
SAL ıl 
27 

N 1 SAN 

1154 

GKTI BASLA R 

1 Mareşal Tito : «Harp tehl ikesi 
uzaklaşmıştır» diyor 
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j i~r · P. nin muhalefet vazifelerini görmek j 
j Se '.hanında aldığı numara sıfıra yakındır. j 
~ çırıı mücadelesindeki gidişi tamamile j 
:c .................... bozglıncu ve yıkıcıdır j 
~=: 1-. liderleri vat;;;d;ş;;· 

a ve idrakile istihzaya 
•ır 111 eiir'et etınislerdir 

1 a ı u lak.iı ..:. . . • .• 
lır' t t e I· y Az AN : Giz~ rr)ımı böy· 
ili tarar \ . le<:e unteden açı. 

ltr •a
11

t do:: I Jıı11eı E11ıi11 17 alJHflll ğa \ urduğuma ~ö-
0~.,, tııfııı .. . ' re. bugünkü iL.ti-. '•t~ 'lll~ın 
~a •111 ,11 iln ı olnıanıa hiç hir sebep dann bu lunduğu taıııfı bu defa da nrden ter-

ıııı.1 ~•ııtıc1~ 1
• ~an gaıetet"ilik hayatımda tih ettigimi açık~·:ı anl:ıtınak bterim. 

'\re 5~lııe .~•hı, sanıinıi kana:ıtime, ,it- Ran.1 şunları ii~·ıemek hakkını1dır: oDe· 
~~tq ıııı,~,t hı abı olarak vaıifı>nıi göıiıyo.

1 
nıoı.rat Partinin ~ ·aptığı boıuk i~ll.'ri ~örmü· 

1ilıtt ~ da\ a ı a;;raatı i~·in dogru \'e ha~ ırlı ~·or mu un? Bir defa narti teşkihı.tındat.i hi-
.ı t l1ileriııı· n arkasınılıı ko ıı~·orıım, ziple>mtlerc baL.: Şah i mtnfaati, mrmleket 
Q:11~•>orıı~. ona görr. taraf 11.(•a kullan· , r parti nıf'nfaalinin ii~tiinde tutan adamlar 
.ı llıu? i-ıl"- 'r.ıkolrlf'ı inııle baıan hntA ,er , er birbhlerh it. didi,mi,,ıtı dir. YokJama· 
ı il b '~•ıe 1 • • 

dqllcl tr is' 0 tt.\'Or. J'akat bunları farda ~ ol<;uıhıldar olmu~tıır. l.i't"~ e girmt· 

11 
~ lııtııı~~ndeJq normal hat:i pa)anın ı ;>en!crın nrao;ında parlilrrine dir,ek çclirenl<'r 

~, hatİtine a talısı;>orum. Ra1nn bu \!' derhal knr::ı tarafa ge("enlcr 'ar. Sonra u-
~ batanı, . ~ ı'karsanı VP aldandı,ğıını mıımi i_lcrde partizanlıklar ek, ik olmamı tır. 

•1t l~ arelinjılıraf l'tml'k \!' \OIUntU du· ı ~lrnfaat dÜ kÜnÜ bazı particilerin baskı ına 
t~ltteti tn11hafaıa edİ\ orıım. u' nıa' ıın nice dıiru ı memur, 'kah ra uğr:ımış. 

, t•tııı, 11 sıfatı)!" istiklale <'ok im mr.t miikafat ,erine <'eıa gôı'.ınü~tür. u a,retini duy· 
U~'' 'erı:ı l? Mh ı ta D<'mokr:ıt Pnrıi duğum•ız modern " Hrimli dcl·lrt idarl.'~inin 
Ilı ~lldt lte;k aını~n.de' im. Druıokrat . ı.-nıelli bir surette kunılmhına te,cbbü hile 
~ğ111ltı;ıı r "0tnf'dıgını birö.ıı<· ki i ur, edilmemi tir. Transfer hlerindeki gedlı.-ıneıer, 
lar ~lldiltıer/sıcsin~P. o bitim· 'ki iden bıı)uk rah:ıhıılıklar yaı-atmıs, bazı ml.'mleket· 

ıı..iı ~a li~ı, rıı l'ksık degil . Runa rıığ· ı ıcrde kredi " itibanmıtı kumı5tır. P.ıhalıll'k 
~l\diııı 'aıııııı~aı agını . Demokratları artmaktadır-• 

1

~ ' 11llfe a\-acııgını. CDt\·amı Sa: i Sü: 6 da) 

-
Türkiye'ye açılan 
Yeni kredi 

.~ı Başbakan, dün 
istanbul' a geldi 

Yarın Taksiın'de D. P. -tarafından 
büyük bir miting yapılacak 
Mitin&ıde 
Mendres 

Celal Bayar ve 
konosaeaklar 

lolotof ile Komtin bt Çin Başbakanı ' e Dı~işlcri Bakanı Çu 
E n Lal Ccneue'de 

Cenevre Konferansı 
dün açlldı 

Toplantıda Kore sulhü ile Çin Hindin
deki harbe son verilmesi 

meseleleri görüşüldü 

•• Amerika' nın Çin 
Cene\Te 26 - .\skeri kunet 

! crı Koredc yıllarca kanlı 'e 
netice~ıı bır harbe uıtuşmus o-

H • d. .. d h 1 . , lan 19 memleketin ileri gelen m me mu a a esı dip'omat'arı buı:ün Cene\Tede 
toplanmı \ e ,\ yanın istıkbali 

M hf 1 ni i:gilcndircn mesell.'lerın mü u eme zakeresiııe girism işlerdir. Birleş 

.. 

,\nadolıı \ •anH CDevam ı Sa: 7 SÜ: 4 de) 
Cl'nevrc, 26 - Salahiyetli A· 

Başbakan Adu:ı.n !\lcnderesin evvelki günkü konu~maı.ını di nliyen İzmirlıler 

Başbakan Adnan ~lenderes, ml.'rikan ı;e\ relerıııqen bugun 
bildırild iğıı.c göre, Başkan Eı
.enhov. t•r kongreden yakın bir 
r,eleC"ekıe Ameııkanııı Çın Hın

dı ll arbır.c sılahlı müdahalesini 
tilcp edıp etmemek ke~iiyetın ı 
ıncelemektcdır. Bıı ka}nak, Bas 
»an Eı enho,\erio kongrenin müş 

F b •k Çukuro\a, Karadeniz ve Ese' de a rı ası yaptığı se)aha~ten sonra d~n 
saat Hl.15 t e lstanbu ı'a gelmı ~
t ir . Ba b:ıkan Ye~ilköy hava a· 

Burdıı•• Seker 
temeli atıldı 

ter ek bır toplantısına göndere· Ekonomi ve işletmeler Bakanları birer konuşma yaparak 
cegı hllii i b r mesajla, Birle. 

ık Amerıkanın komünist viet- fabrikanın ehemmiyetini ve muhitine sag'"' lıyacag-ı inki-
mınh kun etleriyle (:arpıı;mak ıi 

ıere hava \C dC'n"zbı.rliklcri gön şalı tebarüz ettirdiler 
(Denımı ~a: 7 Sü; 2 de) 

:::-1 Huınd Muhabırfml1dcn 

• 1 Burdur 26 - Burdur ve kom kı Yırcalı da Burdura ge:dı:er. 
şu "ilayet!erinin uzun sencleı· \ Afyondan •libarcn yol üzerin 
hasretle bekledikleri ~eker fab de bulunan b!itün kaza Ye köy 
rikasının temel atma töreni bu. halkı clleı- i nde bayraklar, önle. 
gün ö~leden sonra b inlerce hal rinde da\•ul ve zurnalar olduğu 
kın hururiyle atıldı. Törende bu halde Bakan:ara tezahür:erde bu 
Junmak ilzere Ekonomi ve Tiea lunmuşlard ır. Törenin yapılaca· 
ret Bakanı Profesör Fethi Ce· ğı ;)·erdeki tribUnün üzerine bil 

'fİTO VE EŞi - \'ugosınya Cumhurba,kanı ~iare aı Ti to, Tür· 
ki~e'ye \aptığı resmı ziyaretten sonra l"ugoslavya';,a döndüğü 
u man Beıgrad istasyonunda eti tarafından karşılanırken. <Tito
nun •Le ::uonde• gaıeleslne verdiği beyanat 2 ne:i sa) famızdadıı) 

İnönü dön gece 
radyoda konuştu 

C.H.P. Genel BaJkam, «İktidar mensuplar1 
beyaz treni yeşile boyayarak dolaşıyorlar» dedi 

. l'. ıı. P. Genel Baskanı İsmet duyuyorum. Geniş \atan bölge. 
Inönii. dun gece 20.40 da A!lka· Icrinden seçim .sebebiyle dolaşa 
r.ı Ra<l)osuııda, rad)·o konuşma rak buraya geldim Her yerde 
larııı ııı o:rinclsini vapmıs .,e ez \"atanda~larınıı coskı..nluk içinde, 
etimle deınistir ki: §evk ve ga)Tet içinde, azimli, i· 

• Sevgili vatandaşlartm. radeli gördüm. Bana iktidareı-
Den İsmet İnönü C.H.P. adı· l:ır tarafından yer yer gösterilen 

mı s iz.lere hitap etmekle reref (Devamı Sa: 6 SU: 5 de) 
--.· ---

likbaş ile İşletmeler Bakanı Sıt <De,·amı sa: ; Sü: 3 de> 

Vali Gökay, Savcıyı 
vazifeye ~ajırıyor 

Gökay diyor ki : «P/ôğı çalmışlar ve rahatlamış
lar. Bunu men ettirebilirdim. Yapmadım, 

korktu demesinler diye» 

Yüksek Seçim 
Kurulu'nun 
Verdiği kararlar 

Huıusf lllubablrlmlıden 

Ank:ıra 26 - Demokrat Par
ti aday listesi i!An edildiği ak· 
§am şehrimfuie kalb sektesinden 
öten Xiğde Demokrat Parti a· 
dayı Rasim Tcom:ınu'Z'un yerine 
:\'iğde Valisi Sadettin Enur 
~lürtakil aday J?"östcrilmiştlr. C. 
II.P. nin itirazı üzerine mesele· 

(Devamı Sa: e Sü: 8 de) 
-0-. 

lbni Sina 
İran' da anı hyor 

Hususi l\luhablr lmlzden 
Tahran 26 - İbn! Sid'nın do. 

ğumunun bininci yı ldönümünün 
kutlanmasına başlanmıştır. Prof. 
Kiııım İsmail Gürkan'ın başkan 
lığındaki Pror. Dr. Süheyl Ün· 
\Cr, Prof. Ahmet Ateş ve Pro!. 
Aydın Sayılı buraya gelmişler. 

l İstanbul Val i ve Be!cdiye Bas 
kanı Gökay'ın vaktiy:e ~öyl t'dl· 
ğl bir nu ıkun metni e,·velkl gün 
bu p:Ağı, akşam!arı C. H. P . 
tarafından çalınmı;ur. C. H. P. 
bu plAkt. akşamları C. H. P. 
il merkezi binasında da çalmağa 
ve hoparlörlerle yaymağa ba~la 
mı sur. 
Diğer taraftan Dr. Gökay bu 

me\'ZUda demiştir ki: 
•- Beled ıye Sergisi l'C kill· 

<Devamı Sa: C Sii: 4 de> 

B·ir fabrika ile ~çil eri arasında 
ihtilaf çıktı • dir. 

Santral mensucat labrikasmm bin işçisi, arka
daşlannm işten çıkafllmalanm protesto ettiler . 

Kongre azaları birbiriyle ta. 
menmı Sa: 7 Sü: 5 de) 
--o-

lfalya'ya 
Teminat · 

!anında karşılnnmmır. Adnan 
llcndcres dUn m illch·ekilleri, 
adaylar 'e partı mensuplariyle 
s:oriıfmelerde bu unmustur. Cum 
hurbaşkanı Celil Ba~ar 'ic Bas· 
bakan Adnan Menderes 'arın 
ö:leden onra Taksim alanında 
D.P. t.arafından tertıplenccek 
mıtinsıe konusncaklarrdır. Baş· 

<Dl'\ amı Sa: 1 Sü: 1 de) --o--
C.H.P. nin yar1nki 
r afih mitinginde . 
lnönü konuşacak 

C.H.P. dün Sili\Ti'de kalaba
lık bir vatandaş kü tlesinin işti· 
rak ettiği bir açık h:ıva toplan· 
tısı yapmıstır. 

Top:antıda İlhami Sancar, Ra. 
tip Tahir Burak, Emel Gürler, · 
Burhan Felek. Meliha Avni So· 
zen. General Şahap Gürler ve 
Feroi Sekban birer konuşma yap 

<Devamı Sa: 6 Sü: 4 de) 

Rize' de karma 
1.isf e kazanması 
Muhtemel 

KE:llAL A \'DAR 
\"atan '\ au Htyetlnden 

Rize 26 - 1954 seçimlerinin 
çok çekismeli cere:) an edece~i 
yerlerden biri de Ri.z.e'dir. 19.50 
de altı milletvekili çıkaran Ri-

<De\Bmı Sa: 7 Sü: 4 de) 

Yecl ıkuledc Kallıçe~mede bu· nıekte; Tekstıl Sendikasının Ye 
lunan Santral '.\lensucat Fabrika dıkule şubesi idare heyetine <.e· 
sırda dün bir İ;i ihtilafı çıkmış· çilen 8 arkadas: arının patron ta· 
tir. Fabrıka sahibi Fuat Beı· r3fından kasıeıı işten uzaklaşt:· 

Washington 26 - Dış Paali· men, iş ~rtlnrını değistird!ği r:!dığını: bu haksıtlıklar dUzel- Roma 26 {.\~KA) - ftaJyan 
Dışi,leri VekAletine yakın ~ev
relerden alınan bir habere ı:öre 
Türkiye, İtalyaya, bu menıleke· 
tin Yugosıa,-ya ile Triyeste me. 
selesi üzerindeki anlaşmazlığı, 
her iki taraf iı;in tabninkir bir 
surette halledilinceye kadar 
mevcut Ba'kan Paktının bir as· 
kerı pakt heline ıeıirilmi)·cccği 
hu)usunda teminat \erml~tır. 

~etıer Idareııi, Türkiye' nin yi- ve bazı işçileri jsjnden <;ıkarrlı- tilnıedikçe i<:ba~ı .apanııyacakla 
) ecek maddeleri ıstıh~alini art· ~· ıçi ıı ınuessesede çalışan bi:ıi rırı.ı beyan etmişlerdir. 
tırmık için kullanılacak zirai nıüteea\'iz i çi topluluğu dün iş Işçllerin lokavt olarak vasıf· 
malzemenin satın alınması içm tıışı yapmamak suretiyle bu ha landırdıkl:ırı bu hadise, fabrika 
Amerika tarafından Tiirkiyeye rekeli protesto etmi5tir. sz.hibi tarafından ırev olarak tav 
C?5 milyon dolarlık yeni bir Santral mensucat i~leri, it &i! edilmektedir. İş verenler, 
kredi açılmış olduğunu bildir· verenin iş ~rtıarını deği:ıtirdi- c!ün tezgahlan başında bulunun 
mistir. Bu kred i, Amerikanın 'ıni; ücretleri dtisürdUğUnü, tez çalışmamakta ısrar eden i~ileri 
'furk iye) e ikfoadi ~ardımı me. bılh sayısını artırdığını ve yeme!c polise şikayet etmi, l<'r: nk,am 
)'anındadır. paldosunu kaldırdığını iddia d <De\aıw Sa: 6 Siı: 8 de) 

- Bir adam nçlm kon UfltUSt dlnlf'rken radyo,.u kınlı -
Rad~o - Renim ne kabahatim ur hakim bey .. , Ben arada 
sadl.'ce bir l aı.ıtaydım.M 
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• M reşa lif o: «Harp lehlik 
z ki şmışhr» diyor 

1 İşçiler şehir nakil vasıtalarında Dün iki 
Yangın oldu tenzif.§t istiyorlar 

G •.................. ···················· . . e t e n • • : çerçeH•si ım Manbul Demir ve Madenı Eşya l§Çileri Sendikası, günden 
ae meın. : Mareşal Ankara seyahati ve dünya : dııık pek dar- :une ağırlaşan ha,>at s ıuaıının bilhassa isçııeri ~ıc duruma 

Bugiiıı ehrirniz \C rha
rınria hna sabahleJin hafif 
sisI;, sonraları kısnıl"n l>u· 
lutıu ıeçecektir. füızgirıar 
önceleri d!!:işik ) ontenlr.n 
hafif, sonralan guney batı· 

dan orta kunette escct>ktir. 
.Sıcaklık derecesiııde bir de
ği iklik olmı) acaktır. 

Dun saat 12.40 ta Kazlıçeşme 
Müezzin Hasan sokak 6 numara· 
da Sabri Berker 'e ortaklarına 
aıt olan lastık ııtblyesinde bir 
~angın çıkmıştır. t•ç katlı k&rgır 
olan binanın u .. t katında bulu· 
nan !istik malzemesi yandıktan 

le.keumlzi zı· • / • dır, dü ünce soktuğunu belırterek bır be~anname ya.>ınlamı~tır. İşçiler~ 
)3ret etmiş : meseleleri hakkında mühim : sırf a kerı ma tram\ay, \apUr \C OtObÜSI" <I" de tem:i!At yapılmasını iı.teJeD 
olan Yu"OS· : • hlyettcdır Bu j bu be.>annamede ezcümle şo,> le denilmektedır: 
lav De\ et : beyanatta bulundu ! nun genı it. Bu sebeple Sendıkamız, haptın bu aj?ır şartları \e neçım 
Başkanı ıta· : : ti mes. r..ıı~. sıkıntısı içerısinde kl\ranmakta o'an bız l{.çilerin çc~ıtli )ol· onra söndürülmıiştür. A) rıca 

Tarlabaşı, Eskiçe~me sokağında 
bulunıın Ermeni )atılı kız orta 
okulunda da bir yangın baş'an· 
gıcı o ınuş 'e der: al söndurul· 
mü;tıir. 

re~al Tıto. se· •••••••••••••••••••· ••••••• ••••••••••••• aya dahıl de\ !ardan istıfade ettırilme ını ve bunlardan en mühımı olarak Dunku ıraklık derecesi 
en faıla 1 i, t'n dıi iık i san. 
tl~roıl olarak ka' ıleılilmiştir. 

ya batinin netıceleri 'e dun.>a kabul ettı ı mana ına geldiğini lct'er arasındakı bazı ııddı · ı da her sabah, akşam Hnnek mec burı)'etınde olduğumuz yol mas 
ıme .. elelcrı hakkında, Parıs te ,>azdı. Bu husu ta ne der iniz? )etleri ortadan kaldım1a , ':ı- raf arını ele almıs ve bu .)olmasraf:arında bir tenzilat )apıl· 
çıkan Le Monde gazetesınc et- - Ankara')'! zı:ıarctımiz her zımdır. Aksi takdırdc hakıki masını zaruri gormU tur. 
raflı be:,anatta bu'unmuştur. şe)den cV\el Yugosla\•ya'nın bir eıoa a da:,anamaz. Bugün trenlerde olduğu gıbı. hıç nlmusa Amme hizmetinde 
Le l\londo muharrirınin ~uaı. Turki:,e \e Yunanistanla ışbır· _ Yugoslav sl:,asctını \e çalıcmakta olan vapur, tramvay\·e otobüslerde de biz ıcçıler j. Küçük haberler 
lerını 'e ~faresa ın ce\ apl:ı:-ı- lığının derınleştirilmesi miına. Fransa ile Yugo ıaua arasın·! çın tenzi'atlı tarıfe ıhda ı. sos:y ol ada'et bakım~ndan da en doğ 
nı a~ağıda neşredi) oruı: sına ı:elir. Bu, a) nı zamanda da ki mlmascbetler hakkında. ru bır hareket olacaktır. Bu maksatla Sendıkamız, bu hu. 

............... ,..., _.._ • _.. __ ..... lstanbul Kız Lisesinde 
* 22 Aatıatos ile ı ı E~ıcıı arıısın- y 'I " " 

- I'urkıye':,e yaptığ:nız se- Batı de\•lctleri) le munasebet- kı düsüncelerini sô) er mısr susta terekli mcrcıler ve list te şkilfıtlarımız bulunan Birlik ve 
:rahatın neticelerini Le =·Innde lcrimizln kuvvetlendırilme~i niz? Konfedcras.>on nezdınde teşebb use geçmiş bulunmaktadır» 

da tuı;ııterenln Edınb\lr teı r.nde eşı ay gunu • 
yapılacıık olan l!eyneıuıııeı MUzık Ankara Siyasal Bilgiler FokıiJ. 

okuyucularına huliı5:ıten sö:, i· demektir. Muhtelif sebepler 'c - Yugoslav sı:,ascti Fransa 
~ ebilır mislniı? içınde bu unduğu şartlar dola- jle do tluk münasebet crıni 

- se,,ahatimız, bckl:?J. ımi· lısı:,le Yugosıa,'Ya Atlantik kU\"\etlendırmek ve isb lı[li 
zin ıistünde mu\affakı•.etli ol· Paktına katılmak niHtinde de· yapmak hedefine mute\eccıh-
du. T-urkiye ıle Yugos !!\ya a. ğıldir. Maamafih bu, Atlanuk tir. Gerek iktısadı, ferek sı-
~a ındaki munasebet e:- çok i- Paktı ile bıl\a .. ı•a ışblrliğınd.-n ,1asi sahada bu husu ta çalı· 
yidir; seyahatımiz bu muna e- do an bır takım raJl-hut erder. şıyoruz. l\le\CUt münasebetle. 
lbetlerın hakikaten sağlam c :ı· çekıneceğımiz m~nasına .el- rin daha İ\ i olmasına hiçbır 
6a dayandığrnı gosterdı Bır meı. mAni gormu:;oruz. 
çok meselelerde, bilhassa muş - Balkan Pakı.nın kunct. - Bugunku rnziycıtc Fran· 
ıt.crek a'lı.kamız olan mesele· lendınlmesı, mılletlerarası \'a· sa ile Yugo ıa,~a nın mı"et. 
Jerde ıorüş birlığımiz \'ar. :zıyct hakkında ne ınbi aüşü .. cc lerara.sı sahada b r musterek 

Her şe.>den eV\el bana yapı· !erden ileri gc.mı.~ır? hareketıni mümkun göru)or 
]an kabul resmi hakkında hır musunuz" 

llarb tehlikesi uzakla~ı tır kaç sö:z sö.>lemek isterim. Ge· - İşbırhği mumklindür. Fa· 
ırek hukiımet erkanının, gerek 0 11 d ı kat, Birlecmiş l\lı'letler çerçe-
Turk mllletınin gösterdığl ıs- - o,.ru an \:Oğru!ia tc!ıd~t " 
ıtlkbal hakıkaten bekledığımı. alıında bulunduğ.m:ı hissedeıı \esi içinde çalıştığımızdan hu· 
zin ü•tünde oldu. Bu, biz.ı çok uç devlet arasındaki ışbirlıgı susi an'amıalar muhakkak Hı· 
mütehassıs etti. sırf müdafaa içı::dır. a:ı bu zım değildır Bununla beraber 

Goril melerımız umumi mahi 
)"ette idi. Oldukça brışık o'an 
:millellerarası muhtelif mesele 
ler hakkında ı:orus teatl ettık 
ve ışbirlıCımızı ~oruştuk Ara
mu:da henüz ha ledi memlş o· 
lan, Turk tebaasının Yugosla\ • 
., a'dan alaca ... ları gıbı mesele· 
ier herkesı memnun edecek şe· 
ikilde hal edıldı. Eu suretle ıkı 
mem eket arasında askıda hiç 
bir mesele ka madı. İktisadi 
görüşmelere _ehnce, tebliğde 
bildirıldiği eibi, bu hususta b i 
netice er elde ettik. Gelecek 
sene .>apılacak karşıhk'ı mı. 
badele 89 mılyon doları bula. 
caktır. Ba kan anlaşmasında 
mevcut esasların çok sağlam ol 
duğuna ''e bunun u~ memleke· 
tın ıı.tıkllılini 'korumak içın 
muşterek müdafaa ve mu terek 
hazırlık suret vle daha ziyade 
kuvvetlendırılmesine e as o'a· 
bı,eceğınc kanaat ı:etirdık. 

Tri)e tc meselesi 'e Balkan 
ittifakı 

Ba kan Paktının ittıfaka 
çe\ rılmesi hakkında kabul edr 
]en prensip anla~masının mahi· 
~eli nedir? 

- Biz. bu ittüakı tahakkuk 
ettirmemek i~in bir sebeo ol
madığı hııs .. ~unda birle tık. Va 
2ıyet tamam.y:e oır:un!:ıst:. Şim 
di bunun ne zaman ve ne su. 
ret'e )apılabılece!!i hu:.usunun 
ıt.iıvini kaıMıı;ur. Balkan Pnk 
tı~ın Uçüncü azası Yunanı,tan' 
ın da mu\'afakatini almak lfı· 
zım geldığinden bu mu\'afakat 
olmadıkça bir şey ,1apı.mJ)a· 
caktır. 

- Ankara'da ~a)ınlanan teb 
!iğde ittüakın akdine munasıp 
umanda tesebbüs edı'ecdi 
yazılıyor. Bu, Yunanistan'ın re· 
yi sorulacağı manasına mı ge· 
liyor? 

- Üç devlet tarafından ka. 
rar verıleceğıne r:ore sorduğu. 
nuz sualin ce\'abı müsbettir. 

- Atina'yı ziyaretinizi mü
teakip pakt derhal l\ıir ittifak 
!halın! alacak mıdır? 

- Üç hükumet bu hususta 
'birlesirse evet. 

- İttüak için Triyeste me· 
selesinin halli şart mıdır? 

- Triyeste me.selesınln bu· 
nunla a lıkası yoktur. 

- Balkan Paktının bir taraf 
tan Atlantık Paktı, diğer ta· 
raftın Türkiye • Pakistan an. 
laşması ile te'ü hakkında ne 
düşünü)orsunuz? 

- Uclü Ankara anlaşmasının 
iki flzası a:ynı zamanda Atlan
tik Paktı azasıdır. Yugos aV,>a' 
ya gelınce, Atlantık Paktı A· 
zası olan ıki mem'ekeııe isbir
lığl yüzünden memleketimizle 
bu pakt ara:.ında bıh asıta mu· 
nasebet \'e is birliğı vardır. 

- Gazeteler, Ankara'> ı zi
yareUnWn Yugoslav~·a'nın Ba. 
tı i'e iştlrliğini kat'i surette 

gunkü '<az.ı)etten daha ağır 
~artlar Içınde tedbır a ma.> 1 iki memleket mtinasebet eı inin 
düşündük. Beri in konfcr.rn- gefümesınde Yugosla''l a daha 
sındanberi harb tehllke:ıi u?ak ileriye gıtmeğe daima h ıır
laşmıştır. Fakat, \'aııyet bir dır. 
parra i) ılesmış olmakla beraber 
bu ahvalın, bı~'ıassa Ba'kan-ı """"'\ 
!arda, .> enıden \ahımleşmesı r 1 

ıhtımahne karşı icabeden ıcd- ~..............,~ M~W~~ ~ij bir erı a maktan çekınmemızi Jı 

::~~~~;:~i;e~a :C~1ı:;~1~~ •~:•ıpioıılJ~iııillı. oıiJmf°'fl"!iiıiP•iılıP4 
re karsı delildir, muhtemel bir 
ımütearıza .karşıdır. Anlasma
mızın hedefi dünyanın bu kıs. 
mında daha sakin bir hava ya
ratmaktır. Üç memlekeun, her 
ne bahasına o ursa olsun, ıs. 
tıklAllcrını mudafaa hususun
da kı kat'l azimlerı taarruz ih· 
umallerını azaltmakta .,;e bu 
suretle umu mı \ azı~ctın ı) ıle~ 
mesınc çok )ardım ctmektedır. 

- Dlin.>a \aziyetindekı ba 
gc ı me.>e bakarak Hındiçini 
mcsc esının Ccne\Te'de halle· 
dılebılccğını tahmın eder mı· 
sınız? 

- BÜ} uk unut beslememek. 
le beraber bazı esaslı noktala· 
rın ha ledıle'bı'eceğl fıkrinde
~jnı. Konferans dağılmazsa, 
hatt.ı tekrar toplanmak üze:re 
toplantılarına flısıla ~ erırse bu 
ınun bir derece muvaffakıyet 
olacağı kanaatındeyim. Konfe· 
rans hakkındaki ümidime se· 
bep Berlin toplantısına iştirak 
eden devletlerin Cene\Te'de 
bır konferans toplanması hak· 
kında anlaşmaya varmalarıdır. 
Bu devletler konfernsta hiç 
olmazsa bazı meselelerin halle 
dılebıleceğinı, toplantının her. 
halde müıakere:yc devamı te· 
mın edebileceğıni Umid edi
~ orlar. Bu, mıl!etlerarası me· 
selelerin hallinin şimdi siyasi 
sahaya J:eçtıği mAnasına geilr. 

.Amerika 'DJ isleri Bakanının 
ı;iya eti 

Amerıka Dışişieri Baka· 
nının ııÇın'e ihtan politikası· 
nın Cenevre'de bir muvnffakı
let temın edecefıni tahmin e· 
dı:,or musunuz? 

- ?ılu\'affak olacağını tah
mın etmlyorıım. 

- Almanya'nın ~eniden si· 
lahlanması hakkında ne düşün 
düğünUzU sorabilir miyim? 

- Almanya'nın istiklAlini 
korumak içın Anupa müdafaa 
dmıası kadrosunda di,er dev
letlerle musavi şekilde sitah· 
ıanması JAzım geldif:I mütata· 
asında;>ız. 

J\\ rupa müdafaa camiası 

- Şu halde A'\Tupa müda- 1 
faa cAmiasına taraftarsınız de· 
f:ıl mı? 

- Eskisine nazaran bugün 
bazı miılAhazalar yüzünden e
' et. Bunun fardatı olacağın& 
kaniız. Fakat ortada bır nokta 
\ar: Avrupa müdafaa camiası 

Sultan İkinci 
Abdülbamid'in 

hal6'i 
45 yıl ene! bugun. 2~ ~ıi· 

ıın 1909 da Sultan Ikın· 
d .\bdiılhumit hal' edilnıi • 
ti. 31 lllaı t irtica hadisesi 
iızerine htanhula gelen Ha
reket Ordusu \ azi) ete ııa. 
kim olmıı tu. Enl•I Ye il
lö) de 'c onra İst nbulda 
mecli i nılllı halinde topla· 
nan A)an \C "!llrbu an mcc· 
lisl<'l'İ Nıllıın Abdulhaınid'i 
hal'e \'e Yelialıt ite ot J;frn. 
ıli) i idli~:ı karar 'rruıisler
ıli. .\Qılıılhanıit kendisine 
h.ll' kaı arını tehliğ eden he
~ ele !iU ~oılı·ı i siı~ lemi ti: 

- Milletin aı rnsu biı) le 
oldugundan itaate mecbu
rum. ıııeclı~i milliden hiç bir 
i ti)eccğim yoktur. Ifüııde· 
rim Sultan Muradın ikamet 
e)lediği Çırağan ara)ında 
ikamet etmek isterim. Cç 
beş ki inin e eri tertip \e 
hiyaneti olan bu i de benim 
da parmaiım var ıannet\i
ler. Buna teessüf eclerim. 
.31 tart \1lk'a ında Sultan 
İkinci Abdıilhanıid'in faal 
bir rol O)nadığı iddia «:dllr
mez. lahlu hakan, hal'den 
en el Sadrazam Te\fik ı•a. 

ava: 
- :H;1demki beni isteıni

:rorıar, saltanatı hiraderimc 
ferağ ederim. Devleti o ida
re etsin. Fakat bir l;omisyon 
mu, meclis mi ne derseniz 
de3 iniz. tc kil olunup benim 
bu \-ak'ada rnethalim olup 
olmadığını meJdana kol-
malıdır, demi~ti. • 

F. F. TÜLBENTÇİ 

Gunler 'e geccler'c seya. 
hat de\·am ettikçe. ıhliyar ma. 
yin tarayıcıda ha~at saatin ye. 
rini takip eden bir daire he in
de de\'am edip duruyordu. Ya· 
\'SS yavaş daha a ıkar oluyor· 
du ki. komutan değismesınden 
mıitcakıp hasıl o:an kayna ma
dan sonra Caine'de bu yeni ha. 
yat yer etmekteydi. 

Bir gün, tam hareketten bir 
gün eV\el Pearl Harbor'da Kap 
tan Queeg güvertede birkaç iz,. 
marit bulmuşu. ~öbetçi subayı 
haş'adıktnn sonra büro kama
rasına giderek şu emri dikte 
etmişti. # _____________________ , 
GE!\lİ DAİMİ C1'mf 6 • U 

l. - Geminin ana giiverte i 
daima lekesiz derecede temiz 
olacaktır. lKTiSAT 

v e 
2. - Rana itaat etmem,.k. 

bütün ınıirettebat için ağır di· 
siplin cezalarını mucip olabilir. 

p, F. QUEF.C: 

Yeşilköy 
Hava alanı 
Gümrük binası 
Yeşılkoy hava alanında ~ apıl

ması kararlaştırılan ıumrük bl· 
nasının temeli dun saat 12 30 da 
torenle atılmıştır. Torende Vah 
Prof. Gokay, Gumruk Müdiıru, 
Sehır Meclisi lıza'arı, Jandarma 
Kumandanı, Bakırkoy Ka.> ma
kamı, Yesilköy ha\a alanı mü· 
diir \e mensupları hazır bulun· 
muş ardır. 

Gümruk binasının temeline 
ılk harcı koyan V:ılı Gokay bir 
~.onuşma yaparak enelce teme
li atılan hava meydanı bınasının 
kurdela ının .kesı dıgini belin· 
mış 'e şımdi temelı atı an Gum. 
!Uk binasının uğurlu olmasını 
temcnnı etmı tır. Yeni gumrUk 
bina ı )'arım mılyon ııra)a mal 
o'acak ve kaba inşaatı 30.11 .954 
tarıhındc nıha.}ct bulacaktır. 

Kasabın 100 kilo sığır eti 

salındı 
E.} üp Yenidoğan mahallesinde 

k:ısaphk yapan Se ıf Yıldırım'ın 

dtikklınından 100 kılo sı~ır c•i 
çalınmıştır. Et hırsız arının a· 
ranmasına bas :ınınıstır. 

Konak oteli tahkikatı 

devam ediyor 
Tarab\ a'dakı Konak ote'i van 

gın tahkıkatına dcrnm cdı mek
tedır. Oğrcndiğımize göre ~an· 
gın hakkında raoor 'erecek o· 
lan ehln ukuf heyctı on gun 
mchı. istcmiştır. 

iki günde balıkhaney 

106 ton balık geldi 

Th'\elki ııün Balıkhanc)e 46 
bin \e dün de 60 bin ki o olmnk 
iızere 106 ton balıkı;ıelmi$tır. 

106 bın kılonun 69 tonu u • 
kumru, 15 tonu ka'kan, 14 tonu 
istavrit, 8 tonu da muhtelü cıns 
balıktır. Kalkan ev\elkı ı:ıun ve 
<lün 15!r225 kuruş arası, us· 
kumru 50·60, bugün ise 28-35 
~mrul arası. ista,Tit 100, dün 
ise 65 kuruştan toptan satılmış. 
tır. 

ÖL Ü M 
Yedııt llaşar, su:ı.t Başar, ntş:ı.t 

Başar ~e Hediye Kapancının bab1· 
ları 

J \İK BAŞAR 
Allahtn rahmetine kavutmuştur. C11° 
nn:ı:e i 27 ~ısan bugünkü Salı ıünü 
uat ıı 30 da Ounnnbey de Abide! 
Hürriyet caddul ıı numaralı evinden 
kaldırılarak Şl.fll Camllnde öılle na· 
ma ını müteakip Ferik.Oy atıe kab• 
rııtanına dcfnedllccektır Allah rah· 
me~ eylesin. 

::ı,.. 

ö L 0 M 
Tıırkiye Mason J>crnetlnden: 
Derne.,lmtzın kıdemli Aza ından 

JAİK BA AR 
ebediyete tnUkııl ctmışt r Cena 1 
27 Nı.san ı954 bu;ünkU Sall ~nü 
ö~le namazını mütenktp şı il Cami· 
inden kaldırılarak Ferlköy kabrll· 
tanına de1nedllecc.ktlr. Allah rahmet 
eyleatn. 

Darüşşaf aka' da 
1 

Müzikli edebiyat 
Matinesi 
Daruşşafaka Lise .. ! Ku tür Ko. 

lu ) arın saat 14 30 da okul kon· 
fcrans salonunda bir miız.ıkli 
edebiyat gunü ) ap:ıcakur. 

Matineye, mc.ınlcketimi:ı.in ta. 
nınmış şair ve hlkAyecileri işfr 
rak edecek Ye bu arada Sait Fa
ik Abasıyanık'ın bır hıkayesini 
Heye<'an Başaran okuyat·ak. Zi· 
yn Osman Saba, Fazıl Hüsnü, B. 
Necatigıl, Orhan Hançerlloğlu, 
Oktay Akbal, Sabahattin Kudret, 
• 'nim Tirali. Yafiar .Xabl Na,>ır, 
Baki Silha Ediboğlu, Bedri Rab 
mi E) ubo~lu, Haldun Taner, A
saf Halet Çelebi, Özdemir Asaf 
'e Ncz.ıhe Meriç de kendi eser. 
lerınden ornekler vereceklerdır. 

A.}TlCa Orhon Veli \'C Cahit 
Sıtkı Tarancı'nın fiirleri öğren
cı er tarnfından okunacaktır. 
Meyva ve sebze tanzim 

satış fiyatları 
T•i.n Beledi~e tn:rzım sat•,.. y.ı 

lt>P.ııdc meyva ve sebze fı3tl:ı· 
r. ,ô} leydi: 

ı r ~s)a elması 32').l(j(I kuruş, 

Ankara armudu 130·1511 kuru,. 
Portakal adedi 12 5-25 kuruş, 
lımon adedı 10·12 5 ku.·uş, kes· 
tane 55-60 kuruş, ıspanak 20·30 
kuruş pırasa 25..30 kuru . havuç 
50-60 kuruı;, bak a 55 65 kuru 
Su'ıanı)c bczel)e 60·70 kuruş 
engınar adedi 30·150 kuruş, rks 
tra ek tra zeytınyağ 270 kuı·uş. 

Belediye Memurları Yar-

dımalşma Sandığının 

pıyangosu 

i tanbul Beledi:c..,i l\lemurla· 
rı \e Göre\ ılerı Yardımlaşma 
l'rnuyetı :!7 lluıran Pazar günıi 

1 
B har Bn~ ramı sonunda Sara.}
burnu Parkında noter huzurumla 
çekilmek iızere bır eşya piyan. 
gosu tertiplemiştir. Hfısılatı cc
mı) et mensupları için kurulacak 
evlenme, doğum, ~angın ve öllim 
) ardımla$ma sandıtı tesisine sar 
fedilecek bu piyangonun bllet· 
ıeri 'birer lira bedelle satılmak· 
tadır. İkramiyelerı arasında buz 
dolabı, çamasır \'e yazı makine· 
lerl, radyo, dıkiş makinesi. sa· 
atler, ı:az ocakları ve 490 parça 
kı.> metli hedıye vardır. -----· :Maceralı hayatı i e bütün 

dun:> ayı ilgilendıren me~
hur Amerikan romancısı 

J::rnest Hemingw11y'in 
güıel bi; eseri, : 

DENiZiN 
DEGiŞTİRDiGi 

çıktı. Çeviren: l\lehmed Fu 
ad. Resimleyen: Ferruh 
Başağa. Fıatı 100 kurustur. 
\' E D İ T E P E Ya)ınıarı 

" P. K. '77, İSTA~BUL ~ 

ve Dram Fea•ıvaı.ne ışılrak c=c.c ,, 
mak&adıyıe T.M TP. Turizm M\lallr· tcsi , e ı:ay Genç ik Ko'u tem· 
ıucu blr seyahat tertip etmlşUr. sılcilerınin istirakivle İ tanlı•Jl * Tersanemizde inşa edilmiş o.;,ın Kız !.ise.sinde bır 

0

Yeşılay gunu ı 
Şehir Hauarı itletmesının 970 aep- terteplenmişt_i,r. Saat 15 te okul I 
1.ısman tonıuı.: •Kabaı.a~ arııba v ... 
p\lnı 29 Nlu.n Pcrşmlbo ı;ünu &aat kol ha.kanı U ker Yurdun'un n-
10 :ıo da ıorenıe denı o lndlrlleC"ck- çış konuşmasından sonra Ruşen 
tır Ya çın Keleş cAlkol \'e Suça ile 

o r taraftan Yaıo a ı ar: ıcalıı-ı Yılmaz Gıinal ıAlkol \'e \i e 
ı Mııyıa Cumarte ı ,unundc:::. tt.ba- ı . ~ 
ren işletme e açıla ak•ır Düıenı me\zuarında konuşmuş * Mlthııtp~ Kız Eıutıtüsünde !ardır. Öğrencılerin okudukları 
dün bir hlkd:re okuma mU~b.ıl:ım ı ·iirlerle top'antı)a son \eri -
yapılmış, neticede btrlncıııtı N~e ' . 
Y ıcekul tktncıı.ıt hhan Şılıt, nç .ın mı;tır. 
cuı11t11 ısc Fatm Ercan ue Stma Prof. Muhterem Gökmen 
Saik kazanmıştır. * Şlşll 19 Ma~ıa llkut.uıu ö.,ren
cllerl, Çocuk Ha!taaı ınunaıoebe
tlyle )arın saat ı6 <la I ık Llaeaı a:ı
ıonund:ı. bir müsamere Hrecekltr· 
cı.ır. * 23 Nisan Çocuk l!aftaru müna· 
aebetıyle EmlnönU, 'eznecller ve A· 
tatürk ilkokulları oırencller , dlln 
bir muwmere verml ı rdlr. MU&aıne
reyt öılrencı veıııuı al.Aka ile takip 
~tmtşıerdlr. 

* Tophane'dekl bir anb rda ç•ll· 
fan Ramız SOnmez iCÇlrdlCI bir .:
nlr buhranı nettcratnde aalt tçmelı: 

auretlyle intihara tr,şebbClı etmtştır. 

Ramız kaldırıldığı Ltmıın Hıı&taha· 
nesinde ölmüştür. * Be:roıııu Elmada ı c dde inden 
ı;eçen Ali Rıza tdaresiıı~... .. • .. :ıu 
r ııkalı tııbl H5 numara ı ct\lkktlııa 
L rmı,ttr Otomobilde bu.uuın Ku· 
kor Kalaycı, Hatun Kaıa cı, /•\Bd'& 
ve Ali Rıza "rıııanmışlard.r Tatkl· ı 
kata başlanmıştır. 

seyahatten döndü 
Bir aydanberi Fransada bu-j 

lunmakta olan Profesör Dr. ~fuh 
terem Gökmen scyııhatinden 

dönmüşıiır. 1 
Bir kartal bir otobüse 

1 
hücum etti 

l\lersin'den bildlri'dığine göre 
Adana'don )fer in'e gitmekte O· 

lan bir otobüse bir kartal hu
cum ederek ön camı kırmış \e 
Içerı~e ı?irmiş!ir. Kaıial içerde. 
kiler e kısa bir mücadeleden 
sonra yan pencereden çıkarak 
gitmıştır. 

--o--
Bir nöbetçi intihar etti 

* Elmalı bar11Jı nıııatr.da c11:ı- İzmir 26 (Hususi) - Kadif"· 
şan ;ece bekçllertndPn Nl)a ı 1 <"- ı. 1 "d k" ·u · ·· 1 can dün &Bbah oıu olııl"I. buh.n· ~·a e e ı ı aı;>e gozct eme ku· 
mu4tur Hadlae hakkın:1~ .atıkıkata lesinde vazifelı olan itiaiı;e eı
bn~ıaıımıotır. !erinden ~Tusa Korkut dun gere * sıımnı~a Mıırm3ra cat:1ehno~· ı nöbet sırası kendisine "elin ·e 
ki Ernıenl Klllı a ı d fnpıtnn bır ., ' 
dıı lln merutmının d:\\"•tı.ı~rlndcn I kaleye çıkmış ve saat 2 de kcn. 
l:kaepat Balaban ba>·ılmıt '• ne clıni ka'enin mcrdıvenlerınden 
düşmü tllr. DUmıe netl~e,ıncıe ·~-, sarkan bir ipe asarak ı ıtıhar 
ından kan &elen Ek epat ı.:a'dml- · - b b" b l" h. 

dığı Yedlkule ı:rmenı Haatı au ı~- e'.mıştır. ::>e e ı ı ınme)cn :ı. 
de oımüştllr. Tahkikata b. an:nıi· dısenın tahkıkatı de\ am e mek· 
tır. 1 tedir. 

Önümüzdeki Pazartesi 

$L1f/e o$' §J,cuz/lct,j(/ 

LİRA TUTARINDA İKRAMİYE DAGITIYORI 

3 Bahçeli EV 
çeşitli ve 

zengin para 
ikram iyeleri 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
.. .. . 
o 

135 Şube, Ajans ve Bürosu ile hizmetinizdedir 
Hesabınızda d•lml olarak en az 1~0 lir• bulundurunuz . 

~d."1,'NEllM AN WIJVK 
-96-

C~- A.K.VARllAll 

ve salona inen merdıven a:-a- mazlıktan, onunla başı belaya tuttu~u her nöbet onun içi:ı denize tahammül haddini asabi 
sındaki kısa mesafeyi temiz tut girmiş olan birkaç kişideki nef bir işkence oluyordu. Queeg'in Jecek hır şeki'de tatbik edilcoı 
mak'a vazifelendiri mısti. rete kadar turlu türlli idi. Bo- a!eyhinde olan deniıciler onun lirdi. Bunun için o da • boyun 
İşte ı:remideki nizamın tioik ta yun eğme daıresinin haricinde la dost olabılmck için ellerin· eğme daire ine• gôz kırpıyor 
rafı da buydu. Kurnaz mürette hayat. daha rahat, daha pis ve c.en gelenı ) apıyorlar, onu te~el ve bunun haricınde geminın ı· 
b:ıt hemenceclk kaptanın adet· her zamankinden daha kanun- i etme) e ça'ı ıyorlardı, yani ~ı bir iekı de yı.irumesine ga) • 
!erini ~e geçtiği yo an belle- suz idı. Hatta buna. ancak de- muhalefet onun tarafında top- ret edı)ordu. Üçunc ı partide 
mistı. Böylelikle kaptan garip nizcıler arasmdakı bazı kaide- lanmıştı Dığeı erı ondan •ı- bıitün diğer subay ar vardı ,.e 
bir n datılma dairesı içinde do lcrin 'e llacyk b;.şıa olmak ü· z:ık duruyor ardı, Zira kaplii· lider ,Jle Keeter'di. Queeg'e 
nüp do aşıyordu bunun harıcin zere birkaç subaya karşı duyu· nın nefretinin Stilwe l'ın dost. karşı du~ ulan kun·etli nefret 
de Caine gene eskı Caine'di an sargının kontrol ettiği bir !arına da slra) et etmesinden onları. sevgi i'e biribir erine 
bazen kaptan daıresinden bek. anarşi demek daha doğru olur· korkuyor'ardı. bağlamıştı; onun a a ay ede-
'cnmedık bir çıkış yapıyordu. du. Pıs'ikten, kumardan geç • Suba;>lar sa onunda da üç ay ı-ek saat er geçırıyorlardı. Ye-

0 zaman bir ahenksiz'ık, bir yatmaktan hoş anan bazı deniz rı partı \ardı. Bun ardan bırj. ni suba~lar, Jorgensen \C Du· 
kavnaşma başgöstcrır ,e Que· cılcr vardı ki bunlar Que- si, giın geçtıkçe daha kabuğu· ce'y, hemencecik sa'onun bu 
eg'in h~nutsuz·uğu hemen o- eg'ı gormilş oldukları en İ}'İ nun ıcıne çekılen 'e buz tutan havasını almışlar ve onlar da 

M1\:LiYE 
* IKTISADi VE MALI MEVZULARLA iLGiLi 

OLANLARIN EN SALAHiYETLi iMZALA
RIN YAZILARINI BULACAKLARI AYLIK 
MECMUA. 

racıkta yeni bir gemi nizamı kııptan addedi) or'ardı • sade- Qucrg' n ta ke~d ı.ı idi. Diğ~ri Queeg'Je a•ay etmeye baş'amış 

1 
Emir derhal teblığ edilınış ,.c halıııe sokuluverilirdi. Kapta· ce onun göııine gôrünmeınek ele inzıv:ıye çekılnıı~ olan Kıı;ı· !ardı. Willıe Keith, Kaptanın 

görünür yerlere ası'mı~tır. Kap ııın bu yeni iradcsı her ne oluı ~artiie! tanla gemi arasındaki yeg§nc gözdesi addediliyor ve bunun 
tan ertesi sabah bır izmarit da sa olsun boyun eğme dairesinin l\liirettebat arasında, Stilwel teması temin eden asık s111atlı için de bir hay'i alaylara he-
ha hulmuı:, mlirettebatın büttin içınde buna dikkat'e itaat o· ı.n kaptaı ın nefretıne en faııa ~lnryk'tl İkinci Kaptan miiret- def oluyordu. Fılhakika Qııeeg 

* ilk sayısı çıktı, başlıca bayilerde, kitap· 

çılarda arayınız. 
* Abon için, B:ıhçekap , Turk Ticaret Bankası 

Hanı Kat 4'e muracaat. Tel· 24S70. 

izınlerini hemen kaldırıvermıs unuyordu. F'.akat geminin di· hedef o'duğu bi!ıniyordu. Genç tebatın ne yaptığını göru:, or Wıl'ıe'ye karşı, diğerlerine kar 
ti. Bundan sonraki günlerde gu ğer yerlerinde gine a'dırıs bi- er, annesinin haı:talığı hakkt•ı 'e anlıyordu. Ke:ıdi mes'u:i- sı olduğundan daha sıcak , e 
verte ekibi ana güverteyi d:ıi- Jc edılmiyordu. Bu şuurlu !iır da i\faryk'in Kızılhaça gönder- ye tın in. kaptanın ko) duğu ni· dahn hoş muamelede bulunu· 
mi şekilde süpürıüvordu. Fıı· komplo değildi. Caine'in mil· diği mektubun merak \'e he· zamları tatbik etmek o duğunu yordu. Fakat o, Kaptanla alay 
kat Caine, Kwajaleine hareket rettebatına nyrı ayrı sorulacak yecanı içerisinde idi. Daha he- bı ıyordu; fakat gene bllıyordu etmekte diğer'erlnden geri ka'. 
eder etmez. emir hasırnltı o'· o'saydı, gemideki hayatın bo nüz bir cevap gelmemişti. H:ıf. ki. ~a bu nızamlaıın ekserisi, mıyordu. Yalnız l\faryk bu a'ay 

-
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Jlilli iradrıı, ı 
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memleketın h ıtd' 
nı en İl ı ~e1'.ııı 
işleri en ,crıb,ı 
rıitmektir. ~ııı ,., 
cak partilerin ı~ 
çalı malarınd3 ıııı' 
dım etmek. s:a ıı• 
li ıenkidıerlt 0 
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Aııı \'ataıı 11d 
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lınde iktidar 
till'rden faıl• ·ıı 

ııt• lat·ağt kana ıtt 
ılr bu kana3• 11;ı. 
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llepinııı, 1111d 
mensup ' 11 sı . ,e 
ri:ıhil. se,gı 
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S.\BAH 
ÖGLE 
İKİXDİ 

muş ve gilverte eskisi kadar ıı.s tarifınden dolayı şaşırırlar, ta'nr geçtikçe heyecanı artı. esasrn yüke ve ise boğulmuş. Jara iştirak etmiyordu. Ya su
ha1e dönmüştü. Fakat erlerdrn doğru olmadığını iddia ederler yor, ve baltanın kafasına düş- dar )erlere sıkıştırı•mış \e az- suyor ya da kaptanı mlldafaa
blrlsi, daimi o'arak kaptanın rlı. l\ıilrettebatın Queeg'c kar· meslnl bekliyordu. Dümende. gın mürettebata t3tbık cdıle· ~ a çalışıyordu. Alaylar uı:ayın 
kamarası ile kaptan köprüsu ı ta'<ırları hafü bir ,ho~lan· Queeg'in burnunun dıbir.de meuh yahut da ancak ;eminın ca da sa ondan çıkıp gıdiyo:-du . 

................................. ________________ ·------------------------------------------------------------..----
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.. re' Ye asker 
~kderrne karan 
~ ında 
iııı ALTEMUR KILIÇ 

nıııllk 
te &apıııa larında demagoji· 

llıı f llııı ka 
\ . arkınd çınıımaı oı-

rı~'Yi d aYlz. l'az.ık ki 
ıılij tınag0.. • 

~ • hele Jı anmak 
tn iy· seçim . tn_ lltfiın· • zamanla-
~! lonuıllde bıte beliri. 
~ b.ı.n 1 terdi .ki Jıiç 
:ıı >ap~~lcler demago· 

'tıı lıaıı ı.ıı. 

'

• hiziın dr,!11okrasilcrinc 
111ıd · en usı·· ı 1 ı)e k un tar:ıfı· 

t ~ 'l'iıı.in ıı~dr~~ dı~ Politika 
e ~ lltııanı. 1 ınucaııe:eıe· 

ı,.._ liın tıaırrol~a•ı.}ılı. Hu 
-~ ınu ılerın de tck-
Pleli •>1e u G ıııuh r n ıs sil asct 
• 'ne de a a aza edilebil
ı!. 'i)a eu~~ !1at1:ır1 ftiba
ıı tından •ıın 'ıütiin paı 
~Yl~ebı~csteklenınektc 

* Cene\Te konferansı dun 
açıldı. * So\"yet Rus)a Ba bakanı 
ıaıenko\', bazı şartlarla 

, ·ATO'ya girmek istedi
ğini bildirdi. * Ba kan J::iseııhower'in 
Amcrika'nın Çin Hindin· 
deki sS\aşa silahlı bir 
mudahaledc bulunma ı 
için Kongrc'deıı salibi· 
~et isteyeccginin muh-
temel olduğu bildirildi, , 

Suriye - İsrail 
hududunda çarpışma 

Turk Jhberler AJansı 

Şam, 26 - Suriye ordusuna mensuo bır sözcünün bildirdi
ğine gôre, İsraıl ordusuna menı:up kuwetlcr bu sabahın erkc:ı 
fa:ıtlerındc, Surı~e hududuna s1lf1hlı bir tecavüı.de bulunmu~lar
oır. Suri)e hududunda yerleccn hır aşirete ateş açan İsrailli· 
ler :bunlardan ıki kişiyi öldürmuşlcr \ e b.r kişıyi öe ağır ~u
rctte yaralamışlardır. Hudutta bulunan ~uriye askerleriyle Is
rail kuvvetıerı arasında siliıhlı bır çarpı~ma olmuş, fakat ölen 
\e ~aralanan )Oktur. 

Bu hfıdise tizerine, Surıye ()rcusunun bU~·ük bir kısmı, Su· 
r.~e - İsraıl hududuna sevkcc'ılmi§tir. Suriye hükumeti. ordu 
.ıun takvı,> esı içın çalışmaya bacl:ım15ur. 

hıaıl tel•a\•üz.lerınin son gün.erde arttıgını beyan eden Su
ti)c hukümctıne mensup bir sc.n~iı. Suri)cniıı bu tecavüzleıc 
sılfıhla karşı koyacağını bildirrr.ı~tır. _.__."""""""6. ., 

1 Bir Müslüman şeyhi 
1

• Avusturya'daki bir sov- ı 
yet Albayı kayıp 

Kraliçe önünde diz vıyan:ı. 26 <Narcn) _ so\)et 

Milletlerarası binicilik 

müsabakaları neticeleri 

Xıs 26 ( \ A.) - Bugün ~a
pılan nıilletlerarası bınkılik gö!> 
ıcrilcri sonunda en i) 1 b!:ıici 

Rus)anın Avusturyadaki gizli 

( .. k • l polıs teşkilatı kumandanların· 
• 0 er mı 1 dan Albay Sergi'nir paskalya 

tı • K ıatcd rrcss 
y(\rtusundan biraz eV\ el bırdcıı 
tire makamından ka~bolduğu -.e 

Aden 26 - Ha ıetı :Muham- o tarıhtenberi de b r daha gö· 
nıed ın ahfadından birı. lngilız rulmcdigı öğrcnılmiştir. 

·San Fransisco' da 
Siddelli bir • 
Deprem oldu 

,. 

Anadolu Ajansı 1 
San Francisco 26 - Kuzey 

Kaliforniya'nın kör!C'Z bôlgesin· 
de dün 'ukua !,;elen seri halin., 
de yer sarsıntıları toprakta çal· 
laklar açmış, l er ka~ malarına 
sebep olmuştur. 

Deprem San Francisco, Berke 
ley, Oaklnnd, San Josc, Alame 
da, l\Iartincı: ve Piltsburg'da his 
scdılmistir. Halk dehşetli bir 
he,·ecana kapılarak sokaklara 
ıru=1amıştır. Sarsıntının sebep 
olduğu zarar ''c ziyan henüz trs 
bit edilemcmi5tir. ~an Franci • 
co'nun merkezinde bir çok bina· 
Jarın çatladığı veya ~ ıkıldığı bil 
rloirl'mcktc<lir, Hadise bundan 
~ yıl evvel 1906 da ~elıri yerle 
bir eden büvük San 1"rancisco 
celzelcsinin sencı devriye .. inc 
tesadüf etmcktdir. 

--0- -

Amerika'lı bir assubayın 

l:ı:mir'de yaptığı 

kaza 

·-

ltfttin ~· ııcalt im· 
~ıı ::ı~lesfnıl\ore S3\"D m;ı 
tarı tıırarak • •u u1. tara· 
t ~sı bu ' deıııagoji mc\ 

b ~ıtıı h nıu terek dıs 
~t~cıır. aıeıııar etlcbi1e. 

r • itler • 
J d Coııderııı k ıındl, J\orc'l e 
~l ~ bıınun e keyfi) eline 
ı. "1 i:Jeı 1 u~ııl'une ":ınl 

Kralıçcı;ı olsa dahı bır kadının Bir lokantada hôdise 
önünde dız çokcbılır mı? İ e 
Kraliçe Elızabeth'ın Salı gunil sıkarıldı 
Aden'e )apacağı ziyaret csn:!sın S rkcci Hamıdıye Cadde indc
da kitaba uydurularak hallcdi· k' .,1 1 1 k t d · k' 

unv:ınını sırasi) le şu bir.ıcilcr fzmir 26 (Hu~usı - Şehrımiı. 
kazanmıştır: ı - İspa!l~'tll Fran dekı NATO hala karargahında 
ci co Go}o:ıga 163 5 puan, ı - ça'fşan Amerlkcılı a suba~lardı:n 
Portekiı:.li Yıizbası Callado 160.5 J. Arnold, bu akşam e\·Jcnme 
puan, 3 - 1-'ransıı Yuzba.1 Lef- daircsınin arkasındaki caddeden 
rant 156 puan. moto iklct'c ıridcrkcn cadden·n 
Dığcr taraftan takım tasnifin. kıır"ı~ına geçmekte olnn Sıdı'ka 

de u netıcelcr alınmıslır: 1 - adındaki bir kadınla km Fik· 
Fransa 118.4 puan 2 _ isp:ın)a reıe çarpmı , Sıdıka clerhal ö!· 

PRE.'.'\S VE PRE:\'SES - İngiltere Kral kesi İliinci Elizabcth ile Edinbwglı l>iıkünün çoc:·uı..
Jarı Pren Clıarle~ ve J>ren es Anne l\lalta'da buyük amralan Amiral Earı l\fountbattr.n 'e 
Lady Jlountbatten ile bir aı ada. Küç.ük Preııs \e Pren~c İngiltere <'limiaM loprııklnrınd:ı ~e. 
)·ah ate çıkmıı,ı olan aunrleri J\raliçe ikinci Elizabrtlı ile bulu•m ak ıizcre :uaıta'dan fobnık'a 

"" ı1.. eı·r · · lıı ~ı~ııın ısıne ' kcn-
;ı ~ •dan Ilı aın-.aı.ı ~aııılınıs 
hı~&atata adırtar. I'akat 

Jccek mühım mc ele budur. ., M num~ra 1 ~ a~ a a 15 1 

llazrctı ltuh:ımmed'ın ahfadın ıçen şofor \ a,ar ıle Samı duk
dan olduhnu iddia eden Scyid kanda rezalet çıkarmı~lar, c~rıı 
Ebu beka bin 'e hülkaf Kraliçe \ e tabak kırdıktan sonra .. lo~.ın 

,.. .> • t .. cınııı oğlu Agobu da dovnıuş· 

99 84 3 p k' 96 - 4 mı'), kızcağız da ağır su:-ctte 
• · • - oııe ız. · '· - ~aralanmıştır. Ci5 ~ a~ındıı olan 
'l'urkı~c 60.7'.!, 5 - I•:ıba 4S.54,I ~nne re 40 ~aşındaki kız~ ('\'" 
f - lsliçrc 41 35, 7 ııd \'e so- JcnnıC' dıııre indeki bir dü~iıne 
~ncu~Jı~ır_:!0.40 puan. gitnıekte idıler-.:.·-----

gideceklerdir. 

bıı "':lt i~a ınu_saittir: ni
fl d~ııı j•a::;1et lnönii ı;oze 

'Çotıı.'l trek b~ §ekli ne 1nu· 

11 ·!arıhıızı ~adıktan son· 
~1~r. Cibi 1

!C sormadan 
.. titaıı, b .lilflar l.'tlllan

hut1utl ldikıe u ul 
larını aşmış-

tarafından şo' alye l apılae:ığı va 1 Jerd r 13 1 d ikt'f et 
kit onun onUnde dız çokmek ı · unun a a ı a me-
mecburı) etindc bulunmaktadır. )Cn sa~ık!ar, loka~tada y7mek fJ 
Şe~ hin bır kadının ônunde diz ~~ye 1 f .. mıne 'e Kamuran ısını· 

k ır, 'Jd ır, k'ıt l\lu·s knndckı kadıı farın çantnlarında B ü Y 

FEL EFE 
ü K 

LiJGATI 
"r 

1 
---

HBU 
---

HBU ço ece ı o6rcnı 15ı u · · b 1 ı 
liıman halk ara ında ıııraz se • u unaıı 800, lıravı da zora al· 
• · .. ı ı · 11 Ik b · le r..ı• ar<lır. \akalanan sanıklar 
erı \UI\ e mı ır a • o~ h 

k ·dd b d a'nız • .akkında tak.bata b şlanmıştır. mu n c,, ır a amın ~ • 
ahın onunde egılecc ını ~o> le. Çel<oslovakya'da tevkif 

mckted r :K ha~et Adcn Va'isı 
edilen işçiler , b Sir Tom HıckenbOthanı bu~a bır 

lıı.lııııurı l\eranıaıına da çare bu mustur. Şe)h, Kralıçe o. Y ja a, 26 (Nafcn) • - Bura· 
~Ilı~ or~'deki kah· muzuna kılıçla dokunup kcndı: ) ~ gc eı raporlara gorc, Çekn 
l 'tek k d\orc Ucs· sınc Sır p.ı~c mı \erırkcn drmıı ıo,ak)ada Pilseı de Skoda Fab

ıı. a dahi ~ndilerine pav hafifçe 'uksckçe b'r m nd re r knlarıııdıı j,çilcr ara:.ında mil· 
ı dt 0 ~l'lıa alkı malarına değdirccektır. •el h bu ~ kı'de h.m tc\kıfler vapılım tır. 
trıııt ~lıalihi\: olılugu gibi ismine bır de Sır um anır.ı eh \'erilen m:!llım:na gore. işçi-
' k lltl'Fher 0 re'l e a ker lemeklcıı mahrum kal mı: rc3k· lrrden l'Oğu •ıhma' , c sabotaj)) 

~lıdaa~auüıı ı~e nıuarıı o!- tır. sııC"laı ı le te,·kıf edilerek hl~· 
tlt ~da kaı~} Z.. Belki on. -0- cc.'ılmi lerdır. Çek gazetl'lerı bu 
)a cq llıb(lıik ~~ Ol alardı. Yedek subay okullarına hlid scıleı kısaca bahsctmı !er 

a tdt dokto ır 6eklldc la .. • 1 r kat bıı ıların muhakeme e<li-
•ıı.Ql'tkıetd· r gunaerınekte yazılma muddctı ı. ccklcrıne daır hl(; bır haber 

lııtt l'ııı ha~·b. • Hrmcm şlcrdir. 
lt\ıarı ın onundan· Ank r · 26 :\ ka - \ cdelt Çeko O\akvada iıstih al so ı .... 

a.. taııı b.Pasır dış si~a et Sı..ba\ 01\u ları ııı 40 ıncı do e ı ıı>ıılarda 'en den dü miı tur 
"Or..._ ır ic b J • o 1 ' • · '~ -ıe a a ı olurdu. mı ıçın 1 m 'ı n ·' m ~ ı Rll.'i nr n kontrolü altında Sko· 
d[~k. lı~er giindcmıe· :ık amı a k dar 0 re cı ka\ d da Fabrıka arın da tepkıh l\lir. 

tada ıu.~)den "'"el ~apıl ca r ı~ tıpınde uçaklar 1nıat cdılmek 
\ı llı kal.<li'c:uı itibar , c Bu m k tla 1\Jıl l s.n unma ın dı. Bu tun bu ı:.t,hsal Rus tek 

~r ~llıetını :anıı , ordu- :aak:ı lı ı tarafı dan a kcr ık da r. yenleri ıarafındaı• idare cdıl 
'. ttc daJı 0 ~a \C du . ll'eler c '' pı a b ı tamımde, ı r. C'ktcd r '.ıbotaj lıfıdı c ıne bıl 
~ 1111ıı•ıın ha gu terınemiş Yedek Suba' Oku!unuıı bu do t. a uçak kı nıında ra tlaıımı 
;;:qliiilt~eiıııi ~~ların \anı. nem ne muhtelıf Cakultc vlıkı.eı. 1 ı.r Çeko lovak ıdarccılcrı. bır 
~''Uııllıjı. ta•hh!1llctıerc br e:kul, resmi \e OT.el lcarct, a· n•.)ıs nıuııa ebctıy-le işçileri ı -
Utti ~llıan utıere, \'e ta zrı' ık 'e ,abancı ı der mezun· tıhsali artırmaya, daha kalitclı 

1'~tt :li.tdUiu~~-danbcıi keıı !arı, çeşıllı mes:ck okulları me· n.aı iınaliı e davet edip dunmtk 
~~eıı ipıe/z koUcktif ıunları \ c köy enstıtülerınin ı:ıdırlar, 

tı ı 1lııı (lltırdu~rıe sadak:ıt· lfl43-!l44, 1944-945 ~eı s yılı ---- o ----

~ llııı l{ ha\\a1ı: ki mezunlarından h len ogrc~men- Ariantin seçimleri 
L.t _)~te llıtseı • D. P. ik· !ık yapan ar a ögretmenlıktcn 
,"qj ı11ıı:e !tara esındeki sur ıstıfa surctıyle ayrılanlar, anat r.u~o .\ırcs, 26 (AA) - Dün 
~lalıııı a11 dinarı •. o zaman- ~e )apı c tıtusu mezunlarından J.• pılan l.ısmı seçımlerın gelen 

(ı lıl 0,~n bir 11:1ik dış po. hcnuz murnzzaflık hiımctlerını r.ctıcelerıne gore. Baskıın Per.-ı· 
~tıt1~ıııtur. adımı, bir tam ,e kısa olarak ~ pmamıs 30 rurı parti ı 1445.000 oy, Radıkal 
ttllıııt e. llnj \e , . :;aşından ) ukarı olanlar, mm aı Pc1m be 825.000 ov almışlardır. 

t1ıtı111ıiı \e tur atıı ka. tııflık hıımetını y parak tcrh ~ n.ıc .. os A resıe !:ımdı)c kadar 
~'1ıİtdıı ıııı. oısa d ar~ıiMalar cdılmiş , e 6137 s ~ılı ka un ge s:ı) ılan 250 000 kadar oydan 141 
\'ii..~:- lıu bir l ı, ıs dcje· reğince )cdek ubay )et4şme.i bın 832 sını Peron Partısi, 102 

1 ~ ~ıza "'~akuna, ken isteyenlerden 339 (926) dogum· bın 820 sıni de Radikal Parti 
,~ıı tt 'sıı ÖH 1 0~rnu5 bir lular, yine muv~zzaflık hizmc•i nur.ıştır. Bu bölgede "erilen oy 

ltt 'dttııı ille}( \·c ~hır halde l'apmaktayken 6137 sa) ılı kn- ı .. rın umumı yekunu l.57:?.000 
1 liı tk i~in f Ududa as· nun gereğince mrl klerınden er dıı. 
ı • lCore 'lıııeğe ,:rnıalitele. best bırakılmış 339-341 doğum· Çanakkale' de deprem 

:'lust:ıfa Saınık Çaııkı 

'Mua ır fc sefe:!e kt• 'anı an bulun kehme erin: Yu· 
nanca latınce, .. r .. bça. farsça, almanca, ingı ızce 'e 
fran ııca'arını. dede'( rjmizın bu ~o da kullandıkları, 

Türk dılinin ımkan :ınnı gusterır Bl Yl K LÜGAT. 

Birinci t··a!>iküıü Çıktı 
Fiatı: 3 Lira 

Butün fc'::.cfc \C türkçe hoca:arının. yiıksek ta!ısı: 
gençlcrının fıkır \'e ı'ım adamlarının, kıtab ~·aı:an ve 
tercuıııe edenlerin, muharrirlerin (her uman e"eri 
a tında bulunması gerek• BAŞLIC \ KİT B 
hkib edcıılrri Cdiinl ün \C lbugun) ün bu)ıik fikir 

t rrc:> anlarile lcın;ı~a getirc<·ek bu uk cscı. 

1 eHi \C sat ış ~eı Jcı·i: Kanaat \e lnkılab Kitablıanelcri. 
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Bankamız Türkiye'de 

1921 
Yılındanberi Faaliyettedir 

MERKEZ: AMSTEADAM 

SERMAYE.ve iHTiYAT: Florin 45.000.000 

Dahili ve Harici Banka işlerinde 

30 seneyi aşan bir tecrübe 

HESABINIZI BANKAMIZDA 
AÇTIRINIZ -

ithal ve ihraç işlerinizi Bankamıza veriniz 
• 

ı HOLANTSE BANK -ÜNİ N. V. 
1. GALATA: KARAKOY PALAS - ISTANBUL : BANKA HAN 
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~ı,.>_~kt 11. hıt\zuun/lt otmnı- Ju':ır kanulen scvkedıleceklerdır. 
~~ı· I( a da bunıı 

ll, hJre k 
tG11ı1~ 1 tıe:r:tının Yerinde 
~ son <ırafınıtan is. 

ta biraz: öa 

kıskançlıkla, hunun •ll ulüııı-. 
itiraz: etmek. memleket nırnfaat· 
leri bakımından ıararlı gorunu· 
;lor bize! 

Çanakkale, 26 (ı\ .A.) - Vi•1· 
~ ctinıızdc, bugun saat 18.35 de 
kuze,>den ge'en \C 3 saniye de
\anı eden zararsıı hafif bir dep· 
rem olmuştur. 

L----------..1 
dileğımiı.i nası ;}erine getıre
bıliriz? Bu kadar önemli bir 
konuyu niçın üstünkbrU dtısU 
nüyor ve uluorta incelemek
ten kaçını)oruz? Açık vcrmı· 
yen ,.e mil et gelirine yük ol· 
mıyan bır yurt ekonomisi is
tıyorsak, paha ılık ve ucuzluk 
davası llzerınde durmaktan 
başka, biıim içın, çıkar bır 
yol yoktur. Hangi partimiz bu 
körduğümti çozerse. Türk va
tanına unutu maı: hır ış gor 
müş o'ur.• 

HÜRRiYET 

KiM KAZAl"ıiACAK? 

Samih Tiry:ıkioğ1u eçim 
toplantılarına i tirlik edenle
rin adedine bakarak seçimin 
netice i hakkında hiıkiim 'e. 
rllembeceğini sÖ)lıiyor, di)or 
:ki: 

•İs iı;ınden çıkılmaz bir hal 
a1mağa başladı. Sabırsıılıktan 
neredc~se çatla)acağız! Şım· 
diki iktidar erkanı da geçen 
seçimlerden önce bu merak-
ları geçirmişler; Pakistanlı 
mı. Afganistanlı mı ne. bıt 
falcı bulup •seçimi kim kaza-
nacak?. diye ona sormus:ar
dı. 

Maamafih çoğu gitti aıı kal 
dı: Tam bir hafta sonra bu 

saatlerde netıce nasıl <>'uısa 
olsun; )eter ki mem:cketın 
ha)rına o.sun ... • 

AKŞAM 

11.F.RLE!\IEK iSTffOR.s.\K 
~e\kcl nado yazıyor: 
•l\Iuhalif mu\'afık iıerkesin 

konuştuğu, herkcsın d(?vlet 
idaresi hakkında bır ::!Y söy
Jedıği gün1eri ya ıyor:ıı. Poli
tikacılar vadcdh orl:ır. Turk 
mil'etıni "' bu ·guzel top.ak
ları ileri medeniyetler scvlye
sıne çıkarmak için· akıllarına 
gelen herşcyi ortaya döküyor
lar. 

:Fakat biç biri de sayısı a:
tı bini geçen kanunı:ırınım 
) enıden gozden geçirip vatan
daşın ve hükumetin daha iyi 
ça ışmasını. daha verimli i~:er 
gôrmesıni lemin etmek füere 
riddi bir elenıeye tabi tutaca
ğını söylemiyor. Eğer maksat 
ıs görmek Ye Cumhurreisııni· 
zın bir nutkunda söyledi~i gi .. 
bi bu mem'eket 30 sene sonra 
Amerikanın eriştiği refah se
\ lycsine u astırmak ise buna 
meydan vernıiyecek baş ıca 
engel kanunlarımızın sayıca 

çoğalması ve her teşebbüsü 
durduracak bir maddeyi kanu· 
niye bulmanın pek kolay bir 
hale gelmesidir.• 

e _20 kişiye muhtelif kıymetli hedıyeler kazandınr 

Aynı zam~nda bu hesapla 500.000 liralık 
aylıl5 ke,Jdelerimlze de ı,tir•lc •dersiniz. 

TüRK ]cARET BAN~Ası 
P 11 N O R A ltl A 

Salon, aktualıtc, fıkir mecmuasıdır. Mecmuacıhkta bir hanı:e 
e merhaledir. 

P 1lNORAltlA 
IIer sahifesinde cazıp bir mevzu \'e kıymetli bir muharrır 

bu :acağınız, beklediğiniz mecmuadır. 

PANORAMA 
San'at \e aı'c, ccnçlik V(' hareket mecmuasıdır. Dünyayı 

gez.ip göremiyorsanız onu okuyunuz. 

PA~1 0RAMA 
Her ayın başında çıkacaktır. 

Birinci Mayıs uyısını mutlaka görUnilı. -PANORAIJIA 

fs(anbul, Şişli Levend Mahallesi 3. ncü kısmmı 
leşkil eden 255 evin inşaatına başlanmıştır. 

7955 yılında bilecek olan bu evler Bankamızda 
bir ev hesabı açtıracak mt.işterilerimıze satılacaktır, 

Evlerin plan ve salış ıartlarım gösteren bro1ürü: 
mü~ 111bWimildedir. --
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l KUZEY'DEKİ BEKÇİLERİMİZ 1 
Yazan : TUNÇ YALMAN 

ANACADDI: - Dokuz bin nüfuslu nodö ehrinin ana caddesindeki modern dükkanlar. (Bu 
re im ~aun ~ekllmi Ur.) 

Merih dekoru içinde, 
gerçek medeniyet ... 

s abah cy:ın <'rk<'ndcn, a~keri 
bir uç:ık a, O !o'nıı!l l'or· 

nebu hava n'anından harckel 
cttık. Yo'a çıktıktan birkaç sa· 
at sonraydı; uçak ani bir sar
sıntı geçirdi. Meğer pi ot şaka 
)apı~orm~· O sırada :Kuzey 
Kutup 'Mcdarı'nın uzerındcn 
ucmuşuz. Kutup bölgc ıne geç. 
mekte olduğnmuz. bıı. eri biraz 
sar rak, hatırlatmak ı temiş. 
Oğ!cye doğru .Bodo şehrinin dı 
şındaki hava a anına inerke!l 
bu sefer de uçak pi'ota bir ~rı.· 
ka yaptı. Teker ek enıı hirı kop 
muştu, alana tck teker ekle. ga 
yet güç \e teh ikelı bir inış 
~aptık. 

lndığımiz hava a anı henüz 
tamamlanmamıştı. Yüı. milyon 
ktisur 'ıraya mal o'muş. Bu a· 
lan Kuzey Noneç'ın hava sa
' unmasında önemli bir ro! o~· 
nayacak. 

Uçaktan indığimiz zaman 
Ho yw·ood'da Aya 'lieya l\lerı· 
he daır ÇC\Ti'en fı mlerin de· 
korunu hatır atan garip bir 
manzara ıle karşı n~tık. Bodö 
şehrının cı\ an na • baska bir 
dtin)a hava ı \eren eyın ne 
olduğunu in an ı k anda far· 
kedemıyor. Kar ı:e buz k3P ı 
hır O' a. ilerdekı, ')erden biter 
gıbı )U!:t e en, ya çın, k:ıya'ık 
dağ ara doğru uı.anıyordu. Gök 
te, parlak, tikin ısıtmayan bir 
glineş 'ardı. Manznraı ı garip, 
hatta rahatsız edici kılan ~eyin 
~ırrını biraz sonra, birdenbire 
çözdum: Ağaç )oktu. Hem yal
nız ağa~ değil, nebat yoktu, ça
lı yoktu. renk yoktu. Karın 
'e buzun beyaı. ığını . ancak k:ı 
rın kap'ayamadığı kaya çentik· 
'erı giderıyordu. insJn ar da bu 
ra~a renk katam:ımıcbrdı: ala· 
nın ortasında yukse en ık: kat
lı beton bına, kurşuni uç:ıl:lar 
" sırtımızdaki boı. rengi as· 
kerı elbise er tabiatın renk iz· 
'ığıne adeta ')eni rcn':tsız ık.er 
katı:1ordu. 

Gözlerimiı. Güney Non:?ç'te 
de kar gorme:1e a'ışmıştı; fakat 
oranın beyaz.ığı her tarJfı l.ap 
}ayan ormanların yesı i ,.e kah 
verengisı. Oslo cirnrındaki çıft 
Jık ev erinin, ambarların kır
mızı bo)ası ve ıns.ın·arın a'a· 
calı bu acalı ka;,ak elbıselerıy· 
1e değer endiri mekteydı. Oy~a 
ki burada, Kuze) 'de. karın ı:e 
oğuğun u kesinde olduğum•ı

ı.u her an hı:.setmemek, hatır
lamamak mUmkun tlc.,ıldi. 
Nıtekım insan ar da bu :ıo • 

gede kara ardan umudu ke:.ıp, 
denııe donmU er ... Bu doııu-
un temin et tığı ba ık sen eti, 
Xorveç'ın ~ılık ıhracatının ytiz 
de ;>1ırml beşini sa:':lıyor. İki 
en büytik gelir ka~nağından bı 
ri orman ar (\e se1ü'oz), birı 
de balıkçı ık. l\lem cketın Gu· 
neyı ile Kuze) ı bu ıkısini, :ı· 
ralarındn paylaşmıs ar. Tabiat 
şart arının tesirini ağır'andığı
rnız e\" erde. ziyafet sofra'arın· 
da bı c hissetmek kabildi. Gu· 
ne) "de sık sık. Non eç' ılerın 

MODERN OTEL - Xorveç'in kuzeyindeki Bodö'de Grand Hu. 
tel'in holü ... 

pek makbul saydığı Renge~+ 
ği eti yemiştik. Kuzey'de ise 
themen her yemekte karsımıza 
l\Ionna Balığı çıktı. 

B odö ~hrinl, Alman ar, Nor-
'cç'ten çekilmeden e\"Vel, 

bastanbaşa yakıp yıtmışlar. Bu 
günkü Bodb son dokuz ~ ıl ıçm
<le yeniden inşa edllmis. Ög e 
yemeğini Bodö'dc ote'de :ı..ye· 
cek \e öğ'eden sonra vapm'a 
Lofotcn adalanna doğru yola 
çıkacaktık. Şehirc \'arıp da o· 
telden içeri girdiğimiz zaman. 
heyetimızdekı :"lorveç:i'lerin bı 
rıne: 

•Bodö'nun nüfusu ne kadar?• 
dbc sordum. 

• Sekız binle dokuı. bin arası 
bır se~ dedi. 

•Peki burası turistik bir o-
le mi?J) ı .. 

•HaytrD dedi, ·Bodö'ye tu· 
rist ge•mez; yabancılar buraya 
ancak gemi) le uğrarlar, gece 
kalmadan )Ol'arına devam eder 
ler. 

Kuçük bir ba:ıkçı limanı o· 
'an Bodô'ntin, değme medeni 
büyiık şehirleri kıskandıracak 
bir zevkle inşa e<lilip döşenmiş 
olan otelinde, meğer ancak o
ra:1a ışi, düşen tüccarlar, sey
yar komisyoncular, memurlar 
'.s. kalırmış. 

Sıyah saten iiniforma'ı. be· 

yaz kolalı önliik!ii ve baslıklı 
kıı.ların hiı.met cttıği ~emek 
sa'onunda yemek :ı.edikten son· 
ra. kahvelerımizı içmeye başka 
bir sa ona geçtık. DU\arlarda 
)ağlıboya panol:ır \ardı; ta\an 
dan bu} iık bir krıstal ı'i\ ize sar 
kı~ordu; )er, ~er dilı. renk ha· 
lı ar a örtu'ü olan döşeme par-
keydi; eşy&'ar rahat, ~ cui ve 
moderndi. Ve bura .. dediğim 
gibi, lalettasın bir kJçük ~eh· 
rın. • mutevaı.ı bır o~~li)di sa· 
dece. Bu saydıklarını, im insan 
lar için. bır luks o'nıao<tan çık. 
mış, evinden ayrı dlışe:ı ve ge
ceyi ote de geçıren her orta 
ha!.! yokunun ah ık oldutu 
bır medeniyet standardının i· 
cap'arı haline ge!mısli. 

Yemekten sonra okak'arda 
dolaşırken de, aramızdıın b:lı.ı· 
larına gayet tabii ge:c!l blı.ı 
.eyler, Mı.ı arımm (he c Ak
deniz mem'eketıerinden gelen
leri) ha)Tete düsUrü~ord.ı. :Me 
seli berber dükkfınla:-ında er· 
kek' eri traş eden k.ı fa, nn 
genç ve güzel kız' ar o:uşu ..• llu 
ki.ıçUk tasra şehrinin :ına ca<lde 
sınde iki bü) iik kitap\'! di.ıkkfı· 
nının bulunuşu... Kitapçılarda 
yalnız :'\orveç dilinde değil, in 
gilizce ve fransızca kitııp'ar d.t 
\'ardı. Sanat konularında çeşit. 
li escrlE>r, pahalı ı oprodliksi-

<De\'amı .sa: li Sii: 2 de) 

iiOI.DA: Gazetecileri Kutup mcdannın öte ine götüren :ı keri ·ıca~ın içinde - SAGD,\: Uodö 
de bir miişterinin sarlarını kcı.cn bir beı her kil ..• 

Kafileyle bir İzmir yolculuğu 

Bize göre tuı•ist 
nasıl şeydir? 

K o)'e gelin ı::ider ~ibi; hnı!
re turı~t ;e:dik. 

Teşbihte hata ) ok. Xotre 
Dame de Şion Kız LLesınden 
Yeti en'er Derneği iı.mlre tu· 
ristık bir gez.i ter'tip etmış, 
otuz kl§ilik genç kız grubunu 
dere~ ip toplayıp İzmire gel·r. 
miş Ben de bu gruba katı'dım. 
• 'edenııe. turist olarak gezme
ğı \'e turist muameiesi görmeğl 
pek stverim. Bakalım .Jç tu
rizm• ne a:emde. dilşünce.sl ile 
dolaşıp duruyorum. Burada 
bir parantez açmak lazım ge
lecek, İstanbu l'da Amerika'ı, 
turist a\•cı~ı için ne be Ta~ra· 
da İstanbullu o: 

Yani. hem nadir b r anka 
kuşu, hem de soyulacak enavi: 

Otuı kişilik grubun on bir 
saat tren yolculuğundan sonra 
• Basmahane• ye bir . inı inı 
du uniın. Al!ahtan ki Izmir le 
gece on iki dedin mi herkes 
yatağına giriyor da, biz.i o ha· 
limızle gören olmadı. Ote:ım iz 
uzaktan baktın mı şa aalı, mu
azzam kar;ır bina' Yeni ınşa 
edilmiş ismi de kendi gibi bıi
yiık! • Pata~lı • · Sara) '111 cinsin 
den. 

İçerisi de temiz.. . \'ani ilk 
gecesi bize öyle ;eldi. Bina 
yeni yapılmı~ amma. ı.ahir ne 
ott!l sahibi, ne de otelin mi
marı oda'ara bir akar su ter· 
tibatı koymaii:ı akıl edememiş. 
Kaiile ha ' inde otele akın edin· 
ce. sinema gı~esinde bilet a'
mak için bek'er gibi. yıkanmak 
için sıraya giriyoruz. 

Biz.im otel ere mahsus bir 
şey o a ~erek. yatak takıınl:ırı 
en aşağı iiç defa ku'lanı'm:ş 
olnıa'ı ki · Temiz densin! 

1zmirde ~örü'ecek, gezı"ee"'k 
~erler çok' Tabii i'k i)inıiı. 1z
mir'in me,.hur •Kadife l\:a'e:.i a 
ne çıkıp gıi.ne in bat11ını scy-
1·etmek oldu! Ak~am ii ... tıi, kız 
ların karnı acıkmı . bir ljC\ er 
)emek istediler. Kadir~ ka"c· 
nin kendisi kadar 1ııe;lıı•r n'an 
gazinosunda iki dilim ekmecın 
arasına ... ıkıştırılmı~ pernir 
parça,ını •Sandviç ismi al· 
tında ;k buçuk !"raya ) ey in
ce. turiı.m zihniyetinin bizim 
mem' ekette ne demek o'dutu
nu daha hi an'adını. 

Gaı.lnocuya: 
- ·- Ayıp yahu: İki dilim ek 

mck'e bir parça pe~ nir ikı bu 
çuk ıraya satılır mı db ccek 

Yazan : ESİN TALU 
o.du!ar. 

Cetırdığı tabağı ~eri çekc
rek: 

- fster!t!n yeme ba)an: di· 
~ e cevap verdı 
r uristi, yAni mem eketc döviz 

bırakacak insanı kaçırma· 
nın tür' ü yo' larına do şahıt 
o'duk! Grubumuz Efes'e gitme 
den e\'\el • Ku5adasından öğle 
.}emeğıni :emek istedi. Ku§a 
dası • gorlilnıeğe değer manza 
rası hariku ide. yolları çok bo 
zuk deği l! Ancak yemek yene
rek bir .kır kah\ esi gibi bir 
yere sahip değ!'! Otoblisün şo
fiıni l' e, ycmck'criınizi ~ i~ ecek 
bir yer anınıağa ko) ulcluk. De
niz kenarında bir gazino, tami· 
rat dolay ısi) le kapa'ı. İçerdeki 
işçi ere sorduk, bir lokanta is· 
mi verdi'er. 

- Bt:ı.i ora) a kadar götür
sene dedim. 

- Yok: dedi 
Hıkmetılıüda' Me er sebebi 

\'armış! Şofor sfü 'cdi. Lokan
ta sahibi Halk Partili ımış. 
•Bizi gotilro dediğim iş~·i de 
Demokrat: Siyaset clıırurken 
turistmiş. para getire::ckmiş 
dın'el en var mı? 

Allııhtan ki Kuşadasının ·Öğ 
retmeıı'er nerneği • bize mi
safirperverlik gosterdi de, bir 
yemek yemek iç n ge" di~imiz 

bütun yo'dan geri dônnıek mcc 
burıyetlnde kalmadık! 

İzmirrle gidip bir kah\"e -
çay lçi'ecek bir yer olmadığı 
gibi gece çıkılacak bir tek ga· 
ı.inoru var. O da gece on bir 
buçuk dedin mı boşalneriyor. 

Turistin ~ apacağı is saat 
dokuı. buçuk d41adin mi yatağı
na "irmek: Tuı'ist eğ'cnmeğc 
def(!' öğrenmeğe çıkmı (!) 

fzmırli bır arkada~ım ,·ar sor 
dum: . 

- Buradan giderken eve 
incir • üzümden baska ne ~ô
tıireyım? 

- Ya'lahi pek bir şey yok: 
İncir· iızünı de ben ta\sbe et 
nıenı! :\'asıl ~ apı!dıgını gördük 
ten sonra' 
B undan iiç sene en·e·l, o ,·a-

kitkı Basın • Y:ıvın Ye 
Turizm umum miidiırü • İzmir 
Avrupa şehirlerine taş çıkar
tacak, değme turistik bir yer 
o'du deme ini hatır adım da, 
kendisini, bu seyahati bizi:n'e 
yapması 'için d~H·t edemediği· 
me yandım. durdum: 

Muğla Vilayeti Daimi Encümeninden 
.... - -

- 1 - \'i';iyelimiz.e b .. ~·ı üç kö~·de ilk okul bina' arı yaptırı-

la<.'aktır. 

2 - Bu okullaı·ın yerleri. tipleri, kesü bedelleri ile geçici 
1cnıiııatları a~af;ıda gö,terilnllştir. 

3 - İstek:ı1erın ihair~ e girebilıııeleri için her okulun hi· 
ı.a'arında miktarı ~·:ınlı geçıci temınata ait makbuz \'eya banka 
mektubu 1954 yı'ı 'l'ıcarel Odası ve:.lkası ile tatil günlerl hariç 
ihaie ıününden Uç ~ün encl vilayet makamına resmen nuir:ı· 
caatıa Xafıa :'illi.dür iığunc!en alacakları ehliyet belgeı.ini ibraı. 
etmc:cri 'azımdır. 

<t - Her oku ıın ihale i a~n &)Ti olarak açık eksiltme usu'u 
i e 12 mayıs 1954 çı1r5am.ba günü okul.arın hıı.a arında gösteri
len aatlerde daimı encıımE'!l odasında yapılacaktır. 

5 - Oku:•ara aıt keşif eet\'e:i, plan, şartname ve sair e\ .. 
rakları Daımi Encumen :'llaarif ~hidiirluğli kalemlerinde, Fet· 
hiye ve Mı.as :'ılaarıf )lemurluklarında parasıı. o'arak göriılc-
bilir. C 5 ı 6 9 ) 

Kazası Köyü 

~luğla Fadil 
Fethiye Kar~ı 
:Milas Hasanlar 

Okulun tipl Ke;ıif hrdeli 
J,ıra Kr. 

PL 4a. Pi. Sa 20957 76 
Pi 4a. Pi Ba 20957 76 
Pl 4b. Pi Ba 22622 17 

Geçici Te. ihale 
Lıra Kr. ııaati 

1571 83 
1571 83 
1696 66 

15 
15.5 
16 

Uşak Valiliğinden 
1 - \'ılayetimızln mcıkez ve kaı.a·arı. kö)lcrinde a~ağıda 

maha? \'e ke:;if tutar·ıırı hiı.alarında ~ azı: ı okullar kapa!ı ı.arf 
usu ü ile eksiltmeye çıkarıl mı. tır. 

2 - İhale 18 5.1954 ~n'ı gunii saat 15 te Uşak \ilayeti dai
mi encümen salo!ll:ı:da \'e aaiıni encümen tarafından yapı!.1-

caktır. 

3 - ihale to;>tan \'er:. perakende ) apılabi'ir. 

4 - Bu is: ere istirAk tdecek er girecek'eri Ue!'ın hizasırtla 
bu,unan mtihamml'n kc~,;ı bedelleıinin o/r i.5 tutarında ır.u\'ak
k:ıt teminat yatmır.:ıklımiı.. 

5 - lsteklilerir. b;.ı ışı> alt şartname Ye ke if e\1':>l:ı:ıı ve 
söL'e me, ~artname \'C bllna ait evrakı vi'fı~·et daimt cnrümcn 
kaleminde \'e maarif n:Jdiirlüğünde görebi irler. 

6 - Ta'iplerln bu gibi iş'eri yapmış olnıa'arı 'aı.ım olup 
tatil günleri hariç iha'e tarihinden Oç gün e\'\'C' \ l'lı\'et maka· 
mına müracaat ederek n:ıfın mudur uğunden ~ eterlık be gesi 
a:ma'arı. 

7 - tstek'ile•·ın 2490 sa) ılı kaı1un hiikı.im'erine göre ck· 
siltme tek if ı.arflarının l'ksiıtme saatinden bir saat eV\ el daimi 
cnclimen rebi!Hne makbuz mukabilinde 'ermeleri 'azınıdır. 
Postada vikı tecıkıne"erdım daimi encumen mes'ul <leği'dir. 

Cinsi 

E•nıe kazasına bağlı Gül!U 
l·oyü okul Ye. inşası 

Ec;me kazasına batlı Saracık 
kö~ ü okulu Yed. 1nş. 
Esme kazasına bağlı Ahmetler 
köyü okulu Yed. tnş. 
Ulubey kazasına bağlı Tutulca 
köyü okulu Yed. fnş. 
U ak merkeı. hal!:lı Elmacık 

ı kö) U okulu Yed. İn~. 

.... ~ \•ckün 

)luhammcn 
ke ı r tutaı·ı 

t .r . Kr. 

32916 67 

30401.33 

32889.40 

30401.33 

30401.33 

13i010.0fJ 

(j165) 

~ 7.5 
teminat akçc~i 

Lr. Kr. 

2468.iS 

'.!!!80.10 

2466.iO 

2280.10 

228010 

lli75.75 
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Mos a Muahedesindeıı soJI 
• 'bO" 

Hariciye Vekôletine gönderdiğim raporda: cıRusya gelecekte hükumet 
11',J 

rıyle eskisinden başka bir hükumet olacak, fakat siyaset itibariyle cıyrı~ 
1 

takip edilecek, Slav istilası yerine kom üniı:m istilôsı kaim olacaktırn de,,,•t 

L _/ 
nu lar hakkındaki 
:Soktai ııaurım 

M oskova n~uahedc~·n~en son 
ra re~mı mehafıl·nın Rus· 

lar hakkındaki zihni)etini de
ği.tırıneğc başlamıs o!duğu Ha 
rıci.} ccleıı aldı~~m ıa lima ttaıı 
anlaşılı) ordu. 

11 n san 1921 ta rıh 'e 275 
ııa~ ılı rııdyolarınıla Ruslar hak 
kındakı noktai nazarımı şöy c 
hütasa etm t m: 

E\\e'a Rusyada \e sonra 
bütlin dünyada komilnisılik in 
kıliıbı ) apmak da\ as"yle ıkti· 
dara gelen Sov~et hUkiımeıl
nin kadrosuna b'rçok nasyona 
rst Rus memurlnn katılmış
tır. lemurtar arasındaki bu 
zaruri tahawül fi ılen Rus m l 
Jeıınin başına geçen bir hü
kumetin sırf bır prcns"p me
&elesine Rus m !!etini Alet e
derek bir huklımet ıesis'n n 
kabil olmadığını göllermiş ve 
bu Rus nasyonalistleri iktidar 
da bulunan komünist partisi 
nin, eğer Rus hukumeti ola 
rak kalacak i e. sırf prcns·p
lerlnı tatbik ıçi n memlekelın 
dahil 'e har"cinde i an iha~e 
muharebenın idamesinin çıkar 
)ol o'madığını \e binaenaleyh 
dahllcle komünizm düsturları 
nın de\ !et haline ıfrağı, ha .. ç 
ıe b ılhassa Avrupa. Amerıka 
ve Japonya ile i.} i münaEebet 
1er tesis"nc başlanılması hıı-u 
sunda parti adamlarını kısmen 
iknaa muvaffak olmuşlartlır. 
Bunlardan itidale gelıp ck~C'
rı~eti teşkl eden ve baş!arın
da Len n bulunan sağ komli
nıstler, Rus harici \'e dah ıll 
siya~eti ni ) enı yola sokmağa 
başlamakla beraber baslar n
da 'froçki bulunan \e cka' i
~ eti teşkil eden miıfrit. ranı 
sol arkada lnnna da Rus m•l
letinin komünızm ) ıizUnie:ı 
düçar olduğu scfal<'ti gö.;~e-

Rita Hayworth .. 
Uzüntüden hasf a 
Wh ıte Plains (New York), 26 

- Rita Hny\ı orılı ile Uçilııcü ko 
c:.sı Arjanlınli şarkıcı Dick Hay 
me~ dıi ı buraya gelir gelmez, 
fiitaııııı iki çocuğunıın tevdi e
ailmiş olduğu mürebbiyenin e· 
v;ne gitmi~lcrdır. nilindiği gibı 
artist Kalıfornıyada bulunduğu 
sırada, çocuk esir,,eme cemiye
tinin talebi Uzcrınc, iki kızı cu 
r:\a günUndenberi mahkeme ka
nrıyla bir milrebbıyenin hima
ycsıne te\di edılmi~tlr. DUıı ş:a
zetecilerle konuşan mürcbb\\·e 
r. 1ta Hayworth'un bu hadiseden 
ç<ık mütees ir olduğunu ve UzUc 
tiiden ııdetA hastalandığını söy-
1.?mişur. 

Bu nrnrla oğre~lldil:ine göre, 
ı;ccuk1:ırdan bırınin babası olan 
Alı Han tliın gece Los Angeles'
ten u~akla Xew York'a harek~t 
etınıştır. Ali Hıın bu seyahat:. 
ııın sebebi hakkında hcrhan~i 
bir şey söylemeyi reddctmiştiı'. 
Rita·~ a çot'u kları ıade edilccPk 

New York, 26 (AP) - White 
Pıaiııs mıııtakası mahkemesi yar 
gıcı bugUn Rita Hııyworthun iki 
çocuğunun artiste iade olunma. 
larını karar altına almıştır. 

rl'rek bun:arı memnun edebi' 
nıek için esas prensiplerı t ,. 
dil 'e tebdili Ye hariçte ko
münizm meselesınln de f{Js 
nıılleti ni ) eni yeni harple.·e 
siirükleme) ip bilakis buu•ı tak· 
'iye edebi ecek zamanı k.na
nabilmek içın har ci mc n;.ıl 
edecek b r mesele olma~ı !hım 
geldiğı ve bu suretle da?ı .:le 
ve hariçte Ru'i Şılralaı· Cum· 
huriyetı kun ellenince yrnl
den prcn•ip mucadele ' :ıe br.• 
Jıyab lccekleri tarzımda hır 
muhakeme •le ı kna \e bun ar:ı 
galebe ctt•kleri ı.annollınu \ t•r. 
Bu <I) aset takıp ed 'ın~c b r 
müddet sonra mı!!e•Ierı>ra ,ı 
komünimı, Rus mıl l komUn• ı. 
m ne taban'\!! edecek ki. Rl s 
)a gelecekte hükOnı<>t i•ıb:ı· 
riyle eskisınden başka b r hu
kümct olacak, fakat s yase~ i· 
tıbarıyle yıne ayni y ılu takip 
edecek. SIAv istilası ycr"ııe 
Rus komünızm istilıhı kaim 
olaca kur. 

Binaenalc~h önce nu )a'da 
bütün samimiyeti ·I~ doğan 
maı.lfım millet'erin cmpcrya
l•zm Ye kapitalimı.fon talı isi 
fıkri, hükıimetçi ı.ihniyct •n ~ a 
''aş yavaş galebesi) le g uikçe 
mütezay t bir surette eski a
ır. "miye ı ıni kaybetmeı>tea r ld, 
tıurun ga~esi R .. uya)a esk' 
Çarlık hudut uma k~c-ıar fe
derasyon şeklinde :l'v~ · ile 
$:-.rk mll'etlerin i emneryalızm 
tahakkümüne knrşı him .. \'e e. 
cer gib görünerek ve bur.la 
rJ dairei müııasehct \e lı ima
;,-e!;nc alarak eski llusyadnn 
ıh ha J.:u\-vet · bir Ru sy.ı tetek 
kül ettikten sonra buııin diın 
yaya yen· Rus) a) ı ıanı !urm.ık 

tan ibarettir. 
Rusyanın A\Tupa ve \sya 

da komşu bulunduğu de\ lcılc 
rın hep~) le su h muııhe :le! ı i 
akdi hususunda is irııl edip 
munffak olması \"C Amer ka 

._ __ , 
* SEHİR TJY,\TROSU DRA~l KIS· 

:\il - Pazartul'den başka hu ıece 
21 de, Paıar matine 13 30 da SO KAK· 
'!'·\ • Yazan: E.lmcr Rlce. Ttlrtçc~ı: 
Asude Zeybelı:o~ıu • Tel: 42157. * ŞEHİK TiYAlROSO KO.'lfEOI 
IUSl U - Salı'dan baştn her ı;ece 
21 de, Pazar tundUz 15.30 da ME
LEK IIAlliI~fl:-1 KISKASÇLIÖI • Ya· 
zan: Louts \'erneuıı. Tür.tçeal: Bur
han F~ck • Tel: 40400. 

:* . E~fiR Tir TROSU EMf~Ö:-.'tl 
BOLUMU - Perıcmbc, cumartesi 
ve Paz:ır aaat 21 de, •:rrıca Pazar 
15.30 da l " \ SLI KJZ - Ya n: Jacqu-
1!8 Devaı. Türkçcll: Ihsan Bonın. 
* GE.,C'LİR TiYATROSU - llO

\'ER \"OLU - Komedi 3 percıe • Ya
ean: A. A. Mllne - TUrtcesı: r.ı. 811-
rlan - Sahnere toyan: .Avni ouııı;u. 
Salı, Çarşamba 5Uare 20.30: Çarşam
ba eı.atıno Hl 30 - Emınonu ö~rencı 
Lokalinde. * l\IOA.\l~llm KAHAC\ - • Gece· 
ıerı aaat 21 de, Cumarto ı, .Paı:ar 
matıııe l~ ta CIB~Lİ K.\RAl\OLU 
ret: 43134 * l'F~'il IH:S OPtmnı - Tel : 
49309: t.SKt:ı>A.ll,\ HIDEltKEN • 
<?PCiet 8 perde • Her sece 21 de, 
Çarp.mba, Cumıırte:ıı ve· Pazar ma
tine 15 te * KtC.tK S\lll'E - Çarşıımb -
dan ba,ka her sece saat tam :ıı do, 
Salı, Cum tnlcbe matıneaı ve Pa• 
t .na••ne saat tam 11 de CISA\ ırr 
\ ' R • Plrcı 3 ı;ıercıe • Yar.an: Pre
dertk Knolt - Çevlren: Tevtık Sadul
lah • Tel 40216. 

_,.6' * LUKS: Tel" 4o:JSOrrt ' 
lo latan bul 'da • ::ıııd 
dlsl). 68 " * MELEK: Tel: 4o8 6'6 .; * SARAY: Tel: ~l 
Pcnçealnde. "g.51 " * SUMER: Tel: 4J: fi' 
~tge. .,. * ŞAN. Tel. slS792 

I 
beri. 431# * TAKSİM: Tel: 
saatı. • •• 41 " * YILDIZ: Tel!.- ..,j 
oatlkuı. cı~·, 

fSTA~'lJC'L ~ * ALEMDAR: Tel: 4' .; * AZAK: Tel:~ __ d 
Ejderi. ~ 

* BULVAR - 'l'oto 
KoleJl11u Revü&U· '!' * ÇEMDERLiTAS' 1 I 
Kanlı Yarış - Bahar~ * MARZ.IARA: T~ ", * MİLLİ: Tel: ,.ııa1f' 
hltenln Romanı • ~2 "" * YENİ: Tel: 25 ı1 ...t 
rış • Bahar Ytldtıl• ciııP', 

KADIKÖY l2 .; * HALE. Tel: 6(ll • Ô 
Krolının Son za!Cl'1 

le~tlk. ~ı .; * OPERA: Tel: e !('~ 
ra • Ne Sihirdir, ?"el. ,oı;• * Stl'REYYA: T ~IJ 
%ellllı: Kraliçesi • 13o \ 

ıarı. ~·"" * YURT: Tel: 60 ıJ 
rolmu~ n~ -* SUNAR: Yed•*; f' * ı;ı:~d* SCAl.A GllZ , f'P"t! 

Yargıç G. W. Smıth gnetcei· 
lerc, karardan sonra verdiği i· 
t:ıhalta, şıkfıyette ıleri surul
ruiıs olması hilfıfın:ı, an enin ih 
r..a!inin \'arıt gortilmediğiııi \ e 
almi ·n çocuklara \asi olanuya
cağı hususundaki iddınnın red
dolunduğuııu bıltlirmıştır. 

1 

Uş:ım auare O :ıD d ~1,1' 
ıı. Perşembe, cuın:ıerı-

1 
:ıtl.Aııı hallı: uıatın 

SiNEMALAR m::.ıtnc. ı}~ 

tun uCLu ctunı:J - 1 TOPLAt'·ffl 
* ALKAZAR: Tel: "2~62 - HOlY• - rı ~ 

wood Blklrelerl. 1 * SaSltk Memur•• ıı$ıVt Kıbrıs'taki ıslahat 

İki ~ilndenberi ~c!ıriınildc bu 
lunaıı Kıbrıs Türk Kurumlan 1'"<· 
eerasyonu Boşka ı \'ekıli Avuk:ıt 
Ahmet l\lıthat Bcrnberoğlu dtın 
s.:ıbah Kıbrıs Tilrk Külıur v2 
'fı.rdım Cemiyetinde b.r bas:n 
tcplantısı yaparaK Kıbrısın !ç 
c!urumu \C fcdcra~onun çalıs· 
ru:ıları hakkında ızııhattn bulun
r.ıuştur. 

* AR: Tel: 44~4 - Harp ve A,k. tırenlcr Dcmc,ı g1~1o 1 ~ * ATLAS. Tel: 4038~ - A'k sar- ğtmız nızamnaıne5 tol'iJI, 
lı~\ı. deııne ıtOre ı;enellk ,ıüıı~ * ELHAMRA - Kalctırım Yoama- l'l& ıııso& cuınnrte&I ~ıu Si'. 
ları. 17 )e kadnr ea~al ıı:ıır * 1:SCİ: Tel: 8-095 - Dektencn ıalonunda )apııacll oıı ffpıl 
Şarı!ı. lcrlmWn ı:nez.k<lr ~ııı;ıll * LALE: Tel: •t'l5ıl5 - Harp n muml toplantıd• 
A k. ı;lylo rica oıuuur. I 

Çocuk felci aşısının Bir rahip di.i11t" 
tatbikine başlandı çıktı 

/ 

'JG (Aİ') D B:ısın mensuplannı selamla. 
nıakla soı.lcrıne başlayan A. Mıt Washingıoıı, 26 (AA) - Bir 
h:ı~ Bcrabcroğlu ezcumıe şunları n:il) on çocuk üzerinde deneme ı 
~!l)lcmf'Ştir: yapılan yeni çocuk felci oş sı 

r.1üspct netıce vermiştir. A~ı. 
•- Fedcraıı~onumuı. Kıbmıa bugünden itibaren Virginla ey:ı. 

ki blitii.1 birlıklerin temsilcisi- Jetinde tatbike ba~lanacak ''C 

<.ir. Kıbrıstn 1948 den itibare, l.,ir hafta :znrfında 26 eyalette 
çalışmaya başladıktan sonra ılk b,iıün çocuklar aşılanmış olacak 
dl•fn olarıık Tiirk ~!edeni Kanu ı:r. 

lran baıbakanı zahidi 

itimad oyu aldı 

m.ndan iktıbas sııreıiyle aile !ıu 
kukumuzu diizcnll'~Ccck aile ka 
ııununu knbtıl cttık. Kanunun 
tııtbıkı ıçın de. bııştarında biri 
Ankara, dığerı lstaııbul ünıve( 
sııelerındcn mezun hAklmlerın Tahran, 26 (AP) - İran ~· 
bulunduğu ikı aile mahkemesi :ran meclisi bugün bire karşı 39 
kuruldu. O\'la Başbakan Zahidıye itimat 

Maarıf sahamızda da ln!d· IJcyan etmiştir. Aleyhteki oy, 
saf me\ cutıur. 1050-951 yılla- Tahran senatörü Şerif İmamı ta 
rına kadar yalnız Lefkoscde or· rafından yerılmiştir Ayrıcıı top 
ta okul ve lıse me\CUt tken, bu lııntıda hazır bulunan ayan ıi· 
ı,.ün 11 ortaokul 're beş lise -.ar z,.larınd~n beşi o •ları:ıı kullan-
c!n ·• n.aktan :.Wtına etmişleıd~. 

Floransa, - blP 
sı 1ı genç bır ra ıı ~
Cuba tto.ı bu sab3

• ııırı' 
nıetrelık bır dıin> JıPr' 
ıcısıkletlc burada~•"'' 
t.r Rahip \C re 

11 
1 

k .• dası Yunanist•1 ·ııı~ rivc, t.l'rdiııı, israı 3· ~ f 
llabeşistaıı; J{eıt~)B· /' 
ı:c~ Afrika. ıspııedeıı 
Fransa ve is\ıçr ,..o 

'""' Bir yoro ı 
(flıl5 'fi 

M·halıççık. 26}-{ass ı 
mer kôyi.ınden ı;ö\ 
da bıri, YarışÇ\ 8fşıl 
Hasan HUse)ln r ıııı' 
meselesınden k~ r )' 
rette yara'aınıs 111~st• 
fehir memleket de!'I 5 
dırı mış, fırar e 
) ııkalanamaını~W'· 



" .. 

VATA~ 

FIKill YE SİkAVETLERI -
Dinleyen ve derleyen : AHMET REH!< NOY AN 

Bütün Vekaletleri alakadar eden bir husus 
Muhteilf VekA'etler, taşradak,i 1 e:e alarak kanunu tadıl ellırmc 

dairelerının ihtiyaçlarına sarfe 1 d elzemdir. 
occckleri maa Ye masraf tedı-ı Bir sokak halkının Vali ve 
ye emirler•ni Divanı ::ı.ıuhasebat 
tan \ızc cttirdıkten sonra b rer Belediye Reisinden 
nüsha o' arak 'ıla) etlere gön- dilekleri 

,_ 

A Yrup~·;;;~, .. ~,A.~erikan 

remkctcdır er. Bunlar ' lAyeıler 
ce hazan defterdarlıklara ve 
malmüdiırlüklerıne 'c hazan da 
alt oldukları daırelcre te\ di o
lunmak ureıl~ 'e muhtel f şekıl 
de muameleye tAbi ıuıulıuakta· 
dır. Daırelcrin bu tedıye cm r 
!erinden b"rb.'l'lerını haberdar 
etmeleri ve meselA bir suretinı 
çıkarıp malı) e daire: erine gön 
dermeleıi ;rap ederken alaka
sızlık 'c ka} ıtS1zllk yuzündeıı 
lüzumsuz muhabere Ye muame
leler yııpılmakta 'e haııfı bu a
rada taahhut'cre 'e :n~aat ve· 

1 
saireyc aıt ıcd:ye cm rleri b'lo 
sene içınde sarfcclilem·yerek 
erıesı ) ıl ) eniden tahsisat is-

Kızıl toprak na hl) esine bağlı 
Kuyuba~ı çıkmnzında oturan 
bir oku} ucumuz mektubunda 
<bulundukları Ku~ ubası çıkmazı 
ıle aralığ nın yollarının yapı'ma 
sını va ı beyden rica ettık!erinl, 
üç defa \İldetı ği ha'de .mdi)c 
kadar yııpılmadığını) bildirmek 
tedir. Va'imiz n şimdıye kııdar 
\'aadin ~ erıne geıirmenıış olma 
sı burayı unuttuğundan değ•!, 
herhalde işlerinin çokluğundan 
olsa ~erektir. Yakında yaptıra 
cağını ilmit cd•yoruı. 

Emniyet mensuplarının 

Emniyet U. Müdürlüğün-.. turist akını başladı 
ıeııe 

tenmesi gıbi \•aziyeılcr hlisıl o' 
maktadır. Bunlara mahal ka'
maması iç'n tediye emirler nın 
bir nil hasının hangi daire) e 
\ erileceği tasrih edılmek sure
uyle \illı} etlere gonderilmekle 
beraber b'r örneğinın de doğ· 
ruea maliye dairt'lcrine irsal 
kılınmalarına · ıiyaç ve zaru

den ricaları 

B r komıscrden şu mektubu 
a:dı:k. (Başkalarının c na}cılerı 
affedi'd:ği halde nıuhıemelcn 
masum idari suçlardan dola> ı 
akran \C emsalinuı.dcn ı:?eri bı· 
rakılarak sıramız ı:eldiğ1 \'C ) e· 
terliğimiz istcndiii halde terfi 
\'eya terfıh cttirilmedik. Bir de· 
rece ylikselmenin bir memur 
çin hayati önemi haiz olduğu 

nu siz ıle tııkclir edersıniz. 22 • 

S,\Rı:ıx BO:\JH,\XIN BE:\ZE Ri - Sarı~ın bomba :'\larilyn lUonroe'nin en meşhur Jıususi· 
yeti gülıisüdur. Onun bu husu !yetini bıı~ka gt'nç kızlarda da aramalı; için geçenlt'rde Holly. 
\\Ood'da bir miısabaka yapılmıştır. On dört kumral grııç kızın katıldığı bu mli abaka~ı. fo
toğrafta ön sıra<la \e tanı ortada oturan be~az elbiseli model kıt kaıanmı tır. Liz Leyar adını 
ta t) an bu kız bundan bii,lc ikinci l\laril) n adını alacaktır. Kenı:i f sarısın ı)(lmhanın tevirereğf 
rıJmlcre de dübıör olarak angaje t'dilmiştir. Japonya dan .>eni di:mmllj o lan Marilyn l'1onroe ilvı•ııpa ı11e11ılekeıleı•i11e eok 

.a yakında • lil) oncr olmanın yolu• :ıdınıla .) eni hır üç buutlu ritme b:ışlı}:ıraktır 

'"""'' ~ ~ fi Aı11eı•ika'lı ı11rist 
fı ~kit. 

gelecek 
~ :\ hare~~~stik faa'i- mcm:cketlcrine müteveccihen 
~' er j·a~ı er hakkın- ~ola çıkmağa baş!amtŞ:ardır. 

2ı .ı\utaıncıbnı 3) an The Amerikan gazetelerinin verdiğı 
t Qe l'ı~arn1 ıle A s ·ın haberlere göre nisan ayı için-

"'ıııerıkara göre ~on de Amerikan liman'.nrından 
u • an ha k ltı llıenı k ının Avrupaya hareket eden gemi-

t U 1 denıeket et ntiCıı- 'erin turistık mcvki'eri ewe'ki 
t t ttrc bır ır • tatil senelerin haz.ıran - temmuı. ay-

de ~l?ıcrıkaı :arafa git- larında olduğu gibi dolmuş o
~'fet er sen: ar bu e- up 'uks kamara ar'a paha ı 
t t d'lıektedi l3 mı ~ar mevki erde de pek az bos ;JCr 
e tn 'er r er. Re~- bulunabilmektcdır. Nısan a~ı 

e e b ~ lları ı en ına·u~ içinde görulen bu manzara A , .• 
it taktık n dış mem· rupa mem eket erının bu ene 

ııe tart ıtrı Paranın turizm bakımından çok harc-
a Ql~ ktııı~nda bır mis- ket ı ve faa ı~ et'ı bir sene ya-

... ıııı ı!osterınek- ca_,acak'arını anlatmaktadır. 
"' >ar d 1 " •btt Ckeue · . 0 ardan Dı- turizmin mühim bir dö· 

~ do Cd~n rının hisse. , iz ka~ nağı olduğunu takrlir 
;,ıı4~tdır, ?nıktar bir eden A \TUPa mcmleket'cri 

t •t tl'jıı b k d I' d t llld lltun d'' mumkün olduğu ·a ar ıaz'a 
.ı• e .ı\nı Un)a ayıda Amenkan ~en-ahı ce~-

• ı tııı •~ı istıs erıka•ı·aı ı bede bilmek ıçın harekete geç. 
nde~'l'yaJ st illa~ ehd;n. mişlerdir. Batı Avnıpanın tu

as\'ır d a luk- rıstik mem eketlerınden her 
aııtı'kJa e erek pı o· birı kendi durum "e husu lye-

4 ~t et rı llı1lıhırlur 
;tanda adaın·arı, A~ tını gözonunde tutarak rck1~m 
a :ır1 ~ npmaktadır A ,·ustur) alı ar 'e 

;ı le ab;ıunıı Amc. i pamo ar kcndı para arının 
t Pro er \apa. Amerıkan dolarına nazaran çok 
_. 't arz Pagandasını du uk kı.,·mette o duğunu dil-

ı d tı ettı~ınc!cn 
ı\ ıneın unerck :ıap ık rı rek'iım'ar· 

t! ıı eket ere r b 
tgıed r.ah e) ahate da· Dola nın az a' a oı.· 

durmak \t' uruz t'yahat )ap-
n 'l' mak i t \Oı anız bizım meme-

' t 'i tın ı et• kct,mizı zn arct ediniz deme. 
• 't o,. \'o k~r ınecli- ği ihma' etmcmcktedrıler. 

-t( }l Aı ıt .. rr u ten il 
" " Ja 1s' içre tarıhi e erler ve eğ-:t:: b:~1li birco:ıı~~~ lence \Crlerı bakımındnn Fran 

llı;ılıiiib1 .ı\nıenı'ckctler- sa, iti') a H A m:ınya kadar 
~~ le l'ttte b~erikada da zengın olmadığından gerip, eğ· 
o\:ıı kilını r turizm ko !enen her insanın istirahatP. 

l.'~t'r~a1ı : 11
e bu komis· ıhti) acı olacağını gözonlindc 

•c eı " n A tutan İsvıçre'iler hazırladık a· 
'le ille eri · vrupa· rı reklam broşür'erjnde Amc

~ ~d OdReçnıe~ı teşvik rikalı turist'ere. tam mAnastr-
J Qlt L a bıı ını ıste- d' k 
t t_ J 11oııuş llle\zu et- le istirahat " ın cnme ıçln 
1 ht l\'ttr. illa Yapan l\I l5"içrenin en ideal bir mcmle 

, r ıeıı'e Aınerıkan ·tıs ket o:duğunu hatırlatmaktadır 
t Bat u- 1 

~ll'ıa ııe b r ı Avrupa ar. ' 
't}tc ıs ını Yar d 
o\ (ı o·~er de ~~ r uristik her memleket kendi· 
~~ Avr~ıtını ve sini :ı.ı~aret eden yab~ncı· 
b ra l'elı:n Pada sar- lar içinde bi.hassa Amerıkan 
t Uldı.ıttı 111~ iki mil· turistlerini memnun etmeği on 
t 1do·ar a dirde bu plAnda e'c almış o'duğundnn 
, ~e ka:tıtının en resmt bir İngiliz turizm kuru-

r Ja~lltır. anmıs o'a. 'u o~an Britısh Travcl a. Holi-
t~ >.ııı:l&'in lza days Assoc. geçen sene ingi'-
t 'tl trıtl(a•ııa ha tına na. tereye gelen :nerikan turi t· 
~~ al'ııe tap~ k A\'rupa lcrjnden ingiltereyi ziynre1lcri 

4 od a~ıııa 1
1 ı.arı se- sırasında te adüf etmiş olduk· 

't Git 
4•lar1nd llhı ar et. ları şikayeti mucip nokta'nrı 

~<ttı 'rı ile dan bu hal öğrenmişti. Br. Travel n. H. 
t .ıa &uç d.ı ıeer tur is- As:ıoc. şimdi genış mik~ as.ta 

h ~~tı ın 11'tıma sok· neşriyat yaparak bu sene İngı -
ll' >,.~1 kab~,k!ıf ett• i tereye ge'ccek Amerıkan scy
l ltıeıı:{ lı:;ın t edııerck ~ahlarının hoşa gitme~en a~ ni 
~ ~ Ilı ett ;rızın ko sellerle karsılaşmama'arını tc 
, ~t\''1°~uıı ~ 1 ta~dir. mıne çalışmaktadır. 
~n. 'tJ.l!ıı b;ırıc~erıka'ı. İngiltereyi ziyaret eden hı>r 

h <\ •ıı.ı~z \'e d :e Av. yabancı turıste bir kart gonde. 
,~. t" tapa~·~ isti. rerek İngi'tereden ayrılırken 
'dır tıı\lr ed •Ccek· İngi.tere hnkkındaki şıkAyetlc· 

} tJ lt J . Dünya Sağlık Konferan-

rıni bi:dirmesini rica eden B 
T.H A. da Amerikan turi~t!e· 
ri tarafından geçen sene yazı
lan karşılık me.l:tup'artla: a) 
ingi'iı. mag.-ıa'arı mustahdemi 
ninin }uzumu kadar naı.ik \'C 

terbıye'ı dafranmamakta o duk 
ları, b) İngilıı. g:ırsonlannın 
b i servis yapamamakta olduk
arı. c) Berber dükkanlarının 

pek temiz olmadığı, d) Mağaza 
'e eğlence ~er'erı11in çok er
ken saat'erde kapanmakta o'· 
du u, e) İngıliz radyolarında 
dını \aız'ere faz.la yer verı'di· 
ği, f) Pazar gunlerı hayatın ta
mamen ö ü o duğu husuJanna 
işaret edilmi~ti. 

G eçen sene İngiltere 819,000 

ret vardır. 

Yeni Barem Kanununda 

nazarı dikkate alınması 

iôzım bir husus 

Senelerdenberi tatbik edil· 
mekte olan barem kanununda 
asgari maaş 15 J'radır Sonraları 
bazı daırelcr 'çin yapılan teşki
lat kanunlarında asgari maaş 

2ii yıl ha) atlarını bu mesleğin 
türlü cefalari~le istıhkar etnıış 
bızler çoktan bu nnkb ikt'sap 
etmiş bulunuyoruz. Tay.n yC"rle 
rimize sonra gitmek knydiyle de 
ol•a dileğimizin .>erine getiril· 
mesıni istirham ederiz.) 

20 !ıra :kabul cdı m'ştir. Osmanbey'de Şair Nigar 
Yilksck ıah 1 ~apmış k"mse 

ler memurıyeıe girdık eri zaman 
maaşları 30 - 35 liradan ver:1 

sokağının hali 

turist tarafından zı)aret 
olunmus '<e bun aı· tn~i'tereye 
l29 000.000 ingilıı Iira~ı de~e
rinde dÖ\'İZ bırakmb'ardı. İn 
ı:iliz'erin dı~ turizm yoii) 'e te· 
min etmiş old~k arı bu döviz 
ingıltercnin geçen sene dış 
memleketlere ihrac ctmı o'd.ı 
gu \ıski 'e motor' ti vasıtaların 
temin etmiş o duğu dö\ iz ~·e · 
künundan daha fazla olduğun
dan İngı iz er dış tum.me mem 

nıel·ted 'r. Orta okul mezun'arı Bir okuyucumuz )az yor: (Ge 
15 lh'a m:ıa~ıa alınır. Hatta ba çen .> aı Rumeli caddc.:ıinin yapı 
zı ~er' erde bu <terece tahsil' ol !ışı esnasında motörlü 'e mo
mıyanlar bile yine 15 ra lel tör.iız n3kil \asıtalat"ı hep Şnir
ıstıhdam olunmaktadır. Lise rne nıgıir sokağından geçmek mec 
zunlarıııa 20 lira verılmektedır. 1 buri.}'etlnrle bırakıldığından bu 

Yilksek tahsıl gören erin ma sokak berbat bir ha'e gelmiş 
ıı ları (30) dc1n ba 'ııd:ğına go- tir O zamandanberı tamir ed 1 
re aı ada ki 2.i 1 ralık kadroların med ğ gibi P lık içeris ndeclir. 
lise mezunlarına hasrı cap e- Her sabah (6.5 - 7) de kapı'ara 
drorkt'n bu maa la i<>tıhdam edı- gelip bağıra bağıra herke i va· ı' 
len ~tık ek tah ı'lıler 'ardır. laklarında u~ andıran ıem zlık 

B naenale~ h. dairclerın kacl-ı amele~.ne k&paklı. kapaksız tc 
roları 'e memur çal ş·ırmaları neteler içer sındekı çop erin 
arasındak bu n·~bct izi klerin verılme, ırasında duyulan pb 
·eni barem kanununda ortadan koku ar halkı iğrcnd rmekted r . 
ka'dırılarak a ~aı 1 maacııı 20 \"alı bc\C çok ) akın oıuru~o-

ekete do'ar ve döHz getiren 
muhım bir endüstri gozı) e bak 
makta 't' :'.I a hancı zn aret 'eri 
menınurı etmek için elden ge
len ga) r<'t sarf etmektedir' er. 

lıradan ha latılmasına ıhtiyaç ruz ktnd leri bir abah o sa 
\ardır. aıte sokağımızdan "CÇerJersc a 
y . Harcirah Kanunun- cıklı ha ınıız goı lirler de va· 
enı LI\ eum zı dtizelı rlcr d > c ll· 

daki aksaklık m L cd yor \e beklı~oruz.) 

Barem k.ınunund b r kadı o 
T iirk - Amerikan cemi)·:ti t:· ı da mua)~en müddet zarfında i· 

r:ıf.ndan 1 şı:bat 19.J-l gu- ki derece terfi edılmesi kalıul o. 
mı Xew· \'ork'ta wa:dorf ·As. lunduğu için bıı kanuna Hıbi ı 
torıa otelinde şeref erine ter· daıre!P.rde ç·alı~tırılan nıcmur'a 
tip o unan ziyafette bir nutuk rın çoğu :kadrolarının üstünde 
iradeden Devlet Baskantmız mnas almaktadırlar. 
Türkiye He Amerika arasında· l\Iemurlnı ın içinde Ö) leleri 
ki turistik münasebet'erin art- \'ard.r ki ene'erdenber' ;ki de 
ması lüzumunu belirttikten son rece üst maaş aldığı halde kad 
ra: •Turistik faaliyetlerin gc- roları mu ait olmaması vüzün
lişmesinin sadC"ce iki mi:letin den daha faz'a ı verilememckıe 
birbirini tanımasına yardım ~t- dir. Bundan dolayıdır ki hlü;u 
mC'k e 'ka'mayı~ s~r~es~ ~escb· met ~mi barem kanunu yapmak 
büslerin sıkı hır ışbırlığı ~a~- suret~ le memurların bu durum 
ma'arına da yardım cdeceğı- 'arını düzene koymağı kararla. 
ni söylemislir. urmışıır. 

Amerikalı!arın biri ne kadar (B r kadroda muayyen müd· 
az tanımakta olduğunu muhte- dettc iki derece terfi) eden me. 
lif \'CSi!eler!e Ö~renmiş bulu- murlar ıcın ba b r hakkı mukıe 
nuyoruz. Bir memeket'e işbirli· septir Senelcrenberj tatbik O· 
ği yapacak yabancının. serma· lunmaktadır. 

Bir vatandaşın Mill i Mü

dafaa Vekaletinden 

isteği 

A 'ikemer kö~ ünden Hüse) in 
Karaden·z gönderdıği mektupta 
şunları yazıyor: 

(940 \'ılında 2 nei süvari tü· 
meni 286 ncı hudut alaj ının 
dördüncü tabur 13 üncü bö!U
ğünde f ı i hiznıetımi ·ra ettiğim 
sırada :fena mak atlarla hudut 
'arımız içerisine g•rmiş bulunan 
Osman Ye Kı.ıstal is'mli ;ki ca 
'usu ölümlı goze al•p tek başıma 
yakalıyarak komutanlarımı sc
vındirm 'ştim. Bu sebeple birin 
ei ordu komutanlıj!ınca talt'f 
edı'dim ve hakkımda vazılon e· 
m r bütun ordulara t~m·m cdi' 
mişt'r. Bu fedakArlı~ıma mu
kabil olarak bir miikiıf:ıt ,-erile 
ceği rnad edilm' o!mnsına rağ 
men hııgilne kadar lı•c bir su
re le di'ekçe'erime dahi Ce\ ap 
bıle 'er'Jmedl. \'atan için bıi 
derece fednk!ırlık yapmıs . bir 
'atandıışın hıç olmazsa dilekçe 
!erine ce\·an nrilmcsi lftzım 
değ 1 midir?) 

F.\Rl'K \ ' E \'l~Nİ (,ÖlDl'Sİ - E kı )lı ır Kralı Fanık dün\'a '~bilhassa AHupa basınının 
dedikodu menuunıı le kıl etnıe~e de\ am edi~ or. Kı a) tarını A\'u tul') anın Ti rol bölgesinde 
geçıreu Faruk. on gıinlerde <enuba in mı bulunuyor. lontC' karlo'nun l C'llİ ahıbı Yunanlı 
armatör Ona sıs'in geçenlerde tertlµ\l'diği muhtecem baloda da ~eni goıdesi ~apolili ıuıeı 
ile birlikte gorlinmu tür. Ona 1 'in l\loııtekarlo';)U ~enlden canlandırmak ıçın tertiple· 
dıği bıı balo pek muhte em ol nu ' e A \l'Upanın kalb111 iıstu arıstokl'atlarının hemen hepsi 
hı:z.ır bulıınnıu tur. Ba!unıın 't' rildiği salonların du \ :ıı larıııı, ta\·an 'e masal:ırını uslemek 
lcin 8000 kırmııı taıe giıl kııll.ı nılmı tır. 500 kişiden ibaret balo da\ etlıleı ıni eğlendırmek 

Irak komşularından 

hububat istiyecek 

i~·ın 50 keınann ı;almı~tır 

Toltyo'da komünistl::re 

baskınlar yapıldı 

Dr. Adenauer'in kızı 

evlendi 

Bağdat, 26 ('ffI.\) - Irak; Tok~o. 26 (AA) - Polis bu 1 Bonn, 26 (AA) - Almanya 
Dele ''e Fır:ıt nehirlerinin t . 5. sabah Tokyoda iiç komünist h;ıc ı Bı.5bakanı Adenauer'in kıu Lot· 
mı:sı i:c 5 ıııılyun sterlin değe· reMyle •Kızıl Ba~Tako adlı g:ı ı ·e Adenauer ile mimar Multha 
r.ııde ıo;ırak mahsuiiınü koybet ı:uenın bır te\-ı.ı merkezınde bj upt'un nikAh merasirnı Adenau· 
t.ğinden. halkın ihtıyacı ıı k3r· z.. arasıırmalar yapmıştır. Hare ı,tr'in ikametgiıhında, ailesi ara
~ı! .. mak içın komsu dC\'letleroen ki:ta katılan 100 kadar polis mc sırıda yapılmı~ur. Dini merasim 
h•ıbubaı ınübnyaa edecektir. ruı.ı·u, Bikinideki atom deneme 

Hııber verildiğim: gore, )&kır.-' iııden doğan radyoaktıf ,küJll'l'· 11 mayısta Bonn'da yaplıacaktır. 
(!n bu hususta Türkhe. Suri)c ı <!en zıırar görenlere yardım iç.; 
\ e diğer ıhrac:ıtcı memleketler- komünistlere iane \'Crmiş olan z•rlıklarıyla ılgıli vesikaların fo 
le temaslar ~apılac .. ktır. l~Jhısların listesi ,e ı mayıs h-:ı· tokopılerini almısur. 

KININLt 

GRiPıi ye ·~:alıracağı memleket ve bu :\femurlıırın haı·eir:ıh:arının 
memleketin insanları hakkın- da bu suretle aldıkları maa~lar 
da bir bilgi sahibi olması lüıu. üzerinden tes\ 1) es' 'azım gelir 
mu pek tabiidir. Biıim mem!e- ken reni harcirah kanununda 
kete AmC'rikan turisti gelme.sin bunlara (kadro maaşları) i.ize. 
den biz ~alnız dıfriz. ve dolar rinden hare rah knbu' cd'lmes· 
temin etme bakımından fayda· bütün memurları müıces ir et 
!anmakla kalmayıp sayın CeUı: mi~tir. .Memurların <:Ok haklı 
Bayar'ın yukarıda bahsettiği· olan bu dn alannı hükumetin 

miz n u tu klannda isare t ettiği JIİ;;;;;;;.;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;,;;;;;;;;;;;;;, __ .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' 
gıbi ge:ecck turist:er iki mem-
eket arasındaki sı'kı işbirliği
nin gelişmesne de yardım ede
cek!erdir. 

:\uri ı\k~eı 

Yavrukurtların gösterisi 

ğırank dışarı :fırlamak. bir an ·llii~~"~ef/Z~ 
eweı tıürri) etine kavu~mak : -
Jş:ı)akırla ~anıyordu. "" ~ 

Memurlar her an biraz daha ' ~ ·..,.t~. 
)aklaşıyorlardı . " ':.;;J. 

on dakika ewe:ine kadar hiç 
tanımadığı me\'cudlyetinden bi 
le haberdar olmadığı bu mah· 
luka. bu son derece sevimli kı. 
za karşı minnt'ttnr ve ona knr· 
~ bamba~ka hislerle doluydu. 

it • eceğıni rm 
"\~ ı !ık a, ıts" 

t tı~ ltleı-1 ın ortaya sına katılan delegemiz: Eminönü, Beyoğlu \·e Beşik· 
, ~ıı.~tı~l'basııı1~akuı bu- .. d" taş ilçeleri ilkokullarındaki Yav 

Gu~ a\an çıktığı kadar ba· . 

Yolcu 'ara tekrar tekrar ba· ~ '- ~, · 
\'Ulları açtırı~orlar. dikkatle 
muayene edıyor'ardı. C:uy bil· 
tün muhakeme kabi iyetini kar 

Apartmanda Guy yaptık!ıırı· 
nı anlattıktan sonra Dworkin 
•Yaşa be dostum,ıı diye "nun 
sırtını ok~:ıdı. · Zaten emin
dim senin bun:orı mükemme
len becereccğınden .• 

1 "'r.~8 at l'liı. n Yaptı. don u rukurllar 29 Xban Persembc 
t'l\'t~ e~ turıs~nden bu . ~ . • 1 günli saat 15 te Dolma bahçe 

t tr 11 llisb erı geç. Dun~a .Sağlık Tc~kılatı tara-1 stadında btr ı:österi yapı:e:ıklar· 
lı:e etıe k fından tertip edilen \'c Ho~·~n- dır 

a da'da toplanan aAlko!ıınıin ön. Diğer taraftan Ç~La!ra, Yassı· 
. , lcnmesi 'e Tedavısi• kon~su.n· \irn:ı Köy Oku'u Ya-.rukurtıa

daki konferansa memleketı:rıızı rı d" dUn bir tören ~ :ıpar:ık nr.ıi 
temsi en katılan Dr. Cihat Ata· :~nı·~ ,.e ~ ıldız ~akm.ş!nrd "!. 
sev şehrimize dönmiıştür. 

16 devleti temsilen 26 dele· 
gcnın iştirak ettiği konfernns 
çalışmalan hakkında Dr. Ata r.v 
mıhat \'ererek yapılan karşılas
tırmıılara ı:örc memleketimizde 
alkolizm. meselesinin \iisatinin 
dığer Avrupa memlekct:l!ı ine 
nazaran küçük \'e ı:erldc olJc. 
l:unu söylemiştir. 

815ak aramak istiyen 

polisi yumrukladı 

E) Up Yauukurttarı ı;ö teı i 
.)aptılar 

E) lip ilçesi Ya' rukurtlan kn· 
!abalık bır velı ktitlesi önünde 
diın ı:cçit ve O) un gösteri erinde 
bulunmuşlardır. 1\lütcakibc:ı bu 
sene izci oymaklarına katıla1.:a k 
{iğrcncilerın töreni yapılmı~tır. 
Törenin nıahi} eti hakkında B:ış 
kurt Recep Arıkan kısa bir k;,· 
nuşma yapmış \ e izciliği:-ı neli
lin yetişmesi husus~~ndaki öne· 
mini belinmi~ıir. Oı?rcneHerln 
yetişmesinde Başkurtların hlm· 
meli 'e bilhassa organizatör :\:ı· 
dl Önen'in ga:yreti olmuştur. 

betmış gıbi~di 
içinden yine bağırma!\ ge'. 

di. Fakat korku U'ldan hare!.et -37-
edemez., ağı.ını bl'e açamaz ol· lum eycrek Guy'a onun c:ın· ederlerken kız koltuğunun al· Kız. koltuğunun altındaki çan 
mu tu. Bu vaziyct~c gıttıkçe dckinın eşı olan çantayı uzattı. una sıkı~tırdığı as'ındıı Guy'a tayı uzatarak ·Xe bl!eyim, yar 
yanına sokulan fel4ket an.nı Guy sesini çıkarıp bir şey ait olan çanta) ı e'iyle okşıya- dıma ihtiyacı:ıız \'ar gibi gel· 
bck~emckten başka yapı ~eak soy ı:remcdı ama kıza \C gunı- ıak Şa.}et zamanında mUdahe- miştt .• dedi. ·Bunu iz.ah ede
bir C.} i olmadığını an.ı)or<lu. nık memuruna hafıfçe tobcs- le etmcmış olsaydım çanta a· mem hC'rhıı1de. Kimbilır sizden 

l\lemur:ardan birin::ı D\'rl bir sum ettı. Memurlar ga)et mili- çıldığı zaman kımbi ir ne ka- ~ana bir nevi elektrik dalga
a ııka3 a kcndisıni sii1.dU~ilr. ı. teiit daHandılar. •Bu ~Pşıt ka· dar mabcub olacaktınız.,. dı) or ları bana kadar ge'ip, yardıma 
:ranındakı arkada ları":ı bir rışık ıklar her zam:ın olur mad du .zıra içerisı sadece kadı:ı· kosmamı haber Yerdi.· 
Şe)ler fısıldadığını farkettı. Ö maze dedıicr. ·İnS3n se)ah:ıt. !arı ilgi endiren bır süril ,vı:- •Ama benim sıkı~ık \'az.i)e-
teki'er de baş armı srı '"ar k ederken çok dıkkatli olmalı bu mır ~e.} le dolu Hatta bir :ı ay timd,.n haberdar .. • 
mukabe c ettiler. b ice ıııinılen yüzden • da kir'i iç çamaşırım 'ar., Kız mani oldu. · Rica ederim 
mişti artık. Guy kendisine veri.en çan· lllemur'ar hu sözleri i~itti~ı.ı siz.in \aziyetinizin gerçekte ne 

Her yanı tutu muş. kür ku- ta.} ı :ıçtı. iç_erisi Amerikan den hafifı;;e kızararak o ~ant ~.rı o'duğu yahut çantanızda ne ta. 
tuk m uşnıuş h.r halde kendısı manzaralı kartpo tallarla dol uy muayene etme erine lüzum o'- ~ıdığınız beni hiç ilgilendire· 
ne doğru yaklaşan ınemı·r'arı du. :llemur'ar ~antanın her ) a mndığını mırı'danarak ) an a· mez. Hrm sonra bu kadarcık 
se} rerliyorclıı. Önce dek'ıırasyon nını :ırarlılar; neticede içeri· rından uzaklaştılar. mesc'e:ri uzatmağa da !Uzum 
beyannamesini okudu'ar. \':ıli· de bir ~eyin bulunmadığına ka Guy kıza aıt olan \DIİZİ na .}Ok. Ben fat'a bir şey yapma· 
zıne el :ıttı•ar. Ustara rıını~'ar· ni o!acak:ar ki çantayı Guy'a f''ıne alarak onıın•a birlikte dı- dım ki.• 
la a't taraftaki giz'i gözün bu- iade ettiler .•. :\Jersl l\löS\'Ö • ~arı çıktı Tak_i \'e otomobil'e- Tam o sırada yan'ıırına orta 
!unduğu kısmı "\oklu\'or'ıırdı. Bu slhır'i ke imclcr Guy'a rin yanına varıp da emniyete y .. şlı bir adıım ge!misti. 

İç'erınden bir.i eıın'ct.,.ki <':ın- hlırriyeti ve kurtuluşu getiri- ka\Uştukları zaman Guy · Bu- Genç kıza ·Miriam. hoş gc'. 

Emniyet 11 nci Şube memu~ 
!arından bir ,erup Do!apdere'de 
sılab araması 'aparlarken üze
rini aratmak ı temi) en Fa ık a. 
dındaki şahıs, polislerden Salın 
Gü'<enç'e tir )Umruk atarak du 
dağından yaralamıştır. Sanık)&" 
kalanmıştır. 

tayı açmak iızercydi ki; sırada yordu. Serbestti artık. gidcbi- nu niye yaptınız?o dive ord.ı. dm.. diye seslenerek sarılıp 
ga ettıkleri için kendilerini :.:ı· Guy'ın hemen yanında duran lirdi. Fakat şimdi ucakta ken- GözleJ'ini kızın yüzilnden a- öptll. 
rakola götürmek isteyen dcHh c sarışın bir genç kız e lni uz::- dısinc yakın bir yerde oturdu- ~ ıramıyordu. Ömründe !>lhlesl Kız bu yeni ge'eni b:ıbası o-
mernurlarına \'e bckcilere il~ ?ıa· tıp çantayı tuttu. •Bu benim ğuna hatırladığı kızı bektıyor- ne glize!, bö~lesıne temiz ,.e !arak Gu~'a takdim etti. 
karette bulunan l\lürsel \'e I~e- çantam.» dedi. •Yanlı5 ıkla si- du. melek "ibi bir kadın gormemiş -Guy kıza bir daha te,ekkür 
mal ~akalanmıslardır. Sıın.kl:ır zlnkiyle karısmı$·• Sinra gil· Mcmur:ar ba\•u'unu muayene ti. edıp yanıarmdan a)Tıldı. Be5 

cAma :ız kalsın herşe); her· 
bat ediyordum, Sizin o aUahın 
belası herifler neredeydi? Ne 
diye zümrukte değillerdi?. 

.xe, biumkılcr ı;iımrUkte 

değıller mi\ dı?D 
eDeır;ıllerdı tabii. At kalsın 

bu yuzden başım derde gifr 
yordu 

Dworkin'in hiç bir şeyden 
haberi ~oktu. 

•Vallahi haberim yok, Gur.• 
dedi. •Muhakkak bır şe) !er o!· 
muştur, ~oksa )apılan plandan 
dışarı çıkamazlardı. Dur, 5im· 
di öğrenırıııı bu işin aslını. J>e 
ki ö' leyse ı;cn nasıl kurtul. 
dun?• 

Kendısini mucne\'ı bir SC'kil 
de kurtaran kızla aralarında 
olup bitenleri Dworkln'e anlat 
mak istemh ordu. Bunu sade. 
ce kcndıne, kendi ruh alemine 
saklı.}acaktı. Kimse ötrencmi
yecekti bu olup bitenleri. 

(De\•amı 'ar)ı 

Fatih Draman caddesinde kav· hakkında takibata başlanmıstır. -----------------··----------------------------------------= 
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C.H.P. nin yarmki 
Fatih mitingi 

<Başı 1 incide l 
ııııslardır. t hami Sancar iktida
ı ın dört senelik icraatını «ıddel· 
c tcnkid ctmi~ 'e Dcirt sene 
C\'~e isi ı c bugun vatandaşın ha 
'at se\ iye,,indc, hürriyet anl:ıyı 
ında bir arpa boyu ileriye gidil· 
menuştır. Ömründe muhtar ık 
)apmamış. nahıye mud!irlüğü 

~apmarnı;i bir ınsan mem'ekdi 
bby e ıdare eder. demi tir. / 

l'atih'te hıiJiık miting 
C H.P. 28 l\ısan çar amba gü

nıi saat 15 de Fatihte cami me) • 
danında buyuk bir miting yap:ı
t'aktır Bu mıtingtc İsmet fnö· 
nü. Şemsettin Giınaltay Kasımı 
Gulek \C C.H.P nin <lığer hatip-
'eri konu 3caktır 1 

Rus'a 'da bı·r seyahate ('i~~·l~·s:ai:ıı;~;ıı~~~l~~~ı~~~ı;~-
\ a Paşa 'incmasındıı J apı'an C. 'fÖRE:\ - lleJl>i'liada'da Dcniı Harp Okulu \C Kolejinde dün :ıeni mezun olan deııiı )Cdek 

.subaylarına tören le diploınaıan \·eı-ilmiştir. JI P. lopl:ınlısındıı. 'Nuru'lah E
at .Sumer, :.ıuin Kii ey, eski i· ·~-~·--~·~-~~-~~~-

Ç kacak O'urs~nlz.. kincı şuhe nıüdürii Fethi İnaler 
konusmu' ardır A 1kı lar arasın
da kürsuve çıkan Fethi jnaler. 

• ••. •••• • •• ••• . •• •• •• •• •• • iktıdara iddet e ~attıktan on· 
• •••••••• •••••• •••••••• •••: ra. iktidara i k tamponu Js::'n-

;_· Demir perde gerisinde, memurlarla samimi şekilde ko- : gu <:ofcirleri ataeaktır. dcınış \'C 
: memur aıa da temas ederek. 

~. nuşmomanız, verilen şeyleri her halde yemeniz, sokak- : lktıdar partısi. memurların c· 
ref ve ha).,iyet cı ine dört sen"-

! lorda SOğO SOIO fazla bakınmOmOntZ lôztmdtr dir taan·uz etmektcdır. Be'l 14.5 
: enelik memuri}et haya~ınıı pıı:-
!••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• tııan idareye te::ıliın Pd~rck 1na-

şa)el hır g11n )o unuz So' ·et her~e)ınız. c şuphe •!\ mdı::.ın Eğer Bntıda a ışık o <lı:,ııııuz hc.msız ve salahiyet ız bir fe: 
c"nnetine dıi erse, sakın hır görunuşunuz ur. O ha de şeyleri burada )'ap,ı'l ıı k:ıl· o arak şoför arkada larımı ı ~··· 

bııım bu taraflarda ) aptı~ı- sokakta da bir cuzzamlı gibı • a kar anız hoşa gitmeyc1 t ır.ı(. nında ,·azife a1ınan eref hi -
mız gıbı davranm:ıy 'l. Oranın kını an hır adamsınıı dcnıeıt- arınızla aksi bır aı.lanı o'rlıı~ıı- dım dı)erek sözlerını biliımis-
.kcndinc mahsus _gır'1i ı çıt\,' tır. Gızlı po ıs siıi :zaten "Otar.· nuzu d iişhnıııenız ger<!;. .... R•ı • lır. 
o duğunu düşüncre1' hem g<>1.· den kaçırmamaktadır. T~lbct·e ~ada iidct•er teıııan11vır clcg s. :\Iii'>lakiller 
men izde, tozmanızda, hem de ızın e konuşanları da. Ru:.'ar. mıştır. Avrupa atlC't erının lıiı· 1stanbul'dan ıııü:.takil olıır:ık 
halk ve)a memur arla temJ~- her )erde ve her zaman )aOa"l- kıim sürduğü cskı Rus)'a bu· ada) lığını koyan 9 kısı bire c· 
larınızda dıkkatl1 o ma)a ha- cı ara karşı mutcces ı • dıh:ı gun Sov)et er di~arında bir rek dün Beşrktaşta Barbaros mey 
kın. SO\)Ct er Bır ıği Ö) c bı- doğrusu şuphecıdır er. E~kı ha~al o mu tur Gerek kı ık k•- clanında bir aeık hına lop antı· 
:zım an adıgımız. hayatına ~ ı- do t aı ınıı d:ıhı bundan kurtu ) afet 'e gerek c ha\ at t ıı ı. ı tertıp etmiş erdır. Bu top'an-
şık olduğumuz. mem ckellcrdcn ı mamı tır Çunkli ıçlerıne b !' ıtıbarı) le SO\} et crı ba kıı bi. tı) ı iki bini mütecanz 'atandn~ 
değı dır. defa şuphe kuı du sokulmuş- za\ J} eden gormcğe a ı·-n..ı t:ıkip C'tınıştir. Müstakıl aday'ıır 

.Me c iı bır Avrupa ı, ktt 'lın tur Çunkü buradn c kı} ı ınkfır ı K 'crdık eri nutuklarda g~~·e'eri· 
hangı ko e ıne gıder e gıt-11 yabancı i'e tema . tekin b r panda gc mı tır. Bunun a c · nı, programlarını iza'ı ctmı 'er-
'ardı Aı "erde aşaAı "ukan nıe.... d ld 

0 
b b h 1 d k " d , 1. t k'l d 1 ... ne~ikdurn Kiı~ Enstıt iı~iı öğrenci teri na;şlı:ıkaıı Adnan l\l endcre , 111 konu;ıurken 

6 J ı:; J "' ı c •ı ır. ur }a: mese- ra er azı a er vıır ır ·• o,- ır ... usa ı a a} ar şun :ıruır: 
lcketınde tcneffus etliği hın :ı- a tanıdık arınııdan bırı i ızi ti\ ı hatırlatmaktaclıı: l\le E' il Cc\ at Hakk/ Özbey, Şemsettin ı· • • • • -:-;;;ı 
yı teneffus cdecektır Yad. e\ıne ça •ırmı. Gıdı)orsıınuz. tı)atro \'e)a !okanta}ıı gıdiy'>r t•nmaıı. Muammer Deve'i. file JlOftO 1 
ma ancak ufak çapta \'e 'u O ada b e erbe t olmadığını·· sunuz.. So\~·et erkek erının ka· dıha Gczgın, lbrahinı Balıklı. Sa· 1 
reğe batma~acıık şekı de k"tt· z.ı bı c ek gıdı)o suııuz. ~ııı a- dm ara yer \Crdtğıııı. oturııı • mı Surujcin. 'l'llu lafa 1'\ııh S" 'l·ı <Ba. ı 1 incidr 1 

dmı hısscttıreccktır. Ç ınktı fıırlamak ıçın ofra kuru mu - arına ~ardım ettığin 1 'eva ı.a kaya. !"atlık Öneı, '\luhıttın Sa}- gu~.Juklcn anlamııyacağım. v~k i 
gelenek \e gorenckler. hıç il - tur. :oı.ma hır zorunuı. var: Sof- dın arın e bı c 'e aç tm, lct men t nı dardır. üzülmeııızi ıstcmem ! 
ğı .ı;e bırbırıne tezat te,k 1 ram ne ge ır e onu )emek e lerını chdlıklerını )ahut da on n iı atla\ alP~ hiııt• ıt.l\ a açılılı lJıı gii~hikleriıı. Adnan l\lendcıtı j 
eden cinsten de.,.ı dır. Ha tu"ı mlike cfsınız Elhcttc Ö)'e o- Jaı a konıp ıman ) aptık arını Ba'ıkcsır, :rn U lusu ı) - Bıı· sı•ı idare:.inde bulunan merku:: 
~ovyet dıyarında ov•e mi ya'.. ac:ık deme~in Ilızde de nıiı.a- görebı'irsinit.. giı n Burhaniycdc yapılan D.P. tarafınd~·ı tertıp edildiğini bıı· 
Eskı)ı tamamı' e ınkilr eden fır umduğunu dc(:ı buldugu- Hııı;vada hu usi otonıobıl er nıitıng,nde bazı hadi e'er ef't'e· r2da öğrendim. Ru oyunların hi ... 
komunııın ı!lem ekctte bunca mı )Cr. Fakat yeme enıı. de de ,a;·dır. i ç rne\kı ı trenler \an Nnıi:>tır. Bu r'lda C H.P. 1,ıri tesir etmedi 
enedır ne alı ı na )Cr 'e • darı maz aı sıı.e. Canı i tcmı)or de \ardır. Vakıa bu me\k,lcr Ba ıkesır mıl'ehekılı 3dayı ll!ııs- Rf''l'aJ t ren 
mı,tır \e ne de ınsanı ınsan· der er ı;eçerler. Ha bukı bir ınıfsız o duğunu ıddıa eden tafn Çakıro~·u a e)hıne top .ın· Vatanda lar. bır hafta bitrr.c 
dan sa.}'rnıştır. So\)et nı e ınde iter ı tc\in bır mı !et. içın \3kı ıksız du- tı)ı ıhla \e tabanca çektıği id· <1.:'n buyuk bır vazıfe ıfa edece~ 
Farzımuhal uçaga a"ıvor \e ı ter ı teme)ın geurı eni )J)e· ŞU)'.lr:ıa da gene muhtC' if h k dı:ı l\le da\a açı mı tır Mustafa :erıııı b !ı)'orlar. Bu buyük va-' 

indıkten sonra kendınııi Sov- cek~ nız Dolduru an bardağı tabakalarına nıah:;u tur. \'ol- Çakıroğlu. tabanca çekmedı · • r~ seçım \'azıfesıaır Vatandac;, 
)et A emınde bu u~orsunuz. ıçccek ınız. Hatta "'' sahibini- l'U arı avı ı ınıf ardandır. Ya'· hakkında eski Tıcaret Bahanı h klı olarak. bugünku iktıdarııı 
A)ni ~e) gcmı i'e de o ab ır, zın \::' barışın erefınc ıçecek- nız bun arın bizdekı gıbl ı rn- f n\er GUre ı'nin ıığaben i Sı- i'ıç bır . özüne ınanmıyor. Bu-
tı·enle de Yür.ıveceğınız ~o- niı. Bır nevı onım uluk ~uk- lerı bı rınci. ıkınci. uçunc ı mı Gtirelı vı 'Ba ık •ır Dcmol.· 'un:J-u ıktidar, gen ş ına:.um kilt 
lun ı tıkametı o mem cketı go Jennrek , erılen reddctmenız degı . başka tür u .. Hı ınc me\' r t Paı ı mı el\ ekı ı Doktor • ııı it ıylc değıl, asıl ba,takıler \C 1 
terdıkten onra \a ıtanın ne te ckkür c bı e o a ku urdur. kie Ruslar intr.rna \Onal d - harı em T ınca) ı \C lıadı e )Crın· b rıı eı deı·eeedckı me ulleriyle 
ehcmmı)'elı var?. Yolcu )O· )Ol' ar. İkınci)e \Urnu k ko - de haıır bu unan di!!er ncıııok- devlet iaı.re:.inde hC'r tiirlu rirf 
hında gerek! s oqel er dün)B)l bilnıcz. rlc- ltı k u mc\kl . lİçlınCu)e de r:ı• Parti ılcri gC'len erin( şalıit d )Ctteıı. mc uli)eı h;s, ııde11 \'C 

llu a a ':ımorsunuz \araca- ği crdır. Dtin)llnln )alnıı crt koltuk U• dı)OI' ar. llep 1 gostrrmi tar. Tahkikat cHak. \ı:.landaşııı ağduyu,u•ı:ı hüınıcı 
l!ınız ) ere. Hemen, b:ı 'ka 'e konıtinı t cı den ıha ret o•ııı:ıd.- avni kapı} a çık yor tabiı ll:ın- ı tamamlanma kı1L.eı· csorgıı ) arı· dtıygu:ıundaıı tamamivle mahrum 
tuhaf bır ıns:ın ka aba ığının f!ı da on arca ına'umdur ama ~i ınıfsız ık:· \~nlık g:ıvrılık 1 na bırakılmıştır. olmuştur. Geçen ı:ıünlercle, e.,kı 
arasına gırdıginızin farkındası- gelge elım ızı de kenclı n :ıyat ~ok d edık erı zaman b c trzat Eclirn r 'de C.,l.P. mitingi beyaı treni \'c•ıle bo,-avarak 
nız.. Te<lbirde ku ur rtmenıc· çark':ırına U)durıııak için pek ıçınde er SJ msuna gitt~lcr. limanı~ tcmc-1 

f d k h • · \ l~dirnc, 26 (Husu~ı) - C J\1.P. lıni aıtılar. Samsun liman ıııın p• 1 

nıu. ız.c cıra ınız a ·ı cı~cy ga)retkeslık :;:osterır'ı•r Ucrle)en : Rcılıa . bugun Gene Merkezden davet " 
zaten an:atmaktadır. Kazara--------------- r<'sı ,c plaı ı dört ~encdenberı 

l d .. k 1 K 'd k' b k 'I . . cdıle:-ı hatiplerle bit· miting ter· hazırdır. Bu ızu"n temel a tmJ de-! 
)anı ıp a gumnı ·çu ere \'C\a Uzey e f e ÇI erim iZ · B t • t d ~ cmnıyet memur arı~ e nukıe ı ı ....,...,...,.. tıp etmıştır. u op,an 1 a son f 1, dört seneden beri niçin hına· 
bır iıf edecek o ursanız uv ha 0 arak konuşan Sadık Aldoğan, nı ) apmadıklarının he abını yer 
1 ' M k k ti t n M "h d k • • d k d • f 1946 danben iklıdara ge en her meye mecburdurlar. Diın, ~Jer-
J~~c~~uka~~h~~ ~~ ~~1~c:ğı~ı: 1 en e oru ıçm e, gerçe me em ye 11 • ıki p:ırtıyi diktatörlükle ve de- sın limanının törenini yaptılar. 

k · ü ,. mokra ıyi de sözde diye vasıf· \ ' .. tandaş anlıyor. bunda bı' ı• t ek 
zı. so11u · nazar ıınn ~uz nuz.c ( Racı 4 iincüdel şarılacağı. ancak gerek i va ı· Ald ,. b d 

b b b k ğ b·ı e z ~ landırm:ştır. 00an un an r.ıaks"t var.· Bı'rı·ncı'ı erden Refık 
a us a us a aca mı ı m nı '·on kllap arı da atı ıyordu. talann. çare'enn aranıp bu un· k A " 
ılı d ı.: k k d a a 1 sonra seçim ·anununu ve na- Koraltaı1 ı·,.ı·n, l\Ier ı'nlı'lerd en oy 
zım ır • ..,a a ·a ırmı) n · '-"u• Lımclı dukkfınlarında kok· masındıın ıbaret kıılır. ş, mc· k'f t · b 'd ki " 

d J b 
,. .n. J ) a a) ı ·ı aye su u, u arını, "damak. 

am•ara ru ça ses ensenız. 1 ... ıe' ervı crı. "O terı .i tuva- selA Habcşistan'd:ı o'Ju •u ı;:ı- k 'd .. ·ık · .. 
nk

. b d d k ı ., parti en j ·tı ara gc ırse ı ış Sa• ı n Cun1hurbackanı, Ba h"· 
sa ·ı u ı ora a ·onu~u.mu- !et ta:..ıml&rı bile gördüm. Bo- bı' bo.vuna ha arı .ı 1 ardan 1 kl J " " 'b' · • k 0 arak bun aıı ele a aca arını, ~-~ıı durm .. , daıt dola.-,ı)·orlar, dc"-
yormuş gı ı sızı an arnı)aea • do'de ,.ı,.ckçi dükkClnı bi'e ek- bahsedıleceğine, henı.iz ba :ırıl· · d k · k " • 
1 k b b , .. .. d~ıı hurrıyet ve cmo rrasıyi ·en !et vasıt"ları'"'le , -e a~ker·ı U"ak· 
arına ·ı:ı ı ınııı :ısın.. sık dcl!:ı di. Hem de şık. lıiks ması lazım gelen şc; uin çok- k · ·· ı " J " ~ 

Sö 
ı kt la o dılerinin ~etirece •ennı soy a- larla. Ilı,.b ır yerde uHa•·at pa-

z erınızı gerçc · en an · hır ,.1çekçı dukkanı ... Salıcı a · luTtu karsısında üzü ün un. Ve ~ • J 

-' ? K d' d. ı nden " 6 miştir. '-.alılı"ıvla Lıgra•a,.~ıt.ız, ha~·Jt ma'"'ar mı. en 1 1 crı rın 0 un. sokııktakı ha'kın o:· üzu'ntek!e de kalınmuııı, ger· " 6 
J " -ı:; J 

konuştuğunuz. ha'de neden yu. sun hıç de taşralı• hali yok- çekten harekete geçilsin. Y:ı· pt halı lığ ı:ıa <:are ara}·acağJZD (l ı.' 

.. 

r 
zünuze bon bcin bakıır'ar?. lstc tlı. nız e e hıç a dırmıyor ·a- hıı t, belki o d a dc"i'. her şey- V ı· Go"kay dıklerini ·~ıt'ti n ız mi" sı·.s".' ı· z · 

b bi 
6 a f ,.. ht1rap1 .. :·rın ba,ınd'a havaı p a . " SJJ.ı\JI - natı Almaııya'cla komünhl alt>yh tan bir te· 

ge mı§ inız. ya ancı r mem· kın kcndı erine hır <ey sorda- den ev\'el insanoğlu'na karşı • k · · · 
1 k t Sar rl Sa~·ı ı rsınıı. (Ba~ı 1 ·ınc 'ıd•) hulılını \'aı·.~ı~. Hava~ pahaı'ılı- şe kulun başkanını öldürmek üzere So\yNlcr taraiınılan nzifelen 
c ·e ın mı 1 • ğumuz. zaman gU er ) üze ce· derin, gerçek, samimi bir sa)• • ... ., • · · ı · · 
ııvır. ana • vap \erı'yor ardı. DHkktınl::rın "• du• ulsun·. o"tesı· zaten kendı·- u " 

11 
... • H madıklarındnn de tu

"r fımlerı·)·le ser·ı halı'n-'e a"ı· ı ıııını bu hukunıet cı u·z~:te.me7 dıı-ı en gııli ııcılı Nikolai Kokllof bu fikrinden u zgrçerek .\-
· ğ .. ".. J ıı t h ı 1 " b merika!ılara te:ılını olnıu \e planlarını açıklamıştır. Koklo{ bir 

,.ı ·. hıtaplarınız a a•ay ettı mı· hemen hep ı'nde satıcıla-. ı·ngı- ıı·"'ınden ge•ı·r... l ··e ıeme'ı' atılan mektepl•rı' a~a pa a ı ı.,ını u hukumct b ., an • ~ .. . . . Lasın to9la ııtısında ı..endi~ine \·erilen g izli sC'sslı: bir silahı da 
ıe inanır ar da ondan! Şu ha'- lızce bıh~ordu. \ k..,ama do,....u •Nordl~s ad· durdurıruik için hııftaJp,rdanbcri tahıın:ımul edılı:nez hale geurmış . .. . . . 
d k 1 izi. de buz k• "' ı:;• t hd h' 'nde ben'ım b··r ur. ' ıırın bugund"n daha fena g.az_.etecılcre. gostt>rmı.stır •. n.ır sigara. kutu u büyiikliığünde olan 

·ı zd b tt' Ga,et "' • 1 
1 

p olacaktıT ,ı a elektrık \a ıta~ ıy lc ıçınıle ıehırli maddelt>r hıılunan mermi e çı ar yo • n ,_. B odo'de kar:ı:ılaştı ımıı bu me tı bir "emi_,·e binerek Lofoten e t ma ı) eu '" ı h 
sı menı en ı are ır. J • ı adalarına hareket cttık. So~·- 1 ğ m "alacaklarını C l · • k denl)ct sevı~esini!l ihtıma 6.. P a ı ı ,, · · · İ · b - d k atmaktadır. Scssız olarak çalışan !.İlahın kan:ığı ıizerıııc a ldat-
cıddı 'e oğuküta\,rba~ ta ın- Non·eç ıçın bıle bır i füna sa- ğa ragmen, karanlık bastırınca İstanbul te;kilfıtı basın bürola •. ~~~11 ugun c. konu aca ıııak mak adil le kı :ı l.e::-i lıııi ş Eı iEiaralar kon.ulmu~lu r. 
ma ısınız 'e m nase el erı~ız- :-ı acağını tahmın ctmi tim Ya ) a kadar giıvcrtedcn a)Tıtama- rı vasıtasivle gazetelere b ildir- Goruyorsunuz kı \'atanda a-ı • 
de bundan onra ın:.anbarak ·a:- nılmışım Çok daha l:üçuk yer- dım. Norveç esatirine göre çc. d'ler. • nm. h~yat pahalılı~ının .1950 
ıııı a ık )'ilz u o ma)a a ma ı- erde mesela üç lıııı kü,ur nu· "illi cçiş büçüş mahluklarla mcs Bu"iln okudum. dün çalnıı b r denberı artmasının ıktısad ı . ma 
sınız. fu lu Svo'vaer'de. hatt.ı Ha- kiın o an gırintili çıkıntılı kı- 'c ~ahatlaını5lar. A~ağıdaki ~i \'e ~hlfıki sebepleri bu.günkü 

Giımrük mua) ene:.inden te
mıı.e çıktığınızı gördunuz. 

B una rağmen sızı bomboş s:ı
lıvereceklerdır. Eşya arınız lı
d eta musadcre cdı nuştır. Çun
klı içinde on'ara nazaran ya· 
sak şe~ler çıkmıştır. Bu :asak
lar nelerdir bi ır misınız'? Ki
taplarınız \'CYa yola çıkarken 
aldığınız gazete'cr. dcrgı'er .. 
Sovyetler ) a bancı gazetenın 
düşmanıdır. Eşyalarınızın bır
kaç gün onra ote e getirı dığl
ni vakıa gorur Unüz. Fakat 
içinde matbuaya daır ne var a 
alıkonu duğunu derha f:ırke· 
d ersiniz. 

Ote de halkın arasına kancı. 
yorsunuz. Soyledik'enni an ı
yorsunuz. rusçanız bu kadarına 
yetmektedır. Ukın duyduk'a
rınız hep ayni terane•. En:1ı~ 
veri mış gıbı konuşur ar. lkı 
üç ki ı bır araya ge1di mi 
memlekcttekı kalkınmadan laf 1 
eder. Ağız arına bir sakız al
mışlardır. •ka 1kınma sakıza. 
Onu <:lğner dunır ar Sanki ede 
cek başka l3f yokmuş gibi 

Ama bu. sebepsiz deği'dır!. 
Onlara ovle konuşmak IAıım 
gc dıği' oy enmiştır. Çünkü 
denmı tır. f•erı geri konuş
mayın, önünüz ark nız ca u~ a 
d olu. Batı ı casuslar ııe kulak 
larını açmı5•ardır. Dıkkatli o
lun. Hesap'ı konuşun ... 
Soka~a çıkıyorsunuz: sanki 

ıılzın casus oldu~nuzun da ne 
mınl kapnuşlardır. E'bı•entz. 
ta\Tlnll:, hareketleriniz. hu a:.a ı 

ningsvaer ad 
1 

800 raıfu 'u bir \l ar C.Fjord 'ar) boyunca i· sebeplerle bunu m cnettirebilir ıdarenın omuzundadır. S ıı.e ya 
· ı --' k "' h'I' h " d'ım. ''"'apmadım, korktu deme- rı.n. 11.1emleket'n ~·d·ğcr me::.elele b:ı ıkçı ko) ünde bılc. aynı re· er ı~ oı"u . .,a ı ın emen u" ı 0 

faha. a}nı mcdeıııyet izlerine te,,indcn. yiıksc.k, {·ok yüksek sinler diye; rını ~~h e~ece:-1".1· ... 
k 1 d ğı "''k el du ıBu vaptıkları hareket SU"· <Bu.,un sozl erımı su du !mcc 

rast :ıdım. ·ar ı a ar ,;u s ıyor . J " 1 h·ı tur·. ile b tırıyorum: Bugünlerde en 
Nor' e" .,"ıbi bir mem'eketin, Bazen karşıya. sanki sa ı • "' · · • b 1 .. k h mühim mcselem!ı. iktida rın iC 

aşanı uukarı on otuz yıl için· den kopup ayrılı\ ermiş hissını 1 - Ev\·e1a u P cı. • mes ur . 
ı:; J • ı · d · 'ld' tira terııplerinP. aklımızla kar 

de bu se\ ıye_, c erişmesini mıim veren bir ada diişiıyordu, o za· 1946 seçım erine 'Bit egı ır. 
· d b b n d k · k' · ı cı 1• şı koymaktır. \'a tandaş ::.ağdu-

kün kı'an sos' al ,.e ekonomik man geminin ar ır oı;az an Ço • şu ur o seçım er e par ı 
' 1· d h 1 · d · r ı· d yu :-tına en in,nr~ız ıecavüz sa-

rcformların uzcrinde XATO geçtiğini sanacağınız te ı~or u idare eyci erın e ı;aıı e ı C· d 
d d · k "k' · d" h ğanakları e\•let radyo~undan 

'· o'culu"unıın htkfıye ıni tamam Güvertede yanım a uran ğıldim. P a · ı ·ıncı unya ar ı:; t k .. b' d k · h" k' yağıyor. B!Z on dakika konu~a-
ıadıktan sonra. kı aca durma- Ho landa'lı gaze ecj ar ·a.ıas n e te · partı nııamının a ~!11 

ı- d · d s I' · u ca ~ız. Sayın Cumhuı·başkanının 
'· a ,.8ıı :ıca"ım. Fakat iskandi- hayretler içindeydi. Bır ara .• u olduğu evır e • uat -.ayrı r 

" o; • k l:ı ·o: ! ~ l" ~ b k 1 k t n sı Başbakanın eçim propagand a nav memleket erinin ha) ret ve Ja!!ıma eğildi. büyu • ır ı..:rn • gup unun a~ ·anı yap ı6ı 
rada mılleti tek cephede tutmak larını radyo saatlerce Yerecek. 

rıeı ka kınmasının asıl sırrını, ta bu'unurca ına: Bu ovunları bilir,!niz. zeh:rıere 
k b d 1 d B·ı· uı dcdı •Ben 'c herke n laka'-·t kaldığı sc- J h ·rımce. ıı ıvar ar :ı ın a· • 1 J)'Or mu un · J aldanmamak çaresıni bulur u 

noğ'una kar~ı ke enı-:ı saygıda ömrümde ilk defa olarak bu- çlm'eı de mi"i bir'iğı göster- n uz. Vazife günleri U\'anık bu 
aramak laz m. Öy'e bir saygı gün dağ gördOm.ı:> mek ·ç 11 soytenmişfü. lunatım; dikkatli , e u·vanık bu 
kı insanı ıptıdal "artlar altın- Ho'landa'da dağ yok t:ıbii. 2 - Ben bugün siyaset dışın s· · , b d s· tl l l a l unalım. ız'cre hürmeılerimı 
da. ~ ırtık pırtık c•b: eler için· tcm1eket dışına da nıC'ğer u ayım. ıyase e meşgu o m · 
de gôrme}e tahammü'ü o lma· ilk çıkısıymıs. Durup durup: ma kanun müsaade etmez. İda 
dığı gibı. ınsanoğ unun kafa ı- .Dağ çok guzel ey• diYor- renin tarafsıılı~ını kanun mev 
na ve ruhuna da aza:nı ge i me du, Sırf bu dağlar iı;in değer· ıuları çerçevesinde tatbik ed '· 
ımkanları ağlamadan ed"nıı· dı bura'ara gelmeye ... ıı yorum. 
yor. Hu ?Jhnı\ et bir 911ılletin i · Gece yarısına doğru, Lofoten Bu böfle iken benim mu\ a-
çınc 3'Cr e me:ı e gör iin: ondan adalarının Morina ııvı mcrke- fakatim alınmadan bana ait es 
Ölf' i. ~iini ekonomik \'e so-y:ıl ıi o'an Svolvaer'C' \ardık... ki b r p'akla vatandaşları bir 
kalkınmanın ne yollard"an bcı- <D<'\aını \ 'lll") partiye rey ''errneğe teşvik et-

Adana Belediyesi Başkanhğmdan 
1 - 46774.00 'ira ke~ifli 3805.05 lira muvakkat teminatlı 

219 numara ı sokağın p .. rkelenmc~inin iha'esi 20/4/1954 tari
hinden itıbaren b r ay pau.r ığa bırakılmıştır. 

2 - İhale) e ı .. tırlik edece kler in vi'~yet eh h et vesikasi:ıle 
Tıcaret Oda ı veva mensup oldukları esnaf dernck'erinden bel
ge ve geçicı tcnu..,:ıtı yatırdıklarına dair makbuz ıbraı ctme
len azımdır. 

3 - B·ı 1 e :ııt kt>_rr evraktan Fen i.ıcri 1\lüdur'uğünde 
soru ~bılır. İsteklilere beş .!ra mukabi inde 'crı.ır. (5164) 

mek bugünkii vazi fem dolayı
siyle suç sayılır. Be!li böyle bir 
suça nasıl scvkederler, b inaena 
leyh memurl:ır kanununun 9 
uncu maddesi hükiimlcrine ll?V" 

fikan bu suçu benim adıma mu 
vafakatim o'madan Yatandaşla 
n adeta i~fal cderelı: emniyeti 
suiıstimal suretiyle işliyen b ir 
C. H. P. İstanbul il kurulu baş 
kanı bakkındl müddeiumumi
n n takibat yapması 18ıımdır. 
Sa) n mliddeiumumh i vazıfeye 

da~cı edı:ı orum. 

sunarım. 

3 - Ben hayatım boyunca 
sözlerıınin 'e yazılarımın hesa 
bını vermeğe hazırım. Yalmı 
tehd it kasdı ıle dah i olsa. bu 
plAk. vali böyle söylüyor di) e 
kend ıl erine propaganda yapmak 
yo:una sapanları n hallerine ak 
lı selim sah ibi ,·at:ındaş:ar gül 
mckte ve acımaktadır. 

C. Sueı~ı ne diyor? 
İstanbul Cumhuriyet savcısı 

H icab i Dinç Gökayın İnönü plfı 
ğı hakkında şu nları söylcmlş
ıir: 
•- Bu hususta valinin bir TAT.EBE PRE:\~ - ı:nelce ıte filme alınını olan , Talebe 

müracaati yoktut'. Biı de lazım Prenso cııllı operet Uolly\\ood'd:ı lCniden çenilmi tir. Ba rolle
gelen tetkikleri yapıyoruz. » ri re~imde gördüğunilı Ed\\ard l'urdom ile ,\nn Blyth o)ııamak-
Diğer taraftan savcı muavin tadırlar. ilk filmini çe\iren genç Pardom'un rol icabı söyleme l 

lerinden bir grup. parıi toplan gt>reken şarkıları !.\lario Lanza ~ö)·leyt'rektir. Tenor Lanz.a ııon 
tı l arında söylenilen nu tukları zamanlarda çok şiş:manlaıhğı için başrolii billa t O) nay:ımamı , 
tetkik e tmek tedirler. faka t sesinin kullarulnıa~ıua müsaade etmistir. 

Yüksek Seçim 

Kurulu'nun 
Verdiği kara~ 

(SaSI 
1 

\ 
~ i tetkik eden e.rııı 
Kurulu, itirazı ~~ 
,.e Sadeddin Ert. 
tasdik etmenıişlil'~ı~ 

Ali İhsan sa~u 
Ankara 26 < J. 

~on mılletvela 1 dJf 
bu scçımlcrde 8 

5, 
Jı den ko' nıustu • . .ı ını 
lığına ıuraz evı lt 
Denizli ıl seçıın ?ıl 
telgraf çekerek (. 
olmadı~ını sorznu111 
\'a bıııda ada) lıl~111 
Partiden kordU!>-

gıııı 
aday olmıyac~ ıl 
Ba cevap üzetıI1~11gı 
.u Sabis'ın adııJ 
miştir. Bu kar~r J) 
le Yüksek Seçıııı 
ı;etmiştir. k !> td 

• Iesele) i tet 1 c 
karan şöyledir: ~ 
d:ı) lığı partiııın s 
gıını tarafındıın 11 ğine 'e muterıı.ı 
duğunu söyled~1 ı 
dan resmen adli. ,c 
bulunmadığına ııı 
!arak da ada~ tığı t 
~ını da bıldirnıe•~ 
lı ıI seçim ı.uru rV 
hine vaki oıan 1~d 
riilmediğıııden r 
rildi :o 

I 



VATA~ 'i 

Rize' de karma liste kazanması muhtemel Seçi' _..~~ 

'nun r~~~el bir örnek 
~lJı aray~' d~itk çok tarihi hiıdı elen'! • a1ıne olan \'er ay 
bıtııh bir ?Jıuı1~)anın her tarafında. me hurdur. Rugun kıy. 
(q, lı llarbı e halınılc ıııııh:ıfaza edılen bu ~aray ikinti 
t lııu~taıı olnı~na ınıla, e aslı tamire ilıtb aç göster«>cek ka

teı t t!ıa ı lar~~ı. Uıı . \3Zİyı•t Fransada ht>eı·ana sebep oldu 

Burdur şeker 
Fabrikası temeli . 
Aflldı 

<Bası ı inriıl'l 1 mış ı r Jtıışbakan, Rızenın ha
ze'de Demokrat J>artı son dôrı 'atı me\Zulaı1na tema etmış \'(ı 
sene zarfında bazı arsıntılar Hıze ımanının ın!'a edıleceğınl. 
geçırnıış, buna ınukabi! C.H.P Rıze) i doğrudan doğı U) a Erzu-
1950 deki ınağlı.ıbi)etıni giıler- nıma bağlı)aı:ak olan Hıze -
mek Uzcre humma ı bir Iıı:ıliyet Ispir jO'unun bi•ıriıcce ını. ça) 
~o.tcrmıştır. 0.1'. 1950 den 953 fıyallarının arttırı aca ını, lkıı-

Doğru ve iğri 
• 
1 
1 

rn .• 1 l incide) 
(Ba ı 1 lnddt) 

) Ük harferle ı her fabrika bir -onuna kaılar •eşkilat o'arıık r.ı- drıf' hidroelektrik aııııa ının 
kale dö\ iz· yazı1ı irl. İ•çi ıe - ze'de normal bir faalı) et ~cb ınşaaııııa ha 1 ıırncnğını !tııt'• o· 
şekku 'ıı:ri \'e esnaf birik ni ve termiş o mas na ra'imen seç ın- larak \aadctnıiştir Bugu'l H.ize
köyiu er 6 dr' e. dorı ığır, 20 l •rre ) edı ay :.. .. 1.s ~~h!8t ıç~o- de meYcııt o an bır çıı~ !:ılınka
ko) unu .süslenmiş bir vazi".cttc de ) er ~er ıhtılaf ar ha~ Ö>te ·- sınn ılheıen ıkı tane icıha ca) 
kurban o arak ~etirmı~ erdi. miş. bu halde seçimlere ;rıd· 1 e- fabrıka ının in~a ına fıı • b. ş-

B ii}:I' iliraılıırrla ı• l ht>ltt hakikat P•) tarı \ar- ı 
dır. Hen de i11~: • llr.:tidar partbinin htr 

,e) i nıiıl.Pnınwlılır, dört ha ı nı:ımurdur, htr 
sö~ lrıligi H' ~·aptığı krı amrllir• ıll'nıİ\oı um. 
lliçlıir h;n alr kıı ııılmı~ oı um. Rumi.; isler. ha
talar olınııstur. lliı çok noksanlaı gnze battığı 

halrte hıınl:ırı ıliız<'llmt'ir. \ııkit \e imkan olma
mbtır. Sı•n kalkınma hamleleıinın tahiı ~u

retle ~:ıraıtı~ı ıinlalara H'. muuk'k:ı t ıkıntı

lar:ı •fa htr:tı1 çaı·e bıılunmamı tı r. 

heli H zııı-:ırlı go leı nıeği, \ ııtıın ıışl:ırı biı bi

rine k:ıtmagı \ e dıi~man etmrği i~ t'ılinmis

ltrdiı. lıt~ li lı tetkıkJ n murekkep hır he} et kuruldu. Ut'\ et, \ ap
~~ ta ı tuta er ııetıce inde sara) ın fam iri için 50 mil ·on 

ı 
11 

liıer111 l', rında ma rafa ihtılaÇ oldu(ıınıı te~bit etlı. 
~ beş 'lld enr.de 10 mılyon Jira arfedilmek ureti Je 
~I lıııdı. ile: ha arı iması kararlaştıraldı 'e geçen ene 

~ Gaıtd1>en1n ene atfedilecek lO mıl)on lira teberrular. 

Q' dular:ı kumanda rıkn. rnl"lr!< r. Rıı 'elıil, 

Valı \e beled·)e bakanı bi- mı)eceğı anlaşılınca d.u:um e<'· ıanmı oması çay ııı!ls 1ı 1111 

\ 'ltlerı 11 ~e hükumetin yardımı ıle temin edilecf'l;tl. 
l'\ıı~~~>· 

3 
aber 'crdıgine göre i\mrrikalı Rokfrlleı· aı· 

illa"" ltbe/a>ının tamirı için bir mıh on Turk lira ı 
:ış olaıı roda bulunmıı tur. Rokfeller adını bugün 
ı.}t ıııde ı•rk azdır. Beş parasız jse atılan bu zat, çalı -
~ · l llkn~ {arını a ır e\ Hl dünyanın tn zengin adamı 
tı ııa llYda una rağmen mute\DZJ bır hayat )a ardı. ('o. 
dt onercı ?nrak } irmışcr dolar cep harçlığı \erir , .e 

l>et lıakkı ~ • Parayı ben kazandım. Cakat bunda cemi· 
t toı kral ıırdır. Hunun için hesapsız ~<trfedeme iı.• 

1ttı, 1~~k bU>ııık d Ye· ıınılıın Rokrellf'r _ha) atınrfa h:ınr is
~ r il· bıı\·uı. Paralar talı is elmı ti. Olümiındrn .onu ıla 
'4 b ~'bıraktı l~ı r k.ı mını ınsanhğa ra, dalı olaı·ak ara -
~ .\~ Ilı l>on · 1Sınıdı çocukları. Vcrsa\• ara)ının tamiri 

lten 'l'ikada h ıra Hrh orlur ... 
~-/r değ1ıcı· ıı~"lr islerine yardımda bulunan l alnız 
~~k oırud;· ı.a ta Karnecı olmak uzere diğtr zenginler 

~'? l~ınıııar tcberrulanla bulunmuılar. in anlığa fa)· 
it, ~ıı ane te ıçın \akıflar kurmuşlardır. nu uretle gıi· 
IQ3 'llıltkeı~s lıs etmi tır. Biz m:ıattee ur bu an'anedtn 

tc tır işlerfn •nıızde bugün pek çok milyoner \ardır. Fa
• ;11ıın!er ~3tcberıuda bulunan hemen )Ok gibidir. Es
~ ~iıta 11 ını' nıı. çe me, medre e 'aptırırlar, fakirleri! 

lııtorı~ lhli>a arrtıer kurar laı dı. Bugiınıın 2enginlerı za. 

rer konu-ma yaparak Rurdurda ne merkeze ak cttır:lm tı~. cHndırdlği kada, Rıze hJlkını 
k sefa et ve fakir ğin b'r daha Bunu~ üzerıne .l!E'nel mı:-rkcz bır da ıktıdarın \a:u.ı rrındP ıımı
donUlmenıek üzere "Önıüldüğü çok \llfı)et.erde otdu .. u ı:ıbı bu mi olduğuna inandırmı ıır 
niı sôyled ler. Şeker fabrika ı rada da ıdare kuruluna ı5ten d BU tun bu nokta. •r ı•·bar . le 
umum mıidtirıi Baha Tek d çe~tırm\5 ve Hrıne dukuz kı- Demokrat Partı ··u da• .r ın Ri 
~un bir konu ma yaparaka~abı~: sı'ık mu\•akkat .hır he;et te,kıl ze·d<' ı:enıs hır kıed. ı ' rdır. 
kasının kapa itesini ,.e çalısma edılerek parti. ışlerının ıd:ır ... "ı Jlu bakımdan Rız <'c 1954 e
tarzını anlattı. Burdur milletve 1 bu he:; ete \Crıl•nıştır .. :'lluvak~at çımlerınt Demokrııt Partinin 
k ı \leh met Özbek ire D. P. he) ~t D~mokrat Parıının Rızc ~e kazanması en t:ıbı! bır ıtt'lıcc 0-

11 
adayı Behçet Kayaalp b·rer ko seç_ı~leı e ~az~rlanmak ıııesu ı- acaktır. 
nuşma ~aparak dört srnede eski yetını d~ ~~erıne almış o•mor- C.11 P. }e a<'lınc<': Rızcde ı:li
de\rin ıariht gômüldiiğünii y•e du.kBu '1~zı;.ete ı:korl~ Rızede Dl'- rıiştiiğiim C.Jl.I', il'eı· lO'iO de 
u • bl .h . 1 d ğel ,. ıno rat art 1 teş ·ı .. tının srçıın- lBOO<l k b 

1 1 k l 
, en ı. r zı nı) e ın o uıı;unıı eri kazanacak bir \arlık &ö~ıe- o) a mu ·ı. ı > ~.110 ·r:ı 
bel ıtt•ler. t<'nıi)err.ği a iklirdır. Fakat D.P. Partının 42000 oy alarak 2 tı 

Çtlikbaş. Türk yenın uzun :;ıl lk•idarının Rlıenın terakki \e milletvekilinin tıımıımını rıkaı
lar ihmale uğram• bir bö'ne refahında oynadığı rol o kadar dı~ını fakat bu defıı a~ nı oy 
sınde pancar z:raatinin ba •8 • bü)Uk olnıu tur kı, ıe ki'atın ih- farkı ı e seçimi k<'ndılerın n ka
ması ile halkın süratle med tnı ti'fiflar içinde ı-alkandııtı dört zanacaklnrını SO} ('nlekteıl · rr 
reı se' ) es ne yük eleceğin: ,.e sene'ik de\•ır, D P. nın 1954 -e- Buna sebep olarıık C H P li te-

l refahın artacağını bel rıerek çım eııne limit ız b r ekilde gır sınin n.r H nazaran daha ku\-

1 .unları öy edi· ıne ıne f'ebcp teşki' etmemiştir. \etli olduğunu ılerı sıirnıekıe 'e 
ııükumet Jcraaıl bakınllndan Geçen deuc Rızc ha kı parti 

:,\Iillet ,.e htlkümet'er ele 
le \ erd·kleri zaman bih ük i !er Rıze, ı:eçrn \lllar zarfında bır ~eı;lı. bu . defa adam cçecek 

rakıtt hiıtıin bunlar \ Pkllna \ Urulııt A, n. ı 
P. hukiım"!İnin ) aptığı ha\ ırlı 1 ll'r. meınle
kl'tr l<'min rttigi menraatıt r, ııc;tığı dinamik 
gidi~. \ :ıt:ınrla~ıaıın bıi~ fık kı!>mına gt'lirdiği 
)ı'ni kadl"r kar~ı ınıla çok rhl'mmhr"(ı kıı lır. 
Döı t '-t'llenln, hatt:i lıakil.<ttle fiç hııçıık ~rne

lik hir ı;ııııanın irine ığdırılan i~lrı· nıııar 

r.am•lır . .:"liicP urlalaı 11tlatılmı,, ıııenılf'l.f!!in 

ılı~ rınııi~ f'li ilk dt>fa olarak "ağlamn hağlaıı

mı~. k emni~·,.t \r istikraıda gt'ııi ınrıhalf'lrt 

ıışılmı ... lırr sahada ılıız ~ola \akla~ ıı rnı tıı. 

Turk milleti )t'niılt>n bir ·Oe\leti l\lua1.ıama • 

öf'\İ)cslne \:ınnı~tır. Jlari'l itibarı giin gf' tik
ı:e artı~cır. nö\Je ııarııık bir imtihan gedrrn 
bir ıı:ırti~c \e onun lldt.rltı-inr: haslııdıkları 

lş1eri tıımaınlanıak \l' hatfılarını dıueı•mek 

için i!llkÜn \ermek lt111mdır. 

('ımıhııı reisi ıfıılı~ lr memlekrtin mukad· 
deı atını idarede ~ uksek uziff'ler altın İ •mrt 
lniınnnıın bir a\lıç klndarın ıı5aıu se\ h e-.inf' 
inml'mr~i. ı:ırihı bu t'ıılı ı~eı ıfııll\lt millr
tr. ıı:ırlisinr \e krndi krndine nf'lt'T borçlu 
oldugunu hatırlama~ı. ihtira ı. kini. garn 
tem il rdenlrrf' karşı fren \ adfr.sl gonnesi ı~
z, mdı. i niiniı hunu 'aıııııaıuıstır. Hiçbir mli • 

,. na ile lidrı urlı ı \ e mt>sıılh eli go termr
ıııi,Jir. o r-\(' paha ın.ı olur :ı 01'1111 iktidar ... ... 
dİ\f~ ıııt mlrk~'e lıl'r hirlıı fr.nalı~ı ve 1anırı 
mıibah goı enine 11~ mu . lıiı;blr m.ıılılt• gi; ter
ml'ılrn ~alanlar 'ı• Htiralar 'a\ urmuş. aHrıı·ı. 
) ık11 ·1. hoıgunı·u lıir ha, a 'aıııt nı:ıg.ı uğra -
mıstır. !"t'ı rfll. ıı,il, olgun T111 k nıillrtiııe de
icil. ha,ıılinıl«> \ara1tıf!ı "alııl, iz':ın~l7~ iılraksiı, 

-ıııı 111. trı riibrslz lıir t:ı'kını ınahlııklara hı

t:ııı rtmi tir. Tıırk ınillı•linin ?ekfl'•t H ıınla\1-

ı,Jt. i<.tilmı t.tınek .ngmzlığını gosttrmi51lr. 
Riitiin trn lr 'r iğfallrrr ragnırn Turk ulan
ıla laı ınıl' akla kara' ı a) ırmağı bildiklerini 
~e(inıler i•bat rdrrrktiı·. 

l\Ir<li 11' h i \l'\a kolu bir mulıalrfr• bu
lunması lfııımdır. lıirhi tıirlıi rbrp!rrle \ e 
hic;lrrır b:u )f'rlr.rdrn bir nılkt:ır ('.11.1'. mil
lehrkili l'ıkacıık'ır. hım 'rrlrr<ll' D.P. ana 
rıııd:ı lı:ı~ı;:ii•terl'n hiıi11le meler. t'.11 p, nin 
i•inr ' aı ı' &v·.ık. lıa11ı a kunmnlıırın:ı srbrp o
laı·:ılıtı r. r.ı kat \ ııtanıhısların, b07.S:•ınrn \ f' 
kıınılald,I\ ıı·ı bir ten ir gidi ini hoc ~ıirmedik
lerini H :ırr .. ımrıliklrrini: lııı rirkin )olu tu
t11nl3r:.ı :ı~e:ırı nıiktıu da re' 'rrmrl. ~unlh le 
brlli drwırıi: mrınll'ke1 tr 1rınb kı\ml't öı
çıııe. inin k ıı·ıılm:ı•ı bakımından J;iYımdır. 

... !"? tına u)gun teberrularda bulunmak için ne 
başanb lır er. Gününü· ~tin ede çok nimet er~ kavu mu tur. Ru demektedır er. 
rek iş ba ında kalını ve yaln z hav:.lı halkının geçlmınde buyuk l Bıtaraf bır flÖz e bakıldı ı tok 1 
kendin• memnun rtmı' hükümrt bir rol o~ na) an çay ziraatinc 

1 

dırde hakıkaten Rizede 2 Ma) ıs 
er , ardır. Fakat fani olan in hükumetçe çok ehemıııı' et \·e- seçıın'erine katılacak olan her 
,anlar •r; n miihim olanı ı;elr rı mı \C çeşııli ~ardımlar ya- ıkı oartının Iıı:.teierinde kl\met 
cek ne il'ere e,er bırakabilmek pılmı tır. ~levcut araz!)e ı'iı\e- ıı şahıslar. ııorlılmckledir. D P. 

Dt'nıokr:ıt Partinin ) aptıkl:ırının 'r ~ ıınm:ı-

dıklarının ılaha etraflı bir hll.·:ı~·o~unıı 

l arın ki 'azımd:ı çbrerğim. Rugıinlük iıı•ı rt
nırk İ~lt.ıliğim noklıı. (".11.P. ~ l' ncılrn rP~ 

\eı·nHğe r:ı11 olmadığımdır. 

B Enis Tahsin Tll 

&şbakan dün İstanbul' a geldi 
~ s <na ı ı ı · · 

1 tornklarıııa 'ie milletine hizme; trn 35 bin dek~rlık, )~ni bir ça~· •bte5ınde l~et ,\kr.~I \'~ llfüe
ı-debılmcktir. Bıt"Ün hiikumet ekım -:ıhası Rızelı erın \:3Y zı- yııı Ağun. CUP lıste ındc de 
halkla beraber ha'k icin yorıı an raaunr tah.'is edilmi§tir: Köy- 'I'nh in B.c-kıı· . Balta. Fııaı Sır
fo'da buyUk mesafeltr kaıeımi ı ili, sıkıntı ıle tcmın etlıl:ı mı- ıııen blıtün Rızenın cHlı~ı a-ı 

f~in :o"ı"ına bakılırsa, biı miistaldl gıvete-

• lir • c ncıde) !çın para dağıttığını ve bunun 
ıı ..ın erım \ e pro- ı srçim propagandası olduğunu 

kaırıp n Cununde D.P. ıddia ederek i eçım kuruluna 
• ını kapı) a- muracaatta bulunmu lardır 

tir. .ırın ) crıne artık buğdav yemek cla)lar o arak gıırul•nckıedir 

~in tıılıiı ~ rri nıuhalefrtin ':ınılınsım' .ıdır . 
Diıı ıi .. t H' \at;ınsf'\eı olmak artı,ıı., bir ınıı

ht1' Pfet. iılral kıymetleri 1em•il rdtr, ,·ıı ılnı ı-

Bu d 1 k 
. teclır Bir çok koylerın su ve vol Her ıkl parıı <le bu ad:n 'arın ka 

n an sonra mem e ·eı mı h l dl! i ··~ · r k • 1 
sı it :ıhrrlrıı ilrı i ıııerhalrleı i hatırı.ıtır. ı:iıfrş-

Kırklarelindt. D. l'. mitingi 
Kırk are i 28 (Hu ... ~ı> - Bu 

gun Llıleburgaz'da 15-20 bın 

kadar bir partt ının ı urakı) e 
D P. bır .SJ) ası toplantı ) apmı • 
ur. Saat 12 30 da me~dan tanıa 
men do mustu. Halkın co~kun 

dekı iktıs dl k ·ı. ı en a e mı t r. Buna J .. - zanma an ı üzerındc ıttı a - e. -
bll'"Ük .. ~, :ad ·ınnıbamızı~ ckn 'eten Başbakan Adnan :\lende. mektedır Bu bakımdan Rızr:'d!' 

~ .. mı erın en ırı o:aca • R' · d h lk b' h. ıı d h ı k 

teki k•ı<ıırları j .. aı rl t>drr. ıneıııltl.rt hr~ahı 

nJ jap 'nn 1)1 ~e)lerin hakkını c·ömer1ce Hr-
c ·.ıı. f' .. m:i7iı1eki kr,ri 1 tilıılat dl'Hinl 

nıillrte uııııtturnııık 1orundadır. l!U~ ile 1950 
ııra<ıml:• lııı Hılıla ,finımr)!r çnlt,ınıs \r hi 
nrtic rlt>r alını •ır. l'akat i~ a et 'mmarında 

k:ı' hrtııırıe alıcmadı •ı irin 19:>0 d" dC'rh:ıl 
'ur:ıltnı :ı~nııo;, mııhalrfrt ı;ıfatı' le 'aıjfc~inl 
'arıııral. \C'rılr, milli biıligi kundak:amuııa ,.f' 
hıil.ıın•rtin h l \t' \Ok jı; )apnınstn'.l rngel ol
m:ığ11 ba lnmı tır. 

ktı 5 dl d •1 t kk 11 . r<' ın ıze)ı zı~aretın e a ·a az ır ı tınıa c a ı o a aı·ı 

kil,. ak " c 
1 

t~çbe. u er n n \ erdı~ı baıı müjdeler Rizelil"r 1 ma bır tenın seçıleceğı kabtı 
.,u • ermave en r aTava "e . . 
P bil k • . k "' uzPrınde rok mu aıt ıe irler vap edıleb.lır. 

r vu · serma)e erın uru- -------------------------
'abl eccğlni ifade etti. 

Cenevre Konferansı dün acıldı 

meklc· htraber. lırr e~drn l'Hel nıt>mlf'kel iş

lerinin dahıı İ\ i olmasını, nııı'ihrl \ e olçülıi 

tPnkiılleı h lr tt>mine \·alıc;ıı, '1ıı~takil bir ga
zetPnin 'azifr.Jr.ı i ıle bıınıın a~ n ıdır. 

tezahuratı 'e alkı arı ara ında Çelikbaş öz'erine bu raııri-
kursuye i:elcn mıl Cl\ekılı ada) kanın uzun yıllar kend' kader· . . . . • , 
arı C.H.P nin bır gun eV\C ne ıerked•'en Burdurda bıh ük . . (Ba ı 1 lnc·ıdel ı Dulles ~er n merıkıın Dışış e 

rtrr ortada bö~ letf' çaJıc;an bir mıılı:ılr

lrt ulsn,dı. 0.P. icraatının mizanını hiinik iil-

Kırklarelınde ) pmış 0 du •u i- imkanlar bah-ede c~·n· • Jış. ııı ş -:'ılılleıler tcşkılau tarafın· n Bakan ~aı·ımcı ı \\ al er Be· 
~ası toplantıda l apı an ıenkıdle- ması bovun<:a da ~al~t~n açz~mi dan burada. sen el merkez it~ıha~, deli Smith'e bırakacaktır. . .. 
rıne ce\ap verdıler. derececi~ vardım H! alaka ı:i:ııel edılen cskı :\lı' etler Crnuyelı Raskan ):ırdınıc-ılı~ına bır 1urk 

ı;iule nıı~mleketin lrhinr hıılıııama raj!men ben ı 

rr\ imi :ına muhalt>frt llaı1islnf' \l'riıtlim 'l'rn
kiıl \r iı atlam lr hiıi idnlr ~ alilıı•tırm:ığ:ı 'r 

th ır ıımıılıır ki. hinat ('.Jl.P. 111,.r. 1lu ba
kikıı•Jeı i takdir rılrı rklrr \ r 1 ıırl.h r'dr ıliı
riist bir ııııılıalrfetln ıın'anelerini laırabilerck 
,·a~ırıarda \lllanseHrlrrj hundan sonra lirler 
nır\ klinr r•kar.ıcnklardır. 

Sıtkı Pckkıp, A ı Cc) 'an. Şe- ceğıni be ·rtıı ,e ,özlerinı •ö ·[e bına:.ının ı.os koııfe!·ans .ı.aloııun seçıldı .. 
Cık Pakay dort senede )apı'an b't•r 1• • > da. h·ssedılır gerg•n bır hava Ha kan Prens Wan kendı ıne 
faalı~eti birer birer a~ mışlar 1 1 

• • ~"nele açılan oıuruma Tha'lanel ik. yardımcı e~·me için ) eıkı 
\C şiddetle a kışlanmışlardır. ..·- Burdur ş~ker .. !ahrıkası 1 mümessili Prens .Naraıhip \er ml'sinl talep etın ş \e yar-

ıımumı lıa)atın \l'ıimini \ükst.ltmf'ğe cıılı•an 

lıir nıl''kıınilhta '1fatı)le onun km"''Iİ \e te
sirli oınıa~ını gönlıını i lt.rdi. 

Bundan onra kursu)e gelen ınure~fl'h v_e mes ıı t Turk yenin Pronggrprophan Wan Waith)a· elıınc•ıtıkların:ı 1'ink murahhas 
Husnu \ nman: b.ır nı~~ne.sı olarak ge.lecek nı:- kon riyaset etmiştir. j he) etinden Dı, şleri Bakanlığı 
•- Dı.m C H.P Kırklare ındc sı lere ıntıka! edecekıır. Konferan s rasında ele a ı- üçuncii daıre umum mudilril Ad 

bır mıtın tertıp <' ıı \'e bıze t lr•meler Bakanı S tkı Yır- nacıık ha)ati öncmı haz konu 'ı nan Kural le Amerıkan murah 
Yazıcı ezciim ıur çok ıftira arda bu'undular calı. mrml('ket m zde ıki bu.}ük 'ar, Korede nihai sulhiin gerçek has heyeıinden F.dd) ') eçm ş-

Bız onlara .kufiır etnmoruz ar- ·nkı itp olduğunu. 1950 de ba· le me i ve Çın H nd nde kanlı t'r. 1 
kada ar onlar , a an so) !ıh or- şarılan iyasi •nkilapla o za. harbe on Hrllme>idır. Fakat Bidault ('in llindınde miitaıcke 
ıar Onların ada' farı kuldk aı ını mana kadar adı bı e geçmı.} en halli J!CTek \ e cıddl iht"laflar isti\ or 
tıkamasın r \e hızım ncltr o) 

1 

köylüden mrmunı kadar her 111~\CUtlur. Fran.ız Dı•ı ı~rı Bakanı Gcor 
lr:'dık erımııı i~l dınlc ınıer H'' 11 atanda n 50 b n sand k çındr lki gıln ıç'nde P~ens Wan'ın ge, Bidau 1 lk op antıda ç n 

:\ e çarr ki C'.H.P. mııhalefeı ,ıratı,JP flii 
ni thik ,.e \'Dlaıı~eHrllk imtihıınınıta sıfıra 

yakın r.ıııııara almıstır. Haris " kindar lider- ı 
!er, safl.ırıııı ılo lduran ınıımtaz H! tf!nıİl mrm
lel.et "'!atlarının hakkı nı Hmi,lf'r. Ka•ım 

Giilrk'ler, ~ihat ı:rim'lt.r, Yalçın'lar. l'erit ' 
l\lelrn'lPr. kin \'I' garrı att.~lerinl tutu!ihırma

ğı. milletin kıılbint. 'eh im 'e lt.rrdıliıt okma
gı, ııııı~btl ltnıatı baıtıı1Rmagı. htr Şf')i up-

(' il P. nin hugı•n'ku lııh İ\ eti\ le. brrbat 
imtihanl.ır grrirrn İnbnu'lnle, Kasım <.uleli:
lrı le, !'\lh;ıt 1-Mm'lerır, rrrit '1t>len'lrrlt 1k
tiılaı a gelnıcc;i ihtimali mi? Turk milleti bÖ\le 

l:ir f<"'• kf'lr ~ııı iıklcnınl'~e elbrlle r:ı11 olınaı, 

rn ıııııkPmmrl bir kalkınma l olunda ol:ın mi!
lctimbr. Allah bunu te\a gonnez. 

Ahmet Emin YALMAN 
[) , ın hut da 1 kokula ı;:ıdıp b raz oku- çıkan o~ İ) le kenel i ıktidı;rını ba kanığa seçılmes toplantının JI ndınde Dıen B en Fu'da nıah 

l> rı ne Ut b:ıhıs o- unlar. O\ c klıı l\e çıl.,:nl:ı" mc~ elana ~~t rd ğın". ondan on bırinci. tar~ışmalı iht !Hını ha~ sur kalmış ol n 1000 Frans z I 
U kt dara ~el- Bu menıleketı j tı adan CHP. ra ıı)nı kutle~ın husumctll' el leım ştır. \arın Sovyet de ege" varalı ın•n tahil~e inı mumkfin 

b ' kadar ) np-1 değıl, Tıırk mil en kıırtndı e e 'eı errk dunya çapında bır \ e bu de' lcıln Dış·şıer· Bakanı kılacak b r mutareke ) ııpılma· 
ıl •eırıra er mu bet. Bunda bıl .. lan 50, ı~ı'.ek 11111 lktı adı kalkınma haınles n• ba \'. N. '1olotof \l' öbür giin İn- ını i tcmı ıir. 

1 

Metresini yaralayıp ı Millenkof Nato'ya 
intihar etti , G~r~e~ istediğin i ~ <le\"llld~ Sii ~n_ıı.de etın hakkı~ı. sızlcrın hakkınızı ş:ırmış olduğunu be'irıı '. gıltern Di i !eri B:ıkanı Edenin Geor"'c'S R daul bu ınllna e-

bır il bekıeddec .dır. 2 .... etmetmck ıst!}Or :ır. j)ı\Ol'laı Yırc•a'ı hiikumetin iklı ldı· ba kanlık ınakanıına ~e~·meleri bt't'r:' şunlaıı sö~ cm sıır. Ce 
li.rııı l)aıııavısı~ğınııı 950 ki. petro U biz bulı!•ık, ,ata!' :ır- sahalard~ nP. şrkilde çalı-tığını kararlaştırılmıştır. neHNle ~apılan bu konferans n 

rı. lı b ıs b şıı a kadaşlar. 1938 de savın ceıaı Ba anlattı •• \Iemut· , e i~ı:ilerf' yeni Konferaıı t.ı konıiinisl Çine kanlarını akıımı~ oldukları :ç·n rna 1 1 tndıle) 
~e· devanı u sefer de ~ar iktisat Vel:ıli iken b,ı pN- hııklımetın birçok imkanlar sa"- -.:erilecek evki mesele ı daha bır daha harbe iştirn edemiye kanlar içinde ~erde yattığını 

ş·-tc!ir .• ı ·~·ın ıktı- rol er hakkında bır takrir ha- ladığını itıbarımızın içer de ;e onra b·r l çares•ne baglan-, <'ek olan askrrleri muhareben·n ı;jı mu lerdir Bıı karlın .t.yia 
1 U'de zırlanmışu. Ben de o zaman bır d uıda' viizde , iiz arttığını be mak 'i e) a konferafü seyri sıra lesadtiflerınden kuı taTacak bir ~ımşektir. Özgür Rar art stlf'· 

0 •)et ocağ mi lcl,ckıli ıdım. Bır t!ı.tn sı·n- lirterck - \ilahı~ ina,et ve z ında ha ledllmek üzere. btı"Ün je t'c açılmaması dil linU emez ıınden olan A)la 7 \'t'r ndeıı y~ 
Clt ) ~tıı topı ının tc.r-ı di C.H P. Genel Sekıct 'rı le lerin 'i ardımı ile biZ:er b r ,.a gerı bırakılıııısıır. Bu ~ ıik ek barı kilr~ıi un den 1 ~lı olduğu bal de glitluklc şun-
t lJ 1>011ını lır~nt~lk dkuo~ 1 l'ardakeı.sı olan. Kasım Gu ek bu- ıta oluak çalışıp bu mem eke Oıurunı önrcclen karar aş tırıl yaptığım müracaata kulak ve ıarı sö) lemıstir. 

ıı tursu 'ia nu Celal Ba) arın masa~ından a: l n il Hl eme i ugrunda her ~e) ıl ğı aatıen geç açılmıştır. Fran rils"n.• •- Kazım taratııda. Elınde 
• lfacopuıo ·b PO:ış, iarak kendı buluşları ım s :ı~ı Yapaca~ız , e mm affak olaca- a Dışisleı ı Bakanı Georges Bi- Bidaull \'·eım'nhl !erin yara t:ılıaııea , ar. Dikkatli olun .• 

it ttcu ır ko- l'ıleclıste oku~ unca ha) re 'er ı- · dault:un Cenc\"rc) e \'anş_ı ge lılan kaldırmak ·ç n yaptıkları İçeri gire ıler A) lanın bu sö7-
lı~ rnlc demi - çinde ka'dık İşte arkada tar. ım ğız.• .. • cıkmış \C oturumun re mı açılı ta ebi FTanşızların kabul eti kir ı ler, iizerıne hrmen ıar ça)a ko-

ler k . dl sıze açıkladığım bunların h 'P Bundan sonra Profesor Çe ık- sın?an e\ \el b~ tar.ihı ola)',~ tini haurlaımı~. fakat krndi mü 1 şuı ca 'ücudundaıı kanlar akan 
ı" tize otu bır pro- si birer hakikattır. Biz!cr daı- b&ş H Yırcalı, teme e harç at- rcsım erle te bıt edıleb mesı ı racaatını komün ·stıerln duyma 1 ı-, r gene adamın bl'lkonun pa•·-

• crıdıt~~nde yuru- "ma sizlenn hizmetinizde) iz.ıı tılar. Bu arada kuı·ba n ar ke il ı:ın ba ın fotoğr~fçıları~a. to~~ mazlıktnn gt''dikler n sö~ lemış mı-kJıkl:ırına çıkmış• o'duğu ııı ~ri 
( ·k!a/nr 'apılan dedi. el'· lantı salonu~a. gır~ır!erı~~ mu ve ılemlştir k:: Buglin medıo. rerek keııdıslı•I a~ağl\ a atm k 

k • lt ın 11
11

<' nlUka- -aade e? l~ı tır. r. k.ı ?rı! e•l:r ni dünyanın vicdan nn ıılenl'n i tedıği i anlamış aı dır Bıı gen-: 
tııı a arını la\- A .k , c· H"nd"ne mu .. dahalesı' Ceınıye'! b na ında. ık ncı dun mtiıar:'aat t>dlyorum. ıeş kt> il adam da .Konak. Otel, garSO'I 

~ tp ~l-~nto lu da b'ır men a nın , m 1 . 1 v.a ha:bıne takad~um eılen muz mesi kanunlarının bu şeki'de l .. rından Kfızım Çolaktır. 
, .. ıı.nı gıın er~enberı. bu cleı:ec:edc ihlal ed"ld ği h'ç ıirıilmiış mil Ke•!,Ç!bıne: 
tl 'ltıe ele onra Nazım muhtemel ~ ııksek • e\ ıırde dıp'onı~tık. hır dür?• «- Kazım, oğlum gel bur -

b 1 l &ı!rsn:ııne temas ıop!anlı ~apılmamı)tı. İk ı dunya .Ko r ... 1 • 1 1 d "ı l'd sa. kın atlama. dl\e na ıhııt 
a"cnı· 1 S 1 h bl • d 1 n rı .. nsın \1 ıaşa ıı; • · • h 8t.n1 "' n YUr (Ba ı ı lnddt) 0&\a<t ar ar sıras111dıı _.,yrupa a 'u - ·· 1 1 cc' lnıı e de bunları di 'emeyen 

~d a k daha mu- 1 ,ı · sıeycccğini bildirmek Paris, 26 (AA) - \'ietminh hUn ı::prçekle mesine bağlanan 1 soy "11 )Or . Kazım· • 
ıtı ı avu aca •ını eı mcsını kt•\'\'etleri 1300 metrt> bıırund .1 ümiderrien çoğu bu salonda sö nglltere Dışışlerı ~akanı H ~ l k k o "\ 

iıbı vaşa tedır. h·ı· d h . . . An hony Eden top'antıdan çı avır. r ı ço geç. ııu o 
ıı Olacağıni b ima Ceneuede ina'lılır ka)naklar- bıı saha da ı ın e ma ur ka- nüp g~tm t r. karken: ·'B,utün u ııl kanunlnıı cı.irdum demıs \'e keııdın liçuıı 

lt'tedenılel e ı~ dan a'ınan haberlere göre, Ba - tw Dien Ben Fu miidafileri et Ba kanığa eçild.kten sonra .. .. • ı ci. katta ı aşağı atmışıır. Y:ıra-
ılnun artıkgku kanın bahıs me\7.UU husu i me· •~fıııdakl taz~ıklarını dün gece gazetecı ere: Bana adece uzer ~de n~uıabakat h~ ıl o. lılnr ha ctaha'nc\e sevkedı ırl ·r 

"l •· d h tırn1ı 0laı·dır F Prens \\an d 'ebı·ıı·ı·sı·nı·z dı·~ "n du. 'arın e ba lanıak uzere , • . k • t d. K" "" ınj \e et ı'lc 6 jı bu hafta sonu ve)a ~ele- .,ııaz a a ar . " . raıı· J ,,._ 1 • d zetc .en uçuncu at on uşen .. -
" b ki k •/. a kerı çevreleri Dıen Bıc!l Tha landın Birle m·s Milletler top anı)oruz cm 'e "' d h h d b ııc • u "'e . cek hafta ba••na ııçı anaca ·tı r . . c· lerı·n 1 rar ı ıaileı· n~ ceva ım, a a o C"e e ta anca ı 
il .. nıs te ,,. • ru mu··dafılen·nı·n ,.u··k tk bı'r m" d i d 1 t l t ıo " " , ""uhaıın· - Bu mesaJ·da Birlesı'k Amerika " aım e ege • op an 1 a nu· b ·· · 1 k d 1 end ni ik" kursuıııa "araladı 11 ın .. "' er ti d d ki ·ık 1 1 · . d d en gulerck Şımc ye a ar : ., degı r ın ftUkCımetinın 1947 de buna mii n 'nyat \•e c•esar~ • e. ayan ı arı na ı ,e en er me~ anın a) ı. . h ld h . c: .. ıı \ ıılda olmustur Ayla ısc 

..., . l'tsız o~dırnıeğc nıasil bir tedbirle Turki~e ve nı ra~at bu~ı!ıı ~~aıııh~ye df'vam Kendı ini birkac clakika farkla ''?Zt)ct gaye > 1• şu ~ e epı komi hal"nde. ilk YaTdım Has-
~% r uğunu Yunani tana garanti \'erdıği \C eremıyeceğıııı ~oyle~ışle.rdır.. kuzey \C "tiney Kore Uışışleri n z !ebe lım e~ p me ut ? un tanesıne yatırılmışıır. 
• b•ıı~ da bir 1 Eıışkaıı Trumanın Hl50 de Ko- Bu çe\•rele'. kale nıııdafılerınııı Bakanı Kam ! ı ve Pyun Yııng dem ,ı r. Amerıka Dış şlerı Ba- 25 yaşında olan A)ltı Konu 
t 'lt'ı 6ernı . konuşma re Harbine müdahale ettıği z k 1 s'. r. kırk sekız saa~ ıarfı •ıda \'er Tai takip etm· ]erdir. Dışi-leri kanı J ohn Fo ter Dulles kısıı el:> C\ liclır ve kocasından bo5:ııı 
~ llıa)'Cdaa)e iç~n bir redılecektlr. l!ık!c~I muharebeyı u~·ku~ıııluk, Bakanı Fo ter Dıı Jle, toplantıya ıoplıınttj 1 mutcak.ıp binadan çı nıaya ~alışmaktadır. Jstanbuld.ı 

{J?.1 .rın .kendı- . L1ılll,11Jık \'f' çol: az bır \'l)t'C'('l\ ocJen 'lk bÜ)İİk de\'let temsi lc i karkı>n, ileri sllıu ebılecek her 
~ a~ Crı tekrarla ıı Bu) uk brariar_ a}ı.nak ıam;ını ile .kiiçiik m:k~ asta bir \'erduna :i idi. hangi bir mıitnlaası olmadığını 
il t~•ci l\ . gelmı tıı• bcnzetmekfedır!rr. Komiinist \'i l\lo 'olof, yanında D,şişleri Ra •.'~ılı k• ka)dı)le hC'yan et· 

~~~ harlı tırt C.H.P. .wa hın~t~n, 26. (AA) - Bu- etmiııhler, General Christian de kan ıııua\•ini ndrei Gromyko ~ SlıT. Açılısıan meııınun k?lıP 
'. !._~ tıııı 'ir nı bıJe bıl- ~tın Ameı ıkan Tırar.~t Odasının Casterıen'nin karart:ahına 400 bulunduğu halde konferans sa- .ı<alın~dığı soru u.nu ~u. ~ekıldc 
~Q;ır l vı!Jık toplaı tısında soz alan nas ll'f!tre yak la mı.şiardır. lonunR g•rmişıir. 'Bu sa'onda es er\ .ıp and rnııstır. • I) ı tarzda 
~~Claıı 0gıa111ı~ı kan .Eisenhov;er .ez~ümlc dem • r.omhardıman ki Mılletler Cemı~ eti. Finl~nd ba ladık.• 

tda br un aat 18 t:r kı: .. çın Hın?ı ::;avasının °1
" Haııoi. 26 (AP> - J.'ran ız av ~aya aldırdığı ·~·in so~yet Rus -.------------

~ lr. S 6llJasi top- t ce ı A~erık_a ıç!n son derece \e bombardıman u('akları ile A \ a~ ı takbih ctmi ti Rus Bakanı. lb ' s· 
1 'tıabcız a :ın Xııci b~vuk bır maı a ıfade etmekte-lmerıkanın yeııi temın ettiği Cor alona g rerkrn yüzü tamam'yle nı ına 

t ~atı~r O P. nın dır. Buyuk kararlar almak za- air tip ndeki uçaklar bugün Di ifadesizrli. ~nıhony Eden, İngil- • 
ttli;·~ 1 

belt .. m, - manı gelmıştır.,, . • . . en Bien Phu K11ıe ıni esa lı sn tere D·~i eri Bakanlığı mUste- lran'da...:ıınılıyor 
~ l:l.J>. • • Demokrat ~apon hukumetıııın rette sıkıştıran kom / 11 t Viet arı I.ord Rearıtng ile alçak b·r U 

llıı lt lltıtııı;:i bekasının, Guney Doğu A )a hfı n iııh kuvvetlerine Çın Hindi ~e le görfi•mekıe ve arada sıra 
tt 1 ta ~ ~· .- Seçim dıselerine ba lı olabıleceğıni. zi f;arblııin erı ağır · ha,•a akınla- da .ııUlınekteydi. 

b tı de hıı~ hınizde si- ra Japonyanın bu böl"e ile gc- rından bırini ,apmışlardır. Konfrra ıı :. ii(· :ı~ 'iirl'rek 
~ • le~lt t nı arttll'nus- r.ıs bır ticareti olduğunu be!i1'- Komuni~t ll'r in ihtan Sarnhiyetli b·r kavnak Du · 
~ıı1t ha~11D.P. 'e C. ten Eiscnlıowe~. Cenc\rre Kon· llanoi. 26 (AP) - ııanoi'd!! ıes' n CrnevTede bir harta \eya 
1 l>. nı lop'aııtısı feransının bugfin hlıkllm süren d nle en komuni t Vıetmlnh r:ır: 10 ı:iin kalacağını bl'.d'rıni'air 

••• \ııkarn topl.ıt.' sı- t.•hlıkelere barışçı bır hal çare- • 1 Sll D'en Bieıı PhU0 \'U müdara~ Eden \'e Bidaıılı'nıın birkaı: nün 
"'~~ ''11 a \ ı · ıı.ı b ı ıı.· u · r · ·w • " ~ Paıt cı lur•a' 1 saı; a~a ı ecel!iı mıc ını 1 :ır erten Frarı:.ız kuv\ etlerine nıhııi içinde memleketlerine <lönmele 

• ~ ı ~lıtın~ ılcr de ka· ı etnı ıştır. muharebenin uzak olmaclığl'ıı ri beklC'nınektedir Konferansın 
~ıı ~ ıktıd erde lialk rran a, Amerikadan ikind defa i"lar f'tmiştir. Komiinist radyJ- üç ay gibi uzun bir müddet dl' 
~ h tııderar~ ve bıl- ;) ardım i h} or su Fransız kUV\ etlerinin D!Cll vam edeceği zannedildiğinden 

•11, Clını <!t~ıın ~ı:ıh·ı.I Washıngton, 26 IAA) - Sal!i JJıen Phu'daki 'komu:nnı Tu!
a~aYlar d ler. D~- 1-i~ etlı kaynaklar hı.guıı \•rrdik general Christian De Castries'in ı elkuıınay Başkanları Kamıa H' 
11t icraata h.ıku- lerı bir haberde. 1''ransanın me ı~mhi \'ererek •Ho Chi Mlnh"n ·eti ~efı Amiral Artlıur Ra:! 
"it (' ıı p ~e foa-, rıkaya murocaat ederek Amcrı. 'c de Castrie.)'in kuwetlerl pPk ford bugün, Hindi Çini' de kötü 
~~tdır. • · 1ılere i:an ha\a kU\'\Ctlerının Dıen Bl- y~kında kar~ılaşacaldardıro d~· ltwen durumu Başbakan Chtt.:'· 
h ll'')kr tn Phu'yı komünlstlerın elınc mı tir • chill ve ln:iliz: askerl vnksek ko 
a il 1 P.ı .. t;. diı mekten kurtarmalarını •kinci ı Amiral Radford Londrada muta hey! tl me suplariylt> gö· 

n \aı vettc c;efa t tep ettiklerini bıldırmek- Londra, 28 (AP) - Birleşık rıimıek üzere ansmn utakla bu 
n tam rı, t~dır er. Amerika Sılablı KU\ ,·etlerı G! · r. ~ a "elmiştir. 

IBıı ı 1 lndde) 
nı tırıldılar. ·onra sara\·a ı:ırJi
ferek !;inhııı defl<>rı mah u u 
ımza edildi. Rskı Rey ehrınde 
~ah Rıza Peh'rvi'nin kabri ziva
ret C!dilcli Jliteakiben de\ıl'l 
erkanına kart bırakı'dı. 

Öğle yPnw~i iinı\·erı.11 e loka
linell' Hndi \e s::ıat 15 te top
'an tı i hni Sına ismi 'eri en ' 
ünh·rıl>ıteyP ılhe edilen :.on
feran salonunda oldu. Dr eı;ıc
leri birer birer Ba bakan Grne
ral Zahidlyc takdım cdildı er. 
Bütıın he)etlere 'ie bu me)anda 
Turk heyelıne dahil olan'ara ıı
tıfat etti. Toplantı Başbak nın 
bir nutkı e açıldı Onu ınuhte if 
memleket dele"elcrının kor.u~
malan takip etli. 

Türkiye - Alman 
Ticareti hakkında 
Görüşme 

<Rası 1 lnriıle) 

rr.en bu borcun tedi~ e ~ ollarını 
araştıracaklardır. Hu m ızakerele 
re g r ~ ime i, geçenlerde Adena 
cer· in Tilrkıyc, ı 7.1\ Rı t>•i ırasın 
da Batı A 'manya Ba bakanı i'e 
Tiırk lıdeı leri aı a ında k:ırnrla~ 
tırılmıştı. Alman daı ecUcı lııe ı::u 
re Turk hc,eti ıııuhtemrlen rur 
hi)e ~t erkcz Bankn•.ııın borcu lı 
lCrinc alma ını , e p:ıraııııı h J 

bııbal \·c tiitiin \•eri imek uı l'
t vle ödenmes,nı teklıf et'lec1>k
t.r İldl'ci DUn; a HarblndP-ı (''.' 
\el Turkı)cde elde tul1ııkları 

flam ticari rne\'kiı yeniden l:.ı 
z . .mmış olan Almanlar, bu borc 
ır.e e e i'l ıı hır nn ev\l'I hallı· 
nı ı;oıı derrcede arzulamaktadır
ı .. r. Böylece. tedi~ e müşküllerı 
<• maksııın Türkı)e le tıcarc•e 
dl'\ anı eclebilecekl<'rdır. 

Geçen yıl Batı Alman) a, 1 ı.:r-

Kazımla beraber ~a~amaktadır. 
Ada ha ta hanede ilk trdaHsı fJ 
p.ldıkıan ı;onra \Crdığı ·rade te 
~uı lan Ö} lemi~· r: 
•- Gece saat O 30 da KAıını 

b~ra geldı 'c Kon> ada muame· 
lr•ı b·ten boşanma kağıtlarının 
ndt olduğunu öyle)erek be i 
d~\'et ettı Ben de caat :?.15 I"' 
Lardan çıktım 'e ıak iyle eve ı? ı 
t m. Fakat içeri)e girinc' l\ze 
r mt ateş elti 'e b<'n yrre dus
Wm. Iliıd enin lackançlık ~ 1 
zıındeıı ı1eri ~eldiğini zannedı
\orum. '"'linkli hiı'en Kazımla 
aargındık ve ben Aksara~da fo 
t.\grafı;ılık vapnn ~hmetle bcr1-
bc ı· yaşl\ ordum ıı 

tıün ı:lın en len şalıııler ise 
•o) le dl'nı lcı dır· 

Kadı on giln kadar ewel 
Lll terke mı ti l\cı dı ne ııe
rr:'\e gıtt ını sorduk Kllzımlcı 
e' leııeceğını: backa 'erde ev tut 
ıuklar nı sö~ lcdi •·c gitti • 
lüızımııı od.ı ınd .. kı ma anır 

ıl;.ennde boş bır bira s c~ ti\'.' 
Emnı) et ::\tiidur ti~iine hitaben 
)azılmı bir mckıuo bultııımn -
tıır. Mektupta. A vlaı ın kc 1d ı
ne hanet cttlti ve bu \uzden 
hli)atına son \ermek i tcdiğt )3 

zı ıelır. 
Tahkıkata de' am edılmekıc· 

dlr. 

Brldırdı 
ma 1 1 inl'iılc) 

l\la enko'' lıukumet Soq et-
er B lı n n nıüdııCa ıkt daı ı
rı b.ı blılıın ku\\ etle:ı:lı. mek 1-
çın o'anca gaHetını •arfrttı)'.:ıni 
eb\ 1 nıı tır Ma cı ko\ ın k nuş
tuğu b r ırada du • .ın n ı eri 
ge en de' et erınin ad<ımla ı Ce
ne\ e'de toplnnnıı komunı'St 
ı t asının l hlıke ın war.ıı U
r.ak ])o u bo gc eri i ·n ~u'hane 
bir ha çaı e ı arama,·a çn ı mak
tadır r. 

Ba bakan Georgi Ma enkov, 
Ru•)ll ıtırı ı eri sıırdııı,ıu \e Ba
tılı de' etler taı afırıd:ın B ı ırı 
D '.>akanları ko!'ff'rıın ında red
c!edi en A \1 ı p:ı guH•n ğı proje

ı 'chındc konusmuştur 
l\la enko\. dahR onıa ~ovyet-

1'1 in l'r;ınsa \ c J,.,g trre i e o
lan ana malarının .. :ı la mıihür 
lendi ını 'r bunun ıcın bozul
m 'aea ını h dırmı 'l' nu~y2-
nı~ daınıa bazı şaı t ar a tında 
\tan tık Paktına katı m 'a ha
zır olduğunu oylcmı lir 
Tıırkı) e ile olan •mun;ı ebetler• 

Ma enko\• nutkunda. Tur:.ıye 
ı c '° an mıina ebet erde!! bah.~e
derken bu mem eket ~. İ\ ı kom
u uk münııs betlrrlne ah1p ol

mat:a So\~ et Rıı ) a !\ .. dar ehem 
mı~ct \Ctmi~ebı cceğı kanoatin-

A) ılol:ın Ö.'IOL de oldu unu, fakat bunu,1 '.>ır 

Yugoslavya' daki 
Türk mallan 

hata teşkı etlığıni sn; emı~tır. 
Jtu,)a \"e :ıloın 

1'1alenko\ B, tı)a SO\jetler 
Rirlilhne karcı b.r atom harbıne 
girı meme ıni koz ) ollu Ö\ le
m s 'e dfmı tı k Atom i fı-

A 1 hına Ü\ enen nü•eca' z çeHe-n aşması l 'rr b~ çı ınlı a kapılıp So\yrt 
<Ra 1 1 ln<'ldt.l ler Bıı ı n n kunet \e .kudre-

içindc bulunan 1 l!ilı!~r hak , e t nl denrm ~ e kal ı~acak olur 
menfaatlerının b.oı unmıısı hl! u- 1 r • mutcca\ ' n a\ nı ~ı ilhl~ t'-
undıı hükünıetınıiz.in gosıe-nı k lece ne phe 'oktur. Bö' e 

!Cttfunda !:ıu unduğu gıı) l'"t , • b r m rera k. r ~11 maz sur~t .e 
h.mmetten dolan ilgı'.ler na k pıta •~t sti-mının çok ınıu u
n ır.a ükranlar 'ınızı ar. eıl ı, n nr ::\' 01 nı:. e ktır 
deı<t \ ugosla" a C'ııınhurı} rıı falenko ' Ru ) anın bUtün 
rıc·a .nce bu hu u-t:ı ıtıı. r ed - memlcketlrr c daha cnı çnpt:ı 
lrıı ı:eniş anla). z hnı- rtın trn t carct ) apılnııı. ın taraftar o•
nası ke"ldı'erlne ıe ekkUrlrrimi- d ı •ıınıı ö~ lemı • bı ha,sa B. A
ıj ~uıımn,>ı b.r '"c be bılır·z mrrık. i'e TUrkhen.ın. Ru 'anın 

Bugün saaı 1 i Je Park Oıe'de Ooğu - Ratı ti.rarC't•.nın renı~l~-
Belgrııd BU~uk E.çin11ı Agııh ıılme ı. ~ı,:ıı ~tıne dU•man olduK 
Ak el \C Dı.ışleri Bıık:an· ı 1 U- !arını ı t>ı ı ~urm ı tur. 
mumı Kfıtııı Yardımcısı Settar 
İlk el tarafından ızahııt \-er .le
cektır. 

ki) eye 425 milyon mark veva 1 
m!l~ on tl')lar kı) metınde iİırac9t 
: apmı 'e buna karsılık 333 mi• 
yon ~ıark 'eya 79 mi ~on do ar 
hı~ met.nde Turk malı almı~tı. 

Bir kılıs müsadere edildi 
1 Be) zıt Si~a\uş Pa~a Sokağın 

c ııkı bır aı ada kılıç ~utma nu 
n. raları \3J> n hokkabaz SelA
h:ıtt 'l Gungor. ~a ında b r kı
••Ç b~u durduğu ıçın ) akala·ı
n·ı ıır. Ordu tıp ndo olan kılıc 
musadcre edi mı~tlr. 



-a- \'.\ 'f AS 

BULMACA ,-------, 
1 5 G 1 

So!1an 
ı 

M •ahkem ın , _ 
" F ki bir ölç ı: bir 

renJc 7 Sarr.ıın aır ndan au ı uroı-
ten 8 Rakrı a 
Dl:\"Klt lll 1. \1.H',\~JX 11.H.l.J 

Soldan "" a 1 Kızılcık 
Sa 3 Yanlı 4 Sema. 5 
hı)ar 6 Yar 7 Fırka. 8 
r.k. 

2 

'7 28 
... 3 
.. 45 
'00 
8.30 
900 

2i.U!151 ".\1.1 
, \'.\'"K,\R \ 

A ıı. r _ um. 
O lnaydın (Plı . 

Ha'lrrler '~ hR\'ll rR onı 
Kıırma '-B.hA ı mu ııtı (l'IJ. 
Sabah nr "to ı Pil 
O in in pr ramı Ye "~ı ıınıs ....... 

11.SS A •e -o ram. 
12 ')() Ask~r s • ı 
l O Bcıııve /ı. oy 
13 00 M S A\ rı ve habtrlPr. 
l3 IS RAd\o Ralon orke;ıtra•ı Ş•r · 

İlhan O'!ıO\'. Lalo ı - Preı ı 
2 - Gitar :ı - Isllraha 4 -
t'Ytıduğum ıımnn, 5 - ııu-

ı:ı 30 o le ga !'>IHI. 
ın. 6 - ser .. nat, 1 

13.45 Rııd o aa oıı orkestra ının 
dt•amı 

14 00 Hava rnponı ak~ıı.m progra· ! 
mı \e kapanı 

16 58 
17 00 

J7' 30 
17 45 

18.10 

18 

*** Açllı' Ye oro ram 
Oda müz 1 kon er lj t• o
um · Kre • er son~tı ıPI ı 
.RAd~o ile ını:ll. r r. 

emahat EM:ökmen - huı 
Uıtıır.u - Fikret Utu• 11 • 
l\lııstarn Sa ı a ar'daı ı.>c ıı
btr t r r . 
M\ ta4 a Ge e a maz - ~ .. -
1 hattın Orhan"dan ber•-ı 
ber t ır l~r 

Ya ar G H t n.r den dans rkı 1 
!arı. 

Kom sm:ı ı cçlm) 
Dans sark.ı ar nın de\"amı 
M. A arı ve haberler. 
Tarihten b r nprııı.. 
Mua JA :ı.ı ıı:adder Atakan. 
Kon ı :ma seçim). 
Sa e •?eri 

BORSA 
hl. Roru\lnın "?? t .~>4 tiaıları 

1 St~rlln 784 OO--ô84.00 
100 Dolar 280.30-280 30 
ıuo ı.tre~ 44.Btl--« w 
ıUO intçre !"tancı 64 OJ-64 03 
00 PlOl'ln 3.58 4~73 68.40 
ıoo Drahmi 9.334-9.334 
ıoo Çeıı:oslovak Kur. :1~0- !I su 
00 1.nıçre Kur 54 12.50-54 12 50 

.... ; f'Al71.I T~HVJl.1.ER 
l':SHUt \t, T\Jl\'h,AT 

Smu - Erzurum ı 20 ~ 
S as - Erz:ıırum 2-7 20 20 
1041 Demıryoıu 1 21 ıı.~ 
1941 Drmınoıu n :n tO 
1941 Demıryoıu ıır 2: • 10 
Mlol MUda!u 1 21.E3 
Mili Mtıdııfaa ır 21 40 
Milli Mlıdalall ili :?! 63 
Mili Mtıdaraa ıv 21.7.5 
Zlraa t Banknoı ı 21 ~7 
zıraı.t Bankaııı il 101 50 

; i • \ İZi I 'l un·ıı. ı.t: it 
1941 Demırrolu VJ 10:? 50 
Kalk nma I 103.IO 
Ka kınm:ı 11 !03 Oll 
Kalkınnın III Jrı:ı 00 
1948 f&tlkra~ 1 102 90 
1948 rahYlll lI IOJ 00 
1114!1 Tah• 111 102 10 

"'• 5 t \ lZl.I 1".\R\'11.1.F.lt 
UH8 lkr~mlyeJI 
İkramıyell MOda!aa 
lkr 1941 D \olu 
J' r l!\41 D Yolu 
ıos:ı ı ahvııı 
1951 Tat vııı 

IV 
v 

Zlraat B.ınkası llI 

1()() 65 
ıou :ıo 

103 ı;:; 
10310 
104 00 

Ziraat Banka~ı IV 
Ziraat Bankas V 

ll~"iK\ Rİ<;SF.I &RI 
T C Mrrkez 6Rnkası 255 50 
Garanti Banta31 H. 128.00 
Obllgasyon And. 1-II 160 üO 
Osmanlı ııankMı ı ıu 00 
f'lrk Kredi 128 50 
sa nayı Kalkınma B. 100 00 
tş Bankası R. 53.50 
Yapl ,.e Kredi Bankau :o; ııı.su 

Akbanıı: T.A.0. ı:ı:w 00 
Turk ı ıcaret B'anka&ı 6;0 
Arslar. Çım~nıo 45.llO 
Şark DPğlrınenlerl 39.30 
l'\ltl" llOHS\"ıl U ,ll'I; •h \Ti 
( ı ı kilo altın 416.000 Fr. 
1 ı Dolar 36(1 Fr. 

"ı l !tlll "T ı•İ\ \S \()\ 00\ 11.lt, ll 
r lrklsch-Acc.o\ nt 1650·1680 
Fran.sv Fr. 63) JOll 
Dolar Erekti! 61.5·d20 
Dolar N Y Amerikan 634-635 
8•erlln ı::rektır 1550-ı .. i .. 
lsvlçre Frangı 146-147 
,,v.ıııır."r l,Tl'I rlYAI'I \Ki 
Rrşu ~ 40-.>6 50 
Hamit 49.80-50 Oo 
Gulden 48.25-48 :ıo 
Vahit 4P 00-49 2J 
AY.iz 48 80-49 00 
l n.,ııız Lıraıı 61 80-62 oo 
Nııpoıyon 45 25·45 50 
B Horo• 45 ı.~·4.'i 50 

Ki U,,ıt. ,U,TIS FllA ll \ili 
Dto~ııso 753-755 
l\lekalko 760-i65 
S andart 748-i50 
Külçe 748-~50 

Yrrll 748-750 
"'u, ı:-; flF.<;fBIRı.lıu.r:a 

Rttşat 

Hıım!t 

lı. lz 
ı.aat t.>'11' IUJ>lt 

2~.00-2S2..'i0 
427.S0-430 00 
3S0.00-;J:;2 0() 
305 00-307.00 
~dildi. 

ı. 

1 

(J~un ;amandan heri 
I ~11-1,)~ 

'·•.,.::'···· .,, " 'ltç • ' ""• .......... ,, (••, 
,,,,,," 'ıı,::········ .... .. ~, .. ····· <So .. ..,.. 

c. 

beklnnilen meşhur; ,. 

:TiM F O S.Fm~ası piifıasarfi . çocu J 

1 ay tın ıııa .. , T . ı .. - ıs et• 1%~• T. ı .. - 3 ıtı o ı r. r,. <O• ıı.
llm~~~u ,.,,,. lı~bn ıı .. ıırrıe l~ıo lı~r riln u l<urut alı•lr.) 

- 1 sr \Ui YEDE TEJ,Ef"O:'\Ltl -
mii tak 1 b"r e\' möbieli ven 

DOKTOJt (.'lPK lı'l _ Cılt, :Saç, möhlc'-İZ kıralı~tır. • 

l Zührevi .MütebU'lt~ı .Beyoğlu, [ :.\furacaat: 52603. 
Po,ta Sokar Telefon: U353. 1 

Dr. ABİ\fF.U:lt - Cilt Te Züh· -

DOKTORLAR 
513 -48!}1 

( Sallhk Emlak) 

Kıymeti Tcminah 
Lira Lira 

93& ;o 3;; 

ıs 40 
18 so 
lllOO 
11115 
1920 
ıP 40 
19.50 
2000 
20 ·o 
20 ıs 
2030 
20 40 
20 so 
21 00 
ıı 10 
21 20 
2130 
21..50 
2200 
22.15 

Konu tna se lmle 
Bir kemaı •n imi. 
P..ad o ga tr ı 
oe .. ıı rasıt 

revl tıa~ talıklar Miltehusısı İ~TIB,\11 r.nu~m F.\BRİ· 
1 Beyoğlu, lstiklll Cad. ~7. Tel: K \Si - Çamaşırlannızı yıkar 

Bc-.ıkta.- Ortaköy :'ilah. e::.ki Ka
tolık hı lsc-ı ~mi Gu'tekin So. 
r.ne~ki 43 81, eski. y<'ni \'e ta; 
r.ı kam, :!5 pafta, 63 ada, 10 par
~c: ~a)ı ı 12'1 .'.\!:.!. ar~ıınııı 1/2 
hisse~ı. 

Kon ı ma seçim . 
In esaz ın d \ADll 

Kom şma · seçim). 
O un bP•al:ır 
Koıı•ı ına seçim . 
Sarkılar 
Konu m' eçlm). 
Şiir SayfBRı 

P•nno 'lrılkl le u z uer- ı 
ler, •Mııa z O!Jnf'rı, All 

22 30 
22 45 
23 00 

Demir Sıır Senne t•• 
r .. • ı " r• m• • Pil 
:ı.r S .~•ıır: n haberler 
Proı;"9m ~ tı:n'lanı 

j.., 1 \\ Bl'f, 
12 S7 Açılı 'eı ı.ıro.ram. 
11 00 Habt'rler 
13.1.'i Dan• ;llrAıla.rı c!\!a,rlc Jose 

!PIJ. \ 
13 30 S lkran ö er 
14 00 Kllç . ö e toıurrl ~e:ı•11. ~ 

mln Brltten • •Genç aaamın 

1 
orke ıra Rehberi• (PIJ. 

l4 20 ll!ırş de Şrner 
14.4.'i Cortner orkutraııı .,. r.ıa,..ı 

ıs oo 
lB Ou 
18 20 
18 30 

Dtıımond "dan dımı 
p,. 
Kapanış, 

Acılı• ve dan mu 
Tarihi rı ralıır 

Memleket ha\Bları ıe 
sn bir ı. 

l9 00 Haberler. 

(,Pi) 

19 IS Karı,ık akşam m ı l (Pi)./ 
19. O Oltar ııartctl •Conı Buha-1 

... r T'e ı.rkadaş.arı• 
19 45 Raci o ince a heYetl cHU&rS' 

n • . 
20 ıs Rad ,;, ra to e ı 
20 30 K aa ~ lr haberleri 
20 35 KU k ork!'stra Şet· Orhan 

Dorar 
20 50 Hepimi in aft ti. 
21 00 irfan D nı z 

1 

21 30 Ş.lr d n mı J'm111on11 J. r l ~ulh Hıılrnl.; ıı.-
21 40 O il er .. n O ıvrmll 
rı oo 1 anbul mu clerln~e klnılıtınden: s~ "':l 
22 ıo Pl~nno d• n a ında ıı.e ıntı- Sadlre Çörtk ile KA ım İllAmollu 
ler Cemal Re ıt Re •. aralarındaki 400 .ırn alncak davası 
22 30 Per.t :ı.ı' K<h n .sıra.• nda lı•nnbul Rı-yazıt K"ovacıtar 
22 4~ H brrler ' 1 Gad. 90 No da oturan Kazım'a gon-
23 00 K mbho - Borsa n ııro ram derilen d .. va cı.ırkçesl bllltl'h li iade 

ıar. edilmiş olmakla 11Anen ıehıt~ıne ve-
23 07 D:ııı m 1 ı ı ı ı 1 rııcn kıırnr ıurlne kevflvet tebllt 
23 30 Caz saııu •Pi aıı Oscar cdllmls ve duru ma ıtlln ı ı:eıme-

Pet4'rson ve Ar• ra•um• (Pi> 1 dl inden hakkında (!'l)'ap kararı vt-
23 4.S Pl\-anı Earl Wlld IPı. 

1 

rı1rrt'k dunı mıının denmı 24.5.954 
24 00 Kapnn· Pa :ırtr ı snat 10 11 b1r11kıımış, mez

kör Ur. ve saattt gelmedlttnlz tak-
İZ \! İ R c.lr<le dfıvasa gıyııbmızda bııt.:ııarak 

karar \ erllt<'~ti llAnen tebll~ olu-JS58 
10 (JO 

16 20 

16 45 

Açılı 'e pro ram 
Zeki O~ ı "dan tUrKU r. 
Pıyano ile dana melodileri 
Pil. 

O ı in E! Un - Salbe Kt. k 
og•ıl rı ndan b raber ark.
lar 

17 ıs r:' ı~ program arın takdimi 
17 20 Salon or traıarından fl,m 

ınuzl 1 ıP 
17 50 s:ırkılar b el Pil 
18 20 Dt- ıc cl.ına Pi> 
18.30 Zeybc-kler 
18 4S C rtçlnln saat• 
18 55 Kö 1 ıı. alıırı. 

19 00 H n er 
J9 IS K ~l t rıırk m ı 1 .. 1&1 koro-

!~ 4.5 ~~rı ık haıır melodiler {Pı ı 1 
l!l.S.'i K\lmc aa • est'rlert. 
20 10 Re'ılrdrr. . ı ı k hııberler 1 
20 15 Rad\ o a eteııl 
20 30 S:ırktlann ır..ac .. rası 
2ı 00 ~!'1'ıhattln Ö U 
21 20 Smçtana· Vatanım S nfo-

ıılk Şiir• 
21.30 ı:: e MlttıloJ ı 
21 40 Ralph Fl•na •an orkes rasın

dan dan.ı mu ı 1 ıPI 1 
21 55 Boran \C nr rkl pro r m 
22 00 O r cı t • 
:ı:z 30 Ya nın 

TF.KSİK C~in:nslTE 
20 15 Acıt ve • Jril: m ·• 

nur 5Dl _,_ _______________ ........... 

VATAN 
~ ll•huı ıs Kıırıı tur 

\bone naııl 'lurldytd<' Harıçıı-

Bir avllk 
• ç avıııc 
Alt a~llk 

Scnelllt 

ı . ıra 

4 50 
12 00 
22 50 
42 ()<) 

D 1 1' K \ '1 : 

ı irıı 

p 00 
24 00 
45.0iJ 
2400 

Guetemı e ı:öndcrllen evrak 
ve yaz.ıl:ır n"redll•.tn. edilmesb. 

iade olunmaz IUinlardnn 
mea'u!lyct kabı.ti edilmez. 

\l\Cl '\H I J Uİ~ 
il İ K K \ 'f f '\ ı; 

Adres dr •işUrmek ıstcnlldll!.l 
takcıır<te :;o kunışluk po5ta pu
lu ı:önderıımcs\ rica olunur. 

- - - -
İnılhaı ~rıhihi: SİSA~ KORtE 

.. 
l'ıııumi neşri yat l\liidtirii : 

m:ı.iu \'ESER 
Bu sa) ı da .\le 'ul :'llildür: 

illsAS AD.\. 
:ı.o 4., Fredt>ric C'hopın'd•u frntr ı ( \ \ T.\ :\) Gaıet ecilik \'C :\latbaa_ 

Barkarn EtUd '.il ' r " j ı k T \ • l t b 
'a Noırum Tr TJaı rd ar. cı 1 

• • • S. - s an UI 
\"AT.\X ll.\ lC.\ \ Si 22 O l'roı.ram ve upan •. 

4.1408 ütüler. Adresinize getirir. ı 
· · ·· Ferikiiy 81268. J J).\JIJl. I'\'F. ;\lUTEH,\ SSISI 

:\IAHl'f; \'J\f:R Elektrokar- •rı:RCÜMC - İngilizceden, Al-o ;oi?ram. Cumartesi ö~lcden 
sonra ha~talara meC'caneıı ba- man<'adan Tiirkç-eye. mliracaat: 
kılır. Harb"ye Halaskargaıi ELBKTROCİ:\ Harbiye Tel. 
:7\o. 8~. _8_i-_.:_$5_. __________ _ 

EMl. K 
OE\'RE~ S.\Tll.IK - 'felefonlu, 
mobilya!ı vazıhane. Sirkeci Ada-

Alt:\IO:\'İK. AKORDİOX 
Granıofoıı alınır, satılır. Eiffel 
Radyo Evi, Cia'nta Yiik•ekkal
dırım 2;i. 

han Xo. 22. 1 . 
PR.\TIK ı:czAn yetı~tirilın<'k 

KİR.\UK - Bebek, Eski Sant- uzere iil"rct"c sençler a'ınacak
ra 'ın bitış ğınıle konfoTlu, üçer ıtır •. Boğaıkcscn Sıhhat t:cı;aha-
odalı iki daıre. ne,ı. 

. { Saflhk Emlak) 
lstanbul Defterdarlığtndan 

a21:ı-:ıo:!i 

:l:.!13-1101 

Kıırtal, As;ığı :\tah. yeni Ankara 
Cad. \'e 23 ~.o:ın So. 46 pafta, 
M:l aıla. 10 par,e' p,kl 33/89" 
) eni 4fi kapı saı ı'ı 8fi :\12. arsa
nın 4:.!0/10240 hi5sesi. 

Kartal, ,\ ·ağı :\talı Yeni Ha
mam So 46 p:ırta, 545 ada. ı-ı 

par,el cı;ki .ı3 kapı sayı'ı 15 ~!2. 
ar.;anı!l t.1maını. 

ii213- 3029 Kartal. ,\~ağı ~rah . '\eni 2.1 ~i · 
-an \ c llı:m~'ll So. 46 pafta, 54!'i 
arla. 13 par:;p' eski !iO kapı a . 
yılı Hl .\12. ı;r~:ının 7/80 lıi-se,i. 

Kıymeti Tcn1inatı 

I.ira 1.ira 

462 34 65 

l1J50 7875 

168 1260 

Yııkar•da ) VJ'ı (!ayrim<'nku' l'.!r 21.4. 1954 tarıhinıfo 
açık arttırma i"e atı).ı çık:ırılmı~sa da istekli çıkmadığınd:ın 

satıs'arı O~ GÜ.\' uzatı 1 nıı~tır 
İ ha'e 1.5.1954 cıımar(csi gıinü .,aat 11 de :\Ii"i Em

lak ~tudurlüğündE'ki komis\·onda yapılacaktır. 

i'tE'k'i'erin (bir ı:iin ev\·eı müracaat'a) nihayet 
saat 14 30'a kadar ~ atıra<'akları teminat ınakbuz'arı ve niifu$ 
cliıdanları \C ika'llctgah ~enetleriy'e bir'iktc komisyona baş· 
\'Urma'an. (5159) 

Denizli Belediyesi Elektrik Su Otobüs . 
isletmesi nden 

' 
ketmemlzd

0

e mevcut sartnamesine göre teklif a.ma sure-
tiy:e be~ bin Ki o çıplak bakır tel satın alınacaktır. •rahmini 
hede! 2i500 ıra o'up tel.lif erin 5/5/195-t ak~amına kadar i<:-
letıne muduı .ü~unc \ ~ri 'ıne~ı ilan o'ıınur. (51:'i:S ) 

Sili i494 

!illO-i.)! 

.)110-i.)2 

ı·:nıiniı nu. ,\k~2ra). Katip Kasım 
;\fah . c~ki f mrahor Y<'ni imrahor 
lfanıanı So. c.,kı 142. yeni 18 ka
pı, 149 pzft:ı. 796 arla. 2:3 ılar~cı 

,ayılı 45 :'.\12 a t -anın ı / 2 hi:s:.e,i . 

Sarıyer. Yrnil,öy ~lnh. c:.kı Ku

yuba~ı. ~·eni Donır tııiumba. \er
-::ıyc r,örr r-ki Kere~t<'cL yeni 
Kere;;lel'i Zühtü So. erıc~ki i, 

<''ki 5 yeni 11, taj \'<'l'~iye ~öre 

ıo kapı , c;-ı_rııfta, 290 ada. 6 \e 
i parrcı 'a~ ı:ı 20 :.!O 40 .)J:.!. iki 
aı-anın tanıanıı. 

:500 

Sarıyı>:-, Yı•nıKoy ~Iah. eski Ki- 1216 
'ise. yeni Hamit Vehbi So. eski 
\ e Y<'ni 2.; kapı. 6'.i paft3. 298 
ada. 7 par~<'I sayılı 35 80 :\f2. 
ah~ap barakalı ar-anın tamamı. 

~110-1839 Sarıyer. Ycnıkciy :\Jah. Köyba~. 

ll rkası S'). eJll·ski \'e vergi~ e gÖ 
re <'Skı 5, yeni 3, irr.:ira -::orc taj 
i kapı 68 pat ta, 3n ada, 13 par 
~el ~:.wılı 12:i.96 ~I'!. ar~aııın 5/ 8 
his P~i . 

5110- 2387 Sarı)'"" Yenikö' \lalı. e-ki \la 
'akoL ~eni S:ırı ıhma So. Ta
puya (!ôre E'nc,ki \ e c~ki 12 ye
ni 18, vergı,yc gör<' <'ne~ki H' 

e~ki 12, yeni ı ı; imara ~öre ıaj 
16 / 1 kapı, 68 palt:ı, 323 ada. 14 
par-el .-.ayılı 25 ~l r.12. ar,aııın 

tamamı 

5110- 4632 Sarı~er, YE'niköy \!alı. Çifte Fab 
rika S-ı. ,·ert>iye göre Köyba~ı 

Cad \'Crgiye 111\re Laj 242/5 ka
pı, 64 pafta , 25:i a·ı:-ı. 3 par•el . a 
yılı 4!ıo:ı ~.ı~ :ırsanın tamamı. 

to:l7 

490 

a111-ı;;n.ı 

jJll- -t.'i9.i 
ü~kürlar. ll;>t! Hesna Hatun 6527 
\!ah Pa}a LimaPı So. c,kı 131 
nıüke•·rrr. 133, yeni 13, 40, taj 
12/.i 12/G bpı. 10-t pafta. 527 
ada. 84 ve 85 p:ır<e 'ayı'ı 26.4.'i 
J:i9.9J 166.36 :\12. fö ar,anın 

tamamı. 

219 3C: 

3i.50 

91.20 

40688 

77.i8 

489 53 

Yukarıda ~azılı gay-riınenkıı"'er 14.5 19'.l-l cuma giı
nii saat H 30 da .\li i 8m'al;: :\Iüdür üğündeki komisyonda ayrı. 
ayrı aç-ık arttırma i c ~atı"at"ııktır. 

istekli erin gedci teminat makbuz'arı 'e ikaınet
,!!ah senet!eri \'P niıfu, clizdaııl:ıriyle' biı·likte satıs günü ko
ınbyoııa. fazla bilgi için SÖlii geçcıı müdürlüğe b«snırmaları. 

( 5 1 5 8 ) - . 
lstanbul Sıtma Savas • 

Başkanhğmdan 
Bölgesi 

ı\ mcri!i'::ıdan mübayaa edilerek halen btanbul Gümı'tiğüne 
~e,nıis bu iunıın H t:ıkribP.n (t.831.784) ki'o tutarında ve 
(183440.08) lira m ıhanınıerı bede'!i nakliye eksi lme~inc ait ~art 
namede batı deği)k ik'<'r yapılma~ı hususuna komisyonca lii· 
nım görülerı>k ~aı ln:ımı:-ı;iıı daireyi aidiye,ine i:ıdc edilmesine 
ve rnezkür ıleğişiklıkıerin yapıldıktan ~onra ,·aki nakliye iha· 
1esinin yeniden eksiltme,·e çıkarılması karar altına alınmakla, 
mezkur :ıartname yiirlır!iı'kterı kaldırılmı~ o:duğundan ~·eni sart
namc e~a!atına göre ~rrckt>n il!'ının yap1'3cae1 a!~kılı:arın ma· 
!Omu o:mak üzere ı~eyfiyet i 1 ~n olunur. (51!19) 

Lv. Amirliğinden Verilen 
Kıtaat llônlon 

ı lst. 

ı----------------------------~~-.\s. :htiy~ç- i~·iıı Tra bıon tcsl"rni 12:; 1011 arP:ı 
8
• ~ 

3 ma~· ·~ 1954 pataı·tesi ~~:ıt 11 'de Trabzon As·.~ tC..., 
satın a:ınacaktır. Taiınıl:ı bedeli 3:i000 lir:ı ~eı:.1;ı ıııe• 

ll!~dır. ~anname~i komb~ond:ı görii ür. Tekil 1 ,. 
ıha'e saatinden bir ~aat c\'veljnc kadar komi-f00~15) (1 ~ 

* ı;ıır 
600 Dönüm çayır açık ek~iltme i' e tutulaca · 

:!:? lıra, '.lN;ici tcmınatı 990 liradır. lhııle i l'.!/!llll)> / 
-amba saat 10 da Selimı)e .\,. Sa . • \. Ko. dı\ıı~ 
Şartnamc:.i komisyonda .;;örulür. 

* add 
.\ ~asıda cin~ \ e miktarı yaı;ılı ~ )'ccck ın re r\ 

zarfa hitalar.nda ~azılı glin \'e ~aatlerde Ho~d~ıı6' 
Ko da satın alınaeak111·. Şal'tnamcler koruı:f ve~ 
Teklıf mektuplarının ıha le ~aa tındcn bir saat C' ~ 
komıs)ona \Crilme:.i. 1 ~~ 
Cinsi :'\Tiktarı Rerl<'li G.'frmiııatı th:ı.e ! 

Ton Lira l ,ira ~eA , 

Yo~url 
Yogurt 

:w 16000 1:wo 12 51ı~l' 
20 16000 1200 ı215f1·,,, 

< ıst6 

* -/5 1 
:'ılaraş içın 50 to.ı sığıı etı kapalı zarfla p ı 

saat t l'de Tskenderun .\s. Sa. Al. Ko. da salı~rı6 
7-0 tı 

Tahmin be•:eli 7Ci.OOO lir:ı geC'ici teminatı 4 ;J jl! 

me~i konıı-~·pnda törülur. Teklif mektup' arın1•11 (ti~ 
den bir saal C\'\'P.line ka~pr komisyona veri!nıc~1 · 

* 4 ~ Kapa·ı z?rfia 25 ton kuru fasu·~ a 13/5/10
5 ıfJ 

15'de Kayseri As. Sa. A:. Ko. dan satın ahnacaktır,ı;ııtıl 
d<'li 17500 !İl'a, ~eçı'!i tcıııinatı 1313 liradır- şart·~de~ 
~onda göni " iıı·. Teklif m·~ktup!arınııı ihale saatı eti~ 
~~~~_:~o_ı:_\~~ 
• 

Yeni lclcfon numarası 

ll6S:: 

~ ~· 
Hidrofor Tesisatı Yapılaca~ 

lstanbul Üniversitesi Rektörlügv ündef1: 
tll' 

l - LI'.\ ersıle nıeı •• ez binası bahçesinde yııP fi ıı1 
•ro!or tesisatı kapa!ı ıarf v•u ü ile ck~iıtmcyc çık~'ea c 

2 - Bu tesisatın l•esıt bedeli 7981.42 liradır· !''rı I 
kuz yüı; sek•en bı: tıra. kırk iki kuruş) tck'if zıırcJı; J· 
perşembe gunü sı::ıt 11 d<' Rektörliikte top' 1111ıı 
huzurunda açı:acaktır. .ı ıııt 

" B · • • ·· • ·ı el:- f •eı ·' - u ış~ a•t evra .. : ~ozlesnıe proJe~ • • 
mcsi. seddöprl ve :!ic~if hü :a a~ından ibarettll°' 

evrakı Ilcktör'ük !;:ılcmırı<le göl'ebi'irler. . ufl 
4 - Eksiltmeye iştira~ etmek için istek0 ı erıtti e ~ 

lira) ınu\akkat teminat ptırdığına dair nı:ı.1>bt1:,.e' 
Ticaret Od,mnda kayıtiı u'duk'arını gö,tcren bC ;ilıı 
site ln~aat Bürosl•r.n~n ih:-leden eH~I <'n aı 0\[ııl" 
mı~ chlh'et be:ge~•.1i lıaım: o'ma'arı \'e tek!İr ı~ıt , 
nu saat ıo·:ı kadar Rrl;;tiit 'iif(e \'erilmeleri ıazıl11 ı ı e 

5 - İstekli~e:-in yukarıda 3'Uncli mad~edc d~r !il~ 
riip bunların muhte\·iyatını kabu 1 ettikknrıe 

"~ :;:~: ;;ğ·;;;;; ~~:~: MüdürlüO~~ 
1 - Okulumuza 175 lira ücretle bir anbıır 

nacaktır. 11 o~~\-
2 - Daha fazla ma'üım.t a lmak istcy<'n er• ( 

Hiğune mtiracaatıı:-ı m:a olunur. 


