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1 Türkiye, yeni bir imar ve kredi 
müessesesi kazamyor ... 

Yazan : Hasan Refik Ertuğ 
Bugün ikinci sayfamııdcı 

Türkire·Pakisfan.anlaşma$ıı H soMsAsı 
d 1 d ADA ÜSTÜNDE 

ün Karaşi'de imza a!' ~-' PATLAYıNcA. 
Karşılıklı yardıını gerektiren 

iş tirô:kine de 
andlaşına diğer 

açık bulunuyor 

1 
1 

nıemleketlerin 
. 

__________________________ , 

iki ıneınleket Genel Knrınayları Pakt'la ilgili 
istişarelere başlayacaklar hususları 

İKİ TARAFLI 1 
1 

iMDAT 
Y ,\ Z A l'i: 

Ahmet Emin YALMAN 
B'ze 1 \J~ı·eıten biı do t el 

~zanmı lıı. Ru elin ahibi: 
lı;endı memleketinde hem ucuz.
Ju~. hem le kilatçılık, hem de 
lhtJHl 'c ha irct mücadeltle
tinde urerleı· kazanan l>uttwe· 
llcr'dir. Turki) ede do nıus, tre
rübcli 'C ideali t bir i adamı 
otan B. llo(·h tra er de onun 
.ııardımcı ıdır. 

I>uttwrller. İ \ içrenln doktor 
Celal luhtarıdır. C eıaı llluhta· 
rın Birinci Cihan Harbinde 'l'iır. 
~iyede Kızıla) hesabına )llplık-ı 
~aı~nı_: daha geni ôlçuıte olarak 
. ı..ı~cı Cihan Haı-blndc butiın 
lıiHçre hcsablna 3 apnıı . ta, si· 
.Ye eltlgi 'e kı nırn bizzat hıt _ 
\'urduğu tedbirleı·ıe ı , it;relıleı; 
ıli.ıntıdan " haqı ) ılların<A 

mahsus pahalılık 'e lı:arabor a 
ılalgalarından koı umu tur. on. 
da~ onrıı da ilk ihtivaç madde· 
lerı_ne m hsu atıs t~kilatı,le 
1 \1!,'l'ede nazım ,azifesinj gıir
muş, mustnh ilin «'linc azami 
rıar.a ı::etme ine, nmstehligin " 1 
blıtrde, temiz ıdnH a gaıı b _ 
dC'llr \C kola3 lıkl.t cldr ctmesı· 
ile. r.bep olmıı tuı·. l.ğeı Jhıtt 
weıler, tlı aıı z.cka ını, tr.c ı ubr.-

inl, ibir dt.rNr. ine ur:ın te -
kilat kudretini halkın hizmcti
:ne ukfedcrck 'cı·de kendi nıcn
faali için kullan a~ dı, mil) on· 
lar lı:aı.anJbilirıli. ı~akat oylc an. 
ıa~ılı~or ki bu dikkate laqk 
adam için halka hizmet ctm~k 
lnİl)on sahibi olmaktan dah~ 
u tun bir hazdıı. 

Her c drn 2hadr. te kilat ız
Jıgın ebep olduğu fenalıklar 
içinde kn ranan nırrnleli.elimi
zin hali, ucuzluk kıalının dik
katini ~cknıi , tuı lu tuı ıu ma
lı:amıarımmn kendi inden i te
rlikleri rnane\I ;>ardımı bizden 
csirgcnıemi tir. 

R. Duttweilcr ile n. lloch • 
lra er' in yaptıklaı ı e~, bizim 
hılımize al~ka bağlamak urc
ti le kenıH he aplarına \t)a lS
viçre he ahına bir menraat ('cr
retmd; dl'ğildir. :saf insanta, 
do tça bir hiı.met diye bile t«' -
kilit sanatlarının tccnıbelerini 
ıtcliroıi !erdir. Rıınl:ır, nazari 
olarak bizim bilmediğimiı ey
ler degildlr. l'akat bllmekle ~ ap 
mak arasında muhim bir arha 
\ardır ki İs\İçreli do tıanmıı.ın 
) ardımı. bize bu saf bayı ı:.ur'at
ıc a mak \C mubim bir faali et 
aaba ında ameli tccı ube ahibi 
unsurlar eti tirmck imkinnu 
'erecektir. 

pahalılık istidatları. her mem-
leket ve her chir için eze

li " ebedı bir dandır. Si) asi 
partiler bunu parmaklarına do
larlar. Gazeteler vakit ukit bu
nun et rafında mücadeleler ter
tip ederler. Halle. birdüıiye ka
bahatli arar. Baun toptanc·ı, ba
un kabzımal, hazan dükUncı; 
bir numar.ılt dü5man di~ e gös
trrilir. Hakikatte bas dü man 
teıJıilatS17Jık 'e bilgi i7.likttr. En 
riyade bu yuulendlr 1-i mü tah-
·ıin elinden 'ok paha ıaa c:ı

kan bir mal mü tc.htigin eline 
birkaç mi ıi fiyata '-anr, bu 
arada ~uriımcJ;;, bozulmak, do· 
külmek )Urundcn ııgır U)İat 
ıetlrir. 

ligro'nun, bir örnek olmak 
Üzen IUı.önre i tanbulda 'kur
maga haıırlandığı teşkilat, mal
lırro makul fi)atlarla \e bÜ)Ük 
miktarlarla ta l t.ıindc alınması· 
11ı. ambalijın 'e muhafazanın 
hi ) apılnıasını, boıukhık ibti
maıırdniıı a~gari) e indirilmC'sl
ni, 'kir hadlerinin ma\.ul bir bu· 
dut İ!.:İnd~ tutulma ını. stan
dardlaı a g<ıre i görmeğe atısıl
ma ını temin Pdercktir. Ru sa· 

rde mu tah ilin 'e mü tehli
gin ~ uıu gulecek, ~ enl istih al 
'e i tihlik imkanları, yeni ) eni 
işler a~1lacak, bu çıtır ihracat 
lslerimiıc de )eni bir nıb ka
rı ma ına bul olacaktır. ihti
~ açlarını makul fiyatlara teda
rik eden dukkincılar, nbım n
alfuinl ı:oren bir tetc1:1ml kar
ıı.sında makul fiyatlara mal u-

<Deumı Sa: 6 Sil: 4 de) 

tesbit • • 
ıeuı _, 

P.ı~i tan Genl'l \ ııfüi Gulam ~Iulıamml'd Ankara'yı zi~ arl'lindo ('11nıh11rha~l..a111 Cl'lal B.\yar 
la gıiruııurkC'n 

bak aıı, teıııaslaı•ıııa Ba 
düıı d e devaın etti 

Yüksek Seçim Kurulu C.H.P. nin yeni bir itirazını reddetti. 
Kasım Gülek bugün geliyor. Kôzım Şinasi Dersan 

C. H. P. den istila etti 

D. P. i tanbul ada}larından 
Jlanri Sorrano 

:;>chrımizdc bulunan Ba.ba- ! da gazete sahıplcrıne Büyük Ku 
kan .\dnan .\lende re-. dün saat lupte bır ak~am ~ emcı:i 'cı·miş-
12 de ı stanbu Kulübun<le ,eh· tır. Yemekte .:-.adır Xadi, liur
rımız. mıllct\ ekili Dr. ~lukeı ı cm han l'elek. Falıh Rıfkı, Bedıı 
Sarol Ord. Prof. Kemal \ta3 \C Faık, Haldun Sıma\İ, Ahmet E
Ord Prof. Emın Onat'la Dr mın 'ı a man M. Xermi .. Kaıım 
Lutİı Kırd.ıı, Ord. Prof Dr Ek- nasi· Dcrsan Sclım Ragıp):· 
rem ~crif E::elı 'e Tcknık t:nı- meç. lıthat Pc:rın, ı :'\aci 
, er ıte Rektoru Prof. Ahmet ö· Karacan, '.\lukcrrem Sa rol 'e E· 
ZC'l' e bır oğle )CIUCgi \'e aksam (De\3mı Sa: G Sü: 5 de) 

ıDiiskiiııleri Y asatına 
l ceıiıiyeti korıı~Iuyor 
1 Sağlık Bakanı, dün yapılan bir toplantıda 
j tüccarlardan yardım istedi. Müteşebbis 

heyet kuruldu 
Sağlık Bakanlığı tarafından ı----·------

kuru~an R:habilıtasyon 1\lerkcz- Cu mhurbac.kan 1 
lerı ılc alakalı olarak diln saat 1 
15.30 da Tıcaret Odasında bır , 1 

~oplantı ~apı'mı tır. Toplantıda Samsun a gitti 
ış adamları, doktorlar, Tıcarel 
Odası me115upları \C Saflık Ba- A~K:\ 

Anadolu At .. nsı 

K .. ra~ 2 - ,\kıdlerden 
.:-cbeb )et \ermed ı 
uğradığı ı ktıı de mutekab 
'ardımı derpı eden 'e dıger 
memleketler n de ıştıı iıkınc a. 
çık bulunan Turk - Pakıstan 
andlasma ı bu .thah Kara. -
de. Dı ı t>rı Bakanlıgında •mza 
lanmı~tır .. \nla~ma~ ı Türkı~·e na J 
mıııa Tiırkb e Bıiyukelc;"i Sa. ı 
lahattın Refet ,\nbcl. Pakıs· 
tan namına da Dış·şleri Bakanı 
Sir Zaf rullah H n imzalamış 
!ardır. Turkıye Bu) uke çbine 
bu) ukelç lık erkanı refakpt et
mekte~ di 

S r Zafırullah Hanın ~anında 
c. Dı •lerı Bakanlıgı umumi 

kat hı J .. \ Rahım \e erkanı 
h .. rbb ı'.!İ ıımum ı~ e ıkıncı rcı-
ı General )lohammcd )fusa bu 

lu nu) orlardı. 
lnıza mcras m nden sonra ba 

sına beyanatta bulunan Turki· 
~ c Büyukelçlsı. bu anla,manın. 
bulunduklan bo gelerın sulh 
'c gu,·eııliğı ıçin çalışmııva az. 
ınetnıi ık ml'mleket ara~ında
kı ıııUlekabıl dootluk 'c hUrme 

(Dl',·:ımı s.ı: G Sü: ; de 

• 
• 
• 
• 

Sehı imiJ(le bulunan İlah an 'ıl
dızlarınılan Eleonoı o RuCCo c ol· 

d.ı) 'e y, onnr San~on . 
ltalyan 
Y ıld12lanmn 
Ziyaretleri 

10 :\ısan ak aını Dolmııbah~e 
Sarayında 'crılecck basın ba1o-

H. Soryano ile 
B·ir konuşma kanı Ekrem Ha:>rl Üstündağ nkara. 2 - 4 nisan pazar gu 

unda Gaıcteciler Cemb etinin 
d6.\ et:Üiı olank hazır bulunacak 
ltahan sinema yıldızları, dün 
her l:ltlıklerı ) erde alaka ıle 
kar~ılanmı larchr. :'llısafiı"cr a
at 14.30 a kadar \ e ilkôy'de O
tel Denızparkta kendıleriııe tah 
sis edilen dairelerde istirahat 
etmi~'er 'c aat 16 30 da İta!
\ ıın Konsolo.:.hanesine ı:ıderek 
bir nezaket ııyaretlnde bulun. 
muşlardır. Şohrctli ~ ıldızlar ak· 

-0-

lstanbul D. P. adayı, 
hayatım ve yetişme

sini anlatıyor 
Demokrat Partinin İstanbul 

m.i!,et\ekı i ada)tanndan Hand 
Soryano)u bilmem tanıyor mu
sunuz? Dün kendisiyle konusuı
ken, kar~ımda sempatik yüz'ü, 
gııyet fa ıh türkçe konusan bir 
\•atanda ımızı görüyordum. Ya. 
nımızda bulunan 'oryano'nun 
pro!c orü de ta cbc~inın hır 

(Deumı Sa: 7 ü: l de) 

Nakil vasıtalan . 
için bir karar 

Ra.sud Muhabirimizden 
Ankara, 2 - Kullanıfarı müd 

detince bakım " tamire ihti
:\ aç gostercn nakil vasıta lan 
ıthal:itının döviz tasarrufu, mil
i sen etin korunması ve trafik 

kanununun tatbikatını ko'a) 'as
tırmak mak adı)le bundan sou· 
ra teknık bakım ve tamırınl te· 
keCfül edecek teskı'~ta ahip 
Cırmalar vasıtası) c :ı;apılması 
karra a3mı tır. 
Otomobı • katn) on kam) o net 

olobus gıbl uç 'e daha fa:t. a te
kerlekli motor,u kara nakıl 'a
sıta'an ithalatçı annın pe~ın \C" 
ya kredi'i doviı tahsislenndcn 
fa:rda anabılme en itin ~ eı,nc 
getıri'me'cri gereken 'ecıbe:er 
'e U.bı o acaklan mu.meleler 
tesbıt cdılmı~r. 

haur bulunmu~tur. İlk olarak nU ) apılacak Samsun limanı te 
mevzuu izah eden Sa! ık Baka· mel atma töreninde haıır bu
nı ezcumle şunları so)lcmiştır: lunm:ık üzeıe Cumhurba~kanı 

c- Sakat 'atanda,ları tedri- Celal Ba) ar beraberlerinde B. 
cen çalı~tırma) a alıştıran Reha- \f. :'il. Başkanı Refik. Kora ,tan, 
bilitas~ on ~lerkcılcri çok fay- Bayındırlık Bakanı Kemal ~:Y· 
da ı olmaktadır. Bugün memle- ı t noğ)u, Ula~tırma Bakanı ~um 
kelte 132.000 akat Yatandaş ,·ar nü Uresın, bizı milleh·ekıllerı 
dır. :'lfcvnıdu 400 bin olan açık Hl h;l ın mensupları o'duğu ha~ 
\ crem'ilerle digcr hastalıklar- de bugün saat 19.45 de husıı,ı 

me,·amı Sa: ? Sü: 1 del (Oeumı Sa: 7 Sü: 1 d•I !Dr\anıı Sa. G, Sii. 2 del 
------------------------~ 

KIBRISLI ÖGRE!\CİLER - :\nkararlan ehrimlze gelen Kıbrı 1ı ôjrencller Yili.>eti ?İ}aretıcrl 
ııırasında {\atı ı lkind ı;a.) fada) 

HiDROJE:'\ B0,18.\ 1 1:-i ı it .. \ KİSİS iLK ım :llİ - 10~2 'ı l~m~ı ~ıı ırn a~ •.nda Amel'ik:ı tt:c
rafıodan pa,ifik'ıe ,apıl.ı.ı inlilıik sonunıl:ı {·eJ;ilen hu ıcsımde ınfılaktl'n takrıbcn ~ .. 600 me 

, iıkı;rklili.te \l' :;o mil uLakla mC') dana gelen duman tabakası gorulmektedıı • 

Nehru atom hakkında 
teklifler yaptı 

Bunda, Hid rojen bombası denemelerinin 
isteniyor. Eden kontrolün aleyhinde 

durdurulması 
bulundu 

SOlll lllff ff !JCHİtle11 ıecı·iibe gopıl,ıcak 
Anadolu Al n~ı 

~ enı Del hı 2 - Hındı tan 
Ba bakanı :'l:ehı u. bu~un oğlc
deıı -onra Paı lamentoda umu
mi\ etle atom sı.ahları ılc ı gıli 
o!a

0

rak 4 maddelık bir plan açık
lamıştır. Xchru, biıtun atom sı
lahlarının men'ı ıçın mi'letlcı • 
arası bır hal tarzı bulunma ına 
inti'Zaren a ağıdakı nıaddelcı ın 
tatbikinı btcmektcdır: 

ı - Hidrojen bombası tecru-
< Dc\ amı 'a : 6 Su: l dl'I 

Juin hadise~il 
Fransa milli 
Meclisinde 

\nadnla \jansı 

Parb. 2 - Fransız mi i mec
lı~i. Fransız a.:.keri bUt~enın 
ildnci o~unu-una aıt muzakere
:ere tah~is cdnen dun ı;cceki 
toplantısında :'IIarcşal Juln mc
~eıesi iızerinde de durmuştur. 

Bu mevıua Mare al Petain'in 
a\'ukatlığını ~ apmış o'an mü ta 
';\j' köy'ü mebus M. 1~orni temas 
etmis ve Mare al hakkında ıttı-

(Deumı Sa: 6 ~ü: 3 del 
-o-

Konya' da bir 
Soygunculuk 

Bosast Mub.alıtrlnurd~n 

K~nya 2 - Sarnnerı'nin Mah 
mudiye köyünden 28 pl~kaiı o
ıfilr Ali Cıvelek idaresmdekı 
kamyonun önüne üç ı.Wihlı ve 
maı.keli adam çıkarak silah :ıı... 

CDe\'amı Sa: 6 Sü: 8 de> 

\ 'OK OLA~ ADA - 1932 .cncsi Ka ım a)ında Pa ifik'te Ame. 
rilı:a tarafından 'apılan llidroj en bomba ı infililı denemesi 
tıırasında çeJdlmlslir. Yukarıda ki rc!.im infilak ten en el infill
km \Uk11buldugu adalar grupu nu cos1ermektedir. Altta ise 
iniflaklen sonra aynı adalar gnıpunu gurmekteyiı. Sol taraftaki 
kı a okun i aret etti~i 11.aranlık bölge, içi '11 dolu ve bir mil 
ı.utrunda bir ı.raterdir. i~te inCilakten sonn ELUGELAB ada· 

ı.ının )Cgane kalan kıı;mı budur. 

Teknik Okul ögreneileri 
düıı de deı•se •irmediler 
Müfettişler hôdiseye miid ahale ettiler. Milli Eğitim 
Bakanı mahiyeti gizli tutulan bir telgraf gönderdi ( 

i. Teknik Üniversitesine ba • 
h olarak 14 :\fart 1934 :ünü 'ka
bul e<lilen 6374 numaralı ka
nunla. açılma ına karar verilen 
Teknik Okul'un tıüısil suresinin 
daha az olması 'c sanat okulu 
mezunlari~ c für 10 uncu ı-

nıftan ayrılanların kabul cdıl· ı
me i U:t.crine Yıldız - Teknik O-
kul talebeleri dun de derslere Çarşambayı 
girmcmislcrdır. Dun saat 8 den 
itibaren tki. Bakanlık ın~.rettisi Sel basit 
okulda t:ıhkıkat açmış ve of:rcn-

( De\amı ~a : 6 Su: 4 de) 

Türkiye~den Lübnan' a 
silah kaçakçılığı 

ııus•ul Mahablrlınltdıa 

Saın~un, 2 - Çariamba Ye
ııı ırma~ı bir metre daha )luk• 
clmistır. Bunun uzerine 65 du'k 

kAn, 30 ev tamamen su altında 
ka mıs olduğundan tabliye edıt· 
mıstır. Can kaybı yoktur. 16 bia 
dekar arazı tamamen sular için• 
de ka mıstır. Yeşilırmatın Çar· 
sambadaki coğrafi durumu ıa
~ et ı:enış. Car6ambada Kanarya 
spor saha ı, tabakhaneler, Btiık 
paıan tamamen ıu'ar i~e k&1 
mı~tır. 

Beyrut'ta iki kişi yakalandı. Türkiye ve Suriye'de 
de tahkikat yapılıyor 

<Yazısı 6 ncı sa)fada) 
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Türkiye e . b·r İmar ye kredi Kıbrıs'lı talebeler dün' 
• 

HAVA~ 
VA'ZİY T.I~ 

Sürgünden kaçan 
Eroinci yakalandı 

3 - •• 1954 ---

ı [j~jl ili' ı] 1 
Hayırhsı 
A merikada hidrojen bom-

ba ının ) ıı harbi \'l'ya 
medeniyeti ortadan k:ıldını
cağı kanaatinin hakim oldu 
ğıı bildiriliyor • 

Vali'yi ziyaret etti 
a Z n 1 Yor :Memleketimizde misafir olarak bulunan Kıbrı Jı Türk ta-

[}•• llebc er dün şehrimıte ge.miş"er \e Vı ayete giderek Vali Prof. 

E 
c d a d i _ Göka')''ı makamında ziyaret etmiş erdir. 
mızın bir YAZ ~N: ""'"\ Pfra kt' ermBek Bu ziyaret sırasında Kıbrıs Kil tür Derneği baskanı ta'e· 

çok ha)ır ı il 1 ~aa~!~ı~r. n~ be er adına bir konu~:n'.I yaparak, i k gıindenberi gördükleri 

müe • e 
\'e ilköy l\leleoroloJi htas • 

) onunun tahminlerine göre 
bugün şehrimiz \C channda 
ha\ a ab:ılıll') in hafif ~bli 
ve gunim deumınca :ız bu
lutlu eçeerktlr. JUızgarlar 
kuzey doğudan 7.aman 7.a· 
man orta l;;un ette e t'eektir. 

Erolncilikten ı sene hapis. 2 
sene siirgüne mahkum edilen 
O•man Keçeli. hap"s cezasını 
çektikten sonra gönder"ldiğ. 
sürgün ) eri olan Sıırtten kaça. 
rak şehrimize gelmi}tir. o,,man 
Keçeli dün yakalanmış ve Sav-

• ledrniyet ortadan kal· 
karsa harp gene oııır: nasıl 
kl medeni) etten önce de 
harpler olmuştu. Faliat harp 
ortadan kalkarsa medeniyet 
yerinde kalır. nunun için 
temenni edelim ki hidrojen 
bomba ı medeniyeti değil, 
harbi ortadan kaldır•tn: in
s nlık iı;ln ha)ırlı olan bu-

eserleri ara- ff RSUJI Refik Eı~tıığ kadar ıhma! mlizaherete tc ekkür ederek talebe"erin berabcrler111de gelir-
sında, buruk cdılmıs oldu- dikleri üzerinde Kıbrıs hatırası işlenmiş gümüş bir plakayı. Va-

1 

Ha\ a sıcalılığı biraz artacak
tır. 

ı cı ığa tesl ·m rdılmiştir. 

Aşure sohbet balosu 

servet'er ha -------------------------! . ğunu soyle- i)e hedı}e etmis'erdir. 
lınde sos:ıa hizmet'ere, yardım resinı bankaya te\die 'ilzum meğe hacet )Oktur. Kal-ı Prof. Gökay talebeıe:-'e uzun müddet hasbihal ederek: 
iş erıne \e ibadet mtie ese c· gôsterccek'e ı gayrimenku ter. kınma hamlelerı . ıçın- •- Kıbrıs \'e Kıbfülı'ara eskidenberi sev"i i'e bağlıvım. 
rine tahsıs edılmiş olan .va- e işlctme'erin, Anasozle med · de sarsı an memleketımızdc, p f .. 1 ·;ı,n d ·ı d b" k 
kü arD ehemmi) et ı bır yer gö:.lerılecek esas ar dahl'inde, inşa:ı.t \e gayrımenkul kredısl, 1 ro e or ut> m zamanın l ye~ı a anızın mecmua ına ırço ya-
tutmaktadır. Osmanlı İmpara- rasyonel bir şekilde idare, ida- )alnız Türkiye Emlak Kredi zı yazdığımı hatır'ıyonım. torluğunun kuvvetli de,lr'e· mc ve işletılmeleri içın ili- Bankasına inhisar etmektedır. Şu gördüğüm iman'ı ve kültürHi Kıbrıs Türklcrın·n kemi-
rınde, cembet hayatının bas- -z:umlu bilCımum muamele "e Emniyet Sandığı da, ıhtiyacın yeti çok o masa dahi iman'arı biitiin olduğu muhak'caktır. 
hca limme müessese erınden teşebbUslere (tıcari, zirai, sı. cuz'i bir miktarını karşılamak- ~lıllct'er. kii tiirlü ,.e imanlı insan'ara sahip oklukça i tik· 
sayı an Vakıflar zamanla. maa nai) girişmek. tadır. Ha!buk! şehir ve kasa: ba''erı garanti altındadır. 
lesef sarsılmış ve l? rek itibar 50 000 000 !ıra ltıbari ser- ba arımızdakı ıı~ar .hamlelerı Sız'eri biz tıpkı şu söğsüıniizdc taşıdığınız lş:ıret 1 rr gıbi 
tarını. gerekse te ırlerıni kay ma~eli Tiirkı)e Vakıflar Ban. \e arzusu, bugun ko)lcre ka· k b" d h · d' B" 'h h" · ı t• ~· h betmıştir. De,amlı harp'erde kasının merkezi, Ankaı:a ola- dar sıra~et etmıştır. Bu ka- ·aı. ımız e eyecan a. hısse ıyo.ı:ız: ız su çu ır mı cız. n.ı .• 
ü kelerimiz e iınlzden çıktıkça. cak ve gereken yer erde ~ube dar genişlemiş 0 an emlak ns ı O tadoğunun bır sulh kı ıdı o arak tanıyor \c Iıerke:.ın 
Vakıflara ait bır çok kıymeti ve aJans açabı'ecektir. kredı lhti:,acı nasıl karşı!a· böyle tanıdığını bili}oruz..,. demiştir. 
ga71ri menku er de bizden ko- Bankanın başlıca hissedarı, nacaktır? Diğer taraftan İstanbul Ünh·ersitesi Ta'ebe Bir'ı:f. m"m-
panlan toprak arda ka mış, Vakıflar Umum Mudürllif:U 0 - Eğer böyle yeni müesse~e- leketimizi ziyarete ge en Kıbrıslı öğrenciler ı:erefıne bi.ıgun sa· 
bun ara mukabıl en kuçük bir lup (Vakıf Paralar idare ı) ler kurulmayacak olur a. ıh- at 12 de Marmara 'oka inde bir öğ e :ıemeği \erecek•ır. 
tazminat bıle a ınamamıştır. nın e ındeki na kıt er , e ala- tı1aç sehıp en tefecılerin, mü· 
Bu yüzden evkafımız fakirlcş· •rabehacıların elıne dü~ecek, in-

caklar, banka:> a de\Tedıle- ı mıc:, bunların iradına bağlı o- şaat sahıpleri faiz ::>ukleri a -" cektır. Tah\ ıl çıkarılmak su- ı lan hayır müessese'eri, ibadet tında ezı ecektır. Bunun net · retı:ıle bankanın nakıt imkan- . 
:'l"erleri ve hastaneler metrlık eesinde, meml ketimizdekı 

ıarı arttırılacaktır. ha'e düsmilşttir. imar ve kalkınma hamleleri 
Banka, fimme atacaklan-İtahan Harbi, Balkan Harbi nın tahsıli hakkındaki kanun- ;ı.aVl lama teU-ı ıkesiyle karşı. 

ve Mütareke badirelerinden dan fa~dalanabılecektir. la•acaktır. 
sonra Türkıye Vakıf arı, tama- Bankanın mes'ul uzuvları; Türkiye Vakıflar Bankası, öz 
mi) :e perişan o muş, Adeta or- t:mumi Heyet, Murakıplar. kaynakları mahdut olmakla be· 
tadan silinmiş idı. İdare Meclısı \e Umum Mü- raber, tam zamanında kurul-

Cumhurı) et idaresi 30 yıl- durluk'den teşekkul etmekte. muştur. Bort ,·erme. kayn;~-
danberi, Vakıfları ka'kındır- d larını cenişletmek içın Va ·ı • ır. •ar Umum Mudilrluf:U elınde-
mak için, bır taraftan hayır u 

Kansmı öldüren 
Adam 30 yıla 
Mahkum oldu 

Bakırköy' de 
Bir fabrikada 
Yanqın çıkfl 

Dun şehirör uhunet 4-11 
dereceler arasında geçmi -
tir 

K .. cük haberler 

* c rrabpıı~ Hastnhan ı Ver'm 
Pav onunda ted vl ren Nef e Yıl· 
dırım. kendlı ini ~a· te elen hem
şcr 81 suıe man tarafından art> a
rında çıkan mUnaka a sonun a dö· 
vuımu . ganık yııkalanmı ır 

* Bakır O} lataayonunda d aşan 
Abdü!Utlf adındaki phıs ö den ı · 
minde bir ortaokul u• bt'alnc gıı.r

kıntılılt etın~ lr. Kendisine rı:Anl 
olmak ı tey n Ö d n ı dOven Abdül· 
ı~tır yakalnnmı tır. 

* Kaaımp&ş.'\ Ccdidl~e sokak ıı 
numarada oturan Ne et Dayar. &rR• 

larınc:a .;ıkan m ınak ııonund:ı kı 
racuıı Hikmet Altıol: ve kar ıı Nu
rlye'JI tornnvld 1 ile }nraı11ml6tır. 
Hidlaed n sonra kac n sanık aran• 
maktadır. 

-o-
iki yankesicilik hadisesi "e ı"badet mues ese erınln ma. nk 1 d h ki bılcümle kıymetleri bu m • • Ba a ça ışına arın a e em- essese~e de,Tetmelidir \e ban. 

raf arını umumi butçe:ı. e aı· mıyetlı bır mevkıi olan ka da tah\ ıl çıkarma hu u un· 
mış, öte yandan da mctr(ık ha. mem..ırlara. kifı dereced tat- daki selahi} etını i k fırsatta 

B"r müddet enel Sılivride ka 
rısı Te,•hide:ı. i, başına ke~erk 
vurmak suretıyle ôldUren Sa
dullah Göndüriın B rinci ğır 
Ceza Mahkeme:. nde devam e
den muhakemesi sona ermiş· 
tır. Sadu !ah 30 sene hap,e rnah 
ki'ım edilm'şt r. 

B. Milletler teşkilôtının le ge'mı \eya ba a e ere geç minkılr ıı~!ıklar \erebı mek kul :ınmalıdır. 
nuş, yahut ıstı mal imkanı kal- maksadiyle, kanuna hususı Ecdadımızın ha} ır ~ apmak 
mamı" o an Vakıf ga~rımen· b h ·ku k n 1 ııs ve Ba aır"tıgvı müsabaka 

.,, J ır u m ·o u m • arıusi) le a~ ırdık'arı muazuım :ı 

Dün sabah saat 6 30 da Ba
kırköydeki Scyfottin Üstün vc 
ortaklarına ait cam fabr kasın
da yangın çıkmıstır. Yan"ın it 
faiye tarnCındn etrafa sırayet 
etmeden söndurUlmü tür. Yan
gını söndürme) e çalı an fabri
ka ameleler"nden 6 k' in"n el Be:ıoğ u Abanoz !;Okağında do 
\e :;tizleri yanını tır. Yaralılar Ja<:makta olan lbrahim Döverın 
hastahane) e ka dırılmış, tahki- ceb ndcn çek k rne , Je 775 1 
1!_ata başlanmı tır. ~- 1 rası ,e bir uç k b letı :ı.anke-

1 - l\lilletlerarası-an a:ı ış-" e sicılik suret ) le çalınmı tır. 
ku'ler ve menkul ma !ar para- rem Kanununun tatbık edi • senetlerın elde kalan son kı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
)a çevri mış, muhte ıf }er'er- memesı sağlanmıştır. KC'za, rıntıları) le kurulan bu milli 1954 ı;enesi ıçin millet erarası tesanüt f krin n gell mesi bakı- otobiı le Kurlu u a ıden Uı 

mından eğitimın roliı. life Atan ayın da çanta ından 
2 - İktisadi geh me ve 500 lıra çahnm tır. Yankesicı-de da~ınık o an \'akıf nakit er banka) ı ma ı formalıteler- müesseseye basarılar dileriz. b r makale müsabakası açmış. 

top anmış ve hepsinin işleti'· den kurtarmak maksadi) le, Ecdadımız tarafından ıirişiten tır. Yazılacak makale iki mc\ • dunya sulbü. ler aranmakl. clır. mesıne, bunlara kıymet kazan. muesse e, Muhasebeı Umumi- lıa' ır te~ebbi.ıslerıni yurdun l zudan bıri ilzerindc olacaktır. 
dırıtmasına çalışı'mıştır. \' • ye Kanunu, Arttırma 'e Ek- im~rı hizmetine bir an evvel 
kı[ zeytınlıkler, Vakıf incirlık sıltme Kanu~u ı'c l\lu~akabe ko~ mağa çalı•mak. Türkiye 
ıer, Vakıf maden \ c kaynak Kanunu hük~mlerınd~n ıstısn~ Vakıflar Bankıısının borcudur 
su' arı bircr miıstaki' idare ha edı mış n' bır hususı tesebbu rr=; - -
line getirt erek ıktısadi şarta· sun enalı;ı.etını e_de etmiştır; r ::t 
ra u)'durulmuştur. Şiıphc yok kı, boyle hususı ~ ~ g 

hükümler me\ cut o makla, bun.' w fi1 ~ 
B

ütün bu ıs"ahata rağmen .. ar kendılı ınden harekete 
menkul ve gayrimenkul Va geçmez. muesse c iayretlı el· !~ ı~~ 

kıf kı~metler, zamanım zın i- lere tndı o ı nmaz ı e mu- --'~- -·--- -· .~-
cap arına U)oun bir ekı'de \affakı}et ıhtımalı pek ziJa- ıı:ı..:~K-e-ı.n~ı ... a,....;:n-k....;:ııeı;..ş;m·-
ve ıuzumu ad r 'I "mli o a- de au ır. . 
rak ile ı memek <.' ıa. K .. nun n red •nış o'ma - Kara Ali 

Bu eb p e b r m.ıddct en- la her l", b nka henüz fa- p a Ş a 111 n 

330 ) ıl en el bugün, 3 Ni
an lG'?-1 de Yeıirl aı.am 

Kemıınkl') Kara Ali Paşa i· 
danı edilmişti. :Keınankl'
Kara Ali Paşa lspartalıdır. 
Enılerun'ıla tah~il ve terbiye 
görmüş, Diyarbckir n~ Mısır 
l'aliliklerinde hulunnl'l:i kııb 
be ,·ezirligine ) ükc;elmi'l 'e 
nihayet 1623 Ağustosunda 
l\lerre llü Cl in Paş nın ıızli 
uzerinı- sadaret makamına 
gelmi tir. Sultan Birinci ltus 
taranın ~kinci hal'inde ve 
Dördüncü i\luradın cüliı un
da baslıca rollerden birini 

1 
o}namıştır. Ali Pa;ın, Sultan 
Muradı 1alıta çıkannnkl:ı 

berı, bu \akı! k ~met eri bir :ı }ete .,cçm de ıldır. Ha idamı 
ara)a toplayıp, hepsıni b rden }en Ana ozle mc hazır anmak-
iktısadi ve ma i sahada hareke. tadır. Bu 'c ıka 1cra Vekil-
le getırmde ça ı ılıyordu. Bu leri Heyetınce tasdık cd !ip 
devamlı ga}Tet erın mahsu il ticaret sıcı ine ka>ıl 'le ı an 
o'arak hazırlanan tasarı, niha- edıldıği J!iın, banka kurulmuş 
yet ıı ocak 1954 tarihinde ve hayata doğmuş sa)ılacak-
Buyük :MH'et Meclisinde :nü· tır. 
zakere ve kabul edılmıştir. B:ınka t;mum l\lildurü, va. 

İşte, Turki)•e Vakıf'ar Ban· kıflar Umum Mudıirtlnün in· 
kası Türk Anonım Ortaklığı hası üzerine Başbakan tarafın. 
Kanunu adi) e yürfirlu e gı- dan ta~ın olunacaktır. Şim- 1 ren 6219 sayı ı kanun boy e dılik bö:ı'e bır tayın ~apıl· 
vueut bu;,mu tur. mamış olmakla beraber, Ana-

Vakıflar Bankası. hu:ousi hu- sozleı;meyi hazırlamak \e ban-
lmk hUkumlerine gore ça'ışa- ka teşkıltıtının esas1arını te -
cak ve şu iş eri gorecektir· pıt etmek \"aillesi, bü:ıuk ban-

a) Menkul ve gayri menkul kalarımızdan birısinin umum 
mal ve kıymet'er karşılığında müdurü olan değerli bir ban· 
ikraılarda bulunma it, kacımıın te' dı edilmiş bulun

maktadır. Hazır ıkların bir 
b) Sigorta ve sair ortaklık- hayli ılerledığı 'e pek ~akında 

tar kurmak veya turu.muş o· Anasöıleşmenin Bakanlar ku-
lanlara iştirak etmek, ruluna sunu'aca~ı so:ılenmek-

c) Gayrimenkul alıp sat- tedir. 
mak, 

d) Her türlil banka muamele 
ve hizmetleri yapmak, 

e) Vakıflar Umum Müdür il· 
ğü ile Mulhak Vakıfların, ida· 

T ürkiye Vakıflar Bankası
nın baş'ıca faaliyet sahası, 

menkul ve ı?a)Tımen'kul mal 
Ye kt) meller kar~ıhğında borç 

. . 
ÇAMLI BAHÇE iÇiNDE 

) aptığı hizmetten cüret ala 
rak ru \'etle iş görmeğe baş 
ıanıış ,.e kısa zamanda işi a
zıtmıljtır. 

Riisvet almak, rakiplerine 
fen:ı muamele yapmak ,., ni· 
hayet İran Şahının hareket
lerini Padişahtan saklamak 
suçları ile itham edilerek i
dam oıunmu tur. Ali Pa a 
için, ban tarihler r. mul.:tedir 
fakat çok mağrur bir vezir
di.• derler. 

F. F. TÜl.BE!\'TCİ 

r 
Başı ellerinin arasın-

15 Nisan 1954 alt1amına kadar 

oçtıracoğınız enaz 150 liralık bir hesaplc 

30 Nisan 1'154 de 

BA·HÇELİ BİR Ev· 
kozanabilininiı. 

(Evin intikal vergiıi lankaya aittir) 

AYRICA 50 KİŞİYE ALTIN 
• • • 
iKRAMiYELERi 

AKBANK. 

f s•anbul Kız Ll5cs·n· Bitiren 
ler Derneği 9 nisanda Taksım 
Be ed·) e Gaz"nosunda an'ane\ i 
A•ure Sohbet Balosunu \ere
ceklerdir. Baloda görlilnıemiş 
) enılikler tertiplenmıst'r. Diı. 
vetli bayanlar :ırasında uruz 
yerli malı gi)inenler ara ında. 
kıyafet mü abaka,.ı yapılacak 
'c birıncıve 1talva' a bir eyahal 
b leli hedb e edilecektır. 

\~ rıca. baloda 500 Uncü retih 
) ılı !;em bolü İstanbul Valisıne 
toren'e takdim edılecekt r. 

1 Yunan ve Yugos!av aske· 

ri heyetleri şehrimizde ı 
Ankar da. üçlü askeri görıi!i

me ere işt riık eden Tıimgene· 
ral Papjlthana iad ba~kanlı. 
ğındak 10 k şıl'k Yunan aske
rt he)et". dün sabahki eksp es 
le İ tanbula gelmişlerdir. 

Heyetler. Ha) darpaşa garın-
da ordu kurmay başkanı Tüm
"eneral Hüseyin Ataman, mer
kez kom~ıtanı tuf!.~eneral K:ı.

1 zım Dcmırkan ve Istanbul Ordu 
Temsil Bürosu Başkanı Kurma~ 
Binbaşı Kadri Ener tarafından 
ka lanmışlardır. 

Terfi eden M. Eğitim 

memurları 

Terf" mtiddeller'ni doldur-
du klart halde bir yıldır. kad o . 
suzluk } uzünen terfi edeme) en 
M ili E tim lüdürlüğu memur 
'arından Melahat Alanbay, Fa
zıla Gerçek. Zekeriya Tan el. 
Rıfkı Nakipoğlu. Müze)yen E. 
rcnnül. Muzaffer '\'al1<1'1, !lal . 
de Berkman ve Abdillkadir Ye 
8ilada hır üst dereceye teı r ct 
m' lrrdi;. 

Döğüldüklerini iddia 

eden iki kişi tevkif edildi 

Dun sa,·cı·ı~a müracaat eden 
A'k'f \e Hac:an Zeytinburnunda 
jandarmalar tar rından dö \İl. 
dükle ··nı 'ddia etmi~le d r. Jan 
darmal:ır da H ~ ı e 1\ • f ıı 
kend !erine hak r ettıkleı n' 
•ö lemektediı !er. Hadı e diın 
öğleden sonra Sulh ('eza '.\t::ıh 
kemes"ne lnt kal etm·~ \ e Ha
san la Akıf te\k f ed imiş erdir. 

Kahve tevziatı devam 

ediyor 

dur. 
ÇÖKÜNTÜ 

Muhalefeti tutan hir tkl 
gazeetnin haberleri arcıs.n· 
da hergün n. P. nin fil:in 
~t'rde, falıın yerde ~ökii~tii 
halinde olduğunu okuyorum. 

İktidarı tutan bir iki ~:ı-
1etenin hobl'l'leri 1r"~tnrla 
hergUn c. il. P. nin filan 
l eı ıle, falan ) erde ~ölmek
te olduğunu okuyorum. 

Rıı haberlerin boyuna tek 
rarlandı ı günler içinde a-
ağı ) ukarı ortada D. P. n 

c. H. P. kalmaması linm 
gelirdi. Halbuki biliyoruz ki 
iki parti de ayaktadır Şu 
halde ) a bu haberlerde par
ıiciJik miibaliğası ''ardır, 
)llhut da miıtemadi çökün
tii karşı ında C. il. r. liler 
n. p. ~e. D. P. liler C. H. 
P. ye geçerek çöküntü>ii 
önlemektedir. 

l\IİGRO 
Esn.; prrnsipi her eyden 

C\ 'el halkııı gıda maddeleri 
ihtlyaC'ını UC'ıız olarak br
fıılamak olan l\ligro tl[ıkila
tı nihayet kuruldu. 

iliz l\Jigro'nun çalışmala
rında mınııHak oıacağına 
inanı)oruL Temennimiz bir 
an en el te kilatıanıp ucuz· 
lugun da bir an en el gel
me ını sağlamasulır. Zira 
gıda maddeleri ne ni bette 
ucuLl:ır a bu ucuzlama di
ğer maddelt're ıle sirayet 
ede<'ektir. llC'uzluk \'C) a pa
halılık daima 2incirleme o
larak me\'dana ııeıir. 

!llE l\lllTLC! 
Gazeteriler Cemiyetinin 

10 nisanda Oolmabahçe sa
ra)ınıla u:rilerek olan ba
lo ıınıın dnvetlisi İtal}an si
nema 'ıldızlarınrlan bir kıs
mı geldi. Daha gele<'ekler de 
ur di)orlar. 

Parlak ~ ıldızlann ışığı 
altında felekten bir gere 
çalacaklara ne mutlu! 

So~"" ~ c AVCI 
0;'11 KELilllEYI.E 

llidıojen bomha,ının fil. 
mi halkta büyuk panik l·a
ntınıs ... 

ı;ilnıi bÖ) le oluha .•• '!! 
TATLlSERT 

V 18yetlere tahs's ed len kah Sarhoş bekçi yakalandı 
\cler'n ten·atına devam olun-
m ktadır. Ewelki gece Zeytinburnunda, 

Vi ~)etlerin bu işe memur eli sarhoş halde tabanca ını çeke
l klerı mutemetler, peJ derpey rek ateş eden Süleyman adın
ı tanbula gelerek tahs"s olunan daki bekçi yakalanmıştır. Dün 
kah~ el eri almaktadırlar. adi ) eye gönderilen bekçi SU-
Dığer taraftan istanbula tan. e) man tevkif edilmiştir. 

s· o unan 1000 çuval kahven·n 
dağ tımı tamamlanmış bulun- r-TAKVI• M-~ 
maktadır. ı J 

3 NİSA:\' 19:>4 

Edib Can e\'t~r'in en güzel 
şiirleri 

DİRLİK DÜZENLİK 
YEJ>İTEPE Yayınları ar::ı· 
sında cıktı. Resim eyen: 

Sabri Berkel 
riyalı 100 kuru tıır. 

YEDİTEPE YA YIXI.ARl 

P. K., 77 İstanbul 

CUl\IARTESİ 
,\\' 4-GtX 30-KASIM 147 
RL'i\Iİ 1370 - i\l.\RT 21 
HİCRİ 1373 - RECEP 29 

\'a~tl Ezani 
SABAH 05.40 11.05 
ÖGLE 12.17 05.42 
IKİ~Dl 15 53 09.18 
AKŞA~I 18.36 12.00 
YATSI 20.10 01.34 
İMSAK 0400 09.25 

Gaz~temlzc cönderllen J'•~ 
ve rı:slmltl' basılsın, lıuılm&• 
sın f:tde l'clf!mez. 

sında, zevkini karanlık•a tat
mak için inine çeki'en bir hay 
va n sı bi :ı. azdı. 

Yazısına sık sık uzun fasıla· 

APARTMAN KATI 

da oturmakta olan Qu· 
eeg, Keefer'in raporunu eline 
altlı, ikinci sayfasını çe,•irdi 
ve ·Giriniz• dedi. • 

Muhabere subayı girdi ve 
arkasından kapıyı kapattı. Ke 
efer Kaptana •Beni mi çağır· 
dınız efendim?• dedi. 

c~'l" A.lf.tfARDAll 
ar verdi. Bu } üzden kağıda 
bakıp tilrlü hayaller kurarken. 
do'ma kaleminin ucundaki mü 
rekkep kuruyordu. 

12 Nisan 954 Pazartesi akşamına 

kadar SÜMERBANK'ta açtıracağınız 150 liralık 

bir hesapla, 

lstonbul Göztepe ikinci Ortayolda 

Çamlı Bahçe içindeki apartımanın bir katını 

kazanabilirsiniz. 

Her 150 lira için bir iştirak hakkı verilir 

M NK 
enna) c l: 200.000.000 TL. 

37i3 

Queeg, homurdandı, kftğıtla 
rı hışırdattı. Kccfer gu lim iye 
rek uzun ince vücudUnü ran
zaya dayadı ve bek cdl. Kaptan 
raporu masaya bıraktı, elinin 
tersi ile itti ve cTatmin cdıcl 
değil• dedi. 

luhabere subayı ·Ya. dedi 
cNiçin o!duğunu sorabilir mi· 
yim".'• 

Fakat sesinde biraz fazla a· 
rlstokratik bir istihza tonu 
vardı. Queeg ona baktı •Komu 
tanınız'a görüşürken esas va
ziyetinde durun Mr. Kccfer-• 

Keerer yavaşça doğru'du yü 

1 

ziinde iğne eyici bir tebessüm 
vardı •Affedersiniz efendim.• 

• Runu geri alıp raporunuzu 
yeniden yazıp buglin saat 16 
dan eV\'el verin 

• Basüstüne efendim. Acaba 
niçin tatmin edici bulmadığını 
ıı sorabı ir miyim efendim?• 

•Evvelce bi'mediğim hiç bir 
yeni şey söy emiyor ve izah e· 
dılmeslni istediğim hiç bir 5e
)i iz.ah etmiyor• 

•Affedersiniz efendim, bunu 
pek an ıyamadım11 

•Ya• Queeg dığcr raporu 
eline aldı. Bu Keefer'in çizik· 
Urip de :Keith'in imzaladığı ra 
pordu. •Öyleyse l\lr. Keefc:, 
ız.e muavininlz Üste men Ke

ıth'e danışmanızı tu•siye ede
rım. Gariptir ama, o size yazı
lı bir raporun tanzimi hususun 
da pek çok şey öğretebilir. o· 
nun aynı meV'Zuda yazdığı ra
por mukemmeldir.• 

·Teşekkür ederim efendim. 
Kısmımda böy c istidatlı biri· 
sinin bulunduğuna memnun 
o'dum .• 

Queeg, Keefer'in gururunu 
kırdığını sanarak gü Umsedi. 
Başını bir kaç defa salladıktan 
sonra .• Evet Tom. sen bu Ke· 
ith'in raporunu a' \'e tetkik 
et Willie'nin raporunun niçin 
tatmin edici, seninkinin de 
niçin şişirme o duğunu an ama 
ya çalış• 

Keefer kendi kamarasında, 
maymunvari aca~;p bazı hare
ketler yaptı; iki raporu da 
sembo'ik bir şeki'dc arkasına 
surdti sonra yatağına attıyarak, 
başını yastığa gömdü ve boğu· 
lurcasına gütmeye başladı. 

A lbay Gracc, duv:ırlan tahta 
ile kap ı, yeşil ha ılı oda

da, Amiralın mavun masasının 
:ı anında duru> ordu. 
Amıral •Ke ke raporu kabu' 

etmeden eweı bana bir go ter 
seydin• dhe sö) en yordu. Za 
yıf, kır saçlı bir adamdı. l\t'S· 
kin mavi göz eri vardı. 

·Affedersiniz Amiralim ıı 
•Artık o'an oldu. Queeg hu

susundaki intıban nedir? Ası' 
mllhlm olan o • 

Grace bir an için parmakla
rı i'e masa üzerinde hafıf trıım 
pet ça ldı. •Korkarım ki bir 
kocakarı efendim. Samimi ve 
belki de bir ha) 1 sert ama; 
ne kadar hata işlemiş o:urlar
sa o'sunlar asla hatasını itiraf 
etmiyen. kendilerini müdafaa 
~tmek için bin bir dereden su 
getiren insan ardan biri - pek 
de zeki değil. Sınıfının en so
nuncu'anndanmış. Bunu etraf 
tan tahkik ettim.• 

•Yedek halatı mese'esine 
ne dersin. Ne o'muş? Kendi mi 
kopartmış?. 

Grace, şUphe l şUpheli başı
nı sa'ladı. •Acayip bir durum. 

Sorunca pek içerledi - samimi 
de görünu:ı.ordu. Onun sözünü 
kabul etmek zorunda ka dım 
Hakikati öğrenmek ıçin re mi 
tahkikat açmak ııı.ımdı cfeh-
dım bilmem ki... ' 

•Her dedikodu iç n de res
mi tahkıkat açamayız )a! Fa
kat o adamın gidı atını begen 
miyorum Grace. Çok kısa za
manda bir süril şüphe 1 iş )ap. 
tı. Zat iş" erine ba ka hir \azı· 
fe) e tayınını tek ıf 1:de:ı. im mi 
dersin?• 

Graee derha •Ha) ır efen-
dimo dedi •İşin hakkını \C'r· 
m<.'k gerekirse, böyle bir şeyi 
iearı ettirecek bir şey yaptığını 
kat'iyet e bllmi\ oruz. Şimdiye 
kadar olan'ar, ilk komutıınlı~ı 
nın ht'yeeanına atr dl ebilır 

•Ö\''eyse bııra:ıa bak Pasifik 
Başkomutanlığı, iki ma~ in ta· 
rayıcı destroyerin tamir \e ra
dar tesisatı için Amerikaya 
gönderilmesini 1 tiyor Niçin 
Caine'i göndcrmi~e im' 

Evet efendım... t cri b5'· 
gelerde de :ıırmi iki ay kaldı 
zaten 

·Peka'a. Caine'i ta\sı)c ed<'n 

bir mesaj gönder. Bırakalım 
bıı Qııeeg ge eC'ek fiyaskosunu 
b:ışka yerde -.:ersin • 
Amcrıka) a tantirat için gll· 

mek harbin en arzu edi'en en 
kı metli vazifesi idi. De Vriess 
bU un bir yıl savaş vazifesi 
yaptığı halde. dökülmek üıere 
olan Caine'e bu mazharıyeti te 
min edememı}tİ· Queeg, bahri 
yenin en iyi hedcf çeken ge
mi ıne komuta ederek, i k doı·t 
haftasında bunu ba armıştı. 
) l'RDA DOGRU 
YOLf'UU Gl 1'° KEYFİ 
Emir ge'diği vakit Caine'de 

~ı başı, İstiklal bajramı 
herkesin doğum gıinil ve ev
lenme yı dönümii toptan tesit 
edildi. Wi ie Keith'de Caine· 
in standard'arına göre Ameri
k:ıdaki \edasının ı uJ lekcıı"ni 
henüz si mış o'duğu haldc ka. 
n nın kaynadığını hissettı der
hal annesine ve l'ıla1 · e 'azdı. 
BI hassa May"e Cainc S:ın Jo"ran 
siscoya 'ardığı zaman rıhtımdJ 
bulunmasını beklediğıni ku\'
vetle ima etli Annesıne bo' le 
bir imada bulunmadı. Iay'e 
mektubunu, cephane sundurma 

Bir ara kağıdın üzerine bir 
gö'ge dllştıi. Başını kaldırınca 
Stilwe I'ln kapıda durduğunu 
gördu. Er tertemiz bir mavi iç 
e bisesi giyinmişti. .Aya'kkabı-
arı pırıl pırıl boyanmıştı. Em 

rin gelmesinden biraz evvel, 
komutan mahkemesıne de aynı 
kıyafetle çıkmıştı. 

Wi ie, yumuşak bir sesle: 
• Evet Stilwel'? • dedi Willie, 
nöbetçi subay o arak Stilwelle 
\eri'en c za~ı. altı ay iıins•ı 
cezasını j nala kaydetmişti. 
O sabahki mera imi hayretle 
seyretmi ti. Yeni ve temiz is 
elbise'en ile diz.i'miş suçların 
tam kaı ı na, kcndl'erini it
ham eden subaylar dizi mistJ. 
Quee de sakin ve tatlı bir e· 
da ic ·Elma iye göbek'i» la
kap ı denizciden, kırmızı suçlu 
clos) a arını birer birer alıyor
du Bu garip bir ada1et tevzii 
ıdi Wı lie'nin bi diği kadar 
biıtün suçlular Queeg'in emri 
) e rapor edi mişti. Fakat me
sela Sli wcl 'i ilham eden su
bay o arak. Asteğmen Harding 
goru uyordu, lfalbuki, o eri O· 

kurken görmemişti. 
CDe\·amı v:ır) 
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Endonezya heyeti 
Başkanmın 
Demeci 

Anııtdolu AJı MI 
Cakarta. 2 - Iusluman mcm 

Jeketler ne 'e bu arada Tutkı
Hye b r dostluk zıvaret nde 
bulunan EndoncZ)a he)cl nın 
başkanı bura)a a\delini mülc
akıp be) anatla bulunarak bu 
mcmle~et erle Endonez)a a ra
~ındakı s) a 1 'e ktısadl mU
na.ebellerın tak\l!i e edıleb•lcce 
t!ı kanaatınde olduğo.1nu so\ le
mış ve şunları ıl:he ctmı lir: 

· - Yakın Doğuda z yarct et 
t fım dokuz Mu !uman mcrnle. 
ket'n b r ikıs nde Endone~a)a 
kar 1 bir çekingen ık miışahede 
eH m Fakat memleket min ha
kıki durumu açıklamak suret y 
Je bu Çek·ngenlığı ·zale~e mu
' aflak oldum. Kanaat mce boy
!e bır du)gu)u uyandıran ar )a 
hancı ajanlarıdır. Gelecekte En 
doneZ)anın Mıi !uman mcmlc
kderle işbırlığ n n a keıı aha 
)a kadar ulaşab lecegın tabının 
tdı)orum. 

Doğu'dan Batı'ya 

geçenler 
~eri n 2 ( \A ) - Federa' Al 

n:ıan Cumhur) el ı !tat stık Of • 
s~nın ne rettiğı ı c mi bultende 
z kı-ed len rakamlara "Öre ı 0 • 
cak 1949 dan 31 aralık 19j3 la 
rıhıne kadar Doğu .\ lmama
dan Batı Alman)a)a ıt ca e
denlerın sayı ı bıı: mı ) on 386 
b n 900 k ı\e bal ğ olmu tur. 

Kanser artıyor 
Londıa . 2 (A p) _ in ilte

rcmın nufuz ı tatı .. t kkrı~Ie mcş 
guı resmı da ı e bu ün :i a\ ınla
d ı~ı b 'r ıaporda cığer ,·e te
reffus c hazı kan er n n erkek. 
er ara ında ebebı;, et 'erdı ı 

olum 'ak'a annda 194i dcnbeı 
yuzcte Si nı petınde bır artış 
~er aldığını kaydetm stır. 

GI. Vandenberg öldü 
" a hınnton. 2 ( \ P) _ Bir

le k .\ mcr ka Ha\a Ku\\eller·. 
nın eskı Gcııclkuı ma;, Ba kanı 
General llo~ d S \'andenber~ 
buı:un o mu tu . 55 ) a ında) dı 

* Türki}e - Paki tan and
l a ma ı Kara i'de imza
lanmı tır. * . ·ebru at om lliih için 
4 maddelik teklifte bu
lunmu tu r. * Eden Alman a halı.kında 
bir demr.r t P. hulunmu tur. 

Mersin liman 
İnsası ihale . 
Edildi 

-

Anadola J:u m 

'Ankara, 2 - Mer n lımanı 
·n as nın halr mera ımı bugün 
saat 16.30 da Ba~ ındır ık B an 
lığında \apılm tır. 

Bu mera ımde Bu~uk '.\hllet 
:Mecl Ba kanı Refık Koraltan. 
Ba) ındırlık Bakanı Kemal 7.ey 
tınoğlu bakan ık ıle ı "elenle
r · \C ın aatı ~ apacak olan ll ol
landa şirket n n muıııe ılleriv
le basın mensupları hazır b~ı 
lunmu 'aı dır. 

• • 
ıeuı .,, 

Alnıanya 
denıeei 

Au11dıtrd r rus 

Be fa t (Kuzey İr anda) 2 - İngilız. D ş l:i eri Bakanı Eden 
Batı ı dev ellerin Batı Alman) anın mu.terek mudafaa) a ıştıra· 
kini tcmın edecek p an arı bir an en el "erçek eştırme~i Jaz.ım 
ge dıgını O) emış \ e demi tır ki: 

,_ En ı) i yo uupa ordu udur Dığer ) e.,,ane ihtimal, 
A man)a)ı yaoa~a nız. bııakmakt r. Bu takdırde ic: A man)anın 
tarabız 'e ılah-ız. ka ıırağını iımit etmeğc ka'ır llu ı~e. hiç 
bir suretle pratık bır ha çare 1 dc~ıldır. \ ınam:ır..ın Si ah iZ 

ka acagını \ e~ a tutu'aca~ını kınl lC'min erlebı!ır. Batı'ı de' lcllt'r 
muhakkak ki lxi\ e bır ı-ı uzeı erıne a mayaraklardır 'e man· 
\a kcndı'ı~indeı; ,,ılah a•ııH·ak olursa tararız ka'm<ı>ını kim 
temin edec~cktir RO\ )P, bır lla ' ç·are.>I doğı Ul'a relakC' 1'1 ,·o· aça
caktır. Zira ınan,·3 bu t:ıkdırdc ~a Doğu)u Balt\3 kar-ı koz 
o arak o) na) acak 'e) a kı a bir ıaınan<la Ru 1 ıııparaıor u~una 
ı hak edı ccektir \ nııın,an n kendı cız mltdafaa:.ını ~~!! anıa~ı 
ve Batı ~u~enlığıne işurak edebı me ıni a0la,ııcak en I\ ve 
emin \O', Auuoa ordu-ıı p anıdır. Bu or<lu dahılındC' .. \ 'm:m 
bır ık eri mu takıl bir -a\ a gıicil o Dil\ acaktır. Kend• ık erin
den \e kendı hesan aıına haıckete geçemhecek erdı... \iman 
kontro ü altında değı , mıl el erara ı bır kurma~ h<'~ etınin kon· 

tro uncle o al'ak ardır • 
--------------------------

Bağdad' a hava 
Yolu ile yardım 

na.d olu \ jan ı 

Fransa aleyhinde 
Nümayişler 

Ba"dat, 2 - Dıın ~rre )ağan 
:\l cı sin' ıl e 'a.,,ıııurlar Bağda<l ' ın e a,en su 

1\leı ·n 2 ( \ > M<"r ·n 1i a tında bu ıınaıı e,.kı nıaha le' r -

Poııclıl'lıcrrv (1-'ran ız Hi ndı • 
taııı) 2 ı~ran ız • llınt pu ısi 
ılu n Ponclı'-l'hern 'akın arınd:ı. 
kı bır ki)\ de ırındıstanda kaın 
l'rans z t; arıufuııdakı toprak·:ı. 
ıııı Hındbtan a k :ı,na ması 'c· 
hınde go terılcr 'apan 600 kı i
lk bır ka abalığa ate açım~"r. 

4 ki i 'aralannıı tır. Po ı . bu 
ııilma' ı~ n komunı t er tara~ n
dan tahrik erlıldı0 ini O) lcnıı • 
tir 

man ·n aatının ihale cdılmc rını tam manası~ r hır ci ' ha i
muna ebclı) le bu"un ticaret ne getirnıi tir Bunun'a beıaber 
bor a,ı alonunda )apılan top- muteha ıs ar bü)Lik bir ıeh'ıke· 
lantı) a ~ler n n tanııımı bü- nın bahi me\Z.uıı olmadığını 
tun ımaları . tuecar ar ıs adam e~ liıbın ba-lıca ebebi olan c;e 
!arı partı mume ller katılmış l<'rın a ça makta o du"•ınu <İ} • 
t r. eıııektedır er. 
Ku1ev Ra fı H' Il a lı \na ıl oluıla Dığer taraftan in,.ı iz ha\a 

transformatör ı las\ onl a ıı ku\' el en Ortado~uda bu una:ı 
.\nkara 2 \ ,\ i !etme Li <'rınden Ba ~dad a bır ha\a 

ler Bak nı Sılkı '\ ırc ı bakan koprusu te-ı elmi. bulunmak
lık mu te r ' ıle ı ,.,elenleı ~ tadı ar. Dun o.,.leden onra faa
le Etıbank dare mecl 'e u. lı) ele ~eçen uçaklar ba dacl'a 
mum mudurunun huzurlaıılla bneıl'e çadır \e bırı;•>k \1\e 
bu..,,un c: at 15 le Etıbank'ta. i cek madcle:.i taşıınıs, rdır. nıı -
ha e · \ pılan Kuze\ Batı \C dııl ha\ a ıııC'ydanına \'ıkın" \ c 
Batı \ nadolunun ınulılC'l f 'er lla tiııgs uç·ak arı durıııaclan gel 
!erınde kurul:ıcak 15 ıran for- rnekte 'e ) iı k erini bo-~ tnıaltta· 
mator ta \onurun muka\ ele ı d ı aı. Ru ııçıık ar Siı\ C') ~·ten, 
protokolu Et bank '" '.\leı lin <'t Lefko eden V<' lr?.k'takı di er 
Gerın. }'ı an il r ına nın nıti ll CI den hart'kct e nıekledır er 
me lleri a a ında ımıa edı'
mı t r. 

-----o--

NATO pulları 

be-

Dünyada evsız 
Rern 2 ( \ ) - l\lıllet er

ara ı Çalı ma buro u mudı ı 
Da\ld Mor e hazır nda Ccne\ 
rede toplanacak o an mı et er
ara ı ça ı ma konferan ı ıçın h 
zır adı.,..ı rapoı unda dum ada 180 
mı \ondan faı a )<'r ız \C' a kö 
tü me ken erde vaşı) an ınııan 

bu uııdu~unu bı dırmı~tır. 

liınd tanın do u ahı in le 
Fran ıı. ara aıt 4 mu tem eke • 
ebır \ardır. Bun arın en bll\U· 

ğU Pondıcherı' dır. Hiııdıstan 

bun a ın kendı ın<' de\fini i te· 
mekledır. Dünkiı hadi. c uzcrıne 
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iSTiFADE EDiNiZ , 
.\DRE Galata, Terane Plahnıudi~ e raddesi) ?\o. li4 - l i 6 • 
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PlTStJJ~A (/ 

Suçlu ayağa kalk 
Ranıi 'deki g~·ınl'n ., leri 

rtaılelinde kim kabahatli 
Jdm kabahabi1.'.' 

fü leri ,\apan miiteahhidin 
tnjik net keli ) atı~ını oJ.ur
"anız '.' al nıı hal 't.rmt.J.. (ip. 

gil bir dl" ikrami}e \ ernırk 
htr r ini ı. 

İ Un i leı inf' o~r,an11 
' egane haklı olan onlardır. 

'ilıhet ise, t\ lt'ıi ihale el
mi , 'aıife,ini '.' ;ıpmı~tır. 

Galiba bntıın kabahat ~oc;
menlerde. 
Romatlıma) a ) akalanııı Mı 

n.uik umanlarrla orlalıgı 

birbir ine k;ıtnıanın nı;ın;ı" 

\ar mı~dı'.' 
En<'l (;\.!RESİ:'\ 

lsviçre'de bir profesör 

mahkum oldu 
Lau,annc. 2 (.\ P) - 1 v çrc 

Fed<>ral Mahkeme bugun ko 
munı t Dun) a Baı ı Kon-e~ -
ne Kızılhaç !l t :ııet erara ı Ko 
m t"sı hakkında ha) i) et kırıcı 
nıahı) ette malumat 'ermekten 
anık Pı of. \ ndrr. Bonnard'ı 

i) a 1 ra u luk uçuııdan malı 
kum ctını tir 

l.au anne Un \ cı :> te · Yunan 1 
Edeb \alı hcca ı bulunan Prof. 
Bonnard 15 "Un hap e mahkum 1 
edılmı \C 3 ~ıl neı.aıct altında 
bu undurıılma ı kararla tırılnıış 
tır. 
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. G~orgeı; DulıameJ, Tm1.:i e· 
' 1 .tı}ateti n111na ebetı le ör. 
cfuğu anat r~eı lrri kar ı~ın. 
da ha ı antılı: rluvchııunu . Ö\ -
lu) oı· \f' diyoı· ki: • 

•.Bu. Tilrk mllletınc baktık 
Ça bcnım so~ le duşunmemc 
miın cılmu~or: 1 le kalabalık 
.kunetl. ıhhall. b m ilet: 
tarıhın ın bUtun me bur mi : 
lctlelri "ıb' felakete uğıamı~ 
fakat azımle t kbale te\Cc: 
clıh etm ş b r millet. Bir J:ı.. 
hinın e\ k \ c idare 1 altın. 
da, bu millet, c. ıı denılebı
lecek bır. iht'IAI ~ apmı tır. 
E:ıs·z b r htılal çUnklı ha ın 
olman11stır. ~alnız siya 1 ol
mak a kaJmamı a}nı ıaman 
da içtimaı \ e ahlaki olmu • 
tur. Bu son 'kelıme bö~lc 
bir ihtılaıtn örflerle ' e Adet 
lerle i gıli o1du~unu .,o ter. 
me)e kafıdir. 

:Su kuv\ etli. büyük mıllet 
bu ıhtilfılı na ıl başaıdı? Vak 
me b izlere. lıp abasında, ee 
bir Gahasında, riyaziye, s·m 
ya .iir sahasında nice nıce 
:ıey er öğretmi olan bu miJ
let. kendini mak·neye, tekni 
b. mütemadi iJml kc illere 
vermı~ olan bir dunyada 
anlı tecrubelenne l\aııtl de 
am edeeekl r? 

ı:ında gorme) ı beklı) onız. rekel cdeceg m z zannediyor 
Turk m' et' artık b z m i- ve eçim le ı;eçııni b rbıri-
çın, batılı mılletlerın rn dn ne karıştırmamayı daha mu 
gulu sudur • \af ık bu u~ o ruz .• 

YENi lSTANBUL 

;sE( Hl ' 'J; <. ı:Çl'\I 
Habib • ı:ctıb 'l'orPlrnn ı:e· 

~ im guçlugundcn bahi le ıti . 
~ o r ki: 

• Y ı mı altı enci k bır ik 
tıdar ıaman nda C H P n n 
bu hu u:.la bır ba aı ı goste
remedığı arıh bır hakıkattır. 
Şımdı. bırdcnb re ıktı adi 'a 
z ~etımıı.ı ta hıh edcce{!ıne 
\e ha) at 20 lukla ını ka dıra 
cağına da r ozler herhalde 
am mt ol a b le tatbik •m
kanı wr bulunan e) lcrdır. 

D.P. de do t enelık ikti
dar zamanında uzun cnclr. 
den beri Cız edığınıız gıda ı • 
ler nın tanz·mindc daha raııl 
b r rol O)na~ab lırdl. ll a)atı 
ucuzlatmak söıiınü bo~ , c 
mana ız hır nakarat halındeıı 
çıkararak huğda~ bolluğu 
dc\;ındc ckmeğı ucuzlatmak 
?1bı bır ba lan"ıç "Ö teı-mek 
ımkfını <> ab 1 rd . Biz şimd 
=' 3Pılanları fazla tenk't etnıı 
)erek ~e yaplıklaıımızın iza
mı tarafına '"ıtm yerck iklı-

adi sahada no mat bır , ol. 
dan )Üru;cceğım zi 5 çim 
P opaganda ı olarak so\ 'er. 

DÜNYA 

AD.\'\ UK R.\KİPLIK 
}l,\))ISF:LERI 

l"<ılih Rıfkı .\la) , ) oklama 
gunu ı: r~·tiklrn onı a sura. 
dan buradan J..ôtii h:ıhrrler 
grlıligini , ada~ lığın ( l',.ki t.ı l 
i~·inrl r drğil , fiil ar ... ız >.t'(' lll('ıt

IC'r karsı• ıncla t emin edill't·ck 
biı I'\' ulrlu '!;u fikrinin ııek az 
kinısl'nin aklın a uğ ı adıgını 
ı;o\lu~ oı H' ılhol' l..i: 

~a ıl çıkılarak bu i in • - ı 
çmden? Daha önce bu :yUz
den mahalli çatı maların ö
niıne na ıl -::eçı!ecck'! Yıizde 
kaç part l' ob:unltık inıtihıı 
nı ,·erebi l'<'<'k".' l>crnokra '. 
do~ru mana 1 ile biirm et • 
cınCle saı!lam b r di ıplın par 
tiler di,iplini rcj mid r. Ko 
ıu mıına:.ı ile anar ı ı cıım 
d r. Jl cr partili partı dh • • 
mı ah i hisler n \ e hır a. 

rın ü tiınde utarsa bırincı 
olur. Sahı Iar ~ alnız ken

di CÇ m \'e nuruz C\da 1 

na du eı lcr c "k nci i olu 
Türkiye demokrasisi kine 

)oldadır. Çare·m· ~abuk bul 
nuı\a bakmalı;ıt.• 

._.._~ ..................... . 

tm a et er verılir. . 
E l.1 l 1\ P 11 il D fJ 

\<lıf.' : Gala ta Kult•dibi Uıırnk llendl'J.. Cad. ::'\o. 28. 
1't>I: 4:i8iS, 

Fi)at ar ehvendir. 

ı · - Üniimüzcleki ııeçimlerde re~ inizi kullanacalı.; mı· 
sınız'? 

3 

Jlan::i liste) e rey \'ereceksiniz? 

l\tecliste miistakil rnilleh·ekillerinin bulunma· 
ııını ister misiniz? 

SAYIN BAYANLAR ---~ .. 4 
Sizce, bizde ideal Başvekil kinı olmalıdır? 

Cumhurreisl halktan rey topla~ arak se~il e 
kime rey \ erirııiniz? 

n un) aca tanın mı, \ 'man ~l odıı >lccmua~ı 5 
COSTANGE MODEHEFTE'in 1954 BAHAR 

a)ı ı satı~a aııedı miştir. Bu ün il \C çok zcn.ın .M da 
l'ıleemua mı her )<'rden bu abı ırı;ın!z. 6 - Bugiinkü iktidarın muhaldete kar ı olan ha· 

reket tarzını tas\ ip edi) or musunuz? t;mumi Mumc ı i: Amerıkan Kitabi"\İ 
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' -U~#Af~ 

f/68; .Birinci 8.asathane Mü.kafatı kaza-, 
tpafa~ dünya_nın en hassas ve en· dakik 
js_!'atıf .. o/duğunu; bilfiil ispat. etmiştir. ... DAHA GENÇ 

DAHA CAZİP 
DAHA GÜZEL 

Uçaksavar yedek subay-ı 
ları kur'a çektiler 

Uçaksa"ar okulundaki 175 ye. 
dek subay o rencı~· dun sabah 
saat 11 de ~ap1'an bir torenle 
kur'a anru çekmı erdır. Bu mU 
nascbct e hC'ycc n ı bır koncş
ma yapan okul komutanı T11ğ· 
genera Xusret Aytek, \'alanını 

ev<'n b r ır. n irın mcmleke-ı 
tın her şehrinin İıynl derecede ~ 
guze \e ônem 1 oldu{iunu belirt I ,.. 
mış w• kendi o 'unun asker1ik V, .""..1 
'3zifc ını :Erıurumda yapmakt:ı ''$11J 
olduğunu OZ erine 1 a\e etm'ş· 'f/ ' 
tır. 

Ouhamel'in konferansı 
Schrımrzde bulunan Fransız 

Akademi ı ıa ı Dr. Georges Du 
hamC'l d n Tı~ Fakult<' nde bir 
konfer n \ermı \e Tıp Fakül
te Dl'k nı taraf ndan rC'finı.• 
tert p l' en ıı~ afet e h ı.ır bıı
lJnmu tur. 

D er t raftan Geor es Duha. 
mc 6 :'l:ı~an ııunU saat 18 de 
kendı e er erinden mUrekkep 
olan kıtapları Ha et kutüphane· 

in'n B . o lu l\ludürlü ünde is
tı~ en !er ıçın inu.a edecektir. 

Yunanistan koordinasyon 
Bakanı istifa etti 

Oien Bien Fu'da durum 
vahim 

Hanoi 2 ( \.A) - Dünden
berı ccreynn eden siddN'i savaş 
'ar sonunda Vıetmın kuvvetleri 
Dıen Bıen Fu mlıstahkem mev
kiı merkezıne bır kı1ometre me· J 
safc>e kadar yaklaı;mıs'ardır. 

r 

-· 1 
Mideyi boımıı. 
kalbi \ e böb. ~ 

reldcri yoraıı:r.. 
-... E .,_ 

7 Bugünkii muhalefetin iktidara karşı olan hare
ket tarzını ta 'ip edi) or musunuz?~ 

(Bai' S üncüde> 

E\·et ........ . Hayır .•••••••• 

r"" 

8 - Siı.cc J!(')('tck lceli te kaç D.P. 11, kaç C.H.P. U. • ..... 
kaç Kö) lii Partili, kaç 1"\istakil bulunacaktır? 

541 den 
D.P. 

K.P. 
c.n.P. 
C.:\1.P • 

Vilayetinizin adı: 

1 im, oyadı: 

Adres: 

!\lcsle.k: 

Erkek, kaclın: 

•..... 
!\lii takil 

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

Cnap urflarının QstOneı (Vatan ruetuı Secim &nketı • tstanlı:ıl) 1aııJınası rka olunur. 

<lsim \'C adresler tamamen mahfuz kalacaktır.) (30) 

, 
lzmir'de sahte grıpın 
imalathanesi basıldı 

YAPAR 

PURO 
Tuvalet Sabunu 100 de 100 saftlr 

l ay her ı:tın %0 T. ıh - U ı:11n 12.SO 1. L. - 3 ı:tto il '1 ' l.. 1011 ır.e• 
llm,drn farla behrr k~llnı" itin her elin U kurut alınır.> 

- SUADİYEDE TELEJ.'0:\LU 

OOKTOllLAR 
DOKTOR ÇlPRU1 - Cılt. Saç, 
Zührevt Miltebassısı Beyotlu, 
Posta Sot:at: Telefon: 43353. 

Dr. ABİMELEK - Cilt ve Zilb· 
revt hastalıklar Mütehassısı 
Beyonıu, İsUklAl Cad. 407. Tel: 
41406. 

EML K 
AHNAVUTKÖY'de yeni ııpartı· 
man, tam konfor yazlık. kıstık. 
möbleli, möblesiz. Tel: 36--167. 

müstak l b r ev möbleli \"C~ a 
möble iz kıralıktır. 

!\lüracaat: 52603. 

~ 
01 Ol\JOBII. P.\ZAUI - Otomo:ı
bil a'ınır satılır. 'l"el: 42735. Tak 
stın Yenişehir Sertu Ömer 31 

SATIUK OTO:\IOBİL - Husu. 
side kullanı'mış HİLLMAN 951 
modeli otomobil satılıktır. T c. 
lefon: 36/595. 

İ!\TİBAll ÇA:\lı\ŞIR FABRİ· 
K.\SI - Çamasırlannızı yıkar 
ütü!er. Adresinize getirir. 

Ferlkö;' 81268. 
:\IOBiLYALI KiRALIK YILLA 
- Fenenolu Kalamış arası 5 TERCtrnm - ingılizccden, Al
oda banyo mutfak iki balkon mancadan • Türkçe~e. !\lüraea
müstakil yeni ' lla kiralıktır I at: E 'cktrocin Harbiye Tel: 

Telefon: 60697 87735. 

. 
lsfanbul Sıtma Savaş Bölgesi 

Başkanhğından : 
1 - 1954 )Ilı için Sıtma Savası ihtiyacına tahsis kılınan ve 

Amerikarlan İstanbul Gümrüğüne ge lmiş bu'unan parla),cı \'8-

sıfta olmayan takrlbC'n rlara'ı (998,290) kilo ağırlığında muhte
lif cins maddC' er ı'e par'ayıcı \'asıfta olan takrıben d~r11lı 
(474022) kilo ki, cem'an ve takribi (1.472.312) ki'o tutarındaki 
madde'C'rin İstanbul GiimrütU ve dairenin Maltepcdekl amba
rından a'ınarak şartnamesinde yazı'ı maha'lere ve. 

Keza parla~ ıcı va ırta olmıyan takriben daralı • 222.3')3) 
ki'o ağır'ığında muhte'if cins madde'er ile. parla~ı::ı nsıftalti 
takriben daralı (13';' 163) ki' o ağırlığında Xj e'ene maddesi ki. 
cem'an (359,472) ki o tulanndaki madde:erin İstanbul Glimrüğü 
ambarından ve Çubuklu Gaz deoosundan alınarak dairenin Kar
tal Maltene inde kain Veklı'et nmbarına sevk'eri vap 'm:ık {ızf're 
mezkur emtianın nak'iyesi kapalı zarf usulü i'e eksillme)·e ko
nu mu.,tur 

2 - istanbu' Gümrüıtünden \'e Mıııteoe ambarından Bö1ge· 
!ere vfıki sevki\·at için nak!ive bedeli (172260) lira (50) kurıı~ ... 
ve htanbul Gümrük amb~rından :ır:ııtenedeki Yeka'ct ambarına 
vaki sevkiyat için nakliye hedeli (11179) 'ire Ci!l ) kuru~ ki, 
cem'an her iki narti için (183440) 'ira (08) kurus tahmin edil
miş olup muvakkat teminatı (10422) lira (4) kurııstur. 

3 - Şartname çalışma saat'eri içinde Ba kan'ık ka'eminde 
(9) lıra (15) kuruı; bede' mukabilinde alınabi ir. 

4 - Eksiltme 14 Xisan 1934 Çarşamba günü saat (15) dC' 

yapı'acaktır. 
5 - istek'i erin be'irli gün \C saatten blr saat e\'vellne ka

dar 2490 an ı kanunun tarifatı daire inde hazır ıyaeak'arı ka· 
oa'ı urflaı ını KadıkÖ\' H~ydarpa a Rıhtım caddesi 134 ~o da 
t tanbul Sıtma Sa\'aş Bö l:t'Si Baskanlı~ı binasındaki Sıtma Ku· 
nımları Satına'ma Komi yonuna tevdii !Azımdır. 

6 - 1 bu nııkliye ic;ini üzerine a'acak olan'ann bu işlt'rl 
,•apabi erek tC'si•'eri ile te kilata sahip bulunına'an arttır. Bu 
şeraiti haiz olmıyaııların tek ineri i'e posta gecikıne'C'ri kabul 

eril nıiyecektlr. (3622) 

İzmir. 2 (Hususi) - Bugün 
şehrimiıde sahte Giripln yapan 
bir ima'lithane basılmıştır. Gi
rlpin müessese~nln istanbııldan 
ce'en avukatının plyas:ıya sah
te Gıripin sürlildMii hakkıncla· 
ki şikAyeti üzerıne zabıtaca ya- f'•••••••••••••••••••-ıl\ 
pııan tahkikatta seyyar ticaret
le uğraşan Yılmaz Gürelli'nin bu 
i~i yaptığı anlaşılmış \'C Ani o· 

Amerikan Export Lines ine. NEW - YORK 

arak basılınca 30 bin tane sah-
4 

?'l!ianda limanı- E X ( H A N G E \'llPtıru 
te Giripin ambalajı ve bir mllt- mızda btl.:lrnu 6 ~is:ında 
tar Aspirin e'e geçirilmlştır. t-:EW YORK - BAL TİMORE - PHİLADELFİ\' A 
Bundan ba§ka Glripin imaline SOSTON - NORFOLK ve NEWPORT NE\\'S Limanlan 
mahsus beş tane klişe bu!unmus için eşyayı ticariye alarak hareket edecektir. 

tu~anık sucunu itiraf ~dC'rel: Fazla tafsUAt için Galata Ta hlr han 3 Un eti k:ıtta Hayri. 
Bir cahi':iktir > aptlm demiş· I Arabo~lu \'e Süre'k~sına mü rarııat Telf'fnn 44993 - 2 - 1 

•••••••iWil-.s~a.~;.....:;ı~&~..,....-_. • tır. --••••••••••••••••illi 
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Mosko va'ya giderken 
r ı 

Erzincan çocukluk hatıralarımı sinesin de saklayan sok sevdiğim şehirlerden 
biri idi. Sultan Abdülhamid'in yaverle rinden olan babaır- bir jurnal üzerine 
oroya sürülmüıtü. Ben de babamla beraber gitmiş, ilk tahsilimi Erzincan 

askeri rüştiyesinde yapmıştım. 
L ____ _ 
Erzincan 
Yolunda 

8 Aralıkta Erzincana hare. 
ket ettiğimiz zaman. E ~i

lik kafile~! henüz Sıvasa "e'· 
mem[ştl. Seyahatimiz açık bir 
handa ve arızasız olarak de
\'am ediyôrdu. Zara'dan kalk
tıktan ~onra Refahiyeyi sağı· 
mızda bıra·kmıştık. Doğruca 
Erzincanın batı kuzeyinde bu
lunan Ça!.dak Boğazına gidi
yorduk. Oğ eden sonra saat 
dört sıı'arında boğazın en ) uk 
sek boyun noktasına, iki bin 
metreye yaklaştığımıı zaman 
yolun karla kapanmış olduğu
nu görmliştük Kamyonetimi
zin burasını söküp çıkmas1 
jmkiınsızdı. Kar bazı yerlerde 
bir metreyi geçiyordu. B iz. 
çare arar, yolu tetkik C'derken 
yüz; elli,' iki ~üz kişinin iUlc 
eğlene boğazdan çıktıgını gör
dük. Kendileriyle konuştuk, 
Bunlar Şark cephC'slnden ter· 
his ed ilmiş askerlerdi; k!>y:c
rıne dönü)'Orlardı. Çok yardım 
ettıler, fakat bir netice a.ama. 
dık. Kamyoneti boğazdan ası· 
rabilmek için insan kuwetin
den ziyade teknik vesaite ih· 
tiyaç ''ardı. Kamyoneti orada 
bırakmak mecburiyetinde kal· 
dık. Tam boyun noktasında bu 
lunan jandarma karako'una 
gittik. Geceyi karakolda ge
çirdik. 

Ertesi sabah, jandarma ça
vuşunun himmetiy:e ynkın köy 
lerin birinden iki merkep te· 
darik ettik. Eşyalarımızı bun
lara yükledik, Biz de üç arka
daş yaya o.arak Erzincan yo:u 
nu tuttuk. İki saat kadar yü· 
rüdükten sonra bir karnenin 
atı arabalarla bize doğru gel
diğini gördük, AtaşemilitC'r 
Saffet Bey; 

- Bunlar her ha:de bizi kar. 
sı amak için ge'i~orlar. 

Dedi. Tahmini doğru çıkmış· 
tı. Bırııı sonra araba'ara bin
dik. Erzincana geldiğimiz za
man akşam o mu~tu. 

Erıincanda 

E rzincan çocukluk hatıraları
mı sine:ıinde saklıyan çok 

sc,·diğim şehirlerden biridir. 

. ' _ _____ J 

Erzincan'da eski Kervansaray 
Rahmetli babaC'ığım İsmail Fa rl hayatla bizi daha yakından 
zıl Paşa. Sultan İkinci AbdUI- ıtgilendirdi. 
hamidin yaverlerindendi. Fa- Dokuı: on yaşına geldiğim za 
kat saraya eirdiği günden iti· man mahalle çocukl:mnı etra-
baren hal ve harekatı ile mu- iıma top:ar. oyuncak tahta tü· 
hitinin ve bi:hassa Padisahın feklerle garnızonda gördiJğünı 
her nedense hosuna gitmemiş. ta:im,eri au:ayabildığim ka-
ti. Sarayın has bendelerinden dar onlara da yaptırırdım. Ba· 
bir zatın verdi~ı jurnal üzeri· zan ikı kısma a~rılır, muhare· 
ne eweıa Erzuruma \'e sonra be oyunu oynardık. Işte o za-
da Erzincana sürülmüştü. O man kendımiıden geter, i,i faz 
zaman rütbesi kaymakamdı. la ciddiye alır. nihayet sonun-
Babacığım bizi de beraberinde da da ka\'ga ederdik, fakat dar 
gotürmı.iştü. İ k tahsilimi Er- gınlığımız fazla slirmez. ertesi 
zincan hkeri rüştiyesinde yap gilnU mektep donüşU tekrar ta 
mış, 1894 de İstanbulda Moda. lim'ere 'e muharebe o)unıa· 
da Sen JozcI Fransıı lisesine rına başlardık. 
gitmiştim. Fakat yaz tatillerin· Erıincanda kaldı~ım bir kaç 
de yine babamın yanına gelir- gün içinde çocukluğuma ınt ha 
dim. Erılncan o vakitler ordu tıraları yerinde gormek i:.tc-
merkC'zi idi. Bir çok kıtalar bu miştim. Fakat ne o uımanı:ı 
sehirde top anmıştı. İlk askeri evlerini ve ne de halkını yerin-
ruh ve terbiye) i ba~tan basa de bulamadım. istila:ar güze· 
asker olan ailemden almış o'- lım Erzlncanı harabeye çc\ ır-
ınama rağmen buradaki askeri nuştı. 
garnızonun üzerimde yaptığı Enıncana mu...asalatınmdan 
tcsirlerın iı::eri ha.il ) a}amak· itibaren, Karsta bulunan Rah-
tadır. metli arkadaşım Kazım Kara

Çotuklu1" hatıraları 
İli' ba ba~a. 

A skeri rü5tiyede okurken 
göz'erimı, mektebin önün

de talim ~ apan nişancı taburu. 
nun ars'an gibi asker erinin 
mehabetli hareketlerinden ba5 
ka tarafa c;evirmeıdim. Karde· 
şim ile beni çok seven nişancı 
taburunun kumandanı sık sık 
kışlasına götürür, orada aske-

bekir Pa~a. biıim e alakadar 
o mağa baslamıştı. SC'~ahat1mi 
ıın ı~ i geçme i için her tarafa 
emırler vermi tı. E ç, ık kafı
:esınden henuz b r haber yok
tu. Uzun müddet on an bek
h~ emezdık Bır an ev\el vazi
femiz başına gitmek lazımdı. 
Bir kaç glin istirahatten sonra 
arabalarla Erzurum ~olunu 

tuttuk. 
(Devamı \'ar) 

General Collins trafik - im 
.B.i~o~:~:::i,::~ri~,::~•h \ [~_:.l ıJ 

mızı ziyaret eden Kuze,!' Atlan - _...._ ..-- - -._.-
tik Paktı Kumandanlarından 

1 
1 

General La\\1on Collins Emniyet TiYATROLAR 
AltınC'ı Şube Müdüril Orhan E- _ 

* ÇEMBERLİTAŞ. Tel: 22513 -
Çıısınlar Cehennemi. * BOL\'AR: - Çıl::ınıar Cehcnne• 
mı. 

ytiboğluna bir mektup 2önder
mişt'r, 

General bu mektubunda şeh· 
rimizi ziyareti sırasında kendi. 
sine motorle önelllük yapmak U 
zere \'azlfeli kılınan Abdurrah 
man Güzel 'leriç Ye Cevdet Yi 
titin vezifelerındeki ciddiyetle· 
ri ve Ustun başarılarından do. 
layı Qlıyduğu hayranlığı belirt
miştir. 

Bu seyrüsefer memurlarına 
Altıncı Şube ~tüdürlUğilnce ik 
ramiye verılmiş \'e avrıca birer 
takdirname ile taltif edilmışler
dir. 

Bir içtihad kararı 
Ankara 2 (Hususi) - Tapuda 

ka) ıtlı olup firarı 'eya muba
dı! eşhastan hasbelkanun Ha· 
zineye intikal eden ı:ayrimen
kulleri ye'dinde bulunduran 
kim.ı;e tarafından iktısap edılC'
miyeceğine 'e iktisapta müruru 
zaman olmıyacağı hakkındaki 
Yargıtay tevhidi içtihad kararı 
bu;:ünkil Resmi Gazetede neş. 
redilmiştir. 

Yine bugünkü Resmi Gazete
de Tarım Bakanh~ının Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile 
ilgili hizmetlilerin ahlak nokta
sından emekliye a~Tılmaları hak 
kındaki talimatname de neşre
dilmiştir. 

Kadın ticaretini önlemek 
için tedbirler 

Ankara 2 (Hususi) - İçtimai 
bir diıva olan kadın ticareti 
mevzuu hükumetce ele alınmış· 
ur. Bu maksatla Bakanlık tem· 
si"eilerinden ınurekkep bir ko
misyon İçişleri Bakanlı •ında ı:a. 
lışmaya başlamıştır. ~ıuhtelif 
memlC'ketlerin ınev?Uatı tereli· 
me ,.e tetkik edilecek ve bir ka· 
nun tasarısı hazır'anacaktır. 

Yeni kanuna. ı:enç kız ve ka
dınları fuhşa teşvik edenler. i
mam nikiıhi) le ve nikahsız ola. 
rak kadın alanlar ve satanlar 
için çok şiddetlı müenideler 
konacaktır. Hazırlanacak tasarı 
kabul edildiCi takdirde kadın 
ticareti me\'zuunun ehemmiyet
li bir kısmı hallcdılmi~ o:acak· 
tır. 

*ŞEHİR Tİ\'\TROSl OR\:'tl Kl~- * :'.1ARMARA: Tel: 23860 - Mcm• 
l\11 - Pazartcsl'den ba~a htr ı;ccc nu Merva. 
21 de, Puar maUne 15.30 da SOKAK· * :1.tiLLI: Tel: 22962 - Nll Kral!• 
TA - .-ann: Etmer Rlce. Türli:ç~: çest • Bon Kahraman - :.ıcks11i:a 
Asude Zeybelt~lu • Tel: 42157, Haydutları. * Şt.HİR TİYATROSU ~OMEDI * YENİ: Tel: 25892 - Çıplak Ruh• 
RIS~tl - Salı'dan bıLŞta ber sece lar • 13 uncu Cinayet. 
21 de. Pazar gür.düz 15.30 da l\tE· K.\DIKO\' CİHETİ 
l.Elt HANDllS KlSK\NÇLtGı - Ya• * HALE: Tel. 60112 - Ba~dat Si• 
un: Loul5 Yerneuıı. Türkceal: Bur· hlrbazı ve SAkl - Yuvasız GUnah• 
han Ff'l'k - T'l: 40409. k!rlar. * ı:.EHİR TİYA'IROSU F.~ıiNÖ'liC * OPERA: Tel· 60821 - Korkusuz 
uöı.l'i'tÜ - P~r embe, Cumarteı1 Krallce - Kırıl: Ok. 
\'e Pazar saat 21 de, ırrıca Pazar * SÜREYYA: Tel: 60682 - Nilgün. 
15.30 da \"\ŞLI KIZ - Yazan: Jacqu· * YURT: Tel: 60544 - Altın Kız • 
ea Deval. Türkcesl: İbaln Boran. Dtltenll OUI. * Kilı,,;CK tiAHM!. - <,,"&~mııe.-, * SUNAR SİNEMASI - (}ç Kızın 
c:ıan başkn ber gece saat tam 21 de, Itomanı - Roma Kanlar İçinde. 
Salı. Cuma ta!ı::ıe maUneal .,e Pa· * SCALA ntz Rt\'iİS - Her 
ıar matıne ıaat tam 11 dı DVNKO ı •kf&m li\lare 9.30 da, P&zartea1, sa· 
ÇOCl'K, Komedi 3 percıe • Taun; ıı. Perşembe. Cuma aaat ıs de ten· 
O&rlOD ıtınııı • QcYtren: LcylA Er• zl1Atlı halk matineleri. P&Ur 17 de 
c:ıuran - Tel· 40276 * GESÇLİR Tl\'ATROı.U - no
' f,R \.'OLU - Komedi 3 perde - Ta
un: A A. Mllne • Türkcesı: M. Bu· 
rlan - Sahneye &oyan: /l Ynl Oll11.,ll. 
Salı. ÇGrpmba euare 20.30: Çarpm
ba matine 16.30 - EmtnOnü öerc:ıcl 
Lokalinde. * llll'A~I~ll:R K.,RACA • OfCc· 
ıerı saat 21 de. Cumartesi, Pazar 
matıne 15 te CiJULI KARAKOLU 
Trl: 43134 * YE'.'."İ SES OPERF:Ti - Tel : 
49369: ÜSKt!D \R \ GİDF.RKF~'li -
Opeıtt 8 pe-rde - H~r le<'" 21 de. 
Çarpmba, Cumartut ve Pau.r ma
tine 15 te. 

SiNEMALAR 

llEVOGLU ctnETI 
* ALKAZAR: Tel: 42562 - VAh 1 

Kadın.ar Adası. * AR: Tel: 44394 - Toto r.eaum * ATLAS: Tel: 40385 - Sabra 
Yavnuu. * Ltl'KS: Tel: 40380 - Şehvet Ka
dını. * ı:LHAl\.IRA - Kahraman Eor· 

GECELER 1 -* OO~menlere Yardım Derntğl 
Merkez Yönetıın Kurulunun her ) ı1 
tertip cıttltl ananevt OOçmcn Oecc
&l bu akşam ıaat 20 den ııabaha ka
dar $ebzadebaıı Yeni Saray aalo• 
nunda yapılacaktır. 

,-YENi NEŞRiYAT 

' * TtlRK DİLİ derslatnln Nisan 
1954 ııırlbll 31 ıncl aaY131 çıkmı tır. 
Türk Dilini okupı!'Ularımıza tavslycı 

ederiz 50 kuru,ıur. * İŞÇİ OUCO sazeteılnln 56 ncı 
aayuı çıkmı,ıır. Jl'tatı ıo kuruştur. 

Haseki'de yangın sıktı 
DUn Hasekı'de Kadın soka

ğında Ba~Tam Medresesi dahi
linde Ömer Miras'a ait vatka i· 
malfıtlıanesinde ) angın çıkmı~, 
300 kilo kadar pamuk i:e oda-

aan - Kaublanta. * İNCİ: Tel : 845~5 - çıızınıar ccı nın bır kısım pencereleri \C 
bPnn,mı. tahta bölmeleri ~andıktan ı:on -* İPEK: Ttı: Hm - Attın oıı:. ra etrafa sira,et ettirilmeden * LALE: Tel. 43595 - Toto Rea· ı . d Ul .. : , um. son ur muştür. '!ı angın sır2sııı 
* MELEK: T'I: 40868 - Mk Mı· da arka odeda bulunan işçılcr

cel'ftolan. den Elmas Üşenmez He Haeon 
d.!'ı SARAY: Tel• 41656 - Mk A· Ateş dumandan bo~ulmak üzere 

*·SOMER: Tel: 428.51 - çıı;ınıar iken itfaiye tarafından kurtıırıl-
Cehennemı. mı5lardır. * ŞAl': Tet: 86792 - Çılıınıar Ce· Yangının, kurutma sobasında 
hC:n~~sbı: Tel: 43181 _ İ6UkW pamukların tutusmasından ileri 
Harb1. geldiği anlaşılmıştır. 
* YILDIZ: Tel: 42.U7 - s:urıutuş Tarihi bir eser ralındı 

O:lkU:ası. 3 

ISTANBUL CiHETi Konya 2 (Telefonla) - Ala-
* ALE\tD.,R: Tel: 23683 - Alem· eddin Camiindeki kıymetli Se'. 

ııu Meyva. çuk ese · ola ab ı 1 1i * AZAK : Tel· 23542 - Altı icat !'1 .n anoz. şcme 
Etlen Kıdın • ru A~ıcoz T&rzan tırıht mınberın ke\kep,cri çalın 
Dlyanııda. mı,tır. 
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Hazırhyan: Fasih iNAL 

Sümerbank m htelif yerle de 
mağazal r acıyor 

Silmcrbank A s t "I · · ' ta ım a ım ·' ucs.sc. c ı, l nisandan itibaren top. 
d n b~atış )'apmak Uz.cer Ama ~a. Gazıantcp. Burdur ve Nazı !i

e ırcr depo açmış bulunmaktadır .• •ı an a) ı ortalarında Sıirt 
vo Sı\as maı.azaları, ni an sonunda 1• e K 

& ars, Van ,c Edirne 
mağa arı i etme) e açılacaktır. 

Bu surete. A ım Satım Mlic ese inin 18 ma aza i'e 7 depo. 
su o maktad r. 

• A ım Satım Mucsse e i depo rı daha 7.İ) ade mııhtc'if "ii-
laı et er"n hınterlıındı m hı) etındeki yer erde açmağı ter,.ih 
ctm<!ktedir. "'-> 

.. Perakende mağaz.alar i e nüfusun mllteka f olduğu \e 
muste~ ık zümrenin faz'a bu unduğu :1er erde açı maktadır. 

Dıfcr taraftan Sümerbank m nsucat satı arının muntaıa-
man artmakta o duır h d d . -d .u mu c e e ı m k cdır 954 \ı ı üç a\'ın-

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

Si\ 
ı t. Ror a ınııı z 4.9.if flatıan 

1 Sterlin 784 00-784 00 
100 Dolar 280.31>-280 30 
ıuo Liret 44~4 80 
100 tavıçre f'ranı;ı 64 03-64 03 
ıoo Florin 3 68.41>-'73 68 ~ 
100 Drahmi 9.33+-9.334 
ıoo Ceko&10TI1lı: Kur. s.:;o- 5.SO 
ıoo tsvıçre Kur. 54 12.50-M.ı2.50 
~. 7 FAlZl.I T 11\il.LER 

ESii ~t \"E TAllVİl,AT 
Slvaıı • Erzurum 21.23 
Slns - Erzurum 2·7 21 00 
llMl Demlr~oıu ı 24 50 
ı94t Demlryolu lI 21 65 
ı94ı Demlryo.u ııı 22 20 
Milli :ı.ıucıataa I 21.95 
1'11111 M.lel faa II 21 45 
ırnıı MUClafaa III 21.60 
.\Ulli Müdafaa IV 21 8S 
Zlrut Bankası I 21.25 
Ziraat Bankası II 107.00 

'ö 6 l"AIZLI TAH\11.LHK 
11141 Demlryotu VI ı03.iO 
Kallı:ınma ı lOf 00 
Kalkınma il ıo3.i:l 
Kal kınına III 103.40 
1!148 Istlkraz.ı l ıCH 00 
1948 Tahvtll lI 104 00 

VAT,\~ 

8 i46~~ aza satı Iıırı toptan 25 408 143 lira p~rakcndc. ise 
\'!' a :>~ lra olmak üzere 33 i26 801 l raı ı bu mu tur Geçen 
•
8 

nı muddet zarfında ma aza satı 'an 2i 215 608 ıra idi 
u suret' b · t . .c ır sene zarfında mağaza satış arında yüı.dc 24 bir 

ar ıı5 gorti'mektedır 

11 
Gene 954 un ık Uç a.} ında merkez satış' an ise 39 558 509 

/3

1)'ı bulmu~tur. Geçen sene a.}ni muddet zarfında 23 692 760 
ıra ık satı 'apı m tı. 

1
194:1 Tahvili 102.80 

<'0 5 1 \iZLi TAll'tlLLl.ll 
ı948 b .. nmı eli 22 00 
ikraml}ell MUdaraa 23 80 
İkr. ı94ı D. Yolu IV ıoa.oo 
ikr 1941 D. Yolu V ıoo.oo 

ya 
1
;'ek(in olarak 954 ı ı ı ı k iiç a ında 73 285.310 •:r:ı ık satış 

P mış 0 maktadır ki. bu miktar geç n \l' a,ni deHe zarf n
da 50 908 368 ıra, 952 '1e ı e 43.127 530 ı;a idi. 

~ubat ayında 
Toplan eşya 
Fi atlan 

Umit Burnu 
Tiftik piyasası 
Açıldı 
Alınan haberlere nazaran, "O. 

mıt Burnu tı!tık pıyasası açıl
mı tır. Bilhas a ince mal lirtik
ler.n .,eçen senelere n·spetle 
~ uksek fıyat bulduğu bıldiril
mckt dır. 

Bu haberi alan cehr m·z piya 
a ı lh acatçıları Anadolu 'c 

İs anbuldan c ki stokları topla- ı 
maıa baı:lamı !ardır. 

İki, üç gundenberl 'kırkım 
mal arı 750-800 kunıştan mu 
amele gormekted·r. 

İn ıltcre~e alivre •atışlar 
başlamı~tır. 

--0-
Avusturya'ya ihraç 

edilecek mallar 

DIŞ MEMLEKETLERDEN 
GELEN TEKLiFLER 

l"abrikaca do Cordoaria 
Januel de Ofü cira 'if'fas 
ihalde • E pinho <Portugal) 
Bı hassa balık a~ı imalınde 

kullanılan ip çc ıtlı ~1c m'eri ve 
f.lelerı için Tilrkıye de mümes
ıl arı) orlar. Alakadarların kcn. 
di eri)le temaı; ctme!erı:ı! ;sti
)Orlar. 
l>. Dynin, 
1mport & Export Acen~·. 
P. O. Box 2210 
Tel - A' iv /l~ RAEL 

Demirden mamul . eşya (ki it, 
boru keski i \esaire) tPrimus• 
tıpınde Iehım 13mbası ve bas
lıkları. her ne\ i fırça, boya ve 
Amerıkan ~ edek parça arından 
mamul radyolar teklıf edi)orl:ır. 
Sotrap 
21, ltııc l\Ias ena 
Nice/f'R \l\CE 

Cc' ız. kiıtü~ıi ihraç edenlerle 
tema etmek istiyorlar. 

ıel:ı Tahv111 ıoo 15 
ııısı Tahvili 100 30 
Zıraat l!Ankaaı III 103 60 
Ziraat Bankası IV 103 ıo 
Ziraat Bankası 103 45 

U\:>.K\ RISSF:Lr...RI 
T c. Merkez Bankası 255 50 
G:ırantl Bankası R. 128.00 
Obllgas;on Ancı. ı-n 160 oo 
Osmanlı B&ııllaı 110 00 
TUrt Kredi 128.:iO 
Sana:vt Knlklnma B. ıoo.oo 
iş Bank.ası R. 53~ 
Yapı ve Kredi Bankuı N. ı8.50 
Ak.bank T.A.0. ı320.00 
TOrk Ticaret BankBll 630 
Arılan Qlmcnto 45 00 
Sark De ırmenlcrl 3!1.30 
t' \RIS llOıtSASl ALTI~ Fh U 1 

11) kilo altın 421 000 1-'r. 
O) Dolar 367 Fr. 
ı;ıınnEıs 1 rh'ASADA olh lZLlilt 
Türklscb-Account lS75-ı5S5 

ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN 
işçi Evleri İn_şaatr Yaptırılacaktır : 

l"rllnsız f'r. lti8) ıoo 
Dolar E!~ktlf 588-590 
Dolar •. '\"'. ~.merlkan 593-594 
Sterlin Etek•U ıS00-1520 
Javıçre Fran ı 139·140 
tiERBES'l' Al,fl'i t'lY\TLA.IU 

R t 54 iS-54 65 

1 - Divriği Demir Madenleri 1 :etmesi )füessesemlz {sçi
'cri için. Divriği kasaba:>ında s:ıtın alınan arsalarda, i1'1 tip üıe· 
rinden ~aptırı'acak 76 adet (38 çift) işçi en \"C harici tesisatı 

1 insaatı, kap:ılı zarf usulü ve abit vahit fiyatı e:.a:.ıyle eksl:tıne· 
~e çıkarılmıştır. 

Hamit -47 iS-48 00 
Gulden 45 95·46.00 
Vahit. 46 00-46 :?5 
AZ1:ı: 45 80·46 00 
Inglll:ı: Llrn ı 58 sp-58 60 
:ing1ıız VlktOr) a 57 25•57 50 
Napoıyon 44.25-44 50 
B. Horoz 44 25-U.SO 

fH:L-.;E Al.TIS t h'.\TLAIU 
Depıso 704-705 
Mck$11CO 715·720 
Standart .oı-·02 
KU!çe "iOl·iC'2 
Yeril 701-702 

KALI!'. BE:;-lninı IKl ım 
Cumhurl)"et Ata. 23ô 00-240 00 
Re t 420 00-422 50 
Hamit 338 00·340 00 
/1. 1 298 00-30 00 

Saat 15'te tespit edildi. 

Amerika' ya maden . 
ihracı arflyor 

2 - İş'erin muhammen keşif tutarı (5i6 640,11) TL. dır. 
3 - :Muvakkat teminatı (26-800,-) TL. dır. 
4 - Mukave'e akdini müteakıp, mUtcahhidc Banka teminat 

mektubu karsılığında (60.000.00) TL. avans verilebilecektir. 
5 - istekliler, Bankamızca ~ayanı kabul görü'ecek daha 

ckonomık in5a tarz arı tek ifinde bu unabilir!cr. Bu takdirde, 
teklif erinin nazarı itibara alınabilme:.! icin, bun'arın komple 
o'ma ı ~anı ı~ın husushetinin icap cttırdı i husu ı artname 'e 
hususi fenni şartname i e fh at tanflcrinl ve projeleri ha\i 
bu unması lazımdır. 

6 Ek ı ime i Ma) ıs 1954 tarihine rast a) an Cuma su nü. 
saat 16 00 da, \nkara'ıia, Bankamız Merkez binasında top' ana
cak olan ek i tme komi 'onunca yapı'acaktır. 

i İs ek i erın ek~ıltnıe sartname,,inln 8 nci madde inde 
)aıı ı \C ıka ıır. en geç 30 N'ıs:ın 1954 Cuma günil ak amma 
kada Bankamı a eondcrm cıi \e t'ksiltme\e j, idık edebil· 
me ın B nk mtz İıbaat Şı be.inden \eler ık H' mezklır Dh·
ıı ı D<'nm l\tadcn'eri ketme~i ~!üe e esi ıııiidilr ıii!ünden de 
ış ) erını gorme be'ge i a'arak, bunları teklif zarf arına koymıı
arı arttır. 

Amerikaya yapmakla olduğu 
muz. blister bakırı ihracatında 8 - Kapalı tekliflerin eksiltme şartııame:>ine 1öı·e t-:r.ıim 
artış görli mektedir. edi mıs o arak, eksi'tme günü, saat 15.30 a kadar, B:ınkamız 

1949 yılında 1.5 milyon do· İnşaat Şubesine verilmiş ve) a gönderilmiş bulunmaları •azıır.
lar tutarında 91 m'lyon libre dır. Postada vukuu muhtemel gecikme:er, nazan itib:ıra a'ın
bakır ihraç ed lıni•ken bu mık maz 
tar 1930 ) ılında 70 bin dolar 9 - Eksiltme dosyaları, Ankara'ıla, Bankamız. ( Terkez. 
tutarında 320 bin l bre,c. l95l Müdurlu u) nden, Dıvriği kaz.~ında (Divriği Demir Madenleri 
~ılında 27 bin dolar tutarında iş etmesi Mile se esi) nden istanbu "da (Etibank İstanbul Şu-
122 bin lıbre) e düşmüştür. 

Fakat 1952 yılında 2 6 mil- besi) nden (25) lira mukabilınde temin edilebi'ir. i-tekli'er, 
)On dolar tutarında i.6 m'lyon bede lnı posta ha\"ale hle göndererek, Bankamız (:\lerkez Mü· 
libre ihracat olmuş, bu miktar dür üğu) nden dos:1a temin edebılir'cr. 
1953 ) ıh ilk on ayında 6 8 mil 10 - Etıbank, ) et erlik belgesi Hrip vermemekte, iha'eyi 
yon tutarında 22.4 mi ~on li- yapıp :1apmamak'ta veıa di edığine ~·apmakta tamamen serbest. 
re~ e yükselmiştir. tır (3890) 

Önümüzdeki yıl bakır ihra- · 
catımızın daha da artacağı an- ------------------------

la ~~:;t~~~~·rtan gene Ameri- Haciz Kararmm Kaldınld~ğı 
kaya yapılmakta olan manga
nez ihracatında da 1951 yılın
dan bu yana bUyiık bir artış gö 
rülmekted'r. 

1951 yılında 645 bin dolar 
değerinde 18.4 :ibre manganez 
ihraç edilmişken bu m ktar 952 
:. ılında 666 bin dolar değerın
de 18.6 milyon lıbre) c 1953 yı. 
1ı ·ık on ayında ise 1.2 milyon 

1stıhkiım okulu blr'ik (!rlerlnden o'up firar suçundan sanık 
Karasu Bolazer kö) ünden 39 • ·o:u hanede oturur. ci't ·o. 6. 
sa)fa No 40 da kayıtı Fatmadan doğma Durmuş oğl•ı 930 do
ğum u :Muhammet Enç hakkında konulan hacız kararı b1r'iğine 
iltihak ettiğinden do ayı Aı.. Mu. l's. K nun 218. ci ma•\de:ıi ıw 
rcğınce kaldın dığı i An olunur. 

Adli .\mir 
(912 - 3991) 

Bu haftaki 
Futbol 
Macları 

1 

Beden Terbiresi Bölge ::'itil. 
dürlıiğünden b'ldiri'digine gö 
re bu hafta cumartesi ve pazar 
-;:ünleri yapılacak maçlar ~un 
lardır: 

BREZİLYA lfAÇLARI 
Cumartesi 

Dolmabahçc : 
14.00 Adalet - Olar·o 
16.00 Beşiktaş - Desportos 

Dolmabahte : 
Pazar 

12.00 Junior (Genç Milli Ta
kım) - Silleymaniye. 

14 00 Galatasaray - Olarlo 
16.00 F. Bahre - Desportes 

A'.\IATÖR LİG !\IA.ÇLARI 
Cumarte i 

Şeref .Stadında: 
14.00 İ. Spor - K. Gümriık 
\'efat Stadında: 
14.00 Defterdar - S. Spor 
16 oo Cırcır - Bağlarbaşı 
Şeref Stadınrla: 

Pazar 
14.00 Güzelhısr - Şişl; 
16.00 Safakrnor - S. Tepe 
Ft>nerbahçe Starlında: 
11.00 Ortakoy - t:'nkapanı 
13.00 Hııaı - Demır!>por 
\'efa ~tadında: 

10.00 Da\'llıp:ı,:a - Tapk:ıpı 
12.00 Alemdar - Sarıı er 
14.00 A. Hisar -- Eyüp 
16.00 Yıldız - Uınga 
E~ ı.ip Sahasında: 

10.00 Sehremini - P. Bahçe 
12.00 Sakarya Kalespor 

Sunderland'ın durumu 

Londra, 2 (:\afen) - İngil
tçıede birinci futbol liğinin 
ikinciye düşmemiş tek takım 
olan Sunderland takımı bu 
mühım vasfını muhafaza için 
bir sene zarfında 114.000 ster 
lın" transfer iıcreti ödemiş
tir. Bu ay. transfer muddeti 
kapanmadan e\"vel, Sunderland 
son o\uncusu olan Wıllie Fra 
ser'ı f koç)a kulubu olan Aır 
drionian~ kuhibünden 5 000 
steri ne ıran fer etmiş bulun. 
maktadır. Bununl:ı beraber 
Sıındcrland henüz kind lı~t' 
du~mek tehlıkesın· bertaraf et 
miş bulunmamaktadır. HAien 
b'r ncı 'lgın sonlarında bulun 
maktadır. 

Sunderland tran fer sezo· 
nunda 114.000 sterlin sarfet
mişken aynı zamanda yine 
transfe?' ettiği birkaç oyuncu
dan 40.000 sterlin bir gelir 
tt'mln t>tmişlır. Bunun 30.000 
sterlinini Cardiff Kullibiıne 
transfer ettıği Trevor Ford i
çın almıştır. 

Yeni bir Joe louis mi 

doğuyor 

New York. 2 (THA) - Şim 
dıJ e karlar yanlığı 18 karşıla~ 
manın 16 •ında ı:ıalip gelen 
~enç siy:ıhi boksör Tommy 
Jockson. tanınmış rakibi Dan 
Bucreroniyi beklenmedik bir 
şekıldE' ma'ğ üp etmi~tir. 10 
ravuntluk marın 6'ncı ra\ un
dund hakt>m Durandonun ka. 
• nda açılan yaradan dolayı 
dö~U ii durdurmu 'e -;:ene si 
yahi boksörü ~alıp ilan etmiş. 
tir. 

Birçok boks adamları bu 
~enç bok~örün yakında Joe 
Luis'in Yt'rinl tutacağı kanaa 
tinded'rler. 

s-

Desporles · Be, i 1 
karşll 1 

Bre%ilya'ııııı Olario takıJHI 

oy11ayacak da Adaletle 
Bugün Dolmabahte Stadın- navacaktır. Bundan C\'\·elkl z.i 

da iki muhım futbol maçı ya- ~ a~etının caz.ıp 'e göı.dolduru 
pı!acaktır. cu oyunuyla çok musaıt b·r 

ADALET - OL.\RİO tesir bırakan Desporte,,, in bu 
Günün ılk maçı, s:ıat 14"te günku kadrosu \e oıunu ctra 

Adalet ile Olario arasında o. fında kati bır b 1 .. 'c sahıp 
lacaktır. bulunmamak a beraber, 'Brcz.·ı 

Fenerbahce;e 1-0. Beşikta ya takımının getcn sefer ol 
§a 2-0 yenilen misafır Bre- d.ığu gibi bu sefer de seyırcıte
zilya takımının Adalet kar~- ri tatmin edecek oyunlar çı
sında nasıl bir netice alaca- karacğını tahm n ediyoruz. 
ğı merak edilmektedir. Bugtinkiı Beşikta - Dcs-
BEŞİKTAŞ - DESPORTES porte:. maçı, muhakkak k·. 

GtinUn ikincı maçını saat 16 her bakımdan ze\kli \C güz.el 
da Besıkta,, ile De.;portes oy. b"r maç olacaktır. 

Yüzbin kişi alacak şehir stadı 
ve futbol sahaları 

Baruthane sayırı, ~hir stadı olacak. Dolmabahçe 

stadının istiab haddi arttırılacak ve üç ufak futbol 

sahası yapılacak 

.Bakırköyde Baruthane Ça
yırın yapılması düşünülen 
yüzbin kişilik şehir stadı için 
gerekli tetk kler başlamıştır. 

o·ger taraftan Dolmabah~e 
Stadının da imkan nıspetinde 
geni§letilme:ıi üzerinde cıurul
makta \'e h:ızırlanmış bulunan 
pllnlar yeniden tetkik edil
mektedir. 

Küçük kulüpler'n de saha ih 
tb acı gozden gcçirilmektedır. 
H31a :·ad ıko:> undeki ç rtt'ha
\"Uz.lardakı bır araz.ı le Topka 
pı dı-ında Ampul Fabrıkası 
yanındak sahanın ufak b rer 
futbol sahası ) apılması ışın n 
bugiınlerde ele a'ınacağı sô~ -
lenmektedir. 

\ynı zamanda yeni ~ apılan 
Bı:·~!C?rbe11 kulilb !oknlının Ö· 
nündeki me}dan da bu )az 
b r futbo saha ı hal ne get -
11lel'ektır. 

Fransa Junyor milli 

takımı sesildi 

Anadolu Sahası inşaatı da 
yaz .,onuna kadar tamamlan
mış olacağından, gelecek se 
zon kUçük kulüpler n saha ih 
tiyacı. Çıftehavuzlar. Topkapı, 
Be·~lerbe-ti \'c Anadolııhisar sa 
balarının meydana gelmes yle 
gen ş mikyasta sağlanmış ola
caktır. 

Gene milli , 

Takım Sah 
Günü aidivor 

Genç ::'illi Takımımız onu. 
muzdekı alı ,ı:ıin!i aat 14'de 
uçakla Alman) a) a hareket e 
decektir. 

Gençler. son antrenman 
maçını pazar unu Dolm b h 

~·e stad' :ıda :ıt 12 de Suley-
manıye le } pacaktır. 

On sekiz futbolcu dört ida 
rec den mürekkep olan Genç 
Mi li Takımımız. salı günil 

Paris. 2 (THA) - Alman~a akşamı Frankfurtta olacak ,.c 
da 9 nisandan !ibaren başla- muhtemelen aını akşam \C)a 
) acak olan Diıll) a Junior Fut e··•esi sabah Bonı:'a gidecck
bol $ampiyonasına iştirtık ede tir. 
('C?k olan Fransa takımı içın Genç l\hlli Takımlar Ş:ımpi 
18 kişilik bir kadro seçilmiş- yonası bılındıği g bi 10 nı an 
tir. Bu O) uncu'nr 5 nısanda da Bonn, Köln \ c ci\'ar ~e
kampa alınacaklar \'e 8 nisan- hırlerde bal~ayacaktır. 
da Almanyaya hareket edecek Kendi scrisınin başı olan 
Ierdır. :'ılı il Takımımız ılk maçını 11 
O" .. . nisanda Belç ka le yapacak, 

unya gureş şampıyona· muteakıben 12 nisanda t \iç-

sından çekilen takımlar r~, 14 nisanda Luksembur \e 
lil nısanda da Avusturya ile 

Tokyo, 2 CTH.\) - Mayıs 

a) ında b:ışlayacak olan Dlinya 
Serbest Gureş Şampiyonası i
çin bir taraftan müracaat'ar 
) apılırken. diğer taraftan b!
zı takımlar da çekilmektedir-
ler. 

En son olarak çekılen takım 
lar şunlardır: Belçıkn. Ho.lan. 
da, İS'\ çre, Bulgaristan ve Yu 
~osa\')a. 

oynayacaktır. 

Genç M lli Takımımız. bu 
maçları kazandıgı takdırde 17 
n sanda (D) grupu birincisiy
le dömi • f nal maçını ) apa
caktır. 
Eğer takımımız "rup birin· 

cis· olmazsa. ilk dokuz takım 
dan sonra. klasmanda 'er ala 
bilmek için 17 ve 18 n._sanda
ki teselli müsabakalarına ka
tılacaktır. 

ı:. norgeaud & E. Grau, 
24, Rue de la Libt-rt~, 
\tgcr/FHANCE 

dolar değerinde 33.4 milyon 'ib r-----------------------------------·---------~------------
reye çıkmıı:tır. ~ 

. -o-

ihracat durumu 
31 mart 1954 çarşamba günu 

Tıcaret Odasından 'er len Fob. 
9os 578 lira de crindekı 16 a
det mense şehadctnamesınc go 
re· 

. Almanya:,:a 10609 1 ra değe. 
rınde 3007 kilo yaprak tıittin· 
Amerika~a 12831 ıra değe~ 

rınde 5000 k !o ıç ce..,ız; 
Fınlandlyaya 30100 ı ra de. 

ğcrınde 1304 kilo bağır ak; 
Fransa) a 42717 1 ra değerin 

de 1293 kilo bağır ak. 2060 !'
ta değerinde 500 kilo sı ala ) a 
l:ı 

İngiltere) e 1764 l ra değe. 
rinde 50 kılo sünger, 9408 lira 
değerinde 240 kılo ham af) on; 

İspan) aya 604.800 hra değe
r"nde 3000 ton bu day; 

Macar stana 112.560 1 ra de
t erınde 80.400 kıl o ) aprak tu
t lln, 33.030 lira değerınde 20 
on keçı derı ı: 

Cezuir. 
Pamuk tohumu taleıı etmek

tedirler. Alakadarların kendile
r·) le temasını isti) orlar. 
l\ıess;-; E. s. Khazzam, 
80 Bı hopsgate 
LO:SDO:S E. C. 2 

1\lemleket.mızd~n fındık ve 
c vız ltha etmek islhor. 
1. 1 J."i chler, 

24 Lime ..,trcet 
LONDO~ E. C. 3. 
Mem'eketımızden }ağlı tohum 

\e küsbe ithal etmek üzere a!A
kadar arla temasa geçmek lstf-

icaı·eı 

Mines Trading Co. Llcl. 
ShelJ :ltex Hou e 
Strand 
r,o, ·no~ w. c. 2 

Magnezit madeni ithal etmek 
istiyor. 
.Almitt Trading Co. Ltd. 
1 Broad Strret Place 
LO~DO:'lj E. C. 2 • 
Kurt t rael 
St. Iagnu Hou c 
25 )lonumt>nt Street 
1.mrno'.': E. c. 3. 

Yukarıdaki her iki fırına da 
mcmlekeıimizd'.!n )ağlı tohJJm 
ithnl Ptm<'k i temektcdirlrr. 

Boı"'Jsası 
%-4-19:il 

atı tar: 

Bu d:ıy orı ın 'DöKme Klloaa 
> ~umuşat • 

Çn dar 
S am Çunllı 
K ten tohumu 
Ce z iç yarım 
Un E E. 

> E. 
> I cı ne ı 
> II el nevi 
> O!lain 

Razmol 
Kep k 
Lcr Te 

Kllocu 

K r P n r1 :rn ı Trak a • 
D" a P" nır ya ıı Tc. 
Krrma ko n Kilosu 

• ır.ancıa 
Vlta 

28 83 
31.S 
265 

104 
60 

325 
3000 
3225 
3125 
2325 
2613 

ıs 
15 

'i~O 

400 
3150 

310 
420 
270 
290 
14S 

kunıttan 
33.:; J;;;unıf 

• 
ıo5 • 

3ascl • 
> 3350 • 
> 
> 
> 
> l9 :'i " 
• 1600 • 

460 • 
> 3300 > 

> 320 > 

• 440 

• 300 > 

> ı~ • 
/loman) a) a 30.9990 l ra de

l rtınde 0278 kılo hav) ar, 14 iOO 
roı: de erınde 500 000 adet ç 

hraç ed im t r. ı 
ıoo 

----------------~::...____;: ______ _....! 
ıt400 • 

Hepsi de so' fikirli, ser
seri kılıklı bu adam'ar sabah
lara kadar oturur, dün) a) ı ~ e
ni baştan dlizeıı sokacak plan
lar kurarlardı. lç!erinde namu· 
stı) la para kazanma) ı bilen tek 
1-işi bile ) oktu.• 

J,illian l e Guy bir ara aşağı 
da Sen nehrinde kayarcasına 
ge~en bir kayığı SC)Tetmek i. 
çın durdular. Asırdide taş du. 
\'arların üstünden sarkmı~. o
turmu~ 'e ona dayanmış tipık 
aşık çiftler kimse) e aldırma
dan kucak a;;~r. uzun uzun 
öpiışu)or, ara sıra ihtiraslı ke· 
sık kahkaha'ar atı) orlardı. Çok 
daha a ağıda pırıl pırıl ı ığa 
buıunmüş bir kilçük yattan tal 
'ı bir müzik scsı gclı} ordu. Bü
tun sukunet ve "lizelliğlne rağ. 
men "essiz. canlı'ıklarla dolu 
bir atmosferdi bu. Bu dünyada 
)alnız Pari e ha bir canlılık 
,.e clektrık yliklli bir atmo.,fer 
di. 

Guy bu manzaranın, bu at
mo ferin, bu :.umu~ak güzel
liğin te irb 'e kt'ndinıien geçti 
sanki Llllian'ın 'anında, onun
la beraber değildi. 

Lillian bunun farkına varmış 
tı •Öp beni.• diye kolunu çek
ti. «Neredeysen kendine gel de 
beni öp. 

ilk sarılan da o oldu. Scviş
me)i bir ze,ktcn bambaşka bir 
şey olarak kabul edip, yaşama • 
sı ıçin art olan, ıçındeki karsı 

konulmaz. do} urulmaz bir at
: ığı giderecek bir ihtiyaç ola
rak ) apı} ordu bunu. Etine :e-
ıçercesınc vücuduna dolanan 

kolların \ crcliğı iştiyakla Guy 
da onu sarıp. b ıce kollarının 
arasında sıktı. 

Bir kaç dakika sonra Guy·ın 
dudağındaki ruj Iekesını siler
ken IAllian ~Bak benı dinle.• 
dl)ordu. •Dün ı:eceden kalma 
olarak sırtımın ezik. çUriık f. 
çinde kaldığını bili~or musun'!• 

• 'la)onu gi}ip ortaya çıkma
dıkça bir ziyanı ) ok bunun.• 

•Ya çıkacak olursam bunu 
nasıı izah ede) im?• 

• Ga) et basit. i.,veçli masö
rünün son ıamanlarda biraz 
daha kuwetlendiğini so) !er 
sin olur biter.• 

c.Bu ta\·siyeni1. tutarım. Mon 
martırda yeni bir gazinonun 
açıldığını ı;öyliyorlar. Pek eğ. 
Iencelı, hoş bir yermiş. 0ra)'3 

sıdclım mi? Adı Clup .Mar e-

:-16-
ne'miş galiba.» 

cE\'et bunu bende du) dum 
Bö)'le bir fırsat bekli) ordum 
zaten haydi &idelim.• 

* 
C!up )larlene'nin kapısı Ö· 

aıilnde otomob:'den indiklerı 

zaman Lilian, Guy'ın eebıne 

üç tane dolıun banknot soku -
turdu.ıRica ederim itiraz etme
ğe kalkma ~ilnkü bu tamamen 
benim fikrim.• 

•Merak etme se İmi çıkar. 
ma~a yok. Hatta üstünden ar
tanı bile saklamağa nı:v etli 
) im.• 

Lillian gü:erek koluna girdi, 
kapıya doğru yilrüdtiler. Ka
pıdan i~eri ıirmelcriyle şaşa
lamaları bir oldu. Barın salonu 
na bir merdl\'enle iniliyordu. 
Bu merdıvenın başında du\'ara 
oylesine bir dansöz kız resmi 
:> apı!mıştı ki; merdh·enlerdcn 

şağı inerken zekice tertip ne. 
ticesi kızın densa ıöğsünden 
içeri vlicuduna giriyormuş gibi 
oluyordu in:.an. 

Çıplak vücuttan içeri doğ. u 
ka} bolurlarken Lillian Bunun 
insana iştah vereceğini mi zan 
nediyorlar? • d :H sö) lenıyor
d u. 
oEv~t orası öyle.• 
Barın salonu Parisin öteki 

barlarından, hatta New York'
takilerden faklı değıldi. Yalnız 
içeriyi dolduran halk daha sert 
sersen. derbeder görtinüşluy. 
dU o kadar. Du\ arları dolduran 
silrrealist dans ve h:ı} van tab. 
!oları havayı çok değişik, adeta 
\'ahşi)·ane bir hisle ağırlaştır
mıştı. Ortada bir araya toplan 
mış bir alay sarhoş bahriyeli 
Lillian'ın dikkatini çekti. Ora. 
da bu'undukları müddetçe göı 
lcrlni onlardan arırmadan ga
rıp bir merak ve z.evkle sey· 
retti. Bir ara bu delıkanlılan 

.masalarına davet ederek on
larla b rlikte e{;lenme) i teklif 
ettiyse de Guy mani oldu. 

Fakat bir türlü sakinle~eml
yordu. Bir bof!a kokusu alan 
inek ~ibi ~iddetin nereden iC· 
leceğıni anlı) or bu kadın, dıye 
düsündü. Günlin birinde :rıostu 
bu yolda kaçırmazsa ne mutlu. 

Sahnedeki rövün!in üç pr,de. 
sini SC)Tettiktcn sonra tam 
kalkmak üzereydiler ki: sahne 
) e kadın taklıdı vn:ıan biri 
çıktı. 

Liliı:n bunu görünce götleri 
parlayarak cAman Gur. biraz 
kalıp şunu SC)Tedelim.> di) e 
:> a!vardı. adeta. •Biraz iğrenç 
olmakla bera'ber bunları sey
retmek çok hoşuma ı:ıdi)or • 

Guy «Ben tahammu• edemı· 
yorum.• di)e mukabele ettı. 
Sonra garsona işaret ederek 
bırer kadeh içkı ı:etırmesıni 
SÖ) ledı. 

Bahrı~eliler aralarında ka. I 
dın tak'idi ~apmağa onlar gıbı 
kıkırdamağa başlamışlardı. 
Proğramda bu kadın kılıklı sa
pık herifin Amerıkalı olduğu 
yaulıvdı, Adı da Bobblc Falks 
mıs İki iıç ~arkı sö) edıkten 
sonra ufacık sahnede kırmızı 
~lbJsesini ye!pazclendircrek 
dans etmeğc hakıketcn tah
rık cdıci numaralar gö tcrmc
ğc başladı. 
\ardı. <ncumı \"ar> 
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Türkiye' den • . Türkiye • Pakistan andlaşması dün 
Lübnan' a silah iki taraflı imdat Karasi' de imzalandı 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

kıynıetli Seçi11ıleı•e daiı• 

biı• eser 
CBaıı 1 incide) ' 

Kaçakç 1 ""' tacatıır. ı~ırı kir hıd leıindcn < Bası 1 incide) rıne karsı hariçten bir saldırma 
1 1 lgl kaybettiklerini ciro miktarı n- bn teıidi oldutunu. anlaşma- vukuu takdirinde, Bir:e$1Diş lılıl 

Tflrk ea~erl"r o\Ja.nn dan, iyi ambatijdan. kolaylı k tan t nın iki memlekete mnhasır ol- letler andlaşmasının 31 in.ci mad 

şu sır~a \'atanda~la.rı en tok meıııuı eden ıey yaklqan ıe- Beyrut. :? - Liıbnan pohs tar.anacaklardu-. l'üıde ondan ma)·ıp aynı gayeleri takip eden desine uygun olarak ne şekild• 
1 uzun hır mesaıden sonra. Tur- fazla kir tevzi etmemeğe ken- diğer memleket ler ı n işbirliğ: nı ve ne nisbette işbirilği yapılabf .. 

çimlerd.ir. Partiler adaylarını kara.rlaştırı)' orlar, taralsıı
la.r. or~a.>·a .konulan isimleri ıözden ıeçirerek mebusluğa en 
fazla liyık tOrdıiklerine rey vermece haıırlaıu)'orlar. Bun· 
ların hepsi iyi, guıeı. Fa.kat Seçim Kanunu. seçimle ilgili 
me\:tu.at ha.klonda )eter derecede bilgimiz ,·ar mıdıı·? ... Bir 
İ!)e b~larken o i5in ne oldutunu \.e nasıl yapı l acagını bilmek 
l~zımdır. ''eldllerimizi eçer, kendilerine ıeuiş sal:i.hiyet vep 
rırken de bu nıe\ızuda etraflı malUmatımıı olmalıdır. Halbuki 
çoıumuzun bilgisi pek azdır. 

j kı)cden Surı)e tarıkı)le Lubna
1 

dini mahkü.m eden naıım teşki. de derp i ettğini söylemiştir. teceginin tetkik ve tesbiti hu, 
na sıl.ih kaçıran h r şebeke men lit, müstah.sil. muta,assı t ve Zafirullah Han =se. bu anla~- sus:arında tecelli edecektir. 

1 suplannı meydana çıkarmaya mü~tehlik için bir cmni)·et imi- manın hiç biı· ge-nel hüküın ib- !\:adde 5: 
mu\"af[ak olmuştur. 1i \"azifesini görecektir. t:\"a etmediğın i ... '.mdiye kadar Akit taran ar. her biri ile üçiln 

Tevfik Felluh adında aslen iki memleket genelkurmay:arı a- eli bir devlet \·eya diğer devlet-
Trab:us u bır ~ahsın .:,ilıi.h kaçak M igro te kjJitın1n lılsımlı bir rasındd h·ç bir görü~me yapıl- l~ı· arasında elyevm meri buJu-
çılığı yaptığı emniyet nıakam- ~ekilde herşeyin birdenbi- madığı, fakat bu yo'.da istişa- r.an ~lilletlerara51 taahhütıer•1' 
larına ihbar edilmiş \·e mezkiır re düzelmesine i mil olacatı l'eleı·in yakında başlamasının n1 " birinin iş bu andlaşma hii· 

Seçim propaganda afiş l eri i~·in tahsis edilen ıerlcı-dcn biri 
şasın takibine başlanmıştır. Bu hakkında aşı rı bir n ikbinlik ya- melhuz bulunduj'unu söylenü,. kJmleriyle tenakuz halinde bt:'" 

İstanbul t'nh·trsitesinin kı,,·metli rloçentıerioden Dr. Tı
~ıl Z. ~un_ala ile a\ ukat Reşit ÜJktr bu noksanı düşünerek 
kı~mettı bır e<ııer hazırlamı~lardır. Eserin adı •:ll ufaQıal Fih
rh;tıi. Ö-tetli ~J illet\·tkillrri Seçim Ka_nunu ,.e iııili ~fe,·:ıuat ·• 
~ır. Yalnız bu ad eser hakkında bir fikir \ermeğe k:ifidir. 
lki kı~·nıetıi hukuk~·umuı eseı·in önsOz.ünde di.rorlar ki: 

takip 3 aydan Cazla sürmüş \"C ratmak ;stemcyiz, fakat )-eni B b tir. l;,ınmadığını ve iş bu andtaş?nl 
bu müddet zarfında zabıtanın e' açılan tığırdan me mlekete htr as, akan temaslarına dün de devam eftı' S,r Zafaullah Han. diğer ta. r.ıo mezkur taahhütler üzerind• 
dindiği ,yegane intıba Terf'.k 1 saha için herhalde iyi örnek l'e raftan Pakistanın. ileride l'tı'J tt>:·ir icra eyler.ıeyeceğini \f! :e· 
Fettuh'un Cazla para. sarfettg: ra)da girecek. başıbozuk yapı. CBa:::ı 1 incide) dan fe.sbitınden :ıoııra şehrimiz- pakta iltihak edebilecek olan fıil edebilecek ~ekilde tefsir edil! 
\"e <;alı!imadan para kazandığı lan l'e vuranla tutan ı belli et· lem izzet Benice hazır bulun- de bu:unan adaylar ~·avaş ya. komşu memleketlerle şimdiye nu?,yeceğini beyan \"e, diğer tarzf 
olmuştur. me~en birçok i. ler, mazbut bir mu~lardır. Toplantı <;ok neşeli \"aş a~rılmağa başlamışlardır. c. kadar ihıari müıakeı·etere gir- ten. iş bu andla~maya muhalif 4' 

:"iihayet iki ~ün ıeinde sanı- manı.ara alacaktır. !\"akliye sis- bir halde :si~·a:sı ıaureıcr:c baş- ~I.P. ~·e adaylık için 26 ki:i mü memiş olduğunu da söylemiş- labilecek herhangi bir mitlellt~rı 
~ın şüpheli bq· şahıs~a görüştü- temlerinde, depolarda, soğukha. lamış \-e sonuna kadar mcınle. racaat etmiştir. )Jüracaat eden- tir. f ~·ası t~ah~~de ı:ri~memek mü· •Jsteğimiz se<'mtn, aday, andık, ilre \e il serim kurul

ları m('nııubu, temsilti ,·eya müşahit oİan \'atand~~Jarınıızın 
t"llerine temiz bir kanun metni \'ermek, kanunun çe-.Hli n1ad
deleri arasına serpili !Örev ve yetkilerini sentetik özetler 
halinde fö1;termektir. Ayrıca mümkün o1dutu kadilr ıeni~ bir 
al~ıbetik fihristle arotnılan hususların kola~·ca , e kanunun 
butunune ~amil olarak bulunmasını sağlamak istedik. Gene 
seçimle ilgili. bellibaı:;lı mevıuatı ayrı bir kısını olarak ek
ledik le Seçiın Kanunu ile olan ballantııarını da k ı saca tes
hil f'ttik. Bu arada Türki.~·e tarihindeki serimlerin sa\'ılarını 

ğü te~pit edilmiş ve her ikis:- \'a te k ilit ında me\·cut noksan· ketin de itinde olma:,ını temen- !er arasında Siirt Vali lluavini Anlaşmanın nıetni .\cllehyetını deruhte ederler. 
nin de t.ak'.bine başlanmı~tır. Jar sür'atle gideriiecektir. , ni ettirecek derecede tahammül 1 .. \li Baki Hadımlıog:u, İstanbul. Bu~ün Karaşide imzalanan 1 ~Ja~e 6: 
Süpheli ~ahıs sanık.tan a~Tıldık Bu meselede g:österdikıeri hiz- l~ ve samimı bir ~a\·.aj·a bürülü ı da da fabrikatör Nuri Topbaş, Tı.irkiye ı'.e Pakistan arasında J~bu andla~ma.ra, Akit tara! 
tan sonra bır garaJa gıderek. met ve anla)·ıştan dolayı ~. I o.arak devam etmıştır ~ıu.stara Baykın \"e Kenıa· Akça •Dostane İşbirliği Andla.,ması larca onan ga)·elcrinin tahakku· 
büyükçe ik: s~ndığı hususi b;r Duttweiler ile yardımc ısı na. hd. j Kas ım Gülek bugün geli)or bulunnıaktadır nın Türkçe metni ~udur: ku içın iştir3ki faideli addedilt 
otomobil i:e Tt'\·fik Fettuhun e 1 kUmete 'e İstanbu l Belediyesi- C.H.P. Genel Sekreteri Ka:sım 1 Seçim kurulu C.H .P. niu bir Türkiye \'e Pakistan, B:rleş~ CPk devletler, Akitlerle aynı ~art 
\"İne götürmüştür. Bunun üıeri ne, bu teşebbüse )· a~ı n a1ika 1 Glilek bugun :5aat 8 45 te uçakla itirazını reddetti m;ş ~(illetler .-\ndla~masının ,;a lar tahtında ve ayni hakları !ı•• 
ne eve derhal b1r baskın yapıl- gösteren ban~alar~ \'e hus~~i Ankara'dan şehrımıze ıeıecek-1 Ankara 2 (.A.:"{KA) - Yük.sek yelerine \"e prensiplerine bağlı iz olmak üzre iltihak edebile'" 
mış , c 17 piyade tüfcgiyle 25 sermaye sah ıpl erı ne teşekku r tır. Genel Sekı eler, :saat 11.'.')0 / Seçım Kurulu bu~un C.H.P. nın lıklarını ve daima bunların tat- ce.klerdir. 

1 

tabanca ,.e yüzlerce n1ermi ele etmeğ_i ve .kend~l~~ine başat'ı d i- de ıl meıkezınde hır basın top- )apmı~ olduğu uçi.ıncu ıtırazı da biki ve t~hakk.u~u u~runda ça- Iluh~k. _kcyfi~·-et~. jlt~haknam~ 
gNirilmıştır. lemetı vaz.ıfe b ı lır ı ı. laoU:s ı ~apacak \e Paı.ar ııunu salahı~etsızlık noktaı na·tarından lışmak azımlerın1 teyıt ederek. rıın Turuye hukumeune. usulJ 
Sanıklar ilk sor~u:arında su<- Ahmet Emin YALMAN de uçakla Bursa')·a hareket c- teddetmiştir. Bu itiraı .o\\·dın C., . .\ralarında te)emmünen mer 1\et;hile te\'diinden sonra. bundtı:rı 

larını itırar etnıişlrr \·e derhal 

1 

decektir. H.P. Baş.kanı :\edim ~Jü~en ta- cut samimi dostluktan doğan da ciiplomatik yoJlar Paki.stan hükt) 

• - - • 1 

~rlı1me ,.f' Ozelliklerini nıerak edenler giı·i~ kı mında var-
dımcı biJri \"e ba5"·ul'aeak bazı ka) nakları bulabileceklerdir.• 

E"ler bir trh \e~a sadecr secim me\.zuatı deglldir: ,·u
karıdaki satırlardan anlaşılacagı l'İbi ondan geniıı ,.e ra)da
lldır. Ba.~lıca kı.sın1ları ~unıardır: Tiırki)e tarihinde seçimler, 
)Jillelvtkilleri Seçim Kanunu.nun metni, Sefim ku rulları ve 
~kanlarının gOre,·ı~ri. Yüksek seçim kurulu. ilçe 5eçim ku
rulu, Sand~k St'<'İm kuı"UJU, İtirazl ar. TenlsiJci ,-e ~ah i tıerin 
göre\' ve ıetkiJeri. seçimle ilgili diğer me\'1uat, )l illet't·ıtkillerl 
!ıeçimi kanununa ait muatassaı alfabetik fihrist. 

l te\·k:r olunmu lardır Tekn'ık Okul C.H.P. ıl idare kurulu, ilçe i- rafından )·apılmış olup .\:dın ha ~en:ş işb:rlig~~den :aydalan r..1~t~ne Türkiye hükiımetinc~ ~e. 
Tahkikat sonunda ik: ~h ın dare kurulları buıün saat 16 da C.H.P merkez adav~arından Tur mak arzusuyla mutehallı o:arak. mı ıhbarda bulunulması tarıhın .. 

Beşiktaş ilçe binasında hır .ı?:ut Btir.•eç·in mez"uniı·etinin il>-. ~temleketlerioin 1-efabının \'e C:fn itibaren hukukan tekevı"W' 
daha te\'kifne lüzum gbriılmü5 .. ı 
\'e ~ebeken~n d:ğer mensup:arı Ogv rencı'lerı' toplantı l·apacakıardır. Toplantı tal. kararının kaldu·ılmasına da- emniyetinin. aralarında. bu ;:a c mi~ olacaktır. 
nın te.:;pitiyle te,·kifi iç:. n Tilr. da Genel Sekreter Kasım Gülek irdı. velerin tahakkukuna matuf ~e-ı Jfı:dde i: 
k::·e , e Suriye hükumetleri nez de bulunacaktır .. K~rul ayrıca ~!:ıotanbu ra a~ılan 1 k~ld~ .. her sah.ada. istiş~re \'e iş İngilizce metni muteber olac.:k 
d:nde teşebbüse geçilm:şt:r. Du"n de derse Recep Peker ;1nıld1 z.ını.ı Donatım. K~rumu. ahşle-' b:r!:ğı yapm~ arını Amır bulun 1 o'.an işbu andlaşrna, Akit taraf .. 

C.H.P. nin il Gene: Sekreteri rınde herhangı hır partı propa- dut!unu takdtr ederek: ldrca, kendı an:ı\"asalarındaki u• 

Tiirki)·e tarihinde seçimlere dair Dr. Tuoa,·a"n ı o vansı 
bilha~a riddi bir tetkik mahsulLldiır. Kı: meHi . h ukukÇumu· 
zun anlattığına göre bizde ilk secim 1Si6 da, bundan sonra 
1908. 1912, 1914. 1919. 1923, 192•. 1931, 1935. 1939. 1913. 
1946, 1!)50 de ~apılmı~tır. Or. Tuna~·a bu uınumi ı;,eçimler ,e 
;ııra ~eç-imleri hakkında hakikaten rok faydalı malitmat le
rb•or. 

Eser tan1 1amanında ~ıkmı,tır ve mtlhinı bir Doşluj;u dol
durmaktadır. Oku.,ucularımıza, bilhassa S:t'!'İmde \azilt alan~ 
lua ta,·si.\e \r muharrirlerini tebri ... ederiı. 

Enis Tahsin TIL 

Nehru atom hakkında teklifler yaptı 

1 

Juin hadisesi 
Fransa milli 
MedisindP. 

<Başı 1 incide) 

1 

haz ~i'.miş o:an karar '. arı ağır 
o_l_arak vasıflandırarak bun:art 
ur·at·e ittihaz \e tatbik edıl

miş o '. masından nıütevellit hay
retini de iıhar etmiştir 

Bunu müteakıp söz alan P~ki 

1 De Gaulle'cilcrden General Ko
eni.2'. de h;ldi~e:ri tatsız \C a~ır 
te'.3.kki ettiğıni beyan etmı" ,.c 

1 
c Başı 1 inc:ide) ı : apılan atom denemelerinden i- bunun kendi fikrinr ~öre tevlid 

bc~erının de!'hal duıdurulması teri :eldi~inı bi:dırmışlcrdır. rdtce,2i ttpki'eri anl~tmı~t:r 
.ıçın bır an·a ma akdı, \'eti\ılı bazı ~ahsı~eller ise bu Gene e"iki De Gaulle'ci:er<!~n 

2 - ~·Ji~fOJen bom_ba:o.t infıla-ı kıllltrın ı .liartta Bıkinı·de ınfi- 'L Grous5tan<I de bahııı; mevzuu 
lı~ın ~umulu \e te!->ırlerinın a- 13.k elt~rı'en Hidrojen bombası- karariar ;feyhlndl' konu~rnu~. 
(l .. a \yrulma-.t \e bu ne::-rı)atın nın te:ılr erlnd~n oldu unu iddia bu me'ie'tnin .\vru!'la caml.:ı~1 
HJdroJ('~ bomba. ına .,ahıp bu- etmektedirler. 13 ~laı-tta ~·a~oya mr\·zuu ilf' a·akası oLnayıp <>•rf 
lıınan nulletler tarafından )apı;- \akınlarına ~erpilen 1'arı kül \e di~:p·ine taa ' (ık etmekte rı:riu· 
ması, _ tozların hafıfçP radYoaktıI o:du.k ~una hic kiın,rnin inanntı'.'aca-

3 - Silah .... ıtJann1a hakkında ları te.;bıt ediimi ti.r !tını 11öyl<'ınistir. 
t mdı\e kadar \Akı. muhtelif Japonların isteıi - - ----------
tek.ıl erı ınceleınek liıere Sılah Tokyo 2 (.\ \ ı _Japon sos- Yen i telefon servisle ri 
~ıUanma Koml! yon unun derhal yali t Partisi dun Birle~miş 'hl· 
toplantıya çagrılnta;,I, Jetler Genel Sekreteri Daz Ham Ankaroı. 2 \ \ . Türk:ye 

4 - Hidrojen bombasına sa- marc;k~jold, Bat;;:kan Ebenhower.1 le Fran:o.ei ara:-.ınd.a . d.:rekt b·r 
hıp olmayan \·e fJkat bunun te-1,ıalenkof. Churchı'I. Laniel. radyo telefon ser\'ısı ı;olelme~·e 
ıırlerıne maruz bulunan meın 

1 

Chou .\n Lai \"e Papa 12 nci açılmı~tıı:_ . . 
leketlerınde faal tedbırler a· - Pıe·e bir tel~raf ~öndererck büp Turkıye - İ!oı\'t('ı-e 
maları. tlin atom ~IJa·h:arının kanlın dı· .~nkcıra. 2 .\\) J{ambur:; 

Eden'in L.onu~nıa~ı 1 edilme:-.tni. atom tecrübelerine radyo_ telefon. )'Olundan mrmle-
BelC-. t (Kuıc) lılanda) :? (.\, .. on \"C"rı'.mesini ,.t atomla ih::l'i ketımız'e J.;,·ıçre arasında rad

A.) - _Bu:ün '1.ıhafa·Lakar Par me ... elclrr için Otel hır te .. :..ilat ~o tel<'fon konu~ına'.arına ba~-
t ..ı'HD Kuzey Ir.;,ında te ... kılatın~ kuru:n1 a,..ını talep !'tm:~tir, lanılmı':'lır. 
da bır l\Onuşma l·apan Dt$1$1erı Hidrojtn tecrlihesl ' "eni tele fon li. a natlan 
Ba.kanı .. \nthonl ~den di~r>r \Yash:ngton 12 (.\.P.) - .. 1~·ı .\ nka:·a 2 (\.\ - .\nkara 
~ılahlar ı\Ontrolc tabı tutulmaı- haber a:an Kon,ıre çe,·relerin- 1ım:r İstanbul - Tzın:r. :\nkara 
hen HıdroJ~n b~mba)ının me- dt'n blldiri:diğine g:öre bu a) ın • Sı,·at., Sı\"as - Samsun . arasın 
nedılme~ı . rıkrın.ı. reddederek onuna doğru Pasıfık 'te l·eni da on d('-Cr. \nkara • Eskı.~e 
$0;.le demı~th-· .. bir Hidrojen tecrübe5İ daha va- hir \·e E.:ıki,ehır _ Balıke,. : r a 

•.\tom :sııa.h~. 'e bu "''·ahla sa~ pılacak \e bu l llartta infilak rasında i~e i.ıçer kanal:ı telefon 
~-adıg~nıtı hu:uk .faı~ı)~et .harbı ettirilen Hidrojen ·ilahından kura:.portör sistemleri kuru l. 
onlesıcı mtih.m bır amıl o.mu daha ku\·\·ttli 0 1,.c:aktır. 
tur. Keza Hidrojen bomba:sı da nıu:-;o \e f,.aJ~) ete konu)ruU!:!tUr, 

1 Gene ral Ne~ip hasta herhangi bır taarruz nııctind• Cumhurbaskanı 
olanlara koırşı bır ihtar mahı} e- , 
tinı ta ımaktadır. Bıı: atom si- Kahire. 3 (.\.\) General 
!ah arı da dahıl olmak uzcre bu Samsun'a gı'ffi "ecp 10 nısan ıar;hinden ··-
me\Z.Uda bır an·aşma imk3.nları. \·el normal çalı-:.masına başlamı 
nı sa~lı)acak göruı;melere d,.iına (8a51 2 intide) )acaktır. 
hazırız. • j b:r trtnle ~ehrım zden ayrılmış General Secip'ın elektrocarcü 

:\losko\.a"da !ardır I o~ranu alınmı!) \e muhtelır tah 
Londra 2 (.\ P. ) - ).fo;,kO\a Denizcilik Banlı.a\ ı Ht)tti 'ller )apılmıştır ~et ccde dok 
rad)Osu bugün HıdrojC"n bomba- Samsu n'a gitti todar ~fısır Cumhurbaşkanının 
aının . atom harbının millellera- Deniıcj ik Banka.sı l'mum 10 ni .. an cumartesi ~ününe ka-
ra:ıı b1r an·a ma ile ;ya;,ak erli!- 'Iüdür Yardın1cısı Ul\'i ·Yenal. dar tanı b:r istirahata muhtaç 
mesı lüzumunu büsbutün teba~ Deni'zyolları işletme )füdür 'lu· olduğunu beyan etmişlerd'.r. Ge 
rU.z r.ttırdiğtni öylemi~tır. avini Tarık Ay~en. Başen.spektör çrn 29 mart tarih:ndt Kral İb 

Japonya'~a '"ağan 1;arı ı..uı Yusuf Ya : gın. Sa acente Sen:cr nis,)uud'u teşyi etmek üzere 
Toi\yo 2 (.\ .\_) - 'teteorolo- Tek'ten mlitc:-ekkil bir heyet ':!:tı:2i hava alanında bir bay

jı miıtcha ,:,ısları. ;<'t;tn ar için- Samsun ' in1anıoın teme! atma ı gınlık geçiren General ~ecip. 
rl!!' jatan sarı renkli kü: erın t?renin~e bulunmak ~ıc.re dün o ~ünde~berı odasından çıkma-
~ıbır~a·da So\·)et!er tarafından Samsuna harrkrt rtmı fır. maktadıı . 

rahmetli Recep Peker'in ölümü gandası un:suru görmediginden' Böyle b;r işb irli ğinin bütün Sllıe göre tasdik -edilecek ,e ta~· Girmediler atin beşinci >ıldönümü do:ayı - bu :·olda c H.P. nin :·apmış o:- suh~e\·er milletlerin -\"e bil- GiFnamclerin Ankara'da teıtid 
siyle dlin ~aat 16 da C.H.P. il dı.:ğu itira·tı da reddetmiştir. hassa bu milletlerden .ik:t ta- ta~·ihindcn itibaren l·üri.ırlüğe 

1 

(8a31 1 ineide) b;t}kanı İlhami Sancar·ın ba~- GI. Asım Gundüz'un ta\ıihi rafların bölges:nde bulun<.!rıla. gıı·ecektir. 
cUel'le _ıoxüşmıiştür. ııUiettişler kan:ıgında il i~.are k~ru!u ~c ~ Kütah~a millet\'Ckili Orgene. ı·ın da menf_aatlc~·ine uy:u~ ola Yürürl lt~e girmesi tal'ihinderı 
o_~rencilere der:, :ere girmeleri- ı:;ençlık koHarı uyclerın~en mu. , ra .\sım Gündüz gönderdi!ı;i cağına \'e. bınnetı~e , ~ecezzı .k_a · ı ll:oaren gececek beş sen~nin il:• 
nin lüzumunu anlatmış:ar ve teş~k~ıı. hır. hc)·et Edı1:1eka pı mektupta yeni .... ecim de\'resi İ('in b.uı rtme~ea- su.h \~ cmnı:e. kııa~ından hır vıl önce .L\.kit t:ı· 
\·azi)'et de\·am ettiji takdirde şehıtl_ığınc gıderck Peker ııı me- ne Kütah,·a C.H P il ıncrkctiııe t.:n :sağl~ml.a~masına hızmel ede J raflar~an birince. tiiğerine. diP 
hlikiımetın , de\'let otoritesini zarı Onündc sa:·gı _duru~u ~ ap- ne de An°karadaki parti merke- ce~ nt kanı bulunarak. !oma tık ;ro:la resmen bir fl!'sib 
kullanmak suretiyle zecrı karar mışl.ar \'e mezara hı rbuket koy Line hiçbir müracaatla bulun- . \r~larında. i'bu do:;t~n.e ı:· 1 i~barında. bu.lu~ulmaması takdi· 
lar almak ıorunda kalacagını. ya mu ·!ardır. maınt olduğunu bildırnli~tir. bırl.ğ. andlasmasının aktiııe ka rınde venı bır J senelik müddet 
okulun kapatılacağını vahut da Kizım Şinasi C.11.P, den a:rıldı Orgeneral ,\sıın Gündüz'ün is- rar .~~~·~i~:~r Ye bu mak:sat:a, 1ıi<"; n k~nd.ıliginden uzaulmı$ 01, 
bütün öğrenciye şiddeili ceza Haber aldı(?ın1ıza ~öre .Akşam J mi. 30 ~liırt tarihli ~azeteıniı- Tuı kı)e . c•k ,., muteakıo de\· reler a:rnı u 
\erileceğini :söylemişlerdir. . l!azetesı s3htbi Kazım Şınasi de Kutah~-a ada: yoklamalarına Türkiye Gumhuri)et ı nin Kcı.- ' .l,ı cari bulunacakur 

~Iüfettiş.er, bu arada .ı\nkara Der:ıan. ka)'ıtlı bulundugu C.l.J i~tirak edip kaybeden!er aJasın rac Bilyüke:çisi ·yukarıdaki hükümleri tasdj .. 
ile :orüşmc;erinde ~illi Eğitim 1 P oc:ağındar. i ... tıfa etmi:-.tir da ~ıkmı~tı Eks~lins Salihıilddin Arbcl'i an . isimleri gec;-en yetkili murah 
Bakanlığının öğrencilere bır tel C.:.'tl .P. nin Şehremini toplantısı Sam~un'da . Pa~~sten : .· . . , • . . , .has.lar i~bu and:a:ma) ı imza e~--
graf yolladığını ifade etmişler- C.}1-P. Şehremini bucak teş- San~un. 2 <Telefon.a) - c. Pakıstan Haııeı~e ~aıııı S;r •Cnll~lcrdır. 
sc de Oğrenciler ıec: vakte ka- ki'.iltı bu~lin .:-~~t 19 da Saray 1 r~. P. aday yok am~:-;ın_da Sadı :\t. .Zafrulla~ Ha~·ı _ .. · . I . Karaçf~f! iki .ni:c;an bin dnk~ 
dar bu telırafı!l mahiyetini ö.ıt- :\feydanı caddl•:-.ı 66 numarada Konuk kazannıış o du~u ha de m~ııahh_aslaıı olaıak ta)tn e)le· ~-uz f'llı dort tarıhındt iki nU.Sh• 
rcnen1emi tir. OQ:rencıler, arzu- hır toplantı :ıpacak ard:r Bu J Çar;:-amba ( H P ba kanı Ce-ı n~~~lcrdır B~. ~urahha<Jlar "'ala olarak tanıın1 kılınmı.tır 
larının yerıne .i:etirileceğini öğ- topleı.ntıda hatıp!rr p;,ııt.nın prog mıl ŞE'n:soy kaLanamanıış o_Idu,eu h. etnameleı nı teatı ed D u~u ı Be~rut'ta . ....,.. 
renince)e kadar der:,lere .:irmi- ramını ııah edE'ccklerd. J ıçın (.'aı;:-amba ı çe te~kı ı1tında lu~c U.).gUn bu duktan sonra a. 
Y,ecek:erini. \·cı.adi aldıktan ı:ıon- (..)l.P . .it ilde ttskilaıını ı..uıdu 6 ki~ilik bir grup Sanı~un il le~· ~agıdak• hususlarda mutabık kal ReJrUt, 2 (.\:\K.\ Türk. 
ra __ da bir hafta zarfında \"Aadin 1 ..-\nkarı1 2 ( \:\K.\ \en ; kılıltına ~e·<'rek itıraz etm;~ e~· mııı;lardır: P.:ıkistan paktınııl ımzalanaca~ı 
musbet nettcelerini ~Ormezler. t kurulnıuş o:an Cuınhuriyrtçı dır ' fa?de 1 '. . . . . t'ı.ıberı. B~:·ru_ı .. !iil)a'.i mahfilleriJ1 
!;e tekrar _okulu terkedecekleri- ~li 'let Partı~ının .. ec;ımlf"re ~ 1 p Eıı;kİ\t'hirdt iliraı .\ k:t taraflar, ~ekdııt<"t'ıntıı da rle muhıeııf .sO)lt:nulere yol a~· 
ni :SO)iem>şlerdir. 1 zirmıyece~_ı husu:-.unda '.\apnlı~ E:-.kı..,chir. 2 ;_\nl\aı Ba)ın hıli i~lerınt herhan~i .bır_!iif>kil- 1111:::1;. 

Okut idarccı:eri. 825 kişinin olduı::u murataatın<i ... cçinı ku- dır ık Bakan'ı:ının 1930 - 54 '.'1 dP n:ıudah~.leden ~t d:ğe.rın:n a .\rap rle\lt"t'erinin .. onradaıı 
hıc;~ kım~<'ye his.settirmt-d~n bu rulu nlü~brt tf>\'ap \-erın~~tır t' ,arında ~aptıgı faa:j:·eti ~ö.;te le:·hıne ~ute\"eccıh hır ~tt:faka bu pakla i!)tirilk l'dip rtmrmeıe • 
kararı tatbik etmesini ha~Tetle )l.P. hiilen ,;.ı ılde .tr~ ki '.dtını l'<'n yurt hizmetınde bayındır:ık) '.e)~~.faa.ıye.tlere k.11.~ıln1a.kt~n .te ri nıe.sell!;;i üzerındc heni.iz bit 
kar~ılamaktadır. B~lirtildiıZınc tamamlaını~ olup .se\·ırnlerr "·· scrgısı bu~un ~ehrinııtde a~ıl- 'akkı rtme: laahhut e)leıleı. ~ey bi:inmen1Cktedir. 
~Ort. öğrencil<'r Be~iktaşta bir rec<'ktir. 1 n1ı$tır. Sergide 'tc~hir edi!en re-ı ;"lfa.dd_t "!: . ı Bu mese:enin Arao Bir l:ını 
kahYede toplıilnarak bu kararı )le\"tuubahi" münt<·aat: \da- .;ım'crden bazı' arı o. P .. nin. se .. ~'\~ıt. taraf!a.r. mtı~terek _men~ sar~aca~ı kanaati umamid.r 
almış .\'e ~ep.;ı teker teker ha:r- .et ~akanlı~ının hır teblı~ı do çını propaganda:-.ı ınahı~.etınde 1 r .. at crını. a~akad~r 1 ~deb~le~ek 
rağın uıerıne el koyarak •Ba,rak ı ayı!-ııyle )·apılınıştır. ~örüldüğünden c 11. P. 1· baSi- :\Jılletler~ıası me~eıe.eıde ı~tışa-
üzerıne }'E'mın l'derim ki ~rzu· Konya'da kan:ı~ınca sergiden bu re ... in1 e- ! rede. bulunacak: ar ,-e - n:1i1.letlera Konya' da bir 

Soygunculuk 
nuız :·erıne ~elinccye kcıdar der" Konya 2 (Telefonla) - Aday rın ~·ıkarılma!iıı içın İ Seçim Ku, ı .. ~ı ı.c~.blt .\"e .. :-;artla:·~ ~ozo_~u~df!' 
lere ıirmıyecegim eklinde and )·oklan1aları111n partıler tarafın- ru'una n1ür.ıc:ıat etmiştir. ttıı~.ak ;,uıetı~le • azamı o.çudc 
içrni.}lerdir. 1 '"ır ı~ı \"ap.ıcaklardır. 

. _, ~! arl d t 3: 
Dıf.er tarart:;ın Okul ~Iudürü \kit t raflar küJ!Ü.r sahı1sındı !Bqı 1 lnd del 

mak sureti) le kam:onu durdur· 
muş:ardır. Yüzleri tamamıyle 
n1askeli olan bu üç ha~:dut kam• 
~on içınde bulunan yo'.cuları ye .. 
rl! indirerek üzerlel'ini arımı~ .. 
lar ,-e bulduk:arı para) ı alarak 
Yaka yerinden kac;mışiardır. Hay 
dutlar }akalanmı~tır. 

.\tıf Tansu. dün bu hususta şun · " 
ıarı ~öylemi:tir: aralarında a} rı bir anlaşnıa ile 

tesis eyledikleri isbirliP;ini icabın 
•- Ta:ebelerin istei;i m.ikul da >·ine anla .. malar akdi sureti· 

olabilir ve üzerinde :örüşülebi- le. ekonomi. teknik sahalarda d.1 
lır. Ancak daha önce hı~bir mü- inkic:a( ettireceklerdir. 
racaatları olmadığından hareket ;\ ı arlde :ı: 

tarz:arı fenadır ı .&.kit taraflar arasındaki '.'ia-
Talcbe:er ise şiıudı)e kadar ,·unma sahasına müteallik isti-

hangi da,·a için idaı·eye müra- şare \·~ i.'bırliğL Bir lngiliı askeri 
caat edildiyse okul idaresince 1 a) Te~\nik ıecrlibe \'C teı·ik1<i 
gereken önemin verilmedi:ini ır:den ınü~~erekcn istifade içir. uçağı düştü 
söylemişlerdir. i... 1gi tea'tisi. Bıberle. 2 (..\ .• \.) -. Sealuı:r• 

Ayrıca Teknik fnhersite Rek h) Silıih ,., mühinımat im8.Iin tipındc iki kişi:ik bir Jngiliz as .. 
törü Prof. Ahmet ö-ıeı de bu J ı.le imkfı:ı nispetinde. tarafları;ı kel'i uçağının dün sabah Por~a 
mev-zuda şunları söy;emistir: intiyaçlarının t.ıtminıne çalışıl-ı Farına'nın iki üç mil açııtında 
•- Bu hidise hakkında bir n!~ sı, infi:ıi.k ederek parça:andığı te .. 

şey sOylemiyeceğlm. Bızim yö. 
r.etmeliğimiz çıktı \-e biz bunu 
Oğrenin1e uyrun bulduğumuz· 
dan deiişme-i lüzumunu his-
setmiyoruz. Ayrıca okula 200 
ögrenci a'acağıı.. 2 ıün zarfında 
170 ki~i kaydını yaptırmıştır. 

Bu yılı kazanmak için 12-13 
!\isan &ünleri müracaat 200 il 
aştığı takdırde. Fizik, Kım:·a. 
'fatematik \'e Türkçeden imti
han ~ aparak derhal Öğrenime 
başlıyacağız.,. 

~!. T. 1'. B. nin tebliği 

Dün aksam~!. T T. B. Teknik 
Okulu hadise.si~ 1e il:i'.i ~ı:ağlda
ki beyanname:·i ne)retmi~tir: 

• Yıldız Teknik Okulundaki 
prot~stova sebep olan hadise. . . 
\"Üksek tah.sil camiasında bÜ\'lik D~\ Y.\~ lKLI E J.BISP. - i ng iıtcred<" 2,300 ~a ntıgrat hararet<" 
bir tee.s:,ür U\'andırmış bulun. kadar da)anabile n alum i ıı)u ınd An_ hir iş elbise~ i )'a pı ln11 şt11'. 
maktadır. TalCbc haklarının ko. l Bir fabrika illetle r i ..,rrgisi nt İ} tirak etmek uıere hu elbise) i 
runmasını daima kendisine ~iar ıiyerek giden bir iş<,i diğer bir )Olcun un ha)ret dol u bak ışları 
edinmiş olan :\Jılli 'l'Urk Talebe ara!.ında geçerken 
Bir'igi bu hidi:ıeyi teessürle 
karşılar 'e Teknik Okullu kar· 
dcı;;Jerinin haklarının çiğnenme

sin! asla kabul etmeı. 

Van 'ın kurtuluş Türkiye' nin Dünya Ban· 

y ı ldönümü kasına alan borcu 

Van 2 (.\.:\.) - ilinıiıı.·n.ku.rJ \\'ash:ngton ._ 2 <AP - Dün: 
.\çılması istenen )eni oku! tu:u3unun 36 ncı \'ıldOnlınlli. ya Bankası b•l3nC:Usunu Tilrkı 

bir seviye farkı )·ara~ac~~ı i<;ın , bugün mera:sim:e kui:anmıştır. :·eye verdiCı ılk krediden hiç 
rapılan protestonun ılgılt ma- ---- 1 bir ödt!mc al:nadıA:ını bildirerek 
kam ·ar tarafından müsbet bir, E. B. La\-. Salih Birsrl. Saba- kapamıştır Banka sötcüsü Tür 
anlayıııtla kar~ılanma:ıılnı \'e T~k 1 haddin Kudret. Behcet Xccati-' kh:e,·c ilk kredınin silo· ar in.:a. 
nik Oku'lu kardeşlerimizin bu t!İ ~. A H. Çelebi. B.ıki Süha.; sı ·iç~n \'CriJd=gini ,.e bunun tak · 
hayati dertlerin~n bir an e\·vel ÖLdemir .\ı,af \ s. kendi ırlc- 1:titlcrın:n ödennlcsi iC3bettiğln· 
halledilmesini candan temenni rini; Oktar Akbal. Orhan - ilan söylemiştir. Bu kredi 1950 sc-
cderit. çerlioğlu hik3yelerini okumuş. nesinde \'erilm=stir. Bu kredi e'· 

Tekni.k Okul'ıın )lüri.kll tardır. Toplantının sürprizi Or. \'ela 81.000 dolar ve sonra 16 
Edebi)·at ~tallııesi han Veli'nin beste:enmis ola.ı b'.n dolar tutarında 10 milyon 

Teknik Okui Talebe Cemiıe
tinin tertip ettiı; Müzikli E<le
bi:·at )Iatinesi dün öj:leden son. 
ra Eminönü ötrtııci Loka'.inde 
'ap:lmı:-ttır. 'lat~nenin özellii,i 

• Yazık Oldu Süleyman Efendi- 1talyan lireti olarak \·erilmi~· 
ye. şiirinin rnezZO.".'oprano Yıldız tir . 

cJ Tahr 1k edilmek.sizin kendil• yit edilmektedir. 

ESKi ALMAN HAVA KUVVETLER/ ANKARA ATAŞESi 
ALBAY E. G . M O R E L L ' 1 N 

KIYMETLt EŞYA ~lÜZAYEDESİ 
4 , ISA:'I' 1954 PAZAR GC:'l' Ü SAAT 10 da 
AY.\ZPıVjA - AKAR PALı\S Dı\İR E 5/ 1 

Yemek Odası - Salonlar - Berjer ve Koltuk 
Yazıhane Odas ı Takımı - Kütüphane - Yatak 
Odaları - Vitrin - ~farketöri Parçalar - Kitap-

lar.. Radyo - Plaklar ve lüzumlu ev eşyas ı . 
R01'ESANS - DİREKTUAR - A)lPİR -

ADA>\IS - BİDERMA YER 
Gleiser Berlin - Friedrichshof Hamburg 

gibi tanınmtş sanatkarlar tarafından yaratılmış 
kusursuz kıymetli a~a<;'lardan 

i ----·MUAZZAM ESERLER 
PORTAKA L -----

l lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri f 
Kıtaat llônları 
~-~S· lhtiı'aç itin 15 ton Sığır eti kapalı zarfla 13/4/954 Sa-

!ı saat 14 de Karaman As. Şube binasında .~s. Sa. Al. Komi.sj·o· 
nunda satın a:ınacaktır. Bedt'j 16500 lira, geçici teminatı 1237.:S 
liradır. E'·~af \'e şartnamesi komisyondcı. görülür. Tekti! mek
tup~arının ihale ısaatinden bir saat e\·\'e·ine kadar komisyon& 
veri'.mesi. (304 - 344~) 

* Eskişehirde 10.000 ton sehir i~i senelik na~<:i~·e işi kapa:ı 
tarra 14 nisan 1954 çı1:r~amba saat 15 de Eski~ehir As. Sa. At. 
Kn.'da ıhcı'esi yapılacaktır. Tahmin bede'.i 58.100 lira, S"eçici 
tem!:ı~tı 4153 :irarlır. Şc.rtr.amesi komi~rondl \"e öf eden rvvet 
'\:ıl;:ar?. İst. L\·, .\ . ilr.:n kısmında ıörü'.ür. Tck'it mektup'arı· 
;-;:n ih!:e !.i1'1tinden tir saat ev,-eline k3dar ko'llisyona \·erilmesi . 

(808 - 3418) 

* As ihtiyaç için senelik Bursa Susurluk veya mukabilinde 
~.\B.\'\ C. \ FERI - ı randa komlloist aleıbtarı grupların elebaşılıtını ı·apan oski ıüre çilerden 
Şaban C.aftri (:sakallıl arkadac;.ı Hasan Arap ile birlikte lrak'ı gitmek üzere TahranJD l\l ehrabad 
ha\a alanında. (.;eçrnlerde i ra.nın eski D15i~l •ri Bakan ı Dr, Hüseyin Fatimi'yi )·akala.ndJgı ta
man h irk.aç )·erindt n bıçak la )aralılan Şaban Caferi AraD memleketle r in de k omunJst aleyhtar ı 

t•ılil•t kurmak uzoıe ••ı ahate tıkmak ta dır 
1 
~iirle musikinin bir arada d:n:e
~ ıcıye- sunulması &lmuşlu.r. Top. 
Jantıda haıır bulwıan :air;erden 

Daideıen tarafından okunması Sözcü daha e\·vel bu kabil :e 
olmuştur. ~latinede şiirle musi- cikrnelcr:n teknik sebeplerden 
kinin birleşip biı·\ eşemiyecctı:i dolayı başka memleketler tara
konusunda tartl}malar da )-arnl- fından da vukubulduğunu ve 
mıştır. Toplantıyı bü~ ük bir din ödemenin yapı:madığı hıısusun
leyici kalabalığı il=iy'.e takip et-. da Türkiyenin dikkatinin ~eki. 
m,iştir. leceğini b:Idirmiştir. 

1200 ton taşıma i~i }·aptırılacaktlf_ Tahmin bedeli 24000 lira, 
geçıcı teminatı 1800 liradır. !Jıalesi 14/Xisan/1954 Çar;amba sa· 
at" 1::5 te Bursa _\ s. Sa. Al. Ko. da kapalı ıarfla yapılacaktır. 
Sartnamesi kom;s:yonda ;rirlllür Teklif mektuplarının ihale ıı
alinden bır ıaat ı vı•eline lı;adar lı;om1.>ı ona >erilmo•i. 8:14-3785 
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"· Soryano ile 
Bir konusma 

• 
, <Başı 1 incide) 

• 

V.l T .lN , -
BEYAZIT AJANSIMIZ 

nıem.eket hizmetine cah1 ha la 
nı:ısının -verdiği zevki katre ~at· 
r~. tadıyordu. 

.... Istanbu1daki :\fusevl cemcı:ı.tı·· 

.uın m·· ,. 
GöSTERILEN BOYOK TEVECCÜHE KARSI ZARİF AÇILIŞ HEDiYELERiNi 

T.. us.ım ve talTimiı.slim 
ur~ muhitinin büyük bir gü. 

Venıni kazan H · h an anrı Sorvano 
ayatını kısaca şôy'e an:altı: 

d •-/298 Yılında Rodos'ta doğ 
'fJJ. um.. da?iyi Ye "fedrcsei Sü:ey· 

aniye'yı bitirdikten sonra Fran 
~ız lD.ek~ebioi de ikma· ettim 
eted:_es~ı Süleymaniye zamanı~ 

n. unlu ve mun!azam ötretim 
r~'kalarından biri idi. Burada 
~;t'~e, ar~pça ~·e far ça en kıy. 
··ır · .. m.uderrısler tarafından f etııı:dı. Hatta rı.redresei Sü· 
eyman~ye·:ri bitiren:er a)Tı bir 
ınuame e rr·· .. ~ • 
list · .orur.er. ımzalarının 

~ısmında bu hu~usu be•·ırt-
meyı b. ·r · · 1 d ır ı tıhar vesi. esi sayar. 

!
ar ı. Rahmetli "Yunus :\'adi Bev 
e de orad b b · · l\.e . . a era er okumu,tuk. 

da ~dd~sı benden yüksek ~ilnıf ar· 
1 ı. 

ta~~edresei Süleymaniye'ye fs. 
Ve ;.ldan ıe:en hocalar vardı. 

~ MOTOR HEMEN HEMEN SESSiZDiR . 
~./ BENZiN DEPOSU AYRIOIR . 

iLERi, GERi VE NÖTR 
,, LEVYESi YARDIR 

~ ; ~ KAPAK MENTESELI VE 
,. . f"'y' YANDAN ACILIR . 

:~";../ .,/ / ~ BENZiN VE AVANS 
',/~ ':I 4YARI KOLOAOIR. 

/ ~- //'/. 

3 • 15 • 25 BEYGiRLiK MODELLER DE MEVCUTTUR 

ODEON MAGAZALARI 
~QC~ı:::ll~:f!:s:f • BEYOÔLU • Si RKECi • KADIKÖY 

lıtiklll Cıd. 75 Ramldiye C•d. t6 Kadıköy P•lu 

urk!er tarafından vaptırıl· 
nıışlı B"'L . M'd ı;· :... ı.""ar.e ben ~ok sevdi· ı way uça k gemisinde , ,.- DOKTOll _, İ SİM TASHİHİ 

7 N 1 s A N 

Çarıamba kadar takdim edecektir. 

SİZ DE BİR HESAP AÇINIZ 

Bu hesapla ayrıca 

HUSUSi 100 AL Ti N KEŞi DESiNE 

25000 
. 

LIRALIK NİSAN İKRAMİYESİNE 
iştirak edebilirsiniz. 

-- Gişelerimiz Saat 20 ye kadar açıktır . ı~~ı:t~~tıen'ı~ me~:e_ğine baş. Washinp:ton. 2 <A.A.) _Çar. , R' FAT iNSEL 1 iatanbuı A•lh"e 9 uncu Hukuk 
lı~ı. Fransı d~dı~~ ~he.sap hoca. şa~.ba &ünü ·~lid\\·ay, uçak ıe· I 1 Mahkemesınden aldısım 20 f.liO ta· 
Jerind z \e . U:>e't mektep· mı)ıne hır uça?rın ini"i •ırasın· rth ,.e o~o •• zaas ,.« s.se sa11h ka· 1 
lığı "ae 

11
scnelerce türkçe hoca. da vukua ge:en kazada gemi· mü Dahiliye l\1iitehassııı nrıa. nurus kardınd& Adnan Samı ' ·--·•••••••mi 

'e 
~. p m; Daha sonra da 1904 rettebatından 3 k'·· ..... ·ı·· 1 r\ısanta~ı • ttumelJ cad ••zıh oıan cocutuınun adını .. AKIN• .... 

ne~ınde lstanbu' ld" ı~ı o.mu;i ur. .... A N 4 olara;c tashih etttrn Ke~·rı'.\·.-tı ıtıru-
Hanr· . . a ge ım.• Uçak gemisi halen Akdenizde J -..evı~ Pt. O ••illi ıen ıunım uzertne llı\n ederim. 

diğ kı Son:anonun hayatının bulunmaktadır l el: 83433 "utatfer FAL.\ \' ------·-----------------------• 

Tav er. ısmını da arkadası İhsan ------·-------~'-----------------------------------·----------------------

DOGUBANK 
asın ağı.ından dinleye:im: 

•- Herkesin se'·~isini kaza-j 
~:~ So~ano, kendisi hakkında 
8 şe~ler anlatmak istemez. 
d·~~u sıı de görüyoriiunuı. Şim- Denizcilik Baııkası T.A.O. Genel Müdürlüğünün 
cı 1• 1;11es'.eği o'.an sigorta ek _ 

P r.ığıne İstanbu'a •e·d... _ 
tııan b ' . ,.., ı""ı za 1952 Y 1 L 1 BİLANÇOSU 

• bir ~ş arnıştı .. Bu arada fahri 
ce vaz:re olan J.stanbu' "\Iusevi 
Ta~aatı başkan:ığına seçilmişti. AK T 1 F (1 MART 1952 - 31 ARALIK 1952, ON AYLIK) P A S 1 F 

16 }1 C'emaat başkan ılını 
ra.~tı. istanbuldakı bircok ha,ır 
~uesse.selerinde lıi:ı ,·azıfe.·er 
:·dı. \"oru·~ak bi meden ça:ı 
,~ An~a~ ıki !;enedir. si~orta 
h !Per,ıf~ mes eğine kendisini 

a redebılmek in1kilnın1 buldu.• 
· .T~n~dığım birçok kimse'erden 
ışıttı~ı~e göre. lL.ınri Soryano. 
n.un hır hususiyeti dah . 
h'.end· . k a 'ar. 
ğ·· ısı ço zengin bir insan de· 
ı/ ~·e e.ks~r o'.arak ('a~ırıldı ı 
O:r a_ngı hır vakada biraz gara 
b t hı.s ederse gitmeımış. Zaten 
.. u_~u hazır:ayanlar da sözü ve 
Olu doı...u ek . h .,, !>.perı er vaka,·a / 
t•~ırmazlarmış. · 

Son o:arak }fanrı Sor,ano'u;ı 
sordum: · .1 

b :- D~mo~.ra Partiden f:;tan 
u.d ada}ı ;{ostf:lri'.menız kar~ı· 

sın a ne düiünuyorsunuz~ 
- ~lom·ekete h•r h t 

zevkle ) me 
d b' ·aparım. ~ı: let,·•kil iğini 
k:b ır me~1Ieket hızmeti o'arak 
h ut edıyorum. ).Jem1eketin 

er bakımdan ka 1 kınn1ası · · 
"Var k d t' ıc:ın 
biid· u re ımle ı:a·ışacaAım t•· ı 

ır . ., ,\. K. . 
ltalyan yıldızlarının 
Ziyaretleri 1 

ıam . (Başı 1 ncide) ı 
'· Hmeklerını şehirde hır ·o 
o.antada yem· 1 d. s ış er ır. Yvonnc 
L!~soı;, Eleonoro Ruffo, Lıa di 
dekiı ene G.en.na ve beraberin
hüo;; .~r. şebnrnııde &ördükJ('rI 
oıdnu kabulden pek mütehas!'lı::ı 
ntil~k~a~nı bl'Hr.tmitler ve Türk 
faz:a tinı .• la.hmınlerinden çok 

1 . na~ık bulduklarını ::;üylemiı 
erdır ita! . 
nı · .. Yan sınema dünyası • 

.. 
0 munıtaz mümessilleri bu 

~iun lstanbul'un turistik m'ahaıı; 
nı ~ezeceklerdir. 

zi'~iler t~tan Ros:sano Braz· 
ği ıvn sıhhi durunıunun düzeldi. 
mı." e doktorunun se;·ahatine 
D~~a~~~ ~tt~i haber alınmıştır 
sanatk~·Cl~- ~?"~.erile~ şöhretli 
\.i ar onumuzdekı günlerde 

1 ,~•.k~• şehrimize ı:elecektir. i. 
. ~-anın l numaralı jönprömi. 

~fea::ıı . olara~ gösterilen marul 
...... ssımo Gırotti de 5 • ·ısan ""u·". 
••U saat ı - 30 • 
il . o. da bir SAS u~ağı 
eBsehrımııe va:;ıt olacaktır 

• u arada ananevi Bagın B'aıo
unun "hr . 

kld şo etıne uygun bir şe-
ı e cere) .. n tın · . . retr c esı ıtın hara-

t d.1 ~alışmalara devam edilmek 
ıg~d:;.~ Ol~a~a~ l'e: sıkıntı~ının 
t 

ı,me!lı ıçın Lıman Lokan
asının b"t'• 

1 - Ödennıenıi~ Serma}·e : 
il - Kasa '° \!erkez Bankası 

Kasa Türk Parası ............................................ . 
Ecnebi Paralar _TL.· .......................................... . 
T.c. :\lerkeı Banka~ı nezdindeki :ıerbest nlevduat 
T.C. 'lerkoı Bankası -Efektif TL. .. ................. . 

111 - Bankalar : 
Dahı'i Banka'.ar 
Harici Banka:ar ................... --

IY - Senedal Ciizdanı : 
' - Esham Ye Tahvilat : 

VI - Borçlu Ciıri Hesaplar : 

-----··· .. ~· ·•··· .... 

:Kl"fa·t't mukabi'i kredi ·er .................... ... ... • 
::\Iaddi temin;ıt mukabi 1i kredı er ...................... . 

Yll - )luhfrlif Bor~lular : 
:\Iuhte'if Bon;•Ju ar ............................................ . 
_,\kredltif!t>r •.. . ......................................... , .. .. 
)ııcentC'ler ......................................... . 

Ylll - Emtia ~Tenudu -Stoklar- : 
2\Ia1zeme ma~azaları ..................................... . 
Kömlir ve akaryakıt depo'arı ............................. . 
Bunker·er ...... ................................................. . 
İaşe an bar' arı ................................................. . 
Hurda e.;;~a·ar ............................................... . 

IX - İşfirakle ı·iıuiz : 
X - Sabit Kıymetler 

Arazi ve arsa·ar ............................................... . 
Binalar ....... . ................................................ . 
İske·e. rıhtım. kuru ha,·uı ve muhtelif tesisat ..... . 
Sabit tesh.at ......................................... . 
~lilteharrık tesisat ............................................ . 
Büyük deniz vasıta'.3rı ve evanterleri ................. . 
Küçük deniz vasıtaları ve evanterleri ................ .. 
Kara ,·asıtaJarı .................................................. . 
)fa kine ve a·et'.er ............................................ . 
Demirbaş eşya ve mefruşat ............................ .. 

XI - Sair AktiOeı· : 
::\Iu,·akkat ve mutav·assıt hesap~ar .................... . 
'Iuvakkat ve )ıfutavassıt hesap~ar (l\ambiyo) 
Derdesti ikm3t iş \e sipariş'.er (Bitmemiş işier) 
Krediler ........................................................... . 
Ge:ecek yırarda HCa edilecek büyük tamir masr ... . 
Gemi iao;e hesabı .................... ,u••····················· ·· 
Tasfiye heı;abı ................................................ , .. 

XII - İlk Tesis :llasraflan : 

; 

-... • 

Lin K. 

I 

189 504.58 
9 538,80 

69 643.08 
43 158.07 

9 140 465,77 
2 135,33 

/ 
58 293.58 

125 574.48 

25 314 096.85 
33 539 452.37 

4 472 073,99 

12 522 989,20 
2D2 020.84 

1 423 313.39 
18 04 l,71 

131 500,-

5 996 20288 
127 078 502,54 
35 790 39?.12 
3 229 867,49 
1 001 769,12 

128 917 033.35 
19 100 449,88 

154 160,21 
7 571 244.37 
3 202 761,56 

22 724 214,95 
147 746.52 

6 394 556,45 
12 007 100,-

490 000,-
357 987,42 
850 853,32 

~· 

Yek ün ................................................ 
Xlll - Xazım Hesaplar : 

Umumi i'ckôn ..................... .............. . 

/ 

Lir a 
274 030 279 53 

311 8H 53 

9 1.\2 601 10 

516 882 50 
~42 174 45 
183 668 06 

63 325 623 21 

14 297 865 14 

500 
332 i02 383 52 ,. 

- 42 972 458 66 

251 868 64 

J, 
739 678 349 3, 

512 810 557 42 

1 252 488 906 76 

1 - itibari Serma)c 
il - Kar ılıklar : 

Dahi:i si orta fonu ............................................ . 
~·akdi sigorıa fonu .......................................... . 
Birikmiş amortbn1anlar ......................................... . 
İhlilcit:ı he:,ap:ar kar~ı:ığı .............................. . 

ili -Taahhiitlerinıiz : 
Dahi'.I bono·ar ........... .. .......... .. ... . ............ . 
Harici bono ar ................................................ . 

J\' - ) l evduat H Cari H~sapl a r : 
Küçük cari hesap·ar <Vadcsizl .......................... . 
Re.~mi dnire ve kunım:ar \.C.l( .• \'adesiı· .......... . 
Banka' ar Alacak:ı <.·iı.: i hesabı -\'ide!lit· •.... .. .. . .. 
\ 'adeli ,.e ihbar'.ı resmi rlaire ve kurumlar A .. C.H. 
A:acak'ı ciı.ri he-:i>aplar ............... .................. . 

Y - ) l uh felif \ lacaklılar 
).luhte:it a·acak'ı!ar ... . ................. ... .. 
Kefa'et .. andıgı alacak ·ııarı ....................... , ..... . 
·vergiler .................................................. , ....... . 
.. \cenıe:eı ....................... ... ......... . ............•••... 

VI - Sair Pasifler : 
~luvakkat ve mutavassıt hesaplar ................ . 
~tuvakkat ,.c rnutava~sıt he:-ıaplar -Kambiyo· ... , ... . 
Gemi iaşe hesabı .......... . 
Tediye emir:eri 1\ m bı~ o· 

Yll - Kiır: 

\"ekün 

Ylll - 'lazım Hesaplar : 
Kefale.t:eı·imiz ...... ...... ........................... .. . ..... .. 
Tem nat ve kefalrt mektupları • .. .. .......••........ 
Difer nazım hesaplar ............................................ . 

Genel ~luhas,bt lllldürü 
S.\DRİ BEKSAÇ 

l!muml Yek un ...... 

• 

Lira Ki 

.4 1 218 346.71 r . r 90 :no.oı 
l 9 636 869.12 

ı.. • 1 800 ooo.-

; 

ıı.; 930 000.-
35 271 811.3:! 

1 856 083.05 
1 100 270.94 
4 557 621,-
1 000 000.-
1 674 770.31 

31 774 605.31 
14 315.19 

l 383 5n.88 
93 934,16 

32 041 214.83 
45 33339 

4 161.8~ 
u~ 573.38 

1 :!Ul 8:!8..50 
8 ıı98 0'10.05 

502 609 lOS.87 

Lira 
500 ·.ıoo ooo 

12 •n 485 s.ı 

!Jl 201 &11 32 

10 iRS 71j 30 

'13 t6 

39 ,i'j;.? 88 

739 678 349 34 

512 810 557 42 

1 252 488 906 76 

Genel Müdür 
Y. ZIYA Ö:\'İŞ 

ba'o k u un sandahelerinin 
. , a ~arnı Dolmabah~·e Sara· 

l ına nakı· · 
'V • 1 ıçın ~erekli tertibat 

e müsaade alınmıştlr. Denizcilik 
ON 

Bankası T.A.O. Genel Müdürlü~öııün 
TABLOSU Düşkünleri Vasatına 

• 
d • <Başı 1 tncide) 
'~malul. olanları da. ila,·e eder 

AY L 1 K 
~I .\ S R A F 

bu mıktar bir mılyona cık. t·mumt İdare )ıiasraf'arı hlaktadır. Her ıene 40 bin va- .................................. .............................................. . 
tandaş veremden Ölmektedir U~umi i~letme masrafları .................. ..................... ' ..................................... . ... . 
Rehabilitasyon :llerkeılerınd~ '.\luteferrık ı~letme ma!'iraf:arı ............................................................. .... . , ....... . 
~alışma kabiliyeti kazanan sa. \mortisman -nasrafıarı ...................................................................... ......... . 
fl.lt'ar ·,.· b' ı· pahi'.i sigorta masr.lfart k · ı~ın. ımaye ı atelyeler ............. . .......... ............... ...................... ................... . 
k u~ma.k. lilzınıdır. Bu lıin tahak· lhti'Oflı hesaplar ~arşı!ığı ............................................................................ .. 

u u ıçın is adamları ile tema. Kir ......................................... · ................................................................. . 

~ .. UY~un (Ördüm. Eğer bu fikri· ıı----------~~ 
t USaıt_ karşılırorsanız bir mü. 
eşebbıs heyet seçerek ilk adımı 
atmanızı rica ediyorum. Kurul. 
~asına tahştı}ımız bu tesekkü-
un adı Ma:uı ve Dü<kürleri Ça· 
hştırma ~ · . 

1 ve Yaccatma Cemıyetl 
0 aeaktır. Bu işle kullanılacak 
~~an per~oneli yetiştirmrk icin 

7 ır ~nstitüye ihtiyaç vardır ,.e 
ra rnııyon lira ıa:r:ımdır. Bu pa. 

Yl Maliye' Bakanı 19-- t · 
receğ· · <>.J e "e. 
mı . ını sösiedL Ben yuın tz-
dar~ hareket cdecetim. Orada 
Iuna"u A<rnevzuda temaslarda bu • 

... a.ım .• 
Bakan · 

hal f 
1 
ın ızahatından sonra dor 

aa ıyeto M•- k • b. .rn.Ute"§ebb ........ ut' uıere ır 
15 hfı''tt ~~ilml~tir. 

~ 
/ --

Yekön ................................................... 

KAR VE 
Lira 

11 044 725 19 
64 122 723 62 

985 109 74 
9 636 869 12 
1 204 328 22 
1 800 000 

39 572 88 

88 833 328 77 

ZARAR 
HA S I LAT 

işletme has1 1 atı ................................................. .. ......................... . . ...•..... 
Ter:;ane·er hasratı ...................................................................... . 
!l.lüteferrik hasfat ......................................................................... . 
3023 sayı:ı kanun ıereQ,itlce Devletçe ödenecek o'an Van gOlü iş'.ctmesl ıararı 

Lira 

88 333 847 42 
8:i2 3::?1 

3 877 598 
:ıı 

8t 
269 561 :?2 

.. ......................................... ··· ı ==88=83=3=3=~~=.77 

Genel Muh>Scbe ~lüdüı ü 

SADRİ BEKSAC 
Gt>nPl '.\tudiir 

Y. ZİYA Ö \'İ5 



-· --
BULMACA l 
ı % 3 4 5 

n 1 - Oeomr rl 2 -
uı u 4 - F. rar te s 

La " 7 - Lrr 8 - Şer-

ıı 1 - Oa'e an 
ırum 4 Ma .lk 

Taa, IA.e 7 -

tmtha1 ahibi: 
i nmnu ne ı i~ al \ltı d ıı rıı: 

:'11~ 1 .i ll r K\ F.fl 
nu a~ ı d a l\I cs'u ı \Jud ıı r: 

• 

V.lT.lN 
---------- - - ---------------------- 3 - 4 - 1954 ___., 

İ. T. Ü. MİMARLIK FAKULTESİNDEN · 
Faku tenuz.ın Y. Matem4t1k, J. Binıı bi~ı!l, llt Bına 

b gı ı l Yapı bılgı I, ıı. Şehircı ık, Statık - Betonarme 
kur.sulcrıne asıstanlar a ınacaktır. 

H u s u 
. 

s i ,. Yedikule iplik Fabrikası T. A. 

o Sirketinden : 

i. T. e. A~i .. tıın Yönetme ıgınin 3. maddesintl'!kl ~art-
ı hırı h:ııı istek i'erın he gelerint t-kle~ecek tri dı'e":re!eriyle 
bır ıkte 20 Ni an 954 tarıhıne kadar FakU te Sekrel~liğine 
müracaatları uzumu ilan o unıır. Yabancı dı iıntıbanı 21 
:'\ı an 954 Çar~amba aat 10 da Fakü'trde ~apı:ar.aktır. 

ALT 1 N KESi DEMiZ 

19M ~ılı Mart ayının 30 uncu "unu Adı surette topl:ı· 
nan Ortak ar Gene: Kurulunda 1953 ~ı ı ah kAnndan tc· 
dhesı tas\ip edi'cn temettu hL c'erinin tevzıı tarıhinin ta· 
yıni hususu Yönetim Kurulumuza bırakı nus o'dugundan. 
Şirketimiıın hi~sc senetlerine 43 Xo.'u kupnn mıık:ıbili ,.c 
muessıs hisse.erine 19 Xo.lu kupon mukabılındc tedı)e cdı· 
lecek temP.ttüün 5 Xi-an 1934 tarihinden ilıbarcn hergun 
öğleye kadar, İstanbu'da A ircfendi cadde ınde Katırcıoğlıl 
ilan 81 numarada ödenme~i bu kere Yoııetim Kurıı'unıuıca 
karar a'tına ;ı'ındığı ı'~ılı'erce bilgı edinılmck üı.cre nan 

Son Para Yatırımı Ç E K L 1 Ş 

.............................. r 1 O Nisan Cumartesi 22 Nisan Perşembe . .. 
lsf an bul Teknik Universitesi 

Rektörlüğünden 
DOGUBA.NK 

PANGALTI SUBESİ .,, 

olıınu~ı•••••••••••ıiı"ıiiöıinlıetiılimil•"•u•rlu•ıu•fl 

Isparta Verem Hastahanesi 
Baştabibliğinden 1 - l~nı\ersitem:rr bağlı olarak açılacak teknık okulu

nun ınşaat mimarlık. mak.ne \e elektrik ~u~ler ne oğrenci 
adayı ka}dına 30 mart 954 ah gününden itıbaren ba,.lana
cak \ e 10 ııi an 954 cumarte i gunü -aat 13.00 de ka) ıtlara !On 
\eri ecekt r. 

•• 2 - Okula en az l'sP. 3. sınıfa ~e~mP. hakkını kazanmıs 
o rt-nc !erle 5 enelık anal en ı tusü mezunları alınacaktır. 

B 
Ar~ası ıessese 

E\'LER 
indeıı: 

Gtin:uk tabela me\'cuduna bağlı olmak ka~dılile hastahaocrı~ 
senelik ihUyacına karşılı:. 9 ton ko) un ctı 30/3/954 taribındc' 
ıtıbaren 15 tün müddetle kapa it zarf u:ıuli~ le cksı'tme~e kO 
nulmu,lur. Eksiltme 13/4/9;)4 Salı :;:unu :ıat 15 tc Isparta V~· 
rem Hastahanesi binasında Salın alma komi ) onunda \ apılacat: 
tır ~Iuhammcn bedeli :?iOO !mı \'e gecıci teminatı 202.3 lira 0 3 - \day a~ısı Senatoca her ube ıçın te b't ed·len 

mıkdarı tcca\ uz etıigi t ·dırde ada) !ar arasında hır sırala
ma mtihanı )apıhr. 

Yarınki pazar ~unil saat 9 dan 15't. kadar her saat başında Beyaz t Dışçı Mektcbı 
onundl' bulun:..cak 2 otobu c, ar.aları gorme' uıere ~ayın mil~terılerı ucretsız olarak ta· 
$l~aca~ur. Pazardan ba~ka hr.r "un saat 1230 da mağazamızdan. \CSa·t kalkar. 

, lup ~artname"i İ,tanbul. .An kar~ ~. c b~ıarta Sağlık Mıi.dıirliık6 

1 
rb le \ 'erem Ha~tahancsınde ı::o rulı>bılır. Talıplerın !ıcaret t 
das ı yesikası. te ıninallaı•ı \'e nıc l\tuplarını ıhalr. saatınden ~~; l'az;a malumat almak ·stıyenler n ka~ ıt buı o~una miira

caatları. (3il0) 
\larpuççular. Btiyük Şi~eci Han Xo· ııı - ııı il \ YD.\ n KU'f t:K. Tr l : 25919 

1 aat ewelinc kad.ı:- komls\onıı \'Crnıelerı ılAıı olunur 3• 

Denizci ik aııkası T. 
1953 YILI 

A K T 1 F 

1 - ÖdC'nmemi, s rmaye : 

.il - Kasa ve Merkez Banka11 : 

Ka a T.L ...................•.............•..•••••..•••..••••.•••••.•...• 

Lira K. 

P12 320 68 
Ecnebı paralar TL. ................................................ 4 481.52 
T.C Merkez Banka ı n"zdındeki erbl' t me,·duat •.. 4 062 2i7.i8 
TC. '.\lerkeı Banka,;ı - Efektif T.J.. ........................ 265 50 
.\ltun \e gümuş paralar ....................................... ______ fi_6_f..;,,ıoo_;....-..._ 

111 - Kanuni karıılıklar Kasası 

iV - Bankalar : 

...................................................... D43 M l.92 Dahili Bankalar 
Harici Banka'ar ...................................................... _ _____ 4_5_5_7_.'i_3_7 ' 

V - Senedat cüzdanı r 

VI - Esham ve Tahvilat t 

Vll - Borçlu cari Hesaplar ı 

J\t'falet mukab li kreiıler ............................... ,_ 298 ~5 62 
Maddi teminat mu .. ab lı kred ler ........................... , _____ ..;,13:..4;;...,;;2::...;25~93,;;.;_. 

Vlll - Muhtelif Bgrçlular ı 

1.Iuhtelıf Bortlular ...... ............................................. 23 57fi 15~.7<1 
Akredıtifler ......................................................... 15.053 717.28 
İth-alfıt akredılıf'eri ... ............................................. 141 094 22 
.\ceı, talar .................... ............. ...... ........... ...... , ... _____ 3_77_8_R_:i3_._68_ 

IX - Emtia noevcudu-Stoklar : 

Malzeme m~azaları ................................................ 14 !l7Q 5::?5.1'1 
lüimur \e a~r)akıt depoları .............................. ... 368 820.55 
Bunkcrler ................................................................ 1 224 706.41 
Ja~c ambarları ...................................................... ______ 3_6_o_oo_ıı_o_ 

X - lıtiraklerimiz : 

XI - Sabit kıymetler : 

l\.razı \e ar atar •.••••...•••••••..•.•....••••••••.•..•••••••••••••••.. 
Biı1alar ....••.•.••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.• 
~abıt tes's.at 
~lutcharr k te!li·sat ••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5 999 lı5450 
122 611 !133.87 
3R 168 942.68 

1.810 791:93 
\'ıı ıta ar \e cmanterleri .......................... ............. 187 818 760.23 
Mnkıne \e aletler ...... ..................................... ........ 10 :?82 Oj2.26 
Demirbaş 1'\) a H mefruşat .................................... 4 298 867.12 

---------~~,:;,__..;....~ 

Mll\akkat ve mula\assıt he;:aplar ................... ........ 37 107 491.HI 
)lu\akkat -.e mutava 5 ıt hesaplar Kamb~yo •••••••.•••• 89 488.50 
Drrdc~lı ıkmal ış ve iparışlcr (Bitmemiş i•ler) ...... 21 104 122.15 
Kred !er ............................................................... 12 007 100.-
Gelecek ~ıllarda ılfa edı ecek biı,>iık ta m·r :na rafian 3 581 546.02 
Gemi ·ase he abı ...... ............................................. 443 544.79 
Ta f ~e olunacak alacaklar .................................... 31 141.50 
Ta fı\'e he abı ............................................ .......... l 067 125.41 
Kamb yo alış \ e satısı ....................... .... ........ .......... 2 41 i.16 

-~~--_;;,....:..:...;.,:.;.. 

Xlll - ilk Tesis masrafları i 

Yekun ...................................................... 
XIV - Naıım hesaplar ı 

• 
Umuml '\"ekCın ...•••••••••••••...••••••••••••••••••••• ••••• 

lira 

274 007 670 53 

4 366 457 73 

989 037 29 

ı ias 74fi 96 

6'l5 50 

430 691 60 

33 550 291 811 

16 109 142 93 

370 991 302 59 

75 433 916 69 

2.12 osg ı;2 -----
'782 Sli.5 ( 937 i8 

151R 939 313 14 

1301 ~ 91'1 

.O. Geı e 
BiLANÇOSU 

ödörl ··&ün·· ı 

1 - itibari Scrmay() : 

il - Karşılıklar : 

Lira K. 

Dahili sıgorta fonu ..... .......................................... 2 109 004 05 
Nakdi "Orta fonu ... ...... ...................................... 431 767.31 
Bır km amorhmanlar ........ ..................................... 21 464 068 55 
Jhtilaflı he~aplar karşı lığı .................................... 1 800 000 -----

111 - Taahhütlerimiz : 

Dah lı lıonolıır ......... ............................................. 115 930 000.-
l lanrl hono ar ......... ............................................. 30 216 313.47 
nce-kont kar•ılı ı .. .... ............. ............................... 120 291.49 
Kredılcr \c :l\an~ıar ' ............................................... _____ 10~0_1_1_4_9..;,,2..;,,.9:..2:... 

iV - Mevduat ve cari hesaplar : 

J\lıçiık C'arı he aplar - Vadesız .............................. 6 02·i 12:i 31 
Kiıçük caı ı he aplar • Vadclı ... . .......................... 101 356.14 
Re:)mi daırc \C kurum Iar \ C H - \':ıdesız ............... i 00;) 620.32 
B.ınkalar alacaklı carı hc,abı . \'ade:ı•t. • .. . .. ....... :! 253 149 65 
\'adeti 'il' ıh harı re mi da re \ r. kurumlar .\ C il. ... il O'i;) 000 -
\lacaklı caı i hc•aplar ......... ................................. ·ı 3:!6 504 32 
l\lacaklı car he ,,p\ıır - \' delı ....... ..................... 15 029 93 
:rı loke mc\ d ıı al .. . .. ... . .... .. . • • ................................ ____ ...;l,_63::..R~26::...;0..;,8.;.:rı;... 

V - Muhtelif Alacaklılar : 

Muhtel f a acaklılar ........ .................... ................. 36 :!.!.'i 7DS 10 
\ ergıler .................. ............................................. 1 8 14 206 39 
\ ccn ta hır .................................................... • · · · • · · ·-- ------=ll..::J_9::...;3::..4:.:.·.:.;I 6;;.. 

VI - Sair Pasifler : 

!\Tu\akkal \r. nıutınas ıt he aplar .. ................ 32 80i 11244 
:'\hl\ akkııt \ P. mutarnss ıt hesaplar - K:ımb!~ o ............ 67 7:?5.38 
ı ;cmi ıa r he abı ...... .. ........................................ • 45 003 25 
'rcdh c em ı lcı i ......... .. ........................................ 38 370 39 
Ted;c cmrlerı. Kamb)O .................................... 6518683 
Kambı)o \az yelı ...... .............. .. ........................ ______ 2 41i 16 

Vll - Geçen Yıl Karı : 

vııı - Bilanço Yılı Karı : 
Yekun 

IX - Naıım Hesaplar : 

Kefalellerınuz ......... ............................................. 7 388 392 9,:; 
Temınat \ e kelalrt mektupları ............................ ... .. 4 209 234 36 
flığcr nazım he ap ar ............................................. 507 341 665.83 ____ ...;.._ 

Umumi Yelı:tin ............................................ . 

Gcnt l :mıhasebc Jluduıiı 
::i.\l>Rİ BEK \ Ç 

Genci ~udıir 
\'. ZIYA Ö~ ış 

Deııizcilik Baııkası T. A. O. Genel Müdürlüğünün 
1953 YILI KAR. VE ZARAR TABLOSU 

MASRAF 
t:mumi İdare ma rafları ........................................................................ . 
Umuma t etme ma rafları ..................................................................... . 
B;nkacılık Ma rafları .............................................................................. . 
mortısman Masrafları ...................... .................................................. . 

Dcıhı ı Sgorta ma raflaıı ....................................................................... .. 
Kar ................................................................................................. .. 

Yekb ............................................... ······ 

lira 

15 038 65R 42 
95 .563 91(} 74 

964 849 04 
11 sn8 583 59 

990 21:; 49 
179 619 52 

12~ 377 87:1 80 

HASILAT 

İşletme Ha ılııtı ........................................................................................ , 
Tershaneler hasılatı ................................................................................ .. 
Bankacılık hasılatı .... : ........................................................................... .. 
Mutcferrık hasılat ............................................................................... .. 
3025 Sa> ılı kanun ~crcfıncr. de\ ldçe odenccek old n 
\'an gölü ış etntc~i zararı .................................................................... . 

Yekün 

P A S 1 F 

Lira 

500 000 000 -

25 824 83:.J oı 

156 278 on 88 

29 464 044 56 

38 133 038 65 

33 0~5 824 36 

39 572 Sfl 

179 61!) 52 

782 945 937 76 

518 939 313 14 

1 301 885 250 90 

Lira 

114 196 438 66 
1 031 174 44 
3 089 491 10 
5 780 845 59 

479 926 Ol 

12~ 577 875 80 

in AK .\D \ Gtnel :\Jııh a ebe :lluduru Genel Muduı 
(\ T \ "I; l Gazr.trcilik H' Matbaa_ SADni BEKS.\ Ç \'. Zl\'.\ Ö~ I." 
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