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Seçimi bugün yapılıyor 
10ylar, saat 8 den l 7 ye kadar kullanılacak 

Bütün yurtta 10.259.452 se~me 
ve 43.17 4 saııdık var 

Yabancı menıleketler seçimimizi ilgi ile takip ediyorlar 

tt~t\• 
ı. rır,r~ \c cu~. 
~~t1~14i i~tir~~· Kom~ 1\lf MF.SSILLERİ - ı: ki Millı-tlel' Cemi) rti hinNndaki Ceneue 

ııııı041 11 hitlikt etmekte olan Kuzey \ e Gun~y K•>re mumt si ileri :?9 nisan gıinü yapıliln 
ır, Orıaı1 t ~ı\;arlarken. Kuıcy KorP nı 1 lcri R:ıkanı ~am İl ısold;.ı) foto~l'ıfı;ılaıd:ın 

l'1 1 bulunan Günt.y Kore hu~ iık cl\·i~i (,':ın Yong lt sagda gönıncn ~ö1.liıkllİ de 
\;~ Giiney Kore llıı> İ~leri Rııkanı Ur. r~ un Yung'ıhır. 

:evre'de Kore işi bir 
~~11 a .. ar a baglanamadı 

Secim 
..> 

• • • 
netıcesının, gece 

yarısından itibaren belli 
olması mı1htemel 

Bugün yurdumuzda millet\ e- 'ı' a) ette: \'al ı. Garn;ıon 'e .'.\!er 
kili seçimi yap laeaktır. Bu ge- :-eı Komutanları ile jandarma 
nei seçimler netke:.inde Onun komutanı , .e emniyet müdürü 
ru Büyük .'.\!illet .'.\lre' isin i te~· bir ıop'anlı yapınışiar \e se~im 
k 1 edeı·ek nıl l leh ekılleri seçil- miina~ebctiyle \ ataııdaşların hu 
m olıı<·aktır. zıır 'e emni) ct iç: nele oy 'er-
Buglınkü eçinı tanıanırn ~t'- melel'ini temin edl'rck teclbirle 

çim kanununun h imaye i ahın ri bir daha gözden geçirm". eı· 
da ) apılacaktır. ~cçiınin emni d ı r. 
l el \'e huzur iç nde cere) anı Sehrıın iıde eçmen kartlal' ı · 
İçın kanunun emrettiği bütlin nın da!!ıtımı da ta mamen bıt 
tedbirler alınmış \'e eçını ku- nı ı •t i r Jo:\'Jerinde bulunamıyan 
rullaı ı hazıriık arını tanıamla· ı ·eçnıenlerin karıları bağlı bu-
mışlardır. lundukları andık kurulu baş-

Bu maksatla dün ~aat 12 de ( Oeumı S;ı, ;, ~u. ı dr) 

~ 1 DİKKAT EDİNİZ! 
• • * (h unum ~:ıııt il - 17 ılr lrnllanını1. 

"-.. e~ Ye Molotof dün Atom meselesini görüştüler. 
l':--_ Bedeli Smith Cenevre'ye gitti. 
Alt B;-_ı• R j C<'ne\ r:·~ııdoıo p,~~~lı \ c komu· 

~ ~ 1 ni t blok arı bu.,iııı ilk defa o .ı. 

UD 
rak bır :: ızlı ık ıçmde .Koıe ~ık-

* O\ pu~ul;ıJ:ınna, iııı1.ı \l'Jil hinİJetiniıi htlli edl'N~I.; rn 
kiidık bir i\ar('t l..cı~ ın:ı~ ı nı:r. 

<.ir~·en ,r~·imltrd" l.;ii) hı biı ) urddil} o) 'unu ı.u ıı;ınırkr.n 

R(T nıaLI mru uunda pazar ığa ::ııı s· 
mışlerdi r. Hu gızlı topl antı bu 
gün saat li de (Gmt • de nıh.ı · 

~h \'\~ . )et bu mu~ı ur. Bu toplantJ\la 
~'t. llıet E • ~~ : Çın llindi barı muzakeı c erın ıı 

t.~barı l'lıırı YALMAN de b r an once ba laması tlmt-
1~. f 11 ~ıltır nat t na alınmış bulunmak • • 

a !itaıı111 unıa l «Hum dır 
~ ~ ı t~Dltaıı•ıkı ·ınct11 \'a· Do u - B tı a 'ınd:ı bu un 
tıı: l\' ı, ll•tın1 ~ 1'krar ~ö- Kore hakk ında 
:"'I ~ ,~ il.l1111~e1u.ıdum. ı:r- ıı ı muza kere e rd ı 
L,- ~ r ııı tııııııuu '..traat, on- a.oııı a bu de e burada Ser-
('~,''ili lıQ lıı'tketıer. ~ iıı lıl~ e be t 'c gay ı re mı ckıldt• 
'~ ıt Hece 'alılik et. noktaı nazar teatı~ • ~ .ıpıldıı.:ını. 

"· ~ tolı; •• ~~ &ah.ip 1Yı bir fi- faka t Ko e çıkm z n ııı h 1 ı ~o-
l...~ t ıı so~ a ohııu tur. lunda hıçbır terakki k:l\ dedı -
~ı,ı._ttıı tasında dedi mediğını o~ emışt ir . Bugunkü 
.._~ ""<l4 tııe h gizli top antı sonunda ~ a\ ınla· 

111ıı reli L Utalard;ı, b" nan resmı bır tcblı de , o, c de· 
trı ~a '''l'tt' ır 

* Sıınılıl.: kuıuhınıl;ın al:ıt:ııınız ıarra aıle<r hir t<ınt O) 

lllMıl.ı'ı 1.o~ unu1. * Ch· 1111~uJ;ı-.1111 dit; ) ;ı7a1 ;,ılı.; olur,;,ıııız hunun ol.unal.lı ol· 
ına ınn dil.lı.at tdiniı. 

* O.\' ıııısuhısına !!9 tanNlrn fal.la j,jııı ) nını.n ınır. * ~andık ~ anınd.ıki oy inine ine ~ ıılnıı olıııaı. giı inh. * Oy ııu~uıa,ını ıarfa k.ı; dul.tan ,onra hıit'l'rdtn ~·ıl.ııı 1arfı. 

C\İnt :ındığına krndi t1İnİ7lt. atınıı \'C rı;men kütıiğunde 
kendi aıtını11n l.arfı~ını imıala) ınır. 

* 0)11n11ııı laıllandılı.t:ııı ı;orıra nndıı. 'anından uıalı.lasınıı. 

\f' ba~ı.aııırını.ı rahııtı:ı O) Ycrm<'lcrint imkan bırakınız. * Oy Hnıır miiıtı!C'ti sona erirı«e~·r k ııdar ıırnııagıınıla ma· 
hi) rti ndı•ki hertıirlii h•m:l.etlerdrn karınınız. * Oy \l'rnır miiılıll'linc·r, i~ki i~·me) iniı, :.atma) ınır '<') a 
ı;atın alma) ı n11 . 

* Rr,nıi milkanılaı C'a 'r.rilmi~ lıir rnh,atını1 hul11ns11 dahi. 
o~ \l"mır müdde!inrl' .. ııah ta~ıma~ ınır. 

Ankara'da dün iki 
tren kazası oldu 

Trenlerden biri otobüsle çarpıştı, diğeri de yoldan çıktı, 
on sekiz kişi yaralandı 

Rn\ ı • I 'luhahlrımhdtn 

Ankara l - Bu:;:lin saat :?O I 
de .\nkaradan Ktrıkkale~e ::it· 
mekte o an banlıyö trcnı Elına
cta!!ı civarında bır otobüs c çar· 

t b11111 ll;ın1:a 1 dola tı, nı nıektcdır: ) cdı memlekete 
·~ ~dili rın Yabani mensup tcm:silcı er bugun ) ap. JMrgrıniz <'ennre konfo111n'1· 

~ıq~t i~ıtıbı U!ıu baıı Al- (l)e\ ;ımı ~.ı.5 ~u. 4 ıle) nın ~ ;ıpılılıgı bina~ a giıeıl.en 
pı~mı~tır. Otobüs 30 mctıc ka· 
d:ır süriik :enmiı;, yo:çu:ardan 18 

~ ıı.!~1'lte bıı kitaplarında 
>it~ llar llt\ilen H y S Ok J 

'
11 ::%'11' u~.~~t!arı, a;:: ava • • ' u uııa 

tı;tt~' Aıııeriktğıı, tama·\ • k olaıılar 
-e c •ıın· adal;j ]lan ritrece 

ı.;; ~. ~:' eo:, \asıta1arı; e 
~li ~~'la ka tcıeddi~e o·· - -.-1-.--k----v-e kabu/u"ne 

~'. ·11111. 1./§• :nıuka- grencı enn ayıt 
' , t, lıQ litetın ı. bani ne\ i-

,.,. - kişi çok ağır şeki:Be yaralan
mıştır. 

Ulobü~ün şoföru kaçmıs. tah· 

1 

kıkata başlanmıştır. 

' Biı 'oku tı eni d~' ı ·itdl ... . 
,) _. Polat 'ı, 1 C \ A.) - Buglin sa· 

t 
t t~tt t~ • e kilere 1 O Mayıs' ta başlanacak 

lı dıtııı ıısı taıeıe. 
.eıı ~'- 'leı ak lhı , _ ____ _ 

\.- r at ı2 .5o de 102 numara ı izmir -
"~ Ankara )O cu treni Po~at.ıya 9 

kilometre mesaf(!dcki Karapınıır 
~ ( 1 liy ü cıvarında yolaaıı çıkmışt!r. 

' 14 'agondan ibaret olan kompo· ı 

~'2..tq "lir • cı ~ m ı:•· ı 
~ıı:.~ ltt.ı~ı ııe,1 ,~11•n_nııııt a 
\ lı, b \e • ~tı ğ::aııı Jlan
'tıı..~~ ol'\) li.ar1 la e teluıır 

"Ilı l'-lat tnı "'' . rarıaıında 
h ' a ~l\·u§~ daha buı-1 
\~ uı kadar 1 
~1 \'ı!iıi 

ı ~ t tr~t 11111 b 1 
.. "ttı il, "-ı U sözı .. r· · 
~u: ~ •tıııı " ını 1 

~ ~o~loJı tada a birkaç. 
~ L'4ı:'.tıiir~ tıı tlti.i 1.! sacbu
~'ql~~~l l.ttrı,l"t u ~osyo-
1 ı 4a~ta: lt1t1ı e Yaııtı

''ltıı ııı,, i.iıtd,t ,..~u alim 
ı it 5ı:_., ktıııt· • Urk köy• 

• ti d~ltliıt ı •ilden ev-
i as.~~ltıtı~1~e ettiği 
~ lıır ' clttıııııı. ege. ~·lı~
\ı; . •rorlle'İ.ııi !:lsı fida· 

~ t t~r t gozdcn ı:c· 
~ ~Ctıı~ crııer hana 
~~ ~lL~l~ltdtbtOJc • 
~~-~rı ,, han11~51• Yıllan. 
~~ '~le l~Yeı,/.lını tır. 
lı,~ tte~ duııııu ı kısınen 

ı. \it 'tntlt'ıııar c tur, Alt· 
~~ ~'""~'de ';e tınistir. 
~ ~tıı.~ lııı t tıan ınoha i 
~\ ılt.~ da1c ilde l'ent 
~t .. tıı/~. telll~bveriyor. 

' "i '1iltılıı 1 &1~,dır 
l'~•lt 1 •ııı~;111hasın~ 

~t te~ı lııtlba~ \'e bu I~•.-.:= 
l'<t~ ~ tıı 'l'iitk \'e ba. 

t "e dtıııokta delltok- llilse)in Emni.> et ~hiduı luı:iınde 

• b,, ~~'ııcıUc sisı iı:in Du" n gece ~f~ , .. ıı el .. •ıısı biz-
~. "41hı; o tıı 

~1'"'•11•::n:r10rii un. Sabıkah bir hırSIZ 'ti ~~flltı :~llıoltra:trdı~. 
t~ıı.ll ıeı ile tak . \e Y k 1 d ~.- 'il~ "lltıı lı ınıuır '!11.ıt ek- a a an 1 

'"tı ti' aıq, i· ır avuç 
~&I ~h. ~~~atıl', 1~~8e bu- Ev,elki gece Hasköy'de taban· 

1,. to~,t. ... ltlıti•hıı·k trıes- caıı bir hır~ız yakalanmısur. Sa
... L.;:'i_~ ·<ttıl'ti " ı ına· bıkalı hırsızlardan Hüseyin, sa. 
~ '<ı\ aa:;~'la Ytt fidanı baha kar$ı saat 3.30 da sokakta 

't ıı_;~ t.~ lıYaıııarnıs, dolaşırken polis memurlarından 
' \~ bi~llıey~:ır, Tllzim ~iyazi ve Süleyman tarafından 

_~rı :""1.1 .. et:n göıiilmiıstur. Huse~ in karşı ko-
l"tt ıf :ıııııu hfıki ehi l'arak kaçmak isteyince polisler 

~ ~lttt 1:1ttıerine ~- havaya 5 el ateş etmişlerdir. Bu 
Ctı""~ı ~ .... e lı1e~i ida:; suretle yakalanan Hüscyin' in 
~ı.... 4~ ttu lizennde bir tabanca. 23 mermi. 

"'(l s~.lltııltrc1t cııc. 32 kapı anabtan. 12 kasa anah." sn ... r. • " de) t:ırı ~ıkmıstır. Sanık hakkında 
takıbat .. başlanmı.tır . 

, Anadnln AJan., 
.Anknra, 1 - Hava Ye<lek Su

' ""v Okuluna alınacak ötrencl· 
ltrın ka~ıt ,.e kalrnlüııe 10 ma· 

ı yı~ pazartesi ;:iinii ba5lanacak· 
tff. Bu doue. .E~kı~eh ır Hava 

ı Vcdck Subay Okuh.na, yrdek su 
'b:ıylığıııı yapmı_. \'C"ya )apmak
ta ola n :ısteğmen, tegmenler ile 
lı•c, ll· e muadıli kolej ,e ~üt· 
tk mektep meLurıları alınacak· 

-.r•"'~,. zi yonun 11 agonu deHitmiş ve 

t.r. 
Pılottuk, talim \"e terbiye.si 

(Ok masrarıı \C dc\amlı çalı,:1· 
nı:ı iste~en bir meslek olduf:ull 
dan. hau ledek subaylığ ı dı.Jıcr 
ınırtar gibi kısa de\ reli olarak 
y:ıpılamamaktadır Bu sebeple 
hava ) edck sub~) lığının beş rı 
tık mccburı hizmet deue i Vlr 

dJJ". 
lfa\'a Yedek Subay Okulunı: 

18 ) aşını ıkına! ctnıi~ \'e 27 va
~ıncla n aşaitı olan gençler alın

<De\'amı Sa: 5 Sü: 3 de) 
-o-

Polisi öldüren Rus 
Yafsikof fufuldu 
Ankara 1 - 19j3 ,,cne~inc\e 

Kar ta hudut makamlarımız.a 
iltica eden Mıhael Yatsıkof a
dında b r Ru, m ili emniyet 
tarafındnn Kars \"iliıyetinde ne
zaret altında bulundurulmuş 

Şiddetli sıcaklar 
biı•denbire bastırdı 

'e hakkındaki tabk katln geliş Dün gölgede 34 dereceyi buldu. Kırlara gı.de· n
mesi için doğu emnı) et teşki· 

lfıtının merkezı o an Erzuruma / ' I ' b' B h B · d'/ getirilmiştir. Tahkikat devam er neşe 1 " a ar ayramı 9Çlf ı er. 
ederken Yatsıkof'un Ru yaya istanbut, iki ~ündenberi şid· ~ük bir akın o:muş; otobus. \a· 
kat' yen dönmek 1Stemedığini detij bir Slca:. dalgasına maruz pur \'e tren!et', &etme~e ~iden• 
gciı.önline alan '.\!illi Emniyet k;;lmış; eö'.gede 32-34 ü bulan !erle dolup taşmıştır. 
teşkllltı mlilteci~ i ~ehrimiıe :;:e sıcaklar dolayısiyle ~ehir birden Dtin ~ölgede sıcaklık 34 derc. 
timiş \'e milli emniyete men- bfre 'l'emmuz • Ağustos ayları- ceye kadar ~ uk~elmı.;tir, Bu hal 
sup b ır hkerın nezareti altında nın mamarasını atı\·ermi~tir. İ· bu me\'Siın için anormal adde· 
ikamete mecbur etmiştir. ki gün evveline ı:elınceye kadar dilmektedir. Bır çok kimseler. 

Üç gece evvel nezareune .mc palto. ,.e mantol:ırınt çıkaramı- geçirdiğımiı şiddetli kışı naza
mur olduğu Rıısla ayni daıredc )an lstanbuıtular. e~-..·elki gün ve rı dikkate alarak, ömimüzdekı 
kaian emni)et memuru Enver diın ince yazlık elbiseleriyle so- yaz me\'Siminin a)nı derecede 
İlhan YatsıkoOa Uğıt oyunu kağa çıktıkları halde sıcaktan sıcak \'e bunaltıcı ı:eçeceğinl id· 
oynamış ''e yor"un düserek di bunalmışlar ve .erbetçi dükk~n dia etmektedir:er. Filvftki. iki 
\•anın üstünde uy'kuya dalmıs· lanna hücum etm~lerdir. gtindür ~ehirde hukum süren 
tır. Dün Bahar Ba~Tamt sebebiyle aıcakhır, bu husustaki iddıa ,.e 

Fırsattan istifade eden Yat-1 sehrin sayfiye yerlerine abahın tahminlere hak \erdirecek ma • 
<Deumı ~a: 3 Sü: tı da) erken saatlennden itibaren bıi· hiyetledir. 

bunun neticesi 300 - 400 ıne ~r<'
ik bır demiryo·u tahrip ol.ııu -

tur. Henuz kazanın sebebi beı i 
olma) ıp tahkikata de,·am edı -
mektedir. Hadise Ankarada ve 
Polat:ıda duyu!ur duyu 1 ımıı der 
hal Yak'a mahalline iın~lat treni 
söııdcri:mı}tir. insanı.:a z.ay ıat 
l okt1!_r. 

Yolun, urın saat 17 radde c 
r•ı•de açılacağı 1ahmin olunma;c 
t ıaır. Bu s.ebepten buglin ( ı.:>. 
l!J54 tarıhınde) Ankaradan İs· 
t ıınbul t'lhetınc hareket edecek 
ol: n ekııprcs ve yolcu u·enltri, 
l ::rııı sabah saat 3 ve 6.30 da 
ı i tren halinde tahrık edılcrek 
Aııkaradan Haydarpa a ve Hav 
<!a rpa~adaıı Aı;kara)a geleccJ\ 
:. (•lcıılaı:ın aktarm.a suretiyle se 

1 y,:h<?lleri temin oluna caktır. 

\ 'V!\',\;\"U GE:\ERAL ASfZOU 
- Yeni NATO liomutan )ardım
cısı Tuğgeneral Orphefs Antzou. 
refalı;atinde XA'IO Kunnay Bas 
kanı Tuğgeneral Edward H. J\le 
Danieı oldusu halde, İımire se· 
li~ini miiteakıp Atatürli anıtına 

bir te!enı. J.o) mu~tur. 

OY\'ET ,;\IE:\IURI.ARI -· Arnı.tral\il ile ~o\\ et Ru~u :ıra~ın· 
daki iyhi müna~ebetıerin khil mc i. uıcrine Kanlıtrra"ıtalı.I "O\'
~et e1$'illgi memurlarından lıaıı !arı :uo~kO\ a') a gitmelı. illere 

~'içilik birıa•.ından a}l'ılırlarken --- -......,..-
Yuııan Kralı depı•em 

bölgesine gitti 
10 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. 450 ev tamamen 
yıkddı. 1306 ev kısmen yıkıldı ve hasara uğradı. 

lzmir'de de deprem oldu. · 
An,dolıı Ajansı 

Atına 15 - Kuzey Yunanis- tada 'ukua 'elen şiddctlı derı· 
ıan"dakı askeri tesisleri ıiyarct remden kurtulanlar buı:un l,hr 
etmekle olan Yunan Kralı Paul gazeterıJe \erdık erı be;:ranat·a. 
deprt>m dolayıslı-le seyahatini ~ üzlerce ınsanııı can larını t-c"..:i 
~arıda bırakarak fellket bölge· de, ~ ıkıcı sarsıntıdan bır :,aç 
sine hareket etmiştir. Depremin dakika C\ vel \"Uklia gelen ıllc 

şiddetinden Atina rasa~hanesi sallantı~ a borç'u o.dukla:·ını 
sısmoğrafı bozulmuş ve ışlenıez ıh lemı,lrrdır Bu ılk titreme 
bir h~le :ıe'mistir. Londra . rasat ill~tıc<'s1'nde e~·'erde pencerc·er 
hanesı, esas .-;ar~ıntıdan bır sa· t f)Punıı Sa: 5 :su: 5 de) 
at sonra küçiık mikyasta yeni dep 
remler kaydetmiştir. Dcpr~m 
bö'ge indeki halk, reni sarsın
tılar olması ihtimaline karsı dün 
biıtun ı:ecc~ i dı,:mda ;eçırmi:ı
tir. 

Zclze'r tafsilatını rad~o ile 
~\tinP. halkına ~ a) an Volos lı· 
manındaki bir Yunan harb ı:c-

1 

mısi, hmandakı rıhtımın depre· 
mln te~irh le belirli bir şeki'dc 
denize doğru ka)mtş olduğunu 
bildirmi tir. 

Gon rakamlar 
Atina l (A.A.) - Dıin Tcsc'. 

va 'da ''ukubulan deprem hak· 
kında bugün a lınan son haber
lere göre: 

ıo ki~i ölmıi~, 100 kisi ~<ıra· 
lanmış. 4j0 ev tamamiyle rıkıl
mış. 260 ev kısmen yıkılmı~. 
1046 ev hasara uğramıştır. 

En bUyUk ha)>arlar Farsala, 
Domokos ve Sofadeıı'de kaydc· 
dilmiştır. 

Tafisllt 1 
Sophadt?s (Merkezi Yun3ni!· 

Ptızor 
lldvesi 

* S A N. A T S A Y F A S 1 

'*HAFTAN iN TARiHi 

*EV, ltADJN. MODA 

*HOŞ MEMO 

* TAftZAH 

* EDl · IUDU 

* S P O ll 

* S iNEMA 

... MEllAl:lt YAZILAll 

Müvezziinizden 
isteyiniz 

tan ı (A.P.) - Cuma .:ıinu bu- ====· =======~ 



. 
VA TAS 

Bu ünkü Seçim·M. T. T:~Birliği dün bir 
teblıg yayınladı Bugün şehrimi1. \e ch·a

rında hau umumiyetfp bu
ıutıu gl'çı•ı·ek sabalılry in 
:ırastra me\'Z!l ) ağışlı ola
<·aktır. Riızgarlar değişik 
yonlerden hafif \'e ortn ku\· 
'ette esecek, sırııklık derc
resincle duşnıe olacaktır. 

Bayan Bayar Körl~r ı 
Okulunu ziyaret 

B ugün seçmen ( l' A z A ~·: l birini \ererek 
olarak san- ! kapalı o.~. \er- 24 Nisan 1954 Pazar günü İ tanbul, Ankara \'e İzmir icra 

komıtelcnnın iştırakiylc Ankara 'da olıığanustu bir toplantı ) a
pan l\lıllı Turk Talebe BırJığı genci ~oneum kurulu çalı mala. 
rını btttrerck dun Anıt • Kabre bır çelenk ko~ muştur. Toplan
tının esas sebebi Istanbul icra komıtesının bir müddet enci Ge· 

Etti 
dık baslarına ltl1ısıata E11ıil Elöve me )Crını 1 :ı· 
gidcce~ z ve ret cd('r. Oy Anadolu ı\Jan11 

iktidara gele· A YUKAT p u s u 1 a • 
cck parunın ~------------------------- sını zarfa ko

Ankara, 1 - Cumhurbaşkanı 
Celıil Ba) ar'ın refikası Reşide 
Bayar bugiın saat 11.30 da bera
berinde Gazi Eğitim Ens~ıtü:.u 
müdürü Vedide Baha Pare: oldu· 
ğu halde Ankara S~ğtr, Kör ve 
Dilsiz:eri oku'unu ziyaret ede· 
rek oku un faaliyetiy1e yak:n
dan i~ilcnmiş ve çocuklara he
diyc'er ,·ermiştir. Sayın R~ıde 

Bal ar okulda gdrdiıklerınden do 
la) ı memnun olmuş ve okul hA
lıra defterıne aşağıdaki satırla
rı ~azmıştır: 

kaderin ta) n edeceğtı.. Bıze 
• bu hakkı \ c bu ,·azifey Teşki· 

lAtı Esası)c Kanunumuz 'erı
)or. Bunun dokuzuncu madde 
sine göre Turk )e Bu)uk .!IJec 
lisi, husu ı seçım kanununa 
gore milletçe seçılecck millet 
'\'ekı erinden te ckkUI eder. 
Onuncu madde d r k · Y rml 
ik :;,aşınt bıtıren erkek veya 
kadın hct" Turk. mebu larını 
seçeb 1 r. On btrinci madde· 
de ise otuz )aşım bılir<'n er
kek ve kadın her Turkun mc 
bus seçileblleceğı hukmıi yer 
alm~tır. 

Ana kanunumuzun bize böy 
lece verd'ği hakkın kullanıl
ması me ele i son haftaların 
tek munakaşa me\'1.uunu teş
ldJ etm'ştir. Scçım gunli yak· 
la ı kça. her taraftaki faali
yetler daha kes f şekıl'er al· 
mışhr. 

Acaba seçmen olarak ne gi 
bi uzifelerimiı. var? Kimler 
rey \erebilecekt'r? Umumi 
urctle seç m nasıl olacaktır? 

Her birimiz ne ~(bi meseleler. 
le kar~ılaşacağıı" 

16 şubat 1950 tarlhl' \'e 5545 
numaralı m le \'ek' .eri se. 

rım kanunu öyle diyor: 
• ~lıllet\ ekıli seçımi tek dere
ce! d'r. ekseriyet usulüne da· 
) an:Jt. umumi. mUsa\ i, gizli 
O) la ) apt ır. Oy serbesttir ve 
şah id r. Oy Tın sayılması Ye 
ayrı mast açıktır .. 

Demokrasimiz'n bu prensip. 
lerc varması. büyük bir teka· 
mulun neuce idir. ÇünkU mem 
Ieketımizde ş md )e kadar ya 
pılan on doTt seçimden on i· 
kisi ki dereceli olmuştur. 
Bundan ba ka e k' seçim ka
nununa gorc blnnci seçmen· 
l.k iç'n \erg \ermek hizmet 
kılrlıkta bulunmamak gibi 
:ı..-a~'ttlar vaTdı. Cumhur!) et dev 
rinde. 3 ni an 1924 tarih'nde 
) apılan tad !erle bunlar orta 
dan ka'knıı \c seçim hakkı. 
nın ıımumjl ği prens bi per
tinl mi,tio. 

1934 :rılıncla na kanunumuz 
da )enidt'n bazı tadıller ~ apıl 
m 5tır. Bunlara öre seç'm 

' 22 n1 t r 
~e ~ JtaOln 'b ti r u· 

un a fü 'ar 
dır. Fakat a ıl bü) ük inkılap, 
1934 sene inde muhalefet par 
t' in'n doğuşu 'le \Ücuda gel 
mi •lr. Te kılAtı E a be Ka
nunl!,nun birinci maddesinde 
ifade edılen prensip, bö~ lcrc 
seç m haklarımız n arasında 
) er almıştır. 

Şu halde 22 ~aşını bitiren 
lıer 'atımda~ m llehek 1 erini 
seçebilirmiş. Bundan mustesna 
olanlar: iımme haklarından is 
l\at edilen er, ~ abancı bir de\''" 
'etin tebaa ı olduklerınt ileri 

Urenler. hacir altına alınan 
:k•m elerd r Bun·ar de\'amlı 
olarak seçme 'e seçilme hak 
]arından mahrumdurlar. Bir 
de seçme hakkına sah'p olduk 
ları ha'de vazlfeler'nden dola. 
) ı bunları kul'anmıyanlıır var 
dır (Askerler 'e polis mesle 
ınde o anlar gıbD. 
Her seçim bol e~ınde de\am 

Jı sut'ctte bir ecim kütüf\ı 
bulunur. Bu kütüğe orada en 
nz fiç a:rdanberi ornran \C se· 
çlm hakkınt ta 1) an kim eler 
"eÇ ritir. De\ le . il. hususi '
da re ve be ed')c 'kadrolarında. 
lktısadi devlet teşekku lerin
de devamh bir \&.ııfcye sahip 
olanlar, müddet ka) dına ba'kıl 
madan. oturdukl~.!..).!!.._'1_ c • 

men kÜtilğune yazılırlar. Ya· yup iyice kapamacını tem· nel Başkan Kfımran E\ liyaoğhı'nu müstafi addetmesi mesele:.i 
hancı memleketlerde yaşıyan bih eder .. ~ir seçmen . oy teşki ctmıştir. Genel l iınP.tiın kurulu çalışmalarının basında bu 
\atandaşlar da. isteklCTi üzeri \erme ~ erını teTketmcd kçe hadısc}ı ele alarak kararı boz.muş \e bir leb'iğ yayınhyarak 
ne. dıledıkleri seçim bölgesi· yeni biri oraya gidemez Kn- durumu a~dınl:ıtmıs bulunmakta"dır. Tcbhğde wOYle denilmek. 
sın n ve) a son ikamet yerle· lfıbede uzun müddet kalamaı 1 tedır: 

Dünkü sıcaklık dereceı.i 
en yüksek 30, en dii5ük 13 
santigrat olarak ka~ dedil
miştir. 

r nın bulunduğu bölgenin kıi Seçmen pusula) ı zarfa koyuıı. •!ili il Türk 'J'alebc Birliğinin son genel kongresinde 3 iirıcü 
tıiğüne kaydedilırler. kapayıp rlı:sarı ctk~ca~tır. Ser;· dt'fa Birlik Gt:'nel Başkanlığına secilen ve li)akatle ,·azifesine 

Bir seçmen nerenin kütüğü men kulfibeyi terıa~ttıkten. soı 1 de\3m ed<.'n Kamran J<:\lı.}aoğlu Ankara'da bir ığin umumi faa
nc kayıtlı ı e, orada oyunu ra zarfı sandığa atar. Kurul ı) etlf'rı) lc mes"ul olduğu bır sırada İstanbul icra komitemiz 
kullanır. Kutüğc kay1tlı olmı başkanı seçmen kartının ma 1• tarııfından a ınnn hatah 'c usulsüz btr kararla mustafı addcdıi· 

Göçebeler . 
) anların oy ''erme'erine iı.in ve rus .} erıni mıihlirler \ e kutü'.:- ı n11ş bulunmakta idi 
ı ilmez. Ancak \aktiyle miirıı· lcri fsmt hmısına imzasını :ı~- Yalnız İstanbul icra lrnnııtesinin de!!i, Biı'lığin Genel Bas
caat ederek, ı:alAhi)etli bir lırdtktan sonra kartı kendısıı-c kanı o an Kamran E~lhaoğlu'na karsı alınan bu karar karşısı:1. 
makamdan \e ika ve)a mah- \enr. İmza almasını b lmeyenlcl da genel )Önetim kurulumuz meseleli görü up tetkik cder()lc, 
.keme ılamı getirenler. oy hak rııı sol elinın b:ış parmağı bas- mezkiır kararı iptal etmiş buıı;n maktadır. Halen '.\li li Türk Ta· 
kını .ku'lanırlaı·. Seçmen kU- urılır. Bu parmağı bulunma- lehe Bırlil:inın Gene. Başkanı bulunan K~mran Ev ivaoğlu \'a
tuklerinin tanzimi işi vali ve yanın hangi parmağını bastığı rifcslnın başında Birhelmizl ~crcfle temsil etmektedir. 

iskan edilecek 
ANK.\ 

ıBu okulda gördüklerimden 
son derece memnun oldum. Bil· 
hassa sıhhat \'e mu,·aı.cne bakı
mından çocukların hepsini çok 
iyi bu'dum. Yabancı memleket
lerdeki bu tip oku'larla lehimiıe 
mukayese ) apılabılir. Öğretmen 
arkadaşları \'e okul idaresini teb 
rık ederim .. 

ka) makamlar tarafından temin ~ nnına yazılır. Hıc pnrmaf:ı ~ok Durum efkarı umumı) ey~ böylece bildırilir.• 
edilır. ise durum i minin hizasına i-

Ankara, 1 - Memleketimizde 
makineli z.ir:ıalin artması dola
ytsıy lc goçebe ~ekimde ya5ayan· 
lar ot ak ve mcr'aların aıalması 
yüzlınden hayvan'arını bes'cmck 
gUç üğünU çekmekte ve bu ~üz
den iskAn sureti)le geçimlerini 
temıne çalışmak istemektedir
ler. 

1\hlleh ekil' kanununa göre ~aret edilır. Korler, mefluç1ar 
seçebılme hakkını tası) an her ,.e be<leni maluliyeti olanlar:ı 
\atandaşa bir seçmen kartı ııkrabalartndan biri \Cya bir 
\eri ·r. Seçmen kartı. seçmen seçmen refakat edebilir. H ç bir 
hüviyetini gôsterir. Şliphe ha· seçmene sandık basında ne tel 
Jınde kart sahibinden nüfus Jı:in, ne müdahale ve ne de tav. 
cüzdanını göstermesi lstenile· slyede bulunulabllır. Re~ ini ve 
bıl'r. Şayet seçmen kartını ev ren sandık basını terketmek zo 
de unutmus veya kaybetmişse. ı undadır. 
ıkurul. tanınmış ik' seçmen \'a Sandık kurulu başkanı \C il· 

Abone sayısı 
Arfhnlan 
Santraller 

P.T.T. İdaresinin bir l aban· 
cı fırma ile akdettığj mukavele 
muctbincc ha'en 1200 hatlık E· 
rcnköy santrall 3500, 400 hatlık 
.Bu) ukada santralı 1500, ROO 
hatlık· Be~ oğlu SJl?lt:-alı 1500:!, 
1000 hatlık Tahtakale santralı 
14000, 3000 hatlık Karlıko\• an 
tr:ı ı 5500, 8000 hatlık ~i•li sar.
ıralı 15000, 200 hatlık HP~ beli. 
ada santrah 600, 100 hat tk Kar 
tal santralı 400 100 hatlık Ta· 
rab' a santra ı 400. 200 hıulık 
Hıi;"ilkdere santralı 400, 100 hat 
tık Paşabahçe santrah 300 oto
matik abonc)e tesısat ımkftnı 
'crtlccek ~e: !de b:i7l1t0lmüş 
bulunmak*ı:clır 

.. 
l.U.T.B. Universite 
Kitaplarının sahş 
Hakkını alacak 
İstanbul Üni\•ersitesi Talebe 

Bırliği, Ünh ersitc öğretim üye
: eri tarafından yaıılan 'e neşre. 
dilen kitapların imtiyaz ve satış 
takktnı almak üıere önümüzde· 
ki ı:ıinlerde Ünh·ersitc nezdinde 
te~cbbüse geçecektir. 

Bu ~eki'de iskan cdl'melcrini 
birçok göçebeler istemeğe bııs
lamışlardır. Yalnız bunlardan 
Türk ırkına mensup o on!arın 
iskanları cihetine gidı1ecektir. 
Diğer ırk mensuplarının Iska"· 
ları )apılma~acakhr. 

Haber aldığımıza göt'", i'k o
larak mıirııcaat etmiş olan1arda'l 
373 ailenin iskanları yJpılacak
tır. Bunlann iskfın edi'ecckleri 
yer'er, Toprak ve 1skiı:'ı umum 
miıdıir üğıince bugünlerde tes· 
pit cdi ecek 'e kışa kadar yer· 
!eşmeleri ve müstahsil b,r ha'e 
gcçı!bilme'erini teminen de ken 
dilerine hükumetçe JUz ımlu ''e 
uzun \İldelı borçlanma suretb-
lc .ı ardım J. apı acaktır. 

1. Ü. T. Birliğine bağlı-

Cemiyet idaıe heyetleri 

toplanıyor 

İstanbul Ünh·ersitesi Talebe 
Birllğınin ) eni idare he; e•i 5 
Ma) ls Çar~amba günü saat ı .ı te 
ı\lamıara Lokalınde hır toplantı 
~apacakur. Bırlı e bağlı bültin 
ta ebe cemb·etıeri idarP. heyet· 
lcrinın hazır bulunacakları top· 

ıtasi)le hli\iyetini tesbit et )eleri ve keza müşahitler. h n 
t rebiliT. gi seçi:n bi:ılgesi \'C) a sandık 

Seçmen kartına ~unlar birer hstcsınde ka:rıtlı olurlarsa ol 
bırer yazılır: sunlar, vazıfc gördükleri san-

Seçmenin hangi seçim bölge- cıkta oy \ermenin arkası alın· 
sinde, hangi sandıkta oy vere· dıktan sonra, reylerıni ku!IJ· 
ceği, kütükteki sıra numara:;ı, nabılirler. 
seçme:-ıin öz , e soyadı, işi, c.- Bugün on beşinci umumt se 

Birlik, bö~•lelikle hem bir 
ge'ir temin etmiş olacak, hem 
de uzun zamandanberi münaka
şa me\'1.uu olan ö~rencinin ko· 
!ay kitap' alamama işini hallet. 
mı · olacaktır. 

lantıda cemi)etlerin. çatışma 
Caaliyetleri hakkındaki tenkid 
\'P. dilekleri tcsbit edilecek, ye
ni bir çalışma programı ıcsbit e· 
dilerek bilhassa talebe lokanta· 
sının ıslahı için görüşmelerde 
;tıulunu'acaktır. 

turduğu yer. çımler'miı.. olacak. Kull~nacak 
Seçmen kUtukleri listeleri hi !arı rcylerın memleket ıçın ha 

kim tarafından tasdik edilir e- :rırlı. ufurlu olmasını seçmen --- - - ------dılmez. bunu takip eden 8 gun 'atandaşlarımıuı dileriz. 
Tabanta ile oynamanın Yedinci defa kan veren lzmir'de deprem 

lımir, 1 (A.A.) - Bu;lÜ!1 sa
at 17.25 te üç saniye süren orta 
§iddette bir deprem ol':'nuştur. 

içınde vali ve kaymakamlar ta- 1 r 
rafından hazırlanacak seçmen !!ım~ll!llJ~llf!':l!Jl!ll•1111p-• 

kanları, dafıtılmak üzere, r.ıuh ~Dı~ ~ij 
neticesi general 

Ankara, 1 (T.H.A.) - Emek'i 
General Bozkurt Kıp~angı'ııın 

yedinci defa kan bankasına kan 
verdiği haber alınmıştır. 

tarlara ,·erilir. Şayet herhangi 
bir surette sahipleri tarafı?dan 

1 lınmay:ın kartlar olursa, ı.steıı 
diği taktirde 'erılrr.ek üzere ~e 

İstanbul te'C'fonlarını1:ık: faa
liyet yalnız ~ ntral'ara ınhisar 
etmiş olma} ıp ,ebeke \'C :rubat 
hat'annın te,c.i de l:ıuna mu\'a. 
zi olarak yapı1 mıktadır. 

EminönU Har;an Hliscyin Yo· 
ku~u 10 numarada otura:ı i7 
)aşındaki Sümer, Üniversite bııh 
çesınde, elindekı tabanca i c o)· 
r.arken sı!Ah ateş almı~ \C çıkan 
kurşun, orada bulun .. n O~uı 
Söten'ın yaralanmasına sebebi· 
~et \ crmışur. Yaralır.·n tcda\ i. 

Genera· Kaplangı, b!.l!hlan "V" 

vel de, Kore )aratılan içi-ı mü
teaddit defa kan vermış 'e lJu 
hareketi Genel Kurmay Başk:ı~
lığınca takdir cdi mişti. 

Çekoslovakya' dan çim kurulu başkanlarına teii
Jim olunur. 

A caba oylarımtıı ne ~eki!de ı 
"ereceğiz:' Sandtk kurulla

rına kapalı oy yerine konnıak 
uzere boş' e beyaz ka ıtıar ,·eri 
hr. Siy&si partilerle bağımsız 
adayların eçmeıılPre da ıtaca
ğt matbu oy pu ulı>lart renkli 
olabllır 'e bunlarda hu usl işa
lelle\' bulı,ınabilir Seçmen bu 
be az kağıtlaı a di'ediğıı i :.·aza I 
'bllt!ceğf gibı. n\atbıı O) pusu
lalat ından da diled ği i imleri 
!tilerek yerine bir ba kasını g"
çirebi'ir. Seçmenin içerisine oy 
pu ulası ko) oral: kapatacağı 
zarflar tek ren!: ve bıçim ola-
ı ak hUkümetçe hc.zırlaulır. Oy 
pusula;ıının, kapalı oy 'eroe 
J,eriııde_ ..urf.a konulup kapatıl· 
man ~e'! vardır. Bu
nun 1MZırdık kurulu oy s?r· 
be t1 ğiııi ve gızliliğıni temin 

1 Nmek fü~ere !uzumu kadar oy 
'erme yeri hazırlayacaktır. j 

Oy verme günü; oy ,·erme· 
nın ba&l:ıyacağı ııat 8 den 17 1 
ye kadar umumi içkili yerlerle 
umumi mahallerde her çeşit 
i pirtoh içki ,.crilme i, atıl
ması, içilmesi yasak olduğu JW 
bl tekmil umumi eğlence :rerle 
ri de kapalı kalac::kttr. Oy ver 
mc günü, gene bu müddet ıar-ı 
fında ordu 'e zabıta mensup· 
1 rından ba ka hiç kım e ~ilAh 
taşıyam:ıyacaktıı·. 

Oy verme günli sandık başı
na gelen ham leler, hastalar, sa 
katlar önce 'e diğerleri gc:1c 
~ırayla birer birer sandık ba~· 
kanı tarafınd:ın alınır. Saııdık 
kurulu önune gelen tçmen, 
k nını baskrına verir. Başkan 
kütukter. seçmenin ismıni bu
lu~ Ma,a üzerindeki zarflardan 

VezirAzam 
İsmail Paşa• 

nın azli 
Edebiyat Fakülte~i san'at 

kolu öğrencileri seyahate ı l aptırtımış, hadi:.eden sonra 
kaçan sanı'ın aranmasına bas Şehir çöpleri sür'atle 

. 
ithal edilecek 

ı Mallar çıkıyor toplanacak ıanmıştır. 
566 yıl enel bugün, 2 ıııa-

~ ıs 1688 de \'ezirililam fi' 
1 h P ı tanbul l .. nt'\ ersı'te 't Edcbt'- S h I' · 'f t' Temiı'ık İşleri l\lüdurluğıi ta- \nadolu A!an•• X şanct Mt. met aşa aıle· a te po ısın marı e ı Ankara. 1 _ Mer'i ticaret ve 

dilmiş. 'l"ekiıdağh !\lu lafa ~at J<'akultc ının Sanat Tarihi E 'k s· ı. 'd 1· rafından şchır çbp'crının daha ödeme an'aşma arı daıresı'nde 
Paşa Saıluı l't ınaknmına gel Bölümü ogrenc:ılerınden 30 kişi. "' e ·ı :ece .rs:el!ı " PO ıs surat e toplanabılmesi ıçııı bir 

Ok Olduğunu 50\ eyen 1.ıl- 11 ı·~-. u··. ı b ı • ıo Çekoslo\'ak'. a'dan ~ith~· dılecek mi~ti. 1ti8l \'h ana ,bon~u- ık btr ~ıı.ıp Doçıcnt tay As· • • · ~·~· ay .cıwe a ınan e5e.r ton uı;: ~rr_ı..;u 
ınınılan oııra !>ı·rh:ııl kale- 'ıın p nın b ı•kanlıgında olmak zeı·inl aradığı ~ahsıı: clo'maka,- kam) on fiası i füerine hidt•olık muhtelif madde er ve ıı meyan-
ltı i tiçer. be er 41!.dl'JI gidPr· uw c 19 Tt'nımuz • l9 \ğusıo iemini çalını t.r. Sırlcecı otelle- terttbatlı on karoserinin vapıl· da asa ·d;ı islmlerı yaıılı.xma· ar 

rinde kalan Abdul ah Özbek, Re · ü hh'd 'h d 1 için 15 '?1f<nın ıD~ 'Cfkl:;, m'l'na ka-ktn, dahilci<• de i ).ınlar al· t ı hlerı ara~ında b r tetkik se· ması ı~i m te. ı e ı ole e i • 
mı ~ uriıııııi tıı. 168':' ıic ul ~ ahatıne çtkacakludır. sadı) c caddesinden gcı;eri::en miştir. Ayrıca temız'ik i çileri dar Tlirkiye Cumhurı~eti '.\ler· 
ldıı uordiinni .\lrhnıet hal' Öğrencıler gezt'eri sırasında k:.rşmna çthr.n sabtkalı hırstı· jçln 1650 takım ~azlık elbise ve kez Bankasına te\'di eclilmlş bıı-
ediltrek > eı ine İkind Süley Yunanistan _ \'ugosl:ı\ya • AI· lardan Sabrı: ayakkabının da ıhalest )'apılmış lunan ta;ep'.ere takriben 10 mi!· 
man ealisi taht ollııu hı. man) a - Fransa \ e İtalyaya da 6 - Ben menıurum. Bu.:lm a- tır. ) on lırallk bir tahsis yapılmı.; 
1688 Hlı mart :t) ında Yeıi- uğrayacaklard.ır. ranıa • tara:ı1a yapıyor•ız. Uzer:. K k h b J ,.e keyfiyet mezkur bankaya bil· 
riazan";, Siya\ us Pasa. iston· Otobüs dükkanları nl :ırıyaca~ım· demış \'C bu b:ı- ücü a er er dirilmiştir. 
buldı& patlı&~ H-rcn bir is- hanc\le Abduilah'ın ka:rmir.i ............... ~ Sanayie ve motörlü vasıtalara 
unda asiler tarafınd..ın Öl- tahrip etti çalarak kaçmıştır, Sanık yaka- + IStşll c~ulc Hııatahancu asla- mahsus ke~c·er, fötr ~apka, p:as-
duriılmüstu. Sadaret nı:ıka- lanmıştır. tanıanndan or, Haldun Birer, thtt· tik maddeler, kereste1er. mantar 

Hasan Atec idaresindeki Kas. ua ımtlhanını nrerek, Dahiliye ,. t h k .. ğ ti mına İsmail Pa a ı;etiı ilıııiş w «Zafer>> 6, «Hürriyet>> Mutehasauı unvanını taıanm14tır 'e mamu a 1' assas " 1 ar, 
ti. tamonu 337 plakalı o•obtis Top· * iatanbut Emntreı MUdttrıu~ıı pamuk ipliği, keten mensucat. 

ıhllyar lıir \'Czir o!nn Is· hane Defterdar yokuşundnn çı- 7 yaşında ıçın )tnı deniz motörterı alınmış- kauçuk mamulatı, branda bez'ert, 
mail Pa~a. aldığt hıızı trd- karken frenleri bozuJmus ''e o· tır. muşamba ve mamulatı, asbestos 

• ıobus Hüse)in Aşar ılc Kazım aZafer• refıkimiı altıncı, •Hür * Mısır BthUk Elçisi Ahmet Hak- 1.. • d . 1 birlerle a ilerin eleba !arı· . fiki' d d' ı:ı ve e•ı buı:un u~aıcıa memlelı:e- ve mamu ıstı, ınşaat emır'P.r , 
Erunca'nın dukkanlarına t:ırp- rı)ch re · miz eye ıncı ~a)ın • • d · b 1 k ı ·f d nt bertaraf Atıni ·, •oııra ir- - · ttmızdcn arrıımıftır. BUyülı: Elçi ve emır oru ar. ·a orı er rıı y:ı-, "' t ç sonunda dukkan ha"atına "irmicJerdir. ikisine tikap ,.I' irti :ı me ı·h•trıiylc mış ır. arpma J • w eşi, \'ali aoıcay ve dostları ura- törleri, el A'etleri. makine ö'çti 
]ara ha ara U"ramı" talıklkııta de bundan sonraki yayınlarında rın"an ha~· alanında u•• .. rıanmı<- fı'etl · 'k k g" ı· k de me guı olmaıı<a hast.ımtş- • w· " ·- .. ~ • ' erı, mı ·ros ·op, oz ıı - rar.1-

6 .. anmıştır başarılar di'eriz. tır. 1 t f 'h •· tı. De' let i ltıjne müdahale ıuaş · arı, e c on cı azları ve a:o. .. a-
eden aray erkanının bir # " mı, muhte!if cihazlar v~ •k.amı, 
kı mıyle ilnıi:;,e men upların 1 otoklav ve etü,•Ier. ameliyat 'e· 
dan baıılarını ta fi )t.yi dü- B u G E '1 E \'aıımatı. buhar katan arı. ınuh 
şiinmüştii. Rıi ,·et alanlar a· '-../ telif makineler, elektrik molö:--
ra ında padi ahın hocası Jeri, elektrot, bale, ziraat maki-
Abdühr.bhap Efendi ile Da- • ne ve lıletlerl ve ~·edek parçııl:ı· 
l'Ü~ aade A a ı da \'ardı. Ru JSTANBVL ftADl:70SVNDA rı. bllyalı yatak'ar, makine ve 
iki :ıat ha larına gelt'rek leh cıhazların mıhaniki aksamı, Am-
llkeyi ndikler1nden. Şeyhli! Saat 22.1 O do me hizmet'erinde kullanılan Ye-
i l:lmı da ittifaklarına ala· saıti nakliye, kamyon'ar, nJkil 
rak harektle geçml Jerdl. • • v • • • • • ' vasıtalarına mahsus tem ir ve 
Pad~ahn te ir timi !er \'e DAiMA 8EKLED1G1 N 1 z KONSERi DiNLEYiNiZ işaret fenerleri, toprak boya•rır. 
Hıirin adine mm·:ırrak ol· • litopon, vernikler. Karlsbat tu· 
musıardı. zu, kimyevi maddeler ve tı!ılıl 

F. F. TÜI.BF.XTC'İ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'müstahzar!ar. 
~======:::::======= ~~·~~~~~~~~~-----

1 

.Sicillerde. itaate ve arıu i'e 
iş yapmaya da not verilira Sa· 
!ondan çtktp, gitti. 

Willie fısıldadı •Duydu mu 
dersin?• 

' ıı1 c 
zar ayı seyre de' ti> iiJ> 
sekiz buçukta. ~·arı P 
cum çıkarma bO • ~" 
kin sularda, Rol c:ı 
sına vani atbl'Ut1 D 

Kcefer normal sesi ile •Me
rak elme• diye ce\·ap verdı. 
• Bugün suratı fi tünde ••• Yor
gunluk ~·e be ki de biraz ülser 
sancısı~• 

~lal') k ·Sen de köro'ası di· 
lini tut biraı! dedi. 
Romancı knhkaha ile gü dü: 

•lliÇ olmaz.sa kaptanın dikkat· 
iz bir insan o'duğunu sdy i) e 

meyiz. ya ... Çıkarma o·sun \eya 
olmasın Ducc'y Yaıife r.i :ra
pıp verecek ... Yapılııc:ık şey 'c· 
ri Sanlık kadar muntazaman 
hatır'ı)an kım eyi ... • 

Mat')·k ayağa kalktı ve kapı· 
)'a doğru yıirudu. nuruşuk b r 
kepi de basına geçirdi. Kuru 
bir es c: Pek~la ~Ir. Keefer• 
dedi. •Bu geminin komutan • 
nın adı Kaptan Que g'd.r. 
Ben de onun ikinci kaptanı· 
yım. Benim yanımda ondan 
başka ad'arla bahsetm"nızi is
temi) orum. Anladınız mı? Bun 
dan böyle sarılık fı'f.:ı i tcmı:?m. 
Sadece Kaptan Quceg dene
cek1» 

Keefer göz'erlni foltaşı gibi 
açarak •Beni rapor ed n M'r. 
Maryk. dedi. •Gidın Queeg'e 
onun ha.kkında ne dıişündUğU 
mU anlatın. Haydi beni itaatsiz 
lik suçu ile Divanı Harbe ver-

sin bakalım .• 
Maryk, kı a bir küfür sayu

rarak, dısan çıktı. 
Kecfer ·Eh, şimdi Duce Y'>l 

arallP, elinden o vazifeyi ko
parmak lfızıın geliyorD de· 
dı. 

Harding de •Benim de gemi 
nın k:ıntın heı.aplarını yapmam 
'azım• dı\ erek c'indcki mec· 
muayı fırlattı \'e e:.ncdi. •Yat
madan evvel~ apsam hi o acak. 
Geçen ay, snbahın birinde u
yandırıp htemisti.• 

Keefer •Bizim kaptan ~ anıan 
idarecidir• dedi ve dışarı çık
tı. 

Hardıng w Keith birbirle
rine a) nı. kuru, cndışeli fakat 
bıraz da memnun ifade ile bak 
h ar. Hardıng basını kasıdı ve 
aWıllie• dedı •Kaptan geminin 
muhafazalı tarafına kaçıp dur
du mu hakikaten?ı Sesinin to 
nunda, iıç ay aynı cephane sun 
durmasında yatmış o'maklığın 
'e dıreğin tepesindeki acemi· 
liğın doğurduğu kardeşlik ba
ğına baş,·uran bir ifade \'ar· 
dı. 
Wı lie a•çak bir scs·e Hardy 

emııı değilıme dedi. l'akat her 
halde her zamanklndC'n az gcir 
dum onu ... Fakat bi irsın Ke
<'fcr, Kaptandan nasıl nefre~ 
eder! 1) Başını i:ınündckt şifre
lere eğdi. 

llarding ayağa ka'kmıştı 
•:\lukemme:, mükemmc'• d'. e 
söylendi. 

• Belki de tamamiyle hat o c
cli~ordur.• 

•Eğer gemi hakıki bir tch i
keye dıi~crsc ne olur?• Hnr
dıng'in dudakları endişe 'e kor 
ku ı'e bıizlllıniı,tu, •Kaptanın 
\'azifesi ve sebebi hikmeti btzi 
ıehlikeler<len kurtarmaktır ... 

.Sadece vazifelerin 'e raporla· 
rın veriliş tarihlerıni kontrol 
etmek dcgil' •.. Yahu, geminin 
kanlininın ml!hasebe ini vap. 
mak ~Jiinç bir iştır. B"n diplo 
mail muhasebeciyim. En hü
) iik şirketlerin mu ha ebeleri· 
nl yaptım Eğer eski şefim !.e 
ni, geminin kantinindeki ç.ko 
'ata dtş macunu paketlerirı ı:.s
yarken görseydı kim bl'ır ne 
derdi. Fakat bütiin bıın:arın 
ehemmiyeti )'Ok, an ıyor mu
sun? Ben bahriyeye g?nüll•ı ya 

ııldım \'e şimdi Caine'cle~ iın, 
eğt'r diplomalı bir muhasebe· 
cınin geminin kanti:ıınfu mu
hasebesini yapması, urnri ise, 
bunu da yaparım. F :ıı buna 
mukabil bahriyenin de bana yü 
rü) en bir gemi. sava an bır 
kaplan vermesi liız.ımclır! Nılıa 
yet bütiın bu patırdı d:ı bunun 
lı;ın değı: ml?o 

•Bana bak, bu eski bir hik8-
yedır: .. Ba,tmız bu herıfle dert 
tc... Harp talıhsiı ıği... Aynı 
şckıldc, bır Japon esir kampın 
da da olabılırclik, şimôi!. .. Ne 
~ apa!ım buna da katlanacağız .. 1> 

llardıng ~ eı inden kalkarken 
• Wıl'ie en İli bir çocuk uno 
dedı. • r'akal daha evli değıl· 
sın. Bıı. ikiınıı ayrı nıahliıkta
rız.. Ben beş kışinin namı he
sabına korku)orum .. Kendim 
için karım ıçın \ c fiç çocu~ıım 
için: .. BUhassa çocuk':ıı·dan b!
risi içın! :\'c(is bir tcbcs:.umü 
o'an altı ya ında bir erkek ço
cuğu için! Bır gün hatıı .at da 
sana resmini gcistereyim • 

Harding koridora girıp. ye
şil peı:'deıerden bidsinin ~ka
ı:anda ka) boldu. 

' • )O • 
ka'esine doğru dC \ 
Artık adalar hıC ı < 
di. Kum grisi re~•de > 

·· dı. ve üı.erJerınddı t 
O/üm ve dondurma kara tcke'eri ,·ıır 'ıls 

• de, güneşte fer ı~ııl'r 
Ertesi sabah :iafak vakti, Ku glnlar yanıyordu. 1' o 

zey Hücum Kuweti, Wıl· yanmış ya da ~.: b 
lie için yeni bir e~!e:ıc:e teı ııp Sadece .parçaıatı ıcuıü1' 
etmişti. ne girmis ağaC ara' ıı 

Umumi alarm çanınm ses'e- mı tı. Bun•ıırırı ,.e · 
ri onu yarı giyinik bir ha de zı basık hına ar 0rtlıl 

k .. il .. f l ·rün11' ıı kaptan opr su ne ır!.ıltı. Ya- \'81' ar• ~o •113rıı1 11 
~ 

rı karanlık semada kızıl ve por dürbünii ile, çı a8' 
takal rengi a'c\ er ,.e çlzl:i'er pıı:ı·ıltaja ,arışlflt,j\! ~ 
patabo'Jar. ııkzak ar çi:ı:i)ordu. 't-irtdcn doğru bCY 3rı-ı 
Bu~ uk topların gürüllilsü ku- kat rengi duııiJI~ de 
laklarını çınlatı)ordu. Can ~- ~üğiınit ve ba:uştO 
leğini bir tarafına sureti mah- datların yere" bir 
susada ko)duğu iki parça tu- Cıü Bu man11118 se 
va et kağıdını çiğni) errk kertdı naİ..-ant oluşunu e uı 
ku aklarına tıkadı. lnfılftkler gıbl heyecan ı ' 
derhal rahatsıı. etmi) en gürül ci idi. • c 
tü'er halinde geldi. Bu onun JBD 640 tcsnı /ad>:J 
kcndı icadı idi. Bir topçu tali- su t kılla daıga ,3şıl1 
minde pamuk bitince, b3)1e açtı ve kı:rıda sa ııofl 
yapmıştı. rin ve ta'nkllırl~ ~or<', 

Calne'in \iç inçlik ~opları bu dinledi. H_a>'t'~~~ııııerı 
baraj atesine katılmıyordu. Bu dart bahrıye 

1 
rıııd• ' 

na rağmen Queeg bülUn mü· mışlardı. Ara 8 edCll c 
rettebatı gUn doğu§u:la ktdar, lerınl hiınıye 118ş 11 

1 savaş btasyonlarında tuttu son ktsa, kızgın 't rdt •• ,'1f 
ra koyuverdi. Willle 'köı>rüde le konuşuY0[X:c, 11J1l1 

kalarak. alevli, gür\iltU'ü mar.· 

=------------------------------------------------------------------------------
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1 Dien Bien 
durum devam 

• 
gergııı 

edivor 
J 

IG lleku\'VeUeriııun Yugoslav si· '•«><:latrd rrrs• 
ıı.ı. Yııı b' • devlet rels 'ı ,...: Hanol , 1 - Fransız yük~ek komuta heyeti bugün Kızılların 
"'oıı aııer •• * Bugün bütün Türkiyede ~ ,,_ li!Jde bu~ . ce vatandaşlan· . 

1 
muhasarasında bulumın D:f'n Bien Phu kalesinde müdafaa ba-

•• Yük b gf'nel seçımler yap ı a1 ~tı,Ptııslard .~r geçit res- <'ak. kımından durumun .gayet ciddi• o'duğunu açıklamakla beraber. 
•, t ijt;Ctin ~~· .. Y~Zlcri güneş * Cenenedt Kore mese- müdafilerin hiç bir uret'e ümilsi?.li~e kapılmadıklarını beyan 
~ tıı sil .ru?ü .ıu piyade- le i üurinde bir anJu. etmi~tir. 

'(! 11 llıO<Jet \arı bırlikleri \'e ma~·a varılamadı. 1 Kale komutanı Ttt~f!cnera' Chri lian de Ca,trlc~ yabancı 
ddtrla llloı0 .Anıtrikan yapısı * General R!dır\\'I)'• atom ı~.!~e İhtu'ra~z1e toı>çu l,S saat .. ı::ucteci~erin kendi,,,ine u~:ıı-tırdıkları bazı sualleri cevap:andır· 

C::•ı.ı:rd r Bul\'wından topunun kudrf'tinin ili· maktan •.imdilik• kııydıy·~ imtina etmistir. Gazetedler. komu· 
h ... ,.11 re ın. 

1 
roşimaya anlan •fom tanın, kaleyi muhasara edcrı onbinlerce komünist Vietminh as-

erı b t bombasına mü~avi oldu · t'.t:; iele~ ;ı~ a devlet re· kerine kar,~ı davanmnk umiclinde o'up olmadıll<ını sormu~.ıardı. 

~uveyt' f e pef rol 
istihsal rekoru 

A\lMlatrd J'r~u 
Xew York, 1 - Kuveyt pet· 

rol ~irketi mart ayında günde 
bir mi'yon varil ham petrol çı· 
karmak ı.uretiyle petrol islilı~al 
rekorunu kırmıstır. )fart ayın
da 1ıiinlük btih.-,al \'asatbi 
1.012.179 nrildir. Şubatta işe 
rn~ati istihsal giinde 818.994 \':· 
ri'dir. 

Böy'ect' Kuveyt ,eyhliği pet· 
rol i tih alinde Suudi Arabistan 
krallığından daha ileri gitmi~tir. 
'.\tart ayında bu mem'ekctin i;;;
tihsalinin günde 978.250 \'aril 
o?duğu bildirilmektedir. 

Bununla beraber Aramca şir
keti tarafından çıkarılmakta o· 
lan Suudi Arabi...tan petrolleri
nin btihsa'i enenin ilk tiç ayın· 
da çok dnha yüksektir. 

• 

SO\"YET Kı\DL\' İKTİS ,\TÇISI - SO\'t'l Rth\a ile ı\\u~tıah·a 
ara.,ında siy a~i muna-;t'lıetıerin ke:ıilmc ·i fııeri~e ..\' ustrah a·) .ı 
gitmekte olan So\yl'! •İ ktisat(t~ı· bay:ın Klar:ı. ı .. Ruhkina'nın 
geri dönmeı.I emredilmi~tir. Bayan Bobkina'mn bindi&i Oron-l ·~ y b " Y ğunu öyledi. , ı> 

tııuu a <:ncı d ugoslav idar~· * Dien Bif'n •·u'daki du· Fransız yiiksek komuta heyf'ti de Castrie,'in zamanı geiince bu 
d.ııı;it' terler ıaıı>loınatıar ve a rum dddiyetini mııha- sualleri cevap!andırarsğını f:ıkat ,imdilik faz'a mc5guJ olduC,u· 

•? rafından se,"re. t! • faıa ediyor. nu beyan etmiş'erdir. 
~ e~ı.ıı •\hııaııya·ı .__,..iıiİllııiiiiıiiıiiılıİılı_____ Asi Vietminh ku\'\·etlrri komutanı 13 martta yayınladı~ı 

- - o-
I WAY toplanhsı 

Singapur' da olacak 

, say İ'mindeki gemi ScyHin'da Kolombo limanına :rıdiği 1aman 
bir Sol·)ei di9lom:ıh uça~la l..endislnr ~eti. mi~ \'e rnııi bildir
miştir. Re<,lmde Ua) ;ın Uııhkina so,·yet ıliplomalı ile grmidrn 

çıktıktan sonra ) t'llH'k yel'lerken göriilihor 
llıı • 1 (l\p ı a ~ ~liııasebc .J - Amele Bav K •• • fi bir tebliğde. kaleyi 5 gii:1e k3dar düşiireceğini söylemi-ti. Fran-

~del'in doğ~ıyle işgal altında omunıs er sız komuta heyetinin bıı iadiavı hatırlatan bir ,özcüsü: ı Ka't , 
1~>'Jşlt lerılpıe ve batı kesim· A , • 163 gündenberi dayandığına göre, kötümserliğe kapılmak için 
~ ı:_c. 15() n~n rniting ve yü vusfralya yı ışgal ebep yoktur· demiştir. 

de t:ı.1 katılın ı~e yııkın Ber· l fü Fransız uçak !tmi i Çin Hindi sularında 
t~L~ıtiııg ışır. Batı Ber- Ef k • f • ( 4ihl~~:_«dt bin:eıgöeçJt resmj eki me ıs ıyor armıs Saygon, 1 (A.A.} - llzakdoğudaki f'ran ız deniz kuvvetleri 
~ ~ e ••- nünde ve Rus • kumandanlı~ndan bi'diri'difine ı:öre, • Bois Belleau adındaki 

WA \' <Dünya Gençlik Birli· 
ği) nin 1954 büyük konseyi al!us 
tos ayının ikinci yansında Sln
;apur ~ehrinde toplanacaktır., 
Bu konseye WA Y'e iiye olan 37 .,. _ _.,, 
milletin Gençlik Te kilatıarı de· ı 
le.~elcri katılacaktır. Bu seferki 
konsey menuu • Calı~an genç· 
lil•• olııcaktır. Türkiye Milli 
Gençlik Te~ki16tı dıı, 8 delege ı 
ile katılacağı konsey genci ku
ruluna sunmak üzere bir tez ha
zır'amaktadır. Konseye Türkiye 1 

~l'ı~ı tır_, d~ızıl Anadolu \janıı F k .. ç· 11' d" 1 l . b 1 kt d ~:"lllda . ~Ududu/lcydan~a~ Sidney, 1 _ Avu tralyndn'ki ran ız uça· gembı m :n ı su nrına gc mıs u unma a ır. 
l lttj al l>olıı aık h;r ıkı ~-omünist aleyhtarı Rus merke'ti 

b;r bl<jrııış ve ş!h~~nıyet ted ik.nci ba~kanı HarJı:oU' bu gece 
oll'!la ır e herhan verdiği bcyanaııa demiştir ki: 

lıoı4\'ıı ~fo kov~ıştır • ~Komünistlerin Avustr:ılyayı 
\.; lıs Ciin' .. l (Al') a ir;gal ile 100 mılyon Asyalıyı bu 

Dokuz Fas 
Milliyetçisi 
Tevkif edildi 

~a Ya u ıtıllnnseb ~ugUn 1 raya yerleştimıek hususunda ha 
~~t So\' Pılaıı ask etıyl~ l\fos 1ırladıkları plana dair Petrov ko 
17~1! lıo~~t hava g~·riU geçıt rcs n•i•yoııunun yaptığı ac:ıklama bıi 

kadar ardınıan u~ı al~akta1 ~ ük bir heyecan yaratmı~tır. Bu Tilrlı' nabnıtr ~Jan51 
(,t~lir. il tepkili 

11
,/ olaı: ve r-ıda yaşayan eski bir sovyet yliz Fas. 1 - Buradakı Fransız. km• 

Hollanda' da 
Alman 
Aleyhtarhğı 

Auocbtrd Pt<'~• 

1 namına katılacak delege'er isçi, 
çiftçi, öğrt'nci, deHimci gençli
ği temsil edecek. ayrıca Kadın
lar Birliğinden de delege istene
cektir. 

- o-
.SO\'Yi:.:T i\U:CI.lsb UE - So'.' eı Yiikstk Şiıra~ı ile bölgeler 
mümessillerinin 21 ::\'isanda )·aptıkları toıılantııla Maliye Bakanı 

llt/ lide:fbakan :\tnıuçagı sok !;aşısı bana bu olfinııı ıeferriia· ~·dleri, Fas ileri ırclenleri ı:e 
~ıı.ııa er, göster· ~nko,, ıle ımı verdi n buncn )[o ko,·a'da r· as mill iyetçilerini yok elm<!k 
lı ı~ llAıır tnutatl)f. Kı.ııl kızılordu mektf'binde haıırl:ın- irin her c:areye ba')\'Urmaktım 

ıı.. •tı 1 tııliılcrd· )erlerın· c!ıl'<ını anlattı P!Dııın nu ,-anııı ,-e ıniiradeleleriııi ı:ı!iııden giine 

Amsterdam. 1 - Holland:ıyı 
ılyarcle gelen birçok Alman tu· 
r.sti bu sabah otomobillerine 'e 
'':ı grup lı:ılinde kullandıkları o 
hıhii~lerc, oBurada Alm.an iste 
r..lıııiyorıı ibare inı ta ıyan rı~a 
:ç1er ~ apıştırılmış olduğunu gör 

B. M. Mali Komisyonuna 1.Hrev konu ur1t.en 

~ Ilı~ ır ,. . ' • t fıt0 u UJahitlcr. A\U turalyadaki cast: luk efi 0 artırmaktadırlar. Fransız ku,·-
( e el al'tsınd' bom bardı- lan \e halen siyasi mü ileci ad· vdleri bugün Fas f,tikHil Par· 

ı.~·r ~l'tı kıvrı: kanat.hrı <!C'd len Petrov ıararınd:ın daha ti i ileri gelenlerinden 7 kisı~·ı, 
ı-~t eı llıbardı ' )eni ııpt~ teferrüatlı olarak açıklanması Deınokl"2t Parti liderlerinden ıle 
~ırıat:ı.iılcrdir ına~ uçağı:ı3 bl'klenmektedir... !! ki. iyi ıe,·kif etmi~lerdir. Tev· 

~ da llıücehhc~ıftc tepki~i Harkoff'a göre, 'komünistler ki! edilen bu 9 Fas miHiyetçt· 
f4J:, (.qt )'~ tipte av uçak· Çin Hindinde harbi kazandıkları ınin ııueye gönderildiği m<'Ç· 
h 1eti11 tdııını.t· olduklar1- taktirde derhal A\'U turalv:ı:va huldür. 
~:' ka ~ ır. Yetk"li U • • 'bl 1 · ı i ;-<t . h<ı:ııba ııantine gör ı m.. döııeceklerdir. IhrkofC beyana- Franmlar bu !!ı tN hır er 

tôyin edilen Türk 

r.•ii !erdir. Hollaııdarın işgali sı :o;ew York 1 (A.P.) - Birle • 
r.ı ında naziler memleketin hrr nıis Milletlerde İktisadi \'e Sos· 
tJraCın:ı, •Bur:ı~a Yahudiler is· yat Konseyin komisyonlarında 
tı•ııilmiyor. ibaresini t:ı~ı~ an ri- baıı tayinler yapılmış ve bunlar 
s:-leler dağıtmı !ardı. Bu sab.1\ı dün ta dikten cıh'illı~tır. Türki
t,ıristlerin otomobi:Jerine yap1,;'-I ye"den Hamdi Ö'Lgürel mali ı.:o· 
tırıl:ın risaleler. nazi ıisaleleri- mi yona tarin edi l miştir. 

Yeni Yunan parası 

Polisi öldöreıı Rııs 
tutuldu Yatsıkof 

Sovyet mültecisi tevkil edildi. Hakkmdaki 
tahkikat derinleştiriliyor . 

,_ 

1 Avusturya Milli 
1 Takımı Tottenhamı 

Yendi 
Vi,)ana (T.H.A ) - Dünya 

kupası maçlarına hazırlık ol 
mak Uzere, A\'ll~turya milU ta 
kım namzetlerile. f n:iliz ligin 
den meshur Tottenham takı
mı arasında yapılan kar-ıla"· 
ma. A\'U~turyanın 2-0 lehine 
sona ermiştir. 

Faruk G erede 

Eskrim Ç alenci 
16 ey'lil 1950 tarihinde \.'f• 

dek Subay Okulunda vatani 
vazife ini ifa ederken bir bom 
ha kazasında ~ehit dusen e • 
krimci Faruk Gerede adını 
konan 3 üncti Eskrim Ça'enç 
Kupası seçmeleri 3 l\layıs 1954 
Pazartesi eünU Tenis E-krim 
Dağcılık Kulübü salonlarında 
yapıl:ıcağından "ırmek iste)f'n 
lt'rin Ku:Up i\lüdurlilgüne mü
raeaatlan ... 

O laria lng ilte re ' de 

Londra ı (T.H.A.) - Bir 
müddettenberi A,•rupada tur· 
nede bulunan Brezilyanın 0-
laria futbol takımı. burada i· 
kinci ligin 13 üncü~ü We·t 
Ham' a yapıığı kar-ıla~ada 
6-0 berabere kalmı~tır. 
Televizy onda tenis maçı 

göste ri ldi 
New York, l (T.H.AJ 

Dünya'da ilk defa olarak tc'e· 
'iz.yon la tenis maçı gôsterilmı$ 
\'e bu milnasebetle açık ha\ a
da gece e~ in Amerikanın en i 
) i iki oyuncusu Tony Trab~ ·t 
ile Vic Scixa~ kar~ılaşmıfar· 
dır. 

150 cla\'etli önünde yapı"arı 
hu k:ırşılaşmada Ton~· Trabe ~ 
kuvet'i rakibi.ni 6/2 6/4 ma~
lup etmiştir. Te'e\•izyon·a ~ ~
) ınlanıırak o'an bu kar~ı·aşme· 
lar ağustos avı son.ına kadıır 
devam edecek ve Ame•-1kada 
teni in kalkınması t'aye,i'c ya 
pı'an bu ne. riyattıı. a~ .-ıe:ı G. 
'l\lul'o)', A. Lar~en. 11. Rithar.i 
son. S. C ark, B. Ta'be:-+. F. 
K0\'8le·ki. E. :'lloylan \'e J Tu 
ero gibi mc bur oyuncu ar a· 
ra ında maçlar oynanacaktır. ~t( t :ta~ td:nınn u e bu b.ı lırıda milyonlarC'a Asyalının A· ıılrr:ıkta devam edeceklerini ~öv 

~1 1( ida ll bir ila~~ğı ~er: vusturalyaya mü tak bel cenııl't· lt•nıcktedirler. Fraıısızl:ır. Fasl'J 
~ te 11kt r~adır. P 

1 
tası.} a.?ı ı<'ri olarak baktıklarıııı ,.e bu ltı iı.tiklal isleyenlerin te\'kifi ic,rı 

tııruıı l111ıek~ bu uç:~ nk gıı· t<"nın fazla nüfus ıne. ele ine bir ~iddeıli bir mücadeleye giri~r· 
ttrııı~llıuş \~ı binas; .. Ba~ı~~"l , ce\'ap teskil ettiği kanaatinde ceklerini beyan etmekted irler. 

ııin formasıııcla olup aynı tip hu 
ruraıı:ı b:ıstırılmıstır. Polis, ha· 
c!i,eııin l::ınuna :ı• kırı bir ;:ih· 
tt•ri mahiyetinde olduğunu SÜ\" 
1ı miş ve tahkikat acmı~tır. 

<Hası 1 intide) 1 Tilrkiyede faa'iyc•te olan 
.>ıkof sobanın kül tablası i'I' ca us ~ebekesıne mensup 

Atina 1 (A.P.) - Yunan hii· Enver İlhanın basını ez!'rek öl j ğu tahmin edilınekted'r. 
kiııneti, heı.ap~arı kol.1ylamrm:ı',{ dürmü;;. öldUrcliiğüne emin ol- • .. . • . 

liit. eıı l!e ~ ~Cnis rne uzcrın ~? o:duklarını söylemi~tir . Atom topunun tahrip 
~tfaka~!Sı 3D saııi :da1•1.ın ~~ Bu plan koınüni:.ı Çin lideri kudreti 

Paskalya taıillcri müııasebefü 
le Alnıaııyadan IIollandaya bil· 
h:ıs a son hafta zarfında bir t•ı· 
ri t akını olmu,tur Hollanda g:ı 
r.,•felcri ~cnı; Alman turisıleri
r.in geçenlerde Arnhem'de hir 
loplantı vapıp nazi mar<ları söy 
lcclikleriııi yazmışlardı, 

gayesiyle buı:ürı \'<'ni clr:ıhmi mak için dl' bogazını ütünün ı. Konıunımı zıneırden ha kn hir 
banknotlarını ıedavlile çıkara- kordonu ile sıkmıı;tır . şey getirnıC'lli.ü 
cağını bild!tmişti~. Bu naranın Cinayet: müteakip kaçan ka- Yeni Dclhi, ı ( A.A.) _ l\luh. 

6tb ktaıd ınde, 4 av'!ie surm•ış H::o T;e Tung ile beraber h:ı 
ıtde ı uçağı bu zırlanını~tır. Sprlııgrieid (:\lbsouri) kıymellendırı 1mesı ohna~ac~k- til iki gün bütün arama'aı·a telıf ticaret bırllklerini temsil 

tır; E\"Velc~ 3~.000 ~rııhm:. ~,an rağıııe.? yakalananı:ıınış. niha· eden 200 den f:ızla"nümarım bu 
do ara mukabıl buı:unden ıtıha-ı yeı dun :;aat 9 20 sır:ıl:ırınrla gün So\·yet Büyükelçıliği öniinrl 
r~n bu. banknotlardan 30 u ve- Kouyada sokakta ele geçiril· toplanarak Ru::oya"da 20 milyo11 

t ~ltd h~lk h 
l .. ~:rı ır. \'o er tnrıırta eı 
1~ il\ "' tk:ı \'e )' . k I~ ılır ""l°;ll>a r ı vı ı 

tt te derccedn)ası arfiy:ıu, 
ı~ı~ ı \e t c artnııştır, o 

....._nı hk•ıabancı 2h ar tçi 
--.::.._ aotııdur. -

Amerika'da 
Siddefli 

(A.P.) - B 'rle~ik Amerika Ka 
ra kunetleri genci kurmay ba• 
kanı General .Mathew B. R:dg· 

1 
way bugün bur:ıda y:ıptıi!ı bir 
konu nı:ıda, B!rle-~k Amerika 

rılecektır. nıiştir. e:ıirin zincirler içinde çalısma:. 

' 

Kasıraa oJdu 
ordusunun e'indcki yeni tipte 
atom topunun attığı mertninin 
tahrip kudreti itibarile. ikinci ••••••• 
diinya harbi sonlarınn doğnı ITi 
TO imaya atılan atom bomb:ı ı 
nın tahrip km·vetine hemen he 
men muadil o'duğunu söylemi~ 
tir. 

Kurmay ba~kanı Ordu birlik 
:eri emrine yakında yeni tiptC' 
gücliim\ü uc:an bomba \'e roket 
ter de verileceğini. böylece A· 
ıııerikan ordu·unun a teş gi'c'\ 
nün gen:~ çapta artacağını açık 1 
lamı~tır. 

Mc Carthy Amerikalıla rı 

bıktırdı 
Wa~hington 1 CA.A.) - Hil· 

kiımete mensup iki lider. baş. 
kan yardımcısı Richard Xixon 
ile sen:ıti\r Fergu·on bugün 
4elevizyonla y:ıyınl:ınmakt:ı o. 
lan Ordu • :\le Carthy tahkikat 
celselerinf' slir:ıtle bir son Yt'· 

rllme i hususunda ıc;rar etmiş 
lt-rdiı·. Bir ba<:ka rumhııriyetçl 
'enatör, Jame• Duff da demi~· 
tir ki: 

• Bütün dlinya Cenenede l
kibet ini ıavin ectecek ol:ın mü
zakereleri 

0

merak ve htyecanla 
,., takip ederken Amerikan halkı 

nın Wa~h!ngtonda cereyan eden 
bu gösteriyi nefretle ltnrşıladı 
ğından eminim .• 

İLK KURULUŞ YILINDA 

200.000 LİRA İKRAMİYE 
İKİ:\Cİ KEŞiDE 

25.000 
LIRALIK PARA iKRAMiYELERi 

• 
10 MAYIS 1954 AKŞAMINA 

KADAR 
EN AZ 100 LIRALIK BiR HESAP AÇTIRINIZ 

. 
-

HER 100 LiRAYA 
BİR KUR'A NIDfARASI 

ISTANBUL BANKASI 
GALATA, BEYOGLU, SÜTLÜCE 

istanbul adarları 
D.P. c.n.P. C.M.P. T.K.P. 
~ 

Celal BaYar Şemsettin Günaltay Ahmet Tahtakılıç )f. Mufahham Akoba 
Adnan )lenderes Tevfik Sağlam Sadık AldoCan :'ıluammer Aksel 
Fuad Köprüliı Hüseyin Cahit Yalçın Osman Bötükbaşı Semih Ar.-,lan 
Ali Fuat Cebesoy (Bağım ız) İlhami Sancar Fuat Arna ~ıustafa Aydın 
JI. Suphi Tannöver <Baiımsız) Ferit Melen Suphi Batur Recep Ç:ıkar 
Mükerrem Sarol Şahap Gürler Saadet Kaçar Tahsin Çetinkaya 
Faruk • ·an~ Çamlıbel Rauf Dizdar (BaJımsıı) Ahmet Oğuz Tahsin Demira)' 
Nadir Nadi (Bağım ız) Burhan Felek: Kadircan Kanı (Bağımsız) Öziskender Erdener 
Celal Fuat Türkgeldi Ratip Tahir Burak Yusuf Kemııl Tengir<enk Kadri Gençay 
::\azlı Tılabar • leliha Avni Sözen Cemateıtin Saracoğlu Yakup Fehmi Erer 
Zeki Sporel Ali Rıza Türel Enis Akaygen Sa!Ahattin Gürler 
Firuzan Teldi Ekrem Ötden A. Kemal Yörük (Ba~ımsız) O·ınan Nuri Gilrler 
Hadi Hilsmen Bahir Ersoy . '-' .111.ırosızl Liltri Bornovalı '[ G" . v 6 Ü "uammer uremek , 
Ahmet Tonru Ali Muhiddin Uacıbekı"r Saffet nan s ,.,, :·eıahattin Humbaracıb;ısı 
N'uri Yamut :>:urullah Esat Sümer Sadrettin Tosbl Jlhami tiler 
Kemal Atay Hüseyin Kandan Ali Kafadar ( Baı<ımsız) Refik İsfendiyar 
Lutfi Kırdar (Bağımsız) :ıtuin Küley :'ıluammcr Güne! (Bağım ız) 
Emin Onat Rifat Onat Yervant Engiz Fahretlin Isınalp 
Xiuımcttin Ali Sav E . .:\Iahmut Karakurt (Bagımsız En\'er Kök A~op Ke~i~ 
Tahsin Yaııcı Ali Fuat Erden Nuri Topbaş Reşat Ekrem Koçu 
~ecmi Ates lllihal Kayaoğlu Cafer Tayyar Kankat :\tustafa Resit .:\!oralı 
Nazım Bezmen Fethi İnaler Nurettin Ardıı:o~lu Ethem Kalemcioğlu 
Fahri Ulaş Ali Rıza Arı Tevfik Kamil Koperler Rahmi Tanrıöver 
A. Zakar Fehmi Atanç Orhan Arsal (Bağımsız> K~mil Taşail 
Seyfi Giiflen Kemal Çilingiroğl u A. Hamdi Başar <Bd'ımsız) Hikmet Taşkent 
Aleksander Haçapulos Ferdi Sekban Yusuf Ziya Yücebilgin 
Ziya Köktürk Yetı:ard Bezaı Cemil Beraha Ali Ne\TUZ Tuğsa\'ul 
Hanri Soryano Suut Kemal Yetkln İskender Taner Ceımi Türk 

Tercüman Yasıtasiylc cinayc- mecbur tutulmasını !"rotesto et· 
li.ni etranı şekilde an :ıt:ın Yat· mıştir. ~üma~ i,çıler ,.ii) le bağı: 
sikof tevkif edilmiştir. mışlardır. eKö:nünizm 7İncird~ • 
Ağırceza mahkemesinde mu· başka bir şey getinnedi. ı "j· 

hakeme ed'lecek olan Yatsikof mayişi idare eden lider ·e çi ik 1 E\'l.E:\"ME - 1ngili1 arti tıe· 
yarın milli emniyetçe savcılık- mensubu bir memura bır mek· rinden 23 ya.,ında Dawn Ad
lan geri alınacak, \ e tahkikat tup \'crmi,tir. Sovyet ba, ,·ekıli dams; ltaı~an, Roccasecca de 
derinıe,tirilecektir. ~lalcnkov'a hıtahen kaleme :ıl:n \ 'oloci prensi 40 ~aşında Don 

1 

".\lüıteci kisvesi altında mem mış olan bu mektupta Ru..,ya"ds. \"ittorio Ma~~inıo ile evlenerek 
le~~t~~i~.e gele? Ye ~ir polisi-ı ki batün e•ir i~çilerln ser'>e•l prtns o~muştur. Nik;ih törenleri 
ınız.ı oldu ren ~Tıhnel \ atsıkorun bırakılma!>ı talep edilmek edk. 1ngııtertdt yapılmıştır. 

TUrkiye Turizm Kurumundan:~ 

Geçen yaz Balı Ak:l"niz sahillerine b:ı.arılı bir Propaganda 
seferi tertip ttmi5 C>ları Kıın:mumU7. bu ~ene için ayni maksatla 
bir AMERİKA ve ATI A:'\TİK KRUVAZİ\'ERI hazıriamı~tır. 

14 Haziran· 16 Ağustos 1954 arasında yapılacak olan bu 63 
günliik seyahatin AFR 1 KA ATL.\:\'TİK. AMER1K.\ ve A VRU· 
PADı\Kİ u~rakları ve ka ~rııcak müddet'cr şun'ardır: Gidişte, 
Ca•ablanra·cıa 2, Ka'lnı~a .\aalarındıı 2. Cuha adasının merkezi 
1-la\·ana"dn 3, Amerik'.I 1:nanlarınden l\liami'de 3, Charıe.ton'da 
2, Wa hington ve Philadelphia'nın bkele i Ballimore'da 4, Xew 
York'la 7 giin ; dün~;~te ı'e Portekiz'in mt-rkezi ı. ı. boıı"da 3 \'e 
Akcicniz'de Fransa'nın C.'lt" d' AZUR sahilinıie \'il'cfranch.,.'da 
Cannes, ~ice ,.e Mon!e Carlo'nun ziyaret edi:ebllrne i için :ı 

sün ... 
Bu emsa ,jz sef0 rin sryahat ııerct'eri de emsa'siz derecede 

eh,·endir. 1630 l.iradıı.n b:.~layan bu Ucret!er 6 taksitte ödene
bilir 

Seyahat e na ın<la yolcular Cmanlarda gemide yatıp ye· 
meklerinl de gemide yiyeb' f'CCk'erdir. 

AMERİKA \"e ATLAXTİK ırnuV.\ZlYERİ büyük ragbet 
görmektedir . 

Arzu ettiğiniz ~artların seyahat edebilmek için bir an önce 
müracaat edinız. Pazardan be; ka hergun saat 9.30 • 12 \'e 14 • ıs 
arasında gemi pliınını :örerek ycnnızi ayırtabilirsiniz. 

~·ot. : TiVi.,11e Turizm J[unmııı bu JIOZ,Jlalnı.: AMERLKA tc ATLA~"T/K KRUVAZIYERll>"/ tn-tıp e!· 
mqtir. l•taıılxıl Go:ııt«ilıınnın Akıtımı: ScJlalıoh ıl~ karı,tınlmaıııası t.'11 o u11ahatı kotılmal.: uteytııltriıı 
-6!305 numaro11a te!4/0fl ftınelcrı ncc ol1111ur. 

Telgraf : 
T ÜRKTUR 

Beyoghı ' 

TÜRKiYE TURiZM KURUMU 
Calatuarayda Po,tahant biti i~i 

186 eıımara :? lıtal. 

Telefon : 

498421 

Naci Kurt Moiz Tekinalp Yusuf Türeı :'ıfuhtar Yatır 

~----------------------------------------~ 
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( KUZEY'DEKİ -nEK.çiLERİMİZ 1 

Yazan : TUNÇ YALMAN 

.. 

VİGF.1.A.!\"D PARKI - O Io'nu n henı Pn ılı ındıt bulunan büyük bir pıırk bııst:ın lıaş:ı, me lıur 
l\"orveç'll hrykl'llrıış \'igrland'ın heykelleri ile doludur. Rr. 1 nııle Ylgel aııd'm, yine bu ıı:ırk· 
t a bulunan, •Hayat l\lerhalelerf. adlı he)kf'I grulıunu görıiyorsun ıı z. 

Medeniyetin dogıırdugu 
«hoşluk>> ve hıızıırsıızluk 
B u yazılarda, l'\on•eç'ten n 

Norveçlilerden bahseder
ken sık sık • mede:ıh kelime· 
sini kul!andım. •.Medeni .. , ada· 
mına gore başka miıoıaya gele· 
bılecek bir kelime. Me "'a b .. • 
z.ı İngi'izler için yer yüzilnde 
İngiltere'den gayri s;erçekten 
medeni mem'eket yoktur. Sa· 
natçılar yer yüıUndeki tek 
•medeni& şehrin Paris o'du~u 
fıkrlndedirler. Amerıita baı.ı 
Avrupalı'lara medeni geıir, ba· 
ıılannın gözünde ise barbaı·Jık· 
tan )eni yeni kurtulmakbdır. 
Nıte im benim medeni buldu· 
jum Torveç, hvcç'lilerle Da· 
nimarkalılar için sönük Ye 
gostenşsiz bir komşudur. Eğer 
medeni)·etf eerbeıe, gece ha· 
)atı. ııklık v.s. mAnasına ala· 
cak otursanız Norveç gerçek· 
ten aönilk sayılabilir. Yo.k eğer 
medenıyet bir diyarda her insıı 
nın rahat yaŞl}abilmesi; her· 
kesin bırbirıne insanca muame 
le etmesi: ntandaşa biltun bil· 
yük mefhumlardan, tim aller· 
den daha çok değer verilme· 
ııyse Norveç cidden çok medc· 
nl bir memleket. Medeni, çiln· 
ki Norveç'lllcr medeni. .. 

Daha evvel başka bir yazıda 
da aoy'edığım gıbi on gün sü
ren bir Nııto turundan sonra 
bu mem'eketin ı;osyal si tcntı· 
nı uz.un bo)lu inceleme e ka.
kacak değılım. Hem zaten bu· 
nu bu 'ütunlarcla yapacak Yeya 
yapabilecek durumda o sam bi· 
le Norveç'ı dığer İskandınav 
mem:eket.crinden ayırmak ga

OSLO'l\'l':'oı' GF.;\m J. GÜRtlSOsü - .\vrıı ıı:t lı:ı~kı•ntleıl için
de Oslo tabiata en yakın kalm ı olaıııılır. Bülliıı nırdeniyet be· 
lirtilerine rağmen Oslo ilk bakı ta bii~ ıik bir sayfiye;> l Jı:ıtırlatır 

rip dU~er. Bahsettiğim •mede· bilmem, fsveç ve Danlmıır-
nl',1ka • Non eç'tcn daha bile b ı d h • • .ka hııJ~ıpl\ rJ!js et e, a a 
fazlı İs\eç 'e Danimarka'da huzur .. kln(f~ oldukları hl • 

nıın ''e Non·eç hUkumetlnin 
nıisafirleriydik. •Kuzeydeki 
Bekçllcrimiz• :adlı bu röportaj 
serisinde iste bu seynhııtin 
hıkllyesini anlatmağa. slıll"l"i I 
de 18 gazeteci ile birlikte Nor 
veç'in çeş'tll bölgelerinde do·: 
ıasıırmağa çalıştım. N'ATO ı 
yo culuğunun hikayesine bu
rada son verirken, Avrupnnın 
kuzeyinde her bakımdan gü. 
VC'nilir dostlarımtı olduğunu 
bir kere daha zıkretmrği ve 
seyahatimiz esna ında hr.r tilr 
1ü yardımı \'e konukseverliği 
e lrgemlyen Norveç halkına 

candan teşekkür etmcği borı: 

:tıilirlm. 

mevcut. İskandinav mucize in· sini \'crıy~rlar. :Mt'sell top. 
den bahsederken Uçünü :z.ihin- rağa. denize. tabiata olan 
lerlmn:.de bır e_ştirmek, hatta bağlılıkları, bliyük şehirler· 
aralarına Jslanda ile Finlanda- den. şehir hayatından nefret 
yı da kalmak ~erekiyor. Ve etmelerine sebep oluyor. Esa· 
funu unutmamak lıiı.ım ki bu sında zaten büyuk bir köyü an· 
mıllct:er bu seviyeye ne blr dıran Os o'da yaşamak zorun· 
diktatörün gayretleri S:ti c n- da olanlar bıle, her fırsatta 
de, ne bır ıhti'al neucc.sınde, dağlara veya deniz kenarına 
ne de aşırı bir servete uhip kaçmağa bakıyorlar. Kuzry kıs 
olduk'an için erişmışıe:-. (Bu- mında yılın b r kaç ay dalma 
,un dünyanın en ıcngrı \C en karanlık, bir kaç ayı daima gU 
kudret'i memleketi ı>lan Anıe· neşli geçen hu garip ve güz.el 
rika'da bılc okuma yaz.mı bti· memleketle yaşıyan, denııi ve 
meyen veya karnını doyur:-ı:ıı· ormanları can'ı birer \•arlık o· 
yan, geceleri sokakta yataıl ın· :arak duyan \'e seven bu jnsan· 
sanlar hail mevcuttur). la!;::n· ıar bir gün. ortada halledilecek 
dınavlar işe bamba ka yönden, hiç bir cemiyet meselesi kal· (Tunç 1·ıııman'ın 1'"ATO ~e-
y!nl tcrne'lnden başlamış ar. masa hi'e. komşularının duydu· ~ ahatindr.n sonra Isveç \e n a. 

SO!lı 

ıMem'eketin büyilk!OğU şu, su ğu • boş'uk. hissini duym:.ıya· nlmarka'da ıurtrmiT. he abı· 
kadar kışıyız, ge'ir kaynak. arı- caklarını, ha"ata yine de ba~-

1 O • " c. na yaptığı yoleulıığıın intiba· mız. da bunlar. demiş er, • Y e tı kalacaklarını tahmin ediyo· 
bilyıik emel crımlz. rı:an yok. rum. !arını, birkac güne kadar, Ju-

l lb ·a rasılalarla \"e ayrı ayrı rö· 
sadece her blrimi~.ın nsan g 

1 
• 'orveç'ıe on glln kaldık. portajlar halinde 3 ayınlamab 

yaşamasını mumkun kılacağız.• 
Ve kılmışlar. B u ~_m_c_ıd_d_e_t_za_r_r_ın_d_a_7'_'_A_T_o_·. __ b_a_ş_ıa_>_a_c_a_ğ_ıı_.> ______ _ 

LAkin zaman'a eriştikleri ı;c· ı::;•••••• •••••• 
viyeye has bazı yeni yeni de t 1 ~- ayın Doktor \'e Ecıacı1ara • ' 

ıer ve mesc elerle de karşılaş· ı p E p T Q M A G N E s 1 E ı mıyor deitiller. T.ürki~e'yi iyi -
tanıyan bir İsveç il bır il ln 
bana: .siz.in mr.m ckctınızc 1 ~uda münhal Graniile 

i Bütün Karac;ğer, safra kesr i ve ~afra yol!arı hastalıkta. gıpta ediyorum• ded · 

• Neden?. dile sordum. İİıııll••••••••r•ın•ın•e•s•a•sl•ı•i•lA•c•ıd•ı•r•. ••••••••ii 
•Cunkü sizin henüı kntt'de-

cek uzun b'r yolunuz.. basar~c~k 
pek çok işlerinız var. ônunUz.· 
de uzun mUcade e yılları ııza· 
nı)or. Oysa ki biz kendimizi 
baıan bir boş'uğun eşlğı:ıde 
hls.sedıyoruz. çalıştık, tırman· 
dık ve buraya eriştik. Memn·ı· 
nuı.. Fakat şımdi ne olacak? İ~ 
un arın yaratıp değer verd!ğı 
mefhumların hiç tıirıne bir ('O· 

ğurı'lut artık inanamıyor. B~tün 
meselelerin halledilmiş Chıç de 
ğilse ~ola konulmuş) o'duıtu 
bir cemiyette duyuımağa baş· 
:anan garip boşluk ne ile do
lar?» 

tsv('ç'li'eri ve bilhassa Dani· 
marka' 1 arı çok rahatsız eden 
ve lntıhıır edenlerin. bo anan· 
tarın a'kolik olanların gün geç 
tıkçe' artmaşiyle kendini be il 
eden bu huz.ursuzluk, Norveç· 
te henüz pek hissedi'mlyor,. 
Norveç'lilcr. İS\·eç'tcn ayntıp 
istlk!A'lerini e'de edeli aradan 
henUz yarım yüz yıl bl'e ger 
medlğindcn midir, mcmlekctJn 
coğran durumu tabiat ertııı· 
riyle daimi bir mücadt?leyi ge
rektlrdi:lnden mi. yoksa ruhen 
daha basit daha alçak ı!SnOllil 
insanlar olduklarından mı, • 

. 
EKSiLTME i LAN 1 

lstanbul Vaktflar Başmüdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Yıldız Hamidiye camii 9:;4 YJlı 

onarımı olup keşif bedeli 9703.82 ve gtçici teminatı 
727.79 liradır. 

2 - Eksiltme: 10/5/954 Pazartesi günU saat 1!5 de t~ıanbul 
Vakıflar BaşmildürlllğUnde toplanacak komisyonda açik 
eksiitme usulü ile )'apılacakhr. 

3 _ Bu işe ait şartname Ye buna bnğlı diğer bfitUn evrak 
İstanbul Vakıflar BıışmUdürlüğil J:o'en heyetincle mtsal 
saatleri dahilinde görlilebilir. 

4 - isteklllcrin eksiltmeye girrbilnıclCTi için: 
a) lstanbul Vakıflar Başmüdiiriüğüne. bl.r kale!lldc 

(7000) t:ralık bu i~ln ıcknik ve mımarı önem nde 
bir işi muvatrakiyetle ikmal ederek kabulünU yap. 
tırdıklarını. veya mimarlık, yahut İnşaat :"ıfühen· 
di~liği sa'ôhiyetini haiz. olarak iyi bir şekilde idare 
\'C drnetlcdiklerini bildirir iş sahihi idarelerce ve
rilmiş belgeJerlle birlikte ihale gününden 3 gün ev· 
vel bir dilekçe ile müracaat ederek alacakları bel e-

yi ibraz etmeleri. 
b) 1954 yılı vizesini havi Ticaret Odası bel!ieslnln 

ibrazı, 

c) 727 79 liralık ıeminıı it İstanbul Vakıflar Başmndllr· 
ıu~d \·emesine yatırmış olmaları. 

5 _ T llplerin )-u'karıda yaz.ılı gUn \·e natte s!SıU geç n ko-
misyonda hazır bulunmaları ilAn o:unur. (4972) 

VAT AH 

\ PAZARDAN PAZARA 1 

Ne kadar 
kazanıyorlar ? 

Seyyar satıcıla r şehri - Geliyor! .. -
Günde l 00 lira kazanan la r - Çiklet sa

tan çocuklar - Güvercinlere 
yem sata nla r. 

Ya.:on: E. T . 
İ tanhul sryyar ~atıcılar ı;eh

ridir. Buradaki kadar çok 
sey)·ar batı· 

<·ı diinyanın 

hiç bir tara· 
rında göriil
me7. J\fahal· 
le aralarında 
da günün 
Jıer saatinde 
seyyar atı· 

('ıların se le
rf duvulur. \ ıvtcek iı;rcrkten 
rnada· tıirlÜ türıü eşya satan· 
lar, eskiciler. gazete, mermııa 
kağıdı alanlar, döşeme, somya 
tamircllrri. bakkal cırakları 
birbirini takip edertk ~e{'er· 
ler. 

Bunlar tam manasİ)'I" ~l'Y· 
yardırlar; giinde en u l.i-20 
kilomrtrc yol ) iirürlr.r. \ ürut 
yorguııluklanna rağmı•n kıı· 

unçları çok !aıla değildir, 
fiinde ekiz on lira:> ı geçmeı. 
Uu seyyar satıcı ların yanında 
bir ıle yarım CJVarlar vnılu. 
Hunlar lıtr giin mu:ıvyrn bir 
yrrdt, mrydanda, y.ıhut kö e 
b:ı<>ınıla ~1porta, küfe, tabla 
He s:ıtıı ) aparlar. 

Çoğu hunun i(·in müsaaıle 
almı~. iş •:ıı etlikleri yer krn 
cliltrine tah,i edilmi lir. Fa
kat bir kı,mı müsaade~iz o· 
!arak sokağı, kaıılırımı kaplar 
lar. lUr neırdiye zabıhı~ı nıe 
ınurunun gr.lmrkte olılıığunu 

öğrenince drrhal işportaları· 
nı. küfelerini, tablalarıııı ka· 
ııarl:ır \'C gö"lrn kaybolurlar. 
Hu sınır Sf'JYDr s:ılH·ııarın her 
Jstikaınet.lf' gii1<·iilerj \ardır. 
(;iizı iılrr bir Heleıliy" nbııası 
mt>mtınınun yal.la tıgını gö
riinrc ko arıık: 

- Geliyor! 
Diye lı:ıher \'etirlt'r. Ort:ııar 

lrnrı·ır, bir ka\·ı m:ı baslar. 
Se;>yar satı<·ılar ara~ıııda kn 

1.ıınrı en \'Ok olan hrr giin mu 
ay)·r.n lılr yrrde salış )apan· 
l:ırılır. Ak,ıınıın röportaj nııı· 
harriı i mrrhunı C!'malettin 
Hiıdik, senelı·n·o evvel hiiylc 
i~lek hir .\Crde üzüm satan 

1 

bir ':ıtıl'ı ile giirıi mııştii. ~ıı
tırı her giin iki kiife uzum 
sattığını \C günde 20 lira ka· 
'!andığını. :mı,ı ar (•ıktıl.tan 

sonr;ı k!'nıli~ine rn.ı;, lira 
kaldığını siiylemiljti. 10·1:> Iİ• 
ra o zaman miihim bir p.ıra 
idi, 

Gt~DJ~ 100 I.IRA 
K.\Z.\S,\ :\I .. \R 

Şimdi de fnınsm·a i tanbul 
gaırtesinin mııh:ırrlri ü. 

'eler, )Ün ca 
ket satan bir 
<:atıcı ile gö
riisnıiiş, ne su 
ret le ı:aııstı
ğını, koç pa· 
ra kaıandığı • 
ııı tahkik rt
mi~lir. P.ir 
ıııiicldl'Urnbe. 

ıi Beyoglunda. S•ııtanhaıııa· 

mında bu l.abit ) ün e~~ a ı;a. 
ta nlar çoğalmıstır. Fi~ at mak
hıılur: On iki buçuk lira ... On 
iki bııçuk lira bir yün sih eter, 
\ahut \İin rakrt için mul fi. 
)·attır. 

0

Bu sebeple rnnllar ade· 

ta kapışılıyor. Ba11 kerli ferli 
hanımların bile bunlarclan &a· 
tın aldıkları gorülii,·or. 

Satırılar bu kadar çok liln 
siivrter ve raketi nereden hu
lu) orlar? Arkadaşımız bunu 
merak ederek soruşturmu , nc>· 
lirrık ban fabrika n~ toptan· 
ulardan tedarik ettiklerini öğ. 
renmişlir. ı ahrilmlar Ye lop· 
tancılar yiin sü\·eter \'t' cakf't· 
!eri on liradan \ rrb orlar. Sey 
yar satıcı bu uretıe her hiı'in· 
de iki buçuk lira kaz;ınıyor. 

Bir ı;en-ar atıcı günde u· 
ati olarak 40 sünter '' ra· 

ket satmaktadır. Rıı sıırcııe 
bir günlük kaunç 100 lira o· 
ili\ or. Günıle 11111, a,·da :ıooo 

Jiı:.-! ... Her i portanı~ ba~ında 
daima iki kl~i bulıınduğuıııtan 

her birine aJda 1500 lira ıtuş· 
ınektrılir ki o kadar hc,es edl· 
ırn ııırhıısluk tahsi alına mu:ı· 
dildir. Grrri bunların te rii 
ma unhetıeri JOk, fakat buna 
mukabil <.,rçim zamıınl:ırında 

he3·ecan ele çekmiyorlar! ... 

(.'İKl.ET SATAN 
ÇOCUKLAR 

s uratla burııda çlkiot 
çocuklar görıirs 1:1üı. 

ha sa inema 
kapılarında sn 
tı} )aııan hu 
~·ocuklar gün
de ne kazanır 
ıar?... J.'ran· 
~ızca İstanbul 
muharriri bu· 
nu ıla sonı~

turmU$ ve §U 

:ıtan 

Bil· 

nctice\'e \'arnwıtır: Gunde 
10 - İs lira. Kiıçuk sııtıcı· 
tar çikleti 7,5 kuruştan alı

\·orlar 15 kuru tan satıyor· 

İar .• ı~ınlekette ~·lklet sarfi~ a
tı gün gt\ tikçe urtı)'<ırnrns. 
Yalnız gençler değil. ~a lılar 
ela çiklet çiğnemeğc lıaşl:ımı!j· 

Jar • .Slıırmalııra gir«-nlerin c-oj\u 
simdi bir çiklet nlıyorınuş, 

Yalnır slnemıılıırıl.t rirgll, 
umumi nakil \'aı;ılalıırınıl.ı ılıl 

çiklet çij!nryrnler ço~.ılnıı tır. 
Eskitim sokakta hirc;ty dğnr· 
mck aı ıplı. Hu. inırli talıii gii· 
riılmrğe başl:ınııstır. Anı"rl
kıın modası telakkileri ılrgl • 
tirnıistir! 

GÜ\·J:RCİ:\J.ERE 
SAT.\:"iL.\R 

l'EM 

Şehrin muhtelif yrı Ieri~de 

ginen inlere atılm:ık ıııe· 

re yem :;atan 
larn ra tıar
ı.ınıı. Önünclc 
kiiçiik bir tor 
ba \C tcnrke 
liıiçi:ik bir iil· 
çii hıılunan hıı 
sa1ı('llar JÜll 
raketçıler. hat 
ta çikletçiler 
kadar i · yaııaınaıırnkl.ı hcı a· 
her bunların kaz.ançhrı ıhı ba
rE'min ıılt flerrcell'rinden I:ız· 
iadır, günde 7 • 8 lirayı bul
maktaıltr. 

Uıiliin bıınlıırı giizüniine ıılır 
c;ak hını 'üksrk ııır.\..fı·ı1 lale· 
he inin, • hatt!I mezunl:ırının 
srp ıır sııtıcılığa neden he' es 
elliklrrini ııck iyi an!nrız.. 

ı ay hrr ıun :?O T.lh - U ı;lin U.SO T.t •. - 3 ı;iln 8 T.ı .. {On kcUmtden 
fazla brhn ı.cııme lttn her ıiln 20 ırnrut alınır.) 

DOKTORl.AR 
DOKTOlt ÇIPRUT - Oilt, Saç, 
7.ührevi Mütehassısı. Beyoğlu 
l'o ıa Sokak Telefon: 43353. 

Dr. ABhmLEK - Cilt \'e Züh
re\·I Hastalıklar l\lillehassısı. Be 
yol!lu, istiklal Cad. 407, Tel: 
41406. 

EML IC 
KİR,\LIK - Bebek, Eski Sant· 
ralın bitişiğinde konfodu. Uçer 
odalı iki daire. 

SiJ.\ntYF.DE TELEFo~LU -
mlistakil bir ev möbleli veya 
möblesiz kiralıktır. 

~ıüra('aat: 52603 
YAZ İ('İN Kİlt.\I.IK :\föbleli 
daire. ~lürncaat: Aksaray ~tus
tafa Kemal caddesi 88/2. 
36 ,.\ y \'.\DE iı.r. FA izsiz. 
Bosıancı ile Kartal arasında 
bahçe;'i e\ !ere müsait ucuı flat 
la arsalar satılığa çıkarılmıştır. 
Satış yeri; Bost.ancı Tumvay 
durağı, fırın yanı 538; telefon 
52812. 

~llTEFE.~ll.llC 
İl\'TİRAH ÇAMAŞIR Fabrika
sında yıkanan çama:ırler ev 
kadınının ı.evkidır. Feriköy 
61268. 

TERCÜ)IE - İngilizceden. Al
mancadan Tilrkçeye. müracaat: 
ELEKTROCİN Harbiye Tel. 
87735. 

AKOftl>İO!\', GR.ntArO~ 
Tamiratı mliıehassıs Kalaycı
oğlundan Eiffel Radyı:> e\lnde 
Galata Yük~ekkaldırım 2~. 

B İR J'R,\:'\ ı;r, - Bayan öğret. 
mrn Fransızca ve Almanca r!er~ 
lcr verir. llliıracaat Çar~amba • 
Cumartesi 14·19 arası Tesvikiyc 
Kurulubostan S. 29/l 

PRATİK EC1.ACI yetiştirilmek 
üzere ücretle gençler alınacak
tır. Boğaıkesen Sıhhat LCZ.a:,a
ncsl. 

n \KTtto ntu:x K.\ Sh'I:R 
- Satış \"e kıısiyerlik y:.ıpab le
cek bir bayan arıyoruz. Daktilo 
bilenler tercih edilecektir .. \lü. 
racaaı: Her gün saat 9- 12 a· 
rasında Cağaloğlu yokuşu :-;o. 
2. Bakış kütliphanesine. 

n:rRÜRF.Ll l\IUllA~BECi 
- Kambiyo ve Merkez Banka
sı işlerini bllen tecrübeli muha 
sebeci yarım giln veya günde 
b:rkaç ı;ııat çalışmak istlyol". 
Müracaat: Posta kutuııt 102. 
Bakı:; mües~esesi. 

6ENERAl ··ALİ Fi/AT CEBESOY~ 

1 
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11t 
Moskova ' d a Enver Paşa '/ı 
arkDdaşlarıyle tenıaslarlJ!!!,ı 

• ' lk Ş" F kası» tef Talôt Pa~o, Enver Paşa'nın Anadolu da «Ha urası ır Ros· 
kilôtı kurması teşebbüsünü doğru bulmamış, aynı zamanda ıştl· 
lora lüzumundan fazla yakml ık göstermesine de razı o lnıof11 ) 

EN\rFR PAŞA KE~DİSİ~İ 
AiliKARA'NIN l\IÜ'.\IESSİLİ 
OLARAK TANITl\'OR 

Em er Paşanın nutkundan 
sonra Kurultay bir karar 

almıştı. Kararda hüllisa o•arak 
iöY e dcnılı)'Ordu: •Türkiye 
cmpen a ız.mın isli'llcı çete'eri· 
ne karşı h rp yapıırken Kunıl
tay ona fıkır ve göniil birliği 
go ter crktır. Fakat Kurultay 
bliltın Şark ışçi ve köylu!erln· 
den Turkıyede milli harekete 
muznhır olmalarını dılcrke:ı 
Türk ı çı ve kö) hi'r.nne de 
mu takıl tcşkılflt ile nizam'ı o· 
Iarak toplanma'arını :avsiye 
eder. Ancak bu suretle kendi
:crıni hürrıyete kavu ıurabi lr 
ıer. Ta ~ ıklcre 'c hıl"'crc J·ur 
ban olmaktan kendılerını kur
tarabı ır r Hilkfım t kuv\•rt· 
!erini e 'crıııdr tutar bir kaç 
kış! artık onları istilkı kütle
lerden birının rıenfaatınc sJ· 
rııklıycmez'er. Dahili ve h:ıri· 
el za'tmlerin pC'nı: nden kur
tulmakla Turkıl C) i hakiki \'e 
sağlam istiklAle karn~turur
lar.• 

EnYr.r Paşa BakO Şar ku
rıııtın ından evvel, fs'am ihtı. 
'lıl c°r•nıtyetlcrl ittihadı tcşkilfı 
tını tamam amıs ve merkezi u· 
mumi~ıni de Moskovada kur
mustu. Onlar namına Bakt)ya 
ge'diği haldr. Anado u mılll 
hareketinin milmessil:iğini de 
Uzerine almıştı. Halbuki Anka. 
ra kendisine böyle bir salAhl· 
yet 'C'rmlş de~I di. 
F.l\'' ım PAŞı\1'1:'\ 11.\I,K 
ŞtlRA J,.\R FIRKASI \'E 
ıtı.ı,t JnİRI,iK 

klMUlerinl müstakil teşki'at 
ile. nizamlı olarak toi'lanmala
rını tavsiye etmişti. Yani, ha
riçte ÜçUneU Enter:ıııs) ona·e 
bağlı olarak kuru1an \:c yirmi 
otuz azadan mUrekkep btı'unan 
l\lustafa Suphl Yoldaşın, rek 
liğı:ıdekl komünist par'iSı et
rafında birleşnıc'erhi i~temiş· 
ti. Mustafa Suphi, bu mak at· 
la AnadoJuya, geçecekti. Bun
dan ba ka 1;nver Paıa da prog· 
ramının c ası idııreyi halka gö 
türerek olan bir halk Şiıra fır· 
kasının resmen Anadoluda ku 
rulması teşebbüsUne geçmişli. 
Bıı fırkanın a'elocele Bakfıda 
hazır'a\nış o'dul!u programını 
Tlirkiycde fan !yete geçecek 
arkadaş'arına göndermişti. 

1ngiliz emperyalistlerinin hi 
lesine kurban giderek bir bu
çuk .enedenberl jnkıs:ımıı u~
ray:ın Tllrklye, yine hakl'ti 
Türk mil:iyetperver er'nln him 
met ve garretivle mi'll birli ı 
kurtarmıştı. Fakat ne yazık ki. 
şimdi de Em·er Pasarıın halk 
!iÜra'ar fırkası t~şki'litı \ e doğ 
rudnn doğruya Üçiincıi Fn'cr· 
na yonale bağı Türk konıUn•st 
parti inin teşebbüsleri ı.c hu 
hır ık lC'krıır tehlike} c ın::ruz 
l.alıvordu 

H \LtJ, PAŞ.\ TRARZOSA 
l'\E JÇİN GİHIİŞTl. 

----~-.: tıı 6 
üzerinde konuşnı~~ 1>t 
da Yoldaş Lenin,111~d~ bazı vaad'crde ?,u'paP 
renmıştlk. Halı b n• il' 
vadan ayrı'ırken 11

8
5et 

hl ba IAkat•an ç t ııl• g 
Hususi istihbara 1 

8 
ıs 

lil Paşa, Enver paş şer• 
Anado'udaki Halk JllC 
kasını da teflişed b r 

·n c 
mişti. Hera berı ·tıırıııDI f 
mektup'ar da gö 'f""'' 
EiSVER PASA pit~~l 
PAŞA ARASIN ' 
İllTlLı\F tlJ 

kO''' 
Enver Paşa ?ı1o5 rfı~ı!J 

ğı dokuz ar ::rıı 
larln o kadar rnU \"e 
Uzerincle anıaş~ıtıııı 3fl 
ıere geçmişti kı, ·ndt 
uliyetinl ne B~f~an 
Talat Paşıı, ne ceııı 
nUz \'nrmış olan 'ferı1'~ 
ne de ittihat ,.e ınaıJ 
sı erkanı pa) ·{ışa ıı~·dt 
ver Pa anın her dll'pı d 
bilmediğimiz 'e bilS 
diğer bazı teşeb nı g 
caktı. Tabii zanı:ıktı1'· 
ıarı da bğreneec )CO 

Rusy:ı ırnrıcH~·atııı 
Em er Paş:ı tes1' ıı 
•Ali Bey Misyonıı;c 
da tantmıstı. B~ ıııırı 
ıupları. her ne\ ııın g b 
!ardan a) nen bl •t r 

Rahatsıı.'ığını ileri .. sUre~ek Janıyorlardı. Tal: ııer ıt 
istirahat etmek uzere Şu- hadctlnden e''' e bir b' 

bat ayı sonlarına doğru Trab· dtğımız me\suk ı.;~ 
zona ginen Ba'il Paşanın bu re. eski Sad~a~:~eıı ~ 
se,•ahatini rı zamanlar tabii '·ar nadolıı dahitın U iıne 
Etİamıştık. fa kal bl~Ahara bu kurmak teşebb 5 faı'• > 
EC')'tlhalln aynı zamanda siyr 'ara iüz.umundan o 

Bakiı Kurultayı, Üçn'lcii En· 
terna~yonalln Anldo'ıı ha

rekatına yardım etmesi kııra· 
rına yeni bir şey Havi" etmiş 
savılamaırlı. Buna mııkabil 
Şa

0

rk millct1erlnin milme ~ıl'e· • 
ri hıızurunda .ı\nado1u ışçi \'e 

si ~ayeler u!!runda oldıığ111a göstermesine ratrınd} 
dair bazı haberler a'mıştık. )le bu ylizdcn ıırıı laıAt 
scUı Paşa Moskovadan hareket çıkmı~tı. HattA ıcsd' 
etmeden ene! ı.cnin ile görüş r.~ki ve ~akın ıır el; 
ıniiş, Tiirk _ Rus muahedesinin !inden kontrol ctın 
geri ka'ması se':ıep'eri ile di· bile duymuştu. (IJC(ıdl' 
ğcr siyasi vnziyC't \'e h5_d_b_e_ıe_r ______ ~-

1 

Simone Silva Amerika'da 1 

film seviremiyor 1 

Holl)wood 1 <A.A.) - Can. 
ı es film fcsıivnlinde yarı belı· 

1 
ne kadar çıp ak bir vnıyl•t:e !<!" 
toğrafçılara poz Hrcn ln~ılıı 
film artisti Simone Sıh a Ame· 
rika'cla film çevirmek hıısuısun. 
da Amerıkan hukfımetıııden mü 
saade alamamıştır. 

nııhert 'l'aylor ni anlandı 
Ho'lywood ı (AA) - Robert 

Taylor ve Ursuln Thicss nl~an· 
lanmışlardır. 

Seyrüsefer tıkan ı klığı o· 

lan ıehirler: New York, 

lstanbul ve Amsterda m 

TiYATROLAR 

* s •:ıım TiY \ ınosı nn"ı ı;. ı s. 
MI - Pa:ı:art~t'den başka htr f'PCe 
21 de, Parar matine 15.30 cıa SOK \K· 
T.\ • Ya7:an: ElmPr nice. Türkçe .. ı 
i.sııde Z•ybckoğlıt • Tel: 42157. 

* SEHİlt fİVA fROSU IW~lr:ıtl 
~ı \ il - &lı'<lar. baeıca bN ı;ece 
21 de, ra:ı:ar ı;ür.ılüz 15.30 <la ;\it:· 
1 1 K 11 \ '1'11:\ KISK\N~ l.Iİ.l • Ya· 
zan: Louls \'trneull. TUrkçeal: Sur· 
han Prlek • Tel: 40400. 

* sr.ııin Ti\" \THOSU •:;\ılsii~iı 
BÜl.li.,lll - Prr~rmbe, Cum11rtul 
ve Pa7.ar ıınat 21 de. eyrıca Pazar 
15.30 da \"ı\"I ı K17. - Yazan: Jncqu
ea Onat Ttlrkçcsı: ihsan Roran. 
* Ca'°"\IİK TiY\IJ!OSll - llO· 

... > 

1 
aanlıır. . 4038' * ATLAS: Tel. > 
h~. 1pll * .F.LHAMRA - fi 
Don Juan. 4~95 "' ~-' * İNC): Tel: 8 /I" 
dını. ••9~.,, .~ * LALE: Tel. 4..., &O'" 
unlar. oJSO .,.. 
* L0KS: Tel 4 ,,. 

lan. 4~ * Ml':LEK' 'J'tl ,,. ~ 
ıcrlJl Sevıılllsl 416)6 * SARAY: Tel: .,. rf' 
scvglal. 

4
.g31 

* SÜMl!:R' Tel· • 
mantarı. .,, eı 

8
..,,, 

* ŞA.": Tel '" ; 
beri. 431tl .J 

'ew llav<'n (Çonnccticut) ı 1 \ ı ~ \ oı.u • Ko~cdl 3 per~e • Ya: 
( A p ı _ Ya'c U:niversıtesınde :ı:an. A A Mllnr TI.lrk~eıı. M Bu 

· · rıan. Sahnere koyan: Avni oıııı,11 
top'ar.ınış olan nıııh•t>'ıf mrın· Salı, Çarşamt:ıa nıuc 20.30: Çar;am-

* TAKSIM: Ttl ,, tl"° 
tut Vnr. 42st1 ~ 

•l ILDIT.' Trl' ,·iti 
l ı;uı.ıııJ1 

1 
ıı 

lcketlere mensup sc~ riısc!er ve ba matı ne uı 30 • Eminönü öı:renc1 
kara )Olları muıehassıı;•:ırı ak· Lokalinde. 

* Al E:\IDAiı ~llıt) e', 
St'vı:ı Aruında .2'-'41 ,,; • 

* AZAK: J'el: •n O' ti •ıımlı:rı işten nönüş aııtleı ın. * MU.'\.\1Mt:11 k'\ ıtA<'A • OP<'e· 
~ k ıerı ınaı 21 ae. Cum~rtP~ı. l'aııu 1111 Kacıı~ı - iı:ıll•· Jl 
de ca'.ldrlt .. ı rn fazla tı anan mattne ı~ te cm,, ı.J K.\l!AKULU 
şehirlerin :\'ew Yo:·k, t tanl>ul reıı 43134 

tu Kadın. -rı!.Jll tf 
* BULVAR - !JICO /.'f~ 

dın - San :f'rl\P
1 ş Jill * ÇE.\tBERLi'l'A pUll ~ 

oasuıııar &vaoı • 'ftl' 

1 ve ,\m tcrdanı olduğunda :nuta· * H !lo"i ın:s orrnr:Ti • \ 'l'H\a 
bık knlmı~lardır. \\'l I • Btl)'tlk Oprrrt 3 perde Her 

13u mutrha.s 1 tar ,\medk:ı'da· ı>~<'c 2t de, Çnr.-mba, cumartea1 •o 
Pazar maline u~t 15 tc Ye her Pa· 

:.ı cyrtiscfcr mcselc'cı ıni t?,tkik zartcşı, ı-eı: 4936~ 
t>tmckte \'e tı:t:ınıklık'arı onlc· * Kt't'tK ınıı:-;E - Çarşamt:ıa· 
~, cek tedbirler üzcr.nde eiiriif- dan bnŞka her ı:cce nat tam 21 de, 
meler 'apmaktadırlar. honfe· Satı, Cum talebe matinesi •o Pa
:ansa İngiltere Tnşıt 1 11r BakJn· • "le 1111at tam 17 dr l'I:-. n ı.ı 

* MARMARA: Ş'ıııJ' I 
Sevgi Arasında • ..,el ":r 

. T l' 2•• •f' * MİLLi: e • cııı• 
hlşenln Romanı ~z .,.. 
* YENi· Tel' sa~•fl• . ..! 

b k 1 ı t k ,. R - Pl,rea 3 perde • Ynan: Pre· iği liJsle~arı aş an l t ~ :ne • derik Knott • Cevlren: Tc~tlk Sadul· 

cuk - caauııar cltlp · 
KAD IKÖY .,.. !" 

tec!ir. 111h • Tel· 40278. !>. 6oııJ * HALE. Tel: ı;oJ•J:' 
ornln Romanı • 

lngiliz Balesi Müdürü 

memleketimize geliyor 

Londra l ( ~:NKA) - f ngliiz 
balesi mildiırli Nınctte De Va. 
lnis bu;Un ,.e~a en ,eç l•ırın 
Tilrkıyc'~e. gıdccektir. Paı.arte· 
ı;ı~e kadar lstanhulda kalacak o· 
ıa"n ha) nn De \'alois aynı giin 
Ankara ~a ~iderek Ankara'dakl 
'furk Bale Okulunu zi~aret e· 
ı!eceklir. 

Bilindl~i gibi bu mektepte 
gene bir İngiliz. olan ~li.ss B. 
Appleyal'd hocalık etmektedir. 1 

Zomanımızın muz:ıgt 

fe.stiva li ' ı 
Ha)fa ı (l.B.n.) - Zamanı·ı 

mızın Miiziğı :llıiietlcrara~ı Ce
mı)etinin 28 ınci fesıival ve 
kongrc"t 30 Ma~ıstan 10 Hazi· 
ran 19:->4 e karlar !Ja~fa'da y:ı· 
pılacaktır. Festival esnasında 
yeni eserler çalınacak \'e kon· 
scrler iıç orkestra ile Uç oda 
miiıiği toplulukları tarafından 

\eri ecektir. Bu konserlerde ya· 
hancı ve İsr:.ıil'li sanat~tı~:ar ça· 
lacaklardır. Festıvalclcıı hemen 
sonra, yine Hayfa'da Unesco 
i\lıiletlcrarnsı MUzik Cemiyeti, 

1 SiNEMALAR kamı. ~I * OPERA: Tel'15 fi~!'& f 
EJdcrı • Toto PO~t "'' ' lfü\ O(;LlJ Ci m fi * StİREYYA· ıİırP ,,. * At.XAZAR : Tel: 4"62 - Çifte rım Yoamaıarı • ~':eı 

Tabancalı Kadın. * YURT: Tel O * AR: Tel: H3"4 - Arglan Kor· Cchrnncml • 5on 

~- 9 · --.---iiiiiiiiiiiiiii---..iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii~. A~~ 
KARA~URSE.L ME~SUÇAT ve TAIC~ı~I 
ANONiM SIRKETI HISSEDARL A 

, d 
Jılcd' 

S'rkrlimizin 28.12.1953 tarihinde vapııan ı r• • • o ooo ~ı~ fc\•ka.ade Genel Kurul topla nusıncla l.20 . !' s 
baret bulunan Şırkel crmayes·nin bir .mıs 1tir· 
2.400 000 liraya çıkarılmasına karar vrrıtıniŞ ınaııtı 

Bu suretle arttırılan 1.200.000 lirnnın.1 1 ~1ı;nııC11 
edilm ş ve yüzde yinnl beşi sayın ortak 9 

mış bulunmaktadır. dCn ıtl t 
Muhterem onaklarımızdan, yeni his~ele~ 11ıdeıtl 

1't henüz odenmiyen taahhüt baklye~erınden ,crıl p 
ııin daha tahsıllne idaTe mecll ıın·zce karar ·c ı'') 

Bu itibarla yeni hisseleri almağı kııb~~;.ıı ~~ 1 
dcrek tezyidi sermayeye iştirlik etmiş bil cıcr ıı 

11 
r.t 

taklarımızın bu husustaki iştirak belanna~ ısrl, ., 
hUtıeri mucibince. en geç 15 Haziran 1

1
t 5o1''~rs' 

dar İstanbulda SUleymanlye Kirazlı Mesc ııY• ııt 11ı de Sirketimlz. Merktzindeki daireı mahSU~buı 111 
taahhüt bakiye:erindrn yilı.de eJlisini ma derlı. ~ 
de \'eznemize yatırmalarını ,rica ve !lAn e ~ 

j d9re 

f 
aZamanıınızın mfiz.iıtinde Şarkın 

tesir erio mevıulu bir konferans lrmllll!!!!!!ll!!!!!lm!•••••••••••••-...'erisı hazırlamıştır. 



VATA1' .. 
BAŞMAKALEDEN DEVAM . 

TAZE BiR 
KUDRET 

Deprem bölgesine 

Gitti 
(8a!j1 1 incide) 

zan;:ırclamış, raflardan tabaklar 
dil~milş v kasabanın kilise ç:ııı
ları kendiliğinden çalmaya baş
lamıştır. Bu durum karşuıncla 
gerek burada. ı;:creksc hasnrın 
en yüklü olduğu Fars:ıla'da ha k 
derhal binalardan sokaklara \C 

t:ırlalara {ıramış, bir miiddct 
sonr:ıvukua gccn bii) ük sar~ır.tı 
hemen henıcn bütiln binaları 
.çöi>c'tmiştir. Rö) lece in anca 
zayiat ağır olm:ım:ıkla beraber, 
maddi ha~ar bUyOktür. Cuma gü 
nü 'l'esııl) :ı bölgesinin 3000 Km. 
kareye yakın bir ke imi 12 s:ı
:ıte yakın bir müddet zaman za
man sarsıntılar geçi\mlştlr. Şim 
diki halde binlerce insan açık
tadır. l,arissa'nın takrib<'n 60 
Km. giincy batısındaki 5 bin 
nüfuzlu bu ka$ahada oturularak 

Rer Vatudası Mukn Sıhibi ~·a ııma~a Çılı6aıı Ruh 

Oeaiıli h Huı Ye Sobe Binuı 

Banhrılıkta ytnilik, karşılıklı 
~BTn, Sur'ıt 
!lrvdoat u Krrdilrre 
Eıı mUuil f aiı hadleri 

Vadell ve vadeaıı 

TASARRUF HESAPLARINA 

:"RAPVO 
. ~ ;... . ... -

Z - 6 • 1954 - PAZAR 

A~KARA 

8.28 Acııı, n program. 
8.30 M. S . Ayarı hab•rltr " ha• 

Y& raporu. 
8 4.5 Pazar sabahı melodllerl rPIJ. 
Sl.20 Yaı:ll •ıı.rlardan mll:r.lk ~ 

Tarıı aaııar için triptik cPı.ı 
8.~ Lht.A - kemtnç• - tanbur 

rerakttlnde t11rkılar Okuyan 
l"ahrıye cann. 

9 .5.5 Salon orkestrası (Pi). 
10.JO Kadın au n sıuı toplulu~ 
10.30 Karadeniz havaJan. 
10.45 Saatinde bildirilecek. 
11 00 Daldan dala. 
11.20 ı::evım Çatiayan, 
11.40 Pazar akeçl. 
12.10 Aeker saau. 
12.30 Yurttan araltr. 
13.00 M. 8. Ayıırı ve haberlH. 
13.15 T.ınınmış Amerllı:an a?.!arı 

(Pi). 
13 30 Öj!le ıı;u,,ıesı. 
13,45 8u yıldızları: Paull~tt~ Rol

ıın • .P'rankle LalnP ıPıı. 

14.00 Hava r11poru. akşam prcıııra• 
nıı >"e karanıe. 

lfl.58 Açılı~ '<e proıı:nun. 
li.00 Enver Kapelman Ti arkat!af· 

ıuı. 

17 30 Radyn ile İn!'llb<'P, 
17.4S Klırdlllhlcı:zkAr tuıı. 

18 30 Tlırklller. 
lll.4S Oönlıl Söyler. 
19.00 M. s. Ayr.rı n hanerlu. 
19.1!1 Tarihten bir yaprak • 
19 20 Akııamın kOçUk konınl a ı 

Wrber: Obf'ron u.-.,rtOrU, b ) 

Tschalko.-elı:J: Haınıet tant.• 
r-1 unrtUr. cı Vtrdı · Alda o
perasından marş Ye balP m \l
"111 (Pi). 

19 45 Necdet Var->1 
20.1.5 RadJ·o gazot~I. 
20 311 Kıu. 8ll(lr h11berlf'rl. 
20 3S isteyin çalalım. 
21.30 Srrbut aaat. 
21.~5 Pllk alhıımu. 
22.00 Caz ve dan~ f Pi). 
22.30 6ıbellua: B~lıhau:n f•s' ,J'll 
22.45 l\l s. AY'.\:1 ,.,, haoerl•r. 
23.00 Proı:ram "" kapanış. 

-0-
İSTA:SBUL 

ın.~7 Açıll,o; Te progr11m. 
11.00 Bl'l~l'l'f' ıı:arınosundr.n nak

len Istanbul Bf'ledlf' kon
renatııarı kongrrı ı satı mil 
zl~J. 

ı ~ 00 Haberlf'r. 
l:uıı Sar. uerlf'rl Nub11r Tek3111 

ve Teyn Anluıvıı. 

13.30 VIYnnadan kUçUk 1'al61er 
IP1'. 

l ~.4S R 17.a R:t. 
H IS Dans Vf cıız ı:nllz\ltı (Pi), 
14 40 l':f'C&tl B~ra ve arkadatları 
lll.00 Pazar kon••rl. a ı ·ıcco a ?•· 

ı:antnı •Ktman kcmçrrto&u• 
No ; ı •re majör• IPIJ 

1:1.JO MOlktye 1':C-nlt Ya ,ll;'·.ırten 

Süreıun. 
111.DO Unutulmıyan Tlrtuozlar 

(Pi). 
18.IS Scvıımı, ee~n • StYllmlt 

ı11rkılar rPlJ • 
16.40 Oda mu?.11!1 Joh•nnl'll Srım• 

Yarlı •ular ırnartett op .51 
.No: :ı •kısımlar> Calan lar . 
l'•mlh Argrşo n A lim Almaı 
•Kemt.nlt.r> Panayot Abaeı 

•Vlyolnngel• Cf'AAr• Cnaıll· 

nı •Vlyolonuı. (Pi). 
17 00 Necdet Clrl. 
17.30 Haşan Mutıur11n. 
17.4!i D•n8 m0%1~1 (Pi). 
18.00 Ok\11 - Ol!rencl uatl. 
18 4S K11rı,ık hafi! mllzlk (Pi). 
1!1.oq Hab~rlcr. 
~9 1$ KU~Uk koro. 
J~.4 N• •nm ..cı .,nız "'d· 8 

Jla<'h. •Gavotte• b) Huro 
Wolt, clt&lfan S•rant.dı• c) 

Oranados, •İıpanroı D•n•t• 
dl P. 6chubert, •D•r l:rltö
nl:;• Lled eı F. Ch11!:>rltr, •:O:e 
fpll ~lt.rŞ• t 1 ortenbach. 
•'Hortmann'dan Hl:tAreter• 
arya •Pi). 

20.15 nadrn ıı•ut,.,ı. 

20.30 :-.ad1r Hlllrat Cıılha. 
20.~0 Bunu duydunııı: mu? 
21.00 Şehirde bu h11tta. 
21.l!I snıımı, pl)·ano parçaları 

•Frrdl StatzPr" 
21.30 BPOr hahf'rl•rı. 

21.45 Ver.lhe Darnı. 1zuttto Ötte 
22 rıo 1\lldrom·ııd• hlr mua·~ Yat 
2l.10 Dlnltylcl ıstekl•rt •Tu:.k Mu 

altlal•. 
2l ~ Habul•r. 
23.M Pr1>11ramlar. 
23.05 Gll~eı •ıltr - iÜUI m•lod l 

lrr l(Pl). 
23.30 D~nı mllzttı (Pi). 
24 00 Kapanış. 

••• 
izımn 

11.58 Açılı' •e proı:ramıar. 
P 00 se.-lm f;lltla1an ıoıeı Plı 
D 30 i~mlrdt it(rn hafta. 
8.40 oııuı ıulerdtn sarıı;ıln 

• rurk m11alklal• (l'l ı . 
JO oo Kadın cıtnleyıcıı~r ıtln. 

ıo t.1 Mnzıı:ı~ t~be.uOm ırıı. 

10.30 !!',ahlı Türk mmlklll 
111.4~ "'·hıın Yılma-n'rt•n t\lr~uıer 
ı ı.ıa Mü7.kll hır hlkAye. 
ı l.30 Gıllrr OzJ~çlt. 

J2.00 Yayının "°""· 
- *** 14.lill Açılı~. 

l~ oo ~lt\nlnet GlldUctı . 

U.20 l'aJlıca PfOiUmlann takdl• 
mi. • 

U.25 fnnz L•har'dRn mtlndllu 
...., ı:rna 6aek (Pi.) 

13 4S Türktılu tPI). 
111.15 Trlo'lardan danı m•lodlltrl 

IPI). 
20.30 Sizin için ı•çtlt •TOrt mu. 

kbl>. 
11.13 Kllban nrkeatulıırıodan ı~n 

ııolar (1'11. 
li.:ıo zı:rarr.tlnlıt'I ııct~n pllklar 

Chopın : roıonaıu Te Bnra
rollıı. 

17,4~ R"d"n \lort ttırkUl•rl lo:nreo.1u 
IR u Damed•llm ı rıf. 
l!IAO Srrvtt Candaş. 
Hl 00 Haberler 
19 ı~ Hicaz fA!h 
20.00 Ym!\ Suınac'dan ıı.;ı mtlodl 

tPll. 
20 o~ Radyo - Spor. 
20 U RRd\"O caıvtul. 
20.30 sızın lçln &eçtlk Thr mu· 

ı;lklsb tPI). 
21 00 Sanaı dUn:rasından t-r.h•rıt· 
21.10 Akordeonla hafit mtloclll•r 

Çalanlar: Gllntl Gönrnd~n 
•Akordeon•, Abl Pa?d•J •l'l
tar•. 

21.20 Hafif tarkıl:ı.r n d&r.a nı ız.ı -
tı (Pll. 

21 40 oyun hanları. 
21 5 Ynrınkt ı>l'D!?ram. 

22 00 K•m&l Mı•ırıı. 
22.:ıo Yıı> ın.n sonu. 

TEK~İK Üi\İVERSİ'fE 
20.a Açılı, ve Tllrk muıll;l\I, 

20.45 Hartalık proıı;rıı.mın takdimi. 
20.50 n. l'itnm&· •P'lll !:uıeıırple-

ı:eı'ın Şr.n ~ıacuaları .. 
21.05 Auber · •Siyah Domino• m·er 

tOrO. 
21.12 IA!hu: Valı n u-rertilrlrr: 

a) •Clng•n• aşlı:ı• 11nrtUrtı. 
b) •Şen Dul• uYertUrO cı 
E:Tt.'dan uıı. 

21.33 Ka:man: O;ıeretlerdeıı ran

s-

GRIPİN, beş, dlf, adale 
ve sinir a{lrılarını der· 
hal teskin eder. * GRIPIN, bayanların mu.' 
ayyen zamanlardıkl san 
cılarına karfı faydalıdır * GRİPIN, grip ve nezıa· 
b•tl•ngıcında birçok fe· 
nalıkları önler 

Mideyi bozmaz - kılbl vı bohrekterı ycrır.u 

MEMUR ALINACAKTIR 
Devlet Meteoroloji isleri Umum 

Müdürlüğünden , 
1 - Umum müclUr·neumüı ta ra meteoroloji lstacyonlann· 

dn çal ıştırılmak üttre a~hr'il!ini yapmış ~aşı 30 dan yukan 
olmıyan 1i e mewnıarı arasındıt mücabaka imtihanı ıle 20 lira 
asli nuıaş ı erkek memur alına cakl.tr . 

2 - Bu memur :-ı Amrrıltad n ;::ctirtilcn profe~örler tara
fı dan g .ay'ık kursl11ra u,.,, tutu arıılc mrs1ek •ahıbi olacakları 
J!ibi kursta birint'kf,.rı <'nt'l'l<'L drrece~·e kadar mu\'affak o aclar 
ileride yabancı me'1l eketıere gönderilerek inki~of1an sağ'ana

caktır. 

3 - fmtihan 14 l".wıs !l"i4 cuma gll'lll lstanbul - 'ı'c•l1k5y. 
hmir. Ankara. ı-:ski•0 hiı. R~'t'·r•ir •·e rı 'arbakır Ml'teo~o· •Ji 
istıısyonlarında leşe <Kül edHck imtihan komi yonu!"da yapıla· 
raktır. 

4 - 7RR .,a,·ıJı mrmıı~n k~n11rıunıın 4 Uıırli maddc~ini~ yazılı 
. • • ~ fil') 

~:ırlları hıııı n'anları·ı clı ıı•H'Llrrııı,. tıaC'ıvıırakları tııhc•l ">C' l!f•i, 
clofrııluk ka~1d1, sa"! :'' rııpcru. nllftı§ cil7danı, ıerhıs t"zı-:eresl 
sureti. mu!a•ca' ha l tcrc·ümt-"l ile imlih;ına ı:trc<'efl {~rı't uml
ni bildirert!'k il ıınet \'t:>s•l::a ı'• foto11rııflam lf' bırlıkte De\' "' M.c· 
teoroloji l•trrl U.num Müdlirliiğiine müracaat etme eri i:ln 
olunur. !5116) 

~~-~~~~--~~~~~~~~___.. 

lstanbul Belediyesinden 
Pide I mal ve Satısı Hakkında: 
~chr nı•ırle Ramazan ayının de\·amı mtiddctınce a:d•·h· 

kı feraite unun olmak ilıcre pide ımAI \e •~ıı•ına Daitl"! 
1\omi~yonun 10 4/954 gi.ın \ ı: 2503/4018 sa) ılı kararı ile 
mü aade o unmıı~ıur. 

l - Ekrnckçı fırınl~nnda : 
ı - Şehir ekmeklik unundan <"'o 37 rutubet 'i07 rram 

kuru maddcyı muhtevi 900 "ram \ eıninde pıde lmU cdıle-
cei. ı r. · 

2 - Yumurtalı ı;öreotulu Jar 3,j kuru~. ~ umurtasız ı;öreo
tulıılar da 30 kuru~tan 5atılacaktır 

3 - Yarım pıde yapı mıyilrak 900 gr:>nılık p de mUtesavi· 
yen kcs1lerek \'Crtle<'ektir, 

il - rrancaıa. hörrk , ... ('Ört'k rırınlarınila: 
Francala unundan "{. 3i ru•ubcı 315 gram lrnnı ..,. ... ·-· i 

muh1cvi 500 gram vczn•nden ha~ka \ C7.İnde pıde ım31 edıl· 
mı)ecektir. Ha pidcnm yumurtnlı çlirPoıultı•u 2i 5 kuru~ ve 
yumurtasıı çöreotulusu 23 ku ructan satılııc-aktır. 

., l'lıtııyi Rrledive Ta'ımal names;nin 142. cı maddesi dai• 
rt inde 1 ve 2 inc-ı "' • .ı,ı-1-~.ı .. i•ml """en lm&kıler ya nıı 
kendilerine mah~u~ piclryi im ~I rdl'c-rkl<'rdir. 

Keyfiyet ihlilr.re_ ve cayın halka ilan nlunur. (5032) 

İlılue111i:del~i bırlı11ıte11111ıı 

lııılledil111iş şel·li 

tezt. 
21.<U Joh. 5traun: caanatk6r Ha 1 lJ 

fatı• nlı. I+ N C Z ıtı N 
21.30 Soprano &rna Sack'taıı ~r- l)f~ t..L' N 

kılar, 1 L.::.l: -~ 
22 00 Prosram ve t:apanlf. 
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Zira FOSFATİN FALYER leiZet!!j 
dir. FOSFATIN: ~FAL YER\bütü~j 
•dü~y~aen•ç?k~tiriıatredileıi vetı 
.. . ,.,. ~..... t't 
·satılan bir1mamadı r~ Uzun ,sene- \ 
'ıerdenb'eri yapılan. tecrübeler.~ hu;~ 
susi usullerle hazırlalln'lış1 ~olaf!ı 
FOSFATIN FAL YER;. in, en iyi ve• 
~en besleyici _.çoc uk gıdası" olduğu~ 
'nu ispat etmiştir~Yavruların · middj 
ve .. barsaklarını~asla bozmad ığı gi'i 
bi hazmt da· so'n derece kolaydır. 

~ . 

FÔSFATINFALYER. bügüne kadar bütün.dünyada 
...,.. . . .. - . 
~ilyonla~ca:çocuk.büyütmüştür::_Ş~~fi ~~e, · 

çocuğunuzun sırasıdır.' 

FOSFATiN FALYER 
çocuk maması 

. 
- işçi Aranıyor " 

Mağazada olabilecek is
leri görmek Oıere ıµ15 
yaşında b ir ~ocuğa ihtiyaç 
vardır. Müracaat: Tahta
kale Cömert TüTk sokak 
N: 3. 

' · ' KIRALIK KATLAR 
4 der oda manzaralı tam 

konforlu iki kat kiralık· 
tır. Kumkapı ~ii~anca 
Türkcli Cad. 13-1 5 ci kata 
müracaat. 

,... ' VATAN 
lLMı F i YATLAR! 

Başlık maktu 25.-
2 ocı H 3 Oocll 
uyfa santimi 4.50 
t üncü uyfa santimi 3.
l!An sayfası ııantinu 2.50 

Mahkeme, İcra, J'apu, 
Noter illnlan ~antiml 2.!iO 

·-DOKTOR-.. 

l RAiF FERİT BİR 
\ 'erem ve Dahili nastaııL:. 

tarı Mütehassısı 
Muayenehane: Beşiktaş 

Tramvay Cad. Emniyet San· 
dığı yanında Xo. 12, Tel: 

. .. 
lsfanbul Teknik Universifesi 

Rektörlüğünden 
1 - Onhersltemize balUı olarak açılan teknik okuİun sı· 

ıralama imtihanında kazanan. öğrendlerin aday numaraları 
ile kabul edildikleri ~ubeler aşağıda gösteri lm i ~tir. 

l . t~S.\AT 

56 87 105 153 
432 439 469 ;)06 
620 644 645 652 
743 746 762 773 
824 884 929 946 

Z. ~Iİ:\IARUK 

15 32 46 61 
240 251 262 292 
413 451 468 480 
599 601 602 631 
812 831 850 869 

3. lUAKİNE 

13 62 119 134 
297 301 305 327 
647 655 683 698 
748 799 802 828 
915 916 920 979 

4. E l .EKTRIK 

S> 
268 
552 
724 
851 

34 
322 
611 
771 
894 

99 
338 
622 
782 
910 

141 
359 
639 
785 
911 

188 269 299 350 ~93 420 
508 512 542 569 372 606 
687 722 723 726 731 736 
775 776 780 796 800 822 
996 1015 1018 1027 1031 1083 

88 113 182 185 !!22 233 
304 318 319 34-0 351 371 
499 505 511 533 578 596 
665 711 i27 740 75.ı 763 
901 926 1014 1047 1048 1082 

154 183 184 193 211 213 
421 591 594 610 624 642 
702 707 714 717 72~ 728 
843 846 854 874 878 908 
997 1012 1017 1022 1023 1053 

158 
412 
659 
797 
930 

173 
476 
667 
804 
948 

180 
501 
684 
805 

1021 

186 
503 
694 
814 

1029 

199 
513 
695 
817 

1075 

205 
514 
701 
823 

1086 

84395. 1\luayene 17 - 19.5. 2 - Sıralama imtihanını kazanan adayların 8 mayıs cu-
Ev: Vali Konağı Cad. No. martesi gününe kadar kayıt b ürosuna müracaatla asil öğ-
83 Başaran Ap. Kat l, Te- renci kaydını yapıırmaları lhımdır. Bu siire itinde kayıtla· 

._ le!on: 83684. ~ rını yaptırnıayanlar öğrencilik haklarını kaybederler. 

·--·------· (54031 

yar zaman 
((QfqPJle 
#er/Şf!srn . 

'ze~!J~ı~eceği 
~RI BISl(OILERI 

...... -

ikindi çayında 

-~' . Bil kdri verir: 
Besler fakat şişıunratmaz 

Yapı 

Hılls sUtten, büyUk bir itina ile, 
hazırlınan nefis ARI BlskUilerlnl 

'her ıcıktığınız anda yiyebilirsiniz' 

. . 
işleri 11an1 

Van Belediyesinden : 
1 - Ek!iltmeye konulan is iki adet umumt heU olup keşif 

bedeli 1864t.88 liradır . 

2 - E:.s!J tme 28 l\Iôyıs 9S4 Cuma günü saat 14 de reisli~ f 
odasında müte~ek:-il Beledi~ e Encümenince kapalı ıarf usu
Iile yapı lacaktır. 

3 - Şartname ve huna ait Uğıllar muhasebecilikte görü
lebl:ir. 

4 - F.k~iltmP.y~ girebilmek icin isteklilerin usulüne ııöre 

1400 lira l ık ~eçici IP:ninat vermeleri ve 953 yılı Ticaret Odası 
nsıkası, ikametı:Ah kağıdı ibraz etmeleri lazımdır. 

:5 - İsteklileıln bu işin teknik öneminde tek bir i~i ha· 
şarmış olduk' arına dair be lı:e lerini ibraı suretiyle ihale günün· 
den tatil aünleri hariç en n üç aün evvel Vilayet makamına 
müracaatla Bayındırlık Müdürlfiğünden a'acakları yeterlik be!
gesile birlikte iha'c saatinden bir saat önce encümene teklif 
mektubunu vermi' olacaktır. 

8 - Bu i~ten mütevellit b ilumum vergi resim, mukave:e 
harç ve masraflari!e ilan ücretler i yükleniciye aittir. 

7 - Po~tada va1'.i o' acak gecikme:erden mesuliyet k3bul 
edilmez. (5231) 

f st. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 
Kıtaat llônları 

600 Dönüm çayır açık eksil ime !le tu tulacaktır. Dönümli 
22 lira, ;:eçici teminatı 990 liradır. Ihale·i 12/Mayıs/954 ÇaT
camba saat 10 da Selim!ye As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Şartname~i komisyonda görülür. (1152 - 5081) 

* Aşağıda cin~ ve miktarı yazılı yiyecek maddesi kapalı 
zarf'a hizalarında yazılı gün ve saatlerde Hosdere As. Sa. AL 
Ko. da satın alınacaktır. Şartnameler komisyonda ::örülür. 
Tekli{ mektuplarının ihale saatinden bir saat e\•veline kadar 
komisyona verilmesi. 
Cinsi .'liktarı Bedeli G.Teminatı İhale gün ve saati 

Yo:UTt 
Yo~urt 

Ton Lira I.ira 

20 
20 

16000 
16000 

* 

1200 
1200 

12/5/1954 15.30 
12/511954 16.

(4816 - 1091) 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı iki ayrı parti üçer kalem seb 
ze kapalı zarfla hizalarında yanlı glin ve saatlerde Ho~dere As. 
Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. Şartnameler komisyonda gö
rülür. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline ka 
dar komisyona verilmesi . C5254 - 1185) 
Cinsi ~liktan Bed~ll G.Teminah İhale tün ve saati 

Taze bakla 
Semiı.otu 
Taze soğan 
Taze bakla 
Semizotu 
Taze so.hn 

Ton Lira IJra 

12 
18 
20 
12 
18 
20 

3600 270 ) 
5220 391.5 ) 
3500 252.5 ) 
3600 270 ) 
5220 391.5 ) 
3500 262.5 ) 

17.5.1954 13.45 

17.5. 1954 16.15 

Bu iliİ Filim Y ıldızııtl 
vasfı nedit 

\- l(OPOKlO · NEFİS KOKULU 
\\o 

PURO 
Komisyon Başkanlığında' 

l\lu\'akkıt "' pii~ 

. 
ili Erzurum Daimi 

Okulun yapılacağı 
kaıanın adı löyün adı 

Ke il bedeli 
Lira Kr. J.ira Kr. ~~., 

J.ÇI" • 
1 Tortum A. Liskav 29790 89 22:34 32 
2 Tortum Otha 29790 89 223-4 32 
3 Horasan llacıhalil 29790 89 2:?34 32 
4 Hora~an Ağıllı 29i90 89 2234 :>2 
5 ~Terkeı ,\, Canören 27083 41 :?031 2'5 • 
6 Merkeı Kızı! hasan 27083 41 ::?031 25 
7 Oltu Şamhı 29577 19 2217 39 
8 Aşkale Karabasan 29790 89 22:34 32 
9 Hınıs )folladavut 29351 35 220\ 35 

10 Hınıs Alaı::öı 29351 35 2201 35 
11 Kara) aıı Al uçar 29351 35 2201 35 
12 Aşkale Cinis 15412 13 1155 91 
13 İspir Orsor 32905 48 2467 91 
14 Karayazı Payveren 32500 58 2437 54 
15 Şenkaya Kamhıs 31934 95 2395 12 

J 

' 
p 

' 
, 
J , 
, 

16 Şenkaya Xor~en 31934 95 2395 12 
17 Tekman Tayyarkomu 32500 58 2437 54 _ ııııt'~ 

1 ' (~·t ıl"' 
l ı - Erzurum \'i la)etl dahilinde yeniden yaptırılacak kö! okullar1.

1nilt )'•P / 
r i ve muvakkat teminat miktarları ile kapalı tarf \'e açık eksıltme usulu ..,,ı 
gösterilmiştir. 20 ııı'' 

2 - Bu okul in•:ıatının her b irinin iha leleri anı ayrı olmak üıere 
rastlayan per~enıbc s'aat 15 de il daimi komisyon odasında fcra edilecekt.~r. ~l.,P' 

3 - İstekli l er bu okul iıı;aatlarına ait miınakasa evraklarını her , un J 
de \'e da imi tomis\'On kalemin de görebilirler. 1~t~f·,Jl"f 

4 - ihaleden mü!eveınt ilan ücreti ve diğer masraflar müteahhitle~: rr•1'~ 
K rıth"" ,,ı 

5 - Kapalı zarf •ıstı lli ile eksiltmeye çıkarılan Orsor. NN~en, 1 bit s 
\'eren kl!y okullarına talipli buıunanl:'ırın kapalı zarfları ihale saatinden . ff.~ 
başkanlığına verilmiş bulunacaktır. ~ıesı P' 

6 - İstekliler muvakkat teminat mektubuyla birlikte Ucareı odası bltıi1'1' ,ı 
ıer is yap tıklarına dair Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları belgelerh·!e ıf 
yona müracaatları ılan olunur. 

~ot: Po~tada w hur edecek ~ecikmeler kabul edilmez. 

Y .A R 1 N • 

1 BALAT AJANSI l 
HİZMETİNİZE GİRİYOR 

YALNIZ BANKAMIZA MAHSUS ZARiF VE CAZiP AÇILIŞ HEDİYELERi BALAT AJANS 1 NA ait 100 ALTIN 

Der 
AÇACAGINIZ 

MAYIS iKRAMİYESi 500 ALTIN 

100 Liraya ı. Kur'a Noınarası 
EN AZ 100 LIRALIK HESAPLA BUNLAR/ KAZANABiLiRSiNiZ 

DOGUBANK 
AÇILIŞ GüNLERI GIŞELERIMIZ SAAT 20 YE KADAR EMRiNiZDEDiR . 

. Keş idesi 

Telefon : 
11~ 



1 
tı ' 

VATAN 

p 
an A...,.. • • 1 

iıte b·· •••erıcan sız ere 
oyle bir huzur ve 

~,,,niyet sağlar·! 

r. ... ~ ······ ... Clipper• a~aıtnda f'mnl • 
nt geıittl'ek ittırabal 
eduaıoız. ÇôJ( daba faı• 
la klmı,. Paa Americ:an'ı 
dil"r bauyollarıaa trr
c:ib elm~lı.ted ır. 

U-N AR 1 

Ana sütünden sonra 
en besleyici Gıda dır, 

Ziraat Vekaleti İnanll' Sığ1r lslah 
• 

istasyonu Müdürlüğünden 
Kurumumuz D. Cet\'eli kadrosunda 150 liralık Anbar 

memurluğunda istihdam edi imek ilzeTc bir memur alına
caktır. 

İsteklilerin daha evvel çalıştıkları yerler ile memurin 
kanununun 4. üncü maddesindeki hüküm:ere .ı:ıöre haz.ır
lıyacak!arı belgeleriyle en seç 10/5 95-l taT hine kadar 
l\luratlıdaki Mlidiirlüğümüz e müracaatları. (5300) 

1 

TİrRHİ'1"E ı.nmoi 
nın 29 nisan 954 günü yapılan çekili~inde 

Erenköy Ethemefendi as !altında çamlar içindeki: 

APARTMAN 
. . 

DAiRESi 
İstanbul Şubesi müşterdcrinden 6281 cllıda tı hbib" 

TR.\KYA 1·t"JiSEK TAHSlL ÖÖRENCİ YURDU 

namına ı rılan hesaba isalıet etmi ştir. 
)luhteli! Altın 'e Para lkramıyeleri ı.aıanan 

numaralar unlaritır: 

İSTAXBUL - 181. 34S, 6215. 9225, 9933 , 8035 t WJl, 
6261. (Erenkö,> 'de Etherndendi a,faltında Apattımıtn O:ııirc
,, ), 12551. 13725. 16407, 75115. 76011, 77471. 76173, 7884i. 

GAL ~TA Sııbesı - 53721. 519i9 50265, 5161 ~. 50597. 
50521, 50265. 52i55 50841. 

BE\'OCI.U Şube i - 24733 . 16435, 24693 26853, 18225. 
2~ii9, 16997. 20451, 19435. 21279 

İZ'.\IİR ~ubesı - 879. 698Q, 2693. 2689. 2423. 3Ş?~·WıUia. 
ADAN\ $ubcıı - 187, 687, 3550, 1975. 3532. 2018. Ut\ 

Son Para Kabul 
Çekiliş 

Günü: 17 Mayıs 
28 Mayıs 

TÜR"İYE "BEDİ 

1. UJaşhrma Bölge K. dan : 
Kumandan'ığımıuı bağlı araba \'apur'arına a'ınacak Si\'İl 

telsiz mtmur!uğu için muracaat edenlerden yapılacak imtihana 
henüz muayenesinı bitırmemiş o:Sa dahi 8 mayıs 954 :ünü 
K.lığımıza müracaat:a:-ını, 5ksı takdirde ta'eplerinden sarfına-
zar edil miş addedilec~ğ: ilan olunur. (5424 • 1220) 

İmtiyaı sahibi: SİSA~ KORLE 
t rmuml neşriyat J\Tüdürü: MEJ,İlI l'E~ER 

Bu sayıda !lle~·uı :\lüdür: 
İHSAN AD.\ 

( \'AT.\:\) Gall'tet'ilik \'e l\latbaacılık T. A. S. - İstanbul 
Y ,\ T A N J\t A T B A A S 1 

en iyi, görecek lastik • 
sızı bekliyor • 

Cood . • M·ı "" d l l:ıı - . Ycar şımdiye kadar altıyQz ı yon an ıaıla 
-tık i ~ · -'- ı akl d- ' Yfltün rncU. etmiştir.~ Bu mı.dara y aşan unya 
E" de dığer bir marka yoktur.. _ 
,, et • Dünya yüzünde Goodyear lastikleri ile di·' 
gCr rtı k • .. .d h la 1 ar alara nazar.ın daha fazla yolcu ve a a 

ı a Yiik ~ 
Bu ha . taşınmaktadır.... . . 
"c . kıkatlar Goodycar m milştenlcrın emnıyet 

ıtını d • l f "ki Yet· a •m kazanmasından ve mamu atının aı -
1 tıde · ı k tık d . n • en gcldi2ine silphe bırakmıyaca pra· 
clıllcrdir - . 

o 

~er~:-------------------------------------------------------1 e~ lavıı : a TATKO ı Otomobil Ustık ve 

8 ft\aktne Ticareti T. A. Ş. - · 
"1, .lctefo evoğtu, Taksim Bahçesi karşısında 

"11eıt•tı n : 82240-87'19 - Tel;. adr.\TATKO 
n t\•r b i r_ tuafında GOODYEAR bayllerl_ me~c:utt_urJ 

OONYA YOZONDE GOODYEAR 

LASTiKLERİ iLE Dl~ER MAR-. 
KALARA NAZARAN DAHA FAZ· 

LA YOK TAŞ 1 N M AK TA O 1 R 

, _ 

VAlllUFILAR 
IBlAINll~AS il 

TÜRK ANONİM ORTAKLIGI 
SERMAYESi: 

50.000.000 .. . 
TURK LIRASI 

• • •• 
c, MEA TURLU 

1JIJllluz ~ wllüoım/A;J-i 

j lstonb~I Belediyesi ilanları 1 

NEBATİ MARGARİN, ZEYTİN YAGI VE 
OTO ŞASİSİ ALINACAK 

ı - İstanbu l Birle;ıik l\Iahallf İdaresine bağlı hastahane 
ve mües:ıese:erın g54 mali ~·ı' ı ihtiyacına taalluk eden 33.212 
kilo nebati Mar2arlnln 89.872.40 lira muhammen bC<leJ çe\·resin
de mübayaası. İlk teminatı 573:{,62 :ıradır. Sartnamesj İstanbul 
Belediye:ıı Levazım Müdürlügıin de görülecek veya 224 kuruş be· 
delle alınabilecektir. 

2 - İstanbul Birleşik i\lnhalli idaresine bağlı hastahane 
ve müessesel<'rln 954 mali ~ılı ihtiyacına taalhik eden 20.100 
kilo ze)tinyağının 62 310 lira muhammen bedel çe\Tesinde temi 
ni. İlk teminatı 436j,50 liradır. Şartnamc~i İstanbul Belediyt'.!:i 
Le,·azım Müdürluğünde ~öriılecek ve)a 156 kuru~ bedelle alına. 
bilecektir. 

3 - İstanbul itfaiye Müdürlüğü için liızumlu 90 be)gir kuv 
,·etinde 1 adet kamyon :asisinin 2!?.500 !ıra muhammen bedel 
çevresinde satın alınması İlk teminatı 1687,!'iO Iıradır. Ş3rlna
mesi İstanbul İtfabe )ludtirlüğünden a:ınacaktır. 

Muhammen bt'ılC'lleriyle ilk teminatları ) ukarıda yaıılı gı-
da ve ihtiyaç maddeleri 13/i\layıs/954 rer~embc filııü saat 15 

te İstanbul Dh·anyo:unda Beledıye merkez binuında mtiteşek· 
kil Daimi Encümende ayrı ayrıknpalı zarf suretiyle satın alına
caktır. İsteklilerin ilk teminat makbuz 'cya mektubu, 954 yılı 
Ticaret Odası vesikasını havi olarak hazırlıv:ıcakları kapalı 
'Zarflarını ihale 2UnU saat 13 30 i!e 14 :ırasında Daimi Encü
mene vermeleri lazımdır. 5073 

DUYURMA 
Hatay İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

i ..... 954 ) ılı ;çinde Antakya Kırıkhan ve Reyhanlı inhi
sarlar İdare'erine fske~ıderundan ve İskcnderuna bu idareler
den nak:edi 'ecck İnhisa.r maddeleri'e bi'umum eşyanın taşın
ması 19/4/954 tarıhınden ıtibaren 20 J:iln müddetle açık ek
siltmeye konu lmuşt•ır. 

·_2 - Yukarda sözü g{'ren idarelere ait nak:iyat ayrı ayn 
olmayıp bir müte.9hhide \'crilecektir. 

3 - İhale 10/:i/D!H l3rıhine rastlayan Pazartesi günü sa:ıt 
15 de Antakya İnhls:ıriar BaşmUdıirlliğUnde top'anacak ko
misyon tarafından yapı' actktır. 

4 - Muhammen bedel 11360 lira, geçici güv<'n akçesi 852 
liradır. 

Sartname Ankar:ı. ist2nbu' Adana \'e Hatay f ::hisar' ar 
BaşmUdürlük:erı e hke:ıôerun ~Iudiırlüğünde :ıöru .?bllı:

(535i) 



Benzinle işleve h r 
türlü nakil va 
nın daha ran ı 
vemükem el • 

musın su-ııv bi · 
cek yegAne kı • 

• 

Bu gunun icaplanna göre tekamül etmekte olan 
araba motörleri, alelôde benzinden başka bir yakıt 
kullanılmas umunu doğurmuş bulunuyor. ,Bu 
ihtiyaç gözönünde bulundurularak meydana geti
rilmiş olan YE İ MOBİLGAS ÇİFTE KUVVETLİDİR~ 
çünkü~ 

ARABANIZIN .. 

DEPOSUNU 
BİR 

DEFA 

DOLDURf\1AKLA 
, ARADAKİ 

FARKI 

Dana yüksek oktanlıdır. 
Onun icin her .türlü 
arabanın cekisini artırn. · 

otor vuruntusunu keser. 
l(ine katılmıs olan tesirli 
terkipler sayesinde motor 
auzalaunın coğunli önler. 

ANLIY ACAKSINIZ. 
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'E~İ YE E~Kİ 
H E;- J» • JJı B ı _., . u\ . \ . 1 ~ ) . \ K rr 1 

~lemleketimit<le ilk tlt·fa olarak 'ı E\İ \ E E::-ıKİ HLH 
TİP .\ E )l.\Rl\A .. \R,\B.\ '\l'\ H \ \Dl.\I \\l.\J .\H 1 1 J. 
H \C \K 11.\J\İK .\TE~ Çil Ti:. Kr\ \ ı :TLİ BİB uı::"Zİ'\ 
Pİ\\SA\ .\ .\llZEUIL:\1İ~ HlLl\l'ıUH. '\E:\l 

. ~lOBIL~.\S birin<'İ ku' 'elini eıı ) eni la :--fi) c lcknigi ilr 
elde edtlen ~ uk ek oktan drn'ee~indcn 'e bunun 
motorunuze ~agla) acagı bir ~uru f ;l\ datlan alarak. ik iıwi 
ku'' etini de bir <:ok motor arııala.rını oııl<'' iı·i kim'«'' i 
katlklarla kazanarak ~ize dalıa a1. ticnıinl~ daha r·alla 
~ilometre ~.cığl.ı~ acak lır •. 

• ·' •• • f-4 • 

YENİ 

• 
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~~ aydır durn1adan 
'fliren yalan ma 

I t~kıt~ ~~na baş'a. r------- \' ZAN: l 
t l:oı:u )azımı 1 • 1 
r::ı ~ab:rr k~z~~- D "[\T A "J\T \l E L ~ 
• 1 t't' u .11hbap1 1 ı. "-------------------------· ıır .. ı:eı ıi n 1 

•tıın . o 
'!.ık b ı:ez 1 ~ 
eh asıadı \m l'p . :ı 

~ip l'll a nı sual e 
r ki ~tersıııdr• 

• • 
ınesı 

hır sızma halı ıdı. ipek gı!ı• 
saçları saf: omuzuna d:) 
J.ulmtişlu. İşte o zaman 
müthiş bir sahne ıle karşıla • 
tım. C'ç a:1dır, h~'!iatımın bır 
parçası ha ine gc en, kendlsin· 
den bır tıirlü \:az.ger,: mez sJn· 
dığım o evgı inın ipek s.ıç'arı 
~ana doğru kaymıştı. l!'\'et yan 
it!; bır tiıbır kullanmıym•1m. 

Ka\ mıştı .Meğer bu \>ir Periik 
ımıs. Ve o ırma aç arın al
tından t•a l'a\' ak l.ıir kafa çık
nııştı. Gozlerinıc inanamadım. 
Daha dıkkat c baktım. Jo):et 
'avuk um korkularak karlar çir 
kinle~mi ıı. Kafa ı tamamen 
keldı .. llenı de deri~i yer yer 
kırmızı aşan, } er yer morartı~ 
ar ~ apan, pu' pu kabuk bal!· 
lamış u u kel ... Ha'ımi siz dü
ş<ınun . Gözlerimin önilne bir 
kağıt dıusı geldı. Ü:;tlerinde 
ana tnın adı, babasının adı. son 
ra da koca ı o acak talihsizin 
adı yaıı ı o'.an bir kiiğıt dizisi ... 
Bır riizgAr. E\ lendirme l\lemur 
luğunun camı kırık \itrininde 
a ılı duran bu k:'.ı!ıtlan, uçur
ma\ a, koparmay ıı ı;alı51yordu 
sanki .. Ama cloğ'u raptiyenin 
biraz sağlamını kul'anınca, bu 
kağıtların da olrlukları yerden 
kendi kcndıne düşmesini bek· 
'emek safdı ık olu~ or 

Rc'ediycdl' ne kadar tanıdı· 
~ım una hep ınin adını zih
nimden geçırıyorum Şu kasıt. 
ıarın indırı' me•i içın onlara 
'a'' arma) ı tasarlıyo ·um. \m:ı 
bu mc~elcde on arı ikna etmek 
o 9u · "uç. nj.~ o!l' ar be· 

4 ~i kuı afma')ı &li J:4um ona 

için daha uzun boylu duşiin· 
mek, daha he5aplı davranmak 
gerekiyordu. Bu havadise i:;tcr 
ısıemez canım sıkıldı. Ama ol· 
nıus bir kere ... o her se~ı ha
zırlamış. Şahitleri tedank et· 
mış. Kutu kutu reker yapıır
mı~ o ona gorc mesele bo) lcl k 
le halledilmış. 
Şimdı pinncın ca~ını ayıkla

mak bana düşuvordu. Hem de 
o)le b r pirıı ç 1: • sırf hile iı • 
tıinc çalışan lokantalarda bı e 
i~e yaramaz. 

Sna ıer ı;eçti. Kafamda Jıcp 
aynı korkulu istifham ... uNc~e 
bu kadar acele etu? Neden be 

nim doııüşıimil bek•emed ? • ·e
~ e benı bir si.ırtl clup bıtt.ler'c 
:. uz )tize geüriyor?ı> di)·c ken· 
dı kendimi yemeğe başladım. 
Nıha)et Akşam Oldu, ~)ine bas 
t. arcler •... Bız de bu akşam 
şo:;le b r gazıno~a ~ıdıp otu 
rahm, hem iki kadeh şarap i· 
çelim, hem de derılcşelım de
dık. 

o turduk, der•le~meye başla· 

dık • Aman efendım a· 
ma ı . Meğr.r aşkı ı, benim bil
mc<tığhı ne anı:ka tarafları 
, armış?. .. O ıu dinledıkçe şa· 
şıp şaşıp kaldım. Bakışların se 
k z tur!ü dili yarmış. Dudak 
harckeUerinin on &Ilı tiirlü mA 
rıa~ı varmış. Ya o mim'klcr, 
cı göz kırpmalar. " ağız bıiıme 
ler. saç dtizelım<'ler ne çeşıt 

mAnalar.ı gclmiyormuf. 
Ya' uklum bana, .sab;.m öl· 

dil, bir anam val'lt derdi. İste 
bu aksam anladım. Tam d:ı 
anasının kızı;.; mış Ben hafif 1 
içkidir dhe garsona şarap ıs

marlamıştım. Sen tut, ~arabı 
,eri ) olla.. B r kliçük ~i~e ~e-
t ırt. 

\ma n bu tnşkı!I, bu abu 
abuk harcketlerınin ne gıbi 1 
hır net ce doğuracagını once
clen nasıl kesı rsın Başladı ııı· 
dam akıllı içmevc ... Kadeh ka
deh üs•üne devırmeye ... Üçiln· 
rü kadcbte•ı so,r:ı gozleri du· 
manlaı <!ı. Konu ması bir tuhaf 
oldu. fhtımal biraz daha guzel 
le ti Ama neye ~arar? ... Dün 
· ada her ey bosmu5. 

Onun hayata karsı fazla atıl 
~a ı, düıı)' kıilfeılerıne ka~ı 
fazla kı>~ ıtsız olu"u belki blr 
çok k m clcrı ul'ktııeb lır, m:ı 
ben bu sebeplerden do a) ı on· 
dan makla m:ı .. hatırıma bile 
etıremı\Orılum. O uı fazla h•r 

1,:111 har~kctlcr., b~ im ha!ifç.ı 
ıereclduthı hal nı uıun sürme 
di , c her ŞC) sona erdi. E\ et, 
bundan dolayı acı içinde\ ım. 
ı..ma başkalannıı anlattı~ım vıı 
kıt o:ılar da b .. na hak \ erı;}Or 
!ar. 

BU- aralık eni konu sarhoş ol 
muşıu Ba mı arka)a do~· 

ru atarak kanape~ e yaslandı 
\ğzı hafı!çe ::ır2lık, dud:ıkl. rı 
!aktı Gozlerını .... mmuş•u Ru 

oır çe t \ rım U\ ku halı ::eı ~ 1 
tozuı b:.ı ıurlu.sıwc ı;o• .r~ 

kurulmu~ bır ~ U\ a) ı ) ıkmama· 
'ı daha insani. daha ~at:ı!~t·ı. 
daha muhteşem bir hnrç saya
cak ar \ e bcnı karşılarına O· 

turtup bc'kı de uzunut.ıdıya 
nasihat konferans arınn b;ı~l!
yacaklar. 

G üzel göz:ü }a\Uklumun hl· 
ka) esı işte bu .. Ama bu 

neticenin. benim kadar baska
'arını iııduğünli de tahmın ~t· 
mt)or dcğılım. Be ki '.>ana içer· 
ıycnler, benı 'crasız ıkla suç· 
la~ an ar. halli Jfınet eden er 
bi'c bulunacaktır. Hemen şunu 
haber \ere~ ım ki kımse bu işe 
üıiı'mcsin. Tat ı tatlı ba,lı)·an, 
tat ı tat ı bitme i arzu anan 
bö' le bir maceranın doğrusu
nu. izlere haber \'ercyım ... 

Ta, 1'une' otobli ünden baş. 
'ı:tarak ıçkt masasına kadar ge· 
tmiiğim bu hikA~e. baştanbaşa 
yalan \P. uydurmadır. Ne böy· 
•e bir kızla tanıştım. Xc ev en
mr~ c karar verdını, ne rle o 
kel çıktı. Anlaltıklarımın hrp
si U) durma, hepsi düıme .• Otur 
duğum )erde kendi kendime 
\ ak'alar icat cttım. Haya:! bir ı 
kızcağız.ı tür'ıi kılık'ara sok· 
tum. Yani bu meselede üç ay· 
dır bir 'a an makıncsl gibi ea
hştım. Artık ışin dojrusunu 
açıklıyorum. Böy.c'ıklc içım 
de rahat edb:or. Oh, çok ~Ü· 

kür: ... 

:u. G. M. Stiid~ o 11°nıın genç yıldız namzetlerinden Elain e Stewart o~ unrak bir atın iizcrinde ~eni Amerikan 
ın:ı) o modellerinden birini teşhir ediyor ... 

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

ı · 

AiLı; 'l.\RLO l ' - \m,.rlllanın çok eli len genç inema ar
tistlerinden \'an John on, karısı 'e dört. :) il§tndakl ı..ıu 

llollywood'dzkl e' lerlnde. 

* 1urk Film Dostları Dernctı' 
nln terUpledlğl il. Turlı Fllm Fr!• 
tinli yarın Hbah uat ıo da Şan 
ıtnemasında açılacatıır isımıertnl 
evvrtce bildirdiğimiz ıs ktşlden 
mürekkep Sanat .ıuruı 3·8 Marı.ı 
tartblerl arasında tU aektz tnmı 
acncdccetı:tır : 

Pazartesi - ~lalıallenln :.·amusu 
(ReJI: ,\vn l Dllllgll). 
Salı - .\ltı Olu \ar (Reji : l.fıtrl 

.~kadı. 
Çarşamba - atı:ın m~Jı · Ali 

ı11ar • Ren il) •e Olum ı-.utl Re-
JI: Orlun lrçını. 

Penembe - t dl ıı~ n<ıdıı :rıyat
rocıı ıReJI. AdJn Kamıl). 

Cuma - Oldürın Şehır ınr,I: 
1 fıtfl ,\luıd ). 

Cumartc ı - l.(•lil~•ar Altında 
(Reji · ı;uarl Iecııı ı. •e Bir 'el•rın 
lllkli) r!I ı ReJI .uı ıp.ır • Renkli 
dök\lm~nter ı. 

Sabııhlnrı saaı 10 da an ıtne· 
ma•ında yrr alacak oı~n bu ~tıı.

te.rlle.r Kırtııal suçlükler \il umie:ı 
huım&I mahiyette olacak, halk'\ bl• 
Jet Mıtılma)acaktır. Jürinin duldu· 
raca~ı puan cetvellerine ı;örc en 
y\llı:5'k dereı:t!>ı alan Mu&ttılamı 
talmll'rl. 3 !Javıa CUmarteaı ı·~esı 
Ltman ı obrtuında • Ht p:enen 
Film Do tları nııosu'nd:ı. Vail Oö· 

Penceredeki - Aman yava~ ... Annen baban duymasın .• 

kay tarnfmdan açıli:lanıcaı..·ttr * aRapsodı adlı son fılmın. 
. de Elı.zabeıh Ta)lor, bir ke· 
mancı) a CVıttorıo Gassman) a· 
§lk olan zcn~ın •• ımartl!: \C ıs· 
tcrık bır ~enç kadın rolilnti oy 
nu) or. Renkli olarak çevrilen 
bu fılmin dıs sahnelen Pari.s'. 
ıc, St. l\loritı'de \C Fransıı Ri· 
'icra ında çekılmistir. 

* l\larıhn Monroe')u ~on 
fılmının hır sahnesinde idare 
cdcı ken, rcjısör Otto Prcm.n· 
ger'ın sabrı tlıkenmiş: •Kmnı• 
demış, •Vücudunun her tara. 
fını i tcdığın kadar tıtr<!•ebı· 
lırsın, ama ne oluı: rolilnil o· 
kurken scsın tıtremesin!• 

* Gnı.etemizdc tefrıka edıt· 
mekte olan • Denızde lsyan • ro 
manından alınan hlmde Wıllıe 
Keıth rotunü O) nayan Robert 
Franci , bu rol sayesinde meş.. 
hur olmuştur. ııDcnrzde İsyı.nı 
24 ya~ındaki Robcrt Francis'ın 
ı k fılmıdır. 
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_Bahar tayyör me1fsimidir 

Glgi yakalı bir elbise 

Kadında ses güzelliği 

Baharda en ko ay ve rahat gı· kısa olanla'rı o'duğu gıbı kı a \'e 
:iİ en elbise hiç Uphe ız ki tay. bo .}ahut bo ero gıbi bele k oar 1 
:>ördur. Sabahtan geceye kadar olan arına da rastlnnı:yor. v., h:ı ~ 
giiniln \C akşamın her aatinde, ı bu bnhar modanın hudut arı 
hır kadın, hem şık hem de sade çok genıştır. 
bir kı ık ta ô mak ıcter c tanoı· En b:ırız husu i) etlerden birı· 
g1ynıeği adet etmelidir. Tayyör! si de ı:erek ta\)örlcrde, gC'rekse 
bluz. yakasına bağlanan hır e- , · _. . 
şarp, başa gı) ılen bır şapka ile e bıse \ e b uz ardakı bahrı) clı 
derha' )a sade eşlr veya ils'e· ı üniforma arını andıran :yakaları· 
nır. Bu senekı eşarplar, b uz':ır dır. Bu )aka'arrn moda olması 
hattta şapkal~rın .hır ~o~u. çiz- na sebep bir tı)atro tem ılidir. 
gılıdlr. Çızgı~ı ıpeıt 1 ('IZ!:tlı p&· l\le bur Fransız kadın romancısı 
muklu çızgı ı ha!>ırdan yapı an Colettc'ın Gi"ı ısiınli pı~ esınin 
b uz şapka. yaka ~e eşarplar. çok kahramfmı b~hrivc yakalı bir 
r.ıodadır .. Ekserısı b~ya:ı. sı~ah, e'bi e giymektC'dir. Parls'te ve 
beyaz 1icıvert be~az kırmızı veya :-.iew York'ta gerek sahnede ve 
~n\ ~ renkt~dı~. ~e~az sar~ veya gerekse sınemada büyük rağbet 
kah\e rcngı o :ın an da urdır. ~r.zanan Gigi pivesı ,.e fılmı b•l 

Tay~örlere gelınec, ceketle'" yakaların moda· o'ma ına sebep 
kadınların zevkine tipine ~e vü· 0 muştur \ e bunlara Gıgi yaka
cudilne göre değişiktir. Beli dar lar ismi verilmiştir. 

hatt! sımsıkı. yahut da bol vo R. E. \". 

Çizgili :kuma tan yapılan ii ler çok modadır. Hu tanönin blunı 
ve yakası çizgilidir. 

r 

•• un 

ruı iniln kan er yaptığına 
dair ı k he\ eean 'er ci 

haber eı Ne\\ 'ork di dok· 
torl:ırı kon r<!s nde okunan 
bir rapordan Çıkmı ır. 8 ara 
lık 19:53 de toplanan kon re
-de bah s mevzuu Tapor okun
dugu zaman bU Uh dikkat \C 

ıılAka tUllın 'c kanser Uzer n 
de top anmı bulunu~ordu Ra 
pora göre csiaara sarf)atının 
artması netıces•nde c·ğer kan
ser de artın. tıT. Bu müşııhe 
de cığcr kan erınin tc ekku
hındc tıitunıin ovnad•f!ı rr1'i 
· pat eder mahi)ct•cd'r. it
lettekı artı n sbeıi ıiit ıin ls
t hlak nın artışıyle mu' azı gn 
tığine göre tüıunUn kan er vapı 
cılığını ınkaT etmemek lAzım
dır. Çıinkü 20 ene 'çınde c · 
ğer kanser nden çekenlerin 
nışbetı ) tiule dört yuze çıkmış 
tır.• 

orta'ığı allak bu'lak eden 
hu ıııporun arılından ıkin 

c b r rapor geld'ği zaman da 
şliphe, igara içenlerin çıni 
kurt gıbı kemırmeğc ba~lamış
ur. İk nci r:ınor. nrada ki ay 
lık b'r [asıiadan sonra gel
mektcd r ki 12 şubat 1954 de 
Br"anyn Sağ ık Bakanlığı ta
rafından neşredilm ~tir Ona 
gore de tütünün ciğer kansc
rınin teşekkil iinde rolli var
dır Z'ra sigaTa içenl<'r. çmı
) enkrden fazla kanser<' turnl 
maktadır. Erkekler aras•nda 
cığerleri kanser ı olanların 
) Uzde doksan sekiz; sigara i-

lıifa kulak asmayıp fosur fo
sur sigara tutttiTenler olduğu 
gibi, hayatından korkup tPhli 
keyi eliyle veva ağz y:e çek
mek "sıemıyen er de çoktur 
Dnha ıutıine boykot !An etme 
nin, herhalde sırası gelmış de 
~ ı ki içenler içmi)enlerdcn 
faz ıı. • 

çen er. yUzde ıkisi ıçmi)enler- Acaba bunun iç'n doktorlar 
d'r • ne diyoT? .. 

İstatist k rakamlarına daya- Sika~o·u doktor E-~enbcrg. 
nan bu neticenin ilfını. tırya- mu edil bir ı:san kullanıyor. 
k!lerl kara kara düşündürdü- n yor ki: 
ğü sırada yukarıdaki iddıala· ·Nikotin. c:ğer kanserin'n 
rı çlirlitme~ e çalı an raporlar ıc~ekkülüne yardım eder. Fa-
da okunmakta idi. Şu halde kat bu öz. muayyen ve mıılı· 
hararetli mlinııka aların ~a- cfırt vakalar 'c'n söylenmi ıır. 
pılması ç n bundan güze f r-
sat ne b r daha ele geçerdi ve Cünkli ci~l'l' kanserı. tfr)akl 

o mıva11larda da ''ardır. 
ne efe o fırsatı kaçırmak iste- nr Grııhı>m ile Dr. \\'vndr.rc 
miyenler at oynatacak me)dan 
bulab 1 r'erdi. ş mdi bu mü- $!Öre tO·Undeki katranlı mıııl 
naka~alar olurken dünya ~an dı>ler kansere sebep olabll'r. 
ki iki) e ayrılmış g b;dir. Bır I.llkin cı&C'r kan erine ebep 
tarafta si~aranın dosı arı. öte olan imiller'n yalnız bun'ar 
tarafta dü manları'. İki cep- o'madıl! nı :cnat eden 'akalar 

da "Ôriılmlis•lir. Nitekim hava be) e avrılan Doğu ile Batı ne 
kadar bırbir'ne zıt ise onlar da, toz 'e dumanda da bu 

• Kadın ar ara ında gı)inmele- mek itin çare \ar mıdır? Daha Konuşurk~n faı'a bağıran ar, da 0 kadar u)u~maz görünmek maddelerden bol bol var. 
rıne, süs erıne bo}a arına çok doğrusu me\cut olan bu çare)e hım hım ses1cr çıkaran ar şıma· ted~ler. _D'ğer taraftan bu nokta ü-
hına eden er vardır. Lakın pe • bıtş vuran ur mıdır? rıt- çocuk tıheııgı ile kclımelerc Hele Britan) 8 parHimento- zerıne durıın İngil·z kimyager 
çoğu 5t' ının guzc olup olmadı· Ses \e konu~ma tan.mı güzel· bir takım acaıp ahenkler veren- sunda sağlık sözeli U b r "kir:: 
ğının, konuşurken ee gıb~ bır Eı$llrntt!k iW ı;are varfır. in- l~r bu ku urlarını kola3lıkla dil hafJa ö~ce !:U özleri söy'ediği l 
t~ if bırakt nın far~ın~3 değu s;1n apa >:uttu masıfıı ı; •reten, 1 zeltebi ırler. Fakat l!\'HIA burı- \akıt ?l tdan alanlıırln 
cür. 'i .. • • •• uletini ayart..13 an fone ık ve ıı\ kerıttl etmi '~l'l'Rhılc$lfreıt hali, tbpc8en bakanfarıı naz 

Bır çok cr~e cı in tııerinc DlkSl) on ta'im ettiren mutehas- bır~ sebep o duğunu kabul et- rno .pek önUk kalmıştır. Söz 
en faza ies r eden, bir kadının sı ar \ardır. Fakat en iyi çaretr.ıelcrı laz.ımdır. Guzel bır k:ı!lı1 cü dı)Or k': Amer'kahnın. tü 
cıııibesıne kapılmalarına en bu· kendi sesini din'c)1lek ve taraf- kılığının, kıyafetınin yliztindeki tunun kan er \apuğına daiT 
yUk Ainil o an kadının sesidir. ız bir şekilde kusurlarını du· boyanın. saç tu\•aletinin iyi olup söyledikleri ne karlar kendini 

\'ıicut ist~ığı kada~ munta- yup ivı niyetle onlan dtize'tmek o'madığını bir aynada nasıl dik· korkuımu •a b"zı de ·o derece 
zam, )iliz harıku'fıde gıizcl. elbi· fs'temh-tir. Ya P Ağa \eya tele katle tetkik ederse, kendi sesini korkutmaktadır.• 
se. .çok ypkışsın boya ar yerinde a~ınan sesler ekserıyetle kendi de plakta dinliyerek sesinin ve VlıkıA ortada ispat cdilmi• • 
Q:sun e.,er kadının sesi ya cırt· ını~mc bjlc ~abancı ge'ir. konuşuş .. tarunın kusurlu tarar- bir ~Y ~oktur. Bütün söylenen ı 
lalf. ) a lnm hım 'eya boraıan Iitftt'f,J.;cndi sesim i'k defa du- !arını duzcltmeğe ı:a ı~maltdır. JeT, okunanlar. hep tahm"n ve-
~ıbı kulak tırmaııı~ıcı ise butüH yunca tanı:1amaz. Baz.ı ses'er ''ardır ki dinleyeni \A nıtzar·ve'ere davanmakııı-
tesır boşa gid~r. · kaçıracak kadar tatsız veya ba- dır Bunların spekliJa•if te•eb 

Bır k;ıdın çok gliıel de o'sa . Başkalanna lna?ma~an, ken: 1 :1ağıdır. Bunlar bıle dikkat ve bli•ler olması da muhtemeldir. 
eğer sesı ta.tu ,de~ıls(l.e ı:r ko- dıleru:ı.e )\~sur bu duk.arını ~a itina i e düzelebıltı:. E verir ki 1şin redd ve tasvibi bir ara-

1 ·nuşuş tanı. )18P.ınacık ı ve .saht~ nan kı~se ~r. kendi sesterıni öyle olduğunun sı:hıpleri faıkına da. ela ha do~nı u yan yana gıt 
. ise kendisıni. ~lı'zde yU:ı: beğen· p'fıkta dınledıklerl zaman o baş- varsın. rnektcdir HeT ~eye raC!men o-

dırip sevdiiemcz. SC'sı gıiıe'lcş- !Ca'arının ne kadar haklı olclu· lup bitenler. s· ara fabrıkala· 
tırmck konu ma tarzını duzelt- ğunu ko a:1ltk a anlıyabilirler. R. K Y. Christian Dlor'un gigi yakalı bir ta))örii rının ıararınn olmuştur. HAia 
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l'ılanisadan Şük~ye imzasiy· ı CEVAP: Yirmi iki yaşındaki 
le: bir kadın için guzelleşmek ve 

şık.olmak için fazla emek ve pa· 
Boyum J,62, 82 kiloyum. vü.I ra~a ihtiyaç :10ktur. Paranızın az: 

riimckte, flllCrdhcn çıkmakta çok 1 olması be'ki de. ~aha kolay za
ıtahmet çeı.;)orum. niraz yoru- yıflamanı~a ve..sııe olur. Fazla 
h_ıMa :nefes nefe C OlU)Ortım, ~ağlı un'U, \'e aCır yemekler 
Faıla kilolarımı \ermek için ne hem sıhhati hem güzelliği .'h?· 
yapmalıyım? Acaba \iıcudümde ıar. Haşlanmış sebze ve }eşılhk 
bir arıza mı 'ar? ~eden 5i~man. ~emeğe şekersiz çay ve ka~':e 
ııyorum. Bana cevap 'ermenizi içme~e ahsınız. Bu yaşta ) Uzu· 
rica ederim. niize ne fazla krem ne de fazla 

bq~ a ~ürmeğe ibth:acınız va~
dır. Cildiniz.i beslemek Jçin çıy 
süt yumurtanın san ı gibi şey· 
~r' şürUnOz. Meyve yediğiniz ıa 
ıııan bir parçıısını yanaklannı· 
za da ve a'nınııda ezerek clldi
nlzi besleyiniz. hl cins bir du· 
dak boyası ve küçük bir kutu 
pudra size. aylarca yeter, 

CEVAP: Boyunuza 'circ en asa 
ti 20 haltA 23 kı o fazlalığı· 
nız -.ar. Yürum kte \'e merdı· 
'Ven çıkmakta çektiğiniz zahmet 
bu kı'o aT yilzundt:?ndır. l:ıdcırı 
ki zııyıflamak istlyorsunuı ve 
~l mnn1ığınızdan memnun değıl
siniı.. Neden bunu yaptnağa da· 
ba e\'\CI niyet etmedıniz. Dört 
be ki o ı.ayıf amnk kolııy otur
du hıılbuki şimdi yirmi yirmi beş 
:ki o ,.,rmck epey zahmetli bir 
iş .•. Yağ, un ve şeker yclT\emc
I:e vucut hareketleri yapma •· 
:rol ~urumeğc ba !arsanız. zayıf· 
lamanız mU111kün olur. Acaba 
bu undu unuı §ehirdckl hasta· 
ne'erdc veya doktorların birisin
de ele.ktrlk'I lfimbalarla si:r.i ı.a· 
yıilatabilecek filet er yok mu· 
dur? İ tanbu'da olsaydınız. bu 
gıbl bir ·vasıta 1 e ı.ayınamanız 
daha ko'ay olurdu. 

Şık olma~a gelince zevk sUıl
bi bir kadın en ucuı kumaştan 
yaptığı veya yaptırdığı bir 
elbis.e i'e bi'e şık g6rllneblllr. 
Şık ık ve :zarafet çok para l'e 
değil ıe,vk ve ~l'gi ile elde edi
lir. Kendinize yakışan kı'ık'arı 
seçiniz. Bir tek elbisenin tefer· 
rüatını değiştirerek onu bir kaç 
kı'ık haline sokmak mlimkiln· 
dür. Fatin göze çarpan ve mim
lenen kıyafet•erc girmeylniı. Da 
itna sade ye zarif bir kılıkta o. 
lucsanı:ı: eık sayıtırsınıı.. Saçları 

nızı gUı'ıde bir kaç defa fırçala· 
evin K. \'iP yüzlinUze yalçışan bir tarzda 

tarayınız. tavırlannızın ve .sesi

ı'lrmi it;I :ı.şındıı)ım. F .. 1l:ı 
p:ır:ım ) ok. Çirkin :clcğilinı. 1.iı. 
;kin daha gibcıte nreji \f' ık ol· 
mıık i tivorum nr ap:nım"' Kal 
çalarım fıı1l.ıra i ın:ın a(:ıba 
nasıl ~)ına>alJilirlm? 

nizin de bayağı o'maması taı:ım. 
Bütün bu saydıl.1arımız para ile 
elde c,dilen şey'er deıti'dir. 1n· 
-c;anda ya \ardır yahut da olma· 
ına ke'!dısi .Hrdım eder. 

&. ı;, Y. 

S"l_KA~~/~ SGM 
~/Ç K4~P 
YOK~u? 

r 
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TiYATRO YE 
DEKOR SANATI 

Robert EJmonJ JONES 
Aıaiıda okuyaeııiınıı yarı Amerikan tiyatrosunun en ileri 

felen idealiıtıerinclf'n biri olan sahne dekoratörü ve reji!IÖr 
Robert Edmond Jones'ıın, ·The Dramatic lmaıination• adlı 

1 
Herinin ·Tiyatroda Sanat. basllklı ikinci bölümündtn alınmış
tır. Joneı balen 67 ~·aıındadır. 

Arif KAPTAN 
Tiyatronun ıerçt'kte ne oldu

ğuna dair bugün çeşitli fi-
kir ayrılıklarına rastlanıyor. 

önle} ecek se,·ıfnln ancak. ta· Bazı kisiler bir mabet. bazıla-
b'at scvgısi olduğunu görüyo- rı ise bir umumhane oldutunu 
ruz. söyliiyorlar; kimi insanlara aö-

Falanca re;;samı sevmek. fi- re bir liboratuar. bir arastır· 
lıincaya hayran olmak, onlann ma yeri; bazılarına göre bir 
sanatlarını iyi tanımak, mece sanat, yahut bir eğlence ve 
leyi kökünden halletmiyor. E · yahut da bir ticaret sirketi. 
'I sıkılacak ressam. re ·im sa· Her ne olursa olsun. tiyatro 
natının bir silrü problemi içi- hakkmda gerçek olan bir şey 
ne g:rip, eserini gramer kita· söylenebilir ki, o da şu: Tiyat· 
bı hal ine sokmadan. yahut tak roda yeter derecede tifü ca-
lit kokutmadan. ona kend:n- lışnıa t>nder J,?örütüyor. Be~e-
dcn bir ruh katabilt>ndir. Ta- riksizlik İ'e almış yürümüş. Ti· 
biatın sonsuz çeşitliliğinden ratro alanında çalışan ı:anatrı-
ancak ·Tabiat Sevgisi• saye. Jann işlerinin ehli o!maları 
s'nde faydalanmak mümkün. sırttır. Tiyatro bir mekteptir. 
Ö.> le yüreği titremeden. gel- incelemelerimizin. çaJışmaları-
geç b r ;ıgiyl e kendisine baka- ınızın sonu, hududu olamaı. Ti 
na tabiat, sır'arından zrrnık bi yatroda, hayatta da oldufu ıi-
le koklatmıyor. bi, eV\'elft. kendimizi, kusurla-

Oysaki, bugünün resim an. rımrıdan mümkün mertebe kur 
layışına göre ressam ne ka- tarma~·a çalışırız. Ondan sonra 
dar değişik. ne derece çeşitli cbu astı ve .sihirli• sanatı tat· 
tesirler bu'mak. ne kadar bir bike başlamak hakkını kazanı-
birinden ayn ifadeler elde et- rıı.. Ondan sonra da artık ha· 
mek ıorunda ... Ama. laboratu yalimizi işletmeye başlayabiJi-
ar çalışmalarını andıran bir re riz. 
sim yapma şekli bugün ressa· Perde açıldığı zaman. tt>msi-
mı atelyesint' bağlamışken. ar lin •havasını• dekor yaratır. 
tık tab:at sevgisinin rolünil in Sahne dekoru sahneyi sadece 
kar edecekler dt> bulunabilir. sü.aleyen bir sey değildir. bü· 
Böyle dilşlincnlerin tabiat ka- tün bir Alemi canlandırması (e 
dar sonsuz. faydalı b:ışka bir rekir. Aktörlt'r dekorun •Ö!lün· 
kaynak kcştetmiş olduklarını de-. değil, cicinde• oynarlar. 
sanmıyorum. Tabiatı gaye o- Bizler. ~eyirciler dekora!örün e 
larak değil, vasıta olarak ele serine baktığımıı zaman. daha 
alınca. onun zen"in. çeşitli henüt hiç bir aktör sahneye 2ir 
renk ve b içimlerine her ıa. memişken: •Yaa?• derit. ıDe-
man ihtiyacımız olduğunu gö- mek böyle bir piyes seyrede· 
receğiz. Ve elde böyle bit' tay cdiz! Evet, anla~ıldı~· 
nak olunca ilham daima hazır İyi bir dekor bir resime de. 
olacak. Teknik bir yandan i- ım. bir tasvire benzemelidir. 
!eri gide dursun. yaratıcılı'k Sahne dt>koratörlüfil, bhı kim· 
bahsinde kandilin yağı tfiken telt'rin ~andığı gibi. eT deko· 
mlyt>ce'k. ratörlli!!ünün bir kolu deitil· 

oTab'ata bakmadan bAzı gU. dir Eı;kl bir dini piye~te ö-
ze' renk armonileri buJmanıt lü~'ü r:ınlandıran aktörün ölü 
mümkündür. Ama bir formu olmasına veya Napolyon'u or 
aklınızdan icat ı>demtı.~lniı!• naran aktörün ıerçekttn N:ı· 
diyor Andre Lhôtt'. Rt>s~ama polyon olma.sına ne kadar 1ü-
demek kl. tabiatın nizamını 1.um yoks:ı, sahnt>de ~·aratılan 
herhangi bir sanat anlayı~ının bir odanın da mf!\·cut bir 
disiplini içine sokmak. renk odanın tıpatıp taklidi ot· 
ve biçimleri u~liiba Ct'kmtk. ması icin sebep yoktur. Vır 
·~t;lize • etmek düsüyor. Ama o'an ~eylerin. tiyatroda ıerçelc 
i~in en gilç tarafı da bu. Ya· hissini verebilmelt>ri için, ıa-
Tatma bahsinde hayal gUcümU riP bir dt~isikliğe Ubi tutulma 
zün ~ınırları 0 kadar genis 1ro- !arı ge-rekir. E~rarengiz bir ~r-
ğil'. Herke-; için baya\indeki· dir bu. cilam!eh telti ~u cüm· 
ni çizebiımek. göz.terinin ~- te't'ri hatırlarıınıı: 
nündekini çizmekten daha eBahaa! _ •••ı ıirir ıt· 
güç. bl oldu•.• 

ResinJe yt>nl baslayan kişi- ıNerecle, efe .. im?~ 
nln tabiat sevgisinden mah· dl'.afıma ı~e. Boratio.• 
nım kalmasını aklım almıyor. 
Henüz doiru dürüst bir te ti Sahne dekoratörlüğü i~te bu 
çiıınesini becerem:yenlerln. sa iç göıe hitap etmelidir. Bakan 
natın en güç roblrmleri pe· bir dış göı ve gören bir İç göz. 
şinde ko~masını çok yanhs bu vardır Dekor yınlıı seyredile· 
Juyorum. Resimde teknik ka- cek bi~ ~Y olmamalıdır. Tabii, 
dar du,gunun da değeri ''ar. öylesine tesirli, minah ve dr:ı· 
Rastgele bile olsa. tabiatta matik bir dekor yaratılabilir 
yanyana gelivermiş Tenk ve ki, aktörlere. perde acıldıktın 
biçimlerin güzelliğinin farkın ıonra ancak, dekorun ilk •:'l· 

da olmadan. tabiatın ötesinde da kendmıınden b2Hrtti:li to· 
metafizik b ir dünyadan söz. aç mı Uterinde variyuvonlar y:ıp 
malannı yadırgıyorum. 11ıa~ düşer. Dekora•.ö· laz.ı 

Peyzaj yapmaya çıkacağı sa belirll, her seyl ıpa~ık or.ayı 
bahlar: ·Al'ahım. tabiat kar. koyan bir eser me'.\•da':la ı:etir· 
şısında bana bütün bildikleri· memeye dikkat etmelidir. Tek· 
mi unuttur!• diyt>n Corot'nun rar ediyorum, iyi bir dekonı.n 
bu sözünde. her de,•rin. her resimle ili~it; yoktur. Göze hı. 
anlayışın ressamına yarayacak tap etmesine eder, ama ıynı za· 
bir hikmet gizli. Sonsuz çeşit· manda «duyulan• bit' ıeydi:. 
iilik'e dolu tabiat karşısına. bir hit11in. ruh halinin Uad~sı-
bcllcnmis. klise haline gelmis dir. Enatun: «Ben ıJıelliği . .-
rlilşünceleri bi'I' yana RhP çık· rıyorum, fiizel ~l~rl. det.ih 
mak, galiba y"l:ı.esaklı~a. tek der Bunu demek istlj"Orum. 
rara düşmemenin tek yolu. Ta Dekor fiiul bir feJ, ftYI ,nı. 
biat karşısına yeter derecede ut f('yler koUeai:J'lft'l ~!mama 
bir sevgiyle cıkamıyanlar ya- tıdır Bir nrlıktır, e1enn ate· 
pacaklnrı bütün analltleri be sini 'körükleyen ılık bir rüz· 
~cndikleri ustalarınkine uy- glrdır. Aksettirir, d~tekler. 
durmaya çalışanlar. bu alanda canlandırır. Bir be'kleyistir. ~-
beyhude gayret harcamıs ola Ce dotan bir hit, bir hey~ar:. 
caklar Zira. ne kadar uğra· dır. Hi( bir şey aöylemeı. fr 
şırlus~ uğraşsınlar. bu gibi kat her ~rl anlatır. 
resimlerin itine sinen ağır tak Sakın. dekorat6re, aahnede 

mamasını ta\•siye t>lliğim sanı! 
ma~ın . Sembolik isktmle diye 
bir ~ey ~·oktur. 'İskemle jskem
lt>dir. Sihir iskt>m't>lrrin sah
neye ~·erle. tirili~ ~idi sa~·esin 
de yaratılır. Gordon Craiıt'e ~ö 
re Moliere sandalyeleri sahne
~·e öyle bir oturturmuş ki, in
san adeta konuştuklarını sanır
mı$. cRomeo ve Juliet• teki 
balkorı sahneııindt. balkon da 
J!zımdır, ayışı~ı da. Ama ayın 
Verona'yı mehtaba bobn ve 
Juliet'e 5u söıleri ııöy!eten a
ya benzemesi gerekmez. 

«Ah, ayın, günnilmtt ayın 
üstüne time yeminini - Ki a$
kın da ay ılbi O)'nak tıkma· 
Sili.• 

Mhele şu : Önemli olan f_ 
talya'nın kuıeyindeki ha\'I şart 
ları hakkında bil2i sahibi ol
mak değildir, ShakesJ>('are'in ' 
nazmından yükselen lirik un
suru duyurabllmektir. 

Dekoratör bütün as\! ht>yt'can 
!arın duyurulabllmesini müm
kün kılacak şartları yaratır. 
Sonra (ekilir. Ve aktör girer. 
EA'er dekoratörün yarattığı e
ser ıerçekten basarılırsa o an
dan itibaren dekorun' farkına 
varmay11. artık. Adetft. yok oı
mu~. ~ilinmiştir.. Şimdi a ktii! 
sahneyt hlkimdir ,.~ rl":.-ora
töriln tek mükafatı ak•i'irl'n se 
yirdde ura!!< .rdığı takd•:- his
leridir. 

Tiyatroya bir piycı; seyret
meye ıittiğim 2aman, o pive
si canlandıran insanlara kar~ı 
bir illi du:·ır.alıyım. Beni, tam 
tabiriyle, •!nmalıdın ıkt.ör
ler. Bir seyirci sıfath-1:!, sahne 
de •canlı• olan erkekler ve k:ı
dınlar bulmaıt hakkımdır. Bu 
aktörlere karşı saygı duy:nuk. 
üstün kim elt>r o1duklarını his
setmek. kaderleriylt' ilgilı•n. 

mek. onları Se\'mek i;;trrim Gü 
Zf'l konuşmalannı, ahenkli.' ha
rektt ttmelP.rini, t>trafa enrorii. 
canlılık ve heyecan saçm:ıları
nı cliltriın. Viicuduna hakim 
olamayanları, kdal:ırı iyi iş
leme"enleri ve ruhları oorı.ü
müs ·olanları st>yretmek iste
mem. Bu ıibi aktör'er bana 
Barnum' un (*) su acı ~ö1ünü 
hatırlatır: u~orınal insanlar leş 
h!r edilmeğe Uyik de~i!dir!• 
Gördülüm aktörlert inınabil
mem lbımdır - sahneyi dol
duran. ecin~· mahlüklar olma
lıdırlar. Her piyu, yı~anan bir 
rüyadır: ~İlin rilyanız. benim 
rü,·am - ,.e o rü,·a silik hale 
~etirilmtmeli. ka;artı!mamalı
dır. Aktörln o rüyanın kine 
karışmalı, ıö~teri~ ~·önelme
melidirler. Görevleri a~ıklamak 
tır. 

Açıklamak. Büyük bir tiyat
ro eserinin ahenti icindt' ha
rt'ket etmek, eserin vırlıl{lnı 
bir ı~ık ıihi alcst'ttirmek. Bun
dan daha bü,·ük bir ~anıt \'ok
tur. Fakat. bu sanatın imkan
larını du~·ın aktör ne kadar 
aı! Kimi alctörler, bbt'n bana. 
ka1btn aktör olmaktan biraı u. 
tanc du~·duklarını bile hi~~eı
tirdiler. Bu duyguru affede
mem. Buıün tiyatro alanında. 
daha ı:ok sayıda deftrli aktör 
mevcut olmav191nı iıah etmek 
kolay tabil. Aktörliik fa1l:ı "'ÜC 
bir meslek. Derin bir tevazua, 
insanın bütün benliğin; tek!if 
etmuine, kendini tam:ımrn ı:a 
nıhr.a vermt'sinf' ihtirıı,. en~
teriyo?'. Amı, nadiren, bir ık· 
tör ıt~elt' •ılamm obnın o 
~arı1' rıhıtlılı ve ııükılneti i· 
çinde karsımııda h111irincc. an
cak tiyatronu~ \'ı>rebile~~ıı o 
büyük heyecanı duyarı.ı işte o 
U!ntn. 

<.> Amerika'tı m~hnr bir 
cunharhane sahihi. !it kokusunu gideremuler. elle tutulur ciıimltt bulundur· 
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MI YORU M 
Pınl 'ırd t.fılelo11 teli ılnefte 
Yıfav halalın latb•• 
Bir ~ tlrkiUer aırıl4uarak 
Bir tf'rler hrayor 
Aıtfııt lstilnlt 

Aalatt1a uatm4a11 bir trea rtiriiltilerle ~yor 
Sfmttp limit uhyor 
u~ ıt•lyer tabi 
Bir ııfaenta ıeyirdlerini hepltıyor 
Bdıyer .. kıyoram da 
lliti11 ltanlın 1tlr tiriiyor Wr kayHcllyonmt 

Denk 1ınaıthnlz donil haha4aa kalma denis 
Diledi mi .aımı aoldarayer 
Bir ,.y1 clinle4ilf yok 

A• tGsla Nbk1ar ıilıel ıokalılar 
Ne nmın ıti1'1fnnıtyl cJiledhnM 
Sizlerde Jiiriidtim ıtttb11 
Simcll ae iyle 11p1yoralll 

Bltla ita d111ıu1ar se~l•r 
Gla ı:elir teeer 
O etki yalanlıtı 1tıralnr yerine 
Ye,,.tıhcle ıirilp ıt•ea 1ılr fe1 yek 

Blth • aııyıum 9"iatl• 
Atk 1lll ae aaJaaıyonua 

Sabahattin Kuclret AKSAL 

• 

•Ambassador,, adlı bir tiuret dergisinin teş\'lkiyle Je(eD

lerde Londra'da ('ağdas Sanatlar Enstitilsü'nde •ltumıı De· 
srnleria konusunda bir St'rgi açıımı&tır. Maksat, endüstrinin 
sanatçıdan faydalanmac;ını sağlamak. Sergiye katılanlar ıu
sında Grahım Suthtrland, John Piptr, Henry Moort, JC•ith 
Vauıthan gibi önemli ıessamlar var. Çoğunun kumaş üzerinde 
bir bilgileri yok. nu onlar ic'ln bir eksiklik olduğu gibi bir 
kuant da olmu~. 7.ira hiç bir hudut tanımaksızın bildikleri 
gibi çir.ip durmu~lnr. 811 yüzden ortaya kuma, sanaylinde 
kullanılamıyarak tiirlii drsenlerin yanı sıra, lılç bir kuma~ dt'
sendsinin aklına ı•tlrır~ ertk ~iizt>I ~eyltr dt' çıkmı,. Bilen 
ban fabrikalar ı;eı gide ki rtc;samların ba7Jları ilf' anıaııımış 
bulunın·orlar. Rura\'n alıtıi!ım11 clf''lenin re<ısamı F.duardo Pı
oloni'dir. Kt'ndisi J!I'?! clt> tslror\'l'nın Edinburth ıehrinM 
doimuştur. Sonra n~·ni ııt>hrin GÜzf'l Sanattır Alradtmisi'nde 
ö~rttmenlilr t>tmi~tir. ~imıli Londra'dadır. - Picuso'nun bir 
söıü var: •Siz sanalfı\·ı Df' sanıyo"unur'! llessamu sad~t'e 
ıt'ÖZÜ olan, müıis~·en f! saclett kutatı olan, ~airse sa
dece 'Ulb Merlndt'n anlayan bir budala mı! R~ t1e 
bildiğiniz .dbi tlejil! ~anatçı içinde yaşadıJı dünyanın 

bir parrastdır. Htrhanri bir insan kadar insandır. J(f'ndlnl 
içinde y~t;adığı dün~ a~ a ıört a~·artayan bir insan. Öylf'yse 
ın .. anların ha.)·atıyta, ~iinl;ik i5lerlt nHıl ilfiltnmt'r! .. Pil'nıo'
nun bu söıltri c;analı ·liiks• sa~·mayan, resimlerini mflM!ell 
yüdtrce- metrt kum~~ ıi1• rinde tekrarlanmı~ ıt'Önnt',ii anuta
yan bufiinkü sanalrının rlii4'ünüsünü iyi belirtiyor. 

NE TÜRLÜ BİR İLGİ ~ 

Ö teden beri. Türk aydınını., 
,.e aydın Türk seyircisi:tin 

Milli Sinemamızla ilzilenmt>5İ 
gerektiğini söyledık durdult. 
Türk ~inema ını a ağılamam•z. 
~·endi l<endim:zi ,·abancıların, 
lıa~kalarının önündı- a~ağılam:ı. 
anız maıı:ı~ına gcli: dedik. Şinı
c:i şöde bir mesclfl karsısınıla
yız.: İyi ama. Türk ~inemasına 
nasıl ilıu gösterrı•c ğiz? 

Attila iLHAN 

deyişle cok karlı. fakat Türk 
sineması için epeyce hüzUniii 
'e cesaret kırıcı olur. Eğer iJI. 
kemizde J(t'rçek c;i,.emanın zev. 
kine varmış. okuıusı çok. S! 
ı ,atla yakından ilgiii bir seyir
ci küllesi olsaydı belki '>u 
takdirde onlar, l><1~ıbos glde'l 
hu sinemayı kontrol edebilir 
c?ainta temelden ıtelt'n, J(elm.-~i 
ı:ereken dejter hükümlerini ve· 
t't>bilirdi . Oysa, biliyorsunı.n:, 
bizim ~eyircim:z. ne sanat ıe''· 
ki bakımından. nt• ele siner.la 
1.e\•ki })akımından 'eter ol~n
luğa erişmemı;-. -'merikan ve 
Arap nh'asa Cilm!erinin ba!kı· 
!'' altında ft.<ieta bunalmı~tır 
Bu sebepten milli sinemamız t!· 
zerinde ciddi bir keıntrol yapı· 

, 
' 

OLGVNLAŞAN GENÇ 
AŞlt.\ IUTAISE - Naim Ttrali'nia 
lılUyeteri. Yenilik Yayınlan. 

T ira:i'nin bir önetki kitat-ı için ~öyle yazmıştım: ·BirŞey 
arayan. ama n! uadıfını bi lmeyen. her kar~ısını çıkan 

~t~·d.-, kadında. eğ'enceô~. ze\•kte, birşey bulmak isteyen gü
nümüzün büyük ~hır ger.o<;·!iği .. • Naim Tirali o hikiyeleri 
yaıdığı sıralarda o 'cnç"tin içindeydi, onlardan biriydi. Hi
kAye1trinde de o .rııh hıı'ıni-: ~·ankısınt bulduk. Ama şirtıdi hi
kJyeci ba~ka bir in~ındır. O ruh halini artık uıaktan dıştan 
!leyrtdiyor. Onun irıcd~me!ini yıpabilivor. Ondan ka'ıeı an
lamlar çıkarabiliynr .• A,ıca Kitakse• kitabında bire bunu en 
çok duyuran, kitabı ıdı:ıı vtren hlklye. Burada bir ıenç Jtız.'.a 
bir gen~ erkelin aşkltın önceki bulu~malarını görU\'or. on'a· 
rın a~lrtan uzak, ııma a$):ı ıravın konu~malın~ı dinliyoruz:. 
Genç adam, sevditi \'~yı SP\'ditini sandıfı o ge-0( kıt kadar 
askı tanımamış. ama du,·cfofu baz.ı hislerin yarattıtı d;ğınık· 
!ık i~inde: •Nedir bu ke'!meler .. diyor. •A'lc nedir, ~•1!•!!1 ı\ 
nedir. sevmek nedir" Bu kelime:er. acaba ~ana karşı dı:ysfak
larımı ifade f'der mi?, Bıı hilcl\'t' eti aı raııtıanır "ir :l~ri:ı
lik'e ıı~kla ki~ioi!lu 2ra;ı:.ciaki \'akın- ilinti'e.ri \'tre!>ı'!-.ır.r. . 

Naim Tira'i'nin yP.ni kitabında • Vaour,. • Takdirnameı, 
• Cık'ı - cıklı lliki,.,. •• ~fotör•, ·Tevekk01 hamamı•,, •Pİ<'~A!~o. 
a~k kati'i•. • Lambr.:nıın ~fe\'hannincle. ~d ı yedi ·hiki,.v.e daha 
\'ar. Runlarda da •A ~:a Kitaksh dt oJdufıı gibi aşın duf· 
guya kendini kaptı,.m!\k ideme\·en bir ki ioğlunu buluyorut. 
Nasıl •Aska Kitalcso~ df! ~e,·ei1isivle bir gazino muaaı biıın· 
da aklının, :ıekhının aracı ıiıy'e .konuşup· dertleşen, hislerini 
inceleyen, onu ma!'ltıfırı t;;,rtısını 1'urmak iıltyerı bir insan 
buluyorsa\. bunlar da n!a\':ara. dur2uları ~e,Tilmlş a~-nl a'.ay
cı, ince'eylci. solukkın;ı bir ıörüs. bir bakış var. 

•Askı Kitalcst• de. her hiklyP.nin ayni dere.cede bıtırılı 
o'duğu söylenemez. ·Motörı ılbi baz.ılannda okur. eksik blr 
,.yler o'dufunu his~iyor. Yazar bunlari biraz: daha renk. 
atmo.sfer, değişik bir ın1am katmalıydı, diye dfüürıüvnr 
Sonuç o'arak, bu hi!dy11ler ıene de cençlik cağla;ı:ı1-? ',0 1 :ı;t 
''e hayallerinin l'erim '.,.r3dir. Yalnız: Tira!i •Park• ta ,.,. . • \'~r
mi B~~ Kuru~ A."1t~i!;a. daki ıe.rrtl\ hanta uu~ tcıo dc:1-
kanlıların. serü\•e:ııerin kahramanı clf'U'clir. Simdi o a·ı ara. 
anı'aşmıs o'an bu n!:ı\• 'ar: uzaktıın bakıy11r. Ru uukt:ın bakıc, 
onu nlıyların dışına çıkarını•, röriiş ''f' duvuş:arına olıun:uk, 
kalıcılık ıibi ıerçek aarı:ıt özellikleri katmış. 

EFESDblE SÖ\"LiVF.\'iM - Mdii 
Faik'ln fıknlan. Yenilik ~·ayuııan. 

B edii Fa.ik'i tanıtmak Jüıumsuz. Son on )'ıl ielnde .ıaz.ete 
olrur:annı o ltendir.l ytter kldır t~nıttı. Giil\ümüı'ün en 

usta fıkra yaurianndan bİri sayılıyor. B!r ırünJiilt ömrii olan 
vaz.ı <'eşiti sayılan fıkrarı,.. bnan al'!arı. ,.ılları da 1erldP. bı
raktıj!ı göriilmü~tlir. Ahmet Ha~iın'i'l fıkralarinı hatırlı'.t'o· 

rum: &eçici aktüa'Hcy.- bile kalıcı bir an'am \'f'rtbilci1ji !cirr 
!?ünümüzde bile z•vk'c okt•yoruz o yaıılırı. Sanırım Fı1 :ıı 
Rıfkı Atay'ın da tıir('olt )'rzı:arı neride a,·ni tada n'rnnaclk
tır. Btclii Faik, ıünün·iıı f,krı yazarları i~inde- kalı:ı bir ya-

l 
21r o!mak imkln1arı.,a tn yfkın bulunan•arın ba•ındıdır .• ~m:ı 
• Eftndimt Söyliy•~.:m. cll'ki fıkraları hk de bu özellikleri 
taşımıyor. Hemen ht'P"İ c!P blr ı?Ün'ük ömrü o'an. ıll'\!lce'e 
cırpı~tırılmış. belki &a7f'!t ~ütunlarlnda okudu~umtıı. zaman 
ho,umuza. gitmi~. fııkpt Fitan halinde biribiri ırdısı.ra okudu
lumu7. uman doy:ır:ntya:ı. hiç bir anlamı. edebi, fikrt arel· 
tikleri o:mayan ın,+e yaz;':ırı. Yazar. diijne hic itina ıöster· 
miyor. Bö~·ıe bir tereli dı•,·muyor bile. Biraz dikkat etse. yar
dılı cümı.-:e-rln üz,.ri':ldt duru, elbette ki o her sa~·fada bo
yuna ra~tıanan e~lı:i:niıs. ölmü~ kelimt>lerl kullanmayacak. Bil· 
tün gündf'lik fıkra yı:ıa:-Jarı aibi bunun önemini o da b\'Ta
mıyor. Bu yüıden yazd ık 1an ancak yirmi dört uıt süresince 
yaşamaya. sonra kP.vbo:m:l\ a mahkum. • F.fendime Söyliye
yim .. i okurken bunları ciı~ünmekten kendimi alamadım Gt:t~ 

neslin değer'i bir f in a ~ :t'ıu·ı ol ırak tanıdılımıı, ıe!tlsın u
man 1.amın ha~·rmhk ıfı•niuğumuı. f'sprili buluebrın: tıık• 
dir'e andı#ımıı Bedfı Faik. yaz.ılarını kalıcılık öıel:ili. d!ltd 
katacak ~eylerin :ıe'u eı'nuıt•ınu h;Jme'idir. Günde'ik !:>:~ ıı· 

ıetenin ucuı basarılarJa nHne., hir fıkra vazarı nlın.lktan!ı. 
ka'ıct bir dtler 

0

k11.a'!ır,ı;ır Yollarını arımıhdır. Cünlcil Bedii 
Fıilc'te az bir ca'>a He b~~:m:ı. kendine \·erıi b!r üslftp, bir 
kişilik edinebi lecek deft'r!; bir ne!lrci olarak yannlıra ka!
masını sağlıyacak f!•demler yok deli'dir. 

Milli sinemamızı hice ay:ın . 
~ sanki hiç yokmm gibi dnra. 
nanlara karşılık \'armış jtlti, 
1.em de en olgun Vt' en miikem
mel se!.:ilde ,·armı~ gibi davra
r:anlara rastlıyoruı.. Bunlar u
mumiyetle bizıat kendileri f1hn 
çeviren rejisörler o,•uncular, 
prodüktörler ve menfaatleri i· 
cabı bunlara bağ!ı kalem s:ıhtn 
!t>ri ara!>ından ~ıkıyor. \'erli ei
roemayı asırı dt'rt>cede seve.ı 
st>yirciler arasında da böylelerı 
var. Bu çeşit dü~ünceye ~öre 
mim sinemamız hızla ~eli~erı. 
durmaksızın kendi rekorlarını 
~enileyen, gerek sanat ı;eviye
s!, gere'• teknik ol;ıunluğu ye
ter derecede gelişmi~ bir sin~ 
madır. Onun daha ~elişme!'i, 
daha doyurucu bir hale 'gelebil 
me!i için ıyıkıch olmamak sart 
tır. Onun yolunu açmalı, arka· 
sını desteklemeli. korumalı ,.e 
kendi halinde yi :.rip ~tmesi
ni. dallanıp budaklanmasını sa~ 
lamakl:ı Yetinmeliviı. O ke:ıill 
lendiııe ~tur. bü~ür, gelisir. 
Bu çeşit diişUnenlerin en bli
~ük arzuları devlet tarafından 
kanun hima\'eSine ıılınmak. va 
hancı rt-kııb~tten kurtulup '"le 
~inema olarak milli sinema rıl 
\'Uasın:ı hU:ım olmaktır. F.:ı eok sinema ile eeçinenlerin. 
sinemadan ekmeıı viyenler'ıı 
t.öyle düşündük~t>ri fnkir ._,. 
bul etme'Z b!r ~erçek. Fakat a
caba sinema ile bu çeşit ilgi
lenmek, vani Tilrk sinemaı;ını 
kanun hükümleri ile koruvup 
rekabete karşı silahlandırıp 
kendi haline bır.1Jcmak estetık 
5osya1 ve teknik mAnaslyle mil
i' Tilrk sinemasının doğmasır.a 
\•ardım eder mi~ 

bileceği şüphelidiı. 1 1 
o halde iş aydınlara ıraıı HABVRJ·NJ·Z VAR MJ ? 

~·or. Aydınlarımız halk için, . .11.J • halk adına. halkh, daha doğ . .. _______________________ _ 

Bizce, hayır! Bu çeşit tek \a· 
raflı ilgi Türk siııemasının lk· 
ti~ad! bakımdan kt•V\'et1enme
ciııi şağlıır. serbest ticaret reh
minde, millt bir ticaret \''! 

eııdüstri kolu nlırak nsamlsı 
nı mümkün kılar fakat bu va· 
şayan sinema •Dh'asa ve k&r• 
zaruretlerine göre biçimlenece 
ği itin eninde sonunda orta~·ıı 
bir esnaf sineması, bir ticaret 
sineması çıkar. El.er sadece ,,. 
nemamızın lktisadt varlığını 

garantiler, gerisini serbect Dİ 

yasının lcapl:ınnı terkeder 
sek, net:ce prodüktörler sini!· 
mıı işine para vıatıranlar için 
cok elverişli, ıbhı dofru blr 

ru;;u ~eyirciyle, ,.f' onun ıer
çek menfaatleri il! ilgisini kıv 
betme1en yerli ı;irıemamızı:l ıe 
lişmesini kontrol t!tmeğe ~alışa 
caklardır. Hükıimı!lin kanuni 
himayesi? E\·ett Rekabetin ön
lenmesi? E\•et! Şehirli seyird· 
nin Türk sinema!l ile ilıiten
mesi? Evet! Bütün bunların Y<' 
nısıra Türk .sinemasının estet•k 
sosral ve teknik. tahlil ve ten· 
kidinin vapılması da sart. Bu
nu vaparken sint>manın bası<l 
ülkelerdeki Relişır.esini, tarihi· 
hini gözönünde tuıPcağıı. SiM· 
manın Türkiyedeki ıelismesı 
dünyadaki umutl'! gelişmtsi· 
r İn bir parcasını ıeskil eder. 
Ru bakımdan bi~~ıı ülkelerde· 
ki ı;ıeli mesiyle \'llkıııdan ilgiıi 
clir A vrıca kt>ndi u•kemilin 4S 
1elliklerini gözönilnde tutaea· 
ğı:r.. Ve 3uurlu. sistemli bir ten 
kid hareketine ~iri~ce.tiz. Bu 
hareket belld sert olacaktır. fi ı 
kat a\':'ll z.amand.ıı kılavuı ve 
yol RÖsıerici olacaktır. Türk si
nema tt>nkidcisinf! ,.e ıvdır.ıııı 
~u sebepten cok :ııühim vaz.lf• 
ler düşmektedlr 

Demelt ki Türk sinemasını 
ı:ıösterilt>cek ilglnııı iki yönlO 
olması gerekiyor Birinelsi o
r.ıın varlığını korumak için gös 
ı«>ri lecek. umumt \'f' millf ilırl 
tkinci~i onun bir ph·asa ııin•· 
ması olmasını önlemek iciıı l\ll• 

!erilecek vine umıımi Vf' mi'Ii 
llııi. Birincisinde fiOn ~öı hU 
kümetindir. BizlJı sadt'Ce l~ti· 
vebilir. vabancı film ithalini 
tahdit edin, vergi sistemini dU 
ıeltin. ~ansürU ka~dınn, dlyehf. 
liriı. İkıncisinde sö:ı biz.imdir 
Tenkidler vauhm. tartışm:ılar 
tertiplevelim, tartısmah fil'1 

gösterileri yapılı'll vaıahm ct
ıelim. konuşalım. Bunu yapa
lım. Yoksa slntır.ı:•mız var ot. 
makta deram •tse bile euıaCh!< 
tan kurtulamıyacııı..ur. 

TiYATRO 

* llf'hlr Ti:rah'nları llPjlsllrtl :'lfu 
lllP!nttıc. ıeçen raz Aımınya'd• 
bulundutu •tralarda. Münflt Unı
Ttrtltesl Tiyatro ltHtıteıU.'nde 
TUrk Tir•troıu h&lı:lı:ında bir kon
ftrana nrml#tl, Bu konf,.ranarıı 

urandırdı.tı llct oetlreltndP ııo Al· 
mııı ötren<'t n öfNtmentnd•o 
mO• f)'ltep bir ın:ıı ,.h."imbıt ııeı. 

mis •• dün llı:f&~ ~ehlr l'nını Ti· 
yatrosu'nda tertiplenen tıır t .,p
lantıda Türlı: &lttötıerl, ya:-arıan n 
ttnk•dçllert1ıe ta-:uıtıırtaıı ıonra, 
1<nı.: .. ı·ta p!ye.u..n•.:ı tPaaa•ı\ ': ı<ef 
ıcıa>tşıerdtr. '1..,.. Cnh"r•Jtrlf;ol 
·ıAı~ıı. Gntıl adı altında tı: .. ple· 
rPn bu esya~"'l.tı lı:atllan r•n~'Lt• 
1~ .... ıro ll:nstlt1h1I Mtllltirtı ı•r,,f, 

I•~ ~rtar Kat..,hf'r başk.-.nlılr: l't· 
ml'kttdlr. Bu •oleıılnk •ır••·"lt1• 

1 ·ıınta, itaı"·' •• Tunanh~•:-'ı t1a 
tıv11•et eıtn!k t•,.atro H .. ., •• 1 •1-
ı...ıı.:ı••lııd~ .... ııı••.an l'Pn<'le• ls•ı !I• 
hnJ d• u .. lliln ~·•l•catlal'dır '* l'n••eo·,., oatlı bulunan Mll
letl•rını"' Tl:Yıtn> ıtaıUhlsll'ııtın 
Palermo'da terttpttdl~t lı:oncrelle 

'T'11rtluyt ternall l'd~elı: otan '!\lah• 
aht Rrt•trul .,., Ltttf Ay C>ıma 

~nu sıeıı:ra·,.. hareket t-trr.lşl•r· 
dlr. ıtoftlfl'edın eonra Mnhıln F.r· 
tatruı. tlntro tetklldertnde t-._.. 
ıunmalr: 1lunı Roma. Pana. Lon• 
dra .,. Ramburc'tı wııraret edtf'f'lr. 
tir. 

fır Clfren cuma r~Ht aaı 2t'de <'•• n·haıla'ıta G. il. ltaatman n 
M. Rart'rn C.torse wuııtn•t•n 
lllept Bere (G*9rce 'lf11hlnft" 
Buads Tattı> ıdlı ue ~l"delllı: ıı:o

m·f'dlll Ttlrlı: n fnfllt• tlra-
nrlf'rlnden mtlt~tll bir amat.6r 
rrupıı urafn•d•" lnrlllEC• otal'&lı: 
•pmaJI •tlllmlştir. 

MUSiKi 
.. 

~ * 1tal:ran ptnno •lrtilMU Gal• 
1111 Aıoatl t.mtr'de bir kelaeer •er. 
dtlı:ten ııoıııa 4 Ma:111 8atı &'llnü 
fııtanbul'• reıeceır " arnı aQ&m 
S&ny alııe--nda bir reattal n · 
ree•ktır. 

RESiM 

* 'l'eallerll.n Ttnnısı adiyle btr
llflll bir ~ crupu ceçen ... 
ıı ıruııu actıktan 1tl'Slnln dbetı
realndı lı:tndlltrl.nt '63'ıt t&ıııtmalı: 
tadırtar: 

•"ıl lleJınllelluınlla ita,.._ 
Mıırıı l'lıu M .. l'8Sfflnll• •nrılt· 

Mır IH'rrl:Yt> ra!ın111ror. lenldeld 
r.•!l&mlar 1H4 ten llu 1ana iırta11· 
lıul Gbzf'I Sanatlar Akllll'mlslııl 
bltlrenlerdlr. Btr aran ~elmelnt 
lllr ırnıP kurmalıtaıı eok Türk rn• 
minin yf!nı :ı-ıınıf'rtııllen lirnelıler 
l'Pl'ftltlıUr. Kendllertnı d1'&nllaa 
katılan hPJkf'ltra• •• Mralllllıtf• 
ıırıe lılrWıtı, ııu rnamıar Mellt• 
1at Falıüıt .. lnln aftıtı wrd nta• 
dPn fayUlanaraJı (al1'1ft&i9"1llo 
1tonlllen ııır fllrlr tt 9&Jl&t lllerke• 
"' olmaya 1111•1&3•n llu -et" Jii9-
termtlı ı•tellnlle btrletınlflf'ICır. • 
<~Un, tci~ün, llepata, Mtmaıe. 
Yia, aına ıaııııu eslrttmena. 

Tenllerllea Tlradsh 
Arnı crurt 10kalla1da h&lka d•• 

tıttıtı t>lr el UlnıH& da '6Tl• 11 .. 
aıelcttdlr: 

•llaıkımıra elfın: • flrla T•I 
retıl\.I .rall•'Tl1•r&tuuzı .. r..,.. 
rur~ • Teni N"•ml 1allU&&l'lnlal', 
~ımln ,..,.,,. !tir tarla, llellftHnc• 
•I olma.-ı Ctfflıtl!!lııllt kuar ı .. ı. 
""' oıını- ·cıır Rullukt 'Kanr'iri, 
•armayı. l'ııtm. nık .. ıantt tdrlll 
turluiinli l.oll«n ılrJtr, rotmln hır 
••,llllnı afthyac:alc, ••re•ıı ı.:ııl&r 
nnlin lllr reeınlıht Mlraa.;ılann• 
ıın. Bu ,.,.1y, lıOyle ""'"' oll'llU 
diye aelıneJln, ecalta •• J'lllınak 
ütlrorıar. llt:re plln.a * A. Ard •e Fethi &arakAt'ıs 
Takallll.de l'?auaız 1t01ıeolollal9 
O.lerlal'ndf' ceçen Cuma Cünll btr• 
ilkte açtılı:ıan J'Utm wrtı.ı ıs ıta• 
J'll9 lradar de•am 9dtcelı:tJr. * Clhanırtr'dek1 Allt4trtlıan Uua 
.,.. saaat O.retıın~ı ıoıc,ınıee 6.'
rend çatışrıı&Janndan •• amea 
çatdaş TUrlı: •natçılanndıa oazı
lannın •~mı ecerlerindııı ınütı· 
••l<ı.ıı bir ıertı ıeılınışttr. 

EDEBiYAT 

* llayınonll llıttru•t'nln cıcea 
rıı \'ataı\'da tefrtta ec1nen )(lrrnh!. 
llfkl lle1tan romanı. Arif llolat ili· 
t&Jınl tar&fından bıtlru 1'ek:11luı 
adtyıe r•3'•nlaıımı•tır. cÇnı:ten: 
Okt&7 4kllal). 
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f otoğrafltıl'' Haftaııııı 

Haftanın Tart .· i 
lr- ~ Hafta-.ın YazL4W.~ · 

- Eski gazeteler, eski mecmualar, Hkl nutuklar alıyorum. 
.\il lihl - Cumhurıı tt 

:·y·.: .... ···.·.·u ··· ·····R=· ·····T··· 0:. T ... : ·:A····: ·•::··.: 
<: . · .. · . . . . . ·. . .• •.. : ';: . ·.· ' : ... . ·:: 
.SEÇİM KAi\IPASYASI 
.SO:\'A ERDİ 

y u rtıa seçim propa"anda 
kampanyası. Seçim Kanu· 

nuııa uyularak 20 nisanda so
na erdi. 28 nisanda, kampan
ya, muhtelif partilerin İstan-
bulda yaptıkları mitinglerle 
z r\ e noktasına varmıştı. O 
günden itibaren. seçimlere ka 
dar. partılerin propa~anda 
) apmaları ve gazeteler·n bu 
mevzuda yazılar yayınlamala
rı yasak otduğu ic;in bu sütun 
!arda. kampanyonın son haf
tasının bir hulasasını \·eremi· 
yoruz. 

tı Seçim Kurulu 29 nisan gü 
nCi gazetelerde bir tebliğ y:ı
yın'ayarak. 11rçlmin intizamla 
cereyanını temin için b~zı tav. 
tmelerde bulunmuştur. Bu teb 
!iğde belirtildiğine göre İ -
tanbul \'ilayeti dahilinde l 739 
sandık bulunacak ve naıad O· 

larak 685092 seı;mcn rey kul· 
lıınacaktır. Bu seçmenler İs· 
tanbul ıçin 29 mebus seçecek 
lerd"r. 

30 n·san gilnO Yalilik de (e. 
çim hu u(unda beyanname ya 
yıntayarak. \'atandaşları, se. 
ç'm gilnü kanuna uygun hare· 
kete dAvet etmiştir. 

Diğer tarartan geçen hafta 
tımitte Recep Oalgıc; adlı b·r 
vatandaş, propaganda müdde 
tı sona erdikten sonra bir par 
tinin beyannamesini dağıtmak 
suçuyla yakalıınmıstır. Bu 954 
Eeı;lmlerınin ilk Seçim Kanu
nuna aykl'rı hareket olmuştur. 

BUGÜ?\ SEÇİM 
\'AR 

B ugUn, bUtUn memlekette na. 
z:arl olarak 10.259.452 va· 

tandaş rey kutlanacak ,.e Ml 
mebus seçıleceklir. Netice ne 
olursa olsun, hangi parti kn
unırsa kazansın asıl z:afer 
TUrk mılletinin ve Türk de· 
mokraslsinindlr. Seı;im kam· 
panyası esnasında Türk mil
leti son derece olgun bir se· 
kilde hareket ederek. demok· 
rasıyi tamıırniyle benimse<', ·U 
n· ispat etmiştir. Bugün h'!PI· 
mız,ın merakla Ye aklımıza biç 
bır baş ·a ihtimal gelmeden ki 
mın kazanaca#ını beklememiz 
bile. son )'tllarda demokrui 
yolunda ne kadar bliyük bir 
mesafe katedilmış oldu&unu 
bpat eder, 

GİRESU1'.DAKİ 
MÜESSiF KAZA 

Geçen cum ilinll Giresun 
vıtlyetinde bir parti .ni

tlngı esnasında çok müessif 
bir kaza olmuş. bır duvar çok 

nıe;;I netitesindc 4 kişi ülınüş. 
15 ki'• yaralnnmıştır. Bu ara· 
da. miting iç"n Girc3una git· 
m·s bulunan ~lal'ye Rakanlı. 
ğı mUstcşarı .Mehmet İzmeı\'I. 
karşılamaya çıkmış olan anne 
si ve kızkardeşi de iildü. l\teh· 
met lımen kardeşini ve annesi 
ni bır yıldanbCTi ilk defa ola· 
rak o gün görecekti. 

R ATMAS \'E MERSİSDE 
MF:R.\Sim.ım 

G ene cuma günil. Batman'da 
iki l>üyiık ölçüdeki Türk 

petrolün!in tnsfi) t' tC'sislcri a· 
çıldı \'C' MC'r ınde lim:ının te
mel :ıtm:ı ıner:ı~inıi y:ıpılılı. 

Açılı~ını Cumlııırrei inin 
yaptığı Bntmıın petrol te i le· 
rini yen· Pt'trol Sirketi i lete
eck \'e burada yılll:ı 300.000 
ton h:ım petTol işlenecek ,.e 
bö)'elikle halıh:ızır petrol is
tihliıkinin :> üzde on bt'şini d:ı· 
hilde, döviı s:ırfetmcden te· 
mln mlimkün olacaktır. 

Mersin llm:ını temcti de 
Cumhıırrci11i ıarnfındnn atıldı. 
Akdenizdeki bu yeni limanı
mız bil) ük ve mübrem bir ih· 
tiyacı karşılayacaktır. 

Gene geçen harta İstanbul· 
da Denizcilik Bankası tezgAh
larında. mcm'eketim:zde yapı 
larak büyük arnba \'apurlann 
dan ikincisi ollın •Kabataş • 
denize indırllmişti. Runlardan 
ilki olan •Karta it birkaç ay 
evvel del'Hze indırılmiş, geçen 
gOn tamamlanarak tecrübe se 
ferlerı ne başlamıetır. ,.,,.. 

\'UGOSJ,AV\"A'DAKİ 
TÜRK MALI.ARI MF..SELESİ 

y ugoslav Devlet Başkanı Ma-
reşal Tito'nun memleketi· 

miıi ziyareti e~nasında, Yugos. 
lavya'dakl Türk malları husu· 
sun da Tllrkl~ e ve Yugoslavya 
arasında bir anlaşmaya varıl· 
mış oldu~u açıklanll'ıştı. Yu· 
go lavya'da malları bulunan 
Tiirk ,·atanda~larına simdi Vt'· 
rilme i gereken. takarrür eden 
3.750.000 dolar tazmin11t hık· 
kında Dışisleri RakanJıRt Ge· 
ne! Katip Yardımcısı Settar 
İlkı;e! ,azelecilere izahat vt'r
mistir. 

Verilen izahata 2öre bir 
haftaya kadar Yugo~lavya'ya 
gidecek olan heyet bu hususta 
tamamlayıcı mllıakereter11 ba$
Jıyacak, 10.500.000 lira lizerln· 
den mutabakata \'arılan mat· 
lar derhal \'eritecektir. SÖ)'l!!n· 
diğine ~öre $imdiye kad.ır mü. 
racaat eden 6000 kişinin ancak 
2000 ıne malları verilebilecek· 
tir. Bu işin altı ay zarfında 
tamamlanabileceğı unılmakta· 
dır. 

.-

ltDl~i.UıD 
C~!'\E\'RE KO~FERA!'\SI , de. Moskova'nın NA1'0'ya l:ir-1 
l'\IHA YET Rı\Şl.AIH me teklifinin reddedıldiğ 1 \'e 

Kore ve Çin Hindi meseleleri t So\·~et tchlikc~in~n .cl'an me\'' 
h d • . r cut olduğu belırtıldı. 

ususun akı mılletlerarası ı N h · . 1 d"ğ· b' 
·onferans Paı.arte i ı:ünü Cc- ı -· e .. r~ 50~ e 1 ı ır nu-
nene"de açıldı. İlk olarak Ko· t~k.la, buyu_k de\•ıetlcrın hcp-
rr. meselesinin müıakcrc,ıne sının ~ır. Hındınıl"'l t •mamı) ·~ 
b 

c.ıennı çckmel 'rın 1 ~tcdl. 
a lanı!dı. Bu me\'zuda S0\1 et, Ir k't k l)" • k 

Komiinist Çin Ye Kuıey 'Kore" 1 - 3 .. a. yenı ·a ıncyı ·ur 
rlele~eleri Kore'deki ya hancı ·1 maya, :urkıye - ."akı~tan ::>ak· 
kuvvetlerin c;ckilmclerinl \'e • t~na l"tırak tarJf.ıl:.rm~ıın .• ..ı. 
deha! un.umi şeçimler yap I· rı Saı~ Paşa mer.1ıır f'dıldı. fa· 
ması sureıhle memleketin hır k_at dığer Ara~ men.,tek~tle· 
J t

. ·ı · · c! • t k rınclcn bazıları:ıı:ı Irak takı u· 
eş ırı mesını erpıc .:tınıı e - • • , rrı ·1 1 ·· d"l R 1:··c mumı efkarı b:.ılıındırnuı ar: 
ı er 1 er ~ur u er. tı ıe .ıı - yüzünden kabinı-yı tcşkile ht-

lerin öted,.,ı.heri Kore :1ıC.\•z'ı· ntlı muvaffak olam~dı. 
unda koınünistler tar~fır.dıın ı 
ileri sürülmüş olar. tekliflerdım - Mısır'da kaynaşm:ıl;ır ~-ı 

na ermedi. Yıı::ıılııı lııiyıik mık 
farkı yoitl~. ) a ta ıcvkiflerden h:?meıı son· 

Xitekhı l:~şta Amerih D•ş. ra, Başbakanlığı ,.e· A kcrl \'a· 
l$leri B.ıkanı Fo~tcr D•Jl e ol- , Jı iği yenidl'n • ·ecıp'ten de\'. 
duğu hal:l.? Batı dele;:el.:"!, ıo· müni~t tc!cll!inin biıtün Koıe'- rnlmış butunıın Yarbay Cemal 

Ab:i.!:nasır'a !Ji.· suika.)t yapıl 
de komıi:-iıt hakimİ)"!tını kur. dı. Yarbay kohındar. ~:ır:ılıına-
maya m:ı· ıf 0 duğunu be'irtti· rak kurtuldu. Bu ~uikastı .,.e 
!er \'e bua•:ırı reddettiler. askeri idareyi dcvirmcve mfl-
Çİ~ Hi~nı ;\füsm.r.~ ı tur olan dııha !!cnis k!>ınployu 
c ene\lTe"de Çin Hindi mr~e- baz.ı Suvari subayları lir. Sos· I 

lesinin muıakcresine ağle- yatist ve Komünistlerin tertip 1 
bi ihtimal 3 Mayısta, Kore ettiği anlaşılmaktadır. Bunlar 
meselesi bir karara bağlandık- 'ecib"e taraftar göriinmrktr. 
tan sonra baştanılııcak. Haf•a· dırler. 
nın yazısı sütunumuzda belir· - Avustralya hükumet!. Sov 
tıldiği gibi gc~en haftıının bai· yet Biırük Elçiliği ınrıııurlırın 
larında Amerika ve İngiltcrı!, d:ııı r.~1ro,·a'!n l·rırısına. melr~ 
bilhassa kendi umumi efldirlıı. Yermi~tı. So' yeller bu harckc-
rı muvacehesinde, Çin Jllndi tı V" bilhassa Petrov'un eşinin 
sa\'aşlarına ~u sıradıı fiili bir ~i'rlılı kury.clcrinden kurtul-

1 
müdahalede bulunmalarını i.~- masına verdiği protestonun ka 
teyen Fransızların müracaatını bul edilmemesi üzerine A\·us· 
reddettiler. tralya ile siya:.i münasebetle- ı 
Amerika'nın noktai naıa~·ı. rini kesmiştir. 

bıı müdahaleye daha sıra j(cl· - Amerika'da, Ayan Mecli-
memi~ olduğu. Dien Bien 'Phu' sinin Daimi Tahkikat F.ncüme· 
da savaş kaybedilse bile Fr:-n· ni, Ordu Bal:an:ıthnın .Mc Cıır 
sızların yerli kuwetıerle bir- thy, le Carthy'nin de ordu a-
likte ve Amerikn'nın malzeme )t'.}hindeki ilh:ım'arı üzerin-
y:ırılımiyle Çin llindiııclc tutu- <le oru~turmalara başlamıştır. 
n:ıbileceklerldir. Bir fiıll mil· EiSr~~llOWER'in 
dah:ıle de anc:ık mııt:ıs:ın•cr n,\ S l~D.\~ ıtiCASI 
P:ısilik P:ıklı yolu ile cliısiinU· 
Jebilir. M:ıaımıfih vaziyet daha 
tehlikeli hale ~rlirı:e, Aınf'ri
ka'nın noklai n:mırını dcifüllr 
me.,j müınkündiir. 

Simdi Ccnc\'re"ılc f'n tf'lılike· 
1i şey, billı:ıss:ı rin Hincli mcv 
zuıınd:ı n:ıtı tesanüdünün bo-
7Ulm:ısı ,.e Fr:ın a'nın tilviı, 
h:ıtta teslim ~oluna :itmesi
dir. 
GEl'\E GF.("ES 11.\l'T.\ : 
- Paris'ıe yapılaı: \'e bir $:Un 

.sOren NATO Kon eyi toplantı-
51 sonunda ~ a~ ınlanan tebliğ· 

:\ew York'ı:ı, Anll':-ık:ın g:ı

zele s:ılıiplcdnin bir tor.l:ıntı
sınd:ı koııu~an H:ısk:ın Eiscn· 
ho'cr, basının m•·suliyctlerlni 
lıclirtti ve Amerikan gazelcci
lcriııdcıı y:ırd•m rka ctU. 

Başkan dedi ki: ot:fcr bu 
de~ ir, atom isteric;i ve <leh et 
de\'ri olınıy:ıcaksa bunu mil· 
Jetlcrarası anlaşma Ye barış 
deHİ y:ıpm:ılı)"IL• 
Başkana ı:ure bunu s:ıJrtya· 

cak başlıca şr\'1 hıı!>crlerin ser 
he t \'e obJekti! olarak yayın· 
Janma~ıdır. 

hanglıl ıeçi lecekT 
ı.ıu~I• • !'nh•W• Tennusea 

DiplomuiıılD netice ı;lni bekliyor! 
5~mpare • Alr Force Daıt1 

Çin Hindi harbine 
iştirak mi ? 

Orhan AZIZOGLU 
B ir haftadıınberi df''"3m tıif'n Cenevre 'konferansı $İmrtilik 

Kore mesc'csiy'e tı~r.t~maktadır. Konfcran• ııc;ılmımlan 

e\'vel ksbit rdilt'n sriindcmrle ikinei madde o'arıı.k 1esbit cdi· 
len Çin Hindi me:~c E,'<İ sırı:"mı beklerken. Asyanın bu ı:nney· 
doğu ucunda Oien Ri":ı Ft''da H\'tl.<: bOtü şiddetiyle de,·am 
etmektcdır. 

Yedi )1!1ık hir maıi>i olan hu ca\'acı!ardan bıktı~ını 
müteaddit vc~ı 1clrrle ııc ı..·c-mı• o'an Fran~ıı. hUkiır.ıeli •n, 
ricfa, grçcn pazar ;:?iirı!i. İngiliz Ye Amerikan lernsı cı'erin"' 
baş\'urarak bu •lüı.um~uı h;ırt>in • yükünü paylıı•mdl~.ı ,ı, <'in 
Hindi hıırhindc kemli er:r.e bilfiil yardım etmelerini l•temiş
lir. ln~iliı hükumeti l•u teklifi kc in olarak rcdrle karıır ver· 
miştir. 

A~ ni teklif karşısında ı\ merikan hükumeti ht>niiT. kf',İn hir 
karar ,·ermemic: bull•t•l:vor. Oicn Bicn Fu <:avaşlarınıı İ$· 

tirak tek 1ifinden snnra ııurumıı t'tiil t'ticn kurma~· h115kıınlı~ı 
menfi r•Por vNmi~tir. F.~~.~rn Konı:?re: çcvrrleri rlt> hıı savaş
lara iştirlk kararınıı taı:-Ctar giirünmliyorl;ır. Rıına mnkahll 
Asyanın mukadderatı hkırnınriın çok önemli olrlıı~ıı fikrini 
savunarak, Çin Hinı1i ~ıı\':ış'arını i tirikin uırııri olduğunu 
söyllyenlcrln ba•ınıla Dı~ İ•lr.ri Bakanı John Fostcr Dulles ilt' 
.Müşterek Genel Kurmay Ba~kanı Amiral Arlhur W. Radforrt 
ı;c'mcktcdir. 

I.ehtc \C a'cvhte iki ku\'\'Ctlİ trı arasında k11,11n F.i~en· 
howcr idaresi, Fransanın bJ • lüı.umsuz hu bin. ~ ükünil pay. 
hışma teklifini hcıtiz kes;n olarıık rcddctmemi~Ur. Aksine, 
A yada müşterek harr.te hu usunda bir anlaşma temin edil
diği takdirde höy'e bi" y:ordımın mümkiin o•ıbi1 ect'ğini açık· 
lıımıı;tır. Dulles bu bak·ınc!an ayrıca tenkid edilmekte ve Pa· 
kistanla a !teri bir annl.ı.~maya girmekte ısrar ederek Hindis
tanı küstürmüş ol:mkla itham edilmektedir. 

Amerikanın en kısa :.o"dan kt'ndi ine yar<lımıı knş:ıcııl!ı 
yerde, bıı şeki'de mi'trt'erara•ı yo'larla Çin llinr!ln'rlı- ıle, 

Korf''dc o'duğu gihi bir işbirliği teminine ~ilmi' i Fran ıdarı 
memnun ctmcmckteriir; ı;mıı acele edilerek verilen ıir kıırar 
onunda •Cin llintlinir. de ikinci bir Kore olarak hlir A Pmin 
haşına dert 01 ması temf'nni olunmn. CencHe konfcransrnda 
birinci madde olan Kore ır e el esinin hir an ev,·et geçilerek 
bu işin müzakere konu;;u edilme~i ve bir hal suretine hağlan· 
ması gerekmektedir. -. 

Bati Savunma z'ncirini 
geni$1etme yolund 

y enl bir dünya harbin\ ön· 
leme, Kremlin'in tecavüz· 

!erine karşı koyma yolunda 
hiır dünva en emın c;are o!a. 
rak ku\'~etli bir ,.ııvunmı si;. 
temi kurmayı uygun görmüş· 
tiır. Kuıey Atl:ntiK Pakt: Te~
kilAtı, Avrupa savunma rami. 
ası ve Avruı>a ordusu fikri bu 
sistemin ı:erc;ı.>kle~lirilip, kuv· 
\Ctlenmesi )·olunda atılmış a· 
dımlardır. Batı diinyası Ameri. 
la'nın bütün samimıye::yle des 
teklediği bu kesın \'C azi:nlı 
tıarekcti ayesinde A\'rupa·da 
tıarb tehlike inı 8ıami hadde 
önlcmeğe muvaffak o muştur 
ı-·akat Uıak Doilu'da dl!rum hit 
de öyle değildir. 

Komtlnistlerle antikomiınist. 
!er arasında uzun ~enderden· 
beri devam edegelen mücadele, 
ilk bUyUk patlağını Kore'de 
verdi. Birleşmiş .Milletlerın a· 
7.lmli bir kararı netice~i bütün 
hür dıinyanın top~ekiın karsı 
ko) mağa koştuQu bu savaşlar, 
netice itibariyle şerefli bir mü. 
tereke ile şimdilik sona ermiş 
bulunuyor. l<'akat Uıa:C Do~u· 
da bugün için asıl tehlike. dün 
ya barışı hesabına belki Kore' 
den de büyük tehlike Çin Hin 
dinde devam eden 5avaşlnrdır. 

Bugün durum şunu açıkça 
belli etmektedir ki komu. 

nistlcr Uzak Doğu'da htıkiml· 
yeti e!lerlne geçirmek için hiç 
bir şeyden ı;ekinmemekte. bir
'biri ardından ~eni dertler, çı. 
ban başları çıkarmağa karar 
,·ermış bulunmaktadır. Dün 
Koreydi, bugün Çin Hindi, ~ a. 
rın ~lalaya, obür ı:iln Filipin' 
ler bu alçakça tecavüzlere ma· 
ruı kalabilir. 

Bıı ~artlar altında Batının 
kendi savunması ic;in kurmuş 
oldu~u sistemin hiı;bir önemi 
katmıyor. Avrupa'da meydana 
f:etirilen sıkı birleşme nasıl 
sağlam bir zincir olarak Demir· 
perdenin etrafını sardıysa, •Y· 
nı ıincirın ucunu Uzak Do~u'Ya 
kadar uıatmak, barısı getire
cek halkayı iki uçtan birle$· 
tirmck gerektir. 

Bu bakımdan Gllney Do~u 
\'e Uzak Doğu'da güvenli~i ~d 
lırncak bir ~is·emin vücuda 
g~tirilmc inin zamanı çoktan 
ıgelip gec;ti. l&te son zaman· 
ıarda hür dünya politıkacıları. 
nı mcşı:uı eden mesıı:enin ba. 
şında bunun temini e;f'lİ\'Or. 
SEATO, Pasifik NA7 0'su bu 
volda yapılan te~c~bü~lerin 
başında ı;e 1 iyr.r. Yal'lız ne var 
ki bunların ierçekles.,ri'ebil· 
mesi lc:ln her feydrn e~v•l 
yerli hükiımetlerle. Asya ile 
çok ya\ı:ından ilgıc: olan, Fran 
sa İngiltere ve Amerika Eibi 
Batılı devtetleri11 birleştirilmP.· 
sı. bir likir "e ideal etrafında 
toplanması gerelti' er. 

Dien Bltn rtıu'dan on ıelen fotocraflardın biri 

Yazan: 

• 
Nil SERDAR 

•• 
dana ı:e:irilıne~irl,r. Ru sur•t· 
le büyük ~ıı\'\'i!~lerin bu ıip 
me\7.ıl hareketl<"ı le yıpratıtıı,, 
nıadde•cn ve mflm•n bıktırıı._1R 
lz.rı ön eneceğı gıbi, bölge S'l 

'unma sistemlerinin kunetlcıı 

airilme~ı tem:n oıunacağı açı<· 

A merika Dıei teri Bakar.ı tır. 
John Fostcr Dulles bu me· Komunist ıeca\·üzlerine kar· 

sele etratında ciddi surette şı da bundan tesirli bir sı tıh 
te~ebbUse ı:eçmiş \'e her iki tasavvur olunamaz:. 
kıta hükumetlerini yakınlaştı.-, -------
rncak bir hal suretini temine Adı geç"'n/er 
ça ıfmaktadır. İngilizler hesa· "° • • • 
hına \ tr. FA!en de böyle biri~......,,..., 
birleşmeye taraftar görünmek· 
tcdlr. Asıl ml'sele Fransızları 
bir anlayış .ciisterme~e ra11 e· 
dip, Giiney Oo~u A ya'daki 
emperynli•t emeıterindr?n Ced11. 
kiır'ığa razı etmektir. NATO'· 
nun rlinE'y ucunu teşkil eden 
memleketimizle Pakistan ıra· ı 
s ı nda aktedilen and !aşma hu .sa 
\'unma 1incirinl Burma'va ka· 
dar uıaıtıjtından. iki kıla a. 
ruında temin olunan bu ~·~· 
lam köprüden lstiCadıı etmek, 
Güney Doğu Asya'yı da bu 
halkaların ucuna E'klemek ka· 
bit olabilir. 

Bu mesele cec;enlerde topla
nan ~ATO konferıın ında bü
tün açıklı~ı ile ele :ılınmış \'e 

.Çin Hindi savaşlarını ııona er
direcek bir hal ~uretl bulun· 
ma~a çalışılmışıır. İtiraf et· 
mek lbımdır ki arr.u edl.en 
anlaşma ve tedbir hcnut tC· 
mln olunamadı. Fransa nın bir 
an evvel rnlidaha'e eriltmr i~i 
istemesine rı~mı n dl~cr l1d 
bilvük Ratılı dcv'e tbu teklife 
he.men ya.11~mal; !' ~etinde :le· 
lil. Dullts'i,, e•:.kc:a ifa<le etti· 
ği aihi tngı1 tere HV~ Amer.· 
ka'nın miiM1olr:1ı>n Çın H.rıdı 
harbine k ~ı ı mal arı dol!ru n'
mı\'ac:~ı ı;1hi lsıPnilen 2a,·eyi 
temindtn d,. u1.aı..11r. 

Asıl ınes11le Gilney D(ltu 
Asva'vı tehdi• t'<'tn tehlıke!er:e 
u~ru~ca1' rn!ıı~~ karşı kn• a· 
cak manalli hır t.ırliğln ;ney-

GİOVANI GU,\llt;SClll -
45 yaşındaki bu yaıar, non 
Camillo Adlı bir papazın kalı
raman oldu~u roman!arı ile 
meşhurdur. A~·rıca CANDİDO 
adlı bir mizah dcrgisı c;ıkar· 
maklaclır. Guare t·hı zcı;r.nler· 
de dergisinde rski Başbakan 
De Ga~peri'yi, İngiliz Komu· 
ıanlıf:ına mf'klup yazarak Ro
ma'nın bombardıman <'dllme~i· 
nl ls~mekle itham etmiştir. 
Gasperi, Guarcschı'vi mahke· 
me)'e \'ermiş ve neticede yazar 
ı yıl hapse ve 480 do1ar tar 
minat ödmeye mahkum edıl
ml$tir. 
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Dün f enerbahçe, Adcil t 
ile berabere kaldı: o -o ..... 

ıJ 
) .,,, 

Ankara. 1 <A A u b,ıt 
maçıarının ıa. un~ad~-0 
bugu:ı 19 Ma~ ıs 5 sc'ı.tC 
cıa k.ılabalık bıı· 11 ı;arıı · ııiındc Güncs - '\ıaıceJll 
arasında ~ pıldı 51ıı t 
man Ycre~cıı ın ,~a~~drol' 
kınılar a agıdakı 

• l r· sahada ver olclı a · C 
Glıneş; H knet -~t~ /.; 

A)dın - Hıknte~'u1;5e 
Zekaı - ~ygut, \ 
Doğan, Rafet. 1;sel "' 

Ankaragucu: \ u ıet 
tllla, \bdu'lah - ~ O 
cumc:ıt, ~ccde~ ~b ll 
Ha .rn, Ar C. fer ' 
yiıı . ııı." 

o~ una çok ~crıha.tııll 
Guııcq'ıler hcr.'cn ~ ı• 

~ u .. 
kurdulrr \'e o~ 0 "1;ı1>alJ 
"u \ e ı.~ ıncı da ıkı $° 
Rafet takııı11n. dtll 
za ıdırdı. Bu ~oııcrakiJll 
nvuna ıanınnıcn h dJ~ • · cU dl 
Gune liler 43 un ,ıı 
<la 7.ekaiıll't .a~ıığıi1ıar 
iıncti roollcrı ıl ,ap dl 

" 1 ~ Gline-liler b ııııc1 rıııe 
böylece 3-0 lcb e 
dılar. ad 

İkinci de' re b
3fer ıı: 

nıan \ııka• aguçlu ... ~ f. 
. cuıı

bıl \'C te irh hU 13 ııı 

~ İki ci.devrede tekkal oynayan Feneri er 
Ad" let'i değil, kaleci Ömer'i y n ınediler J'cMr - ,\ ılalet maçında Burhan'ın Adalet ı..alc i ) akınl:.ınnda ) aııtığı nr.ris bir fro~~ elası . 

lcr i e de ııctıce 3~bbl' 
tekrar hüe~n1 .~;r c 
ele alan r.unc'·kl~-e 
so ıuna kadar ha ııtl et 
lerıııde tuttular 'e_o ~ 
ğ ,ıncden nı:ıçı 3 ; 

Vefa'da K. Paşa'yı 3 • 2 ınağlôp etti 
~ 

p rofe ~onel klıme maç'arını 
dun de Do mabahçe .. ıa

dında 'ırmı bını bulan bir sc· 
~ ırcı kut e ı onun de dernm e· 
<lildı. İlk maç, Xa.:.ıınpa,a ı e 
Yefa ara ında ıdı. Ferıdun Kı· 
lıç'ın da re ctt ğı nıaı;ı, ta. 
kım ar ~u tcruplerde o~ nadı· 
!ar-

\ da: l{er:ıi - l'lıat, Rah· 
mi - ( : :ı liıı. Tıırık, Kt-nan 
l\:a1ını, Ali, Garbi~. J, mf:t, K. 
Garbi. 

Ka ımııa a: 'edat - Hil.:· 
1n et , Serat·t-ddin - <;ıınguı, 
Ç ~tin , :\ tcılN - Ka' han, Ta). 
\ ar, \li.,b;ı n , \hnıtt, l 'hi. 
• :o;urt.tlı uır tempo iıe basla· 
y3n o) ıır heır.en ilk dı,kıka• 
!ardan ııib'lr<"n r. had!' eli bir 
cereyan.ı ·~rük ennıı ti. M.ıa· 
ınıafıh .Kasımpa a, rakıbındeıı 
~ok daha can ı 'e derlı toplu 
o~nuyor, )aptığı he: hiıcum, 
\ efa l:alesı ıçın b r tehlike ll'~
k 1 ednordıı IG ncı 1.akılrnda 
lli bah

0

ın bır aı.ı•ıın Vefa an 
uhafı on ekrt riı nda Cııvu' u 
bır mudaha e ı e ı.e• ı. Verilt-n 
ceza \:unı unu ;)ı nıl "oan l'i· 
'ı. iilbeth bır \U u~ ıı Ka•ım· 
.,,~a·~a bır ~o· 1.:. z ... nrlırdı. Bu 

<>iden onra, Vefa Ja h.z •'11" 

dı. Kar~ı ıkh hlı~um'ıırl.ı de
' am eden devrenın otuz ikin· 
«:'İ dakıkasında Vçf.llı 1 arı l srıı· 
dan yaptıkları b;r hıicumda 
1smet'ın miınıt ua ınd.ın !a>" 
)anan Ali. Ka ııııpa .ı. 1 ı 'L:alecı 
ı'e kar,ı kar ı~a kaldı TC "ıkı 
bır sutla takımının beraberlik 
golilnu ~ aptı. 

35 ıncı dakıkada Ali'nin bir 
ıutunu, Ka.ımpa~a ka e:ı ı e
Iınden kaçırdı. Fakat Garbıs 
topa ~ eU mesıne rdm~n. bu 
guzel fırsattan i tifade t>deme· 
dı DeHenın on anna d >~ru 
\~fa ı'ar ba.kılarını adamaıal· 
Jı aıttırdı ar. 44 iincıi dakik .. • 
da oldaıı sağa uzanan hır hıi
cıımda ll'nın orta.mı 1 met 
.güze bir kafa 'uruyı~ le ta· 
mam\narıık Vefıı'nın ikinci ı:o 
ünlı ~.°aplı Bıraı. Mnra de\Te 

2·1 Vefa !<'hıne uihi. 
İkinci deue baş1ııdığı ıaman 

Ka ımp a takımında umumi 
~ orgunluk göze çarpıyordu. 4 
uncu dakıkada Ali, Kasımpa· 
,.a mUdafaasının e~ irci kaldı. 
tı bır top unı fi~ le kaleye 
ındı ve hafıf b r vuruşla üı;ıin· 
cu go u ~ ap ı. Vefa ga ıbn eti 
garanıı i bır vanyele getirin
ee. hızını ka~belti ve oyun 
muvazeneli bir şekil aldı. 28 
lncı dakıkada ortadan ~ apılan 
b r Kasımpa$41 hucumunda Mı~ 
hah hemen kalp >akınında to· 
pu ~akalı} arak ikinci go'ü tı· 
kardı. Son 15 dakılı:ası nırsı-
ık ı tcll~i ı:üul bir cekisnıe 
halınde ı:eçen nıaç. bo) •ece 
3·2 \'efa'nın galibi) eti ile bil· 

ti. 
F f"lt P.rbahce - \ıhılet 

Günun ikinci maçı, haftanın 
<'n enlere an kar.ıl .. şm3sı o· 
':ııı Fene~babce _ .Ada e: maçı 
ıdı Ankara bö ~e nden Fa.ık 
Gokly'1n dare ettiği mı~ı ır 
• .. ımlar ~!l kadro arla oı .ıadı· 
lar· 
Fenrı balıçe: • all'ılı.ıdıliiı -

•'edim, Ca ri - ~ad. 1\IPlilı. 
A1'fün - l 'ıkret , :'il . Ali, ı·e
riılıın. Rurh:a n, 1.Prt f'r. 

Adalf' t: i)nı f'r - Fahri. <:iik. 
<·en - ttahml. ('ahı!, \hmf't -
ı: rol, Salahadılin , :\eeıni, K. 
ı:ı ıı l •• alim. 

O\un ba~lar başlamaz Fe· 
nerbahçclı er hucuma ı:ec•ı· 
er İkincı dak)~oda ~lehmet 

A ının \O'I" ıni Ömer. \Crındr 
hır mildah:ale ile kornere çı
kardıktan sonra be nci da'kl. 
hd l'"erıdan !!O luk bır fır atı 
k cırdı. 9 ıncu dakikada da 
F krelın bomba :: bı \01e bır 

ıtu ka'enın yan dırc ıne ca~ 
,ıarak :erı :eldi Bu \ o'e ~ut 
:aıadın nad r ı:orduğu ~utl:ırdan 
'b rı"dl nakıka\ar ilerleiilk('C 
<H n s:e •I guze ee ' 'an et 
mc e beraber mücade elı bır 

Ka ınıpasa ka!t th.iniu 

hal aldL 20 nci d;ıkıkada Ero· 
}lin yaptığı orta ı-·eııerbahçe 
·ate ıni karışur<lı. }"akat Sa
lım 1 e K. J<~rol ıbu fırsatluı 
ist ıfade ed~medıter. 

Hava fazlaca sıcak olduğun. 
dan, aka.tlanmalıır dula\ ı:.ı} • 
le \ ulma ::e en inkıta' arda o · 
~'Uncu ar ba,larını ve ~ ıizıe· 
rını ıslatmak için ma örlerin 
ıslak iın:er erıne hUeum edi
~ or 'ardı. Denenin on 15 da
lakası surattı Te ıt>vkıi oldu. 
llucum te ebbu ıi Fenerbahçe 
de olmak a beraber, Adaletın 
bil ha a F.rn! Ye Necmi 'a ı· 
ta i) c bu ınUddet zarfında ) ap 
1ığı ıkı hücumu Fener müda· 
laa.sı guçlilklc kuşı'aclı. J>e\Te 
{).(J on:ı eıdı. 

1kıacı deHc bıı~lır ba lamın; 
hemen birinci dakikada K. E· 
ro • kale) e ıkı metre me afc· 
de ~akalaclığı lopu havalandı. 
rarak ıniıkemmel bir fırsatı 
kaçııdı. Bu tehlikeyi ıllata•ı 
:Fenerbahçc i'er, hUcu:n teşeb 
bu Unu ycni<l<"n ele a dı'aı· Orı 
be inci dakıkada I.cfter, k:ı:c 
önüne k.ıdar fetırdı~I topu 
o rtadaki mli aıt ar ·aı:ta,·n .. 
vermiyere1' bır fırııa' ·n l:aç. 
ma ına ~bep oldu. Üç dakika 
sonra da Burhan, serbest va· 
t.iyette ~akıı'adığı topi.1 ııllrük· 
:eyemedı. J!l incj dak'kadan 
gonra Ada•et. bütiin gat"retini 
mudafaa,a toplamış ve bera
berllğl kabul etmi,tl, Ya!nıı 
~ 'ecmi 1 e ıMim, pu uıla bck
Jiyor ardı. Ad:ılet nılidaraası 
bocalı) ordu. Jc'akat I..efter'le 
ıBurhan'ın bowk oyun1ı, bu bo 
<'ala~ an miıdaCaanın dayın mı· 
sına imkan ver:iyordu. 

35 ıncl dakıkada Burhanın 
go ıu sutunu Öııwr, fe\'kaiade 
bir ı>lon)onla kurtardı İki da
kıka sonra da I,efte:in pli e 
ııtuna > ıııe 3\ nı nıuk"mme 

bir kuı iaı ı ı 

~et e müd:ıhale ettı. :ttenıen 
hır dakıkn -onra }'ıkrcı'ın çe1 
tığı ı rıkıkt,çn doğan gol tP.hli\ 
ke.si ;1 ıne Omt'rlll mudahalesı) 
le bcrtarııf oldu. O~ un Feııelj 
bah~c bir tek gol çıkarabl meı. 
j('in çırpınırken O·O beraber-' 
Jik e ııeıiceleııdl. 

lkınci deH<'de Fenerbahçe 
Ada et takınıı~le deli', ~ılnıı 
kalecisi Omer e ınucadelc ettı. 
.Fener hucum hattı hem talih• 
siz. hem de bccerık izdi. Buna 
rağmen o) unu ga ibi,}' elle ~}
tırme i nıumkündıl. Jo'akat 0-
merın mukemme' kurtarışları. 
~arı - Lach <'rtıılerc bu imka· 
nı \ermedi. Hulasa. Fenerbah· 
çe dUn \d,ıletl ddil. kalecl 
Ömeri mağ (ıp edemedi . 

- - -O-
Dick Sawitt'in beklenme. 

dik muvaffakıyeti 
~ew \'ork l (T.H.A.) ~ 

1951 sene ındc teni i bıraktı~ 
ıan 'onra. tekrar baslıyan es
k Wımbledon galıp C't' nden 
Dıck • a\\ıtt, Hou ton turnU\a 
ında buyuk mu,•affaki)etler 
go~ter p. G. Mu'loy \e V.j 
!'e xas gibi tanınmış rakiple 
rini yendikten sonra finalde A 
mPrık•rnın "enç iimidi H! 
Richard onu 4/6 6 3, 6/4. 7 -
mağlup ederek ,ampıyon ol- . 
muştur. 

lngiliz ikinci küme takımı, 

Hollanda (B) Milli Takı• 

mını yendi 
Rotterdam, 1 (T.11.A.) 

Arnhem'de yapılan hususi fu~ 
bo' karşılaşmasında, İngi'tero 
fkınci 'lgi takımlanndan I.eed.s 
United, Ho 'anda H nti"i takı· 
mını 2-1 mağ (lp elmel::e mu· 
\ :ıffak olmu'ıtu" 

• G. Saray amatör 
Takımı, Fener'i 
2-1 Yendi 

• Dıin Şeref \e Fener stadla. 
rında amator birıncı kume 
!ltıaı; arına de\ am edılınıştır. 

Şen~! stadında ) apılan Re· 
şıktaş • Vefa ın.ıçı. tistıin bir 
O.}'Undan .oıır:ı Beşıkt.ış 2·0 ga. 
lıp bılirnıı 11r. Fent'l'bah<:e ,ta 
dında ) apılnn Galat.a<ııray -
ı·rnerlıııhçe rn;J<:ı çuı;: çek şıı:e· 
li ecre~an etnıiş \'e ıanıan ıa. 
man cı tlıge rruk ennıe ı u· 
dı~ını gostcrcn O) an un ılk dev 
re ı O·O r.ihaye'lt.rn:•ş .• :. İ· 
kınci de\ rede rak I· nrler. d:ıoa 
l\ i O) na, .. n G .. ata ani\. uc• •• 
ceılc maçı 2·1 kazannıa!;.ı mı.· 
'affak o nıu~·ur 

' • r--{t--

1 GILTERE 
"" 

KUPASI 
~ . 
,ftfAU 
Londra 1 (A P.) - ingilte

renin gözde futhol takımla· 
rından West Brown:ch lbion 
buglın rakibi l're ton .North 
End'i 3 2 ~enmi<: ve kupa fı. 
nal ni kaıanmı<:tır. 

'Mac. 100.000 seyirci topla
mı tır. We t Bro\\n ch'e kupa 
~ampıj on tuğunu kazandıri\ı 
gol. oyunun b tme:;ıne bir bu 
çuk dakika kala Frank Grif· 
fin tarafından atılmıştır. 

L.. 

lAPOTEK 
fRANSA'YA . 
GELiYOR 
Paris 1 (\~KA) - 'J'anırı• 

mış Çek atleti 30 maYısta I•'ran 
sız atletleri mu abakalar yap 
mak uzere buraya gelecckt'r. 

Çek takımında Zapoıek'den 
ba ka 8 atlet daha vardır. 

Rc:ıpid şampiyonluk 

yolunda 

Viyana l (T iH.A.? - Geçen 
f:ene olnuğu vibi bu sene do 
Anısturya !iv şampiyonluğunu 
kaıanmaga namzet füıpid ki il 
büdfir. Rapid .son maçında Iıg 
üçUnclİ U Wackeri 5-1 gıbi 
ağır bir maglübiyeıe iğrata· 
rıık şampiyonluğa b'raz clalıa 
) ak'aşmı. ıır. Rapidin 39 pua 
nına :mukabil, lig sonuncu u 
WAC\ı 2-1 yenebilen Au~ 
tria 35 puanla ikinci gelmek· 
tedlr. "aek<'r icıe 31 puanla 
liı;uııcıi 'aı:!\ ettedir. 

.illi ·· r $seçmeler· dün 
ve Sergi Sarayında ba$I 

r mı~ oldular. eıtt.P' 
Dr.nıirspor - ~ııı~ar;tl' ı 

Gıinüıı ık ncı k ceıttıı' 
Deıııir~por - ııa ıar ııt 
1 asında idi. raı:ıntjtdt 
milel hakemler rTI 11de J 
mı Ba.ar'ın idarC) :ıb,d' 
<lakı kadro1 .. rl.a s 
aldılar: ,,..1 

\ 

Sürprizli geçen müsabakaların finalleri bu gece yine Spor 
ve Sergi Sarayında yapılıyor. 

Dc'tlırspor: Erıl 11 )it ........ ıı. 
il. Hakkı - ı:•'" ur 
i maıl - cuınh JI~ 
F kn. Fcyzulla~~rı.-ııı 1 

Hac:ttepe: ~ faClı, ı 
haıı, <;ahıt - 1 ı . 
Muzaffer - \'a bı;tJ 
Hu evın Kazınt· el;(. 

Jnponya'da yapı acak Dunya 
Gureş amp ~ona ına ışt ıak c 
decck l-.kımırnııı:ı scçılme ı i· 
çın dlı:ı seçme nıu abak:ılaı ı 
~a111lmı ır 

Gılnduı aat 13 ile Spor \'e 
Serg :;:ıı ayında ı.'ııılaıı m11,a
bHkalrı. bUjÜk Ull .. aka topla· 
mı tır 

.\lınan tekn k nClıcelcr ,oj :e 
clır: 
5'? Kilo: 

Hil:ıcjın Akba~ Ahmet B -
lck e ittifakla ~al p. Ha an Ge· 
ll'ıcı. Nurı Ç ıl,ıl"n a Uıfak cı 

ga' p. 
:.: Kilo: 

Kad r Ergin t mail U) lu~ a 
ı k eri) l.'tle galıp 
62 Kilo: 

Hayrullah !;iahın ismet Tü· 
sun'a ittıfakla galıp. 
67 Kilo: 

llsnı:ın Kambur. l\lehmcl çc 
lebı}e ittifakla; TC\fik Yul'•', 
Raıf \kbulut gıires• tcrkcttığı:ı 
den hlıkmen na ip gc dılcr. 
i3 Kilo: 

Nur A\har. İbrahim Öndere 
!'J dnkıkad:ı ıu la galip. 

.._ 

O ın;ın Kambıtr ral..ihini ıorlal'ken 

T .. rk·Mı 
k rşda 

Kahıre 1 < ;\ P ) - Mısır' ı 
ıAcobas • Rıliı Adıl çıftı bu 
ıı:un Suzan Gtıreı • Naımı Ba-
1i çiftınl matlup ctmis ,.e 
!ısır bov ece Da\'ıs 1"upa ı 

turnuu ında ılk turdan galip 
cıkmışıır. Yarın s:erı~ e ka'an 

Türkiye 
Basketbol 
Biiincilikleri 

Tur'kiyr ba5kctbol birinci
lik.cı"nc dun gece Spor Ye 
Sergi Sara)ında de,am edılm ş 
.. c ~u nctİl'<" er alınmışıır: 

Fenerbahçc 78 - !lülkıye· 
lıl<'r Birliği 59. 

Moda por 60 - Altınordu 
47. 

G:ı1atasaray 82 - Ankara. 
üc·u 49. 

l\lııclara pazartesi giınii sşat 
19 ıl n ltıbaren Spor \'e Sergi 
S. ra) ında de\am ed lecektir. 

İspanya lig şampiyonlu-

ğunu Real Madrit 

kazandı 
!.\tadrıt 1 (T.H.A ) - 30 haf 

ta stiren İ pam a hg maçları 
sona ermı~ \e Real :'.\!adrit bu 

ene şamp ) onluğu ku\\ e· 
rakibi B n·e OllC''un <"lınden 
a mağa m 1\ affak olmuştur 
Real l\tadr t 40 pu:ınla :;mp 
)On olurken. Baıcelone ıse 36 
puanla ikınc. elm,t.r. 

ır teni 
Dl8 '8 1 
2 tek maç hır forma iteden 'i' 
oaret olacaktır Zıra Mı.sır, Cu 
ma :;unu tekler arasında ) apı. 
lan ıkı maçı kazan:nı•tı. 
Tıımuvanın ıkıncı tııruıırla, 

Mı ır h' eç le 18 Ma~ ~tan P.~
' e Kahırc'de karşıla.acaktır. 

~ünya Kupası 
için Fransa 
Kırk oyuncu seçti 

Pars 1 <ANKA) - Fransız 
Futbol Federas~onu haz.ıranda 
isvıçrede yapılacak diin~ a ku 
pası maçlarında Fransa) ı tem 
~il rdecek oyuncuları tesb!t 
eln1ek üzere s mdıden 40 O· 
) uncu ayırmıştır. 

Fransa m· li takımı bu o)un 
cular arasında eçileceı. 'e u 
zıın bir kamp deue~iııe çckl 
lecektır. 

Temsi li maçta da, lngilte

re lskoçyayı mağlup etti 

I.ondra 1 (T H .\.> - Geçen 
ayın ılk haftasında Inı:iltere 
milli takımı. iskoçyayı 4-Z 
mağlup ettikten sonra, bu de 
fa da tem 1ı maçta Jng liı lig 
mu h e ıu i ·lrnç 1 ~ nıuhtelitı 
ni 49 182 sr) ırcı önunde 4-0 
'enn11 tır. ln:; iılcrin "Ol cı ı 
n'n k sini J<"zzaıd. d ğerleoıın• 
de Sc\\ell ıle lfa) nes atnıı 
latnır. 

i!I Kilo: 
ismet Atlı, Zı~a Doğana itti

fakla ;:alıp. 
r.u ;ecrki ıure ler 

-'ltisabakalara Bu gece Spor 
\ ~ Ser si Sara;tında saat 20 den 
ıtıbarcn <le\ant edilecektir l;c 
c e şu ,i.ıre~~·ilpr i..ıır~ıla~acnt<· 
Jarclır 

52 Kilo: 
Buse) ın A!,ba~. Ha:ıan Ge· 

mıci. Ahmet Bilek. 
51 Kilo: 

Mustafa Dagı tanlı, Kad r :ı-:: 

ıin. 
6Z Kilo: 
Ba~ ram :)ıt, Ha) rullah Sah n 

6 '; Kilo: ' 
O maıı Kambur. Te' fık '\ tı· 

l'e, .\lehmet Çeleb,, 
;:ı Kilo: 

• • ' ttcP 
Oyu ıa Hace ıııd' ı 

rın pa~larla bll~ere ıı: 
dP\'l"e 1-1 bera şısd!J 

ikiııcı devre 
1 
~!r ö'!: ~ 

man Haceıfepe 1
•3raw 

ı.ı rlı bir oyun ı,:ıt r 
çı 2-1 kazandıla ~,çı 

Gwııın Uçün~ ı-ı~tt~ 
\•agucu - An};a ııe 
sı ıda ıdı. ıı:ıkC11\8ı; 
'eni •ııdare~ınoe )ıe 1 
şa~ıdaki kadrot.ıırı 
~·ıktılar: ,,1 / A 

Karagiıcıi: 5e a-' 
\'an, Orhan - lı se 
dın Rı'"" aaıf .,...,e ' ,,.., Aıı"'"' 
Sahır ıustafa 'ıııııeı 

Ha, agucu: ~c 51,Ji ' 
Bekir Buke, :\ uri A) bar. j!an 'Zekı _ ~ıu e,1ı 

i 9 Kilo: Ayhan _ sey-fı ~ • 
İsmet Atlı, : 1wılafa Kurt. r • 

87 
Kilo: Celal, Xüsret. ı;aı!S 1 

Ba}tıın ııor:a. ı;bS~ 
Adıl Atan, Burhan Ciıırhaıı can:ı ı:cçen ıııus ııı 

Akıt _ııahP 
id•n Aı.n, H•mh K•P''"· "'""' 

4~ 

Lij;&UNDUZ CÖ~ 
A ' • o ına~ 
güııleı•i.,.. ,~ 

.. ~/ 
Yazan : Gündııt . ~e: 

A ca b.ı kaç kl~i bi!ir O\ ,ıncu arın maç :;:U11ıerindt;~f 1 

'arını? Ô JUnl~r ki bı,i J;:CCe e\'\'C'den baŞ•B fl~J 
liiı~ a i•tirahal etnıc•k için r.rkcnrlen ) atarsınıı· !(!~, ', 
ne "eıer. Ertesi giin o;.: urda olabı!el'ek~ 'e~ ıı 0c0:ııt ..s 
tun harekct'er, muhe~~"l ıaforlPr. muha~·,c' ~ 1' r 
kış ar, ~ uha'ar hir bir tırrrıalar dunır tlhniniıl-" cf ' 
kapaklarınızın içindt'l:ı ckr~ndan bovuna bu Ci 

111 8rı 
ı:eçcr er Ba~ka EC~ C" c1 ıi•ünmek, 

0

ba ka ıne'-ıııad• 
i tersiniz fakat hcn..,j don'ıp do'a.ıp izi gene 

5~3 ol~ ı 
rir er. Sağa don er, iniz •o'ıı döner ıni:ı. 01nıat ııs! > 
y~ndan habire ilcr1e\cn s-:ı>t de iıı urkUtrndC c ~' • d \ 
•l:)ku uz ka'acağım, ~::"I"l! ha siz olacağırn• 1

t 9 
nıı ... Sonra, saat'er ~M ra rialıverırsınız nihD~ e iP & 1 

dı!l ' nır manınaı yataktan fır ar ınız. ııcmrn kcn. fBıı< 
için zıp zıp zıp' ar. mC\ huııı hir topa şııt ar. \(a btP ı 
rıırsunuz.. Yıkatmk-::n ha.ırlanırkcn hc:p a111!118 ,-eıı.l 

ııer • ..-1 
.rlır hatırınız.ela. Bundan ~olll'a ev ha kında~ . , f r 
törrlükleri rüyaları an'atırı. tef irlerın~ i:irışır·~,~ı"t D' 

korkma! 'Ren iyi riiya gordum n Kimisı .sirat 3 tu'"1
,t 

rek maçınız amma, sonunda kan gordıim. ~ahb <ı'•' 1, 

du ... der .. Dua• cdr·n·rr, mum adayanlar olur· rı.ı ııt 141 
)Pnnize muska. nanır'ık fı'iın vcrle tirmc11e tcı) ,..;e 
hanız hiç de h i de~ildi ... KPr.dınızi zor·ı~ arak ,.~51ıı1~,, 
'ct'en.• ısrar' arı:> 'e :-le !ıce'c bir~evler auştırı e"°' 
bir an e\'ı.e: klUbe gic'!iı> maçı konu.sabi!mek içlıı 
sınız. ıı 0 

ıııf- (.. 
_Yolda taraftarlarınız sualler sorup. om?~~dell 

Rakıp'er i e • Bugıin go •tcı ecel'iız ~.ıc: • gıbıl ,r 
tehzı ıııii tehzi ~UZ" .r . K upte takım arkads< 111

• 
01ıe ı 

~ur<unuz. Hey<"canrl.ı C•ll<')e c nr~c birbı 1 ı10· 
tc kin'crd<' bulunur ı l l R•ı araıln bir süıli cŞ .. ı;' 
nuşu'ur amnıa. Kal:ı ıı.t C:P"i ıt<' rlı\inı:ı ıı'ı<ı;aıı '11c't 
lıp cevaplar \'<"rir on aıa. :\l~ç aatı )ak'a,tıkça f):Jl

1,.e; 
hLitUn artar. ı\V.C) ın kap:sını habire aı:ır ıcaP• t1'1 

artık stada :> ol~anmak ıanıanı roelir stadın o .. e1' bt" 
~eraltı soyunma oda.ıırınd ı tu'";rınıı. diken1eşc· c' J . . b' ,.aı , 
sınıı ... işte hakemın tız dudiığü .... Ve ır 
saha~a fırlarsınız. .... bt< t-

Tribun'erdc bJ'ıin bu çeklık erinizden ~ıh~ab! 1

" 

sigarasını .) akmış hiıazdan bccC"rık.ızJığinıtl d:ırııı'~ 
niıı. ruhsuz u~unuz•ı rahat rahat ~ uzunuı.c ha. 
"ıbek'emektedlr .....• 


