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Sovretlere verilen 
notan11z a~ıklandı 

işbirliğinin inkişafı için Batı~da 
yapılan siyasi faaliyetleri , Sovyetlerin, 
'aleyhlerinde imiş gibi anladı klarıııı bildir~ 

Mo~koYa bliyük elçimiz tara· 
iından Sov)et Ru~ya Dıeiferi 
Bakc...111ı~ına \'eri'en ce\•aol no 
t:ımmn metni dıin ~·a)ınlanmış 
u r. Xota metnin:n d p!omaı:k 
teamüllere uyularak Sovyc• 

• devlet rıealinin ımlaına sun~! 
duktan sonra : anı us;:u.1 ~ö

• 1 rUlmuşıür. So\yeı Husya. Tür 
kıye - Pakistan .. n·aırn:ı ı mU 

Çin llindi'nde 56 gün ı.u~atılmadan -.onra komüni,tler tarafınd :ın dıisürolrn Dirn Bien 
nıu tahkem nıe,·kiioin komutanı Albay C:hristian de Castr ies l.aledelı.i karargahında ikrn 

I'u nasebetiyle bir m ld1eı ön<"c 

Çiıı Hiııdi Közeyinde esir 
kafileleri göröldii 

Dien Bien Fu' nun güneyindeki lsabelle müstahkem mev
ziinde göğüs göğüse savaşlar oldu. Esirlerin mübadele 

.edilmeleri ihtimali olduğu bildirildi 

hiıkCımetimize bir ro.a . \'erml~ 
\ e bunda Sovyet!cr. nnlasmıı· 
': kendilerine kar•? tcC&\'ıizı 
'inahiyeae ~ördül\ :erlııl i!e•i 
sürmü~lerdi. Xo::ın• 1 Anadol~· 
.\jan:.ı tarafından dün yayın· 
lanan metni a~agıdadır: 

Türkiye büyük eiçi'iiH, So\ • 
yeı Sosyalist Comhuriyet!erı 
Birliği Dışi:leri Bakanlığmın 
33 numaralı \'e 1& ırart 1954 
tarihli nota~ına, blikunıetinln 
ce\'abını a~ağıda nakielınek!.? 
ke b ,ere! eyler: 

Türkiye hiıküme•I, h~r ne za 

Sa)gon, 9 - Fran anın milli 111 ~c.oc:ıatrd rress man sulhÜ..'l Ye emnlyc ,ın kuv· 

kahramanı Jeanne d'Arc ve i· \·ellenmesini \'e suılıper..·c>r 
kinci Dünys Harbinın sona er· ~~m;~t~!~~~nıar~es~~a ~!~~~li~;i; 
mesinin ~ ıldönlimü olan bugiın, bir sıyasi faaliyet gö~terse. Sov 
Hındiçinideki F1·ansrzlar ~ayram ) eı Sosyalıst Cumhrrlyetleri 
edeceklerine kıliselere kapana· .. n· s· F 'd . • F Birl iği hükumetinin, o~:ı. b '~A-

''İŞİ~SKİ - S0\1 et Rusyanın Birle mi Milletlerdeı.i delegesi 
Andrei Vişimki talilini ge~irmr.ı. uzcre l\loskova·~a dönerkt>n 
İngiltere delcgeı.i Sir Pierson :\ixon'u veda mıksadı)le opmek 

ra.. ıen ıen . u. a o.en ran (De,·anıı Sa: ; Sü: 3 del için eğilirken 
sıı askcrlennın ıstırahatı ruhları 

1 
için dua etmislerdır. Dien Bien 
Fu'da ölen veya esir du~en as· ou• • n 
kcr!t>rin akrabaları, dosttan bu· ı bir kocayı karısının 

tlostıı bı~akla öldürdü , 
yük bir matem içinde bulunmak 
tadırlar. Bilhassa esırlcr hakkın 
da .hıç bir haber a'ınmama ı hu· 
tursuzluğu daha da artırmakta· 
dır. Fran~ıı. kc0ıf uçaklarının ku 
1e~ c doi!ru ~ol a an c ir ka
f ı' e erı "o dük erini bildn·mele· 

Katil Osman Çıkar tevkif edildi. Kadın boşanmak için dô 
(De,11mı Sa: 7 sii: 6 da> 

--o-- va açmı~ bulunuyordu 

Amerika Dısbakan . 
Yardımcısı geldi 

Enelkı gece Beyoğ:unda bir 
aile facıası olmuş \'e bı r .ahıs, 
kendi ~ ata~ında yakaladığı ka· 
rısının dostu taratından bıçak· 
!anarak: öldürülmüştür. Hadise· 
nin ıaLilatı şöyledir: 
Tak:ıim Turan Caddesindeki 

:?5 numaralı cl'ogurtçuoğlu• ı· 
partmanının zemin katında otu· 
ran l\lehmet Yıldız, sabaha kar· 
t:ı ~aat 4'ıe evine gelmlstir. Da· 
ire kapı:.ını yanındaki anahtar 
la açan Mehmet, doğru yatak 
odasına ::irmek i:.temişse de b· 
pının arkadan kilitli o1dutunu 
an'amıştır. Kapı~ı omuzlamak su 
reti) le yatak od~ına ı:iren l\Ieh 
meı, elektrik düğmesini çevirdi· 
ği zaman kar~ıla5uf:ı manzara i· ,_ ..... _._......ıa...a::......-ıw;..,~~~~ .. :cv;: 

Öldürülen Mehmet 1· ı1dıı mevamı Sa: 2 Sü: 1 de> 

T.M.G.T 
d 

.. un 
toplantıları 

sona erdi / 
İki kültür komisyonu kuruldu. Tesanüd Birliği 

kongresine katılacak de/eğeler seiçldi 
Tlirkh e ~Iilli Gençlik Teşki'i· Birliği ve Gençlik Te~kilatı de· 

tı Genel Yönetim Kurulu top- legasyonunun mlişterek bir top· 
lantısı, aralıksıı: devam ederek Jantı yapması ve mü~terek pren
dün ak,aın. sona ermistir. &iplerle kongreye gidilmesı ka· 

C. il. P. htanbul Gençlik Kol· rar altına alınmıştır. 
Anadntıı \lınsı tarının teşkilata &irme hakkın· Genel yönetim kuruiu bi!has· 

IMilletlerarası 
Basın Enstitüsü 
Toplantısı 

A.n.ııdoıu A!ansı 

Viyana 9 - lltleUerarası ba 
sın enstitlisU :?2 millete men· 
sup 100 delegenin isliriki ile 
salı giL'lli çalışmalarına baş~a
yacakur. Üç "Ün devam ede· 
cek olan mliıakerelerde baş!L 
ca me\-zular ·hiıkumetler ve 
basın hlirriyer •• • mahal:l gaze 
telerde m;lletlerara~ı haberle· 
rın i:lenlşi•, ve •Cinayet haber 
leri • diT· Bunlardan başka ens 
titünün gelecek ~,iki faaliyeti 
bahismenuu edilecektir. 

--o-
Başbakan gazetecilere 

ziyafet verdi 
1 

l3a~bakan Adnan ~1enderu 
dün Yesilköyde Cinar otelinde 
İstanbul gazete'eri sahip ve 
ba~yazarları erefine bir öğle 
yemeği vermiştir. Samimi bir 
ha\'a içinde geçen bu top:antı 
da memleket meseleleri üzerill 
de basblhaller yapılmı~tır. 

--B-

Mısır Milli lıtikamet Ba· 
Viyana 9 - Cekoslo,·ak rad· daki talebi usule ur.un görül· sa Kıbrıs \'e sınır dı~ı Tıirkleri 

yosunun Viyanadan zapıolunan mediğinden hakkında müzakere tizerinde durmuş ve biribirindC!l kanı Amerika'ya gidiyor 
yayımın&. Çckoslovakyanı.n açılmadan reddedilmic.tir. Bun· müstakil iki ayrı komisyon kur- Kahire 9 (A.P.) - Birka~ 

Auoclattd ı•re.ss ' So\'yet ordusu tarafından •kur dan sonra siyası parti:er genç· mustur. Bu komisyonlardan bi· ay eV\'cl Sudana yaptığı ziya· 
Cene\Te, 9 - Cene\·re Kon· ı cısı ve konföran tald Amerikan tarılmasının• dokuzuncu yıldö lik kollarının müracaat tarıları ris1 (Kıbrıs Türkleri, komisyo· ret esnasında Sudan ı.enci ka· 

f'eransının gerclı Kore ve ge· delegasyonu iıaşkanı Walter Be nümü münasebetile bu sabJh da bir u:;ule bağlanmıstJr. nu), diğeri (Türk Küıttiı-ünil bileleri aTası.na :karıslJ> b ir harp 
rekse Çin Hındi meselesinde bir deli Smith batının birleşmesi hu Pragda iki saat silre.11 bir resmi 29 mayı~ta toplanacak olan Yayma komisyonu) dur. Mer.keı dansına ı. tirak etıiğınden do'a 
~ıkmaıa iİrdiği nin görüldüğü şu susunda Washlngtoıı'un besledi· geçit tertip olunduğu bildiri!· '.\filli Tesanüt Birliği kongrest- İcra komite~lnin haı.ıriamakta yı İngiliz basınının dansör bin 
anda Birleşik Amerıka, Güney ği arzuyu bildirmiştir. mektrdiT. Çckoslovakyada İ· ne iştirak edecek olan gençlik oldutu (Kıbrıs ,·e Türkiye) ad· bası adını taktığı M1:>ırın l\fıHl 
Doğu As~anın komliniımin eli Itusyanın, komünist Çinin ve mal olunmu~ yliz!Em-c m ıg tipi delegasyonu Doç. Dr. Cihat Aba· lı kitap yönetim kuru:unca tak· İstikamet Bakanı .Salah Salım 
ne ı:e~·mesini önlemek için bu· Vietminh'in. balının hayalet o· tepkili avt"ı ve bombardıman oğlu. Sevim Duyda!, İsmail ır. dirle karşılanmıştır. Ayrıca bir baziranda Biı leşık ,\merıkaya 
gun )'enidcn hıir dünya)ı mliş· !arak vasıflandırdığı Laos ve uça~ının haud:ın i,tirak etti· Zarakolu, Bahir Ersoy ve Hü· de (Tilrkiyede Gençlik Hareket· gidecektir. Kahire radyosu. Mı 

MORRİSO~ _ Amtrikanın ta· terek bir harekete davet etmiş Kamboçtaki "a)Timc~ koınü- ği relimi geçidin. Sıalin i n mu· samettin Canöı.türk'ten miiteşek !er! Tarihi) adındaki eserin ba- sırı idare eden ihtılal konseyi 
nınmı in.aatçılanndıı n Hany tir. Bir haftalık ça'ı~ması sonun ni t rejimlerine de ıton!erapsta az.zam bir heykelinin b'tmek kil o'mak üzere seçilmiş ve kon. ılması tasvip edilmiştir. nin hası ve 'Sözcüsü olan Salimin 
:uorri 

00 
SeJh l n barajında in· da cdlndığı intıbaları re:ımi bir öz vcrılmcsi yolundaki taleple· fiı:ere o dueıı Itetna tepesinde :reye gidilmeden evvel Türkiye Genel ::,·önetim kurulu bunden Amerika'daki Mı ır turızm büro· 

<:elemeler yapmak uıeı e dti n beyanatta belirten Birleşik A· ri Çın Hındi mlizakerc' erınl bir cereyan etm:ş oldu~u ilive e· \[ i? li Ta!ebe Federasyonu, Türk böyle 19 mayıs Gençlik bayra· tarının açılışında bulunacağını 
~ 1 mcnka Dı ışl<'rı Bakan Yardım <Deumı Sa: 7 ~ü: 5 de_> __ d_i_lm_i!'_ti_r. _________ o_e_v_ri_m_o_r_a_kı_a_n_,_T_ürk Kaı:im (IJt\'amı Sa: 7 Sü: 4 de) , bildirmiştir. 

MİLLl::'fVEKİLLERİ - h mirin yeni mılll' t\·ekilleri dun Ankar;1ya harekttleı i dol oısi.}'le Basmahane istasyonundan biıyiık 
r en tren :\laııisaya kadar olan 'istaS} onlarda halkın co kun te zahıiratiyle ka111Janmı1ur 



-ı VATAS 

İKTİBASLAR 1 

om·· nist Çın. 
Bahar ve Çiçek 

hazı rhkları 
B·ayramı 

ilerliyor 
.......................... • ••••••••••••••••••••••• 1 

~ Komünist Çin nasıl doğdu, ne gibi safhalar geçirdi, ~ 
i Çin' de bugünkü vaziyet nedir? . • • • • • 1 •••••••••••••••••••••••• 

Şu sırada isvlçrenin Cenev· 
re ~chrindc toplanan bir 

konferans Doğu Asya mc~elc· 
terini gorlişmeklc me:ıguldur 
Konferansa ilk defa olarak 
ikomlinist Çin hükOmetı de İŞ· 
1 dk etmi5t r. Komünist Ç•n. 
Cenevre konferansına murah 
has gonderm'ş olan hUkümet 
terin çoğu tarafından tanınmış 
değildir. Fakat sya mesele· 
Jerınde o~ nadıfı mühım rol 
dolay1siyle konfenınsa çağırıl 
:mıştır. 

Komünist Çin hükQmetl 
1949 senesı e) lQlünde kunıl· 
muf. o zamandanberl muhte
lif safhalar geçrlrm'<tlr. Bun 
ların başlıca'arı aşafıdadır: 

21-29 eylOl 19-19 - Pek n'· 
de •C n mllletının lstı•are 
'k onferansı• adı altında bir 
toplantı y pılmı tır. Konfe
ransta muh•el r sı) a t te ek· 
lrnllere, ordu;; a, vılh e ere 
mensup 661 de c~e bu unmuş 
tur. Toplantı yeni bir rejim n 
esaslBTını kararla:ıtırmıştır. 

1 ekim 1949 - Çın Halk 
~umhuriyctinln kurulusu f. 

JAn edilm'ş, l\lao T e Tung'un 
ba5kanhğında 56 atadan mü
rekkep bir idare meclisi se· 
çllln'ştlr. 

2 ekim 1949 - SO\jCt Rus· 
~·a yeni hUk<ımeti tanımıştır. 
Peyk dev'etler de sıra ile bu 
tanımaya katılınışlardır. 

115 kasım 1G49 - Pekin bil 
lkCımetl. milll Ç n hUkQmeti 
heyetinin uzaklaştırılmasını 
nırıe~mis M llctlerden iste· 
m ŞtİT. 

6 ocak 11!50 - İngiltere, 
komlin st Cin hlikiımetini ta
nımışhT· Bırmanya, H"ndi · 
tan, Afganı tan, Pak0 stan. En 
donczya, İSl'a t. HollDnda, Is· 
J.;andinav hilkümetlerı İsviçre 
<le bu tanımaya ı:ırfık etmiş
tir. 

14 şubat 1050 - ıoskovayı 
ziyaret eden l'ılno Tse Tung 
ıso,-yetlerle bir dostluk. fü;. 
fak ve klrıılıklı )ardım pak 
tı imu etm ştlr. 

ı 7 maTt 1950 - ÇekYıng 
Ç'n peırolJerinin i~Iet'lm si 
için SO\j etlrrle Cin arasında 
30 •enelik b r anla•ma imza 
ed Imi•tir. Çrk'iang " Ç n 
Türki• anı e ıı en So\yet ıııi· 

"UZU al ında idı Bu havalıde 
petrolcit'n ba~ka ;madenler de 
tıu unmmıtur. Uronvuınun 
mevcut olduCundan bahsedıli
yor. 

Ayni tarihte hava seferleri 
iç n iki hükumet ara~ında b"r 
anla•ma imza edilmi Ur. 

19 nisan 1950 - Sovyetler· 
le Çın arasında bir ticaret an 
ta~ması imza edilmişt 'r. 

ı mayıs 1950 - Evlenme 
hakkındaki yeni kanun ka· 
bul edilm'~tır. Bu kanun bir
den fazla kan alınmasını. ço
cukların cvlenmeterlni )asak 
<?lmektcdir. 

30 haziran 1950 - Ziraat 
ıslaha•ının kabu!U. Bu ksnu· 
na ı:ore zap•edılen arazinin 
köylUierc dağıtılması lfızım 
dır. Bunun ilk kısmı tatbik 
edilmiş, fakat müşterek z raa• 
kısmı. köylilnün mukavemeti 
karşısında, hcnilz tahakkuk e
demerrı'ştir 

14 ağustos 1950 - l\fü~ o· 
:nerlerln mektcplMi hükOmelın 
kontrolu aluna alınmıştır. 

14 ekim 1950 - Su ı~ıeri 
hakkındaki kanun kabul edil 
mlştlr. 

Derleyen: 

E. Korkut 

• 

• •••••••••••••••••••••••••• 
üç milli fazladır. Mançur de 
çelik stihsali 1 m iyondan a 
milyon tona. kömür istihsali 

1 
20 milvondan 40 milynn tonıı 
çıkarılmaktadır. Baş ytl':k 
p!Anın hilftrına olarak llan· 
çurlde Rusl:ır hesabına 141 

15 aralık 1952 _ Beş sene· bllyük fabrika, h:droelektrik 
ık p!in ilan edilmişur. santralları. bir ıılüminvu'll. 

ı mart 1953 - Seçım ka· bir senıeıik kauçuk f.-ıbr;kası 
nu illın edilmiştir. Bu kanuna inşa edilmiştir. 
göre 1949 dıınberı mevcut Moskova makine, lev:ızırn, 
olan isı ıarı: meclısi yerine miıhendis. mlidilr. kalifiye iş· 
bir mahalll meclis Ee~ılecek· çi ve idare kadrosu verıyor. 
tir . Ruslar yen·den Mançuriye a-

26 aralık 1953 - Mançuri· yak basmı lardır. Sovyetıer n 
de sanayi tesisleri yapılma· kuzey KoreYe t.Jkoyınal arı na 
sına karar verilm'ıtir. sıl dikkati çekmemişse bll ia 

Sanayi kurma teşebbiisü ayni suretle Satıh mü~ahiıle 
Komilni t Çin baz:ı ıfrai rin d"kkatinl çekmeml~tır 

ıslahat ) apmışıı:-. Fakat bu. Ingi z ticaret odası be e· 
bek en en netıceyı \ermemiş nelik planın nel'ccsiz kalmJ· 

Bu ) az 22 :nayı.:ıta ha~13yıp iki ay devam edecek olar: Fııh :ı:
\'C Çiçek Bayramı~ııı hazırlıklıırı sona ermek UtP.rl' lir. Flayr:ı· 
mın programını haıı: 1 mak ıiure vazife'endiri!e;ı husu i bir 
komisyon iki a) !ık bavrı;m!lı t>ğ leııcelı geı;mesi ıçln birçok hu
susları gcizönıinde bu•undurmuştur. 

Glllhanc Parkında yapılıır:ı k olan bayramın bu yılkı ~eni· 
likleri arasında çiı;ck \'e sUs fidanları 5"tıisi. beyne•'! tı.I be
bek sergisi. tiyatro ve luna·pa rk gıbı çok a!Aka çekecek tıışeb· 
iblisler vardır. Çiçek ve süs fi donları ergısıne, arzu edenle· 
rin tek saksı ile lştirAk etmesi \'e nadide çiçeklerlnı teşhir et· 
mesi de kabul edilmiştir Bu sergi milsabaka ı olacaktır. 

27 m ılleti n iştirik edeceği be) netmi'el bebek seıııısinde, be 
beklerden bhıJarının meshur O lm Lı~ &ahsıytJere benzetl1erek 
teşhiri kararlırtırılmıştır Vali Gökayın da dekupajdan 'apıl· 
mıı bebe#! de bu meyanda teşh ir edi't!<"ek, arzu eden olursa, 
bedeli Kızıtaya nrilmek (iz.ere bunu satın alabilecektır. 

Bayram sahasında blr akva cyum kurulmakıadır. Burada 
uçan ,.e sUrUnen zenı:in bir haY'·an 6erlsi te~ir edilecektir .. 
Bunlar. yarın fta lyadan gele ceklir. 

Şehir Ti) attosu. Gül hane Parkında ba) ram de\'amınca tem· 
sıller. ses sanatkirları da kon ser er verecektir. 

Üç a)TI yerde tuna·park kurulacaktır. Çe iıli eğlenceler için 
yerler a} nlaraktır. 

tir. O ğer taraftan buyilk b r sının Pekin makamlarının al-
sanay kurulma 1 tc ebbu u dıkları vazıyet netkesi old ı· T f k ı d 
de ne icesız ka mıştır. İs\içre funu soylüyor. Bu makenllar aşı aza arın a / Yeni seyrüsefer 

Tedbirleri de çıkan JouTnal de Genevc So\yet nufuzunun Batı \İ A· Du"'n ı·kı" kı'şı" o"ldu" bu hususta dbor ki: yetlerinde "e Yankse vAd'ı;in 
•Cın, &ımdlye kadar mem- de yapılmasını iyi karşıhma-

lekrtinde hiç bir zaman sana· mı•lardır. Bakırköy Yenimaha:leden ge Geçen sene Bebek - İstinyc 
yl kuramamıştır. Buna rağmen Moskova. nilfuzunu antır· çen 66'ncı Tümen Tanksavar Ta arasında A tıncı Şube Müdür· 
bliyük bir sana)i memleketi mak · için, istikraz muka\'P.lesi burundan er Mehmet Çiftçi ida lüğiln<'e koydurulmus olan ve 
olmak hayalini besliyor. Çin, nin aTtlarını keyfi bir surette resindeki askeri kamyon 4 ya- geceleri parıldayan ı ıklı ıehlı· 
lüzumlu fabrikalara malik ol tefsir etmekte, mukaveleıin şındıki Ayla Ay'a çırparak ağır ke ve ihbar işaretlerinden mtis· 
mıdıfı için ordusunu silAhla· tatbiki için idarenin milıehassıs surette yaralanmasına sebebiyet peı netice ahndıi!ından bu ısa· 
mak h'nde daima ecnebi yar tan işçiye kadar Ruslara ve· vermi~tir. Küçük Avla binz son retlerin şehrin diğer yollarına 
d mına ihtiyaç duymt~•ur. rllmesini istemektedir. ra ö:müfıür. Şoför yakalanırıı$· da teşmili karırlaştırı:mıştır. Ha 
Çan • Kay • Şek bu hususta Çinin ekonomisi bugiln içi tır. ziran ayı içinde Hacıosman • Ta 
Amerlkada.n jstifade etti. Mao ne düştüğü emir kulu vu:jyc- Şoför Nafiz idaresindeki 1423 rabya, Hacıosnıan - Ça)ırbaşı a 
Tse Tunı Amerikan matze· tinden ıstırap eekmek·edir. plakalı kamyon Topkapı GünıGş rası işaretrenecektir. 
meslnln bir kısmını ele geçir Mao Tse Tung bu yUzde.n ken· suyundan geçerken kamyom.n A uncı Şube, eğitim i~lerine 
diği gib' noksanlarını da Sov disine kar 1 olan Se\ glyı hir üzerinde bulunan ışçi l\!ehmer de hız vermiştir. Bu maksatla 
yellerden tamamlamısıır. çok mınıakalarda kaybetmiş- Gerçek'ın şapkası aşa~ı uçm,ış- kurulan e~itim bliro u. şoför!Uk 

Büyük b r sanayi de\leıi ol tir.• tur. Mehmet ~aokasını almak_;- mesleli ıle alAkaJı olarak hazı r-
mak içın Cıne 500 mılyar do- Komünıst Çın, memlekette çın başıll<lan ağır surette y;,,~ Jadığı broşlir \'e kaza foto~af· 
laklık bır kredi 'hımdır. A· ziraat ve sanayi ahalarınrla lannı şoförlere daCıtmaya baş· 

bekteni'en ncıice.} i elde erle- Janmı~tır. l\tehmet, koma h:ııin- lam ıştır. 
merkalılar. 1\loskouya bağlı memekle beraber Asyanın en de kaldırıldığı Guraba Hut.aha· 
olan l\lao'ya bir dolaT bıle kuvvetli de\·letl halini otmış- nesinde ölmü~ıür. ıebebi)et verml~ir. Yaralı, has 
vermez er. Buna mukabıl Sov tır. Cel}e\Tede b r anla(m;ıyıı Pane Altunsay idaresindeki tahaneye kaldırılmış. ıoför ya· 
Y~tler, be~ ~e~elik P;Anını ta4 varılırsa komünist Cinin ek· 13465 p!Akalı taksi lleşıktaştan kalınmıştır. Bunlardan ba~ka 
b k etmesı ıç~n Mao ya avans ser devletler tarafından tanın geçerken Nadire Çobana ~arpa- dlin şehrimizde 8 ta~ıt kazası da 
olar~k beş mılyar a}tın ruble ması muhtemeldir. - rak ağır surette yaralanmasına ha olmuştur. 
'crdıler. Bu beş mılyar rub· - ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iii!!i!!!!~ le Çin isuklalini yiyerf!k gibi 1 r===:.;;::;;;;::;;;;:;:;;::;;;;::;1~= 
görün il) or. Parayı veren Rus 1 

lar Mançuri'de yen'den ~er- ~" MtiW~ ~ğ !eştller. Çin l'eri kuzey Ko· 

~e:nefcr::~~~~di~~~i nd~:ıne\·~:. :ı . .. 1 
rada uııyet tetk ke deler. - - - - - - __ _ 

Hane Konı: tnı:iliz tıcarct Alman ordu
odail tarafından yayınlanan 
\e .b!iyük altka u)arıdıraa J>ir Jarını n Uatı 
rapor az )eh e aslı sure le taarruzu 
ozden gcçirJyor. da. henüz 

Ç nde şube1cri bulunan, )a
hut Cinle doğrudon doğruya 
lf yapan İngiliz mUeuesele· 
rinden ve llong Kong'dakı 
Çın bankalanndan aldığı ma· 
JQmata dayanarak, bef 1tne
l k plfo hakkındaki ümitle· 
rln neticesiz kaldığını söylU· 
yor. Bazı gösterişli projeler 
bir ta.rafa bırakılırsa pllnın 
hıç b'r suretle tatbik edileme 
dığl söyleneblllr. 

Şanghıy, Tıyençfn'de sa
nıyıde beklenılen geliiıneler 
tahakkuk etmemiştiT. Zirai 
çalışma p!Anlırı tecrübeden \ 
ileri gitmem f• hububat tica· 
retinl dcvletıeıtinne hiç bir 
taraftan tahakkuk edememiş 
tir. İngiliz ticaret odasının ra 
poru Çin ıktısadiyatındakl çô
kll nlUnlin sUraUe arttıığını 
ı;osttrrlyor. 

I' YJ 1 en el bugun, 10 Mayıs 
19!0 da Alman orduları 

Belı;ikıı, Hollanda ve Lük
sr.mbıırg'a taarruz etııtlıter
di. Şimalde Norteç hareklh 
devam ederken giritilen bu 
taarruza karıı her üç dev· 
Jet mukavemete karar ver
ml~lerdi. Fakat Lüksembur
gun lstnA-ı bir günde tamam 
lanmııtı. Jlollanda ,.e Belı;l
kanın talebi uzerine Fransız 
ve tnglliz orduları bu iki 
memleketi mudafaaya koş· 
mU§lardı, F.sa en Alman or
dularının hedefi doğrudan 
do ruya Fransa idi. 
Hollındı Cazla mukavemet 

edememlı, bes gün sonra 111-
1 htırını bırakmııtı. H ma· 
yuta Cenuba dolru ilerliyen 
bir Alman kolu harbi Fran· 
sı1 topraklarına kadar götür 
mii~. Bedan'ın tahliyesinden 
sonra Alman taırru111 slirat 
le inkişafa ba lamı tı. 

10 J\fayısta cereyan eden 
diğer bir mühim hidise de 
İkinci Cihan Harbinin mutte 
fikler tarafından kazanılma. 
ı;ını imli olan Çörçil'ln fn· 
gtltere BııvekilllğfM ıetırtı 
mesldlr. 
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YAPI ve KREDi BANKASI 

-. 
Şubelerinin elli beşincisi 

ANTALYA SURESİ 
..;; 

Bugün hizmete girdi. 

* 
Pek yakında asılacak 4ubeler : 

İSTANBULDA 

Jtocımustafapa,a. Flnırafa. lCuledlbi. '8li)'iikada, !\irkeci, 
Bostancı, Kmltoprak. ŞaJkınbakkal subclrri 

Dİ<iER VİLAYETLERDE 

1'Unlsa, Diyarbakır, Lülf'hurgaı, Ankua'da 
Yıldırımbeyazıt şubell'ri 

YAPI ve KREDi BANKASI 

Yf'!Jılköy Mrteorolojı İstas 
yonunun tahmlnlerınP. göre 
bugün c'hrimlz \C cnarın· 
da hna az bulutlu, mnhte· 
melen menii sağanaktı geçe 
ı ektir. Rlizgirlar deli ık ) on 
lrrden orta lı.U\'l·etıe esec-ek, 
hna sıraklıjı düne nispeten 
artaraktır. 

nüniın en yüksek hararet 
dererP.ı.İ + 21. P.n dÜ§Ük -t-12 
olarak ka) dedılmi5{ır. ............................ 

Kücük haberler 

Festi al 
1 

~~~ 
Asma köprü için neğtT~~: ~l~fnc1 i!:~ 

Fe th alı (le 11r.
1 oı11 

Bayındırlı~ nu 1ı:ıhi te 1ı~~~1ırs' 
muz nabere . dt'' 

8 k ' d • ı 3 maHstanbrn rd a anı nm emecr hnsi.•eanstard:ı:dtrt' 
.\ntdolıı \la n ı filmden hıC bırı~,Jlll 

.. btl J 
Ankara 9 - İstanbul köprü- <'llk cleğeruc. tıiliD" O: 

sü hakkında malümaıına mü- nu 8 filırı•· ııosı11t1 
racııat eıtiğimız Bayl'ldırlık ı e, cTıırk 1 il~r'ctl• 'ı 
Bahnı Kemal Zeytinoğ u şu i·ı negi idare dt ıfll' 
z.ahatta bulunmuştur: 1951 me,-sıınlıı·ıııı ,r' ~ 
•- İstanbu'un trafik ke~are-, len 40 kü ur fııı ,,,~ 

tı ve coğrafi vaz..yet' bakımın rn i) ileri oı~r;nr ~ıııı' 
dan ar.z.eui"i ehemmiyet dola· jiirinin tetkık dtıı ııı 

ö i . 8 (ilıtl dt 
yısiyle. bu şehrim•z.iı1 gıriş ,.ı:. nu en )1 ıar~I: , 
çıkış irtibatlarını ve şehir içi I dahi derece.~ jtıfl 
ıı'la yollna olan bağlantılarını olnıadıklaı ~ ıç 10p1''" ~ 

-- -- • • -- - - - - en "ktısadi bır şek ide sağ'a· nın re,ıennı · n ııt * Çubuklu Klrecoca:ı Caddt&!ndf' mak Ba,•ınd•rlık Bakanlığının diğer l ıt nılrl'ldıeı.:i ıııdt' 
oturan Hı.zır. kanıtola müracaatla. kCO birkaç yı'da1"beri dikkatle üze 

1 
oldukJan _.. bir alacak ZZleAdut )'UıUnden mU· n'~ 

nakata>a tutuştutu H&tıce'nıc, k~n rinde durduğu bir mesele ol· dana çıkar. ııııı' . ..ı 
dtılne tabanca çekttttnı ldd!a etaıt.o muştur. Film çe' irtrn ıel11" ~ 
tir. 6!ınık :vakalanm~. tahk!:ıtat& blO f dDll3 rı 
ıanmıftır. Bu mf'VZU ile ılı; ili olarak, s lt.rimlz nıe) lld p1 l 
* Htr sene oıduCU ~bt bu :v.ı tanbulun Anado'u yakasıyla Ru filmlerden 1~ak•' bl 

ua Türkiye ı.ııııı Talebe f'e<leraoo· meli ) akası arasındaki şehir nı)ortardır. l •. ;,.st• ği 
nu iP Mayuı ~ecw Ankarada bı:ytlk ı . . d 1 k ,,,re" i bir balo verecektir dı$ı ırübatlarını mo ern arı a söyleme " 1rkn 

Baloya Yunan ve Yuıoelav :.ımı ra en uygun b'r şek 'öe tem n to rar 'c e1:gııııııdt :oS 
Taı,be Blrllltlerıcden de birer çift etmek için karayolları umum tcsn:ı fitıncl 1 ·ıeıııe l 
cihet ~Umlştlr. miıdürluiü elildler yapmakta. ç:ırpdr bir jJrr1 ~-* ııı Mayuı ~unu. Anli:arada An· ııt 
tara tl'oıveraıtut zınıat FakUltul dır. hidir. tıc3 5t ,ı 1 
bAhçesıncıe bir lıtaıürk Heykeli •· Sliratle ilerlemekte o'a.n bu Ilunun bJIŞ :ı,ra ~ ıtJ 
çıtaeaktır. ııu lu:vkdin açıtı~ıı me. etüdler, A \TUpa \"e Amerika da masrafla çok '\~tiıı ~•f 
rawınlnde TUrlctye :.uııı Taıcbt Fe· "hnO .. 
c:erıısyonu •e blrllklerı birer .1tou~- İstanbul şehrine mümasil bü· gibi bir 71 0tıı1' 
ıııa >•ııacatıarcıır vilk ~ehirlerde bu prob'em n vam rtınektC r 
* ı~ M•>16 ~üııü Hava Şcbıtıerı halli için tatbik edı\miş olan biliriz. i)i rtP ~ 

!ç!n Fatihte yapılııcıık lht!tale genç 1· e nr)O• ~ııııt . _, 
sıstem'ere müvaıi olarak ~·ürü· ~i 5 nu • ııı1ıv- "~ llk adına Turli:.re M1111 Talebe Fe· J ı: 5' ,. 

dnasyonu ı.ştırlk etmektedir. T. ıs. tülrcekted r. i\lemleketimiule arti t anca ı:ı:ı ,. J/ 
T. l". bu ihtıtalde ıençllk •dıı.ı. bir ilk defa yapılmakta olan. bu p:ıra harca!1'~dc ,,~,...~ 
konu m.ıı. raııacstr.tır. cins etıid i'e, İstanbul Boğazı lır. Gene {ıltlı;b•'" (1 

Kore şehitliğinden getiri- irfrbaıı yanı bir köprii vasıta· stiıdyo 'c arı :ıc•" 1" ~ ,J 

1 ki siyle fehir dıfı yol!ann şehre ri de. harcan ıııı•~t~ fi'~ 
en topra ar . k"I b ,.1 . ·· ı .. 1 oıarıı" 11ııd 1. en ıyı ~e ·ı de aı; anması ım · o çu u ııı ııı ıJI 

19 Mayıs &ünıi Ankarada )a· kAn:arı ıaaflÜn etm·ş olacak· şir. Bunlar gdlllt• f', 
pıJacak "~tören esnasında, Kore tır. madıkta 'e

1 1111dı~At r,1 
gazısı usteğmen ~izami Yattı· Bayındırlık Bakanlığı, iktısa raf göıe a ıı:ı sr'~ r· 
rak, Pusan Şehitliğinin her k:ılı- di donelere dayanarak, lsıan· ki bir ze,ı:tr rıı"'d 
rlnden a}rı a)TI aldığı topr~i:ı bul şehri.nin Acil bir ihtiyacı ğimlz rilınıer tıır· ( 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar':ı o an İstanbul Boğazı irtibawıı ı mek ,-ok gııcrrıı 
\"erecek. Bayar da toprağı Tür· önümüzdeki talışma de\Tesı i· l)ilinıiıe ·~pıiıt 1'~ 
ki)'e Mılti Ta!ebe Federas}onu· çinde mutlaka tahakkuk ettir· kclimes~. _dı~aıı• !~ 
na tevdi edecektir. miş ol:ıcaktır.. sonra. ı~ı • 1 ıııoııı ) 

Bu toprak, Pusan ŞehiUiğin· o dır Birıncı~ ~· · ııoct' den alınıp Kore Tugayı Komu· • manayıı gt ~ııt ,ı 

tanllğı tarafındın iOQderı!en top lstanbul' a hası a de o(e th 31 'int !; ~ 
rağın da ııelmesını müteakıp T. , riı asko ,er

15 
fı ~ #' 

M T. Federasyonu tarafından Ak 
1 

tııılır. nıes<' ı.:u ııı (it 
Çanakkale Abidesine törenle ko ini Ön enetek raklısı: .rıt~·~ıdi d 
nacaktır. takım fes ·~. fi 

Yankesicilik hadiseleri Anado!udan gelip İstanbu: Has sı>l:i p:ırt.rı. ...ııı~ 
_..,ki ... -~ uhane erıne müracaat edenle- falan Hl""\' • d''-r 

soğalıyor rın me,~im dola.)15İ)le fazlalaş· bir fı-sthııld1 fJI ıııt 
Son f{lnterde ~f'hri ml'Ui, ce- ması üzerine Sağlık l\Jüdürlu· j te l:«'linı:~:ırıı1' 

1 reyın eden yankesicilik hldi~e- 'ünde yapılan bir toplantıda bu mana ııu 51 11-:ı ~ •..ı 
teri çoğalmaya ba•lımı$tıı. Ka· mevzu görü ülmliş ve baıı ka· Turk rilrıı tt J.t 1 •"" 
dıköyde oturan Zeynel Özbay, rarlar alınmı~tır. sinı- da)ıınaı11 ~ti'' 
Söğlltlliteşmede fırından pide a ~asen §ehir hastahanelerinin dliğini bir ' !~ ,rtı~ 
hrken, cebinde bulunan 8000 ancak mahalli ihtlracı karşıla- tan çıJ;arırı~",,,.ııı ~1 ı 
lirası talınmışhr. dığından bahisle, taşra 'ilAyet· gctmi tir ıll'1111ı1c .A 

Bundan ba•ka, Eminönünde lerınden hiç 'bir şekilde hastıı m1meın. ~ ~·il 
bir ma:auıdan kumas alan Ha· ı;:önderilmemesı. mutlak surette nU) oruı'.' G· s> 
tire Denerin de çantasından yan mahallinde ıeda\i çareleri araş· SodLlf1 ...ıtl 
ke ieilik suretiyle 150 lira ça· -tırılması karar altına alınarak t••· 
lınmıştır. yakın vilayet belediye reis ikle- orıl" 

Dört yaralama vakası rine durum bildirilıııişıir. Dört firrfld itle' 
Aynı mevzu ile ilgıli o'arak f shetf11 1 

Vefa Kemeraltı m'lhı:enler.n· bakanlıkça da te•kilata bir ta· e 'fe\tfO 
dt oturan Abdürrahim Gcıer :· mim yayınlanmıştır. Ankara 9 ~ btr 
le Ethem İlgi.er, kadın ~üzün· rim z.de çı1'.~re b f 
den aralarında çıkan miın.ık .. ~a Uludağ'a kar yağdı yazdığına g?ıın. o~J 
sonunda ka,·gaya tutuşmu:l:ır- Bursa 9 (T.H.A.) _ Birkaç vel lha e cd1 

11 
dô" 

dır. Bu arada Abdilrrahiın sopa gilndenberi de\'am eden siddeı 1 to fabrikas~~aP ,tt 
ile Ethemi dövmüş, Ethem . de li sıcaklardan so.nra. bugün fa. alan ıkı A ı;a' clt ııt 
eknıe~ ~ıçağıyl~ Abdilrrahı~1~ sılaJ .. rla sağanak halinde yağ· fi~ması mı~ıın• t tı 
sol botrlin:len ) aralamıştır. : a ·mnr yağmı~tır. mışlerd r. " ~ 
ralı Cerrahpıı5a . Ha~tahanesıne Utudağa i•e kar yağmakta· ı~diyc zorJuğll f ıtt 
kaldırılmı~. sanık )akalann ı~tır. <"•r Otel bölgesı ımdıden hem ~r. \ r 

1 • Beylerb~ylnde .oıur~n Mustar: beyaz olmuş bulunmaktadır 1 r-'f ~ ff c; IQ 
Kurt, Raşıt Ka~a. \ usuf Boz Su hu net derecesi de biTdenbıre ;ıJı\ \ 1 ı;-l t1' 
kurt i imlerindekı üç çoban. bah dıi mü~tıir 10 ı\Z ,ıı1 11ıı 
çeye h.IY''&n sokma meselesi ) il w • • f' ~ Jl-'.-1-' \' 
ıünden aralarında çıkıın müna· Orak· Çekıç yapan AY s-GC 1'ı,1 ~t .. . n•O ,.,... ıt' ~ 
kaşa sonunda kavgaya tutu muş· yakalandı R! llll. ı .. ~ .. ,.,... ,.ti 
!ardır. Bu arada Mustafa, Yusu HJCRI 13 '" , ,,. 
fu sopa ıle, Yufuf da Raşit'i bı· hm'r 9 (Telefonla) - Aslen M'1 
çakla yaralamıştır. Yaralılar te Yugoslavyalı olan Sükrli Üzey S~B~ll 1ı ı 
davi altına alınmış, tahkıkata isminde b'risi dün FuaTda hay· ÖGLE 16o5 
başlanmıştır. "anat bahçesinın du,·arına o· t t 1e ~ 

Çubuklu Şi~e • Cam Fa1mka· rak çekiç resimleri yaparken ~K~~'f 2ooS 
sında çalı~n Satıh Genç, i& yu· yakalanmıştır. Komünizm pro YATSI oı .ı9 I 
zlinrlen at;.atarında çıkan miina- pa"anduı yapmaktan sanık o· İMSAK d~,İ 
kaea sonunda İbrahim Bih?ini lbı lan ŞükrU, akli mü\·aıe.nesinin , ı ;.~ ~ 
çakla )aralamıEtır. Yaralı ha:ıta bozuk olup olmadığının anlaşıl G•r.eır~:ı ıı•:' 

17 aralık 1951 - Ecnebi ra. 
hlplerc karşı tedbir alınmı•. 

!bunlardan bir kısmı Cinden 
çıkarılmıştıT. 

Milli Eğitimde tayinler 
Ankara 9 (THA ) - G nel 

milletvekili seçimlerinde mil· 
letveklli seçilen Teknik Milli 

Bugünkü vaziyet Cin eko· 
nomls·nde Sovyet nüfuzunun 
artmasının neticesidir. Bl'J 
milyar ruble. beş senelik pl6 
nın kalkınmasına sarfe~:ıc. 
cek yerde Mançuride Rus lk
tısadl menfaatlerinin geli5me 
sine hizmet etmiştir. Buı-acıa 
Sovyet hesabına yatınmlar, 
beş senelik pllndıkf miktarın 

Bugün 26 kitilik Yugoslav 

tal be kafilesi ıehrimiıe 

gelecek 

hane,·e ka'dırılmış, anık yaka· ma ı iç"n yarın adli tıbba gön ve rrsıın ~··il"' 

P. F. TÜLBENTÇİ ~~====~~:!!~!:~~ı:a~nm~·~ı~l~ır~ . ................ ~d;:e~rı~·ıe:r:e~k~ti~r.;._ .... ,..,.. ...... ;::'":::
1
;•d:r:;-. ':;:;::::::::::::;::::::::::~========--· 

Eğitim umum rniıdllrU Danyal 
Akbelden boşalan yere Mnıt E· 

l!itim Bakanlığı Talim Terblıe 
Kurulu azası Ferit Saner ve 
yine Uşaktan mil e \ek li se· 
ellen orta öğr tim şube mU· 
dürü Orha.n Deniz'den bosalan 
yere de Balıkesir milli eğitim 
mlldürü En\•er Uğaneğe tayin 
edilmi~lerci'T. 

11$avarona• fzmir'de 

fzmlr 9 (Te efonla) - Sava· 
rona okul gemisi iki günlllk bir 
ı'yarette bulunmak üzere 13 
mayıs perşembe ~Unil limanı· 
mııa gelecektir. 

Türkiye Milıt Talebe Federas 
yonu Turizm IUdhrlllğilnUn dA 
vetlisl olarak YugoslaV)a'nın 

Ljbljana Fen ve Co~afya Fa
kültelerine mensup 26 ki3ilik bir 
ö:renci kafilesi buı:Un Slmplon 
Ekspresi:tle ~dhrimiıc gelecek· 
tir. Şehrimizde üç gün knlac:ık 
otan misafir ö:t-encller Topkapı 
Sarayı ile ~hrin tıırihl lbide'e
rini tlyaret edecekler ve Bo{laz 
da bir getlntl yapacaklardır. 

Diğer taraftan, hafta ortal:ırı· 
na do~ru. Danimarka Gllıel Sa· 
natlar Akademısinden 130 kııi· 
lık bir talebe s:rupu beklenme .. • 
tedır. 

Bu lı:camdan lt"baren ~ 
S ·~asında TİBET'ln karlı 
~ ıı \ları arasında bir Ame-

; lının geçirdiği korkunç 
a k ıhıiras 'e macera fılml 

E FIRTINA 
Artistler! : 

REX REASON - DIANA DOUGLAS 

D'k1cat: 3 fılm müsabaka kuponlan 16 mayıs pau'I' ak· 
şamına kad:ır kabul ed ir. Cek lıı 20 perşembe akşamı 
saat 21 de Sinemam ıda yapılacaktır. ---

Er perdeyi kapattı ve arka
ıını orya vererek ayakta dur· 
du. 

·İıler bir hayli kötil delil 
mi Stllwell?• 

•Biliyorum efendim. Ba~ımı 
ge enleri çekmeye hazırım. Ce
zam ne olursa olsun, buna de· 
terdi. Eğer söyllyeceklerlnl:ı 
bundan ... 11 

•Niye IUrafname yaİdın!• 
• •e yapabilirim. Kaptan o 

Kız.ıthıç mektubu i'e elimi ko· 
!umu bağlamııtı . • 

• tektubu gö terdi mi sa· 
nah 

•Dedi ki, iki &ık var. Ya her 
~eyi Jtiraf et gemide duruşman 
yapılsın, ya da inat et. Ame· 
rlkadı divanıharbe git, on yıl 
ceza ye. Siz benim yerimde ol· 
unız ne yapırdınıı?. 

•Stllwe ı. kaptanın unı ni· 
ye bu kıdar garezi var:'• 

•Aman efendim ben de siı· 
den aynı ıeyl soracağım .» 

Tel!men Kelth mahkeme1er 
ve heyetler kitabını açıp l:lnUne 
çekti. İtiraflar hakkındaki kıs 
mı yUluiek sesle ere okudu. F.v
vell Stllwell'in yüzünde bir 
ümit ifadesi belirdi fakat çabu· 
cak kayboldu. •Neye yarar c· 
fend!mt dedi •Artık n1an rıldu . 
Bu kitaptan haberim voktu • 

Willle bir sigara ynkar8k ar 
kasını yaslandı. Bir !tıt dakl· 
ka aes~itlik içinde siıımı içe· 

rek, düşündükten sonra ·Eğer 
bu una ıöyliyecektedmı kapta 
na anlatırsan yılan söyleditlni 
iddia ederim. Fakat benden ki 
tap hususunda yardı!!! istersen 
aanı yardım ederim. ._radıki 
farkı anladın mı ?Sına iki ~ey 
soyliyeyim de bu ıeee dü5ün 
üzerinde,• 

•Evet efendim.• 
• E er itiraf na meni ıeri alır· 

san bu mubıkemede aleyhinde 
kullınılımaz. Buna yemin edt.· 
bilirim. İkincisi • Sakın kapta· 
na bunu benim söyledltlml söy 
leme • eğer suçlu otmadığında 
ısrar edersen gemide kurulıcıl< 
mahkemenin seni mıhkfım et
mesine lmkAn yoktur .• 

• Efendim o Kııılhaçtan ıe· 
len mektup .... 

.o hiç bir ~ey lsbat etmiyor 
ki. Telgrafı karde in tekmiş. 
Onu senin teşvik etmiş oldu· 
ğunu mahkemenin lsbat etmesi 
gıırek. Sımin itirafın ve şeha· 
detin olmadan • ki kendi alt.y· 
hinde f P.hıdet l'lmeYe ıeni U· 
11 ıorlayamazlar • bunu nasıl 
olur da abat edeblllrlu~ Kar· 
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deain nerede? Aranızda bu hu 
susta bir anlııma olduğuna da
ir deliller nerede?• 

Stllwell ona şüpheli naz.ar· 
tarla baktı •Niçin suç·uıluk ld· 
dia etmemi istiyorsunıız.'!J 

• Bana bak. senin ne y:ıp:ıca. 
ğ ın beni zerre kadar :ılA\<nd~r 
etme:ı:. Zabıt kAtibl o:arak va· 
zifl'm. kendimr. gllrc ~ana t>:ı 
iyi hukuki yolu göstermektir. 
Amı istnsen benim ~özüme i· 
tlmıt etme. Git Pluto'daki ra· 
hib" veya Adlt subaya sor. Git 
mıhkeme•er \'e heyet' e: tali· 
mıtnımeslnln 174 Uncü kw 
mındı ne yazılı o'duğunu öğ· 
ren.• 

Er kendi kendine ezberler gi 
bi bir kaç defa tekrar f!tti . 
•Mahkemeler \'e heyetler 174· 
174·174. PekAIA efendim. •re. 
~ekklir ederim efendim• Wll· 
ile hiddetini güç yendi .•• Ken· 
di kendine düşün4ll ki, er!erın, 
bütün suhaylan birer Quecı 
nuan ile bıkmaları tabii bir 
ıeydl. 

Stllwel\ ertesi sabah eldi. 
Elinde Mahkemeler ve Heyet· 

!er talimatnamesinden yep)eni 
bir nüshası vardı. 0 Haklı:;mış· 
sınız Iılr. Keith. • suc~uzluk id
dıa edece lm.11 

• Ya? Kim seni ıkna etti'!o 
Denizci tf!ha'ilk'e an'attı • F.n 

gstran'ın• Plutonun yanındı 
bağlı olan Bolger dl' tro\•erin· 
de bir kuzeni var Bu. g"mıdeld 
bıış yazıcı ile çok lvl clo~ımuş. 
Bu yazıcı kırk )ll~'arında. acıl: 
krla ı bir İr'Anda'ı. sh'il ha· 
yatta polltlkııcıymıc. leklf'be 
ıtıtmediği için su bay otama· 
mı . İşle bana hu kitabı rı Ht· 
tı. Meğer bu gizli fi!An değil· 
mlş. iki dolara herkts a ıp o
kuvabi irmis. Değil mi"• 

Wi lie tereddüt elti. Kendi 
nilsha ının ilk savrasına bak· 
tı. Hakikaten evrelce dikkııt f't 
mediğl bir yazı vardı: •Ameri· 
kan hlikiımetl, Devlet Basıme
vi E\Tak l\lüdürlüğünd•n snıın 
alınabilir. V{ashing•otı DC. • 

eÖy!f! ~tl 'welı. Sesinin to· 
nı,ında kt.ndi bayretın ln df! iti 
vardı. Halbuk.I n her nedenıP. 
kitabı ı: ıı: 1 unmı~tı. 

• Peklll. öyleyse. b:.Jtun rr· 

. 
lerde bundan birer ıane neden 
bu'unmaz anlamıyorum? Blillin 
ceee bunu okudum. içinde yaz.ı 
it olan biltün haklara sahip ol· 
du~umutu eimdiye kadar bil· 
miyordum. Her ne ise e!e:ı
dim, işte Callaghan. ytıni o 
bahsettiğim başyazıcı, da uç· 
suı:luk ldflia etmem gcrf!ktiğinl 
(öyledi. 1 Bcraet edeceğimden 
emın • 

• E\et. o suba• o'madığına 
~cıre herhalde rına ınanırsın.» 

F.r kema'ı <'tddiyet l', · Ben de 
o\ le dusJndum. efenclim, de· 
dı. 

PekB'a Stilv.ell. Şımdi orta 
ya bır çok me ele er c:ıkıror. 

Sana bir avukat 16zıırı. Benım 
de ı feri hazırlamam ahitler 
bulmam ıerek. Umumiyetle tıp 
kı sinemalardaki gibi bir mu· 
hakeme olacak bu.11 
•Doğru olan şeyi yaptığım· 

dan eminsiniz de:it mi efen· 
dim'!ı 

•Eğer hir çıkar yol olur a 
senin m4hkiım o'mamanı iste 
rım tabii. Gidip deri131 kaptan 
ta konuşayım. Sen beni burada 

bekle• 

k"nıe 



~a . 
ij-~ıınarka • 1ı 
~~tenciler 
l\Ula~ya' da 
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* Çin llindinıle Dien Bicn 
Fu müstahkrnı mc\ kii 
komutanının " ir cdildl
gi komünistıer taı afın· 
dan bildirildi. * nirleşik mcı ika Ih 1 • 
lcri Bakan ) ardımcı ı 
Bedeli ~mith hıır dun)a· 
~ ı komünizme kaı ~ı h'k· 
nır müşterek harcı.ete 
ıl.n et elti. 
İ~rail İli' l~rdıııı huduıluıı 
da ) en iden ~·arpı)malar 

\lldu. 

Suriye'de alenen oruç yi

yenler hapsedilecek 

İsrail ile Ürdün hududunda 
yeniden çarpışmalar oldu 

"""' Amman. 9 - İ•raıl ile Ürdün ara ınd:ıki hudut tcca\ Uz ha 
dı c eıı ~on ı:unlcrde ıeh ıkeli b ı r hal a mı tır, Son 24 saat zar 
fında İ:.raıl ı e l~rdün kuvvetleri ara ında üç çarpı ma 'uku· 
bulmuştur. 

Bugün o e<len sonra burııd a ~ a~ ın anan hır re mi t"blıgc 
gorc bu abah aat 7.ı.; te iki memleket hududu ara ında bu· 
ıunan •Hıılıl• bolı:<' ine , nara het Allin kö)lı • nü, bir bo'uk 
olduğu tahmın edi'en. i-ra ıl orclu una ını:-:ı..,up kuw~tler ı ga1 
e:m şlerdir. Teb'ığe gö•e, hi.Jduıl:ın ıç i ndr b!Jlunan I raıl km-
\ctlerı~" c;Jıpı~an ÜtÖUn askeri kU\"\Ctleri lsrai' a keıkriıti 
ı~ga' altında bulunduniuk Jrl nıınt:ıkadan ı:eri atmı la! uır. \'a 
rını saat ~ııı en bu ç:ırpı~nıa esna:sında lf'b ığe göre ı~r :.ol as 
kerı km·vetll'rı haun top arı iııll:ınnıı~lardır._ i rail'liler bu kı 
s.ı muharebede 2 ö'li ::ı ı rakını.; J ardır. Teb i~. L~rdiin :ı:skerleri 
ara ında 73' iat olınarl•~ını bi' dirmekte<llr. 

D'ğer ı;ı;·aıtan bu ,9h.ahki hadi'!'! üzerine mezkiır nmı:~hı· 
da Bırle mis :ılilletler ii\ ,.•eri tarafından tetkikat ~ a;:ı ılırken. 
j,raı' ku\\'e eri Haraht•t Allin J.\o~iinü ha,antopu H m.•l..ine 
lı tüfek ate ine tutmu-laırlır. 

----------------------~ 
Dünya uykusuzluk re}<oru 

Turin. 9 (A.A.) - Dünya uy
kusuz uk rekoru 30 seneden faz. 
la hır zamandanberi ~öziinti kırp 
ma) an 1\lario SoHo adındaki Pa· 
monte'lı bır ita"yanın e inde ba· 
luumaktadır. 

Yunan Kralı tehlike 

atlattı 

Selan k 9 ( \ ) - Kuzey 
Yunani ıanda ~apılan askeri 
ınaneHaları takip etmekte O· 

lan Kral Paut dün b"r tehlike 

Kraliçe Elizabeth 
Cebelitank 
Yolunda 
Cebe' itarık, 9 (A.A) - Yarın 

Cebelitank'ı :zı~ aret edecek olan 
Kraliçe ikinci ı.;!izabelh ~ehır 
meclbı tarafından ~ertfine 'e
rilecek oğ' e ) cnırğinde İı;pany0I 
a}çılar tarııfından pi~irilm_is ) e· 
mek vhec:ektır. Kra liçeye bpJn· 
)Ol g~~ on'ar hizmet ed<'l·cktir. 

Kıbns Türkleri 
<Bası 1 in<ide) 

ta' in t>di 'melidir.ı> 
·Diğer taraftan muhtarb et b~r 

• İç me ele .. tc akkt cdı~l'ce~m
cleıı Türkiye Kıbrısın nıukaddc· ı 
ratında öz ahibi n ıııay cak. I 
daha doğru u bu. emr vakı ıle 
kolavca bertaraf edı lel'c;lir. \· 
da ·İ'urk'eri, l'ürkiyen•n tarihi 
hakluına i linaden. Kıbnsın a· 
na,atana ı'hakını isle:nei;tedir
ler. Kıbrı•ııı stratejik durumu 
da, bu me e'enin bo' le ha leılil· 
mc,ini kap ettirmektrdır. 

Almanya'da infilak 

84 ) aşında bulunan ihtivar l\Ta. 
rıo ~o fo cok ıııükemın<'l bir ~ıh· 
hale ıııaliktir Runun'a b~raber 
genç ığindcnberi uykııı..ı ~·ok az· 
ılır. Aldığı u)ku i1a~·larının hiç 
bır fa) da ını gornıemi~ ır. U) 11-

Ko'on)a, (.\lman~a ) , il (A.Pı 
- Bu ak$am J:eç \akıt üç kıı t lı 
b ir apartmanda \Ukubulan ıd· 
detli bir lnfilAk netıccs nde f'n 
az uç kı ı o'mii Ye be k ~, de 
'.\aralanmı ıır. İtfaı)ec• e~ rn'kaz 
altında daha ba ka kın>~eleı ın 

at'atmıs. kralın bi.ndığ" jip oto de bu'unmMının muhtC'l'E: i ol· 
mobili yan ' ı~lıkla cephane yı· l du!!unu -öyle ın.ışlerdır ln!ı iikın 
ğınları ııra ına ilerlem iştir. ka~·ak ) apan hır ha' a::azı boru· 

. , . . . . :.undan Ucrı geldiğı 'Zannedilmek 
Kral. mani'\ ralatın neme ını redir İnfiliıkııı iddelınılrrı !!OO 

gôzetlr.me kule,.nden takıp eti metre dahilindeki h•naı .. rın l'am 
m' tir. hırı kırılmıştır. 

•• • • 
TURKIYE KREDi 

ZİY.\RET Ani.ara \'ıolf'riner l'akiılte-.i öğren<'ileıi C. H. P. dl'ntl h~l.~ııı 1'nıet İnönü'· 
yii ı:önı'Jmıi,lıorclir 

maktıın iimidini ke~en :'\Iario 
kendi ine gccr. için rle bir ıırog· 
ram çiınıiş bulunnıaktarl•r. Sri~ -
e ki gece yarı ından oıır& sa
at bire doğru, ci~'e \"f'meğin° 
benzer b•r 'emC'k 'emekte. son· 
ra abahın yedi ine kadar dint 
müzik parçaları be-te"emekle 
ffiC' gul olmaktadır. 

IH3 .& R:f IK. AS.. S5 Il i\IİLLIYETÇİ Çİ.'.\'DE - Millı,ıotç·i ('in ('ıımhurba kanı Genl':ral {'an • Kaı • !:'l't.. (orıada 
ba tonlu) hır gö1etleme po,ıa~ını tefli.ten dunr.rl.ırn 

aletla) in ' 'atand1stan, ) ani !ı'z 
erden ayırt ctme)CD alçak ı:o 

nül'u C. H. P l erı ;, ukarıki 
.sorulara cevap araına)a davet 
ediyoruz.• 

AKŞAM 

ı·ureti olarak düşünülmüşse 
(?) aı-nı pıra~ ı korumak fık· 
ri~ ,e, bir zamanlar, neden, pi 
yasa) a ı;:elışi &li:ı.el dchfı sil· 
rü!ınü,tür? 

Demek oluvor ki: e.'konomik 
anlayışımızın.. çok bulanık 'Ve 

.\Kll.LI DO~Tl N 

.l\A:slHATi 
.\kşanı ) azı) or: 
•Ceını Saıt Barlas gazete· 

sinde, Cumhuriyet Halk Par 
tısını ıkaz ed<'r hır 'azı neş· 
reıtı. Seçım crı.1 baskı :-z :,a· 
pıldığını. son eçimlcrden ders 
alınma ı gerektiğinı ) azıyor 
'e partı kurulta~ ını acele top 
lamalıdır, dıyor. 

• karmakarışık oluşu. başvurdu 
ğumuz tedbirlerin birbirine 
aykın düşmeı.ine yol açmış· 
tır. Bunun, memleket ölçüsün 
rle, yankılar yarattığını anla· 
mail) ız. Hiçbir millet ckono· 
mi inin geli i gütel deneme· 
)ere tahammüJü )Oktur. Halk 
Parti i bu hakikat" tam de· 
ğerini \erecek yerde, devlet· 

Barlas makul fıkirli . kültür 
lü. esaslı tahsil görmfis, lisan 
bilir müneV\ er bır ~attır: eski 
iktidar zamanında 'ekillik et· 
miştir. Halk Partisi bundan 
sonra olsun bıraz saflarında 
bulunan bu makul dii iınceli 
insanları dinlese. ileri sürdiik 
leri fikırleri tartı)a vurup dıı 
rin derin dü.ünse dal\a akıla 
ne hareket etmı. o'm~ mı"• 

YENi ISTANBUL 

çılik umdc~ine daha çek sa• 1 

rılmış 'e dolayısiyle. otorile• 
sinin sarsılma mı ~öte almış· 
ur.• 

SON POSTA 

<;ALATASARA\' 
Tk \RET xıs:m 

Galata,aray lisesinde r.v· 
leke bk tlcaret kısmı var
ıtı . ~onradan bu kısım J;lğve· 
dilm işti. ı-;imdi bu kısmın ye 
ıııılen ilıva <'dilme!>inı- karar 
Hrilmişı°İı·. Ercüment F.k· ' 
tl'm •raıu bu miina,ebetle 

SE i;\JLERDEr\ divor ki: 
O!\RA «Hatanın neresinden dönül 

ı. Nermi e(imın netıce· .!e ka.r oldutu idrak cdi:erek 
]erinden le c•. il. P. nın uğ· önümüzdeki ders yılından iti 
radığı mağliıbi}etten bahi le baren o bölümü ih~·a ile hata 
diyor ki: yı tamıre karar Hrilmis bulu 

•Geniş \atandaş ~ığınlan· nu)or. 
nın Halk Partısinden uı:ıklaş- Bu hAdıseden en çok SC'.'İnç 
ması 1950 yılından çok önce duyacak olanlar, e\'Hhlarını 
ba ıamıştır. Bu kU\'\"etli ı:ö· erbest bir mesleğe sevket· 
ru değişmesini yar:ıtan e· mek emelınl be,leyen vcliler 
bep'er arasında iktidar hükiı· o'aC'aktır. Gençlerimiz ister U· 
met crinın çok ycrsız ckono· nivcrsite iktisat kısmında bil· 
nıık tecnıbelcri ~er ıılmakta· ~ilerini artırmak ,.e isterlerse 
dır. Hıçblr müspet sonuç \'er· Galat:ısarav tıC'aret diploması 
med ği halde 7 C} ili kar:ım le ile iktifa etmek şıkl:ırından bi 
Turk Mıl et\nin katlandı!lı eok rini ihtivar etsinler, ticaret 
ağır para ayar aması ('!) fe· sahasınd~. bankacılıkta yine 
dakfırlıf!'ını hatırlama'ı) ız İç e kisi ıibi muvaffak bir ıüm· 
P zarımız bu ) ü7.dt'n, a'ı u t renin te ekkülüne hizmet e· 
o mu H~ duzenını ka,betmı~· decek'erdir. 
t r Paramızın de.erını ~arı Galatasarav t"caret kısmı· 

il du ıirmek· ıhracat po· nın ih~ası memleket için her 
.ı ının kaçınılmaz bır za· bakımdan faydalıdır ... 

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

TÜlUtİYE EMLAlt ltilEDİ SANlt!SI 

REŞAT ALTINI 

* 17 ?llal ı ak~amına bdaı· Osman hey ~ubemııde hır he· 
ap açhrırsanıT. * Jfu~ust ikramiyl':de bir ki~i e l O O RE .., A I' A J,. 

'I' 1 :\''ı * l'mumi ikrami' enin aylı1' {el.ilı,ındl': J:l'enl.oy Etbeme-
fıondi a faıtında <"amlar içindl'ki AP R T 1 l\I A ?\' daı· 
l"l' ı H ılil"r ikramiyeler. 

Ayrıca cazip açılı· hediyelerinden istifade edersiniz. 
O manbey - Hala kargaıi cadde i ~o. 192 

HER 150 LlRAYA BİR Kl'R'A .'.\'U\IAR \ Si 

TÜRKİYE "BEDİ 

Levend Mahallesi 

ı cü Hısım Evleri 

lstarıbul, Şişli Levend Mahallesi 3 . ncü kısmını 
teşkil eden 255 evin inşaatma başlanmıştır. 

1955 yılmda bitecek olan bu evler Bankamızda 

bir ev hesabı açtıracak müşterilerimize satılacaktır. 

Evlerin plan ve safı1 şart!armı gösteren broşürü
(rf)ÜZ şubelerirrıizdedir. 

~~~~~~~~~~;;;-=-=~~ ....... _.__, _______ ,_,,,.,,.. ______________ ,. 
Norveç'te mahkum edilen 

casuslar 

O lo. 9 (A.A.) - Kuzey ~or· 
'cçte Kırkencs ağıreeu mahke
me i, casusluktan ;mık be· Nar 
veç]i hakkındaki hükmünü dün 
akşam tt'b iğ etmiştir. B!.I hiık· 
me göre s~nıklardan ikbi dör· 
der sene, diğer ikisi ikişer ene 
hapse ve ayrıC'a sırnşıyle 8000, 
4600. 6000 ve 5500 kuron para , 
cezasına çarptırılmıştır. Sanık-' 
lardan besincisi yalnız 800 kuron 
para ceza~ı öıle} ecektir. 

Hap e mahki'ım edilmiş olan 
suçltılar ayrıca 10 sene miiddet· 
le medeni haklardan mahrnm o· 
lacaklar ve hiç bır zaman aske
rt hizınet:erde çalı:itırılınayacak· ı 
)ardır. 

TÜRI\İYE İS BA l(i\SI 
.J 

ALTINBAKK~L 

AJANSI 

Asıldı 

HQS MEMQ - Vôdilerden bir yôr gelir biz:lere ... 

TURKİYE İS B.4.N KASI 
'~ 

MUGLA 
ŞUBESi 

Açıldı 

avoi IİSİ1'r-84r. 
YE14 l/I JJVZNV~ 
)'UM"""7".A V4 

s•ı~ 
8/-UKr/.-r 

. -............... .. 
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GUİDO AGOSTİ RESİTALİ 
-~3 -Kıınllya Konstr n Tlvatrn Bil· 

rosu nun 4 mayıs J9)4 uh ak. 
şamı Sarar . lnrmuında trrtlp
lrdltl Jllyano ttsluı.11 piyanist: 
(,Ufdo \ı:ostl. 

PHcı<;n~M : 
nach - Ru onl: c·ııoraı (lya
runııı - BctthoYcn: uııaı, ı.a 

bemol mal. op, ııo - ( hopln: 
llalladr, ~ol mlnor, ııer .. eu'"• 
.'irhrrzo ~ı hrnıol nıın. - Ma· 
Jlıılcro: oıoıcrtn c.rc~ 1 - De· 
bu»y: l.a l'aılırdrale f.nı:louıi~, 
ı.a Pııtrta drl \ınn, Mlnstrrl , 
•·,ux d'nrtlllcr - ı.hlt: Har· 
monı .. s dıı ~olr - Waı:ntr -
ı.ıut: \ rull'nn Olunıü. 

Fikri ÇIÇEKOGLU 

kadar içlen ve duyularak ifade 
edılen bir kaç müzik cüm'cı:i
nin yanında daha çok satıhla 
kalan bir musiki din'(!iik Cho 
pin'in e erlerinde, içi ,.e hü· 
zünlti o du(:u kadar o ihtira lı 
'c facialı sayfalarda nıçln duy· 
gulanmadık? Bu besteci niçin 
.arlcce ku'ağımızın zevkini tat· 
min edip geçti? )lalipicro'nun 
.ö·uıerin Gece İ• adlı e eriy'c 
başlıyıın programın ikinci kıs
mı kıınaatımiıe göre daha ba a· 
rı'ı) dı. Dehussy'nin eserini 
pi~anistin sanat mı:ıacına daha 
uygun bestelerdi. 

Moskova' da En,rer 
arkaılaşlarıyle te 

San rrıındsro - Onklnıııl Ray l\:iprflsU llarry ~torrison')u n kurdldu T rans Ray 
Şlrkell tarafından lıışıı cdilınl~ ir. : 

İtal)an piyani ti Guldo A~os-

Enn~r Paşayı son r!•fıı· 1916 
Nisanında görmüştüm Baş 

kumandan \•ekili olarıık Sına 
cephesini tefti~e gı>tmışti. Bu 
sırada Miralay 1 me~ <Sayın 

Dünyomn çehresini değiştiren adam 

ti memleketimizde ılk defa 
kendi ini dınletıyor. italyada 
hatm sayılır hır musiki .ah ı
yctı olduğunu billyoruz. Bu boy 
bır sanatkArda teknik mükem
mel ik. saza hfıkımiyet ve buna 
benzer kaliteler uamak yersıı 
olur. Bu şöhrete erişen olgun 
bir pıyan!st elbette ki sazını 
yenmiştir. Artık bun:arın üs
tünde onun başka kayguları o
lacaktır. Dinleyici de tıkı~ tı· 
kır bir piyano tekniğinin üs
tünde bir şey er be.demekte 
hak'ıdır. Barh'tan başlıyı.rak 
... e bir çok büyük bı-:ıtecılcrden 
geçerek Mahpiero'ya ıca,far gc 
len iyi düzenlenmiş hir prog· 
ram boyunca piyanı-tin sanatı 
nı ancak •mükemmel• kelime
siyle dc~erlcndirehıliriı. Fakat 
mcse'fı Beethovcn'in sonatında 
yer yer soluğumuzu kesecek 

Gııido A"osti, hiç şilphe yok, 
değme bir piyanisti dcğerlendı 
recek kalitelere sahip. Fakat 
duyduğunu ifadede gtiçlük !;e· 
ki)or; duygu:.unu daima aışa 
rıya aksettircmiyor. Ustaca ŞP· 
killer verriiği bazı musiki cuın· 
lclerinin yanıbaşında. be::erik· J 
n-zlık demeye dilımiz varmıyor 
ama, kifayctsizlık hh5i bırakan 
pasaj ar var. Sonra derııı ve e· 
;.ere ~öre değişik bir senorıte 
yerine çoğu kere satıhta kalan 
monoton bir sonorite ilgiyi da 
ğıtıyor, dinleyiciyi yoruyor . 
Piyanist Guido Ago•tı'nin re· 
sitalini yer yer ışık!" girinti· 
siz çıkıntısız., tijınsck~!z çukur 
suz, avuç içi gibi dümdüz bir 
yola benzetmek hata olmaz. So 
nunu ke tlrmck için bir ucun
dan bakmak yeter. 

İsmet inönıi) B!!n 'iil'mıncı 
ko!orriu kumandaı;!ı~ı~d:ın a
larıık ye.rine beni tay;n etmişti. 
İsmet Beyi de beraberinde gö· ..,..._ 

Harry Morırison 

I 

y irminci asır m kine ve ener-
Jı asrıdır. Son el i ~ ıl zar

fında tabıat ka~ nak arının ta5-
ikın ku.,."\ etini beııeriyetin em
rine \ermek iç n y.apıl n çc
eiUı inşaat bı hass:ı modern 
tcknığın metodlarının, 'e ras
yonel bir ~ekılde ma:C,ne'er'n 
kuUanı masb le mümttün ol· 
mu tur. 

Asrımızın ilk yıl'ar nda A
merikada Atlantik sahılındc 
New York şehrinin yu< ti tra
fığine yol \'ermek iizere nehir 
a'tından Hıncı nçmayı zıımanın 

muhendis'erı bir cüret adde•· 
miş erdi. işte o zaman. 1902 
de Amerikada lmrulmııs olan 
·Burcau of Reclamation• adlı 
tc kı ôt. araziyi sulamak 'c 
hıdroclcktrik kunct meydana 
~ctirmek maksad ~ 'e kana !ar 
açma~ a 'c barajlar in~a et· 
me)e daha yeni başlamıştı. 

İdabo eyaletinin Boise şch· 
rinde adı geçen buronun Bırın 
ci bölge mtidurlu undc ça'ış
makta olan 23 ~aşında Harry 
)lornson adında bır ,enç, kiı· 
çuk bir mütcahhıt o'an :Morrıs 
Knudsen'e giderek beraber iş 
~apmak tek ıfınde bu unmu -
tur. Mr. Knud en ona clındc 
ne kadar scrma) e oldugunu so 
runca liarry sadece: 

- Ne parası, sadece gayret 
,,.e ccsaretım var ... dem.~ti ..• 

Işle bu konuşma üzerıne \'e 
yalnız 600 (altı yUı) dolarlık 
b r sermaye ıle l\lorrison • 
Knud en şırketi kuru'muştu. 

Morrison • Knudsen Co. ine. 
veya kısaca l\I-K deni en leş· 
ki at yalnız Amerıkıı Bırleşik 
Dcvlrtlerinin eya etlerınd"' de· 
ğıl fakat butıin dünya1ı )arım 
as r z:ırfınd.1 \C zamııı a artan 
bır hız \e kapa i'cy e bu)uk 
ı~şaat iıJlerlne ı:ırişti; nchirlc
rın se'lcr halinde a'ı: ı baraj
larla kontrol edı dı, santr:ı lar 
kuruldu, demıno ları a abıldi
ğıne yürlıdti, aka hayret \eren 
büyük ük ve uzunlukta kanal
lar açıldı. muazzam asm.a kop
riı!er sahil eri bağladı, )era tı 
ttinelleri arzın içınde oyu'du ... 

BUyük bir miıhendi lik şir· 
keti olan M·K her ~e:ı-dcıı önce 
en mükemmel inşaat makınc 'c 
teçhizatını ku !anmayı ve en 
fyı yctı~mış ehil i.çı, teknisyen 
''e muhendısleri çalıştırmayı 
kendisine şıar ed,nmiştir. 

l\I-K· tcşkılatının başında bu 
gün kurucusu 69 yaşınd:ıki Har 
ry Wınford Mornson bulun· 
maktadır. Beş kıt'a fizcrınde 
yapmıs olduğu bin'erce inşaat 
ona •Dünyanın çehresini de· 
ğiştiren adam• unva"lını kazan 
dınnıştır. Beyaz saçlı Harry 

Ya:ı:ın: . . . 
ISMAll iSMEN • 

Yük ek l\luhendis 

Olu )aı.ının muharriri Ame
rlknda tahsili e na,ında 
Harry W. lorrison'un şir
ketlerinden l orrisoıı Knud
sen Co. \'C İntern:ıtional En ... 
gineerlng Co. de iki sene1 

çalısmı~lır.) 

l\Iorrison İdaho eya1ctınin Bo
lse şehrinde. tek katlı bir evde 
oturmakta ve 50 sene önceki 
enerji ve gayretiyle çalışmak· 
tadır. Onun projelerinin arzın 
dort bir köşesine dağı!mış bu· 
lunması, onu yerinde dur;ımaz 
bir hale getirmıştir. Harry ve 
karısı Ann l\Iorrison senede 
240.000 kilometreye yakın bir 
hava şebekesi boyunca uçmak 
tadırlar. 

Dünyanın en yüksek barajı 
Iloover Dam'ın inşasını 

deruhte etmiş o'an altı şirke
ti bir araya getirip bunlara ön 
dcrlik etmış olan Harry ~Iorri
son ikinci DUnya Harbi e:.na
sında Pasifikteki hava me;»d:ın 
tarının kurulmasında biiyüic 
rol oynamıştır .. M-K adamları 
Venczuc'a, Arabistan ve Afga
nlstan'da yol \'e beton köprli· 
!er yapar'arken, 1-K nin ener 
jık patronu muhtelif miiteah· 
hitleri Transbay !nşant Şirketi 
adı altında birleştirer('k San 
Francisco'daki •Bay Brirlge • 
denilen 77 milyon do:arlık as· 
ma koprü) u in sa etti. 

Morrison'a göre •Bir insa
nın kıymeti, cemiyetın refahı
na yardım etmek mak.sadiyle 
meydana getirdiği eserlerle öl 

\ 

t 
çiilmelidir.» O bu söziinü ken
disine şıar edınmi.ş \'C bu yolda 
)UrUmUştür . .M-K muhendis eri 
muhtelif memleketlerin arzula 
rı üzerine teknik ctıid:cr yap
mış'ar, raporlar ve projeler ha 
7.ırlamış'ar ve bunların tatbi
katına gcçmiş'erdir. 

Bu meyanda llındistan'da 
Godawarı nehri üz.erinde 200 1 
mılyon do1arlık Ramapada agar 
barajı wı santralı, Rıhand neh
ri üzerlJlde Piprlde baraj ve 
santral, 1ranın kalkınması içın 
l!H7 de hazırlanan rapor, Scy
Jan'daki Kelani nchrı projesi, 
Kanadadaki Capi ano barajı sa 
yı'abilir. 

FIK{/l rE ŞİkAVETtlRI 
Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOYAN . 

lsfanbul - Çerkeş - Tosya - Samsun yolu 
hakkmda Nafia Vekaletinin cevabı 

M cmleketimizclc haicn inşa ıİstanbuldan itibaren Samsu· lannn ve yaşları askerlik ça:ını 
edilmekte olan iki büyuk na kadar yapılacak asfalt yolun aşmış bulunan bu ser.seri ruhlu 

hldro elektrik projesinin ilk e· Çerkeş • To ya kısmının su ke- çocukların talebelikle alakaları· 
tüdleri, ekonomık raporları ve narındaki m!inbit araziden de· nı kc cmez mı?) 
ilk p!Anları ~lorrison _ Knud- ğil daha üst taraflardan ve müm Bir çok kimselerden de duyu
sen'ın bır şubesi olan interna- kUn olduğu kadar kasabalardan lan bu acı sıkfıyet:erin alakalı· 
tional Engincering Şirketi ta- j geçirilmesini Çankırı ,·iayeti larca nazarı dikkate alınarak bu 
rafından hazırlanmıştır. Bilin- halkının rica ettiklerini guetc- hallere kat'i çareler bulmalarını 
dı(:i gıl:ııi bu projeler Sanyar mizin 25.3.954 tarihli nU hasın· rica ederiı. 
llidroelektrik tesis'eri ve Scy- da yazmıştık. P.T.T. kutularında yapı· 
han Banıjı \C tesisleridir. Di- Bu hu. usta Nafıa Veki'etin· ı y• • • 

ğer tarıtflan M?rrlson Knud- den a ~ığımız mektupta (bahsi lan degışıklıkler hakkın-
scn, G;,r~nti lnşa11t _Llmitc:l gt'~C'n lslnnbu' : Samsun. yolun· da U . Müdürlüğün cevabı 
ortaklığı 1le beraber halen Sey da Gerededcn ilıbarcn (Çerkeş • . , . 
han barajının müteahhitliğini Tosya arası dahil) güzergAhın is· .. Gazetemlzın 11.4.954 t~~ı~.lı 
yapmaktndır. tikşafı, havai fotograflardan da n~shasında P. T.T. u~um mudur 

Bunda:n meselA iO yıl ka ar istifade suretiyle Amerikalı uz lüğlinlin son verdlğı bir karar
önce bir asma köprünü:ı inşası man (.~Ir. Parkcr) ve yol ar dür la posta ku~~la~ı. nu~aralarınrf.a 
harika olarak te'likki edilirdi. düncü bö'gc etüd proje teşkı· yap~ığı ?eğışı~lığın tuccarlar, ı~ 
Bugün 1 e böyle bir in ant M· !Mı tarafından yapılmıştır. sahıple~ı ve sır~etlcr arasında 
K teknisy:enlcri için alc!ad.! bir Halen iktisadi faktörler \'C bazı an.aşmallık ar~ sebep oldu. 
iştir. devlet yolu standart.arı gıbl sa· tundan bahse~.ml.~tık. 

Bundan bir kaç hafta önce lr muhtelif ami"cr gözönünde Umum nı!ıdurlukt~.n bu. husus 
Yeni 7.elAnda'da :Morri:.on'un bulundurularak güzergahın e~üd ta şu yazıyı aldık. (!- .ılh.ıkı~l ~e· 
mühendis' eri Rimutaka dağla· !erine devam edilmektedir. Bu neı:rce . evvel hususıycı:ıcrı ıti· 
rında 9 kilometre •rzun'uğun- meyanda gazetenizde intişar e· barıyle Istanbul po~la. Gal:ıt.1 ve 
da, 7 milyon dolarlık bir tüne· den dilek'erin de tetkik edile- Beyoğlu mcrkezlerındc.:i a.bon.ı! 
lin açılmasını programdan 14 ceği muhakkaktır. kutularına ayrı numara \ crılmış 
ay enci yapmışlardı. Bu mev- Netice ileride etiid harita lan· ve ~u ar~da. İstanbul posta ~C!'· 
kiden 13.000 ki'ometre ötede nın çıkarılmasını müteakip ta- keL.ınde.kılcrı.ne 1 - 1000, Ga ata 
.Kanada'claki Aliminyum Şirke yin edilecektir.) dcni'iyor Xafıa mcrkezındekılcrine. 1001. • 2000 
ti için Nechnko - Kitimat pro- Vekaletinin gö lerdiği alakaya \'C Beyoğlu nıerkezındckıte.·e de 
jesıni li3 ml'yon do'arlık hid- teşekkür ederiz. 2001 • 3000 numara tahsıs olun· 
ro elektrik tesislerini bilirmiş muştu~: . 
lerdi Bazı mecmualardan Bu uç nıcrkezdekı a?onel.:r 

ııa"ıcn Harry J\forrison Ame· şikô et z::ınıına gcl~n mürasc'fıtın eks~ri 
rika'da 412 milyon dolarlık 1 Y sın?e ~cvrıt yaln.ız İstanbul ~ös 
102 projeyi \'e Amerika dışın- Okuyucularımııdnn şu mektu- terıldi~ıntlen t.efrık yukarıda ış.a 
da 12 memleketteki J98 mi'- bu aldık. (Gerek memlekeıımız- r~t ~dı'en şe~ılde yapılmakta ı
yon dol.arlık ;35 projcyi idare de ncşro:unan ve gerek yab:ıncı dı. Y. akat bu ışte çalı~an memur 
etmektedir memleketlerden gelirtilen bazı ve dağıtıcılar arasında ıaman za· 

· mecmualarda çıplak kadın resim man vukun gelen değişikllk:er ve 
Harry Morrison'un prensip- feri vardır. Bunlar hiç bir kayda gelen mektuplarda Galata, Bey

lerinden biri de riski dağıtmak tabi o madan intı,ar etmektedir. oğlu gibi ayrı me\·rit gösterilme 
tır. O bir işe girişince, neticesi Doğrudan doğruya n:cm'.ckct mesl yüzünden hatalar ve gecik· 
zarar bile olsa işi sonuna ka· k d gençliğinin sıhhat ,.e ahllikını me'er olma ta ır. 
dar bitirmeyi Ve hiç bir şeyi ya hede! tutan, bu meml~kelle ko· Bundan mAda istanbul posta 
rıda bırakmamayı gaye edin-
miştir. Bu sebatkar karakteri· müniz.m ve irtica kadar zararlı ,.e Galata mcrkcı:crine istek· 

olan bunlar gibi mecmuaların in !eri kar~ılamak içi n yeni kutu-
dir ki ona daima yeni iş'cr ka- d ticar veya ilha'inc bu acı haki- lar iliı\'C edil iği cihetle merkez 
zandırmıştır. Her yeni iş ona " 
zaman zaman karşılaştığı zarar kat kar~ı:;ında nasıl mlisa:ıde e· lcrc tahsis olunan biner numa· 
]arı kapatmak ve riski dağıt· dildiğıne içimiz yanara{ hayret ra çok faz'alaşmıs. teselsUI temi 
ll1Bk imkanım vermiştir. ediyoruz. Bu hu~usta Başvekile nine lmkAn bulunamamıştır. Bun 

müracaat edilmiş ve mecmuadan !ar nazara a.lınara~ idari bir tcd 

G~en esne :ı.torri on • Knud 
sen şirketi 5.761.000 do1ar ka
z.anmı~tır. Fakat beyat saçlı 
patron paraya faz.la ehemmiyet 
vermemektedir. O ve karısı 
slrkelfn hisse senetlerinin sa
dece viiıde 22 sine sahiplirlc:, 
\'e dü.nyanın en büyük ağır in· 
saat şirketinin müdür:.i olan 
Harry Morrison ayd:ı .s:ıdece 
2044 dolar çekmektedir. Mor
rison~arın çocukları yoktur, fa 
kat onlar 5000 kişi11k :\I·K :ıi· 
lesinin pek çok sevilen anne 
ve babasıdırlar. İnşaattan ol
duğu ycrrie uıman uıman yap
tığı pikniklerde ·Harı;· nin gi 
tar çalarak herkesi eğ cndlrme 
si bir aile topluluğunu hatırla· 
tır. 

bir adet gönderilmiştir. Her ha bir olmak üzere lstanbul posta, 
disede olgunluk ve basiret gös· Galata ve Beyo~lu merkezlerin· 
teren matbuatımızın bu yolda da deki abone kutularına da diğer 
mücadc'e çığrını açma~arını rica merkezlerimizdeki gibi birden 
ederiz.) ba~lamak ve mevcuda gorJ tesel 

• • • sUI etmek üzere yeni numaralar 
Kabataş Lısesının bazı ta- verilmiştır. 1.5.954 tarihinde vu-

lebelerinin üzücü halleri kubulacak bu değişiklik, vaı.tin· 
de tedbir almalarını ve münase 
bette bulundukları şahsi firma 
ve müesseselere duyurulmaları· 
nı temlnen şubat ve Mart 95.\ ay 
tarı !~·inde blitün kutu abonele
rine tebliğ olunmuştur). 

Ortaköyde oturan bir okuyu
cumuz mektubunda Kabataş Ii· 
sesi talebelerinden bazılarının 
kız okull:ırına giden bir takım 
öğrencilere tram,·ay durak ycr
'erinde sarkıntı1ık yaptıkların
dan ve hatta onları sokakta ve 
tramvay !çınde \'e mekteplerine 
kadar rahatsız etmeleri taham
ktil edilmez bir hal aldığından 
bahsederek şunları yazıyor. (He 
pimiz kız sahibıyiz, Bazan başla 
rın<la kasketleri ve koltukların

P. T. T. Umum .Mtidürlüğünün 
alltkasına teşekkür ederiz. 

Devlet dairelerinde ücret

le çalııtırılanların 

durumları 

türmüş, Halepte teşkil edi'mek 
te olan iıçilm·ü kolordunun ku· 
mandanı yapmıştı. Demek ki, 
Moskovada kar~ılaştığımız ı:ı
man birbirimizi görmiyelı dor~ 
sene olmuştu. Bu dört yıl itin
de bir çok mlihim hiıdiseler ce 
reyan etmi~ti. l'akat Envl!r Pa 
şa hAti genç, zinde \ e metin· 
di. 

E!\'\ .ER PAŞA 
MEMLEKETTEN 
RAHSETMEMİ İSTİYORDU 

E nver Paşa davetimi kahul 
ederek 1:1 Nısan 1921 de 

o~' eden evvel bu) tik elçilığe 
aeldi. Saatlerce baş başa kala· 
rak dertl,ştik. Birıncl Cihan 
harbi ıle mütareke~e tekaddum 
eden güniere ait o zamana kR· 
dar gizli kalmış ve henüz ay· 
yınlanmamış olan bazı hAdıse· 
!eri bütün teferrüatiyle 3nlat
tıkt.an (1) sonra: 

- İşte dedi, bUtün suAl eri· 
nizi birer birer cevaplandır· 
dım. Takdir eder:.iniz ki, \'R· 

tandan eOda kalmış eski bir 
silAh arkadaşınız sıfatiyle be· 
nim d' sizden sormak ve ö~,.en 
mek iı;tediğim ~eyler o!:ıcaktır. 
Mütarekenin ba~'angıcından 
l\loskovaya geldiğiniz güne ka· 
dar memlekette bir co'.i mUhi01 
hadiseler cercyan etti. Ve da
ha edecektir. Bunların bir kıs· 
mının içinde siz de yuadı'iıı:. 
Beni tenvir edcrseni;:. memnun 
olurum. 

Sordum: 

Mısır filmlerinde «Göbek 1 

sahneleri» yaıak edildi 

Kahire 9 (T.H .\.) -' ~lısır 
Bakanlar Kurulu, Mısırın Ş:ım 
büyük elçisinden aldığı bir ra 
p<l'l' üzerine, Mısır filimlerın1e 
1:öbek ,.e di~er oyun sah.nete· 
rini yasak etm'.;-tir. Bund'an 
önce çe,·rilmlş olan filmlerde· 
ki bu oyun sahneleri ı.ansür 
tarafı.."ldan kesilecektir. 

Ç içekli aleyhine ö lüm 

davası açıldı 

Şam 9 (T.H.A.) - Sabık Su 
riye Cumhurbaşkanı Albay ı::
dip Ciçekli aleyhine ilk dava 
bugün, oğlu ö'dürU\en bir ka· 
dın tarafından açılmıstır. 

Davacı, oğlu Seyyit ~akıp 
Rahri'nin sabık Cunıhurbaşka 
.nı Albay Edip Çlçek'i \'C em· 
niyet mildilril yarbay Abd'ill
hallk Sehade tarafından öldil· 
rüldil~UnU iddia etmekte ''e 
her iki sanığın da adam öl
dOrmek suçundan muhakeme 
ve tecziyeleri.ni talep etmekıc 
dir. 
Sabık emniyet müdilrü halen 

Suriyenin Paris serarctinrk! a· 
tase olarak vazıfeli olduğun· 
dan, kendisine muhakemede 
bıılunma~ı için gerekli tebllğat 
yapılmıştır. 

Yrni Suri~ e elçi ı 
Ankara 9 (T.11.A.) - Dışlş

leri Bakanlı~ına mensup yetki 
il bir şahsiyetten öğrenildiğine 
EÖre. Suriye hükumeti, Suriye 
nin Ankara ctçiliğine KAıım 
El Cezayir'! tayine karır ver
miş ve bu tayin ic:in hilkümeti 
mizden a:ı-ema.n talebinde bu· 
lunmuştur. 

Muhallebiciler V al iye son 

müracaati bugün 

yapacaklar 

Muhallebiciler Derneglnden 
bir heyet bu::ün Vali ve Bele· 
di)~e Ba~kan Vekili Prof. Göka
yı zı) aret edecek ve tarifelerin 
a)arlanma.sı hususunda son oir 
talepte hulunac~kıır. 
Derneğin ı:örü5U, ya mevcut 

tarifelerin artıntm.!•I \'eyahut· 
ta porsiyon i1'!13lajını ikı ıois· 
line çıkarıp çüt ücret a'ınmosı 
şeklindedir. 

ORDl'llft'Z htAl\ll\I 
lUHAFı\ZA EDİ\ORDU 

FAKAT .•• 

E ski Ba3kumınden veki'i En· 
ver Paşaya, onun vatandan 

a~Tılmak zorunda kaldığı ta
rıhten, benim l\foskovaya gel· 
diğim tarıhe kadar olan hlıdi· 
selerl anıatmağa basladım. 

- Paşa haıreı:eri. Cihan 
harbi onunda başımıza gelen 
mağlubiyetlere ra~men ordu
muz hAll azim \'e imanını mu· 
hafaıa ediyordu. Bu da, hıç 
~Uphesız Osmanlı ordusunun 
yeniden teşkil edılmesi ve dı· 
sıplin altına alınması hususun
ria göstcrdığinız kuıirt>t \e bıl
gınin bır nctıcesıdır. Fakat ne 
yazık ki, cephe gerısı bôy'e de· 
~ildi. Miıtıırcke günler! geçtık
çc İstanbulda bir :>rır.gur.luk 
hava ı yııratılı)Or ve h•ı mec· 
um hava nıenılekctın dört bır 
tarafına süratle yay•!ıyordu. 
Dü$manlarımıı ~öyle bir pro· 
paganda yapmak istemişlerdi: 
Türk milleti masumdur. Bılhas 
sa İngiliılere ve onun safınrla 
~er alanlara karşı harp etmek 
istememiştir. Buna rağmen it
tihat ve Terakki fırkası dikEa
tör:eri bu masum mlUeti zorla 
harbe sokmuşlardır. Ayrıca Er 
meni tenkH ve tehcfrınl bUtUn 
işken'ce ve zu!Umlerle yaptır· 
mışlardır. Envrr. TaUıt ve Ce
mal Paşalar:a diğer haıı arka
daşları hakiki harp mücrim1e· 
ridlr. .Memleketten k~çanlnr 
bir daha döncmiyeccit'er. mcm 
lckette kalan'ar l e yakala:ıa· 
rak cezalarını görtıcek'crdlr. 

* EHIR 'l'l\'\CROllU ORA:\\ KIS· 
il - Paurtes.ı ·cıon baf]ta her gece 

21 11•, Pu:ar matine IS.30 da l>OKAh.· 
TA - Yazan: Elmer nıce. 'l'Or.ıı:çeaı. 
Aauııe Zftybekt'l~lu - Tel: •2157. 
* EldR 'Il\'ATR06U l\OMEUI 

k l!!ı~1J - 8alı'aar. na•u ııer 11ece 
~ı cıe, Pazar sur:dUz lll.30 <1• ME
LEK RASIMIS KISKA!liÇLIÔl • Ta· 
un: Louıs Verneull. TUrkçm: Bur
han Telek - 'Ieı: •0409. 
* SEHııt Tl\'Al.RO u EMl.\<isu 

1101.l .\I U - Perşembe, Cuı:ııartell 
ve Pazar aaat 21 de, •JTıca Pazar 
IS.30 11& \' A '\l.l il.iZ - Yazan: Jac(lU· 
ea Deva!. Ttlrlı:çesı: ihaao Boran. * Gl:..'ll~'LJk Tt1 u·nusu - oo
' ı::ıı \'(Jl.U - Komedi 3 pcrae • ta· 
un: A. A. MUnc - TUrkceaı: M. Bu
r! n • Sahne~e koyan: Avııı oıııııııı. 
Saıı, Çarşamba ıuare 20.30, Çarpın
ba maune ı&.30 • .EmlnöııU oıırencı 
Loııaıınae. * \E='ıl SES OPERE1İ - \'llRMA 
,\ V<'ı - BU)'Uk Opere~ 3 perde. Her 
Gece 21 de, Çarıaı:ııba, Cumartesi •e 
Pıı.ur ınatıne saat 1$ te Ye her Pa
zartesi. Tel: 49359 
* TE\ HID BiLGE Opereti - •Se

çim Arl!tal•. Operet 3 pude, ıectlerı 
aaau 2ı·cıe Makaım'de, cumartcııı. pa.
ur matine ıs•ıe. ı cıeron 43134. * KU~ ll l\ 11"11:\t; - Carıamoa
ııan baŞl<a ller .:ece aaat tam 2ı Ge, 
Salt, Cuın talene matıneaı •• Pa
' - "ll aaat tam ı7 cıe çıı- \\Jo:f 
\'AR - rı1es 3 perde - Yazan: f're
cterlk Knott • Çevlren: TuUJt SadUI· 
ıah - Tel: 40276. 

1 SiNEMALAR --

Şirketin Em - Kayan adında 
bir aylık mecmuası vardır. Bil 
tun personele bcda\'a o'arak 
dağıtılan bu mecmua ~irişi en 
proje ve inşaatların ve dünya· 
nın dört tarafında medeniyete 
mllhendislik eserleri kazandı· 
ran kimselerin resim'eriyle do 
lu olduğu gibi Baba ve Anne 
?ı!orrison'ann 5000 çocuğuna 
açık mektubu m<.')anında seya 
hat notlarını ihtiva eder. 

rfa kitap. çantaları olduğu halde Devlet daire ve müesseselerin· 
çirkin sözlerle, llluba.I \'C müs· de ıicrctle çalı5tırı'anıarın aylık.ı
tchzi hareketlerle kızlarıınızı la- ları ara ında hiç bir nisbet yok
ciı ve takip eden bu ser·erl ruh- tur. :\lese:a: Ta~ralarda Nafıa 
lu talebelerin hakkından kim mıidiırlllkleri odacılarının ay!ık
gclecek. Her zaman şah:t o'du- !arı 80 liradır. Ziraat daireleri 
ğumuz bu hallerden maaı-ifimiı e><l&cıları 70 lira alırken oerter
adına. cidden büyük oi.- hicap darlık odacılarına !IO liralık kad 
duymaktayız. Bunun sonu ne o· roda mUkte ep hak olarak 60 li· 
lacak. Bazan ders saatlerinde bl ra verilmektedir. 
'e sık sık kahvelerde gôrii'en ve Yine ücretle istihdam edi!en 
talebe Ik şerefini lekeliyen bu daktiloların aylıkları bazı yer
külhanbeyi ruhlu çocu~lau Mil- terde 100-1:!0 iken bir kısım da-
11 Eğitim ve Emniyet te:kıl!ıtı 1 irelerde 200 • 250 lira almal.'.ta
ele e verer'k sıkı bir takiple dırlar. 

de odacı, daktilo \'e saire ol:ırak 
Ueretle çalıştırılan ldmse'erın 
yaptıkları işler aynı olmasına 
rağmen aylıktan baskı başkadır 
ve nlsbetsizdir. Vaziyetin l>ôyle 
olması bütiln allkalıları ilz:nf'k 
tedir. Çalışmalar üzerinde de le 
sir eden bu halin blitçelerin tan 
zim ve kabulleri sırasında naııırı 
dikkate alınarak dUzeailmesi ıe· 
rinde bir ie oıauk"' • 

_ MEMUR ALIN~-~~~e~ -
lstanbul Vakıllar Başmüdürlugurı 

.... et: 
edı , .. 

Harı;· l\Iorri\on; 4ünyanın en büyük barajı 
{'lan Boo\Cr Dam'ın ln~aatını te~k:llatıandırmı~tır 

.. 

.Morrlson bir insaatı ıamıının 
da bitirmek için hiç bır niw·af 
tan kaçınmaz. Baş mühendis
lere \'eya şantiye &eflerina \'er· 
di~i aylık kendi maa~ı ay..rın· 

(Devamı Sa: 5 Sil: '7 de) 
yakalıyamaılar mı? HatU Maarif Merk'ı \'e tasralann diğer bir 
Vek~leti bu gibi yerlerde yaka· çok dairelerinde ve m llesseseler 

Tapu ve K:ıdastro islerinde istıbdarll ıttır· ıı• 
\'e 250 lira aylık ücretli memurlar aıınaca ıdu1' ,rı t 111 

İsteklilerin ewelce bu iElerde çalıfnl1ş ':n ,c ı' 
gelerile bir'ıkte mezkıir Mudürlük Levaıı 
r osuna müracaatları ilb oıuıu. 
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Kalman ye 

Derhal Viyana tiyatroların
dan müracaatlar yağma a ba~
'adı. Operet bır muddet sonra 
burada Theater an der Vlen'do 
oynandı ve çok alkı~landı. Bu· 
nun Uıerine Kalman Viyana'da 
yerleşti. 1Dl3 de Çardaş Furs· 
tin operetini bestelemeğe baş· 
ladı. Pıyes l 7 kasım lll 15 de 
Johann Strauss tiyatrosunda 
tem5il edıldi ve fevk;ıl de mu· 
vıffakı)et kaundı. Her tarafta 
Çardaş çatınıyor. Çardıış'ın 
ulsleriyle dans ediliyordu. 

Bir gUn bestekAra bu kadar 
s:Uzel valsleri nasıl bestcl<'di~I 
soru du:u zaman şu ce·ı:ıbı v<'r 
mlştl: 

Daru; edemediğim lçln1 ••• 

Ka'man pek genç iken dans
ta duşfip muhim bir arıza ge
çirmişti. o tarihtenberi dın11 
bırakmıştı. Fakat gUzel vals 
parçaları yazmaktan kendini 
alamazdı. 

BcstekAr Çardaş'dan ı;onra 
tıirbirini t a k i b e n bir • 

çok gUz(!l operetler besteledi. 
Bun arın hepsi, bilhassa fasc
hingafe, Bayader, Kontes l\la
ritıa çok muvaffak o'du. 

Kalman Yahudi idi. Bu ge· 
b!:!p'e ~aıiler iş başına ge~tlk 
ten sonra bu bestekarın hiç bu" 
eseri Almanyada oynanmadı 
Kalman Amerikayı giderek 

ıcHr. i Yera 

orada ~ crlcşti ve muhtelif ope 
retler besteledi. İkinci dllnya 
hıırbl sona (!rdıktcn sonra Av
rupa) a döndü, Par Is ) ııkınında 
bır \ l11tıda :1 aşama~a ba~lad:, 

Son zamanlarda Jıastalanmıf 
tı. Fakat doktorların tavsiyesi 
ne bakmıyarak çok si.gara içi
yor, fazla et yiyordu. Bu yuı· 
den hastalığı ilerle<li, Bcstekı\r 
hayata 'özlerini kap3d1. Kendi 
sini sevenler nA~ını Viyanaya 
nak'ettılcr ve büyük nıeraslm-
le ebedi lstirahatgfıhına bırak
tılar. Bu merasimde ve kabri& 
tanda Marltza operetinde Vıya 
na) ı metheden • Gilzel V ,yana 
sana el m!ı parçası bir kaç 
defa çalındı. 

Kalman'ın ikinci karuı Vera 
~laria 1\lakln$ka adında eski 

bir artisttır. Sesi çok gUzcl o· 
lan Vera 1902 de Kalman'dan 
a~Tılarak bir başkası ile evlen 
miş, fakat bir müddet sonra 
yeni kocasını bırakarak tekrar 
Kalman'la evlcnmiıti. 

Emmerirh Kılman memleke 
tlmııde de çok tanınmı~. çok se 
vılmiıı bir bestekArdır. istan
bulda en çok temsil dilen ope
ret hıç şUphesiı Çardaş'dır. 
Birinci Dünya Harbi esnasında 
bu harpten sonra yüı!erce de
:f'a oynanmıs. her defasında ti
yatro dolmuştur. 
~~~~~~~~~~~-

1 

f,, ~l~ ~tı ~ 
h.":' tr "1.tLE , 
~ta lllıbeten - \ unanlstan'ın Tesal)·a kıtasındı ki ıon ıetzelt muhlm ıahnbat 

lltraylıı r aı olınak1a beraber yıkılan binalar çoktur. l'ukarıda birlncı resim· 
arsaı tehrlnln çırfm, tklnd reslmde de Dömeke'de )'ıkılan binalar 

\'e .kilue ıörtınü) or 

VATAN 

lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtaat llônları 

Kapalı zarfla 3 muhte ıf numarada ıooo çift !istik çitme 
20/11/954 Per&embe saat 15 de tımit Dı. As Sa. Al. Ko. da satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 16,000 lira. geçici teminatı 1200 li
radır. Şartnamesi komisyonda ve öğleden ev·ve: Ankarıı. İst. 
Lv. A. İlln kumını1a görülur Teklif mekt.urılannın lh:ıle saa
tinden bir sut ~vve'lnı kldar komisyona \'t!rl mrsi. 

(5258 - 1189) 

* ?ıhraş için 50 ton ıı 'ır eti kıpa:ı zarna 15/5/1954 gUna 
saat 11 'de İskenderun ,\s. Sa. Al. Ko. da satın a'ınacaktır. 
Tahmin be~ell 71i.ODO 'ira geçici temin.atı 4750 liradır. Şartna· 
mesi komıs)'Mda t11rlılür . Teklif mektup'arının ihale saatin· 
den bır saat cvve:lnc kaa!r komisyona \'erilmesi. (1163-5193) 

* As. 1hıiyaç için a•ağıda d ng ve m'kdArı yazılı vlvecek 
madd,.si hizalarında )azılı gun ve saat'M"dc vazıh şekilde i
haleleri KırıkkalP- As. Sa . 1. Ko. da utın alınacaktır. Şart
namrler komiS}'ondıı \'e fü!leden r.vve} ht. Lv. ' . İ ' An kıs· 
mında goriıllır. Kapalı zarfların ihale uatinden bir ~aat ev
veline kadar komisyona verilmesi. Atık eksiltmelerde belır;i 
suıte komisyonda hazır hıılunıılması 

İhale ıııin ,.c 
saati 

Cinsi ) t iktlan Bf'ıl~ll G. T~minatı 
Kilo Lira Lira 

Sığır eti 15000 202SO 1'il8 24 1Mll)'ıS/054 14 ., 
Kapalı zarfla 

Taze Bakla 3000 840 fi3 24/5/454 14 30 
Marul adet 11600 127fJ P6 . . . l'i 
T. ye•ll soğan 3000 990 70 » 'D • 15RO 

Dereotu adet 120 7 20 o 50 • • . 16 
Tue kabak 8000 2640 103 . . • 16 30 

,• ' 
A~ık eksıltme ıie 

{5579-1258> 

* Açıl\_ eksiltmeyle Ankan~a Dışkapıda inşa ~dllce<ık lly. 
Hst. nalbaıhane ve onarımları işi yapıırılaraktır. Kcsıf bedeli 
23980,20 Jira ~e~icl tenıinatı l'i99 liradır. ihalesi 25.51!'154 sa!ı 

~arıt ll'dc Ankara ::11. S. V. 4 No. lu Sa. Al. Kn. ı'la yapılacaktır. 
1\eşif ve $artnamr.si komisyonna Ye ö:lcden en<>I ist. ı.v. A. 
HAn kısmında ı:örüHlr. 1str.klilerin ihale glınlindf'n r.n aı Uc 
ı':tin evvel K. K. is. D. 2. Mv: liite müracaatla yeterlik be gcsi 
almaları orttır (1210-5380> 

* Karıatı zarfla Ankarıda Mu. O. hfl'lA. ranza ve umumi onarım 
işi yaptırılacaktır. Kc,ıf hcdeli 50491,38 lira. J:C>çirl teminatı 3996 
liradır. İhalesi 24ll.1954 pazartPSI saat 11 dr Ankara l\1 S. V. 4 
!\o. Ju Sa. Al. 1\o. da ~apılacaktır. Ke~U \'C sartname~ı komh
ycında ,., öfledl!n cv.,.el İ!.t. Lv. A ı'An kısmında ı:örülilr \ e 
255 kuruşa komiı;~onda verilir. Tallplcrın ihale ı:ünlındc en az 

ile giln evvel K. K. Is D. 2 l\lv. liğe müracaatla ~·ctcrlik bclı:rsi al· 
maları şarttır Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat ev-
veline kadar komisyona \'erilrrr~l. (1211-5383) 

* 21 mayıs 954 cuma sut 16 da Balıkesir Lv. A. Sa. Al. Koda 
kapalı zarfla Balıkesır As. Hst. Göz Pavıyonunun llAve kat inca
sı işi yaptırıJıcaktır. Keşif bedeli 49968,85 lira. gccici teminatı 
3750 lirıdır. Kr.fıf ve şartname.$i komlsyonda görliltir. Teklif 
mektuplarının iha:e Htıtinden bir saat evveline kadar komisyona 
verilmesi. İsteklilerin bu ise benzer 30,000 liralık belge ibraz et-
me!eri şarttır. (5423 - 1219) 

* AsaJıda cins ve miırtan yazılı iki ka:em sebı.e hizalarında 
yazılı gUn ve uıtltrde Hoşdere As. Sa. Al. Koda kııpalı zarfla 
satın alınacaktır. Sartname'er komisyonda görtilur. Tckllf mek
tup'arının ib.lle saatınden hır saat C\'\Clinc kadar komis)ona 
\·erilmesi. 

Clnsl Miktarı Bedeli G. Teminatı ihale gün \"C snati 
Ton J~ra l.ira 

Taze kabak 22 5500 412,5 24/5/954 15.45 
Taıe kabak 20 5000 375 24/5/054 16,15 

(5420 • 1215) 

* 
Kapalı ıarlla Vekatet ve E. U. bınaları tesisat onarımı 

yaptırılacaktır. Keşif bedeli 653411.95 lira. .cecıci teminatı 
4518 Iıradır. İhalesi 24/~1954 puartesl saat 15 de Ankara S. 
v. 4 No. hı Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Keşif \'C Eartna· 
mesi komisyonda ve öğleden evvel tat. Lv. A. ltAn kısmında 
gorUlilr 'e 330 kuruşa koml5yonda verılir. hteklllerln ihale 
tarihinden en az Uç gün evvel K. K. Is. D. 2 Mv. lığe mtira· 
caatla yeterlik bdgesl almaları şarttır. Teklıf mektuplarının 
ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verilmesi. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez:. (1269-5632) 

* As. ihtiyac için 1200 ton meşe odunu kapalı zarfla 28/Ma. 
yıs/954 cuma saat 11 de Diyarbakır As. Sa. AJ. Ko. da satın 
alınacaktır. Bedeli &o.000 lira geçıcl teminatı 4250 liradır. 
Şartnamesi komısyonda gorlllfir. Teklif mektuplarının ihale 
saatinden bir saat evveline kadar komisyona verilmesi. 

(1262-5627) 

* Kapalı urfla oluklu ve ı'lüz gılvanlzli uç alınacaktır. Tah 
mln bedeli 19588, 35 İiu geçici teminatı 1461 liradır. İhalesi 
29/5/9M cumartesi saat 11 de Ankara M. S, V. 4 No. Ju S. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda ve öğleden evvel 
lst. Lv. A. İIAn kısmında g1irUlllr. Teklif mekturı:arının ihale 
saatinden bir saat evveline kadar komisyona \'Crilmesl posta· 
dakı gecikmeler kabul edilmez. · 

•Sen böyle kabul ediyorsan 
mesele yok. Yalnıı itiraf etme 
li)im ki, pek bir fey anlama
dım.• 

Kız yerlnde do~rulup, g!Szle 
rlnl Guy'ın yilıUne dikti. • f n
santıırı iyi \'f'.~ya fena olarak a· 
yırmağa, yaptıklarını muhake 
me -etme e tahammill ede
mem.ıı diye söylendi. ıBu sok
mez bir 11 bence .• 

•Cok cici bir kızsın. Bana ev 
lenmek üzere oldulnn delikan 
hdan bahsetsene biraz.• 

•Bir defa yalancıydı. İnsan
larla olan mllnıı ebetlnl te· 
kilmcı. tahammU! edilmez ha
le de sokan buydu zaten.• 

•Onu terkettlğln ha'de niye 
bana dllndUnh 
Kıı başını sal'adı .• sen ya· 

!ancı değil in bir dda. yAnl 
onun yaradılışının yalancılığı 
şeklinde değil. Zaten onun gi· 
b1 olmak senin elinden gel· 
mez. Canhlılın buna mOsalt 
değil .. Bunları bırııkalım da 
bir lokma bir sey !emek için 
bir ~ere gidelim.• 

* ~füteaklp Uç ıün içinde her 
,Un Mlriam'la buluetu. Shie!a 
yı görmeli mütemadiyen red· 
detmls. telefon ettikçe, kim· 
ıeyle görUşemiyecek kadar a
ııabının bozuk oldutunu ileri 
sllrerek: iyileştiği, kendini to
parladığı uman onu ıörmeğe 
geleceğini sl5ylemlşti. Bir kaç 
ilin için herkesten uzak, ken-

5693 - 1281 

dl ba&ın• kalmak istediğini bil 
dirmifti. Son konu~maların1a 
Shlela aglamağa bae'amıe. bu 
ısrarından vaı~eçmlycrrk olur 
H kendisine bir şey yapm~kln 
tehdide ka kmıotı onu 1'"akat 
buna bile urre kadar ı. dırıs 
etmemişti, 

•Çocuk o:ma. Kendırıe bır 
aey yapman, bir zarıır vermen 
bir şey temin etmez• db•tı na
zlhat ederek telefonu kapat
mıştı. 

Mlrlam'ı mllıelere. sanat ga 
leri~ne göturmüa: b raberce 
Salne nehrinde kıyık gczmelc 
rl yapmı&; Parlsln en tipik, en 
gtizeı lokantalarında yemek )°C 

mlşlerdi. KP.ndlnl Parls'e ye· 
ni gelmlt gibl, ne e \'O heyecan 
içinde hissediyordu. 

Vendome ııareyının ışıl 1eıl 
yınan meydanından kolkola 
geçerlerken. bir ıkşam Miriam 
•Anlamııdıl\ım bir şey var .• de 
misti. ·Niye bana bu kaı'lar u· 
zaksın? Beni bir defacık bile 

s-

~AZAN GECEl:ERI f 

KARAGOZ 
•....•..•.. ,............. . ··············· ··········: 
i Eski Ramazanların en büyük eğl encesi - Karagöz nereden geldi - i 
i Karagöz'ün ba~ l ıca şahs ı yet l eri - Elenlerde Karagöz sevgisi - Ka- ! 
: ragöz oyunlar1 ve canlı Ka ragöz oynatmak teşebbüsü i :........................ . ....................... , 
Eski ramazanlarda en bUyUk 

eğlence Karaglizdü. Rama
zan gecelerı ) alnız çocuklar 
değı , saçlı saka'h bUyUkler bl· 
le Karagör.e gıdcrler, beyaz 
pcrdedekı ha)allerı, bunların 
konuşmalarını uwkle uklp 
ederlerdi Karagöı oynatı°ı'l 
salon sık sık kahkahalarla çın
lardı. 

Karaglb pek eski bir dlen
ccmlz o.makta bcral::l!r bıte 
Çtn'den gelmedır TrihlH 
Çın'de çok eskı uımnniarda 
KarağBı oynatıldıtını kııyde· 
der. Tabı! orada bey'z l'letdeye 
Korag!Sı. Hacivat değil, ba5ka 
tıpler çıkardı. 

Karagöz Ortadoğuda nnıklncl 
yUzyıtda iptida Mım'da 

o)·natıldı, oradan mem eketiml 
ıe geldi. Bu hususta şu fıkra· 
yı naklederler: OndördUncll 
> U~ ılda Bursa da yerleşen Şeyh 
Mahmut KUşteri orada yapıl· 
makta olan bir camlln lnşau
na nrzaret ediyormuş. !nsaat· 
ta çalışanlar arasında Karat:l5z 
\'C Hadvat adında ikı isçi \'ar
mış. Bunlar nlıktell konuşma· 
larıylc herkesi gUldürUrler, 1, 
görü'meslne imk~n bırakmaz
larmış. 
Zamanın padişahı Sultan Or

han, camiin ln~asının neden 
ilerlemt>di~ini tahkik edince 
Se:1 h Ktiştcri vazıyeti anlatmış, 
rıadtşah fena halcte kızarak iki· 
sının de oldiır!ıl mesini emret· 
mış. Bunun ıızcrine Karagöı e 
Jlacl\al oldtirll muşler. Kıışteri 
bu \'azı) etten çok mutecssir ol
muş, ôlenleri tasvir halinde 
~aşatmak istemı~. Karagöı vü
cut bulmuş. 

Karagöı'e Hacivat hakikaten 
yaşamışlar mıdır? Bu hu

susta kat'l malumat yoktur. 
Bursada gerçi Karagöz.ün oldu
ğu iddia edilen bir meıar ''ar
dır. Fakat bunun ne derece 
gerçek oldu~u bilınmemekte
dlr. Buna mukabil KUsterl'n!n 
yaşadığı, Bursada medfun ~u
lunduıtu muhakkaktır. 

Karagöz, kimin tarafından 
\'c ne suret'e getirilmiş olurta 
olsun, bııde kısa zam:tnda bU
yuk 'er tutmuş, çok se\•!len 
bir eğlence ha!lni alınıstır. Pa
dişahlardan çoğunun Karag1iz
c!i'cn \·ardı, bunlar sık sık pa
disaha Karagöz oynatır:ardı. 

l{araı;öz beyaz perde lizerinde 
oynatılır. Salon karanlık 

olur. bcyaı perdenin arkası 
kU\'vetli surette aydınl:ıtılır. 
Aydınlatma işi yakın ıamar.a 
kadar >al !Ambasıyle yapılır
dı. Perdenin arkasınd~ Kara
s:ötcU \'e iki çalgıcı bııltınıır. 
Karagözcii deriden \'e boyan· ı 
mıs eekılleri beyaz perdt!ye çı
karır. değneklt'r vasıtasıyle ida 

1 

re eder. 
Oyun Hacivad'ın bir 'emat 

okuyarak meydana çıkması ve 
Karagöz'ü görmek tsteme~hle 
hıı lar. Karagöz yapılsn gUrOl
tUye kızar, me~dana çıkıp sil
le. tokat aşkeder. Nihayet an· 
laşırlar. asıl oyun baslar. Ka
ragllz halk tabakasını, Hacivat 
çe'cblliği temsil eder. Harlvat 
yCıksek dille konuşur, Karag!Sz 
ters cevaplar vererek bununla 
eğlenir, sık sık kavga ederler. 

K aragözlin başlıca ~ahsıyetle-
ri Karagöz. IJarlvat, Tuz· 

auz Btıklr. Bt>kri lustafa, Mi
rasyedi, Cüce Beberuhi, Arna
vut. taşra' ılar, ekal!lyetltre 
mensup kimselerdir. Bunlar 
taklltlı> konustunılurıar. 

- 47-
oUun öpmıodin benUz. Beğenmi 
yor, hoeıınmıyor musun yok· 
sa?a 

lluy ·Belki sana prk ç:ıp· 
ra&ık, tuhaf gt>lecek ama .• diye 
mukabe'e et mıştl. • Korkuyo
rum. Kadınlar hususunda bu 
kadar tecrübesi olan, profc yo 
nel bir de'ikanlının korkman, 
çekinııenlık duyması lto'ay ko
lay izah edilir bir şey değil ta· 
bıi. Fakat seni o kadar çok ı;c 
'iyorum ki.o Biraı sus• u, sonra 
;ı;ine deum etti. ·Seni bı.: ka
dar çok sevmeseydim ge:,et ba
sıt bir şey olacaktı bu. O za
man kaybedecek hiç bir şe)•im 
olmıyscaktı. Fakat senin yanın 
da böyle değilim, ilk defa bir 
kızla buluşan bir delikanlı ı:l· 
bi hissediyorum kendimi.o 

S!SzUnil bitirince kendi de 
gOldU. 

Jıliriam •Bi5yle hissetmenl ls 
temem.• diye mukabele et
ti. 

•Yakında istediğin gibi olu-

Karagöz perdesi 

Yazan: 

E. T. 

•• Karagöz oyunları pek çok
tur. Raşlıcaları Y.110,·a Safası, 
Karagöztin Şairliği, Ka:ı'ı Xl
gAr. Tımarhane. Yazıcı, Kan
lı Ka\:ak, Sahte Gelı:ı, Meyha
ne, Kayık, Salıncaktır. 

Karag!Sz'ün eski devirlerde 
yetişmiş pek çok üstadı var
dır. Bunların en meşhuriarı 
Kör Hasan'la. Mehmet Çe:ebi
dlr. Mehmet Çe:eoi 200 den 
faıla oyun bilir, muılkiaen ~e 
anlarmış. Elli yıl evvel KAtip 
SaUh, Serçe Mehmet, Şeyh Feh 
mi Bey meşhur hayalbaz1ardı. 
Bllhusa Kltip Salih çok ara
nırdı. 

xııragöz ramazan eğlencesi 
o:makla beraber kış gece

leri arasıra ve sUnnet dUğUn
JerlndC'! de oynatılırdı. Dalma 
çok rağb.et gördOğü için oyna
tı an u. on erkenden dolar. se
yırcller el çırparak: 
na~ıar mısın ba5lııyalım mı? 

Karagöz'ün elini taşla)'ahm 
mı? 

diye bir tempo tuttururlar, be
yaz perdeye leblebi, sakıı leb
lebisi atarak oyuna bir an ev· 
Vt'l baş!anmasını lsterler<li. 
BugUn eıkl Karag!Szcillerden 
yalnız Küçük Ali kalmıstır. 

Küçük Ali Ankarada oturmak· 
ta. arasıra radyoda konuşmalar 
yapmaktadır. 

Karagöz'U Yunanlılar da bi
zlm kadar severler. Yunanıs
tanda rumt'a Karagöz oy:ıatıın 
sanatkarlar vardır. Tabii Kara
göı \'e Hach·at rumca konuşur
lar. t in garibi, Karsgôılln Yu 
nanlstanda da, bizde olduğu 
gibi. çok ihmal edilme !ne mu
kabil Amerikada yerleşmis Yu 
nanlılar arasında el'an çok ra~ 
bet görmesidir. Amerikııda mil 
him Yunan ço:unıut:ı bıı'unan 
ehirlerde sık sık Katlgöz o:r 

natı'ır. bu oyunlar cok ra~bct 
görür. 

Karagısı bt>yaz rıerded~ oynı· 
tılır. Fakat ikinci me$l'U" 

tlyetln tlAnından bir mUdı1et 
sonra 1913 senesinde sanatlı'lr 
~asit KaraglSıU sahnoye çıh
rarak canlı Kırag5z oynatma
ğa teşebbfis etmişti. Bunda Na 
8it Karagöz rolUnU yapıyor. uh 
neye Karag5ılln «ıyııfctlyle, 
diğer şahı lar da he'> m:ı'fim 
kıyafet eriyle çıkıyorl:ı .. dı. can 
h Karagöz lptldaları merak ve 
allka uvandırdı; rakat bu uıun 
sürmedi. halk can ' ı I{ ragiiı
den hoşlanmodı. Bu!lıın üzeri
ne teşebbüs yarıda ':ıır.ı':ı:dı. 

Karagöz kırk sencdenberl 
unutulmuş gibidir. Bırlnei dlln 
ya harbinden sonra 1919 da 
Yerilen bir matbuat balosunda 
rahmetli HAıım, Karagöz oynat 
mış ve çok alkışlanmıştı. 

Darry Morrison 
(Ba ı 4 ücüde} 

dadır. Bir projede görüsUlecek 
mühim bir mese!e olu-ıe.ı uzun 
uıun mektupla~aca~ınıı veya 
şantiye şefini merkeze çağıra · 
cağına o kendi uçağına veya 
otomobllino ııtıayıp in&ut ma
halline gider. Bir ?ıl·K inşaatın 
da !hım olan maddi veya mA· 

nevi destek dalma ıaman!nda 
yeti§ir. 

B u'ün Harry Winford Morri-
on 47 şırket ve 3660 aAır 

teçhizattan mUtefekltil bilyük 
bir «İmparatorluğunn başında 
bulunmaktadır. 1939 da 9 mil· 
yon dolar olan iş hacmi 1943 

rıım. Ama biraz daha mUsaıde 
et bana. O zaman göreceksin 
bak.• 

* Lilllan boş kadehini hıı \'aya 
kaldırdı. 1 Ha)dl sevRilim bana 
bir kadeh daha do!dur eundant 
diye mırılandı. 

•Hay hty., dl)erek Guy bar 
dağa yeniden vlsld soda dol
durdu. 

te 87 milyon ve 1953 te 287 
milyona )1ikselmlıtlr. Hilen 
dünyadaki projelerini yakın
dan tetkik etmek Uzere seyaba 
te çıkmıs olan l\lorrlson'or. 
programına Casıblanca'dakl 
hava meydanları inşaatı, İtol)'a 
da Alplerde açılan bir tUnel, 
Iraktaki bir baraj ihalesi ve 
TUrkiyedeki Seyhan barajı in-
şaatı dahildir. 

Clhanslimuı bir mllhendl~!ik 
~lrketlnln başında bulunan 
Harry Morrison pek çok mem 
Jeketin ekonomik ve sosyal kal 
kınmasında emeği secmi~ de
ğerli bir iş adamıdır. 

t mail fŞl\tES 

' mlş ôluruz. diye dU$UndU. Hem 
bu paradan daha makbu!e ge
cer onun nezdinde. 

Lllllıın aAğıında fe-\'elemeyi 
bırak da e'ine ne yaplığını an· 
ıat bakılım.• diye ı~ylendi. 
Bir yandan da eline tutudııru 
lan viski sodayı yudumlu)or· 
du. 

•GU> &Birini dÖ\dum dedi 
ııNe zevk! Sebep ııe)dl.?& 
ıılliç, benim İt"İD hoşuma ~it 

meyen bir iki Hif etti. Ben de 
s!Sylediklerlni iade ettim .• 

•Nerede oldu bunlar? . 
eMaxim'de .• 
•Demek o diller~ destan o· 

lan ka\'ganın kahramanı sen· 
slnı.11 

ıSenln de mi haberin ''arh 
aOlmaı otur mu. Parlste her 

kes bundan bahsediyor se,•gi
lim. BUtUn 'osyete senin tlfı
nı ~diyor.• 

Yıızdıtı mektupları ve etU- ıPek mUhlm dell?di, canım 
ği telefonlara niçin cenp ver- bunlar.• 

!cin kalkıp apartmanına kadar •Bunu işitmek nasıl koltuk-
medlğini yerinde tahkik etırıelc 1 
gelmletl .• Yııtağıodı !ilUp ka:- !arımı kabartt! anlata,mam. O 
dın fıılan zannetmiştim. Ne o:- · kah_rama~ benı1? G~~ ıı_ndı de 
dun yahu btiyle?.o mek. Senı bir ııUn bırını dllver 

Guy onu gl:lrmek ı.stemiyor- k.en sc~Tetmell ne kadar iste· 
du. Hattı ilk hiddetiyle çeki- rJm. ~ı.r hay'l'anın.ı memnun et 
llp gitmesini söylemek, c.nu kClv mek ıçın b.ö~le bır şey a;anje 
mak istemişti. Fakat kt!ndine ede.bilir mıyız der~ln ha~• 
hAklm olmasını bllml~ti. İade ıBeni ne uınnettın, gladlya-
etmedlltl bln dolarlık ıçln ken- tör mil?• 
disini hlll suçlu mevklde hia- cHem de nuıl kahraman bir 
sedlyordu. ııadlyati5rl• 

Hiç olmazsa bu şekılde Me- <Devamı vır) 
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Serbest güreş 
1 müsabakaları 
ı 

i
l lstanbul Güreş Kulübünün tertip ettiği müsaba

kalar çok zevkli cereyan ett; 
İki gundenberı 1 lanbul pa~a > 

Tarihı I.onglcat şatosu H' mıi teınil!ıtl 

ingiltere'de şatolar 
başbelGsı oluyor 

, •.••..•.........•........ 
! Genç bir Lord, bir şatoda 

······ ····~ ············· 

yalnız başına : 
: bir . 

tarihi 
bekçi hayatı yaşıyor . . .•.••.......••.....•.••..• • ••••..•..•...••••.•....... 

Salonun genç ahibi muhte_em merdhenltrden lni)·or 

Bırkaç enedenberi İngılte- rın ,ahıbi olan cskı Jordlnr, 
rede kazanç \e senet uze· z.engınler bun arı satılığa çıkar 

rıne agır \erg ler konmuştur. mışlardır. Fakat hıç "kımse a· 
Hükumet bu)uk kaıançlardan tın a maga istek i çıkmamı~tır. 
~ uıde )etmiş beş, hatta yuzde Şatoların, bii) uk vcıgıdcn 
doksan \ergı almaktadır. Bu· baska. bır de muhafaza \e !t· 
)uk enet erden. şato ardan mır masrafı \'ardır. Bu yuzden 
da çok ağır 'ergı a'ını) or. Bu bazı şato ahıpleri, ma raf n 
ağır vergıleri ışçi hUkümcti hır kı mını olsun ç•knrnı, k 
.koymuş. fakat muhafazakar h.ı için, eski şatolarını zı), retçi· 
!kiımet de aynen muhafaza et· ere açını lardır. Her ı tcyen 
mıştır. muan en bır para ve. nıeıc cu· 

Yeni .. crgılcrden en çok ıa· rctı' le alo an gcz.mektedır. 
rar gorcn eskı bu) uk ıengın- Wıtıshıre'dekt Lon~l,.at ııou 
lerdlr. Bun ardan bır kısmının e ş .. to u bu cUmlcden:.lir ş •. 
pek çok emlaki müteaddıt ,a· tonun ahıbi Lord We)rnouth 
tolan \ardır. Şımdı ato ardan 22 yaşında hır gençtır. Şa· 
ağır vergı er a ını)or. Şa'ola· toda bir kopeği ı e )alnız. ba· 
~---~~-----------~~-------------------------. 
1~.ıııiı·'de doğan iiçii~leı· 

. .,. 

şına \aşı) or. Genç lord tn· 
nun ıdamesı masrafı'll çık:ır
mak ıçın haftanın 'leş gunü 
muanen saat erde bura ır.ı u· 
)aretçı ere açmakta, kendı•i 
rchberlık ederek bunlıırd n du 
hu ıye a maktadır. Lord d,\Or 
ki: • 

Şato e kı 'c tarihı hi· 
nadır. Ecc\a<lım burada mu· 
ke''ef bır ha) at 11rn1Uş. ~ato 1 
da 100 oda, 365 pencere \ar. 
Bil)iık babamın wma.nında 
burada 3i h zme·çi çalı~ırnııq ı 
·a onun ağlam ur<.'tlc muha 
Iaı.a ı ıçin enede b<.'ş b n in 
gıl z lira ı sıırfeunek Hız m
dır. Ben bu para;ı; ı çıkarmağa 

çalışıyorum. 

!-;!a oda çok kı) meli 
eserler \arriır. Yalnız bunla
nn kıymeti birkaç milyon 
s erıın eder Bunlardan bır 
kı mını atmak knb !dır. ı-·a 
kat Lord bö} le hır muame· 
le içın kend ınde hak gorme 
diğini. ıınaı e erlerin' ke.nd' 
ındcn onrakı "" ıllcre bırak 
ma~a borçlu olduğunu o~ e· 
mektedir. 

Genç Loı d. bu '400 enelik 
b namn bır kö~e ınde 3 oda 
da )aşamakta. kenrlı ı ını 

'kend ı gormektc, ) emeğini 
kend si bi irmektcdir. 
1 ntıhar edf'n 
~aıo: 

Dığr.r taraftan iskoç:"Yada 
l.och Leomond gölu sahı nde 
k Tultıche\\Dm şatosu geçen 
hafta. birb'rini takip eden 
'nfilaklar neticesLnde harap 1 

olmuştur. infilak ne kaza e 
eri, ne de u ka t netıces;

dır. 160 senelık bu şato, ah -
hının \erd'ğ sıltıhla intihar 
emi )&..,.muhtel{ mahal'e 
r ne konulan baruta ateş ve· 
rılıne ı netıce:. nde harap ol 
muştur! 

Şatonun sahibi, kendisin
den i ıe.nilen ai!ır 'ergıyc ta 
hammul edemediğini. şatodan 
'kurtulmak için başvurduğu 
çareler n hiç bir' inden neti· 
ce alamadığını (Lord saıoyu 
hiıkumr.te hC'diyc !'imek iste· 
miş. fakat tarıhl kıymeti nl· 
madığından. hükumet hedi· 
~eyi kabul eımemıstır.) 
~iha~et bu tedb·re baş 

\"Urmak ıonında ka'dığını söy 
kmektcdır. 

ÜÇLZLER 'e ı\1'~Eı.ı:r.i - B \ındırlı :uukerı<'m Ze)tinci iz mir çocuk ha tane inde üı;uz 
doı;urmu~uır. Çocuklarla anne iııın sağlık durumları i)ıdir 

r.tıreş k'ubunun Faıihtekı 2 - Xıhal Ta er C Be~ıkıaş) 
spor alonunda ~ apılmakta o· 3 Sadullah Şım~ek (Be şık· 
lan crbcsı giırc kupa mü a la 
bakaları diınkii ıııaçlarla sona i9 kilo: 
erm·ştır Bu mıisabakn arda 1 - r.;mın Rcnçber C \nado1u) 
şu nctıcelcr elde ed lmlştır: 2 - Q.,man Tombul (Kara· 

:i'! kılo: "Ul'Ü) 
l - Yalçın Toka) (Beş kıa ) 3 .\bdurrahman .\kı.n (Ka· 
2 - Turgut .\oakaya (.\!· sımpa,a). 

tına)) ili kilo: 
3 - Kadır Okan (Topkapı). ı - .:\c\zat 

5i kilo: c-iı) 

ı ~adettin Öıden (Güre ) 2 - llu::.c)ın Kaleci (Kasım· 
2 - Cemil Dcmırsüren (Ka· pa~a) 
sııııpa~a • 3 - Salaha ılın CoLmcner 
3 Ah İğdem (Karagümruk) (Ferdı) 

6:? kilo: .\gıı-: 
1 - Yaşar Yılmaz (Kasımpa· lla)dar Zafer <Kasını· 
•a) 
2 - İ met To un <Glıreş) 
3 - Ta)tan Koçak (.ı\l ınay) 

6i kilo: 
1 - ~ıyazi Tancı i (Ferdi) 
2 - Kadır Akao (Kasımpaşa) 
3 - Kamı' G'd cı (Gureş) 

pa~a) 

2 - :\lchmet Susam (Gure~> 
3 - Kemal Do\ ücli ( \narJo· 
:u> 

ı:ı kilo: 
1 - Mıthat Ba~rak (Kasım· 

:\lu:.abakalar net re ınde ac 
rece a an gıire~çılerın muka 
fkıları l:.ta..'lbul Gureş .\Ja ı
lığı tarafından ınerasımle 'e 
ı·ılmi tir rı rt 

Bursa lig birin~ilikleri Maç sür'atli geçti. Sanklfml zılilar gollerini birinci kd~ig lzmit Bölge Şampiyonası 

maçları kavgalı geçti 

İzmil. 9 ( \nka) - Adapaza 
rı b!rıncısi Z raı Donatım Spor 
ıle lzmıt bırıncı ı Ka~ı· Spor 
kulüp erı arasında hoı::e am
pı) onhını tcspıı etmek mıslw:ı 
dı) lr. bugun bura<la ~. rıı"ııı 
maçta Zırnl Doıutım Spor Ku 
'ubu galıp 2-1 gelmiştir. Gol 
Jerı· A ı Rıza \ e Hasan .ılım -
ur. !.\laçın hııarıl'r.da.ı sonra o 
tomob• ler e Ad.ıpazarına ha· 
reket eden \daoaurlı rr ta•a 
tutu mu 'e maal<' cı biızı k nı 
sel er ) ara anın• ,tı 

Günun ıkıne, maçı !znı t Yıı 
maz Spor ı e Doğan Spor 1' 1· 
'up erı ara ında ) apı m• .ır i
k ncı dencde 1-0 galııı 1ı rt..ı 
ma l,l<.'çcn Doğan Spor Kuli.ıbıi 

ııc rakı hı arru ında aha halkı
ı in da !:atıldığı \C emnı)et •er 
ta batının çok ı.a-~ ıf olduğu bu 
maçta 15 dakika ık bir ka\ ga 
o muştur. 

sona erdı d t / J"k. . d d G S '/ . d de I 
Bur,,a, 9 ('J HA) - .\lcrinos e yap ' ar. ıncı evre e . aray ılar ılk evre bi/İ ı 

~~;n~1;k('~~~c:c1~~:r1~~~d~~~ enerjik bir oyun çıkarsalardı, sayı farkı bir hayli arta i 
ga ıp bıtırerek li!! bırincısı ol· jJ 
muştur. :\taç çok s nır ı bır ha· JJIJ 
,a icinde gcı;mı tır. Beykoz B. Spoı•'u 3.J "re .. 
Avusturya - Gal maçı el / 
\'ıyana, 9 (AP) - Bugun Vi 

~ananın Prat<'r Stad) omun da 
60 000 se~ ircı onıindc o) nanan 
Avusturya - Gal mıllı maçını 
~\\uslu~ a 2-0 kazanmıştır. 

Bel~·ika - Yugo~lll\~;ı 

Zagrep. 9 CAP) - Bugun bı.ı 
rada 3j,000 futbol meraklısı o 
nünde ~ apı'an Belçıka - \ u
go ıa,1a mı ı maçını 2-0 Bel 
~·ıka kazannııstır. Ga\ et urat· 
lı O) na~ an Belçıkalılar, Yugos 
'a\' takımının kun cı ı müda· 
raa~ını tamamen çokertmişlcı
dır. 

prorc~) onel kuıııe lık maç- ' 
larından Be kıaş • Gala· 

ta~ ray karşılacma~ı. dün 
:\lııhatpaşa stadında 25000 c 
yaklaşan seyırc onllnde ) a· 
pıldı. Takımlar şu kadrolarla 
saha) a çıktılar: 

Profesyonel lig 
(iKiNCi 

puan vaziyeti 
DEVRE) 

Be~ ktaş Bulent - Kamıl. T,\J\I:\IL\R :\. 
\ . 

JI. G. r.. M. ..... - ı .. Veclıi Ozcan .\lı Ih an, 
Faruk Sam Recep, Coş-

BEŞİKT.\Ş 1 31 1 13 10 • 2 13 tS 
GALAT.\SAR.\ Y 13 8 3 2 34 

ı3 1 kun. Şevket Şefık 
Ga'alasaray 'l'urgay - Tay 

~ar Necmi Co kun Kamı!. 
Rober, :Serdet, Suat, .\!, K. 
.\li. Kadıi , 

Hakem· Dundar :Karakap· 
l:ın (lımır). 

FENF.RB.\HÇE 
\'EF.\ 
ISTA!\BULSPOR 
K.\S!MP \~A 
IH-:YKOZ 
\0.-\l,fo;T 
RE'\ ot":Lusron 
E~l~IYET 

13 8 
13 7 
13 !i 
13 6 
13 6 
13 3 
13 2. 
13 

2 3 34 
13 

1 5 25 
5 3 23 
2 5 24 

1 ô 16 

4 ô 26 

11 
13 İlk dcvı en n dördüncü t!a 

kikasıııda .\1 hır e~ape ile 
muhakkak h r "Ol fırsatı \ a zaııfC kaladı fakat çevik dauana~a tirsc'erdi ~ol ~a)ısını arttıra m· - Zı)a· Gıı 

1 

' 

dığı 'c kıılecı Bülent daha a· bıiırlerdi. Böylece ıkınci dev Haluk Zekert.>~oJ' 
tik hareket etı ğı ıçin bu r r- •ı:e ~ol uz geçerek Grılatasa. B Spor: su o .,., ' 
satı kaçm\ı. B•r dakika c;on ray b 'l'ınei devrede nldığı ne haroğlu, i\'ıkolıııl .,., ~ 
ra Su adın a\ ut cızgı i fü:iin- uce ıle sahadan galıp ayrıl· Marulı, )tust~~cı;ıtı 
den "Uzel b r çevıri i b·r dı. Yafa. Suph

1
• 1,ıııas 

tehlike daha yarattıysa dd bJ Be~ kta~ h~ttını..'1 s lık Oyunun bıı< ı;o• ~ 
tehlike de ka'eci Bülen.:ırn den 'ecek l:adar bozuk. buna ma geçen. se~ı!>•d' ~· 
mudahalesirlc onlrnd. On bi kar$ıhk Ga!ata ara:,ın ~erı o men ıkt.ncı da 1 erili , 
rind dakikad.ı Galata aravıı yunu, siyah beyazlıların nıağ şutı:, •e ılk go 0111: ı; 
:, apılan bır fa\ uı !ı uı.iindcn Ilıbiyetinin başlıca sebcbıdir. lar. Sekizinc

1

1c 1ı:ııı 
meydana ~elen frik•ln Kad i Galatasaray takımında Suat Nusret kafıı 1 
çekti ve güzel b r pıtı c cutJa 'e sonra Kadri sahanın en .golüniı :, aptı d'l 
topu kö cdc.n ka'e•·e sokanık iyı oyuncularıydı. Suat güzel Yirmı aıtıncl h ~ 1 bir c.r 
f:alatasaraya b·r ;:ol kaza.ıdır pas aT \e uzun çe\'ırişler!e Gazanfer n d es v 
dı. lui<.'um hattının işini ko ayla5 top üçuncu c 

Yirmi alımcı dak·kac!ı b r tırdı. Galatasaray müd•faası kalesine gırd10 }Jt1 ~ 
gol kaçıran GalatJ:.:ıray. yır 'Re ikıaş muhacimlerıne gol De\ re, 3 • 
mi yedincı dakikada sai!tian imkanı Yermemekle beraber b'tti. e fit 
·v d · bu h ti d · · f k' • de'·reıl '"'ıı ı'eo eıın :;elı tird·ği güU"l a ar a en ıyı oynaya..'l· 1ncı nıtı• 
b r hücum sonunda Alın n vo lar. Recebi b'r ı;:ölı;e gibi ta gundu. suna ıtl 
1 b

• t 1 kı'p etmek e b b k k kct!ı" b"r O' un_,,_ et~ , e ır u uy a ıkLnc·: "olli yap v oş ıra ·mama ' """' • 
tı. Kırk Uçünciı dakık~dıt ne Yazifesini milkemmel ba a· oğlusporıuıay. ,erı9 şikta~ aJevhine çekı en fri· ren Rober, ~onra da Tayyar- kıkada TekJl\l~ol G 

'.kikte Rober sol .. çığa depla c dı. vunı iyle bır oıır' 
olan Su. da bır ııa a: lı. Suat Beşıktaş haf hattında Öz· Bu golden c " 
kale)e doğru :;Uzel ':ıır candel C"anla f'aruk, Eşrefle !'iusretı sporlular. dııhıı f11V11 
yapu, Kadri b r kaf.ı ,uru- arattılar. ğa ba•Jadı ar·rs~t 
şuyla G:ılatasara~ a iiçüncU A. Bahtiyar gayret er ne dıııır ı 
golU kazandırdı * gol çıkar~.rrı~ce s~t ef. 

Beykoı: 3 - Reyogluspor: 1 l\Iaç. bO) ıe 11,~ tık devrede Galata ~ray cl'I· Dün Şeref stadında saat 11 zun gatıbb'et~i ,,,... ,r 1 

ri, enerj k bir O\'u.1 çıkardı de Beykoz. - Beyog·uspor pro G. SaraY 1ı;~ıbol ııl 
) apılan -'lilll'tlrrara· 

yÜzba ı ı B. floke. ,\tıl adındaki 
ati •le bir mania~ı atlarktn 

YC gene elema."llardı!l mUte- fesyonellerı karşılaştılar: D"" lbf'Ju,_,oı: ~s .. öl 
şekki! hücum Iınttı iaha ··ac:ı 'rakımlar. Feriudn Kıl.ıcın un. J 51av • 
Bec:iktaş müdafaasını ile 'defa idaresinde şu kadrolarla or· Dolmabahçe asi•~>~ 
maslup etmeğe muy;ıff.ık ol· .nııdılar: husı.ı•i rnaç.ııı o,-ıııı 
du Beykoz: Halil - :'ıfehnıet, ~ı Ustun bırjı ;.:...o 

• 

Dıin Ankaı ada l apılan kıılar arası atıetızm mü abakalanndan 
4X100 bayrak Yarışı 

Turı?;a)ın kar•ı hlt> ,:ıkın İı:ımet - Fikri. Levon, HI- nober ~ , 
larını bulan uzun rlP."rıiır.an- ---------------- • cı 
ıarı ,.e haf hattının ıo.,-, ><>r Bahar Kupası Amato··r birın 
dımı denenin 3 - O tık galı-
bi)' etinı ko'ayta•tırdı. farı 
. ikinci dl'\'re)e Bt>sık as Al' Atletizm yanşları Küme maÇ ~ tf.' 
Ih anı hucıµn hat•ını .1lmı • İ•ıanbul Atletizm Aja.nlığı Amatör bır;~~ııı111d ı 
.~larak çıktı. Sami l~ haf: tarafından tertip'enen Bahar bol karşılaS~ ıırııı' \ 
Ozc·an da santrhaf oynu~·or· kupası aıleıiz.m müsabakala· re ıniisabıık~çe ,r,111 
du. rına dün de l\lithatpıışa stadın r Fcncrb:ı cdı ,J 

B k de d d d·ı ti re . d \ııfll -"' eşı ·ta!> \J'C~ e ini tün :;-av a evam e ı mı~ T. Jarında e ınııç'•"' 
re 'ni sarfeıti. GaLlıa~ar y Bu müsabakalarda §U ;neti- )apılan bU ştır· ( 
mildafaa oynamak sure•iv!e ccler elde cdilmi~tir: ceter aıınJll~dP: tt~' 
nıolüm takt k hatası.m hır 200 metre: 1 - Todori Yor ~erer :,tad

1 
prf tt1 

d.ıha tekroırladı. Bu yü• lı n danidis CB. S11or) 23.3. ,\dalet 1 -- su ti'' 
Beşiktaş zaman zaman :ldPla 400 metre cngellı: 1 - E· Be\kO'Z 3 ıııtlı 11• f' 
tek kale oynar duruma ge"'i mın Do) bak (G. Saray) 58.1. J'rnr.rhah(e ; ,,.., l' 
\'c iki gol ıehlıke i ancak T'ır 800 metre: .\ydın Tunalı F. Bah<'e ııa : 
gayın güç mudahalelerı) e (Eesikta.) 2.01.7. \'cfa Stadın {!J: 6 / ~1 
önleneb"ldi. - 1500 metre. 1 - Turhan Karaı::uınr ııır tı$ 

Yirminci dakikada soldan Gö~er CF. Bahçe) 3.58.2. Diğer ıııı ,g ~-
guzel b r ;ındeli Be,,ıktaş ka Üç adım: 1 - Yorgo Driças n·ğer ı;ütıle ,ı,c! t 

1 

lecısi üçlUkle ve kornerle (B. Spor) 13.14. ' dun
1 

muhtel:~ ~etıct 
bnlcdi \C bu dak"kndan ıııba Manisa'da lig maçları edılmı$ ,e • ıı~' 
ren Ga'ntasaray müdnfaadan tır: ı:ıııd' t' 
tekrar hücuma gec i. Bu urct sona erdi Jo'entrh31ıçc2 ·,,,... ıı 
le 'Bl'şiktaşın baskısı ha>li ha Manisa 9 CA.A.) _ Mani· Ortak6~dırıd•: 4ö~ ,r ıf' 
fiflcdi. Bununla beraber Ga- Şcrrf sııı 5 - • A1dç sa ~amp yonunu belli edecek A'tınııY li9 ,,. 
lata aray birinci devredeki o:an maç bugiın 15 bin eyir Anlcorcı ,1' ~ 
netıC'eve +es'rlı oyundan uzak d onunde. :-ıra..11isa Sakıırya 9 C \ 
ıı. Sanki t:ıkım j!o) \apma· kliibü ı:c \khisaT Gençlik kiti nı.arn ,;ııııl'I' 
mak, fakat ı;:ol de yapıırmı· biı arasında oynanmış vt :ı.ıa gun nkara taı1 f, 
j arak maçı 3 • O galibiyetle nısa Sak:ırya'nın 12-0 gafl>i , ın edec~.1' :ra·

111
1 

bitirmcğe karar vermişti Hal ) etiyle net eclenmiştir. ·Ha,·aı;ııcu e :V 
buki sarı kırmızılılar birincı Bu suretle l\Iıın.sa Sarııkya \e Hace•teP 
devredeki O\'Unu de\·am et· ~ampıyon olmuştur. zanınıştır· 



BAŞ, DIŞ, NEZLE, ROMATIIMA, ADALE. 

7 -

SA 
hı. noroıa!ının 8.S.18.54 flutt:ı.rı 

1 Sterlin '184 00-'184 00 
l DO Dolar 280 .SO. 80 :ıo 
hN 1 'r,.t 44 80-44.llO 
ıoo tnlçN! l"ranı:ı 64 03-64 03 
100 l'lorln 3 68.0-'73 U 40 
ıoo Drahmi l>.:ı:t~.334 
100 ~Ol!IOl"ILll: Kur. 5.AO- 5~ 
100 lnıçre Kur 54 12.M-&4 12.50 

fı 1 F'AIZI i TAHVh.LD 
f! H Ol \ 'F, TARViı.AT 

Sın.a • Ernırum I 20 as 
Sivas - E:nurum 2 7 20 8S 
1941 Demir olu 1 :u 00 
1041 DemtrfOIU 11 :ı M 
1941 Demlryolu lll 22 45 
Milli Mtıcıaıaa. l 22 15 
l\11111 Müdafaa 11 21 50 
~11111 M ıcı:ıraa 111 21 70 
?.U.11 MOc1 Ca& JV 21 JIO 
Ziraat Bankau I 21.$0 
ZlraM Dıınkıııı JI 107 D.5 

'"' 6 f':\llıt t 'I'A9\1LLER 
l<>H D~mlryolu VI 103.30 
Kıılkınmıı. l 103.40 
Kalkınma lI 103 40 
Kalltınmıı ın 103 40 
11148 iatıkra ı I 103 40 
lH &Tahvili 11 103 lO 
1949 TahvlU 102 40 

r, 5 • .\iZi 1 TAD\1t.LE1t 
ı 948 iı.:r11 m ıyell 22 00 
İkramı eU M daraa. 23 40 
j ·r 941 D Yolu IV l09 DO 
19S.3 Tııh vl\I 100 80 
19Sl Tahvili 100 40 
Ztraııt Bankası lII lDO 00 
Z raat Bankası IV 104 00 
z.raııt Bankuı V 103 &O 

D\:'>Kı\ Hl F.LERI 
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BULMA CA 
l 2 3 4 5 6 7 ı 

e-
Hu-

Boru e. 2 LA 
Oa ap 5 - A 

Nedamet. 8 -

1 8 A • 
130 (l 1 R dın iP 
1 4 llAb • !'r v~ hıua rao rt1. 
8 00 K ırruıı l)"b m 7.ltl Pi). 
il o Hal r \'I ı.na mu ııtı l'ı ı 

O '!O o n ıı kapıınış. 

JI 8 
ıı o 

l o 
1 o 
13 00 
1 1 programı 

p~oı:ra-

18 

IR 15 

2 
2 
2 

12 .117 A lı v pro ram. 
ll 00 Hab rlrr. 
13 ı~ Dan• mı 111 (Pl). 
13 30 Radtre Erten. 

r:I"? 

to, 

ta-

l4 00 Lııd\\I&' van Beetbovrrı •Evlrı 
Takdl UvertUrU b) Franz 

Rosamıınde> Uver 

*** 18 00 A ve l'hnaz fu ı. 
18 30 ı ı-e drr 
18 4J B ekrlr pro re eri (Ma rtce 

nanıı 

ı• 00 Haberler 
ıD ı Aıtı.e Artun 
ııı b J me Sırat Ye arkada !arın· 

dan ca~ mu ı 

:O 00 F t e .d al ~rl Rahma· 
nln f •Pr 1 de• •Do d az 
mtn r bJ \\ A. !\to rL 
•Don Juan• arya C') P:ı aınnl 
•Caprtc.-e• •F'a majör• d) J 
Dr• ıms •OUvt'rcınıere• Lll'd 
P.adJO ırazetes .. 
Kı.;;ıı 4el.lr haberleri. 
l>ieeml R Ahıakan. 

Kon•ışm. 

2 ıo Oat dar wull.tl cemiyeti. 
21 Keti ÇUrUtojllu (Soprano' 

a Prateı;a 5 arda Blance b 
Rodr o Canclon del c-..ına " 
Pu ini ·~adaı:ne Bottrrflp 
ar a d '\i erdi •La TraYlattıil• 

en .,. 
rı 

224.ı Hab r tr 
23 oo Kambl o - Bonıa •r p~o;ram 

l"r. 
21 , Dan_' Ye ca mü ~ı (!• ı 

23 20 Dlnleyl 1 etırrt " 
B ti !\! I~). 

24 00 Kapan 

İl.MiR 
ıs 58 A ııı.ş ve pr ram. 
16 00 uı;an ra l<en - Ker.m i

lrrı. 

16 &vUen mtlod lrr (Pi). 
MUkrrr~ru :Ra~dan. 

17 ı Ba ıra p•ogramların takd!ml 
17 20 Tanınmı, brsteltt.rlar nıma 

Korsakotf Şehra7.ad cunro-
nlk ~ Pi) 

17 aıbe K ı koit ı arı. 

18 ıs Jaeq e ıne Fran o!e darı ha· 
ili rkılar IPI) 

18 8-rtı ar tPIJ 
18 4 Atat rk ı;aatl 

ll.35 Mar ar ıP J 
lP 00 H:ıberler. 

Hl ı Rad o r k r fa ı 
20 Piyano t.ı artrtl (Pl). 
20 10 51-hlrden k ıc haber.er 
• 1 R&d'fO t l 

Rad ofon k t>I e 
::!l 13 '\" lnı u ıar a. mUzik IÖ 1 

Pi). 
• o <, ıc e itim atı. 
2 40" Dan d~I m IPI). 
21 ,:; Borsa H' Ji\nnlı:t ııroı:ram. 
22 00 t1 an Yaman. 
22 O '!'ayının 10nu 

İTE 

4 
:ı 

ıu Leonore ti· 
.. ,rt 

nefis 
kokusuna 
bol 
köpüğüne 
hayranım 

t~ _@, ffetle't-
-~~P. rtM(I. ev k.?) Puro Tuvalet Sabunu 
\)!Ytı için böyle düşünüyor. Ayfer, 

Şarkı ve memlekıtımıza has 
u nadide kokuların karışı· 

mından elde edilen ve Puro' 
nun terklblnda bulunan par· 
fumler cildinize hoş bır rı· 

ylha ... tabii bir temlıllk ra· 
yıhrn verir. 

banyo ve lavabosunda Puro' 
dan başka sabun kullan· 
maz ve Puro güzellik me· 
toduna muntazaman riayet 
eder. Siz de Ayfer gibi ya· 
pınız ... Daima genç ve güzel 
kalırsınız. 

eoL. KÖPÜKLO. NEFiS KOKU\.\J 

.-so PURO tul' 1 

Tuva;et .. Sabunu 100 de 100 s~'ftır:. 

Afık Eksiltme İla.nı 
Yeşilköy Zirai Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünden 
l - Sera tadılat lknıa 'n aalı ke if bedeli 5046 ıra 41 

ku u tur. Ek • •nıc ]8 .ia' ı 954 tarıhınde ,.alı gunı.t aat 15 
de Y<' ılko~ 11. at ara tırnıa en ııtii~u miıdurluğunde top ana

cak komı~~on tarafınd:ın ) apı acaktır. 
2 - Bu 1 e aı ,.\'ak un'ardır. ~fuka\Cll' ek itme ba\ın· 

dırlık i~lerl ger.!'' lrn•u i \'e fenni şartnameleri l>roje keşif 
hiıla asi) la b ına mi.ı Pfcrri diğer enak zirai ar:ışt•rma en • 
tittislı ·müdür'ıl~ü daıre inde gôrli ectktır. 

3 - Ek ıltrreyc : tiriık etmek için ta ıplerin 378 'ira 48 

kuruşluk muvakkat teminat ya lırıldığına dair makbuz ibraz 
etmesi ve 1934 )llında ticaret oda-ında kayıtlı hu 1unduğuna 
daır be geyı !ııımı oım .. sı ck:.iltme günundcn tatil ı;linleri ha· 
ı·iç 3 gıin e\•ve' 'ıla)el makamına miiruaat ederek eh'iyet \e" 

ıka ı alma ı \'e :; ukarda ikinci l!laddede ~ azılan evrakı gonıp 
eksıllme şartnam" inde yı:zılı kayda gore kabul ettiğine dair 
iı.ma ama ı şarttır. (5361) 

Steno Daktilo alrnacak 
H r;> Akadenlileri ~f. 1.f kadem i kadro una 400 lıra 

a.>lık ucrctlc H'! ımtihanla bl r erkek Sıeno naktı o allna· 
caktır. Sımıv 17/Ma)JS/954 pazarte:oi ı.:ünü saat 15 de ~apı· 
'acaktır. ls·eklılcrin en geç 15/Mayı /934 cumartesi ı::ilnıi 
saat 13 c kadar Harp Akademileri Per onel şube :ne müra
caatları. 1278 

Daktilo Al macak 
Harp kademile-rl kadrosunda i;tihıbnı edilmek üzere 

17.i füa a~lık ilcret'e ,.e lmti hanla dört erkE'k Dakıilo alını· 
<'aktır. Sınav 17/)tayı 1154 pazartesi saat 1:1 rle yapılacak
tır. 1 teklilerin belı:-elerl'e birl kte en ı?eı: 1:1 Ma)•ı- 954 cu· 
martesi aat 13 e kııdar llarp Akademileri Per:.onel .ubesi-
ne milrııcaatları. 1279 (56lH-1278/1279) 

Program>:._ Bu aeyatıata ~. 

ıtalyada 3 Gün ! Fransada 2 .. , 
1 

ispanyada 7, h l 

• Aamı San Aı"'a U~ C.l'lo 

Cezayırde 2 IS 

Tı.nusıa 2 ,. • Cezoyır, lu11uı •• Mıltarı 

Maltada ' Gıııtıe ' Rodosıa 
ı,.ıal ı aı bultt•'11~ıı 

llr.nl:cllık Bnnlumrun Lüks ISTANBl'L GF..ıt/S/ 
qnıl~ 3Rlo11t11rı, gııul ı•e fr.rah kamaraları. ıırfı~ 

urıı rklııırf ce fl"~l'!/i rnı ı/r. sry11l111tı111z111 unuta· 
mıyacafjımz hatu alarma <1yrı bir zevk kutacaktır 

~ h er ııu or 4 5 nfo· ı 
nı 

21 4~ l •Da &e Ma ııbre•. 
::z 00 Pr ram e tı;ıanı 

.,./ 
------------------------------------- 10. 5. 19J l'ATAN 

. 

M. M. V. 1. No.lu Sa. Al. Ko. Bsk. dan Ankara 
t 

A kcıi birlıklerin ihti acı iı:in kapalı ıarf usu ı~ e iha CjC çıkarılan 2000 ton odun leklıf 
edı en fıat ~mirı ilaca pahal• gôrıilduğilnden tekıar kaoa 1 :zarf usu 1~ c ck~ı tml'~ r. koınılmu~· 
tur. 

İhalesi hiıa ında gostcrılen gun 'c aattcdır. r;, ar 'e şartlar her s•ln komı ) on 'c l. · 
tan bu r.,. amir ığinde gôrulcbilir. 

2000 ton odunun tamamı hır ı tek ı' r ıh:;ı e cdı ebilecc"İ gıbı 1000 tonar tonluk t>art.ler 
halinde aj n aj rı ıstekli ere ihale cdılebı ir 

İ teki erin belırtilrn giın \e aatten hır aııt e\' e ıne .. adar teklı{ mektupları ı komi -
yon ba~kan ıgına makbuz karsı lığında 'eı melcrı. 5i64 - l2Bti 
('insi l\liktan 1'. 1 iatı T. Tutan G. 'ftminalı 

Kilo• Kr. Sn t.irıı Lira İhale gıın 't' saati 

Odun 2.000 ouu 7.25 145.000 8j00 29/5/1054 l 1.00 de 

lzmir Vilayeti Daimi Komisyonundan · TOPLANTI 
6343 sa~ ılı knnun gercğınce 

kurulacak o'an İstanbul \ele· 
Tiner odasına a t ilk toplantı 
13/5 1954 persembe günu sa· 
at 14 de Eminönü gençlik :oka 
linde ~apıhıcağından; asker, i 
~il 'e emeklı biııun \ eterincr 
arkada~ıarın mezkur giin ,.c 
saatıe top antıd:ı hazır bulunma 
ları rıca olunur. 

İzmir Merkez Kahramııntar ilkokulunun (40881) 'ira (06) 

kuru~ keşif be<ie"i onarımı 24.4.1934 tarlhınden ıtıbaren 15 gün 
müddete \'C kapalı 'Ulrf u•uliı l'e eksiltme) e çıkarılmıştır. Ke
,if ceh•eU ı'e şartn:ıme~i hergun resmi ı:a'ı ma saat'eri iı;indc 
İzmir l\Iaarıf müdürluğıi tuha ebıdndc görlı'cbi ir. 

jhale i 15 l\Iayıs gs4 cumartesı gün il saat 11 de komı'' O!'U

muıda icra edi ecektir. 1 k t<!minat mıktan (3066) 'ira (80) ku· 

rustur. 
İstek'i erin Ticaret \"C Sanayi Oda:.ında kaj ıtlı bu'~n1u!u

na dair hl' .ıı:e ıle bu ıs icin NaCıa müdürlilğünden a acnkım eh
'het 'tesikalannı h•ni ,.e 2490 sayılı kanunun 32 ci madiesi mu
cıblnce hazı:·Jıyaca~ arı teklif mektup'arını eksıltme saatinden 
1 saat f'vvcline kadar koıni~yona vermiş n~~a gondermis bu
unmaları 'azımdır. Postada vakı olacak gecikmeler kabul o'un· 

maz. (!1010) 

tmu .... Sabllıl: ~fNA' KORI F 
Umam1 SWi:Jat ıtıddrıl: IEl.IH \ f.'.'f.:R 
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