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Esasla tetkiklere dayanan 
i~lere artık başlanmahdır 
Yazan: HASAN REFiK ERTUG 

Bugün ikinci sayfamızd~_j 

t tek 
tltıı Otıf'l'aıı 
,. lıit,r ~ıı~a l'ran ız Uı işlui Bakanı (on ırada sıığdıı l Yunıın ılrlf'gesiyle konu)maıa 
'• '"''" •ca '""' Tii•k;,, " ,;;yom mumo ,;ıı.,; M ıö•iilm•ktofü. 

~ 111 Hindi meselesi 
~aı~ayısta görüşülecek 

tof d'• •• I 

llıenıı Unku toplantıda, «Asya Asya lılarındır» dedi. 16 
U ~ ~mümessili Kuzey Kore plônını reddetti 
"IOS O , ~ h~N'••t~d rr~,..s _ 

ı Va d Cenenc, 29 - SO\'Yet:er Bir _ 

e 1 an lıgı Dı.bakanı MolotO\', buaun _...-._. 

~ ı'n d 1 Ccne\ ı·c Konfe ansı toplantı:.ın f 1 da kızıl Ç n Dışbakanı Chu En a 1 Laı'ın dün ileri sürdı.iğü •AS)a. 
A.Jıııı \4~ \ . 1 A yalılanndır• be~anını tama-

eı ~ . ~: miyJe de.steklcdığıni soyıem·~. 
tıı,t ll'ıır1 YALM tır. Mo otO\'. 19 dev1et temsilci 

'lj ,
1 

llıı-, 1ğ. AN 'eri huzurunda \ erdiiH ilk s y:ı 
t\ fı~~l~O; l:;ı)\f'kjJi (' Si demeçte SUn arı ~Ö)Jemiştir: 
b~ 4 ~tıı • ~vıı ııu 1 _'"· •.\S)a mılleller nin kendi Cız 

ltıulı~ to unda n "' ılr işlerını kcndıleri ~ urütup lıal
b ~h b~Zde0 d ı.~~ lı<· letmE'k en meşru haklarıdır. 
lr.iııı{kıı, 

0 
e >ah· Dele• eler bu pren ipı kabul e-

' ~Cittııi b· ili l.on'l etler d p, bunu ba. angıç noktası it 
~ c , •t~d ~iın bu 

1!11 oı· t haz edecek olur ar a, Kore nııı 
ı ,4 lı:ıutız.ıı'*•tııiıj b nıeıe sele ine su hane hır hal çare ı 

• t 11• n ' unun b 1 b 1 , tar otu 11 u una ı ır • 
t il tııetl kurulın~ Ba. Mololo\ nmumhetle mutı-dıl 

l'ij ~ l'ketıcrı ına bır 1 an kullanmış. batılt ı) 
~ "c t 1)e olıtı n .\- i ,ah 1) cılere ,ah:.ı tarız"("! de 
it t lt 1 1 ıgunu bu unmamıştır. Bununla bera-

'ııt htr~ıı but1111 ko • ber '.\lolotov Bir eşık • merıka-
~ ~ 11 kul( e~ıe do 1 

111 
) a hucum clmış 'e bu de\ le 

bU bit lutınası 1 ~'.1" tın •miııeca'lı bır yol tutturdu 
llıııu ~~la eın,ldir 1\~~n [:unu ıleri sürmüştür. 
~ '" ''l~~ da~a ıı. BugLinkü topl:ıntıya rı)llSl\ (' 
~- 'ı~:.sı, ~~ilde hi ~~ den Tayland Prensi Wan, Ko 
~lttı •ı- ıı~r 1lb!r fıitııı~~ r~.} e dair un:ıum.~ •. müza.kercle 
'~~otı.ıu ~ \e tah k- rın rumartesı gunu ncucclrııe 
) t ~ tlul?ı~· lıidrıı, k:n· ce[:ıni 'e Ç n Hindi ·ıe il:ilı 
~ttt 1tliıııb 2da başarıla· muıakere'crın muhtemelen pa 
~1~ ltı 1 'ar. Bunı ıanesıs e başla~ acagını an at 

tı_ "' \ aı ar, 
~ t\) t tııt df'ctk mıştır. 

~lı~ı.· bilıııslıdır. J6'lar toplantı ında 

Valilik, seçim günü için ASKERİ . 
TERFi 
TASARISI beyannan1e yayınladı 

--o-
Maliye Bakan/iğı, 
tasarıda bazı deği
şiklikler yapılması

m bildirdi 

Seçiınin eınniyet içinde geçmesi için riayet 
edilecek hususlara dikkat çekiliyor 

Rus115I .'111babırim11dr1J 

.Ankara 29 - )li:li Sa\ un· 
ma Bakanlıiınca hazırlanan 
ordu .ensı.ıp:arının tcrfıini 
tı>min edetek Ordu Per.)onel 
.:Kanunu Ta arısı hakkında 
.Maliye Bakanlığı ;örü~i'!!Ü 

İzoıir'de ilk seeioı suçunu işleyeıı sahıs ...:. ..:. 

hakkıııda takibat yapılıyor 
1 bıldirmi tir. .'.\lali~ e B;ıkan· 
J lığı \erdiği raporda, ta:.arı· 2 Ma~ıs Par.ar gilnil yapılacak ı 

l ı nın teferruat kısmında bazı l\Ii:Iet'iekili seçim'. eri hakkında, 1 
ufak tftdiller yapılmıı~:nın l:.tanbu Va'i 'ie Be'ediye Ba:;·, 
.kanunun ruhuna daha u'gun kan \ 'ekili Gökııy tarafından 
<>laeağı be ırulmekte ve ~=· l}U teb ig yayınlanmı;tır: ı 
pılma ı istenen t diller bi,· ·Seçim Kanununun 134 üncü 
<'lirll:ııC'kledlr. Tasarının • la· madde:.i hiıkı.im.erinc göre dün· ı 
lb e Bakanlığınca mali hü· den itibaren et·imlc_r için her 
.künıler do'ayısfyle .reddedi!. türlii propaganda'ar sona erm:ş 
diği doğru de~ildiı·. bu:unmaktadır. ~i ı iradenin 

\!illi Sa\'lınma Bakanlıgın tel'ellı edccegı 2 .'.\la~ıs glinıi \.a· 
da 1e,.ckkül eden bir komi • tand:ı~~arımız emniye~ ve huwr 
yon, ta aı ının ı.on rötu~'arı· içerisinde oy!:ırıııı lrnllan:ıı.:.I\· 
nı yapmaktadır. ı;; güne ka· ıardır. Bugünün ehemmlyetı ~-
rlar on eklini alacak olan zeıinde mi li vaı.ifo!crini müdrık 
ıa arı onun<'ıı Ruvlık 11lillet olan muhterem hemşehrilerime 
~feelı~iııin ilk toplantı,ında . h l ~· ·t t 1 · kki ede 
gorı.i ülecektir. ıza a \ ermcgı zaı e a • 

1 J>t-• ıııııı .._a: 7 Sü: ;; de) rlm. ':ı'a'nıı 5545 a) ıh kanunun 
~~~~~~~~~~~~--~(De\'amı ısa: 7 ısıi: ı de> 

Y. Seeinı Kuroluıııııı 
..;, 

verdigi kararlar 
Kurul kar!11a listelerin muteber olduğunu bildir
di. lzmir il Seçim Kurulu da Cumhurbaşkanının 

konuşmalarının radyoda yayınlanabileceği 

--

K.\U.\ T.\Ş DE:Sİ.lE İ:\"DİRİLD 1 - Dl'nizc-ilil\ Banı.a:.ının Haliç Tersanesinde io~a edilen «Ka.. 
bataş» araba yavurunun deniıe indirili) töreni dün saat 10.30 da yapılnu tır. Denizcilik Ban· 
ı.a~ının htin' e 'ferı.ane1eriode y ııptırmakta olduğu ftKÖy• tit>i gem ilerden • Ortaköy» ün denize 

indiıili~· merasimi ele lm!!ıın sa at U te ) apılataktır. Köy tipi gerniler 5.'>0 kiı!ili.ktir." 

kararmı verdi •d b 
İzmir 29 (Hu usl) - Cum.' .Kaıma listelrr Mısıı•'da yenı en eş yüz 

hurba:kanı Celftl Ba)ıır'ın ~ap-ı Anbra :.!9 (HususıJ - iı Se· 
tığt konuşmaların propaganda cım Kurulu matbu karmn lısıe· k• • t k•f d•td• 
mahheıınde 0 '?u;u \e rad?o~:ı :erin kabul edılıp edilmbece l ı~ı ev 1 e 1 1 
ııakledılnıemP. ı hakkında~ı C. hakkındaki itirazı ineelemiş 'I? ~ 
H.P. muracaatını Ankara ıl e. 011 Iı_)teleıın kabul edilebıleceğı. -·----...:---------------

cim kurulu ~etki İL o:dutu ka)- ne karar \"Crmi tır ihtilal Konseyi üyeleri arasında anlaşmazlık devam ediyor. 
diyle Yiık ek Stçim :Kuruluna Bir f· tegmu hııl.~ınıta ı:ıhıdt.:.ıl 
havale etnwııti. Yük ek Seçim S l""h S ı· ,. B t' g"dec -· b"ld" ·ı· 
Kurulu da, ancak il s~im ku· Ralıke.~ir 29 <Hu u i) - İ . a a a 1 m in eyrU a 1 eg 1 1 1 rl ıyor 
ru 'arına '· apılan ltırazları tet. met adında bır C ıeğmcn Cum. ı fi k n b ı ... 

h b ...__ ~ l'-1 B ' d· r .a er n ... ,...nv li 
kikle vazifel1 0 1dufu do~rudan ur a;ınanı l:e " :ı) arın ra Kahire, 29 - :'ılısırda durum 
doğı·u:ı a kendisine ) apılacak bir ~oda konu nl~::.ı ) as mi andığı ı ,..3 , et kan ,.ık bir manzara ar-
müı'llc·aat1 incelemcğe yetkili ~ırada a.ıs '~-r~~)apnıakt~ 0_'clu· ~;mektedi~. Dun 52 ki~i ıevklf ı 
bulunmadığı i~·in dılckçe)i il 0ıı .manav dukkanının onUnde edilmi~ken. bugün bu rakamın 
.oeçim kunıluna iade etmiştir. Bu ~-~nı~le: ~·efaha _k~' uş:nı_ı)tur• soo·e çıktılı öğrenilmi§tir. İda 
,gün toplanan il seçim kurulu cum.e ını s.arfed~ı ek hakaıet ına reyi cl:erinde tutmakta olan· 
bu müracaatı tetkik cimi~ ve na~ında elı~ !e bır har.eket ~·ap· ıar tevkiflel"ine devam etmekte. 
dörde kaN altı ovla bu konu~· mıştır. Bazı kim eler Usteğmene dirler. Bunların arasında gaze. 
malorın propaganda mahh etin. müdahalede bulunmuslard!r. tecileı·. a\ ukatlar ve ordu men 
de olmadığı ve ra .. dyoda nakle· ı Bugiin adalete \'e1·i!en Üııteı:. suplarının bulunduğu bildirıl· 
dilebilecef!i eklinde bir karar men ismet hakkında dAva açıl· mekıedil'. 
almıştır. C H.P. bu ,_arara Yük-1 nıak üzere Bakanlıktan ıı.in i - (Denmı Sa: 7 ~ü: 3 de) 
ek Seçim Kuru'u nezdinde iti- 1 tenmiş \'e anık erbc.)t bırakıl. -o-

raz edecektir. mı-tır. 
~---~----~------~ 

-
~"tiz. tk itin cm tıörıi~ulcnlcr .. 
tıı,•b koııı lfeıe bu~ü.k Cenene, 29 (AA> - Onccde~ C.enenı·'ılr. ı:iı~.ı~ılt ile .i\J~loıov • 

~ ~ llıııtk ~Uza b de tabının ed lmış olduğu J:ıbı, lıır 'lltarla goı ıı urlPrken lıır fo. 
Atomdan olduğu 
Sanılan meçhul 
Hastalık 

)Qı~ - ket\ 'e Onu ~ 1 (Oeumı Sa: i ~Ü: 1 de) tognıf(·ı gbli<·f' rP~im çel.;i~·or 
~ •ııı.ııd ın· 

lıı ı"tıQ. llle\'kiln a 6aıni-
~ tı ~ebıde '<ir-

'ıt t~·) il~ tıkı !eı.:eğlııtiz 
.:.~~ -~ lııt\ı er~ııden bi. 
. l~ ltlırıtı lıı\hiı· lah 

D. Bankası iseilere 
..;, ., 

~ ~ ~lıııatıııı har~kf'te 
~ıı.. ldt~lill, ıt115 t ~tıınali 
~ lıtk ~e bir .\a ıle h i 

ikraıniye veriyor 
• tıliz \ tıır1ı1ı ola 

ttr e ha ''etli. 
~~lj ~ 

Bankada çalışan memurlar ve müstahdemler 
bu ikraimyeden faydafanamıyacaklar 

t ~~ tş'llıı~ 
>ıı~ Ilı. 'ar ~ ik] lüz
ı-:..- llııı • 1-ıı anı ill 

Denizcılık Bankası idare kuru 
~~~..,....,-- :u, diın gc~· "akte kada.r devam 

eden uzun müı.akerelerın .sonun 
ca, ikrami)'e mc\'Zuunda bir ka· 
r::ıra ,·ar.abilmıştir. Müzakerele-

i~'""' f:adeıt.1 ıgın "' ı. er ııeu. 
)J tiıl e ~Yınetıerin 
~L~ ~•dığ~ldür. 

1'l"or 'c ilahı adln:-ı 
~b • lııt . c tııana. 

1~.11.ltı~ bir~~~ dedi. 
~J ~ 'k.1 1 Polis 
rı.~ tlıııı ~aretj a _ • "'n tsı.nd n 
'ıııl' leL~isı ho en ka -
ıı.;:"'t ""Ul l bot l 

• ~ 'tr .ı:ı.ltınıt;a • 
llıı:~ı ,, bitıııırl't ı . hı. 
, ~~/· 11 r1~nıe:.ı ın si. 
ııı~~ )~ıı. ile ıne nıa 
•Jlltbı ttıı~ ~flkrasi ı 

\~ t q• 6U lda 
1.ı~ tı.'ıı lktatiir .re is· 
.~ ~l''Qlirıı.ıdirıuı..ıerin 
~:ııııı tııııu • 

Ctt' ~~ 'tttij~ ~illet-
ti; lih..tttit· ~ıı ltlsi 'e 
~~~l 1>or it. bi 
~ t • ller b'. r 
~I la ~ lbgıtına· ırıni 
ı ~n ~tr. l)o ga, bir 

ıııllı\ 1~ '"· ilan· 
~ ~ltt llJı11l O~UQ giz.li 

~ ~~~ t '-~tllıda c tiırıu 
) ~ tttı lti\.ı"liı:ı· ) •kıcı 
~ı llıtd 'dı alı ı &orur. 
t. ıı~t.... tıı 1 •ndıı lira 
''11 ··q:ıı llllUetı -
it t\e a1ııı er a· 

1\1, C. S. Jha'nın gazetemize 
imıa.ladJiı re mi 

Hindistan elçisi 
Memleketine it tı:ıı~tl~ lıtlııe~ er!s de· 

lettı 1 lııııııt cı ın ik-
~ ıı e11u akl;ııııak H k t tt• 

I \t tn O)Un. e are e e 1 
~~lat d Uzun ıamandanbel'i 1'1indista· 

'~ \ı.l.\' biı bas,~\aın ettiği nın Ankara Bü)ük Elçiligıni yap 
oııııı '' "-ıtı 1tttı elde ntakta iken Dışi~leri Bakanıı. 
~ı,~~ltrıı 1 lthlikeJ n l:•nda memlekette mühim bir va· 

\~ ~ ·~ 1' e lllecb~: xl~e)e tft~m edilen C. S. Jha dün 
l l ~1 ~ konııuı _ e!;ıyle birlikte uçakla ehrlmiz-

~ b>'>ı.llı 'oın •na g~- den a)Tılmışlardır. Hindistan 
~!~t ltat;ı~lıığa , k ~ki Buyiık Eiçlsi hareketinden 

' ~b 'ht on , er~· once Turki) e için yayınladı ı 
:ı: 7 ~ tiden b ': tne ajda ezcümle :-öyle demek· 

ıı: { de) ı ı ledı r· 
<De\ anu Sa: 7 Sü: 1 de) 

rin sonuna doğru. basın mensup 
l:ırına izahal veı·mek iizere top. 
l.ıntı' a ra , eren genel müdür 
YusÜf Zt) a Önis ezcLim.e sunlaı-ı 
~öylemi sur: 
•- ikramiye ve.rllme::.ı husıı· 

suııda kııt'i karar verilmiştir. 
\erilecek ikrnmiyeden sadece is 
~·i'er istifade edeceklerdir. Ev· 
veke yaptığımız ayarlama ilt! 
m~aşları ~·ilk$ellilmiş olan. mP.· 
n•ur \'e müsdahdemler bu ıkra· 
mlyedeıı faydalanamıyacak.lar
d r. Bu ,·aziyete göre, ikramiye. 
ccn faydalanacak işçiler 5 • 6 

1 
bın arasındadır. ikramiye me~· 
n·uu J.200.000 lira tutmaktadır. 
Aylık iicret ııisbetindeki ikram.· 
~e te\7.li iı;in yarın (bu ı:üıı) 
derhal faalıyetc geçilecek ve ik· 
r.ııniyeler dağıtılmı;; olacakt!r.~ 
Diğer taroft:.n, dün, ikramiye 

öen istifade edeceklerln liste
leri haz.ırlanınışur. Geç ,·akit 
n•iıe seseler muhasebelerine, bıı 
ı;ün yapılacak tevıiat mevzuunda 
bılgi \ e emir verilmiştir. 

-0-

B. Milletlere 
Hususi sermaye için 
Yapılan teklif 

c t s 
Birleşmiş MilleUer (:Xew • 

York), 29 - Bir'e~ş Milletler 
Ekonomik ve Sosyal Konse)iııln 
İkti adt Komitesi geri kalmı, 
memleket'ere hususi sermaye a· 
kınını çabuklaştırmak sa) esi) ,e 

{De\ a.ııu .Sa: 7 .Su: ' de) 

Yan·ukurtlar dün itadyumda bir istirahat ar.ında 

Yavrukurtlar 
gösteri yaptılar 

Anadolu ~Jaıuı 

'Jahran 29 - Kuıey han'ın 
iki kö) ünde LÜl'eyen esrarengiz 
bir hastalık üç gün içinde bir 
çok kümenin ölümüne vol aç· 
mıştır. 1Iorasaı1 \"i!fıyetinde ;)ah 
rud civarmdaki Şen'in köyünde 

1 

Pazarte.si ~Unü bes kisinin öldü· 
ğU bildirilmi~tir. Dun de, ~ah. 
rud'un kuzeyinde Hıiseyinabad'
dan telefonla alın:ın bir haber-
de 30 ki~inin e:.raren~iz bir has 
talı:ktan öldüğü bildirilmektey· 

<Devamı Sa: 7 sü: 4 de) 

Nuri Said Paşa 
Türkiye'ye geliyor 

nuıusf ;\Juhabirimirden 
Ankara, 29 - Irak'ın tanın

mış siyaset adamlarından Nurl 
::.ait Paş'.l, Mayısın 2 nci ihafta. 
&ında memleketimizde beklen· 
n.ektecür. Daha önce kararlaş
t.rılan bıı ziyaretin geeih-mesi 

Eminönü, Bt!yoglu ,.e Beşiktaş teri!er yapmı 'ar, miili oyun:ar sebebi, Xuri Sait Paşanın çok 
bolgeleıi ilkokulları yuTllkurt- oynamışlar 'e .. iirler okuyarak meşgul olmasıdır. 
!arı, dün saat 15 dE: Dolmabahçe ., .. rlular söylemişll!l'dir. Xuri Sait Paşa'nın bu ziya· 
rıtadında bir gösteri yaparak, üç Son o'arak mezun yavrukurt· ruinin Orta Doğu güvenliği ile 
yılı doldurup izci olmayı bak e· ıar ,İzcilere devredilerek tören ilgili olduğu, müracaat edecek 
den yanukurtları. izcilere te.-;- n;hayet bulmu;:mr • <Devamı Sa: 'i Sü: 3 de> 
!im etmişlerdir. Gösterileri, Vali 
Ord, Prof, Dr Fahrettin K. Gö· 
kay, :'ılllli Eğitim Müdürü Hay· 
rullah Örs. Milli Eğitim mensup 
!arı \'e öğrenci ve'ilel'i alaka i:e 
t~kibetmı,lerdır. \'ı;pılan ~eçıt 

Kuruınlar vergisinin 
beyanııaıiıe nıüddeti 

ıe~miııden sonra hep birlikte ts Mükelleflerin beyanname verme müddeti bu 
tiklal mar~ı söylenıni$ "e bundsn • •• 
sonı-a gösıenıere ~eçilmiştir. Bu akşam sona erıyor. Muddet uzattf mıyacak 
arada Vah Prof. Gökay bir ko· Kurumlar \ erı,;ısı mükellefleri ı ıt-r, İktisadi Kamu !\Iüesse~eleri, 
111.:şma . )aparak ya.vrukurtlard:m t.:ırafından bir Xisar. tarihindeıt Dernek, Tesis \e ~akıllara ait 
Lcklenıle~ ~ !eri, bu husu~ta an itılfaren Vergi Daiı·clerine tevdi 11.tisadi İşletmelerin kurum be· 
gııyretlE'rı üadeyle c•- Yavru- edilmekte olan bevannamclerin y • • 30 .... k 
kı!rt ·1 • . J • y~nname ermı .,ısan a ·şamı • at esıne, !< uva. ına , .e ana- kabul mıiddeti bu akşam b•t<ı· , . . . . 
vatana bağlıdır. Buıtin başladığı. cektir. Gelir \'e esnaf vergisi be- na kada: ~ ergı Daırele:ıne tevdı 
nı~ bu ha!eketler ~izi ba~r~ı yannamelerin~<ı ulduğu ı;:lbl k"'J· etmelen ıcabetmektedır. 
günlere gotilrecekur.» demışur. rumıar vergisi beyannamelerinfa Bu münasebetle Defterdarlık· 

Validen sonra Mılli Eğitim tevdi m,iddetl bak.mından he~· t:ın alın;n malumata göre 27 
Müdilrü Ha~TUltah Örs kıaa bk h.angı bir temdit bı:hls mc\'ıu:.ı X::San akşamına kadar 570 ka· 
k..::nuşmayla izcıli~in tarihtesinl olmadığı için A:ıonim Limited, l'•lm bey3nname vermis Ye 11 
:ıapmıstır. E~Jıamlı Komandit gibi sermaye nııl~on 600 bin lira \'C.r'i ıahak. 

Bunu takiben ~au"Ukurtb.r iôS ~ırkeUeriy!e, koo,Peratif ~ir:.ct· lı.ı.k etlirılrui~tır. 

"·-~----.. 
KR.\ LİÇEYE DİZ ÇÖK..,ffi\"ES ŞEYH - İngiltere milletler t-Op 
ıuıuıtu memleketlerinde uzun bir seyahate çıkmış olan İkiitei 
Eliıabeth ile Edirnbargh Diikü, Aden'de Şe~h Se~id Ebubekir 
Bin ŞeJh Sekaf'ı bir kılıç1a omuruna dokunmaı.: uretble &(ival. 
) e ilan etmi tir. Yapılan bu türende adetlere göre ~nın ola. 
<:ak kim enin diz çökme i ıccreAntekledir, Fakat ~e,·h, :Uüslümı11 
H l\luhammed'in neslinden olduğunu ı , ri sürerek Kraliçe bile 
ol a kim~enin önünde diz cöbemhecetini söylemi,dtir. Bunun 
iızcrine Wren ) erine bir sandal) e getirilmiş \"e Şe,1ı röl.:.mek 

_yerine dizini ı.andal)enin minderine dokundurmu tur. 
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Bir tesebbüSU , 

1 Temyiz Başsavcısı, Kaptan vl'z1~:T.i/ :· Bir taksi evvela i~~~~i!~' ... ~· 
Lorentzon'u su~ Iu görüyor 1 \'eşilkoy Meteoroloji İstas· ı Dükkana girdi ~:!'i,I~:':~:,~: 

~ )Onunun tahminlerine göre Sonra yandı nllnin s·S n 

Çanakka'e Ağır Cez" :\fahkemesinin ıDum'upınar. davası bugün şehrlmiı 'e <'İ\arında <'ağını dunliU 0~o~.li 
hakkındaki karar·rıı, Sa\CI Sa im ı::rtem ile müdahil avukatla· ha\8 sabah le) in sisli 'e bu. Bedri Tt>keş idaresindrl.:i memnuni) rtle İli ~t"'" 

t . !utlu, sonraları az bulutlu 13726 p'akalı taksi Cakmak· uni)·etlJll 

(z • f V k "'/ f • T fk •k 1. f. rın cmyız et tık e~ını ti ıtırmıştık. Dosya, Temyiz Baş Sa\cı· geçecek, ruzgiırlar sabah le· mcmn 
lfOO e a e ' e I ve s ışare 'ığının teb'iğnam<'Si i'e 1 in('j Ceza Dairesine veri mi~tlr. Baş )in PO.Hazdan hafif. ö"ledf'11 çılar Yokuşundan geçerken dir: I; fi;ııl 

6 fren eri bozulmuş •e 34 numa- 1 - Tur . )1 Heyeti kurulması sebebiyle) Sa\<'tlık, Çanakkal" Auır Ceza Mahkeme inin, ·Dumlupınar• sonra güney JÖnlrrdeıı orlıı ralı dukkana girm'ştır. Kaza- Derneğinin bir 
kumandanı Sabri r.e cbi~~ 11 hakkındaki beraat kararının tas- kU\'\ ette e ecektir. Ha\3 dan sonTD, şofor Bedri. kibrit 

1 

nıiş olması: ğil1 ~r(' 

G e ç e n • [ '"' \Z. ,, l ise, bunun içın dikini. Naboland Slİ\'ıırı~i Oskar Lorentzon hakkındaki ka· sıcaklığı biraz artacaktır. '.·akarak otomobilin altını mu- 2 - Ocrnc .,çj,tl" 
d b " ' · 1~" : Uünkü ı.uhuneı derecc:;ı · · 1 111" t r 

er e ır -------------------------! ne kanun çı- rarın da a eyhtc bow'mu nı ta ep etmektedir. Ba: Savcılık, avene ederken dökU!en benzın başladığı ı)' 5tP sabah gazete· ff OSOll ftefiJ., E t ""' karma •a ne kazanın yegı1ne me ·urn t'lsrak kabul edı en ve 81 denizcımiıin S·l
9 ara~ında ~esmiştir. p~rlamış \e taks .}anmıştır. Hiı dalı bir i 1 ~ıı 

sinin ufak fık 1~ 119 de he) et ıtı.ıı- ~chit o'ma ı ile bir harp \'a~ıtamızın 'Zıvaına sebehivct veren dıse hakkında tahkikata ba~lan 1 vam ettirnıcs•·rıır~; 
ra köşe'erin· mağa luz m K •• .. k h b ı t r Zira. baıı ~1•1e0uP1 

Lorentzon'a, cezan 'l a• .. ıır1 hnddinin verilmesi noktası üze· UÇU a er er mış 1 . ·ıgı ~<il 
den bırisinde \ardır. lstanbul Filôrmoni Derne· le anatla ı d ı;ıır~ 
~ıkan ve seçim gun •rının clağ- atın. plan ve programların tat Ziraat işlerimızi t>s:ı lı tet. rinde durarak. cezayı az bu'makta ve kararın bozu·m sını is- ............... _ - .......- - - .....,...,, ömıirlü oınıa 'ı;ıtr 
dağası arasında kaybo'up gı- bıkınde görü en aksak ık ve kik ere istinat ettirmek, bılgi tcmektedir. Temyız 1 inci Ceza Daıresinin vereceği karar me· * · Son &ünlerde. ıımanınm:dan ğinde resim sergisi 1 nu gibi dernt ı 
den dikkate değer hlr fıkır noksan arı esbab·ı mucıb .} le \'e tecrUbe sahıpleri)le danı· rak a bek enmekterlir. yabancı m•ınıekeuere yaprak tütün İstanbul F !armoni Derneğ· sızlıktan 't:!c~ 

.. " .. h b . ihracatı ar "D tır. Son 24 aaat için· 1 d dt• ~ 
gozumuze çarpmıştı. Mu arrır, i clırmek: ~ıp karar a mak lüzumunu du. de ıımanımıuı.ın ı,37 ~37 llralı;ı; tU· güzel sanat çalışma' arı arasın- kar ısın a 1 rı 11'1 
suyu, elektriği, köprfö ı. ~o u, •C) l'llemleketın ural ka k•n yan ve bu heyeti kuran mes'ul E • d k K · ı h d ton ihraç cıııımı.tır. Bu mık tarın da resime de değer vermış. rının duydııli 'bir 
tüneli velhasıl her ~eyi, •he· ma siyasetinın inkışafını 53 • tevatın samimi) etinden şımdi· vın en acan ah mü en is 661 bin llraıık partisi Ceto:. ~\h· pazar gunleri dernek üyeleri- lığından k~5\rrfl'' 
mencccik• istediğım zc ısa,.et 'ıyacak her nev·ı bHgi ve .YC· lik şuphe ct.meğe hakkımız ' l:t. '"' ıevt cıı:mLtur nın ·ık okul ra"'ındaki çocuk-1 ortadan sn.ını ..ı·rı'" 

61 k 
* Kızılay Pakırköy şube.si •.aratın. " b bl ıı• 

ediyordu. E\et. halk o'arak ve nılık erı der' emek; yoktur. Yukarıda ko) dettiği· C M" h d lf dan :ı,,o fn ır .atandaşa m.ın·r·.ır larına resim cıersleri temin et- ) ine bu gı b 
hükumet o'arak, bUvUk te eh· •d) Vekalete batı tesekkü' miz gibi, bu he)et bıi)ük me. , ocu uşa e e a ına miktarda ve çeşıtıı nevide gıda mi~tir. Dernek salonunda yer ri tikleri ,t)~ ıııli' 
biıs ere atılmadan once esas- , e idare erın de\ amlı surette selelerle uğraştın ır \ e tavsı· madde 1 datıtılm1$tır. alan bu resim derslerim Bayan) bir i~i. pren5'!ıtll' 
l t tk ki l k , y k ı d Al k * Heybcllacıa Sanatoryumuna bat· d 11ın •· 1 e 1. er )apma a a 1 ıtın lşbırliğıni ve daha \erim'! ve ye er ta ıp olunursa, meme. a a an 1 ınaca il olnrnk lnşn tdllrn rchabll.taa OD Furumet Tekıaş. Akadem· pro rtrek e\ 
olmadığımız \"e bu kabıl tetkık ahenk i ça ışmalarını temin j. ket ha~Tına hıı.met cdılm,ş o· merktzt ııe He~re o .. uıu bu .ın fesörlerinden ressam Cemal Tol 1 azdır. postl'rt 
teri ltizumsuz saydığımız mu- çın gerek i tcdbır eri arastır· lur. Ukın şunu da hatırlat· 1954 senesın n ilk gunundm Bakrrköy Bez Fabrikası mU taat ıı de törenle açılacattır. •u ı'e Sabri Berkel \e ressam~ Turk Filnt 51rs 
hakkaktır. Ha'buki, bıiyük te· mak; mak isteriı: Vekaletlerdc, hat bugune kadar şebr mizde 61 ço hE'ndıslerinden Fethi .\der'i ol * Deyazıt Mercan Pııtaş otelinde Hakkı Anlı id:ıre etmişler; ço-ı ği kuruJıluğıld Jl'° 

bb · l bU Uk i • · ter b k Ud"" r k cuk, okuldaki notlarının kırık d ··k k "h d. ı·h "ntan Seytı Gölbaşı. P&bahleyln k · ,aı 1 t.t ~e us er ve Y şer, ıs c) Diğer Veklılet -;e idare· ta ır ·ısım umum m uru·. uren yu se mu en •s s~.n he)'besıne ıı:oydutu 1700 ura 1 ak- cuk re imler inden müteşe kı' çcıı sene • pn• •· 
moral ~ahada, isterse maddi e· lerın umumı tarım sıyasetine !erde kuru muş tetkık belet· olma ı yüzünden evler nden Ayd·nın muhaltemes·ne diın U- şam otele döndtıtü umnn butnma- ilk serg 'ii İstanbul Fıl&rmoni da bu drr~:ı;aı ~ 
serler kuruması ~olunda ol- ve mevzuatına tan ük eden f"- !erinden, maa esef pek az is· kaçmışlardır. Bu çocukların çllncü A~ır Ceza Mahkemesin mı tır. seyıı•nın hcybtsıncıen para- nerneğ nin Be~o!!lu istiklfı d. an :ıa~ıf, 

011111
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h kk k lt f d d ·ı t Ek Ve hep ı olıs •ftrafınd n "akala dil . . S k ıunı çalan hıraız aranmaktadır. S d 1 ' sun, mu a a • sure e uzun alıyet ve tatbıkatını tetkik ile tı a e e ı mı ır serıya P "" a ., • de devam e mıştır. anı a- * B~ıı.taş'ta oturan Zeynep Dar- Cııddesi Saka Sel m okağın a ıltr emE' .. eli 
ve dıkkatli tetklk'ere, soru • gereken tedbır , teşebbüs'erı kıller: faal uzıfede karşı as· narak aj!e!erine tesrm edi miş ,ı.ıkatı dünkü duruşmada. mil· be :re enı İbrah :n \•anıztaya ta· ki (Dekorasyon karşısıl salo- filınciliğiııın ~r tol 
turma ara ihti)aç gösterir Ak· tesbit ederek mutalaa.arını bi'- mak ıstemedıkleri, fıkir erin· lerdır. Diğer taraftan son bir \ekkıllnin, tahsil ettiği Amerı rahndan bayılınca a kadar dövuı- nunda açmışlardır. Sergi 1 5 Jıenı~ı!i ·e~~ıı ~;ı et~~ 
si ha de ortaya konu acık eser: dırmek·, den ho~'anmadıkları yilksek hafta içinde e\lerinden kaçan kan On vcrsiıesinde bı e sinir muştur. Zelnep I aıckl Hastahane· 1954 cum:ırıesi akşamına kadar leC'egın.e _ı· • '.fur• -"ı 
koksüz. da:>anıksız. paha ı Ye derece'! memur'arını tetkik üç çocuk aranmaktadır. r olduğunun tesp t ed Idığlni atne kaldırılm~. &anık )"lkaıanmıt· açık kalacaktır. ndin Jkıncı r4r· 
hazan de faydasız; hattiı zarar· f) Zıraat Vekaletinin dış he)etlerıne. müşa\irliklere nak Bir hafta zarfında söy:emiş Ye sanıgın müşahede ur. --O-- th:.ılini tE'rtiP ı , 
lı olur. memleketlerle münasebetleri. !eder er. Bu muanıele, öteden :ıltına alınmasını ta1cp etm' . Santral mensucat fabri- durumda oınııı;oıo• 

Bu yazımıza, hem )ı.ıkanda nı tednr etmek; berı tutulan sakat bır yoldur. mezbahada kesilen tir. Mahkeme bu talebi kabul Sehı"rde famı"r kasındaki iş ihtilafı gerçekle ıne1' 11id1' 

bahsi geçen gazete fıkrası, he'll ,gl Vekil tarafından tckhf Umarıı ki, bundan sonra, gıri. hayvanlar ederek İhsan Aydın'ın mü a- • ğunun bir. d:~ ~ 
de Zıraat VekA'etinde bir •Tet ''e tevdi edilecek diğer isleri t:ilecek bü)'ük teşebbüsler için hede altına alının.asına kaTar 

1 
halledildi Deı nek ıd ıçl# ıli 

kık ~e İsticare Hevetı kurul- gurmek \az.ıfe'erı)'e mUkel· esaslı tetkıklerin liı'Zumuna ı· llezbahada son b:r hnfta i- \eı·mı"<tir. Edı· ecek yollar "-E'neki re til'lll t·U 
v J • d 1 d k 1 h .,, Yedikulede bulunan Santral te'" 

masına dair o an ~ nı bir ka- 'e' tutulmuştur. nanılır ve bo~le hareket o'u. ç n e pay )er n e 1 can 1 ay- --0- :'ılensucat FabT kasında birkaç ınamuUit1nıd3ıı: , 
nun vesile teşki etti. He)et: :>ilksek dereceli bir nur. van hor~asında 3414 adet kara Bir yaralama hadisesi Vılı'het ~ayındırlık \e Bete- glin ewel çıkan iş iht"\Sfı, dun film arasın ıırnlO.s 

Zıraat saha ında nlrısi'ecck re . 4 aza ıle 2 raportor 'ic 2 Dlıllet ve mem eket iş\ rııı- man 212-250. 151 adet dağ•ıç diye Fen leleri :\1iıdürleri dün Tekstıl Send'kası temsilcileri 1 - :\IP~ıı. ,.,, 
lıerhangı bır teşebblls ~e a mJtercımden müteşckkıldır. de, çabuk me bur o mak \C or a2d3o:>-e-t 2k5ı,oırckıuknı100-ara21ı5ndak.·u1n3ı5ş Dolapdere Kıiçukıiba sokak sabah Va inin başkanlığında 'e fabrıka ahibi Fuat Bezmen 1 2 - Allı lö:ı~,, ~ 

• k d ~ h" b" ı • t b 21 numarada oturan Muhsın E toplanarak yaz a:>laı ında ~ol· d Seh r. ı,t' 
yenı ı-, ıber ıç ır ş.e ras • Gerek kuruluşu, gerekse ka- taya ~arım • ~ama lak ır şey arasında 13698 adet stit kuı.u- vın aralarında çıkan münaka. ların tı1mıri için hazırlana!l ara::ında ımzaıa1 nan 7 maddr- .::~~~ e·~i; 5 .- ,.,ıı 
lanmıyacak olçüde. zamana. •et nuni vazı! !eri itıbarble ne ko:rmnk merakından artık kur su 140-160 kuru arasında 1639 . . d 1 rk bir protoko la sona ermış . ..,9 .. ·ı: 
'·'k b d kk t h ~ f 1 ca sonunda Ibrahım tarafından pro"'ramı goz en .,."e" rm•c er- t d 6 - - ,._, 
1:1 e, sa ra 'e ı ·a e mu • güzel bır heyet. Bö.> e bır he· tulalım. Amerıka,da, ngı te- adet ökıiz de 'ii>-lSO kurus .. dir.• ~ ~ bu unmaktadır. ın a: .- 1'~ 
taçtır. Yeni bir mahsul •ıev- yet kurmakla, Zıraat Vek81eti, re'de olduğu cıbı, hır teşeb· arasında toptan satılmıştır. ~:~k:f:s~~~~~~s~~:a~ı~ı~:~ıl~~~;. Önümüzdekı haftadan itiba- imzalanan protokola göre. ~'\111 T~~:::~c~· :. 
inin )"etiştırı mesi. )ahut bir mem'eketımı'Z ıçın pek 'uzum· buse atılırken. bunun her ta- Mezbahada bu muddet uırfın mayıs 1954 sonuna kadar icçi • . . filli' ~ 
ihayvan neslinın ıs'.ihı, çorak Ju, pek zaruri bır adım atmış. rafını oıçüp biçmeği adet edı da 3114 adet karaman ke ılmi~ sanık kaçmıştır. ren Tarla başı. Sıraseh iler. Re ücreılerıne yapılacak zamla!' ti) le seıuı biriıırl 
bir sahanın uraate açılm:ı~ı. tır. n~lim. Bu ~o. a ıl mu\~f~a- 380--430 kuruş -.ıra~ında, 136 Bir hamamın döşemesi fik Saydam. Gı.imUşsuyu 'e Ye tahakkuk ettir ıecek ve ihtilaf bunlardan b'' 
bir ormanın gençleştiri'meci, Ziraat Vekaleti Tetkik ve İs· kı~et \e şohrct ı;ol~dur; ı~ım adet dağlıç kesilm!~ 400-440 röktü nicami etrafındaki asfalt yol- me\"ZUU olan diğer hususlar da saire t!rkliııd: ,,rf 
boş ırt'arın H~ sahraların or- tişare he~ etı, ~ enı plan \e prog b~rakmak, ancak bo) 1e mum kuruş arasında, 288 adet kıv r 3 lar müteahhit C:i) e ~enıden tasfiye olunacaktır. hi tutmanı:ı bıtt~ 
man'aştırılması gibi tcşebbU~- 1 h 1 d · kün olur Samat)ada Hacı Kadın Ha· asfa't o'arak yapılacaktır. o·· k' k 1 imza•ıı ... ·an scnatjo. ıırt. ram arın azır anmasın a 'a'Zı. cık kes imiş 360-435 kuruş a un u proto o u ., A ,·e 111 ,ııılô ... 1 
ler, birer ömür bo~ı.ınea neti· fe a'acağı gıbi, tiral hayatım.ızl r l ra ında. 13060 adet sUt kuzu- mamında döşeme çökm!iş ve yı Fen İşleri Müdürlüğiı e'iyle Tekstil Sendikası tcmsllci'er! • • n .,, 
ce eri alınabl ecek iş erdendır. ks h 1 d \' k l kanan kadınlardan ŞekOre ÇU· de Ba"dat ve Kayışda"ı Cad- Ce a·ı Be'-·az. Rıza Gu··,en ve Avı beşe kaıl.111•• :_1.µ0r da n • a:>an cı et erı e e ·ı e su kesılmiş 250-450 kunış a- 6 0 " ,. 
HattA hazan bir asır bile, zirai .. t k b h talan \'e ak 1 kura düşmüstUr. Du me net ce deleri tiımiT ed Ieeektir. nı· Erakalın ı"htııa· fın "ıder lme seçilmesını td ,r 

go erece , u a . n . • ı i" ~~ ~ij rasında ve 938 adet ökilz kesil- ., kli ıslahat ve tesebbO atın netice- ki k b ı bi!d '"' ı sinde yaralanan kadınlar Cer- Ba.} ındırlık .Mudıirlügü eliy- 5• hususunda 1 Yrrenin gös- rir. miınr d,ıı• , 
. l ğ kr.r· B sa ı arın se ep erını .. •re· m ., 210-287 kuruş arasında h H st h e . r 1 l 1 ll . . 1 k d"ğ" k 1 1 . . t JArılcn m<'.' 1 Jı' lennı a ma a ·" ı ge mez. r ,_ d ı 'i Ta paşa a a an s ne yatı ı · e esası t mırlerı yapı aca • t a k ,.e v 1 nıye ıcın " ce... ve ı:ı erme çare ennı a. t ı toptan satılmı"lır. • er ı ı o ~ ı · ., k' 11.k bı·r Jıır •• 

memleketin kadennde bıiyuk ) 1 ~ mıs. tahkikata başlanmı tır. '-Ollar arasında BuyUkdere Mc k ld kl ·rad e ı ı et 
ö'çude miıesslr olan z.ıraat \e rastıracaktır. ı • 1 Bir yankesici yakalandı ~idıyekôy, Omer 1 )Ollan var- mrş~~~~ a 

1 arını 1 
e • rakmıo;tır. se jll~ 

l . , k l\laddc, bundan sonra yer a· -... ~eı ır. dına bakııırsB•fııııı 
uraat sanat an)' e ormancı ı · l•n vaııfe er, norma tetkık ıc. S rkceide. o. to~üsüniln }'anın -,.1 dır. K h 1. h 1 ,. te ebbu·s erı'ni a y d .. f 1 1 E Ü 1 t a ve ge ıyor mııtlaka bt 1 tl' \'e ayvancı ı... s lerıdır, onlarda faıla hır hu· Tarih ibir~tayın ~ uUTan şo or ~a . ren. ce MEVL DU ŞERiF Aynca Karayolları daresi ta ırıı'ıı '1 
başarmak !çın o mil eUn b.r 1 bınde yabancı bır elın do ;wı rafından şı·ıe ''Olunıın ta" m rı· Kah\e dar'ı,.,nı l!İdermek "a mükellef 0 ttıl su i.ret görmıi~oruz. 3s )il ene! bugun, 30 -:\ • . . .. . 'i ' " ı;• ~ .. vo•· 
kaç nes'i fedakarlık \e masraf kt ğını hıss!?tmıı. 'e Huse' ın a Es,r.ı Tl r..En \ Y "'8pılması husıısunda 'ı'l .. ,·et ''e i' le gümrükteki mallar pey nıaktatlır. 

Şımdı asıl mlihım no a)a an 1919 da miılga Yıldı· . il • • "" •• • " "'" " " 
ihtbar etmeğe mecbur ka ır. temas etmek iStı)oruı: rım Orduları Kumandan ı Mir dındak yankesıc )1 suçustu ya . ve makamınca gerekli direktıf ve derpey ~ lA,·et ihthaçlarına gö 1 duJr .. he, eli ~ 
Bu ga)Tet ve feragatlerin mah kalamıştır. Sanık hakkında ta- ll\l.IL ı uRERAY'ın rilmiştir. Te tevzi cd lmek•edir. ıırı • rıı 
su'lerinden. müteakip re 1 Ier. liva l\lııstafıı Kemal l'a a kibata ba lanmışlır. ebtdıyetr. ıntık ilerinin soneı Brezı!J adan kahve yUklll 3 lin!ikten sofi fildi 
asır arca faydalanır ar. Tabia- T etkik He) eti; zlraatimizin Dokuzuncu Ordu l.ataatı mti· k d~vrı:veune mu dtt 30 Nısan Dünkü taşıt kazaları gemi ) akın b r tarihte sıra} la ba 31111 Tiırlı .1, 11 

tiy'e, onlar da kendilerinden şu veya bu sahası içın bir f fttti liğine tayin edilmi ti. Fatih'te i cinayetin ~ ;~::kı~u~~,ı~~~~;ı~m:C~:: Mustafa Karsağı! idaresinde- limanımıza vasıl olacaklardır. çcn sene r~:bi I 
sonraki nesiller için yeni te· plan, bir proğram hazırlamış, ~:~:~kp~;n~~~ae7t:,':c:!iib'~~ muhakemesine başlandı flnde memleketımızın tanın- ki 13184 plAkalı taksi Tophane Bu sebeple. yııkın b"r tarihte ra ınıla ıı::i~i I•,_ 
şebbuslere ve ıs:ahata girişir- Zıraat Vekilıne yahut Hükü. On Re inri Kolordular böl. Bir müddet en·e• Fatih ge- :a1' nm!~ı~~~~=~::d:ı~eı~8i!~ den geçerken Güllü Bibere çar kahve darlı~ına tamamiy!e son lunduğu ... jltrıt, 
1er. Eğer bunu yapmailar.a mete sunmuştur. Proğramın k el 1 d k t atı:ür, harız Haaan Oökdemır. parak yara'amıştJT. Yaralı tık Yer•leceği ifade olunmaktadır. de ne gıb• u'ııl' 

'
•atan l'erlemez, mll'et zen- tahakkuku, 25 ..... de"amlı fa· gelerini ihtiva eden Sıvas, ce on u nın a umar oyna an d d"ldı·g·i JıUS • " 

J • d ş if" k .1 "'ldU k harız Zeki Altın, ut.hı Fatıhıı Yardım Hastahanesine l\a'dı· lkı· ·ıntı'hara tec:ebbu·· s c ı rıt9P 
gin'eştnez.. hattA medeniyet le ali) eti. her sene para tahsisi. Marn~. Trabzon, Erıurum \i· ostu er 1 ·ama e o rme. ı-:ıırd~er ve Duaı;~ hafız Er· rılmış, sofor yakalanmıştır. Y 1 kavese yal1 ıt• si 
rakkiden mahrum kalır. nı \elhasıl uzun gayret sarfı· layetıeri ile Samsun sancağı ten sanık Naciye ile arkadaş. cument taarından az:!z ruh· hadisesi oldu malik oıacd G· 

Evet, büliln bu hakıkat'er nı, sabırla çah•mağı icabettir· idi. tarının muhakeme'erine dün ıarma tthatıa okunacak mcv- Unkapanın~an geçen 1396i , ScıdıJl'I 
malQmdur; doğruluğu hl'!rkes mektedır. Bu teşebbüse giri- .'\lu~tafa Kemal Pa a. t • Üçüncü ğır Ceza Mahkemesin ~~~,:r;~e :~~dl!~~~ıcrı:':'~~~ p'aka ı taksi Ibrahim Tiırkurana Cibali Vakıf Mektep Sokak ~ 
tarafından tes'im edi'ir. LAkin şeeek o'anlar !çın. görünürde tanbuldan hareket tarihi O· de baş anmıştır. Sanıklar dün- rlflert rıca oıun\ır. çarparak yaralanmasına sebebi- 5 numarada oturan Ummühan 
ne çare ki. böy!e teşebbüslere hiç bir san şeref, hiç bir takdir lan 16 :Ha) ısa kadar salühl- kil duru mada yapılan sorgula Kızları: !<azlJc Turildü, rat· l et vermiştir. YaTalının tedavi- Samdan. beraber yaşadığı Ali· rf1l 
girişmek için, ya'nız bi'gıyc \e teşvık yoktur. Çünkü bir ~elltrini daha geni letebil· rında suçlarını inkBT ederek b'r ma Tatari, si yaptırılmış. şoför kaçmıştır. nln kendısini teTketmesinden ,--T & d ~ 
değil, feragate de ihtiyaç var- sene. hatta beş sene sıayretten nıek için çahşmı ve arka· birlerinin üzerine atmışlardır. 1 ~a~t~~·;,:'a~~ııı Turcra1, Tur Bunlardan başka dün şehri· müteessir olarak kezzap içmek ı r-a ~ ' 1 
dır. Sade feragat mi ya: gös· sonra bile me)danda bir eser dasıarının kıymetli yardım- ı Duruşma şahitlerin celbi iç:n iıırı••••••••••ll mizdc 5 taşıt kazası daha ol- suretıyl~. intihara teşebbüs et- 30 lli~~ıJ-' ,. 
tuişe düşkün, yaptık'arını i· dı:;e gösterilecek bir şey bu· !arı ile buna ela muvaffak başka ~Une bırakılmıştır. muştur. miştir. Ummühan Cerrahpaşa ~ · v()"'.1'.ı~ 
Una ve neticelerini hemen al· ıunmayacaktır. Bütlln çalışma. olmıı tu. 6 l\la),sta l\tecli l # -••••••••••••••••••••••••• Hastahanesine yatırılmıştır. AY 4-G~~ S '.'iV• 
mağa meraklı insanlar, ziraatin lar. hatun masraflar, ilk mah· \'ükehida la dik edilen l ali- ı 1 Bundan başka bir inuhara te RU ıi t3i0 .,,.,, ;l 
uzun vadeli teşebbüslerine atı- sul erlnl ancak 20 - 25 yıl son matname ile \ 'azlfe inin yal· e A z A R G E c E s ı· şebbiıs hadisesi de Şehreminin HİCRİ ı3iS .,,.,,,,1 
Jabilirler mi? ra \erebilecektir. nız a keri olmayıp oynı 73• de o!mu~tur. Dergah sokağın·' (15 

Do:; le bir teklifın karşısında, manda mülki olduğu te bit da ki 4 numaralı hah fabr"ka. q 1 

Şimdi, kısaca yeni J.."Uru'an Zirıı~t Vekiii, yahu• l':üküme·., edilmi ti. l\Iıntakası içindeki 1· STAJ\TBIJL sında çalışan 15 yaşındaki Rah ga~~H ;6 ..ı 
·Zıraat Vekaleti Tetkik ve nasıl bir taYlr takınacal..-tır? askeri kıta Ye ''ilayetıerden RAB Y OS IJN DA miye Yaşar. İlhami adındakı İKiNDİ ı9v-

1stlşare Heyeti• nin uzifeleri· Partisine rey kaz.andıracak o· başka lrn~u birlik \e viHi- gençle konuşurken. ıığabe)si· ı AKŞAM ~ ~ 
ne ve teşekkUl tarzına da te· lan propaganda ara yarannya- ~etlere de emir vereblltcek- Saat 22. l o da nin b·r arkada31 görmUşıür. Bu YATSI as" 
mas edelim. cak bö;>:e hır memleket hizme- ti. nu ağabeysine haber vereceğin İMSAK ~ 

tıni kabul edecekler midir! Kahraman :'.\Ju~tafa Kemal • • ..., • • • • • • den korkan Rahmiye, ekmek il · '°-' 
~a~ h~fr~~t Veklııetinln ve Eğer bu )olu seçer'erse, Zira· Paşa, 19 Mayısta Samsuna ('I DAiMA B EKLE D 1 G 1 N 1 Z KONSERi DiNLEYiNiZ. zerine sürdüğü fare 2ehirini ye uazdtıııııcb,sı•*"' 

"t \Te'-~ ctı"nde k'"'•rulan Tet· karak mukaddes Türk ihti· mek suretiyle hayatına son ver n resıınt~!rııı<' hu Veka!ete bağ ı müessese v.c • "" ... ~ı· l t · ,_ · tııd~ r" • 1 kık v·e •stı'şare Heyetı' nı·n bil· lıı ın ıı eşlıyece•tır. mek istemiştir. Ramıye Has~ sın 
teşekkUllerin hizmet me\'ZU a- 1 p F TU .. LBE"·Tçı· 
rı ile allkalı ana mesele, p!fın, yük fa) dası vardır. Ukin bu · • '' ki Hastahanesine kaldırılmıştır. 
program ı.-e layihalar Uzerinde he)'eti. günde ik islerle ve u
tetkikat yaparak mütalaa ve fak • tefek tercüme ere isgal 
tanaat.Jerini belirtmek; edip. uzun 'ade!I p anlarını. 

ıb) Ziraatıe a:akalı mevzu- tek ıflerını kabul etmi)·ecck er .......... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İLK KURULUŞ YILINDA 

200.000 
. 

L 1 RA İKRAMİYE 
İKİNCİ KEŞİDE 

25.000 
LIRALIK PARA iKRAMiYELERi 

10 MAYIS 1954 AKŞAMINA 
KADAR 

EN AZ 100 LIRALIK BiR HESAP AÇTIRINIZ 

•• HER 100 LiRAYA 
BİR KUR'A NUMARASI 

İSTANBUL BANKASI 
GALATA, BEYOGLU, SÜTLÜCE 

<ıJAKOP GURUP DÖRT ı:ı· 
kış hattına ilerlemeye ha'Zırız., 

Queeg, kaptan kö künün iı;-i 
ne ba ını ur.attı. •Orada ne o· 
luyor'.' Durmayı kim emretti? 
Kim kime bağırıyor?• füye si· 
nir'i bir şeki'de sordu. 

ikinci kaptan öbür uraftan 
kaptann ses endi: •Affedersi
niz efendim, çocuk'arı ezecek 
gibiydı.k de, durdum. Jakop 4 
iler emcye hazır!• 

Kaptan ·PekA'a• dedi •Bu 
işi bitirelim. Rota ve mesafe 
nedir. çıkış hattınah 

•Rota 175, mesafe 4000 c
fendim .• 

·Peka'a Steve. sen ~eminin 
idaresini al \'e bizi oraya gö
tür.• Queeg bunları soylcdik· 
ten sonra ortalıktan kaybol· 
du. Maryk, hücum botuna doğ 
ru döndil, bottaki subay onun 
söylediklerini duyabl'mek için 
megafonunu kulağına koydu. 
ikinci kaptan bağırdı: .teri-

l 
yoruz.. bizi takip edin. Al':ıh 
yardımcınız olsun • 

Bottaki subay, megafonunıı 
bir kere havada sal'adı:ı::tan 
sonra olduğu yerde büzü'dü. 
Bot i'eriye doğru hareket e•t: 
Şimdi Caine'in e'ıi yarda ka· 
dar yanında idi. Bu bot ikl•ır 1 

dünya harbi esnasında ge!l ·ti· 
rilen ve LVT denilen hem ka· 
rada h"'m de denlztle yllzen, 
çıkarma cana\Dr'arından biri i 
idi. Esas itibariyle. tırtılları 

o'an medeni hir tekneden iba-

retti. Gerek karada ve gerekse 
deniı.de. kısa mesafe eri çaba· 
!ıyarak geçebiliyordu. Her iki 
işi de pek iyi yapamamakla 
beraber, ebebi mevcudiyeti 
her ıki işi de hiç olma?..Sa bıraz 
o sun yapabilmesi idi. Willie 
kilçük teknedeki sırsıklam as· 
ker'erc acıd ı; tekne açık deniz 
ele bir oyuncak gibi sa 'anıp 
duru~ordu. 

Maryk dilmeni atole doğru 
çe\'irdi. Caine'le Enneubing ad 
lı (Bahriyeli buna Jacob adını 
\"ermişlerdi) Japon adası ara· 
sında şimdi birkaç bin yarda· 
lık dalga ı denizden başka tıır 
şey ynktu. Wi'lie artık plaiın 
teferrüattnı seçebilıyordu. !;ir 
ku'übe. terkedilmiş bir kayık, 
petrol fıçıları. parçalanmış pal 
mlyeler ... Şimdiye kadar Jaccp 
adasındaki yeşillik kadar koyu 
\'e zengin bir yeşıl rengi ve 
kum arının beyazlığı kadnr be 
yaılığı baska hiç bir yerde gör 
memlş o'duğunu düsündil. Ada 
nın üzerinde ağaçların tepele· 
ri arkasından iki nefıs porta· 
kal rengi yangın görU üyordu. 
Başka hiç bir yerde hareket 

yoktu. Arkalannda gelen çı· 
karma bot:arı diz.isine baktı. 
En öndeki bottaki bir deniz 
erınln hararelle semafor f e
ma arın sallandığını gördü. 
Asteğmen ko arı ıle • C:izi ı\ın
liyorum))isaretinl vPrdi l' .a· 
ma'ar sür'atle •Lütfen Yavaş• 
i aretinı yazdı. Denızci bu !ca 
reti verirken, botun sulara gö 
mülü\•ermesi yüzünden yı>rin· 
den bir kaç defa dOstll. Serpin 
ti'er. botları sırılsıklam yapı
yordu. 

Queeg, Wi lie'nin yanımı ge 
lerek: •Ne Yar ne o'uyor? Ge
ne ne istiyorlar simdi?. diye 
sabırs zlık'a sordu \ e derhal 
ilave etti. •İşareti okurabı ir· 
sin her halde». 

•Yavaş' ama mızı fstborlar, 
kaptan • 

.Talıhlerine yansınlar. Bi· 
zim H • saatinde çıkış hattın· 
da bulunmamız lazım. ı-;ğer bi· 
zc yetişemezlerse, o noktaya 
\·arınca denize sarı işaret bo· 
yası atarız ve islerini bıı gô
rilr• Queeg, adaya doğru b3k· 
tı ve kaptan köşkfit:ıun lc;l:ıe 
koştu. •Aman Steve ::lliıia mı 

C~-A.K.VARIJAR 
çıkmak istiyorsun yoksa?• 

•Hayır, çıkış hattına 1503 
yarda kalıncaya kadar ikı·!iye· 
ceğim.-. • 

•1500 mıi? Sen deli misin" 
Dııradan p iıja 1500 kadar yo!•· 
tur.ı> 

•Kaptan ROİ adasının kesı· 
!is tanjantı 045 ıır. Şimdı tan 
jant 06.5 İşke:e tarafında du
ran Urban o sırada bağırdı 
•Sol tanjant Roı 06h 
• Kaptan iskele tarafına fırla 
dı ve küçük bo) u muhabere· 
ciyi bir kenara ıterek. gözilnli 
tanjant alma aletinin adese:.ine 
da) adı •Sen körsün her ha'de 
dcdı. •Sandığın gibi tanjant 
şimdi. 054 ve hem de bol bir 
he apla. Şimdi çıkıs hattının 
içinde) iz bile. Sağa tam dümen 
kır ... Sağa tam d!ımen kır.• 

Bacalardan kara dumanlar 
fışkırdı. Caine, sancak tnrafı· 
na doğru yattı ve denizde mun 
tazam ve kUçük bir beyaz da
ire çizerek gerisin geriye git
meye başladı. Bir kaç dakika 
!çınde çıkarma bot'arı dizJsi 
kıç tarafta küçük noktalar o· 
larak ka mıştı Yan'arında, de 

nize sarı boya yayılmaktaydı. 

B ir kaç saat sonra, Caıne, 

cesurane bir eda ile hü· 
eum filosunun )ilz'erce diğer 
gemisi ile birtıkte Jakop \'e İ
,·an ada'arı arasındaki dar ka 
na1dan geçi.} ordu ... İki adada 
da -artık Amerıkan ba) rakları 
dalgalanıyordu. Caine, körfeze 
demir attı. Queeg geminin her 
iki tarafına, si'ahlı nöbetçi dik 
ti. Bunlar yuzerek yak'aşabi
lecek Japonlara ateş edecekler 
di. Yapılacak başka is de yok 
tu. Gemi iki taraftan ınakliye 
gemileri, şılep er, destro) er er 
le kuşatılmış o duğa içın artık 
emredi se bıle. karaya ate~ a a 
mazdı. Denizciler. savaş ı ta -
)on arından a) rı ma izni veri • 
di. Erler umumiyetle derhal ay 
rıldılar. Çoğu 14 saattir vazife 
ba ında idi. Derhal uyuma\':t 
gittiler. Teh 1ike~e karşı kedi 
kadar hassas o'duk':ırı iç:n ar 
tık onları Kwajaleinde tehdıt 
eden hıç bir şey ka'madı~ını 
miıdriktiler_ Wil'ıe'nın de gnz. 
leri uykusuzluktan 'anıyorrlıı 
ama o. kaptan köprüsünün iı~. 
tiıne çıkarak etrafı seyretır.e' ı 

tcrclh etti. 

............................... _______________________________________________________________ , ________________ __. 
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İstanbul adarları 

l.ttııtıda, _Altenıur KILIÇ 
~-lt ikj Cllllhazı 
~·~ 'YlıYaızu b aynı ip· 
"<ll ".belli 01 Yacagı hakikat · 
'th.'.'tt.I tııuşt l ı ~~ P ile ~ u. ki a) dan 
l.~ be llıaçı.ıı i~ksır ara ında * Cenevre konferansında Çin 
~ • t ltarar . safhasında, ilindi meııelesinin Pazar. 
vı'1ıı t biıba :.:ıl!!'i ti : onra tesi gün ü görüsuleceği 
~ ~lrılıııu ile ~u~ aJ i mb:ıy. b ildirilmektedir. 
.~-: ;4t• es1ıı ıkıncl yıı\1ln- '* lrak'ta Parlimento feshe· 
~ ~,~ ilert ha llle\ kıteıi ne di:Jj, yeni seçimlerin ya-
..,eıı,., ""'tı ib .• nıle daha \ "ll· Jı ıncla ) ap1lıcağt bil diril· 
~~ ~ Yerfıı, tı!i ı Konscv{ i· di. 

~s .,~'tıJ11 les~t\il ~·e de~ol\. * Jlareşııl Tilo \'ugoslnya'. 
..- ka s edUec"g~· nın Avrupa sanınnıasına ,......... bi rar l ld .-: ı ) o-~ lıir !bassı bu lrdı, Uçüncü katılmasının muhtemel ol 
~ tepki son adıma duğunu 6Öyledi. 

Yugoslavya'nın Avrupa 
savunmasına kalllması muhtemel 

Anadolu AJanu 
~e•:rad 2~ - Sırp Komiınist !eri Birliğlnın üçlinciı kongresin 

de bır nuluk ırad eden Mare al ' f ilo şöyle demiştir: aDünya jk, 
iblo~a. ~~Tılmış olarak kalmakta de\am ederse bir harb gayri 
ikabılı u;tı~ap olacaktır.• Mareşal Tito, Yugos'av~a'nın <!i.:nj a 
ımuvacehe~ınd~kı h~r~ke~ ~aıt_ın ! ifade eden e:sas tema!lın şöyle 
huli a edıtebı.eceğını soy.cmı tır: aHer eyın üstünde b:ırı~.» 

l\ la.:eşal Tito'~ a ~or.:ı bu ga ~ e) i tcmın ) olunda komünıst· 
lcr .:mu.teyakkn• bulunnı2h. Yu go lav dış siyasetini inıctcafla
l'lnt takıp .etme!i 'e bunu lmlk kıitlelcrine izah eylcmelidı" Bu 
husu.sta bı~ misal olarak. mü nk ıin olduğu ve luzumlu gorJ'duğiı 
takdırde \ ugo~ıavya'nın Avrııp a a\ u nma camiasına iltihak; 
fötimalini ileri ~ürmü~tilr. 

~~ ıı liİ\it ~~du, &ıil a halk * Jl1S1r'da 500 kt)I le\ I.if 
b~ ıJ'irazı ii arc. lıuruıması C(lildi. Churchill san' atm 
l...ı~l'ild~l't inin z:~ne, ihtitaı 

Sovyetsilahh 
Kuvvetlerinin 
Miktan 

~!atı l. \'anı \'am edece· Eh • 1· • 
~- ~1::i: :;~~sır ;a~n:ır: Emniyet teskilatı emmıye mı 
~~ b~ba1taıı1ığ ıeı;medcn • Belı'rf' ._~tıktı ve\~e. ~ kcri Telsiz tesislerini ıyor 
~~la Olduğu 

1 
1.•lilın ta ,, sotlaled !'ren 

lı.t 4 bir co f ~1 fiadece • • Loııdra, 29 - Başbakan Churc 
~t llltii. enş olmak Gemslehyor hıll. d.ün ~k anı Kralıyet Akade •t "• ıunı • nıısının zıyafeunde yaptlğı ku· 
~ tıııt lılcııseı erde tere.) an e- Ao:ıdotu AJanıı r.u mada analın, butün beşer 
"~ at Yapı~r Na ıra bı 

1 
Ankara, 29 - Alakalı ma· ırkının ıniı~terl' k hayat kaygu-

\ -.••da ted Pres' 

D •. P. 
Cel8J Bayar 
Adnan ~! cndercıı 
Fuat Kopru.u 
A i ı-·uad Cebesoy (Bafıms!ı 
Hamdu' lah Suphi Tanrıöver 

(Bl!ğımsız.) 

Mıikcrrem Sarol 
Jo'aruk Nafız Çam'ıbc' 
Xadır Nadi (Bağım::.ız.) 
Celal Fuad Türkgeldı 
Xaz t Tılabar 
Zeki Sporcl 
Firuzan 'fekı' 
Hadı Hıi~mcn 
Ahmet Topçu 
Xuri \'amut 
Kemal Atay 
ı.utii Kırdar ( Basımm) 
Emin Onat 
:\'iı.:ıınettin Ali Sav 
Tah:siıı Yaz.ıcı 

.Necmi Ates 
Nazım Bezmen 
Fahri Ulaş 
A. Zakar 
Sc)fi Goğcn 
Alcksander Haçapulo:; 
zı~·a Gökturk 
Hanri Şor) ano 
Naci Kurt 

c.n.P: 
Sem.ettin G!inaltay 
Tevfik Sağ:am 
~lü.eyin Cahil Yal çın 
llhami Sancar 
P erit .Me!en 
Şahap Gürler 
Rauf Dizdar (Bağımsız:) 

Burhan Fe!ek 
Ratip Tahir Burak 
l\fe'iha A mi Sozen 
Ali Rıza Türel 
Ekrem Özden 
Bahır Er::ıoy (Bağımm) 

Ali )luhiddın Hacıbe:<ır 
~urullah E.:;ad Sümer 
Hüseyin Kandan 
Mui n Küley 
Rifat Onat 
Esat :Mahmut. Karalı..urt 

(Bağım::.ız) 

A 'i F"uad Erden 
;\lıhal Kayaoğlu 

F'ethi İna i er 
Ali Rıza An 
F ehmi . tanı; 
Kemal Çi'ingırog ,u 
Ferdi Sekban 
Yetvard Bl'zaı. 
Suut Kema \'etkin 
.Moiz Tekinalp 

C. M. P. 
Ahmet Tahta'kılıç 
Sadık A:doğan 
Osman Böliıkba~ı 
Fuad Arna 
Suphi Batur 
Saadet Kaçar 
• hmet Oğuz 
Kadircan KaC:ı (Bağımsız) 
Yusuf Kemal Tengir~enk 
Cemaleddln Saracoğlu 
Enis Akaygcn 
Abdü' hak Kemal Yöruk 

(Bağım~ız) 

Lütfı Bornova:ı 
Saffet Onan 
Sadrettin To~bi 
A'i Kafadar (Bağımsız) 
Muammer Güncl ( Bağımsız) 
Ycn·ant En::iz. 
Enver Kök 
.Nuri 1'op!ıas 
Cafer Tayyar Kankat 
::'.\ureddin Ardıçoğ'u 
Te\•Iik Kamil Koper'er 
Orhan Arsal (Bağım:sız) 

.\bmet Hamdi Basar 
(Bağım~ız) 

Yusuf Ziya Yucebı'gin 
Cemı. · Bera ha 
İ::ıkrnder Taner 
Yusuf Türel 

T~ K. P. 
:M. illufahham Akoba 
)luamnıcr Ahel 
:semih As an 
l\tuııtafa A~ dın 
Recep Çakar 
Tahsin Çetınka\ a 
Tahsin Demira\· 
Özıskender Erdcner 
Kadri Gcnçay 
Yakup Fehmı Erer 
Sa 'ahaddın Gurler 
O::ıman Nurı Gur t:r 
l\luammcr Guremek 
Salahattin Humbaracıbu~l 
l.bamı !•ter 
Refık lsfend ı,>ar 

Fahrctlın I~ına p 
Aı;:op Ke,is 
Re.at Ekrem Koçu 
!il u:stafa Rcş1d Mo:ıa• ı 
Ethem Ka emcioğlu 
nahmı Tanrıövcr 

Kanıi Ta ı;:il 

Hikmet Ta kcnd 
A ' ı Xeuuz Tuğ~a\lll 
Cezmi 'f{u ı, 

Muhtar Y .. zı r 

~~'4tıııı11 ıııa ı, bazı SÜ\.;. 'kamlardan aldığımız malUmata s.ınu. canlandırarak atom harbi 
tııı, tle birı!° Yalist \ e ko· göre. polısin ~ehir dahi'inde te~d.ıdini tahfıf ett iğini :.öyle· 
~tl l ~fine ~tek a keı 1 j . sevk 'e id:ıres• nl sağlayan rad mu·tır. 
~· ~11tın hır'1\h idareyi ge- ya.telefon 1esislerl iizerinde Başbakan . öLlerine ~örle d e· 

Wa•hingıon. 29 - MvyetJer' 
Birliğinın elindek sılahlı kuv 
vetler hakkında be)anaıta bu
h:naıı }etkili mahı·ller bugun, 
Rus) anın Almanya da. ekseri~· 
zırhlı 22 tümen bulundurdu"u 
nu öylemi lerd ır. Bir harp ~u 
kuunda bu birlıkler n öneli kıl\ 
vet olarak Batı A \TUpada c ı 
ratle ılerlcyl'bıll'cek'en ke~ı rıl 

lngiltere'de et ve yağ J - Rusya'nın kaldırdığı . bir 

ri''ltltıtıı~ı~ıı. 11?ınpıo hazır- E.!11niye 1.Jmum. Müdi~.rlüğü bü ,·:ım eı ıni tir: . 
~ tsıııııı 

5 
~'cııı - ~·asır :> uk b r has ast.> et gosterrnek· •- Be~er .ırk ını .. te2tdıt ed~n 

~stlıedir. ona e, medigini ttdır. Şubat ayında Se) han p'.l· tehlıkeler gıttı kçe bu) urken ıtuı• 

~'ilaıı birık· Belki ıle iki Us radyo-telefon tesisatı : ıct - luk hay ı tıınııın eğlencelerine, 
t ... ın a 1 c 1 . d a· . t.·ı i)tılnı tlık iplf'n llll')e açı mışur. Ewelce proje il' ra sım enne e,·am e ıp etnn. 

~""41 ~'lıııım ası '' dü mc i !eri Emniyet t:mum l\lıidiır!U- 'cceğımıti kendi kend imiıe ,or· 
t""'l~tııt11 ~ · •• günce hazırlanan htanbul polıs ı-:alwı.z. Zihnimiz ne kadar zen· 
~t ~ \f i)J ıı~urPn ihtilal rad) o-tc'efon tc3 i aıı da ikmal ~· le ır ,.e meşgul olur .. a yaln.z 
~1\J 'e'~. ıııe hır basıanglçtı. ed•lmis ve işletme) e açılnu tır. atom sıliıhl~rı ı ı,t ortadan kaldı
, ~t Si)'ası btleketi iktisadi f tanbul Camlıca Tepe : üze ı ılma ı değıl, ne~ llerdenbcrı 1-

111. ~ıh:\, ilerı!akıllllardnn i . rınc )eni in a eıt ı·iien tel:siz s •nların bo una u~aştıkları h"r· 
~ ~ı t re1ııı 1' t ek bir inkı - b na ına 'e Bey zı t Kule ine b :1 · kanın dı ,ı edilme, j me ele· 
,,~rı r:._rı. ltli '!lil. Na ır gibi H .r po santral i 13 :;onu mon· s ·n n halli imkanlan da o_ k~d~r 
ııı..''~ hdııt 'ki c 'e ~i•rıi$ sa· te edı mi t r . Bu i a ) on' ar 0 ıı. trı_u . olur Bu da ı'.ısan ~ık~~nı; 
~ı. 11 aciz llısel<'rın bu işi tomatık C,"ıılı makta olup her )Cnı b~r ,.e , ıye~e ul~~a ı ak çozdu 
~'l• 01dukıa rı anla· ı hangi b r memurun mıidahale i 1;11 tabıat :ırlarına ı3!:ık olmak!~ 

11 i~t 1 ne 'uzum kalmak ızın· Dal"a ı.ıunıkuııdur. Bu cle~ı~ede a 
~a~hıa;•ı leon C\İ • t•zuııluğu değı tirme , 01 \er;e, natııı a ıl ' e hayati b r rolu ba-
\ı..'"' l~h ... dlığı ile • ' ) abanı ı )Cdl'k ta 'ona " eçme "ib l.ınınaktadı l'.• 
l~ı ·~ tt );, • •}'nıpe r "' ,.. 

~ l aı_tat '~iz, Siıv~ . Q 3
• lıareke t ll'r otoma tık olarak T" k' I I , ı-. ... ·-tıeı . ıı: nld \ Şı \ t. )apmakıart r ur ıye ve ta ya ya 

~"t~r \' trıııi k alaı 1 ile E · ' 1 · ı·· ı· ,., .. d ki 1 ı Ct • ltsh "hdiler· b mnı~ <" • tıı Ul' lh;Un e u- yapı an yeni tahsisler 

~tı..._ 1'tle 11 iı· "'ını.1
1 ne . ag.

1 

ıakts n kumanda merkezindl'n 
'"a &u .., erdı . r a k' • 'M.' 'taı.t h )al \e lkt· r..ez ur ı tas\onlar.1 tel ııle ku. ;-.;c,ı· York. :?9 (.\P) _ Bir-

satışı serbest olacak 

mektcdir. Diplomatik mahfille , 
rr göı'c böyle hır t:ıarnııu tukip Londra: 29 (.\ A) - İaşe Ba 
edN'ek 30 "iİn zarfında Sovvet 1 kanı C\ı ıly~ . Llo~d Georgc •. 3 
ler , e Rus pl'vkı memlek •1 temmuzdan ıtıbaren et ıstihlak• 
400 tliınen lopl~jacak dıını~~~j t~hdidı nin kaldırı'ncağıııı bil · 
dırlar. dırnıı t r. Bu uı e le 14 sene- , 

Runa mukııb • N ,\TQ Km den beri devam etmekte olan• 
,.~tleri Başkomutan'ığının em \e ika u,ulıi ptal edile~ktır. 
r.~nde nıdıki halde takr ben 100 Tere) ağı \C margarin satı ı ma 
tumen bu'unmaktadır Bu rak ·ıs b b ı kanı "eçenlerde N.\ TO Askeri > a ser c t ırakı caktır. 
Kom• e ı nezd:'\ıdcki Amerıkan Llojd George. et \e )ağa fa. 
tem ilci i General J . L:mton Şe Bakan ığı tarafından konu
Collins tarafından açıklanmıs-1 lan na.hın da a)nı tar hıe kaJ. 
tır. c!ırılacağını ha ol'r , cnn ı ştir. 

'"'' l~ar~Llınadan h·ı aclı manda edı mekte \e bu •em' ] P •ık merika. 'fürkhc H 1-

~S 1,~ır•ı bir şe1ı' 'Id al kın I i'e ehrın en uzak kö~eıerin,de talya' a d ~ vardım pro"'ramı 
"' tn k ı c do\ - k' 1 b il .. • • ~ ~ ~ 'ltııı . endi 

1 
• ı po .., o omo eı ınuen sıın- 1 cerçe\ e,i dahı'inde tarım ıcç- • 

~'ııı t ı tnlitrık ne seı· tral · e "Örtı<mek kab 1 oldı•i!u h 'zatı ~atın almaları için cem·- ı • 
tıı.,.... \ııat un ola- ı::ıb nıral uzl' ınden ~ehr n an 43.500.000 dolar tutarında 
~ ~~a "a 1• ihtiıaı 

1 
'k 

1 
herı- n h r tC'll'fon abonl' i ,.e ) eni ıah::.i:.ler a.' ırmı tır. 

1 ~ __ L_ ~~ ' labal "n 1 aı> - ~a P. T T. kan il .. ından ı i Ttirk·,t' 25 mılvon' do ar ala 
~ .... ,.,a,... ..apılma· fad 1 ,.. 1 . . \c:"I it ·~ ... "'a ~atı l' c \ l' e .;.:- er ara ı !?:O ı cak•ır l tal\ anın hi "e ; 18 m' 

,~. t lsıaıd:ın .. 11 r ~~a
1d ı. j rü•ml' <'r \ l'\ a o o uzrrind<'n DO 'on 500 b n dolardır. 1tah a bu 

'"ff;;:_~ fad aua lrn· 1 f dek b' t t • •t ~ ı •. tt bnL e. l'hni terdi ı ·ı lo tl'bın ·ı • . .. kn·~'on -1 pafr~nın 300.?0<J dol.arı n.~ Doğu 
• ;''lf ""lııd· "Pı 1 , , 

1 
· .ara r a em nı mum ·un o 

1
.\ rıkada kaın e,kı mu-temle-

~._, itlar,~~ lq ""nı::r~~~ mak adır. ke·i So~1ar~ e ~konomik kalkın 
ıı....~•tt, lla lllııt~Urnıak i ti~ or 1 j.I• nb:.ıl gıbi bü iik şt-hlrleri ma pro1e'erı ıçın kalkına<·aktır. 
~~, l$ l ttek, ha ıs h İ lleri nh1.dc modern po ıs rad\ o t<'le ~~~ .. 1l>otd 11 i lahatı ·a fon tc ı a 1 mc) elana ge ir ime Samsun Toprak Mahsul· 
h. ., h u. ~ ~ ı> · 1 • . . • • •. 
'.'t 

1 
~ l 11nl ra · a ır ve ar- ı;. ~ın Emnı~ l't t mu~ . \ ludur leri Ofisinde yangın çıktı 

, .~-Ilı 0ııınrıls 1J olanıadııar. lul!u mu eha~•ı ları buyuk ~ay S. lıaııd 1 ~•va !~er, sokuluğu r~tler arfetmektl'dir'l'r. '(akın 
'' - t~ ~lllıid; Suba~ 1 Rln· bır zam: nda !\nkanı 'e lımir 
t'\ 1'~, dıllıı lı 111 \e arkacl: r ch'r er ndc de poli rad) o-ıe 
t~~ıı~ ~ll!iı.ı '· laziyeti ka- lefon e~i~len · lelme)e açıla

C. ~t ıı,.tlı bir :ktadı rtar. P.u cakıır. 
'~ .. it d1111ı ~Undur 

'l,ıı ~'ti ı,~11n ıneu.ı lh eti Bir portoriko'lu 
\.".'.. ~ dare ratı ' '' ı . ~._Llıtıeı~1~ de,rA't 110.r - mahkum oldu 
~ı ~" ) ~1'!rı ,-nırnp 

-.~lla'tiııe haı'e dıh·aİarı 
t ı, 'nı:~ tlııeı,ı k k.utıe ini, 
a~ ~l>a du mantı· 

~latı tal"ian 'a 
~ na aittir.' , • 

t,ıl' ------
\', \){it.\\'.\\.• 1 

~i 1 1 ., 
lıı.lrlı. e ~ 

ıc. ıılent 
t,~ <:.v eıı Serbeıı _,, ... _... 'bıtı d ler 

• 29 ~· 
• 

1 •n 1951 

~e" York 29 (.\ \ ) - Ame 
r kan Federal Em ~et Mudtır
liıgune telefon ederek Ba kan 
Eıseno,ıcr'ı oldurmek nı\et •nde 
olduğunu b) le) en bir Portorı 
kolu tiç ene hapı ceza ıııa mah 
kum ed mı~: r. 

Hatırlanacağı üzere bu Por
torikolu ~cçcn marıta bır u
mumi te t'fon merkezinden .\ 

mcrikan palı mudıir!ü~ıinf' ıe· 
lcfon ctm ş 'c boyle b"r hare
kete te\ c::ı::.Ül edeceğini so) le
mi ı". 

mt'ye kadar butun hiunet'er
de \e gelısmc :kollaTında ıe
kA'arın az çok ~omulmu ol
ması. i k art hal"ne gcld;.~ 

CUMHURiYET 

ASIL ~IE~EI.E 
Cumhuri} et ) ali} or: 

•Bir Türk kızı gi) ccefı t.l 
öbiseyi 8.5 l ra·4a maletmı~. 
1nanılmaz e eri ihumamla 
'te bir olunuyor. 

~larifetr kızımıza hemen a 
fcı in dıyel'm ... Ve aynı za
manda bu ba an~ a 'erılen e 
nemmi) et üzerinde bir sani
) e dura ım. Bu hadı::ıe acaba 
~ ırmi milyon ,·atandaş ıkl 
metre atlayamazken bır at
letimizin 7 35 metrelik b'r 
derece elde etmesinden ba -
b b r şey midir? Bir T iirk 
kızının si:ıcceği elbi eli 8.5 
lıraya mal etmesi helk; takdi 
re lb ıktır ama ehemmi) eti 
izam edilecek bir h6dLc de 
değildir. Miıhim olan onun 
haricindeki Ti.ırk kızlarının 
\ c, Turk kadınlannın e'bisele 
orıni kaça mal ett k leridir, kaç 
a'lc bütçesinin bu yüzden 
harap olduğu, kaç aile saa
detinin bu yolda harcandığı 
\e asıl en mühimmi de bu 
misalin kaç kadın tarafından 
takip cdileccğ ıiir. dı) o ruz.• 

Samsun, 29 ( \ nk a) - Bu ~a 
tah erke•ı saatlerde Sa m)\un \ l'l 
havai is nln en bil) ük b ina ı o
lan Toprak Mahsulleıi b'nasın 
da ~angın çıkmı tır. İıfai~en' n 
zamanında yeıı me i aye•inde 
;>angının geni leme,ine mani o 
lunmu tur. Yangın öğle)e doğ
ru öndurülnıü-tür. 

TEŞEKKÜR 
Nere dıı.r;. ; ve kalb haıta• 

lıj!ından muztarlp olarak yatı
rtlmı~ oldtığum su ıtanıhm>t 
Iııçl Slıı:ortalın Hastah a ne.s\ndr 
yapılan ı~ı ltdnlııl neUtestn
d~ bent hastalıtımdan turta· 
ran sayın Dahıllyf' e~rı 

nr. ~·:.,ıiıı \ RİLGİSt:n·, 
Hem ırt "~rab Tuncay'a, bas
tabakıcı v~ıı B05lancı'y11 aon
auz u~kkürıuımı ıırzederlm. 

;\lihal M \ S IU 

AKŞAM 

Al\IERİKA~ SİGAR.\SI 
St.,-ket Rado. dünyanın her 

tarafında .Amerikan siguuı 
İ(·ıııek morla olduğunu, halis 
Türk tütünü memleltl'tinde 
dl' bu düşkünıügtin bulundu· 
ğunu sö~-ıü~or ,.e diyor ki : 

· Türkiyede türlil yollardan 
g·ren Amerikan sigarasının 

bazı muhitlerde bolca içıldi
ği. Amerika 20 enıe ::-atılan 
pakcıler:n burada el a'tından 
iki liraya süruldüğü muhak
kaktır. Bundan ,adece kaçak 
çı"ar i tifade edil·or. Acaba 
neden ba ka m~mleketlerde 
o,duğu giib bu modanın ge. 
tirdiği kardan bizde de Tekel 
İdare·i faydalanmaz? 

Fran ada. İ ngilterede, Al· 
manyada .-\ ınerikan ;garala
rı tUtlincülc rde .erbest ola
rak satılmaktadır. Bun:arın 
üzerine ağır \'l'f"İ konmuş
tur: gayet pahalıdırlar. Faka t 
merakllıar bu parayı ödeme
ye razı olurlarsa bundan dev 
let 'kazanı r. 

Amerikan sig;ı rası kaçak
çılığına nihayet , ·ermek ve 
1kaçakç1Jarın bu yüzden bol 
paTa kazanmalarına mi ni ol 
mak için 'bundan gilıel ça 
re \ar mıdır~ .. 

R:ıh~rıa hf'rahfor saı fi~ t. m•Himl ba~laıtı 
Eı enkii_\ J; t<'ml'ff'ndi a,faltında ram lar içinde 

bi r 

APARTMAN . DAİRESİ 
Kazan"ltak için 111 ,\l ıı~ b ak}amına kadoır 

TİJHfiİYE liREDİ 
nda hcmf'n bir hc«:op a(·tınn 11. * Her ay bir .\P '.RT~1AX D \ } RESİ 

(Vc.)a famir, Adanada Bahçeli r:vı * Her ay ALTI ı ve PARA ikrami\clcri • • 

3 MAYIS PAZARTESi 
Gtınu hıı.mcte gıı, cl'k o.an 

KADIKöY ŞUBEMiZ 
ipn hmu•i ikramı~e p lnı * 1 Kisiye 100 REŞAT ALTI~I * Umumi ikr~miyc ıı in aylık çckili~inde Ereııköy 

Etemcfendı asfaltında çamlar i<:inrlcki APART·/ 
~!AN dairesi \ c cliger ikrami vclcr. ; 

Ayrıca cazip asılış hediyelerinden. istifade edersiniz. 

Her 150 linı~ P. pir kur'a numara ı 

TİJRfiİYE ı.REDİ 

TÜRKİYE 
EMLAK KREDİ 

BANKASI 

~ERGİ - Olgunla. nıa En~titüsııı-ı'e aç·tlıın ı.crgide bir öğrcnd 
"' te~hir <'i li ği elbhr. 

Eski Kraliçe 
,Neriman 
/ 

'Evleniyor 
Kahire. 29 - Esk : Kraliçe 

~crıman bugün hukuk mabke 
mc;ıinde. Etnl'm El Nakıp ad· 
lı l•kenderiye'i b·r doktorla C\' 

ll'nml'k müsııadesi stıh-snl et· 
mi,ıir. 

Haber, bu ~abah El hbar 
"'azetc' ·nde çıkm1'tıT. Bunun
la beraber ha\ adis henüz e k: 
Kraliçe. D r. ;\'akip n~a mah· 
keme ınahfi llerince tc) ıı edı!
ınemişıır. 

Bundan 3 ay kadar e\•n•l 
'Or. Xakib n. Xerimanlıı C\ 'en 
nıl'k tasan"tlrunda oldunuııa da 
ir haberler ya) ınlannıı . fakat 
hun ar bılahare iki tarafça ıck
zıp olıınmu-uı. 27 yaşında olan 
Dr. El Nakip. Chambrıd"e Ü
nh er~itesınde tah il etmiş o
lup hfı'en babasının t kcndeı · -
)ede kurdu~u bir kl"niği işlc t
mckted"r. 

Baba~ı. Dr. Ahmet El Xakip, 
'hsır lhti al ~lahkemesi tara
fından, Faruk rl'j imi sıra ında 
r ü,\et almak ucundan 13 ~~ 

(;o 

-----
Amerika Güney 

I Kutbuna bir keşif 
Heyeti gönderecek 

Anadolu !\j:uuı 

Wa hiııgton, 29 - Dün a\ a•ı 
nıeclı ine t C\ d edilen bir ka
nun tasansında, Güney Kuıup 
böh~ ine bir Amerikan kc ıf 
hl'yetı göndermek uzere 200 
bin do ar tah~i i isıenml'ktl'd · r. 

Amer kn bu bolgeye l'n son al
tı yıl önce bır k"?ıf heyeti gôn
dcrmi. ti. 

Göndl'rilıııe · ı asaTlanan he. 
ye· burada maden kaynak' arını 
teıkık l'dN·l'k. harita çıkarmak 
i~·iıı üsler kuracak ı e Anıerika 
ı.ın buradaki toprak taleplcriııi 
mıi pct bir csa.,a bağlamaya ça 
lı~araktır. Hc)ct, 1946 scferin"n 
ba kanı \C eski kiı iflcrden ı 
bay Finn Ronne'nın idare inde, 
1 aralık tarihinde hareket l'dc
cck ir. 

hap ıs cezasına çarptırılmış 'c 
halen me\ kuf bulunmaktadır 
::\er ı man. bilindiği ,;ibi bu )tl 
ba~larında .Faruktan boşanmış 
tır. 

ı yasak 

1 

Londra, 29 (.\ l'l - Kı·emlın 
bugün Soı) l't ıab'alannın l' a
bancılaı la C\ lenme' eri ) a.ağını 
re-men kıı dırmı<tır. Bu ~ a ak 
i ~ıl e\\cl ıhda~ erlı ' nı ti. 

gun P 

3 adet alınabilir . 

PANORAMA EN ZENGiN MUHTEVALI MECMUADIR . 

PANORAMA AiLE, GENÇLiK, HAREKET MECMUASIDIR . 

PANORAMA SALON, AKTUALITE, FiKiR MECMUASIDIR. 



VATAN 

' Yazan · TUNC YALMAN 

lo arında ••• 
L o!oten"de her )il 100.000 ton ....-

morina yaka anır, bunun 
i~e yaramayan kısım arı temiz
;enıp atı'dıktan sonra geı:ı>~ 
kalan 80 000 ton muhte if ııc
ki !erde laı lanı'ır veya ıhra;; 
edı'ırmış. Ba ıkçılarıa y üzcle 
~ ırmi beşi ha a basit olta arla 
av anıyorlar, bır ın .. mı d:ı nis
beten ıptidaı ağ ar k ı' anıJor. 
LAkın 1950 den beri b:.ıyu'.t ve 
modem ağ ar e kı usul rıi 
gölgede bırakmağa ba) amış. 
Bu buyuk ağlar saye~ıııdc 60 
ku aç derındekl ba ı!t' sürü'e
rını bile yaka amak mumkıın
o uyormuş. Ve ağın her atılı
şında 60 tona yakın morina 
c de etmek kabilmiş. Büyük 
a., an ku' anan ba ıkçılar Ba
!ıkçı'ık Bakanlığının araştır
malarından \e yıne Bakanlığın 
•yankı - alıc111 makınelerınden 
geniş ö çilde fa~da'anıyorlar. 
Bu makineler sa) esinde morl· 
na süru'erinin nerede 'e ne 
kadar derinde olduğu te bit,.e· 
dı ıyor, ağın gerileceği derin· 
lık ona gorc a> arlanıyor. 

Ba ıkçılar kendi aralarınd1 
bır kooperatif kurmuşlar. Sa
tış fiyatını kooperatif U?sbit 
ettiği gıbi, bütün satış'arı da 
gene o ıdare edı)or. Balıkçılar 
a\·'arını kooperatıiten ba-ka· 
~a satamryorlarl. Böy'e ik e 

buyuk şirket'enn kurulma.;ı. 
\e kliçi.ık ba'ıkçının zararına 
olabı ecek fıat rekabeti ön'e· 
n.yor. Kooperatifin ba'ık sa· 
tışından e de ettığı ufak bir 
klrın tutarı, sıhhi yardım. ka· 
za 'e ihtb·ar'ık sigortası, olen 
balıl.çı'arın aı e erine maaş 
bağlanması gıbi şekıl erde ku.· 
lanı ıyor. 

İki ay içinde bir tekne sahi
bi bizım paray a 8 000, ) ardım
cı arı i e adam ba ına 5,000 
'ira kadar kazanırlarmış. Fakat 
morına mevsımı Lofoten ada
•!rına akın eden ba ıkçıl.ınn 
bu~ük bır kısmı a~ıl ge:irleri· 

1 nı ba ka kaynaklardan temin 
edıy·or ar. Bunların çoğu esa
sında çiftçi. Şubat ve 1\lart ay
•annda, zaten karla örtü'ü o
lan topraklarını bıı akıp Lofo
ten e ge l)orlıır Ies eğı balık
çı ık olanlar ı e ~ ı ın dığer ay· 
lannda başka su arda avlanı
) or. Butün yı balığa çıkan kil· 
çuk bir tekne sahıbınin ) ıl ık 

GAZETECİ KIZ So}adını 
bilmiyorum, hepimiz kenılbine 
ilk adiyle ·KarenD diye hitap 
ediyorduk... Mol\'aer'dr çıkan 

küçük tasra gazetesinde 
muhabirlik ediyor ..• 

geliri 30.000 'irayı geçermis. 
Bu rakkam'an oğrendıkten 
sonra Noneç'in ktiçük ba!ık
çı koy.erinde bıle kitapçı ve çi· 
çekçi dUkkanlarına rast anışı
nın, kuyumcu arda kokte}' 
•se:rker !eri, gümiış tualct ta. 
kını arı atılı ının sırrını çöı· 
mck kola) aştı. 

Balıkçı ık Bakan ığı'nın tem· 
si cı:.inın basın toplantısından 
sonra. bğ c ~emcğınde karşı· 
mıza tabıi rıne morına balığı 
çıktı. Dhebı iıım kı Noı \'eç'in 
kuzey inde bu unduğumuz dört 
gUn zarfında, bir kaç ıstisna 
hariç, durmadan morina llfı 
edı di. boyuna morina balığı 
gurdük. )edik \'e kok'adık ..• 

'D u istisnaların birıni. yine 
o gun, )'emekten sonra • Res
samlar En• nı zbarete gıdı
;ıimiz tc;ıkı' etti. Svol\'acr şeh
rınin tam karşısında, ka~a'ık 
bır adanın Uzerınde bu unan 

KÜÇÜK BALIKÇI - Noneç'in kuze)inde. Jlanings\Dcr adlı 
bir balıkçı kiiytınde ~aşa~an bir çocuk küçıık limanın her tara

fını kapla) an a •ıarın önunıh· ... 

bu evi N'on eç ile fsveç'in rcs· 
sam cemiyctlerı e bir iğiyle 
) aptırmışlar. Res~amlar bizim 
para) ·a gunde 120 kuru;ı mu
kabilınde bir oda kira ıyor 'e 
burada dıledıklerı kadar ka ıp 
ça'ışabilıyorlar. Yemeklemıi 
j ter kendi erı pişirıyor. ister 
dışarda H~or. ister ufak bır 
ücret karşı ığında h:ıdemeyc 
pışirtebı iyorlar. E\•ın alt ka· 
tında rahat bir salon, ust katta 
da bo' ı ık alan büyUk bır ç:ı
lışma stüd)o u v:ır. Bir rcs· 
samın gelip burada ka'ııbilmesi 
için e\'\ elce ~ a ser.;:i açmı., 
yahut da bir tab:osunun ~ı'lık 
De\'let Resım Sergisi'nde te;ı
'hir edilmiş olma ı Jlizım. Res
samlar E\'i'nı ziyaretimiz: es
nasında e~er erini gôrdüğümUz 
sanatçıların hepsi (portre res
samı olan yaşı bir kadın ha
rıçı ·abstre• veya •non • Ii-
guratifo tarzda ça'ışıyorlardı. , . • • . . . . 
Zaten modern sanatı, ev e ya·. DA\ ETI h - ~,·oırnen~e gen~ hır gıızctccının ennde Hrilen 
•arına kadar benlmsemiş olan davette yab.ınu gaıctecıleJ'. :'lioneç'li genç kızlarlıı ahbaplık 
Nor\'eç1te, bugün cıddi bir re • eder.kcn ... 
anı için başka tilrlü çalışmök ,..-
ımkansız. 

Ertesi ,;ün l\Tart'ın lO'uydu. 
Ylıni morınanın ağlar!a a\lan
mağa başlanacağı gun ... Sıı::ıah 
leyin erkenden biz de. l uzier· 
ce büy ıiklil küçtik ü teknen1n 
yanı sıra denıze açı'dık. LUin 
i k önce manevra'ard:ı, sonra 
Ho menkol.en'de. ka~ akla at
lama müsabakalannda 'e bır 
gun enel denizde programı 
a tust eden kotu ha,·a şart'arı 
o gıin de baş göst<?rdi. Deniz 
Ö) e ınc hırçındı ki, ay ardır 
bugUnU be'klıy n ba rltçılar ağ
!aı ını atamadan, meyus meyus 
!ııııana dondulcr. 

O gece S\O \aer'in neşe 1 
kaçmıştı. Sokak ar sakinılı. 
Bız er ıse şchıı de çıkan ı,ofo
tl'n Post ad'ı kuçiik gazete· 
nın sahibinın e\ ine da,·etıi) • 
dık. Dörder be,er kişi ik ma-
a arda. ayrı "rup ar halinde 

yemlen l emek sakın geçti. Ev 
ahibinin yemeğe çağırdığı 

kımse'er şehrin ye ba'ıkçılık 
endi.ı trisinin ileri gelen eriy
dı. ramızda genç ve son dere· 
ce güzel bir gazeteci kızdan 
b:ıska kadın yoktu. Yemekten 
onra ciddi mısafir'era gittı· 

ler; mektep öğrendlerind0n, 
hasta bakıcılardan, memur bıı
' an•ardan müte,ekkl' o!dukç:ı 
kalaba:ık bir genç kız grupu 
geldi. Geç vakte kadar dans 
edi'di, konu uldu. eğleni'di. 
Kuçük bır taşra gazete i çıka
ran genç adamın evinin guze • 

KÜTÜPllA~r:nı: - Aynı gaıt•lednin e\lndeki ktiluphane oda
sınrla 1·unç \alman <~ohta ı. Yunanlı guelrd K. Triandafüis'le 

konnı;u~or ... 

-I 
'iği, ktitüpbane inin zengin'iğl --
., e mısafir ağırlay ış tarzı kar-
ısında zaten hayrete diişmüş

tUm: toplantı) a ) emekten son
ra katılan kıtların kılıkları, 
kıyafetleri. konu malan ha}Te
timi büsbütün arttırdı. Bir iki· 
si harıç bu kızların hiç biri 
ömür ennde Lofoten adaları
nın dışına çıkmamışlardı. :'ılc-
clıl bir tanesı bana, ömründe 

tanıştığı ilk ecnebi o'duğumu 
itiraf etti. Buna rağmen bu 
kızların her hangi biri, dcğı 
Osloda. hatta Paris"e büyiı· 
mUs; ghinme ını, bo)anması· 
m konuşmasını oralarda öğren 
miş o!abi:irdı. Özentisiz, iddia-
sız. ta kin gor,gıi:ıi ve medcnıy • 
diler. 

Lofotcn bolge indeki son gU 
niımtizde ~ine sabahtan denize 
açı'dık. O gıin balıkçılar için, 

(Del'nını ~a: 7 ~ii: !i de) 

ÇOCUK •ARı\r. \l,.\TII · - S\ohacr okaklıırınrla anneler 
•Sılark· ılenilen kı11ıklarla Jıeııı krnılileri hızla ilerll) or. hem de 

ı;ornldanııı la 1) orlar. 

,\G DOLUSU IORINA .... Büyük bir ağla denizin otuz illi a1tm15 kulac der.ininde yakalanan 
morina balıkları gemi> c çekilirken ..• 

Gl-,CE ÇAUŞ:llı\SI - 1.ofoten Adalarında gıinıtüz a\lanan mo· 
ıinalar, secele>in büyük baııı.. tesislerinde aJılı.lanııı, ııar1·alanı1· 

-74 - 1·t 
Moskova' da Enver Pasa 
a kadaşlarıyle tema~ 
r ·~ 

1 

Enver Paşa ve arkadaşları Sovyet Rusya hükunıetı 
iyi niyetlerle anlaşmak istem~ L_______ . ınc>d'r> 

J;:\\'F.R PAŞA mi.ıhlm olacağı hususunda bir· gösteremıyecc#1 

\'E RUSLAR leşmiş!erdi. Çilnkiı Türkiye ile yor. 3p 
bir dostluk muahedesi yapama 2 - Berlinde 

1
> js l~ 

Mosko\'a'ya muvasalat Ntı· 

ğımiı. tarihlerde Enver Pa 
şa \'e arkadaşları da orada bu· 
lunu) Ol'lardı. Ya!nız Cema: Pa
şa Afganistana gitmek üz.ere 
:'.\loskovadan ayrılmıştı. 26 Şu· 
battan )lini konferans mi.ıza· 
kereleri baş amadan ewcl En
Ycı Paşa ;;erek benim ve gerek
se Türk murahhas he~eti e le· 
masa geçmişti. Yapılacak mu· 
ahede hakkında Rusların nok· 
tai naz.arını nz: çok biliyordu. 
;:\lesela biz bir lttıfak muahe
desi )apılmasını istcdığimlz va 
kit Ruslar yalnızca bir dost:uk 
anla;:masını ı'eri surmüşlerdl. 
İltıfıık muahede inin prensip· 
!eri haricinde o:duğunu da ila· 
\'e etmişlerdi. Em er Paşa da 
aynı Rus tezıni savunmuş. f:ı. 
knt Rus:ara kabul ettirmek is
tediğimiz maddeleri dostluk 
nnlaşmasına ko~ durmamız tııv 
si~esinde bulunmuştu. Şark hu 
dullarımızın l\Jisakı )li tlide ol· 
duğu gibi kabul edileceğini 
söy emifti. 

Konferansın dc,·amı mUdde· 
tince kendisıy e :1 nptığımız te
maslardan şu intibaı almı~tık: 
Bızden cv1;el Bekir Sami Beyin 
riyasetindeki he) etin dost uk 
muahedesini ııetıce:endırem"
mesi üzerine, Emer Paşa \'C 

arkada.tarı Ruslarla, İstfım 
tııcmi ve Şark milletlerinin 
takip edecekleri sı~·aset hak· 
kında bir anlaşmaya varır'ar· 
ken Rusların Türkiye Buyuk 
Millet l\leclisl hük(ımetiy e e\'· 
vclce müznkerc'crıne bastamış 
o!duk'an dostluk muahedesi
nin hemen intaç \'e ilanının 
Şarkta ıni1'ter<'ken takip olu· 
nacak pohtika bakımından çok 

mış o:an bir Rus ülkesinde, maslıırdan umu~ crı " 
emperyalizm \e kapita'izme nın İtılaf de,.e.• 
karşı Şark milletlerini \'e Miıs olduğunu anladı~bb "e 
!Um:ınları tahrik eylemek ko· 3 - Ruslar, 51 ııdl 
!ay değlldi. ma'zemcsi bıılonıı 1;1ıırı-

füasen Em er Paşa, 26 A· bır vaziyette oldll) 
ğustos 1920 de Büyük )lil!et nim (Enver P.a;~ 5a~ 
.Meclisi Reisi Mustafa Kemal Alman ardan sı 
Paşaya yazdığı mektubun ba· lstiyoriar. 

1
.et b 

şında ny nen şöyle demişti: 4- Rus~ a S0'aııer 
•Ben İs'iım muhitinde tes· Kafkas) a ile b~r tBıı;; 

kilat icrasile ve memleketı· ranın istikJatını )sl ' 
min ha iısı ugrunda çalışm:ık bana (Enver p:ı~ , 
mak.sadi) le )loskovaya geldim. tiler. 1;oıtl 
Sovyet hükümetinin erkanı ı- 5 -:- Harbi):e j\ı.crbl' 
le görü~erek kendi:erini de vıni iskalanskı. ıeŞ 
fıkrime muvafık buldum. E~a· dusunun )enidell a l 
sen Rus'ar komünizm şeklinde bununla Anadolll) 
olmasa bile İngiltere a:eyhin· taraftardır. 
dekı harekatı ihtiltı'iy eye mu- 1·zıi RCSLARl1' G aveneti bir prensip olarak ka- ı 
bul etmiş!erdir.ıı )fAKSATLAR s~' 
E~VER PAŞ.\!1-il:'\ E°' er Paşa 'e ııli~ 

Rus SoV)·ct ıı ı. 
l\IEKTUBU çok i)i niyetler c '&ıs 

terlerken, on1ar111
1,i-<! 

!arını da an:ıı[ll!Şııcııı 
la beraber 1s'liJll _.ııııd 

S O\"\'etler:e hususi temas 
« v~ münasebetlerimiz.• fas 
:ında aynen dercettiğim bu u· 
zun mrktubu burada tekrarlı· 
yacak deği:im. Fakat hafızalar 
da can andırmak bakımından 
e.sa !ıkırlerini kısa bir hulasa 
ha'inde çıkarmağı doğru bul· 
dum. 

ı - Harbi umumiden sonra 
dünya) a hakim olmak istiyen 
İngı:tereye k:ırşı Avrupa bir 
rephe kurnıağa çalışıyor. Aır.c
rıkanın kabul ettiği Jır deniz 
programına gore, be~ a:tı yıl 
sonra İngiltere donanmasın· 
dan daha üstün bir donanrr.:ı· 
ya sahip o'acağı anlatılıyo~. Du 
durum karşısında İngiltcrenın 
harici me~e:eıerde çok ,ıtdrıct 

• 11 e:ıu , 
Şark milletıerı •nı'-ll J 
retlerlne 'e /\• ınııı ô 
calinden bazılıır 0 ııf 
na güvenerek ,e ıııı'~ 
dünyaya haki111 ıfııııı e 
ingıliz. empei1'11 de tdt 
Ruslardan .ıstifadııstııı.A. 
cıhad açmağı 11, tııYI 
Böylece ana ,·at~or ıt61' 
ceklerlne inanı) ııb 
her şeyde o duğU et ~ 
§!eminde de tıı~;uıı~.~ 
rafta ise son 5 uljll' .. 
rafta kalacağı ındO~ 
nutmuşlar, daha ~ 
etmişlerdi· ,ve' 

t!mfflll!lml 
1 TiYATROLAR J 
* ŞEIUJl 'J.JY\TROSU DRAM KIS

'll - Paurtesl'dcn baeka hu ıı:ece 
21 de, Paznr matine 15.30 da SOK.AK· 
TA • Yazan: Elmer Rlce. Türkçeı.1: 
Asude Ze)bel:o ıu • Tel: 42157. * ŞEIIİR Tl1'ATROSO &o.ur;ol 
ı.u:;:uı - Salı'dan bafka tıer gece 
21 de. Paı:ar gündüz 15.30 da :'llE· 
LEK HA~I:\JIN KlSKı\SÇLii'il • Ya· 
zan: Loutı vemeuıı. TUrı.çuı: Bur· 
han Pelelı: - Tel: 40409. * ŞEHin Tİ'\ATI?OSU EMl.sösC 
BOLf!:.ıü - Peroembe. Cum&rtw 
ve Pazar o.at 21 de, ayrıca Pazar 
U.30 d:\ \'.\ LI J\lZ - Yazan: Jacqu· 
ea Devaı. Türkteal: İhsan Boran. * GE:"i\LlK Tl\'A rllOSU - DO· 
n.ıt 1.0LU - Komedi 3 perc1e • Ya· 
un: A. A. Mllnı - TUrkçeal: M. Bu· 
rlan - Sahneye koyan: ATiıl Dllllgll. 
Salı, Ça~mba auare 20.30; Çarşam
ba matine 16.30 • Eminönü öıtrenc1 
Lotaııncte. * Nt:AlllınR KAHACA • , Gtce
lul saat 21 ac. cumartesi, Pazar 
matın• ı:ı t• clB.u.J L'-RAKOLll. 
Tel: 43134 * '\ ElS'I :.es OPERE'll - \ l R'fA 
\ \'l'I • BU yük Operet 3 perde. Her 
gece 21 de, Çerşamba, CUmartesı ve 
Pazar matine uat 15 te ve her Pa
nrteaı. Trı: 49369 * KUC. l ' K 1i lf:'l;E - Çar'3JJ)b&• 
dan başka her geco n t tam 21 de, 
Salı, cum. talebe matlnut TB Pa· 
ı:.... .na .. nc unt tam 17 de el:;& \'l:."T 
\ ' \R - Ptreıı 3 perde • Ya7.a.n: Pre
derllı: Knott - Çevıren: 'Ievtlk Sadul· 
lah • Tel: 40276. 

1 
SiNEMALAR 1 ....__ _ _J 
HE\'OCLtı ClHETl 

* ALKAZAR. Tel: 4~62 - Çitte 
Tnbancatı Kadın. * AR: Tel 44394 - Aralan Kor· 
&anlar * ATLAS: Tel: 4038l - ... k Sar· 
hoşu. * El.HAMRA - 1931 Avrupası • 
Don Juan. * iNCI: Tel: S4l95 - Şehvet K&• 
dını. * LALE Tel. ~:ıss .. - Aralı\ll Kor· 
u.nıar. * LÖKS. Tel: 40380 - Sotalc ki%• 
ıarı. * MELEK: ıeı: 40U8 - 1\telek
lcrln :.evglllal. * SARAY: Tel: 41636 - Att.tUrk 
sc~ıısı. * SÖMER: Tel: 42831 - Irz Düş• 
manıarı. * ŞA.'i • Tel C67tı2 - Se\il Her· 
beri. * TAKSİM. Tel: 43191 - Yolcu. 
Juk Var. 

*YILDIZ: Tel: 42847 - Melez. 
lııTANHCL ctnETl * ALE.\lDAR • Tej: 23683 - İl:l 

Sc\ıl Arasında - SantııJ. * AZAK · Tel: 23341 - :;larlo ı•ran 
ga Kaça~ı • İbllaln O .. lu · İkl ıt.ıh· 
ıu .Kadın * BULVAR - Yılan Rııhlu Ka· 
dın • San Fransta•:o Atc~lcr içinde. * ÇE:llBERUTAŞ. Tel: 22~ı3 -

Casuslar San ı · Dönkü Çoc ı :. 
* :.IAP.~1ARA: Tel: 23860 - fkl 

Sevgi Arasında • Şantaj. 

* MİLLi: Tel: 22962 - Dört Fa• 
hltenln Romanı - Canavar Kanı. 
* YE...,i: Tel: "892 - DUntu Ço

cuk • Casuslar Savaşı. 

llADlKÖ! CİHETi * HALE• Tel: 60112 - Dört P'ahl• 
"nın Romanı • BoJlkanlann İntl· 
kamı. 

* OPERA: Tel: 60821 - Deryalar 
EJcterı • Toto Polis Harıyeaı. 
* St.l'REYYA. Tel: 60682 - Kaldı· 

ıım Yosmaları - Harp Ve Alk 
* YURT; Tel ; ~44 -

Cehennemi _ Son Oece. 

KONFERANS 

* İstanbul tl'nh·eraıteaı ikuaat 
FakUlteal İçtimai) at Enıtltüstl ta· 
rafından işçiler için ttrtlp edilen 
aoayal alyaaet ltonfuansıarının be· 
şinclal bugün aaat 18 de Homontı 
bira fabrikası lokalinde verılecektlr . 

Doç. Dr. Haydar Tu~aç tarafından 
verııeceı: olan konferansın konusu 
•Hayat rah:ılıl~ı ve Ücretlerin TA· 
ylnb dlr. 

NEŞRiYAT 

* TJBBl lllE \ Ln ET - İatanbuı 
~nh'fl'81ttsl Hukuk Fakllltea1 Ordl· 
ııar)üı Pro!esorü ı.tuıtarı• R~lt Bcl
gesay tarafından ) ayınıanan bu e· 
&er, cDevlet hııatahanderının ve dok 
torıannın me~uııyetl, kanuna aykı· 
rı doktorıuı: ve ü!ürükçUIUk, ruhi 
tedavi, manyatızm11. palkanaıız, rad 
~utezt, et.tet.ılt ve ilmi tecrübe a· 
meııraıı11rı• bahlalerını ihtiva etmek 
tcdlr. •Türk Tablbler Blrlltl Kanu· 
nu• nun esasıarıyle birlikte, tipik 
\lklaları da lçlne alan bu deterll 
eser, bütun kitapçılarda 480 kuruµ 
&atılmaktadır. 

* lORt:ıı - Ankara'da onb~ 
ı;tıude bır çıkan Forum derclslnln 
lklncl sapaı yayıoıanmıftır. Flatı ~o 
t .. uruştur. 
* <:O<:tlKL.\Rl KOTU llt:\'L.\Jt

D '!\ Kl R1 \RMA '\OLI. \R l - O·· 
retmen K zım özcan tarafından 111· 
z:ııım bu kitap rıtıtım makcadı ı:Oz 
cnUndc tutularak meydana cetl~ll· 
~ı,tır. Kitabın mucıım onaOzılndc 
oorıe demu;tedlr: 

Bu kitabı anal:ırla babalar okumak 
uhınetlnde bulunurlar da ya\·ruı:ı
rını ona göre ef;ıtlme ae\'ktderter:ıe 

yalnız: yavruları huabına detti, mil 
Jeti hesabına da iyilik ) apmıı ola• 
cal<larını ıınutmamaıaıırla;.> 

Kltap 107 ııayfııdır. Flatı 100 im· 
ruştur. 

:* :'il,\'SM.I \1 h·Er • 'ı l.~ı S \ Ô· 
ı. \1\ILJ K il \t.İ:.'EU Ri - çum. l.llt 
I. Rahmetli f!ealm Ömer Pa 'nın 'e 
bir çok bUyU.t protuörlcrın. doçen~
lerın, doktorların ve edlbl•rlıı çok 
kıymetli m:ı.ıı:aıeıerl ve fotoprıarı
le ,., Lokınanlıeklmln de ~ıh!li ~·
zııarlyle ıU..ltnınlştlr. , ................. ~~----, 

S:ıyın Doktor \'C Ecıacılara 

PEPTO- MAGNESIE 
Suda mtinhal Granü:e 

Bulun Karaciğer. safra kesesi \"e safra yolları hastalıklarının 

esaslı ilacıdır. 



f~ı kontroı:~d~ki" 'bi;ih ~;AL 
, ., t, .. ~üddet uzatılacak 

t ıı eınıeketı 

~ 
\J. dıs erındl'n ithal cd ılcn maddc'l'r.l e ı ba~ı-

•· ı llıPr.• k ""rinde "" et erden ılha l edı en madde'er i:ı 
(./' ~. eıı ıiya~~ 1:~',rnakta olan fi at kontrolları ıtha fıtç~ r "id r. a,.;ı U)andıran bır mevzu ha'ine ge'miş 
i"le o·duf•ı u , 
1 alan fırına ı.erc Meı·kez Bankası tarafından tahsis 

P:'oforına I nın b r ay zarfında Tıcaret Odasına ibraz 
3luıııatki fiatı tastık ettırmesi gerekmek

a 
~ 1.arf nd:ı 
ltkasına ıb fıat kontrol unu ) antırarak mutabakatı 

~ır. r .. z edeme) en fırmalann hak:arı z.iyaa 

tııın ıı· 
el'hb lh ad~ b· kA t . k'' ~ unu " -zı 51 • .. )et'ere yo: açmı, ır. Çun ·u 
•t~ ad • , "de buı 1 'tan sonra ihracatçısından proformo 

e r. Bu nan fırma cevabını en az on günde temin 
.• e l!ıa d• bturr.nın on günde ı;:elebilmesi kabul 
... •<'•nıd 
t ~Zlıeınek• · J dcti do' durmamak endi. esi ile esan-

t ı~e·ıe e~ he e kontr eşanti~ on \C aire gibi mua
f at bu evrtsu edılememektedir. Bu sebep'e it

la llıakt du"sa bulsun bunun'a iktifa etmek mecbu-
11 bilnta a ır. 

ll.da:· ta• kortro'u için tespit edilmiş olan mUd
ha a~ıl e-i g(' ll"ektcdır. 
lldan ~r fıaı bakımından müsait olduğu kadar, 
Uıatılın a ıs·un mal getirtılebilmesi için kontrol 

, al«da d 3 ı 1 s::rt olarak a'maktadır'ar. 
h ~Ydıııın t' asa!'! bir habere nazaran fıat kon~rolunda· 
b ta " k:ı dıı ıldı •ı ileri sürli muştür. 
• h ,anıı~ a'\'a t ınıtz tahkikata naz.aran ha\·aJis fazla 
t ~U\:arıd a~ıınaktadır. 

tuldug .8 
bah.,o•unan mahzurlar Merkez Bankasınca 

,~llldJ~'lden banka, kontro' müddetınin uz.atılması 
husu ;•ğe m!ıracaatta bulunmuıitur. Umum Mü-

t deı n ~ 3 hcnıiz cevap selmemi5 o makla beraber, 
U•at l r. r.e k ı ac, fını tahmın etmektedırler. 

1 
ç-"'•rı adar c ~cağı kat'i olarak bı inmemekte ise 

ar 8.~"ıtımal dııhilınde görülmektedır. 
1 , lrliği DIŞ MEMLEKETLERDEN 

ltınin :ı t GELEN TEKLiFLER ' qr rnası llubeı1 Cıapel 
lh d 111, strohgasse 2-1 e ile k .\UTRICHE ce Memleketimizde fındık \ e ti· 

Str..._ rai mahsul üzerine iş yapan bu-
ıır "'«~e 1\ ~~ktııın 2~nunu ge yük bir ucarcthane \'eya bir 
~ serın 1 ecnebi· müessese ıle münasebet tesis et. 

dAvet ~Yedarları mek arzusundadır. 
ıt "2e •esaırc iş· Y. Y. Pen o 

llıa 
1 

re bir teş- 109, Br)an Au~nue, l\'ille>'.IPD 
~ lereknıektc. London N. W. 10 

t n Londra pi)·asasında fır.dık ve 
• •ıı ap Odalar B r- ce\ız uzerıne iş )apacak vazi

lacağı anla. ~ette olduğu içın bu hususi o1:i 
~ij d ofeı to 'e ,artlarıııızı bek.c. 

ururnd 0 mektedır. 
t •r d a 11 t ı a ı bu . Pafer on. Zoclıonis and Co. • -
~ tte'- ş c•ı.. ' n Pette mited, 65·67 AHnue .de ..ua. 

mp - Ei~see . 
Paris/FR ~2\ CE. 

:'.\lem eket.mııden ~a·ancı dol. 
m:ı. kuru me} ,·a, ig.ıra, tenis a· 
\akKabıs ı ithal etmek ı teınek
tcdırler. 
Chaınlıre de Commene Belı:o -
1 urque 
En Belgique 
19, Rue du Luxembourg 
Bruxelles 

Ağızlık. tabaka ~ibi hediye:ik 
eş) a ticareu)·le iştiıal eden fir· 
malarımızla a!Akadardır. 
Petıich l'ortilio X. G. 
Jlercego\•atka 31 
Zagrcb - Yougoslo\ia 

Se:.üıoz, kauçuktan mamul es 
has. dişçi malzemesi. kim) evi 
maddeler. müstahzarlar, diş fır
çası, se'ofon kfığıdı tacirleri 1:e 
temas etmek istiyor. 

• O. C. O. :.u E. X, 
67 Jtue de Richelieu - (26> 
ParL /FRA~CE 

Kuzey Afrıka'ya se\kedilmek 
üzere memleketimizden pamuk
lu mensucat \'e pirınç satm al
mak arzusunda o!dutunu bıldi. 
rb or ve teklif bekli~ or 
Enıile Janzi, 
40 CouloU\ reniere 
Gene\ e/Sui se 

Yeni icat etukleri bir pres 
makinesi için Türki~ e'de miı
messil aramaktadırlar. 
Carmino Di Yirgilio 

allo (Pe cara> İTALİE 
Cat - Cut \'e musıki aleti tel

leri getirtenlerle temas etmek 
ısfüor. 

Kari Seh\\eidlcr 
Wıen n· Rechte Wienrdle 13 
Autrıche 
Ayna tıcaretı ıle iştigal ede ı

lerle tanışmak isti) or. Ve teklif 
tekliyor. 

BORSA 
İsi . Borusınııı %9.4.95-l fiatıarı 

ı Sterlin 734.00-784 .00 
ıoo D•llar 280.30-280.30 
tJ'J ı.ıreı 4t.80-44.80 
ıoo iSTtcre l"rangı 64-03-4!4 oo 
100 PIO?ln 3.48.40-73.68.40 
100 Drahmi 11.334-11.334 
ıoo oeıcosıOT&t ıtur. ~.sa- ıı so 
ıoo t&Ttçro Kur. 54.12 5()....54.12~ 

... l F~izr,t T\ll'tlı.ı.Eu 
t 11\:U \1 TAH \ İL \ T 

Sıvaıı - Erzurum ,1 20 85 
Sn-aa - Erzurum 2·7 20.20 
1941 Demtr:roıu 1 2ı 113 
ı941 Demıryolu n :!l 40 
1941 Demir) olu 111 22 40 
Milli Mürtaraa ı 2ı .53 
Milli Mlıdaraa n 21 40 
?.lllll Müdafaa uı 21 46 
Mlll MUdaru IV 2ı 11.5 
Ziraat Daııkaıı ı :ıı 50 
zırallt Dankan ll ıo7 .50 

..-. 6 F \İZJ,I TAnVJLLEK 
19'1 Demlr)OIU VI 10330 
Kalkınma I ıo3.30 

aKlkınma ll 103.30 
Kalkınma ur ıo3 30 
10.\8 İstikrazı I 103.30 
1043 Tah vuı lI 103.30 
1949 Tah,·111 102.30 

<"• 5 t'.\IZtl TAUVILLEK 
1943 iıtramtJell 22 00 
ikramiyeli MUda!a& 23.40 
ikramı eli MUdn!aa 23 00 
ikr. 1941 D Yolu V 109.50 
ı953 TahvlU ı00.75 

ıcsı Tah\lll 100 35 
z.ıraat Bankası ııı 104.50 
Ziraat n:ıııtaaı IV 103.~ 
Ziraat Ban1ta11 \' 103.50 

llASKA nbsELERI 
T. O. 'Merkez Ban':i\61 260 00 
Garanti B:ınıı:uı H. 128 00 
Obılgas)On And. 1-ll 16000 
Osmanlı Bantuı 110.00 
r iri!: Kredi 128.50 
Sanarı Kalıcınma 8. 100 00 
Iş Bankası R. 54.00 
Yapı ve Kredi Bankası N. 18.50 
Akbanıı: T.A o. ı320.00 
Türk Ttcaret Banıı:aıı 650 
Arsl&n Çimento 45 00 
Şark De lrmenıerı 39.30 
l'\RİS UOR!;ASl ALTl:S FİYA'll 
(1) kilo ıı.ltın 415 000 Fr. 
cı > Dolar :ıso Pr 
Er.nf.81 l'IVASADA OÖ\'ıı;ı t.lt 
Türktach-Accounı 1650·11>30 
F'ransız Fr. C63) 100 
Dolar Efektif 620-622 
Dalar N Y Amerikan 640-642 
Stu!ln E!cl:tl! 1550•1.•7" 
hrtcrcı Fran;ı 148·149 

UUIEST ALTl:S f'l\'All.AKI 

Reşat 56 30·56.50 
Hamit 50 15-50 :ZS 
Guldtn 48 05-48.10 
Vahit 49 00-49.25 
Az1Z 48 80-49 00 
Inı;lllz Lirası fi2 00·62 25 
l'iıpol)on 45 75·46.25 
n Horoz 415 50.46.7.S 

liULl,lt ALT1:S FİY.llLARJ 
Deguso 7.S0·75ı 
Mekallto 760-785 
Standart 746·747 
KUlçe 746·747 
Yerli 74ı;.;.;7 

ıuı,ı" m:slnlRt.IRU'.ll 
cumhurı~et Ata. 
Reşat 

Hamit 
A ziz 

aat 15'tc le plt -
2!12 50-:?.~< 00 
430 00- 1::5 OCJ 
354 00·356 00 
305 00·306.00 
f'dlldl. 

Deri piyasaları 
Durumu 
Bu l ıl kı ın uzun sürnıe-i ) iı 

ıunden 8\' derisi istihsali pek 
fazla olmamışıır. Bu arada ge 
çen yı' 630 bin adet olan tav
şan derisı bu yıl 400-450 bin 
adeti geçmıyecektir. 
Por~uk derileri ise geçen yıl 

35-40 bin iken bu yıl 20 -
25 binden fazla olma) acakur. 

Bu sebeple piyasaya fazla 
mıktarda mal gelmemektedir. 

Halen porsuk der'lerinin çı f 
ti 16 1 raya, ta\ şan deri'erinin 
adedi ise 90 kuruşa yükseım·ş 
bulunmaktadır. 

Diğer taTafıan kuzu ve oğ
lak derileri içinde talep ba,· 
lamış durumdadır. Halen kuzu 
derilerı aline o!arak 320-330 
kuruştan. oğlak derıleri ise 
ali\Te olarak 280-290 kuruş. 
tan muamele görmektedir. 

Kuzu derilerine '.\Iacaristan, 
Çekoslovakya 'e bveçten ta
lepler viıki olmaktadır. 

--0--
801 <, l~IESTO IIIJ \1, EDIU.ct.K 
İnşaat menımıntıı gelmiş oımuı 

dolayısıyle çimento ithali hmıuııun

dakl hazırlıklnr tıerlenıekted'r. Bu 
arada :lsraıı '"" Yu osıa '") a ya bir 
çok &lparlşler vertımtşttr. 
nııu taraftan Ticaret Odası Yö. 

netim Kurulu ile 1·ugoslav Ticaret 
Ataşe.si ar1&1nda. yapılım görüşme
ltr .onunda YugoııJav çlmento~n 
ithal :tatları üzennde mutabakata 
varılmıştır. Yakında bol m.ktarcla 
çtmen.to ceıeceet anıaşıımalı:tad~. 

DERMOJEN 
PiŞİKLERE KARSI 

J'icaı•et ve Zalıire Borsası 
%9 - 4 - 19~4 

Satışlar: 

BU:dıy Oflııln Dökmt Kilosu 
Sert 

• 
Çavdar 

Yumuşak • 

::ı.ıısır san 
su um 
Keten tohumu 
Fındık ıç tombul 
Un E E. 

> E 
• I. el nc•l 
• orıa:n 

Razmol 
Kepek 

Çuvallı 

Plrlnç mısır tohmnu 

> 

Kllosu 
• 

• San çt!ttt • 
K~r p~yntrl yağlı Trakya > 
Z.eytlnyaıı:ı I. Y. :-;a Tc. 

•. E. E. Na. Te. 
• E l\'a. Te. 
• • n. Y. Na. Te. 
• Sabunluk çıplak: 
• Plrln& çıplak 

Ti!Uk oglak ı. el ı;tandıırt • 
> Natürel • 

Tavşan d,mı adedi 
Tilki derla1 çlltt 
Porsuk derl.&l çifti 
Çakal de~.al çifti 

28.!3 
33 
3ı 

24 E7 
2.S 

101 
60 

280 
317.S 
3100 
2925 
2613 

18 
l.S 
72 
84 

420 
263 
242 
26(! 
256 
245 
172 
15~ 
;us 
80 

110 

kunutan 

" kuruş 

25.7!1 • 
103 .. 

• 2&3 > 
3675 
332S 
3075 
28~ 
2ı 

> 
> 275 ~ 

2gs • 
28S 

~ 260 > 
• 
> 

00 > 

Sıg r der\51 uıam. k:aup 1:\10211 
Korun deı1S1 T K . kuap • 
Saruıar dert&! çifti 

1600 
150 
ı60 

175 
lla3o 

210 > 

• 

VATAN 

1 ay her ılın ZO ı , Jh - ıs ı:uıı 12.50 T.L. - 3 ı:un 8 T .l .. ıoıı kcllmrd\n 
ıuıa b~ıı~r ~ tllmP l~ln hPr ı;üıı zo lrnruş alınır. ) 

·~ 
DOKTOR ÇIPRl'T - Cilt, Saç, İ~T,IB.\ll Çı\'.\1A;)IR l~AB~İ
Ziihre\İ \l ütchas,,ısı. Be~ oğlu 1 ~·~~J - Ça~a~ırlarınız_ı ~ıkar 
Posıa Sokak Telefon: 43353. utu .er: :\dresınıze getırır. 

DOKTORLAR 

------------I Ferıkoy 81268. 
Dl'. ARİMEl,EK - Cilt \'e Zl.ih· 
re\ I Hastalıklar ~lütchassısı. Be 
~ oğ'u, İstıkliı. Cad 407, Tel: 
41406. 

TERcü:m~ - ln;ilızceden. Al· 
mancadan Türkı;eye. müracaat: 
ELEKTROCİN Harbiye Tel. 
81135. 

EMI. k AKORDİO:\ , GR.\~1.\FO~ 
KİR,\LJK - Bebek, Eski Sant- Tam ratı miııehas~!s Kııta}cı. 
ra'ın bit ş"ğinde konforlu. üçer oğlundan Eiffel Radyo c·. inde 
odalı ıkı daire. Galata Yüksekkal 'lırını 25. 

'U.\Dh:EDE TELEl'ONLlJ PRA1'İK ECZACI yetiştirl'mek 
müstakil bir ev möbielı \ cya iızerq ucrel e geııçler a ınacal\-
nıöblesiz kiralıktır. tır. Boğazkesen Sıhhat Ecza:-ıa-

:ılüracaat: 52603. ne~i. 

. 
Gaynmenkul Safls 

' 
ilam 

lstanbul Emniyet Sandığından · 
Huscyin ?ıhieyyet Sezginmcrt tılması icabeden yukarıda ev

A. 9304 hesap numarıılı borç safı yazılı gayrimenkulün ta
senedi ı le sandığımızdan istık- mamı bir buçuk ay mtiddetıe a
raz ettiği (8000) sekiz bin Ii· çık artmmaya kC• mustur. Sa
raya mukabil Beyoğlunda Pan tıs tapu sıcil kaydına göre ya
galtı mahal:esınde Do'apdere pılmaktadır. Arttırmaya gırmek 
ve l\le) ve sokağında eskı 216, isteyen (3250) 'ira pey akçesi 
216, 276 MU. yenı 278, 280 taj verecekı r. Milli bankalarımız. 
152. 154 numaTa ı seneden e\ dan birinin teminat mektubu 
\'e arsa mahallen dort dükkan da kabul olunur. BiTikmiş bU
lı kagir b r evin tamamını san tün vergilerle beledi~e \e del· 
dığımızıı b r nci derecede ipo. liıliye rtist!mu ile varsa vakıf 
tek etml ıdi. Bilahare Hüse- icnresi ve taviz bedeli borç U· 

~ ın l\lileyyct Sezginmerı bu ya. ihale pulu ve tapu harcı 
gayrımenkulii sandık ipoteği· alıcıya aittir. Arttırma ~:ırtna
nin bütlin hukuk ve vecaibiylc mesi 3.5.1954 taTihindeıı itiba
bir'"ktc .:\'erime l\rslan'a sattı ren tetkik oımck ısle) enlere 
ğı Be~ oğlu ı. inci l\fınıaka Ta Sandık Hukuk İşleri Servisin· 
pu Sicil :'ıtuhnfızlığı tnTafından de açık bulunduru'acaktır. Ta· 
sandığımız.a bıldirılm ştır. San- pu sicil kaydı 'esair luzumlu 
dığımıza hA en borçlu Nerime ı izahat da şartnamede \e takip 
Arslandır. Vadesınde borcun ö dosyasında vardır. Günlinde art 
denmemesinden dola) ı işbu ga~ urma~ a gırmek isteyenler bun 
rimenku un tamamı satı ::ı çı- ları \'e herkese açık bu!unan 
karılmıstıT. tapu s cil kayıtlarını da tetkik 

Dosyada me\cut tapu ka)ıt ederek satılığa çıkarılan işbu 
sureunde ışbu gayrımenkullin aayrimenkul hakkında her şe
Pangaltı mahallesınde Dolapde ) i öğrenm•s ad \e te:akki O· 

re Caddesınde 632 ada 12 par- ıunur. Birınci nrttınna 17.6.95"1 
selde .,ıg l\12. ahşap ev' , e aynı tarihine tesarlüf c<len per.embe 
adaııın 13 parsclınde 45 .l\12. gümi Cağaloğlunda kiiın san. 
arsa ~ıuen et Sezginmert adı- dığımızda saat 14'den 16'ya ka 
na ka) ıtlı iken sandığımıza dar yap ılacaktır. MııYakkat j. 
(8000) liraya bıı· neı derecede hale ) apılması ıçin teklif t'di
ipotek edıldiğı \c bılahare bu lecek bedelin ıercıhan ödenme· 
gayrimenkul' er tC\ hıden 632 a si cabeden gayrimenkul miı. 
da, 2i parselde 94 l\I:.!. miktarı kcllefıyetı) le andık a 'acağmı 
ile Pangal ı mahallesı Dolapde tamamen geçm s o ması ~art· 
re \e l\le,pe oka(:ında es. 276 ur. Aksı t ktırde on arıtıra-
276 l\I 276 :Mu. > enı 278. 280 nın taahhudü baki kalma1', ar· 
kapı No. lan ıle kiig r e' \C tı.> e 2 7.954 tarihıne mü adıf cu 
ctukkAn o arak )ıne :\lue))Cl ma gunu a~nı mahalde \C ay~ 
Sezg nınert adına naklen tc-çı. nı aaıte on arttırma(ı ~apı
edıld ğ 'e Hu e,> ın Muen et 'acakur Bu art .rmad "aHi
Scı ınmerı l)btt g. l ı menku u mcnku en çok arttıraııın ÜS· 
and k ıpoıe ın n bu un hu- tunde bı~·akılaeaktır. Haklan 
ıwk \e \Ccııbı)le b.1 1 kC' Ne- ıapu iclleı)e abi olm:ı)un 
rıme Aı ana sattı ı 'e <3500) alakadarlaı 'e iı t f k hakkı 3 

ııTa) a Z ' r \lc•ııduhı) t' ıkıne hıp' crının hu haki nııı 'e hu. 1 derceede ıpotckl bulund:.ıgu be susb le !.ıiı ve masar fc daır 
yan ed mıştır. ( İkıncı derece- iddınlarıııı lan ıarıhin<len iti
dekı ipotek sandığın \e nıuste haren .> irmi giiıı içınde e\Takı 
rilerın hukukuna mUessir de- mtlsbitelerıylc- beraber sandı· 
gıldir.) ğımıza bildırmeleri 'iızımdır. 

Dosyada mevcut 2 4/954 ta- Bu :.uretle haklarını bildirme
rih, 56 pafta. 632 ada, 27 par- mi~ olanlar'a hakl:m tapu sl
sel numaralı kadastro harıtası cl'leriylc sabit olmayanlar sa
örneğınde isbu ga) rımenkulün uş bedelin"n pa) !aşma ından 
14, 15, ıı No. lı pnrsellcrleı hnr·ç kalırlar. Daha fazla ma-
Me)\e Sokağı \e Dolapdere lümat almak iste)enlerin 951/ 
Caddesi} le mahdut olduğu } a- 1995 do ya numarasil le sandı
zılıdır. ğımız hukuk iş eri sen is ne 

DoS}ada me\cUt mubatnmin müracaat etmeleri ıüzumu ilan 
raporuna göre işbu ga)rımen- olunuT, (538i) 
ku'Ün umum mesahası 94 met 1:.tanbuı 2'nd lcra- l\lenıurı;. 
re murabbaı olup bunun tama· ğunılan: 95'?/2164 . 
mı uzerinde taraçası ve dÖTl l\fahçuz olup paraya çevril
dükkanı o'an iki kat:ı kagir bir mesine karar ,·erı!en keıento
ev \ardır. İ,bu l'\ in b•rinci ka- hu mu temizleme makinesi mer 
tında döıt dükkan, ikinci ka· cımek ayırma makinesi piih·e
tıııda be~ oda. bir koridor, bir rlzatöT maden pü~kiırme maki 
matb:ıh. bir he'a, bir hamam nesi \e kompresör Galata Tli· 
vardır. Ilinaııa elektrik, terkos nel Cadde i Xo. 83'de 7 5.1954 
ve havagazı tesısaıı da mev- cuma günü saat 12'den 13'e ka 
cuıtur. dar \ e konulan değerın ~ 75 

Borçlu hakkında yapılan ka ini bulmadığı takt•rde 11.5.934 
nuni takip üzel'ine 3202 Xo. lı salı "Unü a) nı yer 'e saatler
kanunun 46 'ncı maddesinin ma de açık armrma suretiyle sa-
tufu 40'ıncı maddesine göre sa tılacağı ilAn olunur. (5326) 

1 

Daha sonra. 

•Cıeim, sen kendi adını sÖ.>· 
lemedin bana daha.• 

•Guy 
•Ne guzel isım .. Gu), Guy, 

se\gi ım. ,ı.tradan bir ııı"ara 
gel alır mısın bana.,. Teşekkür e 

kokun derim Yatakta si"ara ıçmeğe, 
hele se,·ıştikten sonra sigara 
içmeğc ba) ılırım,.. Sana bir 

sey Sci) le~ eyim mi. Bu !şe baş • 
ladı'.:ımdan beri beni , tam ma

ha nasıyle memnun eden l egane 
erkek sen oldun. İnan bana. 
Nasıl te~ekkür etsem s.ııı.ı bil
mem ki11 

in- •Ben de seni pek sevdim de. 
Hoş km:ın. • 

Sen 
•Senin sc\·gilın ;>ok mu?e 
o Ha) ır, pek var denmez.• 
'Atna kadın dost'arın pek 

iste· 

ö;>leyse. 

çoktur herhalde.o 
cTabil.• 
• Arasıra benim de bir Am"" 

rıkalı birse\ ;ilim olsa db orum 
Ama şimdi değil, daha sonra.ı 

ci'\iye:'ı 

•Onlar öyle insanlar ki. sc. 

,_ 

Futbol Federasyonunun istilası 
geniş bir· t ess ·· r uyandu ı . 

Alôkalıfar Umum Müdürlüğün Federasyon faaliyetini 
sabote ettiğini söylüyorlar 

Futbol Federasyonunun ve 
)lNkez Hali:em Komitesinin 
top'u halde istifa haberi, şeh
rımizde bir bomba ıeı.iri ~ ııp· 
mış bulunmaktadır. Bütün sı)l)r 
mahfilleri, dUn bütün !.!Ün lı·ı 
üzücü haber uzerinde duı·mus
Jardır. iılu\·affak olmuş bir 
Federas)öonun, zamanı )'a!<'a$
mış Dünya Kupa...,ı maçları ha. 
:zırlıklarına başlarken isıi!a) a 
mecbur o ması, memleket spo
rumuz için cidden üzücü bir 
Mdisedır. 

Bir müddettenberi Futbol 
Federa~) onu i:e Beden Terbi
yesi Umum lllüdürliiğü arıısın· 
da bir förüş ihtilaiının mev. 
cut olduğu bilinmekteydi. D<'· 
vam edegelmekte olan bu ihti· 
laf son günlerde esaslı surette 
genislemiş ••e bu ,·aıi\'et !:ar· 
şısında Futbol Fe<leras)oııu 
toplu bir halde istifa etmiş
tir. Sehrimizde soor mahfılle
rj yukarıda da işaret ettllimiz 
gibi bu istifan geniş mikyasta 
bir üzüntü ile kar~ılamıs bu
lunmaktadırlar. 

A!Akalılar, Umum l\tüdUrlU
ğün, bir dev adımivle ilerle
mekte bulunan diln.>a futboluna 
ayak u)durma:;a çalısan ve 
muvaffak o:an Futbol ~'e<leras
yonunun bu verim'i çalışmala
rını, sabote ettiğini, ~apılan 
her miısbet \'e memleket sporu 
için hayırlı te~ebbüse dar bir 
görüş \'C zihni)etle nıfı.nl oldu. 
ğunu ileri sürmektedirler. 

Futbol Federasyonunun top
lu haldei..l istifasının !?eri a
lınma~ı için dün muhtelif te· 

Profesyonel küme 
lig maçlan 
l amamlanamıyacak 

Profesyonel kiime hg macıa
rının bu ,ezoıı ~arıda ıtilı:'l.:ı~ı 
kuv\ ere muhıemeldır. I'u bol 
Fedcrz.s,onu. D.ıma Ku;:ıasına 
ıştırakıı;nı dol a~ ıSi~ 'e, .nı!lı 
takımın hazırlanmasını gözö
nu ııde tutarak, profesyonel kü 
me maçlarını 20 Mayısta latll 
edecektir. Halbuki profe yonel 
lig 20 :'<Iayı<;a kadar ancak be· 
sinci haftasını tamamlamış ola
cak ,.c böv:ece ikinci de\Te<len 
dört hafta, yani ) irmi maç oy. 
nanmamış olacakur. 

Bilindiği gibi Dünya Kupa
sı maçları Haziran a~ ı sonun· 
da bitirilmis olacaktır. Geri 
kalan bu yirmi maçın ancak 
Temmuz ayında oynanması 

mümkündür. Fakat Temmuz 
ayı futbol sezonunun sonudur. 
Şiddet'i sıcakların hiiküm sür 
dıiğU bir ayda bu zorlu mac;ları 
yapabilmek hemen hemen im· 
Uıısııd ır. 

Alakalılar, Futbol Federas
~ onu. profes'\ onel ligi, 20 '.\la
) ısta tatil etıi~i takdirde, mac; 
!arın İS\'İÇre dönüşü yapılamı· 
yacaf:ı lizcrinde müttefiktir
ler. Bu 'aıiyet kar<ısında prn. 
fes~onel lig yarım kalacak, ta· 
biatiyle '953·954 profesyonel lig 
fampiyonu da belli olamıyacak· 
tır. 

-40-
nin eibi meselA. Kadınlara in 
sanc·a m:.ı:unele etmesini bili
yorlar. • 

«Sizin memleketin erkek-
len bilmborlar mı bunu?• 

, Bırak domuzları. Kadın on 
!ar ıtın haynn ~anki. Ben ter 
temiz. insan bir Amerikalı sev 
dalı isti) orum.» 

uArtık Monmartırda çalış. 

mıyorı.uıı :;:aliba? • 
.Terfi ettim. Turistler. bah

riyeliler ıçın fazla olduğumu 
anla) ıııca buraya geldim.» 

o 1) i ettin ::"ılina. Monın:ırtır 
senin için değildi. N'a~ıı bura. 
da h 1 ddıyor mu ı~Icr? • 

aFena değil ama buranın da 
masrafı çok.» 

•Masrafı mı çok?• 
•Tabtl. Muntazaman doktora 

gitmem lazım. Buranın kızları 
temiz olmalı cicim. Sonra bi 
gi~inmemde şart.11 

a::\fonmartırda iyi t:fü inmi
) Or mu)dUn:'• 

• Pek iyi (!iylnlyordum sayıl 

şebbtisler ~ apılmışur. Fakat 
Futbol Federas~ onu. l.'mum 
Müdürliıkle müşterek bir çıı
lışıııa imkanı göremcdi{::nden 
\'e karşı'a tığı çeşitli guç:ük
ler<len dola!iı istifa etmiş bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan Umum l\lü· 
dürlükçe gösterilen güçliıkl erın 
kasden yapıldığı, futbolumuzun 
diln.>a phasasında esaslı bir ı
sim yapmış bulunmasına rağ
men, Umum Mudürlüğün fut. 
bolumuıa -ı:cri bir ıL'ı"'ıyeıle, 
hala iıçüncli derecede bir e· 

Futbolcu Aldo' nun .. 
Olüm sebebi 
Tesbit edildi 

E\'\·elki gün Galatasaray • 
Emniyet maçının ikinci de\ re 
sonlarına doğru hastah.narak 
sahadan çıkan ve bilahue J.:al
dırıldığı İlk Yardım Hast .. h1-
nesinde ol~n Emniyet •akımı 
santrforu ]taban tebaası A '· 
do'nun ölümU hakkındaki tah
kikat de\'am etmektedir. Spo: 
mahfillerinde e:eııis bir tee-sur 
uyandıran bu öliım hadısesı
nın tahkikatı !leme, he:nı>n ta 
maml::nmış bulunmaktı:dır. 

Aldo"nun cesc ti, dün sab:ıh 
Morga kaldırılmış bıı 'urıuvor

du. Morg, ölüm ~ebehini tesbit 
etmiştir, Rapor. l\Ihdrlrium ı
miliğe bugün göndenlece'<•:r. 
)Iorg raporunda, fazla dolu o
lan midenııı o: un esnasında 
:kalbi tazyik ettiği 'e ölüm lıa 
disesinin bir ka b sektesine.en 
ıleri eeldıği 'belırtılmiştir. 

A do'nun cesedı, dün ailesi
ne ıc lım cdılmıstır. 

Tcblig 
Dı er taraftan Emnh et K u

bu ba;kanlığı şu teblığı )a)tn" 
lamı ur: 

28 :'.'l'ı~an 1954 "ilnu Do1mıı
b:ıhcr tadında Galatı: aray -
Emnı) et futbol maçında anı 

bır rah:ıtsız'ık net cc ı ebcd.
l en ka) betıiğımız k '·metlı fut 
holcuınuı Segala Aldarico (.\!
do) nıın cenazesi bugiın (30.4. 
9.'>4 > saat 10.30 da Beyoğlu İs
tikllıl caddesindeki St. \ntuan 
kiliseosınde yapılacak dini me
ra~iml müteakip Feriköy Kaıo
lik mezarlığındaki ebedi i tira
hatgfıhına tevdi edilecektir. 

Ufu'iy1e bizleri derin elem 
içerisinde bırakan sevgili ar
kadaşımıza son vazifemiz.i )e
rine getirmek li'lere, kulüp 
mensuplarımızın \'e onu seven 
sporcuların muayyen saatte 
Elhamra sineması kar~ı0ındakı 
St. Anıuan kilisesinde bulun· 
malarını rica ederiz. 

Atıcılık müsabakaları 

Ankara 29 (A.A.) - 1/5/954 
Cumartesi eilnii saat 9 dan 16 
ya kadıır Ankııra Alış Poligo
nunda, tök \'e a~ak 'azlyetle
rinde atış mtisabakaları } apı. 
lacaktır. :;>artlar milletlerarası 
şartlardır, 

Hakemler: Burhan Uçakçı, 
Halit Denli \ e Rıza \'urat'tır. 

mazdı. Sonra hurda polise de 
bir hayli para ) eclirmek :;ere
ki:!; or.• 

•Sende mi ııolıse para ) edirı 
yorsun?• 
~vermez olur mu)uı se,·gi

lim l\Ionmartırda} ken de 'c
rirdik, Hem oradaki polisler 
çok kaba ,.c açgozlü)dü. Al
dıkları paradan başka haftada 
bir iki defada bedava tarafın· 
<!an bizimle kalmak isterler
di.» 

Arııdan bir miiddet geçtik
ten sonra !ıhna ·Bu çok iriy
di. dı) c mırıldandı. 

•Bence de öyle. SC'.:> lesene 
bana, çızin arkada~lar sık sık 
böyle eğlenir, 'Ze\•klenirıer mi?o 

• Yalnıı evdalılarıyla tabii 
Zavallılar kazanç'arının çoğu
nu da onlara yedirır :ı. 

•Senin bir sevda ın var mı:' 
•Hayır. Ama yalnız kaldığım 

hemmiyet verdi •i ısrarla sö:,
lenmektenir. Futbol F~dera -
) onu Başkanı Orhan Şeref A
pak. dün kendısı) le go:·üşen 
:aıetecilere .şun'arı E.Ol :eıni~
tir: 

•- l'mum l\ludürlük:e de
vamlı surette blr ihtılif h3!i:ı 
de bulunu) onız. Biıtti.1 ç .. lıs
malarımız \ e teşebbüslerimiz 
sabote e<lı'mektedir. B:ı gtiç
lükler karşısında Futbol Fe
dera yonu 'e l\terkC"L Hakem 
Komitesi loplu bir ha'ıfo btf. 
fa etmek "Zorunda kalm•~tı:.ı 

Milli güreş takımı 
Seçmelerine bu 
Hafta başlanıyor 

Serbest milli !!Ureş takımı 
seçnv•leri önUnıüzrieki Cumar
tesi ~ünü saat 13 te ve Pazar 
günü de saat 21 de S!)Or ve 
Sergi Sara) ında ;ı.apı'acaktır. 
Kampta bulunan mılli takmı 
namze<li 32 r<iırccçı Cumartesi 
sabahı hocal;rı nezaretinde ls
tanbul'a ınecekler 'c saat 10 
da Bolge i\liıdilrlilğilnde tartı
lan :ı; apı acaktır. Sıkı bir re· 
jım a!tında ralışan glireşçile. 
rimııe 2 kilo to'erans ve mU
sabaka bakkı tanınmıstır. 

Dünya şampiyoııasında kar-
ılaş:ıcakları rakipler kadar 

ku\"\ etli olan her sıklette 4 
$tİıre,çinin Turkı' e'\İ temsıl e· 
decek olanı bu mtisabakalarda 
ayrılac.ak 'e ikincıleri de 15 
.gun daha devam edecf'"- o':ın 
kampta •yedek olarak çı1ı·ma
larına devam cdecel:lerd:r. 

Bu haftaki basketbol 

birinci ligleri 

Ankara 29 ' AA ) - Bu harta 
) apı acak olan bo ge genç ku
me ba ketbol bırıncı ığı mu
sabak !arı a a~ıdadır: 

30 Nı an 1954 Cuma Bar
baros - Eti k < aaı ti 30). De. 
mır por - Yenı ehır '• ·'~ 18.15, 
ı Ma~ ı,, Cumartcsı· Dc.ııırspor 
:Barbaros ("a:ıt 15). C::'neş -
Gençlerhirliği (saat 15.45). 

Asya olimpiyadı 

Karaşi 29 (A.A.> - Gdecak 
ay I\lanıl,a'da } apı13cak o'an 
İkınci Asva Oı.r:"ıPi!'at Oyun
larına Pakist:ın, geçenlerde } :ı
pılan mılli olimpi) atta 1:\0 
metre) i 10.5 ta koşan bir cür:t 
rekortmeni dahil o ma..,_ üzere 
16 sporcudan mürekkl'n b:r 
kafıle) le iştırak edecektır. 

Bugün ve yarınki profes· 

yonel küme maçları 

Profesvonel klimf' nıarlarına 
bugün ve yarın devam edilerek 
liçüncü hafta programı netice
lendirllN~eklir Bt•ııün Dolma· 
bahçe stadında 14 30 da Beykoı 
İ~tnntıı•'spor. 16 30 da Bc~ik
taş - Beyoğlu spor oynı} acak
lardır. 

Yarın da 14 30 da Kasımpa
şa - Vefa, 16 30 da Fenerba.1-
çe - Adalet karşılaşacaklardır. 

bazı geceler blı ini bulmayı dil 
~ilnmiı) or d<:'ğılim.• 

Aradan bir müddet daha geç 
ti. Mina cGeç oldu artık di· 
ye mırı!dandı. ohe çıkmalı lİ" 
ne.o 

«Hakikaten epey kaldık bu
rada. Her zaman bö)le uzun 
kalır mısınız?• 

o'Xe münast bet. Yarım saatı 

bulur bulmaz • 1 
Yataktan kalkıp gi)inmeğe 

başlarlılar. 
•Aklıma ge mi ken.• diye 

Guv cüzdanına da\'randı. • U
nutmadan paranı vere' im de.• 
~Bana borcuıı yok ki ne pa

ra~ından bah edı)or un. Ci
cım bu benim hedı}em olsun 11 

eOlmaı . ., 
ırr\edl'n olmazmış. Senin ka

nin kadar ben de ze-.·k'endim. 
bu iste. Bunun icin ne kadar 
isr:ır Nscn naWedlr.n 

oBunu yapmamalı ın ama.• 
• ll<'m Gtı), sevgilim. ne u

man is1crsen beni ara. Ben
densin bunrlan sonra. Ara) :ı. 
cak olllrsan beni bu vol boyun· 
ca ko'a)ca bıı'abi:irsin. Bekli· 
yeceğim.• 

\'I 

Ertesi sabah Guy Shicla')a 
telefon ederek onun a oğlcdr.n 
sonra bir araba gezmesine cık 
mak üzere ı;öılestı er. 

(De,·amı \ar) 

------------------------~----------------------------------------·--------------------------------------~ 
• 
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M AY 1 S PAZARTESİ 

1 BALAT AJA~SI 1 
B İ Z Jtl E T İ "l\1 İ Z E 

. . 
GiRiYOR 

YALNJZ BAt';'KAMIZA MAHSUS ZARiF VE CAZİP AÇILIŞ HEDİYELERİ BALAT AJANS 1 NA ait 100 A LT J N K e ş i de si 
MAYIS İ KRAMiYESi 500 ALTIN 

Der 100 irava 1 Kur'a uınarası 
•ı 

AÇACAGINIZ EN AZ 100 LIRALIK HESAPLA BUNLAR/ KAZANABiLiRSiNiZ 

lstanbul Belediyesi İlônlan 1 

Yol ve İçme Suyu İle Baraka Yapflnlacak, 
Çimento Nakleffirilecek 

1 - fstanbu' Ya:o·.a İ'çe~ınde Saman'ı - Çınarcık. Ya"O\'a • 
Hamam yo l a:ındıı üıumlu sınai ımalıitın 39.93189 lira 
ke fi çenesınde yaptırı'ma ı İlk teminatı 2994.89 'iradır. 

2 - İstanbu' Kart11 1 İlcıı~ir.de Yenikar}e köyüne içme su) u 
le is:ıtının 25 000 lırıı kesif bede i çe\TC:.ınde yaptırılma
sı. f k teminatı 18';'5 iradır. 

3 - İstanbul ,\ ta'İl'"1( Köprü ıi atında deniı itfah e· teskıiatı 
için lüıum·u ah5up baraka inşaatının 19.534 32 lira kesfi 
çe\Tesinde vaotın ma~ı İlk teminatı 1465.07 · .radır 

4 - İstanbul Belcrl·~l':.1 fen f,ıeri :\lüdiırlüğıi daimi tamirat 
iş'cri için lıizu:n'u 150l' ton çimentonun Darıca Çıme!lto 
Fabl'ikasında'l F'rn i,ıcri Deposuna naki 'e istıf i~ınin 
16.000 lira bl'de {'c·.resinde ~aptm ma:.ı. İ 'k tem. ;atı 
1200 liradır. 

Ke if \'e~ a taıı ııin bede leri'e ilk teminat'arı ) u-:-:ırıda 
·azı:ı i~:er 10/:ıtav• /19:1 Pauırte i gunU aat 15 de l ıa~oıı: 

Divanyolunrla Bcledıve ır.erkeı hina ında mlite!'ekkil Daimi 
Encumende 1 \'e 4 cumarah i";-'er ayn a}Tı kapa'ı ıaı r ~u
reti-'e 2 \e 3 numaralı ı~ler de ayrı a}Tı a~ık eksiltme u uli.i 
f'e iha e edileceklerdır. ı inci ve 2 ncl iş'erin şartnameleri f -
tanbul ~afıa ~lliMr'üğu ıd<' görülecek \eya fenni eh'iyet ka· 
ğ'ıdı ile bır ikte sıra i Q lOf\ \e 63 kuru. bede e. diğer 3 \e 4 
numaraiı f,'crin artn;-mc eri d e İstanbul Belediyrsi Fen is
lerı :\Iudur'ü~ünden, bn. 2kı- ınşaatı için renn ı eh bet ka~ıdı 
l'e birlıktt'! alınaea'-tır. İ•teklilerln i'k teminat makbuz \'e\i 
me:.tubu. 954 ~ ı'ı T·care~ Odası \ e ıka ı, fenni eh ı~et kAğı· 
dını ha\I o\ırak h;ızıl' ~ucak"arı kapalı zarfların ihale ~unU 
ııaat 13 30 ıle 14 a .. a rda Daimi Enclimene \erme' eri \e açık 

l!k:.ı tme er ıçin de aH:ı H'•aık ılt bırlıkte ıha e ~lınıi aat 15 
de naımi f:ncümende l:ru unına arı 'alımdır. (4960) 

* 
ARSA KİRA YA VERİLECEK 

Ga'ata Yükseklrnldırım~:ı Rereketı.ade mahalle.inin Galip. 
.. ede \e Şahkapı ı nka~ında kada tronun 149 uncu 2da ında 1 
Jarse' 3·5 kapı numaralı aı a cne'lk 1250 ira mukaddel' kira be 
~e'i üıerinden :J yı İC'•n 20/:'>layıs/1954 Perşembe ~ inıl u: 
L5 de D \3nyolunda Crlcdı)e merkez bina ında mıl'e,<:1.kil 

Daım ı Encumende ac,ık ıırttırma urctılc kiraya Hı ı'ee;el:tir. 
'k temınatı 281,25 ınn·r ı;;artnıımc,i Be edı)e E'll'n" ::\t ü
lürluğunden alınara1'tır. İıstekli!erın l'k teminat ınakb •ı \·r~ a 
mektubu ile bır'ikte kırJ '~nma ı:unU aat 15 de Da!:ni F.ncü
ınende bu unma arı fi.zınıdır. (5:lli:ı) 

. 

DOGUBANK 
AÇILIŞ GÜNLERi GIŞELERIMIZ SAAT 

DUYURMA 
Hatay inhisarlar Başmüdürlüğünden : 

1 - 95,1 yı ı içinde Antakya Kırıkhan \e Hc~hanlı inhi
saı !ar İdarc'erine İskc:ıcforunclan \'C hkcnderuna bu idarelcl'
den naltiedı'eeek İnhı .. r maddelcri'c bı'umum e~anın taşın
ması 19/4/954 tarıhındrn itibaren 20 sün müddel e açık ck
siıtme;e konu"nıu-tıır. 

2 - Yukarda sczıi ;t'cen idarelere :ıit nak i) at dfrı ayn 
o.ma) ı p bır miıte:ıhhıfü• vcnleccktir 

:J - İ hale lOl:il!J5t: tarıhlnc ra,t a~an Paı.-ırlesi 'iıııü a:ıt 
15 de Anlak) a İnhhıırlar Başmudur'üğLinde top .ınacak lrn
mıs~on tarafından ~ apı'ac::ktır. 

4 - ~luhammen hede ' 11360 lira. gcçıci gu\ en ııl;:ç~:ıJ 83:.! 
liradır. 

~artname ,\nkar:ı İı.t11nbu Adana \e Hala\' İ:-hisar"ar 
Be miidürlıik't'!rİ!e İ>•kc:ıocrun 1\ludiirluğunde go~ ebıtıı· 

(53j2) 

,. MAKSIM TİYATROSUNDA SATILIK EŞYA ., 

Ku~ ruklu .\ 'man pi~ .. no'arı, ~lı:;lr\•ari ha ır ko'tıık'ar. 

Alpaka tep i \ e Bo :va'l:ır, emayl' tep i'er. porsell'n tabak, 
Ut'Uk. çaydan ık a: çat~· kaşık. bıçak, mikrofon, oparlör. 

amplitikattir. l nego \ e \'i~ ana tıpı sanrlal) a' ar, cleınır 'ı• 

tahta ma a, FrıJıqer, ha\\11 ve muhtelıf cin <' ) a hrr "Un 
Tak ım 1\lıtk ım T) atro•t alonunda görü cbı ir. 

Tc cfon· 43134 • 

l lst. Lv. Am ir l iğinden Verilen Askeri 
Kıtaat l l ô nla rı 

Kapa ı zarfla 3 mulıtr ,r numarada 1000 çıft a ı · ç,zme 
2U/j/954 Pcr e,ınbe ı:ıı1 15 de lımit Dı. \ s sa. A'. Ko. ela atın 
a ınacaktıl'. Tahmin bl'rlcli 16,000 ı a. geç.cı temınatı 1200 'i
nd ır. Şartna mc-i ko•ms) onda \e öğleden cH e' \n kara. i,t. 
I.\'. , \ , i an kı-mıncl:ı ~.,, tilıır 'l'ck ıf mektuplarının iha'c ~aa
tınden bir ast c\'\'!''inc: k~dar komi•) ona veri'mt' j. 

(5258 - l!R9) 
619 ............................. ... 

İSTANBUL EMNİYET SANDIGI 
Bakırko) \ e :Fatlh .\ janslarına aıt telefon nunıanı!.m

nın aş;ığıdaki ~el..ı de <irğiştırı dı~inı muhterem mu.teıı.e· 

rıne arı eder. 
Bakırko) .\ jansı : 166i4 
Fatih Ajan<ı 11571 

(535-4) 

20 YE KADAR EMRiNiZDEDiR. Telefon : 

Otomobil · ıastiklerinin 

EN iyi 
/" 

N ETİC 

--~ / - -

TU E 

GOOD YEAR 

~ KART AL MARKASIHI 11 lr' 
TAŞIYAN LASTIKLEfıO 

yüksek kalite· otomobil ıastikleri if 
Erzurum ili Daimi Komisyon Başkanhğmdan DERMOJEN .. 

Okulun ~ apıfa("ilğ ı 
kaı~nın adı ko) un ad ı 

Kt~if berleli 
IJra Kr. 

~l unkkat 
I.irı Kr. 

1 Tortum A Llskav 29790 89 2234 32 
2 Tortum Otha 29i 90 89 2'.!34 32 
3 Horasan Hacıhııli 29';'90 89 2:.!34 32 
4 Horasan Agıllı 29i 90 89 2234 32 
:; MerkeL A Canôren 27083 "H :?()31 :.!'5 
6 '.Merkez Kızı'hasan 2i083 4 ı 200 ı 25 
7 Oltu Şamhı 295i7 1Q 2217 351 
Si Aşkale Karabasan 29i 90 89 2234 3.2 
9 Hınıs .:llollaclarnt ~935 1 3~ 2201 35 

10 Hınıs A l"Öı 29351 35 2201 35 
11 Karayazı .Aluçar 29351 S5 2201 35 
12 Aşkale Cinis 15412 13 11 55 91 
13 İspir Or or 32905 48 2467 91 
l4 Kara~aıı .Pıı~'\·cren 32500 58 2437 54 
15 Şenka)a Kamhıs 31934 P3 2395 12 

Du~un<:eler 

Açık el.:sıltme il• 
il 

• Jı 

il > 
• > 
~ » 
> » 
) a 

• .. 
> • ll 

» 

"' .. 
Kapalı zarf ile 

• 
"> 

16 Şenka) a ~orşen 31934 95 2395 12 .. 
17 Tekman Tanarkomu 32300 58 2-137 54 > 

1 - Erzurum Vıla~eıı dahıllnde )eniden ~aptırılacak köy <>kulları in~aatının keslf bedelle
ri 'e mu\•akkat teminat mıktar .arı ıle kapalı zaıf 'e açık eksıltme usulü ı.e J apılacası ) ukarıda f 
gösterilmi,.tir. 

2 - Bu okuJ in~aaıının her birinin iha'cleri avrı a~ rı olmak üzere 20 ma) ıs 1954 ı:ünUne 
r astlayan per,,embe Sdat 15 de il daımi komi.s)un odasında ıcu ediieeektir. 

3 - İsteklı er bu okul 1n•a atlarına ait munaka a eHaklarını her :;:un Maarif :\Hl JUrlüğün
de \ e daimi ~onm,on l;::ıleminde görebı'irler. 

4 - Iha leden mii'P.\ e lıt ı an ücreti 'e diğer ma raflar m Uteahhltlere a~ttir. 
5 - ı-i:.ıpı.lı zarf •ı 1111i i.e eksıltme~e çıkarılan Or or ;\oı~en, Kamhıs, 'fanarkomu \"C Pay 

ı veren köy okullarına talipli bulunanların kanalı zarfları ihale saatinden bir saat önce komisyon 
başkanlığına \'erılmis bulunacaktır. 1 

6 - istek ıler mu\•akkat teminat mekıubu~ :a birlikte ticaret odası bclı:esi \ "e bu işe ben
T.er is ~aptık'arına daır Ba\ındırlık Iıidürlüğunden alacakluı be:ıeleriy e birlikte daımi komıs
)·ona müracaatları jlan olunur. 

Not: Postada zuhur edecek gecikmeler kabul edilmez. { 5 :? 3 O > 

M. M. V. 1 No.lu Sa. Al. Ko. Bask. dan Ankara • 
Askeri b;r kler ihtiracı için 12 4/954 nunü kapalı zarf:a "hale,>e konulan asağıda cin:. 

Ye mıktıırları yazılı sebzeler ıe kli f edı en Ciat!ar amiri itaca P ahalı goriildüğünden tekrar ka
palı zarf u~ulü ile eksiltmeye konulmu tur. 

İhaleleTı hizalarında n6sıerilen gun \ e saatlerdedir. 
E\'Saf \ e şartlar her gıin komisyonda \ e İstanbul le~azım anı:rlığı ılan kısmında ı:örü· 

lebi!'r. 
80 ton semizotu bir 1 tekliye ıhale cd lebı!eccğ• gibi 40 ar tonluk partıler ha.ınde iki 

islek"iye ihale edilebil;T. 
200 ton sakız kabağı bir isteklıyc ihale cdi:ebılecegi gıb" 100 er tonluk partiler halinde 

ayrı ayrı isteklı ere de ihale e dılebilir. 
lsteklıler n be!iTtılen ı;un ve saallerden b'rer saat ev' eli ne 

makbu:ı karşılıgında komi:ıyon ba~kanhğına ,·erme'eri. 
Cinsi :\tikdan T. l'ıatı T. Tut;1rı G. 'feminıtı 

K ıl o Kr. ÜR.\ LiRA 

Semııotu 80 000 
T aze nkıı kaba~ 200 000 

40000 
so 000 

3000 
3750 

kadar tekliC mektuplarını 
(1148--5077) 

İhale gun " aatl 

15/5 954 
lS/5 954 

J1 de 
11.30 dı 

YARALARA KARŞI Emniyet edebileceğiniz marka 

G•v•i Menkul s.ıı,. ~O O Oı J~~E ag . Boyoğlu 4'U0< U S olh ııuı.uı. ' 1 .. ~ ~ I ,... , 
Hakimliğindtn : 53/1099. 
A'i Taşçı uhde inde o:up mi· ~ARIZASIZ OLARAK EN . UZUN :ÖMÜR:_.~y" I~~ 

ra.sçı arının iştirak halinde his-
edar bulundukları Keman ke~ 1 

~~a::i~~la ~:a~t~ap;'~~l~~:e~~ ~ELA ..... L ERG' UN 1 . İ 1 a o ı 
parsel ayılı gayrimenkulün ,,. 1...1 -~ ya p 1 1 ş 1 eri 
mahkememiz tarafından açık l 1 V . . arttırma suretiyle 20.5.934 per ·ı K.adıküy ,E,•mıe~i Be~azıtta Simke~ha~c. karşısına ~aki~ ı an Be/edıyesmden : 

1
i ~ 

şenıbe günü aat lO'dan ıı·e ~dı mış \ e •F,rtu~ F.C'ıanesı• ı~amı ,·erılmıştır. Açılış torenı 1 - Eksıltme)e konulan iş iki adet uırıuıı t 
kadar satılacaktır. Satış bede- 3 :ııa} ıs Paıartesı ~aat lS'dedır. Te efon: 22579. bede i 18644 88 !mıdır. ,ı 1 

2i haddi layıkını 'bulmadığı tak 2 _ E:..ıı! ltm:ı 28 !il&~ ı:ı 054 cuma gunil s:,pl 
tirde lkınci arttırması 3l.5.l9j 4 odaısında ımitc;ıckkil Bclcdb e Encumenıncc 
pazartesi saat 10\lan ll'e ka- H"d El kf "k J • f y f ı kf lılc yapı:acaktır. bS;etf 
dar. ıcra edılecektfr. Dellfü)e 1 ro e rl esısa 1 ap iri aca ır 3 - Şartname \e buna aıt kiiğıt::ır J11U 

re~mı. ihale pıılu, ta\• z bedeli 'ebi 
k d t h U t ri · 1 - ) TEKİRT),\G i'ine ba"'ı 'AR.\\' kasaba ı clektrık 1 ır. k ıerıll"" 
·a ııs ro arcı m ~ e sıne sa· " 4 - Ek iltmr~ ~ SJl'cbılmek için iste .ı , 1 r 
tış sünıine kadar vergiler b's- ihtb acının teminı ıçın 5i !l P~ takatındc Hıdro • E"ektrik bır 953 r 

santral, ha\ a hall ı \e ind:rici trafo posta ı ."aptırılacaktır. "R u HOO lira'ık ı:eı;ici fPmınal \ermeleri 'e ~~1,11d 
sedarlara aittir. Satışa gırebil - vesikası, ikametgah ~asıdı ibraı etmeler• ı ... dC ıc 
mck için ~ 7 5 ni petfndc pey işler için lilıumlu m:ı teme tedariki montaj \'e in:aat i~lt'!ri, ııı 
akçe i )atırmak Uııımdır. Sa- iş'cr nz.i)ette teıı im erlı'mek üzere kapa'ı zarf u~uhi \e bı- 5 - lstek'ileı·ın bu ;3in teknik öneıt1 re!~ '.,ı 
t•c tnpu ka~ dı ınucı'bınce "3pı- i [ t ŞarmlŞ olduk' arına dnir be':e'erini ıbrat SU \'IJ~ . 
-v u ., ., ı m ıa esasına göre el.sıltme)e konulınu5hır. · 
lacaktır. Taıııaıııının kıvmeti ., 8 . den tatil günleri h:ırıç en az ilç gün e\'\C aıı:sı1 
55000 liradır. • - - > u ısin ins:ıat kısmı keşif bedeli 94' 156·09 TL. mliracaat'a Bayındır ık :'.\liitlüriiiğundeıı aı:ıc e'"(o 

1 
)f akına \e e'ektrik teC'htıatı keşif bedeli 81.00.S,- TL. kı le•;- 0ncC 

Tafs 'al· Mezkur r.!a.vrin1enkul · · 1 · ;~le birlikte iha'e aatındcn hır saat ~ sın ı~ er uzıyette mcrnııı ke~if bedeli ı i5.161,09 TL. o U!> :"-
ı 47 M2. olup 4 numaralı ma- çici teminat lutaı· ı ıoooa.-- TL. dır mektubunu \ermiş olacaktır erıi rt 11 

hal meı mer<' • dükkanı, 6 nu- 3 _ ) Bu i~e ait eksi'lmc e\ rakı ve proJeler :l.3.- lira 6 - Bu işten mli:e\'el!ıl lıılumuııı \ ı)e ' 
mara ı maha' merd i\'enle çıkı- bedelle Bankamız muha:.ebesinde satılnı<1.ktadır. harç \ e masraflan'c ılııo ücretleri ) ıiklcrııc il ııı' 
lıT: bırınci kat bir oda. ikinci 7 _ ro~tada \2.ki 0 ııcak :ecıkme erde 
kat bir oda. bir sofa, bir he!§.- 4- - ) Tek'if zarı:arı !l Temmuz 1954 Cuma ,unu ~aat t'dıl rneı. .1 
dan ibarettir; elektrik \ ·e stı ıc 12 ~ c kadar nıakhuı nıııkııbi'lnde Bankamıza teslim edilme i- CV 

sisatı vardır. İpotekli alacaklı- dır. Tek i! zarfları P~ nı giin saat 15 de Bankamız atın alma .. ,kol~., 
larla irtifak hakkı sah•plerinin komisyonu huzu runda ı;leni o.arak açılacak \ e yapı acak ince- Yolunuz New York'a düşerse ve ,k"' .&1jl'IO' 
hususiyle fal1. ve ma~ra fa daiT ı · ı k ·ı.. ı r·d 1 · ·ı kt' v• e me erı mu ea ı p ııı:ı. e ::ırarı ııre :'ll ec ısınce verı ece· ır. Tu"' rk vatanda c:ı Bay Em"ı l Murat ı f1 
olan iddıalarını e\·rakı mU~bi· ., 5 - ) Eksiitmr~c gırebi'mek için bu isi yapacağına kıı-
ıeleriyle birlikte sauş günün- naat verdırecek inşad~ \ e tesisat yapını~ o'mak •azımdır. İ"'ıa· 
den e\ vcl mahkememize müra leye gireceklenn b•ı t:u~u·u belirlen \'e:>ika:ari~ le 1 Temmuz 
caatları, aksi taktirde müraca· 
at etmeyenler hakları tapu ~ı- 1954 Per&eınbe giıml sııat 17.30 a kadar YETERLİK B ~:cı;J<"si 
ci!iyle sabit o"madığı taktirde almak üzere Bankar>na muracaat etme.eri Iftzımdır. Ayni şart-
satış bedelinin paylaşma~ından !ar yabancı firmalardan ôıı aranır. 
harıç kalırlar. isteklilerin ~ u- 6 - ) :. ıuanrn tarih ve .-aatterı .sonra ~ apılacak belge 
karıda gösteri en giın \ 'C sa- t a lepleri ve \'erilec<'k teklifler kabul olunmaz. Postada vaki 
atte S.rkeci Yolcu Salonunda, 
Beyoğlu 4'ünC'lİ Sulh Hu kuk 
Mahkemesine gelmeleri şartna
menin dn anhane) e asıldığı i-
!Jn olunur. (532:5) 

secikmeler naıarı itibare alınmar.. 
7 - ) Banka YE'fERLİK BELGESİ \erıp \ ermemekle, 

ı halc)i )apıp )apmamaktı \ e i~ dıledi•m• \ eı·mekte serbest
tir. (5337) 

evine gidiniı. td ~ 
). s-

Türkçe konuşulan b~ m üesse~e s ıer fılt 
.\ dres: HS \\'esl. 30 Th Sır eet WindsO · 

t t" l'b" 'İS \N JtOflı.~ •• l m ıyaz ı.a ıı ı : S • • • fil \> 
l mu1111 ne~ri)at 1\Jud üriı: ~Jl<; f •• 

l ttdüf· 
nu 3\"llf a l\les' tı l ~ u . / 

İll S.\N ,\DJ\ /.· ~· 
(\ 'AL\~) Gaır.tr,.ilik "' ;\1 atba arııı k 'l'~ ~ ı 

VAfAfo\ MAfll ı\ 



----------~----------------------------- ., 

~.,. ~ly_. 
~=~et kııı•t11l11yoı• 11111 ? 
~lıı•d fteledh e . • 
c~· .iki ek" • nın hır ilanını gördüm. İlana :öre Çu. 
ıae 111 ın huı 11~ llidh- Ko ku temizlik abırıan , e itfaiye 
~o 1 llıttrtlıareı~uğu ~er h:ı ı i~·. tekmil mü tem ilUı , .e 
~: lııtistjk lt1 bahçe \ e korusu ile, münhasıran otel, 
t4u111;.!tar Jıar Cl"ZUJarda kullanılmak üzere kiraya , eril. 
t~ ~lr. lllna ası olarak )ılJık 12 bin lira kı}met tak· 
l~ ıı~ icar ' k_apaJı zarf usull) le en fazla bedel tek lir 

Olıııdug edııec(' ktir. 

4tfa'11tl l~rrıı zanıan r. ki Hidh· Kö künü kiralamak için 
~~ lııı i i <';an le~bbüsler aklıma geldi. Belerli~e bir 
4İJ"e :ı. liu le aldı , fak:ıt hiçbirisinde muı·afık bir kira
'lııııı llh~tını;~~cndir ki geçen St'ne koskten bir b:ı be
)~ıra ltlır. On kık •• Bura ı Jlelecli\ e için hakikaten baş be-
~a ~tı hesa 11 ıır sene eı"\·eı kô k, ne )apılacajı, ne 
%11 1 

lıen41 h: edilmeden atın alJnmıştı. atın alındık. 
lıt t laııı41r: Jlne bırakıldı \C harap otmaJa baılad ı • .Kcis 
litdıı~l'aıııadıkta~llza kapattık!· di)e Ö\Ünu:>orlardı. H iç· 

11 her onra uc:uzluğu ne )apahm? insan u · 
ltrt:~ı.ınıı.ın şe 1 satın aımaıa kalksa çabuk lflis f'der. 

~Jdı lır. Parasını kulla.nırken çok dikkatli bulun· 
~ 1\ 
'e o~kıinün , · l, llıtı Jıiı . •. Beledıyp.~·,. baş belası olmakla beraber 

"1t~tıi tder:~ıb~ ri) !e güzel bir bina olduğun u söylf'r.' 
la1ıı1 )e baş b ~I hı na) a bu drfa uygun bir kiracı çık. 

~ dlklııt e asından kuı1ul un. 
ttı • .""t•t tdllec k · 
1~ .. ~~ ı ıı ac k e bir nokta \ıırdır: Bınanın ne urrtle 

"'<iline g~r surette te biti ... Bir aralık burasını ku· 
~ ~ıı ltlnd ırnıek i teyenler olmuştu, buna me~dan 
t Geıııı,_-: l.tda. ~ ~oı,.ı, g:ızlno• dan sonra kullanılan • tıı· 
• ~llh Jrıe ellnırleı i bir çok tefsir e müsaittir. İle· 
~llı4 ltı hlç\i >dan \Cnnemek için bunu açıkça irade d. 
S ır. l ııd~ .'"çhile kumar ~eri olamı)ıcağını bildir. 
lt l.ıi'ınıı1, h~hdakı ~umarhane pek çok ailel erin felikc· 

1tırıı)alı il,>et ı<npatılmııtı. A)nı tecrilbe)I tekrar 
rrı. 

Mısır' da yeniden 
Beş yüz kişi tevkif 
Edildi 

BAŞMAKA~ DEN DEVAM ! 

Moskova 'dan 
Zeytin dah 

(Başı 1 inridol <Bası 1 in<:idtl 1 
D'ğer taraftan İhtilal Konse rakma mak aımiııM ol ıtuı.ıumu

) ine mensup bulunan ~ııba)·'ar ıu ifade rder. SoHet Ru~' :ı'ııın 
arasında b'r an'a 1 k «amimi :.ıırf'ltf' ulh, dürt1'11ıik , 

mazı me\- .. k 1 k 1 • I'". 
cut olduğu anla;.ılmaktadır. Ruj ~~ 1 ·o1 ~

1ıı1~1-~ •• >0 11.~'a b~'! 1 ı~ıı~e 
gün h ç bır sebep verılmeden ınana 11 ıg1mıı gıın: .• 111111 ı ~: ın 
iht lal Konseyi üyelerinden bi rn g111el ha) ram ııınıı olac .ı k. 
ri Lib) ll) a gıtm ştn·. Gene İh ıır. . 
tilal KonseH föelcr· d ;;: l°h o \akte kıtılar de\<ını ettırr. 

. • ın en ..,a a ;;· l . ı df' "'o"' rıı ' 
Sa mın Bey ru ta g'tmeve haıır u•ı;ım 1_ "asf' , . • . cı c 
'andığı açıklanmı~tır. s·u iki su karşı hı r ~~su.mf't 1\ a .. ~ıı. olııı;ı
bay da Na ır ba kanlığındaki 3 acaktır. 1 ıkııı edeceğın11• he
hükfımetıe , azlfe örmektedir- ı def, hnırlı ktarı mııı tamamıa. 
ıer. ., mak, a~ n ı müsbet hr.dtflf'r t't-

l\Jısır ba bakanına ıılk:ı t ya rafında hOr mllleUerle gitıik~e 
pıldıfına da'r Ö) len tiler de- kıı\ Htll bir tesaniid hırmak, 
\llm c•mekıcdir. Bugün ba ba- bö) lece kun~t mıı\·aırne i ) a· 
kan özcUsUniln, Başbakan Al. ı atmak. oğuk H' ı ,.ıuk harb
bay Nasırın hasıa olduğu '°' bu terde n et i<·fi aıma~ına ih timal 
ebeple de bir iki gün 1 tirahat oımadıJını )foskof liderlerinin 
edeceği husu unda aç klama ya kdasına dank ettir1nıek H .heı-
pılması, bir uıkast esnasında kesin he ahına me um n etll eler 
Albay Na ırın kolundan yarıil l \ ·ere< rk \t. her tarafa .mııslbel. 
)andığına da·r habeı·'eri •eyiı e I lrr ~arııauk hlr harbi önlemde 
ôer g bl gôrülmüsıilr. Bu hu- ~alışmaktır, • 
su ta t'e mi makam ar ükfltu Ahmet Emın YALMAN 
muhafaza etmektedirler. 

Askeri ferfi 
Tasarısı 

<831iI 1 inticle) 
..... 

BULMACA 
1 5 '1 1 

Yrni kanııııun va ıfların- N 

d~n biri:.i, ıerfı erde ehil) c· 
tin esas ittihaz l"dilnıe.si ve 

ehl•yeti müsavi olanlar ara
sında kıdemli bultıııanlann 

.. 
ı·iıçhan hakkına sahıp o ına· c,;, 

!arıdır. .. 
oc 

Tasarının ba 'll'a hıikum
!erındcn b!ri de, kı•a hız· 
metı goren uba~ laı ım zdan 
iTsteğmcn. Yüzba ı Bınba-
şı 'e Alba~ 1 rın altı-ar e- Soldan sa~ ı Bir ha;rvan ııu 

nelık tcrf; nıuddetlerınd n 12 
Elr rek!Am 3 Bırak 4 ı 

Boş ~ 5 Torunlar 6 Ba,ram 
b'r senenin indirı me ıdır. birli 7 Kadın l>lm e asından ı 
Kıta suba)larının zahmet bir. B Bir spor 
\e me<:akkati nazarı dıkkate 1 !ükarıdan a a ı~a· ı Bir ha~-

' . •an 2 3 Tonın. 4 Dini 
a ınarak bu rihbelerdekı -"- H<"lbelerl )ertne ı;cttrme s B:ı ·I 
ba\ lara birer sene kıdem 'e- nııc. 11 - Bir başıııc. asa ı ıcısım. 
rilinesi e ası tcklıf cdılmiş· 17 - Bır no"' bir nota 8 F~ un 
tir Bunun dı ında olmak u- Dl'~KU Bt'l.M.\C"\ ~l :\ 11\1.U1 

1 
zere ıa arıda. s cil'erin t:ın- ı R~o~an ~f:Ar: 1 

ar. i'ldır~~rı 2 
ki 

'linıi. teıkıkı, tcrrılerclc h:ık· s Na) 6 ış: bah,t' 7 KıtR 
o:ız'ıgı ön'e' ıei bazı ıeılb.r· a - Kı lıtı. 1 
]erin Htiha11 gibi ~r~it'I hıi· YUkP,rıdR na l\B' ı Yenılll. 

2 - ıı: şık. 3 - Le en ti. 4 
kiimler mevcuttur Araba 5 Riya, 6 Hu, ; - ı l lraı. 8 - :Merh et. 

)a turuna t•ık;ııı 'f' bir umaıı

danberi Anliara'ıl a buluna" 300 
lıayun t'Si ni taklit t.dtn nı1itf'. 

Jıassı~ P.'it.:istanlı ı\hmet ~İ> ı11j 

dün 'ehrimiıf' gC"lnılsılr. 

Kuzeydeki beksi lerimiı ı 

Lofoten 
Adalannda ... 

(Baıı 4 üncüde> 
de. bizler i~·in de her ~ey yo
luncla gıtti. Çeşıt'i u~u lcr el 
morına a\ tayan tekne erın a 1 
ra ında ilrr e:.erek. ıki uç sa-ı 
at kadar uzaktaki, llanıng,,
\af'r ad ı bir ha ıkçı kb~Une 
Yardık. Orada blle cı·'crın pen 
cere'erinde ko'a ı be) az pcr· 1 
deler H' aksı ar görulu~urdıı., 
Orada da hak ~ıhhat ı. gu·er 
~uzlu ve medenı,dı. Ye tabıi 
Hanıngsrn<>r'ın kuçuk otr ınde 
't!rı'en zı~ afette ) ıne morına, I 
hem ıiste ık bıışka ba ka ,e1'ıl-
' eı dc pişirilmiş. be a'tı tur
ili morin:ı )edık (Grrçekten 
bir reçe'i• eksikti). 

O gcl'e \apurla Boclö')e ha· 
reket ettik Bodo'de bır gece 
kalıp, bu eler ele oradaki mo· 
rına tesb erıni gezecek \e er
tesi gün grne askeri uçakla 
th'o'yn dönrrektik. I·'akat Os
'o ;ı; olcu'uğundn ha\3 ,art arı i 
her şeyi bir kere daha a'tü~t 
etti. Denk yarı ~ olda Trond· ı 
heim'a inmek zorunda kaldı. 
rcu ucuna gece ek pre ine 
yeti ip. biıtun gec!' tı en e sc· 
) ahat ettikten onra, O ıo·~ a 
ancak ertesi sabah 'arabl dik ... 
Xorveç'te bir harta zarfında 
gorüp. bel'ediğinıiz biltıin di· 
~er i'gi çekici 5c' er bir ;\nna. 
bu memlckrtte ikllnı şartları
nın insan'arııı ha,•atına ne ele· 
rl'ce hükmrtUğiııi, nasıl ansı
zın her şeyl altli t edebi'ceeği
nl de artık iyıce öğre ımi. tik ... 

r~,·:ımı ,-ar) 

ZAYİ 

7 O .'\çı.ı 'e pro ram 
7 3!i Ku:an-ı Kf"..rlm 
7 15 Ha'berlrr Hı hava r:ı.por.ı 
8 00 Karma ubah mu ı~ı ır ı 

8.30 Harı: mllzık programında· 

Mark Warnuw'un mUzlill 
ıPIJ. 

900 GJmln .,. ramı H kapanı 

** * l 1 .58 Açılış '°e pro;rram. 
12 oo Aaker uttı. 
12.30 Muatll Mukadder Ata 
13 00 !-1 S. Avarı ve hBbtrltr 
ı3 1.5 l:iAlon orktstra.ınctan po•"u-

r!ll'l' !Pil 
13.30 (ı ıe sn•tesl. 
13 45 Gtnçlerln be Pnel ı pl'l:lu 
14 00 Hava raporu, aı><Am nr, :ı
mı ve kapanıs ...... 
16 ~8 Açılıı ve Proı;ram 
17 00 soımaıı: D<llen - U!vı e He

klmct den ~rkllu. 
17.15 R&d)'o sa!on orı;r •r• ı f tr 

Sedat Ediz aı S· >ı ırranr 
Ninni, bl SltM;':ı I>:. Rı )la• 
ıuımın dl)1lrı \' )'f.n~. c) 
SC"hubert: Strtn•t .ıı Ltn~
ıce· EndJlü~ vılıtıı•ı. eı '\;an 
de Velde· Ruhı.:mıın •ıı·ın 
1) lhımphrlu; ıd h ıı ·a
Jar. s ı Drıso· 1".!mtra d:> bA· 
lrslnden aı';ır varı. 

17 45 Kllme fl\Olı. 
18 ı~ K<h1ln saati. 
18 :ıo Yurttan aNltr :\lur.atftr ı::a-

rıaöun ldarl'~lnde 
19 00 M. S. A va.n ·re haberler. 
11! 15 Tar •. ıtl'n bir yaprak 
lll 20 ı<r.vlm Çağlayan - OOnlll A· 

kıncı'dan solo ...,, ıcum~ ~'lr
kılar. 

19 40 Eu nuenln tUrkU• l? 
20.00 Dans ~rkıları SOyllyen. Ztb 

ra Eren. 
20 ı S P.ndyo g-u.ttui. 
20 30 B tt EnstrOmanıa rlle TUrk 

m\ızlll 
21 O S a 1 lrmal. 
21 1.5 Rlmsky Korsakotr. Shrhra-

Y.&dl''dan F. •ta tö~en 'l't 

Luk: Polka !Pil. 
-1 ııartanın turtzm Jı:onu•mı ı 
21.40 Eskt 1:az ışöhretlPrl: Cotınt 

Basll ve A rLle Sha"' orkestra 
ları CPll. 

22 00 
22 ı:ı 

22 ·~ 
2300 

Sl'r ;est saat. 
Rehl"e ,s.tsoy. 
l\f S. Ayarı H h:ıbtrler 
Kapr"'• 

İST.\:'\B l1 J, 
12 57 Açılış ve pro:;ram 
13 00 Habrrler. 
13 15 Dans mUz:ltl (Pi). 
13 30 Sami Toker. 
14 00 Opera '°e opnetlercten or .ı:e: t 

ra par1:aları IPll. 
l4 20 !.lefharl't Atalay, 
14 45 Film ~ıldızları •Frrıı Aıta:r 

ve Oene Kellyo ıPI). 

ı:ı 00 Kapanış. 

*** 18 00 AçıUş ve. ha!lf şark ıı.r •\la• 
rlo de Paoll• (Pi). 

18 15 TGrkUll'r •Adnıın ı·urt HU• 
lB 30 Konuşma. 
18.40 :.ıeıımet Aktrn Te arııc!ldt. Jftrı 
10 00 Habuler 
lP 15 Radyo senfoni orlı:uı r11~1 kcn 

grrı İdare f'den: Cemal Re !t 
Rry 111 C'harlt's Oounod •'fa. 
uab operasından bnle mıu:I· 
:>l~I bJ Oabrt•I Faur~ cPel· 
ll'as et MPll.sıın<le• suıtı c ı 
Emanuel Chabrltr •Bourec 
Fantasque•. 

20 00 TUlln Korman. 
20 ıs Radro ıa:zcteaı. 
20 30.. Kısa şehir baberlrr. 
20 :ıs c•an Akşit. 

20.50 Sohbetler. 
21.0 Hattanın ahul il"mall. 
21 15 Radv~ klhll: T\lrl.: mmtklsl 

topluluğu. 

2:.ı 00 Konutma 
22 10 OllltP.n Tun1tll •8oprano. 

a) L. nn Btetbonn, •Ad~· 
lalde bl Huso - Woıf. •ilah 
çıvan• c) C. llalnt Satnı 
.. hlı:be.har Aryası• d) f'. LI! t 
•Üç çınrPne.>. 

22 30 Caz aeYenıerın aaatl •Lo ılı 
Armatrong ve ı:ııa 1'1t7.itr&ld 
dan iflrkllaro tPIJ. 

22 4.5 Htbultr. 
23 00 Kambiyo • Borlll ve 11roııram 

• • 
, KENDiNiZ AÇIP 

• • • • 
KENDiNiZ VEYINIZ 

• 

Kutuları sayesinde daıma yanınızda 

bulunduıabılecegınız ARI BISKUILERINI 
- gDnün her saalınde TAZE ve GEVREK 

olarak yıyebılırsinız. 

5 saat 25 dıi.ikada 

iSVİÇRE'ye 
Her Paz:ır1t' i 

.. . 
ZURICH ve CENEVRE' ye 

Dırekt Sen·ls 

AVRUPA ve AMERiKA 
nın biıtun ba5lıcıı merkez lem le a:o:nı günd• irtıbat 

Her ÇARŞA \IBA 'c cı 'MA 
:sabah saat 9'da \'e t•kli)den A1 İ:\A tarıkıte 

Ceneıre - Zıirıch ıçin hareket 
Taf il:il e\'ahat Acentanıza 'r~ ı 

1 tık ıı.1 Cad. No_ 375 swıs AİR'c mııracaat: 
Te · 44770 

SWISSAIR 

~ 
lar. j 

23 07 Danı mU 'il (Pi). 
23.30 Oprra aaatı •Gu &CP!>t' \'erdi' ' 

nın operalanndan s.'\hntlcrı 
CPIJ 

24 00 Kapanış. 

IZl\l lR 1 
ı.s~ Açı ış •e oroaram, 
16 oo qnn TaoJOken. 
15 20 Pl)anl3t \Hllıellm Kc"ll'l!t 

Mo art· La mıJOr sona• 
TRr asyo"n Menuet ve T Irk 
Martı CPll 

16 40 Kerim :heri 
17 00 Akordeonla t.an~olar (I" ı. 
17 15 Ba lıc:ı pr~ram arın t.akd rr.ı 
l':' 20 Oençler kon11'1ı)or 

17 30 Çe.şltıl tUrkuter IPI). 
180 Geı e \\tllıams orlte •r,\$1~· 

dan dRna mu~ıtı ve dans şaı 
kıları Pi) 

18 Hl Fcrahft a n Şehnlıı: rasıı. 
191.1 Hah r t'r. 
19.15 M r. net OUdUcU, 
:0.1 Se traen k ılc lla b rler. 
20 ıs Radyo ıın ~·~ ı. 
20 30 t met Ya1ar. 
21 00 Haftanın aıruı tc:maıı. 
21.15 l>Olmet O :ı.ıı da.n tUr!tllltr 
21 45 F. lrntcll tıknı ar. 
21 ııs Boru "" nnnkl program. 
22 00 Gll'f'r Ö r it. 
22.30 Ya ıı ın BOı ı 

TEKSIK ÜSİ\'F.RSITE 
20 15 A ılı~ ve proı;;ram 
20 Hl PIUnllc or estra ,enuı. Her

bert Ton KaraJan. 
20 Si humann: La mlııOr. Vllo-

Jonsel kprıı;~rtosu 
2117 Brahma• Re mlnor, l !'<o. l;ı 

plJAno ;rnnçf'rtOS\1, 
2l 00 Prouam n lcapnıııs. 

DERMOJEN 
ÇIBANLARA KARŞI 

-----~ 
PAM 
PAN 

Öğ'c ı c ak,aııı ye-nıek <'ri t~ 
tahan Spc ıalitclerı cPİCC \ 
:\apo'itainc-. - \lliıik: Tca 
Room ·Aperitif • onu, ş, .. Ji 
llalıhkargazı Cad. ~o. 258. 

DERMOJEN 
YANIKLARA KARŞI 

- DOKTOK _, 

1 Rl1~~~ M~~~~!-
Nısanıaşı • Humelı cad 

Se\·lm Apl NO ··--· Tel: R:\433 

l - Ankara ve isıanbul Tıp Fıkll'lelerlnde. tababet uz
manlık be'gelPri hakkındık; tuzak hlikOmlerl rereğince Ve· 
kfılr imiz te kltatınıı alınacak a' lıklı ve aylıksız a!l ıanlık ar 
·ç·n. Ankara 'I'ıp Fakiiltesin de: 21.Hazinn.1954 tıır'hlnde 
vab:ıncı ırı 'ıı 2R.llaziran.1!1!1• tarihinde de bransıan. i~tanbııl 
Tıp Faklilıe.sinde ite: 2.Temmuz..1954 tarihinde yabancı dil 
ve 91'entmıız.1 ~54 ıar;h nde de branştan mUsabaka imtihanı 
~ııpı al'aktır. 

İstanbul c. Müddeiumumili~inden 
mı ıır 

Dingee. Çıf e KU\'\etli Yeni 
Mobllga ın tamamen ~·en· b r 
yakıt ve Tiirkbcdr satılan en 
'yJ benzin olduğunu belırımlş
tlr Bu konucma ı ~ırasında So 
koni • Vakum ;>öne•lm kunılu 
ba kanı. Ö}le dem· tir: 

•Araba kullananlar. aıaba'a
rının markı ve t pi ne olur a 
olsun depolarını daha l'k doldu 
ru larında herha de aradaki bii 
'Uk farkı anla\ acaklardır. Kt 
iı arabalarda belk; de bu fark 
ik'nr depo dolduru~unda mer
dana çıkacak•ır Yeni l\fobi'gas 
otomobil \C kamyon ~ahıpleri
ne nıotörlin daha çok da\'anma 
sını \ e bakım ma raflarında ıa 
arruf sağla:;acak ve daha az 
benzınle d ha uztın yol kated 1 
me ini temin edecektir Araba 
kul'ananlar da. daha çabuk hız 
lanma, moı5rUn sess:z çalışma 
sı, arabanın daha düzg:iin kalkı 
cı. so~uk havalarda kolay ça1 ış 
tırılması \I' çekişinin aı tması 
gibi çok mühim hususiyetler
den fa) dalanacaklardır.• 

2 - Geleeek imtihan devre 'ne kadar vikl olacak mlin· 
ha'ler lc'n ılınacak aylıklı a• tanlık kolları 'e adrtlerl a •· 
lhda gösıerl'mlşt ·r. 

Jç ha ıalıkları 
Genel S rUrji • 
Rakterlyololl ve intan· Ha t. 
Ha)atl \'t. Tıbbi ve Gıdat Kimya 
Deri \ e Frt'ngi Hastalıkları 
Göz Ha ıa'ıkları 
~kıl ve Sinir Hao:ta!ıklıırı 
Kadın Ha&talıkları ıe Dolum 
lladvolojl 
Proloji 
Pn razitoloji 
Ft zvoloji 
Fizikoterapl ve fdroıerapi 
Pato oj k anaıonıi 
Adli ve Ruhi Tababet 

2 
6 

10 
8 
2 
4 
2 
4 
2 

2 
8 
2 
2 

14 
3 -r Ay'ıksız aslslaıılıklara alınaeak'ar ikinci madc\t>de ya 

zılt Sa) ılara ı:\:ıhil de~i1d'r. 
4 - Ankara Tıo FPldilte§' nde lmtıhanı girecek 1 tekJ.le· 

r:n en geç 21.1\layıs.1954 \'e İstanbul Tıp FıkUltesint.'le im· 
t hanı s:lreCek :ıteklilerln de en geç 2.Hazlran.1954 ıar'h'ne 
kadar liizumlu belgelerini bir <l:lekçeye bağlayarak VekAlcte 
müracaat etme'erl. 

5 - Faıla iıahat almak Is •eJ enler·n v;ıayct Sıhhat ,.c 
İçumat ııuavenet :Müdürlüklerine baŞ\'llrmaları ilAn olunur. 

<5298\ 

('insi 

Pıra.sa 

La hına 
Sf!mizotu 
Ispanak ........... . 
Tu~ Fasulye ... 
Pat ıcan 
Bım~a .......... .. 
1\aı UÇ .......... .. 

:W i k d aJ ı 
\7.ı (oi!ıı 

Kı:tr. Kgr. 

5000 6000 
5000 6000 
2000 3000 

750 1000 
750 1000 
750 1000 

1500 2000 
1500 300 

Eksiltmt gii niı \e .Saati 

r ı atı 

Lira Kr. 

---
30 
30 
30 
35 
55 
40 
60 
35 

Muhammen Rrctell 
,\ıı Çoğu 

l.ira Kr. J.lra Kr. 

1500 00 1800 00 
uoo 00 1800 00 

600 00 900 00 
262 50 350 00 
825 00 1100 00 
300 00 400 00 
91l0 00 1200 00 

'i2 50 1C5 00 

59.10 (IO i655 00 

'.'\lmakkat 
Ttmin1tı 
Ura Kr. 

5;4 12 

7/5/954 Cuma Saat 16.00 '-
1 - Ceza ı·e Tt'vkUevi ha tahane ıle ~·oksul hlıklı'1ı li ve tutuk arın 954 ''ı'ına ait rnkarıda ci'ls 

\'e mikdarları i'c muh:ımmcn bede' ,.e mm ııkkat teminatı \ :ız, ı 5ckız ka'cm 'aş sebze ih· 
tlyacının açık ek i tme~ind e lsteklı çıkmadığından ıha le gii nünden iltbaren pazar ığı,µ On 
gün uzatı masına 'e ek i'tmenln dr) tıkar da zıkredıtclığı 'c>çhı e tallkıııe karar 'er.;tf'ili tır. 

2 - Eksıltme gUnU 7 /ı!/954 Cuma gllnU aat 16 00 da i tabul ı:;ezıı H! Te\ kiCe\lrıSe1Ci atın al
ma komisyonunda \IPI acaktır. 

3 - İstek'i'f'rin buna ait 5ar,name)J ça'ı ma saat eri ıçerisınd" İstanbıı: \e Te\kıfeı ınde 
ı::örebi'ir:er. ' 

4 - i teklilerin T'c:ır"l Oda'ı \'e ikası. Um an tczkcrr:»i ,.~ mu' ak teminat makb•ı 'arı i'@ 
bir ikte yukarıda 7.ikro unnn gUn \e saatte cezac:indc topJ«nacak satın ama komi,\'oroıın-
da hazır bu'unma' ırı ilan olunur. c:;!!.u) 



-t~~~~-..,..--------------------------------...-. TAT~N _... ____________ ..,...........,,,,_,_,_.....,. __ ....,. ____ __ ~.,.1~ 

I 

• • 
ı _r enzın 

• 
yepyenı ••• 

Benzinle işleyen her 
türlü\ nakil vasıtası
nın daha randımanlı 
ve mükemmel çalış· 
masını sağlıyabile· 
cek yegüne yakıt . 

• 

. 
Bu gunun icaplarına göre tekamül etmekte olan 
araba motörleri, alelade benzinden başka bir yakıt 
kullanılması lüzumunu doğurmuş bulunuyor. Bu 
ihtiyaç gözönün_de bul.undurul~rak meydana ~e.ti
rilmiş olan YENi MOBILGAS _ ÇiFTE KUV_VETLIDIR, 
çünkü: 

ı 
Dana yüksek oktanhdır. 
Onun i (in her .tür 1 ü 

• arabanın (ekişini artırır. 
Motor vuruntusunu keser. 

. \ 

ARABANIZIN 
DEPOSUNU 
BİR 
DEFA 

DOLDURMAKLA 
ARADAKİ 

l(ine katılmış olan tesirli 
terkipler sayesinde motor 
arızalarının (Oğunu önler. 

FARKI 
ANLIYACAKSINIZ. 

. -
1 1 

•• •• 

u u 

'\ Eı\i 'E ESKİ 
HER ARAB\'."11'."I 'ı \KITI 

\!rmlekf"linıi1.ık ilk ılda olarak \ E\İ \ E E::-1\İ llEll 
l'tf' \ E \1 \HK \ \H \BA:'\I\ il\ \UnlA:'\l:'\I Alll"l l· 
H \C.\K il \l\İK \TE\ Cil·vrE Kl \ \ LTLİ BİR BE:'\Zİ\ 
I' I' \.., \ \ \ A Ti Z 1: ü İL \I i ~ B L L l \ U \O fi. \ E:'\ İ 
\lOBIU, \" birinl'i ku,>rlini rrı 'eni ta,rhc tekniıTi ile . . o 
r ld.- rılill"ıı ~ uk,ı• k oklan ılerl'l'<''irıdeıı 'e bunun 
ıııolorııntul' 'agla\al'a~ı bir -uru fa~ dadan alarak. ikinci 
kıı,Hlirıi dl' bir ,·ok motor arL1. :ılarını nnlr~i<'i kiııı~e'i 

k .ıtıkl:ırla l.. ı.,arıarak •İıc ılalıa a.ı: ben1.inle daha fazla 

kilonı!'lrr "'l!lı~.11· aktır. 

YENİ 

• 

1 

""" 
1 ~h 

C.ı, 
tıl,fG 
lı 

l 


