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Adnan :uendereı. 'l'rabzon'da konu urken 

Trabzon D. P. 
T eskilafl ndaki . . 
ihtilaf giderildi 

1 Bayrama karışan 
nıateın 

Yazan "i AHMET EMiN YALMAN 
Karadenizlilerin senlikleri hakkındaki y:uımı yaıdılı:tan 

sonra Gitt\Un miting meydanındaki rok elenlli kazanın a
hidi oldum. Ba~ ram ha\a ını ımalf'm kanJı, hütun blbler 
a('ı ile doldu. 7.ıılen diinaenberl irlmdfl bir üıüntü nrdı. 

Muuzent' , t' mukaHmet kanonları haridnıle damlara, oıo . 

bü ler ü,tiınt. ataı;lua tırmanın Htanda~ların .ke afeti do
la' ısl\ it' hir tararta k:ııa çılilna ı ihtimılindtn iirkiıyordum. 

Yuzlt'~<'t', t.lnltrt~ utandı~ Raabakanın hareket halindeki 
otomobilinin üstüne ıendiltrinf u·vıi ilt. atıyorlardı. fo kun· 
hık o derN·t idi ki ferman dinletmek imk~nı )'Oktu. ".\iha)et 
Giresuo l'umhuri)·ft m,.~·danıııa nazır :'.\ uk~tk bir ~tddin -yağ
murlardan ıo~eytrek 'I' üzerine yükltnrn iıdihil.ma ta,ham
müı edemiyerek çökmesi rlemlj kaıa)a ~t>bep oldu. Adeta 
nefeli bir düğün t'' ini:ı bir 1-ö~e inden dö5emt' çöktü. On 
:metre yülı;sckliğindt>li.i l·d<lin vaziyt>tine H dibindeU sert ka
nlıklara ıiire lm.a rok fcUkelli bir ~ekilde olabilirdi. Çok 
~iıkür ni bcttn hafif atıatılmı~tır. • 

meumı Sa: 6 Sü: 6 da) 

tesisleri 
bazı 

anlatan Menderes, «Dünya Bankast' nın 
mahdut görüşleri vardtr» dedi .. 

--------------- Anadolu AJanu 

1 
Ordu, 23 - Ba;ıbakan Adnan 1 rı kalmadığı iddialan ile alaka 

Menderes bu akşam ıeç vakıt it olarak yabancı memleketlerle 
Ordu')a ~elmi~ \e ô~leden~eri ıktısadl \'e ticari münasebetle· 
c!ağılmı~arak kencıisını beklıyen r!miz bahsinde bazı haberler 
bınlerce Ordulu'nun hararetli \enniştir. 
tcı.ahurlerı ile kar~ılanmısur. Ba3bakaııın bildlrdi~ine göre 
Oıdu'lu ~atandaşların de,•am~ı Gediz. ile Akçay • Temel baraj 
ı:.ran üzer.ne B:ı~bakaıı Adnan \ e hidr->elektrik .santrallcrin!n 
Menderes, Cumhuriyet meydacı yapılması bundan iki hafıa ev-

• nı dolduran halka hıtaben bir \el Fransızlara ihale edilmiştir 
;.onuşına yapmıştır. Ba:.;baka!l ~e f'ran ıı hükumeti bunun :a
lıu konuşmasında mutıalefelin ranıbini kabul ettiğini bildirmiş 

Eisenhower bir 
Kampanya 
Açılmasmı iste~i 

.\wxlattd Preu 

:\ew York. 23 - Başkan Ei
senhower dün gece Amerikanın 
So\'yet:erin zehirleyici propagan 
dalarına kar~ı \'e dünya sulbü
nü sağlamak ve dünyayı Atom 
Cağının korkusundan kurtar. 
inak için bir kampanya açına. 
sını söylcm"5ür. 
Başkan Eisenhower Ameri· 

kan gazeteleri \e d"ğer ne~ir va 
sıtalanndan ) ııpıcı bir sulh el

< Devamı Sa: 7 Sü: 6 da) 

hnr·çıe Türki~enin hiçbir itib.t· <Devamı Sa: 3 Sü 6 da> 
. 

T. K.Partisi, Adana' da 
ıniting yaptı 

iktidara karşı şiddetli tenkidlerde bulunan Cez
mi Türk, petrol politikasrnı tasvip etti 

ı\DXA~ \'ELİ K.\~IK 
\'atan ~.ı.zı Bt1ttlnden 

Adana. 23 - Seyhar:da doğan 
\ e kısa zamanda geli~erek bu 
havalide hissedilir bir muhale-
fet b~oku halini alan Türkiye 
K"ôy!ü Partisi bugün İnönü mey 
danında bü~ iık bir açıkhava top
lantısı yapmıştır. On bin ki:ıinın 
katıldıilı bu top:antıda doktor 
Cezmi Ttirk uıun bir konuşma 

yapınıs H bu konuşmasında i'ii
tidar partisini §İddetli bir foan
la tenkid etmiştir. 

Doktor Cezmi Türk bugünkü 
iktidann dört ~ ı:iık icraatı i~in
de hem vaz.ift' hem de paı a .sui
istimal' eri yapıldığını, \'aıife 
suiistimatine derlet radyo3unuu 

<Deumı Sa: i Sii: ı de) 

Genç ınilli takım, 
Alnıanya'dan döndü 

motörü bozuldu. 
atlattılar 

Takımı getiren uçağın 
Gençlerimiz tehlike 

<Yazısı 6 ncı as,>fada) 

de var 
Sabahattin SO:S~IEZ 

\"ilt&n \azı ıı~1rtlndeu 

Giresun, ~3 - Dün ge. 
ce ?ılenderes'i bağırlarına ba· 
san Giresun"u'ar bu sabah 
onu din!cmek için sabırsızıanı
\'Orlardı. Raik, erken saat erden 
itibaren Cumhuriyet meydanın
da toplanma~a bas':ımıştı; iki 
ba,·ramı bir arada kutıay:ıcaktı. 
ll~m millı h!kim!yct hayr:ıınını 
tes'it edt'cek. hem de i\lemle
res'i dinliyecekti. 

(Devamı :sa: 6 Sü: 7 de> 
--0-

R,3tman'da 
Petrol tesisleri 
Atıldı 

' Anadolu AJııns:ı 

Batman, :!3 - Tasfı> ehanc
:eı· n ılk kısmının açılı tö-:-c-1 
ninde Cumhurba kanı Ce'iıl Ba 1 
yar ~unları .öylemi~tir: 

•- 20 ~ ıl C\ vcl memleketi· 
mizin muhtelif yerlerinde pct. 
rol aranmasına başlanmı~tır. 
Bugün :.?4-0 mi'yon ton tahmin 
ettiğimız rezcı-vin 1 O mılyon to 
nu bu mıntakada tespit cdılmı~ 
bulunmaktadır.• 

Bundan onra S tkı Yırcalı. 
senelerdenberi petrolün aran 
ma_mda bunun bulunma ı im
kanını sağlama hu u unda fık 
ren \ c be enen emrğı "'e~t'n · 
dar<'l'l, teknıs)en \C ~ 'cr'c 
bu ~a)'l."tlc bi e ı .bulunan \'a· 
tanda-laı·a hLikumet adına mın 
net H ükranlarını· ·ra, ı h r 
borç bildiğ n söylemiş ~-c h"r 1 

IDe\-amı Sa: 7 Sü: 3 de) 

23 ~isan Çotuk Bııw;ınıı n.ii
naı;ebetiyle, \"eni :>;e il İlkokutıı 
dün eski Eminönü Hıılke\inde 
bir müsamere Hrmiştir. 

{GUNÜN __ _ ~~ 
1 Haydarpaşa liman ve 

nhtımı nasıl yapıldı ? 

Anketimizin 
neticeleri 

························: 
r·A~k~t~···~~~ap verenlerden yüzde 59.9 i 
~ D. P. ye, 25.2 si C. H. P. ye, 14.5u karışık~ 
~ /isteye, 0.4 ü C. M. P. ve T. K. P. ye reyi 
~ vereceğini bildiriyor . ~ 1 
;......................... , ....•...••.....•.••...... 

Cumhurbaşkanlığı için Celal Bayar % 7 4, 
B.aşbakanhk . için Menderes % 89 rey aldı 

--------------------------Garp mem 
lekct:erin
dc ve b·l
hıı-~a A. 
nıeı-ika' da 
seçim· 
lerden e\·· 
vel umu-

r1ııkete cevap ver~ıılerdeıı 
% 97.2 si seçiııılere işt,iı•ak 

edecekleı·iııi bildirdileı· 

alllk anke
ti haıırla. 
dı. \'atan
da~ın :,o,e
çim arife. 
sinde yal
nızca, se
çim ıneylf. 

mi efkarın reylerini öğrenmek ''e seçim'c. 
rin netice"i hakkında tahmin yoluyla b:r 
kanaate \'armak için anket'cr yapılır \'e bu 
anketlerden b:r takım neı:celcr elde edilir. 
Bi'has,a {Gallup) umumi efk~r enstitüsU
nün gerek .\ merika 'e gerek İnglltere'de 
seçinı arifelerinde ve değic:tıri'mesi liızım 
gelen baz.ı kanunlar hakkında yaptığı an
ketler adeta o memleket ntandaşları Ye 
hükumetleri için yol gösterici mahiyeıi ha· 
izdir. 

Memleketımizde henüz böyle bir mües
sese yoktur. Ye anket filn"' de henüz te~ek· 
klil etmemiştir Bu eksikliği h"sseden geze. 
ıcm '/., ikinci dt>mokraıik seçimlt>re girecek 
olan Türkiye'de halk efkarının meylini öğ. 
renınek \'azi fe:ıini yapmak istedi rn 8 su-

ni öğrenmek iç'n tek sualli b"r anket ha
zırlayabilirdik. Fakat demokratık b:r ge:fş. 
me içinde bulunan Türkiye"de halkımızın 
paniler hakkındak· dli•linrelerın" daha ge
ni ~ek;ıdc ö trenmek umu mı efkarı tem ir 
bakımından daha doğru olurdu. 

İşte bunun içindlr ki. 8 sual hazırlan
clı 1930 ~cçlmlerindc yaptığ.mız anketle. bu 
~eferkı anket"m"zin arasındaki fark. 8'inci 
~ualimizin m ükUatlı bir müsabaka mahiye. 
tinde olmacı dır. B. ::\f. :'ıl.'de halkımızın gör
mek bıediği milletvekil!CTi sayısına Ye tab
m'ne dayanan bu ~ua:e en doğru ce\'aplan 
,·erenler 2 mayıstaki e~im netice'erinden 
~onra bt'lli olacak \'e ewelce de ila\'e etti
ğimiz g,bi birinc:ye 1000. ik'nci)e 300, üçün 

<De,·amı Sa: 5 Sü: 6 da> 

iııönü, << İktida•• habersiz 
lıaı•be girebilir>> dedi 

S1Vas'ta konuşan C.H.P. Başkanı dedi ki: «Acziçindeki iktİ· 
dann yçıbancılardan para almak için vermediği memleket 

hazinesi yoktur» 

il 
nususl ;\tuhablrim.lz4en • 

Sivas 23 - C.H.P. Genel Baş
kanı fsmet İnönli bugün saat 15 

23 Nisan Bayramı 
dün kutlandı 

Muhtelif yerlerde törenler yapıldı. Ragıppaşa 
kütüphanesinde bir çocuk kitaplığı açıldı 

1 
tc bir kinu~ma yaptı. Sivaslılar 
İnönU'ye büyilk tnahUrat ~·ap· 

1 

tılar. İnzibat tedbirlerinin Kay· 
seı·l'ye iÖre rok daha iyi alın· 
mış olduğu görlildU. l\Iaraş, To
kat. Erz.incsn ,.e diğer civar jl. 
!erle ilçelerden gelen partililer. 
le nutkun söyleneceği alandaki 
knlabalık bır anda daha faıla 
biı~üdü. 

(DeumJ Sa: 6 Sü: 4 de) 
-0-

Partilerin 
Yaphkian siyaıi 
Toplanhlar 

nımnl !llubablrinılzcten 

İzmir 23 - C.H.P. Genel Sek
reteri Kasım Gillek buıün Ba
~ındır'da yapılan bir siyası top 
lantıdan sonra :ehrimize ıelmis 
Ye 1unir rndyosunda da bir ko· 
nuşma yapmıştır. Kasım Gülek 
radyo konu~masında, iktidar pa!' 
tisiyle C.H.P. arasında pro.pa. 
ganda imkAnları bakımından hi· 
•II olan eşitsizliğe temas etmiı 

<Devamı Sa 3 Sü: ? de> 
:\filli Hakimiyet ve Çocuk,--

Bayramı münasebeti)•le dtin sa ._----------~~---------1 
at 10.30 dan itibaren Beyazıt, o(} 
Taksim, Barbaros. Fenerbahçe 
\'e Üsküdar ıneydanlariyle di· 
ğer kazalarda ya\Tukurtların ve 
ilkokul son .sınıflarının iştira. , , • • 
kiyle törenler yapılmış, günün ::Q~ 
önemi belirtilmişıir. Bunlardan _ _ 
Beyazıtta yapılan törene İstik- -:, :. 
lal l\Ianyla ba~1anmış, Çocuk 
Esırgeme Kurumundan Dr. Sa 
lim Ahmed'in konuşmasını mü 
leakıp Beyazıt bölgesi ilkokul· 
!arı Okul - Aile Birlikleri a-

<Devamı Sa: 7 Sü: 5 de) 

Keçiborlu'da, otuz 
kişi yaralandı 

Hôdise, D.P. /ilerin miting yaptıkları yerden C. 
H.P. /ilerin geçmek istemelerinden çıktı 

İsparta, 23 - Bugıin Keçibor- • , • 
llu. usl "uh•htrtmlıdPn ,----

ıu:d.a ~:apııan Demok~at Parti il Seçım 
mıtıngınde C. H. P. lılerln ter. 
tip ve tahrikiyle büyük bir kav- K 1 r 
ga çıkmı~. iltf taraf birbirine uru u nun 
:irmiştir. Hadise şudur: ' 

Bugün_ ~aa~ 11 • _12 ar.asında Verdı'g"'ı' kararlar 
O. P . mıtıngındc hır batıp ko-
ııu~urken saat 13 te yapılması t 1 Seçim Kurulu dün saat 9"da 
mukarrtr c. H. P. mitingi itin top:anmı::,;tır. Belediye tarafın-

<Dcumı :Sil: i :Su: 4 de> (De\·amı Sa: 7 Sü: 3 de) 
- .\t o sila.Jıı elinden ... Yok sa alimallah timdi radyoyu a~. 

una bir seçim konuşması diııleUiriri&.. 
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-Haydarpafa lima n v 
e 

HAVA 
VAZİY 

ı Darüşşafakafllar 
Cemiyeti kongresi 
Bugün yapıhyor rıhtımı n sd yapı ı? Et fiyatlarındaki a:ıorma"ik denm etmektedir. Dün sehrin 

muhte if yer erihde ko)un et• 450 - 480; kuzu 400 - 450 ve sığır 
rti 360 - 380 kuruş arasında satılmı§tır. 

l e•ılköy ill!'teoroloji İstas
·onunun tahminlerine göre, 

bugün sehrlmiz \e civarında 
ha\ a umunıiyttle bulutlu ' e 

nsmanıı İm 
p a r a -

torluğunda şl 
mendi-

YAZAN: l 

ferlerın insa
aına baş:an

SAIT TOYDEMİR 1 ,,_ ________ _ 
sanj hazretle
rinin )imıi 
b~nd sene! 
dcuhel <'llhi-
511 huma) un
larının hatır i 

Dün kcndısiv e h:mas ettiğımız kasap'ar ve diğer altıkalı'ar 

et fü atlarında ki ~ üksd:li ir.: uıun suren bir kı~ netice.si hay
\'an 'arın ma ıyct ma raflar.nın artmasından ve Trak)a. batı 
Anado u gibı hayvancı'ık mıntakalarında mer'aların a:ıalmasın-

1an ilrri ge'diğini ıkde ptm: lrrdir. 

mcnii ya~ışh ll"trcektir. Danıssafakalılar cemiyetinin 
Riızgurlar oneelrri batı. son. I 'iıhk kongre•i bugün saat 15 de 
raıarı kuzev yönlerinden or- okul bmasında yapılacaktır. 
ta kın'\·ct•e csrcek; hua Kongre ;:undemınin en önem.i 
sıcaklığıncla dune nazaran 

1 

m:;.ddesıni okula verilecek yem 
çok hııilf bir düsmP. olacak- şFkıl tız,.rindekı göru~meıer teş 

masından 4.1.1954 tarihli Va
tan gazetesinde kısaca oahset· 
ml~Uk. 

Türkiye'de ilk demiryolıarı 
fmtiyaılı ecnebi ~irket ere yap. 
tmlmı&b. Devletin programı~
da İstanbul - Belgrat ana hattı 
gibi Anadolu'da Haydarpaşa -
Bağdat ana hattının inşası da 
vardı. Fakat Demiryol şirket
lerinin çıkardıkları anlaşmazlık 
tan devlet hızar oluyordu. Bun 
d an do ayı Anadolu'da yapı'a
cak şimendifer için bir şirke
te imtiyaz vermeğe cesaret e
dilemiyordu. Anadolu şimendi
ferlerini devlet bizzat kendisi 
yapmağa karar verdi. 7 Ağus· 
tos 1871 tarihinde hmit'dcn 
Haydarpaşa istikametine ve 24 
Ağustos 1871 de de Haydarpa
~adan İzmit istikametinde in
ııaata başlandı. Bır müddet son 
ra da İzmit'den ve Ankara'dan 
Eskisehlre doğru işe girişildi. 
F akat İunit'den ve Ankaradan 
baslamış otan inşaat parasızlık 
t an kaldı. Haydarpaşa - 1zm!t 
lnsaatı devam edıldi ''e .\CJs
t os 1873 de Haydarpaşa - iz
miş hattı işletmeye açıldı İş
letmeyi de devlet idare edi• or
du. 1880 de iş' etme bir şir .e
te kiraya verı'di. 

Anadolu şimendiferlerfnıı:ı in 
ııaatı parasıı.lıktan durmu~tu. 
Fakat devlet bu hattı silr'at•e 
yapmak istiyordu. Kaybcdı c. 
cek zaman yoktu. Hııttı inşa et 
mek için bir çok milracaatlar 
oluyordu. Nıhayet 1888 de bir 
Alman sermayedar grubuna im 
tiyaı verildi ve 31 Kanunuev
vel 1892 de hat Ankaraya var
d ı ve açılış resmi yapıldı . 

Haydarpaşa Anado!u şimendi 
ferlerinin dahil ve hariç

t en yapılacak ithaliıt ve ihracat 
i~in mühim bir iske:esi olacak 
tı. Şehir hatları vapur:annın 
Haydarpaşadaki iskelesi yaki
nlne bir ikinci iske'c yapı mış 
tı. Dcmiryolu ile gelen ve gl· 
d en şe~ er hamaHıır ile sırtta 
bu lske'elerden ta~ınarak va
gonlara yükleniyordu. Hat ,,i e 
sahil arasından Kadıköy - Us
k lldar yol u geçidinden tahmil, 
t ah iye mUskUtatı artıyordu. 
Gilçlilğe çare o:mak üzere is
t asyonun cephesinden geçerek, 
seki-z on vat?on alacak bir rıh· 
tım yapıldı. Hat Alman şirke
tine verlldik1en sonra bu rıh
tım yüı. metre daha uz.atıld ı ise 
de lodos havalarda iş durmak· 
ta ve baı.ı defa glln'eree vagon 

ar bo a•tı amamakta idi Zı
hirc nakliyatı bilhassa hattın 
29 Temmuz 1896 da Kon 'ya 
varması ile faz alaştı ve şimen 
dıferlerin dı-nız. vaıııtalarıy'c o
lan mi.lnasebt'ti aTttı. 

flihire i olmak üzere Anaclolıı 
Demlryoıu Şirketi Osmnnlyesl 
tarafından i_bıı amı•cl te~em
miınen rekı.o l tınmrı tur.• 

1318 

• A &katıların ifade•inc glire, istih a mıntakalarının biiyiik 
istıh'ak mıntaka,arından gittikçe uzaklaşması bııgıinkli dunımu 

~aratmış bulunmaktadır. Umumi kanaat, her şeydeıİ evvel mer'a 
meselesinin hal'edilmr~ı ınr• kez.indP.dlr. Ha1en Trakvada ve batı 
\nadoluda eski mer'ıı'arrla;ı pek çn~u stirli erek ı.iraate tahsis 

1 

ur. 

1 

ı.1 1 edccl'ktır. 

Dünü.o Pn '.\'Üksr~ hararet Bıltndıği gibi bundan bir mild 
ilereeesı -rJG, _ı•n ılıı•uk • lO det evvel cemı)et bu hususta ra 
olarak ka)c11'dılmlştlr. rıor hazırJıyarak gorüslerını a-

- çıklamalıırı maksadiyle hlli E· 

Mukavele inde, Jüzıımu ha
linde hattın Csklidara kadar 
temdidi kaydı bu'unduP,undan. 
şirket hükftmete müracaat e
drrek musaade istedi. Fakat 
bu hattın Selimtye kışlası al
tından bır tilnel ile geçmesi 
icap edeceğınden bir çok mu
habere ve munaka a1ardan son 
ra trşebbiiı; gerı kaldı. Bundan 
sonra şirket. Uaydarpa a iske
lesinden Se'imbe ön'erine ka
dar bir rıhtım vr lıman inşa ı 
i~in mUracaatta bulundu. Li· 
man, İngiliı. meıarlı~ı nihaye
tine kadar mecburi ve daha i
'erisi ihtiyari olacaktı. lüı.a
kereler bafııdı ve yine muha
habrre ve milnakıı$:ılar netırc 
si İngı lı. mczarlı~ı nihayetine 
kadar yapılm1c:1ndıı karar k•lı· 
narak .Mart 18!19 da imtıyaz ve· 
ri'di. 

N isan 1903 de liman ve rıh· edilmiş; birkaç sene iç"nde ıoon. 1500 hayvandan miltesekkil 
tım inşaatı tamamlandı. ıir'i er şimdi 1 "iO • 200'e bdar ınmlştlr. Kücük haberler 

Nuıa ~eıaretı' tarafından mu-
illkk t.,· b . t Et \'e Ba'ık Kurumur,•n ~ehrin ucuz et ihtiyacını kar ı a- ,....,,...,... - w·- ....__....... 

va a r.a u mua:ı;enesı yap ı- . . . . , 1• * Yıldıı:, D ımumcudere sokak 3~ 
rılarak raporu a'ın'fı Bu sıra- mak ı ın baı.ı mu!:>ayııa arda bulunduğu öğrenı mış e dr, Y ı .1- numarada oturan Abdulllh Cıkrık-
larda f ı;tanbulıı. A mın preııs· ı rıda bahsi geçen eh p er yüz.tinden fıyatlann pek farklı oh- çı. evının onuncı ki çarcııeı tahta 

çakıırken Hralanmı . ilk Yardım 
lerı ge'mı ti. iki gün sonrn 7 bı eceği tahmın cdı mf'mektedır. Haıtabneaıno uıcıırııaıı,ur. 
l'\isan 1903 de pren ter ve mıı. * Evve ki gece Emınon11 Kantar-
iveti Haydarpa a lımanını 11ya· Sanayili lerin tan ışma D ün iki yaral~ma 1 c ıar caddesinde ın;a h9 lndeltl b r 
rrt etti er. Hrr tar:ıf donan- anı kon role çıkan d•vr e m "'D ı-

h a d isc:;i o ldu ru tuzat er Ökten ıt ncı kattan tı.-
mıştı. l skildar mutasamfı 11 ~ çay ı rıncı kata d.t;~r araıanmı •ır M.ı 
kumandan. polis, jandar'lla vr Turkiye !'anat ıe~ fepleri Me Galata Derıci sokağındaki 3 tatrer•ın te<ıavıaı JllP iTtlm.tt r. 
Demiryo' niesa \e personrli zunları Cemı"etiniıı İzm·t şube- Jmaralı kahvenin üzerinde :·a- * üü:Udar Selim ta iııı:otuıunun " teme ı dl n terenle atı nuştır. TO-
tarafından kıırşılanan pren~ er ,,i kunılarak faalı)e'e geçmıs ·~l' Hıiseyin Baka. aralarında ı;ı rende o~r tm.en er, o rencııer. Yav-
butün limanı 'e tesisatını bi- tulurmaktadır. :Memleketin muh :ıın mUnakıışa onunda Nızam0~ r-ık ır tar ve .kalabalık halk kUUe-
Tl'r birer gezmi~ er ve yrnl ya- tc lif sa ... at mektPp1C'rinden me· ı tın J'ılirı:al'ı çakı ıh: yaralamış ı hazır bulunmu tur 
pılmış olan gliınruk daircsi~de zun olup Herekc kumacı fahri· t:r Yaralı hastahanc•·e kaldın! * Scllmtye Hayvan Ha tahanerilntn • " " temeli dUn t6renıe at lmı,tır . 
bir saat devam eden bir z.iyafet kı.sı, İzmit kAğıt fabrikası, Göl- 'ı r.ıı~. sanık yakalaıımıştır. * Mart oyındo Beıecııye naş?ıetı:ım 
verilml tır. cilk deniz fabrikalarında vazife Knsımpaşa, Anbaı arkası so· llklerı ile B•ledı:nı Sıı lık itıerı aıh· 

14 Nisan 1003 salt r,UrıU, alan '"'enr sanatkArlar ve ayni h.ıık 5 numarada oturan Zeki)e bl ır:ıırakabe tabibi rı tarafınd:ın 
., > 5646 dUkkln tef iş ~dilmiş 'I"& 524 

Haydarpaşa liman ve rıhtımı zamanda İzmit Erkek Sanat Ens Tt•ko~hı karakoia muracaatla, numune aıınmı . ı56(1 e narın muıı.-
Rüsum~t em:meti (Gilmriik) t:•ücii ve Kız Sanat EnstitlhU :S'ı komşusu Mehmet Ali Eratalar ene ı yopılmış, 633 hasta evtnde. 
yiiksek memur' arına merasimi rdmen 'e öğrencılerl de C!'mı· tarafından kıskançlık yüzilndP,1 1610 ha ta nobe•te e 4402 hana cıa 

' b d · ı J l d :.. mevkide muayene ed imiştir . mahsusa ile teslim e<li'dl. Gilm ·:etın tı)Neri arasıı da bulunma'< oy~un an Jı ete yara an ıı;ını * Milli E emenıtıı: Te Çocuk Bay-

i t t .. n ı riik ve liman ve Demin o' per tadırlar. Cemiyet mersupları He ı .ldıa etmıştir. Sanık yakalanmı:ı, ramı munosebet ye cıun Turan At-

L mın eme ıı ma ~un o a-
.s cın~·ı· de kendi erinin ralıca· rl"'ke, İı.rnit \C Gb1cük "ıbi bır- tahkıkata baslanmıştır. nealll$ında aau H te sahtht Rnsım 

rak Su'tan Hamidin tahta • ~ " oo b caklıırı daire'erde i c başladı- bırındcn uzak yerlerde bulun- Dıy tarafından 4 taıe eye beda a 
çıkt•ı.ının senei r1evri\·c~ine te Ye dek subayların sevk oıaraıt çocuk mmıerı cıısterıımı~ır. 
"rl r P.d"n 1 Eyliıl 1900 cu- lar. Havdarpıışa liman ve rıh· ıduklarından Cemheti!'I Gölcük * F'raııtıurt Bele<llYll Başkanı u. 
ınlrte~i "Ünll karar'ac:tırı'dı. tımı r<'smen muamr.'Ata ac:ıl- n·ilmessıllıt!i tarafından bühin il tarihler i belli o ld u Koıb eehr1mı e ı@lml bulunmakta-

.. mıctı . Liman t!'c;lçlerlnd" bu- \t'lc>rın birbırlerını tanım:ılaı ı dır Dun vauyı r.ı raret ed@n mı -
'\I ra•ı'.., giirıO dnvetlilrr H~v- tlr B 1....01 e Ba•~anı bu • retl •ı , "' 'unan rteklrik: fabrıka~ı dn bu m kJ arlı ıle D!'"ırme dere Be'c· Ankara 23 (T.H.A) - 39 un- cu ~"' 0 

p • 

<f1ırpa~ar1a top'anclı'ar. Her ta. ra ında iki memı ı:ct arasındaki 
raf ve 'iman inşaatına ait de- günden itibaren faa'İ} ete baş 1 d ye. Gaz·.no un.da tı:nışma ı:ayı cu donem Yedek Subayların or- münuebe• er ve Türk • Atman cıost-
niz \'asıta'arı do a'ılmı~ '· Yıl· hıdı. tert~pie:ık~lmışt~ı~. ButUn Uyele· du~ ıltihakını mUteakırı 40 ın- ıutut erinde ba.ıbıhaıde buıuıı-

l; . bl t • Lı'man sahasında yapıları bU rın ışt r.. et ığı bu toplantı sa- ı . mu ur. 
dıı. sııravından çr ·ılen r " - . . k b m mi bir hava lçınde ,.e,.mı" \Cl cı dlinem 1 edek Subayların ka- * Mehmet adında bir ph~ın Şişli 

raf ile ~eril!'n mü~aııde üter!- yük gar bına~ıııdan baş a ır • . ., ... ,. , . . meyc1!lnında ruhsa •ı dl• çettıtı ıh-
g 

1 
b , d T !'ba~ı yazıda bahsedcğiz. bundan sonra bu şekılde yapı.a-1 yılları ıle sevklerı yapılmıştır bar ecuımtştır sanık :yakalanmıs. 

ne meras m 811 a 1• 1~~1 1 
cak toplan ular icin kararlar P· ll1a) ı~ın 3, 4 ve 5 inde tect usulü tahkikata b eıanmıştır. 

bah"esinln bando~u. ı:?e ırı m ~ 1 ~ 11' mış, micafirlere pasta \ie çay 1 ıle yapılarak olan sınıf ta) inle-' * Fatlh. nıı.ımkoy, YcştlıihJ oto· 
ti Da't?a }.,ranının ılk ta~ı vl"l ,- ı "k d'I d d , 1 !natlk telefon 1111ntrallıı.rının t.tat· 

h d T k 1 ı ram c ı dikten sonra toplantı- rın l'n ~onra yrni evre ): cdek m~ye keonuımıı 1 mlln!lsebetıyıe m· 
<'C' bıı~ anmbı5 azır Nı. f n~ 1 yn son \Cnlmiı,;tir. Subav ar tedrısata bas ı~acak- nn ıaat ı~ te Fatih Altd ntz Cadd•· 
nubasında ulunnn a ıa a- !ardır sı o•omat ıı: telefon untraıı ::n.rke-
Z't"nın i~aretl ih:eri'lc tas de- Tütün işçilerinin ihtiyarlık · z nde b r ıoren yapııa~aktır. 
nize atı'dı ıtr Ntızır tarafından t Bu sene lise mezunları ile * Taka m•cıe Guney Park •:ızıno-

. ,_ ö dl • sigortaları Koy Enstıtü~U n1ezunları okula IU ııe Deniz Park gazınoıu nra ın-
bır nııtur: s V f'n . cıakl bshçede kAlıd:ı s:ırılı nlarıılt 

Dalga kıran ilıerin':le bır cü· Ankara, 23 (Hususi} - Ça'w alınmıctır. Bi ındı ı gıbi Piyade terkedllmtş 4 aylık bir erkek :ır• u 
tun vapılması prole~i"lıi" var- 31 Mart irtica ma Bakanlığı tütiln iş.çilerinin Yedek Subay Okulu bu devre- ceS"fdl bulunmuştur. çoc:uıtı bı:ravıs 
dı İnşaat bitli. suı+a., Hami- de ihtı~arlık sigortasından isti- yi de Ankııra'da geçirecek ve 41 bırakanın aranmuına b .. nmı•tır 
din do~um sen,..1 '1e\·rıve~in" hAdisesinin fade etmelerine karar \ermiş ve in<'ı dlincm Istanbu 'da ~apı•a-
tec dUf !'den 17 TP nni~:ınl sonu bu hu~usu bölııe miıd irlUklerine cal..iır. 
1ı:ıo2 pazartr~ı ı:linU mr,.MilT'i ı hı'dırmi:>tir. Bölgeler, tütün lş- Kıxılırrt)ak yükseliyor 
mahsusa ile dal a kır n ve U J 4s ~ıl C\"iel bugıın . 2 1 Ni an çı erınln sa:vısını t<' bit cderclt 0 mancık, 23 ( ı\) _ Kıı.ıl 
z!'rlndekl mrrmrrcl!'n ~nnılm·~ 1909 da Jfarekct ordu u merkeze bildireceklerdir. 

d 
ırmağın yuk elmr~ı de\·am cı.. 

•iitunun re~mi kU~adı l'apıl ı istanbul'a "İrml•ti. Tarihleri " ~ Ak h h k k n ektedır. Bu vilkselmede kıyı· 
Sütunun "Marmaraya b:.ı-ı:;ın cep mizde .31 l.Uar t vakaSID diye şe İr Ü umet onağı !arda bulunan bağ, mr.yvelik a 
hesinde bir Arma ve lora cep anılan irtica ayaklanma ını Konya, 23 (Hususi) - Akşe- kavak nğııçlan \"e tarlalarla kap 
hesinde de Tura ve her iki~i ali bastı rmak iilere Scl:inlk'tcn hir hlikıimet kona~ının temel lı 10 dbnümlük arazi sular al-
tında mermere oyulmus V" ıı yola çıkan h areket ordıısıı . 
tınyaldız.Ia yar.ılmıs <halen bun Sirl.ec.i, Aksaray, Beyoğlu atma töreni bughn vapı'mış tı11dıı kalmıştır. Hasarın 10 bııt 

b 1 Konva Valisi Kemal Hııdımlı hır lı'ra o'duıt.u •ahmı'n cdı'lmekte 
tar yolttur) BU kitabe tı unu· Ye Edirnekapı cihe tler inden J 

6 ' • 
konuşma yapmı~tır. rlır 

yordu : ~ehre glrmi, ti. n1ıı ufak te- -·---- -------

. Rr.,nak efza 1 serlrı şe,•ket 
maslrl O•!Uanl f'Ssıııtan cssu\· 
tan e l'gazl ,\ bdulhamld hıını 

GARANTİ ANKASI 

YENİ H IZlllE1"1: GİRES 

Beyoğlu Şubemiz 
E N aı. 

200 Li RA 
YATIRA!'\ BİR TALIHI.:t 

l\lUŞTERh'E 1.ÜKS 

ğ;tim Bakanlığı Talim Terhh·e 
Heyeti Uyelerinden Fuııt Bay
rnurıı ve Almanyanın Sm11ttglrt 
ış okulunun mlies~ioı; mlidUrfı Alb 
rt?cht Z. ıerı.'i okula da' et et· 
mış ve her ıki şahıs da gliril61e
rır.ı cemıyeıe bıldırmı~lerdı. 

Bu'.llardan Fuat Baymur oku· 
lıı'l ı laha muhtaç olduğunu bıl 
clırmış, Albrecht r.. lerı. he 
Danışşafaka'nın venlden teşki-
1fıtlandırılarak Stuttgart iş okı.:
lu modelme göre bir padagoJı 
Pl"<ıvensının tesisi ıle okulun \Ct 
ki imtıhanını mtiteakıp ö~renc • 
ye daha yukarı tahsıle deva:-.1 
ımkanının verılmesını, hlıl ça· 
resi olarak göstermiştir. 

Türk Devrim Ocakları 

Kadıköy lokali açıldı 
T urk Devrim Ocakları Ka'"lı· 

köy semt ocağının. (eskı Haydu 
paşalılar merkezi) lokali dlın 
saat 16 da tliren!e açılmıştır. 

Torende Tıırk Devrim Ocakla. 
rı İs tan bul İl idare heyetı ü .. c. 
teri, l:uruculan ve ocaklılar ha
zır bulunmuşlardır Bu mlınas!'· 
t.etle yapılan konuşmalarda h.1-
t pler. ocakların ga~elerinı be· 
!.Ttmi~ler 'apılan ve yapılm&sı 
gereken ısıerı tebaruz ettırmış
lerdir . 

Kaynanasına kızıp 

tentü rdiyot içti 

Sıırıy('r Hesanpasa Hıkak 7 
numarada oturan 19 yasında:.:i 
Şadan Safsov kaynana~ı ile yap
tığı mtinakaşadan miiteessır ola 
rak, tentürdiyot içmek sııretlv1 P 
iııtihara ıeşebbus etmiştir. Şe 
d,ın'ın teda,'isi yaptırılmış, tahkı 
kata başlanmıştır. 

Cib31i Şerıfiye sokak 13 numa 
rada oturan Tezcan Ercüment tc 
notlarının kınk olmasından te
c~sur duhmus ve tentilrdıyot iç- t 
ır.ek sureti~ le hayatı na son 'er 
mC'k ıstemıştir, Tezcan Haseki 
hastanesine kal.iırılmı$tır. 

,--TAKViM-} 
21 11\ İSAN 19:a 
CUMARTESİ 

AY 4-GÜ~ 31)-1\A!'t ıt 11\S 
Rmti t:ıiO - NiSA~ 11 
HİCRİ 1373 - ŞAnAN 20 

Va ati Ezant 
o~ 01 lo.ıo 

12 12 05.15 

iKTiBASLAR 1 
ı---

fek müsadcmeler olmpştıı . 
Bu arada plştar mitfreı.esl 
kumanr'lanlarından kurmay 
Binbaşı Muhtar n ey, Taksim 
den Harbiyeye doğru iler ler
ken ncı askerlerindl'n biri
n in kuqıum ile vunılmuştu. 
Muhtar Bey 'fC aynı gaye 
uğrunda şehit olan arkadaş
tan · HLirriyeti Ebcdlycden 
mctfundurlar. isyanı teşvik 
eden yobazlar birer tarafa 
katını lardı. Hareket ordusu 
fııtanbula tamamen hfıkim ol 
duktan snnra orii idare ilan 
ederek temizliğe başlam15, 
i yanın eıeba)ılannı yakalıya 

31 

• 

Mayıs Çe k ili}inde 1 
1 kişiye 

B.M.V. Otomobili 
t akdim edecektir. 

HER 200 LİRAYA BİR İŞTİ· 
RAK numarası vcrılecektır. 

!'ABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

16.01 09.Q.I 
18.58 12.00 
2039 01.41 
03 19 0822 

BALKANL 
MÜD FAASI 

p arls'te çıkan Le Monde ga
zetesi yazıyor: 

Biltün müsahit'er ~tare~al 
Tito'nun T ilrkiye'yi uyaretinı 
sırf bir neuıket eser:i savıyor
du. Askeri taahhlltleri ihtiva 
edtn bir ittifakın akdi ıçın 
Jki hükQmet arasında bir pren· 
slp anlaeması olduğuna dair ge. 
Jen haberler bu sebeple siyası 
mahfillerde bir parça hayret 
uyandırmı~tır. 

28 Şubat 1953 de T ürkiye • 
Y ugoslavya ve Yunanistan ara
sında ımıa edilen dostluk pak
tında bir Balkan ası.eri an!aş 
masından bahis vard~ o tarıh
te tıç memleket arasındaki kül
t Utel, ekonomik ve po~itik bağ· 
ıarın kuvvetıendirılmesınln as
k eri sahada da bir lttıf!lkh ne
ticeltnec:eği bl'diriliyordu. Aca 
ba bu vadide kat'i bir adım atıl
mış mıdır': 

Şahsi temasların sıklaşması· 
n a ve mevcut samimiyet hava
ıına rağmen bir askeri paktın 
akdine m!ni olan gilç üklerın 
a sla değişmediğini unutmama_k 
l~ı.ımdır. Ankara görüşmele;ı· 
n in sonunda neşredilen teblığ
de mevcut, güçlüklerin ortadan 
kaidıntdığı hakkındaki lıukmtın 
n eye dayandığı bilinmiyor. 

Y ugos'avya ile Attantik pak
tına dahil iki memleket arasın· 
da yakında bir askeri ittıfak 
akdi haberinin. Amerika mec
lısi Dışiş!erl Komisyonunda ya 
hancı meır.leketıere yıırdım 
programının tetkik edildiği bir 
sırada hu meclis iızerınde hil
vasıta tesi r yapmak için o:up 
olmadığı sorulabi~ir. 

Bundan sonra bir askeri Bat. 
kan l)aktı akdine mfıni o· 

lan başlıca iki n ok anın e1An 
~kisi gibi mevcut oldu~u ha
Urlatıla bilir: 

tan ço~unluğu bu t akdirde bir 
kat daha aı.alabilir. Hrıstiyan 
Demokrat Partisinin sağ cena
hı arasında Sosyal Demokrat
lar yerine Kralcılarla birlikte 
Pella'nın etrafında t oplanmak 
temayülü seı.ıliyor. Sağ ve &Ol 
cenaha mensup muhalefet par
ti'eri, hattA Trieste mese1esi 
gibi milli bir meselede de ka
bine) e güç!Uk çıkarmak içh 
hiç bir fırsatı lkaçırmıyacak· 
ttr. 

Avrupa müdafaa camiası mu 
ahC'desınl Mec ise kabul etti
rebılmek için Scelba, resmi 
tekılp'ere raıtmen, Amerıka
dan Itııtyan gorilşiinil daha kU\ 
vetıe müdafaa ctmesı"ı bthe
bılır. İtalya ile Yugo llvya a
rasındaki ger~lnlik gerçi, iki 
tarafın ~osterdıı\I an1 ayış saye. 
sinrlc, pek t.ivadr. a:ı.:ılmı~tır, 
Roma i'r. Bc'grat ar~ında ş-ıı 
sırada giz.li gorıişme'er oıuyor. 
:Fakat buna raJ;men 'i'rıeste ya· 
rasını Atlantik azası o'rnıyan 
Yugo~ıavya ile İtalya gibi bu ı 
paktın lız:ası 0 1nn TilrkiY" ve 
Yunanistan aruında askeri anı 
:aşma projelerini daha ll7.U.'1 

müddet n('tic<' iı. bırak:ıbi ir. 
2 - Atlantık pak•ı aı.:ısı o

lan kuzry memleketlerinin Bal 
kan paktına itiraı.ları. 

Ku'l.CY Avrupa memleketleri 
Balkan'arda bir askert ittifak 
ihtimaline karşı duydukları en
dişeıeri saklamamışlardır. Bu 
memleketler Yugostavya'ya kar 
şı bir taarruı.un bUtiln Atlantlk 
paktını harekete getirmeı;lnden 
endi~e ediyorlar ve Yugos'av
yayı Batı devlet'eri camiasın
dan saymıyorlar. 

rak cr.zaya çarptırmışhr. 
Sükun iade edildikten son

ra Ye~ilköyde l\leclis l lltılli 
halinde toplanan yan aza
lan ve mebuslar eehre don
mu Terd ir. 3 1 l\fart hAdl e 1 
Sultan i kinci Abdıı lhamltl ln 
h al'i ile netlcetenml~tlr. 

F . F . T ÜLREN'fCi 

'"1ıltlal.!'r'in, ba kamarot ola· 
rak dığcr hizmet erlerine hılk
metti~i ofısten rozbif kokuları 
gelıyordu. Wi lie, memnun 
memnun göğlis iletirdi ve kol
tuğun köşesine blizuldtı Salona 
goz. ı:rıdirdi Duvarlar yenfd,.n 
açık yesııe boyanmıştı. do e
melcrın markenlerl yenilen
miş, pirinç kısımlar o ıılmus· 
tu. Kendi kendine, dtinyada 
Caine'den de kötu yerler bu· 
Junabileceğini dUşlJndü. 

Diğer subaylar birer bırrr 
sökün etmeye başladı ar. Hep 
ı;i yenı tra~ o•muşlar. temiz {ı· 
nüormalar gıymic'erdl. N(l~e iy 
dıler ve karınları açtı. RlilUn 
e~ki şakalar ve nilkte'er tekrar 
edıldı Hep ı Wıllı'ye komık \l' 
neşeli geliyordu: Hardıng'ın 

üreme lı:abıllyeti. Kccfer'in ro. 
manı, ııPaynterin t.ehlrin derıl-
1€n, gemi içılt>C('k ı;uyunun kcı. 
Ui tadı, Maryk'in yfizllnde yedi 
sil!ıl bulunan Yrni Zclanda'lı 
sevgilisi, vn nıha~ et Wil'le 
Keith'in hlr Doq Juan ,., arak 
şbhretı hep tekTar edıldi. 

Tamirat esna ında subay V!' 
erler l\ıay Wynn'i gormU~'cr, 
kızın glızcllıi!ı " sehharhğı dıl 
tere destan olmuştu. Bir de 
Pearl Harbour'da gemiye Wil· 

• -v 1 A. 
ve 100 k i}iye 

AL iN 
(Her 100 liraya b ir kur'a numarası) 
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• 

f\"...:lll. \ • • \ . ı Gazetemize ı:öndtrlltn :;azı 
ve resimler basılsın, b.uılma• 
sın tıııle ~.ı ı:nı~z 

.. .. . 
DUNKU C.H.P. LILERE CEVAP 

Bu akşam lstanbul Radyosunda 
21.30 da 

SAN ÇAR 
konuşacak. 18.lO'da da muhalefetin genç sesini dinl eyin iz -

c~'" A.K.VAll/JAfl 
-93-

ııayiası orta:ı;a yayılmıştı. 

Bu. salon gevezeliği için ~U
Z('! ve yeni bir mevzu idi. l\lev
zıı cinsi meseleler olunca her 
hangı bir kimse nilkte yapabı
lırdı Zamanında iç çekme bi· 
'e nuktedanlık addediliyord::. 
Wııtıe kendi hesabına çok mem 
nundıı. Protesto edi)or. initftr 
cdıyor, üzulmıiş tavır takını· 
yor \c şakayı, h('rkes vaıgcç
me) e tesne olduğu halde can il 
tutuyordu. Boyle:ikle yemeğe 
bliyuk bir neşe içinde oturul
du. Wıllie diğer subaylarla a
rasında sıkı bir rabıta his~edi
yordu. nu bağ, iki utangaç Y<'· 
ni asteğmenin mPvrııdiv!'ti v!i 
wnden btisbutün tak\i)e 1>rl1l
mi ti. Jorgensen ve Dııcely a
dında 11lan hu yeni suba) !ara 
bakarak, artık orada bulunma 
yan Gorton, Adams ve Carmo· 
dy'yc, kendisinin ve H rding'in 
ne kadar acemi göriınmUş ol
duklarını şimdi idrak edebili· 
yordu. Bir kaşık dolusu bezel
ye çorbasını tam dudaklarına 
gotelrmüştO ki. gemi birden 5id 
det'e sallandı. Kolu alışkın b ir 
hareketle bu salla ntıyı berla· 

raf etti. Gemi ya palarken ka 
ııığından bır damla bile dokül· 
medi. Hafıf bir kahkaha ataraıt 
çorbayı içti. 

Yemekten sonra, narin yapı
lı Duce y salondan çıkmak ü
z1>rr)'krn Wıllı <ına ıbaş taraf· 
ta s!'ninle bir konusaıım o mu 
mı" Muhabere i~'erinl bir yo 
lnnıı sokmak umanı geldi 11 de
dı. 

Yeni mua\lni mazl(lm bir e
da i'e ·Başlistfine efendıma dı· 
)E' cevap verdi. 

Baş taraf kapısından, soğuk 
\P. mcır renkli bir aksam tistiı 
ne çıktılar. YC'gAne aydınlık 
ufkun Halı rihr.tirclt>ki so'ıık 
altın renk'rri idi. Wıl\il'! ikı e· 
lıvlc korkuluklara !la~ anarak, 
• F,;b Ducely, Cainc'e alı_şıyor 
musun bari?. diye Eırırclıı. Tuz. 
lu ruzgAr deh§etii hoşuna gıt
misti. 

Ducely cevap verdi. •Eh alı· 
şabl'eceğim kadar ... l\luthiş bir 
mukadderat değil mi bu?• 

Wıllıe, kızmış bir şekilde 
Ducely'n in yüz.üne baktı: •ÖY
ie zahir! Her gc.minin ıyi ve 

. 
kallı taraflarıvardır ... 

•Tabii. Bu Uihne teknelerde 
)apılaca kfaı.la ış yok .. B.ı da 
hır şe~·! Zannedersem, vaktınıl 
zın ço~unu da bahrı e tez.,ı:~h
lannda tamıratta ~ ~irccr •i1" 
Bu da benım işimr ".r. Ama 
kt> ke gemi bu kadar pıs ve sı
kı ık o ma~aydı. So on bir ta
vuk kUmesine benzly.>r' • 

·Buna dn alışının. Tahmin 
eder m ki ccphal"'e ~undurma
ı;ından pek hoşlanmworsun.n 

• Mlithıs bır yer. İlk gece o· 
rada yakıt buharından ııı kal
sın o ecektım ... 11 

Wıllie, deh et i memnun ol· 
muş hlr ŞC'kı'dr Milthış bir 
~er değıl mı"D drdı. 

·Talıammuırersa'• 

•Hır mliddet sonra o kadar 
aldırış etmeı.sin.• 

•Korkmayın, artık orada yat 
mıyonım ı.aten• 

Wıllie'nin suratı asıldı •Ya? 
Nerede yatıyorsun şimdi?• 

.Güvertedrkl b•ıro kamara
sında Gecclcrı oravı ümse 
kıı'lanmıyor Portatıf cıır yata. 
ğım var. l\llikemmcl o'uyor. 

Havası da jyi.. 

Bu haber Wıl'ie'vi dehşetll 
siİıirlendlrmıştl. ·Kaptanın bu 
nu tasvip ı>deceğlni pr k san• 
mam. O çok titiıdır bövle hu • 

· Ona sordum dendım. 1kl 
metrelik boş ycrı nered bu· 
lurı;am oratla uyuyabı eeeğıml 
soyledi • 

Wıllie kendı kPndıstnr ~.uf. 
retti. Bu basıt hal çaresınl 
düslinmeden bPş ay sıkıntı çek 
mişti. •Hmmm • ded ı .senin 
bana muhabere işlerinde yar· 
dım etmen gerekıyor •• 

Teşebbhs c me~e hazırım 
Pfon rlım, fakat mıı hahı-reııın 
1\1 harfıni hl e bilmiyorum.• 

•Ne bl'ıyor ıı n P"kAIA"• 
•Hemen hemen hl~ bır şey 

efendim. Benim anne... Re n 
doğrudan doğruya subay tayin 
edı'dim 'efendim. Annem Bos
ton'daki bir gemi tezglhının 
hemen hemen hepsine sahipti r 
\e işte her şeyin sebebi bu .. . 
Beni alfabenin bir harfi bura
) a getirdi. T.Akın ubay•ı\: ta
yınim yapılırken, hanı S mı G 
mi olmak lstedığiml sordular. 

D.. .. bugün un ~,g 
Denlıcl llk ll\ıı:I 

yazı ,.e re5 ı 
• t fal 

kanın mushe t 
llrtf'n hf'Ş 1ı~ IJ 
• l'l'ni genıilcrıııı ıı 
tıp!)., •-reni ') t 

<Karadeniz tip! re) 
l imanına ,erflt rlfll 
kil• · Tcrsanclr d 

• • bugıın, ·arın • eri 
nn bu broşurl bO 
dekilerd!'n ıı ıtl11 bd 
mı>ğe, ı.aten •. dır 
mıısaH dd 11 rı• 
·llıı n, bıı~u n• >; ıı: 
runde gbrduğti il 
hankıının bııtuıı l1' 
hulasası mahi)t ııJ 
ğıı için bur•> a 
ğim: 

• fO J 
Dev'et n~nı• 

manları idaresi: 6 
1949 y11ınd3 

lıra zarar ıs 
. 10·0 yı'ında 

!ıra zarar 4 
1951 yıtınd• 1 r 

lira zuar etııııs ~ 
Bankanın teŞ: .. 

o,an ı 3.19 j2 d 10 
tarıhine kadar .. 

e•ı•· sap de\ resi n ' 1~ 
tion hesabı) 

1
,1 

!ıra ık bir hası 
lam ıştır. k' 

Filhakika b311
0 { 

re ıçinde ss.68 • 
hasılat etrle rtJJl11rı 
yon 422.589,88 

yarmıştır. ıır•' 
12 milyon re<i • 

faz' ası eski i~a b!r 
gelen ve ;>'enı '\"t 
kıymetle estcı 4 
miktarı ııo.789 (1 
daha yilkse•rnıs 1 ..ı 
yon 882 086 sı 5' 
olmuş bulunan 11 
!erin amortısın' 
sigorta nıasra!'• 
!ık olarak artı 5 
amortısman \'e oıı 
rafları 11 milY 
lığ olmaktadır· 5rt 

Bu rlururns ~ıı 
tındaki ıs nıl\9~ 
rara karşı•ık ar 
biitiln masrafl •J 1 
sonra 39.572 ı ırıı 
çilmiştir. g• 

1953 yılında 5 ı sılat 1~4 !177.S~,tı 
mı§, buna ınu ı 
yon 58!1457 ı if11,ıı: 
12.803.798 ıiraıı , 
''e sigorta fon 
179 620 li.J'a klf 
tır. ııt 

Bu kı\r. ınt~ 11ı 
ifçi tıcret'e@ 

mtktarı 9:332·5 

lan bir zam ysP21 
eskiye nazaran , 
ra daha far.la 
fonu ayrıtdıkt311 
edilmiştir. ~ 

Ehemml)'eti• f 
<'lklarımla dahil ,;I. 
iı lacak olan tııı Jll 
duktan sonra j)ıll't 
idaresinin tır 
bir göı atatılfl~~ 

Derin ,.! (il~ 
Atatürk, dU~ 'lı 
siz çalışması~ e 
devlet büttt5~ ıf'. 
) uk olan D_en ıfltıs 
p nin t ic:art d' '/.. 
nrimli bir t•~ır 
nı sağıayıca~ vl'~ 
haline getırı~ctf 
du \"t' bu auşıı rı••(f l 
tlil !(un ırrdc ı' 
Ce!Al 81) ı(ıO fl1 f 
•Df'niıbınkı> )(lltıl' p 
hanlı; ı;ok kıSI ıı• d• .. 
gıin geçtlkı;e ıırlJ. 
J1 olıcağını tıt ~<4 
mııshet ieter g ~~ 
mutat zarard311 

} 1':.I 
ti gılibn. Fa1'•' eıtl'J; 
ıh -,. ıe intlk11 11,('ı 
Celal nayar • 5 ~ 

<Devamı S•· 

ı - Trleste meselesi. 
ftalya'd ald Scelba hükömeti 

n in Trieste mcse'esinde faı.la 
fedakAriıkta bulunması şüphe· 
lid lr. Kabinenin esasen -zayıf o-

H
ulAsa, Mnresal Tito'nun An. 
kara seyahati Yugoslavya 

ile Tilrklye arasındaki bağları 
kuvvetıendirmeğe hizmet etmiş 
olmakla berııber Amerika'nın 
temenni ettiği Socyetlrre kar
şı korunma zincirini tamam· 
!atacak o an hır Balkan askeri 
an'aşması için ı.amana ve sa
bır ı çalışmalara ih tiyaç var
dır. 

lie'yl 7.iyaret için gelmiş olan 
hemşıreler hatır'anıp, bu son 
l\lny mesc!esine katılınca, Wil 
lie'nln kadınlar üzerinde esra
rengiz bir nilfuzu bulunduğu 

:.. ....................................................... , ........................ _._... ...................................... ~------------------------.... ----
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Yazan : TUNÇ YALMAN 

•EGZERSİZ KIŞ 11 • l.\~EVR.\LARl~D.\ - Karlı )ol!arda kayalı;la ilerliyen Xone~ Ji erler 

Manevra alanından 
ziyafet sofrasına ... 

T uruncu. kun etlerin bö:ge- ..
« sinde iler iyorduk. Genel 
karargAba \'ardığımız zaman 

-
bır Albay bizlere turuncu ve 
mavi kuvvetlerin tatbik ettik
lerı strateji hakkında harita 
iizerinde izahat verdı. Albay 
konusurken kapı açıldı, e'li yaş 
lannda, şismanca bir adam ö· 
zlir dileyerek geri çekl:di. Ya· 
nımda duran bir '.:';on·efli: 

•Veliaht Prens O lav dedi, 
•Bugün teftişe geldi, kapıyı ~a 
fırmı~ ol11cak.ıt 

Genel karargfilıtan ayrı:dık
tan sonra, günun geriye kalan 
kısmı ha,·a şartıannın doğur
duğu güçlük erle mlicade'e et
mck'e geçti. Kamyonun arkası
na balık istifi dizilmiş o:arak 
manevra alanında bir hayli i· 
lerledık ama o'up bitenleri ta· 
kip etmek hiç de haritanın ü
:ıerındeki kadar ko'ay olmuyor 
du. Lakın hiç değı e. herhan-
g1 bır ta rruz rnkuunda :Nor
'eç ordu unun ne derece gıiç 
şartlar a tında snaşma'k zorun 
da ka'acağına \e bu memleke
te taarruza ka'kanların da ne 
iıbı güç.ük'erle karşılaşacak• 
!arına dair bir fikir edindik. 
Anladık ki, Amerika ne kadar 
çok sayıda moU5rlü vasıta te
mın ederse etsin. Xorveç or
dusu nak'b'e bah~inde daima 
lmak ve kayak gibi vasıtalara 
.ı:Uvenmek zorundadır. Arada 
bir su manzara i'e kar ı'aşryor 
duk: Bir çift beygir tarafın
dan çe.,.i'en bir kızağın arkası· 
na ıki uzun ha at bağ anmış ,.e 
iki sıra ha'inde iki, Uç manga 
a ker ayaklarında kayaklar, 
bu ha'ata tutunmak suretiyle 
bır yerden bir ) ere nak:edili
yortar... Yara~ı arın da nakli 
çok zaman bu ekılde oluyor. 
Erlerin üniformaları hem ba
sı ve vlicudil soğuktan iyice ko 
ruylcak, hem de azami raha
tı ve hareket ko'aylığını sağı
yacak seki.deydi. 

TIK.\i"AS \"Of, - nfr kaç u~ılanın birden kar ııa~ı\ernıe~i, 
br ) liı.ünden daralan ~ olların sıli: sık böyle tıl.:annıa~ına ebcp 

oluyoı-du .. . 

Dar yo'lar ilerliyen. gerile· 
yen veya ) akaladık arı e irleri 
geri gotiıren turuncu kU\" et: er 

tarafından sık sık tıkandığı i· 
çin çiftliğe döniişiımUz epey u
zadı. Çift!lk sahibi ile iki genç 
oğlu yo'a çıkmış bizi bekliyor
lardı. Baktık şoför de ne yan
mıs yapmış otobUsü oraya ka
dar :etirmiıı. İçerde .Lotte• ter 
gosterişli bir çay sofrası hazır
lamışlardı. Fakat vaktimiz dar 
dı. Daha en asağı üç saatlık 
) olumuz vardı ve Os\o Beledi· 
) esi o aksam bizler için resn.t 
bir ziyafet veriyordu. Üstelik 
otobüs çiftliğe varabilmişti a
ma, ora~·a gele'iberi yağan kar 
!arın ortasına saplanıp kalmıs
tı. y''eiinden kımıldatmak mum 
kün olmadı. Üstü ve yan)arı 
tente~ le kapalı, arkası açık kam 
yona tekrar dolduk, nereden 
bu'du ar:ıa bu:dıılar, hepimize 
kalın ordu battaniyeleri dağıt· 
tılar; onları diılerimize örttük, 
kaputlarımız.ın kUrk yakalarını 

J\IZ.\KLI 'TEKERLEK - Yukarıda gordüğilnüı iptidai araba, 
Noneç'te icabında değme motiirlü \'asılanın gortmiyt:rdi i i 

göriir. Bu arabar.ın tekerlekleri bir çift kızağın 
fıterine oturtulmu tur. 

kaldırdık, ba~lıklarımızı kulak 
Jarımıza doğru çektik ve geç 
de olsa o,,•o'daki ziyarete yeti
şebilmek ümidiyle. etrafı kap
:amağa baş:ıyan aksam karan· 
lığında, ağır a~ır yo'a düzül
dük .. . 

v akit ilerlemiş. saat sekizi 
geçmiş. ~oğuk Jyic':! :.r~mıı 

tı ve biz. hi'i yoldaydık. Ziya
fet saat sekizdeydı. Vlkıa ba
sın karargahından te efon et
mi 'er, gecikmemiz ihtima'i ol. 
duğunu bildirmiş'erdı. ama da· 
ha ote'e uğrayıp, yıkanmağa, 
•ızerimlzi değişmeğe mecbur
duk. Her ne kadar manevra 
bolgesinden gt>ldiğimiz bilint- ı 
yor a da o ka ın postallar. o 
kaba saba a~keri elbiselerle. 
re mi bir ak•am ziyafetine git
memiz. protokota önem verme
diklerini iddia t>den N'orveç'li
lerin bi'e her halde hosuna git 
mezdj. 

Bızim kamyondaki Norveç'li 
mihmandar arın biri. hem Be· 
ledıye Reisine mahcup o'una
cağına üzil'üyor. hem de bir 
bakıma Norveç kışını:ı yraıa. 
bileceği güçlükleri o gün ya. 
kından gördüğümüze se~iniyor 

du. 
.işten diyordu, · Bizim ömrü 

milz yılın hiç değilse a:t• ayı 
hep böy:e hava şarttariy'e mll
cade:e etmekle ~eçer. Deniz'c
rimiz buz tutar, yollarımız tı
kanır, her şeyin aksanrn~ı. hı:
yatın durınama:;ı için boyuna 
uğraşmak ~erekir.ıı 

N orveç, cotrafi bakımdan 
dlinyanın en garip mem

leketlerinden biri, be ki de en 
garip mem ekeli. ~ıesaha itiba
riy e 324 250 kilometre kareyi 
kapladığı halde, ntıfusu lic mil 
yondan biraz fazla (mesahası 

<De\11mı ~a: i Sü: 8 de) 

GES"EL KAR.\RGAUT.\ - Solda: Bir Albay gaıctedıerc manewa hakkında harita uzerinde 
izahat 't c.ri,>or - ~ ağda: Tefti~e gelen \'eUah~ Preb Olav (ortada) merdh'cnlerdcn incrJ.cn ... 

SİNEMA TENKİDLERİ 
Casuslar Savası ., 

Attila İLHAN 
•Dlplomalk ('ourrln• - 1 •ronf' -------
POl\f\r,. Patrlcla Seaı, !>tf'Jlhen \ KATiLiN PENt"ESINDE 
.:11ac :oo;uıı•, HlldPıud Knf\U ..,. 
.r Kari 'lald~n'ln rtJisilr Hf'nry 

1 

~ ~ 
llata"ay idarf'sinde 20 Th ('en- •' ellol\ Ualloon• - \nd•en Ray 
ıury Fo:ı: hesabına (e'"lrdlklf'rl "' KııthleC'n 1t3an'ın rcJI cır r. 
bır Amerlbn filmi - \ ı LAS. 1 ce ıdaresinde \ nocbted nrt-

Diınyanın en tanınmış polis 

1 tlsh hesabına çrvfrdlklcrl bir 
Jrııllb tllml • S \il.\\. 

romancılarından Peıer 
Cheyney'in ıSınister Erıand 

di)e b r hikaye i vardır. Fox: 
Şirketi, • nkara Casu~u • mm 
t:cari muvaffakıyet.nden cesa 
retlenerek bu hıkayeyi sinema 
) a aktarmak kararıııı vermiş. 

Xcticede karşımıza hareketli, 
heyecanlı bir fılın o'an •Ca-
ııslar Sava ı· çıkmı ·. Henry 

Hathaway, şımdiye karlar çe
şııli serü\en filmlerini görclil
ğümıiz bıT rejısördür. Ne var 
ki umum yelle ağır olan tis
hibunu bu filmde süratlendir 
mesinl bilmiş ve fılmi adeta 
ba döndiirücti bir hızla sona 
doğru götürmüş. Tab'i bunda 
terı p'i \ e ölçülü bir monta
jın da dahli mevcut. Filmi a
) akla tutan senaryonun ve 
hıkli) en n ustaca terıiplenmiş 
olması. monıajın sağlamlığı 
ve lokal sahnelerin romantiz
midir. Yalnız şu noktaya da 
işaret edelim ki, seyirci, fıl
mi seyrederken epeyce karı-

~ık ve çapraşık olan konu ta
re!ındaıı esir edil"yor ve film. 
bir ıekq•k esC'l·i olarak aeğil. 

bir sanat eseri olarak da de
ğil. sadece bır konu, bır serli
,·en 'e casu~ıuk romanı ko
nusu olarak cere:tan edıyor. 
Bu bakımdan, .casuslar Sa
' aşı nı asıl Peler Cheyney ka 
ıanmı ur. 0)0ncular filmin ha 
vasına uygun b"rer kompozis
yon yapma'ıc i ıemişler. Tyro
ne Po" er' in O)' nadığı tip Chey 
ney'in hmasına uygundur. 
Patrk'a Neal ile Hıldegarde 
Kneff, nedense biraz sun'i, bi 
raz fazla •sinema• casusu ol
mu.lar. Karl ~lalden derse
niz, 8imdı.) e kadıır çıkardığı 
oyunların seviyesini bu sefer 
maale er bulamamış. .casus
lar Savaşı Amerikan gizli ser 
\'ısler y• e Sov} et "ıı.li servis 
teri arasında cereyan eden bir 
casusluk hikfıyesıni nakleôi-
)Of, 

İngılız s:nemacılarının. bu a-
ıada rcjisor J. Lee·nın. dık· 

knı çekeq b r tarafı \ar: Ci
na)'et. hır ızlık Hsaıre gıbi 
seı üven fılmleri konu'arı Jle 
basıt insanların gunliık hayat 
Jarına ait meselelerı hasarıyla 
lıir\eşt r yor. er lı) or. orijinal 
terkipler \'Cret-ıılıyorlar. Fikri 
nıııce, un'i ve ~ apmacık:arla 
dolu 0 ang ıer filınlcrı yerine. 
gerçek hayatta o duğu gıb". 

kötunün \e i)'inin bırb rinc ka 
nştığı bu çeş t fılmleri sey
retmek daha zevkli oluyor. 
Bu fılmde. mcseıa, b:ısit bir 
fng liz aılesınin günlük ha
yatını. herhan"ı b r İngiliz 
çocuğunun psıkoloji ni, bas t 
insanların .) aşama tarzlarını 
seyredip duı urken, bunların 
)anı sıra, bu ha)aıı bozmak, 
kendi nıenfaat'cri ıçin kötiı 
'c kanun dı ı işlere gir'şmek 
isteyenlcrın kırli tertiplerini 
ele gôrebili)' oruz. Reji•o:- ve 
senaryo yazarı. der,nl ğine bir 
film yapmışlar. insanlar, hat 
ta en az gorUneni ile, sadece 
bir şekıl. bıı· kalıp olarak de
ğil, a) nı zamanda bir ruh ha
li. bir psikoloji olarak mev
cut. Ve yaşıyor. Belki ps'ko
loj ı)' e 'e bi hassa. kUçlik F't"an 
kie'nın psıkolojislne fazla Ö· 
nem 'crılmiş, fazlaca ön plA
ııa alınmış, ama bu. fı'min at
rnosfcrinı genı~let"yor, mese:e 
lt'rıni daha bıı ka '>Önlerden, 
daha başka dlişilncelerlc gor
memize. dil~linmcm ze fırsat 
'erb or. Oy uncular. eseri ga
) et iyi ka\Tamışlar. İngiliz o
yuncularına has dikkat ve şu
ur u kompoz syon temayü!U 
fıgüranlar da b le farkcdili
yor. Eğer rcjisl'lr. eserin tem 
posunu biraz daha hızlandır
mayı bilse \e ikinci yarısın
da gösterdığı hareket tanzi
mi usıelığını başlangıçtan iti 
haren ~ösıereb lseydi h;ç ştip 
hesiz •Katilin Pençesindt' çok 
daha ~ekici b r f m olacaktı. 

Milli 
düıı 

• pıyaıırıo 
eekildi 

..> 

200.000 liralık büyük ikramiyeyi 282426 
numa ral ı bilet kazand ı 

~Iılll Piyangonun 23 Xısan ı 
1954 çekili§İ dlin Ankara'da sa
at 13.30 da ~·apılmıştır. İkramiye 1 
kazanan numaraları aşağıda bil. 
diriyoruz: 

282-126 numara 200 000 lira 
:?87388 numara 100.000 lira 
20.000 lira kazananlar: 
00.3758 017954 043576 114047 
212883 237848 293728 317323 
374086 428045 
10.000 Jira kaıananlar: 
029Hl3 075536 075661 076661 
079410 081098 101753 104441 
161917 220797 269803 270164 
:?88426 291253 298402 310401 
372078 428137 446796 482685 
5.000 lira kaıananlar: 
010590 011263 012.'>41 019308 
037438 07-1969 076134 080984 
084ö85 105358 126271 131669 
135956 136238 141909 164658 
167196 170451 17-1713 215103 
221990 230612 250517 25j828 
259255 265921 270993 294742 
297U29 300002 323143 324073 
329!120 332138 346018 3.34498 
369548 372992 378216 396432 
409435 432456 448573 467739 
472718 473487 476754 496229 
497063 354791 
2.000 lira kaıanaolar : 
010552 012693 024814 031147 
033261 03.3085 037383 04320! 
044945 0.31432 052474 0658'1:! 
076929 087615 091262 09175!) 
092177 095107 101944 102747 
115901119719136600 142132 
153011 161267 162565 168.'>24 
169072 172684 17.4339 176492 
186().12 187740 197661 201127 
!W2278 203787 205627 207768 
207850 216516 220387 224853 
22:l523 231715 241872 244812 
252549 2.'l:.!i63 2.'1415~ 254409 
2G0027 260053 260183 260514 
21>1436 262748 265037 268658 
270653 271378 275268 276906 
278852 281050 288176 288937 
294524 298919 309386 310247 
323495 324572 327163 335436 
345602 349377 352283 353119 
353770 354811 366400 369685 
371116 38549-1 398487 399033 
405650 411409 414212 418718 
442095 447303 460045 463638 
474226 482262 486334 497357 
1.000 lira kazananlar: 
004951 016145 018522 018841 
019280 020464 021739 021908 
023618 027951 029863 031522 
033969 035730 043314 044040 
052626 057003 061532 Ofı'l916 
077397 086214 086826 0877~t 
094085 099159 100110 106481 
109355 110174 114098 114160 
115640 119289 120662 1225:>2 
125384 129552 141111142109 
143358 144527 159260 169325 
171)40 172359172503 175732 
177469 177517 179392 180005 
180189 181299 181377 181532 
184213 185829 1869.18 189464 
100802 19131 o 104171 201515 
201852 204794 207iii 208758 

209045 211082 211767 211809 
212607 217434 2llll35 226020 
228186 237289 238587 2-12931 
247 H7 249408 251111 251374 
252176 252322 26206!1 266637 
26i798 2693!J3 270938 275049 
278093 270058 281120 281751 
28574.3 286155 203817 299127 
301006 301828 307609 309350 
314166 318426 322i54 326695 
327430 32789-1 337537 349515 
357312 361915 370825 372219 
375374 385975 386881 389492 
301818 398234 400088 402389 
410275 414582 417007 423061 
43;753 439359 440163 450854 
452839 456554 464615 465253 
469811 470222 478041 478372 
484n33 485632 486206 489041 
490399 400585 49480-1 49728'1 
498.126 49876 ! 
200 liı a kazananlar: 
Son üç rakamı (162 565) 

niha~ et bulan 1 000 numara 
yilzer lira. 

100 lira kazananlar: 
Son Uç rakamı (378 507 718 

978) i!c niha\ et bulan 2.000 nu· 
mara :t Uzer lira, 

50 lira kazananlar: 
Son üç rakamı (042 159 186 

273 743 772) ile nıhayet bulan 
3.000 numara ellışcr !ıra, 

20 lira kııııınanıar: 
Son iki rakamı (57) i1e ni

ha~et bulan 5000 numara yir· 
nı işer lira. 

ı O lira ka1ananlar: 
Son iki rakamı (32 G3) ile ni. 

ha)ct bulan 10.000 numara o
nar lıra, 

5 lira kaıananlar: 
Son rakıımı (4 6) ile nihavet 

bulan 100.000 numara bcs lira 
ikramiye alırlar . 

1.000 lira teselli nıiikafatı ka-
ıanan nuınaralor: 

082426 182426 202426 212426 
222426 232426 242426 252426 
262426 272426 280426 281426 
282026 282126 282226 282326 
282406 282416 282420 282421 
282422 282423 282424 282425 
282427 282428 282429 282436 
282446 282456 282466 2824i6 
282486 282496 282526 282626 
282726 282826 282926 283426 
2S.H26 285426 286426 287426 
288426 289426 W2426 382426 
482426 
500 lira teı,rJli ıniildiratı k:ız:ı· 

nıın numaralar: 
os1ass ıs7388 207388 211;1r.s 
227388 237388 247388 2573~ 
267388 277388280388 281388 
282388 283388 284388 285388 
286388 287088 287188 187288 
287308 287318 287328 287338 
287348 287358 287368 28<378 
287380 87381 287382 287::18~ 
287384 287385 287386 287387 
28i389 2873n8 287488 2875F:R 
28i688 287788 287888 287988 
288388 289388 297388 387388 
487388 
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oskova muahedesı 
Konferans resmen başlamıştı. Türkiye'yi Yusuf Kema l ve Doktor Rııcı r-ııı r 
Beylerle ben temsil ediyorduk. Ruslar namına ise Hariciye Komiseri Çiseri,, 
ve Pan Rus Merkez icra Komitesi aza sı Ce lal Korkmazof bulunuyorlcırd1 • 

Karahan konfera nsa dahil değildi. ) L _____ _ 
JUO~KO\' A KONFERA!\'~1 dan kabul edilip biitlin devlet· 
BAŞLIYOR !ere ve matbuata teb'iğ olunan 

/ ::\risakı l\lillideki Tiirkİ\'.? hu· 26 Şubat 1921 de her iki ta- dullarını kabu! ettirmek. 
raf murahhas heyetlerı Mos 3 _ Türkiye Büyük ?lli!\et 

kova konferansı müzakereleri- Meclisi hükumeti tarafından 
ne bafamnk Uzere So\yct ha- kabul edi meyeo Tiirkiyeye ait 
riciye komiserliği binasında hiç bir Mil!etlcrarası mukavc-
konferansa tahsıs edi'en sa,on- le ,·eya muahedeyi tanımama-
da top anmış buluııuvcırlal"dt. ~ı So\'yet Rııs~a hükiımetınc 
Türkiyeyi İktısat \'eki ı J.i:ııstıı. kabul ettirmek, 
monu Mebu u Yusuf Kemal, 
Maarıf Vckı ı Sinop ?.kbusu 4 - Bo~az ar mcse'esi: Bo
Doktor Rıza Nur Bcyter'P ben, ğazların bUtün mi let'erin ti
Rusya~ 1 da Hariciye Koınisl'ri caretine serbest olarak açılma 
Çiçerin ile Pan Rus merkez ic· sını Rus'ara kabul ettirmek. 
ra komıtesi azası Celal Ko, k- Rusların i'eri sürecekleri şart. 
mazof temsıl ediyorduk. !arın mahiyetine göre. tarafı-

Haricbe Komiser muavini mmlnn da Türkiyenin nıutiak 
Karahan konferansa katılın .• - hakimiyeti ile Türkiyenln \'e 
mıştı. Ankara hUklııneti, aslen fstanbulun emniyetine halel 
Ermeni olan bu zatın ikinci getirilmemesine dikkat edl'e-
murahhas o'nrak iştirakini is- cek ve icap ederse bu hususta 
temedı~ini daha evvel mUnasip bazı mukabil şartlarımız ola-
§ekilde ihsas ctml ti. Onun ye. cak. 
rıne bir Rustan daha çok Rus 5 - Muabededen evvel, Çar 
ve fakat Türk aslından olen !ık Rusyası ile yapılmış olen 
Ce Al Korkmazof ta)ln edilmiş bilcümle muahede ve rnukave
ti. Halbuki, Karahan bi!Ahara lelerle harp borç'arının ve k .. -
Ankarada Sovyetıer Birliği bil pitlillısyonların ilgası istene-
yuk c çisi bulunduğu &ıralarda cck. 
bize karşı ı;ok hayırhah dıı\Tan 6 - Umumi harpte esir dU-
mıştır. şen ve htıta Rusyada bulunan 

İki taraf murahhaslarının sa- Ttirk zabit ve askerlerinin si\r
lıihiyetnameleri tetkik edildik- at'e Türkiyeye gönderı'mt'si. 
ten ve diğer bazı tilzumlu for- 7 _ E5asları yukand:ı'd mad 
ma iteler tamamıandıktan son· delerde hu'Asa edi'mış o!an\ar 
ra rııoskova konferansı fıHen dan ba5ka her muaherlecte bu-
baştamıştı. lunması lazım ge!en Jiğer hu-

TÜRK HEYETİ~İS sııslar. 
l\OKTAİ ~AZARI 8- Batum şehri ,.~ ı:manı· 

nın bazı ~art,ar \'e kayıtla:- al-
T: urk murahhas heyetinin l"'Ok tında Kafkasyalılara tukerlit· 

ta1 nazarını şö)lo hUIAsa mesine mukabil Kar·'ın şar-
ctmek mUmkiindü: kınrlaki hududumuzu .' rpaça) ı-

1 - ittıfak muahedesi im- nın Talvegıne kadar götur"~ck 
zalanması, Rusların y:ıpacak'a- hem hududumuıun bu cıhetın
rı her türlü yardımın "z ı b;r den emniyetini takviye \"C he'l1 
muahede o arak buna ilavesi. de mUnbit o'an bliyük bir ar:ı-

2 - 28 Ocak 1920 de ht.ın- zı parçasının ana ,·atana 1 ha-

-------~~ bt~( 
rumuıu glz~cmiştik. !ıfU:ııı 
nin muhteviyatı. !st~tar. ıf 
ııekli kal'! olarak a dık ~ 
ileriye süreceğimiz butu~; d 
!arın kabu!Unden sonr~ 5ııını:
kikada Batum şehrini d• ı 
bazı kayıt \'e şartlar aU!~1 ı
ta\•izat ~ apıyormu~uz gı ~ 
kastı1ara tcrkedeceğiınııı 
rece klik. 

SİYASİ TAKTİK 
ııı 

Eğer konferansın de\'Dıııı 
delince biz, baZI 

111 ~ 
noktalarda 'e bilbas:.• .. dl' so .. , 
mıın terki hususunda t 
kikaya kadar muka,•eıne 1 Jl 

"it terınemiş olsaydık. Sıl' .0 
riciye koınlser!ıği ne ~1.~ f 
pıp konferansın muVJ1 .~ :ıı 
sııliğc uğraması için .!ı•td ~ 
ktilat icat edecekti. çu~ t t 
horiCi\'eSi Garbın hClJU. 1 
mak istemediği bir ;-t~11iı, 
dev: etini bizim ıstedıııın su' 
lar altında tanımak ~\r 
da istical gösterme~ .~ 
değildi. Herhangi bır n. 3 dışında pek a~ yardıtn r t 
sureti)' le bizi kendi cın~1 
hizmet ettirebilecekıerıb,rı 
yorlardı. Halbuki RUS cıııt 
sınin bu gizli fikir ve •c>':ı 
rini sezmiştik. Binaen'1,,~ 
le bir siyasi taktik 1'1! 'ıı•~ 
mecburiyetinde idik ı;ı, ,ı t 
ye komiserliği bebeınebc;oı 
neticeye varmak isteyeııd~P' 
hükumeti ile daha tııı)I~ 
yoldaş Stalinle bizim. tıııı pi' 
rimiz altında katarak ı:tJI 
yo:u terkedıp biı.inı n~ ıt 
ıanmızı kabul edebi:si1l· t 
riye komiserliğine ııaıı 6) İ ıf 

tat)1 
\ar yaşatmıştık ki, ti ı 

tl • · · teSI mukaveme erımııın tfl 
da mahir oldukları u~u ~ 
bikten Adeta aciz uıını~.,r 

(De,·ıınıı 
bu 1\lec·ısı Mebusa.ıı tJ ·arın- kını düşünmUştUk. Bu taSB\'VU 

~--~----~--------- ---------------~--

~ 

GAiPiN 
başarı ile kullanılır 

sancılara 
karşı 
faydalıdır. 

SiNEMALAR 

HE\'O<'.iLlJ ctuın-1 * ALKA:GAR: Tel: 42562 - Holy
wood BAklrelert. * AR. Tel: 44394 - Harp ve Al~· * ATLAtı: Tel: 4038~ - cuusıar 
savaşı. 

Eski Fas Sultanı, Fransa 

ile müca dele_ e tmiyecek 

Paris 23 (A.P.) - Fransızlar 
tarafından memleketinden sUr
g!in edilen eski Fas Sultanı Siy. 
di Muhammed Ben Yusuf, ken
disi) le cocuklarının her tlirlU 
siyasi Caatiyetlerden Ye bilhassa 
l•'as, Fransa veva clif:er lıerhan· 
ı;:i bir Fransız. toprağında karı· 

1 

~ıklıklara yol açabilecek mahi· 
~ette herhangi bir hareketten 

----------------- kaçınacakları hususunda F'ransıı. 

1 
hiıku:netine .m~kaddesatı üzeri· 

: ne soz vermışıır. 

4 saat ara ile g ünde 
· 3 adet alınabilir 

"-----Hususi Otomobili ile 

Mayıs a:t ı başında Parise 
gidecek bır Yüksek Mühen
dıs yol masraf'arını pay
laşmak iızcre bir yol arka
daşı atamaktadır. MUracaat 
.aat 19 - 22 arası. 

Tel· 42865 

Bir uçak düıtü 

Papo hau üssü (Kuzey Karo
linn) 23 (A.A.) - C. 119 tipin
de bir Amerjkan askeri nakliye 
uçağının Goldsboro yakınında 
dilşüp parçalandığı Papo hava 
üssünden dUn bildirilmiştir. Sa-

l nı!dığına göre ıtı;akta yalnız 
mürettebatı teşkil eden beş kl· 
.ı bulunmakta idi. 

,, 
Amerika, Hindiıtcl" 

,d 
yard ıma devcır11 

/ 
Washington 23 (.ı\.A~~ı.,, 

bancı memleketlere ya basıJI 
recisi Harold Stassen. 111ıı bil 
Ceransında beyana~t~ t',e 
llindislan'ın Hindıçın • d5t 

·ııı ,, 
sız takvi•e kuv,·etlerı ~ ,, uıt• 
uçakların toprakları eıııtJ 
uçmasına müsaade etfll ~,ıı 
susundaki kararına ra ı9 
nıerlkan hUkumetin~n di5tsll 
mali )Ih zarfında Hı~ardııı' 
104 milyon dolarllk ) lif t 
slsatını Kongreye te1' ib~ı 
niyetinde olduğunu 
mi~i~ , 

b
. pi 

Belçika ka 111 1 

Brüxelles 23 (~.A.)1.~C 
Belçika kabineslnı . t~ ı;ııt~ 
Van Acker (SosyalıS ~111s 
1ur. Dışis'eri Bakan~' t) gt 
Hcnrl Spaak (Sosyali$ 
mi&t.ı.r. 
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' EGE'DEN iNTıBALAR 1 

Büyüyen çocuk ve 
küçülen elbise 

Yazan: SADUN TANJU 
diyorlar; 11Hay.ı~ı., pahalılastr 
ğını anlamak is.ı orsanıı çıır. 

şı) a çıkın! Kasa ha ctın fia' .n •• 
bakkala ~ağın l:i'() l'ı~u t;orun! 
Eskiden 100 e aldığınızı şımdı 
kaça. alabılıyor .. nnuz. ona ba
kın .. • 

4nketimizin neticeleri 
<Başı l incide) 1 

cüye 200 ve dığcr derece alan
lara da kıymet:i hedi) eler ve. 
ı·ilecektir. 

1950 seç imleri arifesindekl' 
anketim ızin net icesı, 14 mayıs 
seçııni net ice,b le hemen he· 
men tetabuk etm i ~ ti. Hatırlana
cağı veçhile. o zamanki anke
t miz•n net ce.:ı i Demokrat Par· 
inin seçımleri % 56 nispet nde 
kazanacağını gösterm işti. Bfiyük 
seçimlerde)se D. P .• re)lerın <:;, 
54'ılnu kazandı ve ıkt.darıı geJ. 
di. 

Anket fıkrine muhalefet 

D. P. ~ 59.9 l A\ni Doğan 
C. H. P. ~ 25.2 Ahmet Tahtakılıç 
Karışık liste ~ 14.5 Hamdi Ongun 
C.l\l.P. ve T.K.P. '1ı 0.4 GI. Ali Fuat Cebesoy 
Bu n'speılcre göre 2 mayıs MUCit Erkuyumcu 

seçim'erinde D. P. reylerin ytiz Prof. Sıdd:k Sami Onar 
de 50 defi fazlasını yine alacak Hamdullah Suphi Tnnrıiv., 
tır. Refık Şevket ince 

Bu nispetler mılletvekili ye. Te\"fik İleri 
!-iınu ne karşılaşıırılıTEa B. M. 'Elhem Menderes 
l\1.'ne girecek partilı milleh·c- Refık Koraltan 
kıllerı sa) ısı hakkında aşagı Hikmet Ba) UT 

~ukan bır fik ır verebilır. GI. Sadık Aldo!an 
i\lustakıller Sel m Sarper 

Sual: 3. Suat Hayrı Ürgüplü 
•.Mcclıste muEtak 1 mil:eh·e. CelAl Dora 

kıJle-rin ı n bulunmasını ister misi Dr. Cezmi Türk 
nız? Numan l\lenemencioğlu 

Anketimize i şt i rAk eden ya. Lütfi Kırdar 

Beşiktaş 

karşılaşıyor 
- Kasımpaşa 

E-.. et, teker tekr.r b:ızı J,im~c
leri bu sözlerle kandırmak p.:-k 
Ala miımkilndur. Dün 6 lira 
kazanan adam bugün kazandı· 
ğı 8-10 lira) la ha) atını kolay
laştırmış o'muyor. Peki ama, 
dün 50 kuruş kazanan, 150 ktı· 
ruş kazanan \'eya hiç iş bula· 
mıyan adam bu şözlere ne di· 
yecek? Birdenbire bliyiiyım ço· 
cuğun sırtınd:ıki elbise hem ço· 
eu~u sıkacak, hem de anne ve 
babayı düşUnriUrecektir. Bun. 
dan tabii ne olabilir? Yeni bir 
elbise almak -ıarureti Msıl ol. 
muştur. bu üzUcüdür. Ama co· 
cı•ğun bil) Ü) uo serpılmeslnden 
miitevel!it mcmnunh ete ne de
ni rcekur? Benim Ege'dc. işçi 
muhitlerinde edindiğim intiba 
budur: Dar elbisenin husule 
getirdiği tlzüntil ve gelişen ço· 
cuğun ailesine 'erdiği mem· 
nuniyct... İki tarafın durumu 
ise şö~ledir: C.ll P. Wer çocu
ğun dar elbisesini gösterip; 
aŞu maskaraya bakını diyor. 
lar D.P. liler ise ~siz onun gı· 
da~ına ehemmiyet \'ermese)dik 
böyle gelişmez ve elbisesi de 
küçUlmeıdiıı diyorlar. 

1950 seçimlerinde büyuk anke 
timizi tertiplediğimız zaman ge 
rek muhafazakar parti çe\Te. 
!eri \e gerekse her yeniliğin 
aleyh.ndc bulunmak it iyadında 
olanlar böyle b ir anketin fıkir 
\'ermekten uzak bulunduğunu 
zira partililerin kütle halinde 
\'araka doldurup. göndermeler i 
ihtimalinin fazla olduğunu, böy 
lece neticelerin, en fazla vaTa
ka gönderen tarafa meyledece
ğini iddia ediyorlardı. Hakika
ten ilk naıarda bu iddialar tok 
haklı gibi görülebilir. 

tandaşlardan "ö 95.4'ü bu SU· Vehbi Koç 
ale müspet ce\·ap vermiş ve "ö Cumhurreisi 
4 6'sı mecliste rnlı staki! ın • llet. Sı;a' 5: 
\Ckillerinin bulunmasını iste- •Cumhurrelsi halktan rey top 

Ege'nin i;~ileri de şunu dü· 
şünüyorlar: a.Aeaba elbise al· 
mak mı daha ko'aydır, cocuğu 
sıhhate kavuşturmak mı"• 

ı-· kat ~unu hemen söyleye
lim ki, neticeleri kendi tarafı · 
na çekmek isteyen yalnız bit' 
parıi değildir. dığer partıler de 
aynı gaye ile varaka doldurup 
gönderirler ve böylece anket 
neticelerinde bir muvazene te
sis edilir. Unutmamak lAzımdır 
ki, ankete iştirak eden taraf. 
sızların yekunu. müfrit parti· 
li!erin veya parti tarartaTları
nın yekunundan daima fazla
dır. 

Nitekim 1950 seçimleri arife 
sindeki anketimiz böyle bir mu 
vazenenin tesis ecl ıldiğini, ne· 
ticesi ile -::östermiştir. 

1954 yılı anketimizde de ay. 
nı mu\ azenenin bulunduğunu 
tahmin ediyoruz. 

Huzur , .e istikrar 

memişlerd ir. !ayarak seciJse kime rey verir· 
İdeal &aşvekil din iz?• 

Sııal 4: Bu suale iştirAk edenlerden 
·Sizce. bizde ideal Başveki l "ö 74'ü Cumhurreısliği için Ce 

k im olmalıdır?• ı IAl Bayara rey vereceklerini bil 
Bu ua' e ce\·ap Yerenlerden dirmiş' erdir. 

"ö89'u Baş\ ekil!:k için Adnan 1nönüye verilen rey nispeti 
Menderesi tercıh eıtıklerin i t • "'o 24 6'dır. Diğer reylCT aşağı. 
dirmi şlcrdir. da isimleri ~azılı zernt arasın· 

Adnan Menderesten sonra en da dağılmış bulunuyor. 
fnzla rey alan Şemsetl n Gllnal Rauf Orbay 
ta)dır ki. n ispet "ö 8.flür. Ka- Adnan Menderes 
sım Gulek "ö 2 n 'speıinde rey Şemsett in Günaltay 
top :amı§tıT. Bu arada Celal Ba Kasım Gülek 
yara 44 rey. Rauf Orbaya 21, Hıkmet Ba)ur 
Barutçuya 23 rey verılmi;;ıir. ;-iıhat Erim 

Bunlardan başka başbakanlık Mustafa Kentli 
için 1-20 arasında rey alanla. Sadi Irmak 
rın isimlC'rini b ildiriyoruz: Adnan Adıvat' 

Prof. Fuad Köprillil Refik Koratıan 
. Fevzi Llııf' Karaosmanoğlu Hamdııllah Suphi Tanrıöver 

Samet Ağaoğiu GI. Ali Fuat Cebesoy 
N ihat Erım Hü•eyin Cahlt Ya!çın 
Hasan Saka Ord. Prof. F. Kerim Gökay 
Hasan Polatkan 
Sıtkı Yırcalı 

İsmet inönil 
Ekrem Hayri Üstündağ 
GI. Fahri Belen 
Ord. Prof. F . Kl."l'im Gökay 
Adnan Adıvar 

Fenerbahçe - B. Spor ma~ından bir görünüş 

Bu iki fıkirden hangisinin 
makbul olduğunu SÖ} lememe 
bilmem llizum goruyor musu· 
nuz? 

(Gelecek yazımda )aş ağaca 
vurulan balta) ı anlatacağım.) 

Cevaplartn umumi heyeti, va. 
tandaşların açık kalple dtişiln
düklerini ortaya koydukları in 
tıbaını yaratmaktadır. 

Kemal Zeytinoğlu 

1950 anketimizin gerek Ba~
vekıl ve gerekse Cumhurreisl 
su :ı llerıne \eTı len cevaplarda 
re~ler çok d:ığılmış ve Baş\'e
killik için 60'dan, Cumhurreis
lıği için de 40'dan fazla isiır 
verilmişti. 

eti defa Bcy<>ğluspor kalesine Meşhur Boston Maraton 
soktu. 

Gelen cevaplardan çıkan umu 
mi hava vatandaşların huzur. is 
tikTar muvazene istedikleri yo- • 40, cı dakikada Sarı-Ucivcrt 

mcr kazandıkları bir korner \'e 
hır çıft vurustan istifade ede
mcdile~. 

Böylelikle devre de 3-0 Fc 
ncrbahçcııin lehine sona erdi. 

İKİXci DEVRE 
Oyuna Sarı-lAcıvertlilerin v.ı 

ııısuyla başlandı. 
Bu de\Te her iki tıkım neti 

cesıı ve ya\·as bı.r tempo ile 
oynuyorlar. 

19.eu dakikada Beyoğlusp'>r 
lular kazandıkları bir frikiği 
.,vuta attılar. 

24.cU dakikada Tekin, Meli 
hin hatasından iStıfade ederek 
kınını ve şutunu kaleci güzel 

Bu gol san-lacıvertli!.cri 
co,sturdu ve Beyoğluspor kale· 
sine indiler, Fcridunun bir :<· 
ınnı ve şutunu kaleci güzel "I> : 
bır şekılde kurtardı. 
27,cı dakikada Tekin muhak· 

lcak bır golü kaçırdı. 
Oyun bundan sonra ze,.·ksiz 

•;e sert bır ,şekilde cereyan et· 
U ve 3-1 Sarı·IAcivcrtlilerin 
lehine bitti. 

BUGÜNKÜ MAÇ 
Bugün Dolmnbahçe Stadında 

Beşiktaş Kaml!paşa takımları 
karşılaşacaktır. Mac saat 16 da 
c~ na nacaktır. 

Cannes genç takımlar tur· 

nuvasını Barcelone 

kazandı 
Paris, 23 (T.H.A.) - 6 ta· 

kımın iştırakile yapılan Cannes 
be~·ııelmılcl klüpler arası gene 
iakımlar futbol şampiyonası fi 
ııaliııde ispanya liginden Bar· 
ceıone, Fransa ligınden Lılle'I 
~l mağlüp ederek şampıyon 
c.lmustur, Turnuva sonunda vı:l 
ziyct şudur: ı - Barcclon~ 
<ispanya), 2 - Lılle (Frıııısa) 
3 - Torıııo (İtaha), 4 - Bay
ren l\lünih (Almanya), 5 
Paruzan (Yugo lavya), 6 
Cannes (Fransa). 

yarışr 

Ncw York, 23 (T.H.A.) 
Dünyanın en büyük marat~:ı 
yarışı olan Bo.>toıı maraton ya
rışının 58 incisi 42 kilometre· 
llk parkuru dolduran 250 bin 
kişinin önünde yapılmı$ ve bı 
rinciliği 28 ya5ındaki Fin atle
ti Karvonen 2 saat 20.30 sani· 
)ede kazanmıştır. Dünyanın en 
iyi maraton derecesini elinie 
tutan İngiliz atleti J, Peters 
500 metre kadar ~eriden ikinci 
gelmiştir. 1948 Londra Olımp~ 
) atı Maraton galibi Arjantinh 
itfaiyeci Cabrera ise birinciden 
)edl dakika geride altıncı ol· 
mu~tur. 

l"Jrkiye • MıS1r atletizm 

müsabakaları bugün 

başlıyor 

Kahire, :?.1 (T.H.A.) - TUrk 
atletizm takımı buraya gelmlş 
tir. TUrk • Mısır atletleri yarın 
saat 16 da karsııasacaklard:r. 
l\!iisabakalara pazar günil de 
devam edilcektir. 

Tilrk atletizm takımı &erefl· 
ne bugün bir cay ziyafeti verii 
miştir. 

ltalya milli takım santr· 

foru Galli ağır hasta 

Roma. 23 (T.H.A.) - İlk 
olarak İtalya B milli takımının 
Türki) eyi yenmesine sebep ti· 

lan golil attıktan sonra A milli 
takımından iki hafta evvel 
Fransava kar~ı ver alan ve ta· 
kımınıh Uç golünden ikisini a
tan Roma klübüııiln gene ~antr· 
foru Galll, geçen pazar gün:ı 
Roma La:ı.io (2- 1) maçı esna· 
Pıda sakatlanmısur. Belinden 

oldukta ağırca bir $ekilde s1· 
katlanan gC'ne futbolcunun en 
a ağı kırk gün futbol oynaya. 
mıyacağı ve otuz giln de korse 
ile gezme~e mecbur kalacağı 
söylenmektedir. 

Kapalı spor salonu ve 

Tenis klübü 

Ankar3, 23 (A.A.) - 5.000 kl 
~ılik Ankara kapalı spor sa!rı· 
ıtu ile tenis kulübü lokalinin te 
melleri bugiirı saat 11 de mer.ı· 
simle atılmıştır. 

66 ya,ındaki atlet mara 

ton koşusunu bitirdi 

New York, 23 (T.H.A.) - 5l 
ınci Bostoıı maraton müsabaka 
ına iştlrAk eden dünyanın en 

seçme atletleri arasında bir de 
66 yasında olup şimdiye kadaı 
bu müsabakayı sekiz defa ka
zanını olan Clarence de Mar 
adında bir atlet de bulunuyordu 
Bu sc!erki~lc beraber ~imdiye 
kadar 34 Uncu defa bu yarı~a 
fştirıık eden 66 yaşındaki atlet 
42 km. 200 lik mt>safeyi bitir· 
mcğe muvaffak o:muşıur. 

J . landy'nin 1 mildeki 

f e vkalade derecesi 

Bir kamyon kazasında 33 

kişi öldü 

Lima 23 (A.A.) - Peru'nun 
kuzeyinde lluaraz yakınında bir 
kamyon uçuruma yuv.trlanm:ş 
ve !c;lnde bulunan 33 kiŞi öl-i mü§tür. 

KÖR KADI 

Dün - bugün 
<B:ı~ı Z incide) 

ayrıldıktan ı;onra eski ikti
dar Denizbankı Uğıv ve ne. 
nizyollarını ihya eden kanu 
nu Merll ten getirdi. 

lundadır. Bu arada C. H. P.'ye 
rey vereceğini söyleyen vatan. 
daşlar arasında Ceıat Bayarı 
Cuınhurba~kanı. yahut :'\Icndc
resi .Başbakan olarak tercih e-

l 
denleT bulunduğu gibi Demok
rat Partiye_ rey verecekler ara· 
sında da InönüyU Cumhurbaş- 1 
kanı veyahut Gilnaltayı. Barut.

1 
çuyu başbakan o:arak görmek 
i<tcyenler ek5ik değildiT. 
Ankete iştirak edenlerin mes-

leklere göre nispeti 

Eski iktidar tarafından 
verimli Denizhanlıın ıa~\·ıy· 
le nrimsiı ve zararlı Deniz· 
yolları İdare inin ihyası, b:ı 
tınmda kaldığına göre, 1939 
yılındadır. Demokrat Parti 
iktidarının ise, A tatiirk'Un 
görüşüne uygun olarak. · De 
nizdllk Bankası• nı • n r nl1-
banko tan belki hir:11 daha 
mütckinıll bir §f'killh kuru
su 1952 yılındadır. Sıı h:ıle 
göre, eski iktidarın mlnasız 
bir lağıv ,.e ihya yolun:ı git
mesiyle Deni7yollan İdare i 
bosuho una 12 • 13 yıl d.ılıl 
devlet bütçesine yuk oımus 1 
demektir. Bunu ) ukıırıd:ıki 
yazıda 7\kredlten iiç yıllık 
28 küsur mil~on lira, açıkça 
göstermektedir. 

Anketimize iştirftk edenlerın 
% 12 si memur. % 23 ü doktor. 
a\'Ukat, mali milşa\'ir. mühen
dis v s. ~ibi serbe~t meslek er
babı '1ı ı ı I tüccar. "O 18 i es- 1 
naf. % 6 sı işc; i ve "'o 28 i çiftçi SARPER - Uirleşnıiş i'ılilleUer C.ıivenlik Kon~e)i Mısır'la İ rail 
,.e ~ ı kadan ev kadını, gc- arasınrlaki ihtilafı görhsmeic üzere son giiıılcrde altı defa top· 
risi ise meslek sahibi olmayan. l~ntı yapn~ıştır •.. Gü\enlik Konseyi haskanı Türk delegesi se. 
dır. hm Sarper le Lubııan delegesi Charl<'S 1'1alik bu husust:ı isti. 

1'·eticeler §are ederlerken. Şikayet mt>vzn u Siire)&!en geçerf'k isralle gi. 
delek gemilere :\lı:-ır'ın mani olma~ıdıı-. 

Bu rakama gört ortalama 
bir h esap yapar ak n r.niz
yoll:ırının 12 yıl içinılr dev. 
lete 100 küsur milvon lir:ı 
zarar ,·erdiği tahmin edilr.
bilir. 

Re) kullanmak meselesi 
Sual: l. 
Önümüzdeki seçimlerde reyi

nizi kullanac3k mısınız?• 
Bu suale ce\'ap \eren:erin ye 

kununu 100 olarak kabul e tti· 
ğimize göre; 

Evet "ö 972 
Hn)ır ~ 2.8 
Bu ni;pct:eri 1950 ) ılındaki 

anketimizle k3rşılaştırırsak, 2 
ma) ısın i~tirak bakımından 14 
mayı a nispetle d3ha 5an~Jı ol· 
duğunu görürüz. 

RAD\'O AKTİVİTEDEN KO· 
RUNMA - Tokyoda bir Japon 
mucit olan Çoiçi T sukada tara 
fından radyoaktif sualardan 
müteessir otmıyan bir elbise ya· 
pılmıştır. \'eni Bikini ismi veri· 
len bu elbisenin üzerinde bulu
nan bir alet usıtasiyle nefes 

Rıı 1arar ayni zamanıh 
denizciliğimizedir. 100 kii· 
sur milyon lira ile kaç vapur 
alınabileceği, limanlarımıza 

kaç vinç )·crlr.5tirileblleceği. 
kaç antrepo yapılabilerrği 
ve saire gibi ihl imaııeri var· 
sın erbabı hrsap rtsın. 

Dünün \·e bugiinün mır 
kaye esi y:ırınımızı a~·arla· 
mak bakımmdan faydalıdır 
diye yazdım bu yazıyı. 

Sadun G. SAVCI 

Zira evvelki nnketimizd<' • E· 
Yet diyenler umumi iştiriıke 
göre '1ı 94, • hayır• diyenler ise 
'1ı 6 idi. 

Rey \·erilecek partiler 
Sual: 2. 
•Hangi parti listesine rey ve 

receksiniz? • 
Yine ceo.·ap veren:erin yeku

nunu 100 üıer nden kabul et· 
t•ğimize göre nispetler şöyle
d r : 

Kl'MAR O\'NARKE:\' Y.-\KALASANL,\R - EH el.ki gere Bey. 
oğlunıla hir karlın tarafından isletilen kumarhane basılmııtır. 

Taksim Uımsrtln caddesindeki -12 numaralı ·Eı.ino apartımanı

nın ı iıncii dairesinde oturaıı Hüsniye Ün'ün burada kumar OY· 
nattığı oğrenilınls \'e ~apıl:ın haı.kında H ü ni)e. Mehmet Çakır, 
lhrahlnı \'ercbakan, .. elami Gökçe, Hüse)in Kara bulut bakara 
oynarlarken surüstii yal.ala:ımı~lardır. Baskında bir rulet takı· 

mı, 21 rlf' te iskambil \e 4615 lira para ile muhtelif fişltr ele 

almak kabil olmaktadır go!çlrllmı5tir. S:ınılilar hakkında takibata ba~lanmı~lır. 

,----------------------------------------------------------------~ 
eıAnlatamıyorum ki sana.• 

Meseleyi ~u anda alevlendirip 
gUrUltU çıkarmak istemiyordu. 
Onun için daha fazla ileri git· 
meden susmayı tercih etti. 

•Pekala bu meselede haklı 
olduğunu kabul edelim. Yüzü
nUn böyle kulüpte tenis oynar
ken yandı ğın ı iddia edemezsin ' 
ya? Sevgilim, bu ayda Pariste 

1 

kimsenin cildi seninki &ibi tat 
lı bir esmerliğe bürünemez.• ~ - 34 -

«Sen bilirsin. İster inaıı ister 
inanma. Ben doiıruyu söyledi- karşılık olarak verdiği şeyler kadar rahat, bu kadar zevk i· nürken kendi kendine gülüm 
ğimden eminim ya. Gerisi senin bes kl~iyl öldürmeğe kafi gelir- çldne ve çıldırtırcasına sa. semekten alıkoyamıyordu. \ ' e 
bileceğin ıs.• di. Bu aç karı doymak bilir kin hissetmemişti kendisini. bu gü?Uş onun önünde ~e;>ye· 

Hiddetle ayağa kalkıp, bal· miydi'.' Ama kendisi bunun far Bir tuhaf sanki havada bir yer- ni ,uçsuz bucaksız yeni ufuk. 
kona çıktı: parmaklıklara aba- kında değildi . Al ahın belası. de asılmı~ gibi duruyor; bugU- lar açıyordu. Bu rüyaea, ha· 
narak nsağı bahçeyi seyre ko· Bir de kendine minnettar olma. ne kadar bir örneği daha görUJ ) alca. hlıl~:ıca tatlı bir ~e)di. 
yuldu. Hizmetçi ı:elip masayı sını isti)ordu! Fakat henüz bır memıfbır :protopla'ttllanın çe- l\larsil)adan fr\kalade )Or. 
temizlerken başını çevirip bir mesete çıkarmanın zamanının kırdeıtıymişce~ine ka)gan bir gun dönmilştil. Gördüğiıiş do· 
defacık arkaya bakmadı bile. gelmediğini biliyordu. Onun satıh ı,inde hür, huna rağmen la) ısı) la komıS) onunu istedıği 
Kız odadaki gerginliğin farkına ıçin zorla kendine hakım olabıl • kınlmaz camdan \eya p'astik· zaman o pis, serseri herifler 
varmış. l~lnı bir an e\·vel biti- di. ten bir duvar ıçınde mahpustu ona kazık atmağa, atıatm:ığa 
rerek çıkıp gıtmiştl. Guy öyle- •Affedersin Shicla.• dedi. Hiçbir •ey onu rahatsız ede- çalı~mışlardı. İtler! Bu müthiş 
ce bahçeyi seyrederken kendi· Başını öte yan t;e\·lrerek cKu'u mez. 'kılına bile dokunamazdı canını sıkmıştı. Ne pıs hayat 
ni suçlu btıluyor, garip bir du- ra bakma.~ diye mırıldandı. Kainatın bir parçası ,.e tı:ıati slırlı) ordu. Aradan bir mild· 
rıımria olduğunu hissediyordu. Shiela ciddi bir taı ıra onu hi kAi .. _tın kendisiydi. det geçtikten sonra, -zaman 

yonun olduğu gibi onlara bı· 
rakılmadığından bahso:unuyor 
du , Bu asabını bir kat dah:ı 
bozmuştu. Fakat bUtün bunlar 
şu anda o kadar uzakta kalmış 
!ardı ki, kendi kendine tatlı 
tatlı glilümsemektcn başka bir 
şey yapamıyorclıı. G.'r:çekten 

bütün bu aklından geçcnlerl:ı 
olup olmadığından emin de 
de~i'dl . 
Duyduğu acı fiziki peri~an 

ilk onoıı mahvctmeğe kafi gel 
rniştl. K~ndinı toparlamasına 
yadım edecek kadar eroine ih 
tbacı vardı. Vücudunu tir tir 
titreten, içinde garip bir şey 
!er iırpcrtcn o tarifsiz arzula 
rı hat.r!adı. Ölmc'ke fizercy. 
mış gibi geliyordu. Bu oyle 

anlaşilmaı., dile ge lmez bir 
ki. Bunların hep 1 kendisini 
sık sık çe\ iren araba rastlama 
dan, onunla bir kapının eşiğin 
de bir iki çıft laf edip, e'lerin 
de bir Şe)ler alıp vermeden 
C?\ ve idi. Heyecanla hemen ora
cıkta, biraz da faıla kaçırdığı 
doıda crofni alıvermişti. Shiela'nın konuşmasını bekledi suzU~·ordıı. Bir müddet üylece Oı1u a5ıl hay.ret<? düşüren hakkında pek kati bir fikri 

l\Ielburn, 23 (T.ll.A .) - A· Shiela • Sana çok lyillk ettim durduktan sonra 0 da ,.e şu andaki durumunu ola· )Oktu çiinkü, zaman mefhumu 
\ usıralyanın meşhur 1 mil ko-- çok iH davrandım . di}'e de~·aın kendini tutamadı. Tatlı tatlı ğanüstü bir hale sokan cey nu kaybetmışti - esrarengiz 

Ondan sonra her şey tam 
formunu, en tatlı şeklini bul· 
muştu. Ruhu iki telin ucunday 
mıs !ib' bir oraya bir buraya 
zıp 'Zıp zıplıyor; dönüyor, ·~· 
ğı )'Ukarı ta1'la atıp duru)or 
du. Beynini kendinden ay:n 
bir hay\an, kendisi~le ilgisi ol. 
mıyan bir ip cambazı olarak 

şucusu John Landy gayet l:ıozuk ediyordu. ıSana hep bir ana gı· glilerek •PekAliı ~evglllnı.• di bir kaç saat evvel • yoksa bir fakat bu işleri i)i bılen. her 
bir pistte yapılan müsabaka es bi muamele ettim. Fakat sen )'e söylendi. Kollarını açıp kaç yıl mıydı?; daha doğrusu se~den haberleri olan kimse. 
nasında ı milı 4.2.6/10 gibi fev bana karşı böyle değilsin. Yap· Guy'a doğru i'erledi. aŞimdi tam katiyetle hatırlanu) ordu !er tarafından telefonla aran· 
kalade bır derece ile kazanmış tıklarıma ka~ılık hiç minnet bana ait olduğunu isbat et ba· Bir iki saat deyip 'ke5mek en mış ve Bulgaristanda bırakıı 
tır. Bilindiği gibi J . Laııdy 1. bissı duymuyorsun.» kalım. Beni kollarının arasın iyisi idi • korkunç bir ıztırabın ğı akrabalar;nın hepsinin ica 
:ı. 4/10 la İsveçli G. Haegg'e :'ılinnet hissi mi! Bu kelime da ez bakalım.• pençesinde lmTanışıydı. O hna bakıldığından ~aberdar 
ı.lt bulunan dünya rekorunu kır Guy·ın kanını başına çıkarmata XII perişan, derbeder, ez.ik büzuk edılmicti. Onların acele para· 

diı.cunmeğe başlamıştı. Ne mak için doJ.aız defa teşebbüs kafi gelmişti. lıinnettar mı o· insanın kendisi olabileceğine ) a ihtıyaçlan olduğundan bu 

-
.._._._ __ ~_ ... __ .;:__~ •• --~tt•m•i.;.şt.;ı~r. _________ 

1 
lacaktı! Bu kadına )aptıklarına n,ıorkin. hıç bır zaman bu ha)ret ediyordu. Bunu dU~n· işten hls•~ine dü•" 'l Y."mıs -

._ ............................................................................................................ --=:z:=;-======:c:cı==---=--------------....... .a 
zevk! <Devamı var> 
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LONDRA MEKTUPLA!tl f 

işçi Partisinde ikilik 
başgösfercli 

1 
İngiltere' de yeni bir seçim ihtimali vardır. Atlee'nin Be- ı · 

van' a karşı mücadele açması beklenebilir 
L ondra. Nısan - Bundan e\·-

\'e'k i yazımda . geçen hal
ta Amcr ka Dı ış' eri Bakanı 
Mr. Dulle:. ın. Londra'da. fn. 
giltcre D isleri Bakanı Mr. 
Eden 'lc Güney Doğu A,ya me 
seıe,ı ltzer nde yaptığı sörü~
me'crden b;.ıhsctmi~ \'e Güney 
Doğu \sya'da X.\TO tip nde 
bir müdafaa pnl<tı kuru'ması 
ihtimal·nı İngiliz hükmeıinın 
rnu,be t kar~ıladığını söyle· 
m ştim . Gorüşmeler bittikten 
sonra. Mr. Eden A\am Kama
Ta ında 'erdiği beyanatta. 
Güney Doğu A,ya \'e Batı Pa
s"fığin, cade Amer ka. İng•l· 
tere ve Fransa. değ bütün 
hur Batı dun) asının emniyeti 
bakımından hayati önem haiz 
olduğunu \e kurulma-ı du ü
nulen mudafaa paktının Hın
dıçını de mütareke \ c sulbü 
yakınla tıracağını ~öyledi. 

~Tr. Eden beyana tını bitir. 
dikten onra. muhn'if l~ç· 
PaTt ~· ba•kanı ~fr. ,\tt ee söı 
alarak, bu proje hakıkat ol
duğu takdirde. pakta Asya 
memleketlerinin de i tırak 
etmelerin"n \e paktın. As)a
da empeQ ar ,t ihtiras \"e e
me" erin el"nde alet ed lme
me•inin şart olduğunu !eri 
sirrdü. ::lir. Y.:dcn de cevabın· 
da bu hu uslarda ::llr. ,\tılce 
ile a:-;nı C k rde oldu!:unu .ÖY· 
tcdı. Mr. Aıt ee'nin tenık nlı 
istek ve ta\~ yeterinden de an 
la ılacağına gore. di'.!er b'r 
çok dış siyaset me ... clelerinde 
olduğu ıfbi bu noktada d-, 
muhalefet parıbinin re,mi gh 
TÜşU hükiımctinki i'e aynıydı. 
F akat daha l\fr. Attlee ,üzJe. 

rini b tirir biı;rmcz. ! ç 
Parıisınin ol cenahın• tem5i1 
eden i\lr. Bevan derhal _yerin
den fırlayarak. mem'eketin 
biıyi.ık b T ek eri) etınin :ı.tr. 
Eden'in be~ anatına on dere
ce çer' )eeeğ ni. me\-zuubahis 
paktın mü ·cmlekec 1 ği kuv
\etlendirecel'iıni, \e bu kara. 
rın. \mer kan ba kı ına bo· 
~un eğmekten b:ı ka b"r şey 
olmadı~ nı Ö) ledi. 

\ıem ekcıın bıi~ uk bir ek
~cr ·, et namına konu mak 
ccliıh )elin" nereden bu'duğu 
me ele:. bir ~ana l\lr. Be\ an 
bu inlerılc men up oldu~u 
partinin ba~kanına. 'Mr. \ tt. 
lee'ye kar~ı açıkca karşı ge'
m o uvorc'u. Xıt,.kim erte i 
~ünü l\lr. Be,an i~c: Parti -
nin • Gril2"e Kab'ne,ınden . ya. 
n· partin n •ecımleri kaıandı· 
liı takdirde lk•'dara eelecek 
kab•neden, ı fa etti f •t fa~. 
na ebep olarak Mr. Bevan. 
gölge kabinedeki diğer iza. 
larla b rçok miihim me\'lU ar 
fizer'nde nemf kir olmadığını 

Kıbrıs' ın asıll 
Sahibi 

'fürk nabtrl~r AfanJı 

Lefkoşe 23 - lngilıere oı~i · 
len Bakanlığının, Kıbrbta Türk 
tere baskı )apılmadı~ı. Rumları< 1 
imtiyaz verilmediğine dair be
yanatını tefsir eden Kıbrıs ~tıl 
11 Türk Talebe Birlit!i idare he
yetı öı.cu u CT.Tl.A ) muhabiri· 
ne şö~ le de mı tıt: 
•- Türk basınını tekzip et

mek 'e Türk umunıı efkı'lrını 
~anı tmak ga)e i~le İngiliz Ha· 
rıct) e ıne men up satahiyettar 
bır soıcunun 76 ~enelik İngilız 
ı gal idare:ımin Türklere kaıiyen 
baskı )apmadı~ına, Rumlara hiç 
bir imthaz \e thiz verilmedı
ğıne daİr so) cdi~i sözlere bu 
)eni demeç bırbirini )a'anlamak 
tadır. Son demeçte adanın idare 
mekanizma ının Rum'ann elin. 
de olduğ:ınu. Rum memurları
nın Kıbrı ı diledik P.ri gibi !da· 
re ettikleri aC'ık \"e kat'i bir d i'
le ifade edilmektedir. l\Tüstem· 
leke İdaresi, Kıbrı•ın Tiırk hü 
vh etını silmek maksadh·le öne,. 
Rumların Yunanı tana ilhak ha. 
reketıni desteklemiş \'e son dıin 
va sa' asından sonra da Rumla· 
i'-ın ~Uıde 60 ının ı.-omunist es· 
mesınc fırsat vermiştir. 

Gö~ülüyor ki Yumınlılartn Gi 
rlt'te, Rodo 'ta \'e Batı Trak· 
()'ada ırkdaşlarımıl.8 'aptıklan 
~ulıimlerm a) nı ve fakat dahr 
ustacası tiç <'C)TPlc asırdan beri 
bize de tatbik edilmı tir. Artık 
idareden Aciz ka an İnnllız'P.r 
ham gasıp durıımnPdan l:urtuı. 
rnak hem de Akdenizin bir •ulh 
ve huzur mıntaka~ı o1 rııa•ı kin 
emaneten İ"7al pıt iklı>ri Kıbrısı 
hemen h:ıl··ı,ı •">lııhi Türkbeye 
iade etmelıdır'er ft 

Rita • Hayworth 5ocukları· 

nı ihma l edivormus 
White Plains <New York) 

23 CA.P) - Rita Ha'"' orth'un 
çocuk arını ıhma' <>tti1?1 yolun
da bir şıka\•eti m ı tP:ıkn> Coruk 
mahkeme i 'ar:ıcı Gı>orı:ıe Smv
tb bugun sınema aktri•inın iki 
~ocu~unun ihtiyati \"e a,·et al
tına a.ınmaıarını karıır·a.tırmış. 
tır. 

\'.AZ.AS: 

CANAN ERGÜDER 
ı.ondra Hu!UJI Muhabırımlz 

•• ,.c bılhassa H ındi C•nl nıese. 
le ındcn ~onra ayrılmaya ka
rar verd 'ğini söyledi. 

Mr. Be\'an'a "Öre İ çi Par
t' i. dünyayı 'k ye a)ıran b'ok 
lar arasında uz a~tıl'lcı rol 
oynamaya çalı an ku·n etlerin 
öncüsü olmalıdır. Daha bir 
kaç ay evvel Parlimentoda 
Almanya'nın •Hlhsız.lanmas. 
\e Avrupa ~a,·unma Camiası 
müzakere cdılirken, gene i~çi 
Partis"ndcki ek er·~ et ·n ak
sine. Mr. Be~an Almanyanın 
s lihlandırı ma ının aleyhinde 
olduğunu deCa'arra .orlemi~
tı. Gilney Doğu .\ ya müda
faa Paktı me elcsi. b:ırdagı ta 
şıran son damlu oldu. \'e bu 
suretle. 3 .ene c\'\'cl i çi Par
tisi kfotarda iken :'.\fr. Be
van'ın Sıhhat Bakanlığından 

i~tifa ı i'e ba Jıyan .\ttlee -
Be\ an an'aşmazlığı. daha do~ 
rusu partının sağ cenahı ile 
sol cenahı arasındaki anla.
mazlık patlak verdi. 
İ çi Parti ·n n b·r çok azalaTı 

Mr Aıtlee'nin Mr. Be\an'a 
kar ı ~ıddc i b r mücadele 
açmasını \'e partidekı ikiliğe 
con ver ime •r i i tiyorlar. l\lr. 

ttlee'nin bu mlirndc'eye bas 
lama ı kU\'\cUe bek!Pneb'lir. 
Kendısinı yakından tanıyan
lar. hlitün üki'ınetine \'e a. 
ğırlığınn rağmen. \ \'3m Ka
mara ı g bı umumi bir yerde 
krndi part• •ne men ııp b;ri i 
tarafınd:ın hem de kaba b:r 
tarzda kiıçiık dü~lirülıneyi hiç 
bır zrıman kabul eım·} eceğıni 
ô~ lu~ or'ar Mr .. \tılee \'e taraf 

tarlarına gore bu mueade'enin 
ba lama ı içın ~ mır en mü
ııa ıp rnkittır. Gerek Alman
) anın ilahlandırı nıa ı. :;:erek 
H ndı Çıni me eleler üzerin
de Mr \t lce nın. he~ ecan ,.e 
dema"Oj den uzak f kirleri, 
a·om ve h·drojen bomba'arı 
Par'amentocla mil akere celi
l rken Mr. Churchill'in kend · 
sinden umulmayacak 1 tarzda 
nıiııcca\ iz tavırları karşı ında 
'.\lr. Attlee'nin ukuneı· \'C tem 
k n' sbz:eri İ ç Parti i ba~· 
kanının prestrıiııi sade kendi 
p:ırtisı nıen upları ara,ında 

dee 1. bütün lngıl!Ller ara.ın

da yük eltıi. 
Buna kar ılık ş"mdb e ka

dar b rçok mece'elerde i\lr. 
Bernn'ın tarafını tutanlar da
h: kendi ınin Parlamentoda 
Mr Attlee'ye açıkça karşı gel 
me ını ıcnk d ediyorlar. 

1. ,şçl Part indeki ıkıliğın der
ha' ortadan ka:dırılnıası i

ç n diğer hır sebep te ~eni bır 
eçım iht mal dir. Bu"ıin fn

gilteredc efkarı umum•ye, 
Kraliçe C) ahatten döndükten 

Genç milli takım o~ uncuları Ye ıilkô) 'de uçaı.tan inerlerken 

Geııç milli takını, 
i~bnanya'dan döndü 

,.\ 'manya da yapılan Dünya 
Genç M ıl li Takım lal' Futbol 
Snmpıyonasında dördüııeli olan 
Genç ~lılli Takımımız. yorucu 
bir ha\ a yolculuğundan onra, 
dün öğ e lızerı t~tanbula dön. 
mUştür. 

Gençlerimlzı getiren uçak Ce 
ne\·reden evvelki gün !?1 de 
kalkarak Atinaya müteveccihen 
hareket cıt•kten b"T saat sonra 
motorda bir Arıu olmu~tur. Kap 
tan p•lot bu \aziyet karşısında 
uçağın ıkı motorunu durdurmuş 
ve 2500 kılo benz;ni havadan 
yere boşalttıktan sonra, iki mo 
lorla Zurıhc inm.ştır. Burada 

uçağın !~miri için u&raşılmış. 
fakat muvaffak o:unamayınca 
altı aal rötarla başka bir uc;-ak 
la Aıinaya hareket edilmiştir. 

Saat 8.30 da Atina\·a gelen uçak 
b r aat sonra oradan t ·anbula 
hareket etmistiT. Fakat uc;-ak 
tam havalanacağı sırada moto· 
runda bir Srıza başgösıermistir. 
Tekrar pilot bu vaziyet :kar§ı
sında uçağı hava alanına ı;e-

tirmiş bil' saatıık tftmir sonun. 
da uçak yine havalanmısur. U· 
çak bu defa da tstanbul'a "e· 
lirken Marmara üzerinde fırtı· 

na>a tutulmuştur. 

'f'~TA N 

Dikkat ediyorsanız, söyicdiğım 
memleket meselelerine dokun· 
muyor. Yalnız söylüyor. konu:u
)Or, iftira ediyor. İ11.>anh~a, hu
kuka. adalete aykırı bütün hare. 
!;etleri per\'asızca yapıyor. 
Bunları bıraksın da insa,, 
gıbi ~orulan suale c~· 
vap ver.,,in. Yabancı Sermaye 
J(anunu, Petrol Kanunu çtkaıı 
iki ay oldu. Biz, Yabancı Ser
maye Kanunu ile yabancılar Tur 
kiye'de ziraat yapabilecektir dl· 
yoruz. Şimdi cevap ,·ersin; Ya
bancı Sermaye Kanunu ile )'a· 
hancılar Türkiye'ife ı.iraat vapa· 
bilecek midir, yapamıyacak nıı
dtr? Turki~ e'de rabancıların iş. 
lcteceği bo, toprotk var mıdır, 
yok mudur? Biz yoktur diyoruz, 
ce\ap \"ersin. O faydalıdır, iyidir 
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ıtııı 'llff tilıfı 11 geçiriyoı•ıı% 
c hııtiret n 
Ilı• toıııaııtı dalk Partisinin Kayseri'de tertip etliği serim 
•ı S ın a 1 .. · ~ 

dotn Oo kadar , nonu mıtıık soyıerken baz.ı hadi~el..r ol· 
li;ı Urken Polis atandaş 6{lJlBlarla birbıriM glrmls. Bunlar 

'debıiıııış ise nıiıdabaıe ederek gfiçtükle ıülnlnetı te-
~ llıınk ... 

ıtt~ıı ~1a!~~teırrde tıkan bu haberin. partirillkle gözll 
flirıhe l ~ ınustf'sna, butıin vatandaflan miıtee lr edt
ha reJ .. 

0 

1
11'.r· G"rcn gıin de yazdığımız gibi demokrasi 

• ını dır H '· ı h 111 h~di~e · rr,.,:es konu~acak, fıkrinf sbyll cr('ktir. 
'ti areketırrı çıJıarnıağıı. söz ke me e hakkı voktur. Bu 

11lıll1ıalJı:akt hlidi e ~ıkaranıara fa)dı değil ıar r \ere-
r 1 ik· ır. 

tıı ı drınok • 
t~ b e•a ban rıı _ı Jnt'\Cut olan memleketlerde seçim dr,·-

•ıısı tırop anı ı:unleıi halini alır. Herke çalı ır, partile· 
d IPlıııeı Jl?~and;ı apar· fakat kavga do\ii~ klm•,.nln nk-

llıa • >ıı nrıı b' . ' d 11 IJ:oz:iyı h en o~ le yapmayalım, nedf'n blrblrımize 
r ~~a kotıı, ~ a~.ıhm?.. Ra!ilayan fen çığı r devam eder. 

ta /1uııa Jtıe ~iha e~ı:r \erid haili eıer olması ihtimali var
llıt~dır. BiıhY< ~n \ermemek hıitnn \"alıındaslaıa dii~Pn hlr 

Batman' da petrol tesisleri açıldı 
tBası ı incide> ) :e hayatının mil •c na 'e me-

buçuk yıldanberi bu husu ta sut gtınlerındC'n bırıni dah:ı 
musterek ı:alıştıkları Par onı; ya adı nı b ld rmc~lc söze bas 
P etro' Şırketinin ışı c ddi b r 1 la;)an Ctımhurb kanı, petrol u 
Şek ide <!le alıiı~ını kaydcdeı ek zer'nde bu~ ın buı-ada fazla kıı 
petrol dhasının g<'rçekleşıirıl nu mR ar ını \e fakat lrr de 
meslndc gayrr.tli çalışmasından bu mr e!r} <'hrmrni~ rt e bahl 
dolayı A'encn teşekktirler'ni bil mrv uu edeceğin . İ leırneler 
dirm'şılr. Bakanının tı 1 ni t;m ip , e ofı 

İtlctmcıe: Ra~anı mllteakı 1 tarn ıc;•l.rAk. !'ti" n· belirtrn ş \C 
ben rııfınen te ıslrr·n n ·şıeımr petrol ı nın t hakkuk safhası· 
yr başlama~ıy1 e e'de ed ccek na etır 'me nde ç Jıcan rnUte. 
faydaları izah rtm lir Rıı zn ha ~ s. tr ni <'n, idareci ve ·, 
hata göre. raf nPr te · lerı i • ç l · m ıhabbetle elamtacl ğını 
lerneye baclad kt.ın son •a ıe llA evle. •bu ·c e gösterilen a-, 
nede 300 bin ton ham pe•rol ı m ve a\ ret n artırılmasını 
lclenect>k•lr. Bo' e kle memle- m ı \ek tn'lız b k'emek·edir• de 
ket petrol i"' hlAkin'n , üzde m tır. 
15'1 lemin \e bu kııdar nispet C IU B ya 5 irtli \'Jtand ş 
ıe d6v ı ta,arruf ed 1rn ş olacak !ar n o tr d ı ) akın atlıkad n 
tır Ayrıca lokorno•iflrrde kö- dola~ı kPnd etini 
mür yrr ne kul'anılan madde 1 \C dd tli alkı5lıır ara ında 
\ 1 de tılde cırnekle ~crıede 20'l h m petrolu ilk defa akıtacak 
bin ton k6mür hı arrufu sağ- tılan borudaki \alfı açarken de 
lanar:ıklır. n .l!e• taraf•an. ıl mi~t'r ki: 

tirler. assa Partiler bu hu u ta bfıyfık titizlik ı;oster· 

! ı. ııo:~aııtı \•e ııropa "a 1 • • .. • .• :d b ~ ~ h 

da .55 bin ton a•falt elde etmek • Bu çolı: ha) ırlı ve u,i!ıırlu 
sırreto le kara vollannın ıı-n•alt, oldu ıına emin bulunduğumuz 

1 lht"yar•nın mlıhim bir kı mı pclı ol davasının hall'nin ilk 

1 
kıırı;ıJıınmış olarakıır.• 1 mukaddeme idlr. Bu uğuı-da 

• ~ ISeJ<'rl " nı a ıı;ın onumuz r eş gun ua a var-
ti nar: •lla n sıkı •rna~ınıı bak rak bu beli gıin iı:in f'nrlise 
• e a b.1~ıa j\ırıı 'Yle hugıinleri de ııtıat ak~. din•nlPr <'.O· 

~ekte ~;k Sakın \r tarafsız \-atandacı r böyle endir e 
~~~n 'ene 511 drğildirler. 

ır tbeuHe h nı 3vıo; a ında Roma'da fı!lk. Yaklasan seçim 
'td ~r~ lopı P~ t rafta hu ıık bir faali et goze çarınvor, 

t~ 
11
anda da h~n -ıı:ır ~ımılı o"du. indi~lmlz otelin flnıındeki 

te l:lı lip 'r hl~ t?pJan•ı 'ardı. Bunu tf'rtip eden Knılcılar
J;~I Sık ilk r lrını mutrakır hararetıl nutuklar sfülti,>or 
c tııa ı lıınıv 1 

Sıtkı Vırralı dr\amla. bu-
1 

mesai !ilrfedm do t'arım u ve 
~Unkil 'kt'darın 1950 den bu \ •andaş arımı muhabbetle se
yana eck' de\Te nazaran petrol ftml;:ır derin te rkkUrler mi ar 
sondaj rnevzuunda 10 bin me'- zederım • 
re fazlas yle 38 bin me reH B• ilhare Ba~ar va' fı çeurnı· 
cıklı~ını cö 'cm ş \'(' petrol ı~ \e 2'.i kılom('ıre ötedek Raman 
letmP~· !('in son 4 ı:e11e zarfın dırı elen petrol. halkın akı 
da mdhc kadar sarfe1 )('n p ları ara ınd gurtil gurül ak ' 
ranın en at 3 m r arttı~ını a- > a b~ amı tır. 
ıl t!<nelerinin 210 m l)On ton 1 l\lı •eakıben yemek yenilm·~ 

Şehı lmlzde )apılan 23 ni~an ~en lkierlnde, ilkokul t lebelerl 

23 Nisan Bayra .ı 
Dün Futland ı 

(Başı 1 incide) 

'' Prııp ~n to~n or ardı. Kain balı a, alk161arn bakarak 
!ı-ıı tin, hatta lukta otduklıınnı unnettlk. mılhııkl nf'jtilml . 

d 'l rıunh ti hatıpJ ı I alkı~la ıınlann muhim bir kısmı 
~~ &iiııeti &lku Yelçı lmiç. Sil ·ıenllenle rl dinliyor. hoca gl-

to..;ı tc!ı) or r ... . ~ rh , · • a .. at sandık ba~ına gelınre kendi fır· 

ıahntin pd lrn rN"nin .ı m I· \C f';nar burada inşası karar- C:ına Koca Ragıp Paşa İ'kokulu 
yon tonunu c eteb Jm"k oldu-ı l ırı an i çi ~vlerinin temel Okul - A le Bırlıt:ı B::ı kan\ Ca 

1 
ğunu ilave cdr~ck dcmı t r k• lrna mrras mınde bulunarak hıde Ev ~a b r konucma •ap

• F.ğrr b z e kı devrrlrrde ın temde i~k ?arcı koymu.ştt~r. So nuşıır. Bundan sonn 4 oğren 
kip Pd1lr11 temno~ a :ıvak u~ d ır I 'al tr " erı. ışçi evlc:Tı, ılk \'e r; şi r okumuı; '\'e o renci. ) av 
sa~rlık. daha ~00 )"ıl bekleme· orta okul';:ırı. hastahaneyi. mea rukurt, Beyazıt Okulu mehtçr 
mız rabederrkti • 1 balı ı ihtiva f'decrk olan bu takımının ) apıığı cçit re rniv-d '~ nedi' l'tlrnrmucıar .. 

tt lt' 1n g0~ biı 'il' olmalılım?... Unutmnyalım ki biitiin 
'111,~"lctl'ılir :ız,. nilml tir. Memleket eni hir imtihan 

1~Ptı~ • uvıık hlr olgunluk ~ostererek lmtihıını mu· 
~- '"rınl' ~tlt tılcaranı ' rıırcbunıı. Ru itibarla, :kim olurn olsun, 

11 hı e trı ara bo1 ııncu J:orl)le bakın lı, en kuçuk bir 
azur görmemelı)iı. 

Enis Tahsin Tll 

Köylülere verilecek 
Topraklar 

nosud Muhablrlmltdn 
Ankara 23 - Son cıkarılan 

bir kanu~la koytfılerın tarlalan
nın ellerinden alındığı ve Ha· 
ı:.ıncye mat edildiği hakkında çı· 
kan haberler üzerine mürac.ıat 
eltlğlmiı: ilı;ililer ~u ma!Cımatı 
vermislerdir: 

•- Köylülcrimb: yıllardar.be .. ı 
ı:il:vedı o dukları ve tapu:arına 
sahip bulunmadıkları tarlalan
nın hakıki sahibi olacaklardır. 
Kendilerine haritalı tapu st>ne 
di verilecektir. Bu arada yelim· 
!erin ve sahibi koyde bulunma
yanlann ara:r.isinl uhdesine ge
tirmek lsteyenlrre meydan ver· 
memek içıu bu gibi hallerde ver
ı;i ka)ıt arına da bakılacaktır. 

Herhangi bir anlıs muame•e 
yapılmama ı için Tapu Umum 
M•ıdurluğil tarafından Kadastro 
müdurlUklerlne tebligat yapıl
mıstır.:11 

Turk M ııet:n n b·r buçuk - mahalle 7 m lyon 400 bın lira- le törene ~on ' r imi •ir. T k
·ı.;ı giln zarfınd:ı petrol iht yarı )a malo'acak ve 250 a'le)i ba- simdek' törene de T.ık im böl-
için dı~arıya biT m'';,on hra rınrlırabı erekt'r. gesi okullaTı i~liriık ctmiş!er-
para çıkarıl !iını da b'ld rrn Sıt Cıımhurba~kanı daha sonra dır. 
kı Yırcalı, Demokrat Parti ik- rafınM" tes'sil'ri sahasını geze Bundan ba ka L~leJ'de R ""'., 
t• t rının memleketimizde h:ı- ı relc alakalılardan teknik izahat Pa a mrdrC'ce inde te i~ <'dil n 
~ 11e oldurıu tahmin f'd lrn pct ıı'mıı: H uçakla D yarb,.kıra ha Çocııl\ KOtUphanesi d dün sa 
rol un aranmacı, i leıilmesi 'e rrket etml tir Ba:1 ar ıezahUrat at 12.30 da ıorcnle aç im tır. 
m leı n emrine trıked lmr i i. 1 ı u ıır annıı l 1'. Törende Em nonlı ka\ makamı 
ç n rabeden tedbırleri aldı nı Hıı) :ır nı~arbakırda lekk Kr k no hı, lltılli E" • 
, e bu sa) edcdir ki. Petrol Ka Diyarbakır 23 ( '\ \) - Cum tim Mudur )ardımrı ı Ccla' 
nununun <'ıkarıldığını thlemiş lıurba kanı Celal Bayar Ye re. Koktu a. dh-et ıler 'e öğrcn-
ve şoyle dem"şt r: fakat ndek !er ~aat 15.30 da c ll"r hazır bulunnıu~ıaı-dır. 

•- Bıze. acele ettiniz d yor Batmandan ayTıldıkt:ın SOll"a Su le) man) e Kıitllphane i mil. 
ıar. Sevgili Ya•anda !arım. ace saat 16 15 de Diyarbakıra \a· duru Halit Dener bu mlln:ı e-
le eden biı: değıl. geç kalan nn sıl o!muşlard·r. betle yaptığı konu mada Ragıp 
laı-dır. R'z petrol mf'VZ'nında na\'ar, Adana' ıı ı;idr.cek Paşa tarafından ı;lib) n rock-
ytnl hamlrler yııpacağ z. Bu hu Adana 23 (llu ı 1) - Cum- tehi o arak kurul n ınedre e~i 
susta petro'ün i~letilmesi için hurba kanı Ce'~l Bav~r . yarın ~imclı Cocuk Klltlıphıınr~i ha
;kı Amerikan \'e b'r Alm~n fir s a 11 de uçakla ş0hrımızl' ge. lire s,:rt rmen n verdı 1 mcm· 
ması talip ç•kmıştır Bunlar da lrrck ve hava alanından do •ru~ nunluğu belirtm:ş \t' kuı-dele)i 
ha da artacaktır Petrol Kanıı- İ krndcruna hareket edercktı;. kesme ini kaymakamdan rJca 
nu l ims~ye imtiyaz yahut inh' İskenderunda suu't .gubre fabrı· eımı~tir. Kııymnkam vali ve 
zar hakkı vennl'm ktedir. A· kasının açı ıs törcnınde buluna- kendisi adına uğurlu olması te 
ma petrolli bulacak klm«eye im rak o an Ba)ar .. pazar gimıı A· I menn's"yle kurdt>lryi kesm·ş. 
tiyaz yflhut inh•zar hakkı ,·er- d nada ha ka hıtabP:'l kon.uşa-1 bundan sonra lnitiıphnne ı.;ez.i· 
memekıed'r. Ama petrolü bula r k 'e o cUn saat 16 da hilyUk 1 lerek törene con Hrilrnlctir. 
cak insanın bukuku. bu mem törenle Mersın lımanının teme- Çocuk Esirgeme Kunımunıla 
lekette hususi h!;lkukla fımme 1 ıni. atacaktır. l_lapr'ın ~u ccy-a· Ankara. 23 <AA) 23 ?'\' -
hukukuvla ve Turk :\1 lletınln hatıne bll llk bır chemmıyet \C- ~ı ,1• ll'-k' . t Ço uk 

- • , · 1 · rı mektedır san " , ı .. ımıyc \ e c 
sozune sadık ka macıy e temı- K · • Bayramı münasebet l le bu ' 1· Dfin yapılan merasimde l':n rulı:urt'lar geçerken 
nat altınıı alınmıştır.• . . • onya~i Zl)ttret . hah Çocuk Esir"emc Kurumu 

Sıtkı Yırcalı bu teşebblı~Un Kon~a. 23 m,usu l) --:- Bugün Genel Merkeı'nde b·r t6 en ya' kulu öğrencileri iştirAk etmiş- Ye erkek öğ'rencl, arkadaşlarım 
müspet fevııler verdikten son· son dakıkada a dığım bır habr- 1 B t"' \ 'erdir temsılen saat 9'dı Atatürk'Un c h b k c tal pı mısnr. u orenc ) u\ a ço· . 
ra, bu ı~e itiraı: edenlerin bu se re &ore, u.m ur as anı e cuklarından milteşekkıl b•r Şehrim'ıin 'bOtUn ilkokullann kabrini ılyaret etmisler 'e kab 
b'ı: bııclamıştık. dernekten sıkıl Ba)ar. Ba~b.ıkan Adnan i\le~de7 ·u Çocuk Bakıcı Hemşire O· dan seç imiş bulunan b'rer kıı re bir buket koymuşlardlr. 
mayarııklarını bildirnı'ş ve bu res 28 nısan çarşnl'!'ba gilnü 

1 

gı: p, ,....... __________________ _ 

iee fıkrini ve alınter'ni harca- Konyaya gekceklcrdır . .Başba. (j e • · ı ndekı• durum 
mış hcr'ke•e tekrar minnetleri k_ıın Menderes en son nutkunu m 
nl arıedCTek sözlerine son ver Kon;,ada irad edecek, Demokrat 
miştir: Partinın dört ~ıllık icraatını an- •kı • 

Daha sonra Batmanlı vatan- latacaktır. te raı• ııa"' ZI eştı 
dasların sevgi gösterileri ''e al Buna mukabil c. lI. P. gent'I . 
kışları arasında Bayar kısa bır ba§kanı 1smet İnönü 24 veya 25 
hitabede bulunmuşlUT. Burad:ı nisan gun'eri Konyaya f;eleceği 
hizmete giren Pipeline'nin acı ı e burada bir k?nu~ma yapaca
hşı gibi hayulı b'r iş" görmek ~ı soylenmektedır. 

Çanakı.aıe D. P. ada)lanndan 
Safaeddin Karanaktı 

İl Seçim Kurulu! 
<Rıısı ı incide) 

dan eski .1peko sinemasında a
çılan sergi hakkındaki C. H. P. 
itirazını müzakere edrn kurul 
itiraıı reddetmiştır. Partilere 
propaganda afışi asmak için tah 
&is edilen yerlerden başka yer
lere n~ılan afişlere dair C. H. T'. 
nin itırazı müzakere edilerl'k bu 
ı:tihl afışlerln imhasına karar ve
rlldıkten sonra c. H. P. nin baş
ka bir itirazı gôrüşii'rnfiştfir. 

c. H. P. bunda. Relrdiyenin 
tııyin etliği yerlere astıkları a
Ciş'erin bazı şahıs'ar tarafından 
yırtıldı~ını ileri sllrert'k mAnl 
olunmasını istiyordu İtiraı:.ı mlı 
zakere eden kurul. VilAycte ve 
kaymakıımhklara yazı yaz.arak. 
tayin edilen )•erlere ast'an pro
rıııı;anda afi~lerinln muhafazala
rının temin edllmeslnı bildirmiş 
tir. 

Jlrrlrlrdilen hlr nıilı araat 
Ankara, 23 (Ilıısıısi) Şeh-

rimiz gazeterlltrinden Şinasi Na 
hit Berker. Başbakan ı~a mlira. 
caat ederek, Yuk~ek Scçiııı Ku
rulu tarafından imhasına karar 
verilen n. p. afiılcrinin kendi 
sine verilmıı~ini btemif. bu ah 
leri gazete kağıdı olarak ku''a
nacağını. bu suret e o. P. nin 
propagandasını yapacağını bll
dırmiştlr. Bu müracaat Ba ba· 
.anlık tarafından .reddedilmis

tir 

Keçiborlu' da otuz 
Kişi yaralandı 

ması 1 incide) 
Ulubor:u'dan kamyon'arla gelen 
Halk Partililer başka yollar ol
duğu halde •Yasasın C.H.r .• 
tıvazelcri ve klakson se~· criy'e 
kalabalığı yararak geçmek iste
nıiş'crdir. Kıımyonlardan biri 
kbr üye kadar sokulmuş, hopar
lorOn tellerini koparmış, bunu 
diğer bir kamyonun takip etme· 
si lızerıne demokratlar bu kam· 
)onu durdurmuşlardır. Bo\'lece 
• Geçersın, geçemez.sin11 diye baş 
!ayan münakaşa ar sonunda Ke
tıbor u ubıtasını i partadan 
~·ardım istem ğe mecbur edecek 
kadar büyük bir kavsa çıkmış
tır. Bırblrlerinc gıten binlerce 
kisi ta~lar, .sopalar ve ~ ~ruk
lar' a boğu mağa başlamışlardır. 
Bir Jla'k Parti'inin elinden ta· 
bancası, bir diğerinin cl!nden 
hıçağı kııllanılrnat;a vakıt bıra
kı marlan alınmıştır. nir saate 
yakın devam eden kavga, gerek 
jandarma kuvvetlerinin gerekse 
mitingde bu'unan mil:etveki'le
rinln gayretiyle gltçtltkle önlene 
bilmiştir. Bu hengamede her iki 
taraftan :ıs • 30 kişi muhtelif 
yerlerinden yaralanmıstır. 

alkan' lardaki 
• 
istikrar 

ı\ctodafell rren 
'Vashıngton 23 - Ba5kentin 

1lcrı gC"'cn sabah gazete'erındrn 
• '' a bıngtnn Po·t and Tımes 
llrralrl başnıa'kalesiude: aBıı 
karı ık gunlr.rde ı.ıerçekten ce· 
sarrt verıci bir Mdise, Halkan· 
larda ı:erçekl~cn istıkrardır.• 
demi tır 1\1al\alede şunlar kay· 
dedı'mietir: 
ıBundan 6 3''11 evvel Yuı:os

la\~ a ve Yıınanıstan blrbir't>rl· 
nl gırtlamahıa me ı:uldurler. Ş m 
di Marecal Tlto, Ttirkiyeye yap· 
tığı ziyarrtını bitırmış \"e bu 
Zl\ aretıe, TUrkiye ile Yugos
lavya, Yunanistan'ın kendileriy· 

Kamboç, Birleşmiş Milletler' den yardım istedi. Fransız pa
raşütçü birlikleri Saygon' a vardılar 

h ~ıaı~tı rr-•s j boç Ba<bakanı Pen - Nuln hükiı. 
Hanol, 23 - Komünist Viet- metınln asi Vıetmin kU\'\ctlerine 

minh kuvvet'erı bu gece. mez karşı Birleşmis :Mılletler G'.l· 
buhanc hUcurn rla, uzun zaman venlık Konse)inden yardım ıaıep 
dır mtıhasarada bulundurduk'a- e<lt'ce#ini ilfın etmiştir. 
rı Dicn Blcn Phu Fransız kale- Para şiitçh birlikleri Sa) gnna 
sınin kuzeybatı köşe~lnde bir i· vardı 
lcri .rnevtll daha de geçlrmış Parls, 23 CAA) - Fransız pa 
ve kale'lin merkezi müôafıa1 arı- ı-a iltcıl tııkviye birliklerinden 
nın takriben 700 metre kadar ilki bugün Saygona vAsıl ol· 
~akınlarına sokulmuşlardır. muştur. Dien Bien Fu müslah-
DUşman, kale merkezine bin- kem mevkiinl takviye etmek U 

zere ilk gün eV\'el altı Amerl· 
kan nakliye uça~ıOla Paris'den 
ııyrılrnış olan birli~ın ilk kafı
le i 2 o kişiden müteşekkildir. 

Seylanın karan 
Colonıbıı. 23 CAP) - SeylA· 

nın hükumeti Hindi Cın•ye pa 
raşUtcü Ft"ıınsıı: kıteları taşıyın 
Amerikan ur,;aklarının mernle
kcıın başkenti Cilornbu yo'ıı~·
Ia geçmelerini tasvip etrni§tir. 

lerce askeri sUrcbl mek. itin -----------------

~;~~sıteı~~~l~~~lk:t~;;;;a d;; Eisenhower kampanya açılmasmı istedi 
dik açmaya uf!rasmaktadır. Tr • rn:ı~ı ı lnrldel 1 tecrübelerine devam etmesini is 
ör~Ulcrln gcri~ine soku:ıın Vıt't- de etmek jçin sarİ;di'ccek gay tc)enler cokluğu teşkil etmekte 
mınh asker en defaaat e Fran· r<'t rrın lideri mi almalarını ı dlTlcr. 
sız hir iği kuvvetleri tarafından I fakat h'ç bir zaman tec:avüılln Siyası partilere ı;öre anket 
durdunı'mu:s \e P? kı~~t~'m S· halA mütbı biı- hakikat oldu- şöyle bir netice vermiştir: 
lerdlr. Fransız. Fas ı,. \ ıc na~lı I ı:unu unutmamalarını istem·ş. Bomba harp ihıımalıni lctıv· 
as~er!er'e yah~nrı l~Jyon bır- 1 r. vctlcndırır dil enlerin yüzde 16 
~ık erı, kıı:ıl milstevlılrrl defa at. Amerikan gazete n~sirlcl i i· sı muhafazakar, 32 si l~çl, 19 u 
I', mukabil_ hllcu"'!larla czmlş.

1 
lAncılık bUrosuna hitaben ha •

1 

lıbeTal. 
lcrdlr. nu goglıs gö.r!üsc arrıış- nrlamış olduğu bu konuşma- Hidrojen Bombası harp ihti
malnrda lıl'r ik.ı tarıı~ ııAır kayıp sında Başkan Eisenho\\er şöyıe malıni azaltır dıyenlerin yuzde 
lıır v~rmektcdır. A ı ktı\Vctler, devam etmi&tir: ~2 s: mıılıııfazııkilr. 32 si işçi, 
ka'eyı tıım bir çemb?r? alrnış rıl ·~lilleUer ya mli 6terek bir ıo u liberal. 
makla beraber, slmdıkı halde sa ~ulh ınşa edecekler veya birPr Fıırketmeı: d yenlerin yüıde 
dece kuzeybatı mlıdafaıılarını bire simd komünist devleıte- 22 si muhafazakar. 21 i ifçl, 
zorlamnktndırlar. l'muml ~~r hll r n fst~dikleri şekılde bir sulhü 16 sı liberal. 
cuma ka'kışacaklarını be ırten zorla kabul etmek mecburiye. Bu hususta fıkri olmayanla· 
hazırlık ar görlllmemektedır. l\!Cı tinde kalal'aklardır. lMler de rın yüzde 10 u muhafaı:akAr, 
temadiyen ya/!:ın )a murlar. aynı !!eyi istem şti. 15 i işçi, 16 sı lıberal. 
Fransız kıı e~ının dış mlıdııfaa- Devrimiz'n bir atom koı·ku~u 
~rını teşkil .eden ve dik~n'i t~I ve deh~eti çağı o'masını islemı 
orı::U barıkat :ırının gerisındc kn yorsak bunu millrtlerara~ı :ın
zılı Fran z I!rlihklım':ırım bir Iııvış ve sulh ç ı:ı Y•l'mıı1ıyıı:. 
çamur deryası ha'lne•sokrnu tur Jl ulrojcn nomba ı hakkında 
Buna rağmen Fran5ız'ar, dcfaat 
'e kendı öz istıhkfım1ıırından 'fır ankf't . 
layarak sün •ıi hlıcum nrıvlc Vi· Lon~ra. 23 (AA) -:- Dort mil 
etmlnh mcvzl'erine birtok ke c yon nUsha basan Daıly l\la,ı u 
Icr ı;aldırmış'ardır. Yllk ek ko ıett'al. Hı?rojrn Bombası hak· 
muta Jıc~etlnın bir söırü ıı s' kır~d:t b.utun ingıltered~ tcrt:P: 
\aşın ımn ctrrcrede ~lddet'ı ol· ettığı b r anketın nctıcelerını 
duğunıı blldirmlfıtir. nt'•remekterlır. 
Knmbor, nirıe~.nıi l\lıll ctlr. ı dcıı Sualler şoy:e tertip edllmia· 

·nmım b1e"rrck tir: H'drojen Bombası harp lh 
Pnom - Penh 23 (AA ) - Kam fmalıni kuvvetlendirir mi~ A· 

u'tır mı? Hiç mi tesır etmez.? 
Hıdrojen Bombasının harp 

ıhtimal ni az.allacağına kani O· 
!anlar yuzde elliden azdır. Tak
rıben heı- dort kı~iden b"rı bu 
bombanın harbi yaklaştıracağı 
l-anaatınded·r. Dı f'r taraftan, 

OKUYUCU FİKİR 
1.1'€ ŞİKAYETLERİ 

Dinleyen ve Derle.) e:a: 
Ahmet Rrfllı ~O\"AN 

Alemdağı tereyağı pa· 
ketlerinin içinden 

çıkanlar 
Bır vatanda6ın bakkaldan al· 

mış olduğu elli gramlık Alenıda
ğı terayağı J'akt.tınin icerisinden 
bır demır tıarcası ı;ıkmıştır. Her 
eryı erıten midenin demiri erit 
mı) ere~ı rnalClm olduğundan a· 
lakalıların nazarı dikkatlerini 
çekerız. 

Teıvikiy 'de açıkta akan 
bir lağım 

le birlıkte dnhil bulundu~u Uciü 
do tıuk munbedesini askeri bir 
ittıfak rC'kline ı,;oknıayı kararlaş
tırmıclardır. nu 3 kom u de\ll'l 
arasında saClam hır askeri and 
ıaşma tr"uhak'kak ki hür dünya. 
nın menfaatine yarıyacaktır.• Amerikanın Hıdro,eıı Bombası Şehrin eıı mutena yeri olan 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Kaderleri değişen 
Karadenizliler 

«nası ı lnl'lıltl 
dı. l\Jnrııkabr rihazı Jıın•·etli ol· 
sun rlhe kendil,.rı11I' e\e seve 
ıl'\' \l'fenll'r tok olıınlıı. 

Ne )azık ki, hıı h:ıkil.atl kav
ıayımamı !ardır. Fısıltı yolu iTe 
)&ptıkları ter.irlrrf ılııyılukçıı tik 
sini nrum, l\lrmleketın :n~an de· 
mırha$ c tH•Ilnde :> erJC'rl, kıy. 
ml'tlrri alın 'atanda~ların pr>· 
lltika ihtira ı yiızilnden bu ka. 
d.ır 1<0ağılara dıicmesine iı1iılli· 
orııın. 1.:rndılerine acı•·orum. 

Turk l ılletinln mııhnkemesln
df'kl ıeUmrte ~ııygı<ı olan bır 
gar,.tecl sıfatı) le &una inan•m 

1 
ur J;f, lDS<l srçimlcrl Tıirk l\lıl 
letı için yeni ,.e &erefli bir ol· 
gunhık imtihanı olarak l'e ge
ri ollarrla olanl:ır hnkktnda 
nıı!leıın ne J..annatfp olıhığıır.u 

ıçığa nıraral.tır. İşte o 111man 
tcnir ,.e entrikanın Tıirk !1· 
~·ıı•et ııaıarıun.1 alırı.ı kalma
ıtı~ı. aıırak ıln)tru yollarda mil· 
Jf!P hiztnf'f l'Ol'ttleri başarı bek
lcdl~İ ı;ahlt olaraktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Kuzeydeki bekçilerimiz: 
-~..__,... __ ,,_..,....,.. .... _ .... _,... ___ ~ 

Manevra alanından 
.ziyafet sofrasına ... 

(Ra.ı 4 üncüde> 
daha ufak olan İta:ya'da 46 
mıl,>on insan yasıyor mese'fı'.). 
Fak t Norveç'i asıl garip kı
:an cıhet memleketin uzun'uğu 
'Hı incelıği. neniz kıyısından 
İsveç hududuna olan mesafe 
baıan ancak altı ki:ometreyi 
bulduğu halde. memleketin 
bo)dın boya uıunluğu takriben 
1800 ki'ornetre. ~orveç'in bir 
yanı baştan basa deniz o'duğu. 
na gtıre, sahillerinin uzun'uğu 
nu o çU dıye kabul ei :ele o
lursak. o zaman girin'• rr tı
kıntı ar hariç 3400, btitun o 
kUçük koy ar ve korfrz et' da
hil 20 000 kılometre gibi hay
ret verıcl bir kıyı boyu ile kar
&ılaşıyoruı. Bu 6erit ~ihi mem. 
leketi güneyden kuıeye bağıı
yan yollar bir tıkandı mı)·dı. 
irtibatın kesilmesi işten hi'e 
değil. Deniz desenlı, vakla 
Golf Stream akıntısının o ci
vardan geçisl epey fayda edi
yor. ııma yine de denize ne 
derece güven olur? Hem son
ra mesafeler uıun. çok uz.un. 
Fakat bUtlin bunlara ve esa
sen az olan nüfusun üste1ik 
memleket boyunca iyice dağıl 
mış o·masına rağmen, • 'or
veç'ın en kuz.ey noktasından, 
en gllney noktasına kadar her 
şehirde, her kö}de aynı refa
hı, a)nı medenıyeti. a~nı yük
sek hn)at standardını buluyor 
sunuz Bu se~iyeye, tabiat \"e 

coğrafi durum mnazı.am enge1-
ler yarattığı halde, erışebil
mis o:ma'ıırı. insanın Norveç
lileri bUsblıtun takdır etme~l
nc sebep oiu>or. 

Q gece neden sonra sehre 
vardığımıı: :ıarnan, ot ·ide 

a'clacrle UstUmUıü dt'ğışıp, a· 
şağıda bekleyen taksilere dol
duk ve zi)afetin verı ece~i 
•Heftye Haus• ad:ı binaya hır 
buçuk saat kadar rötarla var
dık. Burası, Oslo'nun a'tı ki
lometre dışında, iki katlı etki 
bır Norveç e\•iydi. Ev Uç ) uz 
yıl evvel yııpılmıs ve ) a!lı'mı
~ orsarn e ı yıl kndar evvel res. 
tore edilerek zcngın bır tüccar 
tarafından Os10 şehrine hed:ve 
crlilmi~· Belediye re mi zıyıfet 
lerlnl bu evin ilgi çekici, sıcıık 
<lckorıı içinde verirmiş. F,vve
Jtı alt katla, kocaman şllmlne
sinrle büylik bir ateş ~anan bir 
salona gırdık: Orada Be!edıye 
Reisi 'e &ehrin dlğt'r ileri ge
lenleri ile tanışıp. bir aperıtif 
içtikten sonra, Ust kattaki ye
mek salonuna çıktık. Yemek· 
ten sonra Be'ediye Reısinin 
nutkuna mukabele etmek, •Cn 
uzak Nato memleketinden ge. 
len gaı:.etecio sıfatıyle bana dus 
ıu. Bereket versin, yirmi dort 
saat içinde Norveç'e o bdar 
ı ınmı$tım ki, beylık lAflar et· 
mek zorunda kalmadan, Oslo
da bulunmaktan duyduğumuz 

memnunluğu belirtmekte guc
ltik çckmerlim. Yemekten son
ra yine ~ominell odııya inerek 
ev sahiplerimııle geç va~1e ka
dar alıhaplık tttık. •r:v sahip-
lerinıiı• diyorum, cUnkıl ad'arı 
her ncdeMe soğı.ığa çıkmış o· 
lan bu sıcak ınsanlar, resmi bır 
%.ivafelte bile sarnlrnt bir hava 
yaratm:ığa ve on dört başka 
baeka memleketten ge'en bız
lere gerçekten blr Norvec e
\ ınde oldu~umuz. hl ~ınl duyur 
mağa muvaffak o'mıış ardı. Ay 
nı ı;ün oğle} in rnütevaı:.ı bir 
~ıftlıkte asker kare\'Bnası. ak
Eam ise bir nevi muz.e olan 
•Heftye Haus. ta usta şefler 
tarafından hazır anmış zıyafet 

yemekleri yemiştik, fakat ger
çek medeniyet bakımından htr 
ikl gofranın da seviyesi ıışağı 
yukarı aynıydı. 

<Devamı ur) 

Trşvıklye'de Çınar caddesinin 
temadı&ı Sekayık sokdında bir 
\Asım patlamıştır. 'C'ı; aydanbe· 
rl akıp etrafı telvi& eden, pis ko· 
kulıır utan bu 1 ~ğımı almdı~e 
kadar l).(!J dly nln görmemesi. 
ne herki!• h~Tet etmekte Ye bu 
allkaaıılıAa. mUteeulr oımakt.a
dırlu, 
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- 1 ~l'.\Dİ\'F.DF. TELEFO~LU -
OOl<TOTILAR mu takil b"r ev möbleli ve~ a 

llllh. ı OK C' ll'lt U ı _ Cılt, :.;;ıç , moble iz k'rahktır. 
ZübreY1 Müteba•sısı Bfyoğlu, ' Müracaat: 5260;j. 

ı Po ta. Solı:ak Telefon: o\3l53. . 1 
~O\"HH:l.l ' I>.\InEl.ER - 225 

Dr .. ~8hu:u;~ _ Cilt ,.e Zllh· illi 275 Arna\'Ulköy Eğlence ~o. 
reli bast:ılık lar MUteba-.sı ı kak :ı:>. Ttlefon: 36167. 
Beyoğlu. lstiil~l Cad. 407. Tel: 
~1406 1 

EMI. I< 
oırr,\KÜY'JH.: - 467 :\12 tıze· 
rinde halen tulıin depo~u satı. 
Jıktır. 'fel: 22087 

DEYRE:\' .S \ 'l ll.IK - Telefonlu, 
mobl'ya ı yaz.ıhane. Sirkeci Ada. 
han ~o. 22. 

Kİfl .\l,IK - Bebek, Eski Sant
ralın bit ginde konforlu. üçer 
odalı iki d a re. 

I'\ JIB,\11 Ç:\:'ıL\ŞIR F.\B'Rİ· 
1\. \ Si - Çama~ırlannm yıkar 
lıtlı'er. Adre5inize getirir. 

.rerikiiy 81268. 

TERC\hm - in~il!zceden. Al
mancadan Türk~eye. müracaat: 
ELEKTROCİN Harbiye Tel. 
87735. 

.\KORDİOX, 6Rı\~l.U'O:\' 
1'am rau müteha'ö·! Ka a) cı
o21undan ı<:iffel Radyo evinde 
Ga'ata Yük~ekli:aldırın1 2.5, 

,- 110Kıoıt --. Ankara M.S.V. 2. No.lu Sa. Al. Ko. Bşk.dan 
RAiF FERİT BİR 

\ cuııı \ c Ualıill ll astalık. 

tarı \fiil r.lıa ı ı 
'1 ııay cnchane: Beşiktaş 

rr m~a\ Cad. Emniyet San· 
ıtığı .}anında ~o. 12. 'fel. 
84395 t\lua\ene 17 • 19 5. 
C\ · Vali K~nağı Cad. No. 
83 Ba aran Ap Kat ı. Te
lefon: 8.1684 

-----~ 

• \S. Birlik ihl'y:ıcı "çin .\nkaraüa gö teri!eC'ek yere tes
lim ~art ylc 428 dürt yliz yirmi ekız adet mııhlelif iki boy
da ceman ~ıı:ı dokuz yüz on üç metrelik çelik çekme kaLan 
ale\' borusu kapalı ıarrıa satın alınacaktır :\Iuhammcn be· 
deli 18000 on sckiı bin liradır. <:e~·ıri teminatı 13:10 bin üç 
.) üz ellı liradır. İhalesi 7/319.14 per enıbe günii saat 11 30 da 
.\nkara :\1. M. V 2 No: hı • a .• \1. Ko. ııında yapılacaktır. 

f.:\',af \e şartnaıııe 1 her gün konı·:.yonda Ye İstanbul I.v. 
A. ilAn 'kı mında orUlebllir. Talıplerin bel i rtilen -;ün \'e a
atten bir saat c\\ eline kadar hazırlıyacakları ttkli! mektup
larını makbuz kar ılığında Ko. Başk. na \ermeleri. 

(3349-illS) 

ve ~a mı ı ı Pi). ··---------------------··~ 24 00 Kapan .,.-

İZ ıiıt 
14 58 A ı ı ve proaram 
ı oo Nimet Oruz ctan türküler. 
u 30 Hatta so ı ltonıert a) ~ıo

zart Do !'.la llr Flüt ve Arp 

1 kon rtot ı (Pil 
16 oo K ı !lk C1 nlev rtltrle ba b:\ a 
16 45 tta.şl!ra ııro ramlar n takell· ı 

mı. 

ıG 50 Rad o kadınlar !n&lı 
17 35 Plim ıırkıları ıPI). 
ı7 4~ Itad o vıırt UlrkUlerl korOIU. 
tR ıs Yesari Aıım Ar o fPIJ. 
ıs O Nt a ı Eı en orkestrumdan 

D na m ı ı ve d&ru şartı
lıırı 

ııı 00 Haberler 
ıs; ıs Radro • por 
ı ıs Lıırry c~ sö)lUJOr IP1). 
19.30 BntıAyat Orhon 
O 00 Cumartesi &ObbeU. 

20 ıo ş birden kUçük habtrler. 
20 ıs Rad o ? etesl 
o :ıo D nle lclntn aaatt d!i\flt na 

tı ve ı lrlt mualkl.11 ts•cJt'"T1• 
ı 45 Borsa ve )annltl pro;:a:ı.l&r 
ı ~o Kemal Mı.sırlı. 

22 :ıo Ytı.)'lnın ıonu. 

Prenses MevhibP. Celôlettin'in Hôtualart 

GEÇMİŞ ZAMAN 
OLUR Kİ ... 

Yazan: SARA ERTUGRLJL KORLE 
Sara~· ha)·annın I<:) üıii. adetleri. eğlenceli ve 

a<'ı tarafları. Sarayda geçen a. k maceraları ..... Niha· 
\.'CI hnatla karsı karşıya. 
Satış yeri : lnkılôp Kitabevi. Ankara cad. lstanbul 

imtiyaz ahibl: SNAS KORLE 
l'mu.nı nt$ri}at :nudürü: MELİH YE~ER 

Ru a~ ı da Mes'ul Müdür: 
İRSA~ .\DA 

t \ A lA~) Gtııcltıilil\ ve '.'ltatbaacılık T . A. S. - lıtınbul 
\' Af.4.;ıı.j MAI' BAASI 

- AME R 1 KAN 
Eş) a :\Iüzayede3j 

X• an 1954 Paz.r ~ıinü .aat 10 Ô:i 

MR. Ch. Th. W .\RR I. C. I. Kadıköy 
.Se Aml • Ç1'7 me Hacı :\Iehme t Ef. Sokak :\o. 1 .\ . Vıllada 

Selami Çeşme ıramuy durağı 
HAr kıı eŞ)a krom pla t"k d 'ne et. Chippendal yemek oda 
w kımı. mııl!lın koltuk " · masalar. Bıızdolap n C. A rad
~ o. pikap. imzalı ıab"olar, O. K. I.amp Abaju r H S.V.S. 

WE.\ I. ESYA - iDE:\J. ~ .\TIS 

Portakal - Telefon : 45459 

lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtaat llônları ----

'l'rabLon tes'iml 30 toıı toz ~t"kt"r kapalı zarf la :?7 mayıs 954 
per,cıııbc aat 11 de 1rıılncıı .~ s. Sa .• \ l. Ko. da atın a!ınacak· 
tır 'l'ahmın hede i 43125 lira. geı•iei teımnalı 3235 !ıradıı-. ~art
nanıe ı komı') onda göriı'iir. T tklif mektuplarının ihale saa· 
tinden bir aat ene ine kaclar koınis) ona \ erilme:ıi. (1105) 

\ . lla:;tahane~i için 12 ton koyun eti kapa'ı ıarC.a !?5 ma~ıs 
19j4 a.ı aat 10 da Trabzon A.,. Sa . .\1. f\o. da .atın a!ınacak
tır Tahmin bede i 360()0 lira. ~cc;lci teminatı 2700 lirddır. ).rt 
name i komb~onda görüllir 'feklif mt"ktup'arının ıha'c aatın-
den bir saat e\•veline kadar komisyona \'cri'me-"L C1106) 

<110S/1106--488Ul 

* As ihtiyaç için Surbahan tes lmi 19890 kilo koyun eli 1-;apa· 
lı ıarf a 14 mayı 19j4 cuma ~•al 16 da Karakö:.e :\ s. Sa. al. 
Ko <la "at ın alınac.ı\;tı.:. T:ıh.nin bedeli 39i80 1ıra. ıePici te· 
minatı 2983 .. 'i liradtr. Ş:.ırtnaıne·i koınhyonda :örülür. ·ı ek 'i f 
mektup'arının ılia e saatir.den bir saat e\\'e:ine kad .r koınis-
yona \eı·i mpsı. f tlll-'lU.', ı 1 

-----1 

-
REKLAM BOROSU 

ZETİP •1.- ~ Zeytınburnu tplık Fabt•!ka 1 T .. \ . Ş. 1 . V"I" • D . K . nU~~ 
Te]efon num•ramıun zmır 1 ayeh aımi omısyo ,·!f 

iımir .'.\forkeı Kahraımn'ar ilkokulunun (-l?~st~!l 1 
kuru~ kc~if hede 'i on:ıru,•ı 24/4954 tarihinden ıtıbll11111ş ı 6 8 9 -1 

o arak def i~ti-rildiğini alAkalılara blld irirız. müddet:e Ye kapa'ı u:rI uıulU l~e eksiltmeye c:ıkarı t}til il•••••••••••••••••••••• .. şir cet\'elı i'~ sartn:ır.ıesi !ıergün re mı ça'ısma sııa 
İlmi: .'.\laarıf mtidiı rlüğ!.i ~ıll•hasebcsinde ;örü ebiJJr. ı:o~ . 

lstanbul Jandarma Saf malma Komi~yonu 
Reisliğinden 

)J ilr.tan Cini 

l 00.000 kilo Sığır eti 
7 000 kilo Koyun eti 

Tahmin bedeli 
Lira 

220.000 00 
22.400 00 

ilk temin.ı.tı 
Lh'a Kr. 

1:!250 00 
1680 00 

1 - Jandal'ına okul alayının 954 - 9:55 ihtiyacı için yu
karıda cins \ e m ktarlariyle ta hm in bedelleri \ e ılk ıcminat
l:ırı yazılı sıgır ve koyun eti kapalı :ıarf usulü ile satıo a:ı
nacaktır. 

2 - Ek illmc,i 28 ~i;;an 9j4 cuma "ÜnU aat 15 00 de 
villi> et kar,.ı ıncfa bulunan binadaki komisyonumuı.da yapı· 
lacakıır. ~artname i her gün me,aı saatlerinde i tanbul. .\n· 
kara Jandarma saıınalma komisyonları ile fzmi rde \'İla)et 
Jandarma Kumandanlığında ~örülebilir. Ve 12 lira 12 kurıı~ 
mal-andı~ı makbuzu mukabi linde al ınabilir. 

Bu sığır eli ile koyun etin in hep~i bir sahsa ihale edile
bllcccgi gibi ayrı a) rı şahıslara da ihale edilebilir. 

:l - lsteklılerin kanuni \'e~i kaları ha \'i teklif za rflarını 
belli gün ,.e saatıen bir saat e\'\'elıne kadar koınis) on bas· 
kanlı~ına \ermeleri. ( 4102) ·------------------------
~ PAZARLIKLA ESYA SATISI --. 

Mobilye - Tablo - Avize - Aplik - Kris.tal Bıblo ve 
Porselen E~·ası 

Taksim, Cumhuriyet Caddesi No. 9 
Doğu Palas içerde 9. 

ihale.si ı;; :\tayı s !lS~ rumarte i glinü saat tl de.fi {~ 
muzda icra edi!ecekt!r. ı k teminat miktarı (3066) 11 

rıı~tur. , bı.ı·~~ 
lsteklHerin Ticare. ' r Sanayi Oda~ında ka) ıW 

1 
c"> 1 

na dair be,;;:e ile bu ı~ ic.in Xafıa mUdUrlüğünden a 
9,44t 

liyet \'e:;i'.\a'arını hwi 'c :!490 savılı kanunun 32 cı 111 s'' ı 
dbince hazıı :ıvaca k'frı t.-k1ıf mektup' arını eksUtılle~·~ 

• "il"" 
1 saat e\ \'e!ine kadar kom!•yona vermiş \·eya go ı:•b 
"vnmaları iatımdır· Po<:tada vaki o~acak g~ciknıeler 
maz. (5010) 
- . -

Et ve Bahk Kurumu 
. Müdürlüğünden ' 1# 

Kunımumuzıın .'.\la\ ıs 19:54 ba~ından 1·en1ı11uı 11 dt 
' . •arı d 

nur.a \3d3r 3 aydı: kl'slıı ec·c~I sığır \'e ko)'.un· 59ıı~9 I' 
h:~·:a'-.arı toptan \'e tek.ıf a lma mektubu)'~ .. ııtt!1• 
.\ .akalıların tek:ıf mektup' arını Umum .'.\f udtırU .. ııd,.. 

·pr 7'. lı;ı! frııbqt Büro. undan \•P. Erzurum Et Kombi 6•e 
m~n erleb1 ecek. 6jjrtnamt'de belirtilen c•as:arıı ı: ı~ c 
r•n 1954 tünü !Çaat 12 yp kadar Ankarada se'i~I el 
t\o. 78 deki Umum .Mıloürlüğilmü:ı adresine te\ (;' 
rıca olunur. ~ı-

PMtada vaki g{'c,kmc:er nazarı itibare atınıllJtlsı:I' 
ihalevı ~·amp y.ıpmaınııl:tı; veya di'cdiğine :> 3P 


