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Kongrece tasvibi istendi 
sen, «Türkiye ile kat'i programlar yapabilmemiz, 

•receğiniz salô:hiyete bağlı bulunmaktadır» dedi 

iDEOLOJi. UCURU-MLARI !Türkiye 4 yd sonra harici yardıındaıı 

KARS 1 Sİ N DA.. ::.~t~:~;,~.:~~~~~.~k 
••• merika lıarici faalı~·cıler idare- 'fürkiyenin iktısadıyatı henüz. 

·ı . ··········• • ~ ı .......... ................ : 1 si mudüriı Harold Stassen Türk ~ATO'nun derpiş cttiğı ağır 

~. e~ık Amerika Devlet Reisi, fiür dünyanın bütün : ve mcrıkan ·darecııerinin. taahhüt eri kar 11ıyacak kadar 
·ı~e : Türkiye) i dört sene i~ ndc )'a kuvn•tli addcdilmemektcd·r. 

Sseselerinin maddiyatç ı komünizm istibdadı- : bancı yardımınclan tamamen Türkiye Basbakanı Adnan len 
: müstagnl bir hale ~etirn1c~ 1 il· de resin b!rkaç sün e1/\ el '"\me· 

'••,tı ••• •.n ... ~.a •• ~.'.'.m. a tec İ Q (tin da of d ug"' Un U •S· ~·.·:.'.u.·:;~·r• ••• • •• •••• ·::• 1 mit ettik lerini söykmiştiı" rikaya yapııgı ziyaret esnasında ::J Stasscn. bu prnna yardım e- 1955 senesi askeri ) ardım fa~· 
dilmek isteniyorsa kongrenin baş tında indırnıe yapmak hakkın· e,. ' .... kan EiscnhO\\erin istediği 3 bu daki karardan Yalgeçılmiştir. 

soıı tııı uiı• SÖ%'İİ: «B iı· 1Jle11ılekeı çuk milyar dolarlık yabancı Menderesin bu ziyareti esna-
h memleketlere asken ve iktısa· .ında, Türkiyenın XATO'ya kar 

.... ıeısi.: luılabiliı·~ fa••aı ga.--etesı• ~ di y:ırdım tahs satını derhal tas· Si olan \'CCİbelerini yerine ge 
- fti- - dık etmesi lazım geldiğini be· tirmesine imkftn verecek bir ik 

ı rtm ştir. Bu ıahsi at 1 tem- tısadi se\'iyeye ulaşabilmesi i· 
kallllRSI biı• felıi.kettİr» muzda başlayan yeni mali se· <Denmı sa: ; sü: ı de) 

SOYLEYEN: 

Eisenho,ver 
cdıncnlcrin :.rası
na b:n de hır 

ar.ılık sıkı sıkı

kıya karı tım. Co 
Birle}ik Amerika Devlet• Reisi ıumbia t°nhc~i-

tc~inin iki yüz 

1 

;ı.ıllık varlıgın:n 1948 le 19:53 ara.ındaki 
kısa bıJ" aeVl'<"Stnde bu büyük terbbc miles~e
se.inin ıektöı"ıiğiinii yaptıgımdan dolayı gu
rur H' iftıh:ır du) arını. Bir irfan mü~ ;,e~e· 
i) le olan nııinascbeti bir fahir vcsılcsl sa)· 

"~ı / mak bakımından b<ondcn ('V\'clki Anıerıkan 
ft e ile aıanızda olm;ımın_ Ye .k?· de\• et reis'crı a:a ında kı)metli örneklı>r \'ar

llıAn~:ıtını bulm~ının, benım .. ıçı~ ı dır. le: c i <'~kı dC'vlet rci 1 Thomas Jeffeı
C • v cazıbe.sı \ardır. Çunku on. uzun \azıfc h:ıy.ıtının onurda :;unları 

llt tıne bi'gı \-Crmcğı \;ızife -o~leml,tir: (Oeumı Sa: 4 Sıi: 1 de) 

Konya' da yeralh 
infilaki oldu 

.lnfilôk, bütün Konya'yı ve şehre 100 ki-
1/ometreden fazla uzaklikta bulunan 

Karaman, Bozk1t ve 
kazalannı da 

Karapınar 
sarstı 

llımısi l\luhablrimlıden 

Konl a g - Buııüo öğleden man, Bozkır 'c Karap nar 

Pakhtan Ba~bakanı \'e ilk öy ha\'a alanında ihtiram kıta ıoını teftiş ederken 

Pakistan Ba,bakanı 
dün yurdumuza geldi 

Misafir Başbakan Y eşilkö y hava alanında törenle 
karşılandı. Akşam da trenle Ankaraya hareket etti 

!ti. Ali'ııiıı 
.... 

11çagı yolda yaptı 

HukCımetimizın davetld ola· 
rak mcınlekctimıı.i resmen ıiya· 
ret eden dost Pakistan Basbaka 
nı Juhammcd Ali, beraberinde 
Refikası Bcgum :Muhammed A
li, oğullan Hamdı Ali, Hammcd 
Ali, Pakistan Dı~işleri Bakanlı· 
ğı katibi Umumisi G. A. Rchinı, 
Ba§bakanlık Hususi Kalem ?ılu· 
diırü Aıiz Ahmed, hususi sek· 
reteri W. B. ı\adri. Hususi dok 
toru Binba~ı Sah ve Pakistan'ın 
!;iam Büyükelçl:ıı l\lahmurl Ha• 
an. Pakistanın ~eni Ankara p ~~Sa: 'i ~u: 4 del 

I i!fçıü Askeri 
onra .ehırdc kuwellc h sscdı· zalarında da du,>ulmuştur. ı 

len bir infıli'ık olmustur. İnfı• Bu hidı c lızerınc derhal ha· 
lakın şiddetinden h.ılk korlm rekete geçen 'ılayct jandarma 
\'e hı>.) ecan geçirmiş, bazı e\lc- komutanlığı \ c cmn:.) et ışki· 
rin du\arları çatlamış \C birçok lıitı yak•n nahi)C Ye kazalara 
ramlar kırı'mı~tır. Bu büyük telefon ederek infılfık sebebini 
~ıirıi tü şehrin her cıııtinck- ay aramı~tır. Gcrrk şehirden, gc· 

l tttif akm metni 
1 i Hazulanıyor 

:ı lrli: Habtrl"r At.ınn 

Atina 9 - Turkb·e, Yun;mis 

l laıı \'e · Yugoslav.)a'nın Balkan 
\skeri ittifakını sür'atle kura· 
<:aklarına dair resmi bir rapor 
bütun Kuz.ey AUantik Parti ii• 

KOLEJUE DİPLO:ll .\ TÜREM - i ,tanlıul .'\nıerikan Koleji 
Kız lıhmından meıun olan ögrendler~ di1>lomaları, dü n saat 17 

de olmı binasında yapılın törenle verilm i~ tir. 

Hasköy değirıneni 
IS gün kapatdacak 
Değirmen sahibi, kurtlu buğday kullandığı için 

ayrıca savcılığa verildi 
Hususi l\Juhablrımlıdtn 

Hasköy değirmeninde bundan j lira para cezası ödemesine dün 
on &lin önce e'e geçirilen 60 karar vermiştir. 

ni ş:ddetlc h issedilm.~. Kara· (DC\·amı Sa: 7 ~ü: 6 dal 

Meclis dün tekrar 
çalışD1aya başladı 

Cuınhurba kanı Cel:il Bayar, 
nün aksam 18 30 da eksprtwe 
bağlanan öze' bir 'agonla An· 
karaya hareket cııııi tir. 

Ba~bakan uçakla gitti 
merika seyahatinden dönen 

Başbakan Adnan • fcnderes dün 
saat 13.45 de husu i bir ucakla 
Ankaraya gıtmiştir. Başbakana 

(Devamı Sa: , Sü: 6 da> 

llususı :\luhabırlmtzdcn 

1 
Ankara. 9 - Bugünkü l\lec

'i.ste milletvekillerinin bilyük 
hir lmmı Ba.-bakan Adnan Men-
deresi karşılamağa gittiği iı;ın 
ekseriyet gcc \'akit lemin cdi:e· 
bildi. 

l\lakiııe ve Kim)'a J.o:ndiistrisi 
Kurumunun elinde bulunan w 
('ak fabrikasının traktör imal 
edecek sckilde lc\'Sİİ ıçin yaban
cı sermaye j c )lakine ve Kim
ya Endibtrisinin, kurulacak şir· 
kete den·i hakkındaki kanun ta· 
arı ının müzakere ine başlandı. 

Mustafa Re it Tarakçıoğlu Tür
kiyenin zirai abada büyük in
kişaflar gö terdiğini, traktör fab 
rikası kurulmakla biıylll: bir a· 

<Devamı Sa: ? Sü: 1 de) 

Güllıane narkında bir 
ı 

tecavüz edildi \J 

COCU'!a 
u 

ton kurtlu buğday hidi:;eı;i 1608 .sayılı kanunun be:ediye 
hakkında Beyotlu kaymakam· !ere tanıdığı ııalahiyetlere isti· 
lığı ''e belediye şubesi ba~kan· naden verilen bu karar bugün 
)ığı tarafından, beledi bakım· ilgililere tebliğ edilecektir. An 1 

dan yfi~Utiilcn tah~ikatı niha: cak, kanun, d~ğirmen sahibine 1 Failler 13 ya<ındaki magv durun agv zına mahzen-
yetlcnmış ve kaza ıdare heyetı bu karar lızerınd(' mahkemeye 1 ' l' 

Hasköy değirmeninin 15 g~n mliraraatla itiraz hakkını da ta de Ot tıkamak Suretiyle niyetlerini gercekleştir-
müddetle kapatılmasına ve l:>O CDevamı Sa: 7 Sü: 6 da> _ ~ 

Dükkan kiralarının 
artması önleniyor 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı, icabederse bu kira
larm serbest btrakılmasını önliyecek bir tasa" 

haztrlanacağmı söyledi 
Uzun zamandanberi Ticaret ı nu

0

nda diikkaıı ve ticarethane 
mahfillerini en mühim bir mese kiraları bazı ka)'ıtlar'a serbest 
le olarak işgal eden dükkan ve bırakılacak \'c tasarı meclisin 
ticarethane kıralarının serbest Kasım toplantılarında kanuni· 
bırakılmasını derpi~ eden kanu· set kesbedecektir. 
nun yürürlükten kaldtnlması Ticaret Bakanlı ğı kil'aların 
hususunda yapılan tcşcbbUsler Yiikselmcsine ka~ı tedbir 
üzerine Ekonomi \C Ticaret Ba· alacak 
kanlı~ınca yeni bir tasarı ha-zır Ankara, 9 (ANKA) - Şehri 
!anmakta olduğu ilgili cevreler miz ticarctb;meterındc, dukk~n 
de israrla söylenmektedir. Ba - lannd:ı bir mesken darlığı, bir 
kan1ığa yakın bazı çeneler de fiat yükselmesi ~öze çarpmakta 
bunu te.) it etmektedir. dır. B. !\I. l\I, inde r;e~en dev· 
Hazırlanacak olan ~eni kı· <Devamı Sa: '2 Sü: 6 da) 

mek istediler. iki sanık tevkif edildi 
Diın şehrimizde mliessif bir 

ırza geçme hiıdiscsi daha olmus 
tur. Bahar ve çiçek b:ı)Tamının 
yapıldığı Gülbane parkında ce· 
reyan eden bu müessif hadise
nin tafsilatı öyledir: 

Ahmet Köse ve Hasan isim· 
!erindeki iki şahıs. Sirkecide 
ıcsadlif ettikleri ve bir dişçi 
yanında çalışan 13 yaşında A." 
adında bir çocuğu: 

•- Gel sana güzel kadınlar 
gö~ıcreceğiz• d 'ye kandırarak 
parka sokmu !ardır. Çocuğu 
parktaki mahzenlerden birine 

götüren Ahmetle Hasan bura· 
da kendisine tecavüz etmek is· 
temişlerdir. Cocuğun feryntları 
karşısında ağzına ot tıka)an ,.c 
kendisini dövmeye başla)ıın mü 
tecavizler, ctrafta~1 gelenleri gö 
rlince kötü ui:retlerini ta -
hakkuk ettiremeden kaçmışlar 
dır. Perişan halde bulunan ço· 
cuk muayeneye scvkedilmi~tir. 
Hadiseden sonra yakalanan mü· 
tecavizler adliyeye gönderilmiş 
\'C Eminönü JJ nci sulh ceza 
mahkemesi tarafından tevkif e· 

<De\'anıı Sa: 7 Sil: 3 del 
-----~--------------------------

Mahkumlar için 
Bir kanun fek lifi 
Yapıldı 

< \' azıı.ı 7 lncl ia~ fada) 

Yunanh bir tacir 
Hudut dışına 
Çıkf!rhldı 

(Yazısı '7 iııti .ayfada) 

• • 

yelcl'ine le\•di edilmistır. 
Burada Marc§al Tilo ile Yu

nan idareclleri \·e sonra da Tür
kıye Başbakanı ?ılcndcres ile l\Ia. 
rc~al Papagos arasında )·apt· 
lan görilsmelcr sonunda bu yol· 
da teşebbüs yapı!ma ı kararla~
tırılmıştır. 

Paki tan Ba bakanı Muhammet Ali \e e i utaktan inerlerken <Dcumı Sa: 7 Sii: 4 de) 

Suikast saıııkları düıı 
ınüdafa alarını yaptılar 

Necip Fazıl, avukatını uzunboylu konuşturmak istemedi. 
Avukat da salonu terketti. Gelecek celsede karar verilecek 

Hu usi l\luhablrtmızd~n 

Ankara, 9 - ;'.\falatya suikas-ı kadir Akçiçek, Musa Çagıl \e 
dı dava ının rü)etine bugün şeh İbrahim Kara gelmişlerdi. :Ne· 
rimlz Birinci Ağırceza mahkc· cip 1-'Azıl müdafaasını yaptı: 
mcsinde devam edildi. Celse sa· •- Son müdafaamı yapı) o
at 10 da açıldı. Hü~eyin Üzmez, rum. Esasen söylenecek söz kal
ŞcriC Dursun, 'Mahmut Şentürk mamıs gibidir. Bir yıl beni ha
ve ilhan Civelek salona alındı- piste tuttular. Bundan sonra mü 
1 r. Gayrimevkuf anıklardan dafaa dediğimiz asil müessese de 
:\'ccip Fazıl Kısa kürek, Abdlil- <Dc-umı Sa: 7 Sü: 3 de ı 

Dünkü eelı.ede müdafaaların ı yapan suikast sanılı.l:uı 

Edirne' de 
sebekesi .,,. 

bir casus 
tntold.ıı 

Üç kişi tevkil edildi. lstanbul'da da bu hadise ile 
ilgili tevkifler yapılması muhtemel 

•• Necip Fazı 1 ve 
Mustafa Tat hsu 
Mahkum oldular 
·Büyiık Doğu• gazetesinde 

Refik Şevket ince'ye ne~rcn ha
karet eden Necip Ffız.ıl Kısakli
rckle neşriyat mlidüı-u Hüseyin 
'ı:'ananlı'nın Toplu Bnsın mah· 
kemcsindc devam c<len mutiake· 
melcri düıı sona ermiştir. l'\c:cip 
Flıııl ve Hilscyin Yananla 3 er 
ııy 15 gün hapis, 2000 lira ma
Oe\'İ tazminat ödeme~e mahkum 
di'mişlcrdir. Hüseyin Yananlı· 
nın eczası tecil edilmiş, fakat 
eczası tecil edilmeyen Necip 1''4• 

<Devamı Sa: 1 Sü: 3 de> 
-0-

N. Ardıçoğlu 
Dün Ankara' da 
Tevkif edildi 
•Millet.. gazetesinde evvelki 

gJn neşredilen (Amerikalı dost· 
ara hıtap) b:ışlıklı başmakale, 
milli menfaatlere aykırı görül· 
dticü için başmakaleyi yaıan Nu 
r ttın Ardıçol'l'u ile gazetenin 
mes'ul M'ildürü Hüsnü Zeki Söy
cmeıoğlu haklarında İstanbul 
wcılığınca takibata başlandığı 

Bulgarutand;ı.n yurdumuza ge 
ten göçmenler arasına katılarak 
memleketimiz aleyhine zararlı 
faaliyette bulunan. fakat zabıta
nın teyakkuzu neticesinde yoka· 
!anan 3 kişilik bir casus şebekt-
sinin sanıkları dün İsanbula gön 

ııı blldirmi tik. Dün Savcılığa 
derllmi~lcrdir, 1 cclbedilen Hli~nu Söylcmczoğlu-

fddiaya göre Ahmet Yu~ufo,,·, oun ifadesi a ınmı~tır. Nurettin 
Ju, sanıkların e!eba ılarındaı> o ,.\ rdıçoğlu hakkında da tevkif 
lup uzun zamandır casusluk •nı:k müzekkeresi kesilmiştir. Nurct· 
sadıyle Bulgaristana gidıp :::e · ı;ın Ardıçoğ u Ank'ırada bu!un
mcktedir. Zabıta bunun iti üz.:- dugu için, tevkif kararı infaz e• 

<Deumı Sa: i ~u: 2 del <n~umı sa: 7 Su: 3 de) 
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'P.IT i n n e • YAZAS : l daki yer Ye~-

a P o 1 ı s 1 1 hcmmiyetinı bil 
:Mayıs: A\TU" tiln bu soz:le -
ııa \e Amerı· Dr. Ke11ıal TOSlJN r n a~dınlıfı 
ki ı;ıbı bır altında açık· 

rok bakımlar- -----------------------~ ça gormek k • 
dan ılen &a~ ılan >erlerde uzun· durum kar§ısında fU Auali sor- bıldır İster inanınız:, ıs ter inan· 
ca bır zaman bulunmanın bar maktan kendınlı.i alanıı~orsu- ma) ını:r;, bu Enstıtuniln kuru' -
lıca fa~da arından b r demem- nuz: Bizde niye ~arp memle- ması cem yetımizln yalnız ikti-
leketinız:ı çef tlı olçü ve mu- ketler ndeki ı;·yasl ~dap, ter- sadl gelışmesi tı rıhınde değıl, 
kayeselere tAbı tutmak ımkAn- b e ve usullerı henüz mevcut fııkat bütun ı.; :ınmamız torı-
Jarını bolca bulmanızdır. Ya- de:ll? Halkımızın liı)asl ana- hınde en onemli bir adımdır. 
bancılar a \C \atandaşlarınızla ;pşı mı kıt" Kat ınen, dı)ebi· Ve !Azım geldığı gıbi çalışırsa. 
konuşmalarınızda mevzuunuz lirım ki; gormek fırsatını bu • mezkür kalkınma tarihınde b r 
n olursa olsun sohbet hemen duğum memleketler içınde: dontim noktasının başlangıcı 
dalına bu muka) eseler kanalı- ·kısa zamanda anladığım kadar· o ab 1 r. 
ııa aktarılmaktadır: cİyi zan- ha kımızın sı) asi ıl;:ı 'e anla· Devlet fkt sat i~letmelerımiz.-
nett ğınız ~eyler Jçın, ıbız.de ni· l IŞtna sahıp olanını bulamadım. de 'e büyükçe bususılerde 
)e böyle değıl z 11 ıbız nıçın bu- Şu halde, hakıkı .sebep ne? ş mdıse kadar \E hatta hallha-
nu beceremıyoruı• ıbız hangi Fılhakıka. memnunhetle zırda lktısatçı - idarecıler >e-
ıebeplerden munffak olamı- 1ıoril)oruz ki, yurdumuzun ha- rıne asker 'e hukukçuların 
)oruz> g bi esef, ha~Tet \e ba· ~at ,~,·~esi. ıktlsadl çehres'le ıdareeı mevkılerinde bulunma-
'ıen de cesaret ve limıtle ifade beraber &ilratlıce değ ş > or. Fa !annı > alnız ~ahsl \ e hıs 1 
ettı~ınız sualler &oruyorsu • at başlçngıçtavız, ~apmamız Am !lerın eseri olarak mlltalea 
ı:uı. Bızde daha i.>ı olduğunu icap eden şe) 'er'n çoğu sıra etmek hakıkate uygun olamaz. 
undıtınız şeyler ıçin de, çok bek bor Dığer taraftan z.a- )lemlekeumizde çok şiddetli 
filki.ır, mem eket m zde bu man çok dar. Ö •le)~e en kıAa bir se\k " ıdarecı kıtlığı, hat-
problem me\cut değıl,. dı)erek ve mue~sir )Olları her e\den ta yokluğu devam ede gelmis· 
rahatça b r nefes a mak fırsa onre tesb0 t etmemiz ı:ercktlr. tir. 1936 da kurulan iktısftt Fa· 
tını nadıren de olsa, buluJ or· Ondan sonra bu 'o ilan takip kü tc•i bu ihtı> acı ancak son 
EUnuz. Kı aca, e er ıçinizde me•r.lesı kolay aşır. ) ıllarda hafıf e•meğe ba lamış-
hır nebze memleket se\gı- "ah.si kanaat mize gore. tır. Hafiflctmeğe di~oruz, zira 
Et \ar a, dllşUncelcrınmn mcmlcket kalkınmamızın en m'ktar lhti) ca naıaran pek 
Eıklet merkezıni. iste•enız m ıe sır ~olu bu ka kınma) ı azdır. Sani) en bilhassa hadan-
de is•eml!Een z de \atan n se'ik.ıdare edecek anahtar sahsi gıçtaki ders seminer program-
ıneselelerı teıkll eder. Ye- ) etleri, idart'r. lerı e '5tırmek- !arı idareci - iktisatçı etıştıre· 
nı bır muhıtın, ~eni bır alemın, tır Hemf'n i he edelim ki bu erk ekılde tanzım ed lmi6 de-
~ enı hayat &arUannın cazıbesl- uıun 'ade i b'r !•tir B'r ida- ğ'ldl \ e nlıımazdı da.. Bu se-
nın dahi sızı bu endi, el erden reel. b'r şahsh et kolay ve kı a heple, hakıki ıhtl) aç karaılan-
ıızak tutmağa mU\ affak o ama- zamanda ~ etı•mez Sani\ en bu nıası ancak işletme iktisadı 
dığını, bazen hayre•le farkeder- iş de kend' ba ına ayrı ehli- Enst tü ünün gerek Ünlver5ıte 
sınız. ıBu bizde niye ~ok şu ~et ve has a~ı~c' iran ettırır. ~ rek mı-m eket çapında fa-
blz.de n ~e mc,cut değ 1. bu bı- Otuıunda ancak \a'tkAr bir riu· alı ete gcçmc.~ıyle karşılanma· 
z m mem ekette n ~e bo,ıc tr.· rum 0ktl~an ctmde ba•lı)abi· ğa ba lı)acaktır. 
Ukkı edılmcz. b zde astla ü t len f dan b r "' k 'e dnrrc·. ı:ıu ehemmi\ etli me\'zuun tek 
arasındakı miınasebetler ni~e kucilk bir 'anlışlık ~lizıinden nık taraflarını tetkike de,am 

VATAN 

Gıda maddelerinin perakende 
fiyatları mütemadiyen artıyor 

Son gunlerde, bilhassa perakendeci esnaf, gıda maddeleri 
üzer nde 5erbestçe f at oyunları )'apmakta: !ıatları yükseltmek 
ve k~rlarını arttırmak maksadı~ la, azami serbesti ıle hareket 
etmek ed r er. 

Son defa, sofra tuLlarının kilosuna da 10 kuruş gibi mü· 
h'm bir zam yapılmıs Ye tuz fıatları 40 kuruşa çıkm ştır. 

Bazı g de maddelerının top tan ,.e perakende f atları ara· 
sınoaki buyuk farklar b•lhassa d kkati celb tmektedir. Urfa 
~ a nın toptan fıaıı 690·710; TTabzon tuzlu 5.:ıO; Kars tuzlu 
430 \e Dı)arb:ıkır yağları 530 kuru•tan &atıldığı halde pera
kende fıatlarda 100 - lW kur us fark tab t addedılmeğe bas
lanmıştır. Halbuhi, Tıcaret ve Zahıre Borsasından verılen ma· 
lumaıa gorc toptan ~ağ fiatla rında, geçen sen ese nazaran 
çok ciıı'i farklar 'iardır \ e perakende pı\'asaya bu derece 
bu~ ü tilmüş olarak aksetmemesi !Azım gclmektedır. 

Di~er taraftan, bes az ı • y :ılr f atlarında da mlıhim fark
lar gortilmektedır. Geçen sene toptan tenekesı 38 !ıraya satı· 
lan Cb r teneke 17 • 18 kilo> tam yağlı beyaz peyn'rlerın bu 
:>ılk' f atı 40 - 43 5 liradır \e ıerbest phasada perakende ki· 
tosu 310 k-uru•a kadar peynir satı~ı yap•lınaktadır. Halen yağ
lı peynirlerin tenekesi 38 • 39,5 lira: yarım ) ağlı peynırlerın 
te eke~ı 30 - 36 lıradır. Bu duruma ı:ore. en iyi cıns peyni
r n toptan kilosu 223 - 2 ıo ku ruşu bulmakta 'e en i~ i c ns 
pe:>nirın 2no kurustan fatla) a satılmama!iı !Azım ge'mek•e
dır. Hal hu ki hakkallarcla !atıl an peynırlr.rın pek çoğu ikinci 
'e lıçtincli kalııe pe~ n rlerdır 'e asgart 280 - 290 kuruş•an 
satılmaktadır. 

Bu hale m1ni olunması için, be.erhyenin kontrol s'stemi· 
nin ıyi ve tesırli ı~leme.5i lAzı mdır. Halk, perakendeci esna· 
Iın gazab ndan korunmak !çın, beled'yeniıı mudahalesini bek· 
lemektedır. 

Sarkınflhk 
Va kalan 
Artıyor 
E~ uptc oturan Saime Akşen, 

Karakola muracaatıa Muharrem 
Mıra} oğlunun kendısıne elle sar 
kıntılık )aptığını ıddıa etın!q· 
tır. Yakalanan sanığın üzerır.de 

Tekel' de çay 
Suiistimali yapanlar 
Mahkemede 

buradaki yumuşaklığa sahıp hrd!'r edılr.hl lr eder.eı! z 
<ietıldır ... \e saıre ,·esaire gibi Se\·k le idarecilık huswl \e - · bir de bıçak bulunmu 0 ur 
ısonsuz sorular kafanızı mr•gul amme mUes eselcrınde a)nı 1 r • ı ~Ulhane parkında Sabahat U· 

Zlmmetlerıne çay geçirmek
ten sanık Tekel ıdaresı mcmurlıı 
rından Ahmet Edıp Ulaç, l'\uri 
Hisli, Naz.ıf Ülkü a!!tr Ceza mah 
kemes ne 'erı mışlerdır. Dun il. 
ıneı Ağır C~z.a Mahkeme ınde 
başlanılan durucmalarında, sor· 
guları )apılan sanıklar suçsuı ol 
duklarını so' lemıslerdır. Dıırn~
ma fıilllıtkr n celbı ıçın başka 
gune bırakıtmıstır. 

e:ler Sıze en basit 'e mlişah- ehemmiyeti haıtdır. Bu ihbar- çaka sarkıntılık ) apan \lehme 
h;as bır mi al: Geçen ı:un bir la, cemı)etı ılgılendıren her ~" ~w~ ~ij de )akal:ınmıştır. 
arkadacımla bu menuda bil- meselcnın sıklet merkezi, o Evvelki ı:ece. Atatürk Buı,ıı-
mem kaçıncı defa konuşurken ' 1 b olçudc •ı 1 rındaıı geçen Hadi)e ile rııl'e 

;led m kı: • ~ıemlekeıımızde -b'r ~ı:e 1~'5~,1k\ !~d~~~.~ın ~ elınde· t ı sarhoş halde sarkıntıltk 'apan 
z raat memleketi. niye şu pas- dır. iş erımızln bı g dememe· - - - - - -- - Mehmet Kurt )nka aıımı~ '!'. 

Sabıkalı Şükrü' nü n yeni 
mar ife tleri! torııe \e hnmoctnıze cdi miş ı; nın. ha~at c\Jycmrun dü· Ahmet Samimi Troleybüs arabaları ihale 

bır bardak ~ütıi lçmcmız he- uk kalmasının başlıca sebe-
nllz kabil df'l!ıldır?• ıYa aziz m b nl hız. ı~ i ıdarecilcr yeti tı· 
dedi, nıemlekl'tte en çok öz- rememiş olmamızda bulu)orJz. 
li)ecdım şey crın başında bu Modern cemı)etin me clelerı 
süt ı e şu nefı dondurma ııc- hem arltıf:ı hem birbırlrrı\ 1~ 
1 r., Ent basıt b'r şry ~lb' olan bağları ke a!ct pc, da ct-
G"orU U or. Fakat, işte sc· tığı ıç'n, sevk ve idarecılerc 
ne f'rd•r m!'mll'kct'ml'Zi mr- 0 an ıhtı3acın ş ddeli de ınti· 
de 1 ınsan arın ~a~ayabılC'cel!i tcnas ben rtmıştır. Sana)ı n 
b r yurt ha ne ı:etircme) ı~ · ınkı ah. l c me cc metler -
mıh cırrı bek' dP bu P"k nin bu,umc ı hu u 1 sahadaki ı 
ha• • t:' b iOrilnen mese elerde ıdarecıİer ta ebıni artıırdığt ı::ı-' 
giılıdir. b , de\ lcun fonk ~onlarının ka-

lıte 'e kantıte itibari) e çoğal· 
ma•ı amme sahasındakı idare· 
ci talcbınin artı,ını ınta~ e mı -
tır. Husu l \e ~mme ıktisatla 
rı ahalarındakı talebin bu ar
tış ebeplerinden başka. bu ıkı 
ikt at sahasının b rbirlcrınc 
gıtukçe daha kunet e bağlan· 
ması da, idarecilere o an ihtı
) acı miktar ve bılhas•a kalite 
bakımından &ıddetlendırmistır. 
İdareci ta ebı Birınci bilhassa 
İkinci Dünya Harplcrınden 
&onra kuv\etlenmietır. Buna 
mukabıl. idarecı arzı, umumı· 

vetle mueltıflerın bel an ctti
f ne gore artmamı~ıır Bu ~e· 
heple bUi"ıln bU)ük sana~! mem 
leketleri, tabır ca e, ıdarcc! 
i tıhsaline bil) uk b r ı::e>Tetlc 
gırlşmıı bulunmaktadırlar. in· 
gıltcre 'ie Amcr kada bu )"ol· 
da ~ apı an ışlcr hızım meşbu 
umilz kalma.)acak kadar mu· 

B iraz daha kompleks bir mi· 
u : 1954 seçımlerini ,\me

r· adan he) ecanla tak'p el tık. 
_ ·erce~i. bu derece değ ise de, 
beklıyorduk: ~ ıını D. P. nin 
tekrar ezici b'r ekser) r.tle ik
tidara gcçeccğıni iki kere ı~ i 
dort f'df'f gıbi bıli;ı:orduk. Fa
kat. beklemedı imiz, H\a kıs
men yadırsadığımız şeyler de 
cere~·an etmıs. Seçim propa· 
ıan<lası nutuklarının muhteva· 
!l batı f ı 1 harı~ketler eıbi Bu --
Muammer Baykan gaı - ı 

tecilerle tanııtı 
Basın Yayın Umum MtidurU 

Muammer Ba31kan bu makama 
yenı tayin edılmış o!ması mü· 
nasebetıyte ıehnmıı basın men 
sup arı~ la gorUşmek ve tan ıs -
mak ıstemıs ve dUn saat 15 de 
İıtanbul Gazetec ler Cemi;>eun
de b r basın toplantısı terup et 
mısır 

Bu toplantıda gazetecılcr, muh 
te ıf meslel:l mevzu ar etrafın· 
da Basın Yayın Umum :rııudU
ruyle gorusmU~ler ., c toplantı 
samımı bır ha\a içinde. 1 saat 
k dar clc~am e m !itir. 

niçin 
vurnıuşlardı•! 

44 yıl enci bugun, 10 Jla-
1iran l 910 da ·Sada) ı t\lil 

Jet• gaTetc i ba muharriri 
Ahı'hcl samimi \ urmu !arılı. 
\h met amim 188-1 ılc l'ir
un'ıle cloğınu~ıur. Hinlın ı· 

1ıktan emekli Te\ rık ile) in 
udur. 'falı ılini Galata a· 

ıa) da 'e HolıC'rt Kollrj'dP. 
)apmı tır. 1 rrri Ati tdrbl 
m,ktcbi kad ı osu h:lnde bu
lunmakla hcrahcr daha zi~a· 
de a t eşli hir ııolitika muhar
riri olarak tanınmıştır. i k
dam gazete ınde çalı mı 'e 
buradan ada)! l\lillet gaze· 
te ine gr.çmi tir. nu guete· 
rle ittihat u Terakki fırka. 
l§lna 'e bu fırkanın rle tekle· 
d iğl hukiımellere kar ı 11ld· 
detll hueıımlarda bulunmuş
tur. \'aı.ıları. İttihatçıları çi· 
leden cıkarmı tır. JJlr kaç 
defa kcnıll ine haber goncle· 
rilcrek da\ et edilmiş \ e hun 
dan 'azgeçmesi rica olun. 
mu tu. 

Bir 1:iın arkadaşı 1 azıl Ah 
mf't Hr' le ga1rteılrn çıkarak 
Kopruye gelırlcı kt.n Bahçe· 
kapı d a bir şalns tarıı.fınrl ıın 
t abanı·a ilr \l ı rulnıus. 'e fa
ili mrchuı ka l mıştı. l'muıni 
cfk r hu dna~eti İttihat \"e 
Terakki fırk:ı ına le taraf
tarlarına ~ ukledlklr.ri için 
o zaın ırn l ar mlih l nı i~a i hfı· 
dl clerr. ' ol açmıştı. :\ltnırt 
Samim \"Urulduğu :ıaman 26, 
~lrmbedl yalarında idi. 

F. F. TÜLRF.!"iTÇt 

•A tabın belAsı amiral ta:rfu 
nun ortasında )akıt ikmali ya
pıyor ... Olan btı! • 

.Bu ha,ada mı?• 

müddeti ux.tıldı KarasUmrük'tc oturan katil -
den sabıkalı ŞUkru Arslanboğa, 

İ. E. T. T. idaresince istan· eV\ e ki ı:cce, sarhoş halde, kom 
bulda ~ ap lacak tro l'Ybııs hattı ~usu Alı A~ han'ı tehdıt etmış
ıçın' ısm rlanacak 20 araban n tir Me kcn ma un yetını ıhla! 
ıh. le ı bır muddet daha uıau - ettığı için ~ ka) et cı1ılcn Şukru 
mı lır. Yenld n bazı fı mal rın kendı nl .}okalanıa,>a ı:e n po· 
muı aeaal clme i ihtımalı k rşı- 1 ıncmuı u \dnan Çanka~ aya 
nnd iha c bır buçuk .Y g rl da bıçakla hucum etmıstır. E l 
bır kılmıştır. ı Vail Ltıtfı Kırdar ın pol'sıni ol 

dtirm kten .ı;abıkası bu'unan ŞUk 
ru ) akalanmı> tır. 

BAHCEL'.W-
ZE NGiN PARA ıKRAMIYElERt 

Türkiye İŞ Bankası 
paranızın ... 

istikbalinizin emniyeti 

Dundan ba~ka Tuzla köyünde, 
.;rhoş halde halkı rahatsız etti· 
ğı için kend sini ) akalamak is· 
tı:ıen \azife i memur Kemal Er
ı::ın'c bıçak a hUcum eden Alı 
Neoldum da ~ ııkalanmı~tır. 

Hırka·İ Şerif ikinci imamı· 

nın mektubu 
Ta~yorle Hırkai Şerıf camı· 

ne gırmek iste) en bır ba) anın 
lçerı sokulmak ıstenmedığınl bıl 
dırmi§tık. Hırkai Şer'f camlı i· 
kırıcı ınıamı Nıyaıı B 'geden al 
rlığımız bir mektupta kendi inin 
hadise gunU nobe•çi olmadığı 
ıçin camıde bulunmadığı b ldırı 
mektedır. Hariıceye sebebı)et 
'eren er hAlen de\ am etmekte 
o'an pol s tahkıkatı sonunda bel 
li o•acaktır. 

Bele d iye ve muhtar 
seçimleri 7 kasımda 

1 

yapılaccık 
Umumi meclıs, Be'ediye mee- j 

tısı maha ~ muhtarları '" koy 
lhUyar heyet erı seçımı 7 kasım 
pıızar gunu yapılacaktır. Seçım 1 
kutuklerınin hazırlanmasına Vı· 
la)el~o başlanmıştır. 

\~ ilkoy )lekoroloji istas 
;}·onunun tahmlnlt"rlne gore 
bugun r.hrimıı n cl\•arında 
hau ubahleyln deniz uzerl 
puslu 'c kısmen bulutlu, 
sonraları az bulutlu gerecek 
tir. Ruz.garlar oncelerl degi
(iİk, oğleden sonra da guney 
batı yonlerlnden hafif e e· 
cek; hma e;ıcaktığıcdı i e 
dune nisbeten 3 ukselmc o
lacaktır. 

Dunün uı )11ksek hararet 
derecesi + 27, en du&uk + 
18 olarak lı:aydedilıni5tır. 

Uşak D.P . 
Kongresi 

Uz;ak (Hususi) - Demokrat 
Parıı Ufak Vıliyet Konıresi 6 
Haziran 1954 Pazar ı:unU saat 
10 da Istanbul Sınamasında lOiJ 
e ~akın delegenın ve çok kcsıf 
bir dınle)lcının huzuru ile ~a
pıldı Kongre Başkanlığına U
~ak l\lebusu Yusuf Aysal. İk.n 
cı Baekanlığa Orhan Dengız U 
t.plıklere de Ne~z.at Akış 'e 
;\Iusıafa Karahan ıttıfakla seçıl 
dıler. Kongre çok canlı ala].alı 
geçti. Sert tartı~mıılar oldu. 
Buna ralmen anlayış \ e olgun· 
luğun bır orneğini teşkıl etti. 

- 8 Bôlumden ibaret olan çalışma 

K 
raporunun siyasi kısmı Ueak 

U"çu"k haberler 1 !Ayetinde muha'efetin tuttuğu 
,...___ __ _ _ _______ sakat ~olu ga)ct açık ~ekılde 

* ıatanbul tl'nheraıteıı h:tıut canlandırı~or ve Demokrat Par· 
Fakutte , içttmaı:rat Erutıtu8u t.a- tının tak p eltığı l olun YAP cı 
rafından IJÇller ıcın te~ lbedllen ton bir zihnıy .. ı.in mahsulll olarak 
re.ranaıarın ıı lncia1. nrın uat ıe 

1 

memleketi hayır ve selamete u
da lzmıt SellU!o• ve KAtıt fabrika· 
unda nme.ı zadıt taratındın •Seö· la~tırma noktasında ne kadar 
~al l\Ir eleler• konusunda verile - &anıımi hislerle me5bu olduğunu 
~kur ı bılhassa tebarilz ettıriyordu. * iatanbul ö.retmen,er Derne· Kongrede ıleri aUrUlen fikir ..c 
tı ta.rafından llel bellada ve DUf(l• ı 1 h ' Ik J k kadada a('ı!nıa ı kararlıtUrılan Uç muta aa ar a.i\ aten mem e e• 
de reli öı;retmcn l:amplannın ııtı tın nabzına dı:;rt \ e ihtiya~lan· 
6 Te~muzda faaliyete ;eçeeektır. na tetabuk edhordu. Kongrenin * .ıı ıı Türk Talebe Bırııtı u- sonunda soı: alan U~ak mebusu 
rafından Un erııten n bahçe..r.e dl • . 
kllmut kararı.ttırııan AtatUrkün Hakkı Gedılc D. P. iktıdarının 
he ke ı 1tln ıon hazırlıklar tamım- tak'p ettiği tıcarl. iktisadi \'P. ma 
ıanmak U%.emllr. il polıtikanın açıklık n &e1'be· 

He .kelin temeli, 30 Atuı•os Zafer tıni misalltr'e belırterek muha.· 
bayramı UnU toren a açılacak u . 'l · Ü d ğ * Burc Necaubey Ku En•tltü- lefetın ı erı li r ı u yersız 'lie 
sı.ıne batlı olarak Orban~zlde o:- mesnetsiz idd'aları cevaplandır 
retmen Afl!e onaı ın ldarellnde re- dı. Seçimler sonunda ~eni \ ilA
dl • danbert faali tte bwunan 167 .l et idare he~ etine, Tahsin Kır· 
numaraıı Biçki - Dlkle turaunun 
çatıtıııaları aonı ermiştir. hallı, Sadık Sofuoğlu, Halil Sa~ 

Kuru. de am eden oırencllu bu can, Şefık Po) raz, Ahmet Ek
munaaebeUe, uııı a lık çal mala- mekçl, Cemal Okkaoğlu, Kemal 
rını ı:österen eurlerduı mUtetetıı:ıı '1 ekeso~lu. ;\lustafa Demirci. İs 
bir ıerıı hazır am tardır. Sergi ı3 maıl Saraco,.,lu, İ' ha\St\Cl di-
liaz ran Pa r nu at 13.30 da ..; 
olml b nuında açılacaktır. ı anına da Enver Eğe1i, Burhan * Kuınkapıd:ı. oturan 12 rasın- Kırhaltı, Kemal Karata§, Ahmet 
dakl Po~zant Eokman karakola mu- Demırci. c .. mal Okkao~lu, seç!! 
racutla, tanımadtıı bir adamın, mıslerdır. Bu}ilk Konı;reye gi· 
otlar araıına bir •er aaklad tını bil 
dlrmlştır. Otlar araaında 9~ sram decek 12 delegenin seçılmcsın· 
esrar bulunmuş. bunıan .toyau Nec den sonra tezahilrler içinde kon-
det yakalanmıştır. gre) e con verılmiştir. 
* Davutpaşada bir marangoz H ı · t b' d 1 d "ld' d kUnında ça ışan Sedat Trı;a,,ar, a iÇ e ı r Sal" a evrı 1 

i&rho halde, keakt ile kend "ı ha· DUn sabah saat 8 de Hal'deki 
catınılan yaraıamı•tır. Sed. \ Cer· Karpuz. iskelesıne ) ana~an Si
ra p ~ ha&tanwne kaldırs.;ı.'l~tır-. 

1r oun BUyükada ıatelealnde lİ\Tİ limanına bağlı •Doğrular• 
Tiırklü81l tahkir eden Manoı adın- motoru. Mustafa Yılmaz idare· 
da bir p.hııı > •kalanmıştır. mın Ad· sındeki un<lala çarparak de\ ir 
llyeye gonderllen .Manol tnkıf edil miştlr. Sanda da bulunan ~~usta 
mlşttr. fa Ku ak ıl, Hu1U~i lz"i, Omcr 
Bayındıı lık Serg isi bugün Yanık, • ·ec'p Er'rurlar isimle· 

r'ndeki )olcular deniıe riiıkül -
açılıyor mü~lerdir. Yo'cular r.traftan 'Y~ 

tı~enler tarafından kurtarılmış
lardır. Moto.r kanıanı Sellmet 
Ak~m 'ie talh ıta~an OA hak
larında takıbata butanmı '•r. 
Saç mavnalar hafta so· 
nundn deniıe indiriliyor 
Bir mhddPt eV\·el t~tanbul Li

man isı~tmesi tarafından İstin· 
\ e t .. rsanesıne ısmarlanan 6 a
det l'\(} er ton uk ac m;n na ı,u 
hafta onu vınt marifeti le de
nıze lndırı ecektır. Bll!Un i 'eri 
karada tamamlanan bu mavna· 
ar denize indirılecek1eri ı:Und n 

itibaren derhal servise girecek· 
tir Liman İ• etmesinin s•rl ha
ınde inEa ettirmekte olduğu bu 
aç mavnalar tahmil tah'ıye ka-

pasitesini arttırmaktadır. 

10 HAZİRAX 1954 
PERŞEl\IBE 

AY 1;-GCX 3~HlZIR 36 
Rl ' l\lt 13'70 - 1\tA l 'TS 28 
HİCRİ 13i3 - ŞEl\'Y AL 9 

\'ı sa ti 
04.27 
12.13 
1614 
19 40 
21.42 
02.11 

Eunt 
oa 47 
04 34 
OR 34 
12 00 
02 02 
0631 

Gaut.,mln ıon4erllen ; an 
•• fatlmler basıtsuı, 'lluıbıu• 
ın ta t!" •d tllllt'I 

h'mdır. İşletmeler, bılhassn bil· 
)Ukleri adeta rekabet halın· 
dedırler. Unı-.·ersite erın aon 
sınıflarında bu'unan talebele· 
rın bllcrıni, bu yolda alıp > e· 
u5tirmek için hususi iktıs:ıt W 
!etmeleri yarış ctmekted.r er. 
Hatta. ı$i ı:arantı etmek için 
daha ilk yıllardan burslar 'e· 
rerek, onceden binlerce tale· 
be~ i sana~ in .sr.vk 'e ıdarc : 
!eri o' arak > etıştırmek gayPsı· 
ne hağlamaktadırlar. ingı ıerc· 
de daha lince. de\ letin ikt a
da mudahale~ın·n kısm~n az 
,e geç olduğu Amerıkada he 
daha •onra o'mak Uzere, dev· 
let n de bu >arışa zaruri ola· 
ra'k ka ıldığı \C hatta daha mil· 
c sır tedb rler ıtlihaz ettl!H 
milEahede olunmaktadır. HU
IAsa, buı:Un ı:erek hususi ı::erek 
amme iktisadı sektörlerının en 
buyilk 'e en müe~sır uzun u· 
deli ıhtıvaç ~ e milcadelesi. ida-1 
reel arzını, kemmıyet \e keyfi 
'et bakımlarından. kabi1 oldu· 
ğu kadar kısa zamanda arttır· 

Gemının etrafında lSeyaz ko
pük!U da gatardan başka iorU· 
nlir bır şev yoktu. Fakat bu 
dalga ar Wıllıe nın ~imdiye ka
dar gordlı U hiç bir da gaya da 
benzemiyordu. Apartman ka
dar yüksektıler, ihtışamla \'e 
tempo ı e ı'erlıyorlardı. Calne 
bu apartmanlar arasında bır 
taksi kadar kUçuk ka t)·ordu. 
Gemi dalga'ar arasındaki bır 
gemi gibi sallanmıyor, azgın de 
nızln sathındaki bir UnrUn U 
parçası .ıııbl inip çıkıyordu. Ha 
va u scrplntılcri ile do ;ı idi. 

"ltıjtUt~N,llM AK W bVI( 
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makur. 

Ş mdi. durum eski unayi Bunun yağmur su) u mu dt:ıız 
mem rke ter nde boyle suyu mu o dul.tunu anlamak 

olunca bızımlı:i il bı henllz sa· imkansızdı. Fakat Wı lie <lu-
na\llecmc e ba ı~an memle· şünmeden bunun denız SU)U ol 
ke ·ı<'rdckini tahm n etmek J:Uç duğunu anlarlı ı;UnkU dudakla· 
ricl!ıldir. Onlarda se\k ve ıda- rını ya a~ ınca tuz hı sedı> or-
rcci ,c i ırmek imkan ve va- du 
ıtala

0

rı çoktur. C'emh etlHin'n Keefer , Bir ıkı dcstro)efde 
kültur se'i ~ r.si de leh rrındc yuıde on vakıt kalm15 Bebe· 
dır. Buna ra men a~maları ıcap maha yakıl alma arı Azım ~ok 
eden b rcok gtiçlukler me\cut- sa bu halada dayanamaz: r 
tur Ta hı b ınlar bızde daha Bızım yakıt 'az.ıvctımız na-
{ azla .. Bu srbc!}le, on arın tec- !ti?. 
rilbe ,e usıta arından ıst fa· Yüzdto kırk ..... Bunu siiy!ı· 
tlemiı. hrr ahadakınden zb a- ) en uf k tefrk çarkçı subayı 
de zarurıdir. Paynterdl Arkasını kaptan koş 

l•tc t tıınbu\ Ünivl!rsitesinin kune dayamııı yan:ın sor.rlUr 
11\t ~at Fakfiltesine ba~lı olarak 1 me aletının rafına tut.ınmuş-
Ford Foundatıon'ın da 'fbır 1- tu. 

met 062, istıkamet 061. .. • 
·Dumenl doğruya ge lr ... 

Sancak ıstıkametınde do doı:· 
ru. İskele uskuru uçte bır devır 
i erı.11 

Gemi sancak tarafına yattı 
sonra tekrar rioğruldu. B\I son 
dcr<'ce şiddetli olmu§tu f:ıkat 
temposu a:ı~ılan tempoy<lu 
Wıllıenin goğstindeki tıkanık· 
ık hafıflcdi. Kaptan ko~ltunde-

ki sesleri bastıran hır ses I.ır
ketti. İnı ti gibi acı:tlı bir ses· 
ti bu .• Dalgaların se ındcn, 
geminin gıcırtısından \'C si)ah 
duman fışkırtan baca'arın klik 
reme inden daha baskın bir 
sesti bu. •0000000000 EEEEE 
eeeeeee• Bu sanki deniz ve 
gok acı çekl\'ormuş da ınlıyor· 
larmıs ı:ıbl bır sestı ... KAınatı 
sarıyordu. ·Ooooo EEEEE o 
00000 EEEEEE• 

Wı!lıe 'Baromctronun yanına 
~:ıttı, Hayretten dona kaldı. 
ibre titreyerek 20 28'i iOStcrı
yordu.,, Trkrar Keefer'in yanı
na dondu Tom, 'Bareımetro ... 
b ıtun bu kıyamet ne uman 
koptu~> 

Ben 12 B nô'betiııdf\kPl'I 

dil~mc) c ba. adı. O .zamandan· 
beri hep buradayım. Steve ıle 
kaptan birden beri ayak'llar. 
Bu mUthiş rUzgar da şımrlı on 
beş yiflmı dakıka kadar e\'Vc. 
başladı ... Saatte >Uz nııl stlrat
e esıyor o'malt ... a 

• İ tikamct 010, efendım.• 
ıDonmeyı durdur 000 da sa· 

bıt kalalım. Bilttin makineler 
Uçte hır ileri 11 

•Neye Kuıeye do ru •idlyo
ruz"' • 

•Ftlonun ıstikametı bu ... Ya 
kıt ikmalı ıtın .•. • 

, 

•Bu ha\ ada ımkAnı yok ya
kıt ikma ı )apamaı ar> 

·Te~ebbus ederek batacak
lar ... > 

•O muazzam ) atışlar da n•y
dl? lakıneler mı durmu~tu"• 
·Ruzsarı yandan a:ıyorduk 

le sem~ 1 dondilremıyorduk•. 
gemı)l donduremıyorduk.• 

RUıgann ~ıddetı bUsbUtün 
arttı. •OOOOH - EEEEEE 
Kaptan Queeı: 5endelı)erfk 
kaptan ko~ktinden çıktı. Yilı!ı 
can yeld kadar ,rı dı ukal 
!arı uzam stı Kan çın:ı~ı ;:ıhı 

gozJ~ri, etrdıntn fi kınlt~i yÜ 
zunden Adeta kapanmı~tı. .. ·~Ir 
Payntcr, kuvvet ı.stedığim za
man makıneler neye mukabele 
etmedıler. 

• :.ıukabele e.dıyorlardı efen· 
dim.• 

•Allah be Anı vcrsın. Bana 
yalancı mı dıyonun? Sancak 
makınesı, bır buçuk dakika m;ı 
kabelc etmedı. ta ki hoparlorıe 
haykırana kadar• 

• RHZ6Ardandır efendim .• 
• OOOonoo . eecee - OOEEE• 
•Bana karşılık verme~ ın. Gi 

dın makıne dalrelerıne, emirle 
rıme itaat eri ılmesini sağla) ınN 
Hemen ıımdi., 

• Bır kaç dakıkaya kadar gU
' erte nobeti bende ciendım • 

·J:\ôbcti almt)'acalmnız. No· 
betten çıkarıldınıı. l\Ir. rayn· 
te.r ... Gıdın afağıda m.ıklne da
lresıne ve ben söyleyinceye ka 
dar orada kalınız ... İcap eder· 
•e yetmıs iki saat. .. Gene eınlr 
!erime itaat edılmezse, Dıv .. nı 
Harp için mudıfaanız.ı hazır· 
lıyahılirsinıt Paynter, ~ilriİ 
bemb~yaı oldu:u h"lde merdı· 
wn'erd.,n ıısağı ındi. 

~I , e ""r!'lımı~ ~ kurulmu bu-ı DUmencı ha~kırdı· •Şımr\ı sil 
Iunan h' tme. İktisadı En tıtll ral e donil)oruz. kaptan, istlha· 

sUniln memleket kalkınmasın· :C..-------------------!!!!!!!~!!!!!1-••--------------------------·---------------
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~eni Basın ve Yayın 

~ ~mum M .. d.. .. · 
·~ ~·· ... ~L!;~~;~K~~~:m Cenevre konferansı Molotof' un 

1
"· • bak I"" d t 1 d 1( ~'ı ll~iiria ~luammPr Bay· ( an ıgın a op an 1 

~/''" York' ta Ri rltsmiş 'f 
. :'t\: er Daimi merkerJ nde ça· Anadolu \Janu 

d ~- yalından tanı mam sta e n, Türkiye~· ,. yu · C('nevre, 9 - Ccnewc konferansının Hindiçini nıiizakere!eri-
• lt.t f~i 0~~:~~· rahat 'fe hu· dım me\'7uunda konl(re · ne tahsis olunan bugünkü ı:enel oturumu, ~aat 14'de ~lolotorun 
, ~ ı n in tasl'ibin i i temi tir. başkanlığın<la açılmı~tır. 
~ ıp~a tdebileceği mil1et· * Centvre Konferansı, :-ııo· l\lil!etıer Sara.nnd .. ba~.:aını ... o1an HindHni milzakerc-lerin-~ 1 1ıı r vaziCedeyken \ e bo· "' ' 
'ıi ltrfi etmek imkinlan d a lotofun başkanl ığında de öz almak üzere ismini ka)dcttiren hatipler, Nguyen Kok Din 
~~ :31 k •· toplanmı H : Cın Hindi (Vieln:ım), Fui Saııanikoııe (Lao,) ve Şu En l.ai (Cin) dir. ı..""-' uammer'in te . ,.u. m e c-l esinin müıaı. ere~ı-
~ lııeınleket me eleleri, tek ne ba lamı tır. Fran a Dışi~leri B:ıkanı Bidault bu :ıbah trenle Ceııene'· 
~~ 11

• memlekete hizmet * P akMan Ba bakan ı i\lu· den Pari 'e ıitmistir. 
f tk oldağuna bütün kat· hammet Al i dun uçakla Gazetecılerin -oru larına Ce\'aP \'rren Bakan söyle demi-tör: 

~ıft·lahadet ederim. i stanbula gel mi, ve ge· •Dün konteransta ileriye ürduğum fakat pek a:ı: kim~t" 1'· 
f ~~lll;!1 bilir im k i, d ah a De· re trenle Ankaraya h a· rafından tululan makul :oriiş'rre daha ne ekliyebilccrğimi bi· 

lrti iktidar mt.\·ltiinf\ rek et .. tmistir. . 
... il Mua mmer, m emle· - .. lemıyorum .• 

lı... "'U un .. - •. ~ 1 • · b Hammaı-~kjold'un Hindieini hakkındaki be~ anatı 
~ltt~ b ..... urnt ennı • '! Yunanistan 1 O milyon do-

) .'iti~ •.ilanu tı. Gene \'OK ıyı Birleşmiş :'.\lillefür (Ne\\' York), 9 (A..\.) - Bir'e:;-mlş :'.\!il el· 
~ lı.ı, tnillen·ekili olmak larlık tahvil çıkardı ler genel .ekreleıi D«ğ H3mmarskjo d bıı ı:iln yaptığı ba~ın top · 

., ~,da, a~roi menfaat kay· Atina, 9 (A.A.) _Yunan hü- lantı-ında CenrHe konferansının muvaflakiyet ih tima' leri hu· 
tde~~f11 • me~lekt'tln~ 1 kfınıeti, biiyük kalkınma i.;leri· susunıla hakikatrn i~imser olduğunuu bildirmiştir. Grnel Sekre· 

ltlh·o 1 mtli: ate ınden i ni :fin:ın.se etmek üzere 10 milyon ter. konfcran~ akim kaldığı takdirde, Birlesmıs l\Iil ellerin Uzak 
1 lt-Ot · tdu. dolarlık dahili i tikrıız tahville· Doğudaki durumu tetkike tabi tutma ını tabii o'al·afını d a iliı\'e 1

\ ı,tltill olma 1 11 lt" a rini bugün ,;atı~a tıkaracaktır. cimi.tir. 
• &tbept d 1 - Kral Pauı ye Başbakan iare. 

i.. ,1 en o a vı mum· l d ·• b"tü 
·"'e\ a.!bayın ca :\lu.ammer'in ısa P~pııaf?S 1'~./o ı~ ub' n k e- 8 k k.. J d H E k Ç 1 

' ttinf' ba ka bır sabada, en mi C IOC lap e CD • lr o· a ır oy -an arma ı r men a ışma ,:b Ya:vın saha ında hiz· nu ma ~a~~~~\ar ve tbu l ı tıkr, : 
f>ııı ııı ttmesınt" hiç a m•· 21n mrdu\"a ,d·.~ e .ıı~ ı_cct en!ııesı· Komutanı Nı'g\Jde'ye Konferansında • ını rıı k' b 1 k t nt ya ım e ı me ını ı emı- er-
\ıta1t ~ ~ u mt"~ e ' · ı dir. 

~~t'lıaıit";ı~'. ", gerf'klır:ırıı 1!122 den sonra i k era olarak Tayı·n edı'ldı' Konuştu 
... ~iller 

8 
e kı e yBapaı a ·ı,ı.r. r;ıkarılan bu tahnllerin tanıa· 

~~ av an asın • a 1 h . . ltııı 111 • A 
1 

k mrn s:ılı'acaJ;ı ta mın ~dılmck· 'Bakırköy Jandarma Komu· \ııadolu ' ian\ı 
•P ' Y_anı n g _o •. a • tedir. tanlığı mınlakasında nıkubu- Ceııene, 9 - ~li'letle.rara~ı 

~ tttd Ublıt• Rt'latı ons• a· , . .. 137 · 1 k f :ı;_~11 ıkltri ıeni.. Ye zaruri Fransa da bır profesor lan milt"ssif hadiselerin tahk 'ka· · ncı _ça ~şm:ı ·on transı. dün 
lı: tına devam edilmektedir. Keıı· de faalıyetıne devam <'tını' ve 

~:: 111 ıe de :ı.·ahaıll'ısı d f'· otomobil kazasında öldü d ' ıne l:l ., 1••10 meı·bıır·ı 1·-, 1n ''eı· "ıl· ml!ltılı•rara,ı <;alı ına btirosu 
.~... r .. dda lfülesıni mı· . . ' ' '· 
t ~boyanın t" mükeın· Parı s 9 (.\ .A.) - P .. n 'l ıp diğ i ni bildircPğim iz BakırkÖ\' Genel ~l iidürii Da\'id :\lor,e'ıııı 
' \ •tıııuıni l'(ka: Trn,ir• fo'aküllcsi profe örii o 'an a ' <'il Jnnd:ırın:ı Komuı~nı kıdrınl i r:ıııorıı iiırnndı• ınlizakerc'erci e 

ı-

ı- ... 
1 Sümerbank'ın 

TüRKiYE 
EMLAK KREDİ 

BANKASI 

- ------ ---
lzmir'de şeker 2 liraya 

çıktı 

l:ımir'de ekmek sıkıntısı 

devam ediyor 

İlmir, 9 (.\nka) - Biı·kaç İt.mir, 9 ( Anka) - Bir müd· 
gtin evvel eker fiyatlarına kı1o detlcnb·~ri fırıncı arın ekmek h 
ba.-ın;ı yapı ran 3 kuruş zamdan \al! .. rını ~~tırmak iç!n yaptık· 

. . tarı te:-~bbus'er B!'ltdıy<' tarafın 
~onra fı~·:ıtlarda bır artma ol· .ctan kabu l edilmemektedir. 
muştur. Fırıncıla rın ~r<"V tehdidine 

500 ALTINLIK 
ikramiye keşidesine 

1 O Haziran Perşembe 

akşamına kadar açtırocoğ ı n ız 1 5 o lira lık b ir 

hesapla siz de iştirök edebilirsiniz. 

Bütün şube, ajans, müessese, fabrika ve 
magazalanmız emrinizdedir . 

Teşkilôhmız bulunmayan yerlerden 
havale ücreti bankamıza ait olmak 

üzere, posta vasıtasiyle de 
hesap açtırabilirsiniz. 

.. 
SUMER BANK 
Sermayesi: 200.000.00 0 T. l. 

Kütahya'da keçi hırsızlığı 

oldu 

Tabancasıyle oynarken 

kendini vurdu 

Şt':..cr bu~iin ~ehirde 2 :iraya kar~ı dahi. zam ar ~eri çevri l- Kütah)ıı, 9 (Hu~ıı'il - Kü· 
kadar çıkmı~t ı r, mckle beraber. bu ha l bozuk ek ıahya'ya ba~· ı Akbultıt köyüııd 

\:\ 
01aıı 1\a 1;1 • \ !a n n dai· I Yun:ınbtanl'ı Dr. Brica,. diln ) iizba~ı Hilmi F.ren' in Xiğde~ e hıılunnıuştıır, 

t "lı ına eklini ·n kine n akşam Doıı:ıi ' ı_kınında \'Uku_bıı ıay in;nden b:ı~ka İstanbul jan· SıH)eı l>e ' e~e i ~ıkol:ıi Rogv-. Bu tıyat artı~ına, fıl'satta n is· 
Str.~}ltJi \ng lo • · Sak on l lan ~ır otomobıl kaz.ı ında ol- darma te-kila ıında daha bazı ki. m•lletler:ıra ı çalışma ıeşki· tifadeyc- kalkan b .. zı toptancı la-

ınek çıkarılmasına \'e•İle te~kil R ıı.a Kahraınan'ın :'il b~~ keçisı 
etmb1ir. kalınmı~ ,.e jandarmanın y.ıpl ı· 

Beledi) e boıuk ekmek çıka· ığı takip netice inde hav\ anlar 
r:ın fmncı'ara kar~ı kontı-o,lc· bulunarak suçlular tz\•kıf edil· 

Kütah)a . !l (llusıı İ ) - - S:ı 
Koz' ııca koyiındcn çoban S:ıd~ t
tin. tabanc:ı«ını kurra' ıırkl'.'n. s·· 
lah ateş al mı mıınıaı 'e) h ağır 
-ıırette ' :ı ralanmı t ır. 

• tıı., "a lt t tnvir' e tme trL.- m~ tur.__ _ ___ _ de~i ikl•kler yapılaca~ı ileı i •ii Jatının (O it ) fa:ıliy('tini millet- rın . tbep o'duğu il~iıt makam · 
·~·"' " ül kt d ' B ı \ k l"rara ı n.,er.,0ınlı0in aıatılnıa'ı \e .,.t 1ı"" tetkik r tmi tir. ,·füdt ıı nınlı, \'t" , anın r ıne · e ır. 11 arat 3 • n ·a· "' lar tarafından be~ an edilmi tir. r e başlamı~tır. ırriştir . 

\':ıralı lem'ekct h ... stane~ıne 
ka 'dırı'mı tır. 

1 11L · ~ama- d "lb \' 'h ' S" · :r. ı • i "İler· ıı durunıunıın i.,·He-lirıl· 
•t~L "Unırı '' ıİ f'\ lf't i • lak nı:ı lüın aı ıı liseı ııı t i de en ra ;ın ' ' ay rcı · u uo;; u • ~ 

"'l tıd nun İsıanlıu la tav:n edıleee~i nır i ~ o: ıında ıırı ttrılm.1~ını ıa-
' t . it a efkarın t t'n\ir e· tok h ükumeti' urar \ t"ı-m ı ti ı·. ' <'hctnıi-• ır. ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••-• ~tııı ı, lltuanam hır Rıı ın lll'le Rad,·onun d iin~ ad a k i de haber 'eı·ilnıekıeı\' r. .,. 
~aı t"lkilatına rağmen radyo sa ba -.. ı nıbki ~tli~mtlere Yeni Zclanda delege i de ye- ı 
8-11,,: ıı~ram1 bi r mr\-ıu· ı big'ant ka lara k ~anki malı~ e lzmir • Ankara motorlu fel' derecede ~eli-mcm iş mem· 
' .. rı b · '.ckctlcre, nı ıllctlrrara-ı durumun 
1 t' 1ı ır tbebi dt' t ogu daı re-..iym l . gibi d iinüp döniip tren seferleri arttırıldı dalın fazl a ciclrli t-nıe ini ön le· 

\:
1 tfk;/' ına gaıttec•ılı1' . u· bina okuma,1 d a çok arı bir 

t 'İ~tıııda ~ hltllla-.ebetleri ' e df'ı ttiı·. Ank:ıra. 9 (ı\ . \ .) - :\(t"bİm mr k m:ık .1ıl ıyle, ~erekli yardı· ı 
' " .. - c,o~ t"( ı ı:ı ııı ı ı ı: ı 11 o a~· ı İ) le An ·ara - I ımır ~o ~ . ı''•t11( 1 l ı k • ı bl ı' h t 'ı a is· ''uk··ı·ıda .. 1 ı · . . · ı · d 1 k . . l mın y:qııltna ını tekl if etmi-.tir. 

•n h Koııfer:ııı ça' ı,nıalarının ta\ 
, '- ltlrıı · ihaber nıt'ınuı :\luamnı.er 1~1'.\'kan ~~ıı ı . giinı-ıu cıı l arı r:ı~ı~ıa~mı•. o ıluğundarı ıfa!arın ı hr li rtrn Birle,ik Amr·· 1 

l ı" ıs nlma ... ıdıı , Ru \'e lt'<·ıııbtı.ı olan hı r ın,;,ınd ı r. haftada ı li:ı eıiıı t.''.en~n motor· ' k d 1 ,, · 1 ' T" ı · 
• ~ııtı · · a,ıH,.l'i l iğe o· a~ın H a~·ı n t r~ ·ı a 111 1 ıııo· lu tren eı·ı 1 ı . ,,.,4 cıınıın en ı· , e Ça 

1 1 
B:ık 

1 11 .- t ' ı r len 1 • h B , . k 1• 1 1 1 • _ 6 n· ·.. . d . r• a c ı·.e ıııı rıı ~onra, ıır.•ı · ı 

~' ll~allrntl daiıeltıi ilt' ıltın te.~a~k iltıt gört ı<..l .\h ".ı· tiharrn haftada iiç def~ j,lt~e- ·Erknıl'n 11 ~z alın~~ \.t'! ~~11"~1\~:.: 
~ ıt lıa~ , ... gurıeler ua· m~k hul..uın ~t umu_nı! trkaı 

1 

C'l'k ve .\n~aradan lzm ır~ Per= ı r.ı 1 ça'ı ıııa te kilAtının aynı ı 
--~ tlı tr \ f' rnııııimat al · mıına<>tbr tlt>ı ın l htr ıı._ı tara· em be •. i z.~ .rd~n Aııkar.a) a Cu hızla faa 'iyetine de\•am edebil- ! 
't ttı kurıılma nı ı ıır. rııı . ;}ar:u ın a _o~ank ' ~nı. ha,ta rı nıar!E' ı ı:un erı de harcı.;t> t ede· mr i için, te.-kilAta !iye olan ,.,. 

""'ııınj t"fk&ra bu te'ı etmek 1'l ona du "' or. crktır. henüz ,·eter d('ı·ecede gel: me· 

------ ---· mi~ bir' du rumda bulunan ~cm· I 

SO N GUN 
Hususi Keşidede 100 REŞAT ALTINI 

Kazanma k için 

OSMANBEY 
Şubemizde h emen b ir hesap açtırınız 

~tıı CAZiP AÇILIŞ HEDiYELERi 
"mı ktş idede Ete m efend i asfa ltında her a y bir Apartman Da iresi 

kadar bir hesap açtırınız. 

le.ketlerin içtimai durtım'arın ı 
i yile tfrıııek ga~ e iyle büt~in 
g;.ıyreılrri ııl :u-fetmt>lt'rl ::erı>k 

fiğ i n i li) lemis \c şıın' arı ilih" 
ı"!mist ir: 

o Bunuııla beraber. bu mtml .. 
ketler sadece kend i milli gııl · 
retlerini bu yo'da ,.arft>tmekle 
kalmanıall, ını1lı~ılerarası i.;b rli 
ği ,., yardım ile de de"1eklen-
melid irler.11 

'fürk delı•ge,iniıı konıışnı~-.ııı 
dan onra m!iıakerelt.re bugiin 
de,•am edi lme i ıı c karar Yt'ril • 
m:ştir. 

S inci Kore birliği bugün 

hareket ediyor 

hmir, 9 (ANKA) - !S. inci 
Kore dd!iştırme birliğinin ilk 

kafi1e i )arın ~abah ehrimizden 
törenle Korr}e hareket. tdecek· 
tir. 

KaCile)'İ t:ı~ıyac:ık olan Ame· 
r ikan ıınkr,e ı:emi-i bugiin !ima 

1 
ııııııı'la ~t'lıni-tir. 
R iliııılı~I ı:ihi 2 i ııci kafile 17 

1 llazirand;ı, :1 liıırii kaCile i•e 
H aziı·an .sonunda ı:ı-ne Amerikan 
ııakli~e ııenı ileri ile Koreye :i 
del' k' erdir. 

Krali~e Eliıabeth, roman· 

cı Maugham'a ,övalyelik 1 

-... _______ ~~@~guro@~ ı .. :;~~·~~,..i:::.:.t:.:.·~d ~ hur Romancı Somer et ~lau::ham 
gö ıerdiğ ni sö.}lcme~ e l iızum 
)Oktur: 

Adnan Menderes hukfımeti 
mıllctlerara~ı abada da de· 
mokr.ı i cepbesınden tam bir 
sıuven o) u almıştır.-

DÜNYA 

GİDis,\T 
raıa ~· ~azıyor: 

geli,.me l olunda :ı:ir.ıati de. eo 
dllstri~i de, ticareti de bütiın 
milli ::elir ka) nakl arıoı h inıa 
~ e etmek ıorunda) ız. 

AKŞAM 

l>OI.~JUŞ DEYİP 
<~EÇ:'\IE :"F.I. f 

,\J<. ~am t akoıiltı·in 
ı. l'Ctrl~ri nden babMe 
l.; j: 

dolmu'i 
diyor 

dah il olmak iizerc 916 İ n;i'ize ı 
Şlh·alyel ik Unvanı te,·cih c-tmi 
t ir, 

80 ~ a ında bu1ıı ııan 'l:ıu:;ham 1 
iogıltcrenın en ;sıik ek riitbe~i 
o aıı eref ŞÖ\'a lyc ,ı ilııvanını al 

• mı~ıır. 

ÖLÜM 
Va&ll l'. Kurdo~IU' mın Z~Trnt 

ATllİ:'\A IH noo(;r,ll 1 
\'pfat etmlştlr. 

CPnan mtrulmlnln ıo .S . 1~54 , bll ' 
ı:-UnkQ Pf'rşt-mbe ıtlnü uaı 13 d• 
YedlktılP lhllklı Rum mP.zarlıtı iti 

TÜRKiYE 

V4KIFLA R 
BANKASI 

T. A. O. SERMAYESi : 50.000.000 TL. 

İSTANBUL ŞUBESiNDE 

14 Hazirandan 6 Temmuza 

kadar en az Yüz liralık 

hesap açtıranlar 

100 Alfln 
20 >> 

10 >> 
20 Kişiye · Beşer Altın 

20 » Birer Af tin 

3 0 T e ın ııı ıız 

Açılış ikramiyelerine lıtirak ederler 

BUNLARDAN BAŞKA 

Daimi 'ekilecek Zengin Umumi ikramiye Kur'asına katılmak imkanını da kazanırlar. 

Vakıf işhanı 
Eminönü 

Ziı·aatten para kazananlar 
ı:ok Hatt.A, bu~ iık çıfUık sa
hip eri arasında, yı l lık ~eiirle · 
r i bir ıki m il) onu a, anlar 'ar. 
Bunlar da hiç \'ergi \enne· 
mektedirler. 

ah i. hos fakat bu 11 do'mu~· 
çu ınk iltr pek ba, bo• hal· 
de. Birinci i: Bun'arın müsıe
r i alıp indirecekleri yerler 
malum dt>ğil, ke~·fe kalmıs bir 
şey. Şöför arkada~ da ekseri
~ a arkadak-t arabaları d ü•ün· 

ll•ulndp yapı.aca ı teeu!irle bildi· lllll••···················-·············------------rııır. 1 

Şehir \'e ka abalarda ~al· 
nız ik i bin kümr liraya kadar 
kazanan az J;:e lır :::ahipleri ,·er· 
gi ''erın iyo rl:ır. Ziraat te de bu 
nı bet tapın a, çirtçilerimi:ı:in 
~ üzde büyük nı~bet i \er:ıi 'er
m iyet·ek. Fakat daha ~ ükst:'k 
kauınçlardan alınan ver~i. hiç 
şüphesız. hububat alım satı· 
mındaıı uğrad!ğımız zararı ,·a 
kapı} abllecek. yahut pek ha·, 
fıf letecek. Para •Şi~nıtyecek». 

Yılda iic >üz bin lira koza· 
nan bir fabrikatorle yine yıl· 
da üç yüz bin lira kazanan bir 
buyük ziraat~iden aynı kazanç 
'crgı i almamanın sebebi ne? 

Bizım para ,.e ::elir vergisi 
po'iıikamızda bir mU\ azene· 
s izlik var. 

Umumi ka'kınma \e iktisadi 

meden \'e ı areı \'ermeden bir 
denbire en i~lek yo'<la d uru· 
\'eriyor \'e kazalara sebep o· 
:uyor. Dolmusların durak yer
lerini bir an ene! te,bı t et· 
meli. 

Bir de ~öför dah il altı ki· 
~ inin ~ıkıstıcı arabada si~ara 
lçmek meselesi var. Anıme 
hi1meli yapan bu n~ııaıarda 
ıütiinii kat'i olaı':lk yasak et· 
imek IAzımdır. Umumi :'.\-Iec· 
li çe buna dair bir karar alın· 
mak iizere oldu~u haberi çık· 
tı . Bu yasa!ın bir an e\•vel 
konması ve bilhassa tatbiki· 
nln sağlanması r;ok yerinde o· 
lacaktır-.. 



' --------·-----------.-..----------------------- VATAN 

iDEOLOJi UCURUMLARI 
KARSISINDA •• 

( 811.ı 1 lnddd 
•Amtrık.onın .. decek nt ile ı ~:ır:ıfındıın 
df' et rel i ıfatı~ 'e deı:ıl, \'ıı gıni:ı f~ni

•cıtr~inın bir hoca5ı ıfalı> t' ı:ınınm:ını t~ı

edf'rım. Bilginin erbestrf' akı ı. h{ırrı\ r

rnnhafaza ı bakımından mutl:ı\;:ı 1:111111-
. Gazel iz bir rnem ekrti ıni, yok.o; fll7.f'll'
nlııp da hukfım ti olm:ı)an tıır ııı nı k ti 
clah:1 kı> met i tuttu uııı oruıur ;ı, hüku

ı~i7. fakat g:ızcll'li ml"ııı cketi t ıcıh rtti
mi o~ lıyebi ırlm Tii glnın mektepll"r Va ı· 

n I<' lı:ı ka ~ a) ı mı ı, hurrt\ l ~ -:ı:ıdetın 

h:ıfaı..ı•ı b kımırıd:ın rn .. gl:ım temf'ldir.~ 
Jrlfcr on, hangi nıkap altında o ur .ı n -

• i•fbtl:-dın her nevinin i•lılPlll 'e ıı111;ıu

bir dü m nı)dı in-:ın arın :ınc;ık lıııkikat 
H•inde hur k ac. ki rın:ı H' ml'd niyrli 
ıatacakl .. rın:ı inanırdı. 

m,.rik n terbi}e t .. lakki inin f' a l:ırı; h:ı

k;bti :ıram;ık, korum:ık, grni ii <'wlr
'm~k hiiı rıyeli lrnrm:ık, miid:ıh:ıle f'lm k. 
r tıır:-fa 'd m:ıktır. \ıııerlk n linher İli' i 

e bır imtiyaı.lı ınıfın m:ılıdır, ne dr- anll'li 
ayattan uzakta anların bir h ~:ı· !ilf'mic!ir. 

•o unıbia i'nivrrsitt,inin iki ) ii•iıncii yılclii

timlinü kutlu :ımak iı,;iıı kabul rdılrn: • Bı i 
dinmek ve bunu erh~ l('e lcııl nıım k in . n· 
rın h kkıdır • foııııii ıi. bulun \ 111 ııkan 

nner il 'C'rinin t bii dıi• !ıırutlıır. 

iki ) üzüncü ) ıldönünni ıçin bu formıılıi 
• •as tutan ar, Amerik:ın ruhun d ha ) akın 
ır mcnu bulamıızlardı. llunu övlrrkcn Du
un mem ek etlerin bi gi ad mi 11 ııHl:ın iidir 
dılnorum. :\1. ks:ıdım dlinp ii ihıiııde lıır 

prcn ire bir mıl r lll"rlk n t lbık s h 1 
anrmak değılılir. F .. k:ıt \'Ardır \:i 
\ ,n .. ·ikan Cumlıurı)t'linin d' ıı ıınıl ,rıbcrl, 

halk t"rblyr i ve h:ılkın lııırriyrti h"ıltfltorl 

bır arı-d:ı ) uğuı u muş ve \nıl'ı ı'c:ılıbıııı h:ı

\!ıt hakkında rü). l:ırıııın \' ha ı ~.t"ıınin t-ı

•ını i.te bu te kil ctmi lır. 

Amcrik n Cumlıurİ\ etinin km 11<'11l:ıı ı fı

k'rde'1 ko,.km:ımıs rdır. Y:ılnl7 filtlrlrı 1 n: 
m,.k için ırfedı en )H~iz :ıyrel'trdf'n lı:orl:

mucl;ırdır. n tdıkleri demokr:ı 1 lm:rnının 

dıfrr derın lıir t:ır:ırı d • in :ınl:ırın lııırı ı\•tli 

kanun dairr inde kullanın:ı a l:abi ı)et h ı

ılık arın;. \e mem ketleri lır.:ıbına hu •:nr
de h:ı~ ır ı w \ i r pp:ıc:ıklarına in nnı:ılJ.rıHlı. 
Cumhıırı) etımiıin 1'urucuları ferdin hıirri~ e· 
tıni flf'l'İ~ hır en rjı ka) n ı d H' k:ır~ııaııııq. 

1 r, bu ~:ıy de dag :ırın deHı rce.,ıııl'. n !ı
0

r· 

erh \olu kc ileceğinr, vah C't a emiııın ml'
denıycı aı,.ınine tewilcce •ıne in:ınnıı llHlır. 

Bu kana .. t'ere Yarılılıkl:ırı içınılır ki ınuk:ııl

des hakl:ır tıı.ıdı~t lı:ıkkınıhkl ıhtil5 c·ı ma
hiyette dfi tur :ırı blittin :ılt'rııc 11.ııı rlın 1:
ten ç~kınmemı e lir T ılk z . .ıııı:ınd nt>Prı 

hıı kın h:ık n ı Anwrik:ın urlı ının tr
mrli halini ,ılmı~tır. ,\ rıııı11.1l:ı :ı •p ) iıı·u ·rn 
maddi) ct~·ı istıhtbdın temi' i de, hu d11 lııı un 
red 'e ink:ırııııl:ın Ilı:ırettir, 

Bir 1:ım:ın diiny:ıııın muhtelif kısımlarını, 
o rantı •ar \'e d:ıi!•ır birbirinden ıyınvordu. 

Uııgiinkli ·~ ırıcı fımi, ideoloji farklarıdır. 

İıı .111 71'kiı ı, coğrafi cnı:<'lleri ıı~m:ınııı )Otu· 
1111 lıu ııı11,tm, lak :ıt lıleo 1oji uçııruın':ırıııı :ış

nı:ı,.a ht>11111. ı art lıulunnı:ıım,lır. 

İki 111 aleııı, Kıılup':ır k:ııl ır 1,irLirinıl n 
l'ZDf~tır. nur. l ırıi ;ııı lııl ınin t" .ı 1, 1 rdin hiir
fİ) ı>tı \e hı ıur ıdıull' ~;l,,11111k h:?kkıdır. 

ı ~rk 'ırı ıııaddıy:ıt~·ı ıcb ıc~inc cl:ıy:ınan di
tr a!l'nı, htıliin dıiıı~ .ı) ı k.ıhır ve idibcltdi 

a'lına .. •ııınk iddıa ınd~ılır. Yüt cH·r ınil\·on 

in.an ıl:ı h•ıııız on l::ır:ınrıı Vı ı ıncdı·ıı bıt 

zıdcli) <'tin t') İfl' t 'ı hll'\ kiindı- hıı uııuyor. 

Mııh:ıkk .. k ol:ın hir 11111.:Lı v. rdır ki o d .ı 

sudur: Sıı\)el Ru,~a halkı d:ı d ·hil ol
dıl''ll haldi', in :ınl:ır :ıra ıncla dilnya\'ı cebir 
\'e hı e yo ı~ r l:ıh kkıiın allın:ı almak istc
Yerlı•ı, hiı !I\ ur ıııl.ımrl:ın ih:ıı eıtir. r:unl:ırın 

h:ıriu•11lr k:ıt:ın huıtın in :ınlık hurriy<"te, :ıa

ıltlf', lı 111.1.l':ı t<' ıwdiı . 

.. ıl olm oı· ıb hir n\ ıır ad:ıııı, ) ıiılHce 
mi yun ııı•:ımıı 1;.ıderııııo lı.ıkiııı o U\llı? Su 
ıııetlt' ki ı.ıııunıı efkarı hin• s:ı)ı\oıl:ır, \İC

ıl:ınııı e 111 i Vt ıul.ıl t t akkı,i dl) e bir,(ly t:ı

nınıı) uı. r. llilf'. kııııd:ıkl:ıııı:ı ve trlhi- yo
·~ e lnitun dıiıı~ :ı~ ı hü) ııııdnrıık :ıh ın;ı alın.ık 
ııurr- d Ilı, lıııı.J:ıklı lıir te:kilat ınr•k:ıııiını.ısı 

lıaıı 11111, :ırıhr. 113lhuki lıi7. hilgı' i Yll''ııı ~I\ ,.,. 
i l ı iı· ı: ııııil.İ ) iiı iitnıf'k için :ı) ııi t:ımla bir 
bt>r~lll'I' ik lnır:ııııaıııı ııır\kldr)İI. Onl.ır lıic: 

u~Jııı11 ılsıı yal:ın v:ıatfltrle diım ı~ı :ı!d:ııı· 

vorl:ı ı ı. kııt hır ll'k dille koııu~uyorl :ır. Uıı 

h l' lı•ı kf' i ltll's'uli~ ti lıi.-ı, :ı1.im tlı 1 , ... re 
ı.l ıık~ılık ö.,ırrnır <' ılu\l'I eılrıı lıir ıııes:ıjı 

t) rı :ıyrı di lltrle teh:ıı· l'diyoı ıtı. Onl:ırın Jıü

kOııırl eı inın faıı'İ\'t'lin<lrki :ır.ırlık merkeıi, 
ol rrııı r ke tirdi:,:i ilk lıl'drft' ne ~ıırl'lll' olur

•:ı ohun \'ıırı ıııı.k k:ıı·:ırıdır. llür diin\':ııl:ıkl 

lıukıımetler 1 ı> iru :ınl:ırın :ıJdrti için g:ıyrl'l 

:ıı lı ılh ur r. C: plıeıııiz o k:ıd:ır geni-: ve el ı
ınıktır ki tel elli imiz ilerill'nırll'r "İİu 

raı pıııı} .:ır. 

Koınııııi,t ıır hiziııı hiı !ilimizi i~tıııı.irnr 

1..r hırlım f.ı}'rellHini Li1J lıirl.ıiı iııılze k. t
nı k 't hii)' trt z :ır:ı u r:ıtmnk irin :ırfrdi 

lı1rl.r. ller l\'l'ılıl: j,lıd.11lı ıım.ı istisnı r r-di
Yıırbr, ır:ıııımlaki her ııııın :ık:ı :ı) ı kıınd:ık-

nı:ı ııı k .ıdı) il' ) n ı trfsirlrrr uıır:ılıvor

l:ır. :\liiıı akıı :ıl~ra .. irisnwt.:, lıiir j,ll•rııll't in 
kıynı tli \'I' ııornı:ıl lıir (':ılı nı~ t:ır111lır. Ko 
milni tlrr, lııı fıİ71'l ltipılmmı hi1.im lıiı lıiri

lllİll' clıi,m n o' ılıı ııııııırnn lıir drli i diyt' "cis
ttrnıl'tr- ('~lı ıyor r. Bızi p:ıı ('al ıııı:ık yoli) le 
ııı k :ıtlarııı:ı v rm:ık u,ıı'ılnu y:ılnız mi let
ltı ıır:ısı ıııuııa.,f'bl'tll'le t.ıtl~k rl111·~or' ır. llf'r 
ııı•ıııl keti n lı ~ı iıııinr okııltıvür1 :ır zuııır 1 ri. 
enıp ~rı. leıt l'tı forHi lt11l11 hill'll'r ~t' 0)1111 

rl:ı birhirlrı İlli' ılıı ın:ın f'f ili" 't' ıı• r:ı 1\•or
br. le lıımi ın:ıi fıhi rııh:ıni ıııııt l'S Jrri· 
nıiz şrr kıırwtltrinın cll'\'anılı y!I\ lını lrşi 

allıııctactır 11 <.\ıh ı yarın) 

( ',\OIH: OltT \Sl~U \ c.ı:cr: KO Dl - ratılı' lt cFatih Caddr : EOhiıııdı )'Ol ıı71'ftnlll' 
urun mııdıll'Ctenbeı i Aı.unılu bulıınan lur ıec•londu c;\ar arn !arda in :ıııt yapııı:ık istrHıılt>r 
için bir mani tt~kil f'lıneı.ııııl ı r. 1 ,.ımlan da acıUa olan bu ıecrloııdu muhitin sa lı ı halı· 

mıuJaıı da ınıhıurlu ı::nılıııd:tedir. 

Türk tütününe 
Rağbet artıyor 

A UN'btıtd Prrt:\ 

Wachington, 9 - Ilırleşlk 
meı·ıka Zıı :ıat U:ıka nlığı bugı n 
~ıyın adı[:ı hır ıapord:ı. Turki
~ dr. tfıtuıı i tih ve s:ıtı~ının 
gıttıkçr- :ırtınakt.ı ol luğunu bil 
d1Tmı tir. n:ık:ınlığın D ş ıiı al 1 
fUb ıne ı:ure Tilrkl) ede 1953 tr 
tUtun i tıh a'i yeni bır rekor se-ı 
\ ı~ t ıne. 2.">0 200 000 lıbre) e ) il· 
ıdmıs o'up otış ş:ırt :ırı hem 
mlistah i hrm de tliccarın 1 lı n 
de<lı r. Raporda .unlar k:aydedil
mı•tir: Kl:\l\RO\ \'\iı:\J\S\Xl. \I\ - G:ıı ata \'rniunıin ohlın· 

daki Oflu 11.asanı:a llıi n·int ait enlt lıuıııar o~nıysn F.n\fı c.ul , 
Keınal Üıtı, 1uıau Ültl, \li \'e il, :\":ı ulı tl) itınrr, Ktnııl 
ın~aı ıu ıi tü vaialınmı,ı rıhr. Reıim lı.uuıar :ınılı.laıını 

&.i trriyıır. ------

Arjantin' de yakalanan Çifte cinayetle itham edi· 

komüniıtlır lın bir avukat intihar etti 

• Ttirkb rnin tiilün y.ıprıığı ilı· 
racatı muhtemelen d:ıh:ı da :ır· 
tacaktır. zira dünya piya. :ı aı ın
da Türk tlıtünil fiyat nn. yaban
cı mahsulun rekabeti özunıın
de tutularak. re:ı ı t bir seki de 
ttcbıt l'<lılmlşlir. Sovyetler Bir· 
lıgı şimdıclen Turkıytden 55 mı 
~ on 100 bin libre tUtUn satın Bu nos Aires, il (A.P.t- PO· 
a'mıık için mııka\ele yapmı lı , çoğu konılinlst 40 lcad;r şup 
Çeko~ımakp 11 ml))on 100 bin hl"ll ş.ıh ın trvkıf edıl<llııini bıl
lıbre tulün mliba)'aa etml tir. dirnıi tir. Bu ş:ıhı !ar ın , 1 \'İ Sen 
D ğrr So\)et boku mem'rkttle- d katarı mrn upl:ırı arasında 
r de a Ak:ı gô trrmckledirler. r:ıalıyeıt e hu uııan ıproftsyontl 
Bununla ber:ıber harbi takip r- tı:ıhriktı er• olıhıkları uy enil
d n ) ıllar zarfında Tilrk liltii· nıektedir. 

Amerika Asyada 
tiENERAl ALİ FUAT CEBESOYWı 

' 
I 
i . 

ııe yapaeal~? 
Amerika'nın kuvvet göndererek Hindi Çini 

harbine kanşmast mümkün görülüyor 
1 

W.tshington'dan i \İçre ga
zele: erine ) :ıı..ılıyor: 

Aınl'rika'nı ıı en nıuhim g · 
zdl':>t olan Xew York Time 
d:ıha bır :ı) l'VVel Fran a') ı 
ımisteıfttrkrcilikle ilhanı eıl r
'kcn gc:~eıı p;ııar :;:ıyıııl:ıdıgı u
wn b;ı,nı kalede llindi~·ibı h:ır 
hının :ırtık bir nıil:.teııılekc hır 
bı degı , \ ) ıının C:üncy dogu
'und:ıkı ınelılll'kel l ri koıııu
nı t btilıı,ıııdaıı koruın.ı harlı! 
uldu•·uııu iı~ıh etnıcklt'llİr. 

- 113 

Hariçteki lllihal ve Terakki • 
Fırkası erkanının fa liveııerı 
r 

f slôm ihtilal Cemiyetleri kongresi ka rarlarında en mühim y ri Türkiye ol• 
mıştı. Türkiye'de makamı saltanat ve hılafeti muhafaza ve komünist olı11°' 
makla beraber halk iradesine dayanan bir idare teklinin kurulması iıtenı111''' 

11ıcı ika, llincliçıııı lıarhiııe 
ıııUıJ:ıh:ı cı;ı . rll.ıı·rnın ııelı ı -
dt·n ib.ırct oldıı,:unu, l'.ırb'tc
kı e'ı;i.~ı \',ı ıtasi) e Fr:ın :1\ :ı 

bıldirmi tir. ~artlar unl.ınlır: 
\__ ...,,....,,_ 

cı1ı 
zıml ayrıca teeınm0{!l'lalı Fı·:ın a llindi~·ını'ckki hüku

metlere t:ıııı istikl5t Wrtt"d.
tir •• \ıııC'rik:ı .ınc:ık bu ch·~let
kr t:ıı :ıfında

0

n gö,t<'ri l'c:cl: i • 
Irk tııc•rınc miid:ıh:ılcde bul•ın:ı 
l' ıktır. )liid.ıh:ılc )3 kuru m:ı;ı 
h;ıhis llll'\ wıı olan Güney l't" ıı 
A-y:ı 11.",kilatı, y.ı Fr.ın a, ir.
:,iltcıc'nin \ ):ı mem cket erı
nlıı i. tirıık cd t• kleri birlik 
ııih:ıyt•t Birlt mi Mille'! r t:ı
r:ıfıııd:ın kaı:ır :ı'tırı ı<'. klır. 

Amerika, komilnl~t trhclidi
ne ııı:ıruı bulundu •undan b:ı
hlsle Siyam t.ıı :ıfından lllrleş
mi J\li'letkre y:ıpıl.ın ınüraca-

Jlindi~·iııı 'drkl km' ctlrrin 
Hı~kumanclanhgına la) in 
edite<·eği sÖ) lenı-n Ame
rikan Gent'tali Yan Fleel 

:ıtı de trkliytc ktir. Ilöyle bir tle\am etme,ini istiyor. 
ıelılikenin mevcut wııp olma- \'azıyetin gclı~mcsinc inth:ı-
dıı;ıııı tl'lkik etmek ÜLCre ma- ren Amerika Guncy Doğu \~· 
h.ıtliııe bir ht·> <' t giindl'l'İlme i )a'd,c :ıskerı tedbir er :ılma;.-
lı~)t'tiıı lıır rapOl' H·rıne,i dli- tadır. Hava kll\vet erini kuv-
<.ıiıııi'iiyor. \'etlendirmek üzere yeni bom-
Aın rlk ı 1-'r.ın :ı'nın ITindiı;i- b;ırdım:ın a\'CI uçakları gö:ıd~· 

nı'dekl l:uv\etini 10.20 hin kişi rilnıl,tir. llindiçlnı'deki kuvv t 
:ırllırnı:ısını i~tiyor, Amcrıkan lerin ba komutanlığıııa ta, in 
1111111111i er-arının Amerlkaıı edıl cek olan General Van F 'e-
kııV\etı gond, ri ınesini ancak et ''ariyeti tetkik için mahalli-
hıı sıır~l'c k:ıbul edeceği ileri ne gıtmistir. Amerika Milli Sa 
-ııı ülıiyur. Km·vdleı in kuman- 'unma Bakanı geçen hafta 
d:ınlıgı Ye h:ırekilt ı n ld:ıre i Hong Kong'da idi. Çin denizin 
lıir \mcrik:ın gen r:ı in \crıl- de uçak gemilerinden mUrek-
nı iılır. kep bir fi o g 1Jyor. Bun'ar 

S:ıl.ılıiyelli W:ı lılngton m h - harbi kısaltın:ık icin taktik a-
rı it riııln nııit. ıe:ı,ııı:ı göre lla- toııı bombası :ıhı bilecek tay-
n11i 'c 11. ilong uzcrınd ki ko- ~ :ırl 'l r taşıyorlar. llirleşik A-
nıünbt tehdidi \'e Amerikan merika. A'ynd:ı İngiliı '.lillct-

isı .. \u İHTİL.\L 
l'E;\Th' ETJ.ERİ Ko.:w:nE~I 
E"' ~r Paşanın ri~ uetınde i 

•l am IhlilAI Cemi• et1eri 
İttihadı•, 1921 yılı kong-re.sini 
illih ela dahıl nıuht if nıem· 

'ek 1 eıden gtlcn ınurahha<la· 
rın Jqır:ıkı) 1 Ber ın \'(' Rorna
da akdetmi~ \'C asatıdaki ka· 
r:ırlan almısıı: 

ı ı i lam lhtılal Cemı)'d !'ri 
ittihadı hakkınılakl nııamrı:ı
me a\ııcn kabu ılı mis \e nı
ıamnaıııenin bırinci maddesini 
ı. yidl'n Enıpe11 aliz.m i e muca 
dclf'ye her eki \ e <urctle dc
\'am edilmesi kararbştırılmış
tır. 

2) F.mperya izın ile mücade· 
le) i idame cttıreb.lmck ıizcrc 
bu tarı nııicade'I') ı kabul eden 
miı liım \e ta) ri mtı lum biı
tün nııl el l."rle \C kna'ik mak
sadımıza hadim büllin ınıflar
'a le rlkl mesai t'dılm i ka
lııtıl o unmu<tur. Tc ktlala da
hil o mıyan ,iya i \c içtimai ih 
tilal programları takip cdC'n 
millet \'eya sınıflarla te<riki 
mesaide yalnız <'mperyafüm 
ile mikad kdc te\'hil \'e ıştl
raki mesai e ası kabul tdllnıış 
olup her taraf kendi \'l'ya içtı
mai programını a~ nen mu hafa 
za h;ıkk ını haiı. olacaktır. 

3) Anado'udaki hiıkumeli 
~:ırdıınının btiJiiklliğü (harp kr camia ının lll<'\kiini almak · · b hazıra bugilnku ~ekil \e mlıc. -
ma~rafının yüzde sek eni, hu •~tıyor gi i görünıi)or. Heder dele i iliharı) le Emper:ı;ali7.m 
. ene <le 700-800 mil~on do ar çok büyilklur. Fakat Amcri- ile ihtilaf h;ı'incle bulundu~un-
,\merik:ı t:ır:ıfından \'eriliyor) kanın zcııginliğı Asya kıtasının ı dan Anadolu, bu;:unkü mıka-
k:ır ı ınd:ı Fr:ın :ı'nın • hay:ı·ıı d · d • 
elemesi ptk gıiçt!ir. teşkil ettiği bUyük mahreç dün r c c ın e \'e ıstıklalini müdaCa-

''ava sulh \ e emııı" el t m' ı ada devam etti~i miiddet"e 1s-Anı ril::ı, L:ıniel'in _verine hir J J J e ın • ~ 
k ... t r d k ıam memlekellerlndekl bılcüm -) :ılı tırıcı kabinenin gclııı ,,in- omunı er tara ın an el on 

lr te~ki'atı ihtilali)e i e kendi -
den r-ncli c c•d n·k Fraıh.ı'ilın mazd:ın evvel müd:ıhalc••i milm 

J sine )ardım edilme i csa'ı ke-

ı.. ık kabul edilmi~tır. 
4) )lerkczı umumi tarafın· 

dan tahrir \'e kongrc~e t~klır 
edılmiş o an lhtım dahıl! nı
z.:ımnamell."rınin ve muhte if 
mem'eketterdcki iht,m ıı ul e
rinı tayin ve ırae eden iıah
namelerın a) nen kabu il ıle 

bun arın erıan ittıhada dahi! 
memleket erde tatbikın,. de,am 
ederek her m!'mlekcllekl ihti
lal teşki Alını tensik etmek ve 
bu m mlekellrrde ihliliıl Jı:ıre · 
ketlcrınl tak\iyc e\'lrmek ç.:ıre
erlnin temini merkezi umumi-
le te,·di o unmuş ur . 

!'i) Fırka teskı ıilı \iıcudc ge
tiri l'rck \C) a teşrii Mcclisl<'ri 
olmıyan nıC'mlekctlcrdc cemı
yetin maksadımıza göre çalışa
cak Km•, a) i icra iye rliesa \'c 
aza 1) le an asarak kanun \'c 
mesruan çalı,mak mümkün O· 

lan memleketlerde hu suretle 
\e mlımkün olml\an mem ekr-t 
'erde dahi gıılıc~ çalışılması 
c as itibarıyle kabul o unmıış
tur. Bu rumlrden olmak iııcre 
Türkı) ecle makamı saltanat ve 
hilHctı muhafaıa \'e .koınilnıst 
olmamakla beraber ha k hlki
miycline ıstınat etmek \e em
pcn alizm ılc ıniıcadcleyl ecas 
mes:ck kabul etmek ve sulhü 
mülrakip dahı l kongr de «ekil 
kal'i almak üurc geçtn ~rne 
proı:ramını tanzım etmiş olan 
\'e •Halk ŞCıra ar Fırka~ı. na . 
mı altında bulunan ıttıh:ıt ve 
T~rakki fırka ının dahi inde 
• 1 im fhtı'al Cemi) etleri ftti
hadıa nın hukuk 'e menafıl 
mah usasını mUdafaa clml'.si 
itıbariv c bunun hıikiımetı ha· 
zıra ile nııina netlerinin tan-

tır. Bu cilmlcden ° ııııl.i 
re hukiımcti J\aııra ıS e ı 
hadım o dukça kend • ı 
rame ekiır bir ,azı) et ,ı\ll,ıı 
ona ) ard m etme ı ~0dı 
menabıınden !1e mıı !l'lınl 
azami istifad<'nın te 
sıp rdi'mıştır. d\I 

6) Şimdı)e kadar cıet 1 ~ 
bi Rus So\ yet blikU~ ııe d 
çüncü EnternaS\ on.a At ıı ' 1• 
hükiınıet·er \C teşk fııı <t 
de azami Mima 1 nu (l!I 
sır ı'e Tıirkl) enın bıJg ısıl' 
c:ıdele ıne nıaddl '~nl· ı 
aıami yardımın tem b1 

7) llındı tan ihtillb r ta! 
tının ta kvıy esi ıçin lı' t 
tan Afganistanın ~ucu• ı 
dı~cr taraftan bu ore ' 
kikatı mahııllb e ~ 5tc 
edi en proje ere 11101,ı 
lunan tcklıflerın sfo~dstl 
sı hükümetı tara 1 ı 
\ e tatbık edılmesınırı 
muıakcre cdilmıştır· te 

8) Esa en c\'\ ele\ eı:l' 
d mis o an Ca,·a, 5.ıt ' 
Somalı'dc daha rııOctc 
rette ç.;lışmak C 1~şılr mini t cmmUI edı arı 

9) Biıtun bu kar ıe~ J 

bikı ve teşkilatın ltİ ıı: 
\c tcv ii Icın ,c•a ıııll 
ihuriy c merkeıı lllı.ışt 
la\'Zlfi kararglr 0 ~ t 

10) Bu hususta e;., t, 
a\'enct 'adetmıs 0 fi ! 
t:ntcrna~ynnal ve ilı'ıct 1 

hük(ımetı l e bilıt1reıı ' 
hazı karara meın~1o.lıco s; 
ati arkarlafıırın st r. ,~ 
mı ka.rarla~tırı 1111,, ır,•1 . (" 

:ı k n ~ rılını:ı k:ıışılık, haılıe kün kılm:ıkt:ıdır. ·~"'---.-.---.-.---.~ 

1 Alman firmaları gemile· ı ---

.. -
Kloro/ılli 'Radtjolln llakkında 

Son senelerde Klorofilin kuvvetli bir antl· , 
toksik ve koku giderici olarak diş macun· 
larında kullanılması, • dış koruma • saha- . 
sında yeni ufuklar açmıştır. 

1 

rinin tamirini Türkiyı'd• 

. yaptıracaklar 1 

Bu ~ene başında •Atl;ı~ Le-
1 ,· .. nte l,ine. Bremcn firm., ına 

ait 1 Agııis• motörlu gemısi 
Trabıoıı'a giderken Boğa.uçin
de bır Tiırk gemi. ide musademc 
etmiş ve bıınun n~tice~i o:arak 
da on lam \'3Satta bu~ uk bir 
ha ar hıısıı e g lınistir. Bu ha. a
rın bu) Uklıii!ıi. kar~ı-ında firma 
muvakkat tamir 'erine <'Sa~lı 
tamir l aptırmak me

0

cburiyetinde 
kaim ~ \'e bu ışi n ) apılması i· 
çin de Denizcilik Banka~ına ait 
i,tlnye ter ane:ıine müraraat e
derek tamirin yapılmıı•ını i te· 
mislir. 

KLOROFiL 2 türlü tesir icra eder: 

Ter~ane tamir işini > irml "un 
zarfında ikmal ederek gerek sü
rat bakıınınd,ın gerek i cilik ba
kımından \'e :: r~k•e li:ıt bakı
mından gemi s.ıhipll.'rini mem
nun clmiştir. Hatta bu husust.a 
Alnıanya'da çıkan deniz mecmu
ası o an • H.ı u a isimli deniz 
mecmua ı bir ) :ızı ında Denizci· 
!ık Bankasının kısa ıamanda bl
tırdıği ve çok ınu\•affak o duğu 
bu işten dolayı takdir edildiğıni 
~azmakta 'e gemi sahibinin bir 
gemi ini daha a) nı ter aneye 
göndereceğini bildirmektedir. 

Klorofil antıtoksik bir 

maddedir. Yemeklerden 

aonra dışlerınizin arala· 

rınd:ı kalan yemek artıkla 
rının asitleşmesile husule 

gelen asit laktik bakterile

rını notraliıe ederek dış 

çurumelerını onler. 
• 

Klorofil, tütun, bira, 

aarmuıaklı ve aoğan· . 

lı yemekleri yemek·' 

ten mütevellit ağız, 

kokularını giderir., 

KLOROFİLLİ 
RADYOLiN 

ile sabah, öğle, aktam, her yemekten 
sonra dltlerinizl fırçalayınız. 

Diğer bir Alman firması da 
gemi tamir f•J, rftıi Türkı) ede 
yaptırmaya kıır;ır \'Crmi tır. 

Usulsüz kesilen vergiler 

iade ediliyor 
Ankara, 9 (A'.'\K,\) - 19'H -

l!l.12 ene't'ri zarfında memur
lar n mu,·aıenc \ ergılerinde u

' ı;ul iiı ppı'an kc inli'erin me· 
mur ara iadesi husu~uncla M.ıll· 
ye Bakanlı.C:ı ile Sayı tav ara. 
ında cere):ın eden muzakcreler 
ona t"rmiştir. 

Son alınan karara giire, me
mur ara hu kesintiler iade edıle· 
c:ektir. 

Yergılerin iadesine bu sabah 
tan ltihHcn ba~lanmı~tır. . 

.. l __ s_IN_E_M_A_LA_R_J 
HE\ or.ı.u crntn 

Haydarpaşa 

Başfabibliğinden ,,r 
111tl~ ,ç, J ıı• 

Ehlıyetli b'r bahçıvan ile bir kapı~ıya .ı1r1' tJ1 
liplerin Ha~darpa a Xlimune hastanesı bıı. 
recaaıları. (7315) 

1 BJ btr CDQ Zil TL. - ıs ıua l?" T.L. - 3 ıOn ' T.ı •• (On kellmfdeG 
raııa lıellrr lı:tllm• tetG lıu ılin :o ır.uru, alıDır.) Devlet Orman işletmesi Adana 

DOKTORLAR 
OOK'fOR Ç!PRUT - Cılt. Saç, 
Zühre\•! Mütehassısı. Beyoğlu 
Po ıa Sol.:ıık Telefon: 43:153. 

Dr. ABİ~IF.l.RK - Cilt ve Zlih· 
revt Hastalıkl:ır Mliteh :ıssısı. Be 
yoğlu, ist iklal Cad. 4-07, Tel: 
41400. 

EMlAI< 

1~. 

sisıJ ,\İLE P.\X İYONU -
ller türtli konCorüyle emriniı

dedlr. Camii karsısında Koca· 
m:ın ur 67. 

orman emvali aşagıd a göster•! rliı'!i lizere 13 parti 
Parti ı;m\'alın 

adrcl i Cın~i adrıH '13. ü l\tulı . Jlr.. 't 
l Çam merıek ve topak 258 R.464 7.1 00 
1 .\rdıc ve griknar topak 22 0.566 7~ 00 
1 Cam merıek 230 3.602 70 oo 
3 Cam kereste 737 67.815 160 00 
3 Çam \e sedir kereste 678 37.5!10 150 00 
1 Çam ,.e ardıç kereste 39 3.478 160 00 
1 Çam ~anayi odunu 360 19.03:> 60 00 
1 Çam odunu 198 kenıal 3 50 nuntin b:ıslıc:a mll kri 1 !Hı' e- . lcvkufüı.rın çoğunun komu. 

r mc:rikn o mu tur. ml'rıka nı l p. rti ınde k:ı~ ıtlı oldukları 
1933 dr. ihracatın '"'o 46 mı ve- tesb·ı edıiml-1tır. Hüki'ım t tarar 
;:1 a t;kribcn 1!8 mi ~on 300 bın t.m gat(dere ı:orc t"\kif edilen 
libre Tur tutunu almı~tır. • şuphe ı ~ahıslar, bilhı sa d r 
merık«d•n anra Türk men.eli tndu~trl i~çi erıni ır~v• tec\'lk 
yaprak tutünllnün en bUyük mliz ıçin ara arınd;. bir te~ekkUI kur 

L l:e Wııl•! (Florida), 9 (.~ 
P) - Buranın t:ının nıı 5 avukat 
lııınd:m Emınrtt Donf'tly bugiln 
bir av tiıfeğl ile kendi ini vur
ın :ık suretiyJr intihar etnılstir. 
Gcçtnlerdr, iki zengin dul karlı
nı, p:ıralarını ele geçirmek i.,~in 
ö diı rnıere ttŞtbbii ten san ık o
larak tevkif tdil ml ve hi'ııhıırr 
30 bin dolar keCalcttc ~erbest 

DOGU AKDE~tzi~ en buyük ça 
masırh:anesi intibah Çaına~ır Fab 
rikasıdır. Feriköy 81268. hırakılmıstı. Avııı..~t 61 ya~ınclay \'ENh~,\PIDı\ BİRİNCİ kat 

rl ı. Bundan 22 vıl f"\'\'e l n0n,.ııy, 600 m2 betonarme depo kira· 
ortdını iilılli rmeklcn sanık 0 • lıktır. Telefon: 13370. 
lınk )arftlanmış faka t deli.ler !HTIUK İKİ DAİREJ,İ Be- SATILJK lllOTOR - 200 tonluk 
kAfi ::oru mcd i ği cıhetıc berıo.et tonıırme, astımlılara ıifalı. bo~. gefere hazır VAROL motoru u-

1 Kazma ve be' ı;:ıpı 338 - 40 
2 - Satı:ı 14.6 54 ıarihine ra tlaun paıarıesi günü saat 

me mudıirlü~Unde komls~ on h uıurunda ~ apılacaktır. anı' e r ıı 
3 - Buna ait ~artname orman umum mildurlu Unde Mers n, Ootn cef ı1'lt 

m ıdiırluklerinde ,.e Adma merkez Eğner, Çatalan \e Karsantı bolge 
lebılir. 

terl!i Batı Alman) adır.• muşlardır. elmi§tl, Çamlıca Bulgurlu .MuseUata§ı t.lıkıır. ~hiracaat Tel: 4!073. 4 - f steklılerin belli günde teminatları ile komisyona mil racaatıırı 

• 
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FİKİR YE SiKAYETtlRI , 

Dinleyen ve derleyen: AHMET REFiK NOTAN 

Kadıköyünde lağımsız bir sokak 
halkının şikayetleri 

~İdt J 
ı~11° <' ıı bombasını haıırlıuınlar; ilım dünyammn en hu) uklcıi; olılan uğa: 

' "'· \\'eyi, Goedel, Rabi, Einstein, Ladenburg, Op ııcnhtimcr \C Clrm,.nce. 

Bir okuyucumuzdan ~u mektu· larını ve•kollarını lüzumundan 
bu aldık. (Kadıkôyünd!.' Baharıye Cazla dışarı çıkarmaktadır!ar. 
caddesinin SU!eyman Paşa soka- Tramvay yolunun bır 'kısmında 
ğında liğım l oktur dort senedir çok kenarda ağaclar Ye drmir di 
muhtelif makamlara müı acaıİt et rek'er olduğu gıbi baz.ı otomohıl 
tik, hiç bir şey yapılmadı. Sokak kamyon ,.e otobüsler de tram
haştan aşdı pislik ve lağım akın \'aylara sürünrcek derecede ya· 
!ısından, kokusundan geçilmez kın geçmektedirler. Bu esnada 
bir vaz.iyetlcdir. Ev sahıplerinin başl arı Ye ko!ları dışarıda veya 
kudrrti ancak sık sık lağım le· tram,·ayın dışına asılı bulunan 
miı rtnıckten ibaret kalıyor. kim e'crin bunlara ~arpmaları 
Xere~ e haş \ ıırduk•a kat'i ve ı;ihi teh ' ikeli \"c ö'ümte neticelc
;ıafi bir cevap alamadık. Rifha ~a ncbilecck kazalar olabı'eee~indcn 
çocuklarımııın mekteplP.rinin ta hu açık tramvayların diğer:eri ııı 
til oldu~u bu yaı gün'l'rincfo hi kapalı bir şc:.!c konulmaı.ırına 
sokaklarıia oynama~arı mencdile lüzum ıı:örülmektedir. 

'dro;en bombası ilk 
medi~inclcn bütün pfslik vr. ko- 3 - Gerek Kadıkby • Bostan· 
kul arı tenr.ffiis erliyor ve ha mak cı \ e gcrei\ Kadı koy - Üsküdar 
suretiyle evlerıne <le getiriyor· Ye Kısıklı ara~ınrla bir takım 
lar. )k\'Sİm icabı sin~kler de ço durak yerleri ~ ckdiğcrlerine çok 
ğaldıgından bıın'ar da pl$'ik ve 1 \'akın o'duğundan buralara inip 
mikrop nakili olu) or' ar. Runlar 1 binen yo 'cular için arabalar sık 
dan ha ka bu okaktan her gün •ık firen yapmak mecburi) etin· 

istanbul'a ı;cıccek Cınbcrra tipi İııgıliz lepklli bombardıman uçaklarından biri 

İstaıılıul'a İııgiliz tepkilı 
u~ak fil u geliyor zaferi kazandı 

~! • 
' bütUn dilnya 

te ~ dıkkatıni üze· 
~e ıdrojen bomba· 

1~1111 temin eden 
·~' birbirinden 
'll h tnfidalaalarla 
~o; akikı sahsıyetı· 
daıı~ak •.. bugUn, her 

ı:uı: hır hale 

llıen ı 
-tı 0 arak Mck-en b' 
ttıQ ır Alman ııi· 
llıııa ur. Babası kül· 

1 ıe~lı bir mimar. 
O'aıı ~ ını, riyaziye 
~O)dSonsuz. askını 

lı'~tUn a Yetışmcsi 
t.ı.. Ç 

0 
gayretlerini 

.~t 8Ceden, ~ansk· 
t \l)ıı dıli miıkcm· 

ı, h~~an bab:ısının 
~ men hemen 

<lltıkaı e~mıştir. 

<eo 'l' 
k. 

bir ço:- nakil ,.asıtası geı:tiğin- de kaııyorıar. vakuyıe o havali- Filo buradan Eskif!ehir, Jzmir ve Ankara'ya gidecek, ziya-
den sıcak hn\•alarda açık pcncc- nin bu kadar ıreli~mediği bir ıa Y 
relerden içerije dış:ırının pıs toz. manda rağbeti arttırmak için bil ret dört gün sürecek 
!arı da tamamen doluyor. teh i- tün arz.ulara uyularak yapılmış 
ke bibbütiın artı~or. Burasını hu duraklar hem gecikmelere \"c Dunyanın en siır'at:I tepkili 
a ~akarlarlar bir kere grirürl<'rsc ~em ~r araba.ların ve i1şletme A- bomoardı:r.a.:ı uçak:arında'll altı· 
b~ze . hak vereceklerine, ve der· ,ctlerınln d:ı.ıma ~ozu,malarına sı 11 haziran cuma &ı.inü ıstan
dı.m~z.c derman olac~k arın.~ . ": halkın <la sarsılma.arına. rahat- 1 bula i~l ecektlr. Uçaklar Turk 
mınıl): Bu. so~ıı.ğı }•z. de bı.ıyo sıı olmalarına ~.ebep. o.lmaktad:r. havalarında Türk ha\a ku\''\'et· 
rıı~ . F.m~alı ı;:ıbı .ağım yoktur, B.u d~rumıın ıs ahı ıçın .de hır- !erinin tepkili uçak:arı tarafın
fı~ı. kaldırımları pek bozuktur. hırlerıne ~ok yakın halt~ 100 • dan karşılanacaktır. Zil aret i)ro:; 
pıst ık ve to.z çoktur. B~ınlarlıı 200 mdrdık durak yerter~nln h!r ranıı ~u<lur: 
lx-r~bcr. en ışlr.k bir 7r.rdır. Be- ~ısmının kaldırılması ~·erınde hır 11 haziran: Ö~ledcn , 0nra Ye· 
lr.clıyemııden 9~4 ça ışmıı proı:· ıs olur. eilköv hava alanına mu\'asa!;ıl, 
r~mında. burasını ele almasını Gülhane parkındaki elçiltk binasında kokt•yl.' 12 13 
rıca cdcrız. haziran: Şehri zb arcı . U hdZİ· 

Otomobillerimiz Çiçek Bayramı ran: istanhıı', Eski~ehir, İz.mir 
ı'taJva F'ra i a liır.rindc "ÖSten uruc•.ırı. 1.Jrak· ,, • n a ''e sp nyanın Bır kaç senedir Glilhane Par- "' ~ • ' 

bir kısım şehirleriy'e Cı-zafr, Tu- kında ~apılmakta olan çiçek bav 'ar öğleden sonra An'<ara: ı gl-
n~ı~ 'e l\Ia tada yapt~ğımız. t.-t. 1 ramı kin hu •ene ki hazırl ı~ı da·- decek, filo komutanı Türk Ha· 
kıkk:d.c . ın~ml~ketınıızde oldu· ha geniş bulduk. Seneden sene' e va Ku'" etlerı Komutanı Gene
l'!~ı gıbı ıhtıyaçtan ~ok Caz.la ,e ı artan te isler bu yıl z.iyadcle~~i~ ra Fcvıı Ucaner'i makamında 
bılha~-a en. paha 'ı ıuks oto!11obıl \'e daha ~ilzd olmuştur. Her~ hal tiyaret •dece kur. Bunu mille· 
lcr ~ormedık. Gerek hıı •. ıısı oto· ı d~ tecrübelerin Vt ona ~öre ça· akıp resmi ziyaret!cr yapılacak 
mo.~ıll cr \'e g:r~k. taksılr.r çok lışma'arın mahsulü olan bu ;;enlş \ e uc;aklar lstanbula dönecektir 
e'kı model H'. adı<lır. Barselonda' ıemen·ı d 1 •1 .. ı..· Ak~am lla\'a Kuw•tleri Knm:ı-
kl k . . n a ma ı er.ıyecet;ınc e· t " 1 f d o d d bi 

t~ ·;;ıl e.rın hemen pek ~·oğu ay 1 nıiniı ~chre ve halkına 'favdalı anı ara ın an r ııevın e r 
nl llJlt ·rlır • kokteyl veri!ecektir. 15 haziran: 

' · . . . . iyi bir r~er ntc\'dana P.tlrdıkll'· Paralarının k,1Yml'tlerını ~{'.şilr rinden dolayı ·başta !ayın Be- filo •aat 10 da Bclgrad'a hare· 
nıcmek ıçın bır çok lrdbırıtre 1 ıl'rliy~ RPı~imiz o:duıtu halde ter ket edecektir. 

.. . 

Ru ı·esim :\aıasaki Ü71'rinrlr, l!U.') Aı:mto'iınun 10 unr u ıünü, 
atom bomba"ı n ın infila kınılan ) irmi rla kll.;ı ırnnra çeldlebilen 

baş' ura~ bu memleket Pr hu~ tırı komite•ine ve bu hususta me Camherra rilosu 
ar:ııla dığer., h.a7.ı ~eylerlr brra- saı!tri görillenlere te~ekküril bir \'f' komutanı 
bcr otorı:ıohı ıthalıl'lı rlr. mrnrt- borç biliriz.. Yi~amıral Whitley'nhı. k"mu-
mı~l<'r ho~ 'ece para arının harlre 1 . . tası a'lında bulunan filo İngll· tek r e imrlir. milmkiirı nlrluğu kadar :ız. çıkma Şehrımlıın her tarafında, ya· t K it t H K U . 

.\tır ithamlara heMC olan 
Oppenheimer. 

olmuşlardı. Bu bakımdan, atom 
sırlarının kacırılması. hidrojen 
bombasının imiıline zemin ha· 
zırladığı icin, biraz da iyim er 
karsılamak gerekiyordu. Hid
rojen bombasını, demir perde 
gerisinde tecrübe edi:diğini 

duyduğunuz ı:ün, ı\merika'nın 
hidrojenden daha korkuric bir 
homha' ı tahakkuk ettirmek 
li1ere 

0

bulunduğunu duyarsak, 
buna kat'iyen şaşmamalıyız. 
Çünkü iki b'ok, her bakımdan 
birbirleriyle yam halindedir: 
bu yarın daha ne kadar de,·:ım 
l'deccğıni, kimse kestiremeı. 
Şura ı muhakkaktır ki, hidro· 
jen bombasının imali, komü· 
n l aleminin emperyalist ga· 

Askeri 

G. Teminatı 

Lira Lira 

37,5 9750 732 

32,5 8450 735 

18200 1367 

Bakırköv' 

ilAn olunur. (7368) 

darbe indirmiş, yaklaşan harp 
tehlikesinin daha uıaklara aul· 
mımna sebep olmuştur; bunu 
hiılrojen bomba ~ının ilk zaferi 
o •rak karşıla~abilirıu 

sını saf(lamışl:ırdır Rıırlr i e bir zın ge7iJerrk, eğlenilectk. tabii ~re 27ra Y,. la,fa ' uvve erı: 
- · • . . ııüze'likleri sine~indr. toplamı nın numara ı ı o•una m~n 

aralık lıbera son "!Sl <' mınd!.'n ıs • · ş 5uptur ı numara·ı uçak grupu-
tif~de ecicnler mcm'l'kete pek yer er vardır. fakat buralarda k. t b l \'' . 

~ hatta bU\•Uk erin i.) i cl!lcnm 'rr· ar an ıpnı u. anma a ır. 

çok otnmohil getirmişlt'rdir Son sirkler. rnuhtclıf spor hareketle· nuln \\'~~~ anı u ur.an d ısam~ 
r:ıları bu i~ tahdit edil~e ine ri yapılabil r.c .. k. çocukların \'ei ıra d b' ~v. ak~ n.ıl zamaknt ad uça. 

At6m komi~lonunun hidro· ra~men hAll tıc:ırl'thanelerln v!~ · t · • d k c ı 19"0 - Ö3 vıl'arında A1manva-
' rinlcrinde orla ,. 'iikı; tom hil nı emın c r-ce. şe~ lcr bulunma- . . • t 

jen bomba ı çalışmalarına 1 . d e n ~ · dı~ı ic;in bilhas~a Eminönilnden dakı lkıncl taktik hava kuvve· Filonun komutanı ha,·a Yh.nıarc~alı \\ bitle) ile 5eyir guba31 
baş'adığı tarıhı 23 Eylül 1949 ı ı~r 'ar ır. Bunlar .. n~sıl get.rı- E»übe kari ar Ha 'ıcin' ol tar fın' 'erinin idari me•'uliyr.tini Uze- Coo p•r 

1\ or Bıı kadar ılo\•tz sıkıntm ' ' a • · d t b ı \" 1 ı 0 

olarak te bit edebiliriz. O ta· . k : . . . . ~ rl;ı oturan kalaba ık hıılkı ihti· rın r :ışımış u unaıı ı•anı ra k 1 
rihten bu ı:üne kadar faaliyet çdentığı.~nız dha~dd~ ı·ı~hal lmne ııe· yarını Gü hane Parkı kar~ıJava· Whitley ikinci düm·a harbi ·~- yaprak ilfl\ e elmi§tir. bılb etinin !OD d•rece yükse - o • 
gevşemcmış, bilakis hıılandırıl r mıı~a.a ~ r. 1 ı~or. bilir ~ • rasında handa ates alıın hır Tilrbo ·jel 2 Ho:ls Royce mo - duğu anla~ı mıştır. 
mıştır. İlk c mri Truman'dan •. ~~e~lek<'_tı~ı.zdc otomobllP. rıe · uçaktan s:üclükle kendini ktırt.ır tôrune sahıp bu'unan Canberra 26 a~ustos lr352 tarihinde do-
l k . . ıı· ti • d ııı ı •~tıhsalımız.ı arttıracak. ha,·a. Binaenaleyh buradaki eğl"ncP.. mıqır Rü• iik bı'r soırrukkan'ılık· duz kanatlı tek bir parçadan mu ğudan batı L~tıkametin~ Atlanti· a an ·omısyon şım •. ogru an 1 . . . . • • · J ., • k U 1 ıı. ırr' k k d ır. m ,. 
doğruya Eisenhower'in emri t zarur~tl~rımı7.ı trmın ecl cek !erin her yıl hazirandan Eylul la uçafını Fr:ın~a'da Hirsonı:n teşekkı' bır uça tır z.un ur,u bı a~ıp re or ·ır ıbı za an a-
ııltınrla çalı~makt,ıdır. Opprn· şry'r.r~ ıhtıyaç vardır:. ~lc\·cut o- ~onuna kadar drirt ay devam et ort:ısında bulunan bir demiryn· 6j ,eni ise 64 kademdir. Yapılan s~tl siır'ati saatte 974. kilometrıo 
heiınrr'in bu komisvonun ba· to~obıller l'Sıı~.~n lıızumundan meci \"t fakir halkın istifade erle 'u işçi ev' cri mahallf'•ine indir- btıtun deneme uçu.şlartnd• Can- idi Fakat gene de hakıkl sur'ati 

d b l , 1• C h .• ~ok fa7.l~dır. 1.uk~trn s:ırfına1.ar mck uretlvle ölümden kurtul- bcrranın l'ilksc.ıs \e mane\Ta ka giz'.i tutulmaktadır . 
• ın a u unması, -• ae arı ; · k' d 11 • k bilmeleri için duhuliyenin lnrll- • -----------------
nin ithamlarının kesafetini eımemız.. c ·ı . mo ~ erı ~ıllan· muştur. A'mnn işgali ;ı:tında bu· ı-
arttırmakla beraber Oppcnhe- mamt7. tlu~rlır • . nukOmetın bu rilmcsl yerinde bir iş olaca:-tır. ' unan Fran•a üıcrlnd~ uçarken. Muhtel'f Eb'adda cı·vata alınacak 
imer' ın komüni tlere hiçbir za h~'~!su. kat ı .şckılde halledeceği Bundan başka parkın içinde ge· Whitley ihtiyati tedbir ol:ırak 1 
man y~rd:ıkçılık ~apmadığına, nı .. um·ı·t ederıı. •• zecrk, oturacak halkın tozlar<lan lınifor1!1ası.nı.n a't!nda .daimi su· l ı b / S / /d , d , 
sonuna kador da yapmayacağı- Uskudc:ır - Kadıkoy Hava- u'ama camıırl:ınndan· kurtulma rette bır ~mı elbıcr gıvdığınden stan U u ar arestn sn . 
na muhakkak nazariyle bakıl· l:ırı için yoılar, trelU\arlar 'e F'~an ızlar kendisini ko'aylık•a İdare ihtıyacı i<;Jn muhtelıf eb'adda (10) ton.. ci\'ıta utuı 
maktadır. :\ew York TimeI>'iıı lisi tramvay şirketinin lüzum'u dit!er yerlerin esaslı su Pırene'erden i.spanyaya kacırma alınacaktır. 
•Oppcnheimer'in vcsika:aru na:ıarı dikkatine rrtte :ıcfa ltlanmalarına "" yine ' 'a muvıı ffak oımu~ıardır. Şartnamesi bedeli mukabilinde İdare n~ı.nesinden temın 
nı neşretme 1, Amerikan hal· park dahilinde bilha •a sahile \'e 27 nci fi o 3!ı yıl önce te$kll olunabilır. 
kı üzrrinde bir bomba te iri l - Kadıköy ile Bostancı ara- ~·c illi~lere k~r .1 dlnlen.mek. et· edi ' miş olup her iki dünya har- İsteklilerın §artname daıreginrle huırlıyacakları kapalı te~ 
~aratmıştır. Eisenhower, Mac ~ında işleyr.n acık tram,•ayların rafı ı:o;mek ıstı~en fakır halkın hinde o~ nadıırrı ro'ler sayesınde !ık mektuplarını en ,eeç 24 6 934 Per:embe E:tinll saat <11) • 
Carthy, \e Oppcııheimer'in bi'etçilerinden bir kısmı, halk of tu1rmk~ arını .te~hılt~ ıımn.~n~a da I inı:iltr.renin r.n ileri gelen filo- kadar İdarenin Le\'azım Amirlıği oe vermeleri. (7283) 
son radyo ıelezİ\·)on konuşma henüı lram\'aya binmeden \'P.Va az." anap~)c 1 • !yaç gorülmck larınclan biri halinr. gelmiştir. 
lan. bu uçlü düellonun en şid· inmeden hareket işareti veriy~r- tr<lır, Be!t?ıycmııın bu hu u ı.ıı Geçen •ene haziran ayında bu 
rlclli salhasını teşkil ediyor. tar. Yolcuları çnk tehlikeli bir rı naurı dıkkate alara~ını ilmıt fi!o Canherra uçaklarıy'e techlz Zabıt Katibi Alınacak 
.'lac Carthy bu düel!oda kaza· duruma ~ok~n hu halin önüne edr.rir.. edilerek hafıf bombardıman fı· 
nam:ıdısı takdirde, halk üze· grçilmesi için inip, binme tamam lo•una tah\'İl rıli'miştir. Harp Akadrmlleri As. :'ılahkemesine 20- 25 Jir.ı asli mu:-
rindeki presııJ·ı sıfıra ıne· olmadan arabalar hareket ettiril ZAYi Cıı n br.rra ucı k larını n r r 'a en az orta okul mezunu ve iyi daktl:o bilen bır ubıt k!tfbi 
ccktir. meınc ıc ır. ~-r ın - Uhıa Nufus m•murtu· huM"in•t ıc ri 

Amerika, artık komünist ıeh· 2 - Hu açık arabaların ke- cundan ,ıdı~ım nuruı cur.dınım1 İnglltcrenin i'k tepkili uçağı imtıhanla aiınacaktır. Sınavları 15 hıız.iran 19j4 u:ı saat 10 da 
Jikcsinln ne demek olduğunu narlarına karşı tara! tram\'ay· ı ı::u1 ~ttim. Yenıııını al.Aı:atımdan o'an Canberra 13 dünya rrkoru Harp ·Akademilerinde yapılacaktır. istekli'crin dRba fazla bil'i 
b .. tü h ı ı "" larında olduırru .. ·h· b' ı '· tııktıının hlltı:mn roktur. k f ) edlnme'erı' frln \'ı'dızd k' H r Ak d il • P 1 Ş b u n \'UZU u i e anamı~ •• ,ew . , ,.. ,.ı ı ır a"ım Rfctıı km 193 ~ llotıımıu ırmıs \'e uzun mes;ı e uçuş arı ~ a ı o. P ·a em erı ersone u e· 
Republıc komünizme hücuml{- kımse.cr asılmakta. baz.ıları haş ı.:nıme ı ık sayrı;inde ha,•acı'ık tarihine bir sine mUrac.ıat'nrı. (1631 - 7243) 

nnı daha fazla artırmış, Ame· -------------------------•-..... ricans For Denıocratic Aetion, ' 
"Be~inci koı. rolünü oyna· S o n r a r ı h t ı m d a do Kırk senedir bura.sını pek iyi 
maktan 'az~eçerek, hür Ame· !aşan bir çocujta seslendi. Eh- bılirım. Geçen ay bır i!Yan çık-
rikn'nın nıilliyetçl :urupuna ne o ka.ltıtla birkaı: para vrr· tı. Bes mahpusla iki gardh an 
karışmıştır. Amerikan halkının di. Yerinden kalktı. Kat' I a- öldü. Yıne bugUnkU gıbi bir 
Hııs empr.ryalızmlni daha iyi dımlar'a Yapur bi!etl s;ıtan gı· VA%AN.:tl~"f. C4ot«t\ .;r çtriH#• Rl:CfttnA.E. U--~ giındll. ortalık sakin görün ti· 
anlamalarında Kore sa\'a~Ja· ~eye doğru y{irildfi. Birkaç si- ı..:. - ;.ıı I· yordu. Ama ııek gilvenm!ğ• 
l'tnın, Türk politikasının in· lın Yererek llolyhead'a bir b!· gelıııez. Şu anda bile bir gardi · 
kar edilemez büyük bir rol ti Jet aldı. nah;ı iskeleyi gecmc- - 1 O - Hn bize dürbün ile bakıyor 
olıııuşıur . .Bu::ün, Stevenson ~ine mc;:dan kalmada~ hat~t- dolu bataklıkların arasında ot- ıanan dar yolda yünime:e ba~ var, hapishane bölgesini ı;erçe· \'e bütün hareketlerımııi goz-
tarart:ır l anııın topyckün ıK. ·~~ı çr.ktılcr. Bır tanesı denı;e • lar bitmiştı. Bunlardan sonra ladı. H!emi~tı. Ch·arda üç büyük Jüyor. Dedi. 
remlin diktatörlü~il• ne kar~ı duşl'rek r.tr.afıı .suları u~rat,ı. etraflan muntazam çitlerle çev Yaklaştıkca nRbzı daha hız· taş oca ı ağzı açık, kanayan 
açıkc;a ('Cphc almaları. Rus ıe· Hurda. makıne. ı?lcm~.ğe oaş!a- rilnıiş tH!alar geliyordu. Hal- la atıyordu. Ağzı. boğazı kuru- sara ı;:ibi öuruyordu Bunların 
cavüzüniln ne demek olduğunu dı 'e yUk gemı~ı denız.e açıldı. ka halh olmuş cesim ta~lar mu~ıu. llalsiz'eşmişti. Blitün birısındı; mahpuslardan bir 
idrak etmelerinden ileri gel· tıpkı tarihten r.,·,·etkı dcvir:ere g!in bir tek sand,·iç i:e hlr fin kısmı c;alışıyordu. Kur~unl ıen 
miştir. - V - ait vahşi bir manzara arz.edi· can çaydan ba~ka bir ~ey ye- gi karıncaları ·andıran bu ~es· 

Anıerika'nın bu~üne kadar yordu. Batıda c;amların tepe- nıemisti. Yokuşu çıktıktan son sız gölgell'rl, omuzunda tUfek 
takıp ettiği po'itika tenkit edi· Sabahın a'tı ında Holyhearl sinden kurşuni bulutların kap ra soluk almak için kuru hır taşı~ an g;ırdi>&n ar, göz hap-
Jcbilir; fakat, bu ::ilnden ~on· (A\·oca) 8 \'ardı. Şiddet•i yağ- ladıi!ı ça~layanlı sıra da~lar aıtac kütü~line dayandı. Batıda sine atmı~ti . Paul bu hazin 
ra yapılacak tenkiıler, esas iti· mur yağıyordu. Paul cok 0$fi· görünüyordu. I.okomotif deniz giık yeşi'imsi hir renk almış manzarayı stuederken, etrafı 
barıylc haklı olamaz. Çıinkü. müstü. Kııra):ı indi. Demlryol· rilrgarına kar~ı gelmeğ" caba- kiiçük bir trpenln Uz.erinde bu ebtdi)et kadar derin bir silkiıt 
hür dünyanın lideri mC\'kiinde l:ırının Ü?trinden gecti. Daha lı .vordu. Yo'un bir döncmec; kaplamı~tı. Bırdenbire arkasın 
bu'unan Amerika. dU~manla· ista~yon biifrsinde bir fı:ıcan lunan hapishane manıara•ının 
rının kim oldu"unu, beserı'<·e- noktasında Paul ü~rlcrindcn biltlin teferrilatı görülüyordu. da bir :ı)ak sc ı duydu. Bır ço-

• • " c;:ıy icnıesine mc~d~n ku m:ı· b k 1 ı · b · "k 'ö ban ''okucu k d Til ı ı 
t in ın:ıhrnıa hanı:i tarafın im- eyaz ·öpilk!ü su ar aşan da ga Durası pencrrcsıı uyu ·• o rt ,, v çı ıyor u. Y er 

dan Güney treninin kalkaca- k .. b' b' d' · dl 
kanlar ha7ırl:ımakla bulundu- ·ıranlar görclü. Oğ'ed~n ı;onr:ı kö'" ır ına i ı. Demır par· ken diken olmuş bir köpek " !tını haber \'erdiler. P;ıul henil7 "unu simdi her zamandan daha k saat dörde doğru tren bata:.- maklıklı aıcak bir kapı~ı ur· peşlnd'n yUrüyordu. Muhitin 
«> • >arı uykuda olan büfeci ız.;ı k 'k iyi. daha ~uurlu o!:ırak anla- lı ·ıar arasında kaybolmuş kil· dı. Knpının ı i tarafınıia kar- \•ahşi manı.ır:ı~ı çobanın ~ert 
nıış, bütün maddi ve manevi parayı \'erdi Ye koşup iiçünc[i çuk bir istasyona \'ardı. Bura- 121 ) U\ asını ;ınrl ır;ın iki rasat \ e buruşuk ~Uz.ünde izler ya· 
kuvvcılerini ona ı:öre ayarla- mc\·ki bir vagona bindi. Tren .s ı Paul'ii n ı;:idcceği yrrdi. Kal- kulr.sı bu unuyardu. Binanın ratmı~tı. l.bzlerinde daima ştip 
· derh~ı hur.ket etti. Ru uıun · muml m~n d b' k mı~. atomdan ~onra kazandı~! bı çarparak tenha istıısyona in- 11 n zarasın a ır aya he f!c!Pn hakışları n:rdı. Paul'c 

• bir ·''o',culuktu. i ~i küc;!ik istas. ıı n b' t ırı "b' üstünlüğü ile ~arantilemi~. a· di. Biletini tek başına orada Y•ı.ı!lı ı HYa r or aı;a., a ı· bakarak: 
lımlerini bu uğurda seferbt"r yondıı tren drifütirıli. Pardc· duran memura uı.;ıttı. Hapl - de ini :ındıran kasvetli bir a · _ Ne pis y,r değil mi? De-
t 'rl' ~u,il bile olmadığı için ilikle· hanenin •·olunu da soracak 0ı ğırlık \'ardı. d' e mı.,.ır, . k 1 h J ı. 
Hıdrojen bombası imalinde rıne ·adar ıslandı. Çektlğ z.;ı • du. Ama kelimeler diline da- Dış tarafında iki sıralı ev· Paul sadece: 

cal ı ~an Amerikan alimleri, ça· met ''e eziyrt kararının daha ma:ına yapıştı. Sessizce beyaı Jer, hanı;arlar. atölyeler göze · 
lısrnalarının insanııır.ı kurtar· ziyade kal'ileşmeslnc hizmet e- parmaklığı aştı . Zaten Stonc· çarpıyordu. Gardivanlara mah· - E\•et. Öyle. Diye cevap 

• ~ d' <l \erdi. ma) a mAtuf bulunduğuna. de- ıyor u. head hapishanesinin iri kurtm· sus barınacak yerlerle bcra ber 
mir perde)e karsı gon zaferi Kırlar 'ittikçe daha karan· ni şekli, mauallı du,·ar:aq gô. bütlin bu binalar bataklıklara Aıi~m ağır ağır başını sal. 
temin edeceğine, bugUn en az lık, yoll&r daha cetin oluyor· rilnliyordu. Yolcu bataklığa doğru uzanıyordu. Demir di- lı)arak: 
bizim kadar inanıyorlar. du. Btiyilk kaya parcalariyle doğru ;1lankavi bir şekilde U · kenıerle dolu aşılmaz. bir du- - Haıln manıatalı bir yer. 

Çe\i ren: S. G. 

Paul ürperdi. Dud:ık'arını ya 
kan •ua'i nihayet orma:a ka
rar verdi: 

- Zıyarct gilnlerl hantllerl· 
dır'! 

- Zıyaret günleri mi~ 

Çoban e·) tanı bir bakışla 
Paul'u süz.dil \e ıu ce\•abı Hr 
di: ' 

- Stonrhead'da bunun ne 
demek o'duğunu bılmcz.ler. 

- LAkın ••• Bazı günlerde •• . 
Mahpu•ların aılesi gelip de on· 
ları görmez mi ? 

Adam kı~aca 'ie ylizllnde a· 
caip hir gülümseme ile: 1 

- Hayır, ziyaretçi telm~z 
Hiç ge!nıez. Hapish:ıneye bi:ıim 
girmemiz ne kadar gü~ ise on
:arın çıkması da o kadar .Uç· 
tilr. H;ıydi f;illc güle delikan· 
lı. 

Dedi. Köpeğini ıslık çalarak 
çağırdı. Paul'e de ba~iy'e hafıf 
bir selL"ll vererek uz.akla~
tı. 

ı Arkası ' ar) 

• • t 



Afyon mübayaası 
Başftyor 

DIŞ MEMLEKETLERDEN 
GELEN TEKL1FLER 

W, . Ilaııdeı on 
P. O. B. 487 

1:5 hazıran salı günundcn ·u- ~ico ia C\'PRU s 
baren. \ ekıller. Heyeti tarafın· Dünyaca ıanınmı~ ımalat fır 
dan alınan kal'ar gereğınce af· ınslarının ınilme sıli bulundu· 
~on muba:yaalarına başlanacak ğunu bıldıren firma memleke-
tır. timizc denizcilık kadın eş)ası, 

Bırinci sınıra giren )ilzde 13 alto erkek elbi e i \e kadın 
'°C daha fazla morfın dereceli elbbc i. erkek tmalet nıalıc· 
l!.fyonların b r kilo u her ~erde nıe i, her ne\J çorap, :yün,ü ıç 
42 hra, "kınc sn fa g ren yuz· çams ıı. çakmak, p po \esaıre 
de 11 den 13 e kadar morfın deniz. bahçe \e porlar ıçin lAs 
derece ı af:'1onların bir kilo u tık manıı'.lllcr, hu u ı tıpıc su 
37 !ıra, üçuncü sın fa g'ren ı elerı, bahçe sulama hortum· 
) uzde 11 den a ağı morfin de- Jarı. rncfn~ jat malıemesı. elbi 
rece!' af:'1 onların bır kilosu elık kumaş, her çe ıtten clbı
her :yerde 34 l'ra Uzerınden sa· e \C cldi\cn tcklıf edi)orlar ln 
t n alınacakt r. gıl'ı men e ı oldugunu b' dirı-

Birınci, Ik ne" 'e uçuncil • ~ oı lar. 
n fa giren af.}onlardan konak· Shafafa., 
ı;ız ıoplanm ş "Üzcl renk ve P. O. 8 l!li 
:kokulu o anlara a)r ca e as fıa· Be)ıoutb/1,18.\X 
tın ;y uıde onu n bet nde pr m l\la~ ı 'c ka ı maddelere mah· 
odf'necektır. Bu uretlc b nnci u tenekeden kaplar. kutular 
s nıf pr mler n k'lo una 46.20 içın bır ihtıra beratına malik 
lıra, ikıncı s nıf prımlerin k lo· bu unduğunıı bOdırmekte 'e te 
suna 40.70 !ıra. iiçiıncü sınıf neke fabrikaları \C)ahut bu 
pr mlerın kılosuna 37.40 ı ra ıne\-zula ılcılcnecek ıe,ebbus er 
, er ecekt r babıl la temas etmek ı tı~ or 

t:st s nıflar n ~ liksek falla· \'ulag d E'rlcn fur Dırlı • 
r ndan fa) dalana b lmek \ e ~u 14a ~ı ut~art S. (1.ıarlottanp· 
le tağ ı edılmış kanaatini , er !atı 17 GER,1.\:\'Y 

l!t. ftnrsa ının 1' C.19lf rı .. atları 
l Stulln ~84 00-714 00 

100 Dolar 280.30-280.30 
ıı.ıu Lıret 44~4 ao 
ıoo 1nıere Pranıtı S4 Ol-C4 03 
100 l"lorın S.11.41>-73.88.40 
100 Dn.bml 0.334-41.334 
100 ç .. tMlO'l'&I: E ur. ~.so- S.50 
ıoo lırtçre ıı::ur. 54.12.SG-54.12.50 

"i 1 rdnt TARVit.u:a 
un."' n Tı\B\it 'T 

Sıvas - Erzurum 1 21 00 
sı .... ıl" - Erzurum 2·7 20.50 
1041 Dcmiryoltı I 2ı 60 
1941 Dcmlryolu il :;)1.5~ 
19fl Demlryolu 22.50 
Mllli Müdafaa I 22 20 
Milli Müdafii.& 11 21 113 
Mılll :Müdafaa 111 2ı 90 
Milli MUdl\!U IV 22.20 
Ziraat 13anka ı l 21.20 
Ziraat Banka:.ı ll 107 50 

... 1 l"At.ll.f T.\BVİLLF.R 
lllH De.ınlryolu l J0~.50 
Kallanma l 104.SO 
Kalkınma. 11 104 80 
Kalkınm• UI ıos 00 
1948 İatll:nzt l 104.50 
ıtMS Tah'l'll 11 104 50 
1949 TabYlll 104.00 

... 5 f" iZi t TABVlı.LER 
1948 lknımlyell 2ı.8S 
lkramh•ell Müdafaa 23.25 
İkr 1941 D Yolu lV ııo 00 
ı94ı dcmlryolu V 110.80 
l!l~ Tahvllt 101.l!I 
ıg:ıı Tah' 111 100.llS 
Ziraat Bankasl III 100 oo 
Ziraat Bıınkası ıv 100.00 
Ziraat Bımkaaı 100 00 

O\:O.K\ rıls rt al 
T C Merkez Banli:ası :149.25 
Garanti Banlta&t H. ı20.00 

1 

Obllıaaron And. l·ll 160.00 
Oımaııl1 B.a.ll.kUI 110.00 
Türk Kredi 128.50 
Sana11 Kalkınma il. 100.00 
b Bankuı R. 55.00 
Yapı Te Krtdl Banli:uı N. 16 50 
Atbılnli: T.A.0. 1320.00 
Türk Ticaret Banuu 660 
.Arslan Çimento 46.50 
Şark De trmenlert 36.40 
l'\RI" UOltli\ l ALTl'll f' I\ A 11 
( ı ı kilo altın 41!1 000 'f'r. 
(1 ı Odlar 360 Fr. 
ERHES1' PİTA .lD.l OOVl.ll.lı:ıt 

Türlı:lscb•Account 
.ı••ra nsız Pr. 15 71 

16SO·li00 
100 

Dolar E!l'kt1! v 59_,.590 
Dolar N.Y Amerikan 505·606 
Sterlin E!elı:Uf ıs 2.'.ı· ıs.su 
İsviçre t ranıı 140·141 
-.P:RBE l' A.l.rl!'c rıy" 1 LARt 
Reşat 57 25·57 50 
Hamit 49 3u·49.SC 
ouıden 47 25-47.30 
\ahit 48 75-49.00 
Aziz 47 80-46 00 
İngiliz llru 60 SO·l!I 00 
Napolron 44 ıs-44M 
B. Horoz 48 23-48.SO 

ı.ı l.C.,f: 4LIL'i l'IT.l!I "Kı 
De uao 730· ı 32 
1·rrıı klllç e 729·7" o 
Mckslko 738·742 
Standart 720-730 

kAI t.\ B o;lehtLlıtı Uı& 

Ouml\urı1et Ata, 
Reşat 

Hamlt 
A iz 

247.50·250 00 
430.00-435 00 
347.50-350 00 
303 00-305 00 

ut ıs·ı~ trsvıt rdlldl 
memek ıç n af,onlar topland k Bır neşrı)at fırması mcm'e· 
tan sonra ha\3la d r 1 P kuru· ketımızde me· ege aıt de~lş do 
hılmal d r. Konduklaı kapta kuş pro:ıramı \c turızm ıslcrine , 

b rb rıne y p acak derecede c!alr ne r )at ;,apmak ga)C iV e ihracat durumu 
~aş af) o ar a nmn) aca nnan b r be açmak aı :ı.u undadır 
bode af\ O "e r !meme ta\· Kcnd lerı,ıe b·rlığı vapnıak 
~ )e olu m kıad r. tJ)enlcrın tema etmclcrıııı 

\1 m ~ erlrr n<' ncıırılen af· rıe:ı cclu or 

7 haz r. n 1954 pıızarfe guııü 
(3 et ocia ından FOB: 2!130224 

yonlar n ek pcl'ler aı arından \la ika (h .• 
C\lanncrhf'inıinlıl' 11 \ % 

!ıra dt>.,eı ınde 14 adc nıcıı~e 
-:ıhadetn:ıme vcrılm , r 

hemen mua) ene i :> ııpılarak 't 
utın alma muamelesi ıknıal e· llrl,ınkı/ J 1:'111,A:'\D 
d ecekt r. Ka •ıt, !laf! ı bu) a, bo) a. 

Alman) a~ a 103!'1 lıra de!!er'n 
oe !15 kılo bag r ak :!6i2U5 
1 ra değer nde 14661821 kılo 
huğda~; 

:ı.ıustah ılın \'e 5759 n) 1 ka k. nebatatı koru) ucu madde 'e 
p astık ana~ ınde hanı madde 

nuna gorc 1 hudutlar ·ç r.de 
af)on toplama \es ka ı alacak· olarak kullanıl n talı.. " doj!O 
!arın 15 haz ıan ar hınden ·ı • mu talk tck'ıf elmekted r. 

F liınd \a)a 5G793 l'ra değe· 
rınde 2680 kılo b;.:ığır ak: 

\ adıml'x. \'adrt um Im11011l 
tıaxcn of s \ e) a Z raat Bank~- Exııoı1 
hır nın te-kılatlar na muı acaat· , ia <"a fe l l:ıu io 4 

Fran a\ a 18130 ı·ra değer n
dc 474 kılo bağır ak· 28900 
1 ra değP.rınde 10 ton iç fın· 
d k, 289:>0 lira dcğer'nde 15 
ton kuru ka~ s • 

hırı gerekmckted r. Roloırna/ll',\LIF: 

Ham madde ithali 
Meselesi 

Son ç karılan yabancı sern1a· 
~·e kanunu le mcm ekeıımize 
yapılmak a olan J atırımlar n 
arttı ı " bu cUmleden olaı ak 
b ı'çok ~en · abalarının açıl· 
makta olduğu.. malumdur. 

Bununla beraber ham madde 
s nı h rıçıcn thal etmek mec· 
burı~ etınde bulunan ) abancı 
ıerma) e sah p erinin Piirki) ede 
tt is kurmaktan çek ndıklerı i· 
lerı sürülmekıed r. 

'Malüm olduğu iizerc 6224 sa· 
y lı yabancı erma)e kanıınu· 
nun 2 ne mac\:le :nin <C fık· 
rasında inhısar \e)a imt Jaı i· 
fade etmeme i artı le ~ abanc 
:serma}e :yaıırılabıleceği ta r h 
e.dılmekıed'r Bu ebeple. ham 
madde:.ıni ithal edecek o'an 
~abancı sermaJe ııh plerın n 
lhti) aclarını ana} 1 Odası rn 
tası ıle ay! k olarak gelırmele· 
r gerekmeı-ted r. 

Halbuk , Sanal· Odası tara· 
fından \enlmekte olan ayl•k 
tahsisler, çe t talepler 'ü· 
2:iinden 4-5 a~ "ec~mektedlr. 
Bu r.umlede olarak, ocak a} ı 
tahs steri bıle henuz ç kınamı 
bulunmal tad r. 

lıgıl lcr ham maddesi har·ç· 
ten set'ı· lmck ureıı)le ınem· 
lekete yatır acak ıesı~lerın gel 
mes ni temın 'çın ham madde 
tabsıslerının kısa :zamanda ) a· 
p lmssı luzumunu ıfcrı sıirmek· 
tedırler. 

Bir günde on hırsıı:lık 
vak' ası 

Erenkoy P Aj \'o u 6 numara· 
da oturan Cclll Marmalı'nın 
c\ vclkı g ce e\ ınden 670 ıırası 
ta ınmı tır. 

Gözlepc Tanzimat ok«k 4 
numarada oturan AHam'ın C\" 

\."clki gece e\ ınc giren bır hır
ı;ır.. ceketındckı para arı çalarken 
bozuk para ar )ere ddkülmli 'e 
A vramın karıSJ Su tana U) ku
dan u~ anmıştır. Sultananın fer· 
yadı hzerınc ba kondan ııtlaya· 
r;ık kaçan hır ız aıanmakt;ıdır. 

Bundan ba5ka evHlkı t?ti'" 
hrımızde 8 hıısız ık vak'ası da 

ha olmuştur. 

İlaha ıle itha at \e\ahut ıh· 
racat iızerıne ı!> :> ap~ak i te -
~en :erek it halli 'e ihracatçı· 
arımızın. ~eıek c mlim~ ıllık ya 

pan Türk fırına arının bu hu -
&ıı takı ofertolarını, ncsrctıııf'k· 
e oldukları Vadtcuın Import • 

f-:xport adlı bir bu t'ne. bedel 

Hol!anda~a 39200 l'ra değe· 
ı·i nde 1 ton ham af) on; 

t raıle 78300 !ıra del!er nd<' 
~00 ton ku pe: 

i ıı J a~ a 2370!) rra değerin· 
de 6263a kılo ce\ z kutut:u: 

ız derecedekılrr n bildirmek· 
tc 'e ke\ fn et n slakalan:ı<'ak Tunu ;ı 3051! liı a değerinde 
Turk fırma arına clıı)urulnııı ı 1100 kılo mahlep ihraç cd i-

re a) rıca fırma adre,lerfnın ta· m 'ir. 

lep me\'7Utı mıılın \ e mu ha be· alınan bir ne~· ni a ta. ~ahun. 
rat•a tcrrıhan kullanı arak ısa· kon ene sığır. janbon, d •. ak 
nın \ aııh bir ekılde belirtıl • 
ır.e ı bıe ılmcktedir. i gıl lcıc \e karabıber. ıınanas su)u kon 

sen esı tcklıf edb orlar. 
ılan olunur. 

Gim IJuat G:ıh~ Compan~ .. 
43 '.\Jc-Callum , lrttt Ph ı ladf'lphia :?'.?. Pa 
Singapore Pflll.I, \ DEl,PHI.\ 
Hurma ) ağı, Hindi tan re\ ıı Kokıı izale E'dlci, ı:üııeş ya~· 

·ağı, kah\ e (çekirdek), iri hin' hırı ha ere k::çırıcı maddeler· 
di tan CC\ izinin kurutulmu "(i. le muhıelıf diğer kozmetikl<'r 
b r kaç çe 't hurma ağacından tcklıC etmektedir er. 

ve Zalıiı•e Borsası 

"•lı ıu : 

Buğday Ottatn Doıı:mr Klloau 
Bıı:da1 sert 
Butday ;yumu_,ak 
Bufiday Mah!Cıt 
Bu dar )'\lmU Lüb • 
Kuşyemi Çunllı • 
Suı;am 

Keten tohumu 
Ha haş tohumu mut • 
A:rçlçrtl tohumu DOkmt > 
Ayçlçe ı t.ohum > 

Fındık iç t.ombul 
Un F. E. 
Un E. 
Un ı cı nnı 
Un Ofisin 
r.a mol 
Kepek 
Pamuklu Rafin• To 

usam:ra ı Çıplak 

Elloau 

K11pr t1e111lrt ,. ....... nı • 
Bcyaı:peynlr yatlı Tene. > 
Bcyaı:pe1nlr ya Jlllt • 
Beyaı:peynlr tam )&" • 

Ayçıeecı )atı çıplak 
na 

Vlta 
Sade1a: Dlyarbak:r Ert. 
rttuk iyi atandart 
Ttftlk anamal &tandart 
TUtllt natürel 
Yapatı Anadolu kırkım 
Yumurta lrl aandıtı 

Yumurta urak • 
&uzu dertaı •C 
Kuzu baCıraatı Add 
K01UD ba ıraııtt or!J. I . el • 
KoJUn dertal rat lttlosu 
ı<C1<"11' .,., " ı ol• 
ıtuzu dertll R ııc. Jtaııaıı • 
sı,ır derı.ı 15alamura > 

(ar~mha 

29 o 
32 62 
33-
31.50 
37.
~-

103-
S!l-
94-
35 -
57.-

35-
3S.-

244,- - 2•~.-
3300 - 3800.-
3190.- 3400 -
2PS0-
.(.13.-

ıs so 
10.25 

2!1a-
215-
410-

3400-
aıoo-
4000-
220-
200-
270.-
520,-
825,- -
700-
730.-
300,-

292Ş-

2D-
14-

430-
4150-
3300,
HOO -

:ıoo.-

9500 - - 10000 
8000.- ııooo.-
325,- 3~.-
60,-

l:ı:i.-
615-
~ı~ -
290-
ı&o- - 1AO 

xunua 

• 

T. 11 

• 
• 
> 

> 

> 

• 
• • 

VA. TA.· 

Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel 
Müdürlögünden 
İhr.ç edılmek üıere atılacak 1953 m.ıhsulü Trakya !lert, 

Anadolu t'rt, \e Cenup ~ert bugda~ların ev,;afı i'c fbattarı 
" air §artları a ağıda go~ıerilmi~fü. İlgılil~rin nazın dikka· 
tınc arzederi7. 

1 - Trakya tı"i butda ı 

a - . liktarı 

fl0.000 (a tmış bin tondur) 

b - ı;, afı 

Jlekt.o1itre vezni 7i/79 kilo~ranı Yabancı :naddesi "' 3. 
ı;avc.arı "(, 2. donmeli tane ni betı kar&o va atısi "o 2.'l pelc
mır gene ·argo \'asatı-.ı beh.-r kilodoa 25 ,det rut ıbelı 'uk· 
eme ~•ta ında aı.ami "c 12 dır. ' . 

c - Fi}atı 

Beher metrik tonu F. O B enternasyonal dokme 90 E .P.U. 
dol .. rıdır. 

Donm~. taııt' ni~ht-li azami ,..." 35 olacilk ve <ı~ 25 drn 
faıla çıkaca · her !5 puvan için fiyattan ~ 1 tentl'at yapıla· 
caklır. 

Pclem.r adedi !z. mı :ıs adet o ac .. k 'c :!:> len faıl;ı. ~ıka· 
cak 11) p,•Jemir iı;i:ı fı~ :> ttan r;, 1 lenzillt yapılacaktır. 

2 - .\nadolu ert buıdan 

ıı - ;\liktarı 

100.000 (yüı bin tondur.) 

b - E\Safı 

Hektolitre \eznl i7/79 1.::ılo:ram, :vab .. ncı maddesı ~ 3. 
ç;ndan % 2, dönmeli tane nL~beti kargo vas;.ı.ti•i ":. 35, pe"c· 
mir ~ene karıo va•atı~ı bt>her ki oda 60 adet, rutubet! yiık
ltmc ~ır:ı<>ında aı.ami "c 12 dlr. 

<' - J 'hatı 

Beher ıııetrık tonu F. O. B enternas~ ona! dokme 84 E 
P. l do arıdır. 

Donmcli tane nisbelı aı:ami ~ 45 olacak ve ~ 35 den 
faıl.ı çıkacak heı· :5 puvan ı<;in fıy;;ı.ttan ~ 1 tenLılat 'dpıla· 

cakl r. 
Peleınir adedi azamı 80 o'ac,k 'c 60 dan faı a c·ıbra:.. 

ht"r 10 adtt P<' emir içın fıyatlan "t 1 tenzilat ~ apıl.ıcakt r. 

3 - C~nııp strt butdı) ı 

ıı - ::\liktarı 

60.000 (altmış bın tondur) 

h '- E\' ah 

IIekLol~trc \ezni 7i 179 kı!o;r.om ).ııbancı maddesı ..-, 3 
Ç<ı\darı '1- 1. dönme'i tane nlsb~tı kar~o , .. satısi " 25. p· e
mir keza kar:o usa tisi behtr !.aloda 500 adet, rutubclı ~ lık!e· 
rııe ıra,ında az.ımi " 12 dır. 

c - I'iyatı 

Bt'lıeı ıııdrık lonıı F. O :R. entern;ı ;. ona dokme 62 r-; 
P l dolarıdır. 

llö 1 ll li laM ni betı i.zaml 35 O .. c,.k \C "~ 2'i den Ca:ı'a 
çıkal·,.k her 'l pu an ıdn rı,attan .-;, 1 t~nr.ıtat '<pılacaktır. 

r emır adedı kı ot! hamı 600 cıdt't olacak \e 500 den 
f:ı7Ja çık~c-:ı:.: 100 adet p cmır ıc:ın fı~albn 't 1 tenı.ı at ~a· 
p l~< aktı!'. 

4. - JJrr üç ~·t~İl buıda~ i\·in mü'ıtHtl.. arllaı: 

\ - 11 ktolitre \tznındc her "' l noksanlık i~ın fi).ıl· 

tıın "' 1, yabancı n1:;dde \e rıı.uo ~le ner r;, 1 f .. 'Z)a ık ,rin 
k ıa 'n:ıt1::n ('.~ 1, (':!\darda htr "' 1 fa'.! a ık ıç"n r.~altan 
"" l/2 l<'nlllat ) apılır. Kiı-uı-. t a) rı<."a h ,aplanır. 

R - 1. 2 ,.e ~ Uncu mııddelerdeo go,tl'rılen e\ .. r üu•ı in· 
dl"n ~ .. pı"acak atı lu re\er,ibi ilt'i ob«.'aktır. 

C - ~lal bedeli E P. U. doları. scrbe.-.t dolar İ~~içrc 
irangı, \ ,,a Tıirk he ;ıbına g<'ı;ıriletek steı"in: c odeııebilir. 

D - Sdtı ·arımız c .:ı ifibarhle g P U. te<lıvc \a~ıı~

ı:- 1 ) apılat .. k \ e bu 0 kildtki tekli er tercıh olıırıataktır 

:\J:ıl bede inin kı m n B P. U tcdhe 'a ıta,'. kı :ıı "l 

k'tnngl<" "'''a tamamen klering e ödenme~i eki ndc ~apı'.ı· 
c;1k ll"k'ifler dr l<'lkik <'d! ebilteektir .. 

E - Satın alınarak m~llar, t .. mmuı: ve ağu~to a) ar nda 
teslim tdı' ('tk \ e alamı 31.11.954 tan hine kadar tamamrn 
ka dırı!nıı· o ac:ıktır. 

F - Brezi'ya'da 1l 6.19j4 tarihinde açılacağı öğr!'nilcn 

i1ı:ıl<'~ e i tırak tnıek i k~ tn Ciı·malaı·a ınürata.ıtlan ha ı.1de 
;nni fı)al \e ~arllar'a teklif \erİlcC'ektil'. \ncilk, atı aC'ak 
ma' mi ·tar ı ııı:ıhdut \e mua~Y<'n olduğundan bu ihalc~c 1'· 
t'rak cd l'c!;l<'rd n OfisimizCJ er. önce teminat y:ıtrıp nı3 ı a· 
tın :ı'dıı?ını kat'i olarıık bi dirrrt'k firma~a mal ,at lacaktır. 

G - Bu i anda WI' alm:ıyan . alr art ar F. O, B. ,;ıt , 
e-.ıhlamnııı l<';ıkıl cdrn artnamcmizde \aı.ılıdır. Bu tip ~arl
nar.ıt er Grnt'l '\lıidıir ıiğümİİI 'l'icaret i rl mıdıirliı~'.in!lr.n 
ve lımir \"P İ •tanbııl Riilge ~hıdürliikleıimizdeıı h d~ ,;z o .. -
r~t: :ı'ınabıllr. 

5 - E ımizde satı'abi etek vıımu,ak buğda' la sıha men
<; 11 buğrla, kalnıamıJır. Yrni ~ ıl• ait ihracat progı amınıız 
ılcride tan/m \'e i an olıın:ıcaklır. 

6 - B;ı i anımızdan "Onra fiyat \'~ aı t arıın11.da bir de· 
~i~iklık ~ apıldığı halde. Genel :\Jı.idlirl ili!ümıiz'e i~t ınbu!, İz. 
mir, Samsun ve t~k<'nderun Bö ıı:e ~Iiidür'ükleriıuh.d!' bu u• • 
dıırıılaC'ak ilııacat ~atı~larına mah u ilan tahta,ına ta'ik edı-
e<:<'k ilanl'nııd~n il~i i er her zamrn için malümat alabile· 
r~klcrdir. 

Ankara M.M. V. 1 No. lu Sa. Al. Ko. 
Başk.dan 

&.s. birlik ihtbacı :ci:ı Ankarada ~ihterılecek ) ere teslım 
6artble 6 a'ıı kalem teml7li« malzeme,.,,i kapalı zarfla at n 
alınacaktır. :'ılııhammen bedeli 19998 on dokuz bin do~ ız \' 11 

doks3n ~ekiz liradır. Gec:ici teminatı 1500 bin beş ~üz Jirfdır 
fhalhi 17 6.1954 per~emb.-. l!ıinu saat 11 de Anka!'ada \ J. ~'. \' 
:? Xo. lu Sa . .\1, Komis~onunda yııpılacakur E\saf ve artna· 
nıe"f her iÜn konıbyonda \C f:stanbul Lv. A. ilan kı mında g<i· 
riıltir. Talip1erin belırtilf'n ııun 'e aatten bir saat e\'Veline ka· 
dar hamlayacakları teklif mektup'arını makbuz mukabilinde 
'·"mı ~on baskanlığına \·ermeleri. (6771-rn32) 

1 
fst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtnnt ltAnlnrr 
Kapalı zarfla kara birlikleri için 25,000,000 adet dört de· 

lıklı küçuk Şim. lr Duğme e\' af ve ~artnamesine uygun ol
mak lizere 30/Haziran/954 carşamba saat 11 de Ankara ~I . 
\(. V. 4 ~o. lu Sa. Al. Ko: da atın alınacaktır. Tutarı 275.000 
lira, "eçici teminatı 14750 liradır. Nümune, e\·saf ve ~artna· 
mesi komısyonda ve öğleden C\'Vel fst. Lv. A. İlan kısmında 
"orülür ve 1375 kuru a kom ısyonda verilir. Hepsi bir istf'k· 
!ive ihale edileb lerP~i sıibı :l,000.000 adetten aşağı olmamak 
ÜZt'l"e partiler ""' •nde a)"l'I lstekllle l'C de ıhale ed llır. feıdiJ 
mektuplarının ihale saatinden bir 'aat enelın~ kanar ko· 
m'syona verilmtsi. (7315-1662) 

Yunanlı atletler 
nazartesi · geliyor 
F'. Bahçe Spor Kllibii Türk 

- Yunan enternasyonal atlc· 
tiz.m bayramının ikinci yıl mu 
abakalarını 19/20 Hatiran til 

rihlerinde :!\litatpaşa stadında 
yapmaya karar vererek or.:;ıa· 
niıasyon hazırlıklarııı" başlan 
mış bulunmaktadır. 

l\Iü ııbakalara i tırak ede -
cek olan Yunan şampiyonları 
17 Haziran Perşembe ~unü seh 
rimıze ,e·ecckler \'e Mano Pa 
las olelınde ikamet edecekler· 
dir. 

Yunan atletizm federa~} o· 
nu butiın tanınmış Türk atlet 
!erinin katılacakları \ e gelt· 
cek ay Belgradda yapılacak 
Tiirk -- Yunan - Yu~os 1av 
milli ınaçın:ı. tekaddüm eden 
bu )arışrnalann ehemmh etı· 
ne bınaen memlekctimiıe • <:ok 
kunetli 'e seçkin bir kadro 
gondermt')C karar 'ermişt'r. 
Yarışı;naların Türk 'e Yun:ın 
mılti ampıyonları arasında 
çok çekişmeli J:eçme:;i btk -
lenmektedır. 

'J'ıirk - Yunan ;\tletıım 
Karıiıla~ma,,ı programı 

Türk - Yunan enterna5'o· 
nal atletizm karşılasma ı orga· 
niza ~on komitesi bu yarı.,ma 
!arın programını a ağıdaki "e· 
kilde te pit etmi bu.unmak • 
tadır: 

19 Hazıran 1934 Cuınartesı: 

Saaı 17.00 lera im 'e açılış 
Saat li.35 110. \[. Engellı 
Saat 17.40 ~ ük~ek atlama 
Saat 17.35 800 metre 
Saat 1800 Uzun atlama 
Saat 18.05 Gül'e atma 
Saat 18 10 100 metre. 
saat 18 :rn '00 metre 

S at 18.50 4 100 ha rak. 
'?O Haıiran 1'154 Pa11r: 
17.30 400 ~f. Engtlli 
17.35 '.\lızrak atma 
17.50 1500 metre 
ı 7.5:1 Sırık ıle atlama 
18 !O :.>oo mdre 
18 l:l l~<· adım atlama 
111.20 Oi k aıma 
11! :rn MOO metre 
18 55 İsvec BaHak (400 

300 - 200 - 100 ) 
ehnmiıe gelecek Yunanlı 
Şampıyonlardan birkaç 

i~im 
Şehrımize gelecek olan Yu· 

nan ampiyonlarından en spek 
takuier atlet hıç üphe yoktur 
ki, sırıkla atlayıcı Rubani tir. 
Rubanis bu me,sim 4 metre 
26 santimle yeni bir Yunanis· 
tan rekoru tesis eımlş ve Fran 
sada tahsiline devam etmesi ı· 
çin bir aralık 1''ran a)a ~ec;me 
~ i düşilıımüşse de yıııc Aıina· 
da kalma)a karar ,·ermiştir. 
Rubanis, icçen me,~im se)ret 
tiğimıt Ef taıiadi tan daha 
ytıksek klastadır 'e bu me -
hur atletin bo) u 2 metre) e ~ a 
kındır. 

Yine maruf şampi~ onlardan 
Depasta ceçen Pazar Atinada 
800 metı·eyi 1.53,2 de ko,arak 
Turk şampi) onu Ekrem K~a 
ğa ~ok tehlikeli bır rakip ola· 
rak dikkati çekmiştir. Depar.· 
ta ın bu mesafede en lvi de· 
rece i 1.52.5 dir. Ayrıc~ 110 
\e 400 engelci Cambadcllis ı;:u 
7el bir foı mdadır Bu atlet 
l l O '\f, Engelliyi 14.8 de koş· 
mu~:ur. 

Diğer Yunan .ampı~onları 
nın isimleri buglinlerde Yunan 
atletizm Federasyonu tarafın· 
dan açıklanacaktıı 
Turk - Yunan atıefüm kaı· 

;ııla!_ımasında H~tılec-eL; 

Hedı~eltr 
Fcnerbahçe Spor Klubu 

Türk - Yunan enıernas;,ona 
atletızm kar~ılaşması oı ~arıi • 
ıas) on komite l derece a'acal, 
atletlere 'eri'mek ilıerc '.! 3\ c• 

en eresan \e orıjinal hedJ\eler 
hazırlamı tır. \)Tıca Fe'1 r • 
bahçeye \'e dığer kulup'cr 
mensup tanınmış fş aılanı· .. rı 
ınız \ e yiiksek şahsıyetler 

muhtel f mıisaba'taların g:ılın 
terine \er:'mek iızere kupa ko 
)acaklardır. Fcrıerbahçe "'' u· 
bu ko-u. atma \·e atlamalarda 
en J); dereC'e' ı Yaparak ııt'e· 
ll'I e ı;ok zarıf b r<'r kupa he· 
dı' e ederektir. 

An karada yapılacak Ankara - Belgrad 
Otomobil yanslan Boks karsılasmalan 

' . 
Turki~ e Tııring \'e O omo .\nknra, 9 ( \~KA) - Ge· 

b l kurumu tarafından ıertiblc çen ~ ıl Btlgrad ı:ehr ııde , apı 
neı Bırıııci Otomobil Rallv mü lan bok mu,abakalarının re· 
,:ıbakası bugiin başlayacak 'e , anşı 27 Haziran Pazar ı:iınıı 
'a ıtalar Sıhhi)edc Sokoni Va 10 -ıklcl üzerinden temsı ı ma 
kum benzin ;sta yonu önu:ı - hl) elle Anka ra - Belgrad ek 
den bcser dakika ara ile hare liııdc , apıla<:akur. 
ket tdeccklerrlir. BIJ Raı ) i :?4 lla"Lıran tarıhlııdc ehri -
tanzim için Emn \ et Aitıncı mıte gc!ecek olan Bclgrad 
~ube Tral ik Polı~lcrı Anka· J;amıası. ik ncı karşıla masıııı 
ra')a hareket cını.~lerdır. l Temmuz Per cmbc cünü Ko 

Yan a i;tıraı.. cdcnlerın i~ını raelinde İzmit karma ı i'c 'c 
1eıi: son musabaka ını da 4 Tem· 

ınuz pazar guıtü İ tanbuld;{ is· 
1 - Reş .. t Sarıo~ull .. rı, ıanbul karması ile yapacak o· 
2 - Bcdrelt:n Og·intPk n. lan misafir boksorler iç<'rındc 
3 - Ankara l\H·d .\cent.ısı 9 ~lılli boksör bulunmakıadıı. 
4 - İbrahim Bahçeli. -o-
5 - ~!chm~ı B~slcr. 

6 - Ali ..\}la. 

Yarı a iştirak eden o onıobil 
lcr \nkaradıı n, Bur aya ~aat 
on be~tcn itibaren ge'ece!i.cr· 
dır. Bırıocı günün aksamı Bur 
sa da kalınarak erıe~ı sabah sa 
at (6) da hareketle; aat on 
)ırıniden iubarc:n Üsklid:ır 
meydanında bulunac .. klar ve 

oradan arıı ba \ apuru ile :.ar· 
J:>a gcı;-ilerek Dolmabahçı: 

meydanında (:!) nolıı parkıa 
Cumartesi günu ) apılacak o-
lan bıtıri mü~abakaları için 
lıa7ır bulunacaklar ve pa'Zar 
gtinı.i de müsabaka~ a btirak 
edenlere mükafat ,.e kupaları 
\erı ecektır ... 

Ba)anlar arasında f.,tanbul 

- Edırnc - Istanbul Rall} 
mlisabakası 20.6.1954 tar ı hin· 

de ~apılacaktır. 
--o-
Bisiklet yarııı 

Dördüncü. B•siklet te~\'ik 'i 
rı-ı 13 Ilaw·an paıar günü sa 
at 8.30 da Top kapıda ba-lı) a
cak ,.e Çekmece - İncirli par 
kuru uzerindc bitecektır. 

Yarısmalar birınci kategori 
75. ikinci kategori 40 kilomet 
redir 
Yanşınalara katı~acak bisik 

letçılerin saat 8 de Topkapıda 
bulunmaları tebliğ olunur. 

-o--
Beşiktaş Ankaraya mı 

gidiyor? 

Ankara 9 (.\~K.\) - Is· 
tnnbul <:ampi) onu Beşiktaş 

futbol takımının bu hafta iki 

maç içın elırimize getirilmesi 

ne teşebbüs edild iği haber ve 

rilmistir. 

Te. ebbüsiın heniız tahakkuk 
etmediCi. bu~ıin 'eya yarın 

kat'ı bır anı&~m:ı) ıı varmanırı 

kabıl olacafü övlenmektedır 

Moskova'da 
Oynayacak 
Fransız takımı 

:\Io:.ko\'a 9 (AP) - Bır 
Fransız futbol takımı. Borde· 
au:o: şehnııin Gırondaıs klübil 
onbiri bu s:ıbah. yarın öğleden 
sonrcı Mo kovanın O nnmo ta· 
kımına karşı yapacağı ma~ i· 
çın sıkı bir antrenman yapmı • 
tır. :ııaç, Dınamo Stadıııda oy 
ııanacaktır. Fran ız takımının 
z;) areti So\'yet Fut bol merak 
Jıları ara l,!lda büyük bir flıtı 
U)andırmı-tır. Oyunun en az 
101) bın kir;;j tarafından takıp 
edilme i beklenilmekıed'r. :\fos 
kola banliyö,unclcki Stada :?ır 
mek imkanını bulamı\lıcak mc 
raklılar maçı Tf'0 e\ İZ\ o .da ı;;ey 
redecek \ eva Rad\ od~:ı rt:ııl•· 
~ eceklerdir." Fran ;z O} unct ı:ı· 
rı bir hayli ağırlanmııkt:ıc'lır • 
!ar '.\fo,ko\ :ınııı en !yı o:eııc· 
rindeıı So\ :pı k:ı,•a, a 1n•n ~ıcr 
dir. Girondaı~ t~kımı. 'arınl·I 
maçı miiıealtip So\•Vvt er B r· 
li~i ampiyonu Spartok ıl de 
oynayacaktır. f'akat bu macırı 
tar hi henüz te b t ed Jınenıı« 
tir. Fransızlar l\fo-ko\ a nıH(' ıı 
rını mlitııkıp Gıirrf3ıar.ıı dJ 
gitmek tasavnıruncladıı·l r. 

-o-

Yugoslav milli 
Takımı 8 - 1 galip 

Lubllana (\'ugosla,·ya) 9 
(.\ .P ı - İs> ıçrede ) apılaca.~ 
Diınya f'uıbo' Kupa:.ı Şaınpı 
yona. ı turnuvasına hazırlanan 
Yunoslav milli futbol takımı 

~ a 
bu akşam, bir antrenman ın 
çında burada karc:ılaşuğı vı· 
vana Spor klübu Avusturya ta 
kımını 8/1 yenmi~tir. Yugos\av 
kalesine "ırcn vc"Anc go u, ., • ' n· 
bir V:.ı~"~lıınııl• ovuııru a 
lı ıkla ııtmı tır. 



) 

i istikbal vaadeden bir meslek 
~ın ı;taher memur aradıtuıı dair gazetelerde bir 
~ gordilm. l\lemurların, muanen ııtaj de\Tesini geçir

'0nra e&ar; kadroya alınacakları 'e ilerleme imkAnhırı 
ı b~l~eceği bildiriliyor ... İlanı okuyunca •Gcnrler için 
tde 15 ~a~uı!·. diye dusünı\um. Lise tahsilini bitiren 
r 11 nıuhım hır kı mı n 3apacağın1 ta.>in edemi)or. 
~~ık, bu gibi tereddut irinde bulunanları çekecek çok 

t ~g ltıeslektir. hl bli' bankacı irin ilerleme n b i bir ge
~llklanıa imkinı dalma Yardır. 
>ıı acılık biı.im için 3 enldlr, ancak otm kırk seneliktir. 

!ı.ııı t\"\cl Türk bankacı yoktu, bazı ecnebi müesse elerin 
IQ.ln Türk memurlar parmakla gôsterilecek kadar aıdı. 
:kalarımıı tees iis etmcğe ba~ladıktan sonra çalı~ar.ak 

btrllltıı.ak sıkıntısı ba gö terdi. ltib:ırı Milli ,.e f~ Han· 
•1 ,.. ııe,i çekirdek \•aılfe ini ıördu. Buralardan n•ticen· 
~ . ~ 

~U llasaray tkarat kı mındın merun nlanlar ihtiyacı 
tlk,ı:r, bankalar mu\"ffıkıyetır idare edildi. 
e 1 ~on :>ıllar tarfında bir çok yeni banka açıldı: hu 
~ bııır banka memuruna ihtilaç arttı. Bankalann isti
ıla lıtları Hli~tirmesl mıihlm bir bo~lıığu doldurahilir. 
~:ıırrter ek hu k5Ci değllrlir. <YaJatasaray'ın ticaret kıs
~ tlınek, yahut bu ayardı bir müe 5e 11 vüeurle getlr

'~ır. Bugun bir çok mali mücsst5elerln hıı~ınila hu· 
itı la~aıatısara ' ticaret kısmından yr.tlşml terdir. Runla
~n ~r ınnvaffafkivetll çalı malanna bakarak . nu kı· 
ffıttı i~Alhedıldı?• ı;uallnln akla gelmeml'si kabıl de~ildir. 

1411 tisat Fakülte i, Yük rk Ticartt !lekfehi ı:ihi İkti-
. t;ıJılc sahasında yük ek tahsil nrr.n miies e~eıerimiz 

llQ at bunlar lhtb arı ka111Iıyamaılar. ~·unlm ban karı· 
~lıı~ı uksek tah ıl gör mü gençlerden ziyade hususi 

,_l!lk.;ıııl )apmı , llı;an bilir gençlrrtı ihtiyaç \'arılır. Milli 
"llııi h ının bu melnıu esaslı bir tetkikten geçirhırsi· 

tderlı. 

Enis Tahsin TIL 

~~er d .. 'lt\t ıs un tekrar 
•şınaya başladı 

l.ııı <Bası 1 lncld!!l Milil S;mınma Bakanlığına 
'• t '

0Yledi ve bu fab· alt olup kullanılmasına lilıum 
'<>r~~t nıaızeme imal kalma~an ga~Timenkullerin satıl 
~ ll k ması hakkındaki kanun tasar151 
·~"fil a. ant Fethi Ce· goriişli urken, söı alan milletve· 
~n 4~1 derpiş edı en kıllerinin bir kısmı değeri 250 

•t ifıırat sahada bil· bin 'iradın fazla o!an ga)Timen· 
~;ıran 1 edeceğini. fitı! kullerin tutulması için hususi 
.ıı,,rabrj~Cak fa?rika..ı· kanun çıkarılması gerekti~ini bu 
:"llun lksı h.ılıne ge- tasarı ile baı.ı gayrimcnkul'erin 

!::,Jcc ~~sadt bir sc- satıl.ımıyacağını iddia ettiler. 
)edck e ıni. Yol ma- Diğer milletvekilleri de gayri
•?:Qı Parça \'C ıiral menkullerin satılması için :\fa. 
b b edecek olan bu (' B k 1 11 tk· ·ı ~,11a sa traktör ibra· ıye a ·an ıı;ına ye ·ı ven mesi-
c \' nln doğru olmayaca~ını iddia 

' ereceğini sö,,e- ettiler. Ma'i.re Bakanı Hasan ro-
~'re latkan, Bakanlığın doğrudan l ~-l~ tasarıda uçak doğruya istcdıği gayrimcnkulU 
~ a•ı:an işçilerin du satamıyacağını, satıs için l\Ti":I 
~ bak~adığını, mad- Savunma Bakanlığının tek"if 
llıuıı.unda hır fıkra ) apması gerektii!ini, hu kanu
' att \•aziyeto dil- nun, kullanılamı:·acak halde bu

b411j, lıınan a keri binaların satı•arak 
• il u Isçil .. rin u· elde Nlilec<'k para ile yeni bina· 

t la~!b! oildukları· \a.ı: .\'f\lfm~ı hcdef111i• Uttıiğu· 
ko ısç '<'r hak· n!i·)ü!i e 1. 

Suikast sanıklan 
Dün müdafaalarını 
Yaphlar 

<Baıı 1 lncldel 
gozilmden dil~milştür.11 dıyerek 
siııc ba~ladı. Sık sık savcılara 
çatarak şeyle dedi: 

c- Sa,•c;ılar ev·velA bir adamı 
ıhtilAle teşebbOsten sanık yapı· 
)"orlar, sonra da hAdiseyl ma· 
hal~e ~amata.sı gibi gcisteriyor
lar.1> 

Necip Faı.ıl. Malat~ a suikas. 
dına dair sucu methetmediğinl, 
yuısının tarafsız hır vicdan l· 
ı:lnde okununa muhtevasında 
methiye bu lunmadığının anlaşı· 
lacağını soy edi ve •Adil kara· 
rınm bekliyorum.11 dedi. 

Necip FAııldan sonra avukatı 
söı a1dı. Hak. adalet, hilrriyet 
'e cesaretten bahisle uzun bir 
konu5ma yaptı. Buna Necip Fiı
ıtl sinirlenmiş görünüyordu. Ba~ 
kandan sbı istiyerek: 
•- Vasıtanızla a\'Ukatıma ri· 

ca ediyorum. benim söy!emek· 
ten vazgeçtiğim, istemediğim ~oı 
leri soyleınesln. Konu~maının 
develope edılmeslni istemlyo· 
rum. O konuşacaksa hAdısenin 
ilmi \'c hukuki taraflarını iıa!ı 
etsin. rica ederim.. dedi. 
Ba~kan da Danyal Kayalı· 

bay'a ihtarda bulundu. A \-Ukat 
kıca bir konuşma yaptıktan son
ra: 

•- l\Ilidafaam burada bitti, 
milsaadrniıle ba~ka da,•alarım 
\'ar, salondan çıkayım.11 dedi \'e 
salonu terketti. 

Sanıklardan on ikisinin \'ektı· 
!etini almış bulunan avukat E· 
mln Akyilı ele ~öz alarak yüz 
sayfadan fazla o' an müdafa:ına
mesinl okumağa başladı. Bu sı· 
rada Xedp FA:ı:ıl Kısaklirek baş· 
kandan iıln nlarak dısarı çıktı. 
Avukatın müdafaası uzun silr

düğünden başkan celseyi öğle· 
den sonraya ili Ik etti. Öğ'l'den 
~onra duruşmaya saat 14 30 •la 
bJşlandı. A \'Ukat müdafaasına 
devam rderek mll\•ekkillerine at· 
fcdilen suçların asılsıı o:duğu
nu iddia etil ve beraet'erinl !s
tedl. Diğer a\ uka t SalAha ttin 
Onnn da ayni mea'<le konuşarak 
mü,•ekkil!crinin suçsuı olduklR· 
rını tekrarladı. 

l\Iahkem!!, Hüseyin Üzmez'in 
müşahede allına alınıp :ılınma· 
masının Adaid tabip!J~inden ı:o 
ru'ma~ına, .canıklarrlan Abdili· 
k:ıdir Ak~·içek'in de suç tarihin 
de reşit olup olmadığını., Ma'at 
.)a savcılığı vasıtasile tahkikine 
karar vererek duruşmayı ba~ka 
bir gune U'ik etti, 

GclC'cck duruşmada teıkerele
re cevap geldiği takdirde l\fa. 
lab~a .ı;uikasdı da.\·a;ı karart bağ 
lariacaktır. Ak!İ m&!ınU n!hat 
karar ba~kı bfr celseye bırakı· 
lacaktır. 

1 &0)1 ınanın do ru Uıun muıakere'erden sonra 
t1'r1 edı. Maddelere tuarının komi~yon'ara iadesi 

, ~' a -,Yn .. :•n kabul hakkındaki takrir kabul rdllerek 
~· ~ celse tAlık edildi. 

Ye Yapılacak Necip Fazı 1 ve 
yardımın Kongrece M f f T fi . . us a a a ısu 
ısf endı <naşı 1 incide) 

ııl'ın mahkumiyetinin evvelce 
tecıl edilen ceza'anyle b~raber 
çektirilmesine karar vcrilmi§tlr. 

Zebani imı:asıyle ne~rettiği 
• Fıra\'unun Doguşu • baslıklı 

\'aı.ıda Atatürk'iln hfıtırasına a· 
!enen hakaret eden •Vo'kan11 
mecmuası sahibi .Mustafa Tatlı
su'nun Toplu Basın mahkeme
.sinde devam eden muhakemesi 
dün sona ermiştir. Mustafa Tat· 
lısu 1 sene hapu mahkılm edil· 
mfıtir. 

Gülhane parkmda 
Bir çocuğa 
Tecavüz edildi 

<Bası 1 incide) 
dilmislerdir. 

Son günlerde sık. sık goril· 
len bu ı:ıbi kotil fiilli şahıslara 
kareı daha ciddi tedbirler alın· 
mesını icap ctHrmektedir. 

Gü!hane parkında her gıin te· 
kerrür den mıitcaddit sarkın
tılık hldneleri de. aılel,.riyle 
sokıea çıkınlan, muztarip et· 
mektedir. 

VATAN 

Pakistan Başbakanı dün yurdumuza geldi Mahkumlar için 
CBafı l incide) arasında hareket etmı~tir. 

Büyiıkelçlsi A:ninCıddin Han, 15 Muhammed Ali Lubnan Da&· 
kı~ilık maıyeti oldutu halde dlin bakanı ile iOriı u 
saat 15 te Pakistan ha\a .>r.l:a· Be,>rut, g (A.A.) - Ankara· 
rının 4 motbrlU hususi uçağı i· : a resmi bir zıyarct maksadıv
le htanbula s:elmietır. le ı:itmekte olan Pakistan Baş 

Dost memleket Baştıaı>anı, bakanı ~fuhanımed Ali, bu sa· 
Türk ve Pakis1an bayrakları re bah Beyruta gelmiştir. 
defne dallariyle donanmıs. olan Lübnan 'Gaşbakanı Abdullah 
Yeşilköy Ha\ a mc.> dıınınrla İs- Yafi i'e biri Reyrutıa, diğeri de 
tanbul Vali ''e Bcled•ye Baskan hu şehre 20 Km mtsafede Ham 
Vekili Prof. Gokay \e eşi, a:.ke· dun yaylası sa)fi:esinde olmak 
rl \"e mUlkı erkfın, Pakıstan iızcre ıki görüşme !-·apan Pakıs 
Mas!ahatı:ilzarı. Türklvrnın Ka· tan Başbakanı. Yakın \'e Orta 
raşi Buyiıkelçisi Seliıhaddın Doğu meselelerine temas etmi~ 
Arbcl, Pak

0

stan Maslahatguzar- tir. 
lık erkAnı 'e Ttlrk - Pakistan Lübnan Dı~işl,ri Bakanı Ge· 
dostluk cem"yetı haları tara· ne! katıb 'e Paklstanın Lubnan 
fından askeri mtraslmlc kareı· elçisi ı;örüşmelerde haıır bu • 
lanmı~. kendilerine müteaddit lunmuştur. 

buketler takdim olunmuştur. ~luhammrrl ,\ll'nln uçalında 
Pakistan Ba~bakanı Muham • anza 

mcd Ali, gaıetceiler!! ,·erdiği kı Be~ ru t. 9 (,\.,\.) _ Tıirk"ye 
sa beyanatta 6Unları söylemiş · ye ı;itrnekte olan Pakistan Baş
tir: hakanı '.\luhammerl Ah. içinde 

cıPakistan hUkfımct \'e mille - bulunduğu a~IıHetlerarası Pa • 
Unden dost Türkiye hukümet kistan, uçağının motörlerinden 
\"e milletine se\•gi \'e iyi niyet ikisinde armı &;riri.ılmesi• ilzerine 
temennileri getirdim.• T,Ubn:ın'a dönmek zorunda kal 
Mi~firimiı bilAhare otomobil mıştır. 

le Parkotel'e inmiştir. 
l\lisafır Ba~lıakan Ankara)·a Uçak «llalih hava me)danı· 

ı:ltti na inmi§tır. 
Ba§bakan Muhammed Ali \'e Pakistan Ba~bakanı öğledtn 

maiyeti erkAnı ile Karaşi Büvilk H>nra ~oluna de\•am edebılmiş· 
Ekçimiı. Se!Ahattb Erbll dün tir. 
ak~am 20.05 ekspresine bağln· Collicrs'ın bir ·amı 
nan Özel bir ugonla Ankara)a I\ew York. 9 CA.A) - cCol· 
hareket elmlslerdir. liers• mecmuasında bu~Un ve· 

Tren:n hareke•inden blr müd rılen bir haberde I'akistanın 
det fWVCl, Paki~tan Başbakanı Tiırkh e ve B"rlecık Amerika i· 
ŞClyle demiştir: le imzaladığı anlaı;malar hlır 

Bir kanun teklifi 
Yapıldı 

Turktel .\tansı 

Ankara, 9 - Asri cezaevlerin 
de ) atmakta olan 'e Turk Ceza 
Kanununun tadılinden evvelki 
htikhmleri gereğince bir eUnle· 
ri ikı gün sa~ılması icap eden 
mahk<ım'ann, kanunun tadilin· 
den sonra da bu haktan istifade ı 
cdebı meleri irin Trabzon Mebu 
su i\lahmut Kuloğlu tarafından 
B l\I. Meclıs:ne bir kanun tek· 
lıfı > apılmışur. 

Yunanlı bir tacir 
Hudut dışına 
Cıkarflldı 

Bir mUddettenberi şehrimiz· 
de ticaret yapan Yunan 1,.b 'a! ı 
hır tacır hudut dışı ~dilmietir. 
noviz kaçakçılığı yap,ıklerı ı· 
çin. daha once, bunun s:ibl b ir 
kaç tacir ~urt dı~ına çıkarılmış· 
tı. Bu defa. Ga~ ri kanuni faa· 
li~ etleri dolayısıyle. memleket· 
te kalması zararlı iOrUlen Ni· 
ko Camis adındaki b;r tacir de 
hudut dışı cdilmi~Ur. 

Konya' da yeraltı . 
lnfilaki oldu 

cTarih ve kUllilr bakımından dünvaı ın Kore harbine i~tirakın 
çok zengin olan bu iÜtel mem· clenbHi en mUhim hareketi ol· <Bası 1 lnrldel 
lekete arak buuğımdan dolayı muştur. denilmekterlir. rekse civardan inf' Ak sebebi 
bahtiyarım. Türk hlikOmetine Muharrir ııöyle de\'am etmek ogrenılememiştir. Sehrimiz me· 
\'e TUrk milletine Pak:stan hü· tedir: tı>orolCljı istasyonunun bu hA
k(ımet ve milletinin Jyi dostluk ıDiğer Orta - Doğu devlet· diseyi kaydeımedıği öğrenilmış 
\ e muhabhetl"rini ı:ıetıriyorum. !eri Tıirkiye ile Pakistanın ar tir. 

Ankarayı zivaretim ~ırasında kasında bir mlidafaa lttıfakı ha On saniye kadar de,•am et· 
memlcketlt'rimirf ils;ııl"ndiren tinde sıralanmalıdır. HUr dün· tiğl tahmin edilen \'e güneyden 
siya~! \"C kıiltıirel bUtUn mesele ya, Orta - Doğudaki açığı ka· kuzeye doğru bir gtirill:il halin. 
ler gBrilşU'cctktir.. pa) arak komünistlere karşı top 1 de ilerlıyen bu infılAkın ~'r 1 

'J'ren saat 20.0~ de garı dol· ~ ekıln bir Monroe doktrini tat' yeraltı p.atlaması olduğu söy
duran halkın se\ gi tezahürleri b k edebilecektir. lenmekted•r. Şehrimizdeki yaş'ı ___ ;...__......;;..._::;,__________________ adamlar 1934 yılında da buna 

O .. g ... retmen olacaklar Kırşeh'ır 'ıç'ın benzer hır infılak olduğunu ı;öy komutıınl~ı ve emniyeı teşki· 
· Kudret topu• olarak isimlen· 

İçin kurslar acıhvor Şehrhnizde de d rmi~tir. 
İmza foolanıvor Cumhurbaşkanı 

.. 
Tllrk Randlı Ajansı 

Ankara, 9 - 1lkokul ö:ret· 
nıcnlcrilc Lise mezunlarının Or 
tl<lokul ö~retmcni olabilmeleri- 1llerinin ilçe olmasını önle· 
nl mümklın kılacak olan <'hlb et mck hu..; usunda te~ebbüsler<lc 
ğıntlhanaı ına tstanbııl ve An· bulunmak iiıerc ~ehrimlze gelen 
karada başlıınacaklır. imtihan· \'e Cumhurbaşkanıyle t"mns el
lar 20, 21, 22 Ey!Ul günleri de mek isteyen Kırsehir heyeti An· 
\'am edecektir. k ıraya gıtnılştir. He) et, Il aşb.ı· 

Bu imtıhanlara gireaek olan kana dünkü geli i cıra ında Ye· 
kimsrlcri , imtihan edilecekleri şilköy h:w~ alanında ilg_ili~er va-
1\latem:ııik, Fizik, Kimya, Bİ)O" sıtası~le bır buket V<"rmı~~ır. B.ış 
loJi, tn"ıliıce, Fran ııca, Al- bak.an Adna.n. l\lcndere ın Kır: 
manra, Rc~ım - iş, Müzik. Pe· I ~ehır _hcyctını A~karada kabu. 
dagojı \"C Usul derslerine hazır etme ı m~ht~"?~ldı~. . , 
lanabllmelcri ga\ e•İ\ 'e Milli E· ı fstanbu Ünl\ t'r ıtt> ıy e dı~tr 
~itim Ilakanı~ı tıırafından 45 \ ~ıksck .. okull~rda okuyan Kır•e· 
giln deYam edecek olan kurslar h~.rlı ~lh'cncılcr de B:ışbaknna 
açılacaktır. :onderıl~t"k üzere 

1 
nralarında 

Kurslar İ taııbul J~rkek öt:· imıa IClP ~mat:a. ,.baş :ımı~lardır. 
retmcn Okulu 'e E~itiın Ensti· 1 Gençler K~~şehır ı~ parçal~~ma 
tUsıinde \C ,\nkar:ı Gıır.i Terbi· masını ~·e l çe halınc setı~ııme· 
~·e ı:nsttltU linde faali\ ete ı:c· mcsıııı ıstenıc_kt~dlrlcr, n,un k:· 
çirilerektlr. ~Te,-ıııuhalıis kurs· sa ı.amanda 7o:ı0 ımza top anmw 
lara İstanbul \'e /l.nkaradan o1- tır. 
mak !izerc 600 k:~lnin de\'am e· Mııır'lı tayyareciler şehri· 
decel!I h ıber, erilm~ktedir. Kurs mizden gc~tilcr 
lar 4 \~u•to•ta ba5'avacak ,.e • 
20 Eylill ak•amı sona erecek· Yarbay El Guaherg 'nin ha&· 
tir. Ehli~rt imt•hanları yaıılı kanhğında bulunan Mısır Hava 
, e sbzlil o arak kurs mahalle· km'\·ctlcrinc mensup 20 kişilik 
rinde ) apılacaktır, bir asker! he~ ot iki uçakla Ka· 
.. hircden Beyrut - Ankara yolu 

Uçlu .. Asker"ı ile İsıanbula gelmiş \e bir müd 
det te\'akkuftan ıonra Atına) a 

• hareket etmiştir. lttifakm metr,,! Mısırlı tayyareciler. tatillerin 
den fa~dalanarak tAlim uçuşu 

H 1 jııpmakt.:ıdırlar. 

aztr an IVOr Karoköy köprüsünün 

<na51 1 tntld•l 
Amerika 5eyahatinde refakat e· 
den Devlet Bakanı Fatın Rüştü 
Zorlu, )f ili Savunma Bakanı 

Ethf'm Menderes. ıle ~ehrimizde 
bulunan D·~ı~lerı Bakanı Fuııt 
KöprlilU ve Dc,·let Gakanı l\til· 
kcrrem Sarol da aynı uçakla 
Ankaraya gitmı~lerdir. 

Dükkan kiralarmm 
Artması ö lenivor 

(Ba~ı 1 indde) 
rede çıkarılan ve kiralara ait o· 
lan kanun. şimdıden şehir için 
de dukkan ve ıirarcthane bul· 
malı zorlaşurmıstır Şehrimiz 
tllrc3rlarından :ıltı kişilik bir 
heyet. Ekonomi Ye Ticaret Ba 
kanı Sıtkı Yırcaltyı makamında 
l'' aret etmiş ,.e uzurca bir sö· 
ril~me yııpmıstır. 

Sıtkı Yırcalı bu durum ile a 
kından flı:ı'enmi~tir. Bakan. tile 
carların izaha•ını makul karşıla 
mı•. durumu tetkik eıtırrcE'~ini, 
dukkAn \ e t icarethane kıra lan 
nır bu ~tklc ~irmc•ıni önli~ e
cek tedb:rl<'ri dü$Uneceklerini 
fiÖ) !cmi•tır. Bakan, icap ederse 
bir kanun tasarı,ının hazırlana 
rak derdr bır nc\'a bulunması 
"'oluna '1dıleceğinl kaydE'tm\ş· 
tir. 

<Ra~ı 1 incide) 
Nato Uye:erinc, ı:cçen s~ne· 

nin şubat ayınrla Ankarada Tür
kiye, Yunanistan "' Yugosla,•· 
)'a arasında akt,clilen Üc:IU itti
fakın tam bir askeri ittifak ha· 
line gctlrill'ec~i. bu yolda hU· 
tiln haıırlıkların tamamlandıf:ı 
hUdirilmistir Ayni z..-ımanda 
böyle bir askeri ittifakın Nato 
cephelerindeki bo• uğu doldura 
cağı ve Kuzey kutbundan Kaf· 
kasyaya kadar sa~lam bir müda
faa hattı bu'unmusını sağla)aca 
ğı bC''irtllmiştir. 

tamiratı 

Karakciv köprilsilnUn tamiratı ~asköy ~onirmeni 
ilerlemekterlir. Tamirat mUrld~· 
tince Köprüden trann ay ı:eçmi 
yc:ce!:i için ı:: . T. T. İdaresi ,·a· 
tandac\arın ·nakil \'a~ıtası zor· 
lu/!u ı:ekmemı>lerini temin mak 

Bur:ıda acıklandığına ~iirr, 
Türkiye, Yunanistan ve Yuı:os · 
lıı\yanın a5kcrl ittifakın m:tni
ni haıır!ayacak milsterek komi· 
tryl iintimilıdekl gilnler -ıarfın
da teşkil ctme'erl hrKlrnmrl:le· 
dir. nıı komite sllrat le isini hl
tlrmeve ,·e gclcct'k ay B!!l;(rl!dda 
loplanacak olan üç memleket Dı 
$~\eri Rakanlnrı konfcra'1Slna 
bu metin tas~rısını sunm:ı' a ç~. 
!ışacaktır. Röy'elikle 1953 \•ılı· 
nın ~ubııt ayında teme'lcri An· 
kımı Paktı ile atılan bu ltt!fnk 
1!)54 yılının 1cmmuı avında as· 
k~rı ittifak haline gelml~ ola· 
caktır. 
Arnı umanda Türkiye, Yu· 

nanistan 'e Yugoslavya arıısın· 
da iktisadi ve kil tUrel bal!"aTın 
da kııwctlcndirilme•i yolunda 
reni trşebbh ler yapılacağı kay
dcdllmektedır. 

Bir şehre dehtet salan 

haydutlar 
Kolombo <Seylan), g <A.A) 

- Seylanın güneyinde küçük 
bir şrhlr olan Tissamahara ma' • 
da siY.ıhlı haydutlar ile kisiyi 
bldfirmUş er. bir kadınla bir ço
cuğu ciddi ,surette yaralamış ve 
11 evi yakmıılardır. 

Şehirde bu tedhiş havası o dt>· 
rece bir korku yaratmıGtır ki 
dukkAncılar kepcnk!crini kapat· 
mı~lardır. 

IH:ı:ı 1 lnrh{c) 
nımış bulunmaktad•r. Rf'ş ı:Un 
zarfında hu itiraz hakkın•n kul 
lan iması gerekmektedir. 

sadiylc mc\eut bUtiln otobüsle· . Değ•rml'n sahibinin itirazı 
rini sefere koşmuştur. mahkrmcre \•;ırid ı:orülmediği 

Şişli kazasının beledi işle· takd'rde. hu müddetin hitam n· 

1 

da. kaYmak;ımlıl!ı.n kararına 11· 

ri şimdilik Beyoğlu kar.ası yularak değirmen kııpaulacak-

t f d ·· .. 1 k tır 
ara ın an goru ece D. '"' t c d 11· b ıı;er ara tan e" rmene as 

Şişli kaıası teşkil edi:dikten kın yapılıp hAdlse meydana çı· 
sonra Şişli be1ı>diye i~lerlnln l kartıldı ı r:ün Be"nıTlu k~'-ma· 
mart 1!155 tarihine kadar Dey- karni ğı tııhkikat1 derhal net're 
oğ:u kaıası tarafından görUlnıe· lendırerek me~ekyi sa,·cılıfa in 
bi kararlaştırılnııstır. Bu itibar- tikal rıı:rmi .. •. Sa\'<' 'ık dıı ay
la bclerliyc işlerini lrlare için raca hftıilsr. iiıerinrlcki tahkika 
Rcyoğh.ı Kaynıakaııılı(:ı \'c Be. tını )?enişlrımektedir. 
ltdiye şube mudiirllir:u tavılf o· 
lunmuştur. E~ki Şişli nahiyc~i 
de Belediye şube ınuavlnliğl o· 
!arak ,azifr görecektir. Bu sube 
muavinliğine rski Nahi)·e mıldü 
rü Abdullah Eras'an tıı}in edil
miştir. Belediye reis vekili pro
fesör Gökay, Şişll'nin bUtUn be· 
ledb·e ihtiyaç'arı ıçln icap eden 
<lircktif:eri vcrmi~. temiz fk, mll 
hendi•lik, doktorluk \'e belediye 
zabıta isleri teşh.;ıAtı da faallye· 

geçirilmiştir. Nüfus iş'erı ye. 
nl Şic'i kaymakamhğın:ı dc\•ro· 
lummıştur. 

iğneden bayılan teğmen 
Lcsuin (Fransa) CA.A.) -

FT:ınsız Hava K11wetleri ku· 
nıandanların<lan General Jean 
Plou bura hava mc,danında 
teğmen R•'ne De chcplı'tl ma· 
dalya t:ı'kdığı sırada, t«'ğmcnın 
iki büklüm yere ) U\'arlandı{;ını 
h:ı vretle görmüstUr. 

Dc.rhal çağrılan doktor. mua· 
;,ene neticesinde ı:cneralın ni • 
fanı takarken madalya i nf'~ ni U 
nıforma. gomlek \ e Canı!Adan 
te#menin ta ıenıre kadar soı..tu 
~unu tesbit etmı5tlr. 

Otomobil asıkı hoca 

Ncw York. g (AA) - 29 
) a~larında J ereme Binder adın 
da bir orta mektep hocası. ker. 
disıne oıomobıl ça'ıp ,etırmele 
ri mukabil nde sınıflarını J:eçi· 
receğinı talebesine 'aad 6UÇU I· 
le buj;tln te' kif o1unmuştur. 

Hidrojen bombaıı hak· 
kında bir teklif 

Wuhtngton, Q <AP) - Alom 
,.,c~l11 komısl onu aı.ılarından 
'rhomas E. A.lurray diln, Ruı)a 
da dahıl olmak üzere bütun mem 
lekcllerın tem&ilcı lerl tinli Hfo 
105 l nıodc ı bir llidrojen bom· 
bası ile bır gcistcri ppılınasını 
•<lklıf cımışlır. 

Atom e eıjısi koınis) onun•w 
bes Azasından biri olan Murra , 
şunları llh e etmıştir: 

aBu s:österi apıldığı takdır· 
d" bilttin dun} a mı!letlerının 'e 
1 dcrlerırın hep b"r afızdan 
Harp ıstemıyoruz' Sulh ıstı' o· 

ruz') riı) e ba:ıracaklarını zan· 
nedı)orum.• 

,_ 

Yaz sıcakları esnasında 

cereyanda oturmaktan mütevellit 

GRiPiN 
111115taht1rın 

oııı.ıı.a.t. aıdıGınıı aı111ad1Qına 
lla'f.\'w.\ Gııpın aıu: ız 'ti'w.llt· 
bılhlSU dı'w.'w.&l t ın , 

ıerlndtn p\ıınınız. 

GRİPİN, MİDEYİ BOZMAZ. 
BÖBREKLERİ YORMAZ 

illJUJ BULMACA 
10 Haılran 19M Perıembe 

A~KARA 
'1 28 AçUı.ş '"' proaram. 
TM OUna}'dtn. 
7 U Haberler Te haTa raporu. 
8 00 Karına ıab4h müztS1. 
8 30 Jo• Bı\'ıano pt1lka crs:•tsrA•ı 

1 2 3 ' 5 6 , t 

Q.00 GUnün programı u tapınış • 

*** ıı.sıı Acıııa n tı~m. 
12 oo Aıkrr ıu•ı. 
12 20 Ordudan h•b rl:r. 
12 30 f'adl Honeş. 
13 00 M 6 Atmrı \'e h•btrlrr. 
13.U P.acıyn ! ıon orkestrası ıiı· 

hın Öuor idaresinde) al le· 
opold• Viyana hnalın. bl 
01renbactı: Hoffman'ın htk4 
l •lerlnden fantaıı. c) Doned 
du • ıserrnu. 

13 30 O~le ~· eteııı 
13 -il P.ıd:ro uıon orlcut:ı~ının de 

Taınl, 

14.00 Hua nıporu, akşaaı pro~ramı 
Te kap1n19 ...... 

ıs sa Acıııe •e ııroırım. 
11.00 •l Cesar Frınck : !uıf('l!lflı: 

nna }onlar, b) Grıeı : Hol
berı ıültl 

17.30 ~ıus•ıfa Seyran, Ntrmln De· 
mire ay. ' 

17.45 Çalıı:ınlınn ıaatı. 
ıs 00 Ope:rt Ee .. cr.lcr uıtı. 
18.20 İner z IQttte fasıl . it.ut • 

tahur faili). 
11100 H. 6 Ayan T! hıbnlar. 
19 1$ Tarihten bir rapralı:. 
ııı.:o T\lrh•n Karabulut 
ı:ı H Dini - ahlaki muuhabe 
ısı :5$ Keman tanımı (Nacı Tıi:td) 
20 00 Erıt~an Çıplı'dan keman ıo-

ıoıarı. 

!!" 15 nıdyo ~uetesl 
20.30 NeTln DrmlrdtıT«n. 

21 oo Kahrıım~ntır ıeçl:ror. 
:ıı ı~ :1ııu1ır. 

21 lO Spor ıazet~ı. 
21 ~ Bu ıece bir :rtre ıtdellm. 
22 CO S•rbCJt .. H . 
22 U Opnera dhet. 
22 45 M. 8. Avarı n haberler. 
23 00 Pr()irım •r kapanış. ...... 

t!'il'ASRUL 
12 .51 Açıl~ 1't ııro:rım.. 
13 00 HRb,rler 
13 ı$ Kanşık tıaflf farkılar. 

13 30 Su•ıan 0U1'tD 
14 00 • ı Maurlcl! &net •İCPsnrol 

Rapaodlah b) Mıurlc! u"ı· 
kovakl d!panroı danıı• •rt 
maJOr•. 

14.20 Sarlnl•r . 
14 4S Jlmm!I' Lyttell crkeıtraaı. 
1S 00 Kıpaıııa ..... 
111.CO Açılıa "e tUr~ler (~ıınıl Tu 

tımanı. 

18 2r. Konnsma 
18 30 l"rl~I tnctdan ıe .. rtı:ıııııı .-ı 

kllar. 
11100 Haberi~. 
1111.5 Herkrı için müzl.k. 
11130 Vıyolonlat DtrTı ,. 

ı:ı U Radyo erıretı•r fı:ıl hıtı~L 
20.ıs lladro putu\. 
20 :ıo Kıaa eehlr bıl:ıerlerl. 
20.33 Vl:rolon!ot Tılınu ı:aıtr 4 lu 

11 ı il Ood!1•rd •B•raeuu• bl 
ı Mo•koTfkl •Snenad• el 
Amlır '• •C&uzonn• to• fi) 
J, BnıhJJU •Macar dınıı• No. 
s. 

20 so nun:rada bu hattı. 

21 00 Bırt:re AJıı. 
~ı ~n hının bıı ındı. 
21 40 MU1\li: mermuatl. 
22 00 ıııutr•r Blrtın 

n 30 tırtık •lrtuozıu ırıyanl•t 
1:11,,n Jayn). 

:ll o Jl•b rler. 
:13 oo tCamblyo • Boru n nro ""' 

ıır 
:ı, 07 >:nrıaık luflf arınıar. 
23 :ın Ol na .-c en aıuzııtı. 
24 00 Kapan1' ••• 

tzı'tfR 
1.5 sa· Açıtıa .-e tıroı;ra m 
ıe 00 Zeybekler. 
ıs 1:5 Chopln Sal~ :mll:ttt CLes 

El lphld •) . 
11! "5 \f lrtlvv~• OlldUcQ 
ııs U Ray Anthon:r •e BUiy MaJ 

c.rli:estnlın 
17 n ıheııca prry,rramıann tatdlml 
17 2r. Erntn OUndUZ: 
ıuo rt1çuueü •damı tumtı:ıda:ı 

:mllı:lk. 

SOLDAN 8A0.,· 1 - Bir ara'ba. 
2 - Birlik. 3 - Sebze. 4 - Bir a.e1· 
\e; Kıt bahçııal. :ı - Okuyucu: Mn 
ta. il - Dcra. 7 - Bir h&ynn. 6 -
z.ıuz:ahratıt. 

'YUKARDAN AŞAÖITA· 1 - s .r 
DltJ'Tt : !lir mualkl tıaretl. 2 -
Bir ırme~ıaıu: 3 - Bir Bauehtr • 
4 - Bir fl'keli: adı $ - • • il - Mu
sannif '1 - Bir unumuz:.. Bir hA· 
taret ıo:ı:U a - Şamata. 

Dl l'\K 8ll(,~l.Al'A~IN RALl,t 
SOLDAN SAO ~ : 1 - Mercan. 2 -

İran. 3 - K•l•l•k 4 - ay, :ı - Ye· 
nlllk 6 - Ebe: An. 1 - Tc::a:rüt. 
8 - ·ım. 

'\"UKARIDAN ASAÖlYA : 1 - $.!• 
klret. 2 - Rı: Ebet 3 - Ma10· 
ne:: 4 - ı:nı.rı. A:r. :ı - Le:v. il -
On:..!_::_ Kati. 8 - Ne. ___ _ 

Ankara'da iniaat demiri 

karaborsada 

Ankara, g CANKA) - Şehri· 
mizde in&aat demiri bulunmı
maktadır. Son günlerde ihtiyacı 
kar~ıhmayan beton arme dtmir 
lerinın hatları karaborsa)' dii5 
müştllr. 

F'ıa tların artması ,.e lüzumlu 
inşaat demirlerınin bulunmama 
sı, iha:esi )'apılmış işlerde bü
yuk a k&aklıklar meydana getir
mi5tir. 

Kütahya'da 126 kilo 

kaçak tütün yokalandı 
Kütahya, 9 (Hu us!) - Ok

çu köyünden İsmail San adın:iı 
bir ahsın ennde yapılan ar.o· 
mııda 126 lti'o kaçak tütun htt· 
darmılır tarafından e e ıe~ıril• 
miş ve İsmıille ıuç orıatı y.akı· 
lanmı§lardır. 

Bir yankesici kadın 

mnhkOm oldu 
Sabıkalı kadın yankcslc l•r· 

den l\Iıızaffe!'in iltinci aslb e ce
za mııhkrme~ınde de\'2m ıoden 
duruşması dun sona crmhtir. 
Yanke•lrl kadın 4 se~e 3 ay hap· 
Ee mahkum edı'miştir. 

11.'!0 Rsd"VO yurt t rlcüleri korosu. 
18 20 f!Hl'ı•at uıt 

IF '\O tı•rhant Orhcın. 
ın on lf•h rltr. 
t!l JS lzmır Türk mlUlkW c!ml:retı 
111 4\ fkl nmba 
ı:ı ~o Pı:vıınn muılld&I Çalan: MUı• 

t•r Çd~bl. 
2~ ı eıhtrd•n ttıçCik haberler. 
n !' Rıııtı'O ııa .. t~aı. 

ıo ~ıı ~fuhartrm tl'r.aı. 
zn \O r"r• d!lr 
21 CIO ıııın•zı drne;~!m. 
21 25 t ahlı opera Rıgoletto. 
21 SS Yarın ne pt.şlrcllın? 
2" oo AhmM Senın 
22 "O nona TC tıroınm. 

22.35 Yarının aonu 

*** TF.k' il\ l ll\f\'Jı:R!O:tn: 
20 ıs Açılış 1'fl TUrk musikisi. 
20 4, l'roırram 
20 45 Sc'1•1l!lıınn MI bc:ncl mal~. 

3 6en!C'nt 
21 ı:ı Et. r sı rııınor. teman ıccı~

c••tcmı. Çalan: Jucha au .. 
fetı:. 

:2 O Pro;ram ,., bPIJl!l. 
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UNLA 1 

Ana sütünden sonra 
en besleyici Gıda dır. 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi l 
: • nl~m~~~~~! n ~~i!lj~d~~~~ Lıokan F.· 1 

m onu :)ubemız Kon~re n n 16 Haııran 1954 Carşan1ba 
gUnıi aaL 17 de Em nonu Oğrenc Lokalınde fe,·kalı\de top 
an ) a da\ c edılmes İdare He) et m zce kararla~t rılm • 

t r. 
Bu Subem Lde ka\ ı 1 o ur:.al ,.e daımi Ü) elerle aida· 

t n odem asli Ü)'eler?h mezkur "Un \e .saate Kongreye 
te"1" flerı nca olunur. 
<· f :..; n r: 'r : 
1 - R 'asct d \'an eçını· . 
2 - fdaıc hc)c ne ait faal )et raporunun okunması 
3 - 1954 y l buıçe nın ıe kık \e kabuhı, 
4 - 1954 y ı he) et eçını 
5 - K 'l. la) menfaat nc mü tealllk tcl-1 fleı n, kongre dı· 

leklerı olııı ak umumı merkeze nt kali tem~n temen· 
n lerın tctk k \ e muza kere ye kaı ara bağlanıp u· 
mumi merkeze teki r. 

6 - Cenmeıe fevkalade .hızme \C urd mlarda bulunanla· 
r n tnkd rın n ıa~ ık örü e !ere onursal lı) el k te~cı· 
h n'n muc p cbepler le umumı merkeze bild'ri me ı. 

7 - E as nızamnamenın 29 nru madde ı e tC\f kan U· 
mumı Kongre)e ı rak edecek dele elerle )Cdekleri 
eç !erek adre len~ e bırlıkıe Cmuml Meı keze b idi· 

r ime i 

İstanbul Deniz İkmal Grup Amirliğinden 
Çanakkale Boğcııı Müsta hkem Mevkiinin 

Su Üstü Top Atı, lcı rı 

1- Çanakkale Bot! lst. 1\h·. nin ~u lİ tü tnp a •ları 
13 16 17 18/Haııran/1954 gu nleri a a ıda hudutları belırti· 
len ah ada ) apılacaktır. 

2 - tışlar gundiız. 11 00 • 14 00 de kadar "'ere 21 00 • 
24 00 ara ınıia ynp larakı r. 

i tanbul c he ınden gele nemler n Kepez fener nden 
~eçe T 26 l2' 18' Tul daires n·n batıs na 'e Çanak· 
1.:a e Boğaz na rz recek .zemıle r n: 

ı\ 40 07 00 1- " 39 ~8 00 -1-
T 26 00 00 -!- 1 26 00 00 .ı. 

ıle abd t edı en bol"en'n ·~er sı a ı !arın de\amı mı.iddetin· 
cc \:e bel rlı saatler dah 1 ndr ıehlıkeli olacağından a•ışlar es· 
n s n a her tUrhı denız ve aı ı n mezkur sahadan geçme· 
mele ı o <'mle hıar o ıınur. (i23i ) 

.. 
Donanma Gemilerinin Su Ustü Top Aflşları 

1 - Do . nma nenıi: rinin deniı ü tii top atış ar. H 15, 
lR 17 18, 21 22 23. 2J 25 Hazmın 1954 ~ıınlerı a ağıda hu
d•Jt arı h<' ırtı en hada -..1pıl ıcaktır. 

2 - tı .. r ı ınduz 09 00 lfi 12 00, Öğleden onra 13 30 ı a 
ıs 30 aı a ınd;ı \ e ecel rı 20 00 na 24 00 ara ında \'apılacaktır. 

3 - \. -'ıd3'z ~(' tul cri~'e hudut ndırılmı bu'unan tıs 
sah 1 atı arın de\ mı muddetınce \c belırlı aıı !ar d hı· 
l nde tehlık ı bi.I unac;;ğından atış bre ıncc her tıit il deniz 

Ti 

T 

mt>ı.kur ah el n geçmeme.eri oneınlc ıhtar olunur. 

'\il \'ıl : 
40• 37 oo ıle 

211 03' 00 ' J. 1 t 

A 40• 48' 00" 
T = 2a• 32' 45'' 

( j li 9l 

Arz \ tu daire erı ara ında. ............................ , 
J \DR \ NSK SLOBO DN \ - PLOVIDB.\ · RİJ İKA 

TURKİYE - YU '.\ 'İ TAN - ORIYA'PİK 
ara ında ınunıaıaman po ta 

Umanımızda bulunan 

D s v 
\•apurl rı \) H f T f Q • t-.: r:rtıatıları 

ç n e 'iaYı t carı\c kabul etmektedırler. 
Fazla taf ılfıt çın Galata Necatıbey Cadde i 118 ~o. Koı.a· 

1 
c o u il anının 4 ın cD katında \centası 

lf. S C il l l. OT 1.td . Sti . 
ne mül"acaat olunma• Trlefon 4668.5 - 4045Q 

'-----------------...-.--' imli 11 ~ahibi : Si:'\ \ ~ KOIU.E 
l munıı nt,rİ\ at :\lııdürii: "EtİH \ "F..'.'\ F.R 

Ru a,·ı d p :\le 'ul '1üıluı : 

in~ \~ DA 
( \ .1. f .\ :S) <•alell'C ı llk \ e \latlıaac:ılı lo T •• \ . ~. - htanbul 

VA r ,· M TBA 

2~ 

TEMMUZ 
ÇEKiLiŞiNDE 

• 
100.000 LiRA 

. 

2 
1 

10 
2 0 

100 

A det 

•• 
•• 

30.000 
10.000 

1 000 
500 
100 

Liralık para ik rami yeleri vard ır: 
Bu cazip c;ekili•e katılmak 

için siz de 

15 HAZiRAN 1954 
AKŞAMINA KAOAR 

15 0 Liralık vadesiz, 
250 Liralık e n a z 3 ay vadeliı · 
bir taaarru f.,hesabı açtırın ız . 

lstanbul Şenesenevler Yapı 

• Kooperatif inden 
Kooperatıfını Lın ta arrufu altında o1up Bostancıda :en· 

esene\· er mahalle nde kan bu1unan a•ağıda mesahaları 
ada \e par eller no ıerılen aı·salal' atılı!a ç kar lmı lır. 
Tal p olanların darc kurulu U) enı·zden lstanbul Zıraa: 
Banka ı hukuk mu avırı \ ı;•m Soı·"ona muraca'at arı ı1S n 
olunur. < 735fl) 

.\d;ı :\o. PırHI ~o. 'le ah.ı'ı :ll.! 

641 3 671 
6-13 1 1028 
643 2 1074 
643 3 1037 
643 4 lOil 
64:t 4lı 1037 
643 •U 1105 
7fi l R 782 
7fi3 7 922 
763 $1 ~ 
763 p 898 
763 10 895 
i ô3 11 113.q 

Türk Eğilim Derneği Ankara Koleji 
Müdürlüğünden 

KAYITLARIMIZ BASLAMIŞTIR 
1 - Kolejımizın i.k k1> .. n oir ncl n üçunciı sınu.aı·ına 1 Hı 

zıran 1934 tarihinde, 
2 - Oı·ta \C l~c hazırlık •ınülarına 20 hurran 1954 tarihin · 

den 29 ha11ran 1954 tnihine kadar Ö'11'enei kayıt mua· 
nıe ele ı )apı lııcaktır. 

3 - Bu 1111flara ::ı ınarak ~undiizlu \e y«tı'ı ö rendlerden o· 
kul uercllerının blnncı tak rtıerı peşın o arak ka)lll arın 
bitimi taı ıhlııe kadar ,•:ıtırılmı• olacaktır. 

4 - Jlaıırlık sınıflarına kaydcdılcnlcrln tiriş ımti panı 30 ha· 
Ziran Hl54 çarşamba günü ,aıit 1000 da oku!da ve bi? 
ıiefad::ı yapılaral-tır Bu im tihanı kaıanamıyan1arın yatır 
mı olduğu ilk taksit Ucı eti .:; lira im tıhan ucret i a lıko· 
nulduktan onra iade cdil rccktir. 

5 - lliı tün rnıılı ö 1rencilerin 19:54-1955 öğr,.tim yılı ilk t ak· 
s'tlcrı haziran Hl54 ~onuna koıdar yatırılmadı:ı taktirde 
'crl<'rıne ) <'nl öğrcnri 11lmakıa okul idare i . erbestlir. 

6 - Kanı içın miiracaat edeceklerin şu "'ika an ;etirme!e· 
ri lazımdır: 

a) :'liuru hiivh·eı cüzdanı, " • 9 
h) Sağlık \ e a~ı raporu, 
e) On tane \'C ikalık fo toıtraf (-i,5 X 8 ), 
<l) İlkokuldan pek iyi dereceyle mezun o:du ,.unu S:Ö5" 

terlr -.esika \eya d ip"oma. ( İlk birinci ınıfları için 
buna lıi zum ,·oktur.) <6936) 

Refahiye Ortaokul Yaptırma Derneği 
Baskanhğmdan 

ı - Kc~ir bP.rlcli 4:'i698.38 'ira o an R fahh " Ortaokul bi· 
rlnci kı ını ın atının ıha c-. kapalı zarf usuJU ile 17.6.195'4 
perşembe gtiniı ,.;at 14 de Refahiye ka) makamlık makam ında 

komi ~on huzurunda ~ap ı aı·aktır. 
2 - Ru i c aıt ke:ıf evrakı her &;Ün Erzıncan :\Jaarif \lu· 

durlu unrl(' \'~ Rcfahi)e Ortaokuı ludıi r iığünde cörü'ebili'". 
3 - ı tcklılN·in :l-127.38 !lralık g('c;icı tcminıtt arı i le 19"! 

n'ına aıt J'J (:ıret Odası \e ika ı ve bu i e benzer 30000 ira
ık is \'aptıklarına d;ıir kanuni belge.er i iha leden b'ı· u t önce 

komu:yon ba kan ığına \erınclcri sarttır. Po tada \'iki gecik· 
melrr n zan itıbara a ınm&z.. (7214 > 

Bu ~ahsi güzelligin varlı~ı ba· · 
ıen bilinmemekle beraber ilı-' 
mal veya bilmemezlik yüzün
den cild tahrip olur, çizikler 
belirmeye ba~lar, ve tenin ren· 
ı:i oansız bir hale gelir. POL\D'S' 
·Ut\ bu hallt're meydan verme· 
yen iki ~ahane kremi \'ardır. 
1 • POND'S COLD KREMi . Ge· 
ce kremidir. cildinizin mesame· 
lerine kadar nüfuz ederek cildi 
temizler, besler ve ona yumu· 
şaklık ve taravet kazandırır. -
2. PO~D'S Vı\NISHING gün
düz kremi. Sabahleyin makiyaj
dan evvel hafif bir kat sürü
lür, teşkil eden ince zar maki
yajınızı bütün gün devamınca • 
sabit tutar. Cildinizi harici te· suyuk TUp 22a 

•rrlerdeo koP-DNiYS 110 

~h:.,;~;.l~,;,h.,•1 _· 
tv."~~~ 

•. 

Vinç Operatörü ahnacak 
E. U. Rs. /. Ulaştırma Bölge K. dan : 

Krt
Krte 

• 
K u ınandanlı~ımı za b .. b •• i- '· nbul Liman 1\Iıifreze Kuman· 

danlığındaki husu~ ı tip <KOE H Rl:\G ) marka \'inçi kullanmak, 
\'e rilecek vaıifeleri yapmak ü.z ere bır \"inç Operatörü alına· 
ca ktır. Alınış artları kumandanlık tan öğrenilecektir Talı p· 
lerin r\'\'e lce bu marka \eya buna benzer vinçte çalıcmı ol· 
maları şarttır. lstcklılerın 20 ı 6/ 93-i ı:ırihine kadar Ga!atada 
Deniıcllik Bankası umum nıü d urlük b'nası 5. ci katındak i 
kumandanlıgımıza muracaatla rı. (1678-7377) 

TANINMIŞ_ KADIN BERBERi '\ 

llÜ~ E'7İN SAG 11\M 
11 Haıiraıı Cu ma günü Harbiyi! mckteb' ka:şı .. ında 

taın kadrosiyle yeni Salonunu kuşad edeceğini 'e i. bu 
ilanı da\'etb e ~ı bi kabul et meleri r ca olunur. 

OSMAN BEY Ajansımız 

Crızip açılıs 
EMRİNİZDEDİR. 
gtlnlük. haftalık. aylık 

Tel. · 82506 
hediveleri, 

-«**"'**ıt ~ « .. * . ~~ 
~ .. "' . l<AP.1.AN O~ ,,,, ., ~ 

• idaresinde "' 
• I 

: S/5 TARSUS ',, 
:t Vapuru ıle ı 

ADRiYATiK ue AHDERil'dl ! 
s&nenin en cazip ve eğlencelı 

liEliSi 

NiS 

i 
# 

; 
i 

' ; 
; 
;, 
; 
; 

' ; 

' .j. 

' ' ' ; 
I 
; 

Surprizli Musa bakalı Eğlenceler il V ~ S ! 
ıOrkestroyı ida re eden: Maestro virtuoz O '4 ı 

Fiatlar : T.l. 750 den başlar 

Geziyi tertipleyen · 

: " ETA" 
•. ERTEBDHSYDRAL lURilm 

lf Beyoğlu, lstiklôl Cod. 388/S 
1 

' 
* 1 nbıl ., 

,.. Tel.: 4 5048 - T elg.. ET APEL sto ~ 

*.. .; 
** ~-t * il: * ·~"'_.. .... :ıe--• 

' 

Beyoğlu şutJe51 

250 Lira .... 
ıııord 

Kumbarah ta5arruf hescıbı oçtırO 

4 ıambaıı yo 
KUMBARALI Rı\V 

vermektedir. ~ 
oi' dorı ~ 

Tafsilôt için Gişelerimiz saat 9.30 

..__._._._._._._._.e•m•r•in•i•z•d•e~ 
, ______ ......... !~ 

Kullanılmış kanaviçe çu~:.,_J 
Sümerbank Deri ve K"ndı.1'" 

Müessesesindef1 
11 
~. 

!(ribe f)rır 
1 - Müessesemizde me,·cut ta ı;apa l • 

adet kullanılmış kana\'içe çu' alı r 
lınmak suretiyle ~ı tılacakı ır. 

1 
ııırf111 O 

2 - Teklif sahiplerinin kapa ı dar ıt1 
bir likte 10/6154 ı;ünü ak~anıına kil 01ıı 
meleri lazımdır. . 598,ıerl ıııD 

3 - ÇU\'a llar her gilD m~sa ı rtrıJıtle 091'1 
sesemızde görülebilir. Bu işe •!~ ş~ıu ıı•11 
veya müessesemizin S irkeci KoPr rr.ett'' 
temin edilebilir. ed p et 

' - :\tüessesemı ı satısı icra 
tir. < 7329l 


