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E. P. U. liberasyonu ve biz 
Yazan : Nezih H. NEYZI 
Bugün ikinci ıayfamız:da _ _J 

Memleketçiler :o.P. nin Merkez adarları 
dün tesbit edildi , ........... ~.~seriyette 

j P art'.! e_~ in merkezindeki etekçi/ ~~;·ıy;·~·~~if ~ .. i 
~ gor~~lerse tem iz ve rahat bir seçim l 
L .....•.... !!.1.~.~.~~elesi devresi geçireceğiz ~ 
Y ~zan: Ahmet Emin ·y;ı;;~; 
Bursa ' -: Dort gundenberi Bur ada) ım. ('i. 
t 'aı c'la.kı kaz:ı merkezlerini, kö:ı leri dola • 
ım. Bunık C"İml • ·r . 

b 
• ~ erın arı e ınde memltlelin 

u l;ı mında nr. n'b' b" h .,ı 1 ır a\a e ligini :,okla· 
mağa çalıştım. Bur anın merkezinde İnegöl· 
~~·lf';\lu.dan):ıda, Yeni ehirdc, Tril)ada, Gem-

. \ murbe) dl', Orhangazide Ke tel köyün
d.r: to~Jadığını intibaları ayn a;Tı yazılarla se· 

mü takil ol unlar, halkın alakaları umuıni 
nırmleket mesclele.ri , .e mahalli ı:eli me da
uları uzerine toplanmıştır. Yani memlekct<;i 
ruh her tarafa hilkimdir. Her iki partinin sa f
larındaJ,;i mufritıer 'e taşkınlar. istediklel'i 
kadar paralan ınlnr, <.eı;im mlıudeıe .. ı esna· 

lnda umumi huzuru sarsmaia me,·ılan vt're
cek i tidadı \e imUnı bulamıyacakıardır. 

.;ım s~ıt.unı.aı~mızdn size anıntacnğını. 
il< l .d ınılığım umumi kanaati ~imdidtn liı- B h t 

ket: anlatayım: Srçimlrrin nrire,inde memle- u r~ ~ ~~k hı ~-i neden ileri ge!İ) or:' Kendi 
n n~bıı ~oı mal ve rahat bir ~uretıe atı· goru)ume gore hunun ~ebeplcrinf lı;ısat:ı. 

)or, r(ı~ )ımınılrn ileri gf'l ıni ıı fatla bir ha. anlala)ım: Bir defa adli cihazın - puti tem· 
rlar:ı, tt.la • he3ecan, iizüntıi. endi r. alamet ~nc~ıerinin yudım ve i~tiraki)le • C('İmlere 
erınr. Bur~a 

1 
· hl • sahıp \C hakim olmasını. Tiirk demokrasisinin 

d
. nın ııç r tarafında rastgclme· - t ' l ım. r~ı 1 çok ilui, çok hayırlı. çok muhkem 

ister partilere men up 'bulun unlar, ister bır merhale diye kar~ılamak ı:iLımdır. Siyasi 
<Denm.ı Sa: 6 Sü: 1 de) 

S. Rusya, Çin Hindinde 
ıııütaı•eke istiyoı•mus 
~iet~i~h kuvvetleri Laos' da yeni bir hücuma ge;tiler 
omunıstlerin Dien Bien Fu Kalesine taarruza cesaret 

Rııtı A iman~ a Ba .. bakanı 
K . Adenauer 

, Adenauer, iki 
Ayrı Almanya 
Kabul etmiyor 

A. n:ıdol u Jansı 

:Bonn. 7 - Doğu .\lmanya'ya 
Rusya'nın muhtari)·ct tanıması 
mesc•e ini gorüşmek üzere bu 
ı;abah toplanan Federal Alman
) a ParlAmcntosunda bir konuş· 
ma ~:ıp:ın Başbakan Adenauer 
sunları o~ emıştir: ·Bu;::ün At
man dev eııni sadece Federal 

, 

mama cumhuriyetınin teşck
kül:erj tem:. il etmektedir.• 

Adenauer söılerine ;ıöyle de· 
\'am etmistir: •Bu sebepledir ki 
Federal Almanra cumhuriyeti 
hurriyetlcrinden mahrum bulu
nan 18 mi'yon A 'man adına ko· 
num111k 'e hareket etmek hak· 

( J>e\111111 Sa: 6 Si.ı: 4 de) 

Y. Secim Kurulu 12 
.:> 

Nisan'ı 

son ınüracaat günü olarak 
adaylık için 
kabul etti 

İsıııet inöııü Malatya'ya c1itti 
ı urlı Haberler ,,ıaou ( 

Ankara 7 - D. P. Genel İda-ı 
ı e Kurulu, Başbakan Adnan 

1 
Ienderes'ın ri) betinde bu sa· 

hah saat 10 dan itibaren toplan
tılarına devam ctml tir. Saat 14 
c kadar süren toplantı öğleden 
... onra saat 16 30 da tekrar bas
lamıştır. Geç vakte kadar devam 
eden bu toplantılar sonunda 
Genel Kurul tarafından :;:öste· 
rilecek olan ~üz.de 20 ler Uzc
rınde nihai te bit:cr ) apılmış 'c 
liste ınuhteıncle:ıı l arın ne.re· 
dilmek illere kat'ı ~ekilde hazır. 
lanmı~lır. llab11r \"erildi~ıne gö. 
re, partidckı faal vaz.ifeleri do· 
layısiylc yoklamalara katılamı. 
~an partililer ve mebuslarla, yok 
lamaya 11irdiği halde tiırlü ter-

e Devamı Sa: 7 Sü: a de) 

•• 
Menderes , 
Adana listesinde 
Y ~r a)a.ı:ak 

AD:\'A~· \'El.İ KA~IK 
\'atan ' aıı 11~1~1 ındrn 

1 

Adana 7 - t:çak k:ııası yli
zunden .\ danada birkaç gün· 
denberi duru\mus ol:ın siya5t 
hava bugün başlıyan parti IOP· ı 
lantılariyle ) en iden hareketlen 
mi~t:r. Seyhan. bu seneki e
çimlerin en fazla sUrpriıc mü-

( De\'allll Sa: 7 Sü: 6 da) 

Uçüncü H. Bombası 
tecrübesi yaplldı 

Hidrojen Bombasmın gelişmesiyle Kobalt Bom
basmm artık bir hakikat olduğu bildiriliyor. -................. _._ed __ emedikleri bildiriliyor. 

Anadolu Al;ın 1 \ ~------------~----~~~------------~ -ı .hıociat~d r rt•s 

I..ondra, 7 - So~et hüküme
tının resmi organı olan izvestia 
g~z.et~si dUnku nüsha mda Çln 
Hındınde ateş kesilmesini tek· 
ıf etmıştir. l\lo:.kova Radyosu 
bu maka'e~ i ~ ayın.amıştır. 

Gazel!' bahb menuu maka' e. 
inde o c deme'ktedır- •Ara. 
ar nda ı k defa top'anacak olan 
be bJ' uk de\ et, dığer alakalı 
dC\ et ere beraber uı..akdoıiuda 
t:U\ en iğı te:;ı etmek hususunda 
bır an a maya 'armalıdır. Kore 
b:ırıı; yo'ı) 'e bire füilmelidıl'. 

\
Diten ~fon hı'daki J'ran ız kll\·. Bu .memlekete, :ıabancı birlik:er 
c lerı kuıııandonı Clıristian de çekıldikten sonra, kendi ınukarl· 

< a tııc dcratını serbestçe tayın etmek 
-:--- !Devamı ~a: 6 Sii: ı dr) 

lzıııir'de yeni JATO 
karaı•gii aeıldı 

T ~> 

~:k ve Yu~an M. Savunma Bakanlqrı ile Gnl. 
ndal/ btrer konuşma yaparak NATO' 

ıh h
. nun 

su a ızmetini anlattllar. 

-

Wıka} ' e 'l'ıirl. Belediyeti!Pı i ile birlikte 
• • ıudoıu Alann 

İımır, 1 - Tesisatı tamaml .. n. Ordum h 1 '!1~ olan Kordon'daki ~ehir ote-uz iZ a tının, . hükumetimi?. tarafınd3.n 
Yunan Belediye 
Heyeti dün T k

" .. , muttefık kara kuvvetleri Guney e amul edıyor ; Doğu Auupa kar .. rgahı olarak 
rullanılmak üzere müttefik kuv. s h • • Jd' 

>ıu ınl l\Juhablrlmlzdfn \'etleri Güney ~ DoID.ı kumandan e nmlle ge 1 

fiJzerinde Yunan bayrağı olan 
bir Kıbrıs haritası 

1' İzm r 7 - Yeni NATO ka- •ğ•~a resmen denedilmesi do'a Vali \'e Bt'ledi:;,e Reis \'eki'ı 

1:ıır: !ın~n açılı ı dola~ıs) le r;;.1g:hb~~!1sı~~t ~~·~e ~e.ni k:.ı-1 Prof. Gökaym ba kanlığındak 
''Unma ıı.B ek bulu~an 'lhliı Sa- ra.ım yapılmı ta uyuk bır mc. lstanbt~l . Belediye heyetinm ıi
bu ün • a anı Kenan Yılmaz Bu mak at ır.. . yaretını ıadc maksadı ile. Yu
tca"kip ~atodakl merasimi mil- k~'dan b la aun

1 
ak~a~ • An· nan Beledı)·ec· erinden bir hc

kcndis' ~aı.ctecıler tarafından vıınma Bak~~)~ ge e\~Iıllı ~a yet ?ün saat 12 de Adana vapu. 
al' eri ın.e sorulan muhtelif su- 01.i sabah Atina'd enan ı maz: ıle ru ılc şehr:mıze ~elmistir. 

• - Ş~) e CC'iaplandırmıstır: ketle ehri ıın u~kla hare. Ba tan ba,a donatılan Gala-

(
tATO karernahının iz.. Yuna1 ırnf12: muvasalat eden ta Yolcu Salonunda misafirleri. 

:----;;;>_c_u.:m~ı::a~:~3:_:S~ii:'...'.:_:G~d~)'.__~--<~~~ı~~avu~n~m_:a~2B~a~k:ı~nı Vali Gökay, l\tua'iinleri n p C\'llmı Sa· ? s- ı d · • · · 

T 
• u: C) il Baskanı, İl idare kuru'u Ü)·e. 

Ok ld d 
leri. Şehir Meclisi Azaları, Ba-

• U a ersle ro rcösi. Yunan Ba konsolosu re alakalılar ve dığer te:ckkülleı: 

d 
• • · d tarafından karşılannıı~tır . . un e gı•rı•ımedı" Yo'cu Salonundaki merasim Aı k 'd b• ı• odasında misafirler, Atina \C 1 ara a ır po IS 

Y di~er şehirlerde tanıdıkları ze. 

g e;i rçılacak Teknik Okula girmek ıcın :.:'!.~~',,1~~;~~~~:,:·~':~:~!~~:' metresini Ölf)Ürdi' 
13ı eh ecn er de müşkül durumda kaldı far • me~o-a: tı sü: 3 de> 

r a tadanberl Teknik Ü . • 
tersıte~e bağlı olarak nı- Teknik Okuldaki me\cut te ki. lfh J" . 
olan Teknık Ok I • açılaeak 'iıt \e talimatnamenin sakat ta. a at ıçin 
bul artını \e u ~n, oğrencl ka. raflarını izah ederek Sanat , e 

oı:;renım süresi· Y E . 4 1 nın azlı ını prote to ctnıek nıak apı nstitiıleri mezun arı için • 74.000 lı"raJık 
adı;>le oku a ı;:ıtıne:ıen T bir hazırlık sınüının açılma:ıı· 

?kul oğrcncilerı diın de C:nık nı. ö~etim ''e idare te kilatı. T h 
!:_e_J:ırmemi }erdir. Öğrene~: nın seçim esasına sore :o,apılma- a sis yapıldı 

<Devamı Sa: 7 Sü: 1 de) 

Göçmen Hüseyin Ersoy' a 

,., ~~!~.~fm'~'l!~r.! "~~~~ıyor 
ronıatiımadan ka katı ke ilen 5" ubet yunlarında 

llosu!ı :lhıhabırlmudrn 

An~ara 7 - Ticaret Bakan'ı· 
ğı, pıyasada darlığı hissedilcı 
numaralı ı:öılük camlaı·ı ·ı b 

1 

I~ . ı e un 1 ara aıt ~erçe,·elerin ithal' .. 
A 1' lkt· d. . 1 ı~ın .\ upa • ısa ı I şbirll(iine da. 

Katil polis cinayeti,işledikten sonra tabanca
siyle kendini de öldürdü 

u 
1 

'" )a ındaki il" · E 
d n eda~ı edilmesini temin itin açtıgımız , 3 ud c:ıın. ':

0
Y 

un Yenide • ı· ~ki ~ r ım hste ıne 
red' n l ıı-.. er olmuştur. Teberruların list . i 

ı~ oruı: esın nCi-

hıl nıem~eketlere 450 bın , C! a. 
ramızda lıcaret anla ma:.ı bu- 1 
lunan diğer memleketlere 1.,5 
bin olmak üzere cem'an 575 bln 
liralık tahsis )apmıştır. A~Tıca 
Bakanlık. ithaıat maksadiyle f-.;Qjı .. M•• 

280 Dunkü 'ekun 
50 • . 

Merkez Bankasına yapılan milra 
caatlar 4.174.000 liralık tahsis 
yapmıstır. Bu tahsislel'le ithal 
edilecek mallar şunlardır: 

Cumhuri)·et Abidesine çelenk :ko.}an lıeın irelerimir. 

Dünya lıeınşireler 
güııö kotla , 1 

Washington, 7 - Pa~ifik tec· 
rubc sahasında dün hidrojen si
filılarının yeni bir tecrübesi ya. 
pı' d1gını hükumet bugun res· 
men açıklamı~tır. Resmi tebJig. 
de. bu son tecrübenin mu,·af
Caki)'et'e )apı'dı~ı bı.dıri'mek· 
tedir. 

Atom enerji ı komı~~onu tara. F. Nightingale'in K1rım Harbindeki fedakiırfı· 
nat diınkU infıtakı mahiyetı hak gmın uncü yı r münasebetiyle, fından buı::un yapılan kısa be~ a· v 100' ·· J 

kında bır muddcttenbcri ::ıapı'a. I Selim iye' de merasim yapddı. 
gc'mekte o'an seri infi!Qklcrin . . . 
liçünciı~ü o duğunu bi!dırmek'e . Mode~n. hemsırelık .. me~leğı-ı 
,·etinmi~tir. Bundan e\ \ c1kı iki nı~ bftn~sı ~lorencc N_ıghtınga. 
H. bombası infiUlki 1 ve 26 le ın 18;ı4 Kırım Harbı sırasın
:llart tarihlerinde 'uku bulmuş. da Ilaydarpaşa'da ve Sel'miyc 1 
tu. kıs'asında ba~ardığı i~lerin ıoo 

(Drumı Sa: 3 Sil: 5 de) üncü yıldönümü \C Dünya 
-O- Hemşireler günü münasebet ) • 

le dün şehrimizde muhtelif tö. 
renler yapılmıştır. Uçak kazası 

Tahkikafl 
Tamamlandı 

Huıuıl ~luhablrlmlzdu' 

Bir hafta de\'am edecek olan 
törene, dün saat 10 da şehri
mizde bulunan bütün hem~irc 
okulları öğrencileri ve hem,ire 
terin Taksım Cumhuriyet Abi
dcs·ne çelenk koymaları~lc ba~ 

<De\•amı Sa 3 Sil: 7 de> 

Kahire' de yeniden 
Nür:avisler oldu 

1 urk na btrı" Aiaıısı 

Kahire, 7 - Mısırda askeri rr 
J:m ateyhmde nümayişler tertıp 
edilmektedir. Nu!Jlavi6lcrin ya
~ı.. olmasına rağır.cn deı;am et 
n.esi Mısırda clddı Ud.iselerin 
vul..-uuna sebep olatıilccek"tir. Bu 
san binıercc talebenin iştirlıkb
te bır numayis ya1?,ılmı~ \C as. 

(Deumı Sa: 3 Su: 8 de) 

Ankara 7 - Adana'da vukua 
.;elen fccı ucak kazasının tah· 
kikatı t:ımarolanmıs ve hazırla
nan raporlar l\IUnakalUt Bakan· 
lığına veri' mi~tir. inanılır kay. 
naklardan öğrendiğime torc fa· 
cia pike \'azb ette yapılan bir 6Ut 
yuzündcn vukubulnıuştur. l'tak 
Toro~lara girerken Gıilek boğa. 
zında çok kesif bir sıs tabaka. 
si~ le karşlıa~mı~tır. Kesıf 
bulut tabakası içine girmemek 

Et fiyatları gene 
yükselmeğe başladı 

Vali, dün kasapla" teltiş etti. Koyun 
etinin kilosu 450 kuruş. 

<De\ amı Sa: 3 Sü: 3 de) 
--o-

M. T. T. F. Ankara 
İcra Komitesi 
Prof esfo ediyor 
?ılilll Türk Talebr. Birliği Ge. 

ı·el Başkanı Kamuran Evliyaoğ· 
!u'nun iiç toplantıda bıılunma•ıı 
ğı iç-in İstanbul İcra Komiıesı 
E.aşkanhğında11 çıkdrılmruıı karı 
r• karşısında Ankara İcra Komi. 
tesi aşağıdaki açıklamayı yapmış 
t•l' : 

«İstanbul İcra Kı.mitesinin sa 
hıl!!;·~enni aljarak böyle bir ka 
ıar alma ının iddetle prote:.LO 
e~'llme::ıine. bu har~ketleriyle t:lr 

<Devamı Sa: 3 Sıi: 3 de) 
-O--

Son sun erde i)ehrimiı.deki ka 
ap • .ır \C ce:epler yeniden fiat

ları ~ ükseltmc yoluna gitmls:cr
dır. Etin ucuz.lama:.ı beklenir
ken, fiatlarda gorü'cn artma 
halk tarafından memnunlyc~ıı. 
lik ile kar§ılanmıştır. Kı~ın fiat 
yükselmelerine kann ve müna-

Çamhca ve Kabataş 
Liseleri edebiyat 
Günü yapıldı 
Çamlıca \'e Kabatas Liselen c 1 

debiyat kollarının uirlikte tertıp 
C!tlik'eri edebiyat günü dün sa
at 13 den 18 c kadar Çamlıca ~ 
Kız Lise:ıi salonunda yapılmı~-
t:r. Bu ıoplanıının özelliği ikı 
ıı~cnin ~eti~tirdi~i genç şair v~ 
yazarları birbirlerine tanıtmak 
\ e lise gençliği anısında fikri 
bir ~akınlaşma önayak o:mak 
ı Topl.ınıı Kabata. Liı;esi ed ... 

kale güç:ük'crınin sebep oidu• 
ğunu ı;öy!c)enler. ~imdi de bu 
fahış fiatlaı a ba~ka sebepler i· 
cad etmek e messuldürler. 
Yalnıı. kasap \İtrtnlcrinde gö

rü·en \e :ıanına )aklasılamıyan 
acı hakikat 5udur ki; kuzu etı· 

<Dc\amı Sa: 3 Sü: 6 da) 

_ C H.P. E) up Ilçe İdare Kurulu ba.kanlıfı 

., 330 Yekün 
Vıdaıa. fotoğraf kağıdı. solıis. 

~on, halis ve hususi çelikler. ka
<Devamı Sa: 6 Sii: 3 de) 

;\nkaracla ııoli fJhanıi Sümer t·ınaycti i~Jedikten sonı a d b' t · , _ o a. l ıya oğrctmenı. tanınm15 5air l 
nın hali. Kat)oladalı:i olen renhandır Behtct Necatigıl'in giınün mina _ Romatizma.. lialb karaci --------:.:.: __ ,.__ _________ __ 

C'laliı i K1 liil){a.da) (l)eumı Sa: ı ::iü: a de) -~·llk var... I 
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1 

ı 952 senesi f l' A Z A rı,· : di \ermekte· 
Eylul ayın 1 dır. Aşağıda. 

elan beri ge- N •ı H [\T • ki tablo bu e ..... , ı ı ey~ı ~en kısa ~a- - • ,_ hııl:ikatı bıi. 
man içinde 1i riz bir şekil-
berasyonu ta· ------------------------: de belırtmck. 
mamly e unuttuk. Ha buki E. ylikseldiği ha'de beynelmı et tedir. l\Juh telif Banka Kredi. 
P.U. mem:eketlerınin ekserısı kredisi o duğundan ~ ilzde l lİ· ler i lllilyon liıa 
liberasyona yüzde 62 5 i e bas- ze yakın bir serbesti de\·am et- Tarih l'fcarı r:<. inotf'k .... 
Jıyarak bunu gittıkçe arttırmış tircbılmektcdir. krrdl llluknblll 

\'e aşağıdaki tab odakı ,aziyet Bızc ge·ınce .. Acaba neden 31 12 .Sl 1 383 162 B ı37 16.3) 
31 12 52 ı 740 (56.21 200 16.71 
30 s 53 2 017 (57.8) 216 16.2) 

hasıl o.muştur. dı er mem cket er serbe~tı 

E.P.c. Mem
leketleri 

l. İta löa 
2. Portekiz 
3. Hollanda 
4 İ5'eç 
5. İ5'içre 
6. Alman)a 

I.iberas~ on 
l\ i beli 
~6 Ocak 

19.;,t 

09 7 
92 8 
92 6 
91.4 
91.4 
901 

7. Be'çıka Luksem· 
burı Si 2 

76.7 
i6.0 
754 
75 1 
50.6 
29.0 
li.9 

8. İrlanda 
9. Danimarka 

10. İngı tere 
11. Nor\'cç 
12. Avusturya 
13. İz.landa 
14. Fransa 
15. Türkhe 
16. Yunanistan 

(lnternatıonal 

Fund) 
Monctın)' 

Yukarıki talbonun tetkikin
de ~örü dliğil gibi, E.P.u. mem 
lcketlerinln on bıri serbest ıt
halfıt miktar arını ) ilkse tme· 
ğe muuffak o'muştur. Bu me
~anda 26 Ocak 1954 tarıhın
den sonra A\usturlöa \C Al· 
manya bazı madde erin itha ı
ni serbest bırakmıştır. Bilhassa 
A man~a Deniza ırı Ster ing 
bölge erinden Hha Atı, bazı 
maddeler harıç. tamami~ e ser· 
best bırakmıştır. Almanyanın 
ithalini kontrol cttığı madde· 
er şunlardır: 

Et, sut, peynir yumurta, ~e
ker pancarı, dana, ko~un \'C 

keçi derisi ve baıı tip mensu
cat. İta'yanın, listesinın başın· 
da olması. onun E.P.U. da \az! 
velinin en sağ'am o du~ına 
de il değıldır. ita'lanın E P.U. 
) a borcu 154 milyon do ara 

ECne!indc Edi on. ilk pra· 
t ik elektrik ampulıınu ıeat 
etti. Bu ampul pi"k zayıf 
b ir ı~ık \ Crİ\Or ... H' ,.ı. 
ııız 4 6aat dıı)Klll)Ordu. 

mıklarını arttırabilırken bız 
ıtha atı kontro'a tiıbi tutmak 
zorunda ka dık'.? 

Goru.duğu gıbi be) nclmılc 
kredi devam ettikçe borçlu o
lan bır mcm eket itha'atına 
devam edebi ı}or. Xıtekim dün 
ya Pİlasaları ita \anın bu bor
cunu ode) ehi cccğıne kanidır. 
Bizim derdımız. takatimiz.den 
fazla ga~rct sarfettlğimiz. haırıe 
hala bunu kabul etmeyişimiz.. 
dır. Almama en be' i bası is· 
tıh!Ak madde erine tahdit l·oy 
maktadır. Mese a, et. sü•, pey
nir, yumurta gibi gıda madde. 
lerine serbest ithal musaadesi 
verse, ha kın istih iık kabi'h·ctı 
bu maddelerin daha çok getir· 
ti'mesinl iüz.umlu kılacak ve 
htıkümetin karar verdıği tedi
~e bi ançosunun nizamı bozu. 
lacaktır. Bu da gosterıvor ki 
dlinyanın havran o duğu A'· 
rnan iktisadi kalkınması en
direkt bir güdüm'ü ekonomi i'c 
kabi' olmu~tur. 

l.frai Mnaı \ et.un 
K redi ', Kr~dl '( 

1547 12!Uı 43· ı Dl 2 210 
1 068 (34.5 ı Bı 12 6) 3 094 
1 ı7o ı33.5J ~ f2 ~) 3.488 

~. 'l.eklına rörr }'ıızd" nlsbf'tl 

Yukarıki tab'odan an aşıdı
ğı gibi. banka kredı erı en çok 
tıcari sahaya temcrkiız etmiş· 
tir. Ondan sonra z.ırai saha 
gelmektedir. Bu tab'o mem e
ketin artan tıcari faaliyetıni 
'e zıraı istıh alını bariz bir su
rette izah ctmektedır Sınaı ~a· 
haya verilen kredı. vakıa son 
iki sene içinde ikı mi ı artmış 
tır: fakat diğer kredilere niS· 
betle pek az bir )ekün tutmak 
tadır. 

Sanayii can andırmak için 
) apıtacak husus' arın başında 
muame'e \ergisinin ka'dırı ma 
sı ge mektedir. Mezkiır 'ergi 
aynı ı.amanda ecnebi sermaye 
~inin gelmesine karşı, göziik
mel en bir mania teşkil etmek 
tedir. Bu \erginin bir an ev· 

B izim şimdıki dô\ iz politika- 'el kaldırılmasını temenni c-
mız şu esaslara da) anmak· deriz. 

1adır: Borç anınızı tecil ettır- Tekrar libera yona kavuş. 
mek daha faza kredı bulmak, mak, fiatıarımızı du Jrmek \C 

ecnebi scrma)esini cczbetmelı;, E.P.U. nun dı~cr u)e eri se\l" 
Ihracatımıu arttırmak. Bunlar, ) esine erişebilmek için şimdı-
tahakkuku icap eden csas'ı tecl )'e kadar a ınan tedhirlerin ço 
bırlerdir. Fakat diğer taraftan ğunun ki fa~ et5iz o duğu an'a-
hıç bir fedakar ığa katlanmak şı•mıştır. Daha e a;lı iktısadi 
nıletinde değiUz. Vazgeçemi- tetkikler neticesi. ~eni karar· 
) cceğ.miz husus arın başında. 'ar a ınmasını her an beklemek 
ıkti adi kalkınma programımız teyiz. 
ge mc kted i r. Çımen to sa nay• i, -:;;;;=.:=========;:'"""::::; 
c'ektrik endırme programı, yol ı 

'arın tevsıi. liman·arın ınsaatı.. wı·l!ll .... m!lll1111~""'W .. ..,~9.!..,._H~lll!ll!I. • madenlerin tekiımlı U gıbl me· . 
se elcri her ne bahasına olur-
sa olsun tahakkuk ettirme'iyiz. 
Yalnız bu faa'iyctc mu\·aıı o. 
arak artacak ıhtiyaç ann kar
şı'anması du,ıinü üp, programa 
soku'u>' or mu? l\lescla şeker 
sana.> ııne 'eri en ehemmiyeti 
fazla bu'u)oruz. Onun )erine I 
inşaat \ c c'ektrık malzemesi 
sana)ii için ham eler yapıtmış 
olsaydı daha isabet i o'urdu. 

Almanya bi e hiı :i şeker pan 
carı. ucuz. mensucat gibi esas
lı i 'hlak maddelerini ko•ıtrol 
ı>tmcktedır. Biz, hem hiç bir 
ihti)' acımızdan feragat etmek 
i temıyoruz, hem de sana)i teç 
hizatınıızı arttırmak arzusunu 
bırakmıyoruı. İşte netice orta. 
da: Biz liberasyon nisbetini 
)'Uzde 75 c çıkarırken, Alman· 
ya yüzde 62,5 dan 50 ye düşil
rü.> ordu: şimdi ise hız iberas
yonu sıfıra indirdik, Almanya 
) lizde 90 a çıkardı. 

Ferhat Paşa• 
nın azli Kani· 
jeli SiyavUş 
Paşanın 

sadareti 

1 
!, CENERAL ~~. 

ELECTRIC ~ l 

B·ir taksi 
1 

yenı 

denize uctu 
kazalar oldu 

ve 

KtiçUkpazar'dan ~eçcn Şakir Çonılekçi idare.:ıindcki Mal
tepe 404 p'iika'ı hususi otomobil, 4 yaşındaki A)şe Yüksel'e 
çarparak başından yııralanma~ına sebebi~et vermiştır. 

KoprUden geçmekte o·an Nasır Kızılkul idaresindeki 127i9 
plAka ı taksi İbrahim Subasan'a çarparak yaralamıştır. 

Kuruçcsıne'den geçen islanı Karaağaç idaresindeki 33;9 
plakalı kamyon Xurettfn Çoban adındaki çocuğa çarparak a~ a
ğının kırı ma ına cbep o muştur. 

Kuruçe5me'den geçen Kemal Gu er idarcslndeki 955 p'fı· 
ka'ı hu usı otomobıl de Atakan Canse\'Cn ismindeki çocuğa 
çarparak yara'amıştır. 

ne iktaş'tan geçen Rıza Çakır, r\urettin l\lıhaloğ u idare
indekı 2375 plakalı kanıl onun sadmesine maruz ka arak ya

ra anmıstır. 
Üskiıdar llakimh eti :'ifil i) c caddesinden geçen Hıışim 

Sô'!lmeı: idare indeki 5416 nliıkalı otomobil Rabia Atıngün'e 
çarparak )aralanma ına sebcbiyrt \ermiştir. 

Safa Kı'ıçlırığ u idaresindeki 6100 plakalı hu)u~i otomo· 
bi' ÜskUdar'dan Kadık(iv'e giderken, Ahmedi\'e mevkiinde 8 
)aşındaki K:imuran Erturk'e caroarak yaralamıştır. 

i\Iecidiyckö~ 'den gecen l\Iıha' Havtucuoğlu iı:lııreslndeki 
37268 plakalı otomobil İlhan Kar~ak adındaki çocuğa çarpa
rak yaralanma~ına scbchiyet v1>rmiştir. 

Kadıköy Ça' ırbaşı'nclaıı ~eçcn Scrııfettin Pınıırba ı ida
re indeki 4067 plaka'ı at arabR ı N'eriman Ata an'a çarparak 
yara'anmasına !;ebebh et vermı~tir. 

llacıosman bayırından geçmekte olan ::'lfustara Ha'iık ida· 
resindeki Pendik 92 o fıkalı hu usi otomobil hende~e denil
miştir. De\Tilmc sonunda araba hasara uğramış, yora'anan o!

mamışlır. 

Sabahattin Taı;;ezer idaresindeki 2457:5 plakalı kamyon, 
~iik'U o'arak, Kuruçc~mc kömUr depo)undan çıkarken fren

leri boz.ulmuş ,.e kamyon i met re ~·üksckliğindeki rampadan 
a~ağı uçarak oarçalanmı-tır Kaza neticesinde, k:ım) onda bu-
lunan Sıtkı Yaşar a~ır surette yaralanmıştır. 

Mehmet Po at idare.ındeki 13680 plakalı tak 1 Kefe'ikfiv. 
den getcrken, önüne çıkan b r köpeği ezmemek için ı;oför di· 
resivonu kırmıı:; ve taksi dcnıze uçmustur. Sahilin bu kısmın
da ~u derin olmadığından :lllehmet i e şoförUn yanında oturan 
otomobi'in sahibi Llitfü Toocıı kapıları açarak dı~an çıkmış
lardır. Tahkikata devam edı mcktedir. 

Bir socuk balkondan 

aıağı düştü 
Kartal'ın Kurtdoğmuş ko~ un

dC?n 4 yasındakı Ilhan ÖZ) urt 
e\ in balkonundan aşağı düşerek 
ağır ı.urette yaralanmıstır. İlhan 
kaldırıldığı hastahanede ölm!ls· 
tur. 

150 ton kalay geliyor 

Son z.amanlarda bahis me\'ıuu 
olan kalay darlığını önlemek t.l· 
zere ithaline karar 'erilen 150 
ton kala) ın her tUrlu ithal mu
amelesi tamamlanmıştır. 150 ton 
Juk parti Ma~ ıs ayında 1stan
bu a gPlmiş olacaktır. ·----

-- --
6H 461 

60 23 
51 30 
3 6 
1 4 

1 Fabrikalarında 75 seneden· ' 1 beri yapılan devamlı çalış· : 
1 m atar aayesinde bugün G·E « 1 •mputü, ampul snnayiinin en ~ 

l tnOkemmcl orne§'nl temsil : 
etmektedir. ~ 

\\'i llic zamanın ucunu k:ı>·· 
lıetmişıi. Kaptan köprüsün. 
de şifre çozme~c. şifre çözmek 
ten resmi ya.> ınları tashihe, 
tashihten tekrar kaptan köp. 
rlisüne. kaptan köprüsünden. 
iştahsız a:elncc e bir yemek ye 
mek için ma abasına \'C oradan 
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Edebiyatımızda genç 

değerler 

Pedagoji Cemiyeti tarafından 
cıEdebiyatımı"Zda Genç Dcterler 
Günü• adi~le bir toplantı tertıp 
edilmiştir. Cemiyet, lise gençle· 
rınin ~ur, nesır, hikA~c. roman 
\e:ı;a pl:ı;es olarak )a"Zılmış ~aıı
larını toplamak maksadl)le mek 
t eplere birer > aıı ı:öndermistir. 
Ya"Z.ıları toplama mıiddcti 15 
N~anda sona erecektır. 

Konservatuar Türk Musi· 
kisi konse ri 

Alkollü i5kiler ve bunlarla 

mücade le 

da uyumak için cephane sun- sUnün kııı!ımsı ~eklini gür· bir saat daha gecikirsek yanaş O:line Oakland kıyı'arı açık· 
durmasına gidip duruyordu. İ- dli. Göz'cri dolu do:u o'du, tek mak çok güç olur. • larında beklerken. motör ter-
ki saat sonra uykudan tıyandı- rar cephane sundurmasına gir •Bırak gemb i yanaştırmak- kcdilmiş bir sokağın nıhayetin 
rılmadığı da \'aki değildi. San- dı. la ben uğraşa.>ım. Sen deki beton nhtıma doğru iler-
ki bütün dünya, kopüklii bir Cainc, köprünün muazzam bana Oakland'a rota ver.ıı liyordu. Queeg ayakları sandı 
gri boşlukta, ınip çıkan demir kırmızı kenarlarından birisi •Başil&tüne efendim.• ğın üzerinde olduğu halde kıç 
bir kabuk haline gelmiş \e altından geçerken Wi'lie knp •!\lr. I\eith, siz manzarayı tarafta oturmuş bllyalarını yu 
dünya isleri de bos denize bak- tan köprüsünde idi. Fakat şa- SC~Tetmekten ba ka bir sey ya ur'ıyor. körfeze doğru bakı· 
mak, se.>1anın kutüphanesin- irane düşilnce'eri, arkasınd:ı pıyor musunuz? o yordu. • Müthiş o, •Köfte• ve 
den çıkma, rutubetli ciltlerin duran kaptanla Gorton arasın Will1e, kaptanın karşısına Mackenzie yıkanmış1 ar, taran-
sayfalarına sonu gelmez kırmı· daki bir müka'.eme yliılindcn gc di. Kaptan, !iıcivert ceketi, ınışlar, tras olnıu ıar. pudratan 
zı ek'er yazmaktan ibaret o'u· dağılıverdi. beyaz cşarpı, beyaz. kasketi ile mışlar ve kolalı beyaz üniforma 
vermişti. Kaptan •PekAI§ Alcatraı'ı şayanı hayret derece sıktı. Jıların giymişler. tanınmaz hale 

Bir sabah, Willie yatağında geçince. Oaklanda doğru gide- Dürbünü llP körfezi gözetliyor- gclmiş'erdi. Bun ar anki w1•. 

şöyle bir döndü, göz'erini açtı ceğiz. Bana bir rota ver Burt• du. lic'yi Caine'e ilk getiren pıs 
ve garip \'e hoş bir 5ey hisset- diyordu. •Hayır efendimıı \ ahşilerden başka bir ırka men 
ti: > atatı artık ne sallanıl or, • 91 numara'ı rıhtım Oak· • PekfılA. O, kamaramda ki san suptu ar. Bu kUJ kedisinin de· 
ne de inip çıkıl ordu - dümdüz· land da değildir ki... dık var ) a • bir ış ekibi al. ğişikliğıne benziycn dcğişikli-
dü. • Bili)·orum. Rıhtıma yanaş- motöre yUk'et. 1\lotöre sen ko ğin sebebini biliyordu: Erler 

İç çamaşırları i'e cephane madan, Oakland açıklarında bi muta edeceksin• iz.in'i gitmek istiyor'ıırdı \'e 
cundurınasından dısan fırla- raz duracağız..ıı iş ekibi, ezik parmaklar. tır Queeg'den korkuyorlardı. 
d •Fakat efendim ... • ı. nak:ann altına giren kıymık- Bir aralık rnotör duruverdi 

Gemi bir mil kadar genls bir •Burl ne diye münakaşa edl- lar. ezik ayaklar ve muhteşem Queeg kızdı. Erler bir kaç da 
kanalın, yeşil kıyıları arasın- yorsun? Ben senden Oakland'a bir küfür yağmuru bahasına. kika motörün orası ile burası 

Dün saat 14 tc Heybeliada dan kayıyordu. Şemıı mavi, ha rota istedim.ıı kaptanın kursun kadar ağır He oynad ı ktan sonra. Queeg 
Ortaokulunda Yesilay Gençlik va serin fakat .}>umuşaktı. Ca· ·Sadece şunu belirtmek iste sandığını motôre yükledi. Wil· ·Eğer bu motlir otuz saniye !-
Şubesi Genel Sekrcterı Mustafa ine bir feribot kadar munta. dim, efendim. 91 numaralı rıh lie'nin yegAne yaptı~ı şey kor çinde yoluna devam etmezse bl 
Sıpahi tarafından 11Alko lu İçki- z.am iler.ı~ordu. Willie, ileri'e tım civarında ekseriya beş mı! kunç sandıktan uzakta dur- risi fena ha de pi!rnlan o'acak• 
ter 'e Bunlarla Zılücııdcleı me\. re doğru baktı. Bır dağın yesıl sürat'i §iddet'i akıntılar \'ar- mak ve hiç kale alınmayan ba dedi. Hummalı bir faaliyet. 
zuundakı konuşmasından sonra ı silueti ardından San Francis!!O dır. Şimdi akıntı hafiftir. Ko- ıı tavsiye:erde bulunmaktan İ· motörUn orasına burasına İn. 
oku'un Yecilay faaliyetleri in- nun meşhur Altın Kapı köprü- !aylık a yanaşabiliriı. Fakat baret o!du. giliz anahtarları ile \'urmotıır 

sunturlu küfürlerden sonra tam 
yirmi sekizinci sanıycele motör 
tekrar ça'ısmaya başladı ve kı 
.}ıya \'asıl. o'undu. Quceg kı
) ıya sıçrayarak • Pck5. A • dedi 
•Sandığı rıhtıma c;ıkarınız.. Çok 
grc kaldık zaten .• 

İki er kıyıya sıçradı, llçüncU 
bir er Köfte Hı Mutblş'e bir
'ikte sandığın bir ucunu ka'dı 
rarak nıotörUn kenarına elayı· 
yabi di er. ]{ı~ıdakllcr snndığı 
~ akaiadılar 'e çekti'er. J\lot<lr 
deki er de itiyorlardı. Pakat 
sandık yerinden pek az o) na
dı. 

.Ee, ne duruyorsunuz",. 
Müthiş gCizlerinın önUne düş 

milş ~bah saçlarını gerhe ite· 
rek oYC?rlnden oynamıyor efen 
dim• eledi •Çok ağır.• 

, PekiilA. motörfin kenarına 
çıkıp, kaldırın öy~eyse. Kafa· 
nıı yok mu?. Kaptan etrafına 
baktı, Mackcnzievi elinde mo
törün ha'atı. rıh.tınıda duruo 
etrafına bakınırken görclU 
Sen ne duruyorsun ö~ e par
mağın kıçında. ak'ın bir karıs 
havalarda... Yardım etsene!• 

Mackenı.ie derhal halatı bı-

Önümü"Zdeki 11 Nisan Pazar 
sabahı Taksim Be1ediye Gazı· 
nosunda saat 11 de Konservatu
ar tarafından verilecek olan Nu. 
ri Halil Po~Taı idaresindeki 
Türk musikisi konserinde SuL 
tanlyeglh. makamından eserler 
Jera edılecek ve a} rıca Sadi Ya
ver idaresindeki fo klor icra he· 
yeti de orljinal halk tUrkülerin. 
den mürekkep bir programla bu 
konsere iştirak edecektir. cclenmi,tr, -. .......................................................... , ............................................................................... . 

raktı, nhtımdakj er'erin yardi· 
mına koştu. Bu hem kaptanı11 
hem de denizcinin bir haUcı 
ıdi. l\laekenzie rnotörll rıhtııı1' 
lakın tutmaklıı lüzumlu bir ıf 
görüyordu. Halatı bırakınca nı0 
törün evveıa yavaşça, sonra sil 
ratle rıhtımdan açılmaya bBc 
!adı. Sandığın a•tındaki bO(' 
Iuk artmn~a baş adı. !Uthiş'ıı> 
bir eli sandığın altında id• 
.,\'lahım, biriniz. şu ha'atı )~ 
ka'n.> ın dedi. l\Iackcnzi«:. sarı 
dığı bırakarak ha'ata kostıl 
Rıhtınıdaki'cr sarsıldı ar. ~O· 
für'er. gıcırtılar, bağı ış1ar s 
dolu bir an geçti. Queeg çığ'l' 
ğı her şc) ı bastın) ordu: .saıı· 
dıi!ıı dikkat edin.• 

:'llıithış ve sandık muazz.ı!!l 
bir gürültü i'e denıze düştü er~ 
Sıçrayan sular Quecg'i de ı~• 
latnıı~tı. l\lüthiş çanıur'u sıı e 
rın içinde bembeyaz bir ır A 

halinde vliz.üyorclu Sandık i< 
kur un ğibi dibe çbküverınıdc• 
ti. Bir an kimse konuşma 1 

Quceg üzerinden su'ar darıı· 
!ayarak. denizin dibine b:ıkl~ 
• Pekalfiıı dedi ·Kancaları çı1' 
rınız..11 

Yarım saat kancalar a sıııı' 
dığı çıkarmaya ça ıştı'ar. 

Queeg, y:ırım p:ıket sig~~ 
tüketti. Her sigaradan bir ı1' 
nefes rekiyor. ı;onra denızr fıt 
'atıl ordu. l\llithiş titre~ e tıtrt~ 
~c rıhtımın üzerine büzu n111 

oturuyordu. 



dl 

--~!a· · · - ----~~ASI GELDiKÇE 
~~ 

Aydmrn • 
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Ozlediği Dergi 

ALTEMUR KILIÇ 

Ell~ri i fınh er ile Jtoca ı o
l lan han a) dın gen ~·ler bir- ı 
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Üçüncü H. Bombası l 
Tecrübesi yapıldı 

<Ba~ı 1 in C'id t) 

S R O D 
Hidrojen boınba)I k ü('iiın~enİ\ Ol r 

. us ya rta. oğu m~~~:~~.~~~;,· ~i~~~j~;~ b;n~;~~ ;;.. 

1 ı 1 
sının buyuk tahrıb kııdretınP 1 e çi erı· top anıyorlar rağmen tabii afetlerin bunun cok 

.., daha fevkinde o'duğunu ö~ 'e-
·' AF r. :s mektedir' er. Yüzbaşı ıA ' Hott Ro-

Berlin, 7 _ Komüni:)t'erle ) akın tema ' an o:an ka' nak. berb. hidrojen bombasının diin· * M\) et <.. ın Hindınde • )'ada ki tabii kudret ere nisbeten 

~erf'k Ankara'da tarafsı z' bir 
ti ~) a~eı, k iiıt ur ,.e ikll a t der"i
ıı~ n~ reı?1e~e ba ladılar. n u 
d rgının ı mı, ~ani l"OHl';\J ilk 
bakı ta. biraz ) ad ı rgansa İıi!e 

t' ~~ı~çlcrın gai e ini \'Cdz bir şe~ 

1
1
• e orta) a ko.) an nıanaıı bir 

_ ımdır. l'OltUl\1 eki R 'd 

b . . ardan öğreni dığine .,"Öre Kremlin idarcci' eri Mav. ı, avı ı·,.ı·nde ır mutarekc ) apılnıası J .. pelt ıa\'all ı oldu"unu söyliyerek 
teklifinde bulundu. M\') et Azerbaycan'ı başkenti olan Baku· da bir orta doğu demi~tir ki: · hidroıen bombası-* :Bırle ik Amerıka utun- dıplomatları konferansı top:ı~acaktır. Bu konferansa ba-kan- nı mevcud atom bomba ından 
<u hidrejon bomba ı tec lık edecek o"an İvan Sadjikof, Mosko\a'nın Tahran e,ki Bü}ük 1000 defa daha kuwet i bir ha-sı te t oma a ı 

\a a~da§lannın, muşterck 
m .. eıeıen lı;onu mak \ e .. 
ı. a t . munıı-

a e m ek ıızc re toplandıkları 
~~~danın adı idi. j te, hu <ler
& • ~ «•karan gençler de d er..,·ı -
rlnın sur l ., ı e 
l lı; • a arını, ılun)a \ e mem 
,;b ' 1 ~e ~leler~nin <.erbe t\·e , e 

d
. Jektıf hır şekılılc nuinaka a e 
ııec-eg · b ' ft -

il ~ . ır :nı.ir ~ıe~ danı.t 
) Pmık ı steını lt nliı. 

)lcınlekelinıizde hakiki bir de 
hıokta · · 

•• 5 1 .nın ı;eli mc i \'c , er le • 
~e ı ıtın bö) it. bi r erbcsL ' e 
~~~I~ ' 1i 1.a rtı .ma alanına mıı· 

rübesinin ,>apılıh ını a- e ' çi i olup ha ' en Sov)et Dı i~'.eı1 Bakan'ığı orta doğu masa~ı le getirdiklerini kabu' ede' lın. 
çıkJadı. f ' b • k d Va:.at bir deprem bı"ıc bir atom 
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,e ı u unına -ta ır. Bütün orta doğu memleket eri Bu.\ ükel"İ na kan Eisenho\\er .SO\'- ' bombasından 1.000.000 defa da-

ti 'e E'çlleri. ve Türki~ e'de \'aı.ıfe görmekte o"an Sovvet Büvük· .>e erın yalnız \'aadleı - • · ha faz' a enerji arzetınektedır •• 
de bulundukları nı Ö\ le- e çbi bu konferan.-,a iştirak edecek ' erd ir. A Hıca 1 rıl' Komii - Daha bü~ ük H-Romba~ı 
di. • ni~t Parlbi ileri '.::e ' enlerinin \ e pe~ k ıııem . eketle\"İ KomünM yapılmıyacak 

* Kahirede talebeler 11 kı-. Parti i tem~i C'İ erinin de bu konferansa d:net ed il nl~ o :duğu Washin"ton, 7 CA.A.) - Ba~· 
ti rejiın ale.) hinde ) eni- an'a;ıı'ınak tadır. kan Ei:.enhower bu:ün ~ aptı!.!ı 
<len gö~terilcr .)aptıl· J . Bu konferan~ta e' e alınacak en mühim mevzuun Turkive - basın konferansında. harbi ön-

D R. h Pakistan Paktı o'ata~ına muhakkak nazarilc bakılnıakta.dır. lemek \'e askeri kudreti nıuhata 
r. ıc ard Burian öldü za etmek ihtiyacını a~an büdik-

Io\\ a Cıty (low) , 7 (A.A.) - Arrıca Tiıriye, Yunanbtan \ ' t Yugo.ıavya ara ında aktedı:miş ilikte bir hidrojen bomba,,ının 
Tanın mı bır p:.ıko og 
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an Dr. olan R:ı kan Paktı 'e .\rab - 1srai: mü na ebet' erinin de gözden yapılmasına musaade etmiyece-

Rıchard Burıan bugun ô'müştur. geçiri' eceğj anla-ı'maktadır ~ini söy'emi tir. 
83 .~ a !nda o"an doktor. BcJg. • Kobalt bomba ı 

ASKERE GiDERKE:'\0 
- Sil;ıh altın a a lınan 1933 doğumlu ikin <·i tıır tin l'rler ııııirrlt f' tı ı. ıtala

rına ~evked ilmeı. uzere .\ n1'.u a istlh) onunda t rende kt ndileri n i uğuı la~ anlaı a ne~e tl'ıahuratı 
) ııpartarken 

rad takı tıp okulunun kurucu u 1 ·ı· 'I u" d.. ·ı ı· ·ı Xew·\'ork 7 (AP) - llidro-
N'apo ı'deki hır zoo OJık te ısı~ ng 1 iZ er r un 1 e sra 1 jen bombalarının son gün erde 
c. kı mudurü ıdı \e 1946 danbc- ~e: i tiri en numune'erinden son Uzerinde Yunan bayrag" 1 olan bir Kahire' de yeniden 

a kak k.ı ih t ı) aç \'ard ı . c.unlük 
f,:rl~l erımil \ e me\ cut dergi
•:ir c~ız. durumları itabı, bu \ a. 
lan 'ı ) apamı.) orıardı \ e aydın· 
m inli .• da me eıeıeri tartışmak. 

ıtır ı· uhı .. ıır !ara flannı gormek. ih. 

Ilı dn acını şıddel le hi etmekte" " 

rı Amerıka'da )er ~mı ti. Yeni bir tank Arasmda yeni ra Kobald bomba ını ima' etmek 
Hüseyin Fatımi iyileciyor hakikat olmu tur. K b h ·ı N.. ' 1 ld 
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c Koba't bomba:.ı kudret li b ir f rf S an ası umayıs, er 0 U 
ı ler. J 

ali' ~a l~ig'.' mE'ml l'kt.tlcrde. bilha • 
• ~ h /ngılterede bu ' azifc.)" i , ap:ın 
ıçl' ı:ı. talık H~ onhc5 gıınluk ~lergi. 

meHııtlıır . .Sanır am FORUT:\[ 
tı nl' d • ~re e nler de bu \"lldİdt>ki 
ı\n gıo - Sakson ıni sal lerindtn ör 

. Tahran 7 <AP> - Burada apıyor ar 'arpıs, ma oldu H. bombasının Koba't madenin-bır ordu hastahane inde ıkı hır den .vaptlnııc bir kovan içine <Ra• ı 1 indd l') ı temek i" in bir takım tedbir ' ere (8a 
1 1 

in("1d t) 
muhaf · t d " 1 ~ k • ·· ı h ' ·· t ı ler aza a ın a tcdavı edilmek l.ondra, 7 (A . .\.) lngiliz ı·ıırı. nıbt!}n .~tın~ . konma::-ıy e tahakkuk etmi~tir. a)an ra) ' arın orta ına ve iki başvuracağı anıa~ıı maktadır. Bu ' f'rı reıını a e) ınC'.e ~0 • et -
le olan Mu addık'ın eski Dı ı • Harbiye Bakan ı~ı:e Teçhizat • Amı:.ııın,. 7 - yrdun hukume. Bır ıı . bomba)ı ınfi!Akında mı' - tarafına da buyük harf' er ı c \'e tedbır cnn en ba~ta ge"eni hiç ı ~" bul~mu lmu tl!r ra ebel~r de 
'eri Bakanı Hüse\ın Fatinıi'nin Bakanlığından a' ınan malumata ~~ bugun IJ_ır t.~b1ı~ ).a)ın 1:.~.aı·a~. p ar·arca Kobalt noytronıı hava· kıreçle, Kıbrıs bııinıdiı . Yuna· liphesiz gerek l\Iakarlo:ocu ge m')kıa 1 rcJ i mının yı.kın bır ~
sıhhatinın bunUn i~ı' cşmeye ~Uz güre. pek yakında ingiliı ordu- 'll sabah Urdıı:ı ku\\etletı)le T:. \·a da~ı'acaktır. Bunl:ır da ölchi· nb1an Kıbrısı blitün \'arlığı i c rckbe Rum komiinbtlerini tat- n:and~ .. ılAnını ta lep etmekıe~ıı~ 
tuttuğu açık lanmıştır. Diğer ta - ~un ela kıı"an ılmaya baş'an:ıcak .r.ail kun etleıi ara~ında ;r; yenide~ ;.iic·ü X ~ua 'ariy' e bir' eşerPk ha· alacaktır. yazı'mı~tır. Trcn'e "e- nıin edecek bir muht:ırı) et pro· ll'l . :\~ınrn~ ışlcr dıwı.ın edcrkbe. 
r:ırtan Fatım ınin aı esi Iranda o'an yenı tıp a!::ır bır tanl\a 'ır çarpı~ıııa \'Ukulıu ldu,.,unu b ' vada "'eni bir radvoakth· :oı çen \'O' culara tcvcıh cdl ' en bu po lı t•e ı alebelcr ara~ında ır 

Y
ul.:.t. . · cari adetlere U' arak bugün ev- Conqueranl• adı \'erllmi~tir. dirınişıir. Tebliğe göı ~· ~00 ki· ıııt'.' dana gt'tirecekt.i r. Bu toı nüm~vi~. Türk ''o'cul arı 'e de ~sin~.ğo.rta~: a~:k , ~ a~~kur. çarpı ma \'ııkuhu lmıı - . 4

5 ıale~e 
bi;~:::.ı ~~:~-.~n da anla ıla· ı ' eı~nin . onlinde bır koyun kese· Kudrı-t'i bir topa ma:ik olan bu §~~n ~mütcşekk~I bır l:oraıl ,kıl\· rlilgar arla beı·aber ha\'ada ı:ç- mınd·u per~on~linı inir endir· ı ın ı ı gı ı ın seme e •. aıe t" \k if t>d ıl ml tir. Çıırpışnıalarııı 
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~ sa~ fıkrı . ~ .' ·e ,·a bu icl eoloii- ı dır. Fatimı} i teda\l eden g dok- rından daha İ\İ ,.e daha üstün bu. ~nan .ı.ıo:ıan koyune teca : •. •ı \'erde ha,·ata on \'erecektir. ı :\luh t ar i yeı m i? ıt edegelme:ıe he. de ~er de : ır. \ aralılaı aıa ıııda bır ~ar-
Kuruc~~:;:" ı~ın k~rulmamı tır. ğtordan1 c kı Başbakan Musaddı- olduğu bildırı mektedir. c· ~ıı ur t.:rdli.n ku\\eılerı ile ı s · l\le e 8• hedef ittiha·ı edi'ecek Lefkoşe ; (T.11.A) _ Yuna- ra~ında Rum arın şıdd~tlı mu 1,.-, da bu'unmaktadı r Po'i ay 
t orü 

1 
d ar a ın a muhtcıır ın og u Doktor Hu e) ın l\lu ad. ~ C!. kun etler.• ~ra~ında. ,-~kuhu bir memleketin batı ında ınfil ak nbtan'ın Kıbrı • ı ilhakı nıe:.e'e_ ha'ef~t1 i e ka_r~ıla~m?.k~a?ır B,ı r ·~a birç<>k talebenin e\lnde araş 

til d er e hat ta muhtelif par- dık. Pat ımının ikı gece e\\c M J T F A k ıan ça!·pı.,ma ıkı aat ürmu~ \<'! ettirı ecek bir koba ' t bomba_ ı e· l 'ini önumüzdekı Ey'iılde Bırl e • 1 defakı muhtarı~et tek.ıfının Rum ı mnl:ır \'apnıı tır 
iinc~L~~ :e~ç'ı~~ı''ll~dır. Der gi, kendı ını ölüme göturme i bek- • • , • n ara lıc: ıkı taraf bomba \'e otoma~:'- -en riiz"'aı"arla Ko!>a' t tozu bin- mi:ı- llıl et ere sunma kararı t:t- 'arın muh~'efetinl bertara.f ede. Yeni kararlaıın ıatbil. i ne 
kir h e e 1 ldıgi gibi: . ı j_ enen krızı tamam!\ c at attığı· • ı 1ah)ar kullannıı !ardır. Tcblı~- !ef'l·e mi' uzaktaki saha'ara da- rafında Ada Rum' arı turliı fıkır cek daha ımtıyaz ı \'e mu ama· ha~ıan ıld ı 
ureıl~ 3 ınd a dogmat!zme inhi- nı ve ımdı ıhhatinın i~ı c me- icra Komı'fesı" ı!e: 1 rail ku,·vctlerinin .. biı-ç~~ !:ılaeak. fabrika ' ar. hayvan'ar ,e ıer orta,·a atarken ingı' iz mu~- bakar artları ihti\'a edeceğı an Kahııc, 7 <THA , _ Mısırda 
,.,, b ga " her u alın bir tcı. 'C 'Uı. tuttuğunu 0~ emı:ı-tır olu. \e \'aralı \'erdığı. Urdü.nl .. ı- ın -anlar:ı tesir edecektir. İn an- tem eke idarl'sinin de bunu on· la !"maktadır. si erı re ı ımi korumak için ah-

a 1 olabll .. cc •ini an .:ı 5•·t . 1' d t " d " b ld go
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• an uar u verme rekoru k < Ba•. 
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ı lnc·ı' d ") .. ı ın e zayıa a u ra 'ı. 1 1 ı- 'ar zehir ı· ha\'a.,·ı cı"er'erıne a · ı ı . ıı , .e sal" h ." a lını tarafınd •'' 

ı · 1 ıı uge kar ı ı·eııhe :.ılarak- ıran ' ' · ıi•mektedır. ı \) h ' 1 " ·' ..... • k li.,in mane\İ şah&ıye ~ıni rencide lacak \'e sene'crce süren arı' ı Et f. t g e u" nya emsıre er ı;çıklanmı~ bulunan kararlann 
Ot d b ıne edenler hakkında ,ıdde tli mua- Iladbc üzerınc BırJe,miş >Iil bir ö ümle ha) atları sona ere· ıya art en . l:ı bıkıne b:ı •a nı l ın hulunm .. k· 

ı., e. e.n eıi, dun) a ~ e nıemle- Slockho m 7 CA .\) _ i \e- tcıler .\lınareke Komis~onu \ 'J · ccktıı·. tadır. Btı rıı' ml"cl "ıı olıırak. )Jı-

1 
,l ~aılıscıe r ini olılugu gihi , ob- ..ıelenin ~·apılma.,ına karar \'e- ;:a mahalline .,niderek tahkıt· 0 ııı y" k ı ' h 1 ..1 G •• .. k fi d "' • r ,.tır ol , k çın giıncyinde bır çıftlik sahi- r lıii. n• Yapı'an hesaplara eöre kobalt u se ml\I" "'r ~n• unu u ~n f ı r.n ıanınmı• 411 ·ı.'a e t adamı 
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·an :.tl'a,. o UYtı<"U önune e· bl d , •. ı '·a•Iıımıştır e- ,.. "' j n " 
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: . muh~elif t a rarıann ı. mııh- ne daı " 1 a adındaki inek. hır Genci Ba kan hakkında heı"- " • · 
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boınba~ı) le rad)o - akth·it<' en- • a ker' i ktıd n rın alP~ hinde bulun 

d

' m~ı _gelı nıclı-ı·ini belirlen bi r ene c 8456 kı o slıt \'e 3 14 kı o h ngi bır k:ıı ar dlmak ı.adeec - -- - -- miş o'an ~aha 3.5 senede temiz- <Bası 1 in<·idt>) <Ba5ı 1 in<:idel dııklarından. iht ilM mahkeınesın 
erı;ının ıaruı i o lduğunu sa\un- tere\ağı vcımek urctı\ e dun· .,er.el ıdare he)etinin değil. jc;. Yakalanıp iade edilen ' enemiyecektir. ı nin fiatı 380 • 4:rn. koyun eti - , laıımı•tır. Bundan ~onra Re- ı yaı·gı l anaeaklarctıı . \"ar~ıl ın-

mu umdur. l"ORl' M, daha ilk ca Ya ı;ıit ıstih~a' rekoı unu kır mı~ • .. nbul. Ankara ve İzmir icra l:o 1 ııin 420 - 430, kemiksiz sığırın yoğlu Olgunlasma F:nst itli-iin- n ı ıı aıına liizum ı;iinılen ~!ısır s i 
:ı ı nd~ bu \ azift.)i aydınlar içln tır. mit<'lcrının mus,erf'ken yapacal{. talihsiz mülteciler Q d h 1 • ı~e 360 kuru tur. 
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de b r fotoğraf ~ergisi acılmı v. ~ı ah·ı~ctl eri ardında \'afd 

l ıı pabılecek olgunlukta çıkını - Bir İngiliz firması ile l.ııı toplantıda \arılaeak neti::e- Vı)aııa 7 ( P) - :\lacari,tan r um~z iZ a 1 Yapı'an dt>Vam'ı şikiı~etıer n- \"e aat 16 da da Hem !reler raıtı i liclerı i\lu ı afa Kahaı;, ~a 
ır: Boylr ciddı ~a~ ın t cşcbbus- 'c bağlıdır. Ve bu kararı ,·eı"llll' Rad~ 0 11 spikerlerınden Boı·!s zerine Vali Gökay dün sabnh Derncğı tarafından F. :"\•gh. .k llı i lerı Baka l\I Muhammet 

l t>rınl'. karşı daima n· d - 6 milyon sterlinglik e ancak \'C ancak ~cnel idaı.? Puricı; i'e ni an' ı.:.ı mem eketle- Teka"' mu" I ~dı' vnr Tophaneden ba 1ıyarak ka ap tingale'ın hatıra~ına ithafen ~ille) hed.ı bulı nına.-tadır. Alı~1-
rindt \ ıp\a\; kadın ;e ~i e olt~:: anlac:. 
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h ·~ eu ahı.hi) etlidıı • rınden kaçıp Anıstur~ a lop,·ai>- du'kkanlarını tefti etmiştir yaptırılan mermer b' r kitabe· ı ın bcllı başlı ~aıetcsi olan i"l 
~an dergi atılmaz• dh e muka- . ma - arına a~ak ba~tıkları ~ır:; :la CBa ı 1 i nı.:ıd e) Ö~ eden sonra lkti a t l\lıidiir- nin Selimıye kı !asındaki b'r l\J ! rı gazete ı ahibı l\labmut A-
tlt t>den!et in <hi unce 1 hilafı. Ankara 7 < A~K \ ) - HabC'r Uca k k Rus ar tarafından ~ aka'anıp : ?k. mire naklinin bu karart!.iıh faa · ıi~unde Mezbaha ~liıdürunün i • kulede açılı ı yapılmı tır. bıı fath ın da ihııla mahkeme5i· 

na, ben 1 Oltt:M'un tutunatag·ı- ~ldı~!mtza. cire. hukiımeti mız'e , azası rar menı"eket 'erine iade eti• '· l•.\et : n; kola.,Ja,tırmak ve tan- tiraki i' e liir toplantı \1lpı ' arak Yıne a.\nt tipte bir k itap '\e ne cvkedıleceğı haber \erıl nıek-
n ı \e g· ıı·•· ln"ı ız ımon Handıln fırm _ k d · t pta c ' ·a .,p d ,,

1 
• 1 1"'\·e daha olı;un \ e ı;u . .. mek bedb3hthğına uğramı-•ıır- zim etmek bakımından çok fay pera ·en ecı \'C 

0 
n ı " " • fotoğraf sergi- i de S i li \C te ır. 

1 bır dergi haline geleceğine ~ıra a~ ~nı::a 6,,:pııl~~ln tısrterBlıun: ı~ Tahkikatı dır. A\ u turya po'i~ nıahfı ' erin dalı olarağına slinhe yoktur. ôr 'arla görii•ıi'müs. fıat artı ının Ha~ darpa a Hemşire \C Labo- ------------
;111 nim. Çunı.u lı r11l'yden eH el ~ den oğrenıldı"ine ;;ore Purk; i- duanız hızla tekamül etmekte .ebep eri tesbit edilmi tir. !lali rant okullarında açılmı lır. ç ı K b f \ ~.r' ... ~Y llının aklı elimine bıı - a ma ~erel?ınee firma llll'm c· <Ba. 1 l lnddt.) "e ni an' ısı 3 Xi an ak ... amı ko- \e nı " lletiın ıin iftiharına ·a~ ık hazırda fiat artı ına ı.ebep ola- Dığer t araftan dün bu me\"ZU am ıca ve a a aş 
• u. ıtımaılım \ar. ketımııde 200 bin ton kao:ısitı- i~·in uçak ert bir manena ) :ıp- münl t er tara l ından ma) ın E'n- bir hii\ '·'·et kazanmaktadır. \ rak L un' ar i eri~ e süriilmek• ,. ıle 1"Jg• lı' olarak muhte' •f kız o-

"i bır ı o. bü\ük b ır de~iıınen b dir- l' 1 • d b' \ h ' . , mı~ U ytrtden uçağın bir ka· ffiİŞ olan ~Jacari tan - ;\\'Us,Ur· nıE'rikan \ardımı i e menınuni · . kullarında konferanslar \er;l- ıse erı e e ıyat 
Faka t, \an:ıatinı(a J"()lt' ' 'l 'ıın I' za ıre ı e ataka ı bazı te ı 'er ııadı kopmuş \'c deı·hal du" mu"(. 1 d d h '"k t '· . ki r .. t l - Kbın şiddetli 'e uzun .. . . . "'· ., , yaptıracaktıı . ) a ııı u unu le ı ·e,,ızce as ıo\- İ ) eti mudp bir ın • a go er· ,.ür)ııe:-i Yiiziinden kuzunun aı mı f.lmler go)ıerılmıştı r . 

. . attığı ioiclım ı biı ·aı daha llel'i -=- _ __ tür. VııZ!) eti tetkık eden hey<'l- tan . ?nra A \'USlurya ;opr~~1ar•t1 nıe~te 'r ~e,·en yı lara. nazar.111 vet!sme'i ve ı.a\"Jf ol ması 1 .\yrıca bu hafta zarfında. F.- G ld ıınturmek gf'l·ekivor. A)ııı eyi ·a - -- - te St\'il \C askf'ri nıütehaı.~ıslar. da ıc;ınde ı-ık yanan ılk gord;ık- ı,?iltıkce artnıaktadıı Su l'.•hetı - ., • Ş "dd ti' k .·· . d n 3 r!'nköv Verem Sa\'aŞ Hem ire ÜnÜ yapı 1 
h~lk.i biraz dııhı ha ka b". k' I: \ a ı . 1!· Unutmama in u J.i d t>ınok la Anıerıkalı umıanlar da bulun !eri l'\"I' ığınmak iizere ~irdH: · ılE' b lha a iftiharla tebar\il. I . -1-:-
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h e , 

1 ~~~·~:,~;\"ee el~e· \'C Asistan Sosrnl Oku lu H Ni
d .. , daha &l'ni bir kiıtıc ;1

1 
e 1 1 r a ıııı n en bın iık garantisi, si- mu laıdır Bu he~cl raporunda eri sırada , Ru :ı:.ker' erinin t:o· ettirc~ım ki ... a~et bir ~iııı )urt ~~r •. aıın a.y'an b b" .1 • ranclı: • sana kadar her"iln Kmİay 

Patak dl'rgi tere de "ht" ç .n la- gortası , t~mıımi efkarın ıloğru '<' ııça,kta bir motör arıza~• \'<'~. a I cağına d. iisınıl !erdir. Zira. hu- mııdafaa ı 'aıifesı bahis ıne\.'- rnıısanı laorınıııad\lıı 11• 1k~eoleu 1ll ·ı e 1 ııems·ı ı"" Okultı b"'u«u""ı
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1 , A .• ııı"ı · 
ıhr. A) dınların d ı t) aç ' ar- 1a ıu malumat alabilmesi "' ınr.- m 1 ,, d ü l ' . ... "' " " leket . un)a ve mem-1 e l,.lerin her t arafını görebilnıc. a z~m.e ~orgun u .. u te:.bı~ ~dıl- ut ııerındc o an ~u .e':· Avııs-' zuu olur~a ordumuzun bunu ı· 3 - l\Je\·simın ona eri i ıııii -1 ra: Brbtol Hastahanesi Özel .\ . 
t i' b. meı;eı eıı-rıni tartısıp, ö • idir. memı _tır. Bu uça~ın motoru de turya ve Rııs a ker crının mıw \'al·atle \e erı-fle başaracağın b t" . b T kov e\"kİ\ a merlkan Hem~· re Okulu 11 l'.\ i-

nf' ııecrkleri bir d erı:i n e l\a- hdının ii .• cı · . 
1 

. • Amerıkada lCni revil)on gör- tereken ku l' andıkları bir \'erdi. 
1 

dan em;n olab: lir;ı. ı tna•e e 
1 

•
1 

e. esı 1 
·un · san "liniı halka açık bulundu-

dar laı uri ı· e h"b. , 7Jf' ıgı ' er~l\·ı \ rr- muştur R!I k ·! ·ı k" t 1 h . r rar'ı- ının aza ması. 
herk . d • rey ııa ı ı olan mekıe. Tü rk <I 'k • • • , : .. us a eı eı 1 1 a ı s~z 1

• B ıf" h yvan borsa mda faa. rulacaktır. h~ . ' ın . e dun.) a '" m emleket f"k" h emo rnsısınr ' " adır gorulcn kanat kopma ı Yi derhal mem eket'erını> ıade Artvin' de 15 santim u un a · ------------
_ .. dı elerınc, gundclik ga1eteıe- ! ır a\'atına f'n bınuk hitn•e- hadısc ınin dö "t mor 1 k . t . • d" . j\·ette bulunan komı voncuı arın d 1 ır· ın Hrdi i imkandan fazla n il- ~1 l 3 Pan ro.llt:M nıuessi terini l t çak arda dah~ bo~l~r u a:~ ~r; e m~. er 

11 
• • • I kar var da iştiraki ile bir toplantı daha Or u ararası futbol 

Ul etmelerine o lıadar ihtiyaç d~t~~~~ tebrık edr.r \e ba arılar mancHa \Üzlinden \İlki olduğu O ıoda bır camı yapı ıyor ~apı'acaktır. karcılaşmaları 
• b.ldirilmektcdir. Toledo (Ohıo ) . 7 ( • .\,nka) - O J3:rkaç gundenberi yurdun ------ ------ T 

hıo eyaletinde il~ camiinin te· her tarafında ha\8lar soğu muş Amerika' da komünistler ?.lon 

SÜTUNLAR ~&m~guro@ıı 
~ . :: c ~ QSM ~~ııııe~~ırnsıs~~tı~ ~c:ee:ı:;: 

DÜNYA masında .. B redd d n .oncı- a~bakanın tc si temlmiıdc salıhtan kurtu. 
ll unu mcnfı karara de- ' up bıraı derınC' mmek liıı.ım 

ğı tırme ı hır daha doğı u o : ge disini bir tiırlü anlamak is-
acagını du unmckle hak ıd ı r· temı' oruı.• 

meli aıılmı ur. Cami in~aatınr:ı tur. Birçok yere kar yağmı tır. ı;.ı;ada 
\ .ız aylarıncb tanıamlanata~:ı tah Artvin de kaıın kalınhtı 15 san- hakkında yeni bir kanun oıılararası Fıııbol Şampiyonı. ı. 

1 rrıın edilmektedir. 1 t imetfl') i bulmıı tur. _ wa~hingıon. 7 ( A ) _ Cu'll· I n:n ikinc~ günilnde İıalyan a~-
nul"iyetçi ayan üye~i Homer Fer i.f'ri futb<ıl takımı Yunan tal\ •. 
~.ı~n dtin ak am g:rıetecilere ı:ıını S- ı yenerkeıı, Belçikanır 
tir beyar.atla bulunarak. komu- d i~et• bir chrindc \'apılan )lı· 

~ı~~~n~~:iısiıı~~~e~e~~~.r:::~~~~~ btl" - Bı rleşik .\me~ika kar~ıı ., 
:'lr kanun ta:.ansı hazırlamak:ıı rna ını Mı-ırlılar 6- 1 kazanmış 
olduğunu sö) lemiştir. la . dır. ~ 

CBa 1 1 ine:idel 
nı belirten t.iı' konu~ması ıle 

açı nuş, onra ırıı:ıiyle iki i e· 
r. :ı o r<neilerınrle'l l\larufe Al
k. noğhı, Oktav Akhun. Demet 
Bora. Tuna \rkun, Günay Diker 
n·Jn, Bcdıı Ero~lıı. Hayrı)'e Ge· 
<ı.koğlu. Mari ı llmçal, Turhllll 
r'J\ anç, Öıdl'nur Karaçelık, Ha 
an Pulur Gül en Ohkay, E:ı

!!ln Ölçml'n, Suna !'ezer. E. S•· 
ıe Glillim er Sonat. Dınçer U
çak. Semın Yı:maz. Hilmi Yaı ul 
kendı ı:ıır 'e )azı ı.rıyla gunü
r~tiz C!debıl atından çe itli par•·.ı 
;ar okumu !ardır. Güzel bir ~C· 
hlde terup'enml olan topla:ıtı
yı buyuk hlr öğrenci \e davetli 
ka;aba'ığı i giyle takip ctmi~tir. 
Trıplantıdıın sonrı. davetıilE'r, h'i
zırlanan nlıfede ağırlanmı~lar
c! r. ~U ·~ .\Sfl\ r; ~İÇ İ:'\' 

<•t<'IKJ\OR'! 

.! alih Rıfkı tay 1illi Rea.. 
urans'ın na ıl lmnılduğunu 

a~. . 
AKŞAM CAZİP AÇILIŞ HEDİYELERİ .6/fll ........................ ----------------------------------------......... 

'.~ u~arl a rını nlıtar.ık d i· 
~ or kı: \ 1::-. İ BİR 

A k ELER.\ 1 .\llİKELLEf'İ\'ET 
h." ıtı - Mı ı Hea:)lııan in· A RAl\"l\'ORi\J t: 
\.~karcı muddetının bılmesınl B F Cemal Refik. ) t'ni bir Cıum-
uc mekten ba ka ""re •. ok- . e lek, Tcl.nik Okul ta. . k T ·r K ,.a , ı b • 1 r u arı e anunu (· ıJ.tı ğını , 
tu Sıgorta i . e. e ın n clerı;Jere "İrm•nıe- lı • · • erı i e ilgisi o- d "' " una h tinaden bütçedı- güm-
.anlar Tll k d '". t>n ba_hisle lisr. tah i l "ı "or- .. · r ·ıye e tıcaret fır· 1 .. nıı.. gelirlerinin 80 mil) on 
malarının geçC'n Yirmi be ) ıl nu~ e? erın ~eni apl aııık )lu. ruıa he aplandığını , de\ ltt 
içınde bıı inhi ara • d d ..,. hendı 11IPktrbinı- kabul ıınıı g elirinin ;ırtma ... ı ınMıınunluL. 
mı vonl o e lı.l ılognı bulmm or \(' \Iİ\•ıı· k 'ı • 
hı l • .• . arın )ckununu ko'a)ca E · · Hrki olmakl :.t bernber bu-

abı ırlcr \ c bu ~·eku· n ' ·ar- • er 'i e tahsilini . bit .r- 1 ,, l' :ınek l k nun ıa lka yeni ımikellrri) et. 
SISltlda caşaka ır'ar , •. h t O gun U. \Crmek hır ., ., ı a~c h d lrr y iıklemMne'i la11m ı:eldi-

·nıuddet bı" ttı ..... akfjt. n. e oldıt mu en ıs l etı tırmek için ru· - ğ' . h h . r .. mı , al ukı H ni tuifrnin 
ı e 0 du "k• zum u teme' değılse, Teknik 
dl. 

..ı .' Y. •1 dııha uzalı!- k d b gıınırıik_ ""~nıiıı .. i .\ti1d_e_ s_o. ı.~_,o 1 B "h o -u a u usu neden tatbik -
d 

u mu etın de bitme ino d ., 1 · drretr~ınde y ıık.,eıttıl ını ı.o' 
o"ru '"' k . e ı ır . .uzum u ise burada 1 · 

b " A .ır - ıgortacıları i tan neden tatbik edilmez., Yan·ı il} or \<' diyor ı i: 
u da toplanarak Mi i Rea ü· llazıran iptida ında meri-

ran ın "~rar arı •e P"'ha ılı,,t bıraz. bıraz dei! ı' , o dukça ıa- ' t . k ... ' u ., f b . e ınc gırccc · o'an '\eni Ta-
arttıı makta ki kotu tesırleri ~ 1 ır tc ebbli · ı ifc Kanunu. daha Şimdiden 
ha_kkın.da halk erkuıını ve hlı- Xe i e sımdi talt>bc, kl'ndi . d 

Ü 
111~ a a a açıkgözl<'rin <'kmcği-

kumeh a.vdın atıcı tnrtısnl~- m e e , e erının hak \'e itıba - . .. ne yağ . lirdli. ithal malı bir-
' arda . bulundu'ar. Herkes de ~~,10~udafaa için der e gır- çok madde' er ortaclan kavho-
bu ışın artık sonu "e dı"'"ı u· lu) or. • 
rn·d· d • "' "' Buna karı ~apılacak şer ı ıne u tu. F.6 cr i lttığimn: nedır? Şimdi i tif depo'arına giz· 
doğru be alika'ılar inhisar ve lenen bu madde'er haı.iran--
lıntiyazın bir yıl daha uzatı. Bu iste mantıksız" ık . hak- da tekrar pi)asaya çıkacak \'e 
ına ı için harcadıkları ga\Tet- sız ık 'arsa bunu ta~hih edC' - c ki tarife i.izerinden ucuz 
~ muvaffak olmus gibıdir er. cek \erde bu hareketteki e e- fıat e maledildik'C'rl ha'de. bu 
o u habeı e do"ıı.ıstı ı·nanmak bası arı an)or·armı•· ceıa an d r · ·r ı !:> d k ' e a yenı tan c üzerir:rlC'n ne 

emı·.· oruz. E"eı· faydalı bır ırma için. · "' , ,.. tirlılmış gihi. birkaç mi 1 faz 
Y ise niçin bır yıl daha da n.un\a artık di iplinl, terbı- la {iat'e atılacaklar. Me'<''a 

~ rnı beş ~ıl değili Eğer za· ~evı. hatta de'i ığı bıle ikna buz dolabının paha' ı 'ı~ı. zin-
h!,rına inanılmıssa ne dı~c ' 0 ıle ruhi \'asıtalar·a t<'stse cirlemc u uli)''f' et , yağ fi:ıt-
•ttl bir gün daha! ça 1 ırken biz bir ~ uk ek m<'k ıl'rini de yükseltecek " ara. 
. Ankara'dan bi"dirildığıne !:~ın ~e 'ek e ilmctinl ve sa- daki fahiı. fiat farkını mü teh-

tore tnese' e yalnız Bnşbaka- etinı muhafaza sııdl'dinde 'ık ha ' k öde~ ec:ek. 
rıın lınza k gırı tiği m;.ıcadeleye jandar- Bu cart ' ar a tında büke J?e -
nın • sına almış, Başbaka- ma kUV\eti tatbık etmeyı· dl'ı- " 

l'Ski llı&tmaya d ..:e 0 5f• 'irini "Ük e' tmenin. ha:ka 
ne d a, ,, nı şunuyoruz. Yani bu eleba ı 'ar J 

e ınuha if olduFt i S4-: b • '.'en·ı bir vergi mükellefiyeti 
'\ord k t tounu ~.u- u un.ur a - ki bctki de bu u-u · stanbut top} t 1 ve b 1 '· ükletmekten farkı ''Oktur. ond an ıs na ı ır - ne olacak., Ko\ u'a- J ~ an onraki ·a·d' • h t Hem de muhl"kir ~limresinr. ~anı • ı er& a ır- cak mı? \' e bunun a bu , ara ~ 

--.._.._ar-.,;b;.::u~~~o~n~ım:;uı~n~ın~k~·n:n~-;_.!kapanmış 0 aeak mı., idar" a ırı kazanç sağla) an bir mil· 
' ke 'cfüıet.,, -------, .............. ...;.._,;;~:;.:,:;:.;.;.;.::.. ................ ..: 
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ı:, et .•......• Hayır .. ... ... . 

•.. parti, karışık, hiçbil'ine 

3 

Han~i listeye rey Yereceksiniı? 

~leclistc nıiistakil milletlCkillerinin 
smı ister misiniı? 

bulunma· 
}~\· et . ••• ••• •• Hayır ••.••.••• 

4: - Sizce, bizde ideal Başvekil kim olmalıdır? ·········· ······· ····•············· ···· 
5 - Cumhnrreisl halktan 

kime rey ,·erirsiniz? 
rey toplayaraı. scçih.e ··················· ....... , ........... . 

6 - Bu~ünkü iktidarın muhalef cte kar ı olan 
rcket tarzını tas\·ip ediyor mu ·unuz? 

EVLAT .S-t:ıP.!JtJ /# 
NE~~/N/ 

B~t/N? 

ha· 
E ret ......... Uavır .•. •..••• 

ll>eumı ~a. 4: ~ü. 1 dl') 

ÖYUYSE BU /~;$/:PA.<~ ı.~ 
#~EV C6"İYE a3A/l! 48' 
SMT .01/R.4 B~A?°.w 4'/R 
#AYı-'...fN .t:JLARAK .4k?4.A.U-
4'/j&:cEK.~~&R m.84NC/N/AI 
YE~/NE ONP- Yvr.1:vN~A.~1- ~ 
S~ 4ı.zAM-IUS/Ah1' ~ 

... 



r.._, t --~~--------~--.._ ____________________________________ _: ___ -----~--~ ---------------
VAT A N 

________ ...., _____________________ 8. 4 - 1954 __.../ 

İta!} an artis11eri sa · · nı un upuru ılc gelirlerken arkaıla. ın11z ile bir likle. 

. Resimler ve Karikatürler 
Yazan : Zahir GUVEMLİ 

B il' zamanlar. yani otuz kiı~ur 
sene en el, mcm'ekette ta· 

nınmış ressam'arımız \'ardı: 

Halı! Paşa'lar. Naınıi Ziya'lar, 
Ca lı'ar. Xarruk İsmail'ler, )hı. 
hıtıin Şebati'ler ... Sonra bır 
nesil ge'di. Bu ne il, e\ velki
erin yaptıklarını devdn sanat 
ı:cirüşüne uygun bulmadı. eski 
akademik, klişeıe-miş uydı. 
Bunlara, Müstakil'er dediler 
MU taki' re. ,amlar, pek ömiiı·~ 
hı olmadan yerlerlni .o. gru-

ı puna bıraktı'ar. \'irmi ene, 
bu grup, kendi hoealariyle. ho
calarının hocalariv:e müc~ıde· 
le etti. Memlekette yeni bir re. 

k .. )beoı~oruz. Satıh arın böün 
müş kısımlarını birbirinden sa 
dece çizgiler ayırıyor hemen 
hemen. ÇiınkU bu bölmelerde 
renkten de pek eser yok. He
men hemen griye çalan bir be
yazlık kaplamıs ortalığı. Gay
ri ihtiyari. ~air Te\•fik Fikret 
merhumun bir adaptasyonıın
daki: 
Bahd .\hın t'r. a efend im, ~-e. 
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Moskovay id 
r 

Rus Mümessili Medivani Ka rs ' a gel miş Şark Cephesi Kumandanı Kô· 
zım Karabekir Paşa ile görüştükten sonra b eni, Murahhas Heyeti Reisi Yusuf 

Kemal ve Doktor Rıza Nur Bey leri de ziyaret etmişti L ____ _ 
Yeni inl,;işaflar 

K ar ta bulunduğumuz sıra'ar-

rekct de o'abilirdi. Kemal \ e Doktor Rıza 
Be) e ı zı, arcle ge•mıstı 

!ıl ızlar arasında bir 
sim anlayışı yerleşsin diye di
dindi. Yeni resmi, yiıni ken· 
diledne gore yeni resmi. Gll
zel Sanat ar Akademisi'ne ok 
tu. Dünyanın hiç bir akademi
.sinde bu derece yeni ve muasır 
cereyan'ara men~up ~anatkar
ların re im öğretimine kalktık 
!arı görfı'nıemi,;;tir dedi'er. Çün 
kü akademi er, resmin • me
tier Czenaatkiırlık) tara[i\• e 
umumi prensip' erini öğretir
ler. görü,ler ve eere~ an lana 
be li bir ve~ a iki prf'nsibi ha
reket noktası yaparak ze\''t !is 
tiınlliğü kurmağa kalkarlar, 
gerçek sanatın kendi:erini:ı~•in 
den ibaret olma~ı gerektiğine 
inanırlar. Şimdi .\ kademi'de 
ı:oğu ö~retmen olan bu • o. 
gnıpu men~up'arı kimlerdi'! 
Yine ya oradan mezun veya 
doğrudan do~ruya Paris veya 
A'manya'da re im tahsil etmiş. 
daha doğrusu modern ustaların 
yanında çalı~mış istidatlı gene 
!erdi. Bunlar. kendi yo ların
da ı rat"a yürlıdüler \'e yiiril
dükçe o',unlaşıp "eli li'er. Ara 
Jarındakı görii~ birliğinden e
.er kalmadı. E asen bu görüş 
birliğı de sadece resim sanatı
nın yeni bir anlayı~a ka\'uşma. 
.sı noktasından ibaretti. Yoksa 
her biri başka telden ça'ıyor
du. Hala da öy cdirler ,.e böy-

şi l olmaz ya bu da 
ıııısraını hatırlıyorum. Lfıkin 
nerde o B:ıhr-i Ahmer~ Bizim 
bı'diğimlz, resmin resim o:ma
sı için mut aka bazı ma•1.cme\·e 
ihtıyacı vardır: Tuv:ıl veya kar 
ton. çizgı \'l' boya. renk renk 
boya... Ressamın hüneri bu 
nu en glııel, en ahenkli ni bet
şeki'de kullanmakta. tab'.osu· 
nu ne güze', e nahenkli nlsbct 
er:e çiı.gilcndirmis olmaktadır. 

Bu arada yardımcı ma zemcden 
de faydalnnacaktır: Fikir gibi, 
konu gibi ... !\'e\'İn Demiryo:, 
blitiin bu umurları ortadan ,·ok 
edip ışi sade çizgiye in<lirm.ek
le acaba fikri yalın olarak ifa 
delendirdiğıne mi inanıyor, bil 
mem. Benim anladığım, yahut 
bir tür:ü anlıyamadığım nok
ta. o re~iııılerde ne an'atınnk 
istediğidir. Tabii. erginin bü
tünü hakkında böyle söylüyo
rum. Yoksa parça parça gilıel
'ik'er olabilir. ~re~eıa, bir resim 
de. gayet tatlı, hafi{ bir efla
tun • ma\ i bulmus. Bir başka 
re:.imde hoş bir • tabac.o rengi 
var. Fakat o tab!olara bakar
ken, vaktiyle okuduğum bir 
boya kitabındaki Iormıil aklı
ma ge~di hep: belli bir derece
den fazla. renge beyaz karı~
tırılınca. boyanın renklendirme 
kabiliyeti ortadan kalkıyor. 

da lehimize bazı yeni h:ı
diselcrin inkişafına da şahıt 
olmuştuk. Londra fııi konıi~vo
nunun Londrada top,anaca!t· o
lan konferansa Türkiye Bıh•ük 
'.\rillet '.\!celisi nıurahhas'arı:ıın 
da çağrılmasının kararlaştırı'
dığına dair ajans haberleri ge 
liyordu. Eğer bu haber'er ta
hakkuk ederse, Garp siyasetin 
de ilk defa lehimize kaydol!.ına 
bi'ccek bir hadise i'e karşı a· 
sı~orduk. o tarihlere kadar 
Garp devletleri, 'filrk milli ci
dalini \"C Ankara hükümetini, 
f .,tanbulılaki meşru (!) hlikiı
mete karşı bir isyan hareketi 
olarak telükkl ediyor ve ona 
hiçbir re nıi sıfat \'ermek iste
miyordu. Halbuki şimdi vazi-

Fakat Yunan tarruzunun ma 
hı~ eti her ne o'ur a olsun. ,, ... 
tıcede Ankara hükumetının !ıa 
rici \ e dahili clıışmanlara kıırsı 
kazanmış o:duğu bır mU\ aff.ı
kıyettir. :\lurahhaslarımı.ın 
Londra konfcran ına gılm. e 
hazırlandık arı hır sJrada ':ı
zıyetimizl kuı \ rtleııdırıci b·r 
hadi e olarak da le akki etmek 
~·erinde bır duş11ncedir. 

Zıyarctin mahiyeti, d 
merasını çerç \esinin d 
çıkmıştı. Konuşma nıe\"lli 
mızın e a ını bilha a şu 
lerımız teşkil etmişti· 

A> Ermem tan hareket 
sonrn Şark sınır arınıı:ıııı 
ııındc tamamı~ e misakı 
hudutlarımız tanı'acak 1111 

nı nııyacak mı? vapur yo culuğu 
•···········•············· 
~ Sıra Leylô .. Gen~er'e gelmişti. Billur sesi··~~~d;·;~·;d~··i 
~ yukselınce herkesi ôdeta büyüledi ! 
_,........................ ··· ········· ············~: A kdenızın ma\ ı da galarında 

be) az kopUk er bırakarak 
ı erle)en Sam un vapuru, tam 
üç gün uç g~ce sanki bir neş'e 
kaynağı ıdı. ita >ada bu) ilk nıu 
uffakı> et er kazanan kı) mellı 
sanatkfırımı:ı: Leyla Gençcr, Ga 
zetecı er Cemi~ etınln da\ et ı i 
o arak gelen ita )anın dört mes 
hur artıstı \'e nıhayet Samsun 
vapurunun süvarisı Adnan Ül
gezen bu müstesna uç günün 
başlıca unsur arıydı ar. Zaman 
zaman Samsun 'apurunu bir 
fındık kabuğu gıbı fırlatan :ız· 
gın da•galar bı e bu ne e fırtı
na ına set çekcmı\or, hiç bıı· 
~ece .toplantısı tehire uğramı
fordu .. Bu arada gemideki ınti· 
zamı. temın eden senis eri en 
ufak bir eki de bile olsa a ·
satmay~n persone in çalı5ma'a- \ 
rını da ıı.nutmamak JAzım. 

Tesadu{ petıcesi olarak bu 
neşe kaynağırı.'i katılmış bir ga 
zctccıye de c b~te yazacak mev 
ıu ar çıkacaktı . .B,en de size 
alabı dığım notları kısaca bi.· 

Samsun upunııı da yapı la n toplanltda \ '\onne Sanı.on 
Kaptan Adnan Ülgezeıı H Lt'on ore Ruffo 

dımorum. ..._ • * ,. 
N apoli rıhtımına )anaşmış o. 

lan ko koca Amerikan 'e 
İta';>an transat arltık 1cnnltı ya
nında Samsun umliz da genç 
bır ge'in gıbı durulordu. Evet, 
bütun merak ı go:ı:lerde her şey 
den 21) ade onun tızenr.e, be) az 
·Samsun!) a çe\Tilmıştı. Uzerın 
de yüru~cn dort kıvrak artis
tin etrafını gazeteciler sarmış. 
ıı. 

Gazeteci her yerde aynıdır. 
ita yan foto muhabır'en de rc
sım çekmeye bır tür!il doyamı· 
yor ar. esa en "alı kın olan ar
tıst erine çcsit çcşıt pozlar ver 
dırıyor ardı. Bu arada Sü\ ari 
Adnan Ülgezeri de bırakmadı
lar. 

* S am un 'apurunun o guzel 
rahat a onlarında her mıl 

etten ınsan samlmı bir şeki • 
de konuşuyor, hoş ... akit geçir
meğe çalışıyordu. Akşam oldu 
mu hafifçe söndurillen ışıklar. 
<!eğme lstanbu kabare erinde 
bu'unmayan küçük. neşeli es
ki Ankara vapurunun orkestra· 
sı 'e dans havavı büsbütun 
samlmı eşU~iyordu. Her mil et 
ten insan. bu aradn ne marifeti 
varsa orta~a doktü. 

Sıra blıe gelmi tı. On'ann an 
lı}abi eceği onların teshir ola 

YA Z A:ı\: 

Yılmaz CETİHER • .. -
cağı biz.im iftihar cdecejimlz 
neyimiz vardı. Aynı şeyi, aynı 
anda duşuncn bütun b!ış'ılr- kıy 
metli sanatklirımız Ley a Genç. 
-cr'e Çe\tr.di. Ondan bn- ev er 
bek iyorduk. Yorgun o ma -ına 
rağmen kıymetli sopranonıul 
ricamııı rcddetıniyerck billfır 
sesini perde perde yükseltti ve 
salonda bulunanları adeta bil
yıi cdi. Sanla - T.ucia ve ve söy 
'ediği bir iki an.a Leylft Genç
cr'ın sesiyle beraber eminim 
ki dinleyenlerin senelerce ha
fızasından silinmiyecek ... 

* 5 amsun'un nefis yemeklerin· 
den onra \'apurun salo

nunda oturuyoruz. Sempatik 
kaptanımız yo'cuların hatırını 
soruyor. Herkes ile ayrı a) n 
meşgul oluyordu. Kml saçları 
dalga dalga, kendinden emin 
adımlarla şöhretli yıldız Y\on
ne Sanson içeriye girdi, Her 
hali~Jc hakikaten gözleri üze
rine çeki) ordu. Bizim köşeye 
doğru yaklaşan yıldız. kaptan 
Adnan Ül.gezer'e te ekkür ile 
öze başlayıp dedi ki: 
•- Benim annem de Türki

~·ede doğmuş. Türklere karşı 
sempatım vardır. Fakat vapu· 
runuzda bu bir kat daha arttı. 
Gösterdiğiniz aliıka. persone'i-

Rugünkii muhalefetin iktidara kar ı olan hare
ket tarzını tasvip ediyor musunuz?'• 

ııiLin ııeı.aketi unutu:aınaz.. ı 
Misafirimizin memnuniyeti 

pek tabii ki bizi ziyadesij !e 
memnun etti . 

* T ürk sularından içeri) e girdi-
ğimiz zaman vatana hasret 

çcken'erin gözleri bibbütün 
parlamara baş amıştı. Orkestra 
hepimizi bii biitün tahrik eden 
«Katibimn i çalarak kendi ine 

1 
iştirak ettlrlyorclu. Yapurdaki 
bütün eğ cnce'crin organi1.a
törü John Caovki bir dakika 
ho-: durmuyor herke e dakika
'arını zevk \C ncş'e içinde ı::e
çirınelerl için çalışıyordu. 

Bu sıralarda şiddetini arttı· 
ran fırtına salonun epeyce teo 
halaşmasına ;;ehep oldu. İtal
yan artistlerinden yalnız Lia 
Di Leo ve İrene Genna'yı de
niz tutmadı. Dalgaların en faz 
la te ir ettiği artist Yvonne San 
son'dıı. Mernklı göz!er. vapur 
sallandığı müddetçe kızıl snç
'ı Sanson'u göremediler. An
cak yo'culuğun son gününde 
\'ııpıırun en üst güvertesinde 
şezlonga uzanmış yatan Y\·on
ne Sanson vapurdaki hayran
larına kendini gösterebildi. 

Saatlerce üren bir milcadc
leden sonra. denize kar~ı za
fer e'de eden Samsun vapunı 
Boğazdan içeriye girdikten son 
ra sfikunete kavuşmuştu. İçin
deki biz'er de, kar~ımııda gör 
düğümüz f stanbul'un güzel 
iluetble huzura kanısmus-

tuk. 

(Bası a üncüde) " 

Evet ........ . Hayır ........ . 

e o'ınası pek tabiidir. 
İşte Batılı usta:arın yanında 

ca'ışmıs o'an o csl:i gençler, 
yıllarca atölye'erinde yeni isti. 
dat'ar ke !edip on:arı ~eti.tir
meğe ı;a'ı tılar. ~etirc ne ol
du? Resim diye hocalarının 
yaptık arından başka bir ~ey 
görnıiyen bir takım ressamlar 
orta~a çıktı. Bunlar ara ında bi 
çimine getırip ~abancı diyar
lara. mu\'akkaten de o'~a. gö· 
çebi!enler, bu te irden kurtul
dular. Ka ıın ar çoğunluğu teş 
kil ettı. Eskiden hir tane. orı
jina' (~ani bizim anatımıza gö 
re orijin:ı ) bir Redri R:ıhmi 
\ arkeıı, bugün i~ bi, kötiisii da
hil. ekiz. on, h:ıttii yirmi Rcd 
ri Rahmi vnr. E kiden bir tek 
~urullah Berk varnı. Bug!in 
on'arın da sayısı hayli kalaba
lık. Bu suretle. hem bu e ki 
inkı apçıların sahteleri çoğaldı 
ğı için kendileri kıymetten diiş 
tü. hem .}eniler. onları bir tür
Jü aşamamanın ıstırabı içinde 
kalakaldılar. 

B eni bu derece aşırı dü~ünce. 
!ere sevkeden de. Nevin 

Demiryo"un ergisı o!du. ı )la· 

ya galerisi nde bir kaç glin 
evvel açlığı ergi. Çatı-tığı a
tö'yenin toplu sergilerinde ~lip 
hesiz en istidat ahibi o:arak 
görünen bu gen(' hanımdı. Tek 
başına açlığı bu iklncl sergi, 
galiba. D15'kat'e. iyi niyetle, 
her 1.aman olduğu glbı re sa
mın lehine, onun ne yaptığını. 
,.e ne yapmak istediğini arııştı 
ran bir göz'e bakı~orıım. Ba
kıyorum ama, bir tür'ü bir ne
ticeye \'aramıyorum. ~c yap
mak isliyor Xevin Demiryo:? 
Bunlar non - figüratif değil. 
Ama derinliği de yok. Çizilen 
Eekilfer bir fıgür te ki' etmiye. 
cek derecede milcerrede mey
'ediyor. Cisim hissıni büsbiitün 

8 - Sizce l!clccck i\lccliste kaç O.P. il. kaç C.It.P. 11. 
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Yurdun her yerine bere- / 

ketli yağmurlar yağıyor 

Ankara. 7 (A . .\.) - Devle t 
\'ilayctinizln ad ı: 

İsim, soyad ı : 

Adres: 

. Meslek: 
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:'ıleteoro:oji I5'eri Umum :'ılü
dürlüğünden a'.dığımız maliıma· 
ta göre, bu seneki Xban 'e Mart 
il) !arı yağısları, memleketimiz 
hububat ekimi bakımından ~·ok 
fayda:ı o'muştur . 

Sergi açan ressamda, her ~ey 
den eHel, sanatının sağlam 
bir izahı. anlaşılı~ı olmalı. On· 
dan sonra da sağlam bir yapı ... 
Bu yapı isler yalnız çizgilere 
inhisar eden bir yapı öıelll~i 
o·~un. ister renklerde kalsın. 
Ama, sağlam bir yapı, insa us
talığı şart. Yoksa e er eri re
sim o maktan çıkıp kara'amaya 
donil~or. 

G alata aray 'isesinln "İriş ka 
pısındaki holde, kcndıleri

ııe Genç Karikatüristler adı. 
nı \'eren bir grup da karıkatür 
.ergisi açtı. İsimleri tetkik el
tim. Asağı yukarı. bu senenin 
başında, •Mayan galeri-indeki 
karikatiir ergi ine katılanların 
hep ı var. Yirmi kı l ga lba. 
Sonra dii !indilm: zaten bugün. 
karikatiır yapı)orum di~cn. 
meydanda bıı yirmi kişi. ,\ca
ba ıhtiyar karikatürıst de mi 
\ar'.' Ak'ıma ~Iünif Fehlm'!e 
To~o. bir de Xecmı Hıza geli
yor. !.ikin onlar sergi açmaz
lar ki ... 

Neyse, bu genc;'erin cserlcl'i
ne §l5yJe bır baktım. Bir kaçı
nı e\'\'e:ki sergilerinde. kalan 
kı mını da gUn:ük ı::aıete Ye 
haftalık dergilerde görmüşüz. 
llepslnin ne yoida çalıştığı. na 
sı' karikaturler yaptıkları ö\j!
denberi ma'iım. O ha'cle sergi 
açmaktan maksat. her ha!de 
yeni biı· hamlenin var ığını gös 
ternıek. yahut eser satmak de
ğil. Sırf. günliik bir hareket ol 
sun, adları anılsın, karikatür
den <o karikatürlerden demi
yorum. karikatürden) bahsedil 
sin diye açmıs olacaklar bu ser 
giyi. Karikatürden zaten her 
gün bahsecli'i~ or. Çünkü, ~enç 
erin ço~u k:ırikatüı·lcrini ya
yın ıyorlar. O halde? 

Ahmet Haşim'in bir fıkrası 
vardll" •Bize göre,, ele . .\ğaçl:ı
rın nasıl sessizlik içimle çiçek
lenip mey\'a \'erdiklerini an'a· 
tır. Bizim fidanlar, me) \'a ver
mekten, olgunlaşmaktan çok, 
akis'er uyandırmağı daha ter
rih edi\'ortar o::a'lba. 

Şehir Meclisi bugür 

yet değisınek istidadını göste
riyordu. Konferansa çağrı'aca
ğımıza göre, bizi i. ter istemez 
fiilen tanımış olacaklardı. Bu
nunla beraber Londra konfe
ransına bel bağlamak daha 
doğru bir hareketti. 

RirinC'İ İnönü 
S3\a ı. 

9· 10 ocak 1921 de İnonp mev 
kilerinde Garp cephemiz, 

düşman taarruzlarını nıu\•afla· 
kıyctle tardederek muzaffer 
olmuştu. Bundan daha e\ vel 
cephenin merkezinde başlıyan 
Çerkez Ethem Ye kardeşlerınin 
isyanı da tamamiyle tenki' edil 
miştl. Belki de İnönU mevı.i:t!
rine karşı Yunan:ı'arın taarru
zu a keri bir görüş'e yapılmış 
bir taarruz olmaktan zi~ adc 
Çerkez Ethem İs) anını ko'a;ılaş 
tırıcı \'e takviye edici bir Jıa • 

Avrupa 
Sağh k Konferansı 

Birinci İnönü muzafferiyeti 
müna)ebeliy e Karstan, Büı·uk 
l\li Jet Mcclısi Reisi .Mustafa 
Kemal Paşa} a. Erkiinıharbl\ c 
Vek!ı'etinc 'e Garp Cephe i 
kumandanı i mrt Pa aya bi
rer tebrik telgrafı gondermiş
tik. 

Bırinci İnönü savasında " • 
tan miiılııfnası u~runda chit 
diışen si ah arkadaş rımın nz!z 
hatıraları önünde cğllırim. 

Rusların Ankara münıes ili 
~ledivani'nln Karı.'a geli 1 

B u sıra'arda So\1et llus~a 
hükfımetinin Ankara mU

messılli~ıne ta)ln edı nıiş o'an 
Yo!daş l\Iedhani de Karsa ge'
mişti. Daha e\'\el ta)ıni \'.tpı
lan 'e yeni Bolsr •k rrjı•ni
nin birinci derereıl"''~i ~atı 1-
' ellerinden addedi' :ı Yo daş 
i 'iya\'a'nın gönderi'm"mr~i ııe 
olabi irdi 7 Ru~lar. l>unu İ i• a· 
\a'nın Rusyada ka'clı'lı takoir 
de Ankar da yapabi '"l'ğ'ı den 
daha çok Türkiveve lı izmet c· 
debilece~i ~eklınde lzalı etmis
lerdi. 

::'ıledivarıl. Kars'a gr ir ı:el
mez evve iı Sark cephesı ku
mandanı Kfızım Karabekir Pe
sa i e görüşmils bi'iıh:ıra ben:, 
murahhas hrycti re.si Yıı•d' 

B) İltıfakrame o'mad t 
dırdc bır muhadenet rnua!:ı 
ımza anacak mı, imzaları 
cak mı? 

C) Bize k{ıfl derecede · 
dım yapılabılecek mı? 

C) Ru Hariciye kOJ11 • 
ğının mutadı o an tarıd3 
karıdakl ınc~e·c erin ha 1 
bır takım tiıli mcse e•cr•t 
tıcı bır şekle sokulacak .IJl 
kulmıyacak mı? 

'\o daş l\Iedh ani i'c bil 
zu'ar lizer.nde konuşurkC 
ıe 'ermış o duğu ce\ aP a 
Mosko\lıda ilk murahhas ııt 
miıın bulundu u tarıh'C 
sı) a ı havanın değıştiğı. 

dan sonra ı in ya nızca 11 
} e Komiscrliğıne bırakılıtl1 

ğı \C yeni Turkiye mese 
eskı inden daha fazla cht 
yet \erildığinden Turkhe 
dostlu~a \e )akın mUna.t 
!ere l\lillet er Komiseri \O 
Stalin'in m~daheledc bul~ 
ğı \e Tiırk Bu:,iık E çısi~ 
murahhas heyetımizin nıos 
da bek enmektc o'duğu • 
:,;ılıyordu. Yo daş l\Iedı,a11 

- Soz erımi resmi b'r 
tup l'e de te)il \e te\sik 
bi irım <lemisti. 
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* sc .. u .. \ ııı.;z nnüsi.l _:;: 
&k m &uare 9-30 cıa. PazartP"" 
ıı. Perfembe, Cuma ııaat 18 del 

ııt.\ or. ı tı ı·ıııt.l'I 1 zil uı hnlk matineleri. Pa~r ~ 

'.\Iilli 'fesaııüt Birliğlnın rad
yo konu~malarından diln ak
şamki konu~mayı İstanbul Rad
yosunda Zühtii Töriiner yapmış
tır. Konu.masına; Cumhuril et 

toplanıyor ı çocuklarının tarıh sa~ialarından, 
ninelerinden \'e dedelerinden 

Şehir ~leclisi bugün saat 15.30 birer hamaset ve kahramanlık 
da fevkalade bir toplantı ~apa- destanı olarak dinledikleri ..,e 
raktır. Bu toplantıda; :\lakine ve öğrendıkleri, orta yaşlıların ise 
Kimya Endü trislne ait bulunan biuat :,aşadığı kısa maziden ba
Bakırköy Baruthane ıırazbinin hisle söze bn~lıyacnğım. dil en 
mezkiır Kurum ile Belcdi\·e ta- hatip. cLcüıııle Birinci Diin~a 
rafıııdan müştereken kuİıanıl - ~l~rbinin ı:rifesinde memleketin 
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dını. ıııınt 20 ele Semıraml.5 6310ıl~ * ELHAMRA - Scv~ll caaus •
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yapılaca. Ankarn Gecesi, ~ 
t,;pfahat Kurbanı. lüı:um il crtq,c 24 Nlt:ın 9S4 ;/ * INCI Tel 8459S - Dört Fabl· te ı ıı:ünU )'tne ınnı ıer ve t d 
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Atatürk' ü eserleriyle can- 1 iki yaralama hôdisef A 

Erkek, kadın : .......................................................................................... 
Cenp ı:arnarınuı ononcı CVll.ı n raıetesı Seçim &nketf • latan ba l) 1arılması rica ola nar. 

(İsim \ c adresler tamamen mahfuz f\alacakt ır.) 

ma ı !çın ~erek en ıfrazı ıle bh' harbin sonunda Tiirkı~ e'mlzın 
mahalle kurulması hakkında Tu umumi manzarasını çizdikten 
tanak \'C imar Komis) onunun sonra şöyle demiştir: 
'.\leclise sundu~u muhteliC maı.. «- :\lemleket istıkliıl Harbin 

!a ndı ran b ir fi lm oldu 
1 

• T'atlh Kırmatulumba sol:j 
çe vriliyor daki Karadenız Mensucat 

1 
(35) hatalar vardır. de iki kun cl'e çarpışmıştır: Bi· T 11 • Fabrıkasında ça ısan J(eıt'l r 

Şehrimızde bulunan Yunan 

Amiral A ltıncan Amerika 

Meçhul A sker Abid e s inde 

Harice satılan hububat 1 Yangın esnasında duman 

Ankara. 7 (A.A.) - Toprak dan boğularak öldü 

Kı-ın erken başlaması ve de
vamlı o ma.sı ) üzünden ilkbahar 
ekim erini yapamıyan köylüle
rimiz bu yağışlı devrede ekimle

rini ikmal etmiş \'e kış ekim'e
rinın de yeşillenmesine bu son 
rağış:ar çok fayda'ı olmuştur. 
Bilhas~a cenubu;.arki bö!ge inde 
i'erlemı' olan gelişme mevsimin 
deki bu ~ ağışlar mahsu'ün çok 
bereketli olaca~ına bir de:il sa
rılabilir. 

Belediye azaları da bugUn saat 
17.30 da Şehir '.\leclısinl ziyaret 

rısi. çok kunelli 'e kudretlı bıp 
manzumeı ı~tilfılye, diğeri, bi 
rincbinden kat kat kun-elli ve 
korkunç: Geri zihni) et \ e hıya
net! lstiklal Sa,·aşını hazırlayan 
\ c onu mesııd bir neticeye ulaş
tırmasını bilen bu toprağın bir 
e\'l~dı, ''atanın tam bir istiklA
liyr.t. ~mniyct 'e hlırri) et harn· 

Ankara. 7 ( .. n.) - Aziz tın Vural. ıs ,viızüııden aral• 
Atatürk'ü eser eri ıle canlandı- da "ıkan mlinakaca sonund• 
ran ,.e inkıtao arı belirten hır ~ v te 
fı'min hazır anması kın , pı'ıın Akar'ı tôrpU ile ağır suret ıı 

" ralamı lır. Yaralı hastalı• 
çalısm:ılar siır'at•e de,am et- r 
mek!edir. kaldırılmış, sanık kaçmıştJtıl 

mahsul eri ofı ınden bildirildığl-
Washington. 7 (AP) - Türk ne göre. t/Haıiran/19j3 tarihin., Dün sabah aat 6.30 sırala-

denıı ku\'\et'eri komutanı amı- d 'le an \'okucundakı 42 
den 3/N. ·ısan/9"4 tarihine kadar rın a ·' re " ra' Sadık A •tıııcan dun Arlln "' 
'abancı mem eketlere bir mil· numaralı tuhafıye \e saz teli ton mezarlığındakı meçhul a - , 

ker kabrıne bir çe'enk koymu - l orı 189.448 ton hububat satı' - ticarethane-ınde. gaz obasın-
tur. Amıral daha ene öğle :,c- mış ve bunun 643.480 tonu tes- dan mıka makaralar tutuşmuş 
meğınde Turkı)enln wa hing- ,ım edı miştir. ve )angın çıkmıştır. Yangın cel 
tondaki askerı ataşesi Kemal A • Diğer taraftan. 60 yerde kunı· beılilen itfaiye tarafından sön-
ta ay'ın mısafıri o mu tur. acak o an 240.000 tonluk çelik dürlilmüşse de dUkkiın sahlbi 

Potomac nehri tlenız komuta- si oların temel inşası \'e montaj Jirayir Özbahyan dumandan bo 
nı amıral Tom Ilı . Ar ıngton işleri bır Amerikan firmasına ğulıırak ölmüştür. Hadi e hak-
mezarlığındakı mera imde Sa-ı iha e edı'miştir. kında tahkikata ba lanmıştır. 
dık A tıneana refakat. ctmiştır. Ayrıca, 80.000 ton'uk İzmir si- lstanbul Vali Muavinlig" i 
Aksam amıral A tınean Tu k 'osunun ihalesi. 6 milyon 783.537 
denız ataşe ı Ha:,dar O cayno- iraya yapılmıştır. 
~an'ın. Ordu. Bahrı~e kulubiın- ------ ----
rle tertıp cttiğı kabu' re mınde 
bü unmuştur. Bundan sonra da 
amıra:in §ercfıne bır ıi) afet ve 

rılmiş bunda: Nato dalmt. ;ru· 
pundaki Türk tcmsi:cisi amiral 
Ulusan da hazır bulunmuştur. 

... 

Ankara 7 (Hususi) - Başba· 
kanlık Arşıv Umum l\Iildür Mu
n ini Nafi Hılmi Tamer İstanbul 
Va i Muavinliğine ta) in edıl
mlştir. 

~layıs ve bilhassa Haziran ay
larının ilk giin'erinde bereketli 
yağış!ar o:duğu takdirde orta 
Anado:u'da çok bereke tli bir 
mahsul elde edileceği kun·etıe 
ümit edi:mektedir. 

Kuduz köpek, altı kişiyi 

ısırdı 

Balıkesir 7 CH u~usi) - Bu2iin 
şehrımizde bir kuduz köpek ta
rafından allı ld~i ısırı lmış ve 
teda\'i altına alınmıştır. Esasen 
son ziınlerde başıboş köpekler 
caddelerde sürü halinde dolas
maktadırlar. 

edeceklerdir. 

DERMOJEN 
PiŞiKLERE KARSI 

... _____ , 
R A. Ç, ~" ~ ,A N 1 

ı içinde beka bulmasın ı ancak. 
bazı tedbir ve kararların sarat. 
le alınmhınna bulmuştu. Bu ka-
naatır.dir ki: • 

- Cıımhu!"İ) et rejimini kuru. 
yorut, 

- Dini. siyasetten a} ırıyo-
ruz, laik bir devlet oluyoruz. 

- Kı~ afet. şapka, harf inkılAbı 
yapı) o ruz. Kadın lanmıza rem 1-
yct he~atında eşit hak. teşrıi 
me-cll.e sE'çılmr. hakkı tanıyoruz 

Dini prensip \'e akidelerimizi 
en geri ve menCi bir zihnlvet çer 
Çl'\'esi içind,. soysuzlaştıran \'e 

memlekette kara kll\ \'etin hort-

l\luhtclıf m if" l' eler e in 1• Şışli gecekondularında O 
lap En titü undı> dat!ınık bir ıofor llUseyin Ço:ak, kadll

1 

tıa de buluraıı fi ım•er \f.' c•"r- tiınden aralarında çıkan P\ 
ka a sonunda Huse)in ftP 'er re\'rı'erek nan fılıne ll""~ııf"t ili 

0 acak ve komite fi min 23 •ı bıçakla ağır surette ) ar:ı 1 
sana kıı1:ır ) etiştırılmesı ic;in tır. Yara ı Jlk Yardım nas ~ 

k nesıııe kaldırılmış, :.>anıl> 
-;alı aca lır. 

Komite fıza'arı Atatıirk'Un do6 mıştır. ../._ 
ılıı!!u eve ait kısım'~rı eı>virme1< j 
üzere Yunanistana hareket et· SJll~P.~:1111111 
mi~tir. Heyet nradıın Alm<ıııvP" 
gccecek ve filim Almanyada llr 
ma' edilrcektir. 

lamasına hizmet eden :ekke. 11 

'i) e ve medrcse'c.ri kapalı wı 
ruz Bütün diğerleri)le birlikte 
bu hareketlerin he~etl mecmu
asına da -Tilrk inkıiAplarıa adı
nı \'eri~ oruz.• 
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p a Avrupa 
ec isi 

i Genç Türk del ·. · ·························: 
i Bir/" ... . . ':gelert, demokratık hayatımız, Avrupa i 
: ıgı ve ınkılaplartmız hakkında çok d.kk t ,. ,. : : ı a e şayan : 
;..... konuşmalar yapıyorlar ~ 

·····•·······•······ : 
Tarı hl kongre'er ~eh " \' •• • • • • • • • • •• • ••• •• • •••••: 

• il J)a· -· 
b' na da •. 27 marttan ıtibaren 
ğ ır gençlık kongr 111 ça ışına· 
n~n başladı. Bu, Auupa Bır'ı i. 
te . kurulu unu tıic1• etmek Js. 
klen, muayyen siya i kanaat· 
Ar taşıyan genç erin m<'c'i i 
dı~~upa Sı) ası Gençlık l\leelı ı: 

se Str~zburg'daki Avrupa Kon. 
d l 1 I tl~arl mcclısi kendisin· 
u en ç~k l~Y bekle~cn efkarı 
rnumı)elı, ağıı 11!:1 i e lı \al 

~~;~~na uğratmış bıılunnıak a 
t . .r. ınuhte ıf gonışlcı ın 
C\hldındcı \e Sehumann P ar.ı 

Av,rupa ?.Iiıdafna Bir ı ı gıb; 
mı letlerustu miıc e eler n \ a 
ratııma~ında bil) uk bır ro O). 
narnıstır. 

Mıı ı grup a ma ann A\ upa 
çapında gnıp ar h 1 d 
safı d a ın e ınkı-
b Strazburg mcc isinın ! tir~ ~ll'lcga yonu, Tuı ki} e buyuk cI•·hh le tarihi \lı· , :ına 'on 

.,resının to l d - ' • • • ' " • p an ıgı alonıl:ı \C Ua~hakanlığın \f".,rdili 1iy:üclle 

l'AZAN: 
1 a arı anndandır. ı tı«arı mec 
'ı~ m~zakerelcrınc katılan ınıl· 
le \e ı crı zamana e e a dık
darı mcselerın mı 1 hudut rın 
ç~~nda, ı•n r.ıp ç pıncla 'e 

eı' defa mı ı hlıklım an'ık 
~e.fhumunun ustünde bir ma
~et tasıdığını anlamakta sc· 

cıkmemişlerdir 

Orhan ARIMAN 

•• 
etme:.i bek enen aş:ığıd:ıki se
kız bryneim 'el teşekktılün :le• 
l?ge eri de A' rup:ı Sıyası Genç 
lık l\lec'ı ınin tabii liycleridır 

Bunlıır: Dünya Liberal ve 
R:ıdıka l Genç!ik Federa yonu. 

çel Yanı. AHup~ Kons-\·ı A\TU 
Pa s· · " . ol ıyasıleri için lıır melt!cp 
muş, sıyaset alanmd b~·'ı 

~ Yen' t ' "" s t ı eamüllcr, :;cnı bı. sh·a. 
e anlayısı doğurmu~tur. · 
ı•Yetlşkın po ıt1kacı :ırın kar· 

5 aştıklan bu 'ıakık1t'erın 
gençlere indiri'mesi ı.ır ırttl 
sen" ncs'ı A • , 
1 "' n vrupa Bırle me. 

~ane gos~erdiği ıştı:;ık, ı.ı.' de
:R 26 ekım lll52 de r .. a Ha) c de 
Aıder Zaal sara)ında toplanan 
,, vrupa Genç:..ik Mcc bini öo· 
tiurmuştur. 

lş~n asıl mUhim •aroıfı oo:;
P'J !~ bır lçtimaın A nupa sı) ascti 
~ ~= meşgul gençlere, blr:esme 

J.Y 111 r!ı · ında. du~dukları memnu. 
siJı tı be ırtme fırsatı \'erme· 

1 
r. Toplantıda :ılınan karar. 

arın. umumi efkArdakl ve 
gfnçlık .mııhıllcrlndr.ki akls'e· 
~~k s~u~ 51. grup'ardakı tesirleri 

) uk olmaktadır. 

Ü ç ~ ıldanberi ınem eke timiz· 
·· de, Awupa Bır'e mesino 
onayak o'an bır kampan)a ya. 
:~ m~ktadır. Gençliğin A\Tlı· 

Kampın} a ı ve kuru·u unu 
memnunlukla öğr<'ndiğimiz Av 
~~pa h~Iarckelinin Turk konse· 
rı gı ı tesckkü ler. okuyucula. 
tızın Yabancısı değıldir. 

r &le Avrupadakl blitün bu 
1.!1

1 
ça ısnuı arı koordine eden 

e.- OU\'Cm .._. 
tıdn b h ent. r.uropccn. ~ uka-
dur :ı~ ctlığımıı 'e 3 gun· 
l\I • ç ışmakta ol:ın Gcnç'ık 

~c ısını tcş\ lk etmektedir. 
Av lec!ısın 2 . nd içtimaı için. 
lisıustu11a Bll) Uk l\lıllet ?ılec

t , salonlaı ını gençlere terk 
e mıs bu uııuyor. Organiuıs~ on 

bakımından en küçük bir ak· 
sama me\eut değil. Hükümct 
\c gençler bu iş için uzun ça
:ışmışlar •.• 
Açı ı~ konuşması bizzat Ctım 

hurbaşkanı Dr. Theodor l\ör· 
ner tarafınd:ın yapıldı. Bu U· 

mumI, fakat samimi hitabeyi 
Başbakanın, Avusturyanın bed 
b.aht ığını be ırtcn \e bllttın 
sıyasl mcsele'eri desen ko'luş 
ması takip etti. İşgal altında 
bln.bır sıkıntı~a maruz bu mil· 
letın Auupa Bir:iğinden ne 
beklediğıni an!amak için ken
dısinl dln'eıniş o'mnk lilzım. 
V1yananın göbeğinde Habs· 

b.urg'nrın sarayını knra~glih it. 
tıhaz eden Rus baskısı Başba· 
kana, Avrupa Ordusuna ve as
keri ittifak.ara katılmak iste· 
medık'erini öyletlf ama bu. 
nun şekli ve durum icabı oldu· 
ğun~ anlamak güç değildir. 

ButUn kordiplomatiğin \"e 
A' nıpanın ka'burüstü şahsıyet' 
lerı~in istirak ettiği ilk cel e
de Ingı iı Bakan'arından John 
Foster'in ~aptığı konuşma hü· 
kumetinin A\Tupa Birıeime i 
kar ısmdaki son karar arını ö>ı 
renmemizi sağladı. ., 

«A' rupa Hareketi nin par-
lamentolararnsı grupu. 

nun hıma:1-esinde toplanan mec 
!ıs. Strazburg konseyinde de· 
lege bulunduran bütün sb·a 1 
partı•erın genç ik kolları mil· 
mc si''erl ı e kon eye dnhil o'. 
mayan A' u tur> a , n İs\ ıçre 
delcgas} on'arındıın tc ek kili et 
nıektedir. A\-rupa ileride yn· 
pılııcak tek dereceli Avrupa 
seçımlerinde. bUtiln kıtaya şa. 
mı! partilerın nil\'esıni teşkil 

Avrupa Birleşik devlet!~ri 
içın sosya ist hareketi, 1 

Federalist Avrupa gençliği, 
Lıbera1 ,\ nupa gençliği, 
Beynelmilel So~yalist Genç· 

lık Birliği, 
Üni\'ersite:erarası Federa'ist 

lcr Birliği, 
ingıliı • İskandinav muha!a· 

zaklır genç;eridir. 
:Mecliste. Avrupa Konseyinde 

olduğu gibi liberaller. Hristi
) an Demokratlar. sosyalist:er, 
muhafazakarlar \'e bdımsız.'ar 
o.mak üzere beş grup mevcut· 
tur. Milli delegasyonlar bu 
grup arda yer alır. 

' s iyasi partilerimizin gençlik 1 
kollarının kurulması Tür

kiyede yeni bir dc\'ir açmakta-ı 
dır. Şimdiye kadar Avrupanın 
siyasi muhitlerinde sesini dıı· 
yuramayan genç Türk partili
leri arlık A\•rupada konu~acak 
tardır. Kar~ılıklı temastan öğ· 
renı enın. mem'eket siyasetin
de mU pet te irleri o!aeaktır. 

Türkıyenin. mec i.>te 7 D. P., 
2 C. H. P. ve bir de mü takil 
için olmak üzere 10 sandatyaya 
hakkı olduğu ha'de bunların 
yalnız 8 i işgal edıımislir. 

c. H. P .. daha hli' a Straz
burg'a ıştirlık edecek ıni'.et\•e· 
ki lerlni tayin etmemiştir. A,•. 
rııp:ı Kon~eyinin yapısına uy. 
gun o'arak te~ekkül eden Genç 
lik !lleclisinc bundan dolayı c. 
H. P. 'i gençler da\ et ecliieme· 
mis, yetişkinler gibi tayin ulu. 
ııaınanııs :ıddedi mi~lerdir. 

llnlk Partisinin lıu mc\'zuda. 
ki ataleti c. H. P. Gcmçlik Ko· 
lunu A\'rupa Sıyasi Mce i ınde 

(De,·amı Sa: 6 Sü: :> de> 

Konrernn ın toplandığı mc5l:ur \ 'I) ana parlamentosu 

özümüzü ~ r n 1 

kıymetli müe se e 
Dunhane/ ve eşi, Olgunlaşma Enstitüsünde 

MUAZZEZ TAHSiN BERKAND 

i'stanbul'da, > üıümlızü a~ar
tan, göğsümliıli iftiharla ka

bıırtan kı~ metli bir müesı.eı.e 
\Br: Olgunlaşma Enstitüsli ..• 

Buraya ık sık ecnebi misa. 
Iırlcr de gelir: Kiıh bir ;;azete 
muharriri, kah bir kaç turbt, 
hazan da meml<'ketin resmi 
diı\ etlisi olan yabancı do~tları· 
mız ... 

~luessescnln başında, nıüte. 
\'aı.i, sevimli ve fevkalade e
nerjik bir müdire \'ar: Refia 
Öviinç ... Bu hanımefendi, Ens
titünün dahili islerini büyük 
bir titizlikle başardıktan ba~ka, 
her gel<'n mi~afirl de. tatlı ve 
Sll'ak bir tebessümle karşılar. 
yaptığı \'az.ifenin milli bir ~e
rer o'duğunu bilerek ve anlı· 
yarak, uzaklardan gelen bu 
dostlara, Türk kızının becerikli 
parmaklarfylc. artist ruhiyle. 
ince 7.e\•kiylc yarattığı göz ka
ma.tırıcı eserleri gö terir,. on
ların önüne serer \'e gelenlerin 
ha:>Tan bakışlarını, takdir dolu 
sfü.lerini, sanki bu eser'eri ya
r:ıtanların yanında, onlarla be
ra lıer ~alışan, onlara yol ~ö .. • 
teren kendisi değilmi~ gibi, te. 
vaı.uyla karşılar. 

O'gunlaşma Enstitüsü e\·. 
Yel ki gün ~ine parlak günle. 
rinden birini yaş:ıdı . .\lemleke
timiıin davetlisi olarak bir kaç 
hı:ftadanberi aramızda bulunan 
bUvük :Fran ız romancısı mös· 
~ ö • Georges Duhamei \'e refika
sı ~ercfine orada bir toplantı 
huırlanmıştı. Bu toplantıya 
beni de çaC:ırmak nezaketini 
gösterdiler. Gittim. Ve işte bu 
gidişin \'e görUşün verdiği sı
cak heyecanla bu .satırları yazı 
~·orum. 

Benim bu Enstitünün atölye. 
lcrrni ;czişinı ilk defa değil· 
<lir. Bir çok kere. ecnebi mi:.a. 
firlcr \'e gazetecilerle bil'likle 
bur:ısını dolaştım. Onlara, es
ki Türk motiflerinden ilham 
alınarak yeni ve harikul~de 
denecek knı.lar ince bir zevkle 
hazırlanan örtuleri, ceket:eri, 
çeneleri. eşarpları. te:rlikleri, 
ıak\'inıleri. ilh... gösterir ,.e 
\ ' C kıl metli l\lüdirrnın \'erdi!!i 
1zahatı kcndilerınc tekrarlarken 
her zaman, bu nehs şey'eri o 
~ ab:ıncılar ~ibi ben de ilk de· 
fa ı:örü) orum hi sine kapılırım, 
onlar kadar. hayır onlardan da 
fazla he~eeaıılanırım. :öğsüm 
sc\ inç 'c ::ururla kabarır. 

rikuliıdc bir renk senfonısi idi 
Yarabbi~ Hu elbiselerden han· 
gisi daha tıüzeldi? Bilmi)orum. 
Hepsi bırbirinden daha zarıt. 
daha fevkalade idi. 

E\'et, hiç şuphesız ki Olgun
laşma EnstitUsli kalblere fe. 
rahlık 'eren bir müessese ... 
Daha kapının eşiğinde iken 
kuwetli biı· disırılınin hakim 
olduğu bir } ere gırmekte oldu
ğunuzu anlı~or \c se\inlyorsu
ııuz. Her ;>'er tertemiz, her sey 
~iizcl. her tarar :r.e\ kle döşen· 
ınis. hocaların ve talebelerin 
ylizleri dalına mütcbes~inı, göz 
leri daima parlak, sesleri daima 
naıik \'e tatlı. Buraya dostu da 
düşmanı da, çekinmeden kork 
madan getirebıliriz. 

M ÖS)Ö \e Madam Duhamel' 
de. bundnn e\ ,·el bu kıy

metli muesscsemızi ziyaret e
den d~t misafirlerimiz gibi. 
hayranlıklarını gııliyem!'dıler. 
Bii~ük romancı. samimi tebrik 
ve teşekltfirlerini ifade edip 
ayrılırken: 

- Ne yazık, di)'ordu. Vak
Un1 çok nz: burada daha faz n 
kalıp bu güıcl şeyleri tekrar 
tekrar gormek \ e seyretmek 
bterdim. 

Bu sözlerinde samimi oldu· 
ğuııa inanıyorum; çünkü rıı
hunda sanat duygusu ve he
yecanı ~ asatan bir kimsenin 
bu güzrllik scrgblnden kolay 
kolay ayrılabileceğini tasav
\'Ur edemiyorum. 

Madam Duh:ımel'c gelince. 
o. kadın ze\'ki ve tecessüsiyle 
her şeyi daha yakından gör
mek istiyor, kumaşları, nııkıc;. 
Iarı elleri) le okşu)·ordu. H~lc 
kendisine. enstitUnü:ı h:ızırln· 
dığı siyah saten üzerine sır
ma motifli eşarp 'e M<b) ö Du 
hamel'e de Maar f Vekiıle~inın 
hediye ettiği çay masası ô:til
sü takdim edl:diği ?.aman hcı 
vecanı son derereJı !Ju'ınus
tu. Bu sırına işlenır.cr n l:a
ıt.rmıyacağına dair ,cıkrıır tek 
•ar teminat verilnı';!d"n ıç· 
rahat etmedi 

- bnırum oldukç.ı b•ın. :ı ı . 
güzel memleketınizın •''l h ' · 
metli bir hatırası t)\'irak sak 
lıyacağım. d yordu .. H .. :-kı da 
Yar. 'fürkiyemiıi l a '>ancı'. ra 
hatır'atmak H~ • c\ d ' !':!k ıçi n 
!}uı·".•d:ın dah:ı gıilel b ılçi 
'· a\\ur cdi'.'m soıu•ıı \e .~le 
bun.• ı ç ndiı k tıu <' ,,ız n-

Bu defa da, '.\lö yii \'e :\!adam lldl c crll'riıı hazı:- ' ın bu 
Ouhanıcl'e izahat ,·erirken. .~ıı«l ılİ)C 'e onun .-ı. ıııc'li ı.ıu 

onların yilz!erindeki hayranlığı o .. r ·i) lr hoc:ıların.; k • 'I ı: .. '· 
görmek, takdir dolu sözlerini b n: minnet ,.e şükran d.ıygıı-
i ilmek içime ferahlık verdi. ıa~ı:tll. ı.loluyor. 
B iiyü k Fransız edibi, atölye 1 er· 111 iiimmlİIİIİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 
de ger"cCleı-i başında nakış iş-

li\'~ıı kızlarımıza: • 1 R A ( A s A N 
·- Eskilere, anane:.e~e. sa~ık 

kalınız çocuklar, bu sızı ılerıye g e ı ı y 0 r 
doğru yürümek! <'n menetmez, 
biltıkis size kuV\'et verir, size 

destl'k olur. & ~ a Dediği zaman, göı.lerim. a ır lıa~ ·~i ·~ 1 :1 
lar boyunca, kapalı odalarında, t 7 f.iJ1 
gergefleri ba ında sırmalı çev- --~--- .. ·-·
re i&leyen bü~·ük analarımızı • -----------
gökir gibi oldu. O zamanları ve 
bugünü düşündüm. DERM;OJEN 

PiŞiKLERE KARSI -
---

DERMOJEN 
ÇIBANLARA KARŞI 

IIe:e bü\"Uk salonda, uzun 
boylu, ine~. eU1.el ve zarif kır 
larımız, eski devri canlandıran 
elbiseleriyle, mevzun yUıiiyü;
Ieriyle karsımızdan akıp geç· 
tikleri z.amaıı. kalbimin çarp. 
ma~ı ~özlcl'ime ya::; ı;:etirecek 
kadar kn\'\'etli oldu. 

:'ıfisafirlerimizin \'e di~er da· ·-- - --- - --

DERMOJEN 
YANIKLARA KAR$1 

:1 -

Sonetıerin casuslukla itham et tikleri tlört Amerikalı. (Soldan ı;ağa doğru Y:-ı.rbay Jloward 
Fcl~hlin, Binbaşı Walleı· A. ate Kiney, Blnbaşı 1\lartin J. ıaıı.lıom, Ça\'US Eugene \\'llliams). 

Ruslar dört Amerikalıyı 
casus ukla itham ediyor 

························~ • .......................... 

Rusya içinde Sibirya1ya seyahat eden dört Amerika/11 

gizlice fotoğraf çekip, tren güzergôhının durumunu 
tesbit etmiş 

• • • . 
• . . 
• . 
• . . . 
• . 

• • • • • • • • • • • • • • • . . • 
ı••······················ 
M osko\·a'daki Amerikan as· 

kcri ata~ellği mensupların 
dan dört kişi Trut adlı So\')0et 
gazetesi tarnfından casus'uk 
yapmakla itham edilmektedir. 

Bu ızaıeteııln yazdığına gi.ı
re. bahis nıe\'Zuıı hadise geçen 
ağustos ve ey!U! ayl:ırında. dört 
Amerikan askerinin Sibi~ a 
içlerine yaptığı bir seyahat es
nasında, gizli resim çekmek 
yüzfinden vuku bulmuştur. Bu 
dört kişi Yarbay Jloward L. 
Felchlin. Binbaşı l\lartin J 
1\lanhoff, Binbaşı Waltcr l\lc 
Kiney ve Çavuş Evgene Willi· 
ams'tır. 

Gazetenin iddia ve ithamları 
bu dört kişilik grupun seyahat 
ettiği trenin ~erı G Kharln'in 1 
tuttuğu bir zapta istinat et· 
mekterlir Şertrenin Tmd gaze 
tesinde ne~rolunan. mektubu· ı 
nun fotokopisinde hadise bil· 
tün tafsilatıyte izah edi:mekte 
\'C casus:uk notlarının Aıneri- ' 
kalıların işgaı elti~i kompıırll· 
manda nası: bulunduğu anla· 
tılmaktadır. 

Bu mcse 'c etrafında Ameri
kan c;cfareti ,.e Moskova'daki 
A bay Earl r... Mickel on'un 
b:ışkan'ığındaki ata. elik, her· 
hangi bir tef lrdc bulunmnk
t n kaçınmılj'ır. 

Mosko,·ıı'dakı dıp'omat :ırın 
tahmin'erıne göre. gazetenin 
iddia -ı 'uziindcn Sovyct hli 
k(ımeti bu dört ki~inin geri ça· 
l!ırılmasını Amerikadan talep 
edecektir. 

rrnd'un ilhamlarının asıl dik. 
katı çeken tarafı, bu ga

zele neşriyatının Rusyadakı bU 
lıin yabancıl:ırı zan altında 
bırakacak bir mahh et t:ışııııa· 
sıdır. sı:ılin'in ollimunden son 
ra değişen Rus s~ asetı mc} a
nında, yabancıların seyahat 
hürriyetini tııhdit eden tak~ it
ler de nisbeten gevşemiş; mcm 
'eket içinde gcz.mek daha ko· 
tay bir hal almıstı. Bu arada 
~ alnız se) abat imkünları de~ıl, 
yabancı'ar için heı türlü hayat 
5art'arı da eski şiddetini kay
betmlsti. Yabancıların fotog. 
raf çekme serbcstisi de kalkan 
bu l asak~:ırdan biridir. 

rrull'da ncsrecli en yazıya gö· 
re. 1023 numaralı trenin 

3. ve 4. kompantinıanlarında 
oturan Anıerıknlıların faa'ı
yeli şeftrenin ıfadesiyle ~u şe 
kilde nakledilmektedir: 

• Kendı'erini Amerıkalı ola· 
rak t:tnıt:ın yabancılar pence· 

reden bakarak bi hassa b:ı11 
mua)ycn istasyonlara yakl:ı ır
ken mütem:ıdiyep notiar :ılı
~orlardı. Kundöktörler bir iki 
defa onların bu hareketini gör 
nıüş:erse de yabancılar. ~·aptık 
J:ınnı s2klamağa çalışnıışlar
dır. 

\'olcu'uğun dördüncii günU 
tren Tulun lstas~ onuna gelmiş 
ti. Burada. sol tarafta iki bii
~ Uk rad~ o ''erıci anteni var
dır. Amerikalı:ar bunları gö
rünce hep bir araya toplana
rak bu anten me\'Zuunda ha· 
rareltı bir konuşmara daldı· 
!ar. 

Ayni gün öğleden sonra 
trendeki nöbetçiler, yabaneıla-

.. ........................ . 
rın demiryo'u gı.ızergahı ciYa· 
rındakl bir hava alanı> :e, pet
rol depolarının resim'crini çek 
tiklerini tcsbit etti er.n 

w ashington'claki diplomatik 
çc\'relerde Rus gaıetesi

nin bu Hhamların:ı pek ehem· 
miyet 'crilmemektc, bunun 
c:.kidenberi sık sık tekrarlana 
ge'en balon ardan biri o:duğu 
sô~ ıenmektcdır. 

Bu mesele~ j, birı:ok benzer
leriyle bir ikte. Sovyetıerin 
yeni bir sinir harbine başla
dıklarına a:fımet diye kabul 
edebi irlz. 

Amerikan basınından 
derleyen: Or. Ar. 

r--------------------------------·----------------------------~ ~ey'eri yapabilmek. kendini bir 

\"ellilerin \'ÜZlerinde adeta bir 
saskınlık • \'ardı. Kendilerini 
bambaşka bir a'cmde sanıyor
lardı. Hakları da vardı. O ne 
ihtişam. o ne uırafet, o ne ha-

yorum .• 
• \'a\', aınına da inatçıvını~

sın. ö) 'eyse başka türlü konuş 
ınaın lazım. Bir kimsenin senin 
hakik:ıtte kim olduğunu bilme-
! sana na,ıl ge'ir, ha? Do~tla
rın bunu karşı'ariar" Herha'
<le senin k~ndini ~attığın gibi 
matah bir mal olmadığını ö::
retmen'erl hoş'arına ı:Idecek· 
tir. Me c'iı geride. Salt Lake 
Cit) "de olup bitmiş bir takım 
karışık ve ah'aksızca şeyleri 
öğrense'<'r ne· olur dersin? 
Sonr:ı ordudaki kayıp kam}on. 
tar me elesi de \'ar. Bu:ıdan 
sonra yaptıklarından hiç b:ıh
seı mc.,,ek dahıı i~ i bence.o 

Guy. bu herifi su~turmak •:ı 
ııın diye <lil,ündü. Bobbie"ye 
• Pekiı:a dediğin gibi o:su ·M 

dı) e se lendi. Bir yerde otu· 
rup bu i.i konuşsak ne der
sin?• 

ıBak, imdi daha kolay an. 
laşmağa ba~ladık., 

•Yarın senin temsilden son
ra buluşsak? ıesela saat birde 
Pigalle'in kapısında bulu· alım• 

•Zaten iyi çocuksundur BillY 
ciğim. Seni heyecan ve sabırsız 
lık!a bekliyeceğim ... 

•Erval'ah. diyerek Guy tc· 
lefonu kapattı. 

Şu anda Falks'ı e'e geçirse 
uratını darma dağın eder, bir 

temiz dö\Crdi. Hatta o kadarla 
da hırsını alamaz. öldürilrdil 
bi e . • tt, ahlaksız köpek!• diye 
dis:erini gıcırdattı. 

Guy telefona el atarak Bar 
des Sports'un numarasını çe
•;irdi. Garron'u bu'durttu \ e o· 
na Fransızca olar:ık bir ,şey' er 
anlattı. Apartmanın c'<'ktriğinl 
söndurlip rlısarı çıkarken tatlı 
tatlı gü lümsüyordu. Lillian'iıı 
buluşmak için ace:e :ıce!e mer 
di\·enleri inmeğe başladı . 

\'il 

Lilllnn'la Guy o 1:ece geç va 
kft Monte Carlo'ya ııla~tılar. 

Ekselslyor ote:ine inerek Ak· 
denize bakan iki oda kiraladı
lar. Lillian uzunca süren tren 
yolculuğundan yorulduğundan 

hemen yatmak istiyordu. F:ıkat 
Gu) 'ın içinde yine bir sıkıntı 
uyanmıştı. Yatmadan e\ \el bi· 
raz. do aşmak için dıııan çıka· 
cağını sö} ledi. 

ı.illıan • Yarın gürüşürllz.11 
diye mırıldandı. · Erken erken 
bir şe~ !er beceriı İZ· • 

·Sen beni uyandırırsın. • 

Beş dakika sonra sahildev
di. Kısa bır milddct durup de· 
nızden bu yana gelen tuz u ta. 
ze ha\ ayı ciğerlerine <loğru 
çekti. Pariste içinde birıkmiş 

bütün kil' \'e ıkıntıııın bu ıerti 
taze ha\'a ile bosalıp aktığını 
hissediyordu. Sanki bir ha\ a 
banyosu yapıyordu. 

Ta ilrrıde, denizin k:ıranlı· 
ğı içinde Guy. küçUk balıkçı 
undallarının yıldız )'Ildız ~ a· 
nan ı~ıklarmı görüyordu. İki 
Eene e\•ve1 bu ka) ıklardan biri. 
le o da balığa çıkını~ ve haya
tının en tatlı maceralarından 
birini yaşamı;tı. Sanda da ) a-

rz;;aJft"t::: TJANİEL HAit. 

~~ı,.~ OR. AZ. 

nan karpit lambasının 15ı~ına 
koşuşan kuçlik balıklarla do' u 
ağı çekmek için balıkçılara yar 
dım clmisti. Bu ışık'arı seyre 
derken onların )anında olmak 
!çın müthiş bır arzu duyu}N'" 
du. 

Nıhayet göz.lcrirl ipnotıze 
clmi5 gıbi çeken bu ışıklardan 
a~ ırarak s:ılul boyunca > ilrfi· 
meğe b:ış adı. a) aklarının altın 
da hısırdayan kumların Ustun 
de ~ tirürken küçük da'gaeıkla 
rın ritmik bir tempo ile sahl'i 
yalayı51 ııın çıkardıı:;ı ses sinir. 
ıcrini teskin ediyo~ lıı . Sonr:ı 

Akdenizde a~ !anan bir balıkçı 
ol a)dım nasıl olurdu db·e dü 
~ünnıcğe başladı. Dolambaçlı 

şey'cr düsünmek yok, ya an 
söylemek yok. iıni bir hUcuma 
maruz kalabi'eceğini düEünc· 
rek her an tetik üstunde bu· 
lunmak mecburiyeti ) oktu 
Sade, sessiz bir hayat ya~amak 
canının istediği anda ıstedlği 

an içın yarı yarıra sahile çekil 
mıs bir sandalın üstünde. kuru 
nıak üzere gerilmiş ağların al 
tında oturuyor tasavvur etti. 
Bu manzara bile hoşuna gitmiş 
ti. Derken kö~Un kızlariyie na 
sıl f ört edcl'eğınl, tuttuğu 
ba'ıkları kaça satabileceğini 
hayal etti. 

Kim bilir bugünlerde b:ık:;r. 
sın fıkrimi değiştirı\·eririnı, 
di) e kendi kendine söylendL 
Sonra kendini toparladı , kur· 
duğu bu çocukça hayallere glil 
dü. 

Fakat bu ha) a' 1erin tesirin· 
den kurtu mak pek Ö)le ko ay 
o'mamıştı. Bunların duşlincesl 
bile içindeki sıkıntıyı dağıtmıs. 
kafasının içinde O) na~an bin 
tUr u fıkri bir kenara itmif 
onu tam manasb le rahatı astır 
ınıştı. Kendini yenıden bir ÇO· 

cuk olmuş gibi hı~edi)ordu. I 
Birden içinde denlıe girmeli:, 

kiın enin olmadığı Stı} un serin 
koynunda herkesten uzak gev
şemek geldi. Aradan çok geç
memistl ki önce ay:ıkkabıları

lll, çoraplarını çıkarıyordu. Son 
ra la\ as yavaş bil tün Ustiinde
kileri çıkardı. Bir iki saniye 
sonra serin su!arın içine bırak 
mıstı kendisini. 

<Denmı \'ar) 



Memleketçiler 
ekseriyette , 

\C İd;ui nufuz kapılan seçimler bakımından 
ınısıkı l11panmıstır. En kıdan n hile ihtinıa· 
!İnden herhangi ne\ i bir ~ika) ete hi(• bir ) er
de tesadııf etmedim. lUe\cut hal \e artlar 
kar~ısında eçimde hakkına razı olmı)acak \e 1 
buna hileli bir l;umar mahiyeti 'ermrğe uğ
ra~acıık bir parti, doğrudan doğı U) a intihar 
et mi olur. Rö) le kotu 'ıı ı lalarla eldi' edile· 
cek iktidar; taınami} le temel İL, çürıık. ömiir
.süz olur \C t'ğıi ;>ollarda )Urtİ)enlPrin ha~ına 
)1kılır. 

Ha lk pek b i bili) or ki grll'ceı.: iki, üc har. 
fa içlnılf' her ~eh ı in ,.e ka~abanın me)·ciıınla· 
rında bir takını mitin"lcr vapılaC'aktır. ~TP)· 
danlar H toplantı nnıanları: partileı· ar:ı~ın
ıla hiç bir f:ıı k goıctilınrden, rdın kurn llıırı 
taı arından l.ı) in rdilt'C"ek, icalıınıl:ı kıır·ıı, a 
başnırulacaktır. Her parti mitinglrrlr, r;ııl~ o 
konu mnlari)lc. ne.rİ\athı ir.ini dökml'J.. fır· 
satını mu ınl derccerlr bulat'aktır. Rıınılnn 
sonra ur gunlıık bir fasıla olac·ak, ' atanda 
her taraftan !~ittiklerini rahatça 'ic·danının 
terazi ine \'Urarak, kat'ı kararını H'recektir. 
~ih:-,.ct 'iandık ba~ına gidiletek. kaµalı rr,, 
açık 1a nif usulhlr '" 1(1 tecriihtll'rin mah-
ulii olan sıkı kontrol tedhlrleri~ le mi lli ira. 

denin rmri ortaya rıkarılaC'aktır. 
llemokrııtl.ır, !'ok i~ ~artıkJ;ırına, milletin 

bunu takdiı eılec·rğine. me\Cııt hatalar H~ nok· 
sanl:.ıı· i~ in kenıfil,.rinr ) t.ni bir kredi a<·arağı
n a \ e millı rmunı•ti hıı defa ıla kı-nrlilerinr 
\t'rcC"tğinr: emin gıiııinÜ\'orJar. Halk Partili. 
ll'r kendi he aıılaı ına iınıiı be,Je,inler, hrslf'· 
mi' inler. istikbali rnıli~I' ilr kar~ılanıak irin 
seocp gormın orlar, iktidar ihtirasının ha~tası 
olan rok mahılııl kimc;eltr rlbrıtr mii~te na ••• 

Ö'1e goriinu,or ki irti!'a sil:ihi\'lf' ortalıiiı 
kundaklamak isth erekler: huna imkan 'rre

eek bir m!ınc\i hau \c iklim bıılaml\aC"aklar
dır. J>ikkate la~ ık olan taraf .. udur ki iman· 
lan en tam '" trnılz olan dinılar vatanda•lar. 
pak. uh i 'r asil bir nıahi' et ta nan dinin kirli 
\e hasi Ol'li'ik:ı \C mrnfa:ıt o)ıınları irin i~. 
tismar l':dilmrsinr. en 1h adr muhalif olanlar. 
dır. Bu nok•ııl:ı milli b.ıc;iı eıte çok ciikkalt la· 
3 ık bir Wıtibah ıı>annııslıı·. 

Sh a i genıilrrini ıııı-ıntrkcttr (ok sükiir, ınr\ 
<ut 'r. ı·ok hıızıırlıı umumi h~''ll' a giirt 

idare rtnıhen, kını:ıa, husıımrı. nefrrl uvan. 
dıı maı.:a çıılı<;an politikal ılar; miting me' dan
larında geçici ıılkıslar tonla alar bilt>, kenılilr· 
rini dr, parlilrrini de kuriik dıı-ıımırkle ka
lanklarılır. Ilcl\ le hir ilaha arılan Halk Par. 
tili nıiifritlt'rin, umumi rfk:ırı kendi alt'\ hlr· 
rin<' rr\ irnırkte olrhıklıırını dıinkii 'a11111da 
hah etıiııı. Parti hıısııınrtlni körukli rn J>e. 
nıokratıar:ı grlinc r. hunlar :ıdrrr c.ır.ı•. nnlr. 
ritlerinin o\lınıına gt'Jıniç ot:ıraklar, diğer ta· 

maşı 1 iıırıde) 

rafın, huıurıu haHt) ı boıabilmek i~·in muhtaç 
olduğu buhınık i tidatlan kendi elleri) le ha

zırlamış ohıcıılı.lardır. 

Ru ne' i ) antı lıareketıeı-in reFi hir misa. 
lini 1). P. nin İzmir il ba~kanı Burhiıln l\laner: 
naııkc irdeki ta kın nutkh le orta) a ko' mıı • 

1111·. Hele lımir ı;ibi ~·ok mubim bir merkezin 
il ba~lrnnlıgına 'lik elen bir hukuk adamın· 
dan uamı derec-ede itidal \e ba~iret beklemrk 
lıakkıınıı deliil midir? 

il . P. nin "eçen pazar günu Ratıke irde 
'a11tığı toplantıda bulunan bir do tum dedi 'ki: 

·- Kur unıin arkasında. görlınme7. bir 
~erılı· bizim etek~·ilerimiı vardı. Ta5kın ı.onıı
an hatiplerin rteğini giılke trlı.erek kendi· 

lerini ikaz l'dİ) orlardı. Hatta hatiplerden biri. 
bıı fren ~admesi kar~ısında ·öıiınu ~asırdı. 

•Vıun sown kısa~ı. bepiniri hıırmetle t>lam. 
lı' onım. di) ert'k kıırsudt>n inmt'k diı a) rtini 

~ci terdi. 
Do turna ordum: 
- ı:t,.kçiler nrdl'n lrmir il başkiılnının 

eteğini ı;rkmediler? 

~o le ce\lll' \erdi: 

- r:tekdleıin huknıu , niha t.t ilçe ha -
kanlarına kadar geçer. Bir il ba~kanının. hele 
ilmir gibi bir ) rrden gtlen bir miı.afir ha l.:a· 
nın tteğini ~·rkrmezler.~ 

:\lrmll'kt>lin hurnrlu 'e rah:ıl b;n a~ı lar-
ı ında ac·ııha Drnıokrat Partinin umumi ida

ri' ht\ r.li. il ba~kanları da dahil olduğu hal· 
de. herkesin eteğini birdrn ~·ek~e \C t:barla
ılıj!ı nııı bP.t H Hk:.ırlı ınucadele <;İ\ a,rtinin 
icartuını parti te;ıkilatına brlirt,P., çok ha
) ırlı bir "ey )apmıs olmaz mı? 

Halk Parfüinin miifritleı-i, biitiin iimit· 
Jerini, çıngar (ıkarmağa \C ortalığı kin \'t' 
hu umt:t sbine boğmağa ha~lamı~lardır. n. r. 
niıı menfaati, mü bet icraatına alflka toplamak 
ta \l' bunların deumının ,,e kadar ha~ırlı o
larağını nıillt:te anlatmaktadır. !:'lrrt \'I' olru
sıız konu an D. P . liler. kendi partilrrinin a· 
ltvhine n ('. ff. P. müfritlerinin lehine çalı -
mı olurlar. O rnufritltr ki :\lillet Partisiyle 
hirlf': mek }olundaki maneHaları, kendi par
lilrri111• ait I(' killiıta kopan bir pren-.ip tale· 
yanı net ıı-rsindt. ifla<:a uğra mı, tır. 

Egrr I>. P. <,eçiın tnÜ('adele~i. ınrmlrketlc 
ıııı-nul ha\ ır lı , . ., humrlu vaıhetin kabına 

görr H'karla iıl.ıre t>dilir~e. ınüfı illerden ko
pan ç;ıtl:ık t.'ilrre has çe\'iren 0Jm:11. ~r~·im 

mııı·ııdt'lt incit mPmleket mukemnıtl bir ol· 
gıınlıık imtihanı tP.drir \e 14 ma\J~ nıl'rhalt:· 

indtn {'Ok ileri bir merbale)e \'anr. i _tP. o 1;1-

man 2 ma\I t.ı hhi. hPpimiıi btkli) tn milli 
humr. i tikııır \P. tl'~anut ba~ram ın:ı hPp bir
den sc\İn~·le, aadetle knu .·ıırıız. 

" ,, ıJ 

Ahmet Emin YALMAN 

, ..... ~ 
1 MiDEYİ BOZMAZ, : 
: KALBİ VE BÖBREK- ı 

• • : LERI YORMAZ. ı 

'-----------~ 

KiNİNLi GRIPİN 

• Ba;:. ıl i~. atla le. ~ı ıı 1 r 
ağrı la rıuı te;:-k i ıı cJcr. 
e Grip' e ııc.de ha-.lan· 
gıcııııla bir çok fena· 
lıkları önler. 
e Hu ına t izıııa. 111 ııı bago 
"e ı;iyatik ağrı 'e :5tzı· 
larına kar~ı ba~arı ile 
kullanır. 

AldıQınız müstahzarın hakiki Gripln otup otmad,Qını bizzat kontrol ed iniz. 

Milli Piyaııgo 
dün eekildi 

...> 

100 bin liralık ikramiye 
numaralı bilete isabet 

~lıllı Pı~angonıın i ni an 19:H d.)7668 
ce;.ııı d•in Ankarada saat 13.~~0 'l:.!6373 
1:ı \apı'mı ıır. lkraını)c kazana:ı > ıJ229 
r.umaral rı a .ığıd 1 bıldırıyoı uz. I ~5'1301 

ıno.ooo liı ıı ka7:ımın: ~7!•380 
43642P ~~u624 

r.o.ocıo lira kuan :ı n: !'3099 

308562 
327772 
341554 
362211 
381870 
390:i72 
395459 

436429 
etti 

33i1M 
3498~0 
3760~; 

383290 
3949H 

42886~ :9790U 410126 
20.000 liı ıı kazananlar: ~?3444 429266 ·Yunan Belediye 2~0327 176053 ~32108 439808 
10.0011 lirn kaıaııaıılar: ıt5!.l425 462151 

310120 
332074 
345829 
36!!492 
382443 
392043 
3!15974 
413411 
430079 
440054 
466i27 

3977;.7 
419780 
431 lJ'l 
4519!1 
4668~•1 1 

H 
• d G8C80!l 105339 1667,13 169872 46P382 469681 470078 471 l:>:J , eyeh ün G' 284 1!14211 220947 268947 m:n:; 473267 473jl0 47H7J 

302076 335644 47G48j 491948 

.... ~ehrı'mı·za. neldı' .;.ooo •iıa k:11an<1nlar: 200 lira lalaııanlar: 
' '- u ' 'i0l464 fl5901l0 OP.5729 104466 Son iiç ralı:anıı -105 ı'e nıha· 

csa5 ı 1 indde) :r,928.i 172874 1836!l3 :.!6471ıt Yellenen 500 numara ıki ''iızc, 
~86284 293648 312813 3242 JCJ İira. • 1 

ğu. belirtnıi~lerd r. 423973 431906. 43637!l 4448lf 1011 lira kaıaııı1nl;ıı: 
Bılfıharr he~et. Vılhet hına· '146010 449172 466310 489273 Son Uç rakamı 033 \iC 6-19 ıle 

sını z yaret etmiştir. Burada' Va ı.ooo liıa kaı.anaııanlar: niha~et bulan 1000 numua yü-
' Gökay'ın konuşmasından son- 005255 ()12197 015753 Ol65i'? zer lıra. 
ra soı alan tina Belcdı) r reı- 019919 021840 0:!9i52 03000'.! 10 lira ı.aıananlaı: 
si ı ·;kolopulos 'unları SO) le- C33 119 043054 043652 056619 Son ıki rf!kamı 06 \"e 12 ile 
mi .. tir: 'Jj7777 060166 063519 073089 nıhıı:ret bulan 10.000 numaıa 

1 •- Atına. Pire, Neocba. 075064 Oi5i23 080792 084444 011111· !ıra. 1 
i'\eosmırna belediye reis' eri rU- 0!'>7060 08i837 090632 095504 1 ;; lfra kaı.ımınlar 
)alarmın tahakkukunu :örmek- 097935 099461 I04i97 107060 Son rakamı 4 ve 6 ile niha et 

Katil poli llhami iiıner Üldıiriılrıı Prrihan 

Aııkara'ıla bir polis 
nıet •esbıi ölılürılii 

Katil polis cinayeti işledikten sonra tabanca
siyle kendini de öldürdü 

Ankara 7 (Hu u~i> - Dıin 1 eleden dola~ ı münaka a eder
grce ehrımızdc bır eına~ et iş- ken tabancasını çekerek Perı

knm ·~. bır polı memuru met hanı ıki kurşunla oldtirmUştür 
re ı?i vurduktan onra nt har Katı l b lahare tabanca~ı göğsü 
ctm• t r . . k d · · d '"! 

Dun gece metrc~i Per hanın ne çevırm ş 'c en ısını e o 
e\ nt' gıden polı İlhamı Sümer I dürmu tür. Tahkıkata başlan. 
metre ı~ le b lınmı) en b r me- mıştır. 

Sovyet Rusya, Çin Hindinde mütareke 
isfivormuş 

rna 1 1 incide) 
fırsatı 'erı mPlıdır 

Çin Hındınde ı e derha ate
kesılmelı \C bu surete mıiza 
kere ere zemın h. zır anma dır 

J,ao 'ta ) rni bir \'ielınhıh 
hiicunıu 

Vıentıane. 7 < \ \ ) - Vıet
minh kunet erı Lao 'un en ı::u· 
ney kı mında Mrkong nehrini 
aşarak Kamboç ınırından 120 
kılometre uzaktakı Pak r'nln gü 
neyinde bu'unan bir karakola 
hücum etmis !'rdır Karakol. 48 
saattenbrri mukavC'mct etmek· 
tedir Buyllk bir pirınç amharı 
\ azlfe inı so~t'n Lao un bu kı 
mı ~imdı\e kadar komuni t nli· 
ruzunun gırl'mcdıf!i- nadır bo ge 
lcrden bırıdir 

()ien llien Fıı'ıla 
Hanoi. 7 (APl - Bugun \a 

rınlanan Frans11 vUk rk kuman• 
dan ığı teb indP komunist erin 
çon 24 aat zarfında Fren ız mu 
dafı rrının h 'a r.l't' ını'lC' tutma 
ta o duk'arı Dicn Bıen Phu ka'e 
sine karşı, taarruza kalkı~mak· 

tan kaçındıkları 
dir. 

bildiri mekte· 

rilipinin kararı 

Manı la 7 ( \P) - Fılıpin'er 
Dı.i 'en Bakanı Car os Garcia 
bugün yaptığı re.:ıml hır beya. 
nııtta Komünıst Cının Hindıçini· 
) e mUdaha't' rtme ıne karsı hür 
mıllctıerin bu memlekete sert 
bir ihtarda bu'unması fikrini 
hiıkumetinin c;amiml bir şeki'de 
desteklemekte olduı;unu açık~a 
mıştır. 

cKoımiınhtler yalnı:ı: 
uarlrıfooı lar .. 

Wash ngıon, 7 (A ) - Raş· 
t'nn Eı enhower bııgun yaptığı 
t:ı -ın toplantısında, Ccne' ı e Kon 
fevan5ında. mtizııkere yolu ılc 
C:ıı Hindınde hür dün)ayı mem 
nnn. tatmin edecek bir ulh ıe 
mir• edileceğinı'le uphesini iıhar 
c•miş \C bu muzakcrelcrde. ko 
!:1lınistlerın sadece vaatta bulun 
malan kabul edılemı~eeekıir, bir 

n aşmanın tat':> k edilcce~ı ıemı 
nah da \eıı melıdır. demı~ \e 

le bahtiyardırlar. Vapunıınuz l ~2917 113058 114375 118567 hu' an 100.000 numara be•t>r lı-1 
i•tanbula yaka tıkça hcyecam. l19397 129217 1%t'22 1384il l ra ikramiye alır'ar. 
mı:ı: on haddın bulmuştur. A- 14150:i 141862 143469 149130 ·100 lira tr. elli mükafatı ı..a. 
dana vapurunun naı.ik kaptanr l:i2148 154262 1616i9 166189 ı ıiılnanlal': 
da Boğazda bir tur yaparak biz- 1725117 173669 li5400 li61l9S j 036429 l:ı6429 
!ere dünyanın d•ğer şehirlr.ri 178643 180770 188661 1891 l4 406429 416429 
ile mukavese kabul etmez ts- lı:!!l!J.i2 189918 20.i736 206933 1

1
43142!'1 4:l2429 

tanbulu İema~a etmek fırsatını W7795 208048 210070 212039 4:i542!l 436029 

43')-l~9 

43.U:.?9 

verdi. i lanbu l halkına hem5eh 214033 220603 222354 43632!l 436409 

2364::?9 
-12642!1 
4;ı:ı429 

43612!) 
436419 
43642:-ı 

436427 
436459 
436490 
436829 
439429 
476429 

t3il.!29 
43G420 
436424 rilerımızin amimi \'c içten se- 227082 227590 230255 436421 436422 

lam ,t' muhabbetlerini get.r- 23'1400 237055 241298 436425 436426 436423 
435,jfjg dik.• 248894 250085 253062 436439 436449 

Daha sonra diğer be'ed'~ eci· 254757 256078 2"7440 436479 436489 
ler konu;ımuşlardır. ı 2ô628.1 268688 275464 276j9:J 436629 436729 

435:129 
4369.!9 
446429 
486~'.!9 

\'alı Gökay öğleden sonra m i. ,,;i9075 279546 288064 '.!913';'~ 1 437429 438420 
b l 2&2718 294080 295630 296411 456429 466429 

safirlere iadei uyarette u un· W3438 299436 299949 306B:.i3 496429 
muştur. 

İthalat icin 
4.174.000 lirahk 
Tahsis yanıldı 

<Ba ı 1 iııc ·ide) 

lorifer tesisatı. yale kılitlcr. 
ı;:-az tiıpleri, sinematnğraf. si
ncmatoğraf filmleri. tıbbı cihaz 
'c alet er. fenni ölçü Aletleri, 
hesap ,,e ziraııt makineleri, e
lektrikli alet er, rönt2en cihazı 

'e filmi. 

söz erine sö~ le devam et mis tir: 
cHür dünyanın Çin llındıni ka 

• .,~ eınıe~j had~iz hesapsız neti· 
celer dotilıracaktır.ıı 

A \'am Kamara ında 

J,ondra. 7 CA.A.) - Ru a
bah Si' Win~ton Churchil"ın baş 
kantı~ında top'anan kabinenin a 
ağıdaki meseieleri görüştüğü 

dipiomatik çe\'Te:erde tahmin e
dilmektedir' I - Hındlçini sa· 
vaşma müdahale 1 karşısında 
komlinist Çine ciddi bir ihtarda 
bulunulması. 2 - Güney • doğu 
Asyada komünist tehdidine kar
sı mahal'l bir muka\•eınet ~rupu 
te~ki't. 

Adenauer 
CBa,t l intide) 

Viyana' da toplanan ı 
Avrupa gençlik 

1 

Meclisi 
kını haizdll'. Doğu· bö'gesinde 
hakımıvetıerinı aııc:ak riya, yalan 
\'C tehdide istinad ettırmış o'an 
idarecıleriıı, Alınan dev'etınin 
otoritesini ku 'anmak hakkını ma ı:" 5 inddel 
lıaiz olduklarını hiçbir zaman yer a'mnktan alakoymuştur. 
kabul etmeyeceğiz. Almanyanın Bıından do'ayı Ttirk gerıç'i· 
pa~alannıasına \'e iki ayrı Al- ği ~ alnız Genç Demokratlar ı <'' 
man de\·'etinin mevcudiyetine kilAtının yt'di nıünıes i i ve bir 
as'a rıza go termı) eC'eğlz..• müstakil e tem il o•unmuştur 

Bundan sonra Doğu Almanya Aralarında bu satıl' arın vaza-
hukumetine Hu lar tarafından rının da bulunduğu Genç. ne· 
tanınan füde bağımsız'ığı bahis mokratlar te ki atı D. P. nın 
me,ıuu eden Adenauer kuvvet. prensip'erine ll\~"un o'arak l.i-
li bir se ·c şunları söy'enıiştir: beral grupta 'er alnıı~tır. ça. 
cl\Iillellerin kendi siyasi rejim· 'ışmalıı ra 4 komi yon halinde 
rerini serbestçe seçmeleri hakkı . iştirak eden 'rürk de'ege'erı. 
na hürmet eden \'e siya:;i bakını öıe' 'o resmi konu ma'arında 
dan olgun halk küt'e'erinin ta- Türk parti!eri. denıokratık ha· 
hakküm \'e baskı altına alınma· yatımıı. AHupa Bırliğl hakkın 
tarını reddeden hiçbir millet da sörüşümiiz. inkı'aplarımıı 

nıevzuuııda cnteıe an izah'ar Almanya'nın So,1 et bö'~e:sindr.. 
ki komünist rejımı tanıyamaz.,, yapmaktadır'ar. 

Adenauer sbz'erine şuy'e .:.on Bır ikinci yaLırla çalışma'ar-
\erıııiştir: I dan ''e Vbana'dan a~rıca bah· 

sedeceğiz. 
•Ru la!·ın y~ba~cı. ~nemle~e.t. Orhan ARJ:\IA~ 

ler üz.enndekı h:ıkimıyet'erının 

ve komünist tethi inin bir gün fj!: 
;~,,k~~.-~::k ,~~ğ~ı·~:~::.,~:· ·]~H:~ 
kı ~ozde muhtarıyetın de bıı 1 •-•••~•;?' il 
gun ka kacıı"ına o kadar emınız · 

--- g. 4. 195t ~---

"' 
sıız e 
gildh 
rakal 
en d 
Ji, al 
raha 
ke~e 
dend. 
hırsı1 
ederı 

çük 
lur 
beyi 
lıar. 

1 

De porte:.'ıo attığı gol .\dalet 1.alesinıf~ T, 

~Bu-ha-ftaki-. -Desporles, Adalet'I .~:i; 1 

futbol tier abere kaldı ( 1-1l~~ 
Maçları Maç çok temiz oldu, iki taraf da hemen hiç /f.';~, 
Bu hafla ,ehrım'z:de yapıla-

cak futbol müsabakalarının 
programı a~ağıdadır: 

Dolm:ıbahçe Stadında: 

Cumartesi 
16 00 Vefa - De-porıcs 
S. Garan - S. Zoroğlu 

K •• rkal 
Pazar 

16.00 Ga'atasaray 
poıte . 

Dr zereng n - il 
Z Ku)unıltı 

- De· 

Organ -

Amatör lig maçları 
Cuma rt cı.i 

serer Stadıuda: 
14 00 Kasımpa~a - Emnı· 

yet < ı\). 
16 00 Galata - Ortaköy 
\'efa Stadında: 

14 30 Bakırköy - :Kıiçuk· 
pazar 

16.30 Kilçükmu~ıafapa~:ı 
P.a~abahçe. 

\'da Stadında: 
14 30 Tepeba ı - 14 )la) ıs 
16 30 Bıi)iıkdere Yr~ıl-

direk. 
Pazar 

Srrr.r Stadında: 
14.00 Siıle) manı) e - Ana-

dolu 
16.30 Topkapı .\lemdar 
renerbah{·e !:'ltadınıla: 
ıı oo H lal - Unkapanı 
13 00 S işli - ;\laltepe 
E~ up Stadındı1: 

10.00 Eyiıp - Ha' iç 
12 00 Hasköy - Y. S. Setım 
14.00 .\. Hisar - O. Paşa 
16.00 Bozkurt - Adalar 
El üp ::o;aha~ında: 
10.30 Kurtuluş - R. Hısar 
12.15 Darü~.a faka - Ta-

ra b)'3. 
14 00 Rami - Selinıiye 
15.45 Şehrenııni - Bağlar

başı. 

yapmadı. Adalet'liler iyi yer ve adam •e~1~n 
tutarak oynadtlar ı.k o 

gt :ı 'ad 
Brezilyanın Oe.sportes takımı 

uçüncü maçını dün )Iithatpa a 
Stadında 2500 seyırci önünde 
Ada'et e yaptı 
DESPORTF.S : 

Lindolfo - Xena. Walh:r. 
- llel'minio, Clovis, Ceci 
- Dido, Remılo, füvaldin· 
bo. Edmur. Ol'te,;ı. 

.\D.\LET : 
Ömt>r - F;ıhri. Ahmet 
Rahmi, Cahid. Salim - 1 u 
ran, Satahattio. :\'el'mi, lla 
lil • .\) bars. 

Hakem : Sulhi Ganın. 

Dc,·ı·e ba~ındanberi İSİ gev. 
şek tutan Oesportcs nısbl bır 
hiıkimh·et kurarak daha teknı:. 
oynamak'a beraber ıyi yer tu
tan 'e ı;:ayrctlı oynayan Ada· 
, et mUdafaa,ı karşı:ıında bır 

netıcc a'amadı. 
Otuz dokuzuncu dakikada gu 

zel pa~la)malar'a Oe:ıporıes ka 
le:ıine inen Ada' et , Xecmı'nın 
ayağıy:a bir gol kazandı. 

Bu go'den sonra daha sıkı 
oyamaya ba~'. ayan Bre:ı:i:yatı:ar 
gerı kalan dar zamanın !cinde 
hır ~ey yapmaya mu,·affak o
lamadılar ve de' re 1--0 ,\da
' e t lehine bıtti. 

İkinci devreye oe~portes mer 
ke:ı: muhacıme Xininho'yu almış 
o:arak çıktı. 

Dokuzuncu dakıkada Ada:et 
bir go: kaçırdı. 

On altıncı dakikada Dido' -
nun uzaklan güzel 'e sıkı bir 
,utunda top ibt direğe ı,·arpa
rak Ada:et bir ~o'.den kurtul
du. 

Yirmi Uçiincü dakikada De.:ı· 
portr::.'in ortadan bir hücumun 

da top niha)·et Dido'ya ıklat 
Dıdo durduğu yerden sı~ ıfı lU 
şutla beraber'ik sayısını ) ' kan 

Otuz dördüncü dakikada ~ g 
minin bir ~utunu Lindolf0 urun 
tedi. .Ge~ı ka'an müdd~t l~ ,aşka 
ga'ıbıyetı ağ'anıak içın 1 trını 
rafın arfettiği gayret bO~ n~ 
tı 'e maç beraberlikle bl 

:\taç çok temiz o'.du. iki 
ria hemen hiç faYUI yaP 
,\dalrtliler İYı )·er 'e ' 

• tutmak. gayrctlı ve uıurı hl 
rıı 'ar a oynamak suretı~ e 1 

portes'ın teknık tbuirı ııf: 1. 111 
hafifletti' er. Yalnız U idO ~. a~ 
go:unden biraz evvel A) il' ktrı 
"erıve a arak müdafaaya çt )a 
~ - nre 
meleri hata}dı . .\f ını 1 

A. BAHff\• ıe ık 
---0-- ı i~ 

Ordulararası 
Futbol . 
Turnuvası 

\ ncaJ 
oıktq 

tıh 

Bu' --
Bı·iik~cl, 7 (..\ . .\.) - O • 

lal'al'ası futbol "ampıyons~ ·ne 
ilk kar~ı·a masını dün Bt 1 tıın 
'e Hollanda or du takıııı: er 
rapmı !ardır Bclçıka ordıl a ka 
kımı maçı ı:o kazanmı;tıt- ıusıa 

Kalabalık bir seyirci ı;ıı Meı 
inın takib ettiı;i karşılB·"' rna .. ır~nı ... 
nın ılk dene~i o.o bel'' "" 
netice'enmiştir. nrnı 

KarŞlla~malar her ~ürı 
1 

ış 
\am edecek. final maçı d 1 ~1 ~ısanda Brtiksel'in J-1t 

1 
~ 

sıadyomıında oynanaca1'tıf Stı 
Takımlar Uç :;:rupa ayrı n 

Geııe ınilli takımlar 
bulunmak~a~ır. ı> 21 

1. - Be.çı1'a, Hollanda. yr 
semburg.. er 

2. - Tıirkiye, .'.\lısır •• A r m 
., 

nıüsabakaları 
Frankfurt. 7 <Arı - 18 

memlekete men.up genç la· 
kımları 10 :\'i:ıan ıle 19 :\'i arı 
ara ında ,\lmanyada şimdiye 
kadar yapılmış o an futbol 
turnuvalarının en biiyük 'e 
en miih;minde b.rbırler le kar 
•ala araklardır. Bu tııınu,·anın 
"nııunda !!enç amatör futbol. 
cular gayr' rt' mı olarak dün
~ a ~amp'vonu unvanını kaza
nacaklardır. 

:\1 ıl'etler:ırası F'ııtbol Fede
r'lS\ o'lu Wl F'.\) ı;rçcoı srne 
Belçik:ıda vopılnn turnman 
bu ;;ene A iman Fııthol Frcle
ra~ynnıınıın tC'l'I nleınesini ka 
rarlaştırmı~tır Bu turııuva,·a 

pıln•z 2 JMiil 193:J \'" 1 fMii l 
1937 tarihleri ara ında do~ 
mu~ olan amatör futhokular 
katılmııktadırlar. 

Geçen senenin samplvonu 
~lacaristan da dah•l o'mak U
zrre ıurnuva,·a su mrmlcket
ler iştirıık t'tm<'ktedirler: Tiır 
k )C. \'ugos <wya. \ riant:_'l. 
Hollanda. Fransa. Doı?u Al
mam·a. Bat' \lmanra. f >!lan 
va, irlıında . Portek z. I.ük~rm 
burg. Be ~ika .. \vuçturva. fs. 
''içre. Saar, Kuzey İrlanda. 
İngiltere 

Bu turnuvada cem'an 41 sc 
hirde 49 nıa~· vapılarl\l:tır 
.\laclar R<'n nchrı boyundaki 
küçük kasaba:arda yapılacak· 
tır \'l' futbnlcular bıı'undukları 
kamp'ardnn 100 ki ometrr. ı;j. 
ma:e ve t'cnuba seyahat edecek. 
·erdir. 1\Iaçların yopılarağı sc· 
hirler arasında Basbakan Ade
nauer'in oturduğu )'er • olan 
Rhoendorf da bu:unmaktadır. 
Bu küçlik ka aba'arda futbolca 
'ar Rrn nehrinın :::ilze' manza-

ra'arını görrn sirin ote:Jerde 
kalacak:ardır. 

Kur'a neticesinde 18 takım 
~u şekilde kar~ı· asacak!aı·dır: 

Grup A: Hol'anda, ArJan· 
tin. Fran:ıa. Dol:u A'nıanya. 

Grup B: İ.pan) a. \'ugos'av
ya, İrlanda, Portekiı. 

Grup C: Lüksemburg. Be'. 
('ika, Avustur~a. İ \'İçre, Tür· 
ki)e. 

Grup D. ~lac:aristan , Saar, 
Kuzey İl''anda. İngiltere, Batı 
Alman~·a. 

10 Xbandan 15 r-.:isana ka
dar her takını kendı gnıpunda 
ki takıın!arla bır kere kar;ııla· 
saeaktır. Döı t grupun galipleri 
17 Xi~anda iki büyük anayı 
~chl'i olan Recklinghausen \'C 

Gebenkırchen'dc )'aı·ı finaller 
ıçin kar~ı a~ııcaklardır. \'arı fi 
nallerin ga'ipleri de 19 :\i an· 
da Ko'on~ a stad' omunda kar
şı aşacak'ardır. \'arı rına e:-i 
kaybeden takım ar üçunciıluk 
için vine Ko on~ ada O) na: l· 
caklardır. 

Dört grııpta i k maç arı ktı\'" 
betmiş olan takım'ar da 17 ve 
18 :'\isan giın'eri be•inel'ıkten 
ekıziııciii'.!e kadar derecl" a·u

bilmek için te:.elli mac;ları )'a
pacaklardır. Spor nıütehass:s· 
arı. bıı ~ene ele çok ra'ı~ıms 
ol:ın ~rarar takımını fa\ori 
gornıektedir'er . 
;\lillı Takınıııım flı aııkfurl'ta 
Fı·ankfurt. 7 CA.A) - Genç 

milli takıma refakat eden hu
su:;! muhabirimiz bildiriyor: 

Dun saat 18 30 da F'rankful'\ 
ha\'a meydanına indik. Me)'
danda idareciler ,.e meraklı'ar 
tarafından kar~ı1andık. Çocuk· 
'arın sıhhati i)'idır. Maç hazır· 
lık'arına ba 'adık. 

ı·ika. . r-dcn 
3. - Yunanistan, ıta!)'ll ın 

t e kız.. ecıa-
I• ra n::a doğrudan do~ ın 

dömifina!lerc kalmı tır. !i 111 o 
sebeb Mı~ır'ın turnuvaya ;ığh 
tırak etmek ıçln ' 'aki 111 aıı 
caatının bir hafta geç ge rrı 
sıdir. Bu ) tizden takınıla d( 
birini doğrudan doğruY81 ~d 
mifinale bırakmak ·cab c

4 zamanın kısalığından. or.';ı naı 
zasyonu yeni baştan tanZl .t r1 
mek imk~nı olmamış. l\JI: r \k 
i,.tirakini temin içın biÇ n 
u ulden olmayan bu yolJ 1 umı 
dılmek mecburi) eti hasıl arı~ 
muştur. , , "ct· 

O d 1 u'' ' ı. r u uarası turn tı' 1 
baş1 :ıdıı":ı 1947 yı:ındatl lıi 
Belçika Fransa ,.e ItalYll ~ r: 
defa. Çeko::.lovakya da bit u~ 
fa turnuva şampiyonu olı!l :on 
!ardır. 

--0--
·f!.. l .Fransa - ltalya maçı 'J.. 'J.n 

şimdiden bilet kal"1 ~ 
Paris 7 er 11.A.) - Gel~r.ı;~ 

Pazar guniı Colombe stad•- l'J )1j 
yapılacak Fran:ıa • İtaıya ô lı 
'I futbo' karşıla ması içirı nı 
denberi kapalı trıbiın Jıll ~r 
kalmamıştır. Şimdi) e kadar Jllı 
bin Tıirk lirası kadar bilet dı 
tışı ~ apılmıştır. ~u 

-o-
• 1 • "j('ll\ı 

Fın andıya'da gen~ çin 

atletin muvaffakıyeti G 

He'sinki 7 (T.H.A.) -
6,ıno 

rada yapılan kapalı saıoıı ~ r.t 
letizm milsabakaları esnııs f'a 
genç \'e tanınmamış bir 1 ~ 
olan Altonen 3000 nıctt' 
8 34.31 O da katederek t.ııl f 
dikkatlrrı merın<' er.km~ 
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"' 

B.af ra' da secimi er iki müsavi , 

kuvvet arasında cereyan edecek 
C. M. P.'nin teklifini reddeden Ustaoğlu 

hiç bir hareket göstermiyor. 
KI: '\t \J, A \ "ll .\ R 

Otellerde ccyağmur 

sigortası» 

Lorı<lıa. 7 <\"afM) - Susce"' 
in en ~ık rleniı ıne ir<>1erl mer· 
kezi o'an Easthoıırne savfh·r 
chrl ote'cı'eri 11e1ecPk mii~t<>· 

rl't>rine hir •\":ıi!mur c;igorta ı
trkllC I' mcktedir'cr. Bu iı::orta 
rril lcrı P.rin ote1 fatura1arırıın 
'1 10 faz' asını tutmaktadır Bu· 
mı kabul eden ote• müşteıi'cri 
eğ:enee\'e \'e ı::eımevc mani ô · 

lacak derecede. yağmur va~an 
l!iln'erde otellerin misafirleri o· 
'acak \ 'P bu gün'er irin hiç bir 
licret ôdemıyecck'crd ir. 

, -

KÖ~ KADI ____ ............,.. 

NATO ve Türkiye 
mnsı 2 incldr ı 

. rlrr ' (!1 al ınııkt a ılır : 
l - Gı•nr.ı ı1I U iıl g"ay 

\\ rupa tuıtrhk Bııslo:ı· 
ıııa nd ıı nlığ ıııı C: rner:ıl Gnı
rnlhr. ı"r. ı .. ~ııın ettı; 

2 - \ııı lr:ı ı Carney. Gii
ne) \' nı ı• :ı na kumandan. 
J ığın ıl :ın D\ rtltl ı: 

3 - İngı l iz \kdenı7. fılo 
~~ . i<t:ın hıı l H' hmin 1 1\a · 

ret elli: 
4 - lsk• nıl f' rıın dPni1 

tr.si,J eı ine ha\ rnğınm tö
rPn le çekilıh; 

5 - ita !~ :ı n h l ' a r.ı kanı 
lıarhh e reısi Korgenera l 
\lıl o l ' rhani 1urkı~ f'' ı 11-

l :ı rl'I ettı; 
G - :-.· \ ' I C)'~ a ılahıl clo~t 

ft :ıJ\11 11 okul ı.ır.m i-i Aıııni
go \'ts ınıı« i ht nnhutıl a: 

7 - 1953 donnnm:ı Jıunii 
<:ol ıuk tr. na~ıı ku tland ı: 

8 - Wcldra t mant\ ra. 
!a rı ; 

!l - :\lııhlelir haıhstle r. 
llrr iki cildin ihlha el· 

tıi!i çoğu tarihi drğrrı hai1 
::S'i rrsiınlr h:ıclisrlf' r lıali
kındakı m alıımn t . k u hıılha 
ıırlf'rıl e lırr 1:ıman faHlal:ı
ıı ı l .ıen ı.: hir ka~na k olarak 
'ti' alaC'a ktı r. 

Sadun <; . ~AVCI -
i.ı. Borsuın ııı 7 ~ ~SC. flatıarı 

1 St1>rlla 784.00-784 oo 
ıoo Dolar 28 • 30 280 30 
ı UO t. fi!! <H 81>-44 P.C 
ıııo fıvıçrc Pranrı 1'>4.03--64 O ı 
100 Flor1n 3 68.4~73 68 40 
100 Drahmi 9.33~0 334 
ıoo Çetoalovak Rıır. ~ 50- 5 50 
ıoo fnıçrl! Kur. S4 12.~0-54 1250 
~. 7 1A17.1 i 7 '11\•lı ,1 F.n 

f: rı \\! \"I T AIC\"h AT 
S Ta - Erzurum I :o 85 

•a • F.mır ım 2·7 21 00 
1941 Dt>mlt)Olll I 21 75 
ı 41 Demınoh II 21115 
1~4 Drmın-o u lll 22 20 
MI 1 ~l dafllll 1 22 10 
~lıl l M ldafllB 11 21 45 
Mtl 1 l\l ldarR& TII 21 ~ 
~mı :llıtdatııa 1\' 21 75 
Ziraat Bankası l 21 ~o 
Zlrut Bımka!I II 107 7S 

'1 6 l' \ lll t Tnn·ıı ı ım 
1041 D~mlryolu VJ 10370 
K1tlkınma l 103.':'0 
Kalkınma 11 103.70 
KA kınına IJJ 103.4C 
1n~g istikrazı I 104 00 
1948 Tabvlll II 104 00 
1n49 Tahv u ıo~ ~5 

• !i t \İ7. 1 I TAR\ 1 U .Elt 
1948 İknunı:rell 22 00 
lkramı:rell 1\1 dataa 23.SO 
Jkr 11141 D. 1·oıu IV 108.50 
ikr 1941 D Tolu V 109 00 
19:13 Tah\ ili 100 E0 
l'l;,I Tn'l\vlll 100 05 
Ziraat Banka ı Ill 103.85 
Zlrnat Bankası IV 103 10 
Zıraat Bankası 103.55 

n.n ı.;11 nlssrn.cal 
T C" l\lerke Rankası 255 50 
OarAntl il ııtuı H. 128.00 
oı:ııı asron And. I·II 160 00 
Osmanlı Ban itası ı 10 00 
ı tırk Krrdl r 128.50 
Ranayı Kalkınma B. 100 00 
fş BAnkası R !i:I sn 
Yııpı ve Kredi Baıılı:aıı !\. 1 8.50 
Akbank T .A.O. 1320.00 
Ttlrk Tlcıı ret Bankuı 630 
Ar ıan Çimento O 00 
Sark De lrmrr.lcrl 39 30 
1' \R I Rfll'I \ 1 ALTl"l Fh' ' Ti 
il 1 ki' .ı altın 420 000 FR 
11 D<ı ar :w6 Fr 

ı ımı S i' rh ASAOı\ llÖ\ it.LF.J! 

TUrklaeh·AC'C nt lSSS-1600 
Fransı Fr ı63ı 100 
Dolar l.'tek ıt 588·590 
Dola• Y Amerikan 59~-5~ 
Sterlin Efrlt•ıf • 1500-1520 
hvlçre Fran:ıı 139·140 

l!lHl St AI T IN FhAlLAIU 

n t 55 "-ss 40 
Hamit 4S 00·48" 
Cl•ıldrn 46 15·48 20 
Vahit ~r; 2~·46 50 
A "" 46 2:1·46.50 
lnı;lllz lirası 58 65·58 7' 
Napol~on 44 25-44 50 
B Horoz 44 25·44 50 

K 1 1 r r. ,U .1'1S Fit'.\ J'l.ARI 
D u o 710·712 
l\lekıtko 720·72.5 
•L•ndart 709·710 ı 
KUi e 'IO'l·'I 10 
"I: erli ':'Oll-710 

KAi.iS ımslntnı.IRLRR 
C'ı.ımhurlyet Ata. 240 50·242 SO 
Resat 422 50·425 00 
Hamit 340 00·342 }O 

AZI 298 00·300 00 
Saat U "te tespit ed ildi. --------------.... ~-----
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Soldan aata ı Blr harb ıeml&I 

2 Kor 3 Lllnet 4 \'uz $ 

Çot;altma 6 7,arf edau: dUştm bir 
fe\ le rıJcar<lı ,~.erden 'I "° a 
feklm.f! il ili 8 Pek 1"1ee de t 

'l ukarıdao np ı a J Dilek , 
tah.bl 2 Su ol 3 Ho !anma 

t ba ı 4 Yeme 5 Mefkure 
8 Bil' memleket Be an e-
dau 8 l.A~I a 

J>l' ::\K{\ IH l.l\L \< ' \:\IS 11,\l,J,J 
So dan u a ı 7.tYtln 2 A-

•lna 3 A~ 4 Gıını 5 
nııı 1\ 6 Te 7 Ece 8 F.-
ıeklrme 

Yukımdnıı a a .~.. J Kııhıre 
2 Et 3 Zlll lrCf' 4 En tk 
5 Yaıı il 8 Ne. 7 IIAnat 
a suı,. 

ı.-zıw 
8 Msan 1954 l'l: R E'IRf: 

l"KAR\ 
';' 28 Açı. n program 
': 30 Gına dın IPI) 
'I 4~ Haberler "re han r&POl"I 
8 00 Kuma sabah muz! ı Pil 
6.30 Hans l\l eh konser ork•s ra-

aı Pi) 
9 00 O n ıı pr rıımt ve kll'lllll$ 

'***' 11 58 A ılıs ve program 
l'Z 00 Aıker ••MI 
12 20 Ordudan baberl~r 

12 3 ı Sevim Tan C rek ten •:ırk ar 
13 00 ::\!. 5 -~ rıı n tt haber1tr 
13 IS Sedat Edl7 ldarc&indckl rad-

o ~ on orkrRtruı. a Leo 
Dellb•.s Kope fa bale.sinden 
faııtezı b ı Wlll\ Koeater 
H m ninnisi eı Pnldllhe -

y .. 
/. .. / 

UNLARI 
YAVRUNUZU BESLER 

. . 
~ VE KUVVETLENDiRiR 

-, 

d s·ra \ 1 ana şekerle- '-------::-- ----- - - - - ----------------------me rrt •\alı 

______ ....,_....., ___________________________ 8 • 4 - 1954 ./ 

DOGUBANK 
BEYAZIT AJANSI 

MUHTEREM HALKIMIZIN GÖSTERDiGI ALAKA ve TEVECCUHE TEŞEKKÜR EDJ!. 

Şıklıöıml'!n-ılıeng•nı tıı· 
mamlayacalı. bır çorap 
ancak yukecl kalıtede 

ımal ed~en 

~;At 
N Y L ON 

ÇO RAP LARI O IR 

e · Fevkıl4de- bır k;lıte 
• FevkılAde guzel renkler 
e fevkılAde seğlımlık 

ROBIN Tur~ıycnın co luks coraplarıdır. 
f\ A WCfUa • N tA 

• 

Yf Ni 
200 GRA,,.ı.ıf 
ANBALAJLAR 5~ 
VESiNDE DAl-ıf 
YANINIZOA P.f 

BISKOILERINI BULUNDURABiLiRSiNiZ. HUSll t 
KAtilTLARA SARILMIŞ OLAN BU BISKÜILER G~I 
REKLICINI, TAZELIGi"I HER ZAMAN MUHAf~ 

EDER , 

l:laln t Saena Mandollnaı.as. I 
1330 O" ıaue~ı ·------------------------------------~ 

1 •• "~' ~ ıı · ı:u ı. L. - l!I C11D I?~• 'I L. - 3 cttn z 1 ·~ (OD il•· 
llnıtd rn futa ltthM k.-llmr tein hrr ciln 20 kurııs alınır.ı Ambalaj Malzemesi Satışı 

. 

13 4~ Radyo ıııı ııı or .. u•raıınııı 
dP\'amı 

l4 00 Ha•a raponı, 1\ m pro:ra-
mı \e kapanı 

*** Hi '>8 A ılu Ye proı:rnm 
li 00 Oençlerln br end ı pl.ıklnr 
J i :ıo Flkrrt l urlu Oöntıı Sdf· 

ıtr l: '1 ~ Hekimci M ııta!a 

a va'!llr dan bt'raber rlular 
17 45 Strbt's' :uı t 
ıa oo Opt"rl't l'Hnll'r saati ırı.ı 

ıs 20 in es;ı ıCıttc tasıı: Uşşak -
A cmkürdl !aal1' 

19 00 M S A~arı v~ haberler 
1Dl 5 'l'arlhten bir \-aprak 
ıg 20 Mu atter .ı\kgUn dr-ıı t .rklı-

rr 
19 4l O n - Ahlı\kl musahabe 
111 ~5 TllkA!m 
20 00 Çaptı ır osundan ac1llmlf 

melodiler 
20 ı Radyo ıtautw 
20 30 A man Ara ın'dan urkılar 
20 4S r ano ,ı., T rk m • ı o-

" ı an M ali M ı addt'r A
takan Pi anodA Men re 
Tuna 

21 00 Knhra mıu ıar JP ıror 
21 u Mar !ar Pi J 
21 30 Spor ı<aa ı 

:ı ı 4~ Sa7. f' erleri 
22 00 Strbest l!l\a t 
22 ı~ Oprrn a d nt 
2l 4l M Avarı 'l"f' hA tıerıer 
23 00 Pr ram ,. kaı>anı, 

İ 't ,\~Rl l . 
ı: ~i A ılış 'Fi' pro ram. 
ı3 00 Hab r er 
ıı 15 Karı• k ıuıtır muzılı: Pi). 
I~ 30 Şarkı:ar Sabi r Tur ı 
14 00 s .. vıımı orkc trn parçaları 

a ıJan Stbetıu •Ftnlancu.a 
Çatan NI ola Malko ııtarr.

' nde Ph tıırmonl orkc•tra! 
bı Maurl e Rucl •La ~alcr• 
Ça:an P rrr" Monlt'UX !d 
San Fnı nsı.co rntonı orkut 
raaı Pi). 

H 20 Şarkı ar Pil 
14 41 Cu ıu :ılit tPl). 
il 00 Kapanı,. 

*** ıs oo A ılış n ıur .. uler M.anımt 

l'!ulı:ı. 
lR o Z raaı saa tı. 
ıa 30 Crlt.I inetdrn ıeYdlğlnlz fi'? 

lı:ılıır 
l 900 Habf'rıer 
ııı 15 Herku ı in muzık (Pi). 
19 ~ Vt~olon ıt Dan•as. 
19 4J Rıı.d o erkekler faslı he) e 1. 
!!0.15 Rad o Oıı1etesl 
20.:ıo K 11 tehir haberleri 
20.35 Opera OllSPrl oıoaecbtno 1 

Ro !nl"rıln :;e•ll Brrbnl 0-
p raaından ltısımları rıı. 

20 so o m ada tıu h:ı!ta tHamdl 
\"arotlııı 

2ı 00 Sar ı!ar Safi " A~la). 
:ıı 30 e\"dlkltrl tııcraınr. 
:ıı 40 :ı.ıı. le met"m ıa • 
22 00 rklla• Muzaftrr Birtan\. 
22 B ı uıc vlrtuozar (PO 1.nl.5t 

Saınııon F'taı oııı rı ı 
22 4 Ra l)f'rlcr 
23 oo Kambl~o - nors& •e proı:nm 

tar. 1 2~ 07 Karı ık hattf 1J&rlı:ıı.ar lPl). 
23 ;ıo Dans v caı mtı 1 Plı 1 
24 00 Kapanı . 

' I 1.K:\IK l\.N İYl.tt_ ITE 
20 45 Pr? ram Modl'rnlerl dlnll-

J'Orıız ı ı 
20 411 travlnıla •AtP Kn • ~ ııtı 

Ca\:ın lıtor Stı1" ınıkv ld. 
Nrw 'York Fllıumoıılk - Sen
foni Or 

21 13 Schönber cVer ıarrte Nacht 
Çalan Eusı:en,. Ormıı.nd) ld 
Phlladelphla Ork 

21 44 OcbuasJ Pre\Odltr Çnlan · 
Han Henkemaıu rıranoı 
rro::ram " kapanı 

' ARANIVOR 
Bır pamuk'u men ucat 

fabrıka ı K.\S.\R, BOYA. 
PRE ı,lerı ıçın bılgılı \'C 

kabıll\etlı b r l laba-ı ılc. 
B'ÜKÖI. BOBl~. :ıt SV
HA makınaları ıçln de ,ı
llC' bilgili \C kabılıyetli bir 
.REV l Z\'0;.ı u~t:ı ı aramak
tadır. l cretleı dolgundur. 

Saatte 22 i\lıl sur' atinde Panama Bandıralı 1 l.000 tonluk Ga) el Luks 

1'1EDİTERRA.L TEAN 
Vapuru 14 Mayıs 1954'den itibaren 

lsr AN BUL - PiRE - BRINDiZI - VENE OJK - BRINDIZI - PiRE - ISTANBUL 

arasında HAFTALIK EKSPRES POSTASl'nı küşat edecektir. 

Iler Cuma günü saat 1 t ı.le Galata rıhtımından hart' ket edecektır. Bila istis· 
na heı· ~ı nıfın bütün kamaraları haı-içte olup hu seyyar Saray'ın hu~usiyelini teş
kil eder. 

Lı.lks kamaralı ve • paı·t ımanları Ririnci \'C ikinci sınıfın miihim miktardaki 
kamaraları 1 Ycya 2 yataklı. tuvalet ve hususi duşları havidir. 

Tun t sınıfı ise iki, üç \ e dört :ı; atak h kamaraları haddir 
Geniş gezi gm ertesi. yemek alon la rı, sigara salonları, temaşa salonu. bar. 

o~ un \ c müzik salonları, ~üzme havuzu, kütüphanl!. \ erancla, berber alonu \'e ku
sursuz hır rnutbak ve servis. 

Hulasa ncfıs ve tatif bir yolculuk - kedersiz ve neş'cli bir seyyahat. Biletler ve 
tafsilat için Ga lata'da ·r ophanc rıht ımında Frank Hanında 

. 
DABCOVICH ve ~si. Umumi Acenteliğine, Tel: 44707 I 44708 
\·cya ,\yazpaşa'da P::ırk Otel karsısıııda JI.\ l\S \\'.\ L'l'EH fgl'STEL ~C) aha! hu-
rolarına müra('aat olunması. Telefon: 8:3531. 

Başanlartm 

Bununladtr. 

63 vilayetimizi 76 fasikül içinde toplayan bu eser iki cilt halinde hazırlan· 

mıştır. Beher cildinin fiyatı 1 O liradır. 
Umumi satış yeri: Vatan Matbaası, büyük kitapçılarda 

-ı Sl'.\DİYEUF. n: ı,ı :ro :'\ l.1 -
DOXTORl.AR miıstak 1 b'r ev moblclı \ela 

l>OK fOlt ÇİPRVl _ Cıll ~aç möble.siz kıralıli:tır 
7.ührn t Müteha ssısı Beyoğlu !\liıraraat: 52603. 
Posla Sok:ık Telefon: 43:~ :1a 

Dr • • -.aı~rnu:K - Cilt ve Züb· 
re vl hast:ılı'l:lar t.t iltehas.sm 
Beyoğlu. 1 tıklil Cad. 407 Tel 
4 l 40f\ 

MVTEFE~R.IK · 
<ı ıo~ıonıı. P,\ZAIU - oıonl'J· 
bil a'ınır satı 1 ır. Te:: 42735. •rak 
~ ır \ cnischır Sertı:r Ömer 31 

1 İ~TİB ,\11 (,'ı \:\t.\ŞIR F \RHİ-

1 
K,\ SI - Çanıa ırlarınızı ) ıkar 

,\R:\".\ \ 't'TKih''dc ~eni apartı- litü er. :~drc inize getirir. 
man, tam konror ,.;zlık. kıslık. Fer.lkoy. 81208. __ 
ınob'cli. möble•iz. 'rcl: 36-167

1 
is ı.ı Aıı.ı: PA~~h O:'\ U -

EML IC 

Açılmıştır. Cami karşısında 

1 G \1,.\ T.\.\'J.\' :'ltERKF.Zt \ E- Koca Mansur Sokak 67 
Rt:snr. - Yazıhane i(n ka- TERCÜ.'\ı e-=:-inqılızceden-:-Al
ıoı ferli kiralık kat \ e odalar mancadan Tılrkçc) e. murac ıat· 
Xccatıbe~ l"adde 1153 - 137. 159 ET,EKTROCİ:\' Harb ~c 1'el. 
Ga) ret Jliın. 87735. 

1--1 s_t_. _L_v_. -A-m-ir_l_i ğ-i-nd_e_n_v_e_r_i ı_e_n_A_s_k-er_i_ı Kıtaat llônları 

As. İhti~a~ için 15 tnn Sığır eti kapa ı zarfla 13/4/9j4 Sa
:ı aat 14 de Karamım As Şube binasında A • Sa .• \ . l\onıısvo· 
nunrla salın a'ınacaktır. Bedeli 16500 lıra. gcçıcı teminatı 1237.rl 
liradır. Ev ;,ıf 'e şartnamesi ko ııı.yonrla gbriıliır. Tek if mrk
tup'ıırıııın ıhale ~aatınden bir s.ıat en c ıııc kııd. ı komı:ıyoııa 
\en:mesi. (804 - 3H5) 

* 
Açık l'k iltme ı c 1200 kılo Vatka, alılnm 'e kala~cı pa-

muğu ile 600 metre pel'delık kumaş açakı 21 4/954 çarşam
ba saat 14 :rn da hm t nz. Sa \1. l\o. da atın alınacaktır. 
Bedelı S180 hra. "CÇıcı lem·natı 388 50 1 r.ıdır Sartname i ko
mis,ı; onda 'e öğ'edcn e'" el İst L'. \. tıan kı mında :;ôı u-
liir. (4034-924) 

* As. İhtiyaç için kapa ı zarfa 100 ton Sıgır eti 27/~ı an/ 
9:>4 gunu :ıat 11 de Sarıkamış As. sa. A'. Ko. da salın a'ına
caktır. Tahmin bcde'ı l.'i.5,000 'ıra. gcç·ici tcmınatı !lOOO Ura· 
dır. Şartname i Ko. da ~öriiliır Tl'k'il mektup arının ıha'c saa 
tinden bir s;ıat c\\·etine karlar kom is~ ona \Crt mc j. 

(975 - 4223) 

* A . İhti~aç iı:in 140 ton taze patate kapa'ı zarf'a 4/:i/954 
:)a!ı saat 16 da Gelibolu As. Sa .• \1. Ko. rla ~atın alınacaktır. 

Tahmin bedeli 39200 'ıra geçici teminatı 2940 lıradır .. arl
namcsi komi ~onda ve öğ erl!.'n !.'\'\"CI l.st. Lv. A 1 :in kısmında 
görfı'ür. Tek'ıC mektup'arınııı iha'e aatindcn bir aat e\\'C'li
ne kadar komı,vona veri'me i. (971 - 4220) 

* Aşağıda cin~ 'e mikdan Yazı'ı malzemc'er ayrı a~ rı l:iza-
'arınrla 'azılı gun \C saatlerde Açık eksiltme ile İz.mit J)z. A -

1 
Sa. Al. Ko. d~ salın a!ın~caktır. Şartnameler komıs}onda ve öğ· 
'eden ewe1 l~t. ı.v .\ . ilan l.ısnıında görü lir. 

Cin \~ nıikıtan T. Rrılı•li G. 'l'cnıi mı tı lhall' 11ıin \C 

Li ra I.i ı a s:ıat i 

:J ton 1.5 burgata'ık 
I.iC 1 kı'at .................. 11 :.!50 

1

200 Kg. Gomalak. vr. 
2500 kutu 200 graın'ık 
alıştırma :\!acunu ...... !1250 

1525 Kg. Muh. cins Kö
e'c. \"C :.!20 adet kah

verengi keçi derisi \e 
arı 'aketa ............... 3351 5 

4 ton k:ıba üstübeç ile 
ı ton kur~unpat ......... 7180 

1'143,75 20/4/fh.\ ır; :m 

6!13.75 20/4/954 16 

401,36 21/4/954 15 30 

538,5' 21/4/954 14 
(4167 ~ 960/06~) 

Çorum Vilayeti Daimi Encümeninden 
1 - \'i'ii) et dahi indeki kö~ '.ere getiri'erek lc;rnr su ı~ıcri 

i~·in alınacak 200 ton ilhal malı çimento 16/4/9!'i4 l'Uma J:(unll 
saat 14 te iha'esı \'apı'mak üzere açık ek~i'tnıcyc konııtnıu tuı 

l\luracaat·" Top•,:ıpı Mal 

tepe No. 35. TC" : 21J28 

----------·-------------------------------------------................ ... 
2 - Çorum teslimi bC'hcr tonunun nıııhanımcn br.de i 150 

ira. teminat 2250 liradır. 

DERMOJEN 
YARALARA ,KAR$1 

. . 

lnılı).o ~ıı tı t tıı : Sil\/ :'O KOtU.1~ 

Vnıunıi ne ri rııt l\tüdüril : IELİH l ' Et'\EB 
nu sayıda Me 'ul l\Iildür: 

IHSAN ADA 
(\'ATA~) C. :ı7rlrd lilr r P. ~hlh:ıar.ılık T. A. s. - htanbnJ 

VATAN l\JATRAASI 

.. --

3 - Şartname i Vı'ayet Daimi Encümen ka·enıindc ~önl 
ıebi'ir. 

4 - f stcklilcrin teminat makbuzlarh· e be'ir i J?tin ve ı:a 
atte Çorum vi!A) eti Daimi Encümenine nıür .. ccıat'arı il~n olu· 
nur. (3903) 

Maliye Bakan'1ğmdan : 
• 

.'lal ın ne\ 'i Geçici 'ft 
Liri 
~ 

Baba kapak tahta ı ................................. 3()0 
Kıı'lanı!mış çember ................ ............. .... ıcıO 
He~iktaşta bu'unan De\ lct Kağıt Hı Basım Gen. )i 

'iit:ii I t:ınbu' depo unda l!lj,i matı ~ı ı ıçindc toplııoac• 
karda nevı't'ri yazılı ku lanı ıııı~ ambıılaj nrn zemcsi ııf 
tırnıa ile ayrı ayrı ıha'c cdi crcktır. 

İstekli1erin geçici temınat ı'c bırlıktc 19 Nisan 19 
zartcsi slirıü saat 14 de mezkıir dcporla bu uıımaları. 

, i nşaat ilanı 
.

il 

Feshane Sümer Yap! Kooperatifinde 
Feshane Sumer Yapı Koopcratltlnln inşa rtUrece~1, 

nızam iki kıı.ttı 102 ade loçl evinin anahtar t~llml teklif 
retıyle !bal~ ~apılacaktır. dl 

2 - Bu ışe alt d0şyaJar her ı;:Un aaaı 14 ten 17 ye ı.• 
mcrbank Dcttcrdar MUeueııcsl veznesinden 150 Urn oıuı• 
temin cdllchlllr. ıll 

3 - Bıı işe alt mmakkat teminat 20.000 liradır. (Octtet"" 
c.sı.~eıl veznesine yatırılmaıııı _J 

4 - İhale 25 4 954 tıırlh ı.ut 10 da Oeltudar mut?: 
toplanacak Ih11I" Komisyonu huzurunda knpall zarf il 
yapılacaktır Oercl:ll temlURtı )Btıranıar alacakları ııı•~-.t 
birlikte en a:ec 24 4 054 aqamına kadar 5Umerbanl: :ııv 
fabrikasındaki ihale komls~onuna trklltlertnı vermeleri~ 

!I - Posta ııectkmelerl n1<arı iUbarc alınmıyacıktır. 
6 - Tallplcrın en az ı~OO 000 llrnlık benzeri lf yapmıf 

rınR dair Hıılka ibrazı tlı.zım<lır. 

7 - Yabancı inşaat telclltlcn t.abul edilir 
~-·s•-;.:.oonrratıf l'ıale\I }-apıp \aprnamaltta ~rbuıtır.şl 

-- fi 

Prenses Mevhibe Cclôlettin'in HôtlfOI 

ı GEÇMİŞ ZAM1'~ 
OLUR Kİ ••• 

Yazan: SARA ERTUGRUL KO~~ 
S 1 t . .. .. • .J • ~ 1 .. r,1 
• arav ıa.'a ının ı ç~ 11111, ;ıuctlcrı. ~;: en .. 

arı tararıarı . SaraHla ~<'f\Cl1 a k mareralan ... • fi 
'<'t ha vatla kan.ı kar ırn . 

Satış yeri: inkılap Kitabevi. Ankara c:ad. lstO~ 

22 ASiSTAN ALINACAK , 

Ankara Üniversitesi Ziraat FokülteS1 

Dekanlığından 
l<·aku'tt'miz kuı·sü'crinden: Jlıtki \'cti~I irmc H! ıs,~ 

l~ndu lrı Bitkilerine 2. Bat - Bahçe)(' 1. l\Ieyva Yctıştl 
hlahın~ l .Zirai Ekonomi 'c Iş lelmccıliğl ı. Toprak ti 
'' Rıtkı Re< eme!lc 2, Bes•n \TadclC' cı i ve ııa~'\·an Be~ c 
ihtinıar Sanat':ınna 2, Kültur Teknıl!e 1, Zirai Kunct !ı 
"lrına 2 Lif 'l'ckno ojisi \'e Kö> Sanat arına 1. Bitkı !{O 

' Zırai J\imnıya ı. asi tan a'ınac:ıktır İslek'ılerin: 

1 1 - Memurin kanununun 4 üncD maddesi'lln a. b. r 
f kra':ırında \ll7.ıtı sartlnrla hir ıkte < \nkara Üniversilt' 

"I' ık Yönetmc'iğı' nin 4 üncü maddesınin :ı b. c, d. rıı:r 

ı 
•q ,·azılı <:art'aı ı dn haiz o'm:ı'arı: 

2 - \lilracnatl:ırın Oekan'ıi!ımııa hitaben yazacak arı 
•

0 lrrine birinci maddede \'azılı s:ırt ''<' nite'ik'r.ri hııit 
1 ••k'arını eil~tcrcn bl''ge'cri ck ivcrek tlilekı;elerınde 51 

.:,.n,.,.k'r.ri 'abancı ıii 1 ıic ncık'ıımaları: 

3 - Yahanl'ı dil sın:ıvlnrı F'ransıU'a. \ imanca. ,.c ı~\ 
"ll"r•ndan 26 Nisan 1954 Pazartesi ~unii saat 10 da ,·c 

ıte1 i?!in 4 üncii maddesinin b fıkrasına ı:öre de Kursu ıı: 
'•<ıkkında umumi mahbelteki sınavın da ayni gün saat 
apı'acal!ı: 

1 Müracaal'arın 22 • 'i an Hl54 Pcrc:cmbC' günü saat 
l '-atfar kabul o·unacağı \e faza bi ı:I almak lizcre Dek•

11 

1 Stirosuna müracaat edi'mesi ilan olunur (3637} 
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