
PERŞEMBE 1 

29 
N i SAN 
1154 

~ÜNÜN YAZISI : -ı 

1 
- ... 

Seçim 
nasıl 

nasıl olacak, oylar · 
sayılacak? 

İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU Fiyıb U \uruı 

turtta propaganda 
Bugün ikinci sayfam11:d:____ı 

f aalireti sona erdi 
~Cl'fıs günü 10,259,452 seçmen ı-
~ reylerini · kullanacak 
''•si partiler dün son 
. loptan tdarmı yaptdar 

~ıuı·z---ı Hııftalardanberi de\'am eden 1 kendi üzeTine çekmiş bulunan "I l'I 1 seçim propagandal:ırı. bu hu· Türkiye seçimlerinin. memleke 

~ 
' sustaki kanun hükümleri gere· ıi m·z ve mılletimiz için hayırlı 

AND 
ğince. dün gece saat 24 den itİ· ı net'celerle !!Ona ermesini b'z de 

A 
baren sona ermiştir. 2 mayı ta candan temenni ederiz. 
yapılacak olan milletvekili sc Propaganda faaliyetinin son 

~ \'4z
4 

çimlerine tadar hiç bir şekil \'e safhası olarak dün ~ehrimizde 

1 
ıtı.t E .~: surette propaganda yapılamıya Uç seçim mitingi yap ılmıştır. 

"e ~f lt'ııı, '( Al.M caktır. 3 giin de\Bm edecek o· Taksimdeki D. P. mitinginde 
~t~ l.'ıdır f ı AN lan bu sükun denesinde. \'3· Cumhurba~kanı Celal Bayarla 
t•~ •oı.ııı rtı?alı de. tandaş kendi vicdaniy:e ba ba, a Ba bakan Adnan :\lenderes. Fa 

"- ıtı flilür 1
11 8•Yaseı ge. kalacak. 2 mayısta dilediği par tihteki C. H. P. mitinginde Şem 

ı~~ lı&t&ıı 'hl~rıa \'ardı. tiye ,·eya şalµ« reyini \'erecek settin Günaltayla t:hami Sançar 
•i,lt ltUıer 1hlutadeıeter. l lir. BütUn ~Unyanın dikkatini <Deumı Sa: ':' Sü: 3 de) 
~r 'e"lı U8ac·ak, ka. 

--~ ~lzı ,'..h hartalardır ( Abd ·· ı F d •• ..... ~~~~:~.~~~~~ . u nas1r a un 
1 

lt.::t•deıe ~dece;ız. 

"'"~~~~·~~:~'.·~~ suikast yaplldı ı 
... , eırıokras·d ı t..."' L- illet ıe 

:"'t-.,~ "'le ~ eketteria 
~"~~ '::ııı~erdi~. or Başbakan kolundan bir kurşun yarası almakla 

_J 

KALEDE 
MAfISUR . 
HEMSIRE .,, 

Dulles ·Kuzey Kore 
teklif ini reddetti 
Bu teklif; Kore'de .koınünist bir 
idare ikame etmeye ınatufdu 
Şu En Lai yabancı birliklerin 
Kore'den eekilmesini istedi ..., 

A. \, n .\, I'. \ 
Cenene 28 - Cene\Te kon. 

fcransının üçüncü oturumu sa 
at H de (';!mt) Anıhony Edenin 
ba,kanlığında açılmıştır. Söz. 
a!an Amerikan Dışiş'.cri Bakanı 

Foster Dul:es, konu~masına şu 1 
sözlerle baslamıstır. 

• Buraya, birleşmiş ve müsta 1 
ki l blr Kore tesis etmek için 
~eld'k. Bu zamana kadar fela· 
ketler'e dolu olan bu memleke 
tin tarihine yeni bir sayfa ilave 1 
etmek· durnmundayız.• 

Dul!es. bundan sonra. 954 a ) 
ğusto.sunda Japonya ile miiıa 
rcke akıedildi~ inden bu yana, 1 

Kore hadiselerinin bir tarihçe 1 
~~ni yaparak, So\'yetlerin blr 
kere kuzey Koreye yerleştik· 
ten sonra. eski müttefiklerile 
lmzalamı · oldukları anlaşmaları 
ve Birlc~miş Milletlerin kollek 
tlf iradesini hiçe sarmak sure 
tiyle buradan çıkmadıklarını 

söyleml~tir. 

~it :"'Aktı orııege u k le/ S .k c1· c/ • ~ r4,ıı d r. • urtu u. uı as ın or uya mensup suvarı su-
~~~~~ '~~"~t;ndak su- bayları taralmc/an tertip edildiği anlaşılc/ı. 

Dien Bien ı.·u•ıta trk kadın olarak mahsur kalan hem~ire 
ne' iern De Ga lard • Terraube 1 

Dulle::ı kuzey Korenin ortaya 
Ge· C O.•·~-· .:.,. :i SU: 1 de> ----

ı ~I Qır . ıJımıı 52 k" . k"f c1 ·ıc1· 
t ldarttııı ko~~teın var. iŞi tev I e I I 
lbııa tıı111 id tolunu \'f' --, Türıı eaııerıer A.lalln 

ıı.~~t llıız ıe arj nıakaın. 1 • Beyrut 28 - Bu ak~am ~eç 
~. ~li aıı,n:'11 •. tihaıı· Nun Saıf Paca vakitle bura)a ııelen baberlı:':e 

'" ''nıtııı a~, srı;iın 1 gön~. Mısır Ba~bakanı Cemal 
~r._l'\ı~rın:ldı~. K b" • Abdülnasser bir suikaste m~ru:ı: 

Vietnam'ın 
beyannamesi 

istiklal 
imzalandı 

'-~111 lllıb·11 .' tıkl.ili, a meyı kalmıştır. Cemal A'bdülnas er bu Dien Bien Fu'da komünist baskısı devam ediyor. Sovyet 
~·"' ~ ''•i, v ı hır huzur uikastten kurıulmu~ be rle :.>.)• 

~~~'kkııı4: :~Ç~nıltınıı Kuramıyor I~n.dan yar~lan:nı~ olduğ..ı bil- Rusya yaralı askerlerin nakli için toplantı teklif etti 
~t dıı,_31 Utun par. dırılme?t!edır. 1 
~ te' 9'1ırıa 11•tı.uın bı Türk nıberler &Jı~·· • Ba~bak:ına l aD.lan uik:;stın -----
41ı.1~,,~1t lıare:r· büyük Ba dat 28 - Irak hükumctı tafsi ~tı şöy:edir: Bu ak :l!n en-1 I.,"' 1•ıı &ti et ttıntı. nt kurnıağa memur cd len :Nuri ne dônmekte olan B::şbakan Ce· 

tı d:'ler ve ' 11 .ııki~ et· S::it,. bazı güçluklerle karşılaşu· ı maı A'bdülnasser tenha bir \ol. 1 i' farıı ~~tıdar , e [; nı ileri sürerek, hiık"iımeti ku dan eı ine döndü i::n bir sırada 
~tt lıatt\ ıoıetıneden ı·amıyacağını Kral Faysal'a bll· oL·duya mensup .,Id.ı"u sanılan 

4t ı.''~r ,~llda arnı d·rm13tir. On giındenbcri lrak'la dört kı~i ıaraflıldan el bombala· 
tbjk•ıa l'llı1$1er "' hukünı sürmekte olan siyasi bub n i:e otomobiline taarruzJa bu-
~ &eçınişler. rt-na son \erilmesi için Kral ıunmuşlardır. Pat\l\'311 bombal;ır 

t \ııruua Pay-sal, ~aya~ şahsıyetlerle te- otomobilin teker'eklerirıi par~a· 
.. ~1>euer rı~ı~ ~ e- nıasa geçmiş buluıım:.ktadır. Ve- lamış \'C camları hurdahaş ol· 

~~lıcıeıı &orulınüş rilen bır habere ıöre Kral Fay. muştur. Bu esnada Başb:ıkanın 
~ ı..,, Core !eçırilir. <Devamı Sa: 7 Sü: 3 de) (Devamı Sa: 7 Sü: 1 de) 

~,.... ""' ~•ı taınamta. 
•t ltt ~eı.ııeıı: •111 ııattaın 
ttt41itt1r lı: ette siya i 

-.. •. -:" "lllıa~tıılınasına 
~~ ktır. 
-~ tllı~· 
~"l\U:' -- ır •ksaktık 
tı~ t ~ı~lta'\tı olan 
... ~, ~ .. ~ klitiikleri 
It. -ıa-,.ıaı,d kartlarını 
"9!tttt il 'lll~t. •11 bir ic· 
b:.'lttıe~' &öre tlarııa, Po 

~6 )arat seçilınesi 
'4t bJ;likıe~Yor, Der 

' ~~ il ft)dfr tetkike 
~--.'bu~' lllıız· Senhat. 
':~•ııı ır, '.~etler de 
\;)'~ha\ lla~li~ı~~iikttrin 

•• e 'liıı gayre 
>e•~"tıııt""· hır 1ı''aııında 
,~ı, laı)(L a))i \a• 

\ı.;;•tıı. •lıır ... "1 filli 
"'~ "'" . rarr su. rı11, bir 11111bt"ilik gay 

~111 liite \ tar, keıı 
. ıe,ı, \ı it eltnıe 

>" 'lt ·~ r lınkina 
te~ birli 

ltt "biı, Yası rolü 
'' tk lelaJ~ettk köy. 
'ı ~ltaı ~tde bir 
~ lıbi '"ııllıt 1.ekliııden 
~laL lir... ıdare 111, .. , 1 ... Sıt b' 

L. --~ lıJllld it Jıal 
"'I(, ·~.. ır. • ' .. ,,, 1 
. -~~ te ' dtvrj 
~ "l ~arıa •lddeu 1 bu 

Denizcilik Bankası yalnız 
İş~ilere ikra;üve verecek 

Memur ve müstahdemlerin ikramiye c/ışmc/a bı
rakılması üzüntü yarattı. Başbakan' a tekrar 

müracaat edilecek 
Deniıcilık Banka ının memur,! mişti. Banka ıııcn,,,ubini arasında 

personel 'e ~;çllere vereceği ikilik raratan bu dafıtma ~k
ikramiye mesele.si yeni' bir safha linin sıhhatini Ban.~a Umum 
ya .ı:iııniştir. Haber verildi&ine ~1üdüriı Yusuf Zi~ a Oni:i'e soı~ 
göre ikramiye yalnıı işçilere tah duk. E\'de bulunmadığını söy· 
sis edilecektir. Bu haber şUyu ledi:er. Banka ~Iiidür Yardımcı. 
bulur bulmaz miktarı 2:; bini sı Ul\'i Yenal ise, Ankal'a'dan 
geçen banka memur ve ı>erso· dün ıeldiğini, kendi,,i Haliç Ter· 
neli büyük hayal sukutuna uğ. sanc.;inde iken işçi:ere ikramiye 
ramışur. Çünkü dünkii ıazete· \erilmesi için emir .J.":el?iğini, 
le.rde ve Anadolu Ajansında tı· memul' ve per~onel ıkramıyeleri 
kan haberlere ~öre bu il.nmlye. meselesinin ne merkezd! oldu. 
ler Başbakanın aUkasi~le bütün ğunun buıün belli olacağını söy 
banka camiuına te~il edil· lemistir. 

Türk • Mısır tenis 
karsdasınaları 

..:. ..:. 

Yarm başllyacak müsabakalarda ilk maç Mıs1rlı 
1. Ac/il ile Türk Nazmi Bari arasmc/a olacak 

Hindistanın e'ki Ankar a Büyük 
El~ıı.ı ~I. C. S. Jha 

Hiut Bü~ ük lfü;iı.inın c~i 
Bn. Jha 

Hindistan B·üyük Elçisi 
memleketimizden ayrıhyor 

Yeni Delhi'c/e yeni bir vazifeye ge~en B. ve Bn. 
Jha, bu akşam hareket ec/iyorlar 

Evvelce de teessürle haber ı sem:stcTdir. Vazife faa'iyetleri 
venniş:ik: Hindistanın Ankara arasında Türkb e ıle Hindistan 
büyük c!çi l B. C. S. Jha Hint ara~ında sıkı dostluk mlins~e
Hariciye Nezaretinde mühım bir betleri kuru'masına imi! olmus 
vazifeye naklcdilmislir. Bu ak· lardır. 
şamki Panamerikan tayyaresi)' B. Chandre Shekhar.Jha 1909 
le nıem1eke1iın i zdcn ayrılıyor. da doğmu~. Hind!sıan \'e in.;il 

Gerek Hint büyük elci i. ge. terede tahs ı görmüştüT. 1933 
rek kıyme tli \'e z:ırif e~i. mem- ile 1946 ara ında llind ıstanda 
cketinıizde çok do t kazanmış muhtariyet "ahibi olan Hint 
lar. kend •lcrl ele 'fiirkiyeyi ade hükumetlerinde mühim \'aıife 
ta ikirıc ı b r 'at;ırı gibi benim· <Devamı Sa: i Sıi: 6 da) ' ~ 'ii~ t bıı t fitrt Oldu, 

~ 'tt11ı ~ tatarı koııuş. 
--~ 't~,:k litııııd eıı lıa. A4'oclattd Pres• ı----------

- ...1-....i ____ __.. ______ ---

lilt dt ır. Çün 
>~ '•il ')a le otııbilird· 
._ttı~.-~I lıtııtr arı&tıtılırıa;; 
~·ttı(ıt~\; f:\1t:!altırıda11 
~tı • ö ıt •al uınunıi 
-~:~ ı~1e>iti :ıııı halini 
• «ı • lrıeı-ı ~ııuııı~-
'ıt?.' '-ılli IOliiltrıii 

• ~ 'ıalltıa leliırıet k I· 
.. te.... lı:a •· ,.,_~litu- ' lllltt' llll1t \:Ok 

.... -.. ~"tı... ır. 
t 'h -qf t 

ıı~t ~ı~1 llıiik'aııııda ~"Ilı llıe._1 ttlt, ll.. el bir 

1\ahire 28 - Tüı·k ve Mısırlı ı' 
tenisçiler cuma ı:ünü burada 
Da\\ is kupası turnuvasının ilk 
kar~ı'asmasını yapacaklaTdır. S:& 
bık Kral Faruğun k ı:ı: kardeşi 
\e lı ır Tenis Federasyonu ba 
kanı Fuat Sadık'ın kansı Pren 
&es Paika bugün maçların kurıı 
sını çekml5tir. İ'k maçıa. Mısı
ı-ın ı numaralı tenisçisi Adli 
Şafei, memleketinin 2 numaralı 
tenisçisi sayılan Suzan Gürel 
ile karsılaşmaktadır. 1 numara 

<Devamı Sa: '1 Sil: 1 de) t ~t 'ket llYiik bir 
1 1 · tı~~lı , 1 lşleri1at ta. 
tt -t~ .., lıınıuk .. • 
~ --~ d,ııı ıııe .. ha1 ıos. lsraı"l'de b"ır ~ •• ~~ 'lıra . . esinden 

tı "~tı lletı b'sısın111 sa. 
titt.'' " it •• , . 1 .. k 
taı"!llıq ''ile l'b·

1
'

111
'· ur çocug""'u ~ lfııat 1 t taı.ı' ı 1to1t 

it, 'l•tı . 1111lan. 
liıaııt et. Tevkif edildi 

i ~Onf A~~oclat.4 Preu 

er:ıın Kudüs (İsrail kesimi) 28 -
lot\ı 'I sı Ga:zze'de yaşayan ve Türk o!du· 

il and lunu söyleyen Edip lsmail Ka· 
<~b.. 1 ı~m Urbal adlı 15 :t•aşlanndakl 

1 
~ ı ıı .. _.. bır genç giz,ice tsnıile iirmek 

-eti '•Ylad \c llısır hesabına askeri ma'ü· ET TASZİM SATIŞLARJ - Belediye dünden itibaren et tanzim at1ı;larına ~ş.lam15 'e 
•> (De\·amı sa: 7 Sıi: 6 da) kuap La et fiatı 390 a iJımiltir. Bu hususta.ki haberimiz ikinci sayfamızdadır, 

l 
\, A . ,-, ~ . f'. 

Paris. 28 - Re~mı muahede· 
lerin aktinden e\' e V1etnamın 
istiklllinJ te:.lse matuf mü~~rek 
bir beyanname buglln Fransa 
Ba~bakanı Josef Laniel ile Viet· 
nam JBa~bakan muavini N. 
Tung Vin tarafından imzalan
mı~tır. Bu münasebet:e Basba· I 
kanın mesai dairesinde kısa bir 
tören yapılmıştır. Vietnamın is
tikla:ini ilan ve Fransız Birliği 
balığını teyit eden muahede:e· 
rin hazırlanması ile ilgili mliza
kere:er 8 Marttan beri Pariste 
,·er almaktadır. Tekemmül etti· 
rilmeleri bazı hukuk! meseleler-

(Devamı Sa: 1 Sü: 1 de) 

Darüşşaf aka' da ki . 
lstifalann 
Sebepleri 
Darüşşafaka Cemiyetinin kon. 

gre~inde okula yeni bir yeçhe 
vermek \.C Darüşşafakah ıenç· 
!eri hayat adamı olarak yeti~
tirmek için ~alışan Yönetim 
Kurulunun tcnkldlere utıradı· 
ğını ve neticede başkan KA-zım 
Taşkent ile üyelerden Avni 
Ba~man, Xihat Reşat Belger, 
Sadık Bigat, Sadun Galip Sa\· 
cı \'e Xebahat Karaorman'ın top 
iinııyı terkettiklerlni bilc;.ırmlş. 
tik. 'fopl&ntıyı tcrketmesinin se· 
bepleri hakkında Kazım Tıış. 
kent'le ~öriiştük. Bize ,iUnlıır! 

(Denmı Sa: 7 Sü: 3 de> _...._ 
11 yaşında bir 
İlkokul talebesi . 
intihar etti 

Dün şehrimizde, 11 yaşında 
bir Hkokul talebesi kendisini 
iple asmak suretiyle intihar et 
m!stir. Şişli Meşrutiyet mahal· 
tc•i Ekmek Fabrikası sokak 34 
numarada oturan 943 doğumlu 
:\Iustafa Yüksel. Nişantaşı BU
vük Dutluk içindeki Hasan Ço
bana ait bahçede kendini iple 

(Devamı Sa: 7 Sü: 3 de) 

37 yllhk öğretmen 

1 

Şükrü Akahn için 
Toplanfl yapıldı 

1 Bosıut Muha~lrlm1zdeu 
Ankara 28 - 37 yıllık ölreı. 

menlik hayatında 33 yılını İstan 
bul Erkek Lisesinde cotrafya 
öğretmeni olarak ifa ettikten 
sonra iki yıl önce emekliye a~ · 
ntan Ştikril Akalın'ın Ankara'da 
bulunmasından istifade eden ts. 

l ıanbur Liseliler Derııeği bu muh 
terem hocalarının ferefine Der· 

j <Devamı Sa: 7 Sü: S de) 

RED CE\'ABI:'\I ALl~CA - Kanberradaki So,yet büyük el· 
çisi ~lkolai i. Generalof A\'U tralya tarafından kendisine tc\'• 
di rdilen nota) ı aldıktan sonra Dı işleri Bakanlığından çıkar. 
ken. A\"tlııtnl;,a ihikiimetı bu notawnda. iltica ~iı olan So\·. 
:-1 et elçiliği iiçünrü kitlbi Per ro~'un Son·etıerce iade isteği· 
nl reddctmı$tir. Petro\', bir müddet cwel A \'Ustralrad:ıki Sft\'• 

Ht rasus teşkilatına ait dos.ra ile birlıkte Anıı;tral)·a makam· 
larına iltica etmişti. Üç Sovyel memuru tarafından zorla götü. 
rülmek istenen Petrov'un e$i de onradan Avustralya aıakam· 

larına ilıira etmek lmkAnını bulmuştur 

Malenkof'on denıeei 
hayret uyandırdı 

Sovyet Başbakam' mn Türk iye hakkmc/aki söz
leri, sahte bir sulh propagandası olarak 

kabul ediliyor 
Ankara Ajansı 

1

_ 
Ankara, 28 - SO\j'et Başb:ı· y d 

kanı ~raı enkof'un Türkiyeye te· e ek Subay 
mas eden son nutku Ankara s~-1 . 
yas! mehafi!lerinde hayretle kar 
~ılanmıştır. 

Bu ve~ile ile, Ma:enkof'un id
diasının aksine, So\'yetıerin de
ğil 'T'ürkiycnin, da ima kar ı ta· 
raftan samimıyet bek!ediğini \'e 
bunu defa arca izh:ır ettiği ha· 
tırlatı'maktııdır. 

Bugün Dışişleri Bakanlığında, 
sellıhiyetıi bir zat bu sözlerin, 
umumi Sovyet sahte sulh pro. 
pagandasından başka bir şey 
olmadığını "e bu arzunun ciddi 
olarak telakki edilerıüyeceğini 
beran etmistir. 

. 

Okuluna ahnacak .. 
Oğrenciler 

Anıdolo AJanSl 
Ankara 28 - Yedek Subay 

okullarının 40 ncı dönemi için 
öğrenci kayıt ve kabulü A_nkara 
P. Yd. Sb. okulunda yapılacak
tır. Kayıtlar 10 mayı~ pazartesi 
gUnU başlıyacak. 15 mayıs cu
martesi günil sona erecekt:r. 

Bu dcue. Yedek Subay okul 
<Devamı Sa: 7 Sü: 6 dal 

)IARİA FELİX \"E GÜZEL OTERO - Elli yıl en-el Fraa · 
saııtıı en güzel kadınlarından biri olan ıüıel Otero'nun ma
ceralarla dolu hayatının filme çekilmesine baflandığını ve gü
,ıet Otero'nun gençlik rolünü Maria Feli:t adında genç bil' 
artistin ~·apacağıııı yaımı5tık. Yukarıda genç artist, iimdi H 

yaşında olan ıüıel Otero ile bir arada &öriiDii)'er 

• 

• 



VATAN 

Seçim nasıl olacak, 
oylar nasıl sayılacak? 1 .. . . . 
Son çıkan Milletvekilleri Seçim Kanunu'nun baş lıca il. T urk ılm Festı lı 3. 8 Metro için 

YPşııko.r i\Jeteorolnji is- Sondaj 
taı;lonunun tahminlerine B ı 
göre busun ehrimiz \e ci- s ıvor 
\'arıad.ı hala ; abahlevin bıi. f tanb•ıl ·chir metro'arı· 

2 Mm• p.,.., gunU um~~.kümlerini neşred iyor~~ ful•"" mlktannd• "''' Ma ısf a apı lacak 1 
" 1 1 k d ' OY NASIL II nl"i Turk Film Fest'\alLnde iiır ~·e "osterılecek fı!mler. ı , at~aı yapı aca ·, vatan a§ ar gelıfı guz.e a'ır, bun'ıır a~ı.ma J "' 

b d 1 d 
•Turk F lm Do~t'arı Deme!: 'darc hc~eti• tarafından ve mt us a ay an arısın an mJ· dan yal.,lır 'e keyfiyet .utar.a- J 

nas.ıp 'örduklerını seçecek'e:- ta geçirılır. 1053-54 mamulAıı 48 Turk f !mı ara ından seçitmı~t r. Dtrnl'· !utlu, onrnları çok bulutlu nin etud \e ka•'i proJe erının 
' e h:ıfif hir ıhtimaııe aı;ı, ~apılması içın dun 616 500 ıra 
ıı geçeceklİI'. ı:ıiıgaı lıu t•· mukabıli S.G.T E. ~ırketıne ıha· 
ıııuml eti ı'll'ği~ık lOnlerden 'e edı mıstır. Bugun va 1 Prof. 
orta kunette esecek. bau Gohay tarafından da tasdık edı· 

dır. Seçım. son defa tadı! e- VERi' LM ELi' ~ Sayım i§i ara'ıksız devam e· l?ın ıesbit ettiği ve rvveke l~n olunıın 4 P-~ıı~ pren~in ı:;:özonun ı 
d il! t kil k de bıılundunılarak J ır ye •un ı :ıc:ık hıı 8 fılm unlardır. 

ı en • ı eve ı erı seçım a· ~er. Sayıma baElamaz?an f"V\l'İ Mahallenin Namu•u <R<'iı . .\vn· n lligı)) 6 0 1 Var <RE· 
nununa gore yapılacaktır. kurul ba~kanı kurul uye ınden j. Şadan K:m il Sal"' n <Re' !..I f ) 0 S (R 

22 ya~ını bıtıren her vatan· bırısl mııha'efetten o' nıak uı" O~ha~ Er"!~). 1 
Öldilrrn Sehı~ı: <R 

1
• n1a.rtr" , 1 uAmk da)a. 

1
B
1 s'Jh~ sıcaklığında dııne ııisb~len 'en anlaşma artık kat'ıyet kes 

hafif bır dll"me olaeaktıı. betmic; bulunmaktadır. d•• se~mendır. Her seçmrn kli ~~çmen oyıınu be ·az klı;ı. re urı ayrı sıvası partılere . ~. .. l'JI ~ıı • ".. a ır P 
tufe kayıtlı bu unduğu ıcçım da el llıı yazarak, dilerse yaıı "k . •. t 1 k t 

1 

rın h kA,,csı - Renklı dokümanter {ReJ · A'ı Ipar), Lc)IAklar 
Dunun en uksek har:ıret Şırkct derhal Paz.;ırtcsı glinU 
ıkı el·Psi +2ı. rn ıhl uk ..... 13 MPcidıyeko llnde sonıiaj ameıl· 

bö gesınile oy \erır. Emniyet makinr i ile ·aııımı ,.r,11 mensup 1 ·ı uyel ı r~ ve . ayı - Altırıdıı <Rd · ~mni Trclii) · 
b çısbı ol.arak 'd·e sıyb8•51. ~artı md ~kn Bu fılmlıır 3 ma' ı tan ıtlb 1r"n her sabah saat onda ı:.;an 

mudurlerı, Amir erı. komiser mat u olarak haı:ırlıyacak su u uve er en ırını san ı - d b • b" . : -
ve komıser mua\lnlerı. po ıs- \ 'C k;rııalı oy Hrmıı erinde tan za;f arı ıkarıp kendı•ıne nrma ın a u u•_ı r •ran •a 3ur ~e ;o•t rı'ecek•ır. Jıır. 
ıer. subaylar, gedıkli erba•. ar, z~rrıarlı!.tan sonra anrlığa k 111 c .. d . 1 k m Iletlerara~ı fe•t 'iallrrdr k11lt2nıl n de~erlend rme esa arı· 

olarak J,;ayded.ıl•m•i•t ... ır.., • .__,,,,,;; 1 ye ,ne gırı ecektır. 

lff tük haberler ı. u. r. B~~~~;~ıkonının 1 t ''erme.',' ı.,crıtnı be ışkenecek· na ::ôrr bu fı'mlerl ı:orerek ~ızli rev usulu ile rey \'erecektir. 
askeri memurlar 'e a kert yar a araktır. O\ pu•lalarında oy pusa annı or aya oy-ma · II T F 1 F . , .. 
gıç'ar, askeri o:re men r, 51• ada ıardan bir , .e,• bir ka· 1 d d' S t\·elle Dl' urk ı m e il\ 11etıl'e nde lD!h. 54 me'li m nın 

..-.......- - ... ~ - - ... >-""'J t tJ T Birlısı İdare Heyetınin 1 * bma 1 H1lı:l:.".11n idare lndelı:ı "6~· pUkaıı .ı.:ım on 1 •ın e dfn g•. F.On tc>plantısında bazı anlasmaz· 

- • - • ~ 0 evb en ınr. ayım lede en başarılı Tıirk f im eJ"•or fot" "af d'rek•öru '"ad n ve Uh altındaki erler oy veremez· çının ı;ııılmesı \P.rleııne baş· rının oş ve yazu;ıı 0 u~unu ,. . ,. .. . . . ıı. • 
ırr. kalarının ·azı im.ısı caizdir. h b 1 1 t E • err.rık artı•t. enaryo azarı \ r [on muzıt! be•tecm bellı o a-

Seçmen kütü üne ka)ıtlı l'alnız hüvi P.ti bltdirecek kazır hu unarfn arat gkos erır. ~s eaktır. Netlcrlcr 8 rnavıs ı:: lnu abamı F lm Dos~brı Ba o-
- · 

1 
an erk za 1 taç 

1
1 k·ça otyspuk(··ı· su nda caat 24 de P ofe or Go •·av tarafından ve İstanbul 7 

lıtr vatanda sa bır seçmen kar- ımza \ e ı~aret bııluıı.marnalı- asını 0 ur. re ve •> ı çı ı ı . . ~ " 
cuLcn Medlha Hektm..,•ıu ıdarr n- lık'at yuzilndeıı tstıfa et•ırı•en 
drkl 'H il P !kalı hu 11 otomobile ba~kan Orhan Oı.kan'ın durumu 
ttrrı:nı.stır. Çarı:>ma 60nunda yara iı rcncıler arasında buyilk ü· tı verı'ir, bunlar muhtarlar ta- dır. Ü\:eden hu bıri oniındekl cet· ncı noterı huıunında ılan l"i lecektlr. IR!ıaıı Nm:ımı tır 1 

ı 
* Aleıncıar Kaburp aok•"ında o- j ıuntu yaratmıfhr. rafından da ıtı'ır. ve de ismı okunan ada:.ın hi- , 

t ran ret .n ı:ıııp bir ııra ı r- Bıı istıfavı tanım2dık'arırı 
me.ı.: ıs•erken rakalanmı ır Bauık 1 ı;os•ermPk uzere beş ta ehe CP· SO ya~ını billren her vatan· zasına aldısı oy sayısını ka)- • k d ı • ·· d 172 

daş mebus seçı ebılır. sını secmenin diledıti s;itıi ha- deder. Oy puslalıırnıı isterler·~ lf a f n 1 gun e 
ıırl;~ıp zarf'ayabı'ecetı 5ek • · haktındıı takibata ha ıanmı tır 1 .. · * ÇenberW lln ma ında rı.m mh ti. l T Bır ıj:ıının ~enırlen 

,..~cı'n Şah r adıncı 1 kold 3 k("tngreyı tcıplamasını ist,emek
tlle urkıntılık \apan Mehmet Al ted r. 

"'AN'nn.· Kl' ... Ul-LARI d kurulun dıger uye erı \e partı b 1 o •n .. • e olur Kapalı oy yerınde r:ıa .ı l! T k 
\IE MUŞAHITLER sa ve ka em bulunması mecbu- musahit:erı gorebı'ırler. AuaY r\Otasmı On a 1 

ridır. ,., parti müşahıt'erıne sayım 
Sandık kuru'lan bir ba~kan 

ve clort üyeden milrd;keptir. 
Ş•ndık ba~ı muıımelelemıı ta
kıp etmek uz:ere sıyıısl panı 'lie 
bağımsız: •adaylar birer m!ışa· 
hıt gonderebı ır.er. Sandıl( ba· 
rıında oy verme başlamaıda:1 
ewel veya oy verme sırasında 
sıyasl parti üye!erınden bırı 
veya blr kaçı vazıfesınl yap
musa. ceza hukümleri mahfuz 
ki mak ilıere, yerine sıyas! 
partı yeiiek Uye'erinden hırı 
getilı ır. Bu dahı mumkun ol· 
mu: ve kurul Ü) e eri uçtcn a· 
~atı dJ~erse bu l'ıhct tutanağa 
gcçırı ır ve cksıkler o sandık 
ı'anında seçme yeterlı ınl haız 
ba(kanın seçcce::ı kım.se'erden 
do:dunılur. Sandık yerınde in 
tizamın sag anması sandık ku
rulu başkanına aittir. 

S 1\DIK Al,\l\"1, \Rl, 
KAPALI OY ' '"f.:Ri.\IE YERİ 

Seçmen sa~ısı 300 ü geçme· 
yen her seçım bölgesı bır san· 
dık alanıdır. 300 dr.n yukarı 
seçmeni o.an seçim bolge'eri, 
her bıri 500 den yukarı seç· 
meni ihtıva etmlyecek şekı'de 
luzumu kadar sandık alah :ırı· 
na bo'unür. 

Adalet Bakanlığı il. i!r0 ve 
sandık seçım kurul'arı mUbllr e 
rınl ve seçim iş' eri ıçin mahal 
lerınde temini mUmkiln ohm· 
yan tuz:umlu her tilr'il kırtasi
ye ve levazımı zamanında g0<1· 
derir. Kuru tarda sayfaları nu· 
maralı ve mahallin en >uhek 
dcrecell yargıcı tarafından tas 
dikli bır tutanak defteri bu'u
nur. 

Sandık kurullarında kapa'ı 
oy verme yerine konmak Uze
re boş ve beyaz kAğıt'ar bu:un
durulur. Sıyast partıler'e ba
~ımsız adayların seçmenlere 
dağıtacakları matbu oy pusla· 
ıarı renkli oiabı'ır ve bunlırd!t 
ozel işaret bulundurmaları 
rnilmkündür. Pırtiler ve bağım 
sız: adaylar oy pus!alannda ırn' 
ıanacakları renk ve llıe' ısare~ 
Jeti aday goste,rme miıddet!nin 
bitmet.inden en çok üç gfi:ı i· 
çir.de yüksek seçim kuruluna 
bıldirmeleri lazımdır. 

PUSLA DOLDlffilllA 
SERBESTLi~İ 

Seçmen dilediği adayları ya
:ı:arak oy do'durm•kta serbest 
o:du u gibi matbu oy puslası· 
na, yazılı isimlerden di'edi ı 
ni si'ebılir ve yer:erıne ba~ka
luırıın isimlerini yazabilir. Sec 
mtnin içersine oy puslasını ko 
yup kapatacağı uırf'ar tek bi· 
çim ve renkte ve içindeki oy 
pusluı farkedilrniyecek suret
te hükiımetçe hazırlatılır. 

Oy pll!lasının kapalı oy ver
me yerinde zarfa konulu ka· 
pa tı•ması mecburidır. Kapa'ı 
ey verme yeri içensl dışarıdan 
ıoztt!enemiyecek ve oy pusla· 

Sk•ntlinavya ve A meri· 

ka'ya merkeıi Avrupa

d•n hususi taleb uçak-
ları servise başlcıdı 

'!Orklye Milli Talebe Federas· 
~ııu Turizm Bürosu 60n ola
nk Ekim ayında Yugoslavya'· 
da ttıpl,nan Beynelmilel Talebe 
Turizm Kongresınde tesis olu· 
nan talebe hususi uçak seferle· 
ri komisyonuna ijrmlş ve son 
gürılerde merkez teşk!lAt, ola~ 
?>~nimarka ve in,Htere deki 
.S~T5NUS tıeşekküllm ite ge
reken kontratı imıalamıc•ır. Bu 
suretle Türkiye den A \TUpa ve 
ya Amerika'ya ı:idecek olan fer· 
dl veya ilTUP talebe ve profe· 
6Örlere ucuz ve pratik nakil im
klntarı sağlanmaktadır. 

UeaRlar Zilrıch • Frankfurt • 
Roma ı:ıbi Eehır erden Skand!· 
navya ve Amerıka'ya haftad~ b~ 
iU. iki sefer yapacaktır. Turkı
ye'ye son zamanlarda yab~n~ı 
talebe akının çotaldıtmı ı:oıö
:nilııe alan Talebe Federu~onu 
Tu. 'l1 l\JUdürltiiiu bı• tı'ebe•e· 
rin bu t•P ucakh,.'a 1'' .. kwpve 
kadar ıelmelerinl u~lamata 
ealışmakt.tdır. Bu suretle tale· 
be mübadelesi de daha mO•eki· 
mil bir ı;ekle girecektir ve ts. 

masası başında l er , erııır. y r lad 1 Tutuldu 
01' YERME GÜNÜNE lltl'TERER OL~tl\'A'S 

te NeC3tı :a.nıanmıuar. unıt.ıar Bu hu(usta ônlımlızdeki g ın· 
hı ncıa taklNıta ba ı nmı tır · * Be ~d Yt' onumu '!eki kış ~e~- !erde b•r karar verılecek ve kon" 
nmı ıçın mangal kom ru ıt?k e•me rev(' gırlı ıp gıdı.mı~eceğı anla· 

lAHSl:S TEDBlRLER O\' PUSLALARI 

Oy verme glinu oy verme 
muddetınce umumi ır;kı li yer
ler e umumi maha:•erde her 
çesıt ıspırtolu içkı \'erı mesi, 
satılması ve içılmesi ve herhan 
'ı bir suret'e ispırto'u içki sa· 
tı ma ı yasaktır. O gıin oy ver
me müddetince tekmıl umumi 
e~'ence yerleri kapalı kalır. Eğ 
lence yeri \e ı;ıfatını haiz lo
kantalarda hu müddet için •c 
)anız yemek Hrl'ır. Ordu ve 
ıabıta mensup arından başka 
hıç kımse o gun sılah ta;ıya· 

Aşağıda ·az:ıtı oy pus::ılaı ı 
muteber rltğı!dır: Sandık ku· 
rulunca verılen tek b.çım za.f. 
tan gayri hir zarfa konu'muş 
ırnslalar, imzalı veya muh:ırlu 
\'e a seçmenin kim o'duğ.ınJ 
be irten herhangi bir işaret 
taşıyan pusla lar, sandık kuru· 
tunca okunamıyan ny puslahırı 
Belli aday sayısından daha faı 
la sayıda islm ihtiva edr.n oy 
pusla'arı olduğu gibi kabu c· 
dılır. sondan başlanarak fazla 
adav ar hesaba katılmaz. 

Kadıkıi)· Düz sokak 4 numa-1 Balıkhan10ve ·on iki ~un i in· _c tınıamı tır F;ımcııdrn ı mil on ~ılacaktır. 
1 ° "' 1 •30 b n klln mır. ı kömılru ıtoku k 'd b" k d 

rada m!safır olarak oturan KA- de cem'an 172 ton balık te'mi~· aıenı.ıttur An ara a ır a mı 
mi: Kaplangiray, aralarında ı;ı- tır. * t ntıuı Er ~k Lı e 3 A o • 
kan mlınaka~a &onunda karısı Bunun 128 tonu uskumru 21 renrıırrınden 60 ı: ık bir s:rup 

~ arındı Edebi 'at ho •:ırı Kacır 
Şukran tarafından C'kmek bıca· tonu kalkan. 8 tonu ısta\Tıt 7 Faırraıc•art't"I ı c· halde du'! u
ğı i'c yilzünden yara anmıştır. tonu kı'ıç ve 8 tonu muhtelıf at ıı cı matbuıım . .ı ı;eı uk ıeı -
Yaralının teda\iSI yaptırılmıE. cins balıktır. Toptan olarak u, ıerıaııı:ı gezmlşterdır. <>.:rene ıer 
Sanık yakalanmıctır. kumru 25·30, ka kan 125·175, mathucıı ın te n k tekim ıunu v tttklk etmlşl'1 u rı>'a U maı.:ın I· 
T • k istavrit 50-70 kı'ıç 350-500 ara· nın caıı aıuını ı;ormusı rdlr 
anzım SGf l§I yapan a• Si satılmaktadır. * 6e ır ttcntbe eri ve !orm:ılltclt· 

rı tamamlanan Kntııı arab<l va.:ı ı ı 
saplarda et 390 kurU§Q Emınönli ba'ık pazarında pe· bu ındı: 1 ibaren Ü k da· - J B• 

rakC'nde kalkan 200, u kumru b:ıtat nra ında t crUbe ııc!ı:rle: ne 
ba lı\"DC'ak ır 

40·50, !Slavtıt 80 100 kı iÇ 500 · "l."11 m •ıı Ye ~!:' n lı: ti ın satılıyor 

BelC'dıycnln C't '\e Balık Ku-j 600 kuruıı arasındadır. balam ndfn Kar Al • ı :ıı 

koca ı zorla kaçırdı 
Ankara ~8 (ANKA) - Dün 

gııç vakıt fehrım.zde Cebeci 
semlınde .ı;ayrt entrresan bır 
hAdl e cere)an etmıştir Ha ıl 
adındaki bir genç taksı ile ha· 
marn onunden siderken. yav:ı 
kaldırımında bir kadın· gormU~ 
'e ctomoh ı .,.ak'ac;tırarak, kadı
nı ınrla ıçr•Jye almı tır. 

maz. Oy'arın sayımı hıtcr bitmeı 
Oy \'erme saat sck!~e.n 17 \C sandık kurul ba kanı neuceyi 

aruında artan raf ı k r ı ır oe u
rıımıı i E" ı~birlıgı netıce~i ı;etır· - ---- zere Şetır Hallan ı~ıetrnc ı z e. 
tı en ct'erın tanzım satışlarına halk bu et'erc buyuk rasbet terlerln1ıı. aürntll ıır~b• vapurı;ı
dun Kasap ar Cemıyeti ı c mu~· göstl'rmektedır. Ayrıca 14 sakat. rınaan hırını bo.ı hatta ı. a ede-

Kadın çığ ık ar atarak kcrdP· 
kı ı;enrı tokatlarken otomobıl de 
Demırlı Bahçe yo'una sapmı • 
tır 

kadardır. 17 ye . s_e.dı~ı halde yuksck sesle i an eder. 
ov'arını vermek ıçın sandık ba rr: tr.rekcn haıırlanmıı; bulunan lıs çı clukkiınındn da bu hayı; anla- ce!tırHoı ancıa, 'u 19r fınd n , apı-

Frthıyr i mındeki kadın oto
mobı ın yava5tamasından ıstıfa. 
de ederek kendısını dısarı) a at· 
mı<ıtır. 

~ında bekliyen scçme.rJer de f l 
O) annı ku'lanır ar. Sandık ba .... ~ .... lll"'lll ... -.-• 

teler .ı:creğincc şehrımiz dahi- rın ~akalathırı atı'makta. ıarak oı:ın Meran ıımanı naatı 
'ınde 08 kasap dükkanında bn - dır Sakat. fıallan da t:ın· ı ''' rt,le«k ır. ı mrnın n ıı hu· 

:~~a a ~~ı~~!~~ H~:tail!e b~~~~t~; ~~" ~-~w~ ~ij 
bek etı mez er. Ya~ ılar once •ı 1 
alına bı lirler. t 
Sandık kurulu önüne alınan .._..,...,ı...;:ı.,,_.~...;:mı;..;11 .. 

lanmıştır. Eu dukkan ııra ikı~rr z m satı~ yerler nele dalak 30 • unda ı il'" ı ı lf'tmH r•rır.a 
("k · • h k il k ra ın1a l p l:ın •rü ın~ı~r mil • 

gun ı · lc\Zıat ~apı mıs o up r a cı er 50 y re· 50, karacı er 1 bet neııre v~rmı ur Anlatın.• ne-

1 

lkı ı;:u'lde hır yeni tahsısl!'r ya- 150-180, b ıı 90-115. bC'\ln 50, ır. e M n ı manı •ın gr ı c. 
pılacaktır. işkembe 80-100 arasındadır. b:ı• ın malzeme DenlzC' ilk Banka 

Bu etlerin satış fiatları pcra- Bu fiatlar serbest piva adak! ~ı tplerMe naı.:ıe:ı ltC'ckt r. 
kende azami 390 dır. Emsa ıne fıat ara nazaran yüzde 20 f'a 40 --o--

Fethi} e bu duşmeden do lavı 
~arn annı·~ ''e ha tııhancvr- ka • 
dırı mış hAdıse polı~e ıntıka e
dınce, Halı 'ın Fethı,. enın nikah 
1ı kocası oldııt;u meydana çık
mıştır. kım(e seçmen kartını başkana 

verir. Başkan seçmenin kutUk 
liste inde adını bu'ur ve masa 
üzerınde duran zarflardan bır 
tane vererek kapa1ı yerde o~ 
\ercce~ını oyler VP. oy p•ıs'a · 
sını ıarfa ko) up gUzelce kapa- ı 
madan çıkmamasını tenblh e· 

d~ ı Kurul ba kanı. oyunu sandı-
a atan secmene ait olup urf 

alabı'mek için kendisine hıra· 
kı'mıı olan seçmen kartının 
mahsus yerini mUhür'cr ve kfi
tiik IistesindP.kl ismi hizasına 
imzasını attırdıktan sonra kar
tı kendisine \erir. 

\'ERiLEl'\ 
OYL.\RlN SA Yll'ltl 

Sayım a~enidir. Oy ,·erme 
yerinde hazır bulunanhr sayı
mı takip edebilir:er. Kurul fa· 
a'iyetinin se!imet ve intiumı 
bakımından sayım masası etra. 
fında boş katması gereken kıs· 
mı kunıl bir karar ile ta)·in 
eder ... e bu kısım etrafınd:ı ip 
germek gibi hazır bulunanların 
sayımı takip etmelerine engel 
olmıyıcak tedbirler alabilirler. 

Oy verıne işi bitince kurul 
Başkanı bunu yliksek sesle ilan 
eder. Kullanılmayan zarflar ı;a 
yı ır ve bir paket halinde mli· 
hllr!enir. Okunup kaydedilecek 
oy puslalarına mahsus torba
nın boş oldutu tesbit edilerek 
\rieyhyet tutanağa geçirilir. 
Sandık bundan sonra oy ve· 

ri'en yerde ve haıır bulunanla· 
nn gözıi onünde açılır. Zarflar 
açılmadan sayılır ve oylarını 
kullanmış olan seçmenin sayı
sına uygun o'up o'madığı tu· 
tanağa geçirilir. 

Fazla zarf çıktığı takdirde 
tekmıl zarflar yenidc:ı sandığa 
konur. Kunıl Başkanı sandık· 

lzm ir'd e bir hırsızlık 

İzmir 28 (Hususi) - Sehri
miz ine raltı gazinolarının b l· 
rınde bir hırsızlık bldlsesi ol· 
muş. b "r kereste tüccarı sarhos 
luğundan istifade ed ılerek so
yulmuştur. 

Aslen Akçakum )(azasından 
olan Tüccar Hüsameddin, gar 
son Sabri adında birisiyle ta
nışmısur. Bilahare Makbule a. 
dında bir kadınla da tanı~an bu 
iki ahbap fnciraltında bir ga· 
z' noya ı:iderek burada sızınca
ya kadar içmi:lerdir. Ertesi sa 
baha otele dönen ve kendine 
gelen Hilsamettln. cebindeki 
1900 l;ranın yerinde olmadığı 
nı gorrnü~ ve hemen polise mü· 
racaat etmiştir. Neticede şüphe 
üzerine garson Sabri ile Mık· 
bule yakalanmı$lardır. Makbu 
len:n almış o'duğu 500 lira ele 
zeçmlştir. Diğer sanık parayı 
Hayri adında b'r şoforle paylaş 
tı mı bildirmiştir. 

KUtUlamare 
zafe r i 

38 yıl e\ \'l'l hu gün, 29 l\I· 
san l!Hfi da Birinci Ci

han harbinin en 11ar\a.k u
f ı !erinden bli'lnt kaliınmı , 
.Kıltııllimfire'dekl iôı;ıtız. or
du u11u rslr etnıi tik. Jngi
lizlerin Ra~dadı raptrdehil
mrleri için ~t'!\manpak'da 
hıılunan Turk mıirtaraa h.ıt· 
tını larmaıarı lb.ımrlı. Kü
fiililmare') 1 ıaptrtmiş olan 
General Tanenıl tiddt.tli 
hır taaıruzla bu mfirlafaa hat 
tına çarpn1ı~. fııkat kanlı hir 
ı;a\·a&tan sonra atır u ·iat 
\ererek kale ·e çekilmişti .. 
Bunun uzerine '7 Aralıkta 
Turk ordusu kalenin muha
urasına ba lamı fı. Mııhasa· 
ra uç ay kadar surmfi~, Si· 
ha ·et ingilizln teslim zo
runda kalmıslardı. Esirler a· 
rasında Tıuend'dP. dahil ol· 
chığu halde h•t General, diırt 
yüz ~ek en subay, on üç bin 
er H' erba5 yardı. 

KütiıHımare ı;avasın• i5tl
rak etmi olan suhayıar brr 
yıl aralarında tnplaouık bıı 
parlak zaferlerini te:.'it e
derler. \e buna •Kut Bayra· 
mh adını 'erirler. Bu iıtun 
larda baıta Ordu Kumanda
nı Halil Paşa olmak iizere 
Kut l(aıllerine &!!lamlar gön
deririm. Şehitlerinin mütı:ı· 
rek hatıraları onunde e !li
rim. 

F. F. TÜLBE!\1Çİ 

Kıranlık dardı. ha,·a açık 
mavi oldu, yıldızlar kay'boldu. 
Giın do:muştu kı fılo yerinde 
durdu..... Sahilden ilç mil a· 
çıkta)dılar. ~akliye gemilerin· 
den hücum botları indirilme~ e 
h•~landı ..... Bunlar denizde 
dtarınca:ar gibi kaynaşma} a 

nazaran 80 kuruş bir dUşlik'iik arasında bir du~uk uk sostcr- Şehrimizde 9 hırsızlık Detektif polis teşkilatının 
hazırlıkları ilerliyor 

gö teren bıı fiatlar karşısında mcktcdır. -------------------

TlJRKİYE BANK ASI 

• • LİRA İKRAMİYE OAGITIYOR 

l, Bankasındaki be&abı· 
nız.dı daimi nlarak 150 
lıra buluoduruouı. h 
Baokuı, 1954 yılında 
1.500.000 lıra tutarında 

ikr.amıye dağıtı}or. 

• 
ÇEKiLiŞ TAHlnLERI 

1 )t((t 
3 Mayıs 
1 T .,,.""UI ı 

25 Atıınloı 
1 ı<:asım 

30 Aralık 

BAHÇELİ 

3 
VE 391 KİŞİYE 
ZENGİN PARA 
İKRAMİYELERİ 

ış Bankası, 135 Şube, Ajans ve BUrosu ile hizmetinizdedir 
• < • • 1·, . .. . ' ~ ı_ """" 

... .... .. 

vakası oldu 

Beiil.iaş İskele cadde,,i 9 nu
marada saatı;ı ık y.1pan Nııret- Ankara. 28 (ANKA) - Mem· 
t'n Ar'ak'ın dukkanından ev. teketimızde ılk dl"'fa bir rletek· 
ve ki g cc vıtrın camı kırılmak tıf tt>•kı fıtının kuru'acağını ha· 
suretı~ le 4500 lira'ık saat ve ber 'crmı ık. 
muhtr if eşya çalınmıştır. Haber a'dı!\ımıza göre. Emni 

Şışli Tokalo'"u ı;okağındaki yrt Umum lıluılıırlilğü bu 13y ha 
ıMarkth apartmanında oturan lızerinc son çalışma'arını yap· 
Belma Kopru'U gı.indiiz P.vde bu· maktadır. 
tunmadığı sırada 1200 lıra pa"a· Yakında faa'iyete 'ececek I)" 

sı ile saatı Hı çakmağı çalınmış- lan teşkı'tıt, sh ıl emnıyet ba~ 
tır. memurluğu ismi aUında çatı a· 

Ş'c'i Su'eyman N'az:if snkak 60 cak ve Em?1yet Umum Mlidıi!'-
numuada oturan Zare Çirıtvan' lüğüne ha~ 1 olacaktır. • ~utJıl 1 " D t ktif teşki atın ai•nB"3k ..... yazpaşa ln ın dairesine giren bir hırsız <la e e 3 • ~ d t ran "d 
1455 ıra i e bir takım e!bıse ça· emniyet mensupla~ı d~ ~o!ıslık ~:::n 3 A~·~an. fı; 
!arak kaçmıştır. m"s eğınde tem1yu~ . e mıs me· arkası sokaJ!ınd• d 

Şl~li HalAskAr Gul caddesi murlardan seçılece.ktır. - narken "5 nıetre trl 
.,~711 numarada kolacılık ya· A'akalılann bildırdıklerlne go ~ 8 dıl' f 
~• d t kt f t k l&t n n ilk şu· susuz kuyuY ıl 
pan Panik Yı'maz.'ın dlıkkfınına re. c !l 1 es ı " 1 1 Çocuğun cesedı 3, 
kapı ki ldln ı kırmak sııretiv'e 1 belerı Ist~n~~l, lzmır ~e Anka· dan ku) udan çı~ / 
~iren hır hırsız mücterılere ait ra glb~ buvlık $ehırle~ımlzde .~: kata ha lanın ftıY.f'1'! 
elbiseleri ve göm:ekleri çalmış- çıla~k. müteakib.en dığer ~o'. ~~f 
tır. ~e'erımıze teşmııı cıhetıne gıdı"'I r-T t\" ~ 

Ni•antaşı Şekayık sok~k 37 /i ecektir. 29 s-i51' 11~ 
num:rada oturan Eren H~rman. l.E.T.T. işçileri ikramiyesi pEfl~'· 
cının a" 1"1 man kapısı ontine bı· h I.., AY 4_GLK S ıt.1' 11 
raktığı 'v.e plaka'ı hususi ot~- aıır ıgı Rtı ıt {s'iO - ,~ş 
mobi i çalınmıştır. İ E T.T. Gene• Mudur~ Prof HİCRi 1S'i3 - 1 

Bun!ardan başka diin şehd- KAmran Gorgun, dUn lstanbu' ' 
mizde 4 hırsızlık vak'ası daha Va!isi ve Beledlve Rels Vekili 
olmu5tur. Prof Gbkay ıle İdare iıçl'eruun 

Çocuk re imleri sergİ!,i ikramiyesı mevzuunda göruş· 
· m!lştur. 

Beyo lu'nda Saka Selim Çık· İ.E T.T İdaresi if(''lerlnln te· 
mazı Nn. 3'dekı FıUrmoni Der- mettu ikı·amıyelerı, kanunun 
neği'nde yarından iııbaren Uc' emrettigt ~ek:lde ve zamanın· 
ı;lin müddetle çocuk resımlerın da ödenecektis. İkramiye'erin 
den müteşekkil bir sergi açı- ödenmesi için gerekli hazıTlıkla 
lacaktl'r. ra haşlanılını~tır. 

'fJVK Ç~~ A.K.llARD. il 

başladılar h b d Artık Willie Kelth kendisini ıruna Ucum otları okıi) or· leri pırıl pırıldı. «Nasıl man- 17 işaret!! nakllye gemisinin dilmende değs-iklıkler yapıl-
lardı. Bunlar denize indirilir zarayı be"'enlvor musun Wil- '-anı d k mı up f d d b " k d d hakıki 5a,·aşın içınde bulmuş. • ., ., n a ı .. ~r e en ım.» e masını a0ırara • emre ı}or u 

tu. Bu tek taraflı idi, ~ünkil sa indirilmez iri dal,alı denizde lieh dıye sordu. •Meyd•n di ve iskele tarafından takri- • Naklıye gemısinin drafın-
hilden hi la ate~ etmeye basla yelpaze gıbi açılıyorlar ve mun hep bizim i:tb1 goılikiıyor.• ben 4000 yarda mesafedeki daki slirulerden uzun bir hü. 
mamışlardı. Fakat iş hakika- tazam bir şekilde sıraya giri)or Willie, sedef gıbi par!ak gün muauam ı:t'i renkll naklı)e eum çıkarma botu &ırası ayrı· 
ten ucunda olum olan bir cid lardı. ı~ığında. atolun etrafına liştis- gemısini baret etti. tarak ihtıyar mayin taravıcıya 
dl 

15 
halini almıştı. Beyaz kum Gilnes bembe:>az ve buhar- milş olan ~em! sürülerini eli ıı:APA 17 ha' O S?emiden s:e doğru yoneldi. Wıllie, Kapta· 

!arla Çe\Tili yeşil adada alev· lar neşrederek yukseldi. Ta. ile işaret ederek Kalabalıklar, leceklerlne emin mısin? nı aramaya çıktı \ e onu bır 
ler ve dumanlar vardı. Sulh arruz. atoliln gorUnUşünu da· Kalabalıklar!• dedi \ 'e sordu. nEmırlerde oyle ~azılıvdı e flAma torhasının u.,.erıııe ntıır· 
esnasında bir çok gazetecile- ha tamaml!e bozmamıştı. Ora· cTom Bahr131e hakkında ~ımdi feııdım. APA 17'den JAKOP muş, p'aja ve nakli'lie ~emıie· 
rin alaylarına hedef olmuş 0 • da burana peydah o an norta- ne duslinıiyorsun?» DORl' GURUBU rumuılu ı:u rıne k:ırsı tamamı e al~k~sız 
lan kocaman yıslı urhlılar kal rengi alevler ve beyaz ve Keefcr ağlının bir kenarı· rup.» bır sekı!de sigara içerek Enı:s 
~mdi mevcudiyetlerini haklı kara duman bulutları yeşil nı bllkerek gilliııruedl. •Ver· PekAlA APA 17 ye gidelim trand'la 0 azan hır §ekı'de l:e· 
çıkarıyorlar. Hattı listüva ada- ve hoş görUnlişlli adalan dde· gl verenlere simdiye kadar ö- öyleyse. İdareyi sen al .. Nor· vez:e ik ederkEn buldu. ·Efen· 
sının yeşiilikleri arasına ton· ta silslılyordu. Barut kokusu dedikleri yuz mi)) onlarca do· mal sür'at.» dım JOKOP DORT GURUBU 
!arca çelik döküyorlardı. etrafa yayılmava bas'amış " lar para mukabilınde birşev. Kaptan orta'ıktan ka~boldu. bize doğru ge;ıyor.• 

Arkalarından kruvazörlH her nedense Willie için, sa· l"r \ermek 'il•ım de,...ıl mi?• k Qureg den ıe şo~ıe bir bak· 
i b 

" ~ " Wıllie mağrur bir eda i'e ap " 
ve destroyerler de atole ates bahtak ayram havasını tn· Sonra merdıvenden köprünlin tan kopriısüne girdi, emirler tı. si ara ınd .. n hır nefes ı-ek-
)ağdınyordu. Bazan denlul"n mamlamıştı. Sorul!a, bunun ü•tllne tırmandı. verme\e ba~ladı. C'aine verin- tıkten (o!lra Pekala• dedi. 
ateş duruyor ve ucak filoları sebebini &ö~ leyemezdi Hak\· Queeg, adeta iki bükJüm den ay-rılıp. nakliye ~emılerıı e ıWıl!ıe ordu ırNe :.apayım 
rrörünerek·, bı'rer bı'rer adata· katte bu koku. durmadan de- k b l hl h ' d b i C . 1a. d ,... efendim ., am ı•r asmış r a, e et r- doğru ilerledi. .aıne p oJa Oıı; 

ra pike yapıyar, duman ve a. vam eden patlama'arla birlik· dı'. Ba•ı can ''elelfı'nı'n .:alın ya k '· h l" da Kaptan Ne i terscn onu te ona dört Temmuz İstikUl v " 11 " ru ya 'asır.ı;:en, er Y ız yar 
ıev tışkırtıyorlardı. Bunların kası içinde bir o tarafa, bir bu da zırhlıların sah·olarının gil· yap dMı ve ;uldü. 
hu d b Bayramında atılan hayai fişek cumun an sonra azan man taraf donüp duruyordu. G!lz- ril'tilsil artıvordu. Actdmenln Astecrmen havretle knmuta· 

b k d sil leri hatırlatıyordu. Ad k " tanbul'dan husu.sJ talebe uçak- tara enzeyen ara uman leri .. eta apalı denecek de- bası vıski fazla çab ık icmls nına baktı Queeg muhabere 
!a rı akt~rma~ız kalkacaktır. tunları da yükseliyordu. Bu Keefer. koprUnün iskele ta recede büzülmu til. Neşeli ~ıbi dnntiyor. kendısıni ı:ök. as ubayına, Attu çıtarması 
Amerıka ve İnillttre'yt bil· bir petrol veya cephane depo. rafında Willıe'nin yanında bir görünüyordu. ıPekU~ Glıver· !erde hissediynrdu Bır tııraf· hakkında bir nükte anlatmıl\a 

hassa tahsH icin gidecek olan sunun tam isabet aldıtına lça an için dUTdu. Romancının çe· te Nöbetçi Subayı bay, p'aja tan obfü tarafa idtrek nakli- devam etti. Ens;;trand bir an 
ta:l!be stajyerler için Haziran vt retU ..... llu depoların infıUkı tık baElıilı altından yer yer si goti.l!receğımiz hücum botları ye &:emlsinın is+ıkametini kont Wıllıe'ye baktı ve omuı: si'kti. 
Ey!ıll ay'arında T.M T.F. Turizm Calrıe'i de sarsıyordu. Bütün yah saçları çıkıyordu. Altları slirlisU nerede~• rnl ediyor. radara bakıyor ve Wıllie kaptan koşkUne don· 
Mtidürlu~li. Turkiye için mu- bu sırada nakliye gemileri bo siyah göz çukurlan içinde ı:öz Wıllle rZannedersem şu APA kendi inden emin blr halde dil. HUcum çıkarma gemileri 
aY>en bir kontenjan ayırtmıştır • ._ _____________________ ıııı ____ _ _ !!W!~----------cms:c_a. ___ m!!!~•-!lllllİı-l!!m!!!!!~~,,_=eıı __ =...,rd~ ... 



YATAN ·-
Gelen gül j 
Tayfuroğlu 

Beııii% saati gelıııe111iş Dulles_ 
<Bası 1 fnciile) 

attığı ısulh t<'klıfını reddetm·'i. 
bunun. mevcut hükumeıın o o 
ritcsini )ıkmak \C )erine kuk 
la hır komlinist repidi ık me 
etmek gayes"ni güden b r pıiın 
olduğunu söylemıştr. 

Evlendi 1 Koklov eş·ın·ın Ruslardan 1952 yılı T ürkiye güıellik 1 

I krallçesi Gelengül Tayfuroğlu, 

Al kurtarılmasını •st1Y• or prodüktörlerimizden Hürrem Er c~\'tt k TEMUR KILIÇ 1 :~:~a ?ı~ea~ı:::ın~:~~1~a h:i~:~ıa:ı: ı 
~ ~ldt, ~erlniı başladığı An()('iated Pmı dı~ımıza göre mesut çütin ni-

Dulle::.. memlekette genel e 
çimler yapı ma ını derpış eden 
kuzey Kore teklıf nin e a ıti
bariy e temmuz 1950 de y pılan 
teklifin a~ ni olduğunu, bunun 
Kore cumhuri)etinın maruz ka 
dığı si ah'ı teca' uze bır mu:Cad 
deme teşkı cttı nı anl:ıtm tır. 
Dul es. o)nı zamanda kuz~~ Koıe 
tarafından orta~a atılan t Jdıfın 
geçen şubatın A mam :ı) ı bır "~ 
tlrmek için Bcr ·n konfetan:.ı da 
Sovyetler tarafından derpı~ ed • 
len p ana SO'I derecede bcnz0 df 
ğlni de knydC'tmiş \"C dcmı tır 

ki: •Kore~e daır mdıki komil 
nist teklifi. serbrst ı;eçimkr nt' 

tiee•lnde tc e1>kül ctmi \C en 
az Kore mi ~etınin dortte iıçu ü 
t emsi eden Kore cumhurı clı h'I 
kumetinf kuze)'de ) a ıyan halkın 
kUçUk bir azın'ıgını dare eden 
komilnist rejım c e ıtlik esası a 
mü teniden ka,na ma\a mecb..ır 
bırakacak mahı cıtedır " 

tb...•ır lirli tıJ!la.r arasında Bonn, 28 - Bi!"kaı; ~ün evvel Amcrikalı:ara 5ıgınan Sov• klhları dün Be~iktas evlendir-
~· bitıı ~.bırtıği yoktuı·. * Mısır Başbakanı Abdül- yet MVD giz'i polis teıki;:ttı subayı yüzbası Nikolai Khok!ov, mc memurluğunda kıyılmıştır. 
't hlıaıtıııda ;:.rı Fu sava5ın1n nasıra yapılan bir sui· buı:ün gazeteci lerle y:ıptığı bir konu. ma sırasında Sovyetıer Bir haftaya kadar uz.un b ir 
>tt \' lıüıa ~I rbe adeta her ka t te ebbü il neticesiz Birliğinde h ala nama:.kar insanlar bulunduğunu dünyara isbat A\'rupa seyahatine ç ı k .. rak bala. 
ltit~~k a~~a olsun niha· kaldı. . . k - k~ . . b k ~ d d ğ • 1 yını A\Tupa'da geçirnrek olan 

·-s"-d * C•n•vre konferansında ıçın. ·arı;,ını mu~· ..ı ! mc\ kıde ıra ·ır gı... . avran ı ını soy e- . 1•1 b' d d 1 ~ "-·tk bir ilı .... adır. Akla .. .. yenı e\ ı ere ız e faa e t er 
~ •• ~ııı dtrı ,.. tlınaı, Komü· Birleşik Amerika Dı işle- mıstır. So\·yet düşn1anı bir m ülteci Rus liderini ö:d ürmek için dileriz. 
S1 lıtı~t ı.tt~inh asilerine ri Bakanı kuzey Kore Batı Almanyaya gönde ri!en Khok1ov, ~eçen hafta burada bir Yuna n istan, Kıbrıs ihti la-
!'it 'tı\at d •.rıı ist.mek ola- Ba bakanı tarafından i - basın konferansında. ı-arı:.ı Janina'nın, firara te5ebbüs ede· 
'ıı ~ l'tltiıı u.~ de belirttii i- leri sürülen ı;ulla pJinı. ceğinden önceden ma!umatı o:duf:unu. kendisini bu yo:da ce· f rnda Amerika'nın arabu-
~ .... ~ttetı be ın buna muka· nı reddetti. saret'.end irdiğini ı:öy:emi&ti. Gazeteciler bugün, ne sebeple ka• luculug"" unu istemic ...._ "'ııııı edeli - d * Vietnam'a istiklal veril- .,. 

~~"" ~ tı.lst Çin· 
0 

emeye, mesi hususunda dün Pa rısının hareket tarzına açıklamakla Sovyetter Birliğinde ka- At ina 28 (A.'\KA) _ Dışiş!e-
b~ tde illi! · ın tnilletıera- lan kadını mü.~kiıl mevkide bıraktıır.ını sormu~1ar ve Khok• · b 
11~ ~ llirl~v~ haklarla ta. riste bir beyanname im· a; rı Bakanlıtına mensup ir söz-
t..:ııı11t Aııı "$ınış :\Iilletlere zalandı. !ov cevaben demi~tir ki: • :.\iVD'nin esasen bi!di~i. bir ~eyi cü, bugün basına verdi~i beya· 
~ J> trlka ra * Dien Bien Fu'da &a\'aş· açıkladım. Karımın mevc:ırliyetinden alenen bahsetmi5 o!ma- natta, Yunan i tan'ın In;:iltere 
:"<tıııı.. tlıUıg il ıı olamaz. ile .Kıbr• • u"7erı'ndekı' ı'htiı:.rını ~~ lıtıse b" o Çi Minb'e lann denm ettiği bil- saydım, :\IVD onu ver yüzünden yok eder ve hiç kim.se böyle .., • "" 
!ttİ hah •le, Fransızların '--•diııiiiriıiiıiildiili .... _______ bir kadının mevct:d iyet:T\i isbata mukt edir olamaıdı. Dünya haI:et mesi f~in Amerika 'nın ara. 
~, • ..._lttık •ıı" pJıetıltm.aıc 1stey ... e'·- t d" kl buluculuğunu istedil lne dair 

9 ı """ .. A k f umumi efk§n da, karımın beni kaçmaya ce are !en ırme e d 
' lta>'bı 1 dır. l>Ien Bien sya on eransr bir yabancı ajans tarafın an ve· ~lıtrh:_ııı.lihi~traıeJik bakım· katiandığı büyük fcdaUrlıktan, kahramanlığından haberdar rilen haberin tamamen asıl;,ız 
il~. qllsaı ku oı.~aınakıa be· D.. ld oimayacaktı... olduğunu söylemiştir. 
~~e tOL a~~~ı nıa. net"İye. un açı 1 Kholtlov. bug•i'l ArnE!nka Ba.kanı Eb enhowcr i:e Papa Bilindiği &ibi Yunanistan, 

.1. .. -.aı te Pıus'a birer telgraf göndermış \ 'e karısının Sovye!!er:n i:ıtı· Kıbrıs ih ti!Uını hal'e1m<'sl ~in 
ı;,:'Cla sır ~·apa. ~< 1 F ı: :.· 22 Ağustosta B lrleşmi~ Millet-

~:'"'al "~tltbiJe K o".ombo. 28 _ Bec As,.·a dev. kamından kurtarılması ı~ın bu ~ahsiyet:erin yardımım iste- k 
·111 <:tk d"· " J !er e müracaat ctmeğe ·r.rar ver 

' 

•' bıı a ıger bir ih· Jetinin Ba"bakanları bugu-n bu- m~tir. 
•111 Yhı a d h " miştir. 

d ' bt... n a em r ada toplantılarına bac'amıc•ar- d 11ııı. e ı> - :\lo '" • " " l eon Jouhaux öl u·· 11~ lihı •rıa·ı · s .. ova nın, dır. Bunlar ; Hindist an, Pakis· 8 f Al 'd Y 1 
f;41 ç~itiiıı~ akıllarına gel· tan, Endonezya, Birmanya ve •• a 1 manya a ugos avya Pari~, 28 CA.A.) - Ekonomi'.i 
''-tıt l'yt k Yor, Cenevrcde Seylan Başbakanlarıd ır. Konsey Reisi \'e C.G.T. ile F .O. 
s..:' ili il 16 :~e llbi (ba c;e. · Asya konferansı· Ser•rnn Uç af"m lopçu Arnavutluk s~ndika Merkezi Ba~kanı, 19Sl 
t>~t l" lıöıınc~ arı: dairesin- Başbakanı tarafından açılmıftır. 't bilrış mlikafaıııı ı kazanan Leon 

~ ~ f~Yillıtlt~· tir. Paristeki Başbakan, Asyanın bu bölge:sin- Taburu var Mu"nasebetlerr· Jouhaux bu ak am saat 18 d 3 ~ lırı Ya . •nln orada şiıu de aynı menfaatlere sah ip bu- e\'i nde, ani bir kalb ı.ektesi ne 
tttdi >ınaya Çah~tığı ı b be k t t 'cesinde ölmüctür Leon Jou-'b- r, unan u ş mem e. e arasm· Anadolu Alan~• Aıs<>el..t~d Pr~.u " 

O ~t İlk da dah! sıkı b~r I~birliği ~u:-ul· Heide berg, 28 _ Bir! eşik A· Belgrad, 28 _ Yu:os!av dip· haux bugün İkfüadi Konseye 
ı.t trı11a lıtkııta b ması luzumu uze!ınde ısr:ı~la merıka ordu~u makamlarından lomatları Arnavut'. ukla ::.iya~i bıı~kan ~eçllmisti. 1 
~Sıltlara c:a ı ' ilha sa durmuş. ,.e b? :ıckılde barısa. h'.l· bugün açıklandığına göre. Batı münasebet'eri yeniden le.sis et· Bir ineğe göz lük takıldı 
a;i'~ bir d 

1 
p IÖrürıse ve met edıleceğıni de kaydctmışt.r. I Almanyada halen üç atom top· mek üzeı·e d iın Tiran'a hareket' Sidney, 28 (T.tt.A.) - Cla 

~ '&111llıiytt~receye kadar ~e~e\Te konferansının dev:ırn çu taburu ü,,lenmi• bu'unmakta· et nı i !erdir. Yugoslavya i'e Ar- ren~etown"da Wilkens adında 
4..ı_te lJ lliıtıeı; e olsa bile, a· ettığı sırada açıla~ bu As~:a korı dır. Atom top'arı 280 milimct· navut'uk ara ındaki mıinaı.ebet- bir çift 'ik sahibi, çiftliğindeki 
~~tt~İıl içiıı )'aranna ola· f eran ına ehemmı) et venlmck- relik tir. Bu 18 muazı.am atom !er 1948 de Yugo~ıavyanın ko· en h i ineklerinden birisinin mi· 
~ ~ ... lliIJı rı tehlikeler "1· tedir. . to punun A 'manya ile Avrupayı minformdan ayrı rna,ı :.ırasında yop olduğunu ve bu yüzden kA-lı- ı..~tr bira sa dahili bar- Se) 'an Ba bakanı _hem komu- "arı'·a bo··ıen demı"r perde,·e va. kesi' misti. Bel.,"rad Rad,.·osu Yu· d . d"ıt" ! 
"it ıa:--.lllaaı nıuan·en hu· • h d t 1 k 1 "' J , J , fi derer e e yem yıyeme ıbın 
~;~! 01~ ka111 elde hiç nıst:ere. em e mu eme ":?C • kın o arak yerle~tiri'mls old u- goı.:av d ıp '.omatıarının başmda te.-obit etmiş. çok . evdiği bu i · 
~t ~fıııı 7'Yacak, komü· lere karşı ge'miş \'e ce,n~\T~ ~on ğunu ifade eder . Receb Ciha'nın bu"unduğunu \'e neğinin açlıktan ö' mes!ne mani 
liı.~- ~h taal.ı likitti ile gü. f~ansının_. Asy~ ll'!ese e erı uze- Ordu. pek yakında giz'i ;,Uret· Arnavutluk hud ud u )"akınındaki olmak ve ona yeniden yaşama 
;:'it tt •, haıtıı ııacaklardır. rınde katı tes.ır.erı olacağından t e celbettlği iki topçu tabuııı· Titograd ehrine varmı~ o"n? zevkini tattırmak için hususi bir 
·• \ı. tıııı Fra • da ba.hsetmıştır. nun Almanvada bir mahalde Tirana milteveccihen yola c:~•· göz:ük yaptırmıştı r. 
~"tııa lQ ko ·· nsa ıle bir- 'l>akistan Ba bakanı yaptığı fü't>nın i s b~lunduklarını süy'e- mağa hazır:andıklarını hi1<!ırmi~· Camların nısıf kutru on sa n-\iı 'ıııt .. ııı• l.a0s lllunist aleyhta· ko. nıışmnda. Jlındıstan ile_ ı ' ... • mekle ıkt ı"f·· et~;«tı· ı·. Bu rJ·ia:., ı· t"ıı" • ~··ııt ka Ve l\amboç mil t d K A U Uy n t imet reyi bu:an ve hU5USi bı r 
lt.~._;ttttir, Ilı bir darbe te • kı;;_ an arası~ ~ mevcu~ bes~~~ ordu umumi ka rargah ı .-·eni hir Recep Ciha bir elçi t ayin edi· tert ibatl a ineğin boynuz' arına ı 
~-~ ~ i ihtılafından a setnı ış ' <' u ta burun ge 'digini tevid etmiı;tir. !inceye kadar mas~ahatgüzar va· raptedilen bu muauam gözllik 1 
~'ıt llııııa ııa bö>·ıe b" h t ilM hal edilmedikçe bu böl"ede 1 KuJ lar güneş ist ikametin- zife;,Jni görerektir. Yakında Ar- hakikaten, hayvanın sıhhat ve 1 
l.~ • c\ııı tı~ oıac ~ ır al ça- istikrarın kuru'amıyacağını da na\'ut'uğun da Be:gr:ıd'da bır ne~e-ini yerine getirmi ~tlr. 1 

~ ~tr:.!1lıa iiagı . • lnulıak- tasrih etmiştır. de uçarlarmış 1 elçilik açması bek!enmektedır. GözlUk. zıkred ilen hususi ter · ı' 
~'i)l@~7:'aıı do~llldikı h~.lde. As~a konferan ında Hindi Ci· 
'~ -....ııtliııe !ruya muda- ni me el esinin bi'ha n incele- Canberra 28 (Reu~erJ - Mı'. ( k 

1 
k 'd tibat sayesinde boynuz' ara o ka- ! 

--~~ --~t ltoııf•r de bir son 1 neccğı 1 lİ\'C edı mektedir. :etıerara;,J Camia. ı Ilim ve Sa· e os ova ya a dar sağlam bir şekilde teı>bit e· ı 

~-, ~~~~lltJ;ri~~slld~vda~,~- Fransız polisi bir Hindliyi nan Ara:;t ırma Te~kilatının bu. I • ~~~~!~~e~\iil:e!~~·ueğün dg:~~~ 
.. ~ -...ıa ta.,_,_. ın 1 ~ 1_ rada yapt ığı konferan~ıa belir · M hk,. 

1 1 Ilı..' t h.~~dt e:ıq;ar olmayan ı öldürdü ti!di~ine G.öre, }'u~la_r esk~ ~e· a um O an ar !ö>ine \ c yerinden O}'namasına 
~t ... ~ r. •. llleyen bi ı·•· t 1 nızcıler rıoı !!Uneş ıslıkamc-tın• ımkin bırakmamaktadır. t~ıı.-~ ~..ı~d r 1" e Bombav. 28 (A.A.) - Bura· _.. __ _ 

~it .... e blrl t · · de se)sha t etmektedir'er. Bu il" A .s-ıciated Prm ÖL OM ""'-tadır, e~ ır- da öğrenildiğine göre, dün l\la- kl o R c • 
·qı.. ı;ı amayı vnı;:ın r. . :ırııcr:, .. .. .,8 ç k 

1 
k IQe ... ili . . he civarında Fransa'ya alt Chi- k · 1 Y ıyana - - e os ova \'a Enise Peıının eşi, z.;ecıı. ErcuQlent. 

lı.: .... ı-.11,.lnın u ~ların !!OZ \':!!>btnın ınsan ıır- t ı · 'f hk . d "' A • 'fü '"h D" ı J> ıı •ın ba'"·ıa .~ ... ı.. • ile ltoaıt ':"' >< _ ru Ka:ia toprağında. Fran ız a-- b k !d - d .. l'i ı " a ·f?meı>ı, un gece s~O · "' u~. er, .. rr ye e n .,.. • 
~ .~ )[ S)on hu dan a~ a o u3un an ::une~e · t d p ,. k. p h rı. A&ım . Akil Nedim Peıın•ın ata- ! 

,.. •, 
011liinıst in • kert po isiyle dört Hindli ara · b k k h na l'k olc!u"u c a e ress ın es ·ı rag mu a· b•rı·rı. inhıııarıar u mum Mudurıo-• .:; "y ç e ta a ·m. a assa ~• ma ı ., · ..... ,, .. 11• 0 

. ,. h . k , • 
~},.~._la 1 Jııktıntı • sında bir hadi e \'Ukua gelmi-· nu söv lem iş ve ~unları ili\·~ ~t- .. ırı ·~ğı ıam bba.~ı~ ı apısdtcn d·a· tü Tuz i&tıhııaı Şubesi Müdürlü. 
""'~ti ~ık lllt\-ıuın \:az.. tir. F ran ız po'isi ate;ıo açmış ve mlştir·: lçırmab.a k1~~. ~ds suçun anhk . O· ~Ur den eme~~.\ PELİN 

rtıııUf \ 'e u Y~P- bir Hind linin ö'ümüne diğer f1 . a( Yapıla n tecrübele rden anla. ~yı . ~r · ı~ıyı 1 ama ma u •ıı velat etmiştir. Cenazuı bur,1.lnkü 
~ çare er çünün yara'nnmasına sebebiyet ıldığ ına 2are ku~laı- ~i:n~se c,mıştıl', 29.49S4 ?nşembe ııunu ı ıı: ınc:ı na· 

'ıt, ''calt' -- vermi~tfr. bakarak eökle o:an ta\•iy~sını Burada_ d inlen_ en Pra ... r adyo_. mazını ınuteaklp TeşTlklY' Cauılln-
b t d A t oen l<a ldırılaratc: Ferlko:r bbtl\tnnı· 

Q b• Avrupa Ziraat Bi r liği v e -ölçebilm·~~tedir. Ayrıca k!.!şla- sunun ır neşrıya ın a n onın na detnedllecekt!r. 
~. . ır n ota n n saat mefhumu da kuvvelli- Kandrac adındaki bu adamla Çelenk ııönderllınf'ınesı 'l"lca olunur. 
::"'lııre "" eli Türkiy e dir. Geçenlerde İngiltere"den beraber daha beş ki inin de y~r 

~~ tt1 ' 28 (A,}.hı.. Amerika va "Ötürülen bir kuş, 12 g:landığı \'e bunların muhtelıf 
bıı,.,~ta11;•-v.) _ Mısır Ankara :?8 (T.H .A.) - Bır gün için.de · uçarak in6iltere' de· c~zalara çarptınldığı bildi~i!!lli§-

~ .._ l(•lü: otıtd Dr. Mahmut müddetten beri ~chrimizdc de- k i e vine dönmeğc muvaffak o\· !lr. Radyo bu §ahsın Oat r ı ne 
~ı '-:_ ~'Vı t l3UYUekn sonra y. m etmekte olan •Avrupa Zirai mustur.P şekilde kaçırmnğa teşebbüs etti· 

~,.. L• l'.ı ""ağa EJ,.151 N'"· Bırliği ne iştirakimiz hakkında J I H' I / ğini söylememi,, yalnız uTal:ııi 
o;,,,.. .., ~ "" ki 1 t ı ı t ı~k ı apon a r ıma aya ya b d 1· k • ~ıı-:~ı ile ltlında kabul •· top.an ı arın a ıncısı a " ·a ı a e ıce hare et netıce ,erme-

""'ltır Uzun bir "Ö· Bakanlıkta yapılmıstır. sıkmaktan vazgeçtiler dı,. demi_stir. 
'da_· titr • •· Bakanlıklararnsı ıem ilcıleri-

~t''.tııt D2qi'tı kl nin iştirakiyle )·apılmakta olan Tokyo. 28 (A.A.) - HimaTaya. Mahkum olan diğer şahısl a!'.' t:.~ı, •u,.,. a a,... k k • 1 · d b. şt•nlardır: Kare! Gruber ı"dam:ı, h.~ ltaL:~. ?ıtısır·"an öğre- bu toplantılar sonunda Avrupa l arın en yü se ı.ı.rYe erın en ı· 
~~ı .. "'ııı Dırı 1 . Iktis. • dl ı· b. ·ıı· . b" b . rı·ne '"ıkmak üzere Nepala a it· Karel Bednar müebbet haps~. ~ "'ll:ıı Aıı:ıe...ıı. -e•& erı a ş ırı6ının ır ş u esı , • G t p k B .1 J k 
~ lr.1t Qbuı ••l\an aske- halinde çalı makta olan ,\vrupa m is bulunan Japon dağcıları us av ola ·, ohumı os · .ı 
·~ tt~stı tıc:isi:tıne~i dola· Zirai Birliğine i tirakııniz husu. )erlilerin mümanatı yü:ıünden ve Aııton Liska 22 sene hapse 
1t•~ ~Ur{· 1ılısır e bır nota sunda hiıklımetçe bir karara seferden vazgeçmişlerdir. Mahal- nı::hkum olmu;)lardır. 
tettlU• ~ • Pakı bu notada varılacaktır. Haber alındığına 'li hükümet, dağa tırmanan ya-

t lıtıı 111t'a k stan ı>aktın.ı göre Bakanlıklar ıcrnsi'cilcrin in bancıların tanr ı ları gar.aba ge· , _, 
' t1.?tıiyec:ğf' iyi bir iştirakiyl e )apılmakta olan bu tirdiğini iddia ede~ köylüleri fi- IMe\'s imin son müzik 1 ? !it ni bildir- toplantılara bir rnuddet daha k ir'er inden vazgeçırmeğe mu- hAdisesi 
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şubemiz 
En az 

200Lira 
yatıran bir talihli 

müsteriye 
LÜKS 

B. M. W. OTO:\IOBİLİ 
Her 200 l i raya 

Bir iştirak numarası 

ISTANBUL. BANKASI 

/sfanbu/, Şişli Levend Mahallesi 3. ncü kısmını 
feJkil eden 255 evin inşaatına başlanmıştır. 

DONYAYI GEZiP GÖRMIYORSANIZ 

PANORAMA'YI OKUYUNUZ. 

Dulle . kuıe\ Kore tarafında'! 
i'cri suru en tek ifle seçımlc e 

,\nı crık:ı'oa ha\a Jı ın \ etini' me ıısup f egmen r:cpp geçen hafta ı Birle~mış l\Iil C'ler te k a ının 
bir uçuli esnaşında motörUnün bo 'lUlı.luğunu görünce Orbkan) nezaret etmesinın de babı ko 
tayyare ıremMne inmek i stemiş tir. O> Fabt uçak gin·erte~ e nusu olmadığını belirtmi~tıı·. 
konarken ateş almı~tır. (2, 3, 4. > Teğmen atlı~·arak bu müthi Bakan sun! n ı ıh e et mı •ır: 
vaziyetten kurtulmuş C5) Ye derhal haska bir uça!a binip \'aıi- ıKomUnıst tele ıfı 6 a~ zaı fında 
fesine deunı etmi~it . Pilot (6> arkadaşlarına sadece: ((Henüz bUtün )abancı kuV\et erin h.o ,. 

. aal iın gelme nıiş! • denıi$tir. toprak arından çekılme'erı111 -:! ~ 
pl5 etmektedir. B r·e mi5 t\lı. et 

• 
ıer kuwetlerı çekı'dıkten son a 
bir hay'i uıağa gitmek zorun.la 

BLOK APAnT;JJA~l.Alt - Reledi)enin EmUik Bankashl~ i · 
birliği yaparak ııehrin mesken sıkıntısını gidermek için ın§a 
ettirtteğl blok apartınıanlann temelleri dün saat 15 te törenle a· 
tılmıştır. İki buçuk mih·on liraya maledllecek bu apartımanlar, 
3 bloktan ibaret olacak , .e 8 katta ceman 74 daire ile 8 büyük 

mııgaza bulunara.ktır. 

Darü»afaf<a Lise i Kültür Kolu tauCından tertip edilen Ede
biyat Matine i dün saat 14.30 da okul konferans salonunda ya· 
pılmıştır. Okul ,,lüdürünlln açış konuşmasından onra Kültür ,.e 
Öğrenci Birliii adına bir öğrenci konuşmuş ve bir kaç öğrenri 
kendi IJiİlrlerini okumuflardır. Bir çok tanınmış hikfı) c.ri ve 
şairin iştirak etti~i toplantı r;eÇ u.kte kadar samimi bir ha\'a 

içersinde ilenm etmiştir. 

ka'acaklnrdır. Komünı t Çın kulf 

1 
vet eri i e sadece birkaç mi 1 
gideccklerd r. Çabucak dönebı r 
ıer. Bir esik Amerika asker cı ı
nin ıliınihayc Korede ka ma nı 
istememektedir. Fakat u rıhrtı 
unutmamak lazımdır k. ene re 
asker erirnızı Koredcn çe m ı
dik \ e bunun me\ ım z er en 
bır ha eket o duğu me) d na ç 
mıştı. Tarihın te cn·ur tme , ı 
i temboruı.. Bu Hıbar a Bır e- k 
Amerıka kuzey Kore tarafınd .. n 
i'eri silrulen tek ıfı red zoruı.da 
dır. zira bu teklif hür. bır e rn 
\"e bağımsız bır Kore kurmıı~a fı 
fi değildir• Dakııo Kor ıçın de 
re er glbı ı·an doı.U dUğuniı de 
h atır atmıştır. 

i Şu E n f,ai'ni n konusma<.1 
Şu En La. > apıı ıı koııuşmııu.ı 

Asya memlekeıındckı bütun ~a· 
~-ncı askeri üslenn kaldırılma· 

l 
• ın ı , bütün yabancı bırliklrnn 
ç~kilmesını ve Japonya' ın 'C· 
ı.iden ilfıhlaı dıı ılmasının dur
durulmasını ıstem ~t r. En 1 i' 
a~nı zamıında munh.asıran A n 
n emlcketlerıne m .. tsu b r k r 
tiJllkh g!hcnlık paktı ~ apılm ı· 
ııı i temiştir. Bundan b~ka Kı· 
zıl Çin Dı51 lerı Bııkıını. B ıı 
Aımanyanın yeniden s Jfıhlanti• 
rı'masına bir son 'crılmecını \ e 
Eerlin konferansında Ru ya ıa
rafından teklif cd len bır Auu
pa güvenlık paktı )apılmasını 
öne siir-nliştür. 

En Lııi, c ır me ele inın hıç
bir sureti<' kap:ııım dığını rn 
Eırleşik Amer ka i'E: Güne) Ko. 
re'n ln, -ıe ooo harp e ır nı h"· 
:nüz iade etmcdıklcrini ~oyl~

mistlr. 
Amerika'nın Formoza'~ı Çın c 

kar ı bir ıstıliı üs u halıne gr
:ı"<liğıni iddia eden E'l Laı. Fc.r 
r:oza'ııın. Ç n' n bır parça ı oı
c.ığunu ıleri sürmüş ve hıçbıı 
11'.emleket tarafından ı~gal edı • 
n.emesi ıcabeıtiğını so) lemıştıı. 
Sıt En Lli, Kore ihtılafının h ı. 
iı için t nmam<'n Kuzey Kore pla 
nını dl' t ekledığıni bıldinnıştır. 

Bir l\adının talebi 
Dört sene eHel Çin komiıni •. 

lcrın! n elıne gcçmıs olan bir \
roerikan h a\'acısıııır karısı na 
yan Sue Buol, diln burnda ko
nıiinlst Çin l> ı şi lcrı Bakaı ı Şu 
En Lai'ye müracaat ederek ko· 
c:ısının serbest bırakılmasını ~ 

t~miştir. 33 yaşında çok güzel 
b:r kndın olan Ba)an Buol, Ba· 
kanın kaldığı \'illô) u gıtmi fa-
k!t muhafızlar kendısıni ıçlri 
bırakrr.amışlardır. Bunun Uzer -
re Bayan Bu ol, Bakana 'erılmek 
üzere bir mektup bırakmak ı -
temişse de muhafızlar bunu a.· 
mamışlardır. 

Bayan Buol şehre ınerek mck 
tubu bir otelde kalmakta olatt 
diğer Çinli delegelere 'crm ::ı1ır 
.Kadının kocası Lavrer..:e Bou' 

1! 50 de Yunan' da b r havacılık 
~:rke tinde çalı5ıı ken komun ~· • 
!erin elı•ıc dtişmuştur. 

Çin'de, Kore hnrbındc csır 0-

1 .. n ıneş!ıur Amer:kan pılotlacı 

da bulunmaktadır 

Yabancı sermayenin 

yatırımı için karar sureti 

kabul edildi 

Bir'c mi Mı 'et er (Xe\1 -
York). 28 <A.A.) - Bırk rr 
Millet'ere bağlı ta'i b r konıı 

I bugUn ikti aden ge'i memiş mem 
I 'eketıcrın ınkişafında ku !anıl-

mak liıere husu i rma)enı'l 
tcşvıkinc doğru bir ad;m atmı~
lır. 

ı !<;kononıik \'e so ) al kon ev 
lkti adı komitesı Be çıka. Turkı

' ~ e, Çin. Pokıı.tan. mcrıka \ • 
Venezzuel.n tarafından tek if c· 
di'en bir karar suretıni Ru )a \C 

Çekoslo-.ak) anın mu ha cfetı ' 
Yugos•avyanın çckimser'ıgınc 1955 yılında bnecek olan bu ev/er Bankamızda 

I;,;, ey hesabı açfıracalc müşlarilerimize safı/acalctır. . 
Evlerin plan ve satıı ıartlannı g6sferen .'v-oşürü· 

müz-JUbelerimizr1edir. 

(Ç YILDIZ \'t; BİR TERZİ - ;ll.G.M. ::ıtÜrlyosunun yıldıılann. 
daıı Alın Bl)1h Jan( Po\\ell \C Cyd Charisse, meı:hur terzi He· 
len Rose'Ja (soldan üçünciı ) birlilte. l\liss Rose üı; genç yıldı· 
~" resimd~ ghdikl~ri ıunlP1 1Pri•ı ıuodellerinl çizmiştir. Artıstler 
bu elbiseleri, 1'1.G.1\1.'!'in otuıua u kuruluı yıldönümü münase-

kar ı 15 reyle knbu etmi~tir. 
Karar sureti, hususi ) abancı 

sermaye celbetmek i tcyen m l 

leket"erın iç po'ıtıka ve mevzuat
larını Jenıden ince ı~erek bu ).ı
tınmlar içın musait ha\'a ~.ıra
tı'masını tavsiye etmektedır be!J.)·Je verilen ziyafette gi1mek ~ia ~erdir. 



- '------------------------------------------ YATAN 

f KUZEY'DEKİ BEKÇİLERİMİZ 1 
Yazan · TUNÇ YALMAN 

LOFOTENDE LİMAN - l\lo rina me,ı;imi Lofııtcn ,\dalarındaki bütün li.uçuk limanlar l u1-
Ierce tekne) le dolar ... 

Morina ba lığının 
avlandığı sularda ... 

N orveç'te Lofoten adalan de-
mek balık demek, ve balık 

da çok zaman morına demek. 
!çınııde çocukken balık yağı 
içmiş olanlar 'ar.sa, o yağın 
Lofoten'de )akalanan morina· 
tardan ge'mlş o mak ıhtima'i 
bUyuktUr. Balık oralarda yal
nıı karın doyurmamı~. asırlar 
boyunca destan ara. masa! ara 
da kaynak otmus. Morina hak
kında masal uydurmağa da 
pek mahal yok hani. Hınzırın 
ıerçek hikAyesi masal gibi o· 
kunuyor. dınlenb or. Lofotenli 
ba:ıkçılar: • insandır O• diyor
lar, •Hattfı değme insandan da 
ha zekıdır.1> 
Morına'nın asıl vatanı Ku

zey Kutup Dcniıi... Fakat 
her yıl Şubat a) ında gtlneyc 
doğru bı.r abndır başlıyor. 
Ve ılle Norveç kıyısı ile 
Lofoten adalarının arasındaki 
dar geçıde ge'ıyor, oradan baş
ka l erde vumurtlamıyorlar. 
Lofoten denltı adı ı;cr1ten bu 
su'ara her yıl mı yontarca mo· 
rina gelırmı~· Denıtın dıbinden 
akan soğuk su akıntısı ile aşa
lı iner. yumurtalarını bırakır 
ve suyun üstUne yakın akan 
Gulf Stream'le de Kuzey'e do
ner'ermiş. Daha tioğrusu dön
mek ister. lakin balıkçıların ol 
tasına. ağına .yakaianırlarmış. 
Yumurtalara gelınce on:ar bir 
müddet şaşkın şaşkın gelişir, 
dort hafta kadar sonra kUçuk 
birer ba'ı~a benzer ~ e gitmele
ri gereken yônden emin, kuze
yin yo unu tuttururlarmış. :e
ğer Lofoten su'arına her) ıl bı
rakılan biltUn vumurrnlar mo· 
rina halıne ge'seymı~. Norveç
ten is anda'~ a kadar morlna
lara basa basa ~UrUmek milm
kiln olurmuş. LAkin çoğu ya 
kendılerinden bUyUk ere yem 
olur, :1·ahut da daha ilkah za
manı, su'ara kapılıp, ha ık ola
bilme fırsatını kaçırırlarmış. 
Yumurtanın gelişmiş bir mori
na haline gelmesi a•tı yıl sürer 
mi . Ve zamanı ge ince yine 
aynı ba'ıklar. yumurta arını bı 
rakma~a. kendi doğum yerleri
ne donerlcrmiş. Bln'erce yıldır 
morlnalar aynı gc'eneği devam 
ettırmlş ve kendı erıni bi'e'i 
beri de Non cç'liler morina'a
rı o dar geçitte kıstırmış. Lo
foten'dc bugün bıte 1100 yı ın
da, Kral bpteın'ın emriy'e 
yaptırı' an ba ıkçı cvlerınden• 
bir kaçını görmek mümkün ... 

Balıkçılar morina'rıın huyunu 
suyunu, o ciura Şubat ve 

Mart a) 'annda gelip gittiğini 
bilmcsıne bilir ermı • lfıki:ı bu 
hicretin ilmi cephesinin tctkö'<i 

KURUYA:\" BAUKL.\R - Srnh·acr ('İ\·arında açık havada ku
rutulan Morina balıkl1rı n küçıik bir balıkçı çocuğu 

ancak yüz yıl kadar evvel baş- bal'ın başlarından beri faaliyet 
lamış. Balıkçılık Bakanlığının tcydiler, fakat asıl bilyuk av 
(Norveç'te boyle bir Bakanlık henüz başlamamıştı. Binlerce 
var) Araştırmıt büro u, eimrll biıyüklli kilçiiklü tekne 10 Mart 
her yıl 10.000 morina balı#ını sabahı denize açılacak ve lÖ· 
satın alıp işaret'ediklen .sonra renle mevsimin ilk ağlarını a- ı 
tekrar denize döküyor ve bun- tacak'ardı. Svolvaer sokakl:ırı 
lan başka su'arda yeniden ya- her yaşta her boyda balıkı;ı· 
kalamağa çalışmak suretiyle 'arla doluydu. Köyün clvarın-
morina sürillerinin takip ettiği daki kayaları, körfezleri dol· 
yo'lar hakkında kat'i bilgi edi- duran balıkçı teknelerinden 
niyor. deniz görünmez olmuştu. 

Morina'nın Lo!oten su!arına 
akın etmeğe başlamasiylc bir
likte, Non·eç'in her yanından, 
bl'hassa kuzey bölgesinden Lo
foten adalarına doğru bir de 
insan akını başlıyor. Ada'ıırın 
nüfusu 40.000. Şubat ve Mart 
:-ylarında buralara ayrıca 20,-
000 kadar balıkçı ve 10.000 e 
yakın da halık sanayii ile !lg:ll 
diğer çeşitli kimseler geliyor. 

Lofoten ada'arı denilen arla 
grubunun uzunluğu kuzeyden 
guneye doğru 150 kilometre ka 
dar. Bunlar coğrafi bakımdan 
~y·esine birbirine g'i:rmlş ki, 
hepsine birden Lofoten deyip 
geçiyorlar. Biz Lofoten'in en 
t.p k \•e en ::irin şebırclklerın
den biri o'an Svo \'aer'de kata
cak \'e orada geçireceğimiz üç 
giln zarfında hrr gün başka 
başka istikıımel'erde denize a
~ılarak, morina sanayii hakkın 
da fikir edınccektik. Svoıvaer'e 
8 :\[art gccesl, yiıni gayet iyi 
zamanda varmıştık. Morlna'yı 
oltayla tutan bnlıkçılar Şu-

Svolvaer'e \'Drdığımız ı:ecc
nin ertesi sabahı, küçük bir sa
hi~ koruma teknesi) 'e denize 
açıldık. Üç saat mesafede bu· 
tunan başka bir köydeki balık 
tt-sislerini görmeğe gidecektik. 
Deniz adamakıllı azgındı. Tek· 
ne bir sağa, bir sola ala
bildığine yalpa \'uruyor, ka· 
maradakilcr havasızlıktan: gil
vertede sırıbıklam o'anlar sım 
sıkı tutundukları halde, denize 
uçuvermek korkusundan buna
hyor'ardı. Söylenen söylcneney 
di. Ama ait tarafı misafirdik. 
Herkes gt-ri dönmek istediği 
halde, kimse ·dönelim• diycmi 
yordu. Bir müddet sonra ka· 
rarı kaptan verdi. Geri dön
dük. 

Öğle ycmeitindcn evırct, Ba
lıkçılık Bakanlığının milmessili 
otelde bir basın toplantısı ter 
tipledi. Yo'da veremediği bil· 
gileri. orada anlattı. Bir yan
dan ısınmak için konyak içi
yor, bır yand:ın not alıyordu:..: 

< Deıamı , ·ar) 

limanındayk en haıa giinr.şll , d enlıi n giirlinıi~ii :ık i nıli - Sağda: Fakat tek· 
ııe limandan hir111 açıldık tan ~on r:ı, dcniı bu hali alılı ... 

P ierre Forııier 
r e sitali 

...... 73 -Yazan : FiKRİ ÇİÇEKOGLU 

Stalin ile yaptı 
mülGk 

Kontlra Jtnıue: '"" Tiyatro 
BUroıunun 2t ?lo'il&ll 19l4 ra
zut•ıt a.!Qamı &ua" ılnrma. 
unda tıortlplfdl&i Tlrolonorl 
n~ıı..11. 
~IJnlon,,.llst: Pıer"' f"nurnlrr. 
PlranOc!A: J'~rdl ılt.atur. 

F ran ız viyoloıı eli ti Pierre 
Fournier'nin konserleri 

şehrimizde daimi ilgiyle kar· 
şılanmıştır. Bu sanat adamının 
cazındaki hAkimiyet'.ndcn ba~
ka miiıisyenlik de"•cri ona ö
biir vıyo'on,,,el virtüozl:ırı ara
-ı'lda ayrı bir yer sa!!l:ıını•tır. 
Programın ilk parça~ı La Fo
lia variyasyonlarıydı. İta vah 
be tt-ci Corcl'i'nin JiOO 'ı'ın
da basılan Op, 5 sonatlar~ ara· 
ında La }"o!ia on i:Cınci idir. 

250 yıllık bir geçmişı ol:ın bu 
beste. hususiyle kemancı ların 
kon! er erinde bugün d" baş 
köşede ~er alnıakta de\'am rdi
yor. Pıerre Fournier biz0 fa
nn Marais'nin (1636 - 1728) 
J,a Folia ,·ariyasyon'arını din
letti. Bu e erin baş'ı ı eskiden 
beri b zı yanlış tef.ııir!erc yol 
dçmıstır. O kadar ki heslecinı:ı 
akıl ve ruh buhran l ııı-ın: bu 
besteyle tcsbit etmiye ,Y<!lten
diti bile i!eri sürül müşt,lr. Bu
nunla beraber bu çok t;mınmış 
cı!an Tema Corelli'nin öz mal: 
deği l dir; kimin olduğu ht. ı i 
değil. Folia'nın men~<·i 'Porte
kizdir. Sarabande ve Chaeon· 
ne'a tok yakın oan bir musi
kidir: Ağır bir danstır. R.ı r.ıks 
Fransızlara Folie d'F.spa~nt- a. 
diyle mal o'muştur. Hatliı Ja
dam Seviı:nc, kızına yazdığı 
bir mektupta bir dans top'ulu
ğundan bah ederken bir erke
ğin karısiy:e birlikte (tasawur 
edilemiyecek bir mükemmellik 
ve zarif'ikle o güzel Chaconne
ları. Folıc d 'Espagne'lerı ,.e 
hususıy: e Passe-pieds'leri oy
naclığını) anıyor. Hakikatte ke
!imt-nın Jiıı::at ve k:inik anla
mı yiıni deli ik ve çıl~ınlık ba
his konusu değildir. Corelli'nin 
yapmak i tcdiği, bu 12 sonal
lık e erinin sonunda musiki 
sanatını bu boy bir eserle or· 
taya atmaktır. \'iyo!onse1ist 
Fournicr konserinin başına Ma 
rin :Marals'nin La Folia vari
ya ) on'arını koymakla isabet 
etti. Çünkil hem dinliyen erin 
çok tanıdığı bir IP.mayı çe~itli 
şekilleriyle dinletti; Hem de 
bu ı;ariyasyonlar boyunca vir· 
li.ıoz'uğunu teşhir etmek ve 
böy'ece dınleyicbi kendisine 
çekip bağlamak imk~nını sa~
ladı. 

programın ikinci eseri J. S. 
Bach'ın dördlincU viyolon· 

sel :.üitiy<li. Bil) ük viyolon•e
list'er Dach'm viyolonsel ı;olo 
itin yazdığı a ltı sıiitten bıri
sıyle mutlaka program'ar:nı 
sıis'erler. Bach o e · :ı zaman
larda beş \'eya yedi telli Vlo'a 
di gamba'nın yerini almaktnn 
henüz çok uzak o'an dört tcl'i 
viyolonse'e bu beste:erıe gö
rU memis imkanlar sağlamıştır. 
Çünkü viyo'onsel o ~ün1erde 
k a\•ye'i sazların bas eslerini 
ku,•vctlendirmeye yarayan bir 
musiki aletiydi. Halbuki Bach 
stilt:eriyle, bu qz.ın imkan'arın 
dan görülmemiş bir usta'ıkla 
faydalanmasını bilmiş, \'iyo'on
seli solist sııı: olmak mertebe
sine çıkarmıştır. Fournier ~u 
biiyiik eserde ı;azındaki üs!Gn· 
liiğüy:e o ciuğu kadar Hadrdc
ki derinliğiyle de dikkati çek
ti. Ve zaten bu yarııda bir e-

ri yalnıı. dış görünüşüyle an
lamak ve öylece çalmak, ilk 
m6zür:erdcn itibaren dinliye· 
ne usanç verir. Ha buki anla
şılması ve öı:line nrılması en 
gliç bir eser olan bu sUiti Four
nier, bütün salonun soluğunu 
ke~en derin bir ifade ile ça'-
dı. 

sonatiy e bu ıkincıyi ayırın 
yırmi yıldan uzun hır zaman 
var. Bestecinin goru~il \e du
~ uşu bu zaman zarfında detış
ti ''e bunun ız'cri peıı: tabı o
larak e~erinde de bı?l ırciı. Vı
~ o'onseli t Foıırnicr ilk kısım 
Al egro vivace'yi, bes'e;J.ı rna· 
nasına baglı kalarax kuvvetli 
ve canlı bır çalışla ılın etti. 1-
kınci kısım Adagıo affPttuoso, 
be tcciye has, onu bircok'arı a
rasında ayırdettırcn bi:' meıo. 
di... Şlir' c örii'ü bJ hüzünlJ 
be tc~ e \'iyo'ons<'list hu tün iç
liliğıni koyclu. Allegro ;>assio
nato bu sonatta 5ciıcrw'nun 
yerini tuta~. Fournier bu par
çayı, gerektiğı gıbi hu tun se. t
liği 'e kc.,kinliğiy:e ~adı. Son 
kısım Allegro mo:to ıle \!İyo· 
lon elist bir Rondo ha; bı ge
tirdi. ince buluşlarla \'e ıekfı 
parı'tılariy'e do u o an bu can
lı ve himser musikiyle Brahms 
ın onatı resita.in i'k )arısını 
kapadı. 

ikinci 
Sta lin, Anadolu'daki Türk orduıunun lstanbul üzctine yürümesini tek lif ~ 
yor, bu ıırada litanbul'da bulunan ve kendi taraflarına geçmiş olcıl1 vf 
gel ordusuna mensup birlik lerin, yabancı askerleri esir alabilcceğiııi 50 

yordu. Kendisine dedim ki ... 

programın ikinci kısmının 
başında Strawinsky'nın İ

talyan sıiitı vardı. Bu süit, bes
tecinin Pulclne'la balesı için 
yazdığı muslkıdcn alınmış bır
kaç parçadan kurulmuştur; Ke
man \'e viyolonsel için iki şe
kı!de düzenlenmiştır. Rus ba
ıe~inin tanınmış ~ahsiyetl olan 
Diaghılew, İta lyalı besteci Pcr 
golesı'nın tenıalan üzerıne ku
rulmuş bir bale istı)·ordu; Bu
nu Strawinsky'yc ısmarladı; ili 
zumlu rnusıki rna zcmesini ı 
Londra ve ita ) aya yaptığı bir 
seyahat sırasında kendısı bu
lup besteciye verdi. SanatkAr 1 
o yı !arda (1919) Rus mu~.kısi 
de\ re ini kapamak üzereydi. 
~!ılll ve mahalli olmak kaygu
sunu zerıde bırakıp daha engın 
bir Uslupla biıtün dünyaya hi
tab etmek ısleğlnde idi. Stra
winsky bu e enyle Pergolesi'
nın mu ikisini o eski gün crın 
karakterine gore tertiplemek 
gayesini gutmedi. Bunun aksı-

L _ ____ _ 
Rt:ı:i HARiCİ\ ESİ!'\DE 
DEGl~El'\ HA YA 

M osko\a muahede~lnden son 
ra Ruslar 'aad'erını ~ Prı

nc getırmeğc baslamışlar. hır 
mıJ..-tar harp ma zeme~ıv e be
raber on mı l on ruh elık a tı
nın ~arısını da gbndermt~ıer
dı. Fakat Gumru')lı \aktınde 
boşaltmamamız 'c Gurcüslan 
dahilinde Ahıska \ e Batu mu 
mu\·akkaten işı;a etmemiz üze
rıne Harıciye komiser i~inde 
lehtmiı.e dbnrn hava bırdenbi· 
re de~lşmışti. Ycnıdcn tllrlil 
tiir lİ mUşklılAt rıkarmışlardı. 
l\Icsela ~ardım naklb alını dur
durmu lar, esirler miz n topl:ı:ı 
rnasında pek lakayıt davranmış 
!ardı. Bu durum karşısında te!c 
rar Mıllıyetler Komıserı Stahneı 
başvurmak lıizumunıı du)mıı~ 
tunı. l\Iosko\ a muahedesinın a
kabinde bize haylı yardımı do
l.; unan bu zata her.Uz bır te ek. 
kur zi)arcti de y, pmamıştım. 
lkı vaz Ce:ıi bırden )erme ge· 
tirmış olacaktım 

Stalin. millakat ta ebıme der 
hal ve mlisbet cevap vermişti. 
21/22 Nisan gecesi Mni Krem
lin sarayındaki daıresınde ka
hul P.tmıştı. Yanımda Başkatip 
Aıiz Bey de vardı. 

STALİ!\" 
DİYOR Kİ... 

2~kerlel, sltanbu!dakl ecne· 
hı askerlerı esir etmek sure
tll e bu hareketinıze katı abı
ırler. Muvaffakıyet halındl:', 
İtı Uçı ar esı r'erınin iadelen
nı ı~ter1 erse. Rus) a ve T ırkı e 
hu iıınet erının hak ı talcplerı 
tamamı) e kabul edı mek şar
tı) e ve derha bır sulh :> ptık· 
lan takdırde talep'erının kabu 
o'unabileceği tarzında cevap 
'erı erek bunda ısrar edılmPsi 
nı dilşıiniıyorum Bu fıkrımın, 
Ankaraca nasıl te iıkkı edı e
ceğini an"amak istenm. 

Sô;ı; sırası bana gclıni ti. 

-------:\. 
~ın. Balgarı tan. r.$ 
'e Sırbı tandan h• '.lıı• 
rilmesının daha ır. 
cağı hakk•ndakı f 
neb hr ml\lm? ıı ı 

Ben - Yur.ıını t 3 r 
61 daha adılfıne o d• 

az ar 
Sta ın - Bo b 

den bır teşebbll te ır. 
sını 'e itı af dona~ • 
rar edılmesını d ııı 
Bu maksatla Almatı1 c 
'annı Kırıma et r ı 
!ara Kırımda ıorP , 
tahrıp va ıta arı ) aP. 
E er bunların B0 a t · 
tarafınızdan ternın 
se, hemen işe başı· 
ne dersınız? 

Ben - TahrıP ö , 
mutehassıs arın ~ • 
u u daı e ınde 1' 
erınin kendı kuç:ı r 
e naklede'ı ecr.kle 

kun i;orlı) orum 

STALJNIN 
\'AAJIJ 

- Yoldaş, dedım .. l\losko\ l 
muahedenin imzalanması hu u 
ı;unda .t:östermıs olduğunuz ~ a 
kın alaka \e yardıma gerek 
hükumetım "" gerekse k•r.dı 
namıma teşekkuru hır borç bı 
tırlm. Sorduğunuz sual i' e be· 
nim i tek erım arasında mü,,a· 
•ebet bulunduğu için evvela bu 
sualınıze cevap vermeğe çalı
şacağım. Anado uda Garp cep
hemıı. iki defa Yunan taarru· 
zunu İnönli mevr.. erinde tard etnu~tır. Fakat e 'an Yunan ı- B ıından sonra sö•cr t 
:ar ı~tanbu ·a doğru ) urlıye- tedık'erım U• 
cek olan ordumuzun Cenup dim, dedım kı· ır. 
kanadını tehriit edecek bir va- - Va

0

adedılen on 1 
ııvettedır. Maamafih hu kana- lcl k altının kınc rJ 
dımız emnıyetP. a'ınmak şartly- beş mı yonun Anl>J, 
le hır kı~ım kıtalarımız İstan- rılmek {ızere ace ~t 
bulu tehdıt edebılır'er. Eğer rılmasını rıca cdt 3 b 
yardım'arınız vaktındP. Garp Sta'ın. bu husust ııet • ne bu temaları kendi görilşUne 

gore armonLedl, kendi diline gö 
re rllimledl; Pcrı:olesi'nin akıl 
\'e hayaline ı:e ' mı) en Dlssonan 
ce'lar!a, Senkop arla bezedı; 
ve boyiece Pulcıne la musikısı
ni sahsi bır eser o.mık değe· 
nne yükselti. Bu bcstenın ke· 
mnn 'e viyolonsel tertibı da
ha conraları yapıtmı~tır (1934). 
Keman ve \ i~olonseı \ irtilozla
rı arasında ltalyan stiiti hak 
ettiği ~öhrete çaburak kavuş
muş \ e gıinümute kadar kon
ser programlarında klAsik eser 
lerln ) anı başında yer almakta 
devam etmiştir. Pierre Fourni
cr italyan süitinde Strawinsky' 1 
nın serpiştirdiği güçlukleri gö. 
rıi'memiş bır kolaylıkla l encr
ken 18. ;> üzyılın ha\'asını Yer
me~e çalıştı. Strawinsky'nin 
modern dıliyle konuşurken, 
Fournier bize Pergolesi musi· 
kisinin ze,kini ve çc~nisinı tat
tırdı. 

cephemııe yetlşehı irse, ~-uka- ıçınde kat'I \e ıııu 5 
E \'Ve:a Stalln sliıe ba9lamw rıda tarif ettiğim hareket istan vap verebilecd ııı 

tı: bu a karşı daha fazla kuvvet- Turk ~ t) c tb' 
- Ben sizinle görüşmek ib- e yapılabılir. Bınacna eyh da- takarrur eden e 1 r. 

ti)·acında idım, paşa. Fakat ha çok mue• ır olabl ır. Tasav ve harp ma zenıe e' 
başka mese eler Uzerlnde. Ne nırunuzun mu\3ffakıyeti ha- mübrem ıhtı aç ilf 
içın geldığınirJ bl yorum. l\lus- llnde İtı Uçılara \•erı'meslnı sür'atı e gönder• S 
terıh olun. ısledıklerlnlıi ko· ten ip edecf' ınız ce\3ha Anka ısi surett Yo da • 
:ay'ıkla )erine getıreceğız. İs· ranın tamami~ e ı~tirak edece· ca edeb.lırmı ıın d · 
tanbulda bulunan \':ıranı;e. or· ğini ~ımdıden sıze bıldırebılı- Sual \e rıcaına e 
dusu enkazının butun memur, rım. - Bunu trının 
zabit \'e a ker:erini 7 Nısan Bundar. sonra ~hlliyetler Ko- \aad edı)orum 
tarıhli beyannanıcıniz ıle affe'" mi•er Stalin ile olan mulakaıı- Cevabını 'erdi 113 
tiğimizi bilıyorsunuz. Bun'<>nn mız a•ağıdakı şekılde cereya:ı mız geı; vakıt~ere et 
tarııfımmı geçtiklerine dııır etmişti: mi olarak de'a"\.ı, 
haber'er a'ıyoruz. Şimdi orta- no(;AZI..\RA K.\RŞI daş Sta in, Gdunır,]11 
da yeni bir vaz.ı~ et var. Ana- H.\REKET şal1 mamı'i o u \'"l 
dolurlaki Türk ordusu lstanbu ~reden ~ıkhettr ıııı 
lı: yilrıi)ecek olur&a, Vrangel - Anlı~oruın. Pasa! Selin ---- -----

t!!Tftt!llM!tn1 
G· Faure'nln Elegie'si konse-

1 
rln başarısını devam et- [ TIY ATROLAR 

tiren bir parça oldu. Pierrc 
Fournier'n in vıyo:onsel ıçin .. *-~ ... E .. H .. ıR_r_l_'i_,-, -n-o_ı_ı_n .. R·~-:.. .. ı .. K-ıs
terliplediğı Paganini'nin Hex- 1111 - Pazartcsl'den başka hrr ı;cce 
entanz'ı virtUoz işi bir beste... 21 de, Pazar matine ı:ı 30 da soKAK
Fakat keman için yaı.ılm17 as- 'fA • Yazan : Elmer Rlre. Türlı:ç~ı. 

J 
d b · 

1 
1 A&ude Zrybtkotıu - Trl· 42ıS7. 

ın~n .Yanın a .. u .. vıyo .on3t.', ter 1 * ŞF.l!Ut TiYATROSU KO\lf ııi 
tlbı hır ha) lı onuk ka dı. Four- KIS:\11 - Snlı"dan başka ııer erce 
nicl''nin bilgili tertibi ve sa-, 21 de, Pazar ııund!lr. ıs 30 da ME· 
zınrlaki µsla'ığı bi'e bıınu ön- LEK HA!lil'\llS lilSK ~sçu<.ı - Ya-. , zan: Louls \"uneull. T!lrk~eaı: Bur-
lcyemedı. Paganlnl yl ;>alnız han Frlrk: • Tel: 40401. 

kemana bırakmak i:fı'iba daha * sY.ıriıı Tn uno u c~ılso"'C 
akıllıca bir I~ olacak. Değerli BOLtbt - Perşembe, Cumartesi 

tkfı B 1 k 'd ,. \"8 Pazar Hat 21 de, o:rrıca Pazar 
sana rın as o ara ı;a. ı.,ı 1!5.30 dn. , ""'·1 JUZ. l"aı:an : Jacqu-
eser•er ara ında Sarasale'nin es o~nı. nırtı:çuı: ihsan Boran. 
Zapatcado'su için de aynı şeyi * m-'~ ı .iK Th \ THO u - oo. 
düşUnmck hata o'maz Pıva- H~R l'OLU - Komedi 3 perde - Ya· 

• t L' d' Şt t ,. .' - zan: A A. Mllne - TOrlı:tr.aı. M . au-
nı ,. er ı a zer ın pıyano eş· rıan - sahııe>e ıı:oran: Avni Dlllıııı 
Jiğı; hususiyle Brahms'ın so- Salı. Çarpmba l\tar" 20 30; Çıır m
natıyle Strawin ky'nin ıtalyan b:ı mat ne 11130 - F.mınbnu öıırencı 

Lokallnde. 
ısUitinclc, - piyano eşliği bakı- * Mt AMME.it KAltAC~ - • Gece· 
mından bu en önemll iki eser- ıerı uu 21 de. Cumarıeaı, Pazar matine ı~ to cleıu . ı K,\RAKoı.u. 
de - vlyolonsellstln ça'ışını des
tekleyip de~er:cndiren bir ol
gunlukta idi. 

Tel: 43134 

* BULVAR - Ytlan Rllhl•l K .. 
dın - San Fral\SUko A'e ter itinde. * çnraı;RLITAEI: Tel 2251:1 -
Ca ıglar Sa\"aşı - Dünlı:U Çoc ı •. * MARMARA' Tel 23860 - f"I 
Se\"ı;:t Araaında - ı;ıantaJ. * MILLİ· Tel: 22~52 - Dört 1"11• 
hlşenln R'lmanı - Cana ... ar Kanı * TE.."i. Td 2~8~2 - DUnkl.ı Ço
cuk - Casuııar Sanşı. . 

K ' DIKOY CltıEli 

* HALE Tel: eotı2 - Dört P'aht
fenln Romanı - BoJlkanların Intl· 
kamı * OP.ERA · T-el ~Oö2ı - Toto Ka
dın A\'Cl.!I - Der;atar E dert. * SÜREYYA: Tel· 110582 - GU· .. 
ı:ellllt Krnllçeıl - Bonzonun ınscera· 
tarı. * YURT Tel 60344 - Çıl~nlar 
Ce ~enneml _ Son O ece. * SUNAR: F d•ller Kale 1. 

*** + SC,\I,\ Bll:. UC\USÜ - fleı 
akpm ıuare 9 30 da. Pazartesi, sa
lı. Perteınbe. Cuma saat il de ten· 
zllt.Uı halk matineleri. Pazar n dı 
maune. 

J 

tavsiyeler 

Johannrs Brahms'ın Op. 99 
Fa majör i~inci viyolonsel 

sonatı. çok çalınan ilkiyle ta
nıamiyte değişik, hattl zıt ka -
raklerded Jr. Birinci Mi m!nör ----- . ~------ -------

* lT.~I •.s orE.RETl - Tel: 
4'36!1: l 51\l O \it\ c:lllERKf.N -
Operet 8 perda - Her lleco 21 de, 
Çarşamba, Cıımıırte!l ve Pazar ma
tine 15 te 

'- . KONFERANS 

* K l ('l K fi \llNI. - Çar ~mba· 
dan ba,ka her ııece aııııt tam 21 ete. 
Salı, Cum talebe matinesi •e Pa• 

* UNESCO nun Orta Do"'u Bilim· 
6~1 Işblrlll:I Mcrhzl ıstanbul EUro: 

1 ay her ı:ll n 20 ·ı• ı .. - u ı:Un 12.SO T,J,, - 3 ıun 1 ·ı ı .. ı on k'limrdt!n 
fazla b~ll~r kl'lime için lll'r ıun ZO kurıı • alın ır.) 

ıın• ""' gaat tam 17 de ri:-. \ "i L'T 
\ \R • Piyes :! ııerde - Yaun: Frc
cıertk Knott - Çeviren: Tc\'f,lı: Sadul
lah - TP! · 402711 

Lunun ml•afirl oıarnk ııehrlmlzde 
b,.ıun:ın Parlı teltl E<:'ole Ccntra'r 
MUdurü Te Parla .,.,.n Akadtmlıl lı· 
yele:lnden Pror. o. M. Pol\ lllteu 211 I 
Nısan Per •mbe ı:UnU ant 17 de ta
tanbul Teknik tinıvcralte inin Ta•· I 
kt•ladllkl blnaaında ı il nnmaralı ı 
anırde •Hava Fototrameırı ı y r
dımı lle Yeni l"rac.sa Harl'aaının 
Tan%1ml> mtıVZulu bir konreran~ r -
recelı:tlr Bu konferansa ııırı, ı~rbest 

tir. 

DOKTORLAR 
l>OKTOR ÇIPRUT - Cilt, Saç, 
Zubrcvi .Miltehassısı. Bc;ı:oğlu 
Posta Sokak Telefon: 43353. 

Ur. ARhtF.LEK - Cilt ve Zü h
revi Hastalıklar )lütehassısı. Be 
yoğlu, İstiklil Cad. 407, Tel: 
41406. 

DAHil.İYF: :\IÜTEHASSISI 
:\IAHPE \'KF.R - Elektrokar
dioğram. Cumartesi öğleden 
sonra hastalara meccanen ba
kılır. Harbiye Halfısk3.rgazi 

iNTiBAH ÇA:'\IASIR Fı\BRİ
KASI - Çamasırlarınızı )'ıkar 
ütüler. Adresinize getirir. 

Feriköy 81268. 

SiNEMALAR 

UF, \ OÔI lJ CIHl,TI 
* ALKAZAR : Tel. 42562 - Çifte 

Tabancalı Kad n * AR Ttl. 44394 - Hartı ve Ask * ATLAS, Tel. 4038.5 - Aşk Sa.r-

TERCfütE - tngiliıceden, Al- h~u. * ELHA?>mA - Kaldırım Yoama-
mancadan Tilrkçeye. mUracaat: ıarı. 
ELEKTROCIN Harbiye Tel. * iNc1: Tel: sm:ı - Şeh\"et Ka-

87735. 1 dtnı. * LALP.: · Tel : 43.59l - Çııllk Kah-
• ramanıar. 

.\R)fONİK. ı\KORDİO!'ı" - * LtiKS: Tr.ı· 40330 - Sokak kız• 

Gramofon alınır, satılır. Eıffel 1'~· MELEK · Tel: 405511 _ r.ıcıck
Radyo Evi, Ga:ata Yüksekkal- ıertn sevglll&I. 
dınm 25. * SARAY: Tel: 4ı636 - Atatürk 

* Oentııı::ın Amıpa K•ml'•nva
ıı Ttirkıye Sekreterıtıı tarR nrtan 
AYnıpa sırııı::ı hakkında •er• ı:ı e
dilmekte olan •rt 1tonftran~l•nn o
nuncııru 29 Nisan 10~4 P•n•robe 
sunu 1ıtanbul T'ltnllc tlnıvrralte ı 
kımreraruı Ull'.'"'IUE?".18 Avrurıa ve 
TUrkt) e meTZu ınila nl'eccıc \"e b ı 
konıernnsta. jg anbul tlnıvera!Lul 
Devletler Htık\ k ı l'ro!e örü Hıfzı 
Tlm11r 1.onu ~caktır Konıernnı H
at ı7 30 ıta \C iri strb sttlr. 

Görünmez kaza 

, ________________ , No. 82. 

j tan~ı?J~d~?~~~~!,~!r~;~~~üifn~n 1 EML IC 
RİR FRA~SIZ - Bayan öğret. 
men Fransızca \'e Almanca ders 
!er verir. Müracaat Çarca:nba -
Cumartesi 14·19 arası Teşvikiye 
Kuyulubo tan S. 29/1 

Sevı:tsı * st MER: Tel: 42.1!11 - Irz Düş· 
manları . * ŞA::-i : Tel· 66792 - Se\"11 llcr
berl. 

* 1 :.ta~ ıs 9 4 Cuınartf'SI gtlnll 
:ın.t 16 30 dıı ed ı, u ır Mlthat Ce· 

mal Kutay 1' r o a ınela bir ı:c.n

fcrans '"'rec,ktlr Kcmfrran .ın m , _ I 
ı:uu •Türk Edcb a tne1& Kadın• dır ____ _. 

1 TOPLANTILAR 1 ı 
1 5 Galata'da kah'<ecilik yapan 

Mehmet I dır çop tenekesinde 
bu duğu tabanca) ı karı tırırken 
al Ah ateş a mıs \e çıkan kur
ıun 'eneı kadın ardan Semiha
ya babet ederek baldırından 
yaralanmasına sebebiyet ver
anJ~tlr. Tahkikata ba~lanmı~ır. 

1 Haftada 3 gün çalı~mak ~artiylc müsabaka ile bir nota 
kop;, acısı alınaeaktır. 

KİRAJ.IK - Bebek, Eski Sant· 
ralın bitişiğinde konfOTlu, üçer 
odalı iki oa·re. 

İsteklilerin ~artları anla dıktsn sonra dilekçe ile mU-
ncaatları. SUADİ\'EDE TELEFO:\LU -

Müsabaka 1:5 mayıs 9:54 Cumartesi .saat 10 da Tepeba- müstakil bir ev möblelı veya 
~ındaki Konservatuar b"na ~ında ~apılııcaktır. (524:5) möblesiz kirıılıktır. 

llıilll••••••••••••ıiıll•••••••I ' Müracaat: :52603. 

PRATİK ECZACI )"eti~tiri'mek 
ıiıere ücret:e gençler alınacak
tır. Botaıkesen Sıhhat Ecza!ıa
nesl. 

* TAKBiM: Tel ' 4319ı - Yo'cu. 
luk Var 

• YILDIZ ' Te 4'847 - lttclez. 
IST \>; RUI. CIRr.rl 

* ALEMDAR· Ttl 23583 - İki 
Se..-gı Aruında 

• AZAK Tel· 2ı~41 - Şarlo ıran 
ifil Karatı • İbll in 0 0 lu - lkl fl,ıh· 
ıu Kadın. 

G ' t da )erı * tatanbul Kız ı. ı mnunıuı· a a a rn 'c 
nın anan•vl torııantısı her ,,ı ol· de "ka an zu 
dutu s;lbl b ı nı da o Mayııı Paı:ar dındakı k d 
~nu aaat14 30 da okul bahçuınde da bır kama ı e 
npılıı.cakt r. Toplantıya 1'.'kuldıı mu. bll ul'ıtl 1 

durıuıc. ö"1etmenlllı:. t•m ıuıe mc• mermı ı ır 
zunıar ı tırnk ecıeceklerdlr. ta bae anmı t • 
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l ' ATAN 

lst. Lv. mirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtaat llônları 

·--~ 
Kapalı nrfla 2~ ton kuru fasu!) a 13/5/1954 gtinü uat 

l :i'de :Kay!ıeri As. Sil. Al. Ko. dan satın alınacaktır. Tahmin be
dC'il 17500 !ir11, geçı-::ı tcmırıalı 1313 :ıradır. Şartnamesı komıs· 
ycınrla goril iır. Teklif mektup:arının ıhale uatınden bır saat 
en-eline kıırl:>r konıi~yona 'erilmesi. (1164--51!}4) 

* Trabzon tr.slimi 30 ton toz şeker kapalı zarf'a 27 mayıs 934 
perEcmbe saat 11 de Trabzon As. Sa, Al. Ko. da satın alınacak· 
tır Tahmin bedeli 43125 lira. geçici teminatı 3235 aradır. Şart
namesi komisyonda gimı!ür. Teklıf mektuplarının ıhale saa· 
tinden bir .saat e\•ı·e:ıne kactar komisyona verı:mesı. (1105) 

As. Hastahane~i için 12 ton koyun eti kapalı zarf a 25 mans 
1954 salı saat 10 da 'I'rabzon As. Sa. Al. Ko. da satın a'ınatak· 
tır Tahmin bede'i 36000 ·ıra. geçici teminatı 2700 lır.tdır. S::rt 
namesi komis~ onda ııörillür. Teklıf mektup.arının iha'e saatın-
den bir saat e\'leline kadar komis,}ona \'erimesi. (1106) 

<l lOj/1106--4880 > 
il. ''~ıınç Do 

llııchtı n juanı Susan Hayworıl kora ından anıldıkt;ın fionı a ağlarkr.n. l'ılılız 

'11rwood~~·md;;j;;·n ı 
* .~ •· lhtiyaı; lı;in Sur bahan tes:imi 10390 kilo koyun eti kapa-

lı zarfla 14 mayıs 1954 cuma saat 16 da Karakose As. Sa. Al. 
Ko. da satın alınaclll.tı:. T:ıhınln bedeli 30780 lira. ieçlcl te· 
minatı 2983.5 liradır. Şutnamesi komisyonda giırti!Ur. Tek!U 
mektup1arının iha:e saatinden bir .saat ene:ine kadar komis-
.} ona Hrilmesi. C1111-46RS) 

~:~rodüktör Howord H ughes'in, Susan Hoyword ile 
1 arasında sebep olduğu boşanma hôdisesi Hol

lywood' da hôlô günün meselesidir 

GAİBE İHTAR 
Firar suçundan unık l'e yapılan aramalara rağmen -gaip 

durumda bulunan Kır:khan'ın Gündüzler köyünden Abıdın 
oğlu 1930 dotumlu Hıkrnet Genç'in kıt'asına veya As. Şubesine 
ge'medı~l taktırde mallarının haczine karar \'erileceti ihtar 
olunur. 1195 

Adil Amir 

* 
GAİBE İHTAR 

Firar su,undan unık \'e yapılan araatırma'ua ra"'men 
ıalp durumda buluna:. Kırıkhan'ın Mahmutlu köyıinrlen Bekır 
ot;u 1930 do~mlu Mt'hnıft Şahin'in kıt'asına Yeya As. Şube
sine gelmediti taktirde mallarının hacz.ıne karar \"eri!ece:ı 

i'lnen ihtar olunur. 1196 
Adil Amir 

* 
GAİBE İHTAR 

Firar suçundan s:ınık ,.e yapılan aramalara ra~men gaip 
durumda bulunan Ad:ıu'nın Şehzade mahal:esinden Duran 
oğlu 1328 dotumlu ~fehme. Tornanın klt'asına veya As. Şube· 
sine gelmediği taktırde nıal:annın haczıne karar veri'eceği 

ıllnen ihtar olunul". 1197 
Adli Amir 

(5313 - 1105/1197) 
---------------------

Türk Yüksek Mühendisleri Birliği lstanbul 
ı Şubesi Başkanlığmdan : 

Susan Halword \C kocası. İki ı;ocuk sahihi bu çifte 

KONFERANS Jlollywood'un en mes •ut aile i denirdi. 

H. HUGHES"iN kazanç temin etmişti. 
SllliElUACIUGI Bu fılmdcn sonra 11. Hughes. l'NESCO'nun Orta - doğu bilimsel işbir'ığl merkezi tstan-

petrol kuyu arını delmek itin 
bır makıne icat etmi§ o:ın 

H. Hughes ın babası Teksasta 
petrol ı~ erı ile uğraşırdı. 1921 
senesinde babasını kaybettiği 
zaman H. Hughes on altı ) a
§ında Jdi ve Houston'dakı Tck
no'nJi Enstıtu~une devam et· 
mektc idi. Babasının ölümii iı
zerine tahsı'ini bırakarak ba
basından ka an fabrikanın ba
~ına geçti. H. Hughes'in i~'eri 
yilriıtemiyeccğini zanneden ba 
ııları kendisıne yedi buçuk 
milyon do"ar teklif ederek fab 
rlka tesıslerini satın almak ls
tedılerse de Hughes kabul et· 
medl. Buglin Hughes Too! Co. 
fırması altında faaliyetini de
\ am ettirmekte olan muazıam 
müC'sscseye hfı a H. Hughes sa 
htp bulunmaktadır. 
Babasından ka:ma fabrika)"& 

bağlanıp ka'mak H. Hughes'l 
talmin etmediğinden yirmi )B" 

fına ge1ince sinemıı iş1erl i'e 
ut,·aşmak üzere Ho'lywood'a 
ge'di. Prodüktör olarak çevir
diği Swe'I Hogan filminde m•ı 
Yaf!ak o'amadı. E li bin dolar 
zarar etti. Bu, onu ikinci bir 
film yapmaktan alıko) amadı. 
İkinci fi'mi Everybody tsactiny 
de pek güzel bir film olmama 
~ına rağmen (100) bin dolar 

O•car miıkiıfatı alan \ e kazanç 1 bul bürosunun m!cafirı o:arak ~ehrimizde bu'unan Parısteki 
rekor arı )apan fılm'er ~apma- Ecole Centrale mudürü ve Parıs Fsn Akademi"! uıe'erindtn 
ğa baş adı. H. Hughe;'ın beyaz Prof. G. M. POIVİLLİERS 29 l\l!an Peq;embe Cbugun) saat 
perdeye yaptı~ı en bıi) u~ hız- 17 de İstanbul Te!ı:nik l'rıil'enıtesinın Taşkışladaki bınasır.da 
met; daha düne kadar kımse- 111 numaralı amfJde HAVA FOTOGRAMETRİSİ YARDIMI 
nin hi medığı, tanımadığı bir İLE YENİ FRA 'SA H \RİTASINI:\ TA7\ZI~Iİ ' bir 
çok insan·arın birer yıldız ol- • • ' • • • • me\7.U.u 
duğunu keşfederek çc\"irdiği konferans verecekt:r. 
film'~rdc bunlara rol vermiş Sayın mes:ekda~lamnızın teşrifleri rica olunur. 
o masıdır. H. Hughcs'in çevir· (5Z91) 
digi Sc~rfacc fi'mi bütün dün· __ _ 

~~~~ !~1~~nJ\l~~~e?~azat:;ı~~~ PTT İşletmesi Genel Müdürlüg" ünden 
min eden He l'.s Ang's fi'mi ta 
mamlandıktan biraz sonra ses· 
~i film icat olunmuştu. Bu fil· 
min se lisinl tevirmek için pla 
tin renkli saçı olan bir yıldıza 
ltizum vardı. Bu rol için H. 
Hughes, uzun araş•ırmalardan 
sonra Harlean Carpenter adlı 
seksapelli bir istıdat keşfetti 
'e bu genç kız Jean Harlow 
ismiyle dünyaya tanıtıldı. 

Hollywood'un diğer prodük
tör \e rejisör'eri bir fi'm çe
' irmek için beyaz perdede şlih 
ret yapmıs yıldızlardan istifa· 
rlc ettikleri ha'de H. Hughes 
hazırtı"acdı filmlerin kahra
manla~nı cı zamana kadar bi· 
!inmeyen, tanınmayan in anlar 
arasından seçmektedir. Jane 
Russel', Jean Har:ow, Lana 
Turner ve bütün dünyanın ye
ni tanıdı~ı Alman artisti Ursu. 
la Thles'i fi m semasında yük· 

.Kauçuklu izoleli :-.'eopren kaplı 1 m/m bronz telden U9 
milyon. 0.8 m/m te'dcn b;rbuçuk milyon metre ki cem'an 4 5 
milyon metre Fob (900.000) lira muhammen bedelle teklif 
alma suretıle satı:ı a ınscaktır. 

Şartnameleri Ankara'da Genel MüdürlUk. istanbulda Te
lefon MüdürlUğU veznelerinden (5) lira bedel!e \'erilir. Tek
Hfierin 14 Haziran 1954 .1?ilnll saat 14 e kadar aönderı'mesi 
§arttır. İdare ihaleyi yapı~ yapmamakta serbuttır. 

(5248) 

Adana Belediyesi Başkanlığından 
1 - 46774 00 lra ke~if'i 3805.05 lira muvakkat teminatlı 

219 numara:ı ~olcııtın pı:rkE:lcnmesinln ihalesi 20/4/1954 tari
hinden itibaren b:r ay paurlığa bırakılmıştır. 

. 2 - İhaleye içtirAk edeceklerin \"ilayet ehliyet veslkasiyle 
Tıcaret Oda~ı v•ya tr.Enwp o'dukları esnaf dernek:erinden bel· 
ı:ıe ,.e gecicl temln:ıtı ratırdık:anna dair makbuz ibraz etme· 
!eri IAzımdir. 

3 - B·ı he ait keW !\Takları Fen İ§leri ~fUdilrlüğUnde 

Galatasarayın. Emnl)et kalesine bir hücı.ımu 

Dün G. Saray, Emniyeti 
5 • ı mağlôp etti 

Profesyonel kume ü~Uncü 
hafta maçlarının ilk kar.ı!aş. 
ması, dun Dolmabahça &'adında 
bır kaç yüz seyirci cintlnde Ga· 
lata saray iıe I:mJ ·~et ırasında 
oynandı. 

Galatasarıv: Turg•y - Tay
yar. I\ecmi - Coşkun, Kamil, 
Rober - l\'ecdet, Suıt, Ali, 
Kadri. K. Ali. 

Emniyet: ~abilı - ~Iahmut, 

Koço - Samim. Mufit. Şem· 
seddin - Fethi, Aldo, Fehmi, 
Cemil, Gundoğan. 

Muzaffer Atcş'in idaıesinde 
,ayetle dur~n başlaran dt''· 
renln 12 ncı dakıkasında Ga
latasaraylılar. Alı'nin ayasiv'e 
ılk gollerini kazandılar. Bu 
golden sonra, Emniyetlıler bi· 
raz hızlanır ~ıbi oldular. 26 n· 
cı dakikada Aldo, Emniyetin 
beraberlik 60!iınU ~·anlı. Fakat 

la stirmedı. Hemen 27 nı;i • • dakıkada suat ıkinci Galata- Bu haf lakı hg 
beraberlık hır dakikadan Iaz· ı 

1 saray rolunu t'lkardı. Bu gol. f 
den Eonra, Emni~et müdafaa· , aç arı 
sını zorlamağa ba~layan Gala· 
tasarayıı·~r. 37 ncı dakıkada 
Suat \ asıta•n e hır .!!'Ol daha 
kazanarak de\Teyı 3-1 bitırdı. 
ler. 

ikincı de\Te 
İkıncı de\Te ba~lar baflamaz 

hücuma geçen Galatas::ıraylılar 
6 ncı dakıkada Kadrının mu
kemmel bır \-o!e fUtuyla dör· 
dıincü go'lerini de kndettiler. 
O~unun sonlarına kadar baskı
larını devam ettiren Galatasa
ra~ lılar 40 ıncı 1·: ka:fa K. A· 
li 'asıtash le be~incı ı:oJle,·ırı 
de kazandılar. :t,,,ıç, bo ıe~e 

5.1 Galaıasarayın gJ!ibıyet· ı'.e 
neticelendi. 

Beden terbrye·f bö'ge müd.ır 
luğun1"n bı'dırıld•ğıne gore 
bu h fta cuma \ e cumartesi 
gunl rı ) c:pılacak maçlar şunlar 
dır 

rrofes ·oneJ lig maçları 
30 l"iisan cuma 

Dolmabahçe gtadında: 
14 30 istanbulspor - Beylroz 
(Ank) Cezmi Başar - l\1. Afü 
- Dr. M Çakar 
16 30 Befıkta& - Beyoğlusp.,r 
S. G:::ran - Y. N'ıırıen - 5. 
Zoro~lu 

1 l\la) ıs Cumartesi 
Dolmabahçe stadında: 
1430 Vefa - Kasımpaşa 

Milli takıma girecek 
oyuncular belli oldu 

F. Kılıç - H. Ozgan - Ş. Ke· 
sim 
16 30 Fenerbahçe - Adalet 
(Ank) F. Gokay - K. Arkal 
N. O'urga., 

Amatôr lig maçları 

1 illa ıs Cumartesi 
,Şeref tadında: Ankara 28 (Türk ı>res) 

Dtinya ı upası maclarına katıla 
cak olan l\lılll takımımızı teş
kıl edecek o an oyuncu:arımıı 
muhtelıf k:üııerden a)Tı:an 40 
o~ •ıncu arasında yapılan seçım 
sonunda aşal!ıda adları yazılı o· 
lanlar seçılnıiştir Bunların :· 
sımleri resimleri ile birlikte 
beynelmilel futbol federas) onu 
ııa hildirilmesi kararla~dırıl 
mı~dır. Bu hususta maarıf \ekA 

leu beden terbıyes• umum mü· 
cıurlüğü ger,.kli hazırlıklaıa 
ba§lamıstır. .Milli takımımuı 
teEkil edecek olan oyuncul.ır 
Adalet klübunden Necmi, Sa
lim Çavunt, Erol Keskin \C! 

Gokçen, Beşiktaş: Biılent Gt•r
bUz. Faruk Sa~anak. \'edı To· 
suncuk, Eşref Özmenç, Ali İh · 
san Karayıgit Özcan, Ercan Er 
tug, Coskun Taş. Bülent Ese!, 
.Recep Adanır, Vıırol Ürkmez 
Nusret Ülük, Fenerbahçe: Bes 
1"İ Dirimlilı. Xaci Erdem. Ak· 
gün K,ıcmaz, X~m Günar 
Melih [(gaz, Fıkret Kırcan, M~h 
met A.i Has, Feridun Bu;;c,
ker, Burhan Sargın. Lefler kıl. 
çükanrloniyanis. Galatasaray 
dan: Turgay Şeren, Ali Beratlı 
ıil. Robert İzak. Suat ?ılamat, 
Kadri Aytaç. Kasımpa~adan: 
Çetın Zeybek \'efa Klübtinden: 
Şukrü Ersoy. 

F.İ.F.A. toıııantmna katılacak 
he) etin ismi arıklanmı) or 
Ankara, 28 (Al\'KA) - İ:ı 

lıçrC'1C' \apıl-C'ak dunva fu\~o, 
~ampıyonası munasebetiy:e F.t. 
F. A. b.r toplnntı tertip etmi~
tır. 

Bu gUne kad"r dti.,ya Mılte· 
lerl F. 1 F. A nın toplantıla 
rına hP.yetler hahnde ı§tıı ak 
etmışlerdir. 

Bu kerre Tıirk futbolunLrı 
dün) a muvacehesindeki duru
mu onüne alınarak futbol fede 
uısyonu bir be) et!P. bu toplar
tıya iştırtık etmeğe karar \·er
m stır. 

Bu heyetin, Futbol federas· 
>onu Re ısı Orh n Şeref Apa" 
Fe:ieras,.on u C'•ı Natif Erge 
nell ve Hakem komitesi uyec:! 
\'ahit Bahadar'dan teşekkiıl e! 
me i karar altın:ı alınmışsa •h 
Brdel} Terb!yesl Genel Mildür 
lüt:ü 5 mayısta ttapılacak o:an 
bu ıoplantıva katılacak he~ e· 
tin isimlerini resme:ı bıldırnıe 
mi~tir. 

Vaktin azlığı vtlründen, top 
lantıya l. -tı1arakların itin al
mak ve diğer üzumlu iş'erinl 
görmek gbı işler. olduğun<jan 
bu geçıkmenın bazı aksaklık· 
lar doğuraca.ıtı ,lgıl.ler tarafın 
dan bevan edılmektedır. 

13 00 Be ktas - ' efa 
G. Ergiın - N. Erge - M. Bek 
dık 
15.00Şafakspor - Paşababçe 
H. Uzer - F. Elden: - F. Talu 
16 45 Galata - Anadolu 
H. Guv<'!ntürk F E~dem F. T•
Ju 
Fennrbıshte Stadında: 
13 00 Fenerbahı:e - Galatasa
ray (A) 
S. Garan - M. Afir - B. Ulu 
soz 
15 00 Sultantepe - Gedkpa;a 
R. Nayiz - O. Korkmaz - T 
Parlar 
Vda stadında: 
j3.00 Suleymani) e - B!l lerte 
)i 
~- Tannan - N Şener - T 
Ta maç 
l 5.00 Yefildirek - Tarab) a 
H. Gümu~ata - K. Aktan -
K. bzbek 
16.45 Taksim - Rumelıhisar 
R. Atakan - K. Aktan - K. 
Özbek 
Evurı Sahasında: 
15 00 Karagılctl - Boğaziçi 
S. Zoroğlu - C Uçar - H. 
Derdiment 
16.45 Çapa - 14 Ma)',S 
İ. Karaali - C. Uıar -
Derdıment 

ff, 

selten H. Hughes'dir. H. Hug
hes 1939 da Jane Russc:l'e te
sadiıf ettiği zaman bu do!gun 
'ücuthı genç kız bir diş he
kiminin kabinesinde 10 dolar 

gôrü:ebilir. İsteklil<>re beş :ira mukabl!inde verl'lr. (5164) 

~--------------~---~~::=;~~~Z!::========~~~~~ 
haftalıkla yardımcı hemşire o
larak çalısıyordu. Bugün dün· 
ranın en seksapelll yı!dıı:ları 
araı.ıncla sayılan Jane Russell'l 
JI, Hughes derhal 75 dolar haf 
ta'ık'a angaje etmiş ve H. Hu~ 
hes'ln aIAka ve• himayesi saye· 
sinde Jane Russe'l bugün 
~larihnc Monroc ile boy b!çt; 
:ccek ·hale J;c'mi~tir. 

H. HUC.HES'f~ 
Hl'SUSİ\'ETLERİ YE 
ZA \'IF TARı\FLARl 

H· llughC'S yaptıklarından 
bahsC'tmrkten hoş'anmaı. 

miite\•azı \C çekin~rn bir adam 
dır. 1936 senesi Ocak a~ında 
Ka'iforniya'daki Burbank'dan 
Ncw Jerscy'deki i\ewark şeh
rine 9 saat 25 dakika 10 sani· 
yede uçarak bir rekor yaptığı 
zaman etrafını alan gazetecile
re~ 

·Size söylivccrk hir şeyim 
~ok. Ren milhim hir ~ey yap· 
madıın.~ demişti. Hl3R trmnııı
zunda bir Lockheed uca~ı ile 
dünyanın etrafını 3 gıin 18 s:ı
at 8 dakika 10 sanivedc dolaşa 
rak dünya rekorunu kırdı~ı 
zaman Amerikalıların kendisi
ne yaptığı istikbal. Atıanti~ı 
acan tavyarcci I,lndber:::'i:ı 
kar~ılanmasını ~ölgede bırak· 
mıştı. Bu seferde de bir ko
nuşma vapmacı ic;in c;ok ısrar 
etmeleri üzerine ktlrslıye çıkan 

<De\"Ullı Sa: 6 Sü: 6 da> 
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Guy uyu\"amıyordu. İki sa· 
ate yakın bir ıamandan beri 
yata~ında döntip duruyor. u} u 
mağa çalısıyorrlu ııma na~;\e. 
Bir ara kalkıp bir bardıık do
lusu konyak içmiş, bu sul'ctle 
uyumağa çalı mıştı ama onun 
da bir faydasını görcmemi~
ti. Müthiş surette a~abı bozu'k 
tu. Kendini uyumai!a zorladık
ça aklına bin tilrlil şey ge"i· 
~ or, -zihni U) uşu p u 'Uyacağı 
yerde. daha ılndele~hordu. 

•Bır ıki saat daha devam e· 
derse sdlamı çıldırırım.• dl· 

ye kendi kendine llÖ) lendi. 
Sonra ani bır kararla ) ataktan 
dıfarı fırlayarak s:b indı. 

Yarı karanlık serın sokakta 
Guy içındeki sıkıntının biraz 
d-•ıa yansmı ~ olduğunu his. 
sediyordu. Farkına \8rml\ arak 
Şanzelize"re kadar ~ iırudU. 

Bu kocaman. bir kaç saat 
ewcı insanın neresini kesei 
ccsine pırıl pırıl; iki tarafında 
ki ~azino ve eClcncc yerlerinin 
neon ıfıkları) la ren~;ı renk o. 
lan cadrle ~ecenin bıı saatinde 
bomboş ,.e karanlıl!ın i<;inrle 
erimiş gibiydi. Bu ıssız hali 
de hir başka yöndE!n nefesi ke 
SC'rccsine heyecan veriyordu. 
Ta uzakta gecenin pırıltılı ka· 
ranlığı içinde Zafer Takı"nın 
görünüşü insanın tüy'c"in i 
ürpenircesine muhte•emdi. 

naha ileridr Plal'e de la Con 
corde'un o masallara yakmr 
guzelliıti ~cenin ıhtiı.amını 
bir k:-t da hı artın) ordu. Yo· 
ıun ;ki tarafına dizılmiş atat 

-39-
lar uf saf bu ıun:llgln se~
sız uhıUerı iıbıydıler. 

<>okak bu saatte ralnız ba•. 
'arına dola~an sil.!lil. iı}lll11İ 
~uşamlı kadınlarla doluydu. 
Paris semasının ~ ıldrzları al. 
unda ya,·aş ya\·aıı; dola~ı or
ıardı. :Runlar Parisin hemen 
lıer mahallesinde ~ortilen so· 
lcak orospularıydı ama en ka· 
lite. en üst tabakadandı bu EO· 

1-aktakiler. Bu sınıftakıler a· 
,·asında tek kusurlu bir 'ilcuda 
tek çirkin rtize rastlanamazdı 

Gtıy bir yerde durmus sn· 
'cağın bu insanı büyüley~.n 
manzarasını .ı;eyrediyordu. O· 
nünden bir aşağı bir ) ukarı do 
laşan pahalı kokular sürünm!is 
~iızel gi~·inmiş kızlar geçh·or
du. Kızlar, delikanlıya ı,:ülüyor 
roz kırpıyor. l>f'k pah3h mal
larını satmak memnu mev· 
vayı bırlikle paylafmak itın 
davetkAr tavırlar takını) or· 
tardı. 

Guy bunların hiç blrı ·le ko 

nuşmadı. Yapilanların h~bi· 
rıne aldırmadı. Hatta cok de
tı~ık tipte. saçlarını son mo
da ıla;:.ıırson kesmı• vtirııdu
nun muntazam haı:armı şaha· 
ne bir surette ort ~a c;ıkaran 
guıet elbıse ~ıymlş olan kız u· 
ıun müddet yanı sıra \Uru' ı~ 
kendisıy'le · konu~mak ıı;ted:d 
hald'" bile takmadı. Butun 
bunlar onu bırazcık olsun tah 
rik etmemiş değıldı ama bu 
ran sıkıntılı h11ınr'r ni\f'tını 
clcği§tirm('~e kah ge'.ml\ ordu 
BIJ :ece bır ~e) 'apacak hald 0 

deı!lldi. 
r:ue Kleber'in kriscsınde hır 

den o kızla. hır kac ~ece e\ • 
,.,.1 Mnnnı:ırtırılaki har'1a ken. 
disine sataşıp ta bir ~üz frank 
!ık \•ererek başından savdı~ı 
sarı~ın cici kızla karşı kar~ı
~ a :?"e'di. 

wVay cıclm. ~ dl)(' h~fif b't 
('ı!!lık atarak kıt. hır 'ambanın 
mtı altında durını kendı~ıni 
suzen delıkanlıya dogru knstu 

ıBenl arıyordun değil mı?ıı 
dı) e mırıldanarak samımı bir 
tanrla ko!uns a:ırdt; Monmar· 
urda o gece )aptıgı iıbi vücu 
dunu vücuduna ) al)ışıırdı. 

Guy gulerek aBiltun ,ece se 
n n pe•ınde)dım.• diye muka· 
bele etti. 

Kıı: e'" elkınrlen çok daha 
i)i ı;ıyınmiş çok daha ıyi bo· 
yanmıftı. Vücudunu iyıce ;;ı. 
karak billun hatlarını olduğu 
A:ıhı bellı rden mavı ıpek el. 
bısesı alel3de bır dükkAndan 
df' ıl. pahalı terıılerin bırının 
el,nden c:ıktıı;ını bc'lı edı or
du. Saçları da tam modaya uy 
gun !.11 rette ga) et u tahkla ke 
&ı mı tı 

Kız eBu 511fer SE'nl clım'len 
kaçırmı acaı:ım. cicım • dıvor 
du, Sonça e ı le Guv ın ~ ana~ı 
nı oksı~arak ·Benımle ıeli
)orsun. degıl mi?• dı~e mırıl 
dandı 

Bu kızın 'ucuduna \•ıırışmıs 
\ urudıı Gu)' 'a bir '"'} ler. bu 
~lınP kadar tanıdı~ı kadın ar· 
kada~larnın hiç birındıı duy. 
madıttı bir şe~ 'er yapıv·ır: ı
çıni bir tuhaf edıvord~. Pııris· 
ıe bulundu~u müddet('e tanı· 
dı~ı be$ altı klas oro·nu'arın 
hlrbirındc de hu hıı;IE'ri duv· 
mamıştı. Bu farkında o'ma
dan or:?"anıırıanın kı>r11iıl•tın. 
dE'n harrkrte gecerek arzuv•a 
dolma ı heH•can'anmuı bir 
kadını ~ıddeı'" ,.,.,, .. ,,,eFi di. 

CDe\·amı var) 
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Hozırlıyon : Fasih iNAL 

Avusturya, bizimle ticaret anlaşması 
imzalamak istiyor 

Bir müddet evvel memleketi
:mız.ı ziyaret etmiş olan Federal 
Almanya Ba bakanı Konrad A· 
clenauer i'c Alman)n~a olan mü 
terakim trs'!l frr borç'ar.mızın 
ödenmesi zımnında gorü.me er 
~apıldığı 'e müspet şeki'de m· 
ki af eden gcırüşme erın teknik 
teferruatını tcspıt maks:ıd ile 
Bonn ticaret mü :ı'·irlmiı Su::t 
Hayri Ürgüp iınün ba5kanhg.n
daki heyetimııin tema~lara gi
uştiği ma:iımdur. 

A'dığımıı ma ıimata naza an 
Alman hcyHi ile Türk heyctı a
rasındaki görüşme er. "Ü) ilk b.r 
sa mi mı) et havası ıçinde cer;?y:ın 
etmektedir. 

Yapı'acak o'an anlaşma daha 
ziyade bir tas!ıye prot•)1rn'u ma
hiyetinde o up Alman'a~ a c an 
tran fer borçlarımızı:ı \ 'man 
hükQmeli tarafından tek:ıbbiı e· 
di'mesi p~en ibinı gütmektedır. 

Bılfıharr. ,\lman)aya olan bor
cumuz. ma ıhracı )o'u i'e kapa
tı'acaktır. 

Aldığımız ma'ümata nazaran. 
Almany:ı)'la yapmakta olduğu· 
muz bu anlaşma diğer batı E. 
P. U. mem'eket eri tarafından 
da alaka ı'e karşı anmış bulun
faktadır. 

Bu arada geçenlerde şehrimı· 
:ı:e gelmis o an Avusturya Tıca
:rct Odası ba kan vekili M Po -
tcı-. A vustur~ a i e de boylc b r 
anlaşma yapı'abi eceği hu usun
da muhte' il beyanlarda bu'ıı:ı
muştur. A vustun alılar. Avu tur 

Tiftik ve yapağı 
Pivasalan 

~·aya mal ihraç etmek sureti i!e 
borcumuzun ödenebileceğini be
'irtmektedirler. 

A'manya;:,hı imza'anmak l!zc· 
re görü meleri yapılan proto· 
kol mııhiyctınde. bu anlaş:ııa 
ı\\Tupa ı'e de ylpılaeak o'!.lr • 

''ustur)a hlıkumeti borç'arı:nı. 
zı tekabbül edebı'cceğinl belirt
mektedir. 

Bu suretle A vusturyaya yapa· 
cağımız ihracattan miıteve :it 
dövizlerin yütde 50 ınin Avus· 
tu11 aya olan dövız borç'anmıza 
mah up edi'me:.ı. yUzde ;;o sinin 
lııe E P.U. he:sabına kapatılma:.ı 
tek'if edilmektedir. 
Eğer bi:iyle bir an'aşma) a va· 

rılacak o ursa. A\'ll:.turyanın 
mem eketimize ~·ok ucuz mal \'e-
rebı eceğı anlaşılmaktadır. 1 

Bu ar:ıda bilhassa Yugos·av· j 
) adan pahalı olarak ithal edilen 
kereste'erin A vustun adan çok 
daha ucuza mal erlilebi'ece~i de 
ı lı\c edı'mektcdir. 

Avusturya Tıcaret Odaları 
ba~kan \eki i ~I . 1"oster. mem· 
leketine 8\det ettiği cihetle. bu 
hU!iU ta A\'USturya ticaret ata~e
inin seçimi müteakip i.gi'i res

mi mııkamıarla temasta buluna· 
cağı an ıışılmakt:ıdır. 

Diğer taraftan İngilizlerin de 
bu ~eki'de bir anlaşma yapmak 
istedik eri. ancak bunun ıçın 
A'manya görUşmelerinln sonu
na intiı.ar ettikleri belirti:mek
tcdir. 

Doğu Almanya 
Ticaret anla$ması 

İ tıhsal bo ge'erfnden a'ınan Doğu Alm3n) a ile imza~anmı-
haber'ere nazaran Eski ehir, I o!an ucaret anlaşmasının bu gün 
Afyon, Boh adin. Çorum. Yoz- )erde resmen yayınlanacağı tııh· 
gat, Bo'u mıntakalarında tiftik min edilmektedir. 
kı~kır~ıı baslamıştır. Pı~asada anlaşmanın met:ıi 

ln"ı'tereye yapı'mı o'an 300 büyük bir a'fıka ile beklenmek
bin kilo alivre tıftik ihr:ıc:ıt "'1 tedır. 
kapatm:ık iızere il!?ı ı ihracat- A dığımız maJQnınta nazaran. 
çılar ma' müb:ıyaaı;ına gıri • anla ına. tarar'arın :'>terkeı Ban
mişlcrdir. Ancak mu tah:ıı'in kalan tarafından .l.merikan do· 
ma ını atmak husu unda ağı:- arı uzerıne tutulacak o an b;r 
daHandığı hl diri mektedır. he apla iş iyecektır. 

Kon)a böl"e:.inde be yağm:.ır- An'a ma 52 milyon do"ar o· 
la:rın fazla ığı dolayısı i'e kır- 'up taraflar birhir!erinden 26 
kım i lerı gecıkmış durumdod,. mihon'uk ına mliba~aa edecek-

Tiftık ha'cn ı-: kı ehırde 'i'iO • ı !erdir. 
780 kuruştan, Af~onda 800 ku· 
ru tan, Ankarıı"dıı 780 kuru tan, 
Bo u'da ise 700 kuru,.tan salı -
maktadır. 

Yapağı pha :ısına gelince. iki 
giınden beri yer i fabrıkalar 
340 - 350 kuruştan Trakya malı 
yapağı mlibaynasına başlamış'ar
dır. Bu yıl bır çok ihracatcı'ar 
ecnebi mem'eket'erle fal.la iş 
~·apı acağını tahmın ctmektedir
'er. Bu arada ~imdı\C kadar biç 
ihracat ) ııpı ma.}an \merıka"d:ın 
da ) apağı ta lep ri nelmekle ol
duğu belırlı'mcktedır. 

Dığer taraftan Dıyarbakırda 
açılmı o'nn şoyak fabrikası 1.5 
ml!yon kılo vapağı istıhlfık ede· 

Doğu A man,·a)a atac:ığımız 
madde er ara•ında tUtün \'e ku
ru mey\ c b:ı~ta o'mak üzere bir 
çok madde er bulunmaktadır. 
Sadece maden ihracı mevzuba
hls değildir. 
Atacağımız maddeler arasında 

i e bir çok ağır \ e hafif sanayie 
ait makıneler. sıhhi ve fenni a· 
!etler, optik ına ıeme:.i. kA~ıt. 
kim\"evi gubre. teneke. kimye\·i 
madde' er. boyalar. zliccaciyc ve 
alre hu unmaktailır. 
Doğu Alman ticaret heyeti 

diin abab A manya:,a mUtevec
cihen ehrimizden a:,nlmı~ bu
lunmaktadır. 

' RORS, 
ht. 11orsuının Zô.4.1!~4 fl:all.ırı 
1 Sterlln '781.00-784 00 

100 Dolar 280 30-:?S0.30 
100 Liret H.80-'!4.!0 
ıoo İl•ıçre P'ranrı 54 03-84 03 
100 t'lor1n 3.88 4~73 68.40 
ıoo Drahmi 9 3~4-e.334 
100 Qe>::oslonk r>ur. 5 50- 5 50 
ıoo la•tçre "'tır. 54.12.50-54 12 50 

r. 1 f ' \IZLI ı \ ff\'İl. l .r: ıt 
C. 0\'I H rAn\· iıtT 

Sın! - El'2urum ı 20 85 
Sıvaı - Erzurum 2-7 20.20 
1041 Dcmlr)·oıu ı 21.85 
1941 Dtmlryolu il ·•ı ~O 
1941 Demlr:roıu ur 2~ 30 
Milli Müdafaa l 21.83 
Mllll Müdafaa 11 21.olO 
l'Jllll Müdafaa 111 21.48 
Milli Müdafaa iV 21.113 
Ziraat Bankası r 21.50 
Ziraat Bankası 11 107.SO 

"'• 1 F'\lzt 1 l'All ' ' 11. LF.R 
1941 Demırroıu vı 102 50 
Kalkınma r 102 90 
Kalkınma 11 ~03.00 
Kaıı:ınma W 103.00 
19-tll İstlkrazı I 102Jl0 
1948 r ah\"lll n 102.90 
l!H!> Tabvlll 102.10 

.... r. • \iLi 1 'l~evlı.u:ıt 
1948 tı:ramlyell 22 00 
İkramıreıı MUd&faa 23.40 
fkr. 1941 D. Yolu iV 108 50 
iıı:r. 104ı o Yolu v ıro.50 
19>3 Tahvili 100 53 
ırsı Tah\·ııı ıoo.:ı.s 
Ziraat Bankası ITI 104.50 
Ziraat Banı:.ası ıv lOJ e5 
Ziraat Bankası V 103.150 

IH~f\ \ Hİ . ~f:LERI 
T. C. Merkez Ban:.uı 260.00 
Garanti Bank&$! B . 128.00 
Obllı;asyon .\ nd. ı-n 180 00 
Osmanlı sanı.ası ı ıo 00 
rtırt Kredi llll.W 
Sanarı S:allCln ma ıs. ıoo oo 
İş Bankası R. 54 00 
Yapı ve Kr~dl Banı.aaı ~. 18 SO 
Akbank T .A O 1320.00 
Türk Ticaret Bankan 6SO 
Anılan Çımento 45.00 
!!ark Delilrm~nlerı 39.30 
l'.\RI BOIUI\ 1 A.LT l'I f'h' \ l 1 
(l) kilo altın • 416.000 ~r. 
( 1) Dolar 360 Fr. 
'i l llKF.:-t 1 t•I\ \ S \DA Ofl\ 111 t H 
Türl:bch-.\r.count 16SIJ·l630 
f ranaız f r 163) 100 
Dolar !:tekttr 620·622 
Dolar N. Y Amerikan IH0·642 
ı;ıerlln Efcl':tH 1550 ,., ,, 
lnlçre l'r&n~ı 148· I 49 

l. RISES l AL'U:S F I TA l'LAIU 

Re4&t 56.40·56.50 
Hamit 50.00·50.15 
ou~~ u~~4~5 
Vahit 49.00-49.23 
Az.iz 48.80-49.00 
inrttı:: L1rW 61 75-82.00 
Napol von 45 25-45 ~n 
B. Horoz 45.2.5-45 SO 

Rt 1.l ' i: ill' L'li riT,Jl, \111 
De;:uao 753-755 
!\lekalko 760-76-> 
Standart 745-747 
Külç" 745.74; 

Yull ;45.747 
K \Ll' BF. tBlRLlKt.r.R 

Cumhuriyet Ata. 
f!e'll't 
Hamit 
Aziz 

'.!lo:ıl 15'tP t P p lt ----
250 OO-l$2 50 
430 00-432 50 
3.~4 00-3.58.00 
305 00·300.00 
~d lldl 

DIŞ MEMLEKETLERDEN 
GELEN TEKLiFLER 

A. ~liltth)'n. en , 
Stij elstraat, 27 

.\n\ers/Belgique 
Yaş mey\'a ,.e sebzeler bunların 

konservelerini \e 'lVlll zamanda 
kuru meyva konservesi ithal el· 
ınek lstı) or ve bu i5lerle ilgili 
ihracatçılarımızla temas etmek 
i:tiyor . 

bi'ecektir. Siımerbank ta yapağı lf'!ı• ''"•aı•et Z I • mubayaasına ba~·ayacağını bıl· l '- ve a ııı·e Borsası! 
ti - " - 19.>4 

dırmıstır. 
- -0-. 

lhfacat durumu 
22 Xisan 1954 Per embe günli 

Tıcaret Oda ından Fob: 615.735 
lira değerinde 10 adet men~e 1 
şahadetname i ,·erl'miştir. 

1 Almanvıı'ya 2200 lira değerin
de 152 ki'o bağırsak: 

Bir e~ik Amt-rlka·)a 39:! t'r'll) 

1 
!ıra de~erinde 10 ton ham af
yon. 21.l 13 ıra dt-!?rnnde 1s;o 
kilo bıığırsak. 10 371 lirıı de- ı 
ıerindc 2500 ki'o keçi k•'ı. 2552 
lira değerinde 1749 kilo S"bze 
konservesi: 

f srail'e 8860 lra 
5!1.870 kilo kemik: 

1 'ec'e 8091 'ira 
3i 8 kilo bağırsak: 

dcğerin;!e 

değerinde 

Romanya'ya 168.8!!5 lira d~
Jterinde 130 ton kendir tohumu: 

Yunaniotan·a 1152 'ira deı!c
Tinde 2270 ki o taze balık ıhraç 
edilmiştir. 

26 'isnn 19:'\4 Pa7arte ~l1ni\ 
Tic.-ıret Oda ından Fob: 675.66.'l 
lira değerinde !'i adet menşe en· 
hadetnamesi veri mi tir. 

&tı la.r: 

BuCday onaın Doli:mt 
MahlOt • 
Yumuşak • 
Sen 

Susam 
Keten tohumu 
Fındık Ka. Sivri 
Un E. E. 

' E. 
• ı. el nevi 
• Ofisin 

ltl!oı.u 

> 
• 
> 
> 
> 

Ra mol Çunllı 

Keı:ıeı:. > 
Pirinç Mı11r Tohum u • 
Beyaz peynir tam yatlı '1 azıe. 

.Be~ az pern lr tam 1aıııı "l'eoe. 
Beyaz pernır rarım yatıı Tene. 
K11 r peyniri ya~lı ıı:::ııoau 

Ka r pe>-nlrl 111tıı Anadolu • 
Pamukyatı Rafine Çıplak • 
Ze~tlnyıı ... ı c E. Na. Te. 

E. Na. Tc. 
11. Y. Nıı. 'l'e. 

l Y. Na. Ta. > 
Keçl kılı tabak > 
Yaıı:ıııı Anadolu kırkım > 
Keçi kılı kırkım > 
Tiftik sarı ~ 

hı &tandart > 
Sıra atandart :ıı 
Konyadajt ataudart > 
Ince ataudart • 
Kutıı rnonu ıtnnrtart > 

Ku u dt~lsl H. K. kasap • 
Dana dertııl salamura lcas:ıp • 
Sı~ır dertsı aaıamura kasap • 
l'ıu n d~rl 1 •dP<ll 

Fransa'da grev muvaf

fak olamadı 
Blr!eşik Ameri~a'ya 8190 '.ira Paris. 28 (Nafen) - Komü· 

değennde 320 kılo h:ı~ır ak. 1 nisller tarafından uzun uıman-
Cekos'ovakva'va 617 000 'ira danberi hazır'anmakta olan u· 

değerinde 155 ton vaprak tiıttın· mumi greve bugUn ha ıanmıstır. 
1 Fakat alınan rapnrlar. komilnist-

f sveç'e 2600 lira değerinde 'erin bek' edikleri neticelere va-
43 çift ça para; ram:ıdıklarını ı::ö termektedir. 

Romanya'' a 47 875 lıra de{!e
Tlnde 59 950 ki'o taze balık ih· 
Taç cdı'ml<:tir. 

Türkiye - Batı Almanya 

t icareti 

Bonn. 28 (ANKA) - PazaT· 
tesi giınü ba~lamıs o'an Tiirkl· 
ye • Batı A 'manva tıcaret mil· 
ukereleri d'e,·am etmektedir. 
Heyetler 3 komi~Ylln halinde 
me ai'erine de,•am etmektedir
ler. 

Hafta sonu yapı'acak o1an u· 
mumi top antıda ımnılıınacak o
lan anlasmanın ana hat'annt bu 
komisyon!ar tespit etmektedır

ler. 

Komünl tler dahi bu umumi gre 
vi muvaffak o mamıs addetmek
tcdırler. 

Balık yiyenlerin socukları 

fazla oluyormuş 

Trivandrum ( Hind istan), 28 

( Nafcn) - Burada yapılan tet. 
k iklere göre. umumiyet·e balık 

yemekte o'an kimselerin, diğer 
yemekleri Yemekte olanlardan 
daha faza çocuğa sahip olduk1a· 
rı tesblt edılmi tir. 'fTavancore 
lİnher ite.sinde bu hususta ya
pılan tccrübe'ere dair yakında 
bir rapor ne~·edileceli:.tir. 

2413 
30 
31.25 
33 

100 
60 

133 
3275 
3190 
3075 
2613 

18 
15 
72 

:ı:ıoo 

3000 
2600 
420 
3115 
215 
290 
275 
:.!3S 
262.5 
ıoo 
::90 
260 
430 
800 
675 
670 

1050 
'115 
m 
185 
180 

00 

ı.urutta:n 29.20 

.. 33.30 
> 

• 
1' 

3650 
> 3300 .. 
> 2925 

2ı .. 
> 

:ıaoo 

3200 
2900 

220 
300 
285 
200 

> 270 

> 

810 
700 

> 

• 

,. 
:ıı .. 

• • 
> 
• • 

.. 
> 

Kalb hastalığı çok çalı· 

şanlarda daha azmış 
:\ew York, 28 ( ~afen) - Ba

zı kalb hastalıkJannın, memur 
gıbi rııhat çalışan kimselerde 
faz.la olduğu, Cakat a~ır iş yap3n 
ve hüt.ün gün d idir:en kim eler 
.ıe ise pek aı görüldüğü iddia e 
d•lmektcdir. Bu hu usta arııştır· 
mslar yapmı s olan Dr. Ernest 
Slmoııs0<1, iııtatistiklere göre bu 
··1dh-ı ileri ürmüştür. 

Bahis mevzuu kalb hastalığı 
Koroner. dir. 
Bu do!\torun ilhe ettiğine ı:ıö 

~ el işleri kalb hastalıklarır:a 
.::ir nevi koruyucu vazife ifa et 
rr ektedir. 

Bergama Sağlık Merkezi 

açıldı 
fzmlr , 28 (A.A ) - Bir mild· 

:iettenberi lnsa Jıalinde bulunan 
2fı yataklı Bergama sağlık mer 
kezi in~atı ikmal edilerek. tı:.ı. 
,e:iin öğl .. den tıoııra yapılan tö· 
reni müteakip hııı lkın hiunetlne 
açılmıştır. 

\'ATAN 

TEBLiG . 
il Başkanllğmdan 

Edilmistir 
Seçim Kurulu 

Tebliğ 
2~Iayıs/195-1 tar:binde İsıa ı· 

bul il .eçim çevresi içinde ya
pılacak mili et\ ek illeri seçiminin 
intiıamla cereyanını temin için 
5543 sayılı i\lilletvekil:eri Seçimi 
Kanununda ~azılı hiikümJer
cirn bnzılıırını çok aıuhterem is
tan bul halkına bildirme~ ı vaı.i· 
fc tcHikki eden il ~ı!çım kuru'u 
mezkur kanunun 66 ncı maddt
sinin l inci bcndıne tevfık:ın a· 
ş:ığıda ~azılı tebliği .}ayınla::n'.lk 
kararını ıılmıştır: 

1 - 5545 sayılı ~lilteh·ek.ille
ri Seçimi Kanununda yazı ı e· 
ı;aslar daire:,.nde jd:ırı makamlıır 
tarafından hazırlanıp kaza secim 
kurullarına göndcri:en ke~im 

seçmen kütüklerine nazaran i _ 
tanbul ilinin Eminönü kazasında 
171 sandık, 70703 seçmen. F:ı · 
tih kazasında 295 sandık 1307:?2 
.~eçmen. Bakırköy kazasında 8! 
sandık 33867 seçmen. r:yüp k:ı
zasında 95 sandık 32344 .-.cçmcı', 
Beyoğlu kazasında 399 s:ırıdık 
165046 seçmen, Beşiktaş k<lı.:ı· 
sında 97 sandık 44506 seçmıırı, 
Sarıyer kazasında 43 sandık 
17341 seçmen. Üsklıdar kazasın
da 102 sandık 41757 seçmen, 
Kadıköy kazasında 110 sandık 
49424 seçmen, Be) koz k:ıza-ın
da 62 sandık 20316 :,eçmen. Kar· 
lal kazasında ;;o sandık 16752 
seçmen, Adal:ır kazasında 15 san 
dık 5668 seçmen, Çatalca kaza. 
sında 79 sandık 21950 seçmen, 
Silini kazasında 41 sandık 14107 
;,eçmen. Şıle kıız:ısında 52 san· 
dık 8753 eçmen. Yalova kaza. 
:.ıncla 4-l sandık 11636 seçmen ki 
cem·an İstanbul çevresinde 1739 
sandık ve 685092 seçmen bu lun· 
duğu kurulumuzca tesbıı edil
ıııi·tir. 

2 - .,rezkiır kanunun 4 'e 5 
inci maddeleri gereğince ~ apılan 
hesapta fstanbul seçim çevre· 

• 
\"eya :.eçnıenin kim olduğunu 
belirten herhanil bir iş1:et t.ı
sıyan pusulalar ve hangi sec·meıı 
tarafından atıldı~ı belıi ;:ı:ae3k 
şekilde imza, mUhüı· ,.e,·a i =ırc1 
taşıyan zarftan çıkacak oy :1u
su!aluı 'e ihtiva ettikleri biın· 
!erden hiçbiri sandık ku:-uluııcı: 
okunamı)an oy pusulaları -"1:im 
kanununun 109 ı..ncu nıa fd.sin<! 
göre muteber sa~ ılmaz 'e ~:.)) ı· 
ma giremeı. 

Bundan ba~ka bir ı:ı.rftıın 
muhtelif i;imlcri muhtevi bir. 
den fazla oy pu.sulaları çıktığı 
takdirde bu pusulal:ırdıın fll ı 
ri muteber olamaz. Aynı isim· 
leri muhte\'i pusuladan bir kaç 
tane çıktığı takdirde bun lar tek 
pusula say ı lır. 

9 - İstanbul seçim çe\Tesi a· 
dayları 29 adet olup daha az sa
yıda i~mi ihıh·a eden eıy pusu· 
lnları da oldu"u gibi kabul edi· 
lir. Pu:.ulada yazılı isimlerden 
Eandık kurulunca okunaml\ an i· 
simler he:ıaba katılmıyaca.ğı ci
hetle yazıların <ıkunaklı olar:ık 
yazılması tavsı):: cıum•r. A~nı 
isim bir kaç defa \ aıı ·mı, ı:ıe 

tek O)' sayılır. 

Oy pusula~ında seçilecek 111.l&y 
.sayısından fazla i ım bulunduğu 
takdirde sondan oa . .ın:ırak frı 
la adl:ır hesaba k:ltı:nıaz. 

10 - 2/5/9;)4 t:ırihindc ~ apı· 
lacak mll'etvekillı'rİ ·eç:mının 
intizamla cereyııııı.ıı temin ınıık 
sadiyle biliımum İotıınbul hem
şehrilerinin siy:ısi parti\ e men
subiyetlerini ı:ö~terccek herhan. 
gi bir işaret ve Jı,•, çe~i~ rozc: 
bazubent ve b:ışkıı ~: anıa \·e~::re 
gibi 2ibi alanıetı Iıırıkl ve hcır
ncvi i•aret'er ta'~maları \e kul
lanma arı ve ta ırrnıaı ı cc ,n 
gününı- ınahsu~ ,.,ı ::ıak uzeıc ~ıa· 

sak edilmiştır. 

Bundan başka hütıin \'ccniti 
sinden 29 adet milletvekili .-.eçi- nakliyenin herhangi bir siyıısi 
lecektır. c parti alametini veya ~ aıısını ha. 

3 - Seçmenlik sıfatının tAyi· '1 iiliıma, levha \'e bayrak gibi 
nimle e~a seçmen kütük:eri ol· ı~aretleri tasıma~ı dahi ra.sak· 
duğu cihetle ktitüğe kayıtlı ve tır 
22 ya ını bitiren her vatan.faş İşbu ya~aklara ria\'et etme· 
seçmen olup 2/l\layı, fl';4 ':ırı· yenler Turk Ceza Kanununun 
hinde ~ apılacak mıltc<vel:i!!cri 526 ııcı maddesine göre cezalan· 
seçimınde o~ !arını kul annı:ı ~:ık dırılırlar. 
kına maliktirler. Ancak Emn;. ı _ Oy \·erme gününden 
) rt :ıhidiırlerı, Emnı~ rt A nıi le· önceki 3 gün ı~·ındc ,.e oy \'er
ri. komiserler \'e kom;~rr ınr:ı- me ~ilminde umum:ı açık )'er
' inleri. po'i ler, subın 'ar. rtr:· !erde ~eçım propaganda ı ıçin 
dıkli ubn\ lar. ccctıklı erbas. ıop :ıntı ~e):ı proparıar.iln \apıın 
lar. a kerı memurlar. askrl'i h{ı- !ar \ C)'a bu nıak atln ya\ ın·arc'ıı 
kimler. a kerı i1"'" ııcı er 'c i· bulunan r Vt'\, her ne ureUc 
Jah n tına alınan erat O\lar ~ı olur a 0ı,un ccrim n dnzcıımı 
kull:ınanıazlıır bozabilecek \'e\a O\ 'ermenin 

Kısıtlı ar, )abancı de\let ll)" I tıım bir erbe:.t~ık 1e ~ apılına ına 
rukluğunu ıleri ıireıı'er. kt-nıu tesir edebilecek mabhetle ~öz 
hizmetinden ya.-;aklılar dn seç • veya ~azı ile prop:ıgnnda ~apan 
men olamazlar. lar veya asılsrı şayia cıkaranlar. 

Seçmen kütü~iinde k~vdı ol· Oy hakkını kullanma ına miı· 
mayıp da zaman ll'b )ap•lmı r.i olmak maksadiyle seçmenJe
bir müracaat üzerine k3\"ı:iı'1ın rin 1..ınliğini i.sbata ~arayan her 
icra ı lazım gr.•cceğıne daır nrah hangi bir vesikayı tahrif 'e) a 
J:emcden ilam alanlar o' ıannı imha 'eya lalırıp eden 'eya ça· 
kLllaııabillrler. • lrın \'cya !i:lklayan, 

4 - Her seçmen, kütii~iinde Oyunu kul andıktan sonı:a ih-
ka:,ıtlı bulunduğu seçim bölgesin tara rağmen sar.dık b~· • -ııı •· -
<le oyunu kullanabilir. Birden rılınaran veva herhanı;ri bir mil· 
zıyade seçmen kiıtüğüne kn~ ıt daha le. telkin veya ta\'"'IYede 
olunmak ve b"r ~cçimde hirden butunmajfa kalkı.anlar, 
ıi~ade seçım bölge inde oy \'er· ı: leli faaliyetlerle ''e)S hcr-
mek ~asaktır. lııııi ı crkilde •·e suretti' c~bir 

5 - 2/l\fayıs/lp:54 Pazar gil- veya şiddet kul'anarak 5545 sa· 
nü ~apı'acak olan ınilletvekillc· yılı :\lilletvekil'eri Seç1)111 Ka
ri seçimine oy vermek .>abalı s:ı· nununda .} azılı kurul1arın top. 
at 8 de başlar. Aksam saat J7 J:....malar.~a ve' görcv~l'rıııİ'ı 
de sona erer. Ancak saat 17 ol· ifabına mani olanlar, 
duğu halde sandık yerinde oyu. Seçim iş'erinln cerelanı sı
nu kull:ınmak üzere bekleyen rasında kurullar bıışkanlarının 
seçmenler varsa bunların d3hl seçim _yerlcdnin dıizenınl s~ğla· 
oy kullanmalanna müsaade e- mak maksadivle altlık':ıı: tedbir 
ditir. lerc. ihtara rağmen ;ır., e: etme· 

6 - Oyunu kullanmak üzere yenler, 
sandık baslarına :;:elen seçmen· Kurullarca oy \'erme \'C seçim 
ler başkana müracaat ederek e· neticelerini ı:ö,teren ıutanakla
linde seçmen kartı mevcut ise rııı asılı suretlerini yırtan, bo· 
kartını, de~il.e hüviyet eüzda- zan. kaldıran kimseleı'. 
nını ı:östermek suretil e. bu da 
yoksa kurulca bilinen iki seç· 
men va~ıta iyle kimliği tna,·yiin 
ettikten sonra kütükte yuılı 
ismi hizasına imı:a ettikten, \'a· 
zı bılmiyorsa sol elinin baş par· 
mağını basmak. bu parmn~ı da 
yoksa herhanai parmağını bas
mış olduğu yanına yazılmak ve 
biç parmağı yoksa durumu. ismi 
hizasına işaret edilerek başkan 
tarafından verilen miihUrlü zar 
fı alıp kapa'ı oy verme )erine 
gidecek. e~er i terse orada mev 
cut ,.e si)asl p:ırtiler ve mU:.ta· 
kil adaylar tarafından bır:ıkılmı( 
matbu oy pusulalarından birici 
ve)a yine aynı yerde mevcut bos 
beyaz çizgisiz kağıt üzerlne ıa· 
wca~ı adııv isim:erini havi :-ııı · 
sulayı veya daha evvel h:ııır•ıı. 
> ıp gctirmi~ olduğu oy DLırnl:ı· 
sını elindeki -zarfa koyup Mer 
kanadıktan sonra kapalı yerden 
çıkıp sandıj!ın bulunduı;ll ma
halle ı:idcrek bizzat oy sandı~ı· 
na atacııknr. 

Oyunu kullanan seçmen s:ın 

dık b:ı~ında kalamaz ve hiçbır 
seçmene arnı yerde m'ir.ııhaln 
telkin \'CYa tavsı)·ede buluna· 
maz. 

7 - Korler, me!lüç'rr \C\a hu 
gibi bedeni ıııaluliyetlc:i arıkrı. 
belli olanlar, bulundukları seçım 
çevresi secment olan &~rıflıala· 
rından hirinin, akra'>ası voksa 
diğer herhanı:i bir seçmenin 'r.r 
dımiyle oylarını kullan!l~i!irler 
Ancak bir ~cçmen birden fazla 
malU!e refakat edem ~z.. 

8 - Sandık kurulunca verilen 
tek biçim ve renkte bir ıarftıın 
ga~ rı bir zarfa konmus olan pu
sulalar \'e imzalı veya ma!ıllrlu 

Oy verme sıra ında erme ye· 
terli 'i o:madığını bi'diğ; halde, 
veya başkasının ismini taşıyarak 
bir sandığa oy verme~,. •t:•ebbüs 
edenler \'eya verenler \'e bir 
sandıkta ov ,·erdikıen sonra baş 
ka sandıklarda da oy vermeğr 

1 
teşehbüs eden \'e,·a ,·erenler. 

Yetkisi olmadığı halde ve.•"P 
ı.sulüııc aykırı olarak lier ne s~· 
tep \'e maksatla olur a olsun 
oy sandığının yerlnı deği~tiren 
vı•ya buhındu~ıı verden kaldıran 
a~.ın. çalıın \'eyo t:ıı.rip edenler 
veya ic;ındeki oy Larrlarını alan 
çalan \'eya değıştircnler. 

Oı rerme guııü ov rerme ınüd 
detlnee umuma açık yerlerde. 
umumı mahaJlerde ispirtolu iç. 
ki verenler veya içenler \'cya 
herhangi bir ~uretle açık veya 

1 

krpalı şiiie lerde ıspırtolu içki sa 
t ... nlaı· veya alanlar • 

5545 sayı ı l\lllletvekilieri Se
cimi Kanunu h lıkümlerine göre 1 
ceı.aland1rılacak :ırı tebliğ olu· 
nur 

12 - Çok muhterem İııtanbul 
secmenleri, nıi li iradenin haki· 
miyeti clcmrk olan demokrasi. 
lerde en mukaddc· h .. '- n''"1 O} 
Kullanmanın .. :,.,..,nıh·ptlni siz • 
!ere uzı.n uzun izah etmeğe JU-
1um o'madı~ı k:ınoıatiııdr oldu· 
ğumuzdan bütün İştanbul seç
menlerinin 2/Mayıs/954 günü 
sandık ba~larında oylarını kul. 
l:ınmalarını tavsıye eder ve ne
• i,.enin mPmJol;oı ;,.in h~v•~1 ı Ye 
uğurlu olmasını temenni ederh:. 
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Sinemanın babası AJ 'ö'US~.1 
L mi , re 92 asın a öld~ 

.......... . ........ . 
Auguste ölünceye ka

dar günde 16 saat 

çalışıyordu 

• • • • . 
• • • 

, 

• •••••••••• 
• • • • ••••••••• 

sinemayı icat etmis olan iki 
kardeş n Auguste Lumi· 

erc'in T,~on şehrinde 92 y:ı51n
da öldiiğilnü te'graflar aber 
verdi. Augu~te 1862 de Bı-san
çon şehrinde doğmuş, kardeşi 
Louis ı:e birlikte Lyon'da t:ıh
sl. görmüştü. Babasının Lyon. 
da bliyük bir fotoğraf mıılze· 
mesi ate'ye:.i vardı. Kendisin· 
den iki yaş küçiik o'an karde
c;ıy:e bir:ikte bu ate!) ede ça. 
115ı)prdu. 

Auguste bir akşam eve dö· 
nerken büylik caddelerden bi
rinde, bir binanın önünde ha'· 
kın :ııralandığını görür. Merak 
ederek: •Ne vıır'! dhc sorar. 

- l<:di.on'un son ir:ıdı olan 
Kinetoscope gosteriliyor. 
Cevabını alır. 'Meralt la bir 

bi'et. tedarik eder, sıraya gi
rer. içeriye girdiğı zaman göz
lerini iki adeseye yak a•tıra
rak bır ba'e heyetinin dansını, 
bır köpeğin iki çocu~ıı ko\· .. !a
masını ze\'k'e seyreder. Bura· 
dan çıktığı zaman zihnini hir 
nokta kurcalamağa baş'ar: B•ı· 
nu bir kişi seyredecek yertie 
birçok kimse seyredemez mi:' 
Yolda heo bunu düşUnUr ve 
bir pldn hazırlar. 

E \e döndilğU zaman herkesi 
sofrada kendisini bekin 

bır ha'de bulur. Gördüklr.r,ni 
\'e hazır adığı p anı an]at111<!a 
baba ı hiddet'enir: 

- :)unu bir tarafa bırak, ev. 
ve a yemek ~ i~ elını! 

Der. Fakat k:ırdeş1 p'ıina ba. 
)Ük allıka gö terir, yemek bi
tince bunun etrafında göriıs
me'ere başlarlar. Bu görüşme 
neticesin<te i:k sinema makıne
sinin yapı lmasına karar wrI· 
lır. Pd\ basit o lan bu makine 
i'k defa 1894 te tecrübe edi lir. 
T('criibe mu,·affa!m·et'e ne:i
celenince Lumlere. karde 'er 
Pariı.'e giderek ihtira!arını bu. 
rada "Ö~termeğe karar 'erır
ler. Bu suretle ilk film 1895 
sr.ne5İ ~ub:ıtının 13 üncü gıınü 
ak amı Capucines bu'varında 

Hollywood' un 

,\uguste 

bir kahvehanenin bodrum ka
tında gösterilir. 

Q ak~am ha,·a fena, bulvar 
da tenha idi. Salonun :,a

rı ından fazlası bostu. İçeridc
kılcr ıptida gösterilen bazı 
manzaraları a akasızca seyret
ti'er. Fakat bır lokomotlfın is
tas)ona girişine dair olan fil. 
me sıra ge'ınce herkes teıas 
lçınde kaldı. sa:ondan kaçan
lar o'du. Ertesi gün bütUn Pa
rıı. bundan bah ediyor. halk 
gosterılen filmleri se~ tetmeğe 
ko~uyordu. 

Fo ıes nergcre müdürü ma· 
kineyi ~atın a'mak ıc;ın mühını 
bir para teklif etmişti. Fakat 
Lumiere'ler ·Satı:ık malımız 
yoktur. diyerek bunu reddetti
ler \"e yeni filmler hazırlama
ğa başladılar. O zaman stüdyo 
yo:,tu. Sinema maklne'erini 
yapan rla. operatör de. se:-ıar
yoyu hazırlayan da, artistler 
de hep iki kardeşti. Ka'alJll,k 
'azım olu:-ıca konu kom~u. miı
e ..,esede çalışanlar top'anı;. o:-· 
du. 
Sınematoğraf 1900 ergi-in· 

de büyük mu\ affakiyet kaz.a·1-

Donjuam 

rih: 

Sinema bu tııbJ il' 
lişti. arrı ıu ' 

halini aldı· /.~. t 
ctmicti· kendiP' Jt 

~ • J;•l"..J 
ma lara \'erdi, b•tr" 
fotoğrafçıtıkt• .. .ı 

·tb•)>" 
ler buldu. b!eSjlıi 
toğraf mese• ııı•, 

Ça•ı; c 
Auguste dl· 

yan bir jn•ıın .,,ı 
beri gilnde 16 ıır ç 
Ölünceye. ka~i b',;ı 
yam etmış. "bi:ll ~ 
vadisinde nıu 
lunmuştu. •k de!• 

Sinema f, ıç o 
,·Ucut bu'~ug~ıı~' 
ket BirJncı. ·te (1 
dar rnmclhi' 5;tf 
yeryüzilnde f ıııı· 
rin ~ uzde ye ı;ıı ~ 
da yapılırdı· 5ıs6 
artistleri fr•

0
1v . .ı 

rincl Dfi~Ya1 ı-srll/ 
bu me,·kıın 7. .~ 

-- ıı Zuhurcıt ge Jı 
ihdos e 

gc ııı 
t na~ı: 5 in('İılr) dı Yine Tlo"y\VOOcl"lu arın ~öy t kbaharın ~ıe 

H. Jiughe;) :.öz crıne: • Uc;u. de ledığıne bakılırsa Lana Tur- halkın talil g~et!~~ 
ğil de böyle umumi bir toplan· ner'ı çok sever gibi göründüğü re sayfü·e yer ıııll"ı 
tıda bir konuşma yapmak bana 1.am:ın'arda da Jeane Pcters i· rağbeti nazıırıesi• 1 

daha ıor geliyor . ., cü:·r'c,i} . le flört etmekten vazgeçmemiş. hatları işletrn r' 
le bas'amış ve fazla konuşma- H . Hughes'in uçarı bir çap- hından itibarc? ~ 
nııştı. H. Hughes her zaman kın ve Don Juan diye adının tatbik edııecd1ıııd1 
konuşmaktan ziyade dinlemetıı çıkmış o:ması yüzünden :-.ır. nız tatil gunıer sil 
~evmektedir. Je,~ Barker, kendisi e\'de bu· zere, tarifelere e ~ 

Gerek sinemacı'ık A!enıinde 'unmadığı zaman H. Hughes'i ferleri ilA\·e:.lll {. r" 
ve gerek iş hayatının muhtelif kabul eden karısı Susan Hay- ır. ıııP' 
sahalarında çok muvaffak o' - ward'ı bosamıştır. Hadiliı.atın· Motorlu ge cerl' 
muş o'an H. Hughe~'in güıel da soğuk kaniı bir adam olan bu zuhurat .. se 11ı~ 
kadınlara karşı mukaııemet '!Ö> Je,,, Barker çocuklarından H. !ardaki tratı!C 1>es

1 

terememek gıbl zayı! bir tara- Hughe~'jn ara sıra gilndiizlerl narak halk1\sıı11,u 
fı vardır. l!l2:'i senesıM~ ev· e\'e gelerek annelerini ziyaret saatlerde tıdı tJJf" 

len<liği Ella Rice bu ç:ıo~ nı:rı ettiğini haber aldığı zaman çıt re muhtelif ıııı J 
l lizUnden dört sene sonra 11. gına dönmü~ ve evde mlsatır· lecektir. ff, 
Tlughes'i bırakmıştır. H. Hug· t<?r bulunduğu bir sırada ve mi Rusya'dO çolıi 
he "in a k macera' arı bir kaç cafir'erin önünde karısı Susan r 
romana menu teşkil edebile· Jlayward'ı havuza atmıştı. devletld 
cek kadar çok ,.e zengindir. On senedcnberi evli o:an ve .,ıı 

Sinemacılı~a baş ad ığı tarih- iki c:ocuk sahibi bulunan Sasan Ber!in. 28 ( i" t:•11 
terde Bi Jy Dove ile sıkı fıkı Hayward - Jess Barker çiftir.e dönen Alnıaıı "il'' S~U , 
dost olan iT. Hııghes. daha son Ilol'ywood'un en mes'ut ai!esi verdikleri ııı ı: >" 
ra Katherme Hepburn, Gin;:cr göıilyle bakıldıi!ından H. Hug· yanın bir çoeıı t~ 
Rogers, lledy Lamar. Lana he:;'in yaptığı bir kaç ziyaretin mem!eketler~ ~·· 
Turner, Jııne Rus e'. Sıızanne .ebebiyet verdiği naho~ hAdis":? si mahkurnla (t 
Hayword, Jeanne Peters gibi blitün Ho!lywood'u müteessir !ar. Bıın:ıırı1:,ı;ştıf~ 
yı:dıılarla gece ku:lipler:nde etmiştir. zarfında art ftJll~ 
görünıneğe başlamış ,.e H. Hug Yazan : B. AKSEL Diğer tarıı .0~c 
hcs'in de\ rin en güzel kadııı· ı-- lerinin vıadi' d• 
iarındsn bir kacı ılc alnı za· Bir at b ir kadını tünel inşaatı~ırt'ıt 
manda dost'uk yaptığı olmuş- k I . 'dukları da ıı' 
tur. Sade balo e'hise ı gıydiği te me edı ~ar, bu tü~el~ıııd 
zaman de~il alelfıde hir pıınta· Ayvan~aray Kahkaha sokak giz"emek nı~ş~• 
:on i'e do'a-tığı zaman da ş:ı· 37 /2 numarada oturan E\'antiva yanın daha . "'ı 
şaasından hicbir ı;c~ ka) bet- Tiryandafil kapısının öullnde du bu şekilde 111pef~ 

rniyen Katherlne Tlepburn ile rurken :.okaktan geçen Alımct bunlarda da 311~1 
evlendi e\ lenecek gi!:ıi bir dost Şenka~a idaresindeki arabanıo kum!ann• 5 pS: 
luk idame ederken H. Jlug· atının tekmesine maruz kalmış· edilmekted.ı~İr>"~ 
hes'in bir taraftan rla Ginger tır. Ağır surette yaralanan E· ı csir:eri. Sı lr j:{ t~ 
Rogers ıle dosl!uk münasebe· ı•antiya ifade veremeyecek hal- rinde de e\ ııı~ UJ 
tini ke mcmls olduğu Ho"y- de Balat llastııhanesine kaldırıl· hn\'a alanlar 
wood uların gözünden kaçmaı'- mıştır. latmış:ardıI'· ~ ~ 

--f sı anbul Polis Prevanf oryomu BashekimliöiP~e 11 
• ııl~ . .ıı t 
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:\liktarı :\luhammf'n bedeli İlk ı:k~i ı ı t11'e st' 
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33 kalem muhıeM 12196 25 914 25 Açık ets ııU s• 
kuru yiyecek madde i zıırteSİ gU 

36 kol•m muh••rr 4810 35' 35 Aç'k -·~~~r'l 
ı-bze ve yaş ıııe)Va :ı:ıırtc~ı~: 

· ı · 'k rı ~·ı' Yukarıda c·ns erı. mı tarlrırı. muhammen bedelleri ve ilk teminatla 1 j.dt 
l . n.. t • • • • at e ;l po ıs nevan or)omu ıçın ayn ayn -ve hızalıırında gösterilen gün ,.e sa oıfl 

ki Sağlık ve Sosyal Yardıırı Müdilrliiğli binasında toplanacak satın aıırıa J; 
Iıırında yazılı şekilde ihalesi yapılacaktır. ,ç 

lstcklller cart seneye ait Tıc<;ret Odası vesikasile 2490 sa yılı kanund9(;~~I' 
u !şlı:re yeter ilk teminat makbuz veya banka mektupları olduğu hııtde 
caa t!a rı. ı t 

.Etler kapalı zarf usulü ile olduğu için isteklıler ihale sa atlnden bir s;:ıııı 
teklıf mektuplarını komisyona vermeleri. posıada vAki geclkm eler şayanı ğll 

. I:.tekliler bu işlere ait şartnameleri çalısma gUnıerlnde sn ğlık mUd~rırer· 
mmde ve her zaman da Bağlar başında polis Prevantoryomun da görcb ıır 



Nuri Sait Paşa 
Kabineyi 
Kuramıyor 

<Bası 1 incldc'l 
sal, hukOm.t?ti kurma~a sabık 
eaşbakan yardımcılarından Ah· 
met Muhtar Baban'ı memur e
dcccktır. 

Dığer taraftan, lrJk'ta, Amı:>· 

1 

rıkan yardımı aleynındc nıku 
bulacak herhangi bir kargaşalığı 
onlemek ıcın emııiycı teşkıl~tm'l 
ı;.:erekli emır 'erilmiştır. 
Bir Irak kultur he ·ctı gelhor 

YA T AN 

Dii11yo11111 e11 o % 111001 1 : 

Bağdat, 28 <THA.} - Tilr 
kı) e ılc Irak arasır.da mevcut 
kültürel anlaşma gereğince, önıı 

nıüzdekı Hazıran ayı içınde bir 1 
Irak hc)cti Ankara')ı z.ıyaret c· 
deccktır. Bu zlyaret ıle her iki Yukarıda rcsıninı ~örıhıı;ı~niıı. adam rlıin) anın rn az m~aşını 
memleket arasınd:ıki kiılturcl almaktadır. Antnnıo ı.ellı aıh ndakı bu adamın nıaa~ı a) da 
nıilna~ebctlerın takvıyesi için, 1• bir !ıret. yani 20 ıı~rarlır. Altmı .~·aşını dolduı:ı1uş .olan 
l<"rı gelen Tiırk maarif adamla· J.ellı H hu maaş rskı hır kanuna gnre Yerılmektcdır: Ruımde 
rı ıle temasa ger;ecektir. maaş ahlhi bu ıı;ırayı ne \apaNğını ~a~ırmı~ hır halde 

bulunmaktadır. Tevki! ediiente· 
rın 12 sı 1\lısır Sfl\ ari bırlı~ı·ıe 
mensuptur. gerıye ka an ar sı)a
sı şahsı) etlerdir. 
Şimdı Kahire'de sıkı tedbirler 

alınmı:tır' Ordu, tıkacak 'her
hangı bir hiıdıse~ ı onlemek için 
cmır almıstır. Kahırenln stratc· 
Jık yerleri işı;al edılmiştir. Bu 
komplonun mrydana çıkarılma· 
sı üzerine 1htıla\ Konseyi bugiln 
olağanüstü bir toplantı yapmış. 
ur. Bu toplantıda tevkif cdılcn 
52 kı!;inin Askeri Mahkemrde. 
hilkOmcti devirmek, rejimi de· 
ğıştirınek suçı~ le )argılanacak'ıı. 
rı hakkında karar alınmış \ e ilan 
cdılmi tır. Munl'vver ve işçi sı· 
nıfı l\tılli Birlık Cl'phesını tut· 
maktadır. Bırlığın oldukça ta. 
rafları vardır. lhli'il Konseylnın 
~apuğı uzun top'antıdan sonra 
Başbakan Cemal Abdülnas er'ın 
sekreteri YUzbaşı Şakir, tc\ kit 
cdl'enlcrin Vart, Sosyalist. Ko-

37 yılhk öğretmen 
Sükrü Akalın için 
Toplantı yapıldı 

<Hıı~ı l incldr.) 
nck lokalınde bır ak~am 31emc
~1 'erml~lerdır. Toplantı~ a Zı· 
raat B3kanı Nedım Ökmen 'e 
lısrd o retmrn ık ~ııpmıs olan· 
lardıın A nkarııdıı bulunanlarla 
1 ısc mezunları iştirak etmisler
c1ır. 

Toplantıda ö~rrtmen ik \'e ta· 
lehrlik hayatına ait cskı hAıı
ralar an:atılmış ve en mukaddes 
blr mi' lck olan oğrctmenliıtin. 
her vazifenin üstUndc o'duğu 
tcbaıiiz ~ttirilmlştır. Toplantı 
sam mi bir hava çindc geç vak 
te kadar de' am ctmistir. 

~ 1 yaşı nda bir 
ilkokul talebesi . 
~1ntihar elti 

mlınist Partisıne Ye SUvııri Bir- <Rası t lnr\11f'\ 
liğine mensup suba\ tar olı'luğıı· ağaca a•mak surl't yle haya una 
nu açık'amışt1r. YUıba~ı Şakır. son vCTmıştır. n nlenen şahit· 
a)rıca hu kimse'Hin Mısır'da ler. Ihlamur i koku'unda lll 
kargaşalık çıkarmak ve rejimı lincü sınıf talebesi olan 'Musta
devirmck istediklerinden huki'ı· Caya ilvcy annesi :\felihatin e· 
metin daha evvelce haberdar e- zı) et cıllğıni ve c;ocugun bu yüz 
dildiğıni bıldirmiştir. ı den da ma ;ntihar edeceğinden 

nu cl'phrre mensup kimsele· b_ah•ettiğ'ni söyl.emişlerdir .• K.!l 
rln tt'\kıfıne batş\anmış•ır. Bu çuk Mu tafıının üvey anne~ı !\le 
ıınbahın erken saatlerınden iti- l~hat hakkında, analıkla kabıli 
barcn no ıs cemhc•ıe ilı:!isi o· telıf olmıyacak şckılde hareket 
•an ~ah~h etleri te•bit e•mr~e etmekten tahkıkat yapılmakta· 
ba amı$hr. Cemiyete i gisi ol· ı dır. 
ciı:lu te bıt edil nler derha' tev -------------

kif cdılmcktcdir D .. f k 'd • • 
Dığcr tarafta~ alınan bir ka· ı aruşşa a a al<I 

rara ~ore, ıktidara muhalıf 'c • 'f 
1 bu ccmlyct'e ılgisI oldu~ları. lsh a an n 

t<ıhmın edılenlcrın c\·Ierı de 
ordu ve polis tarafınd3n a :terl s b ı • 
kordon altına altn.mştır Mısır· e ep en 
da iktidarı dOsürmek itin ha. 
zırlanan bu komn10, kan dökııi· 

hasara altında bulundurdukları 
Dien Bicn Fu kalesinden• ~aralı 
Fransıı bır'iği asker erinin tah· 
lıve i meselesıni müzakere için 
komünist Victmin ile Fransız 
temsici'crinin derhal bir top:an
tı yapmalarını teklif etmiş1erdir. 
Dien Bien Fu'da mahsur katan 

tek kadın 

(Baıı 1 inrlde} 
6Öyledl: , 

giirii itiyor 

!\IC' C 'RTlff nA \ 'ASI - Sr.mı tör )k Carthy ile ordu arasın· 
ıl:ıki iht!IU ml' C'le<;ini .kar§ılıklı "'örüşml'k ii1l'rr. ;>ııpı lan toplan 
tıcla ~iiz alanlar: Ordu sö1cüsü Joı,;ep•ı ~. Wekh <sağ ~·ukarı. 
ılal, Ordu Hakanı Rohert Stevens (aşağıda, solda), ~rnatör Mc 
(arthy <rinde solda) le anıkıt Ray .Trnkins (altta sağda), Rü. 
tiin rrsimler kar~lıklı miinaka~alar yapılıtığı sırada çr.kllmlştir 

Yedek Subay 
Okuluna altnacak .. 
Oğrenciler 

CBaıı 1 lnrldel 
, Iarına fakülteler, yuksek okul· 
· !ar. liseler. me<lek okulları, 

köy enstitli:erinin 1913 • 44 ve 
1944 • 1945 ders yılı m!'zunla· 
rından olup h~len ö.C:rtınıilnlik 
l apanlarla. ö!h"etmenlıkten i~
t fa etmek uret y'c ayrılanlar 
sanat. kimya sanat l'nstıtii'rri 
le Yapı Enstitü ü mezunların

dan 30 yaşından l ukarı olanlar 
dan muvaııaflık hizmetlerıni 
henuz yapmamış olanlar. mmaz 
zaf ık htzme ini yaptıktan son 
ra yedek subay olmak i ı ven· 
let'den 1339, 1340. 13 H ve 19:!6 
doğumlular kabul eo::_.rektır. 

Yedek •ubay okullarının 40 
nrı donemine veterıner faklıl
le•i. ıeknık ilnl\ erslte makıne 
faktiltesinın gemi in~aat şube· 
si. köy enstitü'erinin 946. 947. 
948 ve millcakip ders yı ıarı me
ıunları, sanat enstitüsu, kimyıı 
sanat enstit üs il ve yapı (::'lstl· 
tüsü mernnlarının 1127. 928. 929 
ve mılteakıp do~umluları kabul 
cdilmlyrcek, deniz yrdek ~ubay 

1 
okuluna ılE'\Te için öğrenci a
tınmıyacakur. 

1 Yedek subay okulları sıhhıye 
sınıflarının 4Q ncı dönem eğıti· 
m"ne l temmuz perşembe ı:ünil 
başlanacaktır. Tıp Fakiılt"sl. 
ec:zacı \·e d i~çi okulları ml'ıun-

Hindistan 
Büyük elçisi 

CB111 1 latfde) 
lrr gormüf." 1946 da Hındıstanda 
yenı kurulan ve Britanya ca

' nıiası devletleriyle miınuebet
' :eri idare nezaretıne müste·.~r 

tayin edılmı~tır. 1947 ile 1950 
' arasında da Hindıstanın yeni 

1 
Harıciye N'ez.aretınde müsteşar 
olarak bulunmuş ve Birleamiş 

1 Mılleılere ait mühim işlerde 
1 memleketini defalarla temsıl el 

l miştir. 1950 mayısında ilk once 
r.Cir payesiyle ve maslAhatgU

ıar ünvanlyle Ankaraya gelmb 
j 19jl ekim ayında buyük elçi 

1 

sıfatını almı~tır. 
Memleketimizle Hindistan a-

l rasında bir kültilr anlaşması im 
ıası ir;ln müzakerelere girl~miş 
ve bu anlaşma 1951 haziranın
da Hindistan )faarıf NazıTı Mev 
lAna Abdülkelam Azad tarafın 
dan AnkaNda imzalanmı:ur. 
Bundan sonra Hindistanlı bızlm 
aramızda bir dami sulh \'e dost 
luk muahedesini müzakere ''e 
imza etmi~lir. 1952 şubatında 
Türk gazetecilerinden mUul.
kep bir heyetin Hindistanı dn· l laşmasına ve Hint alrmini Türk 

1 
milletine tanıtmasına Amil ol· 
muştur. 1953 de. TOrk mı!letve 
killerinden mürekkep bir heyet 

'Bild"r"d"ğıne göre 20 va~ında 
Gcncvif1Vl' De Galart • Terrauhe 
l•mlndr. b"T Fransız hems:re 
Dİl'n Blcn Fu'daki ~·aratılan 
taht ve rtmek Uzrre uça'klıı ln
d"ğı müstahkem kalede. komu 
n"stlerin uçaih tahrlo etmeler: 
ne"ce l tek kadın olarak mah 
sur kalmıştır. 

. •- Size bir hikA,·e anlata· 
yun, Vaktiyle bir çocuğa ıkı ka· 
dın ana o:duklarını idılıa edl'r
lermiş Ye hangısinin :ınne ot·~ 
duğu da belli değılml~. Emzirme 
sırasında bir ıhtılaf ı:ıkmamıs 
\e ıki ana bu \'azifcvi beraber 1 
~ apmışlar. Çocuk buy!iyüo ~ıra 
terbiye~ e ı:elincc anlaşmazlık 
ba~gostermiş. Neticede ıs hake. 
me havale edilmiş. Hakem de ı:o 
cuğu ortadan bölmek ve hissr· 
teri kadınlara Yermek kararını 
alınca kadının biri, ben demiş, 
evlAdımı ikiye boldurmem, hak. 
kımdıın vazgeçiyorum Bu Il.ız· ı 
r~ti SUIE'yman'a ait bir hikh'e-

._ Hindistanı dolaşmı~tır. 

Haber. ı;!enç kadının ismini 
Pariste bulunan annc•i kendi· 
"n"n kalede ka dıJ!ını öğ'rend k 

ten sonra acık1anmışhr. 
Hemsire Galard • Terraube 

simd" vaktin"n ço~ınu yaralı 
tara bakmakla geçirmektr. yal 
nıı sık s k tem"z elbise de~işıl 
rememekten şikayet etmektedir. 

Yunan kilisesi güze11ik 

müsabakası istemiyor 

kııları. ailelcri)le birlıkte a!oroı: 
etmekle tehdit etmiştir Yunan 
Kıliseslnin bu kararı, Amerika· 
da dünya ~Ozellik m!i~abakası· 
nın llfm cdı!cce~i günlere ra•t
lamış bulunmaktadır. Ortodoko; 
Kili esi, bu lüzumsuz c;ı.,ıalclı~a 
taraftar ı:örünmemcktedir. 

dır. 
İşte ben ve arkadaşlarım Da· 

rüc~afaka'yı iklyr bölmemek I· EZELİ 
tin oradan ayrıldık.• 

Yurtta propaganda 
Faaliyeti 
Sona erdi 

<Ba51 l incide) 
\'e ~ine Fatihteki C. l\I. P. mi
tinginde Osman Bölükbaşı uıun 
birer konuşma yapmışlardır. 
Türklyrde ı.ı;rçmen sayısı 

milrnnu a~tı 
Ankara 28 · - Seçimin yapıl:ı ; 

ca~ı 2 mayıs g!inU seçmenlerin I 
oylarını kullanacakları 8 . 17 
aTası memleketimizdeki bOtUn 1 
eğlence yerleri kapalı olacak· 
tır. 

Seçmen kiltilkleri esas olmak 
Uıcre \'"!Ayetler seçim kuru la 
rından Adalet Bakanlı~ına !?Ön 
dr.rilen rakamlara i tinadcn 
Ulj4 milletvekili seçım l'cTinin 
ser;men 'ayısı tesbit edilmiş
tir. 1050 de seçmen adedi 
B 006.107 iken bu rakam lrf ı 
de 10.250.452 ye çıkmı~tır. l!l50 
de bütün vurtta 40.018 seçim 
sandığı kullanılmışken bu defa 
43174 sandık sc9:m kurullarına 
vcrılmi~tir. 

Oç Arap idam edi ld i 

1 Hindistan büyük elçisi, ıara-
1 feti ve nezaketi ile Ankarada 

çok ~ay~ı ve sevgi kazanan e~ı 
Bavan Shrimati Lakshiml Jha 
ile· 1931 de evlenmiştir. İki er
kek Çocukları vardır ki bütün 
tatillerini memleketimizde geçir 
mişler \'e dilimiıi öğrenmi~lt:r-
diT. • 

Hindistan büyük rlçisine \'e 
eşine yeni vazifelerinde başa
rılar dileriz. . 
lsrail' de bir 
Türk çocuau 
Tevkif edildi 

(BaS'I 1 fncldr) 
mat top1amaya çahsmak suçla· 
rından yargılanmış VI'! ıu~u ı;a

blt görOlmilştür. Çocult. Bir~e· 
hada teşekkill edl'n bir askert 
mahkemede ,•erdiği ifadede. Mı· 
sır askerl istihbarat ııervhi ta
rafındın 1sraile ıirip askcrl ma 
hivette malumat top'anıayı ve 
Te'-Avlve geçip bir te'efon reh· 
heriyle hülciımetin yayınladığı 
baı.ı yıllık istatistik kitapları sa· 
tın almaya memur edi'dB!lni sny 
!emiştir. Çocuk bir otohUste t~v
klf edi1miştir. 

Bası><>skopos Sprydon. bntOn 
kilise papazlarına gönderdil.!i !.lir 
tamimdr, g!izellik müsabakaları
nın kızların saflı~ını ve ııhl~kını 
bozdu~unu ve aynı zamanda a. 
ile içindeki ahenci hale1dar etti· 
~lnı bildirmiı;tir. Raspiı;korıo~ 
papaz'ara mUs:ıbakaları yakın· 
dan takip etmelerini ve k"ndi 
kiliselerine mensup kızları kav. 
detmelerini bildirmiştir l\Iaa· 
mafıh buS!Une kadar flk defa 
Ortodoks Kilisesi bu dnece zr.c. 
ri bir tedbire te,·cssü! etmek· 
tedir 

MUsabaka;-a i~irak eden kızla· 
rın ekserisi fakir tabakaya men 
sup olcıuıundan aforoı tehdidi. 
nln, tesirini göstereceği muhak· 
kaktır. 

Sfax, 28 (A.A.) - 29 Temmuz 
1953 gUnO Sfax ağır ceıa mah· 
kemesi tarafından ölüme mah· 
kCım edilen üç arap bu sabah ea
fak vakti ııehlr hapishanesinde 
idam edilmlstlr. Bu Arap' ar Sfax 
- Gafsa yolu müfetti5i Antolne 
Pentti'yi katletmek ve Seldja 
boğazında hırsızlık yapmak su· 
,undan mıhkQm edilmi&lerdi. 

KADI1'"LAR jçi s ASKERi (}siFORMA - Asker kadınların 
troplk aahalarda giymeleri için yeni bir ilniforma modeli kabul 
eclilml.ştir. Resimde Blackpool' lu Tetmen Manh bu iiaifonna. 
yı ıbmiı olarak görülmektedir. Ünilonna Y9lil ıapb •• beyaz 

Urbai bundan eV\'el de iki 
kerP PR~aportsuz lsrai'f' ~irm16 
\'e tsrail pofüine tE'&Um olmıı~· 
tıı. İlk sderinde 3 ay hapis yat
mış ve ikinci defa yargı anmad,n 
evvel kacmıştır. Çocuk verdili 
ifadede Mısır:ı veya İsrailliler 
hesabına casusluk yapmak iste· 
miyorum. Ailemin yanını dönilp 
okula ıltmek ımısundıyım. dP· 
mletir. Tr!-Avivdekf Tilrk E'çl
lili bldbeden resmen benüı ha· 
berdar edilmediğini bildirmiştir. 
Çocuk muhtemelen Tilrk ma
kamlarına teslim edilecektir. ayakkablyle 1iyi.lm.ektedir, 

• 

ı;zuıa 
29 1'"1san 1354 l'crtcmbe 

AS KARA 
7 :ıa A~ılıf ve rrn;ram. 
7 O Otına:rdm (Pi) . 
T.43 Haberler ve han r•tıonı. 
8.1) Karma &abıh mu::ıtı lPl). 

, _ 

tiİZMETINOE 

Agızdakı kokuları 
v o d ı 1 c r ı n ç tir u· 
mcsınc seh~bıyet 

veren asıt laktik 
baktcrılcrını yok 
c don KLOROFILLI ~ ~ 

RAOYOLIN Satı~at}i 
çıkarılmıştır. 1:kf:." 

,:;~~r\~l~I;:1: 

BUtMA CA 
l % 3 ' 5 6 7 8 

8.30 N B. C. Konser orke&traaı • 
(Pli 

9.00 aunun programı ve kıpanış "' 

*** 11 M Açılı. ve progrım. 

12 00 Ank-r ıaat. 

12 20 Ordudan H berter. 
12.30 Eevtm Erdi • Gonuı 6ö;1er'· 

den prkılar 
13 00 M. 6. Aran "e habe:ler. 
ı3 ı~ Rıdro uıon orke5•r.ıu ~eı· 

ilhan Oz.soy •l Gounod FA· 
ust operaıındın tan•••! ı l 
Gunıı· Çarda• c) Löl:ır: •a18 

13 30 ötıe gı•etesı. 
13.43 :Radro ulon orlteat:asının d• 

nmı. 

14 00 Han raponı, akşam pro;raı:r.1 
Te kapanış. 

*** ıe.sa Açılı$ Te program. 
17 O l'eş'e'I akpm muzııı iPii. 
17 30 Metltha Fidan. 
1'1.4~ Qıheanların uatı. 
18 00 Operet ıevenler saati (Pil. 
18.20 Çifte fasıl. :.tabur • Bayati 

full. 
19.no M. e. Ararı "e habetlu • 
19.l~ Tarihten bir yaprak. 
19.20 Nurettin Çamlıdat'dan tür· 

•uıer. 
lD 4S t>ını • Ahllkl ı:nuu!ube. 
19.~S Nerz~n "Ievflk' ten ne:r tak· 

ılml (Pi). 
20.00 Erdo"an Çaplı'nın Kemanıte 

ıs da1'Jka 
20 ıs RAd;ro gaı:etesl. 

20.:ıo Pirane t'e Türk mUzt~t O· 
kuran· Fahriye Caner, Flano 
da· l'lh•I Erkutun. 

20.43 t'C:urlu kıırd~lerden beraber 
şarkılar. 

21.00 KAhramanlar ıeçıror. 
21.1:1 11.taraıar ıPI>. 
21.30 Spor ı;ateteal. 
21 4S flaz eaerlerı ( Ö::el Pi). 
22 00 6~rbelt aaa t . 
22.1:\ Opera:ra dlvet. 
22 43 lif 8 Ararı ~e halıe:ler. 
23.00 Program ve k~panış. 

*** fSTASBUL 
12.57 Arılı• ,.e pro~ram. 
13 00 Haberler 
ı3 15 Geraldo orkMtrası IPI). 
13.30 MelAhat Parı. 
H .00 en11mlt orkeı•ra ;:.arçal~n 

a)Oeorıe Gershwln Rnap-
aod)' ın Blue b) Eın .. nuel 
Chabrler •Elp•n•• RapJodl 
(Pı), 

14 20 l\.luıt.ltA Kovaneı. 
ı4 45 Caı müzl&I (Pi). 
15 00 Kapanış••• 

18 00 Açıllt u türküln •Hau:ıı. 
Tunç Te Cemli• Cevher•. 

18 20 Xonueına 
18.30 ceıu inceden uvdlt\ntz 4ar 

kılar. 

6c'dan uğa: 1 - Bir PadliA~ın 
Ukabı 2 - Bir n::ıu . 3 - Bir ıta.<'.1ın 
adı 61nat ıı - Bir muılkt lleU. e -
Çalışma menuu. çiçekli ·~•çil ;ru. 
7 - Ankara. a - Bir edat: 1&t1k· 
bal. 

Yukarı<'.1an aşa"ıra· 1 - Teee:!<'.1!lt 
2 - \ ıı~nt, modıra unun gt:rtnen. 
3 - İbrttın arkada,ı. boru 11'11 4 -
Bir ta t 5 - İkt:rUzlUIUk. 6 - Çiz· 
gl . 7 - B1r memleket. 8 - Yurür· 
lükte bulunma. 
DÜ~KU BUl.MACASIN HALLİ 
Goldın aata · ı - 5lllvrı. 2 - !:da. 

3 - Ruul, as 4 - İman, tınıı. ıı -
Yanlıf. 6 - En. 7 - &ima; ot. 8 -
itaat. 
Yukarıdan afaCıfA • ı - Surtre. 

2 - E:ınanet 3 - Ltaan: it.. 4 -
Unlama. & - A 6 - Re: &fi. 7 -
İdam: on 8 - Aaalet. 

22 45 Haberler. 
23 00 KamblJO • Boru Te ııroanm 

ıu. 
23 07 Kartıılc l:.atlt .. rkılar (Pl). 
23.30 Dar..s mu::.ı:ı (Pl). 
2t.OO Kapanış. 

+++ 
İZ MİR 

15.M AçılJ.J Te program. 
16 00 Ze1'bekle:. 
16.1.5 Dans mUZlll !Pi), 
115.25 Se?Tet Cındas. 
16.45 xuıer cuı:at orke1mıından 

danı müzill n dana .. rkı· 
lırı (Pi). 

17.15 Biletıra programların takdimi 
17 20 Alhttln l;lenııo:r. 
17.40 Franz Van Supııı'den hafif 

müzik (Pi) . 
17 S!I Radyo 7urt tUrkülttl korosu 
18 20 Konuşma 
ıe.:ıo l;'arkıtu (Özet Pl). 
19 00 HabeJ'Jer. 
19 ıs Piyano mualklıl Çalan Mlh· 

ter Celebi 
19.33 :.ııurıee Chenller'dm llc1 

mtlodl (Pl). 
111 40 b:mır Türk muaikl!I cemiyeti 
20 10 Sehtrden lttıçUk haberler. 
:zo ıs Rady0 gazete&!. 
2" 30 Ahm•• 6PMfa'dın tllrkftla. 
20 50 !Spora dair • 
21 00 eaıuımıı.ı dır.eyıllm. 

21 ıı..' Operada yıı.;ı ıı aut. 
21 55 Dor&.'I Te :rarınk1 program. 
22 00 Fahri kaval•. 

19 00 Habr.rıu. 22 30 Ya:r:ının aono. 
19.15 Hr.rkea ıctn müzik (Pi). *** 
19 30 vıwıtontat Darvaş. TEKSİK üSiVERSITE 
19 45 Suzan Oüven. 
20 15 Radyo ~a:ı:etHt. 20.1:'> Açlll.$ vo Türk muatktd. 
20 31l Kısa tehir haberleri. 20 45 Proı;ram. 
20 35 Antonıo n OltarL 20.45 F'rand:: •Senfonik: Tırras;oa 
20 50 Dun yadı bu hafta. ı..r•. 
21 DO Lütfi OünrJ'I. 21.00 ıoussorrılty - Ravel: •Btr 
21.20 lf nln basında. nesım ııer~ıstnde abıoıar. 
21 40 MUzlk mecmuıuı. 1 21.29 Debu55Y" •Datue•. 
22 00 TUrU.n otur. 21· 35 nıı d Abed . Yaylı anlar lcu• 
22 30 Büyük virtuorlar c\'ıroıonts• artetl. 
___ J..;Me.;..;.;.f_S.;.z..;lg:;..e_u_._ı:...P_n:...· _____ 22_ oo_P_r_or:ram Tı katıanıs. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü llônları 1 

Satınalma Komisyonu Başkanhğmdan 
ı _ Cins ve mllfrcılatı fartnamesinde yazıtı cem'an 432 

adet &aatı;ı eğesi 19/4/P~-l gıiııU talibi çıkmadığından tekraren 
ınüteahhid nam ve hrFahıııa pazar'ık şurctlyle satın alınacaktır. 

2 - Paıarlığı 17/ 5/!l'i<l Pazartesi günli saat 10 da Kııba
ta~ta inhisarlar Cmum l\llidürlUğü satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesı hergün komisyonumuzda göıiilebilir. 

4 - Ta~iplerin 40. 50 :iralık muvakkat teminat makbuzları 
sair kanuni vesaikleriyle tıırlikle belirli gün ve saatte komis
yonumuza müncaatları ilAn o!unur. 

-----~------------
1mtt1 u !lahlbl• Sl:.OA!'i KORI Ilı 

Umumi Neşrtyaı llldQrü: lllF.1 IH \'E.'liEB 
Bu HJ•d• ~ll'S'Ul &lüdttr: 

iHSAS ADA 
(\'AT.UO Gueucfllk Te :\latba~ıhk T. A. ,. - lst&Jlllul 

VAT&N MATBAAll 



-· VATAN 

80L VİTAM İ NLi TA~I DİZEL TRAKTÖRİİ 

ARI B O L ve Ç EŞ J D L J 

YEDEK A K·s A M 1 UN ARI 

Uşak Valiliğinden 
ı - \'ıliı~etinı zin meJ kez ve kaıa'arı. :..ö) terinde a~aıtıda 

ıuaha le kesıf tutar arı hiz.ıı arında ;ı.:ım'ı okullar kapa,'ı ~ rf 
u·u iı ıle ek lltme~e çıkarılmı.tır. 

2 - iha e 1851954 ~a'ı günii aal 15 te U oık "i a~eti dai· 
nıi eneumtn sa onllnd .. 'e öaitni enrıimtn tarafından yapıla
caktır. 

3 - İhale tor>tan 'e\lı peral:t.nde yapıhıbi.ir. 
4 Bu i. ere •irak ederek'er girecekleri Muin hizasını::~ 

bu unan muhanını""n kc,)ıf berle !erinin tı, 7.5 lutarınd.i ır.uva.·. 
kat teminat )alır r.:ık!ıı,-öı •. 

3 - 1 tcklı eı· ı: t. ı ı," alt ~lll'tnaıne \'e ke-if e\TPkı:ıt •;e 
Ö?:'e nıe. sarmam- \':e hunıı ait e\l akı 'vi'a~et daimi •r.t'iı meıı 

ka entınıit 'e ma:mf n.Jdıır ıı(!uııde ~orebi'ırler. 

6 - T;;ı ' ıplerin bu gıti i eı·i yapmı o'ma'arı •izıın olu~ 

tati' günleri tıark ilııı,'e !:ırihindı-n üı; gün evve' vila~·ct maka· 
mına muraeaııt edt!rl'k nıır.a mudur liı;unden yeterlık be ;e~i 
a rna 'arı 

i - l~tek 'ile,.in 2490 ayılı kanun hüküm' erine göre ek
~iltmr. tek if uırf arının r.k•i tnıe saatinden b'r saat e\"\"el daımi 
encumen reis.ı,2ine ll14kbt•t muk<ibilicde \·ermeleri 'aıımdır. 

I'ô tada 'iki :ecikmc. crdl"r daim! encii nıen mes'ul değildir. 
( ;; 1 6 5 ) 

'luhaınmtn •e 7.:l 
Cinsi 1.e-.il tutarı teminat akı:e j 

1.r. J\.r. l.r. Jtr. 

F: >ıııe kaıa~ına bağlı Güllii 
ko}ü okul Ye. ·n a ı 32916 67 2~8 73 
E•me kaza..: na b?i:ılı Saracık 
koyu okulu Yed. in . :JO~Ol.33 ~280.H> 
F.~nıe kaza•ına hail• Ahme•!er 
kö\ ii okulu Yed fo, 3288UO 2466.70 
l'lubt\' kazıı•ına b"li.lı Tuhılea 
l..ö\ li okulu Yeri in~ 30401.38 2280 10 
t ' ıık me kn b:ıi'!l Elm•eık 
ko~ u ol.ulu Yed. 1nş. 3().401.33 2280.10 

Yek(ın 
'YV '"' 157010 06 11775.75 

Asistanlık imtihanı acrlacak 
Sıhhat ve İctimai Muavenet Vekôletinclen: 

'1 - Ankar:ı ve hanbul Tıo Fakiiltelerlnde. uhabet ıı1· 
mıınlık be':eleri hakkındakı tüdik hükümleri "'ere~ince \ ' e · 
kale imiz teskılalına alınacak aylıklı vP :av'ık•l7 aslstanlık'ar 
ıç n. \nkara Tın Fakülfrin de: 21 Haz'1'an.J9j4 tıırihin'd"' 
\'abancı crı ve 28 Haziran.1934 tarihinde ıiP hrırn,tıı., l•tanhııl 
Tıo Fakülles nde ·~e: 2.Temm uz.1954 tarihinde yabancı dil 
' ' 9 Tenırnuz.1054 arihindl'! M bran tan ıııü abaka in ıhanı 
~ ap acaktır 

'.! - Geltrek 0 mtihan dt~ re~·n, kadar vaki o'acak mün· 
ha ler k'n alınaNık <ı) hklı asistanlık kol: arı ,.e adetleı·i a~a-
ıdıı go teı·ilmt~·:r. 

f c ha talıkları 
<'~nel S•rıirli 
JJakteriyoloii ve lnlani n ast. 
Hayali ve T bbt ve Gıdal Kiml a 
Der· a Fı en~: Hastalıkla n 
\,ö~ Ilasta'lkları 

'.kıl Vt S·nir Has•a:ıkları 
l\ııclın lTa ıalıkları H Doğ um 
f?advoloji 
Üroloji 
Parazitoloji 
Ftiıvoloj: 

2 
f'i 
ıo 
il 
2 
4 
2 

" 2 
2 
z 
il 
2 
2 

Fiıikotrrapi ve fdrot erapJ 
Pato'ojik anatomi 
.\ dli ,.e Ruhi Tababet 14 

ılınaeak'ar ikınei maddtde ya 3 - Av ık-ız asi~tanlıklara 
ulı ayılara dahil değildir. 

4 - \ nkara Tın Fııkiilt.- inde lmtahana l!i:rt cek isteklile· 
T·n en l!l'C 21.Mavıs.1954 Te t •anbu' Tı ı:> f.'akiHte ınde im
t'hana dre('ek ; tekHIHin d"" en ttec 2 Rnirıın.1 954 tar"hine 
k&dar liiıumhı belgelerini bir d•lekçe)'e ba~Jayarak Vekalete 
mU•'A<'~:ı· "'me eri. 

5 - Fıa7'ıı ·uh:ı.t al"':ılc i teyen!er·n V·lh'Pt 
l çıimat lhıaH!nıot \ftıdi1rllikltrıne 'oa5,-urmaları 

5ıhhat Te 
:ıan olunur 

(5298) 

TR.lKTÖR Pl U .UKL.'\IH 
Der inçte H her bo) ada 

.--iLAN - .. 

Vefat e<il'n Ray Eugene 
Eugenides'irı cenaze törenı 
Atina'da 30 Xban Cuına ı::;ı 
nü ) apılacsğından mezkiır 
gün acenıanııı biiroı .. rı ks· 
pa 'ı bulunac:.ıktır. 

Büyl.ik randımanı. emin çalı~an. çok iktisadi ,.e hiç zaaf 
göstermeyen a~ anı n.pı 1 ve uzun ömürlü traktördür. 
Her toprağın dunıınuna göre \'e her çc id zirai iş'crde 
hatta C'n sert ~artlıır cfaiıılindc de o'sa nılikemmcl calı~ır. 
Şö) ·e ki, ~erek bth ük. gerek e küçük çiftçinin en 

kıymet'i ve ıdca' yardımcı~ıdır. 

llidrolikli modeli dahi \ardıl'. 
Sc:a ıııtina\ ian :\"ur E:lsl 

\~en<·y 

TR.\K'l'OR KULTÜ\',\TÖRÜ 
KALİTESİ Yt'l\SEK. Fİı\TI İSE UCUZDUR. PA~IUK ç,\PASI 

1 --- 1 , nıe\'rudumuz az olduğundan, mevsiminde mal:ız kalmamak için ihtiyarmııı şimdiden temin edini,. ::;:!.....-1 ZAYi 
l'. C. Mrrkr.ı :RankAsı htanbul 

~ubulndrıı istihsal etmiş olduıı;u· 
muı 21.10.953 tarıh 1830~ ••HU 
s. 1119,42 ıı:- kı~metındtkl taı~sısln 
&Umrtık: nüshaaını eavı utlk Ytnl
aını alaça~ımızdan ulı:t.alııln hUkm l 1 'l' C.RKİ\'E mımti ;\lmlESSiLLİGi : H. TERZIYAN 
1oı:tur. l"oıa ı l.Jmlt~d ...,ırk •• tı 

1&11 ÇEKOSLOVitl( ZİRA~-tT ltlAl(İ1'1ALARI 

-. 
lzmir Vilayeti Daimi Komisyonundan : • 

izınir MC'rkez Kahram~n·ar ilkokulunun (40881) Ira <06) 
kuros ke;;.ıf !>ede i on:ırı11•: :?4/4954 tarihinden itibaren 15 giın 
müddet'e ve kapa 'ı z:ırf u•ulil i'e eksiltmeye çıkarılmıştır Ke
,;if cet\'tlı i r şartn:ımc:.l hergun ı·c mi ça ı~ma saat'erı içınde 
İznm ~lıı~r•f nııidürllitii :\l ıh:ı~elıc inde götü cbi ir. 

İhale.si l :'i .\ t a~ ıs 9:'i4 C'umarte ı glınü aat 11 de komic:vo:ıu
muzd:.ı icra edi erektir. t k teminat miktarı (3066) lira (20) ku
ru~hı r. 

i tek'i'erin Ticare:: ve !'anayi Odasında kayıtlı bu :ırı'1t•!!ıı
na dair be f!t' ıle bu l~ içın ="afıa mlidürlüğlinden a'ac:ık1 arı eh· 
i~et ve ik<ılıırını hı\•I 'e 2490 a}tlı kanunun ~2 ci nıaddec:i nııı· 

cibince hazı: ıyacıı'.: arı tek'if mektup'arını eksiltme aatinden 
1 aat e\'\ e!ine kadar~lrnm!-yona \'ernıis 'li f' ~ a giindermls bu. 
' unmatarı ·azımdır. Po-tada \aki o'acak gecıkmeler kabul o'un
ınaı. (5010) - . 

Ziraat Vekaleti lnanh Sığ1r 
İstasyonu Müdürlüğünden 

Kurumumuz n. Cen·eli kadı·o unda 150 liralık .\ nbar 
memurluğunda i ıihdanı ed• imek iiırre bir memur alı n a
caktır. 

1 tekli er:n daha evvel ~alışıikları !'erler ile mtmur'n 
k.ınunıınun 4. Uncü madde indeki hükiim:ere l!cire hazır
lıyoıc•kları bel~e'eri)'le en geç 10/5 954 taTıhıne kadar 
Muratltdaki ~ !lidiirlii~ümiiz e milraraaıları. ( :5300) 

lstanbul Belediyesi İlônları 

Eski Hidiv Köşkü Kiraya Verilecek 
1 tanbu da Boğniçhin Çubıık'u nıc\'kiinde blitün 1 tan

bul ve Rogaza hakim bir mrvkidc havadar ve iri ııyu da bu
'unan e ki H ıdıv kii-1--ü (temiz!ik ahır'arı ile itfahe müfrt>ze-
inin bulunduğu \er hariç) nıü~temiıtıtı ,-e 176.7RO metreka

relik koru ve bahre~i :e bir'ikte mtinha~ıraıı otel • gazino 'c 
turi tik menularclR ku"anı'mak ti7ere vıllık 12.0UO lira mu· 
kadder kira bede ı lizerinrleıı 5 yı' için 1i/Man / 954 Pazar
tesi ı:UnU ~aat 15 r!I' htanbııl Divanyolıında Relediye merkn 
bina ınrla müte ekkıt n.:ı:mi F.ncümencle kapa ı zarf ur~ti'e 
kiraya ,-eri ecekllr. f'k teminatı 4:'i00 iradır. Şartname:;! İs· 
tanbııl Belediyesi Emlfik \'t' Kamulaştırma lüdür'üğünden 
alın;;ıcaktır. i tekli erin i'k teminat makbuz \'C)'a rnektubu. bıı 
"ibi is ere ehliyet i b:.ılımdu unu gösterir t-.tanbul 1kti at Mü· 
dıiriüğünden a'ınmıs Ye iko \'eya bıı ı:ihl kiın ~e'eri çalıştıra· 
ca~ını gö,terir taahhi\t seredini ha\'İ olarak hazırlavacakları 
kapalı zarflarını iha'r. $!Ür:li saat 13.30 i'e 14 arasında Daimi 
Eneünıent 'erme'eri ilımdır. (53 1~~ 

Denizcilik B·ankası Yalova 
Kaplıcaları İşletmesinden : 

1 - fş'ctmem•zin Bü~tik O,el. Küçük Ote: \'e yeniden 
ı·e·torc cdilmh bulunan Tas Otel ıle Küı;ük Lokanta. 
l ~farı• 1954 Ctımarıe sı ~ıinunden itıbaren hizmete 
açılacaktır. 

2 - l lcımcnin Termal Ote ı: ile d ığer bütün tes slcri 1 

Haıiran 1954 ıarihinde n itibaren faal yete geçecektir. 

3 - ?ıla;ı a.rına mahsus olmak tiıere Büyük Otel pansı-
yon komple tarıfesi tal bik olunnııyacak. yal nız paıui
yon ücreti alınacaktır. 

Sa) ın alkımıza ilan olııııur. (5219) 

Muğla Vilayeti Daimi Encümeninden 
1 - Vi ayetimhe b:ı~'; iiç köyde ilk okul bina'arı ;.captırı

lacaktır. 

_2 - Bu l'ktılların yerieri. tıp·e.ri, kr.il bcılclJcrı ile ~eçici 
temınatları a agıda gösıc.rilmı.ştir 

J - htekli'<!rın iha·r,·e glrebilmelerı için her oku'un Jıi· 
ıa·arında mıktarı ~ nılı grciri teminat:ı aıt makbuı veva banka 
nıektuhu 19.54 yııı 'Pı<:arct Odası vc~ıkası ilr tatil günleı·i harıç 
ihale gününden iiç ~un cHr ,·ilayet makıımına resmen miir:ı· 

1 raat a :\afıa \ lüdür ii~unc:cn al:ıc·akları ehliyet b!'lııe.-.ini ibraz 
etme eri azımdır. 

4 - ller oku'ıın ihn'~~· anı ayrı olarak acık eksı:tme usu 1U 
i'e 1'.? ma~ ı 1954 çar"amba gıınü oku aı ın hiza arındı 0ii-t11rı 
lru !'aatlcrd!' daimi rnC'iimrrı oda•ında vapılacaktır. 

~ - Oku ara aıt k""'f cet~ e 1. p'iın. •:ırtname 'c caır ('\'· 
rak'arı Daimi Encıimen :'ı laaril \lildürlü~iı kalenılerınde. Pet· 
hive 'c l\lı as :'ıraarif Meırur'uk ıırında parasız o'ank gorüle 
bilir. ( :5 ı 6 9 ) 

Ka1:ls1 Koyü Okutun tipi Ke if brdeli Gecid Tr.. İhale 
l .i ra Kr. Lira lü. aati 

Muğla Fa dit PL 4a. Pl. Sa 20957 76 15il 83 15 
Fethiye Kaı·"ı Pi 4a. Pi Ba 20957 76 1571 83 15.3 
Mi'§s Hasanlar Pi 4b. Pi Ba ~2622 17 1696 66 16 . ~ 
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M AY 1 S PAZART ES 1 

1 BALAT AJA ·S 1 1 
HİZMETİNİZE GİRİYOR 

• 
--== 

lstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Dekanhğmdan 

Fakültemizin Orır.an gntoıno'oiisi ve koruırı~,P 
'etme fn,aatı \ 'C ormancı ık coğrafyası \C ~ııktn ~1rtf 
cılığı enst itülerinde miınhal 35 lir:ı'ık J.:adro'ıırıı 0 
alınacaktır. Talip erın Orman Fnkü'tec:i nıeıunllf bll 
ingıtizce ve~a almnr.c:ı di:Jerınden biı'isıne vaki 
.,arttır. ın S 

İst-anbul Cıııver ite i asistanlık vonetmelığı~ı3fl t 
~indekı ,art'ara haız o an jc:tekli'erın talip oı~u ıtı't 
\'e imtihana girece'kleri ~ ııbııncı di'i bclırtcn bır ııe 
rekli belgi" er i'e 1" M3' ıs 054 Cumartesi giirıU• 
klı tc Dekan' ığına rrıürac·ıı:ıtları i :ın o'unur. gs-' 

Adu,·ların yabancı dı imtihanları 21 ;ı ı a\'15 

~~~o~~~ei~ 

'orme iş Fabrik~! 
OSMAN iSMET KOYLJtJ 

Yeni Telefon No. 

12201 

• 

YALNIZ BANKAMIZA MAHSUS ZARİF VE CAZİP AÇILIŞ HEDİYELER İ BALAT AJANS 1 NA ait 100 ALT 1 N Ke şide s i 
MAYIS İKRAMiYESi 500 ALTI N 

Der 100 Liraya l Kur'a Numarası 
AÇACAGINIZ EN AZ 100 LIRALIK HESAPLA BUNLAR/ KAZANABiLiRS/NiZ 

DOGUBANK 
AÇILIS GONLERI GISELERIMIZ SAAT 20 YE KADAR EMRiNiZDEDiR. 


