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'Hz. DAVUDUN' Ankara 8 - Partılerde aday. ('İ:\" llİi'i l>İ:" DE - l>irn Eil'n Fu me\ kiiııdc koııuınistll'rle rı ansız km\ ellrri arasında sidılel-

Be srat. 8 - Yugos'av 
Dı,ı• erı Bakan ısından ~a
)ınlamın bır teb ığde bı di
rı dısınc gore. \ u.,osla\ Dev 
!et Ba~kanı lllarc al Tıto, 
bugun Galep genıı 1) e dos· 
tane bır ?ı)areltc bu unm~t 
uzer<' Turkı) e")e hareket et
nıı~ıır BALTASI 

··- gclmış bulunmaktadır. Lıstell'r ııa'la gelme~i kararlaştırmıştır. ('laMliıt uçiineü alfadadır.) [=~--~-t---+ ...... --+--~~--L- !arın tcsbıti ışı son ~afha)al li sına5lar olmalitadır. ı·ran a Amerika'daıı ac-ele ~ardım i temi \ c Dullcs de Pazar ,unu ı\\lu. 
önumuzdekı Pazartesi ı;:unil ilan ----------------------------------

cdılcccğı için nıhaı rcitu~:ar ya· Ucak azas tahkı'katını pılmaktııdır. Demokrat Parti u-
Y\:ZAl'\: 

Ahmet Emin y ALMAN 
• 1 

Gal~b~ 1948 ~ılınıla)dı. <:cın· 1'8~~~._. 
() lık ın \ nıurlıey'de toplanan~ 

. p, kongre i ittifakla İl} le 1 
~~ karaı \crnıi ti: •l:ğer ikli
li akt~nı b:ı ına almaz \C lıak·ı 
~ etın luııııuı ın ı Jcıine ge. 
b ezse, Da\ tıd leyhi elamın 

mumı idare he) etı bugün de Ad
nan lllendl'l'<'s in ba;.-arilığında 
hummalı bır ,ekılde geç vakte 

~=:ı~:llÇ\~ı\!;.~~~:~:~ a~~k~~7:ı:~ rapo u yayınlandı 
rı ıizerinde aırul'l bazı tadiller 
yapılmış, bu listelere nihai şe. 

.Maıc.a 1ıto')a bu sela· 
lıalıııde Dı.ı~ crı Bakanı Ko· 
ç.:ı Popo\lç, Cumhurbaşkan. 
lığı umumı katıbı Joze Vıl· 
fan, \'ıs Amiral Cterni, Ge
neral l\lı an Zezclj, General 
l\lıloch Choumounıa. Dışı~le
rl Bakan ığı protoko umum 
mudUru Smodlaka, Dı ışıer. 
Bakan ı~ından Elçı Ranko 
Zets refakat etmcktedır. 

1 alta ını cltcı lmbc alıp onlara 
~adtenni bildirccegl7~• 
k u k rar uıcrine kı\ ameller 

optu. Halk Partıli azctclcr 

ki· ter 'erilmış ve bugün bun· 
'arın dakti'osuna ba~lanmı~tır. 
Hen uz 8-10 \ Hal et lıste:ıı dakti· 
lo edılmı tır. 

1 
Demokrat Parti umumi idare 

he) etının g6 tercccği yüzde :!O 
ada) tarla, 'oklama yapılma)'an 

Bunda, Adana' daki müessif kazanın infilôk, yangın, 
sabotaj, malzeme hatası veya yorgunluğundan mey

dana gelmediği kaydediliyor 
Tcblığde ı:emının hareket 

ettıgı liman \ e hareket aa· 
t llr\Dm ı sa· 8 ~ıı: fi ıtl'l ---bb~nu hır ihtilnl tchılidi hatl" 

ır i J M J >an ba langır.ı di>e ka 1• 1 \C diğer !-Oklaması iptal edilen 
\ ıta~etlerın adaylarının tesbiti-

adılar, aeı hurumlara geçtiler. 
~en hu hale çok uz.uldum, Çün. 

1 
u ~una inanı> ordum ki 0 na7lı 

~ em_o~ra~i fi~anının nıcnıtekel· 

1 
ne henuz başlanmamı::tır. E,a. 

DU\arlara a ılan C.11.P. ın·opaganda afi !eri < Oeu.mı Sa: 6 Sü: 4: de) 

1 SEÇIMLERiN ARiFESiNDE BURSA de kok 1utabıltııc i i~in bir iti. 
at \e kar ılıklı cnıııi> et \C sa'" t 

sı havusı 1 • 
azını. .. nu lıa\:ının 

= ı~ı bir ek ilde bozulma ı 'e 
ski trk P••rti nıurı illerinin eli 
~~ ~iddeL tcdbirtcı i almak için 
ıır oz.ıır \e '"İle \ cııınıc i J)i 

blr~y olına\ııcaktı, Kall;,tıın 

ursa merke i dek· manzara 
dogı uu t:ınurbe\ k"" ' 
tinı , e . • • oyuııe gıt· 

ı ın c .ı ını anlama a 
lJğraştını. l:aktım ki heJ> 1 de 

=Jl D. P., C. H. P. ve C. M. P ile 
Ulli \C h i ı uzur ınılc. u a)an 

1 akın, akıJlı, olgun insanlar 
Javud Ate lııs elamın balta 1 ~; 
~le a_ını~ktan ne ka dettiklrrini 
enıhterınden ordum. Şu)le 

c \ap \erdiler: 
t - l>a\lıd Me) lıi~sclamın bal. 
a ı dcıtiğiıniz. e), maddı değil, 
nıecnzı 'e uı n \ i bir mana t.a· 
ır. lllaksadını11~ uuıne nıuka. 

\cruet .. · ı .. ıınını e oldugumıızu· 
n!enıtckclin nıukaıldcratını ıı;a): 
r~ me nı 'c hileli bir seçim ne 
tıceslnde ellerinde tutanlara an: 
tatmaktır. Gemlik ilçe ba kanı 
doktor Zha neh <bu ate li mü
cadl'le adamı 'c bol ilhamlı air 
\C'fat etmi buıunu3or. Allah 
~ahnı_et rtsin) ı\nkara)a o ·ot· 

n b~r lclgrilf çckmegi kongre
de b_ız.c teklir etti. niz de ona 
çok ınandığınıız için so1.11ne se· 
\e C\e u duk.ı; 

ho3de bir gcıe \e iki gun kal
~ıın. lUrmtekct oltusünde bir l llıi.) tık l raıı ız. romanrı 1 Gen 
,:nh Alimi olan muhtar İh :ın gcs l>uhamel, diın Gazetccil~;. 
_e)1c, en il~ri çiftçi tipini tem· Cemil etinde intibalaıını 
ll eden, daıına agzında bir pi. anlatırken 

llO oldugu haııı.. dol~an nıer· D h 
~~~ ı aik B~)}e -.ı• Ccı: Ra- u amel Tu"rkı·ye 

ı~ hrm crısı olun diğer lm·· • ' 
ıııctıı \atanda tarta ahbaı, ot- 1 f b 1 
dum_. lstanlmla döııilştc; l'm111- n 1 a ar m 1 
bry'ın bir ihtilal orağı olınali:. 
tan çok uzak ohlugunu. mc ru An 1 ati ı 
\c haktı ca elrriııe ulh "\e il;· 
rıa oti) lr. uı mak cıııelinile bu 
lunduğunu bir ~ az.ı 6t'risi.> il' 
uınuını efkara ak rttirmc e \c 
ortaııgı lalı tınna n uğra tını. 

AnaC:olu A!ın11 
Bır muddctten':>.rı memleketi. 

ır.ızde bulunan, Fr:.nsıı Akadc
mcsı iı)e ı Gcorgc,. Duhamcl, 
dun saat 17 de i tanbul gazetecı 

S . lr·r cemı)eundc te •1- en 
c~nılrr nıuna cbcti)le bu df!· b ın toplantısınd~~ e ~ en bır 

1 k 
fa nursa'nın nabz.ını 'ok- vcrmı~ıır· .,u eyanau 

ar en , 1 k , • b • ,,o uın te rar Umuı- •- Hukumetıniz.i d ti 1 

temaslarımın intibaları 

•• 
1 İnönü bugün 

Malatya' da 
Konuşacak 

Hıısııd Muhııbırlmlıdeıı ' 

l\la!at) a 8 - CJI P Gcııel 
Ra~kanı İsmet Inonu b~gun tren 
le şehrımize geldi \e ıstaSYonda 

(Deumı Sa: 6 ~iı: 6 dal 

Bursa \ ıliı) etının partıcılik 
bakımından ıımumi ıuretle us· 
tun bir manzaıası ı:ardır. E er 
bütun Türkıyenin narti te,;kill· 
tı bu örne~e U)"tun bir sb asl 
Se\iye~e \ar~a. demokrasimizin 
gcli mesi bakımından tam bir 
huzur duyabilirız. 

Bunun umumi sebeplerini 
ŞÖ)lcce hulasa etmek mümkün. 
dur. Osmanlı imparatorluğunun 
ilk beşıfi sayılan 'e ideal aşıkı, 
dıirüst ruhlu Sultan Osman \ 'c 
Orhan turbelerine sahh> olan 

me, amı Sa: 5 Su: '1 de) 

Karataş'taki kavgada 
iki C.H.P. li yaralandı 
Hôdise, C.H.P. /ilerin komünistlikle itham edil
mesinden çıktı . Gülek, yurddaşlar arastnda düş· 

manlik hislerine cevaz olmadığmı, söyledi 
ı\DX.\:\" \'ELİ Kı\!'\lK ı 

\ Allltl 1 llz.ı IJtYeUndcn 

Adana 8 - Adana'da si) ası 
partilcl' arasındakı seçım miıca· 
delesı hızlandıkça değıııik ıçtı
hadda olan Yatandaslar arasın
dakı gerginlık de ~nden gUne 
artmaktadır. Adana merkezinde 
bu) uk çapta si) asi hareketler 
ba lamamış olmakla beraber, i
çın i~ın bır kaynaşma muşahede 
edılmektedir. Önümıizdeki Pa. 
ıar gunu Demokrat Parti, İnönü 
me3danında bu\Uk bir acık hava 

(ncumı Sa: ti Sii: 7 de) 

•• Vezirköprü, Edirne 
Seçimine f esir 
Edecek 

BURllA~ ARPAD 
Vatıın l"uı He1etindtn 

Uıunk6prti 8 - Edirne \'ilA· 
yetı seçimlerinde mühim bir rol 

<Devamı Sa: 6 Sü: S de) 
--~---------------.....-

llu~doıu lanıı 

1 
Ankaı:ı, 8 - Ulaşuıına Ba

kanlığından teblig edilmiştir: 
3 nisan 1954 gunıi Adana ci 

varında vukubulan müessif u
çak kazasını mahallinde tetki
ke memur edilmiş olan :'ılılli 
Sarnnma Bakanlığı ha~a kuv
vi!tleri komutanlığı kaza tet
kik kurulu tarafından tanıım o 
ıunarak 7.4.954 gecesi Bakan
lıgınııza 'erilen mufassal rapo 
ron netice ve kanaaL kısmı ay 
nen a~agıdaki hinncı 'e ıkın· 
ci maddeleıdedır· 

• l - Tay) arcde inf lak, ) an 
gın, aboıaj 'eya bakını 'e~ a 
hut malzeme hatası 'eya mal
zeme yol"~unlu~u olmadı~ı ya. 

( Deuımı Sa: 6 ~ıı : 1 ıte) 

--0-

Mart' taki vergi 
Tahsili 214 
Milyon lira 

.ınadolu Juı•ı 

Ankara, 8 - 1954 ma.i ).!ı
nın ilk a) ına aıt tahsılat 'az • 
)etı hakkında ızahal ıste.)cn .\ 
nadolu .\jansının bır muhab.· 
rine, ?ı1alıye Bakanı Hasan Po· 
lalkan aşağıdaki be)anatta bu
lunmustur. 

· - 1954 malı ~ılının ılk a) ı 
olan mart ıçıııdc bıilçe gelır e
ı·.nden :!14 nııbon suı hın lıra 
tah,ıl olunmuştur. Bu mıktar. 
malı tarıhimııde ycnı bır rckoı· 
teskıl etmekledır. 1931 ~ıh ınar 
tında 118 mıl) on lira talısıl e· 
dılmı •• 1952 .)ılının maıt a)ın· 
da bu mıktar .) filde :!O nısbc
tınde artaıak 142 m iyon !ıra
ya ba'ıg olmuştu. 1953 te artı~ 
nıspeti l!l:n mal"t tah ılatına 
nazaran :) uzde 35 ı teca\ iıı et
miş \c tahsilat 160 mılyon li
raya yükselını~ti. 1954 martın
da i!c 1951 sencsının aynı ayın 
daki ı;elır hası ;ılınn nazaran 
ytizde 81 nıspetınde bir artışla 
214 buçuk mıl)on lıra gelir el 
de edılmlştir. 19!10 martında sa 
dece 96 mılyon !ıra ıahsıl edıl
miş olduğu hatırlanacak olur:ıa, 

<Devaını ·a. 5 Sil. 4 de) .:~~~I duştıi . Daha doğrusu _altı !:ırak geldiğım ı::uz~ ~~~l~~e~ı: 
gini 

1 
r bu mu le n~ )urt ko c- nızden cumartesı gunu a rıh 0 • 

du ekrar. ~nrmr.ııııı hası·ctiııi rum. Bu ıse)ahatim es~ası~da T Ok 1 
1l l:usunı ıçrn ben ) olumu cıra· Tiirkhenın buyiık bır kısmını• • U öğrencileri deı•slere 

girınezlerse ceza göreeekle 
\e d u ~ı ıllını , :'\cJH giırduğiınıu dolaştım ve bent yakınen alfık:ı· 
lat 11~ uğıınıu hu ınukalcde an. dar eden pek çok ~ey ordum 
ı;iıma).acu 'ın!. l\ıırsa'~a ııt sc.- Tarihı abideleri, O~anlıgimpar~ 
'k· 11 rcıporta~larımın iı;jncle hi- torluğunı.n muh•c t>m de\'ırleri 
l a)e e~cccgım: Yalnız bir nok· nın iZ erıni ZC\"kle tema~a cttım·ı Teknik Üniversite Rektörü Prof. Ah met Ozel yönetmelikte deg~iciklik 
is~ u~r ndc şıuııliden durmak Ş.mdhe kado.r uınneıugimızı~ ~ 
ıa~~;:1; 11;!:\a~ edineli im c10 t.- tamamıyıe tcrsıne oıarak gordüml yapılmıyacağım söyledi. T. Okul öğrencilerinin protestosu devam ediyor 
be)'de dota81tıgı amgoz, d Umur· kı orta Şarkta mcdL'ni)etin naşlrı Tcknık l:nıvl'.!rsıtc Rektörü Prof. Emın Onat da i~lirak et· 
ımıza ıktı. I>c:~ızkl ·ıra a kar. Aıaplar değil, Türklermiş. Tür. Prof Ahmet Öz.el dün saat 15 nıiştır. 
- Da\ud lc)hl ~ı:un· ,_ . (De\ıamı Sa: 6 ü: 3 de > de Gazetecı.er Cemı~ctınde bir Rektor konu:iJlıasında, \mi-

t ın ual --o-- bac• t . .. • a ı me elcslnl hatırlı)onun :)a -n O_P antısı ~apmış \e Uni· \'ersıtenın oğrelım fonksiyonu-
o. ha~ta r;enc elimizdedir. J.'akat Hasta " ~-ersıtenın 10 a\'ık faaliyeti hak- nu e e alarak 10 yıl ıçinde her 
ımdı parti klH!Umuz yok. naı. goçmen ... ındn basına .. ızahat 'H'rmiştır. ~il 50 fal.la oğrenci kabul etmek 

tayı irtiraa \ C taassuba karşı H" . Top~antı)a t::nn·er itenın faktı! suretı).e memleketin ihtiyacı o· 
kut.ıanmak aun.indc,;ı.. useym Ersoy le dekan.an \C cskı ttktor Oıd. <Dt'amı Sa: 6 s u: 4 del 

ı.u ozleri . Ol lerkcn, ismaU 
Cnmı:oz'un dılıtcn ıııiın \c kn· T d • d•ı k 
rar ifad(' cdrn bir hali \arch. e avı e ı ece 
1948 de l ıııuı hey'e gelıtlgim ıa. Ta~lıtar a'd 

Rodos adasından 
yeni ilticalar oldu !Uaıı r.\ındl' misafir l.alıhgım Husc)ın Er a .oturan goçmen 

lbıııltinı Hr) kulağıma Cı ıltta· dek b oy Un bozuk e\ler
dı : 1 1 Jtu etten hastalaııdı4ını 

~ aznu 'e kend sı için bır 'ar
- İsın,ıil Caıngôı halis bir 

=~~n l'\eıdır. l\lcınlckcte olan 
n a ını ozdc bırakınaını tır. a: uk Harpte 'c ondan onra 
ll'k l~l a kr.ılik etnıi tir. a:\lrnı 
'\ac~tın mudııfııa <'ılilmei!e llıti· 
dl e ~.ır. Ren e\İmdc kalamam• 
lı~lcr chtıke geçince3 c kadar se-

~~ orduda ı:ö nııllu olarak 
C\arnı Sa: 6 u: 6 da) 

dım lı.sle 1 a mı tık. Top ~nan Batı Trakya' dan da ilticalar devam ediyor.On iki 
para)J Hu C)ın ı:rso un teda\I. d d k. T .. ki Y I 

ne tah:ııs eder k ard.m Jıs. a a a ı ur er unan idaresinden şikôyetçi er 
te mı kapatı~oı·uz. Bununa br. ·rıırk ıı •!ıı-rl•r Alan•• 

r ber go~en C\lerıne oldu u Ankara 8 - Batı Tral..")a dan kamlarınca )apı an zulum 'e 
kadar lluııc)ın Ersoy'a da ilg.· <ıonra şınıdı de Onık Adalardan haksızlıktan dolayı şiddct.i b r 
mızi dc\am ettirccegız. \e bılha sa nodostan mem!eke· mcmnun~yetsız.lik ıçindc oldu· 

'\:ardımda bu unan oktı)ucula ı tımıze ilticalar ba~lamı~ bulun. ğu b:tdlrilmektedir. 
mıza bu \csılc ıle tc~ekkur c- maktadır. Bugıin ekserisi Rodostan ol-

derıı. Hallan, bılhassa Yunan ma- (D ramı: Sa. 3; Sü. 5 de> 

Yunan Beledi) erileri, Cwn huri.) et .\bide ine ~elcıık ko) dııktıın onı 11 ılcfleri imza lı ) orlar 

Yunaıı 
Geııel 

Belediyeci 
Meclisi ziya 

•• 
Dil 

e ·ti 
Misafirler tezahüratla ka rşilandılar. Vali' ye 

şehrinin şeref madalyası verildi 
Ati na 

·Et f iyatlarr 
Yükselmede 
Devam ediyor 

1 İl Genel Meclısi dun saat 16 -
da fevkalfıde toplantı yapmış- ı p K b ' 
tır. Fe!rzan Ara:ı'ın başkanlığın apagos, 1 ns a 

Son gün:erde et fıaUannda 
gorulen ~ukıselme:erden do a) ı 
tııemnunı)et ızlık de\'am etmek· 
tedir. Vali Göka)', Belediye İk
tisat Mıidüni, cc1epler ve diğer 
aliıkalı:Jırla temaslarına de\'am 
etmektedir. Dlin yapılan toplan· 
tılarda da et fiatlarını normal 
hadde indirecek bir çare her.üz. 
oulunaınamıştır. Fiat!Jrt'l dllŞ· 
ıne~i ıçin ancak ce!ep:enn ir.sa
fa gclme~ini beklemek liıı.ımdır. 

Vali Prof. Gcikay kendbi ile 
gorüsen arkadasımıza bu husus· 
ta ~unları sciylemı~tir: 

,_ Cclep"cr ile diın goriişlüın. 
ıstanbula her zaman 3000 kuzu 

<Deumı sa : S ~ıi: ~ de) 
--0-. 

izinli polislerin 
Silah tasıma5ı 

' 
Men edildi 

dakı toplantıda once giındeın-

deki. makine \ e kimya cndil . Muhfarı·yef ı"sfed 1• trısıne aıt bu unan Bakırköy 
Baruthane arazisinin mel.kür ku ~n.adolıı A~ıanil 
rum ıle beledi~e arasında, muş Atına. 8 - l\lareşal Papa~~ 
tt'reken .kullanılması iç.n gere- ingılteren n 'ı.tina Buyukclçisl 
ken 'fraz.ı ıle bir mahalle te\'S Sır Charle'.l Peakc"i dıin da\e 
hakkında imar komls~onu tu- ederek Kıbma mu,·akkat b·ı 
tanağı görüşülmüştür. Meclis muhtariyet \ crılmesi \ 'C bunu 
bunu ve diğer maddeleri yarım takıben de ıleride sıyası mukad 
saat içinde. kabul etmiştir. derabnı th n etmek iızere b'r 
Toplantıra bir saat kadar a- plebısıt icra ı hu u undaki Yu· 

ra verıldı~en sonra saat 17.30 nan tekhfi etrafında kend.sı) c 
da Yunan belediyecilerin ziya- görucmu tür. 
reti üzerine tekrar toplanılmı~ Mare~al Papa"OS. adanın Yu. 

<De,·amı Sa: 6 Siı: 1 de) ( ne,amı ~a : 6 !'i•: 8 de>_ ------

. , 

. .. ııı ı }' 
ı.ı 1 

Ankara 8 (Hususi) - Son 1' 
zamanlarda po.ıslcr tarafından 1 
islenen cınayetleı· çoğaldığı iı:ın 
Emnb et Genel 1\ludurlıiğıi, izi
ne çıkan polıs erin tabancaları· ı 
nın ba~lı buıundukları ı:arakol
ca alınmasına kaı·ar vc::nıiştır. 
Dün tebliğ edı'cn bu karar :e
rcğiPce hıeh,r polı \azık i dı· 
~ında t. baı1".ı ta~ıma).ıcaktır. 

- 11-

Kıskanç sanık 
Arkadaş mı 
Yaraladı 

naz.uı s inci allfada> 
- lt&hn Uı Uı~ µktı -

aAJl''E FAU. 
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l IKTiBASLAR )" • 

-
ı er 'de • 

seçım 

n ıl yapı ır. 
ıngil_terc'dc r seçım, par 

tamento dev
resi sona er
dığı. yahut 
müddet bit· 
mediği ha de 
mllhım bir ka 

1 
Her bölge bir tek mebus seçer - Seçim 1 

kampanyası nasıl idare edilir ? 
L J 

nun parlamento) a 'crilmczden 
evvel seçmen erden )enı bir 
vekfı et a.mak iste) en huku
metin tavsbe);i uıerıne huıdım 
dar parliımcnto) u feshettığı za 
m an yapılır. 

Hıikumdar parlamentonun 

scçmen'erini zi. 
yaret ve halk 
top!u!uk'arına 

hitap etmekle 
geçirir er. Bu
nu saparken de 
sıyaf,i partiler. 
den birının ma 

Ticaret Odası meclisi bir 
ima~f3fçıyı cezalandırdı 

İstanbul Tıcaret Odası Meclisi dün saat 15 30 da top'an
mıştır. Ilk o arak, ithal mal arındaki Iıat kontro'u içın pro
forma faturalardan 5 ira a ınmasına daır idare ile) etı leklıfi 
gorlistilmüstıir. Teklif hakkında sôı. a'an muhtc H mec ıs aza
ları 5 !ıra) ı çok bu duk'arını ı;o.}lcml 'crdır Neticede Mccli 
bu fatura ardan 2 ira a'ınma ına karar 'ermi5tır. 

HAVA· .,,. 
VAZİYET,İ·~ 

1 
\ eşilköy .ınrteoroloji ls~a~-ı 

) onunun tahmlrılcı ine ıore 
lıugiın şelırimiı. \ e ('İ\ annda 
hau sabahlc; in aı bulutlu, 
~onraları lıulutlu, giıniın geç 
s:ıatlcrindc ıııulıtenw len ha
fif )ağışlı g~et·cklir. Hüz. 
garlar dcğişik ) bnlerdrn mu 
tedil esecek; ha\ ıı sıcaklı ~ın
cla diinr. nal.Br:ın mühim bir 
deği iklik olmn at·akl ır. 

Dünun en yuk ek lıararP.t 

derecesi 11, l'n ı11is1ik +5 
olarak h)dcdilmi tır. 

Sakatlar için 
Yardım Cemiyeti 

llıı tnı :\ıuhablrimizdcıı 

izmır 8 - Bugün şehrimiz 
tuccar ve sanal ıcileri ı'c bır 
l.onu~ma > apan .Sagıık Bakanı 
Or. Ei<rcnı Ha)n Ustündaf:, 
memleketçe bir sosyal > ıırdım 
nıc\Zuunun bir an c\\el c e•a. 
lınması lüzumuna tema::. etmış 
\e Türklye'de hiılen bır mılyon 
s:ıkat \ e malıl' kımse bu undu
ğunu s1ı)li~·erek. bunların Batı 
memleketlerinde o duğu gıbı ) e. 
tiştirilıp ıs hayatına atılmaları 
lazım geldığini belirtmıŞtır. Sağ 
Jık Bakanının 'errliğı ızahata 

Boyacı küpü 
'1'.11.A. nın ı\nkara·dal Uy 

'crtliği lıir ha bere bakıl~' l 
s:ı, azlz A tatiırk'ıi cserttrif M 
le C'.lnlandıracak \ e ınkılJI• aı 
ları hrliı1rc:ek lıir filın lı" 
zırlDllllıaktadır. Cu isle ııJ B" 
raşaıı koınilenln, muhit~ 1r 
nıue c clerde \ e foJ;ıl'' 
r.ıı tltüsilnı'lc bulunan d1 rt 
nık fllnılt•ri \ c \esi kal• Ne\ 
~eni filme esas olmak uıertıanan 
topladıgı da habe,rdcn an1''ırapor• 
lfJlmaktadır. ( çakı 

Bu filme kim karar \ r, ttığı 
miş 'c bahi mc\'ıuu o' ilz.ere 
komite kimler<•l'n kurutnı~: apmı 
tur? Haberde bu hususllf""'Porda 
hiçlılr bilgi 'erılmi) or. lılnıek 

Atalurk'le alakalı bir fı But 

f eshi ve yeni seçım için bir 
ferman hazırlar. İngi'terecle 
(640) seçım bö gesi 'ardı. 
1945 yılında bu nuktar CG25) e 
fndirı mıştir. Her bolge bır 
tek Uye çıkarabl dl~inden par
ltımento azalarının miktarı 
(625) e inml tir. 

zito )atırı'madığı takdirde r.am 
zet ık beyannarrıesı muteber 
sayılmaz. Namı.et seçım eri kn
zanır veya Ol !arın ekizde bı
rıni temin etmeğe muvaHak 
olıır~a bu depozıto kendisine 
geri verilır, aksı ha de bu de
pozıto Haz.ıne~ c in tıkıl eder. 
Depoı.itonun ıstenme inden ga 
ye namzedin bu seçime cıddi 
olarak iştirak etmekte o:ması
nı temindır. 

halli teşki'atı tarafından de • 
teklenir er. Me\cut paı tiler
den hiç bırıne bağ ı o ma> an 
\e)a hiç bir parti tarafından 
de lek enme~en mu takil nam· 
zet er. seçim kampan}a ı e na
sında taraflar arı ile kendi sc- I 
çım mümessi lerı tarafından 

de~teklenlrler. 
Seçim kampanyalarında rııd

~o ıle halka hitap etmr.k şimdi 
umumi ilıyat ha ine gelmi ol
duğundan BBC radyo::.u prog. 
ram süre i içinde 'e cn faz'a 
dınleylcı~·e hitap edilebilecek 
sııatıerde siyasi beyanatlara 
yer \ermektedır. Tarafsızlık 
siyasetini idame ettirebi mek 
içın BBC, siyasi parti'ere, bir 
evvelki seçim erde aldıkları re 
>in kuvveti nısbetinde zaman 
ayırmaktadır. 

f mfıl ettıklerl cikletlere Turk malı isaretini ko} ma:Yan bir 
!ırmanın 200 Hra para cezası i'e tcczıyc ine karar 'erdikten 
sonra, ltha'Atçı istatistik numaralarından a'ın:ıcak paranın 

miktarı miızakere edilmi~tir. 1 k i tati tik numarası için 25. 
ondan onra gelen her numara için 2 lira alınma na karar 
Hrılmiştır. Ancak fızami olarak a ıııacak para 250 ıradan Iaz'a 
olama) acaktır. 

1 ~anfaj sanıklannm 
1 Muhakemesine 

Devam edildi 

1 
K iicu'" k haberi gorc. İzınir'dc olduğu gibı di er 

~ ~~r j ~~~~ı~11ş~ı~i~ıı~~:~~~~~akdcku~~!ı~~ 

ıniıı çeHilmesine nıu3ı1' erke 
bulunmak aklııııdan gcı:ııı;,ıınanJ 
llntıa Atatıiı·k'un <ichıı ,ıı~an 1 
bu memleket \ c millete 011 ek eri 
ııııntıılııınz hızmetleri \'C in~1'tedir. 
1ıiplarını111 be~ az J>erdt' t nıadd 
ı·ıınlandırnıak sul'ctiylc ' 1\ C'H 

Her seçim bö gc ınde ) a bir 
•sherıf•, )a bır be edıye bas· 
kanı 'e l ah ut da şehir idare 
meclisi reisi Seçım Kuru!u 
ba~kanlığına ta)ın edi ır \e ta
~ın edilen şahıs eçım erı tam 
hır sa'fıhbeUe idare hakkına 
sahip olur. Her bö gc oy ve
rı ecek mıntaka:ara taksım e· 
di'ir ve bu mıntaka'arın her 
birinde seçım sandıklarının ko 
nulacağı ~er zabıt katibi tara
fından kararla,tırılır. 

Kimler 
5eı;llebilir? 

S eçim'ere nanuetlığıni koy-
mak isteyen şahıs ta~ in 

edilen lCr ve saatte namzetlık 
beyannamelerini Seçim Kuru
lu başkanına şahsen tes'im et
mekle mükclleftır. Namzet be
yannamesi seçmenin hüviyeti 
hakkında kMi derecede ma1tı
matı ihtfra etmc i fakat sıyasi 
faaliyellerlne temas etmeme
lidir. Ayni ıamanda beyanna· 
mede biri namzedi teklif eden 
ve diğeri de bu tek ıfl teyit 
eyliyen iki seçmen i'c. namzet 
şahsın n:ımzet iğini tasvip cd"n 
o seçim bölgesinde kayıtlı dı
ğer 8 seçmenin imzalarını •a
~ıması lAzımdır. Nıımzedin de 
namzet g!isterilmeyi kabul et.· 
mesi IAzımdır. 
Namzedın kendisi ,·eya o· 

nun namına başka birisi tara
fından Seçım Kuru'u ba, ltanı
na 150 İngilıı. lira ık bır depo-

Namzet be) annamesinin mu 
teber o up olmadığı hususun· 
da karar vermek sa lıhı)·eti ta
mamcn Seçim Kuru'u başkanı· 
na aittir. Bırden faz'a namze
din müracaat etmediği ahval
de Seçim Kurulu başkanı mev 
cut bır namzedi scçilmis 1 iın 
eder. 

~cçim kampan'a ı 

nasıl idare edilir? 

Bütun namıct er, ikanunun 

Kimler oy 
kullanabilir? 

r esbit edilen seçim saatinden 
evvel, kayıtlı bu'unan bü· 

tün seçmenlere tiz.erinde oy 
\'erme numarası "" oyun veri
leceği -andığın mahalıi göste· 
rilen bir seçim kartı rlağıtıl· 
maktadır. Evvelce bu kartlar 
namzetler tarafından bizzat da 
ğıtılırdı. fakat 1948 senesinde 
mcr'iyete giren •Halkın Tem· 
sili Kanunu. ndan sonra bu iş 
zabıt katibi tarafından yapı'· 
maktadır. Zabıt kiitip'iğini ise 
seçim bölgeleri sekreterleri ya 
par. 

Seçmen listesi her sene za
bıt katibi tarafından hazırlan-

icabatından o arak seçim 
kampanyası masraf arını (nam 
zedin şahsi masrafları hariç) 
idare ve hcsap'am:ık uzere bır 
seçim kampın) ası mUıne~ıH 
(kampanya idarecisi) ta) in cı
mek'e mukcllcfür. Her namıe 
din seçım kampanyası için ıo:ır
!edeceği meblağ tahdıt edılnılş 
olup bir .countyıı ı:eçim bot
gcsi için 450 İngiliz lirası 'e 
jJAveten bölgede kayıtıı seç· 
men başına bir buçuk peni. ve 
bir •Borough. seçim bölge i 
içm 450 ingiliz lirası ' 'e buna 
i fi\eten o bölgede k:ıyıt,ı eç
men başına 2 penl'dir. Eğe:
bir namzet. suiistimal yap:nak 
suçuyla mahkılm olan bir ~ah- <Deumı Sa: 4. c.;u: 6 da) 
sı bi'erek ve şah en seçım mU r::: 
messı i tayın edecek otursa, o 1 ('"9_----------------l 
~:ç~~c~~~~~~~ğ~dt~::iıl~=z. ~~, i ... l!llP~ .. ~-w~mll!l .... ~~g· 
çim safahatı kanun tarafından 1 1 1 
ta) ın edilmiş. zamanda cereyan !...:) 1 
eder ve seçım kampaması 3 _J,J. __ ~ ___ _ 
haftadan fazla süremez. .,_~ ........ _..,..:;;.,.~...._.;:m~ ... 

Seçim kampan)·ası sırasında Buyuk TU rk 
n.amzet'cr vakitlerl~in b~~ük iti imarı Sinan 
bır kısmını seçim bolgelerınde 3sG ) ıl c\ \Cl bugün, 9 ni an 

Bir katil 
30 sene hapse 
Mahkum oldu 
Bir sene bdar cn·el Kalyon 

cukulluğunda nişanlısı Aysel'i 
ölduren Ccl81cttınin Birinci ~
ğır Ceza l\lahkemes nde de\'lm 
eden muhakeme i dun sona er
miştir CeHilettın 30 ene hap
se mahkum edilmiştır. 

Polonya memleketimiz

den tütün alacak 

Öğrenci ğimiıe söre Polony:ı. 
nııı memleketim zden almak i' 
tediği tiitilnlerin bedellerinin ö 
denmesi şckli \"e şartları üze. 
r nde 'l'ütiincii er Federasyonu
nun ilgıll makamlar nezdinde 
yaptığı tcşebbü ler mü~pet ne. 
tice vcrmişlır. Buna göre. Po
lonya ile imza edilen protokolda 
tecpıt edı'cn kred: marjının tü 
tün müba~aaları dolayıs;yle a· 
şı'm:ı ı takdirinde ilk yükleme 
anından itibaren bir vıt müd
detle dlh iz talep edilmeme ı 
uygun görülmüştür. Tespit e
dilen esa 'ar dahilinde Polon
yalılar tütün alımına de\am et 
mckted r'cr. MUb:ıyaa edilen ve 
edilmekte olan tütünleri tescl 
lüm le sc\kP.tmek iızere yakrn 
ela b'r Polon~a lıe~etinin mem
'ekctimize gelcceği bildirilmek
tedir. 

ilk öğretim müfettişleri 

toplandı 

Sayı Başveliil 

1588 de mimar \e ınührn
dl~ Koca Sinan olmü tü. 
l'urk mimarisinin rn bü~ ük 
iı tadı Sinan, İ tanbulda \'C 

Tut ki) enin diğt•r birc;ok e
hlrlerindc ~ aptı.ı yfızlen e 
e erle sanat 'e nıedt..nl' et 
tarihine şerd \'Cl'llıİ tir. ln-

Şehr miz ilköğretim müfett"ş
leri dun saat 14.30 da Mi li E
ğit m Mudur Yardımcısı CelAI 
Köktuna'nın ba kanlı!iında bır 

toplantı ~ apmışlardır. 
Toplantıda, kör okullarının 

çalışma z.ımanları lizerinde du
rulmuş \ e 1) nca sınıf dosyala
rı me ele i görüşülmüştür. Adnan ~ enderes'e 

Reasürans monopolıiniln bil 
tün ileri sıgortacı'ık a·emın
de reddedilen bir istem o:
duğu Ekonomi \e Tıcaret Ve
kA'etlnin muhte.ır \'PSI e'crle 
ıhm \'e me lck :ıdamlarıv e 
yaptığı istişare er netıcesın
de sarahat'e anlaşılmı~. bu
nun iızerıne 1951 sonunda, 
Mıl 1 Rcasur:ıns imti) ız milıi· 
detinin bitmesıne d.ıha i;;i 
seneden faza bır zam'ln vır
ken, mukave'e art .ıırında Si· 
gorta Şirkellerınln ıstııapları 
nı hafifletecek tftdil'erı'l ya
pılması karar a tırı'mı tı. Fa
kat bu karar, bir t:ır lİ tat
bik sahasına çıkamadı. 
Aynı suretle Şubat 195::1 t:ı· 

rihinde Sıgorta Tct\ık Kuru
lu da uzun tartı ma :ırd:ın 
sonra, tarihi ro Unli ikm 1 et· 
mlş bu'unan Reasilr:ırıs mo
nopo'iınlin lif\ ını lıü ulc bır 
çoğunluk'a kabul etmı~ti. 

Bu karan prensip ol:ı:-ak 
muvafık goren Ekonomi 'c 
Ticaret ~ckA!eti de Hayat 8 -
gortalarında monopo' iş et
mesine hisse verilmemesi. 
yangın, nakli) at. kaza brıınş. 
larında mecburi rc:ısürnns 
hisselerinin ~ 50 den r 25 e 
lndiri mr.sl şartlylc beş sene· 
lik bir intikal devres nin te~i
sinl lıiıumlu butmustu. Fakat 
l\li 1i Reasilrarıs Şirketi bu 
kararların da tatbikini balta
lamak için bir taraftan ha'iat 
slgortalannın monopol dı~ı 
ka'masını kabul ederkcn di
ğer branşlarda mecburi hic;
se'erln 25 l erine 35 o'macında 
ısrar etti 'e "'o 25 c indiril
diği takdirde işletme külff•t
terinl karşılıyamıvaca~ını di
ğer taraftan da mcm eket dı
ıına daha f:ız!a doviz lhra~~
na :ıaruret hasıl olncağını o
ne sürerek bugünkil kararsız 
durumun doğmasına sebep o'
du. 

CE 
' 

!arına ve müdafaa rakkam ''e 
raporlarına istinad etmek su
retiyle kat'iyen 'arid o'ma
dıklarını a'fıkadar makam ara 
arzettiler. hattA daha da ileri 
giderek, eğer Mil 1 Rea urans 
Şirketi. arzu edı'diğı gibi beş 
sene ik intikal devresınde 
kontrol orgıını vaz.ıfesini yap
maktan imtına eder e, iki 
mi yon lira'ık yeni bir Rea. 
sürans Şırketi kurmağa amrı
de bu'unduklarını bıldirdilcr. 
Hatta bunun gıırantisi de E
konomı ve Ticaret VckAletine 
tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

Reasürans monopo unün il
gası hakkındaki karar ve te
ma\ iıl er böyle bir safhaya in 
tikal etmişken )eni bir ka
rarnamenin hazırlanarak yir· 
mıbeş senelık mukavele müd
deti biten monopo'ün eski ve 
ıstırap'ı şart'ariy'e o'duıtu gi
bi. bir sene daha t!?mdit e
di eceğini öğrenmiş bulunu
yoruz. 

Muhterem hükQmetinizin 
gösterdiği de\ am'ı gayretler 
sayesinde iktisadi abada dlirt 
senede kavdedı en muaızam 
gelişmeler~ mukabil sigoTta
cı'ığımızın bu inkişaf tempo
suna ayak m·durnmaması se
bep'eri ve Reasüran~ lnhisa
rının ictimai ,;e ikti adi sa
halardaki menfi ve ıarar1ı tc. 
sirleri hakkı'lda huzurunuzda 
vapılacak bır toolantıda ell
inizdeki bütün de'ille'"l ve \•e· 
sikaları bütün açıklıği) e ar
zetme~c haı.ınz. 

Mi ·ı Sigortacı'ı~ımızın ln
kisafına varı~acak hayırlı ka
rar'arın alınmasına lmkAn \"e" 
recei?indcn emin bulundul!u
muz bövle bir loo'nntı ~·am1-
madan önce. Reasürans imti
yazının aynen temdidi hu u· 
sunda ace'e bir karar alınma
sına müsaade bu\ urmamanızı 
ve a'ınmış ise tatbikatının dur 
duruımasına emirlerinizi ayrı
ca rir:ı ediyoruz. 

lilli Sigortacı'ııtımızın ıa. 
yık o'dul!u seviveve v\iksel· 
mc~inl milmkiin kılnrak tcd
hlrl,.rin ıı'ınması irin her Hır. 
'il hizmete haz•r bu'undııtıı· 
muzu ve bu yo'da <'mlrlerinizl 
bek'emekte oldu~ımuru en 
derin sıı,·111lorım1z'n arz.ederi• 

no<'aN SIGORT~ A. Ş. 

a ına ı;;;;u tfe ba lanıın \C 
1556 da ikmal t·dilcn ~Ulı•)· 
nıaııiye camii ) aııı sanatının 
şahe t"ridir. Hu :i1mc1. ahide· 
si) le, Onaıtıncı YÜLyılın ya
rı ına kadar biıtiin diım an111 
tek e rr diye birıestiı;i Ui· 
ıan~ devrinin Aya,of;1-n~ını 
gölge.de bırakmıştır. .Sinan, 
.Siileymaniye caııılinin anah
tarlarını deuin paıli ahı 
Kanuni Sultan ı-.ulcynıana 
takdim ettiği ıaman fevkala· 
de iltifata mazhar elmu:ıtu. 
Padişah: 

- ncrhmlar ol Sinan, 
de,ıetimdc senin gibi bir 
l\linıarbaşı ) eti mi') olma
ııından iftihar duyarım. 

nemi , ac:ıtıs meraı;imini 
biuat ona )aptırmıştı. 

Edirnr'de minareleri ıök
lcre )Ük~elen Selimiye ca
mii de buradan Türk ~ana· 
tının cş,jz e~erlerini olduğu 
kadar kudretini de garba 
bir kere daha hatırlatmak
tadır. 

F. F. TÜI.BE~'fÇİ 

Nıha)et Köfte hafü bir ges 
le •Efcndimo dedi. 

•Evet• 
•Bağışlayın efendim, sanır

sam, balçı~a sap anmış. Eğer 

yaka asak bile çekebileceğimizi 
sanmıyorum. Kanca'ar kırılır .. 
Affedersiniz ama, benim kona 
atim bu ... 

Quccg bir an, sandığın düs-

1 

tüğü ) ere baktı, gonra •Pek
ala. Hen de senin fikrindeyim .. 
O an o du.1> 

l\lotör Caine'c yan yo' yak
la~mıştı ki Quecı:: konuştu: 
• Wi lie, ekibin başında kim 

1 
\"ardı?• 

•Ga iba ben vardım.• 
·Ben de öyle zannediyorum. 

Bu fiyaskoyu nasıl izah ede
cek in?• 

•Affcdersiniz efendim. Siz 
bana sandığın çıkarılm:ısına 

nezaret emri \'ermediniz.• 
·Mr. Keith ben siıc icap et

tiği ıaman burnunuzu sllmenl
ıi de söylemem. nazı Ee)lcri 
suba.}'1n kendiliğinden anlaına
sı gerektir.11 

Birkaç saniye boşluğa baktı . 
•Senin nezaretin altındaki eki 
bin fiyaskosu, he e ucunda k"
seme 110 dolarlık bir zarar o
lursa, hiç bo5uma gitmcz.1> 

•Sandık kıyıya yakın ycre 
düştU . F.minim ki liman po'.ıSi, 
onu ko'aylıkla çıkarabi1ir ... • 
.~en aklını mı kac:ırdı!'l .. . 

Hıfzıssıhha enstitüsünde 

489 gıda maddesi 

tahlil edildi 

Geçen mart ayında Şehir Hıf 
zıssıhha Müessesesi tanıfından 
kimya subesinc ait 489 gıda 
maddesi tah'i'i yapılmıştır. T.11ı
Iil olunan maddclerden 381 a
dedi matllıba u)·gun görulmilş
tür. 

Diğer tarartan memba suiarı 
Uzerınde )apılan kontro'lerdc 
bir kısım sucuların gıda mad
deleri talimatnames'ne aykırı 
hareketleri görülmüştür. T:ıl'
matnameye aykırı hareket e. 
denler hakkında takibat yapıl
maktadır. 

Hasköyde bir yaralama 

hadisesi oldu 

IIasköyde oturan :'ıtuharrem 
Aslan. kadın yüzünden araların 
da çıkan nıilnakaşa sonunda 
bahriye eri Kenan İşleri bıçak
la yaralamıştır. Yaralı GümUs· 
suyu Hastahanesine kaldınlmış. 
sanık yakalanmıştır. 

zekandan !iÜPhe ediyorum ... 
Sandığı bir Oakland'lı arkadaş 
oradan atıp. eve gönderecek
ti ... • Biraz sonra ilave etti: 
• \Villie bu işi biraz dU<:ün, ha· 
tanın nerede olduğunu anla 
''e nasıl tamir edeceğini he. 
sapla.» 

•Yazılı bir rapor ister misi· 
niz efendim?• 

Queeg kızarak •Sadece dü
şün .• dedi. 

E ski mayin tarayıcı rıhtıma 
~ anastığı sırada. çoğu ka

dın olmak üzere yetmiş. sek
sen kişi orada toplanmıştı. 
l\lendiller sallıyor. çığlık'ar a
tıyorlardı. Renkli manto1arı 
ile. bayrak gibi dekoratifti'er. 

Kaptan köprUsUnün iskele 
tarafında duran Queeg. tekne
nin etrafında kaynaşan akıntı· 
ya bakarak • BütUn makinalar 
üçte bir devir. İleri. Halat e· 
kipleri iskele tarafında hazır 
olsunlar.• dedi. 

Şantaj ) apmaklan sanık Aye 
tul ah Kocamemi, Rasim Tınaz, 
Mehmet Akının muhakeme'eri
ne dün 9'uncu Asli)e Ceza Mah 
keme inde de\'am edilm ştlr. 
Reddi hıik"m ta'cplcrınin red
dedildiği sanıklara b.ldirildik
ten sonra '.\loiz Dilek ile Cıhat 
Barı 1.il şahit olarak dinlenilmiş 
lerd 'r. Btı ndan sonra 1zmittcn 
Ihsan Evci imzası ile mahkeme 
~e gönderilen b ' r istida okun
muş~ur. Bıı istidacla Ra~im Tı
n:ız'ın ahte bir gazcteci oldu· 
~u. Tilrkiyenin her tarafını ge 
zcrek muhte ıf k mseleri dolan 
dırdığı. bu arada kcndisinin de 
dolandırıldığı ,.e Ankarada sa 
nık aleyh"ne açılmıs davalar ol 
du~u bi dirılmektedir. 

Mevkuf bulunan sanıkların 
tahliye talepler• rf'ddedilmiş ve 
bazı husu !arın tetkıki iç'n du 
ruşma başka gune bırakılmış. 
tur. 

Fazla fiatla mal satmak-

tan sanık tacirler 

tfa yadan ithal cttiklc>rl pa
muklu mensucatı, hukl"ımcthı ta 
yin ctlıği m•ktarın ii Hinde fi. 
yalla satmak \ c f yat muraka
besine imkan 'ernıcyccek şek"l 
de fatura tanzim ctmektC'n sa
nık hmet Özba1<ır. G. \e A. 
Baker Lımltcd Sirkeli. Elia 
Kapuano \ c l\fahduml ... rı. Emni 
yet ".\lanifatura Limıtcd Şirket; . 

Fatmn ~tnkan Komandıt Ş rke
t' HuH \e R Cat Edin Koman
dit ·irketi, İbrahım Tele' 'ic Qr 
takları, İhsan Necip Tıcarctha 
ne !. jı mat Manifatura E\İ , 1ı. 
m•r Manifatura T. A. S. Nuri 
Scv·ı Firma ı. Jak ve Sal\3tor 
Perah)a S·rkeli sahıp ve mes'
ul nıııdiirlerinin muhakemeleri
ne dun i kınci Ağır Ceza :\lah· 
kemcsinde <levam edilm• tir. Ri 
Jirkisi raporu gelmedit(ınden 
dul'llşma baska güne bırakılını~ 
tır. 

Şenkaya'nın kurtulu~ 
yıldönümü 

Şenkaya 8 (A .) - Kazamı. 
ıın dlişman istı fisından kurtulu
şunun 36 ncı l ıldonümu, dun 
bucak \ c kö) terden ı:elcn > liı
lerce halkın ı•tirakb le co~kun 
tezahüratla kut anmıştır. 

Gemlik" de bir kişi 

öldürüldü 

Bursa 8 CHu.susl) - Ev·vel· 
ki gUn Gcmlik'ın Ka) aklı ko) ün
de kan dih•a ı yuzündeıı bir ci
na)et Jşlenmis. Kemal Erdinç a
clınd;ı bir genç Hi sene cv•ıel 

babasını tabanca ile öldüren Ali 
Tunçer adında birlni köy kalı· 
vesinde bıçakla kalb damarını 
kesmek suretiyle öldürmiistiir. 
Katil yakalanarak ada ete les'ım 
edilmiştir. 

!er, küpeşteye yaslanmışlar, el 
sallayarak, bağıraşarak nhlıın
da tanıdık sima anyorlıırdı. 

Uskurları beş mıl"de dönen 
Caine, lktidıırsızca ) an yan yü 
zıiyor 'e şiddetli akıntıdan do. 
ln>ı rıhtıma pek y:ık aşamıyor
du. Kaptan avucundaki çelik 
bi y:ı'nrı hızlı hız•ı salla~arak 
•Pckiı'il• dedi •Bu yanaşma
nın ıcvk'I olacağı ıın'a•ı'ıvor ... 
Çımacılara ale le durmalarını 
öyle> in. Üçte iki devir ileri. 
Sağa tam dümen kırın'o 

Caine akıntıya kar~ı çaba'a. 
dı \e rıhtıma doğru hamletti. 
Gri renkli martılar rıhtımla ge 
mi :ırasında çığlıklnr atarak u
çu ıı or'ardı. Birkaç saniyede 
gemi. rıhtımla muvazi \'azh·c
tc gelmişti. Fakat araıla hfıHi 
nıetro'arca deniz vardı. Kap
tan •PekaIA· dedi. •Ceke çeke 
yanaştırırız öyleyse. l\lakinalar 
stop. Kalın ha'at•arı fırlatın 11 

* Sarn)burnu AI.kerl Hastahane·' li h sının deposundan muhtelif t:ırıh· m te.ehbıs evellerın o yal ~ar 
ıerd battaniye, >•tak yuzu çalan dım clavasını hal hususunda çc 
cabıkaıı hıraı J.ıırdau Abdullah ya-

1 
şıtlı isimler altındaki muhtelıf 

knlanmı tır \ardım cemh·et \·c derncklennin * Kemah E'l'mellk Kl.\yO Okutma ·. • · . . 

le«ek ne~illcrc de Atnturı. .'.\loı 
lııkıliıplarınııı.ın se~ı::i~inı a •alı 

ve :lardımıaşma Derneği 11 Nisanı kaldırılarak ~ enı bır teşekkule 
Pazar ı:UniJ uaat 13 te veni s:ıray bağ anıp bağ anmaması hususla-ı 
ı;alonlarında bir çay tertlpleml.ftır. rını ıncelİ\ ecektir * M1111 ~itim Müdürü Ha)ntllah • ." ' 
öra. dUn beraberlndc Özel QIUm Umumı bir telefon salındı 

ıla> acıık çok giizel 'c e,aı· ı r. G 
lı bir film çc\ rilınesini ld lknıa 
wınlu bulurum. Fakııt b': Ero 
benlen edindiğim intiba ;o( an 1 
dur ki. ~·euilccck film. go r ubna 
nıck istedlgimiz kaliteli fıl# a da 
den çok uıak olacaktır. ~d r. 'B 

MUdUr YnrdımC'tsı •e Mllll ı:;:ıum 1 
Uüdürlülü Sa lık Teftiş Şet! oldu· Dün şehrimizde Telefon Mü-
ıu halde ı..:a ıı 'ietıotırme Yurduna dür iığüne aıt umumi telefon. 
giderek tetklıtlerde buıunmuttur •ardan biri çalınmıştır Köprüal * Yeniden )'l\ptırılan Eytıp Otak· _ · 

Uirinci sebcıı: Fı ııu , a 
.i\ isana 3 etlştirilecekmis. lı~ n;; ta 
nuıı iç·in komite AUıtürk' t1 on" 

çııar ve Topçular tııı:olculları buı;ün tı k~!'akoluna muracaat edıle-
6811t ıo 30 d:ı yapılacak törenle açı- rek. Uskildar iskelcsh le Adalar 
ıacaktır. iskelesi arasındakı kuliıbede bu * İki av önce Br.şlktaeta te&Ja o- l . , 
ıunan Barbaros oıapaıııırrlnde, Mart unan .tclcf~nun çalındığı bıldı 
ayı lçeralnde 300 kadar hnaı.a mua- rılmlştır Hadıse hakkında tah
)enc n tcda•l ~limittir. Blld!rtı- kıkata başlanmı~tır. 

dogdu,ğu e\ e ait kı ıınl•. ... 
. k .. ... :ııı•" r,ro 

('C\ ırme · uıere .. un ı. 'f 
taıı'a gitnıis. Oradan da \. , 
manHı')a geçilerek film of' 'f •• 

dll!;lne göre. dlapanıer pek yakında 
bir de rıınteen cıhaııı il• ıaıı:vıu o- Dünkü depremler 
ıunacaktır. 

Denizli 8 (A.A.) - Acıpa

Fransız kız lisesi müdire- ;am"ın Dameren kö}linde bu 
sabah saat 5.47 de orta şiddette 

sini yaralıyanın bir deprem ka) dedılıııislir. Dep. 
remde bir okul. bir kaç bina ha-

muhakemesi sar 2örmüştür. insanca zn> iat 

Kızkarde · Anastacya'yı Kato ~oktur. 
l k yaptıkları iddiasıyle Salnt Vali \'e alakalılar deprem bbl 
Beno t Kız Lısesı mUdıresi An- gesıne gıtmişlerdır. 
na Hubert ile başrahlbesi Mar Çanakkale'de 
Sofi Cmrıman'u yaralamaktan Çanakkale~ (A.A) - Bu sa· 
sanık Dim tri E efteryadisin mu bah saat 5.4 ı de euneyden ge. 
hakeme ine dün Rırınc Ağır Ce j ıen ''e tahminen 2 sanır~ k~
za Mahkemesinde dernm edil- dar devam edcn rok hafıf bır 
ın st r Duru~ma, sanık avukatı deprem ka;dedilınistir. Hasar 
Mehmet Alı Sebiık'ün müdafa yoktur. 
asını hazırlama ı için başka g!i Türkiye Milli Talebe Fede-
ne bırakılııııştır. I l 

M 1 ki d k
• b" "k rasyonu Genel dare Ku-

ezar ı ar a ı uyu 
rulu bugün şehrimizde 

şahısların kabirleri 

tesbit edilecek 

fstantlul bc'edi)esi mezarlık 
\ e h~ıirelcrındc gomiılu alim. 
a r. mue lıf hattat. mimar. bcs 

tckflr. hayırSC\er ahlbi. f kir 
'e s nat adamları.} le de\ !et rı 
c 1 tar kat bü~ ukleri. e\ hU-
1 iım. kazıa ker \"c rei illklit· 
t.ib "ıbı irfan ve idare hayat!· 
mızda kıymet 'e şah~ıy et yap 
mış meşhur Türk Ruyuklerinin, 
kısaca hal t<>rcenıelcri ile bun
ların gömüldükleri yeri \'e ki 
tabe stırctlerıni birer birer tes
pit <'llirr.rek lUzunı giirillenleri 
yeniden tam ir \ c ihyaya karar 
\ermişı r. 

Bunların içinde yol açılması. 

caddenin "enı~lemesi gibi zanı· 
retler dolayısi) le yola gitmek 
ihtimali olanlar bulunursa, ka 
birlcrı daha uygun bir yere kal 
dırılarak aynen muhafaza edi· 
ecektir. 

Birçok tar hi \ e~ kaların kay 
bolma•ını önleyccck bu •şin bıı 
:;.na öte'.lenbcrl mczarlıktar ti 
zerınde çalı an Cemalettin Ser
ver Re\ nako~lu "1e camileri in 
cele~ en l\eşat Be) atlı getiril· 
mişı'r. 

toplanıyor 

Turkiye l\hlli Talebe Fedcras 
)onu 10 uncu devre birincı ge· 
ne' ıdare kurulu. bugiın saat 
14'ten itibaren. Federas~ onun 
Beyoğlundaki lokal nde, ça'I,Ş· 

mıılarına ba~layacaktır 
Bfı genci idare kurulu top

lantı ında merkez \e mahalli le 
ra komiteleri tasvip cdilccck. ko 
mi yon başkan'arı \'e müdürler 
~eçilecrk \'e Türkiye M 1li Ta
lebe Federasyonunun önümüz. 
dekı 3 aylık faalıyet proı;:ramı 
lesp t ed ilcceklir. • 

Bıllndiği gibi mart ayı so
nunda İzmlrde toplanan 10 un 
cu büyük kongrede genci baş . 
kanlığı Teknik Üniversiteden 
l'ılesııt Ülkünün seçılmesi ılc, ge 
nel başkanlık Ankaradan lstan 
bula geçmiştir. 

Paşabahse şişe ve cam 

fabrikası iıçilerine 

ikramiye verilmedi 

Pa~abahçe S·~e ,.e Cam Fab
rıka arı memurlarına fc\ ka18de 
olarak yarım~ar maaş ikrıımiye 
\'erildiği halde işçilere ikramiye 
\'cil memesi teessürle karşılan 
mı~tır. 

da ikmal edileı·ckmiş. ı. t Kl 
;:itırada 23 Nisana ne ı:• ~arı 

dı? mıştı 

811 kaı'lnr kı a bir zanıand:. ~e 1 
\tatürk'ıiıı bu\·ükliığü) it' 0 11 

çul[i lılr film ~eydana ecll[' edı:ı 
ıneğe lmklln \Oktur. Şu hl:' 1) 

de, orta' a "ık~cak film. dd1 
Xo - ' ~ nık filmlerin bir araya gt_.1 a Y~ 

rilmcsi) le 'e bunlara bil" ıa ılc 
kı ımlar iliı\'e iyle dertılt erke 
ça!.ma bir film olaraktır. •• 

Diğer ,ebenler: Atatiir~, 
hayatına ait bir film, \Ccı~t 
mahhctiııcleki filmlerılen d 
f8\'dalıınılınak suretiyle ali' Bı.r 
<'ak kunetli bir eııa11c.- \ ork 
kudretli bir rejis4ir, sanalJll on eı 
ehli ıırti~llf'r \ e uzun bir il" OV) 

d•' • ıırhk ~e çalı~ma ile ntf') tı nıl"\ 
na ı:ctirilr.lıilir. Yoksa •.r\ 1~. r. 
tıirkn filmini, Çl!\İrıni5 ıı iun•· 
ııınk için ÇP.\İrcrrksck. dl)t fa Is 
tek hir ~e} im yok! I n 

Sadun G. SA VC 
ox KELbrnn.E jJ ıu~r 

Turki> e • Paki tan pali ıEd 
· ı d' · '"~ Ru ~ n') ı endı~e en ırmıŞ··· r!I 1 k~)ı 

Bıktık bu buluttan ııt 1 ı!l 
kapmnlardan!... n1 ı~ın 

TATLIS~ nınj 

931 doğumlular 1 S 
Temmuz'da terhis 

ediliyor c 
Ankara. 8 (Anka) - M ııt.; • 3 

vunnıa Bakanlığı. biitiin asi: '' 
'birliklere birer tamim )• ~ 'l6 
rak. 931 doğumlu eratın ıc 1 ı 
!erine dair malümat verrni~, • ı 
Buna "Öre, 931 doğumlu c ı ı".> 
15 temmuzda tamamen tcrb d 
dilercklerdır. Bu erler"n or 
ya duhfıl tarihi\le askerl it .ru' 
be erine ~evkrd !dikleri ı.· 
den h~ap_ edileceklerdir. "\ 

r-TAKVİ 1-' 
9 XİSAN 195,t 

C l ' t A 
A \' 4-GC~ 30-KASil'll l~ 
JtUl\Iİ 13i0 - i\IART ı; 
ntcnl 1373 - ABAN 1 

Yasnli Cııııı 
Cumhurbaşkanı Finlandi-

ya elsisini kabul etti 

Anknra, R C Al - Cumhur 
başkanı Celiıl Ba\ ar bu9ün iti· 
matnamcsini tııkd'me ııelcn ye 
ni Finlandı)a elçisi Rrııno na. 
f:ıel Kivikoski'vi saat 16 30 da 
Çankayada mutat merasimle 
kabul buyurmuslardır. 

İ•~·ilere ikramiye verilmeme- 1 

s'nc sebep ,iş ıhti!afı çıkarma-: 
!arıdır. i 

l o4n 
SAB \H 05.30 ~ 
öt.LE 12.16 05 S1~ İKİ~DI 15.56 00 CfJ 
AKŞAM JS.42 J2·3~ 

rıhtıma vardı, fakat kıç taraf
taki kısa düştiı. Caıne rıhtım· 
den uzaklıışma.}a baş'adı. Que
eg haykırdı: ıKıç taraftakı çı
m:ıcı'ara da ne o'uyor? Derhal 
bır halat daha atsınlar!• 

Kaptanın yanında duran Gor 
ton •Rıhtıma gene ulaşmı> a
cak efendim. Çok sür"atıe u
ı.akla ıyoruz. • dcdi. 

•Niçin silr'atle uzak aşl\ o
ruz? Çünkıi bütun bu Al ııh•n 
be ası Çımacılar. bı rer hn> a
'ctten ba~ka bir şev değiller. 
PckA'a biJtün halat•arı geri a
lın. Bir daha yak aşacağım 11 

Caine gerisin geriye kanaln 
girdı. Willie'nin ) lireği birden 
ağzına geldi, çünkü rıhtımın 
ta öteki ucunda. cli~er k:ıdın· 
tarın arkasında ~aklı o an May 
Wynn'i görmliştü. Glizel. \'ua· 
!etli bir gri ~apka, gri bır yol 
tayyörü giymiş. omuzuna be
yaz kürk bir etol almıştı. Tıp· 
kı Willıe'nin rüya'nrınd:ıki gi· 
bi idi. Daha az arzu l"erlci ve 
gpzel değı,! Heyecanla gemiye 
bakı3 ordu. Willic dans etmck 
,.e çı~lık atmak ihtiyacını duv 
du. Kendisini güç zaptctti. Sa· 

Rıına rağmen sendika işçilere 
hır tıımim yaparak nıAne\·lvat-1 
!arının bozulmamasını \'e b la- 1 
kis c kisine n•spctlc daha ran· ı 
dımanlı çalışmalarını istemiş· 
tır. 

YATSr 20 18 oı ' 
iMSAK 03.48 09.0• 

-

dece, onu isimsiz bir bahriye 
subayı yapan beyaz kıısketi cı
karmakla iktifa ettı. Bir anda 
~lay'in gözleri onıı ~·e,•ri di \'e 
yiızıi neşe ı'e doldu. Beyaz e'· 
dh·enli e'ıni kaldırdı ve sa !a
dı. Willie buna. erkekc;e. dUr
biınünü" ıışdı)a indirerek mu
kabe e etti. Fakat bu z.8hlri la
ka) dl\ e rağmen. dizlerınin ba
ğı çözıi mllştü ve ze\•k rıişelcrl 
içerisinde idi. 

Kaptan •Bir daha dene\'ccc
~lz • di) ordu. • Çımacı'ar 'gene 
dalga geçerlerse, birçok ,kişi
nin canı yanacak .• 

Quceg rıhtıma doğru 15 mil 
slir'atle iler'P.di, gcmlj i birden 
sağa ~·e\•irdi 'c makinaları tor 
İıistnn ettirdi. Belli ki Hawai
de yaptığı cakalı tarihi yanaş
mayı taklit etmeğe çalışıyor
du. Fakat ya ta'ihi veya usta· 
! ı"ı hıı sefer pek yaver o'ma
dı . Tornistan etmekte gecik
mişti. Caıne halA sür'atini mu
hafaza ederek 20 derecelik bir 
za\ İ) e i e rıhtıma yakla~ıyor
du. Kaçı an kad n Se\•ircilerin 
çılfük'anna karışan bir çatırdı 
1 ıtıldi 

Queeg T m tornistan. Tıılll 
tornıstan. dh e bağmyord 
De.troyerın bası rıhtım kütll'
'cı ine, ağaça sap' anan bir 01' 
gıbı saplanmıştı. C'aınc bir an· 
da çatırdılıırla kurtu'du :Kur' 
tıı ldu fakat rıhtımda uzun 'c 
derin bir yeri kazımıştı. 

•Bu akıntının Allah be' asını 
\'P.rsın. Gemi yannşırken niçitl 
Allahın be Ası bir romorkl5t 
bu'undurnı:ız ar burada?• 

Wil ie kaptanın gözüniln li' 
nlinden ka~ bo du "e gitti se) ır 
oda ının dU\·arı'la yaslandı 
• ıuhabere er erin n bö\ e :raP' 
tıklarım çok gormü tü. Tıırtl 
kızına ) akla ırkcn, 'e kaptıı'1 
da hıddct i ıkel" o tadan ka)' 
bolmanın zamanı idı. 

Qucrg Pekfı aa dedi .Bir 
daha dene,eceiıız .. Gemi te1'' 
rnr geriledi. •Bu sefer de ~ ~: 
naşıımazsnk heı ke.in uy ha 1 

ne. Üçe iki de.,,ir, ı erı ... 
Calne sarsıldı \ e •ckrar hatıl 

le yaptı. 
•Sağa dümen kır Bıitün rıt~ 

kinalaı· stop • 
Wi l ie > a\ aşça ıleri çıktı 'l 

Caıne'in rıhtıma da'ıa iYi bil' 
seki de ) anaştığını gordu ya • 
nız baş taraf kıç taraftan dahli 
ilerde} di. 

•Peka fi şimdi kıçı vana~ı· 
ra'ım. f ke e uskuru üçte bil' 
de\1r tornıstan 11 

fllr,anıı çar> 

Ha'buki, yüksek matfımları 
oldul!u üzere. sigortaeıtık en 
çok istikrar \e emnİ\ et isti 
yen bir iş sabac;ıdır Bunu göz
önünde bulunduran hu~usi "' 
mayeli Si1%orta Şh·lrf't•eri hem 
Milll Rf'a ürıı11c "ırketiııln ö. 
ne sürdüğıl ı razların hem tle 
bilhassa do\ ız mevzunoıhki 
tcreddut 'e endi e criıı "iti '1 
Reasürans Şırketinln Ilı 3nço. 

Bir de içinde ne var diye ~or
sun'ar değil mi... Wı lle baz.an 

Baş ve kış taraftaki halat 
fırlatma too'arı patladı. Beyaz 
renkli halatlar suvun Uzerlnı'le 
bir daire çizip gelirken halk 
bağırı~tı. Bıış taraftaki habt 

-----... -----------... ----------·----... --------------------~--------1-------------------... ----------" 

Witlle, kaptanın gözünün ıs. 
nünden çekilmek için sancak 
tarafına gitti ve rıhtımdaki 
kııdıntara dDrbilnle bakma.va 
koyuldu. Bütlin gemidek1 er-

I 
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Uyuşturucu 
Maddelere dair 

1u Bir rapor 
JI' Aısocı.a t ecı J'ruı 1 
,rı N' a ı e al 'J ııo 'hı rkh e') e 
ıt • ew \oık 8 - Burada açı·- gelmek uzrıe \ uı:osl ıu. 
1,. lanan hır mı letl<"raıa ı po ıs ) a 'd .ın haıek et etmi tiı . 

aporunda ı::a~rı kanun! aI~on han'ia, Çin Hindi için .\ . 
(kaı:akçılıgının dun,>ada gıttikçe rneri.ka'dan acele )ardım 

tı ttığını \e bununla &a\amtak 1 temlstir. 

11~ ıere bulun nıı letlerın işbır iğı : * l>ulles , Paıar s:unü ingil· 
~ apmadığı bildırılmektedır n a. 1 tere·~ (1 ı!ele< ekt ir. 
Porda a aı!ıdakı hu 11.:ı'aı· beld'- * Roıtos'tan Tıirki~<'" e ) eni ı 
ltlmektcdır: iltinlar olmu tur. 

fı B ·ı. d , u un uma)a af~on da ıtan 
tf. erke-L. Lubnan'clıa-. \\larsıl~ a - -
ııılınıanı da l.übtıanı batl\a bağ. işçi ikramiyelerinin bazı- ı 

;, • 1Hıı ılk rnf'\'kc·ldır. 'Kaçakç ı al'ln 
,.~ ' r.rısını Çınlılcr ıe kıl etmek- ları geri alınıyor 
r•cdır. ürıa Doğuda mu ıunıcu 1 
madd Ankara, 8 < \nka) - Geçen 

t· enın alı paz.arı halfi Su- Y ba ında hu ıı-ı b r kanunla 
1 

" <'H bolge:.idır. 
dağıtılan i çı •kı m 'eler nden 

, .Morfın kaçakçı ığı bllha a bazılaı ge ı alınmaktadır. ik-
s· Batı A\ıunııda lekaMıf etını - tı adı de\'eı te ek ullerı \c o. 

;~ : r. Gene I.übnan, moı iın,n de D. Y. ieımclerınde )e\'mı)e" 
,. nıa mcrke~dır. memur kadro-unda çalı anlara 

eıı· '.Eroinın ıkma merkez tri I.ub da kı anı ) c 'e lın ıı Bılaha
orrıan ile Fran .i dır Turkıse \C re ) ap lan tetkik net ce nde 1 ~bnan dan :elen morfın, Frıı:ı bahıs konu u kanunun Umu ti 

ada croın hal ne okulmakla- ne gırmed klcrı anla ılan bu t • 
~dır. Bu maksat a l'ran a'da :Mar çı'ere dağıtılan kramivelerın 

ııo· 1
la \e Cleıı'de Atına'da Tu. istırdadı kararla tırılm ı İır. 

ii''"" ta, Yokohama·cıa ve Hon~ D. D. Y. nda bu ikramiyeler 
ıı1 °11"'da lft.boratuar ar \ardır. her ay nıaa~tan ke imek iize. 
i" Eroin kaçakçı'ıliı. hn'cn bir r e 4 tak ıte geıi alınacaktır. 
\ı. F 1 an)ız ihı ası bulunmaktadır. 
rt' 1': ar Batı \ \'l'Upaya bilba • Üç usak kazası 

ı. c Kuzey Arı·ıkalı 1 çı erin lhıi 
• acını kar ılamak Üleı e getır 1 Kahıre. 8 (A. \ .) - Faruğun 

'nışt•r. Buna mukab l lmam·a cskı fı o,una mensup sı\ ıl hır 
aı ',. İtalyadal< lrnçakçı1ık da Mısır uçağı. Kahı re uı.errne D. 01 

bu .mcm eketlcrdc bulunan ' l>. •.r. erperken şehrın ban 1vö-
ııt· erıkan zene· a>kerler nın mcv sündekı ha tahanenın iı ıunc 
•
1
: • dıyctı) le ıuh olunabılır. du~muş \e çatı ını delerek has

~.. Kokaın kaçakçı ığı bılhas a t- labakıcı arın odasına gırmı~tir. 
ı't al)~da temerküz etmı t r. 1• ran Derha ate~ a an uçak ) uzunden 

t ıa ıle .ital) a bcllıba~ ı 'kmU ha tahaııede 'angın çıkını tır. u-
'nerkezıd r. ça ın p. otu o mü5, ıki ha laba-

Güven lik Kons yi ~~~ı da ağır surette )aralanmış-

,ır 1hr · 
topland: nir u~·alı.: 1-aza ı 

c- , k esmı: Iı let er (XP.w • Tok~o 8 <A \ .) - B 29 lı-
• or ·) 8 ( • tı' on ' A A.) - (;u\cn'ık 1 ı>ındP. hır uçak bugün ha\ ada u· 

11,. Se)} bu:::u n aat 15 07 de çuş e nasında b:ı ka bır uçaktan 
1,. '~\)et delege~ • Andrei \ ısi'1.s· benzın ıkmali \ap:ıı ken ale\ ııl
'1, t , nın baskanlıgmda topllınmış- ı mış 'e ~a!!O) a şehri et\ arı 1da 
ol• j ~~~u t~plantı gundcmınde Ur- ~f.'re du mu tüı·. l'çağın ı ı ki· 
,t 1 İ un Naha :ın hadıse:ıı hakkın- • ık murC'ttebaıından a tı ı pa. 

;ı raı e daır Sikil)-rtı \e israf- ra utle at ama\a mmaffak o •• 

el ~ Urdun h kkındakl dort &i- muş, gerı ka an ar o mUştur. 
vetı bu unmaktadır. 

Urdun un şıka\ctfni konsere 
tı ı nınuş olan l.Ubnan de ege ı 

d'vatd Rızk \;rd 1 • k~ un ve .sraı ın 
ıcııl • ~et erının al rı am tetkı ı-

ıslemış ' e bu ta ep :Ra kan 
ıt1 \. ı~lnskj tarafından da deste]1:. 

enını lır 5 . 

5rw:1 YILIN 

Filim Müsıbak 

2 Nisan -
Paıarfesi 
- .. . 

Kanada'ıla 

Toronto 8 <AA ) - 'Kaı. • 
danın Sa katche\\ an e~ aletı:ıde 
ıki uçagın çarpışma;;ı onunda 
'ukua gelen kaza 30 ki ınin ha. 
) atına mat o mu tur. Hauda 
ı,:arpı an uçak ann ikı i de tutu
şarak infı ak etmıştır. Şımdı~e 
kadar 16 ce et bu urnıuştur. 

Amerikanın l übnana 

ya rdım ı 

Musaddık'ın davası 

İstinaf'ta görüşülüyor 
Anaaolu ' !an" 

Tahı an 8 - E ki İran Ba bakanı Dr. :'ıllhaddık dli\•a,ının 
i •inaf mahkeme ınde bakılma na bugun baş anmı~tır. 

Mahkeme a'onuna çok dinç adım aı 'a gıı en ~as ı anık, 

hakınıın. hU\ ı~ et te biti makamında ordııfıı i k ua ı dm ma. 
mı . bakını ikinci defa i mıniı.' dıye orunca l\luh:ımmet Mu· 
Sadd\k d.~e ee\ ap 'ermı~tir General Ca\ !dı'nın • m" leğınız 
nedır. mealindeki ,oru~unu. :\hısaddık nıahpu dh e cevap
andırmı tır. Bundan onra c:eneı·a'. Mıı-addık'a. mahkrnıenin 

elahh<'tıni tanıyıp ıaııınıadıgını orııııı tur. 1': kı Ba, bakanın 
bu sc ahı\ etı tanımadığı muhakkaktı fakat bu hu~ıı ta ki re\ a
hını do~nıcl.ın dof!nı~, 'l'rm<'gı nıiina ip ı:ıormemi o acak ki 
j-cdı hilkımli mahkeme lıe~etl ile .wcı .\ ııııııde lıakkındal\i iti· 
raz.ını :nıık .ıtı .A lba~ Hoıorgnırre bırakrııı~tıı·. \ \tıkat ıın arı 

o~leın.ştir: 16 ıla l!l .\~u,tos tarıhlrri~ ara.sı11rlaki ihti"A' 
ı:unlcrı zarfında herke,, o zaman lı' ı :\l ıicl afa \'eki ıgiııi cle
ruhte <'den Dr. Mu-addık i'e Gt' nl'' Kurma) Baskanı Gcnera' 
Riahı'nın eını i atında 1dı Musaddık burada oı.u avukatından 

alarak a kcri kanun hukumlerinin ilk tahkıkatı ~aparı Gene
n' Azrnude nın ı tinaf maheme inde de iddia makamını işga 
etme ıne nıan 1 bu undu ~unu i eri siıı mlı tur. 

Sa\cı General .Azmude'nin bır karta ı andıran profılin

den Mu addık ın soz eri hakkındaki fıkrinl an'amak imkan-
sızdı 

:'ılahkeme !;a}onu, hemen h emen bo :ıbh di. Ün 'ıraları 
sadece hır mıktar ,u ba\· ile ek erı 1 ) er ı ba ına mensup ga-

l;;iif.iii ~C?J 1 
Peder zurna 
Çalarmıydı ~ 

ı : t fh;ıtlanııın art ısı k .ıı. 
,,ınıla . I'\ i mlı rroı. (,fi . 

\.; ,I\ ; • .\dl tNlhiılrr al :ll' a
~ı;, i k!ı s.tl ıııııdıırn ıııı \ n. 
kara'\ a ~ ollayııH·ağı ııı • di -

or. 
,\dl t eılh ırh• r; talıi ı ıılı

nı r \e a lınıııa ~ı lazııııdı r. 
\mıııa ; i kt ı :ıt muılunı 

n ün hugiinll'rdc \nk:ın'' a 
} cılla ııması Jıııum ııı. halta , 
galiba nıiınıı r.hetsi11liı . 

:!\lrh' ıı , a ıl a) lık . ııa ı t ı. 

\11 1cle \İını i ' ·. aıa ında : 
: ı..tıs:ıt nıuduı ıı alakıılılaı.ı 
gid rc·ek \c• . ıstanbul ' ıın el 
ıl f' rcl ini na• ı I h:ı llc·ıl el inı ? • 
dh I' 'oı ac·ak. 

ll :ın i tıpk ı ıııuııa,ı·hPtsiı 
\1 l'lm ı rl ('f l'lltlıniıı uıuh ı nı 
hir ıoıılantııla ııadi,oılı:ı ı.oı · 
ılug u ,u,ıı gıh ı. • .. 

Ern: ı c~ ı · nı :sı:\" 

Rodos adasından 
Yeni ilticalar oldu 

1 

,\'10\1 ı:u,tn .\sl~I~ ı ı: slıtl. I Hl - ı: ı lrnıi ıuhısı :ı~ı~l ıır~ıııl:ı 
bal ı k a\l :ı ılıkl:ııı , ı ı:ııl :ı , :ı ıııl.111 hiı .ıt ııııı hcııııhası l ı•<· ııılw~ ı ıı ılc 
ı .. uhııaktİ\ sıı .ı l a rı1 3 n ıııııl f'eı.~ iı ol .ı ı aJ,; ~ .ıı :ıl.ııı :ı n Japon balık· 

• ç ılarınıl;ı ıı lıirbı nı n tı-ıl :ı \ bı ) a ııılırkı·ıı 
-~ l 

,_ 

Mrsl. Tifo 
' 

Türkiye'ye -Hareket etti 
<1~ :.ı ı ı ınride} 

ti açık nnmamı-ıır. 
l'it u , I:! :\" i s ımd ;ı J(rl i~ or 

\nk.ıra. 8 ( \ \ ) Dı~ 

1 ,ın 1 Bakan ı~ından lC'b ığ 
ccl ı m ı,tıı · 

Cuınhurb.ı k, nının dın ctı. 
ı kabu crl<'n \ u~os a\ ~ a 

fo'('dcratıf Halk Cumhuı 1~ eli 
(.\ınıh.ırb. kanı ek e ans Jo· 

p Broz Tıto'nuıı Nı~an a 
, nd:ı Tuıkı)~·,c re ını b r 
zı) 1 <' ) .ıı> cakları e\\ c ce 
hı teb ıg ıle n('s,r o unnıu~
tu. 

Bu ZI\ rf'l,n ek'c .ıns Jo· 
p Broı Tıto ııun 12 .Nı,an-

d İ:.tanbul.ı \ ıırarak a\ nı 
ı::unıı .\nka a') a te rıf eı ı su 
rcll\ <' b.ı .n ıp Ifi ~ı,ıına 
k d~r \nka :ıda dt\ am <') lr· 
me•;ı , l' o dan onı ~ u~ gün 
ıcın ht, nbu a ıntıka l edip 
~ı anın ı R •nde nıha' et bul· 
m ,. takarrur e\ rnıı~ 

«iktisadi gelişme 
Harbi önler mi» 

. gunü 

ıh9aı~ 
CAZİP AÇILIŞ HEDİYELERİ 

SE~İM ETi v A.ı 

li' 
ır 

ıı ıtl 

r> 

-"' 

B.v ~jansı~ıza 
_ıt Jiususi 
ieşidede 

TtiRK TiCARET-BANKASI 
HESAP AÇANLAR İÇİN ZARİF HEDİYELEll 

•:nt;WE1{141;t&·W :.ll;M3ı1;t.q:11nrzi;Z·\11 

'fe 

Günlük İkramiye Keşideleri 
12 NiSAN PAZARTESi 

Rlımele gırccek olan 

BEYOGLU ŞUBEMiZiN 
Sürprizleridir. 

ı - üniimüzdeki se~imlcrdc rcyinizi kullanacak nıı· 
sinıı? 

z Hangi ti. tc) c rey \ crecckı;iniz'! 

3 t erliste miistakil millehekillerin in bulunma· 
stnı b tcr misiniz? 

4. Sizce, bizde ideal BaşH!kil kim olınalıdır? 

En a :z: 100 liralık Bir Hesap Açtırmağa Hazırlanınıı 
s Cuınhnrrr.isi halktan rey toplayarak setilse 

kime re) \"<'rir!>ini1? 

İSTANBUL BANK ASI 
6 - Bngiinkii iktidarın muhalcf ctc karşı olan ha· 

rekC't tarıını ta ' ip ~di) or musunuz? 

HOS MEMO - Baba avı !! 

SUS VN ÇO.CV..t"L4~-~ 
18 dN&"'PR AA-14, Ş"E
N/R~&R .4R45/ /Al
&IR.t./ HAY.4..C/N/~ 

f M fiMIJ'Y.4 n ~r 
1.-0JwLgW"·* ~ 

• O~Uhf.~/ .f 8 
•SA,,,,T SONRA 

4YMEV.S/M/ 

BAŞJ.1-
1'0~.~r 

VfiM&tlU#h 
-4V~NaAUç..., 
~L.v&.e/$L./ 
O~C4K// 

/// 
.. 1,. '.l',.y" 
" ... '"'--, , lı 

/~ -' ' . 
-

...Y/~ Ü.ZÜ~EL/ 
·Se-N/. /.İVCdT&RE 
i>~K/.UZM4A/
.t4RA ~~-eM-

C4'7/,W.~ 
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••. parti, karı~ık, bi~birlne 
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J 
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h susiyetleri 

Tito sade ve sevimli bir 
\ torunlanm 

yaktı) le \ u o ' Kral arı· J 

insandır, bir kaç dil bilir, ı 
çok sever --

nın oturdu0 u Doo njc· FJ2!ilr'A~f!;'I: 
dckı Be:>az E'. bügun ç hr 
;ı ha> de ı mı bır ~ .ı"o:.· 
la\1 anın d \ et e[ını barın
dırmaktadır. İkı cı Pı) er·m 
m m k<'tt n ç ka ı mas.) le 
baş 1) an enı de\ e ı 
ı.zm SO\)e o-nu 
ha ka m :ıd eıım 
surelınd ız h el ı k mum· 
kundur Buna b t lar Tıto· 
iım dl\Or ar. Kral A e .. s n
der :ı hıç kanı kaH•. madı •ını 
so) c n \ c o u Pner'ın adı
nı :ınan ara kar ı müstehzi bıl'" 
glilumse} ş e ee\ap \eren Ia
rcşal Tıto ha rp o u d \ re~ı
nın be lıba lı d('\ et adam ıın 
ara ında o nemli b r 'er ış,,al 
clm<' e, bı ha a Yugos a\ a· 
nın Ru ara ba ını kopardık
tan sonra mu\affak olmu~tur. 

T.to Dedınje'dekı 'ıl ada tı· 
çuncu karı ı Bayan Jo\an· 

ka ı c oturm kta \e sade bır 
ha)at ..ırmckted r. .Ara~ıra 

bura.}a çağırdığı )erli 'e ~a
bancı gazctccılerı bır taraftan 
turu tür u ıne ele ere meşg•ıl 
ederken, dı er taraftan büyuk , 
bır amınmete husu ı ha)a
tında gızlı kapak'ı hır taraf ol· 
madığırıı go termek istemek
tcdır. Fi hakıka Mnre.,alle e· 
\ınde \e aıle ı arasında teması 
temın eden er. 0!1un ev sahıbi 
ro iındekı nezaket \e mısafir· 
penerlığın 1 Ö\mektcdir er. 

• 1 

l'\Jaresaı Tilo, to nmu ile beraber 

Bundan ba ka Yugo av baş. 
5ehrınde \Cr c miş bazı )aban· 
cı muhabırler de\ et rcis130 le 
sık sık temas edecek kadar iı·i 
na ık pe) da etmışlerdir. Tito 
aı c ınde gorü en ve yabancı 
ar uzertnde hıç )adırgama his 
sı uy ndırmıyan be ıha h hu
su ıyet er, 1are a ın mukem
mcl bır al c reı ı olduğunu 
go termekted.r. ıtckını torun 
)arına kar ı şefkati. ev hal· 
ikı) e husu ı munasebellcrın· 
deki yumuşak ık \ie anla) ış ha 
\ası, de\ ('l ba kanının hak 

Tito. misafırlerine kendi dı' e
nyle hitap etmekle birkaç dil 
bı dığinı de ıspat ctmtştr. l\la· 
reşal Almanca, Rusça \ e lngi 
Jizceye vakıftır. 
Karadağın Kumrovec kö

~ ünde doğmuş olan Jo ip Broz 
Tıto bugunku me\'ktlnc ı:c
lınce~ e kadar türlü j erde ça· 
Iı mı tır. Ha~ atında e\ veli gar 
son uğu tecrube etmış, sonra 
bır ustanın ) anında çı ingirlik 
oğrenmlştır. Umumi Harbe ka
dar üren çı ıngır ık. harp pat· 
ıavınca A\ustuna ordu unda 
ça.vu lukla bitmı tir. Asker'iği 
nı Ru lara karşı bu orduda dö· 
,;,ıserek \apmıştır. Ruslara c· 
sır" cluştUktcn sonra fıkır eri 
zate11 sıya i akidc' eri ıtibarh· 
le bağlı bu unduğu bır ~o da 
ge işmı~tir. 

ara ında tı) andırdığı sc\gi ve 
1
. kinci Diinl a Harbinde gizli 

sempatıye kU\ \"et 'ermektedır. ha k hareketi teşkilatının 
Sl\a~ı mc e'c crın yukünli 1 hafıfletmck \e ev sahibıne din ba ında ~gal ordulam c savaş 

mış \e Alman'ar tarafından 
enme imkanları \ermek ıçin terkcdi en Yugos aV)a'da Kralı 
boş \akıtlerını va tonınlan)'e devirıp sUrgıin cttıkten sonra 
ve) a bi ardo yahut da satranç kendi an'ayı ına göre bir ida-
ovnamakla geçıren Maresa'in re tarzı kurmuştur. Bu idarl!-
d~ ha)alı her \ rdc o duf!u d(' komunızm uoıde'cri hakim 
gıbı emnı)et tedbır eri a'ma- o' mak a beraber be)·ne'milelcl 
,, ve her bakımdan )erli 'e bir 50 )alızme karsı durduğu· 
~abancı du~manlardan ge ebi· nu SO\'\ et ere müna ebctlerl· 
l<'cek kotuluk e'" kar ı dıkkat· ni 'kesc.rck. gô terıni tir. So\'-
'I bır nezaretı ıcap ettırmekte- ter tarafından •Ordubozan· 
d . )<' . 

etli davranışını mütcakıp Ba· 
tı ile müna ebet er tc i ini dU
şünınüş \e bu cümleden olarak 
ilk defa İngiltereyi ıiyaretc 
titmi;ıtır. Mem'eketimiLi ılya· 
reli, onun dıs memleketlere 
de\•lct rehı o'arak yaptı~ı ikin 
ci 7.iyaretıdir. 

Bırıncı ve ikinei izdivacın
dan çocuk'arı 'ardır. Bunlar· 
dan en büyük oğlu Zarko 
Broz'un ı;ocukları altı yaşında· 
ki Jo,ip'le beş yaşındaki Zla
tica çok sevdiği torunlarıdır. 
ikinci izdi\•acından olan on Uç 
,.a ındakl Misko Broı babası

iıın arıu'u üzerine hiç bir hu· 
usı muamele)e tabi tutulma
maktadır. 

Şimdiki eşi Ba) an Jovanka 
nroz harpte ha'k ordusunda 
~·alışmış. binba,ı rlitbc ini al· 
nıış sade \'e ıniile\'azı .. bir ka· 
dındır. 29 ) aşıııılaclır. lJ\•ey ço
cuklarına ve kocasına duşkiin· 
dur. Tito'nıın avaş ;,rkadaşı 
o'ması do a) ısı) le halR tara· 
fından ~e\ilmektcdir. 

Halen 62 ) aşında o'an Ma
reşal Tito, a'tı e) a'etten terek· 
l;up eden bir federal cumhu· 
ri~etin başkanıdır Şef ik un
vanı, Cumhurb:ışkan ığı unva· 
nıvle on seı;imlerden sonra 
d~ğiştirilmlş \'C mem eketln 
idare \arz.ına kendine mahsus 
bir şekil yerilmiştir. 

RNlia A. ır. Jık 3 3 itham edi'en Tito bu cur 
Bunun iı;in "erek Be\llZ Ev· - --------------------------

de \C gerekse Marec:a in çalış·,--

tı 1 ~erlerde, muh~fız kıta~ı: 

1 
~.-. iimn na chemmıyetıı \llııfc er duş 

1 
mektedir. Vazıfe i kıta, genç • • • 
bir geheralın kumand ı al· 
tındadır. Otuz beş ) aşındaki T L _ 15 ~ h.st 'I'. ı.. _ 3 eh ı T. L. coa il .. 
muhafız kumandanı harpten- ı a1 ber ıtın, %~ beb.er lı•llme ~la ıaer cila 2t ıı:urn• a.wur.) 
beri bırkaç drfn Tito'nun ha· llmeden u 
vatını kurtarmı tır. AHıca Ma -~-------11111111~,~~· 
resalın •LUX adında HlıS~ln ~ 
bır kurt kopeğı \'ardır kı, harp· UOK'IUR ç1PilU1' - Cılt. Saç, 
te efendısine can kurtarıcılığı Zührevt Mütehassısı Beyoğlu, 
~apmıştır. Posta Soı.aı; felefon: '3353. --5on defa tertiplediği ba ~-n fu.' ABIMELElt - Cilt n ZUlı· 

konferansında l\I:ırec:a' t•ır rev1 hastalıklar J.1Utehı !1Sl 

'ü turlu sua ere ce\ ap 'er.r- Bevo~ıu. tstlkJAI Cad. 407. Tel: 
ken beş saat üren top anlının 41406 
nec:e i bir h3va içındc geçme- =.:.;;.::~-------... ~
si !çın arasıra soz'crine kattı
ğı e pri ve nukte'eri eksık <'l· 
memic:tır Bu toplantıdan ga· 
zetecilerde kalan tek lntıba, 
Tito'nıfn şahsıyetindeki zara· 
fettlr. Bundan başka Mareşal 

·\it.• ·. EML K 
SUAOh'EDE TELEFOSI.lJ -
müstakıl hır ev ıııöb1eli veya 
moble iz kiralıktır. 

Miırocaat: 52603. 

r 7 - fhıgünkii muhalefetin iktidara karşı 
ket tarzını tas\ ip ediJ or musunuz?': 

olan hare-

8 - Sizce ~cleeek i\lecliste kaç ll.V. ll, kaç C.H.P. 11. 
kaç Kö) lü Partili, kaç lüstakn hulunacnktır? 

~llTEFEllR.llC 
010,IOBIL PAZARI - Otom·J· 
bil alınır satılır. Tel: 42735. Tak 
Sitr" Yenişehir Sert.ar Ömer 31 

İXTİBAH Ç.\1\IAŞIR F,\BRİ· 
KASI - Çamaşırlarınııı yıkar 
ütUler. Adre~inize ı;etirir. 

Feriköy 81268. 

TERC\hlE - ingılizcedcn. Al· 
rnancadan Türkteyc. müracaat: 
ELEKTROCİN Hubiye Tel. 
87735. 
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Q'tone'• (Vatan caıetesı Secim a.nıtetı • btubal> yuılm.u.ı rıca olanuı Cenp urrıarıntn 

clstm ve adresler tamamen mahfuz kalacaktır.) (36) 

Scela ikaz ediyor \ «Bitmeyen gardrop» . 1 
Roma. 8 (AA) - Başvekil Londra, 8 (Nafen) - tn~ıl-

Marıo Scclba komUn stlerın Av terede Glamorgan şehrindekı e 
rupa Ordusu plfını , e ita ) an \'İnden ~O sene ~ı~mamı~ ~l.an 
hürriyet nın ıstikb:ıl nı hedef tu .eksantrik• 70 lık bir, ıhtı~ !r 
tan müteca\ ız harekctlerıne kıır olan Ba) an l\l~rga:et Evans O· 
fil mUıeyakkız olmalan iç n t-1 ili olarak cvının bır oda ında 
talyanıarı ıkaz. etmiş \C dem'ş bulunmuştur. Kadının neden 
· k . b dUğüniı te pit etmeye gelen 
ur•K~mun· t propagandası m l doktorlar cesedi so~·maya baş~a 
Jet n huzunınu kaı; rmak ıç·n yınca kadının • bıtmeyen bır 
tekrar AHupa Ordusu plfı.nına gardrop• olduğunu görmüşler-
hr§ı teca' ü e geçecckur. M:l dir. Bayan Evansın üzerinden 
:te~akkız. olur.uz.• 14 palto, 4 ylin!U raket. 13 yün 

Cengiz Han'ın mezarı liı bluz. 10 önlUk. 2 yelek. 2 y~n 

N f ) gömlek 5 iç "om.ek ve 24 çırt 
Hong Kong. 8 (1 a en -

NATO'ya yeni subaylar 

geliyor 
iz.mir 8 (Hususi> - Şehrı

mizdeki NATO kararg3lı.nın her 
bakımdan mllsait bir binaya yer 
leştirilmesinden sonr:ı NA'l'O 
Güney Doğu Avrupa Ku\' etleri 
Komutanlı~ında çaıısan mll'te· 
hk subay adedi artmJt..:: ba.,•O· 
mıştır. Hu sebeple y:ıkın·ıa. 12 
yüksek rütbeli ıtalyan ''e lngl. 
liz subayıdan mürekkep bır 
heyet şehrimize ~clcr"lt NATO 
kadrosuna dahıl olacalctır. 

Enerji Bankası kurulacak 

13. Konservatuar 
Konseri 

Yazan 
İ•!~rıhul BPIPdtH' Kon nutıı· 
arının • ~ı,an 19.'4 r uar ~a

hRhı ·ral<sJm BPIPdİ) e Gazino• 
•ıı uda tPrttı•ledı&ı vlyolon t i 
resitali. 
\'l)olnns"lı't- Muhiddin Sadak. 
Piyanoda: Ferdi sı.aızu. 

--n-
vi)olon~e ist Muhittin Sadak' 

ın Şehir Korosundaki ça'ış 
ına arına nasıl dört e le sarıl· 
clığını herkes bilır. Yıllarda:ı· 
berı bu böylece sürüp f.?e m ;
ur llatta bir :ıra viyo:onseıinl 
ihmal etmek, onu ikinci p iına 
atmak bahasına koro çalışma. 
lıırına hıL verdiğinı rıe gördük. 
( Buglin i..,ıanbuldakı Senromk 
Şehır orkestrası nasıl Cemal 
Reşit Hey'in eseriyse Şehir ko 
ro u da ö~ lece ~fuhittin Sa· 
dak'ın e erirlir.) Fakat onun 
koro şcfli~iyle atbaşı yürüme
sini dilediğimiz bir de ,·iyolon. 
e ıst iği vardı. :\a,ıı o'sa ıu· 

nün birınde mutlu bir kalkın
ma i e sazına ka\•uş:ıca~ını hi
!ı)orduk. Yıl ar var ki dı,\!,ği· 
miı yerıni buldu. ~luhittın Sa
dak idare etliği koro konscr
lcrınden başka ,·iyo:oııse'iyle 
d<' sık sık kendk.inden bahset· 
liriyor. 

18. Yüzyılda ilk senfoni bes
teci i di) e tanınan Saınmarti
ni'den baş'.ayıp günümüzün bes 
teci'erinden Guy Ropartz ve 
I debrando Pizıetti'ye kadar 
uzanan iyi düzenlenmiş çekici 
bir kon.,er pro;:rarnı .. ::\tuhittin 
Sadak duygulu yaradılışını :ı· 

çığa 'uran bir Adaı?io i'c kon
serine ba 'adı mı ilk hamlede 
din e~ iciyi kendisine bağlar. 
Sammartıni'nin Adaııio ve Al
'cgro'sunda da böyle oldu. Vi· 
~ olon e'ist, bu besteden cok 
Tartini'nin Grave l!sprcs iy\'O· 
~u ill' dırı'eyen'eri biiyiı t•d:. 
Derin manalı, iç'I ve dokunak. 
lı bir musiki ~ayfasını bıitün 

asil ığiy e ifade etti. Resitalin 
i'k kısmında en önem'i eser, 
hiç Uphe ) ok, Bectlıo\·cn'in, 
:Mouırt'ın bir teması Uzerine 
)azdığı yedi \ariyasyonclu. Vi· 
vo on•<'list'erin repcrtuarında 
daima bas kö;ıeyi i~;al !'den hu 
'arı~ a~yon 'ar, ::\luhittin Sadak
la Ferdi Ştatzcr'in iYi an'aşıııış 

Fikri ÇİÇEKOGLU 
sıııı ve rengini inkar etmeyen 
hır besteci .. Ropartz'ın Al eg· 
ro moderato' u konserın basın· 
danberi de\am edip ~elen k ii 
sık musiki ha\·asına )eni bir 
ı ık .>eni birkaç renk katan 
bir be te o du. 1 debrando Piz 
zetti'nin .Recitati\'o per \lolo'l. 
rel'o e piaııoforte adlı eseri, 
adına U.} gun bır k*raklcrde \ l' 
kuru uşta.. Başından sonun:ı 
kadar \er yer ne§'clcnmek is· 
te.> en fakat gene de hUzün'ü 
dü ünce'cre dönen duy"ulu bir 
konuşma gibi.. Hopıırtz \'c Piz
zeıti re itale giız<'I bir de~işik. 
lık ı·e vcnilik sağl.ıyan iki e pı· 
o'du. Fakat konserin dayandı· 
ğı ana ~fllun naclııııaninolf'un 

Sonatıydı. 1873 yılında R:ı~ a
da doğan, parlak mlizık tahsi • 
linden sonra memleketindeki 
başarı ı pi,> ano konser eriyle 
kendi ini tanıtan ·t>~tt>.:i ~ .JS 

ihti\iı,inden sonra Amcrikada 
.>er eşmiş 'c 19,13 de orada öl· 
müşlUr. Rachnıaninof!'un bes
te'erinde romantiklerin ve hu. 
su i) le hemşerisi Çaykov.,1-i· 
ııin tesirini görmemek imkan
sız .• Fakat o. yazılarına )P.r 
yer modern müzik clemanlan
ııı da seı piştirınektcn geri kal 
ınn. Senfonik eserlerine kıyas 
la oda ıniız.i~i besteleri azdır: 
takat değer bakımından da o 
derece üstündür. ~luhitlin Sa· 
dak'la Ferdi Ştatzer'in din' .:!t· 
tik'cri Raclıınaninoff'un sonatı 
yarım saat ~üren büyük bir 
be te .• Anlası'ması, kavranma. 
sı \'e tadına varılması öy e pek 
kolay olmıyan bu boy bir ese· 
ri kon erin onuna saklamak 
bir bakıma doğru, bir bakıma 
yar.!ıştır. Dinleyicinın olgunlu
ğuna inanan ve kendi görüşü
ne gôre en önemliyi sona sak· 
]ayan bir 'i) o'onselist için 
böyle hır sonatı sona bırak
mak, hiç şüphe yok, doğrudur. 
:Fakat iki saate yakın süren 
lıir musıkl ı.iyafeti sonunda, 
turlu seviyedeki dinleyicilerin 
kendi ze\'k H~ iştlhalarına gö
re dın c~ ip hazmettikleri irili 
ııraklı parçalardan soııı·a böy· 
le kocaıııan hır lokmayı sun
mak c belle tehlike lclır. Gcir
duk kı. sanat arına oldu u ka· 
dar din e)ıcı erın anlayı,ına 
da gu\ enen sanatkar:ar, bu 
koca <'Serı sona saklamakta 
hak ı imışlcr. Rachınanınoff'un 
sonatında, baştakı Lento • Al
legro moderato'dan baş•ayıp 

on A cgro·~ :ı kadar hır Crcs· 
cendo halındc din e) icide es 
se artan bir ilgınin doğduğu
na şahit olduk. Vı~ o on e'i t'e 
pb ani t. be t<'nin çalınış guç
luk erini c;oktaıı geride bırak· 
mış ar; ım<li bunun ötesinde 
başka bir kaygu peşindeler .. 
:.\lusıki yapmak kaygusu .. za. 
ten dikkat edecek olursak, es
kı \ ılların virtiıcızlu~a kaçan 
parÇa arından Muhittin Sa· 
dak'ın arınmış o'du~unu görü. 
ruz. Onun bugUn aradığı \'e 
özledıği parmak ve yay hüne· 
rı~ e gonu a' lamak degiI, mu· 
sıkı ) o i~ le gönül Iethetmek
tır. 

anallarıııı orla)a atmalaı·ına 
\ esı'e o'du Piyanist Ferdi Ştrt 
zer butün kon er boyunca ın
cc e enıp sık dokunmu.; bir e~· 
lik c dıkkati çekti. Fakat pi
) anı tın ad ece cs'ik durumun. 
da kaldığı o kadar az eser v:ıı
dı ki . .Samnıartıni f'(' Tar:ini
nın e erlerinden ba ... kası. so
rumlu'uğu vıyo'onse'bt'e or· 
taklaşa pa} la•ı'an be,tc erdi. 
Rel'thO\'Cn'in variyasyon'arJ, Vf 
:> olons<''C o'duğu kadar pıyı:
no\·ıı d:ı kcndbini dinletmek 
ım

0

kiln arını \'eren bir e~cr .. Fa 
kat sazların bu karşılıklı ko
nuşmaları yanında ayni düş.in· 
tc ve ayni ruhla bir:e~tikleri 
anlar da var. Bu nefıs eser bo
vunca iki sanatkar musikh e 
hizmet yo'unda bir bütün ha
'indc idi'er. Guy Ropartz: d'ln· 
d~'nln :>anında bu'undu~u giın 
'erı. Breton aslını ve uıun )ti· 
!ar ) aşadığı Lorraıne'ın enva-____ ..;:_ ________________________ __ 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanhğından: 

İhli) aı; ma<lde~iııin h mi .\nıba J;ıj ekli ~liktan 

Eau de Icurıcr ccuri:;e 
Jo~there Sulfrique adi 
Etherc Narco~c 

h :loluk Orj. A:ı11ı 3. K~. 

Extra Jüsquiaın 
Perlston 500 cc. tik 
Ampul Aıııinocardol 

• 

• 

Coramin 
Doca, Pcrcorten 
(Desox1·corticostc. 
ron) 
Hepapin 

Azami 500 Gr. lık Amb. 3UO • 
100 er c;r. OrJ Anıb. 300 • 
50. 100 Gr. şışelcrde 200 Gr. 
Orıjınal anıbnlaJ 1500 ade 
t. \'. 10 cc. lık 600 • 
<ö ıo luk 2000 • 

O.Ol 
5 cc. lik 

1000 • 
150 • 

Synopen (Antıhis-
taınlnique) Sol '"'o 10 2 cc. 500 • 
Tı·amba e 2SO • 

Am Vıtamın B6 50 ::\Uğ 1000 • 
Am Vitamın B Conıplcxe 2000 • 
Gaz Jlydrophyie 0.30 x 3 100 ::\L hk 80000 :'ilet re 
Flasler 5 x 5 • 1500 adet 

1 _ Yukarıda cins ve miktan yazılı ilaç ve eczane mal
zemesi öğretim • ihtiyacı için pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Firma ar verebilecekleri malın fiatı ile tutarını gös-
terir teklıf mektuplarını 28/411954 çarşaınba 0 ünUne kadar 
Fakülte Satınalma Komisyonu başkanlığına göndereceklerdir . 

3 - TeklirJcr Satınalma kom is) onu 'c katılacak bir mü. 
tehassıs iıye tarafından incclencı·ck. evsafına u):gun gö~ülen 
her kalem malzemeye en uc:uz fiat tekhf eden fırmayn ıhale 
edılceektir. 

4 - Her fırma verebıleccği kalemler için teklif vermekte 
serbesttir. 

5 - Jo'irmalar ihalenin kendılcrine tebliğinden ıtibaren ta
ahhüt ettıkleri malzemeyi en geç 45 gün zarfında teslim e-
deceklerdir. İlan olunur. (3943) 

M.M. V. I. No. Sa. Al. Kom. Bşk.~an Ankara 
Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mi1<tarı göste. ~ 

rilen 50 ton taze erık kapalı zarf usu ii ile eksıltmeye konul
muş ı e de fı.miri ilaca pahalı görülınuş o duğundan bu kerre 
tekrar kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır .. 

ihalesi hizasında gosterilen giın ve saattedır. 
Evsaf \'e şartlar her gün komisyonda 'c İstanbul Levazım 

Amirliği !'an kısmında görü'ebilir. 
istek'ilcrin belirtilen gıin ve saattım bir saat e\'vcline kadar 

tek ıf mektuplarını makbuz karşılığında komisyon başkanlığı-
na vermeleri. (838-3716) 

Re mt )Cn Çın ajans nın b l- çorap çıkmı ur. 
dırdığıne gore Cen iz Hanın 
mezarı e •· yer ne n kled lecek 
t r. KomUnl t ajansının b" dırdi 
ğ ne gore Cengız Han ·Sarı Ne 

bir• kcnraında olan ilk ı;ömUl 
düğü türbe) e nakledıl"p defne 
d lecektır. 

Ankara 8 {Hususi) - Belc:ll
re. Özel idare ve köy' erin ) ap· 
tıracakları enerji ile iliili tesıs
lere ,erekli sermaye 'e tckniit Cinsi 
imkanları temin edecek bir e-

:Miktarı T.Fiatı T.Tııtarı G.Teminat thaıe ı:ün 
Kilo Kr. Lr. Lr. \'C saati 

nerji bankası kurulma~ına ka- ı . 
rar \erılmi~tır. Taze crık 50.000 50 25.000 1875 19.4.934 ll'de 

... 

eı•keıı 
/ r 

ll'los ova'y • 1 

Medivani vadinde durmuı, mektubu g öndermiıti. Medivani :aTürkiye'ye hO 
reketimden evvel ne bana verilmiş ol an talimatta ve ne de Stalin ile yapfl1 
olduğum mülôkatta Ermenistana Türk arazisinden her hangi bir kısmın tef 

kedileceği hakkında bir kelime bile mevcut değildir.» diyordu L ____ _ 
l\IF.Oİ\'A!'\i'NİN SÜZI.ERİ 
ÜZERİl'llİZOE İl' I IUR 
TESİR BiR \K,UŞTI 

R us mliıııe sili ,,1edivani'nin 
bıı ziyareti grrek benım 

ve ı;creksc arkaılaş:arım tıze· 
rinde ~·ok i) i bir tesir hırak
ınıştı. Herhalde ortada değiş
miş o'an şeyler vardı. Acaba 
bunların sebep'cri ne er ola· 
bılircli? Arkadaş'arla bu sebep 
!eri keşfe \ e aydın'atıııağa ça
lıştık. Bazı hakikatleri bulur 
gibi olduk. Bu husustaki dü· 
şunce'eriml arıetmcdcn ene , 
nus mümcssılinin vaadinde du 
rarak bizimle olan mü fıkatı· 
nın ertesi gUnu bana hilaben 
gönderdiği mektubun tercume 
sini n:ık etmek !.sterim. 14 o
cak 1921 tarih ve 420 ayıyı 
taşıyan mektup aynen şudur: 

.;\fo,koı a'da Tiirkin• l\ihiik 
::mı ıe t 'feclisi hükunırtinln 
Rüyiik El~·hi ;uö~yö Ali Fuat 

Pa a 

Van \ e l\hıs'un Ermen is-
• tnn'a terki hakkındaki sl-
7.İnle \"e Mosko\a kon· 
!eransıııa gitmek üzere bu'u· 
nan muhterem kotrplerlnitle 
\'aki olan görU melerımi ta-
dik ve tekit maksadı) le görü~· 
rnelerimin metnini dofru b r 
telgraf hattı) le Mosko\'a"d n 
hen Uz dönmiıs bu' un an So\·~ et 
hilkıimctıııin Kafkas miıme,•ı· 
li Yoldaş Ordjenikiıe'ye bi'clir 
diğiıni size ibliığn :Uzum görli
yoruııı. Yoldaş Ordjl'nlkize 
:'\Toskova'da Yoldaş (,'lç<'rın'le 
her mes<''e hakkında g1irüst!ı· 
ğunıi \e 'flirkiyc Jlariciyc Ve· 
kıl 'ekı i Ahmet l\luhtar Be
) in ~on defa vermiş olduğu 
notada bahıs menuu yaptığı 

iKTiBASLAR 
. 
lngiltere' de seçim 
Nasıl yapıllr ? 

rna 1 2 incide) 

mcse'c er hakkında rla güriiş· 
müs o'duğunu bana ibla~ elti. 
:r.u e'nada Çiç<'rin Ordjenıkizc· 
ye demiş. ki eğer Tiırk mu
rahhas heycLi geç kalma) ıp 
daha çabuk gelebilirse biitlin 
nıe cl~lcr ~eri bir hal sureti 
hulat \'ec2ktir. Çiı;erin Bekir 
Sami Be~ le olan konuşmasının 
çok e~ki zamana alt o'cluğunu 
\'e o konuşmanın ~ayesl rcsmt 
olrnıyan \'e fakat daimi \'e ta· 
bıi müttefikleri bu'unan garbi 
Avrupa pro eteryasının dikkat 
nazannı çekmeğe mUuf oldu· 
ğunu SÖ) emiştır. A) ni z:ımılll· 
da. 'l'Urk notasında i'criye sü
rülen mesclclerın l\Ioskova ile 
Ankara ara ındaki do tluğa 
mani olamıyacağını Türkh e 
R. l\I. \1eclisi hUkumetınin 
anlayacalf:ı ümidini izhar etmiş 
tir. Yoldaş Or<ljcnıkizc bun'ar 
dan ba:ıka bana SO\')et nusya 
hükıimclinin Hus • Tiirk nıiiıııı 
sebelleri hakkında size bildir· 
miş o'duğum noktai nazarımı 
tamanıı,>le kabul etmiş o'du
ğunu ve Yo dan Stalin'ın ?ılos· 
ko\'a konferansı mesaisıne faal 
bir surette işlirtık edeceğini 
bildirmiştir. 

Kendi namıma da şunu he· 
'an etmek isterim, kı Ka7Jm 
°KPr he kır Pa aya daha C\\ cl
C" tıı dirmiş olduğum gıbi Tur· 
kı~eyc hareketimden önce ne 
bana \'erilmiş olıın talimatta 
ve ne dr Yo das S!alin'le ~ ap· 
mış olduğum mlilfıkatta l~rme
nistana Türk arazısindcn lıcr· 
hangi hir kı ının tcrkcclilccelıi 
h.ıkkında bır kelınıe bıle nıev· 
cut dej:!ı!dir. 

Tarafımdan resmi ve fakat 
tamamıy e mahrem o"arak \'e
ri en bu izahatın So\)Cl hiikı'.'ı· 

TiYATROLAR 

~ 

mclinın hakıki nı) etlt 
kındaki şuphelerınızi 11:' 
bileceği umidiyle ih 
faıkamın kabu iınU bU) 

çiden rica ederim. lJ 
Sosyalist RllSJa .şurtı1 drra ... y onunun narlc ~ 

Komiserliğinin 'fil 
ııı ii nı ess ili 

r . .l'lfeıli\an io 

Herhalrle ortada d 
« birşe) ter \ar dt 
Evet, ortada muhakkak ı;; 
ğışen birşeyler \'ardı. 
dcğışıklığin içyuzunü o 
Jar şöyle müta'iıa etını; 

1020 ~ı ı, Sovyet Rll~ 
kesi için tam bir ablll 
o'muştu. Gerek Biiyu1' 
ve gerek e iki, iıç ) ıl 
eden ihti'iıl memleket 0 

zas) onunu kökünden. 
etmiş ve herşc) i yenıd 
zenlemek zorunda 1' 
Aı; ık blitün sefa eti i e 
leketi tehdide ba~la~ıŞd 
sıkışık olan böyle bır 
da SO\) et hUkümetı. re 
~ apıp f ngıltere 'e miill.' 
lursa Amerika ile Ucarı 
tısadi lıir anlaşma>a ı-s 
mıs 'c bıitUn akıbet c 
gozc a mı tı. Bu maksat 
) et llaricı) e Komiser 
bir Çar"ık Haricıyesı ~ 
reket ederek Bolşc\lc: 
tarıh'erdc <layandığı ., 
Asva sh·asctıni esa-ınd 
ma'ıc bi ·e razı olmuşlıt 

Hariche J\omiserıiğı 
dra'da b·uıundurduğu (ll 
l>ı' İl eti i si~ asi mcnıur 
sın'in ıııcharetıne ~ıı\e 
nuna rağmen İngı'terr 
niiz h r tıcarct an aşnı 
IH amamıstı. 1 (llr.\ anıt 

* s(}REYYA Tel 80682 ,,, 
Ressam - Kıınun Pençesıııd,\ * YURT Tel. 60344 -
ceraları • COI Yavn su. 1' 

'* SUNAR SİNEMASI -
Kraliçe • RevUler Kraııçes~ ,, 
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makta ve :istedc, 21 yasını geç * :-.uııR 'llY HHosu nu uı Kı • 
miş lıütün İngılız tebaası ve in 'ıı - Pazartesl'dcn başka her ı:cce 
giliz ::\lil etler Camiasına men· 21 de. Pazar matlnıı ıs.30 da l><>K.u •• 
sup olup ingiltercdc ikamet et. T\ - Yazan~ Eımer Rlcc. Ttırkı;eı.I: 

Asude Zcybekotllu · Tel: 42157. 
mcktc o1 anların isimleri ınev- * SE.lım rh'ATRosu Kvmmt 
eut bu:unınaktadır. Bu Jıstr.dc Kıs~u - Balı'dan başka tıtr ıtcc:o 
hapis cezası çekmekle olnnla· 21 de, Pazıtt ı;Uı:düz 15.30 da ı:m;. 

* ~C 1\ R~~ RE\'~S 
ak.şanı suare ıı 30 drı, Pa ııı16 er 
ıı. Pertembe, cum.' sıııı.t ıs ı ka 
zllAtlı halk matineleri. paV tıc 
maUne. -#1 

.. ! l LF.K lf\:Sl\11:-0 KISK\!lil, 1.1(,1 • Ya· 
rın, muscccc akıl hastalarının un: Louıs verneuıı. Türkçeat.: nur· 
ve Lordluk um·anına sahip o- ban Feıeıt - Tel: 404W. 
!anların isim eri yoktur. Oy '!! .'"f~ıiR Tl\"ATıtoı.u CMi~ösO 
\'erme mecburi değildir. 1 BOi.\ MÜ - Perşembe. C'umartcal 

· . · 1 ve Pazar saat 21 de. •:vnca Pazar 
lngıltere. lskoçya \'e Romen 15.30 da \ ,\ "Lt Kız • Yuan. Jecqu-

Katolik ki ' iselcrıne mensup es Detal Türkçesi: ihsan Boran. 
din adam':ırı, müflis i'fın edı- * Gu,~·ı.iK ı·n.nuo:.u - oo-
1. d l l • h ·· t \ Llt \ oı. U • Komedi 3 perde • Ya· 
ıp c muame e crı cnuz a· un: A A. Mllne • Türıı:ceaı. M. nu-
mamlanrnamış o'anlar. Jlazıne. rııı.n - 8ahncre ıı:o)"an: Avnı oııııutı. 
den nıaa~ al:ın memurlar ·bllta- Salı, Çartambl\ suare 20.30; Catfl'm· 
bi kabine ii) e eri ve mu ha efet ba maUnıı 16 30 • EmlnönO öıtrencı 
ı .d . h . h kk Lokalinde. 
ı erı arır.. oy verme a ını * MlJA\J~ıEn KAlt\CA • Ofee-

haiz her vatandaş seçimlere ı •erı aaa' 21 de. Cumarteaı, Pazar 
namzetliğini koymakt3 serbest matine 1:1 te CIBALJ KARAkoı.u 
tı.:· !\lem cket d!ş}nda \'8Zıfc re~ 4~.~~i sF.S OPERETi - Tel. 
gormektc olan sılahlı kuvvet- 4~38!1; tısKtln.\R.\ GJDl:ıtKL.!lı -

ler. ticaret gcmi:cri deni1.clle- Opfre' s perde - Her gece 21 de, 
ri, hükumetin hariçte resmi Çarşamba, Cumartesi ve Pazar nıa-

hizmetinde bu' unaıı:nrla ey· tine ı:ı,, te; 
h b 1 k • , t' t 0 * h..,çl K SAI""E - Çarşamba· 

yn • a 1 çı ~ c. sen ?r 1) n r dan başka her gece saat tarıı 21 de, 
mensuplnrı gıbı h:ırıçte b:.ı U· saıı, Cuma talehe mallneaı n Pa· 
nup da vıızlfc do~ayısı) :e ı;c- rar rr.atıne saat tam 17 de < İ !I. \ \ t:r 
çim bolgclenndc ı·eylerıni b·z· V\ıt • PlHıı 3 ı>erdc - Yuan · Frc· 

. • . . derlk .Kno't • Çevtrcn: Tevtlk Sadul· 

TOPLANTILA~ 

* Deniz Haat.ahaneatnın ~· 
tıbbi müsamrreai 13 .Nisan 
ı;unıı ııaat 13.30 da t.üttl.:,.; 
!onunda ynpıtacaktır. 

KONFERANS I 

* btanbul ünıversttesı 
PakUlte51 ıaraCıııdan tert P 
aosyaı slJa&et konreransıerı :G 
rl bu ak m ı;aat 17.30 da -.r 
Bez .Pnbrlkaaında İllıaml caır 
~aratınd:uı verilecekur. ı.ıe pi' 
Ih ti U\tlıırının Çıltatıımaaı• 

dadır. * 'l'ılknlm SıraseJ\•IJcr. Blll(I 
kak No. 17 de bulunıın LSJ ı 
kulıı Yeti enleri oernc"ındt il 
aaıı Pazar ı:tınu ıaat 15 ıe • 
han Yelek taralından eAfrllC 
lıaLI• mcnuıu bir koııteraıı1 
cektır. I 

zat kullanmak ıınkanına sanıp ıah • Trt: 40278. 

olmayan bu gibıler için hu u- =ı 
si hükümler vardır. Bu g\hi SiNEMALAR 
kımselere oylarını posta ıle , _______________ _ 
gönderme \ela başkalan tara. ın.\ VGL1.; cuu:-11 
fından temsil edilme hakkı ta· * ALKAZAR. Tel: 42562 - Sarhoş. 

1 YENi NEŞRIY~ 
* y Ni UFUKLAR den:W!,t n 

aan sayısı zengin blr mtıll~ tal 
çıktı. Konu olarak Do{:u • 'fi. Uı 
selesini cır. alan bu aa:vıda C1ıi 
nan .ı\dıvar, Pror. Joacbllll ,ı YQ 
Sabahaddin Eyüboğlu, ıuazll ıo * AR: Tel: 44394 - Dcnlzaıtı 

nınmı_ştır. Sakatlar \e kcirıer Harbi ket J~tro ıu. Melih Cevdtt lir 
Ayşe Nur ve Vedat ounrol ti için de ayni imkanlar sagla"l- * ATLAS: Tel: 4o:ıs:ı - K.ııııı va
zıları. Salt Falk'ln gü:ı:cl bit ı;J: ltt 
al, Bııdrl Rahmi EJUboğlU· ti r mış olup, zaten ekseri namzet

lerin sandık başına gidcnılve· 
cek o anları taşımak iizere oto
mobil senis:crj \ardır. 

Ov 'erme 
n~~ıı yapılır? 

Sandıklar sabahın saat yedi
sinden ak~am on blre ka· 

dar açık bulundurulur. Seç
men kapalı hiıcre,ı;e girer \e 
oy pusu•asını hazırlar. Oy \er
me miicldeti bıtınce sandıklar 
ı.cçim bolgcsiııln bir merkezi· 
ne göturiı'erek rey'er sayılır. 
Bunda Scı;iııı Kurulu başkanı 
\e yardııucılan, namzet erin 
mümcssıllcri \'e aday ar bu.u
nur. 

Yersiz nUfuz kullanmak, se
çim masraflarını yanlış bildir· 
ınck, para vermek, şahısları sa 
tın almak gibi \'aziyctlerde sr.
r:im muteber sayıiınaz. Se~·lm
leri kaybeden naııızct o~ \arın 
yeniden sayılmasını Lli)cbilir 
Bu sayım Krali~et mahkeme· 
sinde ;>apı!ır. ------------------

ZAYİ 

fatanbul Em.niyet il ncı Şubeden 
aldıjllm 8849 No. ıu arabacı ehliye· 
Uml zayi etUm. Yenisini ıııacııı:ım· 
dan ukla1nln hUkmU yoktur 

HUsamettln DCllROZ 

flf. * LtlKS: Tel: 40380 - Şcll\"et Kil· 
dını. 

ve Ktımran s. TUce nln oıırıt ıu 

* ELRAMRA - Scvı;Ul Caııus • şltll yazılar urcıır. Tavau·e • l'I 
Yeni adrC3: Veli Alemdar Jf, t~ Sefahat Kurbıını. * İNCi: 'l'el: 84595 - Dört Fabl· 

•enin Romırnı. * iPEK: ·ıcı: •!4289 - Dombay Ala· 
ccraları. * LALO: Tel: 435115 - Ucnlz:ıltı 
Harbi. * M:ELE:K: 'l'el: 40363 - Bahar 
Yıldızları. 

2 No. 29 1 llltıt.nbul • G~ 

,., ı1j 
Çalışma Bakanlı9 1 

bir tamimi 
Hıuu~ Mııhablrinıl%deıı 

* SAR.AY: Tcı• 41656 - Aşk A· Ankara 8 _ İ§Çi SiJ;O 
dıı;ı· sCMER: Tel: msı _ Çelik A· Kanununun bazı madd 
dam. dcğlştıren 6391 sayılı ıı; * SAN: Tcı: 5671!2 - Gü Ilı- ıJgıll olarak Çalı~ma :sa 
ıtraU('esl · b" iın * TAKSlıı: TeL 43ıo- - Aü A· iş )crlcrıne ırer tam 
btdcat. miştir. .Ma~ ıs ayında yur 
* YILDIZ: Tel: 42847 - Kurtuluş girecek olan kanuna gor~ 

oaktkaaı.IST.ll\Hl 1 clırr.rl renler şimdiye kadar çal~ 
* ALEMOAn· ;cı: 23683 - Haır ları \e bundan sonra ç3 

Yerını Buldu • nı.zım Arşe.it At Ko· cakları işçileri bilfıististıB 
,uousu. • yarlık ~igortası, Analık ,el 

lr AZAK. Trı: 23~42 - Şnmpıyon. t:ılık Sigortası ~iiınuıuııc B 
Aşk Ada ı - Sonıu:ıı; lııklsar. * ÇEMBEIU i'ı'AS Tel 22Sl3 - !ardır. 
Altın Köşk - iki "'k Arasında. Bu tamimle eski kaııull11 * nULV.Aıı - Korkıık Kr•hramn· • 
nuı o~ıu • Toıedo A ıkııırı. fo~ etsizliği yfiziındcn ~ô 
* ~R'IARA Tel: 23800 - Mem· kanunlarından istifade c 11 

DU MC)'VI\ .}Cll nlll\akkal işçiler, ~~llll'' * l\llLLI: Tel : 22962 - Damı;alı d kÖ' " 
Doktor . YıkUa!l S:ıadc~ • oa~ıarın nıe\ sıoıın e çalışan • 0 Kralı. ~e ı.iraat ışçılcrinin sı"ııt * YENi: Tel: 25892 - ikt Aştı: A• ithal cdılmeleri istenrne 
ruında • Altın Kız. Bu tamime U\ mayan iŞ' c 

ı;.AuıKö\'. ctnı:•1 100 liradan iooo lira,a * HALE. Tel: eoıı2 - Klmscllı:· ı para cezasına çarpt.ı.rılıı'' 
lcr • Blrl~n Kalpler. * OPERA: Tel: 60321 - Hıçkırık. dır, 
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Romanya 
Hazrrlryan: Fasih iNAL 

ile ticaret ve ödeme 
. anlaşması imza edildi , 

- A dığımız ma un t 
da temas arda bul 1a a nazaran uzun mUddC'ttt'nberi Ankara-
vanlmıs '<e bir tlc~~:; 'Rumen Ticaret he~ eti i'e mutabakata 
!Om old.ı u uzere ~ı de ode!rl' an .ı ma ı imza anmı,tır. l\Ia· 
fedilmis o'an m~v k~ ~.>e kad r Homl'nlerle gcçcnlerde ak
nıcvcut dC' di. a a protokolden gaHi bir an aşmamız 

An'aşmau gcire Romam 1 k . . 
tıın kU · mcm c et m zden taze ba'ık tU 

' pc ~un. haın deri ~ a lı t h • • 
palamut alacak \e buna o um. pamuk, l:uru mey\c, 
orman nıah ul en k t mukabı karton, kCıgıt, tı ant a atı, 
pctro \e b h ere C' ç mento, cam kım) e\ ı madde'cr 

. enzın ı ıaç edecl'k r • 
lki mem ekct aras d k' t . l 

Ton dolar ın a ı ıcar mubaclelc miktarının 4 mi'-
. enarında 0 duğ 1 birini Roman ad . u an a ı maktadır. Bu mıktarın üçte 

Tıcaret :."lla an ıthal edl'ee. ımiz petro teşkil etmektedir. 
ko'u, imza edılm ~ ına mU\ zı o arak hır de ta fıye proto. 
den bl'rı mun'hı~taır. Bu protoko. ıhrac tçılarımız.ın ~cme'er· 
ha ledccektır duran Homan)adaki a acak!arı meselesini 

Roman);daki a acakların kı ı · 
derpey tasfıyc edı cbıl ğ )Jr zaman zarfında 'e pcy-

l'ce ı an a ılmaktadır. 

~ümrüklerdeki 
ithal mallan 

r Ankara u (A.A.) - İkti al 'c 

d ılcaret. Veka.etındcn teblıg c· 
ı mıştır: 
c· umruklerde bulunan malla 

rın dunımu 1 . • 
reıı· nun csbıtı u:ın ncş-

ı en 27.12.1953 tarihlı teb i
nhmız_ ıltı ılgi ılerın 15.1 19:>4 gu. 
ze akşamına kadar Vckfılctımı-
1 

muracaatları !uzumu i an o
unmuştu. 

ti A ınan ce\apların tetkiki ne· 

d cesındc, 15 l.1954 t:ırıhıne ka 
ar Vck et • b 1 ımıze vUı ut etnı ş 

mu unan ta eplere aıt mal ardan 
in emlekct ihtiyaç arına uygun o. 
h ~lannın aşağıdaki &artlar'a ıt· 
1 a ıne mU aade \Crıl:nc l karar. 
laş~~ılmıştır. Muhtelıf ı.e:bepler
keaı :l.1054 tarıhindcn eV\ eı Ve
caketınıııc \asıl olamay:ın ve o. 
m . 1954 sonuna kadar gelen 
ta~~acaatıar da a) rıca tetkıke 
. A ı tutularak, netıcesi ) akında 

1 n edı eccktir. 
lth\- Bu tebli.,iml:ze i tinaden 

a edı'ccck ma lann 27.12.953 
ıı günü ak amma kadar gUmruklc· 
ği ~~mlz.e gclirllmls bulunduğunun 
ç k• lcrkez Bankası nczdı:ıde tc\'sl-
rıı şaı·ttır. 

2 - Bahis mc\'zuu ma' arın 
mer'i dış t t 4/13 ıcare rcjımıne daır 
ıv 60 sa~ ı ı karara ek ın. \:e 

• 58' 1 ı lı telerdc me\cut o'· 
ması 'A:ı:ımdır. 

mi3· - 27 12 1933 tarihli teb i • 
, t~e gure, ılgı ı fırma ar VckA. 
'1c ı.mıze gond<'rdık rrı dı ckçe· 
crıne \eı ılcc k 

llkt l\1 e ce\ap ara bır-
c c erkcz Bankasına mura-
/tta!Uabimuamc'e erınl tekemmiil 

re ecek erdır. 

"' cc~· - nu suret e ftha cdi'e
l956maı bedel C'rı Şubat • •ı an 
de ~) la~ı ıarfındn odcncce ın-

n, 1 gı ı ıthnlatçı arın tah i 
~~ak lızcre Merkez Bankasına 
e .racnat arı sırasında, transfcr
ı.:ın, mc:ı:kfır devrede icra ının 
1 

bu cdıldı ıne daır ecnebi sa· 
\ıcı fırmaların bu husustaki mu-
1 afa~at mektuplarını tevdi ey. 
eme eri gcrekmektedır 

5 . . \ M lşbu tcblığ tarıhınden ev 
e erkez Bankasına ta'epna-
~\ 'c~mı) en fırma ar en geç 
d · ·10<>4 tarlhıne kadar usu ı.ı 
1t11resınde müracaatta bu unabı· 

r er. 

- o
t \\' iSTIH ALl 
AR'.rl YOıt 

:P.ıze txıı 
ını1ı:tann ııcalnde tatlhsal edllen çay 
oıdutu ın ~un &ettikçe artmakta 
~ılında ~ 

8
'4htde edilmektedir. 1943 

tUııall ton olan kuru çay ı • 
14 ton~ ı 1144 te 38.8 tona, D~5 te 
tona 9481>46 da D3 tona, 947 de 97 tl 
tona' 8 de 149 6 tona, 194'.> <!a l., 
tor.a • 

9
so de 207 7 tona, D51 de :ı.ıı s 

ııı~İz. sı de ISe 423 S tona rükael· 

25:ı~n ithal Cdllcn çay mıktan ısı 
on charındadır. 

l\Jt.:.\~ll.U: GÖI:E."i 
TA H \"lı.ı.ı::n ' 

Dış Ticaret Ofisi 
! eşkili piyasada 
iyi karşılandı 

. Bır ~aç gun e\'\el, dış ticaret 
ı lerını ted\ ir mak adı de bir 
ofıs kuru'acağını bi dirmiş idik. 

A mış cfduğumuz mutemmim 
ma umata nazaran. dış ticaret .,_ 
fisi kurulması ha~kındaki cere
yan kuvvet enmektedır. 

Ancak bu mevzuda ça ışmala
rın kuncden fı~Jc çıkması, an
cak 'Mayıs a}ında, }ani seçimleri 
muteakıp mUmkün olabilecektir. 

Ofisin kuru mas1 havadisi pi
} & ada i gı i tüccar ar arasında 
da memnuni)et U) andırmış bu
lunmaktadır. Çünkü kuru acaı<: 
Dış Tıcaret Ofisinin işleri ha. 
'en Merkez Bankası tararı~dan 
ıfa edılmektcdir. Halbuki Mer
kez Banka ı meşgu' olduğu mev
zu ar itıbarı i e çok mahmul du· 
rumda bu unduğl{ iı;in, işleri ye 
tıştırmek maksadı ile bü) Uk bır 
fnalı} el arfctmektedlr. BıınJn 
netıce ınde de pcrsone'e yıpa
bılecegınden fazla iş } üklenmek 
te. do a}ısı i • iş'er sür'atinl 
ka} bctmcktl'd ır. 

Munzam i erini ofıse de\Te
dec k o an :'>lerkeı Bankası nor· 
mal banka muamelatı ile' meş
u ol bılcrl'ktir. 
Yl'ni kurulacak ofisl', flha' 

ma arındakı fiat kootro'u işı· 
n de H'rı eceginden bahscdıl

mektedir 
-o-

DIŞ MEMLEKETLERDEN 

GELEN TEKLiFLER 
Ha\ ut lorcllo 
Scııuheda 21 İnt, 
Barcelona - ESi' \ NA 
Muhte ıf tipte \Olf ar, rekor

ları ımal edı} or \'e mumcssi! a
rı) orlar. 

ı:ts. nuttcn nnd Cie. 
\ \ enuc Ahmed 'l'azi 
lmmeublc Bugallo 
'J angcr (Mnroc) 
Pancur, sUındard tipte kapı· 

ar, buro e ~ası teklif cdı) or , c 
mumc 1 arıyor. 

Sorictc Gen erale de 
Sıır\'cillance s. A. 

GI:NEVE 
i \ıçrcdcn mazot, petrol :le 

i e~ en şofbenler, ha,·aga:u tc • 
\ıye tcsısatı gıbi mal satın a _ 
~akta o'an fırmalara her tıir ü 
hızmet ~ apabıleccğlni blidırmek 
tcdır. 

Jo e lontoro Ah·areı 
\'a lencia c. J ath·a 22 
ESPAX\ 
Asıt tartarik ve Collophonc 

ihraç etmek uz.ere ilgı ı er e tc· 
ma a geçmek isti)or. 

Jlubert ('zcııeı. 
111 h'ohga e 24 
Wıl'n - AUTRİCHE 

ORSA 
isi. l\orsasının a.•.s:ıt rıaı ıuı 

1 Sterlin 784.00-784.00 
100 Dolar 280 30 -280.30 
ıııu ı.ıret 44 8G-4Ul0 
100 !nıçre P'ranı;ı 64 03-64.03 
ıuo Plortn 3 68.40-73.68 4<I 
ıoo Drahmi O 334-9.334 
ıoo Çe.toeıo\lıl: Kur. 5.!50- 5.5u 
ıoo IS\'ı~re Kur. S4 12.SO-M.12.S(J 

"'• 7 fA IZl.I T~HVltl ER 
P.:S ll \ ~I \ ' TAll'\ILAT 

Sına • Erzurum ı 20.llS 
Shas - Er urum :?-'! 21.00 
1041 Drmır~oıu ı 21 i!I 
1941 Oeınlryolu 1J 21.65 
lfl.41 Demir olu JU 22 20 
Mıllı M .ldaraa I 21.83 
Milli MUda!aa Il 21 45 
Mlllı Mlldataa JII 21.60 
Milli Müdafaa JV 21.75 
Ziraat Bankası I l 21.30 
Ziraat Bankası 11 107.75 

"o li F\h:ı .I TAfl \'1 1.U: ıı 
1941 Dem lryol u VI ı 02 50 
Kalkınma I 103.00 
Kalkınma II 103.00 
Kalkınma lII ıo3.40 
1948 isUli:raıı ı 103.SC 
llM8 Tah'111 lI 103.00 
1049 TaJıvlll 102 00 

.. •. \ t \17,l ,I TAH\' ILLEıt 
1948 ili:ramlyell 22 00 
İkraml)'ell MUdaCaa 23.80 
lkr. 194ı D Yolu JV 108..2:; 
İkr 1941 D :Yolu V 109 30 
1953 Tah~ 111 100.30 
1951 Tahvlll 100.10 
Ziraat Dankaaı nr 103.80 
Ziraat Bankası ıv 103.10 
Ziraat Bankaaı 103.SS 

B \:-;KA nls F.LE RI 
T C Merke.z Bankası 255 SO 
O&ranu Bankas.ı H. 128 oo 
Obllı;u1 on And , 1-n ı 60 oo 
Osmıı.nlı Bankası ııu 00 
TUrıı: Kredı ı 28.SO 
Sanayi Kaııonma a. 100.00 
iş Bankn11 R. s:ı.so 
Yapı Te Kredi Bankası N. 18.50 
Akbank T.A.O . 1320.00 
'l Urk Ticaret Bankan 630 
Arslan Çimento 45.00 
Şark Dcıtırmenıert 39.30 
I' Rl'I llOltSASI ALT IS Fi\' \ T i 
ı ı > kllo altın 420 000 Fr. 
il) Dolar 367 Fr. 
srmnr.~n l'h' A!'iAOA OÖ\'İZLFK 

TUrklsch·Account 1585·1600 
Fransız Fr. (63) 100 
Dolar Efekti! 588· 500 
Dolar N. Y. Amerikan :nı~-597 
Sterlin Efekti! l'\CIJ-1520 
lırtçre J.'ranı:ı ı39-140 
ll WlBESl: ALT L"I FIYATl.ARI 

l?eş&t 55.25·55 40 
Hamit 43.00·48.25 
Gulden 46.15·46.20 
Vahit 46 2.5-40 50 
A_,. 46 25·46.~0 
İngiliz llraıı 58 65·58 1'ı 
Napohon 44.25-44 SO 
B. Horoz 44 25-44 50 

K Ul(;E ALTıS FIYAn.ARı 

Deı;uşo 'iı2-714 

Meltsilı:o 720· 7 " 
Stand11rt 712·713 
KUlçe 712·713 
Yeril 711-712 

K AI.l N RF.;.islnLIR.1.f;l< 
C:Uınhurtytt A 1 a. 240 .50·.242 . .50 
Rt~t 422.S0-425 00 
Haınlt 340 00·342 00 
Aziz; 298 00•300 00 

Saat IS'te ltiplt tdıld l. 

VATAN 

C. H. P. liler İzmir' de söz 
düellosundan kaçınıyor 

Milletin kendisine ikinci bir şans vermesini 
bek/iyen C. H. P. liler, mazinin 

unutu/masmı istiyorlar 
Sı\Dl':\" Tı\~JU 

• '\T \ 'i \azı Jleyetlndeıı 

lzınir i - A\lıkat Huliisi Se. nıertE'beyc erıştıgimiz ~Un de· 
Jek llalk Parti,inin İz.mır ıııi!- mokrasi d;h·a,,ını kazanmıs sa. 
lctve~ilı adaylarındandır. Ken- j ılırız ... 
dası lımır Barosunun başkan1ı- Avukat Hulii i Selek İzmir f. 
ğını )apı~or. Kültünblc o!dıı&u çin, Demokratların tamamen ak. 
kadar dış tıôruniışü ıle de in· sine bır kanaat ileri siırerek ka
sanda müsbet bir intiba bır:::n- zaların CJ3C'rtıamn ve Tcfl'nni 
) or. Bugün ö!!lcden sonı a ken- harıç) tamamen kendi partileri 
disı~ 'e uzunca bır müddet gü. lehinde olduk arını; , e merkcı· 
r~ştiik. ~lul~:.i S~lck \'azıycti de rle ı:eı·ck işçı darnlıırında gös 
şoyle mutalaa edı)oı·: terıleıı :ı'akasıılık, gerekse tica-

«- Bir defa di) or, !!150 Sl'· rı giiçlıikler 'e hayat pahalılığı 
çimleri bambaşka şartlar altın· sebebi) le neticenin D. P. lehi
da eere)an ettı. Halkın ne olur- ne olmaması lazım teldığıni ile. 
sa olsun, bir değişıklik ) apılma. ri suru~ or. 
sı yolundaki temayülii muhale- Hulfı i Selek, <'ger ikıncl bir 
!ete ~ıamı nisbetle çalışına .Mecli~ tesıs edilmez \ e seçiııı-
1mka111 rnriyordu. l\luhalcict ler 1950 de olduğu gabi D.P. 
parti:oi seçim kampnn) a~ında lilcr tarafından kaıanıhr ~a mu· 
normal olma) an propaganda u· halcfelin artık vaııfe görebile
sulleriylc çalıştı ve bunu ya:>:ır- cek duruma asla geleıniyeceği-

1 

ken halkın umumi temayülün- ol kari olaıak ifade etmektedir. 
den ku\'\'et aldı. neticede bildi-
ğiniz ı:ibi iktidar dclıişmesi vu. Bu me) anda dı~er partililer-

i 
k ld' D p · t k dd" le de ~örUşmclcriınden cclindi-

ua ~e 1• •• -.:.cçıme :ı a um ğıııı iııtıba şudur: C 11.P, bu se· 
eden zaman ıçınde. bol ~esedcn çime bU\ iik bir ümitle bağlan-
bulunduğu vaadlerı ) erme ge· · .. ı · · 

t . k k" · b mıştır. Mazlum mnuum mıllctın 
ırmc ınev ·ııne gcçınce oca- k d' · 'k' · b' l 1 o t k'd u·;;· b 1 en ısıne 1 ancı ır şans \erme-
ne ı. ın'.11an en ı ~ ıı:.ı ır sııu \'c mazı\ i unutma mı isti-

çok. ~~.~·ler~ dulette~edı. ~ılfıkıs ) or. C.ll.P, lıler bu bakımdan 
) cnı urnek!er 'erdı. pa~ at pa- mazi) i hatırlatmamak 'e söz 
halılaştı .. Bılha,sa ş:11ıı·lerd.e ya., duellosuna ı:irmemek içın fııa
ş~mak ı:uçleştı. İşçı ?·c~~ıyelc. mi dikkat sarfcdiyorlar. Ancak 
rıne yapılan .zamlar; lŞÇının ha- benim müşahcdelcrime .ızöre bir 
~·at. sevıycsın!, hayat pahalıJığın_a ikinci ş:ınsın \'Crilcbilmesi hak· 
mtıba~ e?.ebıleeek d~ruma get.ı- kında bir ümit beslemek kolay
remedı. Nıha~et pnrtı olarak bır ca mıimkUn de"ildir. Çünkü bU
çok kusurlu ha:ek.etlcr~e . bu- yük kitle dikkatini Mla )apılm:ı. 
lun_d~. ,rnso sreımınde ıstısmaı· 51 llizım gelen şeylerin değil, 
ettığı. C 11.P: ye k::ırşı olan ha-ı yapıl:ın ışlcrin ÜU'rındc topla. 
rekctı. partı olarak. scçım~e.n maktadır. Selek dediği gibi. ku· 
sonra da ?e\ am cttıı:mej!e ka • surların hC'sa bını soracak duru
kı~tı. ve bo) ıec;~ şah ıy:ıt me ~- ma gelmek bugün içın bahis 
I~ crıy~e. t?ca\·uzlerlc hal~ın h~s mevzuu olamaz. Böyle olunca dn 
sı~atı ~zerınde C.ll.l'. lehınf' hır <.::.H.P. nın şansı azalıyor \'C a
sempatı .~~;attığının farkına \'ar 611 iızucil olanı c.H.P. liler se
'"!adı. !lutun. bu s~~eplcr C il.~. çimler sonunda hır Umitsrzliğc 
n~n 19:>4 seç!mlcrı ıçın ~endısı- düşecek olurlarsa _ ki bu go. 
n: şan.si! bu nıasına kilfı adde- riilüyor _ onları tekrar müca· 
dılınelıclır. deleye se\kctmek çok güç o:a

Ancak ben hiçbir zaman kat'l cak. 
bir ıfadedc bulunulabileceğini Dün kendısble gcirUştiiğüm 
an.anı) oruııı. Ha kın si) nsı ol- bir Halk !'artılı tüccar «ButUn 
gunluğunun nr.rı·ye vardığını iimidimiz bu seçimde• dedi. uE
hcnuz. bılmı}orıız. !>emin sn~ dı- ğC'r ) ine onlar kazanu·larsa bu 
ğıııı SC'b<'pler. sıy:ı i olgıınluga giınkıi aksaklıkları duzeltnıck 

1 :ı hıp, b r d mokra i anla) ışı 'e imkanını bulacaklar 'e bizim 
sC"çım anıırır.sl olan memleket· 

f Jerdc bir kı tas olabılir. Bızim şansımızı tamamen ) ok cdecek-

1 
ıçın hiçbir şey soy.e:ıemez. E- Jer.~ 
{:er Halk P:ırtısi ka:zanır~a bızde Eğrr C.H.P. 1i tUecuın mülA
de hır seçim anane i tees üs C't- haza ı doğru çıkacaksa mıllet o· 

1 

ını~ o mıı ına sc\lneccğim. Çun· tarak hız kC')fımıze bakmalı) ız. 
:":.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.":.::~':.':':.':.~ kü bu sııretıc partiler an ıyacak- D P. ıktidarda dıı kalsa, ~ ahut 

!ardır ki ı::ö terdıklr.ri müsbct C.H.P. onun ~l'rınc ele ı::eçsc bu 

Sanayicilerin Ocak 
Ayı ihtiyaçlan 

l ıcraat mıllC't tarafından normal işler ~olunda ~idccek dt'mek
:ıddC'di me\:le, fakat bu sualin tir. Artık sız beğcndığinızi e-

• he •abı daima sorıılnınktadır. Rıı \'ıll. --
Sana) icilerln Ocak :ıyına alt 

yedek aksam \'e saire ihtiyaçları 
Oda ar Birlığinde tetkik edilme. 
ye başlanmıştır. 

Bu munasebet'e 1stanbu'; İz.
mir Ye Bursa Sana) i Odalarının 
c'eman arının da iştir:ıki ite t op 
!anan komis) on )·apılnııs olan 
m~raca:ıtlnrı tasnıf etm15tir. 
Onümıizdekı harta içinde ça· 

lışmaıarın neticesi a'ınarak du
rumun Vcka'cte brr rapor halin· 
de bildiri eeeği anlaşılmaktadır. 

Tcl-A\ İV - ISRAEI, 
Kuru yemiı,;, kon eni! \'C b il· 

has a ) aş sebze ihrat•atçı'anmı:z. 
la temasa geçmek istı~ or. 

Pierre Declıaud., 

2 Clte Bergerc 
Pari~ 

Mart' ta ki vergi 
Tahsili 214 
Milyon lira 

(Hası l incidt) 

dört sı>nC' uıı fında aylık tahsi
latın 118 m lvon liralık bir ar
tı~ kaydf'ttifİ ve bu miktarın 
10!\0 tah,'latına nazaran yiizde 
112 nispetinde fazla olduğu r,ö
rUlıir. Memleketimizin ikusadi 
sahada mazhar olfüığıı !ka'kın· 
man111 ve hunu n neticesinde Ya 
ıandas J%elirlerindc husule gP.-
len büyük an ı şların müspet de 
liller'ni bövlece bir ikere daha 
müşahede -etmiş oluyoruz. Bu 
net'cc, iktısad i ve mali po itl-

?ırem'eketimizdcn fındık 
hububat almak istiyor. 

J'abrica df' Productoı 
Ouimiros Y. 
l<"armaı·eutko<ı Abello, 
l\Iadrid - ESPAG:\E 

,.e kamızın i abetini. mem!C'ketimi 
:zin iktısadi ,.e mali durumunun 
sağlamlığını vr. mükellef \'atan
d aşları nıızın iyi n yeı!el'İni gös 
terıııesi bak ımından da arnca 

Et fiyatları 
Yükselmede 

·, Devam ediyor 
<Başı 1 inriıte) 

gelirken şimdi bu mıktar 600 c 
du5mÜ§lur. Fıat .> Ukseklığinin 
ebeplcrinSen biri de budur. 

Sonra kuzu ctınin Anadoluda bı
lc pahalı o'duğunu öğrendim. 
Hükumetle temastayım. Acı! 
tedbirler a acağıı. iktisat l\lıi· 
durüniı Ankaraya .>O la,>acağım.11 

Milli Piyangoda büyük 

ikramiye kazananlar 

Ankara, 8 (Telefonla) - Milli 
Piyangonun 7 Nısan' tekılişin
deki en bu) uk ikranH) e olan ) ıiz 
bin lira şelırimiz Belediye t;n 
Fabrikasında katip o arak ça
lı an Kemal Ülgen ile bir arka
da~:nın muştereken aldıkları 
balete ısnbet etmi~tır. •ralihliler 
yarın l\ l ı li Piyango itlare:.inden 
paralarını alacaklardır. 

s-

ll_S_P_O_R_.I 
Seçimlerin arifesinde Bursa 

Ordulararası 
Bursa merkezindeki manzara 

Futbol şampiyonası 
< Ba~ı ı i n<'ıdc) 1 rının b::ı,lıca scbebı, m ıfritlcriti 

Bursa da nesı den nesıle geçmı \ c muhterı lcr.n temas isteme
.> iık ek ananeler 'ardır: Memle- melerı. su h ' • ah en ı :ıdırga
ket ha~ atındakı de\ amlılığı Bur m arıda H r ı ı p:ı t ) ı te-kil 

Brükse', 8 (AP) - Burada sa ılek güzel tcmsıl eder. Umu· e:!C'n \ııtand. ~ • r, a nı me.s!ek
intışar eden gun uk ·Lcs mı secı~e "t'\l)esı ~lıksl'ktır. iş- lrıe ml'nsııp, , ~ ı fıkır sevi~e
Sports• gazetesi Belç Kıtda .>n- gal acı'arını Bursa bır ncsı e\- Jerındc , nı \atani rmdlerdc 
pılmakta olan duına aHerı \el tekmıştır. Sonra \ilah bu- n~lıtalar te kı edl\orf, r. Prog. 
spor şampi:ronn ına' ı~• •• alc e· ra ını nımetlerc bo.,nıu tur. Çc· ramda 1 t k met farkı mahdut.
den takımların kauıını:ı ~.,,o;. şıtlı ziraat faalıyetlcrıne ıstıdatlı tur. Ankarada \e İ arbulda U• 

:arı üzerinde ;ıunl:ırı ):ı:ı:nuık- olan ınUnbit , C' su ak topr.ıklaı. çurıım ş~klıde me\ ut ayTılık· 
tadır: dan bır ha~lı ıstıfade edıldığı l:ır. ncalt bu ar.ık uda yaşamak 

İta'ya, l\lı ır \e B lcik' .!o· gıbl. daha ı:enış ı t fade :":."\i.ı~- ımkanına ahıp olanların )arat
mi!ınal ere ka abı c~ K en kuv ları da Jçılmı tır B:ır a'nın '>ır t: 1 arıı.ı e}'erdı . 
'etli ııaınzctlerdendır sana) ı 'c turıım 5ehrı sıfatı) e Bursa'c'ıı il rı san:!\ 1 ha\ atını 

Gazete, ita y:ının Yıırı.ır 1 a- olan sıması gittıkçe o gun uır lC'll'<;ı cdrn kı~ metli sım 1ardan 
na karşı aldığı 5·1 ,ık ga bı- manzara alı)or. Bu ı •ı;; metler. mUhım b r kı•mı H lk Partısı
)et ile Mısırın da B Amc ıka .le r bırlı ı~le çalışm:ı' ıhtı acı rın s:ıflarındaclır. B rsz ta•kın 
ordu takımını 6·1 ~enmc ı ha.. Bursalıları o " Ja~ bıı Pş.ırl\or hı ı Demokratlar bunu şo)l ce 
kınd:ı şun an i'a\e 1.•t ncktl"l ı: ki partıcllık buna baskın o abı izah cd 'orla · BıLdt'n kendıle-

•Mısır. B. Amerika takı:ıu lccek d recede hır a:ırıcı tesir- rınc k6lUluk gelmı)eC ~ını hılir 
karşısında okadar suz.el• bır o· !er yapamı:or. Bursa'da tok goz IC'r, fakat partı değ tırirler 
) un çık~rmı. tır kı, .ımd.) c hı ınsan • rın mu tağnı pol.t ka-ı , c bir aün C H P b ına ııelır· 
kadar domıfına !ere kal~ası cılık tıpı; aç ı;öz u \e mıdecı sc fenalık ırecC'kler nı b ldik-
h~.r~.csç~ n~rı~al kabu cdı en 1 ne\Jrlen polıtıkacılı ~. hAkım go: J ıcrı ıçın Halk Partı ındcn O) rıl· 
Tuı k oı.du akı!"ının .du:umu. rilııliyor. Memleket o çUlerı hı 1 mıyorlar • 
nu tl'h ıke) e bıle duşurccek l ış ıvor , e bırınln be) az dcdığıne Kıimıl Ko" 
bir duruma gelmiştir. Yarın dığ~rının kara demesı sıbı bır va Jıl l't Partı ı Bu~ a ba kanı 
burada B. Amerıka t.akımı 1 e zı)et olmu)or .• Bclkı be, az, ama Kamil Koç'ıı mağazasın a zı)a
kaı·şıln~acnk 0 ıın Turk takı- pek de o kadar değile demek gı· ıct ellım. Kuçilktcn ba~.ı~ar k 
mının bu maçtan galıp çıkma 1 bl ıudallı hır hudut atinde kalı- sırf kt>ndl \Tet 'e te ebbiisJ 
~a~ar normal .~etıc;, ko ama.ı. nıyor. ile bu unkli !!eni 0 ('tide i le.i 

n ·at pazar ~u~ı~ ur 1) e 1 c u. P. nin hali , :ıratınıştır. Mes c ı 'e çalı mı 
Mısır maçı domıfınallere kala· :Bursn'da Demokrat Pnrtinın İar:zı ıtıbarn e tamamı)le mUs-
l'ak takım! tesbl.t. ct~esl bakı- ananelerini HulOsı 1'.ö,ı;mcn pek bet ::orU ıu: ıtı:la sahıbl bır zat 
ınından bır ha;y ,ı mühim ola- b i kurmustur. Bu anane er bo- tır. l\Iıllct Partısınln kısa za
caktır. . z.ulmamı tır. Va kıt 'akıt şah ı manda nur a'da vüruda getirdi-

.1ta ya)a gelınce, bu takımın ihtilaflar olmu tur. Fakot tcşki- ğı teşkı ııt hakkında b na kısaca 
d?mıfınallcrde oynamasına ma Hit daıma \ekar \e ıtıdal taraf- malümnt \erdı. B ından sonraki 
n.ı olacak herhangi ~lr tak~m tarı ,.e 'cniş GönişlU olanları butun konuşmalarımız memle
şım~ıhk mc\eul değıldır. \'1;1- tutmuş. midccı er ~:ı partiden a· ket me•clcteri \C Bursa'nın ih
nanıstanı kol~ylık'a ~enen 1- tılmış \e)a kenarda ka mı•tır ti)açları hakkında <'~re\an etti. 
~al) an a:, bUt.un !ahının ~rı a t Bugun parti i' başkanı Ha~Tı J<amil Koç un c:ah 1) cıı. 1\Iı !et 
ust etmışlerd.ır. \ e kcn~ı ~rup Terzıoğlu, JJ.P. ~ ı Bursa' da çok! Partisinin Bursa tcşkılatının kın 
taı;n~a .şampıy.on olma ıhtımal olgun bir GOrJşlc tem ıJ cdi) or. , c husumet \'e grrılik ~o'ların:ı 
lennı bır haylı arttırmışlardır. Terzıo lu; ıl ba kanının, mil- ka)ml)3cağına \e l't:;ım mıicade-

lngiltere ağır siklet lel\ckılı ada)ı olması butUn ın- lesini medenı t;;rzda ' rutmeğe 
. I ~ tızamı bozar ba,.kanlı a mah~us çalı"acağına daır ten mat tcşki 

şampıyon ugu \azifelcr sahıpsız kalıro dı)e edı;yor. 
Londra, 8 (i'\afen) - in- dilşilnmtiş, ada~lı~a talıp olma- <iazetclrrin dticllosu 

gılterc a ır sıklet boks şam- mış. bu sıı' ede teşkılfıtta ara bu- Bursa da Demokrat arın ıHfl' 
piyonu Don Cockel'ın Roland !ucu bir ro o~namak 'e orta'n· kıml\el CHP. n n \nt ad 
La Starza'ya kar ı kaz.andığı ma bır ) ol tutmak ımkiınını bul gazeteleri çıkı~ or. Bunlar devan: 
ı :alib yellen sonra cnternas- muştur. .. . Jı bir düello halındedır. Heh 
;yona! boks dünyasında hır I>oktor JluştU Ak:> urek Ant başmuh 1rıri Dcnı~ Samı 
• ded;ko'tlu. maçı başlanıış Halk P:ırtisl başkanı 'e d ş Ta cm an şıddetlı hi Ji bır parti· 
bulunmaktadır. Ln Starıa'- doktoru Rıiştu Ak) urek gayet a. cıdlt. Geçenlerde k<'ndı lyle tel 
1ıın menajeri James d'Angc- ğırbaşlı \ e dürüst bır \ atans~- grafla kı a bır munak:ıı;ada bu
l o La Starza'nın ~ enilme ka· 'er tesirini yapıyor. llalk Partı- ıunmu~tuk. Bursa' da buluştuk 
rannı uygunsuz. bulmakta \e si merkl'ıınde on kadar Halk \e birnz konuştuk. Fıkirlerımiz 
) eni bir Cockel _ La Slarıa Partıli ile bırlikte kendisiyle ko. u~11ıamakla bcrab r kendi~inden 
maçının yapılmasını , e bu nuştuk. Netıcede şu ıntıbaı ald~m çok ı) ı bir intıba ılc ayrıldım. 
maçın ingıltere dı ında )a- ki Hak l>::ırtısınin Mıl'et Partı•I Scçımll'rde han .. ı tara[ mıka. 
pılmasını istemektedir. Uo.1 le birleşmemesi ve ~ırf kendi ıanacak" Benim edındığım kana. 
<.;ockel'm menaJerı ıse ing l pro;:ranıının çerçe\ c ı ı~ındc ate gorc D P. nın Bur a da ki ka· 
tere maçııım • bu tun enlcı. halkın huzuruna çıkma 1 -ıne C· zanma ıhlımalı çok ku\ et ıdır. 
nasvonal .kanunlara \e kaıde Jcsınde C H.P. Bur ıı te•kılatı ı:. E. Y. 
lcrc UH:Un• b,r sckı'dc ~apıl di~er bcızı ?e:ıe:ın le kılatı ı c 
mış olduğunu bıldırerek 1• beraber tesırlı hır rol o~namış
kincı bır maçın ~ ııpılması:ıı tır. Bu meselede C H P. tt•kıU
kabul ctmemektedır. tı cidden 1\ ı bır ımtıh n ~eçır-

Bu arada coekel'ın idareeı miş 'r nartılerıne artık bır ef 
lcr• ~ewjork'lıı ıenci boksör ı' partisi ozu: e bakılamıj :ıcağını 
Tommy Jnckson'un da hır ısbat etnııo;tır. 
maç tc.klıfını reddctpı'şleı. lla'k Partı ı mcrkczın~c ko· 
d r. Zencı boksörun ıdarecile ı nuc;maları'llız hep 'atanı m~\ 
ı·ı bu maç ıçın Cockel \ e cırı llllar hakkında, tallı hır cckı de 
rec er llC' !.10.000 tııa tek: f c·cr<'~ an e>ttı Bana o kanaat :;:eı. 
<'lmışlcı d . Cockcl ın ıd:ırecı- di ki bizdl'kt pJrtı <>arpı mal • 
lerı bundan sonra ) apılae k -
maçın ·diınya şampı)ona:.ı • Genç, takımımızın 
olacağını \ e Don Cockel llc 
Rocky l\lııreıano arasında cc ilk ma51 
rcyan cdcceğıni bıldirmckte- Bonn. 8 (A \) _ Hu u i ı;u. 
dırler. 

Güreş Federasyonu Baş-

kanı Adana' ya gitti 

Ankara. 8 (Anka) - Gü
reş } cderas;yonu ıBaşknnı 
Vchbi Emre, mılli takım an 
trenörü Xuri Boytorun i'c 
millı takımın ) etıştırılmesı ış 
lcriyle meşgul olmak \e .ku
rulacak kampın yerıni tespıt 
e tmek üzere bugun Adana
Ya gilmışlerdır. 

Beşiktaş, Desportes Anka-

retıe gıden arkadaşımız bıldı-
riyor-

Dünj a Jiinyor Takım ar Tur 
nu~asına · t riık eden Genç :\hl 
1i Takımımız bu sabah kıillur
!izlk ~aptıktan sonra Bonn'u se 
:zerck nlıs 'erişıe bulunmuştur. 

Öğrendl~ımıze yörc yarın da 
Bonn Biıyukelç'mız takııpımızı 
uvarl't edecektir. 

0

Diğer m lletlerc men up genç 
takım :ır da sırasiyle gelmekte 
dir. 
Yarın saat 15 te tP.kımımız id 

manlarına dernm edecektir. 
ra'ya geliyor Gençkr m'z kalmakta oldukta 

Ankara, 8 ( \A) - isıanbul rı spor okulıınılan çok memnun 
Beşiktaş ve mi-afir De~porıes durlar. Güzel bir netice elde c
fU tbol takımlarının 17-18 ni- dcbl!mek için de moralleri ) lik 
san tarıhlerınde Ankarada kar- sek olarak hi çalı•acaklannı 
§ıla maları için Ankara bolge- so\ lemektedirlcr. 
sinin b'r anlaşmaya vardığı öğ ı Genç takımımız ilk ma~ını 11 
renilmışur. n anda Belç ka ile yapacaktır. 

Kıskanç sanık 
Arkadilşını 
Yaraladı 
lhrsız1ık } ptıfı ·c n Bir ne 

~ ı 'e Crza Mahkeme> ne sev· 
kcd len ŞC\ ket dunkil duru~· 
ma ınd . ) n•ndak anık ark~ 
da ı Hayrettını ka tederek; 

•- Beni tevk C ett nız. onu 
ccrbe t bıraktınıı. Onun da te~ 
kıfını f lJ\orum• d mıstır. Fa· 
kat bu taleb' rcddl'dılen Şev
ket. arkadaşının uur ne hücum 
ederek ccb nden çık:ırdığı bir 
tl'nl'ke parça ı ile Ha~ rettini yU 
ıunden ~ar lamı tır. S nık hak 
kında bu suçu lUzundcn de ta 
kıbata ba lanmıştır. 
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Japon Başbakanı 

Tü rkiy e 'y e g elecek 

Tokvo 6 (THA) - Resmen 
açıkl ~dığına göre. Japon Baş
bakanı Yo:.hida, 20 ma) ısta 45 

Un surecek hır dun) a turuna 
çıkacak 'e bu arada B rle~ik A 
ıncr ka. Kanada, tngıltere. 'Fran 
sa, \!manya İtalya. H ndistan 
'c Pakl$tanı ı ~ aret t'decektir . 
Başbakan Yo h'dan n bu ara 

da muhtcmc'cn Türkıye \e Yu 
nanıstana da uğ.a) acagı bildi· 
rılmcktedır. 

le o:~e Kambiyo Borsasında mu.ıaıc
n &fa:~ lah\'lllcrın lmpanış flatı~-

Fındık \e hububat ihracatçı-
arımız a temas etmek isivor ve 
muhımee siparişler "ercbl. et·eği· 
ni bı dırıyor. A)Tlca ihracatçıla
rımızı temsil etmek f temekte· 
dfr. 

Kim~e\I mUstahıarlan \'e i'At 
tarı içın i panyol anlaşması çev 
re i içinde salış imkan'an arı
yorlar \e ali.kadar'ann kendile
rhlc tenıa etmelerini arzu edl
)Or'ar. 

dikkate sal an bulunmaktadır .. 

~-------------------------------------------·----------, -----------------------------" 
"l: Uza 1 Söstcrtım~tır: 

taıııırrı~ :v taızıı 941 Dcm.tryolu b:
llraıtan ıoa :.3 lln.dan, v. lO!l.30 
dan, ıİı~3ıo;ı İatıkraın 100.10 ı ra
y d ltlkrazı 100 2S liradan 
102.5~ ~ faizli 1941 Dcmlr)blu VI 
llrauıı.n ~<lan, Kalıtınma ı 103 -
t•kr&4.1 ' 1• IOJ - llra<1:ı.n, 1943 lı· 
llra<111 I 19 103.51 o liradan, 11 103 -
tadan ' 4, ıtıltra::ı V. 102 - il· 
ıu ııİ >ilzae 7 ııı.ızıı 1941 Demir o
ıv 2I. 8: 2 20 liradan, 1\11111 MUdaraıı 
ı .. ;. · llradıı.tı muamele sormuş-,. 
. --o-

ihracat durumu 
rı N' ret> .ı. ı an 1054 Salı sunu Tıca-

(3 Odasından alınan Fob· 
65 908) Ura de erındekı 16 

~::t menşe &ahadetnamesine go· 

Almama·~:ı 10614 !ıra de e
rınde 508 ki o sün <'r, 2 847 lı· 
~Ua değerındc 2.261 kı o ~ aprak 

tun; 

Amerika') a 21 070 ı a de e
rınde 70~ ki o bağır ak· 

Avu turya'ya 14 164 lıra değe. 
rınde 460 ki o bağırsak: 
~ Bulgarı tan•a 67 105 ıra de· 
6 er,nde 77 578 kilo ıcvtın· 
de F[an a·~a 20 oıo 'ır~ değerin

i O ton ekerpare: 
• rı ılte e )e 191 023 lira değe· 
rı~de 35 ton tıftlk· 

lsraı • ' 
116 

847 
e 31 549 ıra değerınde 

değerı dt:ı o küspe, G 120 ııra 
't> n e 2 ton iç ce\ız· 
•\'llllan • 

de 2 t Ya la 506 lira değerln-
tır. on bu~day ihraç cdılmı7 

l'ıl. G uıızenhau er. Atla~ lınporttr Exııorters 
A\ . llcıı . Argentina 4 P. O, n . 2750 
Bareelona - li PANA Bombay 2, - l~DiA 
İhraca~ı fırma arın mallarını llinl men ucatı. pamuktu ço· 

çok ı) ı ~art arla lspanyada sata- rap. hazır elbiseler, baharat, 
bılece ini kabul edeceğini bil· Hint kenevirinden e ya, yağ'ar, 
dir~ektedir. )ağ'ı tohumlar. kücpe, maden, 

ı ructu " ham maddeler tekli f edb or ve 
!· l.oew,> a~d p , llollaender ı a'akadarlarla temas etmek isti-

< ompan) 1,ımlted ~orlar. 

ve Za~ire Borsası 
1 - c - 19~• 

Satışlar: 

n:.ı d:ı Otu n Dokme Kilogu 
Yumu;ak • 

> 
Çavdar 

• lük$ 
Mah!Clt 

K ten tohumu Çunllı 
A 'ı Dökme • 
Pam k , 
l"ındık Ka, ıtnı 

• İç tombul 
Un E E. 

• E 
• I cı zıert 
• Oftatn 

na ıııoı 
K'p k 

ltllcıu 

Pirinç Benanı 
Zeyunl ı E. r: Na. Te. • 

• Z:. Na. Te 
> I Y. Na. Tı, • 

• Keten l"D~ı Te. 
Turya ı : 
Ke ı tııı :kam • 
Malak dertaı aaıamura kallll:> • 

21) 20 
:ıı 7:> 
:SS.5 
31.s 
26 ~ 
60:1 
ses 
3t 

133 
271 

3300 
312S 
312S 
2613 

18 
15 

110 
28S 
2'i~ 
2es 
205 
230 
2!17.5 
uo 

Kuruetıın 
33 kuru, 

• 
• 

en > 

• 
3650 • 
3325 
3325 
292!1 > 

> 

• 
• 
• 
• 
• • 
• 

Erıesi sabah balkonda kah
' altılarını ettikten sonra !.illi- · 
an •Na ıl güzeldi, değil mi?• ; 
di)e sordu. ~ 

Gu\· oÇok l\i oldu, açlıktan it ~ 
lihorduın . di\·e mukabele etti. 

·.Tabii cıcıkom. sen daha kU. 
çüksün, ) ı):csmki bil) U) errk· 
sin.» Bir \andan da eliyi(' deh 
kanlıııın ;na a ıı ııı ilzerınde clıı 

l 
ran elıni okşuyordu. iter.ide 
Akdeniz de ice bir renk clım· 
bü~u içinde ışıl ışıl yanı) or. 
hemen a tıarındaki uçuk pastel 
renklerini andıran evlerin ve 
etrafı clolduran limon a~açları 
nın tatlı 'cşillıği tahamınUlün 
fevkinde bır ı?iizcllık me) dana 
getiriyordu Gu~· 1 e t'lllian .sa 
dece rob<lö~ambrlarını gıy
mi~1erdl. Bir kaç dakika kunıış 
madan denizin ii tünde kayar
casına sıizulcn ..,·elkenlileri se) 
rettiler 1'a uza

0

ktakl yelkenli
kr Gu)'a iri kaırn tlı deniz kuş 
!arını hatırlatıyordu. 

Lillian aXe dUşUnüyorsun?• 
di>e sordu. 

Bu sual birden onu yeniden 
d ıi nya) a gC'tirmiş, tasa\l'\'ur et 
tıği be) az kuşlar ) ine )·etken
li olmuslard ı. 

-.Hıç.• diye mırıldandı. ıTu
haf değil mi, şu ) elken lileri 
d ti~ilnüyordum ... Ya sen. ıen 
ne dü Unüyordun'! • 

GüJdil e.Ben , •elkenlilcrl d ü • 
~ünmu;yordum. 

0

h tcr sen sllyli
yeyim.» 

•N'eymlıı o~ • 

Hakıkatcn ö~ronmek isti-
)or mu un?• 

«Tabiı, hunu ben sordum de 
ğil mı? 

Lıllıan o ke ık, ihtiras dolu 
kahkaha arından birini atarak. 
sırtındakı •ab:ıhhğı muntazam 
kalçaları uıE>rındc i~ ke gerdi. 
•Burada ö~ lı~ em em ki.• dedi. 
dçeı i glrmcmrı lA:um.• 
Guy, ~erinden ka'kmış, kar

~ısın rla oturan kadının da kalk 
masına ~ardım edi)ordu. vO 
kadar korkunç bir şey ın i bu?• 
diye alay E'tti. vBelkı bıitun şe· 
hir halkının ödlerini patlatırız 
değil mı?. 

ııBelki.ıı 

İçeri girınce. Lillian balkon 
kapısını kapatarak Guy'a dön 
d ıi. «Hep b unu düşünüyor. 
dum.• diyerek sırtındaki sabah 
lığı k ollanndan kaydırıp oldu
ğu gibi )ere bıraktı. Bunu ya. 
parken bir yandan da Guy'un 
robdöşambrının ku:şağını çöz
meğe ça ışıyordu . Çok ,geçme· 
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dcn onun tlslilndeki de >ere 
) ı*.ılmıştı: • . 

Oncc Lıllıan Guy'a cllıni u:zat 
tı, sonra o kadının kollarını 
.> akalsdı; snrmaş dolaş olmuş. 
!ardı. Dudak'.arı ihtırasla bır
birlcrınink111i ararken Lillian 
«İşte sabahlanberı bunu düşıi
nti) ordum.» diye ınli)ordu. ,,. 

O akşarıı Lillian, Monte Car 
lo'da ga)et tabii olan bır tekli( 
~ aptı. Gazınoya gidıp şan•ların1 
deneyecek er. rulette ufaktan 
ufaktan oynıyaeaklardı. Gu:, 
boy le bir şeyi yapma) ı ı:ok is 
teılif:i halde bizzat teklıf et
mekten çekiniyordu. Kumar 
oynamağa bayılır 'c bıı aşırı 
düşkün!Uğü :.ebebı) e de on
dan korkard ı. Bir defa masanın 
ba.ınn iCÇ;tikten sonra oradan 
a) rılmayıp, kendini kontrol ede 
miyeceğin i bildiğinden korkar
dL O taş ı:lbl iradesinin işe ~a 
ramsdığı, ortadan sılindiği )e 
gAne mevzu bu kumar mesele-

siydi. İçkhe çok duşkiln oldu
ğu halde bunu miımkun mcrte 
be seyreklcştıren bir ayyaş mi 
ssli kendi kendine kırk J ılda 
bır kumar oynıyacnğına dair 
soı 'ermişti. 

O günıi şehrin en i)ı en hoş 
köşe!,..rinde geçirdiler. 1for iki 
sı de Monte Car!o'rn müteaddit 
defalar görmüş oldukları hal· 
de. şehrin o nefis. her an bas
kalaşar. manz.arasına doyama
dıklarınd:ın gez.mc[:e, c1.rafı 
gurmeğe çıkmışlardı. Halık cm 
sinden yemekleri) le şöhret yap 
mış küçük bır lokantada öğle 
yemeğini .> cdıkte>n sonra sahile 
inip denize girdiler Kumların 
Uzerindc tatlı bir ö .. lc u) kusu 
na daldılar. Bütün i.ıu 1.ntıı an
lı>rın verdiği ıevk Gu) 'un için 
de manasını kolay kolay anlıya 
madığı, dış diln)a ile otan ala. 
kasını asaarl hadde indıren hır 
ge\-şcklik, bir u~ uşu1duk 'er
mişti. Burada, bu halde insan 
kotülük düşünemE'Z, kötü bir 

şey ol:ıma1dı. Akdcniıln kcn-
rlıne has olarak. guzelliğiyle 
mUtena"ıben yarattığı tılem öy 
lesıne tcmız 'e berraktı. 
Gu~, Lıllian'a Bana gönder 

diğın o eskt sanat eseri bu ak
şam uğur getirır mi dcrsinıı dl 
Ye sordu. 

.sanat csC"ri mi. Ha. şu gön
derdığim neı.nc mı demek isti
' orsun. Kımbi ır be ı olmaz ki, 
belki getırır, belki getirmez. Ya 
nında mı".'11 

,ıHa~ ır, getirmedim. Zaten şa· 
kn edi)ordum 

G0nun ncak kimin >anında 
bulunu~orsa ona uğur getıre. 
c ğını so~ 1 rlcr. Ama senın 
hö) e şe) lcrC' ıhtı) açın yok ki 
:zaten s'nsh bir adam oldu~n 
belli Guy'cığım. • 

e.Teşekkıir cderım.• 

Guy yukarı odasına çıkarak 
Dworkın'ın \'erdiği bın dolarlı 
ğın bulunduğu ıarfı aldı. Ken
dı kendine hiılıi bunu kullan
mı)·acağını sadece cesaretınl 
artırmak içini rahat ettırmek 
için j anına aldığını telkin edi 
)Ordu. 
Gazıno bUtun ihtişamı~ la in 

lianın göz erıni kamastu-ıyor. 
du. Genis mermer merdhenle 
rı, duvarlardan sarkan guzclim 
perdeler 'e imparatorlara ya· 
kı~ır e§) ası) in bir saray hava. 
sı \'ardı. 

(Devamı varl 



-· 
Der şe;,rdeıı 

li)rııkat 
e rel 

C:etuıı ıııunaselırthlc gazetelerde çıkan lıaherleı illa ınoa iL.i 
nokla dikkatimi çelli. Jlunlardan birincisi muhlelif il , e 

ilı;eleı drl..i paı h başkanlarının nıebusluğu kendilrrı içiıı bir 
hak ı:lbi telakki etmeleri ,.e adın· gö terılme-lerini i temel<!rl
dlr. Bu, ıtogı u bir du~ünrr. değilıtir, parti ha§kanlı!ı nıebu~
luk icin bir ba anı:ık olamaz. Partilı-rine tanla basla bağlı 0 • 

!anlar, ne nıcbu lugıı, ne dr ha ,ka bir uıife~ i akıllarına bile 
getirmemeli. \lıifelerine deum etmrktt>n ba lı;a bir e' i ılıı-
ıinmemr.liıtirler. İılcalistıık bıiı le olur. • 

İkin<i no~ta da bazı la raflarda beliren bir nr\ i hölget il ık 
me;)lirlir. Bilim ilı:<'nıızde-n muhakkak bir nıl'!buc; bulıınmalı
dır• ahut Filan zat bıııalı değılılir, arla) olıııaaııılıdıı. gibi 
iddialar bunu gri lerhor. llolgeı ılik en frna, en 1aıaılı. halta 

en tchlll\cll seHlıı: aıte-ta ıııemleke-tiıı par~·alara :1\111111,ı-ının hıı 
langıudır. Seçllrn nıchıı lar ) al 011 bir Sf'l'İnı daire ini drğil, 
bütün memlrkeU tenısıl "derlrı. Şu hıı tcle bıınlaı ın nıeınle-kel 
çapında in anlar olma ı lazımd 11. 

J'ı·aıı a'cla nıchusların ı•ı:im dair t'leı i sık sıl.; ıtrıisıı. Rııı:ıin 
ı:ari mebu ıı olan bir ntın gc lccek sc~·iıııclı- Touloıı~r.'dan. 
hır ha ka defa l\lar ihıı'ıtıın nıebu ~e-~ild iği daima go111le11 e\ 
terde dir. En rıuide de' let aıtanılarının bile- •erim daiı eıc: 
rinde \akiı ,·akit ılrği,iklik u lıır. Hunun sı'hebı src;nır.nll'ı in. 
memlekete en çok hizmet edecek giızide ahmetıerın kendi· 
!erini lem il r•mı•sini ıslcınelnidir. Gcı d ıırn~ nıuddet 11) nı 
eçinı dairesinin nıcbıı u olanlar da rnrdır. l 'akat bunlar oralı 
oldukları, lahııl ııarti le kilatıııın lıa,ında hııhııuluktaıı kin 
değil, sahsı nıezh etle-rindcn 'ı- "cçıııcnleı in nıuhabbelini ka
zandıklarından flola'1 sf'çilı,orlar. 

Biz.im uı!acağımız ) ol da bu olmalıd ı r. P.ıı ti) e hhııırt rl
tigl icin ıııchu olına) ı. ) ;ılıııt kendi nııııtakal:ıı ı halkından 

birinin mutlaka ada' .ı:o~terılın esıni isll'nıc' i lıir tarafa bıı ak. 
malı. eçİle<'ek mt'lıusıa her e) ılı-n e\ ıcl li-ııkııt aı amaın 11~ 

Enis Tahsin Tll 

Yunan Belediyecileri dün Genel Meclisi 
ziyaret etti 

\ 'ATAN 

Vezirköprü, Edirne Aday list~!!~iı ~.~.~~.rtel ~! -.~~~~.~~.!.~i I?.~~ BAŞMAKALEDEN DEVAM Arş im ecl' in ayn al arı 
Seçimine tesir sen b.ınların tc:sbıtı hır ,. iı~et ona. kendı.stnl teın:sıl cdcbılcc ... k Hz. Davud' un h k. k l 1 me~c esi olmaJ..'1an Zljadc partı adajınt ta\ lje cdecegız. Kum,., B 1 a 1 at o uyor mu 
Edecek umumi po'ıtıka:.ını alıikadar e· tcmız ılk faa'ı.>et o arai\ 17 Xı· a tası • 7.30 A 

d<'n bu· m \ZU olaıak e e alın- anda Kırıkka c de bır mıtıng 7 :ı:ı ~ 
<Haşı ı ınciılc) nıııktacfır. Bu;un bau ıııuhım ,>aparak ı~~ı :.ııtıesını11 fazlaca <Ha•ı ı iııcıdt) V. 2 füzelerini yapan Alman ôlimi atom, hiJr ~~ ı;: 

O)Oljacak nufus kcsafeltnc ma. ~ilh:sljCtlcrın )UZdc ~ırmılcr ;ı. bulunduğu bu biıJ~ede ;a)elCtl· lı11nırt r.lmİ liJ',• ı'en bomba/arından kUVVefft' bt'r S/·ıa·h buf""ıf. EJO HJ1 
lık Czunkopru'nun hır hususı- ra ında ada~ ~cisterılmclcrı ka- ni anlatacaktır. r:,ı..i ıto,tum, tı-miı ,atan r· 11' 

jetı de 1930 Şehır Meclısı sc· raıla•mış, fakat hangi vılil)ct e. Rıııı D, r. ada\l;ııı \l'ı, .11.imli inJ..ılap('I hmaıl Me~hur rı)aLi~eci Ar~ınıed'ın nı bır dı.tn)a ha bi ba ı~: Q 
çımlerını C.H.P. nın kazanmı;ı re scrpi tirılccck'crı henuz t<'s· Ankara 8 (.\;\"K,\) - D. P l'amgo1'un rlını sP\gı \e huı. adını du)manıış 0 an , 0ı. dJn)anın beşte doıdunuP 1200 " 
o!ınsı. Koylerı;ı. le 70 bın nüfu- bıl cdı'menıı,tır. llını. politi· nın t<':sbit etti~i ı;da~ lar aramı- rıictle sıklım. ~ıbıdır. lsa'dıın ı87 , 1 C\, el rap 0 nıası ıçın ıkı saat 1 lo B 

su olan l zunkopı u'nun ~eçmcn ka '<' ı ha)alhı aha1sındba iyi ı da sun ar 'ardır: doğan \C 217 ) ıl c~\ el ölen ccktır » :3 ~ ~ 
Sil)tSı 29 bındır. 1950 mıllct\C· sım )apnıış ~a sı)ct er u ara.. F:-.ki .\iı lı Kalkınıııa Partı..ı umtııbe) }lilk H' ııı.ıl nıanası~lc bu bu)uk !en adamı bııçok kc· o J.30 ö 
kı.ı ::ıcçınılerınde Dcmokıatlar dadıı. Genel Başkanı Xurı Deıııır2' nıemleJ..etın beıkı de eıı din· ;:ıf erde bu'unmu ıu ~iragiluı- Alman a ınııne gorc • 13 4,s Jt 

burada sadece 387 o~la ılcrdc Yok amaları kazanaııu~an iki (blanbul. H Sha.lanJ, İstanbul dar ınuhillerınden biııdır. Ru- ıı H kral aılesine mensup 0 • Ru-)a d~da 2000 tıı Hoo :rı 
ıdı. Buna mukabil Halkçılaı ajnı )UZc ~akın mı 'ct,ekllinm )ılzdc 'J'eknık Unhcrsııe Rcktoru .'.h· nının kah\etrrınıte t'>kambiJ lia· •an Ar ınıcd hiı; bir \aııfe ka· 2 fuzc..,, japnıaktadıı B ıesa ~ 
~ılın Belcdı~ e eçımlcrını ka- ) ırmıler arasına ~er cstırılınc.~w met Ö-ıel <Istanbuldan) . .Ankar:ı ğıdı. ta' lıı dahıl otduı;u halde bu' etmı~ eı ek kcndını j nıc, 640 kılonıctrc ~ ukse,.e 11 00 N 

l zandılar. Fakat l Gene ~lcc. ne maddeten imkan gorulıncmek l"nl\erı;ite.:.i Rcklorıi lluse\ln ht\' bır ne' ı o) un ornanmaı. fenne , akfelmi~tj. En bu' lı.:\ ~·ıkabılıj or. l'akat ;\!O ı 
lısı sc~ıııılcrını de bıijuk bır ek- tcdır. E~a.:.en kendı eçim nıın- Cahiı 0 11uzoglu (.\rıkaraıta;ı). Ko)e- içkı ı:iıınv. Fakat iıtı<a ze,·ki ri)aıi mt>~e e'cr e uğ aş nın g(ınc~ batı~ındakı K n.ı~ lf 

1 :.cı·ı)ctle Demokratlar ele gccır. taka.:.ında O) alamı) an bır şah eski HcJ.;tor l~k.t·m lzmt>n (İzmir , r. t;ıa~~uı>. '>a!~aıa 'r hurafr ıte maktı. Bun'aı 1 halletıııcge ça da ha\ ada 3500 kı omctı r~ 
dı ın ada) gu lcrılmcsı de bazı J.S· den). ~iıeıncı. l!Jı8 ıle •.\lehdi ı;ıl.tı, lı-ırkcn çok defa )emeğı. ıç· t>gc kadar çıkabıl<.'c·ek fil el 

t.:zunkopr.i'ııun bugunkü s,ya- t• nalar dı,ında doğru tcliıkkı e-- oı.~ııoı.;hı'nun ~ılı;w,eli ! ıll\e ko\ıle ıehiıli tııı taa,.,urı mcıti unuturdu \ı e-ı t>rkan.. yapı ı~oımu Profe::.or p 

sı rlurumu D.P ıl ba~kanı ::ı.ıu~- dı memektedır. \ncak h!ılcn par \nkara 8 (A.\'K.\) _ C.H.P. hau~ı 'aıatınaia gelrn ' l ıtanı. ) ıkanmak ırın kcndı 1111 zora ~apı aca bır f ııe ıı ıı' 
tafa So~kan'a ~öre ~)ledır: tı mufetli i olan ah:.ı~etJer bu· nın Bingol millet\ckilı .\'uri teı. tınc· t>diııneı..tcn ıtll{ kurtul· hamam• sokarlardı o, hamam mcnın mumkun o abı!cc 

• - 29 bın ı.cçnıenı olan U- mın dışında tel~kkı. cdıımekt~- Okçuoğlıı. )Oklamalara gırmek mu•lardır. t'murbc) 'itler dının da da rıyazı me:.eıe ere lllC$· naatındcdır. ~ lo ., 
zunkopru'de partımuın 20 hın· dır. Demokrat .'artı . 1.'sıe~ının i tcrtıcsı uzerıne kendısine genel faıiırtı- h;n ra. hakl.aniHte. ,rr. gul 0 111 du. Bır gun, uzun mud A man fı ınıl B r r~ık 1 

den Cazla kayıt ı İl) rsı \ardır Paıar gunU kat ı şeklını alacağı merkez tarafından ba~kı )apıJa. kale ait ı-ınirleı ı~ le dıtclen amıl dettenberi uğra•tıgı bır me~e· rıka'nııı da çok ku\\ et ı t .20 
Geçen scçım crııı nctıccsı ~ınıdı anla ılmaktadır. rak fera"at etme 1 i'tendiğini \e olan in~.ınlardır. l'ınuıbe\'ın !e~i hamamda ha eılınec ı-;,. lcr )apt ((ını bıldııı,or ~ 11 
çok daha lehımııc değışmı tır. I~< i Koınıtesi hııl..lı.ınıta tııl~k!J..at bu suretİe tc;kiliıt tarafından tas a .. ıı ıar!'a ""el ı..uı dugu gim~ı • reka. encka! • buldum, buldum ardan bm, dun~ anın 
Zıra o tarıhtc Halk l'aı1isı ıktı .\nkara R (Telefonla> - Şeh- \İp cdıldi;i halde ada) listesine an'anclrı hala clcrnııı edi} or. Ru dı) c ba~ırarak çıı ılı,;ıplak su· mıh\ <'rı lızcrındekı do 

1 40 
ll 

darının baskısı kb;ı. 11 \atanda- ı·ımıı.dc ışçı.er 'e scndı.ka ı~ıcn. :irmedığı iddia..,i~ e Bingöl il ko) M ne a~ıı ı fakiı. ne .ı-ıı ı kağa fırlamıştı. den d ha hıı.ı har<' ket et 
00 ~ 

ın rc)ini t>rbcsLt·c kullanması- supları tarafından lşçı. :ı.1ı.1ct- seçim kuruluna kendi rıartiııı 3• ıt>ngin. ne ıte aga ,oktur. :\lıı11 · Arşımcd'ın Bana bir istinat tc ımış. Profcsoı bu al 2 ı3 ı 
na manı)<iı. Bu sebeple aramız. ı.ckıllerını Dest:-klenıc Koııııt_csl e) hıne ~ika) elle bu unmııştur. dut farkl.ıı J;ı herı.c, oı tahaıli- noktası , erın. dum a) 1 \crın· i er eme ere bakaı ak ) ak•, 2 

.30 ı 
ela ki fark az olmuştu .. ııııdı ı-<~ 1 kurııldugunu. bıl?ırın~ tım: K~ı· \ day 1ı telcrinın hen uz ne~rc. dıı, hcı kc!> ı·alN•. heı ı.e~ hali· ı dt>ıı O) natıı ım ... :.oıu pek me~- c ecckte &)darı ba ka : 
baskı :10k, \atandaş O) unu seı- Ncular. lı:onulc) ı lc:;kıl wın t~- dUmemcınc i munasebctn le bu ne- sukı etme ini hilir. hurdur. he de gıdı cbıleccgını 5 20 (3 

bc-tı e bızt> 'erecek. Şchiı d7 de zı.ğu Vıl:ı)ele \ cı mış c_rdır. \ ı- şikayet iizcrıııde ıahkibt ) apı. nıuat lok dinıtar biı adauı 

1 

) or. !1_~ f 
bılha a on tkı ) ıı ıçcr:ıınd<' la}Cl nızaınnanıe) ı tctkık <'tnılş lamı) acağı kararına \aran 8111• olan ı-.ımıil {'aııı~ıiı: iı tı<:aa \C Romalı.ar Sıragula) a l:ıar- d " 
tuccardan \e \arlıklı \atandaş. \e bazı nokta arını kanun ll)· gi:ı il eçım kurulu buguıı kara- taa~,,uba ı..:aı 1 Da\lld Ale~his. ı·uz ettık eri zaman muda B u zatın bc~anatı ıııa<ın' 
!ardan bır ço~ Halk Partilılcr gun gorme;ı. eı ek sa\clh.ğa :on: rını ~ uk e-k seçiııı kuruluna bıt. ,etiimın baıthınt "kullanmaktan !aayı Aı ~imed eline a:ınıştı. dıkkatı çeken budi~ U.30 ~ 
bızc gcçtı er Ko) lcrde de z.ıraı 1 dcrmıştır Bununla al!ıkalı ola dirıniştir. bahsetmekle. ,,ılnı:t l'rnuı be-' ·ın BU} uk a·ım tamam u~· .sene ııalıırdır. Yakında ıslıfadt il 40 1 
ka kınnıa bııde çok i!crdcdir rak kuruculardan hazılan orgu. tı S . K 

1 1 
de<> il l uı kh ede ki biıtıın din· dü nıana nıukıl\ eıııet etti, no. cceğı tahmııı cdı en bu lfı:ı~r 

l · ı k ı · d lı ı k ı _. an suali ~r e~ım mu unun lop an tısı ., ' b k ·ar 100 kılonıctı·c kutı un 22 00 ~ Şıım ı O) erımız e l zerce )a çe ı mışıır. onı " 1ı Seçı K 1 d ı- ıtaı \e \alan,f'\er insanlal'ın ma'ı ara u~uk a)ıp ar \Cr· 2215 ' 
tıaktor \ar Hükumet de Ziraat şuıılıırdır: 111 uı-u u. un ;,aat <> ,07ıihu olınw•tur. diıdi. Bu nıuddet ıaıfında a· laeak g.ıncşın sıcak ıgın ~ 
B.•nka~ı clı~le ko}lu)e gen•ş 1ı - Xıçin komite adını kul· f~ lo:larım~tır. Ku!·ul. C.ll.P. lı.mııdr. , .\nkaıad;ı ,e r.ur a ra.tırmalarına da ÖC\am ettı. ıak ıstenı en nokla):ı ,c 2243 ı 
lıorç aglı)or. Geçen kı ha\ a- landınıı" Scndıkaların sıyaseUc nb~n ·ı~ıı aıh koknadıınkı K~ınımunun ıh arın da ~on ıamanlaı da 'arılı- Fakat bır gun -:ene ılmı bır tır. Bu sa~ ede soğuk KU ı oo ı 

. 1 1 A b 1 ır ı anı a ·ın a ·ı itırazını 'c. • . h 1 d 1;.ı 
Jaıın kotu gıtmcsındcn ko,.\lu ı. ılgı ı o anıı~acaoını ı mı~or mu nldcıı 

01
• k 

1 
·sı· B r i:ım trmaslar bana .,11 kan.ı:ıtı nıcsc e ile me;:gu'ken rliışman a\a ı nı mu e ı \'e e 

kınııu dlısiınce Zıraat Banka- sıınuz? Si~ asi !aalı~cıte bulun. dilli g b. uza erct.e mı ır.I ı ıdn.' H"rıni,ıir l\ı asıl membaı k11ıl hi e i e şehre girdı bır nefer çılcbı ecck bır aha ha ı 
(8 l • ı ı d. 150 b ı k ı d ğ ., bo\le bır le c' 0 1 1 3 ~ 111 1 ıraz e\ı'c te c k d • ld' d" n tırıııen: m.ımkün o .. cakfll a~ı ınt11 c) ~ ~OS)al \ar ık bakımıııdan 25 yıl sın an ın ıra ı ıa)\an ıı unır.ı.a .oıe • •· İl Seçını K 1 d .. 1 li 1 :\loskof "'hır ka,naklarınıl ın en ı~ını o ur u. .oma ı a-

ur. manalı bır d<'V rdır ~e,iJ de- -. mı. :.ıoo bin liralık vhccck huğ kulu hangı kamına ı.tınaden ' 10 l ~ru.utn akgor~ğu ın şl ~eten iıtiı·ı ıhıl"a~ı ı urkhe ı·ın kumandanı bunu haber a. 1 ak.ıt a\na ar, muth•' 1 
B t A B 1 d i .d h • •. k ., \e ı\cnııı ,, ıra· cltı ı lop· , • . harp sl"h o arak da ı.ıı ıs l 
aşa tına e e ı~c Baka m şlı.. •te b'z Kemalıst n- ay asaddan onıa odennıck ·ur~)or ıınu7.. • .• Jantıda 5 0 , ıtırazın 'ehındc 5 lcııı ı:crıni,tir. Orgı~il. hıı pıo(· lınra çok ınuteessir o'du \r· " ı b lJ.30 ! 

ııı \C c~ı olduğu halde Yunan kılabın emanet edıld'ğı ne~·ı. uzere boıç 'erıldı. Kuçuk ılırra· Dıl;er taraftan. komıtenın ku 
0

, da al<'\hınd 
1 

• 1 . t' (:, H ı 1 ,unl.ı oıla):ı rık.ın 'lılle! raı. inıed'e ııze' bır kabir )aplır. l.ıbı ccektır .\itme sôrc ttoo' 
Beledı~ ec Jeı once \'alı , e Be- \tatuı·k un on uz e er eri ara ı•ın kalkındınlması ı~ın de ıkı ruc·ulaı ı bu ak anı hır baı.ın top P b h · 

1 
e ,cı ıknıık 1 ti'ı 11 ti< a iliıhıııı tro iihe et· dı 'ah atom, hıdrnJen boıu 

1 k ti ı· k . u usus a u ~c · ccını · d k k t akli 14.20 'edı) e Ba~kan Vckı Prof. Go· ıncla Turk , c Yunan do~tlıı "I· bııçuk ııı !~onluk ko um k1·edth1 1 aı~tı ı ~apara ı~asc e" a a a- Kurulu nczdınıle rie itiraz.da bu. I mrk 1,.111 ~iın<ln e kadar hiç hlr ıı ço · "U\ 'e ı 0 ac 3 ıtt:ı 1 
ka) ı odasında z >arcı etnıı"ler ı nıı da kı) meli bir emanet o· .i nın ılk tak ıtı 60 hın hra ) t>nı l laı ı olmadığını. ad ece ı,çl 'c lunducund y lk k s K j te,<'bhuste h111ıının111111,tıı. Jtıı. BU) uk rı}azı~ erinin duşmana nalar aı ıu cdı en non:t ) b 
d r. B la hare be) et Göka) ılc rak cldP tulu~ o ruz. Sağ'am tc. H~rıldı D P. nın dorduncu iktı· ışçi do tu olan a~a) l.ırı de te.-- rulıı it St>a~ ~ se 1 , eçıml 1 ~· ı !unsa da nııl\ af fak olıımaz. ra-ı kar~ı ko> ımık ıçın a dığı derece ıcaklık \ cı erek. 15 oo 
bırlıkte toplantı hal nde bulu meller tıLerindc her J:ıin bırıız clıır yı ında Czunkôprii'dekı ) ol. ·ı) ccek'crini bıldırmıslcrdır. . . d <,;~mi ~ru;; un~." ı. I kat ana paı lilcrı\"11 biı i 'e' ,ı ledbır'er ara~ında hır takım ı ar ete maruz ka an )Crdt l 00 ' 
nan toplantı alonuna gırnıış daha ) ilk elen bu nıuhte em i- ları 'e ıçrııc . ııları ı~ıne öncııı İ ( i Konıiır~inın aa) •~i ?:cnı'~d" ıı:r u un Uı;du ır t~P· di"'rı i JJolıtıkıı ihtira n·ıe. acık 1 aynalar da bulundu~unu ııo\. lun can ı ınah uk ar el\ 
\e alkı~lar a karşı anmı~Llf. b deH her 'l'urk \e Elen hu . \erme i de scçım nctıcelerinde \ııkara 8 < \:SK \) - Jşçı \C nıılnıaası akıın ~·enı e'.' ?'an o· \eıa kapalı hiı •urettc' bu \a. [eılcr. Ar imed. )aptırdı"ı a~- sehır er )anıp kuıuJııC 

l h. b · 1 k d !arı de tekle na ·arar 'ermıstır. un na ara nu'ne ııı sıcak'ığını du' ş 0 t Aı ~ med' n b Bundan sonra Pror. Gôka;ı. metle ve takdıı le nazar atı et- n P. e ıne ır amıl sa~ ı ır.. ışç~ e ) a ın a a) • T k , 6 1 h sıtı" kullanma·•• k~lkı~ırtaı •a "' nu uı e t> ·.,ı 
söz alarak hır konu,ma yapmış mekted r. Yürudıiğumuz ;>ol çe Uıunkbprti C.l:f P. lileri seçim mr komıtc.sı ba ın toplantısı )a· :eır~z ıoh~ ~n~ mu .. ~" k'~ e) 1. \e kötıi hiı geı ılık 'aı ı~ına gi· man ı;:eıni erine ak:ıcltırir \e b ı· hakıkat o acakur. 
\e konu~ması rumca olarak ~ek tındır. dıken ıdır. blıyuk dam- talıhlnın tahmınıııin daha ihtı. parak faalı\(~t \e ı:a)elerı etra· rcddedcl ~· t ~ nıu: ~~/ ~f 3 rr.ıler~e memleketi bir felaket bunları yakarmış ... Bu ıddıa- Gcııe \iman al nıırıt' 
rarlanmı~tır. Prof. Gôkay ez- !arın \ e ) uk ek ideallerin ) o • ) atlı. fakat şehirde artan hın at Jında i.ı.ah.atlnrrln buluıı~uşlar- .-orulaı: n~ıır ırhu ~r~ da' a~:ra~~ H'ı ine ' ~c\lrirler 'e C\to.,ko\ a yı ha) al nıahsu'u sa) anlar ı.ar. re 2100 ) •· na 
cümle unları so,> lenıışt r: Clıları kolay kolay ) orıılnıaz- paha ı ığının 'e dhıı·ı gc ı 111<'\ c dır. h.oınıte namı.na kon~şan bağlamıştır Rıı lıusus J>aıa g" rnıe-llcrinc hitnıet et mi oluı l:ır. dır. Fakat 1747 de Buiion 'ap· petrol \e komur ntt'\Cud 

•- lkı do~t menıleket be- lar. zorlukları 'enerlel\ \e he- r, ğmeıı mli lıeı bulnıar!ıkları köı Ce\ at o .. ta)• czcuııı e dcım-tır i K d '1 Cr'I I~· l sııh:ı"_. Demokrat P ıı tinin hu- tı'.:ı bazı tecrlıbe:cr c bö~ e bir 
" k n 1 a ımpa~.. a Hıpı an • . . • şe ın nıkun labılc•·e,,1'111 kenccek, ın::.an arın 'enı 

led yecılcrını b r ara)a top'a· defe u aşır ar, ıktı adı ·artlarını J) P. ıkııdarı 1 "tk h t 1 1• d . na dikkat ctnıe'i '" nıen~upıa· .> mu 0 
' <> ' 

1 h' d' · 0 b 1 , Bıı"unım me,eut partıle· a, na op an ı ın a. partı ı- . gostcrnıiştır. jı memba arı buma ar• 
) an şu sa'ona hAkım olan sı- He.> el U) elcri adına .tina Re a e~ ıııe çcvır ıgın c ır c ı· - .. leı·ııı ,, lcı ındr huluıı· .,.. .,1 r 1 mı hu lrnkıınıl.ın ı:ok sıkı hıı ~ , d'' b' "Clccc""tıı. l'rofe"or bu , 

1 C il P il b k k 1 ın pı onram arındnkı ışı;ı da\'a. " ım ,-oı •• e • Buna ragınen .. ,rşimc ın ıı .. ... ,, 
cak ha\anın çok btı)uk mana- ledı.}e- Bıı kanı kendıler•ni' ı::o• )Or ar. . \'e a anı \c ı ı T • hakkında ne mu m , 1 ıli<ııJlin alhnıla tutnıa~ı lanın. kaı~ısında anla mak. dı r oo 
ı \ardır. .\l nada da oy led - t<'rılcn candan kabule c•ekkü emekli öğretmen ~lehmet 'I ez sııı.ı \ cı ılen ~er mnalc e! bızle. ğın d · <I' 1• .

8 
1 \~ .~ <ı~ı at'~- ıhı. r:n kuoık hir mıı~anıaha: ) uk a~ nalarına inanma~ an ar ) aı clcrde ) aşanı k ımk 

1 
ı• 

liım J: bi ıklım. co~raf)a \e ta- etmı l r. Relcdı)e '3a~ı.·nı oz 1 can •KÖ) e aadet me\cudı:>elı rı tııtmın edtmenlıcktedıhr.llBu -ek: topaantaıırındı.a 'ubı~\·le ~tlo~!,,zptcrrc' pıı-ıılaıda hatıi hrl-lt,<'n ıhı. ~·oktu. Şınırlı lıu~ıık bir A m. n ~ .. 
rıhln bırbırıne kardcs •• \apt11ı1 bu 1 d r G"k • ' ıddıa'arını kabu' cdcn'C.\ll. di heple 1 çı a\a arını a etme il • 1 h t· e lı a ımının .\rşımt>d'ınkı CJ'I <:!O. ili ar.ıştmn.ık ıcap elliği Z03s 

e erın n sonun a ro •0 ~ a . • ' ' • b il f ı ti ·. · a ·Ic nııhaadl' rdılıııenıcsınc karar \CI' maıı aı.ın arına, ' 0 "'aı.ı. 'i ' · '!ede bırakacak a~na aı haıır- aıındtdır. 0.so 
.kı mıllet aı a ında çok e::.a h '\fna ,ehrının eı cf madal,> a., :> or \e ıla\ e edı.> or. ıçın ut n aa t) c crınıız.ıhs ı . mi lir CHP ıle T K P nln 'e lrı e, ai!alaı a genı' fıı ,atı ar 'e· lanıakta o'duıtu habcı· 'eı ıl i- V. 2 nıucıdinın ıddıa ~ •. ~ıı ooı• 
\e içlı bağlar mr\cuttur. sını te\d elmi,t'r · « -l nulım)ın ki kö~lıi iki d<'cegıL. Butun ııa~eıııız. er ne h ~ · , k 1 el 1 • rir \e bilha,,a ~ıık \İIA,rlle-ri- e • • " 
Yınc curasını da arct ede· Mı afırl<'r bu a~ada harp se j .'dır borcunu ı uh alı\ le öde. bahasıııa o ursa o un, ;\l<'clbte • a,ı• ıııdu .akılla a\ akrlın o~ Jl~"'· miı Hn bir lr.h.likr ı..a, na• ı ) or. Bu A man a ınu. lkınci deı ece doğruduı ·: lns n 

.. 1 • b · ,.. d , ôlannı s~m101•1 ol ara'· a arın a ·u anaca an re mır ' · " n · 11· rb csııasında \' '' kıkatcn bu kaılaı bu~ uk 22 oo 
) m kı, birb rleı inı çok sC\ mc ncleı ıçındc en ı'ı:ıntılı gıin .1 emı~ or 'e aıı \ eı·ıp oreunu ı .,,ı 11 

" 
0 

"' 1 , ... k k s <: K 1 1 olur. un.1 a a 1 · - kc kar ında mıdır" 1l 2 10 
er \e b rbırlerınc ı;ok da) an 'erınde ı ıanbu bel 1 e'· me )enılı)or.• a\unacak tcmo;ilcıif'rı ::ornıck er u. ~. · c 1fm ~ıru ~na as \ mııını dkar. l nıııı he' ı.. ö,·· fıizc'erini bulnıu, olan rırofc· b 

• C 11 p 1 1 • ·ı k i tcmenı zdır. Bııını ıcın ada' ıa. dık eltırı erek l Scçım Kıırulıı· cir llernıan Obcrth'lir. Pl'Ofe su la şııııdıden kat'ı ' 
malaı ı taııhın b ı· :ıaruı et \ e mudarının kendıler ne "oll;ı . . • ı crın ı çe seçını u. h b' t • u na r-iinderılnııştir Bu nusulalar hı'ıı 1,nıail <'ıını;M'un pek gıi. or, •Senare er arasınd<ı Se· o) ,emek mumkun dC 
icabı olan bu .kı mı lct ara ın· dıkları :> aı dım 'c ' )ccrk 'eri u rulunclan bır şıka) etleri 'ar: ..trl rın heı an..:ı ır par 1~ e nıeıı~ P d c ır p ıı k T K r ba ak ıcl ifaıfp ettı~ı ı:ihi, iı lıı aa H F kat bu) uk a) nalar )aP 
da bazen acı hiıdı eler geçm Ş· nutmadık arını ~ükran'a an· kara Yuk ek :eçım Kuru unun olma ı meuuubahıs dcğıldır. Bu a · ·. a 1~ ' !ıııı••ııha kar;ıı Oa\ud ,\ le.)hh- ~ahal cemı)etindc \etdığı bu· ıı 

. • . • h k d'~ Ft'b k i <' ı:ır şırkcn \e daha onıa hıç rt>mız.lerıııı kul anacaklardır. konferanııta, bır ene)e \ar- ğına buna ın harp i r 
tır. Tarıhten bıet almak gele- dıklarını oylt>mı lcrd ,. ım asına arar \er ıı.;ı • ı an . ' . lhllt'llmr. selamın h.ııt:ı~ıılı- ,,ı,ıhlanını rak ku lanılabı'cceğıııe 1n 
Ct>ğın en c cı lı garantıs d r. \ Yunan be ed•\eci er• meclis Ü arı~lerı blitun kn~ \c de\let te· bır partı ıl<' .tema ta bul.un'?a. ıturmor. t :ğl'r oniım111dtki sc<im ıııadan. dunyanın ı~ıcnılcıı her lar coktur. Du uncc tab~ 
taturk \e \'en zelos'un rca: ,t \e'lerının tczahUratı :ır ında ııy ekkullel'lncle a ılı "e )enıdc-n clık. llerhaııı:ı hır- partının ı~ç~ ;\lollafrnarı nıahalleı-i sc~nıen rle\ıı-.. inde- irlita )ılanı kımıl- han;ı bır noktasına atom bom· b u 
bır ,;:oru•le kurdukları doııl uk rılmı !ardır. Ynli. nec~ errClc. de a tlıj or. \hıracaatları da ne- da\ a. ını samımı~ cUc c e alal·a. kiıtıiklerıııın 670 kışinın ad'a· ıtanınak Cıı ~atı hıılur~a, bnnun ba'ı bir Iiııe gonılermenın <'der'e 'ı.r~ımed ın ılı r 23 D7 

• " · ı · ı bıl 'dık bu lrnmıtt>'l kur· ı ı nd ğ 'aı.ılmı •ı Bu mumkun o'abı'cce"ıni hı dır- tahakkuk ctmış o.acak 1 • ZJ•o mısakının uıcrındcn bu"un 2j r ne Em rgan korusur.dıı hır )e tıce \Crnıenıış. Ru ,ıka)et erı gııı Sl'. • rııı n 1 1 1 1 " ' • • "unahı. 'I m kı"' lıalkının dri'!il. tı ı :. Kor• ... 
)il ı:eçnıi t r. Ta rıh \ c hı) o • nıek 'ermı ı r. ) anlış degıl, hır haftadır do aş- ıııazdık llepıbnuz e~d•;?cı /!~- nun top lanı ırasıııdııkı ) anlı~- ;n;ı ııaı tilr.ri iılaı e eılr.nlerılrıı ını.tır. Alıın denıistır ki: .-ye. ,::.::...-' 2• 4,~ 

Uçak 
tığım 'l'rak):ınııı heıııen her ~e- bılırıı, takat ızım aa ne ıın~z lıktan ıne)dana gcldiğı an a,ı. birinin 'r';ı lırı iki~inin bo)nu· d~i 
rınde bu E.'tıbank afis'erl "Öze bır in an. hır \'atandaş u'arak Si· larak duzeltilnııştır. ılolanataklıı'. Karatas'talıı· kav a ~ 00 fahkl'kaf ının raporu carpı~or. • .. ~ası hurri)Ctimizı kullanmaktan --0- na :tı.. 

ba ka bır şey değildir. Ahmet Emin YA i MAN ..> 

'Konıılcııın sendika ı1e hiçbir Hikmet Bayur . ----- C p l l .J 1' .l! 

kazası 

yayınlandı 
<Bn~ı 1 incicle) 1 a t teknık no: •lerde ~ö lcrılmiş 

rıı'an inceleme nclıces nde kat l olan bakım \e re\IZ)On mud
olarak tc p.t cdilm şıır. deılerine. l lctme hudutlarına a 

2 - Kaza. ıa}Yarenın hava-ı zamı d kkat \e !la a ı)etle rı 
:andıktan ıahmın<'lı 15 dakıka o eı eder ek bu uçak' arı .kul
aonr3, bulutlıır ıcerisındc yuk· ı !anmaktadır. Bu mc) anda uça
selme c nasında, dcpıe.:.ıonlu ğııı motorlarının bütün bakım· 
bir bolı;cde muuzcne n• kay. ları ) apılmakla 'e 930 saat uç 
bederek pertdo\ ıe olması. pi· tukıan sonra ta)) areden çıka· 
kc) e gcçmcsı \ e pıkedcn kur-• ıılarak ) er ne ) en leri takılmak 

:ı~~ae~e~~~~I~~ a;ao>7;~~a~ ~::. Ad 1 ...., k d lnönü bugün iki .H. . i yara anoıs
6

: 
ka ını kati)rn scçnıi.trccgiz \e ay ıgım oy u M 1 f 'd ma~ı 1 incıde) Şımdıkı halde her iki pJl 00 

0.\larınıızı da )alnız bu adajlara a a ya a el 1 kö 1 d ..nP3;17 fi se~· ın kuru una mıiıacaat toplantısı tertıplemıştıı'. Hak nın a a~ arı Yer e pıv ı3 

<Ba 1 ı nrid<!) ha~:e::~tt~~·ı;ra özü. komitenin eden Hıkıııet Bayur. <,:an km K k Partisi de 18 :\banda İnonu'· da ı:czılNine çıkmışlardır· 11 ~~.: 
1.he- de bize cok beıızı~cn bir mı! takıp cclcecğı me~odlara ;eliren Aslı}e lluku.k HAk mi Agah onus, aca niın .\dana')a &clışi munasebc· kat scçım kampamasını~ eli 
'et bulduk. Dıinynda birbiri} le bu komıte o?.cu u: l'\as, Sadık On er Istanbuldan lı) le bu) uk bir g~:.tcı:i hazırla- ı aretlı safhası 12 Nısan 8 ıs 00 
kadar ç.ıhuk , e lyı ka} naşan i- · •- Dl?. ışçının sh asi kanaati- müsıakıl olarak ada)lıklarını <Ba ı 1 lnlıde) maktadır. Bununla beraber, ıkl ra ha§ t) acaktır. 
kı milleı daha bulunamaz. Mcm nl def!ictirmcğe matuf hır ha- ko} mu.ıardır. biı) ük tezahüratla kar~ılandı. in partı ara:.ındakı a:.:I ('arpı,ma <:ülek'in dcnıcd ~ 
lı-keıınıe doner donınez. \alan· ~" öniı C.11.P. bina ı ba konundan :'llare,al Tıto'nun mcmlekelinılz C.11 P. Gene ~ekreterı 
da larımı Türk milleıinın nz z:ı-

1 
d 1 • ı l\lalal)alı·aı a hıtabcn so) le de- den a) ı ılı ını mutcakıp Cumh~ • Glılek bugun saat 11 55 te 

n• .. nda ha ardığı bt:yiık işleri, T. Okul ög"" renci eri ers ere gırmez erse dı: başkanı Cel~l Ba)ar·ta Basbakan kara'dan uçakla Adana''~ 

Duhamel, Türkiye . 
lnflbalarm ı anlatı ı 

nedeni kanunun kabulu, harf •- Az' z :\lalaıyalılar, e\'g li ,\dnan l\lcndere~'ırı Ad.ına·, a nıış \ e ha' a a'anında pa 
t.:çağın go\·de · de fabrikanın ı-ıufct, dın ınkıliiplan, demoı.. .. ki hem chrilerını: ar:ınızda bulun gri 1 lcri taı (hine ra.sllı}ııca

0

ğı tarafıııılan karşılanmıı;tır• 
ta}ın ettiği usu e ;;öre giınllik. raıık >ilrıiyilşü. en düstri~el gt· ceza gorece er maka baht'yanm. İlk bU.>fik se tahmın edılmel-.tedır. pleden sfonıd·a Ha1 cılı kô)unl~~ ~ ~ 

tulmak 'c ) cı e ç.ırpmamak i- tadır. 
çın )apılan anı kumanda sonun 
da yere 'akın hır ırııfada. sert 
resursta dumen 'e so kana

kım \C kontrol'cre 8000 saatte beri >apuğı muazzam leıak'•ı ' . • • yuk ek il lncı sınıfa geçmiş o- latyaya geldım. arın •• :ı at.>a- ratlarııı ko}lcrde dlalk l'ar'...,2 tt>rlıp cdılmı;tır Bu loP ı :ı 45 
dının kopm sı suıcnlc \ukua 
gelmıştir.• 

25, 50. 100. 200, 500 saatlik hıı li me i Cıımhuri}etin ilanından- <na ı 1 incide) 1 retim gören, genci kultür'eri çim nutkumu ::;oy\l~mek ~ç!ıılı ~lıı· C 11.P. tcşkil&tı, bazı Dc:rok· . l:ıra ın an lir sı,ası D 21.ıs 

de umumi revızyona tAbl tutul- hamlelerını anlatma) a çalışaca- ~an yuk ek muhendıs sayı.sının !an öğı eneı er de gıreb!'ir. be _ lılar ıı:inde 'fiırkij cdekı vatan komuıııslleı 111 partisidtr» s.ıklin l'.11 P. nın Adana ada~ ı:ı~ .s:ı 
demccı maktadır. yAn muayyen uçuş {; rn. Garplılaşma yo1uııdakı ça!ıs ıOOO e çıkarııa;a~ın~ soylcdıkten gc bahis konıı.-.u değildir. ; da lara C.11.P. ıun ıcmcl norüş- de propaganda :1apmasındıın şı. almı laıdır. Bu arar!a ı:~ 22: 

aatler nde dcğı5tir ime 1 \e malannrn ~anı sıra ı;:eleneklcrini ~onra_ nı.ııhendıs ~~tı;ı.:acını karşı: Yonetmelik gcçıci. fakat ka- lerını arıcdeceğ nı. ka)etçidır. Partılıler arasında hu ıl başkanı Kemal Satır d 
cıastınna Bakanının 

Ankara, 8 (AA> - Ulaştırma 
Bakanı \ umnu Uıes n Adana
daki uçak kazası hakkında A
nadolu AJansı muhabır nın sor 
duCu suallerı czcumle ~ô) le ce 
\ aplandınnışur: 

•- Konfor ve surat bakımın 
dan harp sonrası tan arclerınc 
nazaran du~ıik ka ıede olmak
la beraber cmnı}et ı.e ku lanı.ı 
bakımından haız olduğu mum 
taz vasıClar dola)' ı ı) le C-47 
uçaklarının but un dun) a sh l 
\e askc.rı hınaeılık saha ında 
muayyen mesafe 'e mınıakalar 
da kullanı masına devam olun
maktadır. 

kontro' edılmcsi gereken bıitiln de muhafaza etme ini bılnıı ol:ın .anıak ıçın Aıııenkakılc ~';u~a bu: ,,art ;ırıınız ke indır. ller yerde \atanda larda bli mevzuda beliren gerginlık kutu ınutedıl bır lısanla tenk 
cihaz \e parçalar kontrol- ed 1- Turkı,>e, Garplı mılletlerın en d~n mısal er \ereı~. soz erıne Blı unı\eı-sıle ıle oku' arasın- .>ıık b r nıesu'ıyel his~i ıniı~.ı· ıstidatlar gostermektc \e \at:ır.- \(' Halk Part sının \al~ 
mekte 'e icabeder c derhal de s~ı kla olanıdır \lt>ınll•keıiniz $<>)le dr\ ııın etnııştır; rla bır kopni şekline oıdı' oruı. hede cıı m. ı.ıer ~ c~dc . va tal!· daşların bırbirlcrinc hu~umet arası~d~ hır karde .k .> :ıııtl 
ğı t nlmektedır. her saha1a an'at ıta mu ıki de fcmlekclimizin teknik l leknık okul ar ister cr:e 1·. Ü· daşlar ınen~lekclın buyuk, mesc be5:eıneleriııe ,>ol açmakt:ıdu. gın csıııı guttug~nu be 

:'ıl<'m'cketıe havacılığa kar- buyuk gelışme•er kaydcııııişur. kalkınma ı karşısında ne el ere. . . 'le\ e geı;cbi eccklcr•lır. lclerı}le alakadardırlar. \atan· Bu ciımledcn o~:ır .. k bu:un 1\3. şunlll!"ı ıı~ lcmı ır: 
şı go !erıl<'n çok gen ş ragbc- Temennı ederim ki .)akın bir ge ccde yuks<'k muhendis - mimar, ~ı,be~isı b~nun ak~ı de olabıUr. 1 d~şlar memleket kaderınııı kcn 1 ratas bucağında \alaııda~la" a. •- \ atandaş arı mızın l' 
ti kar ılanıak içın lüzumlu di- ıc,ekıe Tıırkıycnın de yaıdımıv. muhcndıs \C teknıkere ihtıyaç i~~eı bu e astıkı şckıl idndır kı dı ellcrındc o1dugunu b lıyor- j rasında kanlı bır boğu~m.ı ol· lel'ıni sernıclerinı zarurl ) 
ğcr ıcdb rlere de c asen teHS· ltt buyıik bir Atlantık medeni~ p. \•ardır? Bunun tc biti için ko· y"netme'ığimız "eı:ici durumda· :ır. Genci s~çıınlcı ın. ıııemle- muş 'e komunistlık ısnadıııa m6 )Oruz. J>artılılcr arasında 21 

su! olunmu ıu. Bu tcdb rlcr öyjti kurulur. Rılrligıııiı gıbi biı~·uk mıs)onun raporu ıizerine faali- d~r " keıın hah \e .1 t kbalı ıç•n ne ruz kalan C.H.P. hlcrden C~r.•:ıl 1 fikrını )a)mak nıemlckelC 
'c sıralaınıb Iır. ~ medeniytılcr daıma dc.nızlerin ) ete :::ecı mi;:ıtır. l nıvcr ıtcıniı.· \dav ögı cncilcı e tatbik edi'e· kııdar chemmıyetıı olduğunu Ka) maz ~ edl ~ erın<icn, Ibra!unı met dcğıldır.» G ! çeHt>leri:ıde dogmuşıur. Akdeıılz de bazı ihtisas dal' arını faalhe- cek i~tihan ual eri ortaokul vatanda lar. ~nlamı lardır. Ona Elçi de iki Hrınden bıçakla a. K<.'nıa s.ıtır'dan sonra 

l - Uçuş saati fabrika ın n i•e buguniln olçillcııne nore çol> te gcçırdığimi7:.gıb_i g~le .kur·~· mezun'arına göıe avaı· anacak- ı:orc reylerını \erecc~l~rdır.. ğır şekilde )aralanmışlardır. Ya ~ekrcter Kasım Gtılck uı 
la\ ı)e ettıgi mıktarlara yakla ımçuk kııldığındıın Atlan tik nıc I rını da Gece L:nl\ersıtcsı şek ı- tır.,. demi tir · )lcnıleket ıııc e e eı ını ve ka- ralılar Adana')a getirilerek Dev konuşma ,apmı tu· Gult~ 
şan tayyarelerın (uman faktö de. l)etı dı)oruııı. ne getırıvorıız.» Rektörıin. Teknik Okul oğı en. derinı .sağ'am ellere bırakma~ •· !et Hastahane ine ) atınlmıştır. konu mas;nda ııHi kan38t Bu 
ru de dıkkat nazarına alınarak) Gordum ki 'I'ıirklcr 'Fransız Pı of. Oze' bundan onra Tek- etlerinin ba,ın va ıta i~ 'c sordu· çln hukum 'crc(ckler?~1" ~ ctı Oıger taranan, ıteçen h~ftJ n şı~ an~ vatandasla; arasındll ri~ 
) enıle tırilmclerinc karar vcrıl s:ınat \e edebıyatçılannı ga) et i nik Okul meHuuna temas ede· ğu sua"el'İ CC\ aplanıiırmasından ce ne olur. a o.sun, bızım ıçın uçak kazwsında ka) bedii en Ko) • manlık hıslerınc CC\ az o 111 ır l 

Halen bu tanaıelcrin 
olarak ) cı ın tutaea k ) cnı 
hır uçağın ihtıyacı hlllun 
yada hissed lmektcd r. 

m ş. bu maksatla Hollandada u }t tanımakıaılırlar Şımdı bi!" tek 5 bın miıhendi ııı 15 bine sonra toplantı~ a son 'erılmı tir mııhtcreıııdır.• f nönu lu Partısır Genel Başkanı Remzi ğıııı bclırtmiş \ e iktıdarı l a.Ue 
tam mu mı ı ev zyon 'e yolcu kompart de dilşen vazife 'l'fü k sanatçıları cıkarılma ı için '\'ıldıı'daki oku- 1 eknik Okul o~ı enliıerı Genci Başkan 1 met Oğuz. Arık'ın Ankara'da ~ apılan ederek Demokrat !'artının f:\ 
tıp manı tad•l. i :erine de bir prog :ıı ~e nıuharrirlerıni daha i~i ta lun kafi ~e emıyeceğinı, çünkü; drr'e girmi)or Malaıyalı'ara karsı olan te\ec- tenaıe lorenınc, bınet lnöııu'. hır \aadını \erıne getırcıtl u sı 

dün ra~l dab lınde başlanmıştır. r.ımak ve I<'ransada tanıımakur. 800 kusur öğrend.ı o an l'eknık Teknik ı.: nİ\er:;ıtcvc ba"'ı O·' cuhündfn Malatyalıların agl:ım nun tazıye telgrafı çekmesine nı SO) lemiştır. l n 
. llk ?larak 4 tayyare nonde- Bıınun ıcin de Turkçc edebiyat Oku.un yı da 100 mezun verdi· ıarak a ılan 'l'elmik Oku ·u~ lise k?rakıerle~ınd~n bahıs ederek r~ğm~ıı C ~1.P: ~nensuplarından GU!ek denıi~tır ki: ın 

Gerçi bu tıp taHarclcr. mev 
cut tıcart uçakların yaş ıların
dandır. Fakat bu cbep dolayı
s y e hiı.metıen c karılma'arı 
lhım gelmez. Cunku. bır ucak 
muayyen standartlara gore u. 
çuş emniyeti şartlannı ha z ol 
dukça kullanılmamasını icabet 
tirecek lııç hır sebep yoktur. 
Dıinya ha\acılığı da bunu boy 
le müıalia etmekle ~e böy e 
yapmaktadır. Yc•cr k , bu tay. 
yarenin bak m v..e işletme stan 
dartları muhafaza \e ıdame c
dılmiş ol un. 

itekım normal bak m ,.e iş 
lctme imkanlarını tem n ve tat 
b k etmek \e ı~lc•mc tcknığ ne 
rıayet etmek ~arı )le dunyanın 
lıer tarııfında a~kc 1 \e sı\ ' 
uhadcı C-47 uçakl .. ı k ı'lanıl 
maktcıdır. 

De\ !et Hau) ollar bu uçaı;a 

rılm ştır. Pek yakında. 4 ta:1 ya e erlerinin mumkiln olduğu ka ğiııi, bunun ıtın :1 Urdun çe itli mezunu olnıa:,.an genç eri kabul ~o} e demı~tır: hıç kımsenın ıştırak etmemesi •- Halk Paı1isı ıktıdıırl 
re daha "O?derılecektır. Bılfi· c.:ır fazla miktarda 1'rasızcaya ıcr ) er crınde Teknik Okul açmak etme ini prote to eden '\'ıldıı 'Rcylerımıl!, . e~lc! ım·.ıı \IC· '~ ha~tu p~rli nam_ıııa t~.msilci çime ko~;Junun ıstırabına 
hare do\·lz ımkinlarına göre c:.inıe edılmesinın temini lazım lcabettığlni oylı)'eıek - 'I ck-1 Te:-nik Okul ögrcm•i eri dun de dan arımıza ko} 31 ak ısa betle ı bıle. gonderılmeme.sı t_ürlu. 0~- 8 &kasız. blmı,·acaktır. 'f, 
buna de~am olunacaktır. C:ır. Beraberımde bazı muhıırrir nık Okul açıp onu > ilrutmck i· dcr:."crc girmcınb'crdır. 'eı me) e çalı ~ca?•z:. Gelen ~lın Jentı.lere ) 01 açmıştır. Jnonu'~un Banka~ına ka t ı olan bO c 

lcriniLJn cscrlerınin ıeıcuıneleri cın lıer eyden once hora)a. ders Öğrenciler. Mi'li E~tım Ba· ı:r. memlck~tııı ıstıkbal• ıçın ''~ktı.1ıe ~larcşalın .cenııze to~e· odcnıe )'olunda çaıc:er ' u 
kı!ı;;~c~~~ı.:~ei:~r!~;~d~cıç~~ ni götiırmekte) im. hane. atoh e, laboı atli'ar 'e pro· kanı ve Ba bakan'a l'gi'ılerdcn ç?k ~heı~ım;ı) et:ı ~ e } 1

Y :etli~ nınc de kaHt ız ka ? 1.~ 1. belırtıl- caktır , e bu borçları 20 l ıl l<ı 
ı.·ransada eskiden \Cya Iıa'cn ie sa'onJ.arına ıhli)aç vardır. hala tc ~raflarına ce\•ap 'eri'. d r. D .leğım ~ şı d~ı . k~. 1. ~~ .. mekte 'e ~lal_k Partısının bu sı- ıte bağlıyacak'1ır.& / 

elverı~ı; bir şekılde kullanılmak ba .. kanı olduğum bırçok sanat ce Teknik Univcrsitcnin bu şart. memış o masını iızuntu~ le kar ı- c•.mle-rınde b~lc Turkı) e . butı~n )asi gafı u~tunde ısrarla durul. ......,.., İzı 
tiıere 15 kişılik 7 adet Heron :nbctlerı \a~dır ki onların da bu lan temin etmesi mümkün gö. amaktadırlar. dunyada ye~ı şerce \'e ıtıb~.r ~.a maktadır. t r 
tayyare . sıpar ş olunmustur .• \l.lld'a "ahcmalar yııpmaları ı·,.,·n ru!duğu içın :\li'll gğitlm Bakan. . • . 1. zansın. Ruıun ~ı:zunıııız. :urkt· o P. ,ınıdlki halde koylcrde Papagos Kıbrıs a ılık 
Bunlar bu )BZ içlnde hizmete i • " ,. . ' . nı~ıptın a<ırarı ycııın dı~aı'lda uımat ı. gmen. ' Ur 
rcccklerd•r. ra~ret sarf edecegim.. ığı tek ıfı kabu ctmış, R. ?ıI. Yıldızdakı Teknık Oku da der " b" "k b 11 1 de\ltı C.11.P. ~e nazaran epC\Ce kuv- ' , nı 

------ ~lecfüi de kanunlaştırnııstır. !ere .,niı memeklc ı.srar edt'n i:ığ- 1

1r~ "uyu b'rl ın· ~d'\e \'elli durumdadır Ha' a.t pahalı· f M hf • f ' f dl n 
K 

'

. El' b th'" k 1 d . . . ~ . o .. u.,unun ınmesı ır.• • " U arıye IS e 3 - c 47' eı ın rcvız}on'.arı- ra ıçe ıza e ın O ru tc rıs suresının_"' sene rencıler hakkında Öi!retmenlcr 1nönü öğleden sonra Hlayel· lığının )arattıfı ağır sartlara, Cıbı 
nın )'apılması ve konforlu hır mesaı·ı olnıası. programı ve okuta alı- Genel Kuruluma hir karar a- 1 \T ı· \h t '!' k ı "'lıınu rağmen Adana merkc-ıınde de 1 n 

k .. ğ . . 1 d ge . c a ı me e e ıo.., 1 1 cıP hale gcı rllme i \e Heronların naca o rencının menşe e • Jınmı \C bu karar '.\li i Cğitım B 1 d' 8 k Vekilini 2.İ Demokrat Partinin oldukça ku\. wa~ı 1 ıı ~ 
saıın alınma.ı surct':>le memlc J,ondra, 8 CA.A.) - Ha:en rck koınıs~on ve gerekse ~eııa- Bakanlığının tasnbıne ıktiran 'e e ct.ıyc a., an \elli bır mc ncdı \ardır Fakat nanı~t.ınla bir eşme ı ınc<t, 
ket içı hiı.met 'e ıhtıyacını sağ ·GothıeD \ apurunda seyahatine tomuzda uzun müzakerelerden ctnıiştır. Alınan bu dislp'in ka- yairc~. ~! '·k rın sa diğer parti.erin tarafta;·lall\ le nın ada aha! sı) le Yunan 11 

t k t t nonıı. ·onuşmas nı ya • huı: 
tarken bir larafıan da terek deum etmekte o an Kraliçe • ~onra ara~~. ı~ı .'1:1'5 ır. • , ıt rarına ~orc. öı:renciler gırme- at 13 30 da Saman pazarı alanın karma liste huırlaması nıııhtc- tarafından '\ unan lan , 
memleket icinde \'c ..,.erek c kinci Elizabcth. İngi jz - Fran· Ayrıca fı 1 F.ğıtım Bakan ı.,\ dikleri derslerde bulunmamış d kt mel olanların ve bağınısızlıırın tine aksetı'rilmı5 oldtt~~n 
mem ckcı dı ında ku'lanılacak sız ittifakının ellınci yı donümil Talim 'l'erbiye Heyeti ıie kararı addedilecckler ,.e Pazartcsı gu- a ~apaca ır. ıııerkezdcki bu müsait durumu hiıkumctın büıun Yurıırıl 
modern blh ıık ta)) arclcr n sa. münasebeti} le Fran ıı. Reisicum ınlııakcre etmiştir. nUne kadar boykot ;ı.apmakta Öğretmenler Kuru'unun hu! sürpriz ı bır nel4ceyc munecr rafıııdan izhar cd !mı-. ol 
ı n alınmasına da calısılmakta- buru l\I. Rene Cot») e bu· mesaj Okula. San at r;nslitüsil me- dc\';ım edenler hakkmda cezai kararı oku' da muayyen yerde o: kllma:aı ı da pekala miımkun 1 mennı) e kaı ı bıgaııe 1>•1 

dır.. ı;ondcrmışlir. zunlarına mukabı: a.> nı ) ı: ög· mue)) ıdclcr tat bık olunacaktır. l cndlcre il~n edllmistlr. :örülmektedir. yaca:ına ı~aret clmışur. 
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- -
TERCÜMAN AUNACAK 

. Harp Akademi eri kadromnda istihdam edi'mek üı.ere 475 
lıra a\ ı k ·· ti • ı • ucre e Askerı terımlcre vakıf in ingi izce bi'cn iki 
:rkek mutercım al nacaktır. Mil abaka sın;\ ı 27 /4/954 tar•hin

c 33~ 10 da Harp Akademı t'rınde ~apı acaktır 1 teki erin 
26 4 954 unu aat 17 '- d ş .. • ~c ... a ar Harp Akademı eri Per on<'! 

ube ınc murac.ıat arı. (976 _ 422j) - Haı hi~ c'dc ikmal edılmek Uzere bu unan 
_, 

. 
ISTANBUL HİLTON 

. 
OT El I 

ıçln ı~ müracaııtl.ırının kabu'une dcum cdılmcktedir 1 
tcklılcr, mufa al h ı t · ı · · si h a eıcu ınc erını rcferan arını \"e ış 
d~ce":: ~lt'ri .hakkında tam hır hı gi~ ı ıhtıva eden fotograflı 

i çc erını «~lr. Rudy W. Ba ler. İstanbul Hiltoıı Harbi-
~~ tan bul adrc in(' po~ıa ılt' gôndeı me'ıdirlcr. ~:n·elce 

ş doldurmuş o anların ~ eındeıı rnuracaatına •üıum 'ok
~ur.TTah.s 1 \(' kü'!ur durumu tel"<'lh sebcb• olacaktır ·Çok 
ı\ urkç 1 f • · e) e ı a \<'ten n,.ı l'zce bılgısl uzerinde a~a{:ıda 
go ter en ~ekılde durulac:ıktır: ' 

(a) İyi İngilizce bilmeleri _şart olanlar : 

S
l t- Sekreter er 'e daktılo ilr. SJratlı ~ a7Jllaları ~arttır 

eno tercıh b b d 2 · .. · it ' . e e 1 r. - 'l'clefon memureleri (tecrUbc-
(t~~b "ttıştırılmek Uzere) 3 - Re cpsı)on memurları 

e ı ve) a l etıştırl m ek il zere). 

(b) İyi bir İngilizce bilgisinin tercih edi
leceği işler : 

VA TAN 

Gaynmenkul . 
Safls ilanı • 

ISTANBUL EMNiYET 

TÜRKİYE 

EMLAK 
KREDİ 

BANKASI flln 

l 954 yılı içiııtlc memleket hizm<:tine 

tak<lim c<lccc~i ) Cni Şubeler 

l lst. Lv. Amirliğind~n Verilen Askeri ı 
Kıtaat llônları , __ _ 

. 

Ç nkırı dalı 'i 3500 ton A e ~ a ta~ıttırılac.ıklır Tahmın 
bede i 17500 lı a gec:-ıci teminatı 1312 5 'iradır Kapa ı zarfla 
iha e i 21/Nı an 954 Çarş mha s:ıat 16 da Çankırı A Sa. A'. 
Ko. da ) apı'ac ktır Şartname l Ko. da \e o <'den evvel An
kara. ist. L\· A i an kı rn•nda forulur. Teklıf mektup annın 
lha e s:ıatınden lıır saat <'\"\ r' ne kadar korııi ~ona vım me i. 
Po. tadaki ı:erikme kabıı edilmer, (879 - :l.'141) 

* As. 1hli) aç kin 45 ton Ispanak kapalı zarfa 2ti/~isnn/954 
Pazarte i ~aat 16 dn Ya ıHran s. Sa Al. Ko. da ~atın a'ına
raktır. Tahmin hcdrli 13"i00 lira, geçici teminatı 1012.5 iradır. 
Sartnamrsi komıs)ond:ı goruıu ... Tek H rnektup'arının ihale 
saatinden bir saat ene ınc kadar komi ~ona \erimesi. 

(992 - 4309) 

* 12 kalem muhte ıf cıns ) agı paıal' ık a 26/4/954 günü saat 
11 de D;n utpa a As. Sa 1 Ko, da satılacaktır Şartnamesi 
komı >onda 'e li te i b eden ene' İst. Lv. A. İlan kı mında 
gortı'lır. Tutarı 4i92 'ıra ke ın teminatı 118.80 'iradır. 

(984 - 4303) 

. 
DAKTiLO ALINACAK 

Harp Akademılrri kadrolr.rımla istihdam edilıııek üzere 
seri ~ az.ı yazan 8 erkek Daktilo alınacaktır. İstek i'erin sınav
ları 21/4/!l54 t:ırılıindc saııt 10 da Harp Akademi crınde y,ıpı
·acaktır. Ta ıp o anların 20/4/954 günü sat 16 ya kadar Harp 

Ak:.ıdemıleri l'eı~onel ~uhe ınc milracaaı·arı. 
(977 - 4226) 

lsfanbul Teknik Okulu Müdürlüğünden 
Ö retmenler Gene Kuru.u i e Yüksek Vcklı etin ta~\ihine 

ık tiran eden Dı.sıp ın Kur.ı u kararı surctıni ıhtı\ a eden >azı 

Yıldl7.(lakl oku da ı an cdılın tir 
Öğrencı erim11.e ehe 11m1)d c tcb iı; olunur. (4331) 

, ________ ıs_t_._L_v_. _A_m_i_rı_iğ_i_n._d_e_n_V_e_r_iı_e_n __ A_s_k_P_rı __ K_ı_ta_a_t __ lı_ô_n_ıa_r_ı _____ , 

Askeriyenin ihtiycıcı irin muhtel f 3 ıyccck, >em \\l >, k .. c.ık m:ııldelerı taşıttıı·ıl~c.ıklır. 
Tas ttmlacak )er'cr, ın ktarlu tahminı fiat, tutar ile G. tcıııınat\aıı. ıhale tarıhlcrı. gün'cn, 
~il<ltlcı ı 'e ihale ~ekli aşağı) 11 >azılmıştır. Bunlara :ı•• ş::ıı tmımcler hcrgüıı ıııe,ai -;aatıcr n
dc \arı A~. Sat. Al. Kom da gorülcbılır. 1 tcycıııe:-c bedel ıı gondrr lır. Tal;p erın ıhale 
nur.unde ihale saatinden b:r saaı ewel teklıf mckt•ırıar nı komisyona \ermeleri. 
C 1 ~ S l :Miktarı Tahmini Tutarı <:, l cıııln:ıtı 1 Il .\ ı. E 

'l'nşım ' Kilo l'iatı 

\'an-ÖzıılP-Van 
Van-Ba kafo-\'an 
\an-Çaldıran-Van 
Şchır ıçi 

250000 
~JOOOO 
250000 

1200000 

Kr Sn 
4 00 
8 00 
8 00 

80 

I.ira 
10000 
20000 
20000 

9600 

1,r 
750 

l.:ıOO 
ı,,ı.o 

720 

Kr 
00 
00 
uo 
<ıo 

Ta ı ilıi ~aa ti Şrkli 
24/~ısan/954 1100 K. Zar! 
26 N san/954 1() 00 • 
28/Nı an 954 16.00 • 
30/~ san 954 16 00 • 

(825 - 3616) 

KİNİNLİ 

, _ 

başara ile kullamlır 

e Ba~. di:. adalt>, 14İnir, 
1 ıı ııı lıugo, rom at i:r.ıno, İ• 
)ntık nı;n '" anl'ıla
rını derhal te~kiıı eder. 

• ·Grip 'e rınlc ha:lnn• 
gıl·wda olıııınn ı fa) da· 
l ulı r. 

e M itlP\ i ho:mrnz. kıılhi 
\ 'C Lülırt•kleri ) orruaz. 

GR 
4 saat ara ile günde 3 adet alın<ıbilir • 

. . . 
BRiKET iSTEYENLERiN 

.ı.\\ rupadan getırttı,., mız en on tem nıakıne rrım.z e 
u llııı e\ •af ı \ e dozajı garıını ı i b ıket ı e 
hııııci 1\ a ı o arak 500 doı.lu brıkrtlrn aı zu ed d 'e 
mıktar içın .ıpaıı~ kabul cdı ır. 

Suc 
:sanık 

KAYABRIKET 

ve 

iNŞAAT KOll. $Ti. 

ı:minonıi, l 'ıııunı Sigorta Han 

kat 6. l'\o. GOG • Tel: 28G20 

1. Ulaştırma Bölge K. hğmdan 
Gaibe ihtar 

Fırar. 

ı\~ en Rıze ın Kıır dere buc ~· :ı b :\ledrrc• .. 
kföu nufusuna ka) ıtlı ohıp ~dapaza ı Deli: rmcnde
re im~ tinde otuı ur 9.!7 no' \ı 51 Jl!'iG Dz TertıpU 
er O nıan Oğ. il~ a Denkler. 

4/Kasıın 1933 tarilııncle fııaı eden \Uk.ıııd. k..ıme ı rıı· 
zı ı er ~apı an araştırma ara r:ı nırn bu unıırnıı lı ından \C 

mc kenj de b lınmrdı~ınderı ı an t rıh. den ıtıb ren b r ay 
ıçersınde aııığın rneskenıni bı d nıc i \ e rn ; ak A Şube
sine te ım o ma , ak i taktirde A :\f l K nuı 212 \ c "16 ı 
madde'rr ne ~ore gaip a\ ılarak mal , ına hac z ko u ııı.:ı 
a; nı kanunun 215 madde i ~eı eğ.nce i .ın o unJr 701:>8 13<H~7 

<983) 

\dli \mir 

Gaibe İhtar 
Firar. Sııç 

Sanık cbret romorkörU mürettebatından 953/5781 Da. 
tf'rtıbli Ankaralı er ismaı' Polat 

20/:;.ııbat/P54 tarihinde fırar eden yukarıdn künre ı )a
zı'ı er ynpı•an arastırmalara rağmt'n bulunamadı ından ve 
meskeni de hi'ınmcdiğınden i in tar.hinden ilıh ren bır ay 
içer inde anı~ın meskenini bı dlrm<' ı \e en ~akın A~. Şubc
sıne e ım o'ması, aksı takdirde As. l\I. t•. K nun 212 'e 216 2 
madde e ınc giır<" 1:aip a\ ılarak mallar•na hacız. konulaca ı 
a; nı kanunun 215 madde~ı geregincc ı an o .ınur. 70113 11'!1472 

986) 

."\elli \nıir 

Gaibe ihtar 
Suç : Fırar. 
~anık : • 931 Doğ tstanbul Fnt h Emirbuhari Cad ~o 6 da 

mu ım 51/1523 Dı Tertip ı Şarkö,· gem cı eı erın

den Cevat Oğ. Mahir Yekta Yenlürk. 
10/l0/95:J tarihinde gemi~indr"l firar eden yukarıda kUn

yC'si yazılı er ya.pı'an araüırnıalara rıığın n hulunanıadı~ınclan 
ve meskeni de bılinemfdığinden ilan tarıhındcn ıtibaren bir 
ay içer indP. ~ımıgın meskenini bi dirnıe l \e en ~akın A~ Şu
bt' ı'le tes'im o'ması ak~i taktirde As M U K. nun :.!12 \·c 
216 2 maddt>'erine ~ôre gaip a; ı'arak ma'lann:ı i-ac z korıu
laeağı :ı~ nı anunun 215 maddesi gereğince • an olunur . 

70157/12i556 
987) 

\elli \mir 
(985 087 4304) 

-----
Üsküdar C. Müddeiumumiliqi den 

ı - ü~kildar \e Topta ı r;~:ıcvlrrinın 1/3 954 gUnünden 
28/2 9;,5 JlıinOn" ı.adar bir , •• ııııt ekmek lhtn acı kapa ı ıarf 
cı.ııliı tıl! eksiltmı>' e konu •'l1UŞtı..r. 

2 - EkmP.Jiin rıeher adedi 7:10 gram olnııık lızert her iki ceıa 
e\'inın :.!55500 3dc11ır. 

3 - Beheri ;r;., gramlık clmıeğın muhammen tedell 25 ku-

ruş ur. 
4 - ..!'i:l~OO ~rl• • ekmeQın lhıı' brde ı 6387!1 lir dır. 
5 - Mu\akkal temin.atı 4443 lira 75 kuruştur. 
G - Eksıl ır.l' Hl/4 954 ı:ımı. e ı gunu aa• 15 de tiskUdar 

<..: ~llıd1eiumuır.ılıı'ınde ıoplanııc k komisyon tarafından vapıl.1-
caktır. 1 ekhf mek!uplarının ve mu\akkat ıemınıt makbırılarının 
l ıcarct 3dasınd!in alınacak ~es ~ aııın ıha c saatindcıı bır saat ön 
u.. komi yon başkanlığına muouz mukabılınde verı me llizım-
dır. 

7 - Bu ı"c ait sarınameler her gUn 1~ saatinde ı.;~kuıhr 
(. czac\ inı!e parasız olarak ı;:örilte11ıllr. {3700) 
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BAKIRKOY ESKi BARUTHANEDE KURULMAKTA OLAN 

• . 
Ki .. t ~S ıl L . 

• J1,lZE r 

il 
r 

.fJ R İl' O 

il 1 1 -' 

• 

• . 
' I 14 

l ı' D 

K l.1 D 
.Ar al ıın on ı;orme ve satı~ gunl rl: 8 ?'\i an Perı:embe saat 12.30 da .11 '.'.'\isan Pa1.ar :ıat ~elan ab:ı;am saat 17 ~·e kadar, hPr aatin ha~1nda : 13 :'\i an ·aıı, 1:; Nisan Pcrşemh~ Faat 12.30 da: 18 Nisan Pazar saat 

9 da n 17 ~ c kadar her saatin h a ında; nıuc sr cm iz ontind r n kalkan hu usi 'aı.ıtalarını ızla mahallinde ~oriiliip a~ rılahilir. A~ rılan par~eller i~in 2SO lira kapora alınll". 

ru ane sahasında 
"r· şehi kurulac k 

Sak11 köy' den Y eşi/köy' c kadar uzayan bu yer· 
/erde 50 bin kişi oturacak 
n ı1 'çındc \C· Bunlardan ba~ka b0

r 
'1 -ına ba~ ana- bir ı1 nema. mı>l\tcrılcr \c b r 

hlr B ırkoy ıle Ye hııkı'ınırt daırc ~ı in,ası için dr 
da c ki Baruthane planlar hazırlanmıştır \ ni ıa. 
urularaklır. manda ara1 n n bır tarıüıııdıık · 

c abası Çavuşbaşı 100 bın metre ka clık b:ıtaklık 
\'C A a ma dcrc'crı arasında, kunıtular;ık, bu 3lrnd n da i -
~ n b r :! az \ ı .kaplamaktadır. tifade cd lecckt r. İlk ış olarak 
B.ır ı .. ı e b ırada ıkeıı bu sa- bataklık kurutu acaktır. 
b 11 kı ı r gıremeı.dı. Hrr ta- G 0 d p ~e mc için bır ~imcn-
rarta d kcnlı tel mAnıaları. nô 
betçılrr \arı! . Baruthanrnin difcr i~t:ı )'onu lcs s cdılccc~i 
k dınld •ı t : lıtcnberi burası g b oloba~ cfr rlcri de :1 apı-

laraktır. Yeni şrhirde inşaata 
mclruk ı;ıbı ıdı. Bcled1yc uğra- başlamazdan evvel k analizasyon. 
~arak bu ~en·!: arazinıo kendi-
~ine ve ılmcsini tcm·n etli. yollar, elektrik. ı.u . h a vaı;azı te 

B:ıru hane sahası 2.640.000 sisalı ya pılaC'ııktır. Bu şrhir 
n rtrc ·aıe tutmaktadır. İmar Bakırkö~ c :! k ilome tre 400 ıııct 

ARSALARIMIZı 

11 

re. Ycşilko) e 2 ~ ·ıometre 10 
nıi.ıdurluğıl aı az.inın parçalara metre mrsafedc olacaktır. Sc
:l)'tılma,ı. açılacak Y~lar ve hirciekl b0mılııı ı b ir merıkez.den 
nı<~> danlar hakkında P Anlar ısıtmak için sanlral Q.;urul ması 
lıaıırla!Dışlır. Bu :rıll nlaı a ı:ö- ı da dU$1lnüluyor. 

E~t.ı U \Jll r H,\ :-0 t. ~.ılıasında kurııla<'~k 30.!JOll nufu lu Kuçuk ':'t'lıır \ t" ll arı,:~ lır \ lr r, J,ondra hraltı , \J ııNıl r.ul· 
' rı uıerııı tlc :zıı fllMI ~·'"' ,,. :;u• n;açlıtrıl la a;;ııtla ııılırılını, nıuhtdir l.rol.ılcr. (.'.>. 9 . 11 • 12 • 13 11 • ı .; ."u. lı ,\d~loır 
nı.fal ttıııı ı.:o · 100 ım· ı r~ ı~crııl~dır.) 

Te }en şchırde s:eııış bulvarlar. . . 
me danlar, park'a1' bulunacıık- ı Yapılan tahmın l crc gorc sa-

• St)Ulı nukt ıl .lr llll' \t Ul .. ı~ktrU; lc"ı~alını ı:ı"U.rır. l.oııdra\ ~l~lıı u., Adu 5 ar .. ,ııııla , ~ ı•n ıuıııdal.ı ,\ •b 1, ,\da l, 
Aıl;ı 6, Ada 7, ı\ıla lU da ili• H·ut 710 par»tl taınaıut"a atıldı ı!ı J;tbi krul.Urr uttnnde ~-:ırııma X ı'<lAretll prı~ctıcr ıle 

\C lnre kumu bulunan bir plaj tılacak an alar 100 milyon lir~ 
ı.a tılmı)tır. A " • RSALARIMIZIN BULUNDUuU BAHÇELiEVLER MINTIKASI TOPKAPIYA 6 KiLOMETREDiR. 

taıızım cdıiecekt.r. kadar b ir paı a ı:etireceklir. . . .. Ada 4 LDNDRA .QSTALTI . 
«29 Mart 1954 tar ihli Vatan gazetesindenu /N. 115/NA BA LANAN 50 METRELiK - MAR AL. BULV/:lRI GiDi;; 

i' t el l\Jrtır 

ADA 6 

2-8 
2 o 
23 
2 ) 
"40 
241 

1 2 3 4 

J nat ı J utan 
Kuru, J.ira 

5 ıo 
00 
00 

6 .JO 
600 
600 

1725 
1725 
1725 
2070 
2ti70 
:!070 
2 00 
1875 
H75 

2250 
"250 
1 00 
ı:;oo 

1650 

Paı el ':llr.lr r. 

278 
605 
619 
633 
6j6 
676 

248 
424 285 
4:J2 268 
433-236 
586 394 
641-444 

ADA 9 
1254 
1255 
1261 

384 
384 
383 

ADA 13 

1298 
1344 
1346 
1347 
1354 
135.:ı 

1356 
1357 
1372 
1373 

• 

3 2 
230 
195 
195 
230 
234 
234 
234 
221 
221 

J i~atı 1 utan 
Kuruı Lira 

700 
ıoı o 
001) 
000 
!lOl 

1000 

300 
6ıJO 

600 

600 
700 
7'10 
800 
700 
700 
700 
700 
ı:ıoo 

900 

1722 
420.J 
3888 
38117 
• .!74 
6410 

23~4 

2 04 
2298 

211!! 
1610 
1365 
15tı0 
1610 
1638 
16~13 

16::18 
1989 
1989 

1 

ESKİ RAIJUT/.JANE 5At4A~INDA 

l'.ır rl ~ll'lre 

1374 
l375 
1376 
l377 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1389 
1407 
1408 
1409 
1410 
1412 
1413 

221 
221 
221 
218 
234 
234 
2 4 
234 
2:~4 

234 
234 
234 
234 
234 
234 
2 4 
234 
214 
233 

J"ı~ alı Tu:an 
Kuı uş J.ira 

800 
800 
800 
ö o 
8 o 
800 
81)0 
800 
800 
80J 
800 
900 
DOO 
900 
DOO 
900 
000 
8()0 
800 

1768 
Li68 
liti8 
lit4 
1872 
1872 
1872 
18";'2 
1872 
872 
di2 

2106 
2106 
2106 
<?106 
2106 
:!1'16 
18i2 
1864 

Pn ı sel !'ılr.tre 

ADA 14 

1694 
liO.:ı 
1706 
li07 
li08 
1709 
lilO 
1712 
lil3 
1715 
1716 
1717 
1718 
1720 
1721 
li22 
1723 

• 

176 
176 
176 
176 
176 
176 
176 
183 
166 
2";'3 
145 
143 
145 
2i3 
260 
226 
240 

• 

1 balı ı utan 
Kuru ;ı J,i ra 

600 
600 
600 
600 
700 
700 
700 
600 
700 
700 
700 
700 
700 
soo 
800 
700 
700 .. 

11156 
1056 
10.:ı6 
1036 
123l 
1232 
1232 
1093 
1162 
1911 
1015 
1015 
1015 
2184 
2128 
15R2 
1680 

1' ,ı rsrl 

1724 
17:.!:l 
1726 
1727 
1728 
1729 
1733 
1734 
1735 
17~6 
1738 
173!) 

ADA 
1753 
1757 
1758 
1760 
171!1 
1767 

kURULA~AJ< 

l\lr tı e 

219 
:JJ2 
:rn2 
260 
260 
260 
266 
260 
266 
340 
270 
198 

16 
182 
!!16 
218 
220 
rna 
226 

l'i ~·atı l'ıı tarı 
Kurı ı ~ 1.ıra 

HOO 1732 
800 2416 
80U :!416 
80U 2080 
800 2080 
800 2080 
800 212t 
800 
800 
900 
700 
700 

1000 
1000 
1000 
1100 
] 100 
l:.!00 

2080 
2128 
3060 
18'10 
1386 

1620 
2160 
21fi0 
2420 
!!17a 
::mz 

30.000 NUFUJ LU KÜCÜK SE.J./İf( 
D NUS.~ 

t1/NTIKA51 

Parsr.I rıırtre 

ADA 3 

29 
30 
3'i 
:ıs 

37 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
51 
56 
58 
60 
61 
6.! 

203 
235 
285 
309 '0 
298 50 
266.50 
260 50 
256 25 
244 
244 
232 50 
239.50 
2:-ıo 

li8 5U 
23:! 
2:u 
2;12 

ı ·natı '1 •ıt:ırı 
Kuruş Lll'öl 

1400 
1400 
1300 
1300 
1300 
1100 
llOO 
1100 
1000 
1000 
1000 
noo 
900 
noo 
90!1 
'J lı l 

1000 

3682 
3290 
3i05 
4023 
3S80 
:?931 
2865 
2816 
2440 
2440 
132S 
21:15 
:!010 
lti66 
:.!085 
:!ORll 
2326 

Par el .'\lrlre 

63 
64 
fil 
66 
711 
7!t 

232 
:.!32 
2:ı2 

232 

ADA 4 
25 
26 
27 
28 
30 
:ıı 

34 
: ı s 

3fi 
37 

299 
29!1 
299 
305 
299 
2!l!l 
2!\9 
3J4 
:102.50 
:?!lll 
215 

Fi~ atı 1 ııtıırı 
Kuru~ ı,ıı .ı 

1000 
1000 
1100 
1 100 
1000 
1000 

1000 
1000 
lOOO 
1000 
1000 
1000 
1000 

9\JO 
!lOU 
9(10 

900 

2326 
2 .. l:.?O 
2i52 .,--? ->.:>-
2320 
2320 

2990 
2990 
2!190 
3050 
2990 
:.!000 
2990 
:11 116 
:n:.!ı 

:!:l~.! 

1935 

Panrl ~tctre 

ADA 8 

1221 26!! ıırıO 
1:.!25 202 1ooO 
122fi 200 ıı 
l 227 183 1100 
12211 157 1000 
12Jl 272 12oO 
1232 272 ı2oO 
1235 272 1200 
1236 272 12oO 
1237 !!83 ı 2oO 
1238 2911 1300 
123P 2i2 ısoO 
12411 2i2 1300 

1

1246 ~64 ]4o0 
X ( anlma i ş;ııctll ,c 

nm olmn an paı r.ııer 
hafta tam.ımrn ııalılrıı 1 ~ 

ı·· es isi : elalıat tin el. \araliaşlı -
l~l' ZIT • Ç 

dresi: RAKASLI - İstanbul - rf elefoıı 
-> 

TO. 25630 

.CA 1 

7 -

KIZILAY ISTANBUL DEPOSU~~ 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Kapalı zarfla gıda maddesi almacaktrr. 
Ccmı,ctimız Aş evleri ihtiyacı o ııp me\cı;t artname

s ne gorc aca ıda cın miktar 'e mll\ akkat tcmı lları ya. 
'ı 5 ka cm gıcl maddesi 19 4 954 tarıhlne ra.c:t .nan Pazar

te 1 günü a t 14 de Kapa ı zarf surcli)lc Yen Po tahanc 
kar ı Kı ı a • Handa kitin Depomuz )ludu u ındc top'a· 
'1 cak a ım atım komisyonumuıca atın a nacaktır. 

luhurlu numune ve kapa ı zarr arın mm akkat emin at 
m. kbuz am le b r ıktc aynı gunde saat 12 )C k dar Depomuz 
:\Jud r ut.ınc tc\dı· Azımdır. 

C'cmı~ ctımız. arttırma, ek i tıne kamı una tab olmayıp 
ıha'edc erbcsttır Be cdıyc del lı ~c 1 ~alıcı\a altir 

'l on <'in f l\IU\ akkn t teminat 

15 
15 
15 
10 
20 

FasulJtı 

Makama 
N'ohut 

J,ira Krş. 

1372 50 
1260.-
1012.-

İstanbul Sıhhat Ve İclimai Muavenet 
' 

Müdürlüğünden 

R.~IKAPI 97 j:J BEY AZll1 

PİYASADA SA TIVIAKTADl/1 

JIJRKl'i{ $A rtŞ OCOOJU 
HUN/il SAFRA vt! ORTAKLAR/ 

$AIVN(IJ >IAN CAO IA$A R UA V lio il 

inşaat ilanı 

feshane Sümer Yapı Kooperatifinden 
1 - Feı;hane Sümer Tapı KooperaUflnln lnfa ctt1recetı tiıtış it 

nizam iki katil lDl adet 1'cı evınln a nahtar teallmı teklif alma ıu 
retı le lhal~l yapılacaktır. 

2 - B ı ııe alt dosyalar her gün aaat 14 ten 17 ye kadar SU
m rbank Deft~rdar Müeneaeıl nzncıılnden ıso Ura tnukablllndc 
trmln edllebUlr. 

3 - B e alt mu"ral;;kat temlıat 20 000 hrad r. <Defterdar mil-
e le5' veznesine )'8.tınlmaıı) 

4 - İhale 25 4 llS4 tarih uat 10 dl\ Defterdar mUCMıe&e&inde 
toplana ak !hale Komtayonu huzurunda kapalı :ı:arf uıulU 1le 
apı acaktı~. Gerekil teminatı yatıranlar alacaıc arı makbuzlarla 

bir lltte en geç 24/'1954 alt mıııa !tadar S ımcrbank Ddtcrdar 
abrlkasındakl ihale komla onı:.na utıınerlnt •erme uı" 
li - Poııta geclkmelert nııurı ltıbare alınmıyaratur. 

r • C. 
ZI AT BA KA 

Vadeli vadesiz: tasarruf ho·ap ahipl ri 

arasında tortipl nen 1.500.000 Liralık ikra

miyenin ikinci Cjekili~i 

28 Mayıs 1954 

Büyük ikramiye 
• 

3Ct.OOO Liradır. 
Ayrıca 

1 O tane 1.000, 20 tane 500, 
100 tane 100 Lira. 

---------ı Hemşire yardımcısı yetiştirmek üzere has_toha 
nelere ilk okul mezunu stajyerler alınacak 

G - Taliplerin en az 1.5DO 000 lt.ralık ben7-f'fl ı yapmış o dutla
r a da r nstlta ibrazı b\zımııır 

7 - Tabanel inşaat tekllflerl kabul ~dlllr. 
8 - K .,.,~··r ıtıa ~ vapırı )&pmamıktıı aerbut •r. 

Son para yatırma günü 15 Nisan. 

l~tirôk ~ortlorını ogrenmek için 461 Şube 

v Ajansımız emrinizdedir. 1 - \nk ı a Ha~ darpaşa, Sıvas, Erzurum T bzo ı D ' r
bakır '.\.: ıimune ha tanelrrıyle ?,ı li Çocuk Elazı :\fer ııı, 1ımir 
E kı eh ,. dev el ha~tanelcrıııde \e Hc~bc iada \Crcm anatoryo
munda hrnı~ıre ) ardımcı ı ) etıstırılmck lizere en az i kok ıl mc. 
1 n 18 - 30) s ar.ı ında g('nç kız 'e kad ıı'ar alın cakt•r. 

2 T ıp rı in a)rıca memurın kanununun 4 riı madd in-
z ı \a farı haız olnaan· artır. 

\c 

fPV' - --

. . 
lsf. Dz. ikmal Grup Başkanhğrndan 

GAİBE iHTAR 
Mauıun: İs ahı~enin Burhanı~e koyıınden 029 doğumlu Fuat 

o_t:lu Sa ih Kızı d.ıf:, 
Suç Esrar içmek 

\ ukarıda açık klin~es ve suçu yazı ı ha en cı hıs Salıh 

d dcnızc ,, ~apılan hı.tun arama ıııa rağmen bu unıı
nıa ıı t r 

i fı tarıhı den itibaren 30 : Un zarfında C.o cuktc 11 !'ıl ııh
r p F ol la komodorluğun 'r~a rn ':ı n :ı r k ııhc~ ne 
ıı \ l r'rtı ı \l' a me kr ın b dırnıt' , \ )luh t' K 211 
ınc madde ı gcrcI:ınce ihtar o unur. (4320) 

( \ATA:-1 

lnıı ıuı "• ıııhı " " \:1. a.uııı .~ 
Umu mı :1.~ rn•ı ''"" '"" •lf ı 111 \,._,ta 

Hu '~"da • "' ııl llld(Jr : 
iııs \:-O "I\ 

<.ıucterlUk • !l ~ıaı~~ ılık T. &. ş. - lıta.nbul 
V&T•tı M&TBA.ltl 

ı 
ZAYi 

l~ 1l ıso u i.s Bani> il 
b bet im Yenısını 1 

1 esı.:ıaınııı. hUl.:m U ')oktıırA 
!i17ad .,. 

1 . 

-ı 

1 
1 
K 
ı. 

~ 
\•ft 

l'I 

;\l 

i t i 
ııt 

tal 
\~ 
b. 

ra 
l 

ra 

bJ 

•• 

ti 
' 


