
~h 8ASMUllARR1R1 
l'lıet ! . 

nıın YALMAN 

~blo~ 4 l A N E y 1 
t •.,. tı loUar 
,,-ıı: 24201 ena11 sok. 30-3% 
''6tU· VAT- 29316 - 29315 
\ • AN - fstanbaJ 

ır. : 1 l---...; 
- <J\\ 1 • 4b"8 

Cumartesi 
1 

M AY 1 S 

1954 

• 
seçım 

1apılı1or 
Seçimle alakalı hazırlıklar 

her tarafta tamamlandı 
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1 gösteı•en işaretler kondıı. sıkı 
1 enıniyet teılhirleı•i alındı 

l.,buırıı's~a~' la Pakistan';~ ··~~~·~;~;··ı 
........ ~ .... '.~k hedefimiz olmalıdır ~ 
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~ ''lıni , lldl Rı ıf •• 
llı.ıq b· ı. • ~ı·k Rıplıng'in u mt>shıır iırnnu tlhette 
~ li. p;.rıt enıe, ŞaıJ.tıı, g"ı p gar11tır, bunların ikbi hk bir 
lftı . 111.r; h • 

Qı4 llıışıı " ııııj k 
Ct i hı t I&ıı2 ıl ' 0~11 hir Rritan~a emper)ali li ~ıfatı~le 
~ bttab~la garbı e ~ ark 'e <iarp) adlı şiirini ) atdığı ' ıra· 

hır ~tlı i b ~ bııTP ınrruesi, )ani arada mu.ant 'ehe-
~ Ilı 'rıı~ı \~ ~ unnı;oırn~ı. bir inıiliı f'mptnalisti lı;in 

~ıldı '~liiııde ~ tısıınc·t·\di. (;arbın imti.)azlı bir ui tokrat 
!!~,:~ biJıııt'sj 1:1

7rrı:ı ı, ~ar ı.ı e ir gibi .. ullanma ı, arkın 
l t;ı l'ıf ıınııı. 
"tt >cı 1 bir d ,, '' "e ını: ıın,aıta ,.a~norıız. ~uUa garbın lı.a ı· 
'4tı.. 0tıııı ll :1\ at · · 

1-ııı"il' lıı Ilı~ inık• ıı;ıııilr birlesmt i ,,. ,.erre karsı bcra· 
rq e, bıır l.atur,.t ~ 111• aranıa ı; medeni~et hesabına bir hrkı 

111ı"~ııı~ Nıep :ıhnı almıslır. Rirlrşmf'klelri her nf'\'İ ı:t· 
1 '<l ~tansa olan J:arp ıııemlckrtlerinin ha~ atını ktml· 

lQr~ r, kı,11 ,:•n 11inıti~·ini'deki akıbeti), bıiJun hiir dlin· 
l t, tı t OskoOuk aleminf' fır~allar 'erir. 

t Ilı ~tha llerı" 
~ ~l,, n llıe 1 k .. • :ı~ıı laf'C·:ı rııüddtl gôıt lı.f' lirilnıi bir 

'~t~ı.. 1
' 11d .. bııı 'D' ..... , . d h ı~ 'tı~ •• g;ı, ıııınnı~tur. nııı ı lı,; al t.n ma rıım 

"'td 1 '"k •• ~~ ~ tıl ~iıtınaı; . :•\u•ıına ı.aım:uı., topraklarım171 talan 
'lQ 

1 
11n 7.;ını •tın ı. arı. mr,rlr,iı ııdlı bir uikast ff'. 

1~ t itaıttırı an dt'ııım l'tmi~. an<'alr 1'iirk milli drha Te 
• · •. it. hıııfi 1 • • ;o ·'-'Pt ,,. er a\ esınde hıı uıkast akamete "•" 
'-'·· 'Ya1ı,.... • 

t "ıı -.ııı lı 
1 \ı !:arp il) 'llnduruklarını ilk olarak kırın ' I urki· 

tıl t'Jtıın· 
~ a arası •n tandan bir do tudur, vrupa ile .\5· 
•ı 'ad k bi 

11 '1akı 1nuhlm eçil bölıesinde hiır dun~a 
tııı. r hl'); ·ıı · •· b• 

11 
11 t 1 k ~ı ır. aldırH'I) c karııı mu terta ır 

~>it tn lııld'.1 ~nıııı.: 'oluncfa tarih boyunca giri ilr.n ha· 
1a"11 de te\1

1 ~ 1 
\ e ıniıhimi olan • "ıto hartlı.etini bııtün 

~! •111· er. 
"~ 'ııı· 1 l~ 

lt.r ~ilin ıı, ııı~ııda dıinkü dr.rt ortalı;lan3 le dolu olan 
~~.~it , ~trıı~ı. lıır rıarcasıdır. 1ki ilcm ara ında umimi 
"!~ Jli~ll ' lltıl;ı . , L. 

tlıld "h 11d~n \ .ın:ı11tkları gıdtrme&e çalı~mak, gar .... 
''· lla~ i lid 1 ~, 11 ',. Afrika da ~foı;kon~ a katılma yo· 

C~tııdı \ a \aıı Önll'ınr.gt çalı~mak biıim için bir '\'&· 

'lt, tan, 'lldııcrin. 
t .\'>'a fakat 

10 
1 lıir çıkmalJ]a his rden, garb.ı emni)l't 

~ °>'14:,~ ftik kn\a tehlikesinin manasını da lı.avrayan 
'"'lllll"tı , a nıtınJr.keti nr ki bizim bir ara bulul'U 

~'1 tk'l!trin: hali! gafld ~olunda ) ürüduklcrini hm 
~· l>a\ıs anı:ıtnıanun bekli ·orıar. 

toı ~ıı~ b• 
llnt llit la ır nnıqma imzalamak ureti~ le ya· 

l.tı.,. ~~ı d tbii>ata gr.rmis buhınu\or. l\u anlacma, 
""'llııt o ~l :.- " • 

t ıı il\ )'it llk~i tıia all.,ıı bir mahi}tl ta ımadı\tan 
._ ~ A. •dıı:nıd ne olarak, Hindi tanla daha sıli.ı bı~lar 
)\ -~tti\ ır. 

'ıt tak bi ıı :ibi .. 
1 ~ 4a~ r lııaı1c1, ' hur ınillellere milyariılı; ~ ardımlarda 
'~ ~ \'t ~~~ tıınd lnıdrr.te 5ahip dtğiliL Fakat hür dunya· 
~~ .. t~"'- 'lı" v, an heuiın ivonu ,e ~arkla ıarp ara~ında 

,"'Ilı ··"tı ~tnthl - ~ 
'-ıt bııı~ il İli,; .. •1k gıı,esivle i~e arılmıs butunuyorur. 
~:·.lfı "ll~L llıtı}ı( • • 
ı~lliti ~ " oıııı ın hcılefimiı., llindistanla Pakistanın 
'~~,, lr eti ~d~taaı~,~· .l\lu~le~ek bir yur~ .•e~kil ede~ bir 

llıır lhı ıcnk kuı:aaa ,a,.1,·an ıkı konı.~u mıllet, 
ıı .. "' ~ ~t ııar .. • • • • -
.""~t ~ı.ı>l.ı l.aıııan 1 '"a ~u n hu ihtilaf yüriinden 'li.u • 
~i llt~ aca~ ıl g" likı·e bu ne\i ihtiliflanı çare bulun· 
Q ij lcr d~r tabu~İlldlr. llu itibarla uzıa .. ma ) ollyle ihti· 
~ ,ttı ld t\ Olıın IJ'ha:leditirse 0 kadar ha)ırıı olur. Kader
~ 1 ıı~<l l:l!lird~lldı lanıa Paki tanın büyük fedakarlık· 
~ t bl'\ı 1arı 'e '~lfri a \:eri lmnetıeri birbirini tehdit 

it ~flı bıtalınaı •ınat geçitlerini mü~terek bir müdafaıı-
tı t it bian ilini!· aıı gıınahtır. iktı adi bakımdan birbiri· 
ı r i ıstan.ı • • • \o 11tıhar a Pakıstanın alıS' tn 1 kesmelerı de, 
~11 ~1111 1111 harekcıinden baska bi~ey delildir. 
' Ql a • "1 •. bil t toı ta ırıı b •I 

~."'! ~ ( cıl"lı;ıyah 1 hıal.: bize ıhhıiyol'. Bu ,.ah:ıda fay• 
l:tt, tr bı~~ttdi&i ,'.lınek itin ilk upacağımız i~. llinrli-ta· 
'-~1 'tıın 1 İıtk ,. · alıııtığı mukabelesix bıralcmamakt :r. 
~ \1 l 11nıı .. rı~etf'<:. • · 1 t 
t't~ 'lllıs Çağıtd 1 grupunu, arkasından bır nul e ve· 

~tqt, ili r nıııa llar. Hep~ini ti iıstıindt ıa~ıdılar. Ara· 
'-tı ~ -l. l~t latett' ~a 1~1 < İddiye alı) orlar, tatbikf' ha11rla

~dtıııı;ııdi •~rıı~lerıni, a~~?sından Hint m~ll~tnk~lltrinl 
't t~ttu1..l beın lu terdıı:ı amimi~ ete bu,uk bır kıy-
lıtlı t 1 etıneı·ı . . ·~· t bb-u· ı 'lt ~"' aı \c )arım kalan ı~bırhı;ı e~e 
o,~r 'c ıu '.11alı~ ı1. 

«. ~ . \taı ndı tan. . . . • • . . 
la>~ lıt1tli arıııila nr'atıı hır gelı~me.)e gımmı bu· 
tıı lı llııı ilden il ~akın bir teıuu bulunursa, birbirleri

\ 'ttıı~ tlıetıe \'Ok i tirade ederler. İktısadı . abada 
ij t~ı 11~11 l t arıal~k kurınak imkanları urdır. i tira ı.ud· 

tL o~na hıııaı eıı . ılort rüı mil) ona ~akın nüfuslu bir 
'C \ hb··· erız" R 1 . d ~ı ı\. trtbn· 1 •ırıer · e lıba~ıı bankalanmız hu saha a 

tı~~llııtd •rı!'t. 'e ~ok ıteli mi~ olan Hint banlı;acılığı 
:'ti "Cı aıı n' 
'- ı n lltlı 1 • •1'1Jı1ı_e ~ ~n ('. 11 rııtisto ınıJaıı enetki ıiın ,.e dun ft>e iiı·I• 
~~ 'trı. . JL. nııı 'nk - ·· 

t. ~ ı. oı dı "" l'cı . ' araıtaki ı.eki ,e olı:un Buyuk 
... "'Ilı lllo ıı Deıb" '' hJ1. rııaı , tı· . ı de muhim bir ,·aıife' f' gidi~' Ot'. 

t. t ~ 'lir ııı p k . . . . 
ı.. -ı l'I .. ~ou1 ttte k 1) ı tanır, r ur1' nasetlnın rn· 
,.,,. --ııı ilk k a~ramı t • . . 
~ "'t~ ta111 oııru . .s ır. Hınılı tanla blzım anım•1ıla 
\ ~~ ttt l ;ı Oları 11 

11 ';ı11re ini gonne ini bekit' ebiliriz. 
la 0~ 0 llıığ Qllq htıı u ll pdk· uınum ileriletmcı. ,.e hu bfi, ıık 

~ t llıt~ btr, hiıtiitı ısır.anın arasını bulmak için ufede· 
1lııı,_ ıı, ı11t nt't' al;ıkalılar \'e bütün hür dün,·a irin 

... ""'lıı ı ıteıer .. 
a,ıhldır. \erebılır, Bu ise ,.ar ~un eti· 

1 ! • 

1 • X-ı..~ ...... _._,, 

1954 genel seçimleti yarın 
::aat 8 den iubarcn ba lı) acak
lır. Bu hu ustaki bütı.in hazır· 
hk';ı.r ıamamlanınısıır. Seçim 
kul'lllları dünden iııbaren ı.an
dıklal'I ıcsl ·m almağa ba~iamıs 
lardır. Sokak ba-larına sandık· 
!arın _ı. cl'lerıni ~o teren levha
lar \'e i~aretıer konulmu,tur. 
Yarın oy \'erme saati bitip de 
oylarln ta,nifi} :e elde edılen 
.rıe ı'celeı· kısa zamanda bir'eş· 
L•rilerek umumi yekün tesbit r
dilecektir. Bunun ıçin tasnıfe 
:el'e de deı·anı olunacaktır. 

Seçimin hadi-e i:ı: geçme.si hu 
su-unda da her tiırlli idari ve 
inzibati tedbirler alınmısur. 

Gerek ·ı eçim kurulu. "erek 
valilık cv\·elki ı;ıin \'e dün ya· 
yınladıkları tebliğlerde r ayet 
edilmesi -;:ereken hu~u lan yurd 
da<lara hatırhıtm ı.lardır. 

Seçim kanunu gereğince yarın 
suçü:itü mu ha.~emeleri ~ apılma 
yacaktır. Suçüstü hAdi elerde 
de sa\'cılar deli'lel'i toplayacak 
Jar, faka t muhakeme ene.si ı:iln 
yapt'.acakur . .\ncak ağır cezalı 
~uçlar bu hüktinıden isti na e· 
d ilecekl r. 

Guıel .Sanalla r Akaıltmi i avlu una tı;im mennıı Sıı: 5 ii: 4 dt) 
·~~--------~~---~ 

italya'nuı Balkan paktı 
karşısında durumu 

Bir dergi, «Bizi silahlı kuvvetlerle tehdit etmiş olan 
memleketi !'1Üdalaaya çağt1lamayız» dedi 

bir 

'ssoctaı-t1 Pr,.~• 1 
Roma, 30 - İtalyanın ııüluLIU r 

mecmuahrından E~1eri'nin bu· 
... 

giın bıldirdiğinf' gore, İtalya, 
Yugoslavyayı Allanlik Paku 
ku\'\Ctlerinin himaye ıne vere
cek bir Balkan a kert ittifakına 
muarız bulunmaktadır. 
Baş makaleleri tık ,ık Dı,iş· 

ı:!ri Bakanlığına mefüup şahsi· 
~etler tarnfından \&1ılmakta o· 
ı:ıı m~rmua Turkiye, Yunani • 
t.ıı '' Yugo la\~a ar<ısındaın 
mevcut Ankara Paktının l\"ATO 
::za. ı olarak Turkiy~ ve Yun.ı:ı 
lanın ıı .·nıı. bulunı!ı.:kları ri~"· 
!eri aı'ı!ınnadığını. •al•at bir as-

< Drvamı Sa: 5 Sü: i de) 
-o-

H'eybeliada' da 
Rehabilitasyon 
Merkezi açıldı 

1 Heybeliada anato:cyomuna 
bağ ı o arak insa ettirilen Reha
bilitasyon merkcı.l ile Hem ire 
okulunun açılı~ torenieri diin 
saat 10.:ıo da yapılmı tır. Tören
de, Saglık ve Sosyal Yardı.~ Ba
kanı Dr. Ekrem Hayri U;;tün· 
dağ, lı ve Be'ediye Sallık m:i· 
dürleri, Adalar Kaymakamı. Ve· 
rem Savaş Derne:i baskan ve 
ü~ e!eri. doktorlar, davetliler ve 
Erenköy Hemşire okulu örenci
lerinden bir grup hazır bulun
muştur. 

istiklal marşından .:.onra h~~
tane bashekimi Dr. Tevfik Is-
mail Gökçe bır konusma yana· 

ı De\ anu Sa.S Sil. 4 de) 
--0.:...-

Ahmet Oğuz'la 
Cemal Kitaplı 
Kav~a etti 

KORl:'DEKİ A:SK,\RA İLKOKULU - Kore'de bulunan Türk 
tuga) ı 23 nisan !\lilli Hakimiyet ve Çot:uk bayramı münıısebe· 
tiyle l\onı'li ökr.üz , .e yetim ~ocuklar i~in bir dlenti tertip 
etmiljlenlir. Türkler tarafından Seul güneyinde Suwon ıehrin
de kurulan nkara ilkokulundaki ti>rende 135 ç0<:u!.: bulunmu'!
tur. Turl erleri bu toplantıdot milti oyunlar O) namı,ıardır. 

İstanbul vilayetinin 
ayrılması nıevzuu 

Bu hususta kurulan komisyon çalışmalonnı 
bitirdi. Memurlar mağdur olmıyacaklar 

istanbu'da Vi!Ayet e Belediye 

1 
nin ayrılması hakkındaki 6349 • • • 

l .,ayııı kanun hüküm:erine ı:öre Demzcıhk Bankası . 
Genel l\leeli ce eçilen Ü\'eler 1 • 
nısandan itibaren Va!i ve Be!e- lkramı'yelerı" d:.ag"' ıftı 

Eski :'.\!illet Partısmde,1 2.vt:· diye başkan ''ekilinin başkanlı· U 
kat Yusuf Türe' fe .:\'urı Lef ef f:ında top'anarak kanunun icap I Denizcilik Bankası :enel mü· 
Adapazarında yaptıkları birer ettirdiğı mıiddct içinde vaıifcle· dürlüğü, sade iŞ\'ilere vermek 
konuşmadan dolayı mahkemeye rini bitirınislerdir. Bu münase- üzere kararlaştırdığı ikramiye· 
verilmi~lerdir. Bu da\·a ile ılgili betle İstanbul Valisi aşağıdaki yi, dün akşama doğru. bütiin me 
o:arak. şahitlerden Ahmet Oğuz beyanatta bulunınu~tur: mur, müsta hdem, deniz ve gemi 
ve Cemal Kitap ı dün HJ üncii •- Komisyon tarafından Vi· adanı!arına da te mı! clnıi5tir. 
Ağırceı.a mahkemc,ıntlc bt:na· 1 'ay~t \ c Be edıyenın menkul ve Ik rami~ e'er kar:ırdan hemen 
be ~oliy e dinlenilmı~k:dir. Bu ga~rımcnku'lerl avrılını~. kadro •onra memurlaıa maaşla birlik· 
~ahitler ifade'crıni \·erdık•en 'arda gerekli ıncelemeler yapı • te tt:vı.ı cdılmeğc baı}lanmıstır. 
onra, Ad ivcnin nıerdLren erın· dıkt.an ı;onra Be ediye ve Husu- Durum 30 bıne yakın per onei 

den iner erken birbirlerine gır- si Jdare) e tefriki lhım gelen arasında büyük bir memnuniyet 
mişlerdir. Bu arada Ahmet O· memurlar seçilmiş ve bütün bu uyandırmıştır. 
ğuz. Cemal Kltaplının elini ısır- hususlar üzerinde esaslı incele- inhisar i~ileıi ikramiyeleri 
mı5, Cemal Kitapıı da Ahmet meler neticesinde ittihaz o:unan 19.54 yılı ba~ında Tekel İdare.sı 
Oğuz'a 51ddct.ı blr tokat vurmuş kınarlar bir maıbata ha i'l<le h;;.· Fabrika. ateh<!, bakım ,.e işle· 
lur. (Deunu S;ı: 5 ı:ıu: 1 de) · <De,·amı Sa. 5 su. 7 de) 

GUNÜN YAZISI : 
~~ 

~dli Tıp içtihatlarında mühim 
merhalesi bir tekômül 

Yazan: Avukat Dr. SUAT TAHSiN TURK 

Bugün ikinci sayfamızda 

BULGARİST.\:\"I 3El'IR - Birlrşik .\merikanın Ankara biı} uk elçi i ,\ Ha J, Warren ( ol. 
dan ii~iincü) Türk • Amerikan Kiıltur \e Tanı ma Derneginin ctaH•tli i olarak ı;dlrne)e gl'. 
mis, camileri anıtları \e eııtinı mile '•5tlerini 1i)aret etmiştir. Re:ı;imde hiı.ı-uk elçi Karaağag 

hta~} onundan Bulgarhtan'ı C) ı r.di.ı- or. 

Çin Hindi konferansı 
foplanac.ak 

Cenevre Konferansmda, Açıkahn, 
gesi'nin ileri sürdüğü teklifi 

Kuzey Kore 
reddetti 

Dele-

'••l)(iated rı• s ,--
Cenen-e, 30 - Batılı 'e J-om1i 11.'i!IQlfl 

n.st delegeler araı;ında husuı;i 
n.ahl) ette müzake:·elE'r ilerler
:: en, Kore:)·e dair ~tsmı kot'fe
ı·. n,) hemen hemen tam bır du· 
raklama safh~m.i girmiştir. Bu 
ı:üıı tattriben yaı'ln saat suren 
oturun:c.:ı, yalnıı rürki)e w 
Thailaııd deJe.;el?• i .onu~mu~laı· 

dl~ ı 
1'uJ'l.: dele~esi Ce\:ıt Açıkalın, 

Kuzey Kore Dışbakanı Nam İl'in 1 
alı gtinü orta) a attıgı \e Kore· ı 

nin hel' ıki kısmın 'J ı Sovyet ti ! 
li scçimıer )apılma:..nı derpis e- 1 
de ıck1ülerine ~ d:f<!Ue ıhı-az et 
mi~tir. Açıkahn, Tı.•r~ heyetinı ı I 
l:ııı teklıflcrı s; tem • k bır pı·o· 
p<'gaııda sa>dığını, gayenın Bır· 
e miş Mille~ er otorıle ınden ı 
ı)rılmak \e Korc'dc, komunı t 1 

rııanların serc;ekkşme:.ıııe yol ı 
cıı;acak bır keşrnel:eıı yaratmak 
c duğunu beyan etrr.ı~tir. 

Ar;ıkalııı, BirleŞJTliş Mille:lc
tin, Korede giri;:ıtiği azimli ha· 
reketle Jmıl ~ayelerin tahakku· 

(Devamı Sa: 5 Sü: 7 de) 

Cumhurbaskan ı • 
Ve Brişbakan 
Ankara'ya gittiler 
Cumhurba~kanı Celıil 'Bayar 

ile Başbakan Adnan Menderes, 
refakatlerinde Ankara milletve· 
kili :l\Iümtaz Faik Fenik, Ba§ba. 
kanlık mü~teşan Ahmet Salih 
Korur ve emniyet ;;:ene! müdür 
mua,·ini :'.\luıa!fer Ersu oldu:U 
ha:de dün saat 20.03 ekspre:.tyle 
Ankar.ıya hareket etmi~lerdir. 

---0-..-

25 milyon liralık 
Yeni tahsis 
Yaplldı 
Ankara, 30 - Ekonomi "e Ti· 

caret Bakanlığından teblif edil· 
miştir: 

Mer'i tieuet ve ödeme anlaş· 
maları dairesinde Çekos!ovakra. 
dan ithal edilecek muhtelif mad 
deler · ve bu meyanda a ağıda 
isimleri yat.ılı mallar için 15 ni· 

<Devamı Sa: 5 Sü: ı; da> 

r. ;;;; i \1$' 

ı 

BUGCN BAHAR B.\l'R:\:\11 -Bugun Bahar Bayramıdır. Bıı 
müna ebetle okullar \C re mı daireler tııtlldir. ~ehrimitde ha· 
uların birkaç gündenberi iyi gitmesi. İstanbullulara bugün ıyl 

bir bahar ba)nmı geçireceklerini miıjılelemiştir 

Yuııanistan'da eok 
J 

şiddetli deprenı_ oldu 
7 5 bin kişi evsiz kaldı. 6 kişi öldü. İki şehir 

harap oldu 
Anadolu AJantı 

Atina, 30 - Bu akşam fçi}- ı 
lerı Bakanlığından veriJcn ma.ı:ı 
r.~:.ıta göre, öğleden ::ıonra Atir.:ı 
yakınlarında binaları iskambil 
kıtğıdı dizisı gibi deviren bir 
t\?prem yüzünden e;ı az; 15.000 k i 
i e\-s.i:ı: barksız; kalmı~tır. Key· 

f!yet lçi~lcri Bakanı John ~iko
rhıcıs ıarafındıın teyit edilmi&· 
1.ir. Bakan, feUketi, :eçen A:.· 
gustosta Yunan Aadlannı harap 
e:len ıelıeleye benzetmiştir. 

Verilen malumata göre Kardlt 
ı yakınlarında. Sophade.s kıısa
basında binaların % 98 i tama· 
r..ıyle yıkılmı5tır. Bu me\•kide 
6 kişi ölmüş, bir çok kişi yara. 
ı:mmıs ve takriben 4 bin kişi a
tıkta kalmıştır. karditsa'da, bi· 
na tahribatının cc, 75 olduğu tah 

CDe,·amı Sa: 5 Sü:-7 de> 

Türk ve Yunan 
Okullarıntn 
Programlan 
İki lhaftadanberi, Türkiye ve 

Yunanistandaki azınlık okul1a· 
rında okutulan kitaplarla der.s 
programlarının tetkiki için, ~eh
rimiıde ça'ışan Türk • Yunan 
Mi ti Eğitim heyetlcrı bu husus· 
taki raporlarını haıırlamış'ar· 
dır. Gayesi. ilu do t de\'lelin 
azınlıklannın tedrisinde tarih, 
coğrafya 'e di bili:ısi gibı va· 
tandaş li aniy'e okutu:an kıtaµ 
!arda, do:.tlugu rencide· Nlrcelıi: 

me\'lmı Sa: 5 Sü. 8 del 

: POR - Dıin yapılan profeııyonel lig kar ıla§malarında Beşikta • B. por'u :? • J ~enmi , 
l tanbul porla · Be) koz O • O berabere kalmı !ardır. Re ım Be ikta • B. Spor matını gösleıiyDI. 

<M.ttın W ilitı bc~iııci :ıı~fad&ılın 
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PARA IKRAl\ıllYELERI 

Çeki 1 iş 29 Mayıs 

5 l\la:us ak amına kadar 150 liralık 
hesap açtırır anıı 

nu çekıli~e iştırak tdeceğinlz gıhi müteakip aylar:ı. 
ait lı;eşidelerde 

( · Kadıköydeki l 

1 İKRAMİYE APARTMANI 1 

ifairelerinden birine de sahip olabilirsiniz. 

TÜRK Tİ CAR E.T BANKA S 1 
.................................... 

. 

Baharla beraber ayfiye ml\"Siml basladı 
Erenköy Etemefendi asfaltında çamlar içinde 

bir . . 
APARTMAN DAiRESi 

Kazanmak için 17 l\layıs aksamına lı;adar 

TİJR&İYE 6REDİ 
SA. r:ı-l K ASS O 

nda hemen bir hesap açtırınıı. 

* Her ay bir APARTMAN DAİRESİ 
(Veya tzmır, Adanada Bahçeli Ev) 

* Her ay ALTIN ve PARA ikramiyeleri 

• 

F a k a t Japonlar gay
ri mantıki olarak. teslim ol
mamakta lsrar edince, bahri
ye bomba uçakları. onları a
deta neşeli 'e nükteli şiddet 
le yok etmek zorunda kaldı
lar. 

Willie. manzarayı, öllimfü 
tarafını hiç aklına getlrmerlen 
ne e ,.e :zevk'e seyretti. Pem
be - Mavi gün b:ıtrmında, bom
bardıman. bir karnaval havası
nı andırıyordu . i\for suların 11-
zerinden, glizel kızıl, renk'i 
iz'i mermiler nokta•ı !'ıat'ar çi
zerek hedeflerine do"ru gidi
yor. bilyük topların a~ızların· 
daki alev hüzme'eri, :1ava ka
rardıkça daha parlak ve da'ıa 
sarı bir hal alıyor, ve p:ıtlama
'ar havayı sar ıyord·J. Baru• 
kokusu her tarafa vayı mı vıı· 
ziyette idi. Bu koku. rüzgirla. 
baharatlı bir tatlılığa ve ya· 
nik ,·aprak kokulr;rına t:ıariP 
bir şekilde karışmıştı. Willie, 
korkuluğa dayanarak duruyor
du. Can ye!eği ayak ucuna düş 
müştli. celik baş'ığını alnından 
geriye doğru itmişti, ıslıklo. 
Co'.e PQrter beste'erinl çalıyor, 
sigara içiyor, ara sıra esniyor, 
fakat daimi bir merak'a man
zarayı se)'Tetmekten geri ka'· 
mıyordu. 

Cengiz Hanın atlılarından bl 
rinc yakışabilecek olan bu so· 

VATA!\ 

Fiaf konfrollarında bir ayhk 
müddet kaldırıldı 

Halk eğitimi 
Meslek kursları 
E~itimi 
:Meslı>k 'e 'I'eknik o ~2t·m 

genel müdür'ü!tüne batılı ola· 
rak raar~·ette bu'unacak olan 
Halk Eiiitim '.\11.'~lek kursları 
vönetmeliği. 1\1 ili Eğitim Ba
kaıtlı~ı tarafından haıırlanarak 
ilıril"lerl.' tıımim ed lm"ctir. 

Gecici 'örırımel;ı?e rıöre hıı'k 
c~il'nıi me•lek kur,lprı. kadın 
\'e erl·ek frrkı gözctmPk~irin. 
ha k. P~n .. ( 'e anatkı'lrların 
me•'eki bil!!; ,.,. mohıı,.etlcri11I 

arrtırınrk. ''""İ b:r r'"·lek ı-tl:n 
melerlııi !l"'ıtlnmak. bn~ \•rldtlc 
rini del'erJ.,ııd'rmı>k. )'la,•at ve 
e\' l'l{nn'lmi•i •cin favdPlı ola· 
cak h;ıa;ıeri kazandırmak gaye 
<;iıı' eüdecektir. 

Sah günü 
RRmazan 

Mehter takımının ihyası 

isteniyor 
Ordu Tem•'l Bürosu tstanb-Jl 

,a•iJ;ğine müracaatla tarihi 

~ARIN GE(;E 1 
Mehter takımının ihyası iç n te 
şebbüse geçilmesini istemiştir. 
Müracaat uygun görüldli~li tak 
dirde l\lebteT takımı şehr'n muh 
tl' if meydanlarında çalaeakıır. 

Saat 

RADYOSVNDA 
22.10 da 

DAİMA BEKLEDİ G İ N İZ KONSERİ DİNLEYİNİZ. 

biraz 'garipti. Askeri bakımdan . 
bu baha biçilmez bir mez.iyet
tı. Kwajatein'deki bahriyc'ile
rin çoğu gibi o da, düşmana e· 
zı'mesi gereken bir haşarat na
uırı ile bakıyordu. Fakat Japon 
Juın ciddi \'e ümitsiz bir sli
kfınet içinde ôlü~lerine bakı· 
lırsa, onlar da si'lihit bir ka
rınca surüsünun istilası ıle kar 
şılaşmıs olduklarına inanır gi
biydiler. Belki işte bu, yani 
her iki tarafın da karşılarında 
in~an bulunduğunu tamamiy'e 
unutmuş olmaları, Pasifiid'?kl 
bir çok katliamların sebebini 
ızah eder. Bunlardan ilki obn 
Kwaja!ı'in çıkarması, deniz 
harbinin büyük bir k'a~k nu
munesi idi. Şimdiye kadar bu 
kadar zekice tertip:enmiş \'C 

sanki ameliyat yapılırmış gıhi 

tatbik edilmiş bir harekat ol
mamıştı. Fakat geitç bir ada
mın tattığı ilk savaş olarak. bu 
çok fazla zengin. çok faz:a ko· 
lay. çok fazla süs:ü. çok faz'a 
mükemmeldi. 

huır efendim, l\lr. KeJth• de· 
dı. Gökte yıldız'ar belirmisti 
bile. Willie salona indi ve di
ğer subaylarla bırlikte mükem
mel bir bonfılc yedi. 'tasa •op 
!andıktan sonra, Wi he, Kee· 
fer, l\laryk, ve Harding, yeşil 
çuha örtü'mıiş olan nıa.anın 
etrafında ka'arak kahve.erıni 
içiyorlardı. 

Keefer bir sig:ıra ~akarak 
Maryk'e: •Eh dedı •Bizim sa 
rılığın bugünkıi marifetine ne 
der in'.'• 

.Kes, artık Tom.u 
Çıkış hattına varmadan 

kuyruğumuzu çe\'ırip o botlar
daki zavallıları, k<!ndi basları
na bırakmak. mükemmel bir 
şeydi değil mi?ıo 

İkinci Kaptan · Tom sen kap 
tan koprtisunde yoktun ki. Xe 
söylediğinin farkında bile de· 
ğilsin.11 

.steve ben köprünün üstün 
deydim ... Her ~eyi duydum ve 
gördüm.• 

•Denize boya döktük. Nerede 
olduklannı kolaylıkla öğrendi 
ler.• 

·Boyayı tanjan yirnıi dere· 

cc açıkken, altık.• 
•On derece. Kaptan el'i dört 

diye okudu. a tmış dcirt de
ğil. ..• 

·Sen de inandın değı. 
mı?» 

• Dıinerken de n ağı yuka.ı 
altı vedı ) arda ılerı giltik. İşa 
ret bo) a ı her halde tam ye
rini bu musturn 

Keefer birdenbire. Wıl ıeyc 
döndıi •Sen ne dersin? Korkak 
bir' ta\,an gıbl tlı~duk mu, tliy 
ıııcdık mi?. 
• Wil ic bir kaç sani~e tered· 
diıt ettı. •Tanjan aletıne bak· 
madım. Fakat Urban be!ki yan 
Iıs okumuştur.• 

• Willie. biıtün gün kaptan 
köprüsünde nöbette)<lin. Kap. 
tan Quecg'i hic. p.aja nıiite\ ec 
cih olan tarafta gördiln mü?• 

Bu sual Willie'~ i şaşırttı. fa
kat düşiınünce ha~ retle idrak 
etti kı, hakikaten görmemlstl. 
Bütün gıin kaptanın oradan o· 
ra~a koşuşması ve ortadan kay 
bo'ması onu e asen şaşırtmış 

\C düşlindlirmtıştü, Ile!e. Qu· 
eeg in manevralarda, :ideti kap 
tan köprü5ünden a)Tılmamak 

Troleybüs hatının elektrik 

şebekesi ihalesi yapıldı 
Schrimizde y:ıpılar.ak olan 

ırole\'bü;; hatı~ııı elektrik ~e· 
beke.~i Almanyade S'emens fir 
n.cı ına !hale edilmictir. Bu hu-
sustaki karar diin belediye reıs 
'itince tasdik olunmuştur. 

otdu~unu hatırtayıııca bu nal 
daha da minalı o'.uyordu. Fa
kat romancının fikri de ş•yt:ın 
ca idi. Keefer'ın yüzüne b..ıl\
lı, fakat bir tit!Y SÖ)'!İYf''nı!" 
di. 

•Eh Willie, ne ofoyoı"? Gör 
dün mü. görmedin 111!• 

1\laryk- kızgın kız.ıın ·Tom 
bu seninki acayip bir uaı., 

•Bırak Wi"ie ce,·ap \'ersin. 
ste\'e.u 

•Tom ben • ben. o sırada 
kendi kendime çok dikkat edi
yordum. Kaptanı pek düşıin
düğüm yoktu. Bı'mem kı ... 11 

Biliyorsun. ve 51mdi de 'şe· 
ref'i bir Princetonlu gibi kap· 
tanı miidafaa için yalan ~öy
lüyorsun. 

Kalk da. Caine'i \'e Bahriye. 
nin ~erefini müdafaa ettiğin i· 
çin bir reverans yap Ayağa 
kalkarak, kaln e ibrl~ınln ya
nına gıtti. •Bütün bunlar çok 
iyi ama Ste\ e, unutma ki biz 
de bu geminin emniyetinden 
\'C kendi hayatımızdan mcs'u
ıüz Realıst olmaktan başka çı 
kar yolumuz yoktur.• Krndisi
ne kahve doldurdu. · Bilmemiz 

SABAH 
ÖGLE. 
iKiXDI 
AKŞA)l 

fuk kanlılık, Asteğmen Keith W hiltaker, yukarıya doğru 
gibi hoş ve tatlı bir insanda başını uzatarak, •Yemek 

... .... --------------------------------------------------------------------------------------------------
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A 1 ususunda 

~~~!Asya ~onferansmda ---T-İJ-.R-K_T_I-. C_A_R_E_T_, 
~ ! ~ . verilen karar BANKASINDAN 

. n aşma 
• • • • Hıdrojen bombası tecrübelerine son verilmesi 

· ln~iltere, ıhtıyat hakk1ndaki takrir kabul ·edildi 
1~~inları ordu kuracak 

h\l>Claı~d l'rı" 

l\olonıbo 30 - Kolombo koıı 
feraıı-ına istırak etmt'kte o'an 
Hind ,taıı, Pakbtaıı. Sey)fO. 
Birmanya ve Endonez~ a Ba,ba 
kanları bu sabahki toplantıda 
da ba ıea munaka a mc\ZUU o 
lan. Hindiçinı mesele i. komti
nizmin \s)ada )a)ılma.,;ı \'e s· 
ya \e Urikada mlbtemlekec.
lik me e~elcrı hu,,usunda anlaş 
ma) a 'aramamışlardır. Bur.a 
mukabıl, hidrojen bomba~ı tcC' 
riıbelerine son \'crilmc•i h u-

iy;ce belirtilmesi \'C .\ ,,ya mem 
lckererinde müstemlekeciliğin 
de,•aınında ısrar etm·ş, dünya 
~ulhü için komünizmin. •laten 
inhirnt devrine ~irmiş• bulunan 
mÜ!>lenılekec=Iikten ÇOk daha 
tehlıkelı oldu~unu be~an etmi~ 
tir. 

A. . \ n·wıat'd Pr~u 

Ctttı-r, . LlEMUR KILIÇ 
t. 4: l\oıır er 
:"t ik t i ansında ilk o· 

Londra 30 - Sa\'tlnma Bakanı J.ord Alexander bugun in· 
gilterenın dünya çapındaki ıaah hütlcrinin bazılarından sıyrılır 

lıı;' ıı. •. -e alının 
~~~•tıinin ı~ bulunan 

lıtııı'llıt)ett 1• ~ sıralarda 
iti Olınu t g hır kcıc da· 

li ~ aıalllı ur. 
~~~-- h·~ı.ı~ .Kore delege· 

* Çin Hindi konfcran~ının 
toplanoıası kararla mıs· 
tır. * Ceneuc lrnnfcransıııda 
1 urk delege i A~ıkalın, 

Kuze) Korc'nin teklifini 
reddetmiştir. 

ıyrılmaz ana vatanda stratıjfk hır 'hıb at ordu kurmak ta~av
' urunda olduğunu :söy emi tir. ş;mdıki halde ingiltcrenin si
lAhlı kuwetlcri diin) anın muhtelif kc,imleriııe vazife ile ) a
) ılmış olup, lnnl z adalarında muv:ıı.zaf 'eya profc yon el a~
kerlcrdcn mütc,.ekkıJ garniıon ku\\ etler• me\Cut deği'd•r. 

Seylan Başbakanı. l\luham· 
mcd Aliyi desteklemi~ \'e ~a
dcce mu~tcmlekcc•l'ği itham e
den bir karar suretinin kabul 
edilme,i keyfıyetinin. A ya 
memleket'er:n: demokrat dün
~ a müvacehesinde çok naıik bir 
me,•kie dü ürt'bilecek partizan 
ca br hareket o:acağını ilerı siır 
ınü tür. 

~. l"-ou e11 1>orduğu , e 
ı.L \1 •Q • t 
""Jifıe lııı de t n - 1.ai 'e 
>~'«:' l\ore'd ekledikleri bu 

* A )a konfcran~ı bidrojrn 

Sa\ unnıa Bakanı İngilız ilfıhh en• !er me\'cudun•Jn 
~imdi takriben 845 bın ki·i o: duğuııu ôylcmı~ ve demistir ki: 

·Top) ek un nüfusumuzun 60 da biri s'liıh altındadır.• 

~ 'kıl\~eııe bulunan butiııı durdurulması lrn usun· 
~ 1 ltktlj ttın G a~ zarfın· daki takririni k:ıbul el- ~bdu .. lna" S 1r'1 n 

bombaı.ı dencmelcıiniıı 

~: cbht)• ~tkctnıeıerı, :Ka., nıi tir. , • 
~ııı ... 'ıh~.. ore nıüınessille· · ı 8 h 
1 "' ~"-11.eıı b" * ı:isenlıower, nııllet eraı :ı ff""' • 
ı...~tt \t\ ı ııı b ır koıııis~onun ı tkaretin artıntma ını a se ıgı 
~ıı ~ Cçi1n~l.lr lı klaı ma gi. 1 tenıi~tlr. 
ır ıco'dıı~tPk er neticesinde Tehlı"ke 
·~ ~te hıık ııır.ı:Ji in birle ik 
tıt.~q :1ııı'kt,~~etj kurma • der· Oda manevra lan ~ ... ,..ı.,,d l'mı 

d t~lir h' ır. Kahırc, 30 - B3şbakan Ab· 
tı t'i'1dır. ~~!c )_f'n) bir tek· Sona erd·ı dulnasır .Mısıı·da • ordu ih-
~ bii ~l'\i ~ unı ller daha tı'fısından beri komirni'Zmin 
:i~ bi.r teld~~tıı:ı.dan ~nel •Sot"bır.ı rm' 'e i)on ım n bugiınkü re· 
. ""t .\ tQe, 0 l e bulunmu Pa.~ 30 Muhtcme' bır Sov Jımı denrme~e çah~tığını 
~ ~ttikantaın:ın Gunc' Ko \Cl taarruzu kar ısında a ınacak soylemi tır. Ba-bak:ının ko
Ct )(~t bu ku,'\elleri rekil· ~trateJık tedbtr ckıllcrı Uıcıin· nuşma~ı 1 ma)ıs günü kar· 
ti~ ICor ~rtlar kerislnde de ınc emelerc h:ı ro unan 'e ı,. alık çıkarmak win komünist 
'iıı ıı .. l !ı.nıeıiıneşhıır tc<.'ll\'ltze be- gundenberı de\am etmekte ll'rle icbirli"ı '.·apaıı ,e araların ,,. "<(l•- ~ ka • .. .,, " 
·ı 1(0 "' buııu n kunctıeıı· o an uzun C'. P. X • 4 muzake- da 12 suba)ın da L-ulunduğu 52 
l"lf , 1rt ordus una ıııa \e Gıi· re en bu abalı ona ermı tir. }.ı .ııın te\ k !ıni takıp etmekle· 
Ütı111Ql1ılla ıu~nun !ion ılerece Muzakere er ıştırak eden 2SO c! • • 
• \i~ o'1ttıek·.ııııı KuLev :Ko muttefık kurma\ suba) ı bu a· Dava edilen bir Yunan 

ı 'tı~ So ~hdıtı ı • (arııhndan i· bah birbıı erındcn a}rılmı~lar-
-ılltrı \letıer ıtıış oıınası \t: dır. ı dergisi 
~ ~t~"" Ilı.. bı'.~ \e ~rıckse Son olurum, bu ı.a on m:ınev· Londra. 30 <Xafen) - Tiıııes 
~ 1 ~illl!.,n k• hıırlııctuıı he. ralarını ıd:ırc etmış o an l\lar~- gazetesinin Atına muhabiri, ba~ 
-.l' lıii) ~- ttıııeı .. ~nuıı_i t Koı e· §al l\Jontgomen 'nin bır tenkıd! savcının, ıki haftada bir intişar 
.,_ 

11
" bir ' {, ıııır, Ko· \C \vrupa muttefık kunt" c.•' etmekte o'an Astynomika :\cao 

~"'4· lchlıkf'l e ılii ıi~ başkumandanı Geneora' A frl'd adındaki dcrgı~ i Kıbrıs hakkın· 
~ lıııı de konıu Gruenthcr in muzakerc ne' cclc- dııki bir maka e,,i dola) ı-ıy e da· ,,tt ... tdııct nı t teklifi kn. rini hu a a eden hı ta be i i t' J;a· \ a etti~ıni ~ azınaktadır. 
't.,::-sı1 01 tk olursa 11 • panmı tır. • 1 Bu Yunan dergısi. Yunan hU-
~~t'e ~ktır l't yn_ı \a "\ \TO'da mu terek toıılanlı kCımetıni tenkit etmb Vl' Kıbrıs. 
'tıı'ı.~tltıı11' li(•une: 'ı•ocr 1~1uz~, Parı 30 < A. \ > - ::.'\ATO da· me e1esinin Bir e-mic; l\Iille1'er 
.. ~rı t J • re ı erııı t''- k • • 

t \\~ C e ikisin· t .1 ımı grupu ıle !\t an ı.. on eH I onu ne gotürıilmesinin bu mcse· 
'-llLı b~ı rı itibara 111

1 enısı daimi tem i cı1 erı in mu terek lenin mezarını• te-kil edeceııı-
•.: .. "t~ ar b h ınnıadıın, t b G •w ç , a • " 
~ltıı:.~ 't · a edil b top an ı ı ugun r~ " • ni ka~detmi tir. 
"'1 "«:i{ \'ıın ı er e \c u rı~lc saat 14 30 da Ch:ıı ot ca· ı ı k · ·ıd·· 
ı .. •• l(Atr tııa ıu )apıı a bile, d a"ı mıştır NATO gene ran Devlet Ba anı o u 
'it~ vtt h ın tııktu. • 1 ra\ ın a .. . • 
~, •ııılıııi lıkuınet' erı~ c &ckre>terı Lord İsmay oturuma Tahıan, 30 ( \ A ) - Zahidi St lıiin ~tler ha~~e '" Ko· ba kanlık etmektedir. hlıkumeıiııde de\•let Bakanı ola· 
~ı ~ ~1.ilıe uıun ııı olacak- l ngi ltere k aucu k tahdidi- rı.k 'aıife gorcn :ıeneral Cihan-

1• ~ ~u. -ın l'tl . s:naslar bani bugün Hamedan . Tahran 
1 r, "U!il l' IJl edılıll'r' ı • k ld ' b' 11, a-J•d 0ı ak\:ı ll 1 ıe. nı a ı rıyor ~r.lııı da , ukua ııeıen ır o.omo-
'~ te ~ a Ol ıhığ;ı 1~<.arntan Londra 30 ( ı\ p) _ 1nı:d1te· bil kaza ı netİl'e inoe ölmüştıir. 
~ ti! ldı· , C•bı •koa· . ~o-

~ ttt thııe< se\' ını ~olu ile re bugun ;:;on cıle Bıı lıgı 1<' 
ı:te t lııı lUr "kll'rdir. rı. n-ı.ıpalı pe) klerıne kauı;uk a Yeni telefon hattı 
~~".l tl ba. uınl'sr bite G , ışı\ la i t! 'i bütün tahditlerin .'nk~rıı 30 ( \ \ .) - .\ o karı· 

~•et ,ıoa k • 'ıın"' • l t K ' • 
~ ,1 llıtu11 1 alnıı olac:ı"ı kaldır caıunı i an l' m ır. ı· Parı~ rad~ 0 • ıe efon ) olundan 
~' a.,.. \; ı~ınrn ute t "- ııl C' n Kuzcv Ko e T be \C Türkıye • in~ıltere H lrJanda 

\ı~ ile c::uııist CiıııiJ::.~n Gune\ ç n ahıl ndeki Hong rad~o • ıele!on ,ervı i açılmış 
~ <\'1 t~\Q '' l\ore, e ')eni· Kong w Macao 1 manlarına kau t 

1 Dien Bien Fu' da 
Şiddetli 

Sav aslar . 
' ·•nciatrd rrrsc 

llanoi. 30 - Komün st \'iet· 
ıninh topçu u bugün Dıen Bıen 
Phu kalesinın :ın:ı mlidafaa mev 
r.ilcrine 'üz'eı ce mermı yağdır
ma\·a de.vanı etmi tir. Fransı?. 
toPÇusunun nıukarti ate i bilhas 
sa kaleyi çevre eycıı tepe eri dö\' 
mektedır. \'ıctminh :ı~kerleri ~ık 
ormanlar'a kap'ı bu tcpc'erdc 
~·ığınak yaptıktan sonra zaman 
zaman ka e mııdafaa'arını zor'a· 
mııktadırlar. rr:ın ıı ar dun ~e
ce komando bir ikleriyle yeni 
biı: çık ıs ~ aparak. kale riv:ı:ın
dakı dii·nıan topçu mcvzı'eri ve 
si'~h dcpn'arını da tııhd'>c r:ı· 
lı~nıı•lardır. fl a,•anın açık o\m:ı 
sı Pran ız ha\'11 kuvvet 'f'rinin ha 
rekatını ko a~·Ja tırm:ıittadır. /\ v 
\ e bombardıman uçak arı lııı2ıin 
de Vietmınh topçu me\Zı'c•ini 
\'e dü manın ikma' hat arını dÖ\' 
mü terdir 

unu talep eden takrır. çoğun· 
lukla kabul edılmıştır 

X chnı yıne konılinızme karşı 
cephe a ınma~ı keyfı) etine mua 
rız bulunduğunu ısrarla belin 
nıış ve bunun. konfcr:ııı a i ti 
r k eden devletler ile Asya kom 
şu;nn ara~ındaki ıııiinasebeıle 
ri 'ih'.al edeceğini ı eri su-:ni.ış 
tur. 

B,, bakanların, a'k•ama do: 
ru mü,avirlerindcn ayn, yeni 
bir husu~ı toplantı yapnıaiarı 

beklenmektedir. Bugün hiç bir 

Pakı tan Ra bakanı ~lulıaın aıılasnıaya varılmadığı takC:ırde 
med .\ ı ·se ııksıne olarak kon- konferansın yarın da de\•am et 
feran~ta komiını:.t lchlıkesınin .znesi muhtem~I ;orulmeklcdir. 

Radyasyona uğrayan 

askerler 

Honolu'u, 30 <AA.) - Ame
rikan ordu makamlanndan a'ı· 
nan ma'umata göre, l mart ta· 
rihindc Enm ctok'ta ya;n!!ln Hid 
rojen bomba ı tccrüoc i netice
sinde rad~a ~ona maruz k:ı':m 
30 Amerikan a kcri J l ono'.ı'u· 
d:ı a~keri ha tanede mii ahe<le 
a'tına alınmıştır. 

Bu grupun içinde kara ordu· 
~undan iı~· kı 1. 24 lıaval·ı '"e d•'
nız km•yct'crindcn üç asker bu· 
lunmaktadır. 

Nizip demiryolu istasyo-

nunun temeli atıldı 

lran'a hava seferleri 

yapılacak 
Ankara. 30 CT.H A.) - De\'· 

ı.-.t Ha,·a Yollan Umum l\llıdı•l'· 
lügünden verilen bir habere glj. 
r..: elde me,·cut ucaklardan isti· 
fade edilmek sur<>tıyle yabaıırı 

ı f'mleketlere imkan nbbetındc 
sefer!er 'apılmas ı knnırlaşt111I· 
ırı-tır. 

İlk olsrak Ank:ıra - Tııhrıı!I 
hs,·a sferlerine yakında ba~l.ı. 
n.,cakm·. 

Oi~er taraftan Oe\lcı Ha\·a 

Yt'ni ktı\\ r t lcr Gazia11ıcp, 30 o •. A.) - 25 
mil\ on 885 bin lira bedel e. iki 

\"oıtarııı aait bu 'Jıı uçaldarın, 
n otör \C ;ö\delcrı re tore cdi 
inek yepyc·ıı bir ekılde hizme 
te alınmaları işırıe hız \ erıtmiş 
t r 

Hanoi. 30 (A.P.) - Fransız kısı.iıı hal ndc ıaliplerır.c ihale lran'daki esrarengiz has· 

talıktan ölenler ''Ükısek iomuta hc~eti bugün edilmı bulunan 90 kilometıe 
İ:>ien Bicn Phu kalesine ~eni pa i.ntidadıııd:ıkı Gr.zıcıntcp - Sarı 
ra ülçü takHyeleri. C<'pan" ,.e k.:ımı~ demiı1olu uzenndeki n,. Tahran, 30 (A.A.) - Horao;an 
harp ma ıemc i indirı'diğın! a· zip isla,,onuııun temel atma t6· da türc\en e~rareııgiz hastalık· 
çık'amı.ıır. reni bugü•ı kalabalık b r vatan- tc-ıı dün beş kıs.i daha ölmll- ve 

--0- dı.· kitle ıniıı huzurıylc ~apılmıs t.u ı.uret e kuı·banların ayısı 
Balıkesir'de Sümer- m. l 60'a var nıstır. Kövliılerde b.r 

Amerika' dan tavuk p.ınık ba,gö,ıermi · \e halk kaza 
bank'ın bir ,ubesi açıldı nıerkeLıne akın etmeye başlaın ı 
Ralıke~ir. :m c \ \ .) - sunır.r- getiriliyor 1 t.r. Salgının çıkı ığı köyler sııtı 

t;ank'ın nalıkesır ı;ube i bugün Xcw \\'ınd,,or. 1\lanlaııd, :lü bir ~ekilde tecrit edılmekledır. 
aat 10 da İşletmeler Bakanı :\isaı CUsı ) - \'ıı·gınıa'da 'hl' Tt.hran'dan gönl1erilen doktor· 
Sıtkı Yırca'ı. l\febu 'ar, Vali. rıando.ıh Va ile\ 'e ) umurtadırn lar henüz kat'i bir te histe bulun 
Mi.ılkı ,e a kcri erkan. banka, çıkmış olan 30.000 ta\uk ''' mamakla heraber algın ı.e· 
t.cari , e \ !alt mite seselcr miı- 3,000 hindi en c,\İ 6 M!l~ıst:ı ıı· ı trbinın Kangrenli ,Stonıatit. ol· 
diırı.-ri , e kalabalıl\ bir halk .op ç •kla ~ew \'ork'tan 1 tanbu'a rr.asınııı mümkün bulunduğunu 
luluğunıııı j fraki}1(' açılmı tır. !<Ola çıkacaktır. ilerı Ürmektedi.rJl'r ---f ~lc<ı.nı~e ,ı:lri bilelrk. çıık e'k ~atı \a cı.l!l m<'r·ı)ette ır. 

' ~d dtn· ı e nırır mi ka t'akt.ır. 
~- 'hıa \ 

17 
" ut(' tnı':lfın· lliııdistanın rınl' lırdi) eı.1 

~ 'latllcl'tlşıııe i bir ha~- Ye>ni Deh 30 C ,\,P) - Dıc; 
J.i,'Ittı t\'ta 1'"· Bakan! na men up bir ah i~ et , 
~ tt ~ '°ıır lııerik llirll" ik bu~un Hınd tanın Kızıl Çine 1 
NL'~ıı arııııı: d~ '"Birlr ik Mil kar~ ·do ane b'r .i~ t ~lmak 
"-.,.._ı llıtrıı1ek l\orede ~aıııı • üzl'r<' T bet•c kendıs ne a t enı 

İstanbul adayları ' 
D.P. tt-4ı1 lıfıtu11 h etıer, ?\"anı • 1ı , ali Pt'kın rejıminc h~~ ~e ~ime 

~~ . ttıııi\ltr~'.111arı diı 'ine. yi karar a:.-tırdı~ını ~oylemı~ır. 
it~~~ lı ı r, 1

1 

C hu rc h ill 'in Rusya Ce ıil Ba~ar 
ı..__"11 ~.. <ilde, •· k - • d • d l\I d ~1'1'--ıı'llı.ı k .. ti onıuııısl· hakkındaki emecı A nan l'n eres 

ı.kıill;:~ilttt&· abuı bir teklif· Londra. 30 < A.P.) - •Demir· :Fuad Koprlilü 

C.U.P. C.M.P. 
Ahmet Tahlakılıç 
Sadık Aldoğan 
Osman Rc.iltikba~ı 
Fuat Arna 

T.K.P. 
:\f. )lufahham Akobı 
) luammer Ak~e1 
Semih Ar,lan 

~ "'liıt le .ını :ne d .Ali Fuat Cebe.-oy (Bafam tı) 
l~ttı-1 ıııııunisu a Ratı perde tabı ın.n mueıdi Wınston H. Suphl TannöHı· (BaıımsJL) 
'• 1l·1 ~ltıııı trin lana· Churchı , bugun muhafazakar 

Sem eltin Günııltay 
Te.\iik Sağlam 
Hıhe~ın Cahit Yalçın 
İlhami Sancar 
Jo'eı it .Melen 
.Şa1ıap Gürler 

Suphi Batur 
~aadct Kaçar 
Ahmet Oğuz 

ı ustafa A}dın 
Recep Ç:ıkar 
Talı.sin Çetinka~ a • lııUt oru \fllkcı rem Sarol 

• ili a <ltt'·A z. bır te ekkul o an Prımrose ce-
llı .. " dı :Faruk • 'afrı Çamlıbl'l 

''- ~tıi tlltleı~ . ııı.ımu, bu m yetinın bır top anu ında \er' Nadir Xadi (Ba~ım-11) 
"la~f ilde a~: halleılilnıe dıği demeçte. hukıımctıryın Am~ Celal Fuat 'l'ürkge dı '-""! h .. , a dıı ... asılabilecek rıka'ı , e Fran ıılar a lngı tere 
~"ieı:'•llt ... enı· ı Xaz ı Tılabar 
•-, "'· llıu... aa ler a~. ara ındaki dost uk 'e ı-;aı'de ik ;-ttt ... ı.ıın 1 Zekı .Sporel 

~ ~ ~ o an hal bağ annı muhafaza etmek i te· Fıruzan Tekil 11tbıı lesiııt dı'ğini so.vlemı \'e demı tır kı: 
aı. ııı..._ n t Hadi HÜ men " ~ -..ı , ... anıami~le •- Fakat Ru ~a ile d"' rabı-L_ 1•- - " ıa, 11ı1 Alımet Topçu 
~,,..~ lsr k 1 Kore ta ar te s etme ı, 'e 'Ju•ün :ı-

t.t t~..,.b·ı~ ı laJ Nuri \'amut 
'"'-· t 

1 'Lll~l .. ' c birli· henk.slı.lık teh ike \'C .:oru fark "'lt ııı •tın Kemal Atay 
tdir hı t id . &ergin· 'arına rağmen Ru mı' ~tırıl ve Luıfi Kırdar (Bdım.:-ıı) 

ld· ' trnnı~ı ıc· so""et hlikumetinl, o'1 ara sıı'h, 
'!) "' Emin Onat 

~İt k saadet ,.e gittıkçe arlJn bır re- :--'ı'•aı'ıeltı'n A· 11· Sav 
tı.. .. ~' li'ıı·111 k • fah temenni ellığimizc inandır- ·~ " ' 

~ ''1 .. 111. Q d Tahsin Yazıcı 
~ ~eıllt r eı ı mıılı~ız.• ~ ... cmi Ate. 
• ' ao (A oldu Mukave le le ri imzalanan Nazım Bezmen 

llqL 'l~'"J\ı\) 
~ 11 ''~eırı - Suriye b ara jlar Fahri Ula~ 
• l'lı t \ Zakar 

t_ 11' ~ tı;ı. Utu"u Ineınlcket An'·ar:ı, 30 (.\A) - Rıından 
";.ıİ.11 t>~,,..ıı '" ın dd " Sc\fi Gıiğe~ 
.~ v.ıııı (ISlı:i s . a eler bır muddet once ıha'c eri y:ıpıl· .Al~kı.ander Haçapulos 

' ' il Ç Ç ~ekli Ur ~c d,k• mış olan Akça~ Ve Hılianlı ba- Zi~a Köktürk 
ec~Ck•thi n n kard~i rajl:ınnın mukavele ermin imza Hanri Son ano 

l ltı~hkfı ı 800.000 mcrasımi, bu.,un oğleden sonra •aci Kurt 
nı Cuni~- saat 14.30'da 'c 18 de Ba) ındır a. 

tık Bakanlığında ~apı mıstır • 

Rauf Dizdar (Bağımstt) 
.Burhan :Felek 
Ratip 1'ahir Burak 
Meliha A\ni inen 
Ali Rıza Türel 
Ekrem Chden 
.Bahir r4soy • R~ğım ııl 
Alj .\luhiddtn Hacıbl'kır 
:Nuru1Iah 1'::Sat Sümer 
Hii eyin Kandan 
) l uin Kuley 
Rüat Onat 
E . .\lahınut Karakurt (Baa;ınısıı 
Ali Fuat Erden 
)lihııl Kayaoğlıı 

Fethi l naler 
Ali Rıza Arı 
Fehmi Atanç 
Kemal Çılingiroğ:u 
Ferdi Sekban 
Yetvard Bezaı 
Suut Kemal Yetkin 
lorı Tekinalp 

19 Mayıs gösterileri iki 

gün yapılacak 

Kadircan Kaflı (Bağımuı) 
Yusuf Kemal Tengir~enk 
Ccmaleıtın Saraeoğlu 
Enıs Aka)gcn 
A Kemal Yöı iık (Bağını l'Z) 
LUtfi Borno\ a•ı 
Saffet Ünan 
Sadrettin To bl 
Ali Kafadar (Bağımsız) 
~ıuammer Cunc: (Bağımsız) 
Yen·ant Engız: 
l:';nvcr Kok 

Xurı Topbaş 
Caier Tanar Kankat 
Xureltin \rdı~oğlu 
Tcvfık Kamil Kopcr er 
Orhan \rsal (Bağıınsıı> 
A. Hamdı Ba,ıır <Rağım~ız) 
YU!>Uf Zi~ a YUcebılgln 
Cemi Bcraha 
İ kendcr Taner 
Yusuf Türel 

'Pah~in Demiray 
Öziskender Erdener 
Kadri Gençay 
Yakup Fehmi Erer 
Salahattin Gürler 
O.man Nuri Gürler 
Muammer Güremek 
Selahattin Humbaracıba~ı 
İ'hami İlter 
Refik İsfendiyar 

Fahrettin I~ınalp 
A;op Ke~io; 
Re•at !::krem Ko~·u 
) Ju,tafa Resit )! oralı 
Ethem Kalemcioğlu 
Rahmi Tanrıörer 
Kamil Ta~gl! 
Hikmet Taşkent 
Alı :\'e\TUZ 'l'u0~a\ ul 
Cezmi Türk 
Muhtar Yazır 

Yatağının altında bıçak 

ve kılıç bulunan talebe 

Bir subay intihar etti 

Ankara. 30 (Hu usi) - Ye· 
dek .Subay oku unda öğretmen-
lik yapan Yiizba ı Rcfık Tiry:ı· Kaldığı talebe ~ urdunda ya.a 

ı · h · ğının altında bıçak 'e kılıç bu 
kioğlıı gece geç va.'11 Ha (;eh· ıunan Sabahat Erdemirin muha 

30 X•san 19j4 Cuma günU i:.tanbul 2. Noteri huzurunda 
yapılan ikramiye ~·ekili~ı Beyoğlu :;ıııbcm zden 6161 He. 
sap Xo. lu Bayan ZEYXEP BENGİ'~ e 

2 o o A L T N 
Adana Şubemızden 1708 hesap No lıı Bay T. K \DRI R \. 

MANZA;'\OCLU'na 

5 o A L T N 
T arsus Şubemııden 195 hesap Xo. lu Bay R.\::.IM ::.ARl ya 

5 o A L T N 
Altınbakkal Ajan~ımızdan 347 he ap ~o. tu Ba)ap MARİ 

BARANOCiLU'~a 

5 o A · L T N 
İznut Şubemizden :.?207 he,,ap Xo. ıu Ba~ ERSAN ARD.\.LI') a 

1 o A L T N 
Bursa (Çar~ı) Ajansımızdan 673 hc:.ap :\o. hı Ba~ KE,l.\ L 

ÖZKURT'a 

1 o A L T ı N 
Galatasaray Ajansımızdan 1536 he,,ap No lu Ba~ R.\l''AEL 

BAflUR'a 

1 o A L T N 
La.eh Ajansımızdan 1137 he.sap ~o. Ju Mİ'fAT 

ÜLKEN e 

1 o A L T 
O!>manbe~ Ajan:ıımızdan 2635 hesap 

HEPER'c 

1 o A L T 

N 
No. lıı Bay Zek 

N 
Ankara Şubemizden 598j hesap .:\o. lu Bay .\FİF .\TİLLA'~a 

5 o o L R A 
E.ki ehir 'ubemitden 1879 he ap :No. iu Ba~ is:ıt \İL 

DU\'AR'a 

5 o o L R A 
1:.tanbul Şubemiıden 4854 he~ap :\o. lu B;ı~an l\IU.\LL.\ 

AC.\R'a 

5 o o L R A 
Galatasaray .\Jansımııdan 620 he ap No. lu Ba) l'.\ZIL 

İSLA:'ıl'a 

5 o o L R A 
Osman bey Ajansımızdan 25fl3 he ap No. lu Ba~ an Bİ~

XAZ \;AK?l!AK'a 

5 o o L R A 
Şuben in b mi Hesa p :\o. Adı So~aılı iı.ı amiy~ 

.\ dana 
Adapauırı 
Beyoglu 
Be)Oğ u 
Bolu 

Bur:.a 
Bur:.a 
Ceyhan 
Ceyhan 
Düzce 
Gazianıtp 

İstanbul 
İı:mir 
İzmir 
iımit 
Konya 
Sivrıhısar 
Tarsus 
Trabzon 
Bebek 
Cebeci 
Çar~ıkap 
Car ikapı 
Fatth 
Fatıh 
Halıcıoğlu 
Halıcı oğlu 
Kadı~öy 
Kadıköy 
Uieli 
Sa man pazarı 
Sarraflariçi 
Ü~Udar 
Yem ehlr 

3006 
619 

1853 
4592 

766 
271 
614 
244 
244 
811 

llii' 
10007 

29 
458 
762 
618 

72 
mı 
916 
IHO 
376 
273 
503 

1006 
990 
410 
717 

3137 
'.!719 
'.!348 
1465 
l'.!25 
496 
740 

H. Sa\aılı 
t. Ural 
Jıra)tr Ab.ırı 
.\. Cemil Otlu 
T. UTan 
F. Yapar 
1. Özbakar 
K. Gözner 
K. Gözner 
F. Guncr 
P. bz:men 
\. Boyacı 
İ. F.\'C·ımen 
V. Sertka) a 
l\t, Örcy 
A. Da)ankan 
H. Altın 
A. n. Doku) ucu 
$. Özgür 
M. İnan 
S. Caner 
H. Ku) umcı) an 
1\1 Berkın 

K. Uz 
i \. Örnekal 
J. Papaz~an"İI 
Y. Ke~ışoğ'u 
H. kkabak 
A. Baytop 
S. Sümer 
A. Girgin 
M. Er)ilmlü 
Y. Çekiçer 
E. Erdcm'c 

Yukarıda yazılı ikram iy e lerden başka 

Bankamızda 

GRUP MEVDUAT! HESABI 

olanlardan 

100-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100-
100.-
100-
100 -
100-
100.-
100-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100,-
100.-

Bolu Şubemizden 2204 H . BEHiYE BA YSAL' a 

s o AlTIN 

lstanbul Şubemizden 13614 H 

Bayan FAHiRE SIRT'e S O A l T 1 N 19 mayıs bayramı programı· 
rıın hazıTlanma ınıı devam e
d ID1cktedir. Halkın hu şenlıkle 
e go<terdiği rağbeti gözöniinde 

bulunduran komisyon. l\lithat· 
paşa \·e f'encrbahçl' ıadyomla 
rında mera ımi ikişer defa 
tekrarlamağa karar 'ermiştır. 
Törenlerden birinci i 17 ma-

evlerdeki evine gclmış ve uyu· 
kl'me~ine 4 üncü atiye ceza &....••••••• yacağını öy'l)'erek ı,dasına '1Cç· .._ 

nıistır. Birkaç dakika sonra iki mııhkeme•inde ba~lanmıştır. Du 
isabet etmiştir. 

----~ ya ö çw;Undc anla ma ara sa~ 
lanacağına ~urckten in.ınmı~ 
bulunu~oruz. Karar '"rmek, 
hiç şuphesız, • los .. O\ ııtı·:ırıa 
elindedır. 

CUMHURiYET 

AKŞAM 

MİGROS :\EREDE K..\LDl? 

( 'emal Refi}.; Beledivf'nin ~i 
ri ştiği ~ligro t e 'kilatı te::eh
husunun f'l'an ger~ekle!imedi
ğinden bahisle diyor ki: 

ESRARI DE\ l..E1 • l\lıgros'un nisan ıptidasın· 
Dogan Nadi ~azı~or: da faa'iyete gc~eceği bildiril· 

di. r'akat nısan a~ı bittliği 
•Tayyare ı'e posta gunü gu ha'de henUz hiç bir hareket 

nune işhyordu. Sonradan öıe' be irmedi. ~erede kaldı o ma-
ulak (tabiı fl~ata um) dl\e ğazalar, se)~ar satış kamyon-
bır şey çıkardı ar. Ş mdı no. • lan? 
mal mektup ıhm. ı edı h .ır. Şimdi gazete' er. l\Jigros ha 
Gun.ındc i tcrsenız i' a OıC'' zırlıklarının devanı etmekte 
v ak olacak. o'duı;unu. teşki'atın 15 tem· 
Ş hirlerarası te cionu.ı ııor muzda faaliyete :;er;eceğini bil 

yı ta 'e ikincısi 19 nı.ı~ ı ta ) a 
pıhıl'ak \'e birb rin·n tamamiy1e 
ayni pro!!l'am tatbık edilecek· 
tir. ·-

YEDi 
__, 

YENi KiTAP 
el si'ah e i du~ ulnııış, ıı;eri gi· ru~ma bazı husus'nrın anla ıl
ren'er )Uzba ının .;;anlar ıcinde ma~ı için ba~ka ;;:une bırakıl· (1••• 
~attığını görmli leniır. ınıştır. 

.. Ha tane) e ka1dırı ırkcn ~olda B !indiği gib". Sabahat Erde-
o en ~ uıbaşının gcçırdığı bır ~ı· I . h kkında Reisi h h 
nır buhranı netice,,ınde ıntıhar mır a ' eum ura li 1. En Güıel Turk HikAyeleri (Hazır '\ a ar Xab ). 
ettiı1o1 tahmin edılmektcdır. Sav· j karet etmekten. daha ev\e,ce 0 2. ,\ , de ~aınt • Exup~ry: InsanlaTın Dünya ı. 
cı ık tahkıkata ba.lamıştır. ba ·ka b•r da\'a daha açılırııştı. 3. 1 ruman Capote: Gece Ağacı <Ce\. Mehmet Fuat). 

.. 4. Tahsin \ 'ücel: Uçan Daireler 

\·aı"ık Yayıne\•i bu ay da size yedi ~eni kitabını ~unar: 

5. Boccad o {Deeameron'dan seçme 12 hıkiı)e lr.). 

e
mer Hayyam <400 rub:ıi inin tcrcume•i le). 

1 

ne EHe (Cahrlotte Bronte·nin ö mcz e erı). 

Her kitap 1 liradır 
Levend mahallesi 3. cü . 

kısım evleri hakkında PANAYIR İLANI 
n a ını artık un ıttuk Art''C dirivor'ar. Bu üç buçuk aylık 

nıuırnlemc lt:ıb:ı ı;cnc (ı}ala gecİknıenin sebebi nedir ac! Tu·· ı·kı·ve Em.la" lr l(ı·edı· Banlrasındaıı ·. Lüleburgaz Belediye Reisliğinden : 
ııım) ı:ıktı. Onsuz konu m. k ba? Te ebbü'> daha ilk hamle- :\. :\. 
k .. bı de" · de av arca gerilerse. 15 tem- J · 1 - Kasabamız.n mPı_ıhur i'kbahar ha~" nn \C emtıa pana-

'\ a n oı ta\a da •a acc e• muz tarihıne na ı' ıtimat edi· ı.e,·end Mahalle inin 3 fincU kı ım ı'l~aatına baı;lanmı tır İkinci kı-11n in aat fçın yırı 12 mayıs 954 çar~amba günü açılarak üç gun de\ıım ede· 
oour .ın va! llhı u •• h ar:-· :ebılır? Bankamııa muraeaat e:.miş \'e c as ~artlarımız dahılincır he ap açtırmı buıunan taııp'ere cektir. 
le ,.ıbı C' er rıkıı, 't hır •a• Vatanda• paha'ı ık derdine b:.ı son kı·ım ın•aatta rü,.tıan hakkı tanınmış buhınmakt.ınır. Bu teklif.er ~ırasında yeniden 

• ~ ~ .. " .,. • ~ ' 2 - Panayırım11da her turlu mal 'e her cıns hayvan a·ım ır. \ n en kısa yo'dan acil deva bek· tasnif yapılma it u~cre ~ ilnciı kısım olarak inşa cdılecck C\ ler den yeni B F N R. tip•erlne 
Dc\,ct zam ister d bahane lıyor. İncelemeye, ihmale. im talip olanla ı·ın 31.5.19~1 tarihine kadar Bankamıza müracaat ederek talepnamelerin! dol· ısatımı yap laeaktır. 

mı bu amaz:?• ha'e tahammülü yok bu i~in.11 durmalarını rıea edcrız. '5 ! :; :? ı 3 - Pana)ıra celecek'eı·ın isıır hat erı Be'edı~emızec •al · ---.._ ___________________ ·--------·i•••••••••••••••••••••••••••••••••••••I anmı.tır. Ke) i~et ı.fın o unw-. (Mai) 
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SİNEMA TENKİDLERİ Bahya Utica eden s ajanı 
ve getirdiği gizli sil" hl r Atam~~:~~~~!~! 

IlaZJrtayan \C idare eden: 
;\Jiınir Ha~ri Egeli 

ı·eni fılın.erınin ve nihavet son 
defa Anıt - Kabir tören°i !ilmi
nin. bir halitası ha inde, bir 
)ama l ı bohça o arak, karşımı· 
za çıkıyor. Bu arada Atatürk~
un ve Ce 'iıl Bayar'ın iıçer dbr
der nutkunu da başından so
nuna kadar dinli) oruz. 

~EN~R~~ A·Li .FUAT CEBESOY~ 

···•••····•····••········· 
Amerikan resmi makam/a,,na göre bu silô.hİ~~··~~~~;;·;;~··~ • • . . . 

• . leyen ve çoklseri ölüm temin eden ôletlerdir ~ • • . •••.....••••.............. : ....•.•................••• 
G eçen hafta içınde si:,a:.i o· 

,a, lann Ji anı sıra o dukç:ı 
ha ıt \ e Iıdı bır ı:ab ta \aka ı 
ıbı gorllnmek e beraber hayli 

onemlı bır hadıse cereyan etti. 
Bu, geçen şubat a)ı ıçınde Ba
tılılara ı tıca eden Sov) et giz i 
po•ıs te~kı Atı a1anlarından bı
rının bu hareketıni orten esrar 
perdcsınin kaldırı masıdır. Bu 
ola;ı., son gun erde A' ustral;ı. a· 
dakı ıkı Sov)et a1anının hür
rıyeti seçme'erı ile bırlikte mli 
ta ea edılırse So\·yct halkının 
içınde bu'unduğu ruh haletini 
çok i) i bir surette açıktıyabi· 
leceğı gıbi. komiinıstlerin ge
rektiğı anda nerelere kadar gi 
debi ecek erıni butlin çıplak ı
ğı;ı. le orta;ı. a ko) ması bakımın 
dan da şayanı dıkkattir. 

Hidısenın. geçcn'erde Bonn 
da yapı an bir basın toplantı-
ında açık anan mabı)Cti şu· 

dur· SO\")et İç15len Bakan'ığı 
9 daıre ,efi olan Yüzbaşı Nı-
'.ko aı Evgen .. ·e\'Jch Kh'okho'ov B t ·ıı· ~ a ıya J Ha eden Khokholov ( agda) 'e öldürülme3i i i ken-
geçen şubat a)'I içinde Rus mül <fi ine vtıitrn Okolo\ith'le göru§Ü)or 
tecı teşkı Atı başkanı Georgi r 
Ser:eyevıch Okolovich'i ö,dur~ 
:mek uzere Batı A manya)a 
;:onderı miştir 

Fakat ) uzbası Khoklov 
J-'rankfurta vardığı zaman ken 
dısine verılcn bu menfur ... azı
fe~ ı >erme getirecek yerde, 
ö dürme i gereken adamı ıiya· 
1 et e kcndisını durumdan ha· 
be.rdar etmiştir. Okolovich, bu 
tertıp erı haber a dıktan son
ra Amerikan mahfil erh 'e te· 
masa geçerek on arı vaziyetin 
cıddı)etuıc ikna etmiş 'l:e Rus 
gız ı polı inin hazırladığı bır 
plan daire::.ınde, işbir iğı ya
pı masına karar 'l:Cnlmiştır. 

Yuzba ı Khok'O\ un emri· 
ne, kendı ıne ~ardım etmek U-
1.ere iki Alman komUnıstı ,e
rı misti. Yıizbası bunları bir 
kuryenin getıreceği gizli si iıh 
1arı teslim a mak uzere Au· 
gu::.burg'a gonderdi. Butiın bun 
lar ajanın Frankfurt'a varış 
tarihi o an 17 Şubat ile 19 şu
bat arasında olu)or. 

Khokholo \ 'un karısı \e çotuğu 

20 Şubat gunli So\yct giz'i 
polıs şef erinden Khoklov -i 
le .\menkan makam.arı arasın 
da ı:k resmı temas ~ apıldı. 
SO\')et Ajanı kendisinin hima 
) e a'tına alınma ı. mıi'leei 
muame esi "ormesi şartı> le 
tam bır i bir'ığine razı o'du,,u 
nu bildıri)ordu. 

ralarında bır anlaşmanın 
temini uzun urmedığinden y 
nı ı:un içınde Yuzbaşı Khok
•ov un yardımcısı ikı Alm.ın 

komünisti yanlarında gızli ~.
lfıh'ar olduğu halde te'fkıf e
dı:dı. 

A merikan resmi makamlan-
nın bıldırdığıne gore bu 

si'ahlar sessiz ıfiyen 'l:e çok 
serı o Um temin eden son sıs· 
tem a et erdir. Bun ardan ikisi 

e'ektrikle işleyen Ye a!elade 
den kap ı s gara mahfazaları 
nı andırmakta, Oteki de çok 
küçuk bo:,da o:,uncak tabanca· 
!ardır. 

Bu iki si'iıh masumane glS
runuş eri ) uzundcn dAhi) ane 
denecek suika t Cılct eridir. 

Sigara mahfazalarından biri 
iki oteki dort kurşun alacak 
kabl h·ettcdır. Dış gorünü~il 
itibarıylc a {' adc o'an kutu'a
nn ağzındaki sigara uç'arı kal 
dırılıncrı altında a ıl mekaniz
ma çıkmaktadır. Si'iıh. sigara 
ikram ederken baş parmağın 
kutunun ii Hine sıkıca basma· 
sı suretiy e ateş' eni) or. içeri· 
den çıkan çok küçük çaptaki 
mermı'erfn etrafı yiv )İV olup 
bunun içine zehir )erleştirı1-
miştir. Yapı an tahlıl sonunda 
bunun potasyum siyanid o!du· 

\" 

Khokholo\ 'a ,·erilen glı.li silahlar (~igara mahfaı.a ı 
haJJrlanan bu silah, duğme~inc basınca 

zehirli kurşun atmaktadır) 

ckllndc 

ğu an'aşılmıştır. Yanm gram· 
lık bu rnıktar. kana karıştığı 
anda insanı derhal ö diırmeğe 
yetecek olan potaS) um ıyani 
dı miktarının ) uz mıslidır. 

Yedi - sekız santim bo:ı un
da olan oj'uncak tabanca':ır da 

1 son sıstem bır otoll\atığe sa
hip o 'up. hC'r tctık çekışınde 
uç mermı atmaktadır. 
Amerıka ı ınman ara göre 1 

bu silah arın en blivuk husu ı· 
~eti se ız o u udur. l\Icrmıle
rın :ıtes ennıe ınde çıkan ) e· 
ganc ses bır parmak çatlatma· ı 
sından daha fazla değilmiş ki; 
bu da norma: bır koııusma ara 
sında katiyen farkedi!mez. 

vaıifesini suiistimal (!) ede-
rek Yüzbaşı Khoklov'u 

bu harekete sevkeden seb<!p 
kendi ifadesıne gore, kansın.n 
böyle bır iş yapmasına razı o.· 
rnayışıdır. 
Kendbıne bö) 'e bir vazife 

\'erılince 32 )aşında aydın bır 
muhendıs olan kansıy!a i tl>a 
rede bu unmuş. Karısı Yanina 
buna şiddetle muhalefet etmiş 
\'e bir caniye karılık vnife 1 
yapmıyacağı gıbi. çocuğunu da 
gostcrmiycceğıni ifade ctmis· 
tir. Neticede Khok ov'un Bıt· 
tılı'ara iltka etme ine karar 
\ermişler. 

Eski So\yet Ajanı şimdi ka
rısının da hür diınya devletle· 
rinin yardııruy:e km1.arılacağı
nı ümit etmektedir. 

Harp esnasında \atanı için 
ö'dıirmeyi meşru, hatta vazife 
sa) an, sulh içinde böyle bir e 
yi yapamıyacağını söy\iyen j'ÜZ 
başının ilticası bir çok büyük 
hakikatleri de birlıkte getir· 
miştir. Bu sa)edc Demirperde 
gerisinde oynanan 01unlar \e 
dönen dolaplar etrafında ycnı 
şeyler oğreni!diği gibı Batı Av 
rupada vaı.ife gören casus' arın 
bir kısmının yokedi'mesi de 
milırikiln olmuştur. 

Amerikan Basınından 
Derleyen 

Or. Az. 

KUZE\'DEKİ 
1 BEKÇİLERİMİZ 

1 

Tunc Yalman'ın ıKuze} de· 
ki Bekçılerimıı:» ı-oP,ortajını 
bugün ko)amadık. özür di· 
lerıL. 

tapuları verildi 

Dün Zeytinburnu mıntakasın 
da oturan vatandaşlardan 300 
uı.e yaptıkları gecekondulara ııit 
:ıcrlerin tapuları vcrilmiştır. 

Fon ::Uiızi.ği: Asım Güzey 

Bü)Uk serma)e işi o an fi m 

İ'Anlara nazaran, Ataturk'un 
ha~ atında çekilen otııı: bın 

metre fi mden faydalanmak 
urctı) le yapılan ve bir mon· 

taj neticesinde me~ dana geti· 
rılen bu fı l min hangi esasa gö
re hazır andığını kestırm:.'>, 
o ldukça gUç. Atatiirk'un haya
tı mı? İstık'Al mücade esi nı ? 
Fıkır eri \'e inkılapları m:? 
Be kı de hepsi, diye diişilnliıc· 
bılır! Fakat otuz bin met:-~ fi -
mı e e alıp bu montajı ~ .ıpan
lar, butün bu endışeleden 

ga) n bir hareket nokt:ıs•nı ı>lc 
a rlıklarını, ·Atatürk S~\::ı~i· 
nın daha ılk sahne'erinde, Ata
türk'un çocukluğunu anlatır· 
ken. açıklıyorlar. 

ana~ iıne mil' I bankacılığımı· 
z.ın girme teşebbUs. eri ne ya· 
zık ki, peştn hüktim'cr \"e bir 
takım kombinezonlar'a hep a· ı 
kamete mahkum edUiyor. Ge
çen yı: bir başka bankamızın 
~aptığı renk ı film teşebbü ·u 
gibi, •Atatürk Se\•gisi. nin I 
ma'i clhetıni de tekliyen I~ 
Banka ının da bu tecrübede!l 
sonra ) eni bir fılın işine gıı·e· 
l·cf:ı tabının edilemez. 

.Ataturk \e Ba)ar'ın Turk 
inkıJap hareketındeki mü~terek 
rollennı • belirtilmek arzusu, 
•AtatUrk Se\gısı. Iilmınin en 
ağır basan hususi~ ctını tcşkd 
ediyor. Hareket nokta:.ı bu o· 
!unca. tarihı hakikatlere yiızdc 
) uz sadakat zarureti gibi dokü
manter fı'm erin ba ;:artı da, 
mecburen bir kenarda bırakılı 
):Or. Böy:ece •Atatürk Sevgisi 
istıklal Harbi sıra::.ında ('evri
len bau aktualıte fil:n eri ile, 
Cumhuri)etin onuncu ~ı'dönu· 
mu miınasebetiy' c çenilen 
•Ankara Turkiyenın Kalbidir o 

fılmının , Atati.ırki.ın cenaze tö· 

· Atatürk Sevgisi• nin 1'i h:ıs 
~a başlangıcıncla istiklal Harbi 
ne katılan Tlirk hal'kının mj

cadelesinı gösteren kütle\ i s:ıh 
ne er, filmin en a!A.ka \ckicı 
tarafıdır. Elde me\·cııt filınlc

rin, kendısine verilen imkh
lar dahi!inde montajını yapıı:ı 
'e şu esnada adını maalesef ha 
tırlı)amadığım Alman, bu fil· 
mi meydana getirenlerin için· 
de bence en ba arılı olanıdır. 

•Atatürk Sevgisi- ni bir pro 
paganda uğrunda harceden!ere 
halkın sağ duyusu cevap \er
miştir. Filmin gösterildiği bin 
ikı ~ Uı kişilik salonda ve prog
ramın dördlinclı gece::.i ~üz ~e
yirci dahi yoktu. 

Aşk Sarlıoşn 

•lbt nı: llanı;otrr• - \an 
Johnson, Llıubeth Tarıor, c • .,. 
JIP Lockhart'ın re,Jisor :'iorman 
Kra na ldareslndr ;\tG~t hr.s.ıı

bına çnirdıkı~ri blr ,\merUı;.an 

tllnıl - \TLAS. 

Hanı bazı fı mlcr "Örmüşsu· 
nüzdur. komıktır, insanı 

gu durur fı an ama bu arada 
insanın \ c cemiyetin bazı mu· 
hım mc e elerını ban ıs konı·. u 
eder. bazı dlişünce:eri t:e'irtir, 
bazı fıkırlerin a.tını çızer; Nor 
man Krasna'nın bizz:ıt yazdıtı 
'e ı:enrdiğı bu fılm de on'ın. 
dan Uzaktan bakınca kı.>mık 
bir fı m. hafif komedı ~anıvor· 
sunuı. oysa fı'mde, hakkaniyet, 
duruslluk, \'e:.aıre uzerınde 
ısrarla duru'uyor; bir takım 
ıçtımai hlidıse er ele alını~ or, 
bun'ardan bır takım neticeler 
çıka ı mak ısteni)or. Faraza 
1rkçı'ık mc cıe,ı üzerinde dır 
ru U\O ·, Amerıka'daki Hukuk 
şırketıcı ının faali~ eti üzerın
de duru U\ or. \ e bu arada <'· 
pr~ce acı şe) er sbyleniyor. Ne 
\ar kı ) azar diyecek erini \"a· 

kanın daha doğru.>u komedinin 
ııkısı çer i~de söyleyenıemi , 
nutllklar ha'inde. münakaşa'ar 
halinde i~!de bir kar~ımıza çı· 
kıyorlar. Oyte kJ fılm. biri ko
mık. ötekisi ciddi iki ayrı film 
halınde de\'am edıyor. Bu ha
ta ı bir tarafa bırakılırsa . .Nor· 
nıan Krasna'nın böv e ciddi 
mcse'elerle uğraşm~k tem.ıy:i
lli takdirle karşılanabi ır. 

r'ilmin yükli Van John on'un 
üzerınde. O da e'inden ge rni 
yapmış. Eliı:abeth Tay!or. :ır
dense bu fılminde, biraz si"ık 
\C bıraz soluk. Öteki oyuııcu:ar 
ı ol erinin hudut arını tayin et 
mekte zorluk çekmişler. Fi' nı, 
bütunli;ı. e ~ine ze,•k'c seyrca:
cbilır. Bu arada ~unu da ı aı·et 

etmeden geçemiyeceğiz: Bu fil 
mı gihteren sinema, her yıl ol· 
tluğu gıbi bu yıl da bir fılm 
ınusabakası tertip'.emiş. Üç av 
rı fi'ın gö terılecek, ve seyır'
l"ilcr, bun.arın içinden birisine 
oy verecekler. Fakat, fılmler o 
kadar ayrı çeşitlerden. o ka· 
dar a)rı tiplerden :.eçi'iyor ki. 
se~ ırcıler fılmlerır. dı-ğerinu 
değil janrına oy vermek duru
munda bu"unuyorlar. Bir kov· 
boy fı'mi, bir hafif komedi, 
bir seruven fılmi karşımıza çı· 
karı1ınca biz bu fılm'erin si
nema değerlen üzerinde düşil
niiyoruı, mese fi, şahsi tema
yülümüzc gore. doğrydan doğ 
ruya koı,:boy filmine oy Yer!· 
yorıız. Bu kovboy filmi en i· 
yisi demek midır7 Fikrimizce 
bu çeşit mfü,abaka?ar aynı ka
rakterdeki film er arasında va 
pılırlarsa sinema sanali bakı
mından daha ilgi cekiC'l o'aıw 
lirler. 

--o--
/ rz Düşmanları 

............. -.... ~ ..... --~ .... ...-....,,..._,...._ 
•Cuarto de ııottb - Sara Gu
aın, GllbPrto Gonzalrs, Gulllrr· 
mo ıvarr~'ln r~JI ör .\dotro 
t unandez Bustamrnt~ idare· 
sinde \ T l • IL:'lt hoabına çe
vlrdlkl~rı bir l\lelnlka fllml. -

l!MCR 

5 on zaman arda bir l\lcksıka 

Attilô İLHAN 

\'an John on 

İta')an melodramlarından, Mı 
sır melodram arından daha su 
lu melodramlar. Meksika ıların 
başka fi'mlerı yok mudur? E:
bette vardır. Bugiin Emi!io Fer 
ıııındez'ın ve Lui.s Bunuel'in 
:uek:.ıka'da yaşadıklarını ve 
takdire Şayan eserl.::r \"erdik
lerini bı ıyoruz. •Ağa Dü~er. 
Kadın~ (La Red) ı hatırlıır~ı
nıt- Fernandez'in bu seviyedeki 
öbür fılmleri neden y,elmtyo~? 
Xeden Türk eyircisi bata ve 
hala Luıs Bunuel gibi bir sı
nema sanatçısını tanımıyo~": 

Bizim seyırcimiz bu kabil film 
!eri kaldırmaz, itirazını artık 
kabu edeme)iz. •La Red. in 
gordfiğU rağbet bunun en mil· 
kemmel cevabıdır. Eğer Bunu
el'in meselii • Los Ol\•ıdados• 
isimlı müthiş eseri getirilse mu 
hakkak ki se)ircimiz şaşmaz 
sağ duyuy a onu da değerlendir 
mesinl bi'ccektir. 

Oysa ne görüyoruz? Bir köy· 
lu karı - koca kalkıp bir şeh
re geliyor ar. Tesadüf bu ,.a kö 
tü kadınlann kaynaştığı bi~ o· 
te'e iniyorlar; el"tesi gün, te-
adilf bu ya, kadının kocası bir 

talebe gösterisinde yara:anı
~ or. Hem de ne yaralanma, 
kendisini bilmiyor ıavallı. Ö· 
bUr tarafta ıavallı yeni gelın, 
bi'mediği. tanımadığı bir bü7lik 
şehirde, iahışe'erın, kötli in~:ııı 
ların ortasında yapa y:ı :ıız li:a
Jıyor mu size'.' Böylece melo
dramın ana entrikası ku:-ulmuıs 
o uyor, 'e arkası tıkır tı'<ır i~
liyor. ı lrı Dii~ınanları• çok za 
yıC bir filmdir. film eri hücumudur başla

dı. Sinemalarımız.da hemen 
her hafta bir Meksika filmi , 
gti~terılıyor. Aslıııaa yabancı! Emniyette 190 bin kişinin 
fılmlerin çeşit:enmesi iyı bir k · • 
tc)dir. Bıze muka~e e inıkanlal parma ııı var 
n ı.·crir. Ne var ki getirilen Şehr•miz emniyet miidür!üll-ün 
Iı m er iyice ayıklanmış, üzerin de son 35 scnedenberl 190 bin 
de tıUzUkle d~~~!muş olmalı· kişinin parmak izi alınmıştır. 
lar. 0)sa ne goruyoruı? Arka Bunların yarısı sabıkalılara va 
arkaya_ gös~erl:en bunca ?ılek: rısı da muhtelif isler için ~;ü· 
sıka fılmlnın hemen hepsı racaat edenlere aittir. 
•Irz düşmanları•, ·Duşkün Kız Diğer taraftan müdüriyet ar
lar,. 0 Bır Fah~enin bilmem ·,ıerinde 85 bin sabıkalının 
nesi. kabilinden film!er. Hepsi fotoğrafları mevcuttur. 

Eıncr, Taıaı \.e Cc111al Paşalar htanbulda ) apı tan meraı.inıde 

Moskova' da Enver Pasa 1 1 

arkadaşlarıyle teınasıa:i-~ 
r 

Ruslar, Türkiye Komünist Partisinin teşkilatını Anadolu'ya sokarok A~~ 
hükümeti ile Enver Paşa tarafdarları arasında çıkması muhtemel ihtilaf 

dan faydalanmak istemiılerdi. 

L-------- ~ 
RU.SI_.AR. ~EDEN E:\'\'ER, !eri ile Kafkas süvarilerinin cak merkez teşkııAt!ı 
TALAT ' 'E CEl\IAI. arka~ınd~ Üçüncü Enterı_1asyo- sinin be) aıı ett!ğılldJ 
P.\ŞALARL.\ TEMASA nale bag.ı Ye kendılerının vil- Rusyada ını. yoksa ııı1 
GEÇMİŞLERDİ? cude getirdiklerı Türk komu- taraf memlekette ıı 

R us Sovyet hükumeti, o sıra· 
larda Berlinde bulunan U

çüncil Enternas) ona! azasın· 
dan me~hur sı)asl muharrır 

Radek ve arkadaş arı yoliy'e 
Ta At. Enver 'c Cema: paşa ar
la tcnıasa geçmiş \ e eski Os· 
manlı devletınin bu üç rıca i 
i"e anlaıımak 'ıçın her çareye 
baş vurnıuştu. Acaba Rus ar. 
neden Anado u i e doğrudan 
doğruya temas aramamı ' ar \e 
Ankaranın Jlk murahhas lıe.}e 
tı kendiliğinden J\Ioskova) a gel 
diği halde onlara bir muahe
de akdını istememiş!erdı'.' BU· 
tıin bun ar elbette .ebepsız de 
ğı dl. Çıinkıi :'ıleşrulı)et \e Cı· 
han Harbi denini ıc!are etmi~ 
olan ittihat ve Terakki crkAnı 
harbin ka) bedılme:ıı uzcrınc 
mem eket haricine ~ıkmak zo· 
runda ka'mıslardı. Bu ze\3.ın 
o tarihlerde tekrar 'fürkıyej e 
dönerek iş başına geçme erır.c 
İhtimal ~oktur. ı-·akat O • 
man ı hükümetlnl ıda~ e~tık· 
erı vak,t Pa'n 1.:ılam \e Turıı· 
nızm ı) asetini guttu!dr!nnden 
İs iım Alemınde ve ~ , . m. • 
!et en nezdınde şohf't cı i ve 
nüfuz arı 'ardı. :Sovyct füı \ a 
hükumeti. bunlardan i'd bakını 
dan istifadeyi duşlınıni.ıştıı. ni
ri, ıniitereddit durumda 1.ııı u
nnn Jslaııı atemi ile ~ıırk m. -
rt:erine Enver Paşa "" arka· 

da şiarı vasıtası) !e ıstııdiı! ve 

nist partisinin te,şkli!tını A· ması münasit> oıac•d ' 
nadoluya sokarak Ankara hiı· emmül ve ıntıtiıbaı' 
kür,neti ile Enver Paşa taraf· Mustafa :Keın~I ~~ 
tar arı arasında çıkması muh· k"m 1920 tarihınd ~ 
temel ihtı aflardan faydalan· b~lunan cskı ::;adr8~ 
mak, Anado'uda da Kafkaslar- Paşaj'a )azdığı ıne 
da 'e Ukraynada olduğıı gibi şu satırlar dikkat tı! 
bir Tliı k Şuralar hükumeti mektedır: zatı 4 J. 
kurmaktı Bu hukOmrt t.ıb 3· li emınde bizırn 
t"' le lllo k~' anın nıif ızJ a tı· " diğer 'rüfekayı ııı 
n3 gırecektı .Bu sur~t e Ana- nıemaliki şarkocde ~ 
dolunun m1ılı muka'/emt!tıni )en hareket ,.e J.11, 
İngıliı emperyalizmine ve bü· bezli mesai ,·e garrtt 
tün A ":r~pa'ılara kar~ı ~~ndi memleketın balası ~ 
koıu _gıbı kullanmak ve goster scllimeti ıçin aııı~~ 
m~k tı. . istifadenin ~artı 

işte Srı\'H?t RUS'n hııkümc- d 
• J ır • 

tının, Enver Paşa ve vk:ı:l:ış · . ı 
!arına gö.stermiş o:duk ları ko· E~VER PAŞı\' ( ıt'~: 
lay' ık ve 'aat:erin ıç l üz.u an· uçCıscü E="1t ~ 
cak bunlar olabılirdi, ı.E YAKLAŞ11Rı\ 
:m.:sTAF,\ KEM \1, PAŞA ~EBEPLER ı;sı:a 
TEHLİKEYİ SEZ,IİŞTI E nver Pasanın dt 

oııın 

Enn•r Paşanın 26 Ağustos ta~ ındakı r tııı:tı 
da söyledıği nu •'" 

tarıh'ı mektubuna 4 ekını d h8 • 
1020 de cevap veren Tuı·,;:ıye kararlardan a :.1 mıctık. Em er pa. f 
Dllyük Mı':et ;yeclısi Jt!13i v de bır çok ver' erın 
Mustafa Kemal Paşanın .ne:..· ternaS'.o"ı:ıa e ~ak aŞ 
tubunda yukarıda arzetlifıı .ıı teri i~h cderke~ 
tehlikeyi imli eden satırlar \':lr Yaptığımız. şılll atcl 
dı. Bu mühım mektubun met- bede kendırnııe ' d 
nını .sovyetler:e hu ıısi !emas ka bu'mak arz~sıı .,1d 
ve münasebct'erimiu faslında " •" • ''ası ve içtimaı ,.,, 
aynen dercetmlştim. Tekrarla • ı rine ' 
mıyacağım. Fakat mevzuuınuz. esasta birbir: . bir ması da büyuk ·etl 
la yakın alakası dolayısiy.e ~u Biz inkıliıpçJ kU\..,dB ıJI 
satırları almak istiyorum: k n 

oBu muauam teşebbUsiın i· halktan ,hal 
1 ıstı J 

. b"I" . k yoksul kısnıı 0 
... , 

nanı idaresı ı ıstıhka · ve her fından aııyordU"'G.t9 
ha'de Türkiye devletinin yed·l '..ı1 
tedbir ve siyasetinde bulun- Enver Pasa· ·nıcı iY' 
mak ,·e tabiri sarihle i'eride memleket eri 

1 
eô 

islik'fıl ve be'kl mevcudi) eti liitlannın rnU~,;., 11 

milliyemize muarız o'abilecek kendisini Ku~~I iııil 
dı~er yabancı bir de\let \"C mil derken, TUrkı>e ı;ıles51 

?arının Türk ordusunun takvı· ,etin elinde baı:icel Amal o'a· tinin hakiki Jllll -~ 
)e i va ıtası) le Anadolu) a gö mamak liıbliltür. Bu itibar'a da görünmilştil· (Pt(Y 

hiirrb et \ereceğini vadcıle rek 
hem Orta Asyada ,., H indistan 
da İngiliz Emperyalizmi ile miı 
cadeleyi temin \'e hem de Ru -
~ a ü'kcsindc kurulan Bolşevık 
rejimini tak\l~e e) lcmekti. Di
ğeri ise, Enver Pa~a \ e arkadaş 

türcccklcri ~~ycan _pi)~ ma,darı me~ai \'e tertibat ola·------

Boğaz' daki kesif 
Sis yüzünden 
Kaza oldu 
Evvelki gece saat ~ ıen iti 

barcn Boğ:ızın yukarı kısımla 
rını bastıran kesif s"s tabakası 
sabah limana kadar inerek de· 
nizde seyrüseferın lnkitaa uğ
ramasına sebep olmuştur. 

Bu yüzden gece saat 2 den 
5 e kadar Üsküdar - Kabataş 
arası arabalı \apur sefer eri ya 
pı'amamıs. d iğer hatlarda i•e 
vapuTlar birkaç dakikalık teeh 
hürle yollarına devam etmişler 
dir. 

.-.ıi .. ifr. ·~.,,, 

1 
* MELEK: Tel· 6 / 

TIY A TROLAR lerın Sevı;llltl• . 41e' * SARAY: 'tel· / '----------...J sevı;tsı. . 4z~1 

* SEHİR Tl\".\TROı>U DRA'.\l Ki • * süMER: Tol· 51 
;\il - Paırartesl'den baska her gece manıarı. • .,, 
21 de, Pazar maUne ıs.30 da ı;oK.\K· * Ş.AN· Tel: &6 19' ,, 
TA • Yaı:an: Elmer Rlcc. Ttlrtçeı.I : • · 191 
Asude Zeybeko ıu - Ttl: 42157. beri. 'l"eı: 43 > 
* ŞEJliR ThATROSV ILOMP:DI * T.AK.Si:.I: / t 

IU:;'.\tı - Salt'C1an başta ber ııece ı luk Var. . Tel: 428~.P'..ıı 
21 de, Pazar gtırıdUz U.30 da !\11'1· * YILDIZ. . (1).. C ?" 
LEK H.\:-IL'llS KlSKANÇUül - Ya- ısrA:"8 1el ı.ı 
zan: Loub \"erneuu. TQrkçeıt: Bur• * .ALE.'JDAl\: ı;tll f. 
han Felek - Tel: •0409. Sngı Araaında. "2354ı; • * . r.ı.ım Tl\ATROSU E.'ttsöstl * AZAK: Tei \,uı ol 
BOLV:llÜ - Perşembe, Cumarteıı ı;a Kaçağı - bl 
v Pazar aut 2ı de, ıyrıcıı. Paı:ar ıu Kadın. -rıl'111,'I, 
15.30 da \'ASLI KIZ - Yazan: Jacqu- * BULVAR ;ısı:O 1>1,ı 
ea Devnı. TUrkçeaı. tı11an Boran. dm - san Pra t.6' ..ıı * GF~'i(.'LlJI. Th"Alno:.tı - 00· * ÇEMB&JUJ'l" fJUV{/ 

Diğer tararıan 57 numaralı n:n YOLU • Komedi 3 perde - Ya· cuu&lar savat• • 1eı 
ı:creri yapmak üzere sant 6.50 un: A A. MUne • Turtçuı: M. Bu· * MARMA~: 11"1 r. 
c.le Kavak'lardaıı kalkan, ~hır rıan • Sahneye koyan: Avni oııııı;ıı. Sevgi Arasında • Ş' 96' ~ f 
hatlarına a "t ııl3hntt 1"n '!."aptan Salı, Çarşamba suare 20.30; Çaream- * ıiLLİ· -reı: 2~ıı' ~ 

.. -.. bit matlno 16 30 • EmtaöoU öı:rencı :. · 01 • "' 

idaresindeki Deylerbeyi vapuru Lotaııncıe. hlşcnın Roll\
8 

• :z$S92 
Yenimahalle cihetin giderken * MUA!\r.llER RAIUC\ - Oece- * YENİ: 'ftl~ S'~ Al ıen ı&aat 21 o.e. Cumart~ı. Puar cuk • Casusla . c~p 
Tellitab) a ön'erindcki kesif sis matın• 1~ te cle.,Lj KARAKOLU a..\Dıf\Of 11, <;f' 
yüzünden Mermcrcik ls"m' I bir TeJ: 43ı34 * HALE· Tel: 61!.,,ı~ .. 
motörle çarpı~mış '\ e motörün * \ r.~ i ı.t.s ort;nF.Ti - 't'R~IA eenın Roman• • ,,.. •t / 
b:ıtmasına sebep olmustıır. \Hı • BUJ.'llk Operet 3 perde. Her kamı. f!Jf'r.• / 

Erdek 1 manına kayıtlı bu- ııecc 21 de, Çarşamba, Cumartral ve * opı;nA: 'ftl;ı, Jl'.'.& 

1 150 
, Pazar matine ra:u u te ve her Pa· EJderı • Toto po-r·ı·. P'".\•ıı , 

unan ve ton cımento hamu t6aı T ı 49~"" • • zar~ . e: """ * sOREY\"A: • .nrl' ,, 
il" iyi~ se,\'reden Z ·'"•a Kapt~n * Kl. •'ÜK " , 11... • ı:;~·' • ... " "" . .;ı: - Ça~ml>a- rım yosınatarı D""'. • 

idaresindeki Mermercik motörü dan l>a kn her ııece aaat tam 21 de. * YURT: 'l"eı: 11 oe f 
nün beı; k" ilik miiretıebatı. :"1'ıı, Cum talcl>c m tıne$1 •e Pıı- Cehennemi -

50 ırf 
Beylerbeyi vapurunun vasıtala ..ı· '"le saat tam ı7 ,de d:.;A\ıtr ,- r:'~ . I \ \R • Piyes 3 perde - Ta7.an: l"re· YENi Nı;.ıf 
rıy e kurtarılmıştır. , derik Knott - Cevıren· Tellfllı: Saduı-
İnsanca :za~ iat olmıyan kaza 1 ıah • Teı: 40:276. _ ~ 

hakkında tahkikata b:ı~Ianmış· ı =1 * TORK oiıJ ;ta . .ı • SiNEMALAR ıııaının ınayıs ı9.5 ı.e<er~ 
tır. ~·ıaı: Aill.h sırt1 !l•~ıı.ıı 

ISEVOGLlJ C!He·rı mal \'etkin. seli ı:."'ııı,.ı~ 
Bir atölye yandı rekln . .Muharrelfl:ıı•><t" f.' * ALKAZAR: Tel: 4~62 - Çifte tllA. A. D. ttallt t}ııll). ,.1 

nü l 10 50 d S
• k . ,.. Tabancalı Kadın lb-b!Ill tfl 

n saa . e, ır ecı ,.ı.r- 1 * AR· T 1 • .ı.3.ıı4 A aı ı:uner. •p ı.O 1e • doğan sokağındaki Serko Kaz.an· 1 sanlar · e • - r •n Kor· "'ıı Rıza onder. llıt ~ı.O' tin 'l'eom•n. c.!. ôrP;,ıP'_J 
cıyan'a ait Iiıke atelyesinln mal· * Al"LAS: Tel: •03115 - A•k so.r- Dl%.daroğlu. s. ''e tıır"" Of'. 
zeme odasından çıkan yangın so hOŞU. K.'nın yazı~:,? .. ~ıın~:ı;°' 
nunda atelye yanmıştır. Yangın * ELHAMRA - ıosı Avrupa&ı - durıu, Ali ... ...,.. s-P: ı 
etrafa slra .. ·et etmeden itfaiye Don Juan. not. aıııteldl!,eııısıet.19 ; * iNcı: Tel: 8(595 - QAhvet Ka- lah özttnılZ. ... il r 
tarafından söndlirulmüştür. Yan- dını. "" dil suvııer. ca~~~! '/ 
~ını söndürmeye çalışan işçi'cr- * LALE: Tel: 43595 - Ar.alan Kor· Aktıt. Erdo~en va~•ıı '6' 
den l\lisak muhtelif yer er nden "'~'~·OK.s: Tel: iO:ıao _ Aol;a~ tız- ~~r~~f:u;;~~~l" 
yanmı~tı.r. ıan. ek\l)'UCUlarıı:ııı.z& 



ları ıle de\·am eden dene 
2-0 sona erdi. 

!kine· deuede o::ı un ha::ı i 
siıratli \ e ze\·kli oidu. İlk da
kikalardan itibaren Beşikla 
hucum teşebbüsünü ele almış 
tı. Fakat s ::ı ah - Beyazlıların 
net.ccsiı akınları de\ om eder 
ken y rmi altıncı dakikada 
Beyoğlu porun sağdan yaptık 
]arı ani ücumu, Tekin, Yole 
hır şutla tamamlı::ıarak Be, oğ 

'u pora bir gol kazandırdı. 
Bu de,-rede kuvyetli rakıb'n 

den daha can ı O\nayan Bey. 
oğlusporluları. kazandıkları 
bu gol bu~biıtun gayrete ge· 
tırdı. 

O::ı unun son on be5 dakıka
sı sı::ı ah • be::ı az.ılar ıçın hayli 
lehi kelı oldu. 

-'!oç, bu 'az:) et deği~ıneden 
sona eı di. Beşiktaşlılar böyle 
ce maçı 2 • 1 kazandılar. 

f cnerbahı;e - .\ltınol'(I U m ii ahaka ından bir göriınüs 

Tiirkiye bas~etbol 
hiriııeilikleri 

Ankara lig 
Maçlarma yarm 
Devam edilecek 

Ankara, 30 CA?\'KA) - An
kara lig maçları bu hafta da de 
\'am edecektir. 

Ancak pazar ı::ünü seçim yapı 
lacağından maçlar curnarteci 
gunune ınhisar etmektedır. Bu 
haftaki karşılaşmalardan sonra 
takımların pu\'an çetvelindeıd 
durum~arı he:nen hemen k:ı i
l et kesbedecektir. 

Yarın ::ıapılacak üç karşıla5· 
ına şu takımlnr :ırasındadır: 

Ankaragücü - Güneşspor, 
Demirspor - Haceltepe, lla\'a 
gücü - Karaguctl. 

Emniyetli Aldo 
Dün toprağa 
Verildi 

Galatasaray • Emnb et ma· 
çının conlarıııa dcğru fenalık 
neçiren ve ilk ) ardını hasta· 
~e~ine gönderildi~ı sırada ö
len Emn yet takımı santrforu 
Alcionun cenazesi dün kaldı· 
rılmıstır. 

Sent Antuvan kilisesinde 
saat 11 de yapılan dıni ayinde 
bblge müdürü ve klüp tem-
sıkileri hazır bulunmus ardır. 

Cenaze. tıyini müteakip Fe· 
ıriköyc götürülerek katolik 
mezarlığına defnedilmiştir. 

Bugün Fener Adalet 
ile karşılı1:şıyor 

Bu maçtan önce de Vefa - Kasımpaşa 
oynayacak 

Profes::ıonel küme maçlarına 
bugun de .Mithatpaşa stadında 
de\'am edilecekrr. 

Günun ilk maçını saat 14.30 
da Vefa ile l\asımpaşa yapa
caktır. Maç. baştan sona ka· 
dar mücadelclı cereyan e.:ie
cekıir. Takımlar arasında bır 
kuYHt mürnıenesi göze çarp 

makıadrr. 

İkinci maç, saat 16.30 da 
Fenerbahçe ile Adalet a· 

rasında oynanacaktır. 

Bu maç, haftanın en ente
resan kar ılaşma~ını te~kıl 

etmektedir. .Muhakkak ki çe· 
tın ve zevkli olacaktır. 

VATAN 

Heybeliada' da Rehabilitasyon 
merkezi açıldı 

<Bası ı lncidel Bugün üç tane olan merbı· 
rak Rehabilitasyon merkez'eri :erden başka Darulfıcm:~ ve İz· 
hak.kında izahat \ermiş ve Re· ınirde de 2 merkez daha kura
habliita l on merkezınde, ça ı - cağız. 
ma imkanını ka) beden tuberkti- ııa .. talıktan kalkınıs olan bu 
lozlu hasta arın ış sahibi olabi- vatandaş'.ar. elbette diğer sağ· 
:eceklerini ifade) 'c: 'am işçiler gibı uzun ·11iiddet ç:ı· 
•- Burada, iyılcştikten son- lışamaı'3r. nu bakımdan on·arı 

ra )'eni bır ı. ) apamısanlarla 
1 

himaye etmek i.ızere hımaye!i a
hastalıktan e\ ve'ki işlerine de- tölye'er kurmak 'azımdır. Me~e
Yam edemıyccekler yetiştiri e- ·a. 3 saat ça ışma kabi i:;eti o:an 
cektır. Hastalar bu merkezde hastanın cıundelıği tam olar3k 
alçı, miılaJ. steno daktilo, saat \'erı'ir ''e zanıan'a çalı~ma ka!>i· 
ta mırı. fotoğrafçı ık, çorap ör- liy eti arttın ır. Bu çeşit hım:ı
mc, \'e tes,i::ıe uzel'ınde çalısa· ye!i atö yeler açmak yolunda· j 
cak'ardır. yız. • 
Şimdıye kadar Yedikulede ve Bakan, bundan sonra ha) ırlı 

Şış'ide (kad ınlara mahsus 30 ki· o'ması temennısiy'e korde!fıyı 
şilık) Rehııbilitas~on merkezi a- kesınış. bina davet1ilcr tarafın· 
çılmıştır. Bugün açı'acak o.aı: dan gezılmiş \'e Hemşire oku:u
He) be indıı Rehabi ita yon mer· nun açılı~ töreni yapılmıştır. 
kezi i e erkeklere mah~us ,.e 60 Bakan burada da kı~a bir ko· 
kişiliktir.' demiştir. nuşma j aparak: 

Bunu takiben Snğ'ık vr Sos· •- lnşııatına grçcıı yıl baş'a· ı 
yat Yardım Bakanı Dr. Ekrem nan ve 360 bın liraya mal o'an 
H. Üstiindağ bir konu ma pp- bu mektepte yardımcı hemşlre-
mış \e unları söylenııştır: ler yetiştirilecektir. ı 

•- Resmi istatistıklere göre Memleketimizde 30,000 hem· 
mem.eketimizde hasta'ıktan ma· ~irey e ihtıyaç o duğu halde ha· 
ıuı o'an arlıı birlikte 1 milyon- len me\ cut hemşıre sayısı 7001 
dan faz'a sakat ''atandaşımız bu-ı dür. Yeniden Erzurum, Dı) arba
lunmaktadır. Bir kişiye senede kır. Trabzon ve iımirde o'mak 
300 ira gitse ı mil)on kişi)c üzere açtığımız mektep1erle o· 
senede 300 milyon lira sarfet· kul sayısı 7 ye çıkarılmıştır. B:ı· 
mek icap t>der. nunla beraber okullara rağbat 

Bu şeki de yardıma muhtaç o- edi'memiştır. 
lan malUller mı! ete büy Ok kiı - Maamafih genç kız' arın okul. 
!etler yüklediğinden Veka!et o· !ara a'akalannı çekmek Uze~e, 
'arak bu çeşit \&tanda hıra ~aı- hor gorü'me:erini önliyecek ;.e 
dım etmek. onları jşe a ıştıra- içtimaı nıe\'kilerini wağlayac.ık 
rak mil ete ~tik o'nıat:ırının 6· tedblr'er alma)a baş!amı~ buıu· 
nlinc geçmek mrcburb·ctı'ldc· nuyoruz. ;\laaş bakımınd3n J.:en· 
~iı. F.welre sos~al )al'C!ım için dıterini tatmin etmek üzere b:ı
Yeka et biıtçesınden 15 bııı 'ıra reme t bi olmalarını tcm:11 ede 
a~ rı nmtı. Bu miktar ı:eçen se· cek bir kanun çıkardık. 
ne 525 bine çıkmıştır. Bu okula ı:kmektepteu ~ıkım 

Ha'en me,•cut tahsisat d1 mıık 16 • 18 )a larındaki l.ız1 1r::nız 
sada kafi ge'menıek"c bernbt'r alınmaktadır Oku'da H a~hk 
miltcha:.sı arkadaşlarla toplıma nazarı 'e ame'ı kurs gör •ek "r" 
rak Rehabi ita ) on ı i::ıi e " a - dir. Ha en 50 öğrenci me\cut
dık 'e fıi bat sahasına ko~ duk. tur.,. 

Yurtta umumi seçim yarm yapılıyor 

lma!at ve 
Muamele 
Vergisi değişe-tek 

Bususı Muhabırlmiıd•n 

Ankara , 30 - 1nıalat, mua 
me'e \'e esnaf gelir \ ergiie· 
rıni tfıdıl eden bir kanun 
ta~ansı hazırlanııııstır. Bu 
ıa~arı kanunlaştığı takdtrdc 
ortalama 200 bin esnaf c:':).ir 
\ergisinden muaf _, acJl:tır. 

:r.Ja'iye Bakanlığınca t.on 
rotü~leri ~apı an t:ı~ıı.ı bnu
muzdeki birkaç ay ıçındc 
Meclise sevkedilece.:tı!". 

Bugiinkü tatbik şek i ıle 
400 bin kadar esnafı'l mağ· 
duriyetine sebep olan e 'lllf 
~etir ı·er,!!isinin ağır ı e ak
~ak hüküm'erinı :.ııname ı 
tadil ve daha adıl \'er~i esas 
lan ihdas etmek mks11dı~!e 
:ırec.ise se\•kedilen : ı,,.:ıı:ır.ın 
geri alınarak daha ş"mıılli.ı 
l:ıir tasarının haz.ır'anınııs111a 
karar \·erilıni~tir. Haı.ır.uı:a· 
cak olan yeni tasarı.fa en az 
geçim indirinune dair hü· 
kümler mevcut olduğu gibi 
kazancı çok az olan esnaC da 
ne"ir vergisinden muaf tutu· 
Jacaktır. 

Yıllık kazancı 540 'ırayı 
geçme) en bekar esnaf a yıl
lık kazancı 900 liradan az o· 
lan evli çocuksuz, keza yıllık 
kazancı 1440 lirayı geçmeyen 
dört ve daha faz'a nüfuslu 
esnaf \ergiden muaf tutula
caktır. 

25 milyon lirahk 
Yeni tahsis 
Yapı ldı 

maşı 1 incide) 
san 1954 akşamına kadar T. C. 
Merkez Bankasına tevdi edilmiş 
bulunan taleplere takriben 10 
milyon lira.ık bir tahsis ) apılmı 
\'e ke~ fiyct meı.kur banka~ a bil· 

rnası 1 incide) r 1 dırılmiştir. 
Parti beyannameleri Sanayıe Ye motörlü \'asıtalara 

Ankara 30 (Hu~usı) _ Dün mahsus keçeler, fötr şapka, plas 
ehrınımle Oemokrat Parti ve tik maddeler, kereste:er. mantar 

c. H. P. tarafından propab:mda 1 \'<'.: mamulatı, hassas kiığıtlar, pa 
1 nıuk ıp:iği, keten men ucat, kamahı) cıındc beyannameler da-

ğıtıtmı~tır. Busun ele dağıtılan uçuk mamulAtı, branda bezleri, 
bu be\ annanıelcr proıe~tolara , mu~amba ''e mamulatı, asbestos 

b 1 • 1 k. · j ı·c mamulatı, inşaat demirleri. 
sc cp 0 11111 'c ) uz erce ·şı den~ir borular, kalörifcr rad} a· 
sa\cılıf:a müracaat ederek tJ-
kıba• yapı mıısını i~tcıııişlerdir. törleri. el iı etleri. makine iğ· 
Bcyannamclerı basanlar , e da· nclcrı, kablolar, b!rli lilet:eri, 
gıtanlar hakkında takikııta baş· mıkroskop. gozlük camları. te· 

1 lefon l0ıhazları ,.e aksamı. muh-
l:ınmıştır 1 tc if cihazlar 'e aksamı, otoklav 
E ki~ehir il e~im kıınılunun I 1 e ctu' ıer, am~liyat levazımatı, 

bır karan 1 buhar kazanları. muhtelif makı· 
Eski ehir, 30 (A. ·KA) D. I neler elektrik motorları. elek· 

P. ·• ıdare kurulundan gelen trol, ba'cğ zıraat makine 'c ii-
30/4/95-4 cJnlü ~azı ıle ılMk'e let eri \e yedek narçaları, bı ) a. 

1 

ıi \'e C H l'. il idare kuıulun- lı \ata:.ıar, makın \e cıhazların 
dıın •e eıı ~ ınr .ı~ nı tı.rıl il ıki 

1 

mılıanıkı aksamı, iımn~e hızm~tle 
'ima )nzı le müst kı mıllrl\c- 1 .Sandık ~t·rlı•rini gıbtcıen rinde kul anılan \esaıtı naklı~e-
kilı ada) ı Mcmet li Ender ım • lC\lııılar Jer, kanı~onlar, nakı! vasıtaları· 
zalı \ e a) nı tarıh'i ) azı üzerine _ ı na mahsus tenvir 'e işaret fe· 
il srçim kurulu \ crdiğı kararda ~~rm.a oı· ııu~u!al:ın , nerleri, toprak boyalar, lıtipon, 
czclim:e cöyle demektedır: . Eskışehır 3~. (.r\NK.\l - hs 1 \'Crnik!cr, kar'sbat tuzu. kimyevi 

•Kanunun sarih hfikümleri kışehırde bu"~n ~a~ıtılan kar- nıad-Oeler \'e tıbbi müstahz.arlar. 
karşısında. partilerin ve ada) la ~a oy pusu~a.arı ıçın zabıta ta 1 Romanya'dan ~apılac·ak ithale 
nn muvafakaıları olmaksızın ı kıbaıa geçmış. bunları dağıtmak ait tahsisler 
hU\' yelleri belli olmı) anlar ıa t~ b?lunan bir şahıs. tevkif e· Ankara. 30 (AAl - Ekonomi 
rafından muhtelif parti liste'e· dılmışse de. sonradan C. Sah \'e Ticaret Bakanlığından tebliğ 
rındeıı alınan aday isimleri ya cılığınca hareketinde bir suç olunmuştur: 
zılmak suretıyle haz.ırlanıp g<irülmediğinden serbest hıra· Roman~ a ile mem'cketimiz a. 
tabettirilen oy pu ulalarını se kılmıştır. rasında 5.4.1954 tarihinde imza· 
çime takaddüm eden günlerde İtiraz !anan ticaret Ye ödeme anlaşma 
\e seçim gününde seçmenlere Eskişehir 30 (ANKA) _ İl ları ııereğince mezkur memleket 
da:ıtılma ı kanunun nıhuna seçim kurulunun 'karma listeler ten ithal edilecek muhtelif mad 
muho'if, seçimin enıni) et \'c in hakkında aldığı .karara. C. H. deler ıçın takriben 15.000.000 li 
t zammı 'e serbestlikle yapıl- P. teşkilatı ~ üksek seçim kuru ralık tahsis ) apılmı ve ke) fi· 
masını l'e s~im'e ilgili olanla- }<'l T. C. Merkez Bankasına bil· 
rın 'e bu :isıelerde i:.imleri ya ıu nezd•nde itirazda bulunmuş dirilmiştir. 
7.Jlı şahısların hukukunu muhit. tur. Ve bir heyeti de derhal Bu maddeler meyanında alt . 
kanuna uymayan bir fiil ve ha Ankaraya göndermiştir. mıs bııı metre mik3hı kl!reste, 
rekeı olduğu ve C. TI. P . il ida ·Time• muhabiri geldi muhtelif Kağıtlar, çlmen:oıa:. ı 
re kurulunun \C müstakil aday Amerikada intişar etmekte milyon 200 bin lira k ymetinde 
~\li .ı\ndel'in yazıl::rında mev- pencere camı, katorıfer :adyatôr 
zuubnhs edilen hususların \'Ukuu olan •Time• dergısinin, 2 mayıs !eri. makine ltncleri, va" \'e ku 
halinde suç teşkil edeceğın seçiınlerıni takıp etmek üzere ru pi\l~r. parafin. vau in, ''er· 
den bu iki yazının C. l\lüddeiu· memleketimize yollaclığı muha ı::ı: ve boyalar, sudkostik, her 
mumi'iğinr Ye kararın birer su blrı Keith Wheeler. lstanbula türlü kimyevi madde!.:". kn:-tıl 
retinin ilgılilere tebliğine ekse ~e'erck tetkıklc-rine başlamış. katküt. :;ana)ide müst~mrl kim· 
r yetle karar Yer"ld;.. tır. ycvi m::ddeler ~er alm:ıktadır. 

r- -

5-

Öl.EN İTAJ,\AS FVTBOLCl'S U - GalalasaraJ • Emni)et ma 
çında çeçirtliı:i bir kriz netice ı.ınde \'dit eden Emniyet takımi 
. ~antrforu Aldo'nun cenaırsi d iin ) apılan törenle kaldırı l mıştır 

Cin , Hindi Konferansı toplanacak t 

CBaşı 1 indde) ı merika D15işleri Bakanı Fosfe:
kuna mani o1duğuı•u hatırlatmış Du ıes pazartesi ~UnU !\lilanoda 
~c denı,ştir ki: .sırıeşmiş .Mıllet 1 İtalyan Başbakanı Marıo Scelba 
h~ı teşkılAtının kar.,rlarına üY· ile görüşecektir. 
p.n bır şekilde muııehıt 'e ba· Bedeli ~mltlı, Cencnc)e hareket 
l;ımsız bir Kore k:ırulmasını bek etti 
ll'lllek çeşıtli izdmıplara katlan· Washin.,'1.on, 30 (AP) - Bir. 
mı~ olan Kore milletinin sarih leşik Amerika Dışi~ eri Bakanlı 
hakkıdır. • ~ı mUsteşarı \'\'"alter Bedeli 

Thailand temsilcisi Prens Smith, bugun özel bir uçakla Ce 
Wıın'ın da konuşmasını mütea- nevre) e hareket etmiştir. Beden 
~ ıı, oturuma, pazartc~i öğledc11 Smıth. Washingtona dönme~i 
60r.raya kadar ara 'erilnııştir. beklenilen Dışbakanı John Fos· 

Çln llindi konferan~ı ter Dullesln \erine Cenevre Kon 
Cene\'t'e, 30 (AA) - Ü~ batı· !eransına işt;rak eden Amerikan 

lı biıyük de\ let ile Son et blo· hryetin baskan:ık edecektir. 
ku dokuz devletin i~tirakı ile Smltlı, hareketinden en el ::a 
Çin Hindi konfcransrnın aktın. zetecı ere Dutıes"in miızakereleri 
de prensip itlba.dyle anlaş.nı~- Washingtondan sev'k \e idarı-)c 
l:ırdır. rie\·am edecc~ı •/e icııbı.~dn rieı • 

Du anla.maya, İngiliz Dışiş· hal Cenevre) e d5neceğini söyle· 
h:ri Bakanı Anthony F.dl'n, Sov· miştir. 
~et Dışışleri Bakanı ~lo'otof ve ~EATO (Güney • Dolu .\s)·a 
KomUnist Cin Başbakar.ı Chou muahedesi teşkilatı) 
En Lai'in hazır bulunduk':m bu 

Londra, 30 (A.P.) - Batılı 
gunkU öC e ~emeğinde ':ırı'r..ı5. mutte!ıklerin, güney dol:u A!· 
tır. Maamafih. anla;n 3, dığer 
üyclerın tasvibinden sor.r:ı kesm j ada pat'ak 'ermesi melhuz harp 
leşecektir. lcri bastırmak itin o bölgeüc, 

Bidault _ Dulles _ Eılen bir askeri emniyet kuweti bu-
lundurulmasını derpiş eden gorü me:.i 

Cene\TC, 30 (AA) __ Bı.ıgünkiı planlan tetkike giriştikleri bu-
oturumdan hemen sonra, Dulles, gün açıklanmıştır. 
Eden ve Bidault Milletler Sara· hl haber alan diplomatlara 
) ının bir odasında Eiz!ı olarak göre böy:e bır kuv\·et ihdas.uı· 
gcirüşıntişlerdır. rlan baş:ıca gaye, Cena re kon-

Güney KorP. Ccransından tahaddiıs edebıle· 
Seu\ 30 CAAı - G.ıııe;1 Kore cek \'e Hındıçını me~elcsıy e i'· 

hiıkümcli mumessıllcr1 Cenevre ı:ıli sı)a t herhangi bir ha ça
Konfcransında Çin HınJi mese· resim !.ıleo destek.C!llt'.k o acak 
ıesine Koreden daha fazla ehem tır. 
mi) et 'erilmesıni ~iddetle tenkıı Henüz ihzari safhada o'an le.· 
etmif erdir. a' vur gereğınce bu h >eri kU\ • 

Dullcs, Mario Sı:elha ile \Cl, muhteme: en hır Güney -
goni rcek Dof:u Asja muahedesi tc kı atı 

CencHe. 30 (AA) - Bugun 
1 
<~EATO> çerçc,esı dahılinue 

buradan bı dirıldığıne c-ore. A· kuru acaktır. 

Denizcilik Bankası 
(Ila ı 1 intide) 

me evleri, tuzla. muo>kir:ıt doldur 
ma yerleri 'e diğer bütun ıs yer 
lerınde ç,ı'r.şan işçilerine 6212 
sayılı kanunun geçici nıaddf'Sİ 
hilkmüne göre birer a) !ık ıstıh· 
kakları tutarında ilave tedi) e ~:a 
pılmışu. 

İşçilerimizin terfihi maksadı f. 
le yapılan bu tediyenin bir de· 
faya münhasır kalmaması ve 
6211 sayılı kanunla umumi, mıil 
hak \'e hususi bütçeler ıd:ırele· 
riyle be:edbe:er ''e bunl:ır.ı bağ 

• 
ikramiyeleri dağ ı tt ı 
'ı kurul \'e tcşekkul'erden ınr..aş 
\ e ücret alan memur \'c ucrct';
lere verı:en tazminata müten~-
7ır olarak her yıl İcra Veki.leri 
Heyetince tespit edilecek t:ırih· 
!erde birer a~ !ık istihkakları tu 
tannda 3 defa tediye yapılabil
mesi için kanuni ~etki istihs::li 
hususunda Gümrük ve Tekel Ba 
kanlığınca gerekli hazırlıklara 
ba lanmıştır. 

Buna ait il iha Büyük Millet 
Meclisi toplanır toplanmaz der
hal mec!ise se,kolunacaktır. 

Yunanistan' da 1 İstanbul Vilayetinin 
<Bac::ı 1 incide\ A 1 

?ıin edil~ı~kte<iır . .B~ şehirde de yn ması mevzuu 
,o 000 kışı açıkta k:ılmı~tır. Far (B 

1 
. -d ) 

s:ıle şehri 'iO .~o nisbetinde ha· a.şı. . ı~cı et·~ 
r .. r olmuştur. Olen ,.e yaralanan t~rla~a:ak b~na te~~ı ;dı l~lŞ ı •. 
1:-.ırın sayısı henüz katiyetle tes- ~011'.ıs~o.n a)rıca \ı ~)et .H~ şeh 
b:tlenmemiştir. nn ıdarı,. sosy~I'. gelısme.erı 'e 
Taıkale kasabasında 46 ev çö~, ça ışma sıstemının daha ra~yo

nıüs ,e ıoo ev hasara uğramış nel esasla~a b~gı~.n~ası bat.ımı!1 
ur. 12 yaralı \'ardır Vo1o ve el· da~ foyd~ ı görduk.erl temenr.ı· 
\'Cır bölgelerde de tahribat var· lerı de bır rapor halinde hazır · 

ıamıştır. Bu son kısmın tabak· 
kuk ettirilmesi için gerekli te· 
şebbüs.ere şimdiden geçı!ecek· 
tir. Memurlar, menkul \e gayri
menkul mal'ar üzerindeki mu· 
batalar mühUrlenerek Va:iiik 
kasasına kanunun tayin ett•ği 
zamanda açılmak üzere ko:ıu;
muştur. 

<.ıır. 

İçi§,eri Bakanı, deprem mıntı 
krlsına çadır ,.e ilaç dahil, her 
c r.sten rardım malzemesi sev-
1>.~dildiğini söylemiştir. 

ltalya 
<Başı 1 incide) 

ırerl itifakın TurkiyCJ 'e Yunaıls 
ıı.n ile bütün XAT0 azalarını 
r.sk altına sokacığını ileri sür
rr,ektcrlır. 

Mecmua •Böyle b :r riske de 
bütün XATO alal:ırının mütte
fikan rızalarını a'madan girişile 
mez. demekte ve şunları ilave 
E'tınektedir: 

• İtalyaya ::elince, daha bir 
l.aç ay e\ \'el biı.i s:ıiıhlı ktı\'\'eı 
:erle tehdit ctmi~ olan bir mem· 
le keti doğrudan doğruya veya 

Bu Yesi'e ile bir noktayı ke
sin surette açıklamayı fayda ı 
görürlım ki her iki kadroda d&. 
hiç bir memur veya m1ist:ıh<1eı:ı 
açıkta bırakılmamıştır Şehrin 
tarihınc ait bu tatbıki kararın 
şehrimiz ,.e hP.nıserilerımıt için 
hayırlı olmasını di'erim.1ı 

> 

Türk ve Yunan 
, bilvasıta müdafa:ıy:> ça~ırılama. 

yız. Bu memleket ~imdi dahi a· 

<Başı ı incid e) 
lisanın değil, ilmi görüş ve di· 
li11 hAkım o:ması şek.inde top· 
!anabilen görüşmeler tam bir 
mutabakatla sona ermistir. 

•ÇEl\GEl.KÖ\"ı> nı;:-.-izE İ~DİRİI,DI - İstin)e ter anc inde ehir hatıaıı için inşa edilmiş 
ulan 550 .ld~ ilik Çcngelküy \':ıpuru dun saat 15 de türenle dr:1ize i ndirilmi~tir. Törende, ba:ıka 
genel nııiduru, ;)iinetim kurum ba~kanı \C dıl\·etıiler hazır. bu lunmu tuı·. 

~ 

'IEi'IISİL - Kadıköy Özdemiroğlu İlkokulunda bir müsamerr. yapılmıştır. Resim aBen Çalma • 
dım• p iyesinin başarı ile temsil edildiği bu mUsaıuerede bulunan yayrulırı 'östermelı.1ecllr. 

ramızdaki hudut ihtil~flarını 
t:;ıl!eımek itin hic bir istek g<is
termemektedir.tı 
:\Yart~şal Titonun .\tina s!'yahati 

Atina, 30 (A.A.) - ııtareş1l 
Tito'nun Atina'ya \'apmağı ta· 
savvur etliği resmi ziyaret prog 
ramı bugUn kat'i şeklini almış
tır. Program Yugo~ııvya'nın A· 
tina Rüylıkelçisi fll:'os Yovano
vı•: ııe Dısıslerl Yeıcaıeti Umum 
\l.üğUrü Aleksi Kiru tarafından 
hazırlanmıştır, 

1 Haziran ayı başında başlıyacak 
o:an seyahat dört ~ün süre~ek· 
tır. Mareşal, cGaleb, <>kul gemisi 
ıle seyahat edecckt.ir Türkiye'ye 
\•aki ziyııreti esnasında olduğu 
gibi Tito'ya Ati na ~e) ahatınde 
de Koça Popofiç refakat edecek 
tır. 

Heyet görüşmeleri sırasında 
azınlık okullarındaki öğretmen 
kadrosunun kun-et:endirilmesi, 
kitap mübadelesi yapılması üıc· 
rinde de duru'mustur. 
Ayrıca her iki taraf da, yıinıı 

azın'ık okullarında de~il. bUtün 
eğitim sahasında da Tiirk • Yu
nan dostluğunu takviye eclecek 
husus ara önem verilme .. lni, Yu
nanıstanda öğretmen .kRdroliırı• 
na Türk inkılaplarını bilen kim 
se:erin getirilmesini, bütun azın 
!ık okullarında Celal Baya:- lise
si \e diğer birçok oku!ıarda o'· 
duğu gibi Liıtin h~rfh:ııylcı öğ· 
retım ) ıpılmasını 'e Ttirklye· 
den öğretmen gonderilmesın! u 
rarla~tırmı~lardır. 
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ıe ~ A ıı ve oroı;-raın. 
l2 o A kcr saati 
12.30 Sevim Tan Ureıc 
1300 M S .ı\)UI ve • .., r 
13 15 EGlcnceıı tatil mu .,ı 

13.30 ö le ı:a et ıı 
13 4.l Ptyano ı Türk en 1 1 • O· 

ıcuran • Nevin Dcmı:d6ve. 
Pl>•noda Menşure T•ı.ı y 

14 00 Türküler ve oyun ba'l'a.an 
14.20 Rlyu.,tıcumhur Armo-ıı lı· 

ı:ıkası Ser İhsan K n • 
U 00 Kayıp m " pl:u ba a rapc, 

ru ak m proı ramt Ye <Atı • 
n~. 

:o.3s 
:ıı 00 
21 15 
22 4 

İ~'l'.\ :\'IH 1. 
Açılış ve program. 
Hnbcrlrr 

r 111r •Eddle F ı.c-
her uı Marııaret Whltlnı;• 
Pi) 

ıs 15 P.ecep Bir ı• 
15.4;> Olrnn Miller orkestrası Pi 
17 00 Kadınlar tuıı h"feU. 

, 
1 
. 

100.- TI,, 24 \ aeıtin Kırat 
100.- . 4:>13 \\ram Kohen 
100- . 6152 ceıaı Boş 
100.- . 844 Serafetl n .\k\ ar 
100.- 135!) 

. . . llıj a 'l'onınoğlu 
100.- . 4520 Bahrı~e Kocamaz 
100.- . 98 ~Jcrman Rohıno' ıç 
100- • 45i Yalçın Kıllar 

100- . 6161 Remzı Yavul 
100- . 3864 ~le iha Sargın 
100- . 1740 Sıdıka Ra) al 
100- . 3!J81 ~afnc Yılrlız 
100- . 613 Canan Cet ncr 

1000.- . 35l:l ~evin Kırmaz 

!zm 100.- . 141 C\'k .\kman 
100.- . 3970 Kenan Ona~an 
100.- . 3i42 sa amon Sadrız 
100. 2397 llatıcc Er lk 

G lata 100- . 13783 Kıimı c Doğrular 
100 - . 1543 evkı Glırler 
100.- 5210 Hacer Anr.J 
100.- . 30008 Hri anto, i\1:1\ rid 
100- 8822 \larko .\lek-andır 
100.- 30014 Cemal ~e To ın 
100- • 7544 Xıımhc Özergın 
100- . ;;ıw Sıimlıiil Le\ ı 
100- . :>254 Roza f<'o;;kalo 
100 7691 izıct \' a il) o 
100 - . !1711 ""'ma Koç 
100- . 1665 ilhamı '\ Ornekal 
100- fül56 Kc rin 'fepedelcnll 
500.- . l:-!882 .;an ~c Varda) 

ıooııo.- . 2563 r:krcm Ersoy 
T labJ ı 100- • 1658 \ ~' \1 7.ade D zcci 

100- 15:!1 Ohaııne l'~ıa 

100- . 1!!35 Katına Y •atis 
100- . 2.;62 Ahmet Serper 
500- 14JO "ahir Kahı\ c1oğlu 

1000.- . 1025 Omer Lütfu Benıııi 

Pan ..;! ı 100- 7501. B Sadhe Glindo!!du 
100- 61:11 .\ bdii'kııd r (';;tek 
100- . !'1674 \\•da 'l'onikyan 
100- !l68fl \lakrını· Ktı\'Umcı)an 
500.- . 96i4 .\\da Tonikvan 
100.- . 3;4 Perihan Clu~ 
100- . 801ô Jla1ıJ ı::ezerer 
100.- . 367 :\farı fo'line 
100.- . ~530 Lldhrı <:arıcı:ı an 

1000- . 207 \ tt'Iıi Erben 
Be ı. t 100- . 1:1060 \ !ı '!'atar 

100- . 127i9 \]' Bnhazat!cgan 
100.- . 5186 lh an D lihayır 
100.- . 6324 Guler Şengu 

100.- . 1160 \ bdiil re 1 Yıl 
100.- . 147 '\leryem Öz~eri' 
100- . 4353 \hnıet 
100- . :?44 Sab:ı!\at Gürgel 
500.- . 1275;) ):kar Barlas .. 

5000. - • 5896 Berra Se\ ay 

LiSTELER BÜTÜN ŞUBE ve AJANSLARIMIZDA 

ASILMIŞTIR. 

lsfanbul Vali ve Belediye Başkanhğmdan 
!Taka kı' a) ık sağlamak mıık adıyle Be~o~ u Karmakam•ı· 1 

ı 'c Bclcdı) c Şube,i mudur ıitil bina ının arka ındaki bahçede 
bır Cl'nazc kaldırma ı~tas~onu tesis edı nıış o ııp 4/5/954 tarı

hınd Caa'h ete ı:cçeccktır. 

Vatıında ların bu l ı. 'l ona müracaatları rica o un ur. (545i) 

Tc efon ~o ı 45040 

1. Ulaşflrma Bölge K. dan · 
~~ ~ ~~11~ :~ay ıı:arı Kumandan'ığım ı:ı b:t~lı araba \apur'anna a'ınacak sml 
18 oo Fehmi Ege orkcs raıı te sı.ı: memuı uğu ıçın mııracaat edenlerden ~·apılacak lmtıhana 
~=~ ~~~~n 1;.:~~~ı~~unı.:ı-JPŞunar hcnuz mua)ocnc ını bltırmcmi o sa dahi 8 mayıs 954 gUnU 

Ye arkada ıarıı. K lı muza müracaat"""ını, Jık ı takdirde ta'eplerindc:ı arfına· 
19 00 Ha~rıer. ı ıar edı mı~ addcdıler.cğ· l ;ın o' un ur. (5424 • 1220) 
ııı ıs Ztkl M•ırcn v • 
lll 4;> Viyolonist Nec p Aşkın - -----------------------
20 oo Saz uer eri •Enise can n T; car mil llU Pi). ıa U Ml•zenP-n Senar ~11rıııvo: 

Fııh-a Aka}dın>. 24 00 Kapanı• (Pi.) 
20 ıs Radyo p:utest. lZ,liR 18 30 !lilyazl Ertltn orl:rıtrımndan 
2030 Kısa şe r haberler 14 3 Açılı' ve ıın:ıı;rnm. dans müztf:I n danı fll:ı.ı a:ı 
20.35 Operet dUnrasında Pi). ıs 00 Osman Ttlren"den türküler 19 00 Haberler. 
20 ~ Ünl•eralte pogta ı 1!1.30 Hafta SO'lU konarrl a) D•o· 1915 Rad\"O - Snor. 
21 00 Mefharet '\ ıld rım rak Sol maJOr keman ıonat 19 2S İki Caz P!liı 
21 20 Dinle !el istekler. •Halit B:ı.· blChoptn· Fantme lmproıı 19.30 Sarkılar ıöz.d Pi). 

tı m!.l ptu Op. sıı rPlı. 20 00 Cıımanuı 10bbetl. 
22 oo Attı.ap Karacan 15 00 Küçük dlnleylclle.rle tıasb•· 20 10 Sehtrden ıctır\ıle l& t!lt.r. 
22 30 Beyaz perdeden muz:llt: (I'I) ~ 20.U Radyo ı;az:ete.sl. 
22 45 Haberler 16 ~ Başlı a pro::ramtarın h.tc:m 20.30 Dlnleyk:tnln &aatl. 
23 oo Kambiyo Borsa ve ıır ,. aıı.ı 16 ~o Rad)o tadının raau. 21 U Boraa ve 'arıntl ııro~ımıar 

tar 17 :ıs Rlrleaç ırttzeı me!Ol11 u iPii 21 !10 Berhayat Orkon 
23 Oı Kan le b&flf rıı: Mr ıtans iT 45 nad o yurt tnrk ılerl ı.:oro•u 22 "O Ya.,ının gonıı ---

HİZMETİNDE 
Ağızdaki kokuları 
ve dişlerin çürü· 
mesine sebebiyet 
veren asit laktik 
bakterilerini yok 

SABAH. ÖGLE, AKSAM HER YEMEKTEN SON 

T. ci t\ 

SÜRPRİZ 

VERECEGİNİZ PARA 

OIR. 

11 4 '' '' '"" .. \ 'h Buı:i ne kadar Buronıuzdan 10 lira ktl metindeki F.\ . 
''l'lH PLAK., 1 3 ili KO.\IBIXE BF.D.\V.\ da\etıye!erıni 
alanlarla, 3 M.\ YIS pazartes. ak~amın.ı kadar BÖRO· 
~ll'ZL~. ATL.\S \e İNCİ -·nemalarından alacaklar. 10 
:\l..\YIS an ıtibaren \tla \e İnci Sinemalarındıı başla
:,.ıcak o an ZEKİ :\IÜRF.;\' Konserlerıv:e. İSP.\:'-:YOL 
GECELERİNi-: '1'.\KSİ\1 BF.LEDIYE. G.\ Zl):OSU;:'o;D.\. • • ~ 
Ki F \TİH B.\LO~. \Rl~\ AbC~\ 1 s :,,b leceklttri ~ıbi. J ı3_PP.:s'~ 

BÜYUK FATiH BALOLAR! GALA GECESl'ne ~ 
de da\ ctlid•der. ı 

B\ l"\ REKL\M BUROSt.:: .. Bı~~o!lu ~Us Sok. !\'o. 16 Jf 
Tel: 49450 2~ AT NOT: Ba ın :\lcfüuplaıı i'e ıanınnıı, I im )1 dm '' Mü· SA 

z·~, cnlcriıııiz.in · •irak edece~i bu mııamım Gala gec:e~in 
de h tlın ma a ar numaralıdır . .................................. ~ , __ _ 

Sayın Doktorlara ---·- BASiLE' 

1 

RAFACİLLİN 
. . 

FORTIFIED 

1 ~r. (Perakende atış Fb aıı: ::!:!O Kr,ş.) 

Rutun c\epo ve Eczanelere te\Zi edılmi~tir. 

"• PEDRELLI TiCARET T.A.O. - Tel : 40887 _,, 

4 M A Y 1 S 

f ATİH BALOLARI GALA GECESİ 
TAKSIM BELEDiYE GAZiNOSUNDA 

BUZ OOLAPLARI GELMiŞTiR 
• Kapılı kılıtlıdır 

• Soğutnıı ra~dımanı yukHktır 

• En aıcak ıklımlerde ç&lıff?'iik uzere yap.fmı,tır 
• Et, içki~• yemııderı m!ıhataıa ıçın ayrı tıkaımatı 

mevcuttur 
• Bır defada 30 parça buz çıkarır 
• Sakız btrılık gaz depoıu bır doldurıı4la ıs gu" 

devamlı çalıtmayı temın e der 
• Seaaız çalıfır, MOTORU yoktur Bozulacak taralı yoktur 

T llY( rııu• llGMUSll I 

K O N F' O R lllHÇJCXilU KOYUTOJt~ • • 
K AllKAO .lŞL.llll Llcl Ort 

lstanbul Belediyesi llônları 

latiklAI C.d M 

Telefon : 49450 Beyoğ:u Asmalımesçit maha.lc.si Me.rutiyet caddesi ve cı· 
~~~~~~~~~~~~-=-~~~--~~~~~~!' v.u·ının yol sabarisi, ~.rıfıa Vekaletince !cısdik cdı.digl ilan 

Birecik Belediyesinden 
1 - ·Elektrik sebekesine bir· makinist, bir yıik~ek, alçak 

teknısıycndcn anlar e ektl".ık fen memuru alınacaktır. 

o unur. (3456) 

.. 
Yüksek Oğrefmen Okulu Müdürlüğünden 

·2 - Ay ık ücretler dorc.'er yliz 'iradır. 

3 - Ta'ip erin bonser\..,, 'e ehliyctlerı) e bir'ıkte ıUn ta
rihinden itıbaren on bes glır • .ı.arfında Buccik Be'edıyesine nıu· 
racaa ti arı ı fo olunur. (5452) 

Okulumuza 100 hra ıkret e dakti'o alınat•aktır. htcklilerln 
ortaokul mezunu o'ma arı ve imtihanın yapılacağı 5 mayıs 1954 
!'ar~amba sunu saat lfi ıe lıizuınlu be'gc:erıyle bırlikte Çapa
dakı oku. mudür ügiınc ba~\!urmaları ıUn olunur. (5290) 

3 • 

M A I PAZARTESİ 

\ BALA. T AJA~SI 1 

H İZ lfl ETİ GİRİYOR 

rıd~ 
• LDks ve Ssil

1
' ~ r. .. 

• Buz komP•r1'":'r11•~ 
buz Y•P"'' ç• J 
Müteh•rrik r•fllr·~ -,~, 

••'' iç i be yaz por ııd'~ 
K•pısı kendili6

1 ,,ı' 
v• t 

Genış meyv• 1,ı. 
koym• çekrıı•' 

e Raflı kapı. ,ti 
r t• 

• Sogutm• •Y' 

YALNIZ BANKAMIZA MAHSUS ZARiF VE CAZiP AÇJLIŞ HEDiYELERİ BALAT AJANS 1 NA ait 100 ALT 1 N Keşide s ı 

-

MAYIS İKRAMiYESi 500 ALTIN 

Der 100 Liraya J Kur'a Noınarası 
ACACAGIN/7 EN AZ 1nn LIRALIK HES.4PLA BUNLAR/ KAZANABJLIRSIN/7 

DOGUBANK 
ACILIS GQNLE«J _ GISELERIMIZ SAAT 60 Y{ KAQAB 



!5' 

' /, 
'-.... .. 
C U t. _s - 19.it -------------------------- -----·---

A NuN YAzısı : 
VATAS .,.._ 

dli Tıp İçtihatlarında mühim bir 
tekamül merhalesi t; ıçın nıa <Ba&ı 2 incidf') 

~ ıı:u~hed ınunıarın Ad'i Tıp 
tı! 1 1lıi1J?ılu e b 1:tına alınma ı· 
lı 'e lllUta•a u unduğunu be

tttı 'stleıı.ı ıı cı' etmı tir. 

ve sanığın AdU sıcillıniı:ı. tet
kiki ipti:i hakkında Adli Tıp 
mütehassıslanna daha geniş 
bır muta'h \erme ımkanı aağ· 
lı) aeaktır. 

l 'rı\oe nezake~dıyeu, ehemmi 
Q~ %had 1 aşikArdır. Ad· A dli Tıp !\hiesse esinin yeni 
tı! \' llıerba;nd.a \dki bır te- içtıhadından ede edilen 

e tath k esı ceza naz.an· netice er ;iUn ardır: 
lt ~ hır bo ~tı bakımından l - Esrar itil adının 

lr Palllakt ~ Uğu kapamıstır. derecelen 'ardır. 
t~·eket1~i~· 2 - Esrarda ipti'a imsak be 

-i ~ faz ac e esrar tanın- Iırtı eri 'ermemesi sebebiyle 
ll:c ~it 'C!li~I kul'anılmakta diğer keyıf verici zchirlerde 
~ •ı lUh bir madde bu· o'duğu gıbi te hi l ko'a) ık 41 

t ~· n 'a~ıyJe 404 üncü mUmkün değıldır. ı 
~ ~'i e~n ;:atı bakımından 3 _ Laboratuur muayene'e 
ı tlı:ıruııa ınan 'Zaman hl- ri, klinik mll ahcôe.er 'e serırl 
~'"ledır ıJıkarıldıkları Araı yanında .sanığın hUviyeti 

~«da 1na g0; ki Ad'i Tıp \e mazisi \"e sıcıllini gö teren 
~ b iPtılA k e e rar kul!an- dökumanter bır adlı tah:.-ık:.t 

•tı UtUıı abuı edı'mediği C\Takının tetkikine lhtiylç 
»4 ;t Yı d:~arke.s erın en a- kat'idır. 
''lnt:~ıııa haslıyan bir ha· 4 - İpti AJ ı her ukada Ad-

etedır. ırkPı'maıarı icap •i Tıp l\Iües~e esının ke ın o'a 
t •d bıı takı 1 tın er, tecrübe rak te:.bitı mUmkün olmayabi-

t llıazıı Çlıhatıarı geniş · 
~lıııtkte u~ ar aleyhıne tat lırSu ha de. hiıkımlerın her ha· 
t-ı 'e es Cdan huzursuz.- lükftrda anıkları Adlı Tıp mu-
~ ll'liır as 1 lcrcddutıcre ahedesine se,·k e a acak arı ra 

ır ~n hır k. Teınyız mahke· porlara karşı fe\ ka Ade itinalı 
t d es nı ararı Adlı Tıp \e titiz da\Tanıp hUkUm'erinde 
• ~ t:ı \e lllt\-ıu tizerinde maznun' ar lehine Adalet du)-
kı~l'llekte ~a.s 1 letkıklere gu arını •ayıki) e tatmin etmek 
1( lla 'l'eıııy:b ~·mu.stur. Fıl i temeleri pek )erinde o'ur. 
\t 13a 'in 20 orduncll Ce- Kat'ı~ et ifade et mı~ en ve bu 
la &aYl ı k / l / 951 tarih i sebeple az çok şüphe ı olan hal 
de~• a 1 ararında: (Sanı ıerde e rarın iptı A dert>cesin-
t tcesınd &kan ığının ipti· de ku"anı'dığı kabul cdılerek 

t- ıı lbben lt~h?~up 0'madığı- maınunların muhafaza 'e teda 
t;~ o rıııncsi ;u luz.umundan \'İleri için ha tanelere se\'ke-
u Utlı) H~~dbozınayı mu di me'erinin \e böylece mah-
{ ~ 1 ır. 'kumiyetleri cihetine gıdl'.mek 

) tk llıahk ten mümkun mertebe kaçını· 
• trıııdc 1 eınenin bu pe>k ıarak esrarkeş erin ceza cvle-

Bugünden itı baren Puro 
Güzellik Metodunu siz 
de tecrübe ediniz. Puro 
cıl d ınizin gizli kalan 
guzellıglni meydana çı

kararak sizi daha genç 
ve daha cazip gosterir. 

BOL KOPÜKLÜ 
NEFİS KOKULU 

lt ı ~ t~en oAa; ışaretıy e ha rinde diğer mahkumlar a genıs 
tanhuı 'U 1 Tıp ?ıluesse- ölçüde ihti ~t•anna meydan H' 

ı ~lıııığı nıversitesi Psı- rı memesinin daha adıline 'e 1 
t: ltı ı\kceı d Profesöru İhsan adaletin içtimai ga,·esinin ta· 4·H Tuvalet Sabunları o 0 100 saftır. 

~ l>sıhı:~· An~ara 'Ünı- hakkuku bakımından da daha •••••••••••••••••••••••• 

PURO 
~ J:&.;iın A~~ ~lıniği Pro- fa) da"ı o'acağı kanaatinde-
~lt <ia üte dan bu bap ) ım. 
~~il ~t!~~a~~o rn~~r~~~ A\. Dr. Suat 'l'flhsin •ı liRK Asistanhk imtihanı açılacak 

~c:ı~\e ;;~r~:i;eF~ hnamd <"> ıs ~han 9:;4 tarihli , . , _ Sıhhat ve İc. timal Muavenet Vekôletinden: 
!.t l't) Goka , 1 a re T \ ~ gazete indt> münte ir 
~ .\4 1 t~·ın e1e ın <Ruh has (Adli Tlp tut e e inde ilmı 

, ~ 11> Pror rı~d~n 'e ke h:ıre.ketled ba lıklı yazı. 
llıış ııı eserıe ~soru Behçet ------------

~-- he~e hııha:ınden fa) da- • 
"t IJ'd ~haneg" sa Adi Tıp B'ır muhasıp 

• ı( t ~cnıd ınde sanıklar 
~bu hap~n tetkik er yap S k 

t tQı aı ttın~ etrar·ı rapor· an 1 
t lllueıı f ş 'e Pek ço';: 
~ip anı ın eser eri iize- imralı cezaevinde m ıiı .. ~eh~-

i Gt:ttıce ('lddi tetebbuler cı ık ) apan Şe\ ket Boz kur , ı : • 
ı tc:t lll.j esrar i~in de ip'i· &ahte çeke z.ımmetine ~2 900 i· ı 

t e ~, ~ ınevcudıHtıne' ra geçırdıği ıddıa ıy'.:: te\kıf 1 
a n Şekilde kanaat edılmıştir. Şe\ket Bozk-ırt hak· I 
li 't-h3n kındaki .,P.su a orgu hJ\..ım \fa• 

.'.Jıd ite Vre indien de- ne te\di edılmı tır. Sanı~ n IT'U" 

t~ ~l't: da~e~ırlnın çıçek i 1 hakeme ine yakında A~·rce a 
)apl'ak a' tohurnıarın-ı mahkeme ınde ba an ~aktır. 
~a { ararından i tıh a• Mart ayı içindeki 

o \ ııı CBh ında de\a\ı • 
~"1,, ııhaang1, rna~un. kasakc;ılık 

'ld r liir ıı r, mangır gi- 1954 mart ayı içinde kaçakçı ı 
C. .\fr;ltt~rar ~am arla anıl- tarla ) apıian mücadele onun

~t t ada, Su a_ha faz.la Si· da 342363 Jıra değerındr kaçak 
\'> ıe~,{an llıhj rı).ede, l\lısır es\ a elde edılmisıır. GUmriık 

it \e Ctınd \akın Şark :\l~hafauı te kılatı a..ırafından 
tı ~\~~ llıa~d'e Mek ikada alınan •ertıbat netices nde bıl
~ ~·~ d ~dır. ~ ebo'arak kul- hassa Guney bölge, ndf' maTl 
' ti .. ı &ek• e attan istıh 

tib . llde · t• a) ı içinde 205 kaçak 'aka ı te 
ıı lllf ıs ıma• e- 9 let, 1 Usıon ve bit edı mı' olup bunun u mu 

b erınde d ~ace- sademeli geçm ştır. Bu 'akalar 1 
~ l e u .a· sonunda 113 kaçakçı. 3 ıliıh. 20 I 

l:ıı ._ adet mermi. 237 kılo tü•un. 7a 
n ten 111nası had paket Amer.kan sı::ara ı, 55 

a tder ~leıııne t v~ ~Jz defler sıgara kağıdı. 4536 adet 
1 ~•lan· liay..a , a~ 0 arı çakmak, 45 k o 600 gram çakı 

tı ~de1tle~henea~ uz.crm- mak taşı. 67 kılo alkollü içk·
~ ta •da ı:en{ e uyuk- ı ıer. 4 k lo çay, 483 adet çe,.ıtl 

ıııı t(f~1_ifralatışl~me, id-
1 

Tekel maddesi, 1451 kı o ipek 
ı a ıe,1 '1! derin•n. a teza· u. 168 kılo .) Unlu. 91 ki o pa

-e b r 111 ıt ~der ı ık ve ya. muklu. 420 kilo <'lbi t', 87 ki'o 
> ~ ha~aı lıhah d~vr~s~nlarda çu,·al. 139 ki'o " 390 adet ce-ı 
~ llıt~da~11l"nıa hıa 1• e. hlr- sitli gUmrUk eşyası. HiS k lo 
1 
'b ~(u, t a ı:etirlr ~usı~as- srbze ,.e mey\'a, 5410 kilo ce· 
t \ıı'ttııı/11efru8 d·' e nıha- şitli y ~ ecek madde i. 1047 baş 
~ ın~ ıt 31

• atızcı il~almrısı, kes·m hay\•anı, 17 kilo akarya 
-~ '~ ~allar. :r~uruıuk, kıt. 38 canlı. iki motörlli ta ıı 

tt tr"' bıt~C:lerı!lde ~zmı~ es aracı, 1451 Türk Jıra ,.e yaban 

1 - nkara ve f,ıanbul ·rıo F:ıkii 1elcrindc. tababet uz· 
manlık bel:ıelcri hakkınd:ıkl tüzük hükiimleri aerefünce Ve· 
kalcıim z •e~k:Jatına alınacak a,·Jıkl• \e av'ık~ız asist:ınlık'ar 
iç n, nkara Tıp Faküıtc::ln de: 21 Haz nn 1954 tıırihinde 
vabırncı rl 1 \'t' :.?8 Haıiraıı 1954 tat hinclr dl' b,.nn•t:ın. İ tanhııl 
Tıp F:ıkülıe•;ndc ·se: 2 Temmuz l!l14 •arihincle yabancı. dil 
ve 9 Temmuz 1954 tar h"ndc de hrafıştan mlı<abaka :nıuhanı 
yan acaktıı-. 

2 - Ge'N'l'k "mtihan devres"ne kadar 'aki o' e:ık miin
ha'ler ic n alınacak a)lıklı as·stanlık ko' arı \C ade•leri :ışa
ğ•rta cö••eri mi ı"r. 

le has•ııl kları 
Genel S rürji 
Rakteriyoloii ve 
llaynıi ''e r hb1 
Der· ,.e Fı·"r"· 

r.oz Hac;:a'ıklan 

intr.n· H;;~• 
\'C Gıda\ Kir.na 
H stalıkla rı 

Akıl ve S"niT Ilasıa•ıklar 
Kadın H:ı~·al kları \ e D" l' 

n ıd rl!oji 
Prolof 
Par~ıitoloji 
Ft=•voloji 
Fizikoterapl ve İdro•erapi 
Pa~oloiik ar-ı 0111· 

~dli \C Rııht Tababet 

6 
10 

R 

4 

4 
2 

2 
R 
2 

14 
3 - v •kel'• a•i<':mlıklara alınacak'aT ik'ncı maddede ya 

z lı sav•l:ıra c\<>h:ı dei?Pd:r, 
4 - \nk,.,,.a Tm F kiilt"~·nde lmtahana ı:ıi rek istekl=le· 

r n en f!C<; 21 'tav c; 1954 "e 1 •anbu1 Tıo Fakiilte~:nde im
ı•hıına twjrecek :•teki 'erin de en ı;!eç 2 Haziran 19!i4 tarihine 
kadar luzıımhı belgelerini bir d lekçeve bağlayarak Yekalete 
mUracaa• eıme'eri. 

5 - Faz'a ·zahat almak fs•ever.IPT'n V ıa,·et 
1çıimat Muavenet l\Hidilrlukl<'r ne bawtırmaları 

~·hhat ve 
ilAn olunur. 

(5298) 

l lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtnat llnnlnrı , __ _ 

!araş ıçın 50 ton s.~ır elı kapalı zaı-fla 15/5/1954 günü 
aat ll'de l~kenderun A~. Sa. A'. Ko da satın a ınacaktır. 

Tahmin be'!eli 70 000 'fr:ı geçiel trmınatı 4750 llraclır. Şartna· 
me l komı~yonda ı;-orü ur. Teklif mf'ktup'arının iha'e saatin· 
den biı· saat ~'"""'ine kaa~r komi yona ver,'mf' i. (1163-5193) 

* ~~ •. ıııtı'dının, \e rehnik 50- cı para 1 ~akalanmı,tır. 
•t h aııa u be· 1 - ~Iüteahhit nam ve he abına i3i300 adet gizleme tali· 

~ Ve •~aı 1ı; tıkar. Fıkir is Orman ~angınlarını Ön- matname ınin renk i sekil cr·nın ba kı ı )aptırılac ktır. Muham· 
lıı.· l:Oı-... Urına a l 

• t7ihfi ~u"1 e ha1"•!nr ması, lemek icin tedbirler men bedclı 10550 ır:ı o'up ~ı teminatı 795 lradır. 
" • · " iu ..., asyon- J • • 

~~~ h'~.hısı~ceıer, karak- Ankara, 30 (Hususi) _ Bil· 2 - Açık ek i tme ılı:- ıhalesi, 18/5/954 gUnü aat 11,00 de 
~ ttı41:t ıı:a sc ~de tedenni ~tik tahribata sebep 0 an orman Harbıyede 2. No 'u Sat. Kom da ~apılaeaktır. 
aı.:: 'l'i;ıtde 0,rırt ~raı ha- yangın'arının zamanında ve ım- 3 - Şartnamesi hersiın Kom.da iÖrü'Ur. (5201 • 1171) 
~le htııesseunu;. kin nisbetinde önlenme ini te· * 
d ır :ııı kaııaatsei s~ Hni iç min etmek maksadıy e Tarım 21 ma,•ıs 90:4 cuma ~aat 16 da Balı'·c lr L'' ' S Al Koda 
t,tces· tsrar 1 . tıhar et- Bakan'ığı faalı) ete geçmı tır. " " ..A.. a. · 

OQ ~b.t ıne \a liyadının ip Geçen yı• ormanlık bölgeler- kap.ı 1 ı zarfa Ba'ıke,i,. .-\!: H t. Göz Pa\ ivonunun llive kıt inşa· 
t "l\ittab~trııek r1p Varmad ı- de kuru'an yangın gözetleme ku sı i l yaptırı·acaktır. Keş;f bcıleli 49968 85 lira, geçici teminatı 

l." b dıı~u l.attarınt~n ~ğer af leleri.ne yenileri i'a\ e ?'un~cak 3750 liradır. Ke~if \'e şarlr:ıınesi komisyonda görülür. 'fek'lf 
~alıı tde &ıhı sad a \e koka \'e bın olan kulf' adedı 12.:>1 e mektuplarının iha'e c:aıı!inclrn bir saat <'n·e'ine kadar komisyona 
b~t, ~qr aıtlııa , ece şahsın yükse ecektir. Avrıca 'üzumıu \'erılme ı. 1 ıekliler"1 bıı i~c benzer 30,000 lira' ık belge ibraz et-
"-1~ 't.tt lt:ııayen~·ın?ta ı, la· miktarda broşür ba tınlaeak \'e me eri şarttır. (5423 • 1219) 

11 
!'ata l'ı Araza erı netice- bütün yurda dağıtı'acaktır. Bu 

1 ~Llııı\ "aıııab.' dayanarak brosürlerde yangın ebeplerı. 1 . , • . *. . . . . , 
~ -..tar ln dah 1~11lesi her korunma tedbirlerı ,.e ormanla· Aşal!ıda cıııs ve mıktarı ~azı ı ıkı ka em scbz.c hıza.arında 
~ ~t;1 llı.ıııteı'1~nde deği,- rın faydalan tebarüz ettiri ecek· ) atılı gUn Ye saatlerde Ho dere As. Sa. ~l. Ko.da kapalı ırırf'a 
~ ~'ttd~ıııe.si di'e arında es- Ur. atın alınacaktır. Şartname' er komisyonda görü Ur. Teklif mek

a i %a~ dutu ~\1af_Yonıu Bir kadın kuyuya düşerek tup'arının iha'e saatinden hır saat evveline kadar komisyona 
t~ beı 1 

karak- \Crilme i. 
~h /tee~r~ı:eri ıney- boğuldu Cinsi 

ı... şqh 'l'nıak ~ın hernen ~liktarı Bedeli G. 'rtmlna tı 

J.lra 
412,5 

ihale gun , e saati 
c ":~~ıln hu ... ,· ın:.ı_ınkun 

0
_ Ş'şli Kırağı .;okak iO num:ı.· 

~ " ~" a Adı· Yetı ve ına rada oturan Eleni. a) ni okak Taz.c kabak 
!\'.)hı:: lı .... ~etttahklkat ev- taki 69 4 numaralı C\ in kuyu •. b k 
'-~~ "1·~ e,., suna dü erek boğulmuştur. E- Taze ı.a a · 

~(11 "ard ır e ınUtaıa- lenınin ce~edi itfaiye tarafın
lğj ve · d 'Silhassa dan kuyudan çıkanlmış. tahk" 

Ton 
22 
20 

U ra 
5500 
5000 375 

'24/5/954 15 45 
24/5/954 16 15 
(5420 - 1215) 

j erece'eri 
lfanbuı ....... »ta ha

0

ıonm••"'· 

~ 1~. ,.,, Eınnıyeı Sandığından: 
'°t s l>ev et 'l' . 

~ ::ılq 1 
1:0118 t! · ahvıl'erile Borsa kotuna dahil Milli 

• l'a vltketıerı h' •ı-ııtıı l<ıt ~apı• ısse senedi ve tahvilleri kar· 
Q tnııra maktadır. Fazla malumat için Şube \e 

c:ıat edi'rnesi rica olunur. (5243) 

' 
Adana Belediyesi Başkanhğmdan 
1 - 46774 00 lr:ı ke~ıf.ı 3805.05 lira muvakkat teminatlı 

219 numara'ı sokıı~ın pıırkE'l<-nme inin iha'esl 20/4/1954 tari
hinden Hibaren b'r ay pau.rlıl!a bıraktlmı tır. 

2 - İhaleye i;tirAk edecek'erin vilA)et eh'iyet vesikasiyle 
Ticaret Oda•ı v•ya rr.rn•up o'dukları esnaf derneklerinden bel· 
ge \'e getici tenu!':ıtı yatırdık nı·ına dair makbuz ibraz etme· 
leri Azımd.r. 

3 - B·ı i~e ait kr:jf C\ ı·akları T"en isleri ~lüdüı-'iiğünde 
"oru.ebilır. hteklıi"re beş :ıra mukabilinde \ cri:ir. (5164) 

1 ay her cılıı 20 T ı . - ıs guo J!.ŞO J'.1,. - l ıun 8 1 ı. (On k~llnı• d~n 
taıııı hrhn krllmr ... ın hrr gıın ZO ı.ııru alınır.) 

~ 136 .\\' \ ' \U.: tı,ı: F.\IZSİ Z, 
~~ Bosıa?cı ılc Ka!tal arasında j 

DOKTOR Çll'Rl ''I' _ Cilt, Saç, bahçe.ı e\lere mu at ucuz. fıatl 
Ziıhre\ 1 \lütehas 1 ı. Be\'O~lu la ar~alar saıılı'!a ~· kanlmıŞtır. 
I'O·ta Sokak 'f<'!efon· 43353. Saıış ) eri; Ro ıaneı 'l'ramvay 

duıa:!ı, fırın yanı 538, te efon 
Dl'. \RhıF:l,EK - Cilt \C Zlih· 52812 
red Hastalıklar '\lutehas.ı.ısı. Be

1
- ------ - ---

)0ğ u, t tikliı! Cad. 407, Tel: ..,..,~ 
41406. ~ 

r E ttl'l .u ı; - lngılizceden. Al· 
DAH İ i.İYi: i'llt~·ı · ı·: H AS"IS l mancadan Türkçeye. müracaat: 
ı \IIPl: \ KP.R - Elektrokar- ELEKTROCiN Harb·~ e Tel. 
d"oğram. Cumartesi öğleden 87735 
'onra ha talara meccanen ba- ------- -----
kılır Harb") e llal3skfir~azi ,\l\ORUİO~ . GR,\ 'l ı\FO~ 
No. 82. Tamırau müıehas ·• Ka a) cı-ı 

oğlundan Eiffcl Had '.l e\ inde Ga'ata Yük-ekkalı.iırım 25. ,_ _____ _..,....., _ _,;.;.;,_ ___ ,.,1,_ 

EML I< PRATİK IX'Z.\ fl )etiştıri mek 
KİR ,\ r. ıK - Bebek, E~kl Snnt· üzere ucret c gençler a ınncat.
ralın biti~:ı:Hncle konforlu. üçer tır. Boğazkc;;en Sıhhat Ecı.a!la· 
odalı iki rl.ı·re. ne,i. 

Sl",\Oİ\'EDE J'EJ,E FO:'\ L1J - l:\TlU ,\H (',ntASIR l'abr ka-I 
müstnkil bir ev nıöbleh \ eya ı sın da ~ ıkanan ç:ımaşıılar c\' 
möblesiz k rıılı ktır. kadınının Z<'\ kid r. Feriköy 

Miıracııat· 52603 81268. 

• • 
1 

NOTA KOPYACISI ALINACAK 
İstanbu l Uclediye Kon,rnatuan ~lıidurlü(ünden 

Haftada 3 glın çalı,nıak şart ~le miısabaka ıle bir nota 
kopy:ıcısı a ınacakur. 

İstekli'er.n şartları anlrıdıktan ~onra d :ekçe ile mU· 
racaatları. 

~lfüabakıı 15 mayıs 954 Cumarıe,i saat 10 da 'l'epeba-
şındaki Konsen·aıuar binasında yapılacaktır. (5245) 

Elazığ Yollar 8 Bölge Müdürlüğünden 
Ek~iltıııcye konul n lş Erzinı:an i:ındıo Mans - Karakulak 

yolu PU"k dere 1 liz.rı ıııdc l\lı~i kar 'e Dorum dere~i üzerinde 
Boıagak koprlıleri o up ke<ıf bedelleri 211 966.03 ıki yüı. on bır 
bin dokuz ~ Uı a tmı a tı 'ira Uç kuru,tur. 

1 Pii k dere i üw·1ndt- 1\I:ğı kar koprusü için 136 8i4 61 lira, 
Dorum deresi lızcrinde Ronıgak köprüsü için 75.091.42 lira. 

Ekci,tmc 25/5/9i4 a ı giınü :ıat 11 de her iki köpı lİ bir 
grup halinde E llzığ Yo' ar 8 Bolge müdür"uğu binıısında cksı t· 
me komi yonunca kııp· lı zıı C u u i) 'e yapıacaklır. 

Ek•ı tme e\ rakı hı. ı:ıe o umhı a) man'ık vezne•lne Yatırı· 

'at'ak 10 ira 60 kurıı•luk makbuz k r ılığı teknik he ep ar er· 
nsinden alınabl ır. 

Ek ilime) e gıreb•'nıtk icln: 
a - 1 tek i f'rin 951 > ı ınıı ait Tıcaret Odası belte 1 i'e 

11.8411.30 ,ira ık g çieı temlnaı vermeleri 
b - '!'ati' ~Unlrrı h rl(' f'ksı tme gUniindE>n taakal Uç gUn 

N'\f'' bir diıekce ile R Bö ge miidür'iilüne mıir:ıeut etmeleri ve 
dılek~·r erine Kara~ol'ı.ı·• t"rel miidUr'üğü ek•i'tmesln~ giri$ 
şa11lan hakkındaki 'on"tnın.'ı~ın 4 madde•inin A, B. C fıkra a· 
rıııda )azı'ı euak'arı bağlıyarak bu i~ iı;ın )eter ık belgesi a'-

lmaları 

1 
c - Eksi tme kP.nıınun 34 medde•i gertğince eksi'tnıe ev

rakının her parça ın:ı ti işPr kunı luk damga pu'u ~ apı·tırarak 

ı bunları imza avıp zarflaı ına kov mrı art. hazıl"lı\·acak arı tek'ıf 
nıe ·tuplarını ek ı ımr- ı:un.ı aat 10 a kadar makbuz. mukabıli 
komı~~ on ba kan·ı~ıoıa n•ı me <'rı. 

Po~tada o'acak gec kmelcr kabu edı mez. Ke~ fi~ et ilan 
olunur (4993) 

Seyhan Vilayeti Kozan Kazasmm Hacılar 
Köyü Muhtarlığından : 

KöyümüzUn mrı krz m2hal'e lnin 1/2000 11~00 mık\l· 
sındakı halihazır haritaı;ı i e 1 /1000 mık\ asında le.\ l) e mun
hani'ı harıtası \e imı>r r' Anı ) aplırı'acaktır. 

l - :\lerkez n a~a le ı Kozan - Ceyhan ~o ası üz.erinde 
700 nufu 11 bır 0\'3 kô· acııır. 

2 - Kö\lin kad stro-.ı yapılmı-tır. 1/1000 mikyı 'ı ka
dastro haı ita ı \C poı,ı;ıon ar meH:uıtur. 

3 - P Anın hımr'annr•ında 2290 ~a~ ılı Yapı \C Yol'ar 
Kanunundaki e a , •dm fın dalanı'acııktır. 

4 - llarıtalar \e pilin 31 agu tos lP54 ~ününe kadar ik· 
ma' edi"ecektır. 

5 - 'l'allp'er ar:ı~ıncıa 2290 •ayılı kanum;n 2 ci madde-in
de bah edi'en ihti a~ be r;e ini haiı bulunanlar tercih edi ecek
tir. 

6 - Talıplerin li M:ıyıs/1954 Pazarte i ı:iinünr: kadar 
clip'oma \"e belge sınrt erile bt-ı·aber tek lf erini bildırmelerl 

'az.ımrlır. 

7 - Köy ihtiyar He~eti tekliflerden her hanı:! birini 
tercıbte serbesttir. 

8 - Hazır'anacak. il :ın ihtiyar )Icy'etince 'kabulP. 5ayan 
görtılUp Kaymakanılıkça tas\ irı cdilmcdiktc ikma' edilmemiş 
sa~ ılacaktır. 

9 - Kaymakamlıktan mektup \eya tcl'e istenecek mU-
temmim malumat mtıracaatçıya derhal bi dirilecektir. (5251) 

GRiPi 
• Soğuk alg ın lığ ı ndan mü· 

tevell ı t butun agrı ve S•· 
zıları derhal teskin eder ~~~~~~Y~• 

• Bayan ları n muayyen za 1 
mantardaki sancıları na 

karş ı faydalıd ı r . 

• Romatizma ve lumbago 
agrııarı nda başarı ı le 

kullanılır. 

Kininli 
M ıdı yı bozmaz. 
ka lb ı Yt. 

bobrekıe rı vormu 

Uşak Valiliğinden 
1 - Vi i) etim.zin nıt11 kC't 'e kaı:n'arı. kll~ lerırdt asağıdıı 

mııho' H ke,ıf tutar :ırı hız uında )azı ı okullar kapa ı z.srf 
ıı~u u ıle eks:ltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İha e 18 5.Hl.'>4 a ı gıınu saat 15 te Uşak \i'A,et• dai· 
mi cnetimen .a'onı;nda \ e oıumi encümen tarafından ) ap:!3· 
caktır. 

3 - İhale topt:ın \t'Y& perakende ~apı abl ir. 

4 - Bu 1~ ere ış'triık edecek er gır<'cek tıi t~le•ln h ıasırcl~ 
bu unan muhammrn kc •f bede erinın ~ i.5 tutarında rı:uuk
k3t ternınat ) atırnr:ık!ıı,·dır. 

5 - htcklı erir b, 1 f' ait şartnamf' \(' ke r euııt: t ..... 

oz'e~me. şut namı> \ e lwna nit t-vrakı "i'A) et daimi crciımcn 
kalemındc \e maarif rr.:ıırnr ti unde görebi ırler. 

r. Taliplerin bu giti ı eri )apmı' oma arı 'ôıım olu;> 
talil gunlen hariç ıln'P tarıhınden Uç gü., e\'\"e \"i lı\'ct maka· 
m•na müı'al·aat ederek n:ıf a müdur üğunden ) ett-rl.k be ge•i 
a'ma'arı. 

7 - 1,tek ılerin 24!)0 c:ayılı kanun hlikiim'eı·ire g(i ·e ek· 
sıltme tek ıf Z"rf"arın•rı rkıı 'tme saatinden bir saat C\\f'' da"mt 
encümen rei~lıi'!ine makbuz nıukab!lınde \Crme'eri lazımd r. 
Postada ' ·ı 1: ·c-· ' rrdt'" daimi encumen mr 'u1 de~i dır. 

Cini 

E•me kaza.sına baglı Gullu 
ko; ü okul Ye. in~ası 
F.•me kazasına b:ıl'!lı S:ıracık 
köyü okulu Yed. in~ 
f;,me kazasına bağlı Ahmetler 
köyii okulu Yed. lnş. 
Ultıbe) kazasına bP~lı Tutulca 
klh ıl okulu Yed tn~. 
t ak mP.rkN bal!lı Elmacık 

kbyü okt\hı Yed. 1nş. 

Yckün 

PAZARLIKLA 

11uhammen 
ke ir tutarı 

T.r. Kr. 

32916 67 

30401.33 

32889 40 

30401 33 

30401.33 

l!'liOl0.06 

(5165) 

~ ~.5 

temina ı a k(t"l 
(,r. K r. 

2468 i5 

2280.10 

2466.70 

2280.10 

2280.10 

1ı775.75 

EŞYA SATIŞI 

l\la) ıs 1954 Cumartesı aat 10 dan itibaren 

BAY W. JONGE JANS 

f' 4 M A Y S Holantse Bank MiıdürU 

f A JİH BALQLARI GALA GECESİ ~:ııA~~:a~~~~~\ıe~e Yemek "e yatak odaları - Kap"tone 

l Buduar takımı - ~loket ~ol halılan - Colem:ın Petrol 
TAKSIM BELED YE GAZiNOSUNDA sobaları - Kauc Divan Salon Takımı - \ plik A\lzc -1 

Kalamıf, Kalamış • Fener cadde i 73 75 (Dalyan Tram. 

!!!!!!!!!!~~~~-T~e~l~e~fo~n~:~4~9~4~5~0~~~~~~!!'!'!'~~!'1~ il•Ç•a•n•ıa•ı•r .. D•ol•a•p•'a•rı .. v•.s•. •v•.s• . .. •P•o•rt•a•k•al ........... ... 

MEMUR ALINACAKTIR 
Devlet Meteoroloji İşleri 

Müdürlüğünden 

Umum 

1 - rmum müdür'tililmiız ta.ra meleoro'oji istasvonların 
da ~alıştırı mık üıe"<' a•I er iğini )apmış yn~ı 30 dan vukan 
ol mı~ an 11 e mezun'arı arasındıı mu abaka ımtıhanı ıle 20 lira 
as 1 maaşı erkek memur alın ;ı caktır. 

2 - Bu memur r Arı:ıerikadan getirtilen profesör"er tara
fından 9 aylık kur !ara tAbi tutu•arak me ek ahıbi o'acaklan 
ııibi kur ta birincide., om•nrt· d0receye kadar muvaffak o•ar.'ar 
ileride yabancı mem eketlere gönderilerek inkışaf'arı sağ ana
caktır. 

3 - i mtihan 14 IN\'ı~ 9.'i4 cuma günii İstanbul - Yeşi'kö\•, 
İzmir, Ankara, Esklsrhiı. Ralıke,ir ve Diyarbakır :.ıetcorolojl 
istasyon'arında te,e1'klil edecek imtihan komisyonunda yapıla 
caktır. 

4 - 788 sayılı memurin kanununun. 4 üncü nıaı'ldf'i•ı<lP )'azılı 
c:artları haiz o' anları., di'ekçt'erinf' bağlı\'acak'arı tahsil bt> ge 1, 
doğnıluk kAğıd ı, sat'ı'~ rapcru. nüfuı; clizdanı, t~rhi tezkeresi 
ureti, mufa,·aı ha' tercllmeci ifo imtihana gireceği /<'!1'1'1 ismi· 

ni bi'direrck 8 adet 'ec:ıka'ı~ fotoğrafl3nr·e birlıkte ne\· et l\fe· 
teoroloji f~leri Umum .Müdiırlutüne müracaat etme"eıi i'fin 
olunur. (5116) 

• 

L. 

Muğla Vilayeti Daimi Encümeninden 
1 - \'i'ayeti.ni?.e bağ'ı Uç köyde ilk okul bina'arı yaptırı

lacaktır. 

2 - Bu okulların yer'eri, tıp'erl, keşı! bedelleri ile eçici 
teminatları aşağıda gö terilmiştir. 

3 - İstek Pcrın iha P.\ t' gırebilmeleıi için her olru'un hi
za'arında miktarı y211lı ~rç!ri teminata ait makbuz ,-e~ a banka 

• mektubu 1954 yı ı Tıcaret Odası 'e ikası ile tatil gun'eri harıı; 
iha'c gunünden il,. ~Un ene 'ıJtı, et makamına re~mt>n müra
caat a Xafıa l\lüdür ,;,l'n(':en alacaklar) eh'iyet belge.ı ini ibraz 
etme eri ·azımdır. 

4 - Her okıı ıın ıha1 "•1 ayrı ayrı olarak açık ek~lltme usu'ü 
i'e 12· ma~ ı 1954 çıırşam!Ja ı;:ünU okullann hiza'arında gö teri
len saatlerde dafmi E'Dciln1 f''1 oda ında yapılacaktır. 

5 - Oku 'ara aıt ke, f cel\ e'i, plan, şartname ve ~aır ev
rak arı Daimi Enciimen Maarıf 1\Hidilrlil~U kalemlerınde, Fet
hı~t> \e :'11i':i Maarıf Memur uk'arında parasız o'nr:ak ı:örüle-
bılır. ( 5 1 6 9 ) 

Kaıa ı Kö~ ü Okulun Upi Keşıf bedeli Geçici Te. ihale 
I,ira Kr. J,ira Kr. saati 

~t uğla Fa dil PL 4a. Pi. Sa 2095i 7G 1571 83 15 
J<'eth=.) e Kargı Pi 4a. Pl Sa 20957 i6 1571 83 155 
Mı'h Hasanlar Pl 4b. Pl s'a 22622 li 1696 66 l l 

-

' 
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••• e yenı ır enzın 

Benzinle işleyen her 
türlü~nakil vasıtası
nın\doha randımanlı 
ve.ıriükemmel çalış· 
masını sağlıyobile
cek yegône yakıt . . 

• 

Bu gunun icaplarına göre tekamül etmekte olan 
araba motörleri~ alelôde benzinden başka bir yakıt 
kullanılması lüzumunu doğurmuş bulunuyor. Bu 
ihtiyac gözönünde bulundurularak meydana geti
rilmiş .olan YENİ MOBİLGAS ÇİFTE KUVVETLİDİR. 

• 
çünkü~' 

Dana yüksek oktanltdır. 
On u n i < i n her .t ü r 1 ü 

...____,• arabanın <ekisini artır1r. 

ARABANIZIN 
DEPOSUNU 
BİR 

DEFA ... 
DOLDURMAKLA 
ARADAKf 
FARKI 

Motor vuruntusunu keser. 
l<ine katılmış olan tesirli 
terkipler sayesinde motor 
arrzalaunın (oğunu önler. 

ANLIY ACAKSINIZ. 

• • 

1 1 

• 

•• •• 

u u 

'YEt ~ İ \E ESKİ 
llEH .·\RABAi\'IN ) KJ1'1 

. ,\lrıııl<·ketimiı.d~ ilk defa olarak \ E:\İ \ E ESi\ i HER 
TIP \ E .\1 \HK:\ \H \RA:\l~ H \:\IH~L\:\L'I .ÜtTTL· 
H \C \K 11 \1'11\. \Ti·.\ ÇİFTE l\t \\ETLİ BİR llE:\ZI\ 
Pİ'l . \:-.\) .\ \RZEDiL~1İ~ BlLl:\l.iYOR. \E'i 
'10BİLG .\!"i hiriıwi ku\Hlini <'il Hni la~fhc tckniiri ile . . " 
,.ı.1ı· ı•tJilt•ıı ~ u k :-- f' h. oh.la ıı tlrrcce ... iııdcn 'e bunun 
ııwtorıınııı. t· ... ağla~ at·ağı bir ... uru fa~ thulan alarak. ikinci 
k. ı" 'diııi dr bir ~·ok motor arı1.alarıııı onlc~ ici kim ye' i 
ka tıklarla kazanarak :--ize dalıa a.1. benzinle daha fazla 
Jdlomrlı«· aglı~al'<ıklır. 

YENİ 


