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İSGiLTEREYi TERKETMELERİ ISTESE!\l.ER - İn~iltere 
D15 İ leri Bakanlığı SO\') et pJ~iligi diplomatıanndan ikl!>inin 
casu luk i ·terine karı~tığını bildirerek kendilerinin 10 ~ün 
İ!';inde ingiıterevi terketnıtlerini istemi th. ikisi de ası.en atase 
olan 30 yaşınd~ Binba ı hon Puııişev'le (sağda> :;7 ~ a1ında 
Blnba ı Andrei Gudkof <ortada ) bir toplantıda iken. Solda gö· 

Komuta 
Heyetinde 
Değişiklik 

Husu t ~ohalıirllnizıl~ıı 

Ankara, 10 - ö:rcndıı:i· 
mlze 'öre yüksek ı-orcutıı 
heyetinde mühim b:m deği· 
l)iklikler ~ıapılması kararla~
tırılmı., tır. Ayni zamanda 
bazı komutanlar -:la terfi el· 
tiril<'cektir. 

Bildirildiğine gôrc Genci 
Kuı·ma{ başkanl:~ına Yckit· 
!eten bakmakta olan Zc1'ai 
Okan bu vazl!cye a~a!eten 
tarln cdilecektiı'. Zekai 0-
kan"dan açı•acak ola,ı itiınc! 
ba;:;kanlığa İkinel Ord'.J ko· 
mutanı Abdillkııdir Se\·en, 
İkinci Ordu komatanlt, ın:ı 
da i:.ınail Hakhı Tu11aboylu 
getirilecektir. 

Deniz kU\·vetleri komut:>.· 
nı Sadık Altıncan Korami
ralliğe. Ha\ a Kunetleri ko· 
mutanı Fe\'Z.İ Uc:aner de Or· 
ı::eneul!lğe terfi ettirı!<'<'ek
tir. 

fifi~~N ~~~ 1 
1 Atomun sanayideki 

tatbikatı geni~liyor 
Yazan: iSMAİL İŞMEN 
Bugün ikinci sayfamızdad~_J 

Çin Hindinde kon1ünisf 
kolları bombalandı 

Gl. de Castrie'nin esir olduğu bildirildi. Rus 
balesinin Paris'i ziyareti geri bırakıldı 

Çin Hindi mcsele!tinin görii ül mt>ğe ba~landığı Cenen·e J.onfc ran ından umumi bir göııinüı 

~hı Hiııdi'nde ınııvakkat 
mütareke yapılacak 

Cenevre' de Fransız ve Komünist Çin temsilcileri arasında, 
sukut eden Dien Bien Fu kalesindeki yaralılann tahliyesi 

için bir anlaşma yapıldı 
\uıırıatcd rreu 

Tarıın ınakinaları 
fabrikası kuruluyor 

Ceneu c. 10 - Çin Hindı ile 
ılgilı miıı.akere:er ::.ırasında bu· 
gün. Fran a ile komüni t. Vict· 
mınh rejımi tcm~ılcilcri araSln· 
da, ükıit eden D en Bien Fu 
Kaıc .. inden ~aralıların tabii) c c 
rine dair bir anlaşma hasıl o'· 
muştur. Kızıl ar şımdiı e kadar 
yüzlerce yara'ının tabii~ esi !çın 
herhangi bir muvakkat mütare· 
keye yana;mak istcmcrncktcydi 
Jer. Vietminh delegesi, bugun· 
kü oturumda, Çin Hindinde, mm 
taka komutanları arasında bu 
tahliye ışini aörü~mek için bir 

Türk ve Amerikan firmalarının 20 milyon lira 
sermaye koyacağı bu.şirket memleket ihtiyacını 

karşılayacağı gibi harice ihraç da yapacak 
"rı.ı.dolu Ala.ası 

Ankara 10 - Bugi.i..tt saat 17 Önüınüıdeki üç ~ ıl i~inde 
de T. C. Ziraat Bankası umum mem'.eketimizde bu mamullerin 
müdür:iiğünde İşletmeler Ba· c;;, 80 ııiııe yakın parı;alarını <Devamı Sa: ı Sü: ı de) 'kanı Sıtkı Yırcalı, Ekonomi ve (Deumı Sa: 'i Sü: 6 da) 
Ticaret Bakanı 1''elhi Çelikba~ -----------------------

ve 'l'arım Bakanı Nedim Ök- Mısır'da yeııı· 
mcn'in huzuTlariyle :Minneapo-

·ıs · '.\loline Amerikan sirkeli 1 ı·asfiyeler olacak 
ile mliş ereken memleketim!z.de 
kurulma ına karar ,·erılen 'e 
motör. trakıör ve her türiü z 
rast makineleri imal edecek o 
lan şirke~ın prolokolu imzalan 

Salah Salim siyasi haklarmdan mahrum edile
cek olanlara ait bir liste hazırlandığını bildirdi 

mı~tır. 

!)irket 20.000.000 füa :.erma· 
veli b"r anonim ortaklık ola· 

ucıda.ttd Presıı Dien Bicn ru miidahkem mevkii dü~ınedtn önce çekilen bu 

Kahıre. 10 - Haftalık solcu gazetecilere Xecibin birkaç h:ıt- re imde ilk tednileri _l'aP.! lan yaralı Vietnam a kerlcri 

1 ~ak ve T. C. Ziraat Bankası. 
makine \ e kiınya endüstrisi ku 
rumu. 'l'ürki\'e Zirai Donatım 
Kurumu i'e 

0

Amerikan firması 
ortak olacaklardır. Bilahare •ibll 
şirket f lrnir ·ruiş Satış Koope 
raliflc.>ri Birli~i ile Adana Cu
kuro\ a Satı. Kooperatifle-ri Bir 
liği de hh edar olarak katıla
caklardır. 

Şirltet, meınleketiınizLtt trat 
tör ve ziraat makine1e.ri ihtiya· 
cmı karşı'amakla beraber aYni 
zamanda Avrupa \"e Yakın~t1k 
memleketltrine de ihracat yapı 
labilecek bir ölçüde imalatta 
butunacaktır. Fabrika ilk defa 
Ankarada makine \"e kimya en 
düstrisi kurumunun motör fab 
ı·ikasında bu yıldan itibaren 
derhal çah~maya başlıyacak . 
kı men imalat ite birlikte. kıs 
rn<'n de montaj işlerini sdhya 

El Cumhurulmısri ,aıeteı;inin stı ta ewel tevlfü edilmiş oldulu· guruluyor 
hip \e ~·aııi~'.el'İ mlldürü Abdiil .nu Ye haten bir a~kerl hapl'sha· i]n e ------------
ke)d ~ecib'Jn !';arsamha günu ned. bulunduğu_nu .sÖ)'lemi:>tir. orrıson ~erefın· e 
ihtilal mahkemesi huzuruna ~ıka \ arbay .'.\Iuhıddm gaıetedlcr· ... •J: 
rıldığı vakit idama mahkum C· le, ihtiıaJ kon:;e)inin Cumhur· d .. k kt 1 nd· 
dilmesi kuvvetle muhtemel ~iı· başkanı Xecıbın başkanlığı :ıl· UJI 0 ey ver 1 
rülmektedir. tında yaptığı uzun toplantıyı nı:ı 

Abdülkeyd :'\ecib. ~ abancı ı;ev 
relerle i. birli~i > ııpmak, ~aı!tc· 
sini devlete kaı·ııı 1-:ııl!an:nak ve 
mem~ekette karga.alık çık:ırmak 
için batı un~urlar,a ıcrtiptcr ha
zır!am~suçuııdan ilç az.adan mlİ 
te~ekkil ihtilal mahkemesi hu· 
zuruna çıkarılacaktır. 

:Su haberi veren İçi~lerl Ba· 
kanı Yarbay Zekeri)a Mubiddin 

teakıp konuşmuştur. 

Dlğer taraftan l\filli İstikamet 
Bakanı Binba;:ı Salih Salim de 
siya i haklarından mahrum eai- # 

Jecek esıd:politikacıların isimle· 
rinı ha\'i ikmci bir listenin ha· 
tırlanmakta olduğunü bı:dirırJs 
tir. 

Kahire, 10 ('rHA) - Bu ge<:c 
(De\amJ Sa: 7 SÜ: 6 da) 

pamuklu 
edilecek 

Amerika'lı inşaatçı, asma köprünün maliyet 
- hesaplarının yapıldığım söyledi 

caktır. rülen gene Soyyet uh;ıyla11nın ~pfi Yarbay :\tarak.ızof'tur. 
--~--~-~~-----'----'---~ 

Dam 
ibra~ 

PROVALAR - 19 l\la)ıs Gençlik \c Spor bayramı h:ızırlılı>larına devam edilmektedir. Dii.D 
Doımabahı;e ~stı.dında kız lbcsi öğrencileri prova yaparladmı 

1. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bu 
hususta bir tebliğ yayınladı 

1 

Anıdola AJans:ı 

Ankara, 10 - İktısat ve Ti·~----------
caret Bakanlığından tebliğ edil· J k ı • •ı • 
miştir: e e iSÇi erme 

Yabancı memleketlere işlen- ' 
mek üzere ham pamuklu ?Jlen~u 3 1 k f • f 
catın muvakkaten ihracı hak· ay 1 azmma 
kında dış ticaret rejimine dair 
talimatnamenin ıı inci maddesi Ver'ılecek 
gereğince mahalli Ticaret veya 
Ticaret ve ~anayi Oda!arı tar:· ı Ankara, 10 (AA} - 1954 ~ılı 
fın~a_n tetkık ve, 30. nı~aı:ı 19;,ı~ başında İnhisariar İdare~i. tab· 
t~nhıne _k_ada_r \ ckaletımıze ~n- rika. aıe~ye. bakını ve i~ evleri, 
t~kal ettırıl~ı~ bu;ıınan _taıep.e· ·tuıla, ınibkirat do'.durma yerle 
~ı~ a~alıdakı ~~~s.aı: ~~ıresrndc ri ve bütün is yerlerinde çalı· 
ıs afı uygun gorlilmuştur: ,.an isçilerine 6212 :.ayı!ı kanu· 

1 ...:.. Bahis me\'ZUU pamuklu nun ieçİci maddesi hükmilne gö 
mensucatın: re birer avlık istihkakları tuta· 

a) Her firma i~in azami 5CO rında i!lh·; tedi)·e yapılmıştı. 
bin metreyi geçmemek ~artıylc İgilerimizin terfii maksadiyle 
ve yainız divitin ve paıeıı )'ap· yapılan bu tediyenin bir deia)'B 
tırıımak üzere mu\'akkaten ıh· mahsus kalmamuı ve 6212 sayı· 
racına müsaade edi:ecck~:r. h kanunla umumi mülh<ık '"' hu 

(De\lmı Sa: ; Sü: 3 de) (De\·am.ı Sa: ; Sü: ~ ') 

ı\'lrminrl yüzyılda dünyanın çehresini en çok deği~tiren adama 
1 

ıfiye bilinen Amerikalı insaatçı Harry lorrison'un geÇ<"n hafta 
•Time. derıtslnln k:pağında çı1ml resmi. (Halen, Seyhan Ba
rajı in.astı miinaseht'ti)'le mt'mlcl;etimiıe gclmi. bulunan n. 
l\lorrison halı.kında tafı.ilit ve resimler 6 ncı sa) famııdaılıı. 



VATAN -----------~------~ 

İsletıne İktısadı 
...> 

BARIŞ iÇiN ATOM ENERJiSI · -- ---- ----...~ 
Atomun sanayideki Enstitüsü faaliveti 

--' 
İstanbul Üniversit<:!l İktısat Fakü tesine bağ ı olarak Ford 

vakfının yardımıy'e kurıı ması kararla~tınlan hlelme iktısadı 
Enstltıisu , öntimUl'Jcki rlcrs ) ılından itıbaren faa l ı) ete getccek· 
tır. Gfbikatı genişliyor 

Bi indifi .ıı ibi b·ınd~ n bı:- müddet e\'Vcl Ford ukfı m'..lmes
radyoırotoplar vasıtasıyle e· sıllerl ile Am rıka blh tı:t e·cısi ve faku 'tc profesor'erinın işti· 
tud edılerek, gerek malıye•ın r:ıkiy1e bır toplantı yc:pı nak enstitünun ma 1 'e i 'mi bunyesi 
düşuri.ı mc ınde gereksa )Uk· l': erinrle ıl!Örusu mıl~. bzzı k::rarlar a l ınmıştır. 

A t nm encrJmnın ba=ı~ mah· 
sal arı ıçın kul!.ını; saha· 

l arı .. l : J;eçtıkçc ~cnı r.ııek
ted • 

Eundan bır kar ) ıl once batı 
muharrır er H ) a bl ı:ınler ta· 
rafından lerı ısur..ılen fıkırler 
'e a kehanet er, tahmı n en n 
çerçevesını a~arak hakıkat ol· 
nıu ~tur. 

Son bır ik yıl zarfında ato· 
ıııa aıt ara§tı.rmalfrın bu:t uk 
lıır hı:ı: Ia •elı• ırılmesi ve tek· 
nıı:ın çe ıtll ko !arına yavılma· 
cı bu mevzua ver len ehemmı· 
>eti bır kat daha ıırturmıstır. 

ATOlIL.A iŞLEYEN 
LOIW~lOilr 

1 fl53 de neırettıgı •R port On 

Yaıan: 

İSMAİL İSMEN 
Yukliek Muhendis 

•• Atomla işliyen mo1öriın tı~ari 
bır ı:emıye konu'mı.ı hAlen 
tok pahalıya mal o maktadır. 
:Su bakımdan askeri bir vasıta 
nın geçılmesının sebebi kolay
ca anla§ılabi' ır. 

:r\autı us'tan e de edile:ı ne 
tıceler. yakın hır l.sUkollde. ı· 
tom transat' antlklerınin infası 
içın çok faydalı bil;i er Hre
cektır. 

ı;eltılmesınde buytik bır ro . oy· Teşckkul rdrn en •ıtü gene' kurulu i' k top'antı ;ınia il 
namaktadır. AmP.rika .\t1Jm e· m • 
ncrjisi komi~yonu 1946 dan be dür ve idare kurulunu seçmiştir. Mıidiırluğe (;P.tirılen Ord. 
ri banş maksatları ıı;ın ku ' a· Prof. Dr. Ömer Celal Sarç va zifesıne ba.şlamıştır. . 
nılan radyoizotopları hür dun· İdare k~rııhı yap~ı ı: ı ııııı ant~ arda enst'.tıınlııı ocre'.ı:n prog· 
yanın araştırma mcrkczlerın- 1 raır.ını lcsbıt etmış, ıcap eoen ıs bolı::e rı \'e benzerı enstıtıl· 
de ve hastanelerine gönder· lerr sahip 11nıversi'e 1 r.rie trnıasa gc!;'miı;, oğretim kadrosu itin 
mıs bu unmaktadır. Tıpta rad d" profr.Sl>r cc bin" ba• ıı nnıı,tır. 

yoızotoplar bir tcşhıs vasıta,sı Diğer taraftan, For<l vakfı i' e yanılan anla ma gerc:ince 
olarak kuI;anıl dığı gıbi kanser ,, merıknva gonderıl · r,..l: olan be~ oğret ım uyesınden ıkısi A;nc
feker. kan.sızlık, lôsemi, hıpcr· rik2da bulundu~u iı;in dı=er ıiçunün seçimi onumuzdekı gıın!er· 
tirodıı:m "'ıbi hasta ıkların tc- de yapılacaktır. 
davmnde pek faydalı o makta· --------------
dır. Zıraatt,. radyolz.otop'ar 
ç.ıftçilere, ısun' i ı;ubre'erın nere 
de ve ne 6ekılde kul anılacağı
na daır esas.ı bır bil ırı 'ennek 
tedır. 

• 
iki çocuk 

The Atom• (Atom hakkında 
rapor) adlı kıtabında Amerıka 
.A•om EnerJısı konııs) onu eskı 
ba•kanı Gordon Dean. atomla 
ı~ltyen bır lokomotifın onumuz: 
delı on yı zarfında ortaya çı· 
kacatını )azmıştı. Bugun bo) le 
bir ' okomo•ıf ima edılmi t ir . 
Ve tahmın edılenden çok daha 
prauk bir mahiyet arz.etmekte· 
dtT. Utah Unıversıtesı f zik pro· 
fe•oru Dr. Lyle B. Brost ve a· 
sıstanları tarafından ınşa edıı · 
m § olan bu atom lokomot fi 5 
kilo uranıum•a 15Ji) ebılmek-te 
~e modern bır Dıe.sel lokomo· 
t if nden dört mislı .ııUce malık 
bulunmaktadır. 7000 be' drlık 
atom lokomotıfi el Pktrıkll t ipe 
nazaran daha bu,;ık b·r çekme 
kab tyetıne maliktı r. Maliyeti. 
kendı ayarında b•r n ı csel loko
motı !ınin ikı mislidir. 

Nautilus'takl atom reaktö
rü kontrol edilebilen bir hara· 
ret neşretmekle ve buhar ha i· 
ne ge'en su, pervaneleri dön- Atom entrjisinin barış mak-
düren, türbinleri i~!etmekte· sat'arındaki takibatı ve 

Haşlanarak 
Öldü 

Dün şehrimizde 
Taşıt kazaaln 
Oldu 

KuçUk bır atom reaktörün· 
den e de edılen harııretın mey 
dana get rece ı buhar. c'ektri1' 
jenerator' erıni i•letecektir. E
lektrık moıöriı de lokomotıfi n 
tekc:rleklerıni döndürecektir. -

D esel motoru ile. vaktM e 
lbüyUk bir hamle ~·apmış olan 
demıryo cu u~ tekniği n!, bu· 
ıun Atom lokomotifinın ı.:enls 
ölçtide dun vaya ) a) ılmasını 
bekl emektedır. 

ATO'lLA İŞLİYE?'\ 
ELEk"'rniK 5Al'iTRALl,ARI 

Atom öncesi del'Iinde elek· 

dır. bunlardan elde edı ecek ist i. 
Atom denitalhsında reaktö· fade. gün geçtıkçe genı~ b:r 

rtin itındeki uranium ancak bir sahaya yayı maktadır. Bır ta· 
yumurta bflyüklti~ilndedir. İş- raftan ılim ve tekniğın Yeni 
te bu kadar yakıtla, gemi. dün buluşlarının, diğer taraft.ın 
yayı de\7etmek imkAnına ma· l\til et'erarası işbırliğınin, bn 
liktır Amer ka atom enerjisi yepyeni enP.rji kaynağını mede 
komisyonu ba~kanı Lewis L. niyetin yararına kullanmasını 
Strauss bu )eni kuwetin yol· ümit ederiz. 
cu gemi'erınde ku 'lanılmasının 1 r ------"""-
hiç ık uzak olmadığını beyan t 

";:,~;:, 1" .. r.rn~ (fl-(1~-[~ 
AKÜMUI.ATOR r:ııooı~ 
1934 rılının i'k a\·larında Ra-

Mustafa 
Kemal'in ida• 
ma mahkllm 

edilmesi 
3' yıl enel buı:un. 11 Ma)ı 

Şehremini Barutçu sokak 8 
numarada oturan a aylık Ali Er· 
Uirk'ün ilzerıne, man:aldaki ye. 
mek tencere 1 devrllmistir. 'Muh 
telif yer'erinden yanan küçük 
Ali ci mflstıir. 

Kadıkciy İkbaliye çıkmazı 3 
numarada oturan Sabrinln ııı 
ay'ık oğlu Nurettlnın uzerine. 4 
ı:Un e\'vel gaz ocağındaki su ten 
ceresi devrilmiştir. Ağır urr>tte 
yanan Xurettln ka:dırıldı~ı Nü· 
mune hastahanP.sinde dun ö'mUs 
tür. Tahkikata başlanmıştır. 

imdat babalarına ve 
kaldırımlara i,aret 

konuyor 
Emniyet 6 ncı ŞubP müdil:-Jil

ğll şehrin trafik ı~ ı erly e a 'aka· 
dar olan bir vatandasın bi fıt:.,.
dcl subeye vermi oldulıu ı~ı l\ 
temasında parıldayan rnflektör
'eri Bo az.ın sahil yo undJki im· 
dat bahal arına geceleri görOn· 
meyen tchlikr.11 yaya kald::-ım 
kenarlarına 'e tramvay refüj' e
ri çevrelerine ko~ durmağa b:ır 
lamıştır. 

En lıfak ziva tcma~ında parıl 
da) an bu rcflöktörlcr vasıta kul
lanan ların, istıkamet: erıni daha 
iyi tesblt etme1erine 'e im:iat 
babalarıyle. yaya bldırım ''e 
rdi.ıj' erıne çarpmalarını önleme 
ye ) aramaktadır. 

Sofor MehmPt idaresin:i•ki 
12611 plakalı taksi EmirgAndan 
geçerken, aksı istikametten bmk 
leti ile j;elen Cemı 'e carparak 
yaralanmasına sebebıyet vermiş 
tir. Yaralı İ' k Yardım hastane· 
sine kaldırı lmıştır. 

~iyaıl Yı' maı: ıdaresindeki 
ı 190 p1Akalı hususi otomob.1 E· 
mirgandan geçerken İlhami ida
resindeki 14663 plakalı taksi ı e 
çarpı şmıştır. Çarrıışma sonund2 
otomobil er hasara uğramış, ya· 
ralanan olmamıştır, 

E'ekson .Alaco idare~indeki 
6653 p!Akalı hususi otomobil de 
Sarıyerde Orman Fal.il lesi -O· 
nünde abca çarparak hasara uğ 
ramıştır. 

Bunlardan başka dün •ehrl
mizde 3 taşıt kazası dana o!nrn:· 
tur. 

Malul ve tekaüde sevke
dilen itçilcr ikramiye 

verilmesi isteniyor 
Teksir Federasyonu. mal<ı' ve 

tekaüde Eevkedl'en i çıl ere de 
ikramiye \'eri me•i için Çalışma 
Bakanlı~ı. İsti Sigortal arı \'e 
Türk - iş nezdinde te•ebbıi l ere 
gecmistir. Bu gibi işçılP.re de 
siı:orta tarafından birer maaş ik 
ramiye verılmesınln acele temi· 
nini istemektedir. 

Kömürden :ıchirlcncrok 
ı annnoauıınaıaoonl·n'ı öldü 

E r 1 ÜSkOdarda bir tuğla h.arma· 

e~ g EYLU., LDE n ında çalısan Adil Güner, tu a 
ocağının ustUnde yatarken. ~·:ı· 
nan komilrden zehirlenmı5 ve o' 

ci.1)0lh bır t\t ~•hib kata başlanmı§tır. 

trık enerjisini me dana ie· 
tiren &antrallar. ~a bır baraj 
vasıtas yle akar su\ u kabartıp 
sevıye farkından ı•tifade ede
rek çalışmakta. ~ ahut da ko· 
mÜt' \'eya çeşit•: akar yakıt kul 
lanarak enerji istıhsal etmekte 
idi. Atom cnrrji•inin kullanışlı 
b·r hale getirilmesıyle hidro e· 
lektrik ve term·k santra'lerın 
yerine a•om santrallerı kurula· 
caktır. Su kuV\etinın. komürtin 
veya petro'ün ) erine geçecek 
o' an atom reaktöru, harar<!t 
meHJana getirerek SU)U buha· 
ra ka lbedecek ve bu buhar tür· 
binleri çevirerek elektrik ener 
jisi hasıl edecektir. 

dio Corporıtinn of Amerl· 
ca atom enerjisini dn~rııdarı 
do~ruva elektriğe tah\•il r.lmek 
için yepyeni bir u~ulün tat~i
katını göstermiştir. O zamana 
kadar alom'a işliycn makinı'
lcr, atomu parçalı ·;ırak hara
ret elde etmekte VP. hl:ndan 
sonra ikinci bir kademe :;larak 
da, bu harartlle normal ka· 
ıan ve jenerathr kul'anHıık e· 
nerji uğ'amaktı:ıydı. Halbuki 
RC~ nın akiimUIAtıiril . ıılnll'un 
radya•'ionlarını do~nııhn dni! 
nı,·a e'ektrik km ,·etine tahvil 
etmektedir. Atcım akümü Hö· 
rü. atom reaktrirlınd" mr' rla· 
na gr.tlrılen rad o aktif madrn j 
(dron•iuml <lıılt!a larını 'ıik· 
ırlt"n \'e hir nevi emrılifıkır ı 
tôr olan trım• istörden ibaret· 
tir. iste bu transiçtör vasıtasiv 
le atom radrnsyon'arı elf'ktri~e 
çevri'mr.ktedir. Bu yeni ııkU
mülAtör mUJ.takll bir f'nerii 1 
ka\·nağı olarak rad\·o, elektrik 
soba •. çamaşır makinesi ve e· 
lekh·it 'i süpürgelerin içine 
yer e~tlrilecektlr. 

RADYO tzoTorUR 

Ia:?O ıle ;\lustafa Kt.mal 
Pa~a idama mahkum e!lil
mişti, 19 ;\layıs 1919 da milli 
ihtiUlinin ha~ralını rline a· 
lan l\lt13tafa Krmal Paşa, o 
h:ı)'rıııı ılıı urnırınf'k idn 
hl'r fedakllrlığa katlanmı~. 
a~·nı )'tlın haıiranınıla ha)·a· 
tı kadar eHli i .:\lühaı r.k as 
kerlik me leğlnill'.,n• a) rıl
mı , bır fr.rdi mıllf't oı°'rak 
miırıtdelf'~inP. deum P.lmls· 
tir. 23 Xi an 1920 rle .ı\nJ.a· 
raıla TıirkiJe .Ru\'iik Tillrt 
lHerfüi kiişat erlilmi~. milli 
iradtı ,·atanın kaıleriM el 
koymuştu. l\ln tııra Krmııl 
Pasa da Riiyiilı: ;\lrcfüin Rr.
i i rçilml ti, nıı manhrı· 1 
mı7, mini hukumeti '\<P. onun 
milli iya etini tantmak lste· 
mh·orlar, Padi aha ba kal
dı;an bir isi !(ruhu gibi gii· 
rü orlar. onu devhınek lcin 
bir taraftan Yunanlılara, di· 
ğer taraftan padişah hUkıime 
tine yardıma hazırtanıyor•ar 
dı. ı:neU Mustafa Kemalin 
her ııiıı binz daha artan niı
fumnu kırmak laıımrlı. nu 
suretle milli hükumeti sar a· 
bilereklerınl ı:ınıyorlardı. 

i
l" B11>un tt)Ullt. d~lf 1 mustür. HAdise hakkında tııhki-

I oıabılıraınır. Kahve darlığı ı:1iderildi 
Alikalıların bi!dirdiklerlne gö 

Hllen Amerika'da Arco. İda· 
ho Oak Rida;e ve Tflnnessee'de 
atomla ifli;ı.en san rallar faa:ı· 
yettedir. İngilterede binalar a
tomun parçalanmasından çıkan 
hararetle ıstılmaktadır. 
Atom~an elde edi!en enerji· 

yi ucuza ma•etmek icın çalış· 
malar devam etmektedir. 

ATOMLA 
İSLh~l\- GEi'llİ 

Otak 19~ te Amtrikan bah· 
riyesınln deniı:e indirdiği 

N~itilus ad:ı deni:ı:altı. atom 
enerjısi i e işlemektedir. Bu 
ıemı her ~eyden önce tecrube 
mahıyeUnde imal edılmı,tir. 

oemlr, kobalt Ve\'a fosfor gi· 
bl alelAde madde' er b r 

atom fırını (reaktör) vasıta
sly'e radyo aktif şua neş•et· 
mek vasfını kaı:anırlar: böy· e· 
ce mevdana sı:e:en maddelere 
rad ·o - iı:oton dPnilmektedir. 
ı ·e9'olunan şua' arın yardımh• 
le hAdi.seleri takip etme:C i'im 
\ e tt'knikte büyi.ik bir tatbikat 
sahası bulmuştur. 

Bir rad ·ografi. hir insana. 
bir hayvana. bir nebata veya 
bir madde içine tcrkr.dildi~i :ı:a 
man. gıttıği her yerde bünyenin 
ne eeki'de hareket ettiği veya 
ne suret e kendini gö; "rdi
~i kolayca takip edilebilir. Bu
ııün radyoizotoplar tıp blyoJo· 
ji ve ziraat ııra~tırma!arında 
hastalıkların te•his \'P. tedavi· 
sinde !!P-ni~ ölçüde ku'lanıl· 
maktadır. Diğer taraftan en· 
dıistride imal edilen maddeler 

YaJ haddini doldurarak] C.H. P.1~. binc:ııı T.~ .. T.F. ye 
emokliye ayrılacak bugun devredılıyor 

ı memurlar 
1 

Bir kanun'a Hazineye iı:ıt!k~l 
etmlş olan C. Halk Partmnın 

Ankara, 10 (THAl - Tem· 1 eski 11 binası yarın saat 15 de 
mır:ı: a~ı içınde 65 yaşını ikmAl 1 yapılacak tören e T. .M. T. F. 
ederek emeklı)·e ayrılacak olan temsıki'erine verilecektir. 
memurların emeklılik muamele· Bir eri yaraladı 
Itrinin sürüncemede ka maması. E inli ünde seyyar utıcılılt 
lO?Umlu vesaikın . vaktınd.e v~ v·a;~n lll~hmut. aralarında çıkan 
noksansı:ı: o'arak ı~ali ıtln a ~linakaşa sonunda er SalAhattin 
!lkılılar taraf~ndan ıcab~den ~~ As'an'ı sert bir ctsim'e yarala· 
ırelere cereklı talımat ~aııl:n.i mıstır. Yaralı Gllmü~•uyu hasta
tır. · k 'd ı ka"an sanı,.ın 

:SellrtlldiCine 'öre, e:ncklı~e ncsıne a ırı mıs. "' b 

1 k 1 1 bu •u· aranmasına ba~ıanmıstır. 
ayrı aca • o an memur ar .. , .. .. 
reUe vaı.üeden a)7ıl11ıar111ı ta- Bır dukkana kundak 
kip eden ay ba&ından i ibaren 
Gmtklilik maa~larını alabi:ecck· 
!erdir. 

-0-

Fatih'de ycıngın çıktı 

Diln akşam Fatihte Cırçır cad 
dt$i Bodrum çıkmu.ı soka~ında 
bulunan bir mıhzende yanıın 
çıkmı~. Beledıyeye ait 50 • 60 
ton kadar mangal kiımlirU yıın· 
mda ba~l•mı§tır. Yanıın yerı· 
ne gelen ltfaıyeciler kubon ga· 
zından korunmak için maske ile 
ça ı~mak zorunda kalmışlardır. 
Mahıenin Ust katır.da oturan E
mıııe Turker'le Şehvare Tilrk 
karbon yazından zehir endık'e· 
rınden hastaneye kaldırılmı~lar· 
dır. 

okulmu' 
çar~ıkapı Yeniçeriler cadd•sin 

deki Türkistan Pasajı S numa
rada döğmecilik yapan Aysel 
Turhan karakola mUracaatıa, 
C:ukkAnına kundak gokuldu~nu 
iddia etmiştir. Aycel'in vitrin ca 
mı altında buldu u icl b~nzin 
do'u ve fıtilli bir şise mul\afaı.a 
altına a ınmı~. kundaktın•n aran 
masına ba~lanmıştır. 

-0-

Bir tayin 

Ankıırı. 10 (Hususi) - Ulaş. 
tırma Bıkan'ı,tında Fu•t Zıncir· 
kırarı'dan açılan miilıteprJıga 
bırınci hukuk müşavın Übe) d 
Çer~el tayın edılmlstir. 

1 
1 Q = re. bir müddettir mevzuu ba?ıse· 

~ dilen kahve darlığı meselesi son 

1

• O 0 .. Ş EL .1 Ev· ~ gelen partilerle tamamen gia ... 
rilmiş bulunmaktadır. 
Yakında ehrimize ge:ecek o· 

1 
8 
.
1 
R O EN r( lan vapurlarla, bir sene ik !hti-

1 tanhul hükOmetl İngiliz· 
!erin tes\ ik ve ta~ iki ile ha. 
rf'kf'te ı•<·tf. ,\ilahtan kork· 
madan l\lu tafn Kemal gibi 
bir kahramanı idama mah· 
lı:üm ,.ttı. Bu hainane karan 
Sultan Vahiılettin 24 l\Tıyı~
ta tasdik e ·ıedl. Fakat hu 
tertip1r.rin hiç bir tesiri ol· 
nıadı, Kahraman ~lustafı 1\11 
mal mucadrlesine ıle\'lm et• 
ti; 1\lunffak oldu. 

ı !uıd:•rlr:·,.·.,ı,.• ·d:,... 1 ;:~~ f ~~;~~at~i~ic;\dn~\~ta;~~ .. k.. r caktır. Bölge Ticaret müdilr !U· 
lünden ,·erilen malüm.ı·a göre, 

1 kura)• dı ıırtrltr~ ~ toptancı tüccarlar, bundan bn} • 
le el'erinde Be'ediyenin verdiği 
vesikayı ibraz cdrn bilt'in pera-

4.ll.:..L ktndecıtcre yüzde 15 klrla kah· 
ve satacaklar: perakend0cıler de 
çı~ kahvP-yi >\izde ın, kavrıılmııs 
kahveyi yüzde 30 kArla mü~·eh· 
ilke VP-rereklerdır. 

E BANKASl Esasen meyva mel'siminln bas 
C lamı, olması ~ebebiy!e kahve ıs-
,., tihlAki olduk"a azalm15 bu'un· 

';::==========~-\..~•:•:::: :' :":;:c:f:ı::=:':':~:11:•:t:t:• :' :11:'11 :..:tadır. 
F. F. TÜ'I.REXTÇİ 

•Geri alacak ha~ O ö~le zan· 
nediyor - Willie liıtfen ~u dı~ 
macununu 'O eri ver!. 

Genç teğmen , kapt.anın ıığzı 
köpük do'uncaya kadar bek'c· 
di. Sonra dıkkat'e •Civardaki 
gemilerden biri inrle eski çok 
bilmiş bir yazır.ıdan hukuki ba· 
kımdan tavsiyeler almış gıbi 
görünüyçır efendim. Bır de 
mahkemeler ve heyetler tali
matnamesi edinmitı:ıı 

Kaptan diş fırcası ağz.ınday· 
ken •Ben ona mahkemeleri he· 
yetıerr gcisteririmı diye ho
murdandı, 

•'Kendisinin, kardeşine bir 
telgraf gfindermiş otduğıı hak 
kında e'imiz.de bir delil bulun 
mallığını söylüyor. İtirafname· 
yi de zor'a yaıdırdığımı :ı:ı ve 
bir mAnA ifade etmediğini de 
br. irtiyor. 

Kaptan ağzından köpük ve 
su açarak •Zor ha7ıı Hangi 
zor?D 

ıSovlediğine göre Amerika· 
da mahkemeye l'er!lereğındPn 
bah•P.tmişslnl:ı:.• 

•Eline bir talimname geçi
ren bir erin budalılığı kadar 
açık, mAnbız: \'e toptan bu:!a· 
la ık da olamaz. Zo·laymı:• 
Ben ona Amerikada mahkl'nH! 
ye verilmemenin yo::.ınu gôs· 
tl"riyordum. Belki de hu miı~
fık har~ketim cezayı mll3te'zim 
dlr. Boyle yapıyordum da o 
küçük sıçırtma zordan bahse-

diyor. Bana havluyu ver.• 
Queeg yiızünü ve ellerini 

kuruladı, sonra havluyu bir 
kenara atarak bir gomlek seç 
ti •Bu bizim haksızlığa maruz. 
ka'mış masum taze nerede ıim 
di?· 

•Kamaramda efendim. Bana 
gelmişti şimdi.-. 

•Bana gönder on!.!~• 

Stilwe!l kaptanın kamarasın 
da bir saat ka!dı. Willie o ı· 
rarla güvertede gez.indi hem 
terliyor hem de kaptanın ka· 
marasının kapısını göılüyordu. 
Er nihayet dışarı çıktı. Bir e· 
llndP talimatname diğerinde 
bir beyaz kAğıt \•ardı. YilzU 
kurşun rengi o'muştu ve ter 
içinde idi. Willie ona doğru 
gıtti. •Ne oldu Sti!well? ~ 

Er kısık bir sesle • Bura)'a 
Bakın Mr. Kelthı dedi. •Belki 
iyilik yapmak istiyorsunuz. a· 
ma, ne bileyim, sızlnle konu~
tuktan sonra hPrı başım der:ie 
giriyor. Beni rahat bırakın o:
maz mı? Kaptan bunu siz.e ver 
memi ıoyledi.o Willie el yazı· 
sını okudu: 

.ıs Şubat 19U teki itirafımı 

i tiyerek ve zor altında olmıya 
uk yaptım. Bana her eyi iti
raf etmem için ıans verildi ve 
buna mukabil asla lıic bir va· 
atte uya tehditte bulunulma· 
dı. Bu hakikatleri icap ederse, 
~·f'min tderek de tl'krarlıyabl
llrim.• 

Stllwel' acemi me:C•e;> yazı· 
sı ile imzasını da atmıştı. Açık 
mavi mürekkepten ve k:ılın ya 
ııdan. dolma ka•emln Kaptan 
Queeg'in dolma ka•eml o:duğu 
anlaşılıyordu. 

ıStilwell her eey bitmiş de· 
1\i dir. Bunu da senden zor a 
a'rlı. Eğer gen benden bir 
&ey ... • 

Erin gözlerine ümitsiı.11 161· 
ğı d<'.'lmuştu. •Rica ederim Mr. 
I\elthıı Ben boyle lstıyorum an 
lıyor musunuz? Hakikat bu 
Zorla yaptırmadı. anladınız 
mı?t su:wen talimatnameyi de 
niz.e fırlattı. •Ben ıor kelime· 
sini bile işitmedim. Burnunu
zu benim işime sokmayın. 
Ko~arak uı:akla~tı. Willle 

.. ıyri ihtiyari d nl•e baktı. 
Mahkemeler ve Heyet er ta'l
m.ıtnamesi iki tekne ar~sında· 

1 

HAVA· .,,, 
VAZİYET.İ·- ~ " 

ı·eşılkiıy l\Jeteoroloji istas 1 
l onunun tahmınlenne sorıı 
bugün §f!hrimız 'r. cn arın da 
hau, önceleri bulutlu rn 
me\ rli yağı§lı, sonraları kır 
men bulutlu gl'çecektır. Ruz 
~arlar Batı ,., Kın:cy )'onler
,ıen orta kunette e ecek: ha 
'a ~ır.aklığında ise dıine nıs
hrten huyiık hir ılr.ğı§iklılı: 
olmayacaktır. 

Dunun en ) iıh:sr.k hararet 
ılereresi •20, en dıisuk -ıo 
olarak ka derlilmi tir. 

Kücük haberler 

Gemi Kurtarma . 
işletmesinin 
faaliyeti 
Denfıcılık Bankasının Gemi 

Kurtarma Işletmesı srın yıllarda 
cem'an 38 gemı kurtarmı;•ır. 
Kurtarı lan bu gemıleı .n 16 ta
nesi Tdrk, 6 tane~i İta ;}an. 5 
tanesi Yunan, 3 tanesı İsveç, 2 
tanesi İngil iı:. 2 tanesı Fın \'e 
bırer tanesı de Bulga:- Rumen, 
Yugoslav. Hollanda bandıralı 
gemılerdir. 

İ~:etnıe, kurtarma \'asıta:arını 
tal."vıye etmektedır. Bu maksat'a 
700 ~os ton uk ıHorııe isımlı 

yeni bir kurtarma gemı~ı satın ı' 
a'ınmıştır. 

-...-....... ~ l\Iemleketımlıe ~elmek uzere * l~lı - ıns4 derı )"lllnın ıona h d i d ... trm•ıı munueb• 1,. . dun ilçe Te al en Ak en l e "ır halııı'le 
k:o okulları °'retmenıerı sıııntde bulunan •Hora • e;emısı bu hafta 
bir toplantı yapmı~ludır TopJaııtı &onunda lımanımızda beklenmek 
re~ n kt• kadar umımı btr han tedır 

l 
ıçerııınd• d•vam etm1'Ur 

1 

' * TfJrkıye Turl%m Kurumunun te.r llkokullarclc:ı d rs k 5İmİ 
ip e•tı'ı ve ıs hazırandı başla• ıp i · 

tk1 ay ıurecek o:an Amerika ae:;a- Şehr mı: il ve ilçe merkeı.le-
1 hı •tnı yaptıktan &ınrı •Tarrn&• va rıy'e be'edıye teşkı!Uı bulunan 
rıuru Alı:aenl%de iki turıa•11c. ıe!er ~ erlerdckı ı kokullarda ders ke 
daha yapacaktır . l l k d l 1 Bunlardan btrı Akdenız:tn muhte· sım \e 'e ece · ers yı ını~ açı· 
111 llmanlarına dlCerı de Yu•oıalav· lı~ k~nanı~ tarıhlerı ırın V11 ~· et 
yanın Dalmıtra uhlllndekı ~iman· İlk Öğretim Encümenine l\lıl'i 

1 ları ıraaında yapılacaktır. Eğıtlm :ılildür 'iığıl tarafınd:ın * 'tlü:üdar Mıtba•paşa Kız: Em· k 
UtU!U kültür kolu, ııtm yapmış b te ·Jıf yapılml§lır: • 1 
aıyetıerı tınıtmak makudtrıe ı;un- Encumen, bugun.errle top ana 
ıu terurı etmektecıır. Kuıtur kolu rak teklıfi inceliyecek ve kara
cı in de Faruk Nafiz Camlıbel'ı ta- rını bıldırecektır. 
nıtan tıır toı:ııantı yn .,mıştır . 1 1 * Fatıh, oruç ouı ilkokulu 7n Bir haftada gelen mallar 
rııkurtıarından mu •e•eklc.11 43 lı:lşı. . 
ilk ı:ıtr gru!> ıo ogretmen "e 3 ve· Ma~'lS ayının ilk g lnundcn 
linin tş•tr4k.lyle aun Adaı:ıazarına ırıt yedisine kadar ticaret e•· ası o· 
mtŞlerdtr Kam e Adapazarı halkı ve iarak btanbul lımanıudJn 19 
ötrenciıerl tarn!ından karşılanarak ,.emive 4066 •on "Ük·em• , ap -
evlerde mlH!lr t::1llm1tUr. ., J ' J 

1 
- J * Nuan arı cartında iıtanbul mı tır Bu geml'erın 14 tan,.,! 

hudut'arı ıetnde ıo3a çıtt evıenmıt- Turk. be•i ecnebı bandıra' ıdır. I 
ur 10~4 l"llıııın tık 11ort aYlllda eT- Avni müddet fçınde 46 geınıoen 
ıenen tınıerın uıruı 34a~ dtr. 20107 ton ithaHıt eşyası bo~altıl· 

-o-- mıştır. 

11 Vaşmda 
Askere giden genç 

Huıusı MuhabırtırJzden 

Ankara, 10 - Çorumun Os
mancık koyünden hır ırenç )aş 
5ebebı:tle ait o'duğu asker ık yu 
besıne müracaat etmı~. fakat 6U 
be ba5kanı gencın ya6ının tok 
küçük olduğunu gorunce kendi· 
sini muayeneye sevketmek llızu· 
munu hissetmi~tir. Bunun uze
rine Mustafa şehrimiz Mevki 
hastanesine muayene ıc;in get:
ri lmiş, neticede askere alınan 
gencin 11 ya~ında bir ı;ocuk ol· 
dugu anla§ılmı~tır. Mustafanın as 
kerlıği otımatikman bir sene te
cil edılmıştir. 

--0-

Milli Eğitim Danııma Ku
rulu toplanıyor 

Mi' li Eğitim Danı$rna i-..-urulu 
yarın saat 15 de ıstanbul Erkek 

Yusuf Ziya Öniş'e mec-
buri i:ı:in verilmedi 

Evve ki giı n bir sazP-te Deniz· 
cilık Bankası gem~! müdürti Yu· 
suf Zıya Önı 'e hllkiımetçe mec
buri izin verıldiğini y~mıştır. 
Öniş , bu haberi ya an'amış ,.e 

ı kıısdı mahsusla u~·dunılmu~ · 
olduğunu Eöylemiştir. 

ACI BiR ÖLÜM 
Merhum Sallh Be n k•rım.-ı ... 

ırerhum Ba7 Rıza Gonel'ın uı. Ö· 
m•r Ee.llm EbUu:ıya'nın annesi Ge
neral !lolt E:rkmen'ın T• Ba ... n :MU· 
ııehher \'ldln'ln ablaları aallh.a•ı nu 
•andan 

~van \\fL'ZAFTLR GOSl:L 
uzun ~•mandanı-•rı mupte•a old t
"1 hu•AUktan kurtul1.?111yarak ıo 

m~~·~ 19~4 paurt•sı nu Tetat et· 
mıı ır. 
C•naz!sı bugun ıı ıru.'!'lı 19•t 

uıı günü o:ı• namaz.ı 'Ir ~ıı:ı:ve Ca 
ml1ıı1• kılındıktan annra E ~pı;uJtan 

d• eh•dl ıa•ırahıı•;!hın! trıdt olu· 
nıı-at•ır 

r•n"bıhak rahır:rt eyi, ın. 

TEŞEKKÜR 

lısesinde toplanarak okullarda :tb'ldıyete intikal eden ı•vtuı vıır-

ta tbık. edll!'°ekte 1rı!an aktı! m~- lıtım~ayan iS:">1!!:T özı:Kı:...-•ın 
totla o.ıtretım usu u uzerınde mu 1 urun ıünn hutaıı;ı u.naıında hll· 
naka~alar yapılacak ve daha ve· t ın ha:akat n 1ıuanıı:ı ile ' n da
rim!i hale getiri'ml'si ic;ın alın- klka:ra kadar y~kınllk ros•er•n nyın 

i 
. Dr ht1naıı Atam'& ve acımızı rtı· 

ması gereken tedb rlerı tesbıt :ekfen payıuan azız dOlt v akra-
edecektir. balarımızı, merhumeyt •etlı:a•ıe ba-

Top:antıya ilk bğretim mUfet· kanlara. mlnnettarlı~mız:ı tbll'a ga
tie'eri ile MU:i E~ıtim memur· z•tentztn tuauutunu rtca edtrtz 
1 d j t

. •k d kt' D~rvl.ş 'l'e Özek~n A.ll•l~rı 
arı a f ır .. · e ece ır. _ f _ -

y ·ık" hT d b·ır TAKV ili 1 
eıı oy sa ı ın o 11 l\IA ns 195t 

ceset bulundu SALI 
AY 5-GÜN 31-IDZIR 6 
RUMİ 1370 - l'iİSA!\ 28 
HİCltI 1373 - RAMAZAX 1 

Dıin sabah Yesilköy s:ıhi:i:lde 
bir erkek ce!edi bulunmuştur. 
Ye~ılyurt sahilinde bu!ııııan ve t 
30 • 35 yaş:arında bir şahs1 aıt 
olduğu tahmin edilen ce~edın 
1 - 1.5 ay kadar suda ka dı~ı tes 
bit edilmı~tlr. Cesedi mu:ıyene 
eden Adli Tabıp Liıtfi Tunçay 
Morga ka:dırılmasına hinım gor 
müştür. Hentiz htiviyeti te~b!t e
dılemeyen cesedin, lllarmarada 
hatan bir motörıin tayfalarınd11n 
birine alt olması muhteme'dir. 

SABAH 
OGLE 
iKfr.."Di 
AKŞAM 
YATSI 
ÜISAK 

\'ısati 

0446 
12 10 
16 05 
1918 

21.04 
02 48 

Ezani 
09.31 
04 ~6 
08 5] 
12.00 

001.49 
07.33 

Gaıd.-mtze roııdtrUeıı ıuı 

•• reılmler lıaıılsın, basılma• 
tın ladtı •dilmez. 

c~" A.ff,.YAllDA/l 

ki tahta parçaları ve çopler a· 
rasında yuıuyordu. Tekne!er 
birbırıne yanaştı ve kitap şe. 
kilsiz bir kiltle hali:ıe .e!di. 

oış'an buğulu tenekelerin 
uç koşe de!ıklerı:ıde:ı ictık 

!eri bira, buı: u altın renkli, 
inşirah \erıci ve nefıs•i. Keefer, 
:'.\Iaryk, Hardıng 'e Wıllie. rüz 
gAr'ı blr gölge'ıkte. palmiyele· 
rin altına uzanmışlar, susuı-
1 klarını gırlermek için hemen 
ikişer teneke bira içh·ermişler 
di Şimdi de yavaş olarak 
üçüncü eri içmeye girlşmlş'er
dı, Seçtıklen yer, eğlence p A 
Jının gözden uzak bır kcişesi 

idi... Kum \e palmiyelerle 
ba başa idiler Uzaklarda. mavi 
\e sakin korfezln ucunda P u 
to kalın çapa :ı:incirının ucunda 
bağlı oldıı~u halde yanındaki 
allı destroyeri emzirmekte bcr 
devamdı. 

Willie, diler suhavlara Sti"· 
well i~ınden bahse•memeye ka 
rar vermıştı. Mahktm•"cn bır 
6'.Ün ıwel, hır dAva hususuntia 
dPdık du yapmak nna gayrı ah 
ilki goıu!\mllştu. Fakat hır kaç 

bira kararını degi6tirtti. Olan 
biten:eri Queeg'ın erden ıor 
la aldıgı vesıkaları anlattı. 

• Dıitr! eri bır müddet hiç bir 
~'"Y My,emedıl er. Harding aya 
ğa kalkarak iıç teneke rl:ılıa bi 
ra açmağa koyu'du Kt'efer ar 
kası ağaca dayalı oldıı[;u halde 
pıpo iç!_)·ordu. 

l\Iaryk bası kollarının illerin 
de o:duğu ha de yUzil~oyun y:ıt 
mıstı. Wıl ıe hıkiıyesir.ı:ı yarı 
sındayken bu vazıy~·e geçrni~ 
'e hep boyle kal mı tı. 
Romancı Hardıng'de:ı bir te 

neke aldı ve yava ça ıçmeğe 
koyu'du Yavaş bir tonla ·Ste 
veD dedi ''e Maryk başını )a· 
na cevırdı. Keefer ciddi \'e sa 
kın bir eda ile ıSteve kaptan 
Queeg'ın deh o:abllece:ını hıç 
dıışündun mü"• 

İkinci Kaptan homurdanarak 
oturur vaziyete g çti, bağdaı 
kurdu. Yüz.üne kum tanelerı 
yapışıp kalmı~tı. ·Guzel bır 
günun tadını kaçırma Tom• de 
dl. 

Ste'\>e alay etmivorum • 
İkı11cı kaptan kafasını sıbır

ı;ız. bır eda ile ıkı yana r;a 11} a 



* Çin llindi'nde yaralıların 
mübadele;.i için muvak
kat bir mütareke yapıl· 
ması husuı.unda anla ma· 
~'11 ''anıdı. * Ürdün • 1 ... rail hududun· 
da yeni bir c:ıı·pısma ol· 
du. * Ba~kan Eisenbowcr'e kaı· 
ı hazırlanan bir suikL'it 

te ebbüsünun ıneydana 
çıktığı bildirildi. 

r. 
\Vugoslavyan ı n 
'.Türkiyeye olan 
Borcu 

ı .. r s. 

Londra. 10 - L\'t de bulunan 
bir İngiliz makine firması Yu· 
goslavyanın Tıirkiyeye olan bor 
cunu kar;ıı'aması için yardımda 
bulunmaktadır. Bu yardım u 
şekildedir: Firma son z.amanlıır
da Britanyada ,imdiye kadar ya 
pılan merdanelcrin en biiyüğü
niı imal ederek Belgrada gön· 
dermiştır. Bu merdane 80 ton 
ağırlığında olup yarım inç ka· 
lınlığında ,.e 12 inç geni liğm· 
de sa!ihalan cğebilmektedir. Bu 
merdane Yugoslav hükumetine 
17 bın sterline mal olmu tur \'C 

merdane Türki~ e için ugonlar 
\e dığer mamul e ~:ı imalınde 
ku'lanı'acaktır. Hatır arda oıdu 
ğu gıbı iki yıl en el kura~d.k 
neticesi Yu!!o ·a,~anın buğd .. y 
mahsu ü geri kalmıs Ye Türkiy<ı 
Yugosla,y:ıya buğday ve air j, • 
§e madde~i "Öndermek uretiy'e 
kıtlığı l:iolemişti Şimdi de \'u· 
go la\') a borcunu kendi fahrıka
'arında imal etmekte o'duğu ınıı 
mul e ~a ı'e ödeıııekt!!dır. 

• 
Asıodated Pruı 1 

Xaıo Genel Kal'arı:ahı CPariı.J, 10 - Au·upadaki Müttefik 
Kuwelleri Başkomutanı General AUrcd Gruenther bu;iln bir 
atom harbi vukuunda yaralıların ne yolda tedavi edileceklerini 
tetkik ve te.spit için toplanan bir Tıp Konferansını açmış, \ 'er· 
diği demeçte, atom :.ilahlarının korkunç o~makla beraber mü· 
essir ''e umumi bir silahsızlanma ,erçeklesmeden bu sillhla· 
rın yasak edilmemeleri :C!rektiğini :.öylmi.tir. 

Konferans müna ebetiyie NATO Bao;komutanlıiı Genel Ka• 
ırargllhında toplanan 13 devlete mensup 80 kadar maruf hekim 
,.e uzmana hitap eden Generıll, klasik si!ahlan azaltmaksııın 
atom ,,iJfi.h!arının ya::.a!ını derpi;; eden So\•yet teklifinin, müt· 
ıtefikleri üstün oldukları bir ~a hada kunetlerinden mahrum 
edeceğini ,.e Rıı. lar·ın bu taktirde ni peten daha kunelli ka· 
lacak!arını . öylemistiı·. 

Başkomutan müttefik iıim adamlarını, memleketlerine dön· 
dükleri zaman vatandaşl:ırına NATO teşkilatının sulhçu ~a:,ıe 
Ye maksatlannı anlalın:ı:arını ı·ica etmi ve dernU!r k; 

cı Önümüıdeki yıllarcll müttefik memleketlerin cko•ıomi~ 
müşkUllHle karşııa~ma.:ı~·ı me: buzdur. Bu taktirde müttefik 
memleketlerin. müdafaa :;:ayTetlerini tehlikeli bir sekilcı.e "CV•et 
meye meyletmeleri de akla t:ele bilir. Batının müdafa:a ~a)ntle· 
ri saye inde a~kerı durum düıelmistir. Şimdı, ~·akın ~ı:'e':"'-
1çin enf>üyUk mesele, ma!i mü ~küller, yini paradır.» 

Kıbns'tan bugün 
Bir Türk heyeti 
Ankara'ya gelecek 

Yunan - Bulgar 
; Münasebetlerinin 
Başlaması ihtimali 

'l'nrk nabfTlrr 4.lan~t 4 ••oı· ıal~d l'rr>l 

J,efko~e. 10 - Kıbrıs Tü;J.. ,e· ı Atina to - Dışl~leri Bakanı 
rini temsil eden 7 kişilik bir he Stcfan Stcfanopulos buı:ün ~a
~·eL Ankaraya müteve~cihen Drv -zetecilcre Yunanbt:ınla Bu::::aris 
let Havayo'lan uçağı ile y;.rın tan arasındaki normal diploma
buradıın hareket ede'!e:.tir. He- tik ıııiına:.ebNledn muhtemelen 
yet. Tiirk hükuınetıne J\ılm:.ın yakında ~en iden tee:.:,ÜS edece~i 
bağlılığını sunarak ''e fül:>L·•,,ın ııl i>ylcmışıir. Bakan bıı konuda 
Yunanistan:ı i'hakı hu,ıı'iu ıı~ müşterek bır tebli~;n laıı·~ tar 
bu ıne ele iızeıindekı muhl~IiC zı So\·~et hGkumeıiııce ta•\iıp e· 
konular. Türk re:.mi ,ah~i)·pt"eri dilir edilmez, k6 fi) eıin ılaıı l -

i'e müzakere edecektir dileceğıııi i'iı\e etmı tir. 
Diğer taraftan, bu 7 kı,i:ll;: Yunan hanciye.inin daha -on 

he) et. 100 bin Kıbm Tiırl:ıınün ra ~az.ete.ere be) anatta l:u!J.ıan 
kültüre so:.\al ve ekorıomi ~ kal bir sôzcilsli de, Bııl::ırd.,nııı, 3 
kınına~ı hakkında da t,.ına,lJr azadan müte,.ckkil bır kom:!>) o-
) apacaktır. ııun kuru nıasına mıı~afaka. "' ' · 

Türk • Rumen ticaret tığini belirıını,llr. Bir Yunanlı 
\'P bir Bu l o;ıır ala i <' :\lılle ı:c!.' 

anlaşması "ilra•ı Kızılhaı: 'l'c~kilatının ı.11· 

,\\soc:attl J>ress 
Atina 10 - '.:IIodern Olimrıi· 

yat oyunlaı-ının 60. cı yıldönıi 
mü münasebetiyle Akropol tepe 
si yamacında yapılan b!r tören 
de konu~an :'.\fiiletleraTası Olim 
p iyat Komite~i başkanı Avery 
Grundage Spor •Yalnız hür ve 
bağımsız i.nsanlar tarafından 
yapılabilir• demi tir. Brunda. 
ge, insan ~eref ,.e \'e:kannın ta 
rihte ilk defa burada, Yunani~ 
tanda ilan edildi~ini Ö) lemi 
ve demiştir ki: 

· Sözde içtimai giiyenlik vaat 
lerine kanan ve bu sahte \'33t· 
ler pe inde koşan şimdiki ne
siller, kadim Yunanistanın a
te~ij i~tiklati.ne ~I bağlayıp 
kıymet \'erseler. daha iyi o. 
lur.• 

Toplantı. 4-0 a yakın ınemle 
ketin temsilcilerine • Ho~ gel· 
diniz• diyen Yunan Kralı Pa
ul'ün kısa bir h itabe:.iy'e açıl· 
mı:;ıtır. 

Kraliçe Elizabeth 
· Cebelütank'ta 

inadolu \llD5• 

Cebelüttarık 10 - İng:ltere 
kraliçesi ikinci Elizabeth'i ha 
mil olan · Britannia• yatı, Ka· 
leye do"ru yol aldı!ı sırada ma::. 
ma,·i körfeı sakt'l bulunmakta 
ve ~afakıanberi Ccbeliittank'ın 
dar sokaklarını hıntahınr. dol 
durmu" o~an halk, hükümdar ve 
aile•ini .,elimlamak iizel'e nh 
uma doğru akın etmekte idi. 
Britan nia limana girdikten 15 
dakika ,.onra demir attı. Bu es 
naaa kraliçe 21 pare top alımı 
ve durmadan çalan kili e çan
larivle -elamlanmı tır. 28.000 
nüf~ lu biitün Cebelüttarık ti· 
mana dökülmü :ü. Fakaı kimse 
nin rıhtıma gitme~ine müsaade 
ed ı!medi. Kralice. beraberınde 
Brilannia' nın kaptanı. oğlu 
P rens Charıe~ \'e kııı Pre..'lsc~ 
.Anne olduğu halde kaptan köp 
rüsünden halkı el sallı)'<ırak ~e 
lamlamı ıır. 

Ankara ıo c AXK.\) _ 'l 'm tem~ılcisınden miite~ckkil bu ko 
leke iıniıle Romanya ara,ı.ıda misyon, i~· haı·p ,ır;ı~ında, k;zı!· 

ni~·etlerinin hfıliı.ane olduğuna ı allJ b 'et · n u· teakıp ' !·cari muna ebPılerı kol:ı.,·13,tır arın m b 
11 ı. ını ı · 

R. 8 . <'. Knlıçenin ;ı, detıni 1 
türkçe )<ıyacak 

Londra. 10 c LPS) - Londra 
rad)O.>tınun türkçe ~ayınında. dij 
i,er lisanlardaki ~ayını ı:ı bi, Kra 1 
liçe ile Edimburgh Dıikunun Bri 
t•nya~ a avdeıine bil) Uk yer \C· 

ritecektir. Kralic;cnin Brltan~a
ya a\'det ı:ünii olan 15 mayısta. 
türkce ~ a~ ın için Londranın !;'el 
li ba,lı yl'rlerinde me,·ki alacak 
olan türkçe spikerler K:a liçcnln 
a\·detln i tas' ir ede('l'k'er \ l' bı: 
o a\ la a!iıkalı e 'er dl' nak rdı 
ltc~kıir. Kar~ılama törenı 15 ma 
\'1-ta I.ondra saat u arı\'1° 1R 30 
da ıürkçe yayıda nak'ed

0

ilccektir. 

lnanamav11. :-ırr So\.' tlltr isti 19•9 d "t nan' ıandan Ru'" •• nıak \ e bu arada e"ki alaea{la- " a ' ı ıs ''""' 
yorlar ılı) t tııllıığıımul mıışte· rımızı 13 fi~p etmek mak)ad y ristana kaçan komiini:;t Yunan· 
rek sa\Unma yolundıın rla a\ le ıs ni 811 19.H· tarihL'ldl' y[l. l ı çeıec.ı eı le ) ine ıc; haı p ~ıı.ı.
nlama;> ız. Esasen :.o" t.tltl'i rürlüğe "lrmek üzere. .\ .lk.~ra sında Bulııarı tana zôtlirull'n 
ııllı~·ü notalarına rağm l'n ıle· da Türk • Romanya ara-ında me('hu' a) ıdaki \'OC'Uğuıı \ 1tı.n 

ği oıcmiş olıluklan her ~ulh bir tıcaret ödeme anla~ma,ı i:e !arına iadeleri bı) e me~ı:ul o a· 
konferansındaki hattı hrrekr.t bir ta•f) e protokolu im7 a ıın- caktır, 
lrrlnden \e mr.mlr.kr.tımlze de mı ur. o'>iımdıkı ha'de \'unaıılst ııı:ı. 
'onellılen propagandıılardan bel Bu ıınla ına ,., protokol hil· kom ularından yanlız Arna' ut· 
lidır. kllm"eri <>ere[:ınce, ticari mJba Juk'a herhanııi bır ıema"ı ;>•ı.-· 

'furk notası. Tiirk ıniltr.thıin 1 deleler her iki memlekette yü tur. Yuna.nıstanla \rnavuıluk .~· 
~ov,eıler lıahi:. ml'\/llll olan rürlüktP bulunan ithalat \'t ıh ra ı~da tıearet ).apılmndıŞı gı n 
hiç ·bir eydt' ıC\ahire kapılma , racat umumi rl'jimlerıııe uy:::un hatta ıe.l~rıır ırtıbaıı dahı ;ne,
nıak :11min i mükemmel bir t oiarak yapılacak ve bu arada ı cut de~ıtdır. 
kilde ifade eıleıı biı· \t~ıkadır. kontenjan 'an tükenmiş olaıı M Ş t lh 
Hele ha11 memleketler ~iıplıe mallar iki ınem'eket yetkili ·:ıa 

1 
oşe are su 

Türk - Amerikan Derneği

nin bu devre faaliyeti \e tl'reddiit i('inde)ken hu no· kıımlarınııı önceden nıü,;aade"i teklifinde bulundu 
lanın kı~metl daha falla belir! alınmak ,arti~lt' ithal \'e •:waı: 
yor. olunabilecektir. 

ihma~ edenler. muhalefete 
geçtikten sonra. yapı an i~· 
leri enge!lem·ye uğra ırlar a, 
buna artık tcnkid değıl, iha 
net derler. Ve bu mılleı. mü 
bet e erler başaranlara kar·ı 
·Yaka.nıza yapışacağım• ıli· 
ye haykıranların yakasını as· 
la bırakmaz. Sabnmıı kadar , 
zamanımızın da .:.uibıimal e· 
di'mesine musamaha edeme· 
yiz.• 

CUMHUR1YET 

BİR lUADAl.YA:\l~ 
iKİNCİ TARAFI 
Doğan :\'adi ~azıyoı: 

•Yeni hır böbürlenme ve· 
silesi: Geçen yıllarda posta· 
ya, senede 83 milynn mektup 
alılrrken, 1954 yılında bu ra 
kam 132 m ilyonu bulmuş. 

Belki doğrudur ama, biz· 
ce. işin bu tarafı o kadar 
mUhim değil. 

Acaba bunun kaç tanesi ıa 
ınanında yerine vasıl oldu~. 

YENi ISTANBUL 

DAHA S.\ÖLAM BlR 
'KALKI.Sl\t.\ POLİTiKASI 

l\I. ~ermi ekonomik dü1e· 
ııln ağlanmbının H denıok
~ilerdeki ehemmıyetinden. 
de\•letçilik umdhinde millet 
ekonom.Wnin aradığı alm· ııı
ğın , .e yumuşaklığın bulun· 
madığından bahi le diyor ki: 

·Hürriyet verilmez. alınır 
derler. Kimden alınır? İstib· 
dat devletinden elbette... Ya 
devletçilik politikasiyle bu 
hilrriyetler, birer birer tek· 
ı·ar vatanda lard:ın ahnır a 
ne olur bilir misiniz? Oe\'let· 
çilik polıtikasının hukuk cep· 
hesi ne kadar işkilli i e, eko· 
nomik cephesi de o kadar teh 
likelidir. Bizim basansıılık 
larımız meydandadır. Fakat 
kudretli İngiltereye ne der
siniz? Ufak bir devletçilik 
denemesi büyük kayıplarla ö 
denmiştir. HattA bu yüzden 
Alman sosyalistleri. uıun yıl 
lardanberi savundukları dev 

Jetı;ilik ıımde,inden yı:mı;> 
ı;oriinmcktedirler. Dava. yal 
m~ bir memleketin k.e.ndi ya 
ğı ile ka,·rulma.;ı değildir. Za 
manımızda yapılan birçok 
tecrübelerden ö~reniyorU.!, 
ıie\·Jetçılık ekonomi;i barıs 
ekonomisinın yerini hiç biı 
sureı!e tutamamaktadır. Bun· 
dan başka her nıiilet içın ba' 
lıca hayat da\'a.ı )ayı'aıı i:al 
kınnıa politika~ı. de\·le lçilik 
~artları altında. belini b:r tür 
1il doğrult.amanıaktadtr. De· 
mokrat Parli.nin dört yıll:k 
iktidarı zamanında ç.:ıl: o· 
nemii başarılar e:de edilciiği 
ni görüyoruz. Nicin bıliyoı· 
JT1usunuz? Ekonomik :mlayı~ı 
mııa akıcılık \'e yuınn~akıılt 
ı::irdiği için.. Demek oluyor 
kı. 15leriıniı.in yüı-ı.iylİ~Ü!lÜ 
guçleştiren aksaklıklar .czil· 
ırıiştir. Daha .:.ağlam b ı· kal· 
k:nma politikasına g•r!.ebilı 
r'z artık.• 

AKŞAM 

:uiLLf SERYE1 
1\.\ 1' Lİ.\:\11 

Akam yazıyor: 

• l :_ Yasak olması ı.1 r~ı;
nıen . 20 kılodan küçük kılıç 
balık~arı da avlanıyor. 

2 - Ecdat, Hıdrellezden 
e\-ve\ kuzu kesmezdi. 1\lı:ırle:n 
ikti ada ~öre de. bayv::.nı l'n 
verımlı de\Te:..inde ke.:.mc:i. 
Bi~ hem an'aneye, hem ilme 
meydan okuyarak '.Jasıyoruz 
bıçağı kuzuya. Kl!aV~aTda 
büvük hıa!-'Van eli bul11nma
dıiı günler. kuzu :ır' a! 

3 - Gura köylüyü tarla s& 
bibi edeceğiz. Halbuki en gü 
zel yav an mer'aları H !ilrüp 
25 sene müddetle bm a~:mnı 
Sahrayikebir haline soku~·v· 
l'll?. 

4 - Ormanları:tım seııe· 
nen seneye öyle ba~'talıyoruı 
ki: Or:a Anado!unun kelli~i 
sahillere doiru gelişiyor. İk· 
limimizin kuraklıl':ını te~vik 
ediyoruı. ...... 
~ir m.il!et blndiii l:ılları 

ancak böy~e ke!er ... • 

I Ankara, 10 CA/\) -- 'rlırk • A 
Kudüs. 10 CA.P.) - fsrail bil· merikan Derneğı 1954 ~ılınııı ilk 

kiımet reisin Dı~ Bakanı ' lo-e l iaa!ı,et denesini tamamlamak il 
Şaret buglin parlAme'lto huzıı· ı zeredir. Bu de\ re idnde c!~ı np· 
runda \'erdiği demeçte Ara;l gin ~ardımcı uylerine ıı.ı:ı l:zce 
devlet'erıne yeniden uıh tek:i-1 ö~reunek \lzere 60 kurs açi. mı, 
finde ~u'unmuş ı:e dem' tir kı: H bu kur:slara 1250 ü~e de,·aın 

· - 1 rail. koın•u Ar.lp ıneın· etmi;tir. A)nı zamanda ı:;rı...çe 
leketlerinden herhangi hirıy't, ögrenmek arzusunu &oı.t~ren A 
nihai ı:e şümul ii bir ııliı an aş· ı merikalı yardımcı iı)clcr için de 
ına~ı veya bunıı e as te7 kil ede- ;; kurs tertıp edilmiş \'e blı kuu 
cek kı mi "eya geçici b,r an:;;:ı· Jara 60 Amerikalı iştira:. etmi~
ına yapmaya her 1.aman hazı~dır. I tir. 
Kat'i \'e)a muvakkat b.ı )olda· ------------
ki heı·hangi bir anla~mJ miilE.· • • : • • • • • • • • • • • • 
kabiliyet e~asına dayanm:ılıdır.• • 

Ba bakan. böy' e bir aııb~~a- •; 
nın gcn:ekle.ebilme.si i~·in. I~· • 
railin, ,}İmdiki hudutları dahılin • 
de, toprak bütünlüğü:ı~ 1·iayet • 
\ e hürmetin ~art oldugun:ı, Fı- • 
;istin l1arbi sırasında, ;>imdi İs· : 
raile ait topraklardan i>aı;ıııı ve • 
civar Arap memleketlerine sığı· • 
nan multeci!erin, memlekete ye • 
niden ~irip ~ er:e meleı-iniıı ba- •' 
his mevzzun olamı)acağını beyan .·1 
etmiştir. l 

Macaristan Suriye'de 

orta elsilik kuracak 

• • • 
• 
• . 
• 

Roma. ıo {AP) - Komünkt • 
.Macaristan, son yıllar zarfında • 
iç .:.iyaset bakımından Orta Do· • 
&unun en karı~ık memleketlerin • 
den biri olan Suriyede bir orta • 
elçilik kurmaktadır. Bu<lape~te • 
rejiminin Suriyeye tayin ettiği • • elçi Caroli Bonyhade bu_:ün Bu • 
dape.teden Şama eitmek üzere • 
Romadan &eç:niştir. Elçi, karı"ı • 
\'e mail et men uplnriyle birlikte • 

9 EYLLiLDE 
t\ah\r tf'l\.C~utdru 

llı •ı <lul~hın.1 t.adar 

1 o ,, 
DÖSEL İ EV / ~ I 
BİRDEN 

!ft H111 r4n~ S-.•dıır 

(Ulfl•" al.1nlıt f\u 

• • • 
YAPI ve KREDİ 

B~NKASI 
ı.çakla buradan Surh eye hareket '•l•_ • •. • .•• • •• • • • • •· 
etmi tir. 

HOS MEMO - Şmu derdi.. 

Birleşmiş 'Niiİletler 
nerey~ "gidiy~r l 

............................. . .•.•.•••.........•••...• . 
• • 
~ Cenevre konferansının olacağı şekil Birleşmiş Millet- ~ 
! ler Kurulunun istikbali üzerinde mühim tesir yapacaktır ~ 
!......................... • ••••••.•.•.......•.•.... : 
Şu ::.ırada bütün dünyanın göı

erı Cenevre'ye çe,·riiml:)· 
tir: herke.:. oradaki toplantıdan 
bir ,,u!h ,.e ümit ısığı bek'•· 
yor ... Cenevre, Birinci Dünya 
Harbi :.ona erdikten :.onra bir 
ço.- defa bu yolda toplantılara 
:;ahne olmuştur. Bilindiği gibi 
bu harbi müteakıp bir :'ili 'et· 
!er Cemiyeti kurulmu~tu. Bu 
cemiyete 52 memleket gırmiş· 
ti. Yalnız Milletler Cemiyeti 
fikrini ortaya atmış o'an Amc· 
rika mü::.te:ma ... Amerikan par 
'amento>u, kendisine danı~ma
dan böy'e bir te~ebbü te bu· 
lunan Cunıhurb:ıjikanı Vılson'u 
desteklememiş, bir kenarda, 
seyırci ''azıyeunde kalma) ı ter 
dh etmi ti. 

.Millet'er Cemıyeti bir ne\ i 
dünya parlamento u 'azıyeti.ı
de idi. Dünya m!!~e elerı bura
da görü~ü:ecek. ,·erilen karar
lara herkeı:ı ıtaat edec!!kti. Bu 
surette harbin kat'ı şekilde ô
ni.t alınacağı tahmin edi.iyor· 
du. 

M il:etler Cernbetinin ne dr· 
rece te,,irli bir teşekkul 

olduğu i'k defa 1931 de tecri.i· 
be edi'di. Japonya o t"ıihte 
Çın topraklarına rlkJ' muş, 
.Mançurı'yi i~~aı etm"~c ba.ia· 
mıştı. Bu hareket Mil cıt or Ce· 
ııııyeti mahfil'erinde hc:;eran 
uyandırdı. Cenu) et d 0

• hal a .... 
keri harekatın durına~ını \ e ıh 
tıllifın Mil'ctlcr Cemi:rctın~ ı~' 
diini btedi. Japon) a buna ı.u 
tevabı rerdi: ·Çin'e ltc~!lbımm 
bil kendimiz göreceğıı: .. 

Bu cevap büyük bir tepki ) :ı· 
ratmadı; Japonyanı;-ı eıı•\lnı 
... ıkmamak için Çin kendi hal!· 
ne bırakı'dı! ... Cemi) C!t :W~lc 
~reket edecek )Crde Japon
yaya kar;ı~ ciddi tedbırler a • 
mı~ o:sa.ydı hiç kim·e tııarı uza 
cesaret edemez, ikincı Dıinya 
Hlırbinın önü alınırdı. Mı el· 

r: ki lllilletler Cemi) eli nln bellilı.ı lı üç •İması 

!er Cemı) eti harekebızlığh e maktan ba ka hiç b r t!!dbir 
kendisinin ö üm hükmünü ım· a amadı. Geı ek ingll'< c, t!( • 

zalamış o'du. rek ı~ran~a ltal)a)a ıır~ı mü

B ir milddet sonra, Hl33 tc bir 
Sl'ilhları Bırakma konfc· 

ran.sı toplandı Konferansın bas 
kan'ığına ingi!iz fıı~i partisine 
mensup idealist bir hükümet 
adamı o'an Arthur Henderson 
eçı'<li Konferan:. ilfıh!arı tah 

dit edecek. bu :.Ur!!t'e harbin 
önıine geçilecekti. 

Fakat günlerce. hafta arca 
manasız tabirler. kelimeler uze 
rinde munak:ışalar:a ''akıt ge· 
çiri di. Taarruz silahı nedır. 
mudafaa sılahı nedir? ~le\Zu· 
unda uıun ôı.ler ~öy;end'. f t· 
kat bir netice e de cdilemt' 1 ı. 
O kadar ki konferan ı.1 r,•ı•ı 
bü) uk bir tees.:ıure kapı :ıı k 
ha talandı ve \'akitsız bMu. 

Konferans zehir i gaı harbı· 1 
nin bnune gecmek. açık .~h.r
'erin bombardımanına man• ol 
mak istiyordu. Gerçi zchııli 
gaz kul'anı'nıadı, fak.ıt İkinci 
Dlinya Harbi ba~lar başlaımı.ı; 
Nazi er ilk İ) o arak açık ı;chır· 
leri bombardıman etli'I'!'! 

cok geçmeden İtalya J!:ıbe· 
~ ~is tana taarruz etti. H ,,be
sıstan l\Jilletler Cemiyetı nz:ı.ı 
idi. Habeş hükumeti .l\li 'r:t'er 
Çcmiyetine ba5'ı:urdu. Cemi}ct 
ltalyanın taarruzunu fena bul·• 

saıt rnzı,ct aldı ar. r.u ""\ t· 
ııızlık Jlıt cı 'ın nıua:l •J.. hu
kumlerı hı ,ıfınn ola ·.:ıı. Hn;n 
\ i fıyctlerinı askeri i ~-· a tına 
a ma ına ebep oldu \ c l!i:•nci 
D<inya Harbinı hazırl.ı•h. 

İkincı Dıin)a flarbi csn ır. la 
ccmıyet ryırcı vazheHe ka'

maktan ba•ka bır~ey ~ apama
dı. Harp bııtıktcn onra ı94f) 

da ha\ atına kcnd•si on 'erdi. 
!:ion toplantı ccl~e,,inde ba k•n 
lık eden Nor\'CC delege,ı ilanı· 
bro he} ecan ı bır nutuk sö •· 
) erek Mi Jet er Cemiyetırırı 

geçırdığı :ıfha arı an attıktan 
sonra öz!ıne şu uretle son \er 
dı: • Mıllet'eraı a ı bırinci par
lamentonun mc,cudi\ etı sona 
erı) or. Fakat onu ilham eden 
lıkır ) a•a) araktır.o 

Ru fikır fı'hakıka ya,adı, 
Bırle mi :\lıllet er kuru du. 
Bırle~mış ı.ıılleıler Kore nıt's" 
csındckı kararı~ le 'ar'ığırı 
gösterdı. Fakat A )a nıe.ele'P
rini göriişıııck Uzere şlmdı l'e· 
neHe'dr. toplanan konferan 'a 
teşekku mühım bir durak )e· 
rine gc m~lır. Konferan ı'l mu 
uHak o'up olmama ı bundqn 
sonra a ac:ığı şekil Ut.Cr ı;de 
müe ir olacnktır. 

( h\ içre ga1ı•teltrinılf-n ~ · 

SO\)et delegesi l\lolotof, .hustraba delege i ca~ey toplanm:ı gcli,>orlar 
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V~TAH 

MEK TUPLARI 1 

Cemal R csıt Rt) 'in •Yatan• a hcılhc etti ğı ~on re: mi. 

Sanat sahasında mühim 
bir nıuvaff akiyet 

......... . ...... ... ....... . .............••...•..... 
j Büyük bir konserde çalınan Cemal Reşit Rey' in eserleri ~ 
i çok beğenildi ve çok alkışlandı ~ 
• •••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 
parıs, Mayıs 1954 - Paris'e 

yenı btr c çımız. iCldi· Ce
mal Reeıt Re) . Kı~met!ı bcs· 
tekArımız son cserinın ıa. de· 
fa çalınışı milnasebctiyle 'e 
Fransıı Mılll Orkestrasının dA· 
vetı Uzerıne Parıs'tc bulunıı
yor: 
E!ımdekı da\etiycde okuyo

rum: 
Andre r.ıuyten iılaresinllu 

l\Jılli Orke tra Konseri. 
Çaıınac k eserler: Havdn. Ce 

mal ReEil, Rllhard trau s, 
Rim ky - Korsakof'a alt. Yi o· 
lon&ellııt l'ıl'rre Foıırnıcr oı

kettra) a refakat edi) or. 
Bu utırlar, bana sa)falarca 

jzahattan daha mAnalı &ıbi ı:e· 
lı~or ... 

Pırlr.1e ya·a~ an Ttlrklerin e
d ındıkleri bır ıtıyat var: Gaı • 
telt.roe Tilrki)e)e alt en ufak 
bır haber bu'amamak. Her ne 
kadar bu. memleketimizdeki is 
tikrarın bir ı!ııranti ölçU il 1 e 
de, haber meraklıları için OzU
cü oluyor. 

Bu bıkımdan. bir ı:ün gaıe· 
ten :ı.i açar ve ıı,ır Tilrk bcste
Urı hakkında sıtayl~kAr yazı

lar bulurcanız, yanı'madan bu
nu bir hldlse o'arak n ıf an
dırabılırsinız. 

* * * 
n onya mllz.ık repertuarına gi 

ren. Bebek senfonisi. Kara· 
~öı. Enstantaneler, Anadolu 
halk moufierınden parça'ar. pi 
yıno için konçerto kromatilc. 
telli sa:ı.ıar için Kuartet, Caıt· 
rılış g bi eserleriyle tanıdı~ı
'mıı bestelr:Ar Cemal Re~lt Rey, 
bu sefer son e•eri~le, sanatına 
olan itimaı!ını bir kere dah3 
orta)·a ko:TU\'Or. 

t1Picces Conet'rtanles• ~:ınat 
merkeıi Pariste 'e bellcnme
dığl eserler için insafsız olmak 

la şöhret bulan dlnleylcllere tak 
dım cdılecek. 

Eser Fournler'ye ithaf edil· 
mı§. Bilyük vı>olonsc'ıcun bu 
ilk udıtion'da orkestı cı~ a b:z 
zat katılısı bir iaranti te§kil 
edi) or. Bununla beraber hü· 
künı vermek için. kon er ak· 
~ıımını beklemek ihti~ atlı olur 
di) e dilşünil) orum. 

* * . 6 ma)ıs 19.54 ,ecesi ~eldi 
çattı. Kon erin verileceğı 

Champs - El:;see Tiyatrosu tık 
lım tıklım. Son dakikada bile~ 
bulamıyanların sa) ısı da kaha. 
rık. Ho de, Türk kolon isındcn 
tanıdık simalara rastlanıyor. Ü 
zU!erck öğreni) orum ki, buyük 
elçi gc!en'er arasında değil. 

* * * 5 aat 2l'de 120 kişilik :Millt 
Orkestra Cluytcns"in idare 

sinde Haydn'ın 83 numaralı ol 
majör senfonisi ıle kon.sere baş 
lı)Or. 

Parçanın biltün güzelliğine. 
orkestranın mükemme. iyetine 
rağmen senfoninin sonunu sa· 
bırsıılıkla bekliyoruı. ::-:iha) et 
uz.un atkı lar. kısa bir inkıta ..• 

Pieces Concertantes ba~laya
<'ak. Parterde srdrdUğüm Cemal 
Re. ~t'i kaybettim. Heyecandan 
dışarı çıkmış olacr.ık ..• Four
nıel\: orkestradaki yerini alıyor 
tezahiirat, salonda çıt yok Cluy
tens i~aret ,·erdi: Eser icra e
dıliyor 

Merak, heyecan Ye 2evkle ııe 
çirdiğımiz 25 dakikada al!egro, 
adagio, lcggiero e con spirito, 
modcrtemento animato kısımla 
rınd:ın me~dıına &elen eseri a
dctfı ı~b·oruz. 

Final .. Göriilmemi~ bir alkış 
tufıını. Parterden \e bıılkon'nr 
dan be tckAr, bestekfır sesleri 
geliyor. 

BUytlk teıahilrat... Cltıytens 
ve Fournıer tekrar tekrar se· 
llm 'eriyorlar. Orke~tra aya-1 
ğa ka1kıyor. Fournlt?r \C bı· 
rınci keman bir dnha tcbrık e· 
dili~or. 

Fakat tuhaf: Alkışlar ve br:ı 
Yo se leri zayıflayacaj':ına fıd· 
detleni)or. 

Xihayet Fournier mım;!fakı 
··etin be tekara aıt olrl•ı~ıınu 
~nlnımak lçin birinci b3 kon 'o 
calarında gllç!Uklc farkettiğı 1 
Cemal Reşit Re~ 'i go teriyor. 
Dlnle) ieilerin çoğu n~ akta, sa-j 
Jon daha hir müddet a kıstan 
çın ıJ or. Cemal Re ıt r.ey hal
kı selamladıktan sonra Fourni 
er')i tebrik etmek üzere loca· 
~ından ayrılıyor. dinleyiciler I 
de kızaran a\ uçlarını dinlen
dirmek üzere, antraktan bilis· 
tıfade, hole dağılıyorlar. 

* ** 
İkinci ~ısımda, Richard Stra-

u s'un ~lort et Trans!iı::ura- j 
tion, Rimsky • Korsokaf'un İs
panyol Kapri•ini rlinledık. Bi· ı 
1 n<"i kemanın teknık ve ha sa· 
slvcti bizde Fournicr'nln bırak 
tığı tesire yakın, takdır tO;l'a
dı. 13 mayısta aChaine Xatio· 
nale • füerindcn radyo ile ve· 
rilecek konserin bUyilk kOtle
) i de a~nı 5ekilcle tatmin cde
cğini ilmit cdebillriı.. 

Be tcUrımız. 9 mayıs paz:ır 
gllnü dr, radyo orke trasını i
dare ederek çok evdiği ÇııJ?· 
rılış isimli e erini Fransız hal
kına dinletebilecek. 
Sanatk~rlarımııın dilnya mü 

yelleri ve mUşklilpcscnt mü· 
nekkitleri dahi tatmin eden •Pi 
(-ces Concertıınteo• farp mu· 
ziği dü\'Bsınıı ehemmi) et 'er· 
meyenleri ıırıık yo':ı getirme· 
lldir. 

SAHNE SANATKACLARI - Sa hn SanatUrları Cemiyeti dun ) ıJlık kon;reslnı Şehir Komedi 
Tiyatrosunda ~apmı tır. Dllekl r ara ında ahne anatkArlarının Fikır işçileri Kanununa dahıl 

edılmesl için teşebblise ıeçllm~ı i&tenmi4tir, 

KARAKAŞ'LA ARAD 
•·ran 17 Kon oloslıığu'nun 
alonıında. rf'tlıi Karaka • 

la A. Arad yeni bir ~ergi 
açtılar. ergl!erl 3'1 l\i an· 
elan 11! )l ayısa kaılar ~ÜrP· 

cck. Her gıın gelilebllir. 

Zahir GÜVEMLİ 
Ondan sonra. Karagöz motifle· 
rınin bir ıömlek dahn ller:eUı 
mişi ve ::erçe!!e ııyduru'muşu 
diyr.bi'eceğimiı birkaç yağlı hn· 
ya .• 'ihayct hl1di~imiz F"thı 
Karakaş . naha ciddi, dah~ d• r· 
muş oturmuş. Siyahı hnl , ~n-

Ö nC:c Ar.ad 'dan başlı) yım. l!ırk amıonilcrle. rcnklı. tat ı 
Üç dort defa er~i a~tt bir kaç re~im Oıl.:kııt <>rlillnce. 

,\rad. Hıç dcl!ı"se, rlaha ba ka bunların re~mın ~an~t hayatın· 
sergilere de katıldı. Bir kere· ıla hep hirer merhıı ... e kn-&ı· 
sındc. onun rcsıınleri lıakkında lık o'dukıarı ıınlıı~ılıv<'r. Si· 
şov e dediğım aklımtla k. !mı~: ) ah • ReyaırlanKara~1h'e • on· 
•l\Tadcmki uç huutlu resı.n ya· dan da siyahı bnl maıllanva 
pı) or, o ha de bunun ~erekle· at 'amak kolay gnrilnü}'oı·. Ko-
rine uymalı, liçiıncii huudıı sez. la~ değilse bile. birblrırıe b:>~'ı. 
dırmc i· biı:e clerinli~ı \C?rchıl· r.il' nokta \'ar sade: K~raka~. 
mc i . Belkı de. söyledık erim kcnılınc mahsu has~:m. I' i 0 -

ke ime kelime bunlar dcğı'.di. lan bir re sam. Bu clcrl're ton, 
.\ma o nıiinA~a se ecek şe~ler· clel!rr ve saire gihi ı1fizerıerı1e 
di. B.ına bu ozlerı hatır alan akılı us'u giderken. bir ı!(! ba-
da, )ıne \rad'ın •on resimle- kıyorsıınııı. bırclenbiı·c hi· 'eri-
rı odu: De en hatalarından, nl !in plana a!ı)or. ~as ıac~k 
perspcktıf ku urlarınrlan oyle- bir coşkıınlu~a kanılı• .ı : kn ·u 
sınc kurtu'muş ki, tertemiz... ınavi"crle do' ıı sahil, daha cı~~-
Şimdi hır renk tasa ı almış o· ru u deniz manztırasınd:ı oldu· 
nu. :Ucseıa ı ıı:ıı renk e ıfade )'tu ı;?ibi. Rir ele. daha kolay 0 •. 
etmek gıbi. zıt \CYa u)ı:un 
armoniler aramak gıhi, 3 rtık duğunu ileri slirmesinc ra~-
akademik sayabi'eceğimiz •,0 • men, bilyük ölçlide resım ) ap-
nu'ar ve nıe ele er .\ı·ad'ı cıd· tı~ı ı.aman, tcfcrrüatı aynı nls-
dı) etle meşgu' edı.} or. bel'erlt\ bii~ lilnıedi~inden oıa-

Birkaçı raris'tekı çalışmal:ı- cak, bilyük boş satıhlar hıra· 
rı. En kötu'erl, bence. l\lanıar kıyor ki, bunun tek fayda 1. 

resim erınde. daha tatlı renk derinlik hissini arttırmaktan. 
anlaşma'arı arndı~ı re~lmlerde kOçUk fı!:ilrlcrln gerçekli~lni 
çok daha kendine hn;, t •miz, d:ıha b ı cltıyıırınaktan lhareı k"lı 
itinalı bır çalışması \'iır. yor. Buna mukabil. knmpoz.is-

Fcthi Karnkaş. birkaç cr ıt yonda muva1enenin bozulması 
re im getirmiş sergisıne: gibi bizce milhim bir sakatlık 

resim 1 şiir devrinden kalma ortaya ı;ıkıyor. 
mu~amba baskı 1arı. (Çok şll- Bıı. tatbikata ait noktaları 
kiir bu sefer şiırslz, sadece re- bir yana bırakınca, Arad •a 
sim). Sonra, me hur istanbııl Karakaş'ın ergl!erl. iyi hazır-
manzara"al'ı. Yalnız, bu sefer lanmış, itina ııormiış. dıkkatli 
gra\ Ur değil de. siyah - be) . z.. ve titiz ellerden çıkmı~ ese:· 
dan ibaret. Ama yine ı~ıklı, ('J' olarak, zevkle ,,eyr~·lılnıek-
lekeleri güıel ve temiz şeyler. tedir. ------ ---------------~ 

SİNEMA TENıdDLERİ 

Herkesin 
•Tile Wnman in Ou~sttono -
Jran Krnı. ntrk Rnrarll~ • ·uı 
Susan ha,.•ın tt~bl;r Anthıın.r 
\ uıııllh'ln ldart~ındt (Hlrdllo.
Jl"rl bir j nı:lllz filmi - ı.Au: 
"~ \ it. 

A squith, şilphcsiz aklı bıışın· 

Attilô İLHAN 

Kadını 
) unca devam ediyor. Fakat bu 
sorgularda in. anlar. ifadele· 
rlne kl'ndilerini dünya gö· 
rilşlerlni \'e hislerini katıyor
lar. Filmin sonuna kadar. ma
C'erayı heyecanla ve z!\•k:e ta· 
kip edebiliyoruz. Oyuncular 1n 
ıı:iliı oyuncularına has ciddi
.} et ve ölçüyle, filmin htyeean 
\'P. korku dozunu ha$arıyla a· 
~arlı) arlar. Bilhacsa Jcan Kent, 
-Yıi7.ü nedf'nse. Jean Harlow'u 
hatırlatıyor- cinden usta bir 
o' tınC'u oldui!unu ıö tP.riyor. 
Polıs fılmlr.rini sevP.nler, bu fıl 
mi çok he!!enl'ccklcrdir. 

-o-. 
intikam Vadisi 

Mo ko,,a 'da Eııver P a ~ a 
a •kadaşları,rle tenıaslar ,-
1 Enver Paıa 

;ıd•~ 
ko ltuğundan doğruldu: Söı lcriniıde baıı imalar var, 5 

r ica ed iyorum , ne o lur daha asık konuşunuıJ) dedi. ) 

L------ - ------:::: 
Einde mil' I blriik husule ge1e· tahammillii ka'!ll8 ı,;ı seft: :\Jit,Ll TEŞKİLAT 
bılmişti. Çok kanlı " acı hfı· mil et kanaatinde ierıt b S özlerıme devam ettim: dı•clı'rden sonra hassas b.ır ha aldatıldıt:ını hisse r 

- Miitarekenin dahıı ık :e gelmiş o'an ekserln~t. kar· ~ın boz.utaca~ını ~eııt t 
sııinlel'llırle iç yüzleri t:ıu suret· de~ kanının rlokti'me~ın ee· dUz.elPmbeceğını ı;uguıı ! 
'e an la~ılmı~ olan haınlere kar bep 0 anlar ve mcml"krti ker:- amak Uz.ımdır. 1 pt 
şı hazı kumandan cırk~daşl ıırı· di canlarını kurtarmık bahası· yenin dahiii 'a1ı1\~11 r. /ı 
m11 a. hir c:ok hamiyetli \atan na satanbr hakkın:la kJnunl us bir ha e ge nıııt'I 
ria81arımıı birleşmlş'er. kıır•:ı - muame'enin derhal tııtQıl\inl. ikl )il içersinrle ,. tfl 
luş kin e~as ı bir mıı:-a,·emet mcm'r.kette ~ah5i '"" keyfi lda şaınış 'e iş bU1"'t ,·ın 
Eiyaseti ve te kı'atı haurtam15 re\e artık son Hrı memesinı selere }>Iraz. itınıa ~' 
)ardı. Şimdi ik bu trşKilAt gizli istediler. ıamıetl!. Bun•arı?sutl 
çıılışa<'aktı. Fakat dilşman pro- her kım 0ıur•a 0 eı. i 
pagandıı ' arının zamar• geçtik· RİRll\Cİ dn,\~ itimat kaıanabi ~r ~ar1 , 
c;e. mcmlekı>t i<:in ço'K feri l- H,\Rllİ:\'iX MES'\JLLERİ lekette musaıt ,.t ı · 
kıbctin kamo!lajı mahiye•in- mıvaeaktır sıı b ~ bil 
dl' o'dıığu ulaşılınca \C o giın E m·cr Paşa kulak ke~ı miş da~ muvaffaltı,etl~ı • 
ıel'de harp rnı:lulıınnın cı>z.a- dinlıyordu. Scizü P:ışa3ı ha'i hazırın ıanıa 
'andırılması ile mcmlekrte bir çok yakından alaka<:ln tder fszi\sındadır. Bedrı;, bt 
Cayrla temin edi'r.mlyece~i ı;:ö· me,-zua getırdım ve derlım ki: kurtu'uncaya kB ı 1 

rii'üncc, tl'şkilit mr.ydana ~ıls- - Ekseriyet, harp s:ıc u·arı ,et i \'atandnşın uıı k r. 
mış \'e ekserıvet bu ttşk\lMı ,·arsa bun arı dilema:ı'arımıza ; erde kıılarak· o~a•k• b t 
kr.ndl ine bir rehber yapmı~tı. teslim edi'mcmesi \'e sııçlıılııtı na çalıcmaktan S \ ed ~ 

Mem eket\e başlamış olan u· bizı.al ara) ıp hesap sorması fık goremhonım. ·~at o 
mıımi intibahı hic eden harici rinde birleşml~U. Rır kıs m a objektif ve bakı ,caııı· 
ve dahili düşmanlarımız. •Ey tınd~ş'arımııda hUylık hıı .. bın inanahllirsınlt. P 'i~e 
Türk mi !eti! Umumi harbi i · iyi idare edilmediği 'e b3•an . oıer" 
dare eclenler tekrar memlekete mil let güdiniln hcyhude yere Bu söz.'erım rıııJ 
döndüler. Dört yıl:ı'.' harp YE- israf olunduğu kanaati vardır. Paşa, sağ elinin t50ıır• 
tişmiyormuş gibi seni tekrar Şunu da ilave etmE"'iyim kı, saçlarını dilıeıtt • tıtıdt 
harbe ~okaC'aklar. diye bııı!!ır- ı::ırişilen öhim kalım mücadele _ Söz'r.riniıf .1

8
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ııı/ 
dılar. · Dikkatli o'unuz! Ordu sinden sonra hakiki bir bir'ı- ledlm .. dedi. fal\ j.ll f 
~aflarına katiyen k"tı ma:ı.ınıı. ~ın tesisi içın ı;?cçmişin i~ice zı imalar ela ,ıır·,rıcad 
Su 'tan. askerli4i c asından af· tacfiyc 1 hepimlzın fıkri o'muş ~a. eski bir siJAlı.rrıarııV 
retmiştir .• teranesiyle orduyu tur. Pa~am, hu fikrin tar:ıfı daha acık konu. 
daRıtmab ve mukavemet yuva Alinlz'.lr.n de memnuniyet e ka- bilir miyim? 11 _,t-ı !arını boz.mafa çalıştılar. Mem bul edileceğine hlc şüphem ebb )> •ı _ Bazı tec 0'1 ı .. 
lekelin büyük ekscriyr.tini tek yok. hattA eminim d lvebi'ırim. nlıl haber a'dıl1l· fı'.c t 
rar aleyhimize döndürmeğe gay :Memleket kuruluncaya ka:hr ıt 
ret t'ltiler. bir'i~in muhafazası . herhangi iJıbl anlatırs~n bİ ı .., 

::'\lilli teşkilatın iki )'11 de\'am bir inkı'ap hareketinden kat'i ha açık SÖ\'lıl e J' • .ırd 
d Yarın Enveı; ,Pr.ı: ıı ,.e nimi çalışması. Orta V" ımretlt. içtinap edl':m•;fne e dı • ı1 

Garhi Anıırlo'unun bir çok yer mUtevakkıftır. Varlıı?ını. hUrrl ) etlerini ken ~ 
ıerinde kardeş kanlarının su· ~et Ye istik!Ulnl kıırtsrmaktan edeceğım. ıı>t'°'~ 
lar ~ibl dökıilme~i netice· başka milletin hiç !lir ~E'ye ~ ~ 
~--------------------------------·-----------~--------
NATO memleketler i ga· I 

ıetecileri geliyor 1 
Ankara, 10 CA.A.) - M. S. V. 

Temsil bürosundan aldığımız. 
heyet, •TUrkiyenin ~ATO iz.ası 1 
memlc.kctlerln ~az.etecllerinden 
milteşekkil on diırt kişi'ık bir 
heyet, • Tiırkıynin NATO aı.ası 
olarak ask<'ri potansh eilo mev
ıuunda tetkikler yapmak U•erc 
18 mayısta Ankaraya ~e'eccktlr. 

Gaıeteeiler heyeti. :\llUI Mü
dafaa Vekilini. ErkAnı Harbıyei 
Umumiye i eri gelenlerlni ,.e 
~ehrimizdekl a ... keri hirlik , ... mü 
essese'eri, İzmir Gazıcmir Hımı 
Tank okulunu zİ\'are~ crl"."Pk lza 
hııt alacak Ye tetki:Cle~ ! bulu· 
nacaktır. 

Balıkesir'de üç kişi öldü 

Balıkesir, 10 <Telefonla) 
Bugün şehrimizde ö!ll:n'c sona 
eren ıiç hadi~e olmu~tıır. Man· 
ya Hacıya kup köyün ie:ı E~rtf 
~oydan blndi~i çınar ağa<'ı da
lının kırılması nPtiresl, Sebat' ı 
köyünden iki yaşında Ce ~! ark· 
ta hotularak. ~ehrim!z. Knyabey 
mahallesinde bir ya~ında 5e1Amı 
kaynar ~u ile ha~lanarlk ci:mUş
lerdir. 

«Dünya» aleyhine dava 

açılıyor 

Cumhurba5kanına hakaret et· 
ti~i iddiasiyle Ankarada mahke· 
meye verilen Mehmet Oıdemir 
E\·lıyızadenln, durusma sırasın· 
da ~örtediklerini ıDUnya • gaıe· 
tesinde neşrettikleri için Falih 
Rıfkı Atar ile Yazıişleri ~lüclü
ril Alı İh an Go~\İ$ haklarında 
takıbata ha~lanmıstır. Öı:demırin 
ifadesinde i imleri ı:eçen İçlsıe 
rl Bakanı Ethem Mendere ile 
Emnı)et Geni MiıclürG Kmal Ay 

Un d~\I açılması !çın muvafa

TiYATROLAR 

da, olgun hir sinrma arle.
mıdır. Bir cına)et filmi yap
mak istemiş. Öyle bir cina
yet f imi kı, bu fılmde, insan· 
!ar zaafları. korkuları, istekle· 
ri ve her ŞC') 'eri ile ) aşasınlar. 
Onların ruhi hallr.ri, ha) al kar 
~asındaki da,•ra nı~ları bize ma 
Jfım ol. un. Tek k<'lime ite; bir 
cinai fılm aynı ıamanda bir 
he~eri fılm olsun. Ve hunu yııp 
mış. A tra lsmblc ~aşayan fal 
eı bir karlın lildiırUluyor. \'e 
fi m, bu cina)eti çözmek için 
uğraşan polislerin sor~ulım bo 

....---0---
• 

kat ettiklerinden ~önderdıkleri 
•Vtnı:c•nct \"ali'!• - ııurt 14n 1 tılt.pnameler İstanbul Savcı ı~ı-
r• IPr. Rııbnt ''-ıker'ln reJl&or · · o·· . b 1 S • iki kafadar 

Cephede 
•l ıı Frouto - DaYl4 \\'ayn~. 
Tnnı •,wrıı. •e Jefrr~r Lrnn ile 
;\l.ırlna Htrtl'nııı ttJlsör AIP:ran 
drr !lali tdarulnd• t1ntnuat 
- iııı~rnatınıı~I hrsabına r•
' lrdiklrrl bir ,\nırrlkan illmi -
Sl Mı.n. 

B ill ~ıauldln isimli bir Ame· 
rıkan y:ıı.arı savaş E.ırala· 

nnda askerlerin ve ordunun p i 
kolojık durumunu bahis konu· 
su eden bir e!er yazmış. Fakat 
bu işi yapııl'kcn daha zi) ade hi 
l'iv 'e mııahtan faydalanmış. 
Rejisör. c eri bevaz pcrdl'ye ay 
nı cıekilde aktamnr. B:r harp 
fılmi görliyoruı. Fakat, komik 
hir harp filmi. Yıılnız. y;ıurın 
o madıgı gibi. reji örUn de 
maksadı bizi glilrliirmek dr.~il, 
tam tersine savacın kahırları, 
acılı~ı. sa\ a <>snasında insan· 
!arın çektikleri hakkında bir fi 
kir \•ermek. Bu da ciddi bir is. 
Gerek bu meselrnin r.lc ıılını· 
ı. ccrel\se işlcnifi ı:cizönOnde 

tutulursa fılm bar:arılıdır. Hl'r 
çt'•it se irci, herkrsi ikilendi· 
ren bu fılmi, ıe,kle seyredebi· 
lır. 

Rlchard rhorıı' ldar, ındr MGM na gelnııştır. un Istan u a\ • 
h••abına rtvlrdlklrrı tt•rhnıro cılığına celbedien Falih Rıfkı A 
ıoro bir .\ mrrllun rıımı - tay ie AH İhsan Göğü5'un ifa-
.\'fl.\ s. deleri alınmıştır. 

R ejisor Richard Thorpe bu 
filminde, ılgi çekici hır de

neme yapmış. Kovboy filmle
ri, biJıyorsunuı, bir nevi kır· 
gangster filmlerı haline _ielmı 
terdir. o~ a, hu filmde, reji
sörün, sığır çobanlarının havn· 
tını kendi şartları içerisinde mll 
ba!Ağaya kaçmadan iş'emcye 
çalıştığını ~driı) oruz. (Bilindi· 
~i &ibi kovboylar gerçekte ~ı· 
~ır çobanlarıdır.) Ru bakım· 
dan, en ar) o )azarının ve reji 
sörün gayretı takdire de4cr. Ne 
\"ar 'ki, filın yapılırken, te:mpo 
nedense ağır tutulmue ve val\'· 
anın alo~ınıla vakit vakit tu· 
tuklukları olmasına göı yumul· 
muştur. nu ~ebepıen scyırd, 
fılml bir bulUn halinde değil. 
dağınık sahneler halinde sey
rcdıyor. Filmin ıayıf tarafı ela 
budur. Oyuncular. bilhas~a Ro 
bert Walker iyi. Kovboy film· 
ferini se\·enler, bu çe~lt film· 
leri asıl kaidelerine oturtmak 
ga) re ti dola) ısıylc rt.füoril bel 
ki de tebrik edeceklerdir. F•· 
kat. tı>Ct ube yiızrlı> ' ) ilz ba~arı 
kaıannuş EB) ılamaz.. 

Dığer taraftan, Cumhurbııska· 
nına hakaret clavasınrla, ~Ö) !e
dikleri, ı-:rJıem tcndere~e ha
karet . mahiyetınde ~örii len Meh 
mey Özclmir hııkkında bu yUı· 
den Ankarııda ~eni hir di\8 da 
ha 11çılmı~tır. Bu "eni dA\'a ile 
llgili olarak, rlün isıanbul 5aveı 
lılına C'elbedilı>n ~tehmeı Öıde
mıl'ln de istinabe ) ou ile ifa· 
ie~i alınmı~tır. 

Ordün • lırail hududunda 

Jimmy Durante arslan 

kafesine girip çıktı 
Hollywood, 10 (A A ı Bu· 

)'uk burunlu komedı artistı Jım· 
yeni h6dise my Durante, hır aslan kafe5ıne 

Kııdü,, İsrail kesimi. 10 CA. ~ırip aslanın kuyru unu çekmf'k 
P.) - İsrail ordu ~özcil ·U diln o:.an televizyon numarasını )'ıi
feee, hududun ötP•in:if)n ür pus- z.liniln akı ıle başarmı~tır Du
Jıık havan mermilı>rl at.ın ı~r. rante. bu numarıı tı;ln k!:ıdlslnl 
diln ukerlerinin Khil>e"t AvR· sı,orta ettıı memlşti. Bu numara 
tin hö'!:rsincle slperlenmi} olıın Durante'ın bu mevsimdekı son 
hrail askerltrinden hirı:ıi ö'dllr teıe,•iz~nn glisterisini !c~kil et· 
dilklerini ve ikisini de yarııladık mckte idi. ıson• !Afı kendisine 
tarını bildirml$tir. Sliıcil lsrail çok dokunan Durante demiştir 
a kerlerinln de mukıhc'i·ıle t.u· k~: •Bu numara benim için h3· 
ıunduklarını l!Av" etmi~rır. l>ün kıkaten son olabilırdi. ÇlınkU as 
~abah ela avnl bölgrrlf! i\rriün•ü- lanla aramda bıırnıımda;ı başka 
!er maklnelitılfek at .. ~i a~ma•;;- hiç bir en çel ) oktu. Sonra isin 
rı Uteri!"" hııdııtt:ı dıovrlYıa ge· J tuhafı aslan gıgortalı o.du~u hal
zrn iki hr~ıı hııi111t ı>nlisinin ö:- de kumpanyalar beni s•,o:ta c:t· 
dilrilldu:ü bıldırı 'mı~!i. nıedılcr.a 
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Krala teshir tden Ko ntt Sandra Torlonla 

Relçıka Kralı Rauduln 

D edikodu ne o'ursa olsun, 
Kralın resimden tan•dt~ı 

v~ hattA Aşık o'duğu Sandra 
Vittona gUıel ve asil bir ım.· 
dır. 

ket eclcnıiyecc~ini söyliyenler
dir. Halhuki diğH bir çokları 
1\rııl için ask izcli\'acını zaruri 
ı:örmekledir'cr. Onlara ~öre 
Bauduin t'csaret "c hayatiyeti· 
nl Sandra ıle kuraca ı yuvada 
bulat'aktır. 

Böyle bir izdivaç aynı ıaman 
da onu melnko!ısinden kurta· 
rııcaktır. Sı>nra cvt!iye daya
nan izdivaçlar süre!\li ve mcs· 
uttur. 

Aynı kim~tlcr İran Şahı ile 
Silreyyanın izdivııc.r.ı ha· 

tırlatmaktadırlır. Bitınd!~i gi
bi Şah da Silrcyya;11 önce bir 
l'<'Simden tanımıs, con:-a bu 
tanı$ıklık aşkta inkıliın etmiş· 
tir. Kraliçe Süreyy1111 n halk 
Lara!ından se\•ilmesl, iki ııenç 
ara ında bir gönlll h:ı~ının ku· 
rulmasiy'e ba~lamıştır. 
ŞimcH aynı ~ey Bnııduin ile 

Sandra lc:in varit -::lirü!Uyor. 
Ve hu mlınasebet Şah la SUreY
~anın münasebetine bem:eti'i· 
yor. 

· Belçika Kraliçesin!. B~lc:ika 
Kralı kendi 1 seçmdldir• diyen 
!er, bu ı;eçiml u~ ıwn bulmakta 
dırlar. Run'ara ı?öre. Kral Tor· 
ıonia dükünün kızını seçmiş;e 
bundan ancak memnunluk duy 
malıdır. Yokca ı::enç ve tecrli
besiz bir delikanlı olarak Kra· 
Jın laletta,·in hir kıza da vu· 
rıılmesı miimkiindü: ... 

Tunuı'ta on bir mevkuf 

kaçtı 

VATAN s 

1 DEREDEN, TEPEDEN 1 

İyiınserlik ve sağlık 
Hal hatır sorusuna verilen cevaplar - Dün ve bu

gün - Bir lıviçre'linin tikdyeti - Serserilerle müca

dele usulü - Ortadan kaybolan ıeyler - 2000 yıl· 
lık bir aık mektubu 

E skiler. bir tanıdıklarına 
rastladıkları ve hal, hatır 

~ordukları zaman daima eu c~ 
vabı alırlardı: 

- Ço:- şüklır lybim. 
Bu ce,·abı ''erenlerden bir 

kısmı keyfı, ~ıhhati pek ~erin· 
de olmıyan in anlardı. Fakat 
bun ar kendilerine ha .. a'tk 
kondurmaktan çekinirler, bfiy. 
Jc hir scyi sÖ)'lemeği nezaket· 
siz'ik sayarlar. daima tur.ı gi· 
bi o'duklıırından bahseder•er
di. Mr.rhum Doktor Xeşet Ö
mer Rrv hir glin şu vak'ayı 
anl atmıştı: 

•- Kalbinden ağır hasta hlr 
hanımı terlavi cdbordıım. Ken· 
disinl! vazıyetinin ciddi olduğu
nu. bir çok şevJerden •akınma
sı liıtım gr'dlğinl. hele kati· 
~'en çocuk doğuramıvat'a~ını 
mUna ip ·bir 1isanla sciyledlm. 
Fakat hlr türlU ka'>ııl ettireme
dim. O, bir şeyi olmadı~ında 
ısrar edip durdu. HattA bir ço
cuk da do~urdu. Ama ne z.ah· • 
met'e, ne tehlikeler at'ııtarak .. 
Kadınca~ız çok ı::rçmeden ihti
yatsız. ıklarına kurban gitti. 

Bu hanım cidden hasta idi. 
Fakat sapsa~lam olıhıkları hal· 
de kendilerine binblr dert kon 
duran' ar. ne kadar tPminat ve
rilse inanmıyan'ar da \'ardır. 
Bunların ikisi de z.arar:ıdır.> 

dl. Kendi kendine yapılacdk 
telkinın bu kadar btiyilk tesiri 
olabı: ır mı? ... Bunu bılmı)'o· 
ruı. Fakat lyımserli~ın sağ' ık 1 
bakımından bil) ilk faydası ol· 
du~u muhakkaktır. 

* 
H er mem'ekette çalı~maktan 

kaçan bir takım •crserıler 
\'ardır Bun·arla mticadıo e için 
bir takım kanunlar yaJ'ılmış· 
tır. Fakat tet'rilbe bu kanunla· 
rın yetmedığinl. daha esastı ted 
birlerin a'ınması lazım gelfü~i 
ni giıstt>rmiştir. fsı;ıındinav 
mem!eketlerl. lsviçr", Hnl ı>n· 
da. Belçika'da alınan tedbır·er 
serserileri şehir dışına gbnrie

,u ·G \l\'İ 'TA.:\'DA Bustlnlerde mcmleke•imlzde bulunan Harry lorrlson'un İdare Mec•M 
RelEi bıılunduJıı •Morrl•on • Knudı;cn inşaat Şirketi• halen Il! muhtelif •memlekette. 49! mll· 
) on dolar tutarında 35 ba~kot baıka in aat projesini iıt.ıı e cim ektedir. nu projelere 5e) h n 
illmlııte in a edilmekte oltn 1 t m•ı,·on dolarlık muazıam baraj dahildir. A,'111 lrketin Ameri
ka dahllindr. ıizerine aımıs hulnncluğu 192 erle~ çeşitli projenin srrmrıycsl U2 mil)on dol.ıra 
yukEelmektedir. '\'ukınılaki re imıle, lllorrison'un ılrketlnln halen Afganlstan'da miıteahhitll• 
ıini Jap~ığı ;:; milyon dolarlık sulama te l•lr.ri için :)apılan bir araıi ke~rı görlıluyor. 

Morrison şerefine 

Dün kokteyl verildi 
rerek muayyen merl\P1'crdt> ıl Garanti İnşaat Ortaklıı~ı.nın 
raat \'P kiıçlik sana~ i h eriyle daveıl itı olarak memleketımlzc 
me•sıul etmek. yatacak ) er, sı· ı:elmıs olan 'e Amerıkanın en 
cak bir yemek temin cy• .. mek· bilyuk ınşaat şirketinin mildil· 
tir. ru bulun2...'l Harry Morrıson şe· 

Buralardıı serserl'er hıtida- rdıne dtin saat 18 de Parko
ları istemlyerek. z.or'a çalw ı te de Garanti Limıted Ortak
mışlar. fakat kısa bir tJmandR lı.ğı .ıa~afından b'r kokteyl ve· 
c;alı•ma zevkini atmı• ardır. rılmıştır Bu toplantıda Morrı-
0 k~dar ki ceza ''ermC'k lazım 

1 
gon ~irketinin dil!l~ anın muhte 

ı::elincP miles~e~e «Butiln çalışı lıf bölgelerindekı faali~etl hak 
mayacaksınn derneğe başlıımış kında ızahat vermiş n bu me 
tır. yanda Tilrki\ e'de Garanti İnşa-

Bir Fı·ansız gazetesi hundr.n ı' atla hirlıkte 1.ncaatını ) anııklıırı 
. Seyhan baraJından balı~eımls· 

balı~edcrken dıyor kı: •Fransa tir Muhtelif da\'ethierin sual. 

" 

B ir 1 vi('re gazetesinde ~.ıkan 
yazıyı okurken Xeşet Omer 

Beyin öz'erini hatırladım. İs
viçre ı?azctcsl db or ki: 

da da bu husu ta baz.ı te~ebbus j !erine cc\'ap veren ~ıorrison 
ler olmu~. bir tasarı hazırlan- ı Boğaz lizerinde inşa edilecek lUORRİ Ol'\ \'E HOOVER BARAJI - Jlarry 'ıorrlson'un bir-
mı~tı. Fakat iş 27 seneden beri 1 asma k61rıinlin etiıdieri hak- le$tirıHği allı bıh lik iıısa:ıt 5irkrtinln mu~ıerek 5c·rmaye 'e 
olduğu yerd sa)ıyor!• kı.n~a Sanfran~'skodaki bilroda gaaetiy1"" meydan~ gelen Aıiıona eyale~lnılı-lii Hnn\er Barajı, 

• c , ., malı.} et hcsap1arı yapıldt:ını clıın~ anın en :;6 terl~li b:ırajı olarak şöhret bulmu tur. Resimde 

' • Uı.un müddet memleketten 
uzak arda yaşamış olan bir 
ntandaşımız. Cene\Te'yc dön· 
dU. Kendi iyle görü tü~ümilz 
zaman mem•ekete ka\'uşmak· 
tan on derece memnun oldu· 
ğunu anlattıktan sonra dedi 
ki: • Bir ey dikkatimi çekti: 

'ı: a biz. ne ha.de) iz.... Sade «iylemi•tır Bundan .sonra son ı ~ ~lorri on'u bu barajın önünde goruyonunuı. 
eski usul mUcadele de,Tlnde... daj vr trafk etüd'eri ~c~uimiz· 

Kimın1e ı?Öriiş em sıhhatiı•dcn. 
vücııdlindr.kl arızalarda:ı l:ıch· 
ceıliyor. Kimisi rnm:ıfümadan, 
kimi•I kalbinden. kiml~i hazım 
rihıızındaki boıııkl u1<tıın, bir 
kı•n11 m ku 1 Acı almadan U\'U" 

yamarlıi'.iınoan, hawıı ite mli· 
temadhcn u~·ıımak i~tedi~in· 
den şikAyet ediyor. B.tş ağrısı 
herkr.stP olan se\·rllr' .. B:ınlıı
rı dinlerken kendimi iı::let:: 
bir ha taneıie 7il'lr. fr'ofl!m. 
E;ldden bu yolda. $İ--~re! er 
duyulmn1dı lıiı; kım P ha"lta
tıktan bah•ctmezdl. B ıı:lln le· 
viçre a~ nı İs~ iı;rC'. in an'ar a~·· 
nı insanlar, dc~füı:.ıı: .. seb~p 
nedlr7• 

1sviçre gazetesi şikh eU hak 
lı bulu) or, herke in haline sük 
rrlınesini, ufak b'r amayı bil· 
~·iiterr.k orta1 ıl\a dr:ı,et \'er· 
memesini tavs!ye erliyor. 

Onu da galıba ha:...kıyle yapa· de yapılacaktır. 

mıyoruz:... Başbakan Adnan Menderes 
Morrısona teldo..'l ederek ken-

yaşama ~artlarındaki de~i~ı" dlsiyle .\nkarada gôrıi§mekıen 
:ik ~er ytizUnden bir \'Ok memnun uk duyacağını söyle· 

şeylerin· kalkmasına sebep o· ı miştır. Aynca l\lister ~torrıson 
:uyar. Ortadan ka~bo'anlar a· Cumhurbaşkanı CeUl Bayan 
rasında aşk mektupları da var da ziyaret · edecektir. 

dır. Es~~den gençler tanı~ır-ı ;\J11rrison \ali• i liyaret etti 
!ar, ~eYışırler, hlrbirlerine h:ı· • 
raretli ask mektup ·ırı yaıar- Şehrimizde buluna::ı bti)'tik 
:ardı. Şimdı telefon den'.nde., Amcr.kalı ınşaat müteahhidi 
hararetli nAmcler "ondı>,.mek Harry • rorrison, dlin ubah be 
kimsenin aklından ı:ecmı~oı·... raberinde Jehır meclısı hıskanı 

E~ki aşk mektup'.arından h r vek ~i F~nan .~ras ':e Garanti 
kısmı edebi birer •abeserdlr. B~nkııs~ ıda.re meclısınde.:ı ça· 
Batı mem'eketlerimle bunla· bır Se.ek ıle T~rık KoyuıUrk 
rın mü hım me\ kiı nrı:lır. ::\tek olduğu halde vn&yeti ziyaret 
tup'ar üslup guıelMı kadar 1 etm ~tır. 
h~lcri nınce ıl!ı " çok hara·! İncaat sih'rbazı diye anılan 
retli sevgı du~ gu an ıle dık~a- H Morrıson 'eli~ e Tilrklyede 
ti çekıyor. Fakat geçen ~ Uı ~ ıl her ~abada terakki kayded ld 
ların a k mektup'arı hır itaç ğıni duyduğunu , Cumhurbaşka
bin sene e\'VClkı'erın "nnın:la nı Cellıl Bayarla Amerlkada ta 
pek sönuk 1.;alı~ ormuş. E,,,ki nışt·~L'lı söylemic ve çecitll me 
aşk mektup'arındakl ıtPşiı hjs se~rler ll~erlnde Göka)''a sam·· 
!ere )UZ ~ı'lar geçtikçe t~sa· mı hasbıhalde bıılunmu~ıur. 
<Hır edi'mcmeğe başl1nmı;. t· Bot:az köprüsii bahi~ mevıuu o 
kinci Dlinya harbıntlc::ı i'V\ el !unca vali demiştir ki: 
baı.ı arkeoloJı mUtelı:ıssıs:arı- • iki kıtada birden bcled ıye 
nın okuyabildlk'eri taş llzerı· başkanlı:ı etmek benim ıçın 

r•v~IYP verindedlr. Bızd,. de. ne yatılmış ıışk mektuphrı bı· mus•esna bir bahtıyarlıktır. Bu 
vücutlarında l:ıüriik hlr a· rrr ~ahcsermif. güzel şehrl b r kopru ıle bat· 

rıza o'madı~ı halde, fik~yet e· Son ı.aman'arda Anadol'ı'da lamak benim idealım olmUE· 
denler çoğalmıştır. yapılan kazılarda da bu tarda tur.• 

- Na~ıısınız. iyi ml~lniı'? baıı mektup' ara rastlanmış. 1- H. 'Morrlson valiye şu ce\ abı 
Diye ~nrduğunuz. ıaman aldı sanın doğumundan 2000 )'ti ev \emıl~tlr: 

velıne aıt ve taş Uz.erine yazıl· ·Köprü bahsinde e.n mtihım 
ğınıı cevabın en hafifi çok de- mış bu mektup'ar arasında mesele, temel ke•fınin ok . ·i 
fa $U n'uyor: manzum olanları da varmış. • ç ı) 

- Pek iyi de~il ... GUnde bir Bunları oku) abllmck !çın iki \e tıılzlıkle yapılmasıdır. En 
kaç dt.fa karbnnııt almadan ra· mütehassıs aylarca çalışmıs. nl sağlam yer bulununca koprtiyil 
hat edemiyorum. hayet manzum bır aşk mektu· kurmak g;u·et bas ttir. zıra en 

bunu de$ifre etmı•lcrdir. ?ılek ufak bir hata büyük emeklerin 
Cideli bir arızayı ihmal et· · 

mek ne kachr zararlı ise dur· tupta deniliyor kı: • Ka'himın boş:ı gitmesine sebep te~kıl e· 
madan ,ıhhi vaziyetinden şl- h~klmi... Sen çok ıınzeı~ın. dcb lir.• 
Uyct etmek ele aynı dı>rcce- bal gibi tatlısın, beni teshir et \'ali Prof. Gbkay. köpru kıır 
ele nıuzurıhır. Vaktiyle Fran· tin, karşınria titrıyorum. Bir nıanın bir zaruret halini aldıtı 

lllORHI Ol\ \.E j~çıu:ıt - Rugun dlin3anın e.n nüfuzlu insan· 
!arından biri nlan llarr'' 11Jorri~on parına \e gostt'ri~e hiç önem 

\t'rfnl",en bir in andır. 69 Hl e\HI İllinols "'aletinde 409 nil
fıı hı kuçük bir kasnbada ılrığmu•. dort ya~ında3 krn oksüı kal· 
nıı 'P. hn ahı ı.ıı C kl'ndi <;"'ı~kanlıfı. azmi w zrkAsı sa~t' inde 
) ' ıkçt'Jınl tir. Çocuı!u olmamı~tır. Morri on ile !ı;arısı: ·B!zim 
ç·ocııklarınm: ~irkcte mrn•ur rınoo nır.nıur ' 'C l~cldlr derler. 
Yukarıdaki reçlmıt .. , Sı'ln P.lli 'ıı i~inrle dun\·anın rlort koee.sin!le 
d:ı,l;ırın. nehirlerin Hrini (leği~tiren: muazzam harajlar, tunel· 
l!!r. fahrikalar, knı:ıruıer, kar;ı \'e ı1emi nnlli\rı, hil\ll alanları lnfı 
l!d•n Harn· ~forı isı'ln'ıı, ,.mrinde («.ılı•an l~çilert. bir kır gezin
ti&lndt ı:itıır ralarken ı:nru~·c'lrsıtnnı. Jllorrison - KnudLen 5irke· 
tinin ~a,ymladı~ı H bııtiiıı lsrllerc bı>.dil'a da~ıttığı ,ıuctf'~e 
'Jorrlıon ile ~~i ••I' aha• notları~ vazRrlar. Turki)e ılonıı~u, bu 
g:ıretede Morrison'IJ esinin mı>.ml1!1.etiml hahkındahl lntıbaları 

da hcrhnldt inti ar cdccf'ktlr. 

İ. T. Ü. Mitkine Fakültesi Dekanltğmdan 
Fakli tcılılı ıeknolı'.'ji klirs üsüne 625 lira a) lık ücretle 

doktinı i•lerınde tecrubelı Yıik. Muh. teknisyen alınacaktır. 
Talı11ler n GumU•su\undakı i. T. Ü. makine fakultesi 

teknoloJı kur Uslıne 14/.5/QH cuma gunüne kadar mura-
caatları. < 5395> 

!'ada Profesör 'Kue adında bir k an ::.enı o şayıp seve\•im, benim nı ~öylemiş ve • in.•allah btı 
dnktnr \'ardı. }hı doktor her l l 1 l okşamalarım baldan tatlıdır.• kôprünun tamamlanmasını At· nıs nı şu etim e ~r e cevap an- nunun ucuna bakanlar bir ~ey 

yapamazlar.• ~iin ·Rııı:iin dünrlcn daha iyi· dırmışur: ıBu~uk fey er. ılerl 
'·'İma di.,·cn b'ır ın~anın a~·a Ve mektup böy:e devam e- lah ba_na nasip eder• demı•tır. - w H bakan \e ıstıkbalı gorebılen 
ha talanmıyacağını iddia rder- diyormus~... Morrıson vahnln bu !emen- kımteler tarafından yapılır. Bur ,,, ______ .......................................... _. ..... _........ ....... 

-48-
ten ziyade herhangi bir .\merı· Mutfak takım ları ve mooı,· dl devrine ait motiflerle sıis· 

Gokıy cuma ~ecesi ~ıorrlıon 
~ere!ın! bır ııHfet Hrecektır. 

' ona tefekkür etti. Oy' e görün· 
memete ça ı~mana ragmen hay 
1i sentımental bır insansın. • 

•Ö)le mlyım dersin'• 
•Öyle, hem bu benım ço~ 

ho~uma gıdı)or. Sır şey daha 
vır. Senın bt.nl opmedıtıne 
gore, ben 5enı öpeceğim bu Ee
fer ... Gordun mıı. Iitı'lda kor· 
kacak hır şey \•ar mıvınıi'ı 

Scoul, ıo (A.A.) _ Amerikan 'T'unus. 10 L\.A.) - Tunus hıı ka ~ehri manzarası veriyordu. ya satan bır dukkanın onlınde lenmıs. kapağını atınca tatlı 
c'çıllk çevre erinden bildıriidığl· pisane inde hulunan siya~i mev· Burada insan neler bulama:dı durmu~lardı. Guy uı.e:ıoıde Ih· bır ha\ a ça an bir kutu)·du. ö. 

•Yokmuş )'a.e İki~ı hir!iı.le 
gilldUll!r bu sefer. E e e tutuş 
muş, sallana sa.'•na Jlemor· 
lardı. 
ÇarEınm sonuna vardıkları 

zama:-ı, aynacı dilk' An arından 
blrıne :ırr.rek buraıiakı mal a
ra da bır goz. attılar. Bu yaldtt 
lı, allı }e ılli bovalt aynalara 
bakarken Guv'ın go:une arka· 
larında hır &C} llıftı. Adam n 
biri durmuş ı.endllerlnl goz· 
.uyordu. 

ne gore enti • komUnl t Asya kııflardan on biri diln ak,am biblolar, kristal. cam esyalar, 'ftd'dan me~hıır bir ulın" rı>•· nUndeki ufacık anahtarı çeH· 
devletlerinin mlidafaa ihtiyaçla· Uz.eri kaçmaya muv ffak olmuş- halt:ar, piyanolar, nadıac mo medılmı,. buyuk bır kayık ta· rır çevırnıeı:. kapak kendi ken 
rını tesbit etmek ilıerc burada tur. Bunların dördil hapısane bilya, hc)·keller, bronz c~ er bagını ışaret edıyordu. Bunun dıne açılıyor \'e tatlı bır n•t:· 
bulunan sekizinci ordu eski ku· dahilinde e!e ı:eçirılm!s, bir be· ~ aları, çeşit'i mlizık j etleri \'e yanında bUyUk lİ ktı"ÜiClu, fa· lodı cluyulu~ordu. 
mandam hususi elçi General JR· ıincl!i gece yakalanmıı,.•ır. Fira· daha akla ge:mıyr.n bin tiırlü kat hepsı aynı d<'~l'nd~ otuz iki Mırlem sevınçle el!erinı çırp 
mes Van F'eet bu hafta içinde rın ne şekilde vukua ;;e'dif!ı hu· şey vardı. Blrbırine girmış bir tabak daha vardı. tı. •Ah ne güze''" 
Korr'deki tetkiklerini tama:n'a· susunde hen Ut tam ma!fıma: alı· kalabalık olduresı) e gı.h Uıtü:ı 'c ·Alla hım, bu ne ;:tit'"I ~e~ • Guy ıhtıyar kadına bıınun fı-
Yarak ı tişare'erde bulunmak namamı~tır. alış 'eriş ediyordu. dı)e mırıldandı. Mıriam. •An yatını soröu. istenı'en para o 
Ül.C're Japonyaya gidecek, tck~ar 'd .öyleyse 0 oyunu oynıy:ılım. Guy ·Burası a~nı z.amanıta nem bura)a i;elecek oıs . hay. kadar çoktu ki. Guv kahkahay 
Koreye dönecektir. Tairıeh'dt.n Japonya a tayfun Ben Salome olayım. Sen de 0 - bir hırsız yatağıdır da.:. dı) e ran ı~ından ~ıldırır kadınca· la ı:u'mekten kendını alıkos a· 
alınan bir haberde generalin çar Tokyo, 10 CA A) _ J:ıponvn· nu reddederek çılgına çe\•lreıı izahat \erl~ordu, Yakın uıma· Cıı:.n nıadı. Sonra kadının isctdıCı 
earnba glinii orada beklendi~! nın kıızey sahillerinde hükUm Krııl Jokanaan ol.• na kadar Paris'in hırsızları ça: Tam o sırada nereden çık'l· paranın tam yarısmı B\'Ucuna 
bi'dirl'mcktedir. ilren tayfun 2 kl~inin ö'ilmüne. •Pekallı.ı dıkları eşyaları hep buradıı ~ıııı an'ıyamadıkl arı ~aşlı bır ıkı~tırarak, )Urlim1' 11ıil ba5ladı· 

Van F cet Koredekl sekizinci tıl kl~inln yaralanmasır:a. 20 ki- •Ama daha ba~lamadık. Ha· sattırırlardı... kadın janlarına sokıı'muf, r.ş· Jar. 
Ordu ve beşinci hava kuvvetleı·i Eİnin cie kaybolmuına ~e1'ı:.p o'- reket etme. Biraz daha sokul •Çok tuhaf. Bugüne karlar yalarını nıetherlıyor. l:ıu ~aslı MiriRm ·Sen buraların kur-
ınensuplarıy'e temaslar:la balun muştur. 100 kadar ev tamıınıen, hana ... Hah, 1 le böyle. Oyan hoyle bir ~·eı· gormemıEtim. Çok sındığı mıı§terileri 1'Bç•rmama dııymuşsun.• dıyordu. 
ınus v

0
re ordusıı ih 'ıv.ııçlsrını · irin bol bol \'aktimiz \'ar.ı garibime "İtti. Hırsızlık mallar ~a c;a'ıcı~ ordu. Guv'ı yanında· • ı:iatıcı kadın sahte hır itiraz "' ;;oo kadarı da kısmen t:ıhrıp ol· • "' w , h?sbit hususunda ihzari mahiyet· burada satılmıyor mu artık?• ki kıza bır ~eyler almnğa zor- tavnvla peflerınden ge:ıyor· 

tc tetkik er yapmıştır G.?ncrRI muştur, X\'111 •Bazen. Simdi daha çok ev· luyordu. , du. Fakat Guy aldırış bJ'~ et· 
tctkıklcri hakkında herhan"'i bir Bundan başka dört b1l!kçı ge- !erin bodrumuna, çatı araları- • Güıe:im tam sana yara•ır mıynrdu. Burada OJ şekilde 
1F~ıklamada bulunmamı~tır. yan misinden bir haber alınama· Guy. Miriam'a bıt pazarını na atı'mı~ eşyalar burayı boy- bir mal 'ar ellmde.ı db ordu. hareket etmek ~erekti~.ni, ak-

f'et, Cumhurbaskanı Eısen- i , . itZdirlyordu. Yol boyunca se· luyor. Şunlara baksana. ldm Bir krnard~n eski bır kutu çı- sı halde bir a;ııtal mevkiine du· 
hO\\er'in hususi tr.msilcisl olarak mı~tır. Hokkaido nun ~erkezın· rllm!ş tUrlu tUrlU e'yalar. ın· bılir kaç nesıl bu e~yalan kul kardı. ·Bakın.ı §urWece"ıni bıliyordu. 

Guy derba: bunun peş rine 
takılmıf bır polıs hafıye~ı oldu 
tun uanlamıştı. Butun k~n.mn 1 
beynıne çıktı~ını hıssPttı. Fa
kat kendıni toparlamnkta guç 
luk çekmedi. Tekrar yo'a ko· 
yu madan e\ \'el takıp edılıp e· 
di'medıklerınden emı:l olmak 
it"ln bir ;ıra çaktırma..izn yavaş 
yavaş basını arkaya ce· ır! l bak 
tı. O böyle yaparken edam bır 
den bakış'arını başka yere ç•. 
\•irmi ti .. Artık ıyice emı:ı ol· 
muştu. Bu adam kendılerını 
takip edi) ordu 

<Deumı \'lr) Uzakdo u'da iki, üç ay ı.a:acak· j de telefon muhaverelerı ı:1kıtaa t!kalar. ukı:er burayı Paris· landı.• Bu çok eskıden kalma, ken· Mırıam •Çok naııksın.• dıye 

tır. u:ramıftır. ---------------------~----------------------"!!-----------• 



-· ------~----------·----------~------------------------------------~~~~---------·--~-- TA.TAN 

Hazırlıyan : Fasih iNAL 

500 liralık yedek parça ithali 
için veni kararlar ahndı 

İktisat 'e Tıcarct \ eknleti ~ ~ en'er n bu yoldan itha•:ni 1 
:tarafından neşredilen 500 sn)ılı onlemek 'e diğer mühım parça 
sirkil er gereğince mem e!(etımız lann celb ni temin etmek ba· 
de mevcut mo•örlu nakılvn ı kım~ndan bu sırkulerc göre ıt· 
taları ıle z raat ve •mayı mıı hal edılebilecek motö iti kara 
ıkınelerın·n Mcmesı ır· ~i.?lda nakıl 'a ıtaları yedek parçala
hu~u·e gelebilecek arı.n 1r do- rının ısım eri (B) lı tes·nde 
lay sı ile uzun zam ın •. m n ral göstcrı'mı t r 
kalmalarını onlemek li zer c <A> liste~i 
le.il )edek parça ihtı,·. çlarını 89/!.!58 makine ka} ı Ye ma 
karşılamak maksadı ı!e dış tı· kınelerde miı amel dC"r , e 
caret i !erine daır 44'1 · ~ 443 kosele mamulatı 112/394·396 
ayılı rkuler e a} da 50n 1 · ıa:;ir torbaları. makıne ka)ı ı 
ralık )edek parça ı•h11ı ıç n \e kolanları ılc hortumlar. 
verilm ş ola..'l mUsandl'.' r::ı dırıı 115/412 makıne \e motörhı na 
mı tır kıt 'a ııa arındn ku'lanı'an ke· 
Kaldınlmış olan slr\ülerier e çe maınulıi:ı le ilind r keçele· 

tacır'ere 'crı'miş olan a'ahı· ri. 133 448. 448 . . B ele,;l'k 
)etin piyasada bazı k•rr.se- 294/996 }alnız dokumacı mek • 
ler tarafından uiı t m•I c.:ıl ğı. 389 1336. 1338 pamuktan 
dığ \'e bu suretle haıt !(t ıht'· hortum \C makine kolanı. 42.;/ 
yaçların ı:.ten 'en şekılde kar· 1423, 1425 ketenden hortum ,.e 
cılanmadığı. lilzumsuz parça· makıne kolanı. 444/145·4. 1455 
ların celbed Jdıği p • nıilerin kayış kolan 'e hortum. 531/ 
tacirler ara•ında alLnıp 3tıldı 1809 yalnıı trans:ınıs,on ınıl!c· 
ğı anlaşılmıştır. ri. 538 1842. 1853 şC'l·it •c,,.:-re· 

ısı. Borsasının ıo~.19.H fir.ıtbrı 
ı Sterıın ııH 00-784 00 

JOO Dolar 280 30·2ııG 30 
ıuu ı..ır.,ı 44 IW-44 80 
ıou lat"tçre Franıı M 03-e4 OJ 
ıoo f'lorın 3 68 4:>-73 68 4!1 
100 Drııbml 9.334-9.334 
ıoo Çeıto:lonk Kur. s~o- 5~0 
100 lsvtçre Kur 54 12 50-54 12 ~ 

r. 7 F \IZIJ T \llVIU t:cı 
P.:;H\\I \ f; 'IAJl\"JLA.l 

SIYl\S - Er.rnrum ı 20.85 
8has • Erzul"ım :ı ':' 20 8\ 
19~1 Demtrroıu J 22 ıo 
1941 Demlr)olu ll 1..5.i 
1941 Dcmlı;olu 111 2:? 45 
Mlll !11Udn!aa ı :ı:ı 15 
MUlı Müdafaa il 2UO 
Mlllı MUdaraa ııı 21.70 
Allllı lllüdataa JV 21.90 
Zlrut Banlı:B•I 1 21.50 
zıraııt Bankası ıı 101.00 

• b t \iZ i 1 1 \ti\ IHf,I< 
1141 Ocmlr)oıu VI 103.30 
Kalkınms I ıo3 . .ı<I 
Kalkınma ıt ıo:ı.40 

Kalkınma ıtı ıo3 40 
11>48 istikra ı ) Hı" >CO 
194 8Tahvnı JI lv3 30 
1049 Tahvili 10.?.40 

'"• 5 t \!.il 1 l \il\ ILLLI< 
1948 lkrıı.mırcıı 22 00 
ikramı eli l\ıtıdafaa .!3.40 
lı.tr 941 D Yolu iV 109 00 
ıns:ı T bvlll 100 90 
1951 Tııhv111 100 75 
Zl.rııAt l:ınnkaııı Jll IOi 00 
zırnaı Banlı:nsı ıv 104 00 
Ziraat Bırnkası V 103 t:O 

H\,I\\ 111:.~f.J.l,Jd 
T c lllcrkc Bankası :ısc cıo 

Oarantl Banl:uı H ııs 00 
Obıt as)oıı Ana. ı-n ıso oo 
(.)gmanıı Banıtuı ı ıu 00 
Tllrlt Kredi 128.50 

OKUYUCU -FİKİR 
~ ŞİKAYETLERİ 

Dinle:ı·en \e Derleye:ı: 
.\bmel Refilı: ::\OYAX 

Dört aydır yapılmayan 

lağım 

.BÜ) uk Unga Hatip Ka~ım ~Ia
hallesi Ktzılta Sokak 36 auma· 
rada otur:ın i mail Çandırdc.n 
aldığımız bır mektupta; bundan 
dört ay kndar e\ \el evlerinin ii 
nünde bır liığım pat adı!!ı, bu
nun tamiri içın mahalle halk:· 
nın ~ apu{lı mUıeaddit müra!:s· 
atlar ııaı.arı dıkkatc alınnıara· 
rak hala tiımırı cihetine gid:i
nıediği belirlılıvor ve çoluk ço· 
<·uğun ovnadığı b i r yerde 
çıkması beklenen sari bir r.:ı • 
t:ılıktaıı korktukları ) azılmak~:ı
dır. 

Yazın bunaltıcı ıca~ınd.1 oku 
) unun belirttiği hu usla:- t•bıi· 
dir. Be'edi) eden bu pa:!:i\%1 iiı· 
ğımın taıııirinı bckliyorıı.!. 

Emekli maaşlarının ita-
sındaki aksaklıklar 

Bir kısım cnıek'iierle dul "" 
yetimlerı ınaa~larını gerek oıhhi 
sebep er 'e gerek herban:?i blr 
mazeret dola~ ıı;iylc ,·ek illerine 
aldırtmaktadır'ar. 

.. 

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

• 

}'ilhak ka bu usulün "dVe-ı ı !er, planya \e freze bıça!-.l~rı. 
ltha iıtçılara menfaat t<'\"Z ı o'· ı 545 1880 makıne iğnl'.'leri. 6ii\J 
mayıp me\CUt ıekn k .a .. Jl.ı· 2371-2374 Bu ı tat tlklercJekı 
rm devamlı olarak leı bır hal mak nelere at :JCdek al.. .. m 
de bulundurulmasını • ı11nden 664 2422 zırnat '11d;, ne 7C a· 
ibarettır. !Atına mahsu yedek ak:.aı .. 

Bu itibarla ayda 500 ı ra'ıl. 666-1/2439-2441 bılyaıı y"· 
yedek parça celbının bundan bin taklar. (rulman) \'o; 66!l-'.?/ 
le a ağıdaki e a 'ar daıre inde 2442-2447 makin rr·n n• c • 

Sani\\ ı Kalkınma B. 93 50 
iş Banka ı R 5~.00 
Yapı Ye Kredl Banlı:aaı :N. ı& 00 
Akbant T ..A o. 1320,00 
Türk Tlcaret Bankası S!J ıs 

Bun ardan baıı arı ,·eki'lerl· 
niıı her hangi bir i i rı •m3~ı \'C 

ya ha tıılaıımnsı üzeı-ı"e ,\Jn'i,,e 
dairelerine veya Ban,;ava bız
zat g!ltik'eri ıaman maıı>IJrı .ıe-n 
dilerine 'eri menıckte 'C mut·.ı 
ka vekillerinin ~elme,j r ,·a· 
hut onları bu i~ten çı'nı dık

0

la· 
rına dair re men dile <ı·e ı•c 
müracaat eylemeleri i-tenınek

tedır. Benzini içindeki yeoı 

) apılması kararlaştırı mıştır. haz· arın mıhanıkı ak,,ınu. 
Acil hallerde yedek pıı ça ı (B) ti tc i 

tcmını i e mukel'ef o an f~rma· lioıörlıi nakıl -.· ı ıaların .. 
far, a ağıda gdster ldığ' gıbi aıt )edek parçal:ıT: 
ba Jıca üç grupa a) rılmışur: a _ Karo~eri al; :ımından 

I. Zıraat makıne \e a iı ı içın Ö!l \e arka tamponl r \e ak· 
ecnebi fabrikaların Turkı) e u· samı. hu u i ek ide ön \C ar 
mumi accntalığı 'e>a rııc:l''eke· ka camlar on \C • rka Ccn"r 
tim zin. muayyen b•~ mıntakası 1 çerçcH~lcrı'. kapı koUıır. \'I' kı 
na lnh sar eden bol .,e acenta· t ıert batı ar'lrn bağai kapak 
lığ. sıfatı ile bu makıne V<' iı· \ • ko u ki ıt •ert '>a ı. bıı.ı crı I 
!etlere a t ) edek parçalan her de mus amel çita • ram !·al· 
an temin ıle miıkellcf bulunan dırmıı tertibatı. <':lll'tı ıuklar, 
müessese er motdı kaputu kapıllr. fabnka 

11. Sanayı makinelerı ıçın:.. kataloğlarındıı ~a' t'ı Ccivata 
a - Ecnebı fabrıkaların Tur somun. )a)lı rond"'~ \e h pil· 

kıye münıe." ı! v~ya :ıccntası yaıar) fabrika lta•.ı·c;~la.rınd:ı 
olarak "etırdıklerı 'e sattık· kayıtlı a•om ve ampullt"r s:ıg. 
ları makinelerin yedek parçıı· sol ıcareıleri \'C ııı>rça'arı em 
!arını her an tem n le mükel- nne c ntları. fl"l r ramları: 
lef bu unan mııe se eler. kcftelı kapak <:a ak .ımından 

b - Kui'andığı makınelerın debr \aj paralar. ;:.onJ .n n \e 
~ edek parçalarını mil tacelen parç, •arı. d fran 1 ~ e' , e parc:ı· 
relbetmek durumunda kal •ı rı. maf~a , e paı·ç,ıla"ı. ön 
fabrıka \C ımalathane .,ıb a takım \C parçala 1. Ön <lin~) 
na)İ mues e elen. \e parçaları karbıir tıiı· \C ;ıar 

c - Memieketım'zde imal çalım. mazot pom;ıı ı \'e <'fc-t 
e • ki eri mak ne erle kul anıla-\ nıatı rad\ at ör h<'lP' Hl y:ı• !arı 
cak ecncb memlek<'llcr mamu maka tar H ma.; ı ~k ı crtıba 
lü bazı parçaları sura le ,.etırt 1 

1, amorti orlcr, ct. ek ) 0 11 f r 
mcğe mecbur olan fab ıka \e tıbatı ,e paıçalar fren ıc·rtı· 
imala haneicr. batı \'e parçalar. Yalnı1 2 20 

d - Ortaklarının \'C)a aza· C\lll gcnı lıkle fren balata'arı. 
·ıır ~un kullandık arı makıne \'C vnntı ati.ır k:ı) ı~ı. di~cr .,a 
l!etlerın ) edek parçalarını mu parçaları. 
tacclen tem n ile mukellef bu c _ Tekcrkr \'C :ık~aıııı 
lunan kUçiık an t kooperauf· d _ Mo ör \'e a:t~ mı. tı,ıj'· 
teri \e dernekl<'ri. l<'r. takım halinde bt.i l.ablola 

111. llotor U nakil \·a ıtalaı ı rı. bobınler. p.iıtınlcr. rnck tfe 
iç n otomobı'. kam) o..-ı, k:ım} o ıer. motor dı trıbıtör kapakla· 
net o obu~ ıı bl moıörlu kara rı. rotar arı. dı)afranı mu am
nak ı va_ıtalarının Turk \ e u· bı>.'aı 1 motbrlU ha• ı na kıl 'a 
munıı acentalığı vc~a bölge a· sıtala~na mah u '~ fabrıka 
centaiığı sıfatı ıle bu \ asııa:a· kaıaloğları.nda ka) ı'iı has~ıı- öl 
ra ait )edek parçaların temıııı çu aliııı. 
ile mukellef bu una.n mile ~e e· Bıı parçalar \ler!:ez B:ınkıı<. • 
ler na 667/2460 tarıfc i',.. "Ö~ er ·c 

Bu maddelerde bild rllen mil cek. f:ık:ıt ıthal anında güm fi!.: 
es eseler a:ı da 500 lira:-ık ithal tc her macldenın tarı!<! ıizcr n 
mU aade ı almak Uıere 'Merkez den muamele )apılac.hlıı. 
Banka ına müracaat etmeden -o-
evveı. bu ıh·iyaç arını bağlı bu 
Iundukları maha li me~lek der 
ncklerinden. yoksa sa.nıı:ı · ve 
ticaret ve sana:ı · od:ılarınm 
me :ek ıhtis:ı' nruplarından a· 
Jacakları belge'erle mezk\ır ban 
ka nezdındc te\ k ettirmek 
meeburıyetindedırler. .Müstıar-ı'
Jen "etirı· mc i icap eden \e· 
dek parça ünite nin 500" 1 ra· 
dan fazla bır kJ\emttc o mr. ı 
halınde ılr,:ıi mUec3 e eler azami 
dört a~lık itha sa18hbetler nı 
b:r defa kullanabil rier. \.ncak 
bu hususun. mahalli mesl('k 
dernekleri a"layı \'e\ a t caret 
ve sanay odalarıncıı kııbu'ü \e 
1\lcrkez "BIL!lkasına hitaben ve· 
rllccek belgelerde kaydedilmc~ı 
lazımdır. 

Dı t carct ışlerine dair 440 
ve 443 anlı rkıilcrler mer'i· 
ye1ten knldırılmı tır 

Yeni s Tkıiler dahı nde 'thal 

Amerika il 
Sanayicil .. r 
Yarm geliyor 

E\ vclce bahsettığ·:niı Mıchi 
gan ticaı c• 'e sana} i crb:.ıbın
dan miııe ekkı' 52 kışilık he~ et 
) arın saat 13 tc Telav'vden u· 
çakla şehrinııze geleceklerdir. 
Yarın ak am heyet şerefine 

Beled'ye gazino unda bır zıya· 
fet \ erıleceli:t r. 

Per embe günü ticartıt o:iası 
mecii:. a cm unda aat l O :le 
12 ara ında şehr mız iş :ıdam
larının da ısmak ile bır top 
lanıı ~ apı lacak. muteai< ben 
Amerıka ılar Parkotelde t:.iccar 

A1'6ıaı~ Çimento 45.00 
ark De lrmenlerl 39.30 

1'\lth ll•IH);\~I AiTi" fh\ll 
cı ı kilo aıun 414 OCO F r. 
ıı ı Dolar 359 Fr 
~Kili~ 1 1'1\ \ , \DA Oll\ 1/1.U< 

Türktsch•ACCO ını 16.>0·l63fJ 
Prnnını Fr (b3ı 100 
Do'ar Efekti! 1100-r.cs 
Dolar N' Y ... mcrlkan 62J·626 
s rın Etraııı 155 • .. 
la' içre Fnın ı 145· 146 
':•ı,,ı \1 . 11:'\ "'"'":' 
l?eıAt 55 80-!iS.OO 
H:ımlt 49 50-49.75 
Oulden of6 90·47 00 
\'ablt 4!> OO·l!J ;,, 
A lZ 48.25·-18 ::S 
ingllla LlrUI 110 80·61 0) 
Nııpoıron 45 75.4b °" 
B. Horo 45 75·-tl:i uo 

Klll,;E l , fll\i fl\\fl iti 

Deguıo 735· ı 3i' 
M~lı:stkn 7~·7W 
Standnrt 732-i:ıl 
KUi e 732·711 
Yerli 732-733 

Bu gibilcre ait maa cUıda 1· 

larında hem kendilerinin ve 
hem de vekillerinin fa• .:ıgrar. .. -
rı o'duğuna göre nıaa!ını biı.
z.1t almak ı tiyeıı ere verilme· 
me,,ı baı.ı daire'erdcki çalı ma 
ve idare tarzının garibe'erin· 

1 dend•r. Eğer bu i- karı.,ıklı~ı 

1 

mucip olur diye dü,iinii'üvor~a 

ka),tlara <Veki ,!!elcmediğinden 
maaşı bizzat kendı ine ,,erilıni~
tır) db e işaret edilme i külfet· 
li dcı,:i'dir. ., 

Rır mahkeme) e davacı ,·eya 
suçlunun vekili gC''meyip kendi 1 
i gitti"i zaman hakim nasıl ki 

onlara (Sızin isiniıe veki'iniz 
o'nıa) ınca bakamam onu veka· 
Jetten çıkıırttığınm bana r~ -
men bildim· eniz o 1.aman ha· 
karım) drmiyor.,,a maaşını kcn 
disi a'mağa gelmiş bir kim~c.)e 

"\1 ı s rır ır.ıRI iK I 1 it 
217.so-ı~o ııo ele Mnlı\C dairelerinin ,.e ·a nan 1 Cumhı.rtret Ata. 

Reşat 

Hamlı 
Azl.z 

347 oo-" eıo za daır di'ekçe \'ermedıkçc mıı· 
425.00 4Ju<ıu 

1 

ka arın· <Vekilinizi çı ·a~ttığıııı 

:ıosoo-:ıosoo a ınızı 'll<' ita <'<lenıc.,:ı) "WI 
ul IS't '! tr plt ~dildi ._ ___________ ,; garip o'dut:u kadar Pırnuaı•a 

Sanayi ihtiyacı isin 
yapılan tahsis 

Ankara 10 (A \.) - J~kono· 
mı 'e Tıcaret Bakanlı~ıııcıan trb 
lığ o ıınınu tur: Sana~ i ihtı,aç
arıııa ait maddelere :!Cl 005 478 

lira ık tah ı y:ıpıln11~ 1 ır. 

Bu ml'b'a~ın 2.163.'15-l lira •k 
kısmı ~ıına} ie aıt ~ede.: r rçaln· 
ra. 1162 181 lira ık kı nıı tali 
madde: \e i etme ma'zemcsınP, 
17 774 967 ır:ılık kı mı ham ve 
talı nıadtlc \e i-letıııe nı:ı•zeınc· 
ıne. 2 660.739 ıra ı te-!SJt tadi' 

'e itmamın;ı ''e 2.24-t G37 liı-ıı ı 
en·elki tah ı terden b:ı~ı 'C ta
eplerin is'afına tah ıs eılılnııs· 
tır 

Bu ay yapılacak turistik 

şehir gezileri 
fstanbul llcııısenlcr C"'mh·c· 

tı )az me~:;ımi için chır içinde 
turistik gezı er tcrtıbiııe karar 
~ermiştır. t k gezı n mnyıstıl 
Arkeoloji ve Eskı Şar.- E,.er!cri 
miızcsi ı'e Ycrcbatan sarayı, 22 
ma)ısta Yıldız, Şale kci,kıi ve 
civarı S!eı.ileccktir. 

Ml. \\lf 1 E GÜREN 
T\Jl\':İU.ER 

DUn Kımbıro Borsaıındıı. nuame
ıe gör.,n tahvillerin kapanu ııatli<• 
rı a a ıda göıtertlmlştır 

Y d., :; falı:ll 1041 dem , cın tk· 
ramlyrll V 109 50 liradan 19:;ı lıı· 

t.krazı ıoo 70 Uradan. l!IS3 ıstlk~azı 
ıoo.ııo llrad2n Ziraat Banl:aaı ın. 100 
llrsdan. 

larımızn öğle )emeğı \erecek· 
lerdir. 
Öğleden sonra Be~ koz ktındu 

ra Cabr ka ı ziyaret edilecektır. 
Amerika ılar 13 mayıs cunıar 

ıe,,i cunıi ehrımııden Vı)':ına· 
ya müteveccihen ayrılacnldar· 

dır. 

da ) eri olını) :ın bir !<!"; ıb ~ ap 
mama arı kap eder. 

il erke ı ıızen ve kan b•ı 'an 
!ıs h:ırckctlerı l\la he ''ckıi' •ıi 
nın ı ah ettirme-ıni : ira rdc
riz. 
Bir hastanın 

!erden 
hayırsever

ricası -4 
Darii ':ıcczcde vrni pav~o:ıda 
bidın oğlu 1326 doğunı'u '....'c

nınl Yıldırım mektubunda e:ı•'" 
lcrdenberl ha ta yattı'.!ı•ı'. karısı 
kendi ini bıraktıl'!ından iiç rocu ı 
ğunıı evl3t'ık ,,erdiğini !HO !'· 

nedir 1;ocuklarını görenırclı~ını. ı 
ha ta ığı faz'a gıda 'c iyi ilaç 1 
alma mı icap ettirme~ c i c de 1 
l)ıın!arı temin edecek ne p:ır:>sı 
ve nl' de kim esi 01 marl• ~ı l'ihC't 1 
e hayır e\"erlerin )ardımını ı i· 

l'a etmektedir. 

Moda'daki çocuk parkı

nın hali 
KüçUk çocukların ha,•adıın. gü 

neştcn ve muhtelif cğl~:ıce'crcicn 
i tifadeleri için ::Uodada yapıl
mış olan çocuk parkının kapı· 
sında (Bisikleti e gir.nek \'C top 
oynamak) yasaktır di~·e yaıı ol
duğu halde bir takım büyük ç.J
cuklar bu kayda hiç riayet et· 
meksiı.in parkııı içınde bbiklet· 
le dolaşmakta, top oynamakta
dırlar. Oradaki ufak çocuklar Ye 
anneleri bu hallerden çok rahat 
sız o'uyorlar. Bir bisikletin Ye 
topun bunlara çarpması gibi leh 
lik<'li vaıiyetler her an olabile· 
cektir \"e nitekim olmaktadır. O· 
radaki bekçinin allikasızlı~ındaıı 
\'C parkı bırakıp başka taraflar
da dolaşma ından ileri gelen bu 
ha' erin önüne geçılmesi için 
bekçinın daimi olarak orada ka· 
lıp inenetmesının teminini rica 
ediyorlar. 

Motorunuz temiz kalacaktır . 

Ateşlemedekı arızalar onlenecektır. 

size şu faydaları 

Motörünuzun çek ışı kuvvetlenecek ve gaı pacia!· -a 

basınca arabanız şahlanacaktır. 

Ustün benzınle beraber kullanacağınız Castrol motor 

yağları arabanızın ömrünü arttırır, bakım masrtlfıa~ ını 

azaltır, kılometre başına verımı çoğaltır. 

Az para ile çok kilon1etre için 
( ÜSTÜN BENZİN ve CASTROL Yağları 

l_s_Po_R_I, 
Türkiye boks 
·Birincilikleri 

Türk Bok,, Birıncilikleri haıi· 
ran ayı ıçinde Spor 'e Sergi Sa· 

NEVAOZiN 
4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir 

ı •1 bcr 'un ~o T.ı .. - ı .s run ız . .so 1'.L. - J run ı •r .L. con kelimeden 
fatla bPhrr ~PhmP ı~ln h~r ı:un 20 kuru• alınır.) 

DOKTOTlLAR 
DOKTOR ÇİPRUT - Cilt, Saç, 
Zührevi :'ıltitehasııısı. Beyoe1u 
Posta Sokak Telefon: 43353. 

DE\'RE~ S.\ TILIK di~çi mua· 
yenehanesi o,,manbeyde işler 

halde komple muayenehane 
devren satılıktır. )füracaat: Ru 
meli caddesi No. 59. 10 • 12 \e 
15 • 19 arasında Tel: 81013. ra~·ında yapılacaktır. 

Bırincıliklere muhtc_l_if_ bö~ge· j Dr. ABİ:lrELEK - Cilt \e Ztlh· 
Jerden 60 kadar bakı.orun ışu· revi Hastıılıklıır ~luteha~,.,ıs ı . Be 
rak edecei:ı tahmin edilme::..tc- yoğ?u, i~tıkla' Cad. 407, Tel: 

EltE~KÖYDE T.\:\1 J\O:'\l'OR· 
LU satı l ık \.'illa . 'fe:cfon: 820SL 
Saat 14 • 19 

dir. 41406. 
Reşat Erte, Burdur'a 

tayin edildi DAllİLin: '.\IÜTEH.\SSISI 
:lfAHPlffKER Elektro kar· 

edılecek ~edek parça arın gum J1İCf1J•et 
rük tarıfc ,.e i talı tik numa· 
ra an (A) lıstesınde go tcrıl 

ve ZaJıiı•e Boı•sası Kapalı garajlara ihtiyaç 
vardır 

İstanbul bo'gesi antrenorlcrin 
den Reşat Erte, naklen Burdur 
böl;:esi antrenörluğüne ta~ in e· 

dioğram. Cumartesi öğleden 
sonra hastalara merranen ba
kılır. Harbiye !Ialaskargıızi 
~o 82. 

36 AY VADE tLE FAİZSİZ. 
Bostancı ile Kartal ;ırasında 
bahçe.ı evlere müsait ucuz. fiat 
la arsalar ı;atılığa çıkarılmı~tır. 
Satıs yeri: so~tancı Tram\'ay 
dura~ı. fırın yanı 538; telefon 
52812. 

mi:;tir. 
l\Iotörlü kara nakil \3 ıtala 

rının yedek parçalanndan olup 
mübrem ıht y:ıçlara ıckabul et· . 
ihracat durumu 

' 7 ma}ıs 1954 cuma gün~ '1 i· 
caret Odasından FOB· 736590 
lira değerinde 9 adet men e şc 
hadetname ı \'Cr imi ıir. 

Almanyaya 1906 llra de~<"'ın 
de 6809 ki o yaprak ııiıun: 

Avustunaya 2282 1 ra değe· 
rinde 80 kilo ünger; 

'belç ka)a 2100 !ıra değeri:ıde 
34 kilo sinema fılml; 

Ho!landa~a 101517 ıra rl<'ğe 
rinde 35006 kilo ~aprak Uıtun: 

İspanya) a 604800 1 ra de~e
rinde 3000 ton buğday: 

1sraıle 5315 lira d<'ğerindc 
8181 k'lo kuru vi ne: 14140 li 
ra değerinde 20 ton erık pes
tili : 
Kıbnsa 1530 lira dcğcnnde 

65 kilo sinema fılmı. 3000 tra 
değerınde 25 and k )umurta 
ihraç edilmıstir. 

10 • S • 19s.4 - P \,l\RTl: 1 

Bııı;; ay otıaın 
• )"Umuşalt 

• kızılca 
• )Umu li: lü .. & 

• ltr\ 
Faaul) a ıcrt çalı 
Keten tohumu 
:t ındık iç tombul 
Un ~tra Ota rıı. 
Un Ekatra 
lin birinci nevi 
Un ofl.sln 
Rıı"moı 
Kepek 
Plrtnç Karatın 
Pirinç Berunl 

Dokme 

> ,. 
• 

Çuvallı 

B Peyulr yağlı taze Tenck il 
B. peynir ı.am yağlı tau • 
Beyaz Peynir yanm :rağlı • 
Zeytlnrat:ı sabunluk (lplak 
Zeytin yatı !.: E Na Teneli:ell 
zertınraııı Ekstra l'\a. 
Zeytinyağı ı. Y. Na. 
Yumurta 
Yıpagı Anadolu tırkım 
Tiftik natürel 
Tavoan derW 
1'llltl dıorıaı 

san r dıorlAI 
Kunduz cıertsı 
St~l1' dertsl yaş 
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Şehrin muhte if semtlerinde 
kamyonlar. otobüsler. otomobil· 
ler ~ece, gündiız açıkta dı..ruyor
lar. Bunların bir kısmı Be'edi· 
yenin go~ıerdiği yerlerdı>, bir tıı· 
kıını da cadde ve oka!"arda ev
lerin öniındedir. 

~lı'yonlarca dö\iZ ,·erılcrrk 
hariçten getirtilmiş bu nakil Y&· 
sıtalarının her \"akit yağır.ur ve 
kar altında durmaları çabuk bo· 
zulmalarına, binnetice sık ~ık 
temirlerine ve birkaç senede de 
çürümelerine sebep oluyor. 
Bunların sahipleri kendL zarar 

larını düşünmeseler bile yenıle
rini celbetmek ic;in hükümetın 
döviz verme·inc yol açacıık \'azi· 
yet!erin önlenmesine ih!.ıyııç 'ar 
dır. Bunların böyle uıurı zaman 
açıkta kalma~arına Belediye mü 
saade ettikçe şehrin ihtiyacı o· 
lan kapalı garajlar yapılamıya
caktır. l\IilU ervetimiıln zıyaa 
uğramaması için Belediyenin bu 
garaj işini e'.e alarak ya kendi· 
sinin yaptırması ve yah..ıt gö~
tereceği yer:erde müte ebblsle
rin in~a etmelerini tem.in eyle· 81 ır derisi aaııım:.ıra 

'--------------------------• mesi e.zemdir. 

dilmistir. 
Uzun ene erdcıberı İstanbul· ------------da çalı~an Reşat Erte muhtelif - ----------- ,tf EFER/lll( 

kulliplcrin fuıbo takımlarını ça 
Jı~tııımış, müteaddit defalar mil 
li takıma masörlük yapmış, se· 
\'ilen bir antrenör ve masördür. 

Bu tA~ in. spor mahfillerinde 
iiziıntü ile kar ılaııınıştır. 
Gisikletlc St~liln'dan L-Ondra'ya 

953 ni an a}mda bbikleıie Ser 
landan hareket eden Arthur L. 
Alvis bimli bır ~eyyah, Hiııdis· 
tan, Pakistan, Iı·ak, Suri)e'dcn 
sonra memlekeıimıze gelmhtir. 

Her gıttiği ~erde ha~atını ça· 
ıı~makla kazan:ın Alvis, İsı:ınb~I 
da 10 :un ktdar kaldıktdn ~onr:ı 
;:ene biı>ıklctle Yunanıst:ın. Yu
:o~la\')'a, İtalyan \'e Fransa volu 
ıle Londra~ a gıdccektir. 

Pakistan'da kasırga 
Dacca, 10 (AA) - Geçeı: cu· 

ma ı;:ünu Do~u Pakistand:ı Tjp· 
pera'da vuku bulan çok şiddet· 
li bir kasır:anın 800 e\·i tama· 
men harap ettiği, lOOO'den i"azia 
binayı da ha~ara u~rattıiı bi!di 
rilmektedir. 

EMI. IC İ~TiB .\11 Ç.\:'\IAŞIR Fabrika· 
sında yıkanan çamaşırlar ev 

S.\TII.IK l'E\'KAL.\OE ~I.\~. kadınının zevkidir. 1''eriköy 
ZARALI .\RSı\ - Bo·•azda Bal 81208. 
talıma~~nd~ den:ze çok va kın .\KORDİO~. GRA \J ,\J'O~ _:. 
asfalt uzerınde 20 metre cep- , r am:1 atı mtiteha3 , Kal ·cı 
heli 100 metre .. d~:inliğ__nde bir oğlundan Eıffel ~;dY'> e~~d; 
ar:.a ~at~~ık.~ır. Onunde uç gara- Galata \'ilk ekkalJırını 25. 
JI olup ustune apartman yapıla 
biiir. İ~inde her konforu ile yeni PR.\'TİK EC'Z.\Cl yetiştirilmek 
inşaat kıigir üç odıılı köşkCi ,·ar üzere ıicret e cençler alınacak
dır. Müracaat P. K. 124. Tele· tır. Boğaıkeııen Sıhhat t:culıa· 
!on: Ak.-::ım 6 dan sonra 83572. nesi. 

. 
JEEP OTOMOBiL ALINACAK 

Konya Belediye Reisliğinden : 
Beled'ye ihtiracı için bir adet Amerikan mamulltı 0\'Ci 

Iand jeep teklif mektubu alınmak suretiyle satın aınacaktır. 

Teklif mektupları 26 mayıs 954 ~·arşamba gününe kadar 
belediye reisliğine gönderi:e cektir. Ilu müddet zarfmda 
fenni ve ıdari şarllı.ameıert.lell i.i~enlere beiedfyec:e ı;önde· 

dlir. (5786> 
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· aAŞMAKALEDEN,DE~l { t 
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H-akemle;~ ~-----, -
. 
ihtiyaç var 

<BaJl 1 ınrıde) 
dtği11I ta'an,ır edınlz, o zıman 
Meclisin ·eni bir tahdit glstcml
ne ihtıyaç du~·mı ı iht imalı 'ar
dır. 

İşin doğrıl'tı. fıhı~ hlrplcr 
kar~ı~ınıfa bir miiracatlt ı ,.e ~iU· ı 

et makamı hazırlamaktı.r, Rw 
nun da rıkar l·olıı. ihtiliı(Jıır rn. 
knundı rayiç bıkımı nrlan insaf 
kaidelerinin H umuıııi / menfaat 
ırrin korunma~ı Htıifesini ırıaJıke 

1 mrlr.re nrmektir. Rıı yolda bir 
trrlhir, hür kira rejiminin tla. 
meti11i temin etmtk 'e bunnn 
devamına imk~n huırlamık ha
kımından mutıaka la11mdır. Em-

' 

lak ahirlf'ri le kiracılar haşba . 
§a 1·erip hıikiımr.te rnıık11l S'•k:ır 

1 

yoll ıı r gö~tercce. k olurıaır.ıı1 hem 
iki t :ır;ı(ın mt'nfntlcri,' hl'm ılr 

mr.mlekr•in mıistcrck/mP.nfııııı- 1 
ırri rn iyi lıir ~ekildeıkonınmu~ 1 
olur . 

.ı\mtli olarak kuv"\elli ihhmAI, 1 Frıın a Dı§ hicri Bakanı Geor-.:• Blrl~uıt He Cgoldal ortak 
ıımumiJetle in~af Hhioıerinin 1 dnletıer elri•i laıc Jacqurt ( enene'de Çın Hindı meselesini 
dostça uzl;ı~acakları zemlntnde· ı s;oru~mek uıere toplanltl a giderlerken 
d ır. FakıH kin H! guaı guden- . 

~;~~ ;.~r!~ı;~!:~~a~:m ı.ı~,6~ını~~: Çin Hindinde komünist kolları bombalandı 
tar onlenir. hem de uılajma!ar 

K:ııab Janka oehrine gtlcn Berberi' lf'r 
kolaylaıır, 

Ahmet Emin YALMAN 

cna,ı ı incide> j si•inin mağiubı,·e•i Birıesik Am• 
muhabiri Ho Si l\hnb'e şu sua rıka ıdul çenelerı tarafından 
it sormuştur: ·Amerıkanın Çın t .. kıp ed 'en kun et sıyasetının 
Hındlndekı Fransızlara askeri m (!lübı' etı olmu5tur.11 Fas'ta yeni hadiseler Mlslr'da yardım ~apması hakkında ne Ru!ı balesinın Parfs gezisi gut 
düştinilyorsunuz? • 1 . bırakıldı Fas'tan sıelen haberler vazı· 

~ etıh yenıden kôtüle~tiğıni, su· 
ıkasd hadıselerlnın bırbirinl ta_ 
kip etmcğe ba~· adığını bildırı· 
~ or. Bilhassa Kazablanka'da su
ikastlerin çoğalması Uzerine hu
küıııet yeni tedbirler almağa 
lihum gôrmliştür. :'ıle\•cut kuv· 
vet"er yeter gorulmediğindP.n 
Mcrııkeş Paı::ayıı müracaatla 

Bcrbcri'Jerden mUrekkep bir 
kaç tabur gönderilme.sıni iste
miştir, terakeş Paşası, bu mii_ 
racaat üzerine istenilen kuV\·eti 
rlerhal Kazablanka'ya sevketmiş 
tir. Hunlar muhtelif kışlalara ve 
ı:uikastlerin en çok vukubulrlu
ğu ~ erlr.r<lekl binalara yerleşti

rilmiş' erdir. 

Ham pamuklu ihraç edilecek 
!Ra•ı 1 incirle) 

b) Malların se\·ke hazır vazi
yette bulunması gere.<tığinden, 

1 \'ekfıletimizde verilecek ır.iı aa
de tarihinden itibaren azami ık! 
ay uırfında fii:en ihrac edi me
si §arttır. Bu iki aylık müddet 
hic bir suretle temdit C'iilmiye
cektir. 

c) Yaptırılacağı beyan edılmlş 
olan anıe'iyenin hakikaten ~ np
tırıltp yaptırılmarlıcını miiraka
be bakımından firmala:-. ham 
pamuklu mensucatı h1:-ire se\k 
etmeden evvel, yaptırılmasını 
talep etlikleri ame iyeye aıt n!.1-
muneyi alakalı Ticaret veya Ti· 
careL ve Sanayi Odalarına tt\ di 

ı edecekler, bu nümuM·er mrz. 
k(ır Oda arca miihürlenc~f'k gön

,~ derilen mallar imal eılılın peri 
P.' getirilinceye kadar muhafaza 

J o unacak ve mamul menstı<'at 

1 gümrüğe geldiği zaman bu mu-« hürlü nümuneler Oda'ar tarafın 
, • • dan ı:ümruk idarelerine gonn"-

...... - ri erek ı;ilmrilk idarelermc~ ev· 
~ • velce a ınmış nümune'ere göre 

J 
glimrük kanunu bakımından ma 

• • -<-. 1 lın ayniyeti \'e bundan başka 
~ yapılan boyama, §ardon 'e bas

J, ~ 1 ma omcliyelodnln ayni mfüm· 
'~~ l meliyette ve ayni renk - h. askısı 

' • 
1 arledinde imal erlılıp edilemedi· 

"' • , +ı .,,_' , 
1 
ği hususu mlirakabe edılccek, 

~114t , ~ • ""'".. *' 1 
mutabakat halinde itha'ine mil-

\ı~ l>ıtıı ~ •· saade o'unacaktır. . .. 
~ltı len ı·u :müstahkem mevkii dilşmeden önce d) islenmek ilzere harıce gon 

~· koıııutanı A1bay Pierre Langlais (ortadil) dt'rilec.!'k ham pa.muklu • ~ensu· 
~I~ lJ• c:ınir \"erirken catın ıhraç tarihınden ıtıbaren 

rıtnd•r Azami altı ay zarfında memll'ke· 

11lde muvakkat mütareke ~iı':"!re mamul halde ithali !Azım 
d) 1malfttın llÜmuneye uy-

y 1 k ~n olarak yaptırılmasını ve ap 1 aca dış ticaret rejimi talimatname-
sinin 28 ne! maddeslnde tadat 
edilen mücbit" sebepler hariç · ne tahsis olunacağını bıldirm!ş· 

tır. Çin Hindi me~elesine ne za· 
men devam edileceği ayrıca bil
dirılecektlr. 

Amerikan sözrüsii Yietminh 
teklifini reddetti 

Cenevre, 10 (AA) - Cene~ 
.re Konferansına iştirAk eden 
tıır Amenkan sözcilsü, Cin Hın· 
di sulhU itin Vietminh komilnist 
lcri tarafından ileri sürülen se
kl-ı maddelık p'Anı reddetmiştir. 
Sozcü bu teklttin Fransız kuv· 
vctlerinin kayıtsız &artsız tesli· 
mi mAnasına geldiğini söylemiş
tir. 

C.H.P. itiraz etti 
l\r.lletvekilleri garda partllı 

ler tarafından tezahüratla uğur 
lanmıştır • 

Zeynep KAmil n. P. 11emt ora· 
ğında toplantı 

'Üsküdar Zeynep KAmil D. p. 
semt ocdında evvelki 11ün i~-çe 
ve bucak başkanlarının lstirA· 
kiyle bir toplantı yapılmıs \ e 
bir adak kurbanı kesilerek D. 
P. ni.n mil.et ve memleket için 
hayıTlt başarılar sağlaması te· 
menni edilerek toplanuya son 
'li erilmiştir. 

Girginkoç konseri· 
İıi verdi 

Ankara Devlet Operası sanat
kArlarından bas - bariton Hilmi 
Girginkoç, uzun milddPttenl)eri 
beklenilen konserini diln saat 
18 30 da Ktiçilk Sahne'de Vl'r· 
mlştir. 

SanatkAnn ~ehrimlzrle verciiğ! 
bu ilk resitali başarılı o:muş, din 
leyiciler kendisini uzun uzun al· 

6 aylık aıamt imal müddetinL, 
ıemdidinin istenilmemesini te· 
mlnen alftkalılar..:_ihraç ~-

Yabancı iki 
Firma yat1rım 
Yapacak 

naıucl llluh.ablrlmlzdcrı 

Ankara. 10 - Yabancı serma: 
)'eyi teşvik kanunu hükilmlerı 
gereğince Bakanlar Kuru'u ~e
niden iki yabancı firmanın 'Iur· 
kiyeye yatırım yapma arını ka
bul etmiştir. 

Bu firmalardan biri 12 bin rlo
larlık ayni sermaye ile Avrupa 
ve Amerika tipinde peycir irr.al 
edecek fabrika, diğeri de 3 m:l
yır 125.000.000 Fransız f~ankh~ 
Eermaye He elektrik makınelerı 
için her cesıt kömür imal ed~· 
bilecek bir fabrikayı nıem'eketı
miz:dc kuracaklardır. 

Mczkllr kanun hiikilm'erinde11 
favdalanılarak bir de Tiirk - İn· 
i!İiz sermayesinin işbirliği ile 
·Yıldız Havacılık ve Tıı,.izm Şir 
keti- kurulmaktadır. n u şirket 
memleket içinde 'c dışmria 
uçakla yolcu nakliyatı y:ıp3cak 
ve ayrıca İımirden Avrupaya 
yas me)"'a ve sebze taşıyacak
tır. Ayni zamanda ta~-yare'erle 
Erzurumdan istanbula Vi? Yur
dun muhtelif yerlerine ke~i'mis 
kasaplık hayvan naklede~ek. 
Türkiyeden İngilterrye <le .kesil
miş Hinrli ve tavuk ıhracı ınıka· 
nını sağlayacaktır. 
Şirket, -ıiral sahalarda iltı-;Ja

ma uçaklarıyle geniş ölı,;ilde ilaç 
lama faaliyetinde bulunacaktır 

Bakanlar Kurulunda halen tel 
kik edılmekte bulunan otuza ya· 
kın müracaat mevcuttur. Bu mil 
racaaUar kısa bir zamanda tet
kik edilecek karara ba~lana· 
caktır 

cck mal kt}metln!n % 5 şi ~u 
tarında hır banka teminat mek 
tubunu Vckaletimize tevdi et· 
melerl icap etmektedir. 

Gerekli ihraç mücaadlerl. bu 
teminat mektubunun te\·d"ini 
müteakip VekAletçe aiakalı ti
caret veya ticaret ,.e ı;an::ıyi o
daları vz:sıtasiyle i:gıli fırrnala 
ra ı?öndct"ilecektlr. 

Ham pamuklu mens ıcdtın r.ü 
m•ınc ine uygun şckıld'! ima~ 
olunrlıığıı hakkındR !(•İ:nnlk i· 
ılar~ıcrırdr,n alınarak b'r t:ıel
gen;n Vı:kiılı:tımizc ibrazı ha
linde teminat mekturı•:arı rlıik:ı 
lılaia iade edllccP.kfr. 

f) İmaliyı- ücretine ~h döviz 
tahsis tc::cplcri, Turk para~ının 
kıymetini koruma hak~ıııdaki 
13 savılt kaTara i1İ$kin 55 Ea
yılı tebliğ hUkUmleri ı;e~e4:nce 
•mal rnukablli ödeme• 5!kli e 
usları dahilinde T. C. Merkez 
Bankasına yapılacaktır. 

İmaliye ücretinin pamuk ibra 
cı suretiyle de örlenme•I mUm 
ktindUr. Bu takdirde yalı::ıncı 
menı:ekctlerdc bu imalAt i~!e
riyle ilgili tc~ckkii'1 erin fıat 
uygunluğuna nıUteallik vizP.~ini 
\'e mahaııt konsnlosluklarımııın 
tasdiki havi proforma faturıı~a 
ra. bunlarrla kayıtlı oöv'z oal~ 
ğine tekıbiıl eden pamuğ'Jn 
gilnlük rayiç üzerinden lıesan
lanmış miktarı ihracatçı l>!rli1< 
Jer;nuı tesblt ve kaydolunarak 
gerekli ihraç belgesi verilecek 
tir. 

2 - Verilecek milsaadP~eT, 
30 n"sr.n H>54 tarihıne \:adar 
VekAıt:t"mlze lnt'kal etmiş mU 
racaal1ôrit münhasır olup mu 
v:ıkl:at ihraç mevıuunda bııA· 
hare ıılınacak kararın ilanına 
kacl:ır Vekaletçe hiç b"r talep 
is'3C frlllmiycceği.nr\cn aJakalı
~ann herhangi b:T bağlantıya 
girişrr.emell'ri ehemmiyetle tav 
siye o ur.ur,• 

Byrode' ın 
Ziyaretleri 
Şehrimizde yapılacak o!an A

merıkan Yakın Şark eltileri top 
lantısında 1ıaı.ır bulunmak fiıe· 
re İstanbula gelen Amerikan Dış 
iı.;'eri Bakan Yardımcısı Henry 
B)Tode, (liln sabah beraberınde 
A nıerikan Bilyilkelçisi oldu~u 
halde Villyctte Vali Prof. Göka 
yı ziyaret etmiştir. 

Bu ziyaret sırasında çok sami
mi ha blhalde bulunulmuş. Ame 
rikR Dışiş:eri Bakan Yardımcısı, 
İstanbula dort defa aeldi~i hal· 
<le tııun mlidrlet kalamadığın
dan iizUlriü~ünü fakat her riefa· 
ki ı;r.lişinde kcnrlisini bahtiyar 
addettiğini belirtmiş ve bu top
lan4._lar sırasında gösterilen misa 
firpervP.rhğin kt'ndilerinl müte· 
hassls ettığini söyle) erek demiş· 
tir ki: 
•- Dünyanın bir hıı-ıur mem

leketi olan Ttirk!yede bu top· 
lantılarımızı yapmakla büyük bir 
saadet du)·maktayı-ı. Tilrk - A
merikan dostlu u en b 1 meyva· 
ıarını vrrmekterlir.11 

Yali Prof. Gökay Henry Byro· 
de'ın bu 7.İyaretlni saat 14 30"da 
iade P.derck kendisine Başbakan 
Adnan :\f Pnderes adına (Hoş i(CI 

ıliniı) demi~tir. 
Kokteyl 

Ankara Amerika Rilyükelcisi 
vrea Warren, İstanhulda totı· 

·anmıs bulunan Amerikan Bir· 
le!iik Devletleri Yakın Dı:ı~u As 
ya \e Kuzey Afrika Büylikelçi
leri ~ere!ine, dlin akşam fstan
but Amerikan kon.soloslu~u bi
nasından bir kokteyl • parti \·er 
mi~tir. 

Fa1'at bu tedbir siıkıln ve A
sayişi temine yetmemlF ır. Su· 
ikastler devam e m!:ktedır. İşin 
garibi Berberilerin de taarruza 
ugramalarıdır. Bunların bulun
dukları bir kışlaya homba atıl_ 
mı~tır. Fas h~dislerınin kolayca 
sükun bulmıyacağı, is1ik1Al ce· 
reyanının durdurulanııyacağı an 
laşıltyor. 

(Başı ı incide) Ho Şi .Minh ~6yle cevap Vl'r Par:.s 10 <AP) - Fransız hü· 
kl d ğ · i mictıT" ·Birle.şık Amerıka ida kıimetı burun büyük bır Rus ba 

~'::~e: açı. ~n ı ın~A gor~. n- re• çe~·relerı Çın Hındı mesele le grupunun Paris Operasında 
/ . _evr.~sın ~· ~ar ~en o.'~~- sinin •ulh yolu ile halledılme. tems "ere haf amacını üçiıncU de 

zı esını ,;l~r.ecde 2o40anil. ısbırı ıs ı· ~ine ~Ani olma"a ralıcmekt~ fa olarak gerı bıraktırmt(tır. Sov 
~are mec ısın e ye u una- ~ > ' 1 b ı 3 h ft üd· 

kt B ·· . ı hilk · t t • \'e harbe faal bır şekılde mil· ) et a e trupunun a a m 
ea ır. u ti\ e er ume ara . . detle trımıller \•ermes; b"k'erıil 
fından seçılecek Ye ~vın cdı- dahale ederek C n Hındını bır k d A l h" dlld "i . · 1 \ k ü t 1 k . me le~ ı. çı an te ır e ı 6 Jeceklerdır Yalnız çırtçileri 1 - • merı an m s em e esı yap-, . 
tlşare mecİlslnde temsa edecek ma-k. halkını esaret a tına al dı!!iırı nıekle bera'ber .te1!'sı_ııe-

ı 1 v k"ll H t' a 1 ınak \'C gerek Uıakdoğuda \e rın ba~lama tarıhi tespıt '\e ılAn 
, ( odan akrtı: e ı er e) e ı t yın 1 ı;erek blııUn dün va •ulhünti bal olunm mıştır. Fransı-ı htikllmeti 

lzml•r kasap arı e ece ır. . R lç 1" arasında bu ko· İstişare meclisinde 72 çiftçi talamak ıçın, iht-ltıfı yayma.!la 1 e us e 1 1•! 
il •-· 3o dil tr" , ti • l gavre• ctmektedır.• nuda goruşme.er )apıldığı bildi 

G 
terns cu.ı. en s ı 'e ca r im ekte dır ene zam ret temsilcisi, 5 banka temsilci· Ho Şi Minh bundan sonTB ga 

1 
Ga r· re~ml mahh·ette öğre-

,/ si, 50 serbest meslek erbabı tem yesinın sulhçli, Birleşik, demok .1• ğ 1 
re F ans;z hukiımetJ 

l'st edı" ler si.lcısi. 5 ey~let ~r ;m,lak sahiple ratık, • mUstakıl \ e, hur b r .mıl ~~~!11
1~~ ~o .ö•t~rılere yol aı;a· 

rı tem.si_lcısı, 2a ıfcı •!!n.dıkası le~ ) aratmak o.duğunu soy le bıleceğı endişe•iyle hareket et· 
nususl Mııhabtr!mlrd!n temsiicısı rn. 5~ tane. de dıni Ii· nuştır. miş ve tehir kararını vermiştir. 

İzmir. 10 _ izmlrde kasaplar· derler temsılcısi buıilnııcaktır. General ile Castı ics Figaro gazetesinde bu sabah 
la Belediye arasında bir milca- Hazırlanan bu tas~rı varın h.li Paris 10 <A.P.) - Komtin"st muharrır Georee Ravon funlan 
dele ha1ini a:an et nıese!esl tek· k.timet tarafından gozd~n geç.· Vienmın radyosu bu ,ı.ın, Dıen ~azmıştı: 
rar yeni bir safha)a girmıstir. rılecek '-.e kanunlaşarl'K, ılftıı Bien l:'u'nun kahraman milda- «Dten Bien Fu'da Vietminh a! 
Bul!iın Bc'ediyerle Kasaplar Der edılecektır. fii Fran•ız: Ceneralı Cht"istıan kerlerı tarafından kullanılan Sov 
ne[:lnın iştirakiyle bir toplantı de Castries'in esir o'd u!!umı ~et ) apısı &!liıhların tarakası. 
yapılmış ve kasaplar et narhı· T k' 1 bıldirmiştir. Vı11tm n radyosu- So"yet dan.cör ve dansözlerinin 
nın kaldırılmasını veya fiyatla- arım ma ınB arr nun Tokyoda Fra.nce Presse a- opera sahnesindeki bale dansları 
ra zam yapılmasını istemişler- <Baıı 1 ir.ciıfe) jansı tarafın.dan ~·nlene~ , b~ içın nrk de u~ gun bir mliılk tes 
dır. Fakat Belediye ba~kanının tamamen Türk malı olarak imal yayınında Dıen Bıen F L dakı kıl etmiyecektir.b 
fiyatlara zam yapıtmayaca mı etmek imkinını temin edecek ı' 8000 Fransız ask rinın de esir nevan'ın nutku 
blldırmesi Uırrine Kasaplar Der tir. oldukları bıldıt"ilmistır. Londra 10 (AA) - İşçi Par 
neği temsilcileri de hayvan kes- Bu hususta mille ebbislere Bununla beraber radyo Gene tii mebuslarından Aneurin Be· 
miyeceklerıni açıkça SÖj Jı>miş- te~ekkiir eden İsletme:er Baka ra~ De Castrles'in yaralı ol tıp van dun gece Çın Hindi hakkın· 
lerdır. nı Sıtkı Yırcalı ~u d~meçte bu olmadığını 'eYa kendılii! nden da bir nutuk vererek fb}le de-

Bunun üzerine 'Beledıyece tan lunınu~tur: te~lım o'up olmadığını so~ leme mi~tır: 
tlm satıs odcnc inden ayrılacak •- Motor, traktör ,,. zirai A- ınıştır. ıEğer Hindistan bundan do-
para ile Beledi~ e namına bır he- !etler imalAu menıleketlm•r.in 1 Komünist Çinde kuı sene once baCımsızlığını ka 
yet tarafından kasaplık ha,·van ıiral ka'kınması kadar motörli.l Tokyo 10 <A.P.) - Çin ko r.anmak ıç n Sır Winston Chur 
satın alınması ,.e İımire ~etı_ri· vasıtalarla techizi bakım~ndan mUnist partitinın resmi gazete chıll'e karşı sa·uşmak mecburi· 
!erek fchrin. muhte:lf. )~~,-:ıer:.n: da iktısadi ve a~kerl sUcümUzil si dün 'Fransızların Dien B"en ~ etınde kalmış olsa~dı, bugun o 
de satı~a çıkarılması ka .• rla •• ı b'r kat daha arttıracak temel 1 Fu kalesin. kaybetmelerini As mem ekette komtinızm muzAfkr 
rılrnıştır. . • sanaviden bir teşebblistUr. }'ada mUs•!!mlekrcilığın sonu olurdu. Fransanın Çın Hindinde 
Kasapl~rın bu_ şekılde .~eledı j HUkümetimiıin mii$terek ted ı nun baş.angıcı olarak •Selamla ki empe~alist si) aseti içın tek 

yeye nıe)dan okuması ' baskı bir ve prensipler içinde bunun mışur.• bir lngiliı eri dahi ha\atını te1ı-
Yl adp.mağbıı talkısfa~ı ~zel~l~'lea ~~; da mi'll müesseselerimlzle biT 1 ;\loskovanın tefsırl lık ) e sokma:naltdır. Bu kadar 

b
e ıye aş anı zmdır ka ıcı a'ao Amerlkan fırınasının işhirliğiy Londra 10 (AP) Moskova çok Fransızın bu savas sıra.,ın· 
eyanname neşre ere ,,. • n- 1 • 1 t bbü • - da boş ere o'müş o'maıarı esa-

daşları kasap "ce'.epler ztinırc- le .cerçe.k.eşme_sı ~·en_ ;s~. s- radyo unun tefsircisi l!Lin gece sen kAI• bir felAkettir. 
sine karşı medeni \eto~arını kul ıı;rımlz ır::n mUsbet 'e -e~ındirl Dien Bien Fu Kalesınin dü~m~sı Bir mem'eket kendi kendini 
lanmağa. davet etmiı ir. eı bir adı~~.ır. h • k nln mustem ekeci'erin müzakere ırlar"' e muktedir h"•-e<ler ve bü 

Teşebbusun em memıe e- ıeri reddeden ültıma•omlar 'ere tun hır mıllet bu ideal itin do· 

Eisenhower' e 
Bir suikast 
Teşebbüsü 

A~s~ıat•d Prru 
Washington, 10 - Milli emni· 

yet subayı W. E. Baughınan a· 
jan!arının ba~kan Eisenhower'e 
bir suikast tertip l'rlilrliği hak· 
kındaki bir ihbarı tahkik etıik· 
lerini fakat böyle bir ~eyin ol· 
marlığını bi!rlirmi~tir. Raugh· 
man. dün başkan Eisenhowc. 'in 
Fredericksburg'da Amerikanın 
ilk Cumhurba~kanı George Wa· 
shington'un annesi l\tary Ball 
Washington'un mezarına çelenk 
koyarken katledileceği hakl\ın· 
da itimada şayan bir ıencın!n 
ihbarda bulunduğunu, zeneınln 
iki meçhul şahsın kendisine 500 
dolar teklif ederek Eisenhowl'r'i 
öldürmeJerine yardım etmesini 
isterliklerini Eöylcdiğinl bi'di:-
miştir. Başkan F.isenhower dlln 
Wa hington'un annesinin meza· 
rına çe'enk koyarken nııılıafı1J3-
rına 60 polis memuru i 1~' e edıl 
mi-tir. 

Polis §!'fi Kendall bu iki şah· 
sın yakalanması iı;ln muhbirin 
yardımı i!e bir tuzak k:ı•·uMuğa· 
nu fakat bunların bl.rlirrlık'eri 
saatte rande\'uya gelmedik'erınl 
söylemiştir. 

Teke~ işçilerine 
' 3 aylık tazminat 
Verilecek 

<Ba51 1 incide> 

susi bütçeler idareleı iyle bele· 
diyeler ,.e bunlara ba!!lı kurul 
ve teşekküıteröen maas ve ile· 
ret alan memur ve ücretlilere \e 
rilen taıminata mütenazır ola· 
rak her yıl Bakanlar Kurulunca 
tespit edilecek tarihlerde birer 
,;yltk istıhkakları tutarında liç 
defa tediye yapılabilmesi için ha 
zırlanan kanun JAyıhasının Bar 
bakanlığa se,kedilmis oldu u a
llka:ı makamlardan öğrenilmir 
ür .• 

tım!ı hem de milessese ortak- bılmek ıçin el!erinde luıumlu 
ıarı icin . hayırlı olmasını can- koz arı bulunduramadıkarını eos vii~me) e haıır olursa, istenileni 

\ennrmek muhakkak surette bir 
dan dilerım.• terdiğlni iddia etmıştır. ıhttl~le yo' açar. İşte bu sebep-

Kremin Sil ase~in.n sözctisil o· ten, eğer Fransa, İngiltere ,.e 
lan tefsirci Leoııt) "\', Cenev:-c- Bır •ık Amerıka milli bağımsı:t· 
deki inziliı heye•i hakkında na- Jık · iı,;in girieılen bu mücadele
zik sözler kullanm•s. fakat Dır- nin komunist ''e ihti'Alci bir ma 
le§ık Amerıka Dışis'rri Bakanı hi) et almasına en1;el olmak is
Dulle.s'i bir ~an•aj sivaseti takıp uyorlarsa, anlaşmazlığın ilk saf 
etmekle ilham etmi~tır. hasında bağımsızlık bahsedilme· 
Tefsirci Sovyet ha!!'ına ya;ulan lidir. Fıkrimi burada bu ~ekıt· 

Tapulama faaliyetleri 
sistemli bir tekle 

konuluyor 
Ankara 10 - Devlet "Bak3n 

lığı tapulama faaliyetini dana 
sistemli b ir şekle sokmak ,.e 
daha seri vasıta!arta calı~mak 
üzere ye.ni bir iş prozramını 
tatbik mevkiine koymuş bııl!.!n 
maktadır. 
memleketle bilhas~a :zirai lstıh 
sal davası yanında sınıt" ihti19.f 
)arının halli ve mahkemelerin 
yükünün hafifleıi:mesl bakımın 
dan mühim bir rolil bulunan 
tapulama hareketini daha ~ü· 
mullil ,.e ıesirli hale getirmı>k 
için arekete "etilmictir. Bu 
cUm!cden olarak Tapu ve Ka· 
dastro Genet Müdürlüğü l'm~i 
ne bir tayyare veTilmes! ve İs· 
ta.n bul da bulunan etüd :nert.e 
ıinin tevsi edilmesi i~i ha:ledıl 1 
miştir. 

Devlet Bakanlı~ı tarafından 
Almanya'dan bir keşif tayyaresi 
satın alınmıştır. Bu aY ııonunda 
memleketimize getirllecek olan 
hu tavvare ile memleketin çok 
kısa hİr zamandı tapu harita ı 
cıkarılacak ve bu suretle yirmi 
beş • otuz yıldanberi halline ca 
lışılan tapu!ama- mese:esi de 
ortadan kalkacaktır, 

Dit er taraftan. 1stan bul'da 
Teknik !kula bağlı olarıılı: faaıt
yet giısteren Tapu ve Kadutro 
Etild şubesi de gcn!ş eti mis, 
lilzumlu teknik e'emanı.1 yetle· ı 
tirilmesi için De,·let vekMet! la· 
rafından ~erek'i tahsisat ayrıl
mıatır. Arnı zamanda hıı rtlirl 1 
~ubesine en yen! fot<'r;"!ametri 
aletleri getiri:erek f:ialivete ae· 
çilmlctir. 

Dvlet Bakanlığı tarafından tan 
ı.im edilen 1954 tapulama proı· 
ramının tatbikatı geçmiş sene· 
lerc nazaran daha şumullil ola 
cağından teşkilatta gerek'! de 1 

ğişiklikler yapımı~tır. 1934 yılı 
için de yapılacak olan tapu tev 
ıiatı i'e memlekette dort sene· 
dir yapılan tapulama reformn
uun birinci merhalesi tJmamlan 
ını& olacıktır. 

bu ne~ı)·atta şöy:e demiştir: de tereddüt etmeksizin \'e açık· 
ııCenevrede Anıerıkan diploma ça sôyliıyorum.• 

11 
Komunlst Çin Ba~bakanı n D t i~lrrl Bakını Çu En Laı Ce· 
neue konferansına i~tirfık et rn"k ıııcre İ&vı~re han ala~ 

geldigi sırada 
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BULMACA 
• içi ten 

Soldan Sai;a. ı - Tavla .o· un .uı
:nın bir çe d, :ı - Alan 3 'le ııı· 
Be enmezst'nlz nı Yenblllralnl:ı 
4 Bir nota 5 Zeybd: at;ı ı, 
.Bedenın b r rerl 6 - hı: Bir nı.•
but- 7 B.r renk Binanın kıa nı
Jarından 8 - C'unrl 

Y ıka:ıdan A~lt a 1 Atlama-
1• ~elıeı;ı olan l Rlr hayvan ı 

:Bir ku' 4 Rlr ıı da, TaY a un-
larından b • ~ net, Bir ,~ 
6 - Bir din ad mı Bir edatın ,,:;ıo. 

sı 7 C",. IAn. rersl Sun . 8 -

-sonra ... 
•mdl iç ade b ıu UlOnız 

JH'~K . ll\' 1 .. \1 \Cı\Xl~ HAl.l ,f 

Solc:bn ta ı iatınPh 2 
E Ara 3 :Meşatl k 4 Al'.ıı s -
Kllt Tan il Galata 7 - Balo, ıa 
ı - Tenım 

Tukıo.rıdan AP. ıya l - lıım,r 
l - Knb :ı re kilit 4 ira, 
Kale 5 'Ton 6 1 - A

Fi 8 

.\~K \R\ 

7 28 A ılış ,.., proıram 
7 30 Ot.nanı n Pi) 
7 4S Haberler "" bua raporu 
too Karma sabah mun~ 1Pıı 
g 30 Vauler n tan olar ıı;eçld 

CPll 
il 00 Gtınun P'<Mrrnmı ,., tapanı, ,,. . .,. 

11 5ll Açı '-' ve pr~ram. 
12.00 A•ktr aaal 
12 30 Fahrtı • Caı.er. 
13 00 :\.1 "'· Avarı •f' babc:ler 
13 15 Radyo ııalon orltrstn.•ı Sd · 

llhan öuoy a) Donfulll 
l ıı-rttiıı. Borıı:la Cantezı+I. bl 
Donı etU Alal'ın it ı fan;.e
:rl&l Lııcıa dl Lamermoor 
ranttzlıl 

13.30 ö ı~ cazr~ ı 
13 4.5 Radro salon orkutraı.nın 

drnmı 

14 00 Ji~\a rarorıı akpm proı•• 
mı Te kapanı~ ..... 

ıs 58 .\çıtı, ,.,. ııroı;ram 

17 00 Oda mb? ti ı:onınl al Jana 
ı-ak Ya ıı aAl':Jar kuart•tl bJ 
l!aydn ne maJor •011».t ı Pil. 

iT lO Raıt o ile ingUlzrt 
17 4.5 ledlha F dan - Nt rin Alı::_ 

çan - OönOI So~ıcr·den bera 
bn ~rkllar 

IS 10 Türı:lller 
iZ 30 Dlnleyırı llt hHbıh"l. 
18 40 S B c. ltomer orkestrasından 

("'itli parçalar IPI) 
lP 00 M A an ve haberler. 
19 15 Tarlhttn bir yııprak 

19 20 Mualll Mukadder Atak11.n. 
19 45 D.n - Ah!Alt musahabe. 
ı~ ~s ıanb r uuımı Pi • f 
20 00 Se~m" mtlodıter t Mlthat 

Fenmen F thl Kopuz. ı:n
nr Katıcı) 

20 ıs Uad)o ı;antul. 
20.:ıo Sataraban t1>1lı. 
21 00 Tem !I 
22 oo Sllr aa~ ra11. 
22 l.5 Sa eserl•rl ıozel pi). 
22.30 Dan~ mtııuıtı CPJ) 
22 4.5 M S .Ayarı Ye hııberler. 
23 00 Procram Ye Kııpanış, 

12 S7 .. çıll-5 vr prograın. 
ll 00 Ha berl~r 

ı 
\J 

I 

• 

Bilhasscı b ir buz dolabı 

a lmadan önce , iyice 

d~şünmek lôzımd ır. Çünkü 

bux dolabını ü-ıüntü için 

değ i l, s ıhhat ve zevkiniz 

için alm ı ı olacaks ı nız ! 

O halde, ustun kal itesini 

16 MİL YON ailen in tecrübe 

ett iğ i hakiki FRIGIDAIRE 'i alın ız. 

Sonradan pişman olmamak için, 

buz dolabınızı bilere k al ı nız ... ve 

' bıl in iz ki hakiki FRIGIOAIRE, az sa rfiyat, 

~ arızasız ~al ı şma, sağlamlık ve servis emniyeti gibi 

\ meziyetleriyle, yarım asırdan b e ri RAK İPS İZDİR ! 

Elektrik sarfiyatını . yarıya rıya 
indiren, en basit ve en ra hat 
soğutma cihazı olan 

El<OVAT 
yalruz hakiki FRIGIDAll~E'de varQır. 

HAKiKi FRIGIDAIRE, 

SON PİŞMANLIK 

PARA ETMEZ! 

13 ıs Joe Loss orlteatruı (Pi). 
13 30 Suzan Kokturk n Üllr.•r Ak 

man. ancak FRIGIDAIRE markasın• taşıyanıdır! 
14 00 \\ .... l'.lozart "'•ntonl cF.e 

majör> •Parla• Pi), 
14.20 Sami Toker 
14 45 iAp:mroı ha ı: '8rkuarı u.ı .. n 

ttroı (Pli. 
ıs oo Kapa nıf. 

*** ıa 00 .'.tıl~ ve danA m ı ı ı Pi ) 
18 20 Tarihi fıkralar 
18 30 Meml•ktt havaları ıeı n 

aaııı. blrllll 
1'100 HRberler. 
19 ıs Kl\rı$ık aksam mUz ı (Pil 
11 es Karcı ar tasıı 
20 15 Radyo ı:aretul 
20 30 Kısa ı:ıehlr hab~rlerl 
20 :ıs Küçtlk orkestra. 
20.50 H•plmlzın ııaa 1 
21 00 Sü'kran Ö •r 
21 30 ılr dıln amız. 
21 40 B ıtent Onıl 
22 00 lıtanbul mü elerlnd• 
22 ıo plrano d tnyasında ı:ez.tııtller 

ı Cemal Rt•I t RrJ'), 
22 30 Eknm Hür. 
22 4.5 HRberler 
2ı 00 Kambıro - Bom Te pfQi:r&ın 
Jar 
23 Oı 
23 30 
23 4.5 
24 00 

Danı; m •• ı !Pil 
narrv Jameıı orkeııtrau Pil 
F:aruııı: 1 afi!. mUılk •Pi). 
Kapanı ---

i'l.l\liR 

-
_ı_n_h_is_a_r_ıa_r_U_m_u_m_M_üd_u_·· r_l_üg.;.."' _ü _i lô n lara \ 

Safmalma Komisyonu Başkanlığından 
1 - l\le\cut şartname :ne g<ire 400+i50 adedi behemehal 

yekpare 2498 adedi lse l'ekpare veya muadili 3645 metre 
(V) ka~ışı pazarlık suretiyle saun alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 28 'S/954 euına giiniı saat 10 da Kabalasta 
İnh aTlar t:mum 1\lüdıirlüğü saıına'ma komi yonunda yapı
lacaktır. 

3 - Saı ıname ve kro~~eri her gü.n komi yonumuzda tö
rıilebı"ır. 

4 - :\fu\'akkat teminat (!?898 adet \'eya 400 aı\ct fle 3645 
metre ıçin 4100) (i50 adet için 5i0> lira olup tamamı için 
4Gi0 Iıradır. 

5 - İdare kı men veya tamamen ihale e~mekte Hya kı· 
sıın kısım ayrı ayrı taliplere vermekte crbc ttir. 

6 - İ·l<-'klilerin mU\·akkat teminat makbuzları ,.e a;r ka
nunı \'C~ikalariyle blr'•kte be lirli giin 'c saatte koınisyonu-

1S 58 t.cılı$ n program muıa miıracaatları ılan olunur. (5700) 

16 oo Darmu! Ya ıoıttu. ı - İİİİİİİİİİİİİİİİİl~~~~-;;:;;:;:;::-Iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİlı 
15-30 Lon Sawn dan hafi! mr odl 111 ••••••• Sa\ ın Doktorlara • 

ter !Pil -, 
15 U Mürüvvet GUdUcU • trvet 

Canda' 
l ıs Ba !le;< pr0&ramıar n Ukdlml 
17 20 Bttthnvt>r ıP vano ~na ı 

i\'a ldstetn ı ı Pil 
ı ~ 'l.lualli G(ık('&Y Ö7l'I p ) 
JB 20 Emmertch Kalman· Kontes 

MartL.ra o~r~t.ndl'ıt ı Pi J 
18 J0 Zl'Ybl'kle• 

. . 
RAFACILLINE FORTIFIED 

400 000 u <Peı-akende 6atı~ Fiatı: 8.~ l\l' ) 

RAFACOMBİNE 
18 45 C" ft in n 'aatl 

lP 00 RAOf'r er 
1 "r. (Perakende salış Fiyatı 220 Krş.) 

BOtiln depo \'e Ecza neleTe te\'Zİ t'ditmiştir. 

PEDRELI.I TİCARET T • .\.O, - Trl: 40887 

18 5S Köv hnalıı.rı 1 
19 15 Klblk TllTlı: mualkl lı:or~u 
19 4.5 Dorls Davı dlnll'J'tllm Pil 
19 55 Ktlme uz cıerll'rl. 

20 10 ehtrden kllç:.ıl: haberler. "························" 
20 ~ Radvo ıı;a rtr: 1 
.20 30 nrkıların n>~cerası. 

21 00 e ihıntın (hı:u 
21 20 a ı R. Konakorr Zar atı.an 

b) Tchalkowsky Mu,ppa 
fPll 

21 10 E " mitolojisi 
21 40 itatvan arkııarı !arlo De· 

paoll aô)'IUyor 
21 .'iS Bor Vf' ) annkl pro ram. 
22 00 Fahri Kavala 
22 30 Yafın'n &ODU 

T F.K ~İK Oxivım ... in: 
20 1.5 Açılış "" Tllrk muıtl<tsl 
20 4.5 Program 
20 48 Roaını •ipek Merdlnn• u

vrrt rtl. 
20 .52 "l ııchaıkowalı:y Fa minör -4 

Senfoni 
21 32 Mendrl8sohn · •Caprlccla BrU 

ıan•e• 

lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtaat lrônları 

----ı 140.000 adet yumurta kapalt ıarfla 26/5/954 çarşemba 
saat 11.30 da Davmpa a As. Sa. Al. Ko. da satın alınacak
tır. Tahmin bedclı 11200 lıra, geçici teminatı 840 liradır. Şart 
nııme~i komisyonda goruhir. Tekli! mektup arının ihale 
saaıınden bir saat CV\ e'ine kadar kom· -yona verilmesi. 

(5805-1296) 

* Kapalı zarfla 3300 kilo tutarında 7:>0 adet ku plu bakır 

T. C. . . 

ZiRAAT. BANl\ASI 
· Vadeli, vadesiz tasarruf hesap sahipleri 

arasında tertiplenen 
lir buçuk milyon liralık ikramiyenin 

üsüncü çekilişi : 

30 Haziran 1954 
iki büyük ikramiye 

Her biri 

30.000 Lira. 
Ayrıca 

Bir tane 

10.000 Lira. 
10 tane 1.000, 20 tane 500, 

100 tane 100 lira . 

Son para yatırma günü 17 Mayıs. 
l,tirak 1artlarını öğrenmek isin 464 

'.\ Şube ve Ajansımız emrinizdedir. 
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yeme· Bakracı ile 8~0 adet kulplu bakır çay kupası 31.5.1954 
pazarte i saat 15 de I zmlt Dz. As. Sa. Al. Kn. da !alın alına
caktır. Bedel 24450 lira. geçici ,teminatı 1834 Uı-adır. Şart· 
namesı komi yonda ve öğleden e\·vel Ankara, 1 t Lv. A. İlln 
kı·mında "Örıilür. Teklif mektuplarının lha'e aatinden · b r 
aat ener ne kadar komis) ona 'erı"me:ıi. (5889-1316) 
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f ! T·•Je .. lliiNt·~~~IJL l!mumJ neıriyat ?\tüdü.rii: MELİH YE~ER 
Nışantası • Rumeli cad.. { mSA ~ ADA 

iı••Sılevım Apt. No 4 · -:- <VA1AN> Gazeteti lil> '"Jltatbaacılık T. A. . S. - lıtilnbul 
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Güzellikleriyle maruf 
perde ve sahne sanatkarlarının 
o büyüleyici ve cazip tenine 

o 1 a bili rsinitı 

Adalar Güzeli ve değerli 
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zevkle yiyeceği 

ARI .. BİSKÜİ LERI 
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. 
Bal kalori verir. 
Besler fakat şişmanratmaz 

Maliye VekaletindeO ·rs ı1 
. dtı 40 ıır • 

i\lünhal bulunan bir adet 60 \·c 11° a oıc111 dt• 
Mılll Eınidk kontrolörlüğü iein imtıh8018r. oısd 1ııı 

'l'alı 1 ' • • 4 unCv " S~ ı p.erın .. remurın Kanunu ııun 0cıt ı:; • 
ev:.afı haiı \e ımtihanın ııçıldığı ,,encnın:,i> ıısJ~ ııdt~ 
cından 35 yasını ikmal elmiş bulunması ıncı;ıc ,c 
'e İktisat l"akilltcleri ve Yüksek Ticaret t 11ıs 1·, t 0 
bunlara muadil ecnebi oku'larından ~ah\! bt(.11>~ ıt 
kursundan ''"~ a liseden mczu n otnıa1' ilııdiırıı.1ı ,., ~ 

l • ) • ı•ı- ,, ııtclP 
ne ~e ır er muhasebe ve 'lııli bnı ıı · 1' ıs ı o 
kontrol memurluğu ~apmış \"C >apıtoc3 01 11' 1 ıeıı 1 

kar~ktcri itibariyle kontrolörlil k ,·a ıf 3~~ 1sıtfl 1 

Imlihan konuları ve müracaat şek 1 ı )il '1~ 
)et'crde deftcrdnrlıklardan öğrenıt~b~lırİi1' l rıl~ (il 

Tahriri imtihan Ankarada ~tillı f,nı 18 6/95 ~ı ıı 
de İstanbul ve İımlr Dcfıerdarıığında 1;ıırııd 11 , 

yapılacak ve bunda muvaffak otıınıar ~11caktıı"· 1 c~ 0~ dürlüğünde ,ifahl imtihana tA bi tu_t,u ~11 ,,teP161 
Aranılan şartları hai~ olan i:.ıeklı er en ~ec 1 f 

siksiz olarak dilckçcler!'l" rk'i rrrc1'ıJnıunı ' 1 ~ 
kadar l\laliye Vekaleti l\liı'i Emlak 1 ı:' 
raca:ıt etmeleri lazımdır. , 11 ~ra ' 3 

İmtihana "ırme "artla11111 b aıı o 11 
0 ., • 544 

pılaca ktı.r . 


