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merkez darları kat'i D. P. 
olarak tesbit edilemedi 

A·nkara ' ya aday 
akını devam ediyor 

~ \:\l . l X I.tll\1'11 - anı un r ı . 
nıi5 olan ( unıhııı ba k • • ınıauının emel atma tol'eninde bulunmak üzere Samsuna gtt-

tlr. ne imrll' Crlaaı"'n~elal Ha) ar, r~faliııtindekileı le hirlıktc bugiin Ankara~ a dönecek. 
--::-----....:......::.:._::.:.:-:..:a:r_:S:a:..'..m::.:.:11:.'.'.n~lı~rn'.::a~nının ttmtline ilk har('ı ko)arken görulu)or 

Gülek, Bayar' ın Amerika 
ezisini tenkid elli 

MANZARASI 
l'AZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 

po11t.u.~ ;i>i· ho ..• Fakat gözJc
rımıZJn onunr J>erdelcr ger

ıncgc uğra ınaınnlıdır. <.ittikçe 
ı'J~tan. bir hııhı kurulan )l'nl 11ir 

ıtrkı' \ r I' 
111 

• •Unun ınan1aı 3 1• 
hakkı) lr gorınenıılc, hallını 1 

't ~unınınu hl'p bırdrıı Turk 1• 

latıl lr dU\ nıam11.a polıtıka mani 
Olmamalıdır. 
nugunırrdr ôir taraftan am-

6un limanının temel :ı.tma re mi 
Cu'!1hıırrci 1 Celal Bal arın lıu
'1'.tlrl) lc l oıı!ılı' or, diger tar;ıltan 
~lcrsinde lngiliz nıenlıalarından 
'1~lcn krcdilerk, İngiliz tckni
ııınln. gu1cı bir c eri <ılııral; iki 
ruı bın 1onluk bir ilomın kuru· 
lu u lıaz.ırlanı) or. Buıııda bug. 
da\Jarımıı teınlıtcııe<'ek, stan. 
dartlaıa U)gun suretle ta~nifc 
tıgr~\'ilcak, kısmen ögıitulccck, 
harın tıl~ a aıann 'e bu arada 
hllha a lngiliı pivas;ı ıoın r· 
'' SC\c knbul <'decegi ckildc 
ihraç olunacaktır. Uo) lece lngil· 
krt'nin bize olan ihracatına knr-
~lı~, nırmtekeUmiıMn bugda 

gılıı e aslı maddeleri dtumlı 
~urctte atabilme i itin bir koprti 
kıırulmı~ olacaktıı. 
~ı· \:ynı zamanıla ı:.:ı•ıliz proJesi 
" ıllrttftr . ., • in •. • ua 1 nııııkanııı ).ırılı· 

1113 ltızunı_ k,ıımadan tatbik ~a
ha ına sırİ\ Ol, memleketin Sİ· 
tnasını dcğistircı·ek \C su kuı -
\ellerimizi dü nınn değil do t 
'b~ ~ntdımcı haline ko,acak diğer 

U\Uk U \ h"d • J ] • • e ı ro elektrik pro. 
e e_rı ıhate 'c in a afhasına 
!:~Çt)or. Yıldırım ıir'ali)le ma
kıne. de\ rinc girrn Jnl'mleketin 
ifemır \C ı:elik ihti~aı:lannı k r-
1!laınak ıı7ere Kanıbük, iki mis. 

'i 12/52 tarih'ndc :ıtıııct Par
tı · Fatıh ilçesi b nasında :)a.pı' 
mıs olan sıya i toplantıda söı . , 
a an General Sadık .\ riuğan. 
Basbakan Adnan :Menderes a
leyhine bazı ı>iddetli sözler ar
retmiş 'e bu ~ üzden aleyhinde 1 
hakaret da\ ası açıunıstı. 

ı~tanbul 4 lıncu ecza nıahkc
me~ındc "'orulen bu da\ a. sa

(De\ antı ~a: 7 ü: 6 da) 
-o-

Amiral Sadık 
Altmcan 
Washington' da 

uoc~ttll l'ıus 
Washington, !5 - 'l'ürk Deniı 

Kmvetleıi Başkomutanı Amıral 
Sadık Altıncan bu"tin Wiishing. 
tona gclmıştır. Bırle~ık Amerika 
~ a yapacağı 19 giınltik ziyaret 
sırasında Amiral A1tıncan, Amcrl 
kan donanması tesislerini cöz· 
den g"'"ırcccktir. 1\lilli hava a:a 
nında kendisini karsılayım gaze. 
tccı ere: •Birle ık Amerikada bu 

(De\-amı • a: 7 Sü: 5 de) 
--.o-

Bir büfeci 
Delirdi 

1 takatr çıkarılı)or, Çalnl:ığn 
ı~ntı~ıı ~eni li~ or, onıa'da lin. 
tııUerımizi <'le1..'1rik enerji J. 

e ~e' lrıııek nınk adh le veni bir 
anıraı 'kuı ııht\or. .,İst;nbul'da 
~r ha ka leı l rı dr iirntıe artan numsı Hohalıirlmtzde.n 

ij 
d:trik ilıll~ııı·ıııı lrnı ılamak Ankara 5 - Numune has-

.ıcre lıanıl lıatıar meHlıına gc- tanesi önfindeki ) oku3tan is
tırith or, Husu ı tc eblıu~ ~ıılın- 1asyona doğru inen yedi ton 
ında Pnl )eni fnbl'ikalnrın ,_ taş yüklü b ir kamyonun Ant o

hate i yapılı~or. Kara)ollannda larak frenleri ıpatıamış ve SÜ· 
ifa fanli)ct gcııl:s olçiiılc de\am :ratle ilerli)erek önündeki as-
cdbor. keri bir hastane arabasını da 

• • sürüklemcğc baslamı tır. Dört B•z, hır tamnnlar binlerden (Dtumı a: 7 Sil: 8 de) 
. ~ uı lıinlerdcn hah ederdik: 1 -

Amerika Dışişleri Bakam, «Bu çetin imtihanda 
Fransa ve Çin Hindindeki ortak devlet ler kendi· 

/erini yalnız hissetmemelidir» dedi 
~oclııttd rre • 

Washington 5 - B rleşik A- file doğrudan do~uya ,.e hayatı 
mer ka Dısi~leri Bakanı John derecede ilgilı devletlerin te
Foslrr Du les bugün kızıllara sanütlcrini izhar etme~erinin 
•intihar mesabesinde ~ığın ha zamanı ncldığini sö)•leınış \e 
lindekı taarruılarla hürri~ eti 

1 
demiştir ki: ·Bu çeti.n in~tih~~ 

czemi) ere'klerini öğretmek. i- aatındc Fransa ve Çın Hındı~ ı 
~ın hür dün~a milletlerini Çin te kil eden ortak devletler hu
Jtindinde savaşan Fransız Bir- klımctlcri 'kendilerini yalnız; 
liği miidafaa kuvvetleri etrafın hi ~rtnıemclidirler.• 
da toplanmaya davet \"e te~\'İk Dullc:., şunları ilche etmı~lir: 
etmistir. 'Bakan. hür dünyanın ·Komlın:stlenn planı akamete 
~e bılhassa, bölgenin hürrı~cr O>eumı ·a: 7 ~ü: 2 de) 

Mıl) onlıırdan. yiiı mil) onlardan 
~n.nra ı~~.ırılıını ıınıza birdenbire 
ınııvar soz.leri kan ına 11 ba ta. 
dı. '\ a~nı7. on altı, ledi &)dan. 
tanın ımarı \C modern , 8 ıtala
nn tcçhi7.İ için girişilen i !erin 

f'künu bir mil aı ı a nıı tır. 
Ru ha donıhıı uciı iır'atten 

Göçmen Hüseyin Ersoy' a 
şefkat elleri uzanıyor 

BURHA~ ARPAD 
\.'atan "li&D Utyetlndııı 

!\ırklareli 4 - 29 martta D.P. 
ve C.H.P.) oklama kurullarının a 
da~ !arını seçmesine kadar .) er 

<De\·amı Sa: 7 il: 7 de> -o-

Yunanistan' dan 
Yeni ilticalar 

l urk ~'brrır.r AJ.ı.ıısı 
Ankara 5 - Bugiın ~eç \'a. 

kit şehrimiıde alakalı makamla
ra gelen bir telgrafta Yunan teılıııayı hariçte bizi tenkid cclen. 

ltr \ar, bunların bir :ı.,, mı dogıı1 
'"~a ~anlış biı anıimi iç·lihadın 
hıahsıııü olabilir. Fakat bir kıs. 
htı ılıı hi1i )olum111ılaıı alıko~ma 
"ı:"~lll'rlniıı malı uıüdür. Hiç 

Komşularmm «on kişiye bedel» diye göster
dikleri dağ gibi adamın tedavisi 

için bir teşebbüs 

' baalı 15 Turk'ün ı·:skikô)'c ılti
ca rttikleri bildirilmektedir. Bı
rinci grup 5, ikınl'İ grur 10 ki~ı 
den ıbaret buhınnı2kladır. fü. 

lıph~ \ok ki iir"alle bo\' atma-
nı ı · 
1 n ıazı rahat ızlıklari le. sıkın. 
~laıi) le kar ıla ı) oruL J'akat 
k~~k ıniııeti bir defa: ·Yurü, \D 

t uın. rnırine mutıatap olduk. 
an on t okt ra ar ık durması imklinı 

"r~~lıtarla'daki meı.ar hl ini \Cl'l'n rntubet ~ uularında 
~o.matımıadan li.ukatı lie~len 52 ;ı ındaki Hustyin Er oy 
ıçın aı;tığımız yardım liste ine dun )eniden j,tirakkr olnıu•tur. 
En-elki giın 'e dün :) anılan tebernılann li te ini ne redi~ o ruz: 

25 Lale Akkoyun u 
150 Vatan Gazetesi 
25 1 hami Örneka1 
l O Osman Kurucu (\ e bir Ji _ kolonya) 
20 ~hır GU sen ve Samuel 13ali Şırketl 

ltk ur. ller <'nl ihti aç: kendi 
har~kınd:ı~ d.~ğcr ihti)Dçlan Te 
li!ir b clleı ı uruklü~or. Çalı: şu· 
ııı ha~ nıubarek ulkcnin \ c r-

(~ artıara kolıı\hkla R-J 230 Y e k (l n 

'tı.m.ı S : ': Sü: G da) '---------.. --- ------.-1 

SA~l.Kf,AR - Sabıkalı deniz hırsı1Jarından Kaptırma diye 
anılan Mehmet Uçar, Korsan Hamdı. Muhittin Ounıl' motorle 
giltıkleıi Kuruçe me açıklarında demirli~·trek sandalla kara.ya 
çıkmıslar " Demir Keı·este Limıted irkctinin beks·ı~ıni teh
dit ctmtk ırnretiyle klılliyetli m lktaı da demir malıenıe çal mı 
la.rdır. Dun yakalanan k.ouanıar hakkında takibata ba~lanmı~tır 

Wc\aıru: Sa. 3; Sil. S de) 
--0-. 

lf alyan artisti 
M. Girotti geldi 
10 nisanda Do:mabahçe Sara

yında "crLecck Basın Ba!osuna 
iştirtık etmek üzere ~ehrimlıde 
bu'unan dört ita ~an sinema ;ı•ı' 
dwna, bır de maruf JOD - promı 

(Dera.ııu Sa: 3 :sü: 8 de> •GÜDıin ad • 



-.ı VATAN 

1Teknik Okul talebeleri dün de 
derslere girmedi 

Cemalettin 
Bildik'in 
Cenazesi kaldınldı 

& • • - ııı:a __.../ 

Gazctedler Cemi) eti bJ• 
ıosunun da,·etlı i ola• 

rak bır müddettenberi seıı· 
ı inıizde bulunan me~hur f· 
talyan inema yıldızları \"•• 
li 'e BelcdiYe Reis vekıtl 
Ord. Prof. l~ahrettin J\t• 
rim Gökayı zi) aret etınis· 
ter. 

İkinci Dıın)a 
Harbinden 

&onra batı Av 
rupa demir
yo lannda ken 
dınl gôster

(" l'AZAX: ) 
lu) ordu. Bu- ı 

gun hususıl 
şirketlerin e
linde bulunan 
hatlar şöyle 
dursun, De\

Teknık Okul ö~enci eri Ankarada alakalı:ara çektik'eri 
tc'graf1:ıra cc\ ap alıncaya kadar derslere girmeme~ i karar
aştırdık'arından dun de dersleri takip elmemiş'erdir. 

Öğrenci erin Baslr.ıkan \'e l\I. E. Bakanına; •Ders ere bir an 

·ı \'~ilköy ~lrtroroloji İsla:.· 
~onunun tahnıinlrrlııt göre 
bugün şthrimiı. ,.e tivarın

da han unıumhetlt isli ,.e 
muhtemelen l;ulııtıu grçr. 
cektir. RııEgarlar deıfisik 
)Önlerden orta kunettP e e
cek: ha\3 ıraklığında düne 
nazaran mC.him bir değişiıt-ı 
lik olmıyacaktır. 

E\'\·eJki gün bir ka'p krizi ne
ticesınde barata gözlerini kapa
yan gazeteci'erden \e •Aksam• 
gazetesi muharrirlerinden Cema
'ettin Bıldik'in cenaze i dlin öğ 
e namazı Beyazıt Camiinde kı
ındıktan sonra ka dırılmıştır. 

Cenaze namazında basın mensup 

Ziyaret sırasında haı.11 
bulunan arkada~lardan b!• 
ri anlattı: j Oı·d. Pı•o • ' evfik Taylan j önce k:ı\'lışma:ıı pek ço.c arzu edi)Oruz. fakat dahıı önce a'dı

ğım:z bir karar gereğınce sızlerle gdruşüp bir neticeye var
madan protestomuzun de\ am edeceğini teessürle bi dirir en 
derin hurmetıerımizi sunarız.. şeklinde çckliklerı te•grafa bu· 

Bır aralık ~ ıl<lızlardan bl· 
ri uli~·e Gazeteciler Cel11!' 
) eti balo-.una gelıp gclın1• 
~ereğini sormuş. , meğe ba~ a)an k kınm:ı ham· 

le'erıni hır ıktı :ıdi dev'et te
fekkil u ha ıne gtren demınol
larımızda da bek ıyorduk. Son 
günlerde bu hususta bazı umıt 
verici h:ıreket'erın baş adığını 
memnunlukla gormekte:ıız. 

Geçen yüzyılın ı k :,arısında 
demıryolculuk yeni inki<:af eder 
ken diln:ı:ıda bu :ıcni nakil ,a
&itasından başka ne otomobıl, 
ne uçak, ne de dıter hızlı ka
ra ulaştırma vasıtası bulunma
dığından şehirler arası kara u 
!aştırması t:ımamıyle demıı;ol 
ların imth:ız \e ınhlsarı altın
da bu'unu:ı or 'e bu nakıI 'a
sı tası elde ettiğı imthaz.a mu
kabil bazı \ecıbelere kat a.ı
mak mecburi)etınde kalı,ordu. 

Bu kabı d n o arak demır
yol ıdarelerı ucret tarıfelerıni 
Devletın çızdı~ı sınırlar için
de tutmak, ı:unilr1 'e haftanın 
muayyen zaman arında belirli 
ıısgari sayıda )O'cu treni :,ap
mak '\"e bu trenlerin herbırın 
de, yolcusu bulunsı..n bulunma 
sın, her mevkiden \a~on bulun 
durmak, halkın lstas:yonlara r 
zettlği herçe.ıt cŞ) ayı önceden 
tcsblt \e i!ıin edılmış ucrct ta· 
rıfclcrine u~ arak kabul 'e 
se~k etmek. ficret tarüclerının 
tanzımınde Dev etin ıktisadı 
po:ıtıkasma a}ak u:,durmak :ıs 
ker, memur, o~cncı \e ben
zeri :ıolcu kategonlerinde ten 
zılatlı tarıfc talblk etmek. hat 
tA bazı fmtı:ı azı memur arla 
mebusların lıcretsiz olarak se 
yahaUarını kabul etmek zorun 
da jdıler. 

Demir1ol arma tahmil edilen 
!kulfet er yalnız bunlardan iba· 
ret de değıldl. Bazı memleket
lerde harb'erden sonra ordu. 
dan terhıs edı'enlere i5 vermek 
harp tazmınatından bir kısmı· 
nı Ustlıen almak gibi sos) al \e 
mali yukler de 'bunlara katılı
l·ordu. 

u1a~tırma isı demir~ o.larırun 
az 'e) a çok ımtı:ı aı ve in

hisarı altında bulundukça o 
nımet mukab mde bu kulfot. 
lere katlanmak çar(' ızdı. ra
kat bu~n her mem ekelte tek 
niğin en tekamUl etmıs şcklı)
le ve de' let parası i e kara) ol 
ları insa edilı)or \e bu )ollar 
motörlu 'asıtaların serbestçe 

,-,mmzı~_, , 

VEFAT 
l>ferhum Hamdi Baban ile 

Emine Baban'ın o ıu, MJcd· 
dep Baban'ın eşi, SUJyer Dok· 
tor Faruk Baban ve O man 
Oüznı macazatarı muul mü· 
dürü !Fahir B:ı.ban·ın baro· 

' ıan, tüccardan Nureddin Ba
ban n Teknllc Okul ötret
menlerlndm mühendis Ziya 
Baban '<'O Hikmet HaUtıoAlu'
nun kardeşıert. pro! r Ş ıc
rQ Baban'ın ye~cnı. İzmir me· 
bwnı Cihat Baban. Selim Ba
ban ile Ftruze cımuıı ve Farl· 
ha Akln ln ha'a adelerl. D r
rlrı Mete'nln damadı. Merkez 
BanltUı memurı:ırından Kemal 
ırete'nln enlşteaı, Oünsel ve 
Ayael Baban'ın ıımcatarı. B:lf· 
vekAlet YOkııek Murakabe He
yeU Azalarından 

B\11:\ IJ\OA!': 
Adan1."dakl 1ecl tan &ro kııu
aı ınünaaebe!i:rle Hııkkın rah
meUne kavuşmuftur. 

Crna2e l bugünk ı Sah :ı
nll Guraıın Haatııhaoesı Çe.p:ı 

kltnl.klerlndtn (ütüncü d:ıhl· 
11:rc) Ea&t 1115 tc alınarak: Be
yazıt Camllne r;etlrllccek ve 
ö#ıe namazını ınllteaklp Slr· 
kecl'den araba vapuru a lr· 

i kAp edilerek: Sahrııyıced t'tekl 
aile lcabrtıtanına de!nedlle· 
cektlr. l'Jevll rahmet e le e. 

MÜESSiF BiR ÖLÜM 

Dul bayan Juııa N \aro ve 
çocukları Danıeı n Pot • bay 
ve baran İzak Ordltı. tıııl ba· 
ran Ptrla Rodltl. bay 'e b -
ran Salamcn Koeokn v' aile!» 
ctzmırı. bay ve bayan iuıs: 
Navaro ve çocukları (İak!'nde· 
rtye). b:ı;r ve bayan Klernc.1t 
JcıtUB TC çocutıarı Iİskcn!!crl
yc), tıay ve ba)'&n E ı ?-;ııvaro 

ve çocuktan (Buenoa Ayr~ı. 
Navaro, Rodlıl, Kort, Hasan. 
o:ı.ıımıdı, Nııhum, Ab r Mor 
dob, Ataıur, Pro!eta aueıuı. 
qt, babaları, daIIltldı. ltımı~
Jert. d&yılan. amcaları ve ak
rabaları ola:ı 

DA1tbl NA\'lRO'nua 

mQeM!f uçak kazuındn v~f!lt 
ettıttnı. cenaze merasimi Salı 
aünü G Nisan 1<1~4 tarihinde 
saat il de Neuı Şalom sına
cogunda tcra oıun:ıca ı tees
ıürlo blldlrlllr. 
iıbu tı1n dtıvetıre yerine 

kaimdir. 
Cenaze Lnıuılll!\tı l\loskovlç 

-0-
:tıtrl Ticaret T. A. • Ortakıı

rınd!l.n Müdilr ve hissedarla
rımızdan 

D~Y ıın:bı NA\ARO"nun 
mQuşlt uçak kazasında vefat 
etutını '<'e cenaze merastınl e 
Nlun 19~ tarihinde Salı ııtıııü 
11 de Neve Şalom sına oı;un
da icra oıunac:ı.01 teustırıe 

blldlrlllr. 

se:ı ır 'e seferine açık tutulu
~ or. Bu )etı,mı)ormus gibı o. 
tomobıl 'e kam) on sahipleri 
nakıl ucret erının tesbitinde, 
istedikleri zaman ) ola çıkıp 
ıstemedikleri uman arabala. 
rını ı:araja çekmekte, istedik
leri eŞ) anın naklınl kabul e<lip 
ıstemediklcrını rcdetmekte ve 
hareket ve mu' asalat zaman· 
!arını istediklerı gibi tayin 'e 
tcsbıtte serbestçe bırakıldığı 
ha de Demicyollarına tahmil 
edilen külfetlerden hı~l:iri mo 
tbrliı kara 'asıta!arına tatbik 
cdilmı)or. 

Bu hal son ııa. p sc ııcleranc 
kadar hertaraf!a bö~ lece de· 
vam edıp durdu. F, k .. t şimdi 
Demıryol'arına verilmis olan 
eski imtı~azlar'1Jn e.,cr k:ı . 
madığını gören tfc\ !etler artık 
kli!fet tahmilin"n adilane bir 
hareket olmadığını kııbu, ed"
rek onun ) uk•ın.i hr.fiC!!'tmc
ye \e serbestçe gclişmesınc 
imkfın verme~·e bac\, dılar ki 
bu hafifleme ve serbesti şmıı 
başlıca şu noktalarda kendini 
gostermektedir: 

J et Demiryolları
nın bile hukumctle o an 
bağları ı:c\ şetilmiş hatla bazı-, 
Jarının bir anonim sırkct gibi 
idaresi için idare meclislennc 
çeniş selahiyetler verilmıştir. 
Idnre meclisleri nakli} at mu es 
seseleri ile hususi tarifeler e. 
sa~ına dayanan ayrı a)rı an
laşmalar ) apmakta, Demi11 ol 
münakalcsini tilccarın \ c hal
kın lehine ) öncllmek için ka
ra 'e deniz nakil va ıl:ıları iş
letmekte, satın alma arda her 
vakit en ucuz malı değil, en 1)1 
malzeme:, i tercih etmekte se
lahiyet sahibidır ,.e 4>UtUn is
letme muamc atında ras:ı on el 
iş görme imkAnlarını ara.}'ıp 
bulmaya çalışır. 

Bu suretle dc\let bUtçesin
den )ardım ~orcn \e ticari fa
alhetıerinde istıklal sahıbı O· ı 
lan bütün Batı Avrupa demir
~olları kalkınma )Olunu tut
muşlardır. Dev et bütçesinden ı 
hen Uz hiç yardım gorrnC'.\ en ve 
harbin çok bUyük tahribatına 
duçar olmuş bulunan Alman 
de,·!~ demiryolları ise memlc 
kette mü.ahede edilen bü:ı ilk 

gun ce~ap ge'cce~i umulmaktadır. 
Diğer taraftan Turk l\luhcndi "er Birliği bu husustaki gö

rilsünil su seki de ifade etmektedir: 
1 - Mühendıslik tııhsil 'e bi gi se\'iyesi d!inya ölçüsün

de taaY) fin etmis ve te~pit cdı miş dunımdad ır. •rürk mü hen· 
dis'erinin de bu cs3slara da\anarak ~etistirilmesi gerekir. 

II - Yıldız Teknik Oku'u bu ana prensipe sadık kalarak 
dışarıdan y.ıpılıın tesirlere rağmen bugüne kadar miihendis
lerinl yetiştırm stir. 

Hl - YC'ni açı'ııeak bütun Tcknık Oku:'arının ela prog
ram, tahsil süresi \'e se,·ıyesini 

icaplarına u~dıırm3sı gerekir. 
mühendislik tahsi ınin zaruri 

1\' - T. Ünh ers.te~ e bağlı o' arak açılan Teknik Oku\'da 
bu hususlara rıayet edi mem<:sıni, me ek ve meın'eket men
fa:ıtıne muga) ir gôrdüğumüzu be irtmeyi onem'i bir vaz:fe 
addetmtlte:ı iz.• 

Yunan Belediye 
Reisleri şehrimize 

Dunun en yuksek hara:-et 
derece i 13, rn du<nk 2 
olarak kaydedilmiştir. 

Kiicük haberler 
* Şt'hrlmlz ilkokullarında çaıısan 

ba öğt'etmenlt'r yarın at 14 te Mah 
mutpaşn Ilkokulunda bir toplantı 

~ııparak okullardaki taall)etlerl gl>z 
den gcçlrecelı:lerdlr . * Tahtakııle Sabuncu handa çalı-

tarı ve bütün dost'arıy':ı yakın 
akraba ve arkadaşları hazır bu-
lunmuşlardır. , 

Merhumun cenaze inP. G:ızete- ı 
riler Cemiyeti. Gaze~ecıl~r Sen
dikası, Basın Yayın ve muhte
lif basın teşekküflerlnden otuıu 
mütecaviz çelenk gônd.?rı''lliştır. 

Kendini otomobilden 

aşağı attı 
pn Ha)"rl auı. araıarıncta çıkan Ahmet Tama! idaresindeki Şi 
münakaşa sonunda Tunçel adında- _ 
ti çocuk tarafından bıçaklanmış. l le ı3 plakalı otomobil Kı;ık'ı· 
tahkikata başlanmıştır. dan geçerken lastikleri pa•la
* Du harta lçers!nde e.>ırimlzdc 1 mı , mü~terilerden Mehmet ~ö-

ı:r;ubıellt konserler verecek olan \~ ıı- ı ğ"" t k k d k d" · ğ t 
h~m Kemprt bugün şehrtmıze ,e_ 1 u or u an en ını aşa ı a -
ıccektlr. mıştır .. ~yağı kırılan 1\leiıınet 
* Memleketimizde mlsa!lr bulu· ha-taneye l·aldırı'mıştır. 

r.an tanınmış Fransız edibi ve A-, Taksim Dol:ıpdere cadde ·n· 
kademi lzuı ~r Ocorges Dııhımeı 
e Nisan Perşembe gUnu uat 17 d~ den geçen .Muratlı 107 plakalı 
Gazeteciler ccmıretınde bir baaın kamyon, bakkal Nişan ~ır na-
toplantıaı ya~ııacaktır. bıyık'ın dükkanına girm·~tir. * samatya dakl A}"a;orııı Kilise- T hk"k t b l t 
sinden ı3 tane be~az örtü çalınmış- a ı ·a a as anmış ır. 

G I 
• 1 tır Ktııse örtülerini çalan hırıı~ n- lk• 1 d 

e lyor raıımaktndır. 1 er yara an 1 * •ı Ork Ul'mşlrcler Dernf'ıtl. 7 :-;ı- • • , 1 
G l "ğ" A '-"a ·a Dost ··e ··ıt f"k v .. • ıan •Hemşırellk Ollnlh m ınaı;et:e- Evvelkı 'ece Kunıkapı dan ~e~ 

cnç ı ın vTupa "' mpan~ . ' mu e 1 • 1• un~nı.-.a- tı)I~ Bt')O 111 Otgunlaıtırma En tı- mekte olan bantı• ö trenine atla· 

Gençliğin Avrupa 
Kampanyasının 

Bolu semineri 
1 - Son h:ırbe sahne olan kalkınma hamlc'erine kendı 

memleketlerde bü~ ük tah ge ıri ,.e vasıLaları ile ayak u:ı 

sının bu fikr• ) ayma yolunda nın Al•na. Pıre. ~eoızmır ve tusunde bir F'ıorencc NI Mln nıe ı k · : . 
çe itli il erimizde tertip elt ğı ~eoi:ıoniyen beledi)'e re:;ıerl \e Turk Hem ırcı tı sergisi tertip ma ı.~te>cn et Recep \ılm<ı2 
cenı;nerlerın ikinc'si pazar ı;ü- j ile 23 belediye meclısi azacı 7 ctmıştır sc~ı bu un ı:ıı.t ıG da yere duşerek .ağır surette YaJ"a. 

· . 
1 1 

ı · .. ., •tllııcaktır. lanmıştır. \:mıh. Cerrahpaşa 
ı ib3ta duçar olan demiryol te- <lurmak irin çok sıkıntı çek-
sıslerlnın )enıden inşa \e temi mekte ve son h:ırotenberi an· 

nlı Bol~ı da ~apı mış ır. nısan çar amha glınu saat L * SMI Emeklller Dernctı bu ak- Ha t h n · k ld ı t 
Kız Oğretmen Okulunun kon de \dana vapuru ile şehrimize eam ııt o da Takalın Beledi e (la- a a e~ıne 3 ırı mış ır., 

rıne lüzum u tahsisat devlet cak şimdi sesini ve bu hu us- fcran5 salonunda şehr n ileri gcleceklerdır. zınosuncta blr toplantı terUp ••.mış- Maltepe ~en geçmekte o an 

ge'enleri 'ie aydın «en"lerinin fstanbu'da 16 ı!""n k 1 '· _ ur. Bu toplnntıya arzu ~ n emek- Adana tre'lır:den atııyan er i'ıleh butçesınden 'erı1 ıyor 'e tarife taki ~ika) etını işitlirebılmek-
tanzıminde hemiz serbest bı- tedir. 

" ~ . . ,u a aca .... o ıııerın gelmeıerl rica olunur. n ve- met Erdem de diı erek var .. 1:-n 
katıldığı oldukça kalabalık b r lan mısafırler Galata yolcu sa- tıreıer gaztnodan temın edil•'> ıır. t 'it h t N'" • H • 
d nlcyici kütle~ nin hazır b~lun !onunda törenle .karşılanacaklar * Dün bir tş için Cmnı)tt \lUdur- ~~ ır .. - e :'~d· l umune a~ 
duğu toplantıda lstanbul t ni-, dır. Şeb r Bando~u Yunan milli lllğüne giden iki ı:enç. kadın me- a.ıane ıne a ırı mıstır. 

r .. kılmayan \C dığer mükelle- <Devamı Sıı: ı Sil: G de) 
Iı etleri henuı rt'fedilme~en ,-- l 

i!~~fl:~:ı~~~i~~:!~~~a~~~~~ 1 w m~w~ ~ij \crsı e~ı ısa a u e ı o- mar.ı ı e s ı marş arını ta- mı,~rdır Kendllrrını gOren r::mn:- ır a ın inti ar etti •t · tkt l F' k""lt · D 1 ·ı 1 t"kliıl l murlardan birine sarkıntl\ık l'P" B' k d h 

çent'erinden Dr. O man Ok:rar lacak. 60 kışılık hır polis kıt:>- »et Mudur Muavını M. All Alps:ı.r , 
, e kampanya sekreterlerinden sı seliım resminı ifa edecekler- ,ençıert l'&kaıatmıitır. Üsküdar Ethcmna•a sokak :.!:'\ 

Bu kabılden olarak Fra-:s:. - • -- __ ~ _ 
hukfımetinın harp sonundan •ı ı 

Aytekin Ozan birer :konuı;ma d r. --u- numarada oturan 85 ) a ır:dak1 
} apmışlardır. Toreni müteakip Konak ve Fevzıye Şanuzlaç, k.?:ıdini e\•in 

bu ~ana demi11 ollanna \'t'r:i!" I • 
ğı tazminatın toplamı 1007 mıl B , 
~ar Fransız frangını geçmiştir.! ursa D 20 

Dr. Ok:; ar konu-m::ısında ~v Park otellerine gıdecek 111 sa- Yavru Kurtlar gösteri kuyu5una atmak sıırc:i,-lc ınti-
rupa Birliği fikr nin mahiyet ıi fırler saat 15 30 da f stanb:ıl va hara teşebbüs <'tmiştir. Fcniye. 
böyle b'r b·rliğin me:;dana "C'· il ı 'ie bC'ledi:;e reis veki'mi yapacak celbedilen itfaiye tarafınrlsn ku-

A\ustur)a hükumeti, bu mü- fethi tlr ime ini sag ı\an un urları İ· n~akamında zharet edece:tler- 23 nisanda Çocuk Bayramı mü ~udan sağ o'arak çıkarılmış~a da 
zah etm"ş ,e \vrupa Birliğ'nin 1 dır. Zıyaret sırasında vı!bctte nasebetı:ı e )a\nıkurtlar ~chri- kaldırıldığı hastahanede ö!muş· kc lc'fı) etler ) üıUnden dt'mır. 

~ol bi'iınçosunda görülen açı
ğı od.ı}or. Nıtekım 1954 sene
si ıçın de muhtemel açık ar kar 
,ılı 'l olarak butçesine demir· 
:ı ol ar lehıne 1477 mi ~on ,ilin 
lık bır tahsı at ko\mustur. Bel 
çıkanın demır~ ollarına ödcdi
gi tazminat 1951 de 1450 mil
' on 'e 1952 de 911 mil) on Bel 
cıka Fran::ı idi. ln::ıltere de
mir) olları harp tazminatı ola
rak 26 mılyon ster in \"e Hol· 
landa demiryolları 324 milyon 
:florın aldı ar. Danımarkada 
) alnıı 1952 de ödenen tazmi
nat 61 milyon Kronu buldu. 

s~8 yıl f'Hel bugun, 6 ni- en Önt'mli organ'arından biri 1 de bir polis kıtası hazır olacak mlzın muhtelıf starl':ırında ÇC· Liir. 
san ı:r?G da fümanlı olan Kömür \e Çelık Biri ğ·l\i?J tır. şıth tarıhierde gôsterı er :,apa- Hem suçlu, hem güçlü 

'l'iırklcri Rıırs:ı~ ı fethetmiş- mah·~ etini anlatmıştır. Galata yoku salonu ve \'.ili caklardır. 
ltrdi. Bütiin tabıi gu1rllik- A~rupa Biri ginln d ni. m"lli konağı ba)rak arla donatıla,.ak. Gösterıler şö).e tcrtıplenmış. 12813 plakalı taksi şofôril 
teri ~ine inde lopla\an Rur- bir birlik olmaktan z"\ade. b r misafirler şerefıne vali p~of tir: Mehmet Ali Eraln, olomobilınde 
~:ı on birinci \e on ikinci fikir b r iğ" olduğu m~·elc .. i ü- Gökay tarafından EmirgAncla. 23 nisanda Silini, Çat<ı•c1, Bey ga)ri ahlaki hareketlerde bulu· 
~uz ıllarda birkaç clefa zer nde duran hatip. bô• le bir ehlr mecli i tarafından da Be koz 'c Ya'o\•a ı çeler! yauukıırt nan Xusrcl i e nişanlısı Tulln"I 
Selçuk Tiirklerinin eline .P rliğ•n me:ydana gel rilme 1 İ· ledive ~azınosunda b"rer yemek oymak arı gö t~ri eri nnn~ Ji ı' ıışağı indirmek istem~tir. Bu 
ge(•mi fi. On ikinci a ır or- çin zaruri olan iktı adi sebc;>- verıleeekt r. stad'arında olacak, Sili•;d, <;ata! ) ilıden araları~d:ı çıkan .. mü na 
talannda )larmara hana- !eri de açıklamıştır. Hukuk Derneğinin ca törenlerinde koy: er ıeı.ı ) av- ka a sonunda. :\us.ret. ~ofore .h.~-1 
ının ba ia gelen şehlı lt'- Bundan onra söz alan knm rukurt o) mak'arı da y 'r alacak· karct ctmı~tır_ Karakola götu-

rindc'ıı biri olmu ştu. •' > ni pannı sekreterlerinden y•eı.:ın Kongresi tır. rülen sa~ı~. memurlara da h~-
1.amanda Bizarı lılaı ın mü-

1 

Ozan. Avrupa siyaci tarihin n M T. T. Birliği Hukuk Der f 26 nisa!1 pazartesi giinü s~at karet ettığınden hakkında lakı 
him hir l<alesi 1ıaliııde idi. bir özetini )bparak bugüne ka- neğin 11 olağ:ınüstli kongresi 14 de E_yup )aHukurt o~ma~ .-:- hata baş!a:mıştır. 
Osmanlı devletinin hiinısi dar tecebbiiı; ed"lmiş olan bir!Pş diin snat 14 de Çıçekpalasta rı kendı st~.d ~rında, 2.,8 n13J,1 lzmır de Verem a,ısı 
O'>nı:ın Gaıi nur arı almak m<' hareketlerini belirterek blJ· yapılmıştır. 1 ç~~·tşamba gunu s~at. ~:> .. de Bf'!- 1zm!r 5 (Hu~usi) - Yeremle 
kin ı·ok u e;· ra~ıııı • hatta cık :ış Beyoı;lu Emınrınu ··a\ 1·11 

2 
_ Eskiden ı;:ıl\et sıkı hu- ' ' giinkıi faaliyeti hazırlıyan si. Kongre, başknnlığa Orhan z 1 ~ t ' . :' • . ·' . miıcadele mevzuuıırla B.C.G. a-

• dutlnr içinde tutulan ve ölümünrltn enci oğlu Or- yasi sebepleri gerckçelerble a- Gaz•oğlu seçildikten sonra he· kur 
0
J mak. arı )lıthatpa~a .~1~ ~ı kampanyası müsbet netice 

her yenısinın tatbik sahsaına han neye; çıklamıştır. yet'anlı 'e gergin bir hava ıçe. dında. _ 29 nısan. perşembe gunu Yermektedir. Son bir harta zar 
geçebı mest yahut eskilerinin - Biz tmanelimiıi Hak- Daha sonra iki film gö:; eı il- risinde geçmistir ı saat la de Fatıh )a\'rukurt. o:,·- fında sehrimizde 27 bin kici 
tadıli hükumetin kabul \e tas- ka te lint üzere) iı. nur :ı- miş w samimi bir ha\·a itınde Seçimler netice inde başkan- mak arı _ _Y~fa s~adında. 3

•
0 nı~?n B.C.G. ile a<ılannuş \'e lzmirde 

dıkıne ballı olan ücret tarife nın rethlnt biuat ııhit ol- geçen toplantıya son \Crıın•iş- lığa Kamran Baran. ikinci baş. c~ma gu.~lı .~aa 15 de Kadıkoy, yeniden Yerem a,ısı istasyon-
leri hakkında harp sonrasından mak httrdiJ.;. xa~ip ol matlı. t'r. kanlığa Ihsan Ergin. genel sek Kart.al. Uskudar yavTukur.t. o~·- !arı açılmasına karar verilmiş-
ıtıharen Batı A•TUPa mcmle- Öiünl·e beni Bur adaki gıi- Yeni Elmalı bendi reter!iğe Orhan Z. Gaz oğlu, mu ~.ak a:ı Fener Stadında ızıcılık tir. 
ketlerının çoğunda muhtelif mü Ilı kubbenin altına 1'0- has•pl ğc Akın Temuçin. azalı· gosterıleri yapacaklardır. ------------
:ıollardan tanıler ~ahut tam .)arınız. Yeni E.ma·ı bendıne cumarte. ğa ise Selma Umgu. Ayten A- .MıLhatpaşa ve_ Vefa stad'arın- r-T A" Villı -1 
serbestlıkler kabul edilmiştır. Di)e \3ci_yet etmişti. si gununden itıbaren su top'an 1 kansel. Erdoğan Üyetürk, Er- da )'~pılacak ~o t~rıler sırasın· 

Bunun en ı:uzel misalini Hol man Gazlnin Gümüşlii kub- maya başlanmıştır. Bugüne ka- gın E\'ciment ve Çelik Çe:ik se d. şe~ır b_andosu, dığer stadlard~ 
landada gorUyoruz: llotlanda be ılediği yer Aya Elia mıı- dar bentte top anan su 34 kot'a çilmışlerdir. kı gos,terıler sıras:nda d~ askcrı 
kanunları demiryollarını Uca· na,tırı idi. Orhan Gazi 1315 kadar ~ Ukselmiştir. Kıbrıs'lı öğrenciler bando ar hazır bu unacaklardır. 
ri z.hnb elle harekette tama- ~ ılındanberi muhasara al · Yeni Elmalı bendine su top· Balıkhaneye dün 25 ton 
mı) le serbest 'bırakmıstır. Bu tında bulunan nıır il) ı lama işi devam edecektir. Bursa'ya gidiyor 

6 :\'İS.\:\" 195t 
Sı\U 

A \' 4-GÜS 30-KASOI 150 
nmıt 1370 - :U.\RT :?4 
HİCRİ 1373 - ŞABAN 2 

Gökav o;u re\'abı \'Crıni'· 
- T~bii grleceğim. Jlıl 

kadar ~ ıldızlar ara ında blf 
a) bulunması Hizınıdır. 

Doğru: renk bahis ntt<• 
zuıı olmadığına göre bu •· 
3 ın gök-ar olmasına hıç bır 
mani yoktur. 

n .\SK.\ RİR ~l.'KTE 
'Yukarıda Gökay için \':.ılll 

n Beltdhe Rei-. Hkill dt' 
dim. Gerç-ekten i-.tanbul ,ı· ı 
la} et 'e belt"diJf' inin ar• 
rıımaqnı hedef tutan ı.s· 
nıın çıktıktan ~onra Göktı1 
Reledi)·e Reisi rteğil, Bele• 
di) e Rei' 'ekilidir. 

Kanunun getirdiği bu ıı• 
rureti Schir Meclisinin soıı 
ft\ knlRde toplantısında f· 
zalı tdl.'n Göka\': 

- Rrn artık. İstanbul , ·a· 
li \P Reltdİ\'t" ReM df'ğl· 
Jiın; ) rni ka-nun gerrğınrt 
İstanbul Yali , .e Belrdı)t 
Rei~ Hkili;.·inı ... demiştı. 

Bu İlah sırasında ark'' 
da~lardan biri kulağtma t• 
itilerek fısıldadı: 

- Se,·imli \':ılinıi1in rın· 
\an \t' imıa~ı bir keliırıt 
daha uzadı. 

AD\·n.AR llAKKI~O' 
Partiler muhtelir 'iln· 

'etler kin mılleh ekili ıı· 
da} lannı teo;;bit ediyorı:ır 
\'e hu adavlann isimleri 
gazett'lere geçi~·or. raı.sl 
bu geçiş umumiyetle ,e 
'adec-r i~imdl'n ibart't otıı· 
yor. ı\ıfayııı mrsleği haJ;· 
kında hic; bir ~ey )azılıı11' 
'or. Filan 'il;hette fataıı 
İ>artinin ada,·ıa;ının me rli 
~unlar olduğunu göni)'O' 
ru1: 

lla~an Uüse) in Kocab:l~: 
,\hmrt 'lehmet J\iıçükayak; 
Ali Yrli neıninlarmak; Tc' 
fik !'\ııri Celıkkol. 

Pr.ki amma kimdir bıı 
Koc ahaş. hu Kiiçüka\·aJ:• 
bu Denıirparmak, bu CeJlk• 
kol? 

iktı at doktoru mu, tacir 
mi, a\1ıkat mı. isçi mi. fııb 

ıikatiir mü. hamal mı, ba1'· 
kal ıııı. çakkal mı? 

nu kım-.tltr belki ada)" 
gii~tnldikleri vilayetıerill 

bir kı ım insanlannl'a bili' 
nen kimselerdir amma. ht' 
pımiı, bütün adayların meS· 
lek le c;a natıarını da bıl• 
mek !~teriz. 

Bunun için aday !simit• 
rinin :.·anına kısaca \'e nı\I' 
trriıe itinde (doktor), cıl· 
raatçi), (maliyeci) nsaire 
yazılma ında fayda urdır. 

Scırlun c; . CAVCI 
o~· KELhlEYJ.Jo; 

Sokoni petrol arama iz.nl 
ist.-mi5 .•• 

İzin alırsa petrolün iıinl 
bulur. 

T.\TLISER1 

Batan motörün tahkikcıt' 
memlekette mesafeler kısa, 1326 da fethetmiştir. nabn- Eyüpte orman yangını Beş giindenberi şehrimizde balık geldi \'asatl F.ıani 
~ollar gilzel ve kanallar bol sının uı.lyelini unutmamış. bulunan Kıbrıslı misaf•r ö~ren. Ba'ıkhaııere dun 1 ton tekir, SABAH 05.35 10.58 il" oldu~u için otomobil ve iç n. manastırı eamlH tahvil e- Eyiip Boğazköy Dere me\'· c;ıer dün Topkapı Sarayı müze 6 ton kalkan. 5 ton ,·atoz, 4 to:ı ÖGLE 12.17 05.38 Ewelki giln battığını bild tı' 
pur seferleri demiryollarına derek Osman Gazinin lilh· ki"ndekl Mustafa l'fkar'ın kö- si ile Silleymaniye camiini gez li.ıfer, 9 ton muhtelif olmak il- İKİNDİ 1 :i.55 09.16 diğiıniz Cingöı molöruniln t:ı ı 
biı:ı lık bir rakip sayılırlar. 

0
_ elini burada yaptırdığı tür- mür ocağından sıçrayan kurum ınlslerdir. zere 25 ton balık gelmiştir. AKŞA.:\1 18.39 12.00 kıkatı devam etmektedir. :t10, 

rada butün yük ulaştırmasının be~e ko)dmmuştu. lar orman yanı;ını çıkmasına Öğrencileri, .M. T. T. Blrlil(i Balıkhanede tekirin kiro u 200 Y.\TSI 20 14ı 01.34 kim Abtllilkadir Topuzlu 1 
ancak "O 

20 
si demiryolları i· Bur~a bİlim birinci payı- scbeb yet ''ermiştir. angın, 500 akşam Skala buz re' üsilnc gö- _ 600, kalkanın ki'osu 200_ 300, htSAK 03.54 09.16 sa,·cı F.them Vardar ve üç 1' 

le, 'O 35 i kanal ve nehir yol- tahtımudır. dönüm fundalık ve ağaç yan- tilrmüştilr. llis:ıfir'er bugün \'atozun kilosu 50-100, lüfcı ın Gazetenıfz• ~onderllen 1azı ş lik bilirkişi heyeti dün h~dl' 
Jan) la ~e c-c 45 

1 
kamsonlarla F. F. TÜJ,BEST('I dı'ktan sonra halkın yardımı ile Bursaya müteveccihen ~ehri- kilosu 200-2.50 kuruştan top- •• resimler basılsııı, basılma• se ) erine giderek tetkikle~' 

)apılmakta olduğuna rağmen ·~;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;s;ö;n;d;U;ru;·ı;e;b;il;m;i~şt~ir~.;;;;;;;;;;;;;;;;;~n~1~·z~d~e~n~:ı~:r~rı~la~ca~k~l~ar~d~ı~r.;;;;;;;;;;~~ta~n~o~la~r~a~k~sa~t~ıl~m~ı~ştgı~r . .;;;;;;;;;;;;;;~~o~n~u~de~•~d~ll~m~eL~;;;;;;;;;;;;~~b~u~lu~n~m~u~şl~a~r~d~ır~. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;.~ 
de\ !et demin o ilan bır anonim ~ ...-' 
şırket ıııbi çalı mak, tarıfe tan 
7. minde re1rnbeti 'e ulaşttrma 
malı) etını ı=ôzönünde tutmak 
'e aşağıda a:ıılanlar gıbi dl. 
ğer bazı tedbirleri almak a
~ esınde ış'etme biliını;osunu a
çıksız olarıık kapatabiliyor. Hat 
ti\ son neşredilen 1952 bilAnço 
su 5,5 mil) on Florin kiir gös
termektedir. 

3 - Eskiden Demiryol idare 
• leri, işletmesi kendi'erine 

te\ dl edilen hatları bfitün şu
beleri 'e büliln istasyonlarıyle 
i 'etmek mecburiyetinde idiler. 
Bugun dığer nakil ''asıtalarının 
demıryoluna rekabet edebil
dıği şube hatlarının 'kaldırıl
masında ~ahut bazı ara lstas
:ıon arın mıinakıılata kapalı tu 
tulmasında dc.miryol idarele.rl 
serbest bırakılmırktadır. Mese
l~ Fransada )Olcu nakliyatına 
kapalı olan hatların uzunluğu 
ı~.000, İngiltere'de 800 km yl 
\e vfik nakliyatına kapalı o. 
lanl~ın \IZUnluğu Fransa'da 
2200. Tngiltere'de 1600 km )i 
bulmaktadır. llollanda'da 1928 
sene<ıinde 900 istasyon çalış. 
makta lken buı:ün ~alnız 318 
ıstas:ı on işletme) e açık tutul
maktadır. 

4 - Geçen l üıyıl içinde Av-
• rupa'da de\let deminolla 

rı devletin umumi bütçesi i
çıne alınıyor ve biltün mubase 
be ve ılım satım işleri umumi 
muhasebe ve eksiltme, arttır
ma kanunları dahl:inde J:Oril-

Keefer dona kalmıştı. Keke. 
ledi «Efendim bu biraz fazla. • 

•.:\tister Kecfer, sizden mü
rettebattmın eeitim \'e korun
ması ıçın Juzumlu gdrdilğum 
<llsip'in tedbirleri hakkında 
fikrinizi sormadım. Eğer bu a· 
damlar savaş ista yonlanna 
tam teehizatla gelmeyerek in
tihar edeceklerse, kimse benim 
onlara teçhizat giyinmenin e. 
hemmiyetlni telkin etmediği. 
mi söyrememelidir. Tebliği ya
pınıı.I) 

Bu söıleri hoparlörden du
yan erler, hayret ve hiddetle 
kaptan köprüsüne baktılar. Son 
ra hummalı bir faali)et başla
dı. Hiç yoktan çelik bakışlar 
ve ean yelekleri belirdi, elden 
ele biltilo gemiye ya~,ldı. 

Queeı.? köpürdil ıDurdurun 
bunu.. Ben isimleri i ti:ı orum. 
Kimse. teçhizatı isim'er bura
ya telefonla bildirilmeden tak. 
mamalıdır. l\lr. Kecfcr bunu 
da teblig edino 

«Xe teblig edeyim• 
ıO kadar budala olma efen

di. Techizat takmayı durdur
malarını ve isimleri kaptan 
köprüsüne bildirmelerini s<i). 
le• 

Keeferin sesi ı;:emiye )ayıl. 
dı tTechizat takmayı durdurun. 
Techiıatı olmayanların isimle
rini bildirin• 

Denizciler ı:izt yerlerden çe 
lik baslıklan ,·c can yelekleri-

ni yukarı fıratı~ orlar'tıı ... Tec
hizat· yağın ur gibi } ağ ıs ordu. 
Qur.eg haykırdı o İnzibat assu
ba) ını çağırın. Techizatı ve. 
ren!erın 6simlerini rapor et
sin 

KC'efer mikrofona seslendi 
cİnzibat assuban Bellıson, der 
hal kaptan köprüsüne gelinin 

Queeg haykırdı eKaptan köp 
rü üne defil eşek herif. Mut
fağın arka ına gidip. o adamla 
rt tevkü etme,ini söy e• 

Kemer başını öbür tarafa 
çe\ ırıp sırıttı sonra ıı Basçavuş 
Belli on, mutfafın arkasına ı::l 
derek, çelik başlıkları ,.c ye
lekleri atanları te'ıkif ediniz• 

Bu sözler henüz söylenmişti 
ki, techizat yağmuru durdu. 
Fakat olan olmuştu. Gü' erte
de herkese ) etecek kadar tec
hizat \ardı ve techizatı olmı. 
)an'ar süratle bunları takıyor
lardı. 

Queeg, he) ecanla oradan o· 
raya koşuyor, emirlerine top
tan itaatsizlik edenlere bakt
l or Ye bağırıyordu cTeehizat 
takmayı durdurun! !en, orada 

ki! ..... Buraya gelin Mr. Gor. 
ton! Üç numaralı toptaki ~u 
adamın adı nedLr? Onu rapor 
ediniz.• 

ııllangisi efendım?D 

ıKızı: saçlı olan. Simdi çe. 
llk ha.lığını giydi• 

.ı-:fendim çelık başlığını ~iy 
di ıse, saçının rengıni göre· 
mem• 

.:Allah rızası için, o topta 
kaç kızıl saçlı er vardır?• 

•Galiba uç tane efendim 
W!ngate, Parsons ve Dulles 
hayır Dulles daha ıiyade sarı 
saçlıdır fakat ~aliba o da ııim
di dört numaralı topta.» 

«Vazgeçtim ... Vazgeçtim ... E 
mirlerimin tatbik eıiilmemesin 
de şimdi)'e kadar budalaca fi
yasko venldiğini görmemiştim. 
Bu fiyaskolann şaheseridirn 

Artık Caine'de herkes çelik 
başlık ve can yeleği giyinmiş
ti. Quee~ etrafa baktı. deh~etli 
kızmıştı. cPekaliD dedik .Pe
kala, bu herifler beni mat et· 
tiklerini zannedi} orlar• 

Kaptan köşküne iirdi. Mikro 
fonu eline aldı. uKonuşan Kap 

c~- A.K.VA/tDAfl 

tandır• dedi . .Kı~ın tonu, ho· 
parlörlerin cızırtısma ragnıen 
his,cdilebili)ordu. uEsefle söy. 
lüyorum ki bu gemideki bazı 
:ı anlış düşünceli denlzcilet, kap 
tanl:ırını atlata bileceklerınl 
zannediyorlar.. Çok j anılıyor. 
lar. Sa\'aş istas:ı onlarına tcehi
zatsız gelenlerin i ımlerini is· 
temiştim. Bu isımlerin gelece
ği ) ok. Pekala. İsimlerini , er
mekten kaçınan bir sürü kah
peyi cezalandıracak durumda 
olmadığıma goı'ı:!. Amerikaya 
varınca, herkesi üçer giln ızın 
siz bırakacağım. :\la. unılar da 
suçlularla birlıkte ceza ı::ore
cek... Suçluları kendi aranız· 
da, hepinize zararları dokundu 
ğu için kendiniz cezalandırır
sınız ... Pekala. Eğitıme de,·anı 
edinD 

g an Fransisko"ya yarı mesafe 
de Can\·oy fırtınalı deni

ze rastladı 'e Willie Keith ıbu 
ilk dünya harbinden kalma 

dcstrol erlerin eksik taraflarını 
daha iyi anla) abildi. Hawai ci 
varında hedef çekerken Calne 
bir haj 1i sallanmıştı ve Wil'le 

de kendisini deniz tutmadığı 
ve düşmeden ) ürü~ ebıldigi i
çin zurur duymuştu ama, şiın· 
di o zaman k;!ndi kendisini teb 
rik etmekte biraz fazla acele el 
tiğini anlıyordu. 

Bir ~ece, salondaki koltuk
ta bir buçuk ~aat kadar uyuk 
ladıktan sonra, iCCe \'arısı nö
beti için U) andırılmıstı ki, a. 
)akta bile duramadı1ını gördu. 
Kendisine biraz kah,·e yapma
)a çalışırken )'ere kapaklandı. 
Mavi ) ün bir süveter gbdi, 
çilnkü vantılatôr boı usunda 
gcle!1 hava sofuk 'e rutubetli 
idi. Inip çıkan a ondan zık zak 
lar çizerek geçti ) uk:ırı çıktı. 
İlk gördüğii şey. i kele tarafın 
da kule gibi )Ükselcn ycşiliın
trak - siyah deniz oldu. Tam 
ha~·kırmak için ağıını açmıştı 
ki, deniz kayboldu ve arasından 
mehtaplı ve bulutlu bir sema 
gozüktü. Su kulesi bu .~efer san 
cak tarafında vükseldi. RUz. 
gardan korkarak. şapkasını tu 
ta tuta, kaptan köprüsli mer. 
diveninden çıktL Fakat TüzgAr 
azdı. Köprüdeki nöbetçilerin, 
tutamaklara tutunduklarını \'e 

her yu,·arlanı~ta ileri ~eri sal· 
fandıklarını gördü. Burada. 
) uksekte bıle ~emi yana yattık 
ça, sular ta '\'Ukarlara çıkıyor
du. Bir eli ile kaptanın koıtu· 
ğuna tutunmuş olan Carmod>'· 
)e sordu •Allahım, bu ne kadar 
zamandır dc,·am ediyor"?a 

aNe de,·am edil·or?ıı 

•Bu deniz ... • 
«Bu da deniz mi ki7• Yerdt 

ki kauçuk paspaslar hep bit 
tarafa ka) mış. ayaklarının et· 
rafına toplanmıştı. 

Wıllıe nöbeti Carmody'dctı 
de\Taldı. Saatler ~eçtikçe kor· 
kusu hafiflbordu. 

Calne herhalde su alıp bat· 
mayacaktı. Fakat hala, dalga· 
!arın şiddetinden parçalanma· 
sı ihtimal dahilinde gözükU· 
yordu. Gemi her )alpada, ba· 
şından ucuna kadar, hasta bir 
adam gıbi inliyordu ,.e Willıe 
duvarların eğılıp bükU.duğU· 
nil hıssedıyordu. Ona öyle ge· 
liyordu ki. kapkara soğuk de· 
nizle arasında. bır mühendi• 
in <herhalde ölmtiştür) otuı 

yıl eH"el. geminin mukavemet 
edeblleceği tazyikler hususun· 
da yaptığı hesaplardan başka 
bir şey ) oktu. 

Fakat anlaşılıyordu ki ınll· 
hendis hesaplarını iyi yapmış· 

tı, çünkü Caine parçalanma· 
dı. 

CDtumı \ar) 
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H. Bombası 

1 Köprülü yeni paktı . . <Ilıı ti ı 1 incide) 

izah etti f t hukumetı tarafından heder 
edıl~ı~ını oytcmesi muhale!e
tın ıtıraz arına yo açmı$tır. 

1 
Ras?akan, Hidrojen Bombası 

1 
( 8 151 l lnride) 

r ~lgı..1 um~ml müzakcr e!crde M 1. h 1 1 K meınlcketicrine bir nevi açık da 
t:~ ceık_tabkıbc:ı süz almış. ev-. ısır ti a onseyı• ~c~iye 1t)c~;il etmektedir. Buna, 

t 
• h~s ı asbakanın, beserive· r a - o..,unun menfaatine ı.v· 

ın aten kar.ılasmııı bulunJu- cun bir cki'cie ce\·ap \er.'.n~-
~u k~:kunç mese'e!cri tarif tar. yenı• kararlar verdı• ,ini temenni ederiz. nunun'a lıc tını _ ovmıi lıir. Demecinin llıc raber, and iaşmaya iltihak Nlip 

1 

dakıka:arında tercddilt'c konu· etmemek kararı alaka ı mern e· Ea Ch h odaı ~d f'r~5§ k , 1 
1 n urchi !in sesi gittikçe glir Kahire, 5 - llı.>ır 1htılal Konse) i dün "CC" lop anarak as• ·et ere aıttir. Tc~ebbüs. ka) ıt-
eş~ış: •llıdrojcn Bombası me- Au m KamaraSJnda b id. e " ız şart ız onlara bırakılmı~ o. 
ıh~lc.ç:ı karşısında panık \"Sa rojen bombas ı iizcrinıte '.kerı rcjımi koı-umak için a'ınan karar ara on rotu u ~apmış- duğundan, şu anda ben amak 1 
• ısterı)e kapı'mamız hiç blr "· I iddetli munakaşalar ol- tır. Kon~ey top anl1'ına .Mısıı ın ku\\ct'i adam Albay Abdülna. bir tcnıennı ı!adcsi) e ıktil.ı c· 
, e \ " d su· baskan ık etmbtır. Top antıdan cHc ,\bdltlna:.ır 'ie sa!! ko· d b" · · i - aramaz. dedıkten onra J • u. ~ er 'e ır sun Arap meınle'.N· 
t Partı i so cu grupuna da'. ı Birlcşık \meı ika Ilı • ıı o'an General AbdLilhahım Amir Cumhurbaskanı Gcnera. Ne ıerının. Turk _ Pakbtan .\ nd- 1 

• tarafsız. e:emanlara ~ uk'en;::~ j ıeıi Uakanı J . I'. Dul- cip i'e ikametgahında ve yatağının başında bir aat üren bir '& ma:.ının Orta • ()oliuda !iz:ı 
\ e demiştir ki: · "1 l es hiı r dıinya mı lletle- goru me )apmı 'ardır. mu buglin dünden daha az eı -

•Simdıki HıdroJen Bombası de rı n ı Çin llınd ınde tel. Konsey top antısınd:ı alınan ani karaı lar ara ında askeri 1 mayan bir rnüdafan sistemının 

d
rtcmc erı. Amerikalı' ar tarafın. 1 rar mu şterC'k miıtad,Je- rejimın bozguncu unsur ara kar~ı daha ıkı bır §eki de hareket cekirde:ı haline ge me:;ine .. n-

R
an. Pasıfıkte ~ apı'acağı ycrd",, ~' daHt ett i. edebilmesini temin eden kanunlar da bu unmaktadır. Bırkaç kan , erecek eki de hareket e· 
us.ar tarafından Sibiryada ~.ı 1 * l\lıs ı r ihtilal kon eyinin gündenberi hli kiımet ~ahsı~t'lleri komıini tleri. \cfdist eri ve ı dip etmi~ecek' eriııc dair ı.ı'iı-

hp~ sa~dı. İngilterenln durumu\'; dun ~eni kararlar ııld ığı o ~a!i t'eri bir nııittehit cephe kurmak 'a itham C'lmektedirler. mınlerden içtinap etlerim. 
ıın oluı·clu.. bıldi ı ildi. Bozguncu un,urlar arasında r~jim a c~hlnde nüma)i,Jer yapan Asya_ ,\J r ı k:ı ~ru pu bır gün 
Chu hil :Kahire i..'nh er.;i\e,i ta'ebe'r.ri de ııkı edi m<'ktcciı" r. t kk"' d ., il' , Jlus'arın Hidrojen • c~e • ·u' e er e, gaye:. inin Ka-

oonıbasının lnki5afında Ameri- 1 'd I" b İhti lal Kon ı·~ inci(' bir i~ ıifa ra~i and laşnıa,ının ruhuna <ıy· 
ka ı ardan bir hayli geride olduk ran a sey a Kahire, 5 ( \ A) - Yük ek bir resmi makamdan ö~renildi- kırı olm:ıma,1111 temenni ed"rim. 
!arını •Ruslar dahı' b"'t"" d" ine söre Cumhurba kanı ve Ra bakan ~lııhammcci Xecıp'in ih Zira. aksı taktirde c er ~ap!cı 

l
a .~i' ~tlrrlnin e 

1
; bl~ unim~~ Tehlı"kes ı· tı al Konseyındeki en kun·ctli taraftarı Bınbası Ha ıd .;\tuhid- olamaz \e :vaı>:l·ı 0 mayan e ~r-

ch.ıke ı kuşısında bulunduk' arı dın ı~tıfa ctmı~tir. ter de de\ aııı ı o'amaz ar. 
nı, S?v)et er Birhğinin eoğrafı \ nadolu AJan ı Kara i and a nıa ı Tıırkivc j. 

) l a'isimo c:ırotli diın Ye~ilkö~ h:na :ı lan ı ıııla k aı ı l.ınııken 

töreni l İtalya n artisti 
M. Girotti geldi \Usatının dahı )eni sı'ahlar kar _,.ahran 5 - Şatıılarap nC'hri- Trafı'k toplantısı Yunan"ıstan ' ın do NATO dahilin~e.hic;bir.~eni 

$ı ında Rus ara hır masuniyet nın dahı ınde muhım bır ko •• ıı:u me:.ulıyet nıe~e c ı ıhda et:ur· ı 
nğ amadığını 0, emıştir. tc kıl eden Karun nehrının su- y . mcR cdir. Bır mem'ekcıe. mıh· • 

Ba bakan HıdroJcn Bombası. !arı )~k e mıs \e Bara koıfc. Yap!ldı em tesebbüsü 1 telıf kombinezon ~ra dahi. ol-
nbın Bırlcşık Amcııkanın c'ınde zındekı bu~ ük lran limanların. , ma ı -bu mııhte ıf kombınczJn 

1 

Kazada ölenlerin cenaze 
Ankara' da yapıldı rnaşı ı inddt> 

\~ ılııhak ctınıştir İta·~anın en 
) kı ık ı crk<'ğı o arak goolerı
len maruf ~ natkar Ma-sımo GI 
roıı . b<'rabl'ı ınde r i olduğu hal 
d<', dun ~aat 15 40 da ~AS uı:a· 
ı:: ı ı e Romadan .eh rııııızc gel· 
mi,.tır 

b?l.u~m~s:nın top~ ek ün bir har- dan Hıirrem ehır ı tehdıt etme· nn~u ı ~tuhabırlmi7drn ' nadotu JaM• • • ı ların a~ nı .ı:a~ r'erj takıp etme· 
.. ı ~n eyu:.•ı bir faktor tc kil etti· ğe ba lamı tır. Ankara 5 - :.\lcrkez traCık Londra 5 - \ unan:stan ın lerı artı~ 'c- görulmemi' 'm 
ı.:ını 

50
, '"nı · A . Dokların hır an e\, ftl •.Jlıll- ko.m ~onu ılk toplantısını bu- Londra Hu) tik Elçı~ı Ba ıl Mos- ce_,. de i'dir. 1 

{ k 
J .. ı · mcrıkalı arın Pa " t r d h • dl ı le nıriştiklr.ri deneme'eri \e ını temın !çın Hlirrem l'hn g~.n . a~ .... ~4 de _eınnıyet u_~u.m 1 tr~:.·ın ~eçen ha ~a so~un a ta Tlirki)cnın tezi şudur ki. =ü-

muert~u.rmaları içın İngiliz hlikfı- ne hır çok katarlar )O'a f;ıka- mudlırlu.,undc Kemal \)g~~lın mın c~ı dığıne goıc ~ıbrı:. _nıc-ı \'en'ık bö iınmez bir büttindur 1 

ne 
ı~ın \nıerıkan makam'aı·ı ılmıştı.r. llukıımet ıtnrafınrlan ba,kanlığı~da ) apıııbtır. ı oı~- ı s~lrsını :o~uşn~ek ıc:ın D.• 1:'le- 'c ancak Ia~ı:ıı ız bır cephe teş

zdınde tc~cbblıse fcçme i , O· Gcnera' Kemal emrine bir nı•'. anlıya alakalı Bakanlık .. tems ıl rı Rakanı I· drn den bır nıulııkat kı eden zincirleme anla ma ar· 
ıındak l • ~on rı llık fl'\kalade b'ır talı •.

1
_ ı l'.iler·. _ 1sıanb.ul 'l'ek n'k r.ni,_er- takı> rlıııiş olduı:u. D_ ı-;ı-lcrı la te ı ,e hinıa,\'e 0 unabi ır. 

dd 
1 a ep:eri bir kere daha k ı 1 k ı t' eder k b at ·abu cdilmiştır. ılcsını tem ılcn traf k kur u ıı Bakanlığından le) ıd et ı nll' te· {' rla t r.anr Gu ımıı :11uhammt>tl'e 

d b 
e •. u denemelerin ken 1 d 1 ft · ,_ı a~ arına diın}a ha kının sıh · urı.. sağ!ıı.. ekilıi Bııgd.ıt' ı a ,oç<'nti. ylık ek nıühe~di Faruk d ~ Anthon) l~den ıa a ;on_u~- me,aj ~irnderdi 

".atı ıçın hır teh ike arzett k e· d llağdat ., ( \ \ J _ nkar:ı'· ~.mar ıle 1,ıanbul bö,1~e 1 ey- da l ~ndra d~ bulun~ıhadı~ı ıçııı j Kar:ısi 5 _ l'ıımhıırbii kanı 
rıne ınanmadı ını soslemi ~ır. an .,,c <'n ikı hu u ı Türk uçağı ru ef;r müleha.-ı-ı r kret E~-1 bu ı:orUşıncnın tıırıhı enuz tes· Ce'al Ha) ar Türkı~e • Paki tan 
Churchı . kendı ıyle Ei enho dun abah Ba{:dal'a ,aımı~lar- lı)agıl hazır bulunı!'..u~tur... .. bıt edılnıemı ur. ı an•a, 1113, 1 milna ehetı)le Genel 

\r ilko) h:J\a ıı'anında Yvon 
ne S.ın on ı.ıa di Lco. trene 
r.enna Lcorıo e RııCCo ve berabt 
rındekı 'cr ı e Gazeteri 'N' c"mi· 
\ctının temsi ci eri tarafında11 
kar ıl an \ e kendi ine bır bu· 
ket \er.le'l l\l ıı' imo Gırotti $ll 
•oz crı ıı. '"nı i<tır : 

Benı ıstıkb:ı e j!e ecei< ~rt. 
d ha ba ka tıpte ın , ıı ar o aru 

l
\\erl \C Ma enko\ arasın.da .b r. dır Bu uçaklar bir Turk ıhhi Ru toplantıda. e) ulde )urur N" G C h bac: \'alı l.ulfını :\lııh:ınımed'e ıı<in. 
op antı 1(-rtıbinc ça ışması h;ı. h.e~etını \e e)lap fclaketzed le lli~c "İrecek olan trafık kamı- ıcara ua u m u r ..,- dcıdiği bır mr-aJcla bu anlaş. 
usunda nıuha efet ide.rl C e· 1 ıçın :onderılen battanı)elerl n~ınu~ tatb ki menuıında "h~a kanına yapılan suikast nıanın Tiırk 'e l'!'lk1>tıın mı ' et· n. r. 
~ent Attlee'ııin ortaya attığı ~ c etırmı tır. ı ı gonı meler ) apılmı•. ılk ıerının d<'l:tl, blıhin sulh e\ er 

ııı illrlHk i li " J l a ın on \ clu ıto' ıı u ıı na ı t .. h \\ ,ı cd )Or<lum Fak.,t - ım-
tan i n tliı il ıl i kta ıı soııı a eh empatık Turk er \'e İla'·,•a-

(fla şı ı ııı ciıleı 1 nazc ı p.ıı.ır gunu Adanadan dakı nır, ekda arım aı :ı-·ııtla 
~ı tek ıfı pr~n ip itıbari~le ka- s merhale olarak kanunun f tan akim kaldı millrt erın menfaatl<'rıne hizm l 

ha
ur .. ektemt ·~. faka _bu yo'da d"t t- 1 amsunda pa rtı" ler"ın bul 'c \ nkara brledı~ e hudut- ctti~ıni belırteı <'k Piıki~tan hal-.. c gc tn k h 'arı dah 1 nde Ye htanbul - .\ n \1.ıu,.nua (Nic:ı ıa~ııa) 5 kına u h ,.e ıe!ah teme-nnı c-

ha ç e ıı usunda her , l k "l"hl ngı bır taahh lıt altına girm~k 

1 
.. d 

1 
. ·ar ·ara' alları ebekelerinde ( \ \ ı - Bır t kını -ı a ı rinde bulun mu tur. 

~an kbaı,:kınmı \C mü aıt bır za- Ç muca e esı tatbıki karnrla mı-tır. adamlar. bugun bu1.ıdıın 30 ki llııll rs'in Mİıh•ri 
n <' eme). tercıh etlığı i be Kanunla ilg li talımatnanıe, lometre m<>safede bir o ede'o· \\'a hınglon 5 t \ .\ .) Bir-

lırtmı-tır. Churehi Bırle ık A rna,1 ı i ııı iıl cl oforler n i!?orta l"d .lıne eri tomob•lle g tnıekte ol:ın Cum- lcşık Anırrika J>i 1 leı 1 Bakanı 
mcrıka, Rus~a \ e l~gi ıt. ca:nia· be~ e eçını mcuuunda bırbıı e mevzuu da "Öru-ülıııii . ehi ~et hu bıı•kdnı \nast. sio Somozu'. ı Fo~t<'r Jıull<', lıu.::uıı 'frmsılci
ı;ına men up de\ et erın . rı~ e mucadC'lc edecek hır du· name i-ın;ıı biitiın helcd :veler mm iızeriıır ale et ııislcıd r. ıcr 'lel' u;l nışislerı Koml!l\o· 
ka <'umhıırba kanı 1'"ı 'h m<> 1 rum ha ı o mamı~tır er koortlina-yonu hakkında ka Cuııılııı\ ba-k nın .ı bir ry o'ma n.ında , eı Lliğı irnhat sıı :ısınrla. 
1 \ t • en ower'. S . ·ı . ı· d k' 1 f n om ~;ncııısinın ulh den' ııısun un )a ı Jıa\alıııda rar \crı mı ır 1 ıııı-s:ı •. ı ~ııtı ı.ı . ııı \e yanı.n ehcınnıi)rti haiz olaıı o rı:ı lln· 
1 tım.ıl crınc daır teklif' erini mı: çok ehemmı~et \erılcrek durul Bir ıa~iıı ela IJulıııı.ın hu\ ı~elı ıııeçhul hır ğu'cla k:ır ılıklı ~unmlık ;ikrı 
takeıe ıı:ın bır aı,\a top anma- mı:.sı c.ıbedcn b 1 hadı-e, paıtı- Ankara 5 (.\ \ l - fı ğrl'rıı:lı· çocuk Mnıiı tıir. lliıkiımrt der \<' clu~gusunun ~er eııııesı ha 
lan ha ınde, bunun Hıdroien eı ın ıç ıhlmh arıdır. Seçımlc:-e j!ımıze gore. 'eııı ıh da~ cd •mı hal orfı ıdaı e ıliın ctmi tır. ~ ırlıdır clcnıı , C' lif' arı i a\ c 
Boınba ı kontı olunti d çok ıstıkr.ıı 1 saği;ım \e a nı bu un an ı-;nınl\ C't Umum M •diir 1932 ele ('unıhuı ba-k ııı bıı cimi• ı r: • rakı ıan"'a ::\ \TO 
ker b h · e muza· ıan1 d " f k b ·d " ~· be ·

1 
b' e a ırdc bır fır al tek. .ın a mJtc .ınıd hır ha ele ut.u ıra ı ·şu e i mu ur u"une, unan .,onıozıı ~· uıı ı ·r multcrıkıınız ' l'ıırkı)e'nin ~lhen 

tdebı.eceğıni an atnıı tır. S 1 .,:ımelerı laı.ım i!elcn D p \e \ mC'rıkada trafik meHuund ih g<'neraldır \e mıl i muhafızla ·ın lik \Oluncla i bırlıf!inde bulun. 
ne~:ızC\in bir açıklama 

1 
CHP !lla lc.ef d , tr bıt ti a ~apmı o an Ferıdun Siıla· kum.ıııdanıdır. Kencl· i 56 y~ mak

0 

tasa\\ urları kedi,eli. her 
Wa hinglon 5 (AP) _ Be,·a ı do 'h ' e :. kınlı ı b.r duı unıa hıo,..lu ta~ ın edı' mi lir larınd, bulunmaktadır. ıki m<'m ekcte de Y<'ni bir km• 

:te\,n bugün 1943 d mllte\r[fa du mu' r .r D P le~ ıht ıaf • · ı I \el ka)nağı b.ıh~etmektedır. On 
~merıkan Cumhurb kanı ı·r ıık b lh ''a llafr Çar-amba Ve- K b 1 Bır mı yon do ar kıyme- 'ar. a~ nı 1.amanda b:ı~ka arının 
lın D. Jloose\c t i c 1ngı tere ı;op abı ka .ıl rııı krııtll azan 1 n se ep eri t inde eroin yaka landı t:ıklıt <'d<'bil<"c·cklerl bir örnek 
~a b.akanı Chur<>hıl ara ı da Qıı acl.ımlarının a.1 ada) ı-~<' erın· de '<'I mı~ olu~ orlar. 
·hec de imza anan \e Atom Bom de ler almdlaıı hu U•tınd:ı sar CR.hı ı iııdıh'l \\ hın,..ton 5 Be) z z .. hır 
ba ının 1 tınıalınden C\\ .. 

1 
\ letı k.erı g/. ret , nıu<'adc e- ll'n iht"nı llerindrn biri de sııi k rııc k ' • e d ı ka t t<'sebbu ti olıııu tu. 3 • 4 om 'erı Jlarıy '\n ını::"r· bu-

rı a i e lngı tcıe'!ın b rbır e en ı eı, gdmektcdır. Bafrıı un \erdıgı be)analla . Federal 
rıne danı ma arını sa~ a\ ıp nk: bu hıı-u-ta çok ısı· • elmıst r iindlır cl('\aııı eden tahkikat mem.ırları chııı gece s n Fı·an-

Yunanistan' dan 
Yeni ilticalar 

!arına konu aı·ak Btı)lik -'lıllet Ka) erı~e nakledı m • . bu.,un u kend nı hiç )abancı hı -etmıyo 
Mec' i inin onıinc gctırı mı}tır. mum müdur. banka mume•sı e ı um 
Büyük l\lıl'ct :\lce bınin önlindc rı banka. do t \e k.ı abalık b.r 1 l\J a, ımo Gırotti . bundan son· 
de ccnazc'er Hacı B:ı~ ram C:ımi ha k topu uğu huzunı ıle .• ıw ra ba,,n men uplarının o duk
ine nakledi'erek, orada namaz· lan bu) uk bır toren <' ı::oı.~ a-ları arı u ' crı şu ,ekı de ee' oıp ıın 
arı kı'ınııı ,ur. arasında ai'e mezar' ıgına delrıo dırmı~tır 
B ıııırlan sonra crnazc a ayı. un muştur. - Tıiı ki\ ede en çok r.e) i gör 

ba~ta a~keri bando olduğu hııl· Sehı inıi111c ınc) i arm rd ) orsuııuz? 
rlc, ad ' ı) c bina 111111 on tinden \:<' Evn?lki gıın \danada \lıkııhll o.man ı ıı tan arının için 
S:ımaııpatarı meydanından geçe 'an nılıcs ıf kazada ö en \atan de ~a,ıımış o ılukları r ki s·ır~v 
rrk Cebe<'ı Sehıtlığine ge nıiş \ 'C daslıııımızrlıın İstanbıı' Mi et\e a rı \C bu :ırada bi ha a anane 
cenate er burada ebedı btiralrnl b ;ti s la Tılılt \tlaı .ı Cihangir Saf 'ı 3a n Ba osunun ) apılaca~ı 
'.!ah arına te\·di edi ' ıni leı dır. ~ uı tlu }laha Baban, Se) [cttın muhtc-eın Dolmbahı.:e Sara"r• ~ 

Bu hazin merasimde B:ı~bakan \knıan. }ılehmet l '• ıiin , e Ha- Turkl\ eden a\ ı ı ırk en iııı -
.\rlnan :\Ienderc-. Dev et Bakanı yım 1\a\3rro'n un naas arı dun ) \'1 ne "ıhı bır hiıtıra goturm,..k 
Ce al Yardımcı, ~lil i E~itim B:ı saat )3 50'de Devlet Ha\3 Yo'- ı trr ınız? 
kaııı Rıfkı Salim Bım;ak. 1 ı . , 11:- •aı ının hu u i bir uçağı i e is- ı •- Bu rı1c,·nıcla benden ı1r11-
ma Rakanı Yumnlı Cre in, Ila • tanbula get.rı mı-tır. ele karımın hır aızu u \ardır {1' 
bakanlık mu te arı Ahmet ~ !h Cenaze eri getiren UÇ"k. ha\ a ıerıntle orıJına 'J"ıirk motıfl~rl 
Korur, Ankara l'ım er ıte ı llrk mc} dnnında Va' i ve Beledı\ c b.ılunan b r 'az. ık e bıse 
töni. Fakli te t>ekanları. Pr:ıre· R• kanı adına Bakıı km Ka) ma. Bu me bur Ita 'an artı tının 
or er, lla\'a Yol arı Umum M.1- kamı. 0 enler n aı e erı. dostları chrım zdc go lerılen fi m Prl 

dürıi. Ankara Vn i 1 Bc e•he ,e nıc i arkada arından rnute· (Roma Knn :ır kinde). <Kapalı 
Ha-kan l\lua\ ini, mıi 'ki \ c a ı." ' · ekk bii) tik bir kalaba ık tara- P ncuı ar> 'e dıtierlcrldiı·. 
ri erkan, iinheı ıte iler , .çı fından kar 1 anını \e naa 'ar ha ha )a'l fı ın \Ildız' arı Be'rdi· 
rndika arı \'e Sİ\'ası parlıler mıl z.ın bir merasimi ıniıteakıp aıle- \ t'.' Başkanı Ord Prof Dr. Fah 
mc--ı' eri. hlı)llk bir vatanda erine t" tim edı mi~tır. rettın h.erım Goka~ı Zt)aret et-sı hıı rl <' bombanın ku ~ , Burada D P nın ~e~·ım i•'eıiııi artık nrt ee\e do,.rıı ·-t'kamet cı~c·o' da ekıl Çınlı c.ıoın tue· 

sın k .. nı nı:ı- da 1 k ' alnn 'c fırı haıı ~i lJ ı u ka~t 
1 ) as:ı eden gızli bır ancı 1 <' <' me t<' olan 'fe\fık lleı i caı ını ~ ak.ılarııı laı·dıı cle ıııı;-

ınanın :ırtık mcı"ı bulunmadı~~ k ft'a ılarcl.ın nııır<'kkeu hır he- ır~ı'.'bhı:suniın hakık:ıtc u~ıııatlı \l' unları il:l\e C'tınıstır: 'l'c\·· 

toplııluğu hazır bu'unmu 'ardır v.~ı in in ı ~. ı ı'.\ el 'ı m ı~ eıdır. 
en ., ,. ] l ndılı•) ' 1 b k .. .. \ 1 1 • ' k~ bl l enazc ere ayı·ıca Ha ıı · ıııı ,\ danada Hıkubu ,·ın 11,.ak k~- a ı ta 'a ı sanat .. r ara • 

rer a l sıra !(' P.~klko) e il ra \ ı \I ı · 11 · t l ~ " 1 l .. 1 'b · ·· d " 
111 açık'amıştır. ~etle b ı lıkle . eçen lı. fta \n· ğı onuruna 'arı!nıı•ıır H eniiı kıtler ıı a~ nda koınuııi,t ç,ıı ı nan ene Prr,ııı. e\ e ~a- ıası nıtina ebetı) r İstanbul Va rcr an·ıu a umu ' eı ı. 

eden ıııultccı erin derhal ısk~ıı - kanı ce·a· Yarclııncının. l\tüna- t . n . d' u k \ ' k" . Vı a)<'lll'kı ıı)aretten onrı 

l 
Kc~fı,rli Be\ az Sarav namına ka a 'a ~ıtmı. Drnr ınukeı· re men ac:ıklaıımamı' olıu. k'a dcn ıı; tin dığı anl.ı ı an takri

ll\ZJh eden Eı enho\\ • · b • tema; ettı .. 1~ 1 oma dun Cum beraber. ııc;al!ın '>Cif:! kanadının ben iiç kıla kadar eroin mü :ı
lickreterı Janıe llage~~ın b asın hurba•k nı Ccla! Ba) nı a Sanı- koptuğu 'e kazanın bu k.ınal ıtı re edı mış 'c~ a sclıcke <ıl<'). 

tamun :sağlanm nsı 'I" dığrr ılı. ka at Bak:ını Yü ıınll l'resin'ın ısı \ e c c l\'e .oa,. ·an e ·ı 1 fılm '· ı dız arı Gazeteci er Crmi• Pror. Giika), İ tanbul ~lı el\e-
tn açlarının tt•nııni hu ımıncia \'e nıez.kiı r bakanlık arın. Hava '.·etine nrllp isıanbıı' basın men. 

ru) a cevaben, e a en b~· a~~l.ı o un'a donrııu tur Bu \ nk:ıı a kopm sıııdnn sonı ıı me' dana hıne bır delil olmak uz ı c nıc-
ı "'k ı k · ı · ki i Salamon Adatto'ııun ai'esi- " 

~ ne \ e Genel Ba,kan arının olü· a " ·alı ara .::ere ' ı ta ımat 'l'" I Yol an l'mum \ Iüciiirunun, jc,.l up aı i~ e tanı tı ar. erer <;tef• • 

rnanın o tarıhte'l onra gclı tı~ e~a1lat nden onı:ı Bafra"dan eld ı kana<ıtı U):ınnrnkt:ıdır. murl.ıınıız laıaCından "tın a 
ı·ı mı .ur. endika arı konfedcn ) onunun, mu mlina ebctı~ c i tanbul 1".Ö\' rl:'l ımza adı ar \C oUe )Cme.,ı-

Belıı tılclıgın .:orc Turk top- İ\ a i psı1ılcrin. resmı \e hu u lı Partı i merkezine ~ıderek \ "C nı hera~ercc 'edı er. tı en Hıdroıe ... Bomba ıı a ş~a- bır kı~ının .cnel merk ı.c-c lı • Tek ar tckrar 'e uıun bovlu lınnıı tır. llü adeı" edilen cro 
mı o aını~ acağını ı cı 1 urmu.;. il'\ e dahıl cd mc~ı ın.ımkun ol· letkıkler onunda ı:.: kan:ıdın ınler bır mı ) on dolar kı~ metin. 
tur. mu bo) ece Bafra tc~kılatı t<ıt C rdan oııı nki kı·mının kop- dcd r. 

ı aklarına ığınaıı mtilte~ı:cr ~:u- ~i· tc,ekküi erin \Clcnkleri de 1 tanbıı da ki dıl!er kazazede'e · 
ııan s .. ,bakanı Papago un Turk nönderilnıi tir. rin aı ' e 'erine te !!rafla i tanlıul 
Yunan do~tluğu i 'e ilı:ill bera- '"' Cebeci Şehit it: ne defncdı'en 

t ı;i Parti inin takriı i ta ' ip ~ n edılmı ır B nuı la hl'rabN· tugu. bu k:ınat kopın.ı 1\ le mu Kııc:.ık eroinlt:'rı temin eden 
edildi ı tılalın t.ı nam) e on en<'.D'· \ıızene, ııi ka)beden uç-ağın vi b ş ıca hh Jlong Kon.,'da biı· 

nalından sonra, Batı 1'rak~a cenaze er ~un ardır: halkının tec ür \e tiızı~et erıni 
Turklrrınc ) eril halk ' e bllluıs:sa Turkh·c Kö\ ' il Partı i lidrri bıldırmı • ir. 

Londra. 5 ( ".A) _ \ am Ka· dığı O} C'nılmekteclır nle :r(·errk bıır~u '.ız,\C'tindc dan al onu ısleten , I" \ akti~ il' 
tnar.ası Hıdroıen Bomba ı hakkın Ta~af, z ÇC\ eırr l.nıum '<'l C' düco.me~l' basl:ıdıgı anlasılmak- \ınerikada hır cnae\ ındc ) ine 

kı~~uk mrnıurlar tarafından zı_ıL Proı e,,o~ nem~i Oğuz rık. kap- S:ı l :ımon \dattonuıı cc·na1e 1 
mun aı ttmlciığını lır) an ctmış· tan pi'ot :.\luzatfer Cc) han, ikin· lııı ı:: ii n kalılmlaC'ak 

da l ••·ı naı·tı• ı tarafı d D 1 . tsl<' ını tatmınkar btı nıa l.ıdır. Bu dlhtı• e,na:.ınd:ı ü 1• 62 '" ,. .. n an ~unu a~nı uçtan a \il ~at:ın )llŞ" 
an lakrırı O)a ko}mak wn itti: nı.ı.k!.ı lır. }ılı •rı,ekıl :\ d Berk ıa\' kı iıç ıııı 1 rtan uçukta larıncla Juclkh İsaac Fzr.ı'dır.• 

Ieıdır. ci pılot O man Bozdemir. tc'siz- ll. P. İ idare Kuı ulıından: 
ltalya' daki NATO yeni l'i H ıi>e)in Dılğan, makınist Sa- İ tanbu' l\li 'lehekil'crındeı \e fakla taS\ıp etnıi$!ır. man ın \Ok aın.t\l ka~betm 1 u. t:ız)ik el<> fazlııla,nıı 'e nıuh __ _ 

!11umı hır tcc ur u~andırmı tır. temelen b:ızı inf laklar rılımı~- Ö L ÜM Kııı lırmak'ta b ir bara' ve ramamı) 'e mcmlckPtçı bir gii- tur. l 'çak bu 'ekılde clii~eı kt-n 
1 rıı$ ıfade eden Sanı•un'lu larııf· içinclckilrr•n lıarekl't l'llllC'ler" 

santral yapılacak sızlar lı le)e gırıııış ol,ın bazı ne h"ç bir -uıetle imkan o ıııa-
Londra :; CNare ) 1' ·k" ada\ ardan hıçbir ıırcl•C> lslıfa clığıml an tcl,:ıdnin \'e~a· p"lo-

j e hükunıetı ile- Ik~ t -
1 

111 •• de ıcmın <'dılcnm eceg .nı SÔ\ e. hın haber Hrıne in"n de ~abll 
ına ı ara ında ,_. 

1 
ng ız fır- m<'kle. ah ı k:ınrı teıı u)'.:rıı- olaml\acağı belırt lıııektcd ' r. 

.. nızı ırmak nehri n d l b • K · 'b k k uzerınde bir bara· \C h d a a ay o an azı Z(.l\alln ~erı- ııv\eı l'azı e uça ·ta ·iteıi ol 
lr~_k . antralı kuı~ılmak ıoelek ne pcı<ala mu taıd. çalı knn ,e dııkları )rrdc tutmuş \C müt
tnuhım b r anı Uzere munc\\er kım:.clerın konu abi- hı b"r m knat ~i taz) k'e gerı~e 
tır. Bu proj('~ ma'~ ~a~ı mı ecegı kanaat n mudafaa el- çckm" tir. Ru \az ·~ette herhan 
90.ooo ooo T. k ın a a 'rn.-u rnektcdırler. g· bir hareket imkanı buluna 
lacaktır Ba~: ın'ır:ı~ a ma 0 • CHP. ~e ı:cl nce. ~o lanı da nıaını ıır 
metre ~lacak J 

1 
~ uk eki ığı 84 ada~ lık k. zanan Sadı Konuk'un Muhteıııtl , .. ıır11 

nın kapa ı l e : ~ e tr k santralı durumu bır me-ele ha ını almı • 
\at 

0 
acaktır ı ~ c 100_000 kılo- tır. Bı ha a Çaı amba te kiliı· Adanadaki Ied ıı~·ak kaza 1• 

1:ek ing r 'r aıajı ın a ede- tının ı rarı bu meselc\l ,·ıddı bır nın ebeplel'i hakkında muht<' 
'\ ımpy an~ Coımrtııa ı , Geor~e ıhtılaf halıne :;:Nırn;ıştir. Çar- lif tahm'ııler ileri sürülmekte-
lektr k 

1 
pan~ d r. }... şamba •• adi Konuk'•ın lısl<'drn dır. Dün bu hu•lhta kenılısı)I<' 

E 
Snn ralı ·,. n Ennl h k k · "Öl'iistü,,i ı miiz alakalı b"r zat lectr k ~ "' ı çı arı ara ~ erınc kendılerinden n 

anla nı~ unıpan)a ı ile b'r Ocmıl ~rnso~ un geliri mi' .ni ~u izah atı \ermı-t i r: 
•• Y~ 'arılmıştır. ısteınektedır. Bu niıho rlurum F.' :ııl'm<'yn mu h ı eh~lc-

Buyuk bir kaçakçı kaı bında Sudi Konuk Sanuı. r"ııde a-kerı ırnklı)e i inde kul 
şeb k . nu te\'ketmı t r. Genci mcrkcıin !anılan bu uçaklar kamuflaj 

e e'ı yakalandı tava ~uıu ıle li tedcn cıkarılma- ~O\'a!aı ı l'e ho) anını~tı. l ç:ık-
He.delberg ( A mama) 

5 
f A ı da kun ctlı bır ıhtıma da h ı· 1 ar ~' ıl havacı_lıkta kullanılaca 

l' ) - Senede 24 • ' · ıne girmı,tır. ğı çın üzerler ndekı bo) :ılarm 
1 k mı 'on do ar· tem z.1 • b 
1 mal \ e rıara ka"ıran C.H P şchrın dort bır pnına . enme-ı cap etlı '<" u te 

karargahı 

1.ıuı ba\an Neli\' Adatıo ve ı.ı ı . ll.ıgııoni (İtalya), 5 (.\ P .l -
bay \e ba\'an Sanw Oalllpolltl ııs· At :ıntık nıiltıefık crı bugıin Av
ııamaı . ba~ Hodolt Behar llspım\'aı. ru ı>a karargah arını burada k~ 
dul ba aıı Krtl) Adatto, b&\" ve ba· 
raıı l'ellka Wrltzrııreld ıAınerlkal . in e. ki h.r mil'tC'd kampına ta· 
bav ~ bn)ım Jalt Nnlmm \'l' km şımı !ardır. Guncy A nııpa bdl
bn\ \ bayan Jo rC Şerlrr (AlmBll· gc ındf'ki lll lİtlcfık kıı\\e\ler 
)a • ba "'' ba\an \\alter Olııdrat ba komul:ını miıa \\'ı 'lam M 
'" hı Arjantin ı ba) Te ba)an 
Bt'rnard Kcr ta)n b , Dr Saıamou Fechtr l<'r bu nıuna ebette 6 X.\ 
.R Adatto d ıl baun Z Adatto '~ 1'0 de\ eli. Bii~ tik Brilan} a, 
allt' ı Lıbovlç. Mltranl, Krrştanı Fraıha. Turkı.\ <'. Yunanı~tan, 1· 
Adatto .Ra on. n~ııare. Haras Hal· 
ton aıı .. ,.rı ~vrl babalan. karde - taha \C Hır' c,jk \merıka mü· 
ıerı . ka ınblradt'rlHl, darıınrı, ku· ı mc~~• erine \ eıdiği hı ta bede \ t 
Elnlerı olan anlık Ok' anu.sıınun imdi bir 

\ .\1 K\I \1 \~10' \ll~I 10 • İÇ dr.niz~ nibi O duğunu batı 
J S"l \SRI 1 \111 .l t:'l \ EKii i '"' '. · memlekellerınde ~n apn mı ct-

vd •t t'ttl ını \'e C'en11zr. mrrnsımı bu lerin yeni tipte millet erara~ı 
ıtılıı Salı 6 Nıun 1954 lillat 13 tc 

em t;;alom Sin• oı:und11 ıı.-ra oltına- bir te ekkii' O an :'\' \TO')'a bii· 
ca ı ırr tirle bıldlrlllr. llin ka) ııaklannı v:ıkfelıııl~ hu-

razı"et r.ı)nr~tlrrl ~npılrnaması 'unıluk annı ıi~ ' enıi ıır . 
rica ~~~;,':;~ • · "'"""'aı ı ~"'"'; Yrni gene karargahın aC"ı'ı<: 

, 1,.,k•.n I\' ~ • ıı s usu törcnıntle Amira' FN·hıcllenlen 

* 
onra koııu~an Tıirk donaıınıa ı 

nıl'!n~up arından Yiizbaşı 'fe\'fik 
'l nrkl)f' llahamb" ılıfın ılA n" ~ 
Elim bır u al. ka a ında •tfat e· ı Samurt11ş: 

den ıstanbuı nıllltttrklll lliirrı) ehe\ er millet erin öz 

bahatıın U u.oy. ho tc Güler le kı atımız {ı~e'crinden S.ı 'a 
K:ıradunıan. mon .\ rlatto, \danada vııkubııl 111 

rcrı uçak kaza,ında ,·erat ctnı 5· 
t ir. \l crhıınıun ı:cnaze i hu'?'\n 

K;ı~,,eri, 5 (A ı\ ) - .\dnrada 1 aat 13'lc Kukdibi -:ı.ı u e\I S na. 
ki mii~ sif uçak kaza ı kurban· go.,undan ka!dırı'acaktır B:\. 
!arından Akbank umumi muame I tun partili arkadas':ırın tesı if e 
:at müdürü Fıkret Ba ka'ın cc· rı r iea o unur. 

1 

" -
3 

5 

. 
VATAN s ~iM 
Öniimiizdt'ki seçimlerde reyinizi kullanacak mı· 
~ını1? .. 
Jlan~i li tcye rey nreceksini1? 

~l <'c l iste ıniista k il milleh ekili erinin 
sın ı ister misini7.'? 

bulunma· 

Siıce, bi1dc ideal Raşfekil kinı olmalıdır:' 

Cnmhurreisi halktan 
kime rey ,·erirsiniz? 

rey topla) arak :ıctilsc 

ha· 

Yaral ıyı götüren şoför 

başkasını yara ladı 
l>ün .,ece 'Mr ı ut") <'t cadd~
nde du-rn b r nı hosu lk yar 

dım hastaııe ıııe 2otiiren 13469 
plakalı tak i ht·kla C'addr-in 
den ı::eçcı ken n ıza Eı batura çar 
parak af:ır urelle ) aralanması 
na ebebİ\C't \Crnı tir Rıza~ı 
da ar:ıbasına atan tak•i şoföıü 
her ıkı ynr:ılı)ı hıı~tanenın ka 
pı na bıraktıktan sonra kııç
mı tır. Dun gec: \ııl:it ~akala· 
nan ~oför Erdoğ:ın hakkında t 
k bata ba lanmı~tır. 

KETİ 
I 

/ ,. . 

Evet .......•• Hayır ........ . 

... parti, karı§1k, hiçbirine 

Elet ........• 

....................................• 

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

bır • t i ~ muaızam • mız eme i i Ha\ a Kııru 
. ını. e erarası kaçakçı şebeke kurdugu hoparlor te ı atn!c ıl r b k d, mıınun 

~ı dun A'man)a \ c :Fra d mcrkezınden dc\amlı e ldr a ı il ın a )apıldı . Tenıızleme 
Pi' b • n a a ~ a. ,, ,., de kulJanı' n dd k d an askın ar net ice ınde tama propaganda konu~ma'an ~. pmak k" .a m_a e ıınat ar a. 
men ele geçirilmiş bu' unmakta tadır. Seçım faala)ctını i bk . \P~rçınler n ıçıne nufıız ede. 

\\ ı ı;; \'I u \\lo' , .. "ro nun beka ını ağ aınak ıçın bıitun \'ar 
<'ena r mrra mı 6 N.un 1954 bu 1" ı 'ığıınızı sulhiin muhafaza-ına 
ku ı;aıı ınu ı;ııat 13 te B ır ıkhen· ı kf • .., . 

1 
Evet......... lla\ lr ........ . 

dek ScH ı;aıom s ııa 0 unda ıcra \ a • elmenıız arttır. s>Una ına- . oıunaca ı trrss ~~lir nı~oıuz demıştir -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~l>~e~\~a~m~ı~S~a~.~4~:~~~i~ı.~l~d~r.~)~ 

6 - Bugiinkii iktidarın muhalef cte karc;ı olan 
rekcl tanını tasvip edi)or mu unuz? 

dır • .'\!manyadaki Amer'ıkan o..: kanı 'e a\ nı zamanda ada\ ol nr de. ır koı'QZ~ on (kendi l;rn· 
du • • • ını )emel m d · ,, su komutanlığından bı di. 'dl l-J.ı ım İ can ıdarc cımektedır. 1 bT B'" 1 <'\.ana 2ctırmıs o-
ı<Ine gore cb key A • B 8 1 ır. o\ e hır koı oz~ on ne 
\ ille e c merıkan .i a)ar'ın ı:el i \ C limanın l - tice ınde kanatın kopma 1 mı l rı, Almanlar \C \'atanız ktm mel atma torenı C il r çc\ıdc- tenıeld r K· k 

11 

.e er dahil bu unmaktadır ar. 800 rınde bır e~ım raa \etı o·ar:ı.. a,.ıkh k~lananba: ·opdıınea da. 
"nıerıkan Al f'r fi , • I ' ' • 'nı n epo-u ek 
ıı~ını • man ' ? ansız tıo \ a ı andırı makta \C bu ~olda zozdıın çıkan ııle\ lc dı>rha ate 
Bİd n. ~aptığı baskın ar. netice hıç de IH tcsır bırakmı~ an mu· alabıl r. ı-;,a en bu c -4- 1 ın· et.bır1;ok kaçakçı te\'ktf edıl- ınakaşal.ır )apılmaktadır. Sam- uraklarda umu ınh eti k ' t.lp 
~ ır. Bunla d 'rt A . a sun' h 1 . ' • e oıoz) on lfkfl lınd i r o \l up. mem un en al at bır ıhtı) acı olmaktadır. \ ) n; uçakların bu 

e S ~a pmakta:, d ı ar. maale eC hır cı,:ım propaganda. Jundıığıı İ•\eÇ \e Hol andada 
N P • 111 me\7.tıu o mııkta im t · orveç rensesı 1 k • anın c- da a~ nı l p kazalar olmustur. Bu 

me ıne onan ta l'Çım t aşı• had · h kk k b"' 1 M th '" ld"' olarak \a ıfl d 1 ı enın mu a . ·a . oy e ol 
ar a o u da d an ırı maktadır. Bu ma ı irap etmez. Fakat hadi r 

11 
~·ıo 5 (AJ>.) _ .ı orvc~ \e· 1.u~a h~l~~un hSam un un bir bu· } i tetkık eden he) etler n bu hu 

~ a hhnın ~aı ısı 'Prenses Ma· bunun hır epa atrlc et etm~ 'e usu da gozönündc butundur-
l't a bu ., r ı er ustu me e'c 1 · d 

:ıt ,,. .,.ece sabaha karşı sa- o arak ilan ed 1 b ma-=ar=ı=ıc=a=p=e=e-=r=. =-= "".28 de h . • 1 mes.ı eklenır- ~ _ 
Jlaını~tır p ayat goı;erını ka- ken, eçıme ı:ıdılen u ~unlerde Bugünkiı umumi ı:orunü~li ılc 
dı ~e kr.o ren es 53 ~asında~ Uman i inın eçun mcvzııuna s 
ığının ~rtn k ikaracıgcr rahat ıı dahıl <"dılmcs Sam unu "' "n- • amsunun, 1954 e~ım'erındc 
t 

• ınası .. mticadel clı ' e be ki sürprızlı 
a hastan uzrrıne 13 mnt lcrı hakı .. atcn mutcc ır etmck-C)e kald ırılmıştı . ted ır. net eclrr 'erecek bır bolı:e ola· 

ea" ı ~ ımd ıden so) erıcbı ır. 

HOS MEMO - M e rhame tli insanlar ! ! " 
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BULMACA 
ı 2 ı 4 5 6 7 8 1 

lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtaat llônları ---

• • 
As. ihtiyaç için senelik Bursa - Susurluk veya mukabilinde 

E 
_ ı 1200 ton taşıma işi yaptırılacaktır. Tahmin bedeli 24000 lıra, 

geçici teminatı 1800 liradır. İhalesi 14/Nlsan/1954 Çarşamtıa a-
- - - at 15 te Bursa As. Sa. Al. Ko. da kapalı urfla ~apılacaktır. 

Şartnamesi kom S}onda görülür. Teklif mektuplarının ihale sa. 
• .-- - ııtinden bir saat c\'Veline kadar komisyona ,·erilmesi. 854.3785 

~ -=-·-= -= İzmit As. ha tane ine 7 to: koyun eti kapalı zarfla 21 nl· 
• san 0.54 çarşamba saat 11 de İzmit Kan As. Sa. Al. Ko. da a. 

1=--ı---ı-. tın a ınacaktır. Tahmin bede'! 24500 lira, geçici teminatı 1837,50 
- - liradır. Şartname i komisyonda ve öğ'eden e\'Vel Ankara. İst. 

:•--------.::•::.;._,,,;.,;;;;...:=: Lv. A.. İlin kısmında görü Ur. Tek if mektuplarının iha e saa
Soldan sa a· ı - B r maden. 2 _ tinden bir saat ewe'ine kadar komi yona \'Crilme ı. {904-3921) 

Kıı,atma 3 - Blr Jlmnas•ııc llttl. * 
4 - Olur olmaz şe e atılan. 5 -
ar eotratra ıerımı. pahalı. 6 _ A§ağıda cins \ e mlkdari yazı ı ma'zemc'er hizalarında yazı. 
BeTAn edatı. raama. 1 - Bir nota; :ı gun \C saat erde kapalı zarfla İzmit Dz. As. Sa. Al. Ko. da 
171 a - B r oıçü satın a ınacaktır. Şartname'er Ko da ve öğleden C\'\'el Ankara. 

Yukand&n a &ıya · ı - B r ba ilk i t L • 1 2 - canıı 3 _ A!rıta'd& btr mem- s . v A 'An kısmında görülür. Teklif rnektup'arının iha'e 
ıckct, blr uzvumuz. 4 _ ce • n saatinden bir saat CV\e'ine kadar komisyona verılmesi. 
• - Bir bıçak. 6 - Devıe; ıı: ı Cin i lUikdarı Bedeli G. Teminatı ihale ı;un \C 

'1 - Blr ba lık 8 - Devenin mü· Ton Lira Lira aati 
memz lı:aralctertnı meydana getiren 
•e1 
D NKO DUl.ı'\IACA~IN llAI.Ll 

SOidan sa a · ı - Foltstrot. 2 -
....... 3 - Ramazan. 4 - Maydanoz. 
1 - Tat, 8 - On: efal. 7 - Ay, no 
\ter) 8 - Fare, raf. 
Yukıınd&n a;aııra. ı - Flrma: 

a t 2 - A.A : oya. 3 - Kimyon. 4 -
Ad. !i - Zaten. 6 - Anafor. '1 -
l\'ota. 8 - Te: W. 

A 'KARA 
7 28 A ıllf ve proıram 
'l' .30 Oünaydın (Pi ) 
'i 45 Haberler \C han raooru 
ı 00 Karma aab:ıh müzljtı 
e.30 Sabah ne ı (PJ.) 
~ 00 Günün proıramı ve tapam~ 

11.53 Açılış -.c ııro;ram 

12.00 Aelcer aaatı 
12.30 Oevrı~e Ceyhun'dan rkUıır 
13.00 M. S Ayan ve haberler 
13 l!i &'1at Ediz ıcıar indeki rad

yo salon orıı:estraaı aı Dr1-
ı;o: Arlölcen'1n ınllronıarından 
aerenad, bl Otblll:ı: Viyana. 
'8rkıaı. c) Muhr: Şen köy mı
z.ıkacıları (polka), d) Main
zer: Vlyana polkası, e) Stra
u : Viyana kanı 

13.30 Ötle ft"Cttsl 
13 4S P.adro 5alon OTkeatrumın 

devamı 

l4 00 Han raporu. aqam prc>g
ramı Te kııı:ıan~. 

*** 
1'.51 Acılıt ve pro ram 
17.00 Dansa dATet (Pi) 
17.30 Radyo lle 1n;ıııı:ce 
17 45 Mediha Fidan. Solmaz Dö

len, :Muıtara Saiya~r. Ner
min Demlrçay, Zehra Küçüle' 
un berabtr f&rkılar 

ıa.ıo Nezalıl\t BAyra, Kemal Kara· 
ııttle)'mıınoıııu·ndan btrabu 
türlı:üler 

18 30 Dinleyici ile hubıhnl 
ıs 40 Yatar GU\Cnlr ve n.rkada,ıa-

rından dana müzlll 
19 00 M S. Ayarı ve haberler 
10 ı:; Tarihten bir raı:ırat 
111.20 Muzaffer 11kar'dan rkılar 

Lltapon Üstübeç 10 16500 1237,5 26/4/954 15 

• 'eft ····················· 7 17150 1286.25 21/-l/954 15 

Litarj ·················· 10) 41000 3075 21/41954 16 
Mınium ............... 10) 

(868/870 ~ 3833) 

* Ardahandan Dama'a 31 aralık 954 de sona ermek üzere 
9000 ton muhtelıf cins nak i)at yaptırı'acaktır. Tahmin bedeli 
29700 :ira, geçici teminatı 222i,5 !lradır. Kapa'ı zarfla ihale i 

26 nisan 954 günü saat 15 de Ardahan As. Sa A'. Ko. da ya
pı acaktır. Şartname i komi.&}'onda ı:örü'ür. Teklıf mektupları

nın iha1e saatinden bir saat en·e'ine kadar konusyona 'eril
mesi. (902) 

Sarıkamıştan Ardahana ve Ardahandan Sankam15a 31 Ara
lık 954 sonuna kadar 2300 ton muhtelü cins nakliyat :\ aptırıla. 
caktır. Tahmin bedeli 103500 lira. geçici teınlnatı 6425 liradır. 

Kapalı :z.arfla ihalesi 22 Nisan 954 per~embe saat l5 de Arda
han As. Sa. A •. Ko.da yapılacaktır. İsteklilerin kanuni ikamet· 
gi'ıhı olması, ızeçici teminat vermesi. müteahhitlik vera gelir 
vergisi karnesi g!istcrmesi. Şartnamc:.i komisyonda görüllir. 
Tek if mektuplarının iha e saatinden bir saat evveline kadar 
komisyona verHmesi. (003) (902/903 - 3920) 

* Kapa'ı ıarf'a 300 ton arpa 30 nisan 1954 cuma saat 15'de 
Karaköse As. Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. Kilo)u 25 kuruş 
tutarı 75 000 'ira geçici teminatı 5000 liradır Şartnamesi komis
yonda görU'ür. Hep i bir istekliye veya 150' er ton'uk iki n~ n 
istekli}e ıha e edı ebl'ir. Teklif mektup'arının ihale s:::ıtınden 
bir saat C\"\ e ine kadar komisyona verilmesi. (937-4109) 

* As. ihtiyaç için 4000 ton lin~ it köınüı·ü kapalı zarfla 3 ma-
yıs l!l54 pazartesi saat 16 da Gelibo'u As. Sa. Al. Ko. da satın 
alınacaktır. Kimyevi ev afı haiz tahmin bedeli 140.000 •ira gc· 
çici teminatı 10500 iira hikemi evsafı haiz tahmin bedeli 124 000 
lira geçici teminatı 9300 liradır. Şartname,,i komisyon ve öğle
den CV\Cl Ankara, tst. L\', A. ı•an kı mında görlıliir. Teklif 
mektup!arının ihale saatinden bir saat e\'veline kadar komi yona 
verılmesi. (938--4110) 

l 4S Dlnl - Ahl!lı:I musahabe 
19..5.S Tanııurl <.~mil b"'dtn ke- '2ı 00 Şarkılar (ŞUlcran Özer). 

mençe tak,iml (l'l.) 21.30 Şiir Dünyamız (Behçet Ke· 
Yanlış haber yayan bir 

komünist mahkum oldu 20 00 H1tıraıarınızla b 3.-~P~ho...... mal OatUr). 
20 ıs Radyo e• etesı ·co :il'l?Yta nrü?f;"' 
:ıo 30 tnccuı: (Şataraban !aall) 22 00 Semt aemt iatanbul. 
21.00 Tem.e ı ., 22.10 yano d nyas 4- ezinti· 
22 00 Emnıre aaat! r ıcem ••I Rn · 
22 ıs eserleri (Ozel p!Alc) 22 30 Şarkılar (Mua!IA Takar). 
22.30 Werner Müller orlcestraaı 22 45 Haberler. 

(Pi ı 23 00 Kambiyo - Borsa n Proı:-:ım 

22 45 :o.ı. e Ayan ve haberler lar. 
:23 oo P~ram ve kapanlf 23 07 Daruı mn ıııı IPI ), 

23 30 Caz &&&ti IPI). 

İSTA~Blll. 
12 57 Açılı, ve Program. 
13 00 Haberler. 
13 1.5 Hatif şarkılar (Henrr Dec· 

ktr) (Pi.) 
13 30 6:ı.rkılar ıt>ıı::er Akman ve Sa 

mı öztanııı. 
H 00 Küçük öA • koıuerı. vauı:

tıan 'Ç\ ıuıaau Keman ve Or· 
keııtra tçln Romanı. Çalan
lar: Da vld \\ ise (ktman) ve 
~alcoım Sargımt ld. Llver
pool Ftl!rmonl Orlcestruı 
IPI). 

l4 20 Sarkllar (Alı:lle Artıın). 
14 U Dana müızl ı <CUıat Orlı:cat

ruı) (Pi.) 
1S 00 Kapan1'. 

*** 11 00 Açıl~ Te Dam Müzıtı (Pl.). 
1120 KonUflD& 
lS.30 Memleket Hanları Ses TC 

Saz Blrllll. 
19.00 Haberler. 
19.l!i Karışık Al:eam Mllzltl (Pi). 
19.4.5 Radyo tnceuz He eti (Hüz-

zamı. 
20 ı:; Radya pzeteaı. 
20.30 Kua oetılr haberleri 
20." Küçüle orkestra (İdare eden: 

Orlnn Borsr). 
20 !iO Hepimizin Saati. 

r 

23 45 Gttartst Olar:. Cana (Pi.). 
24 00 Kapanış. 

İZ~IİR 
ıs 58 Açılıt 'e ımıı:ram 
ıs oo Nevza; Gürer ve Neriman 

&\rıaözen'den türkUler (Pi.) 
18 30 Les Pauı trlOIU Te ?Jar1 

Ford (Pi) 
16.45 O~tll fl.rkılar (Türle muıı

kW) •Pi.> 
17.15 Datlıca programların ıatdl· 

ml 
17 .20 Salon orkestralarından ıul

len potpurllcr (Pi.) 
ı 7.50 Şarkılar 
ıa.20 Bale mll21tt, Salnt - Sacnr 

Bacclıanale (Pi.) 
ıs 30 Zeybekler 
18 45 Çıttçlnln aaa U 
18.55 KO)' h&Tnları 

19 00 Haberler 
19 15 Ktbllc Türk muılklal lı:oroıu 

Ozel pllk) 
ı9 45 I1ı:>anyol melodllert fPI.) 
Ul~S N"cml Rıza Ahı.akan roytu-

)Or (ozel pllk) 
20 ıo Şehirden lcUçOk haberler 
20.ıs Radyo ı;azctesı 
20.30 ş rkıların macrraaı (HaLır• 

ıaran: C. Engindeniz) 
21 00 Beraber .OylOyoruz 

Roma - C \ \) - Komün'st 
partı i Lombria ekreteri Al
bertino l\la elti. Prag ndyo un 
da ne redilmck üzere halyanın 
dummuna dair ) anlış malumat 
ihtiva eden bir röportaj hazır 
lamı• olmak uçunclan ötürü a
ğ1rceza mahkeme ıncc 5 yıl 
hap e mahkum edilmiştır. :'ıln· 
setıi kararı temyiz etmiştir. 

ZA Yl 
Abaray 1ş B&nk&&ındakl 332 No. 

ıu cüzdanımı kaybettim. Yrnl31nl 
alaeagımdan e kisinin hUkmü yok· 
tur. Ht'drlyf' 'f'llnso,. 

21.30 F.ge mltoloJl&I (Konuş:ın: 
Hikmet Dozlcurt) 

21.40 Trddy Wllson ork!!!traıınd n 
dans muzııtı (Pi ) 

21.55 Bona ve J&rtnkl program 
22 00 Şarkılar 

22.30 Yarının sonu 

TEK:'\İK Ü~İYERSİTE 
20.15 Acıltş ,.e Ttlrk muallclıl 
20.n Opf'.ra programı 

Lt"OnC'anllu: craıyaço• Opera 
sı. solisUtr: Glust"ıınc \'aldtn 
ıo. J,udnf' \ nıara, ·ı-tıomas 
Ha)"'ard. JUchard 'l'uckt"r, 
( ' llfford lluvuot Rf'fakat t'• 

dt'n : ıau•IO t'll'va ld . lllrtro· 
1>olltan optr .. ı koro -.e ork. 

22 OS Proırram 'l'e kapanış. 

(Baıı 3 üncüde) "\ 

7 Bugünkü muhalefetin ~tidnra knrjt olan hare
ket tarzını tas\ ip ediyor musunuz?~ Evef ......... il ayır ........ . 

8 - Sizce gelecek !\lccli te kaç D.P. 11, kaç C.H.P. 11. r ...... 

kaç Köl 1ii Partili, kaç Müstakil bulunııcalı.1ır? 

541 den 

D.P. 
K.P. 

c.n.P. 
C.l\1.P. ...... . . ..... !\lii takil 

\ 'ili) ctinlıln adı: ·••·•·•·········•••••••·••··•·····•·•···•·•···••·•••••·•·•······················••···•··•· 
isim, so~·adı: ......................................................................................... . 

Adres: •••.••••••. ..•.••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.••.•..•..•••••.••••••••.•••.•.•••••• 

l\leslek: ·····················••••••••••••••••····················································· 
Erkek, llndın: •.. , •.••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•.•.•••••••.•••••••••••• 

Cnıp aarllaruıın nsıııneı (Vatan ruetesı tlaçlm 1.ıılıttt • lstaatııt> 1aıl1ma11 rica olanar. 

(İsim ve arlresler tamamen mnhfuz ıtalacaktır.) (33) 

İstanbul İnhisarlar Basmüdürlüğünden : , 
1 - lstanbu' şehrı t>t; edhe hudutları i'e KüçUkçekmccc, Ra

mi, Küçuk)a ı. Ma tepe. Kartal, Pendik, Yakacık, Ana
dolu 'e Rumelıka' ağı dahi inde fabrikadan ba~ il ere bira 
te\•ı.ti ışı uç \ ıl mtlddct'e taahhOde bağ' anacaktır. 

2 - Taahhut esa 'arını ihth·a eden söz eşme örneği Ba5mli· 
dur uğümüzden talip'ere bedelsiz o arak verilecektir. 

3 - Bu mevzu ılc 1 gılı her türlü izahat \'e malumat BaşmU
dur'uğlimuzdcn alınabilir. 

4 - Talip er, yazı'ı teklif erini ayrı ve kapalı bir zarfa ko· 
yacak \C bu iarf mUracaat•arına ait dı'ekçe ile birlikte 
diğer bır zarf konarak en geç 16/4/1054 cuma giinü me. 
sai saatı sonuna kadar 50.500 Ira muvakkat teminatlan 
ı e birlıkte Başmudür üğümüze -;eri mlş o:acaktır. 

! - Teklıf sahip eri, hak arında nerc'erden referans istenlle
b,leceğın1 dı'ekçe erinde kaydedeceklerdir. 

6 - Idarcmız tek if erden en müsait telakki ettiğini seçmek· 
te ve iha ey ı ) apıp ~ 8'>mamaktıı serbesttir. (3416) 

Yakalanan sanıklar 

İım'r 5 (Husu)i) - Mehmet 
Tabak ve Eyüp ndtnda iki şah
sın dün gece tabancalarla bir 
D. P. ocak ba kanını kahvede 
sıkıştırıp tchdıt ettiklerini bil 
dirmiştım. Hadiseyi müteakip 
firar eden sanıklar bubün sa
bahleyin yakalanarak i'k sorgu
larını müteakıp tc\kif edilm Ş· 
Ierdır. 

Tunus hapishanesinden 

12 kişi kaçtı 

Tunus 5 (A . ..\.) - A1·aların

da miıebbet hapis cezasına çar

pılmış kimselerin de bulunduğu 
12 mahküm dün öğleden sonra 
Tunus si\i' hapıshanesmden kaç 

mağa muvaffak olmuşlardır. 

Piyanist Raffi 
Petrosian 

Yazan · Fikri ÇİÇEKOGLU 
Ktlntiıa !!nnM'r 1'P 1 lyatro 
nuro$unıın zz "••t ı~\.ı r,.. 
zarlf'SI r:tınU aray inl'nı:ı

tilnda tntıpıedi!i pıfano ı.:on· 
ı.erı. 

l'ıı anbt: naifi Prtrosslan. 
--0-

p iranlst Ram Petrosian·ı ta· 
nıdığımız üç yıl kadar o

lu) or. Daha i'k konserınde sa
natı hakkında muspet kanaat· 
'er edinmiştik. Uıakşarka ka
dar kon er gezilerine çıkan 
sanatkar, o giın bugundür şeh 
rimızdcn her geçişinde re ita -
ter \eriyor. Bu son konscrincle 
do'gun \'e cıdıli bir programla 
dikkati çektı. İ lk eser Baeh'ın 
Si bemol Partilasıydı. ~orbert 
Dııfoun•qu'un dediği gibi bü
) iık bestecinin kla\·sen ıçın 
yazdığı bu eserler onun en bii
~ tik sonaUarıdı r; Beclhoven'in 
sonatlarını müjdcle;>·cn beste
•crtlir. Bach'ın Partitalarında 
her bin biı· çe,,it raksın dını 
taşı)an kısımlar: ho a giden 
dans tema 'e ritimlerinin uı· 
ı·ıf iifü :c de il: yapılarının zen 
gin'iği. girift iği 'e ciddiliğiyle 
dikkati çeker. Pıyanist R. PcL 
ro ian bu beste~i ağırba lı bir 
Bach havasına sararak dinletti. 
Gordllk ki bôy c bir eserde ne 
Fran ız.. ne İngiliı. hatıiı Al
man Süıt'cri adını almış olma
larına rağmen ne de Alman 
ii liıbu bahb konusudur: dinle 
diğimi:ı beste. csı.iı yapıda bir 
musiki yapısıdır. 
R esitalin en büyük \'C önem-

'i c eri, hiç şüphe yok, 
Lisıt'in Si ınınör bü) ilk sona
tı) dı. Program ve konu kay
dından uzak olan bu e er bac
lıbasına bir mu lkı anıtıdır. 
Scho'a musiki ge cncği)lc ye· 
tişmi o an müzik :\azarı B'an
chc Sc \a, bu e.eri öy'c hor 
görmü tür ki sonat clemeğe bi
le dıli \armamıştır. Dar ka ıp· 
tar kinde sıkışıp ka mış öy e 
görüşler ,·ardır ki belli çerçc
\·e' erin dı ına çıkan, yı !ık ge
lenek erı parça'ayan cser'eri 
ka,Tayamazlar. onlara arka çe· 
\'lrlr'cr. Hakikatte Lb-zl'in bu 
bestesı, bı'ıp tanıdığımız k'a ık 
sonat kalıbına sığacak bir eser 
değildir. Bunda daha cok bir 
sı-nfonik pocm bütünlüğü var. 
Hakikatte bu sonatı besteledi
ği yı arda Liszt senfonik po
cmler lazı~ordu. Bunu hatır
ı~ rak Riet eh di)or ki: (Sen 

fon ık pocm er sa) c inde so-
nat, c:,ıt'i kısımlann birbiri 
l ın c eı· mesh le hır bütün ha 
'ini a'I\ or.) Genç pi) anist R. 
l'etro iıın bu azanıct'i e eri 
gözunü kırpmadıın bir solukta 
çaldı. Hu sa) faları ören ıhtir:ıs 
kasırga'arını, ku\\ et \'e kud-

rctf, bü) ük'üğü, hatla yer yer 
o karşı konamaz \':thşi'iği ya~a· 
tarak sonatı dınletti; bu aza
met'i mu iki yapı.,ını blitün 
haybetiy'e karşımıza dikiver
di. 

Paganinl'nin bir teması üzc
rınc Brahm 'ın ~azdığı \anyas 
~onlar, sanatına güvenen virtü. 
oı.:arın programlarına seve se
\'e ko)dukları etüdlerdir. c•a· 
ra Schumann bunlara (Sıhlr
baz \'ariyaS) onları) derdi. Bu 
var!) as-yonların her biri. çala
nın önUnc korkunç teknik güç 
ilikler srrcr. Bununla beraber 
gene Clara'ııın dC'digi gibi bu 
br.ste:crin değeri. yalnız tck
ııık problemleri çfüen dış g1i
rliniişterinde dci!i': (Kalb için 
bir ~enlik ve ruh için bir haz 
o'an) iç dokularındadır. Piya
nistin bu boy bir eseri çalışı 
teknik gilcünü 1 pat edecek 
değerde idi. Ve zaten Lbzt'ın 
onatı gıbi bır demir 1cb!ebiyi 

o kaclar başari)'c çaldıktan 
sonra piyanistin her güçlüğü 
ko a)ca yeneceğine dair bizde 
o} le bir inanç doğuyor ki, ar
tık hcrşeyi ga) et tabii karşılı
) oruı. Li zt'in Funcraillcs'inl, 
Chopın'ın Xo. 1 Poloııcziııi \'e 
gene a~ ni bestccının Op. 23, 
.No. 10 ı::tüdunü ooyle bir pe
şin hüküm c diıı'edik; ve al
danmadık. Hunun aksine sanat 
kilr hakkında güvenimiz daha 
kök' eşti. 

Chopin \ e Faurc'ııiıı iki ~oc 
turne'iı .. Bırlncisi bizde ne ka. 
dar tanınmış a, ne kadar kon
Sl'r programlarının susu ıse, 

ikincisi o kadar yabancı ve 
seyrek dinlenen bir eser .. Hal
buki Faure'nin Re bemol al
tıncı :-.:octurne'ii sadece beste
cinin en güzel piyano escrle
ı'indcn dcğl', pi)ano edebiyatı. 
nın da başta gelen sayfaların
dandır. ) alnız şu var ki, Fau· 
re'yi böy'e bir :-<octurne'iy!e 
ifade endirnıek, ctıopin'in her. 
hangı bir Nocturne'ünü çalmak 
tan çok daha çetin bir i~tir. 

B<'sleci böyle bir eserle sade
ce gel·eyl tas\ ir etmek hcve· 
sine düşmemiştır. ı-·aure ~ece
nin duygularını, (gôrtlnmeycn 
eŞ)a ı:e in an ara ındaki birli
ği \'e kaynaşma) ı) yer yer de· 
rın ifadeli, yer yer endişe i \e 
humma1 ı bir mu ikiyle di'c !!e. 
tirnıi tır. D<'ğerlj pi~ anist Raf
lı l'ctro ıan şaşırtıcı teknığine 
eş hıs'ı ığı~ e \ a nız Faurc'nin 
Nol·tıırne'iınde dcğıl, progra
mındaki bütun bestelerde, no
talardakini ses \c du~gu ha
lind<' gönu 'erimize aktarma~ı· 
l1l bıld i. 

l ay hn rUa 211 T . ıh - ıs ıtıa ı2.M 'I', t.. - 3 ı:tın 1 T. L. (Oa ke
lhnl'dl'n ra7ıa lırh•r kl'llm,. l(in bf'r r:iln U kuru5 alınır.) 

~~ 
DOKTOR ÇİPRUT - Cilt, Saç, OlOJIOUIL P,\ZAIU - Otomo. 
Zühre\1 AIUtehassısı Beyoğlu, bil alınır satılır. Tel: ~.2735. Tak 
Posta Sokak Tf'if'fon: 43353. s.ır Yenışehlr Scrtfil Omer 31 

Dr. ABlMELEK - Cilt vt zub. S.\TII.IK OTO:\IOBiL - H 
revı hastalıklar Mütehassısı · . us~
Beyoelu, İstlkl~l Cad. 407. Tel: side kullanılmıs 111 LL'.\fAN 9.:ıl 
41406 modeli otomobıl satılıktır. Te-

. ieion: 3G/595. 

EMl. IC İNTİB.\11 ÇAJIAŞIR F.\BRİ· 
Alt~A \!UTKÖ\''de yeni aparlı· Kı\SI - Çamaşırlarınızı yıkar 
rnan, tam konfor yazlık. kı~lık, ütiilcr. Adresinize getirir. 
ınöb'clı môb esiz. Tel 36-167. Feriköy 81268. 
G.\1.ı\T\'\IV -,\fERKJo:Zt yt;:I ___________ _ 
ıtlNOJ: - Yaı.ıhanl' ıç n ka- ŞiŞLİ ı\iLE P,\XSİYO~U 
lorifcrli kiralık kal \e odalar. ,\çı'mıstır. Cami karsı~ınd:ı 
Xccatibey caddesi 155 - 157. 159 Koca .'.\fan ur Sokak 67. 
Ga~ ret Han. 
SU,\Dİ\'EDE 1'ELEl'O:\I,U - TırncP:m;; - fnniJizceden. Al· 
müstakil bir ev mö!>leli \'eya rn:ıııcadnn Türkçeye. müracaat: 
möble iz kiralıktır. EU:KTROCİN Harbiye Tel. 

Müracaat: 52603. 87735. 

~ ' 
Komple Fabrika Nakliyafl 

Türkiye Şeker Fabrika/an A. Ş. den : 
1 - Burdur, Su~ur'uk, Kay eri ve l~ ı ıurum'da kurıı'a

rak Şeker Fabrikararına ait ma'zemenin 5Ima'I Avrupa \'('. 
,>a Akdeniz limanlarından birinden kıırıılat·aklıırı yerlere 
kadar nakil ve bilctim'c gümrük ıııııanıcle'criniıı ifa ı için 
26. ~isan. lfl54 Pazartesi gilnll saat 15 c kadar kapalı zarfla 
teklif alınacaktır. 

2 - Şartnamc'cr ayn ayrı hazırlanmış olup her birine 
iştirak edecek olanların bu şartname eri tedarik etme eri 
lazımdır. 

3 - Şartnamc'c,1·dcn her biri 'f[,, 5.- bcs lira muka
bilinde Türki~e Seker Fabrikalan A. ş. Ankara merkezin
den \'eya İstanbu"da Şeker hanındaki bürodan lemin o'u
nur. 

4 - 26. Nisan. 1054 saat 15 ten sonra ~c·ecek tek'iflcr 
\'e postada \'uku bu'acak gecikmeler itibara alınmaz. (3632) - .. 

Devlet Uretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünden 

İnşaat i_şlerindc çalıştırılmak üzere ) iıksck mühendis 
alınacaktır. 

2 - Durumuna göre 875.· lira) kadar ücret \'Cla gündelik 
'eri'ebılecek, ayrıca geçici görevle isletmelere gônderildi~inde 
)Olluğu Harcırah Kanununa göre ödenecektir. 

3 - 1stckilerin nüfus. tahsil. askerlik terhis ve ewelce bu
lundukları göre,·terden aldık1an hizmet begeleri) le bizzat 'eya 
diekçe jle .Ankara'da Atatürk Buharı Ie rutı)ct Caddesinde 
261 No. lu binada Umum .MildUrlU~ümilze müracaatları. 3893 

6ENERAl ALİ FUAT CEBESOYWı 
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Moskova'ya giderkeı 
':ünkü Çarlık Rusya'sı gibi bugünkü Sosyalist Şuralar Birliği de Boğazlaroı 

hôkim olmak, lskenderun'a inmek, lngiltere'yi vurmak isin Hindistan'a gir· 

mek sevdasından vazge5miyecek münasip zaman ve fırsat bekliyecekti 
• .o ) 

Cihanın umumi durumu 

, 921 ) ılı ocak a~ ında cihanın 
umumi durumu da şöyle gö

riinii~ordu: Antanta'nın en mü 
him uzvu olan Birll'şik Ameri
ka, l'H ruoa \'e Şark işlerinden 
elini ccktiktcn sonra karşımız
da İngiltere, Fransa, İtalya ve 
Yunanistan kalını tı. Birinci 
Dünya Harbinden nıuarıam bir 
donanma ile ~ıkan \ e buna i
laveten tahminlerin üstünde 
bir ordu) a sahip bulunan f n
gilterc, Türki.> c işinde birınci 
derecede rol oynuyordu. Di~cr 
dc,·let!er ise inıdltere'nin hiz
metinde bulunuyorlardı. Har
bin musibetleri ve komünizm 
ccre~anları her üç de\•letin da 
bili vaziyetlerini az çok sars
rnı,tı. KJcmnnso, Orlando ve 
\'cnizelos'un beklenmedik du· 
rum:arı da bunu gö:>teriyordu. 
Loyd CorÇ'un halA mlitekc)limi 
vahde kalması ise, İngillcre'nln 
dahilde kuvvetli bulunduğuna 
delalet ediyordu. 
Şu hıılde Fransa, İtalya ve 

Yunanlstan'da emperyalizm si
) asl'tınin gcvşey cceği ümit edi 
Jcbılirdi. İngllterc'yi ıse da
ha bır müddet beklemek !hım 
dı. Fakat şunu hemen bclırt
mclil im ki, ingiltcrc, başta A
merika olmak üzere difer dost 
ve muhasım dcvl<.'tlcrin, ken
di kudret \'e artan hakimiye
tine karşı hazırlandıklarını gö
rüror 'e binaenaleyh, her ih· 
tima!i nazarı dikkate alarak 
kuvvetlerini tali hedefler i
çin israf etmek istemiyordu. 

İştl', Tiı rk) c') e karşı fiili 
bir istila si~aseti tatbik edecek 
kudrette bulunan ingillere'nin 
tl'cnni ile hareketini bu çer-

Günün yazısı : 

Demiryollanmızda 
Kalkmma 

çeve itinde mütalaa etmek la· 
zımdır. 

Rusya'Ja gelince 

f ngiltere'ye ve umumi)etle 
empery:ılıznıe karşı mücaclt>· 

le durumunda bulunan Rusya·
ya ;:elince, idare sbtcmleri ne 
olursa olsun, coğrafi uz!) eti 
\'e binnetİl'e iktısadi zaruret· 
!eri Ru~hr'ın harici siyaset
lerini dciğştircmctdi. DUn kil 
Çarlık Ru~ya'sı gıb1 bugiınkü 
Su~yalist Şiıralar Birligi de, 
Boğazlara hakim olmak, fsken
derun'a inmek. lngiltcre')i hır 
palamırk icin Hindistan'a gir
mek se\'dasınclan asl:ı \'azgcç
miyecck, müsaıt zaman 'c fır
sat beklc>yecckti. Gene Sosya
list Şüralar Birliği Finlandi)a, 
Lehi~tan ve Ukrayna gibi bil
tün sanayi miiesse clerinl. za
hire ambarlarını ihth·a eden 
yl'rlcrdcn biltün şimcndifctlcri 
ve vapurları için kendbine pet 
rol ve mazot ,·eren Baklı ve 
Grozni'dcn, bu mazot \'e pctro. 
lü rnpurlara ) üklediiH Bat um 
lımanından llindistan'a karşı 
) ı!tınak mahalli olan \ e Rus 
fabrikalarına en mUhim ham 
maddeleri \eren Türkistandan 
da asla vazgeçmiyecckti. Bu 
yerler için ya çarpışacak 'eya. 
hut Çar ık Hu-yasının dfınunda 
bir mevkie düşme) i !!ÖZC aln
<'aktı. J3inaenaleylı Hus) a'nın 
yalnıı Bolşe\·izm düsturu için 
değil, fakat kabili! eti hayati
yesi için çarpışacağını kabul 
etmek lazımclı. 

Fcdcra") on şeklinde dahi ol 
sa 1914'deki hudul1<1rını kur
tnrına~- ı anayasasına dahli e
den Rus~ a, İslfım \'C Turan lt· 

tihadı Si) asctine e!indcn 
dıği kadar mani olma;>a 
bunun için de 'aziyetıer 

11 hudutlar ihdas ctme)e ça 
cııktı. 

Rusya'nın dahili vazbcti 
\'e Tür.kiye 

Rusya'ııın dahili vazi) r\ 
de şö) lece bir göz ali 

liriz: Her türlü tahminler!ıt 
lafına olarak 600.000 M 
bir komünist klitlesi, koca J! 
)a') ı birçok taarruzlara "' 
SC\ k ve idare etmiş ve şıı:ııd 
kadar mu,·affak olmuştu .. /\d' 
rika zenginleri ile aktıtl 
bahsolunan mali muka\ clt 
tahakkuk eder ve mel11 t 
dahiline para ve \CSait girt4 
bolşcHk idaresinin biraı 
ha ku\I\ etleneceği şüphc51 

Yalnız ~urası da aşikiırdır1 dahili idaresini tanzım ve 
pit için Ruslar, harici unsur 
ra ve bllhas.a "tü.slüman_!; 
daah bir müddet muhtaç I!'" 

nürnrlardı. Bu müddeti k 
ma"k maksadı~ le Türkb c d 
İsliım alemindeki kredisıtl 
ıslıfadc çarelerini arıyor!~ 
Binaenaleyh Ru~ya dahı 
hakıki bir hakımiyct tesl.S 
dilınceye kadar Amerikanın 
rası gibi Türkiye'nin de 
'lahereti <ınlar için rnUhi~ 
TUrkye'nin indelhace bir 
ninkin rolünü hem de ço1' 
hısıyla oynamak imkan ,c 
timallni de hesaba katmış]• 
İşte bu sebeplerin tesiri ali 

da biz.imle hiç olmazsa 
geçinmek mesleğini şimd 
takip etmek istiyorlardı. , 

(D~ 

t!!mll'fillm 
* ATLAS. Tel: 403?.S - Kenll 

rış. ı\'. * LÜKS: Tel: 40380 - ŞchTet 1 TIY ATROLA R _, 

Emareleri dıııı. ı.;: * '.'>f'HIR T i\ \ 1 R()St' llR \1\1 n:ıs- * ELHAMRA - Kahraman 
.'lll - Pazarteal'dcn başka her ı;rce san - Kaublanka. ~ 

(lla51 2 incide) 21 de, Pazar matine ıs 30 da son: \K· * İNCİ. Tel: 84595 _ çııgınıır 

Bize gelince; yeni dcmiryol- T\ - Ya:uın: Etmer P.lce. Türkı;~I: uımnemı. 
larımızın iitedl'nberi de\•lct Asude Zf'ybekoğlu - Tel: 42ı~7• * İPEK: Tel: 44289 - Altın Oif 

bütçe inden inen \'e techiz e· * ŞEHİR TlYATROSO h.Omml * LALE: 'ICI: 4359S - Toto 
v RlS!\'11 - Salı'dan başka ller ı:ece ıam. J1 

dilmesi ve buraya sarfcdilcn 21 de, Pazar 1undUz l5.30 da !lıt:- * MELEK: Tel: 40868 - Aşt 
S<'rmayenin iş!ctme ıbüt~esin- LJ:K HASl:\11:"1 KISK\"'çuör - Ya· ceralıuı. ' 
den ödenerek bir faiz ve amor un: Loult \'erneuıı. Ttlrkçeal: Bur- * SARAY: Tel· 416S8 - AoJ: 
ti nıaııa tabi tutulmaması dC\'- han l"elek - Tel: 40409• •• •• dası. , * sımln TİY\TROSU F.~ti:-.o ... l' ı * SOMER: Tel: 428Sl - çeııı 
letin dcmiryollarına bliyük bir BÖLi':uü _ Perotmbe, cumartcııl dam. 
mali yardımı o'arak tasvip e- ve Pazar 1&at 21 de, ayrıca Pazar * ŞAN: Tel: 86792 - otıı' 
dilebilir. Yalnız bu ) ardımın 15.30 da Y.\SLI KIZ - Yazan: Ja~qu- ı Kraııceat. rJ 
tam sa) ılmasl c ki şirket de· ea Devaı. Türkı;esı: iıuan Boran. * TAKSİM: Tel: 43181 - ist 
mir) olJarının mübayaa taksit- * 1tüçt11. s.uı:-;g - Çarıamba· Harbi. ~ 

dan ba4ka b'r ıece aaat tam 21 de, * YILDIZ: Tel: 42847 - KU 
]erinin de demir) ol bUttesin. saıı, cuma talebe matınesı .a Pa- Daınaaı. 
den değıl, devlet bütçesinden ar matine eaat tam 17 de ot!sKO l!!TAS"nUL chrETI ~ 
ödenmesi ile olur. çoctııt. Komedi 3 perde - Yaznn: * AU:\IDAR: Tel: 23883 - ~ 

Dcmir}ol bUtçcslnde mU\'a- Garson Kanın - Çevlren: LcrlA ıı:r- nu Me>va. fi" 
1 1 1 duran - Tel: 40278. * AZAK: Tel· 23542 - AŞICI ",,.$ 

zenen n tem n ne yardım ede- * GESCLIK Tl\"A.TROSU - no- Ed'n Kadın - İkl tı-;ıkı;Oz 'I'tfYı 
cek kat'i bir çare, masraflarını \ER YOLU - Komedi 3 perde - Ya- * ÇEMBERLİTAŞ: -rcı: 2"13 
gelir eri ile örtmeyen hat kı- un: A A. :.ıııne - Türkccal: M. Bıı- oıyannda. 
sımlarının \'Cl a Ista ·~onların rtan - Sahneye koyan: A•nl Dllllgll. çılgınlar Cehennemi. 

l 
• 1• • • Salı, Çarşambfl suare 20.30: Çarpm- -~~" 

jş ctıncsınc on \'erme .. tır. Bız ba matine uı_30 • EmlnönQ öıırencı * BULVAR: - Çılgınlar Cehil" 
de bu tedbire miiracaat etme- Lolcal1nde. mı. ' 
re imkan ~oktur, çlin'•il mas Tel: '3134 *MARMARA: Tel: 23850 - )it 

r · ! t ) "d · mı M~yva. ı·a ~ıı varıca ıy c <> emı;. eıı * MU&!lnIER IURAC" - • Otc•· * :.nLLI: Tel: 22982 _ ı-;ıı ıcr',11 
hatıarınıız \'C ıst.ısyonlarıın '! ıerı aaat 21 de, Cumartesi, Pazar cesı _ son Katuaman - ı.ıeıt" 
ol a olsa, şark illerlınl.:dedir matine ıs tı c ln.ul RARı\KOl.U . Haydutınrı. ~ 
ki dc\lCt, bu illerimizin kalkın * \ENİ SES OPERJ:l'l - 'I'el: *YENİ : Tel: 25892 - Çıplak ıı 
ma ına Jüwmlu gördü~ü \'e 49369: tisKl"D.\R,\ c;lm:RKnı • lar - 13 Uncu Cinayet. 
mc\·cullarına hH senı.ı bır ve Opent B perde - Her ııece 21 de, llADlK.ÖY cbJETt (i 
nislni katma) a çalıştığı bu h

0

at Çar~mba. Cumarle&l H Pazar ma- ' * HALE: Tel: 50112 - Ba~det 
ların kapatılmasıııa, haklı ola- t'ıne ıs tr. hlrbazı n SAicı - Yunaııı ouo"' 

klrlar. A 
rak, mm·afakat edemez. Bu SiNEMALAR * OPERA: Tel: 80821 - Kort'P' 
t:ıkdirde bu hat kı ınılarının Kraliçe - Kınk Ok. ~· 
muhasebe ini diğer kısımlar- * sOREYYA: Tel: e0682 - r:n ı$' 

BEYO(;LU cinrrı *' YURT: Tel: 60544 - Altın Jt 
dan ayrı tutmak 'e atığını da Dtkenll Gül. A 
diğer Avrupa memleketlerinde, * ALKAZAR: Tel: 42362 - Va.hol * SUNAR SİNEl\t.o\SI - Or Jt!Y 

Kadınlar Adası. .. 
bilhassa Yugo 'avya'da olduğu * lıR: 'rtl: 44394 _ Toto Itenam. Romanı - Romıı. Kanlar İçinde. ff_ 
gibi devlet bütçe indl'n kapat- * c.u.A. Bt'Z RE\Csü - ~ 
inak Zarul·ıdı'r. dir. Ümit \'e temennı· edelim aqam auare 9.30 da, Pazartesi. ıt 

ıı. P~rşembe, Cuma aaat 18 de ~ fi 
İşletme ıdnrl'sınin a kerl ki demiryolların kalkınması j. zllAtlı halk ~tınelert. Pazar l• 

ııakli\'at tariCcsinde yaptığı ta çin Batı ,\,-rupa da nıilracaat mntıne. n 
diliıt. bilhassa tarife bakımın· ı edilen usul ,.e çarclcl'iıı tatbi- IEDEBIYAT MATINEs_,,,,i 
elan ticaı·ı zihniyetle ı;·a ışmaya ki bizde de çok ge<·ikmcsiıı. _ 
doğru gidildiğınııı bir emaresi Tevfik TA n,,ı:'I,· 

Çakmak 
* Kabat&f 'l'C Çamlıca LlaeıerU't 

M ki 1 • M d Ed~bl~at Kolları müştereken bit e ra 1 Q rl n Q Ü J0 e • deblyat Matinesi hazırlnmıştııı<IOI 
IS Nisan Çar$&mba saat IS te C• ıf 
lıca Kız Llseııl 6111onıarında )'&P Cıtıanşilmu' <TRESOR) marka İBRİKLİ 

Çakmak Fabrikası uzun mücldettenberi 
bü) tik fedakarlık' arla çalışarak 

ıwco - DUPLEX 
VE 

ALFA - EXTRAT 
marka bcnzin'i otomatik çakmaklaı ının 
da teminine ınu\affak olarak gö\dc i de
seni i ve çic:ek'i bir ~ek ilde pi~ nsa~ a an:ct 
ıniştlr. Çakmakların asıl kıymetli par
çaları çark ve yaylarıdır. ıwco ve ALFA 
çakmaklarının çarkları en yüksek ka'ite-
1i çelikten yapı'mıştır. Taklit markalarda 
bu çark'ar Adi sactan yapıldığı cihetle 

.. iınür eri gayet kısadır. Eskiden o'duğu 
;ibi mUşleri erimizi her husu ta memnun 
!!meye \'e kendilerine azami ko,aylık gös 
erme)e hazır olduğumuzu arzeylcriz:. 
.\Iarkalarımız patentıldlr. Telefon: 27850. 

Umuml Türkiye )lümessilll~i : 

cak olan bu edebi toplantıda 
lisenin ôonencllerl tarafından g!l11ııı' 
mllr. şair ve yazarlarından ~ ... 
parçalar okunacak ve Kabatae l"2 
~ Edeblya t OğTetmenl 'l'e ıanıı:ıY.· 
.. lrlerlmlzden Behçet :o;ecatıgtl ı! 
bugünkü edebl)'atımıza d:\lr bir 

"(om• ,.;;~:~RANS j 
* '1 Nltan Çnr mba günO aa•~...ı. 

da BlyoloJI Enatltüaü anflainde ~ 
Prot Or. C. Koaııwl; (İat. ünıı•. ~ 
loJI Enatıtüsü Dlrektörüı tara!tDcl 
•Modern Batıkçıltitın Bloloıılk P'ıl' 
tarı• hakkında bir konferans ,.~.., 
ı~ek \'t balıkçılık hakkında tllY 

'j' ''"~;~r:E;~:~ :;"~ 
* Y;nlllk cterı:tstnın dôrdüncO ~ 

)ıaı çıkmıştır. Bu aayıda at0ıt'• 
Duhameı hakkında bir makale , 
1azardan ıeçllmlş parçalar >-er ~
mıştır. Aynca Nurullah Al&ç saf'.11~ 
Kocaı:ıız. ÖZdemlr As:ıf, Ok

0

t&Y ~"' 
bal, Ercüment Uçart '"· nın rrı 

;\!.arpuççular Barnatan Han Sn. 40 - litanbul tllr n tercümeled Y&L~. Fiatl 
- turwıuz. 

1 
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Hazırlıyan: Fasih İNAL 

Sınai mülkiyet mevzuatı 
f alimafnamesi neşredildi 

•a İktısa~ \C Ticaret Veklıletl tarafından a ameli farıka nı" 
• mnamesı) le ihli b t t • 
t k 

ra era ı alımatnamesi \ e ek eri d;rUr"ilk 
en ·aldırı arak b t ı "" · · 

mer'i o'mak u a !matname l erine 1 nisandan ltıbaren 
1eren t ' üzere sınaı mulkı) et me\'Zuatının tatl>ıkatını gös· 

a ımatnamc mcr'ı• t . . . 
nokta'ar b" d ~ e e gırmışır. Ta 1matnamenın esas 

ını ı ırı')oruz: 

Tek/:tıra \C)a marka le cı ini tn ep eden kimse, merkezde 
tnudU l<', \Jlıı)elicrde \a ı ıklcrc müracaat eder. Bol c ticaret 
.. . r üğu harç arı a ır 'ie la ebi tetkık etmeden vekıi'e'e go··n 
.. erır. Ta'epte 1 k . • 
fsm' mc e \&Zı)etı, markanın konu acağı eş)anın 

Od 
~ açıkça yazılır. 're çıli ) npacak .kimse ticaret veya "anavi 
a.nrınrlnn "ok d · • ~ 

S l 
• .ı a 'ergı aıre'erınden bu eşyanın imal ,.e, a 

a ışı ıle me•gu• o d ~ d . . • . " 
llıtl ~ U5unn aır hır 'esıka ek eyeccklir. lm:ı-
d" a u •ra5mayanlar herhangi bir fabrika mamu ü Uzcrine ken· 
s~d;a;k~smı koymak i~tcrsc imaliıtçıdan a'dığı notcrl'e mu
mua ~v \e .ka)ı ek e)eccktir. İma işi~ e uğraşmadığı halde 
''eya). e? m.amü lerın markasını, bu marka mem'eketimizde 
gibi t:ı ~et er. nr:ısın.da lesçi'i o'sun, o'masın kendi markası 
li • sçıı «'ltırmek ıste enler, o marka sahibinin muvafaka-

nı noter ıkçe la dikli vesaıkle i pat edeceklerdir 
Tes · · i t · • 

b 
çı ı cnı en maıkanın tcm~iz }e tahsis edıci va rı ~ok· 

sa u le çı' t ' bi dd d ,. • • d . a e re e ı ır. Paı:ıs mukave'esinin a'lıncı mad 
;_~ı gercğ.ınce. bu muka' eleye dahil memleket erden birinin 

la 
~dına aıt olduğu 'C "~nı 'ie müma il nc\"i emtia için kul-

nı ığı a ik • • b" • 
11

• ar o an ır fabrıkanın \eya ticari markanın tes-
t 

1
1 yapıtmı~ 1 e Uç sene :ı:aıiında müracaatı iptal olunur Sul· 

n ~e~ ''ar.sa miıh et me\'Zuu bahis değildir. · 

klld lht.~ra le çi in~e ihllranın tarıfini tam, toplu ve açık ~e
ka c gosterecek hır unvan verilecektir. A!<rıca ihtiralara mar
b :ahiyellnde uman veri miyccckllr. Marka \e~a ihtiraııın 

ı .aştila me?ı'eket?erdc tesçi' 1 olup o"madığı hususu açıtq;a be· 
ır eccktır. 

Marka ""dd · · , . mu ctının hitamında tekrar 15 sene müddel'e ve 
~kenıl!'me senedi) e te ç lleri miımkün olup, müdde~in hitamı 
a şamına kadar kabu' 0 unur. 

i 1 
Marka o arak le çi cdı ecek ticaret um an'arı l'e itibari 

, m \'e kelıme t · · 
k .

1 
• ere cm~ ız 'e tahsısı tazammun edecek bir ~c-

ı \'crılm • 'd' 
k 

csı zarurı ır. Marka sahibine ait olma)an te çil ve 
u lanı masın · "h" · 

k 
a sa u ı~ct \erı me~en ticaret umaniarı i'c m:ır· 

a sahibi • "k nın ı amel 'e tıcarct maha i i'e alakadar olmayan 
~~~~e uman an tc çi' edi cmcz. Bir marka Paris ittihadı mu· 

1 
e ıne dah devlet er tabaa~ından hakiki ve hükmi cah!S· 

ara a"t t' "' t· 1 ıcaret unvanı olduğu bilinmeden te çl" . edi'diği tak-
.ırdc Ye a akalı i pat edebilirse jpta' o'unur. Ancak ticaret un· 
\anının markadan CV\el tesçi! edilmesi sarttır 

Hükümct it : ~ • ere a arma, bayrak ve kontrol 1~aret'eriy!c di-
6er r<'smı ve 1 1. • t 
1 

ın 1 ısarc ler 'e kanuni cemiyet ve mliesseı.e-
• e~e aıt a anıcl Ye ı~aretler \'e fertlere tahsisi caiz olmavan 
ısım uman,,. . ti ~ . .. . • " ı are er sa .. hıyet ı makam ve) a cahıs'arın nıU· 
saadc i • d "' 0 ma :ın marka o'arnk tcsçi' edilemez. Ancak bu "ib' 
alamet iş t "' • \·e t are 'e re ımlcrl markanın esasını teski etmemek 

eı) ınat, tcft'l'l uat makamında kullanı mak şartı i'e lsli
ma'ı~d.e bir mahzur o madıt,tı taktırde tesçi i kabul cdilcbi'ir. 

l 
urk 'ııtanda arı '<') a 1619 savı ı kanun'a i lihak edi-

cn Parıs · · • .. oz e me ne dah de' !etler taba:ı ı \'ahul da bu 
~~; <' me) e d. hıl olma' an ele\ Cl er tabaa ndan° o up da il· 
1 a~a dahı de\ et eıd('n biıinin araıı ınde mukim \~a bu 
arazıde hııkıkı 'e~ a ciddi m, hiyette nai \ <'\ a tic:ıı i bir mil-
e e e h"b" • t' sa 1 ı o ani r. t rafından Tiirkbe~·e le\di olunan ih-
ıra berat arının miıddetı l'k taksiclin tedi\'e edılcliğıni bi'dıren 

makbuz ta h' d • · • ı ı ın en ıtıb:ıren 5 veya on, ~ah ut 15 senedir. 

Milli Reasürans' m 
Mukavelesi uzallld! 

M Aldığımız malumata nazaran. 
• ıllı ne .. suransın mukavelesi 
~;ı s~nuna kadar e ki artlarla 
mdıt edılm S bulunmaktadır. 
ltukavelrnın tcmd"di bir ka

nun mcnuu oldu •u cıhetlc bu 
kararın ::lleclıs açılmadan e\\ el 
me\k i latbika konu'up konu
lamı>aeağı belli degildir. 
. Dığcr taraftan mart ayından 
~ımdıye kadar. mükerrer s'gor 
ta tekeli olnıadıgı iç"n serbe t 
olara~ s"gortnlarını rcasilre e
den şırkctlcrin bu işlerinin ne 
0 .~cağı hususunda ilgililer he
n uz blf ~ey sö~ li) cmemektedir
lcr. 

-0-
\fl"\1 ıuıu \T 
ı ı.r.rı.ı:nı 

d::n günlerde iatanbul TlcarPt O· 
niş ı~\ muhtelit memıekcLlerdcn e· 
•rad t ııı taleplı-rı ırelmek e1 r. ııu 
11 fa bazı ingtıır. flrnı.alartndan •hn· 
ı;r ındık. cnız, kitre. YBllı tohum· 
ıırı' kUıpe '"e madrn• ltball tçln tek· 

Aer Y&pllmaltLadır. 
feh::ıca Kahlre'de barı firmalar, 
e~ mız Ticaret Odastna mUnıcaat 
rln~~lldlı>ek ltozaaı almak latedlkle· 

lrmlşlerdlr. 
Rf:l(, JK \il\ Tl llK 
1 0Kt~ll N \ r:. \ i';ııırr ( 

Ticaret Odası 
Meclisi Parşembe 
Günü toplanıyor 
Tıcaret Oda~ı meclisi 3 ni an 

per~embe gUnu saat 15 te top
lanacaktır. 

Gündemde milhim olarak it· 
hal mallarına a t proform fa. 
turaların letkık Ye mlirakabe· 
sini tcsh 1 için yapı'an gruplan 
dırma hakkındaki teklife, it
halatçı vcsikalan mukabilinde 
alınan harçlar hakkındaki tek 
lıf bulunmaktadır 

-o-
DIŞ MEMLEKETLERDEN 

GELEN TEKLiFLER 
Strmel ı,imited, 
14 Albermarle Slreet 
I.O~DO:'\" W. l. 
Elektrik ma'zemesi ithal8.tçı'a 

rı i e ilgi'eniyor. 
h:ınto Chcmical. ine. 
~o. 52-Chome llomho, 
l\"ihonbashi Chuo.ku, 
lok)o/Japan. 

Laborntuarlar için klm)e\ i 
n•addeler teklif ediyor , c alaka
darlarla temas eımek istiyorlar. 
Kataloğ Ticaret Odasındaaır. 
lıcnry Metaı,. Compan~· 

' R tRSA. 
Jst. nnr•asının S.4,!IS4 flatl.ırı 
1 Sterlin 784.00-784.00 

100 Dolar 280 30-280.30 
ıoo Liret U.BG-44.80 
100 bTlı;-re f'ran;-ı 84.03-64.03 
100 Plortn 3.68 40-73.68.40 
ıoo Draıımı 11.334-9.334 
100 Ocıto:IOTal.:: Kur. 6.!10- 6.50 
ıoo tıı-rıı;-re Kur. 54 12.50-54.12.!IO 

«; 7 FAi7..ı.J T\11\"il ı.r.n 
ESllAlll \T. T.\11\ iLAT 

h·aıı • Erzurum ı 21.13 
Slns • Erzurum 2·7 2ı.oo 
1941 Demırroıu ı 24 so 
1941 Dcmlrroıu n 21 85 
11141 Demlryolu III 22 20 
~lllll MUdaraa 1 22 o 
Mllll Müdafaa U 21 45 
Mllll MUdnrna IU 21.60 
MUll MUdaraa IV 21.85 
ZlraaL Banka&l ı 2ı.2s 
ZlraRL Bankası 1I 107.00 

<"o 6 f',,tztl TAHViLLE!< 
lQ4ı Dtmirroıu vı l03.iO 
KRlkınma I 103 ~o 
Kalkınma 1I 103 7\1 
Kalkmma ııı 103 40 
11148 İstikrazı ı 104.00 
1948 TahvtU II 104 00 
194!1 Tahvlll 102 t5 

.... 6 t AiZLI T.\fi\'lLLEıt 
1948 ikramırcıı 22 oo 
lknıml,rell MUda!aa 23.80 
ikr. 1941 D. Yolu IV 108 00 
İkr. 1941 D Tolu V 109 00 
1953 Tahvlll ıoo 20 
11151 Tahvili 100 20 
Zll'tl&L Bankası Ill 10 75 
Zlnıat Bankası ıv 103 10 
Ziraat Banku: 103.!I 

llAl'o h.A Hl. SU.ERİ 
T.C. l\!ukez Bankası 255.50 
Oarantı Ban~ası H. 128.00 
Obllıı&ll"On And. l·II 160 00 
Osmanlı Ban.tası ı ıo 00 
1'ürk Kredi 128 50 
Sanarı Kalkınma B. 100.00 
iş Bankası n. :13.51J 
Yaııı ve Kredi Bankası N. 18 50 

1 
Akbanıt T.A.O. 1320.00 
'.l'Urk Ticaret Bankaşı 630 
Arslan Ç'tmento 45.00 
Şark De(:lrmenıert 39.30 
l'ARls OOllSı\:SJ ALTl:-1 rhA"l'J 

fl 1 kilo a !tın 42ı 000 Pr. 
(1 l Dolar 3G7 Fr. 

SERBESl' l'IYAS.\OA oövizu:tt 

VATAN 

~ MAYr~ 
IK~AMIYEPIZ 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 1 

Kıtaat llônları 

faal 

4 saat ara ile 
günde 3 adet 

.~. ,,,,,,e G Ri Pi'N 
. 

ı-

Gri pin 
Neıle, baı, d iJ, roma· 
tiımo, adale ve sinir 

cığrılorını ge~ irir. 

Soğuk ve rutubetli ha· 
valarda kininli 

Gri pin 
a 1 m oy ı unutmayınıı. 

Grip, nezle gibi hasla· 
lıldarın bo~lcıngıcın da 

bir çok fenalık 1 arın 
önüne geçer. 

Gri pin 
Sağlık va Sosyal Yardım 

lok4n lığının rHml ruhıa• 

tını hoiıdlr. (5. 1 . 5 • 2541 
No ve 20. 1 • 35) 

Türklacb·Account 
Pranıız Fr. !68) 
Dolar Etektır 

1585·1600 
100 

588·590 
593·594 

1500·1520 
139·140 

--Açık <:ksiltr.ıc ılc 1900 nıcıre si)ah \'e kah\ereı.gi <limi bczı 
1 ~le 900 metre sıyan ve kahverengi Pandozot 19 nisan 1954 Pazar. 

l tcsi saat 16 da İzmit Dz. sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. Tah· 
~ıın bedeli 13035 lıra, geçici ıem. ı:aıı 9i7,62 _liradır. Şartname. 
sı komisyonda ve oğlcdcn ev·.·cl Ist. Lv. A. lliın Kısmında gö. 

~~~: .. ~~~~~: !!~ö!. \ HACiZ KARARI 
Dolar N. Y. Amerikan 
Bterıın Efettıı 
İsviçre Frt.ngı 

"l!RB&ST ALTL' 
neıat 
Hamit 
Gulden 
Vallıt 

A iz 
İnglllz Ltraaı 
NapollOn 
B. Horoz 

Fi YA il.Aiti 

54.75·55 00 
47 75·48.00 
4U5·4590 
46.00·46.25 
45 85·45 00 
58 ıl0·58.65 
-14 25-44.SO 
44.25·44~0 

KÜ.ÇE .A.L'llN r'l\'AH.AIU 
Deı;uso 

l\lekıılko 
Standart 
Külçe 
Yerıı 

704-705 
715·720 
702·703 
702·703 
702·703 

M.ALIN ıu:ş iB lıu.hı.u:n 
CumhurlJıt Ata. 
Reşat 

Jlamlt 
Aziz 

237.00·240.00 
422.50·425 00 
338 00·340 00 
298 00·300 00 

ut U'te tespit edildi, 

------------------------
Kredili ithalat listesine 

giren mallar 

Ankara, 5 (A.A.) - Ekonomi 
ve Ticaret bakanlığından teb!ı., 
c.lunnıuştur: 

::ller'i dış ticara ticaret rejimi 
hnkkındatü karara eıt (vı sayılı) 
uzun ,·adeli kredilı ihatat liste· 
!'ni ıhLiyaca göre daraltmak ve. 
ya geni~' etmek hususunda 18 1 
l!l54 tarih ve 4/2053 .sayılı karar 
n:;me ile vekaletimize ıanın·m 
se lihiyeıe istinac!en. ( 111 \ e n 
s:ıyılı) Ji telercle yer alan kam 
yon, kamyonet ve otomobil ~ibi 
nıotörlü kara nakil \'asualarına 
mı:hsus yedek parçalarc~:ın lrnro 
eri aksamı, ~asi aksamı, teker

lek ,.e aksamı ve motBr \"e ak
s:ımının bazılarıııın (\'l sayılı) 
t•ıun \'ıideli kredili ithalat li.sıc. 
sırıc ilavE'si kararlaştırılmış ve 
l;u hu~usta ilgili mercilere gerek 
ti ı:ıliınat verilnıiştir. 

ran,, 
G. P. O. 8ox 1856, 
l\ladras • l/Inclia. 

Uyuşıııı ucu ilaçlar, deniz hay. 
v.mıarı kabukları, hındistan ce· 
,-~tl lifleri ve buna mümasil em. 
h'D teklıf ~diyorlar. 
t.:unnar Grith A. B., 
Kemmendörı;gatan 24, 
~toc·kholm • Sweden. 

Biçilmı~ kereste. kontrplak ve 
duvar kaplama taht::sı teklif c:li 
ycrıar ve isanbul \'E İz.mirde iyi 
bir firma ile temasa ge~·meyi ar-

rlılilr. c , (8-&2 - 3i2H 

* As. ihtiyaç için subat 1953 senesi sonuna kadar lladımköy 
bölgesinde 15.000 •ırnlık nakliyat \ e tahmil tahliye işi kapalı 
uırf a 14 nisan 1954 günü saat 15.30 da Ho~dere As. Sa. Al. 
Ko.'da ihalesi ~ apı!acaktır. Geçici teminatı 1125 liradır. Şart

namesi komisyonda görillür. Teklif mektuplarının iha:e saatin. 
den bir saııt cwcline kadar komis) ona veri mcsi. 

cs 11 - 3 ı:m 

hakiki mUJajlarını yalnız l\IU. 
ZAFFER ADAM'da bulabilirsi-
niz. Taksit He. Tel: 40387 

ZAYi 
f.tanbul Beledlyulnden aldıtım 

Avni Demlrtl !amine yazılı Bulgur
lu Karaman Çlftllll mevkllndtki u., 
ocağının 11 1.9~4 tarih 3 a :So. Ju 
ruhıatnameıını L:aybettlm. Tenlıl· 

nl alacağımdan hOkml! yoktur. 

Suç 
Maznun 

Ar:.adasının parasını ça:mak. 
İsmail Abacı, Bekir oğlu 8. İs. Tb. Onb. 
Şarki Karaağaç'ın aşağı Direk kö) tinden. 

Yukarıda suçu ve künye i yazılı ,aıp durumunda bu:unan 
~lıS gazeteler:e yapılan flina rağmen isbatı \iicut etmediği 
libi meskenini de bildirmemi~ oldueundan As. M. U. K.'nun 216. 
maddesi mucibince Türkiye dahllindeki mallarının haczine ka· 
rar verdim. Adli Amir 

(9!2 - 4110 

açılan yeni dava BEYAZIT AIANSIMIZ 
Hüseyin Üzmez aleyhine 1 
\nkaıa 5 (Hu u i) - ~lalat ı "'•••••• 

ya u ka dı dau ının son du-

ıuşma ında iddi, ını serdeden -----------------------··-------------' 
nıiıdnhll \ekılı Bu han \paydı-
n:ı anık a d:ın Hu e\ ·n l znı<'z 
hiicum etm ş \C fak~t b"r şc.} 
~ :ıpm~ ına ınej dan IJır:ıkılma 

elan ) ak:ılannmtı. Bu h:Jd"s<'clen 

YARIN AKŞAMA KADAR 
Tdo :ıyı sanık llil e\ in t'zmez a. 
le) h ne açılan da\ aya hug,iıı 
cle\·am cdılnıiş \ e 5ahitler d n· 
lenmiştir. 

aeanlara 
..> 

Hesap 
Duru ma diğer şahitlerin din 

lenmcsi :çın başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Üç hafta ara ile ikinci 

iTINA iLE HAZIRLATTl~I ORIJiNAL HEDiYELERiNi TAKDİME 
DEVAM EDECEKTiR. 

çocukda doğdu 
Ch<''sea <Bir"eşik Amerika), 5 

(A.P.) - 3 hafta ewel )fa~sas
husetts eyaletinin bu şehrinde 
bir kız çocugu dilnyaya getiren 
Mrs. W1lbur Chapman ndlı 31 
ya ındaki hır kadın bugiin bir 

BEYAZIT AJAN SINA Mahsus 100 AL Ti N KEŞIDESI 

ve 
erkek çocuk doğurmuc:tur. He· 
kinı'cr. genç kadının iki ayrı 
ve komple doğum cihazına ~a· 

itip o'duğıınu ayrı ayrı zaman
larda hamile ka dığını ,.e bu gi
bi gebeliklerin tıp tarihinde son 
derecl'clr nadir giiril'tliiğünU söy 

25000 Lira ilk 
• 

N 1 SAN İKRAMİYESİ 
'eıııiş'ertlir. Buradaki Amerikan 
deni1. hastalınnesinrle dünynya 
gt'len erkek çocukln, sarışın ve 
güzel lıir kadın olan annesi sıh· 1 
hatledir er. Erkek çocuk takri- ' 
ben 2 kilo o'arak dünyaya g!:I· -. • 
miştlr. 15 martta doğan Suzan 
Joy adlı kızkardeşi ise doğum:ın 

Gişelerimiı Saat 20 ye kadar açıktır. Tefefon: 23054 

-DOGUBANK 
da 1,5 ki'o gelmiştir. --------------

1 ____ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ r 

1 
Onlar bö) lece dalmışlarken 

birden nrkaların<lnn gelen deli 
ce knhkahalarl:ı kendilerine 
geldılcr. 

York'ta \'cya Xew Je::-.sey'de 
herhangi bir aksi ik o:ursa he· 
men bana bir telgraf çek .. 

o Olur.• nı~Uk&eı Elç111aı nrore Ata eli"!· 
da ben blldlrlldl ine göre. Bclçll:a'· 
lerı ~zı ıırınntar, k ndl imal ettik· 
ota o>:umıarı •Tilrklrr. m mu• tı• 
ne ':'k aatı.şa ç•ltannııktadırıar. YI· 

11 1 
erilen mnlCımnLa g!lrf', lokum ı&&· 

n •rında lstllnbul"dn bılzı tırmala· 
nı~ıza mUeııblh adlar dahl kulla-

r. o. nox :'\o. 1927. • • 
Hong Kong. 

ııı ediyorlı:r. i 
f:ınkaıc·h:md G. Shah Co., Ltıl , 
Tiıinl l'loor, 

Bıraz C\'\ el gazinoda r:ıstladık 
Jarı lıahrı)cli er yanlarında iki 
sokak orospusu o duğu halde 
kcndılerindrn tarafa yaklası
yorlardı. llirbir erine sarın 1s 
dolaş olınuş bir halde zil zuma 
sarhoştulnr. Gu~'Ja Lilıan onla 
rın cadde) i gr.çip, Jdiçük bir 
otele giri crıni se)Tettilcr. 

Dworkin derin çizgilerin yer 
elliği yu\'arlak ) Uıtinü büyült 
keten ıneldiliyle silerken ıŞiın 
dl a) rılınadan en·el biı· kadeh 
bir şey içeyim.» dedi. 

11maktadır. 
t u hususta Tl~aret Ataeell ımızın 
' bbUsü !le •Beıı;u Alaıuı lokum 
~.atan tacirlrrl llcar. maksadlylc bir 
I ebl!ıt Ya ınıamı, bulunmaktarlır. 
stanbuı Ti aret Odası, D ı ika pi· 

llaıeri \"e ampul, fırçn, dli~
me, samdan, kimye\I maddeler, 
cma)e ''e nltiminium mamuller. 
h:l\ai fiseklcr, kibrit, bova ve 
'csalrc teklif edıyorlar alAkadar 
larla temas eıme!: istiyorlar. 
Iıulian Hrug ancl C'olonial {'0111 

I!:/20, Bombay :\lutual Btıilding, 
Uonnby Roacl, ı·ortt, 

lloınbay/lndia. 

f.asaıınd:l lokumlarımızın il ık bu
andu(;u > "rı iktisap cdebllmeııı için 
durumu alt.kalı ıırmaıarımıza bil· 
dırllliltir. 

Hint n.en.~uc:ıtı, pamuklu, kt· 
ııa, dern:r hındi ve b:ıharat ile 
toium tek'lf cdıyorlar. 

-0-
ve Zalıire Borsası . 

ihracat durumu 
2 

Du day 011ıiln I>ötme Klloau 28 s:ı 
nisan 1954 cuma günU Ti- Yumusak • 32 75 

f.arct Odasından FOB. 09964l) • ekstra • 34 75 
h ra değerinde 7 adet menşe sa su:.uı sen Çuvallı 1~; 

adetnamesi ver 'n1iştır. Ycrııatıgı Ka. • • ıı~ 

r
. Amerikaya 52500 lira değe. Ayçtçr~ı tohumu Dökme , 56 
ınde 25 ton iç ceviz; Un Ekı. 3190 

Avusturyaya 203 lira değerin n:zm~iıaın 21113 
de 18 kilo sünger; Kepek Kilosu ~~.s 
d F;ansaya 16340 lira değerin ~~~~ç Sarıçeltık Dökme :ıss 

et ~3 k:lo tiflik: • Mıaır tohumu l~ 
d O"ıltercyc 49453 l"ra değerin Beyaz Peynir Y&rım yallı Te. ~ 

els200 ton btığda); ~e az peynır )arım 311111 'le. 3000 
2800 ~~e 3973 lira değerinde ~==~:=~~~:ııı~~lilı KııC:u 350 

ılo ı:oıten· Krema korun ıss 
Mısı · 280 

10 l ra 14112 lira değerinde Tırtık raııı 575 

P oln kabuklu fındık• • aıra ı&Landart. • 695 
o ony • deri > 5ıo 

rinde 
100

a:1 a 63000 lira değe- Tav;ıın derıaı adedi 75 
raç cdıl M3 ceviz kütüğü ih· .Manda derW ı. kasap Kilosu 170 

lllı§t r Sı ır derıaı )&ş 139 ·----------.......;--.,;:::._ __ ~:;:___,:_.! 

:ı - • - 1934 

Kuru~tan 
34 63 
35.37 • 

• 

3300 

19 

2600 
3750 

> 
• 

370 > 
• 
> 

90 > 
> 

140 , 

kuruş 

Guy, Lı liıın'a dônerek .:--.·c 
duşundüğümi bıh~ orum.• de. 
di. 

er:nıin misin" 
•Evet. Sen de o otele gitmc

ıniıı i tı~orsun değıl rni:'.e Bu 
fikir birden ona da cazip gel· 
nırğc bnslamıştı. 

•~e o'ur ı:elir miııin? B:r 
kııç saat kalırız. Ihı tün :::ece\ ı 
orada geçırnıemiıc IUıum ) ok 
kı.• 

lr;eri girip katibin masasına 
'ardıkları zaman bahrivelılcrlc 
iki oroı.pu nıcnlh eni enle kay
bolmak iiıereydiler. \'üziı <:İ· 
çek bozuğu katib bu iki müştc 
rinin sadece bır iki saat icin 
bır oda istediklerini anlnmış. 
tı Bu tip kuçük otellerde za. 
ten kimse bir iki sııattten faz· 
la ka'mazdı. Darda kalan iı ık
lara 'e sokak orospularınıı >er 
) emın etmekle para kaınnır
lardı. Lllllan ile Guy küçük 
asansöre binerek en üst katta 
ki odalarına çıktılar. 

Od:ı~ a gırdıklcri zaman Guy 
ıLızol koku unu duyu) or mu
sun? o dı)e SÖllendi. ıBu :iµ 
~erlerın alameti fariknsı gi?ı:· 
dir bu koku. 
•A~k. St'\'işmek kokusu yani • 
~Ama Parıs aşkı •• 
•Çok konuştuk ıırtık .. • 
Odıı111n e,)a ı demir karso-

la, dık aralıklı bir sandai}P \P 

bır bıdcdcn ibaretti. Guy sırtın 
dan Cl'kctini çıkarıp ıiald:ı!:ıe· 
nin ıırk:ılığına astı. Kır:ıvaıı 11 

çö1.dii. İhtiras \'e şehvet du~
gularının Ustünde tahrik e.l"ci 
bir rol o~ ili) an bu ucuz otel c • 
daları kokusunun ağırlığı a.· n 
da, kcııdısıni bekle) en Lillia
na dot • .ı ılerledı. 

"'· Ertesi sabah Guy, Shiela'ya 
\'Cdd ~eme •ine gitmek üz.ere 
hazırlanırken D\\ orkin geldi. 

Dworkin uBir kaç ı:Un İ"in 
l\farsilyaya gitmem icabetti.• 
dij e izah etti ,onun için bl· 
lellerle elması sana bugünden 

-ıs-
getirmeğe karar verdim.• 
Gu~ 'a iki zarf uzattı: Bunlar 

dan biri sarı, ötekı kah\'Creıı
~iydi. aKahvcrenıtli zerftn bU· 
tıin bir bin do'arlık var. Sıkıl}:ı 
cak olursan kullanırsın. Biirt 
!er de öteki zarfta. uScnra İC· 
cebinden maroken ka11lı bir 
kiiç-iik kitap ç-ıkardı. l'ıcrlııde 
Browning'in !;iirleri l azı,1 b;r 
ibare \ardı. t• işte. elma-. rl:ı bu 
nıın içi nele. Başka soruı> ö-'ı Pn 
ıııek istcdi~iıı biı· şey 'ar rr.ı~ 

oŞimclilik ) ok,n Guy ;ı:i z:ır· 
fı \e elmasın saklaııdı~ı kit· •• 
bı alarak salonun bir l<ö,e:ıln· 
de duran masaya gitti, güıü 
çekerek orayn bıraktı. 
Dworkın aEmin olm:ııc isti

yorum. Lütfen plliııı biı dnha 
tP.krar eder misin"'» diyordu. 

•Tabii.• Guy bir gece e\'vel 
kendisine izah edi'cnleri hiç 
ek. iksiz olarak bir daha tekrar 
ladı Herşeyi böj le bir daha 
gözden geçirirlerken Guy, se
~·ahatini gerçekten yaşıyor gi 

bi olmuştu. İki üç ı:Une kadar 
karaborsa teşi.illitının tertiple 
diği bir plan dairesinde .New 
York'a uçuyor o:acaktı. Bu i
çine bir garip his. bir ne\"i kor 
ku \'eriyordu ki; bun1arı hisset 
rnek delikanlıyı :anlasılmaz bir 
şekıldc memnun ediliyordu. Bu 
güne karlar ~aptıç:ı işlerın hiı: 
birinde duvmadığı bir hryccan 
\'C sinirlilfğin ze\ kini tadı) or 
du. 

Guy .~özlerini bitirdi~i zaman 
Dworkin aÇok ı:üıel.» idi. ~Yal 
nıı çok rica ederim oradaj krn 
ne yaparsan ~-ap .. ama dönüş. 
te 3:15 tanaresini kaçırayım 
demP.• 

.-Merak etme. Kaçırmam • 
ıBir ~ey daha ur. Tan·are· 

de) kcn onun bununla ı:e\•ez.e 
liğe kalkışma. Yani başında o
turan tatlı kızın bir ajan o'up 
olmadığını nereden bilecek· 
sin.• 

O.K., O.K.• 
oDaha bitmedi. Şayet New 

Gur. küçük ce,•iz k::p!amı 

bir etajeri işaret etti. •Ne istl. I 
yorsan kendin ti.» 

Dworkln l arım bardak kon· 
~ak do:durarak iki l udumda 
bitiı-di. eShiela nasıl, ne fılem
dc? • dı~c sordu. 

•Dildiğin gibi, bir değişiklik 
yok.D 

D\\orkin başını sallıya~a~ 
oGarlp bir mUnasebct diye 
mırıldandı. ıÇok garip, anıasıı. 
maı. Ana ile oğul!» 

cBana bak, sen buraya iş 
konu,mak için geldin zanneder 
sem. psikolojik tahliler yapıp 
faraıiyeler kurmak için değil.» 
Guv. Shiela ile olan ııı!inasebe 
tinin bu sekilde başkaları ta· 
rafından biraı da tenkit edile. 
rek bahis konusu edilmesinden 
ho~lanmıyordu, halta kız.ıyor
du buna. 

D\\orkln onun kolunu okşı. 
yarak oKusura bakma dostum.• 
dire özür diledi. «Bunu yalnıı 
senin çok daha iyi şe~ler yapa 
btleceğlni düşünerek söylemi 
tim. Yoksa benim nerııe- ge· 
rek.• <DCTl\'i... var> 



--. 
Bu senı "Leylaklar Altında ... "6 OIU Var ... "Nilgun,, filim terinde uyredeceDinlz kıymetli sanatkar 

/;,~. ~I b. ·ıd· guze ır cı ın 

OL K0P0L0 . NEFİS KOKUW 

RO 
Uçaksavar Topçu Okulu 

Kumandanllğından Tebliğ Edilmiştir. 
Özu. Kar; ,.c l'ç~. Top atı5ları 
hakkında Dcnızcılcrc \C Harn
cılara ıhlar. 

ı. 6 7 e. 9 16 17; 19/~ ı an/1954 gun crındc sa:ıt 09.00: 
12.00·H 00 ,.e 16 00 arasında Tuzla dakı hau mc~danı 
gune' ındcn a aı;:ıda uç nokıa ılr bc!ıı tılmı demz aha ı 
içer ındc bulunan, Ha~ ırsııada uzerınde topçu kara atı a 
rı \C )ıne bu denız •aha ı uzl'rınde, ha\a hcdeflenne kar 
şı U~s. Top. atışları )apılacaktır. 

2. Atış ı:unlerınde hıçbır dcnız 'a tası \C~a uçağın bc
lırulen aha)a ı:ırmcmesı ehemmı)el c ıhlar o unur. 

{a) \ rz: 40• 49' 00'' Kuz.ey 
Tul: 29• 20' 06" Dog ı 

Cb) \ı-l: 40• .J5' 12 • Kuıey 
1 ul: :!!l' 07' 18 • Dogu 

(c) \rı .ıo• 39' 24 • Kuzey 
'ful· 29" 14' 54·• Dogu 

Sarı rr e ki Kaptan ) nl 
.kap an ı;oka ıııda t'Skl 7 
o<ap a .ıı tapuda miktarı 

olma an 'c rhıtvuku! rapor r.a 
re J68 mC'lrckarc mlı<tar nda maıı 

bahçe ktrı;.r ev ıı::aırı OU) u auretl) -

! le atışa çıkarıım,şt r. 
E\ in cvutı ön arka u an du

l"arlan kimi en t la ol p birinci 
rmın kat bir anıre maha il iki o

da bir a)d.mlık mahalll ile bah c c 
kapı ı o an bir rnutba':ı ve mrrd vrn 
a tı bö me ndcn ibarettir Bu ka
tın tuanı beton oınrak ka anmı -
ur. lıançl 'e Uç ıncu ıı:auarın dl\-

• tme ta.an ve bôlmrlerl )apılma
m·~tır Jı; \C dı anaları yoktur Pcn 
<"<'re am.srı \t' ı;rr C\t'.rrl n 1.mam
d r. Jtıa :ı.ıı eminin 80 metr are 
t.ına dl er tıamı bahçedir nııhçe.dc 
ku)usu \'ardır Elektrik n au tesi-
satı yola ur. loluhammrıı .Ki) met! 

ı 000 liradır ı 
Açıl> arttırmaaı :ı Ma} ıs 11 4 I'n ar-

ttsl ~:ı ı• 14 trn U e l:ııdar Sarı tr 
1 ra Memıırlugu odumd:ı. raııııaral; 

ıı:. ı ~ıaıtn l;l\metın ~ 1 l eç-ı 
mek prtl .e en .,,ok art ı~anıı. ıruııe 

edllec, ktlr Jlu ~rtla nlıcı c;ıkma.'"' 
en c;cık arttıranın taahl' ıelu bniü 
xaımak Uzcrc 13 Ma ı.s -1 ı•c m- ı 
oe ı:unu ıı.)nl saatte \e nı rrde 
) apı!acaı.: lk.ntl arttırın d • n o 
arttırana lh11l t !lece. •r Art ırm.ı 
şarı.nam< ı llAn ı: ınund ba en 

YATAN --------------------------------- f; • " - 1954 

.. 
Ankara Universifesi Tıp Fakültesi 

Dekanhğmdan : 
lhtn :ıc ·madde~ının ı<.ml .4.mbal.ij ~l'l\li ~tikta rı 

Bau de lcıırıcr ccıır (@ 

ı;ıheı c ~ulirıque adı 
Ethere Narro c 
Extra Jusquiam 
Pc ı ton 500 c·c. ilk 
.\mpul .\ ıııınocaıdol 

Coramin 
J>oca. T'Ncorten 
( De~oı.·ycorl cosı e. 

K:loluk <ki Amb :l. Kı:. 
Azami 500 Gr. lık Amb. 300 • 
100 er Gr. Orj \mb 300 • 
50-100 Gr. şı clcrdc '.!00 Gr. 
Or ıınal ambarnJ l~OO adet 
t. v. 1fl ('('. : k 600 
~ 10 luk 2000 • 

ron) 001 100t) • 
llepapin !S <'C. lik 150 • 
::.>ynopen (.\nlıhi • - 4-

tamınique) Sol ~ 111 2 rr !ıOO • 
Tramba,,e 250 • 

.\m \' tıımin B6 50 :\tlğ 1000 • 
Am \ ıtamin B Complexe 2000. • 
<~aı. il) drophy'e O 30 3 ıoc :-ıı. 'ık 80000 :'ıletre 
Flasler 5 ."i ı~rıo <ıclet 

1 - \ ukarıda c ns n- mık tarı )al.ılı ilaç \C eNanc mal
ı<>me i o •ret m ıhtı~ acı için pazarlıkla alınacaktır 

2 Fıı ma·ar 'ercb•lecek lerl malın fi alı ıle tutarını ı::ö -
-----------~ 

-

!l:!O - 4038 herı.:ese açıkt r Arttırma\.ı 
için muhammen deı!;erlıı 

betinde teminat ntırılm sı 

tcrır teki f mektuplarını :!8/,1 1954 çar amba ~untinc kadar M.M. V. 1 No.lu Sa. Al. Ko. Bşk.dan Ankara -
Çorum Vilayeti Daimi Encümeninden 

Artt:rma)a katılanlar do)• ı ve 
şartname) ı okum ş 'o • rımcnKu• 
ıu örup be rııml .. ıı rli\r. 

Fakiılte Satınalın.ı Komıs~onu ba kanlı~ın.ı ~ondereceklerd ı·. 
3 - Teklifler Satına m41 komisyonu \e katılarak bir mii· 

4eha ı u)c tarafından incrlenerek. eh.ıfına U)gun ~onilrn 
her kalem malzemr)e en ucuz fiat teki f eden fırma)a ıhalc 
edılceekt r. 

4 Her I rma 'ereb leceğı kalemler ıçın tcklıf 'er~ektc 
serbc Itır. 

5 Fırmalar ihalenin kenclılcrine ıcbl ~ındcn tıharcn ta 
ahhlit ctlıkler· malzenıc)ı en ~eç 4:1 =.un zarfında tc l·m I'· 

Askeri bir'ık'cr ihli) c1:1 içi ıı a,a;ıda cıns 'c miklarlaı ı ~ a ıı:ı ) i~ ecck er kapa ı zar[ U 
ı e ıha e edı"ecektır. sin 

lhale'crı hızalarında "oslerılcn !!Un 'e saatleı·dedır ıılo On 
E' af \e ~artlar her gun komıs~onda 'e lstanbu. Leuzı:n Amırlıgı ı An kl!mında ı:orU ep' us 

'ır ı tek i.<'rın be'ırti'en 5: tin ,.e ~aatlerden birer uat ene ıne :..adar tcl.lıf mektuplarını tn bil 
buz k:ırsılı:ında kom is) on baf ~an.ı,ın• \ erme,ui. t at 

d" 
('ın'i Mil.tarı T. Fiy;ıtı . I'. Tutarı G. 1'4'min.ılı ihale gıın 'c d 3 gu 

1 - \'ı a~ et da hı ındekı ko.> !ere ~eliJ'l'ecek içme u işleri 

kin alınacak 200 ton ithal malı çimento 16/4/954 cuma gunıi 
gaııt 14 te ıha'e ı ~ apı mnk uz.l'rc acık eksı'lme~·c konu muştur. 

2 - Çorum tc lımi beher tonunun muhammen bcde'ı l50 
1 ra temınat 2250 hı ııdır. 

~i - Şartname ı \'ı a,> et Daımi EncumC'n k.ı cmındc goı U
Icbı ır. 

Ipotek ..ahlbl 11 a aklılarıa d er 
..takadarıarın bu ı:•Hlm nkul e
rindeki tddıalarını m_ıstencdatlarl)
le 15 ı:ün lçlnd memur! rtlml c bil 
dırmelMI 111 ımdır. Altsl lııılde ha -
tarı tapu atem !le s.ı bit oımo.dıkı;a 
satı~ bcdt>l,nln pa)l&şma ındaıı barlç 
ı.aıırlar. ııtııt lıt'd 1 n ıı k aklln e 
ödenmem ı )ıa ınile l ra •a 1 • 
cU maddt ı ta bl ıur r B rlKml ı 

dcccklc dır iIAn olunur. (3943) Kilo Kr. l .iıı 1.ira _.I nıe 
ınt 

4 l tcklılcrın t.c>mınat makbuzları~ e he ır ı ~un 'e •a-
atlc ı.:omm 'ı fı) ctı Daımi Enciımenine muraC'aat ıırı ılan o u
nur. !3903> 

n~lsi bMel ndt>ı cnı~ P...
IA ı e rum lha e rı ııarı, tar ı harç 
ları alı 1) a al .r. 

Mc ırnr ır•)rlmcnkul•ln bildirilen 
şartlar d11lrc inde muau en ı;•ı ld~ 

aatı.la a .. ı ilin oıunı<r. 4054 

lmthar !!dılbl: ~I'.\ \'\' JtORl.P' 
l 'muml '\f'şrı•at Mildurll : "" İH \ ,.,,r;R. 

Bu 'ı;rıda .\lf'!'lll :llndıır : 

IRSA'li AIH 
<'.\TA'' GaıetMnlk n \btbarılılı 1'. A. ~- - l!tanııuı 

T•TA 't&'IB.&.All 

Si\ rı bı~r 20 ()llO 
Do nı:ılık bıber 50 ()()1) 

Domates l:iO 0110 
~·ı ek 4..000 

311 1u ooo 7:i0 H/4/954 11 de llv 
ı~ 2:!.500 Jlir.R 14/4 D:'l4 15·do ıal 
:tn 4:;.000 3:ii:i 11/4/054 ]6'dJ 

1 Hl :ı fino 4:!0 lli/.t/95-ı ı ı ·d ~ ıı 

os; - az:ıı> ka 

ş •. 195J Bankası , ... BilGnços Ticaret Türk 
AKTJF 

• 
.... 

Kasa ve Merkez Bankası .................................................................... . 
Kanuni Karıılıklar Kasa51 .................................................................... . 
Bankalar ............................................................................................ . 
Sen edat Cüzdanı ............................................................................... . 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı ................................................................. . 

Borçlu Cari Hesaplar ··························•·•••·•··•·•····•••··••••·•• ···················~ 
Muhtelif Borçlular ............................................................................... .. 

ı ,tirôklerimiz ···················································•·•••·········· ···················• 
Sabit Kıymetler : (x) 

Menkuller .............................. 1.010.138.82 

Gayrımenkuller ................. .... 2.491 .Sl 9.56 

Sair Aktifler .................................................................... . 

Hissedarlar 

(x) Menkul! r T. L. 1.145.670.-
Gayrimenkuller T. L. 1.919.000.
üzerinden 5igortalıdır 

Nazım Hcsaprar •................................•........... , .........••.•....••••.............• 

IS o r ç 

Persone l Mauafları .................... 2.828.329.58 
Vergi ve Harçlar .......................... 121.770.56 

Sair Masraflar .......................... 951 .232.41 

Verilen Faiz ve Komisyonlar ..... ......................................................... . 

Amortismanlar ···•···••···································•·•·•··············•···•··•·•···•·····• 

Karşılıklar ···················· ·······························•·••···············•• ••••••··••·•··•····• 
Aktifteki Kıymet Teneızülleri ........................................................... .. 

K A R ••·············•••·••••·••·············••··••····•······•·•••••••••••·······•··••••••••······••• 

.. .... 

TÜRK LIRASI 
4.053.614 22 

15.245.245 71 
8.417.010 20 

27.511 .360 27 
2.006.522 50 

48.825.377 76 
286.128 20 

2.118.970 00 

3.501.658 38 

3.973.973 07 

1.584.850 00 

117.524.710 31 

132.755.444 91 

Yıh 

T.l. 

3.901.332 55 

1.600.963 24 
237.115 60 
263.505 23 

24.883 63 
2.018.275 80 

8.046.076 05 

Kir 1. 

P4SJF 

Sermay ••·•••••················································· ···························•••·••····•··············• 
ihtiyatlar : 

Kanuni ihtiyatlar ...................................................... 428.279.82 

ileride vukuu muhtemel zarar kf'.lr,ılığı ............... 428.279.12 
Fevkalade ihtiyatlar ................................................ 2.478.940.36 

Karıılıklar .................................. ......................................................................... . 

Taahhütlerimi% •···· ··•···········································•·•······•····················••·•·············• 
Mevduat ve Cari Hesaplar : 

Tasarruf Mevduatı ................................................... 42.939.275.25 
Diger Mevduat ......................................................... 29.793.755.76 

Tediye Emirleri ................................................................................................. .. 
Talep Olunmamış Kıymetler .............................................................. ... ............ . 

Muhtelif Alacaklılcir ··············•·····················••········•·············································• 
Sair Pasifler •······ ······•·•··•········•·••··•···················································· ··················· 
K A R ........... , .................................................................................................. . 

Naıım Hesaplar: .. 

Cirolarımız ························••·••··•·•·······•··•··•···••·········· 
Kefaletlerimi:z •·····•··•··········••··••••·······••·•·•················ 
Sair Nazım hesaplar 

e Zarar Hesabı 

2.847.029.83 
30.103.790.91 
99.804.624.23 

Alınan taızler .. ........ ......................... . 

Banka Hizmetleri Mukabilinde Alınan Ücret ve Komisyonlar ·"·· .................. .. 
Kambiyo Karı ..... :........................................... ................. . .............................. .. 

Esham ve Tahvilôt Cüzdanı Gelirleri ................................................................. . 
lıtirôklerimiz Karı ................................... . 

Muhtelif Kôrlar ······•·············•···············•············•······················•························•• 

.. 

TORK LIRASI 
11 .000.000 00 

3.335.500 00 

401.044 58 
9.039.739 55 

72.733.031 01 

302.318 33 
82.103 99 

14.1 48.363 96 
4.464.333 09 

2.018.275 80 

117.524 .71 o 31 

1 J2.7SS.444 97 

Alacak 
T.L. 

5.225.067 56 
2.397.181 61 

8.544 01 

129.857 82 
84.495 01 

200.930 04 

8.046.076 os 
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~ VA T AN 

· ~lf:J: 1 SPOR 1 D. P. Merkez adayları kaf'i olarak ~MfKALeoeN oevAM Gül ek, Bayarın Amerika gezisini fenkid etti 
.... eın 1 t . f b·ı d'I d" Vatanım ızın rna .... 1 indrlr.l 1 Cumhurbıı kanı ~mcrıka 
'-1 a e ı . BiJd:•.; Genç Mı'll"'ı es 1 e 1 eme 1 ta~wıp cd lmi~en. hatta Halk ~a drMt ed ldi ıtibar ettiler. 

Kıymetli gazeteci) • • Ift ( l'ası 1 ı"ncı"rl") oklıı C 11 P rozet all<ıc 'aıla ta y , Partilılcrın dah: u :ırak 'e b ~ Bu h ç de fe\ kal il' b e) de 

h b 
erımııdcn Cemalctt"ın nild"ık'ı·n ··ı·· - , "' .. . eni manzarası k d a er aldığım zama • 0 o umunu T k mihrak halindedır. Bu ıtıbarla kılmı tır. · !arını eı."Cıek dinled ·Jrrl )akı- ğı'dır. Cumhurb ~kanı :n et e-

canıı, daima ne '"lı· olann,~n:ı.namadbım_ . ilen. üz gene ~a~ta, rok a ım bugu•n henuz )Uıdc )lrm le t b S f 1 l" l ıksız hlicumlar \3ptı. !),kka'f! d .}O'" \lulı r?c k z. nnu~ b"r " uu ın d b v ~ ı r es ıt l-1 h • cçım atndıyedıneh :Sılc. cikd1e ıı·. ı~ı 1 ·ınc ·ııl") 'il) an ol.ın nokt~ ur -ıdır k bask ım ı da'l mı., T, k ' ' pı-
hpasın B :ın ır en ıre hava ta gôılcri i dılcmcmıştır. Yuzde ~ ıım. C>rc er uç par ı c e ararct e e. • ·.• • b " k 1 , k b 11 

·•• ıına ina nmak hııkikatc ~ 1.. , n Af , "d vıe<ek ı:cla' larııı wshııı aııcıık • d 1 kl d' 

1 
ıı .,un. nııt ·un metn tam o a- '' oı-. n.ııaı m e'nı a .ı er 

ortada bir hakikat \ıtrıh· ~ aran ı:;ı: ll· f akat ne yaı.ık ki manya ya gı iyor ônfimuzdek( ı:unlerde mümkuni \an,ı e. l mekk~ .• ı,r. k . • }a~- ll\,ılıııkan hu fl'rl:ık.ır H~ ıa- ıak JD~ın·ıJan Balk Pııılı i or Ru ('~ hat mn 
aleme intikal cimi t i... • mız ll.ll arrılmtş, ba lı;a bir J kt ~ÇI tr~e U CI 1 illlll!CSI lıŞ,..111 13\ in 11\ le i tıılatları, il~ - g:ını nd "azete 1 k1111 en·ı:ı ( Va p.ıtl ı:J' titr. 

Cemaıetıı·n ı·, ·ııd·ık'le • ı-~ Genç milli takım bııgfin sa- lon~ca ır. ' J 1 • . . \nknra 5 ( N KA) Tdrkı) c 1 le k:ı) ıı:ıklaıı, Ö} le f!eli nıt• inı- \"iP etmed l!i bu teca\ uıkar p r •ı ı k da emek rfed len 
u~am ga t ı onu ~arın " 3 nha 'a gıtlı}or İ ~ l\I 1 t k J1 • D t ki kfi 1 k" ı· ·k 

la lıirliktc çalı mıştık Gaıet • • z~ es inde %0 l'neden faz.- at 14 de K L l\I. uçağı i e \l- \nkara 5 Olu u • ,) -- Bugun t ı ı K ı f!t \~ 31 ~.1 ıııı 19('~4e C. e- nl arıı 'a,r. ı cr~~ı, ''?rı:ınıı ·'1e ç, !arı metınden tam ımt) le çı- ' h tıcn b r m 
ra \ lı; • • enın ıptırla ı.ınir muh b·n manyaya gitmek fizere memle- \lnlnt ' 1 k b k me onu cc:ı "'san a u- an a)I) ı ıır se,,. 'e ı aıt' ı c karmı bulunu\ordu re ıdı 
sin~en ı::rını ı~o,~sbt'.•rrid, lni ıh.11)kct } :111 işleri }aı dımcısı :ı~u ; ~:;~ ketımizden :ı} rılacaktır. ;·apar.~~.~~ ~~< ~~~;eccırC 1 ~~uş::;~ nıarte i giınul r~~me~ teşekkfil 1 hı·r wrlıı ıııı aıtıoılaıı ~nlkııc a· Culek'ın teke~ IC' er e>l<' nlıp 

. " ., • . a at onun en "Ok Federa Jon umumi klltıbi scçı k · · · etmış 'e ga}c eı·ını go tcre>ıı kı 1 gıııııı lıakkınıla kı·ndım11e gu- da azeten'n metinden ~ıknıd ı;ı 
r oportaj muharr"ırJlıi. · rı · ~ mın ıı ffak oldugu 'I h m ampam a ını açacağını s:ı bır b nna \ k \ ı ·ı ~ .ı ı •. Onda h k • • " u tar Ü} gıırun ba kan lığında bıldırdi",.,im·ı~ ı" mnt lnonu ha\ a L ~· e\a. . mti C\I K n ·~ra 6· ı 'e•,'.~" I} '~k· ~1.1. k . kı ımlar cunlııı dır· 
IDC\"ZUlan bu tııp n~el" k h ' er e ın alaka ını çekctf'k k f 1 " " ınc cımış r omıtn '"' I l ·~ "mc a ı c Uç ·dareci \ c on sekız rnuh er 1 . d k k 

1 
• \ " CJll· ını• şu ııı o 1111 ı ı • ) a nız Dunya Ranka•I\ le aramızda 

dı. Ü llıbu çok tat~ .d. hfı u u u~da bu) uk bir k:ıbilt} et \ a ı - futbolcudan miiı ckkept r. dırıl~adc ğı ~ uzunl\lcn uç? . ; - "lın bu mak a•l.1 hır de b '- biz l.t•ıııli kı•nılinıiıP gm en dın· çok kotu b r dur u~l hlbıl o'd; 
Cemalettin Ril:lı•k ı~ dl_ elerı ııek i) i anin ima ını bilııcli Kafılede ·daı f!eı olan futbol r •ket dı ı ıçın t' a al) a )a a ) :ınname neşr de ek 3\elr• •11 mnm11la kııltnl\ oı. ll aı iu oıle- nanka Cumhur ha ~onma \ıne 

mez, hiç bir gıiı lıık t e ıkr.~lne a§~la, C\ klc baglı) dı. Ü r n- ajanı Sedat '1 aylan merkC'Z ha- c Gen~l ('~~~~;, ır ismet Ini.ınü 'ıaçıkdlamı tırk nde,_anname<le ·<-)" nırlf'I dekı gc.dknwleı,. 'e ilk r ka z ) au~tl ıra,ınd:ı b r zı\ a 

Old 
• r.ıı çe ınınr.zdı Onun en ı ok rr ' kem komite inden Jlac;aıı Ozgoı. Çarı: n b ı 'T 1 ' h (' eııı mf! te ır hakı~t:ı mıı,:ııt hıı ıe~ıı bırak- fct 'eı t) oı. Hu nezakrt ll\ are 

ugu ~e) ıe ı drn biri de 
1
• • • • • m u Hı .ı ... ~a ı .ı gun ı " a at\ a) a o- k zananJarıa g" .. k 1 l\ Dngoda ıkramı) c, ) ah ut e \' ka- antrenor olarak da Cıhat Ar- re ket Pdecck , e konusmasını ffl\lenıleketım ziıı iktisadi iı; mn) ıın bazı 110 ~.ınl.ırıı ı .ıgııwn. t'nde Cuıııhurb:ı kanı Bank ıwı 

oru nıe onlann e\in · • 
1 

t man bu'unmaktadır. Cuına gunU \apacaktır ' tımaı \e mcdenı bun)c ınde m ı1J \ ıııeııka'nııı ~arı)ını "" alakası· ıdarecılerını ha lı)or :-.lrcıen 
Pİ.)angodan h" ·b. ' cını an a makta. Kendisine G"d • · · r d • ı· ı k ı ·ı· J ı ıç ı r !;ey çıkm d ğ h .ı erek futbolcuların is•mle 1., ... 1 , kr.~·ır'cl t• ı l ) erını mun:ı.ıııa e en Tur.. nıı ı a' r o :ıra n"ı 11. ı. ns11, biz m sled• ım z. kı cdl\ , N me 
dan .. ,, k du ' a 1 1 alrle ha katarının kazanrın- " ' \ 11 b. ~ \nr bı t ti t ri a ağıdaclır: Balıkı• ır 5 <Hu usı) _ 0 p ışçı ının B 1\1. ~ı ınde klndı- • iman o;aıı:ı) namın:ı 111' gr- el nız. d \or. on!. r d. tetk k e-
n.ı n n• kadar· t • • ınu a ı ta it anlatırdı. Yalnız bu, ''albı- \r 1 t ·ı d k 50 60 . k ı·ı ıı t 1) k •· ..- "' aro • Yuk el Güngör. :Ni , e c H.P. nin Balıke ir'den , uz- sını rm ı e ece· . - m. et- ııı ı cı ı rı :ıl' mı ıı. cnıı .. ı dılı) or. cfenclım et'\ ııbını , erı 

nirkaç av :~~! 01:~!~~11 tistcnıı eğe Htr.ı. hal, .\ydın. Secde!. Sr.ref. Er- de ~ ırnıılcr arasında giı te>r~ce- 'Pktlınııı katılabilmcs.n z:ııı•I hu ınenı!Pl..r.t lt•ı mm akk,ıt hıı ) orlar Cumhuı b::ı~\anı . hn~ ır 
t undan ik'. t . a arşılaştıgıınıı :ıa nı an ''orgun•n· doğan. Ta~)ar. Ergun. Erol. llı mitlct,ekilı ada)'arı guııun ga)rrt go temıe ı lıll\uk ı,ır ve a l hıııl .ıki ıoılııklaıın ıı-.tiiııdr lı zım tedıklcı mız \elin el 

• U)e et nıı _, • \hmet. \l;, :\lelin; Yıldırap: bı} ıca mevı.u arından bırı ol- c.be ıcla:.ki r!dılmck.cdır • ılıırmıı)ııtlııı. dııha ılrrisiııl ı;ok )Or Ruıııın üzer ne Zl\:ıfo•te 
;- ih tiyarlı) oruz: Co _kun. Orhan. Giın,.,ör. makta. bununla ılgilı rl\ a' etler ·ı 111bzon·ı1a rıııın 'e paı lıık giırin ııı \ar. islik- ~oğuk b r hava C•I\ or ikı un 
>eıni il. Ona ııu cernbı \t'rmi tim: Tuı kh e r utbol hı rind l ıklcri dola maktadır. fddıa) a göre De- Trabzon 4 'Hu usı) - Bıl n hal hrsalıına hiırı hın iıl.. bir gü· ,onı a da bankanın 'I'uı ki\ edek 

- Huı· bakalım acınıt b' t Rur-a 5 (T H ~) - Tıirkiye mokrııt Parti Dalıkesır"dC>n Hız- dı •ı gıbı Denıokıat Partı actn\ \Cn goslı•ıi)orl:ıı. mumes ıl ni r.a-bJk. ıı makamı-
tin H•rinde \ ' · a ır ek lıe~az ~ok: gücün ku\\e- ı futbol hirincılıklerinın Bursa ide yirııııler aıa ınd::ı "<'''Cn dev- lı te ıni tesbit ıçııı, mııha"rn Aıtı•· kblınc ,r fr ı ,ıulı• hlı h ı- na ç:ığırı}or sı. bızııı ah?\M 
k•nrt ı·nı·ıı"ı ı"h t•' ı aııı ız.d a lı :ı' li )a~ f.ırkı olnı:ısınıı ıağn1An b"ız d 1 . .. ~ " . . " ı r .a \"apı ma ı ıçın. böl"e l'uthol r~c!e olduğu g,bı l\lrclıs H:ı,k:ı- \oklama yapılmamış, Trabıoıı ır gı•lıııl iç 11011tik 1 ıhlıı as- ın•zr. 1 apor 'ermı,, nıı 
le hakkın "okt'uarr. a~ mazken enin ihtirnrlığınd:ın bahsr tmc- F edcra } onuna b:ı vtıı ulmu~- nı llel!ık Kora 'tan ı· burıdan D P. liste ııln tanı mi "en el 1 · • · k<>tınıizdl'n gidin el•' or .r <> ),JI inin drıJıkOdll .trl\ ](' h111 O\ a- Fi k . n t 

Ad e.ta acı hı·r " u'Ju'•lc gı·ııd-u: tur. ba,ka Zıraat Hank:ı ı l'mum merkeze bırakılmı--lı O~rend. L" 1 k ık T- ı.· 1 nın u~aı;ını mı O\ U\ or uu z ., ~ B tıb· ~ umaga\c a ınan ur ... nrnn Hll d k MI Bk 
_ Oyle olsun ~ u a c n fcdera \onca ka- 'lüdiırıı l\lıth:ıt l>ulge') i, C ıı P me gore genci m"~kez. Tr.ıl>. şerefli , c azametli manz:ıınsını 0 .d:ı~ 0anın de kı ' 8 ık\C' a 1.a. 

1 
bul edıl P edılm ~ceeği bilınme de Hamdı Biılün ,rı Kemal Genç zon ada.' arının hır kısmını ti'. - .. 1 l ~ 1 1 nı 1 nu a O\'ma ure '' 

>edi , I>ikkat edı·ncA . kl b gormrııı.ıe eııgr o nıago ça ı- 1 t k O . 'd d k 1 duın, Yüc u 1 " ond a hakıkalf!n )oı gun bıı lı al go ı - 1 mel - ed ı?raber. spor ever c·e\. oğlıı'nu go n rccckllr. bıt etmıstır. Bunl:ır arasında: nnıııı ııı gauetlrı ı bo a gitmrğr e ndranıBızı akçlıl . um\ k ~d ·a 
1 u eııe' < e kal ınla n b h k ı e er !! meı akla hekll'nmekte- il.ger tnraftıııı l' 'l !' cehri-• Erzurum millet' l'kılı ıken bu ı •· 1 · h 1 nıa ı u a ·ı a meme et ı a e 

otuz senelık 1 ıış, a a aranlığıııda ha lııvan d " ıııu 1 .. 111111 m. · il •< ıı Şl'\ 'ap- 11 ( C\3ml ı \e ~O 1 f tr • rnızdc 12 Xı,anda bır toplantı defa ~okJama\I kaz:ınallll\:tll ın.ıılılaı di)e ~Ok \ :thi polıtıka ('( lllf'l 
!er bırakmıstı. Tlundan t • ~uru ça t!;ma cehresinde dr ı in il- 1 Hıı ıl\a kıııı ı-. ı maclan )apacak, bo toplanlı)a Ahmet J<:mrul nh Xutku lstanbu "<la ıııopaganılalıırın:ı giıi rıı polili- Bundan onra beyaz tr<>n hak 
dar çabuk ~r d eessu r du~m:ıkııı beraber onun bu ka- Port f\u Pr•nce 5 ( \ P) Tahtııkı ıç, o-man Bolükbaşı " ~oklama)ı kazandı •ı halde •rr.el ı.. acılaı: )aııılantaıı hi t:ııııfla- kındıı e\Hlce >a91lan teni el -
Ôltimunü h bamız an ayrıtacagın ı aklıma bile getirmPmi tim. Bı le ·k merü anın mil'i rut- dığer parti Herı ff'lcnleri katı- mrı kez lehin~ adıı' lı',tu• r ra- rİ\ lr. '" noksun tarııflaı h le ,:ö-' rı ele alarak şun arı aynen sO) 
ne gelel i. a er alınca o r;unkii müte\ ekkil hali gii11i nı iin iııııı- ı bol takımı dünya kupa ı eri- acaktıı·. Balıkesir C 1\1 P. Iı-tesl gat eden Su ahaddin Kaıa}:t\Ul. re.n \f' ı:ırtl\a , 11ran \ ala nıl n la- lemı lir: 

(
. lerınin ık"nci 've nıhai bblıır. ma ne miı l:ıkil ada} olarak gııen halen m"lletveklli olan l\l::ıhmut 11 11 İllraki , ~. anıanLı k :ırsı-ınrl~ • - t'umhuıbnşkaııı köşkü kal 
emaıett in Rildık' I MiM • d k ı t 11 k k' ' 1 lk b b" .. •,,n uzvunu ka, bel • t• n o uıım le gazetcc iliğimiz kn metli IJir çııı a ·nrşı a ı!!ı aıti tıı ımı - e ı l)cmokrat ParU mıllel\ e- Goloğlu. Hasan l•'ehmı 1\ :.ıH'l ı•ıilret'kleı. hı(· lıeklrnırdlkl eri ka<ak, Samı ona kalkac·ak. _be- \ r ı. ının ıre ıreı "' 

• • mıs ır. Uu gulcr , iı 
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· 
1 

. ı.ı 3 - O venr.ıiştır \meril:alı- kılı Alı Fahrı l eri ele C M.P. ~ e oğlu bulunmaktadır. taı-Lrla bir baskına u"ra' ncakl:ır-ı) az tı f!n kalkacak. detlıler. iste nl'I dıı 
ı nıa C\gi İl h _ • 1 u. emız kalbll arkada 1 da- ı b d ·ı h " e atırlı~acagız. Nur içinde )at ın. r un Jn eHella ilk maçta ı tı nk etmışur. Emnıll:ıh • 'utku. e ım 1 ro- dıı. Çanka\llda torunları\le oturıı D,ın , d ) ) <>ki. mal rını ,·:ı-

Ha tı~i 3 - 2 yenmişlerdı. ı Biledk'te pag:ındasına bııslamak Z<'ı"• eh \'nııılın:ıf!a nıuhla• i~ll'ı r.lbPl- )Or. Sauron::ı le Yunanıc:.tıın:ı p. n C :\1 P idare he\ et n n 

E • T h • 1 ' "d' • ' ı 1 
nıs a sın T L -- Bilecik 5 (Husu ı) - - Bılccık rımızc ge mistir Kar.' a\ ıı d. le cok . ) eni binamızın her ta- gı ı) or aı. .. ,z ge ı) or. toı pıdo. ) oklamad n onı n Ka ım Gü-

-ı=~~;-::----:-::-----...::~.:=:~:.J A k d \':ı'15j Xceati Çıllt•r Muğla'dan bugurılcrdc gf!lccektır l'mamı ı afını blrlllrlıw 11\ı!Un ' " ılenk bom1!_~rdıman uçak arınıı bınl\or lek'i z )aret eln'f!~ı \(' Gulek'in zmir D. P. ve C. H 1 P. Başkanları u'" mı"tlı" r a as 1n1 vurar l'.H.I'. adayı olarak ~IJStf!rıldı- I ;etle ııcmokrat l'artl ll.ılk Pa bir lııılc gl'lırml'k irın hiı Jı:ı , li l:ır. Once j apmı) aeat!ını de\ •P hıı lı\ arcıı derh. I de etnw,j 
' ğinden bugıın \azıfc•qndcıı ayrı- tısınin çok kunetft oldııgJ Tıab uf:rn mnmıı. hiı t:ıkını rngrlle- o_ııra )apaılarsa a)ıp me\k ııne mandar o Uln C'ktr ' C' H P. 

rn Polı's ı"ntı"har effı" arak eçım b?l~esınc harekN et zonda. buna nıusa\I bır lı te ri bozııklukl.ırı \Cnıı11•m11. :ıh-' du•erkr. le c :'\! P. Jr. ında \C'l'I bır ·~-
ıçinde bulacağım ~~:ı:nı~cide) lıler c,.k1 huylarından hala \aı· mıştır. Valı~ı ı ta \Onda çok haıır l\rak sccımc .;tı ~. C'lı lak dıi kuıılrrinin kola' ,urgıın Gulek \mcrika •e'liahar uze b ı •i hJ lan,,.ıc lelakk edıl-
:nge, toplantıdan 

1
; 1~~1~11· geçmemı lerdır Kr!ndı kendı•e- kalabalık bır hak kullc ı uğur- ) o undadır. Miıcadelenin çok dhr çı rpınmalaıını tc>miılrınr- rınde de unları oylemıst r: ı ıııektcd r. 

h oşacağırn. Şuı ada b r P ) a ı ını tel kın altında tııltı)or , e .:ıcne. <Ba)ı 1 ind de) lanıış 'c motor u trenin h:ıre· 1 çetin o acağı ,ımdıdf!n k.ıo.ıl e- nıiz la11m l'nk.ıt bn k :ıd.ır ?or-
:ılıfın, ötede b mu- hırsla hareket edı;orlar lliıla kctı sırasında da ) ak:ı ına altı dılnıcktPdır. lııklaı 1 :ıtı.ıım,ı,ını lı rl !' ıı \ (' a- K 1 rklarelı"'de 1 duru mu ·ın nutk ır mu\afı- \aki 1 n dl b . - ~e ~apacak,,ın beni? il mulı:ılaıalı sa fhaları -.eıa- seçım 

·unu dınll\ecek \c dil a arı unu açıkça go - - Sona bir '"<'Y ci~lbece#ım • 
uncc!c \aracağım: Ha•bukı ne- tert;~r. E\et, memlck('( menfa- - "cldım ı.tc. :\e IStl'Orsan lsfanbul'da secı"m faalı'yefı' metle aşan !ılı millet l'tlıctt f': on· ( Ba'ı l nclde) 1 f faal \ele "f'Ç 'ş b 1 n nt eıer- lznt" k aUerı "'Ozonundc tut l k b • • ıann d:ı Jrnkkınıl an "elir. ' 
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• "' n 

1 
u u maq · ır endı t!tınluk n ° u ara· azı söyle bakalım. • ,.. )er mahalli çekı~melere sahne D P n n eç mi cmn·~ct:e k:ııaıı 

maı hajatını \a amağa de or- ıthalat tahdılll'rı kondu Bu \a- G . 1 (Ra ı l ·ın r ı· ııa> el ı· . k ) Yt'ni kalkıııan Tıirki)enln Ö\ - o an Kırklarelı'nde şimdı zahırı mn ş ıı~ıııı t"h ıke'c' ko\aca ... 
e l ı)or Herkes ışı ı c gU vamı pıldı dı)e hanei tucc:ır ıf a "et- - •C\'C'n gun e rar ı slgara)ı .- en par ısı unıcu u . le mu~het hiı· iklimi oıaıaktır ki ' , " nı e "Ul.. CI) c mıstır? Ko)lu borç içınc!e imiş. bana sen mı ıı;irdın? an'aşmazlığın iktidarıı 1 tanl:ııı' i ı ~r\iııı Kuıulıınıın lopla.1tısı flıınıl en kıılııı:ık sıırr.lhlr hıııtıın hır ükün \ardır C.H P. merkez deıclcd muhıın .,oıcıılrr de 

11 
Bugun bir aralık b r ka 

1 
Borı; arının ) {ıı.cle doksan sekız - Hen içirdım. :\e o'llcak? da kaybettıreceğıni ifade etmrk İ Secım Kuru'u dun s:ıat 15·- hfılıi 'kısmen 3 , akta 11111 an hiı adayıııı da se~erek 2 \ la) l~ mu- \ar. Ccı ek par ı ı , e rreksf! tıı-

tnırlı meslekda a sc•· m ç !~ onda sekızını öde' en ko\!er l\IC'hmel'in son soı.lenne bus- tcdırlcr . de toplanmıstır J>unku top'an- takım 11 ul lrı, harrkPtlc>r. onın- cade c ekıhıııı tamam lamı, bu- rafsız çe\ ı clcrde guııun m.ına-
tnd k .... ıırı e- b · - butün siniılenen Kudret· l'.l\l.P 'nfn Istanbul ada' 'ırı tıda C.H P nın ıkı ıtıraı.ını mu lunu~or. D P. nın beşınt•ı mer- kn• meHu ı o an bıı go ı·e na. 

o ı e ·ı sııkünetı .:oruşu;ordu ıçın u So) enir mı" Tecıl edi- - Dcmı:k en benım ıs•ikb:ı- biıyük bır sürpriz yapmamı~tır. , znkerc etmi"1ır. Bun"ıırdan bin ıar: 0 mııı.affa ı'klimtle nl'fl's al- kez. ada) ı hen uz be Ilı olmadıgı zar.ın !Ju .,ıhı par• .. ı ın t .. rısr-
·b~ nar da bu hali ga"rı· labı·ı bm len bor<;lar umu mı kredının , iız R 

11
• ıııak imkanını bulama) arak, ta- b k ~ ~ U)o 

1 
,, u de 

1 2 
,, lim e oynadın ha? dıyeı·ek ta - u arada Prof. Abdu hak K!.!· I:minönü ve Kadıkciy ilçelerin- b"ı ı !ıtı rAttc trmıılennc ektir. ll1 i l o lama) ı knzıınıın dort a- tarı bu,unnıadık arı bazı aday. 

:;, b" r ar. "Yoklamalardan sonra ı ' sını tcskıl etmektedır. bancasını çekınış ve 1\lchnıet'ı 21 mal Yoruk'ün C ~ı. P Iıste"in· i<le c. ıı. P. nin propaganda arı, ' · ' da}ın merkezce tadık edilıp e- !arı sı .p )crlerıne bJ ka ısım-
uyuk bır ka;naşma ol ıı, lem ne }apmamızı istiyorlardı" ı l b' d ı d'ğ d · k 1 tahm1n edıJorduk, ama 0~~abdını Onlar gıbı koylu) u murabahacı~ ~erınden ;aralanıı~tır. Arkada- < e ~cır ın~ııesınc ıı çok kim~e- ) cr'rri iı;ın be'ccliyeye daha iın Ahme t Emin YALMAN ı me ı ı e §U ana adar an a- ler ) aı:ıı ak partı \ıs'" :nı teh-

83 dı; orlar. But un "'Un b d u )arın elıne mi bırak aydık" De\- şının kanlar ıçinde ) ere l tkıl· ~r once ınanmak istememı~'rr· ce miıracn:ıt ettiği halde D. p şı lamamı~tır. '1 e~ldliıtını tıımam lık<') e du urme'cı 1 mu'll ... rdlır. 
s ı:unluk d "" u UZ'· let k' ı · b dı!nnı :oren Kudret, O!!" ku"şuı~ 1 dır. .ve kcndi'erinden e\ve' ,_·er gos- lamakla olan C.M P. nin Kırk- Buıı:ı mııkabıl CM P '"" ec m. 

ne en acaba" d . U O) U)e orç \erİ\ona ona Ald "' dd' L./ rnc g7lenden bir 'ŞC. 1 ı~e on - iUbar edl\Or demekti;, ona ıti- da kendı kalbıne sıkmı~ \e der- D. P. içinde de guniın en b~- terıldi~inc dairdır. Kurul bu hu- ogan re 1 larelı'nde scçınılere ırmc }ere .,.rmc 1) (' ( 11 p ı~ı .nJe 

8 

rnek ıstedim. D. p.} f!r oğrcn- m d ediyor delıektır \C örD- hal o mllştur. \,..ır sı;ıcttı> )J· )uk m \ZUcı nr. ~ıuı..errcm S:ırol u 1111 tahkikini:' kar:ır Hrmı t r. karar atına alınmı 'e tahmın c:dılcn o l ı ı hır kı. 
~ Burhan Maner d · H başkanı ~or unuz. ki lıu itimad 

1
g ralanaıı ' l r.hmet ı !.ıd. •: d.ı E•. i'e Xel'mı Ateşin adaylıkları. mc IY er ıliraz da 7.ırai Donatım Ku H,.. k' f 1 b" d d:ı) 'ar ılan edılm tı . mının dı r tar 

0

fa geç,{' ., nı ı-
cıO 2ah ediyor· urumu ~OY!e ı- ııstımal edılmivor 9 a a SU-1 naf lfast.hane İ"ll' kalılııı'ıııı~- iiClcsulır llunl:ırın lst:ınbu dan rıımunun ki111Jl'\I gubrl'yc ait a ım a e ın e na g5re J.iıkburgaz"lı l\111 erı lllC'lllCr de \ardıı. Bu arada 
rlJ .:- Bun • t b"• D p I b • · tır. Hadise\ i nılİl.! ,:;> humk:ıpı hıı~ıçte :ıday _gosterılecck c•ri J muka~ e e'I bir arışi hakkındadır. hıddın Sarı :ılttk, e:.kı Elçı seı;m ıı lı, ıı ko' Icı dl· p rtı ıste 
de 7.lmdır d u n ıı kar~tlanıak ı:ı- · · 1 • :ışkanı Burhan l\ta- k:ırakoluna· giden s.neı \la lın rar a \e halta kııt'ıyet e oy'en c H.P.'nin D.P. prop:ı~andası ~a 8 ı d !erden Halımı pak. Kırk arelı kı ne ehı rıde ı c adadarın 
l} kal na;m ıyor. Cunku 1950 deki ne.r d onumüzdekı seçımlcrde iı- Dehrioglu. Emnı\ c?t ~it !tir ~hı- mekte' :;e ele, bır takım D P 'li· par nıahiyefte gurdu ı afi mc,· U un U eczacı arından Feridun Cıcioğlu h "elı uıcr nJC! dı.ı aK oy 

can ıkUd~rıo d elJ_c tutulur he}c- ~aı~ ~O D:mokratların Ha·kçı'nr- a\lnt 1\1. \lı Alp, ır, ClllJ) d •!J- ler bo) le hır durumun 'arit o· zııu re} e konu muş ve itıraıın rna~ı ı inddr) \eD lla) redd ıı C M l'. ııın \cm ele • ıhtımalı 'ardır 
~Unku sükfı enrmek ıtindi. Bu t h ın oy fazla alacakları- sa,1 :;;eh Vedat So• ıı'u tıkıl:;. laını)acnğını Dr. l\lukerrem Sa· ıcddın<' kar .. r \'erı nıi)tir Kırklarelı ada)l:ırıdır. Bıı ada)- D. r t ı:ıft;rn Kırk aıe ı·nde 
k 

net dört sen ı nı a mın etmcktf'dir BılındP•i • ·ı N • At k · · b't ., .. ··ın1ı·· ' Sad k ld " 1 k d k · avuşulan iç h e ene ;:.bı bu fark 
1950 

d ~ ta baş'anıışlardır. t:ccr g~ç ,.a. ro ı e er mı eşın anca· ıkın Sr(İmleri taki ı> i( in 10 .\lın:ın ,,oı u 1 
" '· Oı-ıın arın mer ·czce ta:; ı ·ını 'e mcr ııf:ık telek b:ızı ha rlcr olma· 

Uığini göst . uzurunun d \anı lznı 'd k e ~o. bını:ı kıt, tahkikat ılerledık~P, ıın zı;o 1 cı bö gl' o arak dışarıdan da a l kad ım ı:cl İ\ or 3 .ay 6 glln _ hııp ı l'eza ı~a mah-ı kPz aclıı~ınııı d~ ılii'•' i.nı mirle· ğa baslamı~tır Son gunlercle C. 
C.H.P. il ,;;~~·a S k Din 1~2~ ~ ~~~:cnu~d~~: ~ c ~aO e\\ı:>l ceı eyan eden b·r \ak.u11n day gö tcrıleceklerini i eri ııUr- Alman ekonomi ,e işletme kum edılnıışt•. Bu hukum aley akıp it(' katı şeklını n'ııcak- ll P. il Jdare Kuı ılı u'e erıw 

bn·a l!Ore ise b nı ey et. Ada- re 
370

_
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b. m a 1 u ~v bu hadi e~e sebc'bi)et \..?!"~ J:ı mektedır'er. uzmanlım Federal B rlıgının h ne sanık tar:ıfından )ar~ıta} tır. l\lıllct Pıırtısının kapatılma den Recep '1ete, Kli m l'lııtaş 
tık he~ecanla~ın u s~kunetın ar- olunmaktadı ın CI\ arında tahmın me) dana çıkmıştır. On ı;ıü11 önce D. P nin salahheılıleri bu hıı çalı can kadınlar kolunn nwn \oluna bac\urulmuş olduğun- dan once \lhı~ et dahılındc ko' - '<' ı.,ık .\ tın·ın n 1 ı ı meçhul 
Ve milletin • uruldu una D r. Kum kapı karakolunun ~ 3ıl'r.da - susta henlİL bir şey sö~ 'ememe- suıı 10 kisılık b r kaf le ı ma- cl~n. do rn Ankara\ a gönderil :ere k:ıdar g<'nış le kı at kur- ~ hı~ ar t, r fınd:ın ta lann ı~. 
•klı ile hare~!~ı~J kul_anıı~cn te iı er taraftan. hmir a~ay .li ki kahvelerden birine s:ııro: o- ğı terı•ıh l'tmektedir er. ~ı ta trenle sclıı m zc .!!e erek m ~ 'e \ar ıtay tetkıkatı yapı muş bu unma ı C.11 P nın adny- İdare Kurulu muha cbecısı Ş<>v-
t et addedilmcrd· deceğıne ışa- u~rınde son değişıklığı ı laı ak giren Kudı el Aksuv etrafa D. P. Kadınlar Kolu tır. 'f linha ıran 'fut ki\ ede se- mışt r. ])os) ayı okuyan > argı. !arına bır Umıt sa{:laclığı t:ıhmi- kn Onat'ııı otom oh 1 nın la,ıık-

Şe,·ket Ada'aı ,ır: ya~ma • " .'ıste)~ .surprız. o'a. kufrctmeğc başlamıştır Kudıcı' 1 D P Beyoğlu ilçe i Kocatepe çimlcı n cere;>an tarzın"ı \e kıı- t a n. \' e r i 1 e n h U k- nıne sebep olmaktadır. Ieri kcs mlşlir C il P. nın ş"-
t:- Bu siıb.-u n at• ~ 1ı:ırcn ~ç kı ının )erlerine in bu vaıiyetını gorcn Heeep, Kadın'ar Ko'u dUn saat 15'dc dının eçımlt'rdcki Ca:ılı)eti le nıun e a ına dokıııımamıı:. :,al Taraf ıı.lar ara-ında faııl biı l.ıl\et. uzerıne emımet tNlbır e-

karar De olaca~~ ! ''.erilecek ın~ e_rın a ınac.ıgını te bit et- Ta)} ar, Mehmet Uludağ \e Ya- ocak merkezindeki oka:de faa· umumi hayatımızdak roluııu nız mudafaa ~alııtlf!rıniıı el nlf!n genç dı>e bahsi ~eçcn \lı Cl\ rı ·alınmı 'e rnaha e .ra arında 
dum. ır.D dıle sor- ~e ULCrc il ba~kanı Burhan ar isimlerindeki aıkada •arı liyetc gcçmiştır. tctktk edecek olan \lmLn ka meme i noktasından bu kararı ı ıan ın burada mc\cut iki D. P Jandoıma 'ie polı~lf!r deHi.)e 

Bir te\ kk 
1 

• . h a~C: ;ar~n ·~u~un• An~ara'ya kendıslni dı arı çıkaııır:ık l'iııcı Yapı'an 'azifc t:ık iıııınde id:ı dınlnıı memleketımiıcle 21 giln bozmu-tur hızbınden hırı tarafından d<':.- grzmC> !' ba•lamı~ ardır Bu ara. 
«-

8
. e ti Jestı)le: 'karı e. ~ ece 'e t'rne. ıııe>r- Me)dnııınıı götiirmu ıcrdır. Bu· I ı e he) f!li ba5kıın'ığın:ı Falına kalaeaktıı. Dun a~nı mahkeıncdi". k:ı'rbıı. teklenclığl. diğer hııbin i e ke>n c!:ı bir Dc,·lct İ 'etme ı olan 

ıannedi .ıze E:ıns '.erecekteuni teze 1 lı arclerde bulunacak- rada Kudret'e e-rarlı I.ıır sigara Devrim, ikind başkanlığa Kucl-1 2 ma)h ı;eçim'er'ni t .. tanhul- lık ıı·r d nley·d kiıtıe~i hııın- dısıııe muarrı. olduğu i~ııı dlr- .\lputlıı Seker Fabııka ının iş-
İl ba)~run1 • dedı. ır. içirilmistir. Bir hafla kadar or- ret Yerel, yazm:ın'ığa Le) lft Kn- da geçirecek olan .\iman ka- runda bu d:ı\8va yeniden ba hal nıf!nfı faali) ete gec:tı ı ,ddııı ç, okal.nr de n P nin seçım a-

noktaıa § a~ı bu tahminlnı şu tada gornnme)cn Ku<lrct iki giln dlroğ u, muhasıpliAe Tı)rk!ın dıııları miiteakıbcn k _un da· kıldı Bozma ıliimının okunma- olıınu)or. :\lerkc1Jn go flwcceğı fı-. eıı a ılmı tır. CHP bunlan 
jım ba{ıa Js~ınat e~tıri)or: Re- Du lles, Çı' n Hı' ndı' nde C\\C) tekrar a) nı kah\ e~ e ı::i - ı Can. üyeHklerc de Vecıhc Oı.gii- h:ı kaldıktan sonra ıra \le iz Si lızer ne. taraf ardım ne clı\·e- be ıncı ada\ın ı~mı uzerınoe c:e- ik ) et etmıştir. 
na tek ~ın an 1.9"? ~len tıu \a· derek l\lehnıct'ı bulmuş \eken- len, Fahire Demiıkut. ,'eriman mir, Ank:ıra. Kııv eri. Prı::lip eckler· orıılmt tur Başbakan şitl! tahmınleJ· )•ıriıtu mek e ---
Buyuk ~ ;:{' ilerı ~ıdılmemistır. 1 cıısıne esrarlı ~igara ıcirdıgı ı- \Ju ahaşı getıri mışlerllır. 1 Göreme. Konva Buı sa , e Ya- Adnan Mrndere ın müdafii a- bC>rabcr ck•cr) etm ıtt fakla B" b .. f • 
lı~ılan r:tls C~!e )~rüliılmeğe -;a- ı Tekrar hareket ~ın kavga etmı~tır. o l!itn kah-, Dığ~r tarıırtan Alemdar gu. lo\ayı ziyaret edeceklerdir \ ukat )fehnıl't 1.11 SPhiik Sİıl uzeı ıııde dıırclugu hır ısım ~Ok- ır u ecı 
ıı dana a, 1 po,ıtlkada hesap- • ı \ede bulunan arkada~ları Kud. cağı Kadınlar Kolu da kurul:nu~ Progıam ba ın }ayın umum almı' '" hukuki ~ebepler gö-tc tur C 111' ada}lo:ı ııı:ı~ır.da da 

ıor duru ~li.arın. le\lıd ettiği 1 f d" rel'i teskın etmi~.er ve ka\ga tur. Bu kadınlar kolunda da ba~ müdürliığu ·ıc T ırk _ \iman rerek bu bozma kararının \'e- Rüştü Akın 'e Atıf Üdlil IP.!'O m:ı~ı 1 lnrnl~) 
lu borç~ ra d~şulmiışlür. Kô)' 

1 

S e f büyümeden yatıştmlnı ı tır. Meh kan' ığa l\felıha Jo:rgelmiş. ıki.ıei do tlıık cemıyeti tar~ fından rinde olınadı(:ını belirtııı· tir <cçımlerıni kaybe•lcn ıkı C H P. yol ağzına geldı~i sı ada yo' a-
değer :Ci t ç ndedır. Mahsulünü met kahveden a)rllarak evine ha kanığa Hiısnbe Konuk~e', ~tertip ed 'm ştir \iman mı a Bununla beıaber. b z. müda-ı eskı mı ehekıli ad:nıdır. Ycık- çık olduğundan fren •z kaın)OD 
"buki d'ğa a sntamamaktadır. Hal (Ba ı 1 incide) gJtmi~ e de zihninde rnlitemadı- muha ipliğe :Muzaffer Cal!das. firler. Türk ıııklcri nezdinde Can hakkına da'ına ki\ met 'c- lama kurulunun srçtığı Dr Gü! \ c suruk edıği ha tahıınc araba ·ı 
bildiğ~ er t~rartan hayat ala- 1 uğratı malıdır. Guney-doğu 

5 
~en e.srar mesele-ini kurmuş ve kAtlpliğe Fatma 'c üyelı~e de mi ıır•r edılcc ektir. ren ıı~anlaı ız dh·erek hu c;:ı- tl'kın de I.lıleburg:ıı da çıkan herhııngi bın asıla) a çarpm.ımış, 

ücretle ~ ~a a'ılaşnustır. İşçi yanın billününün komıinıstl<'rın bir arkad:ı,ının kendı ine kaı-_ı Fatma Çamcr seçi mis erdır. hitJerin dııı'enıne ı ıs•ııı mah- , Oıdılek• gazcıesınııı sJh•bidır eleklr kli ı rt kıılı:ı ni ~ ık:ı-
rtınış{1 'e ıstıhsal mali) etleri eline düşmesi ihtımali pa ·r bir böyle harekette bulunma mı bir htiraıar Amı"ra 1 Sad Ik kenıcnin takdırine teı kelliğin: AYukat .\bdurı ahman A 'tJi!. rak Seı re\ i otobus d•ırağında-
Şe _ ır.• şekilde kabul ed lmemelidir turlıi affedememi~tir. Nitekim D. P. basın bü teninde Sıll\·· "lôvc e\ lemi t r. •\\ ukat Nured Kırklnr<'lı f'.11 P. B:ı~kanıd.r ki hiıfe) i delıp eçm· Oc\ lrt 

vk~t Adalan dedi k": Bu ihtimal ·rade birliğı , c ica~ chın akşam, izinli olan Kudret. ri köylerinde C. H. P. den geni: dın Kudr.et 'e a) nı Şı. • i -sö) 'ı?- Merkez.in ııo terdiğı ad av K,.- Tı) atı osu bahçe ine ırerek dur 
ti~d 'Yol, ~ol dı;orlar. lzmir f- hında hareket biri ğı ·ıe beıia· Sultanahmet'tc tesadüf ettiği ö.çude ist..ifnl:ır o'ılugu \C bu~· Alf m st"r mal Rora. ıııı-ml't Oıba; i ,;ı_ mu tur K:ıın)ondak i \e ha tane 
bugUnk'.~ _çevresinde lıanı:i :> oı j raf cdilmel dir • aı kadaşı Şal>:ın·:~ Kumk:ıpı'~a !arın J> p ) e gırdik Cl i bi'dırıl 1 ncan SaH·ı. a\ nkat '>fplıınet \li ıııda A ııkar. ~3\l ISJ olarak ad• araba ındakı :> o'culara h ç b'r 

e il u ıktıdara bir ovunme Dulles, bu görüşlerini tc .
1 

ındıkte>n unra Kadırga parkın- mt kledlr. Seblıkun ÖZIC>rinc i tiı Ak et- ba-ında , e umu mı erk.ıı de< !O:~k <er olmamış. lıufecı 1 ma 1 kor 
kım esi teşkil edebilir? imar ba- c ıer rnec i i dışi er· k~m·:' oaki bü)iık çınar ağacının di- c. H. P. basın blilteni de Ça- Washingfon' da nıi' ı;c bozma kararına u)uJ. ı;ık ~c>çen bır adlı~ec.clır kıı te ırı~le çıld rnııctır. Büfe 
en 1~~31,l ~e :>apmışıardır? Dört nu huzurunda, dış , ~"dı 1 b) ~- bındc müe sif hadbc ecre; an el tıılca'da birçok D P. Jinın pııı ti ma,ını 'tem ~tir. D P. \" (' H p men unlaıı ve l •kılmı bufedek m:ıllar soka 

! Çle i/~ıdarları muddctince çcsi ile il ıh miızake;eıe':1 1~ : miştir. 'erınden i tifa ederek CHP ~ e maşı 1 inriı!P) Sadık Aldog:ı~ ~·e \ "k• ı, vaı idarec lr!ı i eçimlrrde kcndı e- ga ) a\ ılmı • butlın içki şl,elerl 
rak·lı~ tçı, tlıccar, memur ola· sında serdetm'ş \C kongr d Kurtuluş 'karakolu ~ıvll pollc- k~)do duğunu haber 'crmeklc-ı unm:ıktan gn,l't memnıır.um dı~ları tem )Z a~ıha-ı~da hlık-ı rini ,an •1 güru)nrlar Halk Par kırım tır. 
':>er ıçbir ~ınıfa ~ar~ı \aadlerıni dış yardım programı fizcri~ len Ierindl'n olan Kudre>t . \ k oy 2a dır. Donanmanız hakkında maliımat nııııı bozulma ı takdııınde da- ıılıler hu görüı;ıı Kırkl:ıre'i da- ---------
b iz ı~e getırmemışlerdir. Sonra kesintiler yapmamasını i t~( <'.il )a~ında \'C bekar olup anne,.•) le ( ',il ... aıla\.l :ı ı 1 toı>larttı~ı 1 rdinmr.k 'c modern lesi, 1'11 goı rnnııı b:ı ka ınahk{•meye \er ıl hilınılr. )!)j0 <'CiınlC'rıni 6 j bin Band 1 rma yolund;a 
lar Ş ~lan SO)leyinee kızı)or- tır. Bakan Çın Hindındc cerc~ S !beraber oturmaktadır Kudret, CHP. İstıınbul mi'let\ekili ?- nıek iiınidıııde' ım• ,!,,mi•tir. 1 me ni ted kl<>ı ını br!lirtmı 

1 
faı klıı kay1ıeıt k ('ri \<' o ı:ırıh- w 

~ e • ~ yet lm.tusundan mcdhi- eden harekat hakkında ctra~ ha:.talıklı bır kadın o':ın annesi ciayl:ın dıin il merkezinde 11- t Unıı l ıklar bu ·tıbaı la h:ık'mirı dıı' il) a b:ık 1en bu , ana ı:ı-, ek te-k• ııtın rna 1 1 trıelde) 
A~ı :•n .. beklı)orlar.• izahat ı;ermiş, Kızılların ma)ts Fende')c bir kaç ~un en•cl Meh hamı Sancarın başkan'ığında top Wa hington. 5 (AP) - T ı 'k maktan :,ıınk:lf etme in akci ink •ah '~ gerek,,e tar, fsız rn metre Jrn'a Şekerçe~me mev-

uğr J ın ustü D.P . ıl merke-ı.ine ta baslayacak )ağmurlar mev- met' ten bahsed •ı ek· lanmı ardır Bu toplantıda tu· ı Donıınma ı Ba komutanı .\mır~ takd.rdf! kcndbiıı reddedecek- tnnda lar ar.ı~ında a'e) hlerıne k mele ol mu 'e der nal Kara-
ın: 1~· T am ?ır ranli)el ıçcr- sim· ve 26 ni anda açılması bek .,_ Ru 'l ehrıırt"ın harekttle. lu'a<'ak olan hareket tanı ve ~_<.dık Altıncanın Blı r~.~ \nıc- lerıni !eri surmu l<'rd·r. bir cere)an lıa«go ternıı olma- c:ıbe,dl'n :ııhhı mdnt ekıb gön 

çok e) ~-~~'. Seçııni ika~bcde>n bir •enılen ve Uıakdo~u ile i1"ıli rı beni \'Ok talırık ediyor. Gu- Jr:tmpanr:ıııın glı "ll'r!! goıe a}.ır ı ıka~a )":ıpaca~ı bir al 'ık zharet .\nık:ıt ~tehml't \li St'hük ı gıhi bell b:ı,lı ik husıı~a derılır.ı t r. Uu gece geç \akit 
de pa~ 1 ~lcr l oklama listelerin CcneHe konfcran ından c\.;el. min bh ınde çekıp vuracağım. !anması göı ii~ü muştur. mlına eheti'e burııdak 1 rlçi'lk 'e tekrar •oz a ar:ık. b r hıiknıun ı.~tınad ettırı)or aı 'r k<'nciıle- 5"111 ımızden de ekıpler hareket 
kık ne d' a a

1
r oy aldıklarını tnh Fransız. Birliği kuHctlerinin Ondan onra kC'ndım 11 ... ıntıhar K:.ı~ı ın Giılr.k gelıli Turk ko oni i men •ıpl:ı. ı bü' ık boıulmrı ından ~onra Tıirk ve rını bılha sa •eh rlerdt• kU\ \et etm t 1 

hart e 1ı~or ar. Dığer bir grup m~nevı:Jatını kırmak iç n bariz ederım demi, tir. nün ak ;ım C H.P Genel Sekreteri Ka,ım hazıı ık ara girışmi le d • Fraııc;ız tem) iz mahkemeler·nin lı gonı) orlar. Huna rağmen tec· Tuınen komutanı General 
acık alı çındc l apılacak D. P. olarak son kozlarını oynamakta ustiı, e\leri parka ~akın oldul:!u I Gu'e>k. eltin uç:ık a Bur:.:ıdan ı;eh 6 nı and:ı ko•ıı u \' r •• ~; l e haız. oldukları saı:ıh yeti er· mu rUbe'i !laik Partılı er eçımle>r- Ca' t Çe" ık ber beril' de jan-
2.ak ava toplantıları için mü- olduklarını ovlem tır için siliılı sc Jerinı du~.ın Fcıı· rımlze ge mıc;tır. K:ısım Gii' •k. ~ a etınde kam Ordu - Doıı :ıma ı kıı~ c•e et mı \ r tem~ iz mahkr de kat'ı netice) i :mc ık andık- d:ıı m..ı komutanı \e baıı ubay 
kan~r~erde bulunur?r. n. baş· K:ı) ıp ~ ekunu. de he.men oğ!u~ıın hir kaç guıı hu sııbııh uçakla Çanakka'e) I? ı;:ı ":ıı'ülı.~ıııde ter.tiplenccok bu' tık nırsın n cla,·::ı •. ılosyac;ını :ı~ ni t:ın çıkacak o~ lnı ın ta) ıı ede- hır oldu u halde , aka ) er ne 
\ e u~haı:' 'Mancrden ızahat Hanol 

5 
<A.A) _ Bun"n yet oncekı ozlerın 1 hatır'amı~ ~l' 1 clecr!klır. hır mu amere ıçın nır·r~ 1,: .ı\mf! ıııatıkf'mf!\I' onılerıııeklr!. h:ıkı leııini ilfnc eılı)orl~r l>Nnok g tını lerd r. 

~ı::es~~ı rır~ ettim. Buıhan k li kaJnaklarda ı'cr· "~rUlen 1 sokağa fırlamıştır. Fert le daha 

1 

( 'uııı:ı riesi günkıı mitini! rika ba~kentinin i'eri gelen •1- miıı a!C' hine! ilrı i ,,ıirülen ıd ratlar · c 1950 den bu )nna zı· -------
er ıyor k!: . . . tahminlere öre Dicnı Ren Fl 1 parkın önune felmetl:!'.I krncli- C.H P. il baskan ığı 10 ma"t nıalarına dll,etı~c'er l!in:lrr·•nıı~ d ıı nrı )erinde bulmadıl!ını br ıai ka kmnı:ının b~lh:ıs a ko)- ikramiye a lamıyan 

da«-1Ha~di d.ıyelım kı hız ikt! M'\a ının ilk iki s Ih d 1 ini goren Kudret'ın • rl a<iaş 1954 cumar.tcsi günlı saat 15 ~e tir Bu müsamere. bt1r. d:ıki 1 rım·~ur Hfıkim"n rcddın•n ele l ıerı pıırti lehine kaznndığıııı V<' ad~ 0 ara~ ~~Jım mesel~sın! hır Vıetm.n 20 
000 

ka\ a 3 111 n lan miıhım bir c;<'Y olmacl.i:,ını Tak imde lnönu Gezi mele bır Tııı k demiz ata e i :ıe r~ı tara- b ızı usuli nıuamel<'lere tabi c;l J954 ~~ımleri içın bu bakımd n m e mur ve İŞ!;İ ler 
mu~ 1ılerı ı:otürmedık. Ya onlar tır. • ıp '\ermiş- ~o) lı) erek (,'\C donın<' ini t<'min ııııting y:ıpaı?aktır ~ı ıtingdc muh l fından verilmekte<llr nir r<ıı. \ ducıınu '" bıı tarzdak rrddiıı daha da talıhlı olduklarını . O)·' D nızcılık Banka ı \ e işlet-
lefet~ efette ne yaptılar? l\Iulrn- -o- Ptmi !erdir. tc'ıf hatipler söz a'ac:ıklar \'e mırikn Donanması n ıreı·:ıt ll.:ıi hukuki kıvnırti bıılumn:ıdığını 'tı~ıH·lar T3raf,ıı uıt:ınd:ışlar- ıııe erinde ç:ılı an memur \C is-
0 kaıdo kadar geri)e götürdule". lisel d k' Kumkapı l\lehmetp:ıı; n1ahal- C 11.P.'nın eçlmler lı:ıkkınd.:ıkı resı sef, Amiral Hobert B • C'nr- beHrn l'\lemistir. ~aH't da. a dan hır kı mı da Demokratların ~ıler 1 ~i and:ı dı•\ f!' daire 'e 

ar fen ıı • d ı er e ı 12 inci sınıf- ı ki t _ a )O ara sap.ır ı ar le 1 lektcp sokak 12 nurn:ıra- ça ı m:ıl.nı, vaatleıı ortn):ı kona nf!y li<' 7 ni and:ı \mır• \tın- nıkl r t.ırarından ılcıı urıılcn hu gor.ı-lınu dcstekll\or Kırk ış )erlerı dl! ç.:ıh n .ra \erıl~n 
h~t'b ~e_ddutslİ"l. sb}lheı,ifüim lar ilga edilecek da oturan Habc; namhlc ll'"lr~ır c:ıktır. r:ının rrdın<' \ml'rt'.':arı B..ı a'1ıı re 1 \8Z 'e' nin u•ıı'~iuliığıinc ·• lar<'lı ıtahılınde 90 hın kad:ır ıkranll\e C'rden st f de edemc-
oınü ~ınde faşıst Roma'nı!l ve ~lehmet l 'uda~ evli. 3 cof!nklu Yc>n i nıü,takıl aıln,Jar ra' i •i Kona .nda zhnfct \erecet;: ~aret c~Jem ı;fir sc~:ııf!ndcıı 2 3 ının ko'1eıde nn-IC'rd r Drn'ıc lık Bankası 
tnenf~ıst Mosko\·a'nın yaptığı Ankara. 5 ( nka) Ii , olup baclaııacılık yapmaktadır t· · eçim kurulunun d·un kabul tir :\Tahkt•mc ke} fiyeti miizakerc bu'undu!'(u !ahının cdı dı~ine bundan enci de .kTaını)e'erl 
kini t Propagandadan <ınların- rın 12'nci ınır arının j;

1
d' f e- Hadise mulııt~ bu) ilk trcs~.ır ettiği 1 tanbul nnistakil ada)laıı Amira' A'tıncanla, Amira' C:ıı· ellıklC'n oıııa yaıgıtııyın hoz- gorc, Dl'. nin 2 :'.la~ı~ ~eçını- ancak 10 glın uk bır gecikme 

17~ errc kadar farkedemez~i- sı tema)J cınu nauıra a'a ır~ı~~ uyandırmıştır. Dün gecı? v:ırı- §Unlard ır: ney. ~ı'lar<'a evvel tanışıp dost masına uymuş 'e reddi lıAkım lr!ri ıcııı daha şan 1ı olduğu ilk ıle \f!rchılıntştı 
İktısad , 

1 

Eğıtım Bakanlığı bu rn~\;~ t• sına kadar şahiUerın ıfadelerıni . M. Rauf Üstünpınar (Re,sam). o muş1ardı Carney o ıaman NA tnlcb· hu~usunda lazım gelen and:ı kabul edilebı'ir Buna rağ Bın'erce mf!ınuru ılgıll'ndlrel\ 
luınuı.u ~ .~or durumda oldu- bir anket açmıştır. a a alan savcı AlAettin Dehrio~lu. i rfan Ba!çık, A. Tacettin Ber· TO'nun Akdeniz bölgesi komuta muamelenin 'crası içın anığa men bi has a ad3y )oklamasını bu durumun bır nn e\"\el hal
ınen 

110 
İ·0:>•uyorlar. Şunu he- Anket ceup'arı tamamc ;:c' tahkikata devam etmckledır. ı ker (ticaret mlihendisi). Ha'il nıydı Amerikalı Amiral. Tiırk 1 mch 1 'erilınes·ne. muhakeme- k:ızanamı} nn çok sa) ıda mıllet- le::! 

1
me iç n te•ebbıi c geçil. 

Y ıyeyıın ki Ha'k Parti- mış \C tasnifı bitmistir 11 •. Cil'den <·Güden» gazetesi sahib1 me ekdaşını Bırle ik Amerıkap J n n 14 4/54 saat 12 ye talik'- vekıli ıstek"ilcrının partı ıc:ınde me~ı \e ıkram·,c erın Hrı~ 
~ • A)doğan O!'\OL İ htıra Yurdu Cemlyctı ve ıGil- zi~arctc davet ctmi5tlr. ne karar vermiştir. 1 muht.e'il hiz.ip ler ~ellinde men- &i iwklenilır.eklclir. 
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Türkiye iş. Bankası nasıl doğdu ... 
Sene 1924 ! lstikl61 MUcadelesrnden 

muzaffer çıkan Türk flilleti var kuvve· 
tiyle memleketin kalkınması iç in çalı· 
fıyor. Genç Cumhuriyet, m itil bi r anla· 
yı~la sevkedilecek moderh b ir kredi mü· 
essesesinin lüzumunu şiddetle hisset· 
mektedir. Büyük Atatürk, bu davanın 
ehemmiyetle 'ele alınması gerektiğini 
düşünüyor ... İmar, İskan ve Mübadele 
Vekilini çağır ıyor ... "işte size 250.000 

l i ra, bunu nemah1ındırınız., diyor l Devlet 
reisinin, o müstesna sezitlyle bu kudsi va· 
ıifeyi tevdi ettiği genç vekil, Cel61 Bayar .•• 
ve Bayarın o zamıın birkaç memleket 
çocuğu i le kurduğu müessese , millr bir 
bankadır Büyük Atatürk, veni kurulan 
bankaya ·• Türkiye İŞ Bankası .. ismini 
koyarak onun şümul, vazife ve mahiyetini 
üç kelime ile en vazıh fekilde tari f edi· 
vermişti r •. 

Türkiye İş Bankası muvaffakiyet yolunda .. 
Bayar, çok kuvvetl i rakip ler karşısında 

azim ve feragatle işe girişti. Daima m ü
kemmeli arayan ve temin eden bu kuv
vetli iş adamının direktif ve himayesi 
ile Türkiye İş Bankası, en kısa zaman· 
da hatırı say ı lır bir varlık oldu! Bayar 
İktisat Vek illiğin i deruhte ederek Mü· 
essesenin baş ı ndan ayrıld ığı zaman 

ğından şubelerin arttırılması hususunda 
ard ı arkası kesilmiyen b ir taleple karşıla
ş ılmaktad ır. İş Bankası, bir plAn dahilinde 
bu talepleri cevaplandırmakta ve bugün 
135 Şube. Ajans ve Bürosu ile halk ın hiz· 
metinde bulunmaktadır. 

\lıhon 
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büyük şubesi. mükemmel tek· 
nik seviyesi i te Avrupadaki 
eşleri ne muadil modern bir 
müessese halini almıştı. Her 
g i ttiğ i piyasaya Türkiye İş Ban· 
kısın ın canlılık ve refah ge· 
t irdiQi memleketçe anlaş ı ldı · 
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ınt dın 1953 ı kadar mevduat durumunu gosterir grafik 

TURKiYE iŞ BANKASININ 
- -MEMLEKET EKONOMiSiNE GETiRDiGi YENiliKLER ••• YAPTIGI HiZMETLER: 

rJ İS BANKASI 
U Türk evlatla;, ıçın bir 

bankacılık mektebi oldu ..• 
Turk elcmanıarla bankacıh.k ~·apılamıyacağı 

J.;arıaallnln ha.kim bulunduğu hır devırde kur11· 
ıan Turkı.>c ıo Bankası çok mtitevazı bır kad· 
ro ılc t~e ba§lanuştı Bugıln ıse Türkiye iı.ı 
Bankasının ) ctıştlrdığı kıymetli elemanlar. 
memleketin muhtelit ıktı.sadı teşekküllerin· 

de ve bu meyanda bir çok bankalarda :t baoarı 

ile çalışmaktadır· 

ıar Türkiye lo 
Bankası bu mcmle· 
J.;ct evıatlatıoa ha· 
kıkl bir mektep \'8• 

ıırcsı gordU ve on· 
larla trtıhar cc!ıyor 
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1937 den 1953 ı kadar plasma n grafiQI 

Türk halkı 

İŞ BANKASININ 
milli tasarruf fikrinin 
feessüsünde oynadığı rol.. . 

Jl$-t 
Yenı kurulan bır 

memleketin ekonomik 
hamlelerine hakim O· 

lan esas TASARRUF 
F1KR1DlR.h Bankaııı 

bu fıkrln teessUııtinde 
kendine düşen vazlfcyı başarmasını bilmiştir 

Halkımızı tasarrufa teşvik ttın açtığı kampan· 
yalarla tasarrı.ıf fikrini ev hanımının kulağına. 

kadar fısıldamış ... o meşhur kumbara.siyle 
mektep çocuğUna. gündellKJerını bırlktırlp ne· 
malAodırmanın zevkini en tatlı yoldan aşıla.· 

mışlır Tasarruf fikir , .. , terblycsının"telklnln· 
de ve milli tasarrufun gelifmcsınde Tilrkıyc tş 
Bankası , önderlik ve rehberlik yolunda nerlıyor, 

iŞ BANKASINA güveniyor ... ~ 
Türkiye İş Bankasının 31 y ıldanberl başarı ile ne

tıce lendırd iği sayısız memleket hizmetleri, en tabii neticesın i 

vermiştir ... bugun . Yerl i, Yabancı herkes İş Ban· 

kasına mutlak bi r i timat besliyor. Bu arada, her yıl 

b $ dondürücü bır hızla artan mevduat mi ktarı halkımızın 

iş Bankuına gosterdiğ i ıtibar ve emniyetin en büyük delilidir 1953 
sonunda Türkiye i~ Bankasına yatırılan mevduat tutarı ge· 

• 1 

ı 

çen seneye nazaran 142.694.000 lira artış kaydederek 

644.290.000 liraya yukselmiş bulunuyor. Küçük tasarruf 

hesaplarını büyük kudret kaynağı haline getirmesin i 

bilen Türkiye iş Bankası kendisıne gôsterilen tevec· J. • 
culıe llyık olmağa çalışmaktadır. 

n İŞ BANKASl 
l:ıl modern İ$1etmeciliğin 

alemdarıdır ... 
Mılll sanayıının kurulmasında ve ınkıoıı.fındB 

l§ Bankası , modern lşletmeclllğe önderlik et· 
ml§tl r Bu arada· kömür. şeker ıncnsucnt, cam 
ve slgorta sanayıının kurulma.•ıında ve tnkl§U· 
fında l§ Bankasının oynadığı nazım rol hugün· 
kU mes'ut ve mUsbet netıcelcrı doğurmuştur 

n İŞ BANKASI 
W memleketin son kalkınma 
hareketine bilfiil iştirak ediyor ... 
to Bankası, bu sahada kendıne düşen vazıfc pa· 
yını tam manaslylc benımsemlştır Sınai Kal· 
kınma Bankasının bOyilk hissedarları arasın· 

da rer almıştır Aynca yeni kurulmakta o-

tan bir c;ok F"abrıkalanrruza eermııye yatır· 

mııtır \·urdun muhtelit bolgelcrlnde kurı.ıla· 
cak: şeker, çımcnto ve mensucat fabrıkaları· 
nın hepsinde lş Bankasının hısscsı vardır. 

r.J İŞ BANKASI 
~ ve yabancı sermaye ... 

\"utıancı sermaye ile mtı~terck tc§ebhUslr.rr. gl· 
rışnıc sahasında ılk mlisbct adımı atan banka 
lş Bankasıdır Amerıkan General Electnc Şır· 
keli ile t~tanbulda kurulan GENERAL ELE K· 
TR1K T. A. O. ampul fabrikası. bugün en us· 
tün ecnebi ampullerın ayarında Türk ampulu 
imal ediyor. Unllever·h Tür k Ltd. Şırkctı ısr., 

memleket piyasasına. arzettlğl ucuz \"C sıhhı nc· 
batı yağlarla millctlmız ıc;ln kelımenın tanı ma· 
naslyle hayırlı bir mues,ese rılmu~tur 

-------~------------------------------·------------······-··· 

iş adanılan için ... 
bUtUn bankacılık hlzmetlerinl müşteri· 

ıerın in menfaatlerine uygun b ir şek ılde 

gôrUr En modern si stemlere gci re ku· 
rulmuf olın servislerinde aşaQ ıdak l 

muameleler yapılı r ı 

Carı hf'.'.U[tlar ıtnı•k 
Kü~uk carı h"••rlar açmak. 
Ha•ale 
'eııcı ıah ılı. 
l•koıııo. 
"anıbiH>. 
Akredıİıl açmak • 
Krcdı nıcl.:ıubu -cnnck. 
.5e) ' ab çcklerı Hlm•k. 
F .. dı-m •e ıab• iliıı 
rnİlJl~rı hı«al111111 ıaho alaı•k. 
L•lıaııı ·~ ıall\ılaıı 
rnu•lcrı ıı,.~abın4 ıı\..lam•"-
l •bıırn 'C ıalnilYı 
k uponlarını ıah•il r.rıııc:k, 
K u~uk kMMlttr l..ır•ı• •erınl'k. 
Kı) ınrılı cn • ·~ e>rak muhafuuı 

• 

Mevduat sahipleri için 
1954'te de en zengin banka ikra· 

miyelerin i İş Bankası veriyor : 

ve 
30 adet 1000 1 i r11 

100 adet 500 lira 
175 adet 250 lira 

500 .ı d c ı 100 lira 
2500 ade t 50 lira 

cem'an 
BiR BUÇUK MİL YON LiRA 
tutarında ikramiye dağıtıyor! 

ÇEKiLİŞ TARiHLERi: 1 Mart · 3 Mayıs 
ı Tımmuz. 25 AQU$lOS • t Kasım 30 Ara lık 

~---------------------~----~--------~--~------------· 
• 

BiR BANl{ADIR 

/ . 

'· 
i.~ ~u .. J~ ~oı1 
aşa~ı yukarı dıf 
0,03 tür. f 311 da 
görr. hijl•" 
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