i!· 
cektir. 

6 - Bu mec'is azalığına her 
fırka, zümre ve cemiyet tara-

-·~ 
Beyoğlu Şubemiz 
AÇILIŞ HEDİYELERİ 

\'C 

GÜNLÜK KE İDELERLJ~ 
İKRAMİYE 

tcniiJ'lc devam etmektedir. 

* HESABINIZI 
llE'.\IEX AÇTIRINIZ 

ISTANBUL. BANKASI 

Taşköprü - Gökırmak 

hicJro lektrik 5crntrcrlı 
Ankara, 22 CA.A.) - Eıilc\. 

leri, Bayındırlık Bakanlığı e· 
Jektrik işlerı etUd idaresi ta
rafından 1953 yılı içinde ta. 
mamlanmış olan Gökırmak -
Taşköpru hidroelektrik santra
lı projesi tınnamlanmak üzere. 
dir. 

M.T.T.B. icra Komitesi 

toplanıy<"r 
Mılll Turk Talebe Birliğinin 

Ankara. İstanbul \C İzmir icra 
kom'telcrinın i.tırakler! i'e y:ı. 
pılacak Genci Yonetim Kurulu 
buı:ün Ankarada toplanacaktır. 

tstanbul icra komıtcsi Anka. 
raya hareket etm ,tır. 

fından namzet gostcrılmcsi caiz 
o'du u gıbi her !crdın de bu 
mücahedci mukaddese.> e fıılen 
ı~tlraki ıı;in mi.lstakı en namzet 
lığıni ısted ğı mahalde ı ana 
hakkı vardır. 

7 - intıhabata her mahal
lin en buyiık mulkı}c memuru 
rıya et edecek ve ıntihabın 

selametinden mes'ul o'acaktır. 
8 - Intıhap re,> ı hafi ı; e 

ekserı~eti mut aka ı e ıcra \oe 
re~ erın tasnıfı. llleclısın içle· 
rındcn ıntıh:ıp edece ı iki zat 
tarııfından huzuru l'ılec ıstc ıfa 
edi ecektir. 

9 - İntihap net cesinde bıl
umum azanın ımıa \e\a zat 
mtihilrlerini muhte\ı uç nus· 
ha mazbata tanz.ım o unacak, 
bir nushası mahal ınde a ıko· 
nu arak diğer ıkı nüshasının 
bırı intihap o'unan zata te\ di 
ve di eri l\leclisc irsal oluna
caktır. 

10 - Aza arın alacakları tah 
slsat bi ahara Mec i çe takar
rür ettıri'ccektır. Ancak azı· 
met harcırah arı, ıntıhap mec
lıs'erınin zaruri masraf hcsa
bıyle takdir cdcceğı mıktar tl· 
ıerınden mahal'erı hiıkumet.c
rınce temin o unacaktır. 

11 - lntıhabat nihayet on 
be;. gUn zarfında ek eriyet'e 
Ankaradn ıçtımaı temın ede1:>: 
mek üzere ıtmam o unarak :ı· 
za ar tahrık ve netice azanın 
isımlerıyle bır ıkte derha ı~· 
ar cdıleccktır. 

Heyeti Tem l!iye namına 
l\lustara Kemal 

kanuni esaslar dahilinde rnzı· ka'ı tok•! 8 'a~ınd'lki l\l:ıkbule Akta~·a çarparak yaralamıslır. 
~ctını a.ır .• · j Bevazıttıın geçr.ı"l\tc o'an bekçi l\Iehmct l\Iii5tü, izzet l'ıtC'y· 

t k h"k(ı k \et'i idnrcsir.dckı 8344 p aka ı taksinin sadme itıe maruz kalarak 
A ahır u met tes ·ı ı mcw . , k 1 k vara anmış ve Ccrra'ıpa•t1 hastancsıne yatırılmıştır. 

zuun<ıa arşı a•ı an guç u . · • Ö · 
erden 1927 dckı bu} uk nut- Emırganda. sokak' a o: na,an Oktay zkurt adındakı çocuk. 

kunda su suret c bahseder: Jlıvut İsmailoğlu ıdarcsindeki :"• 06 plikalı otobiısün sadme ine 
•Mcclı c tek ıf cttığım mü· maruz ka'arak yara·~u~m ştır Oktay İlk Yardım hastanesine kal

bim bir husus da hukumet teş dın'mı tır. 
kılı mesc esı idı. Bu mes enın Şoför füıdir idaıc~indeki 54021 p':ika'ı otobu Paşabahçc

\C buna daır. teklüte bu unma den geı;erkcn frenleri patı, mış ve çukura girmistır. Otobüste 
nın. 0 de\ır ıçın, ne kadar na· bulunan yolcu'ardan Illehmc• Reşıt arka kapıdan okağa dli•e-
ıık o duğunu takdır bu) urur· ı · 

ıl k
'k t 

0 
t rek yarıı anm·~tır. Yııra:ı htstaneyc ka rlırılmış, tnhkıkata baş-

sunuı. a ı a , sman ı a a-
natının ve hi ııfetın munkariı ı anmıştır. 
,e mülga odu unu duşıincrek As an idare ind,.lq 24113 plıika ı kamyon Bo}acıkö)dım ge-
yenı esas ara mlıstcnıt, yenı çerken Avadls idare ;ndekı 004G plakalı et kam) onu i e çarpı~
bir dc\lct kurmaktan ıbarcttı. mıştır. 

~~~at ':zly~tı 0 :urlu g~bı ~e~ Atatürk ~~lvarınd.ın geçen 11.ıkkı idare indeki 13652 piakalı 
~ uz_ e mc ma sa ın buls du' otomobı' A i Ozba~'.ı ç:ırpaır,k yfıralanmasına scbcbı:rct \Crmiş

tun ııyaını mucm o a ı ır ı 

Çünku cfk!ir \e tema>u iıtı u· tir. 
mumiyc henüz padışah ve hali- .. 

1 

caklığınd:ı dunc nazaran t,;ok 
hafıf bir diışme olacaktır. 

Dunun rn yiıksek hararet 
derecesi lG, en dü"ük + 
10 olarak ka) dedilmiştir. 

K.. .. k h b f 4 de Moda Lütfü Bey sokağın. UClJ 0 er er daki ıGray• apartmanının ö-
~---- 1 nünden Rıdvan Şahlan'a ait * latanbul Umum B rtıe:.c r n r- 161 İ p akalı husu •i otomob li 
ne 1 23 N...:;an Çocuk BayraMı (! la-r de Çalmaya teşebbüs ederken 
yısl)le muhtaç berber kaıtaıarının gôriıımüş Ye derhal kaçmı-lır. 
çocuı.ıarına ı;tylm c ;-ası d~;oılm1$· v I hk"k t 11 
ıır. ı apı an ıa ·ı ·a ta. sanı6ın sa· 
* harta! kaıı:asıns ba ıı ı~n a-1 bıl:alı otomobil hırsızlanndan 

rırc kö}Une 2S bin ıırıı oı:-t Y• ı me $Oför Raif o'duğu anlaş.lmı~ıır. 
aıı ı et rllm ine karar · erlımı..• r. I Sanık aranmaktadır. 
Teal.;at yakındıı mutcahhlde 1hııle M. , .. .. 
cc1.ıc ıı. r. ıgros un statusu 
* l'.T.T Idar~ıncc ln'"a ettlrılcn 1 • , .. d 'ld' 

ycnı Fatih, Bakırıco1 ve · e ıkcı 0• svıçre ye gon erı ı 

t,)mat.k r.antraıtım Pau• .. ınu ı.a- Miırros teşkilatının kurulması 
at IS te törc.-nlc lfletm3ıoı k :ıu a- . "' . 

fenın mağdur mc\ kıindc bu· u • 'f ı 
unduğu merkezınde~di. Hatta ntversı e erarası 

Mecliste, ilk anda makamı hi· 

~aktır. Fatıh santralı 3~oıı. Baımkö.l' ıç·n yapılan hazırlık ar bır hay 

~ahte Şofo'' r ' YeeJlköy santraları ıac tıuer abo- Ii ilerlemiş buunmaktadır. Ha
ncı.thr Bu suretle bir ay ı~ınde Iı- zırlanan statü taraflarca :mı.a· 
tıınbul santrıılları kdpa ı · ı G b n · t · d hatla takvl)c Ntllmlş oımakı..ıdır. !anmak Uzcre S\' çreye gon e-

!afet ve sa tanat a irtibat \e Kurul toplantısı 
hukfımctı mcrkezbe i c ıti Af 
~{.amak ecre) anı baş gu termı~ Biff İ 

istanbu' ~erat tinin Ha ifc \ e 
Padişah ı e ne a enı, ne de hu· İki gündenberi Teknik Uni
susi ve mahrem temasa müsait \·ers•tede toplanmakıa bu'unan 
olmadı ını ızaha çalıştım Böv 17 ncı Ünivcrsitclerarası Kurul 
e bır tC'masla ne an amak İ:.· dün akşam saat 19 da çalışma
tcdiğımızı sordum 'e milletin arını tamamlamı.~lır. 
i tık iı \e tamamuetı mu kıye Kurul gündeminde bulunan 
nın t. mini içın ~alı makt:ı 115 maddenin bır kısmını bir 
olduğunu haber vermek için dahakı ku'l"tıla teh•r eım'ş bır 
ı e buna hacet ;>oktur dedım kısmını da kesin karara bağ-

Bu izahattan 'e yapı an mü- lamıstıl'. 
naka alardon sonra kat'ı karar Bu arada. Tıp Fakültesi do 

lma lcl,SI• ı * TUrk Devrim 0 ki K ti rilmişt r. Bu hafta statü gelince 
mt oca ı ıotall buc~na~ .. t 1\~ ~ Ekonomi ve Ticaret Vekaletine 

Yaka la nd 1 
töreni a ııacaktır. Kad k po&ıa- müracaat edilerek muamelenin 

•han~• karşwncıa •Bek ı soıı..ıl.• e • ikmaline baslanarakıır 
ı Ha ılarp:ı lılar t.ı rke.ı:ıu.ıeAI ıo- . 

Beşiktaş'la oturan ı(maıl a. ıı.aı n çıı .nda Behçet K maı ça.,- Bır açıklama . ı l•r, H ne 11 az: \e Fa ı <ııı ç o - k B h A dındakı §ahsın. 6 nrı $ube :\1u- rer konuşma yapacııklardır. An ·ara, 22 - ur an pav. 
duriyetl ıle Şube MüdıirU Or· * Beykoz ııçeaı Ortaç şma vr. ı•a- dın'ın durumu hakkında 0 Za· ı 
han Eyiıboğlu'nun mühürlerini tabat okulları ıle uaı:ud:ı.r ua :se- fer de şu açıklama çıkmıştır: 
yaptırarak sahte şoför ehi yeti ıımaaa Be)"Oğlu eı~ıı Fııt1h v 11• l· •Demokrat Parti :istesinde 
ımiıl edip saltığı ihbar edilmiş- n:l ve E~Up Taş.ıtar a okuıııı.•.·u l Aydın mC'bus namzedi olarak 

.. .. temeli don törenle atılmıştır. , '>· 
t r. Sanık muhurler c beraber 1 renıerc taıabatık halk kltıeıerı ı~- yer alacağının tahakkuk ctm'ş 
yakalanarak Savcılığa se\•kc- ı.rak etmtşıerdlr bu unduğu evrn.ce muhtclıf a- 1 dilmi,tlr. * Ayvansaray DcmlrhWır cadde· jans \'e gazeteler tarafından ha-

• 11 33 numarada nalbantıııc yaı.ıan ber verı en avukat Burhan AP· 
Leyla Gencer Yugoslav- HUSe)ln Avni Ercllnç'ın naı.aJ, ı k•· aydın'ın, istede ismıne rasth:n-ı 

, . . t r tepmı, ve H ı eyin Avni karnın- 1 d 
ya ya gıttı c:an yaraııınmı . Balat ha5tahımeııl· mamasının dıkkati muc P o! ıı· 

no ka dırıımıştır ğu müşahede edilmi§lir. 

Jcketıni sc' en 'at 
11 

danının muhaseb 
pınca, dünle bu.ı:uıı 
gorUr ı.ı• 

ı;, et, öniimuıdt 
11 

lerde, Bil\ ar'uı ı;oıırııı 
da hazır bulunanla C 
settihleri gözıın 't « 
başkanının işaret c 1,ı 
danın bthiık rolU 

0çı~ 
Dıı milletlıı göıU' 

danı hiırdıır. blf 
Seçmen gözü) it ı. ,1 

bir bugune lıakaC~ • 
di kendine nıc ela 
sorac·aktır: .. (! ~ 

l>iin de\1et but~t~ 
dardı, bm:ıin nr J;~ııJll ~ 

f)iin ne kaclar )ıı »' 
dı. bugun ne kad:ır 
\"D rdır? rl#"' 

Dıiııkü hıırriYeılt 1fl> 
"t odt' Jeı,ı1i 'e ne o ç ·pıil 

giinkii hiirri) ~tle~rd 
!erdir 'e ne olçll 

Diinkiı ordunııııl~,~ 
kü oı dunıuz :ıra 111 

nedir? di' 
lHuarif alıasııııl J rtıl' 

redeydik, hugiın n~~ 
Dün bir kaç okll rıı~ 

dı. bugün kaç okU1:d• 
Enc!üstri saıııı~~f. 

neydik, bugun ne) bri 
Oiin ne kadar fa f 

dı, bugiin ne kad~;.4 
mız \ardır 'e ne 
pılmaktadır? rl r. 

Ziraat s:ı hasın ~ıı~ 
sılrlık, bugün nası t 1 

Diin kövliinun 
11

11 
fi . ..,. 

toprağı \"ardı, hıı.ı. 
\ erı dı ıcra 'ckı terinin ıntıha- çentler ndcn Feyyaz Berkay'ın 
bına d ır 2 l'ıla)IS 1336 tarıh- daba ev\el senato karariy·e a'. 

M ec'is açı'dığı gun vazi~et li kanun kabul edı dı; yeni hü· dı=:ı cezaya itıraıı kabul cdılmc 
çok nazıku. istanbu 'da kümet çalışma a ba•ladı. m ş, yabancı tabıycıli olup Türk 

::'llılletıerarası şöhret sahibi 
opera arı'stinı z soprano Le)lii 
Gencer dun sabah saat 10 d:ı 
Yu osla\') il) a mutevccrı1ıen u 
çakla İ~tanbu dan a)rılmı•lır. 
Le la Gencer. 26 - 28 • ··~anda 
Brl ralta :\ladamc Bu le fb'dc 
ba rrro u oynıyaca k. 30 ı' sanda 
To ca'd:ı oynamak üzere Loz~:ıa 
"idecekt r. 

---0- l\Ia üm olduğu üzere Apaydın. 
son hadıseıer muvacehesınde ya 
zı arıy'e Demokrat Partiyi mu 
dafaa etmıs ve muha'efctin !a-Yeni tahsisler 

" dar toprağı ':ır. ı.ıı' 
Diın ne kad:ır ırıı d 

l"&rdı. hugün ne };a İl 
Oıln ne miktar ıııı 

ihraç erli> orduk. • 
kadar ihraç cclİ\rrl 11t 

Diin mrmlekettr ıı 
H'remli 'arılı, buı:ıı 
dar \'arrlır? et 

Dun miıtetıcrara 
11 

hukfımet adı \erilecek bir te-,~ ıüb yeıın• geçen profesörle n 
şekku yoktu; her şeye isgal r tekaüt'iık eri de mağdurıyC'te 
ma)tamları hAkımdi. Anadolu· uğratılmaksızın lchlcrıne hal-
da ı ga sahası gıttıkçc senı ı lcd imiştir. 
yordu Sara) ın ve ı ga: kU\'\'et F 
ıerınin te vikı> le ~er yer is- Çatalca ilçesinde 
yan ar olu)ordu. A ı er Anka
ra) a, hır kaç saat mesafeye ka
dar gelmişlerdi. 

İşte bu güç şart'ar a tında 
Mec ıs top'andı. Bu. Türkün 
ur ığını dünyaya gustercn bır 
hareketın, hakikı ı tik iı ın bas 
angıcı idi Meclısın toplanma
sı ınunase:bctb e blıtıin 'I lyct 
ere kum:ınd:ınlık ara şu ta-
mım gönderıldı: 

animennlhllkerim Xi anın 23 
uneü cuma günü BÜ) uk l\lillet 
l\leclisi kü at edilerek j(a}ı \•a
ıifeye mübaşeret «'Ylİ) eceğin
den )e\·mi mezkiirdnn itibaren 
bilumum makarnalı mülki)e 'e 
a kcriyenin ,.e umum milletin 
mercii l\lecli 1 mezkür olacağı 
tamimrn arzolunur. 

Heyeti Temsiliye namına 
)lustara Kemal 

M ec isin ilk top:antısına Si-
nop mebusu Şerif Bey 

Başkanlık edıyordu Mustafa 
Kemal Paşanın nutkundan son 
ra seçim yapı dı, Reisliğe Mus 
tafa 'Kemal Paşa. ikinci Reis ı
ğc ce:a.ettin Arif Bey seçild!
ler .Heyeti Vekile seçilincc~e 
kadar işleri tcdvıre Mustafa 
Kemal Paşa, İsmet, Celiılctt!n 
Arif, Hamdullah Suphi, Bekir 
Sami. Behiç Hakkı, Cami Bey
lerden milrekkep yedi kişilik 
bir heyet memur edi:di. 

lUiUi hdkinıi· 
yetin doğuşu 

31 )11 ewel hugun. 23 ~i
an 1920 de \nkaı,..ada 

Tıırki e Hm uk 1\Jillct ltedi· 
si a~·ıımıstı~ nııgtiıı inkılıiıı 
tarihimizin en muhim hadi
selerinden birinin ) ıldonü
miidiır. Bütlin milletin \e 
memleketin mümessili ola· 
rak kfisat ·rdilen bu 1ecfü 
ile yrni Türk dı-vıeti kurul· 
muştur. llluk:ıddrrahnı mil
let eline almı , havatımıza 

kastedenler. arlık kar$ıların
da ~ ekpare bir urlık bul· 
muşlardı. 

Tiirk milleti, 01117. dört 
) ıldır de\'ll'ti, bÜ) iik l\lccli i 
ı;e şanlı ordu tı ile )'ukseı. 
mektedir. Yuk etmekte ele· 
um edecektir. 

nugün aynı pnıanda Türk 
çocuklarının d:ı bayramıdır. 
Cumhuriyetten başka bir de 
\İr bilmeven \C bilmi)ecek 
olan, 'at;nın her sahasında 
yükselmesini ,.e muzaffrr ol 
masını i teycn Türk çocuk· 
}arının ba)TDIDI. 

Ebedi Ye kahraman l\lus· 
tara Kemal tatürk'ün va
tanı emanet e) lecliği doğru 
sfüııl, t<'rniz yıırrkli, vefakar 
vatansever \C çaııskan Türk 
çocukları, banamınız kutlu 
olsun, suğ olun ,·ar olun! 

F. F. TÜLBE~TÇİ 

Yavrukurt faaliyeti 

Geçen ders yılı Çatalca ilçesi 
n·n merkez okulları :•c birlıktc 
8 koy okulunda başlı~ an yav
rukurt faaliyet' bu yıl ilçenin 
22 kö) lıne yayı'mış bulunmak
tadır. 

Bu bakımdan Ca alca kö)le
r", memleketim zdc ya\·rukurı 
faal ) etine ençok alaka göste
ren b'r muhit haline gclm,ştir. 

Çata'ca ilçesi l a\Tukurtları
nın 2 ) ıtlık çalışmalarını hal
kımıza göstermek ıımacı ile ilçe 
merkez'nde ya'l"ın bt~ük bir tö
l'en yapılacaktır. 

Bu törene 22 köyden 500 yav 
nıkurt iştirak etmiş olacaktır. 
Kö)'lcrden gelecek yavrukurt· 
la'I" Çata'calı '!kokul öğrcnc"leri 
tarafından birkaç gün m'safir 
edileceklerdir. 

Bu suretle köy çocuk'.arı bir 
müddet kasaba hayatı yasamak. 
Catalcalı öğrenciler de misafir
SC\'C!l"liklcrinl "Östcrmek imka
nını elde etmiş o:acaklardır. 

Askeri heyetimiz 

Paris'e gitti 

Kor"eneral Yakup Gürkay-
nak, Korgeneral Fazıl Dilge, 
Tümamiral Zeki Özak. Ha• a 
Tümgenerali Sabr Gökmen. 
Kara Kuvvetleri Komuıanlığı 
Lojistik dairesi Başkanı Fahri 
Özdilck. bcrabcrindek 7 k ·
den mü'l"ekkep bir Türk askeri 
heyeti dün sant 13 de Parise 
müteveccihen uçakla İstanbul
dan ayrılmıştır. 

Erlerin tayın istihkakı 

Ankara 22 (Hususi) - Aske
ri tayınat kanununda ) apılan 
dcğışlklığin tatbıkına "eçi mi~· 
tir 1\lıllı Sa unma B kanlıfi• 
hütUn a kcrı bır ı ere yo 1 dığı 
bir tamimle ı ma) ıs tarıhınden 
itibaren er:crc gunde 10 sigara 
veya 10 sigara miktarında tUtUn 
\·cri'me,inı bildirmiştir. 

Konak oteli tahkikatı 

Anarıoııı AJJnsı kıp elliği yolun hata'ı taraf :ır:-
\nkara, 22 Ekonom \ c nı ortaya sermişti. Fııkat, bıın-

Tıca. t Bakanlığından ıeb ıg o- dan dolayı, bazı yersiz karine 
lunmuşıur: 15 Nısan 1954 gunu ve tefsırlerle. Burhan Apaydı
ak amına kadar T. C. l\lerkcz nın Demokrat Parti listesinden 
Bankasına \nki ıthal talepler n mebus çıkacağı ıçın böy'e bır 
den. ısımlcrı a§ağıda tadat o-ı hareket tarzı takıp ettiğı i't:ri 
unan maddeiC'r ıçin A \Tupa sü~U'müşltl. 
kt sadi ı b rlığine dah 1 mcm· ı Oğrendiğımize göre. her ne 
lckeılerc 3.625.000 olmak , c di· kadar avukat Burhan Apaydı· 
ğcr klir ngli an aşmalı ınemle- nııı ısıni son clakika~a kadar Jıs. 
keti ere 11.205 000 olmak üzere lede bu undunılmussa da, ken~ 
cem'ün 14.830.000 lıralık ıahsb 1 dı~i .• fıkır ve k:ına~Uerinde sa-
~ apılnuş ve kC'H) et mezkur mı mı olduğunun bır kere daha 
bankaya b ldirılm ştır. anlaşı'abilmesınin d ''tini vere-

K mycvi gubreler, ) üniü men ?i'!11.e~ içı~ seçimler'~ 5ah~i b~r 
sucat. dövülmemiş karabiber, ılgısının 10.mamasını ~tem~ş \ c 
kerC' teler. h.assas kağıtlar. bl· bu ~cbep.e namu:! goste.rılnıe
çer bağlar makıne.erine mah- mesı. hususunda bı hassa rıca et. 

devam ediyor sus ip er. çuval ve kanaviçe, j mıştır.• 
Tarab~a'da yanım •Konak• tem·zıenmis kauçuk. solüsyon., Balat vapur iskelesi 

Dtcli hakkındaki takibata de- kauçuktan hortum. ç'mcnto, 
vam ed lmekıedir. Yagın yerin· grafıt ve mamulatı. inşaat de· soyuldu 
de, tehlıke arıeden duvar dün m r'<'ri, dem•r ve çehk saç Jev-1 E\'\'elki gece Balat ''apur is
yıkurılmıstır. Ehi vukuf hcyetı . ha ar, demir tel, borular ve kelesinin gişe camı kırılmak 
Cumarıe:ıi günu bir tetkik:ıt hunların raptiye ve kapakları, suretiyle içeriye girilmiş ve 
yaptıkan sonra raponınu vere. nal mıhı, el alel'erı. makine ığ. çekmecede bulunan paralar ça. 
cektır. nelerı, bakır Je\ ha. bakır 'e ıınmıstır. G şeyi soyan hırsız 

Ç ld y t ki I pı'l"inçıen kab!o, aliiminytım 'e a'l"anmakladır. 
a ıgı ya a ar a halitası. nikel anotlar. boş foto ------------

yakalandı rıımı. kapruııer, motorıer. zi- r-TA K ViM -'"" 
rant makine ve alet'cri. maki- • 1 Evvelki gece saat 23 tc Hay-

darpaşa'd:ı. sırtında iki yatak nelerin veya cihazların miha-
olduğu halde yakalanan Halil niki aksamı. l'topon boyalar. 
İbrahim Dcmir'in bıı >atakları. karbonat de potas, oz taşı, 
Haydarpasa A kcri Hastahane- amonyak gar.ı. kreozol. eter nar 
s'nden ç:ı dığı ana ılmı"-tır. Sa koz. papavjrin. kimytni ve tıb
nık hakkında takibata başlan- b maddeler. 
mışıır. Milli Piyango bugün 

Adayların otomobili çekiliyor 

soyuluyordu 
Tunçe!i, 22 (Hususi) - Tunç 

eline bağ ı Pulumur ilçesinde 
Demokrat Pıırti adaylarının oto
mobılleri soyu•mak istenmişti•. 
Sanıklar yakalanmıştır. 

l\Iılli Piyangonun 23. Nisan 
çc-ki işi bugtin saat 13.30 da 
Ankarada yapılacak, ikramiye 
kazanan numaralar bu gece 
saat 23 te Ankara Radyosu ile 
ya} ınlanacaktır. 

23 NIS.\:S 19.>4 
CUl\JA 

AY 4-GÜ:S 30-KASl~I 16i 
RU:ni lliO - SISAX 10 
HİCRİ 13i3 - Şı\B.\:S 19 

SABAH 
ÖGLE 
iKİNIXİ 
AKŞAl\t 

YATSI 
İMSAK 

\'asa ti 
05.09 
12.12 
16.00 
18.57 
2037 
03.21 

Ezani 
10.13 
05.16 
09.04 
12.00 
01.40 
08.24 

Gazetemize rondt'rllf'D ~azı 
Ye resimler basılsın, basılma· 

sın iade •d!!mcz. 

imiz nr' di, bugu~;rd 
Uun hasıahıınr ~ 

~a) ı ı ne) di, bugıı!t 
Iluıasa, seçmerıfa~ 

rii~lf'rine gön• ka ırı' 
ratııcagı snnıtarı ) et~ 
gorU~lerine r;öte 1~ 
dırdıktan onra 'J; , 
ha ebccinl yapacsbr' 
ni de hu mulıac:c 
ku\lanaı·aktır. s~ 

Sadurı G· ~ 
o~ KELi:ııt:\ 

İııönii: o Pahalı11J; 
demiş... i 

Bir taraftan dll0 , • ~ 
alauğız· diyorl~~'fJ>'. 

----------,11~ t 
Kazada bir ço 
Adapazarı, 22 (ll 

!IIerkez Jandarma };B 6 
d iklisi 1 'yas Sezcr'ın ıet 
ki oğlu Mehmet se ~ 
saat 18 de caddede~ ~ 
fa geçerken, Hende 111 
rına aıt yo tes\ b e5ırıı 
a'tında ka'mıs ,c ıı 
för '.\lehmet Köroğlt1 
tına alınmıştır. 

oüZELfMf 

İhsan Ada'nın c1ıııı~ 
' }; 1 Katarları ba~ 1 ıııt 

ıryüıde yirmi gC'nel ş' 
,·etine ı:irmeğe çıı ; 
•Ylizde yirmi fene 11 • 
nuna girmeğe çaıışs 
clc.caktır Duzcıtırız 

•· n''° radara bakarak. "~ }; 

Mec'iste yapılan teşkilatı 
muvakkat sayanlar, esaslı bir 
hi.ikumet seçilmesıni istiyenler 
vardı. Mustafa Kemal Pasa i
se kuvvet i bir hük\ımet kurul
ması lazım geldiği kanaatinde 
ıdl. Bu sebep'c l\lccllse bir 
takrir ''erdi. Kısa bir müna
kaşadan sonra. baıı itirazlara 
rağmen kabul edi:en takrirde 
şu esaslar vardı. 

ı - Hükumet tcşkiH zaru-
ridır. 

2 - Muvakkat kaydiylc bir 
hiıki'ımet Reısi tanımak veya 1 
bır Padişah Kaymakamı ihdas 
etmek tecnz edilemez. 

A 'manlar nihayet gerilcmck
tedır c~. Esa.sen az olan kuv
' eti, ~işmış bir imparator. 
tuğu gilç kaplamakta o an Ja· 
ponya çatırdama) a bas'anııştır. 
Mıittcfik'erin endüstri) el kuv
vetlen sel gıbl akmaktadır: 
buna mukabi düşmanlarınkı a· 
zalmakladır ... Vaziyet çok par
laktır. 

·D,~lJliZPE lSYAN 
&-:;ef ;gtef~ r?;4a-ı~HEflMAll c~- A.K.VARDA/l 'fJUK 

çizerken esas )'crı ıııt 
mekti. İçinden titre tJ 
masına rağmen .b~~ 
temıedi \'e gemı) ! bt 
kilde idare etti. :!'1°d1: 

jurnale şunları )'~ıdc ) 

3 - Meclısle top anan l\lil i 
iradeyi vatanın mukadderatı-1 
na hAkim tanımak esas umde· 
dır. Turkiyc Büyük Millet Mcc 
llsinin üstünde bir ku ...... ·et yok 
tur. 

4 - Tilrkiye Büyük Millet 
Meclisi teşrii ve iCrat saldhiyet 
teri camidir. Meclisten aynla
cak bir heyet hükumet islerini 

Bir katil 
Beraet etti 
İzmir, 22 (T.H.A.) - Bundan 

o!r müddet ev\el Kemalpaşa ka
nsında Hüseyin adında bır şahsı 
ö'düren aynı kaz:ı halkı'ldan Ha
san Karanın duruşmasına şehri
mi zikinci ağır ceza mahkeme· 
sınde devam edilmiş ve karar ve 
rilmiştir. 

Buna göre Hasan Kara. hadi· 
se sırasında n~fsini müdafaa et
mek zorunda ka'dığı ir;"n Husc· 
ymi bldrüdu~u an•:ışılmış ve 
mahkeme heyeti sanığın beraatı 
ne karar \ermıştir. 

Fakat, İkinci Dunya harbıni 
yazan tarihçilerinkinc nazaran, 
Asteğmen Wi'lle Keith'in harp 
hakkındaki görilşü mahduttu. 
Yılbası gecesi Caine'in soğuk 
karanlık kaptan köskünde du
rurken 'e gemi çırpıntılı de
nizde Batıya doğru yol alırken. 
o dünya vaziyetini çok karan
lık görüyordu. 
Bır defa, ordu yerine bahri

yeye ı:ırmeklc budalalık etmıs 
o duğuna karar ..,ermişti. Avru 
pada asıl pis iş eri Rus ar gö
rüyorlardı. Geçen harptekinin 
aksine, bu harpte akıl'ı adamın 
harcı pi~ ade'ıktı. Bahriyeye sı 
ğınmış e ekler mide bulandı
ran denız erde ça kalanır du· 
rtır \e Pasifıkteki Japon ada
larının teşkil elliği mUth!.c: m:ı 
niaya saldırmaya hazırlanırken, 
İngilterede tembel tembel otur 
mak ta vardı Onıın şimdi'{i mıı 
kaddcrau. Mercan adalan. ıııır 
~a parta olmu pa'miyc'cr, :ı
tcş tukdren sahil bataryaları. 
gılr'e} en Zoro uçak' arı ve yDz
lerc:c mayin • 'e belki de en 
niha~C't dcnizın dibini boyla· 

maktı. 

Bu sırada ordudakı mukabı 
!eri, herhalde Canterbury ka
tedralini, veya Shakc:.peare'ın 
doğduğu yeri. güzel İngiliz kız 
lan ile kolko:a gezmekteydi· 
ter. İngiliz. kız arının Amerika
lılara karşı gösterdikleri iyi ni 
yet de artık cihanşümul bir er 
sane haline gelmi5ti. 

Wi ie'ye öy e ge:ıyordu ki 
Japonyaya karşı harp insan'ık 
tarıhindeki harp erin en hii· 
yüğü 'c en müthişi olacak 'c 
çok muhtemelen ancak 1955 
veya 1000 da Rusyanın mlida
halcsi ile, Almanyanın tes'imin 
den yı !arca sonra nihayete e
recekti. .Nasıl olacak ta, Ja,Pon 
ya batırılmaz uçak gemi rri 
o'an adalar zincirinden koparı 
lıp atılacaktı. Bu adaları üze
rinde vızıldayan uçaklar yak· 
taşan bir filoyu mahvctmeğc 
hazırladılar. Belki de yılda bir 
Jarawa 'ibl pahalı) a malolan 
bir çıkarma yapılacaktı. Simdi 
de bunlardan birisine doğru 
yol a'ıyorlardı .Harp. saçları 
dokulıip, orta yaşlı bir ınsan 
olana kadar slirllp gidecek-

-92-
ti. 

W il'ie, Guada'cana:. Stalin· 
grad ve l\lidway ıafer'e· 

rinl bir tarihçi gibi takdir ede
miyordu. Aklının bir kösesin
den akıp geçen hııvadislcr. bi· 
zim tarafın oyunda biraz daha 
ilerde oldu~u fakat pek dC' :.a 
vaş davrandığı ŞC'k'inde bir ·n
tlba bırakıyordu. Çocukken bir 
çok defa ar ve Water oo sa\ aş
larının cereyan cttıği günler
de yaşamanın na ıl o'acağını 
düşlinmüştıi. şimdi bunu bili
yordu. Fakat bildir.inin pek 
farkında değildi. Bu harp ona 
b:.ittın dığer harp e!'dC'n fark ı 
g<irilnu) ordu: rlağınık, yavaş \'C 
dramatık taraf arı a2'. 

Şimdı. tarıhteki en büsUk 
muharebeler kadar biiyiik !iır 
muharebeye doğru yol alıyor
du. Fakat onun idrak ettiği sa
dece karışık. ~orucu ve haşin 
faa'iyetti. Ancak yıllar sonra, 
içinde bulunduğu muharebe C· 
ri, sahnelerı tarif eden kıtap· 
Jarı okurken, bu muharebeleri 
bDy{lk muharebe'er n'arak gb· 
rebılecekti. Ancak o zaman. ya 

ni gcnç'ik ateşı kaybolduktan 
sonradır kı. kendısıni, Wı lıe 
K<'ıth'in o savaş arda çarpışmış 
olduğunun hatıra~ı i e ısıtabı
:ecckti. 

fki gun Cainc, gri, soğuk ve 
1 ~ağmurlu bır hava içındc 
salpa ayarak i'crledı ... Korku· 
'uk'ara tutunurken ıs ak sand· 
\ıçler }enbor \C gemınin ya -
patarı arasında taksılle uyuna
bilil ordu. Son iznin altın giln 
'erinden sonra bu sefalet an
arı, şimdiye kadar çekmiş o'
dııklnrı sıkıntılardan çok dah:ı 
ağır geliyordu subav ora ve cr
'C're. Umumi kanaat. hepsinın, 
ı'anihayc bu yüzen ıs':ık celıen 
neme prangalı o'dukları mrr
kezındeydi. 

l:çUncıi günde Gtiney <lenl
zinin mavi ve güneşli dcrıız:ne 
çıktılar. Cckel'cr. siiveterler. 
rüzgarlıklar ortadan kııyho'du. 
Subay ar hiıki renkli huruşuk 
ıinıformaları erler de mavi iş 
elbj~e'rri i'e birbirleriM tek
rar tanıdık goziıkmt'yc başladı
'ıır Sa ondakı eş~a'arın bağ
ları çozuldu. Kahva tıda sıcak 

12·4 1\lutad set• 
yemek verilmesıne başlandı. vam edt1iyor. • 111 
Nese.:ıizlik ve sessızliğin yerini Wil'ıs Seward J'C• 
tekrar kahkahalar ve izin es· Asteğmen, t;S~.lt t 
nasındaki macera'ar hakkında 
iıvlinmeıcr aldı. Bir bakıma mil Diğer nöbetıcrı ıe 1 

rettebatın eksik olusu, bu ruh bir çok defa JurnB b t c 
mıstı ~ma bu fa~k! bit ı 

değişiklij:lne yardım ettı. Kap attı ... ısmini tarıh• t 6~ 
tan Queeg' c sefere çıkmak i}e koyuyormuş gibi h11 

rıne Divanıharbe veri'mevi BiıvUk bır hiZ ..... ~ 
tercıh etmiş o'anlar kurnaz. "~Y ineı· .. merd İ\ enlerden . er.l 
ri memnun ... -e çabuk manevı' at na gıtti .... e 11cşe ıC d~ 
lan kırılabilen erdı. Caıne'e şifre ~ ığınının ıçı~c 

0
, 

ı:eri dönen denızcıler her liirl:.i. ıı yüzlü bir zenc•Rs' 
zahmete kat anmaya hazır. her kamarot muavını fr• 
ne kadar ona kUfrctse'er de, luna dokunarak so e ı 
gene de köhne gemıye hakika- için izin isleyinc~~ııe 
ten bağ'ı çocuklardı. ışc devam etti. \\ 1 b 

fşte gene aynı giinde Wi lic kaldırdı, kendisıne 11 
yukarıya doğru biiyük bir sıç- kah,•e do'durduk18 ı: ıars 
rııma yaptı. Dörtten • sekiz2 Yaklan havada 0 0ıııı' 
niıbetini ilk defa Güverte nl.i- uzandı, yudun1 ~u ıı 
betçi subayı olarak tuttu. Ke· itmeğe koyu!dU· etl 
cfcr, herhangi büyük bir hata. Haydn'ın bır ı;uaı1 ıı; 
ya mani o~mak lizere orada ha du. Yukarıda rııd>~ıı 
zır naıırdı. Kaptan Queeg'in ki çocuklar daha c 
kendisi de, bUtUn nöbet esna- kına varıp istas)-oll s ı 
sında kah u)ııklayarak ktıh gil memişlerdi. Ra ~r~st• 
ncşli ufuklara bakarak sandal beyaz ortu serdı 1111 

vesinde nturdu. Willie nobeti lan :>er erıne J\O ~J!'lı 
hata yapmadan tuttu. llte c'c ( JJL'' 

.... ..................... 11!!1!!1!1 .......... !!!lm .......... _. .............................................................................. ___________ , __ ........................................... --
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lif o., «Türkiye 
Hakiki bir 
·DOs·ttur» dedi 

1 .... 

•rıs 22 "!d l're~s 
~hfiııer b;- iyi haber tian \nadoıu AJ.a.n ı !r 
~~· İnriJterliln Birle~ Ame. Paris, 22 - ".\fare~al Tıto, dün 

ı ~~e "• Fransa Dışi~- Zagreb ile Spliı; a!·asında Knin 
~•rı bir ının Pariste yap. ~P.hrinde bir nutuk vermistir. 

lle\>re kolöril~e sırasında, T.:nyug ajansı tarafından bugün 
::cikebiJece~eransı açılışınuı A~st>("lat,.d p~, yayınlanan nutkunda .l\Iare~al 
~ edindik! ı, l'Olunda bl!' inti· *Batı Almanya'ya gönderi· Washington, :!2 - Savun.na Bakanı Charles Wilson, Ba- ;;yncn Sörle demektedir: , Türki 

tlkili bir el'inf söylemislt:rdlr. len üç so.-yet ajanı Ame. hnlığının faalıye:len hakkında Başkan Eisenhower'e verdif:i ye'de gerçeklc5tirdiğimiz jş ken 
:kilde hu~ahsıyet hissiyaunı şu rilı:an makamlarına tes· altı aylık raporundı: Avrupa Savunma Camiası andlasma:.ının <ti bölgemizde barışın muhafaza 
,a~ledilrnenı:: ctınlştir.: ıHenilı Um oldular. sür'atle ta~dik e<lilme ini i tcmi5 ve bu yapılmadıkça kuvvet· sı )·olunda konmus bir kö~e ta,ı. 

lct 1%laJı· ve zı::mın hazır- * Cenevre konferansı Jıazır- li bir Avrupa kurmanın ciddi bir şekilde baltalanmış olacağı· ~ır. Bu aynı zamanda dıinya ha· 
~eıeıe nıe 1,Yette O kadar çok Jıklanna denm oluun~or. nı söylemiştir. ~.i;:ının. sağlamlaştınlması ıçin de 
•ttler l cuttur ki B ı "'.J .. 1 b ti ara5tnd • at:.ı Q!V 'lıt Çin Hindin'de Dien Bien Wilııon, bütün hür diinyanın askeri ku\•\"etinde bir geli;;me o .. em ı ır yardımdır. Bövlec·c 
~relere ı~ a daha el:afh is· Fu kalesine kaJ"lı komu· olmakla beraber aklı selimin kar~ılıklı bir emnbet programı bu böl~edcki tecavüz ihtim.alleri 

11 ~en Paı~~ın. hisıl olııbilır. .11.I.st tal,) ikinin arttığı bil- dahılınde daha ,ıkı bir i 'bır iği l-.ıpılmasının ie:ılıettiğini be- cugüıı bıraz daha azalmış olu· 
kleni1e es: ::ilnü bas!ama. dirildi. lırterek <Unları ila\c etmistir: ı Temmuzda bJ~l.yacak ol:ın ~&r,1> .Mareşal Tito. ~öyle devam • 

~ıllfıııdan n konferansın resmi *Birle ilıı; Amerika. Auupa ~eni mali yıl içinde AmerikJ',un yapacıığı yardım. a~keri kud. c:mi§tır: «Ya,·aş vavaş bu tecrit 
~ Usll&i lll ~\'\'el Rusya ile de snunma c•miasının tas- retin dı ha aı bir masrafla :ı1·mrı'nıam1ı m ımkiin kılacaktır. e.:!ilnıis durumd:m r:ıkıık \'e Bal 
<i.:P!Jtıııuı ~~~te ~örüsmeler diltini istedi. :Fakat lıu ancak miıtıefikl0•• rı bırJ:j_rlı riyle sıkı bir ı~birli~i \:ap ~~~larda dostça münasebetler \'C 
~ 11 batııca ır. Ha!li icabe· maları saye:;inde mhcssir n' .. biieceı,ı:r" ıftıfaklar tesis ettik. Zira bu böl 

il mı;._ mesele Kızıl Çin'in "edek· ııı ti · roı·· ~kereı d D Ba~kan Eisenhower. Kongreye 2 milyar dolarlık bir yard!rn ... ı '11 e erın do:.tluk için 
~'it nıahiy ti e: e oynıyacaı1 .ien Bien fu'da yapılması ıeklifıııdc bulunmııjtur. de ya~arr.alıırı her zamankinden 

tip Una ilive~ dır. Wilson, raporuna şövl..: ci.wam etm~ktedir: •XATO r:e,Te- çok ~imdi gereklid:r.,. 

~ıe:e~~i i'e ~~it~0~~~~s:e~:1' Hareket baslad I s!nde hiır düııvanı" müdafaa k::.i'llı) eti Birıe,ik Amerika ile . Iareşaı 'rito. söderine şunları 
lft'q .. Vardı • İspanya arasında yapılan anla-ml!_, Ttirkiye, Yunan!:.taı\ \e Yu c:a illı\'e etmiştir: uTürkive bi-
ler '• Batıtı ~· BRunlar Cenev· ' go la\ya ara. .. ;ındakı a,kcri ı~bir:iği \'e Türkiye ile Pakı:.taıı'ın zi.m içın, kudretli bir ord~ıy~ :ı-ı 
... ı arasında 9 us temsilci· ' .. ocıated rreu ı f k :;';~!ar aı•~ ~er alan ihuıri te· Hanoi. 22 _ Fran ız komu- • ralarında daha sıkı bağlar kurmak hu. usundakı te~cbbü~leri 1

1 ıp ~uu: ık. ve hakiki bir do~t-
""• .. aaında halledilm . fanlığı komünist Vıetm n kuv- sajc,inde çok artnııs bulunmar.tndır... ~r. ra• ay ·en ;:crçektcn çok i· 

emış. vetlerinin Dıen B ıen Fu ka e- • :ı hazırlıklı olan Türk ordu:.u· 

~ .. ..,!ria 22 <~e~Jit sin:n kuzey batı ucundaki taz- Avusturya ile lran Bacbakanı ~~,i~:.~:ri hakkında esaslı fıkir 
,. """"·ıı n"'~ ..... ) - Amerikan yiklerini arıtırmııkta oldukları- "f • "'tın -... ııı ı• 1 ı .. fanyug ajansının bildırdiğine 
1• ,lkıt-.kı" .,_ı_ae_ri Bakanları nı bild 'rmi~tir. v·etminliler dal , Aramızda vı"ze z h"d" h 11 kt ~alq ..... 11 ı Ü 1 a 1 1 pa a 1 1 an ~o?e, Mares:ılin Tür}: ordusu hak Gır- Jl iti lebrfı Smelerini mÜ· ga ar halinde ağır a~ır ve İ• r landnki sözleri !\cndısini dın]i. 

. ı ı :ilYllllamışlar- nadla tel örgülere doğru iler-: jP."ler tarafından «ya a:.ınD ,.esle 
., 'Cene\ ..... k lemektedirler. Fransız komu- Kalkf 1 Sı"ka"yet ed" or lk 1 ..., ı.. '" o r 1 fY rı 'c a ışlıır a karşı1annıı.tır • 
.. ,. l\Qre to r n_ eransının ,:aye. tan ığı bundan başka taf ilat 
"'~ı.. P akla ı b Belgraıl'da bit'> l{ lte'Yi .. rını birleştir- vermemış ve an r taamızıııı \nadoıu \!ansı .\ssoclatcd Pr~'s 
k ..... ~evıet har hur ve müstakil balıis mevzuu o'up olmadığını Ankara 22 - Dışişleri Ba. Tahran, 22 - İr:ııı Başbakar.ı Belgrat, 22 (.\.A.) - )fare· 
ıe~~~ransta ıçn.e ı:et!rmektir. Bu söylernemi~tir. Diğer taraftan kanlığı ile Ankara'daki Avus· t:::ıhidi bugün Parlamentoda \'er ~al Tito bugün Split'teıı burava 
bı~&qı tec:avu ın Hındt devlet· Fıransız komandoları kuzey do- turya Elı;:iliği ara~ında mektup diği bir clemrcindc memlekette \'rırı~ını miiıeakıp. kendbini k~r 

akan Cin /. ~ehJ_~k~sinG mfiruz ğu ke iminde bir akın yaparak teatbi suretiyle Türkiye ile A· son derecede artmı, bulunan ~ılamak i~·in garın öııüııe ıoplan 
ti!~! trinden ~omu~ı~tleri:ıi bu sor.guya çekilmek iizcre dört Yusturya ara,ında, iki memle· Jıayaı pahalılı~ıııı geC'en a!!u~ı"·. mı,, olan muazzam kalııbalığa hi· 

ıu Asya• \azıe.çırıp Güney v·ctmin a kerini e r etmi ler- ketten her birinin "atandaşları· ta ıkticlardaıı atılan .\Jusaddık tııleclc>rck ~Ö) le demistir· 
~tbUeceğ~~ .g~~·e~liğini temin dir. nın di~erinin ü kesine' ize~iı. e· rejımıııin kıınuııa aykırı b.r .. ~ •Yugo lavya, ~\' rupa ~a\'unma 
!lı~llni !'trı ııık unııL ediyoruz. Dün "eç vakit n :en Bien Fu· ) ahat etmelerini kar~ılık ı ola- ı.ılde para ba:.tırıp pıya~aya •ur camiasııııı katılabırr ıı ~aı11a 
~ Otıırurke onferans ma~:;· daki Fran,ız kuvvetler'ne para. rak temın eden bir anla ma :ra- r.ıüs olmasına ııtfeınıiştir. Illikü· ı bu camia ırf askeri bir \'a.'· 
lt lll<!a bir en ~htiyatıı. aynı üılc tonlarca cephane 'e mal pı nııştır. 17 ~la) L' 1954 tari· mctın çalı~ma programı bakkı.:t fı haiz olmasın 'e ü~ e'crı ara ın 
~ •ZUııı· netıce~e ulaşmak zemc atılmı tır. hınde yürür1ü~e ı:irecek anlaş· da izahat ,eren Zahidi, Dev et c!a ryıc,·cut anlaşmazlığa nihayet 
-~te k otaca&ıı.. Hindi tanın bir iliraıı güçlük ma eercğince ikı memleket va· ;:ıclirini. petrol mc .. ele-ıni hal yo \crsın. Bız bu nıak-atra mümkıin 

;~transına kahl.icak nıe)·dana gt.tırdı tanda tarı her defa ında üç 3) ' ık luyla armrmak ta.-,awuı un:la 

1 

elan bütün fedeklırlıklar:ı lkat-
~ .\ııkara ı:tk heyeti Paris. 22 (A. ~ .) - Hindisıaıt jkamet müddetini a-mamak ,ar olduğunu \C bu me.eleri halen l,1,.dık. fakat buna rağmen me· 
r 14n11fllld (A.A.) - Dışiş!eri Başbakanı Shri Nehru'nun, Cin th le. a)TICa vi7e almai:a lilzum t~tkıke girı tiğiııi. yakında Me;: ~elenin hala halled;Jememe,inta\ Ceııevre 1: bildirlldiıine aö. Hindindekı Fran ız b rl'ği kU\' olmaksnın. :ıadece pa aportları· lı,e bu ~'onuda bır rapor ,,ere· u:n hızı me~ııı tutmaktadırlar 
da 11\Utahh Ollferınsına ,;.atıia- vetlerine ıak\ ıye b:rlikleri ı!Ö· nı ibraz etmek st~.<ctb 'e "?.üt~- c·~ğini söylemiş ve demı.:ıtir 1'i: 1 '~iye~ıe, hala Yugoslavyay; 
,.1 t.ı ~e\'atta as heyetimiz aııaiı- türecek ta ıt uçaklarına Hın- ka~ılen Avu,turya .va ': Tü_rkı- , ~n alhıh bu me,,~: cyi ha!ledece. temı. ~tme~ 'c pre•ıijini aıalt· ı 
l:~ .\çıkaJın~ ~ü~esckkildır: Ce. distan üzer·ndcn geçi mü aa- ) e) e seyahat edebı·cceklerdır. ğım , :nak ı~·ın bır ,.e ıle ıe kil eııne· 
1'1ıır"trıt l<ir'b. ı~ı.Ieri Bhanlığı de.i 'eril mi) cceğin i bildirme-· Seç·ımler ncıice:ıınde ) enı nırc ) e de\'.ını etnıektcdır. \'ugosl:ıv. 
~ tddin v1 ı, heHt lıa5:.ıını, tilerine. !o'ran 'l koınıııanlığı Dört Türk subay 1 lbin te,ckkiıl etmesı üzer ı:c ya. $0\'\ Ct Hu~) anı•ı keıı<lis•ni 
b~le.ıe, l<o erı!n: Liı.bon Elçisi, için çöziılme-i çok giiç 'c çeı'n nün parlanıanıer l!0 ule riayett'll l trtı·iı iç•ıı arıcıt•l:i ga) ı etleri 

n. Ask ~:eneraı RU§tti Erde! bir nıe-e e daha orıııya çıkını. 
1 

'd Kabine i ile bırlıkte i:>tifa cınıi~ r,kanıete uğraıma.\'a mu,·acr.ıı. 
~u trı ınu . A t a a ~l zeVatt .a\'Jr, oluyor. VUS ra y o ıın 7.ahidı huglin nıl'dı.' hu'Zll· olıııusnır Yugo.,la\\ a ke>nclı .rıı 

ıliıe\ cen,!; .~a.kia he~·etimi7.e Türk ticaret heyeti ruııa, kendisıııi yeniden Ba~b:ı- tekrar ICClll ,çin yapıla,·ak r.;.ıy. 
&... ·eıkiıat e e ktisa1i İfbir ,

1 
ıırı. •••hain o\la•uı ''s"""ı.attd ı·r~s• • ·a· l:arılı~a tayin ed!'n bir Şahi kıı· retleri ö ıleme)t de bilece'ktır., 

tl•y"ltkte oı: n~zdinde \'az.İfe k 2 F d • \! A~c~lan~ 22 -:- Kore de ' 4 r.ırname ıle çıknıı tır, Zahidı'nın Bunu mutcakıo Aııkarada Tti• 
~-:~ il~ n ~ecmettin Tunç· m:::~ ~~~~a~ıın~\e eDe~a1 ler~ zıfelı furk Tu~a-~ ın~ men LJ~ :.'oıtcli-e takdım etıil!ı ~eni Kabi· k.~e Cumhurbackan Celal Ba ar 
~ 3 an 1:-ık ile Dısisleri Ba Bakanı Konrad Adenııuer'ın Tür subay, Pazar ~~nu \\ ~.111.~gtonc~~ ne e-kı,ındı>n farksızdır. Sadeı·e •• e yaptığı görü mclere te ;, 
".ııı en ~~'U daire ~ube müdür ki) e~ ı 2'.ll arct erinde goru ,ı e- ra~ılr.c3k A:'\ZA? i!Un~ t~r ere r ~şbakan. İçışlerı BakanlıJ(l•ıı cden ~lare,..aı Tno, ıki mr: ı!e· ı 

•Jcted. ·•t Benler de j~tirak rek ~apı ması kar:ır a lırı an !erı~dc ~a~r, bu un~~k e~~i <.',, deruhte etmı:;. \'e c'ki Id::-· keı ara ında mcvcı.t butun mc· 
ır. ugun \ cnı Zc anda· 3 , i! . • len Bakanı Gcııcr:ıl Cıhaı•bani- t·lclcr hıısu•unda aııla n'a . \" 1 Ct R,. _ _ , • . Türk - A!man ticari goru me e- 1 d A ı \ Ze ~ • " " 

tel llt\'re ~ar rinde Tilrkı)~i temsil edecek er ır. Y~tr: ~a ~c . ~nlı d: :')f' De~l!'l Bakanlığı yaziCesi \e· ·ıldığıııı belırtnı ş ,.e sunları 1 a 
lt-. ı •sker· (A.P.) _ isviç· 1 landa sefe ·uv' e erı, ı ın ı. • ılm ıır t . 
''O!'t ıer d'· d c.lan he)et, bugün mahallı aaı c ~i !!ibi 25 Xban 1915 te Çanak- • · • 'e e mışıır: 
tlt Ve lfind' ~n en itibaren 17,40 da Frankfurt°a ,.A ı' 0 mu kale'de Gelıbo'u'~a bır çıkarma Azerbaycan Adalet •Balkan ıttıfnkı _.\ııka.ra l'.ı~•ı 
~ 'l~ı ~~~;:s~~~;;~~ tur. 'l'ürkı)enin ~onn bii)ük el· )&pmışlardı. Pazar günü \\'c>l· Bakanı azledildi ç~~~e,·c:.ınde gı~·ısıl~ı u~· 11 1 • ı 
:-1.~~ Unı.t .. edecek kalbur " ... u·· ~·isi Suat Hayri Ürgüp il'nün rl- :ıngıon'da yapıl:ıcak törende ta· im lığının ma,ııkı bıı _tcm:ıd.sın 
.... l .. "'lef! 1 ...,,. yaset edeceği' he\'ctte. Dıs i 'eri rihı ol:ıy anılacaktır. Başlaı ında I.ondr:ı, 22 (~afrn) - Mo ko. cıen ba J.-a bıı: C\ ~egıld :- t· ı 

"ilJlı.~ roı k e ere tahsis edi- Bakanlığı Mi 'cllerara 1 fktı adi Alba,· Cemal '\ladenoğhı bulu· 'a radyosu Kazakı~ı1n zira:ıı ba ı. mık paktı ıılıfakııı:ı kntılaıı 
or..ı.~1" •t enarında kfiln lüks · k · k ı ı l"d'J ı···· · b1°ld1·111•e... ı k ı h ld ki '"' ıııt" ç tafın !~birliği sekreteri Haydar Gor •• nan 'fürk ,,ub:ı:-ları, Yc>ni Zelaıı. an n ıı az" ı c ı.:ıııı • .,. meme ·et crııı rıız o u • :ı~ı ~c 
lal'd niaıar a dikenli tel İktısat ve Ticnct Bakan'ığı mus <la Eski )luharipler Cemiyeti .edir. l::lıı r2d~o 'Iİİ•' de \zcrbc) c•be!er ve kal'şılaştıkları guçluk 
~iı.. ır. a11 1• 

1 tekmeğe başlam ış t ~ı · F ' k o z 1 d ı an aclalet bak:ınıııın ısındeıı a- 1 r e d ;.e le d b 1ii~ııı1 teı bo~ ~ kamyon dolusu e arı " unıs aı · ııınsoy, .ı. Reisi 'riiıngencral Sir IO\\ ar . • . t .• ' 10 r nııııı ne en t~ teıı: 
11ı.., •slterı .... bınj .a~Tılmıc:tı. Bu raat Bakan'ığı umum mudilr \'C'· Kıppcnberger ile hükumet tem· lındıgıııı. açıklamı-11. ı\!lata d~i'1rudaıı doğru~a gırcmı 
""il ~c Çekıt k " kili Xiyazi Okanay. Emlak \e silcilcrı tarafından Auckland0 da Amerıka'da geçen yıl ka- ycceklen ?u~u unda Turk ve 

lld Sök,.. ıc ı leri teli Ye· Kr d. B k üd.. · • !" Yu.,osla d e le a a ında tt(ı~l'ttte ;e
1
.e .. bastamışlardır. e ı an ·ası umum m uru karşılanmış ,.e subay'ar Ku u- I d 38 b . k ..•. 1d .. , ., ,. ı ar c rı r 

11,_ .ııı~i '· örıu barikatıerinin :Medeni Berk. Maliye Bakanlığın bündc ağırlanmı ... ıardır. Yarın Z~ ar . a ın ışı 0 ~ t:ım. bir anlayış ka~~c.dil.?'isı~r .... 
~ btt "Onıi.inist dan Kemal Sunta~. Toprak Mah ·ıırada 2'.ffaretç,l<'r şerefıne biı· .\ew \ ork, 22 (l\. .) - 1953 \ ugoslav devlet rt:ısı sozlerınc 
~ıırıa::~&U, ~~s !:f;.~~ sulleri Ofi inden Ce'a iıter. Na ~ uk bir • nıU amt·re terliplcne· yılı içinde Amerık:-da yol kaza· o~vamln ) akında Yunanisıana ya 
•.;·laı111a ... UUn ilıili İsviçre ma. rıa Bakanlığından Rıza Berk' e cektir. Kulüpte Türk ve \eni ı:rıııda ölenlerııı s~yı.sı üç yıl ı.-ac:ı,?ı e~ ahat .rasında. Anka 
~Ilı .. , raca 1 · Devlet Demin.ol'arından Şadan Zelanda'lı suba:;lar en samimı <ıe\·am eden kanlı Kore harbinde r&da m{ı·ah~de ettıklerlnın aynı 
lt\~n lroıotoV' ata Dı~i§lerı Yelkenci bu'unmaktadır. bır dostluk ha,·a.sı idndc mu a· \erilen ı:a~ıplardan fazladır. Fıl c..ı:.n .. ıenıa)ul \e fıkırlerle. kar-

t\'re b ~ .. tahsis edilen H t k b 0 l t• h t° il · h k 'k 1 1 t b'I 1 ğ k . ld 1' b 
1 .... }ll t•~u antı)·osündeki mali eye ısa ır s ırıı a ı m • habc etmiş' er , e Alba~ laaen· a ı ·a geçen ~ ı ya nız o omo ı ~ı aşara ına ·anı o u6 unu • e· 
İJe~~bıt.ıerin .. flndbl'~· dikenli tel is· tealnp Bonn'a müteveccihen ha· u!;lu. Gelıbolu çarphm:ı:.l'ıda ya. k~rında 38.000 kııi ölmü,ıür. lirtmıştır.~·-----·---
l'lı. u 'Ulfm 1 dir ç· reket etm!i!_ir. r .. lanan amca~ının ha:>ııtım An· " 

YE:\f \'EOEK SUHAYI .. \ R - 39 uncu döntmi bitiren '\'cdel.: Subay okulu memnlarına dip. 
loma töıeninden sonra. okul birinci j )a!'i kütüğıine çhi çakarken. Jla\3 \'ede!.: !\uhay okulu
nun ikinci dönemini mm·arfa~:yetıe bitiren 60 hau astevnıenine de füld~ehirde törenle 

diplomaları nrilmi~tir. 

• DÜ~\'.\ K,\Dl~LAR l 'EDERASl'O:\U B,\ŞKANI - )l illt>Utrarası Ünhrrslteli Kadınlar Fe-
ıl<:ras) nnu Başka~ı Bayı.ın S('houınnaar }'ransseu dün saat ıı; de istanbul Ünh er~itt'si Pro. 
fe~iirler Evindt> hlanbu ı Üniver,ilesj Kad ınlar DernP-ği ü}eleri ' e diitr alakalılara milletltr. 
ııra~ı f!'ılera') onun çalısmalan hakkında geniş maliımat \f'rmi tir. ---... - -

"1111 t nıı du s er • ın 7'·k askerlerinin na~ıı kurtardık o \(. ., e . 'tt_, n l.aı• YUneı, onlar da ev etrafındaki barikatler tamam ~ o \Ş • 
!ııa11 1nda\ı b t~hsis edilen evin lanmış \'e gazcteriler bu l:lizel i:mnı anlaımı,tır. Türk subay. \ 

ııcı.. , ..... arıkatıerin kaldın! \"ill&~-ı bir temerküz kampına ben Jarı ~arııık,i m~sameredc~ sonra lleır'- .. , 
-•r •tınıoı .... nr. Bu .. ımı,ı.roı. w 0m0

•
100 

• "dco•ktor•"· ıpv 21/l\i\Jl8~ 1 

•• 1'USASLILAR - T•litt"~ 

~1İiTiii1L1AR 0 ~~~~~_ro@~ 1atn \sabe~ · . ~ATO Karargahında I · 
geçirmek üzere Türkiyeye gelen Yunanlı iiğrt ndıer 

·•rt ~ ~ · ·ınfilak oldu 
'l't~ANIUL prı ıö:.termek zorundadır. pılmı~ olursa bizdeki tahmin. 
ıt~ ~ !Biz, seçime böyle bir anlayı~la lcrin ne kadar babctıi ola-
~~~ .ıınyoruz. Dış politikamızın cağını kolayca ke:.tircbilirsi-
'., -.a"'"U kudreti yaratacağımız jç poli· niz.• 
~ ~ tika düzenine baaııdır. Vere• AKCAM 
~. ~~ "lldık 1. ...... -"t 'I 
••• :~"'-~~ - •· cetimiz kararın sorumluluğu· .._ 
~· '1-a~'!.'!!!ı: k::;:nkar~ nu da bununla ölçebilıriz biu ~IODER~ OTELLERbıizi~ 
~LhlJt.ı..-~ putllerill CUMHURiYET HALİ 
~ ---~ I Öriif birllli Akşam, Dillatıer ~iitununda 
~ ~lenen llÖılere SEÇD ILER HAKKl~'DA )myor: 
">iıı!. farkla il kaçnuyacak B. Felek yazı)or: «Bu satırların muharriri 

, t:'fllt •e .~ bulwıchılwuı ıS""imlerı herkes kendine vaktivle Kırkpınar ~üreşleri-
hı....-ç hti+ıı.:"YOr ki: ~.. ne da;,·et edilmicti. Otelde '·er ·ı.'""'11 --. tartı ıöre hesaplıyor, neticeyi bu ~· J 

~~C:..•erızıa &malarında besaplara ı:öre bekliyor. Doğ. ayrııma:.ı ıçln ,·ali) e telgraf 
~ı...~~ 1 Ye ve petrol rusunu söylemek !Azım ::clir· çekti ve Kırkpınar te~kilatının 
~~ dllo. er •Yll'mı.şıMır. i k. ba~kanı sıfati,·lc, o zamanki ·.·11... ..,u...-n- se si•·as programları "e a ·ı- ~ " llt .... de ~Ul'en başka " \alı otelde .ver avırttı. :\luhar-b..... nı Vafdır y deleri ayrı partılcre bu prog- " 
,;_v:nııılthn 'I'iir\:: unanistan' ramlar ve aki<ieler dolayısiy- rir ~atağı ya~ içinde bulunca, 
~ ~ lllçle !erin durumu le bağlı olan \•atandaslıırın otelci onu temin etti: u- Ze~· 
)!t, t l&ıua ltnektedir. Kıb· ayn ayn riimreler tcskil et· tınyağıdu·, üzülmeyin. Bu ) a. 
hu~t baık:lrcı kalama- memi& oiu~u bizde seçim ne- takta dü.n zece pehlivan )at-
bıa ~ •lllııılutu ızuı büyük ticelerini - hatalı da olsa - tı da .. » 
11~ kazlı l'llıllnden tahmine imkan bırakmamak- Halen de, en modem sa~ ı. s.h.:.= e.ı ~~ pro- tadır. lan \•ilflyet otellerimizde bas-
oqlttı :-..ya, İlk ,,er a- Herkes temennisini uhmın kalannın vatlığı çarc;aflar, yor 
~ b "r · önce iste. · "anlar kuİıanıtı,·or. Banka di· t...·. lr ı.:.._ lllillet dlvalarır.ı haline getiriyor. Ve dıs ı:öru· ., , 
~-~Ula savunacak vı:- nüŞe bakıyor. iç hesapları dü- rektöründen Amerikan suba· 
&~ ı. ... ~ilnıesld ir Mem şünilyor. Ve kendine gore bır ~ ına. titiz bayandan aııabi ı:a· 
:... ~ ~ iradesını p lirüz· §eyler umuyor. zetcd~ e kadar herkese bu ne. 
~tıı..~~ttlren bir kudret Türklye'de halkın nıe~ lini vi ) ataklar \'eriliyor. İtirazla. 
~ \f!~-•onra, iller da- iskandil edecek bir teşkilat )Ok bahşişle temizi ::et irilen çar· 

..:!!-bııı-. &C 1~ )'Otuna tur. Avrupa Ve Amerika'da şaflar da yatakları ortmiyecek 
::~ &C • kadar kısadır. s·. j'Ü2'. şilte-

tllıııı,._ ltlill..+ı 1.ll..n Ga!lup ve emsali büyük mu- lere sürülüyor. l stanbulda da 
a.. ~ " •"' • .., ""Yllk karar ess• ... ler bu tahminleri yapar "" d ·-ta....ı.. .....,... durum çoğu ~erde başka tur-
ı...... :-ellldir ..,,.en hazırlı1'· lar. Onlar bile hatA e<liyorlar. 
~°btltr ,:__\'ıltar, b ir cok Başkan Truman'ın son seçi· Iu dcfiL 
lll-~'- tl\tiJt '«'Qtıdtnnı&tır. P ar m.inde kendisinin intihabı kay Bursa hamamlarında scıo· 
~~ o!~i daha fYl ta· bedeceğini o meşhur Gallup fana sarılı havlu verildiği gi· 
~~ "lr"lll\lı sözlerden müessesesi söylemişti; fakat bi, bele<liyelerimiı, hiç değil· >;: ~. '"1t. Onun jejn adam seçimi kazandı. Ameri• se arzu edenlere standart ev-
\er~ •allamak iste: ika ıfbl her şeyi belli olan bir salta çarşaflar, havlular sat· 

ıti t•lltlllat 99 l>a· memlekette böyle bir bati ya· Jasa mümktın değil mi!• 

J 

jKRAMİYELİ GRUP MEVDUATI 
HESAl!LARI 

Her . 100 kişide: 

e Bır-kitiye yatırdığı pa~ı~J2 .MiSLİ 
e Bir kişiy~ ~atı rdığ~~l<~dar' 

PARA iKRAMiYESi 
# • • ........ 

e 20 ~şiye_.Tutıtelit_ıı_ıt,ll].~!!.!).e~~veLer~~az.an~ırır 

.Aynı umanda b11 jaNpla:spo:ooo._~lrelık 
.,ttr~kefidelerimlze dt ı,tı,.11_.ederalnlr.' 

Hıısusl i\l ubablrlmlıdPn 

İzmir; 22 - Birinci Kordon
daki yeni NATO karargAhının 
tamırhane kı mında bu ubah 
yağ v::ri lcr,i tchimlenirken infi
lak olmu~. bir j~i ağır şekilde 
yııralanmıştır. Htıdtsc, karargah
ta olduğu gibı kararglb c!\'arııı· 
da da heyecan yaratmıştır. Her
hangi ağır bir hasar olmnmı§tır. 

Teknik Okul 
Açıldı 
Telmik Üniversiteye bağlı Tek 

nik Okul diin saat 10 da yapı. 
lan bır törenı müteakip öğreti· 
me başlamıştır. Törene İstiklal 
)larşıyle başlanmış, Rektör Prof. 
Ahmet Özel, Okul Mildürll Pror. 
Bedri Karafakıoğlu, İ.T.Ü.T, Bir 
!iği adına Aytuk Çelenk ve ye· 
ni öğrencilerden Alim Aydın'ın 
) aptıkları konuşmalardan sonr J 

Prof. Ahmet Özel ilk matema
tik dersini \'ermiştir. 

Mersin limanı 
Anlaşması 

Anad olu Af&ft"1 
Ankara. 22 - 2.4.1954 gilnU 

ihale protokolü imza edilmiş 
bulunan Mersin limanının esas 
mukavelesi. Bayındırlık Bakan
lığı ile mUteahhit firma tara· 
fından bugün öğleden e\"Vel 
Bayındırlık Bakanlıtında imza 
olunmuştur. 

AMİltAL ALTISCAS - Birleşik Amerikada tetkiklerde ba
Junan Türk Deniz: Kuvvetleri Komutanı Amiral Sadık Alhncaa 
(ortada) Amiral E· H. \ 'on Helmburh'la bir!ikte t Adil edilmelP 

te olu Gür denlzaltwnı ıörmele ıidcrlerkea 



OTOnü 11,ERLİYEl\111 OR - Solda: gazeteciler manc\Ta bölge sine gbturen o tobüs, buz tut mu} 
da r l oııarda ilerli)emcz hale geli) or - :,agda: Gazeteciler oto bu tı or ada bırakarak ilerde ki 

bir çirtliğc doğru l üıiinıeğe ba5lıyorlar. 

o ordusunu 
vra arında .•. 

B \ 1:1.- K u: \ RG \Jll _ Solcla: çiflllk sah ihi • c oğlu karları tcmizliye reli. ga~eteriler~ .)·ol ~C!" 
\Orlar - Sasda: :!'\ato'nun da\ elli i olarak ·on t.ç'c giden gazeteciler Basın Burosu halınc getın · 

ıen çiftlik binasınıo oounılc. 

VA T AN 
~------------------OW'O(.-------------------------------------------~--

f EGE'DEN iNTiBALAR 

ar • te 
e 

EMtAI< 
ORTı\KÖY'DE - 467 l\12 uıe
r:nde hAlen ttitün depo u satı
lıktır. Tel: 22087 

DE\'RE:'\ S.\TILIK - Telefonlu, 
mobi'yalı yaz.ıhane. SırkecJ Ada
han No. 22. 

KİR.\l.IK - Bebek, Eskı Sant
ralın bıtiş ğinrte konfOTlu iiçer 
odalı ki <laırc. . 

e ı daın 
..... 

agası .. 
SADUN TANJU 

~ 
İ:\"TIB.\11 Ç.\:IJ.\ŞIR Fi\BRi
Kı\S I - Çamaşırlarınızı yıkar 
ütü'er. Adresinize getirir. 

Feriköy 81268. 

TERCÜ ;\rn - İngilizceden. Al
mancadan Türk~c~ e. mür:ıcaat: 
ELEKTROCİN Harbiye Tel. 
87735. 

SA Ti LIK 'l' \KSİ l'TOMOCII. 
- 948 modeli ıyı k ı'lar.ılm'S 
P o)mUl taksi otomolılıi Slih· 

lıktır .Ş şli Garajındct görıilel:ı -
lir Adres: ı:;fşLi Op;!:-:ı ör Haıf 
Bey sokak No. 10/2. 

AR:HO~İK. .\KORDİO:\ 
Gramofon alınır. sat lır. g·f!cl 
Radyo E\ ı. Galata Yuks('kkal
dırıın 25. 

22 ASiSTAN ALINACAK 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Dekanlığından 
Fakiiltemlz kürsülerinden: Bitki Ycliştlrınc \'C ls'ahına 2. 

~~ndlistrl Bitkilerine 2, Bağ - Bahçeye ı. 1\le~ \'a \'etistirmc \·e 
Islahına 1. Zirai Ekonomi ve fslctmecllıği ı. Toprak Bil~isinc 
2. Bitki Bes'emeye 2, Resin MaddelE'rl ve Hay\•an Reslemeye 2. 

İhti:n:ır Sanat:arına 2, Kültür Tekniğe l. Zirai Kuvvet Makina· 
'arına 2, Lif Tekno'oiisi \e 1\öy San:ıtıarına ı. Bitki Korumaya 
1, Zir:ıt Kimya\'a 1, asistan alınacaktır İstek'ill'rin: 

1 - Memurin kanununun 4 üncii maddesinin a. b, c, h. v, 
Z fıkra'arında yazılı sartlarla blr'iklc (Ankara Ünİ\•E'fsilesi Sis. 
tan'ık Yönetmeliği) nln 4 tincü maddesinin :ı. b, c, d. fıkral:ırın
dıı yazılı ~artları da lıııiz olmaları: 

2 - Müracaatların Dckııntığımıza hitaben vazacak'arı di'ek
"elcrine birinci maddede yazıl ı sart \'e niteliklerJ haiz bulun
duklarını gösteren be'ge eri ekliyerek dl'ekçclerinde sınavına 
drecckleri ) ab:ıncı dl'i de açıklamaları: 

3 - Yabancı dil sınav arı Fr:ınsııca. A •manca, \'e f nııilizre 
'<'l11arından 26 Nisan 1954 Pazartesi glinü saat 10 dıı \e Yönet· 
rncılil!in 4 ürıcli maddt>si nin b fıkrasına göre de Ktirsli bl'l!i eri 
lıakkında umumi mahiyetteki sına\·ın da ayni ~ün saat 15 de 
vapı'acağı: 

Müraraat':ırın 22 • 'isan 1954 Per~embe gUnü saat 12 ye 
'tadar kabul o•unacağı ve fazla bilgi almak üzere Dekanlığımız 
lllirosuna müracaat edl'mesi illin olunur c3887) 

fatih ilçesi Seçim Kurulu Baskantifinaa~ 
Kurulca tesb 't edilen 295 sandık başkanlarının seçim 

malzemesınl al mak ilzere 24.4.954 Cıımarte~ı giinfi saat O oa n 
17 ye kadar malzcmelerıni almak lizCTc Faııh Seçım Kuruluna 
muracaatıan ilan olunur. (5074) 

1 

K fer 

Radyo yerini tutan 

telefonlar 

-68-

1 lıkları 

TiYATROLAR 

------1 

~· * MELEK: 'I'tl: 40868 - \' f * SARAY' Tel: 41656 - ~ 
Pençesinde. ~ * SUMER: Trl: ~1 - O , * sr.uiıt ·riY \1 COı>U llR.\ lll KlS- Pah~e. -~ 

MI - Pazarte•l'den bıı~ka h~r ı;ece * ŞAN• Tel: 66i92 - 'f;()t'iY 
21 de, Paur maı ne 15!l:l ela SOK \h· 
T\ • Yazan: Elmcr Rlce. TOrtçeı.t Çarpı.şıyor. ô! 
Aaucıe Zcybcko ıu - Tel: 42157. * TAKSİM: Tel: 43101 -/ 

Saati. * ŞEllİI: Ti\'ATR.OSU 1\0lll::Uİ * YILDIZ: Tel: 42847 - ı:: 
K I S~IJ - Salı'<tan baf1':a ller ıı;ece 
21 de, Par.ar ı;Undüz 15.30 dıı !ili.- Dattkasl. l 
LEK ll~Nll.\11!'1 KISKA:S ÇLJ(;l • Yll· ISTA!l."BUL cilfEf . p~ 
zan: Louıs Vemcuıı. TUrkcesı: Bur· * ALE.\IDAR' T•l 23683 - pel?' 
han Felek • Tel: 40403. * AZAK: Tel: 23.5542 - , * ı;1:ıım Tİ\' nnosu r.:nbıö~O EJderı. 1(J 
BOLı..':ul - Perşembe, Cumartesi * BULVAR - Toto Kad1%1 /; ,1 

ve Paı:ar roııt 21 ele, ayrıca Pazar KoleJlllcr Revüsü. ~ı' 
Anadolu ~ laıı 51 15.30 ela \' \ ~I 1 KIZ - Yazan: Jacqu- * ÇEMBERLİTAŞ: Tel ' __ ,,.rl• ıJl-

, ,.) ana, 22 - Vıyana telefon es Devaı. Türıtçe : tıısan Boran. Kanlı Yıırıf - Bahar Yıld- ş,tl • 
şebekesi dün) anın en çeşitli iş * GII.'>ÇLiK TiYATROSU - no- * MARMARA: Tel: 23860 - r' f' 
gören mükaleme vasıtasıdır .• \. \ 'ER \ oı,u - Korurdl 3 ııcrde - Ya· * MİLLİ: Tel: 22962 - ~ .. ııı • 

t Ul ı:an: A A. r-.ıııne - Ttırkcuı: M. Bu· h'•enln Romanı • canava~~-" !' 
\US urya aş•ırma umum mu- rıan • 5.ıhnı>~e r.o t\ll: Avni oıııı ıı. * yru-1 Tel: 2.5S9l - ......... 
düru Anton lI)rOS şebeken·n Salı. Çar ambll ııuare 20.ıo: Ça:;am- rıf • Bahar Yıldızları. ..ı 
daha da geni~letı!ecrğini bil- ba ı:natlne llS 30 • Eminönü OCrencl KADIKÖ~ ctnsTJ ....J!V'. 
dırm('kted r, Telefonun cahıslar Loıtııllnde. OP""j:ı' 

" 1U ~13 ı;ı K C * HALE. Tel: 60112 - cıs arasında konuşmayı temin e- * UA • 1 < u :A " • Oece- Kralının son zaterı - öıııı:ıı ,,
1 ıerı ıao.t 21 de. Cuml\rtcsı. Pazar ~· 

den başka spor haberler • nıı-
1 

mattne ı:ı te clL:ALJ KARAKoı.u lcştlk. ı,ı1 
kıl \as1rnlan tar fes'. hava ra Tcı: 43134 * OPERA: Tel: ~ı - 0

" ~ 
ponı ve daha çeşitli sual' ere * n:!,l;J SES orEnı.ri - Tel: ra • Ne Slhlrellr, :Ne gcraıı:ıe.,, _,,. 
cevap ~erebilecek şekilde a) 31' 493G9: ( SKUDAR \ ı.ıııERK~ - * SCRE\"YA: Tel: 60632 ııı•c<' 
1 d.. .. 1 Opeıet 8 perde - Her gece 2ı de. ı:e tk Krallçest - Bonzoı:ı\lll ( 
anması uşunu muş 'e net cc Car 3mba cumarte&J ve Pazar ma- ı:ırı ••tt ~ 

bilttin Viyanalılann takdirıni tine ıs t~. * YURT: Tel: 60~4 - Ç» 

kazanmı tır. * K UÇl ı~ S!\ll:SE - Carşamb - rulmuf. 
Haberler sen ısının ha'ka <t;ın başka her ece saat tam 21 c:ıe. * SUNAR· Fed:ıllcr Kaltsl· 

faydalı olduğunu gören Hyros, &ı.ı, Cum. talebe matınr ı ve Pıı· · ~ 
.... • 'lC sa t tam 17 de el:-; n ı r *** . o "" fi' 

zamanla telefonla eğlence \ e ,. rt • rıyrs 3 11 rde _ 'il :an: Fre- * sc u . ı nuz nC\·Os teJlo ı'. 
kiiltür pro"ramlan ihdas cı- d rııı: Knotı - Oevıren: Tevtıı: Sadul· akşam nuııre 11.30 e111, Pııfs cı• f / 
ıni~t r Programa çocuk'ar ıçın lah - Teı: 40276. ıı. Perşembe, eu~ saat~ ı 
masallar, ev kadınları içın ye- I 1 1 zıı tıı tısıt mauneıerı • 

1 
matine. mek tal'ifeleı". bilıneceler, po- S NEMALAR ,..-_.. _____ _. 

piiler ve klA.ik müzik i'a\•e e- ---------- 1 ÇAYLAR I' 
di'ın·~tır. Ru!?lİn Viyannlılar i- ı t • " o l t "Tl .. ı .o.,L cı ~. _ tSI·~ 

çin telefon cliğer m('m]cketler- * ALKAZAR Tel: 42562 _ HolJ· * M.T T ll. Hukuk perıı eıı•l,:ıl' 
deki radyo 'e tele\ il) on yerını woocı B tırelerı rı takır arl:ııdaşlara tıırı.P9ıııcı• ~ 
tutmaktadır. * AR Te. 44334 - Jlarp ve Atı:. lltere 24 Ntron ısı54 tıırlll ~·'/ * ATLAS. Tel: 40~ - Cu .. uıar vanaarn:r uıonıarında bir 

Hollanda'da sesimler Sava 1 mata ı.:arar Termı,ur. 

ıarı. Am~terdam. 22 (.\P) - fi 
genel meclisleri seçimlerinde 
komilnlstler biıylık kayıplara 
uğramışlar ve ıki esas hUkfı -
met partisi l'e sosyal stler ve 
k:ııolıkler daha kuvvetli bır 

* El.HAMRA - Kııldırım Youna- 1 
* fNCi: Tel. 84~95 Beklenen 

Şarkı. ------------- • ~ * LALE. Tel: .\3595 Hıırı> ve * Alemdar iıtoıruıu OJ>tl~ef1 
A k. Illrllğt 24 Nisan 1954 cu111~ı1 * Ltl'KS· Tel: 4!>380 - Klmon S:ır- nu taat ı5 tc iıtanbul ı:ıı~ 
ıo !ıtanbııl ela - :ancıeralla (KUi Kc-1 kon!erana taıonunda bit 

duruma ul:ıcmışlardır. dlıl). · ıert•rıl~m~tlr. 

PATLIYA OMBA ... 
Kıymetli film ve ses yıldızı 

ZEKi UREN'iıt . 
AT s Sinemasında konser vereceği haber:. 

1tııdıJJ 
Tıirkiye'nın her tarafıncla 'e bılhass:ı $ehrlmizdc bıiyiik bir alaka ve se>lnçle 

rnıştır. Yer a) ırtmak, davetiye ve her türlu izııhat için 

Miiraraat: RASIS REKI,Allı ntinosu -1\lis s. ~o. 16 Be.> oğlu - Te l: 49j5o 



, 

1 

,:\Jilletıerara ı Ordıı fu tb(ll rnJ..ıml:ırı turııu\ a!--ı miina~rbcti) le 
&.. .Briiksel'de 'l' ıi rki}e ile Uclı;i ka arasında )a!Hları macta Belçika 

.kalecisi bir Tiirk hücumunu önl crkı-n . (Belçikıı, maçı 5 - ı 
kazanııw.:tır. ~ 

lran'lı sporcular 
yakında gelecek 

Ankara 22 (A.A.) - Ankara 
Demirspor ku'ubünün davet
lisi oıarak İranın Tac kulübii 
futbol \'e trureş takınılan ıkt 
karşılaşma yapmak uzere An
kara'~ a ıekcektir Haziranın 
Hk hafta~ında ;ı. ap

0

ılacak o1an 

Kapalı salonun teme li 

yarın atılıyor 
Ankara 22 (A.A.) - Anl.z

ra'da inşasına k::rar Hrılen 
5 000 kişılik kapalı spor S'l!O
nunun temeli, yarın saat 11 de 
merasimle atılacab."'tır. 

İng iltere • lskoçya lig 

muhte litleri karşılaşıyor 
Londra 22 (T.H.A.) - G"

lecek hafta bugün Staınford 
~rldgc stadında ingıltere ve 
Iskoçya lig muhte'itleri ara
sında ;ı. apılacak olan temsili 
!utqol karşılaşmasında İngiti;: 
takımı şu teruple çıkacaktır: 

Merrick (Birmınghanı) -
Bali (Bolton), Willemse (Chel 
sea) - Wright (Woh'e.s - Kap 
tan), üwcn (Luton), Bel (Bo
ıon) - Harrıs (Pertsmouth), 
Scwel (Shef. Wcdncsday), Jeı 
zard (Fulham), Haines (Chel
sea), l\Iullcn (Wolves). 

Bu takımda İskoçya'yı mağ
lup eden son kadrodan yal 
nız. üç o~uncu (Mcrrick. Wng
ht \e ~lullen) bulunmaktadır. 

bu karşı:aşmaiar aynı günde 
olacakllr. 

İranlı .sporcuların içinde bir 
çok milli elemanlar bulunmak
ta ve bilhassa ~ureş takımı İ
ran mil:i takımını teşkil et
mektedir. 

Fransa Greko • Romen 

güreş şampiyonası 

Paris 22 (T.H.A.) - Lyon 
şehrınde Fransa Greko - Ro
men güreş §ampiyonasınd:ı 172 
güreş yapı'mıl} Ye neticede 
Fransa şaıupiy onluğunu ııu gü
ı-eşçıler kazanmışlardır: 

52 kilo: E. F:ıure. Si J;:lo: 
:i\I. Faure, 62 kilo: 2\lerle, 67 
kilo: Verdaine, 73 kıla: Che.::
neau, 79 kıla: :.\Ionier, .si l:i!o: 

1 
Ch. Renaud, ağır: Aurıne. 

Dünyanın en ge nç 

Maraton'cusu 

Johannesburg 22 (T.ll .\ ) -
Cenubı Afrika ::teltizm ~ampi. 
yonasının ilk :ün kar~ılaşın1-
ıarı esnasında ~"ıpılan mJrator. 
yarışını 21 yaşında J:ıC'l:ie 
)feckler adında bir atlet 2 sa
:ıt 35 dakika 25 sanive l 10 da 
kazanmışlıf. Jackıe :.\[eckler 
dünyanın en =enç mataroncu
:;udur. 

VATAN 

F!Kf/l YE SİkAYETtERI . .. . 

Dinleyen ve derleyen : AHMET RErlK NOY AN 

İstanbulun imar planı 
İstanbul Birinci Ticaret Lisesi nındayız.) denilıyor. 

son sınıf ta ebeleri bıze gönder- Tuhafiyecilerin mektupta bah 
dikleri mektupla ~elır.'Tliıin hm settık eri hususattan haklı o'duk 
r ı hakkında bır p:.an ~ arııHığ·nı 'arı noktalar vardır. Filhakika 
\·e bu p an'n ımıiktr .ncktc'Jin eczane erin hemen kaffesi bu· 
hu:unduğu semtin bir küıttır glin bir ıtriyat Ye tuhafiye ma
park ı haline ge':ri ccPğıni ı-ile- ~aıa,;ı halini almıştır. Bunların 
rek se\indik"erini t.illlirdikten satışına mü~aade edi.diğine gö
sonra sun:an yazı;·c.rı=ıı·. (fakat re artık umumileşmi-, reçcte~iz. 
e~e['e görüyoruz ki bu im:ır ıı'iı Yerilen bas ve dis ağrılarına ait 
nının kıymeti mu\·ak':..ıt oldu. Za mfütahzar ı'açlıırın da ecz.ane'e
n~.an'a bi: takım ~aJı,,•~rın vrya 1 rin uzak bu'undukları veya hiç 
zumrelerın menr::a~. ıçııı bu olmadıkları mahal'ercle h:ıkkali
plan•arın boıu'd•ı~~ınn glirü~·o- ye'"' tuhafiye mağaza:arır.da sa 
ruz. Birinci Ticaret Lisesi, Ytik- tı ma'arına ilın vcrılmcsi zaru
~ck Ticaret \'e Ekoaor:ıi (lku'u, ridir 
Sullanahmet Sanat E:ı~titüsıl U- Durumun ince'cnerek bu işin 
zerlerine in~aat yapılma'arı re~- yeniden düzen:cnmesiııi Sağlık 

Vekaletinden rica ederiz. 
Çankırı'nın Korgun köyü 

mıntakasında bir nahiye-

ye ihtiyaç vardır 

men ya~ak bölgede ya'li !rn ktil
tUr park dahilinde buiunmakta
dır Hatta bunun içındir ki Bi
rınci 'T'iC'art't Lbc;;inin ~eni~lc
lilınesi düşünü'diiğü iıl!d ~ bu 
zaruret yüzünden ;ppılmı~ ordu 
re bu hal kar~ısında biz de mcnı 
nıın oluyorduk. Fakat ~imdi bu Çankırı vıJayetinin l\Ierkez ka 
,·asağın bir takım men faaller i· zasının 145 köyü \ardır. Bun. 
çin bozu'du~unu göruyoruz. Li- !ardan 45 köylü Yapraklı, H 
,emizin sağ tarafı nda bulunan ar k;iyü Ru:neli , e 18 köylü Kızıl
iiada bir şahıs inşaata girişmis- ırmak nahiye:eri evvelce kurul
tir. B ununla hem en büyük bir mustur. :.\1erkez nahiye.sinin ye~
din Ye san'at abide:erimizdcn mişe yakın kö) ü mevcuttur. Sa
Sultanahmct camıinin arka man hası geni~ ve nüfusu fazla olan 
ıarası kapanıyor, hem de mek· bu köylerin her hu~uslany'e 
tebimizin önii kapanıyor ,.e aynı dvğnıdan doğruya vılayetin alfı
zaınanda Kii'tür park te:ebbibü kası ıcap etınektedıı-. Bund1ki 
bir hayal haline getirilhor. Mı>m müşkulatı naz.arı dıkkate alan 
leket gençiiği şehrin t:ırıhi kıy- ,.e halkın arzusuna rn ıhtivacına 
meti bakımından 'eril mi;; olan dayanan \'ilayet lJmumi 

0

:'.\Iec'i
memleket !:apındaki bır kararın .si, Çankırı~a liç buçuk saat me
höy!e husu~ı ınenfaatıe;·l':! boz.ııl safede ve iki binden fazla nü
dıığunu her gün bir ınisatıy'c fusu bulunması hasebiy:e bu ke. 
görür~e başındaki i<lareei'cre 1 re be etliye tcşkı'atı yapı'an 
~·c idare taı zına mıı.ıl itımac e· ( i~orgun) ka-abası•ıda bır nahiye 
der bunu takdir'erinize bır:ıkı- kurulmasını ve etrafındaki on 
yoruzl. iiçü merkeze ''e lıirbi Kur~unlu 

Bu genç!er 5ikayet!erlndc çok kazasına ait on do.t köyUn bu
haklıdır:ar. İstanbulun seneler- raya bağ:anmannı kararlastır
denberi halled il memiş bir imar nı:ştır. Korgun ka~abasıyle be· 
p'anı davası vardır. ı<evfi arz.u- raher nüfusu (10,130) o:aeak bu 
!ar ve menfaat'er yüz:inde11 bu nahiyenin teşkili ~erek halkın 
l.'<in altüst edilmiş. ııeııcc<le bu- iş:erinin ye gerek köylerin kal
-;:ünkü acıklı ve çirkin ,·aı:iyetıer kınnıalarının daha v:ıkından va
badis olmuştur. Bunu.1 ~ıkınt.· pılmasına amil o'a~a{!ı cih~tle 
sını şimdikiler'e berab~r -onr:ı- çok isabet'.idir. Herke;i memnun 
ki nesil er de çekecekler \'C her bırakan bu dileğin yerine geti
ha'de kcndi'erindc fena iııtıba· r.lcrek Korgun nahı;,e.siniıı bir 
tar hasıl olacaktır. Zar.1"!n nere- an e\'\'e kuru:masıııı Dahi:iye 
~inden dönu'ursc kar o'acağı dil Vekfı'etınden ric::ı ederiz.. 
-ünii erek ıs'ahı cilıetınc g,cıc-
C'ek Ye p'l\nı her tür ii engellere Sigaralarımızdan neler 
kar-ı sıkı bir surette tatbik C) li
) CCek bir m.ık:ımı şelıır halkı 
~ıirml'k bli) Ol', 

Tuhafiyecilerin Sağlık 

Vekôletinde n dilekle ri 

çıkıyor 

Tiir oku) ucum uzun al,lığı bi· 
r.ncı neH si~aranın kinden k, -
dınlara mahsus ba~ tııkıı,ı ç ıK
mı~lu:. )'.jnc sigaralardan ç ~an 

Gazetemize gc>'e rı bir mektup hır çok kıl \C çl>plerc l'ı!er \" 
ta (Bakkallarda i'aç satılnııya- 1 nıidelerını alı~tırmış olan 'at .. . 1 

cağını .g~zetelerde oku~uk. hay-ı claş arın bu clenı_ir nıa~ıılara alı~ 
ret'er ıçınde ka'dık. Btıyle h:ık- tırınalanna imkan ~oktur. Ala
sız \"e yer<iı bir kararın her ta- kalıların bıı gibi şeylere mey<l. n 
rafla tepki yaratacağı tabiidır. bıraktırınıyacaklarını zanncd,yo. 

1 Çünkil: 1 - Ba,ı ağrıyan bır ruz. 

1 
\·atandaşın faraza ak~amın geç ----------
saat'erinde, bahusus kışın bir 
gırıpın ve~·a aspirin almak ıçm 
oturdu~u yerden bir hayli uzak
la bulunan eczaneye koşması 
bilmem ne dere('eye kadar isa
betli bir harekettir. 

2 - Sağlık Bakanlığın ın h u 
şekil icraatını bir an iı;in haklı 
bulsak bu ha de bizim de Sağ. 
lık Bakan'ığından bir ısteğimiz. 
hem de haklı bir isteğimiz. v.1r. 
Biı:lere çoluk çocuğumuzun na
fakalarını temin eden baş:ıca 
satış ma11arımııdan di- macun
ları. diş fırçaları. çocuk ve gü
z.ellik pudraları, güz.ellik krem· 
ie:-i. rujlar, sıhhi mı:.hteli{ sabun 
iar. ıra~ makine ye t ıç::ıkları . t raş 
fırçaları. ko'onya ve ei.an:.'ar \'e 
daha bircok bunlara benzer mad 
delerin de eczanelerde ~atı'ma
mas111ı temin etmek. Sayın ecza
ne sahipleri na:>ıl geçim:erini 
dü,ünü) or'arsa bizler de bu 
menı:eketin ' :ıtandaşları o:arak 

4Jcı•tırc\N iKRAMiYELERİ 
.1Kişiye1000 Altın 
• Ayrıca. 1-70 Altın 
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JçocuK HAFTASI:' 

ÇOCUKveH~ AT 
pırı! pırı', cici bici çocuk a-

raba'arını sürüyerek Bey 
o~lu kaldırımlarında, işlek cad 
de'erde piyasa eden:er o kadar 
çoğaldı ki bu yüzden hazan 
kaldırımıarda bi'e emniyetle 
yürünemiyor: İ nsanın bacak
J:ınna mini mini tekerlek!er 
çarpı çarpıveriyor. bu seyyaç 
be~ik:erclen birinin icine dll
~!irnrecek gibi o uyorsıınuz. 

Sayfiye !erde, kırlarda, park
larda, tenha ve rahat sokak'ar· 
da kullanılsın dıye icat edilen 
bu ·Tekerlekli kucak ar• birer 
çalım \'asılası o masa gerek: .. 

Toz'u, kalabalık veya boı.uk 
sokaklarda. küçük ar~baları i · 
çinde itek:enen ya\TU, ana ku
cağının hasretini kim bilir na
sıl çekmektedir. 

ÇOCUK YE TAŞIT 

- Hanım, bıı c;ocuk hangi 
beş yaşında? İki beş:ik var ma 
11al'ah!. 

Tramvay yolcularında kıs kıs 
gü'üşmeler ... 

- Vallahi beşinde! ... Aaaa .. . 
Sona yaşımla. başımla ra!an 
mı söyliyeceğım? 

Biletçi asıldı bir kere: 

Yazan: .. 
E. Naci GOKSEN 

t 

•• Yer'er numara'ı olduğu içın 
de kucağımda oturtmağa mec
burum! 

Bizim tanıdık, çekışmenın 
bır fay-da Yerınediğıni görerek 
çocuğa da bir bilet :ılıp içeri 
:;:ırdı ve ho'dc yanıma gc'crek 
dert ) andı· 

- Çocuk'u mısafirimız.i bir 
sinema) a götüre im, dedik. bu
rası bu gece kapısını ça'dığı
mız uçüneii sinema! ... Diğer
lerınden de aynı cevabı a!dık: 
Ya :> asak, ya bi et! ... 

•- Birader, hem kel, hem 
de fodulsun' ·" 

Diyemedim . Neuıketsiz'ik 
o'urdu... Sadece gü'iim,edını. 

Bizim tanıdık \e arkasında 
çocuk:arının c'inrlen tııtnrn~ 
o an ana - baba arzuları na e
rişmiş ınsanlar gibi hayli ra
hat, 5alona doğru seğirtti er .. 

{OCUK \'E BE!\' ... 

girdi. Açı'an •Yetiştirme yurt
ları bu mesc'cnın, il'etin da
vası şıfası oldu. Bu ha~ ırlı isin 
ne 'r nasıl olduğunu görmek 
ıstcyen mese a Agaç'ı. l\Iev'ıi
nekapı, Yakacık ) urtlarından 
hırını ı:i:> arct ederek rah::ıtlıya-

• bılir ... 
Benı cliışiindüren •Kimsesiz 

Çoct:Klar dan ıı;ı. ade •Kimseli 
çocuklar• :>fıni ana - baba!ı o
:an ardır. 

Geçenlerde, bir düğün salo
nunda en küçiiğü beş - a tı ya~ 
larında o an üç çocuklu bır 
kadın gordum. G~ce idi. Erken 
den uyku arı ge en çoeuklar
tlıın bırıni sandn :>elcrın ıizerı
ne. bırinı de kucağına yatırdı; 
en biı} iik çocuk orta•:ırda koş
tu. durdu. Ve böylece naz~
rİin \alde hanım (!) d!iğlinden 
mahrum ka'mamış oldu! ... 

- Oldu olacak. bari sana da 
bilet kesmivelim!.. . K imsesiz. çocukları> 

• (( .. .. d h ' 
Bütün ba~:ar, akşama sabaha gun gun en a. 

davası 

yo:una 

Sokaklarda, süs'li püslti ço
cuk arabası içindeki ya\TUCağı 
tartaklıya tartaklı}a toz banyo
suna nıahküm etlen. üç kuruş 
bilet farkı için :>alan söylı;> en. 
sınemada ) a -ağı zorltıyan, ço
cuğunun terbh esi içın en ufak 
bir kil fete katlanmıyan, çocu
ğunun yanında öğretmenini çe 
kiştiren... ::ına. deniz anası; 
baba, Şıım babası değil de ne
dir? ... 

okul çağına girecek olan bi1· -- -----------
kızcağızı dizine oturtmuş, göğ
s!ine bastırmı~. başı örtülü k'.i 
dına çevrild i. Bıçkın biletçi arı 
tık işin alayınd a: 

- Bir memesi eksik a:zında 
yanucağın: ... 

Yo'eu'arda yüksek perdeden 
gülüşme:er ... 

Geçenlerde benim 'ahit o'
duğum böyle. yaş münaka~a
larına sık sık rastl:ırız. 

Çocukları n bir kaç türlü ya
şı vardır, malüm'. ... Meseıa ço
cuğun bir gerçek yaşı , bir an
nesine göre ~·aş ı , C\'lenme yaşı, 
a:>kerlik yaşı. .. Ve daha çe&il 
çeşi t ya~1arı oldu~u gibi bir de 
•Taşıt yaşı"· yani nakil va sıta
sın.da ya~ı olsa ırerekt B~reke• 
Yersin ki bu ya~ çocuk okula 
ha~·ayıp da paso alınca orta
dan kalkar. 

Çocuk, bizde 4.5 ya~ına ka· 
dar bütun nakil vasıtalarında 
biletten muaftır. yani çocuk 
bile degildir. 4·7 ya~'an ara-ı 
:,ında i>C trende çocuktur; çiın· 
kii a<·ocuko bi'etine tabirlir: 
.rnıa be~·c yedi arasında dl!!er 
nakı' 'a~ıta'annda biiytik in
~andır, tam bi'et1e eyahat e
der. Şıı 4 \'e 5 ya}ından okul 
c;:ığı o'an 7 ·ya~ına kadarki iki 
~enenın ne olduğunu bir tiir .u 
an ı~aın ıyoruııı. Dört 'eya beş 
~ a-ından sonra ı;ocuk, çocuk
luktan mı çıkıyor, oku'a baş
layıncaya kadar müstehlik:ik· 
ten kurtularak mlistahsil (ka· 
zanan) mı oluyor? .. 

Okul çağına kadar çocuğu 
ra biletten muaf tutmak \'eya 
belli bir tarife i:e seyahat et
tirmek; sık sık şahidi olduğu· 
muz saklambaç oyununu orta
dan kaldırabilir. zannederim. 

:fakat... Okul çağında olup 
da oku'a gitıniyenlerden iki 
mbli, üç misli ücret a1ınsa 
meheldir, derim ... 

ÇOCl'K \'E SİNE:\IA 

Bır tanıdığı . bir gece bir si
nema kapı~ı önünde bılet 

kontrol edenlerle münaka~a 
halinde görünce ku'u'k misa firi 
o:dum. Bizim tanıdık .sinirıı 
.,,inirli' 

- Birader, diyordu, :;:cce'e· 
yin 12 ya~ından küçük çocuk- 1 
!arı almamı usulsüz ise bi'et 
.kestirdiğim takdirde bu çocu
~u nası: J::abu: edeceksiniz.? .. 

- Geri dönmiyesiniz diye e· 
fendim~ ... 

s 
. 
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SON 3 GüNü 

lst. As. Dairesi Bsk. dan: . 
1 - Ankarada acıtacak Yd. Sb. Okullarının 40'ncı dönemi 

için 10 mayıstıın 15 mayıs l9:H günü akşamına kadar öğrenci 
ka:>dı yapı'acaktır. 

2 - 40"neı dönem Yd. Sb. Okuluna muhtelif fakiillelcr. yük 
se'.-i: o~ullar. resm-i, ôıel. ticnel. azınlık ve ;1abancı liselerle 
muhtelif meslek okulları m" ırları ve köy en.sıiıiılerinden 1!1~3 
-19H, 19H-19JS ders vıtı m czunlarından h:ılen öğretmenlik 
yapanlarla öğretmenlikten istifa ,suretiy c a~Tılanlar ve sanat, 
kimya. sanat ve j apı cnstıtu:erındrn mezun olup hen,ız. ınııvaz
zaC:ık hız.metlerıni tam \ e kısa olarak yapmamı 30 :1 aşından yı.ı 
karı )a -ta ol:ınlar, mu,·azzaftı ı- hızmetinı ;ı. :ınarak terhis edil
miş ve 613i sa~ı'ı kanun gereğince Yd. Sb ~ethmek istc~en· 
!erden 339·926 doğumlular dahıl \e )ıne mmauaf'ık hiı.me
tini ' pmakt::ı •kcn 613i sa~ ı'ı kanun ı;:cregince bırlık'crınden 
serbest bırakılmış 339:9.U dahıl doğı:mlular kamı'cn se>kedilc
ccklc>rdir. 

~ - İkınci maddede se\ki nerrkcın ö rcnc:•er 10 mayı 954 
giınu S('\ kedıleeek erındcn .. \s Şube crınde tcıp•anma tar.hı 10 
m~yı.:: 195-1 pnıarte~ı g..ınü sa t 9 ol rak tespıt edilm ştir. 

.\ 'kerl iklerme kara" \ erı ;:ı l ıus ol ı arla • ckcrlık'crınc k:.
rar \erilmiş olup e\·k erme .1 i Jemlı e\·ra arını henuz tl
mamlamamılj olan öğrenciler b ı is cm erini tamamlamak icin 
toplanma glınünden evve hemen As. ;;iubelerine müracaat et. 
melidirler. 

4 - Yd. Sb. Okulunun sıhhiye sınıflan 40'ıncı dönemi e~i· 
timine 1 temmuz 1054 ıı;ünlı b3Ş anacaktır. Bu tarıhe kadar Tıp 
Fakültesiyle Ecz.acı ve Dişçi Okullarından mezun ol:ınlıır 29 ha 
zıran 1954 eıinü Ankaraya scvkedileceklerinden As. Şubc.crı:ı
de toplanma tarihi 29.619:54 slilı günii saat 9 olarak tespit edıJ-
mi~tir. 

5 - Toplanma günlerındl' m· zerctsiz olarak ~ubelerdc hıı-
lunma)an öğrenciler hakkında J,ll sayılı As. Kanununun 89'un 
cu maddesi tatbik edi:ecek"'tir. 

6 - 40'ncı dönemde Deniz Yedek Subay Okuluna öğrenci 
celbcdilmeyeecktir. 

7 - V ı eriner Fakültesi, Yüksek Denizcilık Oku'u, Teknik 
Üııh·ersite l\lakine Fakti.tesi G enıi in~aat Dalı mezunları ile 
köy enstıtulerının 1946-1947, Hl48 ve müteakıp ders yıllar ı mc
zunlan. Sanat, Kim~a Sanat, Yapı F.:nsliliisü meıunlarının da 
92i, 928, 929 'e müteakıp doğumluları Yedek Subay Okulunun 
40"ıncı dönemine se\•kedılmeycceklerdir. (l 126-4953) 

,_ MUHASEBECİ ARANIYOR • 
BUJ ilk bir A'r.1an Gı upu tarafından tesis edilecek olan 

ı::tib.:ı:ık Tıınçbilc:. s mr::ı ı inşaatında başından sonuna ka
dar me::. ul i\luhasebcri sıfatıy'c en az ikı, iıç ~ene ça'ışmak 
iız.ere Almanca bi en 'e muhasebe ve vergi mevwatına bi
hakkın ":lkıf tecrlitıea bı; Muhasebeci aranmaktadır. Talip 
o an·:orın 'a yazı ılc İs!.:ınbııl P. K. 1801 adresine veya ~ah
.>en G.'.l,atada Ban\;:ı ar crddesi Jeneral Han 3. cü katındaki 
Bürolara miiraea1~1 w:a olunur. 

- O hatde beş yaşındaki ço· ı 

cuk için bilete ne lüzum var? _!~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ya'an söylemekle eline bir şey 
g~mez ki, istihbaratının ne de 
rece sağlam ve kuV\eili oldu
~unu da kaç kere isbat etti.11 

:ıecJ,.mlerirniıi temin etmek zo· 

r------------------~-----------------, 
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Shiela masanın bır ken:ırında 
duran zıle uz.anarak basıp hiz
metçıy i çağırdı, ma:;anın temiz 
lenmesini :;oy:lcdi. Uzun. bol bir 
Japon kımonosu gıyinmisti. Sır 
tında sırma ile işlenmis iki ca 
na\ ar ezeli bır mticadeleyı sem 
boliıe ediyordu. Guy bu kı~a
fctte on.ı eski hır Çın buylicü-

değildi. Ama zorla istemişti bu bır harekette bulunmalarını Shiela bunları anlatırken sü olarak dü<uniir, öyle tasav
nu. e'ıilemln işlerine burnunu istememesini temennı edi;, or- Guy'ın tii) !eri diken dıken \'Ur ederdi. Hele Dworkin hak 
sokmama) ı ö4renir, i!'I bir ders du. Bütiııı dıi ~ünce 'e hareket oluyor, neredeyse kendi adın- kında si>) lediği bu sözler iyice 
olurdu bu ona. lcri varın Xew York'a yapaca~ı dan bu son giri~tiği işten bah. asab nı boz.muş canını sık;nı;ı 

Garron'un bu hizmetine mu- küçuk seyahatin dertlerine tev sedilecekmiş gibi geli)ordu. Bu tı. 
kabil anlaştık arı nara için de cih edilmişti. Şayet Shiela her Shlcla bırdcn c Senin de b:ına 
lıir çek \az.arak kardeşine gön. zamanki gibi anlamaz da illa bir na rağmen kendini tuttu. Ha- karc;ı her zaman sahte hareket 
dercce~ı para zarfına koydu. Jıktr yatmalarıııda israr eder- di ranını • dedı. uBunlıırın hep ettıt:inı. hep \alan soy:lediğıni 

Sonra Shiela'va telefon etti se ne ~ apacaC:ını bilemiyordu. ::.i laf. Elın ağz.ı torba değil duşiınu~ orum dedı. 
Kadın «Dün gec~ döner dönmez Bu iş için para ile tutulmuş ol- Hem bunları kı;n siı)lcdi sana?• nYa. Bu sözüme ehemmiyet 
senı aradım ama evde ;, oktunn rnak canını sıkma~a başlamıştı cOrası bana ait. Haber ka~r verdiğımden değıl ama hangi 
diJordu. Se~ınden büyük bir te- artık. Shie'a'ya karşı olan hisle· naklarıını açıklamağa nl)etım husus'aıda sana 'alan söylü
ıaş ve ~item akıvordu. u::\'ere- rı daha 'Zi~ ade bir dostluk arka· ) ok. Gu)', doğru sö) :e bana. )Ormu~um baka ım?ı> 
deydin se\gilırn?~ da;lık yolunda gelişmet!e ba~la hunlardan haberın ,;ır mı~dı? Her ŞC\de. Her sözünlin ar 1 

för ) al:ın kıvırmakla giiç- mıştı. Bu i~e bir son Yermeni'1 Yahut sen de on'arla işb,rliği dında bir ~ey gizlidir. Mesela 
ıuk çekmedi. oDün gere boks bir kurtulııs yolu bulmanın za yapı~or musun?n bırdE'nbire varın ::\ew York'a 
ma~ına gitmi;tinı . 11 dedi. manıııın ~eldı~in i an lıyordu. .nedim ya s:ına bunların hep gıdeceğini sö)ledin. Sebep de 

a!nsallah yaln ızdın... si yalan. Aslı cs:ısı olma)an kardeşinin Kore'ye göndcril-
•Hayır yalnız değildim. D· * ~eyler. Bunları söy,i;cn D\\Or· mcsiymiş. Ben seni tanıdım ta 

"orkin vard ı . kinden hoslanmıror olma'ı ki nı) alı kardeşinin adını bile na 
«~eyse bu fena del,lil. Bir an , .... Hasılı diyece.i:im şu ki. böyle ~eylerle aranızı bozmağa diren a~z.ına alırsın. Bu sevgi 

evvel bura)a gel. Göz.lerimin senin can ciger dostun Dworkin senı ondan soğulmağa ı;a'ışı- birden nereden çıkı)or, onu 
seni görememekten na:; ı l açlık bir takım karışık işlerle meşgul yor... bir gün görmek içın bunca yo 
tan öldü::finli tahmin edebili- milş. Kaçakcılık r.diyor, Pari~i -Bana hunları sövliven kımse ltı gidip ge'mck istiyorsun? Bir 
)'Or musun? Gel de beni ölmek kırıp ged ren karabor~acıların Pariste olup bilenleri çok ~ a- güle r:ule demek ıçın Uç bin 
ten kurtar.. elebaşılarından biri bulunuyor kından bilen bir insandır. Hem millık bır yolculuk kolay kolay 

._._._ _______ _:._...;~- Guy omın bu günliik fiı.iki muş.• böyle bulunmağa ihtiy:ıcı yok. iz.ah cdı lemeı.• oıeumı var> 

---------·-------------- .......................................... _. ........................ ------------------------------------------------------= 

I 



~ ' ------------------------................................................................................... __ .... .-._.~ T A.TAN 

Haz r rlıyan : Fasih İNAL 

Sanayicilere Ocak ayı ihtiyaçları 
için 26. milyon tahsis edildi 

S:ınayı Odası umumi katibi Sami Makta an dün sabah An
ıt1.radan ~ehrimız.e gel mis ve dün akşam tekrar Ankara) a dön
mü~tur. 

Umumi kAtip uzun müddettenbel"i Ankarada ka'dığı sırada, 
san~yicıl~rın ocak n~ ına ait ) edek parça \e i 'etme ma'zemesi 
te ıs'erı ihd: aç' arı Od.ı":ır Birliğinde tetkık \e intaç edi'mi tir. 
Ocak a~ı ihlbaç'an için sana~icilere )Ckün olarak :?6.006 4i8 li 
ralık t3h~. H'ri mı~tır. BJnun 10.278.593 irası şchrimız ana' i-
<'ilerine aittir. \eril mı~ olan 26 n.ıl) on uk tahı.ıı.ıen 2.163.95-l 
'inı.ı ~ede'< paıça ıht:~aç';:rıdır. Bunun 928.7-43 'ıra ı ,ehı·ımi.: 
ihtıva~·a:-.ciır. 

Ana ham macld('sinı dahilden temin erlen mlie~c:ıe'erin til:i 
madde ''" ışMnıe ma"zemes! ihtiyaı::arı için ı 162.181 lira \'eril
mi5tir. BL1nu:ı 436.815 :ır:ı'ığı ~ehrimiı ihti) acına aittir. 

Ana ht m ınaddesi11i hariçten temin eden müesst'~elerin ta•i 
mııdd~ \~ ışletme ~:ılLcme : ihtiyaç!an için 17.774.967 'ira tah· 
sis edilmıstir ki bunun 15.1143.808 lira ı şehrimiz ihthacıdır. 

B.rincı ı;:rupun 'fu•kb•c yekQnu 21 101 10:? 'ira o'up bunun 
17 ao9 3Gli ıra ı c:ehnnıiz ihtı~acıdır. 

iJ.-lrırı grupu tec;•:;· "rlrn itmam ve ıs'aha miıtea'lik madde
}Pr içın 4.901376 ir-ı l;ıh~is edı mi~tir kı bunun l.969.22i ira ı 
sehrınıiı ihtl\ ac•dır. 

Komple te,ı 'erden gerek aralık a\I beka' a ı. gerek~e or.ak 
:\\ı ıiı•ıy:ı~ M• ıçin 1't:1uz hır karara ''arı'mamıc:tır. Umumi ka
tibin h~ Eeforki Anlrnr:ı~a g,dı~inde bu menu i e me "U' o'aca· 
ğı ı>ııl:ı~1lmaktadır. 

Dı~er t.raftan krrd.li tesis'er için bugüne kadar \'eka'ete 
r.ıüracaııt caı'mekte idi 'fa imatnamede yııpı·acak bir değişik
likten sonra bun·arı:ı ıtha!i de diğer sana~'i ihtiyaçliirı gibi aY· 
'ık o aruk Orlnlar \'a-ıta~ıy·r. yapılacak ,.e diğer taleplerle bir· 
likte Veklı ett' blıiınlecekt:r 

A Htca talimatnıurenin daha vcrim'i bir ha e 
itin tetl·ıkk:- yapı maktad:r. 

getirilme-! 1 
1 

hazır'andık- 1 Bu ıırııdl' tah,ıc'~rın Odalar Biı·'ıği tarafından 

tan ı.onıa \ t'kii ete •:wı.ı ma ı da menuu bahi tır. 

Yağlı tohum 
• 

istihsali artıyor 
Memleketimizin yağ't tohum 

/stıhsa!inde on sene'erde artış 
görülmektedır. 

946 • 50 \'&~atisi 32 bin ton 
o'an susam. ıp··! de :?O b;n ton. 
19j3 te ise 38 bin ton htlh :ıl 
cdi'miştır. 

1946 • 50 vn atl~i :?3 3 bin ton 
o'an keten tohumu 19j2 de :?1 8 
bin ton. 1953 te :?4 bin ton is
tih a' cdılmlstir. 

1946 • 50 ''a ati 1 4 1 bin ton 
o an kendır tohumu 193!? de 4.i 
bin ton. 1953 te i-e 4 3 bin ton 1 
istıh a cdı mi tır 

1946 - 50 va ati 1 13ıl 6 bin ı 
ton olan pamuk tohumu 1952 de 
338 bin ton. 1953 te ıse 260 bin 
ton 1 tıh a' t'dilmi ıır. 

~çıçdi tohumu ı tih ·a'I 1952 
vı'ında 70 • 75 bin ton iken 
İ953 te 150 • 160 bin tona ~iık· 
selerek bır mis'i artmış bu'un
maktadır. 

Türk -Macar kredi 1 

Haddi 2 milvon oldu 
)lem'eketimizlc Macaristan a

ra ındaki kredi marjının rüksel 
tilmesi hakkında Ankarada bir 
protoko' imza t'dilmişıir. 

Bu protokola nazaran 12 ma· 
yıs 9-10 tarihinde Ankarada im. 
za edı'rn ödrıııe an'a ma·ında 
500 bin do nr olan kredi marjı 
2 mi yon do'ara yük-t'ltilmlştir. 

Protoko' l:l ka mı 9.'i3 ten Hi· 
haren mer'i) ete gırmi':tir. 

--O--
DIŞ MEMLEKETLERDEN 

GELEN TEKLiFLER 
1 .. 

0

1'rrf'n<"1İ 1.tıl. 
J?ua l.ilıcı to Raıtaro 651 !'•b 
3C, 
. ao Paulo/ Rra11l, 
Brezıfya hukümetı Türkiyt'den 

·:ıpıl2cak ithalat ıç 11 lisan ver 
rr.eğe başladığıııd2n hububat, ke 
ten tohumu \e l\uru )emiş ih· 
r:ıç edenlerle ıeınas;ı ;eçmek is. 
yorl.ır 

Willy Stau<:h 
i. Bı ııuerri llaldengut 
Winttrthur - SUİSSE 

NebJtl yağ sanayiinln mühim 
bir madde.:.i o'an ayçic;eği tohu· 
mu. geçen ~ ıl bu anayiin ihti
\'açlarını kar ıladıktan gayri 60 
bin tona rakın ihr:ıc2t 'apılmı · I ~lem'eketimiıden bal atın a'· 
tır Bu ~bt'n f' bu 'ıl aw·i"P i mak istemektedir. Acele o'arak 
1 tih a'irıın daha \'lik-ek o·aea· ücreti mukabl'inde C5) kilo nu· 
ğı tahmin edılmektedir. mune ve teklif bek'iyorlar. 

Buna mukabi keten tohum,ı I Paul Zt('h 
ihracatı gt'çen ene'ere ni petle Etırlstra e 11 Btim Bop tr 
1953 te az olmuı:;tur. H a Stuttgart - GER) t.\.:SV 

Bunun be' ibaş'ı sebebi. itha- Ha hoş tohumu ihraç eden 
ı;;tı azalan. buna mukııbil !,er.: fırmalarımız.1 a ı'ı:ileni)or. 
lnsaat do'avı l\'le istih'aki artan 1 C'uh\irth Tradinıı Co. < l '.S,.\ ,) 
yağlıboyanın dahi'de yapı:ması- lnr .• 
na hnm madde ,,ıarpk ı-r•pı\ to- 580 f'itfth ,\\ t'nut, 
humunun tahsis edilmesidir. :\'.t\\ York 36. :'ol. Y. 

Bu ebene dlin~a keten to· l '.S.A. 
humu fivat arı ge~i'eıH~i ha de Anıerik~daki hır rirına me3· 
blı.im fİ\'atlarımıı yükse' mi' du- hl r bir Amcrlkaıı Tı·aktör ima
rumdadır. latçısının yegane acente i oldu-
Yağ ı tohumların lstih,;al ve g,ınu bıldimor ve traktör ile 

dahlU istıh'akınde umumiyetle zirai alat ithalflıçı:.ı fırmalarımız 
kaydo'unan inki af netice inde :a tem:ıııa geçmeyi arzu ediyor 
kti~penın istıhs:ı' \"e ihracatı art ıar. 
mı t•r. l.obel (.'hemkal Col'poraıion 

1951 vı ında 34 6 bin ton kiis· 165 Crooıd\\ıı~. 
pe ihraç cdı mi ken bu miktar ~ew York 6, S. \"., 
1952 de 65 5 tona, 1953 te ise l'. S. ,\ . 
100 bin tona varmıştır. Zıraat 'c sanayide kullanılma 

Bu uret'e 1953 ~ılı kü pe ıh· ğ:> eh·erışll kım) e\ ı maddelerle 
racatı 1951 yı•ına nazaran yUı.- buna mü:na ıl em'.Ctı teklif edi
de 188. 1952 yılına nazaran ise yorlar \'C ııkredilen maddeleri 
)lızrlc 53 ortmı durumdadır. hükümet mUba)aa acenteleriyle --0-- ~aır itha!Atçılara c:ıuş temini 

İhracat durumu 
1 20 ni an 1954 pazarte-i gunu 
Ticaret Odasından FOB: 3 mil· 
yon 113.266 lira değerınde 25 
adet mense sehadetnamesi \'eril
mistir: 

maksadıyla ayanı ıtimat bir mü 
ue:;ı;il .rıyorlar 

lng. ilan • \ 'irweg 
IngoMadt - Rinı:see lz.t. 
U. s . Zone Gerınany 
Teknik icatlarını:l ihtira ve i· 

n.aı haklarını satmakıayım. Arzu 
edildiği takdırde ortaklık seklin 

BORSL~ 
ist. Bor9uuı1n :?!.4.9M flatları 

1 Sterlin 784.00-784.00 
100 Dolar 280.30-280.30 
ıuo ı..ın~ H .BD-4.4.80 
ıoo fa'rlçre .-ranıı 84.03-84 03 
100 P'IOTln 3.88 40-73.98.40 
ıuo Orab.:nl ll.3:!4-9.334 
ıou Çetoslonı: ICur. :l~U- 5.50 
tOO tnı~e Kur. ~4.12.50-M 12.50 

.. 1 rut.ll T\BVll l.f.R 
SSR\~ n: l.ül\'ILAr 

Sıns • Erzurum 1 20.85 
:OIY&S - l::nıruır 2•7 20.20 
1941 Demlr,volu ı 21 7 .. 
194ı Demırroıu il nı 4\l 
194ı Demtrrolu 111 2" '.lO 
Mlllı !lhldataa l 21.8J 
Milli !llıidaraa 11 21.20 
!\1llll !\ludafu lll 21.40 
!111111 Müdafo JV 2ı.60 
Ziraat Banka11 21 .r. 
Ziraat Bankuı ıı ıo;.ı;o 

'"• S P'.Uzl,t TA.BVILLEJC 
1941 Oemıryolu \'T 102.50 
Kalkınma 1 103.10 
Kalkınma Tl :03.00 
Kalklnma ur l03.00 
ı948 İstıı:razı l 102.90 
1948 Tahvili 11 102 00 
19t9 TahTlU ı02.10 

""• "' ~·ozı.t ı 'R\'lı.u:n 
1948 İkrıınıreıı 22 00 
lkramlyell !\IUdataa 23 -
tkr. 1g41 o. '\:olu ıv 108.50 
İkr. llMI o. Yolu V ı09.SO 
ı953 'fahTlll J00.50 
l!ISI Tah.-111 ıoo . .W 
Ziraat Bankın JU 104.00 
Zırut Bınô:aıı IV ıol.10 
Zıraıt Bınkuı V 103.5.5 

e~·'"' nls~r.u:ıtJ 
T C. )lerkeı: .Bankaıı 255.50 
Garanti .Banlı:uı B 128.00 
Ol>ll:'UlOn And. ı-n l60.00 
OsmaııJı Bınhaı 110.00 
rıırt Kredi 1211.SU 
Sanayi a:aııonma a. 100.00 
L~ .Bankası R. 53.SO 
Yapı ve Kredi Bankası ~- ıa.so 
A ~banJc T.A.0. 1320 00 
Türk l ıcaret Bankası 650 
Aralar. Çimento ' 5 Oll 
"ark Oe4ırmenlerl 39.30 
ı>UU. 801("<\ 1 ,U,1'1'11 rh <\ 11 
(1) kilo altın 416.000 Pr. ı 
il ı D•:ılar 360 Fr. 
'>f.RBF.:. 1 l'h '~ '0.l 00\ 1.1'.I t.K 
Türklsctı·Aocount l&SO·ı63'ı 

f'ransı:ı 'f r. !631 100 
Dolar !:lelı:tH 6l2·bl5 
Dolar ~ Y . .'unerlkan 630·632 
Sterlin Efekttt 1550· 1. ı.ı 

tavıcre Franiı H5· 148 
:.t.ıUSE:.r Al.'IL't f'IY \ 1 LAKI 

n~t 56.:ıo-suo 
Raınıt o.:ıo-4!>.eo 
Gulden 48.10·48.l.5 
Vahit 48.:?.5·48.JO 
.uız 48.40·48.SO 
İnı:ııı:ı Liran 61.00·61.20 
Xapolyon 4.5.~.5·45 50 
B Horo •U.:!.5·4.5 ~o 

li. I l.C,:" .uns Flt'All."ltl 
O,g\lac'> H2•744 
~Mblko 745-7.50 
~t•ndart 740·7H 
KOlçe HO·i42 
Ytrll 7(0·74'! 

il.ur-. Br4'181RLlıtLEK 
cumhurtı et Ata. 
n~·at 
Hamlı 

• .t,.P.U 
Saat 15'1• IHpit 

243 OO·liO O 
.ol2.5 OO-<l27 5') 
346 00·3·0.X, 
3~ 00-307 .00 
~dildi. 

15 Milyon linıhk 
Pamuklu tahsisi 
fktı sııt ,.e Ticaret Vekaleti ta· 

rafından :'ılacaristan, Çekos!o~ak 
ya. bpanya, :'ılısır. Po:onya, is. 
raci. Yugo, 'avyadan 378 • 379 
pozi:.yonda bulunan pamuklu 
mensucat talep'eri için 31 ara· 
Iı~ 19:13 tarihi ıtibariyle 15 mil
yon liralık tahsis yapılmıştır. 

de memleketınızde bunların fab· 
rika:>yonuna :eçeblliriın. 

Yeni tip diuomo, benzil dizel 
motöru, otomatik el pre len, e
lt'ktrik motörü. elt'ktnk alııt ve 
cde\'atı, moto~iklet \e elektrik 
m.:ıtörii. torna, ~cmi makinesi o
t•mıobil ve vagon vağlan. 

Pitrre Simonnet., 
1i Rue Paul l'e\'al • Pari 18 
(•'J'an<:e. 
İhracatçı ve iıh:ılatçılarımızın 

I ran.;adaki işlerini takip etmek 
sı1ıari~lerıııl kontrol etme, ihtilaf 
la:-ın ı halletmek üıere hizme;t 
teklif ed:yor. A)Tıca mümessil 
olabileceğini bildir:yor. 

f"ranz Paimann., 
Graı to.ntenplatz 3 
.\\'ustu rya 

Keten tohumu ihracatçılarımız 
l:ı alakadadır, 

Rryaı - O • Kbalid Company., 
108/110 The Cotton Exchaıı&e 
!.Ucltod Road, 
Karachi • %/Paki tan 

Pamuk ihraeatı;ılı.rımızla te-
ına.; etmek istiyor. 

Balkan Transport Ge. ellsı:haft 
Chalkokondylistrasse 43 
Athen/\'unanistan 

'Iürkiye ile \'unanL-tan arasın 
ci~ nakliyat yapabıleceklerloi 
bJdiriyorlar. 

A'manyaya 4651 'ira değerin-
de 5 ton hacbac tolıumu: . 1 ve Zahire Bors•sı Avu turyava 292 !ira değerıo· 
de 18 kılo sünger: Z? - , _ 19.14 

Brezılyaya 924.560 ira değe· 
rinde 5000 ton buğda): 

Bulgaristana 92 500 :ıra değe
rinde 50 ton p:ıçavra: 

Çekoslova kyaya 1.166 645 lira 
de~erindc 252243 kilo yaprak 
tütün. 

l'inlandı) a~ a 0877 lira değe· 
rinde 8500 kilo yer fıstığı: 

i svlçreye 258 361 'ira değe
rinde 88.695 ki o iç fındık: 

italyaya 8350 lira değerinde 
27SO kik> ipek dökuntfüü: 
Mısıra 127.789 lira değerinde 
86.087 kilo yaprak tütün: 

Polonyaya 423.360 lira değe. 
rinde 2100 ton buğday. 60 200 
lira değerinde 92 ton cevız kü· 
lU~ü: 

Yugos a\ja)a 25 118 lira dele· 
rinde 6187 kilo sıhla )·a~ı: 

Yunanistana 10.363 lira dene. 
rinde 7 ton yumurta ihraç edil· 
mi~tir. 

Satı lar: 

Butday O:ta.n Dölı:mı 
Mahıtıt 

JUDlUf&k IUks 
• 

Çavdar 
Susam ÇuTallı 
.o\yçlçe:ı tohumu Dökme 
Fındık K ahrl 
Un li:ks. Ekı. 

• Elı:a. 
• ı. el n~Tt 

• O:tıtn O 
Razmol 
Kepek 
Be:ra.ı: peynir raı:ıı 
Beyaı: pernır tam ,.a:ıı 
Ze7Un)'I 1 T.. E. N T. 

E. N. T. 1iJ 
I. Y. N. T r 

Su ın yatı N Çıplak 
Tiftik .•naınal 
Keçi inil kırtım 
TaT,an dertaı adecıt 
Porsuk derisi çlfU 
Koyun derııı 1aı 
Kuzu d erıst yaş 

Sıtır derıst eaıamu?a tuap 
Ko,-un derisi ıu~ıu kunı 

2U3 
~!! 
:ı.uo - U12 
31.-
26.-

102.50 
55 12 

132.-
35~ - 3551\ 
313~ - 3:'100 
3075 - 3ı2l 
2613.-

u.- - 19~ 
l:i.-

3500 - :ıaoo 
3750.-
290.- - 2U 
273.- - 280 
244.- 2i0 
211.-
sss.- - as 
240.-
73.- - H 

lS00.-
419.M 
13513 
]80.- - 213 

173.-

-,----------------·----------.. 

1 

DOGUBANK 
PANGALTI ŞUBESİ 

Hususi 

HESAP XO 

2269 
2282 
4680 
9118 
4839 
7590 
7310 
1362 
6963 
319i 
5452 
8236 
3359 

586 
6006 
1986 
8885 
34i2 
9343 
1901 
159.} 
7271 
3:160 
129i 
9528 
1647 
3176 

129 
7948 
6327 
1297 
7117 
2043 
6122 
3775 
2632 
4833 
4788 
4il2 
6963 
2212. 

100 ALTIN Ke_şidesi nde 

k azanan l a r 
tst:\I 

Xadide Yıl mutud 
Macide Kay an 
I.usaper Hal acı) an 
Sam me Aytür 
Ahmet Özkiper 
i-mal' Oztürk 
Seyfeuin Atabek 
Hayrabet Kırat 
Cemal Xe\Tolcu 
.\dnan İbrahim Öıkurt 
Necla Erenyol 
İlhami Ahmet Örnekal 

Bedri Tokmakçı 
Zümbül Levi 
:'ıferi Kozmeto 
Sofiya Şencer 
Bergin ö,berk 
Hıvart Gıimuşçu 
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:\IİKT.\RI 
Altın 
20 
10 
10 
5 
5 
5 
'.? 

2 

2 
2 
2 
2 

merkezinde )aptıı.1arı topl 

İnönü, « Olünı, diriınd! 
daha kuvvetlidir » dew 

1'. 
<Bası 1 incid~> dil kullanmamı~tır. Başbakanıu \'e dışarı sattı:' ~ 

1 

ler, bizım !ıiil1i )fücadeleden son haksız muamelesi o kadar a- aO zaman ıeytıınpl• 
ra vatanı yeniden yapma ve kur ğırdır ki, üstünde bir çift söz tu, İsmet paşa. t~0pll 
ma hayatımız.ın ilk merkezidir. söyleneb:llr söyl#necek söz!~- 300 kuru~. JdıJl. ııı 
Kay.eriye demiryolu istasyonu rin en hafifi olarak bir cUm!e İktidar partısı~ıııı 
i e ge'diğim zaımn arın heyecn- zih:nde ka'sın. Emri altındaki si masumdur. art 
nını hala taşı.} orum. Kayseri'i- millet ordusu hakkında pollti· kendi )anlı., h ' 
ıcr, büytik bir bB'geden do·a .. a- ka adamının hürmetsiz konu • rarı içındedirlct; 
rak geliyorum. Seçim münasebe- ması, milletin yüksek menfaat- çindcdirler • rl 
tiyle \ azıfe koouşma'an yapı)· o· lerıne z.arar :;e1irir. Kore dt', · Halk Partıııi ııc\;, 
ruz. ::\fem'eket mese e:erini tet- tanı. haksız \'e ınsafsıı di' u- csk. bo;lc ola~a 0• 
kik ediyoruz. zattığı, l9SO ordusunun eser:· Bıı de .&plir dJ 
Şımdiye kadar iktidardan be- d!r. mıyacak. Kar~ılllbJl 

nim beyanatıma cevap olarak Er Aziz hemşehrilerim, dünya altında benı ~a 
ıurum'da bir konuşma yapıldığı ittifak halinded~r \'e birbirine size mınnettarıııt• 
nı öğrendim. İlk cevabımı Kay- kar~ı ku\"\'et yarışında sut:ıti . metlerlmi ve ~c_'. A 
.cride vereceğim. Dolaştığım yer beraber yaşamayı mümkün kt· rım.» ~ 
ferde söy ediğim gibi, Kayscride lacak. çareler arkasındadır. Bü fnönii !ol 
de söyliyeyim, Yabancı serma- tün bu teşkilat içinde Türkiye, Ka} ~eri !!~. (~art 
renin Türkiyede z.iraate davet garpta \'e cenupta \'e şimdi seri'<len bugun ~ 
edilmesini kabul etmiyoruz. İktı şarka doğru hep kendi hisse.si gelnıekıc oıan ger 
dara gellrsek dUzelteeeğiz. ::\Iu-1 ne dü~en \'azifesinin fazlasını arabasını 200 {J di' 

, ha:efette ka'ırsak. ~ abancı ser- ı yüklenmektedir. Bu büyük cep kafilesı takip c ~ 
mayenin mem ekettc ziraat ys.p- hede \'azi!e alınış Türkiye, ne yunca YenibL1Ç~ııdt 
masının ıarar'ı olduğunu ve bu rede ittifak \'ar~a onu yapacak. kö) 'erınde cııer;1 
kanunun dertişme~inin !Azım ::::11 Bunu yapacağız ama. heıkeı. Jaba'ık bir pıırdı "' 
di"ıni durmadan öy'iyeceğız. ten faz a iş yiıkleniyoruz. O fından tar~ılaD 11 
Bizde yabancı eı-ma)cnin g"'m nispette yardım \C beraberlık len kafile, h8'~ ı 
i 'cteceği genış ve !loş top.-.k ı bte ·ıı..• 1 olmasına rağrlle bU 

ı 
)·oktur. Arkadaş arım. yaba:m Bundan sonra iff.i meselcle. şılandı. İnönU·. tfl 
~erma:,e ge'irse. \"ab:ıncı !oCrma. rinden bahseden lnönlı, sözlerine! lılara. göstc:dı1'dt:f 
yeden b:ıhsedlnce. yabancı ser- şöyle !-On \'ermiştir: layı teşekkiır ~ıP. • 

ıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİnıİİİİİİİİİmİİİiii~ 1 maye taraftar' arı nasıl te:işa •- Seçim Kanunu olarak a. yolculuktan sc etıl 
~ düştüler bakın.. cele çıkartılan Yabancı Sermaye ceğini, orada )'il~ 

Bu sırada D. P. li'er, e;ıerin· Kanunu ile Petr<>l Kanununa te· !erine temas ed ııd 

Büyük bir ticari müessese 
~O • 40 '':>s'al'I arasında. Muhasebenin muhte'if 

kı-ımlarında ça ı,a'l memur ara Şeflik ~apabı rcek mc

zıvette, l'nivrr•i:c mezunu, Tıirkçe \e in;ıliı('e Lban· 

larır:a binakkın \akıf. tecrübe ı muhasıp'er aramakta

c!ır. Enerjık, kah ;vet i 'e scf'ik hıı a arını haız o'

ma ıırı şartt• ~. Rü~ Ul: bir i tıl.:bal \'ad eden bu \ azıfo'cr 

Içın ayda 3•;aıı 11 •. 1000.- ücret 'eri cccktir. Bu e\'· 

,&fı haiz. o:ma~ an ıırın \ e tccrübe.)iz erin müracaat et· 

r.ır.me'.eri rıca o'unur. htekli:crin tercumei hal'eri i'e 

y;;zı'ı o'arak Po.ta Kutusu 176)a ·Ticari. rumuzu ile 

mi•r<'caat c!me:erı, 

(T.i.Ti.S.A.0.) Türk İsviçre Ticaret' 
ve Sanayi Türk Anonim Ortaklığı 

Yönetim Kurulundan : 
Adi Genel Kurul Toplantı51 ila nı : ;1 

211 mart 1954 c•ımartc~i gün ti saat 11,- de kanunen gc. 
rekli eı;:seriyet tı-nıin c;'unamadığı için yapılamıyan $il'keti
miz !ıdi :enel kuru' top:antısı 8 mayıs 1954 cumartesi ~ünü. 
.saat 1 !.- de; ana,i:iL't'sınPmizin 46 ncı madde~i hüküm'erine 
göre, lstanbul, Bahçckapı. istanbul Umum Sigorta Han, 
kat/:t 311/314 nuır.;ıralı mahaldeki sirket satıs ) erinde ya
pı:ac~ktır. 

To;.ılı>ntıya i_ tirak rtrnek isfc,·en ortakların hisse senet. 
Jerini tir hafta rHt>!I \'{inelim Kuruluna veya gö tereceği 
mahalle tevdi ederek nıukabi'inde his e enctlerınin adedini 
ve numaı:-a1 arıoı go•terir bir duhu'ı)e kartı a!ma'arı Uizım
dır. 

Gündem: 

l > - 19S3 yılı Yônctim Kurulu 'e Denetçi raporlarının 
okunması \l' ibral:ın, 

2) - Bilanço kar \'r uırar hesap arının o~unma~ı \'e 
kabu'ü. 

3) - :'.\lilddeti biten denetçinin yerine yeni denetçi ta
~;ni 'e ücretinin tt<biti. 

4) - 1953 yı 1 1 karının tevzi suretinin te biti, 
!5)' - Yönetim I~uru:u Baskan ,.e Ü) elennc verilecek 

ücret ve huzur h3kkının tayini. 

<T. İ. Tİ. !oi. A. O.> TÜRK - İS\'İÇRE TİC \RET \'E 
SA~.\ \'t TÜRK .\,0:\ İ\1 ORTAKLIGI '\'Ö:'liETbl KURU
LUND.\X: 

}'evkaladf' Genel Kurul Toplantısı hanı: 
Or!aklığımızın fevl:alade genel kurul top'antısı 8 mayıs 

1934 cumartesi giinii, sa~t 12,- de, ana öz.le memizin 46 ncı 
madde.,i hükümlerine ı;öre, İstanbul, Bahçekapı. t~tanbul 
Umum Sigorta Han, Kat/3 de, 311/314 numaralı mahaldeki 
şırket satı" yerinde yapıl~caktır. 

Toplantıya istir~k etmek istiyen ortakların hisse <::enet
lerlni bir hafta evvel Yönetim Kuruluna \'tya ~ö•terece~i 

mahal'e tevdi ed<'t('Y nıukabilinde lıi se scnet'erinin adedi
ni ve numara!arını mulıt<:\'l bir duhuliye kartı almaiarı Ja. 
zımdır. 

Gündem: 
l) - Ortaklık sermayesıne <350.000,- l Uç Yüı E~li 

Bin Türk Lira~ı Cialıa katı:arak, mevcut ~ermayenin 

(750 000.-) Yedi Yüı E lli Bin Türk Lirasına iblağı için 
karar \'erilmesi, 

2) - Anasöz:e~menin yedinci madde:>lnin de~iştiril-
me.;i. 

Yedinci maddenin )'eni sekli: 
:'lladde: 7) - Ortal:lığın sermayesi; beheri (500) Beş 

Yüz Türk Lirası kıymetinde, hlmiline muharrer, (1.500) 
Bin Be~ Yilı: hisseye taksim edilmi' (750.000,-) Yedi Yüı. 
Elli Bin Türk Lirasından ibaret olup tamamı tediye edil· 
miştir. 

deki dövlz!er'.e miting meydanı- maş ediyorum. Bu kanunların Toprak kardığı .s 
ı na ge'.dller. lnönü söı'.erine de- bu eı.nada çıkarılmış olması ya.n l ıdi. Yolun a.cı ~ti> 

1 
\•amla: Jış harekettir. Arkadaşlarım. hır 

1 

dar :.iirclü. ::-;ıhS 
•- Din'eyin, din:eyin. yaban. memleketin topraklarırnııdakı dl. •,il" 

l rı sermaye ge'ir.)e pancar tohu- petrolleri .it' S·!'l:! için, 7!'! ~encı Şehrin metlı•~o 
mu ) eti tirirmiş. Bu da laydalı jçin taahhüt alt:ı:a aldıra11 k:ı. atlı. 200 kadar eı't 
imiş. in~af edin arkadaşlar. To· nuolar, yeni seçime karaı \"t'r· s kletli \"e kafı· 
hum yctistirınek içın yabancı miı;, .::eçici bır ıktidı1r tar:ıfın· mobil.erle ;eh~ 
sermaye, hu mem'eketin kese- dan çıkartılamaz. llan.ıi n.a'ı hürat :ıra~ınd:ı • 
sıne göntillu hız.mel et.rııek için kimden k;ıı;ırıyorsunın b~yefcn· çıkan inonü. )~, 

1 mi · ~e'iyor'.' Çalışı;l kazanmak diler'.' binlcrcC' :::.ı,•ııs ~.ı 
Uzere mı ge:ı) or'.' Din'cyin. bun. Biraz da hayat p:ıhalı'ı~·n~ tc- t-. ) ::.ımur a•tın, 
'ar muğalata, muğa'ata. muğa'a. ma,; edeyim .. \dana"dan ;?elirkc:ı şı gcisterdıklertıı~ 
ta... Bu memleketin. azız o'an bir. kövlü anlattı: lt'?ıas i oJdliğ ı 
topraklarına ge memesi 'Azım O· Prop

0

aganda ynpl\orlarmı~. 9j0 konu•ma )DP11 

'on yabancı sermayeyi sokmak de gelllli ler, demişler k.. Zev ııı 15 ıe cuınhU 

l ıçın, tur'u sekı'deki bahaneler· -tin)a~ı 100 kuruştu, nir;in ı~o jla tertıp edi'Cll 
d!r. S_e,·gi'i . a!·kadaşlanm, b~ni ?Idu biliyor musllnuz? Çtiııku '~slılarn muhıJll 

1 dınleyın. :'\fuhım olan. bcnım ismet Pa•a zeytin)ağını loo:attı lıu'unacaktır. 
l söy'edik.erimdir. Benim ortaya -·· k' 
kovduğum fikirlerdir. Bun!arıa ( H p ( M p ' G 'de 1 
uğra;amamıslardır. Bunların hep , 1 , ve , , , nm eyve 
.;i i:e on':ın. muarıılarımm yen- · 
mi~izdir. <Ba~ı 1 incidl'l 

İç politikada emniyetten hl!:- senede ne yaptı'ar diyorlar. So
.sediyordum, bahsettim. Cevap ve ruyoruz hepsine, bıı ınci duny:ı 
ıiyorlar. Bana 30 seneden bah- ~avaşından çıkan mem'.cket bu 
tedlyorla:-. 1920 den 1934 e ka· mamur TGrkiye miydi?• dedi. 
~· .. r bu memlekette zorbalarla Geyvenin Pamukovasından ol
u~rafıyoruz. Otul senedir b'.l duğu için Gey\'e<le er>eyce taraf· 
r.1emlekette medeni hukukçu .bır tarı bulunan İ mal! Rüştü Ak
dı:vlet k•ırmağa çalışıyoruz. Do~ sal sık ~ık kesilen konuşmasın
ru yoldan apanlaı:ıı. hepsini ne· da iktısadi mevzulara temas.J 
rt>de yakaladıysak tıileklerindcn ezcümle . öyle dedi: 
tuttuk. m:ıhkeme.} e verdik. Dört 
senedir benim muarızlarım. tür
lü hukuki hileler ve iftira tertip 
leri) le meşzu!dürler. Bunların. 
hep~i .)ürııtlarına çarpıldı. 
Vatanda~ın sırtı .oyulur:.a, kr: 

t;.,,ç darbeleri içindı:ymi~, bunu 
draflarındaki ceııatıara söyle
s:ı,Jer. Başbakan, Af Kanunun
ün bahsediyor. Af Kanunundan 
kendisi isıifade etmiştir. İç em 
niyet ,·ar mı, \Ok mu? Pek güç. 
!erine gitnıis. Izah edeyim. Ba
kın ne diyor Başbakan: 

Cllenılekeıte istibdat \'e mut 
lakiyet ıdare·iniıı temsılcisı O· 

lan ıatın dolaşması ... ) Kimmiş 
bu zat? CHA~a. ha,a se~ıeri) 
İstibdat \'e mullakıyet idaresi
nin tem~ "lcilerı, dalka\'uk bes
lerler. Ben, benim dehamdan, 
benım memleketi ihya ettiğim· 
elen bahseden kendileri gibi 
dalka,•ukların ~uratına tekrar 
vuruyorum. Beni tehdit eden
:ere öyliiyonım. Tecrübe e
deceklerd"r. I-nıet inönU'nün 
ölü~ü. dirisinden çok kuvvetli
dir. 

Kay,eril'ler. dıs emniyetteıı 
bahsederken. Başbakan bana 
ce\'ııp 'eriyor. esaslı bir ,ey 
sö) !emiyor. Dış emniyet üze
rinde bu kadar tek ifsiz konu
şulması insana hUzün \'eriyor. 
Emniyet münasebetiyle Başba. 

1 
kan. Türk ordusundan bahset
m~tir. Böyle bir miinakaşaya 
Türk ordu.unu yakışıksız bir 
surette bahis konusu etmesi e-
sef~rc şlyandır. Başbakan. l· 
deti olduğu üzere. Aciz kalınca 
tecayüze ,.e iftiraya katkı mış
tır. En \'ahımi. büyük millt't 
varlığı olan orduya teca,·üz et· 
miştir. B:ıkınız ne diyor: . Qn· 
!arın. devrinde Türk ordusunun 
zamanına göre bir iptidailiği \'ar 
dır•. 
Bun:arı Başbakan söy:Uyor En 

büyük mevkii işgal edenlerden 
başlıyarak kademe kademe b"r 
bozguncu ruhunun yayılması 
neticesinde. biuat Türk milie
li kendi ordusu hakkında bazı 
endlse ere saplanmışur. Bunu 
Başbakan ~öylüyor. Sözlerini 
huzurunuzda protesto ederim. 
Bir mağlubiyet esnasında bile 
b lr Başbakan milletin ordusu 
hakkında böyle hürmetsiz. blr 

•- 1950 seçim'.erine tekad
düm eden günlerde sayın Bavar. 
dağ'ar kadar borç yığılmıştır 
demişti, doğrudur. Fakat biz. 
taı.fiye edilen lmparator:uğu:ı 
1 orçlarını da harab.! olarak te.· 
lıin aldığımız, bu vatanın imarı i 
~in sarfeniğimlz paraları da hep 
bu 27 sene içinde o<ledik. 1!.130 
•;e devlet borclarının yekunu 2 
milyar 150 mllyoıı lira idi. Dört 
sene ~onra bu miktar üç milyarı 
aşmıştır. Sayın Bayara sonıyo. 
rum, şimdiki borçlarımızı tavsif 
için ben hangi ti.biri ku!lana
~·ım. Dışa :karsı 500 milyon lira 
ile bir mi'yar Türk lira ı ara
sında borc'uyuz. Bir ecnebi dev· 
!et Başbakanının Ankaraya tlya. 
retinin ba lıca sebebi bu borç
lardır. Yabancı sigorta sirket!c
ri. Türkiyeye yapılan jhrııcatı 
sigorta!amıyor'ar \'e bütün bun
lar Türkiye, Türkiye olalı eh 
büyük mali yardımı gördü~ü bir 
sırada, senede bir memlekete ik 
tısadi \"e askeri ytardım olarak 
serbest döviz piyasası ile dokuz 
mi:yarlık bir yardım yapı!dığı 
bir sırada olmaktadır. 
• Bugünkü hayat pnhalılıftı D. 
P. nin hatalı ve hoYardaca iktı· 
~adi politika.sının eseri o:a.·a~ 
memleketin omuılarına çökmüş. 
tür•D 

İsmail Rüştü Aks31 müteakı
lıen Adnan )lenderesin 1949 
vı'ında muhalefette iken Mersin 
~-e Kütahyada söyledi!i ntıtuk
ıardan •Hayat paha!ılığı ve ge. 
çim zorluğu tesirlerini arttır· 
maktadır. Bu şartlar a•tında fe. 
rah ıktan bahsetmek için ikti
dar gibi hadlse:eri ters g~rmek 
lazımdır,,. sözlerini tekrarlıy:ı
rak: •O tarihte Geyvt'de ki'os11 
ı:m kuruş olan et bugün api 
yerde 350 \'e f 5tanbulda 4RO k•ı
ru~ken refahtan bah•etmek irı n 
hadise'eri iktidar gibi ters gi'ir· 
mek lazımdır.» dedi. 

Halk Partisi iktidarının !On 
)1a1iye Bakanı söz.' erini: •Biz 
c::ıhcı,·at i~tl'miyonıı. memleket 
dertlerine deva isth·oruz. Bunu 
temin edecek bir iktidarın ba
şımız ilstünde yeri vardır .• diye 
bitirdi. 

Kocaeli vlllyetioin her t4ra
f ında oldufu gibi D. P., c. lI. P. 
ve C. M. P. GC)'\'e<ic de buyük 

Kararlan 
İl Seç•nı J{llrııj, 

cıır
te toplannl1• ·ıJ!ll 
Sigortaları ~ f'· ~ 
rine dair. c. ·, ,'1 
rara bağıanJ111J1 ıı 
dilmişt r. su: o r. 
bazı yerterd ıaıı · 

1 ası " yer erıne J'l> • 
dzmir ve çe 'ı:cr 1 

fişleri ılc ~~.11 ,.4~ 
afişler 'e ( b•;~ 

11 
landıraıını) J'. ıı' 
kındaki c.fl. ·,cı• tJll • 
müzakere e g.f 
sonunda. blld, ı 
re propag~rı cd:ıt 
iltCTe tahSIS ~ 
kaldırılmasına s•~ 
tir. Kurul b: 
ıoplanacııktı · 

Et tanzil11 
1 

Satısları 1~ 
ıtilı' l1' 

Yarından ıte iC 1 \'urdun nıul ıı o 
. ·:ıJll hergiin de\ )_,p 
van evkiyııtı ı:r< 
!ar ıneıb:ıh~d8,·er1' 

t 1 1C • 111 
rin muh e ıc o 
satışı yapaca ~eıır 
satılacaktır· ~ı-·t1~ 
oiı:rak yola adedi(;J_ 
ko)·unıarırı on j 
Yiıdir. ne~g ere tt 
kedilmek uı ... 
tır. B 111' l\t 

Et \'C 8 1' ~ 
ıarB ~ 

dan ayrı 0 ~il ıtı 
nin buıundll 5e,?ll 

silmiş ~-ov~dıl'• 
lamak uıe 
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LASTİKLERİ ÜZERİNDE YOLUNUZ AÇİK OLSUN 

La ııkleri ~akıcı .:une~ten 
koruyunuz 

Her 3000 km . de !in " ' ub 
teker t"k!er• listıkler nı 

ara lll" ı Na Mıifanaız 

• 

L.\stıi üzumundaıı fa.da \ey .. 

' KAR TiPi LASTiKLERi KAMYON LASTiKLERi TENEZZÜH LASTiKLERi 
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Türkiye Umumi Bayiliği 

EROLA Ş 
Cuıııhuriyet Cad. l / 

Ön tekerleklf'..rjn aynı hi7.acia 
olma•ın<& dıkkat en nlz 

Bozuk yolda •Uı;nıa~ ın Z• Ani fren ~ apma~ ınız. 

Tel: 87223 - 84289 
Te!ıraf: Erolanlar 

Doğru j. nt :!l:ullanınız 

Ustiklere yağ; benzin; yakıt 
'.s. değdırıneyıniı. 

Tırnakların arasına gıren ıaş 
\'.S. maddelerı çıkarınız 

ALLIANCE Yuka;daki Nasihatleri Tavsiye Eder. Arabanızı rara Üzerinde Sürdüğünüzü Unutmayımz! ... 

VA IK IU~ ILA ~ 
IBlAINll~AS il 

TÜRK ANONİM ORTAKLIG.1 
SERMAYESi: 

50.000.000 .. . 
TURK LIRASI 

. . . . 
MEA TUALU 

1Jtlllh~ w~· 

tp~ 

STENO DAKTİLO ARANIYOR 
ı:ı .n)a ı e iş ~· ~-11 tııu. .. ı ı. ii' \(' ciddi bir mue -e•e 

mil kem :fel .\.'manca hı rn bir i teno Daklı'o aramaktad ır. 
Ta ıp ı-nn İ.stanbul l'ro~ıa kutu u 1801 numaraya yazı ile 
\eya G ata Jenı-ı. • 11 .. n 3. eli kattaki ~az.ıhane~e sah~eo 

nrnracaııtlan rica olunur. 

1 l 

'.\l ayı:. a) ı ba~ında I':ıı ise 
gidecek bir Yiik ek \l üheıı
dis ~ol ınaı.rarıarını pay. 
ıa~mak iiLeTe b' r ~ol arka
daşı aramaktadır. :.\Uiracaat 
saat 19 - 22 ara ı. 

Tel· 42865 

Yüzbinlerce Hayranının Senelerdenberi 

ZEKi 
1 O Mayıstan itibaren ATLAS 

Beklediği 

N 
Sinemasında 

1 

ı l 
:ı 

NEBATLARA HAYAT VEREN 

1 
\ 
şi"10I ~ 

D i Ş s•öl 
• HiZ"1e;f 

Ağızdaki kokuları ve Dişlerin çürU~~si: 
biyet veren asit laktik bakterilerını Y 

KLOROFİLL.i .. 

RADYOLİP 
SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR· 

KLOROFİLLI 

, DEUTSCHE ORIENT LINIE • KUMPAf'f(,J ~ 
•3t1ll 

aşağıda i.lm!cri yaıı ı vapur S / 
BURG - . BREJ.\I EX -:- l~~vııtıs't·i>' 
B.\ O - PJR E - SELA"'IK ..- Jll 
liın .. n'nrı 3r.ısında 10 gilnde bi~ ııııt 
·der ~ ::pmakta o:duk'arı nan °· 1113ıt 

ARCJISUM - BLİDUM ..-tı f!G/~ 
BURG - DUBURG - HASSELS'\I / cf 
Tmt - L YSTUM - 11ıonSlT·uc~· 

TUM - SCHAUEXBt:ıRG- TROYBURG - GLı 
H • S C H U L O T 

11
s ~ 

Gal~ta Necatibev tadde. i Kozacıoğlu ilan ~0· 
TP.'rfo ı. 4668.'5 - 404!;9 

I 

- İnşaat Yapanlara MüjdBıt' 
.\ \l'upa Briket Blok 'ruğ:a mııkinasına ,.~re~eto ~ 

yerine Den·cr Briket makina:ıı aldığınız ıakdıt~ııde 
•------ konserlerine bacf ıyor... mahrukat yakmadan ve rekabet kabul etmeden" ~ tl'm•ınl !i' .. rı,aı MM lrl: ~ k t • h d b'll · ' .ı 

1 
'llUIB. rn·•• ·e ı~tı ~a~ e e ı rsınız. .. d r. ~ 

B 1 R A , . . 
... orı.da M ... ., ııınrı Yer ayırtmak. davetıye ve her tür"il izahat için mliracaat: Taklıd ı yas~ktır. Sakınınız. :r.· atı 350 Lııa ~0. 6S 

l•u..v A.D..t fzahat için ısıanbul - Pendik Briket e,ıer 1 

(Til.L.''> ~ıuı ı.tdWı •• ile• &Mıh> RASIX REKL,\;\J BCROsl' '\fü S. ~o. 16 Beyoilu - Tel: 49150 lçın'e müracaat 
.--··--ı f'. A l . - fı!An~ul 
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1 , ___ _ BOMONTI BAHÇESi 
Açıldı. 


