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Bugün ikinci sayfamızd°__j 

Başmuharririmizde n telsizle Muhammed Ali 
' temaslara başladı 

fiyatlarını düşürdü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 
ınisafir Basbakan serefiııe 

~. 

tr-'ıı r ~İsen. 
t,i Olıını. 

ı ... G SÖYLEYEN: Ie.ii, bi:ı.i bu sani· 
~ede birbirimiz· 
den en çok ;ıyıran 
fımildır, Vaziydı 

hı gi \e akılla kar. 

ı~, ·>•le- E. h 
ıı4 )Uıu- eıı. ısen o'ver 

'~ 0~11 'nıı • • . " 't b, Bırleşık Amerıka Devler Reisi 
tılı•· • ı'aınak \'e abit 

61 llltıh' tk . 1· •· ııu ıııı nu un ıı ..... ı mını dun ı rıı.ı: w his erden k.aı;nıak zorunda\' ıı.. Hcpi-
ııuıı it . . • a tarafını a.a 1) a g,~ırı· ı mız•n mı.radı konıunizme muha 'cfct olduğu 

d,. 
0 

halde hıs \ e ekıllere ait fıırk'ar. ı:- 1 ve dürüst 
ilet ın.ıd .. u komuruzm o~ ~nları· ı ıalanda;arı dığer ıyi \e dıiru t ı'ııl:ındas arın 
it \t mtıcc ılıb ıı~1 muttdıkı dü mıını mevkıınc düşurıi~or. 
k~ıınıktındur. ~e a hiç hır Ei!l'r korunma tedbır \'e k:ınunlarım·zda 

t\ııı komunızme du nıarlık me\· noksan aı \ar~a tamam ı)'alım fak~l bağlı ol-
eı •ka 1 b · · d 1 d "' l ı arı ıı aı .< tul un. 1 u..,ıım•ız hıırrı,tt mueıs c e rrı11ı, tc'iı a ka· 

1 
Ilı ed171: \c ı t!klalımız: konıü- ı pılmak ~urctı~le, tehlike~, ınaruı b rakını~.<-

ııın şı-k ı ve füU u mc c· lım.. cDeumı Sa: 5 Sü: 6 da) 

'~· P. se~iınlerde ııiSbi 
'1ı0;lttsil usulü istiyor 

.°;0n C.H.P .. _Mec!isinde Ankara il Başkanı, iki yer-
ı~ıı~ .. - en aday gostenlme usulünü tenkid etti 
• ""hırı 
~ ...._ C "•lzcıen 

l lÔ H. P. mec· 
rı \ da ıllerden 

..:. J 

Çankaya'da ziyafet verdi 

M. Ali, Menderes'i ziyaret etti 

Hikmet Küçük bu cinayetleri, kansı Nursel'in kendi ya
nından kaçınlması üzerine işledi 

Dünkü dtriltdt tt hir tdilen, taııhi Türk motifleri)le &ıiı• 
ltnmi modrrn bir elbise 

A1nerika'ya gidecek 
Türk nıodelleri 

Olgunlaştlfma Enstitüsünde hazlflanan elbise
ler dünkü defilede çok beğenildi 

~ ~t trırıı~ .. cneı ida· 
~~allıııdanı tırak) le 

madığı belirtilmekte ve pani· 
n:n mali durumu tahlıl olunmak 
ta idi. Raporun bu kısmında 
C. 11. P. mallarının i tirdad n· 

dan sonı a açılan tcbcnii kam ı 
pan) asında paninin :!22,530 ·• 
ra topladığı, bu"un ı e banka-

ı ocvıımı Sa: 5 Sü: fi da) • • Kii çülı., kayınvalıdc )IÜLC)') en , e baldız Se\·gi'nın cesetleri 

•Tarsus vapuru ile Ameri- kalabalık b:r dal'eıli grupunun 
kaya gônderilceek olan ve Ol- hazır bulunduğu defilede tes· 
gunlaştırma Enstitüsıi tarafın· bir edılen \'e ltızlarımızın eme· 
dan yapılmı bulunan Türk w t mahsulü olan elbıscler son 
!erinden mürekkep modeller derece beğenilmiştir. Bu defi• 
dun saat 16 da Spor \ e Ser~ı :enin yaıı ve resimleri e ıncı 
Sarayında gösıerilmi~ıir. Çok ı sa~ fadadtr. 

aıı1 ~ sonra Is 
•t e ... aı:tı \c iç 

''''"I ba 5 baskın· 
re ,_~kan, seçıl· 
a "''ıruı 'la b u rapo· 

ıııı •.• a~ıand 
Q ~. ıı . 

1aı ı kaybcdi
~a lllak a ne· 

.-ı:ı. Ununda~ 1 
~ " td 1 e· 

tak erek sc· 
e C'arnlarıa ıah 
~ 11 li P. n·n 

Bitli ekmek çıkaran 
bir f nın teshil edildi 

ad :ılına na 
b>Jlgı O) nı • 

tıı a undurama 
1 \ıs stenıı de- . 
<le Ulu kabu• lstanbuldaki bazı fırınlarda 

Dün gece yarısı 24.20 de yapılan baskm netice
sinde Sultanahmet'teki 14 numaralı llfm işçile

rinin hepsinde çok miktarda bit bulundu 
durarak dıin gece bu cıheıi b"I 1 
fııl te bit ctmıştir. Halkın ana 
"ıdası olan ekmeğin isıaııbulda 

t e bugunkiı 1 p şiıilen ekmeklerden bit çık· 
~n ol tığını haber alan gazeıemız, bu 

- mevzu üzerinde h:ıssasiyeıle ı Deunıı Sa: l Sıi 6 ıl:.ı> 

11~ılcrd .. en bırının çama ırlarını m lllJ'e.De ediyor 

Hikmet Küçük'ün öldürdiigü 
kaıısı Nur el Kütük 

T. O. öğrencileri;l 
Verilen sözde 
Durulmadı 
Bundan bir müddet evvel Te'k 

nik Ünhersiteye ballı olarak a 
çılan Teknik Okulun ö:t-enci ka 
yıt ve kabul 5artlarını prott>to 
c:tmek maksadiyle Yıldız Teknik 
Okul öğrenci!erinb 10 g'.in der· 
se girmediklerini Ye bunlardan 
20 öğrencinin devamsıllıktan fi 
nıfta kaldıklarını, fakat yapılan 
müracaatlar neticesinde Milli E 
ğitim Bakanı Celil Yardımcının 
ogrencilcrin durumunu dilı.elt
m('k için söz \etdiğlnl bi dirmiş 
tik 

Dün :saat 10 da Kadıköyiınde istanbula gelen 24 yaşında Ilık 
Yeldeğirmenindc Ayrılıkçe~me met Küçük adında bir genç Ka 
sokağında 86 numarnlı evde dıköyde, Yelde~irmeııinde Ay· 
bir cinayet olmu~, Hıkınet Kü· rılıkçeşme ~okağında 102 nu
çük isminde bir genç, kayınvali· maralı evde annesı ve akraba· 
<lesini, karı.sını nı baldızını ek tarı ile birlikte oturmaktadır. 
'mek bıçagı ıle öldurmil ltir. Ha Bundan on altı ay önce Devlet 
di~e yerinde yaptığımız soru~- Demiryo!larında memurluk ~ a· 
turmaya göre, cinayetın tafsi· pan Hikmet, o sıralarda ayni 
lalı 'öyledır: mahallede 86 numaralı evde o· 

Rizede doğup çocukluğunda • <Devamı Sa: 5 Sü: ı de> 

Yıldı_z Tcknık Okulıır.aa 5 1:ün, 
denberı ııntıhan!ar dev.ım et
mektedir, fakat Bakan söz \Cr 
d!ği halde öğrencilerin durumu
nu düzeltecek emir. bakanlık· 
tan okul mıidiırlüğüne gelmedi 
ğindcn bu 20 oıir~nci imlih:ın- ı 

<Devamı Sa: 7 Sü: % de) ~iDa) et iırasında keı.ılmııuı 

Beşinci Kore değiştirme 
birliği hareket etti 

lzmir'de bir uğurlama töreni yapıldı. Amerikan 
gemisi saat 16 da kalktl 

Turı.. Daudb AJaıuı ,----

İımir, 10 - Bir yıldanbcri Ko G ' • f'l "k' d 
rede bulunan ve hizmeı süreıe- rllU in 1 a in e 
rini tam:ımlamıs olan 4 üncıi 

Do .. rt ı"şçı· o .. ldu·· Kore BLrliğimi7.i değı~ılrecek o· 
lan 5 inci Tugayımız. bugıin bı.i 
yfik bir merasimle uğurlanmw AnadoJu AJ&nsı 

ur._ Birliğimizi. Koreye götüre· 7.onıuldak 10 - Üzülmeı 
cek olan Amcrıkan don.anrnasır.a bölgeııindckı Çaydanıar balilmD 
mensup aGeneral Ellınge• as· nuıı 11akıs 50 inci katında bü· 
kert .taşıt ' emisi d~n sabahle -1 yiık damard:ı kömüre IA~ım a· 
yın. ıımanımıza ;:elmıs 'e Cum· tılmasından öıuru ~riz.u. i~tiall 
hurı)et meydanında nhtıma ~aı vukua gelmiş ve neticede dön 
na.mışlır. tık kafileyi ıe~kil e· kişi ölmüş ve beş kişi de hafif 
den. 1700 .~ahramaııımız sab:ıh- surette yaraıanm15tır. Müessif 
l~y!n mot.orlil vasıtalarla Scic- hadısenin i5çinio grizu muaye 
rıhısardakı toplanma kaınpıp - nesi yapmadan !Ağımı patlatma 
dan alıı~~rak rıhtıma ~etirilmış sından ileri gcld'ği tahmin e· 
terdir. Oğleyln bütün kafile ~c dilmckted'r. Yaralılar hastane• 
mlye binmiş ve bunu müteak p ye yatırılm15tır. Tahkikata de· 

(Devamı Sa: '1 ~il: 3 de' 1 'am olunmaktadır. 

Laniel kabinesinbı 
duruıııu zayıf 

Hükumet parlamentoda Çin Hindi harbine de
vam edip etmeme hususunda güven oyu istedi 

1 

Auodııted l'reu 

1 Bug~day alım Paris, 10 - E:-~bakan Joseph 
Lanicl bu ıcce sabaha kar§ı mil 

''ı mcc!ısten ya kabinesinin Hin Fiyafr 30 kurus dı Çini hakkındaki si)asetini ka 
• bul etmesini vey:ı hükumeti iı 

Turır. nab .. rlrr .\Jan>ı ba ından uzaklaştırmasını iste-
Ankara, 10 - 1954 hu- mi tir. 

bubat . mübayaa kampan)ası Meclis itimadını \e ademi iti· 
15. Hazır.an. ~ünü resmen a~ıla· madını cumartesi saat dokuda 
c .. ktır. '\ enı .alı~ ~aremi ıesbıt bi'direcektir. Bu arada Lanic 'ın 

tasdık edılmıs Okonomi \'c 1 biLI milletvekillerini hükumeti 
<Devamı Sa. 7 Su: 5 de> <Devamı Sı: '1 Sil: ı de> 



Gazete gü· 1'AZAN: l yın \a ıtaları 
n il m ü • 1 nın aldandıtı, 

:ı:un en aranı· D FEl'Zf• AKSO 1 her , ak"t go • 
1 r tabı! ıh1 1 ı• • rilleb en hadı 
yac arından bı sc erd r. s~ a· 
rıdir. Ce ıt • ,_ ____________________ .,,.,__ si haberler n 

kaynaklard n aldığı haberlerı Gazete utunlarında ~er a'an ;>an ıs oldukları va.kit tekzip1eri 
~ayın amak a ef Arı umumı e- tıbbi haberler, daıma bu- mup· mumkundilr Fakat tıbbi bır ha 
yı dün a a .. ti 1ı• sı ı e ~ak n· hl'mı et ıçındcdır. Zıra hak ı berın lalan anma.sı. hele hen tiz 
dan tema a etınr. B ı ı a l ol rak, ılml taraf arının ne tetkıke muh oç 0 nlarında. ı:Uç 
i tı dl h b r ka n arı a • ne rı ne de ızahı ınilmkundur. ıur Bu ba-.ımdan. oltu ucuda 
s nda tıp aıem n de er al Gazet~ın gaje ı bu cepli den, tereddüt er, sonrad n dUıcltı. 
dığını gortirilz :ııedenl b r ce· oku) ucu u karan ıkta hıra · me ı zor ) an 1 sabıl fıkirler 
mı c n ı ı l'ndı•e erı faza- mamaktır. Tıbbi hab r crın )a has l 0 ur 
dır Ha k t bbın ne k d r ı r ınlanma ındakı mak at bu· Ka defa ul erin 'e kan l'rln 
l~dı nı sıhhatının ne derece e dur. kat l ı Açlarının ke fcdıldığınl 
kad.u- emnı ttte o duğunu bıl- G zekdc tıbbi haberler n okum ı •ınuzdur. Sar'anın da 
mek ıs a. Bunu da ona a t ha- ne rı do u mudur? Bu su e m 1, ~ r ılAcının bu unduğunu 
b rlerı l'akından takip etmek derha' e\el demelıdır. Tl'red· son günlerde, gazele sütunla· 
go t rır dUtl r muı a~ağıda b r mı a e rında ordlık. BUtun bu hadı· 

T p Alcnunin gorunilşte an· de gıderecegız. Cunku, Hmi o· selcr, gazeltc ı ın ruhundakı 
cak pek az kı mı gazet s tun- torıtclerın kabu etmedi~! b r canlı haber \ermenin tezahur-
larında )er a ır Cazıp merak· habcrın. gelışı guze Ya~ ın an- er dır 
lı \e ılgı ı;ekıci o.an arı in an ma~ı. okuyucu:Ju an'ış dil Un· Tıbbl haber eri k:ı dı ihtı· 
teştkkulatındakı ak ak ık ar c lerc e\ k d r lllc clA baba- , atla kar.ılamak vt musbet ~o
ve~a faı;alıklar; ıkı b ~lı do- lık le h i ç n, Ad 1 tab pi kler nuç annı bek emek do ru bır 
ğu ;ır, ~apışık ıkiz er ikıden cc ~apılan tıbbi test'erın )anlıs harekettir. Penıcıllınln keşfı 
yukarı kol u " bac lı ucube· netıceh~r \erdığı haberi gıbı. gıbı h rıh bulu~ arı, her giln 
ler g b . Halk tabaka arı, bu Bu bllgının dotru veya ) an ı• gazete erde okumak ıstenı. Bir 
haber erı gı ıle kar ı ar \C mU olduğuna hemen karar 'erme· zamanlar, s ropto~cının, kö· 
nabca eder. ite hakkımız. yoktur. ıu reak l)On arı odu u. yaz.ı-

Tütiln. akciğer kanserı apar Bundan bır milddet eV";e lıyordu BugUn bu sınıf llfıc'a· 
mı., Gaı:ete ailtunları, gun erce ajans ar \ereme karşı kul anı rın ak ı tr ır erı aı.ami hadde 
bu mevzua haı;redılır Çcşıt"ı ıs lan harıka i Açların tes r n ol ınm tır. Fakat o gunlin baı.ı 
tatıstık l'r tıbbi otorıtelerın duk arı ' a hır zaman sonra okuvucuları hugiln o ne$rı a· 
karşı ık ı mllsb • -.e a menfi te r ı. o acaklan hakkında tın te ırı ile ha'fı bıı ı Aca kar· 
beyan an okuyucuyu günlerce bır haber )ayınlamıelardı. Ken şı knrkak ,e nı!ıltreddıttır tr. 
me•rul ed~r 'e düsilndurtir. disine bu çe ıt !Uç arla tedan Yabrnı hı\arın. kanseri b' 
Sonrıdan taze! ğını kaybeden ~apılan \cremll bır hasta i Aç ettığı 60 lendi. Bu haber son-
mE.\'ZU unu ulup gıder. Yanız lardan f tlfadc ettığını defa- rada'l alay me\-ıuu o arak akis 
sıgara iryakl er b raz 5Uphccı arca oJlemışken habcrı o· ler ) ptı Kaybo chı, gıtti. 
ve e\ham ı olur ar, o kadar. kuduktan sonra bu ltımadını Hak ı olarak doğru veya ya'l 

kaybetti. Gün uk sorusu •Aca- ış tınbt hab rın bir kavnağı, 
B u arada, tıbbi mevzuda he· ha iyi olabı ccck' mıyim dok· hır rıa-.anağı \'ardır. Okunıcu, 

tor demekti. iste, henüz tıı· ht>r habl'r gibi, ubhi haberı de 
'ıdl zor olan bu ha\ adı in i • iht , tla karşı ama ırlır. Ta 
mi tctkık arzolunmadan neş· kı hııb 1 ın doğruluğu an'aşıl· 

yecan )aratan }eni hır ha 
her yakalanmıştır- İkı cins a· 
rasında yapılan aktarma ar. Hiç 
b r tıbbi haudı oku} ucu u bu 
kadar ceı.bclmemı tir. Re imlı, 
geru~ bır ne rı}at kampanya ı 
tıbbi o maktan ziyade a aka Çc

kıcı bir seı i yazı ıle okuJ ucuya 
arz.edı ir. Anı li~atJa kadının 
erk<?k. erke ın kad n olabıl· 
mesı, kıyamet a amet erı sayı
lacak kadar dıkk t a~ık m v
rulardır. Bu haber erın, Hml 
cephelm }Oktur. ) nıı. aktli
a ıte erı ok ucu u iUrüklcr, 
fakat tatm n c mez. 

rındekı sakatlık. ın 

?ıhsa ımız, ha ta manc\ ı~ atı-~·---
nın ne kadar çabuk sarsı abi- r ----------, 
cceğını göst rmesı bakımın· •1P~llllf'Wll!09!!11P!~!"~• 

dan da kı) metlidir. ~"·ıM~W~,M~ij 
penıci lın, Streptomycin 

cm~ai i Açların k<'şfı, kan 
bank arı ın kuruması gıbı 
ha be 1 rın neşr nd a rı b r 
değer vardır. İnsanların a rı· 
mızd ki ıhh t an a ı arı de
ğ mlş \'e değerl nm • tır. Ya· 

Hasköy değirmeni işine 
savcıhk elkoydu 

lstanbul'un ekmeklik un ihtiyacmı karştlayacak 
değirmenlerin ayrtlması temenni olunuyor 

Hasko değirmenirıdc e P g .. • j mak on ara serbt'sl pi)a ad n i 
çırı en 60 ton kurt u bu day h y pmak imkanını bıra"mamak
disE.sı hakkında tahkikata de- tır. ncak bu sayede fırıncı 'a· 
vam cdılmektcdır. Beyo lu Kay rın 'e halkın şlkaret erme ma· 
makam ıgı ~e Be tdıye Şubesı ta ni olunabılır \ e Istanbu u ara 
rafından be edi bakımdon ytirti- mil akar b r ekmek ;>cdırmck 
tu.en tahkıkat sonunda, kaza 1- ımkAn dahi ıne gırcr.ı 
dare heyetının. de rmenın 15 O rendığımızc gore, belediye 
gun kapatı.masına \e 150 !ıra tarafından, değırmencı ere boy
p .. ra ceza ı ödemesıne karar \er :e bır tek ı! yapılmış bulunmak 
dıtıni bıldırmı ik. tadır. De ırmencı r, önUmuzde 
Dıter taraftan tahkıkata Sav· kı gunlerde ,be edıye)e muspct 

cılık elko)duğundın bu biAlm- vcJa menfı bır cevap verecek· 
dan da ınce eme dcv .. m etmek- lerdır. Rl'sml makamlar, değır· 
tcdır. Bu cum eden olarak Sav· menci er tarafından \erı etek ce 
cı ığ.ı. cclbedılen değırmen ahı vahın mcnfı oıabi me ıne hiç ıh 
bının ıfadesı alınmı~tır. Bundan tlmal \Crmemekled1rler. Çılnkil, 
ba ... a, kurUu buğday an de ır· esasen değırmenler arasında bir 
mene \eren tAcınn de ifadeSi a- an şma mevcuttur ,.e 11 değır· 
lınacaktır. menin mlitcsa\ı}cn ara arındı 

Buğday kırma meselesi payla tıkları ofis buğda)ını kır 
De:_ırmen'crın buğday kırma ma. işıni, Oç '\C~a 4 değlrmenın 

m vı:uunda kendılerı~ e temas et mu takılen Japmasından hiç bir 
tltimiı. ılgUı şahsı} etler, of ıs zarar hbıl olmayacaktır. 
buğdayını kırma mtemine te- Dığer taraftan, bmirdc be'e
mas ederek; ez.elim e ~un an söy diye ılc fırınlar arasında ba gös 
leml~lcrdır: teren ihtl Afı allkalı makamlara 

Jtalya, ikinci 
Cihan harbine 

~ giriyor 
14 3 ıl e\ el lmgun, 11 11 ~

ıiran 1!)10 ıl a ııaırn, ikın 
cı ('ihan Ha ı hine fiilen 1,1ir-
111 iştl. İk inri ('ihıın Uarhi 
başlıııl ığı u man ital~a. ,\ i
man' anın ahnıla ) er al mı , 
fa kat llitltrin amı u uzeri· 
ne harbe girmemi , münasip 
zamanı bekleml ti. Alman)a 
enellt Poloma ordularını )e 
r ermiş, on rıı Hollanda, 
n r. lçlka \t I.uk l'ntbıırg'u is· 
tila eılerck muhareheler i 
l'ran a topraklarına naklet
mi,tı. Alınan taarruzu ura t· 
le inkl af edi;)ordu. Fr n ıı 
hukı1mt>\İ l'ari 'i l erkederek 
cenuba çekilmişti. 

itah a ·ı harp dl ında tut· 
mak lçln ;)&pllan hıitun s i ·a 
1 t ema 'e ga) retler bo a 
çıkm ı , "" muıı ar.ıp zamanın 
geldi ini a nin an l'ıl usolinl 
Alman orduları l'arise k
la ırla rken 10 Haziran 19i0 
da Fran a \'e Ingiıtere) e 
harp il n et mi5, 11 haziran· 
rl a da fillen hnrbc gırml ti. 
A)nı tari hte Ba&kan Roo~e· 
n lt bir nutuk o\'IUyerek: 

oltah·a kom usunu arka
sınd n hançHlemiıtl r.:t de· 
mi tir. Fransız Ba vekili R"' 
naud da, •f'ransa Olmez!• dl· 
ye nutkuna nihayet verml5· 
Ur. 

F. F. TÜLBESTÇİ 

VATAN 

1Kömür fiatında ton başına 5 lira 
indirme yapılması düşünülüyor 

KomUr tevzıatı mevzuunda, hGkCımet 3 eni tedbırler dil Un· 
mekte 'e halkın kı5 ık kom Ur ht yacını ~ aı. a.} !arından a ma· 
6ını teşv ık bakımından baıı h3 urlıklar j arıılmaktadır. 

Öğrend ğımlıe gore h1etme er Bakanı Prof Fe•hı Çelık· 
bat, ev\ elkl gOn Ankara)a ha reketınden eV\ el, al kahlara bu 
me\'ıuda talimat 'ermi§, kısa bır müddet ıçınde me\ı.Uun etüd 
edılmes nı f.ı;temı§I r. 

Bakan, haıkı erken kömür nlma a te ' k m k d le ve 
dece ~aı a~larır.a mahsus olmak ilıerc komur f ati rında b r 
ındırme ~ apı!masını ı•temek+ed ır. Bu ndırme takrıben ton b -
~ına .5 lira olacak ır Ancak fıat indırımı ın -ıa ıl ~ apılab• eceğı 
hususu henUz katıyet kesbeun• m f •r. Bu mC"uuda haı.ı lana· 
cak bir rapor kom Ur mlie~sese 61 tarafından, B ka ın gelecrk 
hıdta içınde İstanbulu Zil aretı r.snasınrla kendı ıne 'eri'ecek· 
tir. 

Bıl nd ğı g bl, kom ur te\'l.ı atı a her ene Haz randan '• b 
aren başLrndıtı ha1de, halkın ıhlT' etm" ı \U U"den onba· 
harda konıilr depolarına r.ormalin fe\k nde hır teharum olmak· 
ta: bu ~ Uzden tevzı ı~ erı ada makı Iı aksamakta fd Bu defa 
İş etmeler Vek lı Prof. Çelıkb a~ hu mahzurun ka1 dırılma ı 
ç n hareke•e geçmış ~ e ha ka malı bır ko a~lık so terı me· 
sınl, pren ip olarak kabul etmiş ır. 

Bu suretle halkın konııırlerını hır an e\\el almak 'o'una 
~tdPtf'l!i 'e kom!ır gtoklarının ) enılenmesi imkAnının elde e· 
dılcceğı tahmın olunmaktadır. .. 
Usküdarda on 
Kişi sütten 
Zehirlendi 

. 
ipek sineması 
Komedi tiyatrosu 
Olacak 

Ye~ılko · lllr.teorolojı is· 
ta~ ooıınurı t hmınlerine 
gorr., bugun ~ehr mız 'e ti· 
'nrınd ha\a ogle'e kadar 
u bulııHu, ak§ama d ogrn 
bulutlu get ""C" ktır. RıııgAr
lar oğlc' e ha rlar kuıe~ nn· 
l erınden orta ku nette, oğ· 
)rflen nr.ra ı:: unev nnler
ıl f'!1 h a f ıf r•f'Cl'J.itır. Hau 
sır:ıl;lıf.tı hirııı. artacak t ır. 

D•ınl\ıı azamı ımhıınrt "3, 
2~g~rı 16 dereceler ara ında 
germııUr. 

Küçük haberler 

. 
Takibata uğrayan f 1 f 1 

b e yanname ş e me er 
fı; anbul Tekst 1 Sendıkas Ye j B k ı "' ' 

dıku c Şube~in n ya\ nlad ~ be a an ıgı nm 
ra 
gi .}annamc hakk nd ki tahk ka•a 

dC\ am edı mcktedir. Ya\ ınlad .~ Bı'r ta"' mı· mı' 
ları beynnnaml' man dar goru· 
len Yed kule Şubesi idare he· ıııuust MtıhA1'trJnılrd~n 

komisyonunun kararları yet ııuıların n emn :yet 1 incı Ankara 10 - Oğrendığımıze 
ııbc mudurluğ ındE- ıCadelerı gore, işletmeler Bakanı Proft· 

al nm . ayrıca Scnd ka ba~ka· dor Feıhı Çclıkbaş Bakanı ~a 
nı Bahır Er Ol. gt"nel rkrctcr bağ ı ıc~ckkul 'e mUesse~elerc 
A\nl Erakal n 'e Ce al Beya· bır tam m ;;ondcrcrek, harıç· 
zın da malumatlarına müracaat ten 'thal l'd lecek malı.emenın 
edılm ~ı r, Hadı~e hakk•nda tah kler ng anlaşması hulunan mem 
kikala rlc~am edılmektedır. 

lif ili E!l tim i\llldürlil~lı kamp 
komi~~onu dun saat 14 de Ko 
ca Ragıp Pasa İlkokulunda bir 
toplantı ) aparak tat 1 müne~e· 
betiJle şehr"n muhte' f semte 
rlnrle aç iması kararlıış•ırılan 
kamplar hakkında bbı karar
lar alm ştır. 
Alınan kararlara gore. bu l az 

Pendık, Karataş mevkılnde iz· 
cıler n gUrbüt. sıhhatli çocuk 

lrkrılcrdr-ı, lllmadığ takrl rde 
Boğulan hırsız:ın ce sedi re~mi ,·eva hıısusj krrrlı açan 

dün d e nizd e n çıkarıldı memleketlerden ııhııl edılme 1 
lüzumunu belırımış \e dovız. e 

Port giln e~rnl Galata. Rıhtı· malzeme ıt1talı hıı~usunun b•ı· 
mından çaldığı bakır 1 vna ile Un~·u •artlar çınde son tedb•r 
deniz.- dtişen '~ boğulan btr hır olarak riUşUnülmes ni is m •· 
sızın ce edi dün çıkarılmış• ır ı t r • 

l 
lar lr;ın a)Tı ayrı kamplar açı· Dort giln once rıhtJma ~ana c. 

1 
• 

ıacak Yakac k Yet ştırme. Yur mış olan ·Giresun.. gcım inin ı B•ı uretle Acl1 t C'art ~ e s~nai 
dunda ve KUçilk:\alı pans yon· ~anındaki dubaya bakır ku çe -- hl aç arın karsılaııması ıç ıı 
ıu okulda bu mües~eselerdekl i indırıhrken. amele'erdcn Kor elde d0\1ı bulundurulab lccek· 

ı öğrencller için iki kamp kuru- Osman çaldığı 24 kıloluk hır ba t r 
ı !acak ve Yesilkoy pan~ıyon!u kır levhayı be ine hag·~yarak ka n ğ"r t raf an muavven me'n 
.lkokuld.~ da 100. o~re~cı . l~ın çarken denize duşmliştur. Dün 1 lekcıtlerdrn "hal olunagelen 
ılkokul oğrencılcrı denız dı en Denlzcılık Bankasının bır dalgı- b rçok malzrme bu suretle ba• 
me kampı açılacaktır. 1 rı Kor Osmanın ce cdini. belin ka m"mleketlerden de i hôil olu 

Bundan ba•ka kamplarda gö de bakır le,ha olduğu ha de d-· nah lecefındtn i$1eıme'er "e 
re\• alacak oğretmenler n yetir nızden çıkarmı$tır Ccseı\ı mııa- mücsse eler ransfer sıücl ı!?ıl 
tirılmcsi için de b r kamp U· ~ene eden \d i Tab p Muza[fer bah s konusu olmadan ıhtı aç· 
deri ye istirme kursu aı;ılacak Arca morga ka dırtm15tır. )arını geı"rterek muntaıııman 
hr. Kampın sUresi 10 glin ola· Tarlada çalı an kııı kaçır· çalı acak 'e eller·nde 'edek 
caktır. malzeme bulunduraraklardır. 
Bakırko"yde bugün sular maya toı bbüs od nle r K d · · ·· ıd ·· d '" ar e ını o ur u 

k · ı k Yalo\·an n Safran ko)Unde 
Hl ece tarlada bezehe topla~an Rabi Bal kesir 10 CHusu D - Gö· 

Bakırkö ·e su Yeren anı bo· ye Canberı aynı koyden Fevzi nenın Kum kol tinden 13ZO do· 
ru üzerinde teknik zaruretler Saraç. :t\ecm, Muzaffer ~e Re ğumlu Kerim Akbe1, karde i 
icabı, bu~Un tltmirat yapılacak· cep Saraı; zorla kaç rmak is•e· 1331 doğumlu Kemali tarlnda 
tır. Bu sebeple bu sabahtan ak mişlerdır. Kızın feryadı Uzeri· ı ot b çerken kav~a sonunda Dl· 
fama kadar BakırkoyUn suyu ne kaçan mütecavız.ler aranmak ren ile ~ aralıyarak oldurmU~· 
kesilecektir. tadır. tilr. 

~ehirde sarkmh hk 
Hadi eleri arhyor 

1o~::ı 

84 
125 

1 
srıı 

816 
523 
12 
52 
97 

E\ e t"'C1\ ıı. 46 
Kaıaen o tim 7 
Sarho luk 100 
Kap para 11 
Kumar 31 
S rkın+ı ı 101 
Kcndı rıı.a·ı le eya zor 
la kız \'e k;ıdın karı· 
rılması 3i 
Kanuna al kırı hareket 44 
Muhle ıf uç 401 
Taşıt kaza arınd o en· 
'er 13 
Ta~ıt kaza annda :yara-
lananlar 460 
Bulunan bıı;ak 1155 

:u 
12 

345 

12 

Bulunan tabanca 77 1D 

Köpek yüzünden kav~a 

Şofor nmı:ır ıdneslndek K 
1 s O!'! plAka'ı l aııı on Bak r o 
'e g derken taş koprUnun par 
maki klarına çarpın s 'e aşa 
urmuştur Kııza net ccs'nde o 
forün ~anında oturan ~lehm ... t 
Att IA aj! r suret e aralanm • 

Ankara 10 (Husust) - Mer
kez: 'al 1 r nden Daniş Yurda· 
kulun emeklıye ayrılması hak· 
kındakı kararname bu ünkti 
Resmi Gazetede neşredılm. -
tir. 

Koprfilerdeki kalabalık ual· 
dı yukarda kalan erler korku 
anlarını ferah tonlarla. birbır· 
lerıne nakletme;> e koyuldular 

Bu nıkbinllk dalgası, hAll 
~lddetlnı muhafaza etml'kte o· 
lan rüz,gan. M l sert olan dal
ga serplntılerlnl ve 29·19 a dli5 

W6VK C~- A.lf.VA/lDAll 

.ı...tanbulda bulunan 11 de ir ıırzctmck Uz.ere Ankara~a gıden 
men, hem serbest phasaya iş İzmir fınncılar hryetınin arka· 
yapmakta, hem de ofisin verdı· ından, İstanbul fırıncıları da 
ği ekmek ik buğdaybrı kırma~ Ankarayı bır heyet gondermlr 
tadır ar. Bovle olunc;ı da deıt!r erdır. Şehrimızde yapılan tah· 
menler uk &ık bu ne' ı hılelerc minlcre göre. Ekonomi ve Tica
tevessuı etmekteıiırler. De'ır- ret Bakanlığında yapılacak gı;. 
mencı.er, her vesıle i e kırnıa fı rüsm~ıcrın neticesinde, Toprak 
)"atlarının dUsUklilğilnden ~ kA· Mahsu len Ofı ınin Uç bUyUk ae 
)et etmekte, buna rai1men ofıı birde değırmen ere verdıgı ek· 
bu daylarını kırmakta devanı et meklık bu:da !arın fıyatlarında 
mekted rler. Çilnkü. son hAdlEe· bir miktar indırme yapmak mlim 
de meydana çıkan hı e ere ve kUn goru'mektedir. 

mliş bulunan baromctroyu pek da heuplar yaparken, Hard!ni Tabak çanak kalmamı~. Erle· ) ec.ın verici ~arı tehliJ-eli al~ ğırlıgı bır dakikada bir kadem 
kale almıyordu. Ya&lı mayin ta se.ssızce • yanına gelmısti. Bu- rin kantıninden teneke tepsi al ka vericı 'P. ô reticı b.r &inema ilerletecek enerJıye malıktir. 
rayıcının içindekiler artık. bir den •Anlaşılan noheti benden ma:ı ban ... • mac,.rası idı. Bir gun b,.Jki tay Bu gemı teh!ıke:ı anlarda kul-

~nzerlerıne te\ es Ol ederek, ka --0-
ıanç temını ımkAnını e de ctmış And i~m• 
lerdır. De~ırmencıler, ara arın· 
da tam bir an:a ma)a varmış- Ankara, 10 (AA) - Yed•k Su 
lardır. Bu ha.e bır son verebil- bay Okullarının 40 ıncı donem 
mek için yapılacak 1 • İstanbu- oğrencıleri, 26 haziran cumar
lun ekm• lik un iht .acını te· 1 lesi gunU torenle andıı;ecek er
mın edecek değırmcn eri ayır- dır. 

BOYOK 

FELSEFE LİJGA'l'I 
Iuıtafa N aınık Çankı 

Muasır Felsefede kullanılan bUtun ke melerin: Yunanca, 
Lltınce Arabça, Farsça, Almanca; İng 1 zce \e Fran· 

aıı.caların . dedelerlmı z n bu ~ol da kulland k· 
larını : Türk d l n n imkAnl r nı goster·r 

BÜYÜ K L ÜGA T 

ikinci Fasikülü s ıktı . 

F atı• 3 Lira 

1 
Bu büyük estr sııi Cd un) Un olduğu kadar (bu· 
Jfln) ün de fıklr ha:> atı ile temasa 'eçlrmek tedir. 
Tevzı ve sat ş yerleri: Kanaat \ e tnkıllp Kıtabevleri. -

tayfunun ortasında bulunduk- Pa)n•er yerine sen alacakmıs· ıScn ne dıyorsun Whittaker funa dair bır kuçlik hıkAye bi tanabılecc:i enerJıler e dolu 
!arı lAkıasına alışmışlardı. Bu sın :t dedı. Burada kah\a'tı Hrmekten vaı e azarım dıye du&lındu •. Bun grı ve ya~lı hır horozdur. 
nun içinden sağ salim kurtu· •Evet. fster&en şımdi devıa· geç. Bır defa da rr. laryk'e da kamarotların kahvaltıyı dil- Fakat tabıat bir ta;>fun gibi 
lacaklarına inilnmak istborlar la)ım.. sor, ama bana kalırsa, herke in &unmcl~rı belırtı ebı'ırdı. Kuru acalp bir gösteri yapınca, ga· 
dı. Pek Acıl bır tch'ike bulun- •A ır mısı?. ıstedığı ~ey yukarıda sand\lç ve ne~e ile dolu o.duğu halde rıp &e)ler cereyan eder. Rilz· 
madığı ic;ın de buna inanıyor· Wil ie kcndı kıyafetine bak- ;>emek 'e kahve içmek• kaptan koprli üne dondil ve no gArın slirati aaatte 1~0 mı e 
lardı. •Bu ta ıhll bir gemidirıı tı. Üzerinde bir pantalondan Zencı çocukların yUzler!ne b•tı devraldı Kaptan kö&kilne hattA dalıa fazla)a ı;ıkabılır. 
ve •Bu pa•h tekneyi batırmak baeka bir &ey yoktu. Gülerek: neB• ge!dı. Whıttaker • Rasse- girip, deniz s rpintisınden ma- Bu rilziArda meselA dumen i•e 
mümkün değildir.• gibi sözleri •Kıyafet nizamnamesine bir.-z ı.s sofra kurmaya bo& ver de un o'duğu halde kollarını kap ~·aramaz hale gelir. Dilmen a el 
tekrarlamaktan bıkmamışlar- aykırıyım dcğl: mi~· diye sor· git l\lr. Keıth'ın dedığı gıbi a· tanın koltuğuna sardı \'e her ade hal erde içınden geçtığl su 
dı. du. dama sor bakalım ... :t zamankındcn daha eıddct e in· ya tazyık suretiyle vazife go· 

Willic'de herkes gibi dil&U· ıBu vaziyette, JAcivert Uni· Wıl ıe inıp kalkan kamarada l"mckte olan tayfuna do:ru gil rUr, fakat rUz.gfır geminin arka 
nUyordu. Sıcak kahve midesıne forma gıymek ve kılıç kuşan· giyinmeye çalışırken, günun lüm!edı ... •OOOOOEEEEE11 sından geliyorsa \'e ı;ok &idd~t 
gıttikten sonra, milBkUI bir mak pek gerekmez ama, bir meselc.ııinln ne çabuk bir ha) at Barometre 29 05 de duru)or- t ise su aksi tarafa, dumenın 
durumda bulunup da korkma- eeyler giysen daha rahat eder- memat meselesi olmaktan çı- du. yaptığı kadar tazyık yapar ve 
manın hazzını duymaya başl.ı.· sin gıbi ge lyor bana :t kıp da kahvaltı yemek meselesı i S 1' .\ N dlimenln bır tesirı o.amaz Be • 
mıstı. •Amcrıkan Pratik De- •Sımdi giyinip gelirim.• Wil haline gelı\·erdığınl duolındil. ki de dcnız bır taraftan, rUı.· 
nizcllık• kıtabında okuduğu ma lle çıktığı delikten tekrar asa- Kamarot muavinlerinin sesslı Buharlı .temi, ye'kenli gıbi gAr bir taraftan dilmen dığ~r 
Clmatı bu fırtınaya tatbik ede· ıya inerken, erlerin artık ana sessiz rutın i~lerde çalı~malan rtizgfırın esırl olmadığı i· taraftan tekneyi iter. Bu kuv· 

cek kadar ak ı başına gelmi~tl. gUvertedeki geı;ltlerde toplu ve salonun her zamanki gibi sa cin, fırtınaların ekserıya mil&- vetlerin netıce~ınde gemi dil· 
Hesabına göre fırtına merkeı.ı bulunmadıklarını farketti. Whit n ı§ıkla a:1dınlanmış oması o· kil'lerini yenebılır Bir harp mene gelişi güze itaat eder 
100 mil doğudaydı ve k~ndil~· taker ve kamarot muavinleri na neşe \erdi. genusl de husu 1 cıns bir bu· Yfıni ~azi)et dakikadan dakıka 
rine saatte yirmi mll sUratle can yeleklerini gıymiş olduk- Burada, asağıda. o gene es- harlı gemidır Yapılırken ieniş ~a. saniyeden sanlyrye değl ir 
yakla§ıyordu. Wil ie hattlt fır· l:ırı halde. masaya beyaz. örtil ki, o'mez. yıkılmaz, ?ılay Wyn· ilk ve tasarruf goz tilmeml~. Nazari olarak kaptan gemısi· 
tınının Uzerlerinden ieçme ini serıyorlar. iskemleleri düz.elti· ne mektuplar yazan, eifre çd· daha kuvvetli ve sUratU olma- ni bir tarafa dondUrmek ıster 
bile beklıyor •Acaba, bu kara :yorlar \e etrafa saçılmıs der- zen ve çamaşır raporlarını kon sı istenm!otlr. Mayin tarayıcı s•, ruı:~tınn obur taraf an ° ka 
gokte, mavılik ne zaman beli- gilerl topluyorlardı. Whittaker, trol eden Wıllie idi. Yukarıda Calne bile otuz bin beygir kuv dar kuvvdle itml'Si mümkün· 
recek dıye dilşUnU ordu kederli bir &E.sl~ •Afandım bil Jrj ta~iun ise. eğer kendısine vetlndd ı bır ruzgfıra karşı dür ki makınelE'r n atı 

RUzg ra doğru durmuş aklın mim nasıl kahvaltı verecefıı... hfıkım omayı becerebilırse he· ko abi ir, ;>arım nu yon ton a· ça ı sa bıte gemı donemeı. .................................................................................................. _,, ......... ......... 
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~oınobil yarışı Eisenhower'iıı 
1e:a~!~ir,~~ 1 verdf!~ ... ~.~me~ 

Ot lo - '.rürkı)c Turlnç j W;,ıshington, 10 _ Cumhurb .. skanı J·:ısenlıo\\ <'r bııgun hır 
~ 

0

1lıohil Kurumunun ter· 1 1 ba-ın top'antısındaki beyanatında, Hındı ÇınıdC' rranı;ız. blr'iğı 
:• O!omob'J :ı arı ma is - * \ııkarııda bulunan km ~ell<'rinin Dien Bıen Fu Kale ınin ı:uk11tundan C\" • ki tli!\ -

bu den ~cdi otomob iden 4 kıstan Ba bakanı re'c kıyasen. müdafaa b .. ·ım:ııdan ıııulıtf.':ııe en d.ıh" iyı b :-
gun saat 15.24 den i• - hamnıeı Ali :1.J) aretler durumda olduklarını fakat hariri askerı ) ardım ) o'u:o :a dahıı 

~ Chrıın;ze gelm' tır. Mu· ) apııııştır. da i) i bır , azı) et yar 1tnıanın mümkün o duğunu uy:, mi tİ". 
ta lcnıılan d ğer bç o•o· * \mcıika 'e Kanada huğ· Bununla beraber Ba.;kan, Bİl"I<' ık Amerikanın, llındi Çini· 

• r~0llarına de,·am edeme da) fıatlannı indirmi - d a:.keri bir müdahalede bul:ınmak urctı~ e )(nı bır harbe 
dren :larış har'ci b rnkıl lt'ıdır. girişmek t,1 a\\•urunda o madı.,ını b ırtmış \C Am rıkanın a 
t * .\mıra\ Hadford Ttirl,;;i· ı kert Si.} a etini su cckilde anlatını ·tır: Son derec·r pıs )·atıakla rda \atan hçıl er. tahtaku ruları \e bitler rıı ın ışçılerınden ba ka birinin çama ırlarında da çok mık· 

l'Akal Rr~aı Sa,oğlu ı "<')C ,ilah C\ kınin art- Dün.>ada tehlikenin başgo~tcrebit ... ccğı hahangı bir nokta- tarafından i t!la ed ılıni~ıi tarda bit giirülmii tür 
oi ekı OtOntObıJ ehre bı tınldıı'tını SÖ\"lemi lır. ' ~a derh.ıl hareket edebilecek "l,\'\'Cl i \'C SrHal ih 1 1)atl:ır bu- -- r -----'-------
nl'ak \C onu tnkıben lb - lundurmak, askı-rı si ah'arla olduğu kadar jklısadı, entel ektu· Et tanzı·m --- \Bitli ekmek c. ıkaran bir fırm fesbit edildi 1 Avu~turyada Ruslar 'lta ahceli. Ya kup Bedred- el ,.c manc\I si ah'arla da c:u n~ .1 rapında koıniinızme karşı ., 

lltck n' n oıomobillen ( h b k ı b 1 k erdır um ur as anı ko}nıay;ı ıazır tı unma . 1 (8a~ı 1 indde) de mevcut unlar gölden gl'ç·- y .d k t ' 
il . ' Dığcr bir konuya, k rşıiıklı ltl·aı·ct mese:c ıııc l ma f.'d;n s t 1 f ı ıamamen !iıhhi olml\ an art' ar rilnıı 'e bu unların yerden enı en on fO 
e ~~··ışı saat 6 d başlıya G.. ·ı . . . Ei cnhower, gılmriik terifelerinin tedrır n aza'tılnıa lclllt sa~ı;ı- a iŞ a 1 altında )apıld ığı herke.:.ı;-e bili:ı· iipıirıilmiı olduğu. içinde dı' 

• I·, nı 'k. Orhannazı ~o- ureşçı erımızı \'an kar·ı'ık:ı tkaret kanunlarıııın es:ıslı surette gı)1. en ge~·i- 1. k h K d 1 , ~ııı .. t, v. <>llınıı takip Ad('· . 1 d • t d'"' 1 . 1 . T . . k 1 nıckle beraber, ckııı<'kten lı t carn kırıı,l ı . ta•. ıopra. t:ı uı- oy u ar 
• 'Ud , rilip ycnidf.'n 3 yıl mııdrlcVe tf.'ıt1ı ı ını ı c ının soy emıştır. eSlrSIZ a tyOr ı;ıknıası keyfi~eıi ısın elıemnı. kurusu ölUsii bıı'undllğu göriil 
J.do,, .,arda sona erecektir Kabul ettı• jetini ant•rmı-ıır Bu durum mU•tiir. Bundan ~onra mU>tah- A •Odaırd Prc ı 

1 e rsrail arasında Yemen' de Zafirullah Han' ın Sehrimiıdt perakendt" et {i:ıt -dün, bclcdbe b:ı-kan )arcı m· dı•m·n \UCUI \C çama ırları mua \'ı\aııa, 10 - nwtar bugün 
'terıi b. h . d. Anadolu \l;ııısı ları. be'ediye iktısat mlidürlil· cı.:.ı Ferruh hter'e bildirılmiş ) ene cdilmıc, yatakların tama· So\) el· ı .,al holg<' ) r Batı A-

:ııa ır a ıse Ankara, 10 (AA) - Bır ç ld T si 1 ğü çeuelerındc de kabul edil \e kendbınden bir mlirak:ıbe men p•s \C ıahıııkuruları tara- \USlUt)a ara ında kam) On tıa-
11· 10 <A.A) - Bugiln muddettenben lsıaobu da bu· arpışma 0 U ema ar d f:ine 0 öre 520 · 580 kuruş a· ı \e a~l k ekıb nın harekete ge· r rdnn 1 ula edıld=ği, j,ç !erin 1 ~inı )Cnıd n d keıı kontro ~I 
hlldırıldii!ıne görr, e-' unaıı Cumhurbaşkanı Celal Bn· ''"'ciatrd l'r~s~ "'"" ı:ıt~ıt l'rr•s ras dad r. Buna mukabil. bele tirilnıcs' rica ed lmist r. çama ırlarında \'C vücutları11d:ı tına almı larJ T. A\-u ıu11a ı: 

.\\ k bır t rail de\Tİ)" · yar beraberı•ıde Ankara Mıllct Londra. 10 - Yemende, mem Wa hington. 10 - Pakı'tan di~ e tanı.im ~tıtı,larınr'.akı et· Ek p dıln gece Sult:ın:ıhmet kc r m•ktarda bit bulunduğ•J çı 'erı Uak.ınlığını ı bır oıcu u 
~) c·\·~,.ınd:ı hududu f!C \ekıli l\lumıaz Faık Fenık o~du Jeketin üera bır ke:-imi 0 an nışışleı:i Bakanı Si: Zafru_!l:ıh lerın perakende fiatlnrı 38~ -1 Cezne' kar"~ında \''.Akpınar görulmüsıiir. Bu dunım kare_ as~erf kontıo:uıı )~nıdl'n _tc~ ~ 
4nes l2rdun topralcl:ırı- ğu h ide bu sabah Ankara ya ne~dah hudut ka~:ıba-ı civ.ırınl Han Bırlıı-ık merıka Dı,ışlc· 390 kuru ıur. Pııkat belcdıye ,e Osman Ç:ıkmak':ı :ıı· 14 nu· sında ke)ri)el derhal b'r uıbıı':ı edıld ğ nı, ~O\)Ct lş.,alındekı A_ 

~ır. Bu müfreze Ürdü donmustur da Bu~ük Britanyaya sadık :ışi· rı Bakan Yardımcısı Henry R~ - tanı.im satı.larında satılan et· nınrıılı fırında bir kontl'OI ) :ıp· .
1 

B ll" f h 
1
• şağı \' u ~ur) a ı ~ Ba:ıda me 

~~!~i 'e bir k:ım,·onu a· Cumhurba kanı <:ür çilcrimiıi ı·et'erle Yemen hükümct ku\' • 
1 

roade ıle bir buçuk aat de\"am !erin miktarı, gerek c:ın ı hay- 1 ını•lır. esbıt cdı mı~tır ~ ırın :ı • rıkan 'e ln"ı ız ı galındek ~u-
ıı. ~rınde "Ôttirmu tlır kabÜI elti \etleri ara ında ç:ırpışmal:ır pat., f.'dl·n bır goriişme )apınıştır Da ''an \'e gtrekse ke ilmi olnıak 1 istanbtıl \aka• nöbet"i hU- kında. bC'ledı).e za •taskl'n z m- karı \\ıı tu11ıı ara ıı da hudut 
qll\ " • k o A c - . . . .. z f ıı h H H" d • •. • ' name ıne ıe' f•kan gere ı mua· 1 t b b l" ler d kı.· Clfcıya 'd • 1 .\n ara. ı (A. ) - unı !:ık vermıştır. Keyfıyet bugıın h~ : onrn .a ru a .ın ııı. ı. ~eı•rtilen etlt>r clah•I gıınde kumeı doktoru Muammer Kaz- "le 'a ılacaktır ı .. t. ı O)Unr.ı no e ,ı ı 

akı tal yan hurbaşkanı. Cc.lal Ha~ ar ~nka· \emen hüküınetinre açıklanmış 1 Ç!.nı v~ ıtığ;.r \.ya ıı~esrlc erın~ 2.1000 k1lo ch·arındadır. Hay- mag:ı, bele!dı~ e •ktı at müdür m • P . . • dı~ı.~I .~odcmı tır .• 
• Seferi heyeti 1 ra\a a'detı sıra ınd.ı aynı tren tır. K!ituk \'emen Kıral•ıcının goru tııkleı:ıııı soy emı,tır. _ .:a . .., _ 

6 
k"l . nd 1 ard•ıııcısı Kemal Erhan, bele- Bu durum i :ıı bulda ekmek Sozcu. nuslarııı ~alnız : uk t~ 

4 10 le ~ahat etmekte olan \C Ja· buradaki Orıa Blçıliği hu ko·ı kisı:ın Dı.,.ışlcıı l.l:ık.u~ıı goru~·ı \anlıır da 1-. 1 1
• 0 aıa.sı .. a dı}e iktısat ~ef Samı Vardar. lmalliıının ıam:ımen başıbo bı·ı~;a?·an \e ıııı kontrol etı k crın•, 

aaren <A. A) -:. Diin Kıı- pon)ada } :ıpılan. diın) :ı giıre~ 
1 
ııııd:ıki bir tch iğind<'_. \'emenin 1 ~eler hakk.ıııda t:ıfsılat. '~:nı<": 'r rılııdıı '.. c;~~eple'.·ın hrı. "Ull \lf.'ındar poli:- merkezi memur· r:ıkıld ~ına, halk n gıdasına bın k oHımobıllerı~e • ılı ıntdık: 

ll'\>e ıldığınc gorc :l nu· amp!)onast mu ~bakalar~ndan kom 11 11 Adeıı'dcki ın2iliz ma·ı )1 rı•ddet.mı,.. ~:.ılnrı. llıncl!'taıı p'yasaya sıırdııklen et mıktan farından Hayri Eriil. :ıazeıemiz r aı ııııırııkabes· bakım ndan oı 1 h ~ıııı anlntmıstır. SO\\etl~ı Oe 
he~e~ıe ~ıkmakta ola~ 1- donmektc olar, gureşçilcrı~·z - ı kanılarını "rıı~ tı>C'a\ iızü tertip- la o an. l~ılu nf.'hrı :ht•laf ın.ı~ ı be 70 • 80000 ki' odur , e da· ) az• aıle,ınden \dnan Veli. Ke· I dııı?u kad~r sağlı~. bakın_ıınd~n mırynlu nıık "atını d.ı kontrol 

~il it 6450 metre ıru· 1 den antrenllr \ a ıır Do u 52 ltı ı lcmck ve tııhnklere gırı:-mı~ ol- da bahL~ koı u ıı olclıı~unu a~ı.k 1 b T h . 1 ·d . B b • ma' \''dar ve llilını Sahenk'ııı ela ehemın 'f.'t 'erı med•ğıne ~ e 

1 

<''memcktedırleı · 
~t eı~rınuştur. Bu tıaber lo dunya ş:ımpı~onu Hü e~ ın makla. suçlandırını-tır. Tebliğ- ıımı~ıır Zafı ullah H n •llen!ız ta • <'~ı 1 a~' an aı 11

• u a ltıhakiylt' teşekkill eden ek P n hır misnldır. Bitli ekmek ı; • Suriye k abinesi istifa etti 
i • ııan e~ 16 mayıı tarı· \kba. 73 kilo Dtiıı~a 5 ineisı de>, ~tni h:ır<'kctiıı Rö ged<' sul· konııcımağ:ı l.ı. l.ıdık• demiştir. kımaıı.n heledı~t ıanzını .at,. ~iin !!ere ı.aaı 24.20 de adı ge· karan bu ,e buna benzer r ı· n· 

bıı 11 du ~ 3900 metre ir- Bekır. B.uk \C i9 .kı o düny:ı ı- ıı.u ~~~.lık~Yf.' .. dü~tir~~iltceğı. ı.le· \\':ı hıııgton lO (A \ . ) .- I'a· l~m. T .~nbul perak~nde et ı;en fırına gitmi~tır. Konırolun j ıar hakkında cezri tedbirler a· Ş~ı~ı. 10 < ~ A.) - Sabrı ~-
'<ınr Unu bı dıren ~e I kıı.cısı ismet Ati!)! kalıul ede· rı urulmü~ıur. lnı;:ılrı Hancı)<' kı ı:ın nı~ı.lerı B:ıkaı 1 sır zar- f•aıları bzer ndc hıç bır suretle lk safhas•nda f•rında bulunan lınmasını bcled )c başl(anl•ğ 11· ~:.h nın. ba. kanlı~ındakı Surı)e 

a alınan ılk m<1lu· rrk kendılcr ne ıltıfatta bulun· i şimdıki halde ha, ad: i yorum rul'ah Han dün Bır:e ik Amcrı olamamaktadır. tozutma torbaların n her k in dıın bekli)oruz kah nr•ı ı tıfa etmı ur. A 
mus ur l ı maktan imtina ctmisı:r. k.ı Dış !eri Bakanlığı ,.e ~Unya ı' 

- Eaıık:ı ına memlekctınin Jndu-

IURKIYE 
U~LAK KREDi BANKASI 

Mevcut 26 şube ve ajanslanna bu yıl 

~~as· 
İSKE nıER'U T 

KARS 
TRABZON . 

EDiB_ E 
~ANAKKALE 

' re 
TOKAT 

riıı ne\ 'ema t.ısbvipkirı gibi 
b r durum nlm.-ıır. 

Ş'md'ki Ba 'ek"! Ek eliıns 
:\luh:ımmed \li bu feci h:ı -
lerı ~örmu~ Ye bat•! inanı • 
!ar 'kaldırmak ıç n büyük 
b r harekete g ri~mlşt r. Bu
gün memleket mız' z ~ aret c 
den bu mııhten-m misafiri, 
b lhass:ı bu dusünee :nden 
dola~ ı tebr k e meyi bir va· 
zlfe b'li~ oruz 

B'r memlekeı·n kunet. sa 
:ıdet 'e seliimeti, maddıyat 
) .ınında maneviyata da da) a 
nacagından. batıl itikatlardan 
St\Tilan bir :'olusliiman Alemi 
d~ny:ının en büyük bal'ış va 
sıın ı olarak 'c herkesın öz-
1 ed: ği huzur \C sükunu s:ığ
Ja~ :ıeaktır.• 

CUMHURiYET 

. 
( 7 3 9 '7 ) 

ile tedavi ctnı<'k b'r 7arııret
tır. Yu,.osl:ıvyn ile İtalya a
rasındaki Trieste meseles'ni 
de her iki tarafı memnun e
dec k bir ekilde düıenlc
nıek şarttır. Bunlar yapılma 
dıkça bo gemlzi meydana ge
tırcn Sa\'unma si-tem=nin tam 
mana 1 'le işler bir hale gel 
diğ=ni idd'a etmek ~üç olur. 
l•'akat bunlar niha~ et üzerin 
ele ,ı:kkaıle çalı~ılan konu· 
lard•r. B•lhassa ~·~ıemin a· 
ğ·rlık noktası bilinen Türki· 
) enin hiç bir koın•u..'u i'e 
en uf:ık bir dfwası bulunma 
ması, iç i'tikrar bakımından 
gıpta edilerek derecede sağ· 
lanı olması, bölgemiz emni· 
YCt itibarile sevindirici olay 
!ardır.• 

DÜNYA 
a 

iO,\REİ l'\IASLAH.\T 
ÇIK1\I \ZI 

F alih Rıfkı .\ta\' ,\nadolu \'a 
l.a ının :,imıtidf'n . nsuı kaldı
g ını ~Ö) lii~·or, cfüor 1.1: 

• nadohı ynkasında ha\·a 
gazı vardır· Zayıf gelir. Su 
\·ardır: Ya hiç gelmez. ya ye 
teri kadar taıyikli gelmez. 
Her kö ke b'n'crre lira hıır 
canarak yapılan havagıızlı 
banyo tesisleri yıllardanberi 
hu \'iizden h"çbir •~e y:ıra
maz.· B•r ~ehir idaresi böyle 
bir meselenin listUnde dur
maz olur mu? fhti~as adam

ları ile kaı'I tedbirler üzer:n 

de anlasmaz ve hunu halka 
an atmaz o1ur mu?• 

nehri ha\'73 ının 1t ındı~taı la 
ak im edilme ıne razı olanıı~ a 
cağını bildimıi~t·ı'. ı 

ı Bir Amerikau uçağı kayıp 
Tokio, 10 ( .) - Amerikan 

bahı·ı\·c:;lnc men up içinde 17 
1 ki i 'bulunan b r Den iz uça~ı 
cHın gece Japonya i!e Hon~ 
Kon::: ara ında muıad seferini ;ya 

ı parken ka) bol mu hır. 

ÖLÜM 

1 Tann t rafından Mrrhum Ahmtt 
Hnlusl btytn otlu, Merhum ~ad· 

1 

rıı.zıı.m Tat~t Pasa ile Hamdi Bafra· 
ıı nın !tayın btraderl, Hayrh·" Baf· 
ralının biraderi Kap•an Harrı Gil· ı 
nurlın damadı ye UthuYan KenUn 
UYCl, 

.\:'.\TİKACI. 11.\ YRI:'rİ 1 
l ll'l.l1SI Kl-;:'.\"l' 

ı:ıaa bir huıo:ıııtı mUteal:lp nfat 

l etmlştlr. Mrrhumun ceııa e&l 12 S.DS4 Cu· 
marı"sı Teşvlklye Canıllnde o le n•· 

1 

mazını mUteaklp Frrlköy aile kab·' 
rlıtanına d~fnedlltcP.ktlr. , 

-----------~ı 

OSMAN BEY 
alan ımt7 

uırır. mutr na 

HEDiYELER 

gtlnlük, haftalık 

iKRAMiYELER 

il. 
emrin i z d e d i r 

Bu ajan~ımııcla 20 llazin n 
akşamına kadar 

150 
liralık 

hr ap a(·tı ı anlar &) nra 

30 HAZİRAN 

APARTIMAN 
AL TIN 

MÜCEVHERAT 
lııi~ iil;; ilı.ı a ınh f' çeldli~ine 

katılırla r 

Telrfon : 82506·4546i ·49620 

DEMiRBANK 

TÜRKiYE 

VAKIFLAR 
BANKASI 

T. A. O. SERMAYESi : 50.000.000 TL. 

ISTANBUL ŞUBESiNDE 

14 Hazirandan 6 Temmuza 

kadar en az Yüz liralık 

hesap astıranlar 

100 Alfln 
20 >> 

10 >> 
20 Kişiye Beşer Altın 

20 )) Birer Altm 

:ıo Teınınuz 

Açılış ikramiyelerine iştirak ederler 

BUNLARDAN BAŞKA 

Daimi Çekilecek Zengin Umumi ikramiye Ku r'aıına katılmak imkanını da kaıanırla r. 

Vakıf işhanı 
Eminönü 

l-:::============~~~~~~-.::-=-=-=-=--=----------------.............................. .. 
- Şmu'ların en kocamanı!! 

HAYIR!'.'- dz.e-R/NAı€" Y4J"4i>/~A-VZ 
ÇU ~ÜA/YA $/HVLAR/A/ E#BÜYÜ?Ü 6'Y · 
/;"UZS/ZJJR.'!-NBF Bie /Ş'c S:A.e/L.A,t/~ 
1/0/~/A,/ZttE Jy/c~Ç/NEU...H. k!ER S'E -
y,,· V&e'/İ 8/ZG Bu AÜNYA ." -



l rl)(t~iir Piu :ırJ 'ı n ha) ah , yirmi )'i$1Udanbrrl, 1 boııaıııuı lıır n kıi rrltr ıı asımla gı·~· ııı i}lil'. 
)urad.ı ri('Clfd'ı me~lııır bati lı& bUUn g ıı lt pencer t inden & agmnı tetkıl.; tdtı lıitıı j!Ulll) Ol'.ı>UnU l 

Cesaretini sonsuz ilim aşkından alan büyük şampiyon : 

p,oıesar- A.~Gid 
zamanımız.ın en entercnn 

« arl .. mı kiıııdır?• dıyc lıır 
ualle karşıl0t ır anız, hıç dıı
unmtden, • \ ugu te Pkcıırd

aır• ce\ahını v rebilırsınız. 
Bugun hiç bır li ım, onun kr 

ar popu rr olm mı ; i im aşkı 
ugrıına, ha~atını bu derece 
tehliı- ) e atamamıştır. Öyle ki, 
Augu le ıPıccard, bızıat kendi 
~ apıııı trato rerık balon ar i
çer ınddd abor:ıtu\:ır rıyle 
rn ) uk ek irtıfa arda gvl:) Uııı 
nü, .. ene biu.at kendi y:.ıpısı 
b.ıti~kapl;ı.rı) le en derm irtıfa
Jarda denizleri telkık tdlyor; 
bu~ınc kadar hiç bir Alımın dli 
rünme) e dahi cesaret edemedı
ğl b;ıkır aha':ırda, tn kUç ık 
bır korku du} m:ıdan insan mıı
ha~~ i'e ini ha:-:rette bırakan 
tur cesaretle c l olaşıyor. 

Auı:u~te Pfrt':ırd, 1884 yılının 
2A oca •ında nale' <la doğ· 

d u. Babası, a) nı sı-hrin ünher
fitc ın<l • kim~a profe üru bu
l unu) ordu. Pıccard, 7.urich fe
deral po ıteknık oku unu bltlr
dıklen •nnra, profe ôr "'ei.:.~·ın 
~anına rızık a i tanı olarak gir 
dı. Doktora teı.il'i bur da yap
tı. 1922 de. Fakü tenin füik 
Uboralm;ırını idare etmek ü
ıere, Bnık el'c rlav t • cdi'di 

Einsteın i e bir ıkte, elcktrık 
earj~rı. proton \C el ktronlar 
ur.erinde ça l"~rak, alom bom· 
basının imalınılr kul anı'a n •u
ran~um 23:h i bul.ırak, ı im A
lemme • aktınuranıs um n u ka
ıındırdı. 
Kozmık şuaların rlii<l inde, 

tccrlıbe t'ıhaı. arının in :ı ınd:ı, 
bli) uk bır deha kudrt'tine s .
hıptır. 

T'rofr ör Pircard, i k and •• 
!!elçıka ılmı ara tırmalar fo
nundan btl)ük >· rdınılar gı.ir~
r , me hur balonunu in l d
mı:. kan ının bıitlın koıkula
rına r;ığmcn, aboratmar arını 
terk~crek, ba'onu fü 15000 
metrc)e ~ük clmck cc :ıretini 
J O"lermi tır. Ymarlak ) lken
ı ı. ba onu, hu u i kur \ ı ka
bine"i o umana kadar yapı
lan b~:onların rn nılıkemm -
1idlr. 
Pıccaıd"ın bu baluııu, otııı 

metre çapında ıdı; 14.000 met
r e küp hldroırn doldıınıl cıık 
t..ırzrla inşa edi mı tı. Yuk eli
f J:A) d ı; :na , hareket rrı son 
derece ) unıuşaktı. Topaç biçı
mındckı bu ba on, ) lıksek ıktt 
gazın inhı at dcrt'C i naz:ırı 
itıbare alınarak )apılmı•tı. 

\u~u e Pıceard ın oriJin ıl
lıCı bu ba'on a harekelinıl n 
ence, ba ına geçirdi ı. her ek 
le gırebı n, uzun kulaklı :ıp
liam le baş ar. Bu ,apka uıun 
'tdm;ın gaı.ct t'i er için. hir a
lav konu~u olnıus. hakkında 
bırbirinden gülunc 'azı :ı r nr 
redı mck ur<'lh e, l'ircard gü 
nun ııdamı halınc getiı ı mı tır. 
Gaıetelcr. i ı n matrak tara h)'
le me ~ul ola dursun, Pıcc.ırd. 
en )ilk ek atmo fer t:ıbak.ı'arı 
ara ında kozmik şua :ırı ince
d en ınce)c tetkık edı)oıdu. 

Piu :ıııl . Olr.yııınu ların dtrinliliıı 
dt, lıi) oloji ilminin ltilmr4liı:l 

dtniı lııı) vanlari~ le 
lı;u ı ı:ı,nıı~tır. 

nın glızel ığını lıtmt>ıı hem n 
lııı; ı:urııııı>vı uı.. (.;c\ ı·emıı. k .. p 
kaı an ık ko) 11 ınt•ııtkşe rrnklı 
bulutlarııı dl•rınlı ınde i er İ)o 
ı uz ...• 

'l'chlıkcdrn t.ıı ıke) ı' ko an 
Pıcc:ırd'ın k rısı, M ıdam l'ıc
c. nl, bt~ \'OCUk ıınne:.ıdır. Ko
c ın n bu teh ıkc i ha) atııı:ı 
:ı ı nı klıı k:ılııııııııı kozııı ık ıı 
:ılarııı r:ı tırılm :ı ıncla. kol'a ı 
nın en btı)Uk ):ırılı ıııcJ•I olı ııu ş 

tur. 
J>ıın)anın en ) ilk tk nvkta ı 

n.ı i k çıkan :ııl.11 11 o ın. k t -

rcfı, l'ıolcsoı J'ı rd a ıııtııı. 
Bu hu:.u:.ta ta ha usl cı ıni o
ıan bır gawteu~t. ~·ırte çeı Çt'
\ eh gut. uğunu duz, il erek Hr
dı~ı ( \D Jl ga) et ııı litc \':ızidır. 

- ı:enım g:.)cm hiç bir ı.a-
111 n ı ekor kıı nı :ık <k ıldır. Ak 

ı ı:ıhi, bulun çalı ııı:ılıırını .ı 
onııııd:ı rekor kı rdığım ı hi ,e 

clı)oruııı ki, bunu ç:ı ısm:ıl:ırı

rııın t:ıbiı hır nl'tice i ol:ır:ık 
karşı ı) abılır ınız.• 

!erce poll in meydana getirdiğı 
kordon lı i~ bir nıli b<'l netice 
Y~ı ıııem l., Pi<'card, kı nılı ıni 
delice k11c:ıkl ı\IJI iiııen halkın 
ara ından :ını•:ık uçııı:ık ure
t ~ t- k11r lul:ıhı mi ti. 

~! od a nı Pı cuırcl, hes çocuğu 
f'c bir!ıktt", eyııril r :ır:ı ın
dan, nazlı hır gelin gılıi )iik.~c
lt n h.1lon:ı, koc:ısının husıı i 
urrllr y:ızdırdığı ı;:ıı cıiııılt') i 

ol:uyurdu: 
• '\U:ılıaı m:ırl:ıdık, (OCUk-

Iar!• 
Karı ının, çocıık'ıırının giiz

lerinde tnJışe, korku ) :ı :ırı 
p rı darken, 40.0UO s ) ird, hıı 
garip b:ı•oııu lıir ııokt:ı h. line 
gellneey,., g.i1.den k:ı} bolııııt'ay:ı 
k dar t:ıkip etti. 

Prorrsür l'ıcc:ırd, h:ıkiki lıii
) ilk rrkoru bıı d ·f:ı ili !J.16 nı t 
ı e } uksı> ı·rck le i dcrkı•ıı ku 
çlic•uk "··•hınt• ınd , h \':ılının 
t'n m;;na ı, tıı guzcl d kıb :ır.
nı yapı\ onlu. 

lG. !J:ıı; < Cıık) uzu) .ı. 3. HiO 
( Deniı) ::w.o:ııı :ı.ı, tre, ~:ıkuli 
ılun):ı. 

l'ı oft ııı un şölıretı :ıı tık biı
tuıı dlın) :ı) a ) :ı) ılıııışlı. ltesını 
J.ri g.ız ı•ıcl ıın ilk s:ı)fa :ııın
<la gıırlinuyordu. Aktll:ılitcnın 
rn hu) uk :ınalkar':ırınd:ın hi
rı bıılunııııı ına ra ııırn, ıli ·ı•r 
kfi ir crın :ık ınc\ en kü\·lİk hiı• 
g, 'ş ıı ıe e ı· i gı.isternı k izin, 
her guıı bır:ıı. ıl:ıh:ı arlaıı l'n r 
Jı i ı>, ) t'llİ felılılı r pe~ıoılC' ko 
•U)urılıı. 

H ılk. g:ızetder, 
ıı ı:ıc ı . .ı rınd:ıki pıtore k 

t ıblop lı:ık:ır. k lıli) iılt'nıııı ti; 

\ ' ATAN 
, 

\ BİR BALE RESİTALİ 
1 tıı ııbıı ı Urltd l)t Kon•rna ltı -

arıııın ~,. l\layos 19"14 C:ıımart,.ı 

ıı:ıınıl '•hır Du m 1 iyauoı11nda 
ırr llplrd if l Ull - l ~S4 drrs J Jlt 
lla lr otr t111 ı lnl rr ı ı.ı ı. 

Ol.(.\ Ol.(' \ l - Kıırtoır.otl 
il \l.l K J \ R (' \' - r lyanoda. 
l't Sİ'IAl .t: K\Tll.A:o;ı.AR. : \ n-

da t.rman , O•a Srlrn, Suna lll'r
klu , Oılf' k. Sunan , Gu lti n Ha'
b u rt, l>f"UU U Z. lf"rn.1 Pn , F.ınrl 1 u
ran, 'l.trrln \rpıild , . f"Yl n<· nanıı, 

Saruhan Sa rd•t , ·ruıın Of 11 r111 ,1 11 , 
.. \.'"t'C' fj J.rlı.;arı . (ıouurr \k"hn, eı

zrn t. rcıl , llNııı O t 111J11. 

İ:.l.ınlıul lltlrdıyt htJllS<'I vatu-
arı M udiırli ı-:,ıer Antika

('! :ınıimi \e balı Han ha iyle 
beni bu bale re ıt:ı ine da\ et 
e ll•rk< n: Sen kon er'erdcn 
h:ı ka ın:ı iltifat t-lnıt'7.: in anı:ı, 
t:ı' i}e rıkrıııı, bu ~·ocukl:ırın 
h:ıle ıc.ilalint gl'!, memnun k:ı
l:ıl•;ık~ın· drnıi ve öz :ıra~ın
dıı bu ı:ıbterilen anc:ık yrdi 
:a) ık bir ç:alı nı ıı nı :ı lı ~ıılti old 11 

unu da bellrlmı,ti. 

~l!hrimlzdekl H ::ıle ~·alışınal:ı
rı e kıdcnheri d:ıgınık bir ,t•· 
ki de de\'3111 ed t•ı:C'! ııırkl«l ir. 
Hu u t deı < al~n bir çok iıg
reııl'İ eı \ :ınlır. Çuk kere ı..'fın-
er mev ıı ıı i onl:ırınıl;ı, m:ıvı 

aylarınd a, bnı bJ e uğrctııwn
ltıi lıtnıen d:ıim;ı Dr:ını Ti)at
ro unda rııu :ııııeı el~r \crı r er. 
Ltrent'ıltrıııın bl :ııı 1111 oı t:ı
ya atarlar. Hale ç:ı ı nıaıarı ıa
mın 7.Jm:ın şelırjmiıin llalkH
lerıode de ) er alıııı tır. E ki 
F.ıııinunu ll:ılke\'ındeld devam
lı o:nııy:ın bu tiırlıi ~·ahsm:ıları 
da anm:ık: doğru olur. Ankıır:ı 
Dnlct Koııservatıı:ırında bale 
l.K.ilü nıu kımı:duktan \C ç:ılı~
m.:ı aıa başlaı.lıkt:ın sonra İ t:ın 
bul Konserv:ıtuarında d:ı ll:ılt 
Lğrt>timlne yer veri illi' i t:ıbi
fytll. • ıtt'kım b:ılt. d:ıva~ı kon
sen·atııarl:ırımızr:ı elt :ı ınını 

ve bu ders yılı başından ı~.-j 

teJrı~ata başlanmışt r. 
Çok eski yıl ardanbai balr, 

dsıına operaya eşlik ctmı,tır. 
Aıık:ıra Dl!\ Jet Opera i) e Ba
e Buluııııl'nıln aıb:ıiı yiirünı -

si gtrckırılı; g<ç k.ılındı ama, 
zl~:ının nert'sinden diinu lir• 
karJır. lstanbul'ıla henüz h r 
operlimız ) ok. H11nıın':ı beralı :
i eı ı ı içın Hiıumlıı se an .ıt
k&r':ırı yetı-lyur. Kon f'r\atu:ır 
orkc tra \e koro ıı da Val'fc 
almaya haw· •• . Bu ) ı' Kon cr
\atu:ırdn ba,lıyan Hale Ö"r tı
mi de gekt"ekt ki Operaya rıe
ıııan yeliştıı ecrk. T:ıksinı'd ki 
Oııcra Hiııa'ı tanı:ı nılan,a, n v 
!et Oprl'3 ının da :ı ard1 111 i~ r 
hir bl:ın hııl O!ll'rtısı ku ı makta 
pl'k zoı luk çekını) C"t'eğrı. 

Jl:ıle re il:ıli {:iiııii Dr:ırn Ti
yatro 11 tıklım tık'ıın do uy
ıhı. Üylc> k ı p rcle yrn i :ıcılrn ıs 
ve Kon cn:ııuar ii,,:renC'İlt"rin

de n bir "enç kı :ıcık açı konuş 
nı:ı ııı:ı heniiz h şl:ıınıştı ki ) e
rııııi ıııuhkeın hır . urcıte i g:ıl 
edı ıııı bu dum. Kon en:ıtıı:ır 
d:ın hır pi) :ıno iiğı ct ıı ıeııinın 
neuıkrti ıınılaclım yrtişıı•r ey 
di ır italin Jlk kı ıııını a:va:,ta 
t'Fdıııek zorıındl ka':ıc:ıktım. 

İ t:ıııl>ııl Kon-en·:ıtu:ırı Jk
le Ö"rent'ıleri re ıla'ine diıı t 
~a ıncl:ıki çortık':ınl:ın ba 'ıy:ı 
rak gelin'ik ç.ı"d .ıki gı'lll; k•ı
l:ırıınız:ı kad:ır k:ılllanl:ırın ad
l:ırını ~ :ızı ııı11Jn b;ısı ıı cl:ı v r-

Fikri ÇJÇEKOGLU 
ll ık. İ ,iınl, r \ı1., rınclc dur caı,: 
dC'ği iı~ .\nçak şu kadarını hak 
çasına .o~ cm('k gerekir ki ~ör 
rluklırimı1., ~edi a)lık k'a'ı' 
\ e rlisiplinli ı;-alı~mal:ırııı sıııı
rını çul.: aymıştır. Ilunun a l· -
ıabcr o)'t' anıyoruı ki değil 
)edi ay, ,yedi yıl ık \'C lı;ıltA 
daha uıun çalı~maların m yı·a 
:-ını \'den genç b. !erin er de 
bu go,lt'riılc yer alını bulunu 
)Ordu. Öy c iııc usl:ı i~i dans
lar gorduk ki bunların bu ka
a:ır kı-a bir ı:ıııı. ıı da b s.ırıl
ıııa ıııa imkan ) oktu. Dort ~ a 
~ı ndaki beb. kltrin • C:ı':ıı· Saat• 
ve J>o:dini'nin •Ponpon. dans
ı. rı hususi) c i .ı rd edilme) 
del:er ... Rubinstl'ın 'in mu ikı~i 
lizcrinc rt':ıli1.c cdilrn • \yn:ı 
D:ın ı. bu b:ılc resila inin en 
l>:ı,arılı dan,[arından biri iy
di. Chopin'111 ·~oetuı·nc• li, 
Webcr'iıı • Valsa Da\·ct musi
kisi üzerin• kurulan ıRliya 

Dansı•, .Saint - Sacns'in Ku
ğu D:ınsı , Borodinc'in :\! ah t 
Dan ıa. h:ıle re~ıtaliııcl dikka-
11 çekt•n raks':ırdı. Kuçuk, bil
yuk b.11.ı b.ı•.ırılı b.ılc ögr nci
'ı l'İnd.-, mu ikiyı eş c:.tetı~, h:ı 
re ket erin ifade inı ) iiı.lcrındt' 
dı• ak ı•l ını- bulıl uk. Daha dog 
nı bir dr) imi<', urla) a bır eser 
ku) mak için har k('t ri v \ iiı 
Jrı·iniıı il:ıde·ı el e wrıııişli. 
Bu) le erınin se)rine do)uın ol 
nı:ıdı. F:ıkat bir de bunların 
~anı ıra grne bazı öğrrnci'crin, 
hcııı de u~ta öğrenci erin çch
rr.sind(' Ö) il' ~ apı,tırma tcbcs
'\İ nılere ,:ıhll olduk ki, karak
ter rri apa) n ı:rsilli rakslarda 
hi e bıı birbiı'inin esi ı maı la
ma gu um~rınclrr bı r türlu :.i
linıncdı gitti. 

Konsenaluar iigrcti nı ailr-ı 
sind ıı pıy:ınbt 11.ıluk Tarcan 
gıiç \t' nankör 1.ıir \azife )iık
ı•nıııı,ti. l'ro\:ıl.ırda ne dlc clol 
tlıınhı u ııu ve a~ n ı e ~r erı kaç 
kere trkrarlad ı ~ını bılnıiyorum 
:ııııa, mr e ll Chopin'ın, Debus
S) 'nin, Albt'ni1.'ın \C hattA ö
bıir br~lccilerin e er erinı mu-
ıki u arak ıııııletmeklcn b.ı ka 

• 111.ıçlıı çıılnıak k ndisiııi hir 
h:ı) i ) ornıuşlur san rım. 

S.ıhnc çok ıııs \c tozluydu. 
ih c ki Moııli'nin •Çardaş• 
ınılaki öl:rr.nci, a)ağıııı kund 
licc )t're \tırac·ak o'du. orta'ık 
t01.;ı rlııınana bulandı. D iılerinı 
)ere dayamak 10runıl a kalan-
lar ~iın,11 ah l«'kc C'I e aJ :ıi!a 
k:ılkı) orl:ırdı. • \lahct Darı I • 

nda kartondotıı ı~ ı "oilıi .-ıır l'ıı 
da h ) keli yapılmış. Arkııs .a 
bir clc ampul konrnu , dansın 
'on arında )anı)or. Buıı' aıın 
hr.p i ı~ı ... }'akat hıı hr\ ·,,,,. 
kaide di~r hazırlanan ';ındıi!•'l 
ii ıünü örtrn kırmızı bel. O\ 'n 

pi , Ö} c ~ ajt 1 ke eriy'r do uy 
du ki bir ilk okul nıiisa ın r -
sinde lıile bu ha a~ ıp'anır. c;;ı 
zrlr<'i ol:ın \e olmı.}an roıo
gr:ı l ~·ıların rrsilaliıı ba~ınd:ııı 

~onuna kadar sahneyi her iki 
y.ın<l.ın nıuha ara altına alm.ı
ı:ırı bir ~·ok sc~ırc·ılt'rin hakl ı 
~ika)•ctlt'riııe ı; hep oldıı. Bu 
i~i de bir dtizrnine ko) nıa ı. 

İ tan bul Kon. l'rvatu:ırının 
hu ilk b.ıle ögı rnl'İlcri r<'. it.ı
lıııi gelrcckkki <l.ı ha hasarı lı 
\!' düzen'! re il:ılleriıı öncü ü 
dı)C' alkışlıyoruz. 

ı ay ber r ll u ıo ı· ı. - u r:na ı ?~·• T.ı. - l rlln ı T .L. (On kelimeden 
tuıa bl'hl'r t.l'lhut< tı la lıl'r ı ıi n H lrn ru' alınır. ) 

OOKTO'/lLAR 
C:ımlı ca 
15. 

Bulgurlu ~lüsellAta~ı 

OOK&OR ('!PRll'I' - Cılt. S:ıç, 
Zilhre\'t Mültbnssı ı. Beyo~lu \ F.'JIKAPID,\ BlRİXCl 
Posı:ı Sok:ık Telt'fon: 4:~353. 600 m2 beto·ıarme depo 

lıktır. Tt'lefo n: 133i 0. 
Dr. Allİ'1I:ı .r·: K - Cilt ve Zlih· 
revi Hast:ılıkln r l\I utt'h:ıssısı . Be 

kat 
kira-

yo u, i tiklrıı C:ıd. 407, Tel: ~ 
41400. :isl.l .ı\İLE PA~Sİ\ O!\' U -
D.\ll ir.h ·r. l\IÜ1'EJIASSIS1 Her türlü konCorıiyle emriniz-
'\IAlll'E\'KEU Elcktrok:ır- dedir. C:ımil l:ar~ısında Koca-
d"o r:ı ııı . Cu ınaı·tC'sl öğleden 
sonra h:ıst:ıl:ıra met'r:ıne n b:ı- m:ın~ur 67. 
kılır. ll:ırb ye ll:ılli kargazl 
No. 82. 

EMl. IC 1 931 m ) ısının 27 inci gunıi, 
a ıstanı Kıpfcr i c Ba\;ıera

nın Aug bourg m \kunden 
15000 metre ırtıfaa ~ıktı. l'ıe
card, kure\i hucrc:;inde, bu 
korkunç l iık eklıktcn ılh:ım ala 
r ak, hu ust not d rterıne ınr
ba arını k:ı)dedı)ordu: .s m -

p rofe ur Pıct':ırd'ın il:lnd b:ı 
lon a ~uk dı i, ıs Ağ:ı 111.'l 

193:! yılın:ı r t :ır; bıı dd.ı 
l:lıc Co \ n ık herabeı dır. r. -

lonun ıı;rel:ctınden onC'e 110 
lıın seyırı l'roı ur l'ırı•:ırd :ı 
lı:ı)raıı ıl:l:ırını l.ı diııııek !çın 
buyuk lıir ntlma) ış y:ıpnıış, ) UL 

ı ~ klt be, l'ın· ııd'ın lıuvuk 

ıuı.l ı , tlt'h:ı•ı, ortaya kıı) dugıı 
i ııı l AJ'a~tıı ma arınıl:ı, hi~· hır 
ı. nıyc n:ısı p ol nııy:ı ıı te(l'llh -
Jerıııilr lı.lı. Str.ıtusfı r baloııun 
d:tn i tıkb:ılııı uçak :ınn:ı en 
ıııu h t ) u u, en ın~e tdcrrü:ı
tın:ı .',:ıd:ır \ıznııs, gok enn k:ı 

no(;u AKDF.XIZİX t'n buyuk ta 
m:ışll'lı;ın<'si in tibAh Çııınaşı~ab 
rika. ıd ı r. Feriköy 81268. 

ı :ın ıkl:ırı, nırçlıul ufukları, 0 - 1 ~ltt-:~ KUYD~ .rAM KONF~R· 
ııun \ 1 nı:ık bılm yen ç:ı ı m.r 1 Lll s:ıt ı h k \ ılla . f elcron: 8w05 l 
. rı &'nunılf', ~eı,>uzıinılcıı d. lı.ı ~:ı:ı t 14 - 19 SATILIK ;\IOTOR - 200 tonluk 

:ı) ılınlık oltıvtı mi ti. S \ TIUK JKt D.ı\İltEI.i Be- .. crcre hazır VAROL motoru sa-
Profe \,r Pıcc:ırct'ın hakıki l ton:ırmc. :ı tımlıl ar:ı şifalı, bo~. t:lı kt ır. ~ı uracaat Tel: 44073 

anu. u bu de ildı Zıırıh'ın ııo • 

<lh·\:ımı s:ı. 5 
su. 

4 'ıeı lsfanbul Etibank Şubesinden 

/ 

DE:\IZİ~ u:rı~n \ 'F. ·[ nlıt l>l\:\Y.\ - l'roft ür Picrarıl'ın lıluat kt. n41 i !rnl!ı u ol ,ın bu h:ı· 
li~ııp ıııu~inılf'. hioJojiılf!, 0 ranoı:rarı föığind c, bü' iik geli,ıııclr~ .k" dtdılnıı; Ok ~nlhlııı ııı 
derfnlikl;rlnde \CP enı hir lılc nı ke frılilmi ; bu ahalarıla (:illı~an ;ılıml~rc ,on !il ımkıın l a r 
huı.rlanmı~tır. Resimlerde, me~hur ıTr!edra bati kıbı ıle, Pk<:ud'ın dah~a hazırlanııı 

cöriiliil or 

~00 lir:ı Ueretli bir sıhhat memuru al ın ac;:ıktır. A•ağıdakl 
'a ıfları haiz o•a nların Etibınk Keban Şantıyesı Şeflıaı -
Keban adresine mür:ıc:ı:ıtları. 

1 - Türk \'ata nd:ışı olmak, 
2 - D ' plomalı olmak, 
3 - \ skerlik h 'zmct'ni ya pmış ol mak, 
4 - h i hU\' ~ah ibi oldui!u nu tc\ ik e tmek, 
:> - Eski hlzmctlerini beli r tir honservislerı ı braı etmek, 
6 - J\ltı k ıta \'e s" kal ık fo toirat ( 7294) 

Vinç Operatörü alınacak 
E. U. Rs. /. Ulaşt1rma Bölge K. dan : 

Kumandanlığımıza ba ğlı i tanbul Liman :\hi Crr ıe Kuman
clanlığınöak i hususi tip (KOEHRING) mar ka Vınçi ku1lan mak, 
ver'lccek vazifeleri yapmak üzere bir Vinç Operatoru ~ ına
cakıır. Alınış şartla rı ku mand anlıkt:ı n ö~rcn il ecckıır. Talip
krin en elce bu marka \'cya buna bcnıer ~ ıncte çalıcmış ol
mala rı ~artıır, 1 t ck l ılerin 20/ 6/ Sl;i4 111rih ne kıırlar Galatada 
Denizcilik Bankası umum mü dtlrltik h"n ııc ı ;;, ci katındak ı 
ku maııda nlığım ıza müracaa tları, (1678-7377) 

11 - 6 - 19~ 

fAENERAl ALİ FUAT CEBESOYUtı 
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- 114: • 

Hariçteki ittihat ve Terakk! 
F1rkası erkanının f aaliv ti~ 
,.- o· 

Enver Paşa 28 Tcmmu%da Çiçcrin ile gi:ı:lice konuıtuktan sonra Mosk~" e· 
dan ayrılmıı ve Kafkasya istikametin de hareket etmiıti. Acaba Türk•t 

\._ _____ _ 
Khm YE ~E' F. 
G . \'E~E('EKl.EROİ'! 

1-~1iım İhli iı l Crmıyet eri 
« lttıhaclı• nın sıjaci ufku 
o kadar gcnış \'e "Ümıılllı bir 
hal almı-tı ki, ıns n hırılenoı
re hu ıltıhadın me ncl enn ri 
n erden ibaret o :ıcağın ı araş 
tırm:ık ın <bun~ dinde kalmw 
tı. Er, la batııa So\~Ct Rusja 
hıikt:ım ti ılc ·· çündı E:ıternas 
\ona! \ c onra <la dort ) ıldan
beıi 'ok uz uk ıcinde i lik'fıl 
\ e hürrı) ctıni kurt rıııak için 
üstün empcQalıst kuv\rtlerlc 
carpı,an Anadolu g imişti, 

So\) et Ru ) a hıikiımetl i'e 
ÜçiincU Enternas)on:ı'c ne de
rrt·c~ e kadar CU\'cni ccr~ıni da
ha c\ \ t') hclırlmt':c çalıştığım 
\akıt, kcndilerınin, Garp ı'ar
fa her n ye ma olur a ol un 
ulh ararken bicare Şotrk \e 

;\Ju uman millctlcrını ~ok ba
ha ıııa şurada \e burada cmper 
) albt er a ej hine mı ıl 'aldırt
mış olduk larını an alm ıştım. 
SO\)cl Ru-~a hıikunıcti ıle Ü· 
~ııncii r:nıcrıı:ı ~onalin le ~üı 
!eri \'< ) ardım larının dere
cr inin ne karlar az miktarda 
olduğu an :ışıldıktan on a, 
h:ıngi e a lı kuHet \e yardıma 
gıh· nNrk Sark \'t \tü~luman 

mil el rri kııv\ etli emprr) a i t 
1 rl ciddi bır mucadelel e gı-

t·'anı İhtila' Cembe lc:'i 
« İttihadı• nın umumi kon
grelerinıle alınan kararh.rın 

bilh.15Sa bt'•inci maıldesı ıizerın 
<le rhrmmbtll" ılıırıı'nıası JA-
11mdı. ll arıçlckı herh:ıngı h r 
knngrC'nln \ cı a ııımrP.nın ~na
ılrı ıı hakktnrla k:ırar alma~ıı 

nr h;ık re ~al~h 'eti 'ardı? 
Tiirkı)enin \ e Tıır~ nııllctının 
mukaclrlcralınıı )alnız \'t' ~ıı n ı 
onun h;ıl\ıki mumr~ ı i Tıırkiyc 
l:lı~ıık ~fıl et ;\Terli i hiikım ol 
mıı,lu. nit:cr laraft;ın hariçle 

Hayret J, 

ye mi girmek istiyecokti? 

bır kaç m .. ncubunun kendı k,.n 
dilerine cskı ıttılıat \'e 'fera ki 
fırka~ına Hak Şura'ar f'ırka
~ı naml\ ~ el kn~ illa laıına da 
hak arı ~oktu . lttı!ıat H Tr 
rakkı f'ırka•ı men upları Hlt8 
yılı ckım a\I onlarınrla İstıın
bıı ela hır kon;::rn halınc!P top
l~nmışlar \e ~ mış oldukları 
bır kararla T<'eccldut Fırka ı a 
ınkı!Ap etmiş ı:rdi. !!undan con 
ra da m m cket cl~hılınJc w 
:bcmez ha e ;;elmişti. 

.\1'\.\1>01.U YE Rl ' 'rnLt 
~tUJHr\\l ll llKtK 
CE:\1İ\'ETl 

Tiırkı) erle fırka farkı goıet-
mcksız.in btitiln mcmlck,.te 

şıımı olm~k üz .. re tecckkül et
nıış bu unan naılrılu v .. Ru
meli Mürlafaa' Hukuk Cemi)eti 
ı e Turkiyenın düşmanlarının 

ııırrlımiyle a\aktıı durmai!a 
çııbalı)an \e Murlafaai Hukuk 
Ccmh etine kaı "ı rephe ıı lan 
Hlırrı)et \Je hııar fırka•ından 
başka •iyasi hir teşekkül k:ı' 
mamı tı. 'l'ilrk kanunları çer
çeı ~ i ıçcrsinclr nadolıııla bir 
llıılk Şiıı a ar Iır:-ası da nı•v
cııt rlcğıldı. Ya nıı, harıı;ten 

~ıı ice m,.mlekcır. "Okulınak ve 
zumre halınde ı;a ı~tırılmak ıs
ı,nen bır teşekkill ta,lağı v..r
ılı. 

~E Y.\ZIK Kİ.. . 

T alat. Paşanın §chadelinden 
sonra Em·er Pa§a Bırıncı 

Cıhan harbının bUtun mes'u
lıyetını ilzPrine atmış ol:ın arın 
ba§ında gclt'n bir ~ah.sb et ol
muEtu. Ha k ŞCır.a ar Fırkasını:ı 
program \'e prensip erının ıds 

re: ı h ika ;:ıit!irm~k nldıı~ıı.ıa 
ı;ore, it'ra or~ıınının ~ apılan ıs 
lerrlrn '" uzerınc aldığı mes
u ı~ el erdP.n mcm eke le h s p 
\ermcrlen tekrar mem ekl't ış
lcrinc karışmama ı halk ıdare
•ının t•:ıs prcnsıplcrınden ol· 
dııfu .üphc•iı.rli. Fakat Em·er 
J'a,a. yı arın me•'U ıyet h" a
hını wrıneden e\'\ el TıirkİI e
nin başına ~(emek 'c muk;d-

Cuma, Cum.utc.oıı . Pa :ar. OUlhan~ 
f'ıırlmıdA IllR. YAZ OECl':!lf RÜYA· 
sr - Komedi 'r.:r.an · Sh•kP~P"U~ 

1 

TUrkç•ıl Şükrü :ıı:rd•n. T•I: 241Jll8 

* \Nil r.o !' IRKI - Hrr gun ıs 4l 
nııı.tınr, 21 l~ euııre, pazar ı;;ünıerı 

ıo :ıo matlnr.. 

SiNEMALAR _J - -Rf ' oc.ı ı c 1111; rl 
* ALKA7.AR: Tel ·~~62 - Ş•h

rarMın Kl7ı - 1'1'şll ı,:t>EIH T'OSmll. 
BiR MUKAYESE * AR: Tel. 443~4 - Suçıuıı Fra-

1 
rl. 

BENi iKNA ETTi... * ATLAS: Tel. 408.'U - iaman 
Sunrl. 

Say ı ıı ı :r. bayan lar ft'na r t'nkte 1 * ı:t.H ~ınA· - K•dın Ftcııllt· 
b ı ı purl ra kullanırlar k<'ndı ll'n- rl - Karanlık e •hlr. 
ll'rıne uyan r<'nkte pudra kul- * ısoı: Td 8~9l - Meleıı r~· 

k Cani - Koraanıarın intık•mı. 
!andıkları ta dı rde görUndUk- * l.ALE Tel. suçauıı rırarl 
lrrindcn daha cazıp ve ıevımll * LÖKB: Tel •nJao _ ea~dat 
olabıll'ceklerıne ıhtlmal vermi- Gcııo _ l",g•ul'nS'i:E Sönl}e. 
yorlar. Pudra renginizi kro- * MELEK. Ttl 40863 _ Tanı oın 
moskop usulU ll t seçilen To- Güreli - Ksrnanı Kızı. 
kl\lon Fasclnatlon renkleri a· * BARAl". nı. 4Hll6 _ Adem il• 
raı1 1nda bulacaksınız. Tecrübe Hana 
rdiniz, size ltzım olan nUmu- * sthnm: Ttt. 42831 - Eıtdın 
neler i paru ız · gönderecefız, Her Zaman Od•r - Ali Babanın 
Tokalon Paııcınatıon pudruı o:ıu. 

havalandırılmış, nefıs bir tarz- -----------------~ 
dı-.. kokutancıırıımı:ı ve o derece Yollar 5. Bo" lge ince ve ııa r olarak hazırlanmış-
t ı r ki cildinizde hemen hemen 
ıncvcudıyctini hisst'lmek mUm-
kiın d<'ğılrlı r. Gayet ııabıt oldu
$;undan putlranızı • la7.clcmeğe 
!uzum hıs.s"tmlyccck ve parlak 
bı r burundan da kurtulmuıı o• 
lacakaını:r:. BU&'ÜJ!den Toka.lon 
rtızellık Scrvıı : 9 C . (Poıt.a. 
ku tusu 164, Şışlı, lst.&nbul ya
:ı:ın ız. para.'1Z olarak rönden
Jrcek en son moda sekiz renk 
pudra nUmunrlı-rını ıeteylnlz. 
Yapaeatı n ı 7. trcrUbede ııızın 
haluk! purlra rengınızı bula-. 
caksınız . ._ ____ ~ 

«Apollo» nun hastalara 

temsili 
Apollo Sirki tarafından busun 

nfmnde ha t a 'ıır içııı 
bir temsi. \ erıl ecektır. 

ll - 1 
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koca, karısı, baldızı 
~ kaynaııasıııı öldürdü 

Kadıköyde cinayetin işlendiği ev 

.. 

tına ı;aklanınıs bir vaziyetle bu· 
lunmuş, fakat genç kadın, ko
ca,ından ayrılmak istediğini ı>ÖY 
:c.) crl'k evine dönmcmi~tir. 

~ih :ıJet d na) et i~leni~ or 
Dundan sonr;1 birçok defalar 

kaynana ının e\ ine giderek ka· 
rı ına tekrar barışmaları ıçın 

JlikmcUn yai\Brmaları para el· 
mcmiş, her .se!crinde evden ko· 
\•ulmuştur. 

Niha>·et dün saat 10 sıraların 
da Hikmet Kiiçük tekrar aynı ıo 
kakla oturan kaynanasının evi 
ne gitmiştir. 
Taşka apta bir e\' bulduğunu 

ve orada beraberce oturm;ıları
nı k;<rısınn trk!i( c<len Hikmet 
~ine reddedilince miinakaş.ı ba~ 
Jaını.ıır. Karısını alarak bir o· 

Öldürülen 1'ayınva1ide daya gıren adam .) ine beraber 
Müzeyyen oturmaları i<;in ı~rar etmif, Xur 

demistir.. el bıı teklifi k;ı hul etmryincc, 
N nı 1 kO<'a~ınd•n kaçıyor a abilc~crek ma anın üıcrinele 

u t duran ekme.k bıçağını k;ıparak 
~evlet DemlJ?'?ll~rındı memer hrısına rastgele saplamaya ha;· 

o.a~ .lfıkmet .Kilçük b~. s.ıra}ar- lc:mıştır. Gettç kadının ft'ryatla· 
da ı~ınden ayrılmış \'e • llı\'rıka- rını isiten annesi ve kızkardeş· 
p~da dokumaeıM: bacJ~mış~ır. leri hrmcn yardıma ko~muşlar, 
Bır, l:fin !'!ıkm~t .ı.arısı ıle ):el- fakat Nur elin aldıgı bıçak ya. 
değırmenınöekı ~,·ıermde otu- raları itinde ran çekişmekte ol· 
rur~en .baldızı Yukse.1, ka)'ln\·al- duğunu görmüş'erdir. Katıl genç 
de ı Müu~·tnden bır mektup bu ele!a da kımnvaldesi ile bal· 
get.irmiştir ... Bu ?'ckl~pla .ı. 'ur- dızlarına dön~iiş n• onları da 
elın e\e .d?nm~~~. teklıf edılmek kanl:ır içinde yar yıkmıştır. Yal 

t~ ken<lı. ı.nın bulun a~~Ja~ı ye. nız en kiiçük haldızı Yük~cl kaç 
rıne get.ırılrrck ı:ayet. ıyı hır ~a- ma)'a mu\'affak olarak hayatını ı 
~at gtc;ıreceğl vAdedılmcktedır. kurtarmıştır. . 

.Mektuptan sonra da k:ırclcşle .Nursel H bıçak yarıısı, anne· 
rhle konuşan .Kurı-el anlaşı:ama si ~l uzcncn 10 bıçak yarası, S.-.v 
)ıın bir .sehcplc kocasından ay· .ı:i 5 bı~·ak yara ı alarak derhal 
rılmaya kıırar vermis ve hır ;:iin ölmüşlerdir. 
Hikmetin taberi o!madan eşy;ı· Hayatını gilçlükle kurtararak 
lannı annesinin evıne ta§ımı~- o kanlı mücadele esnasında ka
tır. rako'a koşan Yüksel bir pofü•'e 

Ak am eve döndül!ü zaman ka birlikle e\'c döndüğü :ıaman an
rı•ını bulama)an Hikmet hemen ne i \e karde~lcrinin,cesetleriylc 
k:ıynanıısının e' ine giderek ka· karşılaşmıştır. 
nsını Eormu$, fakat: Katil Hikmet Kütük de hiç 

•- Burada )Ok• cevabını aJ- muka,·emet gö termeden teslim 
o'muş. ifad<'si alındıktan ı;onra 

mı~tır. 

Birkaç ahbap c\•inde daha ara 
) ıp karısını bulamayınca Hik
met bu defa Savcılığa müracaat 
ederek, mahkemeden arama ka
rarı çıkartmıştır. Bir ak~am, ;\lii 
ı.eyyen Glinerin evinde )·apı!an 
arıımada Xur el, karyolanın al· 

l ütr.') en 
kocuıclır 

(6olda 

Savcılığa götilrülmU tür. Hadise 
nin tahkikatını Kadıköy Cum· 
huriyet Sa\'cı Yardımcısı İ.•m;ıil 
Kesingil ld.ıre clmt'ktrdir. Dün 
geç vakte kadar birçok şahitle· 
rin ifadrleri alınmış, katil Hik
m<>t, nöbetçi Sulh Ce1.a Yar.ı:ırı 
tarafından h•\·kif r<1l mi~tir. Bu. 
giin tahkik:ılın bitirilerek cürmü 
mrşhııl k:ınuıı.ınn görr Hikmetin 
drrhal Ağır Ct'za :\Tahk1>mesine 
scvkedil<'ce~i :ın asılın:ıktadır. 

Katil ne <lir or ! 
Cinayetin kurbanlarından Mü· 

zeyyen C:ünerin kocası Cemal 
Güner lılalatyanın bir kaı.a•ında 
jandarma başgcdik'isidir. Kız.'a· 
n ve k:ırısı uzun ıamandanberi 
Jstanbulda oturmaktadırlar. 

Katil Hikmet Küçük i~e an:ıe 
siyle bera her oturmaktadır. İş
Jed iği cina)·eti mütca'<ıp 'k:ıcma
yan llikınct, had iscyi soğukkan 
lılıkla yukarıda İlah etti!!imız. 
şeki

0

dc anl:ılmıştır. Krndhiııin 
iki rlinln parmakları cinayet Sl 

r:ısında kc'ilmistir. 
Üç ki~iyi öldürmekten neda· 

met eluymaelı~ını ~öyleycn k:ıtil 
Hadc~i sıra ı nda b~zan da te· 
bcssilm etmekte~ eli. 

1'11~'1 ,\7. ÇE'Jf.Nr;ı\ 

Yıldırım çarptı 

Ankara lO (Huı;ust> - Şeh· 
rimi1.e baj:!lı Ballıpınar kriyün· 
den Hamza Osman adında bir 
çifıçi tarlasında çalıs•rken Yıl· 
dırım isabetiyle ölmüştür. • 

Ankara ce:ıaevinde 

yaralama 
Ankara 10 (Jlueluı;i) - Seh· 

rimi7. yeni rezae,·inde katilden 
mahkum hulıınan İbrahim S:ı· 
hin. bir kııh\'c pişirme mc•ele 
sindı-n ç•kan ka\'gada yine uıah 
kum hulıınan kahveci ilr çıra 
~ını yanında taşıdı!!ı biiyiik b:r 
kama i'c a~ır ~ekilde yarala· 
mı~lır. Hlı'lisryi mütt'ak'p kaç· 
mRı!a tr•ebhlis 1>den fhrahim 
nöbete! jıındarmalıır tarafından 
yaralanarak yakalanmı~tır. 

Profesör 
1 

A. PICCARD 
<Rası ' finciıde> 

tfüknlk flku unda iken, kurdu 
ğu hay;ıl!er henlız tahakkuk et 
memisti. Onun biıtıin gayesi, 
Okyanusların derinliklerine j. 
ne bilmekti. 

Stratoı.fcr h,1lonundan ba1i 
kaha gecmekte en küçük b!r 
tcwldiit elu)·mad,, iki cıhn a· 
nı~ınila J,?Hip bir bl'nıcıf ik bu 
luyordu. Ralonu hidrojenle ha 
rckct dtiriyordu, balishhı saf 
benzinle har<'ketc gelirrcekli. 
Balon ince ıılimınyum Je\•halar 
dan yapılmıştı: bati kap 9 san 
timetre kalınlığında dökme çe
liktendi. 

Profesör Piccard, bu batiskap 
la i k tecrliheyi 194R de HPlı. 
Kendisinr, nakar açıklarında 
drnir.e girmeden örıce, drniıc+ 
'er ilim ııraştırH'l'arı, dalgıç
lar ,.e Pro(e ör Monod refakat 
rdiyordu. Bati~kap ilk trcrübc 
de. hoş olarak ı:rno mP!re de
rinli~c indirilmişti. nıııızıçların 
muk;ırcınetine dayanamı~'iırıık 

işlıycmiyH·ek hir hale ge:ince, 
t<'crlibo: ba~ka bir güne tehir 
edıldi. 

İkinci fecrühe bir kaç hafta 
sonra, h~şka tip bit baliskap· 
la :. apı'dı. Bu ba!iskabın in~a
~ında, Kaptan Kouot'un, gemi 
foşaat nıiihendi i Wilm'in, pro 
:re~iir rıccard'ın, <.'enenc Mil
Jetlerarası ı-:n titüsündcn me
:ıun oj!lu Jacques'in büyük yar
dımları o muştu. Bu tecriıbc 
g:ıyel müsbcl sonuçlar \'erdi. 

Bıı mu\ affakıyetten sonra :lO 
Ağu tos 19:53 de. Pircard oğ· 
lu ile birlikte, l\"apoli açıkla
rında, 3.150 mf'tre elerinliğe l
ııerek ~eni bir fl'kor kırdı. Bıı 
bati kahın plAnını biııat Pic· 
card diışunmüş, hunun g;ıyct 
hareketli bir denıtaltı hcllkop· 
teri olma ına, içerslnde her 
tlirltl ilmi 1~crlibc1rrin yapıl· 

masına azami bir ,a)Tet sarfet 
mi~tir. 

y frmin<'i :ı.srın en popüler iı· 

ilmi olan l'iccard, busııi:ı 
70 ya:ındadır. Biri~i l.sviçredc, 
diğeri Rclcikııela o mak Uı~re 
iki malikanesi \'ardır. 

l 
" 

y Cocuklam11111 
dejm~ rtrılme~ uwt 

' K AJ<AOl/J., lfAlfAOSUZ 
4/aril ımJ/ elılyor 

FOSFATiN 
FAL YER 

çocuk maması 
----------

Bir batında üç çocuk 
-. İımir, 10 CAXKA) - Tor· 

balının bir köyünde Xccibe Sı· 
rık adında bir kadın, bir batın· 
da üç erkek tocuk doğurmu~
tur. 

Mesut hiıdisc üıcrine. kadı· ı 
nın kocası beyanatta bulunarak: 
"Gene ucuı kurtardık sa) ılır. 1 

Yıı beş ola)dı?.• demiştir. 1 
Bu \"Btıındıı~. tütün i:çillğiyle 1 

geç;nmek ed;r, 

General Kendall'in Ana-
Profc örün ikiz kardı-şi Jean 

mühcndi tir: hugiin Amrrika· 
da yerlt'şmiştir. O da, kardeşi 
gibi ilmi araştırmaı~n. h:.sla- dolu'da tetkikleri 
Jık derı-c~sincle diişkiindür: Ankara. 10 (A.A.) _ Güney 
1934 elr.. karıı;ı ilıı hirliktı-, biz Doğu A' rupa müttefik kar.ı kuv 
zat_ yaoııl(ı l!trıu;fl'r balonu. ile ı \'etleri kumandanı General Ken· 
17 .. 1:'iO metrP)e cıkmı~tır. Şım- dal! ma· t' il b' l'kt dl A 'k · ı) e ı ~ ır ı e orta ,.e 
, .m~rı -~ da p~tlııvırı mıı<fdr şarki Anadoluda bir tetkik i:ezi· 
~r ım:ıl ~rlt~ f~hriblarnıın ~ine cıkmı~tJr. General Kendal· 1 

bır~nde, dtl!ışık dınamıtler il· la Tumı:eneral Ekrem Akalın 
zerınde çalışmaktadır. rcfak• t etmektedir. 

Profesör Piccard, her bile· lngi liı uçak ları bugün 
~inde a;rı bir kol saati taeır. . 
Ceketinin iç cebinde dalma b!r gelıyorlar 
cet\'cl bulundurmayı Adet edin 1ng~ltere Kraliyet Hav.a Kuv
mi•tir. Cihaı:sız kati~·e i \'etlerıne mensup 27 ncı fıloya 

• . ' n res m bdlı altı Canberra tepkili uca-
çektırmez.. ~ı bııııtin «ehrimi1A gdecektir .. 

Pek yakınna, bir ffüe vasıta- Vi~amiraı Whltiey'in komutasın 
siyle ;ıya gitmP.nin mümkıln o- daki bu uçakbr, Tilrk hav:ı.la
J;ıc:d:ına hrrke.~ten !111.la inanır. rında tf'pkili uçaklarımız tarafın 
Hu~u~ı t<>!e~kobu i:e ayın iize· elan k:.ırşı'anacaklır. lngiliı u
rinelrki !r.kd1>rin mahiyetini, çııkları 14 Haziran paz:ırte i gü 
fii1enin inrcegi me\'kileri te~· nü lstanbul, Eskişehir, İzmir il· 
bite çalı~maktadır. :ıerindıı ~östcri ucu~ları yapa('ak 

F.instrin'in ir.afiyct nazariye tır. Filo, 15 haıiranela Be'grada 
sinin mutlak doğru'uğu !ıusu- müle,·eccihen şehrimizden ayrı
snnela en kiiçfik bir şüpheye lacaklır. 
dıi~u·emıycc~t:inelc, zamanın Bir uçak mecburi in iı 
mutlak ölı;il olamıyacağında yaptı 
ısrar eder. Yaşı kP.mall buldu 
fu için, filtı>nin p:an'ıınna ça
lışmakla berabn, Aya gltmevl 
o~lun:ı. \'e kcnrlı inden •onrakı 
tere bırakmaktadır. 

Balıbs;r ın <Hususi) - Ban 
dırma hna üı;süne ait pilot as· 
subay Sezai Ayyilce idaresinde 
ki bir kişilik a\'Ct uça~ı dün 
sahah Gönenin Kırhan ciftliği 
civarına mecburi iniş yapmış· 
tır. Pilota hiç h'r •ey olmamış, 
uçak hasara u~ramıştır. 

Demagojiye harp ilflnı 
<Bap 1 incide) 

Kudret ve tahakkt.ıme susamı§ o'an bir 
avuç komünist lider.eri, bıze göz açmak lmkA
nı bırakmak istemi) orlar, milc~!E'E•lerımizc 
hır düziye taarruz vaıiyetini d~vam ettiri"or
lar Buna karşı bi::ım iki varl!emız \'ardır: Bı
rinclsi hakikat, ,adalet ve dUrüstlük esııs'.arı

na dayanan hır su'h binasını c birlt{:iyle 'llPY
dıına gttırmck... İkinci~i: esas gaH•lrrımizc 
dört e'll' sarılmak. Amerıkayı \'e htirri\'C•ti st· 
ven di~er memleketl('rı kU\"\l't'endırm~'lt. gc· 
niş kiit'•leri huzur \'e saadete kavu~turmak, 
askeri tndbirlerle emniydimııi korumak ... 

Bu g:ıye'crden hiç birinde bir taarruz mA
na~ı yoktur. Hiç kimseyi istısmar etmek \"e 
hakkı olan imkanlardan mahrum bırakmak e· 
m .. linde bulunmuyoruı. 

K rem'in'de bulunan liderler de dahil o'duğu 
halde biltün dünya, ~u mühim hakikatin 

kıırşısında bulunuyor: BugUn bUtün insan'ara 
daha mc•'ut bir hayat hallrlamak imkAnları 
mevcuttur. İlim ve fen, yeni yeni ölilm &Jet· 
)('rf arayacak yerd-:, insanlara bolluk \'c saa· 
dd getirecek çareler e uğra abllir. Si!Ah al
tında tutulan milyonlarca insandan \•erim1i ça
lısmalar için i•ti!ade edi'ebilir. Harp nnayii, 
insan'ara lüzumlu ef)'a istihsal edecek sulh sa
nayiine çcui'ebılir. 

Bugiın Amerikaı hükumeti, on altı ay e\
\'el iş başına getlı~I zaman, komilnist'erln 
her nc\'i huylarını bıliyordu. :Müzakere ve nıü· 
nakaealarda kendilerine be: bağlanamıyaca
ğının farkındaydı. Buna karşı dUsUncemizdc, 
bütUn gayretlerimizi ana gayelerin üzerinde 
top:ama ı.-, ihtiras \'e menfaat Iark:arının ken
di aramızda yaratabileceği ayrı·ığı asgari 
hadde indirmekti. Dıi.nya yüzünde emniyet ve 
huzurun yeniden kurulması bakımından ilk 
gaycl .. rın, Korc'de şerefli bir mütarekeye va· 
rılması, hilr ve bi~·ıe~!k bir Almanya kurt:.l· 
mesı, A vusturyanın işgalden kurtarılm·,sı, 

Hindlç!ni'de ve Cenubi Asyada sulh elde edil
mesi ve atom kudretınin Mıl:etlerarası kontrol 
altına alınarak sulh gayelerıne hasrolunma· 
&ıydı. 

Birinci hedefe vardık. Kore mütarekesi 
hürrbet prensibi bakımından bir ba~arı temin 
etti ki o da serbest bırakılan esirlere istcdıkle· 
ri tarafa gitmek hakkının nrl:meslydl. Bu 
pren:;ibin tatbıka konulması, devrimizde kaza
nılan zaferlerden en mUhimmidir. 

Almanyanın birleşmesi ve Avusturyanın 

kurtarılması gayrct'crini Sovyet'er felce uğrat. 
tılar. Atom kunetinin yıkmak d!ğil, yap· 
:nak maksatları uğruna kullanılması için Ha· 
riciyP Nazmmız Mr. Dulles biuat Sovvct Hı
rlclre • razıriyle konuştu. Henüz netic; alma
dık, fakat gayretlerimize devam edeceğiz. 

Hür dünyanın maruz bulunduğu tehhkeler 
karşısında hurriyek miles.ı;esclcrlnin mak

sadı temin edebilmesinden ~Uphe edenler ıu
hur ediyor. Po1is hllkCimetinl karfım dlk• 
mek ga~Tetlcri yalnıı komilnistler tarat n an 
dcığil, faşistler tarafından da sarfcdiliyor. Ter
bb·e ,.e bhsiL' hUrriyetln değıl, ıulmUn yayma 
vasıtası diye kul:anmak isteniyor. Bunu yapan-

!ar. fıkır:eri kontrol ve sansur altına almak 
arıu ve me imi gosterıyor ar Şunu unutu· 
'orlar ki hür iye tın uıl kalesi hakıkattlr, ha· 
kıkafürın susturulması i•e dıktatorlilk'erın 
si Ahıdır. Bu .;ibilerdcki hUrrıyctl tahdit me
)llleri 'e her yeni fıkri ezmek arzu:arı, Ame· 
rik:ın c•miyetı iı;in öldiırUdl bir t•hlıke te~kıl 
edecek hır dereceye \'armıştır. Netıce ~u olu• 
yor ki terbiye müe5sese crınde b:.ı un111ları 
cebir ve ~iddet yolı~ e muan en or.ıek1er• uy. 
gun tutmak, hUr ga:ıettlerl kontrol al•ına .ıl· 
mak, ferdi hürriyeti tahdıt etmek me~ ıllcri 
ortava atılmıştır. 

H:ı)atınuzı cebri surette kon•·ol ve ta"." 
zim m~y ini besliyenlerın faa lı) et eri kar~ısııı.· 
da bazı c!lirüst vatandaş'ar. şu hakı:tati gozd•n 
kaı:ırıycr1ar ki bu gıbılHin istedıı:ı o'ursa, in· 
tihara dofru gideceğiz, muhafaza•ına kıym!t 
verdiğim z mües•cscleri kendi elimiz.le yıkmı. 
o'aca~ıı. Hümyet!mizi tahdide uğrafanlar, ne 
yapml!k i!ledik erini bllıyorlar: Bir taraftan 
hUr bir cemıyete sahte bır ba~hlık gosteriyor
lar, djğer taraftan onu ba:talı)orlar ve kun· 
daklı~ orlar .• Herkesi komşusuna kareı EUphe 
duymağa sevketmeleri ve vatandaşların muay· 
yen bir örnd!e uygun olup o'madığına dair 
kendılerine mahsus olçUleri yürfitmeğe çalış· 

mabrı, hür cemiyetimiz içın bir tehlıke tefkil 
ediyor. İnsanlar hakikati oğrenmelerl ve bil
gıltrl ku''anmaları hakkı tahdide u~radı ı 
nisbette hurriyet de ortadan sl11nir, kendi file· 
rimize uymayan her fıkri meş'um ve Eilpheli 
saymağa bafladığımız dakikada medeniyetin 
temelı yıkılır. 

Biı Amerlkalı!ar, ihtilAl ve isyan ruhu taw 
~an kimse!erin çocuklarıyız. Cedlcrimiz, taş 

kesilmiş usullerden ayrılmak cesaretini gös
termiş'erdir. Onların ya\Tuları olan bııler, 

namu~ıu içtıhat ihti!Af,ariy e ihanetli yıkml 

ga)T~tlcırini birbirinden ayırmak gibi bir 
me.s'ulbct ta~yoruz.. Bafkalanna hürriyet tl\·· 
sıyesirde bulunuyoruz.. Kendınuz de hürriyete 
sadık ka'malt)ız:. Cedlerlmiz.in hUrrıyet ve tc· 
rakki yolunda giriştiklerı yUrUyU~e devam e· 
debi menin sırrı buradadır. 

Hakıkal \'e bllsi silfıhlarına sarılacağız. 

Fikirlerimizi boyunduruk altına olmak isti· 
yc!l'cri hiırriyet mabedinden ko,·acağu. Bun
ların arasında bir ecnebi de\·letin ajanı olan· 
lar da vardır, şahsi kudret elde etmeğe ve 
kendi arzu' arına halkın dikkatini çekmeğc 
uğraşan demaı!ol!lar da... [Amerika Devlet 
Reicinin bu sozJcri, bu sırada Amerıkada hür
riyetin celladı ro'ünde iorı.inen ayan az.ası 

l\Ic. Carthy'ye doğrudan doğruya bir hücum 
diye tc!Akki edilml$, binlerce kişi ayağa fırla
mış. hararetli alkıııar bir dakikadan faz.la s!lr
müştür.] 

Atom bombalarına, hidrojen bombalarına, 
modern harbın E.•bep olduğu çoküntUlere, dün
yanın bazı ı erlenndeki tedhif. ı.ulUm hare
ke .erin yıkıcı propa"'andalara, riıi'd ve hile 
lıafüetınin• ra~m,,n, kurtuluş Umidlmizi kaj-

e mememiz i ın hır ~ey ?Alımdır. O da insan· 
tarın bılmek hakkını ve bilgı:erinl ku:lanmak 
hürriyetini korumaktır. 

SON 

C.H.P. seçimlerde nisbi temsil istiyor 1 

CDaEı 1 incide) lAıım geldiğini. iktidarın köy· 
da 24000 lira kaldığı 'e 8)Tıca lilniln hayat Se\"ivesini )'ÜkSP]t· 
ödenmesi icap eden 16000 lira tifni, bu vazh·et karşı ında köv 
borcu bulunduğu anlatılıyor, &e Ulniln c. H. P. ~e sempati be•· 
cimlerden !Onra iktidarın par- lemes:nin imkA~ıı oldu~unu 
tiye karcı durumunun drği~· sövle".iiler. 

C. M. P. nin itirazı 

reddedildi 

mcdi~i belirtilerek partinin mu 
halefet vaıifesine de\·am ede· Ankara il ha•kanı Fuat Bö· 
crğ' ifade ediliyordu. rekçi Nihat Erime cattı. Eri

Ankara 10 <Husu&!) - YUk· 
sek seçim kurulu C. 1\1. P. nin 
Edirne seçimlerinin iptali hak 
kındaki it:razını. itiraz Uç gün· 
lilk kanuni müddet içinde ya
pılmadığından reddetmiştir. 

Ardıçoğlu bugün Ankara· 

dan getiriliyor 

Profesör .\ugu le Piccard. 
bu kısacık yazımızda da belirt 
nıtye çalı~tı~ımız gibi, cesare· 
tıni sonsuz ilim askından alan; 
~porcu olmadığı halde, en kor 
kunç r<'korları kır:ın devrimi· 
zin ,.n biiyllk Alimlrrindl'n, in
~anlık \C ilim tarihinin i-mini 
daima şükranla y~nrcleceği bil· 
yük in~anlardan biridir. 

Cc\ İ ren .Sc} il G t.lı.EÇ 

Gencl idare kurulunun rapo min. cahsl mrnfaat:ni narti men 
ru umumi bir tasviple karş lan raatlnden Ustün tutt._, •nu. • n· 
oı. Bliıce , , miirakıp raporla· karııda seçimi kavbe•meğe • YP 
rının okunma~ını müteakip c. nl Ulus• un ne•rlYatının V!! iki 
H. P. m"clis ::rupu Uyeleri, par \•erden adın• j:Ö~ter'len Ye +u· 
tinin Meclisteki durumunu izah tulm•ynn cııhısların Amil oldu· 
cıtilrr. Delc;::elcr secim net'resi ğunu söyled'. 

l';ıris. 10 (A.A.) - Muharrir hRkkında !'kirlerini bel'rıtller. I Vakit gedkmhti. Parti mec· 
ı.f. ,Jran Coctc:ıu diin gere ıı~ır ve hemen hemen hepsi ağız b'r· lisı yarın saat 10 da toplanmak 
surette hastalanmıştır. Bir kalp li~i r.tmişler g'bi, C.H.P. nin ııe Uıere da~·'dı. Yarınki toplantı· 
r~ hatsız!ı~ı.ndan muıdarlp olan ç'mlcri kaybr.diş ı:ebebinin ka· ı da çıkacak •Ulus• gazetesi me 
rr.uharririn ~ıhhl durumu ciddi 

1 
nunlarda değil, iktidarla köy· srlrsinin görU•Ulmesi muhıe-

te!iıkki edılmekledir. 10 mllnasebctlcrindc aranması meldir 

Jean Cocteau hasta 

Ankara 10 (Hususi) - S ha 
ziran tarihli •Millet• gaıe esin 
de neşrettıği ·Amerikalı dow 
lara hitap• başlıklı başyaz. s•, 
milli menfaatlere aykırı görül 
dilğil için İstanbul ı;avcıh~ınca 
tevkifine karar Hrilen ,., dün 
gece şehr'm ı savcılığı taraf•n 
dan tevkif edilen Nureddin Ar 
dıçoğtu, bu aksam trenle htan 
bula se\kedı'ml•tir. 

" Stonehead'a gelişinin sebebini 
izah etme~e ca ıcıyordu 

Paul ~e.<ısi:ılilc içinde yapa
yalnız kaldı. Yl'rinden kımıl· 
danmadan ümltsiı bir halde 
durdu. Mahpus'arı ziyaret et· 
mek d iye bir fcY yoktu! Bu 
imkansızdı. Demek ki babasını 
hic goremi) ecc_k, ona bir ke
lime hile sö)•liyemiyecekti. 

. ~~ * çtvlafH• R~f4ttA.E. Y,~~ 

- tt-

- Bu s;ıbah burava geldım 
Belf.nt'dan ge'en vapur yo'cu
lan dokuı trenine f'tıştirdi. 
Bir ~e 'tr bğrenebilırsem, su· 
tunu hafı! etebilecek sl'bep'e: 
bulabilırscm. rahat t>d,.rım gı· 
bi ı:ellyor. Babamın m!ıhakc
me•i e•nasındıı onıın lehine ko 
nu~an tek &ahit fiız imışsini:ı. 
Onun için siı.ı ~örmeğc gel· 
dim. 

VI Boş yere yolculuk etmişti. Bu 
hapi~hanenin, hu duvarların 
karsısında ne kadar yersiz. bir Wortley civarındaki Ayres 
ümitle bur.ılara kadar gelmi~ sokagiyle Eldon caddesinin kö 
oldul:unu anladı. s~sinde bir tiıtuncU dükk~nı 
Akşam oluyordu. Uı.aklıır- vardır. Üıerinde zamanla silin 

dan tı pkı bir ölilın habercisi 
gihi ağır a~ır yilksrlen hir çan miş su yaftayı taşımaktadır. 
seci duyuldu. Bu etraftaki etl· •A. Prusty, Birmanya Sİ"arla-

rı bulıınur.11 
ci se iz:iği biraz ol•un bozdu. 

l\tahpus:ar {~!erini bitirmiş· Bu dükkauın hem kerli fer
ti. Etra!larında gardiyanlar ol 11. hem ele eski umanı hatırlıı
dııl!u halde hapishaneye doğru tan bir ha'i vardır. İki came
yiirüyorlardı. Demir kapı a~ıl- kAnının birisinde igar, tlihln 
dı. Onları un ki ) ut arcasına ı- paketleri ''e pipolar te~lıir e· 
c:eriye aldıktan onra tekrar dılmcktedir. Di#cri ise buzlu 
kapandı. Gökteki • On yeşil r:ım'ıdır. Yalnız tam nrtıısında 
şeffaflık yavaş ya,·aş kaybolup etrafı pirine bir nalka ile çev
~lliniyordu. Birdenbire •;ınki rilmiş hir cam kı ım \'ar ki o· 
üfünen bir mum ışığı gibi göl· radan içeri~i ıöriinür DUkkli· 
geye karışı\'(rdi. Paul'ün icindc nın iclncle şahlbi meşhur Ro
hir ş<>yter kırı:mış gibi oldu. hin IIood markasını tası)•an 
Hayal ~ııkutu. ıstırap onu ni · •iıı:araları hir d makine ındc 
yordu, İniltiye b1>nıiycn acııip hazırlar. 
hir ~~s çı kardı. Yanaklarından Rir haziran gilnli li~'eye doaı 
a,:ıj?ı dökülen yaşlar yilzlinU ru M. Prmt~· önilnde ön!ültii H 

yaktı. Unct'i mam:ara,•a sır- rek!".tinl çıkarmış o'arak telAş
tını döndU. Gôılel'İ her ;eri bu lı bir tavırla sigara ynpmakla 
)anık görü) ordıı. Yürüdü, daha meşguldü. 

1 
dotıru U, körükörünc önilnü Aıtmı,ını ı;eçkin, ıayıf. sc· 
::örmeden istasyona do ru koş. niş ve parlak burunlu. hiddet· 
tu. 1i bir adamdı. Başında bir tu· 

tam beyaz saçtan ve koca bır 
UR dan ba&ka bir ~ey yoktu. 
Beyaz bıyık:arını ve parmak
larını devamlı nikotin teması 
•arartmıştı. Çelik çerçe\'eli blr 
gcizl!ık takıyordu. Yüksek san· 
dalye~ı üzerinde oturan l\t. 
Prusty. bir müddeltenberi dilk 
kAnın 8nUnden bir kac defa 
geçip lceriye bakan, sonra ka· 
pının 6nünde durup yine gir
mekten vaq:ecip uzaklaşan ş p 
ka~ız delikanlıya ştlphe i göı
lerivle bakıyordu. Yabancı nı· 
ha) rt karar \'ermiş gibi görün· 
dü. Kat'! bir tavırla \'e sar~r
mıs bir :ı:Uz'e dfıkkAna gırdi. 
M. Prusty'nin çırağı ~"Oktu. 
Ya\·aşca yerinden kalktı. Aksi 
bir ~c~'e: 

- Ne istiyor~unuı' Diye sor 
<lu. 

- l\J. Prusty'iyi gormek isti 
'orunı Ylini hAIA hayatta ise ... 
l1iye ce\·arı verdi. 

TıltüncU, ge!en adama garip 
bir tebessümle baktı ve: 

- Bildiğime göre o aradığı· 
nız benim. Dedi. 

Delikanlı. durgun bir suya 
atılmağa ha:ıırianır gıbi go:su· 

nU &l&irdi. nefesini tuttu '·ı;: 
- Ben Paul Mıthry'yi.m, de· 

dl. tiz.erinden ağır bir )iik kalk 
mı~ gibi rahatladı. İşin en guç 
kısmı yapılmıştı. Sonra tekrar 
etti: 

- l\Iathry, M·A·T·H·R·Y. Bu 
ale!Ade bir isim değil. Size lııç 
bir eey hatır:atmıyor mu? 

l\t. Prusty'nln ~·üz.unun ifa. 
desi hiç değlfmemı~ti. 

- Doğrusunu htersenız bu 
bana Mathry mesl'l·sinl l:ıatır 
lattı. Ömrfimtin en pis hAdi!e· 
sı. Lfıkin siz bu i§e ne dıyc ka
rışıyorsunuz? 

- Ben Rees Mathn 'nln oğ
lu rum. 

Akak ta\'anlı dilkkAnı bir 
sessiz'ık kapladı. İhtiyar tu•un 
cU de ıknnlıyı bastan aşa~ıya 
suzdu Masanın Uzcrınde duran 
tutiln ç:ına~hndan bir tutam fn 
fı) e alıp ağır ağır çekti. Son· 
ra: 

- Benden ne isti) orsunuz 
diye sordu. 

- Bunu pek bilmiyorum. A· 
ma bir kuvvet beni buraya çek
ti. 

Paul kesik kesik cUmle:er·e 

\ 

- Lehine mi konuemusum? 
e d•mek istlvorsunuı" Sia 

ne sôv'ememi b•kliyorsunuz.' 
- Su h;ı'de bir f•Y söylemi· 

yecek mislniı' 
- N~ sô •'h·eb!lirim ki' 
- Bilmem, ne hl evim'! 
Paul içini cektl Sonra Ant 

bir harcket'e katıl' a d.,.,ru dDn 
dil. Gıtgide kuwe•Jenen bir ses 
le: 

- Pek Ali' Öt'e ise gide,lm 
~izi rahııtl!ız ettt!!ım itin lir.lir 
rlı'erim B•ni ivi kar&ıiadı:tnııa 
da te<ckkUr ederim. 

Tam kllpıcfan ı:1ker~tı sıraı.b 
~u sôıler nnu rlurdurdu: 

- Bir dakika müsaade e
din. 

Ağır ağır geri donda Pru•tv 
\'ine onu baştan a<a!!ıya slızdf.I 
E~ve•rı genı: ve gergin vüzU-ıt' 
~onra paçaları çamuru pa'lta. 
Jonuna baktı. Bir tutam daha 
enfıyc çekti, 

t Arkası 'ar) 



Solda Ti.Irk motifleriyle stislü. bir sal, s,.olda es1.:i 1stan bul ki~· afeti. 

AMERİKA'YA GİDECEK TÜRK MODELLERİ 
pa~ıı. .si ,unü cT•r us• ,·apu-

rıle .\mer·kaya gonderilecek 
kı)afet ve motifler Olgunlaşma 
Enstitt.i.ııiünün büyük defıl~sı'e 
dün saat 16 da Spor \e Seq,~ı 
ıarayınd" davetlilere s:::ö~tcr1 -
di Salon saat 15 de d3\etlıler·e 
dolmuştur. Def1lcnın 15.30 d.1 
başlanacağı bildirildi&ı ha'.de 16 
<la ba. lanm<ı.::ıı öaceleri hazır bu 
lun2nların canını sıktn~a da kı
)afctlerın. ı:-.·erın \C ~ .. nk:cnle
rin güze\li~i herkesi çok kı::ıa ıa 
mand" te:tk:n e:me)e kah ıeı· 
dı. 

Ttlrki)e Turizm Kurumu 1a
t1.hndan ac;ılaıı kurs ııetıc(:tiııde 

diploma 2lan 20 rehber kızımız 
davetlılere &a)et kibar bir şekd 
de }tr ıtösterı)ordu Pistin orta 
:sına kurumun arması çiçeklerle 
işlenmiş. 

S2d.t 16 da Olzuıılaşnıa Ensti· 
tüsü müdire:tı Refia Övünç mik 
rofoıı ha ına geldı, Türk san' 
aunı dışarıda taıııı:~.bilmek için 
Tur:ın1 Kurumu iie işbirliQ:i ya 
pıldığını 'C bu yıl daha zengin 
bir kolek-iıyonl;t seyahate çıka

caklarını s()~ ledi. 
Orkesu-.ı Kiuibint ıürkü~ünü 

t•lm11y2 başladı \'e ,oe~tan• :~
mı ,·eri tn dört kıy;;ıfet bas-.ııı 

a~ağı altın 'ım·,. ı~.enmış har ku 
lide dOrt .\nadolu elbi,e.:t da
\Ctlilere O~teri'di, ~ıloıı a'kış 

ıçers·ııd('. 
Bundan so~ra sıra~·yle. •· ar DeFiledt te::ı h ır edıltn Jiiı~I bir n1Ddf'I 

ıar.rm '.\iur •anen1 B r ta· ı derece alkı~ top.adı. 1 Seı:gi .Saray. bu..,~lı~ur, J-:.ın:-
ıı~m· ~ıktı h~pı;ı ~ok ,eiızel ~) İlı.:· ~aat de\;1n1 ('.Jen dl'fıle- ınınını kı burada h;\ hır 1.anıa 
ler. n:n ... ona erdı&i i'.-n ('dıld:~ı za- bu kudar şık \e çok haııımı b r 

sp:ker n12 krn:er takd;m e- nıaıı dikkatınll \:eken bır şey oı- ara~a .op·anıak nıümkUn ofm~
dı)o .. Yeş ot-;:J.nıt it;er~ınde du. kınt ... e )'t>rinden kalknuyor, mı tır. Zaten dilretli'erde bu I·
ı.:eeen .seyahat n 'u muvaffak bu el işi, renk'" Zt'ra1ct z'}'afeı- k.rde. D<neıııler tat•ftndan he 
mankenicrınden Sen1ra Taııoglu linin d;ıh;ı bir 01UddeL de\am t't men oracıkta bır dcf·le )apmak 
1tunki Jcıyaletleri dt cok tüze' , me:'\ıni iJ.;:ıyordu. h;4; de :ü\" b r ı:-. degi. 

•Gocuk~ denilen çobanların Soıı o arak ın;,ınkenler tekrar l)lın orada bulunan 4000 t: ya· 
ıiydiklerı kıyaft·tlerı örnek a 14 takdın1 edıldı \e miid·re Relıa 1 Aln da, etli bır kere daha ~una 
rıarak yapılan kap içer ... inde Se- Övün(' alkı::;,lar ara.ı.ında p~ .. ,e; ·naııdık~ k·Llarıntıl ı.J~gıl \,ru
vım Baran b:raz. hızh yürüme- ,_,ıkıı. krndi:-.inc blr Turizn1 Ku pa .. ı\merika, her nere~e git.-.e 
ıine rağmen se\· mli rumu, diğeri Ogrencı eri adına '.f·r ~e: e blzım )ilt.ün1üıu a~ar· 

Lile Uslu'nun son g;ydıg •,\ .ki buk!:"t 'eı··ld' \·e böylece kıı· L.ıc•k: ve ıene memleketimizi o 
hf'nk• ve emra Tano~lu'nun h:.rımız k :mt;h:ın arını büjlık d,yar.ard.ı en ·)i ;oi kıldeı tanı!a
c.Ferace• isım:i ltl)i.fetltri son ba~oı.rı)1a. bitirdiler. 1 takl:ırdır. 'ttlO:. Ti.i.may 

olda, altıa sım IJlemeli bir tt L.et.. -OJ"lada. nadoluda ılyilen üç tfel \t JtotJida ondan il hanı 
aJıaarak 211e)dana :etirileu moderA. l,:yatet 

E!tki 'I\lı·k nıotıflerirun modern lu.)afete tı lbıkıyle yıp11an i.Jı:i ııiıel elbise 

~\ ~ 
o 

VATA:'\1 

NİLGÜN filmini çevir· 
mek üzere memleketimize gelen 

1'-1 f/f'\ Alman filim yıldızı Erika 
~ V~\ Remberg " memleketinizde kal· 

017\ 
1
0 dığım müd,Jetçe cildimi 

! ü ~ :;0 O pc~l;:~~;k.~aıJ~~~~~~~ı· 
-0'~~~ liyor. PURO gibi güzel· ... .,.,., ~~~ .... · 

'4~,,. ~~~~· leştirici hassalara 
u~ ~ sahip mükemmel bir 

~.,.~ ~ tuvalet sabununa 
" " 
(; 

~ sahip oldukları için 
~.# bütün Türk hanımla· 
~ ~ rını tebrik ederim., 

Yerh v.• yabancı, genç +-Il;ı•Ia'W'•poe 
'' guzeı fıhm yıldızları sız •- •• • ı -FiJ.14''' 
~~ı;o~U~~ıa':ı!u~u:S~yet:ı~~!~ PURO j 
istifade ıdınız PURO kulla 
nınız Daha cazip olursunuz 

1 
10 hanımdan 9'u tarafından kullanılan tuvalet sabunudur. 

\ 

lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 
Kıtaat llônlorı 

____;.;,~-· 
Kapa:ı zarC:a lSOO ton naklivat yapttrııacaktır. İhalcs1 8 

tf'mmuz 1954 per~embe saat 11 de Topk.apı ~taltepe A . Sa. 
.-\1. Ko. da yapılacaktır. Tah minı fiyatı 0.5 Klm arası Ton 
Kim. 80 kuruş 1,50 K'rn. arası Ton K:m. 2!i kuruş, tahmil 
150, tahli~e 150. çuvallama 150 kuruş, ~cı;ici teminatı 990 li
radır. Şartname.si komisyonda görülür Teklif mektup:arının 
ihale ~aatinden bir saat evYeline kadar koro:s) ona verılmesi. 

ClGZ2-71Z3> 

* Kapaiı zarfla 22 ton taze kabak 17.6.1954 ~ünü saat 16.13 
de lloşdere . .ı\s. Sa. Al: Ko: da salın a:ınacaktır. Bcde:i 5300 
lira :eçici teminatı 412,5 liradır Şartnan1e~ı Ko. da t:örlihır. 
Teklif mek•uplarının ihale s::ıa tınden bir saat C'vvelıne kadar 
komisyona verilmesi. (1618 - 7119) 

* .~şağıda cincıı \e :-nıktar ~"z.ılı ~ ,·ecek n1addesi h:ı l3r 1n· 
da yazılı ~i.in \'C saa~lerdc iın1ir yurtiçi kısla .'\s. Sa. \l, J<o. 
da kapalt zarfla c;a•ın al•11acaklır. Sartnameler k,)·.11~)0 11cla 
görülür. Teki\! nıek. 1.uplartn·n ;hale saatinden bir saat e\ ·e
line kadar kom:syona \erilmesi. 
C'in~i . 11kdarı 'l'ut=ırı G. Trınınah lbalr ı;un 'c 

Koyun eti 
Korun e· 

Ton J,ira Lira sa ali 

30 
40 

961)110 
128000 

* 

6050 
76.'>0 

18/6 9H 11 
18/6 954 11.15 
(6835-1."·48) 

Kapalt Iarrta ~ rerzifon Tavşan Dagında 6 kilomctre'ik yo-
lun ('tüt. proje ve inşaatı y,~ptırL'.:ıcaktır_ Ke~ı[ b·rlC''İ 72032.'t4:l 

lira. ı,tt-çici tem:natı 32563 liradır İhale~i 26 liaziran 1954 
cumart<"j.ii ~aat 11 de .\nk;ıra )L ".\I. V . 4 .:\o. 'u Sa Al. Ko. da 
yapılacaktır. Ke i( \'C şartnamesi kon1i~yonda \e ö~leden ev· 
Vt' ı~t. Lv, A. İ'3n kı.snıında \'t" ~lerzıfon .\s. Sa. Al. Ko. da 
ve Samsun A!'i. Şubc~inde görü'.ür ve 18 'iraya koınisyor.da ve
rilir. t tekli erin ihoı:le güuunden en az Ü(' &Un cvvrl ltv, 1-\v 
İs. İnş. Gr. Bşk. d.ın ye-trrlik bel~e"-İ ain1a arı şarttır 1'rk'.i! 
mektuplarıııın jh~le s::ıatinden bir !'iaat ('\\'e ine kadar komi .... 
yona verilmec;i. Postadaki gecikme kabul C'dl.meL. < 1571/6902) 

* A-.. ihtiy;ıç !ı;in 4000 tor. un k.:ı.palı ı.ırr a 28 ha1ira,.. 19:54 
paı.artt.:;i saat 15 de S.ım~un ,\:-.. 5, Al. Ko. da cksiltmesi Yapı
:aeaktır Brdr'i 1800.000 ıra, gc('ici teminatı 677:50 llradır. 
Şa-rtname!'ii komiiı)'O. d::ı. \'(' ötıledrn ev\el Ank .. ra. ist. T.v A. 

i1An kıcımında görülür. Ttklif mektuplarının ih.ı c saatinden 
bir saat ev\!e1inc k:..dar ko•nis)-ona \'eri'mcsi. (1615 7116) 

* Kapalı 'larrıa Ankarada Gaz e\i kurs der~hane binası 
inşaatı yaptırılacaktır. Keş!f bedeli 113.969.93 lıra ~eı::ci te
minatı 69.iO liradır. İha!cı;i 17/6/954 perşembe saat 11 rte An
kara \1. '1. 'il. 4 ~o. Ju s~. \l: Ko: da yapılacaktır. K.::.;:ıf \'C 
~artname kom:syonda ve ögleden e,·,·eı lst. L\·, A. İl!ln k·:'\· 
mında göriilür ve 600 kunı~a komısyonc\a \·erilir. Talipler:n 
ihale gününden en az ~le ı:ün ev,·eı K. K. ts. Dr. 2 :\fv. liğe 
müracaatla yeterlik hrlge1i almaları şarttır. Tekli! mrk'uyla 
rının ihale saafnden b:r \aat evYeline kadar komi ... von:ı Ye
rilme i. Postadaki 1::ec:kmelcr kabul edilmez. ( 13 ı t-6641' 

* Kapa:ı , .. dıa ;;oo !on fırın odunu 22/6/1954 salı sa.t 16'dr, 
İzmit Dz. As. Sa. Al. KLı, da satın ahnacaktır. Bedrli 22.000 

lira. ~eçici tem;natı l65G liradır. Şartnamesi komisyonda \'to 

ö~:".'den t\'Vel Ankora1 i.ıt. Lv .A. ilin kısmında görü:ür. Tek
lif mektuplarının ihale sa"tindcn bir so.at evveline kadar ko· 
misyona \'erilmesi. ( 1587) 

K:ıpa'ı zar!la Lıır ;ıdet Dz:. tipi Diul motörü (110 - 140 
lfp. 1ik) 2:!/6JJ!):>4 s1'• s..ıat 15'dc ltmıt Dz. As. Sa. ;\l. Ko. 

da !alın alın.ıcaklır. B deli 28000 lira, ıtcçici tenünatı 2100 

liradtr. Şartnamesi l<oı.ıi:::yonda ve öğleden evvel An':c.ıra, 1st. 
Lv .• \. ilitn kıH1~1nJa rö! iı:ür. Ttklif mektuplarının ihale sa

atinden bir ;)a.ıt e\~·ellr.e kadar komis)·ona vtri!mcsı. (1588) 
(7054-1587/1588> 

Dün Beşiktaş, Emniyel 
1 • O güçlükle yenebilJ 

... ı • 
H k · d k tıg"ı ı•· ~ ,,ı a emın, oyunun son aki asında Emniyet'in yap .. 13u,~ 
kem mel bir golü saymaması, Beşiktaş idarecilerini de ~t ·ı, 

P 1·ofcş) onel küme maçların 

dan Beşiktaş - EmniyC't kar
"'ıla'iması dün Dolmabahçe sta 
dında )3pı'd Dünya kupası 
dolayı~;yle Tehir edilen maç
lar har·ç, profesyonel küme 
ı;'i n;n bu son kar~ılaşmasını 
\'edat 'Yalmfııın ;daresınde 
1ak·n1lar şu kadrolarla o)·na
dılar· 

Be~iktas· Bulcnt - Kflmı . 
\'edıi - E~ref, Al· fhsan, 

ne bozuk bU' oyun çıkard· O 
tuz: beş:nci dal:ika.ra kadar 
hücum lc~ebbüsünü C'linde ttıt 
masına rağmen gol ç:karma~a 
mu\'affak olamadı. 

Oe\'renın son daklkasında 
Emniyeılı:er Bcşikta dcfan
!'\ını ha~ li zorladılar \'e o)·unun 
bllmes·ne ) ar:m dakika kala 
ınükemmcl bir de gol tıkardı· 
lar. 

Fak ıt hakem. ~ 1 
b ı 

sa;madı. tıaıbuli:l·b ~J 
saat kuv\etli rak f: 
da miıcadele eder t i 

erner 
bu ga•TeLn ~ ktr.'! 
beps:z o ar~k hil s 
dan ; ok ed·lrııC'' 

b
. \ıe 

üzer·nde ta ııı:t • 
.sır yapmadı. J-t' 

O' un bö) ıer(' sO ' 
'j:n ~~alibı~ el ı!C 

~~-r;;nıl; ş~~it~n Recep, Er· Rakı" bı" mı" z Almcıll 
Emniı·eı: Sab•h ~lahmu• 

Ko<:o - Sam:m. :\1eral, Se· } 

~· . Feth<.. :Sejal, Cemıl; Gu·. ney Kore 
f eh mı· ~enısı, 

Oyun umumı)et itıbarıyle 

zcvk·sıı oldu. Be ·ıklaş ilk da
kıkal~rdan ·: baren hücum te 
~ebl>üsünli ele aln11s•1. Fakat 
tatım toplu bir ha!dc aksa· 
makta :di. 

Emn·yeılılt>r. kuvvetli, rak;p 
lcr nin bu aksak ıemposundan 
fayrlalanm!g: bild:ler, ~a) ret 
1 b:r o~·unla de\'ren:n ~onuna 
kad;:ır d1tyand·lar 

Be..;i!tta '.ılar ancak de\ re
nin son daki\ı;as•nda 

\'rt5ıtasiyle yapt;kları 

Erc;:ın 

golle 
de\'reyı ı-o bitırdiler 

İkinc: devrede 8C'ş:kıaı; y -

Milli takım bu 
Sabah B. Spor'la 
Oynıyacak 

Düiı) a kupas· nıaçlanna iş4 

t rfık cımek tiıere paıarıesı 
sabahı İsvi<,·l'<')e gidetck o!an 
nıilli ıakım son ·d•naıı maçını 

bu '~ıbah D•llr.1abeıhçe stadın
da ~aat 9.30 da ) ıne Beyo~lu
~porla yapacaktır. 

Kadıköy spor klübünün 
yeni idare heyeti 

K;ıclıh.öy ~por kulübüııün c
nelik adi un1uın1 top:antı~ında 
yapılan ~ec:ıınler nct:ccsinde il

~a~ıd<ıki zavat idare he: 'etine 
ını;hap ed:tmb,Jerd:r. KuHi
blin k 'erci' azalıgına da L'l 
,.i \'cn:1 l ittıf:ı\ı;ld 1.;ecilmiştir 

Ba"k<lıı :\fcr·ı1 Ctökmen, Ba~· 
kan \ Suha Öıg('l'rıli. l'munıı 
k::-:ptaıı Gök~ın Soııer, Genel 
:,rkrC'tC'r Sadun 61.dcdc. \luha
sip Renızi Kır:ıl. ,·czned~r :\ur 
hiin D:!m,rdöğcn :\L~ Hilnıı 
.\)nar ·Yedek az<il;.r İlhan Baa 
guo~ıu. Erdog<ın Yalkın. 

Kore tugayı voleybol 

maçı 

.\nkara. ıo !\ .U- ,\f \1, 
\' Ten1sil b~iro:sundan aldıgı
n:ıı n1-lüma!a göre, Kore.deki 
Türk tıı,gayı \Olt"yboJ takımı 
25"ınci Lümen sarnpiyonu olmuıs 
tur Turk taJ.:·rr.ı 35 ıncı Amcf 
kan alavı. 27 int' Amcrikarı 

ala) ı. tÜm('n top.;u~u takını la 
r; ıle )aptıÇ::ı fınal maçında tal{ 
dırlE' kar ılanan güzel oyuıılar 
çıkarınıı.;tır 

Kadıköy'de bir sokağa 

«Cezmi Orn adı verilecek 
Kadıköy J...:ııııtoprak bucağı

na ba~lı Tuğlab~şı mahallesin 
de Güzel sokakla Dedegöz so
kak•allılln bir bırine bağlıyan 
~·enı )'Ola l\lillı atletlerimiıdcn 
müte,·cffa 1<Ccımı Or .. isminin 
\erılme 1 uy:?Un gOrülmüştür. 

Oy b'rliği ile bu mc,·zuda Ka 
ı ar.a varan mül~üyc konü!lyonu, 
sehir n1ecli~inaı Haziran de"re 
s topJantılanıı~ leklJCini yeti~
tı;t>ceklir. 

R. Koerner, Fransa'ya 

transfer oluyor 
Parı:-ı 10 ('f H .\.) - Avus

tur)-a, ınillı takımının ve Ra
pid.in tanınm1-; oyuncularından 
~agaçık 1'. l\ocrncr'in klübün
den ayrılarak, Fransa ligınden 

Sochoux') a " ··eccgi kat'iyet kes 
betm ~Lr Bu hu.\<ousta her iki 
ku!up anlaljınaya varmıştır 

Arjantin - Uruguay futbol 

maçı için Başkan Peronun 

orijinal bir buluşu 
BuC'rıos - .-\.res 10 (Türktel) 
Arjantin ilr Uruguay arasın 

da büyük bir futbol maçı yapı 
lacaktır. Başkan Peron, iki 
memleket ara:ı.ındaki bu futbol 
maçı münasebetiyle her h:ın~i 
bir hadiseyi önlemek üzere, şu 
teklifte bulun;nuc.tur· 

ııl-Ier ıki takımda iki memle 
ket O)- uncuları muhtelit olarak 
yer alsınlar. ~le· el~. Arjantin 
takımında beş Uruguay·ıı ve 
Uruguay takınıırıda da beş Ar
jantin1li oyuncu yer aısın.11 

Başkan Peron1un bu orijinal 
teklifi kabul eaım:şlir 

Bern~. 10 <T H.A.} - Dun
ya kupa.ı.ı m~cıaı·ına iştirS.!t e
decek olan Tür!: milli futbol 
takın11ııı 11 14 l·cız:r<ında bur3"3 
gC'lme~i bcklen!!l<'Ktedir. Tür:,; 
nüllı taXır.H L. (ı!'<onne yul:anl,1 
rırıd,ı Ch:!let-a-GolJrt'dc kala
caktır. BurJd.t laLım ~elen ~ıJ.
ıırlıklar tan1.ınııarmıştır 

Burad:ı ,·erilen n1 ıum~ta ~O 
re, Türki.Ye ile ktırsıhı~acal: rı
lan Güuey KJrc. milli takın11-

nııı yir!lıi oy1ıncu~undan 17 J 
a'keri kUV\ ctlt-re men.iuptu .. 
D:her tarPftan btı O\'uOcl:l:ır
daı~ pek alının 30 ~a,;ndan ... a 
~ı oldukları, bazıların·n da 
kırka :;aklaştıkları ~ö~ eıınıc!<
ıedir Günay Kore takı~nının \J 

sati ya)iı 31 clarak hl::btıpl~ıı· 
ınaktadır. i~vıç;:e ~azetelC'r 
Türk takımının ,·cı.sati \'&,ını 

24 olarak gö"'eormekted!r~rr 
Günrv Kore mılli takımı ~('-

kiJ h;Lırand.~ l\orc·deıı \ola 
c;ıkmış bulunrı1:oktadır. .. 

D.ger tctr:t!tan Türk rnillı 1a· 
kıınının k:ır:;ıla,ae; ~ı ılk nlil ı 

ıakım olan Al:ııan~·a O!lbiı" ':>'. 
~üne kld<ır hu lhi bır tali!l•e 
tab~ tut...ılmuştıır \'arın \!·nan 
nıilli takımı B~l\yera takınu -
le t;on deııeme ın c;ını )3p<.tce:ıl.\: 

\'e derhal l'i\'·~re,·c harrl.et e
dC'cektir •. \lm?.ıı:,.ı m:lli takını 
n~mzed i olarak 2f o)·uııcu ı.c<;
mi~lerdır. ?\i:ıaı t•irın1ııı yarHı 
ki n1ac;tan :,o.ıra bcllı olm.ı'ı 
bek le nıne'cteliır. 

Tür~,;;)·e ile l:ar-;ıla~.,cak o· 

Ankara atletleri 
Bu hafta 
!}fanbul' da 

A.nki:!ra, ti) \A ;\_) - t~tan
bul atleıizın ajsnlı~ının ·erup~c 

rliği atl~tizn1 ba~•ran11na :\lısır 
- \'uı·cı:n \'e Yu~osla\·)~ :ıtlcL
teri davet .:!d ımiştir. 8('yucl
milel mahıyettc ~ıapıl:ıcak ~ arh 
ınalara Ankara atletlerı de c!a
' et edilmiştir 

Kadınlar futbol takımın· 

da çıkan kıskançlık 
fzınir. 10 CA'.'l'KA} - Bua 

dan on gün kadar öııce izmir
<ie kadınlarda~ müte .. ekkil bır 
futbol takımııı,n kurulduğunu 

bildirmiştik. Bugün haber aıdı 
ğımıza !!öre. t.ıkımın teşkil e
dilmesinde en nlühim rolü oj-
1.ıj·an k3ptan ~Jarıka Kaponnı, 

araya gıren balı kı~kaııc:lıklar 
yüzünden dün ı.stıra etmış ve 
bir müddet ic!:ı futbol oj namı
)acağını bildirmi"'l:r 

Bu vaziyet ı... .. r~ı,ında, kadın-
1,-r takımının daPılma ihtima
linden bahsediımektedil' 

Finlandiya'da yapılan 

atletizm müsabakaları 
Helsinkl 10 (T.tı A.l 50110 

.seyırci önünde ,·1pılan atletiznı 
müs~bakaları t"in&sında Hytiaj 
en ciriti 76.03 e .;;.:.vurarak gü-
1el bir derece \'apmağa mu\'af
fak olmuştur Ayni n1Usabaka
Iar e.sna"'ında Landstroem sırık 

la atlamada 4.3ıJ Johan. sun 
;;oo metrede 3 49 8/10 gibi d 
• el bir dereceler elde ctmi~ler 
di r. 

Drobny, Torquay turnu· 

vasını kazandı 

T,ondra. 10 (T H.A) - Ja · 
roslav Drobny iı::tirılk ettiti 
Torquay enternasyonal tenıs 

turnuvası finalinde Avustralya 
lı rakibi Arkinstall'u 6 'O 6 '3 
venerek şampiyon olmuştur. 

Aynı zanıaııda Orobny çift 
C'rkekler finalinı de Arkinstalle 
i:,ırlikte kazanmı~tır 

Atletizmde bir rekor 
Kopenhag, 10 (T.H.ı'\.} 

Burada \'apılan atletizn1 mu~a· 
bakaları · esnasında Larsen sı · 
rıkla atlamada 4 20 yi a~arak 
) eni bir Danimarka rekoru yap 
mı lir. 

1 t:ı~ 
lan .\iman cıı 1 ııdll 
o) uncuların ı-eÇ 
m!:oıtir rure~ 

Kalcc:ler 
Kwi.ı::.tko\\ski 

Bekler: B"uer 
n:t'\er, t;rd~rc't fD": . ı · -el ,, 

Jiaflar: ·,c,. " 
I•' ı11Cl , 

D·ebnch. :ıı ~ ır 
For,·etıer- }--ltr \\,ı 

O \\'aner frı'Z de . Be' 6 
fC'r, Rahn. 
Klodt. 

}('J'l 



,.-~~-------.... --------------------------------------------------------,~~~ VATAN 
,_ 

ınerakınuz 
ltırkoY'de e\ il blr kadının maruz. kaldılı tlrkln hlıllieler
~tı hütıın gueteler bahsetti. Hlı1ls' i yuarken ııutıı

to u kadının adını, soyıdın1, oturdu#1J fri bildirdi. Bu 
~ okuyııcularımızın canını !llkmı . İki ·yuk P.k mııhenriis, 
~tk rnimardan murekkep blr heyet matb amı.ıa geldi. 
dtır \ıulyette olın bir kadının bıı suretle te$hir rdllmıı· 

40hu bulur musunuz.!• db tordular. K'ndilerlne u ce
"'tdik: •Kat'b~n doğnı b11lnıu3 orııı H! bıı hareketi ti' es· 

1
ka11111 ·oruz.• GeJenler •biz de bunu ô emmek idi or-1 \ 11 &11lah bu gibi hadiseler blr daha tekurtir etmeh dl-

~ gftllıt~r. . 
1111dın blrka~ gün sonra laf r gaıet.slnde Bayın Adn' e 
in •Teı;hlr l\Tcrakımız b.ı~lıklı bir ~ azı:st çıktı. tuharrir 
ııı,ınlekctlcrde, hakkında mahkeme tıırarındatt hııkum 

4 
dikçe, bir hırsııa hını:ı dtnll•medftlnl, mahiyeti henıiı 
ınaını5 uhıtıı. uk'alarında r;ucluların ~ovaı\larının ya

lrıiını, çok defa sadece küçuk ı~min bao harfi kııydcdildl
~llul or 'e diyor ki: 

lrak'ta seçim 
Neticesi 
Belli oldu 

(Bl!ı 1 fnrfdl'l 
nız erkeklerd•n mUrekkel' ya -
rım milyon seçmenin iştir.ak et 
ti~I bu seçimlerin neticesi föyle 
dlr: 

Nuri Sa't Paşanın parti.si olıın 
İttihadi nesturi parU•i 56. l\fiısl 
takifür 51, e•kl Başbakan Sa· 
l'h C'r.bir'in partisi olan Sos' a • 
li•t El Ümmer I1arti.•i 14. Aşırı 
solcu Demokrat El Yatanı par· 
llı;I ilıı mufrit ~filllve•çl!l'rin er. 
çimlerdr birlrşr.rek viıcud:ı ge
ı:rdiklerl mılll Crnbl' f!c 12 mil ı 
lch·ekill çıkıırmı•lırdır. 

G~ri kaan iki m!ll,.h'ckilı.,fn 

1 
srçi1mesl için yeni secim ~ apı
lacaktır. 

Ser.:m1nde 5 eiki \•ekil 
fm'iiki kah nenr bulunan 4 .ıe ı:ıclint' , biıde en rcı.l' hldtselerde sade suçlunun 

ığdurların dıı is"llını so) adını adresini. hattA resmini 
/k umuru Adt~edrndir: g;zrt~cı'ık muvaffakbetidir: İs· 
, • Bakırköy )olunda e ni bır hldııe olmuştur. Zavallı 

' R.\ \ ' INOIRUK SI:RGİ ·t - n ayındırlık nakanJığı tarafınılan tr.rtıp edrlrn "R;ı~ ınrlırlı!. ı· ıırd 
Hıımr.flnde• t5erglsl rliin Taksim ge1isınde törenle açılını tır. Açılıı töreninıle hııhıııan na· 
'1ndırlık Bakını Krmıl Zeytin oğlu ba.rınılırlık faali) l'tlerınl uah eden hir knnıı ma raı,mı~tır 

kil ~ec'lmi•lerdir. 

Ycııi Parl;ım•nıo 15nllmllzd"ki 1 
!::alı .-;ün!l Kral Fay!al'ın bir nut 
ku ile ıırılacaktır. 

Gdpin ismine 
bilhassa 

dikkat cdin\ı 
'kadın u t,.Jık i•mıJle, clsmı) 'e, resmble te~h1r o'un· 

( O kadında artık cemiyet içıne çıkacak, aile arasına 
~ i'tiı: mu hırakılmışhrh 
~ll Bnıın Fenik. •ehliyeti olnıı ·an çocukları ulahha
ıa!_1ca~ız. fakat bu tcshlrı yarınları kim ıslah ederek!• 
~'ll}or le tedhlr nlınmnını lsU or. • 
ıJıarrfrin tc•hlr ale hlnıfeki rlıı~ıınr~~in" famamıyle ı~-
t~ • • 

1 
erız. Hakikaten ulııorta hrrı.esi te•hir etrnt'~c, hde 
~ı iuç ~azi ·etlere duştirmeğe klmunhı hıkkı ·ot-tur. 

11 
te bu hu~usta, kanuni mue ·ldclt'rden ziyade, mı:slt..k 

t r,hber olınıılıdır. l\I lck terbl3 "!l tr hlrl uta kabul 
~kiden buna dabı fazla ltlna edilirdi. nugiın dr. ht· 
~ itin ı gostermekle mukellefiı n bunu hiç blr u· 
lıııınu.ııyız. 

Enis Tahsin TlL 

\\ı.kıye'ye ilBh 
Vki hızlandırddı 
~ı Rodford, Orta Doğu'nun savunma5ımn 

ehemmiyetli olduğunu söyledi 
\norlatcd J'tto 

~~· 10 - Birleşik A· Yam cdilece~inl bildirdiğini sny 
~ l\urmay Başkanı !emiştir. 

0td'un bir kongre Radford a)Tıca kongreden yar 
~~dun, Orta Doğunun dım t:ıhsısatının icabında Hindi 
~~tıınunun Amerika - Çininin müdafaası için de kulla 

~ son bir senede te nılmasına sa11hiyct \'erilmesini 
~df SÖ) lcdiğj bildiril de istemiştir. 

0rd dUn a)an Dış Komi yon halen başkan Eisen 
l)nunun .. ·z.ı· bir .ı k ,.ı 1 • hO\\er'in yahanrı memleketlere 

b.ı ıınuşmu~tur. Ko- . . . . . 
kan , ek li sera tör ) ardım ıç n ıstedıl!I 3 mıl) ar 400 

Ilı h, Radford'un mil) on dolarlık tahsisatı tetkik 
askeri ;rardım an ctmektcd:r: . Bı! )~künuıı lak~!-

~lldıJ!ını, Tilrki) c • ben uçte b·rı Hındı Çı~I \'e. G~
ü.\h yardımına hıı. nry Doğu A~)a:a tahsıs edılmı~ 

~ lra a~ıma_d_e_t_ır_. __________ _ 

~~rned Ali temaslara başladı 
Ilı <lla51 ı lnddel rl. 'Malmnel Alya Sadd)', Ham-
~ş Olan 1:arda B ş mad A'ı, Hamdi A'i, Dışı~'eri Ba 

~ lcndercs \'e refı- kanlığı protokol .. umum mUdür 
• ~n Menderes, Dı mua,;nı Behçet Ozdoğııncı, C'k· 
ta or. Fuad Köp- j ııela s Muhammed Alinin mih

: Bayan Bchıce mandan Orhan Kutlu \'e Cum
~kantık mUslc~arı ı hurb;ışkanı b;ışyavcr 'r.kili Bın 

tur, Dıoı.ıcri Ba 1 başı Mustafa Tayyar haıır bulun 
:ı ~uri Bırgı, muşlardır. 
~ ?tludlır \ckı 1 Muhammed Ali bugün Bğlcden 

td.i:; 0bncı, Ankara onra Ankarıı'dııkı ııyaretler nı: 
64

8 Başkan 'ekili b::şlamış bulunmcıı:tad1r. Muham 
t:ı {11izon \C mer- nıed Ali aat 15 30 da Basbakan 
~ıı. f En;ınıyet ~IU Adnan l\lendcres'l Basbakantık

c 1 ngılıı ''C Ka- ta zıyııret etmiş 'e kendi&~le ya 
tı, ; Yle Hindistan r:m saat iörüsmede bulunmur 
~llla.~klstan B~yU· 1 tur. Dost Pakıstan Baş' eltilı da-

~'tıl\is~' , şchrlmıı.d~ ha sonra Dışişlerl Bakanı :rrof: 
11 lld 1 \e basın mU ruad KbprUh.i'yu makamında ıı 

an kartılanmıs ycret ctmi~tir • 
~t'Jı • Bu tiyaretlerdc Dışişleri Ba-
\e:ıd·'onra ~akıs kanlığı mfisteşarı bUyilkelçi Nu

l{;~Cılını 1!11:1 i~tikbal ri Bırgi ve ikınci daire umum 
d·a1 ını dılmıs ve müdUru Orhan Eralp hazır bu
~e ili marşla- h:nmuelardır. 

'ıı Ilın sonra uı:ım -----------
tiraın kıtaıını 

lıve", Guatemala'ya ıilcih ~tı }ı .T 

t.t1•ıı asbakanı aılz 
~l>l anılmadan 

s vkini durdurdu 
( t~llınıs olan ka Stokholm, 10 (AP> - İs· 
akı ıııu uğu tara-

1
, eç bugün siyast renk itibariyle 

,:ı~tııl anını~tır. ktı.ıla kaçan bir rejim tarafın -
t .~ed Ali, Baş dan idare olunan lAtin Amerika 
~ 1 

1 otomooıle Cumhuri~etlerinden Guatema
• ı(;hriıniı.de kal laya ailAh ,.e askeri malzeme sa· 

~ ı1t iııınet edeceli i tı~ ve se\•kiy.atını ) uak ettiğini ı 
, a\),: aıtmiştır. bugün açıklamıs!ır. BildirildHU 
1t <>l 811 Da~baka ne göre Guatemala, bir bayii cv 
t..ıha~rak Kara5i vel eski model P-51 ııv uçak-

1 ~ha~n Ar!>el l laril le ordu tipi traktörler ı;a· 
~k •!:liıarı Zı- tın almak için mUracaalta bu

traya gelmls Junmuf fakat bu istdi red edil 
't1.e micti. 
~h tenıetı Guatemala) a ı:ecen ıy komU· 

lU Ce·tı Bayu nist Polo.n)adan kulllyetli ııilfth 
<lıın Çankayada se,ki)atı yapıtmış \'e bu iş. Bir 
'ı ı 1 Muhammed lec-k Amerika), kuskulandırmak 

rerı • 
ı. ~td' ile bir öğ· tadır. 
~~ır -~~~-----------
ıc~lı:~ıııet:Mcc T O .. ., 'ler'ı ·~dc~~altan, Bas , ı ogrencı 
~ 'itrda Ve refı- CB1s1 1 tnddel 
~tııı n ııncı.sı ve lara ıircmemekte ve uyircl kal 

Ilı p U~tu Zor- maktadır. 
arı l'of. Fuad Öğrencl!er bakanlığa bir tel-

l C"' l\Utahya h?'af çekerek imtihanların devam 
1"11t raoy ve re cttığını. fakat emir Eelmcdiğln· 

ı 1· '8? BaEkanı den kendlterinin &eylrcl kaldık· 
~'c 11tlihlbakan ık larını be irlmis ve alfıka rica et 
~•ıı B Korur ml~lerdlr. 

t htı UYtikel- Ayrıca aralarından se,.tikleri 
l't ' l>ı~f5lerl " 

-~~Ilı ııbıUYUkelçl bir ikı arkadaılarını da bugun· 
~ "d an Aınu !erde Ankaraya iÖndercceklcr-

Lauiel kabiııesinin 
ıluruınu zayıf 

~ 

<Bası 1 incıde) re Dı~bakanı Eden bugıin, Hin 
desteklemeye ikna etmesi mlım dı Çıni sulh milukereltrlne da
kundur. ; hıl 19 mem!cket \'c rejım tem· 

Lanıeı mec!ısten itimat re) i sı!cı:erlni, Doğu ı:e Batı arasın· 
isteme) e karar \'ermeden eV\'el daki .:oruş farklarını ızaleye ve 
bir usul meselesinde mağ!ılp ol- ya. konferansın akim kal· 
muetur. Bu. yumuEak bir 'isıın- dı ını kabul ve itirafa çağırmı§ 
la kaleme alınmış bir kifayeti tır. 
mıiukere takrirb'dl. llilkllmet İngiliz de\'let adamı an1ar 
takriri kabul etmiese de, meclis maı.lıklnrın cıddl \'c derin oldu· 
Z69'a karşı 324 reyle bunu rcd· ğunu fakat İngi!lı temsilci heye 
dctmiEUr. Bu açık fark, basba· linin bunları halle çalışmaya ha 
kana mıllelvekll'erinın hUkıim"t ıA istek'! olduğunu anlatmı~ ve 
tck.liferine ~a~~ı be !edikleri hLs drmi5tir ki: •Fakat, Yaı.lyet bu
len go tcrmı~tır. günkü Eibi kalacak 'c de~i•me 

)leclisın muh~e:i! grupları a· yecek nlursa, \'atıfemız, bu ~ lfi 
dına konuşan mı! cl\ekilleri, Baş 1 ba aramadı{:ımızı dUnyaya ilAn 
bakan T.aniel'ın ,., bilhassa Dı~- etmektir. 
işleri Ba.ka~ı ~eorg.es tBid_ault': Ederı, dcmı~tir ki: Bunu .son· 
YU C~n.cue '· hır su h rmın et ı suı bir üziintU ile söylüyorum. fr 
mek ıç~n klıfı dc~eccd~ çalı~ma· kat Yaıifomiı:, gcrçck'erl olduk-
makla ılham ctmı~lcrdır', 

1 
:arı gıbi ı;:ormektir.• 

.Bu sabah, mec 15 dışlşıcrf k?· ı Bilhassa Hindi Çinide l"iddi lh 
mısyoııu A uupa. ordusu alc) hın tilaflar mevcut o'duğuna i~arct 
de hareket ctmışlır. Bu, Avru- eden r:den, ilılilUların m;vcııl 
Pa_ ord.usu 3 ?dıa:masının ta,dık olduğunda mutabıkız. Önumüzdc 
cdı emı~ eceğı .ma~asına . gelme- iki şık \'ardır: Bu ihtilafları hal 
mektedır. Çu~kil komısyo~un lctmck vc,·a ııkamele uğradığı· 
andlaşmayı tasdıkı reddetmesıne mıı.ı kah 1· , •t· f t kt d 

ıı. .. 1• • u \c J ıra e m~ ır, c ra6 men, son soz mec ıs umumı . t' 
heyetinin o duğu için yine biraı mış ır. 
üntıt me\'cuttur. Jlindi ~'iniıle a keri ıtıınım 

ı-·akat komisyonun hu harC"kc- Jianol. lO CAY') - K:ııl :\1'-
ti mühim bir man:ı taşımakta- hir delta~ına süıiilcn komuni t 
dır. Umumi kongrelerinden al· \·Mminh ku\'vrt eri, Hıınn:nin 
dıkları dirckti(leri nazarı itiba- ı güney doğu~unda iki kuçil • ikri 
ra almayan osyalistlcr and'aş· k:ırakolu da ha ele .r!Cr;İrm;f,.r
nıa aleyhinde bulunmuşlardır. dır. Fransız yüksek komuta he
Sosyali t kongresi, Avrupa ordu )rti aynı ıamanda :ı ilerin, Ha· 
su ancllaşması a'C'yhinrlc r<'yinl ve ııoinin kııı.ey \C s:iiııey tuı1ısın
recck nııı arı p:ırliden ıhraç et- da iz'aç cdıcl ta rrıfı: arını hız· 

mck t<'hdıdinde bu1unmustu. andırdık':ırını hl' ırtmiştir. 
Hfikiınıet andlaşma~ ı mrclisc tns Sukut rdrn ileri kar:ıkollardan 
dık eltırı-bi mek için ı;o ~a i!l· biri llanoinın takriben 45-:50 
lerin rry'erine ihtiyaç duymak- ki'omctre günry • doğusunda, 
tadır. Fakat so )a ısllrr korııı,. Hung Yrn krçimlndc, Rnmbu 
)onda o!rluğu ~lbi hareket ede· k~n ılı iızcrındrılır. 'J'akribl'n 160 
cek o'ur:arsa veya sosyalist saf- kişilik bir ~arnizonu bulunmak
larında disiplin boıulacak olur- taydı. Bu ı:arniı:on nıcns11plan, 
sa andlaşmanın tasrlikı ll- brrhau ederek çarpışa çarpı~a 
mit crı tch ıkel'e düşecektir. Çtkılmls \C ana Fransıı kuvvct-

Bu sabah so. yalist partisi idı !erine iltihak etmıs'erdir, 
re komitcçf ilk di ip!in ceı:.ı~ı
nı \'ermiş 'e geçen hafta knm!s· 
yonlardan birinde A\Tupa ordu
su andlasması a'eyhinde rey ver 
miş o'an Orcste Roscnre Ai tlç ıe 
ne ıçin birçok parti faalbellerın 
den azletmiştir ki, bunların ara
•ında partinin organı olan Le 
Populalre guelesinin idare
ciliği de bulunmaktadır. Fakat 
Ronsenfeld :Fran:sıı Bir!lğı mec
lisi ~ı:alığını muhafaza etmekte· 
dir. 

Rosenfeld ile beraber aleyhte 
rey \'ermis olan G •lrgeıı Gorııc 
hakkındaki disiplln ceıım men· 
sup olduğu mahalll parti 1eşkl
lltından gPlccek !~ara lntiı:aren 
ıerl bırakılmı~tır. 

Edenin tagrı11 
Ccne\'re, 10 (AP) - İngilte· 

Yletminh'~ ::;o,' r.f uçıklan 
'erili) or mu:' 

Talpeh (Formoza) 10 <AP) -
Mılli~etçl Çin kl~lerl Bakanlı
~ının organı Tatao Ajansı bu
gıinkU bir haberlnd~ komUniat 
Çınin hu yıl sonun:ı kadar Hın 
dl Çınidckl kıtı' kuvvefüre Sov· 
yet yapısı 13R uçak temin ede· 
ceğini İIC'ri siırmli$tUr. Çin kıta
ınnda gizli istihbarat kaynakla· 
rına !lahip olduğunu iddia eden 
bu mlllb dçi ajans, ucaklaı1n de 
'ir ve trs'imi hususunda gcı;en 
ay Victminh, kı2"11 Çin \'e So\'· 
yet idarecileri arasında bir an
laşmaya varıldı~ını yaımıştır. A 
jansa grire Victmlnhe rlevrcdi'e. 
cck uı;aklardan 20 sl tepkili Mıg 
uı;aklarıriır. 

Beşinci Kore değiştirme birliğimiz 

Aıktrlerimiı kendilerini Koreye ıötürccek npura bin erlerken 

<Bası 1 incide) liı.hlı birliğimizin ikinci kafile!i 
hazırlanan program mucibince de yine bu ayın 17 sinde baekı 
muauam bir merasim yapılarak bir Amerıkan nakliye gemisi ile 
kahramanlarımı'l Kore)'e mille· Koreye hareket edecek ve bu· 
nccihcn limanımızdan uğurlan nu bir hafta ara ile UçUncil "' 
mıslardır. Merasimde Türk ve son kafile takip ederek 5100 
ecnebi generalleri ile ) üksek rUt klsiden mfitcşekkll olan ~ inci 
beli subaylar, mülkt erkAn, ba- Tugayımızın tamamı Koreye ııit 
sın mensupları 'e kalabahk bir mis olacaktır. Birliğimizi iotli· ~•ıı ı~· A. Ra· di. 

ıl~r 1 uınumt 
~a~lı: Görk ve 
l' •tr an lığı u 

Orgeneral Baransel halk kitlesi hanr bulunmuştur. recek Amerikan iemileri dönüs
Birlığimlı.1 hamil ge.mi liman - !erinde Korede bulunan 4 üncil 

vazifesine baıladı dan ayrılırken iehrl düdilk ses· Tugayımızı yurda 6etirccek ,., 
~ i~t tt ,Bel bez 

t uh•rı ~cı daire 
taı, raıp, Pa 
, llr Rıya:r.Ul 

~. \'I Mahmut 
'B. Kad-

Ankara, 10 (A.A.) - Ge· Jcri ile seUmlamış ,.e rıhtımda muhtemelen bunlar İı:mlr 1i • 
net Kurmay Bafkanhğına tlyin birikmiş o!an onbinlerce halk manına çıkarılacaklardır. 
edilmı5 bulunan Or;eneral Nu- kitlesi de kabramanlarımtı.a d· 5100 ki:iden müteşekkil olan 
rettin Baransel buıün remen va ı çekler at.arak «Yaea, Varolıı ses 

1 

bu son kııfile ıle eimdiye kadar 
zlfesıne ba•lamı§ ve tebrikleri teri ile teuJıUratta bulunmuş- Kereye 25 bin Türk askeri gön 
kabul etmı~tır. !ardır. Dığer taraftan 5 inci si- derilmiş bulunmaktadır. 

B "'d ı \naYa•ıı mucihinr,. Er••d Fi ug ay a ım 0merı'!c:ıbin-!İ ~arın l•Mil Pde· 
<'"k•lr. Yeni kııhlnrvi h~!r'1 Loııl 

Fiyatı 30 kuru( rada bıılunıın Xurl S:ııt Pasanın 
1 kural"~ilı kati) etle ıfade edil ·ı 

<Baeı ı ı:ırlde> m"kte<lir. 
Ticaret Bakanlıtınca Toprak Si~a,ı nıufahitlrr k.;bincnı" 
~ah!ulleri ?fisı tarafı~dan tat :-.-uri Sait Pasa t::ır•fından kurul' 
bıkı~e sel~hıyet ,·crilmışlır. Ba I masının İrak'ııı Tiırk - P.tk:s 1 
remın henuz açıklanmamıs olma tan naktına girmf'sini kola~ laş I 
5lna ra.ğmcn inanılır blr kay· tırarai!ıııı km'\etlP tahmin e•
nııklan aldısımız malumata na· mrkted·r·-r. 
zuan bu kampan) ada bu~day ------------,------, 30, arpa 19, Ça,dar 21, Yulaf 19 
kuruş Uı:erinden mUbayaa edı
lecektir. :\lmr 2-l ii kuru~ uzerın 
den muamele gorecck a)Tıca -.QRSJ\ ı 
Bakanlar Kurulu tarafından ka 1 ht. lt~rı•mıın ıo.unı tlr•tl.tn 

ı 6•erııı:ı ıM Otl -784 00 
ı oo Dolar 2 ·o 0·2!0 30 
ıuu l.tte• +' 8D-44.!!l 

bul edilen 'e mlistııhsılın kali
teli hububat ~eti~lırmesini isıih 
riaf erlen b'r prim de ,·erilecek 
lır. Ewcke kabul edilen prim 
esaslarına göre topbaş bug<la~
larımı nazarar. daha iyi eısarta 
bulunan ekmeklik Anarlolu be
l'lll: buf:rla~ !arına en aı kiloda 
bir kuruş, sert buğda)a Anado· 
ıu ıopba hul!daylarına nazaran 
kiloda "n az uç kurus biralık ev 
safını taşıy;ın arpa:ıa kiloda iki 
kuru~. bcyaı anıa\'a kiloda bir 
kuruş. yulafa kiloda bir kurus 

ıoo İ!Tlçre rrsnrı 84 0~4 03 
ıon Plot'U) :u&.4ô-'13.88 ~ ı BULMACA 

prim örlcncceklir. 

100 Drahmi 93:14-8334 
ıoo eeıcosıııttt Eur. !.Si)- !30 
100 İsTtçre !tur S4 a S~4. lı S0 
~ T rAtnl T.urvtt.u:B 

V.!IR\M Yl". TAIJ\'h,\T 
8!t'U • rrrurum I :ıı 00 
51'1'•• - Erzurum 2·T :o ~o 
11!41 Demırrolu ı 2ı M 
1!>41 DcmlrJOIU If :ıı 88 
1941 Demtrvotu 21 !lO 
Mllll MUdııraa I 22 20 
ı.ııııı MOdatu n 21 30 
Milli MUda!a& 111 22 00 
Milli MUdatu. ıv 2l.2S 
Ziraat Bantuı l 21 20 
Ziraat. nankııııı n 107 SO 
~ e f'AIZI 1 :rARTll Llı:R 

uıcı D•"'Lr1oıu I 104 ~o 

'1 '!!l Açıla ·re pro ram. 
'1 3.5 Kunn·ı K'rtııı. 
'14l Habc:l•r 'l'e tıan r poru. 
g 00 arma ubab rnuzııı. 
8 30 Hatif m•ı~ık progrnını. 

... 

w 

I! 00 Günün programı ve k panıı, • 

*** 11 ~ıı Aeııı~ Tc pro;ram. 
12 00 At.ıı:er aantı. 
12.30 CtvrlJe Cevhun. 
13.00 M. S. A \'llfl Ye hab~rlcr. 
13 13 R11dyo Aalon nrkutra•ı t ~· ~• 

1 1 
' 5 

6 'f r 

D'ğer taraftan Tarım Bakanlı 
t:ınca has•atrn Ofb tar;ıfından 
temini istcnr.«ek Mı ırlara da ki 
Jod:ı ;ki kuruş 'c sarı :\hsıra ki 
loda bir kurus prim ödenecek· 
tir. 

Kalkınma l ı04 !>O 

1 Kaltınmı n 103 ıo 
Ka1lttnma III 1 00 

dad !::11z tdıı.r inde ı 11 ı Eruı 

•~lm•n l"llımın krol<:l'erl bl Cll't 
Tbomas Mln on ('nrrtıgıl"1Rtı 6-__ ...,.;;;.ıım., __ ......,...,...;....,. 

romanı "' IJt<rcre fM•rı• nh SOLDAN 8AÔA 1 - Jl r çlc k 

nıı arada 'foprak l\l:ıhsulkri 
Ofi~inin yeni kamp.ın~a)ı sürat 
le ncl icclrndirrhitmek ı:ıı~·Mble 
yurdun muhtcl'f hölgclcrinde ~e 
ıı;dcn !lO anhar \'e koltuk ekibi 
' 'ıdııs l'd;lred':i \ (' hu voldakı 
biitiın hııı:ırlıklann tamamlan· 
clıı!ı hl1<11rilmrkıcdir, 

Yeni bir uçan daire 
nn~~cırıo r r. ıo c A.) - Dlis· 

seldorf - I.o!lau(cn ha\ ;ı mey
danında uzi felı bulunan 10 ki$i 
nin dün akşam saat 18.50 e doğ 
ru bir ıUçan dairenin meydan 
Uıeriııden ı;eçtiğıni gormüş ol· 
duklarını Mıtta, ı;aıeıcsi haber 
'r.rmcktcdir. 

Amerika -Rusya 
Münasebetlerinin 
Kesilmesi istendi 

\Hl)r.lat~ıt PrHs 

l9'8 i~tlkruı I 1C3 20 
1048 Ttıb'l'll ll 104 30 
ı049 TBb\'111 ın.t 00 

.,.. !I utzLl TAS'Vtı.Lr:R 
194ll :lkramırcıı 21 as 
Tl:r~mtrell MUdıfu 23 25 
lkr ın41 n . Yolu TV 1\0 00 
11141 dtmlf'7nıu V lJl).80 
1!131 TllhTlll ıOI Jl 
t93ı Tahvili 100 D~ 
zıruı B~nuu m ıou oo 
zı.rau Banka ı TV ıoo oo 
Ztrıuıt Bankıuı 100 00 

RA!ıö kA AtBSr.t.r.1ll 
T .C. M"lı:e;ı; Banlt&ll 24'-" 
Ouantı Bankası B 120 00 
Obllsaı10n And. ı-n 11!4 00 
Olmanlı Baıaut ı ıu uu 
Ttlrk Krecıı 128.50 
Sanarı x.ııunma 15. ıoo.oo 
İl Banltuı ıı "00 
Yapı "" Kredi BanU!I N. 18 50 
Atbank T.A.0 ı320.00 
TUrk ı ıraret Bankaaı 
Aralan Ç1mt.nto 411 ~o 
ISark De ırmtnlul Je 40 
PARlll 80RIJ/ıl!l &!.TIN P'hA1'1 
(1 ı >:llo altın 413 000 Fr. 
Uı Dolar 360 P'r. 
8UBF. ' T PlYAIAD& DO\ lZI ~ 

TUrklach·Atcount ıuo-1'100 
l'r•naııı rr. UT> ıoo 
Dolu E!•kt1t V 53-m 
Dolar N Y. Amerıbn 6!ld·eo! 
5terltn E!utl! U.2.5-ı.5~0 
iıvtçre F'ranıı 140-141 

rıc'•rl, dl De'lbr• cıc~kırr n 1 Bir renk. 2 - B r cd t. Ya& nl.a; 
c!ansı, ~ı Grouman Qard"- ııplUlu u 3 - H!!JllL 4 - 1• d ıı 

ı3 ıo ö:ı~ ı;11ı-trsı e o . .:ı - D rekt f, 6 - B r ııı:v· 
13 43 !t•d:vo 11lon orkeratrııaının de un 7 - B r kuın~r 0 nu a -

TAmı. 1 Hububa• oz:.ı \'aaıta 
14 00 HllP\ rllı>onı. ak am Jl?O ra• YUKARDAN A AÖn: : ı - B ı 

mı Te kapanıs. kadın adı: i rrt ı ta•ı. 2 - s r 
44'f e nebi mem'• r• parı ı Kıucı ta• 

ıs .:ıs A illi " ı:·~rarn. mın. ~ - oı m • ı .. nd n biri. 
171)(1 Una Ma ı~arıı le kentet!. 4 - D r eh.r. - Dil! •. ~-
ı7 ı5 '"rll!lım Sırı•öz•n. lak 6 - Duman ıetut Cie •r se-
lT 30 Tınınmu cııı: eetıertndtn: ttren muı T - nır erkek ıcıı . s -

Ta Beneke Dahi ; ıs n~. 
17 .'! Küme tuıı. ( 
18 ıs n soıo•ıırı Azt:te tşık. O ~K 1 Hlll,MA<'ANlN HAl.LI 
18 30 Vlyolon'cl sololan. SOLDAN SAÔA 1 - Crlt~rlc 2 -
18 4' A1Um1n Azıun Lıe S - Lllh na 4 - !:r ıı:, a•:. 
19 00 ~r S Ara:ı n habe:lu. ~ - Kırt. ö•u 6 - Beter '1 - it. 
19.I' Tlırlhtcn bir yaprak. & - surruntu. 
l'.l 20 Çigan orlı:e tra:an. YUKARIDA."! AeAÖlYA: ı - çı. 
ııı.:ıo Ko ın natl ld:; I:J :ı - Aru 3 - Kaı-111. 
l'I 4l Yurttan EWU. 4 - Alı:!!. S - 6 - Klaıor. T -
20 13 Radyo azetcsı. ı:ı I • 8 - GUliıltU. 
20.30 '6ıı tı ena•rumantarllıı Türk 

m!lııtl. 
:ıo 45 R3d o tOı!ıe sa::ı. 
2ı oo Gl)'ut ıc 1.1 
:ı1.ı3 nana rtnları ııö:vtenn: Zth 

ra Eren. 
2ı an Harı.anın turizm tonuıı:ııaı. • 
2ı 40 Oecmtı rtınhrden tarl:ıtar. 
22 00 15Ub it Hl 
~ 1.5 h e AkıOJ', 

22 o M . s. Arın "' habtrlıır. 
:13.00 Proıırım ve k•Notı

;ıı...,_..,_ 

23 00 KamblJa • Boru "' ı:raıram 
tır 

23 T Da ~ mtl~"t. 
23.30 Opera enu fRlcl:ıud Was

ru ıı:ı •Truun ucd holde> 
oııe:•ıu::dan 11hnelcr). 

2~ 00 Xaıı-nış. 

"""' ... 
tz~ıtR 

1 •s Ar.llıs .. , rm::ram. 
ı8 oo Kerlm iıuı. WaShin"ton. 10 - Emekli 

General Albert C. Wedeme)er 
bııgün ,\yan Meclisi İç GÜ\'en· 
lık Komis)onu Ü)elerine hıla
ben Yerdıği demeçte, B. Ameri
kanın, derhal So\ y etler Birlıği 
ve pe) klerıyle her türlil diplo· 
matlk ve tıcari mUnasebetleriıtl 
ke.!imesi ;erektitini sciylem iştir. 

ı.r.ırnr.ır aLTlN rtv-n . ıııu 1 
Jh t !7..50·S7,ll0 
Hamit 43 ı ·•~ ~ı; 

tSTANBUL 
12 37 A~ıla 'l'C Pro&ram. 
ı3 DO Habulc:. 

19 20 E!or din· Prena I~ r ııerı .... 
dan •Potonç dall!!arı>. 

ıe ıo t."V'tt cando 

İkinci dünya harbinde Cinde 
hizmet edip sonradan Baş)rnmu
tan General F.ısenhowerin kur
may başkan mua\'inllğinde bu· ı 
lunan Wedemeyer, kızıl de\'lct 
lr.rle her tUrlU ticari mtinascbe· 
tin kesılmcsinden hür dünyanın 
daha kArlı çıkaca~ını &öylemiş: 
•Kıı:ıl Alem gerçekten sulh is· 
ıedigini ve dUnya suhuııun ger· 
çekleşmeı;i yo unda bizimle is· 

Gulden 4!.~·'7.&0 
VablL 411 T.5·49.00 
Aztz 4 7 80-4o 00 
ınıuııı ııruı eo ııo-61.00 
Nepol:yorı 44.2!-44.50 
B. lioroa •&.23·45 SO 

Kt·ı !Vlt .tLIIM FtT&:rt .. \IU 
Deguıo 'fS3·T34 
Yerıt Külça 731·'132 
Meklllto 742·74j 
Standart 'l30·13ı 

""ı,ıı- B!$h!lıutıu t:JC 
CUmhurll·et Ata. 
Jl11&t 
Hamit 
Azla 
tıut 15'tı tuıılt 

2,0.00·~2 !O 
~oo • ..,,, oo 
347.30-3~ 00 
303 00-.103.00 
tdlldl 

-~--------~--~ ------. birliği yapacıığını acıkca \e m- Muhasebeci Aranıyor 
len isb;ıt edince) e kadar onlar-
la her türü münuebl'llmlzi kes Haftada 3 iUn ,·eya her 
meliyi:r.o demi~tir. gün yarım gun çalışabl-

A)·ın Mecllai Komisyonu ha lecek bir muhasebecbe ih· 
len, enternasyonal komünizmın tiyac , erdır. isteyenler 
taktik ve stratejisiyle ilgili dün 9-12 aruında İstanbul 
) a çapında bir tedklke girişmiş Yenı Postahane kırsıııı Mi 
tir. Bu kotni!lyona Cumhuriyet mır Vedat Cad. 26 No. ya 
çi Eenatör Jenner rlyuet etmek mUracaatluı. 

1;,:u~ ................... ~:11::::::::::::::::~ .. : 
Sf eno Daktilo Aranıyor 

Türkçe, İngilizce ve Al manca lisanlarını bihakkın bi· 
len tecrübeli bir .Steno • Daktiloya ihtiyaç vardır. Dol· 
::un mu \'eritecektir. Anu edenler tercüme! halleriyle 
şimdi;) e kadar çalı~tıkları m ücssese islmlerıni "e hlbnUhal 
nraka lırını R.S. rUmuıu ile !stanbul Posta Kutusu 176 
No. ya bildirmeleri rica olunur. 

13.1.5 Dana ıı:ıUrttl. 
lJ 30 Sa.el Toku. 
1' 00 oıııra ve opuıtıe:den c:li:eat 

ra par;ıları. 
14 :O Nebıhtt Yedlbaf. 
14 4' Film J'\)dıı:ları (Zarah Sun· 

dır). 

ıs.oo Kapanış. 

........ 
ıa oo Acılıs "' :.l.tıchlto o:lı:utraıı 

Tilriı:Uler CDavuı 6Ullr1). 
18 !!O Konuıına. 
ııuo ca:: moaaı. 
19 DO Haberler. 
19 13 JtJd)'tl untonl orker..ra.sı lı:on 

ıerı İdu11 •drı:ı · Cemal :ıtu!t 
Re:v al Lud.,l;r .-aı:ı 8eetho· 
'l'en Leonore m a I W A hlo 
ıurı •!tüı;tllı: bır r•e ınüzi· 
tt• nrenad cı Loul& Aubut 
cSulte Brne•. 

20 00 6az eurıerı t&dl l•ll•J ve 
Vtclhı Daryıtl), 

:ı~ U Rad:ı-o ıa:e•cıı. 
20.30 Jtıaa .. ınır hı beri ut. 
:ıo.:u Muıurı Çıtlar. 
20.M Bohbe•ıer. 
2 ı.oo Rad10 ltlbllı; Ttırk muılktaı 

to;ılulutu. 
22 00 Konutına. 
:12.ıo F'rı~ 8chubert S:ınatln ~el 

minör• Çalanlar Hamit "'1•· 
caııoaıu !Keman) I'rııtcaıı 
&lflrıı (Pl:ranol. 

2l.33 Benn:v Oooduı.an cırteatruı. 
:u •~ Haberler. 

iT 00 Pearı :!•ll•:ır 'I'~ JUi"• Chrtıtı 
lT 11 Baılıı:• ııronamıarın takdim 
ır 20 Gen•1er lı:onuşı.ı10:. 
17 30 Zrkl oıuz. 
lE 00 Al !lenahuı Ye Tua Benek 

ort tratın. 

1 .30 ~= ema 1 Uu.ırlı. 
ıe.oo Haberler. 
u.u tnı:uu. <Acemkürdi faa!I). 
20 00, Pıyanolarıa hafl! cıız.tı:. 
:o ıo 6tlılrden ktlcüt: hıbuler. 
20 1li Rıd:ı-o rızewı. 
20.30 ia:ı:ıct Yaııır. 
2ı oo !Iı.ftanın atraal ı mıU. 
21.l~ Izablı !!atı m!lalkW. 
21 4l ~tencdl fılmı.ıar 
2ı" Yann ne p!ıt:ıllmt 
22 ~ GUiu Özge;ıı. 
22 O Bor •• rmııram. 
~.33 Ya:;ınuı ıonu. 

*** TEK~ tK t tNfVF:P.5fTE 
:ıo u A•ıl1$ u rırornm. 
:o 16 Bil yük ork•4tra uflcl: Jobn 

!l&rl:!ro'!I. Mı:ırlı>Aıı • Fatih 
Pı•lı: r Talı:dlrn eden: Dte;u 
:r.ııme:. 

20 "' R ını• •Ceurtr'de bir tuı
nn F::ıı:ı> unrt.ü:U. 

2ı.oo ı:ıee•b-,nı:ı . sı b~:::ıoı majcr, 
4 6•n!c:nl 

2ı.3ı Chopın Fa mlı:ıOı. 2 Plyano 
koncuıo.u. Çalın: Malcuz:vıı 
uı. 

22 ~ Proir•m Y• kapıtnış, 

1 
lst. Lv. Amırliğınden Verilen Asken ı 

Kıtaat ltAnlorı 
~---~ 

Eski5ehir Hv. Grz. I . ci Hv. Üs. K. binalarının c;e~itli ona
rımı kapalı ıarfla eksiltmeye konmuEtur İhalesi 2 'l'emmuz 

19.54 Cuma ı;ut 1.5,30 da Eskişehir As Sa Al Ko. da )'ııpılı· 
caktır. Ke~if bedeli 44984 lıra .52 kuruş gcçıci temınatı S374 
liradır. Bu i~e airecek!erı 940 ~ ılından önce 10 000 liralık 

Elden Eşya Satışı 

940 yılından sonran 20 000 liralık iş ''aptıklarına dair belgele· 
rini ıhaleden en az uç gün ev,•el Eskı~chir I. Rv. Kv. Mey· 
dan 1nı. Subesine ibraz ile yeterlik bclt;csi almıl1r1 ıarttır. Ke· 

•••" ~ü ve {artnamesı komis) onda 'e öğleden e"' el Ankara, fst. 
Lv. A. l!An kısmında iörilllir. Teklif mektuplarının ihale saa· 

Cumartesi 12 Haziran 1954 saat 10 dan itibaren \'e tinden bir saat evveline kadar kom s~ona ,·eri mesi, 
Pazar 13 Haıiran 16ti7 _ (7320) 

KADIKÖY - BAHARİYE caddesi RÖNTGEN Apartımı· 
nı Daire 4 (Opera S'neması karşısında> 

9 parçadan ibaret Viktorya lngillı ulon takımı, kareli )'e· 
mek odası takımı, yanları ha~ır koltuklar, kUtüphanf!: tuğ 
ralı va A\':rupa l:limUşlerl halı, marke ori Louis XV ha· 
rıka salon masası, ııede! markoterile dlkh muuı. ukl in· 
giliz saatları, tab1o, gravür: avize v s. - PORTAKAL -

* 110 ton kuru soğanla 440 ton Patates kapalı ur!la S Tem 
muz 954 Pazartesi saat 17 de Yassıvıran As Sa. Al. Ko. da 
satın ııhnacak"tır. K so~anın bedeli 26400 lıra, G. Teminatı 

l 
19ô0 Iiu Papatesın bedeli 10.5'.iOO lira, G. T~mina•ı 7.530 lira· 
dır. ı::vuf \ • ıartnımr.si komısyorda iörü!Ur Teklif mektup· 
!arının ibalı uatinden bir sut evveline kad;ır komisyona "' .. 
rilmesi. 1693 - (74M) 
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Gayri menkul safıs 
• 

ilanı 
E ..... 2 . lh 1 m ınonu . cı Su Hukuk 

Mahkemesinden: 54 / 1 O 

Da • ~) lturur. .\maıon ve 
Zere[}a:ı tlker ve ·ukran .\I• 
kop'dD \(' Hulra,ı.· tfluta-. \e :\'u 
ri Ulutaş le da\al Refhan Ko 
nuralp \'t' \lı.imtaz Bağbl'k \"C 

Zerr n Gernıeyanoğlu \:e Rük
şan So,ı.da'ın 'ay an muıasar
r t' olduklar Em;nönü Çar~ı 
\labc.ıt·es· Yag ıkçılar Sokağın
da csk 159. )en: 17 kapı 7 par 
ta 2775 ada 16 par~c· :\'o. u 8 
metre mut11bbaı sah;ı. ı . .\\a!fıof-ı 
)a., Kf.'b r 'akfın .ı kar~·r 
dukkarı '" Sofular \Jahaile ... i e!li 
k· Saraçane Soka~:.ıda e:,k· 
1. ,>enı 19 :aJ 19 kapı sayılı 
1048 ada 9 parsel !\.yasofyayı 
Kebır \·akfından 9.5 n1eıre mu 
rabb.1 ntiktar nda kara:·r dük
k.1:1 \t (,alata Kemanke .. '\Ta
ha!le!'ıı . ·ecal BeJ Cadde.;, 276 
) en 260 taJ kapı 72 ada 7. paı· 
111el 10 metre murabbaı m;k a· 
r a ki~!! r .. dükkan· ~uyuu~ 
!oıı n n izalesi hakk•"lcta aç•lan 
d~~a ne: cE"s:.1de t:a)r•menkul
ltriıı hı..~edarlar ;tfa ında tak· 
sıın· Kab 1 olınad .... dan ~.a ?-
nıilK 3UTE't•,Je ~u;uunun ızalesı 
ıı.,, kiılrar \er tnı: t;r 

1 - F.m nÖ!lÜnde Çar" \la
ha,lesınde \'a::!: kt laı Cadde
ıı.· nde \e.,, Tulumba Dua \it) 
dan· b<t"•n<la 127 ·o. lu paf a 
7 ada 277:> par'.'tel 16.8 meıre 

murabba plan! tanl kar~·r dlık 
kan n muhammen .k·)meti 
14.000 ı ad" 

2 - f'<it·ht Sofula 'lfjba e· 
s Saraçhane Sokak ~ enı 19 ka 
p );o tı pafta 170 ada 1048. 
pa1'! ı 9 'o. tı, 9 mtll e nıurab 
baı ;)0 dc31metre p'inlı kiirg·r 
dükka •n muhammt'n kıymeı 
16000 ra. 

3 - (;a!ata Kemcı.nke~ \la
h<illesı 'ecaı be~ C;1dde:oıı yeni 

Bir buz dolabı yeni iken mükemmel gorunur, fak a t 

asıl kıymet i zaman geçtikçe meydana sıkar. 
20 seneden fazla bir müddetten be ri müke mme le n 

çalııan ve hôla bugün hizmetle olan hakiki 

FRIGIOAIRE dolapları vardır . 
Şu halde sözlere ve süslere kapılıp , sonradan p i1· 

man olmak tehlikesin• neden maruz kalasınız ! 

16 Mil YON ailenin tecrübesine dayanarak, ıizin d e 

alacağınıı hakiki FRIGIDAIRE olsun. 

Zira bir buz dolabından bekled iğ i n iz amasız ça lı ı · 
ma, cereyan tasarrufu ve UZUN ÖMRÜ, size ancak 

hakiki FRIGIDAIRE tem in eder. 

Elekt ri k sarfiyatını yo rıy a rıyo 
ind iren, en basi t ve en raha t 
soğutma cih azı o la n 

ENOVAT 
yc:ılnız hakiki F.RIGIDAIRE'de vardır. 

i 
·:·:· 

VAT A N 

d "., , egı ... 
buz dolapları da 

benzer - fakat asd 
sonradan belli olur. 

Yeni iken, 
birbirine 
farklar 

Tesc.ıl edtlmıtur - No "31 

HAKiKi FR IGIDAIRE, 

ancak FRIGIDAIRE markasını taşıyanıdır! 

260 kapı \ e pa ı ı a 12 ı ada 72 iiiiiiiiiıı·•ıiANıNiv:lsl<iıöii~e~tsiEilmiliiiiiiiiıııi~· par oı 1 :>o. ıu ~•rrımenkulün 1 .ııı TANINMIŞ KADIN BERBERi 
bodrum kar nda bır depo.su ze- 1 -
nın kaıınd<1 bir dükk3ııı Vt üst 1 J ~ J '1 J 
ka a bır oda'ı muhLe\ ı 10 met ' ' • • ' 
re murijbbaı saha ında karg'ir 1 
dlik~ an olup n1uhammeıı kıy
met 2i000 l rad r 

"!\luıayede) e lŞI ·J'ak tdecek -
Jerden muham1nen kı.> metlerın 
~ i.5 nı.,pet,nde PC' akçe!!ı a
lınacaktır. Ga;rımenkullerden 
1 .\o. u btntıe yazılı .::a~·rime:ı 
kullın bır·nri mtiza)ede ı 5.7.934 
p;1zaı·ıe:oıı saat 15 den 16 ya ka 
dar de\am edE"rek muhammen 
kıymeı n % 7:i ın· bu!madı~ı 
ta ·ı·rde ('O çok .. rluranın ıa

ahhüdli b<lkı kalmak şar• ile 
k·11c mUzayede.-;ı 1:5.7.1954 '-d 

J. ! l:l - 16 ;:a kadar devam 
fdfrek tn raı.la bedel \"erene 
ihalesı l apılacakt•r . 

2. bendıe yat.ılı ~ayı ~menku 
Hin bır•nr muzayeck>si 6.7.954 
i.aa 1:5 den 16 )a kadar de\'am 
ederek muhammen kıymetin et" 

75 ı bulmadılı taktirde ikin
ei n1uza~edesı 16 7.954 ruma 
~tinü saat t5 de~ 16 va kadar 
devam edPrek en fazla bedel 
ve:·eııe ıbaleıc:ı )3J>ılacaktır • 

3 . ·o. lu bendte yalılı ~ay
r'n1enkuhin b;nncı mi.ılayedesi 
7 7 954 çar~amba saat 1:5 den 
16 va ·kadar de\am edeırek mu 
haı..:ımE'n kı\ mf't•n:n 'Ö 7~ ini 
bulmad·~' ;aktirdt" ıkinr mlı
~avede~ ı 17 7.1934 cumarte•-ı a 
a · 11 de . 12 ye kadar devım 
ederek en faıla bedel \er ne 
"halE's· )ap larakı r. İpo·ek !l;,ii

hıbı aıarakl !arla faz \e mas~ 
rafa da1r idd;a. ı olanlar·n .sa+-<e 
~ününe kadar müracaat eıme

len. aks uıkt'rde hakları tapıı 
, ci1lerı} e sab t olmadıkça a
t~ bedel·o:n pa~la tır-lmasın
dan bari\ kalarakİardır 

:?O sf"nel k ta\"ız bedtli ,.,. ıe· 
JI ı) t rUsumu ve ;h le pul. aı ı 
\e rapu ma~rarıa mlİ" erl) e. 
e.'fk· \·er~ bor<;hır h ,edar1'4ra 
ı,; •ır Daha faıla malUmat »!· 
Mak isıeı,.enler n mah1'.E"ıne bd 
tatıpl:i?:ne mı.ira.<.·a•t e:meler1 
ı:;.n o un ur (i419 

11 Haziran bu::ünkü Cuma giloü Harb:)"e rneki.eb: karsı.~anda 
tam kadrosiyle yeni ·aıonunu kü"Şad edecegini ve işbu 
il3nı da\·etiye ;::ıb· kabul etmeleri rica olunur. 

iLLER BANKASINDAN : 

Hidro Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır 
1 - ) TEKİR DA(. ilın• bae·ı S.\RAY ka'3ba. 1 elektrik 

ihtiyacının temini iein 57 ~ Ps takatinde 1-Iıdro - E"ektrık b1r 
santral, hava hattı \e ind:rjei tra(e po~ta ı vaptırı"acaktır. Bu 
isler İC:in 'üıumlu ma!ıeme tedariki montaj ve in::aat işleri, 

iş'er vaziyette tes'i:n edi"mek üzere kapalı ıarf u;;u1ü \'I bi
rim fiat e .. a•ına &öre ek.sıamttye konu 1 muştur. 

2 - ) Bu i~in ir. .. aat kısmı keşif bedeh 94..156.09 TL. 
l\Jakına \e e ektrik terhızatı ke~ıf bedeli 81.005,- 1'L. kl t~"j

sin isler \azi~ette mec:nuı ke i[ bede'.i 175.161.09 TL. o:up :~ .. 
çJct teminat tutarı 10.008.- TL. dır 

3 - ) Bu ise aıt ek~iıtme evrakı ve proje·er 25,- lira 
bedeJle Bankamız muhasebesinde satılrnaktadır. 

4 - ) Tek lif zarf:arı 9 Temmuz 1954 Cun1a ıünü !!aat 
12 Yf kadar makbill muklbilinde Bankamıza teı;Tım edi:mea
dır Tek.i[ zarfları ayni ,a:ün saat 15 de BankanHZ satın alma 
komisyonu huzurunda 'leo1 o!arak açılacak ve )a.pı~acak ince
:eme1eri mı.iteakip ihl'e l::ırarı İdare 'leclisince \·erilccektir. 

5 - ) Eksi!tıne~·e ı:rebi:mek için bu i;i yap!lca~ına ka
naat verdirecek inşa;.:. ve tesisat yapmış o:mak ıazımdır. iha
leye iireceklerin b•ı hu u~u belırten vesika 1ariyle 1 Temmuz 
1954 Peroembe &ilnıi ,.,, 17.30 a kadar YETERLiK B~:LG>:Si 
a·mak uzere Baokanr ıa. müracaat etme:eri J.iı.ımdır. Ayni şc1rt· 
'ar yabancı firmalardRn <i., aranır. 

6 - ) !\Iua.'0-en tar,h ve saatten ~onra )·a.pılacak bel'"'C 
ta·ep·eri \·e veri'ecek tekfif1rr kabu' olunmaı. Po tada vaki 
zecikme'.er naıart ıtıbare .aJınmaL 

7 - ) Banka YE'fERLiK BELGESi >erip vormemeklo. 
ihale)'i yapıp )"apnıarnakta ve işi diledigıne vermekte serbe t
tir (5337) 

. 
lstanbul Belediyesinden : 

Fa· h Karagı.imrük TUrkistan So\<i,,.ın· ö:ı h:ı.hçesıı ola .. 
rak lE'tiekkuJ etnu~ bulundugu .;i>t.ii· undr u:u.arık imar pla
nında bu kı~ımda tertible11en on b4hç..-n,o, :\cı.Cıa Vek3 1etince 
ka.dmldıaı lin olunur. (7471) 

İstanbul Sular İdaresinden · 
Bakırköy nııntak<iSına su getiren ana bo.ru üzerinde )apılp 

m .. ı ıarurı ameliyat sebebiylell.6.1954 Cuma ıünü Bakırköy' 
Un sU)"U kesılecektir. 

Bu mıntıkada oturan abone:erimize ilin olunur. (7368) 

Haydarpaşa Nümune Hastahanesi 
Başlabibliğinden 

I::hl:~·etli b.r bahçıvan ile bir kapıcıy 1 ihtiyaç ,·ard ır. Ta-
l:plerin Ha;darpasa N"ümune hastanc:ııi ba~hekimliı:inı aıu-
racaatları. (734Jl 

Z AV 1 
He)·btlla.da D;e. ~lotor kur~ı:ırı 

Kumandanlırındın aım1, oldu!ntm 
motor kunıu dtplorn..amı :ıart ettim 
Ttnlatnl aıacatımdan eaklalnin hli..._ 
mü yoktur. 

R urhant llln Akar 

!mtiı n Sahibi: s biAN KORLE 
Umumi neşriyat 'llüdüril: 

~IETJll VENF.R 
811 savıda !He ' tı l l\lüdür: 

IJISAN ~D.\ 

CVATA Nl Gaıeleci1ik ve ~latba:ı.. 

cılık T. A. Ş. - l• tanbul 
VATAN ~L\TBAASI 

11 • 6 • 195~ -

Beyoğlu Şubesi 

250 Liralık 
Kumbaralı tasarruf hesabı açtı ranlara 

4 lamba ı 
KU~lB.r\RALI RAD\0 

vermektedir. 

do' 
Tafsilôt için Gişelerimiz saat 9.30 dan 20 ye ~o 

. 
lstanbul 

emrinizdedir. 

:::---- ka 
Güzel Sanatlar A 
Müdürlüğünden •. , .,,, 

ıra ı. ' 
.r\.kadenu konferans ~ıor Llnun 32.ıOO ~ıi u! ~ 

.adtt iki k:şılik koltuk )aptırm;.ı işi kapalı &ıf. 
meye konulmuştur. 1ıf# l 

~fezkür işin n1uvaki-i.;o.t tcının:ıtı 2-4301svldi11 954 Cumanc:;i ::ünü saa.t 12 de Bc>ogıu ,aP , 
ııuma~ada İ~_t::ınbul ~kullar s.~) man_lığın~a LI; :ı.ıı ıt 
ye gırmek ısu:yeıılerııı kanuııı tarıfatııı ırıil 5' 
lıyacakları teklif nıektuplarını ek~iıt.nu• ıl 1e\(.\ ı 
n!czkUr sayman:ıkta toplanacak koını.ı-ı~oıı.ııı oıJLl 1 zımdır. İ!Stek:iJerın ticaret od; :;ında kıı~ 1 ~o.o0l' 
raııgoz ate )esin:n sahıbi bulun(lukl:ıı_ıı 1 ~ 0 ~:C' :ur 
t~a.~hüt işiııi ba~;ırı i_le. ifa e) .. e1 klennl ıc 1rı\; ,-t' 
bırıtktı- yukarıd2 belırıılcn gun \e sa.at 111 ~ \·ı ~ 
bulunmaları \-ı: ·st:) en:erın ke-:ıif .. artnaıcnü.iıdt 
s~atlerl dahılındc her ;un akademı ka 
i:in olunur. 

• 
ıı 
' 
1 


