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Gouzenko'lat1n esrarlı 
hayatlannın hikayesi 
Yazan: SVETLANA GOUZENKO 

Bugün ikinci sayfamızdad~_j 

Bayar, Başbakan'la bu meseleyi konuştu 
1 

1 

Yeııi biı• 

M. Vekiliııe 
ltlıı:bata : 

• 

1 
Bir rivayete göre Köprülü T.B.M.M. Başkam; 
Kora/tan grup Başkam; Fatin Rüştü Zorlu da 

Dışişleri Bakam oluyor 
ııusu i \luhnhlrlnılzdrn 

Anı.ara 5 - St'ı;im nl'tirelt'rinin lı;al'i bir safhaya girişin· 
den ı;onra ,'iyasi mahfillerde sunun tel.. rnenuu ~eni lı;abinenin 
tertiıl eklidir. . 

;\lcclisin U ma.> bla .> aparagı ı oplantıda l\Ietlıs. ba~kanını 
\e Cumhurbaşkanını ı.eı;eceğl \ 'C o gün lı.abinenln i Ufasını yeni 

• 

Cumhurbaşkanına \'rreceği ma· 
ıümdur. Cumhurba :\.anlığına ge· 
ne Celal Baynr'ın seçileceği \8 
lı;abinenin teşl.ıline gene Adnan 
~lendere 'ın memur cdıleceğı 
muhakkaktır. Maliıın olma) an 
tek nokta l\lendercs·ın kabine~i 
na~ıl tertip edeceğidır. 

Bu husus hakkında şimdiden 
türlıi tcmenni"erc da,>anan tah· 
nı inler ileri siirulmektedir. Bu 
arada Dış l~leri Bakanı profe-
ör Fuat Köprli ifnün Meclis 
ba~knnlığına, :Meclis başkanı Re· 
fik Koraltan'ın grup başkanlı!!· 
na Fatin Rllştü Zorlu'nun D·~ 
i~ en Bakanlığına getiriler.egı 
gibi tur U nvayetler dola,ııııı.-
tadır. Ewelce de bi:dirdiğ•m 1w 
bi bugün içın bu hususla ta!lmın 
!erde bulunmak imka.ns.zdır. 

Ankara millet\'ckilleri dün İ l Seçim Kurulundan mazbataları
nı almı,lardır. Re~imde yeni millet\ ekili l\luıaffeı- Erglider 

malbatbını alırken görfilüyor 

Cumhurbaşkanı Cellil Bs: ar 
bu akşam geç \akıt Ba~bakan· 
lığa gelerek Ba:>bakan Adnan 
.Menderesi ziyaret etmışUr. Dev 
!et başkanı i 'e hUkümet başka· 
nının bugunkU temaslarında se· 
çım netıceleri, kabinenin tert:p 
\C teşekku! tarzı etrafında gö
ruşmelerde bulunmu:ı olmaları 
muhleıncldır. 

İstanbul Milletvekilleri bugün 
mazbatalarını alacaklar 

C. H. P. İl Merkezinde eski hareket kalmadı, 
eski gedikliler kayboldu! 

BugiJn saat 11.30 da İstanbul milletvekilleri toplu bir halde 
İstanbul İl Seçim Baskanlıgına giderek secim mazbatalarını a.a· 
caklardır. 

Yeni mıUet•;ekı: eri önilmuı· 
deki günlerde peyderpey ... nka· 
rava gitmeğe ba~h~aca ardır. 

lstanbul D. P. merkezı üç gün 
denbcri millctveki'.lerini tebrike 
giden yuz erce kisı i e dolup bo· 
~almaktadır. Parti binasının ö· 
nünde ~urdun muhtelif mınta
kalanndan gelen husu~i p!Akalı 
otomoblller sıralanını~tır. 

CJJ.P. il merkezi ise eski ha· 
reketli halini kaybetmiştir. Se· 
çimlerde C.H.P. nin iktidara ge
leceğini ve yahut 150 milletve· 
kili çıkaracağını uman birçok 

<Devamı Sa: 7 Sü: 8 de) 

. 
lstanbul' un 
Kat' i ve doğru 
Neticeleri 

Ancak bu hususta ııımdiden 
biı ~ey soylemek mumkıin dcğıl· 
dır 

14 mayısta Cumhurba~anının 
Mcnderes'ı kabinenin tcşkilıne 
memur ettikten sonra kabine 
kurulacak, hukilmel bir hafta 
içinde programını hazırhyarak 
Meclıste oku~acak 'e bunu mli· 
teakıp 1'1Icclis tatı de,Tesınc gi· 
rccektıı. 
U. r. Icx:li Grupu 12 Ma) ısta 

toplanı)or 

Ankara 5 (ANKA) - eçim· 
lerdcn onra D. P. meclis grupu 
12 Ma) ısta ilk toplantısını ya· 
pacak ve Rcısicumhur namzedi 
ile l\leclıs Reisi 'e Reis \'ekil· 
liklerıne adaylannı ~eçcccktir. 

na~ar'ın Reisicumhur adaylı • 
mı C.H .P. nin de destekliyece· 

ği SÖ)'lenmektcdlr. 

• 
seeııne 

Seyhan'daki 
itiraz etti 

İl Seçim Kurulunun ev
Yelki giın bildirdiği rakam. 
larda bazı balalar olduğu 
ıcin, kurul dün yeniden 
tasnif yapmıştır. Kurul dün 
akşamüstiı htanbuldan ka· 
ıanan D. P. adaylarını res
men illin etmıştir. Aldıkları 
rey sırasına göre seçimi 
kazanan D. P. adaylan ~un 
lardıT: 
CeUı! Bayar 351,437 
Adnan Menderes 349 85i 
H. Suphi Tanrıö,·er 346.215 

! Modaspor 
Basketbolda 
Şampiyon! 

Amerikan nakliye uçakları Fransız birliğine 
mensup bjr kısım askerleri hamilen Marsilyadan 

Çin Hindi'ne hareket etti 

~ 

Karaisa/J, Osmaniye ve Kadirli'de usulsüzlük 
olduğu iddia edildi - Kasım Gülek 1249 rey 

farkla kaybetti 
-------------------R u\ucl \lııhabırımlzdtn ,-

.Adana 5 - Seyhan ~eçim ne· ' 
ticeleri sona ermı~ Ye kati ra· lf ha laf • • 

ıçm 
.kamiar bu:un açıklanmı~tır. Bu 
La ı;:öre seçimi D.P. adayları 
Lım lbte halinde kazaıımısl:ır
dır. C.H.P ada~ !arından Ka~ım 
Gülek 1249 rev farklyle seçimı 
kaybetmi~tir Ö.P. i'e C.H.P. a· 
ra:;ındaki ov farkı ,·asatı olarak 
8000 dir.. Diğer muhalefet par
tileri adaylan ıle bağım ı?:arın 
aldıkları oy mık!arı 12000 ka· 
dardır. 

Buıun aldığım bir hatıere 

29! 830,000 lira 
Tahsis yapıldı 

Duıud ı\lubablrJ.mı.ıil.r-

göre, C.H.P. Seyhan il ba~kar.ı 
Sevhan'da )'apı'.ıııı seçimler ıcin 
\ uksek Seçim hUntluna itiraz· 
da bulunmuştur. Ha:k Parli ... i 
Başkanlığı . Karaisa Jıda 21 san 

--------- Auuclatrd l'r~•• 1 l 

Ankara 5 - ricaret Bakanlı· 
sı tarafından biri ıs mil.l·on. di· 
fteri de 14 milyon 830 bin ıi· 
ralık olmak üzere yeniden !ki 
ithal tahsisi yapılmıştır. Dun· 
ınrdan ilki Çekoslovakya, İspan· 
ya, İsrail. Macaıistan, l\lıs:r. Po· 
lon~ a ve Yugo~ıav) a'dan 'cnı 
ticaret an1aşması ~ere11ince ya· 1 
pılacak pamuklu mensucat il· 

<Devamı Sa: 7 Sü: 7 de> 

A. Fuat Cebesoy 343.154 
Tahsin Yazıcı 342.227 
l.cınaı Atay 342,067 
'uri Yamııt . 341,934 

Nadir :\'adi 341.443 
Fuat Köprülü 340.2iı 
F. Nafiz Çamlıbel 339,654 
Lütfi Kırdar 339.233 
1''ahri Ulaş 338,040 
Nnz'ı Tlabar 337.444 
l\tıikerrcm Sarol 336.908 
C Fuat Tıirkgeldi 336,812 
N. Ali Savcı 336.154 
Ziya Köktürk 335,521 
Nazım Bezmen 335,009 
Frruuin Tekil 334,i41 
Naci Kurt 334.592 
Ahmet Topçu 334,328 
Necmi .\teş 334.198 
Seyfi Göğen 333,604 
Z. R iza Sporcl 331,i91 
Zakar 331.244 
Hanrl Saryano 327,741 
Hadi Hüsmen 327,286 
Aleksandr Haçopulos 327.044 

·Emin Onat 324,501 . 

1 
Hanoi !'I _ Komünısl Viel· ciığın bütün seı;men er oy arını 

minh 3 kerleri bugiin Dien kuilanmadan ve seçimin bitme 
Bien Fu kales·nın gittıkçe da· saatinden enci 17 de açıldığı· 
ralan müdafaa sahası etrafın nı, 0Amaniye ve .Kadirlide i a· 

Akdeııiz'e doğrıı: 
da, bir el bombası atımı men- ıetli ve muhtelif ebadda oy pu:> 
zili dahılinde bir takım yeni laları kullandığını iddia etmek 
i lihkamiar \'e bo~ çukurları tedir. D. P. çe\'releri ise n:ır· 
kazmaya giri~mi lerdi'r. ş·rıdet tilerinin Seyhanda almı olduğu 
'• yağmur atlında çalışan Kızıl neticenin önemli olduğunu, z.i· 
ların leni b r taarnrza hazırlan G"a burada Halk Partisi ~nel 
dıkları muhakkak addedilmek· Sekreteri Kasım Gülek ve Tür· 
tedir. • khe 'Köylü Partisi ileri gelene· 

Amerikan uçakları rinden Cezmi Türk'le mücadele 
edildi~ini. neticede kendi:erınin Wiesbaden (Almanya) !I · ek 

(.A.P.l _ 32. ri .4.merikan ba· galebe 9<1ldıklannı "belırtm ·• 

va tümenine ait C-124 Globe· .t.ed•i•re•r··------·--~ 
master uçaklarından müte~ek· 
kil bir ~nıp bu:ün ' Fransız Bir: 
iiği askerlerinden müte~ekkil 
müfrezeleri hAm ilcn ~larsilya 

«VATAN» ııı 

PAKİSTAN 

İLAVESİ 

• 

..... 

Altıncı TLirkiye basketbol' bi• 
rinciliklcri dün gece yapılan 
lka:r .. \ laŞ'maltırla sona ermiştir. 
Spor ve Sergi Sarayında yapılan 
müsabakaları bUyük bir seyirci 
klitle i takip etmiştir • 

Ankaragücü ı:e Altınordu a· 
rasında > apılan birinci mac:ın 
ilk dc\Tesi 37·23 Ankaragücü 
lehine bitmi.tir. ikınci de' reey 
bü>ük azimle başla)an Ankara· 
gliçlülcr üstüste yaptılkarı ba, 
ketlerle maçı 75·42 ile kazan· 
mı !ardır. 

İkinci müsabaka Modaspor i · 
le Mülkiyeli:cr Birliği arasında 
)apılmıştır. Modasporlular bı· 
nnci de\Teyi 1!1·17 ileride bitir
mi !erdir. İkinci de\-reye iki ta
kım da canlı ba lamışlardır . .Mo· 
dalılar sampi)lonadaki a' ant:ıj· 
!arını kaçırmamak için işi Eayet 
ciddi tutmuşlar<lır. Buna mu· 
kabil Miılkiyeliler Birliği de her 

<Devamı Sa: 7 Sii: '7 del 

• 

civarındaki bir üsten Cin Hin· 
dine hareket elmislerd·r. Key· 
rırcı bıırndaki Amerikan Hava 
l\ııwet1cri genci kaTardhından 
açıklanmıstır. KarargAh röıcil 
•U. bunun Fransız b'rlıklerinin 
Amerıkan uçaklariyle Cin Hin 
dine rıakiacrl hareketinin ikin 
el safhası olduğunu söylemiş. 
tır. Taşıt harekAtma kaç uçak 
sokulduğu açıklanmamı ur. Bu 

<De~amı Sa: 7 ıi: 8 de) 

Yarınki gazetemizle bir· 
likte münzziinizden iste· 

Jİniı. 
TARSUS GITTt - 1 tan bul Ga zetcı·ıler ~cndıka ının Akdeniz gezi ine tahsıs olunan Tarsus 
) olcu ~emi~i dun aat H de 4J 4 yoltu ile 1 tanbuldan hareket etnıi tir. Akdeniıın bırçolı; li• 

manlanaı z.iyaret edecek tlu Tarsuwı bu ııefeci 20 ,ua adar dcu.m edecel&.i.r 
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1 iKTİBASLAR f 

Gouzenko'ların esrarlı 
hayatJarının hikayesi 

,,............. ............ ······················••! 
i lgor Gouzenko'nun kansı, Sovyet gizli polisinin şerrinden korunmak f 
i için sekiz senedir nastl yaşadıklarmı anlatıyor ! •························ ........................ ~· 

x anada'da yaşadığımız. şehir-
de, ben ve kocam, komşu· 

larımızdan baı.ılarıy e beraber 
yemek yiyorduk. O gunlerde 
Kanada gazete!erinın ilk say· 
fasında şöy e bir haber çık
mışU: •Amerıka ayan ?ılecli i 
itasından ıki kışi Kanada'ya 
gelmıs. Maksatları bir zaman· 
Jar Ottava'daki Rus sefaretin· 
de casus:uk işlerıylc uğraşan 
lgor Gouzcnko ıle görüşmek 
\"e SO\')Ct casu.s:ut sıstemı 

hakkında etraflı malümat al
makmış ... 

Sofrada bu'unan:anla.1 bıri. 
bu mesele)! ortaya ııttı. Her· 
kes bahse derhal karıştı. Go· 
uzenko'nun 19~5 ıe mühim l>tI 
takım \esıkaları a'ara~ nasıl 
Kanada makam'arın:ı ı tica et
tiğini, yıiz kadar gız'ı r .. ponı 
nasıl orta)a çıkardı mı. bu· 
nun Uzerınc Sovyet c:ısu.s §e· 
bekesine aıt maskelerin nasıl 
düşUrtildilğUnü an'atıyordu. 
Sofra arkadas:arımızdan blrı 
dedi ki: 

- Acaba şu Gouz.enko'ya 
ıııntin bırinde rastgelmek bize 
nasip olacak mıdır? Gazetelerın 
) aıdıklarına bakılırsa, Gouıen· 
ko i'e karısı ve çocukları Ka
nada'nın bir tarafında yaşı
yorlarmış. Nerede oldukları 
ı;ok giı.li tutuluyor, çunkü Rus 
giz.;ı polisi, bir defa kendi:eri· 
ni pençesine du§UrUrse, alaca
lı intikam çok şiddeUi olur.• 

Yan gôzle kocama baktım. 
Yemeğiy e meşgu dil. Hıç bir 
§ey söylemedı. Fakat bu bahis· 
ten hoşlanmadığı bellı~di. A· 
caba İgor Gouzenko ıle karı.sı
nın bu sofrada, kendi ıır.1ı:mn 
da olduğunu, kom.u\anmız ve 
dosUarımıı. keşfetse:erdi, bıl· 
mcm ne )aparlardı. 

Sofra arkadaş arımızdan dl· 
~er biri 1 ave ellı: 

- EHi, doğru, SO\') et PO· 
lısı. GouzPnko'ların nerede o1· 
duğunu bır oğrense. hıç bırını 
uğ bırakmaz. Fakat bu korku 
içındc tenha koşelerde ) aşı· 
)an bu aı e kım bı ır ne kadar 
sıkı ıyor \'e üz.u!Uyor.,. 

Kahkaha ar a gulmemek i
çin kcndımı zor tuttum. 

TAKl'ılA b bI 
.ALTIXDA ..• 

E \•ct, doğru, sekiz seneden· 
beri g,ı!ı bır hayat geçır· 

dik ve ıı.ımızı be.li etmeme e 
çalıştık. Nerede yasadığımızı 
ancak Kanada yuksek memur· 
larından bır kaı;ı 1le kocama 
Kanada emnı~el teskılatından 
verılen muhafız bı ır. Bu mu· 
hafız, bızım şoforUmUı ve hiz.
metçımıı ımış sıbı hareket e
der. Sekız sene ıçınde Gouzen· 
ko hü\·ıyetı altında pek mah· 
dut kımse'erle karşı aştık. Me
selfl avukatımız. kocamın yazı· 
lannı neşreden gazetelerın 
temsilcilerı. biz.ımle mülfıkata 
gelen bır kaç Amerikan gaze
tecisi... 

Bu gıbi misafır:erle bir dos
t umuzun e\ınde bulu uruz. fo· 
kat bu dostun bıle biz.im ne· 
rede yasadığımızı bılmemesıne 
dıkkat ederız. Otomobi.lmizl 
gidilecek ~erden çok uzakta 
bırakını. Yolun son kı mını 
taksi ile gider gelırlz. Kendi 
ı;ocuklarımız hakiki adlarını 
bi!meıler. "'1. 

Yazan· SVETLANA GOUZENKO 

So,')·et Rus}a'nın Kanada. 
da, Ottau 'dali.i 'id aretinde 
Rus ususluk tC$L;ıitını ida· 
re eden İgor Gouıenı.o, 1945 
eyUılünde çoı.: mühim casus· 
luk vesikaJannı bt'rıberinc 
alarak hiırriye li seçmiş \e 
müttefiklere iıtica etmişti . 
Bu , .t ika la r , :uo~ko\'a'nın 

miıttefiklerine sistemli bir 
!iekilde ihanet ettitiııi eıı 
Hh eleli surette lsbat edl· 
yordu. 

Gouı.nko'nun karısının 
kaleminden çıkan bu Jaııda 

Gouzt nko'nun ekiz senedir 
geçirdiği gizli bayatın hlld· 
:resi anlatılıyor, fakat kadın 
bu hayatın nerede geçtiğini 
elbette söylemiyor. 

du, IAstik dcğistirdi. Arabanın 
lisans numarasını zaptettik. 
Kocam resmini aldı . Sonradan 
anladım ki arabanın şoförü oi 
zim sokağımızda oturuyormu •. 
Mesele yokmu~. 

U\'DVRl\IA 
llİKAYE 

Ben de kocam da İnıillıceyi 
düzgün konuşamayız. Bu 

sebep:e Kanada!ı o:duf umuzu 
ıddia etmemiz mümkün detll .. 
Fakat Sovyet Birli~i toprakla· 
ruıda doğduğumuzun ne dost
larımız, ne de çocukl arımız 
farkında değildir. Kanada'ya 
A nupanın diler bir memleke· 
tınden ge:diğimlzi sanırlar. 
Doğum memleketim olduğu

bırakmamak liı.19' .. . 
T.\lJJI YÜZfüıezE 
GÜLDÜ 
5 on dört sene içinde kocam, 

Sovyetterdeki hayatın iç 
~ iızti hakkında bır roman yaz· 
dı. Bu kitap. yakında Birleşık 
Amerikada, Kanada'da ve in· 
gilterede aynı zamanda neil"e· 
di:ecektir. Kanada'dski dostla · 
rımLZ, kocamı bir makina res· 
samı .anıyorlar, yazı yazdığını 
l>ilmiyorlar. Bu sebeple kitabın 
neşri şüphe'er uyandıramaz. 

Demokrasi ~lemine iltica et
memız bizim için uğurlu oldu. 
(Yirminci Asır - Fox) fı m 
şirketi kocamın Demir adlı ki· 
tabın ın film hakkı ic;:ın 75.000 
do'ar verdi. Aynı eserin daiıa 
evvel Comsmopolitan ııylık 
mecmuasında ne~ri sayesinde 
50.000 dolar yazı Ucreti aldık. 

Demir perde Ale:nini hatıra 
getirdiğim zaman göıümü:ı ö· 
nüne Vilidlvostokta vapura hi
neceğımiz sırada rıhtımda giir
dU~um bir gemici ge:ır. Bızc 
demi~ti ki· 

- Sizın gibi Amerik.ı~ a gi· 
den çok adam gordıim. Gülerek 
giderler, ağ"ıyarak gelir'<'r •.. 

Bu adamın ne deme.- btedi· 
:ini şimdi anlıyorum. 

'.\Iülleci sıfath le geçi.·diğlmiz 
hayatta belki de bazı uzüntil· 
ler ve sıkıntılar \'ar. Fal>at bun 
ları demir perde hayatiyle kı
yas ettiğimiz zaman arada cen 
n etle cehennem arasında oldu
ğu kadar fark o'duğunu ı:orıi· 
rüı:, halimize ~kredcriz. 

nu ıddı a et tıf im yer :eri hiç ıı;;==;::;;::;;;;;;;;;.;;;;;;.;;;::;;;;;;;;;;::;;="""\ 
tanımıyorum. Oraya ayak bas· ı 

madım. Fakat o mem'.eket ve ~ ~w şehir hakkında etraflı bir mü· ~ ~ij 
nlkaşaya giri~ebilirim . :P.Iazi-
mln hikAyesi Kanada gizli po· ·~ ı 
lıs teski:atına ait ihtisas acam J.I 
lan tarafından ba~t~n «,ığı 
uydurulmustur. Bunu ikımiz. 
de ezberden bilıriz. İçinde bu· 
yüdu umıiz şehir hakkında bıl 
medigımiz ey yoktur. Buy ık 
diıkklnların adlarını, mekt~p 

hoca arının isim"erini bi irım. 
• E\iınizin de bu'unduğu ~oka
ğı hice tarı! edebiliriz.. Biz 
edn içini. eşyanın cinsini el· 
raflı ;:;ekl'de larü ederiz. O şe· 
hırdcn gelen bır adamla kar
şılaşsak bile kendimizi ele ver 
meyiz. • ÇOCUKLARA HER 
ŞE\' MEÇHUL ' 
r akma adımızı iki defa de· 

ğiştlrdik. Tekrar detiştir!· 
meyiz. Çocuklanmız artık bü
yüdü. Neden adımızı değiştir
diğimizi kendı:erıne anlatmak 
güç o·ur. 

Son a.lı ~ne içinde üç defa 
yerımiz.ı •;e muhitimizl değiş· 
tirdik. İgor'un kanaatine göre 
aynı şehirde çok uzun :zaman 
ka~mak i~imize gelmez. 

Ömrüm artık üziıntü içınde 
geçmiyor. En bUyük tehlike
ler allaUlmıştır. 1945 son baha 
rında aylarca müddet korku· 
dan kurtulamadık. Sinirlerimiz 
berbat olmustu. Rus:ar bizi o 
uman e:e ıeçiremedikten son· 
ra artık izimizi bulamazlar. 

Başkumandan 
Mustafa 

Kemal ıten1al 
32 )·ı ı en e! buıun, 6 :Ua.} ts 

1922 de )fustafa Ktmal 
Pa anın Başkumandanlıgına 
dair olın kanun Türki~e Bii
' fik l"\Iil lt l )led i i tuafın. 
dan üçüncü defa temdit e· 
dilmi ti. Bu müna ebette 
:.'\lustafa Kemal Paşa. ;\fec· 
liste öylediği nutukta şöyle 
diyordu: 

- Artık ordumuzun ı.u,·
ni nıineViyesi ve ma1diye· 
!Iİ hiç bir fevkalade t edbire 
ihtiyaç hl ~ettlrmelı: izin l· 
mili mllliyeyi kemJli emni
yetle istihsal ederek bi r 
mertebeve \'llS ıl olmuştur. 
Ba kumandanlık makamının 
temadisi olsa olsa l\li akı 
l\lillimiıin ruhu alisine miıle· 
rafik neticeye vasıl olacağı· 
mız c üne kadar devam eder. 
:Seticei mes'udeye emniyetle 
\11racağımııa i Üphe yoktur. 
O gün kıymetli fırnirimiz, 
güzel Bursamız. İstanbulu
muz \'t' Trakyamız ana \ 11ta· 
na iltihak etmiş olacaktır. 

llu tafa Kemal bu söziln· 
de durmu , Ba kumandan ı
fat iyle evk ' ~ idare ettiği 
kahraman Türk ordularını 
30 .\ fustos 1922 d e mwaf· 
fer kılarak vatanııruzı düş· 
manlanlan kurtarınıstır. 

F. F. TtJLBE:STÇİ 

VA 'fAN 

Şehir hatlarında taşınan 
yolcu adedi artıyor 

Sehır Hattan İdares~ ~eni yaz tarifelerini hazırlarken ge
çen yılların istatıstik'erinden istifade etmekte \ e programlarını 
ona göre ayarlamaktadır. 

1950 yı ında Şehir Hatları vapur'arıylt' 51.566 000 yolcu 
taşınmı ken; 1953 yılında ~ (ılcu sayısı 64 480.263"e çıkmıstır, C'ç 
sene zarfında yo'cu ar..ış nı betı ) tizde 36.8 dir. 

Araba vapuru n .. klbalındaki artış, ayni müddet ıçın yüzde 
129 5 nlsbetini bufmı·stur. 19.'iO yılında araba yapur·.arıyle 

866.193 vasıta taşınmış; 1953 yılında ıse taşınan vasıta ~ayısı 

859.011 'c çıkmıı;tır. Bu rakamların daha do yUkse'eceğini na· 
z:m dikakte alan Şehir Hatları İuart' i, bu mevsim için hazırlık 
!arını tamam amış bulmımaktadır. 

Adalet 
~akimiyefinin 

1 Beyazıt -Aksaray 
Yolu 

1 
Yeşilköy ~leteoroloji istaıo 

~·onunun t ah minlerine göre 
bugün şehrimiz ve C"ivannda 

,. baya ('Ol. bulullu H anısıra 
yağ15lı olarak grçe<:ek, ~Üt· 
gar tar güneyden orta ku' • 
\ette eseçek, sıcaklık dere· 
cesi biraz dü~etel.:tir. 

T. Üniversitedeki 
Diploma törenleri . 
için yeni 
Nizamname 
İstanbul Teknik Univer5ite· 

sinden bu ) ıl \ c bundan son· 
rakl yıllarda mezun olacak 
gençlerin dıploma ıôrenlerıne 
yeni b r fekil veri!ecektır. 

Dunun en yliksek sll·nı..ıı. 
ğı .+ 19. en dıişük + 12 o· 
!arak kaydedilmi~tir. 

Bu hususta haıırlanan ki)a
- ret n zamnamesine göre ~~nç. 

K• "'k h b ı let, Amerika ve .\ vrupa Uni· 
ıır.q a er er versıtelerınde olduğu gibi \..ep 1 

..-...........- - - ~ ~ - -...- ~ - ~ ve cUbbe ile d•ploma törenine 

1 

kau\acaklaTdır. ı * fgtanbul Vallsl ve B~ltdllt R~· k 1 
ıs Vett.ı Prot ootay dlln Demok· Hazırlanma ta o an nızam:ı~ 
rat Parti ıı mnkczıne ı.;ıderek )"!. me yakında senatonun ıeıkık~ 
nı 1.stanbul mllletveltlllerının zlya-ı re \'erılecek ve k:ıbul edildığı ı 
reunı ıacıe eımtıttr. takd'rde tören Açık ha\ a Tiyat-* lsranbul Kız L~uı Mezunları 1 k .. ,, J 
Dtrne .. ı. Ataturıt·un Samrun"da lı:•· rosunda yapı ara Oorencı ~r 
raya ayak baatı:tı günun yııııonumu 1 dıp'omalarını yeni kiyafetlerıy 

Tamam.L-an ıyor oıırn ıı> Mapa oençıtk Bayramı ıu· ıe alacaklardır. 
:.1 nO Dolmabahçe ::;ıırayına toplu b r • k 1 ld 

Milli Tesanüt Birliğınin rad- Beyazıt • Aksaray yolunun tıyaret tertip ~tm!ştır. Saray aezıı- Yıne taşıt aza arı o U 
O nemi 

yo konusmalarından dün ak~am yeraltı tesislerinin ikmaline ;;~1!~nı50~!cı~: ~~~~ınblrha~~ Köpru. Uzer·~den ~eçen. Meh 
ki konuşmayı Prof. avukat Re başlanmıstır. Tesisat bu me\'· duru~nda buıunulae&1ı:, bund•n met Veyısoğ1 u ıdaresındekı 8388 
şat Kaynar İstanbul radyosuııda ! m tamamlanırsa yolun asfalt· aonra muaye<ıe gatonunda hatipler p:Skah taksi Memduh Zeybeke ı 
"apmıctır. \anmasına derhal ba~lanacak· taratınds.n ırunun mlnaaını belir· çarparak yaralamıştır. Yaralı 
, ~ • ten konuşmalar yapılacaktır · h · k ld l 

Hatip bu konuşmasında. mil tır . Bu suretle de Sultanahmeı. * K&ı11mpa~·cıa oturan Mu&tara ılk yardım astanesıne a ın 
Jet hayatında ıesanüdiin • bıış- Aksaray şeh i r yolu tamamlan. l!:rdopn·ın. Dolapdere·cıe lkt hıs mışur. 
ka bir deyişle. m!Hetin elbiTli· mış olacaktır. taratındarı r:artçılık aurettsıe ııoo Şevki Baykar idaresindeki 

. Uruı dolancıırılmı.ştır. Zarfçılar •· Kartal 51 plikalı motosiklet 
ğinın ve beraberliğinin • sağ· Diğer taraftan şehrin ana cıd ranınatıacıır. 
!anmasında adaletin en mües. delt'rinin Flure::.ans limbaları * iıtanbul Teknik Onı.crı1te1ın- Kanlıcadan ge~erken ağaca 
sir bir Amil olduğundan bahis İl" tenvirı faaliyeti de ba51am!' de denı kuımı 3ı M•>ıs Paı:artesı çarpmış ve Şevki yaralanmıştır. 
le c.öyle demistir: tıT ı:ünli rapıJacaı.: .ımtlhıınl&r ı Ha- Yaralı Nümune hastanesine 

,.. • · ı:lran Salı ıtünü baŞlıyarak 3 haıta 1 
·- Bir millette adalet hakim devam Mecekttr. DLter tara•tan ı. kaldırı mıştır. 

ise. o mil!ette elblrliğı muhak Limanda yükleme ve T. ö. Elel<:trııı: Pakuumnde açılma- Ataıürk bu'varından 'eçen 
kaktır. Adaletin hftkim olduğu aına karar verilen Metcoroıoıı kur- .\leh met .\!i Kaya idaresindeki 1 
mi:letler mağlüb"yet yüzü gör· boıaltma işleri w bu ay ıcuaınde raaııseıe ı:eçe- l 1625 p'iı.kalı taksi Mahir Kur 

ce>:ı.tr. Bu kurala alAkalı oıarak o. bana rarpank varalamışlır. Ya 
mez'er; her zorluğu yenme~e f kulda bir Meteoroıoıı Iıtuyonu te· ,. J 

muktedir olUTlar. Başaramıya· stanbul limanının yükleme &ıs e<11lnı6ktedır. ralı hastaneye kaldırılmıştır. 
cak1arı hiç bir teşebbüs yok- ve bosaltma işlerinde son yıl· * Beykoz bölı:uıncıeı.:ı ıı Ukoku· KaragümrUkten geçen Sauı-
tur. insanlar için hava ne ise. larda mühim inkişaflar kayde- ıun 200 Yavrukurt"u cıun ıOateruer mış Savaş idaresindeki 2359 

dılmiştir. 1954 nisanmda 64 rapm~tardır. fılfıkalı at arabası 3 '-"R"tndaki milletler için de adalet odur. . * oaıaı .o da btr kahvede yatıp J " 

Türk tarihinin en muhteşem TUrk gemısine 18691 ton, 311 taııı:an suıeyınnn Şahın. at•~•k yo- smail BUyükaykıya çarparak 
de\"irleri, adalet;n tam mana. ecnebi gemiye de 19662 ton ti· zUnden araıarıncıa çılı:an monaknp yaralanmasına sebebıyet ver-
, h~ . d caret eşyası yüklenmiş ve ayni ı aonunda :ı.ıuatafa orıu tarafından . r 

oıyle .. kım bulun uğu de\•irlez miıddet zarfında 116 Türk ge: :,~~~~ yaralanmış, aanık yakalan- mış ır. 
d r. mi> inden 26S80 ton: 76 ecneb" I ,. Los Angelos güzeli, Prof. 

Tanzlmatla ve Meşrutiyette _,_ 
yeti~en ve yakın tarihimizde de gemisindl'n 4~7 ton ticaret Bir dayak iddiası Gökay' a mesaj getirdi 
ğerll mevki!er alan hamiyetli eşyası boşaltı mıştır. Diınya turuna çıkmış o!an 
devlet adamlarımızın bütün ga Bu miktarların geçen yılın Evvelki gere Kadıköy ·Kor. 1954 yılı Los Angelos güzeli 
yeleri bu memlekette müstak l ayni müddeti ile olan muka)'e don• otelinde yapılan düğün.~e. l\fary Whitman. uçağın tevakku 1 

. U bl sesi şöy:edir: tk~ F k Ak l'" ~·e temına ı r adalet cihazı 1953 yılı: 28619 ton yiıkleme; c~z sa?a · .. rı aru · ·: !.n. 1 fundan faydalanarak şehrimizi 
kurmak, metin \e müstakim bır mtinakaşa ~onunda, du~un 1 dolaşmıştır. :\laTy Whitman. 
Ukimlerin eliode adaleti sağ· 88990 ton boşaltma. sahiplerinden Refii Şeno~_. oğ'u Los Angelos beledıye reisınden 
bmaktı. Onlar bilivorlardı ki, 1954 yılı: 38353 ton )'üklerr.e; ~feiih Şenol ve Sami Ozmerl gl'tirdiği dostluk mesajını da, 
Carklı muame'e gören, mtisa\"at 84291 ton boşaltma. tarafından dovıildüğiı iddia e· Profe~or Gokaya vermek üure 
tan uzak kalan. mahkemesın· dı'mi~tir. allkalılara teslim etmiştır. 

aen ~e hakiminden emin olma· dtr. Mılli tcsanudun 5atıanma , )ttln;ıkaşa, Faruk Akel'ın is· Bir ev tamamen yandı 
~·an vatandaşların de\·let \·e m 1 u ıçın. adil cıhaıın tealı etme 1 tenılen bır ~arkıyı çalmaması 
!etine ısınması mümkün o'maz. sıne hızmeı eden bu ham•yetli yüz.iınden çıkmıştır. Hlıdıse)P. Dun .sabaha karşı saat 4.!?0 
Yaradılışta sadakat olsa bıle. devlet adamlarımızı rahmetle 1 elkoyan Kadıköy sa\cılığı tahk. de Sı~lı Hacı 111ansur. sokafın-
adaletsızlik onu hl~Anele se\ ke ldedelım , kata de\'am etmekıcdlr. 1 dakı Suat Soylulara aıt 58 nu. 

------------- _ maralı üç kat"ı evde çıkan yan 

,.._""""""""'""""""""4.""°'~~~"""""""•'""~'"'~ lon Angeles güzeli dün gın :.onund.ı e\" tamamen yan- ı 

1 
· ·. $ h d mı~tır. Yangının binanın alt 

E lüld ' şe rimiz en geçti katında bulunan döşemeci dıik 
y e • Diınya turuna çıkmış bulu· kanından çıktığı anlaşılmışıır. 

birlçekiliştelhediye .edec:ejimiz • nan 1954 Los Angeles güzel. Ev sigortasız olup 30 bin liralık 

il • dün gece şehrimııden transit zarar vardır. Tahkikata devam 
olarak geçmiştir. Mary Whiı- edılmektedir. 

Do
•• ş E LI man, uçağının tevakkufundan Temizlik işleri personeli 

istifade ederek Los Angeieı; 

1
$ be'ediYe reisinden getirdiği için yeni tesisler yapılıyor 

dost:uk mesajını vali Gökaya BC>!C>diye temizlik i~leri mü-' 
1 
o EV' \·eritmek üzere alaka1ılara tes dürlü~u şofôrlerlnin istirahati 

llm eımlı:ı Ye a)Tıca bir de ka ıç:n Edirnekapı garajı yanında 
lem hed.ye eımişfü. bir bina ln~a edilmektedir. So 

Mary Whitman, biliıhare Bey rörler. istirahat saaılerl d -ında I 
ruta mü•eveccihen ~ehrimizden bu binada i~tirahat edecekler-
ayrılmışur. dir. ' 

ziyarete ... açıldı. Kadıköy temizlik işçilerinin 

1 
r-TA" Vil\1-1 istirahati için de ÜskUdar Nuh 

6 l\f.\Yfg 1951 1 kuyusunda b·r binanın inşasına 
• PERSE'.'fBE yakında başlanılacaktır. B:na-

1 YAPI KREDi BAN KASI 1 
AY 5-GÜ~ 31--:KASDI 180 rın ihalesi 145 bin lira üzerin · ve Rm lt 13i0 - ~ISAS 23 den yapılmıştır. 

- - HİCRİ 1373 - R A,IAZAS 3 Peynir tüccarları bugün 
~ Vasati Ezani 
1 ,... f SABAH 04 51 09.42 toplanıyor 
! HerPgün saot 1 O • 16 arasında 1 ÖGLE 12 11 05.01 tstanbuldaki peyniT tUccar-

j iKtı ·oi 16 04 08 55 Kadıköy şubemizin önü nden 

1 
· · ları bugün saat 15.30 da beJe. 

AKŞA:\I 19.11 12.00 diye ikıısat müdiırlliğünde bir 

1 
her saat baş ı kolkon otobüs YATSI 20.57 01.46 toplantı yapacaklardır. Yeni is 

İ'.\ISAK 02 56 07.47 tihsal mevsimine girildiği bu-

Fakat biıtun bunla;a rağ
men, omrumuz korku içinde 
ı;eçmez. Tenhalarda ya~amayıı. 
HattA tamamıyle aksıne ... 

Hürriyet llemlnde geçen il)\: 
gecemiz korkunçtu. Ruslar f. 
sor'un gi?.11 vesikaları bcrabe· 
nne alarak ortadan kayboldu· 
ğunu !arketmişlerdi. Gece e
vımizi bastılar. Biz (ylnl ko· 
cam, ben, büyük oğlumuz> bir 
kat komşumuzun apartımanın· 
da saklı bulunuyorduk. Kana· 
da motorlu po ıs kuvvetleri, 
civarı çcvirmiş!erdi. E\imlze 
yapılan baskına şahit olmuş
lardı. Erte::.i sabah bizi aldılar. 
ifadelerimizi d in:ediler, koca· 
mın sefaretten kaçırdığı vesi
ka'arı tetkike girişti:er. Bu ve· 
sikalar Amerikan Jlboratuvar· 
larında'n Mosko\·aya uranjyum 
nümune eri gönderildiğini ve a
lom ku\•veti ve bombası üı.eri· 
ne çalı an en büyük Alimimiz· 
den Doktor Alan Nunn ~lay'in 
bombanın teferrüatlı bir pla
nını Ruslara bildirdi~lni ı:öste· 
ı·iyordu. Dr. May suçunu apa· 
çık itiraf etti ve hapse atıldı. 
Suç izleri derinleştirilince. 
Klaus Fuchs ile karı koca Ro
senberı:ıer de ele geçti. 

_ ___:::::..:::: .. ,.,,,...,.J 1 .~~ ':!iF;::,::~:.~"·::.~: r:~~;~~!~~~}J\·:Ji.~!:::~~1~ 
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Takma adımız altında gayet 
hararetli bir cemiyet hayatına 
atılmağı adet edındlk. Bir hay 
li dostumuz \'ar. Davetlere gı· 
deriz. Spor faaliyetlerine ka
tılırız. Ben kadın kll.iplerinde 
azayım. Mektep!erin ana \e 
babalara mahsus faalıyetlerıne 
kesıf bır $ekilde karı~ınm. 
Kocamla beraber kanaatimız 
şu ki böyle normal bır hayat, 
bııi so .. -yetlerin ıntikamına kar 
$1 daha iyi bir liekilde ko~ur. 
Eğer bir inziva hayatı g~çır ~ 
cek olursak, daha fazla dıkkatı 
çekeceğimiz muhakkaktır. 

Canlı bir Eeki'de hayatın 
zevkine varmakla beraber, ih
tiyatı hiç elden bırakmayıı. 
Hangi sporlardan hoslandı~ı
mız.ı lfsa edemiyecetim, lnısu· 
ra bakmayın. Eğer bunu söy· 
liyecek olsam. tanıdıklarımız.· 
d an bıri veya diğeri, belki de 
kim olduğumuı.un farkına \'a· 
rır. 
·şunu itiraf edeyim ki hiç 

olmıyacak şeylerden bazan kus 
kulanırız. Geçen gün kapımı· 
nn önUnde bir otomobil dur· 

Kanadalılar, kocamın doğru 
söyledilini anlayınca, blıi 
mcm'eketin bir köşesinde &iı.· 
ledi!er. Fakat git( lde k;ıyıtlar 
kalktı, bulduğumuz usul ıaye· 
sinde normal içtimai hayata 
ve hıirriyete kavustuk. Bunun 
la beraber .Kanadanın haricine 
çıkmıyoruz. Birl~şik Amerika· 
ya gıtmlyoruz. Ihtiyat~ . . 

B A L 1 K Y E Y 1 N Z -• 
Her c n balık. bılhassa kılıç ve k4lk4n bol ve U· 

cuıdur. Mensuplarına )emek veren müessese. Fabrika ve 
mekteplere Balıkhanede toptan fıatına temin edılir. 

Bugun'erdek" fırsa•tan is "fade ed niz. En kUV\etli gıdadır. 

lstanbul Bal ı kçılar Cenıi) ctı 

·Rıbbit e-ülUmsedi. Willie
nin elini sıktı ve merdivenden 
indi. Motör ayn:dL WiUie, 
küpeşteye dayanmış olanlara 
baktı. Sonra gitti kendisi de 
küpeşteye dayandı ,.e Rabbitt'· 
in arkasından baktı •• lotôr nak 
llye gemisinin arkasında göz· 
den kavbo'du. Ondan sadece kö 
püklü bir iz kalmıstı görünür
de ..• 

Bir saat sonra Queeg bir kız 
gınlık buhranı geçirdi. Paynter 
ona yakıt ve su raporunu gö· 
türmüştü. Buna zöre Kwajalein 
harekAtı esnasında su sarfiyatı 
)'Üz.de on nisbetinde artm15tı. 
Queeg •Suyun kıymetıni unu· 
tuyorlar ha? PekllA öyleyse, 
Mr. Paynter• diye çığ!ığı has 
tı •Kırk sekiz saat er ve subay 
!arın şahsi işleri için su kulla· 
nılmıyacak ... Belki bu onlara 
hanyayı konyayı göst~rir.• 
Yarım saat sonra Caine rle· 

mir aldı ve Kwajalein körfe· 
%inden Funafutiye doğru ayl'!i 
dı. 

SUSUZLUK 

y elken devrinde, arkadan ge
len rüzgar bir nimetmiş. 

Fakat buhar devrinde hiç de 
pöyle de:n. 

F unaruti yolunda, Kwajalc· 
in"den iki yiıı:. mil mesafede Ca 
ine on mil süraUe, kirli yastık 
tarı andıran bulut yığınları al· 
tında ilerliyordu. Kendi duman 

lan içine bürUnmüstü ve bun
dan kurtulamıyordu. Rütgar 
kıçtan doğru on mil süratle 
esiyordu. Geminin süratine n:s 
belen hiç rüzgfır yokmus gibi 
idi. :\fayin tarama gemisi san· 
ki bir sükCınet kAbusu içinde~· 
mis gibi idi. Bacalarından çıkan 
yakıt buhan güverte üzcrınde 
adeta gözle görülür bir şelci!de 
asılı duruyordu ... Kokusu !ena 
idi, boğaı.lan ve dil!eri kaşın
dıran, kötU tatlı bir tab:ıl:ıı ile 
kaplamıştı: gözleri )'aşartıyor· 
du. Hava sıcak ''e rutubetli 
idi. Hele kıç tarafta yığı'ı du· 
ran sebze sandıklarından inti
~ar erlen koku, gaz kokusu ile 
karışınca lnsanıhasta edecek 
kadar ağır bir netice hasıl olıı 
yordu. Caine'in 6Ubay \'e er'e
ri. terli, \'e pistiler. Dus yapa· 
madıkları için hazin hazin bir 
birlerine bakıp duruyorlar ve 
burunlarını parmakları ile tut 
mağa çalışıyorlardı. 

Caine ve bir himaye destro· 
yeri 6 çıkarma gemisini himaye 
ediyorlardı. Bu ~ıkarma gemile 
ri llç yllz fit uzunluğunda taht:ı 
ayakka.,bı biçiminde ve pek '°'r 
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den çôpten ıorüntl$lıi idıler. 
Sanki bir konserve ~nekesi a
çacağ ı gı'bi bir halleri \'ardı. 
Çıkarma gemıleri sekiz mil su· 
rat" t' g:di) orlardı. Himaye ~e
m ileri, -zikıaklar çitdıkleri için 
biraz daha sür'atli idi. 

Queeg'in su yasağı ıizerindeıt 
yirmi dört saat eeçmişti ki l\Iar 
yk kaptanın kamarasına ritti. 
Caine'in kaptanı sırtüstü yata· 
ğına yatmıştı. Çınlçıplakıı. Son 
stiratıe dönen dönen iki \'ant!· 
IAtör üzerine taze hava \'eriyor 
du. Buna rağmen beyu ı:öisün 
de ter damlaları hasıl olmuş· 
tu. Yerinden kımıldamadan aXe 
var Sıeve?ı dedi. 

.Kaptan, olaganlistti rUıgar 
durumu yüıünden su nizamını 
iki glin yerine bir gün sonra 
değı~tirmeye ne dersiniz? Payn 
ter, Funafutive )·etecek kadar 
bol bol su}ıımuz bulunduğunu 
Eôylüyor . .,, 

Quee: cMesele o değil ki» de 
di «Bu :emide herkeş nıçın bu 
kııdar budala. Sanki ben nt' ka 
dar suyumuz kaldığını bilmiro· 
r um? Me-ele şu: Bu gemide su 
israf ediliyordu ve kendi M Hk 

lt'ri için herkese bir ders ver· 
mek gerekmişti.• • 

ııDerslerinı öğrenmişlerdir 
Kaptan. Böyle bir gün normal 
bır haftaya bedeldir ... 

Kaptan dudaklarını biizdil. 
o:Ha)ır Ste\e. ben kırk se1'ız. 
ı.;aat demıştim ve kırk e~lz sa· 
at olacaktır.Eğer bu herifler W 
nim söylediğımi yapmayan baş 

·un savmacılardan birisı oldu 
ğumu zannederlerse onları ar· 
tık kontrol etmek mümkün o· 
lamaz. Ben de duş yapmak is· 
terdim. Nasıl hissettiğini bili~ o 
rum. Fakat erlerin i~ i!iğı için 
biraı rahatsızlığa kat:anmamız 

lbım • 
cıBen kendim için konusmu· 

yordum efendım erterı dUşüyor 
dum.• 

Queeg bir dirsefi üz.erinde 
doğrularak ikinci katılana bak 
tı allavdi bana ma\'al okuma 
dedi ıBen de erlerın iyiliğını 
Eenin kadar isterim. Bunun i~in 
kahramanlık taslama. Su israf 
ettiler mi? Etmediler mi? Etti· 
!er liyleyse Xe yapmamı istiyor 
sun. Hepsine takdirname mi ya 
zay1m"• 

oSu iSlıhla:.i çıkarma ı;ıinun 
de yUıde on arttı. Bunu israf 
addetme··" 

•PeUlio Pek~la .Mr. Maryk• 
Queeg tekrar ~atağa uzandı. 
ıGörüyorum ki senin canın 

münakaşa etmt'k istiyor. Affe· 
dersın sana uyamıyacağım. Ha 
va çok sıcak ve koku'u. İşte o 
kadın 

Man k geni$ bir göğüs ~eçir 
di •Eiendım hiç olmazsa on 
bes dakıkalık bir dus müddeti· 
ne izın 'ermez misiniz.• 

eAllah belasını ,-ersin hayır .. 
Çorba \C kahve içerek kuru· 
maktan kurtuluyorlar ... Ehem· 
miyeti Olan da bu. Bir «Saha 
gemimde su israf etmeme}i öt· 
renir er. 

Caine'i takip eden rüzgar, ne 
o geee, ne de ertesi gOn peş· 
inini bırakmiidı. Geminin ,şa· 
ğı kısımlarında vantilatörden 
içeri a-iren hava tahammülfer
sa idi; hemen hemen tamami··· 
le yaka gazı tenef!Us edi!i· 
yordu. D~i21Ciler kotus arın· 
dan dışarı uğramışlar. klime· 
ler halinde kıç gU\•ertec!e. bs
ca1ardan milmkiln oldu!u h· 

' 
Is 

y 
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~ıld' .. 1~ alt mcı 
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aıııun, i A~TEMUR KILIÇ 
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"'il tn etın kuru nu kutlu) or. 

.. 

VATAN 

1 Yunanistan, Kıbrıs için Birleşmiş' 
MilleUere gitmiyecek 

1 iflıf iii feU 1 Paraguay' da 
Zırvanın tevili Hükumet 

Galata~aı 2\ la • J'ener. 
bah(·c kar5ıJa,ıı 'e bırinılen 
biri az sa' ı rarı..ı ile ınağ· 
Jiıı> oluı ,a, magliıp takımın 
tarafrnı l:ıı ınııı ilerhe :.iır 

Darbesi yapıldı 
dü~ıi; Buenos Aires, 5 - Para"'uay 

Rtiıgaı ale,> himiıc iılı. başkenti • .\suncion radyo~unun 
Top hafifti < vahuı ağır. bugiın buradan dinlenilen bir 

dı ). yayınına göre bir süvari tümenı 

a-

TİJRfiİYE KREDİ 

OSMAN BEY 
şube i 

Oı ijinal açılış he ılı clcrl ile 

17 Mayıs Pazartesi 
it a11 ~ra.ıııau1,; ~UŞu de' riını· ı \n .. ar.ı AJansı 
,,. 

4 
dı eıeı;n 

1
c en dıkkaıe * Ra kan Ei enho\\er ile Parıs 5 (ANKAl - Yunr.n hükumeti. Kıbrı ıhıılAfıl'ı Bir 

~ 
1 

Un>an111 d 1 eıı birı ol· John J·o ter Lhılle Çin !esmış ~1ı.ı:etlere -::ötür.nekten \a'lgcçınl tır. İlgı ı çevrc'erden 
Saha ~-amurdu, ()ah ut Paraguay hükumetine karşı a· ~ünü h;zme tin ize "iriyor. 

~t tl:Stl'ila ?rt bir tarafın· llindı rne ele ini görü hı- oğrenıldığıne ı:ore. Bırl.:-;ıı. .\menka huk(ımetıne Kıbrıs'ırı vu-
u 

11111 
'aliletın'!1ncı sınır ,a· kr. nanistan'a i bakı ıçin m•ızaherctini isteyen Yunani-tan bil mem 

kuıu idi). y:ıklanrnı~tır. Yayımda, poJı~. or :::======================: Gıbi ,ehrplrri in an bıı du ,e halkın hiıkumeti tuttu· 
deret(' 'e 'karlar 'utar, ya. ğu \C a-ilere kar 1 savaştıi..!art it ' 

~Ilı ~eter. e oldukıan, * lllı ır İhtılal Kon c) ı ı::ı lekeıten tahmın E:ttıl':i a!a.rnyı gıirmediği için ın.::ıltcı-c ı'e ol:ın Jıuı ol uttu görünür. i:eri ~ürulmü~tür. 
'ı.~~ltkeıı~:~e ınfıkrul 'k:ıldık l\lısn &:azell' inın kııp:ı· ~htıllıfını Birle~miş ~li'letlere at·ıctmiyeccktir. ) nı çcn el erin 
'4l ar·tetı . ": o up ,c- tılmasına karar ,crdı. ılavc ettıklenne ;öre. Yun9n hlıkümelı, l!erek merikanın mu- Ama me~ehı anıııh on ta nad~ o haberlenne ı:ör" Cuır-

kımlarclan biri: 4 ıınc·ü ku· lıurba•kanı Frederieo Cha"·es. t dıı bır ~ erının )llrdunda * J\uupa Kons<'ytnln be in· zahcrctinc ah ip olmama~ı ,·e gerekse 'l'ürkl)c ile o an do ı-
~ .ıı ,~:ı il; ~~e;~rmu l:ırdı.r. I d kıınılu , ıldönümü diin !uğun bu l tizden bozulmııma-ı ıçin ~imdilik bu iddıa ından , ar 

mcrlen filan lakımı §O~ ır. Pnıı;:uay devlet rei i~inden a· 
l.i • O. 18 • O ~ t>nerse nıil- tılnıı tır. Bu haber henüz ret· 

~ ,,_ 'il l:C'lı- 1 en, değı ık 1 trıısburg'da kııtınndı. scçm• tir. 
1ııı, Ilı~> an . n, u~ nı dıli lıi· * nn kabine ı kunılılu. Öğrenildi~ine :;;öre, Yuna nlıitan şimdilik Kıbı L,'ta bir ple-
~ b~111lııı terek ınsuıııarı birbiı- bisıı ) apı'ma•ını ı~ıi~ ecektir. 

kt. nr nııgar. nr top. ne men teeyyüt ctmemı tir. 
de saha masalııı;ı nııııııı. Paraguay Cumhurb:ı kanı, 7·1 

~ t\ bıtlıkıe cctıcıindcn baş 1 
t;~ı,~;~ ~aratnıa~eııJcnı lıir Kraliçe için uçak gemisin-
lı ~d~l ''tlnd,. 1ı· .' 4

' . kcndı . • 

Seçimi, 60 • 3 kaybeden ya;:ınclaki Frederico C~3ves l!e· 

A 1 J' 'd G · f "I Ak" k b C'. H . P. !ilerin dunıınu ıhı rjan in e rızu ın ı a ı ur anları çt'n a~ıı,,t«ı.~ta 5 ! ılltk bir de\ re 
hı>rhald!'. bu 4 iintı'i kı"ını n " için dev'et \e hükfımet reisliği· 

19 a yükseldi ıakımıııdan ıfaha ııarıaı.. de ne srçilmi,ti. Bundan r·l'•eı c,a· 
tı )ord 0l;ırak 11111 cı sınır de geçıt resmı 

'!> il. 'a aınak azmi 
(\~lııı llıb Va'eıta 5 (.\ P.) - 1500 in-
~~ ı bır ıadelrsiııin İlk af gılız denızcı ı bugun Kralıç-e E· 

,
1 
~r İdd '-ıırıuıus ın 

1 
ızabcth 'c Fdınburı: Dukunun 

~i, ~0111 eııı \e kan~caı ~~e· ı huzurunda Eagle uçak 1:rmi.< i 
~l '~ha lılanıul'e haı:n~ u~ nln uç-u :;:u\ ert<', nde b•r geçit 
'•dıı.. ~ 1 ba~ladı İ ? re mı ~apmış ardır. saatte 20 
.. ""'~t, , .. tab llıanda ·~·· rıııl· mılden faza r en iddethce bir 

300 000 . . ğıldir. • ISCI G EnT. r G' ' REsı".•'. l "en. 4 yıla yakın hir ·nü!iclctıc, 
• • ro~seto 5 (A.A ) - Dün " · ,, iktidardan uzak'a,tır:'an eski 

G h I
• d grizu infilakı \'Ukııbu1an Ribol- --~---------· Cıımhurba~kanı Mo as Lopez'in rev a m e Ja rnadrn ku~ u:.undan ıki i,çinin lzmir'de yeni kiraz ikmal cdemedi!ii devresini b· 

'' odattd rms ccsedı daha çıkarılmı ıır. Böv- mahsulu satıldı mamlamhh. Cha,·es rcjim'r:de 
Bueno • Aire, 

5 
_ Bu:un lece hAcli:.c kurban:arının ~aym Para:uay iç sükun- ,.e huzurıı nis 

1 
burada )a) gın bir surette ba~· 19 1 ) ıikst'lmlş ve toprak altın- İllllır 5 (Hu:.u:.ı) - Bugün bet en uzun bir dene için kavıw 
go teren ::re\ !er bir çok anayi da diğer 23 amelen in sağ ola- 900 ::ramlık bir parti halınde muştu. Zira Cha\ es'tc., evvel 20 
müesse elcri ile difer \"Cr!erl rak kurtarılması hakkındaki ,,enenin ilk kıraz mahsulü Ke· a\' zarfında bu memle··c~te 4 
fc'ce uğratmıştır. Arjan•in'de 3 ümitler daha cok za) ınamıs bu- m~~pa~a'dan ,ehrımıze geun.- 1 Cumhurba;ıkanı iktid.ua gelıp 

t ~ . .'' ;ı • .... onornı . .,, ~c }llldırlJk h ~ IU7 1'!3r bUHlk 0emı\J hafıf al· 
ı ııle'ıı!Q r hrııttıklar 3 a 10 amakta,dı. Krahçe geçit res-
~ c!iıı ını \(' . 

~-• 1~ botu·, aınıı.nıınıırn son mı ~ nha ında e ını ba ındakı 
~ıt ba

3 
a 'rnı ıı· man a.sır şapkadan a\lrarna· 

lı.. ·~~r aıılet. grtirılı~krl cain: mı 1 r. . 

f11danberj , ukua ı:elen bu ilk lunmaktadır. mı:- \c 700 kuru~tan ntılrnı~!ır. ı?ıtmi~ıi. 
l)Ü~lik i~i a~ak1anma~ın3 3GO •••••••••••••lllİlll••llll•lıııİİlllıliıllıiıiiiİİll-••••••••• . 

··•ı! 1 cıtenı er nı 
ıı. ~ . k 

• h~~ llruıuşıınu , . Bır e spres yoldan çıktı 
, • arı hııııııan 'e ıç gc· 
'- h1 1 lılırıı lıas:ırılarla 
~t~;~ \taıı' lak<11rle an;ır 
~ 0ııı illa llıcnııekeUeı ı} le 
fiıUıtıı lıurıı~ı ara ında tam 

~~Ol U)'otııı. anıanıı oınıa· 

~t~ lsrıı I" 
\,; ~ ııı 11 1

1 kabul et· 
-~eııı ~tııı'aı tıınıdıkıarı hr· 

Bal":'it'lona 5 (A \.) - Toprsk 
kavması ytlzundcn. Borselona • 
Puigerda ek:.prt' i. dlin gece 
buranın 40 kılometre l\.ıZC\ ın<le 
) oldan çıkmıştır. • 

İlk ge en 'ı ıberk'rdr 40 k ' n n 
hafıf . urette :,.ır:ılJndıl:ı. Udi· 
rılmektedır. 

ı, ~ aıını k 
1\ ~ ııı:'!!llların n 

1 
°1

1
ay ol· Malatya davasına dün 

\ vaııı~ı nıa ı·a 1 ~ ıi· 
~-~~t 1 oıııukı ne"? zaı :ıı J:ı· 
U,,""\, \·~ık b arını lııli} o· 

bakıldı 

~ı.,;~~ı ıınuıu ' 11 k1iı\1 kabul Ankara 5 (Husu ı) - ~lalat· 
~".'Rit 11 'aı: inak, intikam .}a su ka dı da\a ının rüu~tine 
t ~ıt\ ~ıınunernıek umanı bugun chnmız B rınci Aiırceza 
\ lı\ı.ttt, 0

11 
ak ine ~:ıpıl:ın Mahkeme ınd .. devam edildi. 

~ 11 ba ~a 110 • u'da i tık· Cel.;e saat 10 30 da açı'dı 

binden fazla i~ı;inin katıldıgı 
tahmin olunmaktadır. Gre\·ler, 
daha fazla ücret isıeınek ı;:ayesi· 
ne matuf bpluıımaktarlır. 

Dt'ri \'C kcl'e. le fabrikaların· 
da iş'er tam:ımıyle durıııu~tur. 
. ıgorta şirkct'erinde, hast&ha· 
nc'erde .süthane \ e nıandr:ılar· 
da çalışanlar, tütün ame1ciet'İ, 
madeni eŞ) a \t' çımento fabri
kaları l çileri de kı~men isle· 
rini bırakmı,•ardır. Bazı hasta· 
hanelerde ameli~ atlar yalnız fı
cil vakalara inhi-ar Ntırilmi •. 
bır takım bölge erde ,fit darlığı 
olmu . bir çokları aldıkları süt
lere <u karı tırıldıı::ından ika. 
yet etmi lerd·r. 

Bir uçağa kartallar 

hücum etti 

~
'~l'ııııı hır ey ~a· Me\kuf sanık ar .sa'ona alındı· 
"Ilı t ltınd, ar. Ga~rıme,kuf anıklar gel· Atina, 5 (Anka) - Koı·Io i'e 

~ lt 'tııııı İ lııllıa sa lıu· oncrnış erdı. Başkan. ııu~r.,iıı \tina ara ında is'eyen bir yolcu 
~ ı h~~Pt~ııı:p 51 ailliJl're ıle İ zmC'l'i ga ola saldımıa~ın tayyaresi. kartalların hiicumuna 

\ı~Q~ı ". lsrail 'ı l'lnıl'ktcılir. c!ı: e sanık arın ara ına otıırıtıı. ııgramı tır. Teh'ikeyi zamanın-
"-ı • 0\ttk ha aı ıların· l\tudahıl 'ekıli \C anık a\ u· da ezen pi'ot. ııc:ağı daha yük

'lı~1 ~•ı 11 "h konı ulaı i\· kall:ıı ından bır kı~mı ı:e'me· klerc çıkarmış a da kütle ha· 
~ 11 'dıloru~'15111ı candan mı eıdi. Nec p Fazıl Kısakil· lınde ııçıın kartal'arın hiıcumu-

'llJ -....:.::: kilıek ın \e Hu "'in Üzmez. in na mani olaıııanııştır. 
~l S ltıub~ avuka !arının ı:onderdigı dı'ek· Bu hiicum e na,..ında kuman· 

'\Itır lı; . Yaa heyeti çeler okundu Bu di ekç-. •erJe da nıc\•kıinın camı kırı'mıs. yol· 
S llııt'e geld'ı mudafaa ıç n mrhil i teıı'\o,.du. ru'ar pani~e ba~ıamıslardır. U-
t 'l' ıı \) anıklardan Jlhan Özen~ e ·• çak bil) ilk bir ~üç tikle bir ara 
~Chrıın,,A- B'r mUd bır d lckçc \l'rcrck tah l)l' ni ha\'a alanına inerek hafifçe ya

lı "" ı:elcrek 5 istedi 'l\lehmet Yı dn Keşoğlu'· ralanan bazı yo'culartnı ba.ka 
tt l:1 alımında bu· nun arnkatı müdafaa ını ) apa- tan arc~ e nakletmiştir. 
tkta•Usya tnilba:van rak muekkıli.nin beraatıni i .~e- Pakistan da Sovyetler'e 

'l' §ehrimize ge' ı di ııuseyın Vımeı 'e İ'hıın Oı· ı 
, ıı b 

1 
. : c 'e ek müdafaa iç n meh l is· misillemede bulunacak ' 

Ilı b dırdik' . Ledı'cr , ıı• a~aa h erınc gö. · . Kara·i. 5 (A.A.) - Gazeteci· 
~ e ~ laın?eli tc'kra:: h"l lulal.~ası ı5o·ru ani ~\CI, Öm~· ı (ere bc~anatta bulunan Paki'.';tan 

4t .ile ı:.l\lls ..,..ttr. Soy' en ı k',crı mt ehsl.nı ''~ b" .an dıdc~· Ba~\'rkili :'\Iuhammed Ali, •Sov
~ •t b "llılll •11Ubavaa he \e c - ın a ıyc ta e ının re ı· t• M k 'd k' 1 Tk . 

~'il- ~lıı 11 ,.. ib:eıind~ tet· ni i tedi. Şerif Dursun müdara· k:: enn taoslb?k~a tat.k~' e 711 k~lı 
11

: "il .ı ""aı. ... - 1 1 k d' ,.1 .. d dnımııa ı e ı .erı c;e ı • 
"l ı:. "e 

1 
•'ij ohıp av. a mı yau ı o ara · \'er ı. " u a· d b" d b d S . d" , • 

t: a aca~ ~ fa asında suçu o madığını el\- e, ır. e ura a ~ 0 '? ~t 10 O. 
~tart 1 anlasıl- Juyor , e «Vicdan a kına. \llah matlannı_n .erbes.tılen.nı !ahilıl 

an d h . . " etmek nıvetındeyız. Sıyası mu-
' ~ ~~ a a önce Ru a~kına bcnı ıntıhara sevketmc· .. Atı ··d h "'a • , ki 
ilk ""' ~ ınll ~ın· d•:ı.ordu. naseuc eı e e~,ey " rşı ı ı o· 

~ b il l' ıs Yon 'k :Mahkeme tahlh e talep erini tur. Bu nıe~e eyı dab~ C\'.vel ne· 
"'~ k lo 1 olan 2 • . , 1 den ele almadığımı oılnuyonım. 
-, .. , a a l>eyderpe" reddederek mlıdafaa lçın ce ı>C" T hd't k ·r· , t· b" . , • ~"1\1 gon.ıA_. • . tlı' k r a 1 e\ ı~e ıne ır ~ı. cvve 

.. ıu n lcal ""l'ılmekte ~ı 1 et 1
• ı;itmek icap ederdi.• demi tir. 

~ 11* il\ de 
1 
an b r mı. ctSavarona» Antalya Mo:.kova'da elçilikler erkanı. 

YENi AÇILAN 

KADIKÖY 

• • 

~ubrmiı için ht1'ıt-i il .. ramh e planı 

Kişiye 100 REŞAT Al TiNi 
'..\lııht<'li( .\LTJ:\ \C PAR\ iknını~eleıi 

Eı enkö) Eteıııdendi a,ra ltınıla ~amlar içindekı 

AP.\RTM.\:\' JHİREsİ:'\E i~tirak. 

17 Mayıs akşamına kadar bir hesap açtırın ı'z 
. . . 

AYRICA CAZ 1 P AÇILIS HEDiYELERi 
ller 130 tıra~ a bir kur'a mıma rası 

•• • • 
TIJRfiIYE ı.REDI 
~ ...... ..., -r-• 
• . -~~.ı.-

... . . 
k,\. -

J 

ÇAMLI BAHÇE İÇİNDE 
APARTMAN KATI 

10 MAYIS 954 pazartesi akşamına kadar 

SÜMERBANK'ta açtıracağınız 150 liralık bir he

sapla lstanbul Göztepe ikinci orta yolda ÇAMLI 

BAHÇE içindeki apartmanın bir katını kazanabi-

lirsiniz. 

Her 150 lira için bir iştirak hakkı verilir. 

SÜMERBı.t\.NK 
~ermaye 1: 200.000.000.- T.J .. 

TünKİYE EML!H HREDİ B!NH!S~ 

..., 
ın 

~ 

"' cıo 

..c 
ı:: 

~ 

] 
• .... 
~ .. 
~ 

J 

Her Vatuda~ı Jfeskrı Sahibi \ apmafa (alıu11 lluka 

1!2Eamm:a~ Deıizli Is Hanı" Sobe Binuı 

Bankacılıkta yenililı. brşılı~lı 
gihrn. Sür'at 
Mf\ duat H Krrdilrn 
En mUsail laiı badini 

Vadeli ve v;;ıdC$İ% 

TASARRUF HESAPLARINA 

TEŞEKKÜR 

1 

Bolu civarında ıeçırdltlmlz !tc-l 
otomobil tıızıuında vcrat l'drn u.ml• 
mi arkada ım O man Yenal 11 Cenıı• 
bı Haktan m:ı rıret nl)aZ eder. ke• 
derli aile ı ile arkadaş •e dostla. 
rına ba f:lıit dilerken kaun mU· 
teaklp ted durumunda hıı.stı<hanf• 

ye kadar bana Yardim eden \&.an• 
<laflarıma ve •>nca Bolu ).temlekd 
Haı.tahaneatndc tcdııvlml dlr:ı cı ,.. 
hankatlc \apan hastahane opera• 
törü \OS\;-ö '\R\O\,Kl f, lle ,.ös
tcrdlf:I yatın alAlta n lhtlmr.ın do• 
l&yı51yle &rtııblb Tur~t Gran Ye 
avnı umanda d:.ttr doktorlarlll hem 
~re n bllcumte müsı ı hdemıne a
lenen teşekkurlerlmln lblA ına ınuh 
tenm ı;a etcnızın tava.autunı ıl~ 
edtrlm. Mrl'drtıln ı:r.UE"I çi 

TEŞEKKÜR 

llıı { 8n ban~nıanınuıda limanında ancak ehır dahilinde ve yakın· ! 
e l enıııekt ıralı Fı:an larında serbestçe geze~ılmektı-, 

ıı a llılıte edJr. Gem· Anta·~ a 5 <T<'l"rar a) - Sa· Cnkal daha uzaklara gidebilmek 
ONDAN SONRA, HER AY PANORAMA' YI ARAYACAK VE ALACAKSINIZ ... 

Botu !'!varında ı;cçlrt11 ım feci tı• 

tomobll ka aaından dol•I• u un yol 
lar katetmek nıretırıe. ı;erek b.zza 
naıtahanere kad r gelmt.k J!ıtt •nd:\ 
bulunan Ye ıeret e.-ıme, m.•tar.a· 
ma bl at ııeımek sureti) le ve ;;ı ı.e· 

leton, tcıararıa hatırımı 5ormıık lı'.ıl 
funda bulunarak •e~ı ,., a!A.;auı.· 

rını ıösteren bütün arkada~ 'e don 
tarıma •> rı a)-rı teşckkUre bu Jn. 
ıctı ı;ıhhl durumum tmkıın 1 ~rı.te• 

dlttnden bu hususta muhtcr~m ,a. 
2etenızın dtliletlnl rica ed •r, 11. 

b' ._. ~~llaea~ecclhen ll urona okul ı:cmisı buı:un saat iç-in hususi müsaade~ e t!ibl tutul 

~~~.~ ... ~Re limanımıza ı:elmi~tir. maktadırlar. 

·~ı~, "IU. - @§.@~g~-~@~ 
~ holisa is gdnlo mti, muho'e· 
~ti-tı~1lli~ fct partılerınin. bır 1:iın ıl:ti· 
'.'I. ~t 111\1{ dara ı;:cçmek iım:t:crı de u-

ı~'-"-tııQ, l> ll\Aı-tım ya duşmus ol ı:-. Onun iı:in 
">1:' ~ttııı enı0kl-a muhalefet kontrolünün yapıcı 

"'>, tQ~ ıafe •. t Par· ıesın)le ılgı ı fı' ırlcr. çok 
t t bu)'{j_ı. l'i.nın ı:er· kere, theorıdc~ ba .. cı..a bir ~c~· 

~ llJ ' Old ~ ~ tfet lor ltı: •ı:unu dcğıldır. İktida!' pa:-fsı ıçın 
~ı ( Pattılc . olduğu gıb!, muha clct par 

it tt~ttltrllıııraı.a~nin kon· tılen için de en yanılmaı ha· 
~ ı~t'4 ~orc ue hakkı), kem, milletin kendb:dır.• 

\ı... rt~ bır il! dcğı en DÜNYA 
·r~~ teı. ba vadır, lk· 

~.t~ıı l!rııenbir du:a hü~u
.;~ ı llıl :tldığ Illda ısc, 500 :uiLYO:\' 

~ttcı ıı llasıy1 1 
Yctkb l'alih Rıfkı Atay, metro '., 

~ ~ al'tılere kullanır' asma köprü i iııc 500 mil) on 
'S~t tıdl!Jı _ınlıı kont~ lira hartaııarağını sö~ lı\ tı elı; 

a c bır k:tcyo geçe· dıyor ki: 
tııttı~1llıeııy~ Partinın dstanbul. bugunklı hali \e 

b..~ t a~l2rga hır hu· bugunku kc)fı nizam altında 
'.~ ~teı1la;ır :lb zanı~n. yapılışı ile, geri Şark .ehir-

nıı:llfı;ı lliıı te ette. Ik· Jeri arasınd&dır. Avrupalı 
'il .... ı' ı:ıı"hanı' elleri ne d t ·u " et plftnı bu 'ıdi~ı Batı me en • 

· \' er, d et J>ar· liğinE> doğru Ç(!\ irmek fi'lerc 
~ IQ~rııı b~ 0 

kadar idi. Spekulfı~yon \e nUfur. o· 
~ t ı.:,1a toı. iJCSıt hiı· yunları, pilin disiplıninl orta· 
~ •11 :•ltları .aı:e Cer· dan kali:lırmıstır. Şimdi de e· 
~ il) c ll)'ijlc • ı~ın, so· hir beş ·"'Ü-Z mil.von lira ık bir 
1: )ii~ re~ 1 lcrc ko· 
~ıı. ~aı-a:ıaeı1cr. Cun- borç altına girerek. en son 

ı1tı-, tr""'tl htkır1• ancak ihtı)açlarının en ba~a :ılın-

~ er· 1 • ması :ıhı bır ıcJılıkc koı şısın· 
•ı. ıy c 'e· 
~"..- ı... dadır. 

Ol ~~~Sıd • d ~ "itti e K.mj C\'\ ela ) erın a'tı er 
ı.; ~ tetı en önem· kana ızas) ona. ki mı c\' cliı c· 
t~ ll <ın t ğdohlJd:ın l n u~tü der park. , me~ dnııa. 
~ttıı:l'lilcl'i~/nlnrıdır. kım eH ela 1kı ~ ııkanın arası 

):tı h o arakn kon· der a ma kop-u~ c, kım• de 
~ ıı.: ınıdir:e l>artt mc ro der ycraltına. ~ehrin 

~ •t darı r. ls· m •,onlarını gı .. ıştırır hiçlliri 
<lcğn n hatala· b.tmez \ e htçbır s~" h" 'ed l-

a il ta l'T'Unıkun mcz Sebep? Bır ;> an ) n1111· 
l'Jıı b "tık ~ol· bu planın t:ı 1 h k erma· 

lr lı arı~ız ık· aranmaz \ c ı:ıu . ermıı\ e 
' kı dar ıra~ a ko!lmus olan b:r 

programın gerteld!nme<ine 
harcanmaz da ondan! Elinde 
idari yetki o•an, hu 1etkiyi 
~i.ıına geleni ya'.:lmak için 
ku.l:ınır da onr!an! 
Bayındırlık Bakanhgı ~·al· 

nız Türkiyc'nin deliil, dünya
nın da bclliba~l: değerlerin• 
den biri olan İstanbul ııehri· 
11in ımar pl:inrnı ve ~:.ı planın 
tatbik işini merkeze <1lmah· 
riır. Aynı ıanıanda öteki şc· 
hir:erimiı.in imar i.!eri i!e de 
uğraşmak için merkezde b:r 
lhtbaslar \C mura~ahc"er oü· 
rosu kurmalıdır. Söyl<' sö~·ıe 
faydasız, derler. Yine de bir 
fa) da ı "Örtlltince) e kadar 
sör'enıeliyız.• 

CUMHURfvET 

PERHİZ \'E L.\HA~'A 
Do an "'•d~ )aZJyor: 
•Daha onbeş ~n olu:1or, 

be~anat beyanat Ustüne. Te· 
ranc malum: Elmalı bendine 
şu )apıldı, Terkos bendine 
bu )apıldı. binaenaleyh yaz 
il) •aıında su .sıkıntı ı çekil· 
mevecek. 

Derken. dun bir, bu;ün iki 
ıcaklar ba~ladı. Tabii, mutad 

, ec;hi e mu~luklarda ve c;es· 
mel erde su ) erine pek a~ina· 
sı olduğumuz bir hmltı da 
beraber. 

Ve teraııe geııe · nıalüm: 
Fılan yerdeki borunun pat· 
lamasından. yahut falan yer
deki delığin tıkanmasından 
\<'Saire vesaire ... 

El'erınoe kasap süngeri ol· 
duktan sonra biz ne desek 
boş:. 

N'i.CİN • 

.......,..,_..._._ •• .._._._,..,...,...,,,..,_,..,,.,..,,,,.,_..,,... .. _,.~ r • ..,.-.-.-..._. .._ •• ..._.......,. ._. ••• - ••• ..,._. 

Türkiye Turizm Kurumu. mem ~cyahat ve turizm anlamının ı 
lekete, her şeyi içine alan bir kavradığı bütün bu hayat teza-
fikrin etrafında neşriyat yapan hürleri etrafında arzularınızın ve 
hir mecmua kazandırmak irin !ikirlerinizin tercümanı, zevkini· 
PA~OR.\:llA'~ ı çıkarmaktarlır. zin, merak ve alakanızın başlıca 

Hayat. hareket, ze,·k. <'ğlence, tatmin vasıtası olacaktır. 
hcvecan. giyim - kuşam. yemek • 
icmck, sağlık. spor. sanat. tabii P.\~OR.\:\I.\ mustakbel seya· 
ı::üzellikler ve iklim hususivctlcri, hatlarınızda sizin rehberinizdir. 
ahidcler. yabancı muhitler ve Dünyayı gezip göremiyorsanız da 
zengin ufuklar... PA~ORAi\I.\ onu okuyunuz. ı 

1 
AMERiKA VE ATLANTİK KRUVAZIYERlNE IŞTlRAK ETMEK tSTIYENLER SEYAHATiN PROGRAMINI 1 

VE ŞARTLARINI PANORAMA'DA BULACAKLARDIR. 

--------
HOS MEMO - Geçmiş Şmu'lar olur ki, hayalleri ... 

Ml'eMllln ' r RRl.I et 

ı~ Merkezı: 
Ga•ata • Bankalar C No. ı!t. 
ANKARA SiGORTA H AN I 
Telefon· Mudur 42664 

Santral 4;5 0-4i5!9 
Telgraf: ANTAS iSTANBUI. 
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BiR AMERiKAN YAZARINA GöRE: 

V,\TAN 

Bir Türk 1 O Rus' a bedeldir! Pierre 
şehir 

Fournier 
orkestrası 

6ENEl?Al ALİ FUAT CEBESOY~ 

1 
-O--

Türkiye, dünyanın en 
ileri ve en genç mem
leketi olmak yolunda ! 

Stçim kampanyası esna
ıunda ınemle-kette ~on yıllar 
da yapılanlar hakkında ile
ri grri l;iflar sö)·tentli. Şim
di demokratik bay-.t nı11da 
:yeni bir dt"\:reye &:irrrktn, 
Bir .\merikalı )"·azann mem 
leketimiz hal..kınd.ıki si1a
;yişkir )·azıı,ını okumak, c.im 
di muhtaç olduğumuz hı-
1ükat kıı,ta!ıını ku1 ına\·a 
her ba'de )ardım edecek· 

tır. 

G el'en:erde bir .~.'rr:.ıl)a mem-
leketinin ba"~ehrinde, A.

n1erikalı bir diplomat. tKahra
nıan müttefiklerimizi. &öster
dık'.erı ı~bir ı~inf ye vapmı ol· 
dukJarı .::eı :eri ören (tizel bir 
nutuk liö:;.lemiştı. 

Sonra onunia husu!Si olarak 
konuştum. İçini döktü, nutkun 
da bahsettiği Avrupa memleke
ti hakkında hakikaten dü~ün
dük!erini o:duğu gibi anlattı. 
• İ birliğ • bir ş"akadan ibaret. 

m ş. bunlar tembel. geri ve müs 
ıi.f insanlarını~. A.merikanın yol 
ladıt~ yardımı israf ediyorlar 
ve boyuna daha fazla istiyor- '" 
!a:-mı ·; hem de her a:ün Ameri· 
kan a:eyhtarlığı da artıyormuş. 

Bu bütün A\Tupa böyle de
.~i ama son 12 yılda dola tığım 
dört beş diızine memlekette bu 
,ı:ibi şeyleri çok zördüm. Öyle 
ki bütün resmi beyanatlara i• 
nanmamayı öğrend:m. 

Türkiyeye \·ardığım zaman, 
üksek rütbe:i bir Amerikan 

GE'nerali bana •Türkiye gibi 
küçük bir memleket, Rusyanın 
burnunun dibinde oldut;u hal'" 
de, onlara 2öz:erinl kırpıştıı
madan bakarsa, on!ar bence 
mlıkemmel jnsanlardır. Korede 
de kaplanlar gibi döğüştüler, 
dediği zaman bunu sadece def'" 
tere yazdım ,.e kendi kendime 
'Belki· dedim. 

İktisadi yardımınızı idare C'" 

den bir adam bana •Her gönder 
<ligimiz doların tam hakkını a'" 
lıyoruz ve her mete:ik hiç ta .. 
tll ,yapmadan ıi.ınde yirmi dört 
!C&at. 365 :un çalışıyor• dedi. 
Bunu da )·azdım ve kendi ken .. 
dime w.Hep aynı nakarat• de'" 
dim. 
Bır .\menka1ı diplomatın 

., Türkıye İn:iltereden sonra en 
;:Uvenilir dostumuzdur• dediği'" 
ni de kaydettim ve arka:jına bir 
!Ua 1 işaret ko:;:dum 

Fakat sonra. bu söy'edikleri .. 
ni dıkkatle tahkik ederek ba
na do~ru)·u sö>·'emi~ o'.dukları 
nı an'adım. Yardım ettiğımiz 
bir çok mem:eketler arasında 
en faz.la bizim yanımızda olan 
mem:eket Türkiyedir. Türkler 
mütteflk ve dost olduklarını 

sadece söy'.emi) orlar bunu bil· 
!ıL is bat da ed ıyor:ar. 

Korede bııe ilk olarak aske .. 
ri bir:ik teklif eder.ter Türk .. 
ler idi. Hatta inıilizlerden bile 
e\·vel davranmışlardı bu hus:JS 
ta. Bana bu hususta izahat \e" 
ren Amerikalı bir dip~omat 

~öy!e söyledi: , Kore harb!nin 
kendi harp:eri olmadığını sc)y .. 
liyen tek bir Türk zörmedirn.• 

Gene aynı dıp'.omat oınlc.lt
yordu: 

•.o\.merikan yardımına ge1i.n· 
re: Bun·ar yardımı dilenci vr 
ya fakir akrabalar gibi kabul 
etmiyor'.ar. İhtiyaç;arından faz 
la bir şey istemiyorlar. Ve ıön 
derdiğimiz her kuruş bedelini 
başka bir şeki:de tamamiyle ö
düyorlar. Bir çok mem'.eket:er 
gibi gördü.kleri yardımı giz:e-

, miyorlar da. Bununla iftihar e .. 
diyor'.ar ve bu hi5Jerini biz.im 
de bi'.memizi istiyorlar.& 

Yazan : 

GORDON GASKILL 
1:,\..'llEltiCA..'\' • Derıisinden 

muhte:ıf \·esile!erle .anladım. 
Bir .eece Korede Türklerin 

~·apmış oldukları hariku~ide 
şe~·lerin teferruatını öğrenmek 
üzere bır ordu evine gitmiştik. 
Fakat buna muvaffak olama
dım. Zira onlar b.ana bağ:ı o:· 
dukları 25 inci .A.merikan tüme 
ninin ne kadar mükemmel o:· 
duğunu anlattılar. 

Bir Türk sub.ayı arkadaş'.an. 
na Amerika:ı bahriye silihen .. 
daılar1nın ne .kadar iyi asker .. 
ler olduk'.arını an~atmakta gü~ 
lük çekiyordu. Nihayet •Onlar 
. .t\.merikanın Türk:eridir• de)ip 
i;i niçinden <:ıktı. 

B uraya gelmeden Rus dü;m~n 
lığının ne olduğunu kati .. 

~en an:ıyamaz.:sınıt. Bı.itün 

Türk tarihi bu kan davasının 
hikheleri i'.e doludur, Bır ih
tiyar bana köyünden 44 ki~!nin 
Rus'.ara karşı gittiğini ve ya'.
"llZ kendi:sinin, bir bacağını k:\Y 
betmiş olarak döndüğünü an
lattı. Herkes hala birinci dün-
ya harbinde -.adece bir kışta 
Türklerin ve Rus'.arın birbirle .. 
rinden 300.000 kişi öldürmüş 
o:duk~arını hatırlıyor. Ankara 
da bir mezar taşının üzerinde 
nadir ve utanç do~u bir yazı var 
dır: •Ruslara karşı harp edeme 
den ö'.dü ·. 

Fakat Türkiyenin, iki can 
düşmanı Kıııl Rusya ve kızıl 
Bulgaristanta uzun hudutları 
o'.duğu halde, hudutlarda yaşı
~:anlar bi'e Londra'.ılardan ,.e 
Xev.·yorklulardan daha milste-
rihtirltr. Rus hududuna. Ba-
tumdaki otomobil kornelerinin 
seslerini duyacak kadar yakın 
bir me\'kide vazifeli olan bir 
Türk Yilzbaşısı bana: 

·Gelsinler ister:erse• 
·Bır Türk on lloskoia 
dir',. 

dedi 
be1e:-

Rusya, la$ atı mı mesafede o-
:an bir köyün muhtarı, kendi .. 
sine korkup korkmadığını SO· 

ran bir Amerikalıya •Niçin kor 
kayım" demiş ·Ge:irler.se onla 
rı öldürürüz; işte o kadar.• 

B ir tok Amerika '.ıla r gibi ben 
de Türkiyeyi minarelere ve 

peçeli kadın'.ar:a dolu uykulu 
bir Şark memleketi 7.lnneder~ 
dim. Modern Türkler bu düşün 
celerle a:ıy ediyorlar. Fes, ka .. 
vuk \'e peçe görmek için müze .. 
ye ıitmek ıaıım. Herkes bizim 

Bir kaç a:ün sonra söyledik· 
lerinin ne kadar doğru o'.du
tunu ve Türkiyede Amerikan 
ıleyhtar'ığı olmadığını biu.at 
idrak ettim. Askeri bir'ikler
den birisini ziyaret edip Kore .. 
de bulunmuş olan subay~ar'a 
konuşmak istemiştim. Bir ~a 
bah tertemiz bir askeri otom'l
hil beni İstanbul civarındaki 

gibi giyiniyor. Taaddüdü zevcat 
1926 da yasak edi:miş. Türk ka 
dınları rey \'eriyor:ar. Parıa~ 
mento üyesi olabi'.iyorlar ve ,ık 
modern e~biseler giyiyorlar. 

-( )ru~ rltırl-. 
( :an Li• :k . 

J() lhıssian ... -.i· 

-at ı.-.ı ... \;ıL tt• ı ...... , llldı 

- ı.,ı,. •lw lwl, .......... ~ ....... ıı..., ilwll' 

~ ...... ,..,. t:<.ı•l.lliıır .ıl ı-ı .... ,._ 
Jl«aıln•I •l..o Jll,..ı-.....ı >l<P llo.p ı.,.., .. : 

askeri ihtiya<Çiara sarıcdilr11iş 
geri ka:an ik"tisadi sah:ı...,·a tah
!-iİS edi'.miştir. Başka hiç bir 
memlekette )'ardımın bu ka
dar elle tutuluT neticeler ver 
mış olduğunu hatırlamıyorum. 

~Iese'.A yollar, bunun iyi bir 
misalidir. 1948 de bile vo!lar 
o kadar fena idi ki, bir- ço.JC 
Batı mem·eketJerinde bunlara 
)·ol ismi bile ,·erilemeıdi. "Jtol'a 
ra makineler'.e değil kazma kli
rek'e bakım yapılıyordu. 

Bunun için bu işe 28.000.000 
dolarlık yol makinesi ve bir a
vuç Amerikan mütehassısını 

tahsis ettik. Türk:er de işçi \'e 
malzeme verdi!er Evvela 15 
binlik bir yol şebekesini p:an 
Iadık \'e yaptık. Bugün bütün 
bu şebeke her havada hizmete 
açıktır ve makineli bakım gör
mektedir. 

i'ol. kan vermenin yerini tut 
tu. Asırlardan beri köylüler sa 
dece kendilerine yetecek veya 
yakın köyler~e mübadele ede
cek kadar mahsul .Yetiştirmi~
lerdi. Şimdi nakıt para nıuka· 
bi'.inde uz.ak pazarlara mJh el 
gönderiyor:ar ve ist.ih::.ali art
tırmak için yeni ziraat u~ulltri 
öğrenmeğe can atıyor'a:. 

B ir gün .\nkarada bir lokanta 
da başka bir Amerikalı j:e 

k_onuştum. Bu büyük bir Ame 1 
rıkan şirketini temsil ediyordu. 
Vaz.iiesi altı mem'.ekette serma 
~·e yatırımı imkAnlarını tetkik 
etmekti. 

•Altı mem·cketin en 
budur .. diyordu. ·E.:er harp 
çıkmazsa 20 yıl sonra Türkiye 
tanınmaz bir ha:e gelecıkti:·. 
Burada hemen hemen her şty 
var ... Çalışmaya ve öğrenmeye 
de heves:eri var.• 
Amerikalılar tarafından Tür 

kiyenin vaziyeti hııı;usunda r.a
zırlanan dikkatli bir rapor bu 
sözleri teyid ediyor. 

Bir çok mem:eketlerde top· 
rak buhranı vardır. Ha'.buki 
bugün Türk.iyede ekime müsait 
toprakların ancak üçte biri eki 
lebiliyor. İki milyon hektar he 
men ekime hazırdır. Nehirler.2 
baı-aj:ar yapı:ır ve sulama işleri 
tamamlanırsa bir <:ok milyon 
hektar daha ekilebilecektir. 

Bu memleket kolay,ıkla 50 
milyon insanı besliyebilir. 

z amanla turizmin de para gc 
tıreceği muhakkaktır. Şim 

di bundan hemen hemen eser 
)·oktur. Zira Türkiyede ao'ane
vi o'.arak yabancılar şüphe tıe 
karşılaşıyor~ar. Bu his ortadan 
kalkarsa Türk.iye bir turist cen 
neti olabilir. Türkiye k.1dar 
zengin manzara ve e"erleri o
lan başka hiç bir memleket bil 
miyorum. Akdeniı boyunca ıe:ı 
iin, sıcak bir rüya 31eıni var 

ve 
Jıtanbul Jo'iürmonl Dcrnetinln 
Zt Nisan 193.ı P~r,embe ı.;ıınu 
S<a.ray ineınasında t~rtipll"dtıı 
9. abonman ~nronik koıı:.f'ri, 
Orı..c tra: ~ehJr Orkc~tnsı. 
Orkeı.tra. Scfl: Cenu.ı Re~•· Rroy 
Soll!>t; \ iyoJonscU!>t J>lcrre 
ı ournler. 

Bu kon~cr tenkidinin yayınlan
rna'tl. bir kaç ıt1n l'rot;lktıtı ıc:ın. 
mu~ıkl ıneıuı..ıı~ı olıı.uyucularınu.ı:
dan oıur <;ıllerlT. 

Değerli . \'İyolonse:isl Pierre 
Fournıer'nin soli:;t olarak 

katıldığı Filirmoni Derneği· 
nin kon:-.er vroıramında dört 
eser .):er almıştı. Haydn ,.e 
Saint-Saens·ın Vi)olorıse: kon .. 
çertolariy1e )Jendebsohn'un 
Fınga; l\Iağarası u\·ertürü \'e 
G. Faun~·nın Peıleas et :\teli
sande süiti. Fingal mağarası 
U\"ertürü !'ılendelssohn'un nefis 
eser:erınden bi.risı .. Şehir or. 
keı:itrasının repertuarına girdı· 
ği günden beri iyi çalınan "e 
zevkle dinlenen btr nlusiki 
Kon3cr pro~amlarına sık &ık 
koymaktan zevk duyan Cemal 
Reşidin de bu besteye karşı 
a) rı bir se\'gisi olduğu an'.aşı

lıyor. Bizi memnun eden cihet, 
çok din~enen eserlerin dinle .. 
yici tarafından daha i.Y·i anla
~ı:ıp benimsenmesi ve se
vilme~i .. Bundan başka her ça .. 
:ışında eseri daha i\'ı ,.e daha 
mükemmele doıru ı:ötüren ilc 4 

ri adım .. 

Haydn'ın YiJ·olonsel konçer .. 
tosu .. Her \'akıt dinlcdı~i .. 

mit bu konçerto Gevaert'in 
tertibiJ·le çalınır. Bu mü:zis.ren 
Haydn konçertOı:iunun orkest· 
ra kısmına biı.zı ili\•eler yap'" 
mış. orkestrayı kU\'\'etlendırip 

hacimlendirmiş; viyolonsel kıs .. 
mında da bazı ufak tefek deği· 
şikliklC'r yapm!ştır. P. Four .. 
nier eserin orijinalini ince'.e· 
yerek. viyolon,el, son kısmında 
eseıi nas:ına sadık kalmayı ter 
cih etmiitir. Fakat bu sefer 
de Haydn'ın orkestra eşliği ol
dukça cılız katmıştır. Buna ça .. 
re o:mak üzere Gevaert'in or· 
ke.strada yaptığı değişik 1 iklerin 

toğunu oldu~u ~ibi muhafa:za 
etmiştir. P. Fournier'nin bu 
defa bize din:ettiği Ilaydn kon .. 
-çertosunun böyle bir öze1li.ği 
,·ardı. Haydn konçerto~unun 

ıüc;lügü, rirtüoz:uğa dayan .. 
mıyan mUJıkisiyie öl<:ü;mez. 
Çtinkü be.stecj bu eseri~·le so .. 
list &azın orkestra arasından çi:r 
zülüp parlamasını \'e :Vı ka .. 
maştırma~ını hC'deC tuınıaz.. Bu 
nun ak~inc birlikte bir kaynaş· 
mayı eöı önünde tutar. Pier .. 

FiKRİ ÇIÇEKOGLU 
re Fournier ile Cemal Reşid'in 
an:a.rışı tam bir beraberlik ha. 
linde idi. Her iki sanatkar viyo
lonselle orkestra arasındaki ko
nuşma) ı .'iü.::ıliycn ince ışı eme. 
lerle örülü ve yer yer zeka 
parıltılari) ·ıe ışık~ı bu zarif 
muıtikiyı, 18 )·üzyılın prens 
sarayları ha,·asına bürüdü:er. 

G· _Faure'nin Pet:eas et ?\Ie-
lısande·ı Londranın Prince 

de Galles tiyatrosunda sahneye 
konmak üzere yazılmış bir sah
ne musikisidir (1898) . .dircok 
kısım:ardan kuru:muş o'an bu 
besteden biu parçalar alınmak 
suretiyle bir orkestra ;;üiti ku .. 
rulmuştuı· Cemal Re5ıri. l"a 
ure'nin e~erinde asi! ve şıır 
do:u Pre'.ude'ü büyülü ve hU· 
zünlü bir hava ile sarmasını 
bildi: :\1aeterlinck'in dramın. 
daki o earip ve sihirli ormanı 
ses?erıe canlandırdı. Faure. 
nin bu eserdeki Fileuse·ü ile 
Saint -SaCns'ın Le Rouet d' 
Omphale'i arasında benzerlik 
bu:rnak istiyenler olmuştur. 
Fakat Pe!leas'ın bu ince musi .. 
ki yanında Saint..Saens'ınki 
ı1ekadar kaba kalıyor'. .. rııeli
sande'ın ölün1ünde eserin ta
şıdığı heyecanın 5iddctini; ö
lümUn, o kaçını'.maı .ikibetin 
ümitsiz:iğini Cemal Reşid'in 
idaresinde ku,·retıe ye derin
den ifade edilmiş bulduk. 

g aint·SaenS Oo. 33 La minör 
birinci viyolonsel konçer .. 

tosiyle sazın kalitelerini ve 
bütün verimini ortaya koymak 

' jstemiş, besteyi solist iein yc
ri:mesi züç teknik problem
lerle işlemiştir. K13sik konçer· 
to tarzının üç kıı.;mını bir tek 
Allegro it:inde iı.deta eritnuş 
Ye eseri baştan sona kaJar 
kesintisiz bir bütün halinde 
düşi..inüp öylece yaznuştır. De
ğerli viyolonselist bu nefis e
seri. bestecinin her yana se!·
piştirmekten zevk du)'duğu 

güçlük:eri adeta küçümsiyerek 
değme ~·ay sanatk3rlarına na
sib olınıyan bir kolay:ıkla ve 
müzikalite i!e çaldı. Orkestra 
musikisi bakımından da önem. 
li :üçhikler taşıyan bu beste, 
Cemal Re0idin bilgili l'e dikkat
ii idaresi atında duru ve ay· 
dınlık bir havaya büründü. 
Pierre Fournier'nin başarısını 
dinleyiciler heyecanll alkışlar .. 
la kar~ılandılar Konser sonun 
da Saray sinema~ı :;alonu bir 
mu.1;iki şenliği havası içinde 
dakikalarca çalkandı durdu. 

-~· -
Moskova 'da Enver Pasa -ti 
arkadaşlarıyle tema~ 

Halil Pa,a, Kara Han ile yaptığı mülakattan aldığı intıbaı Enver poı~'yo 1 
bildirirken, Rusya'da iyi bir kabule mazhar olacağını da ilave eırııiıfı. ) 

L ... .-.-:;'~ 
MEKTUBUN 1 . . . t•""' l DEVAl'lll nı acağını ve Emaret aleyhiı-e mıylerı bur~)a dÖrJ,. · 

kul:anılmıracağına emin o:duk Pasa hey'etıyle • ıcır't 

Ha:ıı Paşanın En\'er Paşaya 
hitaben razdığı 12 Ocak 

1921 tarih:i mektubunun baş 
tarafını dün neşretmiştik. B•ı
gün geriye kalan kuımını \."eri .. 
)'Oruz: 

•Karahan sözlerine şöy1 ..? de'" 
\'am etti: 

- Esliha me!>elesi:ıe 6e:irce. 
biz şimdiden beş bin ,;i':i.iı 'Hin 
distan'a tertip ettik ve se\'ke 
hazırdır, 'Yalnız Ef~Jnl::arla 
yaptığımız mukavel<'namen~n 
bir madde5i • ki Hindi:!ttana ya 
ınlacak es:iha ve ceph.ııne ~ev .. 
kiyatına • dolayısiy:e Efganis .. 
ıan hükümeti bu muka'·~Jr.,·i :m 
za etmemiştir. Binaen~leyh., b:.ı 
esliha nak!iyatını temine ve 
Hindistana yapılacak her tür .. 
lü ~:ardıma hazı ·ı.z. a:nJ Af .. 
ganlılar muhalif &örtlnmek!-:!· 
dirler. 
Hoşk!a Han mese\~Cjinc ııe· 

lince. bu zat Almanyadan eÜn· 
de hiç bir vesika olmaksııın 
Rusya·ya gelmiş, hatta Petre~· 
burg hükumeti kendiliğinden 
mumaileyhi bir kaç gün de 
tevkif etmiştir. 

Bu zatın derecei nüfuz ,.e 
itibarı, Almanyada gördüğü iş .. 
1er \'e hüviyeti hakkında Ber
lin'deki memur;arımızdan ma
lümat ta!ep ettik: henüz cev"P 
gelmedi. I\luvafık cevap aldı~ı. 
mız takdirde her türlü ted ... 
1.it ve muavenelte bulunacal!ı· 
mız tabiidir. Bu hususu bir 
defa da Enver Pasaya an:edi
niz. bu hususta bizi ten\'ir bu .. 
yursunlır. Dedi. 

Hindistan için hazırlad1k'arı 
bes bin tüfeği hemen simdid~n 
Buhara hududuna sevketmele
rini Kara Han'a tek!ıf pftim 
ve benim namıma Afg;\nistın 
içersinden :önderi'.ec~k" C"5liha 
ya Afgan hük1lmeti E'ltiyriy. 
~:esinin mümanaat et'Tliyec!!~i .. 
nl çünkü: bunun doQ'rudan doğ 
ruya 1ngi'izler aleyhinı? ku'la· 

larını Ye halbuki, Rus\'a Sov- nadoluya gitm~~e 0ı 8eıft ~ 
) etler hüktımetinin d~~rudan irse. bu mumkutı ·ııneİ ~ 
doğrura llindistana yapaca·'liı ~ayet Anadoluya 11,·e .\f.:.,ı 
bu kabil sevkiyatını Afgan d3 faat verine zarar (11". 

hilinde Emilret alevhine kul· tan ,··eva Hindista_~~ 
- • . d!;J .. 

lanı:ması ihtimalinden do·avı geçmekte fa)da !"' 

mün1anaat göstermiş olma:a~ı- da kabil olacaktır. ıı ~ 
ı ın virldi hatır otabileceğıııi - Buraya uğramak, s~~ ,_, 
ifade ettim. Juya gitnlek şıkk 

5 - Di~er bir sual o:arc.< da seki:dir. ,.,rı- 'I 
şunu !<Ordum· ='ie suretle k~ra~~Jı''..ıt 

- Şayet EnvC'r Pa"Ea gPlir ve . .. 1 stıı• ,~ 
halcikaten Anadotu·ya gitıue- ıse, ona gore . a.ıı t p 

lunm:tk üzere bır J11 0 nıJl meğe de karar \'erir \'C Af.~:ı.. mir ve iş·ar bui·ur f 
nistan cihetine gec;erı"ıc 4 üncü ·' ham ederim. ...; • ~· 
maddede beyan ey 1eJ·:im i~!c VtZ11 ' .ırt,. 
ri bizzat deruhte buy~cma!( !s 8 - Afganlı 9ııtı~ 
ter:erse. Ru!'iya hüküml'tin.n hu !\lehmet Veli Hs.n· 1'"\odtt 
husustaki noktai nazarı !:elesini tahkik ıçın·ıı ' I 

rıe o- ·ı . t· Dil bur•~ J{~~ _,. 
labi:ir? gı mış ı. n k ve 

Buna cevaben de: ti. Zivaret edece ~ ı 
E P ] ' ·· p meselesi hakkınd• tiet · - nver aşa ve ı.a ı: :ı- . ., . ·kat nt 

şa gerek resmen htilı:ıimeqm ğım. Bu mu•a 
namına, gerekse bH!la~.::ıa şah.. rıea arzederim. ·rıd 1sıf 
sım namına katiyen \'C tJTa- 9 - Benim J{ı ffal' ~ 
men emin olmalıdır ki. Rus~·a lifim üzerinr ı<~r~:ııP •

1

, 

dabi:inde her tarafa haıekette K3şgar meseıesı dertı'~ 
ve buradan istediklıt:-i yere ~ını sordu. Ben pıtSt j 
~e('mekte tamamen !".erbc.::ıt ,.e sine cevaben_, ~u tiıı.et, 
her türlü teshilılta rnl:t.h<>rdır- Sovreller hlikU~e. )l.V1' 
:ar. Dedi. bir ·!ikir detiı0ik~~oıl;!.: 6 - iran'a aktedilmiş ve fa- ğunu ve bunu ~ h' t flİ'. 
kat henüz imza edilmemiş bir zem olmadığını dB edU ~ 
mukave!Pden bahseden Kara sederek sarfınazar 'J\' 
l-fan'ın ifadesine göre Rus'ar doğunu söyledirı1 · ıJ ııtıl~ 
i~a,,·ın muhtelif noktalarında takdir etmis o1duğ ~et ~ 
\'(' bilhas!iia İngiliz nüfuz mın- ~unu kaydederek f bı.ııı' 
taka:arında konsolosluklar ih- Sovyeıler hükiııtt;.~.,i;ıl~ 
das Ye İran dahilındeki biltUn büs eder~e. ~rn~t J•ı~ 
banka ve sair müessese:erini İ- İn..,~liz Amerık•" ın\llı'•ı • ' f" JI • 
r:ına de,·retmek ve bütün bu kümetlerinin 11 ııı 
h k k' d k · maruz kalacakl•. rı ,.J u u ,a!"ın an vazgeçme nı- o 
yetindedirler - ?1-Iesele de ts~~;~rıdL , 

Ben de, bu vesile iie Reşt \'e rih olarak netıc ,.def. 
Enzelide'ki Bolşevik Jdaresi:ıin 10 - Bedri se.n ,t ,ı 
lüzum~uı olduıtunu le burala.. bir tel;?rafta Af~a ınl'r~,r. 

d kl ... 
rını tahliye ederek ('ekılm~ıe- tan hududun a et t 'r 
rinin mı1\;afık olacağını söyJe.. 2.1.1921 de hart:ı.ıo'"' 
dim. Pek doğru o:du.ıunu ka- de Ta;kend'de b 0, ıf 

"nltr ·-"""' bu'. ile yakında bunu ylpcıcak.. diriyor. Buzu t>eklıY .. ~-
larını bi~dirdi. Ya muvasalatını 1 

- -7 - Şu maruzatıma ~Ür" ha clJl''' 
na gelen his ve kanaat ı.:ı.li Sa 

~~~~~~~-..,-:::-~~--~~~~~~-::::::; 

-~~-~~~~~~ Vilayetlerin 
-···-···--·~ s · ayısı 

! Arttırılacak TiYATROLAR 

1 Ank&ra. AJan11 
Ankara 5 - l\tülki teşkilatın * ~EHİR TİYATROSU DRA.'\I KIS· 

değiştirilmesi ve memleketin l\11 - Pazarteat'den basıca ber ıece 
f bugtinkU iktısadi. ticari yol ve ı 21 de. Pazar matıne ı,.30 el& SOKAK· 
' k .· · · .. . TA - Yuan: Elmer Rlee. Türlı:çe.J; 

as eı ı vauyetıne gore. yenı baş A.ude Zeybekotıu .. Tel: 42ı$7. 
tan yapılması etrafında bir * ŞERİR TlYATROSU k UMEDl 
müddettenberi yapılmakta olan KI SMJ - S&ll'dao oaşt:a beı ıeee 
tetkikler son safhaya gelmiştir 21 de, Pazar aundüz 1$.30 da ME· 

B
, k . LEK Uı\NJ:\UN KISKANÇLIÖ:l • Ya-
lrÇOk ·azalar halkının kaza un: Louls Verneull. TUrkçeal: sur

larında vilayet teşkili etrafın.. han Felet .. Tel: 40409. 
daki müracaatları bu tetkikler * SERiR TJVATRosv &.'11...'llrılÖN() 
de naza'l'a alınmaktadır. DÖLÖl\10 - Perşembe, Cumartesi 
V ·ı· t d. · . . ve Pazar aaat 21 de, ınıca har 

. ı aye ade ının tahdıdı ba 1$.30 da YASLI KIZ .. Yazan: JaCQu .. 
hıs mevzuu olmamakta, buna eı Devaı. TUrkçaı: thaan Boran. 
karşılık nüfus kesafeti, geliş * GE.NCLiK TİYATROSU - o o .. 
ve gid:ş ve diğer durumlara VER YOLU • Komedi 3 perde • , .... 
göre, vilAyet sayı5ının simdik. ı:an: A. A. Mııne .. Tür.l:çeıı: M. su .. 

. ~ 1 rtan • Sahneye koyan: Avni 01111.&:U. 
ne nısbetle daha arıaca~ı ha· bah, Çarşamba auare 20.30; Çarp.m .. 
ber verilmekled;r, oa mattne 18.30 .. EminOnu ö~encı 

Yeni teşkil edilecek villyet Lonı1;°de. • . 
terin nerelerde teşk:ı ed'Iece~· * \'ENi SES OPERETi - ~LR.,IA 

. . · . ı, . 61 Avcı - Bü;;ut Operet 3 perde. Her 
aşağı )'Ukarı tesbıt edılınışt:T. cecıı 21 de, Çarşamba, Cum.arte&l ve 

Bunların teşkili için müh;m Pazar matine 1&&t 1~ te •e her Pa· 
miktarda tahsisata lüzum gö- urteaL Tel: 49369 
rülmektedir. * TEVHiD BiLGE OpereU - cSe· 

B 
çlm Artreaı.. Operet. 3 perde, a:~celerl 

ulunacak tahsisata göre, ku .~aut. 2l'de Makalm'de, cumart.c-11 , Plt.· 
rulacak yeni vil~yetlerim:ze ait tar matine I$'te. Telefon: 43134. 
kanunun meclisin onuncu dev * KtlçtK. tııUfNE - Qartamba· 
resinin yaz tatiline girmeden dan bqka her ıeee l&&t tam 21 de, 

5'11, Cum talebe mattne&I •• Pa
önceki toplantılarına yetiştirile l -ı···~e ••t tam 11 de c~AYE·r 
rek kanuniyet kesbedeceği an \' ı.& • Ptye. 3 oerde • Ya?.an: P're· 
!aşılmaktadır. derik Knott .. Cevıren: Te•tII Sad.uJ

Ankara - Konya ve Antal-
ıah • Trı: 40279. 

66 cı tümene götürdü. Bu tu
rnenin komutanı Tuğgeneral 
:'\'ımık Arıuç Korede Türk tu
ıayına komuta etmiş mi:li bir 
.kahramand ı. 

Türkiyenin batılı. dinamik, 
enerjik ve i ini bilir olmasının 
başlıca !mili )lustafa Kemal 
.\tatürktür. Bu adam Türkiye 
yi orta zamanlardan koparıp 
mütb~ş süratle modernleştir-

Daha içerlerde ba:ıs:'arıa do 
lu dereler, muhteşem dağiar 
\:ar. Nuhun gem.isinin buitındu 
itu rivayet edilen Ağrı da bun
lardan biri. Bir gün styahat 
ı.artları düzelirse, s2~yah:ar 
'rürkiyeyi yeniden keşfedecek 
ter ve o zaman bir akındır baş 
tıyacak. 

İtalyan Jlassa alayının Uzun Bo Jluıar bölüğünden 
orta boylu biri ile yan)'ana 

iki nefer, 
ya tren hatlarının inşa51 

ele alındı 
Ankara 5 (ANKA) - Anka· 

ra, Konya, . .\.fyon ile Anta:ya 
ırasında yapı!ması düşünülen 
demiryolu inşaatı işi yeni baş
tan el·e alınmıştır. 

.. ı ___ sl_N_E_M_A_LA_R_J 
tst>\'UliLlJ C.:htt>T1 

* ALKAZAR: Tel. 42$62 - T.t.nca 
Batakhaneleri. 

miştir. Türkiye h3.'.l onun yo
lundadır. 

Zıyaretimde. bir köşede su
baylar!a yarım saat kadar ko
nuşup kahve içeceğimi sanm;ş 
tım. Oraya vardığım zaman tü 
mtn tam te~killi bir mane\'ra Amerika şimdiye k:ıdar Tür .. 
yapmaktaydı. Bu kadar meşgul kiyeye 300.000.°.00 d~,ı':.u.r 

İşler şimdiki gibi devam eder 
re Türkiye dünyanın en i~eri 
ve en genç memleketi o~abilır. o ·duğu bır ıırada onu rahat.::ı!Z \'ermışhr Bunun dortte 

tttiğim içln Genera'.den özür--------------------------
dıledim. J Bir bayan veteriner Al· ltalya'da çığlar yolları 
. •.:e demeko dedi ·Buna si- anya'da muvaffakıyet tıkadı 

ıın ıçın yapıyoruz.• ı m Taranto 5 (A.A.> - Camper-
Tümenin erlerini ,.e teçb.iza- kaı:andı 

tını gördükten ve bazı bare:Cet stuina bö:ges!nin kuzeyinde, Fas 

G 

1 

• k • (T H • ) z· t sa vi.disinde 2500 kilô.i tecrit e· :erini seyrettikten sonra._ ene .~n ·ara " . .-~· -. ıraa ' 
rıle, benım ıçın bu kada. ı.a!ı Vekaletine ge;en malumattan dilmiş hır halde bulunmaktadır. 

d k d 1.20 me~re k:alınlıj:ı bulan kar 
mete katlanmış ol u '.arın, an anlaşı!dıtına göre. A!manyada yüzünden bu !:&hah mevdana 
dolayı· ne kadar m1hcubıyet . , .. . 
duydu!umu ~öyledim. Söılerı- Gıessen de g.ıda kontrolu mev- ıeten çıa:lar devlet şoYı:esinin ü· 
mi tashih etti; zuunda tetkıklerde bulunm.ak. 2erine dif;müş ve bu bölııeyi 

•Bunu sizin için ynpmadık. 
Biz sizin milyonlarca Am,rika 
~ının g:öıll o:du,tunuzu biliyo
ruz. Sizin vasıtanııla onlara. sı
liıhlarını iyi ellere vermiş o:duk 
larını gö.jlermek istiyoruz.-, 

Bunun ~adece re:;mi bir ifa· 
de olmadığını ve Türk'.erin A· 
merikalılara karşı hakikaten 

bUyük bir do;:luk duyduklarını 

ta olan veteriner bekim Fahri· yo:a bağlıyan köprü tamamen 
Ye Bozkurt, Tüberküloz Bakte yıkılmıştır. 

Taranto te diğer kom u böl· 
r:•eri üzerinde pek yüksek b'.r gelerden ~elen kurtarma ekip· 
derece ile doktorasını vermiş ıeri hava çok fena olduğundan 
\'e • Dr. lied. Veteriner• ün va- ye çığlar durmaksııın düştüğün· 
nını kazanmıştır. den çok ıüç'.ükle çalışa!::>t;mek· 

Bayan veterinerimiz.in dok· tedir. iki büyük kar l~!!lizleın~ 
tora tezi hocalar tarafından son makinesi hareket edemez hale 
derece beienilmiş \e takdir e- ıelmiştir. Fassı vadisiy'.e bültin 
dilm.ijıi.ı:, ıılaıtırma iml<anları ke;ilmiıtir. 

Dünyanın en uzun 
boylu askerleri 

Dünyanın en uzun boylu as· ta ecnebi:er geçıt resmini sey .. 
kederi italyadadır. Bu asker- retmeğe ko~u)·or~ar. IJeı· se~e 
lcr Hassa alayına mensup 100 i'.kbaharda yapılan 1)11 rt>siın 
kişi:ik bir bölük teşkil ediyor- için hazırlıklara başlanmıştır. 
lar. Bölü~e a'.ınmak i('in bovun 

1

-- · 
en az 1.90 olması ıazı.mctı:: Nurettin Baran5el döndü 
Uzun Bo)lu Askerler böluğu Paristekı NATO Harp Oyu. 
1~34 tc Pıemonte Kralı Charles nuna Türk askeri heyeti başka 
A be~t tarafından kurulmuş- nı olarak katı'.an Nurettin Ba. 
tur. ltal:va .birleştikten ve bir ran.::ıel evvelki akşam 0050 de 
krallık halıni aldıktan sonra bir İsviçre uçağı ıle şehrimize 
bölük Kra:ın Hassa alayına dönmı.iştür. 

a:ınmı;tır. Bir Amerikan generali 
1946 da lta:yada cumhuriyet • . 

ilan edildiği zaman bölli:iün a- lzmıre gelıyor 
kıbeti hararetli münakaşalara İın1ir 5 (Hususi) - Ameri-
sebep olmuştur. Neticede bö- kan Deniz Kuvvetleri Komutanı 
lülün muhafazası "e Cumhur- Orgenera~ Shephard Lemuel'in 
başkanına muhafız'ık etmesi N' • .\TO ile ilgili hususlar üzerir.· 
kabul edilmiştir. Bö~ük e(ra1ı de temaslar yapmak üzere şeb· 
sarayın kapısında nöbet be!<- rimize geln1esi beklenmekt:?1ir. 
ledikleri gibi senede bir r!efa Orgeneral ~ehrimiıde Türk or 
da bir geçit resmi yapmakta- dusunda den;z piyadeciliği sınıf 
dır. Romalılar ve İtalyanın nın kuru:ma~ı hakkuıd.a te-..i..i ıt
dört köıesınden &eleııı.:,-, lı•t· !er ıapacakur. 

Her iki hattın mevcut inşa 
halindeki hatların ikmali bek
lenmeden ~on etütlerin yapılma 
sı \'e önümüzdeki yıl içinde in 
şasına girişilmesi mümkün gö 
rülrpektedir. 

Bu iki hat inşa edildili tak 
dırde. Orta Anadolunun Akde
niz ve Ege denizi ile olan muva 
salası daha kısa bir zamana i
necek ve bu suretle bilha•'-'.I 
ibt'aç mallarımızın ihraç mali 
yetinde ehemmiyetli bir ini~ 
meydana gelecektir. 

lbni Sina için Pari5te 

tören yapılacak 

Paris 5 (A.A.) - İbni Sina' 
nın bininci doQ:um ~:ılı dolayı
siyle 14 rırayısta Sorbonne'da bir 
tören yapılacaktır. lıtilli Elitim 
Bakanı Andre '.\larie ve İran1 ın 
Paris Bilri.ik Elçisi de törende 
hazır bulunacaktır. Tören İran· 
lı müzisyen Hüseyin'e- ayrılan 

b.U- pro:ramla soııa er«ckl&ı'. 

~* AR; Tel 44394 - Herkeatn Ka· 
dını. 

* ATLAS : TeL 40835 - İntl.ı;:a.ı:n * .ELHAM.RA - H~.5ı Afrupası • 
Don Juan. * İNCI; Tel: 84$9.5 - SıJk.ak Ki~· 
Iarı. 

* LALE;... Tel: 4359.5 - K~r.ıı:eı.ln 
Kadını. * LOKS: TeL 40380 - Melek ml? 
Şeytan mı? 

* MELEK: Tel: 
0 

40868 - ~atı.::ı
nın öıumu. 

* SAR.AY; Tel: 41856 - Kadın 
Berbert. * ~Ü~1Etı: Tel· tza.51 - lJd lı:&• 
radarlar Cephede. * Ş~'i: Tel. 86792 - Holly•ood.'un 
ıç fUzh • Zoraki Baba. 

* TAKSİM· Tel; 43Hll - İ.ıatan
bul'da Ram.azan. 

*'ı:ILDIZ: Leı: "2847 - h-1elez. 
lSf.4.NHUL ClHETl 

* ALEMDAR: Tel: 23683 - Or· 
ınanıar Kralının Son Zaferi .. Ka. 
nun Dı~ı. , * AZAK~ Tel 23M2 - Carda, 
Ft.ırıtın .. Caııa Kadın. * BULVAR - Yarın Çok Goç O· 
l<lcak - Olı:U Vatlfe. * ÇEMBERLİTA!Ş: Tel: 22J13 -
Va:r:ıte • Ear'l.rlı Ool, * MA1t!l.!ARA Tel. 23830 - Kıın
raman t=:erlt • Ormanlar Kralının 
bon Zaferi. 
* MİLLi: Tol' a2lllla - lo~ 
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FİKiR YE 5İkAYETtERI -
Dinleyen ve derleye n : AHMET RErlK NOYAN .. 

Refahiye kazasmdaki çahşmalara dair bir 
vafandaşm mektubu 

Gazetemızın tertip ettiği mcm 1 dıği gün o!acaktır.) 
Ieket ıla,·e erı ıçin do' asan eki- Davutpaşa'da b ir soka· 
bimi1.1n 952 yı'ında gordüğu Re- _ • 
fahıye kazasından Cl\lahrum·yc~- g ın halı 
' er'c dolu bır kaza) dıye b"lhse- Samatyanın Davutpaşa is;..eıe 
dilmı tı . Bu kazanın AlakU~ n .. - sokağında otur:ın bir okuyucu
hı.yesıne bağ ı Sa ur 1-by•hden muz mektubunda çarşıdan :ren 1 
Abdullah Ço ak bu hu:ıu t~ ime kbpriısune kadar. o'an yo!un ça- 1 
bir mektup ~aıarak Refah ı~·en• ı mur deQası ha ınde bulundJg:ı 
\ ' C ko:ı !erinin bugiınkU ha!ını ~oy nu. kıştan beri bu ) Uzden sıkın-
· e anlatmaktadır. tı çektiklerini bi dırmektedir. Re 

savaşları 
(İhtiyaçlarını :ıa'nız buM.ıy- l~dı) enın a:akasını beklemekte· 

dan temin eden Refahive ı lerin dırler. 
ek,,crisi gurbeltedir ben de 27 ha Balatta patlak bir 
nelik kôyümden uzakta 21 !:işi I A - d 'k " d'I' 
ile ber:ıber senelerce İstanbulda agım an şı aye te ı ıyor 

YAZA~: 

Nuri Aksel 

•• mekte olan 600 me,·eut.u cezaır 
t<ıburuna karşı sekiz defa hu
cum )apı mış \e Gabrıe.le o
nilndeki te' örgüleri kızıl ce
setleriy e dolmuştu Harp ya· 
pılan yer erdeki ô'ü \e )ara ı
ları top'amak içın zaman za
man dort aat müddetlı ateş 
ke mc Iasıla'an yapnııılc mec· 
buriyeti hasıl o.uyordu. Dıer.· 
bienfu muharebelerinin bırınci 
safhası deni'en bu üç gılnllık 
muharebede Fransız. birlikleri 
çok iyi doğüştu er. Bn1.1 nok
talarda kendilerinden on mısli 
faza ku\'vete karşı çarpışan 
Fransız kuvvetleri. terkettik'e 
rı mevkıleri, mukabi' laarruz.a 
kalkıırak kızı .ardan i urdat e· 
dıyorlardı. Harbin baş angıeın· 
da bir bö'üğü p:ınık yapan Vi
etnam'lı bır tabur müstesna; 
Fransız ar, Cezaırli!er, fas ı si 
pahı'er, ) abancı lejiyonerler 
\'c Vietnam'ı birlikler birbir'c 
rıyle l arış edercesine parlak 
bır muda!aa yaptılar. Dienbı· 
enfu su·aş:arının bu safhasın
da Fransız. uçak'an da çok iyi 
çalıştı. Uçaklar. Dıenbientu
nun 175 mıl doğusunda bu'u
nan Hanoi'den buraya gelirdik 
eri paraşütçü kıtaları kıı; l u

çak sa\"ar batarya'arnıın :ıte~i 
a ltında cephenın en sıkı•ık 
mıntaka arına indırıyor \e Dı
enbıenfu dakı sahra ?"l 'I" erı 
do duğundan harp ~ erle;,pdeıı 
aldık arı )ara ı'arı H:ınoi has
tane eı ıne nak'edıyor':ırdı. 
Yedı senedir Çın Hınd ı n<le 

ecre\ an eden &\ a ları:ı en kan 
ı ı 'o in 13-17 l\lart tarıh'cri 

ara ınd:ıkı sa\ a ta, Km.lır e
hemmıyet ı bır netıce a ':nağ.ı 
muvaffak o'amadıler l\luhak· 
kak bır netice a mak iilore har 
be ınsan da ga arı halinde kuv 
vet se\'kcden kızı il arın za} in tı 
müthışti. Albay Chrislian de 
Gastl'ias'dan: ·Kıtaların müıia· 
faa ettikleri mevkilerden bir 
metre geri çekilmektense ö -
me erini bek!erim.• diye emir 
almış o'an .P'ransız birlik'cri 
durup din.enmeden yaptı.- :ırı 
üç gun uç gecelik savasta Ver· 
dunda döğüşen babalarının ço· 
cuk•nn olduklarını göstermış
lerdi. Dienbienfu garnizonu· 
nun minc,•iyatı fe\ka:tıde yük
sekti. 

AY,\ LARI~ 
İKİ~Ct .AFHA:SI 

13 -17 Mart gunieri ara~~n~a 
yapılan ı.ava~:arda buyu • 

zayiat \"ermiş o:an Kızıl Gene
ral Giap yeniden takviye a'dık 
tan sonra 30 Mart 1954 .\>&!ı 
günü sabahın alaca karanlığın
da ikinci büyük taarruza ka'k
tı . ~lüstahkem me,·kie civar te· 
pelerden aşağı akan Kı1.1l in· 
san se:inl. durdurmak için ka-

rargahtaki Fnnsıı. kurmay su- çalı~tım. Bu sene köylıme gider- Balatta oturan okuyucuları· 
ba~ 'arı. ahçılar, ) ere inmiş u- ken kazıınıız olan Refah iyeye de mızdan bir kısmı gazetrmize ge
~·aklsrın pıt otları 'e huıa~a sıar uğradım . Bur:ıda en'C'1ce resmı terek Kesme kaya, Camiiçi soka
nizonun sı l ah kullanabilen biı· binal arın bi c tizerleri küUu tah- ' ğında patla) an bir :ağımın haf
tlin fert leri sı'aha sarı arnk .sc ta kaplı ıken şimdi kurşunı renk talardanberi tamir edilınemesin
ı durdurmak için sa.1~.ı !;atıl te saç döşenmiş. bir orta mek- den dolayı şikayette bulunınus-

dılar. 30 .Mart 1954 :..ab.ihı baş tep ~ap ıl mış, Rcfahi)cye dört beş !ardır. 
·ı~an savıış a~nı şid.let!e \C kilometre mesafedeki (Sarıklı) Pis suların etrafa yııyı 'dığı bu 
bı iı fası:a 5 Nisan rn1 l gece- içme suyu ka abaya getıri.mıs. sokak ~erıh kokular .l Uz.Und~n 
sıne kadar devam et~i. Bu ~a- A: tı saat uzııktaki köl üme gıl· geçılmez bir hale gelmış, evlerın 
\aşlar arasında :Cızı'l.ır bazan mek içın vasıta beklerken bu çe~- mecra yol arı da tıkanmıştır. Bir 
Chrıstian de Gııstrie.s'in bu.un meye gittım. İhtb ar bir kö~ 'ü hastalı~ tevlil etmesinin de ç~ıt 
dl.iğli noktaya bir mil kadar so kı}afetımi duzgün gfü'üp ~abancı muhteme' olduğu bu pat'ak la· 
kuhırak F'ran ız mud rı . erc teh zannederek (Efendi oğlum sağ- ğımn bir an evvel tamir edi e
ıkel i dakikalar ge,.ırt:m~:~rse daki borudan ic;. Sarıklı su. u rek kapatılması ve ilgili'erin bu 

de :Fransız birlik' eri tekrar mu derler, buz gıbi akar) C:~di . Ben hususta emir •;ermesi :~ıenilmek 
kabıl taarruza geçere:.: vazi· de bu suyun buraya na~ıı getiril- tedir. 
yeılcrini ıslah elmbıeridr. Bu diğini kentlisinden sord:.ı~. (Şiııı Yumurtalı pide fiyatların· 
gün: erdeki savaşlaı-da milstah- diki htikümel demir bor•ılaı·' .1 ge . ,. 
kem mevkiin Doğuda iki, Batı tirtti .) dedi. ;ne:ce k:ı ah:ıyı dan şıkayet 
<la iiç miidafaa mevkiini kaybc 

1 

ı.el basarken şimdı yliJ..sek du· Ramazan dolayısıyle bazı fırın 
<len t'ransız' ar müstahkem mc\' ,·ıırlı büvUk bıı· kanal açılmış bu larda yapılan ) umurta:ı pide !i· 
kün meı·kezinc çeki 'rni~'f'rdir. kanalın· kasabanın orlasınd.ıki yat' arından şikayet ol uıımı;kta
Komutan, cephe Ba~koml!tanı- kısmına da tünel yapıtnuş bö· e. dır. Esas fiyatı 30 k•ıı·uş o'an 
na verdiği raporda: ·Duıum ce sel su ' nrı toplanıp Köroğ u pideler yumurtalı olarak ı;:ı. tıl
kritik. Tak\i~eye i!ı:tyacımız deresıne boşaltı larak kasaba su dığı takdirde 35 kuru~a veril
\'ar Maneviyat semalar kad .. r ba ma fı!etinden kurtarılmı§. mektedir. Halk bu durumdan şi
yüksek. dı} ordu. Kô\ üme de bir kilometre mesa- kayet etmemektedir. Fakat yu

SA \'AŞLARIS 
ÜÇÜ:\CÜ SAFHASI 

• 
y emden 20 bın kı i :ık tak\•i· 

\İ)e alan kızı Genera l Gi
ap, 20 Z\isan 1954 de tekrar 
taarruza geçti. Kızıli ar büyük 
sayı iıı.tunl!ık erini gözönünde 
tutarak Dıcnbienfıı müdafile,·ı 
nin artık tııtunamıyacak'arını 
tahmin edi)or'ardı. Fakat mu· 
ha ara çemberinin ı.on glin 'er 
ele ~-ok daralmış o masına rağ· 
men nıudafiler ha 'a kahraman
c doğuşmekledır'er. t.:ephen.ıı ~ 
bugunku durumu tank ve uç:ık 
harekatına mu aade ctmediğı 
ıçin a\a,lar ımdi ~<;ğuc: g .. -
ğlı e cereyan etm~ıardit. Kıı.ı'

ar. U\ak' arın inıp l.J kakları 
me~ dan arı e c "Cçıı dik erın
den 2~ Mart 1934 d~nbeıı ya
ralı ar H.ıno.·~e n:ıkl,ı uı a 1• .

maktadır. Garnizonda bu'unrn 
he kını erın bır çoğu .ı\ .ı~ .ırda 
öldüğünden yara 'ı lar.ı liizım 
gelen tıbbi ihtimam gö,teril"· 
ınemckte 'e bunları.ı ancr.k 
~ara ları çok ağır ~ .111I.1rı le· 
meı}gul olunabilmeklNlir. !hı· 
tün mü~tahkenı mevkide hır 
tek hasta bakıcı lıeıns.te ka • 
mıştır. Dıenbienfu'da zcmın kn 
tında havasız ) erlerde yatmak 
ta o'an ) aralı ar sal ısının bıne 
yak'astığı gozönüne getiıilı r~c 
durumun ne kadar ağır olduğu 
an'ası'ır. 

Kızı lların Dienbienfu'da ko
layca bir askeri z.afcr elde e· 
derek Cenevre konferansına 
bir tesir ~apma hususunda e· 
mel:erini tahakkuk ettireme
misler ,.e Dienbienfu'da şeref
' e döğüsen Fransız. aske~leri 
Fransanın \'e Batılı'ıırın dunı· 
munu çok kuvvct'endirmlştir. 
Kabili tasa\'vur en ağır ~artlar 
altında döğü~en çesitli din. 
ırk Ye milliyetten bir a·:u~ kah 
raman. ölümün kızıllara tesli· 
miyet göstermekten iaha e\•la 
olduğunu bütiin dü:ıyaya bır 
defa daha isbat elmişlerdır. 

,,. 

reieki (Guz Yurdu) içme suyu murtası kendisi tarafı:ıdan geti· 
ga vanizli boru ile akıtılmış. Her rilen müşterilerden de 5 kurus 1 
kes bunlardan memnun bayram fiyat farkı a ınması şlkAycllerı 
yapıyor. Asıl ba) ram' arı da top mucip olmakta ve . bu hususta 
rak tevzi memur arının ko}c gel dıkkat çekl. mektcdır. 

~/ 
'6/İfpOllf'/J AKŞAMINA KADAR 

i1a, LİRAUK BİR HESAP AÇTIRINIZ 
r 

Adam yarı bağırm,ğa, yarı • 
homurdanmağa benzer bir ses . lf!:;i~~rlfıt.'ZJ 
çıkararak, korku ve hiddet e • 
Guy'ın suratına doğru bir tek 
me sal'adı. Guy, böy e bır ~e)i 
beklediğınden daha atik dav· 
ranıp, adamın ayağını yaka ' ı)a 
rak mu,·az.enesini bozdu: sPn
delelti. Sonra da hız'a dönüp, 
midesine şiclcletli bir yumruk 
indirdi. Adam in'iycrek ikı 
büklüm o lmuştu. Arkasından 
aşağıdan doğru alarak yilzUnUn 
tam orta yerine bir yumruk da 
ha yapıştırdı ; adam burnundan 
kan boşanarak yere yığı'mıstı. 
Shie'a ile kız etrafı saran ka
labalığın arasından ileri doğru 
atı 'dılar. Güçlü km"\·et' i iki 
garson daha fır'amış, Guv'ı ge
ri ilmeğe ça:ışıyordu. Bir baş 
kası ela yerdc yatan adamı doğ· 
ru ltmak. a)ağa kaldırmak için 
ona doğru koşmustu . 

Guy • Dokunmayın bana' Gc 
ri çekilin'» diye bıığırarak on
ları bir kenara itti. 

Garsonlar • Rica edem ~lös
yö Guy, Sakin otun. Kendinize 
ge' in.• diyorlardı. 

) umruğu bö) lece yerini bulur· 
ken sağını ıyice germiş, \'ÜCU· 

dunun biltün ağırlığını vererek 
) enıden a Iamıstı. B;,ı sefer a· 
damın bır iki di5i kırılmı~. 
Gu~ 'ın ~ umruğu da patııyarak 
kanamağa baş amıstı. Adam eli 
yüzü kan ıçindc kaldırımlara 
ı. ığıldı. Kapının önünde topla· 
nan kalabalık hep bırden ınle· 
di. 

Guy yerde yatan eı.ik vücuda 
doğru ~aldırmak istedi. ·Pb 
jigo'o ha? Ulan seni gebcrtene 
kadar dö\'sem az. be! Kimi 
memleketten dı~arı atıyornıu~ 
.sun? Sıkıysa bir daha dene 
bakalım, ha?D GözU bir şeyi 
görmez olmuş, etrafına dikkat 
bile etmiyordu. 

Dört ıaat ara i le günde 
3 adet alınabilir. 

Guy ~eniden adamın üstüne 
saldırmıştı. Yakasından tutup 
ayağa kaldırdı. Adam bir fırs:ı
tını bulup karşısındakine hir 
tekme atmak istemişti. Guy ha 
fif~e yan dönerek bunu kalça
larına silründUrerek geçıştir
dl. Sonra o hızla dö:ıüp yUı.ü 
ne ikinci yumruğu indireli. Sol 

Tam bu sıralarda ~ef garson 
Iardan biri Guy'ın koluna sa
rı~dı. •Mösyö Guy, bir an evvel 
uzakla~manız lbım l.>urııdan.• 
diye fısıldadı. •Polis ııe!lyor
mu~.ıı Bir yandan da ShlelA ile 
ikisini kaldınmın kenarına ya· 

o n n n 7tıll-.:a :u:n:.-w 

/' 

Cenene konferansı toplantı halinde 

Planlar1 377 büyük mimar 
laraflndan haz1rlanan saral 

.......................... . ...•.............•.•••••. 

~ Cenevre' deki Milletler Cemiyeti sarayında 20 konferans ~ 
i salonu, büyük bir toplantı salonu, 820 kalem odası var ~ 
~......................... . ......................... . 

G üney ve Doğu Asya mese-
lelerini ı;örüşmete başla

yan Cenevre konferansı bu 
~ehirde, ~rn etler Cemi.yeti sa
rayının merkez kısmında top· 
lanmaktadır. Birinci Dünya 
Harbinden sonra kurulan Mil
letler Cemiyeti eV\·eIA Leman 
gö:ü sahilinde. eskiden otel o· 
lan büyük hır binada toptanı· 
:ı; ordu. Burası ihtiyacı karşıla· 
) amadığından yeni bir binanın 
yapılma~ına 192-l te karar ve
rildi, Milletler Cemiyeti sara· 
yı adı verılen binanın inşasına 
1929 da başlandı ve inşaat an· 
cak 1938 de tamamlandı. 

Milletler Cemiyeti sarayı A • 
1·iana parkının ortasındadır ve 
18 bin metre kare lik sahayı 

~ • •• -

Kasım Gülek'in ifadesi 

alındı 

Ankara 5 (Hususi) - Halk 
Par1isi sene! sekTeıeri Kasım 
Güleğln bir seçim propa;anaa 
H konuşmasında kendi kucağın 
da bir kadın bulunan bir re
sim dağıtlıklarıı. halbuki bu 
kadını D. P. lilerin kendisinden 
daha iyi tanıdıklarını söylediai 
etrafındaki ihbar üzerine sav. 
cılık tarafından Kasım Gülek 
hakkında tahkikata b~lanmış-
tır. . 

Kasım Gülek buıün sncılığa 
çağırılarak soruşturması yapıl 

-43-
naşan bir taksiye sokmata ça
Iı~ıyordu. •Aman uzakla~ın bu 
radan "ir an evvc!.ıı. 

• Evet, evet. Guy bır an ev\ el 
buradan uzakla~mamız Hızım.:. 

Caddenin öte başında polis 
arabası ı;;örüntirken bunlar o
toınobi'e ;irmiş, hareket et
rr.işlerdi bile. 

Shie'a •Allahım o ne utanç 
, ·erici bir manzaraydt.• diye i 
.]\Ayete başlamı5tı .şu haline 
bak. E:in kan içinrJe, güzP!im 
elbisen leke olmu~ ... Aliaium, 
ben Maxlm'dekilerin yüzüne 
nasıl bakabilirim hır daha: .ı 

• Kes be. Bir de seni dinliye· 
cek değiliz~• 

Eli fer.a halde kanıyor, ora· 
dan akan kan paııtaıonundan 
aşağı sız.ıyordu. Cebinden mcn 
dilini çıkararak eli:ıe sardı. 
Sonra şoföre doğru e~ilerek 
•Beni en yakın hastahaneye 
bırakın.• diye seslendi. •Ama 
biraz çabuk olun11 

İhtiyar şoför: ıEmredersI-

kaplıyor. Anupada bundan bü 
yük ancak bir bina vardır, bu 
da Ver.say sarayıdır. 

.Milletler Cemiyeti sarayın· 
da yirmiden faıla konferans 
salonu. umumi toplantıla,· içın, 
2000 kişiyi alabilecek bir sa
lon \'e 820 kalem odası \ardır. 

İnşaat için 3i7 mimar 1927 
de proje hazır amıştı. Dünya 
tapında ~öhretıi 9 mimardıın 
mürekkep bir jüri heyeti bun· 
]arın hepsini o kadar rr.üı.em· 
mel bulmuştur ki birini öteki· 
ne terclh edememistir. Bunun 
Uzerine diplomatlardan mürek 
kep yeni bir komisyon kurul· 
muş, bu komisyon Nenot Ye 
Fleienheimer'in planını en iyi 
bulmuştur. Fakat komisyonun .. ,,, 

) 

I! • 
1 1 
• .... 

kararı üzerine bu p;anda da, 
bir İtalyan, bir Fransız., bir 
:Macar mimannın iştirak.lyle 
bazı değişiklik yapılmıstır. 

:'llilletler sarayı 1946 da Bir
leşmi~ .Milletlerin malı olmuş, 
Birl eşmiş l\lillet ıcr Avrupa bil
rosunu burada kurmuştur. Bi
nada Birleşmiş !illetlerin Av· 
rupa İktısadl komisyonu, Mü!· 
teciler komiserliği. Afyon Mer 
kez komitesi, Keyif Verici Ze 
birlerin Kontrol Teşkilatı \'e 
Dünya Sağlık Teşki:Alı çalı~· 
maktadır. 

Asya konferansı münasebe· 
tiy!e bu te~ekküller işlerin! 
bırakmamışlar, fakat işgal et· 
tikleri yer'erden bir kısmın• 
serbest bırakmışlardır. 

111! •••• q• il 
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Ceneurdeki lllilletler Cemiyeti Sarayı 

Bir Amerika'lı onbaıı 

mahkum oldu 

Washinıton, .5 (A.A.) - A
merikan ordusunda onba~ı Ed· 
ward S. Dickenson, Kore'de Çin 
komünistlerine esir bulunduğu 
mada düşmanla i~birliti yapmış 
bulunmaktan dolayı bu;ün bir 
askeri mahkeme tarafından as
kerlikten tard ve 10 ~ene hapis 
cezasına mahkum edilmiştir. 

mıştır. GU'ek resmi gördüğünü , 
fakat bu hususla hiç bir beya· 
natıa bulunmadığını söylemi~
tir. 

niz. diyerek ı.ilrati biraz daha 
arttırdı. 

Guy arkasına yaslandı. Eli 
şiddetle nncımağa ba~! &dığı 
halde kız.ı dilşUnilyordu. 

Shiela •Guy, çok !ena hare
ket ettin .• diyNdu. ·Kendine 
hAkim olup, o kadar insanın or 
tasında bır hadise çıkarmama· 
tıydın. Bu adam başı:ıa bUyUk 
i~ er açmazsa talihine şü:.rct
men lazım. Fransız polisi hu 
tip kavga!ar hususunda çok ti· 
tizdir. Bunu sen de bilirsin. 
Onlar bizim gibi değil, 'kavga et 
meyi büyük bir adilik olarak 
kabul ediyorlar .. 

Napoli'de ıüphe uyandı. 

ran Sovyet g emisi 

Napoli, 5 (A.A.) - Napo' i· 
deki tersanelerden birinde bir 
kaç hafı.adanbcri tamir görmek
te olan •Andreiıı adlı Sovyet ge 
misi dün buradan ayrılmış ve 
, Kubanıı adlı diğer bir Sovyet 
gemi~i hemen bunun yerine ha· 
rnza girmiştir. !\'ATO Güney Av 
rupa bölge.si genel karargahın· 

da, bu suretle daimi olarak bir 
Rus ,emisinln Napo!i'de bulun· 
duğu belirtilmektedir. 

dişlerinden bir kaçını döktüğü 
kırmızı, pancar sural' ı adamı 
düşünerek kendi kendine gülü 
·ordu. Parisle bulunduğu müd 

det ıarfında kendi hükumeti· 
ni temsil eden bir ~a~ resn:t 
memurla karşılaşmı,: onların 
hepsini de çekilmez derecede 
resmi, kendini beğenmis ,.e 
yüksekten atar bulnHJ~t.ı. Keıı 
di memleketi dı~ında ~öyi e 
böy:e yilksck bir mevki sahibi 
olmanın \·c:rdiği sarhoşluk için 
de ne olduklarını unutan, alel 
Adtı insanlardı hepsi de. Guy 
bu tip insanlardan nefret e
derdi. O harlkul8de güzel kıu 
bir daha görebilme~ ş3nsını 
sıfıra indirdiği halde bcSyle in 
san' ardan birini dövmek fır
satını ele geçirdiğin<? bayağı sc 
viniyordu. 

Telefon ederek Shiela'dan 
özür dilemeği; o akşam hasta· 
neden çıkacağı için bir yerde 
buluşmak üzere söziesmeği dil 
şünüyorou ki telefon çaldı. 

Kızın sesi •Siz misiniz?• di
ye soruyordu . 

• EYet.. diye kekeledi Adeta. 
Böyie bir şeyi hiç beklemiyor· 
du. «Konuştuğum da siısiniı, 
değil ml?ı 

Kız .cUtdü. ·Evet. )ine be· 
nim .• dedi. · Dün gece olup 

Sağ yumruğunu saran ban· bitenler için cidden çok mUte

ııTiica ederim kes artık. Sen 
bu iş:erden an:amazsın. onu 
için bir de sana meram an'at. 
mak mecburiyetinde kalmıya· 
Jım.ıı 

X\'I 

dajları muayene eden Guy, ya- essirim • 
takta yatıyord1i· Burnunu ezip. <Defımı rır) 



Hazırfıyan : Fasih iNAL 

Doğu Almanya ile imzalanan 
ticaret anlasmasının metni , 

Ekonomı \'e Tıcaret \'ekaletıl do'ar (Elektnk ve elle ış:etı en 
hrafından neşredı en 498 Sa.} ı- hesap makine eri, ka<a ve ht•· 
1ı sır~Uler ı:-creğınce, mcm.e· ap ka.}ıt makınclerıne). 
·etımızl e Doğu A nıan;>a llO)" Kağıt .lnukana \C mamu c· 

s;e markı paıa. saha ı ara ındd rinc 400 bın dolar Anıbalaı!ıK 
~apılacak tıcarı mübadeleler a· tahta kutu \e kafc ere 100 b n 
~ağıdaki şartıarl;ı ıcra cd.:ccek· do ar. Palllt.klu mensucata ı 5 
lır: I mi') on do ar. Her ne\• bo a' :ıra 
Doğu A man)a)a ıhraç edı- 500 bin ı l :>lar. i,pençı)ari mu:. 

lecek mah ul \ e ma~ulıerın ı tahznrlara l !11 ·~on dolar Kını
ildları 'e bunlann 31.3 9;>5 e ka· ) evı , e ııbbı ecza ve mu tah 
dar muteber mıktar 'e fob kı, • zar ara 500 bın dolar K ı nı) C\ ı 
met kontenjan.arı a~n{:ıdak . C \) gubrc ere 500 b:n do ar (to~ıat· 
liste inde :o tcrilmiş:ir Bu mad lar harç). 

I' BORSA- 1 
hl. Hnr •ının ~ .S. 19H 1ıalları 

1 Sterlin 78~ 00-784 00 
ıoo Dolar 280.:j0-280.30 
ıuu Liret 44 St>--44 80 
lll\l fsTlçre P'r&n&I 64 03-64 03 
ıoo f'lorın 3 .68.~fl-73 68 40 
ıoo Drahmi 11.334-11.334 
lUQ Ceıtm:onr !tur. ~ 50- 5 50 
ıoo t ... ıçr" Kur 54 ı2SO-S4 ı2~ 

c;. 1 F\UI f ·ı \ff\' 11 1 ER 

P.<;fl '" n · ı ,\11 \ iı .. t ı 
Sını - ErLurum ı 20 S.S 
sına - Erzurum 2-7 2 60 
HMI Demll")ol•ı 1 2ı 'S 
ı941 Demlr)ohı JI 20 95 
1941 o~mırroııı ]il 21 90 
Mlll MUdaraa ı 22 ıs 

1 
1 

M Ilı M•ldafna II 21 45 ı 
Milli MUdat.ı.a IJI 21 85 
Mmı MUdaru ıv :.ıı as 
Ziraat Banka•ı ı 2 1 .SO 
G.r ~t Rnnka•ı 11 107 SO 

r; ' r\ln 1 TARVİLU:ıı 
l l41 Oemlryoltı \'I J03 30 
Kalkınma 1 ıo3 40 
Kalltıoma 11 ı03 40 
Kalkınma lll 103.40 
1948 lstlkraın ı ın~.40 

1048 TahYlll ll ıol 00 

VATAN • 

Henry Garal 
ne oldu! c1elerın kat'ı satı~ı ve ıhrac; \·e- Av malı.eme ıne 50 bın do ar 

k~letin onceden mil ııade ınc mıizık allilına 100 b.n dolar: 
(ihracat lı:ıansıJ tabidir. Lı :ın muhte if olarak ham madde' erın 
taleplerine l>oğu A' •nan~ a da \ ' C yarı mamulJeı·ın ı lcnme i 
Uın alıcı teşekkU ile lı ans cı ' · bedellcrı proıe \ e ın aat mU-
mak ka)d ıy.e urı lmı hendi ık ucı·et erı ıcin 900 bin 
tabakatı a ıl 'annın eklenme i do ar 

ı94~ Tl\h vııı ıoı 40 
<"• :; • \iZi 1 TAR\'ILLI:K 

ı948 İkrl\mlrell 22 oo 
Ikramlyell :!.lu dataa 23.40 

ı Jkinci Dünya Harbinden evvel el üstünde gezdi
ı rilen artist, şimdi morlin müptelôsı olmuştur ve 

lazımdır. Almanya' dan ıthal e- Doğu Almanya') a ıhraç cdi· 
dılecek mal "rupları ,·e bunların ıccek malları tfüterı r (B) li · 
ta'ı ;;:rupları ıle bun laı ın :H lesine dahıl maddelerin lıste:ıi 
Mart 1955 tarıhine kadıır ~u- asağıdadır: 
teber (C.l.F.) kıymet k:ıntenJan 100 hın ton miktarında hubu· 
lal'l gene a ağıdaki CB > listes n ba t (buğday. ~emlik a rpa, ça\· 
de ~ôsterılınıştir. Bu madde!c1·1:1 I dar) , 2 bın ton pırınç, 
ithali için Merkez. Bankası """ 250 bın dolar değerinde mer· 
dinde yapı acak do\ız tahs ! ta· cınıck, fa .ıl~e . bakla ; 500 bin 
ieplerine A man) adakı ıı ~ıcı dolar değerınde barsak. bO\
te~kkul tarafından u u une gö· nuı. tırnak, ha) van kıl arı . ba -
re ta dık cttırılmı prafornu fa mumu. ) umurıa: 600 bın dolar 
ıura ası arının cklenm ış ol:nd· değcrınde de rıler, postlar \C 

ıı lftıımdır. a\' derilerı: 3 mil~on dolar de· 
Bu malların alım ve satımı i· l•erınde fındık çekırdek ız tlıum 

Je h ızme t bedel eri, n.ık li;>e . -ı- .,kunı ınC'i•-. badem, l"C\iZ \e • 
ı;orta, na,·Jun 'e tran ıt ma. - me), a çekırdel.. eri ; 50 b n do· 
rafları, kom· yontar h . ıme• uc ıar ık Jimon, portakal. ebıe 
retleri, e\ahat ma rafları. Iu.ır konserı.e 1, domates su) u, mar 
''e ser"ilere ışt ı ak ma)raflıırına ıne• at ve ıııe) va özlen. ( Bu po· 
ait tedi~e'er, Berlın'deki Do~çc ~ıs;>ondakı kontenjan kul anıl
Noten Bank namına l srnnb ı''da m:ızsa bakı)e yaş me)\a kon 
kain Yapı Kredı Bankası ta ra- tenjanına ıla\ e ed ı ır.> ; 500 bın 
fından .A.B.D. he~apla ı~ıa do a do:ar dcğerınde çıği ı , &)çiçeği ı 
rı uzerınden atılacak hır hes~- tohumu, hasha 'e kcnd ır to· 
bın zımmet \' C mat ubuna ~eçı· ı hu mu u am, ı;O) a \'e ku pe; 
:rılmek ureti) le ıra o' unacak- 200 bın dolar de~erınde ze) tin· 
llr. Bu hesap faızsız \e komıs· yağı , pırı na :-ağı. ncbaıı y ağlaı·, 
~ onsuı. olarak tutu'acaktır defne yağı , joala yağı: 1.5 mı.-

ihracatçılarımız atışlardan ) on dolar değerinde pamuk 200 
mlıte\el lıd haklarını :?,5 mı'yon bın do ar de crınde '.ıpıığı \e 

dolarlık bır kredı haddi dahı· keçi kılı 1.5 mı'~ on de 'erinde 
lindc bu hesabın me\'rudu ık tıltık. 100 hın dolar <ll',.;erınde 
mukaHet olmaksmn Turk 1 ra- keten \C kendır e )afı ıııck k.>· 
n olarak, tah ı ' edcceklerdır. z.a.;,ı " doküntli'erı :50 bin dw 
Kredi haddı a~ıldığı takdırde ih !ar değcrınde ~ ıin pa~a' ra. 10 
racat bedellerının tahsılı he ap ını lyon do lar değr.rınde tuttın , 
me\cudunun ıekevvünune bağ· 50 b n dolar değerınde af)on . 
lı kalacaktır. Do~u ,\' maıwa i· 100 bın dolar değr.rınde ~arııp, 
le aramızdakı tıcan muame'e- 50 hın do ar dl'ğerındc ba'ık, 
ıere aıı 400 \ c 409 sa) ıh sırkü- taze \ c tuıl.u J.on er~ e, ~~ bın 1 
ler er miılgadır Bu sı rku er ere do ar de~erındc tabıı ungcr, 
~ôre ta dık o unmuş 'e lı an ı 300 Jıın do' :ır değerınde pala· 
, erı mış muamelt''cr tasHpleri mut hula a ı, 50 bin do'ar ele· 
anındakı hUkumler gereğınce ğerınde me~an koku ba ı, JOO 
ikmal edılebilirler. Bu muame bin dolar dl'terinde halı ve kı
leler kendılerı idn kabul edıl· Jını. 
mı~ müddetler zarfında ınta~· e· Taraf ar b•rbir' r.rine k~rşılık
dilece'ktır. Do~u ' manyadan it 1ı 26 3 mı l) on dolarlık mal ih 
hal edilecek mal an gö ıerir rat edeceklr.rdır. 
(B) lıstesıne dııhıl ma' ar ,un· -o-

ıı::r 941 O Yo \\ JV ılY.l 00 
lllS3 Tahvili 10J 8a 
ıssı Tl\hvtıı ıoo 'O 
Ziraat Banltuı HI ı?O 00 
Zlraa t Bankuı JV ıOJ "i 
Zlraat Bankası V 103 G0 

K\ '"'"' nisSf:Lt:KI 
1' C Merke:ı: Bantı .. ı 250 00 
Ga-antl Baoıı:a ı H . 128 00 
Ol>llcasyoo o\nd. l·ll ıso.oo 

o.maoıı Baııı:aıı 110 00 
rurı.: Kredi 128 SO 
Sana\ ı Kalkınma 11. 
18 Bank1111 R S4 ilO 
Yapı H Krtell Bankuı ~. 16 00 
,\tbanıı: TA o . ı:ıw 00 
rtırı:: Ticaret Bankaaı 6SO 
A~slar. Clmento 45 00 
Şark Detlrmenlerı :19.30 
1'\Rtı; tWRll \~I Al Ti'°' rh \ 11 
(1 ı kilo alt ın 11~ 000 Fr 
t 11 Do.ar 360 Fr 

'f.RHt." 1 ı•h 4~\DA 00\ ızı , P.H 
Türk!J<ch·Acconnt ıf;lo.ıf>l!O 

Fraoa17 Pr. ! 63 / ıoo 
Do lar Etektir 60410 
Do~r N Y . ~m•rlkan 632-633 
St~rlln l:fckt lt 15~·1 •l ı 
bvl~n f'ranıı 147·143 
.. .ı:ııt ~ ı Al ı ı~ rıv.u ı.ou 

Rr t SS 2S·a5 1D 
Ha.mit 48~·48 70 
Gulden 46 S0·46 bQ 
Vahit 47 50-47 75 
AZIZ 47 50·47 75 
ioı;tll7. Lfra.sı til.'i5·~1 'lO 
Napolron 45.75 46 Do 
B . Horoıı: 45 75·4~ W 

"l l.\'lt Af,TI" Fl\ılrtAlll 

Dcı:u'° 730-732 
:.ır .. s lko 7~~-7~0 
~t.andart 726-728 
KOk • 7d·18 
Yerli 7211·7~8 

h.~LIX REŞİBhltlK.ı.f.H 
Cumhurl)~t Ata . 

R"t"' 
Hamit 
A 11' • 

242 S0·245 00 
<12500411100 
347 00·"1.!IU 00 
300 00-302 50 

ut ıs·ı .. , ,. plt ',.dildi 

Çekoslovakya' ya 
Verilen tahsisler 

lardır: 

Ekonomi \'e Tıraı et Vekaleti 
tarafından mer'ı ticaret 'e bde
ıııe anla,şınalan daırc inde Çe· 
kosJO\·akyadan 15 nı an 1954 ta- ı 
rıhi itibarıy e > ap ı lan ıthal ta-

s•• b k epleriııe ıo mıl~on lira ık tah-
}Jensucat \C deri ana~iinc umer an 1 )apı mıştır. 

mahsus makıııe'erle her ne\i Tah ıs ~apılan maddelel'in ta-
dikış makinelerine 35 mıl~on 25 sube acfı n!e ve ı tati tık numaraları aşa-
avadan'ık makınelerı Ve keres· , • Cıda gb terılmıştır: 
te sana30ıı makinelerine 2,5 mil· 

tbaa makınelerıne 500 Sıimerbank men ucat atı~ a· 2.3/70, 54/129, 66/ 162, 164, 
~?n, b~~ar kazanları ve te·i atı, ında muntazam bır artış mü· 105/373, 375, 115/412, 125/4:iO, 
g:~~ ve ke)ıf ınadde!eri ımalıue ~ahedc o' unınaktadır. Bu arada 2.50/757, 28!_1875 A, . 877 A,? 877 
mahsus makineler, air sana)i 9.5:? bıda)etinden :ı\ı an onuna F.. 877 n . ., 8ı8 A . 882 B. -84/ 
makıne:eri, mıhanıki aksam \e kadar 56 5 mihon Jıralık satış 89~ • 96-, 302/1011, 305/101 6, 
)edek parçaları. her ne\ i d.· )apılmıs Jken bu miktar 9.'i3 te • 33.ı/10fl6 370!1197, 120?· ~71/ 
ıel ve benı.ın motorlerıne 2 mi' 76 9 mıl) on !ıra~ a. 954 te ı.e 120~ 3~0/1325, 1326, 13~:· 390/ 
;yon olmak uıere sınai tesıs ve 92.3 mi )On !ıra)a \al'llHŞ bu- 13!-· J.J44, 400/1:J62 ~ .. 1/1419 
makınelere cem'an )ekun 10 ı unmaktadır. 954 Ocak - Si anı 14-0, 4._44/14!13, 44R/H6.ı, 1 ~65 

il dolar devre ı olan 4 a\lık miiddct A. 1461, 1469, 44911473, 4.ıl/ 
m yo~ k · "k Tıemesı z.ırfında 32 8 mıl~onu toptan 1476, 452/1479, 1480. 454/1483, 

Çe ı. onsdtr~ ·sıo~ ~a.k ı- 11 4 mil\on.u per;kC'nde o ınak 1486, 4:>5/1496. 477/1561. 4!l:ıl 
ıı.e :.?50 b•n o ar •. e e n ıes _ · • 44 3 mıl on 1624 A, 50:l/ 1651J B, C, 515/ 1701, 
sat malzemesi. turbın 'e jene lızere ma~azalardan > 1 1702 520/1"23 1"36 5'>9/1791-

.. • kl k tor 'e liı·a ık atıc 'apıtmıstır. Re.sm 1 
• • ' • -ratorlerı, e e rı mo . .. ' ~ " , . . • 1801 534/lRlS 1821. 1829 ,'i38/ 

transformatörlcrı. elektrık ilet mues eselcre upı an satı~ )e • • ? _ • 
· · ı d ı . "'ler ve 

1 

kılnu ''4 6 mıJ\·on ınııe e.se nıer 
1

1342 - 57, 539/186_. 54;>/A 1880, 
leııne 2 m yon l~ a~ . P ı do'ar ke nd-e~ \ap~lan satış )ekfınu 1881. 546/ ISS:J, 1884, 54!!/1889, 
akumülaıorlere ın . · . ıı., _ · . 538/1962 < adN•e p' astik maddr-
bm~ on \e kam)onetler. oto.b~s ıse -3 . .ı mıl)On lıradır. Jer e tecrit e<lid kah olara} 559/ 
ve otomobiller. moıosikleı. bı ı~ Dığer taraftan a ı~ ,.atımı 1971 1972, 1973 1974. 565/2007. 
Jet. sokak supürmc, .ulama, ,·ı- mue~ ~~ ı tarafı!1dan .\ı.san 3.) 2008: 569/2027 İ. !)98/2150. 6131 
doj 'e iıfııi)e araba arı, )O cu v~ içınde sırn 'e Sıırtte bı~er. m: 2204, 2205, 614/220i - 9, 618/ 
yük vagonları. ,agonetler .)edek ğata .• ma ~ a, •Bur?, ur, Gaz'. an 2218. 2219, 620/2225, !!226. 621/ 
parça ve ak amma 2 mı!) on do tep. Kar ve :'\azı) ı de de bırer 
ıar. . depo açılmış bu unmat.ta~ır. n . .ı 

?ılotör'ü \'a ıtalar la tiklenne ha e\"'\ el Elaz.ığ ve Bursa da bı· 
(İ~ ve dı~) 400 bın dolar. rer mağaza açılmı •. bu•unmak-
Gemı ınşaatı, romorkörlcr \'e tadır. bla) ı ta da Ed1rne \'C :an 

tarama ı:eınilerinc 800 bin do· da birer depo açı ac~fwıa ı:ore, 
!ar hassas ôlçü Aletleri \ e tek a ım satım mlıes e esı ıs ı ma· 
nık cihazlarına 500 b ın dolar. ~az.a. ~edisi ı e dep~ olmak. '.1~ 

Ders malzemesi ve tekn k zere 25 şube~e sahıp olabılc 
yardımcı malzeme ı le kadastro cektır, 
IJetleri mühendısliğe aıt tcknık Satış şubelerinin arturılma·ı 
cıhaıta~ \ e ölçil §Jetleri dahıl bir bakıma şah.;i te ebbiı~Un 
optik cihat \e a et ere 500 bın de\]et te~kiJ3tı İIC ÇC\f~len~rek 
dolar. tahdide u~raması mahıy~unde 
Tıbbi ve cerrahi alet er \ e te· tclAkkı edılebılırse de Sumer· 

davi cihatlarına 10 bin dolar. bank mamullerının bugünkli pı· 
Sanayi ve ev için her türliı el yasa konjonk-törund~ en ~cuı 

lletıerıne 10 bın dolar. . fiau teşk ıl cylemcsı itibarı~ le: 
. Dokuma makıne erı iğne~er~~ 1 mü tehlıkın bundan ıstıfadc · ı 
ne 30 bın dolar, aır her turlu 1 bakımından olduğu kadar muta· 
iğnelere 20 bın do'ar olmak üze vassıtların. yani koy, kasaba, 
re sanayi ~·e ev için ~er tiırlü ,ehir manifaturacılarının ayağı
iğnelere 50 bın do ar. inşaat ~e, na kadar m~lı ı:otur?1e ı balo
ımobilyncılık armatôr eri dahıl ı mından da bır .ı:arantı manzar~
her türlü çilıngır \C hırda\atçı- 51 arzetmektedır. Fı hakıka ~u
lık eşyasına 150 bin dolar. sıh ne kadar memleketin 13 yerın· 
ht tesisler ve malzeme ı ıle du- de nıU tehlike \ e e n~fa mal -.e
var ve taban karoları , .e per- ren şubelerin daha licra ~erlere 

22:.?8, 62~/22.~4 . 647/2238, 2283. 
648/2284 - :?286, fWl/2287 - 22!H, 
652/2308 - 2331. 653/2332. 2334, 
654/2336. 657 /23:!9 - 2342, 658/ 1 
2343 - 2366. 661 /2375, ti64/2335 -
2422 A. 665/2425, 2426, 666/ 
2427 - 2438 (buz dolapları, don
d ıırma makineleri \e tecrit ei
haz"arı hariç) 66611 • 2439, 666/ 
2 - 2446. 244i, 666/2439. 668/ 
2462, 2463, 669/2464. 679/2476. 
2477, 24i8, 680/2480, 700/2~40, 
70212549, 704/2570, 709/2580, 
799/308i, 710 - 853/2581 - 330~ 1 , ' Kongre ilanı 

'.f1irk ye Gençhk Haber
le me KulübiınUn birinci 
Genel Kurul topl~nt sı 81 
layı-/1954 cumarte i gü· 

nü aat 15 de. n isap te
min l'dilemediği takdirde 
14/Mayıs/1954 cuma gü. 
nü saııt 17 de İstanbul Tek 
nik Ünivcr itcsi Gümwu
yu bina ında yapılacaktır. 

Kulubıimilz. üyelerinin 
l<'şrifll'ri rı l'a olunur. 

Kurucu Hey et 
Gündem:' 

Kongre Başkanlık 
dıunı eçimi, 
11 - Kurucu Heyet adına 
konuşma. 

perişan bir haldedir 
B iı kaç l;Un ewe' ~e e,1 trl· 

gr:ıfar, tanınmış n·ansız 

aı tisl • Henry Garat'nın Belçı
ka ıı ın Fran a hududuna yakın 
şehı rlerindcn birınde b ı r nıu
zıkho de .,arkı söy emek ıç n 
;w aptığı muka\•ele~ e ria) el el
mı.}erek oradan ka.}· bo!Ouğıı

nıı ' 'e anısti ıı her tarafta aran
dığı halde bulunaınadıgını bil. 
diriyordu. Bu haber llenry G:ı. 
rat'yı parlak bi r s·ncma arı ı -
ti ıkcn tanımı olan herkesi 
hayrete duşurmüslür. 

llenn· \.arat 1929 • 1939 a
ra-ında· geçen on ) ıl zarfında 
70 film çevırmiş. ~deta hir rr. 
kor )apmı tı Pren es Emri
n "z• . Cennet Yo u . • Kon::re 
ı-;ğJen ) or g bi f ilmleri imd i 
~ a-ı kırktan ) ukan olan her
kes hat ırlar. llenry Gara ı. o 
zamanlar el ü)tunde 1!CZdırılen. 
en çok rağbet gören h;r ank· 
t . Fakat ~unun bırınde ort:ı
ılın kayboldu adı işıtilmeme
ğe ba !ad ı. Henüz genç ~ a ta 
olan artıst ne olmıı hı? Her
kes buna merak edi.} ordu. 

Ortada tür li türlU m a) et· 
ler dolıı~~yordu . \ rt t n 

filnı çe\ ım1ekıen bıku~ı. b ir 
il ıntl prense e kaçtığı . akit 
muvaıene~ıni ka\ betti 11i halla 
olchıı·ulduğu SÖ) len•yordu. 

1-'ak.ıt çok geçmeden hakikat 
anlaşı dı: Henrl kendi .} e g<i 
ru en bir ı:ıızetl'.'C'l~E' macerası'lı 
anla tı 'Bu ııah. t bir ne\ 1 it 
raftır. \r· ~ı di) 01· ki : 

•- Hakkımda çıkan rİ\ a. 
yetl<'l' n. yapılan ıthaınların 
hiç biri~· f\·'>iru değ ldir. Kcn. 
d ı ml bı•ğennıiş olduğumdan. 
kimseye ehemmiyet \·ermedi
j!imden hah edildi ki bunun 
a h \ ktur. Üç defa evlenip 
boşaı;dığıını tenk•d edenler 
'ardır Bu da 1enkiı\ edı'ecek 
b r ,ey deJHd r .. \ınerikada be 
nim a\•arımda arti tler en az 
iic defa e\·lenip karılarından 
ayrı mı ,•ardır. 

Benim btillin kabahatim 
morfınoman olmak1ığımdır E· 
'et. hen morfine ınüptcliıyım. 
1939 da, kendi hesııbıma, • Şe· 
rer Yolu adlı bir film çeviri
l ordum. Filmin bütün arıi-t
lerl Fran anın en ~ ük-ek film 
sanatkarları "di. Ba~Jıca dış 
sahne' eri Fa 'ıa çevirdikten 
sonra Pari e dönerken Nice 
şehrine uğradık. Burada da 
bazı sahnrleri çevireC'eklik. 

Çok ça'ısmış. çok yoru'mıış
tum. Geceleri uyuyaını)or 

dıını. Kuvveıli uyku ilkı a'· 
maya mecbur o'duııı \'C derin 
bir uykuya daldım.Tamam bir 
hafta uyumu um. Göılerimi 

açtığım ıaman kend\m" 'b' r 
klinikte buldum. Konu~mak ' / 
tedim. konu~aınadını. .\deta 
d ilsız. olmu tum Bu ha' tamam 
ı 8 ay de\·a nı cıı · 

Ben artık eslti • Güz.el C:a. 
rat değıldım. adeta po,a ha. 
!ine gelmi tim Doktorla r her 
ıiırlü tedavıyc ba ,vurduhır, hıç 
bir netice a' anıadılar. Bunun 
Uzerine Parı e dondum. Her 
hareketimde b r a~ırlık \ ardı. 
Bir buçuk saatte tıraş o abi
lb or. saçımı ancak 40 dakıka
da tarayabılıyordum . 

Blitun Avrupa}! -;:ezdim. der 
dime çare aradım. faka t :ı ra. 
dığınıı bulamadım . Bunun uze. 
ı· ne .\nıerıka~ a gıttım. O ada 
iken midemde ağrılar du y ma
ga başladım .. .\ğrıları hafiflet· 
mek iç:n morf•n )aptılar. :\lor. 
! n ~ apılınca konuşma kabili ı 

~etim ) erine ~elıyordu. ı 

N ihayet ıııenı ekete dönnıeğe 
karar 'erdım. Tekrar dok 

torlara ba \urdum. )IOC der-
1 dıme derman bulamadım. Bu 

sure•le be~ sene geçtı Bu beş 
sene) i morfin kul' anmakla ı:?e- ı 
dıd •m. Senetı ının dortte iıçü 
bu uğurda erıd ". 

'l orr n bana rahat ık 'erı 
) ordu. Fakat n) ni ıamamLa 
kav~acı, hırçın olmu~tum. e ' e 
ı·ım • ırh oı du. \'lıcudunıdak i 
zehirler çıkaımak için hı r has 
ta\ıaııe~ e gırd m. fakat net cc 
nlamad m Ümih ılıf!f" dıitmck 

1 
üzere ken bit lesadtlf beni 
kurtardı. 

Bir giin hir Z.I\ afete da,·ctıi 
ıdım. Yemek mıısa::.ında i

kı tara! ımda kı genç kııdın 
'ardı 1-'akat ben } arı ser em 
gıbi b r halde id ın. bunlara 
bir ,öz öyli)emi)ordum. Kendi 
kend ımden utandım. Bu defa 
i~viçre.}e gitum. orada meşhur 
b r prore~öre ba vurdum. Bu 
zat beni dorl ay tedavi c ıti. 
Dort ay sonra kurtulmu,.tum. 
Yıne e ki llenry o'ınuştum . 

Fakat aradan on seneden 
fazla ıaman geçmi ti, herke::. 
heni unııımu tu. Bu \ azıye • 

karşısında !ılın çcvırmeği hı· 
Takarak sahnede şarkı söyle· 
meye ba:;ladıın. Simdi sahne 
art ~ti.} im 

lknri Garat iptida bii ~ ük 
sahnelerde şarkı Ô) erken 
şimdi kti!,'ük şehırler dolasma 
ya başlamı~tır. Kendi i e kl 
Heury'yim demekle beraber 
ı;ok dcği mi,tır. H rçıniığı ta
mamen zail olmamıştır. Mali 
vazi) etinin pek i) i olmaması· 
nın bunda te~ıri vardır. 

Belç katla ortadan ka~bolan 
arti•ıin izi henlıı bu'unama· 
ını•tır. 

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

.\POLl.O SİRKİ DO.S \'OL.\ <;IKTI - ,\ı>ollo "imh bü ~ iik 
bir ı\ iman sirkinin memlf'kt'ti mize gelerek temsiller \ ere<:e· 
ğini tvvelec haber ,ermişlik. Be aydanberi Yunani~tanda 
bulunan irk, dun Selanikten ~ehrımıı~ miıleH<:<:ı hen ·ola 
('ıkmı~tır. Programına yeni birçok atraksiyonlar lhhe ecll'n 
.\pollo 'irki. ; mayıstan itibaren Spor n Sergi Sara) ının ar-

kasındaki abada ltm sillerine ba~lı}acaktır 

Rüştü Üskent, Adalet Ba- Taksim • Sarıyer otobüsü 
devrildi kanlağı Müsteıarlığına 

vekalet edecek 
Şoför Ahmet Jo~sin idaresinde 

bu'unan 390 sayılı Taksım - Sa· 
rıyer otobDsü dün saat 12'de İs

Ankara 5 <Telefonla> - Ada tinye virajını dönerken rot kı-
let müsteşarı İsmail Hadımoğ· ı rılmıs 'e yolun sağ tarafında 

· tunun Den izli milletvekili ~eçıl ı bulunan Denizbank fabrikasının SJ. 

111 - Tüzüğün miııakerc-

Jhin O} nanan \'cfa - htanuıılspor maçından bir cornnii~ 

Profesyonel lig' in 4 üncü haftası başladı 

1 Vefa - isi. Sporkarşllaş111afl 
beraberlikle neticelendi: l' 

Profcsyonc ' ligin dürdüııci.ı 
hafta karşıla~ma'arından ı'ki 
diln Dolmabahçe stadında aı 
bıı--se) ırrı karşı~ında V cfa ile 
İstanbul por arasında oynan
dı. 

Ankara Bolgesındcn Ziilb:ı
har Sağnak'ın idare cttiğı ma· 
çı, takıml ar su kadrolarla oy 
nadılar: 

Vefa: Orhan - F uat. Rah .. ıı · 
Ga 'ıp. '!'a rı k Kenan - Kaz• n, 
A ı, G arbı~. bmet K C :ı. bis. 

ı stanbubpor: O mıııı - \ 1."ıc·d 
din . . l\let in - Kenan, ~le ıh, Ka 
sım • Ilılmi A}demır ı\dnan. 
Cafer, Erdoğan . 

llk dakikalardan ıtıharen ıı ; ıı 

c.adeleli bir afha\ a g ı en ele\'" 
r«'nın onuncu rlakıka~.'idtı G.ır
bı , ka eye yakın bir m<' re
den ) a ııtığı hafı! ' 'J .ı, .ı Vc
fa) a bır go' kazanr! • rdı . 

Bu golden onra O\ un daha 
kızı)tı , i. Spor u' a r . bir ar.ılık 
Vefa ıniidafaa ını zorlama :::ı • 
ba.ladılarsa da netice aiamadı
lar. 

Otuzuncu dakıkadan Of' ra 
bu zorlamadan kurlu a:ı Vefa· 
l ı ar. hUeum ınsıyaufüıı ~eni· 
den ele ald ı ar DeHenırı bit
me::.ıne bir rlakıka ka 3, ,\Jiıı in 
nijzel bır pa ı ndan f.nd.ılanan 
Katım, ıkinci \'ela !!:oliıniı yap· 
tı . 

De\ re, b<iyece 2 - O sona e r
di. 

ikinci de\ ren in ılk dakika
sında Vefanın tehlikelı bir hü
l'Umunu ön'eyen İstanbulspor· 
lu'ar, liçüncii dakikada, sağ· 
dan kazand ıkla rı kornerden 

Bu haftaki 
Futbol maclan . . 

Beden Terbi)esi nu!gc mü· 
durliığundtn blldırilcliğir.c 1;0-
re bu hafta cumart:ıoı • pazar 
\'e sa lı gün erı ~ ap1 ac3 · maç· 
lar ~unlıırdır: 

Cunıarte"i 
Dolm.ıbah çe &tadınıla: 

15 Adalet - Emni) et ( P) 
17 Fenerbahçe - Ka~ımpa~a 

(P) 
~eref ~•adında: 

14 E. T - lstanbubpor (.\) 
16 Buyukdere • Dariı~şafaka 

I"enerbahçe stadında : 

16 Deııiıgucu - Anado:uhısar 
\'efa tadında: 

13 \'efa • Galatasaray 
15 Ramı - Ha~kôy 
17 Boıkurt - Bakırköy 

E) ıi 1> abasında: 
14 Kalc~por • f.'atih 
16 lstıklal - Ktiçükpazar 

Pazar 
Dolınabahçc 'tadında: 

17 Beşiktaş - Ga atasaray ~P) 
~erer 'tadında: 

D Ada et - Defterdar (.\) 
1 ı Beykoı • Bc~oğlu p:w lP> 
13 Be)koı - Sümerspor (A) 
15 Ada lar - Allınav 

renerbah~e ı.tudında: 
11 Fenerbahçe - Kasımpa,a 

CA} 
13 Ortaköy • Beylerbe) i 

Vefa stadında : 
9 Langa - 14 Ma~ ıs 

11 Emni)et • Karagumnık 
13 Cıhangır - Kurtuluş 
15 Sarı;> er • Eyu p 
17 Y. s. Se,ım - Selimı:e 

E) üp ~ahasında: 
10 Çırçır - Gedikpa a 
12 Xl5antaşı Şehremmi 
14 Sakarya - Sisli 

Salı 

Şeref stadında: 
17 Beşiktas 

CA) 
Beyoğluspor 

Caferın kafa vuruşu:ı- la bir go: 

ııdC . oııU J 
h tanbub por kaıc .... ı 1 ~·r ı 

Vaı.i)·et 2 - ı o'unca, oyun ale.> bıne Ffar 111 
~·o~ çetin ve çeki~meli bir e· gole \'efe ~cı11 d 
kıl aldı. Karşılıklı teh'ike:i hü biatıl le h a ıı1 

d 'kkııte l"Unılar devam ederken, otuz zarı ı 5oıı -el 
birınci dakikada \·era kale~i O.> unun a ıtı" 
karıştı ve top:cı oyunculıır bır- iki takı111 ~ o t. 
bır'erine girdı'er. Kalenin pc;c gayretıerirı dt 
yakınında bulunan hakem. b.ı da ncticCj~raııt 
karışık'ıkta topun kaleye gır- Maç, 2 • .. 
diğinı görmuş olacak ki, \'el ı ıendı.__..........-: 

' Basketb01 1,rı 
Karşı faş~! t 

Em:ıiyef 
Klübünün 
Teşekkürü 

Galatasaray - Emniyet ma· 
çında ~nı bır ha~taıı:.. :leticesi 
sahada hayata gözlcrinı kapa
yan kı~metli {utholc11nıuz .Ai· 
do'nun "efatı münasebetiyle, 
ba~ta. nc~rh atiyle e!eınimıze 
ortak o'an kadirşinas ba~ır.:mı
z.a. merhum arkada ımızın l'C· 

nazcsine çiçek söndermek su· 
rntıyle acımızı paylaşan klüple
rimize ve her husustaki yak;n 
alakaı:ııyle Bölge başkanımıza, 
ayrıca gerek te:efonla ve mek
tupla taziyede bulunan ve ge· 
rek e cenııze törenine kalılaıı 

sporcularımıza "e yakınlarımı· 
ı.a derin minnettarlığımızı bll

f stan bul 
4 ııı•ç 

$ampi>on:;;ı ,t t 
ta cuırıar i 1'· ~ 
KadıkoY '~dııe~~ 
da deva~ıaıı!ll 

BU hB j 
kilderlir: ı9S 

8 tn8)1S 
. i)• ı;ı. 
J.T. "od•• I' 

19.30 lll tJd( ,, 
20.30 Gal• cGt e • 

5pot J>Jtıç 

21.30 yeııt~) ıf 
(~cJlfllJ)1S I 

Kadı kii~ d: e~ıt'111 ' 
\'CI ~ 

}3.30 (.f. • 
tıtS bB'1 , 

14.45 rcP~urııt. 
dirıriı.. 

l:~nuti)et Klubiı 

Ankara lig 
Maclan 

(4· gır 
cıhıı11 ıı'c' • 

Başkanlıgı l 6.00 ( 4, ıcıSc ,ııı I 
11.15 'c~ 5

j;uf1l;;s' 

• 

Sona eriyor 
Ankara. 5 (Anka} - Şehri· 

mizde 19~3 • 954 futbol mevsi· 
mi lig maçlarının son hafta 
karwı la~ma arı önümüzdeki cu· 
marte:ıi ve pazar günleri Kara
ı;üciı • Ankaragücü: Hae..?t.e· 
pe - Hava;:ücil; Gençlerbirliği -
Uemir~por arasında o'acaktır. 

Amerikan atletlerinin 

yeni muvaffakıyetleri 
~ew Vork. 5 (Anka) - A· 

merikalılar birçoklııı ı elleı·,n
de olan dünya rekorlarını kır
mak için büyük çalı;ıımılar ) ap 

)•ıS !l (11ll 

l · ·r • 
f.T.l CihBfl~t f 

9.30 (4 ){il bl~çt 
feııer f1lt ~. 

]0.45 (4. "~"°' 
ı.ıodSilıı1t S, 

11.45 (4 ); ı ıı' ,,, 
ncro 111t 'i'9 

12.45 (4 ~-'' 
9 v .. .. ' 

• dıkO~' ts' 
!'ıı ··şsl1 el • 

9 30 ;-.;ı ı:llıı1 ııı 
. (4· ~t 

\'. ~ı1;,eı 
ıo.45 .. ··:...ı 

(4· dC~lVI 
00 \'e' ıcuıııt 

12. (.f. ~ 

~ rııd• tl' 
su 8 ,c ' 
"3'4? atın ıc'' 18- 19)11 

azlarına 850 bın dolaı . İn aaı nüfuz ederek malı buradan tev 
malzemesine Cçımento a ı:ı "e zi eıme "i Sümcrbank"a ~az:ada_n 
tebeşir) 1,5 milyon do'ar. P~n~ bir naki masrafı tahmıl etmı· 
cere camına 200 bin dolar. Çını ,p•benz.emekt'<'d ır Bunun kar
ve porselen mamullere < du\•ar ~ılığında toptana naz.aran pcra· 
ve taban karoları ıle pcı-vaıla~ kendenin ı;ogıılma ı, bu masr~f 
hariç> 100 bin do'ar ~er n,evı tarı kar ıla\ abllece~ bir .!'"ahı
mut.fak eş~nsına SU bın d').ar. yet taşırsa bu takdırde Sumer· 
1''otoğraf ve sın ma mııkıne'erı bank'ın on )a)ılmalardaa faz.'a 
ile yedek parçalarına 150 hın zararı o'ma~ acakur. Aksi ha1~e 
dolar. Rontgen \C fotoı.raf f.l'l"• I mevzuun adece hır halk hız.
lerine 230 bın do'ar. Buro mıı· mctınden ıbaıct k-alaıa~ı muhak 
kınelcrı \C aksamına 700 hın ka1'tır. 

lV _ Seçimler. me!i dolayı siyle. bu vazıfeye bahçe:sine dcwi'miştir. Hadisede f 
v _ Dilekler. I 'Yekl~eten teftış heyeti reisi Rus yaralanan ve ölen o mamıştır. 

ll••lliııiıiıfıiıiıiıilı•••- ıu Uskent ta)ın ed ılmıştir.. Tahkikat yapılmaktadır. =-------------~----------·------
çıkardı' ar. reYi kO maktadırlar. ' 



~-,,., 
~--;-~,-,t!_;.___~-

g..ı.!, saati çalch! 
~-~~k ~;n~~iil: 'llillct Meclisi birkaç güne kadar topla
~ ~il de\a lr t'~lı~ma drue ine ha layacak. Fakat detH
ttıı llıafdur ,rn _erlı)or. Rilha a eçiml ka)bedr.nler kenıtl
' ~l'ftdilorı aııı cıtr. ı; ıisteı mek için ellrrindrn gelrn gav
L_·lt llıııını ar. •Su katlar utandas bize reı· \erdi. Runlar 
~ı li S olsa ıl . - · 

L. ııııı g~li . ) ı l\Jcrlıste en az 200 • 230 mcbu umuz 
t.t "<\lııı k rılı .• dl)orlar. 
"t ı... anunu S '"lllldaıı 'k muzun tadile muhtaç bazı tarafları \ardır. 
~ ~1111.ııu 111 

.. ~Ht <imek bugunku muhalefete duşmez. 
'ta.,.7t, ~~U ~•nırıı lnuhalefet nıe\ kiinde bulunanlar haı.ır
~ ~ız ııı: kabul c-ttlrmi lerdir. O 1.;ıman bazı ilim 
-. '::aıııı~ıardı zurıu noktaları go terdiklerl halde buna ku-

;ı dtrt >ar. on eçimde netice isteklerine u~gun 1çık· 
,._ "ll~ııııı nı)ortar. 
'"'l~ Zde d . 
•lı •• a b· ort '11 °b0 b" dd ~td lttolı: k • ı:ı ı uzun ır zaman ur. Rıı mu et 
~la a lııllıını anun.lar gozden geçirilecek, tadile muhtaç 
4lr ~ara llld u dı·;ı<>il,lik ~ apılacaktır. Gözden geçirilecek 
'-~.it ılttiııi a crJnı kanununun da bulıın:ıc·ağı ıiphcsiz-

'- llıtk d~ "~<·ı i olnn kanuna hıicum ed<'tek yerıle bu
~tıl Cuıı h a dol:rı• olur. 
~ t-... PllaraJ,; • • . • 14,, "'qjı bir ~ry tarlzı. ıledıkoılı11 u hır tarafa hı rn-
~t tt' Certk ın talı~nıa ıle\ resine h:ızırlanmaklıı. Ru, grrek 
~lllıt tıet u~a ıerı-t partilerine du~en bir vazifedir. :\Ilı -
'!iti tıııak, ~ akat ılcdikoclu asla .. Kalkınma hamle ini 

•t t•lııııı:~;lekrt.ı ıııes'ut bir istikbale götürmek için 
Hı. l~ saati çaldı, herkes uzife ba ına~ ... 

lisenhower 
Fosı , Çin Hindi işinde 

ı°' c~r Dulles'i destekliyor 
:- "-"tııı· ası 1 ı ı 

Enis Tahsin TJL 

VA TAS 

ital)a Oı!a Şark şampi~·onu Tıherıo I\Jıtıı'niıı, ital)o'ıhı )fıpılaıı ıııa~·ı .ı. ilk raundun 211 inci ı;anl· 
) esındf' lngııiz Randolııh 'I urpın'ı YuJ.and;,ı •rurııin doğrulmağa 

SOL VİTAMİNLİ 

ARI 
UNLARI 

. 
lstanbul 
Milletvekilleri 

BAŞMAKALEDEN DEVA~ M d o aspor 
C.H.P. de liderler ~ ~Basketboltla 

A • 

Ve kurbanlar ~ . 1 rna ı 1 ıncıae' , ampıyon im e'er on günlerde partinin 
( Başı 1 ind dt ) / ' • . miidanmi olmu. ardı eçım ne· 

gemllPı;ni ka)alara bindir111~- <B:QJ 1 ıncıde) . ticclerı be· ı o duğu saat erde 
1 lt>rdir. ,. -, nl' baha ına olur•a o sun ealıp çe ~izcc uzakla an bu kım elt:r, 

t ge me • aımınde bulunmu~lardır. ~ınıdi hıç ~örunmez olmu,Jardır 

~,: ı ~e şu ne de> 1 ta: natarlarını dığer kanallar 
:"<ı ~ • .. nları soyle- usıtası) le be irtmış olduklarını 

te b tıı~Yetinı· . ıhsas etmiş.erdır. Bu arada bı-
1 H

ali Partisinf' rr~ venni· olan Yapı•an ~~ılık lı bll.'>ketlcrlc 1 Diı!ı:ır taı aftan Cumhuı ı} et 
.. ·ı t d h · 1 \ devre 47°'4 ' bHabere b•tmı;tır. Halk Partısı ı ba kanı t tı:ıml , uç mı , ·on Ya an as ov e • · k ' 

b. k '--t • J. •· d :.·ıd · • ı 'ı: apılan bınneı tcmdıtte ta ·ım- Sanç:ır te kı ııta hır tAmım gon • ır a ı.,.- e 1.rıa: e6ı u. oun . ı · • 

\ 

1 . d b. ··t·· k lhl t 1 1 Jar kar ılıklı. ıkı~er ,3~ ı ~ apmış deı mıştır an"ar oeııkl rın mııh 
b -it Ilı~· ltlıfak;2•n nıillc- lındiğı ı:ibı tam teşekküllü res· 
~r lttıta etleri k bağlı ol· mi oıurum'ara iki ı:ün muddet· 
~ • rlı kııı AZ4s orurnaktır. le ara \erılmi-tir. Çin Hındi ıle 
~ ~IQ t'ıııın ~3ız .. Butiın j gı.ı muzakerelerın Cumaya ve 

ll.t Ül<!l'lın esU'lıHt.nı ~ a be kı de ıre eeek hafta baş· 
•k· ~aı, ak bite a ama· lurında başlaması beklenılmel:-
~ r h ıle ~a , d' 
''~• o ıll' . " n ış te ır. 

t j•ıı 1
11 Ilı p ın.ı Jcı \a· lnı:ıttere'nin Kanada ite 

lı.ıııdtv :ıııeı1 ° ıs'er hak agız birliği 
c0

1 llıt eı:~' CeneHe 5 CA.A ) - Çin Hin- 1 

3~1ilt.tekı >ann dl harbi dlha ı CeneHc de ha·-
b V. p ) ledılemedıgı takdırdc, batı ıların 
~un; k~ın - Batı ı Guney Doğu As~a·da kızıl teea· ı 
~k O: lt:ın Unıst er•:ı l '\ iıze kar,.ı kol ektıf bir e I'· 

~e ette ke de~ Zl)a· de harekete ı:eçmeğe mecbdr 
l;; f: ~ hır ~d,,1·l'~ın n ı J.., laca~larını ıhtar eden Kana

l be ~ Uııa ~a j on da soıcusühim fıkrinc, İngıltere 
n •tten ın 1: il!'aftu 1 de katılmıştır. 

:;_. ~o eırıışıa umat e- Karıada Dısiş'eri Bakanı Les· 
b'@ dı~e ka~rcl r. ~·ı ter Pearson. konferansta, Doğu 

~ ~ lıııa~ n haı ~r Cır. ve Batının Çın Hindi hakkınd1 
1 "<ildi. Uzere 

1 
d1\"n ~·r mu .. aker >O'u ile •adil ,.e se·, 

1 la ~Ukııeı.: 0faı ıle rd i bir anla,ma' a 'aramama· 
• ~a hsııe•ıer se:, 1) ede ları halinde muhteme iıkıbr.ti 

t t 11 ~··ıııadı~ ara IDdJ ~u.' ır eden bir konu nıa ~ apmı~. 
r, ~ il hu ~nı .fakat lı•g iZ: resmi SO?CÜ<"Ü de bu be• 

Pr" I takı nok ) analı dcs eklemı ıir. 
u Ü, ~ 

i <ııa, Jeytinoğlu 
e:ıı ~ l lnciıle) .. <Bası 1 forldı-l 

~ ~ tıı tar:;;•ııa Kon- türlü bazır'ıklaTa 0·rı~ilmi~tir. 
uııu hn \'e ıka)ı, ihaleleri yapılmış \e bir kıs 

~ ~ za aınış ar- mının da ın aatı bac amı bulu· ı 
ı.. rucu - l • d 1 "< ~u •r d n:ın bü\ iık baraj ıır ıc·n ev et 

il." ~ tt~ltk n an bu· ~u i !eri umum müdur'ü~ünde 
·i,~ı,,,? "'ak u~lc halen, ..;:~ "' bir (barajlar rei 1 ği) kuru•muş 

111.h•ıı/ı. >.ıa ~~red. 15 tur. 
~ı~dı~"' bır t e 1 hu 

"ıı e''tıa ı,: · ahdıdi ka Sc"han, Kızıhorm:ık C11irfan 
~t ~sa 0rc, statude lı>. Gediz Cdemirköpı·ü) Bü· 

t ~ \'e fa, Yanı huku ~ uk Menderes (Kemer) barajla 
~i h .i!rt'eri in an rından sonra Ye ilırmak. Dicle 

ı ot~ ıı e "l°t'İYeUerden \e Fırat barajları 'çin dr <::ti· 
~ i dbı., \':11Plerini sa· ratl~ Iaa:i\ e e gcçılmışlir. Ye 

QJ t\ e 1 tatbık eden ılırmak CAlamus) barajının 
ıııı.b dılerse ı:ıza-ı dosya'ar rırmalara gönderi1 m'5 

~~ıldeııır. ' tır tekiiflet.. bek enmekıcdır. 
h;: ııı.irıı Uınundc en Dicle 'e Fıratın ctıidlerl e\ 
}\o ludtıı aza adedi· ı Vt"lce te kıl etmiş o'du~muz 

b llı-iı:ı.ı ~~lllasıdır. bir bilro usıtas·) e süratle de· 
)a~"tıııe,1 . ıı.ıPa dev- \im etmektedır. 

~ <ta:ı ,;1krının ta- Halen eks:Itme aChasında bu 
:'Q• lira dem ş· lunan \e yakında ihale edi:e-

111 cek olan İzmir ( \lsancak) r 
~ ıı.a, bu bt>- manı ile yurdun buyUk lını:an 

1 ~r 'e11lda ;u:cne1 ık tar manzumesi ıamamlanmı~ 
t tt•el'i ledlıır e~ddıt o araktır. 

t b o'fıı ıı h er :ıh -
~~ir \ aj'aıı \1 ll:ırınaa Ayrıca tutarı b·r milyar li 

'? ma}ı umumi seçimlerinde ti ~aı. rkf'r fabrikası ınrııııırlarından lıiri~inin nı:ılul bulunan 90 

yaşındaki aıınc~i Bayan ,\ likt Yamalıoglu tonııııınun araba"ın a hinrıek ı.erinı ı;andıC-ının 
)aııın:ı J..:ıılar gitnıi~ \C O) unu kul lan ııu~tır. 

., 
" 
•."' 

\'unıın Knılı l'aul ınf'rk<'11 \'ıınaııistan 'da Kıırıliba'ıl ıı 'ukua gelen son drpremltrde yaraJ;,ı. 
n:m bir Yııııaıılı) ı 1iyııreli ı.ıra"m da 

«El Mısri » gazetesi 
döıı kapatıldı 

Ozdemir 
~:'llıbıı· Ilı t:ır\Zl!lar raya Yakla an bü)ük \e mün 
ı. t r, lınan a~tık n>er·i- feı it ( Kiiçük) su iş' eri m~nu 
t l'.~Ö lltıla lllıılar lmnın prO$!ramları hazırı"Sn· Gazetenin sahibi f bülfath . karann haksız oldu-
' ""t lep O u • mı~ ,.e Vekiller Heyerne sl'\ ke 

_:Oğlumuz» un 
Duruşması başladı ~llı~ıqf"'·uııa Kö dılmişt r. gunu, diktatörlük rejimine kurban 

·~ ~ taı~' f;ı li eti Köy elektrifikasyonu fize· gİtf İg~ İni söy/edı· . 
l t •a~l'~e: e~~ak <"eri. rinde Amerikalı mütehas:.ı la Ankara 5 (Hususi) - Bir 

4~a ıı r ı~ı on•ıo rın da katıldığı çalı malar e- \Xl\'ı\ müddet evvel Ankara Pala ·ıa 
,.: 111 tUrııl'iik U e dev lektrik işleri eıüd idaresi u· Ka.hir.e, .s - General l'!e~i'>'ın .başkanlığında ıep'anan ihti!M Reisicumhura hakaret etti~! ıd· 
~~~o~dl A• ..... tnanıa- mum mildurlüğünde de~am et 1 konse) ı, 1htılAI mı:ıhkemesının, mulga Veft Partisi organı «El diasi~ le mahkeme~ e ,·erilen ÖZ· 
-.~ •ııasy'uJla ha· mektedir. ı·.ıı rt. gazetesi sah'bi :'ılahm•ıt Ebu El Fetih ile knde~i Huse· demir E\lı)auıdenin duruşma-

~. bab'l v~ n~~ıı ~alış Kara) ol'arı umum müdürlü· Y•~ ~bu El Feti~ hakkınd~ diin ~ermiş olduğ.u kar:>.rı t.~st~k ~t- sına dun sehrimiz 2 nci A liye 
ttıııcte us me- ~ü "erek devlet. gerekse 11 ve mı ıır. ır El lısn» ~azeıesı sah !;. l\tı _ırda kaım venı reJımı bal- Ceza Mahkemesınde ba lanmış· 

ıııu n sonra koy"' '\Ollarının mü takbel lnk' ı ılamnk \e \atana l:ıyanet suçu:ıdaı ıhtııııt mah~<c>mes tarafın· tır. 
~ ~· tb~lie şafla~nı tetkik etmekte ve ve dan 10 ene hapis ve 358.438 Mısır lirası para ce:.:a ına. kardeşi Cel e .. açıldığı ıaman evvela 
t 1\111..t~bal'ij, su nokta- ni deHenin çalı~malarını prog IS!"! gayri me.ru vo!Jardan kazı;nç \P. yabancı hir memleket hcsa- E~.n~k ?zdem.ir _r:vl_irazade~in 
~~~~na 1~ ~ ettirmek raınla~urmaktadır. Bu arada bına casusluk suçundan 15 sene ı- . huvıyetı te·bıt e<lılmıs ve bıll· 
~ ·~ ~ ~a l(ı~anud!inun köprü faaliyetinin kısa zamanda h{'p ~ m.ıhkilm eıfil.ın.işlerrfir. s~sleriııe ı:ıl koııulımısı ve ihtilal j ha~e ı<~!·gu ı~ yapı!nııslır. Sor· 
•'l.tr tod~l!j-iıı ~en bir netice verecek şekildeki teknik Jhtılal ıııahkcııır~ıııın ve~nl~ Ko~ f'Yi tarafından ıo sen7 a~ıı.' g~~ıı mııte~kıp,_ ~il~ alan . sa~ı~ 
.'lıı~ 'le nu•ıt . etüdleri b'r hayli ileriemlş bu c lduğu kuarı tac:tık eden ıhu- hııpıs crza ıııa mahl:fim edılme ı arn'katı muekkılının tahlı\Csını 
~~111ıtıa~1 lrkdaş•:~~ ıunmaktadır Bunun ne• cesl o ı rnı kor evinin toplantısını müte· i.iıerine bugün bir beyanat , er 1 tem iştir~ Bıı ~tek ~abu! edi· 
t f I d~llre ~l' nv•m. 'arak kôurü is erimızde da- ııl'ıp Mı ır pol• i, Arap alcmin•n nıı-tir. El 1\lısri gazett!si sahfı...j lerek Özdenıtr rMı~azadenin 
~~ ~k~ı~dın· f<?'ake- ha bü)uk bir sürat ağlamak en b ı)Uk gazctelcr.nden sayıl'.ln Mahmut J.;bul Fath bu bc-yanatın 1 1000 'ira .kc~ıı'~lle tahli~e ine 
~~~'li~ ' it ~ere imkanı hasıl olacaktrr. '" 20 c-ncdcnberi intişar eden d:ı, kendısinin ve ı:azete inin karar verılmışlır Duruşma. şa· 
t,~ıt bil' arar•ar Y:ır u 1 • re'sl'ı,;imiz d~ am· El Mısrı gazete ine, bugilnkO ı;sır'da hiikiim sürmekte ola'l hitlerin dın'enm<>kıi içın başka 
ı~~.r tııan .ıbi- ıapıışerı ı • .h . 'k .. . b .. b kit 
~ k •. evı kıy. me ih ıyacını karşılayacak. ma nu a ı bası makta ıken el koya- o ·ıatorluk reJımıııe kurban ~ıt· r zune ıra ·ı mıs ır. 

;ııın ıçın e u un a tr ' e d t d ,,- k' · ' 
t·ı · b ,,.1 1 · ı lu ır. ncı tem ıtıe '' uı ı}e- t1> ıf kademe erınde \C e"lm "'İi par ı erınf' a6 anan ar H~ mf'm 1 B · · · tb"' ,,. u ' ,, 

1 ,. ı· I" u· 1 ıd ··• ı er ırlıtının ta ıa. etliı;.ı nı • nlı sandık b. ş arında '11z:ife ıılcın 
ea.f' ın 'e .. me " 0 ) 

0 a (O ı dafaa &ıstemını boı:amıvan \ e kk 1 1 
1 rrnlf'r 1rarıtır :'1-lih·onliln•a ,.lllıın-1 · partılllcı e. te e lll erını. çıı ı~-

d h kk ·.ht·. l . 1 ellerınde toPU kaptırmak korku mıı azım <'rlnden do'aq ~ukran· 

1 
başın da ı: ı fılratsınbf' t \ıl~ an, 1 u ıle hu<"uma uçmeyen ~lodıı· tarını bıldırmeı..tedir - • 

u , uz en ea f' a a .. ııoınıı d d' d · 
1• ıl .. - ru·· l 'd ..Jt lılar bu tem ı ı e ~enı sa)ı hmir mıllet,ekilleıl ap anan ar gor~ ı enrr · · ··t k. 

1 
f d .• ı · 1 d'l i • 1 )apamadıın bıtırdıl.,r. Mu ea ·ıp rnazbatah111nı nlıtı tara ın an suıı ıma e ı m tır. d'tt 100 ı f ı ı e 

H lk P t·ı· a t 1 bo • te.m ı e a ı ar au a ı ı ' fımır 5 (Hu u ı) 2 Ma·~s 
a ar 1 1 ıı: u e rr, ı.ı:u b sk .. tler e bu UU\ an ma~ı 59· · · ·· 

l 
ıııın 'korkun(' manzara ınırı lı.ıa· • • • • seçım cı ının Iı.mıı dahılınde • 
b h . . • · 1 - .. 1 :;o k.21..anmağa mu\affa.t 0 ııı.ı. kaı'i neuceleri bel i o mustur a atını "e(·ım utf'm nr ) Ua r· 1 d • · · 
~11·«e ('alı l'\Orlu iıkönce unu ı· ır. Buna .ore Demokrat Partı iz· ' .. i· r • l>" b • ·-ı \; ır' Gecenın onuncu \t' ş1m;nyo· ı mır vı l\etınde C ıı P ve m .. -
~0~ ıı e un 1 u ıs em. en 1 nanın mühim maçı C.nlata;,ara) • • · 
hunladıkları \'t. mtmle'ketr bı- d • t>eıen as 695 b r s ~ 1 btunlüo 1 
rat.tıı.tan i tf'mdir. İ l k demok· ile Fenerbabçe ara ı:ı • 0 mu~ 1 ağlamıstır. 

• - d 1 1 .· . d h tur. !aç ba, ı1ığı zam~ıı tnd Dığer tararta>ı 'eni fzmir tui' 
ra ı muca e e eıı ıı asııı a a11 • aranın beı ec nı son haddıne . . 
ıtemokratıar niı.bi tem.ilden bıh • " 'eti eki'lerınc bu:;:ı.;n mazbntrıl.ı-

. . . urmı ır Ik a)ı)ı Ga a·as,ıra~ I i k J r d • ,. f'ttiklrn zaman Hılk Partılıtcr: •

1 

rı ı eç m uru u tara ın a ı ' 
• \nar i ~aratır. iı.ti lı;rarı aı,sar ı lılar }lpmışlardır: BunJ~n ~on rılmı~tir l tı:-a rı,,.bP.tı 11150 de 
diye kıyametler koıtarm ıslarrtı. ra Fenerbıhçe ıkt a} 1 \ .ıoıır.tk olduğu gıbı \lızd 8~ d•ır 

Ek i i . t . . t"k . ı eri &eçmı tır. Bırincı ,\,., r" 26· °'l'tim hıı.rolaıı prr,.ı.nr.11 
'"r ~r sı~ emı. ~~ 1 ıarın 17 Fenerhahçe lehine biı~i•. r · · · ı· 

kavnağı di1t. Amtrikn. ln& iltf'ı I' J 1 tut.dır Pılılı ı 
K · . ıl ·b· • ki d k. •1 · 'r He)e<'anlı '.., ~eki mtl. 0 an Seçim burolarının cott mun•ı;-

ana ı gı ı e emo ı ası f'nn k' de ·r de 60·5."i f'e"l'fb :ıh 
sarıldıkları bir si'\temdir. Biıd•· 1 ıncı ' " . . ··. • tam çalışma ındon d 1'

1 
\ ı \ a ı 

' . . .· d • 1 • • ır. ı· çenln kazanması) le bıtın ş . . Gök&\ 'ali mua\ ın er nı r.c• c· 
... ı genı e~ım aırf' erının aı •· ı .Bu ... urctle biten a l'ı'lrı Tilr· . • •• .. · , 
1• uğratı lması bir da irf'df'n hl'~ l . dı) e \azı 1. eri muduru Be • • 

'ı allıdan fazla ~Ult-t\f'klli uı.ma: ki>e ba ketbo' sa,moı~~·~1\~d1 • ~ • dı'<' Ma raf mUdUrllnil it' bmo-
t . d'l · ,_ ·· • kımlarında derece er ev c r. arda ça ı an pcr onelı bı rr tak 

ma, ını n emın r ı mt.~ı çn .. mu 1 _ Moda por ( vep.tJ • ı, .. 
na,ip olur. Fakat bu nhaı dı da ., ·b h dıı n me ı e tatıır etmı c ı. 
llaU,; Partisinin hoıgııntınth r a~ • - Feneı a çe, l>.P. bir kır balo u \erecek 

3 - Ga'ata ara\', A k 5 (A ka) D P l ı bir değişiklik görmhMel.llk. ü ü n ·11ra. ~ n -- · 
Yazhl't •ııdu r- Bu ·n .. ı 71arti 4 - Ankaraı? c 1

•
8

. ı·,; Genç Demokratlar Ankara mrr-
. · . ' 5 - Mulkı>e' ı t'r ır ı,.•. k t le ı· o k p t • 

a :ığı ) ukarı a~·nı mıkt.aı dı.. ta- 6 - ~ltınordu. ez ~~ ~ atı.,d emot r~t a~dın~~ 
r:ırtar ,.f' ua~a ~•hlpt ır. :;;f'tt· MO abakıı\ar sonunda Yali ta· b~ü ı~kcr e eff ek etmbı o Uu -
1 ı-,1 varatanlar. ba ... em roltınc'!~ 1 1 'u muva a 1\ e \itun )e · · _ 

1 

refından 'kııpa ar \ erı m~<"tır. 1 ·• b' l"kt t t t k u 
hulunıın t11raf~ıılar H ınustıtkit.· -----· erı ı e ır ~ c es ı e me z~-
lr rdir. Runlann kahir tk~erhe . • " • • re bu) Uk hır )\ır bn o u tertıbı · 
ti. n. P . nin yaptıklarını f~a~ ithalat ıcın ne karar \eımış \e b.ı yo da ha· 
itib:ıri~lf' brğenmis . mııhııerP· • urlık'ara b:ış'amı tır. 
tin çirliıı tn,irlf'rl ~.ır<.ısınıfa <nası 1 inridP) Ankara Genç Demokratlarının 
i~f' i-.ıan du,·mu'ltur naı ı. Par· halleri kar~ıiıCı olarıı~ :..u .. nı- hu b:ıloııu muhtemelen Demok
tililrr: bunu · takdir ~dr.nıf'1lf'ı fi lacıktır. rat Parti için bir z&f P ı gilnli o· 
ktndi kt.ndilt.rinl aldatmı$ olur· H mi ) on 830 bin liralık tah· lan 14 mayıs larıhınde ~!arma
lar f'nkann altından kalkmanın . is ı c. A \'rupa İkusadı İşbirli· ra kU kUnde ) apılacaktır. 
imkanını bulamazlar. &ınc dahı l memlekc-tlere kim· Balonun tanr.lnıi lçın cçi en 

Halk Partili utanda hır ara· ve\İ :übreler. >unlu men ucat. komite, dUnden ıtıbaren humma 
~ ı nda makul olanlar tk~ıhell ;ere te ve ha• a kağıtlar, ı;ul lı bir :;eki de faa !yete ı:l'çmi~ 
ft. kil eder. Bu makullerin sör \'e kanançe. kauçuk, ı;ımento bu unm:ıktndır. 
rü u olırak bundan •onra ytnl ın,ut demirleri, fotofrd fılmi, ------------
lfdtrlf'rin. aklı bışında in anla- motörler. ılraat makine Ve ı- o· B' F 

1 nn ortau cıkma-.ı \t. bütün t~ - etleri. makine'c-rin \'e t'ihazıa: 1 ten ten u 
kilatın bor(unılan dtr~ almağa rın mihanikl ak anıı, kimyen 
çalı-ımuı li:rımdır. 1 e tıbbi maddeler ıthali için 3 rn:ı~ı 1 lncldf') 

Son ,eçiDllt'r, C. ll . P . he ııbı· mllvon 625.000 lira ve klenng dev ucakların \\ ashınotonda 
na takip edilen ~ı~·asrtin iflA~ı ani~ ına ı memlekd'ere 11 mil- l.ar on hava ih iine merbut 62. 
mana~ına ff'lir. Fakat bunu c.. \on "205.000 lira miktarında o· el nakl')at grupuna meı·but o' 
H. P. tı"şkilitın ın çökiintiısti di . İacııktır. dkları tiylcn'•mektedlr. Dev 
\f trlakki f'tmtk hata otur. uçaklnr. l•'ran ız a kerler ni 

. Öı·lr umalım 1'i bundan onrn ı· ııer Bankası'nın Çin Hi ndine ulaştırdıktan on-
iktidarla muhaıeCf't arasında ra o ml'nılekettcn doğruca Bir· 
mt.mlrkrl mf'nfaatlPrinin miiste· le~ik merikay:ı d5nccPklerdir. 
rek dili}le konuşm•k ,l' anıas· Geçen ayki \mel'İka ( ın llin•lınin ıakslmı-
nıak ·imkanları açılır. Antak o nf' t:ırafinr değil 
7aman demokra~i rih11ım ııın tr. f )' t" Wash ngıon 5 CA P) - CJ. 
ra \e müra'kabf. lmımları Mtr aa ıye 1 \'enil T bır ka) nakıan bilcllril-
l>ir hail' ıelir ,e birbiılni ''ı· Ankara. 5 (A.A.) _ 1 !er Ban diğıne göre Bıışkan E senho"er 
kaı:ak yı"rde tamamlamak miım· ka ınra nisan 1954 ayı içindi Cin H ndl harbini ona erd rmek 
kun olur. ihale \'e ikmal olunan i~}erin için bu memleket n tak iminin 

Ahmet Emin YALMAN listesi aşa~ıdadır: ' ı :ayanı ~a~ı~I bir çare o ıl'·ak dü 
Torul Ulukıc'a, Seban, Çukur l!.n~1ed ı!ın~ Fran;ı~ 'e fngı ıı 

<"u. Jo'at , Gargara. f p i' e, 'Ka· ı huku'."et er ne bııdırmı 1 r. . 

Bog"az Traf ı'g"' ,· ~ızman. Kıtreli. Patnos. Ta'a .. ~a ka? Eı cnho\\ rr buna daır 
ve 'l'lrebolu'mın içme uyu ve .,ızl~. b r mc- ııjı ~eçen . cum_n 
Aksaray, Burdur 'e Kır}ehir'in l!~ı~u Cene,'rcye gonderdığl bı.~ . Sayımı yapılacak kına.iu yon projeleri, dırıl~ekted r. Anla ıldı~~na ... ,, 

Andırın. Birgi, Ermenek. Ilıç. re Eı enhO\\l'r bu. me~aJı dol!'-
'll. ıı> ..... .&n\doıu AJınn -_... Oltu, Slllrke. Ama ya, Gemerek, ruclan dogru}a Dı~ ş!erı Bakanı 

Ankan 5 - 1~tanbulun Ana· 
dolu yakası ile Rumeli yakası 
arasındaki ~ehir dısı irtibatla· 
nnı te-bit maksadiyle Karayol
ları umum müdürliığü bir etild 
programı hazırlamı. bulunmak 
tarl r. 

Karakoçan ve Pavas kasabaları· J~hn Fostcr DuI,:s a g!Snder
nın hldro - e'ekt;ık ve 'Kırca~a- mış •. 0 da .• ~ıuhfr\ ıyatını Fran. 
lıh. Gündoğmus, Kumluca, Ta- sız ve fng•. ı delegelerine açık 
''as 'e Güdül kasaba'arının ter- lıımıştl'". 
mik - elektrik projeleri, llindi Çini ile ilgili ingilil 

Kar , Midyat. Çirt'ık. Adilce- Karar 
vaz., Bozcaada. tılubry ve Gönen Londra, 5 (AP> - Buradaki 
köy kasabaları imar ıı!linları. Amerıkan \ c İngılır. kaynak'ann 

Mem'eketimızde ili.;: defa Gebze, •ra\•şan ı (ikinci kı· dan bugün öğrenıldığine g0re, 
~ d.ı~aıı 1 h ye •eki hastane. okul. hükfı· r:ık matbaa \C ld'lreha~e..,inl .m~- tığini söylcmis, gerek kendic:i ve 
~::ı-ı;: llda )n :ırtık met konağı, adalet binaları •• • hUrlemı ıır. . Gazetem~ . tıraJI rc:rek e eazete i aleyhinde al?· 
~ tı;0: l!ırlj;r a ını~ b' blnalıır inşaatına daha b_. • 10~.000 den bıraz fazla ıdı. l'an kararl:ırın. kendi ini hürd

t t ~ t ıı tc'll;nl' n-evj luk b r hızla devam edecek•ır. lhıilfıl Kon~eyının toplantısını }Ct \e demokrasiye daha faTJcı 
~l'lıı. ı: de td 

1 
natıdır. Htılen in~aaıı tamı mlanmıs miıtcakıp gazetecıl<'re b·r beya· h:-ğladı~ını belirtmiş ve Mısır'· 

t~ ııı~ tcek
1 

en llltı· bulunan çesit i te·:slerin önü· r3tta bulunan Millı İstikameı d:ıki ask<'ri rejimin hi le hnn•· 
>• fı,d il lt~ıc~ıl~ard:ı ınilzdeki gfinlerde açılışları ya \ 'tok li Salah Salim. mezknr ga- ket ettığınl. İhtılal Konseyin :ı 
t ~ baa taha(~. f'ltiği T>ılacaktır. Bunlar arasında 10 ::ete ahihi ve kardeşi matbuat kıırarlarıııa a la boyun eğmiye· 
~" a iarı•3 •Ult et- hUkfımet konağı, b~ok okut· kanunu gereğince y,azete çıkara ceğıni ve sonuna kadar hlirriyet 

yapılacak olan bu mebde- ım). Akalan, Bağçe. Çarıdır. ('cnene ~onfcran ı s.kame•e u~-
ç~kilmeye da\·et Pdr.rim 'Bana münteha etüdü ile. Boğazın iki Çekerek. Nar. Ortaklar. Öza•p. radığı takdırdf' bU) ük Brıtan
kıır_şı_ aldıkları kararlnra ı:elince, rakası ara~ında nakledı'en İn· Tiril) I'. Üçhi ar. Ye ıl} un. Er- )a Bntılı nıuttcfıklerle Hıı dı Çı
lbtılal Konseyının bu kararları san \C va~ııa adcd• tesbit ve baa (üçllncU kı ım). Art\in <l· ni me eli? lnı gozdrn geçırecek 
~ek •ta~·al~ı· ~~r. Bugünkıi '1.k.tı· I böylece şehir dışı yolların seh kinci kı ım) ve Günevcc- ka,ata· \'e icabında bu ı;:orU.meler netı· 
carın kım~n ıı;ın çahs!ığı bı l.ı'i· 1 re en iyi "eki 'de ba !anma ı )arının içme m•u te.si-'tri. cesinde rıüttehit a kerı harrkete 
r:emektedır. Mısır mılleti. ık- imkanları taayyün e tmis vla· Muttaıip \e Muratlı ka abair t:!\e Ul cdıll'cektır Amerıkalı· 
tıdarda bulunanlardan memnun k 

) ~~~ \.ı.ııa ın:'l lll!ij. lar. 20 sağlık merkezi ,.e hasta mııyacaklatını .öyleıııiştir. uı;ı ir,n milcaılele edeceğini ilave et 
~t~~ ~))ıı'iıle .. :ıvoruz. ne. l2 tarım binası. 15 adalet Mı rfp gazetesi ic!ıırehanc inde mı~ \'e şunları söylemiştir: M.\ s· 

Ola te\A ''e bi· b:na ı ve cezaevi. müteaddit i çıkmakta olan ikisi Fransızca <li- kt>rl iktidar bizqnle meşgul ol:ı· 
~ ~ı , 'ı ditıı ltlt!t. Yo· k~lelc.r, 70 e yakın büyük ve ğcri de İngılizre :l biiyük gazet;> c:·ğına. kötü idaresini düzcltnıe 
~ ~11Uııun { ını1ıc1. kUçuk su işleri ve birçok yollar r.ın imtiyazları mahkümların a:i ti 'e Mısır'ı bugiinkii durunıun-

1ta b @ illl, Utlıı o•- Yol ar , e köprüler bulunmak· l.Jnna kayıtlı bulunmadığından, dan kurtarmalıdır Askerı iktı· 
t. 3 lıtg•d lndır. bundan böyle htikumet murakP- dı::r intihar etmektedır. Mısırın 
• <ı\ a besi altında inli ar edecektir. ~ugiinkii durumu acınacak bit 

Ilı eA.) - Avr • veı buıtun Westminster'de imza· Cenevre. 5 (T.H.A.) - Bun· 1-:ıldedir. İhtilat Konseyi ne yap 
ıı ı\~ ':!l'tn ~~ lanmış ı. Bu yı dönümü bugıin da bulunan El :'.\lısri gazetesi sa· t.~ını bilmemektedır Ne yaptığı 

lld Pa kon -

1 
kon evin azası bulunan bUtün h bi l\lahmut Ebul Fath, ~azete· nı bilmeyen bir ıktidarın, bu va-

!l bt'ş )ıl •• de\lettcr tarafından kutlanmak- s nin İhtilAl Konseyi tarafından zire<len derhal uuıklaşmaSl lA-
cv· tadır. krıpatlml:nası ve matbaa ve te- zımdır. Kendilerini bu mevkiden 

ciPğıld r . ,\ llah !llı ~ır milleıinf' cıı tır. rının tf'rmik • elektrik te§fsle .. ı. lr r. 3 Devlet 0 keri Şe!lerı nra-
yc.rdını et.sin vP l\Iısır milletini Denlzcil'k Banka ı ile te.ri· Arı: ıthan. Rabadal!. C'ubuk. ında W:ı hingtondn miızakere-
h:ı;:iinkii iktidardan kurta~,ın.1> ki nıe~ai suretiyle )·apılacak o.

1 

Karapınar kn aba'aı·ının ~an:ral lc•r vapılma mı ıeklıf etmişler-
'an bu sayımda. yolcular \"<') a bina'aı ı in aatı. cem'an 2 i96 715 dır. )'lg ıtere ıın bu miızakereıe. 

El 1-onıılan ınaıı.ır ta ıtla r için herhangi b:T me..'u lira ke if bcdeliv't ınııteahhit· re fştitAki kabul etıığ b ldirıl-
Kah ire, 5 (T il A.> - Bıı ı:era '.iyet bahiı> mevzuu değild ir. n •!erine ihale edilmlstlr. nıekteclır. 

vt.rılen bir habere göre. İhtilal cak İstanbul trafiğinin eh!r İhale edılen bu i !erden hsş· 
l\onseyl, El illısri gazete i sahibı dı ı trafiii ile aaka \'e müna. ka, Leync, Armutlu '<asabal:ırı
;\fahmut Ebul Fath'ın büliin mal 1 ebet derecesinin tesbitı \C f!:" nın içme suyu ve Gedıı kasaba· 
\'e te blerine el kovmuştur. El h;r dı~ı yo'ların modern stan- ının hidro • e ' ektrik pro)e;i. 
l:\lnulan bu mal \'e tesislerin de- danlara en un:un ~tkılde tan- l lukı~la \'e Homıı ka abalıınnı:
!:l'riı,in 30 milyoıı sterling (ta''- zimi bakımından bunun. bir va hadtaları. Osmaneli, l\les'udi~·e 
rıben 240 milyon Turk lirası) cı· ıandaclık ve hem erilik \CCibe \'e Hacılar ka abalarının imar 
,·:;rıııda olduğu tahmin edılmt>l:· si mahiyetjnl tasıdığında da pltın:arı. :'.\Iınyas. Hazro \'e Erun 
tedir. ~uphc yoktur. kasabalarının içme suyu \'e Ger 

mr.ncik ve l\lani anın tulumba 
tesi !eri. O uze 1. Bor \e İnt-bo· 
lu'nun termık - e cktrlk te ''eri 
ikmal edılmiş 'e Defne - Harbi
rc. O maniye, Dorh o• ve Doğan 
hısar ka abalarının hidro - e'elc 
trik te isll'rinin geçici kabu U 
~apılarak iş etme}e açılmıştır. 



_ , 

BULMACA 
l 2 3 t 5 6 ' 1 ,. 

'!:11kar rtan A 
2 ı... 3 
<I e . 6 
P.A 8 

'7.28 A ·ılıs n prog•am. 
7 o O na dın ıP 
7 45 Haberler vr hua raporu. 
8 00 Karmıl ubah m ızıı:-t Pi . 

(Pit. ! 
11.00 Oürıün ııroııramı n kapanış 

*** il .,g Açılı• ve pr ram. 
ı2 oo Aslter aaau 
12 20 Or<I dan haberıu. 
12 30 SeTlm Tan l rek 
13 O M S A)arı ve haberler. 
lJ 15 Radro salon orıcı-5t.rası St· 

dad F.dlz idari' inde a ı Sul· 
livan Fanta.r.l, bl Brcc• S.· 
vll)a Sertnadı, <' ı nubln~tt· 

tnı Tore dor "" :Endul lı. d ı 
Stra ıss OUzeı :ı.ıavı Tı.na 

•Val 
] 30 ~ .ı Ptf~I 
13 45 Ract o uıoıı 

devamı 
14 00 Hava raporu aıq•am 

m ve lı:a!'laı ış 

*** IG 58 Acı! :ş H rogrnm 
17 oa Gen !erin bf' end~I p.lltlar 
17.30 Uhl e Hrk mc - Solmıoz Dö 

len - O ıl Bat\I • ~luaıata 
Seran'dan beraber rkılar 

17 4~ l'rbe t aaat 
18 00 Op ret ıınenler su ı 'Pi ı 
18 20 Çit e taaıl Sultanl\"e h -

Ye ı\h ta ı 
ı 00 M. S. Ayıırı ~e babulu. 
19 l!i Tarihten b.r yapr11k 
19 20 Turk ıler 
Ill 4.5 oını - ahlAkl musahabe. 
lP 55 Takıılm Pi). 
20 00 Çap ı trıoıundan 

me.ocıııer. 
20 ı5 R11.d o ga e est. 
20 30 Ntsrln AKC-0 
:ıo <15 rı ano ı ., Türk m tt Oku 

ıı.n ~P in Demtrd!'ınn 1'1· 

anoda· Nlhıı.I Erk tun. 
21 O Ka ramanlar eç )Or 
:!l 15 l\lart :ı,r P 
21 30 pcır il r eııl 
.ı 45 F.sen Altan 
2.00 Serbest aaa 

22 15 Opera a da. e 
22 4J M s A arı '" haberler. 
23 00 l'ragram Ti!' kapanı,. 

-0-
i~T \ N BUJ, 

12 .57 A ı.ış n pro;:ram. 
ı3 00 Haber er 
13 15 K~nıan me od lerl Çaı.al' VI 

oıonlıt fred Gardcn (l'l). 
13 ııo &bite rur 
l4 oo ev ımı ork~tra parcaları ı 

a O•to N colal •Wlndııc r~ın 

Şrn Kadınları• Uvertür b) 
R ard Waııncr •Uçan Hol· 
ı •ndall• ı Pl. 

14 20 Şar ar 
14 45 Tı.lrıtce dans parçaları (PU . 
15 00 Kapan ıs .... 
111 00 A Ilı• ve tUrlı:Uler Aı:I e TO· 

um 
18 20 Ziraat ı;utl . 
11130 Celil inçedtn aevdltlnl fi'? 

kı r 
19 00 Habrr €'? 

1111:5 Herktıı ıcın m 'il: (Pi) 
ı .10 vıyolonı t Dal'\"at 
19 45 İleri Turlı: muaıkl.ıl lı:onıer· 

Tatuarı ~rnPil pro ramı. 
20 ı~ Radro ;a eı .. .11 
O Kna 4eh r babtrlerl 

20 35 c a de DebuM)' lm11.ce'lar 
P.l ı. 

2050 D ı vada b ı hat 
21 00 Safl)e A\la 
21 30 Sevdikleri fıkralar. 
21 40 Mü ıt me muası. ı 
22 00 M zalfer Birtan. 
:ı2.:ıo AU ık vırtu lıır •Leoıı Gu-

osena - Obua IPI). 1 
220 Haber er 
23 00 Kambl10 • BorY Te ı>r~ranı 

lar. 
23 07 Kartsa hatır şarkılar IPl) 
23 ~ Daruı n mW. tı 11'11. 
24 00 Kap:ı.nış 

i.t::ıt i ıt 
ı5 S3 Açılı Te prOil'ftm. 
1 , 00 Zrybekle 
us 15 Üç ı: ~ llf.11 p '· 
16 2$ A r•tın flr.nııoy 

A u E R 

1 7~ 
l 1!.E!§f!!J 

HER YERDE ARANI LA N 
Herk,esin kullan~ı~ı, 

TANINMIŞ ALMAN MALI 
Liiks fener canı 111·1 ııc'di 

Kalın. Dayanı\:lı, .Huarete mukavcnıetll 

Toptan Satıs Fi~au 
100 mumluk 120 kuruş 

kUl'U~ 
kuruş 

:.!OO mumluk J:ıo 
300 mumluk 140 

-· 
LEON FINZI NESiM PAL Ti ve Orl Kom. Şti. 

Hazeıran cadd-1 No. 90, GALATA-ISTANBUL 
h r.11 · f'INPALOR hh'ı.n .cı~ 

Çalan: Mih 

danı 

'I El\:\İK ÜXh"ERSİl'E 
20 15 Açılı, n TOrk mlUllcl ı. 

20.4S Program 
20.4$ T5Chaılcowaky• 4 No lu cllo· 

urtıana• 11uıu. 

2ı 07 Dvorak: Sol m • Jllr, 4. !•n
tont 

21 41 Mendeluohn Rtt mlnor. 2 
No. lu piyano konçcrıoau. 

22 OS Proııram Tf' ı._.pan~. 

J ar h.r cıuı ?O ı ı. - 15 ,un I? ~'' T.ı .. - : ıtııı 8 •ı . ı . (On kf'lim f'd f'n 
tıub bf'hf'r tr.llnıe l(ln hrr .ı:ıln ZO kuru• alınır.) 

DOKTORLAR 
'36 A\' \ '.\l>E tı,E FAİZSİZ. 

Bo tancı Ho Kanal arasında 

DOKTOR <'İ l'Hl T Cılt, Saç, bahçe:} edere mü ait ucuz fiat 
Ztıhren l\futeha 1 ı. Beyoğlu I '..? arsalar. sıııılığa çıkarılmıstır. 
Pn ıa Sokak Telefon: 43353. Sauş ~ erı: Bo tancı Tram~ay 
-- . durağı, fırın yanı 538; teleton 
Dr. ,\Ktm : ı .ı-;K - Cilt \e Züh· 52812. 
re\ i H:ı !alıklar Mütl·h:ıssısı. Br 
~o~ u. 1 tiklal Ca<l. 40i, Tel: 
41406 

EMI. K 
KiRALIK - Bebek, Eski Saat· 
ralın bitişiğinde konforlu. üçer 
odalı iki da're. 

1-1UTEFE~lllt<. 
iSTIH \JI ('Al\1.-\ŞIR Fabrika
sında ~ıkanan çama.ırlar ev 
kadınının ze,•kidir. Feriköy 
81268. 

1 RE.SKÖYDl:-'1~0:\J'<>R: ,\KORI>İO:\', GR.Ut,U 'ON 
ı.u satılık Villa. Telefon: B2051 Tam'ratı miııehas~ıs Ka'aycı· 
saat 14 - 19 oğlundan F.ıffel Rady'> evinde 
-z--- ~- 1 Galata Yük ekkaldırım 25. 
KIRALIK YAZlll.\l\El,E R -
.'Jecatibey caddesinde :'ılalıye PRATİK ECZACI yetistirilmel: 
Şubeler kar ı ınd 182 No. lu üzere ücret'e gençler alınacak
binada kiralık yazıhaııe'er. \tii- tır. Boğazkesen Sıhhat ı;cz.aba· 
ncaat: Telefon: 42485. nesl. 

l lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtaat llônları ---s. ihtip~· için 1200 ıon meşe odunu kapalı ıarfla 28/Ma. 

yıs 954 cuma ~aat 11 ôe Dtyarbakır As. 'a. A'. Ko. da satın 
alınacaktır. Redeli 60.000 lira geçici temınatı 4!!5\l lıradır. 
Şartname'i kom·syonda görülür. Teki r mektup!arının ihale 
saatinden bir saat en eline kadar komisyona Yerilme i. 

(1262-5627) 

* J<apalı zarfla \'ckaiet \e ı~. U. b'naları te 1 at onarımt 
~aptırılacaktır. Keşif bedeli 6:>348.95 lira. ~cçici teminatı 
4518 liradır. İhale i 24 5 954 pazarlesı saat 15 de Ankara S. 
v. 4 Xo. hı Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Ke 'f \e şanna· 
me i komı j'onda ve öğleden ewcl fst. L\'. A. İlan kısmında 
"Örülür ve 3:JO kuruşa komisyonda verılir. İs1cklilerin ihale 
tarihinden en az üç gün evvel K. K. f • D. '.? Mv. 1 ğc nıÜTa· 
caaıla yeterlik bl'lgesi almaları şarttır. Tl'klıf mektuplarının 
ıhalc saatinden bir saat e\'\eline kadar komi yona verilme ı. 

FOTOGRAF MAKİNELERİNi 
Po •adakı gecikmeler kabul edılmez. 0269-;)632) 

lın li'<ıt s:ıhihi: ı:: i~ı\l\ KORU~ 
llnıumı ııc,.;riJ at "1ııl urıı: l\H' l hı \'ES ER 

Ru sa ' ıdıı it 'ul Mudur: 
Go,medcn ka ar \el''llcyıniz 

İil l\A l\ ,\O,\ 
(\'AT.\ :\) c;nzctt.rilik H" l\lath .. acılık ·r. A. s. - htıubuJ 

\"\ l'A.N 1\1 T B .\ASI 

Em~a ndcn u •un otup r a l:ın re..abe s ıdır. 
T p an satı \c 

TiCAR ET ve SANA YI KONTUARI 
Calaıa 2 ~o ıu I· ifan 

1 

Güzell ikleriyle maruf 
perde ve sahne sanatkarlarının 
o büyüleyici ve cazip ten ine 

Adalar Güzeli ve deöerli 

(41ut 
"Puro, cılt guzellıgı ıçın mukerıa

mel bir krem ve fevkalade bir 
tuvalet sabunudur,, 

Rııgiinıleıı ııilıarl'n Pl 'HO 
,:;iiLellil.; ıııcıoıluııa •İı ıle 

rİa) et eıliniı. 1 1 gua zar· 
fıuda ılalıa ;::;eııç \ e ılaha 
f?lllt' l giiründiığiı ıı iizlİ lıiı· 

uı w ii~a lıede eılecek!İniı. 

Bol köpü klü, 
Nefis kokulu PURoıoo de

4

ı~o, 
saftır. -

Büyük Bir Ticari 
Mü es.sese 

30 - 40 yaşları arasında, 
Muhascbrnın muh•e ırk :~ınılaı ında çcılışan me
murlara .. eflik )apabılecek mezı~ettc. Üni\er ıte 
mrzunu. Tlirk~·e Ye İngi'ızcc Ji anlarına bıhakkın 
vakıf. terrubc i muhasıpler aramaktadır Enerjık, 
kabılı~ ellı 'e şr.flik has~alarını haız olnrnları şart
tır Bu:uk bir ıstıkb:ıl \ıidcdl'n bu \azıfo er içın 
a\da a gari TL. 1000.- tıcrct \erılreektir. Bu ev· 
afı haız olma) anların ve tl'crubesi.dcrin ıniıracaat 

l'lmcme en rica olunur. İstek l i erin tercüml' hal· 
ltrı ile yaLılı olarak Posıa Kutusu 176''~ •Tıcaıh 

riimuzu ı e muracaat etmeleri. 

Haydarpaşa Nümune Hastahanesi 
Başfabibliğinden 

Ha~darpa,.a Numune ha•tahane ı iç n 75 lıra ucıetli ka· 
dın \e erkek ha ta bakıcı alınacaktır. lstck'ılcr n ha tahane 
idare ıne mııraeaatlan. (5600) 

POMPA ELEMANINI 

ODOLINI 
ENJEKTÖR MEMESİNİ 

KULLANMAK TIR 
OT>OL!Nt 'Dizel moforonun can damamtır 

TÜRKİYE UMUMİ ACENTESi ı 

il() T () R NEŞET SIRIUN ~· OAT. 

Tıkıitn, Aneçe, me U\aılt Sokık No 1/1 ~• 1/2 •Telefon: 48181· Telgra l • KOLRO 

. 
DSI Umum Müdürlüğünden 

Gcıliz. Kemer ,.e H rfanlı RJrajlarında çalı tırı mak Iİ· 
zeı e Yuk·ek ~lühe!ldı • ~luhe ııdı \ c tcknık elemana ıhtı~ :ıç 

\a1dır h-eklılerın se~ han tıa rı111 muduı lugu Adakale ok:-k 
No. 50/ 3 Yen ehir - Ankara. adı e~ıne nıuı.ac..ıaıları r ca o· 
unur. {5615) 

MUAYYEN 

K i N İ N L 

• • 19~ 
6 • ,) 

/ 

G i l dı 
maıhQ!t!-'1 

i LAN . 
cdı ııı~ 

1 - Ankara. Ka) seri, Afyonda ıstıhdanı ı;8rte 
il maa;l ı 'e aıami 2.SO !ıra ücretli ka~ ıt 'c 
alınacaktır. J{sıııı 

2 - falip o,an:arın 788 <il' 111 lllcnıurın ı o '1 

l'ti madde:.indeki nitelikleri ha ız olması. en a 
zunu bulunma~ı ~arttır. 'f#-

3 - İmtihan oı·ta oku: dersier:ndcn Tu1t~%11d', 
matik'den o'up Ankarada Ordu Donatım O ııa ~ 
1954 tanhınde aat 9'da yap· Jacaktır. ııntı~~uııı'C 
ile atanması halinde atand11r1 l ere k;ıdar bil 
dılerıne ~it o!acaktır. n;ırcC 

4 - imtihanda ınu\affak olanlardan ıstc 
ımtıhan merkezinden alınacaktır t'J 

s - istekliler tahsıl durumları~ la üaetlı ;t~t t 
rak ı:ırnıek i tedıklerinl <fi'ekçc'crınde bc~ırdoıı• ı 
dilekc:eler 8 mayıs 19.34 tarihine kadaı· or ~sı4 / 
gönderilmiş bulunacaktır. < 

. -~ 
Dikkat. Di~l 

Abdüllôtif Debas Oto Satış M"9 
Jo f 19 r 

Taksim, Talimhane, Şehidmuhtor cod· 
nakletmiştir. Telefon: 86

732 ~ 

------~rsi~ 
Modern Sağhk T.A.Ş. İdare ffie' 

1
, 

ıoP 
23 ~Iart 19.34 tarihinde fcv kalide suretl:, 11 ııt 

mi he~ etçe, 300.000.- liradan ibaret scrııııı> 
1 

ııl· c 
lira itibariyle ham.line yaıı:ı 4.SOO adet >·en 75() 
kanlmak :.ureıile .ı.so.ooo.- ı ra al·tıırıla~~ra 1 rfJ 
ib'llğına karar \erilmi.: oldu~undan bu ı:a·ııct 1 
caret kanununun 39t üncü maddesi ıııucı~\55r 
metinde 4.SOO adet hanı ;l · ne ynzılı >en il 

d 1;111!1 !< 
olunacağından hissedarların malık ol u b ıtct 
belindeki miktarda bu yenı hisselerden a~; ~.,r:ll 
cak bu baptaki hakkı hiyar.a rını 14 519 11111' 

d I' jl 
kadar kullanabilecekleri ve bu tarihe kil 

3~JoııJ 
mıyanlar bllAhare rüçhan iıldia:;ında bıılll 

ilin olunur. 

• S'>>n Dokt"I"' ' f i ı ~ 
RAFACILLIN FORTI 

sS ~ 
400 000 u (Perakende satı~ fıatı f 
R A FA C OM B İ ~ .. ı 

r·,atı: -~ 
1 :r. <Perakende satış · • . celil'' • 

BU tün depo ve Ecza nelere ıc,rıı 40P 
rrl= 

PEDREI.Ll TIC.\RET 1 .. \ .0. -

. k ~a~ 
lstanbul As. Dairesi ~~;~~6 

ıuıerı ~tO 
Sanat, Kimya Sanat ve \'apı Enstı ı;ta 1 ı1I ! · 

\azzaflık hizmetlerini tam otaıak )'aP018b1r•"'·e6t~ 
l<anıın gereğince birliklerinden serbest ı;ıırll \ 

341 dahil doğumluların 40'ıncı donem A~11111is11 ''!6 ô 
kullarına sevkedilecekleri evvel<.'e ilAn e ııııı J9" \ 

Bu defa alınan emirde hu duru~ıdıı ~0ııet11 I'~ ' 
nat Enbtıtülcıi mezuuların.n da -10 ın~ı den· st ıı 6"1 
O:rnllarına sevkedilecek'crı bildırıl~lğl~erillC %si 
)ıs 19.)4 ::ünü aat 9'da Asl\crlik ~ube 
olunur. 

İHTAR ~e , 

. 
GAiBE nlt' ıl 

V!I. Kor. 7. Olo Bl. erlerı nden i~7~n dol fil ;ı 
Urfaııın Pazar cami mahal r,,,i ndcn O~ ,c~ıı \ ' ı~ 
o~lu ,\hmet On"'a'nın derJı)l kıtasınil 

1 
ctn l 

bulundugu ~er :\~ . birliğıne mıirarıııı \S ~I 11 
1 

cuı C' lcn•e·, aksi takdirde hıı kJmıda l'· f\ 11 \ 6 
cı madıtesin n uygulanaca~ı .\S· .M (~ 
de·i gert~ince ihtar oiunur. 


