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Son f el3ketten esas il 

Adana hava 
ikazlar 

faciası dolayısile 
ve tavsıyeler 

ıra.:un : 1\H"ffl ET E~Iİ lV Y Lifi ıli\r 
E\ Hlki ~un .\dana hu i! me) danından lı;aJ. 

d 1'an hır 3olcu uçağı feci bir kaıa~a uğra· 
ı, ha uda paı çalandı. inni aıtı 'atanda ı bir 

hamlede kaybettik, Bunların kinde ;o··,·ıu~ 
Paı r ' l"d · ,n. • .. ı ı ı eri Pı ore ör Remzi Oğuz g·b· ·ır 
oh;ude kı'nıeıı ı1 . • ı -~ mı ı 
. . • er e 'aı ılı. 1 res 11 rumuz de-

ı ındır. Hiıtun ) urtdıı kalpleıi hir matem ha. 
'ası kaıllanııştır. 

1 <tda h·ıkk -' 'h · • ınua 1 it ıı ııdamlarn la na. 
~ı tım, J.!deki ıııaııınıaı noksan olnıalıi:la hr
'llbcr 5u ıhılnıaı kunetli gorunü,or: B lr ı.· 
henılıı depo d e ı ı 

un an ızıntıtar otmu tur. EL;~o. 
zun ale' lel'i hrnzinlr tema a gelinre kanat· 

f
lardan birinde 'angın çıkmıştır. Pilot nehre 
nnıek rraq er 1 b' • • 

., , 1) e ırdenbıre pikcl e geçmiş. 

diğer amillere bu ani oademe de katılmış, 

kanadın bir par\·ası kopmu.~. uc;aı. mu\'azcnc
~ i ka' belmi . bir taraftan da 3 angın ana ıle
po) u ararak hnada infilak olmudur. 

Yapılat k tahkikat, belki de bu ihtimali 
le) İl cimi~ errk, ha ·ka ihtimallerin üzcriıııle 
durulataL;ııı·. FaL;at sebep ne oltır~a ohun, ha· 
Yalarda ~·uı binlerce kilometre uçmu~. )angın, 
motör aıua ı, ~iılcll'tli fırtına gibi lıadiseleı lr 
'akit \<ılo.it kar ılaşmı bir ~oıcu "rati~lc. ı.a. 
ı;ı dakika ında la)şart'dc hüküm üren müt. 
hi telli, 'c korku anını zihnimde ~"'atabili· 
) orunı: ('aresi71ik irindr rırpınan. ha~ aıı:ıı, 

C\dikleri~lc ,>ıldmnı sur'ali)le Hda eden \:a
<Otvamı Sa: 6 Sıi: 6 da) 

Kaza kurb nlar1 bugün 
getiriliyor Adana' dan 

Biri askeri, biri sivil iki teknik heyet uçak kazası hakkında 
inceleme yapıyor . Kazanın sebebi henüz anlaşılamadı 

Hususi Muhabirlml2dtn meşgul olmtlj. 'c bu hususta 
gcacklı formalıtclerı hazırlat
mı.,tır. btanbul'da defnedilecek 
focia kurbanları buradan uçakla 
1:ondı:r~'ecektir. 
Remzı O~uz Arık ın olumu si· 

ınrumı Sa: '7 Su: 3 de> •• 
.\nkara 4 - Dunkü uçak ka· 

zası .chrımızde derın bir tec:.
Sl, le kar~ılanmıytır. Huküınet 
erkanı, partıler 'e halk da bu 
facından ıstırap du~mu~tw. P.u 
gun uçaflın cıtist iıı;•j ~erde kc ıf 
) apılmış fakat infılakın sebeo• 
hen Uz ıcsbit "dılcmemi~tir. '\ :ı· 
rm şehrimize nakledilecek ce. 

1 

etlerle birlikte Havayol!arı lJ. 
ıııum l\lüdlirıi Rıza Çcrçel de 
dönınlış olaraktır. 

j .Facı::ı kurb:ıııları ı~·.n bir pro~ 

: Uçak kazalannda 
Talihsizlik 

ram haıır anmı,tır . .:\oı·mal h.ı· 
rn şart' arı de\ aıu ett.ti ıakdu·. 

1 
dr kaza kurbanlarını getırecck 
uçak saat ı ı de Etımes,l(ut ha\3 
alanına ınmis olacak, mcrasım 

· Ucak kazalarında talıh büyiık 
ro oynar. Bazan kazaya uğra
yan hır ucafa b nmesı !hım 
gelen yolcu herhangi hır sebep 
le bınemez; kazadan kurtulur 
Bazan da son dakikada tayya
ı ej e binen bır ~oku kaza neti-

, 1 ha' a alanında baş ı~acaktır 
· ~lcrhum R mti Ozuz Arık"ın 

C'uınhurlın kanı Celal Ba\n • . 

Sa nl~~m~ ...... ~ ;;·;·~ ;'r·~;'~''" 

temeli dün atıl ı 
rapıfa~ büyük törend~ C~~hurbaşkanı Celôl Bayar bulun-

u ve lımanm ehemmıyetını belirten bir konuşma yaptı 

l•z 0 'd 1000 ;-ı l\E'.\IAL 4\ '\"0.\ R mır e i<çi Blldlrlyor 

E 
. , 'f ' Samsun. 4 - ~la\a soğuk \c ı nıanın inşa~ına fıılcn ba~lan-

vl n t 1, ld puslu. Karadenız b.r kara' el k b m eme 1 atı 1 estırntiş. _tıpkı kı "ıbi .. :Sıı'ııa ması \'e ya ·ın ır gelecekte bu-
ğ .. e. n-a kavu ma ümıdinin \erdiği 

Anadolu AJanu ra men Samsun bugun bir bay e\ ınç, ikınci~i bu 'csıle ile 
İımır 4 - Kı1.1lcullu"da ·n a ıam ha\aSı yaşadı. Samsunun Dc\"let Başkanı Celal Bayaı-ı 

edılecek olan 1000 igi ~ taı ıhınde bliyük \•e ayılı gUn Sam unluların kendi araların
tı:mcı atma t01cnı ka abal~~1~.~ er _çoktur. Onlara bugün bir da "Ôrnıelerldir. Bu ıki hadise. 
halk ktUe ının ıştırakl\le bugJ 11 )enıs daha eklendi. nin Sam un içın ifade ettiğı 
yapılmıstır. Samsunun bu son ha) ranu- mana) ı izaha hacet ,.ar mıdır? 
. Saat 14 tc başlı) an to ene iş nın ıki sebebi \ardı: B rl, en ~eh"r ba tan ba a bayraklarla 
tırak edenler ara ında Çalı ma rhııiıa)•a•t•ı •0;;,;;la;,;;n.;.ı ,;;h;a;,;sı~e.;,;ti;n,:.i ~ce~k~t~iğ~i .!I:,;-__ _:.;m~e~'~a,:!m::,ı~s:,:a~: !ti~.._~.ı~ı:~ı;~· :da~>~ 
Bakanı lfaj rcttın Erkmen, Sağ· 
lık 'e So jal Yardım Bakanı Dr. 
~kr~m Ha\rı Ü tündağ, milict. 
\Ckılleıı. Vali. Belediye Ba~ka 
~ı Sana) ı Oda ı Ba kanı, İşçi 
~cndıkaları mUme ılleri. işçıler 
\e kalabalık b r halk kitlesi ha 
l1r bulunmu~tur. 

-o-

Sinan Tekelioğlu 
Yaralandı 

Burn.ı ~lnhablrlm17ı!tn 
Adana 4 - Se)' han D P ·ı 

lr~velal_ı . Sınan Tekeııoğıu' :1~. 
gun e~ı ıle bırlıkte hır l 
b·ı 1 o omo-

ı e seçım propagandası yap 
ınak ı.ızere ciur ılçeleri dolaş 
tığı sırada Toro laıda kar~ısına 
tını o'arak çıkan bir ba ka oto 
ınobılle çarpı mı ır. 

. Kaza netice inde Sınan Teke 
lıoğlu ıle c i ağır urette yara 
lanmıslar 'c derhal hastane) e 
kadırılmışlardır. HAdise hakkın 
da tahkikat yapı maktadır. 
. -o-

işçi adaylanm 
Destekleme 
Komitesi kuruldu 

F.c Ankara 4 I~ı er ''e İgı 
da:d~aları mensupları tarafın 

Göçmen Hüseyin Ersoy' a 
şefkat elleri uzanıyor 

Kon:şul~n~ı~ «on kişiye bedel» diye gösterdik
/en dag gıbı adamm tedavisi için bir teşebbüs 

Taşlı tarlada,, b'rer meske.n den ziyade mezar hissini ve· 
ren rutubet JU\alarında Huse)in Er:.oy adında 52 yaşında 
bır \atandaş. ıh batini tamam ıj le :kavbetmi~ rom t" d 
kaskat b" h l 1 . ti • "' a ııma an ı ır a e ge mı,ş r. Kom ularının on kış , e b d ı 
d.ı:ıe hah etlık'eri ~ağ g:bi ~damın hali, okuyuc~İanm~zd~~ 
b rçoğunu muteessır etm•ştır. Bun ardan küciicük Lale Ak. 
koyunlu ~alnız tees:.urle :talml\ arak bu , atandacın teda · · 
l . . . h k • ' \ 1 ını 
~mın c~~ are ete ı;:eçmı~ 'e blıe kumbara,ındaki ) iı'lll· be 
lıra~ ı "'ondermiştır. ~ 

Ule Akko~unlu bu mur.ascbetle di)or k": 
·10 ldfü·c bedel olacak kadar kunelli iken rutubetten 

romatızma) a yakalanan " kolları. bat· akları i~lemiHn göç. 
mene eok ~odım. Onun tekrn 10 kı iye bedel olma 1 i~in 
kr.nd~me gore yard ımda bulunmak istiyorum. Bit dükUndıt 
gol'duğ~~ı ahici ineo ben1.er oyum·ak bir daktilo makinesini 
a~mak ıc;ın para bİl'iktıri\·ordıı m. Topladığım kadarını hrmen 
:.• 1~ gondcrı~ ?rum. l\feoktep arkada larıma \'ardım ctm~le-
inı a)rıu rıra ellım. Toplı~ ahilece~ım karların ı tekrar size 
gondercı rğlm .• 

'F Mu r k kalbi Ulen"n tav i~e~ine U~U)Ol'U7. llu<e~in 
• r ~\ ui Burca da tcda\ i ettir p romatızmadan kurta mıık uze. 

rlet ır ane 1 ~te açı)oruz. Gazetemıı namına da 150 1 ra .le 
ıs ej c ctırlk ed l oruı: 

25 
150 

175 

11.K I . İ TE 
U!e kkoyunıu 
Vatan gazetesi 

Yekdn <~n hıımı-ıde Işçı Mıl· l , 
'•mı Sa: 7 Su:4de> ._ ......... 911!! ....... e. .... -. .......... _______ ...J 

chıt ı~r dcfnı hu~u unda Bas· 
bakan .\dn.ın ~!endere- ) akıncıı 

l'arı;alanan uı;agın pilotu 
Mıııaffer <'c) han (Deunıı ıı: 6 li: 8 de) 

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

C. ıtl. Partisiııiıı 36 ildeki 
adayları düıı se~ildi 

Balıkesir' deki D.P.mitinginde Ylfcalı ve Güreli bir konuşma 
yaptılar. lstanbul C.H.P. toplantısında hôdise çıktı 

llus•ul '1ubablrlmfadrıı 

Ankara 4 - Pazar olma~ma 
1a men paıti merkezlen bu'"'iın 
de hummalı bır faaliyete sahne 
olmuslardır. Ba bakan Adnan 
:'ılendere ın ehrimıı.e dönü~ü 
sı) a•ı Caal yet n sik et merkezı· 
nı .\nkara:ra nakletmi, bulun
maktadır 

Halk Parl sı bu:unlerde bu· 
tiın faahyetinı propa~aııda nıc\' 
zuu iiıer ndc loplaıııışlır. Ge
nel ha kan tnöniı ) aı ın ~lalat
yaya hareket rdN·ektir. 

<Deumı l:la: 7 Su: 5 de> 

• . 
lstanbul' daki 
Parti toplanfl lan 

Husu 1 l\luhabirimırden 

Ba'ıkc~ir 4 -· Demokrat Par. 
li mıtin:i bu~un öğleden sonra 
~ehrımiz A i Hikmet Pa a mey. 
danında yapılmı~tır. Büti.ın köy, 

O>e\'am ı ı;;a.5 Sü. ( de) 

.'.\l erhum Crmaleddin Bildik 

' Cemalettin Bildik 
Vefat etti 
aAkşam .. gazetcsınin muhar. 

rirlcrlnd.~n Cema•ctt.in B.Jdtk, 
dun o leden sonra bir kalb kri
zi neticesinde \•efat etmiştir. Ce. 
maleddm Bildik; 49 yasında idi 
ve otll't yıldıınberi basın ha) a. 
tında bulunuyordu. Gazettcılığe 

fl)evamı Sa! '7 u: 6 da) 

~· J 

Bir Kostarika şilebi 
bir motoru batırdı 

« Cingöz » motoru mürettebatmdan dört kişi 
boğuldu, kaptan kurtuldu 

Cumartesi gecesi saat 24 t· 
ralarında Büyukçekmecc açık· 
larında bir deniı. kazası olmus. 
Ko larika bandıra ı Ye Burica 
i imlı 1000 tonluk bir ,ılep. 50 

<Dcumı ~a. :> Su, i dt) 

, 

Sara Ertuğrul 
Korıe· :~Yeni Atina 
Mtıhabirimiz Kurlulan kantan ~adık Yazıcı 

. 
ltalyan artistleri 

Simıti\'I'~ kaıtar ;\°C\\ Yoık 
mııhnbıriıııiı nlaını. .\ me
nkaıtan gaır.tf'111111• ı;iızt.I 
•arılar ' ;u.ın Ra,·an ~ara 

Ertuğrui_ Korıe: . bu~dan Cehri gezdı'ler 
11onra lına muhabı rimıı .,_ r/ 
laraJ.; ·111 faali~ etme de-. Şehrımirde bulunan H Ga:ı:e. 
, ·am edecekt ir. Arkada ımu 1 tecı er Cemhetinın davetlisi o. 
Atinadaki f ine bırkae ı;ü-

1 

!arak Ba~ın Balo unda huır bu. 
ne lı;a dar ba lı ·acakh1'. lunacak lta:)an )ı dı:ı: arı Eleo· 

<Deumı ı:;a: 7 Sil: '2 de) 

Goltu.l • .'le Erkin denizaltı ana g enıisinde ha\ a~ a ale& edilirken 

Dumlupınar şehitleri 

dün anıldılar· 
Gölcük ve Çanakkale' de anma törenleri yaptldı 

ve şehitlerimizin hôt1ralar1 yôd edildi 
\padolu AJa nsı 

Çanakkale 4 - Ge~en ene 4 ,ehıt denızcılerimmn r.•ane•.l 
.'.'\ı:.an tarihınde hır kaza nctıce. huz.uruııda ~a~gı durusundıı ou
aınde • ·aı·i Bumu açıklarında unmustur. Mütcakı'Jcn b:ııta 
batan «Dumlupınara denııalll Vila)et eı-!,a u o:dugu h:ı <l~ 
mız.ın şehit .mürettebatı ic:n bu mektepliler, ;zc.ltor ,.e kala1':ıık 
ı;abah kaza yerinde bir anma !O· bir hak kütıe~ı v:ıpurlarla. mo· 
reni yapılmışttr. Bu anma rre· törlerle Dumlupınar denizaltısı. 
rasimi dolayı,,,iyle sab:ıhın erken nın batmı olduğu mahalle ;e:· 
sdUerinden itibaren hemen bU. mi~lerdır. Bu arada Geliboludan 
tün Çanakkale halkı der!n bır 'e Eceabat'tan ı:elcn katile'er 
hü-ııin içinde iskele) e ielmı~ 'P CDeumı a: i 'il: l de) 

lsrail'Wer Mısır 
topraiına girdiler 

Yapılan çarpışmada bir Mısır ask~ri öldü, biri 
· yaralandı ve dört asker de kaç1r1'dı 

\ nadolu Ajansı 

Kahire, 4 - )lısır kaynakta- memektedir. )hsır - lırail muh 
rından bi ldiri'.diğine gore ~hsır ieiit mütareke komısyonu bu
toprak:arına "'İren otuz kadar giın Grın\'ır; saatb ,e i.00 de top 
i~raildı:n murekkep grup bir lanacaktıı·. 
'Mısır askerini ö!dürmüslcr. di- Yine hır )fısır kaynağından 
ğer bırini yara!amıslar ' 'e dört bildirildığine f ire 'Mısır topra • 
Mısır askerini de a'ıp götürmüş !arı dahi"inde ~:afah bölgc_inde 
lerdır. Aynı kaynaktan tasrih c· de ba ka bir hAdıse daha oımus 
dildiğine göre hudut hattını tak tur. Burada mıl.i muhafız ku'
riben bir ki'ometre ge~en bu İs \'etlerine mensup bir asker 1s· 
ı-ail grupu blr Mısır müfrezesiy ı·aillıler tarafından o:düru:muŞ
le karşı'aşmı. ve müfrez.e)"e a- tur. 
teş ctme:.e başlamıştır. Bu çar- İsrail ile Urdun arasında 
pı.mada İsraillilerin bir kayıp Kudüs (Ürdün kesınu), 4 (A. 
verip Yermedikleri henü:ı: bilin· ıne\'amı Sa: 3 Sli: 'I deı 

' 
, 

·_/( 

- llonw:. au da nueclu catit 
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•• n, 
•• •• •• ve o eme gucu 

T ürk koyJü. 
sılnün te· 

diye gücü 
lbakkında Zl

zaat Banka
ıınca yayın· 

f \' A ZAN : J tona yak aştı. 
Birkaç vıllıyet 
harıç, hemen o 
teki blıtün il

lerdekJ köylu· 
nlın ümit ve is. 

1 Prof. Keri 11 Ö 11er (:ağlar 1 

Janan istatıstlk, üstunde dik
btle durutma;>ı gerektıren 
mtihım bir nokta teşkıl etmek 
tedir. 

Ziraat Bankası Genci 1\Iü
dürlüğünün verdıği ma'ümata 
göre memlekette kendilerine 
kredi açı:an geniş bir çıftçi 
küt:eslnin tedbe kabi betin· 
cie dikkate !Ayık bir ge•ışme gö 
ıe çarpmaktadır. 

Çiftçiterimiı 1951 yı'ında 
B ankaya tediyeye mecbur ol
dukları borçlarından 307 mil
yon tiranın 250 milyonunu, 952 
de de 429 milyon olan %.irat 
borcun 362 milyon lirasını ö· 
demiş'erdir. 
Koylümüı !kendisine banka 

tarafından açı!an kredınin 
1947 • 1M8 yıllarında vadesi 
içinde ancak yilz:dc 40-45 ini 
Odeye~ilmlşken 1950 de bunun 
yUr:de 80 nlni, 1951 de )iizde 
:so ini 1952 de ise yüz.de 84 
{inil tediye suretiyle tıdeta bir 
ödeme rekoru kırmıştır. 

MUstahsllln borcunu vade· 
ıinde ödeme kabiliyetinde vu
ku bulan bu müspet inkişafın 
mlnesı nedir? Köylilnün ahU
kı mı değişti? Böyle bır huk· 
me varmak doğru değildır. Çiln 
kil mltielimiz esasen ötedenbe. 
beri sözünün eri olmakla ma
ruftur. Türk için söı namus
tur. Onun için Türk çift.çisi 
ıeçmlş yıllarda verdiği sene
din ancak yarı değerini ödeye. 
bi:mişse onu bu hale bir zaru· 
r etln sürüklediğine şüphe yok. 
t ur. Bu söylediğimiz edebiyat 
değil baklkattır. 

K ôylfimtize banka borç'arını 
vaduinde ödemeyi sağlı

yan 4mili aradığımız uman 
bunu köytüniın istıhsal gUcU· 
nün artmasından \'e koylu e
lindeki malın değerlendıri me
Aınden başka bir sebebe atfet· 
mek mUmkun o'muyor. 

Yurdumuzda ne ı.aman ikti
sadi bir buhran vuku bulmus· 
&a bunun ilk yere çarptığı in· 
san daıma uıval ı mem eket 

müstahsi!i olmuştur. Bir tok
n1a, bir hırka fe'sefesı dervı-
ane bir tevekkillU değıl, asır

lar boyu toprak Ustilnde sü
rilnmüs cefakar Anadolu ha • 
kının içinde ya§adığı mabrumi 
yet şartlarının bir sembolü· 
dür. Ulu Tanrıya şükürler o'
sun ki memleketin bc~te dor
düniı içine alan bil~ ilk bir küt 
le sımdi teraıinın kefesine tam 
manasıy e ağır basarak yur
dun iktisadi ileriemesinl müs
bet tarafa çevirb or. 

Bu siltunlarda biz ı.irai im
klnlarımız ve iktisadi kaynak 
larımızın geliştirilmesi üzerin· 
de senelerdenberi !ikirlerımizi 
yazıyor \e alınan kararlar ve 
tatbık edilen tedbir'er hakkın. 
da yerine göre baıan müsbet, 
hazan menfi tenkidlerde bu. 
lunuyoruı.. Bunu yapmaktan 
kasUmiı bllgimiı ö'çusünde bir 
taraftan yanlış tatb katı on· 
lemek, öte taraftan da efkan 
umumiyeyi aydınlatmaktır. 

tikbali başta buğday o mak üzere 
şımdıki ha:de daha çok hubu
bata dayanmaktadır. 

Köy sayımının neticeleri bı 
ze bunu açıkça göstermektedir. 
Ekım ve nadas sahası içinde 
her 100 dönümün 56 5 döniımU 
hububata tahsıs edilmiştir. E
ğer bu rakamlar mul'ak ekim 
sahasıy'e mukayese eclı'ecek 
o ursa O zaman hububat alanı 
nın yilzde 83 e çıktığı görü Ur. 
Bunun içinde buğdaya düşen 
pay birinci ha!de ) Uzde 30 ikın 
cisinde yılı.de 43 dilr. 

Verdiğimiı bu rakamlar mem 
leket ortalamalarıdır. Do· 

kuz ziraat mıntaka ında ba:r.ı 
aykınlıklar görlı 'se bile umu
mi manıaradaki fark bil:yük 
deği dir. 

Bizde 2 mi yon 627 bin köy
lu aı'esınin 2 mi yon 232 bini 
yalnız çiftçi ikle, 300 bini hem 
çiftçilik ve hem başka bir isle 
istigat etmektedir. Köylerde 

B
ir muharrir olarak Türk va. çiftçilikten gayri bir iş tutan 

aile sayısı ise 93 bindir. Bu 
tanına karşı bu \'azifemi- rakam köy ha'kının ancak :1üz 

zi yaparken ıaman zaman biz· efe üç buçuğuna tekabül el
den baska tür'Li dtişUnenlerın mektedir. 
tenkid:erıne uğruyoruz. Bunu 
her defasında ta bil karşılamak Köy.ti nüfusunun :1 üzde dok 
tayız. Taraflardan kimin haklı san ikisinin ödeme kudretinde 
o'duğu bazan aradan ancak u· vukuu bl'dirilen ge:ismenln 
zun bir zaman geçtikten sonra )'anına çilt~imizın bir de mU
be 'i olur. Çok defa da hakl ı bayaa gilcUnde herkesçe tes'im 
haksız bclti o'uncaya kadar ef- edilen terakkiyi i!Ave edersek 
kArı umumiye mevıuu unutur yurdumuzda çiftçiyi konımaya 

devam etmekte iktisadi biinye 
gider. mizde beklenmedik ne büyUk 

Biz purada ~imdi Ziraat 
Bankasının Türk efkArı umu· mazhariyet'ere kavuşacağımız 

i s nduğu rakam:ar- bu suretle hır defa daha kcn-
~a~es~~l~sti~ade \'aktıy!e buğ- kendıliğinden meydana çıkmak 
day çif~isinin malına konan tadır. 
alım fi\'atını savunurken kar- rr.:-----------
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~~~ı~ıe~~~~!e~ue~~ıı0~~~~ :i; w M~~ ~g 'edı ımizi hatırlatmak istiyo-
nıı.. Nufusunun yüzde sekseni 
çıftçı olan memleketimiıin ti ı 
miıstahsıt zümresi ıçinde bü- 1..1, 
y;ık bir ekseriyeti hububat G i O 
z;ırral teskil etmektedir. 1953 az m an 
hububat rcko'tesi 14 mi'yon Paşanın 

ERENKOY ETEMEFENDI ASFALTINDA 5.ı yı l ene! bugiın, 5 :\"ban 

ölümü 

HER AY BiR 

APARTMAN DAİRESİ 
( VEYA IZM IR. AOANA OA EV ) 

HER AY ALTIN VE PARA 
iKRAMiYELER i 

Mınbı" ıı vıru nrı 10 NIH" ıktımını hdar hınp ı~tırırunıı 

ırenk6ydı b r apartman dılrHI lcazanıblllraınlı . Çı'tlllt 29 Nisan. 

1900 de l\hişlr Gazi Os
man Pasa ölmüştü. Dünya 
a kerlik Ye kalır manlık ta
rihlerinde mlımtaz bir mev· 
ki işgal eden Gazi O man 
Patia, ı.ava5 meydanlannrla 
şan \"f'rmlş, nam almı~ bii
yük 'fürk kumandanlarından 
biridir. 18ii de Ple\ nede kat 
kat faik orrlular karşı ında 
t arihin en parlak müdafa
alarından birini yaratmıstır. 
O kadar ki.yaralan ı p e ir 
olduğu zaman, Rus gen eral· 
lui kılıcını almağa ce aret 
edememişlerdir. Yolda düş
manları bile O man Paşa) ı 
alkı:ılamak zorund a knlmıs
Jardı. Çar aynen $U özleri 
s<iylemi5tl: 

- l\lareşalım, sizi candan 
tebr ik ederim. Sizin gibi bir 
kumandanın kılıcı alınamaL 
Siı askeri tarihin en güzel 
ayfa ını yazdınız. Kılıcınızı 

kendi memleketinizdeki gibi 
erdle tasıyahilirsiniz. 

Teknik Okul öğrencilerinin 
yeni · müracaatları 

Teknik Okulu öğrenci eri. Mil t Eğitim Bakanlığından elen 
telgraftan durumu sanh ?'arak anlayamadıkları \·e \al<'::n•n 
küçümsendiği kanaatı!le \'ardık larından Başbakan \'e Mi:'I E~i
tim Bakanına dAvJn açık an latan ikinci bir miiracrıat yap
mayı karar astırmış ardır. 

Ankaradan gelecek cevabın ve senatonun muhtemel b.r ka 
rannın müspet ne•ice,ının HAnına kadar ö renci:er denlere 
girmemek kararındadırlar. 

Tanzim sahşlan . 
için verilen 
Bir rapor 
Şehirde ) Uzde 30 - 50 ara ın 

da ucuı uk sağ ayacağı bı'dırı en 
Mıgros Teşki Atı faa'i}ete gecın 
ce;>e kadar, belediye tanıım sa
tış yerterınde satışa arzedilen 
kuru gıda maddelerinden müs
pet randıman alındığı murakıp· 
!arın vermiş olduğu giln!Uk ve 
haftalık raporlardan an:asıtmış 
bu'unmaktadır. 

Tanzim satış ) er' erinde bir 
ay iı;erisinde yUz tona yakın gı
da maddesi sarfedllmiştir. Diğer 
taraftan 20 tona yakın da ıeytın 
yağı satı m15tır. 

Eyüp'te iki ev yandı 

Traş bıçaklan 
Karaborsa' ya 
Düştü 
Her tilr'ü t.ra~ bıçakları için 

imkan nispetinde dovlı verildiği 
ve tahsis yapıldığı halde. p iyasa 
da jilet buhranı ve karaborsası 
hüküm sürmektedir. 

GeÇ<?n ıya kadar piyasada pe 
rakendecilerin ellerinde kalmış 
tek tük ithal malı jilet'er kı~a 
bir müddet içindde bilmiştir. 
Simdiki ha'de bazı markaları:ı 
hakiki'eri hiç bir yerde bulun
mamaktadır. Bu malların bulun· 
maması kar~ısında fırsatçılardan 
bazılan bu malları, hakikilikten 
ayırt edi lmeyecek şekilde tak
llt etmls:er \'e piyasaya slirmU~
!erdir. 

Eyüp vapur iske'esi caddesin- Düşük kaliteli çelikten imal e 
de Osman isimli birisine ait ve dilmiş bu taklit mallarla bir 
içinde eski keresteler yığılı bu· defa bi le traş olmak miimklin 
lunan bir dlikkindan dün sabah olmadıtından. dlirüst i sahip· 
saat 6 ya doğru yan~ın çıkmış- !eri haklı olarak bu malları ı.at
tır Ateş, kısa zamanda bil:. ü- mamaktadırlar. 
müş, dükkan tamamen yanıp Bölge Ticaret Mıidürlülil ~a
çbktükten ba6ka, bitişiğindeki rafından tetkik edilmeyen bu 
15 numaralı dışı kArgir, içi ah· sahtecilik bütUn hızı ile alıp yü 
5ap ve Süreyya Şen isminde bi· rümüstür. Piyasada, dükkiınlar 
risine ait ev de tamamen yan- dahil, her yerde satılan yabancı 
mıstır. markalı jiletlerin yüzde 90 ının 
Ateş bir aralık. yangın çıkan taklit o:duğu iddia edilmekte· 

dilkkfının arkasındaki evlere de dir. 
sirayet etmek teh'lkesi 1töster· .:..--============== 
mi~se de itfaiye buralarını bol sındakl eski \'e büyük evlerde 
&u)a boğarak teh'ikeyl önlemiş, yanmaktan kurtarılmıatır. 
ayrıca yangın çıkan yerin hiza- Tahkikata bas'anmıştır. 

1 
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ı ·ı Ye il köy l\leteorolojj İslas- ı 
) onunun tahminlrrine göre 
huıun şchrimh ve durında 
han onreteri bulutlu ,.e pus 
ıu. ~onralan hafif menli ya· 
ğışlı ıeçecektlr. Rü1.gArlar 
kulel, kuzey dolu l·rinlerin
den kun·f'tıire e ecek; han 
'ıraktığında düne nazaran 
nıuhim bir deği iklik olmıy::ı 
caktır. Dünün rn ) iı k~ek ha 
rarrt dereresi + 11, r.n dii
şük + 5 ol arak ka3·dedllmi5· 
tir. 

Kücük haberler 
* Haydarpa~ Devlet Demlr)'Oll•· 

rı Bölre .A töıı eıl Sanayi RevlzörlOk 
Şube ve Kıaım İKllert Sendikası. 
TUrklye Ta'ıt t~ııerl Sendikaları 
Federasyonuna O:re olmak Urere 
a:Ur&eaat etmı~tlr. Federu:ron, Sen
dikayı U:re olarak knbul etm-rı ki· 
nrleştırmı,tır. 

* fııtanbul J;.,naf Dernekleri lllr· 
uııı. esnafın dert ve mUşkuı:t-rının 

Blrll(:e daha kolay akıetmes•.nı sıı~
ıamak için, Zsnar Dernekleri l:lll•· 
.k.anıırıııın da iştirakiyle hafta top· 
lantıları tertip etmeı:e karar nrmtş. 
tir. 

* BP~lkUş Karıkı• ıotı:ıııı 28 nu
marada oturan Mehmet Ali, ;eçlnı· 
6l~lk )'Üzilnden araıanrıda çıkan 
münaltap aonunda metre• Hayriye· 
yl çakı Ue yaralımı,~.r. Yanlı te~a
~1 altına alınmış, k.&~an ı•ııı'ın ~· 
ranmuına b•tlanmı•tır. 

Pedagoji Cemiyetinin 

konferansla r ı devam 

ediyor 
Pedazoji Cemiyetinin tertip el 

tiği seri kon!erans!ara devam e 
dilmektedir. 

Takma evler için 
Bir fabrika 
Kurulacak 
EmlAk Kredi Bankası ~enel 

müdürü Medeni Berk "'eçende 1 
Almanyaya gitmiş \e istanbul
da takma evler iç n bir fabrika 
kurmak tizere bır mües•ese ile 
an a•mıştı. 'I'akma e\ Jer. ağır 
gumrilk resmı yUzünden dışarı
dan gelemiyordu Kurulacak 
fabrika bu mahzuru ortadan 
kaldıracaktır 

D ğer taraftan bir İn "il'z \'e 1 
bir Fransız miıes•escsinin tak
ma ev fabrikası kurmak iç.n mU' 
racaatta bulundukları söyleni
yor. 

Yeni yapı lan ve yapı la-

cak ilkokullar 
Beyındır'ık Mıidür uğünü jlaj_ 

lendiren yapı kısmında yaptırıl
ması karar aştır an Gülcamıl, 
Pendik, Taş'ıtar'a , Paşabahçe. 
Beykoz. Şi~li. 19 Mayıs, Hncıse· 
llma~a ilk okulları iha e edi'mıs 
tir. Geçen sene teme'leri atılan 
Kaı'ıçeşme "ecekonduların iaki 
okulla K11rtıı'uş, İstlnye. Esma 
Sultan. Otakcıl ar. Karagüm~ük, 
Hacı Hüsrev \'e Topçu'ar ilk .1-
kul'arının da inşaatlan tamım· 
lanmış olup bu ay içinde tören· 
le açı acaktır. 

Şubat ayında ele geçiri

len kaçak eşyalar 

Şubat ayı içinde kaçakçılar'a 
~ apı'an miıcade'ede 217843 lira 
değerinde kaçak eş~ a e'de edı'-1 
miştir. Gümrük l\luhafauı Teşkl 
!atı tıırafından bilhassa g!iney 
bölgesinde şubat ayı içinde 168 
kaçakçılık vakası tespit edi'miş 

Bu cilmleden olmak üzere Ça olup bunun 58'i mUsademeli geç 
pa Eğilim Enstitüsü öğretmen- ı mlştlr. Bu \'aka'ar sonunda 151 
!erinden Fevıi Selen tarafından kaçakçı, bir silAh \'e 7 mermi. 
7 nisan çarşamba günü saat 1205 kilo tütün. 11 paket Ameri-
1630 da Eğitim Enstitüsünde kan sigarası , 24158 defter sigara 
•Sosyal duygunun, çocuğun eği- kAğıdı, 1423 adet çakmak, 8~ ki. 
timi üzerindeki tesiri& konusun 0 050 gram çakmak taşı, 6 kı'o 
da bir konferans -.eritecektir. a tko'iü içkıler, 3 ki o çay. 5 ki

lo kah\•e, 465 kı'o ve 7 adet çe· 
~ ~ 1 itli Tekel madde i, 1509 kilo 

~ ~ y. ~ipekli. 29 çuval, 1287 kilo ve 
~~--;;;;;:::ae ... ~~~~~ııııııılli:SE;;;;.....~ 1 14078 adet çeşit 1 gümrük eşya-
~• · • \ sı. 77 ki'o me)'\'e ve sebze, 2087 

15 Nisan 1954 

oçtırocoğınıı enoı 150 li ralık bir h .. oplt 

30 Nisan t954 de 

BAHÇELİ BİR EV 
• koıonobi l in i nıı . 

( h in intikal Yergi ıi lankayca aittir } 

AYRICA 50 KİŞİYE ALTIN İKRAMİYELERİ 

.AKBANK 

' ki' o çeşıtli ~ iyecek maddesi. 384 
baş kesim hayvanı. 17 can ı \'e 
iki motor'il taşıt aracı :ıakatan
mıştır. 

Gelenbevi ortaokulunda ı 
veli toplantısı 

Gelenbevt Ortaokulunda dün : 
aat JO'da öğrencı'crin ça'ışma 
durum'arı hakkında konuşulmak 
Uzere bir veli top antısı yapıl· 
mıştır. 

Toplantı, okul müdilrli Rıza 
Bedizin konuşmasıyla açılmış. 
bundan sonra Pedagoji Cemlve 
ti "ene! sekreteri l\Iünir R. Öy 
men •Çocuk' arımızı nasıl ı:alıs
tırablliriz?o konusu üzerinde bir 
konferans vermiştir Veli'er e öğ 
retmenler, talebc'erin genci du 
rumları hakkında musahabe ve 
irşatlarda bulunmu5lardır. 'I'op
lantı \'erimli ve samı mi bir ha' a 
içerisinde sona ermiştir. 

s :\'İS.\?\ 195t 
PAZARTESİ 

,\ Y ' Ü~ 30-K,\ SDI 149 
R UMl 1370 - l\IART 23 
ııicni 13;3 - ş.\BA~ ı 

SABAH 
ÖGLF. 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

\ a ati 
05.36 
12.17 
15.5.ı 

18.38 
20.12 
03 56 

Eıanı 

10.58 
OH2 
09.17 
12.00 
01.34 
09.J9 

s irasl partılcrimlz için 
hazırladığım seçim pro· 

paganda afı:ii örneklerin· 
den bazılarını aşağıya sıra
lıvorum. Her hangi bir paı
ti·. en ufak bir telif hakkı 
ödemeden. bu örneklerden 
faydalanabilir. 

Göıüniin elifini sM diğim 
\'atanda.: ... n~~ıni bııirn 
par tiye \'el': zira yalnız bl· 
ı.ım parti sizin partidir. 

* t~çi kari\eş: ... O~unu hl· 
zım partile Hrirscn isin 
iidir~ 

* Ey ~olcu! .• Du,ara •· 
sıldığım gibi sana da ası· 
lı) orum: ne.> mi bizim par· 
tiye \er! ... 

* Az.iz ~ urddaş!... lfüi m 
Jıaı-ti gibi bir partiyi d ün· 
yayı dolassan bulamazsın; 
grJ bo una dolaşma da re· 
yini bir.im parti) e nr! 

* Sa)ın ı,eçmcn! ... Ne u r• 
~a bizim partide nr, öte• 
kilerde hic: bir §ey yok. 
Sen en ol. bu hakikati 
andık baiında da aklından 
çıkarma! 

* Köylü baba! ... Biz.im par• 
ti kö.> !eri ka aba, kasaba ... 
!arı şehir yapabilecek biri· 
cik partidir. 0.)unu bizim 
partiye atmayıp da hanı;l 
parti~ e atacaksın?! ... 

* ALiz \&tandas! ... Sen öy-
le akıllı ın ki re' ini bb.iın 
partiden ba$ka bir partiye 
nrmek akıl ızlığında a lıı 
bulunamaz ın! ... 

* Bana bak arkadaş! ... .Ar · 
kadaşlıjın adab-u erkrınını 
unutma: Re.) ini bizim par• 
tiye \·er! 

* Canım dierim ba.) an! ... 
Bizim parti .)alnız senin 
nyini deği l , kocını,n reyi· 
ni de senden heklb or; kı· 
lıbık kocana .) ar-u n yar 
önünde kadınlığını ı:ö ter! 

* l\luhterem \'atandas! ... 
Bizim parti yollarını halı· 
lorla dö eyerek. ı;oknklal'I· 
nı atom limbaları) le a • 
dınlatacak. çe mrJerinilen 
erbet akıtacaktır. Oyunu 

bizim p arti ·e , ·ermez en. 
biitün bunlardan mahrum 
kalacağını u nutma! 

* Şeker kardeşim!... Ger-
çeklen eker gibi b ir adam 
olduğunu i pat etmek için 
oyunu bizim partiden esir
geme! ... 

* ~luhterem seçmen!... 'Bl· 
zlm parti partlterin en fş
güıarıdır. Uf değil de 1 
bekliyorı.an, rrylni biıim 
pırtı) e nr! ... 

Sadun G. SAVCI 

Çanakkale abidesi . 
için radyo 
Konuşmaları 

Şanlı \'e erefll büyük kah 
raman O man Paşa, kadlrşl. 
na Türk milleti seni dalma 
minnetle yad edecektir. 

F. F. TÜLBEST Ç'l 
Gaı.etemlzıı cilndPrllen ,.azı 

.-e resimler basılnn, basıll'llll• 

~ın 1adf' Ptli!ıtıcz. 

17 nisan 1954 giinü teme '! a· 
tılacak olan Çanakkale Sehltıeri 
Abidesine ~ardım temini maksi 
dıyla İstanbul Radyosundan 4 
konu~ma yapılması kararıastırı'
mıştır. ilk konuşma bu akşam 
22.20 ile 22.30 arasında muhar· 
rir Xecmi Onur tarafından ya· 
pılaeaktır. Daha sonra, sırası ne 
T. 111 T. F. dan bir genç, Teknık 
Üni\·ersiteden Doçent Gilndiı' 
Özdeş, Ga:r.etecller Cemiyeti adı· 

1 na muharrir .Ec-.et Giiresin ko' 
nuşacaktır. 

TİJRiiİYE KREDİ 
& AN KA. S5 11 

fi BU AKŞAMDAN iTiBAREN ' 

(!T,LASJ Sinemasında 
Dünya artist'crinin en meshur iki yıldızı 

CI.ARK GABLE ,.e BARBATIA STA!\Wl'CK 

tarafından ~ahane bir surette yaratılan 

KANLI YARIŞ 
CTo Please a Lady) 

isimli harikulade M~ ro • Goldwyn fılmi 

Uôve olarak F O K S dünya havadisleri 

................................ 
Kıymet esasına göre hazırlanan 

. 
YENi 

Gümrük tarifesi cetveli 

GQmriik bnununun bazı maddelerinin de ıstirilm ~·ne ve 
1499 sayılı gumrUk tar fe i kanunu ile ek ve tadillerinin 
kaldırılmasına dair kanun kitap halinde çıktı. 

iNKILAP KiTABEVi ............................... 

İstihkak ayda be,s litre içki 
idı. Bunu subay k!Ubilnde Ame 
rıkadaki fi~at'ardan çok aşağı 
bir fiyata almak mümkündü. 
Queeg suba)larını gafı! avla· 
mıştı. 

Memleketteki içki fiatlarını 
diısunecek kadar ılen göru lU 
değildiler, o sırada. Hnrdlng'. 
den baska hepsi kabul etti. 
Hardıng açıkça cKaptan• de 

di ckarımla birlikte bütUn bır 
)lllık maaşı içkiye vermek ıs
tiyorum. En ufak tasarrufun 
bile faydası olacak!• 

Quceg anlayışla gü!Um~edl 
ve onu bağış'adı. O akşam, Ca· 
ine subaylar. Queeg'in çoban ı 
ğı altında kü!Upteki içki re~ o. 
nu önünde sıralandılar ve 30 
si&e kadar muhtelif eıns vıskl 
satın aldılar. Kaptan Quecg, 
hepsine a:,Tı a}Tl ve bol bol te 
şekkür ederek onları, ırka so
kaltta duran bir jeep'e götilrdu. 
Kollarındaki şışe1cri bunun ki 
ne }ükledilcrl. Sonra Kaptan 
jeepe atlayıp, subayları arka
sında bırakıp gitti. Birbirleri. 
ne baka kalmısıardı . 

Ertesi sabah saat ~:edi otuz.. 
da marangoz Langhorne Kap
tanın kamarasına çağrıldı. E;;p 
tanı, buruşuk " lekeli baki 
üniforması ile ağ'zında sigar, 
}erde bir battaniye içindeki 
şişe dizisini sayarken buldu. 
cMerhaba Langhorne, otuı şi. 
se için nasıl bir sandık yapa-

b 'ırsin bana?. Uzun kemik!f 
) iızlü, ~ıkık çeneli, uzun si~ ah 
saçlı bir l\lissouri'li olan ma
rangoz, kaçak vıskiler knrşısın 
da affalamıştı. Kaptan Queeg 
gli ümsedi ve göz kırptı • tıb
bi ecza, Langhorne, tıbbi ceza 
bun'ar senin hiç üstüne vazife 
değıl. Eğer sorarlarsa bile hiç 
hır sey bilmiyorsun ve bunları 
hiç görmedin.• 

Marangoz ıE,•et efcnİlim• de 
di eli ile işaret ederek «$öyle 
bir sandık ynpar içinde de sa
man'ı kfığıt l'crleştiririz.• 

cKafi değil ... Bunlar çok kıy 
melli :1ahu". Bolmeler de ıstı. 
yorum Her bölmeye de saman 
lJ kağıt koymalı .. n 

aEfendim bölmeleri ~ apmak 
için ince tahta, kontrplôk yok· 
ki...• 

ıTenekeciden biraz teneke 
le-. ha alırsın 

«.Pekiyi efendim" Ben güz~! 
bir sandık yaparım efendim• 

O gün öğleden sonra ıeç ';ı. 
kit, Langhorne salona, k&n ter 
içinde, sırtında, yeni kesitmış 
kerestelerden yapıtmış bir 
sandık oldueu halde scnde1e-

yerek girdi. Queegin kamar•
sına ı:irerek, oflaya ofla)·a, 
yüzünü gö:r.Unü kır~tararak san 
dığı yere koydu. Yüıündekı 
terlrri kırmw bir mendil'c sile 
rek ııAman Allah ım, kurşun !ev 
halardan bölme yaptım da bir 
hayli acır oldu· 

ııKurşun le\•ha mı:'• 
•Tenekeci de teneke hwha 

kalmamıştı efendlmıı 

ıAma .kur&un le\ hada faıla! 
Kalın mukawa da aynı i6i &ö 
rürduıı 

«Efendim, kurşun ıe,ha?arı 
söker, ~eni baştan .. 11 

aArlık oldu:U gibi bırak .. 
Birkaç ı:ün sonra bazı erlere 
i~ çıkacak desene., Hem kur 
sun levhalar evde isime de 
yararı 

•Affedersiniz anlayamadım.• 
Haıinesini gösterin. 
•Bir şey yok .. Haydi sen sa

man 'ı kağıt al da ~u i~e:eri yer 
!estir.• 

.. saşüstüne efeneiimı> 
ıDikbt, Dikkat. Umumi •· 

ğıtim saat 1'.00 de ba lı~-acak
tır• 

Caine, dört donanma tankr
ri, iki nakliye ı:eınısi ve üç ti
caret ıemisinden mürekkep 
bır kon,•.:ıya refakat eden baro 
gemılerinin teşkil ettiği yarım 
dairenın sağ başındakı yerin. 
de ilerliyordu. Açık denızde 
idiler ve ı;akin ma\'I rlenizde 
hafif hafif sallanıyorlardı. GiJ. 
neşli denizde ;emiler :nunta
:r.am bir şekilde tertip edilmiş. 
ti. 

Güverte nöbet.çi mua' ini 
Asteğmen Keith bu seyahatten 
bUyük hu duyurordu. Hawal'. 
nln bu tarafında bir yıldanberı 
hiç denizaltı :oriılmemisti. Fır 
kat Willie Keith'in Japon De
nizaltılarını koklamaya çalışan 
bir ıemide ~üverte nöbetçi su 
bay mtıa\'ini olduğundan hiç 
şjphe edilmezdi. Eğer nöbetçi 
sub. y birdenbire ölilr \eya de 
nize düserse, komutayı onun. 
yani astegmenin Kcltli'in al. 
ması, bir denizaltı batırıp bil 
yuk şerel kazanması pekala 
m!imkı.ı .. dü ... Pek muhtemel 
detildi ama, sıene de mümkün 
dil. Fakat mesela böyle bir se
yi annesinin yapması münıkiin 

-

bile desildi. Gil' erte Xö1J2tçi 
Subayı Kc ~!., onu zıgı.ak pliı
nını tatbik etmeye memur c. 
derek, \ e dümenci> c emirler 
vermesine mUsnade ederek, bu 
t.auını arttırmıştı. Artık onun 
ıçin de harp basıamış sayıla. 

billrdi. 
Kaptan Queeg ikiye iki daki 

ka kala k;ıplan köprüsUne ~el
di. Arkasında Gorton \'ardı. 
bir halde etrafına bakıyordu. 
ikinci kaptanın da dö\'illmiıS 
bir köoek ha i v~. ı Bira'l c\'· 
,·el, sık sık umum e 1ıtim ~ aP· 
tırmadığı için azr ısıtmı ti ,.e 
zihninde, n!çın c ıtım ) nptır. 
madığını iıah eden yazılı ra. 
porunun paragraflarını tanzim 
etmekle meşguldu . Queeg o sa 

b .. h. Pasifık Başkomu:aı. •• lın· 
dan gelen bir ) azı~ a rast'amış 
tı. Bunda blıtün gemilerin her 
ay yaptıkları umumi eğitim a. 
dedin! bıldirmeleri isteniyordu. 
Kaptan, Engstrand'a .-Pekala 
dedi umumi eğitim :1apı~orum 
flamasını as• 

Muhabereci dire~e. bir süru 
renkli flama astı Willie. kap 

tanın İf:arcli üzerine, kırmızı 
boyalı canavar dudüğünlın ko 
luna yapı~tı ve çevirdi. Sesi 
ctnfa ya)tlırkeıı, kendisini 
•camlardan biTindeki aksinde 
seyretti. Camdaki ikinci dlın
~ a harbinin deniz muharibinln 
sılueti idi: Çelik başlık, geri 
'l'e şışkın can ~eleği. asılı du
ran c ektrik feneri, yiızıinde ve 
ellerinde fosforlu boya. Kaplan 
köprüsündeki herkes ayni Ee· 
kılde gb inmişti. 

Fakat geminin dığer taraf. 
larında 'azi~ et başkl ıdı. MU 
rettebat bir yıl, .Japon hava 
hücumlarında savaş istasyonla
rında bekledikten, Pearl Her
borda da birkaç ay da'ga geçtik 
ten sonra, Honolulu He San 
Fransisco arasındaki sakin su 
lardn, teh lke işareti provası
na pek aldırış edecek durum· 
da değildiler. Yansı. sa\'aş fı,. 

tas) onlarına tel ık başlıksr• 'c 
can ye'eksiz ge mi~ti. Queeg 
onlara kız,gın kızı:ın baktıkt:ın 1 
sonra: 
q Keefer• dedi 

eliu)urun efendimD 
• IIop:ır örde şu tebliği yapa. 

nız. Çelık başlığı ve)a can ye 
Jcği olmayan herkes. Amerika 
da bir gün izınsıı kalacaktır. 
İkisi de olma\ an herkes iıç gıin 
'ıinsiı kalacaktır. isim'er der
ha. telefoncular tarafından 
köprüye bıldirllecektirıı 

<Devamı \'&r) ... _________________________________________ ...:~------------------------------------·-------------------------------------------------... 
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·---- 5 • 4 - 195\t ------------------------------------------- VA.TAN ·-
Pakfl Paris.'te 

lelıiııe 

Maresal Juin 
ALTEMUR KILIÇ 

..:> 

. . . 
gosterı Tlll'l..I\ I' • 1'.ıl..i tan ııaktı Kara. va11ılclı 

J ı i"rle iııualandı. Hu tarihi 
•nılla ınanın eheınnıhetini, iki 
~f'mleket ata ınd.ıki işbirliği. 
nın grııi fctilt'cr.ği ilan cdilıligi 
ıuıdanbı•ıi, ınııhtrlır \l' ilelerte 
he liri nıist i k. 'imci i, a nıllasman ııı 
metnini okuduktan c;onra ıla iş. 
birliginiıı hakikaten nıu pet , e 
r~ali t bir sekilıle grııi letllıllgi. 

\ n~dolu ja n•ı 

nı heJirtr•ıifüiı. 

.\ııdı:ı nıa si)asi, askrrı, kiıl· 
lıırel. iktisadı \<' teknik ahalar 

(in llınditııll' Dlen Birn 
l'hu lrnlt•,.indrki s,I\ aslaı 
ılc\ anı rtıııektPrliı. Konıiı 
ııi tleı dun 2011 l..a~ ıp 
\cımi lerdir. 

hrail'liler dıııı l\lısıı toı>
raklaıına bir ll'<a\ iizde 
bulunıııu lıırılır * l'ııri~tr \larrsııl 0 Juin le· 
hlndr gosleı iler ~ apıL 

Parı 4 <A.\) - Çın ilindi Harbinde ri en o an Fı an ızların 
hatıra~ını anmak (ızere bu abah Zafe \bıde-ı "")danında 
tertıp o uııan \'f' hiıl\fınıct erkanının ela ısıırak ettı!:ı lop antıda 
Başbakan Jo,eph L:ınrt!. Mıl i S:nunm:ı Bakanı flrnr P c'.cn 
, e Harbı\ c Bakanı l'ıerre d • Chrvi::ne. kendı erı al(') hıne b r 
nüma\ı ~ muhatap 'I nıu- .ı dır Tertipçi er Ba-b~k.ııı ıle S:ı
' unma Bakanının nll!\ •lanı "f 1 d ki eri anda Ya~a ın Juın. h_ü
kıimetın i tııa~ını · lt\Ol'lll» rihe ha::ırııı:ı):ı bas 3111'~ anlır ö. 
Um nıarsı ve mı lı •n.ı·~ çı ındıgı e~n:ıda ):ıva•'a,an c,!cr 

ıhı 1 hirligi 'aııılınasını deı ııi 
rtnıelıtl'ıliı. Hö' lelikle 26 Tem. 
nmı; l!J:il ılı· iıımılaıınııs ol.ın 

mı •ıı. 

~ \ 1 O"ııuıı be~ind ~ ıldci-
111111111 nıunaı1ebeıh il' me-
sailar \a\lnlanmı tır. 1 Iıo tlıık 29 llaziı an l!l53 de im. 

zalanan KıılllU" :ıııılla malann. G 
ılaıı sonra hııkik• bir de, adım üney Batı Amerika 

mera,ımın bıt:ne~ı~ le n bılhas«a Ba bakan ı r Rene Ple~ e~'ın 
araba arına do~ru ıler'cınc erı uzcrınc azamı deı ecede şıdoct

cnını~ıır. ~uma\ l"Ç lrı poli~ kordonunu ~ :ırarak bakıın ara ~ak 
'a mıslardır Lanic \akınında hulııııan hır araba)a ı::ırrnc~e nıu 
, affak o ınu--a da Rcnf' P e' en hır mliddet ~erinden kıpırda· 
~ amamıştır. 

atılmış huluıımoı.. Kuduran mandanm 
'l'ıiıki)r. ilr. Pakistan arasınıl.ı K ki k f hl"k • 

imzalanan Hni paktın, "'Hl- ura f e f esı y d b" k" • 
emirde a krrı nnil.ıhazıılarla ha. anm a ır ısı 

C.H.P. li bir 

Sabıkahnm ltıland•ğ• \(' iını.ıl.rndıgıııı sÖ\. Karsısmda .. • 

~~mı~~~~~~ ı~e~ ~.~'.;!ı;,,;ıııı:ı~~' ~:;~ • ""~doın \J~ıı • Qld,,,u,·~ •. r.uı" ~d•••hiJ .. ' blrı'nıııd·n 1 Ya,pıııf•ılı ğı 1,,,,hahırın111dPn bıi~(JJ,; bir a\ıınıı;a hoslu~u ,kaı· Da la Tek :ı ) 4 Ameri- I . .. . 
liı ında iki realist memleket kanın une) batı bo :::e ınde bir lz.mıt 4 _ k~anı u tii Taç irnıir 4 - Bugun aıu 
ht.m hudut oııu:ııııııkla lıcrabc; kur k ık baş.,o tcıını bu tınır. ' eıntnıdc kuılunnu~ bir nıanrla ~ı :rn ıl llalk .rarıısınc 
tiıncliılen ıııusterek :n ıınnı:ı tr.d 1 t:.d r. GC'lctck ıkt il) Jrında d ı hızla ko ~rkeıı h~'k ara,ındn nıeıı~up sabıkalıl.ffdan Ba•ak 
birJeı i nlnıa) ı zaruıı goı miı~leı ~ • ~nıur 'ağnıaz..;a y;ı il z Trk~~~ panık ~ık mı manda bir kı•n 1 l\lchnıet ~anında bıı· arkadası 
dir. ::ı 'a ı ıııdekı rıftrı cr•n b r ını ı::ır 111 ette , arala mı . bunu ıle b<'rabrr d crındr tab:ınl·a 

r dol ı ık hır z.:ırar \e L~)an a goren zalııta 'kunetlcrı aLgın buhındugu ha dr aıho olarak 

S kaı şıla m aıı muhtr'lı~! .ide· manda~ ı ıilrllırnı<'k isteınıslcr- n I' Ycnictog:rn ocağ na gf'lnıı~aı unıııa ll'ıllıiılrri, trkııik hu· <!, mckt dıı. Güne\ b:ılı bb 6e- dır. Fakat halkın top aıınıa,ı kar Jcr. kapı):ı cla)anarnk o sır;ııla 
suslaıcla \e ılah t·rphane .~ı on zaııı:ınlarda daımı bır kl." d t dı kt ı 

• t"h " •ı-ında kim n tarafın :ın a ı • oc-:ık bin:ı ında oturma a o :ıı • 1 ı salinılı• kaı ılıklı l ıırdımlar r. • k ile k 1.,1 a m 111 L'ak~. •, b" k 
d ı · • .r " f:ı henüz ıınlaşılanııyan ır ·ur a ııılııııuıması uı etile dahıı bu ene '· a nıur ar ge"en --·ııc· b" 

lb ' ~" un kala balık ara ınd:ı ır va-ım 7.anı.ıııında alıııac aktır. ııu kındcn de 3, z., ar•ıııı .• t •r. Hl. 30 o ... 
hı ı " T tanda~ııı oliinıiinr ehep u muş· 1 ıı ar hıthik kahilhr.ti ~ıl.ın kı toz fc aketını me\,l<Jnı g.'Iİ· 
e3lerılir. iki memleket asker. ren hu)uk toz f ıtın ııı Ko o· l_t_ır ______ _ 

!ara oglıp sa~ mı l:ırdır. Duı um 
ılcı h.ıl pu ı • ıık,f'tmi•. uc-lıı 

'.ııdan bıri ) , ka .ınnıışlır. Ba

lerinin birihirlPriııc trı..nik , e rı do. \en Mck<ıka K ıhd , Tek kap 1 bu un maktadır G i ı ·~ La· 
diğer hususlarda duha ~ullıtc h , .. d k r k aranmakl:ıdıı'. 
ok , . • . . a \e Ok ahoma haı lı ır.ı "a- tının_ :::.une) a\a ı~ın e -~ a : 

t • ar~ııııl.111 lıulunalıılıı. Bıl. ıp ka' urınaktaclır. BaıJ bolgc. lık ) uzıınclrn kuş bıı~<l;ı~ ı ckmf'k 

ak '.\lchınC'I kaçmı,tır, kc•ndı i 

h_asıı.a hıı ka\· ~ ıldanlırı·i ıııoıleı ıı lrr muazzam toz , ığın arı ıle 1 mümkün o mamıştır. 
ıl hlarla ıla ha faı la lıa ıı nesir 1 .-~~.;,....;,;.;_;.;..,;..;.· ,;,;;.;;.;;;.;..;,_.;..; __________ , ___ -; 

olan Türk Ordusu, bu silahlııı ı 
'enı alacak olan Paki tan oıdıı. 
una, teknik lıakııııılaıı c·ıık \ar. 

•hnı Pdebilir. l'ııkistaıı, hıııııhın' 
ha ka \mrrik:ıdan ı:ortc eği l ar 
dımın bir kı mı ilı• Tıirk harp 
endıı irisinden 1a\ elalana bilir. 

~ı-.:ı~kıı ınıa \akı olııı;ıılan• Cki 
tabir çok dikkate s,l\atıılır\ lıaı i 
< i. bir taaı rııı 'uku t;ıılduı::u t.ık. 
dırde rle iki nıenılrkel daha ıkı 
l hirligi ~.ıııacaklaıclıı, Bu islılr 
liği ele Biı lr~ıniş lı:Ycller _ 
ııa~ a~a ıııa il.) gun olauktır. 

Şura ı da dikkate a)andır ki, 
l'akt, hilha~sa sa\ unma illi'(' 

lUUnda dil't'ı· andlasınalann im
za. ına a\ ık kapı bıı akmaktadır. 
Rıı keı t' dııha bcllrtilınt'lidir ki 
H'ni pakt, kat'i) t•n leta\11111 hiı'. 
Pakt cleğilılir, tedafııi maksadı 
hrr uınılrsinde a ikardır. 

h i nb et ahibi hiç bir nıenı. 
le ketin bu aodlaşııı.ıdan <101\1\ ı 
('nı\i~e du~ ıııasına lıırnnı l okt11ı. 

paktın ııHıncı maddesi. andla • 

~~ 

BİR ESİTSİZLİK 
Yazan: İHSAN ADA 

' ılılmlaki ' I rkııik 01.nl ogıtnt•İIPl'İ hırka<· ı:iıııclı-ııhc·ri 
drr~lere girnıhorlar. Ihin ~a~ ınladıl.lıırı hır lıcıltr.nılr. lıu
guıı de ınıflara gırınh rı·eklcı-ini k:n ılrllilrr. iııı aıa ,c•hı-11 
nltın h:ıdısr. reknil.. l'nh 1'1',İIPrlc- kıınıı.ın ık i nC'i 'l c•kn ık 0 -
kul'un kaıulaıını clah;ı kola\lıkla \e ıl:ıh.ı 'ıkıntı•.11 ı!itilf"
bıle<ek kadar geni~ :ıçması '" ıl.ıh;ı c;ok iınkaıı aghır gci
dıınıııc idlr. nura\ a lıse meıu nu olmak sii' le- clııı 'tın. onun('lı 
sınıfı bitirenler, \ani ~un ~ ınıfa gc-<·mh lııılun.ınlarla '-a
nat ı:ıısııtull'ı i ııwıunları atı n.ıtak, ugrrtım 'ıire'i uç bu
çuk \il ol.u·ak '" c;ıkanhua ela nıiihf"nıli' deıwc·rklir. llu u
cU7luk, haklı olarak 1ı,rlerı lıitıırrek ol~ıınlııl.: \l'l(·nlrıin 
\ e\a annt En liıuleri lllf'IUnlanııın iki imtihan hı l'lt•neıt•ı. 
nlındıgı 'e dÔrt ) ıl<la hı ten Yıldıı 1 el..nıı.. 01.ul ii,,:ı entılc"
rlııi u1ılıı. 'l'eııkilt.ııııı gı'\·ic·ı olarnk clN,lf'rP ginıwmrkle 
ı:cistl'l'diln. Tııtulan ,\Ol ıloğnı nıııılıır. ı-ğri midiı~ O :l\n 
bir ınesrte. rakat oğ11•ncılt·rııı. kenılı ol.ulları \ I" iigret
nıenleı h le hıç hır aıııa,nıulıkl;ırı olm:ıclığ,ına \e bııtıiıı rıı
dişrlr.ri halılarını \f' olmllnrıııı korııııı.ık. hir hal..,11lıga ılil.
kııti çr.kıııı•k olıhığııııa ;.:nı e. \Jillı ı:ı:itinı Rak:ınlıi!ıııııı hu
nu lıır •Jttl'\•, hır •<lisıplıns111ik . ... aını.ısı \llnlı ... tıı. :\r '1il-
1ı Egitiııı Bakanlığı, ıır de 1 l'knik t'nh Pı sill' Rl'ktorluğıı. 
ogreııdlerin hu hııssaslıklarını e,a,ındaıı intl'ltınrgt koyııl
ıııaıııı lardıı .• \l..~ıne, 'l'el..nil.. l'nıH•r, iır Rrktörii, )eni ~i~
tt'nıdt.n dıiniılmh rı egıni ,ö, l<'mi ~tir. 

MÜESSiF BiR ÖLÜM 

JI \\ l\1 '\ \\ \llll'nuıı 

mtıe ır uçak ka a ında ~h· 

etti ını . c-~nnzc meroAlml "~lı 

ı;lınlı 6 NI n JOS4 tarlhll'de 
san ı ı dl' 1\cvl' Şatom Sin•· 
go unda ı r otuna ı tf~ • 
ı r ~ bl d r 1 r 
hb ı ııan d retl\ e :yerlne 

kaimdir. 
t'rn.aıı.:t l t\ 11.nn.aıu 'Iıı ~o' ıç 

-0-
11 rl 1 ıcarct r. A Ortakta

rınJ~n "Ud ır ve hl., l'<iarla· 
rım dan 

11\\ tı\\111 '\\\llllıııın 

nıtıP ıt ıı ak ka a ıııda ntat 
etU ini ve ctnıı r mernsımt G 
Nlun 1954 tarthlnd<' sıı.ıı .ıııu 

1 ı de Nt>'e Şalom Slnıı o llll• 
da ıcra oıunacııt;ı teessürle 
blldlrllır. 

Sinan Korle' nin 

Yeni vazifesi 

Aden~uer sinema 

Ve televizyonu 

Dlin de \nadolu \jan)ının Tenkid ediyor 

1 
~ew Yoı k hın aldıı;ı hır hıbrı l 
olarak :ı azdıf!ııııız "•h . ::aıetr 1 \naııoııı 'lt••-
nı ıın e-k 'azı arkadaslarından nu eldorf 4 - Olin Du~)e'-
ınan Kor!~ Bırle~nı Mil etle- dorıta top anan ,erbe•t mes ek 

11111 \lın da ) eni kurdu!!u ha- •ahip'erının -eııelık kongre ındr. 
l ıwrlcr biıro~unun nııidtırhil!ıine hır konıı)ıııa ppıın Frdf'ral .\ • 
1 tann ecl ılın -tir Sınan Korlc mama Ba bakanı nr. \denaucr 
G~lata ar:ı,rla \'e Hobcrt Col dem;stır kı: Gunuıı <'n bii)uk 
lc;:c de ok~duktan -onı a .\mc- teh ıkc erınden bıı ını ~inenıa 
rıkadıı lowa Stale l:nı\r.rsıte ... ın radyo \C te e\ İZ.\ on ;o uya kıl 
de talı-ı ı\ı tanıanılaıııısıır. ~e 1 ıcniıı şah t)elı )ok etmc-irlir ı> 
nelerl'c ;:. zct"nıızde ) alı faali Halı . nıanyada en ede 600 
'eti ıle okm ııcuların e' "ısın mı , on kı ının inenıalara ::ıtti. 
kazanıııı tır ·er: ) ıldanbcri B.r- 1.:ın; '" bu c)ırcı erin hep ının 
le- k ~lillctlcr n ba ın blirosuıı :l\ ııı filmleri. a)nı arıı,tleri côr 
da \'8Z fe 0cirnıii•, takdır kaıan cliik erıni \e R\nl -r~leri i ittik· 
mı- \C ~ nıdi de \tın3da \rnı erını ı aı<?t eden Dr Arlenauer 
kurulan buronun basına o;:cç·rıl öz erıne unu ılfne etmi •ır: 
mi-tır. Bu büronun faa ı)et a- Rıı -ahada kul,. hakinıı)etınin 
Jıa~ıııa Turkıye. Yunan -tan \'C nr ::ıhı tcsıı·ırr yapabilcet>j?ı a-ı 
bra J riahild r. \lerk<'ıl .\t · nactıı çıkça gôrti mektedir.• 
olan bô) le bır tr ckklılun ba Federal A man) a Ba bakanı 
,ında bir Turk rntandıı-ının \r. ıad~o~a nauıran kt)a kabu' el- ı 
gnzetCt·ı~ nın bulu ııma ı. ikı ıııe~ erek kadar daha zararw gcir 1 
kom u ıııeııılckrlın cin tlıık mti rJiığıi tclcı ıL~ onun ela ~c ışmc· 
na-cbctlerincl~ yenı hır ha~ te- l •ine ıııtıhalıf bıı ' ıınmaktııdır. 
kıl cdcl'cktır \rkada·ınıız ı Bağdat'ta sel tehlikesi 
\Cnı 'e mu hım \:Jz•(l' ınde ba-
• arı ar d lcrız. 1 devam ediyor 

Seylan dilencileri ve 

Kraliçe Elizabeth 

J\o'ombo (Srylan), 4 ( \ \) 
l'o'i makanı aı ınııı ln-:?ı lNc 
Kra içesi Elızabl?th ~<'' cına gc -
dığı zanı,ııı dı encı f'rın •okakl r 
d:ı ha ıbo• do a ma ınn m:ıııi o· 
ııııınıısı ı~·ııı crnır \ c rnır'i iiıe 

ı·ıııe ılı'cncikr Kralı<·t> gc"rlı!ıı 
zaman a 11) ha'iııde sokak aıdan 
geçecek crıni polı makanı ıırı 1:1 

ı ı ı "eırlır. 

Kazablanka'da yanaın 

"' •':ı ııka 4 < \ \) Po 1 
ın hıldırdı!ııne gor<'. dlin gf'l'<' 
çıkan 'an.,ında 100 ku ube )lln 
mı) \'f' ,antıııı kontrol atına alı

ı ıııntıı~ıı karlar en az :iOll kisı e\'· 
ıı kamı tır. 

HAZIN BiR ÖLÜM 
Oen(enln Sal\urdlu alleslııdtn 

H mld ~ Mahmud aryurdlu mın 
klı Uk karde na ıh Bora ın dama• 
dı, Nrvl >&f\'Utdlunun Ze\CI, /irs• 

l 
laıı J mn H Balanın bıı.bu. Srdact 
ı:ıdPmln ı.ac-anACı Sl\l)urdlu aııe· 

bllldtıı 

C ili \Si.ti! '\1\1 11111,1' 
tim ı> r kaıa nNlr-t 1 ar11mı dan t• 
bedi en ıınıımı ır. Mt'rhumun a 1 

Bagdat. 4 ( \,\) - Bağcl:ıt'ın 
80 ki'omctrc kadar güneyinde 
bu unan \ziztH kıı aba-ı nıcıc·. 
nın 'uk-e'me-i 'uıunden ciddı 
hir icııııke~ (' ın~ruldur. eç :un 
drnberı gônul u ekip H nıe,cul 
bentlcrı 'lıksf' tııırk ıçın ::a) rf't 
r!ctmcktedır er Bunun a be

rah<'r h!ızı )rr erde mlıhım ta· 
nı:ılar ha ı o 11111 tıır Irak hii 
knmf'ti llıwnıu ha'ınde kasaba 
ha kını toh'l\e\ e ~ardım etmek 
üzen• Dic enin ,\zizı~ c kı~ ı 'arına 
Fahri\ e~ c aıt dört top çeker 
:;:-on<lrrmi ti 

Amerika'da bir komünist 

tevkif edildi 

Bo.tıın . 4 ( \ \) \l:ı"al"hıı 
ett,, <') a e' ınde kc.muni t parti 
j ha-kanı ~1 - Ot Archcr Hood 

diın e' a et polısı tarafından le\ 
kı{ celi ıııistir. ~I. lloorl, l!l51 <' 
ne,ınde l\13 •arhu~ctt ·ıe ne rP· 
dilen \C •'Zararlı faalı, ellc-r in 
men'inc dair olan kanunun hiı 
kiinı erııı.ı ıha ctmck'e ilhan· " 
dilmektedır. 

Dr. Cheddi Jagan 

tevkif edildi 

ntı ı 6 NI n sıııı tını.ı Mt 11 dt. Gl'or~et(\\n (İngi'ız CıÜ)anı), 
1 HllAsk.Arı;a ı rıı.ddf'•I "93 nıımar~11 k ( b 

Mmct apnrıımanından kaldınlıırak 4 {,\ P) ~laıul \ e me\ ·u aş 
0 ı~ no.ma ı $1 ıı camllnde kılın· bakan T>r. Ch<'ddı Jaganın kaı ı
dı tıın sonra zınclrllk ıyu Asri Mezar 1 Janet Jagan bugun te\ kı( f'· 
ıı ınıı de!ntdlleceımr dilmı tır. Koca~ı i e <itin te\ktf, 

ACI BiR KAYIP 

1 
r.tilııııs bu ıınıı~onhı .ıan.et .ıa· 
gan ı'c beraber ekıl kı.ı daha 

:'\Jrrlı ım Hamdi Babaıı'ın malı- hap cdılnıl lir 
d ımu Nnreı•ııı Bııban zı"' Babanı ~le\ kur ar yarın ha kını huzu
•e Hıkm•t Hatıboğhı'nun ltard~ I•· runa ~·ıkarı :ıcaklardır. Bun arın 
rı Profesör ŞlıkrU Bııban'ın ltCenı kela et I' ,l'rbe,t lıırakı'acakları 
Cihat Bl\ban, S•llın Baban ile Fa· . 
lha Akın H nruze l tmllll nın h· zannl'dı mernckıedır. 
ıa lldtolerl Bas~·l'kO.let Muralr:•b• ı ---O-
He~ eti zaaıııdaıı 

11\11' 11\11\~ Köylülere yapılacak 
nı IC' lf uçMk kaza mda ralınıe 1 

samanlıkların projesi 
ra ıı'Dana kavt\ mu tur. C"N! •2e•I l ı 
N n Sıılı untı Çapa Oııreba Hll· 

ıııhane inden alınarak naman o "I n ·-ra 4 (Telefonla) - Zi· 
te\ ı mUtnktp Be) azıt Camii serı- . . 
rınrte ed11 cdıld.Kte-n onra GLlltPpe raat Banka ı Umum l\lurlur ilğil 
alırıı~ıcedlt k11brlstanlı~ındaltı m~d· ı namına aı;ı'acak )iizdc 3 faizli 

İsrail'li .e • Mısır 
topragııııı c1irıı·ıer 

rna~ı ı ndılr) ı dut muh (ızları i r \'ukubu an 
P.) _ l'rdıın • i raıl nıutarekr 15 dakıkc1 ık b r atr tcal 'P,. 
komı-\onundakı Üıdıın tem, c den )onıa '" ıllı cı c çc -
ı Binbaşı Muhammed Jz!ıak is· mı- crdır Ru h:ıd sedc l ı~u il 

raı ·ı t'rın dun .,ece Hebron bo bır çoban \ar l, nnıı \e 4~ ko
ge,.nde hududu "eçerek Kırbrt )Un 0 muştuı Lrdlın hadı-evi 
koninc hlıcunı <'ltıklcrın ''<' a- konı1,, 0113 ıkiı)ct etını \C bir 
te · açtık arını bı dirmı tır Bın· tahkikat he) ctı had -c ) rı ıne 
b ının \ rrdiğı ızahata ~oı e 
ra; eJ\ onu a kcrlrı ının \ c hu-

Af evsimi11 en cozip ~ezisr.d!i~ / 
AFRiKA - İSPANYA . 

İTALYA - F~~ıNSA 
~~=5 Af grıs - 25 Alur~:s f951~~ 

çak gulll ! •• ( büyuk şıhır ırınl 

F ı r ver efe ek t ı/r. 

Üç Halta ge ıı. 

ea fak~~~":: ... "~""" ..... "''" ' 
yımıl Oıaı •• uhır gez ıırı murall~rı de ı 

1 Mevlı de ı 400 - ılı 1 600 - T l "'· 
il M .. kr •Cin 950 - 1 100. - l l 
hırıatı~ mevkide 67ı> t l "' 110 ı•eb • 

Cenooıda gemldt!11 6 yun ayrılarak Aorupamn 
her hangi bir ~ehrt11f ziyaret edebilirler; 

Cenond•n •t•Oıdtkl ••hlrlore T r • n le Hyahat 
mUddetlerl 

Cenov•- Parıa 

-Mıl<ıno 

Hı.- Saaı 

2- • 
-Cenevre 9 -
-lon<ırı ~ -

Cenova• Frenklurı 15 -·Sut 
• -Vyena 9-
ı. -vınıd•• ıo.- .1 

16-

tıla)ı diğer dc\letlere ele 
açık bıı ;,ıkmaktadır. J:sasl'n bu 
a~dla nıa Orta lloğıı H! ~s\a'tla 
hır aklı eliın \ e realiım nıarnsı 
013<'aktır. Hu bolgrdekl meınle
.k~tler ht'rhalde çok geçmeden 
ıkı meıııl .. ke~iıı ıır J,ııılar doğı u 
lıarekı-t l'ltikleriııi iclrıık eılf'trk 
lrı· \ f' ııakta katılmak wı uı etini 
kendiliklerinden dm at aklaı dır. 

Yıldız '1 e\;ııik Okulu. adına herhangi lıir ·~ ıik ek• lrli
me i l'klrmr.den, 'reknık t'ım<'ısıll'cll'n sonra gtll'n ,,. \Uı
da. çok nıuhtııc; olıhıgu ttknik ell'nıaıılar ytti~tirl'n gıııel bir 

teni mııbsm ınıı. lHdl edllerekt •. kredılerle C\' samanlık ve ahır 
~~~~~~~!!~~~~!!~~C~N~ıa~b:!ı~H~a~tt~~a~rı!k!.t .!ra!;h::;m::;eı~e~tl·>e ~aptıral'ak kÖ}lli ere )apılacak 

- ' te ,, erın tip proil'lcri Türk mi. 
Her türlü müracaat ve bılet satış yeri : 

~O\)et Rus\anın "eıek 'ruıki 
\ e·~ • 'e ı:rrei,e ra .. ki~tana l'ak • 
tı ıırotr to edeı nıııhiH•lle nota
lar gondermesi. r.ıktın ne \;adar 
r~\dalı ola~ııgını ı:o tuen en mıi 
hını dl'lildir. 

. 'l'iırk 'r Paki tan ıliplonı:ı i i 
nın hu zaferini c·andan alkıwl•}O 
1117, 

ıııııes t·~rclir. Oıanııı ıif:rı·ınırııleri ol•ıın, iiğıt>ndlf'ri ol,uıı 
hinlr \t'nİ bir ııııırsı;r.st'\f! lıitclf'n öııte eHnııleı \e onu 
keıııli okullarının k.ırde ı hılit'leı. < ıııılm dii•ıiııtn kaCal:ır 
'e tekııık ileı·lcnır l ınki) l'nin ihli\ adoııı arıhıncbıclıı. 

'tnl Tt>knil.. Okul hir e 1ts11lık Yaı.ılıııal..t;ıdıl'. , .f' hu 
d.uı-uın hiıtuıı ol.ırak ele alınıııı~aıı, f;ıkat par(·a ııar(·.ı ııır
ıtndl' durulan öğrttını ~1,ll'nıinı111n bir ,nııuc·uılur. 'lılli E
gitlm n.ıkanlıgına bağlı Tt'knll.: Okulda hasl..a hiı· rrjiııı. Tel..
nik ı' nn er ıtcye bağlı Teknik Okulrla ha ı..a hır rrjım. nö, le 
f') olur mu? Rıınıı iıgıendltı-111 h:ılırlatnı;ıluını heklenıl'

rlen t'ğitınıiıı h.ı ınıla huluıı<ın l:ırın göımc-ltri geı eki reli. in • 
sanı. e ıtsı1lik kadar; çileden fıkaı, n ba k:ı b ir hııL.,t1lık 
\ar mıdır? 

SÜTUNLAR t'l• &~~gm:.V@& 
~~ SlldlS~eeo •. x.~eıı~~ 

AKŞAM -
öı.çe~ez 'A \DU:R 

Cemal Rdık cçım kam
J>an) alarında iılçusuz ııropa. 
gaııdal:ııın mııh111rlarından \f! 
) aı dınıa nıuhlaç \alanı aşla
ı a ll)da 25 lira, \l"tl'mlıll'ıc 
ılaç 'c tf'da'i ma ıafı Hri
leceğı, n111zmın 'l'r,mlllerin 
sıra tıMıluııe tabi olmadıııı 
sanatoryonılııı a ~ atınlac•ak
ıa.ıı halıl.:ındaki lıabeı·rlen ba
bı le dh or ki: 

. •Hak kat bö~ le olmakla be 
rabcr, ) ukarıda ka) dettığ • 
rniz habcrın, gundcn ~üne 
hararetlenen ı.u seçım kam
Pan) a ında. doıu kaçmı b r 
Propaganda "~ıetke ıgın
dcn doğduğu sıı ıtı:.or. Muh
taç vatandaşlara a) da ) ırm 
beş !ıra ~ardım kararını an. 
ladık. Bu"unku ha)at sartları 
içınde Hrnıi beş 1 ra, ağıza al
rnaga de~cr b r kı) met fade 
dnıernckle beı a bcr demek 
ki cldckı ımkan bu kadarmıs. 
Fak at u 'ere mi ter hah ıne 
akıl crdıremed k 1\fuzm n 
\crem o dukları 'ioktor r • 
ııorıylc anlaşılan ha talar •· 
~a u tılune tab tutulmadan 

1 asıanclcrc 'c sanalol") um
a;~ na ıl yatınlacaklaı? 

a tane \f' anatoryum a
~~ Yııtm k ıçın ı a beklcme
tı "1ırnchc"ı b ıral tıklım 

- dol 

tak bu unmama ı dcğı mi
dır? 

Olçu uz \;;at buna denır 'e 
ak<i tesır U) and ırıı· .• 

YENi ISTANBUL 

ı;çhr 
11 \lrn:ım:.ı: 

Habıp ı;dıp - 'forthan on 
eçımin hakikaten serbe t , e 
mıllctin armsuna grire ~a
J>ıldıgını. hu <itfa da a) ni 
tarzda olacagı ·ı ii~ lıı or 't 
dhor ki: 

·B 1., geçen ,eç mde hakli,: 
rımızı bu) ilk b r ni bette 
kullandık \C bu urelle 'a
tanı \azılelerım z de Ha el
lık. Ş mdı dort encdenbcr" 
riemokı a ı ha~ atımızdaki ta
bıı "Clı me:erı dıi unıır-ck iş
tırak 'e alakanın daha çok o
lacağında şuphc etmek kab 
o amaz Seç m hakkımız.ı kul
lanmak a) c, nde la) ık oldu
ı:tumuz ıdareH elde edcceğ z. 
E er ) anıldığımızı oriır•rk 
bunda kendim zı kabahatlı 
bu malı~ ız Ru ebcpten güzt> 
ozlc e ~ıddctti lcnkıdlrıc. 

~aldızlı \aatıe c dcğ·I. gc~·<'n 
mantar n ıcraatına , c bı

lanço•una ehcmm ~et \ermek 
'e re) hakkımızı ona "ore 
ku !anmak hem menfaat '" 
hem de \az Cem z cabından. 
dır 

Gc t'n ~cçimdc du ü tlLık 
\f' nl1:Unlu~unu ı ;>at eden 

T.urk mıllelı bu cç nıde de 
düşünerek kararını \ rrccek 
..e hu :.u ı etle d<nalarına b;ı~
lılı~ın ı .;:ci.tcrC'cek tir. \l "llct-
er; refah ) o !arını iradr!e

rl) le ar:arlar: Tuı-k m iletme 
dt' bö) le bır fır at, :;inıd 
brl rm ş olu) or. • 

DÜNYA 

POLİTIK .\~IZ 
l'alih Rıfkı .\tay ~a11)or: 
• Polit ka ız "tın... Polıti

ka ız konu nıa... Pol tika:.ız 
lazı ... Hanı buna Krl'be'a u-
uw, Sıb ı1a hiırrı~et-.lı "i-

b ,usadık. Kerbcla'da ııu. 
S bir) ada hlırri) et gıb' de 
guç ... llelr 2 ma\ ı ak aıııı
na kadar ıınkan ·,z... Ba tar 
eçiındt.. akıllar cr:mcnde ... 

Ö; le k eski tilrkçcııın oc·an
pazan ozunil bu ık a)lar
da O) pazarı. na te' irsek 
ı~abt>t o ur. Şair Şamdan çıl,: 
ltf:ıın aksam dcd•m ::;aın-ı 
•e c: demı Galıba hız de 
3 ma) ı.. pazarte "Unu ne on 
haftanın ilk pazarı dıl eceğız. 

1 le politika'J/ kı amı)aca
ğımız. bir nün: Kurban bay. 
ramının bırinci "İİnuııli et-

z )apamıyacağınıız 1: bi •• 
Kım ka) bettı. n ç n ka~ betti 
na~ıı kaybı tmezdı kazanan 
kim n çin. nasır·: B r tepkili 
uçakla buluUaı ın ii tüne fır
lamaktan ba ·a çare kalmı 
\acak 

RugUıı :ıkc;aına knılıır parn ) altranJ3r 

Ş/M.Q/ S/UE- ' 
RE'"/~EB'.E
/V/M /sT/M,/J#f._ 
P~G~RAA'f'/N/N 
6u t:'Ecc-x/ /~K 
N4MZ50hv/-

- l~te seyirci buna derler !! 

mar \e ınühendi5lcri ara ında 
ınii>abaka} a <·ıkarılını~tır. 

TURKTURIZM SEYAHAT ACENTESi 
~lü abaka sonunda jiirinin c· 

çcce;:!i projell'l'f' Ziraat Bankbı 
tarafınrlan mlıkafatlar \ erıle-

Tepebıtı M•trutlyet Ced, No. SO ( lng ıız eererı 11r11r) 

Telefon ı 4230~ Tetg.: TÜRK TURiZM • lıtanbul - -
Cf'k 1 

Kütahya'da hayvan 

hastalığı 

Kütah~a. 4 (Uu u,i) - Son 
ı:ün"erdc kciylerde .ken<?• ha ta 1 
·ı~ı )lmınden ufak ba ha)\an
'ar ara ında kayıp'ar o mu tur. 
Ha-talık bılha~,,ıı keçi \e ko)ıın 
'arda ba :ö~ternıcklerlir. 

Bu geziye bilet bedel ini 
TAKSİTLE 

ödeyerek katılabilirsiniz 
Oıl)•r lımanlardan gemı ıle gelecek yolcuların 

meccanen dönOşlerı sal')lanmıştlr. 

\
7ATAN SECİM 

...2 

Önümüzdeki eçiınlerde re.) inizJ kullanacak mı· 
liınız'! 

2 llan,t:i liste) e re) Hreet'ksini1? 

3 i\1celhte ınuııtat.il millehe.kilJcrinin bulunma· 
sını ıster miııiniz:' 

4 Sizce, bizde ideal Raşnkil kiın olmalıdır? 

5 CnnıhurrcU halktan rey topla.)arak seı,:il e 
kime re) \'ı•rirsiniı'! 

6 - Ru~iinkii iktidarın muhalefete kar ı olan ha
reket tarzını la \İp ecii)or musuml7."! --

. 
E 1 

EH!t......... Hayır ......... ı 

... parti, karışık, hiçbirine ( 

E'·ct ........ . Ha) ır ....... .. 

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

El et......... Ha' ır ........ . 
i ltl'umı :ı 4: S

0

11. 1 dt) 



,_. ---------------- --------------·---- VATAN 

Hükümdarlara diz 
çöktüren Kadın 

Bugün 85 ya_şında olan ve sefalete yakın bir hayat 
güzel Otero'nun hayatı filme çekiliyor 

.. 
suren 

p aris'lcki PranSlz stlıd) o·a· 
rında ·Guzel Otcroa ad ı 

b r fı ' mın ÇC\Tilırıesine baş

lanmak üzeredir. Filmde ba"
rolu l\l:ıria F e i.'X' adında hır 
gene; artı t yapacaktır. Fi m, 
) ırminci a rın iptida arın da 
Paris'in en guıel kadını o an 
Otero'nun ha~atını canlandıra
caktır. 

Guzel Olcro e an ağdır. Şim 
dı 85 ) a ındadıı . :\ıcc şehrın
de mütevazı bir pnnsbonun kü 
çuk bır oda ındn )aşamakta, 
güne ı hunlarda sokağa çıka
rak umumi mc~ da nlıı.rdakı ka
ııapclerdc oturmak' uretı)le 
h:ı,•a a maktadır. E 1i sene c"
' e Parb'te mlike ef konağı. 
atlan. arabaları ı 'e ht'.'rke:.ln 
dıkkalini çeken. hUkümd:ırlaTı 
a} ağına kadar getirten Otero-
nun o zamankı muhte cm ha
yatı i'c bugünkü ~ a a~ış tar
:r.ı arasında kı~a edi:emiyccek 
kadar büyük fark \ardır. 

G üzel Otero as en ispanyo.-
dur. 26 Ağustos 1869 dı:ı 

Cadix sehrlnde doğmustur 
Daha çocukluğunda çok güzel. 
di. İri kı:ıra goz. eri, lynh saç· 
lnrı vardı. VilcudU çok mev
:r.undu. 13 yaşında ıken 16 ya
ııında gibi gl!rünli)·ordu. 

Annesi kendisini bir kız li
se ine ) ntılı ,·ermişti. Fakat 
Otero dersten zıyade okul ci
\'arında tanıştığı gUzel Pacco 
ile meııı;:uldO. Nihayet bir gün 
mektebi bıraktı ve sevgilisiyle 
bir'ıkte ortadan kayboldu. 

İki e\·gi i iplida Portekiz'c 
gitti; Otcro burada bir gatino. 
da şarkı sö) cyip dans etmeğe 
başladı. Herkes kendisini at· 
kıs'ıyordu. Gatinonun sahibi: 

- Dans ediyor gibi yüni
yors.ın. herkes sana bakıyor! 

Diyordu. Lizbon'un zen~in 
banker'erinden biri genç kıza 
i~ık o:du: ıSahneye çıkmaktan 
vaz geç, sana konak'ar, elmas
lar satın alayım, Kraliçeler gi
bı ~·aşar ın. • 

Diyerek cazip bir teklifte bu 
tundu. r'akat o. buna aldırış et 
medi, Portekiz'den a~rı'arak is 
panyatya ı:eçti. Barsc'on'dn 
yerleşti. Burada ancak bir kaç 
ay ka'dı. bir giln bir \apura 
bınerek :Marsi'ya;>a gıtti 

Güzel Otcro'nun genrliğini 
meçle düello ettı, Otero raki
bim yaraladı. 

Rus Çar \C Çariı;esi Paris'e 
resmı ziyaret ~ nptıkları :ıaman 
bir geoo opera'claki temsile da 
vct cdDmişlerdi O gece Otero 
da oper.ada idi . İki polis. Çar
la bazı maceraları olan artis· 
tın bir skandal çıkarmasın
dan kork:ırak Otcro'nun tıyat
rodan ayrılmasını istedi. Ar· 
tı t bunu reddetti. Po'ıs'er ıs
rar edince dışarıya çıkmağı ka 
bul etti. 

- Fakat bundan sonra hav
;ı. ar yeml)'Ot':eğim, dedi \ e sö
zunu tuttu! 

Otcro bır aralık zengin sn
na)'ici Robert Ca'man'ın met
resi idi. Robcrt' in c ki metresi 
intikam aını:ık için bır şise 
kezzap al nuş, Otero Marıgny ti 
~ atrosunda sahne~ e çıktığı :r.a 
man ~ilzUne fır atmak istemış· 
ti. Fakat bunu vaktinde gören 
tiyatro müstahdemleri kadının 
c ini yakalamış, bu suretle Q. 

tero) u büyük bir faciadan kur 
tarnuştı. 

o tero kızdığı zaman müthiş-
ti, Sağı so'u düşıinmezdi. 

Monte Karlo'da hır gün Gran
duk Alek andra sıtıih c;ekmiş
tı Bu kabl bır çok hfıdısc'eri 
anlatır ar ' 

Otero, Fran ız. lıilkümet ada. 
mı Briand ı'c sıkı dosttu. Bir 
gün kendı ine şu söz eri söy'e· 
di : 

1 
temsil edecek olan nıaria Fclix 

raya koşar. bakara masasından 
ayrı'mazdı. Bu mnsadıı milyon. 
lar bırakmıştır. Bir gece ikı 
mı'yon franktan (100 bin altın 
lira) fazla kaybctmiştır. 

Para suyunu çckmeğe baş
layınca sıra elmaslara gelmis· 
tir. Artistin elmasları fevkala
de idi. Pırlantalar a süslü bir 
Boleroya 2.275.000 al tın frank 
kıymet tnkdir edilmişti. :ı-;ı mas 
'ar arasında Avustu11a 1mpa. 
ratoriçcsi Eugcnie'nın çok kıy 
metli bir gerdanlığı vardı. 

o tero, çok genç yaşında ask 
macerasına atıldığındıın 

kırk seneye yakın erkek'crin 
dikkatini çekti. Çardan başka 
Yedinci Edvard. İspan)a Kralı 
Alfons. Belc;ia Kra' ı ikinci Le 
opo'd, hatta Almanya Jmpara· 
toru Vilhelm i:e ıpaccraları 
vardır. 

Otero Marsı ya'da çok mu
vaffakl\ et kazandı. Fakat 

onun gozü Par! 'tc ıdı. Bir gün 
arı.usuna nail o du. Paris'e gi
derek orada sahneye çıktı ve 
çok alkışlandı. Burada dansını 
goren bir arti t sim arı kendı· - Bu kadar çirkin olmanız 
sıne New York'a gıtmeği tek- benim için doğrusu büyük ta-

Aradan sene:er geçip ihtiyar 
lık devri başlayınca artist para 
sıkıntısı çckmeğe başladı. Elin 
de a\ ucunda pek az bir şey 
kalmıştı. Bunu da kumarda kay 
bcderse sokak ortasında bils
bütün sefil kalmaktan korktu. 
Para)'ı. kendisine yaşadığı mild 
det mua}Yen bir aylık veri me 
si :ıartiy e bir mali müessese
~ e yatırdı. Şımdi her ay ora· 
dan bir maaş a makta, bunun a 
geçinmeye c;a'ışmaktadır. Al
dığı para pek at olduğu için 
odasında soba yakamıyor. so
ğuk hava'nrda yatağından çık· 
mıyor. Nis'in kumar gazinola
rı önünden geçerken başını bl. 
le çe\irip bakmıyor, hele :'.\ton 
le Karloya adımını atmıyor. 

lif etti. Birlikle gittiler. Otero lih. Yoksa size delice Aşık olur 
Eden Mu ee sahnesinde dans dum' 
etti. Dans bitince müthiş bir Otero'nun bilylik bir iptı 'tısı 
s:Uri.11 li koptu, ıslıklar ny-yuka vardı: Kumar... Monte Karlo 

Çe\Ti:ecek filmde, macera dıl 
lu bUtün bu hayat anlatı: ncak 
tır. çıkıyordu. gazinosunun başlıca mUdavim. 

Otero fena ha de kızdı. ıslık Ierindendi. Vakit buldukça bu-
E.KORKUT 

ça•ıın'ardan birini tokat'adı. ------------------------

Ancak kendisine Amerıka'dn I O •1 • • .. .. f 1 ı 'ığın alkış manasına ge:dlği onanma gemı ermm su ustu op af ıs an 
anlatı'dığı zaman sükOn bul- • 
du'. .. Donanma Komutanflğmdan 

Otero Paris'e daha şa aalı bir 
5cki de döndü. E'mns'ar ic;ın· 
de pırıl pırıldı. Fo!ies Bergcre. 
aıathurin sahne'erindc dnns et 
tıkten sonra. Grandük A'ek
sandr'ın d:ıveti üzerine Rusya. 
ya gitti. 

B u sırada Ber'in'de bir artis· 
tin kendisini taklit ede

rek, fakat (.'irkin gö:.tererek 
dans ettiğini haber alınca he· 
men Bcrlin'e koştu. artisti dil· 
e:Ioya davet elti. iki kadın 

1 - Donanma gemi eri 5. 6, 7. 8, 9, 10 nisan 954 günleri 
aşağıda hudutları belirtilen sahada deniz. üstU top atışları ya

pacaktır 
2 - Atış ar gUndUı.l,.ri 09 00 i' a 12.00. 13.30 iliı 18.00 arası 

\e geceleri saat 20.00 ı tı N.OO arasında )'apılacaktır 
3 - Atısların devam! müddetince atış sahası tehlikc:i o:. 

duğundan her ti.ır ü deniı: vesailinin bu saha haricinde scyret-

me'crL 
Atış sahnSl 

A = .ıo• 37' 00" + ile A - 40• 48' 00" + Arz 
T = 28• 03' 00'' + ile T - 28• 32' 45" + Tul 

dairesi arasında kalan sahadır. (3662) 

(Bası 3 üncüde> 

1 - Bugünkü muhalcf etin iktidara karşı olan hare
ket tarnnı tas' ip cdi) or musunuz?? Evet ........ . Hayır ........ . 

8 - Sizce ırclt.cek l\lccllste kaç O.P. il, kaç C.11.P. il. 
kaç Köylü Partili, ka~ l\liistakil bulunacah1ır? •····· 

541 den 

D.P. 
K.P. 

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

Viliyctinizln adı: 

fsitn , SOJadı: 

Adrt.~: 

l\Ie · lek: 

Erkek, kadın: 

t\Iii takil ..................................... , ................................................... . 
·························································································· 
·························································································· 
························································ ·································· .......................................................................................... 

Cnap urtıarınuı llsttllıeı (Tac.11 caıetesJ eclm Aa.lretı • fırtaa.llDI) 1anlınuı rica olunur. 
(32) Cisim ve adresler tamamen mahfuz kalacaktır.) 

Kıbrıs Türk Kültür Derne· 
ğinin yıllık toplantısı 

Ankara 4 (T H A ) - Kıb:-ı 
Turk Kü:tlir Derncğınin \ ıllık 
genel kurul toplantısı t:ııoiln 
Türkiye Milli Tıılebe Fcdcras. 
yonu temsilcilerinın ve ~elır:
mizdeki bir çok Kıbrıslıların i • 
tırakiyle Kııılay salonunda ı ıat 
ıo da :yapılmıştır. 

Şehrimizde yapılacak toplantı 

Gençlik Tiyatrosunda 
Dover Yolu 

Sabahattin Kudret Aksal 
İstanbul Cniversitesi Talebe \er yo·u. o halde SC\'dalı iara 

Bir!ığine bağlı bir kuruluş Dover yo'unu kapamalı. Tam 
o an Gençlık Ti) atrosu Paschal l<'ransa> a geçecekleri sırada on 
Carlos Magno'nun •Yarın Baş lan durdurm:ı lı . Bırbirlcrinin 
ka olacaktır- adlı eserinden bütun çırkin, dcğerı:ıiz halleri-
sonra A ~lllne'nin •DO\er Yo· nı görsünler bir lı:erc. Dır haf-
Ju nu ah neye ko~du. İlk tem- ta) a kalmaı pişman olurlar: 
sili 17 l'llartta verildikten son- koca'arıııın. karılarının ) aııl :ı-
ra. hemen kısa sürecek bir tur rına dönerler• diye duşünUyor 
ne) c çıkan Genc;'ik Ti~atrosu Bir te ad uf sonucunda. bir 
tarafından Dover Yolu İzmir' - karı koca.ı- ı SC\'dikleri kişileı le 
de üçü matine, üçu suYare ıı- Fransa) a kaçarken acaib 'lan · 
mak Uzere altı kere ovnandı. shonuııda bir ıaman kalmı; •. 
)!artın son günlerinde dönlilc- zorluyor. Bu bir hafla içinci e 
rek. simdi yeniden şehrimizde türlli zor' uk:ıır. sıkıntılar, bek-
temsillcre başlanmış bu'unulu leıınıcdik haller. h?tta hastalık 
~ or. tara karşı aşan sevdalılar. bu b 1 

'.\lilne'nln Dover ,·olu adını ten bıkarak c\lcrinın ,-olunu 
taşı)·an bu oyunu fnnt:ıst:lt bir tutuyorl.ır. • 
eserdir. Bu gibi oyunların ço- Do,•cr Yolu'nun konusu bu 
ğunda olduf.u 2ibi ku\'vetinı ) 1 iste. İyi kurulmuş, hareketli 
pısının, bir de aksiyonunun ıl konuşmalarla gelişen. hu ba· 
rınden almaktadır. Bu bakım- kımdan da ba~anlı bir oyun 
dan Do\ er yolu iki usta yaza- sa) ılması gereken Dover Yolu 
rı hatırlatıyor: aynı gerçek ikincı perdede blti"or. Drama. 
dışı. fantastik bir oyun yapısı tık düğüm denilen ·;eyin ikinci 
kurmak dileğine S.ı- ııge'le Bar- perdenin sonunda çöıiildüğü-
rıe'nin eserlerinde de rastlan- nü görüyorsunuz. Üçüncu per. 
maz mı? Bence 1ılilne, Syngc' - de biraz. ek r.ıbi bir şey, olma. 
den çok Barrle'ye yakın bir sa da olurdu. 
.ı-azar. S)·nge'de olduğu gibı Do\·cr Yolu'nu, Jiphesiz ki 
mahalli deyimlerden faydalan sahne tecriıbcleri pek az olan 
mak. oyun boyunca ~er yer te· gençler oynadı . Bu bakımdan 
sirini duyuran bir dramatik temsi:in amatörce bir hava ta· 
bava. ha\'li vüklü bir şiir dili şıdığını kaydetmek grrck. An-
Jııbi özellikler yok Dover yolun cak bunu böylece belirttikten 
da. Aksine Barrie'nin oyunla- sonra bu amatörlük ruhunun 
rındaki ince humeur, se) ırrı) i tem ile bir harli şey eklediği· 
her zaman şaşırtmak gayesiyle ni başarısının bu an13törce 
bir bcklenılmb en ~ahneler ge da\Tanışın. bu amatörce heve. 
çidi düzenlemek. eilnlük ya,:ı- canın sonucu o'duğunu he-
~ ışımııda şUphesiz. rasllıyamı· men SÖ.} !cmcli)iz. Tiyatroya 
yacağımız insanların karakter derinden bağlı olduğu böylece 
terini çizmek gayreti var. Bli- bilinen bir ekibin, iyi niyeller 
tün bunl:ıra sade, nükteli. akı- le s:ıhncve koyduğu bu oyunu 
cı bir konuşma dılini eklhebi- e)ret mek. ilerdeki daha kesin 
lirsiniz.. Biraz da şairce kale· başarılan için ümitlenmek bir 
me alınmış bir konuşma di!ı . ze\ ktir şUohesiz. 

Glinluk l aşa.} ışımızda şüphe O~ un çok ölçülü olarak oy. 
iz rastlı) amıyacağımız insan. nandı. Tıyatroda dramatik he-

lar. dedim. l\Ieseld O\unun et- )ecanının ancak öltulb, çalışıl 
rafında döndüğü temel tip o- mı . en kUçlik bir jestin. bir 
lan bir Latimcr'e gündelik ya· mimiğin hile hesabının veril-
şa) ışınızda rastlıyabllir ıni i- m0 si ı:ıcrekcn bir oyunla elde 
n iı? Bu fantastik o} unun kah- edilcbilccrği açık bir gerçek-
raman Latimerin bir değişmez ur. Tek tek aktörlerin oyun:arı 
du üncesi var. Evli kimselel'ın orta bir se\•iyesinin üstline çık 
başkalarını se\'melcrıne ınıın- mamakla beraber. Dovcr Yolu' 
mıyor. üste'ik fena lıa!de kızı nun tems li tiyatronun bu 
yor da . Latimere eôre cvlı bi:- ana kaıdesınin ) enı bır orneği 
in an ic;in aşk artık du<i:'ıı'l- gibi.} di. Tek tek o~'Unların or-
me-z. Sadece bu dü ünce i. b~ talama bir çizginin ustfinc çıka 
ınancı) la ka a Latimer. t~'. e ma) ışını ise, )'Ukarda söy:edi· 
mızde ra tl anan bir tip savıl a - ğı m gıbi Do\·er Yolu'nu temsil 
bıl r. Ama o i,i bu kadara bı- eden bu ~ençlcrin, henüz. sah-
rakmı)or ki. İnancının ha 1 sı. ne te-crubelerinin azlığını. yo. 
Adamakıl'ı da zengin. BütUn tun başlangıcında olduk:arını 
senetıni. zamanını bu du .. n- düşünerek tabii karşılamalı-
cesini gerçekleştırmck uğrun- ) ıı. 
da .ıarcıyor. İngllterenın gu- Bö) le olmakla beraber La ti 
ney sahillerinde büyük bir ev mer'i oynıyan llüsnli Çınar'ı 
kiralamış. Pansiyon gibi bir Leonard ı oynıyan Attila El-
şey: bir kaç ta uşağı var. Sev- dem'!. Eustasia'~· ı oynıyan Ve-
daya tutulup memleketlerinden dide Öıerkan'ı öbilr rolleri ov-
çıkarak yibancı ülkelere git- nıyanlı:ırdan, aradaki !Ark ;z: 
mek istiycn çiftleri. kurduğu da olsa daha hakim bulduğu. 
bir düzen sonucunda. bu eve muz.u söylernelıyiı. 
getiriyor. Burada onlan. bir Arnl Dillıgil tarafından ~ah 
hafta. kalmıya zorluyor. Bir neye konan Do,·er Yolunun 
hafla içinde eerçeklerlc kar ı mizansenin yerinde olduğu söy 
laşınca, bu çiftlerın birbirlerın lenebıhrse de. dekorların sti-
den bıkacaklarına ı ü v e n i lızc olusunun sebebini anlıya-
var Latimer·in. •Bu iş için in- madım. Ö)le sanıyorum ki Do-
~illercden Fransaya gidilir en \er Yolu stilize dekorlarla OY· 
çok. Bu gidiş de Dover yoluyla nanmasaydı. daha iyi olur. se-
olur. Teh'ikeli bir yo'dur Do- ) irci~ i yadırgatmazdı. 

l n ber run ııo r. l.. - ıs can 12.su ı. ı .. - :ı cun 11 1'. ı .. (On ile· 
llmrdrn ruıa b~tırr ~cin hrr cıln ZO ~urus ..ıınır.) 

OOKTOTlLA'R 
OOKTOR ÇIPRU1 - Cilt, Saç, ~ 
Zilhre~1 Aiüteha~sısı Beyoğlu. 0.ıo~JOIHL P.\Zı~ı~ı - ~tom(). 
Posta Sokak Telefon: 43353. bıl a ınır sa~ılır. '1 e.: ~.273.J. Tak 

Dr. A.BfMELEK - Cilt ve Zllh· 
revt hastalıklar .Mütehassısı 
Beyoğlu. İstilclll Cad. 407. Tel: 
41406 

EML I< 
AR~A\'UTKÖY'de yeni apartı· 
mnn. tam konfor vazlık. kışlık, 
möbleli. möblesiz. Tel. 36-167. 

SU.\Dl'\'EDE TELEFOJ'\LU -
mtistakil bır ev möb:eli \ e) a 
möblesiz kiralıktır. 

l\Iüracaat: 52603. 

s:ıı• Yenışehır Sert~r Omer 31 

Sı\Tll.JK OTO:\JOBİL - Husu
slde kullanılmı il İLL'MAN 951 
modeli otomobil satılıktır. Te
lefon: 36/595. 

İ~TİHı\JI ÇA:\IAŞJR F.\BRİ· 
K,\SJ - Çamaşırlarınızı yıkar 
utü.er. Adresinize getirir. 

Feriköy 81268. 

'fERCÜ.'IE - İngilizceden. Al
mancadan Türk~eye. müracaat: 
ELEKTROCİN Harbiye Tel. 

1 87735. , 
PROPAGANDİST ARANIYOR 

B·r Avrupa Firmasının Tilrkiycdeki ilAçlarını Ankara ve 
HinterlAndında propagandasını yapabi 'ecek b'r Eczacı 
k 'myager veya doktor aranmaktadır. Alınacak propagan
distin lngilizce veya Fransızca lı anlarından birine 'Akı! 
olması lazımdır. Bu işe talip olanların İstanbul P. K. ı 76 
(Propagandist) rumuziy'e mektup'a 'e bir adet fotografla 

milracaat etmeleri. 

Isparta Verem Hastahanesi 
Başfabibliğinden 

GUnlilk tabela mevcuduna bal!lı olmıık kaydiyle hastahanenin 
İstanbul Üniversitesi Talebe senelik ihtiyacına karşılık 9 ton koyun eti 30/3/954 tarihinden 

Birliği ile İstanbul Yüksek Okul itibaren 15 ı:ün müddetle kapa tı zarf usuliyle eksiltmeye ko
tar Ta:cbe Bırliği bugUn saat nulmuştur. Eks~lt~ıe 13/4/954 Salt &ıünU saat 15 te I sparta Ve-
14.30 da Marmara Lokalinde hft. rem Hastahancsı bınasın~3 Satın alma komısyon.unda yapıl.acak. 

tır. Muhammen bedeli 2ı00 !tra \'e gec;ıcl temınatı 2025 lıra o· 
len yurdumuıda bulunan 50 Kıb 

1 

lup şartname i İstanbul, Ankara ve Isparta Sağlık l\IUdilrlük!e
rıs Türk ·•trenci kafilesinin is· riyle Verem Hastahanesinde ~5 rülebıl ir. Taliplerın Ticsret Q. 

tirakhle bir Kıbrıs GUnU tertip dası \'esikası. teminatlsrı \e mektuplarını ihale saatinden bir 
etmiştir. saat eweline kadar komisyona \ermeleri flan olunur. 37b2 
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Kars'ın umumi görünu~ü 

Moskova'ya giderken 
Kars' da misafir bulunduğumuz sıralarda aziz arkadaşım Kazım Karabekil 
Paşa Şark cephesinin bütün siyasi ve askeri dosyalarını gözden gesirmek 

üzere bize vermi~ti _____ ) 
Kaffı'fa bir aydan 
ı··azla lı;ıılmı tık. 

x ars'ta uzun mliddet ka la· 
cağımıı:ı sanmıyordum. He 

nUz yo:da bulunan elçilik he
yetinin muusalaunı mülea'ı\ıp 
Baküya hareket cderektık. Fa
kat öyle olmadı. Rus arla mu· 
ahcdenin maddesini aktede::ııı
mek için iktisat Vekllı Yu uf 
Kemal \'e Sıhhıye Vckı li Dok-

' tor Rııa =-:ur Beylerden nıU
rekkep murahhas he)eUmizi 
beklememize dair Ankaradan 
talımat aldık. Heyetin nıu\'3-
snlat ı uzadıkça uzuyordu. i\i
lın) et 1920 :ı ı: ı Ara~ ık avının 
sonlarına doğru e'çılık ka.fi'esi 
'e 1921 yılı Ocak ayının ılk 
haftasında da murahhasları· 
mız. ~c dıler. Hep beraber ev
\'e,a Tıflis'c. oradan Bakiı'ya 
gidecek \'e Baküdan da Mosko
' a) a hareket edecek tık. 

Karsta bir a)dan fazla kal· 
mıştık. Bu milddet zarfında bir 
çok :1erleri gezmi . bir ara da 
Gümrlı)e gitmiştik. Kars'ın 
nası kurtulduğunu. Şimalden 
bir çember içine a:ınan F.rme
ni ordusunun nasıl mağlup ve 
perişan edı'dlğini, cephenin 
değerlı ErkAnıharp Reisi ::'ılira
lay Kazım (Eski Genci Kur 
may Başkanı Orgeneral Kaııin 
Orbay) Beyden ve diğer crkfı
nıharp :ıa bitlerinden dinlemiş
tik. Ko:ordu Kumandanı Rüş· 
tU Paşa ve arkadaşları bilhas
sa temayüz; etmis'erdi. 

~lisafırperverlikte ve her ~ey 
de kolay: ık göstermekte e~i 
emsali bu:unmayan rahmetli 
arkadaşım Karabckır Paşa. cep 
henin bütiln siyasi 'e askeri 
dos) alarını gözden geçirmemiz 
için bize \'ermiştı. Hudutları
mızın öblir tarafında uzun mild 
det tecrübe görmilş o an suhay 
!arımız da sık sık ziyaret ede· 
rck bize mal(ımat vermeğl e
sirgememiş'erdi. Karabckir Pa 
şa i'e yaptığımız mliteaddit mil 
ıakere ve mübaha&elerden çok 
!ayda' anmıştık. 

1921 yılı ba~ında siya i 
Duruma bir bakı~. 

1 921 yı:ı ba~ında memleketi
mın lıarici siyaset bakımın· 

dan durumunu şöyle görmü~
tüm: 

Birinci Cihan Harbinin ga' lp 
devlet:eri ile mütareke yapma
ğıı mecbur o an Turk milleti, 
İti'ıifc;ı arın \ e bilhassa İngi
liz'erin mlıtareke perdesi al
tında kendisini esir ve imha et 
mek istedıkl erini anlayınca, o 
zamanki durumu ve cihan u· 
mumi efkarını incelemiş ve 
menfaatleri itibariyle yekdi
ğeri ile karşılaşmış dev'et gu
ruplarından birine katılarak 
hayatını kurtarmak çarelerini 
aramıştı. O zamankı sıyasl va
ziyete ı;:öre , ingıhzlerin cmper 
ya izmine set ı;ekebi ecek gıbı 
görünen, prensıp ve ku\ veli 1-
tıbarı)' c bu işın uhde ınden 
ge'ebi eceğı sanı an Blrleşık 
Amerika Dev eti vardı. Fakat 
Amerika da gelecekteki cihan 
siyasetinde tutacağı yüksek 
mevkii göremiyerek eski infı
ratc;ı siyasetine donmüştU. 1n· 
giliz Emperyalizntinln cidal sah 
nesinden Amerikalılar çekilin. 
ce, Tilrki)'C mecburen asırdl
de diişmanı olan ve ilan ettiği 
ınsaniyet pren5ibine sadakat id 
diasında bu!unan Ruslara te\'eC 
cilh eylemişti. Rus:ar bu mü· 
racaatı hüsnü kabul eder gibi 
görünmüs:erdi. Buna dnir mu· 
habere. temas ve te~ebbüslcrı 
evvelce anlattııtım iı;in tekrar
layacak dt'ği'lm. 

Aradan zaman geçince, Rus· 
lar do~tluğumuzdan mütağni 
gibi duTanmış!ar. zararımıza 

o'arak Avrupa proletanasına 
hoş görünmek siyasetini taki· 
be ba~lamışlardı. Bu sıral arda 
Anado!uya düşman olan Damat 
Ferit Paşa hükümeti düşü
rülmüş. Anacloluya dost Tev· 
fik Paşa hükumeti iktidara gel 
mişli. Şark cephesindeki ileri 
hareketimiz ba~lamıştı. Ruslar, 

e\"\ ela Garba temayüllimuıd 
ve sonra da Şark cephesi il 
rekellndcn Azerba) canı ısı.
niyetinde o.duğumuzdan ~ 
he'enmlş:erdi. Kafkasyada 
yıf o an askeri vaziyetle 
diızeltinceye kadar zaman ~ 
ıanmak için Van ve Bitli.S ~ 
!ayetlerinin en mühim kısılll' 
rını Ermenistana bırakman'! 
isteyerek hem muahedeyi ıw 
dan kaçınmışlar ve hem de 1> 
yapacakları yardımı auııtıll1 

lardı. Fakat şimdi, aksine o 
rak muahedeyi imzalayacal\ 
nı ve yardımın da çok gcnU 
tıleceğini resmen bildirmişlt 
dı. Bu tek if Türkiye BU> 
i\lil el l\leclisi hukumcti ısr, 
ftndan memnunıyclle kabul 
dılmiştı. Yusuf Kcma 'e 'it 
N'ur B<'\ 'erden miirekkcp ıtl 
rahha he) eti Ankaradan > 
çıkarı'mış. ve Karsa ge crt 
bize katılmıştı. 

Rus ar. kazand ıkları ıanı 
zarfında Bo şevize etmek ıs 
dık eri Gi.ırcistana karşı od 
ğu jddıa ve bahanesı ne J\ 
kasya cephesini sUratle tal' 
ye etmişl erdi. Bu sırada k t 
feransın tarafımızdan teklıf 
dıldiğini söylemek, mUzakt 
mahaliının l'ıloskova o:mas 
istemek, evvelce bahis me\'t 
değil iken Azerbaycan \'C ı 
meni murahhaslarının da ıı~ 
feransa çağrıldığını bildirıtl 
sureti) le bazı siyasi entrik•I 
ra da baş vurmuşlardı. ı.ıı 
sat:arı anlaşılmıştı. Azer~ 
can namına konuşulacak Jll 
rahhas:arı Ermenı ere yard3 
çı yaparak Bo şe\lk Ermctı 
tan ile bizi tekrar karş11aşt 
maktı. Böylece ErmeniIC 
mtimklin o:an menfaatleri t 
min ederek İslam ve Turan • 
yasetlcrıne tabii bir set o•ac• 
hududu elde etmek, Ermen• 
re efendi olmak. Garp pro 
tanasına kar~ı liberal görıl 
mck istemişlerdi. 1 

<Devamı~ 

B. Trakya göçmenlerinin l[i-~ = • 
lokali açıldı _ • ı 

Batı Trakya Göc;menle-ri Yar· 1 i 
~~~e;~~~~~~~~~k~~~~at~ş d~~r~~ ' '..4••111• 
at 15'de yapılan bir tören e a
çı l mı~tır. 

Beşiktaş Ka:ı·makamı, şehir 
mec'isi üye:erı. C.H.P. il baş
kanı ve basın mensuplarının ha· 
tır bulunduğu törende cemiyet 
başkanı Mehmet Baydar bir ko
nuşma yaparak cemiyetin Batı 
Trakya göçmenlerine sosy:ı: yar 
dım yapmak gayesi:ı le tc~ekklıl 
ettiğin! izah etmiştir. 

Bünyan'ın iki köyünü 
sular bastı 

Bünyan 4 (A A ) - Eriyen 
karlar ) üzünden ilçemlzın Kara 
dayı ve Zerezek köylerini sular 
basmış \'e her ıki köyde tehll· 
keli dur.uma !!İren evler tahlh·e 
edilmiı tir. Can 'e mal kaıı:bı 
yoktur. 

• Kure'de lı.ar yağıyor 

Küre 4 (A.A.) - Havalann 
birdenbire soğuması Uıcrınc 
dlin ı::ece kazamıza ''e cıvıırına 
yağan karın kalınlığı 15 sontı. 
metreyi bulmuştur. Yağış de
vam ctmcktedır . 

Bir işçi ihtilafı 

1 
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Desportes; G ala tas ata y -Fener bahçe -
fılario O - O berabere kaldılar 

Fener bahçe • Desportes m.acı ..:. 

etti. Bazı oyuncular sahada 
çok sert cereyan 
yumruklaştılar 

\'cnedikte, mchtnp gecelerinde turi tıeri bü~ Ü leye 
11 

gondol 

Dıf turizmin italya'ya 
Ge ç ınilli t kını da, Süleyınaniye'yi 8 · 3 ye ıdi 

........ !..~.~_in ettiği servet 
~ 1953 yılı içinde italya'ya 7.681.870 turist g~.İ~i; .. ~·~··b~~~·· ·~ 
~ ......... !~~ .. ~:~~ekete 300 milyon dolar bırakmı§lardır. ~ 

j ta tyan hukOmeU tarafından ·••••••••••••• ••••• ••• ••• : 
8 Ma:t 1954 tarihınde yayın 

lanan bır istatistiğe 1ıore· 1953 
senesi içinde İtalyan hudutta. 
rından 7.681.870 turist girmış 
\'~ bu turistler itatyada 190 
mılyar liret • 300 mibon do. 
lara tekabül eder • sarfetmiş 
lerdır. Bu ~ liksek rekor savı
ları: dış turıımin milhlm bir 
dövız ka~nağı o'duğunu kana 
Yan İtalyanların, mem'eketc 
Yabancı ziyaretti çekmek icın 
h_arcadıkları gayret'er netice· 
sı~de e.de edilmiştir. 

Dün Mithatpaşa stadınrla 
birbıri arkasından yapılacak 
olan üç ehemmiJ:etll maç, sa
haya 2.'l.000 e yakın seyJrci 
çekmişti. İlk maç, tafsiıtıtı 
başka bir sütunda bulunan 
Genç Milli Takım • Süleyma
ni)·e karşıla~masıyclı. Genç 
Milii Takımın 8-3 galibiyetiyle 
neticelenen bu mattan sonra 
Brczih•a'nın Olarla takımi)le 
Galata~arav takımı sahada şu 
kadrolarla ·yer aldılar: 

Olaria: CPI o - O \'aldo, 
Jorge - Haroldo, OJa,o, A
nania!> - Rafael, Waı.hington, 
l\Ju \\ e!. Ah eı.. l\lario. 

Galatasaray: Turgay - .A Jf, 
Necmi - Co kun, Kamil, Ro
bt.r - ::\rrdet, Suat, )lulıtar, 
~ükrü; llulent. 

Hakrm: Sulhi Garan. 
-o-

4 gole mukabil 2 gol ~ediler. 
İklncı de\-redc Genç Milli 

Takım kadrosu rsaslı surette 
değişmiş ve ~ö)le sahaya çık
mıştı: 

\'arol - Tayyar, Nihat -
Giını;ör. Ergun, Erol - Cor 
kun, :'iletin, l"ıJdırak, Ahmet, 
Ali. 

Bu devrede ga~et rahat oy. 
na) an Genç Milli Takım. dört 
gol daha çıkarmıştır. Bu ara
da Sille} manlyeliler de bir gol 
vııpmışlar ve maç bö,•lece 8-3 
Genç :Mılli Takımın galibi) eti 
ile neticelenmiştir. 

Maçı mUteakip Gençler seyir 
cilerl selAmlı~ arak 'edA etuıiş.. 
ler ve uzun uzun alkışlanmış
lardır. 

lla~y~nı~r. turizmi gelistir
mek ıçın ıkıncı dilnya savaşın 
dan evvelki devrede ça ışma. 
lara başlamısıar ve 1937 sene 
slr:.de İtalya) a 5.018.000 yaban 
cı ziyaretçi ge mişti. Harpten 
sonra da bu sahada sistemli 
ı:a:ı~ıalara de,am cdi mis ,c 
19~8 tenesınde ltalya)a gelen 
turıstıerın sayısı 1.600.000 I· 
J.:en bu miktar 194P da 3.600.000 
e Yilkselmıştı. Papanın mukad 
des >'11 ılan eııiğı 1050 enesin 
de lta•yanın 4.800.000 seyyah 
tarafından zı:yaret o'unması i. 
lalyada turıım ı. erı ı e uğra. 
şa.nları_n şc~k ve ga) ret.erini 
bUsbutun arttırmıştı. Bu sa~ e· 
de 1951 sene ınde memlekete 
5·405 000 turist ee betme e 
murn!fak olunarak harpten ev 
'e'kl cle\Tenın en ) uk ek sa
) ı 1 ~ılı o an 1937 ene ı rakam 
ları geçi mı ti. 1953 senesınde 
e de edilen netıce ıse harpten 
evve.ki ve sonraki senelerin en 
Yı.iksek rakam'annı geride bı
rak:ın mühım bir rekor teşkil 

Oyunun birinci dakikasında 
tehlike i btr durumu Turgay 
ılerı bır 11lonjonla duıclttı. 
Üçiıncıi dakikada Gal:ılasaray 
ae.} hıne bır frikikten sonra O
l arla bir ı;:ol kaçırdı. Ee5ınci 
dakikada Galatasaray da bir 
gol kal betti. Otuzuncu d:ıkika
ya kadar oldukça seri bir tem
po ile devam eden ve Brcziı~ a· 
Jıların ha) 1i S<'rl \ e favullü 
ın ~rkoj lariylc geçen oyunda 
Galatasaray biraz daha ağır 
ba m:ıkla beraber bir netice 

Basketbolde 
Fener, Moda' yı 

....................._.._.~~ 56 -52 yendi 
renerbahçe - Desportes maçından bir görünü~. Diln Teknik üni\'ersite salo. 

etmektedir. 

Turi ll@rin itatya)a 
Bıraktığı paralar 

İtalyoya deniz ve kara hudut· 
!arından cirıp çıkmakta o

lan turist erın sayısına 'e bu 
tuı:-istlerln İtalyada ne kadar 
müddet kaldık'arına daı.r çok 
muntauım kayıt ve istatistik
ler tutulmakıııaır İstaustik ne 
tıceJerine ve Italyan turizm uı 
man ıarının tetkiklerine gôre; 
it~lyaya hemhudut komsu bö,· 
ge erden ge,en turisUer bura
da yaJnıı bir giln ka'makta ve 
bu hır gün içinde 1500 ııret 
harcamaktadırlar. İuılyaya u. 
ı~k m:ımlekeılerden gelen tu-

_:ıstler ise İta:yada vasati beş 

t \ ~tt .. 
' ... " 

<.'apri Adası yerJilerinden 

gün kalmakta. kaldıkları müd· 
dettc. gUnde 8000 liret • 1951 
~nesıne kadar bu miktar 7200 
lırettı - sarfetmektedirler Tu 
ri tlerin 1taJyada ne kada~ pa 
ra bıraktıkları. bu esas üzerin 
den hesap edilerek me~"dana -

. 1 

bir itaJyan dilberi --

a amadı. Otuzuncu dakiırnda teh 
lıkeli hır utta Tur"aY tl)PU 
bır plonjonla uıaklaştırablldı. 
Nıhayet golsüz oarak biten 
bırınrı de' rede dü~iik ka'ite. 

ı mak atsıı: 'c sıstemsiı. hat
ta sıkıcı bır futbol se) rdtık. 

----ca-
İkincı dc\Te~e Galatasaray 

Şukrı.i'nun l erme Muzafferi 
almış olarak çıktı. Bu de\ rede 
O\ un hırıncı de HC) e nısbcllc 
biraz daha dtiz~lın. bir:ı"l dııh:ı 
bılg • 'e maksatlı bir cer \lln 
:ıldı İlk on be$ dııkıkada Tur 
g.ı) \e Cel o o,rer gilzel kur
tarış yaptı:ır. Yirmi tıeşıncl 
dakıkada Turgny tehlike!ı bır 

şutu muvaffakıyetle önledi 26 
ııcı dakikada Celso bir kurt:ırış 
) aptı. 39 uncu dakikada b~r 
e ape yapan Olaria sol:ıcığı bır 
gol kaçırdı. 44 Uncu dakık:ıda 
soldan çok t'iizel kornerde Cel 
so mukemmel bir kurtarış yap 
ıı 'e o) unun bitmesine yinnl 
sanbe kala da muhakkak bir 
golü ônledi. Böylece se) ircilere 
pek ze, k 'erme) en bu maç sa
~ ısız olarak beraber' lk:e sona 
erct i. 

* 
Sıra ı:ünlin sabırsızlıkla bek 

!enen Desportııs • Fenerbahçe 
maçına ı:eldı. Takımlar sahada 
şu kadrolarla yer aldılar: 

De:.portes: Lindolfo - :'\en:ı, 
Walter - Henninio. Clo\ls, 
C'eci _ Dido. Renato, Atis, 
Edınur. Ortega. . 

dun: Burhan; Leiter. 
Hakem: Feridun Kılıç. 

-0.--
0~unun Hk dakikasında sa

katlanan Atis yedinci dakikada 
sahadan çıkarak yerini ihtiyat 
bir oyuncu aldı. Karşılıklı hü
cumlardan sonra l3 üncü da
kikada Burhan bir gol fırsatı 
kaçırdı. ıs inci dakikada Lef· 
ter'in avut çizgisi ~anından 
ka:e) c miıkemmel gbnderdiğı 
topu Lindolfo da mükemmel 
bloke etti. 19 uncu dakikada 
sağdan Fıkrct'in sıkı hır şut
la çektiği frikikte Lındolfo to 
pu çok güzel bloke etti. ::!l in
ci dakıkada da ' ine Fikret' in 
guıet hır şandelini kornerle 
önlıyebildi 

Dakikalar geçtik~e gol ~ı. 
karamı)an Brezılya l ı O)uncu
lar<lan bazıları sinir lendiler ve 
bu asabiyet içinde oyunlarını 
da boıan fa\uller yapmııga baş 
ladılar. Seyirciler bu nahoş 
hareketleri devamlı olarak pro 
testo ettiler. Fakat biraz son· 
ra asa bir et yatıştı ve o~ un 
de\ renin sonuna kadar Fener. 
bahçc'nin nısbi hakimiyeti al
tında devam etti. Dcsportes' in 
en i)i oyuncularından bıri 'e 
hücum hattının nhımı olan A
tis' in ilk dakikada oyundan 
çıkmasına kar~ılık Fenerbah
çe'nin ga~ retli O) unu Breı.ilya 
takımını çok aksattı Devre sa
yısız olarak sona erdi. 

-0-

bir hata ,·ar idiyse hakemin 
bunu daha ene! çalması ge. 
rekirdi. 

10 uncu dakikada Salahad
din çok ı:üzel bir kurtarış :rap 
tı. 11 inci dakikada kalrye bir 
esape yapan Burhan topu di· 
rek dibinden avuta çıkarmak 
suretiyle muhakkak bir gol 
fırsatı kaçırdı. 12 nci dakika. 
da Ortega da aynı şekilde bir 
gol kaçırdı. 20 nci dakikada 
Saliıhaddin bır ~ole mAni ol
du. 26 ncı dakık:ida Dido'nun 
b ir şutunu yıne Salahaddin 
kornerle önlcd ı. ~g uncu dakj. 
kada bir gol teh lıkesini muci
ze kabılinden atlattı. 32 nci 
dakikada Desportes aleyhine 
veni en çift 'uru" sır:os nda 
Lefteı"ln enfe..,, bir ı:utu,ıu Lin 
dolfo topu fe\ k:ılade b•r plcn· 
jonla koı r.erC' çıkarar~ı. Cinle. 
di. Fcnerbahçe bir iki ı:o : teh
Jıkesini derin iman ku\ vet~Y
le atlattıktan sonra oyunun 
bitmesine yakın bir frikikte 
Dldo'nun fevkalade bir §utu
nu hankutade bir plonjonla 
Sal3haddin topu kornere çıka· 
rarak önledi. Oyun ,oısilz bc
ra berllkle bitti. 

Gerek Breıllyalıların, gerek 
Fenerbahçelilerin zaman za. 
man luıumsu":t asabiyetler. fa
\'Uller ve hattA birbirini tek
melemek ı;ibi çirkin hareket· 
!eri dışında iki taraf da çok se. 
ri ve aüıel oynadı. Fakat bu 
haller O)'Unun düzenini çok 
bozdu. Hakemin idaresizllkte 
:kırdığı rekor bu duruma mli-
essir o:du. A. B.\HTiYAR 

Gençler Süleymanive'yi 8 • 3 
matlüp ettiler 

çıkarılmaktadır. İtalya) a 1952 
scne~i içinde ikı nıılyonu Fran 
sa, İsvicre, Alman~ a :;ıhı kom 
fU memleketlerden \ ' C dort mil 
yonu da Amerika, İngı : tere. is· 
kandınavya iibi uıak yl'r er
den o' mak üıere, cem'an vc
kün 6.000.000 turist ge!mistir. 
Bu malümata dayanarak, kom 
~u memleket:ere men~up turist 
lerın İtalyada ne kadar para 
bırakmış o'duklarını he~ap et
mek için iki mil~onu 1500 a
dedine çarpmak kfıfidir. Bu 
sekilde komşu memleket turist 
lerinin İtalyaya 3 mi l~ar liret 

Bu suretle Desportes Bcsık
ta~ı 4-0 mağlup eden kadro
sunu muhafaza edi~·ordu. 

renerbahçe: Salahaddin -
Xedim, Ba~ri - Xaci,. :'\Jel~, 
,.\kgiiıı - rikret, )( . .ı\lı, Fen-

İkinci de\Tenin birinci daki. 
kasında Fenerbahçe kalesi Sa
Uhaddin'in fedakar bir atılı
§b le büyük bir tehlıkeyi at
lattı. 3 üncü dakikada Dido'· 
nun üstüste üç defa çekmek 
istediği şuta Fener müdafi. 
leri mAnl oldular. fakat tol> 
şoliçleri Edınur'a ccldi ve bu 
<>yuncu plase bi::- .şutla ::ol 
yaptı. Fakat hakem daha e\'· 
veı çalmadı~ı bir ceza atışı 
çalarak golli sarmadı. Eğer ' 

Dün Dolmabahçe stadında 
ilk maç, saat 12 de Genç .l\l!lll 
Takımla Süleymaniye arasın
da oynandı. Almanya'ya gide
cek onsekiz ıenç futbolcumu
zun tesbiti için yapılan bu son 
idman maçının ilk de\ resini 
Genç 1\Illli Takım ~u kadro ile 

btrııktıki:ırı anlaşılmaktadır. Partı· toplantıları 
1952 senesinde italyaya uzak . • . 
yerlerden ge!en turıstlerin bı . ma~ı ı intiıteı lara redüli bir konu~ma yap. c. H. P: nın ılk açıkhava top 
raktıkları parayı hesap amak ı lçc te kılitı ile ç .. nakkale, İı- mıJ;tır. Son olarak İşletmeler !antısı dün saat 15'de Kasımpa· 
için. turist ayısı olan dort mir v: Burı>a Demokrat l arının Bakanı Sıtkı \'ırcalı konuşma §Jda. yapılmışır. Toplantı~ ı :>çan 
miyonu bir defa beş • İtalya- katıldığı miting muhteşem 0 _ yapmı~. hürrh·ı:tten. ~adyodan ilçe başkanı İbrahim Cebin, ha
da ka!dık·arı va aU müddet • muş, bu arada mitinge katıla~· ~ikAyet. ~denlerın d.un ıkt~dard~ ur buıunanları •Dumlupınar se 
bir de 8000 le çarpmak lazım lorı getıren vasıtaların geçışı. ıken. ~ııı.m ~u me)_dandaki ho bitleri için bir dakikalık ihti
ge!mektedir. Bu suretle mey- teıahUratla karşılanmıştır. Sil-J P?.rlö.rı erımlzı rcsmı ~ıı.wcUe~le ram duru::una dAvet ettikten 
dana çıkan 160 milyar rakamı, \ ariler \'C del'e!erle de ~üslen · .,_o~türd~klcrlnc:. hepı~ız şahıt- sonra konuşan Ratip Tahir ~un· 
uıak:ardan gelen turistlerin mlş olarak, alay ıçindc geçmı , - s ı.nıı. s.oğme hurrl!etıne k~d~r !arı söylemiştir: 
ltalyada bıraktıkları lirPl !erdir. İl Başkanı ile Demokrat i?J~en ı~nadlarla • kar~ı .k~ı sı~a •- D. p. yalnız partizanların 
miktarını gbsterınektedir. 1952 Paı-ti milleh·ekili ada~ı Sıtkı \ıu .unmaktayu, \alanı, ıftıray~, j~;ne yarayan liberalizmi hortht 
senesinde İtalyaya uuıklardan Yırcalı bır konu~ma ile toplar. backasının hu uslyetlne tecavü: mıstır. 
s:e'en turistlerin sayısı. civar tı~ı :ıçmı~tır. Eskı 'fıcare~ B.a· ~u. ) asak ~tn.1ek . bu me~lek7tı !\femlekete pahalıltk. ıstırap 
memleketlerden gelen turist· .kanlarından Em·er Gürelı soz ı~are eden rrı~ ~uphe~ıı: ıı~. '.~- eetirmiştir. D.P. nin hayatı u
lerin sayısından ya'nı:ı bir mis almıı: havatın bir başka mlna. ııfcsldır Tenkıdı değıl. bulun cuı:atmak vaadi ne oldu? Buıün 
li fazla olduğu halde bun ların d:ı 1·r:deslnin hesdP vermek cıl· kusuru ıçin ~·apmak. mcm'eke. Türk lirasının kıymeti yarı va-
İtalyaya bıraktıkları para kom " · · ı ı " dutunu ,mesud ve bahlı~ar O· ıe hizm~t ctmış ı :m ara vc:;-3 rıya düşmU~tUr. r.tem'.ekette bir 
şu_ turistlerin bıraktıkl arı para Janıarı:1 he. ap \'ermek ~urel•Y· herhangı bır \'ataııdaşı yalan avuç partiuın refah içindedir.• 
ınıktnrından 53 misli faz' adır. le huzura kavu;µ.c:ıklarını, D.l'. ve lftıralarla huıursu"ı bır:ıkan· Ratlh Tahir, Ce:Al Bayarın pa 
~u durumu gözönilnde tutıın nin kalb huıurhle hesap ,·erdi· !ara kar.ı yasak koymak ~srtıı. halılığa dair söylediklerini okur 
Ita'yan turislık tesekkülleri ,, 1 b , t b: konuma \ar Ama biz onlar albi &eker fab. ken, toplantının ~apıldı ı mey· 
Italyaya uı:ak memleketler sey' .,ın c,ır en ır . • • rı·kası kuracak •·erd• ceker fı'a · 

h mıştır J " w danda bulunan \'e yakalarında ro 
ya !arını ve bilhassa cep'eri · n p i ı ,.il ııe tını yukseltmedik. Siıe hiıır.et ıetleri olan D. p. lilerden ba· 
dolar dolu Amerikan turist c 1 Daha sonra · · ım r ö • etmenin erkek , asfını muhafa· 
rini getirmeğo çalı maktadır: nel ba~kanı Bur~nn • ıener s . z ııtarı: 
)ar. Çünkü bu "ibi turist· i· almış, muhalefetın lazım oldc- ıa cdecei!iı.• - Abdest aldın mı? 

., er ğ t k b" nartımanda tıı;. İstanbulda D. p. toplantıları 
talyada lüks otellerde kal k unu. ıv ı ı~ ~- , ı D k t p 
ta İta'yanın her tarafındamsa laşı~aneyc mtıyaç bulunduğ1. Dün şehrim zde emo ·ra ar 

' e- b' I'" 1 b l nduğunu r. H ti teşki Atı muhtelli ilçelerde si 
vahatıer yapmakta ve faıla gı 1 uıum u u u ·bı' k..... · •,•asi top",antılar yapmır+ır. Ra-- · , P. illerin aç tavuklar gı ·en· " ;ı• 
mıktarda hatıra eşyası satın a. di!erlni buğday anbarında gör- mi, Karagümrük. Tuzla, Bey:er-
maktadırlar. düklerini, hAJA ~aflet uykusun- beyinde olan toplantılarda ha-

da bulunduklarını iddia ve f. tip'.er muhalefet partisine &id· 
Hıvc etmiştir. detli hücumlarda bulunmuşlar oış turiım İtalyaya 19-tS se· 

nesinde 40 milyar liret 
- 8-l mlb-on do!ara tekabfil 
edet" • temin etmiş iken mı 
mıktarın 1952 senesinde 183 
mtıyar lirete • 260 milyon do 

( De\·amı Sa: 6 Sii: 4 de) 

Bundan sonra Burııa"dan İs- ve 4 vıllık D. P. icraatını anlat· 
met Bozdağ, Balıkeslrden İsma· mışla~dır. · 
il ~ekerci, Çanakkaleden Adem, Diğer taraftan Alemdar Can
Bergamalı Kemal Scrdaroğlu'- kurtaran !emt ocağı tlSrenle a
nun konuşmalarından sonra De- çılmıştır. 
re köyünden İsmail Arslan cağ- istanbulda C. ıı. P. toplantı~ı 

- Ya. ya, ya; şa, ~a. şa: Ce
IAI Bayar çok yaşa, diye bağır· 
mıs:ardır. 

Bu arada. C.H.P. liler meyda 
nın yanında bulunan polis mer 
kezine müracaat ederek herhan 
ıı bir hadiseye mini olunmasını 
istemişlerdir. 

Bunun üzerine polis ve vazife 
liler D. p. Uleri kordona almış
lardır. 

Ali Rıza Arı, Yehml Atanç, 
Şeyda Küley ve l\leliha Avni bi 

oynadı: nunda Fenerbahçe ile Moda 
Yük el - Suat, Necdet - arasındaki basketbol karşılaş. 

Erdoğan, Aydın, 1\'ihat - Co~- ması çok çeki&meli cere~·an et. 
kun, Metin, Giinı;ör, Erol; Ah. mis ve Fenerbahçe temdit SO· 
met. nunda maçı 56-52 kaıanmıstır. 

Bu devrede Gen~ler ilstün Vefa da Darü~~afakayı 61·56 
bır oy un çıkararak l ııptıkları mağlOp etmiştir. 

Dünkü basketbol maçınılan bir t'n~tantnne 

Bir Kostarika silebi .:» 
<Bası 1 lnride) Iotöriln kaptanı bir muhabi 

tonluk C'ngöz isimli motöre rimize had"se hakkında ~o.arı 
çarpmıştır . .:\lotör mürettebatın anlatnu~tır: 
dan 4 kişi ö ımüştur •- Sis \'ardı, gemiyi 130 met. 

İsmail Tunar \'C Sadık Yatı- re kadar mesafeden gördük 
cıya ait Cingöz molorü cumar- vardiyada fıç kişiyd ık. diğer ıki 
tesl günil saat 20.30 da kaptan arkadaş uyuyorlardı, üç kişl 
Sadık Yazıcının idaresinde Sul gücümüzün yettıği kadar ba~ır 
tancızil'den kum yüklü olarak maya \e kendim.ız.i gö.ste!m.~e 
tstanbula hareket etml~tlr. çalıştık, r~kiil şıl~p ustumuıo 

Saat 24 sıralarında Kaldınm-ı doğru . ~e~ıyordu. Ar_kada~l~rım 
burnundan geçerken kaza mey dan bırın 1 uyuyan dığer ıkı a: 
dana gelmiş ,.e ~ kişiden mü- k~daşım~ kaldırmak üzere i~erı 
rek.kep mUrettebatın dördU ol-ı ı;onderd ım 'e hu sı;ada şılep 
mu~. kaptan. sl:ep tah!:siye c- s~ncak taraf~~dan. bızc çarptı. 
kipleri tarafından kurtarılmış bır Anda motor ikıye aynldı ve 
tır. parampa~a oldu 

Dün nöbetçi ı;avcı. Burica Ben yanımdaki Hayreltlnle 
şilebi mürettebati)'lc kaptan Sa bir \'arilc tutundum, 10 daklka 
dığın ifadesini almıştır. Havret kadar yine bağırdık ve birden 
la Celikkan. :\lustafa Acar, Meh H:ıvrettınln yanımdan kayboldu 
met Er('an ve Ali Aydının ce- ğunu gördüm. sul:ırıı gömülü· 
setleri arandığı halde hiç bir ize yordu. boğulmuştu. Bir müddet 
rastlanmıımıştır. daha milcadele ettikten sonra 

tahlisiye ekipleri tarafından ]tur 
rer konuşma yapmışlardır. tarıldım. 

Top antıya katı:an partililerin Diğer tarafüın Burica'nın kap 
taşıdıkları döviı:erin bbılarında tanı Vasil Koroyanakls ise: 
şunlar yazılıydı: (Yeniceyi 10 ku •- Cok sis \'ardı. motörü gör 
ruş ucuzlatacaklarını söylediler, dük. düdilk çaldık. fakat lşit-
10 kuruş ı.am yapt1ıar). (1950 tiremedik. Motör birden stop 
nin yeteri 19j4'de beter oldu), etti ve hemen tahlisiye ba~lııdı, 
(Kalkınmadan bahsettiler. ken· sabaha kadar aradık, kaptandan 
dileri kalkındılar.) başka kimseyi bulamadık• de. 

Burada Avukat Mihal Kayaoğ ı mistlr. 
lu bir hitabede bu:unmuş 'e ik 1 Şilep Haydarpa~a açıtlannt!a 
tidm ~nkit ctmi~t!r. demirlemiştir. 
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Fiya t .l<ontrolünü bellibaslı 
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maddelere inhisar ettirmeliviz ... 
İktisat \C Tıcaret VekA'etın n j malumat ahıbıdir. İı;tatı~tık nu. •--;.-____ _ ___ _ 

hayat paha ı ığın mLnı o msk maraı.ı gıbı teferruata ındıkçc. ,. ' 
ve fıat arın )Uk cm !nı önle- he c bu teferruat bir de her ma- ı 
mek ıçın bazı tedbırl• e h:ı;.\ ur- ıo çe ıtlt-rıne. mem ekct er hat 
makta odu 11 ozdeo .ıçınamak tiı maı kalar ıtıbarh c e\ afına 
tadır Bu cumledt'n o arak :;:e· taa Cık ettikçe bu.nun ıçındt'n 
çcn hafta çınde tat.,. < ·ına cıı- çıkmak h:ıkıkatcn çok mu ku 
r şı mıs o an kil had ı karar· hır durum aı zedecekt r. 
name ı no mal tıcaret •ıırt arını Bu durumda me ek hc,ctı İZ' 
bata d gı ıçın şımdıkı ha de- han .. ez cdeml\e(·cgıne "orc ka. 
mcıll\ etten kaldm mıştır. rinc ıle ış :;:<ıı mek mecburı~ e-

Rasbakanın be) an tından da tınde ka acaktır. 
an a,ılacağı 'wcc;;hı e kar had crı 
kararn:ımc ı tekrar ~oı.dcn geçı 
rı ecek \e tıc aı tara uvgun 
bir hale gclırı dıktcn onra tat· 
hık edı me'e haş'anacal\ıır. Es· 
ki ı mcrı)ettcn ka dırı dığı. ye. 
nısinın ıse ne ckılde o 1al·ağı he
nuz bılınmedı • ıçın bu meuuda 
herhangı b r C\ 'ö' emek her
ha0de ukıt ız ol a ere tır. 

B ütün bu ihtımalleıden onra 
orta~ a bır hu u dııha çıkmak 

tadır kı. o ela reddedı'en ı cı-ı,,
arın ne olacağı mc~c c ıdir. \1 ... 
um olduğu üzere. \ eitfi ('t her 
ıstatistik numara ı içın m ıa~' ..!!! 
bır kota \Crmektcdır Bun ar 
dan bır kı mı js'af !'dı me~ ınce 
reddedı mı olacaktır Yapı an 
fı) at kontrol unun nctıcc ınde 

Ha~atı ucuz• tmak ka dh e a- me•e a )lizde 50' i ı·cddedi ecck 
ınmı \C tatbikınc de gırı· o urııa \Crı mı olan ko•a )arı 

~ı m. o an dığer bır ka ar ı e , arı~ a aza acaktır. 
E P C dı•ı \C Bı atcra an aşma. Mcm eket ıhti~acı du unülc
ı mem ekctlerden ıthal edı ecck rek \crı· mıs o'an kotanın vaı ı
maddelerın fıat kontro üdur. Bı ının 1 'af edı ememe ı ;aten 
ha a dar ı mı on zaman arda dar o an Ph a a~ ı blı blitun mu 
:;ıddetle h etmekte o duğumuı ~kül bir durumda bırakacaktır 
do\Jz erımızın hr ap ız şcki de Bunun nctıt•e ınde Ekonomı 'r 
harcaıımama ı icın a nn11 o an Tıcaret Bakan'ığı \erılmıc o an 
hu karann pıensip ıtıbarı~le ye kolaların lı an 31'8 nörc tevı.il 
rinde olduğunu kabul etmemeğe işini fiyat konlro'ünii yapan ma 
fmkiın ~oktur llakıknten klirıng knm'nrıı. daha açık ifııdesı,,·le ti 
an a ma'art ıle bağı o duğumuL caret ndatarına bırakmak nıec· 
E.P U dı ı mem'eketlerden va- buriyelmde kalacaktır. 1 
pı'an ithn alın E P t: ya n, bet- Aksı ha'de bır kısım i an 'ar 
le paha ı olduğu nıe~dandadır heba olup gidecek. ıaten bın 

Ancak alınmış o an karar. tat miı ku atla verı mi o'an konten 
bıkata ı:eçtığl zam n fa) da ı n.,· 1anlar 1 ·ar cdı emedığı için pı 
tıce er \t'rccek mıdır., i te "c \8 ada dar ık nı-pctcn ol un ön 
nokta meçhu dür. Bilim kan:ıati encmı) ccektır. 1 
mııe gore bu tc ebbu . r .. \dalı 
netıce er \CI mekten ZJ\adc ıı::ı, B[ıtlın bu a'dığınıız hu u ar 
blı bUtun forma ıtrlcrc bo •ıı'ma E P. L dısı mcm cket rrdcn ı 
ını int. ç edecek bir maht) d vapı ncak ıtha atta fi\ at kontro 

ı;o tcrmektedır ıunun ne kadar mıı~ku o'du u· 
Evvc a ne-n dı memi .olan ka mı mC\ dana ko) maktadır. 

rarnamede K ırlng an :ı malı Oö\lz ta arrufu bakımından fı 
memleket erden vapı acak ıtha- yat kontrolUııun lliz.umunıı ka
Atın E P.U. sahası hatlarına bııl cttığımıır. göre hu ı i ha' 

gore kontıo edı ece~i H )üıde !edebi mck ıçln pratik bir yo 
lO dan ııyade fınt rarkı - )tik· bu unması gerek'ıdir. 
~ekli , o an malın Vcka'cte Bu pratik )O'. biitiin ma<l le· 
!ntıka rttırılecc bı dırı mek cnn kontro unü )apmaktıın•a 
tedır Bugun IC'•'l E p l aha- bu ı 1 bfill H br i başlı madde 
gından ltha at h ç denecek nıe· err tnhbıır cttırmektır. 
ube\C ınmı hu unmaktadır. Bu Me r.la ın aııt malzeme 1 ma 
~ebep e ithalatçı daha Zl\ade E nifaıura nıbl çe ıtlerın (!\Dl kon 
r l' dı ı mem ckct t>r e a'iikadar tro u )apı acak olur-a en zt)a
nlmakta or .ı ın rı t durumu- de ıthıı edı en madde er o duk· 
nu •ak.p etnıektedır. Fıat kon- arı ıeın bunlar fı, at kontro ti 
tol ını ~apacal\ o an hl'\etle· ındckı f:ı~da)ı ağ a~abı eeek
r n : za arı da tucc r o duk'arı 
kın onlar dcı a\ nı durumdadır· 
lar 
Şımdı hcrhan~ı bir mem ckrt. 

ten 'anı acak ıtha at fıatının E 
r t: fıatn c muka\c e ıni )ııpa
cak o an hC'\ et. ıthal edılen mad 
denın E P.l: da ki ra) icini ö~
ı enmck ic n E P U i e trma tr. 
mın rtmek mecbumetlnde o'a
cakt.ı· E P 1'. ile tenıa tcmın 
etmek. gorünuıfüo b r cüm enin 
lçıne ı~mak'a tıerabı-r. E P l' 
u dallı nıemlekrl erden heo· 
~ nde ·ı hat arı bı mek ''e bun 
ıara ı:ore asa~ı 'ukarı bir nhbet 
• apabı mrk hal\ıkatrn S?lİÇ hele 
bugunku r~ P U Ic i rnn ta
mamen durmu o'du u hır de\Te 
de ımkiın ıı bir m lm et arzet· 
mektedır. Hr c 'uzde 10 dan ,.u. 
karı hatlann kabu edı mı,e.-•k 
\'eklilcte ak ettirılmesıni l••e· 
mek ı•r kııt ı blı- mahı~ et \"<>r· 
mektrrl·r kı hunu r vazı o ma
vaı:ı nı bet ere. 'ani tahın'.rr 
müstenid o arak te bıt etm"k 
çok mu•kul bir mabı) et arı0t
m"ktedır. 

tır. 
Ak ı halde terrrrfıat i<'ındr 

bo ulunacak \ e hıç hır fa) da 
a~lanaml\ acaktır. 

Butlin maddelerin fi\ at kon
tro ıi arzu edı en bır ,c,· o'mak· 
a beraber. kontro ün ıfır:ı ımın 

crr o'ma~ı teh'ike ini me)rlana 
ko' ıııaktadır 

DIŞ MEMLEKETLERDEN 
GELEN TEKLiFLER 

('onıte A. De ('a telaiııe 
;, t:ridge \\'tnue 'lan ions 
1.0:\ UO:"I\ W. 6. 

Hurda metaller içın ıl;;: ı\er
'e alakadardır. 
:ıuc sr ı:. S. Khanam, 
80 ni5lıoıı gate 
LO~ l>O:\ E. <'. %. 

l\lcmlekettmııden fındık \ e 
ce\lı ithal r.tme · ı tı) or. 
Da) - I.t.t Co. 
E' erton Road 
llorılle L) min"lon 
llaııts 

Halı ihı·acatçı arımızla alAka· 
dardır. 
Tar Re~iduals J.td. 
Ploı.ntation Hoıı •· 
!llindng I.ı.ınr 
1.0:\DO~ E. f. 3 
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la,•ıçre Fram:ı 

2:1:1 ~o 
12R 00 

"RHl.~l Al. il:>. tl\\lt.i.HI 

Reşat 

Hamit 
Gulet en 
Vahit 
Aı:l7. 
inı:ıtız Llruı 
inalll:ı: Vll.:torra 
sapot on 
B Horoz 

Kl 1 4,,1> Al 'Ul'i Fit' A 11 \iti 

De,.uı.o 04 .o 
Meı-sı .. o 715·7~0 
Standart 701·.02 
K ıl~e 701-702 
'l:~Tll 701•70l 

t..\11~ RP.!1>18IRI iıı.ı t ıı 
Cumhurl)ct Atıı. ı.ı. 00-240 00 
Re at 4 O 00·4 ı o 
HatnlL :ı 8 00·340 00 
\tlZ 298 00•300.00 

::.ut 1:\ le ıe ı•lt edıldl. 

.\il \ \lfl.~. f·ÖRf:.._ 
'I' \il\ 11.LER 

-
Dun Kambl~o nor•uında M a· 

ın•I• ı;oren tah\ illerin ;ı;apanL, 11• 
atları aşaıtıda ı;ö.nerllmlştlr. 

Yllzdc 5 Jo.I il ıust İstikra ı 100 15 
Jlradan 11153 İ&tlkra ı 100.20 ıtrı" 
dan, Ziraat Bankaaı III 103 75 llra
dan "üzde 7 raızıı Zıııaat Bankn ı 
ııı 103.75 liradan m ıaı:ncıe ormll~· 
tlir 

ı:a~t Su:. ex Enginerring 
('o. Ltd., 
Phoenix İı on \\ orı. , 
Lewes, 
su ..,e, 
)lem eketımızc m aat ma zeme 

ı;ı ıhraç etmek uzcı e ıl;ı 1lcrlc 
temasa geçmek ı tı} or. 

.\ldn ... on and Partncrs f.lrl., 
Yittori.ı Uou ... e 
\'crnon Plal'<' 
l.O~D0'.11 W. ('. t. 
in aat ına zeınesı teklif edı· 

itha' rııaddr'rı inil' re itli' ~i 
nazarı dıkkatr a'ınacak o ups", 
I• n hıı hak"ndıın nr k rlır "Tliı -
ku hır mahı,et arzcttı i ·n"~· 
d ndadır. 

Kıtre ihracatçılaıımı:ı.la ıh:ıle- ) or. 
nı~ or 'e tema a !:CCnıek ıstı} or. ı O:ıfni 'I homaides anıi < o. 

nığer b r mli klilat ela hat 1 ım 
trolu ~apacak he\Ctlerın ı.c!'l 

dı erıne coru acak her maddenın 
fıatını bı'ıp bı'memclerıdır Çün 
ku on. onbeş kisıden ıbaret O· 
•an komitelerin her çc ıt hak
kında sanh b r hkr o mrıc:ına 
maddeten ımkAn \oktur 'Bunu 
hansı me ek im ,ı ıcın a ırsak 
a alını, hcvrttelı ti'\ ııt. ıınrak 
Kuran çcşıtıcr hakkında umumi 

İ~ .. :,.a4 ~"r~1 tn! ' 
1 nisan 1P'i4 P"r•emhe !!il· 

niı Tıcareı Oda• ndan \Cr len 
FOB (181G022) 1 ıı dc~erınde· 
k' 16 adet men•e •ahadetname-

• ıe r , ltreen t.row and l u., ı.td ., 
Cih Gatc llouse 1 40 Grern ~tret:l Park l.ane 
rin hury squart: 1.0\ DO;\' W. 1. 
1.0~DO~ E. C. 2 Kah' e ıtha atçılarımız a mu· 
Buzdo0 abı teklıf edı)orlar. habere etmek 15U;wor. 
Kec ol I.imiıeıl, Yk!or Deleııine I;!i'l· 
15"; \'ittoria streel 14 :'\Ianor Road 
T.O~DO~ s. W. 1. ('o\cntQ 
İnsaat malzemesi l!lıa atçı arı- Wartw. 

mız'a a'Akadardır. Makine er tek ıf edı\ or ve a. 
1.ewi~ Faik ı.td.. akadar arla temasa ~rcmck ıs· 
Works Road. 
l.elchworı. ll r.;ıı l!I 
lensucat ıthalatçı,arımıı'ıı te 

mas etmek uzere tema a ge~:nck 
ıstıyor. 

il. J:dward 1.ld .. 
66 Yictoria street 

tı~or. . 
.\lex.ınder ;\ laın :ınd rartncı·ıı 
39 \" idoria sıreet 
l.0-:\DO~ S. W. ı. 
l\Jcmleketimıı.e ınşaaıta ku ıa. 

nı'an makine'er teklif edı~ or. 
İndu~trial Spetitalit) ı,td., 
18 nu<:ldngham (;ate 
LO:'.\DO~ s. W. t. 

--
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ita!~ anın Turhtik gaıinolarınd:ıın biri H pl;aj . 
Dış turizmin lfalya'ya temin ettiği servet 

mınin ge'i~me i bah,,inde ~ ap ~ 
mı~ o d uğu hiımet de ço-... nıiı 1 
himdır. F:S. ı T. 'in .\~mara . 

ı Ba~ı ~ intiıiel 
!ar • \C 1!l33 de 190 mi rar 
J.ı eıe :ıoo ıı~thon dolar O"· 
nıektir • ) ükse mı~ olması 
mcmlekı!l ekonomı-ı bakımın· 

dan fc\ kalnde fayda ı o mu~
tur 

Jta ~anın tarıhi an at e ı-r 
H fıb dclcrı bakımından eş ız 

hır hazine ,.e tabıı guzellıklcr 
ıtıbany e zen~ın bır mem'eket 
o duf?u muhakkak ı-e de. tu 
rı t dtna ı içın ) alnız hu ş:ırt 
lann kııfı sayı madı'.!ına mem· 
lrketımız can ı bir nıl a teş
kil etmektedir. Ita yanlar tu
rıı.m ı~inı çok ciddı bır eki -
de e e n mı ardır İla')ada tu 
rızm sahn.ıncla vazife a at·ak 
elcnıan'ar e aslı bir tanda ''e 
tıştirı ml•kteclir. Romadaki tu. 
rı:rnı mes ek en,litıı,(i talcbrsı 
lntı-ap edeceği turizm bransı
nın ne' 'ıne göre 2, 3 veya 5 
ene nıuddctle kur;:. .ıra devam 

ederek turızm tekniğınin b!i· 
hin ıncclık erıni oğrenir. Pro
fc or Carmclo Calıgıuri'nin mu 
dur bu unduğu bu en titllde 
T>oktor Marco \3ncini, Pı o
fcı;ôr ,\ fonso Pıtroch . Doktor 
L. Mer o. Doktor ~!. Puggot ı 
gıhı hah anın turizm iş erını 
b:ı anlı bır ekı de ıdare edrn 
tecrübe sahıbı kı) metlı şahsı· 
yet er \3Zıfe a mışlardır. 

Kı aca E : ·.i.T. dı) e anı an 
Entel' ~aı.ıonalc indu lrie · ı u
rı~tıche ad ı re mı ita~ an tıı
rıını kuru unun i ta~ an tuıız· 

Boın~a.y, Kalkuta. Kap. Kanı-.i l 
ı;:i:ıı ita )a~a çok uzak yerler-

1 
c!I.' ele ubeleıi \ardır Bu bıı· ı 
rolar lta1yaya eyahat etmek I 
arzusunda bu'unan ara btedık 
lerı nıa ·ımatı \'erebi irler E. 
X.İ.T ın tıırı tık ne-riyatı da 
çok genış ve tengındır. ita')a· 
nın )3 nız p ijlaıını reklam et 
mek ıçin ya)ınanan 223 -ayfa 
!ık bir kitapta , 128 p' aja ait 1 
ma:umat i e biriikte 88 foto-

1 graf, 12 kuçUk p an. 11 şehir 
p1 anı ,c t:ıir de me-afelel'i "Ö~· 
ıerir har1ta bulunmaktadır. 

E.X i:ı. in nıııhte ' if dıllerde 
her ıı~ muntazaman ne-retıı~i 
restnı'i turi tik habcr'er der
gisıncle. o ay ı~·ınde ita )adıı • 
)apı ' ac:ak -.por, ~aııat , miizik. 
tl'knık. sosyal \'e kli'tiir hare· 
ketlerı hakkında uzun uwıı i
ıahat \'erılmekte bir tıırı-t j. 1 
çin ·uzum'ıı o·abilecck ıii~er 
biitün malumat da bulunma!•· 
tadır. 

ze, k 'e eğ ence du.klin eri. 
nı ita ya)a :-ıe)ahate te5,ik i· 
çin ) a) ın anan bır bro-ürdc 
hayat ze,kinin kadın, 'iarap 
'e muzlk ı e çıkarılacağı -;:ek 
.ndekl e ki bir fel efe hatırla. 
tılarak bun ardan üçunun de 
İta ) ada ınebzıı en bulundugu 
teıııin olunmaktadır. 

R •• \f~sr;I. 

Son f el3ketten esas il 
dersler aımahyız 

tanda !ar, onra infiliık, parçalanma, en au 
hir ~rı.iıdc adcmt mal olma ... 

! '.adanın Dumlupınar denialtısının müt
hi} .fılı;ıhetinin )ıldöniıınııne nl'>tgelme~i. hepi
miz için a~rıu biı tee sür cbcbidir. Heı i!.i 
felaketin kurbanlarına rahmet diltrim. 

B u sani} edr hcpinıiı !.~derli) iı. ~·'ak~t en bii-
~ ıık kedrr '<' tee.,su r pa}ı. im; ~ııphe ) ok 

Li l h\ .ı Yollan Umum :\liidüni Rııa ('crçel'in 
\e arkada~larının uLcrinde foplanını~tır. Rı

ıa ('crr·rt, Hukuk 'e 1darecili1' nıc,lrkinden 
)eli mh olmakla henıber. 'riırk ~hiı ha\oıtılı· 
~ının en hanırrlli iılralistidir. ı·ok ga~ rt.tll 
bir 'atanda', ~aman bir tl.''ıkilatcıdu·. lt,I\ a 
Yollarının ikind mudıirhığünde rnclen·e hiı
mct gördükten onr;ı iıtarrnin ba~ına grı:mi~

tir. son hartalar içinıle .\f~ onlular. hrm~erilik 

te~anüdiinıı ilrri ,iirt-rrk . .\f~on D. P. adayı 
olma'' için ı·ok 111erınr 'arııııqlardır. fakat 
Çerçel kenditcrindrn ı rarlıı ömr dilt.mi~. i· 
'il hauotık i~inc hağlı 'e :.a(\ık kalmı~tır. 

llna \'olları ııımn l'mum )liıdıırh le 'e 
in~an malıeınr ... i~ it ddden irtihar edebiliı İ7. 
H:.ıu Yollan idaresinde meıııleketinıiztlt. esi. 
ne nacliı· tr.,adiif t>ılilir. bir ahenk H t~~aniit 

\'at"dır. Rütiin ka<lro mt:nsuıılan bir teli. tak-
1.:ım halinde nınla, ba'jla ealı~ı)orlar. 

f'al..H mabrnıt: nıe•dr. ine gt-lint·e, buna 
ait \Pıhtti olduğu gibi kaı ılamak ıonında· 
) 11. En kuHetli lılr i) i niyet. en ,tikkatıi bir 
bakım \<? tıımiı· t;a)retinin bile uı;u~ u~ıtala
rının malıeınrı;ine oı gr('iı mek b3kımından 
bir hudutlu \~r<lıı. Artan ihtİ)a("l;ıra yeti~mek 
\l' uçu~ faaliyetlerinr fasıla ve sektr Hrıııt
mek ) olundaki hııraı t'tli auular. mabeme 
nok anlarının tc kil ettiği tehlike ihtimallr
rine hiç farkında Olmadan ti>T rumnıa~a )Ol 
açabilir • .\danaclaki felaket, i~te bu ~ oldal.i 
j,tirlatlan onli~ etektir. 

o an 'udur: Rir uı;agın normal omnı, ,rklz 
bin ııçu~ ,a;ıti <Iİ) e ötçiıhır. Esa'lı ı'C\ iz

~ on. tamir. b.ıkım 'a)e,iııtlr bunu cpe)<:e n· 
man uıatnıak mümkıınılıır. fakat gitlik\·e (u. 

hı ıisklcri go7t: almak arti) le ... <;unkü ma
deni dsinıltı de, tıpkı ('anlı d imler ~ihi ) o· 
nılıır. ihtiyarlar. rn haslı tamirler bile mill
zrmt ~orguntui!unıı onlht.mt.7.. 

'fa\\llll'ltrimtı, 1!116 \llındıı kullanılmıs 

hir haldi' alınmı~tır. O !Oıraılaki 'a ... :ıti ııı;uc 
~aallrri 2 . .>00 dt:n ibare it ı, yani alınırken ) ~ni 
J:ibi~ dileı. 1 akat h;ırp yıllarında çok dikkatli 
hir ball.ıına tabi olmadan lrnllanılmı.;lardı, on· 
ılan 'onrı da her u~·ak, azamı dt.ı ttede hare· 

ı.:~ı halinde hulunmu~hır. 'rkiz ~rne içinde 

(8a ı 1 inddr.> 

normal omurlerinin onuna ~ ak\aşmışlard1r. 
811 sıralarda bir kı:.ım tan arelerimiı. 

Hollandada adeta ~ eniden kurulu) or. Bunun 
mana ı. geni~ Ol\·Ude parça\ann drgi~ıııhi, hir 
ha) li masrafa girilmr i, fal.at ~ orı:un olıııa ı 

lazım gelen diı;tı bir kı ım parçalara doku· 
nulm;ımı.ı~ıdır. ,\uba bıı kadar kulfr.lli biı' 
tamirdtn br ) tni maııenır tedaı iki ıfaha dol· 
rıı olnıa1 mı'.' Ru takdirde llollanda 'ıta <'S"'ll 

t;ımiı· :ören ta~ varrlrr ant·<'k kı'a 'r u~·uc 
~artları miı'ıait lıatıaı a tah~b olunur. 

S uı"at asrınd;ı~ ıı. l'çmaga atıştık. ;\lrmlekt'· 
fin kalbinin alı, hızını. ta\\art ... iıı"ati a· 

)arlıyor. İııld,af hatindr bir Türk hau<·ıJıgııı· 
dıın \Ul:tı;rnıe:) i1. Falı.at diı<er tarı.ırtan mem
leketimi1 ~ilıi ddlık " U('U ~artları <·etin 
bir aha da 'or~un 't )·ıııdt 'uı l!U\ t'nilmrı 
ma!Jeme \ 11111nden \atanda~ların ha, atını 
tchlike.H u1aı·uL bı rakı.ıınayız. 

Rir zamanlar 'l urk Hava Yollıır•nın k:r 
1a 'ermi~ en bir i !etme di~ e ~öhr~ti 'ar-lı. 
O zamand;ınlırri Hau \'ollanndal.;i mukem· 
mtl in'>an nıa11emrnıi1 bomlınaııw;. Rir kal 
daha h ile\mi~tir. Bu itibarla son ıamanlardıt 
gıiıe <·arp~n l.;11aları, in~an m.ılıenıe.,inin 

ktMıı·u di~e drgil. mı.ıddi nıalıemtniıı gittik· 
('<' ~·orıılma~ının bir neli('hİ di) e ı..ar~ılama~a 
Dlt:l'Ullrll7. 

Rn derde e a lı çarr aramak 1amanı grl· 
mi lir. Bunu 'anmak irin \eni bir kazanın 

ikazlı te irini bcl.lemeğe ihti) ac Yol.tur. İstih· 
sal tt.ı·hiralımızı tamamlamak bakımından dÖ· 
'i1 'ıkıntı mır ne kadar bıi) iıl. ohır'a ol un. 
hau yollaı ının ihli)açl;ırına <·are aramak ıo· 
nında' ıı. J:i'ter maddı imkiınlar mahdut a. 
Turk b<nnğı altında i~ll'mtk, ha\ il kabotııJ 
h;ıklanmı1 mahfıu kalmak \l' Jürk per-.onrli 
kullanmak 'arti~ le, bii\ uk rrncbi h•n a irkt>I· 
lt.rinden biriyle ortaklık ihtimalleı ini dr. ttl-
1.ik tlmtkteıı ı·ekinııırmeli} iı. Tıırk lı;ı\3 mık· 
Iİ)e ~('btl.r,i. dün a ~ehekhinin e.ihrnilir bir 
kı-mı manıara ... ını ~ö-.trrmrli. unrnmt rmni
) tt ,ıanıluıllarıııa a' kın hir hali olınıınıalı· 

dıı. '1t<ll'nhet all'mİ\11' -ıkı hir hağlaııtı ha· 
!inde kalmanıt1 ~" menıld:rtin irindi> Ha,a 
\'ollannın temin rttiııi ~ıir 0at "'hart:l;ct a)a
ııııı nıııhafılla ttmrmiı '" .ııcli~tirmrnıiı ı;ihl 
an.ı ihli)ıı<;lar hunu kap ettirir. 

ll rr haldi' fehıkt.ltt:n drr' lllnıak 1orun· 
da) ıı. lhın) a ) uııındtn ka7ıı ihtim.ılini kııl· 
ıiırmak imkiın,11dır. Ru, in,an kudrt:tini a an 
hir •r\dİrt l'ııkat ri~klt.ıin. fennin l.ontrol \I' 

ırmln rd~hiltı·ui hOl'I hıulde indirildiginr. 
tlııir kal plrrimbt rahattıll. grlmclidir. 

Ahmet Emin YALMAN 
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Samsun limanmm temeli dün atıldı Uçak kazalannda 

Kininli Gripin 
• Fla~. di~. adale, .., jnir agrı l arını :-.üralle 

l<' ... kin <"eler. 
• Grip \'e nezle ha~lanı: ı <'ıııda h ı r c;ok 

fena l ık l arı <ln lf'r. 
• Ra\anların mtıa\\Cn ıaııllrnlartlaki ~an· 

" .. 
cılarına kar~ı fa)dalulı r. 

KİNİNLİ 
Mideyı boımH, k• lbl ve 
bobrekterı yormu. 

GRiPiN 
4 saat ara ile gUnde 3 adet alınablllr 

saııık "f~ Soıyal Yardım Bakanlığının rNmi nıbntıoı haizdır. 

lll;ı~ı 1 inl'iıll'l 

donatılnıı tı. Cocuk. kadın. 
genç. ihtı) ar on binle ·<·e Sanı
•un u hu pazar sabahı ~ollara 
dökıilmü tii. Temel atnı:ı tö: e
ninın yapılacııtiı f<'rnrr emtine 
~iden yollar bir in•an el b~
lindc idi. Bütün caddelere dö
vizler asılmıştı L•man 1 aı dal\° 
gemiler. iskelrler b"\ raklal'la 
donatılmıctı . C(\'ar \'ılıh ctlrrın 
Ya' !er· \'e miıme•sil t-1!'' ~ !eri 
Sanı-unda top~nm• tı. Törrn ~ e 
rindr bih·iık bir tr biin \'C tı>I< 
lınırlanmı tı . Takın iiterı~ le 
•Refah cüııe' lılllanrlnn do
ğar ıbarcsi va2ılı irli. Ba-.ta 
~anca~ı ile bir a~kCl'i kıta ve 
b~nrlo verini a1 nıı•tı .\~\(!'"; 'tf 

nıiilki rrkAn okı•llar 'c Hıı lk 
Fener cemrn· rfl'ldurmııctu Ro.ı 
'arı !!rlırrn trc•ı ~ııat 10 da 
S?m•un i•ta ) ""Un" 'ııı ıiı. Bu
nııl<ı cok khs bir <lı ıı·ıı•ta n •oıı 
ra T'Pnrr cpmt•ne rln~rıı 1 erle. 
d', Sahili tak•hcn Fenere doliı u 
vol bovı•nca da Bn) ara tez'l1tÜ· 
rı>• vapıldı. 
Tı enclt'n inl'n Ravar. bcr:ılıt· 

rinde ~tr,.ı 'R.,c\ııonı Knr.,lt<>n 
Ba\'ındırlık Rakanı 7.e\·tinıınlu 
''P • rrı·llrt,·ek ı·cri. iktı ııcll i•b'r 
l·~i Tiirk•,·e m!•vonu •ef• Da\'
ton olduı?ıı halrlc töı·en 't'rinr 
ilnbr•ı ilerledi Bıı •ırarlıı hando 
f •t•1·1pl nıer•ını ra'ıvnrdu 

Cel~I Ba\'ar a-keri kıta}ı ter 
ti• r•tlkll'n •nnrn. tnrcn iein 
h:pırJıınan t r·hiinP "edi 

hıcap duydum. Bunun sebebt de <il~~• 1 lııriıltı' 
Saın~unda bır .ımanın olma~ ışı ce~'nde h;ıva1ını ka,bcdcr 
idı dedi. . . . • l Ge en r.~·Jülün hİrınc• ~unn 
• Bayar :.~zlerıne de\ anıla b 1 ak•ııını rari-ten ;--.: ce yol·~lt 
Karadenızlı) e ~aç lımanın1ı 1 H ndicinıye hareket eden uç9 
\'ar d ) e ,,orarcanıı alaca,ğınıı. bir teoe,·e carparıık narçal ıı· 
ce\'a~ ~u~ur: . mı•. içinde bu unan 42 ki ı ôl• 

·Bırı .l.J ~azırandan 15 tem~ mu)til. Bu kazadan sırf tal Jı• 
muza, dı~erı 15 temmutdan l.> Jcrı 'üzüncleıı kurtulan hazı ıı• 
ağustosa. üçiıı:cu,,iı de ıs agus ~anl;r vardır. Bunlardan bı 
~ostan 15. eylule kadar olmak Andre R ,·al• adınC'ıı bir panıı 
uzere hazıran. temmuz 'e ağus dır .• \ndre Ri\al• Paris - sa~· 
tos lıman'arımız vardır ceva- ı::on ta~ •,;ı,ıre 1~ Je Be~ rula gı:t"' 
bı?~ \'erı.r dedı. . 1 C"' ti Fakat bıletini alnıağıı 

ıemelı_ atılan l en ı lınıanın ı ~itH~i ıanıPn yani•• ıklıı krn· 
~aglı)acagı fa~.d~ları da anı~· 

1 
d •ne ~er hu hını ıAdığı c 0 , }t'i1' 

tan Bayar. •.ozu b~~l'a) .a ~etıı,. mi•tir. Papaz e\'\'eh~ te'cfo11 1 

mışkcn ~u nokta uzeı·ınde de ı mü··~caat r.tmı,ti. Bu sebcP1t 
b:r nebze dur~ayı fay~a.lı bu· ı \'Pl'ilcn cevPha •ık•l mı•. m:ıaııı~ 
luyorum. Bu;;:un temclını altı· (•h rrte•i ~ün kalkacak hıı•l:1 
ğımıı limanı, ne Cı.ımhurbaşka- b I' ııcakta eo \er ;I\ rı1ıııca ilıraf 
nı olarak benim. ne de herhan- rtm"m:ctlr • .~rıhe Rı\ıı !; ı,ıı 
gı birinin bı~ ba~artsı olarak. ,,.,ı .. ıık ~·üziınden olümd~ 
kabul cder:.enıı, aldanmıs oluı kurtulınu•tur 
sunuz. Bu sadece. adam . seç- l',.ıık mürettehatından Ch:ır• 
mey: \e Is ba:ına gelırmc~ ken ıe~ DPlhnmnıe de r\·inde tr't' 

ı:e 
kaı 
in 
har 
bul 

1 
Iİ~ 
Dcı 
ba1 
hil! 
kı 
dnı 
suı 
s ut 

ı:uı 
Jni 

J 
ku 
iı 

eri 
ını 
na 
da d~ elı?e almı ol~n ~ıh ırade- fnn bulıı.,nıadı'!ı ,.e haıektt 

nın bır mU\'affakı)e!ı. hır tcıa- p~~ı. , .,'et ~ 1 ,. h:>ber \crilr!11t' 
hünidür. Bu nokta)a dlkkatınl- d~ğl irın la\"\'areve b ı nemcrn c ıu 
z çekerım• dedı. k~· ~,,., m"'•un katmı•tır. 

Bay arın .,,özleri sık sık alkış- Yıntrobert pd;,d:ı bir , o ~ti ~ 
ve «varo'. se:>1eıble keıııli)or, t""'"arc'E' lı nnıelc li7ert. • ıkrtl "
•Sızin ~ayenizde ı . ·A lah bası· o"lıınıın bırclenbire h:ı•talanıfı 
mızdan ek:;ik etme:.in• nidala- (r•nı hıı">er ::olınca ~r)ahatinı ~t 
rı duyulu)ordu. ri ""·~l\mı•tır. 

!\onu-malan müteakip in~aa Bunlara mllkah·I 'L Ch2ıın•et 
tın ilk blok taşı tezahürat ara· t~ ,.,. zcn·esi. ı.·•zJarivle b•rl·klt 
sında ,.e Ba\'arın eliyle yer.ne 18 a~ı·~tocta yrla çık~eak'ark"1' 
kondu. Bu a~ . Fener tmlı bay kmn ha•tal~nma~ı \'İızünd"n st 
ramın en he) ecanlı tezahüratına :''~npt'Prini bir narca ~Pri \'il' 
sahne oldu. rakmısl.,r vp kP·rnn uı;:rara1' l'\I 

Sam un 1ımanı 70 mılyon lı· 1 tav,·are) c bınml•Jerdir. ot~ 
rava ihale edildi. in~aat be 'fe~ht•r kt.manrı Thıbaut d' 'al 

ne nazaran: 
A man~a a 2229:t6 1 ra değe

rinde 50 ton :; ao k ıutı.in: 
.\ merı ka} a 199ill hra değe

rinde 2240 k lo bal!ı ak: 

We tminstcr s. W. ı . 
:Mcmleketimızde acente 

mek uzere temasa ı:eçmek n•ı-
)Or. 

in aat ma'zcmc ı ıhraç 
1 mor. 

etmek 1 1-_ı s_t_. _L_v_._A_m_i_r_ı i g-- _i n_d_e_n_v_e_r_i ı_e_n -A·s-ke_r_i_ı K ı taat l lônlor ı 

A~. İhlı) aç 1çin 230 ton Sığır eti kapalı zarfla :?O/Xisan/ 
954 "unu aat 15,30 da Malat) a A . Sa. ,\ . Ko. da atın a ı· 
nacaktır. Tahmın bcdc'i 379500 lıra, ge~·Jci teminatı 18930 il· 
radtr. İ,bu Sıtır eti 100 \ e 130 ton o anık a) rı a)Tı ıki istek
ıye lha'e edi'ebi'ır. ıoo ton Sıtır eti bedeli 163 000 lira. ge· 

Ba,·ar. ze,·t•nolfüı 'r Koral. 
l:ının knrıııcmıılarınrl~n nnra 
hir h;tabeilP hu lunıhı . S"m •ı
nurı iktı•adi rleiforıni ıınlath Bu 
dei!erirı :ırt••1ası . Sıım·unu11 r
konom k cehre inin lnki• 'ının 
hmaıı•rı insıı •11a ha!ilı oJilui!u· 
nu •övlrd '. F.1r ıılınan l' ı1ıın 
,.r. barına\- •C .clerı nro~rıırrıını 
j,pı, elli. ı.:mPn·ıılı~'tı., ılrııtıır 

dul!u ıstırabq i•Rret etti. P.ir 
hatırasını nak'eıti. Ra) ar bu 
hatıra•ınrl11 rok ~'"'"1"1' ,., '"' """ 
radeniıe bir Pvahat c<nac1nda 

e~e zarfında ıkmal edılecek daha evvrl 'nla tıltıı<"alo:t• n"t Jaı 
fakat bll müddetten daha e\- toru cıhhi durumıınu pek ~ 1 dıı 
\'el ııemıler burada emnu etlı bulmııd•ııınd.-n b rkaç tıiın tıe1' 
bır sı~ınak bulacak. yanı ı man leme nı tav~i\'e etmış. Th fd 
o'arak buradan btifade edıle· ha ut hu yiizden ka7a) a uğra~ aı1 ka 
cektir. ta" ııre~ e kalmı•tır dı ~ \'U•tur' v 104!l6 h a de-

~erınde 2300 kılo ı.i ('tacı, 
9334 Jıra dcj!r ndc 10 ton ha -
has tohumu 370 1 r de,.erınde 
200 k !o tah n. 3248 1 ra değe
rinde 130 kilo hal.iır•ak· 

Brczı'vııya 140tf!~~ !ıra değe
rinde 7580 ton but!d"\. 

Ceko lo\'a kya' a 8i830 lira 
de,tierınde 30 ton i~ fındık. 
38400 1 ra değcr'nde 50 ton tuz 
lu balık; 

'Fraıı~aya 3520 1 ra değerinde 
120 kılo bağır • k: 

Holllind ~a ııı"; ıı a delierin 
de 240 k lo h ak: 

lta \ll\ a flLt'I r" ıiderindr :? 
ton iprl\ dokuntı.hıı l!lil ra 1 
dC'f:e ınde 32 I; lıı Ü'l:!C' ôrl!)O 
1' a rle "rınd" 4 •on ) umurla 

ç ed im tır. 

ve Zahire 
3 • 4 • 1U4 - ( l~L\RTESOİ 

atı~ıu: 

B;ıtd•Y otuın dOiıMP Kıtoau ıa &:ı 

Butcıay yuınu~k do;ımı • 31-

Arpa 23.50 

usam çunllı ıosoo 

H"4hao LOhumu mnl çonı•ı sıo-

Kendlr tahumu ııs-

Soya dökme 46-

Ayçlçecı tohumu 56 

Pındılı: K Sivri 132.50 

Un Ekstra Ekstra 3190-

Un Ebtra 3300-

un Birinci nuı 3125-
un oıuın D. 21513-

Razmol ıs-

Kepelı: 15.-

Yapa ı Anadolu kırıtım 29:1-

Pamuk li:ala Bırıncı 250-
Ke ı ı.ııı kırkım 260 -
rıııı. Standarl • 6"-
Keçi dcrllt tUZ:IU klıru tanıı ll!O -

s ır dtrısı aıamu•a li:I!. I' ıaıı -

Borsası 

X.ıruş 
33.25 
-.-

• 
-.--.--.-

3650.- > 

33?5 ~ 

• 
292.5- • 

20.50 

-.--.--.--.--.--.-

çırı teminatı 9500 lira. 130 ton Sıı<.ıı~ eti bedcıli 214 500 'ira, 
geçıci teminatı 119i5 :ıradır. Şartnamesi komlsyonrla gorülür. 
'I'ek ıf nıcktupların1n iha'e saatinden bir aat cne'inc k~dar 
kom;s) ona verilmesı. (894 - 3879' 

• 
Yı) t>c:ek, ) em, yakacaktan ibnet cem'an 1 i800 ton madde 

ı Erzurum. Horasan ,.e l\:Jraköseden ba~lamak uıere garnııonl2r 
arası dahı bu ;arnizonlardan Karako e, Hora an \'e Et·zur um 
kara } olu ile kapalı zarfla sene !ık taşım yapılacaktır. Kilonıetre 
fıyatı 19 kuruş tutarı 716984 iira. geçici teminatı 32429,36 lıra

dır. İhale i 26 ni:.an 954 pazartrsi saat 16 da Karaköse ~. Sa. 
A' Ko.da yapılacaktır. 17800 ton taşımın tamamı bı.r btekllye 
ıha e cdilebı eceği :::ibi 4450 tonluk partı er ha'inde de ayrı a~'rl 
ıstek'ılere ihale edı'ebı'ır. Sartnamesi kom is) onda ı:oriı'ur. Tek
lıf nıekturıl rınııı ıha c saatındcn bir saat C\\e'ıne kadar ko. 
mı ~ona \Cı ı mcııı. (835-3658) 

Bayar yerefine bunun Şehır 
klıibünde bir ol:le ~eme,g veril 
mı,. akşam da beled1~e tarafın 
dan bir ak~am ~ emeğı tel'tip
lenmıştir. 

Bayar bu a~ am 0.30 da ma'
) etindeki zevatla b rlıkte n
kaı·aya miitevec:cıhen .ehnmıt 
den aynlmı~tı r. 

Naci Aydemir öldü 

1 fena. fıı·tırı:ılı h r hP,ııda ":ıııı
~unıı 11i'irprl•ltlar1n•. hıl\a ıııuh., 
lefoti 'it1iinr'lcn dıcart ı•ı 1:mak 
k:ıh; olma~•"ın• fıı\-aı hl.· ""· 
neb' nmurdıı11 da\!!I<' kıvı>rpıııı 
cJ,. rleni1p ııtlı,•an h:r ad.,.m•n 
~ahiı .. """ru \ii1mı>f!e C"lı t•l!ı
nı cörrliilflinil 1Y1eraı.- rdip hu
mın sebchini ö~rtndl'!inl. :ıda
mın bir tiiPCflr o'dui!unu . ran- Balıke~ir, (Te:tronla) - Dün 
dC\·u•u hulıındt•l'u iç:n her ne ~eoc .ehrımizde Yardııruı"' en
suretlr olur•a nl•un dı•arı cık- ler .tarafından Hrl°en bıı h. :ı;
ma~ı l!ıY•TT1 .... ı.:ı " nden bu ha- ria llk Tedrısat Mufettişlc:ınd .,, 
··~'·~•: '~ .. ı.111 çrvııhın• alıh,.!!•nı 1 ;\'aci A'demir dans edel'ke•ı du-J 
~b) lcdı \'c ıbundan deı in bır ~erek o'mu.tlır. 

• 

Adona kaıa•ıııın kurbonlarr1' ı 
dan Prof. Rcmzı Otiuz Arık 0 l ' 
tavvare e hinmiverı-ktf. Acele 
\nkara,·a t?:itmr;;i !hını gel•ncc 
rlaha en·e' uçakta \'er alan 5e< a 
h~ıı matbaası cııhıbi Rıza Srn'İil k 
1.5 nllmaralı b Jet•n i de\•ren al it~ 
mıctır Bu ııretle Remzi ocııı b 
~rık kazaya uğram:~. matbll1 

s::ıhıhı kurtulnıustur. 
h 
d 8 . Spor, Vefa'y ı 3 • 1 

yendi 
nun Şeref stadında \'efa ı•t 

Bc~oğ'usPor profcs) 041eı W 
kımları arasında 'ap:lan bll~ 
~u 1 karsıla•ma~ ı Ee.)o"lusP"" 
3 1 kazanmıştır . 

d 

t 
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yınetli bir ders 
pransu edibi Gcorge n h ,. 

rafınd . ~ ame.1 ın, Gaı tecilcr Cemi) eti ta-
ledigi söılcanb~erefıne '·erıten zı, afrtte dil bahsine dair ~ı". 

r u zatın ne kadar , 3m •· · 
termeğe )eter. Ancak bir k • an go~ı ıu oldugunu gos-
bulunan Duhameı ı·ıı .. aç gundenberı memleketimizde 

• < ı mızın bu,uk bir n 1 •• duğunu anıaılıtı iç' • . naı 1çınde hulun -
'ıtele • Kordon Ot tin sdoru . .)~r: •Veden 17.mlrde kaldıgınııl o-

e o cnılı or d:ı burad k ld ğ 
adı •l'ark Oteli d' ., a ·a ı ımız otelin 
·-ı; ır ... · Dognı unun Park Ot ıı l 1 n 
oı;rendiııı. isıanhul 'l'ıirki e•n· . e o c u.,unu 
burada doğru .. • l ın 11 fan mcı kezi oldugu ı(·ın 
ehenımi.)et \e ·~.)l.cnı.)or, ılogru \azılı.)oı; İ1.J11ir'de o karlar 
granıl'ri 1 rı mı.) or. Bunu kabul cdrrnem. Her dilin bir 

o nıaıı 'e gr.ımrr k- • 1 ı . dir l\a el 311 e erınc herkes riaHt etmcli-
de .ti zım a bazı degi~iklikler olabilir, fakat ne lr mukaıl 

r, ona dokunulamaz.• 
Rıi~ ıik l 'ran ız edibi b . • ... 

ko\ nıu hır . . u sınlf'rı) le bıı\'\ık 'rıranıııa l'l 
•Xe ir ş rnuk:~d~u .• dıl hah indeld lauballllci miıdir. Duhamel 
dır. buna ki tır, gramer kaldeleıine rla\l't etmek lihım
Sa\an t rn e dokunamaz. dhor. I'ııkat bu kaidell'ri hi~e 

• ers ı·unılelt.rle konu uı d' bir f'Ok h • ' an ılt' a~ kırı :u ılar ya7an 
• mu arl'lrlmız \ar Garibi k' Yanlı , 11 · • ~u 1 bunlara imrenert'k 

ze çar~m ~agba llastı~an muhat rirlerimi1. ccliplerimi7. de gö· 
• aga aslııılı. nunlardan blı i ine sordum· 

- :\eden bö\le \anlı" , 3 P ., · \"erdi: • • " . 1.) or unuz .... Rana u u•ubı 

- Yaııtarımcla t -
tırı~ nrııın. Yoksa l g~~\ ~u?1le ıırk a:r.ılır, bunları da yakı • 

nu .. • •. 'u 1111 ll ıfratı ben de beğenmhorum ... 
yazanıardsaonzlcbı '. "d~) lc)Cn kıynıeııı edibimiz 'nirkrc' i en ivi 

ırı ır Jlıilli ·· · • · nun e k" . • guzel Turkçe e ha ret Ct'kİn< e o-
ı esr.rleı ıni alın okı . F 

C.M.Partisinin 36 ildeki adaylan 
dün seçildi 

(Bası 1 incide) Dr. (671. 
Cumhurı) etçi :\ti'le:. Part"si C.l\l.P. il ha ... kanının dunkıi 

de bugün 36 \ liıyettc ~apılan IJe\anatı 
aday \Ok ama arının netıcc erini C :\1 P. İstanbul il B -kanı ve 
:ılmakla me~gııl ol mu tıır Te mi rt\·<'ki ı ada\ ı \\ uk:ıt Saad('! 
kllatı kurulan diğer on \'ılA~ettc Kaçar diın Çıcek Pala tn .. ze· 
~ok lamalar ayın ) edı-inde ) a- tccı eri' şun· rı O\ rmıştır: 
pılııcııktır. l Li tcm ızın ık ı p:ırt1 i c 

Ahmet Tahtakılıç. O man Bö olan muka)e•c ını \at, nda ar 
liikbaşı g ıbi umumi darc he- qıp cak ' hu kum cı ı ı \lrdaı n 
) <'ti ii) P.leri dört. bes vilayctt<'n 1 rında \ ercrrklerdlr Bu deı r~r 

l birden aday go ter lm i ~lcrdır ı mazbııt. fcra •atkuı \C ıtl rlu 
Bu dunım bu !:ah bet eı in mu- bır se~ım ) apmak kudretını h 7. 

ha'kknk eçllmeler nı tt'nıın m:ık bır partının mı t'tıınızın 1\ i 
' ad yle izah cd lıııektediı. Fa- k deri bakımından 'at. ne! ş 1 
1 kat umumi idare lıc)ct• üycle çln umıt ka)na~ı o du~unu le\ 

1 

ri bu ,·az·) ern ) oklamalara te. dıa etmrktc bır muba d. rnk· 
ır yapmamak endi<e,ınden ol ıur. eçlm netıcemıı ah k o 
duğu nu söylemektedirler. 1 çll eriy e ınuka\\ et bir ı\ et n 

Aday ar ara ında be nltı ta kabl i t:ıtbık odu unu i p ı et 
ne mUstakll vardır. Bu arada mış bu unmor Gene ku u kon 
iki yar"ıtav lh es· bulunmakta- tenı:ınınında a) ııı dcı rcc i abrt • 
dır; bir de eıııekli mürtli \ar- lı olacağına lıphc )Oklıır. Sl\a ı 
dır 'da)'ların ek eriyelini a\'lı bir taauuv o arak rn ha bı dll\ 
katlar te kil etmt'ktt'c\ir. gular ıı \ tanda~ arımız an hıı. 

Dt'ncmelcrin nt'licclerınl bi' met <.'dl\oruz l\I nhrtım zm \'C 

. 
lf alyan Artistleri 
~ehri gezdiler 

ılır:, oruııı. gıl\ retimızın ncrıp Tlirk !'Ilı le· 
Yozgnt · O•man Bôlükba ı . Er tım·e taktiı cdi ecegınc şüphem C Bası l lıı<'ide) 

l 
tui{rul kça. t mail Akdoğan voktur nore Ruifo, \'on ne San on, L a 
\li Şarklı, Saım O!rın, Ömer hmıt C.~1.V. \e Ko)liı Parlı t d.ı Lco.' İr na G.eımıı \ • eı·abe· 
ı;;,·rı • \Oklnmal.ıı 1 rındekıler dlln 1 tan bu un görü 

1 

Elazığ: Ha •t Tuncarol. T. rık hmıt 4 <Te!rfonla) - Koca-ı meğe dcğ~r )erlcriııı 
Sal!m:ın. Stile) man Onur. elı Kci\ ıu Parti · le Cumhupl 'c ehrımııın tarıhı ' liıbıı u-

\lalatya· Yu ur Tan ar Yüce >ete Millet Partı n n aday ) ok ze lıklerı kaı ısı.1da dı) dukları 1 

TUVALET 
SABUNU 

alaka uyandı t b . I} ıııuz. .serleri zamanınıla lııi~ iik 
nıem"ıc:tJ s· nn:ş ı. ugün de tazeliğinden hlc bir .. , ka\ bet-

• r. ımclı az ıl 1 • • 
ına ne Jüru ' ., a o sn, gramere uy:nıa"an tarzda ~ aınıa -

ters mi " m !\ar .... Ahmet Ra lm'ler, Jlü e' in Rahrni'lt'r 

ı bil!? n. Faik :\tuzaffer \ mac. laınııları bugün )apıldı. hıı)ran ığı her \esılc il· t<>krıır · ı Hed'y.e Yücebilgin. ·ure))a Cı Kô) ü Parti nın ada~ları lamı aıdır. Bu arııda mı ahı· 
"!İn. Omer Yılmaz. unfordır: sınema ) ıdızlar! u~~ın d 

Af) on: Hal,i.I ilmi Bozca, Ah·, Kemal Ozel. Ömer f kender.
1 

da muhtelıf lırp:.ıı er .ıazırla 
met Cınar. Onıer Arı oy, H:ı· ı Erdcner. Yakup Cemil Ya !ar. makta da me u durl r. ., azı) or anlı?... • 

an Dincer. Ra m Hancıoğ'u, \li Ncuuz Tu a\lır. Hidn:. et 1 Ba ın Halo unun hazır ıkları 
Mıimt:ıı Hızıroğlu. AbdOlkad r 1 ÖZtlırk. Sam Hal J, Fa ık Örnek. Urat!c tamamlanmaktadır Tt'r-
\ltıner. Fehmi Toka:., Fa z Örnek. • 'e 1 tıp J\omıtcs.ııın ) ııpmı oldu u 1 

Hayır, ha)ır. dil bah indtk' ı· b · ·~· • rnelldir 1\( d k" . 1 au ıılılıgımıze de\ am edilme· 
• • a em ı hır .. ramc i · etmclld' l .. .. r mız 'ardır, herke ona ria~ et Fransa lig maçları 

klınsc ltr.h lulıaıneı ın dediği gilıi grameri hiçe a) m:ı a 
n n akkı ) oktur. 

Enis Tahsin Tll 
iill•:ı ~okıılard:ın b:171larıııııı 

liı tıılııı ıı lıir lıaltll· 

Kır,chir: O ıııan Bölükb,, ı cat Yal\ar. ŞUkl"lı Çırtçi. 1 son top'ııııtıdn ıı.dıhama rnllnl 

1 
_ O man Al Siroğlu. Tahir Ta er. C .M P. adayları da şunlar- olmak mak ııclı)le el \Ctne ade-

- __ B ngöl· Burhanettin D lgin drr: din in muhını b,r ınıktarda ı. a 

l' ıh 4 (THA\ - De\am 
cdılen Fran n ııı: maç arında 
a a ıda ki nr ıre r ahn;rıı tır: -

Dumlupınar şehitleri 
dün anıldılar 

de hAd" <Ba ı I incirle> 
!a rdır. ıse mahallındc H'r alnı·~· 

Saı ala b' h n ır d<>nız "U1> \ ımız 
r::ec~nlı bir hıtabede • h:ıluna: 

, umlupınar ın k:ıhraın:ın 
~':ette batını anmış, müt akı 
mı bando n:ıatem marşını ç. J. 
fın~ 'e bahrıye birlıklerı t ra· 
mı an sema):a li~er ıl.ı '.1 at • 
bır~k~~ı!trada denıze ç r,k er 

~ ır. 

. <rnJciık'te Kaza)a ugra\ıın U('ll ın bir ıııırı;ıısi)lc yoiı'ıılardıııı ii(·iiııün ce edi 
lzınıt 4 (Telefon a) - n ıgti 

~-~~~ki'· ı:eçen )il Çanekı:. ~ Kaza kurbanları bugün Adana' dan 
''ab 1 urnunda, İs\ eç şılebi 
D~ı and tarafından batırılan h<iıer denize çelenk ııtarıarkt'n f" ")' 
k upı.nar dı:nııaltı~ının 81 r u ge ın ıyor 
·~hraman şehidini anmak tiz ı Z h ti Koruturk un onderdı •i 
bır tören yap1Jmı tır. Toren~:c me ııJ ô'k'\ıtınıu ttır. Bando Jstlk- . <Bası ' · incideı 
donanma~a men up komutan ,~ !Al Mıır ını çalarken ha\'a~a \iç ~asi mahfıllerde \.? l~nh•cr:.ıtc 
s~ba~larla ordu mensu !arı t"l at<'S cdı mek surl'lıl e ehıt-1 muhıtın~e tee ur e k:ır ıl:ııı-
Golc{ik Kaymakamı B 

1
Pd' • • rın ızın h tıraları bır daha a- mıştır. Ko)lu Part sıııc, Demok

Başkanı, Gi:ılcük'tek'ı A e clkı~c nı mı , dcnızaltı komutanlığınııı 1 rat Partiden, Cumhurı) et ıra k 
•sk • mt'r an d ' P 1 · · d c ı · ' .. erı Dersonell , • i dA onanma komutanlı ının dcnız. nı ısııı C'n, um ıurı)ctçı .• ııi· 
lller hazır bulunm~ f ~~·dır 'et- altı !ı osu komutanlığının, Gol-1 1 t Parfümden tazı) et telgrafla. 

.Torcu h'rkin denizalt • cuk fabrık:ılar komutanlığının rı ~elmı~tır. Bu arad.a Ba~~ıak.ın 
rrıısinde yapılmıştır Bı ana. gt. lıazırladığı çelenkler denize a· dııaıı \lcndcrcs ve ı m<'t ln(inli 
·ınci İnonu denıza't ırıncı, . • tıl:ırak bu h.ııın t6rene son ,e de tiız ~ ctlcı mi bildiı ıııış'cıdir. 
ın ı gemı en- 1 - \d 'd k' • ız torcnın "\'apıla ağ E k' rı mı tır. , tına a · ı tahkık:ıt 
ı:emisi hızası~dıı ye~ ~I r Sın J, T. T. Birlieinin be' an name i Adana 4 (Telefonla) 25 ki· 
karya denizaltımız da m~s ki ~- hlıllı Turk Talebe Birlifı 4 şinin i>liınıiyle nelıceleııcıı lcl'i 

nU in bordasına yanaşmıştı ~.ğn • I'\ ı an 1953 tc NAra Burnunda uçak kaza ı tahkikntın:ı ad ı , c 
ıe harb gemilerimrz de G~lcü~.~~ l\larmııra ya gomiılcn Dumlupı~ idari ~ak~mlarC'a de\ am cdıl-
aıı bulunul orıardı. nar denızaltımızın aziz şehitle. ~ektedır .Sa\ cı l ardınıcıları ad-
... . Torenc saat 10 da İstık'fıl ~ rıne ıth:ıfcn dun bir bc)anname lı bakımdan tahkikat )aparlar-
,. il le başlanmış bund ar ) a) ııılamı tır. kcn, D.H Y Genci .:\lüdiirti Hıza 

öl• n . . an sonra :'\' hol ç . il' cnrza1tı Filosu Komut Al • a ıınd acenlt' ı alc} hine erçel ıle bırlıkte ~nkara'd:ın 
bay VC'hbl Dünıer kahr anı - ) eni hir dau a~·ıldt uçakla şchrımize gc en teknik 
~ltlerimizln hlitıraların~mnan~:;k , rN'abolnnd şileblnın acentesi he) et de 'aka mahallinde ıncl'
kı a bir hı ta bede bu un a e) hine )en! bir dh a daha a- lemclcre b s amıstır. A} rıc:ı bir 
ddvetlilerı Uç dak"k ~~~ 'c çılm I ır. d>umlupınar• denız- a!>kri Jıe~ct de tahkikata J:ecmi 
.sukütuna davet t 1 at. 1

1
1 

!ram altımızda şehit olan •·edi assu- tuhınınaktadır. Kazaııın hangi 
Ukü e mı ır ıtırıım b • . 1 . , t b ı d ·ı . ld' . tu ıle birlikte b:ı Taklar a· a) ın \arı erı namına kincı 'fı- ~c ep er en ı erı ı:e ığıne da-

1'1) a indırılmi tır B ) el ~ caret Mail keme inde da,·a 3 ,.an ır heniıı. en ufak bıı· 1pueu e'.de 
n un an onra k N ~ 1 d'I ki b b onanma Komutanı K . 

1 
a\ u at ccmettln Altan 163 bin e ı ememe· e era er, uça ın 

l\emaleddin &zkuı .. ' oramtırka ıra lazmınat ta ep etmektedir ha\'ada ani olarak infilak etme. 
ok · • un nu u A k t K . . ar "d . k 1 unmuştur. Donanma Komuta- \U a ecınettin Altıının \'Aris &~: a. ı _ve ı arı .. ma. om nrı bU. 
rıı \'azıfe ile İzmlr'de bulundu- lerını temsıl etti~ı şehit a u- lun ıhtimaller uzcrın~c ha a· 
l:Undan torene ı~tir k d b 'lar şunlardır: Bahri Serte- Si) etle durmağn sevkl!Lmckt<! 
nıl tir. • a e eme- sen. Mehmet \'ılmaı :\İ\azi Ba- dir. Tahkikatın .se~ri rtr:ıfınrtıı 

Donanma Komutanının rtut aroğ u, Ömer öney, F.min A- Rıza .Ç~rçcl bana şu malfımatı 
kunun okunmasınd d - kar, Mehmet Denızmen hısan \ermıştır: 
nızaıt an sonra e· r...... t , . . . . . ı subayları, astsuba !arı ve '"'"'e er. e- Bıri sı\11, dığcrı asker 
erleri adına da he~ ec:ınl~ kon Sehrinıizdfo 1 olmak iizere iki teknik Jıcyel 
ITıa'ar )apılmıştır 'tisteğ Ş.ş •Dumlupınal'D şehitleri fcin hadisenin sebebini tahkik etmek 

de İ tanbul'a nakledilecektir. 
Ankara \'C lslıınhu:a uc:ıkla 

gotilrli'ecek cenazeler icln ~ a
rın saat 8 de mera iın )ap1lacak. 
saat D ela ela ucak lıa,alanaC'ak. 
tır. Diğer taraftan kazanın tah
'kikatı 'c sebebi hkkındaki in
celemeler devam etnH•ktedir. 
T:ıhklkat iki te:<ııik heYct ve 
Ha\'ayol'arı l'muın :-.·udt rü ta· 
rafındıın y:ıpıimaktadır. TeknıK 
heyetlerin bu ı;ıece rapor ver· 
meleri beklenm.:'ttcdır. 

Adana - Ankara - lst:ınbul a-

1 

\l eh.net lle,il. l'aı il i' başkanı Sarlcttin Ha· tılına ı karar altına alııımı tır 
Bileeık: :\'ccdC't P.rgör, Kamil 7.cr Ca,uknt. :\Hic:;ycd i\kar u l>a\ctll <>rın ayakta kalına .ı. 

Koç. i kcnder Kırmacı (aH1kat). Yu uf Zı}a Kölcnı"n lık t ııni bertaraf etmek ı ııı 

1 

Ankara: hmet 'l'ahtakı'ıç. S:ı (arnkat>. Dr. Remzi Gıray. Nı de a'on arda oturu acıık lCr a
tlık \ !doğan, Salih Aktu. 1'~t- ~ıızi \laman (t'mckl' subay), cledın n ıkı ıniı;.,nc cıkarılma • ı 

Nane\ 2 • Boı'Cleaux 2; Ni
me l • Lı le 1; Toıılouse l -
Reını 3; ~ C'C ı - Monaco :?; 
HoııbalX O - Str bomır O Lens 
3 • Le Ha\ re l; \tar <'l le O -

hem S 1 ilpüroJ?lu. t mail Snfa 

1 

Ne et Kö eoğlu <memur). Ya- içııı t rtıbat a ınnı11Ştır. 
aka,· .sa ahattin C nan, Em er ar Tanrikut (tüccar) 

1 

C:ıkıldrığ. PC'rte\' .T."C'ki~o~lu, \fi t\onqı C. !\1. P. ~ o'kluma ı ı 
Tiryak , \h ıııct Oıtllrk. Siikr!i ı Koııy :-ı 4 (il usu ı) - C. l\I. P. 
Bıçakçı Vecih J ık. Fak :ııuthı. odn) )Ok aması bııgilıı parti bl· ı 
llliseyin hmet Benadan, Bck:r n ında ) apı mıştı Parti tiızil il 

Sorhaux O ete 4 • :Mctı 1. 

Rll aCA 
Ero~ u. ne göre, 10 mı lel\ ckıli ada~ ı-

EskişC'hir: hmet Oğuz. Ci nın 5'inl ı.:enel merkez, 14 ta-
hot Mut\ er. İh an Muıaff r Sa- r.c mi dl! Konya parti te ki Atı 
ran. Abdullah Yönhiler. Adıl tfnin ed ccktı BugU )apı :ın 
c:encoıtlu. yok'anıalarda asagıda isimleri )'a 
s~yhan· CelAI Tekinl'I'. Ragıp zı ı ada\ ar ~ok am.ı ' arrla mı i't 

Sen) Uz. Orhan Şnpol) , Sac:t \'ekı i ada~ lığını kıızanımslardır
Yarımol!lu. R'fat Çamurdan. Ta Mustafa Barkın Zıraat Bankası 
ccttin CP.likcr ~hı t:ıfa Yazar, kont1olörli, Nurı Topbıış lstnn-
Ekrem Tiim-ağ, \l Benli bu da tiicrar. A 'i Sa;p Ata(J('niz ı 

Hatay: Sabr' Sait • .\ ım p s. profc ör. l\lm,tnfıı J>otanbey Kon 
kin Te\'Z. GÜ\ en. ~ebil Can kat , ~ a Leuet Lokanta ı sııhibı, Fah 
! met Yapıcı, Ahmet Orhan rı hamil Cebccıoglu arnkat. Hiis 
Giızcr. nü Cöncü fabrıka!Or, Ahmet Jla 

Kar : Ali A~anac1. :\I hir \. tipog u c~oktor, Sabrı Ko~ iioğ u 
laca Zeki Aru ... Cenkiz F.k;n. Cabrıkator. Ha an \kdoj!an mu· 
~i. 'lchnıct Po'ııt. ıu tara Ye- te.ıhhit, Tarık l\endı öğretmen, 
nl, Mu a Akd('mir. ~ıu tııfıı Öıaydın dış doktorn, 'e 

Trabzon· :-.:azif Erg 11, hmet c:ıtı T:ı ba a\ uk, t Ga ıp Bı ge ı 
ih an B rinc o.,lu. ıı A ·ı:il. ti\ ukııt, Fa ık 'J'ı.irc"ln ka:; makam. 
lln im Gliııaydın. Serv"r Glir- <ieııç lh•ıııokratlar h.ıkkııııla 
kıın. Htl\ati B'r elinıoğlu. Mu~ KaıııbJk 4 ('J'clcfonla) Şeh ~ 
lafa Jlatiboğlu. Yu uf Ceb, Ha ıımızde çıkan bır fazcte dünku 
:-ın Bahadır. sa)ı ında Genç D nıokratlar 
H izı" \J' Kala}lı. F.nis Ke te lcll(ıtı kuruldu b.ı.lıfıını tn

pt'nk. :-iurcttin Tankoğlıı. Muh- Si) an bır ~azı ) a) ın anw•tır. Bu 
s'n Köro~lu. ) azıda geçen •Genç Demokratlar 

Caııkırı: sü•e,·rnan .\, denıiı·. hcı k('sın h:ıreketıuı te bıte mC'· 
Orhan ~a\'a-. Rahmi İnceler. zundur• ı:ıb ibareler tesslırle 
H!i~e} in Y:ızıcı karşı anmı,tır. 

Rl)hı: Fı-hm" Durukan ~h·a Sinop'tn 
zi Özkaıı. t~mail \la\'. Sami or Sınop mıllctvekili Dr. Muhit 
hon. ltustafa Gökte.su. Em•n 'J'umerkaıı'ın adı ~ok .. mayı kay 
D;:ın~ız b<>den ada) !ar ara ında çıkmı tı. 

'Kon;a: ~uri Kftmil Crbeeiol'Y Haber aldığımı~ ı:orc. l>r. Til
lıı, Xuri •rop baş. Sabri l<:ö•lii ınl'l'kan ma~al ı ~oklama~ ı ka· 
oj!'u. Galip Bil~e. Mu1;tafıı nar- ıanmış 'c C.~I P Sinop. ada~ Jı. 
tın. Ahmet J-Tatibo~hı. il s ·p ğına sccılmışt1:!:_Duzcl tırız. 
todenılr. lHisnU C:üncil. Mus-

tafa Öuıydın. Hasan \kdo~an. 
~ccat' 'J'aı;baı;, \ li Tarık Kendi. 
Mu~tara Doğanbf'y, Faik l're
«Un. 

Kütahya: Ahmet Tohlakılıç. 
Abdürrahman Serer Uc. Kemal 
Knçar, Kemal Panikoj!lu. Ali 
Kııthı<'r, Hali' Ekmekçi. 
Uşak: Ahmet Tahtakılıç. Fıınt 

Arna. Orhan Sıl\•aı:. 
Erzurum: Ertıı~nıl \kca. 

Fuat Arıın. 'lcl•h 11ırahinı Hak 
kıoğ'u, Hakkı l'la~. Şe\·ket rı. 
Necati Karacib·oğlu. Raif De· 

Nakliye resmi 
Kaldın lan 
Motorlar 

\ nadohı lanın 

Ankara 4 ( \ A.) - ~lali~e 
!Bakanlı ından tebl ~ olunmu~ 
tur: 

P \Z \RTE 
l\KAI' \ 

7 .:ııı Acil" n program 
7 :ıo o na dm Pl ı 
7 4S HabMltr •r hava rapol"l 
800 Karma &ab:ıh mı ı ı Pil 

- _. -
2 G 7 s 

S 30 Vnls ve ıango ııro rıtmı !Pi ı • ı 

8 H Vıı udumur.u çnlı tıralım _ -r-
1100 oun ın ~ mı •e kapan t.., 

*** 1 il 38 Acıı•, •e ı ro mm C) 

12 00 A&ker nntı 
12 20 Tilrk ita ramanl ı " _I ~ 
12 :ıo l'.tuallA Mukadder Atakan -

dırn şarlı:ıtar 1 oo 1 13 00 M S. Arıırı ve haberler , _____ _....:;:::.;.....:._;.__• 
13 ıs Tanınmı' en ~dl eri· Tex Soldan 

Bencke ve orkestrası (Pl l j &ı • .2 Kamer a ıarındaıı 
l'l 30 Ö le rn et ı biri 4 Ytmtkl r çr nı veren ot-
13 45 LAUn Ame'!"lkB dans Ol'k<' • !ardan b rı. s ı...e e• 6 Bir • 

tralan <Pi > 1 > ı, llllln 7 Zamanın .kısımların-
14 00 Ha.• ra ru ak m pro;:ra- dan, noterin ba 8 _ Bir ha \'aD" 

mı •e kn nı dolap ka > ' 
'*** ~ kar n a a ı TUcc:ı.r 

16 58 A ılıt 'e r ram unvanı, ba 1 2 • Btr aJaruı· 
ı7.00 Oda nıı ı konseri S hu· Hmıml ııau ' bert ıte mınör )-,.yıı u lir j · Baharattan biri. 

kuarteti ı Pi ) 4 m 5 • a eıı 6 BelC$ 
1730 8 rbe t saat 7 Br ıe a ı d ll r cetvel; 
17 45 GOn ı. Akıncı'dan ~r .. ılar ııö 

J:\ \ f~l.KI Bl f,l\IAC.\l'\L'i 
Jlı\f . I.İ 

18 00 Hafif m l2lk besteC'l.erl A· 
tlur..ş'ın •Yeni H•v•a Balesi 
IPI) 

18 ili Kö~ un saati 
111 :ıo Yurıı.an sesler 
ın 00 M 5 Ayarı v11 bab~rler 
19 111 Tarihten bir )aprak 
19 20 roultn<'· Kllhırn konçerto· 

su, :r.ıouHment ııuprtud PIJ 
19 45 Ki sik Tiırk müzl ı 
20 15 Radyo e:n ete31 

S dan a a· l Pyau 2 Ş·a. 
3 Yqmak 4 AAlau ak 5 -
Iraklı 6 11t, ar 7 - Tllo fi -
Yat, re~. 

l ukarıdan a a ıya . 1 - P)}ano. 
2 - Al, ta 3 Ya ı, 1 , 4 -
Mi.ruf s Anafor. 6 - Ati.:. ır -
Ala 8 Çankın. 

20 30 He) mo Taubtr ldarnlndeltl 23 00 Kambiyo - Doru ve Program 
rad o senıonı orlte tnı.sı. a ı tar 
Meııd<'luohn :Kr.man kon- 23 07 Dans m ıu ı Pl 
çtrtosu, aollıt: Attllfı A)dın· 23 20 Dlnleylc-1 ı.ı.teklerl (Kllı!k Ba 
tan bJ Rlmsk~ Kors:ıkoU: ta tı 1\1\ııl t). 
pan)ol kaprlil 24 00 Kapanı 

21 15 nacı o haftası 
İZı\llt< 21 30 evim Qatlayan'dan tarkılar 

22 00 Srrbest saat 
2ı 15 Predıl,V Mnrttn orkeatraaı ııe 15 58 Açılıt v ııroııram 

yarım anat (Pl) 1600 Şarkılar 
22 4!> 1\1 Ayarı "' haberler 16.30 Jacquellne l"rançols ve Hen 
23 00 Proıram \'e kapanış rt ~eker den hafit ınelod!• 

İST.\:\'IH L 
12 ~7 Açılış ve I'ro ram. 
13 00 Haberltr. 
13 ili Kostalaneı. Orkestrası CPI l 
13 30 Şar .ınr (Perihan KöHnç ve 

B lent Oral). 

ler (Pi) 
16.0 TllrkUlcr 
J 7.IS Bntlıca pr~ramıırın takdl• 

mı 

17.20 Tanınmlf butekirtar. Rach
manlno!t r•}ano tonçuto
au No. 2 •no minör., Calaıı· 
lar: Wllllam Kapell tplyano) 
'e Leor.ard llerıuteln td. N 
Y. fllArmonlk cıenlonl orkes• 
trıı.sı (Pi ) 

17 ~o iki M'st•ıı rtııar 
ıa 20 Kanundan a er 
18.30 .Melachrıııo 'a J.lod.ırtıalr1 nasi Ergun konuş;,,asıııınms~~u~: dun anma top'antı arı yapılmış- tedir. Ben de bizzat me~;:ul bu· 

da bir şiir okumuştur tır. Bu arada ölirencılerden mü- lıınmakta) ını Sarih bir şe.v söy. rası uçakları bıı~iJn norma: 
ferler;n: yapmış.1::. 

sc· niz. 

lHıkümetço Danı ta) d:ın alı
nan istişari müta!Aa üzerıne ıoo 
gros tonilatodan a ağı motörlc· 
rin nak i~ at re mine t IJı o'ma. 
dığı \'e bu milkC'llrfler namır.a 

eneke yapılmı· olan tarlıiynıın 
terkini \ c tah il edi"mış "Ulu
nan bu ne\ i \'ergilcrln miıkeJ. 
le>flerc ıade i l\lalı) c Bak.ı11lııtı 
tarafından Va'iliklcrc teblıg e. 
dilmıştır. 

14 00 \ a ner dm iki prelOd. a) 

•Lohtnırtn•. Oalan: Eusrn 
Jochum ldareslnde Berlln Fi· 
llrmonı Orkestrası : b) •NUrn 
bergll t ııta Şarkı<"tlar> Ça· 
lan : lierbert von KaraJan tıı 
lierlln Devlet Ork., trası tPI ) 

14.20 SarkUar (Nebahat Yedlbat), 
14 45 Dans mllıli!I (Eddl• Warner 

Orkestrası Pi ). 

dıı.M orlı.tstrııı:uı {Pi.) 

b" 
·all 

Bundan sonra denizaltı fı'o. rekkep. bir grup ba 'arında öğrrt 1i) cbilmck için teknik heyetle. 
su eski komutanı Tli . 

1 
men erı o duğu ha'de denize bir rın raporuna intiz:ır ctmeK fi· 

manurıı çe enk bırakmışlardır. ıım gelı) or. Bızi en çolc muş. 

larda tüfekle 
ö « ii ·iı·i or 

Nişantar:ı h /k d .. ;-, ? . ' un sabah alacakaranlıkta 

0
.. sılah sesleriyle uyandı 

ŞebrimizdPkı teııkiler 

' un saat 6 30 raddel • d / işantasında J.~mlıik ca er n e. masını önleyen hüklimler ,.ar. 
d• oturanlar bir silah .ddcsınde ken \C ht'mşerilerin A abı bo-

tak ben bir köpeğın sesı ve onu zul m:ısın di\'e k!Akson ca'dır
riy!e yatak'ıırından ~~;1:ery~t- maz. saat sekizden önce sütçü. 

kiıl5ta uğratan nokta, kaı.:t hak· 
kında uçaktan en küçllk biı ha. 
berin \'erilememiş olma,,ıdır. 
Kaza linın:ı kadar uca.el~ irtı
bat dc\am ctıni~tir. F:ı:-ııt hıı · 
dl c o derece ani olmu tur kı 
tel ilC'i hiçbir m:ı ümat \Crm('~e 
imkan bulamamı tır. i:te bu 
milskül şart'ar altında kaza c. 
bebinı keşfe uğraşmakta)ız. r;. 
ğer cllışü,ten e\'\ el motör bir ıı. 
rıza )apmış ol-a~dı, bunu tel. 
izci yahut pilot mutlaka bıl<ll

r~cC'kti. Şu hale göre kaza scbe
bı hakkında herhangi bir şe~ 
O)iemek \e~a bır hukme \':ır· 

Aıl aıı:ı'<lakl fecı ıı~ı:k kuza I· 

nın ~eı1rinıiulc U) ııııdırdıiıt de. 
rın te qUr dc\•:ım ctmekteuir. 
Dun tt ltionlar!ıı ve bizzat gı· 
dcrek, ) üzkrce ki;iı 'ı'cş.'lai} 'de 
HavayoJların:ı mliraca ıha oulun 
muc:, kaza hakkında maltlnıat 
a'mağıı çalışmıştır. Bu feci ka· 
ıadnn ürkerek diln saha!:ıki A· 
dana ucağına aıt bilctlcrlnı !a
de edip SC) ahatten 'az eçen ba· 
zı ~okular o nıuş;.a da ırada 
hl'klt\en diğrr ~olcular bos )Cr 
leri iıdeta kapışmı~lardır. 

jlt 

dır. mış ar satıcı b:ığırttırmazkeıı; alaca 
Sokakta ,, .. "I karanlıkta tüfekle köpek öldürt 

~d : Be)az bi~r~ı;ekm~~~~~d!~ me~ aC'a'p bir harekettir. 
kanlar akarak ka'dırımın fü.erin \akın zamana kadar bu imha. 
de can çekişi~ or ve biraz llt'rld ~e cdı1 c i c Hay\ an arı Koruma 
ise elinde çifteyle biri dur e em!) etinin işbirlığh 'c yapılı· 
Yor•... u- Yordu BcledbeC'e top attırı an 

Bu n er eri kedi \C köpekle . t 1 
11 

.: e?edi)enln bundan a?tı mak .. tfıbir 0 una r •uıu u 

k~ once sok:ıklardak' serser' dUrU' " n şırınga ile öl opek ı ı u3or ardı. Bu u uı mede 
için " 'e kedileri imha etmek nl iı ke e>rde tatbik edi; -

.,azeteı erd JIA d k i ha"' l en \ e t ihda , • e un e ere s- ~ van ara ıstırap vermeyen bi 
b ir k'!! c~ığ• keskin nisancı (!} usu dur. Şırndi neden bu in an~ 

l\ dopc - avcısı idi. seki' tcrkcdıldi de tüfek kt~ll • 
h u uz teh'ikc ınc karşı bu nılma}a ba 'andı nc:ıba" ı a 
d~l"\'anıarı imha etmek do ru· Dl~cr taraftan, şehrin. ortasın 

r. Ama bun . . da, cıfte~·ıe ateş edi'mesi hem 
~~siz ki si Ahı:~fdolu, bk~ç dşilğP:l asayış ve liem de cf;itim bakımın 

r. urme e • dan mahzur udur. 
Beled·ye t . • Bu.. kararın değiştiri mesini 

t&\'Ukların ib'J al matnamesınde. \C boyle manzaraların tekenUr 
e ba~asa~ı ta~ın- r mcrr.cs'n' dileriz. 

mak şinıdilık mümkiin dcği'dir.n 

l 'çak kuasııııla ölrııleriıı 
('enaıl'feri 

~dana 4. (A \ .) - Dünkü u
çak kazasında ölenlerden 13 , a. 
tandas içın bugün Adana, l\Jrr
sin, Tarsus ve Koıan'da pek 

.M • T. T. B kaza hakkında 
te" silrlcrini l)iİdircn bir be~ an 
name ;) .ı) ınlanıı,tır. . 
işçi adaylarını 

Destekleme 
hazın cenaze törenleri }apı:mı _ maşı 1 incide> 
tır. Ccnazcl<>r ı:~z~ :ı«lan arasın- 'et\ ekill adaylarını Destek'eıne 
da toprıığ~ le\ dı edılmı • 

1
akra. 1'.>mlte:ıı «~ ) le bir komite ku. 

baları. a~ ı ıc.ı siya l part. er n. rulıııu~tıı:. Butün Eski.elıır. A
d_ı~a. çelenk er konulmuş~ur. 5 dana \e Kır.kkale'de ube açmış 
kı.ılık .. per oneı. \e ~oku ardan j o~an komıtc difer ultı)ct:erde 
P;ofesor. Renızı, Of uz Arık ıl~ <le şubeler açacaktır. 
.Nevin K~c:ı~uş un c:nazc:e.rı • K.onıitlnin l:a)esi genel se· 
} arın Ankara da defncdılecektır. çım erde aday ığını koyan işçi 
Dığer kaza kurbanlarından Sa· ve i.çi do:otu olan kimsr.leı 1 de 
Iamon Adato, Baha Baban, Ci- tek en.ek ve her tlir'iı , 3 , ın 
hangir Safyurdl.~. ,lfa) im Xa\'a: yapmak. ınitinı: ve toplantılar 
ra, Mehmet Üstun un cen:ızelcrı tertip etmektir. 

Sn·a : 'I'ııran Karavapr:ık. Ri· 
fat Seçen, Tahsin Tilrka,· Sa1a
hattin Canbay, BıırhanetÜn :\'al 
bantoğ'u, Ahmc Bağog'u, ~e\lllt 
Hora anlı. 

Kastamonu· Bahn Ataoıtut, 
Servet Akdağ. Necati F.rdc.,ıı1 
Haındl l'lut:ış, ~urt Se) han. 
Keıııal 'l'limcr ı\dil Yilcebıyık. 

Ke~fi)etin ilglltkre d·.)urul
m:ı ına An:ıdolu AjansJ :ııezıın 
kı ınmıştır. 

ıs oo Kapan ş 

*** 18 00 Açtlıs Vt HaKkı Derman :Fa· 
•ti He~•tl ımcar.lı:lr). 

18 'lO lnı;lll ce ders 
ıs 45 Dans ve en şarlı:ıları (İbra· 

hlm Solmaz ve Arkadaşları) 
1f) 00 Haberler. 
1•15 Şarkılar (Radife l:rtt>n). 

ıa 4S AU\tUrlı: ıı:aatl 

18.55 Mar ar (Pi ı 
111 00 Halı rıer 

19 15 R3d. o erkekler ıaaıı 

20 oo il r ka ı:u el ıes <Pl ) 
20 10 l;leblrden lCUçUk hRberltr 
20 15 Rad:ro ga etHl 
:ıo 30 Radloton k ıııres 
2115 'lalnız aaz.ar a mQz:lt ( 

plAk) 
21 30 Çocu caıtıml uatt (H11:r• 

lıı)an Ralf Altınolt) 
Sl'lııinıir. l'.l\1.P. \O'klaınalan 

C.:.,l.P. nin i tanbul adayla- ( ı ft' B"ld"k rındaıı 21 i diin belli olmu tur. ema e m 1 1 
111 45 PIAk Oeçldl. a P.lmU:l·Kor

aakof, •Altın Horo • Opera5 n 
dan •DU!ıtın Alayı" bı cas· 
telnuovo·Tedeıu-o, •Tarantrl· 

21 40 Mandolin kl.iartctlr.den mı• 
ıocıı er •Compleuo ıcUl&DI• 
(Pi.) 

21,bS Borsa ve )-artnkl proeram 
n 00 Şarkı'&r Te,ki At tarafından eçi'en 

m:lleh ekili aday'nrının isımle· 
ri aldıklal'I O) lara göre .ö) le
d'r: 

hınet Tahtakılıç C.l\I. P. gc 
ne! başkanı (141 ), O man B6· 
lUkbaşı Kır~ehlr mi'lel'\ekill 
(13R). Fual Ama genci kıırııl 
lı) e-i ( 136.) Suphi Batur E ki 
S nop milletvekili ( 136), O\ .ıkat 
Saadet Kaçar genci kunıl ü~e 
s· ( 136), Ahmet Oğuz ( l~l.6). Kn 
dircan Kaflı ( 135), Sadık Ai 
doğan ( 135). Prof. Yu uf Ke-
mal Tengirşenk (]34), C'emıılet 
t n Saracoğlu (126), Eni~ ka\ 
gen 025). Prof. Abdillhnk J{e. 
mal Yörlik 020>. Llltfli Borno· 
rnlı C 1 l:i), Saffet C~ürel tr.mv ı 
mahkeme i ceza dairesi nz ıİa
rından 019), Prof Sadrettin 
Tosbi 014), Ali Kafadar tl!mv·z 
mahkemesi ticaret dairesi a1.esı 
(l 10). Muammer Gülrr huıı: ık 
ve ıktı at doktoru Cl 10). \'er
\'ant l\lerden;;:ll , 003), Enver 
Kök (102). Nurı Topta (81), 

Cafer Tayyar Kankal c;ıcı atôr 

illa ı 1 inriıle) l••. e) Dertıozı Revertr et Cap 
izmlr'de başlamıştır. rıc-e • dl nossını •Stvll Ber

bel'I• Ar)a, fil O nııet. •Ar· 
Cenaze 1 bugüıı öğle n:ııııaıın lesıenne ~ ıltınden MenUe, 

dan sonra Bey:ızıt C:ı:ııiinden 11 Sarasaıe, •H:tban~r ... 

22.30 1r.yınıu sonu 

TEK:\İK l .NİVl!RSITE 
ı.aldırılaı ak, Edirnckapı Şehit· 20 15 Radyo oaznt~ı 20 30 Kısa •ehlr habrrlrrl. 20 1 A ııı \°C pr ram 
J 1 ınc\ekı makberine tevdı olu. 20 !15 :):ırkılar (Prrthan Altındat 20.16 Schumann l• minör. P yano 
nacaktır. Sôzrrl). konçerto ı Çalanlar Monl• 

l\lcrhuma Tanrıdan ":ıhmet, 21 ili• Konu'11lıı . que Haas Piyano) ve Eusen 
k d 1 

. 21 ıo rkıl•r ıKlnl Karac-a). J<X"hum ld Beri n Filarmoni 
r t>r i aı'e ıne \'e « \ks:ım rl!- 21 30 vıyo tlllf'I Sololan !Çalan: A· Ork 

iıklmizc ba sağ ığı cliler:z. v. e aııııer ı . ) \\ uııam d 20 45 nerllo f'a tııstılt Senfoni 
Cemaleddin Bildık. ~ 1~ının Fcch : Sonat •re mln r•, b) ça an Wlllrm vnn O terloo 

dcğer'j hir UZ\ uydu ve herkes aoıt.rmnnn · Etude - Caprlt'e, td Berlln Hlıırmonı Ork. 
tarafından S<.'\"ı"lırdi 81. la••.. 21 4S Rt1~1r hıısblhallcrl <F. r<'f Şe- 21 32 'r chıılkovosky: ne ltaJOr, Ke . " man kon ~rıo.u Çalanlar 
röportajları ilgi ı e tak p l.'dl 22 oo ~arı.aıar 1Salme inan) Ruıı .tro Rt ı ıKemanı ve 
Jırdi. 1 22 30 Sa Eşrrlert . (Cevdrt Ça ııı • ır Malr im Sargent ld :New 

lstııııhul C.ıııf'ledlrr '\endikn- D!lrrU Turan • llalll Can). ııfonı Ork 
' · 22 4S Hab~rler 22 OS Pro ram u• ıtapanıt 

~ı ndan : 

1 

_ -;_~.;-;_~..;;;;;;.. _ _;:;;.:=;;;:;;;:;.;;;.;;;:;;;:;;..:;;;:;;:~ 
Scndıkomız ü~e i \C ·Ak,am• ıı· · 1 

gazete ı ıııulıarrir'erinden CC'ma lst. Lv. Amırliğindcn Verilen Askeri 
lettm B' dik'ın \'efat etti 1lnl le f 
es ürlc bı diririz. Arkadaşımızın Kıtaat lônları 
edenaz~sl bugkUnE.J1eny!kıı~tpCaŞ~hıi1.nt· Kapalı zarfla 13200 ton nakll\al )aptırılacaktır. ()l\etck • 

en a ınara Alır " " 1 " • 'cm · k k) t h · • b d 1 9218" J · · t t "'0 59 "5 ığindekl m:ıkberıne dcfncdi e- •. , 'ai a('a a mını c "e ;ı ıra. ı:eçıcı cmına l .,.,, ,.... 
cektır. Merhuma. Tanrıdan mai! lıradır. halesı 12/.Nısan/19o4 Pazarte ı .saat 11 de Erzurum As. 
liret \'C kederli aı' c ı i'e mc 'ek Sa. Al. Ko. da yapı'acaktır. Sartnamesı komls)onda ı:örUlür, 
daşlarımıı:a ba~sağlığı dileriz. Tek if mektuplarının ihale saatındeıı bır sa.at ewelıne kadar 

Genel Sekrettt komıs}o.ıu \erıl.mui. 122 • 3613 
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R A.~ .~.~~ N ıı-... BEYAZIT AIA Si iZ --1 _...,. 

~!!!!!!!!~~!!.' ----------------------------------~-ÇAPADIR MAMASI 
• 

,. ' GöSTERILEN BüYüK TEVECCÜHE KARŞI ZARiF AÇILIS HEDiYELERiNI VATAN 

iŞTE HAT/RASi Süshuı 15 Kunıstur 

' 

.lboııe ı•?&l:!:I 1'il.-ki:ıııf• R•.-t~I• 

....... (An 1 N 1 S A N 1 - -1 Rlr a•h"t •.~o 9.00 
Oo a11ı_. 12.00 U.00 

! Ab a1...ıı 22 50 &5.00 
EtııtI;lı n.oo "00 Çarıamba akıamına kadar takdim edecektir. 

Dİl.l.Afı 
1 Guo•a u ~o d.er.ıltn ,....,.., "' 

. 
BiR HESAP rar.Jlar u•ır•d t:ı~ etllm•ı:n 1&'1• 

olıuımn. hl n'ardan m .. · a111eı 
k&bn.I edllm-. 

AUO~ELEKIN 
DİKKAllNE 

Bu · hesapla ayrıca 

Adres de~ıştırmeıı: tstentl· 
dığı tııkdırde 50 kuruşJuk 
oo:;tıı 011•11 ('nwlrrilmrc ı rlra 

HUSUSİ 100 ALTIN KEŞIDESINE 

rılıınıır 

.. - OOK'IOI< _, 

1 Rİ ı~~~ M~~=~ı~ Nışantaşı • Hume:ı cad 
Sevım Apt. ~o • 

--· ltl: lt343:~ --· 

. . . . . 
LIRALIK N 1 SAN iKRAMiYESiNE 25000 . 
lsliPik edebilirsiniz. 

Giıelcrimiı Saat 20 ye kadar açıktır. 

~ RA.~ .~,~~i,.._----1 ı• o G u B A 
~ ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

LOR Of il 
En büyük dertlerden biri olan 
AGIZ KOKULARINI yok eder. 

Ben çoçuğama bugüne ·kadar 
Çapadan /Jaşka /Jir şey vermedim 

Etrafınızdakileri 

rahatsız etmemek için 
yemekten çekindiğiniz bazı 

şeyleri istediğiniz kadar 
bol bol yiyebitirsiniz. 

ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN 
lşci ,Evleri inşaatı Yaptırılacaktır : 

1 Dnrıg 1 Demır Madenlerı i~ etme i '.\Iue.5 e•enuı iKi-
ieri ıçın, Dı\Tİğ ı kasabasında atın alınan ar~ıı arda il;l tip iıze· 
rınden ~aptırı acak 76 adet <38 çıft ) İKİ e\I \e harici te .!!atı 
in aatı, kapa ı zarf u ulu 'e ahit vahıt fı~ atı e a ı~ e ek ı tme
lt çıkarıl mıştır. 

2 - İş erın muhammen keşiC tutarı (576640,11) TL. dır. 

3 - lmakkat temınatı !26 800 - ) TL. dır. 

4 - '.\luka\ e e akdıni muteakıp, muteahhlde Banka teminat 

mektubu kıı rcılığında (60 000,00) Ti, a\8n~ 'eri ebl ecektir. 

5 - htekli er Bankamızca ~a~ anı kabul göı ü'ecek daha 
f'konomık ın~a tarı arı tek ıfınde bıı'unabilir er. Bu lakdırde, 
leklV ennın nazarı ıtibara a ınahi me~i irin. bun arın komple 
fl'mıısı \anı i tn hu-usi~eti nin ıcap ettirdiği hu u ı .,artname ve 
hucusl !ennı , artname i"e fiyat tarıfler,nı \e projeleri ha\·i 
bu unmacı Uızımdır 

6 - Ek ı tmc, 7 Ma' ıs 19M 1arihine ra t'ayan Cuıııa günü. 

saat 16 00 da, \nkara'da, Bankamız Merkeı bina ında top'ana

caı.. olan ek ı tme komı~\onunca vapı'acaktır. 

7 istek i'crin. ek ıitnıe sartname inin 8. nci maddesinde 
yazı' ı ' ıka arı en geç 30 Ni an 1954 Cuma gunQ akşamına 
kadır. Bankamıza gondenr.e'eri \'e ek ıllmes e i5tirAk edcbll· 
mek ıçın. Bankamız ln aat Şubesırden yeter ık H mezkur Dh·
rıjiı Demir :\ladrn er i, etmPsı Müc se e ı mudur üğunden de 
h ~ enni gôrme be gr i a arak. bunları teklif zarf arına ko~ ma
Iarı arttır. 

8 Kapa ı teklıflerın ek itme ~arlnamesine ı.ore ttr.rim 
edı mış o atak ek ı tme ;unil aııt 15 30 a kadar, Bankamız 
tn~aııt ~ube ıne 'erı mı vrya gônderı mış hulunnuları Azım· 
dır. J"o tada rnkuu muhteme gecikme er, nazan itibarıı a ' ın-

maz. 
9 Ek ritme dos) a\ar., \nkara'da, Bankamız ( \l~rkeı 

Judurluğü) nden, Dn rı~ı kaza.şında (Dıvrıği ne mir Madenleri 
İ•'ctme ı Mııes e e ı) nden. i tanbu da (Etibank 1 tanbul Şu
besi) nden (25) lıra mukabılındc tt'mın edi ebı ır. 1 tek i'er. 
bede inı poüa ha\alc ble gondererek Bankamız (Merku Mil· 
dür uğu) nden do 'a tcmın edebılir'er. 

10 - E'ıbank ~eter ık be ge i 'erip Hrmeme'kte, ihaleyi 

npıp yapmamakta 'e~ a dı edığıne ) apma ta tamamen erbest-

tlr. <3890) 

i LA 
\~ Bır'ık ıhtı~atı içın saatde en az 630 kfü> eı-t ~em zen 

R l'1 10 beygir ik hır motör!e ça ısabılen bır adet Arpa eıme 
makina!ı a ınacaktır. Ta'ip'erin 15/. i~an/954 t.arıhine kadar 
tı:k ıl mektup arı'e katatoğlarını istanbul Harbıye Le,·aıım 
Amır ığ ) b ecek. kı mı na 'ermeleri. 

. ,,.., 

iL 
E'' u. 1954 ~onun .. kadar ü e' i o mak br.rre Rame i ab· 

r.ndalo ~ Bır ik H kurum ara tak ıUerle te~lım edı'mek 
ıırtı f! 3000 ton Lım ı kömu ü a ınacaktır Talip erın 15/~ ı 
un/9M tar hıne kadar f at tek ıf erı e 1.ınvıt e\~arının t tan 
bul Le\ az m ~mır g \'ı\ ecck kı m na \'Crme er . 

(892 893 ~ 3878) 

,, 
RACASAN 

gelivor 

r -, 
VATAN 

iLAN lllYAfLARl 
Baslık maktu 25.-
2 ocı ve a üncn 
sayfa santimı 4.50 
4 QocO sayfa santimi 3.
tıan sayfası santimi 2.50 

Mahkeme. t.cra, l'apu, 
~nıer llAnl:ırı ~antiml 2 !iO 

,_ DOKl'OR - .. 

RAİF FERiT BİR 
Ytreın 'e nah ili Ha~tallk

laıı ..\Jiıteh.ı m 
Muayenehane: Beşiktaş 

Tram.n} Cad. Emni)et San· 
dığı ) anında No. 12, Tel: 
84395. Mua,ene 17 • 19.5. 
E\: Vali K~nnğı Cad. No. 
83 Başaran Ap Kat 1, Te
lefon: 8.~684 

İmti)aı ..;;,ıbibi: Sİ"'ı\'.'ı' KORU: 
l'mıınıı n~ ri)al lıirlüriı: 

m:tiH n:~ım 

Usküdar C. Müddeiumumiliğinden 
1 - Üsküdar ve Top.ası Cczııc,•lerinın 1/3/!154 gününden 

2B/U9S'i güniin~ tadar bir Ttllı.- ekmek ihtiyacı kapalı zari 
t:sulü ile ekslltnH~\e konulmuştı;r. 

2 - Ekmeğin beher adedi 750 gram olmak iizen her ıki cc.ı..ı 
evinin 255:>00 adeı tir. 

3 - Beheri 75:1 gramlık ekırıe ın muhammen t-edeli :?5 ku. 
ruşıur. 

4 - :?55500 adı- ı l'kmeğin lha l bcdetı 63875 1 irsdır. 
5 - Muvakkal teminatı 4443 e bed,.'i 63875 liradır. 
6 - Ek i .ıme 19/4/954 paza. esı gıinO saaı l:'J de Ü küdar 

C. :\lüddeiumumılıgınde toplanac. k komisyon tarafından 'apıll
caktır. 'J'eklif mel.;tuplarırun va muvakkat temınat makbuıl arının 
1 icaret adasınrl n alınacak ,·eslkanın ihale saatinden bir saat ön 
c<: komi yon baskanlığına makouz mukabıllnde \erılmesi lazıın. 
dır. 

7 - Bu i~e alt ~arınaınel!r her gün Is saatinde Ü.küdu 
Cezae,•inc!e parasız olarak Rörülctilir. (3700> 

,. En mibait fı .tt '°~ ta)\sitil'rle son moda mC\;ıtınlık •lfl 1 

1 
ku maslardan ısnıarla ma 

ELBİSE - MANTO - TA YYORÜNÜZÜ 
ÇJ1L.4HADDIN KARAKASLI 

Müe11e1esinde diktirebilirsiniı .... 
- Mabmutpa:a 'Kapalı çu~ı 'kapısı yanında Xo. Hl. -

P. T. T. Genel Müdürlüğünden 
Bu s:ı;ıda '.\le 'ul l\tüdür: Dört cins kablo kapalı yar.ılı teld"C alm• ~uretile satın 

İHS.\~ ADA a:ınacaktır. 
(\'.\Tı\l\') Gaıettdlik '' :\htbaa. Buna aıt ~annameler Ankarada P'.I"r Genel 'lildiiıliicii. 

u N L A 

H U S U S i 

1 ·O O 
ALTIN 

Son Para Yatırımı 

1 O Nisan Cumartesi 

KEŞIDEMIZ 
ÇEKiLiŞ 

22 Nisan Perıembe 

DOGUBANK 
PANGALTI SUBESİ 

~ 
tılık T. ,\. Ş. - j tanbtıl lstanbulda 'l'elefon Miidurlügıi \eznelr.rinden 50 l ra bedelle 

\'ı\'1 Al\' :uA'_rn.;..;\,:\S:l;;;;;;;;;j ; tc;;k;;li; e;r ;e ;';';rı;Ie;cc~~.;i ;i;.liı;n;.;;ol;ıı;nı;ı r;. ;;;<;3;6~:;, 9:;) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~!!~~~~~==~~~~===~~~~~~~~~~~, 
.. : ---------------------~ 
DEMiRBANK 
Tersane Ajansı 

Bugünden ~tibareıı lıizmetinizdedir. 

•• 

._ __ , 

•• - Hesap açtıranlar, açılış hediyelerinden istifade edecekleri gibi, günlük ve haftalık 
ikramiye çekilişlerine de katılacaklardır. 

•• - Keşideler, Noter huzurunda yapılacak, ikramiyeler, talihlilerin adreslerine derhal 
bildirilecek, ayrıca hafta sonlarında do gazetelerde ilôn edilecektir. 

•• - Pırlanta tek taş yüzükler, Altın burma lar, bilezikler, Mancester tipi taban halıları, 
günlük ve haftalık ikramiyelerimizden bazılarıdır. 

• • -· Aylık ikramiye planlarımız ayrıca bildirilecektir. 
A O RE S: GALATA Tersane (Mahmudiye) caddesi No. 174 - 176 

1 
1 

., 

1 
' 
' 1 

' 

1 
1 

Uçaksavar · Topçu Okulu 
Kumandanlığından Tebliğ Edilmiştir, 

i'ızu · Kara \'e Uç~. Top atıd~ 
hakkında Deniı:ctleıc \C li31 

cılara ıhlar. 

1 6, 7, 8. 9 , 16 17; 19/~ l an/1954 gün' erindl' sai!l 09 
12.00:14.00 \'e 16.00 arasında Tuzla'daki hn\a mr~d' 
günevinden a~ağıda üç nokta ile belirtilmı dP.nıı sab•, 
içersınde bulunan, Hayır tLarla uırrinrle topçu kara atı' 
rı \'e yine bu deniz sahası lizerinde. hava hedeflerine t 
şı Uçs. 'l'op atı.lan yapılacııklır. 

2. \tıs giınltrinde hıçbı r dcniı \'a~ıtıısı 'e~ cı ucaıı ın 11 

lirtılcn saha)a "irıııenıe 1 chl'mnıı)et e ıhtar o uııu r. 

< a ) Arı: 40' 49' 
Tul: 29° 20' 

(b) \rı: 40° 4~· 
Tul: 29" o;· 

(c) rz: 40• 39· 
Tul: 29' 14' 

00"' Kuıcy 
or;·• Doğu 
12" Kuzc) 
111" Doğu 
24" Kuıe) 
54'' Doğu 

T E LE F O N : 45467 - 49620 
1 m. ~ 

-----·------ ''------------------~~ 


