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Basbakan .\dnan ~Jendercs 
dün de ehrimızde muhlelü te 
maslar upmı . -eçım hazırlık
larını gözden ı;:eçirmi~tır. 

ö:rendiğimize ~ô e .l\lendc· 
re,.. daha b rkaç gun şehrımiz
dc kalacaktır. 

.Aday tesbiti irin çalışm;ılar 
D.P. 1 ~tan bul adaylarından 

onb rınin genel merkez lehine 
adaylıktan feragat ctmesı Üte. 
tine hasıl olan durum. heııiız 

Sovyetler NATO'ya 
kabul edilmiyecek 

Sovyet teklifi, Batı emniyetini yıkacak 
bir manevra addedil iyor 

ltJik oya.11, i\11lTO' ya giı•111ek 
flllSllSHHdff ısroı· e diyor 

Ano«L•tcd l'rr•t ı 
Washıngıon, 1 - Bırle~ık \ 

m<'rika oun sece O\")Ctlerı ı 

~ r.likbaş 'e delegcln 
_,., ~.-tcmı kuruln1a~ı hakkıı da l 

tır A uupa muştcrck cmnı) et 1 

Migros'un mukavelesi 
hazırlanıyor 

tcklıfını rcddeunı tıı. Bırles.: 

Amerıka t:u ıck1ıfı bau mılleık
r.r.ın cmıııyetını )'tKma a mat:.ıf 
o.r man 'ra olarak tclakkı c: 
.ıı::kıedır. Dı,ı·len bakanlı ı , ,; 
rı..su !:!aıetceılcrc c,kuduğu ıe• • 
lıgle ıcklıfın resr.len reddcdıl .ı. 
tıııı bı ctırmıştır. 'l eb ı~de ez 
c •ınıle şo) le denmcktcdır: ıSO\ • 

l.und;ık\'l 'r. nifak~ı gizıi 
talı malanndan r.n \'Ok zaı ar 
goren nıl'mleketlerılen birı H"ın 
dl 1 • • • 

i ·~k~arıı bir ~ahiyel aımamı~ Du" n Z iraat Bankasında ya palan üçüncü toplanhda c:i rket 
bılak :. daha ıhlılallı bır netıce 1 ı :l 

ctkr Bırlığınııı tcklıfı. ::;Q\ ~c 
lerın esaret altınrla bulundurdıı.; 
Ia:-ı mıllctler uzcrındekı peııç0 

lı>rını dcum'ı olıııc1k tutın.ıları 
ı< .. rşısınd-ı, hiç bır mmat ıc kın 
eımemekıedır. Bu, baıının cmnı 1 
· .~unı yıkmak ıçııı ou\ ard ... n ıçe 
n gırmege matuf bır mane\la ı 

• ı; andır. 11 ınt lıderlt:ri, ıııun 
hır nıalinin ihmallerini tamir 
•lınek, sefaletle ı;-arpı mak, ) uz
ler~e ınil)on in ana leni biı· 
ıımıt ı~ıgı HrnıcJ,; zoı undadır. 
~~r. llıı mak atla c:idden rur'el-

hasıl olmuştu:. Feragat e~_en nizamnamesinin ana hat lan da tesbit edildi 
adayların .) erıne genel mert.ez 
tarafından daha kuvı; etlı ve 

ı, e siı, nıunuaın tecrubelcre 
'' haıckctıere atılırlarken, her 
adımda ruı i \C kahbc du ma· 
nın ağlan 'e tuıaklarıyle kar
ııııa n orlar. 

n. r. i tan bul ada) )arından 
Alek andr Haçopulos 

eç m kabiliyeti razıa oıan kım 1 Ticaret Bakaııı 
seler ara~tınlırkcn. ) oklama
larda daha az oy almak surcti
lc ) edek aday me' kıınde ka
lanların bir müracaat e, ortaya 

« 1 sıaııbırl lıalhı 

va~iyetteıı yakında k11ı·ıulacak » 

sıkı sık 
.> 

d e di 
d ı. i 

Berlın konferan~ında t\loloto\ 
<Dcumı "'a: 3 u ti da ı 

(Deumı Sı: 7 Sü: 1 d•ı 

t Garp e.mper\allz.minin kalın-
ıları A ) ada dC\'llm ettigi , e 
hilh~ a e kiden Hint ahilleri
ne )apı 1P kalan \e kaçakçılık 
lU\a.\I halini alan birkaç ku<·uk 
~ran ıı mu temleke i Hindi • 

Italyan yıldızları 
dün geldiler 

:Mıgı·o,, nun kuruması mev. mi tır. Komıte kısa bır zaman\ 
z.uunda uçuncü toplantı dtin sa· içınde muka\e'enameyı haı.ır ı
at 11 de, Zıraat Bankasının Ka- yacak \e anonım ortaklığın ku
rakoy şube inde; Tıcaıet Baka- ru ma ı ltın ıcap eden kanunı 
nı rethı Çe ıkba 'e müessıs e· formalı le er ıkma o unduktıın 
rın ı tırakı) c )apılmı~; netice onra, l\lı"ıo , fa lı)et hazırlıkla 
:tıbal'I) e tam biı mutabakata .ına ba lı)acaktır. 
\arılm1ştır. Dunku ıııuzakerc enn sonun-

anı canından bıktıı dıgı miıd
detçe, Hindi lan iı;in mukadıle· 
ratını ap.ıçık ga.,, alemine ba~
lamak giıçtur. •: ki e aı ete ait 
hatıralar da lııına l'ngeıdiı. 

Yvonne Sanson, annesinin doğum yeri olarak 
Eskişehir'i de ziyaret etmek istiyor 

Dunku müzakereler ncticc;:ıin-1 da gazetelere sonderılen bu • 
de, esas mukavc enamc~ i hazır- tende, Migros hakkında ~u ıı.:ı· 
lamak uzcrc bır komite :.eçıl· CDe\'lımı Sa: 7 Su: • de> 

n~na kal"ljılık. ilindi tanın ko-ı 
münızıne kııı 1 gaflet içinde bıı· 
lundugu 'r. 'atı lıı iti bir ) ol 
tuttugu fikri 'anlı tır. Gaı p 
«'nıper) alı1mine aıt me eleler ',. 
~~tıı·~ıaı llındi~tan için niha' et 

1 h• nıe ele idır \mf' .. nkauuı 
Rindi tanın uz.erinde bir hikl' 
~h~l aradığına da hiç bır Hını 
lı <:ıddı uı elle ınanmaz, rakat 
her ko I') e bınhır nıkapla 0 • 

ku'?ıın komunızm la allulıınu kar 
ıııaınak 'e ım;ılden 'I ıbet'e ka 
dar ınen dalgalara kil ı ı tedbir 
du unmek, Hint milleti için bir 
beka dhasıdır. 

B o)lr. iç 'r dı zoı luklar kar-

, 

Toııtaneı tacirler 
lıala eııdisede 

"' 

Hükumetin rücu karan iyi karşılanmakla bera
ber toptanctf ar, aym mevzuda hükümetten ı 

teminat bekliyorlar 

Türk - Yunan -
Yugoslav askeri 
Görüsmeleri 

1 K~ Mdlcı k .ııname n·n 
'u urluk ten k d ı ılm ı pı:ya. 
ada mu pet bır ıntıba ) arat· 

\nııdolu \ lan"1 
Ankara. ı - :\h lı a\iunm:ı 

Bakanlığı Ba~ın buıosundan telı 
ığ cdılmıstır 

Yugos a' \ unan 'e Turk Ge· 
nel Kurmav de e~c erı Ankara· 
da 24 maı ttan 1 nı an 1954 e 
kadar top anmı~ ar 'e uç mem

mı tıı. 

Yalnıı karaı namenın 
de~ısıkl klcr > apı at'ağı kay 
dıyle ) lııiirlukten kalclırılnıası 
toptancı lucrarlaı ı tereddude 
sevkctmektedır 
Tüccarların kıınaalıne gore 

< De\amı ~a: i :sıi: 4 tle> 

§1 ında Hindistanda muca
delele~ de\ anı ederkrn, Hint 
:ınilletıne kaı ı amiml " ciddı 
hıı: ~ostııı~ be ley en 1 uı k ııul
letının Hındi tan için zaıarlı 
olabılecck 'e Hint milletinin 
huzurunu tehdit edecek bir 
adım atacagı ta a\\ur bile ka. 
buı etmez. Tuı ki)'e ile Pakistan 
arası~da hazırlanan beıaberlik, 
Hindı lan için anrak ku\\etli 
ulh 'e do lluk teminatı mana· 
ını taşır. 

şehrimizi' gele-n ibl)an film '11dıılan. 'kara)a çıkmadan 

ekçt n a kcn ışb r ığıne ait Be. 
nr:l\'ta mutabakata \:trılan nıe\
zular Llzcrındr tdrnual ı göruş· 
meler \apmı laıdır. 

!Oruını Sa: ; :;ü: 6 da) 
-0-Hinl ktlası bir tek C\dir. Bu 

r~da kurulan 'e içlerinde biri
n.ı~ t?~raklaı ını iliğel'inin ara· 
:ı:ısı l~ı}e a~ ıı·an iki devlet. 
tam bır ulh 'e i birliği halin. 
de ~~ amazıarsa, iktı adi saha
d~ hırbirlerini tamamlamazsa, 
ll>ısi birden çok 1.arar &ôrur. Bu 
mr.mlekelll'rden birinin iç sha· 

.nnce am un upuruıııın güHrle inde .. 

~t~nde tutulan ifrat ~olu, dile-
1 ının iç hn:ı:unı için bir tehdit 
"!ahbetlııi alır. Türkhe ile p8 • 

kı tan ıra ında hazıı lanan J,;op· 
tu; iki kom u ara ında ahenk 
'aratacak 'e geçlmsiz.likleri gi-

derecek bir u ıta hizmetini gô. 
~e.ce-ktir. Bunu, uçu1Ju bir 'rürk -

ınt - Pakistan anıasmasının 
ilk adımı di)e telakki etmek 
hata oıma1.. 

Sel felaketine 
Uğrayan Irak' a 
Yardım edeceğiz 

l Orı. Haberler AJaıısı 
Ba dat l - lrak Ba bakanı 

Dr Fadı Ccmalı butun Turkı· 
)c Ba bakanı Adnan :Menderes
ten aldıgı b r ) nıda, Bagdat'ta 
vukubulan el ileti y\11.unden, 
Irak ın ~ordütü maddi ı;e ma· 
ne\ l zarardan dolayı hilkfıınetın 
ı;e Türk mı! etının tee fiı•leri
nın bıldinldığını açıklamııtır. 
Bu ) azıda Turkıyenın. rl ileti 
do a~ısı)le Irak'a her türlu 'ar· 

<Deumı Sa: ., Sü: 6 da> 
-o--

Benderlioğlu . 
lsnatlan 
Reddediy!'r 

~ugıın llindi~tanı ,., Paki ta· 
nı ıdare edr.n lideı ll'ı', dun kon
gre parlisi i~inıle C.andi ile be
ra~r &) ni ga) e ile kardeşı:e 
tılı~ı kimselerdir. İlk kunı
luı dakika ında kopan bih'iik 
l"angınları durdurmakta bera· 
be.rte b_u) uk bir anlavıs göster
mı lerdır. Ke mir gibi bir ibti-1 
lUın seneıen c urme i iki ta. 
raf için de ) akı ık aım'az. Be" -
le mesel!'ler dun b b 1 BaZ1 gaz.eteler. Ankiıradan 
an birblrln°i tanı'aera er ça ı- D P. nın mıllel\ekılı adayı se-

' J n 'e se\e11 ı d b 
liderlerin i ba ında bulundugu çılen Ankara cskı be c ıye a~ 
Kirada kokiindcn amiml bir hal kan~ \tıf Bender! oğlunun Ço
çaresine bağlanmalıdır. Yoksa rum da ) aptığı b r k~nuşmada 
bu 1iderl~r. lannki n~ illere ~k «C~ P .. ll ezerek çıtnemelı.• 
fena mira tar bırakmış olurlar dedığ nı yazmıslardı. 
,., mu terek bir "' demek olan Dun taı.elemızc \nkara. dan 
Hint kıtasınrla arın humr ,e te.e!on c~cn ~t~ ~~dcrlıo lu 
trrakki hiikiım suı-cteğlnr. emin (De\amı ~a. 1 :su. 3 de> 

::~.~~'.· • ., '"" ,,.ı.,,., .,_I Bakan; Kurulu 
H indi tan, 'I urki) enin O) nadı-1 p 

gı temir. \e mutlak ulh TO" ancar fiyahm 
lıınun m~nasını bugun anlama. 
nıı ı.a, 'arın mutlaka anla' acak· J b"f ff" 
tıı. l' ıkistanla olan birle nıemi- es 1 e 1 
:tin; din eı.a ı uzrıinr bir gıııp· nu~ud ıubabırımızdrn 

1 

10 nısan ak~amı Do mabahte 
ara}ında \erı ecek o an • Ba ın T" k" p k" t 

ı Baloıı unda tia:tt"ll'cıler cemi)e. ur ıye • a IS an 
1 tın111 du·ctlbi o arak bulunacak 

ııa!)an sinema )ıldızlarından Pakh bugün 
"I 'on ne San~on, Lıa di Lco, Ele- • 

1 onoro nufto \e irl'nllP. G!'nna imzalanıyor 
1 dun Sam:. un \ apuru ıle ~ehrı· 
mıze gc mi-lerdır. AnJ.ua AJanu 

Sanatkar:ar genudc, kar ı ,. J.ondra ı - lmzalanması mu-
ma koınıte~i uye en n basın kaııcr o an Türk - Pakıstan 
mensupları tarafından ku,ılan-ı paktı, bazı formalıtel~ı-ın ikmal 
mı~. rıhtımda toplanan yüı.ler· cdılmeme ınden bugun ımzala· 

• ıoeuını Sı: i Sü: 7 de> <Denmı sa: 3 Sü: 8 de> 

KO~f'ER \;\IS - Dun aat 
da .. ı·ran ıı Edebiyatın uıenulu 
bir konferan ' eren G. Duhamel 
öğle ) eme,ini lalclıelerle birlik-

tr. \t.mi ıir. 

-----------------------
RAMi'DEKi GöÇMEN EVLERi HAKKIN DA 

Kozanoglu'nun iddialıJrı 
Göçmen e\ ll'ri \ e tabliıe ınalıeme işinde hana Hrilen \az~e) ! tam~i) le ) l'l'!ne '•tirdim 
_ Bunun aksini bana btnüı hiçbir fen nya hukuk adamı ıddıa dahı edl"ml'dı - Hukuki 
bakımdan daucıs ı ben olmak iı1l"re rn l ukı>ek adalet mercileri huzurunda hak kazandtm -
E\ leı-in aHı bir ihale mevzuu olan noksanını. arazisinin ı~labı i~i ikmal edilmf'di i !', be
nim ,.e\ a · ıııbliıe i lemin bunda U('U ne? - Baca dibi, çinloo olukları, tahta dö.emeı.i gi
bi bir ·,\'t Jiizumhı korururu tedbirleri bltmemi5, il'indt"!1 m!'nba ul~ı:ı k:t)na~an_ \t _dağ· 
dan kopan tllf'r &e~en bir bodrum ka~ında ?turulanıı)arag:n ı herkes_ bılır --: ~tablııe ı tem 
bizden onra baı.landıgı halde bugıın \merıka '' .\\nıpa ela herke ın şerefını pa~la ama. 

dıkları modeı n bir ı.istem o!Jnu tur. 

laşmanın temelini atma ı \e Anka a 1 Bakanlar Kurulu 
hur dun) anın l\lo kon'~a kaı ı 1954 )ı ı eker kampaması ıçın 
:lan blrliğtnı bozmak istidadını p ncar fıatlarını te.sbıt etmıstır 
1i•ına ı gibi bir diı ünce tama- Resmi Gazetede nesredilen ka

tttıvıe vrrs.iıdir. Runun m~te- r mamc e gore fıaUar 4 SO 
Tl'k ~mnh .. t gnrııinden lıa ka 4. ı5 ,e 'i kuru olarak ı An edıl 

U>eı;anu Sa: ı Su: ' d•) (l>eYUU Sa: 1 Sıı; !... de) 

(.\ . 35) numaralı evin iınune sahihi tuitıdan iki oda Hlve etmiftir. Stabliıe duvarlar duruyor. 
Tu:tıa dunrlaı bır mesimde ı;n alari)le birlikte erimbtir. (Reslnı ~ptullııh ZITa Koranoi;lu) 

11 
• (}azısı ~ inci ~(adaı 

1.E\ L.\ GE:\~ ER no~oc -
İlal) a'daki lıaşanlı tcmsillcı in
den :ıonnı dun ) urda donen de· 

gerli opera anatkfırımıı 
Le) la Genrcr 

<Yazısı 3 iıncu sa\iadı) 

Tekııik 

Maı•esal A. inin 
..;, 

azledildi 
Mareşal, Fransız kanun/an hi/ôltna Avrupa 

Savunma Birliği projesini şiddetli bir 
lisanla tenkid etmişti 

Anadolu AJa nı;ı 
Paı ı 1 - Marc al Alphon " 

Juın uhdesınd!' bulunan Yuk
ek Haı b Kon l") Ba kan Mua· 

'ın ıg 'aııfcııı ılc hukumelın 
daım mu•aHr ıı;: 'aııfc:oınden 
de affedilmıstı:. Mareşal Juın. 
ın bu kı \:az.ile ındl'n affına 

b p olarak a e ı dı ınl nt • 
a et .zlı ı ~osterılmektedı . ~la 1 
re al Juın ın uııfe crınden affı 
hakkındakı karar ar dun ~ece 
top anan Fransız Bakanlar Ku· 
ı ulu tarafından alınmıştır. 

St"bep 
Paı ıs 1 <.Nafen) - Bu"unc 

kadar Fransa Sılfıhlı Kuv~cllc
ıı Yuksek Konseyi Başkan Mua. 
vınlığındc ve hukumetın Sa\ un-

<Deumı Sa: 7 Su: 7 de> 

KöprülQ, Kıbns' a 
Dair görüşünü 
Açıkladı 

Huı•ısl ~luhablrlınlzdcıı 

\nli.a a 1 - Bı mıl.el\Ckı • 
n n Kıb ı me\Zuundakı ) aı.ı ı 
o t. un. \C d ce\ ap'a Profe· 
or r uat Kopı ulu o) le demeli;.· 
tedı . 

Dost 'e mutte!ık \ unanıstan' 
ın de\ lct adam arı~ e ) apılan 
gorü melerde Kıbns iızerınde 
hcrhaoı:ı bır mu ha' ere 'e mü. 

<De\amı ısa: 7 Su: S de> 

Okulundaıı 825 
grev halinde •• v • 

ogreııeı 
Talebeler, Sanat Enstitüsü mezunlanyle lisenin onuncu sı-' 
ndından aynlmış olanlara 3,5 yıllık tahsilden sonra mühen-

dis unvanı tanınmasını protesto ediyorlar 

«Dumlupınar» 

Sehitleri 
Amlacak 

-, 1'eknik Ünıversıteye bağlı o
larak açılacak Teknik Okula, 
San'at Enstitilsu mczunlaı ı ıle 

11 ~c 10 uncu sınıftan a:ıırılmış 

4 :'\'ısan 1953 ı:ünu :"fırA bur. 
nu onünde muessif bıı· kaza ne
uc;,.i batan Dumlupınar denlz
;.ltı ı;:emisı ve onun azız şehit· 
!erini anmak maksadiylc 4 Ni
,;an 1954 iilntl Denızaltı Filo u 
Kl)mutan.ığınca Goicuk'lc bıı· 
ıh ifal terup cdılmıştır. Mera
sıme saat 10 da Erkin ı:cmısın-

<Uevamı Sa: ı Sil: Ş de) 
-0-

Suriye' de Çiçekli 
Taraftarları 
Gösteri yaph lar 

'I urıı Haherltr A1aıısı 
:,;>anı 1 - Surt)e basınının bu 

gun verdıği bır habere gorc Çı
çek ı nın doğduğu Hama hrin 
de sı!Ahh çarpışmalar cere)an 
etmektedir. Gazeteler, Çiçekli 
taraflarlnrble hükumet 'kuv. 
\etleri arasındaki çarpışmaların 
iki :::undcnberı de\aln etmekte 
olduğunu da bıldirnı<Jktedırkr. 
Bu ı;:ırpışmalarda hır tok kışı-

<Devamı Sıı: ., S• ı : l de) 
-o-

Kahire' de talebeler 
Gösteriler yaptı 

Anadolu !ansı 

Kalure, ı - Askeri birlıkl21· 
bugun ıktıdardak İhtılaJ Koıı. 
seyının Sl\11 htlkümetın ıdarc\ ı 
clıne alması ı~ını ı:erı bırakan 
kararını protesto maksadi~ .e l 
numa~ ı•lerde bulunan 3000 U- J 

WHaau ~: 7 SU: 7 de) 

ahı arın alınması ve tahsil 
surcsı 3,;5 yıl oldu •u halde me
zunlarına muhendıs Unvanı \e· 
rıleccğı haberi tlzerıne Yıldız 
Teknik Okuluna mensup 825 ög 
rencı dun derslere gırmeme) i 
kararlaştırmı, tır. 

Bu arada ~uz kadar öğrene 
dun matbaamııa gelerek Tck
nık Ünı\er:ıite mensuplarının 
daima Teknık Oku'un SC\ ıyesı
ni dusurme) e çalışugını 'c ha 
rekctlerlnı baltaladığını, bunun 

-- Hadi ordan aday!. 
- Sen.un aJ~ !- , 

da en son misalınin ~eni açıla
rak okula \ erılcn ~ekil olduğu
nu belirterek şunları so:; lem S· 
terdir; 
•- Bu hususta "eniş etudler 

yaptığına şahıt olduğumuı Mil 
lı Eğıtını Bakanının dahi fıkri 
alınmadan açılmasına karar \e 

rilen 'e ıdaresi de Teknik Unı 
'crsıte enatosuna bırakılan 
Teknik Okuluna ta ebe ka)dına 
bşlanmıs ve burada okumağa 
talip olan kimselerın ~ a Sanal 
Enst tusu mezunu \C)'a 1 se 3 
üncu sınıfa geçmı~ bulunması 
kararla tınlmı,. 

ı Ue\'ıım• ı-a: 7 Sü: ~ de) 

~l 
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Yereme karşı bulunan 1 

yeni ilaçlar nelerdirl 
Artistler fiyat royu kaoaflp Dört yaralama 

Ha~is~~i oldu turneye çıkmak ı"sfı"yorlar 1·eşJJköy .[\Je~eoroıoJi İstas-
. yonunun tahminlerin• görr FJl:h. Sofular. A:i Emiri •n· 
l:ıtanbul Va:. ve Be:ediye Reis veki'.i profesör Gökay tara- ı bugün şehrimil ,.e el\ar1n- kak 5 numarada oturan Kadri 1 

~.ınd.an Şehir Ti~·at.ro:;unu idare~·e memur edilen artist:er heyeti da ba,·a, sabahlt.)in mt\zii re Benti~u. karako'a müracaat-

Batı demokra&ileri idar«i-
leri ~ov)·eLler Birlij,'in. 

den, ba~ka ber türlü leklüi 
bekliyebilirıerdi, fakat Sov
) etler Birliğinin ~ ,\ TO'ya 
ahnınası leklif edileceğini 
ak1Jlarıııd;1n dahi geçirmez
lerd i. llür 'e demokrat dün
yanı n sabır ,.e tahan1mlllü 
ile adeta O)na~·an So,yetıer 
Birllği nihayet bunu da yap
tı ... Ve tabl1 bu teklif redde. 
dlldl. 

tJ ır kaç ıün 
önce ga. 

zeteıerde ıan 
1as7oneı bır 
ba,·adi! vardı: 
Rio de Ja.ıe· 

\:'AZ.\~: 1 
1 Dr. KEMAL SAR.4.ÇOGLll 1 

öteki bozuyor. 
Bunlar ara
sındaki anlaş. 

maz1ık da 
mikrop-
1arın ekmegi· 

ı.k ıcraat olarak tıyatrovu mayıs ayında kapatmak teşebbü 5Une shli ,.e a«;-ık , ~onraları kı.... [ ıa, akıl hastası olan koca!>I Te\'-
ge('mi~tir. Bi'.indij;i gibi L.tanbu' Şehir Tiyatroları f'\Vtlce nisan nıen bulutıu geçecektir. Rüı fik Bengisu'nun. bac:ına ~ert bir 

ı;:irlar kuıel do'1! )Önlerin- / ci<>im'e vurarak yara:adı~ını id· 
sonuna kadar mev.:iimi devam ettirirken bilihare Şehir :\feclio;ı- den hafif \e orta kU\'1·cUe dia etmi~tir. Yara ı ı Cerrah!)2<;l İ 
nin kararı)·Je bu faaliyeti 31 mayısa kadar uı.atı'.mıştı. 1952 den· c"•tcek; haya sıcaklığında hactanesine ya~ırı:mıı;. ka<":tn sa :\' as ı l redclediln1esin. li.i 

iro'dan ee:en bir :ıjanı hi"ibe
rıne &öre. orada bir hekim ye
ııi bir vere-m ıl<icı bulmuı. bu
nunla veremi iıç haftada: te
davi ediyormuş! . .. Bereket ver 
Jin. telgraf biraz mufa~aıca 
)Bu hekimin marifetinin neden 
ibaret olduğu de~! hekim'e
Jin. hatta hekim olmıyan!arın 
dahi gözünün önünde hemen 
ınrıtıvtriyor: Bu zat sene~er· 
denberl ku'.!anılmakta oıan 
Stropt-Omycin i:e ıki seneden
:t>eri her tarafta kullanılan 
ve :ebinde "e a:eyhinde • daha 
(Ok lehinde - bir çok şer söy
lenen iso • Xyıııde adındaki 
Llcı karıştınp hastalara ıırın
ıa ediyormu,. An'.aJılıyor ki 
~·a bunu dün) aya yayan ajans 
muhabiri acemidir, yahut da 
bu Brez.i:yaiı doktorun dünya
daki tıbbi )ayınlardan haberi 
roktur. Çünkü bunda hiç bir 
i•ni:ik yoktur ve bntUn dün
yada olduğu gibi Türkiyede de 
bu ikı il!cın ve hatıl daha baş 
ka1arının bir:ikte ku::anılma-
11 uzun zamandanberı devam 
etmektedir. 

Ajans haberi. bu iki il!cın 
b irbirine kanştırı:masından 
çıkan i!3.cın bir a:npul jçinde 
şırınga edi!diğini &Oylüyor. 
Bu da yeni değildir. Esasen 
ayrı ayrı ikl ampu'.ün karıştı· 
rılıp şırınga edi!mesi11e tek 
ampu~ haline ,getirilmesi ara
sında da hie bir fark yoktur. 
Hele veremi üç haftada iyi et
tiği şeklindeki havadi; !Şayet 
hekim o!mıyan:ar tarafından 
şekil değiştirmiş bir bi'giye 
dayanmıyorsa) pek saçma bir 
§eYdir. Zira böy'e §•Y yoktur, 

Bakınız. işin esası nedir:' 
A vnıpa penisilini keşfedince, 

aynı yo dan yürü} t.ip küf-

-------- ( 5J 

:}şığın ./liKd!JtSİ 

HAVAGAZI LAMBALAR! 

ov.ıtıa ttlimühınılt \Pni lıir 
mt-rbale tql..il ~tti .. l'•L•r bu 
UD\'lnt ••~111•1 da ılıı adi ol· 
mıktan uul \C ttblılıi.tlı j,Ji 

llugUn, elektrik 
ıfıOı, dlOer lenvl
ret v•ııtelannın tamamen ye· 
rtnl almıt bulunuyor . Elak· 
trıkten behHdlldlOI zomın 
ilk eklı gelen 

GENERAL ELECTRIC 

•mpuJU 

ten. mantarlardan ilAç bulma 
gayretı Amerika'da a'.e\'.endi. 
Ve kısa zamanda bir çok şeyler 
keşfedildi. Bunların a!"asında, 
Vaksmann tarafından keşfecli
:en Stroptomycin başta ge:ir. 
Bu i13<'ın bir çok mikroplara 
ve he:e \·erem mikrobuna kar
şı kuvvet:i bir si:ah olduğu an
laşıldı. Fakat çok geçmeden 
bir ey daha an · aşı'dı: ).likrop
lar. kendi düşmanlarına karşı 
savunma tedbirleri aiıyor~ar. 
\'e bir müddet sonra ilılçlara 
kafa tutabilecek bir mukave
met kazanıyorlar. Bu can sıkı
cı hidıse kar$ısında i'.im adaın 
l arı ellerini, ko::ır1nı kavuştu. 
rup: 

- Eh ne yapalım mağlup o: 
duk. 

Diye tes'.im olacak deği'.:er 
ya ... Bir taraftan Vaksmann 
buna çare o:arak Stroptomy
cin'in kardesi olan ~eomycin'i 
keşfederken öte yandan Avru
pada da adına kısaca P.AS. 
dediğim.iz Para • amino • sa'.i
cy' ic acid'i keşfetti. Bir müd· 
det sonra bunun da :ehinde, 
aleyhinde çok şey söylendi. 
Hatta bir ara:ık işe yaramaz 
diye atı:masından bi!e korku
lan bu i'.lç, ne atı:dı, ne de sa. 
tıldı. O da kul:anılmaya devam 
eru'di. Cok geçmeden mikrop
ların ona da kafa tutmaya baş 
ladığı g<irüldil. • 

ne yağ sürüyor i)eri de bu ~eki:de devam ediyordu. Sehir :\feclisinin bu kararı yükselme olac:ali.tlr. nı~·n aranmasına baş 1 anmı~tır. bu istek tilkinin kümese ka· 
Bu anlaşmazlıklara Antaeo- o tarihte bi:hassa kıdem : i sanatki.rlar arasında mukavemet:e llünün <'n vüksek .hara- ı Bakır1<öy o~maniye St~ırtmaç bul edilmesini istemesin• 

nisme ve kaynaşmalara da Sy- kar~ılanmıştı. . .\ncak Bele-diyenin ısrarı karsısında temsi:ltre rf't derecesi · 8, en düşük sokak 10 nunıarada oturan .\Jı. pek bentilor: 
nerıisme adı '\'eri'iyor. j...,tc devam zarureti ha.:;ıJ olmuş. buna mukabil kıd~m1i artist'.er m~- 4 olarak ka)dedilntic.;tir. met İncek?.ra. ger.im~iz'.ilı: yüzün HAY\ \J\JN'l 
bir çok araştırma 1 ardan sonra ·ıs avı temsil'erinde roi almamak suretiy'e arzu ! arına k!smen -·---------..: den araJarırda rık~n münakaşa Ankara'dan \erilen bir 
birbiriy'e anlaşabi:en'.er ara. muYaffak o·mu5'ardı. Bu defa Le, Va~inin kendilerini hevet ha- sonunda. karısı İsmi~ü .. il kazma habere bakılırsa C.U.P. on 
sındak.i kombinez.on:ardan faı·- , . d k K •• •• k h b ı sapı i'e başırıdan a~ır surette u t::ı:ktaıı nıüteşekkil bir pro-

ın e abu ı etmesinden ct-.aret a·arak. mayıs faaıı,·etini aka- IJC:IJ a er er · h t dalanılmaya baflandı. İlk ön- ... \ara~amıştır. '\ara:ı as aneye paganda filosunu aylarca e,·. 
ce Stroptomycin fe p.A.S. bir mete uğratmak İ('İn tekrar harekete geemrslerdir Ha'bukı ti- ~~~~-~~-.............. kaldtrılmıs. sanık yakalanmıştır. \el konlratla bağlamış. 
eştiri!di. · StreptapafS ·ı adiyle fatro muhasebe kayıtlarının gösterdi~i üzere. 1953 me"~ımt so- * vı:ı1·e ı. ıe- Bf'icdhentn arrıımuı Be)·o~ l u Liva sokatındın zeç. Baı.ı kimseler, parti top. 

bir j.Sç yapı~dı. bir müddetten nunda Sehir Tiyatrolarının ~layıs avı !!eliri otuz bin Türk lira- f'sastarınt hazırıayacalı: olan m~ıhte- mekte o:an Ahmet Krder. e~ki· lantılarında oturmak için 
,ından fazladı B k b'I · b ı · ı· d ııt komi• on dı ı n •abah \Tlltı.ye t 'I': d•nberı' "ra·,arı a•ık bu'.unan Or. d 1 •ı• · · b' I'kt get· beri vereme. he:e me-nen.1·,t ·· r una mu a ı aynı a~·ın u aalıve ın en mü- .. ~ san ay ..... rın1 ır ı e ı-

llk toplantuıını ~·aparak çal~maıa- h T t f d b \(' 
tüberkü:oza kar~ı bundan fay- teve ll t masrafı birkac bin lira içindedir. )Iaaş~ar, ücret'e-r ,.e rına b~Jamıştır . an ekin ar: ın ;an ı~a · a [ ren Halk Partililerin gazete· 
dalanıyoruz. diler masraf~ar, tiyatro oynasın oynamasın i(emektrdir. Sıane- * Btlecttrentn Ü&k\.ldar·da Nuh- kası tından yara anmıstır. \ara lerde çıkan fotojraflarını 

... kuru1J1ında tt>mtrllk memurısn tı.:ın ı ıı İ:k Yardım haslar.esine ka :- hatırllyarak buna ih~iınal 
Sonra Streptomrcin i'c İSO - qp ~ehlr bütçesinden 600.000 Jira '··ardım oören bir müe~c:esenin bl bl ... r na )·aptırı ınuuunll karar vf'rH- dırı'ms sanık ka<"ml tır. \·erıni)orlar a.nıa para ilt' i-

nyaı..ide birlik~e ''erili~·or. ve otuz bin fira"ık bir !!e·ire ragmen bövle bir te"ebbüse gt('mesi· ır:~ı-t~u ~;~~rnı!e~~ı~s1t45)·a~;~d~r~~= Bera~ıt Çadırcılar caddesi 147 manın kimde bulunduğu bel-
bu da mikrop arın mu,;::ıvemet ni iıah mümkün detf'.dir. Kaldı ki. dün·yanın hi(' bir ntt'mleke- . nakatt.)a çıkarılM'akt.r numarz<ia kunduracı:ık rauan 1 li olmadıgına &:öre ben pek 
kazanmasını önlüyor. Denildi. t· d d t )laamafih cjmdi rrazete:ere ak ın e ev'e veya ~ehir tiyatroları bu kadar az. faali~·et göster- * Karıaı Asııre c~za fahkt>me~ Kadir \·etiş"le Ha!'1n Ate~. ara· de in::ı:nnıamazhk edem.iye. 

~ • mez·er Bı'lhas a A t· t · d · · 'ld b ı •inde ıurtııtu )'aptıtı ıcın hAklm ta- larında "lkan m;_inakac:a sonun· ı·un1 
seden, hakikatle ('Oktanberi . . s \TUoa ıva ro . arın a me\'sım. ev u e aşa· rafından d ı..~rı çıkarııan eahend~.. . . .., . . . . , . 
kul:anı:makta o'.an bu. kombi- yıp h;•1iran sonuna kadar devam ctınek üzere asgari on aydır. vazifeli polis memuruna da hakarr• ı' da bırbır:erını çekıç.e yara.amış Her ne)'se, C.H.P. nin r:tç· 

D
.. t ft 

3 
t b t ettiğinden hakkınd& takibata ba<;- '.ardır, men oylarını havadan fct .. 

ne i:iç tedavi::;i bi:e bazı defa ı~er ara an, . O marttan i i arcn emsiline başlanmış ıanmı'Atır • 
para etmiyor. Fakat.bu ekseri o~an Sokakta piyesi, gerek basında ve gerek halk arasında bii- * Yt"nl kunııan Tıra?1'tlller CP- Batı Trakya Türklerı şeh· ~:~;';,;~~i~i;.el'miş olma-
ya. her iki i'.3.cın ayrı ayrı kul yük ra~bet bulmu!t., tur ve ay' arca temsiline tahammül edecek mı,-etının ilk tanışma ça:;ı 3 Nıaan 1 · l 

1 b
. · 1954 Cıımartee.ı atı.nil 14 te semtra- rİmiz.de bir lokal açıyor P.\RTIL OL~l.:\SIN 

1 anı ıp da bun:arın her ırıne bir başarı kazanmıstır. İstanbu: Şehir Tıyatrosu artistlerinin bu rota ıaıonıarında ''Pıla!'aktır. GAlESi 
kar~ı mikrobun daha önceden le bb .... k d ' h . k d * 4 Nl.U.n 9.54 tarıhtndf' samKUn Şthrimizde bu'unan Batı ra. · ' d haz.ırl·ktı bulunduğu hal'erde şe usu. ken kı e ... ad~ arına yapıca :arı Ana o:u turnesine bir Umanı teı::neı atma torenınde bu- Trakya Türklerinin kurduğu ah~~ r:iru.~~:eı:d:on,~:uı:: 
o:uyor. Yoksa işin başından l· an ev,·eı çı ma # ic;:in ır. ıunmak uzere 2$ kı,ııtk Unıversttt- Batı Trakva Göçmtnleri Yar- & 

--------------- IU~r ırupu Cuma rtınU ltalk:ıı.rak · . ı;arptı: Aday yoklamasını 
tibaren kombine teda\'İ yapı- Mı'll"ı ku" lfu" r Karadtnlıı elt~pre11\yle hareket edf'-, dım Cemf)etit. Be ık taş \'ı\dıı. ka.)beden bir kısım D. P. ıi~ 
ırsa mikroplar pek Oy:e ko·ay Evlenme ce1tı .. rcıır. mahallesi, Serrncebe~· yokuşu ter te!iikilita cephe alnnşlar. 

kolay kafa tutamıyoriar. Boyun * )irs. Olana E. Jam!f'!l.On, 3 :-;ı- postane bıti$iğinde temin ettik· Heı·hangl bir sıı·ası· parti. 
•. 1 aan Cumartesi tunu e,aat 18.30 da 

e6ıyor ar. E 1 • f • • M 1 1 • d Roma Kuhlbllnde bır şan re&ita.ll eri loka:i bu pazar ::;aat 15 de ye mensup olmanın gayesi 

H
enüz memleketimizde bu- ser erı esısı uame e erın e """"'"· tören:e açacaktır. Bu milnase- mutlaka millcL\ekill olmak· 
'unmayan Dlpasıc diye bir -O- hetle genel başkan ~Iehmet sa, memirketimizdeki parti. 

i..\ç var. Bu da P.A.S. i'e i<O Kuruluyor Zaman asımı F 1 f" ti k . Baydar, cemiyetin gayesi ve Ba. liler 51)151 Ü)t>i Olan bir aza ıya a arpı! tı Trakı·a Tu'rklerı·nı·n ı··ı·nde bu· 
• nyazlde'in bır:eşme~inden ha " ParJimento kunnaktan başka 
sıl olma bir i:içtır. Burada dik I tstanbu 1 1..iniver~itesi Senato· f '!\fedeni kanunun 105 ,.e satarken yakalandı 11unrluk'arı durum hakkında et# çare kaJmaı.. 
kate şayan o:an her iki i.3.çtan su saat 15 de top: anarak t '.\Ii li j 106 ncı maddeleri ahk3mına tev Karagümrükte otomobil tamir ı rafı bir konuşma yapacaktır. ?\'üktedan do~twn E!löre[ 

S
ulfamide':erin kişi!i o'.an ayrı ayrı verilmeye nisbetle Kültür Eserleri Tesisi!) nin ta· !ikan akit:erin icrası için müra- ci : iı:i yapan ~ecati Sa,·aş. kara· Belediye Sahş kulübele· Şefik botanik ilimlerinin 

Domagk adındaki A'.man bu bir:eşmenin daha mües~lr sarısını müzakere etmiştir. caat tarihinden itibaren 6 ay kola müracaatla Fevzipa$a rad- . • b .. fenni adı eficus elastica • o-
a:imi, \·ereme de yine su'.famid o!uşu, bir de bu iki maddenin Bu tasarıya göre-. eski basma zarfında bütün muamelelerin te- desi 197 /2 numarada nalbur Ar- rının sayısı eş yuze lan ağacı, Afrika'dan getirip 
ıerle müessir o:maya ça~ışıyor- ağız yo:u ile ko:ayca a:ınabi:· ı.·e el yazma 1 eser'eri seri'.eri- kemmül etmesi •azımdır. Ha,bu. tin Arakel'in, kilo~u 70 kuruş- çıkarılacak Avrupa'da yeti$tirme1erini 
du. TB1 "eya Conteben diye mesidir. Hastalar aylarca süren nin tamamlanması için mali mü- ki ciftierin doğum ,·er·eri ıtiba- tan --a~ılması icap eden karpit! hoş bir larıda anlatır: 
bir ili.ç bu:du. Bunnn:a bilhas ignelerden bıkıp usandıklarını essese1er:e tema!>& ge('i'erek bir riylt muhte'.if il köy,erinde bu- 280 kuruştan sattı~ını iddia et- Be:t'diye taraCınd ın tecrübe Kubbeli bir bina kurmu$-
sa A'.man)'ada uğraşılıyordu. ve rahatsız. oldukları İ('in ağız. vakıf meydana gctiri'.ecek ,.e lunma:arı dolayısıy!e bu yerler mic:tır. Bir eürmümc";;hıı1 yapı;J. mahivetirıde inşl ettiri1en ,.e far. Bu ağacın, fidanını da 
Fayda'arı da görülmüyor de- dan hap teklinde 'erilen bu eser·erın tetkik edi:erek tamam de de tvlcnme keyCiyetinin r~· rak anık ~·akaıanmış~ır. 

1 

$ımrtı'ik Taksim tramvay dura- kubbenin altındaki toprak 

ğildi. Fa at daha i eal ir i'.aç • b t k • u yı a ar ayramı K'iibü '.·anında bu:ıınan satış i•ine Afrika iklimini ,_·adır. 
k d b • i'.Aç. iln .. • ka.dar mu.·es_sir ol.du ! !anmasına başlanacaktır. nı ve 15 ~n askıdJ ka'ması ue. B 1 B h b tı j·r, ıene Taksimde l~tanbu' 5ahaya dikmicıler. Binanın 

bu'mak için uğraşmaktan da Jr;una gore ır eraft. rı sayı.ır --0-- ne kanun hüküm!erindendir- Fa 

1 

' 
E'.ime geçen beş kutu i'.3cı an * Mili! Eıtttım :\lüdurtülü İlkoıJ- kat köy'trdE' ya tabıi en~e ;er parla!< surette kutlantJca'< ku·e:l'ri Ü('er ay !"ilddetle kira ;:atnııyacak Jıararet \·ermiş· 

vazgeçi:miş de~ildi. Aynı za· k b k' ·d k ı• d St retı ~ı ıf t~ı~rt d ın aylık toplan j . . ı·a vtrilecrktir. !,..kiden başka ler. Bir de bakmıs_ l"r kı' fi. 
manda Amerl.kadakı' cubesinde ca eş ışı e- u an ım. rop m . l e , . ı \.'e\·a muhtar:arın bu i1;in ehE'm 5tanbu tın 501 ın"ı f•tıh ''ılı ' " " . . . l ·d 1. tılarınl yapara.c: l i.:i:J - 10" der.i : . . . · . ' · J her türliJ madrl,.nin J.ı:ıhlahile"''" dan, - adı üstünde - !istik 
ve isvic;:redeki merkezinde tom)cın \e)a ~ 0 - n)azı e ı ··ııı Okul - Aıı .. Bırıtkl~rı raath·eı- mıye-tını kavravamama'arı \'U- haftaı;ı nıuna ebetıv e 22 nıavıı;· -

'd b_·i o: .. m·•. an '·.a.ka_l.arda stiratli ı',.rıvıe 1953 _ ı954 drr• ,-ııı c;aıı.~ma ıünden askıdan·. ı'ndı· 1• 1·ıen 1·ı~n- t h 1 ·.. ~i bu sat1~ ku.ilbe'erinin ade-<li- g ibi uza,·ıµ bo)lanı\·ermiş. 
Raehe fabrikası iso - nyaı.ı e v .. a a avın 2 a\.· "UrE"eek 01an hır duze.me gordum. Çok ağır r ırlarını tf'tkık ptmı-'ıerdtr. ·ar müracaat •d•len .,. endı'rme · · · nin zamanla be~ vüze kadar çı.. Heınen kubbe~ i ~ıkarak ıı.ekiz 
ilicını kesfetti. Bununla a'ı- 1 Ra,·ar bcııvramı hazırlıklarına ' • b' k' .. t h·,. b' ha r ~ · . . . .. karı:ması ihtima'i vardır. on metre '· likseltmh;ler. Fa~ 
nan netice~er daha bü)Uk ıan ır va. a mus, ~:;.na .. ı,. ~~ . 1 memurluğuna iade ediıme<litin. hız. ''t"rılmıır.tır. nun bu maksat-

tada tahammu silı.luk ıot•me- d l · F h 1 k h · ka~ bir sene sonra bizim lis-sasyon yaptL ~eşelerindcn en muame c tamam.anmamak- la \ 0 11.iyette bır tnn·.antı v3rıı•- ransız: avacı ı evetı 
dim. Ya•nız bu hasta llkı ÇI· i~~~~ ~q tadır. Bu yüzrltn de birçok de - tik ' ·•ni kubbeıe de ,·eti~miş. dall5 eden verem'ı:erin resim· mıştır. Bu seneki Bahar b•n ra· t~tanbula ıe:tn 29 kıı;;iHk \·eı ha~ıı kubb•ıı· , . ... elttik•• 

1 
· · k d s t ka~1yordu. fa'ar akit i('in tayin edi'en mürl. d G "h k ' · ~ ' erı mı çı ·ma ı. ana oryum-

1 
. d k' k mı e~na ın a. u ane par ın- Fran.tıı. sh·ı' havacı'ık heyeti. "• a•a• u••dık•a ı·ı·ne kub. 

.ar verem as ane erının ış51z PAS a z.en~ın ır nrogram a IK rtün '\·eşi'köv ha,·a meı·danı ve be,·ı· ı·u·kseltmı'ş!er. • h 1 . . . · · şın as:ı şu u. r ı vereme _ar 

1 
det geçmiş o:makladır ki neti.· d · b' t lh'' • ' ~ ' 

k k k ğ d ~ı Stroptomycın, · · . ve ıso rede eski muame·e·erin inta'i d' k h ·r · h ·a:ara apanaca ın an mı . e ı'ece .. mu te'ı tPmsı1 eve-t- te~is"erini gezmis erdir. Fran.;.•ı Bı'zı'm aday, aday aday· ı, 

b hs d d. v 1 . k - n>·aıid gibi çok müe.ssır \'e ile işe yeniden başlanıak icap · ı · ki k a e ı me ı. ' 1asıı ne a- f k k b k . • V , erı. ,·arye e ton ıı'u ;ırı. or. tı;· havacı:arını kar ı~amak üz":-·~ İs [ ı·edek adaı· . ><dek ada,· y·e-
'dd! a ·at ıe aşına a ır:arsa ma. an ın etmektedir. b kadar gayri cı §<'Yzdv:rsa r.a 'üp olabilen i:Acları kombine tralar Yf" ir sirk bulundurula- tanbu'a a:elen Devle-t Hava~·ona. deği bakımından ı:tösterdiği. 

pt'dı. O zaman'.ar ya ı&ım ıı· kullanmak :,ayesindc şimdi mü kurtuluşu Bu gibi halleri nazarı ıtiba- caktır .. \yrıca kahve'.er. sark ıo. rı umum müdürü Rız.a Çer~eı ~ miı ıeıLme de, E~ref Şe~ 
bi, bu, ne baş ü~hıne çıkarıla- ra a ınarak memur arı. kanu- kantaları ,.e satış paviyonları he"et baskanı ".\tachenaud gör- fı'k'ı'n . rı•us elastl•a • 51 1·ıe 

1 cadeie gücümüz. artmış bulunu 36 ı ı b .. 2 · t · t ' ' cak, ne de )üzumsuı sarı ıp yor. yı c,·,·e ugun, nısan nun ayın ettiği müddette ~ ;inın bu·unduru:acaktır- dllğü veni'iklerden. modern ha- kubbeli binasının hikiyesl. 
cop tenekesine atılacak bir şey ------------ 1918 de \ 'an dti~man is- gönderi:me tarihindtn mi, yok- ,.a meydanında )·E'nl tesislE"rdl•n ne benıi)·or. 
deği!di Yerine göre çok işe ya 1 tilasından kurtulmuştu. Ta· sa 15 ~ün askıda ka!rlıktan <on. Ö L Ü M ıitaviııe bahset mis ,.. kurul- Sadun G. SAVCI 
rıyan fakat .ııarika i'.l('o keli· lstanbul Paket Gümrüğü rihte bircok iyi '\'e tatlı hi- raki tarihten mi. yoksa ranın makta o~an ate'.~·e!erin Avruna- ı 
mesinin süii.stimal edi'diğ.i bir. kitaplardan da gümrük tlralar ge('iren Van, Birinei lade~iy'e \'Ürudundan itibaren S•tıre ?.1ertr. Haşım :.ıardın Te daki a,·ar'arından daha j\·j hi- o~ KEJJ,tE'\'LE 
madde ıdi. Çok geçmeden mik Cihan Harbinde ısehrin için. mi zaman a~ımının jş'eme) e bas J Raur :--.f-.'!"'J 1 ıı'ırı vafıd,.lf'rl c.tkilde 0 duğunu beyan ~tmiş. :\1Rnisa'da bCbreler çi.çdk 

rop'. arın buna da kafa tuttuğu ı almak istiyor de ve dışında devam eden 'ıvara~ı hususunda '3ki tertd-ı Hanım!le~~l H~a~=.~Era~!:t~~e ka- tir açmış ... 
anlaJı'.dı. kanlı sava!jlardan sonra 20 ~udunu l?'a'e .için ke~ fı,:et. Be- vıı&mu,tur cenal'r!!I 3 ~ıııan 19~4 HeYet ba kanı n1em1eketlmi7.- I Sebzeler dt mi stçim pro. 

Her yeni j'.aca karşı mikrop- Paket ı:ümrüğü yo!iy'e yurda mayıs 1915 de istiliya ul· 

1 

edı)e Hukuk Işleri mudurıueun cıımarteal gUnu otıe namazını mu-, de gorduj'li mı~arırnen·erh1Hl'n pag:andasına basladı? ... 
:arın muka\'emet kaı.anma arı ithal edi'cn kitap'. ara bazan :yan ramışh. Eşsiz tabiat güz.el- den sorulmuştur Oradan a'ınan' '"akıp Kızııtoprak Zuht'Jpaşa Ca- d · . t kk · ı · · b ld -- TATI.ISFRT 

d •ı. · , mllnden kaldırılacaktır ~ıtvlı\ rah- Oıa)!ı eşe ur erını ı ırııı p 1 ============== 
nihayet yeni yeni çareler ara- Jış tarife tatbik edilerek güm· liklerini, zengin tarih hazi- ,·azı a • ~ ., ururu zamanın eY en-ı ..,ıet. tvıeaın. f vU.tLarı tir 
ıtı.ak .üzumunu ortaya ('\kardı. rük resmi a:mak isttnilmekte. nelerini ve menııeketin bir- me !'anlarının dairece tekern- -- --- -- -- ------- r- .• , AK \1 İ 'I -1 
Akla şbyle bir şey ge'.di: dir. Bu arada ge~en:erde .\nka- çok vatanperver e,·ıiltıannı mil1unden itibar rdılmeıı:;i icap 

Bu menhus mjkroplara karşı rı Üni\"ersitesi İ:.ihiyat Fakül- slnesinde toplayan bu yurt 

1 

ettiği" miita · aasında. bu:unmu~- 1 2 :'\İSA1'' 195.t 
teker teker çıkıp mağ'Up o'.- tesi için ıetirtilmiş o:an ve ·Tİ- par(ası pek (Ok mal \'e can tur. Bu müta'i:ıya ıöre hareket T u n K 1 y E ı· ş B A N K A r 1 l'L~IJ\ 
maktan ise azası i'Ae 1ardan bet'te Re im Sanatı. me\'zulu kaybına ujramıştır. edi!erek vatandaş:ara büvük bir ft. ! A'\' 4-GL" 30-KA!'il:+l 146 
müteşekkil bir Allantik paktı üç ci:t:ik kitabın birinci ve ikin- 'Yurdundan uz.ak düsmüş kolaylık ';österi'miı;; o·aca~ı nıü Rli':\Iİ 1370 - l\1ART 20 
yapmak, .. düşmana bu ittifak ci ci't'eri gümrüksüz kabul ediı- olan Yanlı , Birinel Cihan liıhaza olunmaktadır. ANONiM ŞİRKETİNDEN HiCRi 13l3 - RECEP 28 
manzumesi i:e karşı koymak... miş. fakat ayni eserin ü~üncit harbinde muhtelif cepheler- I \'as.ati Eıanı 

lıte bu i bir:i~i fikri a:dı rü- ci'.di. tablo'arı lhliva etliği için de er ve subay olarak vatan Reza et çıkaranlar 
rüdü. Yalnız bu arada herke- gümrük resmine tibi tutulmak müdafaa ı ıçın vuruşmuş. Kun1kapıda oturan :\Unas. ya 
sin bu pakta giremiyeceği de istenilmiştir. Kitapçının itirazı 1\olilli ~lücadtlede de şerefli nında bu:unan :\tiki adındaki 
meydana çıktı: Bu paktın aza- üzerine uzun muame:e·er. mil- vazifesini yapmıştır. kadınla beraber Kurtuiuş tram· 
'arı arasında an'.aşmaz.lıklar nakaşalar harta'arca sürüp git- \"anlı kardeşlerimiz.in kur- \'ayında sarhoş halde rezalet çı-
bas gösteriyordu. · mi!), müfettiş tahkikatı ve- mü· tulu$ }1ldönümlerini bara- karırlarken yaka 1 anmı~~ardır. 

SABAH 05.41 11.07 
öCLE 1218 Oö44 
iKl"IDİ 15.53 oe.rn 
AKŞA1l 18.35 12.00 
YATSI 20.08 01.33 
Ü!SAK 04.02 09.28 

).leseli Penirylin i'e Strop· da.hale.si o'.muş. ~onunda her üç retle tebrik ederiz. Arapcami Su iskele~inde sar-
i k 

Gaıttemlıf' ıonderllen yazı 

tomycin pekili an aşıp ar- cildin de gümrüksüz ithali ka- r. F. TtiLBESTÇİ hoş o'.arak rezalet çıkaran ı·a- •e resımıe-r basılsın. butlma.# 

1953 ~·ıtı temettüü olarak 29 numaralı 
kuponlar mukabilinde l O liralık beher hisse
~ enet 3 lira ve müessis hisselerine de 15i.50 
lira temettii teni edilecel\ini ve tnzlata 
15.4.93·1 tarihhıdcn itibaren ba•lanaca~ını 
muhterem hissedarlarımıza arz \e iliın ederiz. 

bu iki i:lıçla Chloromreetin bağ deş kardeş geçindikleri ha'.de b~~l~c~d~i~· m~iş~t~ir~,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~;.:k~u~p~d~a~y;ak;a~l~a~n~m~ı~ı~tı;r·;.;;;;;;;;;;;;l~=============~~===========~~·~'"~'•~•~·~·~··~•n~·~.,~~~~~~ 
~------------~~d=a~ş~a=m=ı~y=or~i=a~r-_..;:B_ir~in_in-'y-•~P_tı~~ ~ 

9(M.. l.ŞtK VE:ııtlR • FAZU OAYANlfl 

Caine komutanlığının bir s.uba 
yın alabi:eceği en iyi vazife ol 
duğunu hatta benim hakkelti
lim bif vazllc olduılunu san. 
mıyorum. Fakat bu vazife bir 
defa bana verilmiş bu:unuyor. 
Bahriyedeki en akıllı ve en 
mükemmel subay o!duğumu da 
iddia edecek deği 'im ... Hayır 
hiç de değil! Sınıfın birincisi 

du ve ııüvertede c;:alışan erler 
dönüp onu din'eme)·e baş:a
mış:ardı. •Nobeti sizden dev· 
ralacak subayı çağıracaksınız 

?ılr. Harding ve nöbetçi ~miri
ne sizi nöbet programından çı 

karmasını ~öyliyeceksiniz. TA 
ki bir nöbetçi subayının vazi. 
re ve mes'uliyet:eri hakkında 
bilgi edininceye kadar. Anla· 
şı:dı mı?, 

ERfN-KöY ETEMEFENDI ASFALTINDA 

HER AY BiR 

APARTMAN DAİRESİ 
(VEYA IZMIR •. ADANAOA EV.) 

HER AY ALTIN VE PARA 
iKRAMiYELERi 

..... bını%'fwarıı •••v•' 10 Nlıan· ıkıamını~kadır: hıaıDTa~ı-iıfıanı 

Jrırık&tdı.bır;apırtmın dılre•I kaıanablllrıınlı, Çıi:lıtı 29 Nl•an 

lTİJR&İYE KREJ>t 
lBl )!!,, Aıl K "A IS 1 

1 

olmadım ve numara!arım <la 
iyi deği'di. .. Fakat şunu :,Oy
!iyeyim ki sınıfın en Inatçı':iı 
bendim .. Bundan daha güç va 
zife:ere boyun eı,"!dim- En ~e
,.ilen subay o:madım ... Söy en 
dinı. eıdim. bağırdım ve neti 
cede her ~eyin istedi4im &ibi 
olmasını temin ettim. istedi· 
~im de kitabın emrettilidir. 
Ben talimname adamıyım. Ca
ine şimdi benim istediğimden 
çok uzaktır. fakat bu demek 
değildir ki. .. Ben vaz.a:eçip bir 
kara vatife)ine ka('aca~ım. Ha 
yır tesekkilr ederim A:bay Gra 
ce, Bir an harekat subayına 
baktı sonra ve önündeki hayaU 
bir din'eyici kitle.:-.ine hitabrn 
yaptığı heyecanlı konuşmaya 
devam etti. •Ben Caine'in kap 
tanıyım ve kaptan o'arak kal 
mak istiyorum. Kaptan ka'dık
c;:a da Caine veri:en vaıife1eri 
yapacak ve icap ederse bu U· 
ğurda batacaktır. Size bir ŞE'Yi 
vadtriebi!irim: Eter inatçı?ık, 
strtlik. uyanıklık ve komuta· 
nın daiml neuketl bir işe ya
rar a. Cainede vert'.ecek htr-

hangi bir sa\.'aş vaz.i!csini ifa 
edebi:ecektir. Vaz.iI! müddetim 
sona erince de sic.ilim:e iftih9ır 
edecek durumda o!acaıtım. E
fendim, söyliyeceklerim bu ka 
darı. 

Grace İrkasına Yaslandı ve 
kollarını, sanda;ye.nin arka~ı

ğının gerisinden birbirine ke
net·edı. Queeg'e hafif tebes· 
sümle bakarak, ba$ını bir iki 
kere salladı. • 'Iuhakk'ak ki 
mesleki gurura ve vazife hissi
ne sahipsiniz. Bun:ar bir &uba 
yı bahriyede çok ileri götüre
bi:ir. • Ayağa kalktı ve elini 
Queea:'e u:r.attı. •Zannedersem 
ikimiz. de söy:iyecekierimiıi ~öy 
:edik. Raporunuzu kabu! ediyo 
rum. Hataiarınııa yahut da si 
z.in müessif hidise~er dediğiniz 
erlere -ge'.ince, kötü başlıyan 

şeyle-rin iyi bittiğini söylerler .. 
Yarbay, biliyor musun;. pipo
sunu yeşil tab!aya vurarak de. 
\'am etti. •Deniz Harp Oku:un 
da deniz. subayının mükemme
liyeti hakkında söylenen:er, ha 
ni $U hata marjı fi lin mese~e· 
'eri, bana biraı mübaUıalı ıı 

Queeı harekat .subayının yü 
zlıne hayrete baktı. A~bay Gra 
ce güldü. 

•Sana küfür ediyormu~um 
gibi mi ge'di? Fakat ~unu söy 
liyeyim ki bahriyede basit bi.r 
halıyı bu mükemmeliyet pat
ronuna uydurmak için bir sü· 
rü boş Jaf rdi:ditini. zaman ,.e 
enerji kaybedi"di;ini, mürek
kep harcandığını görmüşüın
dür. Bc:ki de artık faz·a ihti
yarladım da oyun O)·nuyamıyo 
rum• Omuz.tarını silkti, Ben 
senin yerinde o:.sam; hata yap 
maktan çekineceğime, muar
yen şartlar dahil inde makul ve 
fayda'ı gözükeni yapmaya da
ha ehemmiyet verirdim ' 

Queeg .Teşekkür ederim e· 
fendim,., dedi. •Ben şimdiye ka 
dır hep makul ve faydalı karar 
ar almaya ca'.ıştım ve sızın 

nasthat'erinize u~·arak bu yol 
dakl gayretlerimi arttıraca-
ım-• 

"'OVJ( 

deki:er onu ancak 'enıinın mer 
diYen:erini çıkarken gOrdü:er. 
~ıaa'.e.;ef, iskete nöbetçi assu 
bayı Sti:,ve J, nöbetçi aub;ıyı 
masa.sına ya.s:anmış. güvertede 
bu;du~u re~imli bir nıecınuayı 
karıştırıyordu. iskele haberri 
eri · Gü\·ertedekı·er dikkat• di 
ye ihtar \·crdi!?i h.:ılde Quee: 
bunu gördü Stil"·e:: haıır o·a 
geçerek selitn1 Yaz.iyetinde do
na ka'mıştı. 

Kaptan. hiç bir· şey o:mamış 
:;:ibi se:ama mukabe'e etti. :\ö 
betçi .subayı nerede? .. diye sor 
du. 

Stı",vel1 atıldı •Asteğrntn 
Harding baş tarafta ha·attara 
yeni deri muhafızların tak1l
masına nezaret edi)"or efen
dim .• 

ıPekA'.8! J-Iaberci. Aste-ğmt· 
ni buraya çağır.~ Stssiılik i('in 
de bekledi:er. Sti"l\·e:ı hazırol 
vaziyetinde idi. Queeg sieara 
iei;or, müteesı-ir nazar:arla et 
rafına bakıyordu. 

ı~:ık tılarak, şarkı mırt'da
narak oradan buradan çık•n 
eı·,r. onu görünce ya susuyor 

veya ~cri"iyor:ar yahut da şap 
kalarını düzelterek, seri adım 
larla uzaklaşırqrlar.iı. Harding 
gelerek kaptanı ~elimladı. 

ıcrı.Ir. Hardin~ dedi. ııfs-
kele nöbetçı assııbayınızın 
nöbette okudu&unu biliyor mu 
sunu/? ıt 

Asteğn\C'n şaskın'.ık"a Stil
' e l'e döndü • Do~ru mu Stil
" e 11" db·e sordu. 

QuE"tg hiddete -Tabii t'loğ 
ru diye atı'dı ·Beni yalancı 
mı sand:n efendi':'. 

Nöbetçi subay ·Onu demek 
i temedima diye kekeledi. 

"\lr. Harding. asktrlerin nö
bette okudu.~unu biliyor muy
dunuz • 

·Hayır efendim• 
Xic:in bi:miyorsunuz':'• 
Bır numaraıı ha~at aşınma# 

ya ba~'.amıştı efendim. Ben 
de .. 

•Ben sizden nertde o'.duğu
nuzu sormadım. ~fr. Harding. 
!\"öbet('İ subavının mazereti o~ 
la:maz .• ·öhfti e~na.c:ında hrr 
ŞC"yd~n mt~·u]dür. Her şrydtn, 
an:adın mı".'· Quecg bağırıyor 

1-Iarding- kı~ık bir se~'.e •Baş 
üstüne efendimıı diyebildi. 

Queeg ba~ parmağı i'.e Sti'.
"·eııe göstererek. •Bu adama 
ge:ince ... Onu da disiplin ra
poruna kaydedin. Brıkalım attı 
ay ızinsiz. ceı.ası. nöbette oku· 
mama)·ı ona: ö.ıtretecek ,.e di
ğer'.erine koifi ders teşkil ede
cek mi~ Ve başka;ına da avnı 
dozu "ermek gerekecek mi? ·De 
vam edin .. 

Queee aşağıya kamarasına in 
di. t\lasasının üzennde Urba
nın &:ömleği hakkında iki ra· 
por duruyordu. Kasketini ·ya- ı 
taı?ının Ü!E"rınE' attı, <"eketini 
çıkardı. gömle-~inin )·akasını 
açtı, kraYatını gevşetti .• Ko:tu
ğuna oturdu '\'e raporlara göz. 
geı.dirdi. Bilya:arını da sa:'ı
yordu Sonra bir zi'.e basarak 
masanın yanındakı teiefonu a: 
dı. • Habercıye söyleyin. Üste~ 
men Kecfer'i bulup buraya 
(önrltr in Bir ka(' dakika son 
r.;ı kapı vuru:du. 

CDr,amı var> 

--------------------------------------------------------------------------------' 
bi görünüyor.• 

caine ka]'tanı otnbü~le gemi
sinin h•llı bu : undu~u rıh· 

tımı dt>ndü. Tez(lh i~çilerinin 
arasından geçtili için, Caine~ 
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DiİNYA liÇ.ııa:ıaı] 
RUSYA VE 
NATO 

AL TEMUR Ki LIÇ 
DUn)a )eni bir SO\)el teıtibi 

hr ı ındadır: Moskou, Ba
tı de\ letleı inP 'erdiıi bir nota 
ile Kııze) tlantık Paktına ka· 
lllmı)a hıtJr oldugunu bildir. 
miştir. ~ekil Hni 'e blraı da 
ia ırtıcıdır ama, tertibin e a ı 
flaha Berlin konferan ı e nasın. 
da orta~ a atılmı tı, O 1.aman, 
Molotof 'rupa'cla 50 ~ ıllık bir 
l:U\enlik paktı ~ apılma ı fikri
ni orta) <t atmıstı. nu paktın ar. 
tı .\nuııa ~a\ unma dımiasındım 
~ani hrupa Oııhı undan saı
fınauı· edil.ıııesi 'e Amerika
nın da elini f'teiinl \u11pa'dın 
telı.meı;iydi. Batı devleUeri o ıa
nıan hakiki mııkı;adı. )İni Batı 
11vunnıa11aın &C\şetilmf'k iıtf'n 
diiini anlı) ıp teklifi reddetmiş
lerdi. F akıt Mo kou bu ,oıcıa. 
ki faaliyetine '• propaganda la· 
rına son urmedl. Hatla denile
bilir lı.i, Dotu \hnan)ayı is
ti~Iil • 'erilmeı;i de bu A nupı 
IUVHlik paktı planınıa bir iu
bt idi. Bö~lelilı.le hf'm Bali ı. 
naınlara, Bakın a;lzin lııtiklali· 
niz '• sililllanmanız Auupa or
dusunun kurulmıııana ballı. hal 
huki Dolu Alman) a kanbıı 
ıartaız istiklilini elde etti de
nilebilerek, hem de pakt tahak
kuk ettitl takdirde, irlndeki 
kUV\'fltler muu..enesi, bu en 
Batıdaki Sovyet pey.ki ıııyesinde 
Ylosko, a lehinde tMelll etmif 
olauktı. 

\ mrrika :O-o\ -
) Nler Rırligi taı afından 

'erilrn nota\I ı rılilrtti. 
ııı İl e'de Çi\·ekli lııraf
tarlarının \aptıı;ı go te
rilerde l ki~i oldu, lıiı 
çok kisi )aıalaııılı . * J ran ız t\lar.ı alı \lphonse 
Juin uzifeleı inılı-n a(fr. 
dildi. * Kahire'de talrbelf'r Ha -
bakan '\ardımı ısı \ arba' 
Abdulnasır al" hinde ıo · 
teri ~ aptılar. 

Dünyanın en ihtiyar 

adamı öldü 

Yen \ \ Bu
b !dır 1-

dığıne goıe dun,an n en ıhtı
Pathankol da 

olmuştur. 
Baba N.ı en F, ıı 176 'a ında 
olduğunu O\ lrnıekıe ıdı Saç
laı ı no mal ht ) lık çağında 
agal'dıktn onra tek ar kaı a
mı tı. Ran" 1 rn haee ı kenclı ı· 
ne bazı topraklar lıedı)e etmış 
bulunu)ordu Baba Sın öliln. 
<'e) e kadar z ndclığ nı ka~ bet 
memış \ e noı ma b ha\ at ilr 
mu tur. Kend 1 doğıuluğu \e 
dındaılıgı ıle me huıdu. Şimdi Mo kova ufak bir tekil 

deilıikliil ile eski tertibini 
Yeniden ortayı atmıştır: AHupı 
orduıwadan vıq~ilmeti prth-
1• NATO''• ıirmek i tediilnl 
r~en bildiriyor. Bu athı dıi· 
IWlen iyi niyet ııalılpleri 'e ko. 
•ünitt propaıudanlar i\·in mu 
kemaeı bir ~Ydlr. Ö)I" :>a Ba
h. JDÜltel'ek Avrupa mudafaa
ııaa NATO yolu ile katılmak is
teyen Ruıı:>ayı na ıl 'e nıçın 
reddedebilir'! Rus) a !lıO ATO':> a 
katıldıktın le teearnz tehlikf'Si 
ortadan kalktıktan sonra Batı 
Almanyayı .Uihtaadırmnı 
Avrupa orduıumu kurmı\I ne 
luıum urdır'! Bilhusa F ranıill 
Politikaı-ıları; bu on hareket 
kal'fluncla Avrupa ordusunun 
karulmaıını daha fazla itiraz rulmak ı tf'nhor. 
edebileeeldttdlr. 

Sovvet Rus)ı'nın NATO')a kı-
Fılı.at acaba Se\') et Rwn a tılmık istem efil 'e buna art 

?li TO')a niçin katılmak hti)o.r'? olank Avrupa ordu undan saıiı 
l:jer ·o,yet Ru )a tttaviı ha- naıar edilmt'sıni Heri urmf'Si, 
reketlerine kal'JI Batı ile bir- a&1l lla)dutun. polı elmak için :te b.... koymak isteseydi. mara~aatına " buna şart olarak 
Bir~u daha TO karulmadaa 1 bütan Polİ!6lerlni tabanularını 
çt f'IDliş Milletler ~ertevesi i- bıralunalannı iHteme ine tf'şbih 

1 
•de yapabilirdL EA .. Btr- edilebilir. }'akat aldanma}alım, 

:::''' Mllilletler Anayaa111 da, aramızda bu kadar açık bir ko. 
Yet u ya da dahil olmak a- lllıedlye kanabılerek '' Sonet = ::.• büvuk devletia muhte· Ruyanın XA10'\a alınmasını, 

d avmlere kal'Jı birlikte Avrupa ordusundan u1ıe('ilmf'-
llrataklın kaziveııi iiıerine im. lini Iste,eeek safdiller tıkacak· 

nılmuttu. Halbuki hırb .. ara- tır 
ııada anı ınüteeıvlz S.vyet Ru i aıarız ki bu safdiller hiıhn. 
Ya •ldu. Birletmif Mııw.r bir aa Franııa'da f'kallhetıe kalsın= YIPaaadıtı leia A.TO, ... lar u a('ık olarak Son •t tec:ı· 
le elant Sovyet ttıe11TiiziiH \111Une kal'fl kurulm~ olan 
..::' koymak ••badiyle b- ATO, lf'ne ., let'e kalsın, Bir
bu u. Şlmcll de Yrapa ordun lf!fllliş Milletlf'rin ikıbetine du 

• detıteldemelı: io\n ku. mea.in. 

'\"ÜRÜRLÜKTEN KALDIRI. 
LA~ Bht KARAR 

)f, Nermi, kir hidlert lıat
.lnndaki karına Jiiriirlüttea 
kaldınhnıa miiuaebenyle 
diyor ki: 

Hayatın mucad~e takt ti 
değışmez. Konula ı ne olursa 
olsun. mücadele\ e atıldıtımıı: 
!-8mın. yapılma ı gereken i le 
ış, hasmımızın butun sınşma 
Yollarını. s lemi bir suret
te kumektir. Fıat ve pahalı
lık mucadelesıni de ba,ıta 
t~rlü anlamamalı) ız. Hılbu
kı, biz. kara -borsayı henı.iı 
Yenememış ve iç pıurımw 
saj am b r duzene kaVtı tu. 
ramamıı iken füat polıtika 
ıına & riJmek 1 l yorıız. 

Atılan yanlış adımın tam 
zamanında sezılmesi , , 2505 
••Yılı kararın yürtirluktf!n 
lkaldırılma ı. Adnan Mende. 
res içın. b r uzak-gôru lulıik 
sayılma ıdır Çunku: bu ka. 
rar Yüt ürlükte kalmıs olsay 
dı, bır çok malların hemen 
kıra-bor aya akması ve va. 
tandaşların, bu ~ ilzden da. 
hı bliytık sıkıntılarla tarp
hpnıları önlenememı. ıca. 
zançlırın kontrol üz kalması 
hiç şüphes z her bakımdan' 
kötU bir "'ydir Fakat kara: 
borsanın daha buyUlı: ölçil
lerde kudretlenmes de el
bette, büsblitıin kotildUr. 'De 
mek oluyor ki : doludan tur. 
tutmak ·ç:n sağanakta ıslan 
mayı ıöıze almış bu unu) o
ruz., 

AKŞAM 

Ôt RADLERt 
... ~~ llellt, Ur hadleri 
-.aaıadaki karanwneabı iti. 
1ı&111 tiz aayıımua mlaa.-. 
tlJle diyor ki: 

Herke b or k Ur had 
ltrlain ınd r lmt' ı ka a bır 

anda H ilnı ~ dl'ğıld r. T'
('aret Veka etının U'ltın tet
kıklerınin nıah ulü olan ka
larname. \ rk ler lle\Cl•n
den de ı::eçmio:tır. Bunu~ da
ha tat bık mt>\ k ne konul
madan halalı nokt ları bu
lunduğunun anl:ısılma ı hır 
tıkrar ıı.lık aliınıet' değ 1 

mıdı '! t mumi efkaıda. d:ı
ba e"el çıkmış olan 'fe bun 
dan on a çıkacak ka arna
me ~r hakkında da tereddlit
ler U\andırmaı m" 

Çıkan ve tatb k teh r edi
len kararnamede kiır hadJe. 
rın n ndırıime nı betı rea-
1 le)e u,gun :;orulmedl i e, 
derhal yeni b r kararname • -
le nısbetın deı;ıışt'rilme ı da
ha mll\afık olurdu sanl\o. 
ruz.• 

CUMHURiYET 

Bl" NE MAXZ \R \DIR? 
B. Ff'lek. s~im arifesinde 

•öriılen vaıi~etten bahisle dl
Yor ki: 

•Bugunle de ,.,o U) orıım 
s·z de goru) or unuz Yer 
) er part er içınde partiler 
arasında habre ha alıs\e
rışi ur Falan kıın e fı!An 
partıden çıkıp otek ne geç. 
mq. Sebeb7 Çunktl aday o
lamamıs .. 

ıhud falıın adam durup 
dururkf!n fıHn pa tı' e g·r
mış Sebeb"' Çunkıi ada~ o. 
lacakmış .. 

Daha ı var· Fılanca pa ti 
den şu kadar mf!bu bu e 
fer "ok ima\ ı kaza nam mı, 

Sebeb' Cıınku mahalll te . 
atta çalı nlar· 

Bıraz da bız o al m' de-
m, er 

Ben her tarana 
um Herkes bu 
kA' et 
Gt' ı bu hlr ah Ak 1' r 

" b e me ele di Ukın 
na ıl her iç ı.ınal hAd "~ yal 

ılı 

1('111 

dır. 

VATAN 

Sovyetler NATO'ya kabul edilmiyecek 
(Ba~ı 1 inddt) ı!ıln)a .. \henli!:inııı aııma ına H 

iki ) ond"n t<ıarnua gr~·nıı ıı. Rı ra~ acak her harekeu naz rı ı -
ı.nde Atlantık pakı,nın dağıııı- ba. a al mala hazırdıı.11 
nı•~ını ı temış, ıkınd ınde 1~ \liko~ ;an tf'krar eılh or 

San C111lo Oprıa ında ba~artı~; b,,,11111 )Cnne 32 de,ıeııeıı mlıtr..1 Bl'rlııı. 1 (.\ .. \.) - So,~eı Ru 
o arak ~·a ı aıı ,np r;ıııo Ley a 

1

1 ~,·ı.;kıl bıı· enınıyet İ)ıcıııı kurul ı ~a Ha,b.ık n \aıdımcı aıından 
Gl'nl·er, dun -aat li 15 le Sam ıı a.-ıııı ılcıı urını•, ,e bunrt•n ~I ko\an, bu sab<ıh Doğu \lnıan
'ıın 'apuru l f' l lan bu a a\det p, rle ık .\mcrık"' ı hariç tul· • a So 'a ı t komunlst paı lı ı-
etmısl ı r ınu-ı ıı. \l o Q1o\· hı.. ıııane\l anı ı ıı• kon ı;:reı;ınde -oz a laı ak ~o 

Kı~ ıııellı aııatk,u ınuz ~e) a ı•lll\ affak olmadıt:ını "Ol unr.~ . rılerın halılı ara 'aptıkları on 
hatı hakkındakı ihll ıı annt ~o) mdı Sov) eıler Bırlıgını .\tlan- ll'ı ırıer hakkıııc!a unları so) e. 
e anlatmı tır: ık paktına sokınaga ıc-cbbu e: rn ır· So\yet Ru•\a hukum•' 
•- Jkı buçuk a~ danberı tta • n.ek1edır., .n dun batılı de' lcUerc gö ı 

'ada San Car o Opera ında ça. Teblit:.;e Be ·lın konferan ın , 'rn11~ oldu~u noıanın ehemmi· 
ı makta,dım Bu mUddct e~na- aa .\Jolo'o\'un tl•kııfını !'.:den Nını kuçum • m~k wrdur. 

' nda To C'a 'e Eunene Oneı:u· \ e Bıda•ılt ıarafınd"n da redde ~et hukume ı bu ı ota ında 
ıne'1 o)nadım \C dun)anın en cı·•cıi~ı , .. bunı.n kahkahalar n merıkıı'nın .\\ıupa !::U\enlık ıe 

·-
Türkiye -Pakistan 

ıBa ı 1 incıdr) 
nama mı tır. Pakt l ann 1'urkı' • 
adına Bm uk E çı Salfıhaddın Er 
bı Pakı tan adına Muhammed 
Zafınıllah ilan taı afından ımzı· 

la nacaktır. 
inanılır ka' n• klııı 111 'eraıği 

ma uma ta ı;:liı c Tüı k - Pakı tan 
paktı bu pakta katı mak -leHn 
de\ etleı e açık bıl'akılmı• ~ekil
de hazırı. nmı ıır Pakta katıl
ma ı muhtemel o an de' letl rr 
aı a ında Iran 'c Irak :o ı ı ıl· 
mekted r 
\er en malumata o e Ira 'ın 

pakta k tı ına ı hu u unda Pi
kı tan - 1 ak Turk e • Irak 
ara ında ı:a~ ı ı re mi _oru•meler 
ba amı lir 

kı\'metlı orkc tra eh ıle en bli- k .. r,ılanJığı ,e bunlara '\lolo • ı. atına ;?lrme ını tcklı{ cımck 
) uk saııatkarlannı tanımak nn , t.r1 da karıştığı hatırlatılmak .! ·2 'e a> nı zam .. ndn so, ı.e nıı'· 
ara hcr;ıber \a ı mcık ftı,atını \e bunun konferan~ ıabıtaların- l •d'rıın \tlanıık paktına ısıır.ıkı Marie Besnard kefaletle 

bu clııııı 'rlJ mevt· ıı bulunduğu belıı ı. •ıı tetkıkc hazıı olduğunu bı , r 
Rı ha a he' ne nıı c an al ~- 1 mekıcdır n.ckıedıı· bırakıldı 

lenıınde ~·a ı-malarıııa T~ır~o ~~: l;ç bü;ıiklrr SO\)et tf'klifini ı:ı.s Dı~iJ.eri fhkanlıgının biı· Bordeaux ı 1 ,.\ \.) Akıabı· 
ı afiııo \ e Gın ne ~an tını gı ı' ıörü~<·f'lr bl' . laı ıl'dan i kı ~ ı zehıı lemek su-

Ru trdbirlrriı: a1111111a ına rlıep 1.ubnaııda konıuııiwı ıeh
l keı;ının haj~o~tcrmıs olma ıı\ır. Oıgrr taraftan komunı:>ıleı e 
ı'gısi te•bıı cdılen .,,aban<'ılar d .. derha' hudut dış, edılrcekler
aır. Lubnan t:ılebelerinın grel'.eı ıne de\3m eınıclen ulel'İnr. 
polıs ıe.ıkte bulunmakıadır \vııcd ,.cçenlerde. Tıırk - Pak15tan 
paktı ale~ hınde gooterıde buıı.ıranlaı ın konıunı t c,Jdukları a· 
~ıklanmaktadır. 

eflerle çalısarak ba~ ama~ be Washington. ı ,A.\.) - Dı~ı~ ıe ığı retl\le o'dlirduğu idd·a ed en 
nım ıçin bü\ uk şans e:.eı ıdır. l<'rı bakanı basın •ÖZ.Cu~u bugu.ı :\lo ko\ a, ı, ( \ .A.J - Ru Dı ba an '\Iarie Rcsnard'ın muhı-

1 Bu aksam Ankaı a) a hareket ~.ı;etecılere \erdığı be~anatıa \. ı: Ierı Bakan ı~•nın. Pra,o(la ga- ke~ıe in aı a 'eı ılını " anık 
edtrek De' et Opera ında Tn- n:uika. lngıltere ~e fo'ran anın d'te ının ı~a'ı ınuhabırının .> 1200000 frank nakdı kefaletle 
\lala nııı tem ı inde ro a'aca- ~.1 kı,a zaman<! .. So\)etlerın )"- •• ııılıne ce,aben dun )a~ınlamışl ıahll\e edılmı tır Ceza mahke· 
~ım 19 nı<anda Yu:o a~~a)a ııi bir ..\lrupa ~uvenlık paktı ıe o hığu teblığ c!e o~le denılm<.'k. mesı. Fen Akııdrm 1 men upla
To,<'a \e lda. 4 ına)ı ta l•\IC· ı-·ıi ,e kuzey Aılanıık paktı te. ııdır: .-Bl'rlın de \P)ın anan ı - ıından hır k nl\a b r bı , 0 ojl 
re' c gene To c·a'da O\ nama} a : atına alınmaları hakkında-.: h.11 ıeblığe gorP, Çın Halk C t'lı-1 , c bır dr jeofmk profe.,orunden 
gıdeceğını. Haııran a~ında \'~- rklifmı goru <!ceklerını n p·ı)etı <.::eneHe konrrıan:.ın ın 

1 
e,ek u · k ~ıı k b 1 bılırkı--------------------------

Doğu Pakistan 
Seçimlerinin 
Meticesi 

Stajyer memurların 

emeklilik hakları 
Ankara 1 (Hu.su i) SlaJ\ er 

olaıak de\ et daıre erınde çalı-
acak mcmurlaı ın emeklıhk 
haklaı ının kabuliine daır olan 
kanunun tathıkı ı~·ııı geıek · 
hal.il' ıklaı a baslannıı tır. Bu 
memurlardan r\'\eke enıcklılık 
lı. kkı a ep edıl •nleı ın 8 Jo:\ u 
ak anıına kadar bu unınn anla
ı ın ıse 8 Hazıraıı ak~aımııı ka
dar Enıeklı Sandıtııııa muı aaı:a 
etınelerı gereknıekteclır. 

Ş nıdıden onı a tu n cd lecek 
memurlar ı e a) rıca bır mu a 
eaata ıu ıını ka ıııadan mt'klılık 

h kkınd n fın da anacaklardır 

nız cemı~ elin tckamiıl kanun 
laı ına terkcd p el erim·Lı kol. 
Jıınmızı ka\ uştuı muvor ak 
burada da 'ka)ıd ız kalama
) ıı.• 

DÜNYA 

TE Kiı • ..\Tl,AS)I \ t. İ:'lit 
• '.\Sil, Hı\I.I.ETMELJ'lı'iz! 

Falih Rıfkı \tay, partih~r 

tf'şkilatınclan bahlslf' dbor ki: 
Bir giın bu mrınlekelle 

umumi menfaat diı,alaııııın 
partı menfaatleri ü tıınde ) er 
tuttuğunu görebı et'ck nı ) z<> 
Belkı. Eğer bö\ le b'r un 
"kın a. 1ek parlı geleııeğ o-
- an bugunkiı partilrr le ki
liıtlanma 'stem n' e.a ınd;ın 
değı tirmeliyiz. Bu~ tik küçılk 1 
nıeı kl'zlerde va landa ço~un 
1ıığu parlill'ı I' ~iı ınem 'lir. 
Fakat hep · partilrı e iı mi 
olan azlıkların 1 tr er nelen 
b ı ni e("mek ~ıhı b r illi'\ 1 
k e duşnıektedırler. Ko) Ilı le· 
ise ya o. ya bu pa tıdendır-
1er. Oralarda a' rılma ha~ım 
la ma ha'inded·r. Paı t C' !ık 
hır çe ıt tarikat olm:ı 'olun
dadır. Pa r l zanlık daresııı n 
dl' t.eğl. bu ha ımca a' rıh -
tır. Rınkirlıgın kavnağı da 
bu Kö\ luler i~lerın <>öı dtlr
mek hakları olan kred ,. a'
mak ıçın zaman" iktıdarının 
ntlfuzuna ~ğınmak zoı unrla 
dırlar. •- s ·zdenim'• df'r
ler. iç' erinden df'itild 'r rr. 
Ger~ekte han"i pııı !'den ol
duklarını oy giınune sakla. 
maktadırl::ır. 

Sonra mi lel\ekıl" sa)ı ı 
_ı:erçekten çoktur 'Eter ikınci 
bı Meclh ola<'ak a. Bıiyuk 
llıllel :'ılecl ~ine 300 'k'nc 
:'ltecJı,e 150 nı"llel\ ekıli ve. 
ter de aı tar bile Bır ·mpa-
ı atorhık degı iz. ,\\ upa 
memleketler n ·n en lcllçük 
le nden dahi fak riz Her ı • 
de olduğu gıb·. bunda da a 
atımızı ~orıanımıza 
zatmamız llzımdır • 

«Türk ordusu 
$aheser şekilde 
Haznlanıyor» 

Brezilya plajlarında 

bikini yasak 

Rio de Janeııo 1 (o\ A.) 
Bıezha pliıJlarında bu 'ıl b' 
kini ma' o u 'e denıze ~ıı mek 
menedılmı t r. Emnıyet Miıdu 
rii Caı lo Santo . aleni P\ ış. 
nır alc) 1ı ııde açıları kaıııpaın 

ıııtı da l tizl'kle tak b edıldığ· 
nı bildıı m stı ·. 

Radyoaktiviteli yağmur 

C'aıııbı d.,e C\la,,achu elt ), 
1 ( \ \ Pa fıktc ) apılan 

on hidroJen bomba ı tecı ube· 
ınden beıl Ma achusett bol

ges ne 'ağan yağmur rad)oak 
tn "le htl\ a etmektedir. ~la 
achu ,eti teknoloj' bına -ının 
damındaki a etler on )larttan 
beı · ı adın 'on ka) detmek1ed r
ler. Ancak bunun in~an. ha)\an 
\ e nebatlar için tehl ke i oltnı
~ acak kadar hafıf olcluğu brl ı 
1 lnıektedlr. 

J;ıponu'da 

Tok\o. 1 ( \ .. \) - Galele 
lerın b ldırd;kJerine ;:öre. Xa. 
ııo a'da lrako burnu ci\arına 
l.! Mart niınti rad)oak!n 'te ih· 
ina eden kıil ) ai(nıı tır. Gaı.e 
tcler. bununla beraber vapı an 
tahl ide bu kullerın halka za. 
rar \erecek df!recede rad,oak 
tn le ıhl \B etnıedıg nin anla-
ıldığını da IAve etmektedir· 

]er 

TEŞEKKÜR 
>.luhterf'm ve ~f'V lll annem ~ n· 

naıı A) lı:ar ın lnlhall münaM'l:ıf'tl le 
b ı rülı: aJı\kalarını e lr emhen. tA-
IHtıe buhınım {f'lenk göndf'ren 

İat \ali "" "Rtltdlı e Reisi Ord Prof 
muhtertm Oöku a, Buın - Yann 
u T ırl:un l mum :\ltidtlrll muhl•· 
renı Dr Halim Alyot'a ve muavini 
Haluk Göreli e, Mud lrum >Jeımd 

f'.emıl e ve Per e• Sun ur'a Tf' rad-

ııedık'te dr \ ı-rdı'nın hır e erı- 111• tir . n .er bUyuk de\ lelicr•c a) nı nJ'< 

1 
1 t U" a\ a kadar , eni 

"' L d • dd d' 1 k k 1 ıe\" nı ~ • nı o)•ıa,aca.,ıııı r: en df! nota)ı rf' e ıyor ıa ara ·a ı aca uı· b 
1 

ıapor han lanıııkla uzıf•-

f' oran a fc tn a ının açılı ına Londra, 1 (A. \ ) Bugun A· Ru Dı ı lerı Bakanlığı, b ı lrndıı nıı•tı Bu beklenmedılt 
da da\t'l etfı erse de l.oıan '<' • • .ım Kamara ı~da on SO\)e' ıc.ılığınd". Cen .. He konfcıaıı ı ı nrtıcl' ınud ıaa a\ ukatının •on 
'ahatımlc a) \e tıırıh te adüf nota•ı hııkkınd• bır be)anaıı:ı c!a Amerıka, ln~ı teı e, Fran, . dakık d 0 ta' a çıkaı dı~ı Pariı 
et1ı~ı ıçın kabu edemedim o, unan Dı'i~len Bakanı ı-;dPn, r..ı ~a \e Çin Halk Cumhurı)e~ı- nıahkerıı eıı mlHeha ı laıın-

lta 'ada İlal) a 'e harıcınde "'" yeı erın ;l;ato') ıı dahil olnı:ı nın tı-m·ıl olunacağını, alakadaı dan adlı porfc or ı rııffert'ın mü 
,en ede kırk tem-ıl 'ermek iıze· u .. klirinı reddederek şoyle drnı ~ d• er memleketlerin rlc kunft>rıın 13 ıt-ısı iızeı ıne hu u e Jıelmır 
re iki senelık bir kontr~t imıa· lıı· '. katılacaklar~nı, fakcıı Kore \C ıır . Tı uffrı 1 b ·r kaç dakıka ıçln 
!adım. ~Kremlin :\alo\a lhc olmak i Çın me,e elerındekı mut:ıkere- dr ar.-.eıııkle zeh.rlenıe ıddıası-

.\wıca "" ecek l'llE' kin. San ı; n ll'abecteıı -artları ·ycrıne gc. ı, '" adecı- be bu~uk ıfC\leıın ış nın da\aııclıi!ı nazarı~e'i ııltu,..t 
Car o 'e Kanada 'rhearo De' 0 t.• ıp getırmeınek hu u und t rak edcl·eğını bclıı tınekted.r et mı tır. Rıı nıuteha.- 1 ın ıddı 
Opera\ 1~ an~aJman cır > apmı~ hcrhanı?ı hır a~·ıkl:ımada bulun- lngiltf're komünist (ini reıld .. ı•i asına goı e b r ce ette ıomul· 
bu unu)onıın. m'mı;.tır. Bu aıılaı ~ahı huıTı l.ondra. 1 ( ,\P) Bu)UK dukte n•onıa harıcı te•ırlerın 

Yeniden 1000 imamın ~e 'e kanun hak.ml)etıdir Bu J r tan)a bugun Kızıl Çının (\ altında g~Hı ub 1 mıktaıda :ır
.. :ınku aı tlar a'ıında Ru !arla l'C'\I e konferansına bır bliHı'< sen k lop anma 1 mumkundur. 

tayini yapılacak bır anla ma'a \aıa<·agız dı)e o'.\'l d .. ,ıeı ıra )le Rı: )a ve baıılıl 
\nkara ı (Hu u ı) - Dl\ anet l!<ı') a ~ır ınıııı doneme) iz, faka. :ı ~ U) ukleı le e~ıı bır e\l\ede ı Zsa Zsa nihayet bo,andı 

j ıeri Ba kanlı&ı, ımamı bulun· .ır bu) uı...er So\ ~eı teklifi hak- wak edcce!!i yoıunda Krer.-l:ıı 
ma) an şeh r \t' ko) eamılerıne !.. r.da ı.~tı ~re erdt r,u unmakı • t. ı afından ılerı siiı ulen ıddıa) ı 
ramazandan e\\ el hın kadar ta. "'' lar Iııgıltere Anupa )ahut ı c'dctmı tır 
''" 'apaeaktır \~ııca rnuhtelıf ----
bolg~leıde ınıanı 'C hatıo ımti- Karayolları i,çilerine veri- I Gemi personelimiz Ame-
l anlaı ı dçıl .. l·akıı.· 1 "k • 1 • 1 'k 

40 mahkeme daha en ı ramıye er gerı rı an gemilerinde staj 

alınıyor görecek 
kuruluyor 

\nkara 1 (Husu ı) -- Adale1 
Rı:kanlığı. k:ızıı merk<'ılerınden 
uıak \P. da,aları !azla olan na
hl\ elerde ) enı ulh mahkf'me· 
eı ı kurına~a karar 'ermıştir. 
Yakında kııı ulacak 40 mahke· 

ml'nın haıırlıklaı ına ha lanmış.. 
ur. 

Ankara'ya Belediye Ba,. 

kanı seçilemedi 

\nkara 1 (Hw;u ı) - Atı[ 
.Bf'nderl otlu nun Ankara dan a
da~ lığını ko~maaı uınıne ac;ılan 
Ankara Be eaı)e BaşkanlıtLlla 
~ enı Beledı) e Başkanı eçıleme
mı tır. Buıiın ) ıpılma. ı karar
la tıı ı 'a n eçim on bır kararla 
bclır ıı bir tarıhe bırakılmıştır. 

Mihalısçık'ta bir cinayet 

itlendi 

~lıha ıççık 1 (Hu.~u i) - Di
ııl'k ko' unde otuı an Ih an Han 
adında · bıı ı arnl me ele ınden 
ara•ı açık bulunan Jbıahım Yaı 
a\dın'ı tabanca ıle )aralı)arak 
olduı mli tur. Sanık 'akalanarak 
ıahk kata ba anını tır 

1 kilo esrarla yakalandı 
Bura ı (T H.t\) - t a\iran 

ko) u halkından olup e raı· ka 
c; kc;ılığından :ıbıkaları bulunan 
Salıh adında bir ahı" ine~öl
den Bur a)a ~ rar getirmek\• 
ıkcn. EmniHl mf'murları tara· 
fınrları ...akalanını tır. 

Slıh'ı~ Uzeriııde l k lo esrar 
bu unmu tur. Hakkında sıerf'· 
keıı oı ıı turınanın ) apılma ı 
·~·in •anık adalete le lım edıl
m; tı 

Ankara 1 (T.11 A. ) i çilrre 
bırt>r maa tutarında ıkranıı~e 
verilme ı hakkındaki kanuna 
ıstınadeıı Şubat a~ ında Kara,o' 
arı Genel Muılrtilutu '<''mı~ e
li perı;onelıne da~ıtılan bırer ma 
aş nısbeundeki ık rami\ eler me' 
zuunda lla ~e Bakanlılı hır ta
mım :on<lermı 'e bunu mez
kur kanuna a) kırı olarak 'eri'. 
dııl!ını bıldırmı tır .Rölge Mıidur 
Juklenndekı sa\ manlık ar Ma ı
) e Bakanlığının emrıne ll' arak 
\eri en ıkramı)elerı şahı zımme 
tınf' almı ar Nı an a' ı bordro
larını. ıkramn elerı iıç tak ille 
gerı alacak şekılde tanzım etmıs 
!erdir. 

Mersin limanının ihalesi 

yapıldı 

1'ilrk parası ıe Amenka)a gi 
deceklcre hır ko a) !ık o mak 
ilzere bundan bir müddet enel 
Amerıkan Export l.ıne şırke· 
lı) le Denızcı ık Banka,ı aı a ın 
da )apı mıs o an ana mına mu 
\azı o·aıak banka ı e ırket • J· 

ında per onel 'et 'ı me h 
unda da a)rı bır ana ma\a \a 

rı mışlıl' Bu 'enı an a ına g r -
~ınce eçılmı Turk peı on' ı 
Amerıkan gemılerınae ıkı er v 
!ık bır kur a tiıbı tutu acak ~ 
\e bö~ e ık e Turk gemı e nde 
e' ahat eden Amerıka ılara ken 

dı gemı eı ındekı se\ ahat şa l a
rı hazır anmış o acaktır 
Yakında Adana vapuru ıle aş. 

çı :-.;ecdet U ta ve kamara me· 
muı a11ndan Hamdi Kıvrak, r\e. 
ca lı Rona İlal) a~ a gondel'i ecek. 
Ur. Napoh'de Con~tution tnns 
at antiğine geçecek o an per o
ne bu :emide ıkı a~ laJ gore
cektır. 

Almanya Büyükelçisi 

meıunen memleketine 

gidiyor 

Ankara. 1 (ANK,\) - Meısin 
'manı bugtln Ankarada ıhııle 
edılmi ı r. :\fer in h nterlandı· 
nın \C but un, ııune) Anadolu
nun hman htı)aC'ını tf!m n e 
dectk olan te ı 70 ku ur mıl 
)On I ra~a çıkacaktıı. Temel 
atma mera ımi ~ an onla\ ın
da ~ apılacak \e 1 manın in as: 1 
b r buçuk enede bıtır ecektıl'. Ankara 1 (A.A. ) - l\Jezunen 

memleketıne :ıtmek uzere ~ur. 
dumuzdan a~ rı acak olan Fede
ral Alman) a Cumhun~ elı Bu-

Göçmen gecesi 

Göçmen ere Yardım Derneği 
3 nisan cumarte ı gere 1. nal 
20 den sabaha kadar bir göçme!1 
IN"E' ı te:rtıp etmı tır. 

> ilk Elçı i Ekselin~ Dr. \\ ıl 
hem Haas buııin Bu~ uk Mıllet 
Mer bi Ba~kanı Refik Koraltanı 
e\lnde zı) ıırelle kendL~ıne 'eda 
e1mıştir. 

Ressam 

Samsun limanındaki tö
rende bulunacak heyet 

yola çıkıyor 
ıa 1 Hu u ı> Samsuıt 

nıanın n tem 1 atma mera ı· 

mınde bulunacak olan hf'~ et ) •· 
ın hu u ı b r trenle Sam una 
gıdec kt r 

h h ber a an mahf Uer, hil
kume e part şleor aın çok 
ke ıf bulundu(:u bu:un erdp Bat 
bakan llendere• n bu .se' aha • 
J t rak ede mı~ eceğını tahmın et. 
ıııek edıı .er. 

Diyanet itleri yeni 

Reis Muavini 

\nkaıa. 1 < ANK.\) Hab& 
a dığınııza gqre mı.inha! bu u. 
nan Di) anet ı~ leı ı Reıs muı
' nlığ ne Ba bakanlık ~azı 19-
le l \C c 1 mudur mua' n' 
"ukru A ıt ıerfıan ıa~ ın edıl· 
m tır 

11Jll~tı\ K-E M PF F 
- -

Aranıyor 
Roma'da ta,ıt i'çileri 

grev yaptılar 

Bu mtin:ısebet e gaıetemize 
gönderi en bır ) azıda. dernej!in 
ıımumı kiıtıhi arnkat Rahmi ç,
tine : göçmtn me\Zuundaki ya
r.ılarından do a~ ı ba,muhaı rıri
mize \fi: gazetemizin )aıı heve· 
tıne teşekkurlerlni bildırmekte. 
dir . 

Mımari re ımde lhlı a~ı olan km' etli bır re ama ihtl
~ aç urdır. Be) o~ u lstiklil Cadde ı 353 e miiraçaat. 

Roma, 1 (AA) - Roma'dald 
otobU \e dığeı• .enıser iiın 
edılen gre' uzerıne bugün )ır
mı dort aat faa 1) et erıni ta ti' 
etmi leı dır. 

htanbul Jo'ılarıııoni Der
negı 195:J - 1954 me\sı

minın kon•f'rl 

WİLHELM KEMPFF 
Cemal Reşit Rf') idare

inde Pı~ ano resıta ı 

VATA A 
ı - Önümüzdeki seçimlerde reyinizi kullanıHk mı· 

ıınız? 

KETİ ı 
" I 

Evet ........ . Hayır ....... .. 

% Hınıı liıteye rey vereceksiniı'! 

Mecliste müstakil milletvekillerinin 
ıını iıter miılniı? 

•.. parti, kıntık, bi~biriaı 

3 bulunma· 
Evet ........ . Hayır ...... .. 

o arkada larıma il tem ilci&! Ram· 
dl \ ar~ı ı'na n arkada ıarına i t 
B~l«'dl)e ı Ne rı at Al dur ı Rakım ı 
Zha 1 na n Cevde Bertket f' 
Trab, n l ~ıer ndf'n Yet enler Ct· 
mi rt nr akraba hem e rl ve do 
larıma m nnet "" Ukran arımı ~n 
arzını a abt' ım Dr Sedat Celil A~
kar la b rl lı:te muh er m •~tttn • 
drn r ta eder Hazını ('plal \)kar 

i•tanbul RadT<ısu Raportoru 

8 Nı an Saat 18.30 da 
PerŞt'mbe 

SARAY' da 
Bılf'tlf!r ıı ede atılmak

tadır. KOSTl'.' 

Sizce, bizde ideal Bııvekil kim olmalıdır? 

5 Cumhurrelsi halktan 
kime rey \·erirsiniı'! 

rey toplıyarık ae~ilse 

1 - Buıünkü lktidır1n muhılef ete karşı olın 
reket tarunı tasvip ediyor muıunuz? 

hl 

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

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

Evtt......... Hıvır ........ . 
<Duamı Sa. 4; Si. 1 •e> 

HOŞ MEMO - Bu itler her namu,lu ailenin ba,ına gelir il 



---. ~------------~~ ..... ---------------------·--------------------------------~------------- VATAN 
___________ ,, _________________ ,_ ___ ---- ! - •. 1954 ---

Düny nın en çok kullanllan 
ilaçı : Aspirin 

!-~-~;-~ e-·ln-~--~-~:-:~-:-~;ei~:~:;, ~:~~: tr~'~;,~:ii~;ft:iiE--l 
~ , .................... - -· ......... --- ........ - ..... J 

A spirın dun} anın en çok kuL miştir. Hatla bu vak'alarda bi- plrın oldurücü ıe inni gdster-
lanılan ilacıdır. Ba ıt bır Jc ııspırın almalan lazım gel- meden vuciıttan atılmış 0 ur. 

baş ağrısından mafsa ılt habı dığıne ınanmalarından dola- Amenkadaki aspirın öltimlerı-
\ e kansere kadar sıralanan ~ı. ps kolojık b r tesır oldu- nın en çoğu, bır ıle dort )a 
ha talıkların ebcp olduğu ız.. ğundan şuphc etmektedirler. arasında ellerıne hır işe 
lırabı dınlcndı mek lc'n ec- Doktorlar, hastaların ekmek aspırın ,eçırıı:ı hep~ını tçen 
uıcılar haıırladıkları ı açla- hapı bılc alsalar, ayni his \e çocuklar arasında zoriılmck-
ra d ğer bir maddeden çok alışkınlıgı elde etmclcrını ı~ i tedır. 
ısplrınl karı tırırlar. Ameri- bulmaktadırlar. Aspirinin ismi ve formüliı 
kalılar gunde 42 mıl>on tab- Binlerce aspirin tableti mü- Ba)er ırkeuııın malı)dı. ra. 
lct as:pırın alırlar Her erkek sckkın olmadığı halde. seda- kat 191i de Amerıkan mah-
kadın le çocuğa ortıılama se- tn yerıne geceleri ıçılmektedir. kemeleri, aspinnin alemşu-
nlde 100 a pirin du er. İngıl- B r a pırin almakla baş ağrı- mu! bir kelime olduğunu ka-
tercııın 50 mıh on nlıfusu gUn- s.ı ~eçcr. Fakat asit muhtevi• bul ederek Baycrin patent 
de 10 m iyon 111blet kullana- ~atı, zaten rahatsız olan mide- rnonopolisine son \erdiler. 
lak Amerıka ılardan onra gc- Y ı muhtemelen tahriş edecek- Hakikaten asctilsalisillk asit 
Iır. tir. ) üz sene önce Charlcs Frcde· 

Binlerce tccrubc~ e ra men Bırçok insanlar aspirin ala- ric Gerhardt tarafından bu-
doktorlar htıla a pırının nasıl mı)acaklarma inanmışlardır. Jundu. Bunu takiben ilk 50 
tcsır cttığını bılmı~orlar. Fa- :.Mıdeleri ha as olanlar \e til- sene ıçınde, kimse bunun ne 
kat hap, şurup bulamaç, toz scrlı hastalarla, aspirine kar- işe yara)acağını bilmi)ordu. 
ı;ıbi han.ı ckı de olursa olsun şı bclırli bir allerjisi olanlar Nihayet A manyada Ba•erin 
ın anlar tarafından kullanı- aspırın almamalıdırlar. Fakat baş kımyageri Arthur Erıcbcn 
lan en emnı) ctlı ıluçlardan bi- doktorlann dedığine göre. as- grun, direktorlerinden ha-
rı olduğunu bi l)Orlar. pırın! alma) ı red cdenlerfo bersiz bunu kull.!:ulır hale 

A pirin n ırlarından biri. en bü~ uk kısmı (hypochondri- soktu. 
Jıteşl, vücudun nonnal harare- ne) sinirli insanlar olup, ba-
tıne tc r etmeden duşiırmc- sit, be) az bir hapın kendilc
sidır. Ate~Iı bır hasta tarafın. rınc bir İl ıliği dokunacağını 
dan alındığı 'ııkıt süratle a- inanmazlar. 65yle hıı.staları 
tc.i duşürur. Ateşli o'ma)an olan doktorlara yardım mak-
ve baş ağrısından muztarıp sadı) la asplrın müstahsilleri 
bırisi tarofından a!ınd.ğı va- renkli. üçgen, O\'al \e kare şck-
kit bnş ağrısını geçır r. Fakat lınnc hnplar hatır amaktadır
IJcu t sıcaklığına tc.sir etmez. lar. 

Asp rın·n akt v kısmı olan u mumiyetle kabul edilmiş 
. acctylsalc)llc asıl in, aspi- dığer bir muamma da, bır 
r n ~utulduktan sonra 10 kola içkisi)le a'ınan aspirinın 
dakıka ç nde kana :;Eiç- insanı sarhoş etti ıdir. Tabii 
tığ doktorlar tarafından bu saçmadır. Fakat bu inanış 
bi iniyor. A pirinın kana insana unddilt hissi 'erebı-
gcçmesınl hıılandırmak üze. lır. Aspirin ağrı 'c smları 
re. bıraz da bikarbonat do sud dindirir. kola da mutedil bir 
alınırsa a~nl -ıamanda asıt ta- münebbih olan kafein vardır. 
rafından mıdcnın tahrış edil- Bu münasebet e. insanın ken-
mesıne manı o unur. dısini daha hl hls~tmesl için 

Aspırının na ıl te ir t>ttiği kafıdır. Kah\e \e aspirin de 
pt>k az bılindığınden, bu iş ar- a) ni netice~ i 'erecektir. 
tık bır efsane kaynağı haline Bazı insanlar çok ~Uksck 
gelml tır. Belki de en muhte- dozda aspirin alarak kendile-
meli. insanlarm ona alışması rinı öldürmek isterler. A ırı 
'c onsuz b ı o'mıyacaklarına bir doz rahatsızlığa. baş ağl'l· 
Jnanmalarıdır. Yale ünn ersi. nıc ınc. kulaklarda uğu'lU) a. 
te ı fız~olojistlcrinden Dr. sağırlı a 'e bauınlığa sebeb 
Lean A. Grcenberg \ c Dr. ?ılar- olabilir. Maamnfih bhime e· 
tin Gross'un )aptıklan 4000 beb o'mak için çok alınmalıdır 
tıbbi tccrubenın ancak hırka- \e umumi)ctle acı olan sali-
(1nda. aspırın mutlak ıhtı· sılik asld bu çe.ıt rahatsızlık 
)'aç fostercn \8k'a elde cdıl- \ c kusma yapar. Neticede as-

,_ DOKTOR _, · --

B ir malcmatıkçi olan müdür 
Dr. Hcinrich Dreser aspı· 

rinın ki'lnık tecrübelerine mü 
saatle etmedi ve kalp için onun 
bir ıehir olacağında ısrar elti. 
Buna sebeb, onun bir ilacın tc_ 
sirinin ancak elektriği iletme 
kabiliyet1ne bağlı olduğuna i
nanmasıydı. Halbuki aspirin 
pek za) ıf bir nakildi. 

Eichengrun gizlice aspirini 
önce kendi üzerinde. sonra da 
Berlin doktorları yoluyla has
talar üzerine tecrübeye ba 'a 
dı. İlacın kuV\etli b r ağrı din 
dırıci ı;e ateş düşiırücu oldu
ğunu ve kalbe zarar \ermedi
ğini buldu. 
Bu delillere dayanarak Ba)cr 
in direktörleri önünde Dr. D. 
reser ile beraber her~eyi açık 
'adı. Sonraları Drc.c;cr aspirini 
tıbbı kuU:ını~a sunması) la ta· 
nındı ve onun keşfı ile zeıı 11in 
oldu. 

Dr. Eichengrun dhorki: 
·Aspirini yaratmakla hiç b"r 

şah::ıi menfaat karşılığı olmak
sızın insanlığa bil:, iık bir ~ar· 
dım ) aptığıma inanmaktayım.• 

çe,iren: Ruhi kemal 
'İCRKYll.:11 \Z 

' RAİF FERİT BİR 
\'erem 'e Dahili Jla talık. 

lan Mııteha ısı 

Komple Fabrika Nakliyah 
Mua\ ene han Be iktaş 

Trıım\ a~ Cad. rmnı~ et San
dığı )anındıı No 12, Tel: 
84395. Mua) ene 17 - 19 5. 
E\: Vali Konağı Cad No. 
83 Başaran AP. Kat 1, Tc
lt'fon· 83GS4 

# • 
1 1 RACASAN 

gcıı.,or -• VINYLEX ' Sun i Derıleri 
Perakende ve Parça 

olarak 
Sııtış Yeri: 

1 -

Türkiye Şeker Fabrika/an A. Ş. den : 
1 - Burdur. Su uruk 'Kayseri \e Erzurum'da kul'U'a

cak Şeker Fabrıka arına ait malzemenin şimali Avrupa vc
)a Akdeniz llmanlarından birinden .kurulacak'arı ~erlere 
kadar nakil \e bi'ciım'e s:umrük muamelelerınin ifası için 
26 . .Nisan. 1954 Pazartesi günil saat 15 t> kadar kapalı zarf'a 
tek if a'ınacııktır. 

2 - Şartnamc'er a) rı ayrı hazırlanmış olup her birine 
iştirllk edecek olanların bu ~artnamc:eri te<!arik etmeleri 
lazımdır. 

3 - Şartname erden her biri TL 5- beş 'ira muka
bilinde Turkiye Şeker Fabrika'an A. S Ankara merkezın
den 'e~ a 1stanbu.'da Şeker hanındaki bUrodan temin olu
nur . 

4 - 26. Nisan. 1954 saat 15 ten sonra gc'ecek teklifler 
\e postada \uku bu acak gecikme er itibara alınmaz. (3632) 

Türkçe, lngilizce ve Almancaya Vakıf Fermenecllcr No 56 
Tel: 49620 ·- .., ı 

RACA SAN l ı ı;ellvor 

ELEKTRO • MEKANİK 
MÜHENDiSi ARANIYOR 

Müracaat: P. K. 1153 GALATA 

<Başı S üncüde> "\ 

'1 - Bugünkii muhalefetin iktidara karşı olan hare
ket tarzını tas' ip ediyor musunuz?~ Evet .. ...... . Hayır ........• 

8 - Sizce gelecek l\kcli te lnıç D.P. il, kaç C.H.P. ll. 
kaç Köylii Partili, 1 aç lUüstakil bulunacaktır? 

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

541 den 

D.P. 
K.P. 

c.n.P. 
C.:\l.P. 

:\Iüstakil 
\1ilıil·ctinizln adı: ......................................................................................... . 

J im, so) adı: 

Adres: 

l\Ieslek: 

Erkek, kadın: 

.......................................................................................... 
·························································································· .......................................................................................... 
·························································································· 

Cenp urflarının cnone: (Vatan ~zctcsı secim Anketi • lstaııb:ıl) 7.uılJnllı rica oıunar. 

(isim ve adresler tamamen mahfuz kalacaktır.} (29) 

İngiliz profesörü dört 

konferans verecek 
İstanbul Üniversitesi Edebi

yat FakUltesinin davetlisi ola· 
rak şchrimızde bulunan O:dord 
Üniversitesi İngiliz dili 'c ede
biyatı böltimu başkanı Prof. c. 
L. Wrenn, fakiıltenin 3 numara
lı dersanesınde, çeşitli me\ w
larda dört konferans verecek
tir. 

Profesörün ilk konferansı 7 
nisan çar~arnba glinil •İngiliz. 
şiirinin sürekli'iğio mcvzuuna 
dairdir. 

SOKAKTA 
Sabahattin Kudret Aksal 

gehır Tı)atrosu Dram Bölü-
_, mündc Emile Zoıa'nın 

Thcrese Raquin'ınden sonra 
tnr Amerıkan piyesi sahneye 
kondu: Sokakla. Elmer Rire'in 
bu o) ununu Asude Zeybekoğ· 
lu dılımıze çevirmı~. Son yı;. 
!arda İhtiras Tram~a)ı, Li!ıom 
gıbı tercümelerini a)nı sahne
de gcirduğiımuz Asude Ze) bek
oğ u'nun bu oyundaki dıl: de 
bızi )adırgatnıadı. 

•Sokaktan. i\ew York'un ke
nar mahallelerinden birindt.:, 
içınde hır çok kıracının otur
duğu eski bir e\in önünde ge. 
çı)or. Kıiıleri de evde oturan 
bır yığın kıracıyla. mahalle<lc 
rastlanabilecek bir kaç tıp: 
Sutçu, hastahakıcı, polıs g.lıi. 
Bır de arada bır. kiracılarla ıl
gıli kımscler sahnede görümi
) Or. 

Denilebilir ki oyunun ikinci 
perde ınin son sahnelerine ka
dıır. bır de ondan öte~e olmak 
üzere iki a;ı.n ha\·ası, hatU ıki 
aFı kuruluşu 'ar. Birinci 
perde) le, ikinci perdenin bu
) iık bır kısmında O) un kısı
lerınln hiçbır onemi )ok. Kıi
çücilk tipler. kuçücuk sahne
lcr.c, bir büyiık bUtlln çizil
mek ıstenmış gıbı bir şey. El
ımer Ricc di)orsunuz hiçbir 
ın~anı anlatmak, hiçbir insanın 
ya,a) ışını. ) aşama macerasını 

\ermek islcmıyor. Bütün iste. 
diği sadece bir çevre~ i. bir 
New York sokağını anlatmak. 
O)unun kahramanı bir l\'ew 
York sokağı; se)Tettiğimiz şey 
de onun yaşayı~ı macerasıdır 
sanı)orsunuz. Bu hali)le de 
Sokakta., kı,ilerın dışında o
larak ~eHeı'crı anlatma) ı e
sas tutan Jules Romains'in u
nanımiste görüşünü hatırlaıı
) or. Ama ikinci perdenin so
nuna dogru bu hava değışiyor; 
bırdcnbıre O) un kişilerinden 
biri ön pl5na geçiyor. artık 
bundan sonra da iş:enen tema 
o bır kışinin, karı;ı tarafından 
ııldatılan, a datıldığı için de 
davranışını hır cinayete kadar 
gotüren bir alkolığin, Frank 
!\la urrant denilen kişinın ma
cerasıdır. O~ unun bu ıkınri 
bolümü bır melodram edası) le 
işlcnmış. kurulmuştur. 

Bo) lece O) un bir melodram 
~ apısı taşıdığı halde, bu özeı
lığı hemen belırhcrmhor. ~e
bebı de bence şu. Sokakta• 
nın \&ka ı, O) cdiğimıı gıbi 
bır C\ ın kapısının önünde, kU
ÇlİCUk bır sokak parçası uze
rınde ıeçi) or. Oysa ki melod
ram geleneğı SC\ irciyı daha 
çok odalarıı, a onlara, ırinteri
eure lcı e alıştırmıştır. New 
York un bir kenar mahnllesin
dc, ustelık realist bir temp:> 
ı'c gelişen O)unun bir melod· 
ram olcl uğu be liri veriyor he
men. 

uSokakta•, iki a}Tl ti~abru 
gorüşunü bir arada yürütmek 
ıstemesi bir yana, kuruluşu)la, 
karakterlerın işlenişı)le, ko
nusmaları)lC, thatro ııksi)O· 
nu) la 'başarılı bir o) undur. 
Ustelik bır özcllıği de var. El
mcr Rıce melodram havasını. 
bır derece) e kadar. özentili 
klışelerden kurtarma> ı. 'hayatla 
karıştırmayı, hayatın bır yanı 
olnrak gösterme) i bllmiştır. 
.Melodramatık aksiyonu bir ga
ye olarak a'mamış, onu bir 
bu) uk şehrın kenar mahalle
sinin yaşa~ ışının günlük olay
larıy:e 'rahatça karıştırmıştır. 
Öyle sanıyonım ki ca~ımızda, 
tiyatroda melodrama ~er ver
mek isteııırse. Elmer Ricc'iıı 
yaptığı gıbi. biraz da dcğışik. 
hemen tıınınama~ acak bir ) uz 

le gostcrilıneli. bir de gene 
bu oylıncla olduğu gıbi )'umu
şatılma'ı, ha} atın ıçinden çıka 
rıimalııl ır. U) durma du) :;u
lar. çatışmalar üzerine değil. 
gerçekler üzenne kurulmalı. 
dır. 

•Sokakta• nın anlatılacak \'a 
kası pek )ok. Daha doğrusu 
kısa bir vakası \ar. Dört beş 
ailenin Jaşadığı evde, bir de 
l\laurrant ailesi 'ar. Frank 
1\faurrant'ın karısı Anna Maur
rant saadeti biraz da giın!Uk 
) aşayışın, gerçeklerin dışında 
arıyan bir kadın. Ste\'C San
kcy adında birini ~l.'vıyor. Ko· 
cası, bir gliıı ani olarak eve 
donu) or. ikisini bir odada \':t

kalıyarak öldürüyor. So~ra 
kaçı) or mahalle<le saklanıvor, 
polislerle çarpışı:or, Jakal~nı
yor. \lahallede büyük bir te· 
Uış, büyük bir heyecan. Aı son 
ra her ŞC) in ) atı~tığını, ma
hallenin iC'Tie eski sakin yaşa
) ışına, insanların kendi ka
derlerınin gereklerine döndiı
ğünil görüyoruz. 

0> unu sahne) e l\Iax Mei· 
necke koymuştu. Dekorları da 
çızen oydu. Bır evin dıs görü
nüşünu fÖsteren dekor çok 
gi.Jıeldi. oDekor bir tablodur.rı 
söıU uyarınca gözu çekiyor. se· 
) irciyc bir çok fcyler anlatı
~·ordu. A)TI ayrı her kiracının 
pencerelerinin dış gorünüşle
ıri. oturanların karakterlerini 
belli edecek kadar dikkatle i~· 
lenmişti. Dekorun llzennde du 
ruşumun sebebi biraz da su: 
Bu oyunda mizansenin, en az 
Jarısının dekorla elde edildi
ğini, istenen havanın böylece 
) aratıld1ğını sanıyorum. Sah
ne~ e konuş da bi)di. Max Mei. 
necke'nin iki yıl içinde ~ah
ncye koyduğu O) unlar arasın
da en cok bunda başarıya )ak
laştığı sö} lene bilir. Oynıyan
lann, oyunun havasına uyabil. 
ımelerinin. oyunun )'apısının, 
dekorun, kostümlerin lbu başa. 
rı<la hiı) ük payları ,·ardtr mu· 
hakkak. 

Oyııı)anlora gelince: Birsen 
Özkarakfıhya ıle İsmet A) '
ın kusursuz oynadıklarını sa
nı~orum. Birsen Özkarakfıhya 
sahnede ritmik harcketlerhle 
a'ciadenin üstiıne çıkıyordu. 
İsmet A)'tn kompozisyonu ise 
çalışılarak elde edılmiş. bviiJ. 
rncğc değer bir kompoı.ıs) on
du. Bunlardan sonra gene Gü
lı:.tan Guzc) in. Altan Hanoğ
lu' nun, ~ükri~c Atav'ın. Muhip 
Arcıman'ın, Perıhan Tedtı'nun 
ba arılı olduklnrını sanı)orum. 

Gulıstan Giızey'ın alışmadığı· 
mız, kendisi içın yep)eni kom. 
pozısyonu guzeldi. Perıhıın Te
dü, iki yıldır gormeye alıştığı. 
mız subret jestleriyle. tonla- ı 
rı~ le oynamadığı sahnelerde 
i) ı ıdi. )Juzaffer Aslan'la Me
Jfıhat Hasanoğlu ölçülü dik· 
siyonlari)le dikkati çektiler. 
Fatma Bürün başarılıydı, ama 
bıraı daha ) aşlı gorünebilirdi. 
Mahmut l\loralı'nın melodram 
havasını hafifletmesi "Crekir
ken ağır!aştırdığı zannında

) im. 
Ancak, bir nokta üzerinde 

durmak istıyorum. Tiyatroda 
birınci gerçek söz olmalı, söz 
değerlendirilmeli. Her şey, 
dekor. ı.,ık, jest, her şey met
nı değerlendirebilmek. söıli 
belırtcllılmek içindir. «Tiyat
ro her şeyden önce bir dil işi. 
dir• diyordu Jou\·ct. Bu gerçek 
bilınSe)dı, üzerınde durulsay. 
dı, ıSokaktan nın temsili, )aP· 
tJıı iyi tesırin çok fazlasını 
yapardı. 
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- U.\OİYEDE 'IEI.El'O:\LU 
DOKTORLAR 

DOKTOR CIPRUT - Cılt, Saç, 
Zührevi Mütehassısı Beyoğlu, 
Posta Sokak Telefon: 43353. 

Dr. ABİ:WELEK - Cilt ve ıtib· 
revl butalık:lar Miltehas~ısı 
Beyoğlu, lstiklal Cad. 4-07. Tel: 
41406 

EMLAK 
AR~A \ 'UTKÖ\''de yenı aparlı· 
man. tam konfor vazlık. kışlık. 
mob'eli, möble ·z. Tel: 36-167 

müstakil bir ev möb1eli 'eya 
möblesız kiralıktır. 

111\iracaat: 52603. 

~ 
010:\10811. P.\ZAKJ - Otom•J· 
bil a'ıııır satılır. Tel: 42735. Tak 
Sıııı Yenışehir Sertaı Önıer 31 

Sı\TILIK OTO:\JOBİL - Husu
sidc kullanılmış HİLLl\IAN 9jl 
modeli otomobil satılıktır. 'fe. 
lefon: 36/595. 

İXTİBı\11 ÇAl\l.\ı;ilR F.\BRİ
K \~I - Çnmaşırlannızı yıkar 
utü er. Adresinize getirır. 
Ferıkör s1268. :uonlr.YALI KİR .\LIK \'İU.A 

- Fene11olu Kalamış arası 5 
oda banyo mutfak iki balkon !;iŞI.İ AİI.E P.\~Sl\'O~U 
miı takll yeni villa kiralıktır l Açılmıştır. Cami karşısında 

Telefon: 60697 Koca ?ıiansur Sokak 67. 

Silahtar Fabrikasmda demirden portatif 
Ambar Binası Yaphnlacaktn. 

i. E. T. T. işletmelerinden 
1 - Muhammen bedeli 24.269.68 lira o'an yukarıda yazılı 

iş 9/4/954 Cuma ı;:ünü saat 10 da Beyoğlu Metrohan 4 cü katta 
Arttırma Eksiltme komis) onu odasında puarlığn konnrnstur. 

1 

2 - Muvakkat teminat 1.820,- •ıra olup bu işe ait şartna-
/ g e 1 ı r 0 

r meler Levazım dahili satın alma scnısinden 125 kuruş muka-
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Moskova'ya giderken 
1 

Sıvas Sultani Mektebi binasını gezerken orada geçen heyecanlı, hararetli 

müzakere ve münakaıalar gözümün önünde canlanıvermişti. Milletin esir 

olmamak azmi ve kararı, Mustafa Kemal Paıanın zeka ve devamlı çalışma-

ları vazifemizde bize hakiki bir rehber ve destek olmuştu 
L _____ _ 
Kayseridc 

K a).,eriyc ait hatıra'arını can 
lılığını muhafaza ediyor

du. 1919 yılı Aralık ayı bas
larında Sıvastnki ıkumandan

Iar içtimaından Ankaraya dö
nerkt-n Kayseriye de uğramı~
ıım. Kılikyanın en mühim kıs
mının kurtarılması vazi(esi b;
zim 20 ınci kolordu~ a \'erilmiş. 
ti. Her glın siddetini biraz d:ı· 
ha arttıran Fransıt - Ermeni 
zulmüne karşı hareket \'e ra
:ı'i) ete geçmek üzere milli ku 
mandan arı bu şehirde too:a
mıştım. Yapılan müzakere'er 
neticesinde Kilıkya'nın rnukad 
des kurtuluşu uğrunda a~ına

cak tedbirler teferrftatınR ka
dar tcsbit olıınmu . arkada~Iar 
arasında Yazı!e taksimi yapıl
mıştı. Derhal işe başlanılmış

tı. 

Biz. bu tedbirleri alırken ay
nı glmlerde yanılmıyorsam. 
6 aralık 1919 da Suriyedekl 
Fransız milmessili MöS) ö Pıcot 
i'c Kayseride görüşmüştüm. 
Bcyrut'dan gelen Picot, Heyeti 
Temsiliye ile temas etmek üze 
re Sıvasa gidhordu Kendisini 
kabul etmiştim. Bana. pek yn 
kında iktidara ge'ecek o•an 
Mösyö Briand'ın u'hen bir i· 
yaset takip edeceğinı söylem· : 

- Fransız mil'ctlnin ~in•r
ti demişti, :'.\lös) ö Briard'ın i 
yaseti gibi Ortaşarkta Türk ek 
.seriyetınln bu'unduğu bir kıta 
da ku\'\'et i ve müstakil bir 
Tiirkiye devletinin tce süs e
debi mesıdır. 

Picot, sonra Kılikya'claki mi' 
li harekatın durdurulması rıca 
sında bulunmuştu. O zaman ar 
bu iki ııt fikir te'if edllcmt'miş 
ti. Fakat 1920 de Fransız ar'a 
an'aşablleccğlmi7. ümidi be ır
miştı Bu anlaşma tahakkuk e
decek o ursa ıki kunet ı G:ırp 
de\' elinden biri istıklalimizi 
tanıyacak. )'a'nız İngi tere .ile 
karşı karşıya kalacaktık. ln
gı ız.efin icra va ıtası o :ın 'ı'u 
nan ordusu mağliıp edi di~i 
takdirde, lngılizlere de ıstik
lalıınizı elbet tanıttıracaktık. 
Şu halde Garpla su he \•ar

mak ümit eri ufukta bc.irmi~ 
sayı:abilirdi. 

Sıvas Sultani ml'klebi 
Bina~ını gezerken ... 

Ka)'Seriden sonra aynı kam
yonet He Sıvasa gelmiştik. 

İ k işimiz Sultani· mektebini 
ziyaret o}mu tu. 1919 yılı ey
'ullinde 6U) ilk kongrenin içti-

Atatürk :\lilli ;\lücadelc 
~ ıllarında Ankara'da 

maına \ e Kasım ayında da tem 
sıl hc)eti milli kumandanların 
müzakere ve tarihi karar'arına 
sahne o'an bu binayı tekrar 
gö:-rnek isti)'Ordum. 

Hektebi gezerken hidlse:er 
gozlerımin önünde bir sinema 
şeridi gibi ~eçiyordu. Bir yıl 
içinde ~til:i mücadelemizin, he 
define \'armak üzt're &arfeltiği 
mesai \ e ~ıiratle aldığı mesafe 
heni hayretler ıçınde bırakm15 
tı. Padişah ''e saltanat idare:.i 
mılleti \ c \':ıtıınımızı ılüşnıan
larımıza teslime razı o'duğu sı
ra arda asil Türk milleti, esaret 
boyunduruğu altında asla ya-
ıyamıvacağını biltun cihana 
havkırmış ve haksıı'ığa karşı 
ayaklanmıştı. İkı defa Hkı ·eri 
nı Sıvasa gdndermış. orada pek 
ısabet'i karar ar a arak hedefi 
ne doğru ~ürü mu tu ve ) ürlı
yordu. Ankarada milli bır ida
re 'e hukumet kurulmuş. blİ· 
tiln kudret 'e nüfuzu e'ine al
mış, mi'Jetı e arctıen kurtar
mak için azim \'e iman'a çalışı 
yordu. l\lılli irade ve hfıkimiyet 
namına ~ apılan bu hareketler 
ve gö3teri'eıı faaliyetler büyük 
bir terakki kaydeylemişti. 

Sıvas Aııadolunun en zengin 
\'e eski bir tarihe malik o'an 
şehirleri arasındadır. Fakat ba 
na ka'ırsa. tarihte oynadığı 
par ak rol erin en mlihimmi 
kurtuıus hidı•elcrinin bir kıs
mına sahne olması teşkil ede-
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* TAKSİM: Tel: 43181 - İstlklll 

TlYATROL.A R H~b~LDIZ: Tel: '2847 - Kurtulu• 
Dakikası. * sr.ıriR Th' \1RO!Hl llR\~I KIS- lsrANBl'L CiHETi 

;\tl - Pnzartesl'den bn.ıta hn ı;ece 
21 de, Pa~nr matlnl' 1.5.30 da SOK\K· * ALE\10AR: Tel: 23G83 - Mem-
T \ - Ya an· Elmer nice. Türken!: nu Mr}-va. 
Asude Ze\bC .o ıu - Tel· 421.57. * AZAK: Tel: 2"4l - Atkı icat * . EHlll Tl\'ATROStJ ı. u:ıuml Eden Kadın - İki A~ıkl;oz Tarzao 
Kıs:111 - Salı'dan IJ!l.ŞJca ber ııcce Diyarında 
21 de, Pazar rtıcdUZ 15.30 da MI::- * ÇE!\t.BERL1TAŞ: Tel: 22.513 -
LEK HASl~llN Ki K-'SÇLICI • Ya· Çılgınlar Cehennemi. 
v.o: Louia \'erneuıı. Türtçcat: Bur- * BULVAR: - Çıı:;ınıar Cehc:ıne-
han Felek - Tel· 40409. mi. * SEHIR Th' ,TROSU E.'Iİ.'\Ö'l * '-IAR.'\SARA: Tel· 23860 - .Mem-
BOLihnı - Ptrşcmbe, Cumartesi nu MeVTa. 
ve Pazar saat 2ı de, aynca Pau.r * MİLLİ: Tf'l ' 229G2 - Nil Kraıı
lS.30 da YA"l.l Kl:.t.:. Yazan: Jacqu- ce 1 - 6oo Kahraman • Meltstka 
u Deva!. Türtçc.sl ihun Boran. Haydutları. * Kl'ÇCK AHNB - (,,"areamba· * n:ı.;· Tcl· "892 - Çıplak Ruh-
dl.D başta ber ıcce aut tam 21 de, lar - 13 uncü Cinayet • 
Salı. Cuma talebe matıne&l •e Pa• KADIKO\' CiRETI 
ur matine ıaat tam 17 de ntJ:-ı11.t1 * HALE: Tel 80112 - Ba dat Si· 
ÇOCUK, Komedi 3 perde - Tazan . hlrbazı ~e SAkl - Yuvuı.z; Q(lnah
Ga"°n Kanin - Ce•IJ'ell: Leyi& Er- klrlar. 
duran - l'cl • 402'76 * OPERA· Tel• 608ll - Kork\16UZ * GENÇLİK Tİ\ATRO:.U - 00· Krallçe • Kırık Ok 
\'ER \OLU - Komedi 3 perde - Ya- * StiREYY."ı: Tel 110882 - .ırnı;ıın. 
:ı:an: A A. l\lllne • Türkçe.si: M Bu- * YURT• Tel• 60~4 - Altın Kız -
rıın - Sahneye koyan: Avni Dlıtııtı. DlkPnll Oill 
Salı. Çaraanıba ıuarc 20 30' Çarşam- * SUNAR SİNE~ASI ';"'" tio Kızın 
ba matine 16 30 - EmlnöaU ÖC:rencl Romanı - Roma Kanlar Içlnde. 
Lokalinde. * sc \1 , \ Bl'Z RE\'l SÜ - Her * ~ıu.oı:o>l.Elt K~tt.u:,\ - Oece· akeam 5tıare 9.30 da, Paıarteal, Sa
ıerı uat 21 de. CumarteS1. Pazar ıı, Perşembe. Cuma saat 18 de ten
maune Jll te cin u.ı KARAKOL U z11Atıı halk matlnelerl. Paur 17 de 
Tel: 43134 matın~. 

* \'E'.'iİ ı>ES or&Rl.Tİ - Ttl· ~,~--------------, 
.,369: t Kl OAR \ GIDt:RKES - KONGRELER 
Opuet 8 perde - Her ı;cce 21 de. ı 
Çupmba, Cumartesı Ye Pazar mı· -
tine 15 te. * Dört yaşına bumış oıaa Demlr-

SiNEMALAR 

UE\ OÔLlJ l'IJC..TI * ALKAZAR: Tel. 42!162 - Vah•! 
Kadınlar Adası. * AR : Tel: 443!14 - Toto Uessam. * ATLAS: Tel: 40385 - Sahra 
Ya,nııu. * LÜKS: Tel' 40380 - Şehvet Ka· 
dını. * ELHAMRA - Kahraman Kor
san - Kıız:ablanlı:a. * İNCİ: Tel, 8'l~9~ - Cıla:ınlar Ce 
henneırıl. * İPEK: Tel: 4428:1 - Altın Ok. * LALE: Tel: 43595 - Toto Re -
ıam. * :MELEK: Tel: 40368 - ~k Ma
ceralan. * SARAT: Tel" 416311 - ~k A
daııı. * SÖ'MER: Tel: 428.51 - ÇUı;ınlar 
Cehennemi. * SAN: Tel: 86702 - Çılı;ınlar Ce-
hennemi. - -

;roııarı Demet1Dln yıllık umumi 
kongresi 4 Nisan ı9S4 Pazar ı;Unil 
aut 13 30 da Al&aocak Demllapor 
lokalinde hat boyundaki Malatıa, 
Adıma. Ankara Sirkeci, Ha daf'PA• 
aa. İzmit ve Bilecik: fUbtlerımızln 
deleı;elertnln de lfUr&tlyle aktedl· 
lecektlr 

lrnE_B_IY_A_T_M_A_T_IN_E_s_ı _f. 

'* Teknik Okulu Tnlebe Cemı:retl
nln tertip etti~ müzikli Edebiyat 
Matine buı;Un uat 14.30 da 
Eminönü Öğrenci Lokallnde 
teakl Halkev1) yapılıcakttr. Ma
tinede tanınmış (<lir ve yazarları
mızın e.serıerl okunacak: n Cenap 
Akın ile Onay Oıızan piyano pıırça
Jarı caıacaklardtr. 

,-YENi NEŞRiYAT ._... . ._. ___________ _ 
* Lokmanheklm mecmuaıının 178 

ncı &:ıym bil cok aıhhl Te hayati 

_ _____ .) 

ccktir. 
Hakkı tes'im elrniyecek olaıt 

!ara karşı val'lığını \'e istiklali 
ni kuvvetle tanıttırabi:mek i · 
çiıı milli ordular kurulmuştu. 
Bunlardan Şark cephemiz, Taş 
nak Ermeni idaresıni ortadan 
kaldırmakla milll misakımızı 
btittin dost Şarka kabul ettir· 
me"e mm•aliak o mu~tu. Ce· 
nup ve Garp cephelerimizin de 
a)nı ~·oı üzerinde cesaret ,·e 
muvaffakıyet'e yürüdiıkleri gö 
ril'Uyordu. Damat Ferit Paşa 
hukumeti Ankaraya karşı giri' 
tlğl sürekli mücadelesinde mağ 
Jup edilmiş. bundan sonra An 
karaya yardım etmek istiyen 
bir hükumet iktidara gelmişti. 
Şarkta büyük \'e küçük komşu 
larım11: dllvamızı \'e milli misa. 
kımızı kabul ederek bize yar
dım yapacaklarını bildirmişler 
di. İste bu muvaffakıyetimlıin 
en musbet delili benim Ru~ya 
Şuralar hükumeti nezdine bü· 
yük elçi olarak gidişimdir. 

:\lustafa Kemal hlıe rehber 
Ye destek olmuştu. 

Sultani mektebinin kongre v~ 
içtımalarımız esnasındakı 

tertibatında bir deği~iklik ol
mamıştı. İçtima salonuna gir
diğim zaman orada geçen he· 
yecan'ı, hararetli münakaşa ve 
miızakere günlerini tekrar ya
şar gibi olmuştum. O günlerin 
çok güç, karışık, ümitslt vazi
fe'eri ve hadise:eri karşısında 
alınacak kararların mes'ulryeti 
o kadar bıiyiiktli ki, İçtima•ar 
da bulunan arın bu ağır yükiın 
altından kalkmaları ha}'i müş 
kuldU. Milletin esir o'marnak 
azmi, kararı, bıriiği ve Mustafa 
Kemal Paşanın ıekA ve devam 
lı çalışmaları bııe bu vaı.i{ele
rımttde hakıkl bır rehber 'e 
destek olmuştu. 

Mustafa Kemal Paşanın ri
) aset kilrsüsündekı sabır \e sü 
küneti, istirahat zamanlarında 
bizleri birleştirici soz erı hatı
rımda tekr:ır c:ın anı\ ermişti. 
KAzım Karabckir Paşanın duren 
dişlıği ve samimiyetini hiç bir 
zam:ın unutmamı~tım. Hüseyin 
Rauf (Sayın Rauf Orbay) Be
yin harici malumat 'e İstanbul 
hükumetinin i<: yüzüne dair vu 
kufu i:e yaptığı yardımları na
sıl unutabilirim. Bekir Sami, 
Kara Vasıf ve Süreyya Bey'cr
le diğer arkadaşların hami)·et 
"e fedakarlık'arını milli tari· 
himiz eıbette kaydedecektir. 

<Denmı nrl 

«Pakistan Postası » bir 

ya,ına bastr 
Pakistan basın ataşeliği tara· 

fından şehrimizde yayın'anan \8 
Pakıstanı i'gilendiren mese:e•c
ri, bu kardes memleketteki te . 
rakkiyi Tlirk halkına duyurma· 
ğa çalışan •Pakistan Posta»• 
adlı dergi 1 nisan 954 tarihinde 
birinci yaşını tamamlamıştır. 
Dost ve kardes ilci millet arasın 
daki bağları daima kuvvetlen
dirme gayesini hedef tutan • Pa 
klstan Postası• nın, bu hayırll 
yolda uzun yı::ar hizmet etmesi
ni yürekten di'eriz. 

makalelerle ıUalU olarak çıktı. l"t• 
atı 30 Kr. İatıınbul Dlnnroıu No. 
104. * KAY~AK - Sanat d~l.alnln 
03 Uoctı aa) ııı dolzun blr şck:llde 
çık:mıştır. Bu aayıda AttllA ilhan. ll. 
Huan OOk:au, Mehmet Kemal, "iıl• 

mu Oruda, Zihni Hazinedarotıu •· 
ı nıo '1lz •• :yazıları bulunmalı:ta
dır. * AŞKA KİTAKSE - Genç hlkA• 
yecııerlmlzln tanınmış 1muıarındaıı 

Naim Tlrall UçUncU hlklye lı:ltabını 
bu ad aı~ında ;rayınlamı•tır. •A•ka 
Kltak&e• de sekiz: yeni hlkAyrsı bu· 
lunmaktadır. Yenlllk Yayınlarının 

onuncu kitabı olan •Aşka Kltakııe• 
nın ııatı 100 kuruştur. 

* BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜS· 
TÜNDE - Tantnmlf ro:nan ve hl• 
k&ye yazarı Orhan Keınann roma
nı Remzı Kitabevinin açtıtı Teni 
TUrlı: Yatarlan aerlılnln 11k eseri o
larak yayınıanmı•tır. •Bereketli Top 
rali:lar fiıtOndb nlu tlatı 250 kU• 
ru•tur. 

* MESLn.."f VE TEKNİK OÖRE· 
Ti.ıJ ı2 - .Maartr Vcklletlolo ra:vım
ıamakta oldutu bu değerli der;lnln 
ı:ı nel &a) ıaı da çıkmıtttr. ıtv lı:adııı
larını, ötretmenıert. teknik ~retlm 
.-e Sanat EnıtltUaU öt:encllerınl la
kından ua:ııendlnm bu fayd&lı der
ll)'I bUtUn OkUJCUlarımıza taV51)t 
ederiz. FlAtı 100 kuruştur. * MESLEK! VE T!:KNİK ÖÔRE· 
TİM ıı - Maarlt VeltAletınln çıkar
makta olduıl;u bu r;tızeı der;:nıo 11 
inci ıayııı da çıtmışttr. Enatıtü ôC· 
rencllerını. otretmenlerı, e\' kadın· 
ların ı yatından llı;Uendlr~n ~eşitli 
ya ıtırla, renkll elbise modelle:-lyle 
ıuaıu bulunan ve metin dı'ı bir dı 
pa tren llAvesı olan bu sa \'ıaınuı dr, 
tlatı bir ııradır. IlütUn oltıuuc!Uaı:
ır:ıza tavalre ederiz. * BAVYERA İLKOKULLARI MttP 
JU:DAT PROGRAMI - Maarif VekA• 
letlnln )"<&yımlamakta oldut;u ötret-
:ıı:.en kltaplan urlllnln 2ı lncı kita
bı olarak Huıeıaı 0611ı:ıyı'nın taıemı 
aldıtı •Ba'l')'era 1ııcolrullan Müfredat 
Programı• baaılarak 00 kuNf aMla 
J5l.t~ cıltınım~tır. -
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a) nen ı.u tmmckte 'e ~ı\3Jarı 
ı \ptullah :ll)a Kozan u;lu) 

Çorum Vilayeti Daimi Encümeninden 
1 - Vı İl) et dahı indekı ko) ere setiri ecek içme su i-lcrl 

ıı;in alınacak ::WO ton ithal malı çimento 16/ 4/954 cuma günü 
saat 14 te ıha esi yapı mak uzere acık eksiltme) e konu mu~tur. 

2 - Çorum teslımi beher tonunun muhammen bedeli 150 
füa. teminat 2250 liradır. 

3 - Şartnamesi Yı iı~ct. Daimi Encümen kaleminde ı;örü
lebı ır. 

4 - i~teklilerin teminat ınakbıızlarb e he iri gün \e ~a
atte Çorum \ ı a) eti Daimi Encümenine mlıracaat an ilan olu· 
nur. (3903) 

lstanbul İnşaat Fakültesi Dekanhöı d n 
Fakilltemlz bUro'arı icin 125 'e 150 lira ücreti iki dakti o 

ı e ~abancı dıl bilır 300 ıra ucretli hır daklı o a•ınacaktır 
htek ı erır. 8 Xısan 954 tarihine kadar !akultc ekreter:i-

ğıne muracaat arı. (:l945) 

Ankara M.S. V. 2. No.lu Sa. Al. Ko. Bşk.dan 

RAMi'DEKi GöÇMEN EVLERİ HAKKINDA 

~ozanoglu'nun iddiaları 

• s Birlık ihtiy:ıeı için An karada «ö,terileeek ) ere tes
lıın ~artıyle 428 dôrt ) uz ) irıni sekiz adet muhte if iki boy
da ceman 913 dokuz ) uz on Uç metrelik çelik çekme kazan 
ale\· borusu kapalı za ·fla satın alınacllktır. Muhammen be. 
deli 18000 on sekız bin lıradır. Geç el teminatı 13"i0 bin uç 
) iıı elli liradır. İhale~ı 7/5/954 perşembe gün il saat 11 30 da 
Ankara :ıı. ~I. \'. 2 No: lu Sa. Al Ko. nında yapılacaktır. 

Evsaf \C .artnamesi her gün komıs)onda \c İstanbul Lv, 
A. ilan kısmında gôrıilebilır. Tal'plcrin be irtılen ~iln ve ~a
atıen bir aat evveline kadar hazırlıyacakları tekl'f mektup
larını makbuz karşılığında Ko. BaEk. na \·ermeleri 

Ordu takımımız hareketinden e\ ,·eı lı a\ a :ılanında .. ......................... ....... 
Merkez Ceza 
Heyetinin verdiği 
Cezalar 

B~ndan birkaç gün önce, 
R.anu'dcki göçmen e' teri· 
ıun peri an halini anlatan 
iki başmakale ;) a)ınlamı • 
tık. Yazıda adı geçen \C 

t:oçmen e\ leri in aatını der 
uhde etmiş bulunan mutc. 
ahhit Abdullah Zi)a Kozan· 
oğlu, bize, bu mc\'ZU ile 11-
S:ili bir mektup ) ollamış , e 
bu me\'Zuda bazı iddialar 
ileri sıirınii$tur. Biz bu mcv 
ZUda hakikatin a) dınıatıl
~asını 'e yapılan hatanın 
hır an ~n el ta hihini iste· 
diğimiıdtn bu mektubu D\

:nen sutunıarım ıza geçlri) ~-
,, ruz. 
• Sa)ın Bav Ahmet Emin Yal
nıan. 

Dunkü Vatan gazete.sınde 
adımdan bah eden Fenni bır 
rezaıet. başlık ı maka eniz be 
:nı bu ' uzun açıklama) ı ~ap. 
:ın~k ~ecburlyetınde bıraktığı 
Içı~ bı!hassa sıze tesekküı· e
derım. 

Siıın hakıkate karşı o an 
~vginiz!, ce\abım makalem· 

un bazı kı ım arını tekııp et
se bı e bana bu hususta )ardı
mınızı e ırgemiyecek kadar 
medeni hır cesaret 'c değere 
aahıp olduğunuzu da bı ı) o· 
rum. 

y 
azı arımın az ve oz o ma ı-

na çalıstım. Her satın bir ya
~ı 1 vesıka) a da) anan bu açık· 

1anıamın bazı muhim \esıka-
arının tarıh \e numara arını 
~~ıı:ğın sonuna eklı) orum 
sa~ ı ~m heı· ke ımen n mcs
m~ ı~etını omuı.larımd ta ıd ı 

ısbata muktedır o duğumu 
d\ a}lıca ı arct edı\orum. 

- Stalılıze f'\ ler lıakkınıla 
aı~ladığınıı. hatalar: 

oçmen e\ e ınden du)ulan 
iıkAyet eri yazı arınızdan §OY· 
ece toplıyabıldım 
~) Yer erden u fı kın) or. 

) Duvarlar bu SU)U emı
Yor. 

c) Sl\a ar don me iminde 
~ökU üyor. Bu hal ya nız stab· 
lıze evlerdedır. 

EwelA 5unu söy ıye ım ki 
YUkarıda sıra anan ka)etler 
Yalnız benım yaptığım (Stab ı
ze) vAni kum ve toprağın ka· 
rıstırı'masından husule ge•en 
e\ ere mah us de 1 dır. Taşıı· 
~a~ ada da (3000) değı (30) ev 

~ u6 adan yapılmıstır. 
d Bunu ben şimdi 'esi.kalara 
a~anarak isbat edeceğım. 

aş ıtar ada aynı mıntaka) a 
ra tlayan gerek tuğla, gerek 
beton hrıket, gerek ta her C\ • 

de bu anza ar mevcuttur. Be
~ırn Yaptığım evlerdeki rutu-

et \'e Yukarıda sıralanan arı· 
za ar dığerlerınden daha az
dır. Vesıka (1) Gerek ış sıra
sında gerek e\ er üzerinden a· 
lı~an numunelere Teknık U
:nıversite laboratu"iar arında 
Yaptırı'an tah il raporları tak
dım ettığim fotograf ar )erın· 
de benim de huzurum'a fenni 
bir hes et huzurunda yapı acak 
~sasiı hır etüd bu iddia anmı 
ıs~ta kafidir. Kaldı ki: Şe\ket 
GU e alt (A 31) numaralı, is
mai Sönmez'e alt (A 35) nu
ınara'ı fotograflarını takdım 
ettı ım ev'el"ln sahıl)!eri dı
~er ''~tandaş ar gıbl du\ar arı
nın şıma cephe'erini korumak 
ka)gusu i e sizin basmaka enız 
de arzu ettiğinız tarzda biri 
tuğladan. diğeri beton briket
ten ikişer oda ıHıve etmı ler· 
dir. 

Bu ınşaat henilz önllmtizdckl 
ej iti ayında yapı mışken don 
ve Yağmur mev.sımı ge ır gel
mez sıvaları doktl'müş. du\ ar
ları yarı :,arıya erımıstır. Ken· 
dı )anındaki stab ize duvarda
ki arıza nisbeti fark bı e edı • 
ınıHcek haldedir. 

Bu hale A (139·141 142) nu 
maralı \e daha bır cok evleri 
de mısat o arak göstcrebı ırız. 

Aynen stablize ma zeme ı'e 
Yapılan A (880) numara ı an. 
tiıe bınası ı) ı korunduğundan 
kendısı ı e aynı tarıhle tuğ a
dan yapı'an , e bugün k:ırako' 
olarak kullanı an dığer mlite· 
ahhıt ere alt şantiye binasına 
naz. ran ı;ok daha i)i durumda. 
:ırk Karako binasının sıuıarı 
., 

0 ü muş. du\arları :>arı )a ı
,,a erınu tır. 

~~rriyet tepe ıne gider de 
7U Unüzu şehre te\ ırır enız tek 
mı apartmanların sıze bakan 
ilnıaı cephelerinin )a ~ın ·o 

__________________ (3349-798) . 
22 ASiSTAN ALINACAK 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Dekartıığından 

Faku temız kürsü erınden: Bitkj Yetıştirme ve ls'ahına 2, 
F.ndustn Bıtkilerıne 2, Bağ - Bahçe) e 1. )leyva Yetiştirme ve 
Islahına 1. Zirai Ekonomi ve İşletmeciliği 1, Toprak Bilgisine 
2 Bıtki Bes eme) e 2, Be,ın Madde eri ~e Hay\'an Bes:emeye 2, 
İhtımar ::>anal arına 2. Külttlr Tekniğe 1, Zirai Kuvvet :ıtakina· 
arına 2 Lif Tekno OJi::.i 'e Köy Sanatlarına 1. Bitki Korumaya 

l, Zırai Kım) a) a 1, asistan a ınac:ıktır. f slek ılerin: 

r 
Portegue.sa Desportes takı· li l 

mı. C?\'\elk~ gece ya:ısından enç Mı'll"ı fakımn 1 sonra ~ehrımıze ~elmış, Lon-
dra ole'ine mı afır edılmiştir. , 
Brezııya'nın tanınmıs takını- 6 ısan Sah 
larından olan De,portes. rnem. 
lekcıımlıe bundan C\'\ elki g.ı. G.. .. 'd, 
lisınde. çıkardığı milkcmmel unu gı ıyor 
oy unlarla çok müsbct bir tesir 

Ankara 1 (A A.) - Beden 
Terbiyesi Umum Mlıclürluğtl 
Merkez Ceza He)etinın 26 3.954 
tarihli !çtimaında beş futbol
cu hakkında \ erdığl cezalar 
aşağıda l azılıdır: 

ı - Se~han bölgesınin in
cirli Gençlık ku übunden fut· 
Saadettin Kartoğulları orta ha
kemıne fıilen ,.e kav en teca
\'ÜZ ettiğinden milebbed umumi 
hak mahrumi)elıne. 

iık )apılan anti)e bina ının (880 Xo. lu n) içinde oturulu)or 

l - l\leınurin kanununun 4 üncü maddesinin a, b, c, h. ,., 
L fıkra'armda ~·azı ı ,artlarla hiı'Jıkte (Ankara Oniver~ite 1 A~is
tan ık Yönetme ıği) nın 4 unt'U madde ınin a. b, c, d, fıkraların· 
da ) azılı art arı da haız o ma arı: 

b.rakmışu. Öyle tahmin cd.yo
ruz ki. mısafır takım, bu defa 
da aynı musbct tesırı bırak- J 
mağa çalı~acak \ e murnCCak da 
olacak'ır. 

Genç milli takımın hazırlık. 
ları tamamlanmıştır. Ka!ıle. 6 
1\'ısan Salı trünU saat 14.10 da 
bır KLl\I uçağı) le "\ c~ılko) 
ha\a me~ danından hareketle 
a)nı gun Frankfurt a ,·ara. 
t'aktır. Frankfurt - Bonn ara
sındakı )Okuluk tren \Cya o· 
tobusle yapı acaktır. 

2 - Bur a böl~esinin Genç
lerbirllğı kulübünden futbolcu 
Sadettin Karoğul arı orta ha
kemıne fiılen \ e kavi en teca· 
vuz ettiğınden müebbed umu
mi hak mahrı:mı)etıne, 

\e hiçbir şe) olmamı tır. 
) a SJ) ah bır sı\ a ile kaplı ol
duğunu gorürsunüz. 

Bu apartman sahipleri içinde 
hasıs olan, parası yetmeyen, ru 
tubete aldırmayan \'e) a baska 
herhangi bir §eki'de bu koru
yucu tedbırı atmadan apartma. 
nında oturabılen bir tek kaba 
da), ı:ôremeısınız. 

E:sasen hepımız, hatta e\·de· 
kı • musaade edın de ya:ıayım • 
benden de (Cahıl') o an nine· 
mız bılc bı ır kı, 1 tanbu'da: 

al Bır evın toprağa gömu
u do emesi sadece toprak o
an katında hangi ma zeme i e 
)apılır a yapılsın oturulamaz, 
hattA depo o arak bılc kullanı
lanı z. 

'b Baca diplerinde, sacak'a· 
rında çınko oluklaı ı olmayan 
b r c' akar. açaktan :ı<'re dli
., up tekrar dLl\aıa sıçruan 
ı;ular dm ar dıplerinl tahnp 
eder 

Ankaı:ıda bugun (4) enedir 
içınde EmlAk Kredi Bank:ısı 
Umum Mudurilnun oturduğu 
ev stablızedır. Bu e\ e uç oda 
sonradan tuğladan ı ave edı • 
mı tır. Bu kış tu~ a kısım'ar 
ı\ ı korunmadığından dökülmilş 
stab ıze kısım ara hıç bir şey 
o mamıştır. istanbu da Iş Ban· 
kası Umum 1\1Udiır mua\ininin 
oturduğu e' stablizedir. 

2 - Gotmen e\lerf; henüz 
bitirilmeden, bu arazi ev in~ı
sına musaade eder bir hale 
:konulmadan i kin edilmiştir. 

Yukanda kısaca \erdiğim i· 
zahat karşısında (Stab ize) ev 
ler beton 'c tuğ' adan daha az 
su enuyorsa §ika~ ete ebep o
lan illetin ortaya konulma~ı ıs. 
tenı' ecektir. 

Bu ebebi, jki ke ime ile, iki 
madde içinde top'ıyabi'ıriz. 

a - E\lerin > apı'dığı araı.i 
tarla ha ındedır. Ev inşasına 
yarar ba'e bugün bile konulma 
mıştır. Vesıka (2) 

b - Evler noksan ''e bilme· 
nuş haldedir. 
Şımdi bu iki madde) i izah 

ede ım. 
a - Bu arazınin intıhabına 

de' et malı. ;ı·ini parasız o • 
ması düşunu müş, arazinın 
gerek iklim gerek zemin ve 
gerek e diğer hususlarda bir 
mahalde teşki ıne mlisaıt olup 
o madığı etüd cdilmemıştir. 

De\''et VekA'etinden Vılare. 
te ge en emirde ev ba ına en 
çok (1500) lıra sarfı ıle aee'e 
dev ete ait arazide iki ay :ıar· 
fında (3000) ev in~ası i'e tak
rıben (15000) göçmenin kış 
me\'Siminden önce banndırıl
maları istenı'ıni tir. 

Bu paranın gerı kalanını 
goçmenlerin hem kendı eri ça· 
h arak hem cep el'inden para 
ek ıyerek tamamlı)acak arı ıli 
\e edı nuştir. Vesika (3) 

Bu emrın ge'diği anda mcv 
sım kış ba, angıcıdır. Vı ayet 
her birı bir misafirhanede. ~ır 
kısım çadırlarda barınan goc· 
menlerın para :ı ardımı yapamı 
'acaklarını rençber o madıkla 
rından bedenen de çalışamıya 
cnklarını görmüstiır. 

Bu durum karşısında isteni
len CV p anı da önceden •e bıt 
edı mış (Bır sa on iki oda bir 
he !i bir muUak \ e takriben 
(45) metre kare) o duğuna go 
re bu para i e ma\zeme::.inin 
bı e satın atınamı)acağı netice 
sıne varılmı~tır. 

Bu sıra arda (Ucuz E\) da· 
'ası ıle senelerden beri uğraştı 
ğım için bana muracaat ettiler. 
Ben de Taşlılar:ada stablrıe 
topraktan sene'erce şanlı)e 
bınası \ e ~ımdı de ev o.arak 

IAııtullah Zira Kozano lu) 

ku andık arı 880 numaralı nü. 
mune e\ ı yaptım. 

• Fakat bu ev (2-lOO) liradan 
a~agıya mal o'mu)ordu. Bu h.ı\ 
karşısında: 

a - Etrafını sonradan göç
menler kendılerı açar ar dı) e 
evlerin meyilli arazide topra,,a 
gômu u yapılması. 

b - Çınko dere. o uk de
nız ik oda rloşemc erı. tretu
\ ar. 'ıma ('ephesı iza A•' onu 
gıbı ı eri göçmenlerin kcndi-
erının ~apacakları. \'e ıka <4) 

c - razıden Iıskıran sula· 
rın bir drenaj sıstcmi i e önü 
ne geçı ece'.:ı kararlaştınldı. 

Bu şart ar a tında bana ke
re:.te çimento, kıremıt \e ma
kıne 'ardımı vapı ma ı şartıy
e p:ı~ar ık a (1850) liı a~ a bir 

e\' <Bu e\ erın noksanlarını 
ben onar on:ır teslıın <'ltık('l' 
nıuhacır erın tamam ama ı na 
zarı~e ı) ıle bana ıhııle edi • 
dı. 

E\ er onar onar değil tama 
mı bittıkten sonra ancak mu· 
hacır ere teslim edi cbı dı. 

a - ~uhacir.erin bu noksan 
ları ) üı. evde iki ev nisbetındc 
ikmal cdebı dik erı Hepsinin 
de noksanları fenni bır şekil
de ne malen ne bedenen ) apa 
mı) acakları gôrli'dU. De\ et 
Vekı ı Muammer A akant ı;ikii 
)etler karşısında ge di goçmen 
ev erını ıeıdi. 

Vilayette bir top antı ~ aptı. 
Tekmı fen he)etı 'e mutcah
hit erın huzuru ı e· 

a - Yalnız stablıze değil tek 
mil e\ terin zarar gorduk eri 
~ıma cephe'erinin mliteahhıt· 
ler tarafından yağmur su arı
na karsı ızo:e.:ıi. 

b - Arazının inşaat sırasın. 
da me)dana çıkan ~a:a su. se
' iye:siniıı bır drena.ı ıle du~u· 
ı·iı'mesi ye kurutulması. 

c - Ev başına (250) 'ıra mu 
hacır ere verılerek ev noksanı 
olan çınko, dere, tretU\ ar 'esa 
ırenin yapı ması kararlastırıl· 
dı. 

2 - MUracaatların Dekan'ıgımıza hıtaben yazacak'arı dı'ek

çe!enne birınci maddede yazılı ~art 'e nite lk'eri haiz bulun
duk arını go teren be ge eri ek i}erek di ekçelerinde smanna 
girecek eri }abancı dı i de açık'amaları; 

3 - Yaban('ı dıl sına\ arı Fransızca, Almant'a, ve İngilizce 
kollarından 26 :\ısan 1954 Pazartesi günü saat 10 da ve Yönet· 
me ığın 4 unt'u maddc:.ının b fıkrasına gore de KUrsıi bilgı'eri 
hakkınna umumi nıahıyetıekı sınavın da ayni gun saat 15 de 
\apı acağı· 

l\luracaat arın 22 ~ı an 1954 Per cmbe gunü saat 12 ~e 

kadar kabul o unacası \ e faza bı'gi almak uzere Dekan ı~ımız 
Buro una muı aeaat edı me~i ilan olunur. (3887) 

Karahalh Belediye Reisliğinden 
Be edı) cmiz butcesindc 2.3 lira maa. ı Kalfa kadrosu ınun· 

haldır 

Yapı l'sta Okulundan mezun o an arın muracaatıarı i ~n 
o unur. (3527) . .. 

lstanbul Teknik Universitesi 
Rektörlüğünden : 

1 - Üııiver,itemize ha~ ı Teknik Oku'unun binasında Ota~
ka Kı. 'ası) bo)a, badana, sna cam 'ie c,cktrık lcshatı tamiratı 
) aptırı acaktır. 

2 - Keşif bede i 12.000.- liradır. 

3 - Bu işe aıt artname. proje ve ke~if Rektör:uk Satına!-
ma burosunda goru ebilir. 

4 - is 2490 sa) ılı kanunun 46. maddesinın B f:krasına :öre 
pazarlıkla ıhale edi ecektir. 

5 - Pazar ık 3, Nısan. 1954 Cumartesi gunu saat 10.00 da 
Genel S<!kreter'ik odasında :ı apı'acaktır. 

6 - :ııuukkat teminatı 900.- lira o'up Teknik Cni\'ersite 
'cznrsıne pazarlı... aatinden ewel :ı atırılma:.ı icap eder. (3915) 

AŞÇI ALINACAK 
Pazarlıkla bir Aşçı i~e a'ınacaktır. istcklılerin i /::\isan/!lj4 

Çar;ıamba aat 10 da Topkapı Ma'tepe A~. Sa. Al. da bulun
ma arı. (8i4 - 3836) 

i. E. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
3,000 ton port and tipi inşaat çımenlosu kapa ı zarfla Ye 

tı~at alma suretiy e harice sıpariş edilecektir. 
Çimentoya aıt ,artname ~·edı lira bedelle Metro Han mer-

kez 'eznemizden alınabılir. (3i93) 

A:.li vazüesinin müsaadesiz
liği dolayısb le Futbol Fede
rasronu Başkanı Orhan Şeref 

Apak maalesef gidenıiyece

ğınden kafile' e.ı. FPderas) on-

l'ılısa!ır Iutholcular, ılk r13ç· 
Jarını )arın Ad::Let • Olcri.ı 
maçından sonra, saat 16 da 
Beşiktaş ile ~ apaeaktır. Dcs
portos'lu futbolcular. dtin sant 
15.30 da Şeref :.tadında hafif 
bir idman yapmı~tır. Oldukça 
kalabalık bır meraklı kıtlesi
nin takip ettiği idmana misa
fırler, kendılcrıne mahsus \'tİ· 
cut hareketleri) le baclamı•lar. 
kı a depar ar \ c bıraz da tek dan 'azıfosı mu aıt bırısı baş. 
k:ıle Oj nı~ arak ç>alı,şmalarını kan ık cderektır. Kafı e 4 ıda. 
bıtırml•lerdır 

Ord!ı takımımız 
Belçika'ya 
Hareket etti 

Uelçıka'd.ı nun) a Oı du ar:ı
rn ı ı ut bol Ş:ımpı) on ına ı -
tııak edecek olan Oıdu takı. 
mımız dun saat 10.30 da uçak
la Brilkscl'c hareket ctmıştır. 
Ordu Temsil Bilrosu 'c l'utbol 
Fe<leras) onu temsı'cileri tara· 
fından uğurlanan kafıle. kur. 
may Yarbay .Xuri GUCU) ener'· 
in baskanlığında, şu o.} uncu
lardan müte,şekkildır: 

Kaleciler: Şiıkrü, l ehmet. 
neı..ıer: Rıd\an, Orhan, İs

met. Kamil, Alaettin. 
Hatlar: Hasan, :.uustara, Sa

mi. Ayhan, Rıza. 
Forlar: Vasıf Sabahaddin, 

Sahir. 
A)Tıca Sabahattin Erman i

darl'Ci, Bedri Kaya hakem, Sa. 
mi Gökhan masör \'e Bedri Ca 
kır da doktor olarak takımla 
beraber ::itmekte<iirler. 

ıurpın • :\lltrl boks maçı 30 
Nişana tthlr edildi 

Roma ı \A?;KA) - ı9 Nlı:ın ta· 
rlhlndc burada yapıtına ı gereken 
Randoıph Turpln • Ttb rıo l\tlt.rt 
Avrupa Orta Sıklet baka O&IDP1· 
)onıutu maçı. Mıtrı'nln rahaw • 
ııtı dola) ıalyle 30 Nisana tehir e• 
dUmlştlr. 
Maçı kazandı~ takdirde Turpln. 

dtınya şamplyonıutu ıçın dö•Uftl· 
coktlr. 

recı 'e 18 futbolcudan ıbaret. 
tir Bu ıdarecılcr ara ında tek
nık ınuşa\lr Sedat Taylan, mcr 
kez: hakem komıtcsındcn Ha 
san Örenııl 'ie antrenor Cıhat 
Arman bulunmaktadır Gençle 
rın son maçlanndan sonra ıkı 

fuıbo cunun daha kampa ıı ın· 

ma ı uretı ha ıl olmu tııı 

'IlJnlar \nkaıad ıı antıfor 

Yıldıralı Daş ıle 1 t:ınbul G -ı 
l:ıtasara) 'dan Güngor'dur. 

Gen(,' millı takımımmn önıi.

1 müzdekı pazar s:Unu Sülc.\ ma
ni) e ılc :> apacnğı son deneme 
maçında bu oyuncular da ta· ı 
kımda yer alacaklardır. (AN· 
KA). 

3 • Malatva bölge ınin Sumer 
spor ku!Ublinden futbolcu İb
rahim Özkoloz orta hakemıne 
fıilen ve kavlen teca' üz etti
ğınden miıebbed umumi hak 
mahrumı)etine, 

4 - Ialat'a bolgesi Süml'r 
por kulubunden futboku Va· 

hap Erman mli abaka ha e
mınc ıtıraıda bulunduğundan 
Ma atya bolzesi ceza he) etınce 
kendisıne 'erılen bır ene 
muddet e mU::.abakalardan men 
ceza-ının bıtımındcn başlamak 
uzere kabılı tem~ ız olmam k 
uzcre altı a) muddet e h r 
turlu mu abakadan men ceza. 
si\ le 

5 - Bur a bölı:e ınin h z.. 
p ~a kul bunden futbolcu K · 
m 1 9 E' ul htc n ı u "ız. 
dannl Burh ne ı n Tc ö en 
dı ıle te ılını ) ptırdıgındJn 

Bur~a bo .,e::. nce kendı ıne 

\ erılen bır sene mu :ıbakadan 
men eczasının bıtınıındcn ba • 
lamak uıerc \e kabı i tem ıı 
olmamak ka,.di)le altı a:ı mud 
detle her tlirlil müsabakadan 
mcnettirilmesinc karar \CriL 
mıştir. 

' el ığını anlama) a gt.'ldığıni ba· 

Dev'et mekanızınamıı.ın iş:e 
me sliratini çok iYI bi diğim· 
den şımal cephe erini izole et
meğe hemen başlıyacağıma, fa 
kat önUmUz kız. o'duğundan dre 
naj , e ev: erin noksan lan ik
ma: edilmez::.e bu ıze as)onla
nn ) erden ge:en \e damdan a. 
kan sulara karşı kıfayetsız ka· 
'a('ağını bi dirdım. Vesika (5) 

Bu ıkazımızdan a)·larc:ı son
ra göçmen er c250• şer !ırayı 

1ıane ederek hır gece ~arısı 
Lılllan·ın odasına gırmişli. ~ef 
kat gösterıyormuş gıbi yava 
yavaş ba5ını okşamağa ) nnak 
larını sıkmağa b:ış a:nıştı. ~on
ra melek gibı bır yılz.ü olduğu. 
nu soyleyerek onu opmeğe ko
l Ulmuştu. 

a dı!ar. Tretu\'ar ve pencere 1 
denizliği yaptılar. Fakat baca - 15 -
diplerı, ka.kan du\Brları ve dan cıkmı tı. Onun me\cudi· bö)le şe.)i bekledi~inden çok tutamamış neşe ile ellerimi 
saçaktan ~e 5. c halınde akacak yetının , erdıği çekııııenlık ha- rahat çok samimi hareket etmiş çırpmağa başlamıştım. Benim 
sulara karşı tedbir :ı ma) ı be k d k' k d h ti k rıldırd11tımı sanmış o',maluar 

b. ı re ket 'e kararlarına Ö) lcsıne ·arşısın a ·ı a ına ra a ı · ,. b 
ceremcdiler. Bu para oy ece k d' 1 ,. .kı, dadım yaptıklarıma mani te:.ir etnı •tı kı, birden 'e doğ. \'e ·en ıne guven ası amaoa -
heba 

0 
up gitti. Tudaıı do ru)a re!lesklerine muvaffak olmuştu. E'ınl belıne o!arak bu gctırd!klerinin be • 

Ha buki a aka ılar beş e\ de, tabı olaı k bu caııp teklifi re<i dolamış, Sen neh~ınln kenar- nim annemle babam olduğunu 
değı$ık semtlerde bu korunma de kndar oıle 1;ıtmistı. l\lonte ıarında sık sık 1:orülen aşık po söylemişti Ondan •onra uzun 
tedbırıni kendı erı yapar \ eya Carlo') a .ıtmek ıstı) ordu ta- zunda tembel tembel yürüyor- müddet bir daha hiç ellerimi 
me\cut beş muteahhide yaptı- biı. }ardı. Birbirlerıne sarmas do. çırpmadım. Sade onunla da kal 
rır numune olarak gb\'men e· Tallı tatlı ful erek ) anm bı· la;ı olmuş, ıstıkbale ait plan- madım. Uzun müddet onların 
re gosterebilirlerdi. Bu yapıla B'aktlğı cumle ini tamamladı. ıar kuraraktan tabiatı ~e' re olUmUnden kendimi mesut 
cağı ) erde el kadar bir kfığıt .,Pcki, istediğın ;ıbi ol. un. ge- dalmış sevdalı çiltleri ıındırı· tutma a başladım. Zıra İsvıçre 
parçasına evlerın noksanlarını \ ' lıl orum • dedi. •Yalnız. bu pek yorlardı. > e sırf benim sıhhatim in hatırı 
yazıp Ta)ııtarla karakol binası . 1 k 1 1 k , k 1·çı·n ,, 1 tmı-lerdı. Onları ben ol 

k f Lillian, yemek e «Benım e ·o ay o ma;aca ·.» Voltair'dekl ~aııane yeme .. • 
içine asma - a vazı e erinin bit Li h kk dürmlis aıbi kendimi SU"IU his tfl beraber Monte Carlo'~a gelme. •Yasa. Fe\·kalade. Bak gore SJrasında Gu), llian a • ·ın- • -
tiğını ıanne ı er. ni bti}orum.ıı dıyi\'ermisti ceksin a. hlc pışman o ma)aeak da biraz daha bıtgi edlnmiştı. sedı;ordum.• 

Bu arada drenaj i e ) er su- Guy buna cevap , ·ermeden sın. Seni temin ederim ki bu Daha dört yaşındayken anasız Bundan sonra kız me!.."tep-
larını evlerin tenıel'erinden u. e\'\'el bir an dfişundü. c Bunu ı.eyahatten karlı döneceksin.11 babasız: kalmı~tı: İsviçre<ie da. !erinin en iyilerinden birınde 
zak\aştırmak i;ıi de ev er bittık ben de çok isterim. Lillian a- Sen Xehrinin ~ol yakasında ğa tırmanırlarken bır toprak okumağa ba amış, buranın ha 
ten bir. bu günden iki sene ön ma.• diye mırı dandı. Kadının Tulleries Sarayının bahçesinin kayması neticesinde ikisi bir- 'asını pek sevdiğinden öğret-
ce Reblı Gurle) iğ adında bir ; üıü daha sözun sonu gelme· kar~ısında dolaşırorlardı. Ca- den i>lmüştü. Lillian )'anında men olmağa karar \ermişti. 
müteahhıt arkadaşa ihaie edil den istediğine brnşamamanın t.e Voltairedeki yemek mad· dadısı oldufu halde otelde)di. Onsekiz ya~ında bulunduğu bir 
di. verdiği huzUnle bir tuhaf ol- deten ,.e mfınen tam doyurucu Bunları anlatırken ıOnların sırada mektebin ha.öğretmeni 

Parası ve mlltcahhldi mev- muştu. olmuştu. Geçen seferki ilk bu- cesedini aramağa giden kurta· tarafından ı;ok kölil bir mua-
cut bu işle Sayın Muammer A- Tam o •ırada aklına Shielanın lu§ll'lalarının hatıralarından do rıcıların ıeri dönüşU o :ıaman mele) e mArın bırakılmıştı. 
lakant'ın makamından çekilme birkaç gtln ic;in Parısten uzakla }ayı Lillian biraz utangaç, mah. bana diığün alayının geçişi gi. Son zama!'1arda geçirdiği grip 
si uzerıne kımse:er meş!!UI o!- şacağı geldi. Bu tamamen aklın çup duru) ordu. Esasen Guy bı gelmlştı.• demişti. 11Kendimi ten iyıce kurtulup kurtu'ma. 

Lil ian Benden ne istediğini 
bir turlU anla)amt)ordum• di· 
ye anlahnı tı. 11Benı bu sekılde 
rahat.sız etmesıne razı olmadı
ğımdan kadın kızmış, 'iasime 
mektup yazarak hır takım kö. 
tu ııdetıer edindiğimi.bir an 
C\"\ el mektepten uuklaştırıl. 

mam ~erektiğıni haber 'ermiş 
ti. Halbukı bö~le şey aklımdan 
hayalimden geçmezdi. Zaten 
aklım bile ermeıdı bu işe 11 

üc defa e\lenmı , bunların 
hiç bin blr huçuk ıkl ) lldan 
faz a de\ am etmemi ll. Son ko 
eası bir takım karma kanşık 
iş ere girismış bır ruhb atçıy· 
dı. Bundan a~Tılısının sebebınl 
şu şekilde anlatmıştı. cHep be
ni. hareketlerımı tahlıl etmek 
isti) ordu. Sanki ona karı de.ğıl 
de. iflah o'maz bir hasta ola
rak ırelmlştim. Bana mazohlst 
olduğumu sö;ıler dururdu. o. 
nunla kendisini se\ diğlm için 
değil, bu cins arzularımı tatmin 
edebilmek için e\ enmişmisim 
gu)a Bütün bu ;)aptıkları yet
mbormus ırıbi tahmmUI ede· 
medlğım bir takım arkıdasları 
\llrdı. (0e\'llIDI \ llr) 

{De,·amı ~~. 6 ~u. 1 deJ .;;.. .................................................................... - ................................ ..., ........................................................ ..., .... -
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RAMf'DEKI GöÇMEN EVLERİ HAKKINDA 

Kozaııoglu'ııuıı iddiaları 
rna ı: ,; indde> halınde bıra ·mamak lbım- c - Bu işın suçu; ha,> atta 1 

madığından ıkı :.encdır ~iı1.us- dır. hu; bır ı~ bccercmı; en bazı lcı. 
tu kaldı. ( - E\ leri geıi alm:.ığa ha· \ ıı· aletı zavallıların. B11. suçu 
Bır keı e daha tekrar etmek ıırım : bulurut .u kab. ıııde ıcldıalarını 

luıumunu hıssedıyorum Blitun bun ar ~apı ma;acak cıddıye alıp ıkı :ıencdır ı leıı 
Yanız tab ıı.e değıl, hangı sa \e benım maddi bır kazan- durdurup hala teftış ıle ıneş-

ma'zeme ıle yapılmış o ursa cım bulunduğu haya cdı'ıyor- gu' olan modern <Fchım Paşa. 
o sun ıçınden u kaynayan. dö .. a, yuzlerce muhacırın gerek Jarın> omuzları uzcrındedır. 
~eme ı ~aptırılmamı e\' erde tuğa. gerek brıketten korll\u Bu olduriılmcsı lazım gelen 
bu karde crımız. ıkı enedır ru <'U tedbir amadan a~nı mınta- kı:.kanç Fehım Paşa hafı;e "'-' 
tubet gıbı ko kunç bır duş- kada yaptık an tuğ a \ e~ a brı Jurna cı ruhu bu mem eketten 
man ı e karşı kar~ı; a bırakı - ket ıla\ elenn dahı korkunç bır soktiliıp atılmadıkça her h n ır 
dılar şekılde harap o du"u goru - Jı çalı~ma bö) le deJenere o'n.a 

Bu ihma lerın bu noksan'a- mek btenı mı~ or a e\ eı ı ba- ga mahkumdur 
rın suçunu benım \C~a bu"un na ödenen para üzerınden. ar ~luhacır e\lerını- lu la \C-

) alnız Amerıkada değıl tekmıl a arı da o gunku ra; ıci Uzerın \ a brıkct dm ar ) apmak u,ted 
A\TUpada bır oğunme veı:ıılesı den cleı hal geri alnıağa haz.ı ler \ e j aptılar da. Tedbır alın-
olan (Stablıze) sıstemın sırtına rım. Bu halım e bı e ben C\' c nıadan ) apılan dm arlaı·dan 
)tik emı-ğe kalkışı mak'a, sade ri ve \'O !arı ikmal eder C\ ız han"ısı a\aı-ta kaldı': ı-;, nu 
cc bır demagojı 'apı mış, bin- \atanda~ ara atar, c\ c ka\ ustu mar~~ı '~ ahıbiniıı bmn e 
lerce vatandaş sene eı den beri rurum tnsrıh edılsin. bekli) orum Hen 
hastalık içınde bırakımı~ ve Benim (1850) liıa}a \aptı- ak ın \anı tedbirler alınmadan 
başarı ı bir ıs daha doğarken ğını bu e\ler so) endığı gıbı japıla~ tuğla \C brıkct c\lcn, 
ölduru muş oluyor. (200) lıra faz.la ına değıl 1500 numarası \C fotograflaıı) e i 

3 - Hataların duzellilme i ıra faz. a ına da ~apı'amaz \e Jan ed!)Ol'Ulll Bu e\ eı . ı;tab: 
{arcleri: ~ apı amıyor. zc c\ !erden dnha harap bır 

Ortada iki bu yük kaj 1p 'ar Bu dedıkoduların çıktığı ı- haldedir. 
kı artık duzeltı me ı ımk!ını ralarda bcnımkılcr gıbi a~ rı ı - Benim kabahatim: 
bu un a bı e - tee ~urle o~ 'i- aj rı değı ) an~ ana bıtı ık "rup Benım hıç mı hatam 'ok". 
yebılırım kı • ı tırabı bakı ka- 'ar ha inde beton brıketten ay Var'.. Hem çok bu) uk bır ha-
Jacaktır. nen gene do~eme n., ıza ası) on • tam 'ar. 

- Bıri rutubetlı e\ erde iki ·uz e\ ter (3200) lıra\a Hlırı ı O da cnele.rdenbeı ı b ırıkıp 
ıenc oturtulan g~men erın ı )el tepe inde ın a edı nıek ü- gl'!cn teerubeme rağmen <'' 
tırabı. zere ıha e edı dı. ) aptığım arazının ıs aha muh-

- Dığeri bugün Frırn:.ız ren Bugün ıkı ene geçtı taç olduğunu goruncı- ~ alnız 
mecmua arının oğunıııek e bı- (800.000) lıra harcandı. Bir tek 'azı ı bır ıh tar ılı- kalnıa\lp ı ı 
tıremedık'erı. Amer1kadan se- e' değıl. temel bılc atı amadı ·durdutmamakhgım. Ve ıka 

H u s u s i 

1 o o 
ALTIN K EŞ O EM 1 Z 

Son Para Yatırımı ç E K L ş 

1 O Nisan Cumartesi 22 Nisan Per~embe 

DOGUBANK 
PANGALTI SUBESİ 

.:> 

ı 2 3 4 .~ 6 1 ı işletmesinden 
Hatları ı BU L M A ( A ı ı• Denizcilik Bankası Şehir 

1~ 1 i ' etıııenıızc aıt olup kadro d ı~ ı cclı mış o an hır :ıdet 
r-: - • -,- . - •il I ah ap motor tek ıf a ma s.uretıy 'e ~5/411934 per emhe gunU 
w - • -i- -! acıt 14 oo de Kar:ıko)de ı;etmcmıı 4\la'ı.enıc senısınde a-- - - - _ -ı- ıı acaktır 
"" • Tekne her ı~ ~unu -aat 9 • 12 \C 13.30 - 17.30 ara ında 
w• - • - ~- - • \)\an ara) i ke e ı ıttısalındcki huı-dahkta. satıs .aJ't arı 
~ - . - • - - -: Malzcm<' en ı ınde ~oru cbilir. (3812) -

oo 1 _ Lv. Amirliğinden Verilen 
2 - Kıtaat llônlorı 

1 

len \c :-\aha Veklılctinde etud \'e bır tek de ev jııpılanııjacak (10) 
lcr )apıp gıdcn uzmanların tır. Benim 0850) lıraqı ~:ıp- Bana yazı ılc \erılcn cc\ııp 
·Turkı)edc gordüğumuz tek tısını e\İ .'.\'.afıa .artlarına \'f' ara 1nanıp arazı \ ' f' e\ noksan-
musbet H~ başarı ı ın aat ı~ı .:ıı raj ıçlerine ı:orc kıj metlcndirır !arını bu kırta~ı zıhnıj elle ik· 

-· -1 ili - • - -'. 1 lst. Askeri 1 
:Milli. 4 - U) u,. 1 

turucu ınadclelf'rdeıı bırı · bir _ceıv~ı Kapalı ı.arlla 1:3200 ton ııakli)at ~aptınlacaktır (\ ı~eC'ek, 
5 Ak Ilı taslası 6 Erkek dadı. . . a- , · t -g· g ·> 
7 Cemi edall. 8 Bir lç~cek . J )em, ~akacak) tahmıııı bedel 9ll J lııa, gCÇICI tenıına 1 J J .- i> 

'\ ukarıdan ap ıya· ı Kaynamıo liradır. İhalcsı 1:?/:\ısan/1954 Pazartc~ı saat 11 de t:nurunı As. dedık erı benım enelerce uze. ...enız değeri (6000) liradır. mal edembece!!ıni bir kere ela 
rınde emek \ererek fıi'en de Hemen hemen jarıdan !azla bır ha unutmaklıgım \e en 1oıu 
1 bat et tığım gıbı her } erde, ueuı.luk bın erce amelej ı hesabını öde 

1 2 - Karı Vf'Ya koen 3 - Crlse. 4 Sa \ l Ko da •apı'acaktır artııamesı kom ı ı.\Ollda corulur. 
Mıuıda ~av•ua ı; r.drr s . Rtts\a da • ' J 

her anda bın erce ev ) apmağa ;, - Surlu lı. im~ j ıp avamamaklığım. 
bir aıra da 6 Bir bb, bir cı- 1 Tek ır mektuplarının ıhalc aatınd<'n b.r .ıat e\\ clıne kadar 
çrk 7 Harrkrt&lzllk 8 - Bir e- koıııı•.\Ona \Crılnıe:.ı. 8'"' 3613 

\ e makınc kul anılmağa e \C" Gazeteleı ın. de detin \e Tiırk ~on öı: datın kı aM sannt • 
rış ı <Stab ıze) clokme ısle· milletinin lizerınde uç sened r Son o arak butun Turk ınıl H l° ~ KU ıa l .~ı \C,ı:\ E\' H ,\lJ.I 

Ardahandan Danıa a 31 aralık 954 dl' ona ermek uzerc 
9000 ton muhtclıf <'ın nak J\ at ) aptırı acaktır 'l'ahmın bede ı 
29700 ira, geçıcı tcmınatı 22~i 5 ırad r. Kana ı zaı f1;ı ıh:ı esı 
20 Nı:.an 954 gunü :saat 15 de Ardahan As sa .\ Ko d:ı u
pı al·:ıktır artname::ıı kO!llh' onda goru ur Teklıf nıektuplal'ı
nın iha'e aatınden bır aat eHc ıne kadar komı:s)ona \en' 

mın kıskanç ık ar. ıhma! er 1- ı rar a durduğu bu ı.lc uçlu lctuıın onuncle ılan edı}orum bo d n sa t\ ı Portrr 2 - O· 
çındc o durulmc ıdır. \'bıka kım? kı: da 3 Metelık 4 - As. ra:r s 
(6) a - Her halde ben değılım. Çok j akın bır zamanda - ) ol. Ar. nam 6 relt'me 7 Adat ad 

a - Goçmen karde 'erin eıerınde doı·t be rcnnı Jarımıı. olduğu gıbı e\ lerını ız 
8 Ton, ita 

Yu andan a Pompa 
uhhatını korumak ıçın ıki e· ma ı tahkik he) etınin üç sene- de tablıze 'e dokme ıstemd at 2 Do 3 Rota. tan 4 -

nedır becerıksır. ık \C takıpsiı- dir durduğu bu i tc bana aıt makıne ı I' erı halınde \apı-
lık )uzunden yapı amayan mil tek bır suç te bıt edılemedı. Jacaktır .. H<'r utanda ı ancak 

E nek 5 Ro , al 6 - Edirne 
7 - AkR ma B - Edil. 

trahhıdıne ihale cdı m.~ dıe- Bır me\ ımde başarılan bır ı ın bu -ekılde bır ev ahıbi )apa 
naJ işıne ba la) ıp bıtırmek 6 me\ ımdır tahkikatı urli· bılırız. 
,eratı u C\J\esıni C\ erin te )Or. Fakat bu ışin şeıPfı Amer.-
mel evı~esınden aşağı ındır Bu hC\ etlerden. bu uğıa~ma kadan getırılecek bır uzmaıı-
mek lazımdır. larclan ç~re~iz kaldım· adalet lar hı-' etuıe 'erılccektır O ıa 

----------- 1 me i. (!)02) 

itZfu:J Saı ıkamıstıın A ı dahana \ c l\rdalıandan Sarıkamı_a :31 .\ ra· 
!ık !134 onuna kadar 2300 ton muhtclıf rins ıuıklı~at 'aptırıla
l'aklır ' l'ahnıın bede ı 103500 ıra. geçıl'İ tcrnınatı 64:!5 ıradır. 
Kapa ı zarrıa ihalesi 22 Xıı.an !l:i4 per~cmbc aat ı;; de .\rda
han As. Sa \' Ko ela \ap acaktıı'. lstd< ı C'l"ln kanuni ıka.ııet
"ahı o nıa~ı. ceç c·ı temın<ıt \ernır'ı nııı eah~ıllık \C'~il li!t''ır 
\ er~ı i karncsı ~ô,ter•ıır sar name ı komi ~onda ı:nruluı . 
T<'k iC mektup arının ıh.1 c s:ı.ıtınden bıı aat e\\e ini' kaclH 
komı ~ona \erılme ı (903) (902 903 - 3920) 

b _ E' •erin bcnım taahhu· maka.mlnına baş vurdum. Dlı- nıan d~\ !et bır c\'ın noksanının 
dum dı ında kalan: , acı<ı ben olduğum bu da\a arı lkınalını göçmen eı r \ C) a za-

Baea dıplcrı ben kaıanclım. Ve ika C7) mana terkedemı)ecck. Guıcl 
Ka kan elli\ rı çınko arı b - I>ort be keı c gelen ter bır ı tcnı de bo) lccı- maal<':ıe( 
Tretm ar kcna aı ında urım ti• he~ etlerı b.r kıı ur bularak clo~ru (Reıa'cl ') halını alma-

mrtre kadar çımento l\a ı'e bana bıldirmedl (3000 C\ın .}acak. 
lıo ashonu gıbı 1ş erlnı )ap- b r kı• me\ ımındı- \apılma.ı ':\e çıkar Kozanoğlu da bu 
mak lazımdır. gıbi cıdden mu,af!akıH~t cserı ha\lr ı ı )olun:la maddı miı 

Baı.ılarının harap o an ~ı- olan bir i•ı basaran cıdden de- nı-\ ı kurban okH•ısın 'eter 
ma cephe c ı ıı.ola ı)on arını ğcrli \C diirU t bazı de\ etme- ki ben \aZ fc ını 'apma ça. 
:Jenıleme lazımdır murlarını ıhmal 'e hatalan \'ar Jışmış bır Turk çocu u olarak 

c _ E\ crın ıı:ınden ba5ı boş dı.}e mahk<'nlt'.}c \ermek ı t('dı kalben mu te h ö C\llll • 

ıeı:en se ere manı o mak ıçın Jer. Mem'eketın t'n • on adalet Ye il.:a O> - Teknik t"nl-
1 l l apor ~rı· 'l'<'knık t -kaba $ekı de de o a )O ec;u- tevıl mereiı olan Dev et ura ı \ersı e r " · ;\l 

1 
taf:ı 

1
_ 

ye erını , apnıak yağmur uları bunu l'eddettl \'e bu ı ı ha a- n" eı ıte Profe or 
na bır istıkamet \ermek e\ en ranlaı·ı trbrık. ha! 1 rın ta hıhl nan imza ı 377 \e 4i2 sa\I ı 
tarla) a ekı nuş pnl ıcan fıdanı kabil olduklarını bildirdi. raporlarda: beton brıketlcıın 

'cznıııı ~ iızde otuz. iıç ı St n b-

MUAYYEN 
ZAMANLARDAKi 

SANCILARA KARŞI 

başara ile kullamhr. 

e Ba~. eli .... adale, 1'inir, 
luı;ıLa4;o \ ' C roma tiz· c 
ma a <rrılarını ılcrhal 
keser. 

e Grip ,.e 'czle ha~
lan{Tıcıncla hir ~ çok 
fen~lıkları ()nlcr. 

KİNİNLİ · • 

IUr'•tle fle&molvr 
ve derhal tHlrlf\I 

töıterlt. 

GRiPi 
4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir . , __ iLAt'l TASHiHI 

Dunku nüshamızda çıkan 

__ , 
TURK TiCARET BANKASI 

1 An nda 11222 sıra H~ 670 hesap numaıa ı Bay F ~1'1\t.: )a 
ısabet eden 50 ALT!~ 

BURSA ÇARŞI AJANS 1 
\aıılacak ik('n eh\en Ça ,ıkapı yau mışt r Taııhıh ~e tav-
,, h o'unur 

lııe brike tın ) uz.de eli:ızi nı -
betınde ,u eıııdık C'tı; bNon 
brıket enn -anlınırtre kareye 
8 ki ogranı tab ıze malzcme· 
nin 23 kılogram basınç muka
' emetını haız o duk'nrı Top
rak 1 kan ~lüdur Uğil adına 
le bıt edı mı.tır. 

\'e~i ka (2) - ŞantiH' şcf'ı· 
j!inın 167 sayı ve 27 3 9:i2 ta 
rıh ı toprak 'ie hkan l\ludUr ıi 
ğıine Y. Mımar Abdullah 7.ı
) a Koı.ano!! una tah ıs <'dı rn 
mıntaka dahılıncle bu'unan su 
nıenba arı ... S hhı bakımdan 
mahzurlu ... , o duğu hakkında-
kı i k ikazı. 

.\ ,nen, (;öçmen e\ crlndı-ki 
(;\'tında karasu bu unan mın
takadakı e\ erin korunması t
çın Y. -'hihendıs Reb'i Giır e· 
) ı~" thale edılen drenaj ı ı .) 

\ f'silia (3) - 64 numara'ı 
1n aat konıı ) onu kararı •Bu 
•uret (' me) ı lı arımde ı::onıu-
10 ka acak bınaların etrafının 
cahıp eri tara(ından açtırı nıa 

sı ... • 
, ~, let Bakanhl!ınadn 'i 1-

~ et ere 'apılan tamım: 
• ... zami bin be yUz lira 

sarfı ı:e ... Goçmenlcrın de be 
denı \e ma ı ~ardım an ile ev 
]ı-rın ıkmal edılnı<'. ı .• 
Ye~ika (4) - Ha en Talı· 

tar a karako u olarak ku'lanı
lan şanlı) e bına ı içine a ı an 
tamım· 

••• ı~\lcrin elı afına tretm.ar, 
ııpürgc ik. pencere clcnız'ı~ı. 

bara dip erı... )apı al'aktır. 
llt'ı' ev ahibıııe {250) er lira 
v erılecektır .•. • 

Ye•ika (5) -- (5 17) ka ım 
1932 tarıh i H ' 12109 a) ılı i· 
kaz 'e ıhtar )azılarınıdan: 

.... Sarıgol mıntakasında mlı 
kerrer > aı.ı ı ve şıfaht rica arı
mıza rağm<'n drenaj )&pı ma
mıştır ... Ederin konınma ına 
luı.um u ış erin ıkma i hakkın· 
da a\ ardanberi hır karara \8 

ı ı m~mı tır ... Bu i erin gecik 
nıe·ındı-n doğacak ... • 

\ 'e il..a 16) - \nıerıkadan 
gelen " stab'ıze ~istem üzerın 
de ça'ışmaları~ı g~rdukte~ on 1 
ı·a. benı ıııcm ekctımde gonlu 
ğlim ('l'ahkır) > erıııc (Tebrık) 
ı e ta tir edı-n zatın adı l\lr 
Clıfford Hcnry Wı on: beni 
davet etti!!i ad re : - 2103 A ._ 
~ona Drhe Lo Angcles 28 
Ca ifornia. 

\'esika (i) - l tanbul I. el 
'l'ıcaret daırec:ının 37 /954 nu
mara ı i amı. Bu 1Iiımda •Katı 
kabulun icra ı ve lemınatının 
iadesi...$ diye a'nen 'azar. 

Vesika C8) - Sango mıntı
ka ında ı:ol'du.,um anµ Uzeri
ne 1-/8 952 tarıh ı ) azı ı ika· 
z.ım. 

2. :\ İSı\:\~ 19.">·l 
,\1\'K\IL \ 

7 30 A ı ı a pro ram 7 35 K ıra 
rıı kerlrr • 41 Haberin Te ha• a 
ra ıoru S 00 Karma abah mlı-

ı ı Pi 8 30 Harır m ı ile pro -
ramında Prrc Fallh or .. rAtl'IUI 
P ı> 00 O nun programı n 
kapanış 

*** 11 S8 A ıl * 1ımıt ~ ha tane ıne 7 ton ko' un etı kapalı zarfla 21 ni
an 954 çar,amba ~aat 11 d<' İı.mıt Kara \• a Al Ko ":- _a. 

tın a ınacaktır 'l'ahnıın ht'de ı 24500 ra . eçıeı temınatı ıa., ı ;ıO 
n :ıo o e lıı .. cıır Saı tname'ı komı 'orda \ e oğ edrn C\ \ e .\nka ra. lst. 

t numımayan h 
14 oo Hna raponı, ı,,., 1 an kı mınd:ı gortı ur. Tek ıf mektup arın ı n ı a e aa-

ak.şam prograırıı "e kapanış. tınden bir aat C\\ r. ıne kad.ır komı~~ ona \ eı ılme ı. (!l04·3~~1) 

*** 15.S8 A ılı ı e program - 17 00 
1Jh IYr Hrlcım 1 - Nrrlman Dcmlr 

a) 'dl\n ş:ırkılar - 17.IS Sedad F.
d ldart' indeki Rad•o salon orkcat 
ra ı a ı Smetana: Satılmış .:-;ı 'lln· 
1ı operasından süit b) Reckten
\\ald· VI anı. ne eler diyarı potpu 
rl - 17 45 KUme ta ıı 18 ıs Kö· 

ın saatl 18 30 Yurttan &r&ler 
il> 00 M S A)an n haberler -

ııı ıs ı nrthtrn bir taprak 19 20 
e~lm Ça la)nn - Gont.tı Atın ı -

dan tek n kilme rkıları - 19 40 
A 1 Can dıon t lrkuler 20 00 Tttrk 
e elana rtı an Sö) ııren Zehra 

Eren 20 ıs Radro ı:autul - 20 
O Hat anın res tali Pli - 21 00 

S aa ı mal 21 ıs Saksafon M>lo 
ları Ça an NI at Eser.ı:ın 21.30 
Hartan.n Turl7m konu•ması 
21 40 Be end.tlnl7. rttımcller• Ge
ne Krupa an Kenton P ) -
22 00 erbeat saat 22 5 Behlyr Ak· 
ııo> dan rkılar - 2.2 'il M S A
varı Ye haberler 23 00 PrQGram Ye 
kapanış. 

İST.\~Bl L 
12 57 Açılış vo pror.ranı - 13 00 

Habf'rler ı3.15 Dana ınu:r.ıtı !Pil 
13.lO ACUe Edlbotlu'dan ~arlı:ı

ıar - 14 00 Me.şhur sahne e ~rıerl 
lı;ln mllZ.lk Pi) 14 20 LtıUI Gü-
11rrı den .-,rkılar 14.4.i Karışık 
ham ml\z:tk (Pli lS.00 KaPAnış ...... 

ıs 00 Açılış ve Tenor Rlchard 
Taubcr (Pi) - 18 U Türl:tıler O
ku an 'l'e ÇaiJln. Hasan 'l'Unç -
18.30 Konu ml\ - 18140 Caz: müd
tı PIJ lD 00 Haberler 19 ı5 
Me$hur orkeatralar - mf' bur td· 
lrr Peter Ca konkl Senfoni No 4 
da maJOr• Op. 36 Çalan: t'erenç 
FrlçR ld Bcrlln Rad\o senfoni 
orke tra ı ı Pl - 20 00 Saz eserleri 
1.all:a Kııra be YC ıırlcadıo ları ı -

20.15 Rad o azcteal - 2030 Kı-

Ş('hlr haberlrrl 20 3S N•cllr 
Hilkat C,'ulha dan rlı:ılar - 20 50 
Sohbetler 21 oo Hattanın aıusı 
1 mail 2ı IS Radvo klblk 1'1lrı. 

mtıalklal toplulutu - 22 00 Konu• 
ına 22.10 Şan Resitali 1'io\lercn· ia 
1'1 .'l.r a ı c l\l von Webrr, •Der 
Pre!schllu:• operasından arya D) 
o. Puc ini. •La Bohem• arya c) 
O. \i f'rd • • l'allhln Kudreti• arra 
d ı P l\laacaı;ııl •Ca ullerla Ruıll· 
aana• ar :ıı. 22 30 Caz ae'l'enlerln 

uatl Pi ) 22 4S Haberler 23 00 
Kamb o - Bona 'l'e programlıor -
2307 Dans mUzıtt iPii - 23.30 Pi 
ııno 1 e l atır melodllrr IPI) 

23 45 Hany me odllerl lPIJ - 24 00 
Kapanı,. 

İZ MİR 
l .S8 Açı.ış ve program - 18 00 

Ya.nız H lnrlıo m!.lzlk (Qzel Plı -
ın 15 suıer ı;cçldl aoylerenler A· 
l!ettln Şcnıoy - Salbe Kuçüto:uı

lıorı - RPmzı a.ıns:ör - li oo Pi· 

Elazığ 

( in~i 

Akıl ve Sinir Hastanesi 
Başf ababetinden 

~1ik ta ıı l\1ııh ammen hPı'lel lık tr minat 
J,ir~ 1 ıı a 

ı:knıek 11 ~ ooo kı o 46 ono 3450 
Erkek ko) un etı 68 000 • 140 tiOO Ri30 

Erınmi sade ~ a~ 5 000 > 30 000 :!2.'iO 
Pırınç (Karacada~) 20 000 • :!4 000 1ROO 

Me'<' odunu (kırılnıı ) 300.000 • 18 000 1350 
1 - E aıı" l\kıl \C Sinır ha~taOt' ının 1954 mıı 1 ~ılı ıhtı· 

)acı o' an ~ultaııda ~azı ı \J\ecek \e saır maddeler (kapa ı z.arl
la) ek ı lnı<'~e konmulitıır. 

2 - Ru madde er rk iltıııc eri 15/4/ W~4 ner•rmhr :;:unü 
saat 15 de Elazığ IIUkunıet konağında ::;ağ ık 111uriur u:u da
iresinde komi!I) on marıfetn le a~n aj rı ~ apı acaktır. 

3 - ~~\sar \'e sartlar hergun ha-tanede goı 11 ehı ır. 
4 i tekli eı ııı 2490 sa~ ı ı k:ınun<la :wık anan ı · ,ı·ıırı-t l lr:!a· 

sı \C'•ıka ı \e ıeıııinat nıakbuz.ıle hir ıkte teklır :nektup arını , 
ek i tme aatindcn hır . aat e''' elisi olan aat ( 14) e kadar ko-
mı ) ona 'erme P.ri ılan o ıınur (3640) 

i LAN 
Yarım aaltc 30 kılodan az o'maıııak iizeı e çama.ır ~ ıka

\aD ıkan \C kurutan elektrıkle muteh:mık \e U)U komur, o
dun \'e~ a ha\lı:azı ıle ı ıtabılen komple \!') a 'ıkama, ıkm~. ku 
rutma a) rı a~ rı clh 1.l3l'dan mı rckkcp olma:.. uzere çama sır vı
kama makınası alınacaktır. Katalog. e\ af, .aı tnamc 'e hat. tı> 
lını miiddelı ve ıc ım ,artları ~ıbı bılgılerı~ le bır taahhUdu 
ta7.amınun etnıcını>k uzC'rı- istek lılcrın teklıflerını 20/Xısan/D.54 
tarıhınc kadar Ankara da Kara Ku\ \cllerı Le\ atım Dalrc Ras· 
kanlı"ına gondcrnıc'eri. 838 

1 LA N 
Elf'ktrıkle çalı~ır bula~ık ~ ıka nıa nıakınası alınacahtır. Mık. 

tar, kapa ıtelcrı~le, fıat, teslım mudd('li 'e dığer uı.umlu malu 
matı ıhtıu eden l<'klıflı-rın bır taahhüdü ıaıammun etmemek 
kaj di~ le :!O .\'L'ian/954 tarıh ne kadar An karada Kara Ku\'\ et
len Le\ azını Daırc ı Başkanlı,.ı na tondermelcrı. 859 

858/859 3786 

İstanbul Sıhhat Ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğünden 

Hemşire yardımcısı yetişt i rmek üzere hastaha 
nelere ilk okul mezunu stajyerler alınacak 

)l\nO ile hatlf melodllrr (Pi 1 - l\nkara. lla\darpaşa, Sl\aS Erı.urum, Trabzon. nı~ııı-

~.ıs H~ş~ı~" G!'~:;;ı::~~::~u~:dı- bakır Xiınıun r. ha Laneleriy'e Şışli Çoc•ık, l~la·tığ, :.'of ersin, İmıir, 
1730 A~ııc \i~ya~ı ve ıurhan Kara- Eskı~ehır de\' et ha tanelerinde H' ll<'ybe ıada \ercııı sanator)O-
bu utıan Türküler ıozeı Pli munda hem ire ) ardımcı ı ) ctı~tinlnıck lizcre eıı aı j'kokul me. 18 00 Woocty .Hermann orktstruın kt 
dan da.ııs Mlızt~ı tPıı - 18 ıs ınce zunu 111 - 30 )a_ arasında "Cnç kız \e kadın ar alınara ır 
sa !Hl a kAr faslı) - 19 oo Ra· 2 _ Ta ıp erın a' nca ıııemurın kanununun 4 r(i madclf' ın-
brrltr 19 ıs Mtız:ik düııYaundan 

er Takdim edf'n ilhan Mı- de ~aıı'ı \a ıf arı haıı ol111a arı arttır. 
maro ıu - 19 4l Fıkret Karahan 3 _ Yelıştıri nıek uzeı e 'aııf<'~ e a ınanlaı ın ıa~e \'e ibate 

20 ıo ş .. hırd .. n kUçtık eri bu'undukları ha tanelercc temin edilecek H kcndı crıne haber tr 20 ıs P.ad)o a:uetesl -
o o ismet Ya ar SöYIU)or - 21.00 ayrıca avda 50 ıra Uerel \eri ecektir. 
Haftanın • yasl 1 mau - 2115 4 - ~ ınacaklann sa~ ısı mahdut o'duğundan ta!iplerin nl· 
Durmuş 1·11 ı ıo lu'ndan türküler • • • , 
21 4S ıenccıı rıtrawr - 21.ss Bor 1 san 1954 onuna kadar ~ ukarıda adı be'irtı'en hastane erden 
'" ve \arınkı program - 22 00 bırısınc nuru~ tezkcrelcı ı. ılkokul dip (lma'arı a~ı arı \'r lvi hal 
M ır n• G ıd ao1ıuror - 22 1•• 1 
30 a ının sonu. Uğıl' auj c bırlıkte bır dı ckçe ı e muracaatları "" o un ur. 

.- ---

San'at ve güzelliğiyle seyircilerini 
hayran bırakan 

bir sanatkarın cazibesine 
siz de sahip olabilirsiniz! 

Bıll kiipükl ü ·Nefis kokulu 

PURO 
Sabunları 100 de 100 saftır . ............................ . 

ECZACI ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrika/an A. Ş. den · 

Şırketımız Turhal Sek<'r Fabı ıka ınd.ı ~a ışmak ilıcıre 

l.anuni e\~ar haız eczal'ı a ınaeaktıı" 
\'erı eC'r.k a)lık ucı<'l 'I ı. 550. <Bı- ) ı.ıel 1 ı.-.ı) dır 

t' cı ellen ba~ka ~enecle ıkı a) ık ıkramı' e ıle a .. ca ıkı a)
ık nı bctınde odenek \e ıkametı ı n oıman \Crı t>crktı .. 

i\skeı !ık c ı , 1,1?1 olma~ an ı tek ı erın k ~a h teı eU 
mele ·ıoi bıldıren bır ~azı ı e dınlonıa, nufus 'e a~ker ık 
'esıka arı ııret erını. ıkı adet 'c fotogı ar arı e bır ıkte 
sırketımııın Ankara'daki \t:ıturk Bu ur 305 numarada 
Genel ~tudur uğune \e~a ro t:l kutu~u 414 Nn u adrese mii-
racaat etmele ı ı iın olunur. 1:{940) 

' 

inan Türk Anonim Sigorta Şirketi 
Yönetim Kurulundan : 

Şırketımiı hıs.5eda!'ları ı;cnel Kurulunun 24 ~tart 1954 Çar
camba gunu saat 15 te j aptığı adı G<ınei Kurul toplantısında 
ek•erı~et nısabı hası olmadığın dan a a.,ıdakı ı:undemın 'azılı 
madde erını muz.a:.ere etmek uzere 20 Nı an 1954 Salı ~,ınU 
•aat l:l tc tekrar Galata Bankalar (", d :'\o 48 dC'k mcrkc. 
nnde toplantı ~ apılacağından hı.s ı-dar arın tC'•rıfler n, Hı top 
'antı tarıhındı-n en ı:eç bır hafta once hı• e ~<'n<'tlcrını ~ırket 
merkeune ! atırarak zırıs kartı almaları ılan olunur. 

l; t" ::\ D E \l 

l - 1953 scnesıne aıt İdaıc Meclı ı \e Murakıp raporunun 
okunması. 

2 - 1953 ~enesı bı anc;<ı kilr ve zarar hecap arının okunma• 
1 \ e Letkıkı ıle İdare ~leclısı aı.aları\le murakıbın ıbrası, 

:ı - 1953 ı.enesi :.arı hakkında karar ıttılıazı. 
4 - \Iura.,ıp l"çİmı H' \'P.rılt>rek t:ıh ı atın tt' bıti 

. . " 
IN~AAT 1LAN1 

Devlet Demiryollan merkez Xll komisyonundaı 
1 - A~dında )aplırılacak :ar hına ı ıkma ın - aatı Işı fı:·at 

hırım e ası iızerınden teklır a ma ~olu ı c ek ıltme~e konuı

mu.tur. 
2 - Bu ısin muhammen heclc ı 74 ı 013 42 ıra \'c ~eçıcı tt 

mınat mık tarı 41 i60 32 ıradır. 

3 - Bu i·e aıt ~artname \e ;ıir C'\Tak 37 ıra !llukabıhnde 
DC\ et Demır) o.lan idarcsinın Ankara merkez 'eznesinden n 
lı.mirde idaremiz 3 ıs:etnıe Alsancak Hınc inde satı 1r. 

4 - Bu ışe :irmck isti~enlerın eh'ıyet \esıka5ı ıılmak için 
<'n az 500.000 lira kı) mctındc mı.lmasıli in,aat iş' erınl tek bir 
ta ahhiı t o arak \'e muteah h ıt sıfali e ikmal etmış o duğuııa dai r 
helge i'e bir[ikte en geç 13/4/934 akşamına kadar bır mektup a 
Or l'let Dcmiryo Jarı b etmesi unıunı nıudUrluğtine miıracaat'ı 

chlı~ et \ t'sikası almaları. 
S - Tekli! sahip'erı tek ıf erini en geç 16/4/954 "iinıi uat 

16 05 e kadar Ankarada De\ et Demıno !arı ı. t'lmccı umum 
mudurluğü bina:.ında m"rkez Xll kom ıs' onuna 'r mc ı \ e o;a
hııt tayın edi'cn zamand.ın C\'Hl e e neçccek şe ı de iadc'ı ta
ahhut•u olaıa-,. po:ıta ı e ~önderme ı. 

6 - istek i erin tekıır . artnamc:sındı- tadat ed en 'esika
lar a biı"ikte Devlet Denııı·) o ı .. rı umum mudur ugunden alın
mış eh ı~ct \esık;;ı:ıını \e \eıncden a acakları ek ı tnıe e\'Tökını 

beher parc;a ına e 1i er kuru~ uk damga Pli u j apıştırıp ımza 

ettıkten sonra teklıf :ıarf arılc bır ıktc komıS)ona tc\dı etme· 
lcrı 'aumdır. 

7 - Tel\ iflcrrl<'kı fi\ al \e dıfcr hususat bakımr•dan idare 
bu ı.i dı ediğine ıhale etmekte \'C)a iha r;ı )apıp yRpmamali:ta 
~erbesttı r. (363 L) 
~ ................ .u_. ..... ı, 

Karayolları Umum Müdürlüğünden 
l - Redeli 23100 'ıra tahnıın o'unan 1200 top O se \e

ya Oza it Marka oza.ıt, 20 top ŞC'Haf Oza ıt, 300 adet Ark 
Komuru \e 100 şı e ı.. mon)ak pazaı ık'a atın a ınacaklır 

2 - 9 nı:ıan 1954 cuma ı:UnU aat ONBEŞDE Umum Mıi
dürluk Malzeme Şubesinde yapı acaktır. 

3 - Bu işe aıt kesın teminat tutarı 3465 lira o'up ~art
name Umum Mudıirluk Ma ı.cme subesınden bede sız alına· 
bı ır (3629> 
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... ---- % - " • 1954 - --·----------------------------------- V.lT.lN 

D. P. İstanbul adaylanmn ihtilah 
devam ediyor 

Teknik Okulundan 
825 öğrenci 
Grev halinde 

Toptancı tacirler 
lıala eıııliseıle 

.J 

ıBa~ı l in ridl') Z ı a rrı imalAt yapan \e daha 
kar hadlenn n tatbık' \ e bunun ı ı.ı~ adp ıparış merınt çalı~an 
murakıplar tarafından kontrol fabrıkalar pel'8kendrdlerle 

<Başı 1 indôl') edı m<'k islenıııe,i pi~asada nı[ııııı-C'lıeı it>- l'drııınlcr Rıı 
t kl<'ılf'n te ir erıı1<' aksi te,ır na t t• ıri ka delrr nııi ait ele 

Bu karıııdan biz unların do kl ~apara· ıı. ,., lcllr. Bu bakımclan tuptanl'ı 
aca"ına kanaat !!etird k: z r h t l' " ~ .ı a unun 7.a en )er ı ımı- tüt•tar l'\\1' den heıi kıııulu h r 
Memleket·n nıühcndı e o an il d k b mıı er P )a a ın a ıc ·a et org. n za yonun iit' un ururıd n 

htı.\acını. bu ~artlar dahılınde d ı ı ( ı · · k o ayı ı~ e • tar du-u tur 'e bir clır. Ortacı n kalkm. ı mcm. 
lebe ka)detmek uret }le te ıııaı kalkınma boyle devam el Irket ıkti adivatını alt u t e 

lAfı l'lllle'e çalı-m:ık "3\enıı t" t kd d d h d dü k • " b ıı r e a a a -ece • decekti N'tekim kararnamen n 
tamam \le zıddı olan b r hare. r 
kcllır. Çunkü·, bura\a ıı-edcn ır ne r günu H ondan C\\<'lki 

Bu arada kalkaea ı Ö\ enen $!l ıılerde pı~n 3 ıım bır ke~· 
konılmu \ e.' a tekn ker oku la- ı ı d · ı • h · mu om<' e \ ergı e Y ıne s. • nıe1'e haline .. rnıış bulu nıı~ or-
ı ıle halen Yıldızda bulunan al ıı artma ına ) ara) arak \ e ., du. 

okulumuz hır ncı ınıfında \il· tıh al fazlalıcı rekabeti bü-bü 
Zl\elı tehi kclı olan talebeler tun korukleH•cekt'r. lli~er ıaraflan op anrı tiic-

nt h k k 1 1 d 1 car. kar hadleri '" aire ~ib 
ı ı an ız o ara · ·a rn e e. B naenaley h un i b r ka a- ' ~ 
ekt r. Ru -okul. öğretıın ure- bor a , 111 atmaktan ba ka ;~f' tıı~ıbat it> zorluk ~·ıkıırnıak ci 
n n 3 "' 1 .. ., · · · d d ro}ıı enelık kiın aza tacak \C 

ı ... ~ ı . o,,.renınıın ıı c a ~aramayan (harp zamanı kıırar-
ha hafif olma ına mukab ı· mü namPl!'r) nirı tatb ki mtnıleket dola\ ı I' lr haz nr~ e örlenen 
hf'nd 'lain it d \Cr~ı d ... o nı p~ıı... ek ıl"('Pk. 

ı a ın a meıuıı \C nıcrıfcıatıne ıı~"ıın değıl, bil'Rki~ " ·- ' 
ı ır e. clhelle ki giiııclt> 8 aat ıa ·arlı olac ktır. l r 
der<; )apaıı 'e d ger memleket. Knı:ırrıamenın ('ıkışının baş. \ ıl'elı hiç h'r fn}dıı ı bulun 
leıde oldu«u gib. a ~ari bır he lıca eheptrrinden hlr. T r:ııet nman. ak 'ne halkın ate, hine 
apla 4 eneıle ınühend ı; ç kar Bakrınlı ının toptancı tuccarın nt>tice \ermesi 'Üldt ~ üı ol11n 

tan lıu mue- c•eye k ıfüe "e mi memleket t cııret ndekl rohlnti "ır kararın ıa•b kırıde ı rAr cı 
~ ecC'klır ·} ıce ta' n edememesidir. Ha· nıenıek ureı 'le h.ıkılnıelin al 
A~nı ek ide teknıker okulla. kıkı toptan<'! tuccar. bır fcari dıf!ı karııı nırmnıın uk ml!n-

rı da bo alaC'ak ve bu okul p razı değil. ımAlcı ıle pera dırmakla beı ııber bunun lercle 
nı<'zunla ı. oz<'l olarak T. Un' kerıdec· ara ında \e b'lhas::.a tekrar lntb k nıe\k ne konul 
\er Hede okumak suret) le \ilk Andolııdakı perakendeciler a mn ı ihtımaller· toptanrı tiir-
ek muhendı unvanını alabi- ra ında kop iı mı fc ın· gören carlan Jı, kıkrıten teı eddude 

1 r er e mlıhendis 'e tekn ker un urdur. B r tampondur. e\ketmekledır. 
nanııy la hıç k nıses e te acluf e. :\nııdolu perııkenderı. toptan Ru tereddüt i e pek tablı 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Asya' nm yeni 
Ufukları 

<Ra" 1 incı ı!C' ı 
hir ~.ı ~ P~ t' hi1111et rtme~ine ih-
1 imal ~oktur. 

huıur~uıluk idnıl<' bulıın:ın O ı 
1;1 ark hÖl"r.' inın f'I ı afıııa ,,ıdt· 

ti' bir hlil..rar cln:ırı çc·l..ıııi~ 
cılac ak 'l' bu mıılıiın sahanın 
ılıınılnıa,ına hi1111l'I Nlc·c t"ktiı. 
\ J..,i i-li l..amctlr .. arftclilrn jtll\. 

rNl<'r nt kadar .. icldı·tlı ohıı ıı 
ol ·un, Orlıhark ıııillc•l!l•ri hiıl'r 

hirrr huna k.ıtılnıakta ııırnfaııt 
ı:orc· c ·<-1..leıcliı-. Uu ililı,ırla an· 
la'!nı.ının huı d uın .ı için ta ıdı ğı 
k ı~ nwl bti) ii klur. 

Rıındilıı lı:ı ka 'l ıi ı ki~ e ilr l'a. 
1.istaııı n ark.ı aı k:ı' ,ı 'rnıwteı i: 
lt•rakki) i trhdit rıl rn grrilık, 
cehal!'t \I' t:ıa"UJI tı·h li l..ı•,ine 
kar ı nıiı:ıtt•ıek hi r sı•d ku ı ııııı · 
Jııı 1111 \ e birbirinin tc•c nıhr"n . 
ıl e n isti faclr edrrrk ıl ah .ı falla 
~uı ' atıc.- teı .ı k ki c-1 nırlt•ı ini nııı nı 
kıın kılataktıı. I· gt'r ll indista· 
ıı ı n ı ihnindr. l'aki ~ıaıı cle\ltl 
ı r i,i Gulam i\1 11hanınıl'cl'in açık . 
c;a idılhı rttigi gihi, l'al.. i<>tan is· 
til.la linr karşı giıli hiı· tah aııı. 
nıu ı~uzluk hi..-i ) ok•a. Hint li· 
dl'rlerinin oı ti\ a bel\ it hiı i · 
tillrar \e hımır i t i dadı ç ıkıııa

~ına '"' inıııeleı ı la11 111 gt'lir. 
dılenı \Crcktir.• rı ttie<'arn nniracaat ed<'r, çe- olaıak p ya anın nleyhınedır. 

O encıler ~en· açılac k blf sıtleri a~ 11 ır alır gölüriir. 1'ucrarlar. hukumetttn te Turlı:h e • Paki~tan anla ına~ı 
okulun tah ıl siır<' nlıı en az Bv perakentlednın herhaııgı reddudUn ıuıle ç n daha katı habtri ilk ortau çıkt ıg ı 1-

~ ıl olma 1 \'eli e olgun uk ı m- b'r fabr kadan mal alalı me,ine I biı kaıaı'a \aıılnıa ını beke. rada \nıeriJ.. .ın \ )an llll'disi 
lıanını vrrnıi- km eleı · ı ı kahııl imkAn da hı ta avnır eclileınez. ml'kled rler. aıa~ınd a n :n r. J'ulhright : . r a, . 

ed1lmE' ı htı-ıı-und:ı knı ar alı dalan 41uphrli hir :.ı nl a<ıına ' ıi· 
nıncay a kacl:ır derslere de\ am M• k ( h ( nindeıı ntdf'n llint lil t ri g ıu·cıı-
etııı·~ eccklerin' bıı· teı,,rar n « ıgrOS» un mu ave esi azır amyor cliırlinl'!. di~l' 1ıi .. ,tiı ~:ıı rrı nıiş. 
lıllı Eğ tiın Raknııınn hildır. tir. 

m ~ ve duıumu düı.C'ltnıl' ııi (Kası 1 intide) 'nen bede le, mlı leh ikin ödedi Diınkıi \ (' lnıg ıin k ıi , ıı11luı· 
r c·a etmı !erdir. hat \erı nıı tir: ı bl'de' eı ara ınd:ıkı farkı nor· ıııud a an laıtıkl:ı rııııııct:ın \· ı ka. 

D ğer taraftan Telrn k 'ırkct. idea bir ga) e i e ku· 'ma b r e\l\ ecle tutmak mu hın cak miınil ~udur J.. i 'lı . ruı-
ı 1 rec leıı. talebenın dun der ru mu o up, e as pren ibi her ir ıktı :ıdi fakttirdur. Bu sebep hri ~h t. hıı t ıın gc·ni goııı~un r. \ C 

lere rnıed ğinı bu haıcket <'r· C)den e\">e halkın gıda ma:i e tliec rlar an l\acaklıırdır kı, fikri ~uk ekliğine rıı •men hfik· 
df'\ am ettiği takC:ırde h klaı ın deleı i ıhtı) aç arını ucuz o ar .. k ça ı,nıalarımız on arın menfaat. miinıı mc~l'lf'\ ı tl'tklk etnı f'ıll'n 

cı ta ebe '°neınıc ığı hu km e- l<'mııı etmek \ e hı ha- a .,ıdJ erıne de a~ kırı du nıemckt<'dır. , t'rmi tir. Tııı ki' f' • l'akista n 
r nce takibata geç lece" ni lıe madde erlnııı mü t h ı den ıtı- Bu nıe' ,ıda ı tiklııı de de ızın· anla nıa ııı ın d lin) anın t n mU-
1 rtmı !er \e e a en bır kı ım haren mll tehlıke ıntıkalı rll· e te rlkı nıe ai etmek, gerek hinı , e ııaıik bir sahıısı ııı n j,. 

taleben ıı bu.,ünden ıtıbaıen sında ma ıaf arının tereffıiune Duttweıler \e gereke beııını t ikraı ı \e harlıln iınlenııı r.si lı:ı
tekın der !ere de\:ım edece · \C bınnctıec nıa t)etının )uk-e. ıc;ın ıııemnunıyt·t \er cı bir ha- kııııın\lan 1 a,ıdığı ki\ met ~ok 
n O\ lem erd r. Okul. mr ıne selıeb }et \eıen fena dı-eclır. lstanbıı un '\lı0ro nıe,. J hııdil\t ur. lli ııcfüı .ın hu lıııkık.ı. 
Bakanlı a bild rm'-tir mba aj. tahmı \e t:ıhli}e, nak· zuıınclakı onder ı ıııın dı er !'" ti hu"İİn anl:ııııa,11 hile, , ıın 

A}rıcıı durum v Hhete ak ı~e. nıuh:ıf:ıza \e hu ar:ıd:ı: tfıhı hıı ç" de mı al teşkı etme ı anl o \ aı·ıı l.; , ki ı :ıh:ı t cd!'lr.I.. , e 
eltığındcn \al de bu işın ii.1 tutu du u ç<' ıt ı manipulibyou· en hu tık teınennınıdı ı ft )akı;1 biı i~ tikhalde htı halll~ 

zer nde onemle durmaktadır laııncla yuku bıı an H? un!ıne ::!1'- i ıçrelı nıutrha ı ıı ı bf')ana- huna k :ıtılaı-.ıktıı. 
~·ı nıe ı rıııııııkıın olan za) iaı il<" tını muteakıp Tı c:ııet Bak· nı \<-\anın nıukaılcll'!'a:ı için \!'" 

Benderlioğlu 
ıhtı)aç madde eı·ınin on satış Fethı Çr ık baş da ,un eı ı ni ufuklar a('ılma,1 , \ qa kı t .ı-
merkez erınde atı nıamaluın· leııııştır ııı nın modf'rn rlf' \ irlf'l'lll' ml'nri 

• 
Is nallan 

dan tr\e lil eden ıa)ialın önıi- lktısadı ha\:ılımızda o e· dt'~i l, mü ht'l bi r rol 0, 111mağa 
ne &eçecek \C oınek teşkı ede denberı muşahede e-tti~ımız e:ı ha)Jtaması H' insanlık hesahına 
cek org. n ıa ) onla nUmune te· bih ük bo 1 ık. te kı iıt ıı ıktır Hni 't'ni k ı' metın , aratma~ı 
-ı erı \ucuda getırmektır. B,ı )uzden mı Ii ıkt adı)atım·z hakı ~ından hundan hınırlı bir 

Bu ana gn) c dahı ınde ka • rnr r ııra H' mı ı el'\ etımız ı adım taı.a" ur etmek ıu c;tiı r. 
mak artl\ le, şırket a ağıda ya- rafa duça · olmakt14lır 1936 - 3i Ahmet Emin y ALMAN 
zılı muamele er e ıştlgal edecek .ene erinde, 1ktı 11t Rııkarı\ ın· 

Reddediyor 
(Ra~ı 1 incide) tır. la mu aqr o arak \ azıfe öı eıı 

so~ lemıştır: 

lerını de korumak i ti~oruz. 
KAr hadleri kararname ı kısa 
bır 7.Bnıanda ipta edıldı. C. )1. 
P. hükumetinden bô) 'e haı eket. 
er gorme'I ereksınız. Size 11111 a. 
\at. bürrl) et, ada et getırel'e· 

•iz• 
Hundan onra söı a an S;ıdık 

Aldoğan da şoy e demı~llr: 
·- Bugunkii konu~manı her 

ıam nkı gıbi he) eran ı olma) a
cak. Musaadt edersenıı ) azılı 
olarak konu acaıtını. \ atand:ıs· 
ar C. M. P. bir eli\ a p rti ı· 
dır Diı\ a ı dıktatöı 'uk nızaını
nı kırıp hfirrb et nızamı kurmak 
tır. Bu eçımde, blıtun mi .et, 
eğer dh a ı \ar'a c. )1. P. ) e 
re\• 'erccektır. l\lenı ckete hur
ı ı; et 13kııdı j e ge mez. Ana)a· 
a ı e ge ır. 
Hugıın Başbakan i tedi •ini az

leder. M e~e!A Vekil trtesı abah 
ıstıfa eltı{:ini ı;:az<'tt>cle okur. 
Var bu Nil bir ~e) tanı 
EC} tan bunun nl'rc~inde. 
~·ımıle, seı:ım<lc. 

Aldo an'dan sonra mikro, O· 

na gelen Ahmet Oğuı da: 
Şu anda t en ke epçe i, 

a} ak arı ıincır i, dudak arı ka· 
pa ı konu mak mecbıll'l) etınde 
\im Iktıdar partı nın blıtlın 
u um e ıne rağmen mücade e 

edeceğ11.. 
J>artızanların gıttik('e emir-

meleı ne rağmen ız gunlük na· 
fakanızı ıor çıkaracak durumda 
ınız D demiştır. 
}"uat Ama da konuştuktan 

top antı}a son \erı mis· 

1ki Tauih 
Üç un onceclek' nlı hanıızchı 

~l uhlar \car'ın Sınoptan c. il. 
I'. ~ok amasını kazanamadığını 
> azmıştık. :'ı l uhtar Acar bu ~e 
ferki seçım er ıçın ada) ığını 

o) madığını. bu bakınıclan yok· 
ama a a i~tmık etnıedığını bıl
lıı mı tır. 

Keza. Hala> 'dan ) okl mn\I ka 
anamadığını l azdığınıız Ta> rur 

Sökmen de 4 martta \ enı Vlu 
gaıetes ne bir beunat 'erd ğı
ni, bn be) anatında sıhht dunı 
mu dolavısı~ le 1954 eçımlerıne 
katılmlvacağını bıldırdıl nı. be 
l trmekted r. 

ı - Her ne\ ı gıda :ve saır man muteha ı doktor Bade · ı 
aı e ihth aç madde erını toptan Tar:sustan Ankara\ a evkedı .!il 

~e perakendr o arak mem eket domate erın, kotil amba aJ. fe 
l('ındl'n \I." harıçten a mak \C na )lıkleme. boa tma dtpo et· ı 
atmak. me 'e n:ık ı) e Uç lık erı 'ilrn'I 

2 Her ne' ı gıda 'e sair -:len 'uıde 40 ııı betınde fıre 'er· 
ıııle ihth:ıç nındcle erinı teının d ğıne 'e bu zararın )lıtde 6l 
\e ıstılısa ıçııı uztınılu fabrıka t~n çıkaı ıldııtıııa claıı hır r:ıpuı 
ıe t<' i atı kurmak H işletmek. hazırlamı tı . 
Bu mak at a ortak ıklar \i ieudl t te bı11m hareket noktamız 

el rıııek 'e) a bu maksatlar 8 budur İ dea i ı arkada aı ın mi· 
kuı u muş ortak ık ara ıştiı ak et· C• is hıssedar olma arı a)e ın
mrk. de bır te kı.t tuıuldu \C bu 

:i - Her ne\l gıda ve sair a e mııhzıır arın beı tarar l'di nıe ı 
ht ) aç madde ('rının satı~ı .çin • ıl un11 gıdıldl l m dıın bu l"· 

depo. mağaza ve du"' .ınl:ır le· şebbu Un ür'at e emere \ere· 
ı etmek: e))ar sa •ş' ., tala cc ı merkeı.ındedlr. 1 tanbu da-

rı \c 'l'l eri tenıın etmek kı h 1!.:ımız te kılfttın )akında 
4 • ller nc\1 gıda \'l' ~aır tam o arak faa l\ete geçme '' e. 

aı e ıhtı) aç nıadclel · nı"l •5 ıh- halen ıc;ınde bu uııdu u ıkı~ık 
alınden ıtıb:ıren mü ıl'h ıke ı:ı- \e fena art ardan kuı ıu mu o 

tlka ı afh:ı ına k.ad r hun'ar a acaktır Ru sıııet e ıhll\aclar 
meşıııı o an aıa her 'tir u kredi çok daha uruUI tedarik edı e· 
\ e teknık yarclım'ıtrıııe! 1 bulun rek \C Mıgro merkez mağ.ıusı, 
mak \ c gt'ı eken ''a ıtaları te· perakendcd l' nafımıı a da ti' • 
ıııin etmek. rık ı me•ai rderck, onların da 

5 - ~ırkelin i,Jnı mu1':ne·e- meıı t :ıatlerine hır ro ovna)acnk 
namede te bit olunan ga\e eline ıır Ş;ıh t>n 17 rı'danbeı ı meın
~öıe ~·a ışnıa terbı)t \e tı>criıhe. eketimizde tahakkukunu h. srt't 
ını k87.anmak 'c ıh!ı 3 l..' ~ .. p- le bekledığim 00) e bir te ki a· 
nıak ınaksadıyle clıoı memleket- tın kurulma ından nıeınnuni)el 
ere w bı ha a l svi\rcye e l'· du\ duğumu bi'dırmek ıster(m. 

man gondermek. 1 tan bul Bt edl\ e ının bu kuru· 
6 - Her ne\'i gıda ve saır :ıi'e us ~afhasında ııo termı olcİııi!u 

ıhtı) aç madde erınin ci:ts 'e ce· ko aylık \'e gaHet er. i in ür-
ıt erını ras) onel bir 'eki de at e tah. kkukunda lıını o acak· 
tandaıclıı.e eclrrek bun arı te- tır .• 
mız. ıhht \e emnı) etli şeki'ler- DunkU toplantının onunda 
ele atı a arzetmek. rırnu~ arın bır he) r.ti Tıcaret 

7 Her ne\ i gıda 'e ~air a· Bakanını 7.1' aret etmış \e şeh-
1 e ihti) aç mnddeleri) le uğra- rln l'kmek derdi meuuunda ken 
an ortak ık arın hi e :.enete- dilerıne ,·ardını cdi me inı ı~te
ını atın a ın:ık. nıı~tır. ~·ınııcı aı· de ırnıen er· 
8 - Her ııe'ı gıda \e ~a ı r -a- elen aldık arı un fı):ıt arıncla 

ı e ıhtı) :ıc; mırdde erini yapan ,., bıraz daha indirme ~ apılclı~ı tak 
:ıtaıı yabanl'ı fırmaların umu· clırde, tkmtk cl~\8 ının ha to u-

1111 ınııme sı Iik veva acr ıı tclık· nacağını Bakana oy <'mi lt>rrlir 
erını d«"ruhte etmek. rıı ınl'ı :ırın un fi\ at arından in-

il - Ga\ e 'e ınakı;adı) e ilgi· 
11 bi umu.;, te ebbü- ere , e bu lep ettik <'ri iııdırıne. iıç bih ük 

ehırde. enede ı - 1 5 mi'} on 
mlına ebet e gereken her tur il l••a,1 bulnıaktaô ı r 
t c rı, ınaı 'e ma 1 ınuame e 'e Bakanın e\">elki gtin ekmek 
ta, hhilt eı e giı 1 mek.a fabrıkaları me\'?uuııda O\ edığl 

Gene b na 'erılen mallıma- oz erın. i gili ('eue'erde ınuhim 
ta gore. ışt rnk ııı betleı i ne o- akıs er ~aptığı anlaşı maktadır. 
tıı a o un hı edarlar bır re)· 
den faz a ına :ıhıp o amı) acak-

«Dumlupmar» 
~ehilleri 

<Raıı r incide> 

Türk - Yunan -
Yugoslav askeri 
Görüşmeleri 

( naşı 1 lnd dr) 
Tam bir an·:ı\15 zıhnlyl'tı \E' 

do t uk ha\a ı iç ııde ('CI<'\• n 
etmı o an bu "ÖrU~ıne rrdı de 
lege er mııhtenıe bır teca' uze 
kaış iıç mem eketın mu te ek 
ll\ unma~ı ıc;ın a ınacak t<' lbır 

ahede \e le b t etmı • 

\'ıınan \t \ ugo in hl'' l'tlerl 
lstanhula hııreket Piti 

Ankara 1 A \ ) l cIU as 
kert goru me ere i tırAk eden 
rumg Papathana adıs b k n 
ığındakı 10 kı ı ık '\ unan ''" 
Tliıııgcnera Jııbu Vuc;ko' ıç b~ • 
kan ı~ındakı 9 ki k Yu~o lav 
a kerı he} rt erı bu ak m aal 
l ll 20 de ka kıın ek prr e f t, n. 
hula nıııtevel'cıhen Aııkaradan 
ayrılrıııs ıırılır. 

· !'hit>lcl ı. mRnnralıırı 
de\ :1111 ediyor 

Ankara l (A \.) - 26 mart· 
ta baş.ı~ an l\leds exab e tatbı· 
katı i e 29 martta ba lı> an Shı 
e d ı tatbikat arı fena ha'a 
şart ar na ra men de\ am etmek 
te<I ir. 
Yunanı tanda hau fu hetınl 

hemen. hemen durduran .Ma ta· 
daki harck:ıtı ~a\a latıın fena 
ha' a şart arı tem ıll taarruz he· 
dcfll'nne 300 önlf'me çıkı ı ya
pı ma,ına <'nge o amamı tır. 
Glıney Avrupa muttefık ham 

km \etleri karargahına ge'rn 
natamam r:ıpor ara göı e. hıitün 
\kdenız bo'ge inıll' 122 hedefe 
taarruz yapı nıış o Cluğu an aşıl-
nııştır. 

\ nıerıkan 6 ncı donanma ının 
I\lıdway \e Rando1ph m:ak ge· 
mı erinde üslenmi olan denız 
kuvvet erıne aıt u~·ak ar tarafın
dan muhte ıf \ urucu çıkış ar ~ a. 
pılmı tır. 

Sel felaketine 
Uğrayan Irak' a 
Yardım edeceğiz 

:ır \e elde edı ecek karın yilz
de 10 dan faz :ısı hi cdar ara 
rlağıtı mı)al·aktır. Bizzat Baka· 
nın ıfadeı.ıne ı;:ort'; şıı ketin ga. 
'e ıne sadık ka abilnıe i ıçın. 
'nıuka~<'len nıe birçok husu~ı 
nıacldt' cı le tak\ 1\ <' o unaraktır. 

DLiııkıi top anlı sonunda bır 
,.onu nıa :-apan fsı ı~·relı mi.ıı"· 
ha sıs Jloch tras er: Tür\.ı\ede 
clo~duğıınu , Türkıyenin son yıl· 
ıar zaıfıfıda ~eni \C bü)ük te-

den \Prilen i ~a retle ba~lanacıık <Raıı 1 lndde) 

akkıler ka,dettiğını: bunda n ıi 
'ade i) e memnun o du~unu ifa 
le ederek ozti me' zuıı intıkııl 
ettırmış ve demiştır ki: 
•- İs' lçredek ı Mıgros, son 

dell'ce ge i me ını: serma~esine 
değil, ha ka faydalı olmak ıayt. 
ıne med~ undur. Bızim şeriki· 

miz sermave değıl, kf'ndılerıne 
hızmet ettığımıı mustah il Ye 
ha ktır. Bence, mibtahsı e ode· 

ve 3 dakikalık bir ihtiram .,u. dıında bulunma~ a haı•r olduğu 
kutu ~apılaraktır. Bun ıı takıbc ı I da zıkrecl lmckteılir. 
ba)raklar } arı) a i ndırıll'rektir Dığer taıaftan I>ıcle ııehri bu 
Oaha onra Donanma Komutanı guıı olduk«'a ınınıctır. Fakat 
ile denızaltıcı subaylar, dcnııal· ı tehlike , ıne mı•\ ruttur. Sular 
tıcı a uba\ lar \ e denizaltıcı er- Bağdat tan onra Ba ra') ı da 
ler adına b rer konu ına ~ apı tehclıt etmektedır Ba radak 
acakt ır. petı ol ku~ u ' arı da bu u bır 
Eıler namına yapılan konuş. tehlıke ile ka~ı kar,11a bulun

madan sonra bır manııa tarafın. maktadır 
dan hau) a üç el .sıliıh atılacak Son dakıkada a ınaıı rakamla 
ve milteakıben hazırlanın ce· ra aore Jrak'ta ulaıı.ı eh rle 
lenk er deni-ıe bırakılacaktır ı tı l etmelerı uzerin,. f!OO b :t 

Ihtıfal de\ amınca bando ma· kııi tvm. kal mı tır !.{ ddi ıarar 
tem ha\a ı çalacaktır. ve ha ar ı;-ok bü~ük•ur, 

,_ 
İtalyan )71ldızları 

diin ·ıeJıliler 
<Bası 1 inıidf') 

anatkAr ara tezahu 
kı rhıı ı ' ret etmekt r. Bu 
aı z ınıu da ) e ıne e ırme) e ~·a-

bır cUm'• 
o da te· 

Ruf· 

Lı .. di 

Maresal A. lııin 
ail~dildi 

\ nıfe.sın-

Kahire' de talebeler \ Köprülü ..... 
1 

..... ., 

Gösteriler yaptı 2ake11' Cf'IC\Bn etmış dtğıldır. 
Bunun cbebi Tılrkh tnın Kıb
rı me ele ı d ~e bu me-ele me~ 
cııt o madığı müta aa ında bll· 
unma ı e Kıbrı halen ingıl· 

te e 'e a t olduğuııa 2ore bu a· 
da hakkında Yunanı tan a ı JZl· 
lı konu mal ar ) apılmasının caız 
olmama ıd r. 

Gunun bırlnde Kıbrı 'ın ln
ılte e ı <' muz keı e~ e meuu 

!'ıi i an şakası 1 olma ı h inde b itabı bu adada 
\ ) - !'iO~\ alı t bil~ ük bır Turk eka il\ eti bu-

\\ e tpre e ı:azelesı bugünku hınm ı ke)f\e bıim de soı 
a\ ı ında <'bkı Mı ır Kralı Fa. sahlbı olmamızı tılzam edecek 

ruk un bilrnk hır para,ulle l\ıl tır Kaldı kı biz bu adanın bıa 
uclıslne ;tladığını, uç> bö u un gunku tatu undc- b r dt~isıklık 
ba ıncla Kahıre~ c 'urli~ errk hu 'npı ma ı luzumuna kanı dPti· 
kuınrtı de\ irdığını \'e c kı Kra. 1 z • 
Jıçe :'\ rrımaıı'ı anne 1) le b r ık-
te Ameı ıknn Bu~ uk F:lçlliğ ne 
ığınmağa mecbur ettığını yaza
ıak akli\ ucu arına ı 1' ı an sa· 
ka ı ) apnıı tır. 

Kıbrıslı talt btltr 

Suriye' de Çiçekli 
Taraf tarlan 

'Baıı l incide) 
nın olduğü ve ~ara andı ı ılh e 
edl nıe tedır Di er taraftan bu 
gun 1..:ıçeklı taraftarlaıı) le Su
rn e po ı ı a asında ı ahı ('aı· 
pı m ar 'ukııbulnıustur. 1 k " 
olmlı• çok a~ ıcla kını e d a
lhr H~ a hafı! surette ~ ıalaıı
mıştır. 

Çıı;-t'klı taraftarları bu Un hil
k(ımeı kona~ına bomb r at
mafı:ı mıl\affak o mu !ardır. Hu 
klımet konagını uçuı m k ı t • 
) en Çı~eklı tarnftarlaı ı bu emel 
trlne mu\ affak o am mı aı d r 
Bombaların ço u ınf k etme
nıışlır muhını denecek hır z:ı. 
rar ~oktur. Ordu çıkacak her 
hangı bır hA<I . eH onlenıek ıçın 
emır almı tır. Surı~e ordu u 
şthrın trateJık ) erlcrını ıHa 
etm lır. 

Ankara 1 CT H A ) - Şehri-
mızde m saiır bulunan Kıbrı lı 
Türk talebe er bu aksam 19 20 
tren\ t t tanbu a hareket et· 
m ş erdır Ta ebeler bıı~iln o~
leden onra Arıt - Kabre fi· 
derek Ataturl. un mant\1 hu
wrunda ' ı duru ında bu un 
mu ar \e b r çe enk ko,mue· 
!ardır 

C\ el 

( 8111 1 ih<'ide) 
m fır 

Şeker Ş rke ı, te m •d •• 
her 100 kı o pancar ıçın m • 
tahsile p ne r bede ınden b•f· 
ı<a bır ı o krı tal şeker ,.,. 
bunu tutarını \erecek ir 
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\ ' ATA N 

YEN i 
200GRAMLIK 
AMBALAJLAR SA· 
YE SiNDE DAiMA 
YANINIZDA ARI 

BISKÜILERINI BULUNDURABiLiRSiNiZ. HUSUSi 
KACITLARA SARILMIŞ OLAN BU BISKUILER GEV· 
REKLICINI, TAZELIGıNI HER

6
ZAMAN MUHAFAZA 

EDER. 

1 BEYAZIT AA. Si 
-- t 

-- ---... -.· 
GöSTERiLEN BÜYÜK TEVECCÜHE KARŞI ZARiF AÇILIŞ HEDiYELERiNI 

1 N S A N 

akıamına kadar takdim edecektir. . . 
iZ DE BiR HES .4P ;l Ç 1 N iZ 

Bu hesapla ayrıca 

H U S U S f 1 ti ti A L T 1 N KEŞfDESINE 
. . . . . 

ıs ·oo LIRALIK N 1 SAN iKRAMiYESiNE 
• 
iştirak edebilirsiniz. 

Giş !e rimiz Saat 20 ye kadcır açıktır . 

Y. 'ili flll4N PLAKl.AR 

. ea MtlZEYYEN E 
270666 AŞIK I M AKLIM PERIŞAf\/ 

SON MEVSi Mi OMRUN 

CEVRİYE CEYHUN 
BiR SE8EPl.E GJCENMİŞSİN 

KULA KUL OLDUM 

GÖNÜL SÖYLER 
BAHAR OLSA 

KAM ER ÇEHRE 

ALTINDAÖ 
K iREMiT BACALAR! 

KARA GOZU:R 

.._ ___ HALiS TAZE SüTLü---....-

AR IBİSKÜİLERİ 1 
'~--....... ı--~~--G __ U_.B __ A __ N_K ___ ı~--__,, 

HACER BULUŞ 
YENi DEVECi T URKUSU 

TAS KIRAN 

NEZİHE YILMAZ 
. 
lstanbul Valisi Ve Belediye Reis 

Vekilliğinden 
KOMİLİ 

SAF ZEYTiNYAGLARI 
Sıhhat ve Vitamin kaynağıdır. 

l ,._A_M.
1

E-R-İK-A-... ---, 
ERKEK, ,KADIN ve ÇOCUK 

ELBiSELERi SATIŞI ... 

KIRMIZI GUL 

· EL CEK TABiP 

lnıtn ıır uh r tıı : ~ı:•-.\' l\llt< L~ 

l lmumt D'$rivat Mıirl iirii: l'ttl.1 .111 \' ESfll 
Uu suııb Mt 'ıı l Müdlir: 

htSA~ AUA 

1 ... -1 

~ ... 

Tesh n ~ ıin le kiralanan merkezi te hin tesl at ı apartı. 

man, han, ote \e pansı)on ar ka o ifer eı·inin hauı hararetının 
lR unt r .. ttan du-uk olduğu gün \e aat eıde !fakı'mı~a dc\am 

~d Jme~ı BeledıH Zabıta talimatnamesının 251 cı madde~ı gcıc· 
~ rıce ıliın o nur (3868) 

3 ve 4 N isan saat l 0-1 6 oras ında 1 
BEŞLER A P. N o. 10, ASMAKA T, Cumhuriyet Cod. 

~~~~~~~~~~~ 
(\.'ATAN > r.11f'lf'tili lı. •t ~hth:ıırılık T . A. S. - t tnnbul 

VATAN \t A 1 8AAS I 

~------------TOR YE 1 - - .ırı ' • "'' 

redil. a t •• ues • s in 
&ıruthane sahasında 

bir şehir kurulacak 
Baku l•öl den Y eş i/köy' c kadar uzayan bu yer-

.•, /erde 50 bin k işi oturacak 
Y a ı. H ıı aıdan b;ı.ı.:ı· b'r" ı \alro. 

ı ı a ak' 
B. arf' .. ı-ıÇa,-uba,ı 

\<' \\ ı a dr r crı arasında 
er ı, b r a 1 )1 kapl;;maktadır. 
Barıı.ha c b... da ıkrıı b,ı a
h '.ı ı..11 r ı; •emrıdı Hrr ta 
r;ıf a d ı l''l 1 'el manıaları. ııo 
br ,ı rr \llıd. Baıuthancnın 
ka'd •• :d •ı ta. lı'cııbrı ı bJrası 
11 'ruk ~ b ıdı Bclcdıjc u~ra
~a a .. b ı .ı:cıı a aı n n kendi· 
ı ıı r 'r :•ı e;;ıııı tcnı n elli 

B .. u•h ıı c "al ı ı :? 6~0 000 
nı rt c t..ı <: tııtnıaktadır. l nıar 
m udurlu:;J a• a 111111 p;ı çalara 

b c ıırnıa. nı('l;•rı•'cr ,,. b r 
r. ıh'ınırt da ı e· ııı ~~ı ıı:in dr 
rı anlar haz rlıııınıışı r \\ni 1ıı. 
nıo1nclc1 a cı7 ı n b t.ıı..ıfıııclo1k 
100 b ıı ıı t' re k el · baıaklı.
k ııı tı .ır. k. hı ~had n da İS· 
tıfadr cd lccrkt r. ilk ıs olaıak 
b~taklık kun llı acaktır. 

G d • b" ... ~ -p :;r mc ı~ın ır şınıcn-

dıfcr i • a 'onu le • t.dılecc~i 
ı: bi olobiiç ~cfcı lt'ri de ~apı
'ac:aktır. \'rni ş"hirclı- inşaata 
batlamat.dan ('\'Hl kanal•za~yon. 
) ollar. elrl.tı ık. 611. hav;;azı le 
· alı }aııılar:ıktır. Bu şehır 
BakııkoH· 2 kilnnırtrc 400 mel 
re. Yc~ı ko) c 2 k lonırlre 10 
nırlrr mr .ırrdc nlarıklır. Sc· 

ıHılnı:ıtı, açılat"ak ) o.lar. \'C h'rrirki b ııalaı ı bir mcrkl'zdcn 
m c)danlar h.ıkknıda. P aııla.r 1 ~ tnı:ık iı;ın s.ıntral,l>urulnıası 
hazıılanıı,tır. Bu planlıııa ı:o-ı da duşııııulu,or 
re )eni sch.ıdc ~rııış huhaılar. • • •. . • _ 
m('\ danlar. park' lr hulu nacak- ı \ aJlllan t:ahmınleıe. ~ore ~· · 
" ince k<1m:ı bıılun:ın b'r pUj tılarak arsa'ar 100 m iyon l ır! 
t~ımıcdı.cce'l.tır.• _ .:_ lıı:adar.bır .. ıı a t • .. ;ctııcctUir ... _. 

24 Mart 954 tarihl i lstanbul gazetelerinden 

r ar•el 'l etre 

ADA 6 
228 345 
230 345 
231 345 
239 345 
240 345 
241 345 
260 400 
262 375 
263 375 
272 300 
27;) 300 
277 300 
278 300 
279 280 
28! 375 
282 375 
283 37'i 
284 J75 
285 375 
287 375 
299 300 
300 300 
32.5 300 
326 300 
349 300 
456 262 
468 262 
478 246 
497 258 
605 424 28."i 
619 432 268 
638 433-236 
636 586 394 
676 441 444 

ADA 9 
1253 40!i 
1254 384 
l.!5:> 384 
1256 383 
1261 383 
1262 297 
1263 309 
1270 330 
1298 352 

1 İ) atı 'J utan 1 Fiyatı fula rı 
J\uru5 J.ira Parsel Mt>lre Kurut I.ira 

500 
500 
'iOO 
600 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
300 
500 
6:>0 
600 
6)0 
60ı> 
600 
'lOJ 
600 
600 
300 

Oi) 

'150 
500 
500 
700 
'iOO 

ıoı:o 

~00 

900 
il 1) 

1000 

6 JO 
,,oo 
lOO 

600 
6 f) 

700 
8 ) 
700 
61)0 

1725 
1725 
1725 
2070 
2Cı7ll 
20j{J 
2noo 
1875 
l!l75 
1500 
1-00 
1300 
13Cı0 
1400 
2250 
2:?50 
22:-0 
2250 
2250 
'250 
1800 
1800 
1500 
1500 
rn:ıo 
1310 
1 310 
1722 
129;,ı 

1204 
3888 
38<17 

2H 
6UO 

2430 
23U4 
2104 
2298 
2"98 
:ww 
247:.? 
2310 
21 ,2 1 

ADA 11 

1324 :?32 
1325 195 

ADA 12 

1334 242 
1335 264 
1340 242 
1341 231 
1342 230 
1843 218 

ADA 13 

1344 230 
1346 195 
1347 195 
1348 195 
1349 195 
1350 l!l5 
1351 1!)5 
1354 230 
1355 234 
1356 234 
13.)7 234 
1358 :.!34 
1359 234 
1360 234 
1361 234 
1362 234 
1363 234 
1367 221 
1'368 221 
1371 221 
1272 :?21 
1373 221 
1374 221 
1375 221 
1376 221 
1377 2l8 
1381 234 
1382 234 
1383 234 
1:.184 234 
138:i 2:i4 
1386 234 
1387 234 

700 
700 

800 
800 
900 
900 
:JOO 
900 

'T<ıO 
7')0 
800 
80ıJ 
800 
soo 
900 
700 
700 
700 
700 
700 
800 
aoo 
800 
soo 
800 
900 
900 
90:) 
900 
900 
800 
800 
soo 
800 
800 
800 
8'){) 
aoo 
800 
800 
ııo 

1624 
1365 

]l)S6 
2112 
2178 
2079 
:010 
1962 

1610 
136~ 

l:i6f> 
1560 
1560 
1560 
1560 
1610 
1638 
1638 
1638 
1638 
187:? 
ıs;::. 

1872 
1872 
1872 
1989 
1989 

989 
19E9 
1989 
1768 
ti68 
1768 
17.,!4 
1872 
18i2 
1872 
187:! 
1872 
187:! 
d72 

Müessi.si: Selahattin Karakaşlı - Tel. Adresi: KARAKASLI - isi. Telefon No. 15630 
lstanbul, Beyazıt - Çarşıkapı, Numara: 97 -3 Beyazıt Palas - Kat: ı . . 

Yarısı )>eşin -Yarı 12 Ay \T ade ile DE iZE AZIR Satılık Kı}'nıetli r alar 
Arsaları Pazar günü sabah saat dokuzdan ak3om beşe kadar her saatin başında müessesemiz önünden kalkan hususi otobüslerimizle 

ücretsiz olarak görüp ayırabilirs i niz . Salı ve Perşembe de saat yarımda gidip görülebilir. 

Ayrılan Paneller için 250 Lira Kaparo Alınır. Kaparosu Tel havalesiyle gönderilmek suretile taıradan da kapatılabilir. 

ARSALARIMIZIN BULUNDUGU BAHÇELiEVLER M INTA KASI TOPKAPIYA 6 KİLOMETREDiR. 

- -
1111 ll'l'I 1'1-1 
~ -11J2 llJJ ..... 
~ -

• 3J » )1 ,. 7' 

t 
2• z' 2' Z1 

,. 

2J iZ 11 1• · ~ 
__ _,-.,--r-ı 

E'.ı;kJ BARt'TIIA.'t: tabuuıds kuru!M'&k 30.000 llilru ılu Kur,ülr Şthir •e Barc::ıthNltr, J.ondrı a~falh, ~ı .,.....ı Bul 
''" İW'riade 26.000 Q&lll ' e aiı• aC~M)la d•çlandınlmı~ moh~lil krolıJ.ler. (~ • 9 • 11 • 12 • 13 • U · 15 :So. lı "'\dalar 
ulal ttan ııo · <400 metre IQerided.-.) 
• iyah noktalar me\cut elektnk eıesb&lını ~O'ltıeıir. Londra\uraıta lif' Ada $ ar&'!lJlda , ~ charındakı A'1.1 1, Ada 2, 

Ada 6. Ada_7, Ada 10 da mfl\out 740 pa~I tam&.me11 aabld.ıtı ı;ıbl l;rokiler uxnııde (arpına X ı şaretlı rrrwl~r de 
.. ~tir. 

LONDRA t)5TALTI t:.ONDRA 1 

Part.el .\le tre 
1388 234 
1389 234 
1403 :.rn4 
14-06 2:14 
1407 234 
1408 234 
1409 234 
1410 234 
141:.! 234 
1413 233 

ADA 14 

1687 172 
1688 175 
1689 166 
1693 139 
1694 176 
169.) 127 
1697 131 
1698 181 
1699 181 
1702 181 
1705 lifi 
1706 176 
1707 lifi 

INJllSINA 

ri) ah 'l'u :.uı 

Kıııu ş Liı:.ı. 
900 2106 
900 2106 

1000 2340 
900 2106 
900 2106 
900 ..?106 
900 2106 1 

900 ~1'16 
800 1872 
800 1864 

600 1 '.l32 
1100 1050 
600 996 
600 934 
~00 1056 
600 76.! 
600 786 
600 1086 
600 1C86 
700 1267 
800 1056 
600 1056 
flOO 1056 

r ar el 

1708 
1709 
1710 
1712 
1713 
1715 
1716 
1717 
1718 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
17:.!!) 
1733 
1734 
l7~:i 

1736 
1738 
1739 

l\l t> lre 
17R 
l 76 
1 ili 
183 
166 
273 
145 
145 
145 
273 
260 
:?21\ 
240 
219 
302 
302 
260 
260 
260 
266 
260 
266 
::140 
270 
198 

F i~alı 'l'tıları J 
Kıı rus I.ira Par1ıel .\lrlre 

700 1~32 ADA 15 
700 1232 ı 740 138 
700 1232 1741 138 
600 ]098 1742 120 
700 1162 1743 157 
700 1911 1745 157 
700 101~ 1746 1!;7 
700 1015 1748 147 
700 1015 1751 132 
soo 2184 ADA 16 800 2128 
700 1:182 17~6 
700 1680 17.17 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
ı:ıoo 
700 
700 

1752 
2416 
2416 
2080 
2080 
2080 
1228 
2080 
2128 
3060 
1890 
1388 

1758 
ı;.;g 

1760 
1761 
lifı2 

1763 
1764 
1767 
1770 
1i71 
1772 
1773 

162 
216 
216 
220 
220 
198 
187 
187 
186 
226 
226 
. , ~) -·-
201 
201 

Fi~atı 'I ıı ıa ı ı ı 
Kuruş I.ira Par•el 'ltt re 

600 828 
600 828 
600 720 
f;()O 942 
600 942 
600 942 
600 882 
600 792 

1000 1620 
1000 2160 
1000 2160 
ııoo 2420 
1100 2420 
1100 2178 
1000 ııno 

looo ıno 

l 100 2046 
1200 2712 
1300 29~8 

1300 3016 
1200 2412 
1200 2412 

ADA 3 
3 

29 
30 
35 
36 
:n 
38 
:l!l 
40 
49 
50 
51 
52 
;)3 
54 
5.> 
.'i6 
58 
60 
61 
62 
63 
G4 
65 

2.12 
263 
23,'i 
285 
300 00 
298.50 
302 
:rn2 
292 
266,50 
260,50 
256.25 
244 
244 
232.50 
239.50 
230 
178.50 
232 
212 
23l 
~32 
232 
232 

F i) a tı 'ltıl:ırı 

Kuruş Lıı a 

1000 2320 
14:.lO 3682 
140() 32!}0 
1:rno 3io.1 
1300 4023 
1300 3880 
1300 3926 
1300 3926 
1300 3i!l6 
1100 2931 
1100 2865 
1100 2816 
1000 2440 
1000 ::!440 
1000 1325 
900 2155 
f.100 2070 
900 1606 
ımo 2088 
000 2088 

1000 ~320 
1000 :n20 
1000 232'1 
1100 2552 

rar~<' I ~Je re 
66 232 
67 232 
77 232 
7R 232 
79 232 

ADA 4 
15 
l fi 
17 
18 
19 
20 
:.!l 
:!2 
24 
25 
26 
2i 
28 
29 
30 
31 

33 
34 

281 
281 
:.!81 
293 
299 
21!9 
299 
299 
311.50 
29ı:I 

299 
:.?9$1 
30~ 

308 
2!l!'J 
29ll 
2Q!'J 
30:5 50 
354 

Fi ~ a tı 
Kııruş 
1100 
1100 
llOO 
1000 
1000 

1200 
1200 
1200 
1200 
1100 
1100 
1100 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
JOOO 
1000 
1000 
1000 
1000 
200 

l'tıliırı 
Lıı .t 

2552 
2:152 
2552 
2320 
2320 

23i2 
337:! 
337.! 
3516 
3:!89 
328!'1 
3289 
21)!10 
3]15 
2990 
2990 
299tl 
30:10 
3080 
2°90 
2990 
2990 
305i 
3186 

YfSll ~IHUl 

rar~rı 
35 
36 

' 

,l ,. t ı 1\ 

302.50 
2:18 

37 215 

ADA 8 

l'i> .ıtı 
l\ıı rıı~ 

900 
900 
900 

rutaf 
ı,iı~ 

2122 
232S 
1935 

12::1 269 1100 294~ 
1222 161 1000 1610 
1224 184 1000 ıa4C 
122) 202 1000 202d 
1226 201 1100 220C 
1227 183 1100 2013 
1220 1~7 1000 J:i7~ 
J231 272 1200 326~ 
1232 2i2 1200 3264 
1234 2i7 1~00 3601 
1235 212 ı~~n 3254 
1236 272 12 o 3264 
1237 283 1200 3396 
1238 208 130) 3874 
12:ırı 272 13CO 3;36 
1240 27? ınn~ :'-11~5 
1246 ~G4 1 ·n~ 50!i6 
12n 36 ı • J'l'l 5098 

X Carpın o i• ıret'I \C nunıo• 
ra~ı ol mı) ıın pnrscllcr gcçcO 
h:ı f ta ıamıımen satılmıştır. 


