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Eski bir 
hazin 

gazetecinin 
ôkıbeti 

Yazan : Enis Tahsin TIL 
Bugün ikinci sayfamıxd~-' 

bugiin toplanıyor 

Ceyha·n taştı 
Yolçotı Köprüsünü seller götürdü. 

kenderun - Adana yolu kopandı 
is-

Au d olo &Janu • 

1 Osmaniye, 13 - İlçemiz böl· 
sesine 48 saatten beri devamlı 
surette yağan yağmurların tesi
ri.} le, ilçenin kuzeyinde akan 
Ceyhan nehri ta~mıs \'e Sakar
calık köründe, 10 kadar evle 
2000 dönüme yakın ekili arazi 
tamamen :ıular altında kalmıs
tır .. 

Arati. su ile kaplı bulunduğun 
dan zarar ve uyan tespit edi!e
memi,tir. Can kaybı yoktur. Ay· 
rıca, guneyden akan Karaçay da 
ta mıs ve Toprakkale, Dağıstan 
köylerinin bir kısım araz.isi ı;u-

lar a'tında kalmıstır. Adana • 
İskenderun şosesi üzerinde Yol· 
çatı mevkiindekl betonarme Ka· 
raçay köprüsünü seller ı;ötür
miıştür. İskenderun - Adana a
rasındaki kara yolu münakal~tı 
tamamen durmUjtur. 

Cumhurbaşkanı 
ve Mec ·is Başkanı 

seçilecek 
ltluhalefet M. 1'ekilleı•iııin 

seciı11lere katılı110Hıfflaı·ı 

11ıulıte111el 

Ankara 
töreni 

Radyosu 
yayetcal< 

il u u J L'lluhabirJmlzdcn 

Ankara 13 - Yeni Bil) ilk ~emin ederken )iıksek scs'c Ana 
~li 'et )leclisı yarın ilk top'antı· ~asanın ~u maddcsını oka!·acak· 
sın ı ~ apacak ve onuncu teşrıi !ardır: 
dene açılmış olacaktır. Meclıs, aVatan \e m· leun saadet \e 
~arın, en ~ a !ı :.• c olan İ:.tan· sc iımetınc 'e mir etin bila k:-~ • 
bul mi 'eh ekı i General Ali Fu- dü §art hakimi) etine mı.ıga,>ı!" 
at Cebcsoy'un b:ı~kan'ığı:ı:lıı top b'r ga~c takip etmi~eceğı.l"e 'e 
l:ınacaktır. Celse "çıldıktaıı son· Cumhurı~et esas:arına :sadakat· 
ra mil'ctvekı'lcri seçim daire· ten a)nlnu~acağıma namu!it.10 
lcrının alfabe sıra:sına ı:5 c ) t.. üıcrıne soı 'eririm.• 
mın edeceklerdır. MilJet~ektl ui <Deumı Sa: 7 Sü: 4 de> 

Basuı hürriyeti 
ıniiılafaa edilecek 

Milletlerarası Bastn Enstitüsünün dünkü toplan
tısmda en demokratik memleketlerde basma 

karşı baskı yapıldığı belirtildi. 

Patrik Athenagoras, Sen Sinod üyeliğine, Hey
beliada Ruhban Okulu müdürünü davet edecek. 

Rum Ortodoks Patriği Birinci 
Athenagorh'ın bir ilıtilfı[ dola· 
yı.sıyle Sen Sinod mec:isindcki 
Efes 'e Bergama metropolitleri
nin \'azıfe'erine son vermei>i ha· 
dbesinin akis'eri de\~m etmek
tedir. Bu al.İl kararı tizernıc Sen 
Sinod 

1 
meclisini teşkil eden 12 

metropolitten yedisi P:ıtrik At· 
henagoras'a bir mektup gönde· 
terek Bergama \'e Efes metro-

polıt erini ~ahsl kararıyie vaıı· 
!elerinden uzaklaştırmıısının ki· 
lise kanunlarına aykırı o:duğu
nu ve dola)ısı~le bunun hüküm· 
~uz olduğunu bildirmi~:erdlr. 
Bu hAdise üzerine Fener Rum 
Patrikhanesi bir tcb'ıg yayınla
yarak azil sebeplerini izaha ça· 
lı mıstır. Tcb'iğde Patriğin, Ber
ı;ama ,.e Efes metropolitlerini. 

<Devamı Sa: 7 Sü: 1 de > 

Amerika'h iş adamlarının dün 
yapf ıkları temaslar 

T ôcirlerle yapılan toplantıda iki memleket 
ticaretini geliştirmek icin görüşmeler yapıldı 

dünku toplantı da 
O 'azbl li ncı ı;a\!amızdadırl 
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5e ım Tur:ı'nın olümu-ııicn 
büyük tecs:.:.ır du~ m k a

\'tı. Fakat iş bu kadarla kal
inamalı. buna sebep o an iımı'
ler ınce encrck. ge ecek ıçın e
saslı tedbirler alınmalıdır. Bız
de gazetccı ık ı~tıkbali çok a
ranlık o'an hır mes'cktır. Bu 
mtslekte uzun ~ ı ar emek 'er
mış nıce kı) metlı insanlar 'ar 
dır ki ç:ılışamıyacak hale gel
dıı>lerı zaman perı an o muş
lar. stfa et ) akalarını ) ap ş
mıştır. Burada isim sıra amak 
istemıyoruz.. Sadece ç bti uk 
gaıetee den l>ahsedecc~ ı Bun· 
lardan hırı Mahmut S.ıdı" Beı
d,r. Derin bır kiılturü ol. n hı>r 
Hdıdc bır çok ~a1.1lar )az.nı•, 

Zimmetine para 1 
Geçiren başkatibin 
Muhakemesi 

r Z mmelinc "/OllO ıra geç rdı· 
liı iddiasi~ c 3 üncu Ağırr ZJ 

Mlfıkemesınc \erı t:n Fatıh Bi 
rınc• SJ h Huku;. l\labkeıyıc-sı 

.Başkfıtıbi SalA!ı~ddın Pura ·m 
muhakemcsin" de\' m cdılm. -
tır Bundan f"\.Hİ \1 celsede s~ -
nık a\ ukan Orhan Şadi Ka\ ur. 
muekkı ının. :ıuç tu ıbındt'kı cc· 
ıai eh ı~elinın t<' ü tı ıç n m.ı· 
fahcde altına a ınm ını t .. cp 
elliğınden mahkem~ bu hu u. ı.ı 
karara bağl.ımı~tır Sanı ın 45 
gunu ::eçmemek vı re Adlı 1 P 
Muessescsındc m•ııı.ahedc altına 
ııhnmasına karar H•rı mı ur. 

«Milli Türk eserleri tesisi» 
kuruluyor 

Mılli bankaların yardımi) le 
İstanbul Universıtesindc kuru1 :ı
cak olan ıl\lılll Türk Eserıc.i 
Tesisıt nin senedı, 'Ünivers;tc 
Senatosunca ıncelenc.rek kabul 
edilmiştir, 

Tcsısın ga;>esi, eskı mil i eser
lerin !korunma ve ~a;ı.1lma:ıını 
temindir. Kabul edılen şekle gö· 
de. tesıs Rekturlüktc ) apı'acak 
\·c basılıp satılan e.,er!erın be
d e !eri tesis gayesinin gerçek· 
ıe~mesi içın sarfo'unacaktır. 

• 1 

TEŞEKKÜR ' 6eTilll ve kıymetli otıumuz 
n ytl;!enlmtz rahmetli 

SAiT F.AiK .AD.\Sl \ A.'\ıK'ın 
cenaze tOrenlne blZ::at t.şılralı: 
Pdenlere, çelenk göndermek 
ıcatunda bulunanlara. o!!ahen 
n )'llZ1 ııe thlyet edenlere ar· 
n ayrı teşekküre acımız mlnt 
oldu~ndan, tUkrantarımıı:ın 
arzına muhterem gın:etcnızın 
tavassutunu rica edertz. 

ı\nnesJ, amcası, halası ve 
>"fenlrrl 

• 

T Ü R K . 
TiCARET BANKASI 

KADIKöY 
ve 

üSKüDAR 
AJANSLAR! iÇiN 
a~ n ayrı tertiplenen 

FETiH VE 
CUMHURİYET 

Altlnlon 
Hususi kesıdcsl 

Her 150 Liraya 
bir kur'a numara ı 

Bu ajanslarımıza para 
yatıranlar ayni zamanda 

gazetec · nin 
akıbeti 

·Peka a Tom ne dersın:' Gel 
bırlıkte P uto'ya gidip dokto
ru görelim, senin kaptan hak 
kındaki fıkir erıni ona anlat:ı
Iım.• 

Keefer uzun milddct duştln· 
dükten sonra •Ben gelmem 
dedi •BU senın işin. Sen ya'. 
nız gidebilirsin.• 

·Ben o psikolojik mcs:!'e'c 
rl izah edemem. Bu senin ıhtı
sasın dahilinde! 
Romancı: ·Sen hiç o1 •nite~ i 

ııltetmck için komp o kurmrık 
suçundan bah cdıldiğini ışıımc 
din mi?.o 

.Fakat ya deli ise.• 
•Ben hiç bir • zaman de ıd.r 

demedim. Ben sadece onun son 
hadde varmış olduğunu sö} 'e
dim. Bunun gibilcrin de'i oldu 
ğunu isbat etmek adeta imkan 
sızdır. Bir defa ~üz erine kar
şı itham ettin mi, o kadar nor 
malleşirlcr ki hayret edersin. 
Onlar, delilikle piç'lk arasın 
daki ince hat lizerinde do'a~'rn 
mahlr akrobatlardır. Quecı:'ın 
halind<'n ancak Amerika'dııki 
shil bir mütehassıs anlıyabi-

\'ATAN 

Veter·ner Hekiınler 1 

O ası dün kuruldu 1 
Yeni çıkan Veterınt>r Hekımlerı Kanunu gereğince teşek

kul etmesı icap eden l6 ilCI kı Yeterıner Odasından İstanbul ,.c 
eh :ır i lcrı ıhlıva cd.•n Oaa. dun saat 14 de eski Emınönü Halk· 

nıhayel yer. Seninkisi, e'indcki 
bır mcşaleylc, b:ırut fıçı ı etra
fında koşmaya benzer. Anlıyor 
musun? İsa üzerine yemin e 
derim ki, eğer bir daha bu e
ki'de konuştuğunu duyarsam 
~enı kaptana ~ikliyct ederim. 
Bu işin artık arkadaslığa ta
hammülü yoktur. Doğru doğru 
dosdoğru.11 

Keefer onu ciridi ve gergin 
bir eda i'c dinledi. Sadece goz 
lerınln ucunda hafıf bir a'av
c-ılık vardı ... Yava~ça • Ba ü 
tüne Stcve• dedi ve perdeyi a
ra'ıyarak çekildi gltti. 

ara~ında, lllaryk'in geceleri ya 
zı yazmaya başladığı sa)i ol
du. 

Filhakika. o gece eri perde 
slni çekiyor ve aralandığı uı
manlarda, masasının başına 
geçmış. kaleminin ucunu çiğ· 
neye çığnl'yc önündeki sarı 
bloknota bir şeyler ~azdığı gii 
ru uyordu. lç<'riye biri girin
ce. alc'acele bloknotu ters çe 
'iriyordu. 

HAVA , 
VAZİYETİ·.~ .. 

durmaya bas:adı. Ana mevııı 
kaptan. Yeni Zelandalı benli 
kız 'ie l\Iaryk etrafında dönü 
yordu. Diğer subaylar da U•ı 
menu etrafında glllünç tavsi
yelerde bulundular. İş adeta !S 
terı buhranlarına varan bir 
kahkaha tufanına düf:uldü. 
Xıhayet Queeg, yukar:iıın te
lefonla. haykırma arırı ve çıı.;
lık'arın sebebim orunca. ş.ı
kalar sona erdi. Fakat roman 
hususunda yeni farnııye \ c li!V 

siyeler yiirütlilmesi sa on mü· 
kiılemelerine ·aylarca neşe 'er· 
di... Buna da sebep lltan k'ın 
yazmaya ve bunıı gizli tutmaya 
devam etmcsı ıdı. 

Wıllic Keilh"e tes ım etmiş an 
cak ö'umil 'e kaybo'ma ı ha
lınde açılmasını tcnbıh etmıs
ti. 

l\Iiltenkip a) arda jurnal. u
zun bir rapor h.ıline ge'di. 

Caine, Funafutl\ c gönderi mrk 
le ycdincı fı o Giıney Batı Pa 
sifık- Komutanlığının :ı"uçJ .. n 
içıne düşmüş. slnır hot:ıru, 
monoton hımayc vazife erııH• 
baş amıştı. Bu köhne nıavın ta 
rayıcı destroyerler. bu deııız 
pıçleri, hiç bir komutanlı~a 
daimi o arak bağ'ı olmadıkları 
içın mfi kU dahiline gırdıklel'l 
bahri hUklimdarın serfleri ha
ıne ge iverivorlardı .. O sırada 

rla. Yedın<'l fılo komutanının 

00 o ir ... Burada biz ~adecc kendi 
idam fetvamızı ynnıış o'ııruz • 

•Pekala Torna İkinci kaılt;ın 
yatağından fır'ndı, Romancır.ın 
göt: erinin içine bakarak: •Ren 
sana ya isbat et :ra da sus de
dım. Sen ispat etmiyor un 
Öy eyse kaplanın deli olduğ ı 
hakkındaki bu IAfiara da bir 

?ılar) k yatağına girdi, bir dir 
scğınin uzcrindc doğru arak, 
yastığının atlındaki kırmızı 
ciltli bir kıtap çektl Cz<'rirde 
siyah ve a'tın )aldıı ı harfler· 
le •Akı! hastalık arı yazılı\ 
dı. İlk sayfalarında da • USS 
PLUTO Baş tabibinın !\lalı di 
ye mavi bir damga vardı. Kita 
bı yanık bir kıbritte işaretlen
miş o'an sayfayı açtı. 

Tabiı Caine in dar sahası i- • 
çinde bu yenilik nefisti! l\laryk 
derhal bir roman yazmak n it
ham edıldi. O bunu glilümsiye
rek ve kızararak inkAr etti. Fa 
kat ne yazdığını da bir türlü 
siivlemiyor, sadece •Yapılması 
gereken bir iş~ diyordu. nu 
söz'eıi de tabii homurtu!. r, 
alaylar'a karşılanıyordu. Bır 

akşam yemekte, WiPic ve Ke 
efcr l\lank'in ronıanınının nı<'v 
zuunun ve isminin ne olabile· 
ccği hakkında Iaraziveler ilt'ri 
siirmeğc başladılar. Keefer ni 
hayet ·Sarılık Cephesinde ~ e
ni bır şey yokı dı)e bir lsım 
taktı, ve gillilnç, bahıs ha•1ık-

Hakikatte l\laı" k, kaptanın 
eksantrik hareke

0

t erini. haksız 
lık arını kaydetmcğe ba lamış
tı. Bıı notlarının başına •Yar
bay Quceg hakkında, Tıbbi 
Jurnal. bas'ığını koymu tu. 
Defteri masasının kasa gözun
de ki lth tutu,>ordu. Bu ka~a· 
nın şifresini kapt.'lnın da hıl 
dığinı gözoniindc tutarak, hir 
ı;:rc·" ı;cç 'akit ~ıfreyı detı~:ır· 
mişti. Yeni şıfrenin anahtan
da mUhUrllı bir zarf tçındc 

çıkarma kuvvctlerını Güney 
Pa ıfıktc bır ) erden bır >ere 
gondc-rmek için hima~ <' gemı· 
lerıne ihtiyacı \'ardı. Funafııtl 
den gelen kon..,oy Noumca')a 
\'arınca. Caine c\ veli.ı LCİ ele· 
nen yedi mil süralli çıkarma 
gemileri ilc Guadalcanala gön
derı'di: sonra gene Noumea'ya, 
ondan •onra ııene sevJ(ı ı Pi ı 
to')ıı biran ıçın ~nrebıldHiı F•J 
nafurtiye gene batna Guad:ıl 

Liralık umumt keşideye d e 
istirak ederler. 

J\1 \R YK'in G İZLİ DEFTERİ 
G emi Funafuli'den kon..,<>y 

vaufcsi i'e Noumca'ya ha· 
rek<'t ettikten sonra zabit'er arın. kahramanlar. \ aka'ar ı;y 

---------------------------------------------·-----------------------------------·---------------------
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.Auociated Pren 
Hanoi. 13 - Frar.sB ~üksek komuta heyeti bugün Fransu: * İngiltere Dışişl eıi Ba- delege' erinin bir helikopter uçagı ile saat 11. de Luang Pra· 

Jı:anı A nthony Eden bang'dan Dien Bien l"u'ya hı:reket ettiklerini açık'amı~tır. He· 
dünkü Cenene konfe· likopter mahaHı ~aatle 13 de Dien Bien Fu kalesine inmi~tir. 

.. ·an mda Kore için ye. ııi bir plan teklif etti. Fran~ız dele,cleri komiinist Vietminh kumandanlarıy! e Fransız 

* Ç
• n· d. a 11 yara!ılannın tahliyel,.ri i~ini görüşeceklerdir. )Iüzakere:eri mli-
ın m ın e yara ı a· . . • 

nn tablıyesi hakkındaki te:ıkıp hcyetın bu ak.am geç \'akıt Laos Krallığı baskenti Luang 
müıakerelere başlandı. Prabang'a dönmesi \'C Vietıninh 'enerali Giap ile yapılan miı· * Amerika bazı memleket 1 zakerelerin netice,ini bi dırmek üıere uçakla Hanoi'ye ~itmesi 
Ierc yeni tahsisler yap· bekleni'mektedir. Heyet, kuzey llindiçinl'deki 1''ransız ku\'\"et!eri 
h. komutanı General Rt>ne Cogny'yi temsil etmektedir. 

------------·- Diğer taraftan Frr.n ız uçaktan bugün de ~imdi komUnist 
~silerin elinde bulunan Dien Bien Fu kalesine, sa~ f!arı 1400 
tahmin edilen yaralı!ı>rın teda\'ileri için lüzum'u tıbbi malze
me, yiyecek ve buz atmıs ardır. Kıııl Xehir deltasında temizlik 
harekatına devam eden Frı;n~ız kmrvetleri 40 kadar Vietminh 
a·kerini öldürmti' \"e 20 f:s' eoir edilmiştir. 40 tan fazla çıkış 
yapan Fransız bombardımaa uçakları, Hanoi'nin takriben 50 
km. güneyinde, Fui kesiminde tepelerde mevzilenen Vietıninh 
birliklcnne taarruzlar yapmışlardu'. 

Kazada üç kişi 
Yaralandı 

Hususi 'luhıı.blrımizdcn 
Ankara 13 - Bugün saat 

17.30 sıralarında Gemlik yo'u 
üzerindeki Tcpdenek mevkiin
de Burs:ıdan Yalova istik:-.meti 
ne gitmekte otan ,,.oför o-ma
nm kullandığı Yalova 63 p ·
kalı otobüs 16 ncı kilometrcd~ 
karşısına çıkan soför Serafcd
din Aydemir id:ıresindeid Ye· 
niköy 24 plakalı kamyo.nla çaT 
pısmış. otobüs )'olcu1:arından 
Gem'ikli Yusuf Kahraman ile 
kızı Fatma Kahraman. Haı·ce 
Üzmen ,.e Hüseyin Gün:ıydın 
ağır surette )·aralanmışlardı~. 
Yaralılar mcmld·et ha~.a11csın 
de tedavi altına ailnmış1ar .. ıı da 
Fatma Kahraman ölmU tlİI'. 

--0-
lrak Kralına bir suikast 

. 
Jngilizler 
Armatör Onasis'i 
Protesto ediyorlar 

Silahs1Zlanma 
Komisyonu Tali 
Komitesi f a~liveti 

A>!Mla!Pd Prrs< Anı dolu A lan•ı 

Londra , 13 - İngiltere Ge- Londra 13 - Bırle-miş ~lıl 
micillk Odası bu~ün yayınladığı leHer :.ilah-ızlanma komi,yo'1u 
bir protesto mektubunda. maruf tali kom fesinin ilk :!enel too· 
Yunanlı armatör Aristotle Ona. Inntısı huglin ö?!letien sonra in 
sis ıle Suudi Arabistan hükü- "'İliz hevcti ba,kanı Seh•"\"!I 
meti araı;ında aktedi'en bir an- Lloyd ta,.afından ~anılan bir 
)aşmanın •normal ticaret uoul'e konu•nıa i c r."ılmıctır. Knmiı e 
rinin en vahim bir ihlfifin1» tc;· calıcmalnrınn İngiltere. Kana. 
kil ettiğini ileri :.urmü~tür. da. Frıın-a. Amerıka \ 'e Ruwa 

teşebbüsü açıklandı Anlaşma gercı?incc On:ı~is .• \- delegeleri i-tır~k etmektt'clir. 
1\arachi. 

13 
(A.P.) _ Sind rabian American Petrol Kum· Sclw~ '1 J .•oyd konferansı ııçar 

pan~ası)la ortak ça ı-:..n Am"ri- ken lnf!ıliz hiikiınıeti adına 
e~aleti Alı mahkemesi bj):.a\Cıot kan Kumpanya':ırının ıankerlc:rı dört murahha heHtin lıa•kan 
H. T. Ra:;mond bu,~ün bir duru~ le tacınma)an bu"•.u"'l '.~uudı .•- 1 · 1 " ~ .::: " arını se'arn•~rııı- ,.n •ıın an ~'l\' 

ma ıra:.ında. Irak Kralının g.?· rabistan petıollerini 'l'ikletme,, lemi-tır: • Hükumetim bu nıiıza 
çen martta Pak!st:ını zh·areti ~1 hakkını temin etmi tir. fngiltc· kerelc•in Lonrlrncln cPre\·amn 
rasında. martın 12 inde Kar.ı- re Gemici'ik Oda~ına J?İİ"C bu dan on derece memnı1ndur. 
chi'de Kralın dahil bu'und.t.JU :ınlasına neicesinde İngi!.erc, Da Konf P"an ın Özal mahive·~., 
a•aya ate açmayı hedef tutan nim:ırka, Xoı-\"eç, İta'yı. \'c Li- calı aca~ı.na i•areı eden tn°: 'z 
bir fesat haıeketinin me\'cudı~e " f · ki t H.d. · ı ·ı · berya bayrağı altında ça't~an Devlet Bak:ıl'I sö•lerine şövle 
~nı açı· amış ır. a ısc 1 e 1 gı. gcmHer bundan bö\·le 5u,ırli .\ra devam etnıi tir: •Hepimiz bu 

lı o1arak halen me\•kuf bu 'unan . · 
3 k R Ah t lı . . bı tan :men;c .ı petrol ta, ıma,·a müzakere•e,.;n chemmiretinl 

anı·. ıvaz me a inli . f b 1 ki d ..:· . b' • ır.::.at u amı\lca ar ır ,,.ım· müdrikiz. V c ır "eyler ) ao:ı· 
l'ıl. c. ~ih~ira ad'.ı hır hkf('aı~ı'c ı dıkı halde nıe~kür meml~k~t'erc bilecek <111runv'la olmn'1 •ııminıi 
e.~eklı Tumgcneral 1\1. .ı- ait tanker'er Suudi \ ,ahı tan'- bir şckıldc ·sı·~·oruz. Cıılı•ma'a 
cıt ın tah n c talep erı reddedıl· ı dan 'ı'da takrıben 10 mılvoıı ton rıımzın • •'Ah ızanma Il'l'\-Zuun· 
miştir. BugünkO duruşma sı~a- ham· petrol ta~ımaktadn ar. da geni• hi,. anla•ma ;Je netl-
ında hakım'er he}"Ptı. Pakı,lan .. . . d . n. 1 

po1isı sı\•ası ubc:.i mcn~up aı·ın --O- 1 cele.nerc,!!• umırl.ın eyım... O\" e 
dan Gul~m :\lııhaınmedin bir ra Yeni tahsisler hir aııJ2cı:ıa 01mıı~~n .~u'.ı\·ııda 
porunu da zıkretmbtır. Rapor· de\amiı h r barı' ıçın unut be' 
da. genç lrak Kra'ı Fa\· al"ın Ankan. 13 (A.A) _ Ekonn· •yemP\" z, 

1 1 hl 
At'•h olunımu b(', cfuk ka 

dahıl bu undui!ıı .a a~a • r ) an I mi ve Ticaret Bakanlığından 
okakla bır beledıye he'asından tebliğ cdilmi tir: sürdükten nnrq kapanm••"" 
ateş açmak içın fe,atcı ar tara- Avrupa İktı,adı işbir!iğınc Birle~ını~ \Jılle•lcr ıe•ki ' fıtı 
fından tertibat a ındığı ka~ de· dahi memlı.>ketlerden kredılı o- ı.ondr~ bilro undrıı va~ l'ılanan 
dılmı tir. !arak itha' edilmek ısteneıı di· bir teh!ılt.o tıcire t;•, knnı:ıe ' q· 

rın sııat l:l de top::ınarek ça'ı~ 

imtihan geçirı' or. l,a niel'ın dü~ 
med 'e ) erine gerek llindi(·ini 
de ,.e gerekse \ vrupada komıi
nistıerc daha fazla ı:n izlerde 
bulunma) a tıır:ıftar olan birh.i 
nin ı:eıme•i muhtemeldir. 

nu da kötü hır oıııın. ba lan 
gıc-ı olah ılir. 

Jeri ara ında bır mevki sahibi 
) apacaktır. 

kis makineleri. aksamı ve ~edek malanna de\'aııı edecektir. 
parçaları ıçin 3.302 542 liralık 
\e bu birlik dışında kalan diğer Amerika tarafından ya-

kliring anla,malı mcm' eketler pılan yeni tahsisler 
için de 4.000.000 lira' ık olmak 
üzere cem'an 7.302.542 lil'alık 
tah is ;> apılmı ve keyfiyet T. 
C. l\lerkez Bankası umum mu· 
dürlugiine bildirilmiştir. 

Washington, 13 (AP) - nı~ 
Yardım idaresi buglin İranın ha· 
riçteki i~tira km··vetini takvi) c 
\ e gittikçe ) üksclen hayat paha· 
hlığını ön'e)1p iç ekonomık is
tikrannı sağlamasına yardım i
çin bu memlekete 9 milyon do· 
tar tahsi:. ctmistır. 

Diğer tah)i.:.!er ~unlardır: A· 
nısturyaya: insaal, maden i. • 
tetmesi \"e Ula~tırma teçhizatı 
nıubaraası ir;in 150.000 dolar. 
Yunanistana kauçuk mamulleri, 
iluç, kereste, kimye\'i madde ve 

ı ...... ... 

....... ~ '.aıııa·eı:ılı!lt,~~ 
Paris, 13 - Resmen teyid edil 

diğine l:Öre Laniel hukiımctı 
287 O) a kar151 289 oyla gı.iven o· 
j u almı;;tır. 

Ekmek sıkıntısı 
Adana, 13 (T.H.A.) - 3 gün. 

denberi şehrimızde fırıncılarla 
Belediye ara~ında bir ihti!Af çık 
nııştır. Fırıncılar bayi!ere ek 
mek \'ermemekte ısrar etmekte. 
ekmeğin gramını arttırmak su· 
rctiyle 20 kuru.a atılan ekme
ği 30 kuruşa satmaya başlanıı5-
lardır. 

Bu zam üzerine şehrimiz Be· 
lcdiyesi tedbir a:mı bulunmak
tadır. Belediye encümeni bu 
mevzuda o !ağanfistü bir toplantı 
yaparak Belediye i:e fırıncılar 
arasındaki bu ihtilafı müzakere 
etmiştir. Encümen, ;fırıncıların 
bu hareketinin doğru olmadığı· 
nı kabul etmi~ ve bu ısrarların· 
da deYam edecek fırıncıların id 
detle ceıalandırı' ması yoluna gi. 
di!ece~ini belirtml~tir. 

:Su ihtilaf üzerine Adana hal
kı fırınlar önünde birikmekte ve 
şehir ekmek sıkıntısı çekmekte. 
dir. 

Polonyalılar tütün aldılar 
İzmir 13 <Hususi> - Polon· 

yalılar tarafından 'fürkiycdcn 
:ıatın alınan 200 bın kilo işlen· 
mi~ tütünü almak üzere bugün 
bir Polonya heyeti .ehrimize 
gelmiştir. Heye:. İzmirdcn a'ı· 
nan bin kilo tütü•1ü teslim ala· 
rak \'apura yUkletme:e b3,ja
mı~tır. 

Başbakanlık hususi ka-

lem müdürü 

Ankara 13 ( .\ .\ .) - Ba,ba
kan hu,,u i kalem müdurlüğtı· 
ne, em!liyet gene' müdür mu&· 
\ini lluzaffer Er~ii ta~in ed'l 
mi;. tay•nin yüksek ı:ı~dike ik 
tiranı üzerine. i\fuzaffer Er5lİ 
bugün yeni \ aı.ife ine re~mcn 
ba5lamı-tır. 

«Savarona» lzmir'de 

İzmir, 13 <Husu il - nonan· 
mamıza mem.uo okul gem:,j o 
lan Sa,·arona bu sabah Iimanı
ıruza ge'miştir. 

Hamit Zülfü Tiğrel 

terfi etti 

Uzun ~11lıır İ:.tanbul Gumrü': 1 
Muhafaza Ba mildürHi"üuli ba
·arı ıle idare eden Ha.ıı·: Zu'fu ı 
TiğreJ terfirın Gumrük \e Tekel 
Bakanlığı Tefti~ He~ ctı haşkan· 
'ığına tayın cdilmi~tir. llıımıt 
Zülfü Ti;rcl, bir nıüddı•tter.bcrı 
\eka'eten idare ctme''tn oldu~u 
bu ) eni vaı.ife,ınc bas .ınl'~tır. 

Markezinis geldi 
\'unanı~tanın eski koorn·nas 

~on bakanı Spiros l\larkl!z nis. 
dün aat 16 ela nkarıı \'a•ıunı 
ile 1 tanbula gelmi-tır. ~lrırkr 
n :zisin e~ahati tıımamij ' bu. 
su)i mahıye:ıe olup memk:Oı:?· 
timizdc 10 giın kadar kalacak· 
tır. 

\'E~I "CÇAK GE:\IlSİ - İngiltere tararından yapılan ı-n ı;iın uçuk gemi i ( "cntııur 
bir ı.eyir esnasında 

ll<'AX RADAR :- Rl'~imıle gorü len I.oekhecd W\' - 2 uçan radıır btas~oııu diişman uçal..
lannın )Crinı te hıt etmekte \e dtniıdeki gemilerle de ı birliği ~aıımııktaclıı· 

------- ----
Batı Almanya'da ev buh-lran Rusya'ya nota Truman 

verdi ranı yok 

Tahran, 13 (T.H . .\..) - Dı~iş· Cumh . t ·ı ' ı-·raı kfıırt, 13 ( A) - lk n· 
)t'l'İ Bakanlığına mensup b.l' şah unye ÇI en c.. dunya harbı çınde ba~taı ba a 
~'..vct n !çıkladığına gure, İran. •anıp ~ıkıl mı ol. ıı Batı Alma • 
So\1·ct Rusya~ıı bır nota gonder- Tenkit ediyor ya şch rlerı son dokuz ene iç•'l 
nıı~tır. İran bu nota ıııcla, Ru ,- de sür·atıe kalkı:ımı 'ardır. Ba· 
)~nın Tahran Sefaretınde bulu· .\naıınııı ,\!ano ıı Almama .. ehırlrr ndc Fran • 
nan Elçilik ikıncı Sckreterı At ant ·c City <Xewjcr~ey) fı•rt e kılcrin yeriı e )C i \e 
Fedt'rO\ ' un, :;eri ~ekılmesini ta' 13 - Birle ık Amerikanın es· c.'ııha modern ,, nıeı kezlerı ık,. 
lep etnıi~ir. Notada, Federov'u 1 kı Cumhurba,kanı Harry Tru· r.ıc etmı \C şehrın ı~kiin bo·~c
İran'ın İçışlerine l\arı~tığı b.irı,- man. b•r i'Çİ sendıka~ının ~ ıl· forinin inş~ ına başlamıştır. Jü· 
rılmektedır. Dığer taraftan u· 'ık toplantı ında konuşarak sı'ı Batı Alman~adıı bkan ı i 

ö L O M ı r:len bir habere göre, Federov, cumhuriyetçilerı 1952 eçim :!J l ı!' numaralı da\a olmaktan çık· 
ı omünist 'l'udch Partı ~i Lideri nemi ba ında \erdikleri ~özleri nııstır. Henüz e' s!!hibi olma, an 

Pa~cr:~~ Pro~ı~~cı~~~t;~;:Y~:. Kerim Ki a\ar'ı e\inde akla- tu;mamakla itham ctmi,tır. Es a.Jeler bulunmııkla beraber nrık· 
men ın annuı, kaptan se~tı Oök· maktadır. Tudeh Partısı Liderı, kı ba,kanın bu konuşmasının ta , c ışsıı. olanlar pek azalmıs· 
men·ın ablaaı . Bulent sonat, Erdem )lusaddık ıktidardan dü·tukteıı bir seçını mücadele i ba lııngı. ıu. 
Oöltmen ve Cem Oökmen'tn bUyuk bugiıne kadar emnivet tı:ırııfın· cını haber \'erir mahlyctte o'u· 
anneıut • kt 1 • " d'kk t' k • "'- R 1 / · 'il • Ba:ran 11 \YF.iYr. GoK~IL:-.' tıan aranma · aycı. ı;u ı · a ı çe .. mıs~ır. , , ,ımanın us ar ın « mısı emesı» 
tedavide bulunduğu l"nnza'da bllha,.a. su sozlerı. demokratla Londra 13 AP> R \ r . 
ıo .U54 tartl\lnde vefat etmiştir •< Son ziyafet» tablosu rın ,eçım 1;a\a ına ba,ıadığını . ' 

1 
u · 

11 
u 

Ankara npuıı.ı ıır. getirilen ı:e;:ıne· açık· olarak. "Öotermlşli~: 1952 ~un. hall'n l.ondr:ıdn bulunan ~ r 
&1 bugunk11 cuma ı:Unu oğle nllll1&• restore edildi d d .. d.. d'. it I" gılız bınba•ı.ıııı MoskO\ ıı i'l 
zını müteakip Teşvllaye camll:ıden e, ~~ya urumunu uzc e- \&7.İfelı iken askrrı alanda ca· 
ıı:aıdınıarak Okmerdanındakt alle ıııı1ano, 13 (A.A.) - Leonar- cek'erını, ban ı ı::ağ'ı~acakları· 
ı.ııtı1t&tne tevdı kılınacakt.r. do de Vinci'nin meşhur •Son :t.i- nı ve bize hakiki bir refah cıcui !..ısluk ~· pmı olm.ııkla .su •)a'l· 
cenabı Hak aarııa rahmet erte;t. yafetn tablosu, İtalyan müte!1as- getireceklerini Ö\'lediler. Dol?· ~n mdı \C. Mosğko\ .. \3kı_ 1 ,\ azıfek~ • 

sısı :'llauro Pelliccioli tarafından nısu bunda h:ç ·muvaffak ola .1c . o ıen_urece ını ngı ız hU u-

Büyük Mi11ct Mec ıısinin 
pek muhterem liyclerine tek
rar hoş ge:diniı. der \e kendl 
!erine ıizerlcrıne aldıkları va
ıücde başarı dıleı iz.• 

Sait Barla:s'tan ba~'ayarak 
bütün C. H. P. Iiler kendi 
parti!el'İne lıergiin ) eni ~·eni 
) ollar gösteriyorlar. Şunu ıiÖY 
le yapmalı, bunu böyle yap· 
malı gibilerden nhihat fotü
ne nasihat. 

Fakat bu arada bir ata sö· 
zümüz daha vardır: Horozu 

'çok o'an yerde ~abah ~eç o
lur. del'ler. 

ilmi aletler için 700.000 do' ar. • • -~ 
İspanyaya traktör sanayi maki- • 
neleri için 578.000 do~ar. 1 ıı!'- • 

kiycyc iplik mubayaası i~m • 
275.000 do:ar. Çin llindine Trak- • 
tör \'C makine için :?2~.000 Oo· • 

• • • • • • • • • • • • tamamı~ le restore edil'lli,tir. d 1 ıı1ct111e bıld rnıışı r. Dışıslcrı Ba· ma ı ar. k 1 ğ · 1 
• Burada bir manastır yemekhane 'I'ruman sÖ) ' e dernm etmiş- an ı ıııa gorc So\ vc_ı erın ca· 
• sinde muhafaza edilen bu misıl· t • D • d . d" sıı:.luk ısnat cttıklcrı Ingıl ı bı•ı T: unya urumu, şım ı/e b ~l k E. , \ 
• :;iz rre~k zamanla yer jer bozu:- kadar olduğundan daha fazla aşısı ~? 0

' 
3 ç ı..!ı · ta emı 1 

• mus, fütelık ikinci düll\.·a harbi d ğ 1 b·ı h" 1 k d ter muaHnlerden Charlc R F.. e ı e ı e. ıç o maııgı ·a ar Lrı d 'd B b R 
• ~ıralarında 1943 te manastırın naı.ik \·c tehrkelidir. Görünii e ~ on ur. ır ~o~u u 

1 ~ 
~ EYLÜLDE 

AKŞAM 

ATr .\LA.'.'i ... 
Cemal Refil•. biılı;ümetin 

bayramın yakla~ma ı müna e· 
betiyle e y;ı. fiyatlarının art
masını önleyecek bazı karar 
lar nrdiğine dair gelen h:ı
berlerdeo bahi~ıe diyor if.i: 

•Gönderilen tamimde, ka
nuni haddinden faz:a kar i · 
\esiyle mal satanların ~iddet· 
le cezalandırı'malıırı, bu iı:.ı· 
susun asla ihmal edilmem~si 
bilha a tebarilz ettiri'mckte 
imiş .• 

lstc bir silrü kırtasıye mu
:ıme:eleriyle vucuda gelen ta· 
mimin istinat ettiği ana te· 
met. Kanuni hadden faıla kA
ra kalkısanlar şiddetli cez.a· 
larla tedip o'unacak. 

Çok ala. çok güzel amma, 
nerede o kanuni kar haddi 
denilen nesne? 

Unutulmasın! o 

YENi ISTANBUL 

'\'.\BA:\CI ;\IE:ULEKETLER· 
DE TÜRKİYE 

Jlabip Edip • Törehan Tur
kiyenin bugün ll·ndi!>inden 
saygı ile bab edilen bir mem 
leket olduğunu. bunu kunet
Jendirmek U11ım geldiğini söy 
lüyor ,.e di}or ki: 

• !ar. i rail'e ham pamuk ~çin • 
'i00.000 dolar. • 
«lime» dergisinin Paris • 

• 
bürosu müdürü öldü • 

Cene\'r~. 13 (AP) - Time det i • 
gi:sinin Parıs bürosu rnlidilrü A· I: 
r.ıerikanın tanınmış genç gazete· • 
c.ılerinden Eric Gobbs diın b," I • 
rtda oteldeki odasında ölmiı~ıtir. • 
~:i Yasında olan G ıbb~'in kalp· • 
ten öldii~u anlaşıımoktadır. • 

• 
Yıldırım bir genci öldürdü : 

İz.mir, 13 r r .H.A.) - Akhbar • 
kazasının Harmandalı köyünden • 
tarlasına gitmekte olan İbrahım • 
Sırmalı yolda ya~nıura tutulmuş • 
ve bir a~acın altına sığınmı~tıı'. • 
Bu sırada düşen bir yıldırırn İb· •. 
rahime isabet ederek ö'iınıtinc • 
sebebiyet vcnni~tir. İbrahim'in • 
yanında bu'unan köpeği de (l~tr • : 
surette yaralanmı tır. • • 

'kJıha CU\hJJldtl\ 

Bl!t dolabına ~cbr 
buıun C~l&•ılc 

10 
DÖŞELİ EV 

BiRDEr\ 

• • • 

YAPI ve KREDf 
BANKA Si 

• ı bitişiğindeki Sanla Maria kilise- bakılır a, .Birleşik devletlerde ıth~mı karşı~ın~a in ıl z hukuınv 
• :.ine bombalar isabet etmesi iize vaki olacak bir hükumet deği- t ~~"· . ha) re.e du medıgını.-. 
•. 1 rinc tamamiylc yanmak tehlike- 'klğ ·ıı tl , ö~Ieın15ur. lııgıltcr<> ~eçen h, fı ı 

. d •1 • ı 1 ne mı e erarası _mc e. e l ondrııda vazıfelı 2 So\yct ha,.ı 
• sıne e maruz kalmıstı. icrın durumunu. ne ~e .Kremlın kuwcıleri bınba!;ı ını ca uı;luğa 
. 1 Leonardo de Vinci bu tablo- de\'let a~a~lannın duşunce tar tc. ebbusle ıthaın etmış \e d p· 
• ı :.unu 1497 de tamamlamı~tı. zını değ lı1'emez.• . lomatlk masuniyet haız bu ahı 
• ' Buz dolabında kalan kız . Bununla ber?ber •. cskı bas· larııı me:nlekcti terk ctmelerıı ı 
: j 'kan. dııru~un . lı;nıtsıı 9c olma· ı ıemist. SO\\et mukabıl ıtha· 
,. çocuğu dı~ını be:ırtm· ur. :nı bır' misılie~e sa) ılmaktadır. 
: Bosıon 13 (.\ .. \ .) _ Dokuz. Clark Gable MGM'den Sudan'da tevkifler 

• ~aşında b r kız çocuğu tam dok ayrıldı Hartum, 13 (T.H A ) - Ycık 
• 'an da~:ika metruk bil' buz do· Hol:ywood, 13 <A~\.) -. Yir- !i kc:ynaklardan b Idırıldığıne l?O 
• labında kapalı kalmıştır. Nlha mi beş sene çalıstıktan sonra re polis ı mart karga alıkları bak 
• yet ıki çocuk buz 'dolabının ka MGA stüdyo'anndan a)Tilmı kında )apmakta oiduğu ıahkika 
• pısına içerden harir \ ıırulduğu olan artist c:ark Gable bugiln u bitirmıştir 'l'ahkıkat sonunda 
• nu duyarak kapı~ı :ıçmıs'ar ve 20 Th Century Fox ~irketi)le p:rlemen•onu ı açılı günü çıka· 
• l;ızı kurtarmışlardır. müteaddit film'er için bir mu· rılan hadıselcrın l mma Partısi 
• 1953 de çıkarılan mahalli bir kavcle imz.a1 amı~tır. 20 Th Cer.- Lideri Sıddık F.I l\tehdi, Parti 
• kanunla metruk buz. do'apları· tury Fox sirketinin prodiıktbr'i t.enel Sckrcterı bdullah Ha ı l 
• nın kapılarınL'l sökülme:.• em Darryl Zanuck, Clark Gab'c'in c Parn 1 er gelenlerinden A b· 
• redılmi' o'duğu mc\'zuubahs i'k filminın ·The Tali MenD a- dullah Şcrif'ın te \ kı . e vuku:ı 
• buz dolabı sahibi hakkında k> dında Batı Amcrih~a ait bir gcldiğı tesbıl edı!m tır. Her 

• • • • • • • • 
11 

• • • • ı nııııa riayetsizlik :ıuçıından tah macera filmi o:acağını söyleıııı~ - t.i'.' lıdeı ın de birkaç gunc kadar 
• ki kata girişilmiŞti1'. tir. t 'kıli bek enme:.tedır. 

Haziranda meriyetc girecek 
yeni Gümrük Tarife Kanunu
nu bahane ederek iki ay ev
velinden blitün m:ılların fiyat 

•Xe yazık ki, seçim propa
gandaları esnasında bilba,sa 
muhalefet bu noktaya riayet 
etmemiıı \'e iktısadi duruınu· 
muzu hakiki derecesinden 
çok a.ağı gli~terdıkten baska. 
bir de ecnebi sermayesi ,.e 
petrol kanunu "ibi. memleket 
için en büvük kalkınma bah
tiyarlığı ~~yılabi'ecek eyleri 
birer facia ve fe;akct diye oı-
ta~ a koymuştur. 

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

annı birkaç misli yük:selten· 
ler, kanuni haklarından · sti
fade ederek mi yaptılar bu· 
nu? 

Fiyatlara aynca ba) ram 
ıamlan da çoktaaan yapıldı. 

Yani atı alan Üsküdarı as
tl! • 
CUMHURlYET 

ı 'ASİBATLİ ~i~Xİ 
Doğan :\"adi yazıyor: 
•Halk Partisinin seçim!er

ocn sonraki ihali üzerine bir 
ata sözü çok !kullanılır oldu: 
Araba kırıldıktan sonra yol 
gösteren çok o'.ur. 

Hakikaten, filozof Cemil 

Sermayenin her yerde aran 
dığı \'e korkak o'duğu. bili
nen hakikatlerdendir. Biz u
zun senelerdenberi sermaye 
aramakta~ ız. Yabancı crma· 
yenin şimdi ya\'aş yavaş mem 
Jcketimize yakla mağa baş:a
dığını göriıyoruı. Böyle bir za 
manda ürkeklik uyandırmanın 
doğru o'amıyacağını tekrar 
etmek isteriz. 

Memleketin verdiği hllkUm, 
hakikati ortaya c::ıkarmıştır. 
Bız ümit \'e temenni ediyoruz 
ki, bu dört senelik de\·remiz· 
de dünyaya kendımizi daha 
iyi tanıtalım ve onunla yapa
cağımız is ortaklığını ileri ı:ö 
türelim. Memleketin tek ihti
yacı da bundan ibarettir.• 



·chre inen çingene kadınları 
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ÖVÜNÜYORUZ! 
Adnan SA YGUN - İdil BIRET - Leylô GEN
Ç ER - Suna KAN - Aylô ERDURAN - Gül

seren SADAK - Ayşegül SARICA 
Fikri ÇIÇEKOGLU 1 

A dnan <:;A YGli.\' - :'.D.at.i. 
. . 1 

kara. Is tan bul ıe Iznııı ·,ıc \cr-1 
dığı kon erler ı;eliyoı. .\:ık, ra' 
da l\endısı~ le görilscn :...arer 
gazetcı. ~ azarlarından hır z.ı
ıa. \\' Keınofl, İdı l hakkında 
CO\ C dem1Ş

0 

oldı 'ın bir hiırı• 
ka çocuk ol nıımasını teml'rtni 
edcrını \ c de~ıldır de.. Zu .ı 
himka çocukların mukadder:ıtı 
ek~erı~ etle fena \;tzilmiştır. ı:ı:r 
an gc ir, ku~·ruklu yı!dız':ır gi
bı ortad::ıı ~a~ bnlıı' erirler. i
dırdey.e ıcı katil.de bır teknik 

-~9 -

DONYANIN EZELi GöÇEBELERi 

1\1ılletlerarası 1\lusıki Dokü
manla )On Merkeı.i Komıtesi 
21-26 Ekım ı 954 arası Parıs
te ~er alacak o an hır mu lk 
re ma'ı ~ın ~cnı eser ~eçmck 
.. macı) e Parıs'te toplanmışıır. 
Pıerre Capde\ ıcllc. Londralı 
Petcr Racine r1·ıcker, S~d
nc)'lı Alphon.1: :::ıılbermann. 
Vıl:ıııa 1 1 Alcxandre Spıtzmü11er 
ve Bcrlın 'i H il. Stucken ch
nııdt'ten kurutmuş o:an tanın
mış muz1slcnlcr lıe)ctı, göndc
rılmış olan 180 eser arasında 
10 bcs e seçnıı tır: Orkestra ve 
koro cser~crındcn .\ man K. A. 
Hartmann·ın Altıncı Scnfoni
sıni , l;.\•usturyalı Hans Je'i
nek'ın aPı omctheus • unu. Fran 
sıı Jcan Cnrtan'ın .Pater adlı 
kanuiıını, Yunanlı ~ikos Skat
kottas ın ~allı saı'ar orkcstıa· 
sı için Süıt'inı, Meksıkatı Ro
dotfo Ha'ffter ın keman kon
çertosunu ve Polon~alı A. Pa
nufnik'ın orkestra ıçın aNoc
turnc• Unu .. O:ia musiki:.i eser 
Jerındcn Rclçika ı ~larccl Quı
net'ın keman - pıyano sonatını, 

Çekos!ovak Kare' Hu.:.a'nın i· 
kincı ) aylı sazlar kuatüonımı. 
1'ürk Adnan Sa~gun'un ya)lı 
sazlar kuaıüorunu \'C Birleşık 
Amer•ka'dan Net! Rorem'•n 
Barış İçin Ş ırlcr ad'ı beste i
ni... Bu orkestra, koro ve oda 
musıkLSi e erlerı bir defa da 
çalınıp plağa alındıktan sonra 
l\lilletlerarası Komıte tarafın
dnn son \e kat'i bır elemeden 
neçlrılecek \e bö~ lece 21-'.!6 E
kim 1954 arası Parıs·tc \'erııc
cck olan Musiki Festi .. al·,e·n 
'cnı eserleri be lı o'ac .. ıwr. 
İ:>Unyanın dorl kö~esinden "on
derılen 180 eser arasında de
ğerli bestecım z Ad nan S:ı)
~un'un Ya) il ~azlar Kuatüoru
ııun seçılnıesıni 'l'iırk musıkısı 
iç·n ovünıılccek bir musiki o
la) ı o'arak kaydecliycıru:. Sc:>
lcndirildıkten sonra da bu mli
him bestenin kazanaca~ını u· 

ı ar, daıına ilcı 'iyen bır tek· 
ııık .. Şimdi ı~i bir nı!iz.tsycndir; 

1 

Mlkba'de ıse bıi) ük hır sanat· 
kar o•acak. Geçen > ıl İdil'le 
beraber konser \'ermeden önce 
bana, ıSen deh misin? Hem 
çıfı pıı·ano, hem de bu küçük 
çocukl:ı nasıl cc:.aret edcr
sın? dedılcr Kon erden soıı

rıı mııhcup otan ı:ene kendileri ı 
oldu. Konser, Parıs'ın o ~ı:ki 
en bü' iık .sanat harekeıterindcn 
bıri ~larak karşılandı.• Kilçilk 
İdil Bırct'ın başarılariyle göğ
silmlız k:ıbar a ~eridir. ÇiNG .... ELE 

•....................•.••• =························· . 
nereden geldiler? Bugünkü vaziyetleri ~ Çingeneler 

ve başlıca sanatları nedir? . . . . 
. . . 

1 : . •............ .•........... 
Bu garistan Turklcri iki yıl 

en el ana\ :ıt:ın:ı gelirler
ken bunlann arasına çingene
lerın de karı ması Türki)c ı e 
Bu garıstan .ırasında bır hadı· 
se çıkma ına sebep o.muş, bu 
~tizden Turk - Bu ar hmhı
du günlerce kapalı kalm:•tı. 
~ıha)et Bu garıstan n çınge
nekri sevketmekten \ :ı;:,.cçme 
sı uzerine, hudut tekrar açıl- 1 

mıştı. Bulgarlar bu tecriibe)e 
rağmen mem'eketler.ndeki çin 
gene' eri bizim tar:ıfa süı mek 
için vakıt \'akıt tcşebbilste bu
unuyorlar. Fakat hu te eb
bils'lor, goı terilen dıkkat sa
~ e ınde daima ön'eniror. 

Çıngcnelcr dun) anırı. ezeli 
g~cbelerıdırler. Asılları ne o'
duğu. A\TUpaya nereden ge'· 
dik eri belli deği dır. Bazı t:ı· 
rıhçılcr :Mı ırdan. baıılan Hin 
dıstandan ge dık'erıni iddıa e
derler. Bu ikinci fıkırde olan
'ara bakılır a Tımur engin 
Hındistanı ıstıtasına kadar Av 
nıpada Çingene yoktu. Timu
run ordu arı Hındıstana girın
ce Çingene'cr buradan kaç:ı
rak bir kısmı İran, Anadolu, 
bir kısmı Rusya Y,_O!u ile Aç
rupaya getmıştır. A'imleriıı ço 
ğu çıngenelerin Jlindistand:m 
ge'diğini :kabul etmek'e bera
ber bunların hır çok a1ctlc
rınin Hınt ılerc u:>madığı göı:· 
den kaçmamaktadır. 

Bir kısım tarlhçıler de J.vru 
pada çok eski zamanlardıı bi e 
ç.ngene bu'unduğunu ı1r\•a e
derler. Mese'a tarı.ıçi!erin ba 
bas1 deni en Here<lot Tunl kı 
,,ıarında Çıngeneler bulundu· 
sunu yazmaktadır. 

Strabon da Kafkasyada yaşı
yan çıngene'erln hayatır.ı t:ıs
vır edi) or. Bu tddinl~r doğru 
i e Avrupada i'k çağda çınge
nelenn yasadık1arını ı·a1>1Jl et 
mek liıımdır. l\laamlfıh bun
Jarın miktarı ı>ek az olmalı· 
dır. A vnıpanın batı ında çin
geneler ancak on be mcı :I' üz 
yılın ıpt!dalarında göriınmıiş
lerdir. 

El\ ÇOK BUL UNDl'KL.\RI 
YERLER 

Şımdl Amerika mü:.tesna. dıln 
lanın her tarafında, AHu

panın her memleketinde çin
gene vardır. A1!}erika mı'liyeti, 
tabiiyeti şuphe ı olan'ara, ser
serı ere hudutlarını sımsıkı ka 
pamıştır Arada. aşılması çok 
guç deniıler bulunduğundan 
Amerikaya giz'ice girmek im
kiınsız gibidir. Çingeneler bu 
sebeple Amerıkaya gırememiş
lerdir. 

A vrupanın her tarafında çin 
genelcre rastlanır. Fakat en 
çok bu'unduk'arı ) er Çekosfo
,·ak' ada Bohem' a viliıloelid·r. 
Bu 'sebepledir k; çingenelerin 
bır adı da Bohemye., )iıni Bo
hemyatıdır Bohemya:Ian sonra 
l\lacarıstan. Roman) a, Rusya, 
ı panya, Kafkas)a. Balkanlar 
ge r. Alman)ada, ye emenkte. 
Fransa'da. hatta Ingiıtere'nin 
tskoçya kısmında \ t? i \ eç'lc 
bi c çingene vardır. 

GÖÇCBE JI A YA'fl 

•••••••·····•··········•·· 

• 

Gilter ) iızlü, r;cyiınli çingene çocukları 

Ya:ıan : 

E. T. 

••• 
kendılerini kabul etmedığın
dcn Fransızlar gelenleri hudut 
ta kordon altına atmış ardır. 
Fakat Parı.stcn tahmat bek'er 
ken her gece bir kaçı ortadan 
kaybolmuş, Nihayet çocukları, 
hatta kopckleri ile birlikte 
Fransaya geçmişler, Paris ci
\'arına kadar gelmiş'crdır!. .. Bu 
rada izlerine rastlandığı hal
de kendilerini bu'mak kabil 
olamamıstır. Garip olan nohta 
bu çingenelerin Fransa'da üç 
ay kaldıktan sonra, hud;ıtta a
lınmış olan bütün tedbirlere 
rağmen. tekrar Almanyaya geç 
me'erıdir• .•• 

Bu aniattık'arımız ikincl dü:ı 
ya harbinden ev\'clki de\Te alt 
tir. İkinci diın)a harbi esna:.ın 
da ve bu harp bittıkten sonra 
alınan çok sıkı tedbırlcr yilıun 
den çingeneler şimdi eskisi gi
bi ko'ayca bır mem eketten di
ğer memlekete geçcıni) orlar. 

Rı\ŞJ.IC,\ 

SA 1'" r\ TLAR 1 

Bizde at yerine kiımes h1:r\·anı, 
daha ziyade tavuk, hindi yetiş
tirirler. 

f<'ALCILIK 

cıngenelerin liçuncü san'ııtı 
.. fa:cılıklır. Dun~ anın her ta 
rafında meşhur falcıların çoğu 
çıngenedtr. Bohemyııda bir za
manlar ihtiyar bir çingene ka
dını falcılıkta o kadar şohrct 
kazanmıştı ki buna fala haktır 
mak için Amerikadan ge ırlcr
di. Kadın bu.yüzden bliyük ser 
\'et· sahibi olduğu halde yasa
yışını hıç değistirmcmişti. 
Vaktıyle bizde de falcı çln· 

gene kadınları pek çoktu. nü
) llk çıçekli, göze bat:ın r ~nklı 
~atvarlarını s:ıllıyarak sokaklar 
da: 

- Fal bakar, fa'a bakar? .. 
Dı> e bağırır ar, pek eskiden 

on, sonralan kırk paraya niha
yet beş kuruşa fala bakarlardı. 
Fa'a daimn bakla 1 1~ bakılırdı. 
Baklaların arasında bir k5mllr 
parça:.ı. bir boncuk bulunur, 
bunların 'azi)·etinden mfın i c:ı 
karıtırdı. Falcı kadı:ıhır, koca 
larından şikAyet edcn!eı c kurt 
dili, eşek dili diye bir parça 
verir' er: 

- Bunu ~·edir. koca-:ı km.ıı 
kesilir! ... Der!crdıl 

Çingenelerin kendi erme mah Şimdi falcılık )asak oidul\u 
sus bazı sanatları vardır. için maşa, kürek, çiçek, hindi

Bunun başında demircllik \e ba' satı~orlar. fakat fır at bui
kalaycıhk ge ır. Cingene'erde dukça gizlice fala da bakıyor
demırcili~e kar ı bih ilk istidat !ar. 
'ardır. Çok mukemmel ma;:ı, Çın~enc erin en çok nefret 
kürek yapar'ar. Bu ist~da:ları- ettıkleri şev çiflçlliktir. Topra 
nı gören bazı demir fabr'icatör ğa tohum atarak bunıın mahsul 
•eri çıngene'cri i~çi o'arak kul \ermesi için avlarca beklemek 
!anmak istemışlcrdir. Fak~t ve toprağa bağlanma'· kcndi1c
bun nr \iıksck ul'ret 'erılmesi- rine çok guç gelir. Buııun içın 
ne rağn1en. goçebe hayatı bı- çim:ene C'ftçi yok gibidir. 
rakarak fabrikada ça:ısmağa Başka bir ) azıda ~lngene\e-
razı olmamışlardır. rın a)·rıldıkları kısımlımlan. 

Çingene'er kalaycılığı da musikı. rako; ipti ac;ınclan. kabı-
pek İ\ i bilirler. istanbulda va- e ve aile hayatında 1 bahsede· 
kit vakit bazı arsalara gelir· ceğiz. 
er. o civardaki e~ erin kapı· ı-----
larını calarak kalaylanacak iki günde atmış ton balık 
ne \arsa top arlar. bunarı bır 

:'.\Ioskou'da Kremlin sarayı 1e 
Moskova 'da Enver asa 1 

arkadaşlarıyle tema~ 
t.eytfı GE~cırn - ıstanbul 

Şehır Korosundan a) rıtdıktan 
sonra pek kısa bir zaman için
de opel'amızııı en değerli ::.a· 
naıkfırlarındJn birisi olarak ye
tı~en soprano .LeylA Gencer, 
) urt dışıııdn da ba5arılar ka· 
zandı ,.c kazanmakta de\'am e
dıyor. ital) a'da :i\apoli'nin San 
Car' o operasındaki ba~arılari
le Ö\ Unduk. Ses sanatkiırıınıı. 
'urda dön un az bır müddet ı 

Enver Paıaya dedim kh •Eğer teşkilôtınııın merkezi uzun müddet Mo~k•:•;•J 
kalacak olursa, Ruslar'ın tesiri altına gireceğ inden end işe ederıt11· ul 

end işemde h~ksı:ı değild im. ) 

~, 

mu~oruz. 

ldıl BİRET - Küçük İdıl bu 
~ ıt başından beri Par is Konser
'atuarının oAccompagnemcnt 
au p.:ıno• sınıfına pek başarı
lı bıı· ımtihan a k'abul edilmiş 
bu unu~ or. Konsen aıuar mu
h tmde bu sınıfın adı Bilgınter 
Sınıfıdır. İdil, en gençleri 20-
21 ) aşındaki öğrencıler ara
sında ders'erını takip ediyor. 
ldıl yaşında bir öğrencinin bu 
sınıfa kabu'il Paris'ıe ilk de
fa görülen bıı· ola~dır. 

kaldıktan s~nra Be'grad'a ;it- L 
tı . Bclgrad operasındaki basa- ---------
rısını İs\ içre'deki takip ediyor. :\IÜCADELEl\lİZİ~ 
Dün)anın b!.ıtiın opera sahne· HEDEFİ 
ıeri b·r ~ana. operanın bc~l~i E nver Paşanın memleket ha-
o.:ın hail a gıbı bir me:nleke- ricinde yapmış olduğu tt•-
tin opera sahne:erınde Leyla şcbbilsler hakkında a)duı 3 ~-
Gencer değerinde bir ses sa- mı~tım. Binaenaleyh bundan 
natkilri) le bız musiki kabiliye- sonra heın eski bir sila!ı m--
tımizi tcslım cttiriyoruı. Bu,, kadaşı ı·e hem de miai hUkü-
hıç de küçlimsencl'ek bir olay metin bir ınume~sili sıfatlyle 
değıl.. bazı rica ve hatta ta\'Si~ e!ercte 

\'ıyolonıst Suna KA~ ge~en 

1 

bu:un:ıbl'irdim. 
• ı: Paris Konser\'ııtuarının bı- - Pa,am, dedım. Vermi~ ol-
rinci mukiıfatını kaıa'ndıktan duğunuz izahat bcnı kAfi dc-
sonra şimdi ı:ene Paris'te ça- rel'ede ten\•lr etmiştir. Şımdi 
lışmalarına devam edi)·or. \'i· müsaade buyurursanız, Anka
yolonıst Ay iı ERDURAN' Parı.s ra ile sizin fıkirleriniıi mute
Konsen atuarını bıtirdık.rn son vazı ve miıtcrafik bir ha· c ge-
n ~ımdı ikı "!r ıldır Amcrika·da tırmeğc çalışacağım. Ankara-
daha da gelıfmek ) olunda .. ts- nın noktai nazarı Misakı Milli 
tanbul Konscn·atuarından nıe- hudutları' içersinde .kayıtsız 
zun o'an \ e ıkı ~ ıldır Par:...'te ve şarbız hür ve müstakil bir 
bü) ilk Pı~ anıst )Jar(.lueritc Türk de\')etini Şarka olduğu 
Long'un )anında pi) rnn.ı ça· kadar Garba da tnnıttırabi'
tışan Giı seren S.\IJ \!\:, ıigrct· 
menın.n en çok scvdi~ı ,.e oı·- mek için muhakkak surette Yu 

meslek ihtilafı olmamıstır Ye 
olmıyacaktır. Biz. hiç bir 'a
kit hodbin bır mı:ıet de deği
liz. Davamız hal'o uncay:ı ka
dar di~er Şark \'e Mlislliman 
mıl!etlerinin dih·asını ihmal e
demeyiz. Onlarınki de iktisadi 
ve ıçtimai me.slek ka\'gıısı ola
maı. Eğer İs'am lhtil:ıı Ce
miyetleri ittihadı yerini'! is am 
Sos) alist Cemiyetleri İttihadı 
kabul edllebPmls olsa) dı. 
Garp'ılarla daha ko' ııy an' .'lŞ:
labilirdi. Şimdı sız ÜçUncil E"I 
ternas~onal ile Rus So·. :ret 
Şüraları Cumhıırhetlcıinin bı:--

birine karşı olan ~:ııı:,<:tlerınc 
benzer 'e TUrki)c:ı;i .ic içe~ı
ne a'mak, hi iıfet \e s.nanatı 
da muhafaza etmek sartnlc bir 
Şark \'e )Iüs:üman r.ıı!'etle;i 
federa.~yonu teşkılAtı yapı) m -
sunuz. Hedefiniz hariçte İn· 
giliz emperyalizmini ''ıkm:ık e 
dahilde del'let idare~ıni ha ita 
doğru götürmektır. Öy c dcJıl 
mi Paşam? 

diığu oğrcnciler ara..,•nua .. n·ı nan ordusunu mağlfıp Ye pe
senekı ç:ılışm:ılarınıı bıışlark_ıı rişan etmek liızıındır. Bundan 
öğretmeni, Glilseren'e öyle sonra Garplılar. yine sarih o
demiş: eScnin~e bir. iki eser lan hakkımızı tanımak i~temel 
haı.ır:ı)·atım • Genç ciğrerC'i ak- !erse Şark \"e İsllim alemiyle 
tına tclen t:ı:ıınmı~ bir kaç İngiliz ve Fl'ansız empcryaliz- E mer Paşa tasdik ediyormus 
konçertoyu saymağa başlamı;:: mini fazlaca tazyik ederek bu !!ibi ba5ını önüne eğdi, \'e-
Schumann, Chopin, I.i:.-ı:t \·..>... hakkımızı on'ara tanıttırmağa reeeği cevabı tasarlıyor<ıu. son 
l\largueritc Long .Hayır~ tli)·e çahsacağız, demek oluyor kı, ra bundan vazgeçti. 
mrnı. etmiş, «bunları nasıl ol- bizim İngiliz \'e Fransız em- - Sizi dinliyorum Ali Fuat 
sa çalarsın. Asıl beni:n senin!e pery31izm ''e kapita lzmi ile Paşa! 
çalışmak istediğim \o'e bir Ea· olan milcadelemiı.in hedefi ma Dedi. Esasen sözlerimi ta
nat borcu ı:ibi sana öcıenıe.,,. Jüm \'e mua r.endir Bolşevikle mamlamamıştım. Dc\Bm ettim: 
istediğim Ran~I '\'e Faurc gibi rinki gibi ezeli ''e ebedi değı - - Rus)ada yeni rejimın de-
Ustadların musikisidir. Ben en- dir. Biz anlaşabilirsek Garp vam edeceğine ve .Amerikan 
!arı tanıdım, on:arla ber:ıbt:r emperyalizm \ e kapitaliznıiyle donanmasının beş yıl sonra İn 

temlekelerde ~us de eler 
şı ı;ırışilen ınu~a b , 
sılmiyece~ıne göre: 1s e' 
gı ız empen alltn1~9• s ı' 
mçz mutedıl bir ki )t çt 
Fakat korkarı~ b;r ett:t 
ğer mJtchakkılll 1ıcr d 
lizma çıkması.n cıer ıı 1 halka doğru ıdnr d3ııı 
bı mc~e:esi. bıre~sriçtt1 
olacağına göre. o ııı 
clahalenin doğru r te1~, 
fikrinde~ im. :gğe Jll:.ıddt ı; 
zın makczı uzunoııP' 
kmada ka'acak gırcct 
rın tesıri a tına ttd 

, ]3U ..,e 
endışc ederı~· ·rn ıatı•· 
de haksız de ılı rdU' 

Enver r .. §a so 11 erke - Sızce ın ur• 
0as·P 

bulunma ı nıu bll 
ı.aJır•• Bana Jtı•~ 

merkezınız ı\f uıı 
lunma ıdır. 13uncr tı r ~ 
Ilındıstanda dı dı!· 

ııns ı e 
de İranda 0 111ı t11 
Romada kuraca~fjı1'911ç 
şubeleri Şiına.11~rıııdc • F 
mühim ıııe\'kı rıı 1' 
dır. Öyle san1Y0;~rı:e~,r 
Afganıstandaltı ecbıırdıı ,-e 
dım etmeğe mile o'~ 

En\ er paşa ııatti 
tun bir gün \e16ı:at 111 D 

vam eden ın~1nı >i' ı• 
\e mühiın kl5 ollrıı ~ 
cağım ondan 5 n$el 
naklcdılen vr~ert ııı •' 
kısaca temas rcct~1 ~ 
Ortaşarka geU (IJt' 

l'aris·te uUnıon lnleralliec» 
de :.?3 :)ubat 195-l günü bir kon 
ser diizcnlcndi. liu konserde 
onbır genç besıccinın eseri din 
lendi. Bu genç:crin en ya;ılısı 
otuz iki ~ aşındaydı; en gen
ci de 13 ~a§ındaki İdil Birct .. 
!dirin yaşına en ) akın otan 18 
)aşındaki bir gençten sonrak~
ler hep 20 ile 32 ~a~ arası .. ı
dıl 1952 ) ılında yazdı'ğı Allegro 
\C Ninnı'siyle bu konsere ka
u1dı. Keman - piyano için bes
telediği bu kUçilk eseri ~hrct
lı Pasquıer 11riosu'nun \'i) o
lonısti Jean Pasquıer ça'dı . Pi
yano partısini de İdil... Beste 
çok beğenildi. 

yaşadım. Ölmeden önce bu e - ı mesai birli.l:i .) ap~billriz., Bizim giliz don:ınmasına faik bir ha
ma neti sana teslim etmek iste- ar:..:a:.:.m:..:.ı::.zd.:..a:_:ı:..:;k...;.tı:.:.s_ad.:..ı_',..:·e __ ıç:..t_ım_a_t __ le__;g:...e_ı c_c_e..:.ğ_in_e_\_:e_b_ü_t_ün __ m_ü_s_-------

rım. • . . A .. 
1 

s. ı Balıkesir belediye meclisi 
Amerıka'nın Bos1on şehrin

deki Lıli Floulanger Memorıal 
l'und adlı kurumun İdil Biret e 
:'iOO dolar ~utarında bir para 
muktıfatı vcrdiğınl gazete ha
berleri arasında se\·ınç'e oku
duk ~laddi bakımdan buyük 
bir Şey o'ma~an bu mükiılatın 
mane\l değeri bUyüktU!-. Bıı 
mükiıfatı İdil'e uygun göı en 
jürıde, başta iı:or Stra\\insky 
olmak Uzere Walıer Piston, 
Aaron Copland. Xadia Boulan
ger ve A'exis Halef gibı dUn
' aca tanınmış söhretıerin bu-
01 unduğu gozönünde tutulursa 
bu mükafatın önemi kendili., n 
den anlaşılır. 

Bu konser mevsimi nı:ımle
ketıınizdeki 5nemli rnus!ki o
ta) !arının basında Alman µi
~:ınisti \\'ılhelm Kempff'ın .\n-

Genç ıwıanıst )şegu ..... -
RlCA hakkında da iyi haber- üyeleri adına dôva açıldı 
ler atıyoruz; Paris'te çatışma- Balıkesir 13 {Hususi) - Şctı
larına ba5arly:e devam ediyo_r. rimiı Belediye ~teclis Ü) el eri 

Adnan Sa) gun. Cemal Reşıd hakkında Devlet Şiıl'asının v:ı
Rey Avrupa sanat merkezle- zileyi ihmalden \'Crilen lilzıımu 
rinde, sanat mahfıllerindc. kon muhakeme kararı gereğince, 
ser salonlarında \'e radyolarda Bursa Aslive Ceza :ltahkemesine 
est>rleri~ le mus.ikimizi, Türk dava açıt~11ştır. Öğrendiğime 
musikisini temsıl edıyorla,r. _Bu göre, Bc:cdi:e Meclis illelerinin 
anatkfırlarımıza \ 'C e er,erıne şehrımiz Asli:e Ceza 1ılahkeme
karşı )'abancı memleketlerde &inde önümüzdeki &ilnlerdc sor 
giınde~ güne d~h~ g:niş'~) en guları ~ apıl:ıca':tır. 
\'C ı:elışen bir ılgı ~o~le~ıyor. Kazlırecmedeki tren ka· 
Bır \andan da ı:enç ıstıdatları- "' '" 
mız ·Paris iibi Avnıpa'nın bil
' ilk bir sanat merkezinde ba
~arılar kazanı) orlar, tahsilleri
ne haşariı le devam ediyorlar 
ve akranları arasında dikkati 
ceklvorlar. R•r tek kelimeyle 
ÖVÜNÜYORUZ. 

:ıasına ait davaya devam 

edildi 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtaat f 18nlnrı -----

Kaztıçcşmedeki tren kazasına 
sebebiyet vermekten sanık Şem
settin İncekara, ll ilseyln Çakır. 
.'llehmet Bayrak, Necdet Çağa
la' 'ın muhakemelerine diin ikın 
ci- Ağırceza ınahkenıesinde de
vam edilmiştir. Diinkü durus
nıaıla sanık avukatlarındnn Meh 
met Bat um. Ze) tin burnu istas
yonunda i eri ihbaı· ı~arctl bu
lunmadığını 'e buraya ayrıca 
bir menıur tah~i5 edılmediğini 
s(iylemiştlr. Duruşma. hadi e gu 
nü. istasl onda bulunan te\ı:ıraf 
band'\nın bi'lnkişi tarohııdan 
tetkiki için başka güne bıraitıl
mıstır. 

Kapa ı zarfla 3 mıılıte ıf numarada 1000 çıit ltıstık çlı.me 
20/5/954 Perseıııhe sı:at 15 de İzmit Dz.. As. Sa. Al. Ko. da satın 
:ı ' ınacaktır. Tahmın bedeli 16,000 lira. gcçicl teminatı 1200 li
radır Şartnamc:.i kombyonda \'e ö2leden eı·vel Ankara, İst. 
ı,v. A. İIAn kısmında görillür Tek'if mektuplarının ih:ı:e saa
tınden bir saat evve'ınc k:ırlar komis) ona veri mesi. 

{5258 - 1189) 

* Daktilografi sür'at şampi-

yonası bugün 
Türkiye Daktilograri silrat 

~amplyon:ısı bugün ~aat 14 te 
Spor ve Serci Sarayında yapıla
cak! ır. Di&er taraftan soıı gelen 

TiYATROLAR 

* ŞEHİR 'Iİ1.".\TROSU DR \~I KI S
:111 - Pazarteııı 'den baflı:a hrl' ı;eco 
21 de, Pazar matine 15.30 da OKAK
'IA - Yazan: Elmer Rlco. TOrtçt:.lı 
Asude Zeybeko(;ıu - Tel: 42157. 

* ŞEHİR Th' \TRO Sll ıw:uıml 
ıu . Ml - t:>all'dan başta brr ı;ece 
21 de. Paur ~ndUz ı5.30 da ı.uı:;.. 
LF.K lli\.!liU Jl:-1 KISKA:-O. Çu{; ı - Ya
zan: Louls \'trncuıı. TUrJı;çtaı: Bur
han Feltk ~ Tel: 40409. * SEHl n Tl \' \TROSU ımbös'il 
BOLUMU - Perşembe, Cumartesi 
ve Pazar saat 2ı de, ırrıca Pazar 
ıS.30 da \'.\ SLI KIZ - Yaun: Jacqu
es De~11ı. Türkçcşl: ibesn Boran. 
* GE:-iÇLİK TİY,\'l"ROSU - no

\ U t \ OL U - Komedi 3 perde•- Ya
ı:aıı: A. A. l\lllnı - TUrkçeal: M. Bu• 
rlan - S&bneye ıı:oyan: Avnt Dllllgll. 
s:ııı. Çarşamba ıuare 20.30: Çarıaın
ba ınaLıue 16.30 - EmlnöııU öı:rencl 
Lokalinde. * \ E:-.i sr.s orı.:m. ıt - n:n~u 
.\ \ <.:ı - BU)'1lk Operet 3 perde. Her 
ı;eee 2ı de, car~mb:l, Cumarttaı ve 
Pazar maune ana' 15 tc "e her Pa• 
ıtartcsı. Ttl: 493ro * T i:\ uıo 811.Gt: OperHl - cSc
çım ArUrı;:h, Operet 3 perde. gectlcrt 
blla&t 2ı'de Makatm'de cumartc.n, pa
zar matine ı:ı·ıe. 'l'eıeı:oıı. 43ı34. * KCÇU K ı> ıHMl - ÇcırpmJ>a• 
dan ooeka her geee &aat tım 2ı de, 
saıı. 0t1m talebe Dl3tl\}e&I "e Pli• 
zar matine s:ı:ı.t ıam 17'dc CİNAYET 
\ ".U t - Plyca 3 tıerdc - Yaun. l"rc
derlk Knott - <1cvıren: Te\'flk Sadul
lah - Tel: 40276. 

l SiNEMALAR 

\s. İhtiyaç için aşağıda cins ve mıkdan yazılı yiyecek 
maddesi hiza l arında yazılı gUn ve saat'erue yazılı şekilde i
haleleri Kırıkkale As. Sa. Al. Ko. da satın alınacakt ı r. Şart
nameler komisyonda \·e öğleden e\\'el fst. L\'. A i An kıs· 
mında göı·üliir. Kapalı ıarfları ıı ihale saatınden bir saat ev
velıne kadar komisyona \'eril mesi. Açı k eksilımelerde belir~i 
saatte komisyonda hazır hıılunulması. 

İhale gün \"C 

saati 

haherlP.re Siire .'llargaret Hanı· HL\ OG LIJ cıHt:'l'l 
Cın si :llikdarı Bedrli G. Tt>minatı 

Kilo J,ira Lira 
nıa Dı'lmore ı nıındeki bir Ame- * ALKAZAR: 'I~ı: 42562 - Fnhl
rikah, Anıel·ika'cla son \'apıl:m fcnın Belllısı - Sahralar Kartııh 
müsabakada dakikada 119 keli- * AR. Teı: 44394 - Atom Beldesi * ATLAS: Tel: 40835 - T1bette iznıir 

Çıngeneler gbçcbedirler. Bir 
yerde bir sene oturdukl .. rı 

vAkı d<'ğıldır. Senenın dö: t 
meHimıni dort a)TI :I' mle ge 
çırır'cr. Ekseri) a hır m<>mle· 
ketten başka bır mcm'ekete 
geçer er. Niıfu:. tezk.re i, Jl•-"a 
port ncdır bilmez'er, bıı ebep 
le hudut rı aşarken hudut 
muhafızlarına, g.ımr ılt memur 

gun içinde kalaylayıp sahipl~- satıldı 
rine \erırler. Yalnız ınah:ıl'el!. ı 
bu iş gorulürken her llıtlma'e Son iki gun zarfında Balık-

Sığır eti 1;)000 202j0 1:118 24 Mayıs/954 14 
Kapalı zarfla 

63 24/5/454 14,30 
15 

me yazmak suretİ\'le 117 keli- Fırtına. 
me o.lan dün}a daktilografı Silrat * ELHAıntA - Korkak Kalırama-

k k r nın Otlu • Dentı: Fedalltrl 
re orunu ·ırmışu • * mel: Tel: 84595 - onnıbsız 

arına görünmezler. 
B r defa Almamadıı.ı Fr, ı-

ava geçmekte olan bı · rın~P
n kafı csı Frıın ız n mu la ·ı 
t ra{ n'1an h rl ıtııı rımı

\C \ I"' I' 

tenml~·ır. A man nı.ınuı ,arı 

karsı baslarında bir bekçi bu- hanye 60 ton balık gc'mistir. 
lundurur' .•. B miktarın 20 tonu ka·kan, :?5 

Çıngcnclcrın ikinci canati tonu uskumru ve 15 ton muh-
ha\\'an )etı tırmektır. A\nıpa telif balıklardır. Kalkan ıopt~n 

•ki çirg ne er bunu:ıla hı ha .. 
m<>c~u ı ırlar. .. ~tırcil ,. 110 • 160 ve per:ıkende HO -

... ı at arı p:ızarlarda s.ılJrlar. 200 kuru~ arasında satı!mı~tıı. 

Taze Bakla 3000 
Marul adet 11600 
T. ye il soğan 3000 
Dereotu adet 120 
Taze kabak 8000 

840 
1276 

990 
7 20 

:?6;10 

96 • • • 
70 
o.so 

198 

15 .iO 
16 
16.30 

Acık cksilımp ı:t 
<:;sw-125:;1 

But!ün yapılacak olan mil a- Fahişe .. 
bakada lıazı daktllofrafların bu * LALE: Tel: 43595 Atom Beldcsl 
rakamı da rerecekleri ve daki- * LttKs· Tel 40380 - :.Selek mı? 
kPda 121-1?2 kolirn• ~umql- su- ı Şevıan. mı? 

· "' ~· k * MELEK. Tel: 40868 - Ate il 
......... " 1o •• ,, ... , "' r••"• Q re ·oru A.şt 

kırac;ıkl::rı umut maktadır. * SAP.AY. Tel 4ıGSs - Kadın ser 



lt . s . 1951 ---t VATA~ 

Q11sa'da içki sarfiyatı ()ICUYU'IJ 

8u "'· ıUzden 

artıyor 
Dinleyen ve derleyen : AHMET RErlK NOYAN 

Belçikada 9 lıtre. A 'manv:ı \C 
Danımarkada 6 lıtre, Hoİ ıınoJ 
da 3 lıtre mıktarındadır. 

Fran ada en bUyCi1' tah-.bat 
~ apan ıçkı şaraptır. Rakı \'C 

likör sarfiyatı \ e tahribat ba
kımından ikinci derecede ge'· 
mektedır. Erkek er ~ üzde 15, 
kadın ar da ~ uzde 5 nisbc!ın· 
de alkol ku !anmaktadırlar. A 
.kol den rnute\ ellıt son 30·50 
yıl arı arasında i:ı'.üm nisbeti 
) Uzde 30 a çıkmı_ştır. Son 30 
sene içersinde trafik kaıa:arı 
yüzde 30, iş kazaları yüzde 
20-30 cina~etler de yüzde 30 
nısbetıne yükselmiştir. Dr. E· 
tıenne l\Iay, içki ipti asını UÇ 

dcrece~e ayırıyor: 
1 - Sefalet bakımından ka

dın \ e erkeklerin kendilerini 
ıçkı) c \ermeleri. 

2 - Harpler do!ayısiy:e sinır 
lerın bozu'masından doğan içki 
jptı!ası. 

3 - 'C"mitlerin kırılması, çe 
.ıt'i aıle\i teessıir halleri 

Buna ilaveten bir de (iki tek 
atalım) he\•esi ge mektc 1::. 
Alınacak tedbir'ere gelince: 
Bu yolda atılacak ilk adım 

nedir? İşte en mühim sual. İlk 
adım kanun kurucuları tara· 
fından atılmalıdır. Yani C\'\'e 
ıa me\·cut mevzuatın tadili lfı· 
ıımdır. 

A 'kolle mücadele komitesi
ne hilkCımet senede 500 bin 
frank vermekte, buna mukabil 
şarap propaganda komitesine 
ise 50 milyon frank ayırmak· 
tadır Bu arada reji tarafından 

hükumetin 
Yine dilenciler meselesi 

da kıbrit kutuları \e mektep· Şehirde ~ine dilencı er çoğa · 
lerde çocukların ku:Iandık arı dı. Seçim'cr dola) ısıy le her şey 
kurutma kağıtları üzerıne de de gosteri en musamahadan bun 
şarabın faydaları (!) hakkında lar da bol bol ıstifade cdıyor· 
\'Ccizeler konmaktadır ''e Mıl ı !ar. Her ~erde. po ısın gôzu Ö· 
Eğıtim Vekfıletı de buna mü· nünde sanatlerıni serbe:.tçe } .. pı 
saadc etmektedir. yor ar. Bır kı mının sakat ı.ı:! ıı ı 

mek surt yle ~ardım'arını sat':· 
lı) abılecektır. Sağ ık VekAJetı ile 
İstanbu Be edl)esınln bu husu~ 
tarı kati hır şekilde h:ılletme
eı·inı rıca ederıı. 

Mühendisler meselesi 

Şarap istihsaline yarı) acak sahte olmasına. bir takımı çalı Yüksek l\lühendıs Osman Jlüc 
iızlım bağları tahdit edilrnelı- şah! ccck bır durumda bu uıı;ııa- nü Edes gônderdıği mektupta 
dir. Buna mukabil taze meyva sına rağmen halkımız.1,1 melh • gazetemizde mühendis'er hak un 
suyu istihsalinin arttırılm3sı met eri ve vaı.ıfclılcrın de bu ı~i da V.E. ımzasiyle neşredilen 
şa.>anı temennldır. Pııncardan csıı ından hır türllı hallc!dcme- makaleden bahsederek şu'113rı 
alkol yerine fazla mık•.ırcıa ş~- nıelerı bu adam':ırın dılenmeleri yazıyor. (Her paragrafı olıjektıf 
ker ~apıııak, aperitif ve d.ğer ne sebep olmaktadır. göriiş ve fikirle do:u o'JuCu i
iç;kilerden alınan vergileri h· Bun ar hakkında p.ıhsiıı yap- çin beğendiğim bu nıa';.ılc} i ya. 
\içrede olduğu gibi .ırt'ırmak. tığı şey sahtekiırları adalete ver z::ın zat Yıldızdaki Te':'lık Okul 
Çocukların, askerlerin, an.ele· mekten \e dığrrlerıni de toplı· talebe erının yapmış o dul:krı 
terin. köyltilerin üzerındc psi· I ma ~erine gotürüp oradım m m gre\ den edindi~ı kanaati belirt· 
kolojik bakımdan rad;·o, gaze- leketlerinc se~ketmektcn ıuJrc 1 miş ise de sarih yaznıamı-t r. 
teler, televizyon, afış \e diğer aklıyor Mcmlcke !erine gônderıl Hakikaten dünyada il\i cıeıec,. 
çeşlt'i vasıtalarla mile :ıi:- pro- len er de )a oralarda di enı or. mühendis \ardır. Bıı: bunlı:rın 
pagandalar y:ıpmak. Ci:ıa,et ve lar \e )ahut da bu işı tic:ıret lı:ı yüksek tahsıl gormüş o anın:ı 
kaza sebeplerinde su;lud-;ı kan !ine getırmiş kimselerın delalet 1 <Yuksek Mühendis) dı,>oruı:. Di
dakı alkol miktarını tes~ıt ede· l~riy.e tekrar lstanbula ~et ·.!ip J ğerıne de (l\luhendis) unvamnı 
rek buna göre sert tedbırler dı cnmclerine de\8m ettırı ı)or. \Crıyoruz. Yem oku un açılma
a mak, mümkün o:duğu kadar Bu dilencıler işi kt>kunden hal- si~le uçe çıkmış gıbi hır ha' a
hafıf'etlcl sebeplerden kaçın· lcdilmedıkçe bö.> lece sıirup gi· lan müheııdıslik derece:erının 
ma\: \e hasılı tedavi merkezle- deeektir, en mıitekami memleketlerdeki 
rinı çoğaltmak liııımdır. Ta~ra Beledıyelerınin ge ırlc- emsaline de u.>arak ikı)e inme· 

İçki mücadelesinin iyi yfirü· ri ve te5kı atları gerek sakat \'C si için mevcut ve ~eni açı an tek 
mcsi için iktisat konseyi, doğ· fakat ça'ışabilccek durumda bu nik okulların mezcedi:erek orta 
rı.ıdan doğruya Baş\ekaiete b:ı~ lunan \e gerek hakıkaten ça ı- okul mezunlarını k:ıbul eden bir 
1ı hususi bir teşkilatın kurul· şamıy:ıcak derecede o'an bo) .c l tek(l\lühendis okulu) lıalıne ır· 
masını teklif etmiştir. Eğer fakir 'c kımsesiz şahsiyetler i- caı daha doğru olur. 
bunda muvaffak o:unmak iste çin iş ve bannma evle ·ı açma· Bu birleştirmenın bazı iclari 
niyorsa :\lil i Eğitim, Milli sa- ğa ve bunları ıdare et:reğ · ınıı 1 güç:ükleri çıkar.a bunların halli 
\'unma, Adliye, Ziraat, vcka'et s:ııt değildir. içtimai mua ·c.:nct de yeni kanunlar \'az'ı suretiy:e 
'eri mü5tcrek tedbir almalıdır- işlerini üzcrıne almış o an sağ· mlimktindür.) 
Jar. lık \'ekiı etı de bunlar lçin 1 I· ~· I . . 

T1p Akademisinin arzu ettiği tumlu tesisat 'e teşkilatı henüL Egıtmen erın Maarıf Ve-

gibi parlamento ,.e icra kuv- kurama~ıştır. · . . kôletinden dilekleri 
vet'erı bu hu usta uzerlerine. Beledıyc kanun.ınun 15 ı'lcı 
du.en \3zıfc)ı ıyice takdir et-1 maddcsınin 48 ınci fıkrasıııd.. Taşkopru kazasının Afşar ko)lİ 
meleri icap etmc.ktedir Birer <Yeısız Yurtsuz olan 'ara ış bul- eğitmeni Sa ıh Kutlu bıze sun· 
temenni halinde o'an bu :ırzu· mak, bunlardan sarıp o up ça- ıarı )a'Zl)Or: (3238 a'ı ı Eğit· 
ları birer kanun şek inde t:ı- lışamıyanları rnem eketlcrıne menler kanununun n<!Ş ·ı uzeri· 
hakkuk ettirmelidir. Yeni ha • gondermek. kim esız kadın ve ne bınlcrce genç ?ılıl i Eğ:tım ı 
tahaneler, fakirhaneler 1çı ma 1 çocukları koıum:ık) Belcdi~e e· mensupları arasına katılı ·ııl.: )Ur 
lıdır. Zira me\·cutlar :-ati de· rin mecburı va.zifelerı olarak 

1 

dun köy kültilr~nd7kı c ,tım .mu 
ğildir. gösterılmıştır. lstanbu Be.e· cade'eler.nc gırışmış 25 yılda \a 

diyesinin bu hususlar hakkında rılmayan hedefe yakla~ınc:ı ko) 
şımdi yaptığı şey )ersiz, ~urt uz eğitmen'eri kı)meı e \asıfl:ın· 
!ardan aceze haline gclmış o an dırılmıştır. Halbuki ycnı kanun 
'arı Darlilac•'zeye gondcrmek- eğıtınenleri ıstikba'den mahl'um 
ten taşralardan g<'lmı5 olan di bırakmıştır. Hız de bu vatanın 

Bir esrar kaçakçı ~ebekesi 

yakalandı 

Adana 13 (T.Il.A.) Gzun cnrı'er, de > uk~ı ıda isarc.t rt dort bucağında kan arını akıl n 
zamandan beri e rar kaçakçılığı tiğımiz ıbı nıcnıkketlc-rın<' <'' k babaların çocukları) .z. 16 ~ ı dır 
:1apmııkıa olan bır şebeke bu- ctmkten ıb r t ka vor \atana nı.l 'e hızmet ctmi 
gün polıs ıaTafından yakalan- Jlalbukı kanunu k e.t • omıır tukl'tmi \;ıt:ındıı ız. Ebet 
mıştır. e) ) a nız bunlar d !dır B • bu 'atanın hukukundan hıirri -

Sebeke Gazia'1tep. Urfa. M . cdı)en.n Çalışma Vd.alcti tc- \etınde.,, adaletınden. insanlığın 
ra , Adana ,e Mers nde faal· kılati) e ı ~bı ı ı ) aparaıc )<. • dan faydalanmak hakkımızdır. ) 
) ette bu unmak < o'up. -ebe· sız, :1 urtsuz ol:ınla. d n 'e k ı. Koy En titüleri açı madan e\' 
ken n sakiamakfa olduğu esrar se~ız kadın \e çocuk ardan ı · \el bu kanun a ta~ ın edı en bu 
da Ces hanın Sirkelı kö~ unde sacak vazl\ et•e olanlara ış b•ı • köy eğıtmenlerının 'akıa tahsıl 
ele geçir Jm tır Ele geçiril<'n mas.na \ e kat olup fakat otur erı azd·r fakat uzun 'ıl ar ço· 
esrar•n mık•arı 20 .kilo 500 dukları :1erde ça ı bı <'n k.-n cuk ara der go tc mek 
gr"mdır. eri de ker d .. ç c:ı ı bır ı 'eı ıı tı\ (' bıl ı er. artmıst Bunl:ı 
Şebeke efradı s khiderı nıü 1 de htm ı;alıst r.n he TI el• ı ın . lıcr ~enC' muhtc f kun ara 

te ek kıl 
0 

up, get , akit zabıta \ e ıbatc- rttıı m 111(' .lıtırn tabı tutuhr:ık ~ rdımcı ek .ı ı 
taıafından e e "<'Çirilm \<' ıev ~dır . ol<u rd:ı çJlı~lıı ı mnl:ırına ı~ 
kif ed imiştir . ., ll nac·~alt \ h ?ılencılı 1 t.ını . kan olduğ.ı gıbl ıt erınde 1':ı 1w 

Polis tnhkikatına ehemmiyet men on cmrk ıçın Beledı) cnın j ~etlıl~r1!11.n oğre!nıen o~ul ı ın 
le de\'~m etmckted r. bunların taşralı olup oJ~,clık· da yctıştırılmclcrı de mumkun-

_____________ .;;.;;.....;;.;;..__....;::.;_ Jarını aramaksızın "l:Ck\kl otar ı dur zanncdı~oruz. 

duk'arı y<'rdc bir kolile ''eya c· Sokak ·smi 
lı> le bi" e o:s:ı c;alışabilccek d u- ı 1 

rumda bulunanları Darulacet"\ c 1stanbulun çok gen is olan 1 
a'arak or:ıda kendılerıne müna-ı cadde 'c sokaklarına muhtehf' 
sip iş yaptırılmasını 'e ça ha· ısimler \ erılmiştir. l\lese'a Kadı
mı)acakları mem eket'erine gön kci.>ündekı \ ışne, Çı ek. Kara· 
dermek bu gıbı'eri yıne dılen- dut, "Czerlık, Kı rak gibi ga) ri· 
cılığe sc\kcdcceglnden bmı!:ı ı münıs \e ocaıp olanları pek çok 
da ) ine Danı.acezede b:ırınd.r- tur. 
ması clzcmdır Bo:1lece i, i genı' Şehir gunden gune genişle
tutmak ve faz'a ma~raf etmek mektedir. Buralarda açılan ve 
mecburiyctınde lkalac:ı' İstan · açılacak cadde \'e sokaklara ) c· 

1 bul Bc'cdi~csine S:ığ ı: \'ekiıle:i ni )enı ısimlcr bulunması ''e 
biltçesinin ıçtimai mu:ıvcnct tah şımdikılerın de değiştirilip yer. 
sısatınd:ın )ardım yapı ması im erme b:ışka isımler konması 
kanı her \'&kit \ardır. 

Bun.arla beraber Beledi) e güç olacaktır. Bahusus her is· 
~el'siz. yurt uz kımsc'eri \ c kim min nıiiruruz:ımanla ı. enileşme
sesiz. kadın '<' çocukları da ba· si icap edince bu rnüşküUlt bir 
rındırma mesclesıni bu arada e· kat daha artacaktır. 
sa~ ı surette ele alıp 'e hun arı Binaena eyh caddelerin olma. 
da açacağı barındırma ) erlerin
de çalıştırır \ c iaşe ib:ıtc etti · 
rirse bır çok rcsmı \'C hususi 

1 
müesseselerin \'e ~ahısların bu 
ceza ışındc p:ıra ''e malzeme \er 

sa bı e sokak arın semt semt 
birden baş amak suretiyle nu· 
maralandırı l masını daha isabetli 
göriıyoruz. 

5-

Ilidrojen bombasının patlamasından sonra görülen manzara 

Hidrojen bombasının 
tahrip kudreti 

:························· ·························ı 
~ Bir hidrojen bombası en tehlikeli infilak maddelerin- : . . 

den T rinitrotoluol' un 16 milyon tonuna muadildir ~ 
. . . . . ............•.•........... 
H idrojen bombasınt 6.aran es-

rar son infi:aklcrle çözül· 
dlikten sonra insanlık bu deh
şet \ erıcı si ahın yapabileceği 
tahribata dair geniş bir bilgi~e 
sahip oldu. Bir adayı sani) e· 
sinde ) er yüzünden si'ecek 
kU\"\·etı bir küçük yuvarlakta 
topla) an sihirli marifet günıin 
bırinde yapıcı hedeflere -yüne'. 
tı'dığı takdirde ond:ın edikcek 
ıstıfadenin öl<:üsüniı tahmın 
etmek gtiı; değildir. 

Vakıa bugün hidrojen ve a
tom enerjısi birer tahrip \ası· 
ta ı şeklinde görünüvorsa da 
bunların barış gayefrıdc kı.. •. 
!anılması da ümit ediliyor. 

10.'i2 kasımında yapı'aıı hİd· 
rojcn bombasının ilk h·<'rübe~i 
bu silahın atom'a mukayesesi 
bakımından bir tekamülli if:ıdc: 
etmiştir. Bu yıl ı l\Iaı t i'e 2G 
Martta yapılan denemc-ie:- i e ı 
avnı bombanın ne '1:.ı~uk bir 
tahrıp kudretine 'ardırıldı~ını 1 
ısbat etmiştir. 1952 i'e 1954 l 
bombaları arasında, bırıı~cisırıi 
çok aşan bir enerji rarkı goze 1 
çarpmaktadır kı bun:ı göre ~ "· I 
ni bomb:ının e\' aiı şun ardır: 

1 - ·Enı\etok Atol unun 
kuzey sahı lerlne du en Egu
lab adasını ~ok etmi~tır. ~
zun uf!u 800. genı iği 400 met 
re> o an adanın ortasında açtığı 
55 mf'tre derın'ikteki c:ukm • 
la cnı~lıği 1600 metreye ":ı· 
rnn hır krater husule getıı·. l 
mı tir. Bıı kraterden infilakı 
ınüteakıp sular fışkırmaya bJŞ 
lamı~tır. 

Çukurun genişliği hakkında 
açık bir fikir verebilmek içı:ı 
Washington'da •Pentagon• de· 
nilen Amerika müdafaa Baka:ı 
lığı binası gıbi H büyük b!na· 
nın yan yana getirilme iyle 
krateri örtmek müminin o ac:ık 
tır. 

:? - Çapı beş buçuk kılo'!lct 
reyi bulan ateşten bir kürre 
teşekkü! etmiş, ve. bu, 40 atom 
infiliıkına muadil bir kuvvet a 
yı'mıstır. Ate,} kürı·esini, in· 
filak anında saçtığı harıı·et de 
recesi günesin harar"t derc~e· 
sine eşittir. Bomba Xı•w Yor 
kun en büyük nıahalle,;ı :'ılıın· 
hatt:ını anında yok edecek bir 
infilak kudretine sahiptir 

Havada teşekkül eden radrn 
aktif nıantarın geni5'iği yl~e 
!llanhattanı içine alacak büyük 
luktedir. 

3 - Resmi tahmin'ere göre 
infilak merkezinden ba5lamak 
suretiy'e beşer kilometrelik bir 

çevre dahi'ınde tam tahrip 
k11dretlni haizdir ki bu sahada 
ranlı ve cansız ne varsa hepsi· 
ni tamamb le mıha edfbi'.ec~k
tır. 

12 ila 17 kilometre dahi:inıle 
he ağır hasarlara sebe,> olacat 
'e bundan sonrası için zararlar 
gıtgıde hafı! i} ecektir. 

4 - BJmba on altı :'oleı;ato:ı 
'uk bir kun etle pa, 'am;ıkt::ı· 
dır. Bu kuwet en tehlike i ;n. 
fıhık maddelerinden lııd o':ın 
t;Trınıtroto'uo un 16 mı • 
yon tonuna muadildir. Yani 
pat•ama anında 16 mi'yon ton 

Trinitrotoluola ne kadar t~h· 
rip kunetine malikse oir hld· 
rojen bombası da aynı kll\ nt 
le patlamaktadır. 

5 - Yerde p:ıtlı)an bcımba· 
nın tııhrip kudreti ha :ada pa~-

• .......................... 
tıyandan daha bil~li!<tlir. Bu 
takdirde hararet 'e radyo ak
tif zerreler daha çabuk dağıl· 
ma imkanı bulmaktadır. 

Tazyik ı da ganın yayılması, 
1000 metreden ba~layıp kilo
metrelere intikal ettikten son· 
ra çok geni§ hır saha radyo ak 
tivitenin zehir eyıei \eya yakı
cı \asıf aıı i'e hır tehhkeli 
mıntaka:ar ha ine ge.mekte
dır. 
Bombanın saçtığı kLillere ge 

lince 110 kılometre dahı:ınde 
Japon balıkçı' arının 'ücudUn
de radyo aktif tesir'erle yara· 
!ar bereler açtığına gore bu :e 
• irlerin daha ötelere kadar ya
yılmaması, daha hafı! olmak 
iııerc canlı'ar larafınrlan hısse
dılnıemcsı ıtın sebep yoktur. 

Bedia ı\. 

.. Washington camıı tamamlandı 

Washington:d~ki camiin in~a-ı gönderecektir. Türki)e'\lc:ı kın 
atı sona ermıştır. Aynı zaman· dan da halı \ e ~ini hediye edil· 
da İsllımıy et l\lerkc>zi olan ve is· miştir. 
lfimıyeııe n:ı . bulunan tetkikle· 
l'in ıcinde yapılacağı bu bına 
11 müsllıma memleketin Yar
dımları ı·e ~apılmıs \'e ! .5 ~ıl
yon do'ara mal olmuştur. l\ler
mer, abanoz \'e fildışı 1den ma· 
mu' mınbcr l\lıstr'dan :;ond~
rılmiştir; mihrab'ı Afgani:ıtan 
hediye edecektir, Pakl;rn:ı k•r· 
mızı \e altın rengi perde eıl 

Camide her cuma namaz kı· 

lınnıasına başlanmıştır. Çok y;.· 
kında, merkezin bir kılometre 

çevresinde duyulabilecek ezau 
sesi de ) ükse.ecektir. Ya'nız bu, 
plağa a'ınmış ezanın hoparlör
le 'erilmesi ~eklinde o acaktır. 
Yukarıda yeni Washin;ton ca 

rniinin resmini görüyorsunuz. 

r 
Shıela, nana hır bardak iç· .~J -------------------------------------, 

'eıertnerıer dfin topWmı;ş· 

kı \er dı>e cmrc.tti. Deminki 7' 
kızgınlığı 'e bağırmaları onu • ~ ~ 
nefessiz bırakmıştı, ~- ~ 

l)i )ctıştır.'mış bır uşak gi· \.t·~~ ..,.. • 
bı, Gu), içkı dolabına kadar ; \' ~ 
gıdcrck hanımı ıçın hır bardak · :\ ...._. · 
do'durclu. Birden hafnc aklı· .__.' .,...:ııı.... 
na gelınıştı. Dun gece ~Iıriam ı 
Bale'ye côıürduğu zaman onu 
yine peşlerıııde gdrmuştU. Bu 
sabah da apartmanın pencere
sinden bakarken onu biraz i· 
lerıdc beklı~ or, kapıı. ı kol u· 
~or bulmuştu. Bunun daha 
faz'a boy e gıdemi)eceğ•n• hı • 
sedı) ordu ; günün bırınde nasıl 
ol :ı çıngar kopacaktı, 

Shıela'nın ol\e O, uyu;.up 
ka dın mı? dhen sert sc i 
du) uldu Bu ~es c kendıne gr • 
mi~ti. 

oHa;.ı;· dbe mırıldanar:ık 
b:ırda~ı g<'tırdı. 

oBir ŞC) düşünü)orum da. 
uAklını başına topla, seni 

benden başka hır şey duşunesin 
di) e tutıııu) orum. 

Esk• Gu) olsa)dı onun bu ta 
'ırları, bu insanın içini de en 
konu:ması karşı~ında, bir kere 
sinde Ccnevredc yaptığı gibi, 
suratına ~apıstırıp. basur gıder 
dı. Fakat şimd her ey öyle ı· 
ne. deği.mişti ki Ona bağ ı o· 
lan ~ar~ ı onun bu şcki de ha· 
reket etme.s ne hoş gorü)or, hı· 
raz da haklı bu!U)Ordu sankı 
Bu sebeple sesini ~ıkarmadı 1ç 
kı dolabına giderek kendisı çır. 

de b'r bardak şarap doldurdu, 
b.r nefc te ) arıs.na kadar içu. 
Bu izzcıı nefsinı ona karşı koru 
)acaktı. 

Sh'ela •İki üç güne kadar 
Rn iera'ya gıdı)oruz. bi'ıy or· 
sun dı)ordu. eGı"ı bıi~ük bir 
parti tertıpedı)or .... .Ne o, he: 
:1 ccanlanmadın. Sc\ ındirmedı 
nıı ~oksa bu müjdem seni.,» 

Nasıl se\ lndırmez.• di) erek 
Guy kendini rolilne U) durmağa 
çalıştı. uKımbilir ne eğlenecc· 
ğız'• 

•Guy s~gıliııı. senin tıpkı 
eskısı olmanı ıslıyorum. Tıpkı 
e:ıkısi gibi 'e ıam formunda. 
Anlı) orsun ) a. 

Guy istcdıği olmağa çaiışa· 
cağını so) le) erek ona bir bar 
dak kokte~ ı daha hazırladı. Ka 
dın )a\'aş ):t\aş ge\'5ıyor, )'U" 

muşuyordu. 

Birden aE!ın nasıl oldu? 
di~e sordu. Ama sesinde 2er· 
re k:ıdar ll aka hissedilmiyordu 

-50-
•Daha iyi.• 
eAtlahım ne manasız, kaba 

bir hareketti. Bugıine kadar 
ömrumde böyle bır muameleye 
maruz kaldığımı hatırla mı) o· 
rum Utancımdan ) erin dibi· 
ne battım ... 

Bırak ne is:er~e SÖ) lesin, e 
pe) d•r içini boşaltmak ıhtiya· 
cında)dı tabıi, diye duşundu. 

Shiela elindeki kokte\ li , u· 
dumıarken •Dıı~undüı;, cİe. 
d•) c dcranı etti. , Eır ıııilddet 
fçın Paristen uzaklac:mağa karar 
\ crdıın. Da~ka bir ) <'re gitmek 
istiy onını. ln.,an hır yerde u· 
zun müddet kalır.sa kokmağ:ı 
baflıyor adet3.» 

Ona kar~ı yakınlık numarası 
na devam ederekten ~~ereyc 
gıımek istiyorsun? diye sor· 
du. 

.. r.idcb. 'cceğimiz. görccclfımiz 
o kadar çok ) er ur kl.D Bu 
biz kelime"i üzerınde bilhassa 
durmuş hep cem'i o'arak ko· 

nu~muştu. ~l'ılesela Roma'y a gi 
debi' ıriı. l\ladrit, Floransa, is· 
\'ıçre, ne bile) ım İs\ et bıle he· 
sapta \'ar. Is, eci pı::k metheder 
Jer, içimde orıı 1arı görmek ıçin 
bır arzu da u~ anmağa başladı ı 

Guy kendi kendine beni he· 
s:ıba katma, benım namıma ko 
nuşma di)e söylenbordu. 

oNe dersin büttin bun'ar:ı?ıı 
Bu ~ıine kadar akıma bıle 

gelmemişti böyle bir scy. Ben 
fikrımi bir nıi.iddet sonra be~·:ın 
rdey im ha? Parise o kodar alış 
tım kı, ondan a) rılıııak bana 
ha) il gıiç. gelcc>k.• 

ıBu senın bır nevı buhran 

iç nde olduğunu gösteri) or, 
Gu) se\gı'ım. Bır müddet dü· 
fün. bak bana hak \ereceksin 

.Pekala. Başka bır :ün ~ ıne 
konuşuruz bunu.• 

ıAma bir an en·e: konuşalım 
Rıvieradan döner donmcz. )O" 

la çıkmamızı ı(tı) orum • 

.. Bu sô)lediklerinde ciddi mi 
sin a lahaşkına?• 

oTabıl ciddi~ im, Yoksa şaka 
mı ettiğimi sanıyorsun?• 

İhtiraslı kadın içkinin tesi· 
rb le hafiften kıtarmağa bast:ı 
m ıştı. G U), onu seyrederken bu 
j Lizdc bu rrüne kad:ır gormedi· 
ği bir nefret \·e hıddetın ~er 
ettiğini farketıi Bu hissin 'er· 
diği tesiri<! ı~ icc çirkinleşmiş, 
adeta korkunç tıir hal a'mıştı. 

ı'\e kadar müddet için uzak
l:ı~mak istlyot un'.'• 

·Hiç o matsa bir ~ıl. İnsan 
yeni bir ~birde )'O arı ö ren· 
mek içın hiç olmazsa bir yıl 
kalmalı .. 
Shıe a bir sigara ~akıp de· 

rin bir nefes çektı, •Paristen 
uzak asmak ıçın ne dıyc bu ka
dar tereddüt cdiyor~ un?ıı db e 
dernm etti. \'oksa genç bir 
Parish) e tutulmus olmıya· 
sın'? o 

Bu özlerin tesiri}'e Gu:ı 
:\liriam·ı dUşünmeğc baş':ıdı. 
Ar.aba onu bi.iyor muydu, .:ı ı 
cicı kızla olan munasebatından 
haberdar mıydı? 1\endine JıA. 
kim olarak bir ~ey belli et· 
memeğe ça'ıştı. 

Ne münasebet ca:ıım • dh·e 
Isı ala)a \urdu. ·Bu nereden 
aklına geldı!e 

Shie'a halnane bir sckilde 
sırıtıyordu. ·Pek saı;ına değil 
hani ı diye mırı'dandı. 

(l) e\·,. mı \'3r) 
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• Hazırl ıyan : Fasih iNAL 

Aınerikalı iş adaııılarıııııı 
dön yaptıkları tenıaslar 

T ôcirlerle yapılan toplantıda iki memleket ticaretini 
geliştirmek için görüşmeler yapıldı 

Şehrım zdc bulunan Mieh:gan Bunun en blirıl delili mılli gc'.i· ler şekli.nde olması. 
eya'etine mensup Amerikalı ış rin ha~ h duşlik bır sevi~c ar· 3 - Gümruk formaiıtcle"ının 
adamları dün saat 10 da ehri· zetme:;ıdır. basıl e tirilerek •hıaca' ):ıpa-
miz tiıccar \e sanay ci'erı ·ie Refah .)akındaki ılerlememi- cakların meı-ikı a daha ko
T1caret Odasında mu hım bır ıin hız: anması için zıraatin ~ a tay mal satabılmc:;: 
toplan ı :'i apmı l .. rdır. nında sana) ı \ e mad~ncılı~in 4 - Yabancı mem'e'tNlcrden 

Toplantı) ı, t carct ba 1onı 1 de geli me:;ı 'e ihracatın dur yapı:acak ıthalat ıçın kotalar 
Sait lbrah m Esi a ·ağıdaki ko· madaıı kabaran •ıbalatı k.ı:şıl:ı ıe.,bit ed'lmenıesı; .} a!nı7. \me
nu ma) ı yaparak açmı-t1r: yab'lecck e\ ıyeye yükselme~i rikanın mal satm:ı·ı polıuka· 
·- ~fuh•crem mbafiı·Ie:·:. Ifızımdır. Bunları kısa :uıma:}da ~ına so.n \erilmesi. 

m z, tahakkuk eıtireb·lınemiz büyuk 5 - Yabancı nı~m·c:tetlere 
Siılcrl t tan bul Ti :ırct O- ölçüde ermayc yatırım'arına ~·:ıpılac:ak yatırınılarci ~ vcr-

dası namına se'Amlamaktan \'e \'abe te ir. Bu ebeple kalkın· mekte olduğumuı eme \'ergi 
sızlere Tlirkiyeye ho~ ge,dır.iz mamızda )abancı sermaye ve (muzaaf vergi) \b't':tlnc ~on \e 
demekten bü.} ük zevk ,.e ere! onunla birlikte ge'me i gere-' rilme~i. 
du)maktayıın. Burada ı. ' k!fıli ken tecrilbeli teknik bılt:i:ie bü 6 _ mir dıin)a tS ad:ımları-
ve hlirri;'1etine bağlanmb ve yük ihtiyaç duymaktayız. nın beraberce ~a:ısm:ı!ım içın 
demokTasıyc sizler g'bi ·naıımış Yabancı ermayc ) a:ırımı~ın ortaklıklar kurulrnns . 
bir milletin misafıri olara~ bu ehemmiyetini göz·;nünde t~ılan Be,·nelmilel ticnreti geHştir 
Junuyorsunuz. An'aııerl dost'uk bükCimctim•z son ayiarda yaban mek ·is·ed'ğimlz •rıkdi ıe. tek· 
la ötedenberi bırblrı 1e bJğlı c.ı sermayeyi teS\ ik 'e pe:rol nik i•birliğ·nin d" ~lrlıkte ~ ü 
bulunan Türk \e Ame.-ıkan mı! tasarı'arını B. M. ll. e :;e\•ke•. rümesin·n lüzumuna ınanmak· 
Jetıerı bugfin dünya sulhunun m:ş '<c kanunlasmmış bulu.n- tayı7.. 
koru.nma ı \e beşer yet n kııl· maktadır. Tiırk i adamları, d.ıha me 
kınması husu unda ·Jm •h"ıJi- Kı~ metlt mi ufır'crimiı. rikanın me\cuı '>'ııı:ırlı~ı zaman 
ğı yapmakta \C şımali \tlanıik Beynelmılel crmaye ha1·el:e~ !arda, ;z ticare• yapmııkta i· 
anlaşma ı içinde en .,ı:,:ı ıttıı ~k terinin dUnya iktı adi m;,ivaze etiniz. :'ılemlekctinizin bulundu· 
mu .. na ebetlerı _,·üril:mt•kıe<lir- · d k' h · t' · h zuru ı - ı nesın e ·ı e cmm·ye :nı ~ . ğu bölgedeki t"carı•t lın rn:ı.arı 
ler. Birleşmis ~1il~etler saf:o- nuıda. yeniden beartnıeyı ::a,t nı siı bizden daha iYİ biliyorsu 
da Korede yan yana çarp.şan ad?ederim. nuz. Burada kaldığım•z rnilddct 
Amcrikalılaı· \e Tür':\ •r mem ikinci dünya harbinden 'l)IJ- zarfında bu hususıa':i b•'~ileri 
leketlerimiı ara ında'd yakın ra bur miUetler için y:ıı>tı~ı. nizle bizi aydın'atmıınızı beklı 
dostluğu karde 'ik <\0 rece ıne hibe \'e ~~~~ıı poliıikası~ın bu 1 yoruz. z ra dü.ny·rn n her \u;;. 
:> ükseltmi .. lerdlr. sahada buyuk muvaffak) ~t ka mınd:ıki ticari raa:) etler hak 
Amerıkada hakkımızda besle- zandığı a kardır. Tilrkı~e .\- <Dcumı sa: 7 !-ou: ; deı 

nen i.}i düşüncelere Cumhurrei merikadan gôrdüğü rardım:aı· , ' 
simızın geçe..'llerde güi:-1 yurdu dan mihe ekkirdir. Bununla be 
nuza yaptığı se)ahat '~~:1e~i raber beynelmilel iktı•adı miı
ile bir kere daha şahıt olmıı \8Zeney1 ağlayacak asıi an:ı·ı
ve bundan mi'letçe l:ıihliK b"r run milletlerarası hususi er· 
gurur doymuş blı unu)'lnıı. Bti ma.}e )atırımlnrı o duğunu ~ız· 
) uk miıttc!ık mız \ ıırr:kacın ıer de te Iım cdersıniz. 
Turkıyede ne kadar ~~' ildığini Türkh e hususı te ebbü:. eli 
mem;eke•ımizdeki '•ıu:ıeıiı:ız ıle .}atırımları arttırmak ve ım 
c nasında izler b zz.at n u ahe- yoldan kalkınmayı hız aııdın~ı ık 
de edeceks·niı. a1 .. ıindcdir. Hu ıısi te eb'>ü:ıun 

Amerikanın mıiıntaı :- adaı11 h::rikalar yarattığı Amerik:.ının 
!arı, b·ıc bu yo~da d:ı müzahir ııla-

Tıirkiye son yıllarda tam bi; cağına ve Amerikan erm:ı)·e 
kalkınma halindedir. Nüf:ısu- \'e tekn•k b·l"isinin Ti.irki7ede 
muz yılda binde yirmi gı'>ı )Uk bli)lİ• ı-Jer ba aracagına i:ı:uı-
rk b r nı bet da hı inde ço!!~' mı' bulıınu) o~uz. 

makta ı tıh al, önde ziraa· .ek \zıı mi·afir:erımiL. ımcli "u 
ıöru oimak üzere !"!er abada hu u !arda ı erın kı~metl c!ü 
hızla artmakta m ili l'l' ,. de- ,Jn<'elcrini dinlemek arzu):ın
-.amlı b r surette yiik:ıelınrk e. da\ ız .• 
blLna mU\SZ olarak hıo kın 'e tdare he\ el ba ,kanının nut. 
bu a. da '1uytik kut e~ tr-k1l kuna ee\aben <\merikan ?le e•i 
eden çıf ri :rnmreslnın aına 1 baskanı aşa •ıdak be)anat,a bu 
e\ıye ıno' e a-iı tera .• i..ı mu· lunmu,tur: 

cahede olunmaktadır. B•ınl:ır ,_ Sa~ın ba kan \e Tıcaret 
memleketın dinam k tıi. ekono Oda ının değer i azaları. 
mi ~ınde bulunduğunu bel ı"e:t Sızinle beraber olmak \'C bıı 
cihet erdir. Zıral ı tıh~a· aha· rada toplanmaktan çok mem-
ındaki "elı~me~ i bclirı:ııck .:· nun olduğumuzu be irıerrk ı;oıe 

çın 1948 de yurdnnıuzd:ı .. :?. bın başlamalı)ım. Bıze çok biiylik 
traktor bu unurken hu~un bıı biı' hüsnü kabul \e m; r.Iirp~r 
ayının 40 bine varJ·g rıı ltk· verlik göstenliniz. Sayın ı ris 

retmek ısıcrım. 1950 ~ ı:.n:ı ka tarafından biraz evvel gö,!eri
dar zaman zaman b~ğdW ıthali 'en cınni ınkişa f, bilhassa kay 
zorunda kalan Tür,;ıy•\ ~alcn da değer. Milli gelir \e banh
,Genl ın kyasta hububat ılıraç Iarınıızdakl inkişafın bize \'eri 
etmektedır. ıe.n malumata tamamen uydu· 

Sa.ııayıımızdeki gelı~nıe bil· ğunu görüyoruz. 
ha sa iplik, dokuma, çımento \e Rcisicumhuı:ıınuzun memle
şeker sektörler nde hızlı !> r ·C kelimizi zi:rareti mcriknlı O· 

yır takip etmektedir. . tarak bizleri çok memnun bı-
Ağll' endüsırımizde. ma.~:?ncı raktı· Ve kendisinin empatik 

li mızdc \e e cktrlk enerJı ı ıs ah:.i) eti uzerimtl c çok iyi b.r 
tihsa~inde de bli~ tik bir in~· af 1 te ir uyandırdı. Buud:ı!l sonra 
vardır. Yol cbekem•zdeki ee· ı oy cır.ek i teriz k·. .\me:rıkan 
Iı menin i tıh a'dcki artı. a hü ha kı, Türkı) enın k3hram :ı.'1 as 
~ilk ölçUde yardım e tı~ nı be- ker:e· ıı. n Korede b .. nı a kl·r 
1iı1irken. iman inşaatına ?8 !erle ~·crdcş~e \'<! kahram nca 
hız ''ermıs olduğumuıu beıırı çarpı malarınrlan hab:!rdardır. 
mek lsterını. Kalkınma hamle· Dctroit ticaret od ~·n 111 iiyelc· 
mı dı~ ticaretım•zde de bUyLik ri olan bizle!': 'l'•irkl,.rın r.!: şe
dcği iklikler meydana ge·!Tm~k kilde çalıştık'ar.nı yakı.ıılan 
tedir Buğda} 'e pamuk ,ın .~· görmek isi edik. ':innn ba~k:ı.ııın 
ne\İ ıhraç ma l:ırımız olan tu- da dediği gibi, b z tle uı:mıyo· 
tün Un. maden erın ,.e me} \•ıı.J:ı· ruı ki. serbest t :arcı. beyne~ 
rın başına geçm.ş bulunm:ıkta· milel ııcaret ahası!lılakı fa:ıli· 
dır lthalAtınıızın ıklet m:?:kc- yet r.ı!zC' de tesır .:rleeekdr 
zini ıst h)al vasıtaları e~kil rtei:.ıcumhurumuz Eisenho
etmekted!r Mak nelerle -Iı>ıın wer eçildiği zam!ln. :tend"siuc 
'e çelık \ a ıta'a.rına ve akar- dış ticareti geli 'irm!:k bakımın 
yakıta her ) ıl buy.uk. ?1ebta l3T dan ı.ı:ağıdaki ancağ:ııı hu
ödemekte) ·z. Çıftçımı_ıın ~rt~n su !arı tav 'ye ctıilG 
talebını kar ılamak uzere .ı. ~ıç 1 - Tıcaret ınla-m.ı"ırınır. 
ten geniş ölçilde dokuma da hı~ oımazsa 5 ,,ı?!lc mü.lüctle 
satın alm~kt~yıı.. . , yapı iması \ e her ene p:!rıodik 

Azız mı afırlerımız. b ld ,,mlz olarak temdit edil ııemc~ı. 

BORSA 
ı t. Borsasının 13.S.954 flatlnı 
ı Sterlin 754.00-784 00 

ıoo Dolar 280 -280.30 
ıuo ı.ıreı 44 8~4 so 
ıoo la•lçre l"ranıı M 03-ti-4 o:ı 
ıoo Plorln 3.58 40-13.118.40 
ıoo Drahmi D 3.14-9.334 
ıoo Çeıı:osloTIJc ıı;ur. 5 50- s.so 
ıoo lzvtçre Kur. 54 ı2.S0-54 12..50 
~. 1 f'AlZLI TAHVIU.f.ll 

csn.nı VP. TAtf\ h .A 'I' 
Sıns • Erzurum ı 20 ~ 
Slvu - Enurum 2·7 20 30 
l!MI Oemlryolu 1 22 ıo 
1041 Ocmınoıu u ~ı 55 
UHI Demır;oııı ın 22 45 
Mlllı MUdaCaa J 22.00 
Mllll MUdaCaa U 21 40 
l\t1111 Mildafaa nı 21 65 
ımıı MUdaCna lV 21 PO 
Zlnı'l• B.'\nka•ı 1 21..50 
Ziraat Bankası JI ıoı 00 

..... 6 P.\izı.t TAnVILLEll 
1941 Demııı:oıu VI 103 30 
Kalkınma ı ıo 40 
Kalkınma it 103 40 
Kalkınma llI 103.40 
1948 istıknı ı ı l':ı.'l.40 
1948 TabT!ll lI 103.30 
ı949 Tallvlll 102 40 

.-. ~ •\ili f 1AR\.ILLEtı 1 
t!.!48 itrıtmı:veıı 22 oo 
iıtraml;cll Müdafaa 22 DO 
ıtr. 1141 o Yolu ıv 108.00 
ı953 Tahvlll 100.90 
195ı Tahvlll 100.55 
Ziraat Bankall Jlt 100.00 
Ziraat Bankası lV 104.00 
Zlraa t Ba nltaü V 103.6.S 

tı.\~ h. .. ı~ n1sc;uERI 
T.C. Merkez Bankası 248 00 
naranu Bankası H 120 oo 
ObllPl!On And. ı-n 160.00 
Otaıanlı Ban.kası 110.00 
Tllrlc Kredi 1211.SO 
.::;nnart Kalkınma B. 98.SO 
iş Bankası R 55 00 
Yııpı TC Kredi Bankası -:-:. 16.40 
Alı:bank T.A.0. 1320.00 
Türle 'I1caret Bantaaı 60.00 
Aralan Çimento 45.00 
• ark ~lrmf'nlerl 36.40 
t>ARIS llOllS!\:.l A.Lfl'il FIYATI 
(1) tllo altın 419.000 Pr. 
u ı Dolar 364 Pr. 
SF.RHES1 PİV ASADA DO\"l:tl.EK 
Türkucb-Account ısso-ıı;ao 
Fransız Fr. ll7) 100 
Dolar Efe.kıl! 5!1:1·600 
Dolar N. y .\merlk~n eı4-81G 
Sıerlln Efekti! 1S.25·l5.SO 
İııvtçre Pn.nı:ı 143·144 
... nnt:!ll' Al rı~ tTr \TLAJU 
~t M.80·56.00 
Hamit 49.23-49.40 
Gulden 46.60·48. 70 
Vahit 43.25-48.40 
Azlz 48.00-43.10 
İnı:lllz Llruı 60.00·60.23 
Napoıron 44.50·44.75 
B. Horoz 45.25·48.50 

fit u,;E ALllS rriYATLARl 
Deguso 730·732 
Melca1ko 740·743 
Standart 728-729 
KOlc;c 728·729 
Yeril 726-727 

KALIS 8r.51BlRLhtLER 
cuınhurl;et M• ı_,o oo-uuıo 
.Reşat 425.00.Ull.OO 
Hamit ~0-00-332.00 
.Aziz 305 00·306 oo 

VAl'A:S 

Serbest Kürsü 

Bir temenni 
Büyük Millet Mec

lisi muhterem 
ôzalarma 

Yazan: Dr . Se zai Fera y 

16 sene ewel, l\lahmuı Esaı 
Bozkurt, B.M.~1. nın, A~atürk'ün 
i:ılilmünü takıp eden ce!ı."wtnde 
bir kanun tt'klifindc buhırmu~· I 
lu: 

Her deHe 'cya her ) ılın ı k 
yoklamasında ,\tatiırk'ün adı, 
Ankara millet\'t!ki.leri .>!rası :ıda 
okunsun ve bütün ~lecli···e • Bu· 
radaıı diye ce·;ı.p 'erilsııı 

:'ıierhumu:ı bu teklifi nedense 
l abu! edilmemisti. Sız, B.M.:'ıl.nin 
10 uncu deHe azal:mna bu ate~in 
inkıl:ip çocuğu:ıun tek\itıni ha· 
tırlatı)oı.nım. Bir kanuıl gibi 
c:eğil. bunun kanunun iı~tiınde, 

bir anane gibi ıesıs erdir.;n 
denenıze na:oip o~masını temcn· 
ni ederim. Böylece, Au:ıiı;ot'ün 
ışık tuttuğu ayöın ve nurlu yol· 
da. ınkılfıp Ye medeniyet volun· 
da yürüyeceğini7.İn bir ahdini, 
bir ~eminini me.)dana gelirmis 
o'acaksınız. 

Yen i k u rtarma gemisi 

yarın geliyor 

Denizcilik Bankası Gemi Kıır
tarma istetme:1i tarafından yeni 
satın alınan Hora isimli kurtar
nıa gemkinin yarın Jımanımııa 
gelmesi beklenmektedır. 

Cebelüttnrık'ta bulunar ıı;r 

·a u t e c r u be y i 
PARASIZ OLARAK 

H a ng i P udranın Sizi, 
DAHA GÜZEL Gösterdiğini 
Aynanız size söyliyecektir 

' ıo kadında.n 8 ı kotu renkf\ 
te pudra kullanır ve bu hal 
onları daha pek çok yaşlı 
g österir. Sız de bu hatayı 
tolemeylnız. Tokalon MUes· 
ıeseııine mUracaat ederek 
kromoıkop vasıtas!yle seçıl · 
mı§ en son moda 6 rengı ıh· 
liva eden FASC1XAT10:'11 
marka Tokalon Pudra.sınırı 
tecrübe paketinı parasız o
larak gondermesıni talep e· 
diniz, 

YUzUnUzU sıraıılle bu muh· 
telıf renklerden bırtsile pud·' 
ralıyarak aynaya bakınız. O 
zaman aynanız aıze, bu 
renklerden ha.ngısının aızi 
daha taze, daha genç ve da· 
ha güzel gosterdığını so~!ı.' 
yecektır. 

ISVE('LI BiR JIMNASTI~ 
EKiBi TURKIYE'YE GELIYOI 

~, 

25 mayısta İstanbul' a gelecek olan ve «Sofia GrLJ~ 
teri lerini 26, 27, 28 m oyıs günleri yap0'~3 , 

«Turkı) e Beden 'Terbıye::.i sat olan İsveçli eri çok merak 
o •rctınenler· Derneğiu n!n da· Jının ~orebqmesini temin içın 
, l'tlisi olarak bu av sonlarında dhetiyeler mümkün olduğu 
tanınmı~ bır is,~ç jimnastik kadar halka dağıtılacak ve da· 
ekibi ıneın:cketimiıe gelecek, vetiye hamilleri Spor \'e Sergi 
Spor ve Sergi Sara) ında üç Sarayındaki gösterileri t:ıltıp 
bü}ük gösterı Japacaktır. 25 edebıleceklerdir. lsveçli ji•nnn.: 
~Iayısta İ tanbul'a ı:elccck o· tikçi misafirlerimiz 30 M&) :,, 
lan ve .. sorı:ı Grupu• adı i e a· 
nılan İ:.'ieçli Jimnastikçilerin 
)apacaklıırı gö:ıterı:erın tarihi, 
26. 27 'e 28 l\la) ıs olarak tes
b't edilmi§tir İs\'eç jimnasuk 
ekıbi a}rıca Ankara'da da bır 
go teri ~ aprıcatdır. 

isveç'ı er geçen ayın ?6 s.n
da çıktıkları A' rupa t.ırn.,.,i 
esnasında bugilııc kadar Dani· 
marka'da l\la 'm•i \'e Kotıenh:ıg, 
Alman~a'da Fnnkfurt, hin'h, 
Yunani~tan'da Atina \'c İsl'a· 
i:'de Lydda §Chir erınde lıu) :ik 
altıka toplaJan gosteril~'= y:ıp

mışlardır 
Tilrkı} e'yc gelme:en por 

eı crleriıııı.: ıçın bu) tik bir fır· 

;..na ;! 
rrUniı a' rıca •·laıd 
., . • pacıı"' t! 
"Österı ~ a \"eti>c e 
)ere ait ~a nııilıı! • .t 
Cumartesı gde!l 'J""'-• 
.Türk~·e !3e erııeı·• d 
retmenterı. ~crt~ 
tıcrl itaştakı 
edılecektir. 

İngıliz fırmasından alınan Ho· 
ra, 1942 sene.•inde Almamoi'da 
yoğ geıııisı olarak ınş:ı edilmi ... -
tır. BilAhare gemi) ı atın a:an 
İ:ıgiliı firn:a~ı Hora'yı tam;ımen 
r:ıodem bir AU• .ar.ı~a ~.::mi ı h:ı· 
lınc tebdıl etmiştir. tJora G7G 
gros ton hacm;nd~. l'ii,7 kadem 
boyunda, 15 kadem d 'rinliğ:ndc 
\C 12,5 mil s:irnttcdir. ı-:n mo· 
dern kurtarma cı~aı':ırını havi 
c; an genıınin 20 kı ıiik pcrso· 
neli meı·cuthır. 

Unutma),nız 1<1 •Mou3se 
d e Cr~me.- ıhtıva e d e n 
FASCl:'\AT10N marka 
Tokalan pudrası hava.landı·, 
rılmış , nefıs bır şekılde par· 
füme cd!lml~ ve o kadar ınce 
hazırlanmıştır kı cıldınızde 
farkedılmez bıle 
ÜCRETSiZ. - Teninize uya
cak pudra rengınl bulmanıza 
imkA.n veren ııon moda 8 renk 
pudradan tamamile Ucretalz o· 
larak edinmek istcdi~inlz tak· 
dlrdc hemen Tokalon MUesse· 
sesıne yazınız. Tokalon servısı 
9 B . Posta Kutusu 164, 
Şıjli, lstanbul. 

Klüpler, dün 

1 
Başbakana 

, Telgraf çektiler 

. Baha r Bayramında beb e k 

s e rgisi açılacak 

22 mayısta Gülhane parkında 
açılacak ol:ın Bahar bay~;ımı ha 

' zırlık'arı tamam'anmı;.ır. Bu 
' mlina ebctle parkta ar·ılacak 
Milletlerarası bebek sergisıııc 
2i mi et 1ştıriik edecektir. 

------. 

Dığer taraftan şehrın gun!ük 
hareketlen fılmc a'ın:ırak Bl
har bayrıımı devamınca GU ha-\ 

ne parkında halka go tcrılecek· ı-----------
ti~ , 

DmltimJTl,I 
ı ay brr ııııı ~O ı .ı,, - il ı;ıııı l:?.:10 'l.I,, - l ıun M ı .L. ıon ı.~hnıtdrn 

fatl:l belın krllrn~ irin her ruıı ::11 ı.urıı5 alınır.) 

EllE~KÖVDE TA:\1 KOXFOR· 
LU s:ıtılık \'ılla. ft·leıon : 8205 ı 

DOKTOR ÇİPRUT - Cilt, Saç, S~t l4 ..:...29 __ _ 
Zührevi ~ütehassısı. Beyoğlu S.\ TlLIK ,\ P.\ RTDI.\ :\' K,\ TI 
Po ıa Sokak Telefon: 43353 - Beyoğlu Sıraser\"iler 6 oda, 

DOKTORLAR 

- - - bUyük bir antre müracaat. Te
Dr •• rnhJELEK - Cilt ve Züh· lefon 43749 
re\i Hastalıklar l\Iiltehassıs1. Be DEVRE~-. .c.S-.\-T_l_L_l_K_d_.-•-çi_m_u-a· 
yoğ:u, İstiklli! Cad. 407, Tel: yenehanesi 0-manbeyde ışlcr 
4_-1_4_06_. ___ ------- halde komple muayenehane 
D.\HİLİ\'E l'.\lÜTEllASSISI devren satılıktır. Müracaat'. Ru 
!\IAHPEYKER - Elektrokar· meli caddesi ~o. 59. 10 . 12 ve 
dıoğram. Cumartesi öğleden 15 • 19 arasında Tel: 81013. 
sonra hastalara meccllnen ba- 36 A \' V.\DI: 11.E L\İZSiZ. 
kılır. Harbiye Halaskargazi Bostancı ile Kartal arasında 
No. 82. bahçeli evlere müsait ucuz fiat 
-----------· la arsalar s:ııılığa çıkarılmıştır. 

EMLAK 
SATU,IK FEVKALADE ı\I.\N· 
ZAR ALI ARSA - Boğazda Bal 
talimanında denize çok yakın 
asfalt üzerinde 20 metTe cep
heli 100 metre derinliğinde bir 
arsa satılıktır. Önünde üç gara
jı olup üstüne apartman yapıla 
bilir. içinde her konforu ile yeni 
inşaat kagir üç odalı köşkü \'ar 
dır. ::\ıüracaat: Her gün öğle· 
de.n evvel Rumeli Hisarı Balla 
Liman Cadde.si 6-l/1. 

Satı5 yeri; Bo~tancı Tramvay 
durağı, fırın rnnı 53EI: te:eron 
52812. -İ'.'iTiB,\H ÇA:ll \ SIR Fabrıka-
sında yıkanan çamaşırlar ev 
kadınının zevkidır Fcriköy 
81268 
AKônDİO:\, GR,\ 'lAr~ 
Tamiratı mütchas.ı~ Kala~ cı
oğlundan rmrcı Haa 'I) e'.indc 
Galata Yük•ekkal.iırım 25. 

iLLER BANKASINDAN : 

· Hidro Elektrik Tesisatı Yapflnlacakflr 

E li iki amatör ku'üp, C\"\ el
kı ~ün Ba<b:ıkan i\lcnderes'c 
müşterek biı telgraf çekerek, 
mlıdınfi l''cdcr:ıSJ onun futbo 
ıumu7.a başarı'ı hizmetlerini 
kısactı belırterek, tekrar vazife 
bn~ına getirılmesi temennisin
de hu ,u ıınıuşlard ır. 

Dığer taı·artan profe yone: 
kumeye men un ktı'lioler de, 
mu tafi Fedcras' onun profes· 
\Oncl 'küme~ e ve Tiirk futbo
İuna karsı ~:ıptı(p miisbet iş'c: 
rı bchrl en 'e 11} nı tcnıennı' ı 
ı!ade eden bir tel!!rah dlın 
Ba bakı:na i!Ondcrmı erdır. 

-il--

Spor muharrirlerinin 

bugünkü toplantısı 

Schrim'zdekl spor ınuhar
l'irleı i bu;:un aaı 16.30 da Cif 
te~ara~ lıırda biı· toplantı ya· 
p:ırak. i \içreclt" yapılacak ve 
lı 'zım de i tiriıl.: edeceğiın'ı 
diiny:ı kup:ısı ın:ıçlan hazır
lıklarının hcn111 b:ı•l:ıınanH$ 
hu'unmasının iizü•ılii \'CTıcı 
bir vazı)'et olduğu üzerinde gö 
rüş birl'ğınc vardıktan sonra. 
Başbakana bu muhim dava 
için müstafi Fcderaeı' onun 
i ba ına geı rılme i temenni· 
in iht va eden bır telın af 

tekilme ıni kararlaştıracaklar 
dır 

,\nkara Spor y1ı1zarlanııın 
telgrafı 

\nkara 13 (ANKA) - An
kara por yazarları derneğ· t. 
tanbu' oor yazar arına bugün 
bir ıclgraf ç1>kcrck fccler:ı vo 
nun baskıda kalan işlerini bir 
heyet halinde göriişnıck uzere 
Başbakıın ,\dn:ın 'lendere,i 
ziyaret etmek istedikler~ııi bil 
dirınişlerdir --0--

Fran sa'da lig m asla n 

Paris 12 <ANKA - r'ran· 
sada lig macları hararet e de 
vam etmektedir. Bu hafta ya 
pılan maçlardan sonra Llllc. 
Reim ve Bordeaux takım'arı 
müsavi pU\·anlarla lig'in ba· 
şmda gelmektedirler. 

--0-
Bannister'in amatörlüğü 

:Londra 13 (A A.l - :.111-

ı 

~._c;I~ 
ERKEKLERİ PES ı~:TİRI::\ _ıunı~ c:.?:.ıı. ~ ili 
ağırlıgında otan. ~~kı~tanlı mu~ıuına~ k gıirt'~rl ııi 
Banu'nun kendı,ını )enec:ek ola~ eı ~el< gürc"tııf r' 
gini ilan ettiğini bildırnıişlik. Jliınmle ıl<' •t.ııııır1' ,,
ıc~~·i de mağlııı> olmıh \e lı;cuılisi)IC t'\ıi''ı:ı ~ 
1111,ıardır. Cıı ~on ~tiı ··~~ilercirn naba J'C p'lidc'ıC ,; 
dirde gilre i bıı akal·a~ını •o~ lem iş \e ~ı ıı ıcıı ~.;I 
,ani~ c ınuka\ emrt eltiktt ıı onra guı-r ide \ ~~ 
diğini iliin etmi,tir. 32 yo~ınıla olan llB~~jltrlC 
ne~ e çıkarak erkek 'l' kadın bu tun gıı~~· 'ıll 
' ın:ıı. i temekted

11 
· , 

1 
~~I~ 

lspanyol futbol Niyazı S~ ~eı 
Seyircilerinin Komitesı~ 
Harcadıklan para istifa ~!~ st' 

:Jladrıt. 13 CReuter) -.1953· 
54 futbol mevsiminde ı~pön· 
vadaki futbol meraklılarının 
·ig maç arında tahminen 270 
mılyon Türk !ırası sarfet' ik!e· 
ri anıasılmı tır. 

Muhakkak o an bır şey var
sa o da İspanyada futbola kar
sı merakın gittikçe artmakta 
olmasıdır. 

~leamahh son maç;ardan da 
anlası:dığına g<Jre. tspam; :ıda 
futbo kalite i diı5mekteıllr. 
:-;'itekiın Dünp l~upası maçla· 
rında Türkiyeyc yenilerek c!i· 
mine olmustur. 

Mutehassı~::ırın bildirdıkleri 
ne ~ore, bpanyadaki ortaokul 
ve 'iselerin miifredat program· 
farında kü'tür fıziğe yer \eril
memı~ olmasının müstakbel 
futbolcu ve atlet ~ ctlştirilme· 
:.ine ınanı o•maktadır. 

Bır munekkıt geçcn'erde SÖY 
le demiştir: 

~ff)i ıa dşıı 
• §'zll-'1ıı x 1 

mıtesı çığı t 
eski sağa d01s,., .... r 

b Pıer ı;Jlr ' 
se e . ·fs~ ıı tcJ 
<len ısU~{s.S 
yaııl~ 1!JııC 1 
MüdurlUı> 

ouınpiYa.t ·ı 
·ıesıoı 

Komı 

Kararı ,,.1 f 
. a tS ı''I 

Atı11 oıııııl' ~ <' 
]crara&I 6 Ol 11111 j: 

]95 rııtl 
~~ b~ı:ııl$ de ~ 
musa "ı;tıoıııı.ı! 
ti stoc ırt11ı~ • 
kararısşt _,ıı ııı 

•{ıJ'I e" 111 
men ı . ı ı: 9 

BiıııCI ·dC ) 
stoek~01~ de t f 

15\e ı·~ . te) e 11 •· 11 

I 

fıııdS tJI 
•- Biz sporu seyretnıesinı tara de~tci' ,.r,,~' 

seven bir mı'letız. Ya'nıı sey- ovla ı,os ı 
Rı o 8· \' ıı ıııı; I 

re der fakat oyna) amayıı.ıı ., ı;er o. ı 
- u'ıf1" Bu ene !iğ maçlarında baş· ,... 

ta gelen ıRoyal Madndo, •Bar· f\jrl< -
1 
6 ~ 

~el ona ve •Valen iya • k'iip· •Adç .tl 
gıbi Tiırkiye iktısaden aı ~e ı. 2 - Bılha -a itaaıft t .,,e giim· ı 
miş memleketler ara~ınrladır. rük tarifelerinin P.tal~ılması ve 

S•Dt lS'te tuplt edildi 
ticaretin karşılıklı ınübJciele- :.....;:•·..iiiııiiiııııiıiilıiiı-----1111 

İHRACAT 
DURUMU 

l - ) TEKİRUAG iline bdlı SARA\' ka~aba,,ı elektrık 
ihti)·acının temini için 57 5 P.:> takatinde Hidro - E'ektrik bir 
santral, hava hattı "r. indirici trafo po,.ta~ı yaptırı'acaktır. Bu 
işler için lüzumlu ın:ılıenıc tedariki montaj ve inşaat ı~lerı, 

iş'er vaııyette tesıi:ıı edı'mek iizeı·c kapa'ı ıarf u ulü 'c bi
rim fıat e asına göre eksi!tme:ıe konıılıııu,tur. 

lctlerarası Amatör .\tretızm 
Fedeı·asyonu Katibi Donpain, 
bugiln vcrdığı ~e} anaıta, bir 
mı! rekordmcni Iıı~i llz Bannb· 
ter'ın GUnc,· Kalifornl.) a Olinı 
pi\8t Konııtesı tarafından \e
rılccek kupa) ı kabu!ü. onun 
amatörliık 'a fmı haleldar e
dcbılir. 

Futbol f' ' .,,ld'r !erinin bu derecelerini takım· r 
ıarında olmayan yabancı oyun ycı A' 

11 mavıs 19~ "a ı ııunu Tica· 
ret Odasından FOB: 582 637 li-
1·a değerinde ıı adet menşe a· 
hadetname i verilmiştir. 

Almanyaya 2649 ira değcr.n· 
de l ton kuyruk kllt; 

Bırle ik Amerikaya 19.712 li
ra değerinde 5588 kılo iç fıo· ı 
dık; 

Belçıkaya 1251 lira değerin
d 60 kilo sünger; 

Çekos'o' ak)·aya 457 .27~ lira 
değerinde 93.250 kilo yaprak tli 
tiin: 
• Danlmarkaya 58880 lira değe
rinde 259 ki'o barsak: 

Fıntandivaya 34.852 lira de
ğerinde 1134 kılo bar ak: 

Fransava 10.590 lira değerin
de 280 kılo bar ak, 14.216 lira 
değerinde 7250 kilo kuru kayr 
61; • 

tngiltereye 2193 'ira değcrın-
de 74 k lo çalpara: 

italvaya 6097 ira değerinde 
6500 kı'o taze balık 27 922 !ıra 
değerınde 245 andık ~ umuı ta 
ıhraç edılmıştır. 

l1icareı ve Zalıiı•e Borsası 
il - ~ - 19.).1 

•tı lar: 

Bu:ctay Oflun Dokme Klloı.u 

Sen • • 
Yumupt ~ 

Arpa > 
KU'f em.I Çu '1'&111 
Keten tohumu • 
ı ıncııt Iç 1 om bul 
Un E. E. 

• :ı;. 

• ı. cı nuı 
• Ofi&ln 

Raımoı Klloau 
Kepct • 
Plrlnç Bersanl > 
neraz pe) nır ) atlı tenekeal 
Bc)aZ pe)n:r tam ra:ıı Tene. 
Ka ar peyniri )a:Jı 'Iraksa Kıl. 
Lor 'l eneke. 
ı;uumyaR"J ra!lnı çıplak Kllo•u 
Saderaa Diyarbakır er!tllml) • 
J11tlt.: Anamal > 
daderar: Urfa Er. • 
Krema Koyun > 
Yumurta u!r.li: 
Sadeya~ Sherek .Er. • 
Sı •• r derıst Ealamura kasap • 
Korun derW H. K. > 
sanaar duW çUtl 
Porauı.: dertııl çUtl 
Tuşaıı dert.al adedi 
Ko)un bana ı asorti bandı! 
Sı~ır baıu41 metrea1 

28.83 
32.~ 

30 
2ll 
40 
60 

290 
:ı~o 

3190 
2950 
26ı3 

J& 
u 

100 
3700 
•ıoo 

400 
1400 
22S 
525 
693 
680 
315 

8800 
560 
170 
245 

19000 
1700 

80 
adedi 760 

4 :ı 

kuruştan 29.20 

• 
• .. 
• 

• 
• 
> 

,. 
"' • 
• 
"' ,. 
• • 

34 
32.5 
2825 

:noo 
3325 
307:1 
28-'0 

21 

1011 
4ıoo 

4400 
450 

540 
Hl,5 
C90 
33~ 

92~ 

280 

llO 

l:urq 
• 
• 
» 

• 
» 
• 
> 
> 

• ,. 
> ,. 

• 
"' 
"' 
• 

> 

• 

2 - ) Bu isin irı :ıat kısmı keşif bedeli 9-l.156 09 TL. 
Makına \'e c!ektrik terhiıatı ke.if bedeli 81,005,- TL. ki te·i
sin İ§ler \'aıiyette mecmıı keşif bedeli 175.161,09 TL. o up gn· 
çıci teminat tutan 10.ooa,- TL. dı.r 

3 - ) Bu i~e ait ek.iltme evrakı 'e proje'cr 25.- lira• 
bedelle Bankamız muha ebesinde satılmaktadır. 

4 - ) Teklif zaıilan 9 Temmuz 1954 Cuma gunü saat 
12 ye kadar makbuı mukabilinde Bankamıza tc linı edi1me'i
dir. Teklif ıarfiarı 2yni giın saat 15 de Bankamız atın alma 
komisyonu huzurunda ;;leni o:arak açı~acak ,.e yapı~acak ince
lemeleri müteakip ih:ı'e !::ıran İdare :ııeclisince verilecektir. 

5 - ) Eksiltmeye girebilmek için bu işi yap;ıcıığına ka· 
naat verdirecek inşaa~ ve tesisat yapmış o'mak 13zıındır. İlı .. · 
leye gireceklerin bu hu ucu belirten vesika~ari) le 1 Tcmım•z 
1954 Perşembe günli saat 17.30 a kadar YETERLİK B~:Lr;fst 
a'mak üıerc Bankarn·za mliracaat etmeleri ıaıımdır. Ayrıi şart

lar vabancı firmalardan ıh aranır. 
• 6 - ) l\luayyen tarih 'e saatten sonra yapılacak belge 

Uılep'eri ve verilecek tekliC:cr kabul olunmaz. Postada vaki 

gecikmeler nazarı llibare alınmaz. 
7 - ) Banka YETERLİK BELGESİ verip vermemekte, 

ihaleyi yapıp yapmamakta \e isi dilediğınc \ermekte serbest· 
tır. 15337) 

Büyük kı) mette şahsi kupa
lar hedı)e etmek amatörlük 
ruhuna aykırıdır. Federasyo· 
nun kanaatince tıu gıbi hedı)'C" 
!erin değeri f.ıami 12 İngiliz 
lirasını a mamalıdır. o, a kı . 
ko ucu Bannı ter'e veri'ecek 
hedı)<'nin 178 ın:::ıliz l•rası kıy 
metınde oldufu sö) lenmekte· 

culal'a mP~·dyun oldukları an- ı• 
la ılmaktndır. ı3 pôt 

11 •Anı:ıırııtıırııı, Ro\•al Madridde Aı'janlin ıı 
Di s~ef:ıno. Barselonada İspan Jt az1f~ıaıı 1:.. J~r 

Hın~ ~ ı-s.. Yı 
) o· tebaasına geçen Macar • Ku kara'd~ 11,ıl 1 ,1 

bala• \'C Valensiyada da mlıt· nıaÇ tçıt1::4ıııll :1 
hiş bir oyuncu olan Hollanda· ı.ır•ıınll'lıı 

nac:ıı;ıır S 
lı Wılkes varclır. s J 

l\taamafih lspanyollar, genç 19 flıdi:~lilr 
takımlarının Almanyada )apı· b~i" 

4 
'ıın dun~ a gençler ,ampiyona

ıS sını kazanmı, o ma ındnn mem tıır• 11ııı 
nunıyct duymakta \'e istikbale An ~t•d) ,.ıı' 

dir. iımıtle bakmaktadırlar. ?ı[a) 15 
· içill..,,ut --o- tılllleSI 'fClv J1101 

1956 Ol
. • ti Mel - o- scdcıı U ıırııs re e 
ımpıya arı • Futbol Federasyonuna ye dürıuğnıilıllı:~ ~ g 

bourn e'da yapılacak 01:ın d>'ı.ıııııı 1.t.ıJ n i t ô yin yapılıyor ,c stıı er;tııı!,r: 
Atina 13 CA~KA) - Mi'- karar ~ı.ı l>'ı: 

letlenırası Olimpiyat Komite· Ankara 13 <A:\.KA> - fııl· dının ıı• t,ıl ! 
si, 1956 Oliınpi):ıt 0''Unlarının bol f'eden.syonunun yenıd.cn cağı ye ııısı:-t ııııl' 
Avustralya'da • fc!bourne'da h ıırls!l ,.,~ ,-ı 

1 ğ t ·d t · t' te•kilı hu•ıı:.ı.nda ça!ı,m:ı ara 8 11ıııı · ""' ~·apı aca ını eyı e mış ır. ., 10.sıı 9ıı~'~ Borada toplanmakta o'an devam edılmekıedir. Federas· uıerc ç c;ısd 
Milletlerarası Olimpi) at Komi- :,on Başkant!lın ismi şımdi'il: ıniştir· edi ô ~# 
tesine So~·ct Rusya, 1960 O- gi7.ll tutulmaktadır. A~nı La· ikınal .. ıob ç· 

1. · ti 'f k 'd manda l\Ierke7 Hakem Komi· .. ımpıya annın " os O\'a a ya· .. kiŞt) ı 

pı'm:ı~ını tek if etmiştir. te~i de teşkil edilecektir 



------------------ \ ' .\ 1 A ~· 7 -
' plan teklif etti I BAŞMAKALEDEN DEVAM dün 

'ekrtte su h '.'\'e ııhenl ği temin 
o duğJ cıhet e, bu art ar ger· 
crkle;ıır ~erçekleşmcz Kore'dcn 
çekı melen. 

'YE_P_Y_E NJ- ---
DEVRE 

Amerika'h iş adamlarmm 
yaphkları temaslar 

(Başı 6 ncıda ) ı du,mektcdır. Fakat bu mıktar F.den planı ile Kuze\' Xoıe 
nı i,. eri Bakanı Xam i ·~n iun· 
dJ u :komünist p'anı arasında 
LJ) uk ıfarklar me\ cuıtur. l<o· 
münıstler, seç mlerın bızzat Ko· 
re ıler tarafından tertiplenmesi· 
ni ı )abancı müdaha e rnkubu'· 
ın m:ı ını \e ~ım'crden cv\el 
bil tun ) abancı kuH·e~ıerın Kore· 
drn çeki me'cr'nı istemektedır· 
er. Eden Kuze~ Kore tek ıfinın 

h cb r zaman mat'up retice\. 
ha etm )CCC~ ni o\le:n,c \e 

<Bası ı in r.ide) kındakı btl" !eriniz b zdcn çok ıhtivaca )etmhor \e hergiın de 
ıılddetıi silleıltn dtr alarak, dii- fazladır. ıhtı)sç a !maktadır Halı faalı
ıüst ve "atanı bir i tikamct a ıır- Bıı memltket!n ,,ı..onomisi b 1 /ette ikı kfı ıt fabrika ı o.rnıı:.ı-
~ıı. bu tar1da bir nıuhalcfcı c da- has~a ,u tıç nokta ilt inkisar na ıağmen ku lı) et i miktarda 
b genis imli.i nlar \ ermek mill r t eder: 1 kfll?ıt \e b ha a gazete ki~ d ı 
itin ta biı bir \ aıire halini ;ıl ır. l - .:-.;'aklı.)i a• .thal elmektt) ,z 
o ıa nı :ın hııtti n m u takil gıue- 2 -- :'ıluhabera• \'ah ııcı erm H'nın Tur· 
((' lc r, nı ıl' .. ht>t fı•nk it yıo lu ııda 3 E'ektr k enl!.j -i. kıye~e ı:ırmc ı gcr!'klı~ı ah.ı-
Yllrtl\ cn tıir muhalefcfüı '.ı r<l ım Sız n d<' bu ııoi;:ınıar uzerındc lıır tc pıt edı m nudırA 
~· ı s ı ~lu r. · ı <lurduğıınuw memnunı) e le - Od al r B i 'J'urk•} !'Ht 

ormrkte) z, ~ızın ~ınai rk ş:ı ne tıp ah. ar ıçin )abııncı ~··· 

14. ma)l'•ta fa ıli) ete gpç l'n r_ nıı ıçın j eni '~b ncı 'rrm ~e m.ı:te g, me,ı .,erektısıinı L • ,.,. 
MrcJi,, önünde açılan )ar":\- koınununum_ teUık e •n, bu.ı ncdrnbl'rı r:ı~t .maktad r. P•J 

tın uful.l :ır b.ıli ımından H ' P.) c. ı rıu.) oıı~l. Tuı·k ı ad mi ı ı ıll' ınceleme eı ı d re ı~ Jıd" nları 
ni , aıircırr ı :ı'°ı }an h ır h~.)Pltir. ı: !ı r ği ) apılabı ece n • ku\. nın b r <'ludU o arak ta :>H r 
lliitun mil!t>tin ba~arı dileklrrl, \etle ınanm k•ay 7. Bu :ıJal\ı rdı} ortız. Bu ı 1 t kıp e1 !e!l 
l irdi-in lı c nı ik tidar. hem ılc ıı•anıetımız e-na,,ıno.ı k ı ılık, o . ubJektıf çıı ı;.maktır. \' .ıni 
nıuhalrfeı crphrlrri.) le beraber • .,oru mrlerlr anla•m1m•L ~ııh:ı hangi ahanın 'erıml odu ı:rn 
nlıı ra l. tır. In,allah hu 1r·d i ~. ı ela km' etlenecektır pı iorıte ı a ına goı« te p.t ('t
"'ni kalkınma dent> nı i t in baı;;. :.\lu eakıbcn Odalar Bir ğ1 a· mck tı\o uz.. Bu ç .. I nıa!aıdl 
Ju·:ı ıtrstd'ii olur, biıliin mi'lttin dına iz.zet .\ ·o,man a~ağıdak ~atı~ \ e kar ntkam • ına l;ad;ır 
'" bütün hıiı· dıiman ı n \ t1 11in ıı konu m:ı.)ı ~ııpmı:>tır: mumkJn o duğu n,spette • hh:ı,. 
gülclliriir. cl iışmanları ıl:ı h ihı ;ı - .. • Tıır~ ıj E'!lın gerek ,ırate lr tespıt çarelcrını .ırıj acağ ı_ 
na u ğr:ılır. i J k. grrC>k e c;ı!!'rnfi .durumu. Hu organıza•.)on ikmal cdı ınce 

dem • r kı· Hf'rı m zın 

Ahmet Emin YALMAN/ kl'ndisinp .)apılan :ıarrlını rın .. ı.ıka ı ara l fın f'det·e;;,z 
<le\amını an ko•mak•adır. Tur Ru çal•smalnnn bıze çok 

( 
k .)c bugünkü durumu ıle. fııjda ı olacaktır. 

N b 1 d hur mı;.eılcrin ilerı larakolıı Fııkat uru da ı ihe t!lnlt'· (( a o an )) hızme!ını oren b r Cl•kerd r )iZ ki bu nctıcc pek çabuk, lı· 
ı Bu a kerın karnının ıok. ırtı- nama\ c \Ur 

Aleyhl'ndekı" da" vaya ı n n pek olmn 1 \ p ll\ ku uz'uk 1) 1 \ apı'acıık bır ın k ~a 
~) 1.ı mUcadl' l' ıç n kun e • bu· tı r zamanct:ı o anı"~ aca ı tab ı-

D 'ld' I unmıı ı iızımdır Mektep ~•- dır 
1 evam e ' f 1 rula ınd.ı b'zle beraber okU\an 111.ıtl'akıben izzet Ako,man şu 

ıırkad.ı aı ımızdan b r ..:ı mı nıe,ele\I orta)a at mı tır. 

1 
Ha~r·yc tarafından ~abo· gı•tıli.leri muharebelerden ot>· Samımı muna ebc."er bakı 

land acenta•:ı ale\ hı'le • ı: an r donmedı er bir kı ını da mu mından .u nokta\ a tem s etmek 
5 m ly on 1 ralık tazmın2I dava- h rebelerle uğra .ıkları için ha ti\ oı um l\la Cımıınuzdur ki, 

1 
ına riün lll tındı t" " .m h \ata l'ç atıldılar. Turkı~ede )ctışcn bırçok matı-

k~.me. inde. ~evam .ed lmışt~r. F;ller ha) ata geç aıı:an bu 3 • u ler \'C bu rad:ı t.ıtün. kuru 
Go cükte ı ıınabe yo.u il" dın· damlar ) urnndt-n Türk \I' t!E'ri me) \l' H' aı ·r Amerıkada da 
le.ııi en ahılerın ıfadel r o· ı kadı 1 E' onu grri sa~·mn:nıık \Ch~mektedıı. Turkl\enın tabıl 

1 
kunduktan sn"'':ı num'ııpı. la7.ınıdır mah ecı orııı A\tup.ıd1r. ncak 
nar ın ikinci ı· pı:ını iı~teğ- İ•IE' 1 ~0 cnı>lık muharebe ,1. \mrrıka da bu mcmleketlt-re 
nıt"n lla~an Yumuk d 

0
nle'l lmı~ onunda Turkı) enın hak· ki \'~- mal ı. tm. k ıstİ\ or \ e bızımle 

tır. Sııhı sunları •o) cnıı ı ~ zi) rı budur. Buı::iın beraber c rekabet edı) or. Bu' ük dfl\ atar-
- Ben .. ~ooo met eden 

1
. a lı ınanın b ze \erdıgı emnı)et· da berabl'r o anla , tıearı ı er-i boland ! oıdum .• . t. taraf m,. ız en i tıf:ıde rderck ;>:ıpmak de birb rler nin ozlrrın çı-

da~dı \o \eıınf'k c~n edı.n tedı ınıız eyler \ar. Türk \E'dP karırıır. Bıı do ti rımıı.:.n ka-

l du. 1000 metreden dunıcnc 15 her tiırlıl ımkan me\c,ıt ur· \'cı:- zanç annn goL ~ıkmC:!<IZ i\ncak 
drrr<.'f' ancak kumanda ı 'er· altı , e ) crlıstu en rtleı 1 her ı-aşık ka ık \erıp .zorl.ı a mıını.n 

lrak'fa 1'kı" dim. On sanbe onra kıı~an- ıuriıi td :ı\\urun u,tündcdir. 1 ta)dası \Oktur. Rınal'nalr)h b~-
dan -kele kumanda ı \erdı İ· s ze bır hıka)e m:ık 1~ bu ahanın bııakılma,ını rı-

1 
k; ani) e sonra da mu' deme ı tıvorum Hoca~ n ~oı mu ar , :ı· ı ea cdccl' .m 

Parti• bı'rlesı'yor oldu. ;n, ek.eı ııı, u.nıın 'e komu;un Bunun çın htıh-atı çok d tıa 
, Şahit. aceııta a\-uka• m· nın rnr. nhe hel\o )apm·~or3un? raz:a a. ıırıp l b. Cı )aoarak 

Tıır~· tı•b~rı • \ hu • ordurttu. Ce\ap veı nıış k br, ) ok. faza atı • ,mkfln arı .a~lamak 
Bağdat. 13 - Irak'ın en b 1- e. ıı. I'. ıurcli ı. gnıpıı toıılant ı halınclt> •- Sancağa de\am edil cyd İ.:te nır ıka 1 cıo-ılarını·z J.ızınıdır. f.sa en bu da\a kt a 

)Ük sı)a i part E'rinden olan Fi mli ademe olur muydu? sua· kıbr 
1 

etir'rlcr e, bız df' 
011

• zamanda ha edıleb•lecek mııhi-
htık al partisi i'e Miııı nemok· -s . c ! F -, B Mı'fJ11f Meclı's' bugu"n toplanıyor lıne: ıarı heha ı ber,bt'r )emeğe c.ıaljetı(' de•ı.dır. 
r. t partısi önümüzdeki cçim'ei- amıye ema ve er ııan 1 , \1 1 •- 01 mıızclı ~eklinde ce\ ap \ r• ed ·, ?ıtıııeakıbcn ıoolantı) a son \'e 
dr tek bir cephe halinde haır- del 40 Harami:e r f ;lminde ı vermlctir. Şu • ı da unııtmamıık lazımdı,. rılm tır. . 
ket etml'ğe karar verml~ll'l' T d (, rnac:ı ı in('idı'I rini kabul edecektir D~\ ı, avuk"tı. :i nı' ki. biz Turkleı· fakır ve za,\ıf Amerıkalı ı aılam arı o kd,•:ı 
b 1 b t bl.,, • arou n 1 ran ız Faııı) 13 " 1 . ı ı. t·"·'l b·ıı·ı .. B k ! b k t u ııı U5ta ır e 16 ~ayınıaını { A) F . f 1 'hl ı 3·~ ~aat dr\ıtnı e.lccck oı .. n Drmo.-rat Partı ~l eclıs Gru· ro h " rı '' < de iliz. l mklınını bulur,ak rn onra C') ·oz a rı a ını zı~.ı.r<> 
lardır. Her ıki parti feshedı'e.1 1 d lk dcl ı~n:.ız.k b m f ~rı ~- bu and ıçmc)i mu C':ık p !\lccl's pu bugün de topl:ınmı , Grup i· çinclr f, Ban'l\'.:ı ., • 1 :ı z:ımanda kalkınmamız. çok l'tmış e dır. 
porHimentoda 3i mebusluğa a· ı e 

1 
• d ab 0 a~:ı. · kır br:ı 

1 
• ,. ;ıı, E kan ckı. en, Bs • dare He~ôti füı,ıl rını seçmegc l!ını \ e clfl ll'' i) le ,0 -. ,. 

0 
acaktır.D 

d ık .d • rapça) a u e erı <'l" 'e u un . · · li · k ı ht' ~ hıp bu unU\Orlar ı tı ar p:ı 1 1• ., . d . 1 .1 • kanlık Kiit plerı vl' ıdnre Anır- ba amıştır. Jo' kat oylar dağı· zerıne onu nn Bundan sonra gerek Amerika. 
ti ın111 ı e 84 mebus uğu vardır F~ ::.~ aa~~ın \~i ,go erı ece.. tçıml ;.apılac:ıktır. Yen. mış. ikinci tura ratmen ancak rin kııldırıhn. •ını ta'ep etmı 1 gerek~e Türk ış adamları ta· 
~çim rrde tek cephe halındc ha Haramılen dır. leclıs Ha~kanınııı kısa bır te· :Ka ım Kufre\I ıl.e Hu r~ ın Fırat 

1 
tir. . k . b h r~f ncian aşa ıdakı sua'ler oru 

rekl'tl' karar \eren bu iki par•ı rcjı oru Jacque_ Becker b,ı f _ kkur konu ma ından sonra • eçılebilmışlir. ldare Hc,etının Haz·~e 8\ u atı ı c. u U· ınu~ ve Cl'\aplar Hrılmıştir: 
~a~ı'lladıklaıı teblığ e parti!Mi· k C mhurba kanı scçımıne gcçılc· d,ğer azalan muteak'p ccl•edc u•t z. ten m hkrn1e,.,·n k r r• Turkı•·cdc fazla 1· ,ı·z , , · · 1 k mınin b.ı;u • bır rntnaffokı)et 1 ~ .. nın ıç \'e dı sı,asetın açı ·ıa- cektır. Cttmhuı ha mnı da u sC"çi ccek.crdir. o~dut:ıınu \f' ,. • .. '1 ' r mıdır" . sağ ı~aca ını tahmin etmekıe· • rlb' .. mı lardır. Buna gore her ıkı par d F d suretle ırnd ıçeccktır Bugün Ha k Paı ıı•ı takdırde 'h~:, tı te ını .. a • Turkı' ede Ameı·ı'kada 

1 ld • kd' d ır. ılm e O)na~an )egfinc k:ı· b ı ~ tı iktıdara ge ık erı ta ır e. dın Mı ırlı me hur dan ö1. S:ı· • Reıs cumhur sıfatil e C'um· Grupu d,1 top aıımı ~ener So· dırılm~ •na h r r ıt kzı o nn ınllnada 1 zlık )oktur. Fak,. 
i çi ere gre\ hakkı tanı) acakla OH.) e Cemal'dir Baş erk k rolılnu huı iyet n kanunlnnııa 'e haki· muncuog u ı r Xu\it Yet kın ı dı ır• o\ lem·• r. el daha mu hım , e \ahim a\llab • 
nnı İng tere - Irak nnJa,ma ı- de Fran a'nın en tanının:~ \e mı)etı millı)e r J I:ırına ria~et grup b:ışk n \l'kıllık er nr eç· 1a' eme. dnHı ı t.ır fıı an lrcek 1 , 1z·ıı. \ddır. Bızde bı _ 
nı fe hcdrcl'k erini bıldirmi,Jcr· k k .. . . 1 \e bıın an mudafaa. Türk mıJlc· mıştır. C M.P. lı l'r de grup b3 • d'nle:ı me~i i~•e'lilE'n ık ~ah'de hasa k .. ,,ıu·· mu.~'"en zaman 

81
• en ~ u ·se • urret a an artıı.lı •'er 1 " .. , ' 

dır. lkı paı tın in birle me i ikti- ııandc' oynamaktadır. r ılmııı tinın saadetini slidıkane 'e bu· kan lığına o~man Bcilukba~ını ıebl•j!at yol:anma ına \ c. t~obı da ça , ır , e mah ulun ) etı~me. 
dar çeHelerınde endışe ile kar- tun kU\'\'Ctım'c. arfı mes:ıi, Tlirk ıntıhap ctmi• eıdır. ,tı,haleiet r'n kaldırılma nıe,cle nı ıne sını bek "r. çe\'rilnıesiııe ı:eçcn a~· lı:ı~'.ııımı, . " 
şı anmış \e iktidarı tutan gaz.e- de\ 'C"'ıne tC\'eccLih edrc:ek her {Partilerının, ;arın nnd içme lemek iizere ikı tarafın rıza ·y \'abanl'I erma,enın gelmr 

1
• 

tetrr tek cephe aleyhındf' şid· tır. ~ch1ikC>yı kemali ~iddctlc men, 1 mera:.imini muteakip ~lec ~i 'e ceı~c~ i 6 temmu;ı; tar ıı· ne 111 i le\ en hukı"ınıet, ı~sız olan 
d ti . b' k ıarciır Hammerskı'ofci'un demeci r· k · · r· · · k · l k l'k t' • e ı ır ·ampan) a açmı~ · ı ı r ·ı) e nın ~an ve ~ere mı \•ı- ter ·etme'rrı \'e .,<=~1111 eı c "ltı:· la ı • e• ı. fakat hundan şıkftyel etme) en· 
Diğer taraftan mebus seçim'e· BerkC>'ey, 13 (A.A.) - Bır· a)e \e iliı)e deruhte cttiğım mamaları muhtemc dir. -o- lere iş aha 1 açmayı dü.-ünmek-
rındr partilerden müstakil o a- e~miş :ıtılletler 0 enel ,ekrcteri vazıfcnın icabatına ha rı nef:. et· ltad\odıı s 1 1 lf'dır. 
rak adaylıklarını koyacaklann Dag ll anımar~kjold bu"Ün Ka i· mekten ııvrılma)acağıma nanrn· Ankara 13 C \ \) - 10 ıır· ovyet er e - Yabancı memleketlere \e 
adedi 650 ~ı bu'mu tur. fornia Uni\·ersıtl'sınde sö~ledığı sum in:enne söz \erirım.• t•u Bü)ılk .Mıl'et Mecli- nın ~· • bu arad bı ha a .\merika)a ta· 
Kendisini ağaca bağlayıp bır nutukta Komiınist ü~cleıın 1 Bu toren b•ttıkten onra saati rınki ılk içt maı ~arın .aat 15 Mu"'nasebefJer'ın :ebe gonderl\or rnu~unuz? 

Birle mı l\!ıl etlerden çıkıırıı. 20 30 da Cumhurbaskanı Alec· ten ıtıbaren Ankara Ra:l) o-ı) .e _ Her memlekete bırçok Ttirk 
gazla yakan adam ması tc kıliıtı son derece Zll) ıf- li•te mı P.l\ l'kl 'erının tebrikle· ya) ın'onacaktır. çocuk arı sonde ılmekte, 'ie t .. Jı. 

Rock T land (B. Amerika), 13 !atacaktır demış ve en bin uk Kesilmesi isf endi sıl etıırı nıeı;;tedır. Bu arada il 

(AP) - tııınoı eya}etınin bu t('h'ike erin daima iktı~adi b.ı- Ferhat Do"meke'nı'n Polı's, bı'r hırsızı gun eıde bır ı~letme ıktı..,.tJı 
Ş('hri sakın erinden James Ne kımdan geri kalmış olan L..ıl.,e- As~odııttd r re s !:'n tıtlıs.ı kurulmaktadır. 
son adlı birinin ce~edı dun gece erde doğduğunu belirtm,~Lt.-. W:ı hington 13 _ merıknn ı _ Turkı) ede bıiyük stratejik 
bır ağaca te ler'e sıkı sıkt\a bağ Irak Dışişleri Bakanı Duruşması Yaralayarak Parlliml'nto:.unun i'eıı ~e·en madenlf'r oldu •unu !>ılı;o uz. 
anmı olarak bulunmu~tur A· mensuplaı ınrl;ın l'umhur·~etçı Bun aı ın Amerika.) a ne k .. dı ı 
damın iızerıne petrol dökü!ere11. hasta 1 urk Parası ıı Korıtına Kanu· y k 1 d Senator \\'ılliam r: Jennr~ ı ,, ıhraç celi mektl'dır? 
yakı dığı te bıt edilmı~~ir Bu 'Bağdat. 13 (AA.) - Irak Dı- nuna aykırı h:ıreket ettik eri id a a a f rır.mokrat Senatör Pat ~le Car- - Bız halen hıi) ıık hır mııdı·n 
şah ın on günlerde ba':I arka· şİ§let.ri Bak.anı ~·adı.ı Ceına'ı .d:.in 

1 
dıa~ıy'e haklarında dava açılan ran bıı:;:un B. \nırrikanın sn,- kalkınma ı ıçınde~ ız.. \nnaı< ıs· 

daşlarına: ·Günahkar bir ada· \·~kaletıekı daıresınde 1ı1g ite- eski Sarıyeı· hiıkinıi Ferha t Do· <Baı;ı 1 indde) ~et R ıı ) a ve ılıger bııtün komiı· emr.) en b, çok . nıadrn e;,nıu 
mım. Cezal'9.ı çekmekliğim lazım re'nin Irak biıyükelçi.:;i Sir John meke ı le Yaııako \'afıdi 'ın mu· çeknıi5 ve aıe. eune)C ba~lamış nı•t nırmleketlrr e dip omalı. daha \aıdır T,ııkıycden Amıın. 
dediği gö,z onüııde tutulara·· talı· Trou~beck'i. kabul edeceği sıra· hakenıe'eriııe Ill liııcii Ağıreeza tır. Po is \e hekçi ele tabanca miınasr.bct erini kt>-ııır ini der· ka)a rıı z \ de kıom, bıı-.ıı: d.ı 
kıkat bu )önden genişletılince, da bırdenbıre rahat~ızlanmış ve mahkemesinde de\'am ('dilmiştir. !arını çekip Eıteş elınek nıecbu pı~ c<irn bir ıııkrir sunmuşlar· m:ıııgaııez !ırııç rdihı k'e.dir 
ııdsmın, sadece göğdesi:ıı;ı a ııra ba)~'mışt~r. • . ., liital8asını oyle>en Savcı. sa- riyetınde kalıncıı, hadi e .)erın· dı~· Ru meH.uda hazırlana'l ı1;r etüt 
bağlı olduğu ... e elle. inı'l E'r- F aı.ıl ~ ceı:ıa ı cvıne .. nakl~dı • nıkların tecziye ini lstemi5tir. den kaçan Şeref Mahkcmcar- 'l;ııkr"r erinın mahıyc-tini ha ı· sız ere takdım edileceı: ıı·. 

p. 

4 saat ara ile gün~ 
3 adet alınabilir 

best bu unduğu da görülmü, \'e mi tir . .s_ıhhı du~um .dun akşam Duruşma mlida raa için başka gii kası sokağındaki 3 nıı'mar:ı ı na ııah E'den ikı Senatör. )a) ın· Bu. arada ~.unu da ;,arc~ et 
kendi kendini ağ"aca bağ adığı mcmnunıyct verıci bır derecede ne bırakılmıştır. evın du\arına çıknu tır. Du\8· 'ıdıkları )azı 1 bır be~anda un· mck ı.steııL kı, \ml'rıka)a ;on- ------------
ve uzerine petro dökerek tutu • dilzeldıği bildiri'mektcdir. rın üzerinde ) akalanan Şeref, arı ka\ detını~·erdir: Dllrıvanın dermek le olduğumuz madenle Televizyon hakkında bir 
turduğu neticesine \'arılmı tır. Lübnan _ Brezilya Kanaviçe fabrikası müsademe s rasında dort kur \ıcdanı: bu de\ le in (Bl~leşik rın ,>uz.de 48 i maden ı e )iızde 
Teli sıkıştırmak için kullandı~. unla midesinden .} aralandığın \nıcı ika 1 hurm etın on bil\ ük 52 1 topraktır. Eğrr bu meHu· konferans 
kerpeten 'te içerisinde bir mık- anlaşması iz.mir, 13 mu u il _ l\lani a· dan :\'ümu.ne ha ıanc ine kaldı kııle:.i ıfat, e l\l o-ko\a'nın ha· da te~riki me ni edecek o!ıır,,ak 
tar gaz bu unan bir teneke de 'Rio de Janerio, 13 {A.A.) da kurulacak \e memleket ihU- rılı:nışlır. . kımı mut ai·ln~ının de\ll'l'er a· gondl'rdiğimız maden enn toprıı Dun a t 14 30 da Ya\l.ı el m 
ce cdın hemen ~anında bulunmu Lübnan sa\unma vekili Emir yacının yüzde otuz be!; ÇU\'al ih· !:;ierefın tab:ınca 1 ı e kılıt kır ılc:. nden kO\ulmalaıında lıaıe· ını Turkı)edc a)ırmak Kabı o- İlkokulunda te f'\IZ)On hakkında 
tur. Arslan ile Breııl) a Dı~.s·eri 'e- tiyııcını karşılayacak olan Kana-ı may~ ~arayan Al.etlcrı e e geç• kete gl'çme inı iımırdır. Bu ) o • lacaktır. l·'n genış iş Jha mm ıl i ı e takıp edı en hır kunfe· 

ki'i \ 'icehte Rao, dün üç Sl'ne viçe fabrika ına alt te,cbbO !er rılnu,ıır. Ru. teh1 ıkel . hır:.ızı ya da hareket diin\'anın esir mı! et da deınir me\Zuunda olduğunu ran~ verılmı tır. Bıından onr.ı, 
için muteber bir dostluk. tıc:· ileri' emektedir. Sekiı. mi yon ti- kalaya.n .. P?lı-le brkçı~e emnı- ıerıne , e e:.aret ıehlıkc ınc nrn· hatır alırız. Bu arada 'fi.ırkı~e- ı Tekn,k l\nl\ ersıte'dr o~N'ncı er 
ret ve l')TUSefer an'asma:-ı im ra sermayl'ıi bu fabrika için bu· j yet ~udu:u p.ır~. mukUaıı '.er ruz o an mıl'r.ılere artık o aş:ı· nin ba tan a ağı imara muh~aç 1 tarafından ıertıp rdı rn b r mü· 
ıalamı 'ardır. 'J'a. dikinı takiµe· ı gün .'>erbe t sektordP.n bes nıi!· mı~tır. .\~ rıca • bıı Pr ın:ıas. nıs- gılık mütcga'libe~c>, dtim anın cı duğunu 'c h~ı ~chE'~le ucuz ın· samere te CHZ) onda "Ô ·, .• n•s 
decek 30 gi.ın kinde yürii rluğiie )OD !ıra toplannuştır. b~tınde. ıkranıı)e . ılr. t~lııf e. konfcran nı:ı :ılarında, hu.n!i şaat malzeme ı ımalı me;::uun- \c 2 - A öğrcn<'ıl-'r nden semra 
gırrcck o·an anlaşma, ak.>i bil· ~ılmel.~rı ~e~el müdıırluğe tek nhet sahibi insanlarla i:.ııhza e, ifa çok grnıs bir i-. saha ının Çalargu'nun \azdı~ \E' k,•,ıdis.· 
d irilmcdiği takdirde. otomatik· Lağım sularında bulunan 1 f edı ecekırr. ı'Hp 7ehır saçmaları iç n hıısnu bıı'ıındu".unu g<ız<len uzak tut· nin okudugu ı:ı.r ~ıir d•nlenınis· 
man temdit edilecektir. eski alhnlar knbuJ gö-termı)eceğini teb~ r mamak lazımdır. tir 

Kutup Denizi ve Birleşik lzmir'ae havalar rdec·ekl r. ı - 'l'tirkiyenin zirai \ e ,ınni j------------
Cleveliınd 13 (A .) - Üç güzelleşti Bi ka tan mahkemeye inkı afı ha~~ı~da bıze malümat ~--•••••-

Amerika <:ocuk bc)zho' toplarını arar· r P \erebılıı· mı ınız? 
"\\ ashington 13 (AA.) - A· ken bir lağım si~!emi it nele İzmır, 13 (l!usu i) B verildi - i\lem.l'ketimizin son zarnan-

merıkan Sa\ unma Bakan'ıö.,ı, Ku kırk beş tane "Ok narlir ) irmi- d .r ardakı inkısafı o kadar hızlıdır .. müd eıtenherı dc\•am etmekti! Bır müddet evvel 'eni tup denizinde faalh ft ttft bulun· !:er do':ırlık altınlar bulmuş'ar i, bunu bız bıle kat'iyet e takip • " " olan ) ağmurlaı ın arka ı nıhayP~ •·ıklarında kaz:ı neııccsıll'lr ma•·a muktcdı'ı• .. "emı·ıer ı·nsası 1·- dır. Çocuklardan ikısi kend; · ' edemı) orıız. Anca..: bu hu usta 
J bugün onn ermı, butun lzmlr oır •andal batmış \'(' ıç.ndc bulu 

•·ın kongrcdl'n f"'\kaıa·de bı'r tah· buldukları paraları bir kol'ek- • )aptığımız çalı m:ı ar netıcelen-" " şimdi tam bır bahar ha\ ına bil n..ın ikı !, ~ den ismet kunu mu., .si.>at i temictir. Bu nem1·ıerın en i.)o.11cıı~a 559 dolara satnıış1ar dıkçe )>cııdılerine rapor \ ermef:ı 
v • ı rüıımüstür. :;;ehir halkı bu ün b~ Doğan Belen e bo ul ı:ık 

az altısı but kıran ne\ inden o· ı dır. Sekiz yaşında olan iiçüncü eden oııra me ire )er 'l'rlne riö 
11 

uştıı· \adedı)oruz. 
lacak \e tekne crı buz'arla sarılı çocuk allın'arını daha İ\'İ b:r kü'miişlerdir, Sühunet derrce 1 S:ındala çarpar, k batırdığı - Tmkiycde kiığıt ana)ii ne 
ka dığı takd'rde. buzların taz) i· f ata satab·lmek için beklrmek bo gl'de 21 dereceye çıkmı§tır. dıa edileıı . Maıl:>tya şı·ebin' durumdadır. 'e adam ba-ına ne 

PAM PAN 
İtal;> an Spe ıal trlerı 

Pizza Napolitaine 

20 te.'1-

C'acl. 258 
kıne mukavemet edebi'ecek e- tedır. kadar kfıhıt dilşmektedir? h. planı Yu uf Yelı.enkaya ılğ'!' 6 

kilde inşa olunacaktır. D ı.,öer ne Sa~lık nıücllirHil:ii paranın Bı'r Rus bale heyet·ı lon- - ,\ elam ba ına 4 kı o kiı ~ıı:_t ~ı ~~~!!!!!!!!~~~~ "' crz:ı mahkerrıc.,ıne verilmiı:tır "..: miler bu dcniz'rrde tank 'e kanı bulunduğu bölge) i temizJeıme 
d ı · k • · ~!'ln ığın ınııhakeme<ıne .} :ıkıııcl a' )On nak'I için kullanılacaktır. A j e haşlamış, hir tanzifat ame· ra ya gıtme ıstıyor 1 · d d b' başl::ınac.ı ~ıır. nıerıkan a~kerı çcvrell'rıncle u- lr • c çamur'ar arası.'l a ır 

1 
muıni.)et'e haki ııınl:ın kanaate a"tın bulmustıı r Poli para'a· Lontlra 13 C \ . \ .) - Bu a - lngiltere Bankası faiz 
gôre, SO\')etlerin Alaska ,.r Grön rın cıılınmı o1duğunu tahnıin bah hıırad:ı öğrenildiğıne .,ore. H dd ..• d' d ' 
ııınd ılzerındeki tchdıdi • . \ meri- etmekt edir. Fakat bııgii n e .ka- Rus Bo:<"hoi bale mıpunun Lon a ını ın ır 1 

kan Sa\ unma Bakanlığı bu bö'ge dar h'ç kim C't dı- böyle h'r hır drada tems''ler \'erme i iç n, Londra, 13 (A.A.) - İngil e 
de bulunan ga)et ıayıf bir ikleri sızlıktıın adl1 makamları ha- ing liz Dış' leTi B:ıkanlığından re Banka,ından bugün tebli: 
derhal takviyeye mecbur edecek berdar eımemi~tir. Resmi cah· mfüaııae ıalep eclılmiş:ir. Bu edildığine göre banka fıwleı ı 
tir. Fakat Ataksa i'c Grönland do iyeli er. hırsızın bu paraları talep Londrada-ki 0\1 et blİ) ük r 3 5 tan r:. 3 c indirı mışt,r. 
!aylarının kasım a),ndan itiba· sürmek 'Zorluğundan ötilrli al· elçiliğ tarafından Bakan ı a ar Bu tedbırın sanayıi harekete "e· 
ren buzlar'a kap'anma.sı isi için tığını SÖ\ kmel.te<lir'er. Para· zedilmistir. :\Ilisaade sa .ar:dığı tirlp ge!iştırmek 'c İngillcreııın 
hususi gemi er kul'anılmıı~ını ı:e 'ar 1860 'lr 1899 yılları arasın- takdirde tem iller Sto~ Thh~· denizuırı ticaretine ) ilrdımı do- ı 
rektirecektir da ki tarlhterl ta,ımaktad ırlar. rc• de 'cnlecek•ır. kunmak !h tıma'i 'ardır. 

,., 

SANATKAR ALI NACAK 
ıeytinburnıı Ağı; Rakım '1 amir J'abrıkası i.; n :ışağl"?a 

brnn~ları )azılı ı .. ~ l(',· sır.a\la alınacaktır. 23/:.\l ını~/~34 ı;:ti
nU ~ pı acak ın:ı\S ı~tırak rl mek i te.> enler b rer d ekçe 
ilP Fahrıka :.\liidur tiı'!iıre müracaatlnrı Fazla malü'll.ı' .c·:ı 
Fabrıka Personel sub~. ne ba,' arulması. 

ı - Kııpoı ıa::ı 
1 ~ l\lo ör taoıı.ci-:. 
ı - Op,ık ta'Tl ı:eis'. 
ı - Saraç ust ı• •. 
1 - Top tamircısi. 



-! 

_DİŞLERiNJZtll - -
SRGL1Gı • · 
~iLE ILGILİDİJ!..;. 

Oı$ sağlığı sahasında yapılan, Tıbbi 

kongrelerde uzun incelemeler ve arat· 
tırmalar neticesinde e 

F'IL'fn 
dıt etıerıne ve ağız kokularına karıoı le 
ıırinln fevkalAde yüksek olduğu ispat 
edilmiştir. KLOROFiL dişlerin çurumesl· 
n• sebebiyet veren asid ve bakterlfe. 
rin tesirini bertaraf eder 

BUyUk çapta şöhret yapmış , bir çok 
beynelmilel sergilerde altın madalyalar 
kazanmış, memleketimizin en büyük 

diş macunu fabrıkası olan 

' Sabah. o~lc, akşam, her 
lyernrkten snnra dış).,nnızı 
Radvolinlc lırçalayınız. 

l;Z 1 ai-J ı ~ ~ ~ ~ ;A..c,A. 
ı.t Mıı~ ı l 9;;.ı <"ıı m:ı 

*** 
'1 30 /ı. ı ı' n proı;nı m 
7 3S K ran- Kerim 
7 45 HııMr er n hava raponı. 
8 00 Karma aabab m ı P 
1 lO Ct 1 t 1 a!it orkr~tratarcıan 

m lodtltr •Pi 
t 00 O ın n p MOmı nı kapanış 

11 8 
1200 
ll :ıo 
13 00 
13 15 

*** 
Atılı \fi ı r ram 
A ker saa , 
Nevin Prmırdônn 

M S Avarı ve habrrler 
flad•o salon ork•~'rllll. Şet 

• • 

~ ~·1=J.= 
00 • -ı• -- ı-

S•da.d Edlı al Nıco Dostnl: ı Soldan sa a ı Kürkü makbul 
vı ani\ ya .. uım b) straus: bir hnyvnn 2 - Bır orun kAğlclı; 
vı rann orm:ı.nıan efııan•ııl kabul etmeme 3 sır m•mleket. 

13.30 ö.,ıe ıı;uetr~I 4 - Bir a•:ın • duygu ~ Blr Pey 
13 4.> Rad;o ı.a on orke.stra ının Rllmber: anlam. 6 - ,.,. olarak. 7 -

d~nmı. l'ren 8 Pi man 
HOO Ha•a raporu ak$8m proıırıı.- Yukarıdan asatı1a. 1 - Balıtan-

mı ve a :anış 1 ıan:a bir ~bir 2 Eakt zaman ha-
••• brrcl.sl 3 Bir kadın adı. 4 - El~ 

ıs M A ı ı ve pr ram kıta bir Tiliycttmlz 5 O~lak & .... 
17 00 UIYl'l'f! Hekim ı - İll ti! şl >Ol 7 Mukabilinde bir 

Se randan rkılar koparııınak U err elde tutuı.n 
J7 U l tın Amerlıca dans ortr • k mgc, 8 Bl~ mu iki !>idi .ı ıt 

raları Pli r>t '.l\KÜ m f,~l.\Cı\.\'f;\' 11.\LLI 
ı, 4, K ıne tallı Sodan sa a ı B slkle 2 -
18 ıs Kuytın uatl Oda fa 3 E• 4 K&h:r• s -
18.30 Yurt•ıın st.ııler .·Valık 6 Nakit 'l - Şen mıh 
ıu 00 M. S A arı Ye ha'.ıerl•r. 8 Bu n.ı 

lU 15 Tarihten bir 'raprak. '\ ukandan •~ ''" ı - BO:ı'. ır 
19-20 :.ı ıa.ıi Aracı 2 tcı: ıu. 3 ::>a!hane 4 - lr•· 
J') 40 Bu nrrrnın t rkUı nl 5 Kıs?ak 6 - F.Um. 7 - v.ıe· 
20 00 Zehra Eren den danı rkı· ıtır 8 TaYuk 

Jarı 

:ıo 15 P.ad o i• t\.esl. No· 4 cDo diyez• (Pi). 
:ı~ 30 Ba• EnslrUman.arUt Thrlt 22 30 Suın Kenton orkeıtra ı (Pil 

m !iti 'Mlthat A allan TC 22 45 Haberler 
arkad&Jları l 23 DO Kaın bl) o • Boru ve program 

20 4 Radyo kum., aazı. ıar 

21 00 sı~-. 1 trmıı.ı 2'l 07 Danı muzı ı ırıı 
21 ı:; Smetantı Şarka sentonıı. ,.ır 23.30 P.ic ard Stratı.5$'Uıı •De: no-

IPll ıcnkaYllller ve •Si.lame• o. 
H ttanın t rl:!m ontı muı 2ı 30 

-.ıo 
ıarlo Lan:ra'dan rııın rkı- peraıanndan ıaaım ar• (Pi). 

ı.rı p 1 24 00 Kapan 

,_. Serbeat saat. 
22 15 C"'vrlVe Cl' h ın'd n fi m ŞAT 

kı.arı 
22 4S M E;. Ayarı "" habr er. 
23 00 Program ve kapanı • 

İ T\:"\lll:J, 
l2 57 Açı 1' ve program. 
13 00 lllbtrl•r 
l3 1.5 Danı mü ı IPlı. 
13.30 ismet \lpar .an. Ntvln Te 

Saliha ö ertem 
14 00 Opera ve pprretıcrden orkcst 

ra parçaları (Pi). 
H.20 Muııtara C3~lar 
14 45 Hart! 61lrkılar (Dcan Martin) 

ıPll 
15 00 Kapanıs 

JI 00 
11 ı5 
18.30 
ll.40 

*** 
A ılı u hatır ar kılar Pi J 
On ıt S !Ari. 
Konuşma 

\\le mtt Ak f'n n arkadn • 
ıarı 

l 00 Haberler 
lll 15 nactro nronı orkes•ras 

Konur! a mchard \\ a ı er 
•D e Walkl.r<ı• opera ından 

IZMllt 

Özel 
ı~ tı Açıl ve pro;ıram 

HS 00 Necmi Rıza Ahı•kan 
Plı • 

16 20 Mar o Lan7.a Te BenJam.n:ı 

Ol 11 ı Pi ) 
ıe 40 M rtıY\"Ct OUdUctl. 
17.00 Promenadt konser orkutra• 

smd n hsllr mlı ık IPI) 
17.15 na ııca ı:ır~ramların takdimi 
17 20 Oençl r konuşuyor. 
ı; !)O Tflrkltr IPIJ. 
ıs.oo Dııruı sarkıları (Pl). 
18 15 Htc;ızklr faslı. 
;9 00 Haberin 
19 15 ızahlı Batı musikisi. 
ııns servet candat 
2u ıo Sehlrden kUçtık haberler 
20 ıs ltad} o ga eteıl. 
20 30 lamrt Ya ar 
21 00 Haftanın ~ıya 1 1 mali. 
21 15 Ayhan Yılmam Ye O man 

T!lren'den berabtr tOrküler. 
21 45 "' ıencell fıkralar 
2ı 5 Boru Vf' varınkl proı;ram. 

22 00 Su an Yaman 
22 'lO Ya> ının 5JJDU 

•\\ alk ıre ıertn uçu b l Lud 1 
,. ~ un n~thoven Senfoni fEK:\"İK (\~İ\'ER~iTE 
~o 'l •L• maJOr 

:ıo 00 a eur eri Cndet Ça la 20 13 A ı ı ve pros;ram. 
DUrrU Turan Ualll Cnn ı. 20 15 D )ilk \ lrtUozlar· Piyanist 

20 15 Rlid\O a ., ı. WUhelm Kemptt. 
:ıo 30 Kısa sehlr h:>bt"~lerl 20 ... 2 \\"ngner aı •NOrnb<:rg1l Uı· 
:ıo:ıs Türktın o er ta prkıcıtar• dan düet b) 
20.50 Sohb•tler •Tannhav er• den •Ellzabct-
21 oo Hıırtanın ~ıyu ıcmaı.. hin SeU.mu. 
21 15 nadyo kl ~ık Türk m ısiklal 21 05 Ollnka· •Rusaıan "'- Ludmll· 

toplulu la• UYertüru. 
22 oo Konu ma 21 09 TııcbnıkowıkY •Ormanda 
22 ıo fl'rede.rlc Cbopln 4 ımprom- U uyan ı;uıcı. bale mü ııın 

to· No· ı LA dircz• No· 21 den kmmıar 
Fa dlyt No ~ So _d_ı __ 22 00 Program n kapanı,. 

-GAİBE İHTAR 
Ü le r ılen ta 1 ız ıç ı dan ık ay hapse h'jk•iml i R. Y

burt'un :\ten e ö .ınc'ı .ı zıı oğlu 929 doğumfu \ ı Oı.
tUrk'un A . ?.l U· K n• '1 7G \C C M U. K. 'l'.ln 37 maddr· 
ler ne ı;:ore ki haı• ıçındc- adi'(' n 61 Tum .\<;. Mahkc:ne
sıne bıldıı medı~ı akd re h ukmtın kat'ıleş ır İ<.ec · ilan 

dlı \mir 
o unur 

( 13tlfi-609U 

BERBER ALINACAK 
· ı tıhkfım okulıın.ı ımtiiıan'a 75 t"ra a)lık lİ<'retlr b r Her· 

ber al.nacaktır. 1\ ;eı 1 (:1'11 yapmış \'c mahkü·ui, eti bulur.· 
ma~an 1 teklı er 'l 31/~tayı 954 •arlh ne kadar l~a~ıthıınc. 
de bulunan ht"h ·.ı'll oku .ı r.a b.r dılckçe \"C dıplom:ııJı'ı.c 
bırlık c muraeaa 1 ırı. C1389) 

ASCI 
t • 

ALI NACAK 
tmt han a 200 lıra ay ık ücretle bir a cı aiın:ıca'.>tır. As· 

ke ınl \apmıs ve mahkiiın yetı bulunma)an isl~krle~iı: 
Sl/11a)ı 954 tarh •ıe ka:lar Kil~ hanede buluna ı I•tıhkam 
okuluna bır dı c ı:~e ile 'e bon en ı~ er lr b,r ı.•e mü nt:aaı 
ları. (138!'ll (1388/13d9 - 6096) 

l'ATAS 

Benzini içindeki 

.. 

Motorunuz tem ı z kalacaktır. 

Ate.şlemedekı arızalar onlenecektır •• 

Motorünüzün çakışı kuvvetlenecek ve gaz pedalına 

basınca arabanız şahlanacaktır. 

Üstün benzınle beraber kullanacağınız Castrol motor 

yağları arabanızın ömrünü arttırır, bakım masraflarını 
. -azaltır, kılometre başına verimi çoğaltır. 

Az para ile çok kilometre için 
~ .. . . 
USTUN BENZiN ve CASTROL Yağları 

, -· KİRALIK PANSiYON 

ARANIYOR 
Genç bır .\iman i) i ınob· 
le kaiorıferlı. ban)O kul· 
!anmak hakk yle i) i man
zaralı ve denıze ) akın b r 
oda aramaktadır. Tam 
pansiyonlu tercih cdılir. 
İyi milnnkalc ımkaoı ol
du~u takdirde sa~ fi) e yer
leri de o abilir. Saat 9-18 
arası 4i530 Telefonla mil· 
racaatları. 

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

VATAN 
=" u ha ı ıs Kuru$lur 

Abone ~eraıti ·rurkbf'dr narı~ı11 

ı.ıra Ura 

Bir aylık 4.50 900 
Öç a)lık ı2.00 24.00 
Altı aylılı: 22.50 45 00 
Sentltk 42.00 84.00 

OİKKATı 

Gazetemize cönderUen urıı.lı: 
ve yazılar n~edlls1n, cdtım~ı.ıı 

iade olunmaz. iılnlarclan 
mes'uliyet kabul edilmez. 

,\ B O ~ t: 1, r: it 1 1\ 
DiKKATl:o.ı: 

Adres d$•tlrmelt latcnlldl~l 
takdirde 50 kun.ıılut posta pu· 
ıu gönderllmtll rıca olunur. 

\._ ~ 

r -, 
VATAN 

ILA ~ Fi\' ,\ l LARJ 
aa,ııt maktu 25.-
2 ocı ve 3 Uncll 
>ayra santlmı 4.50 
:t üncO sayfa santimi 3.-
ll~n sayfası santımı 2.50 

Mahkeme. icra, l'apu, 

' T. C. 
ZIRAA T BA. KASI 

Vadeli, vadesiz tasarruf hesap sahipleri 

arasında tertiplenen 

Bir buçuk milyon liralık ikramiyenin 

üçüncü çekilişi : 

30 Haziran 1954 
iki büyük ikramiye 

Her biri 

30.000 Lira. 
Ayrıca 

Bir tane 

. 10.000 
. 

Lira . 
1 O tane 1.000, 20 tane 500, 

100 tane 100 lira. 

Son para yatırma günü 17 Mayıs . 
lıtirak şartlarını öğrenmek için 464 

Şube ve Ajansımız emrinizdedir. 

. 
yenı 

• 

Bir Güzellik 
Kraliçesinin kanaati · 

"cildinize 
ne kadar iyi 
bakarsanız 

cazibe ve 
güzelliğiniz 

o derece 
artar!,, 

Filim "luııı 'o Ti.ır· 
'-i' e C.iiıeli BELGi~ 

DORCK cih lıcıkııuı 

i~in Puro Scıbuııuııu 
ta,·si~e c-.di~or. Puro, 

ci idi lıe~lcr ... koı ur ... ~ u· 

nı u~aı ır .. ta.u·lı•;:t i ı i r. l'u ro 

ıiıi caıi p 'e ı;i.ı ıı·I ~apar. 

•--------~AnoPi-1 Türkiye Seker Fabrikaları 
Şirketinden tdı·~-

Hep-i Turhai ŞekeJ' 'fo·abrikamıı.da tesıını geÇ .. 
tı}le 8000 ton ınela~ raıı;acaktır. Teklifer. r~sr~oı 
1934 Pazartesi :ücli :ıat 11.- e kadar ·~ r 
:.\lerkeıine kapa'ı ıarf iı inde tevdı edllmclı 1 

.. rkt f 
istek'ı~er bıı ıfc ait ,artnanıe~ i Ankarııd:ııı~d~f. 

zinden ve lstanbu'da Şekrr Hanındaki aur0 

mukabihnde a:abjlirl~ı-. 3929 -
RONSON 
CÜNYAPillİ iM İYİ ÇAKMAGI 

lONSON Atlenlt. Zarif bir 
nat kadar ince olan bu 
rassı c;akmak. yclek·cebine 
rahatça ıııar. 

lONSON Whirlwiıul . Alevi 
ruz:aArdan koruyan hususi 
bir siperle mücehilezdir. 
Her havada yanar. 

( Bursa Vakıflar 

3 - Geçici teminat 4036 iirııdır· 11u ~ıı t 
Noter lLAnları santimi 2.50 

\. "'~~============:==========~================~==~~~38=3::::: 
4 - Eksiltme 26r5/954 çıı rı~amba s:cs1' 1 

Vakıflar mUdürlüğii blnasU1da lOP 1111 
t' 

nunda yapılacaktır. 8tııc ıısr' 

APOLLO SiRKi 
Gördüğü rağbet üzerine hergünkü 4.45 ma· 

tinelerine ilôve olarak paıar sabahları 10.30 da 

bir seans yapacaktır. 

1 
Biletler: Beyoğlunda Atlas,· lstanbul'da Mar

mara sinemalarından ve Sirkten tedarik edilir. 

lmt~az Sahibi: SİXAS EORLB 
Umumi N~rl.Jat IUdUrU: l\IELIH ~D 

Bu unda lllr"S'ul Mildbrı 
IR \S n\ 

(\ \ ı \'.'.) Gurırrllll< "'" \fatb:acılık r. A. c. htanbul 
\'AJ'N l\1U\ ~I 

Karayollan Umum Müdürlüğünden 

Saym İstanbul Halkmdan Rica 
Vapurtarda kart doldlırmak suretile oıı günlerde yapıl· 

makta olan mebde mün "ha ıraf:k ~ayımlarındıı V«tan iJ Jıı ı· 
ın11.ın "Ö tel'diği lşbırM• zihniyetine Umum \liidlirlüğumüı 
miiteşekkir bu 1 u nr.u;ktadır. • 

Bu sayımlar h.anbu: Seb ri.nin Devlet Yollau uafiği~dt 
son enelerde hissedilt"r• ~ıkı~ık durumun izale~i ~ayes:la ~a
pılmakıadır. Bu meyanda ~ehrin Anadolu \'e Rumejı yskalc.rı 
ara ındaki modern iTtibat ~ekl; de . etüd edilmektedir. 

S\ılerin uhatç:ı seyahat etme.nizi Sağlayacak o!ıı::ı bu cıü-
diın netice!eri, verf'ceği~~z bilgilerin doğruluğuna !>3ğiıdır 

Bu itibar'n vatan \;Harın :.""J küçük zahmete ka•'anımık ı.-
kele gi elerinden ~·e;·ıı vapur !arda ~erilecek n'ırn kan;d ı 
do!Jurmaları eh-r;1mi)etl,) ıica o,unur. <58cı3) 

- . . k f k arııı .\ı:ı ı " - Bu ı~c aıt P ı c\Ta ·ı 'e .. 0 de. ·il" 
-aaı'erinde Bursa \'akıflar Mü dürluğU s•'ıı 
Cmum :Müdüriüğti ve İstanbul Vakınsr tt' 
bürolarında görülebilir. en er e 

6 - Ek iltmcye ı~tirak etmek i~·~ç ı;u~ı# 
!eri harıç eksiltme günunden e~ı nz eıııdC l 3ff 
Vakıflar Bafınüdürlüğilnden : bır kııl. i ııııı',r ~ 
i;;in teknik ve mimari önemıııdc bı~ 1~ pıi~"ı' ~ 
ederek kabulünü yaptırJıklar~nı. \C} k İ) 1 ret J 
at mühendisliği satah'yeti!!i hail ~:ır~c111rc1C \ele' 
''e denetlettiklerlni bildirir iş sah' lac:ılt'llrflCt ıl 
gelerile birlikte müracaat ederek .3 cıeıd 
yılına ait ticaret odası be!geıerlnın 1 ~ 
l:m Hizımdır. . 1118dde;tıı:ı 

7 - 2490 sayılı kanunU•l 32 lllC!hslC sS o:1 re 
zırıavacakları teklif mektuplarının 1 

... 0ını'~ . . ae " 
evveline kadar m:ıkbuz mu'·a blhn 0 
di edilmi~ olması saruır . cıerdcıı 

8 - Po-taıia ,·fıki olae~ı> gccıkfll 
i) cı idare) e te\·eccllh eııne:.. 


