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Grk • Pakistan anıa,ması dün 
ecliste ittifakla kabul edildi 

~tülü, tasarıııııı ayni zamanda <<Birleşmiş 1illetler ınisakınııı 

, söyledi ideallerini ve sııllıu lioruınayı gaye edindiğini>> 
~ı· ts'ıeki 
~ 

göı•iişıııeleı•de 

tıfuıtd11 ve 
t!ııtııı 
.,_l ljl& ~llhabirımlz 
~ en bildin~or 

11 
:ı - Turkiy ılc p,.. 
~da akdedi'~"l dos-. 

ce ıttanıasma::.ı bugun· 
~ ıı lfak•a tasdık «iıl
t ' ınuzakercsi iki kı.:r 

~~lltıeın:c'ket arasında
' irının bir kere dn

-;: 'ıt!sııe v rdı. 
~ ~~lllleketimiı:.in mi· 
~Ilı Pakistan B:ışb:ı
Qll\ı llı.C<i Alinin Mec'i
ne ~ §ahsında Pakis· 

ı~l'i llt&ı Meclisin se\'" 
tı. llln belirtilmesino 

•l 17 
~d .15 de Refık Ko-
~c~n açıldı. Başba-

~Utau Alınin aıona 
~ S~:~r!~:u!dı. Pa• 
:.~da) 

~la • . n in Ankara 
1 ~ı,.,· . \ ,,. sı 

keııdisiııe 

------
Pakistaıı Itl ıı lıa111111ed 

ıe~alıiirat yapıldı 

Başhakaııı Ali 

gelişi sırasıııda 

Meelisi'nde dün 
tartışıııalar oldu 

•• 
Menderes'le 
Muhammed 
Ali' nin demeçleri 
Ankara, 11 (A.A .) - Başba

kan Adnan Menderes dun ak~m 
Ankarapalasta dost Pakistan 
Ba~bakanı ::'ıluhammed Ali sere· 
finc verdiği ziyafette bir kon:.ış· 
ma yapmı:i vcı Türkiye - Pakis
tan dostluk ve münasebetlen 
h.&kkında ezcümle !iUnları söy.e· 
miştir: 

•- İftiharla söyliyebılim: ki 
Paki.stan'la Türkiye yakın do::ıt· 
Juklarının aralarındaki an'ancvi 
sempatinin temin ettiği karşılık 
lı anlayış ve itimadı sadece hıs
si söz'er \'e teminatlar te:ıtısi 
suretiyle ifade ile iktifa dme;>ip 
realist bir diın) a görüşü ile bu 
büyük dostluk nimetini hem kar 
51lıklı menfaatleri hem de bıl· 
cümle sulh se\'er ve hli ninlyd 

ı 
sahibi memleketlerin menfaat· 
leri lehine olarak faal \'e yap;eı 
bir şekle koymasını bilmişlerdir. 

Dı.inyanın bugünkli karı§ık, 
<Deumı Sa: 7 Sıi: 1 de> 

Sancar partide menfaatçiler bulunduğunu, Adalan da an
layış birliği olmadığını söyledi. T asliye istendi 

Döviz için Maliye 
Bakanhğı' nm 
Bir tebliği ---------------, ll uStu1 hıhabırlmbtrn 

1 Ankara, 11 - C. H. P. ~lec·ı~i mış olan İnönunun •Vatanı _a· 

~\" 
\ '1~1(sı .. 

\'<it '· l\ 

' 

'l~t~lı:ı.ın - Oç dört gündenberi Anknl'a-
{l,t \ı; \ i~ı:ie. haşıınm~tır. Resimde bir fırının 
.. ~ t~ttı 1~1riken kalabalık ıörüfü) or. Kıra· 
~ ~" O ~ 150 .kuruşa satnu~tardır. 

• bugun çok hararetli mfizakcre tıyor ar, kapitula!;yonları g .. tırı
\c milnakaş.ıtara sahne olrlu. ~orları eda ı konuşmalaı,nı tcn
Yurdun muhtelif koşclcrind n kıt ettiler. lnonUnun eçimlcr
gelen delegeler keneli görü lerl- de parti iı;:indeki mlifrıt grupun 
ne göre seçinti ka~ ıp sebep! ri- tc ıri altında ka!dığını belirtti
ni izah ettiler. Hiih.1;.~a scçinr 1 ırr. Bir delege. parti iç;ınde esas 
!erde tatbık edilen propaganda lı ı slahat A dan Z ye kadar tas
~ckli, iktidara geldik, gcli) uruz fiyc yapı:ması Hlzumuna isaret 
edebiyatıylc bugünkü iktidarın elti. 
en milsbet başarılarının .ı.~çim- İstanbul il başkanı İlhami 
lcrdc 1cnkıt mcvıuu yapılı~ı üze Sancar. son seı;ımıerde İnönü 
rinde duruldu. ile Kasım Gülck'kn ga;>ri ş.ıbıs· 

Ucmcn bütün dc:egclcr bugün ların parti için dcgll, kendi men 
kil gcneı idare kurulunun çalış- faatleri iı;in çalıııtık:arını ım1at
ma ve propaganda ııeklini ten· lı. 
kıtte ittifak etmiş gibiydiler. Ba İunir ıl balikanı Şc\~et Ada
zı delegeler uıun yıllar bükü- lan, partinin erkanıh;ırbiyesi o· 
met \e de\•lct başkanlığını yap. <Deumı Sa: 7 :su: 1 de) 

C. H. r. geneı ek.retf' r i Kasım Giilek C.. il. P. medi i'ne &elen 

ve 

delegelerle göriişürken 

kadın dövüldü 
kavgalar oldu 

Emniyet Müdürlüğü, emrindeki motörlü 
vasıtaları devriye hizmetine sokacak 

Yeni Emniyet Müdürü Alaad ıh 
din Eri~, ehrin isayisi için ba· .., ıı tedbirler alınmasına karar Fransa da bugday 
\ermiştir. Bu cümleden olarak, 
dün ~eceden itibaren, ı:mniyet f ·ıyalını "ınd"ır"ıyor 
Müdurlüğü emrindeki bütün mo 
törlii vasıtalar devriye hiımeti· l'1lrtc Balıerıer &Jaıı.• 
ne çıkarılacaktır. Bunun için Paris, 11 - Fransa Tarım Ba 

Anadolu A lan.u 
Ankara, 11 - lalbe Bakan 

lığından ıebl ığ olunmu~ıur 
)luhıelif kurum, cemiyet 'e· 

ya mii teşebb"sle r tar'Jfından !o a· 
bancı memleketlere gruplar ha 
!inde seyahatler tertip olundu· 
ğu için döviz tahsis olunup olu· 
namayacağı busu~unda bir cc· 
\'ap alınmadan \'apur, ıan·are 
gibi nakil vasıtaları kiralandı 
ğı, pey akı;eleri \erildiği, bilet 
satı§ına geçildiği Bakanlığımı
za yapılan mUracaatlardan \"e 
dö\•iz taleplerinden anla31lmak· 
tadır. 

Badema, l\lalıye Bakanlığın· 
dan önceden rniisaade alınma· 
dıf:ı taktirde, bu kabil seyahat 
ler için her ne suretle olursa ol 
.... un dö\lı tahsis olunmayacak· 
tır. 

Bu hususu, ııltıkalı k-ı.ırum, te 
şekkiil \'e miileşebbislerin "Ö" 
zönünde bulundurmaları ehem· 
miyet:e rica olunur. 

-0---

Dünya Kupası 
Maçlan 14 
Haziranda bası ıvor · 

A IO('b trd p..,55 

Karl.:.ruhe, l ı - Tam formun 
da 'oriınen Ball Alman~a fut· 
bol takımı bur;:Un dilnya Futbol 
Kupa l :;>ampıyonluk turnuvası 

na istirak için trenle İsviçreye 
<Dn·anıı Sa: 1 Sü: 4 de> 

~NUN YAZISI : 1 
..... ,.... ...... ...,,,,..,,,,,, 

Vilôyet Umumi Meclis 
seçimleri yaklaşırken ... 

Yazan : Hasan Refik Ertuğ 

Bugün ikinci sayfamızda _, 

Eni tesinin elinden 7.0rla canını kurtaran Yüksel. onu lekrar görünce hıçkırarak ağlaına&a 
ba lıımıştı. Hikmet Küçiik de durmadın tavana bakıyor, kansını aradığını sö)1fiyordu. 

Hikmet Küçük duruşmada 
«Beni asınız» diye bağ1rdı 

Ağ1rceza Mahkemesinde, cinayetleri nasıl işlediğini anla
tan katil, «Kayınvalidem Müzeyren, yuvamın üstünde ka
ra bulut gibi dolaşıyordu» dedi, isticvaba devam edilemedi 

Hikmet Küçük' ün ifadesi bugün tamamlanacak 
İstanbul Adliyesinin korıdor· 

ları diln müstesna ~ünlerinden 
birını yaşamı_ştır. Cümle kapı· 
sındaki merdivenlerden itibaren 
korı<lorların boşluklarında kay· 
l>o!an. kıpırdaşan iOlgelcr hır 
gun önce K .. dıkoyde, karısını, 

baldız.mı \ c ka) ınvaldc::ıını oldi.ı 
ren ~anık'ı bek ı)ordu hcrhal· 
de . 

Dakıkalar ilc!'lrdıkçe kıpırda· 
nı lar ~oğalıror, fı ıltılar artı· 
~ordu. Bııaz sonra da sanık Hık 
rnet Küç{ik jandarmalarııı arasın 
da elleri kelepçeli olarak mcı
d" enleri ı;ıkmağa başladı. 

Bir gün once Uıcrınde ~eni 
lach crt elbiseler bulunan anık 
bugün eski hır ceket 'c panto• 
lon gıymişti. CC'la evinde kaldı 
ğı içııı saçları dipten ke::ıılcn 
Hikmetin yüzünde, ıstırap çeken 
bir insau hali vardı. Sesi kori
dorlarda akbler bırakan müba· 
sir: «- Hikmet Küçüililk .ıı di· 
~e bağırdığı sırada, üç kisinin 
canına kıyan bu ~enç, 2 inci A· 
Itır Ccıa Mahkemesinin kapısın 
dan iı;eriye giriyordu ... 

Yın<' 'koridorlara donelim. O 
(De\·amı Sa: 6 Sıi: f de) 

Kik.met Küçük sömleklerini p.ır,alayıp, l>~ınt yerlere vunrak, 
· Xursel nasıl sanı l.:ı)tlım.• diye haykırıyordu. 

------------------------
Dulles, Çhı Hindde Aınerikanın 
harbe girıne şartlarıııı bildirdi 
Bunlardan biri, Fransa' nın savaştan çekilmiyeceğine dair 

teminat vermesidir 
A!iocia.ted J' te.$5 

Los Angeles, 11 - Birlesik A 
merıka Dışişleri Bakanı John 
Foster Dulles bugün burada 
Dünya isleri Konseyinin bir top 
lanıısında verdiği demeçıe, Hin 
di Çini Harbine mıidahale me 
selesine temasla, .u görü_şü be 
lirtmisıir: 

Amerika ile Batılı müttc!.k
lerin Hindi Çini Harbine ~ıl
dahaledc bulunmak ütere Mzı 
&artları vardır. Bu ~artlardan 
belli ba 1ı olanı &udur: Fransa, 

<Denmı Sa: '1 Sü: 3 de) 

O\~ct nı~ İşleri Rakanı 1'1oJo. 
toC '~ Amerika deleı;c:.i Bedeli 
s,nJUı Ccnevre'de konforan)tan 

birlikte çıkarlarken 

•• Çu En Lai'in, Kore . 
için demeci 
Cene\"re, 11 - Kıııl Çin Dı' 

bakanı Chu En Lal bugiln Ce
De\Te Konferansının Kore saf• 
hasına son \'ermeye mfttuf \'t 
batılı devletlere atfedilen tuav
'urlara kuvvetle muhalif oM ı 
ğı.nu söylcmi&tir 

Chu En Lai, Kore:ı; i birle$
tirmeye matuf bir planı formül 
'eşırmeyc çalışım 19 memleket 
temsı'.eilerindcn mUte~ckkil he 
yetin bl.!gfinkü oturumunda ko• 
nuşmuş, Amerikan ıcm~ilci he 
~etinin, Cenevrede herhangi b'.r 
anla~nıanın gerçekleşmesine m1 
ni olmaya ı;alıstığını ilerı sUr
mliş ve •unları ilh·e etmistir 

•Amerikan temsilei:.ı Bcdell 
Smıth, yalnıı Kore mcselesıuln 
su.h yolu ile halline nıini olma 
> .ı deği, fakat Hindi Çini'de 
sulhiln yeniden teessü~ünü de 
önlemeye çalı§maktadır. • 

Seeiın aııketiınizhı 
-> 

~~. -... inek yapan 
)1.~~ eQ1~ 1'.apatıbyor 19i~''~ . 0rıı, .. 

Qp, r,,, d g, fırının kir.li imalôtm gayri 

Emniyet II. ci Şubesi, diğer §u· kanlığı buğday fiyatını en geç 31 
bclerden alınacak memurlarla Temmuzda tesbit edeceğini ilan 
takviye edilecektir. Bu suretle etmi&tir. Fakat ila~·e edildiğine 
bilhassa plaj mevsiminin başla göre, bu fiyat r;:eçen sene te::ıbit 
dığı bu ı:Unlcrde, ~ehirde artma edilen fiattan dUS{ik olacaktır. 
ya ba !ayan sarkıntılık hadisele Yalnız bu hususta ş ındidcn ta! 
rinin önlenmesıne ı;al~ılacakur. sıllıt verilmemekıcdır. 

Bir han 
hıfilôkile 

bomba 
yıkıldı 

tasııifi soııa erdi 
Neticelerle birlikte ikramiye kazanan okuyu-

culartmıztn isimlerini birkaç güne kadar 
"Cif e • I 

'tıo k Pıs olmalarından dolayı ver-
7~ev1 °;.0rınr bugün infaz edecek 

b 7llıı'I ı~ı· ıyapıldığını ve i§çilcr üzerim?~ 
~ tı\·~a •I de cok miktarda bit butunJugu-

Q ı ~ 11 nu dünkü sayunııda bi!dirmi§· 
">.ıa··c'- tık. 

~tıı CDenmı Sa: 7 Sü: % de> 

MotorlU ekipler, her ıün \"C r;:e Geçen harta Birlesık Amcri· 
ce, umumi arama - tarama :;e· ka ile Kanada, ellerinde faıla 
celerinde olduğu ;ibi nzife gö buğday stoku bulunduğundan, 
ı·eceklerdır. ihracat için buğday fiyatında in 
Ü~ gün e\'\"PI. Sirkeci'de te· dirme yapmışlardı. 

sadilf ettikleri 13 yaşındaki bir Ev\'ela Birlcsık Amerikanın 
<Deu.mı Sa: 6 Sü: 5 de> <Deumı Sa: 1 Sil: 1 de) 

Enelki gere aiılt 24.45 te Ga 
lata Xecatibe!' caddesindeki 97 
numaralı hanın üçUncü katında 
bulunan terıi Cclfil Saruhan'ın 
dUkklnında yangın çıkmı~tır. 
Yangın söndlirmek üzere celbe 
dilen itfaiye hlıdıse yerine gel· 
di~i zaman, daha su sıkmıya va 

.kit kalmadan müthis bir infılftk ilôn edeceğiz 
olmu§ \e beş katlı bina tama· 
men çökmü~tür. Çökme netice· 19.>4 seçimlerine dair af'h ımız ankete gelen ce\·apların 
sinde bitişikteki Maliye biııasiy tacnifi sona ermis \e nefü~ler alınmı tır. Anketimi1e. Yük-
le diğer binaların camları kırıt· ~k Serim Kurulunun ilan ctf111i re mi rakamlara uyı;un te-
mış, tramvay havai hatları do kilde cevap yolların ,.e müliiifat kazanan okuyucuları mır:ın 
hasara uğramıştır. Bu yüıden adlanm birkac güne kadar ilan edeceğiz. (Deumı Sa: 6 Sü: 7 de) _____ _..._ _______________ .; 



Önümüz 
deki Kı

aım a:yındı 
Vıl1yet umu· 
mi mec:u:ert. 
:Beledı ·e:er ve 

Hasan Refik Ertuğ 

Fa.kıt ne çare 
kı. Turkiy•de 
1 eklini değış-
tiren, \?azife-

koy ıhtıyar heyetleri ı•çim:e
ri ya.pılıcaktır. Bu ıeçınılere 
bal.!r:ık o:mak uı:ere, ev:er;mı
ze memurlar u&ramıfar ve Sl!Ç 

men kUtilklerınde de ıııkltk o
lup o:madıtını sorup e ll erın
deki !iıtelerı dliıeltmı~letdır. 
Bu haz.ırık:ır tamım:andı~tan 
&onrı seçmen ku~ük'.eri bir haf 
ta mudde.tle aıılacak Ye seı;i!II 
ıunti bu lııtelere &ore va•a:ı.· 
dıı;ı.r oylarını ku;ianacak:lır
dır. 

HukOmet, bu üç ıeçimin Ka 
aım a :ı.ndan tınce ya.pılmasını 
daha fayda!: iOrmüı olacak Jrı, 
bu hususta bir kanun ll)iha!l 
ha!ır:andıRını az.ete'.eTd~n ö,ı 
renmıı bu:unuyoruı. Kı' a)la
rında memleketımııın bır çok 
koyleri ile kau ve vıli~·et mer 
kez· erı ara;ındı gidı5 - •e:i~ 
mliıku'ltı do:ayısı ·le. ıeçimle 
rın kııa düıurulmeditı, Y• ilk 
bahara. yahut Sonbahara te-
.sıdüf ettırı ' dıli mıı.:ümdur . 
Koylumuz yuın ı.rıa:arında 
cı:duğundın, Haziran. Temmuı 
,...e Atustos ayları da s~cimler 
icin pek el\'erıılı s.ıyı mamak
t.dır. Eski ıeçımlerın t.r:hle 
ri hatır:anırsa, önumıiıdekı ıe 
çjmle.rı EylO'e. )~but ekim ba 
pnı a:mak mıkudıyle bır '<a
nun Uyıhası hatırlandıaı hah• 
rıne nanmanult içın ıeb~p 
ka:maı. 

Ö · ıtımüzdeki Uç ıeçimden en 
chemmıyetlisı, şüph~~:ı k1 

Bele:di ·c arçımterıdir. Belediye 
Kanunumuz.un bir cok bo~iui(.· 
lan, çeşitli aksak htlkümlrri 
vardır; bun:ara da temas et
mek, düzeltılmrsi t,menni
ııni, bıkmadan \'e yoru'.madan 
tekr.-rlamak liz.ımdır. Li.kın 
bu yaıımııda üz('İ'inde duraca· 
j:ımıı meYıu, vı:iyet urnurnl 
mecli•:erınin va1i!e ve faa:iy,t 
lerinl ~ irtmek, slahı ç:ı.rele
rıni araştırmaktır. 

BıJndıli .gibt, \.'i Ayet l'mu
mt Irclıslerı, her \1iiyette, de 
vamlı surette oturan 20 ·aşı· 
nı do:durmuş \·atandaslırın, 
her 20.000 nillus için bır uye 
aeçme erı ıuretiyle kurulan ma 
halli heyetlerdir. 

Her yıl ~lart a :-ından öner, 
en çok 40 glın .süren top:antı
br akteden ,.1 bet umumi mec 
h!lerinin ba, ıca vaz.ıfe~i; vi· 
Uyet biıtç.,lni ttlkık edip ı•
reklı tidil 'e tashih'.rrden ıon 
n kabul etrnektır. 

Türkiye miılkl takıimatı: vl 
!lyet, kan. nıhıye '"' koy ol• 
rak kademelendıri'mıttir. Eu
:r:ı.'.ardaki ~mme hıımetlerınden 

• 

BAllçELli 
_; 

Şiıli ve Aksaray yolların· 
da moz:aik parke inıaatı 
E.T T. İdaresi , Ak,.ray -

Koska aras,ndaki 17000 metre 
murabbaı tutan yolun in:aatr 
na baıı.mıştır. Yol, beton te· 
mıl üstüne mouyik parke, de· 
miryolu ve trotuar mastik as
falt kaplamaıı olacakt ır. 

ş:şli .!eydanı - Oımanbey ı 
raıı, Halı klrıaıi Caddes:. be 
ton temel üıtiıne moz.a:k par· 
ke, demiryolu \'fi trotuarlart 
m1>t·k ufal! kaplama o:arak 
)'ap,Jacıktır 

Küçükpaıar'da beı kiti 
yemekten z:ehirlendi 

bir kısmı, merkezl idare (umu
mi idare) ta.rafından .>Uratu
lur; bır kısmını da ceşıtlı rna
ha!lt idareler· (vıllyet huıus! 
idareleri. beiediyeier ve kdy· 
ler.) ifa eder.er. 

Belediye; ıehir ve kasa.ba 
hayıtının zaruri kı:dıaı tarihi 
ve medeni bir ,·arlıktır. ıKOyı 
iıe, inıı.n top:uluklırının en 
eski Ye en ıtabıl1 nüvesidir, 
mayasıdır. 

Ha:buki. \•il.I ·et bUJuıt ida· 
rui dedi:inuı teıekkUI, Avru
pa mem:eket:erindek.i aıyasl ın 
kitıfın tarıhl bir merhalesi 
halinde beiirmiı ve bize, 1664 
tırihtl idare! Vi:.I ·at nızamn•
mrsi ile intıkal etmi~tir. Yilrur 
'uktekl hükümler de 1913 ı .. -
rih:i İdareı Hususı)·ei Vı\A,·:tt 
Kanununa dayanmaktadır. Bıın 
da. vı:AJet• ıoyle tarif edıl· 
ıruıtır: 

• Vill;tt. emval-i menku~e 
ve gayr.ı menkuleye mutasar
rıf re ı bu kanun ıle mua-;yen 
Ye ma.hdut Yeta.ıf-i hususiye ile 
mükelief bir ıahs-ı mln"·tdır .. 

•:ni uı,kiıle 
poremı.ren. ma 

h:yetini kıybeden hızı modern 
ve mrd!nl mliesseseler arası· 
rıa. \'illi' !t huswt ıdıreleri de 
k.ıtılmıs ır. 
Memleketlmizın pek fakir ol 

duiu de,·re:erde i;k okul Qg. 
retmenlerının maaşlarını \·e:
mektrn bı:e lciı kalan Yil1vet 
huausl idare:eri. ıa!Ahıyet Ye 
vatife bakımından budana bu
danı buiünkü hl:e düııirul
müıtür 

Su halde mUesse!l~)i tekrar 
ele almak, ge:ir kaynık·arını 
''e asıt vazifelerini kendısine 
iıde etmek. t!!ahı çarelerini a
rayıp bulmak aerekiyor. Her 
ha:de ,;!lyet husuıt idareleri 
nı 1913 tarıhli kanundan kur· 
t.ırmak ıaı.ımdır. Bir kısım Be 
ledıye hiım~tıeriyie de mliceh
hez olan İngılız coıtııty'leri. 
mü§takbe-1 m.ıhalll id.:ı.re;erimit 
itın ne ... ilzel örnek olabilir. 
Bu me' zu idarPtilerim: .. p ö\'
lrsine \'erım'.i bir tetkik ,., mu 
nakısa sahasıdır ki. bu mev· 
ıud.:ı. ne acivlrnıse, ne ~·az.ılsa 
memleket itin hayır:ı a:dı;ler 
U~;1ndıracağından emın bulu· 

Kanunun di~er ma.dde:erinde nuroruz. 

ıu iıler, vi!Ayet hu.us! !dar-:.::::::;:;;======:;; 
resine bırakılmı$tır: Vi.~yet 1 r 
dahı:ınde:ki bır kuım yo.ların ll!'ll"'l"lll~••'l!!lll~~!'I• 

yapı;ma.5ı. ıuıarın ı"ı"~'· men- w ~wcııııı~ ~g faat!eri belediyclerı! a.it o'. mak • 
üzrre şehir ve kasa~a'ard.a na- l_i 1 
kil v,sıtal;rı iş'eti"me ı, elek· J:J 
trık liiantralları kurulm:l.'iı ve 'IU 
get:r:ımrsi 2'ibi işll"'r icin imti 
az·ar \·l"ri·mC"si. nraatr ait 

nümune teşebbüslere girışilmo! 

!!i, ilk öğretimin sa§"'anmasiy-ı 
le itzi1i her türlü !a.ı:livttler, 
ha!iilanrrr açılması, ';rşilli imar 
faaliyetl~ri ve niharct vi·ayı:-te 
ait menkul \'e ıa)·ri menkul 1 
m;ıl 1 arın ittarcsi. .. 

Bu lş'tr s;:özden ıeciriıınce, 
co~unun kıı;mrn veya tamamrn 
muhtelı( k;ınunlarla diğt"r id.ı. 
rl"' 1Prc intikal ettiı;ini te.sbit et 
m•k kabildir. 

Buı:ün vilayc hllliitı~İ idartlr 
rine ait ba.şlı('a i~ler; mahdut 
bazı ~:ıı~lık hi1.m"t'Pri (m .. m:r
ket hasbınrleri. diliipanser',.r), 
i'k öğretimin, Ofrf"tmen 11 ·Iık
ları haricınd" k.ı:an ma~rana
rı. d~\'lf't yo·tarı ile köy yo: · 
ları hari('inde ka'an \'ol:ar, nü 
mun, mahi\'rtindcki tıra;ı.: tr
şrbbtlsleridir. 

Bu kadar mahdut hizmrtler 
itin o,· e btirük bir m.!'klnizm.ı 
faali ·ete geciri"mei<~e. öyle 
kü"fetli formaliteler lh\irar e
di'mektedir ki. za!Daıı ıaman 
\'ilt ·et lıu~usl idarel'"r:ni:ı de· 
vam ettirilme!inde h.:akikaten 
fayda olup olmadı~ı ıntı::e;~sf 
munakaşa konusu ha'.ine ıir· 
mektedir. 

Gerçekten, bu;::ünkU h2:i) 'e 
,;tAyet husust idıre!tnı devam 

1 
ettirmekte. byda olmıdıaı bel 
ki iddıa edilehilır Fi'vaki bu 
mi.ıe&ıesenin, Türkiye:deki ha:i 
hazır \'aı.iyetıne naı~ran karar 
veri'.irse: bôyle bir hata ·ı dil· 
ıü!mesi mUmktindür. Llkin, 
meseleyi. başka türlü vazetmek 
Uzımdır. 

Belediye ve k8y dedilimiz di-
ler iki mahı'.U idare ııbi, 

'ilh•t husul! idaresi d• , tari
hi teklmü!ün rnahsu:ü olan bir 
müeueıedir. Halkın kendı ken 
dısini idare etmek hususunda· 
ki emel ve arzusunun bir çeşit 
teuhürtinden baıkı bir ıey de 
~ıldır. Demokratık id.re:erde, 
)lıllrt fecli~'.r-rine ulaşan p;iyı 
ıt hiyerarıinin zaruri bir kı
deme!ıdır. Bir kısmı lmrne biz 
met'erinın tahıl ~ıhibidir. Hat· 
tJ. de,·letın, btlediye'.erin \·e 
koy:erin ayrı ayrı ı<ırdükteri 
bıtı .lmme hizmetlerini lhenk
le5tirme1c, birbirleriy!e irtibat 
haline getirmek bUJuıund& ye· 
ııne orıandır. 

Yeniköydeki Londra 
oteli basıldı 

E\"l·elki iece Yeniköydeki 
oLonılra ote'.inde, Ahllk Zabı 
tası memurları tarafından y.ıpı 
lan kontrolda ' çift uyıun•uz 
vaziyette yakalanm:ı:ır. Kadın· 
lar. muayene,·· ıOnderilmisler
d'r Otel sahibi hakkında tal<i
bata b11~lanmı,tır. 

iki dürüst gemici 
mükiifatlandmfdı 

Bir müddet e"1·eı •ebir hat· 
tarının sg numaralı vapurunda 
bir rolcunun unuttulu \"e iç"n 
de 5~00 lira bulunan çantayı 
ıı:ıh:b:ne fpc;}im eden gemici 

Prens Sait 
Halim Paşa 

kabinesi 
4 ı yıl e\·vel bugün, 12 J[a.· 

ziran 1913 rle Prens Sait 
Haliın Pa a kabine"ii iktidar 
mcvkiine gPlınişti. Sadrazam 
l\tahn1ut Şe\-ket Paşa bir ~tin 
e,,nı hir "iuika t nrtictsind• 
şehit edihni$ti. Kabine aıal.a· 
rl derhal toplanmışlar, duru 
n1u müı.akrre elllklen <;onra 
bir ına1hata ha1ırlı)·arak 
ŞC')hulislin1 Esat Efendi 1·e 
• \dlİYe Nanrı İbrahim nry 
\"a ıta:sille a.ra~·a giJnrlf'rmiş
JPrdi. Ru iki ıat 1Uİkast hi.. 
di t'"iİne dair olan mazbata· 
,., Padişaha takdiın eltik
tPn ıonra, ittihat ve T•rak.Jd 
:Fırkaııının Sait Halim Paşa· 
nın . adaret. makamına gett. 
rilmtsini iı;tt"diklrrinl ~öyle· 
mişlerdir. Halbuki Sultan 
I\frhn1et Rf'Şat. hu makama 
' '!yana efiri Sadn Esbak 
Hüseyin Hilmi Pa,anın tayi. 
nini duıünüyordu. ittihat ve 
Terakki Fırı.a~ı buna raıı 
olmadı. lhiserln Hilmi Pı-
1anın kendilerine yar olaca .. 
tını unnııyorlardı. Sultan 
Reıat. duruma hlklm olan 
lttihıtçı!ardın korku,·ordu. 
!\etlerde rıza .ııostordt. Bar 
mıbeıfoct T•vflk Beye: 

- Bunların istediklerini 
yıpmık:tın ha1kı çare yok· 
tur. Şimdi Jl!bıallr• -it. ~a
lt Paşayı gör. yarın a al•ti 
icra olunmak üzere ktndlsinl 
saraya davet et! Emrini ver 
dl. Bu ıurrtıe 12 Hulrında 
Salt Hııtm P•ıı kabineıl ku 
rulmuıtu. Salt Halim Paıa 
Ha.rlrlye Nııırlı ı varlfeıini 
de fiıe.rfne 1.lmııtı. 

F. F. TÜLBENTÇt 

VATAN 

1 Devamsız Şehir Meclisi üyelerinin 
tecziyesi istendi 

Sehır Genel meclisi dün saat 1~ de torlanara.k &ünd .. mdtki 
tek:if:t"r a.it o:dukları komisronlıra ha\'ale edilmiş ve tutan:ık
la.rın müzakeresıne i'~tılmiştir 

Zıman zaman mi.ınakaşalı bir havı iterisinde ~~reyan ~en 
topl:ıntıda İma.r komis ·onundan gelen ra.por~ar tetkik edı!mek 
Uzf"r• komi!yon.ı iad• rdilmis \'P' Beledi~·eve ait o~du2u anlaııılan 
Cumhuriy~t gazinosunun Bıo·edıye tarafından ba,altılarak mil.~~ 

te:cırinin e·inden alınması , ... rerin~ yeni bır tnfaat '·.apı:ması 

kararla~tırı:mı,, dosya tetkik edılmek tiure makama. i.ıde edıl

mietir. 
Bu arada ... ene İmar komi- ·onundan i;:e'.en r.anor·ar hakkın

da. '-Ot .alan tİ!'eler, fabrikaların çoğa tııma!n ·le c:•hr1n imar du
rumunun bozulduğunu. ~rhirdeo san~ 1·i bci'g~l~ri,·'..- di:•r böl
ge:lerın a~·rılması lüzumıİndan bah~,.tmi· . fabrikaların '·eni 
imar p'.3.nı gere~inrp avrılaca.k sanavi bö?;ıı'.erinde inŞJ.Sl fık· 
rıni ileri !IUrmüd('rdir, 

Eıı.ref Şefık ve mfc'.ısin ''E:iin• C. H P li Uye~i F.ahri Ca
ta'.oı!''u da bu mevzuda aoı alarak t,.nldt~erde bulunmuşlar \'e 
mecli~ın bu yoldı prensıp k:ırarı almasını istemişlt>rdir 

Bundan sonra mec;it.ıs 10 dakika ara ·erilmiş ve 10 daki· 
kının .sonunda toplantıya 13 ki§tnin geldilı. di~er Uyelerin bı 
rakırı ~ittikleri gortiimuetur. 

C ·elerden 1'-'t'lail Ata'.ay, ti ·elerin böy'e top'.antı\·ı b!rJk
tık~arı için cezalandırılma!arını teklif etmiJ haz.ır bu'.unan 13 
kişinin tı::ıml"ri te!bit edilmif ve tnp'.ınh ·a son verilmiştir 

Diter taraftan m,.ciisin dı.inkü top'.a.ntısında .-ıörü~tilmt';i 

ıcap eden tanzim satıs:arının bugi.ınkü durumu. )h~os, et tan· 
zim 11:atı,l.;ırı ve ~a.kacak t.a.nzım satı~l.trı hakkında bilii ,.e~·iJmııı,.sf 

mesele'.~rınin Vali, İ~\•eç'ten dOndlikten sonra &Ori.15ülm~sı ka
rarlaştırılmıştır. 

«Naboland» 
Davasına 
Devam edildi 
Emeklı Sandığı tanfndan 

•!\~ii!bolanô acentaıı aleyhine a 
Cilan tazminat d1Ya~ına dtln 
Dördünril Ticaret ~tahkemes:n· 
de rleYan1 ed:Im:şıir. 

•Nabo:and • acenıasının aru
katı İh!!ian YarsuYat verdi~i ce 
ı·ap lAı 'hasında, Emekli Sandı 
ğın:n da,·a açmaya hakkı bu
lunmadı! nı bclirtmişt :r. Emek 
ti Sandığı avukatlarının bu hu 
~u.sa Nvap \erebi'mrlf'ri için 
duruşma başka güne bırakılmış 
tır. 

Şüpheli bir ölüm 
nu·: ~ehrimizde silphel bir o 

lüm h~d "C"s: daha o:muştur .. <\.· 
yaıpaşa Hacı Harun Sokak: 11 
numarada oturan Hayrf'tt:n 
Kc·tt hasıalanm ış \'e b:r hatıa 

kadar ervcl kaldırılıl·~ı \:man 
Ha.ı;ıahanrsinttc dtin ölmüs,Ur . 
Zcn~in bir adıım olan Hayret 

tinin ce~edini muayene erten 
Adli TabiJ'I "'.\f Phmrt Oinçpr rilil 
mil ııüpheli Jrördnıonden ~rnr~a 
kaldırım,.,t,r Tahkikata de\'am 
edilmekırd;r. ------

.. 
Usküdar' ın zehirli 
Süt satıcısı 
Takip ediliyor 
Cskiıdarda seyyar sii\cü M•h 

metten süt alan 10 kiş·n:n ze· 
hirlendiklerıni bi1dirm.ştık .. .\y 
nı giltti.ıden süt alan Selim:yc! 
Sair . e!liımi Sokak 7 numarada 
oturan Hat:ce Seker, Hur:~·e 

SE"ker \'t" S{'m"-i 'forOıkan da 
7.ch·rlenm;~ıerdır. Zehirlenen ai 
lenin Kümune Hastahar.eainde 
ıeda\·ilcri )·apırrılmı~tır. Si.itçü 
Mehmet hakkında takibata baş 
lanmıştır. 

Ankara avukatları, Kısa· 

kürek'in veklılotini kabul 

etmiyorlar 

Ankr1ra, 11 - '1:alaıya d~' ı 
11ının Ankara A~ır Ceza .\1::ıhkı 

mes:ndrkı son duru~mas·nda sa 
nık Nec:p 1''azıl Kısakürek mil 
dafaasını yapan avukatının so 
zünü kesmC')'e ka"kışmıştır. 11'
diı:;eden müteeı;~ir olan Ankara 
Barosu avukatları bundan bÖ)' 
le l\·ecip Fazılın \'ek.3.letini ka~ 
bul etmemPk için aralarında 
imıa toplamaktadırlar. 

lzmir limanından üıüm, 

incir ve pamuk ihracatı 

İzmir Tica.ret Oduının tanzim 
ettıgı istati&tiklere iOre, ihraç 
me\·sımı ba~ından itibarP.n ~ıa
yıs 1954 ayı sonuna kadar 9 ay· 
tık devre zarfında 23. 718.089 !ı· 
ra degennde 40.184 ton çekır· 
deksiz kuru üzüm. 8.085.293 li
ra değerinde 11137 ton incir, 
1.893.014 lira deierinde 3785 
ton incir ezmesi, 1.631.989 lira 
değerinde 8409 ton hurda incir, 
82.789.345 !ıra değerınde 34234 

---<-.,;,> ton pamuk ıhraç edılmıştir . 
1952 yılı rekoltesinden ise av 

nl deYre urfında 22.633 876 !i· 
ra degerinde 32.793 ton çekir-

. I deksiı kuru Uzum, 10.490 891 Jı· 
ZENGiN PARA iKRAMiYELER I ,. de~erinde 13.818 ton incir. 

Türkiye $ Bankası 
parcıowo ... islikbıdiwzin ema.ıyeli 

2.267.701 lira degerinde 2267 

1 
ton incir ezmesı. 80S.39!5 lira. de· 
gerinde 4340 ton hurda incir, 

J ııı.966.569 lira değerinde '0141 
ton pamuk ihraç edilmı~ti. 

HAVA 
VAZİYETİ ~: 
Yeııl.koy Jieteoroıoji llt11· 

yonunun t.ıhmınıerine &bre 
bugun !ehrimız \! ch·arında 
hı a s:tbıhle) in hafif fiisll 
,., bulutlu~ sonraları aı bu· 
ıutıu ,.e muteıkıben açık o
lacaktır. Ruzg.irlar tinceleri 
ro.rraı, sonraları batı )·on .. 
Ierındrn orta kU\'\·ette ese· 
cek; hava. ııca\dıgında re 
dUne n~raran )"Ukselme ka)'· 
de~ı!ecektır. 

Dunun en l ukıek hararet 
dıreresı + 26. en dı.t~uk 
+ 11 olarak koydedılmi;tir. 

Küçük haberler 
~ * !:?r.ln!'Jl"! '.J u.-,~ı dahilinde ~ı·

~:u •rınd• 2a 1n~••' 4J bina "f"I 37 
1llte ka• rul".1ıtt TerHmlf"tr. 

Yeni &;nı..-ak ınıt.atın üçü ev, 
ı2 fil •r:ırtm:ın -i ü dUkkln ,.e han, 
3 J. d• muh••nr tıınalıırrtır. * T•Jrkı,·e Kııııav Cemıretı l!lı.11 
k• ... ••ı ıub•!I btııun ıaa• ıe d• oı
m•nbey po&tan ı fanındaltl renı 
bln•Hnd• ıçıııeaktır. 
+ ~flnf l ıllllllınına t~lı:Ui•ı. 

kur.ıluıunun li'•ncı rıtdon"J.mUnU 
reuna!eb,."1Yl• tı.,-1ı;r~ekl DUn-ra 
A!amhıe.a.ınde b1? toplantı yapıla. 
rak izatıra te!.k!lltın çaiı•m•l•n 
h•kkını:l.ı ıı:ıhat Tertımııtır. 

Kütahya' da şeker 
Buhranı var 

R•ı•u!I "fuh.ıbfrl!"" 1 - -•" 
Kıitahyt, 11 - Şehrimizde 

toı c@'ke:r buhranı ba.c:Jamıf~ır. 
Elde mevcut toz sekerler 145 
kuruıtan satı;makla beraber an. 
cak şeker ima edenlere veril· 
mektedir. Bu buhranın. Esitı~e
hir seker fabrikasının toı ıek:or 
~tokunun azalmasından lleri &el 
dıgı ıovlenmPkte:dır. 

Milli Eserler Tesisi'ne dair 
mukavele imzalandı 

İstanbul Unıver5itesı ıle )i ıl 
U Bankalar,mııd;n b)zılarının 
ı e~kıline k;ırar ,·erd·k1eri ~ii1li 
kUltur eı!!'rler: te3rsine ait mu~ 
ka,·ele dlin rektOrlilkte imzalan 
mıştır. '.\1ukavele mahkemece 
tesçil edi1dıkten ıonra tesis 
rtinetim kurulu, ünıversite se· 
natosu t~rafından sec:ıecekt~r. 
Tesıs:n ıımd:lik mahdııt o:an 

fonu yakında d,ger miııt ban· 
kalarımızın da ıştır!k.iyle ar:ırı 
lacakt,r. 

Ticarethane kiraları için 
Ankara'ya gidecek heyet 
Di.ıkkAn 1•e tıcarethane kir.ala· 

+ Yedlkutft ıtermer Kuıı ma"f"lıı:t- rının ierbe.st bırakılmaıı hakkın 
lndı oturan Ha~t{'e A\·taç çocukta- da.ki kanunun tatbıkat şekli hu 
nna Jı:ı:mı• \e tt't:•trdt3!'~ ıçmt.ttır. 

Hatl!'e: ha.atanerı kı:dırı.lmı~tır". 1 ıuaunda temas \'! te~ebbüslerdc * \'ıt& Kovaeııar Cadd•ıt '° nu bulunmak uzere İstanbul Tıca -
marada oturan .·l!lcdet Kulıktııkap ret Odasından 10 ki~ilık bir he
tan, aynı evde o•urın Kim.ile Yu - ~et bu atı.nlerde Ankarava ııde 
r~kll':rl. aralarında ı;lkın münaka'a , . • 
n 1 c~tınde hıçakıa aıu ıurl'tte ra- cextır 
rtlıamıt•ır. Yarılı Uk Yardım H••· Ayrıca toptancı tacirler der
tıneı!ne kaldırııau.tı. Bınılı: rauıan ne5ınden Abdurrahman Yozian 
:nH~1r b b * &ultın sııtm x::a :r:nıtıttuü ın baskanlığtnda dıger ir ~· 
'ft Akıam Ku: Eın'at Okulunun ru yetin de aynı mevzu ile ilii:i o· 
\:x çalıımaıarını ıoı~~:en elbtı• ı• 1.ırak Ankara:ı iıdeceg:i bıldi· 
ç.dt yırın ıtat ı; d• okul btrı.uın- rılmektedir 
da yap1la('.ak~ır. 

Kıskançlık ve geçimsizlik Nylon mensucat fabrikası 

yüzünden dünkü yarala· kurma teıebbüsü 
ma hiidiseleri Al.lkalılardan ıldıgımız ma -

ltımata zore 5ehrimizde bir fır
ma nylon mımUlleri imAl ede -
cek bır fabrık.ı kurmak üzere 
mı.tracaatta bulunmu~tur. 

Kumkapı Kulhanb-.ler So· 
kak 9 numaratia oturan Vahry 
Kı.trtoglu, kend·r:;ini zıyarete ze 
len halas·nı!t o lu Ke,·ork Ka 
rabu:ut'a, artık ev;ne gelmeme 
ıını, karısından kıskandığını 
!'iÖYlemiştir. Bu ,yüzden ikı ak
raba arasında çıkan kavga ı;;o 
nunda \ ' ahev, b·çakla Kerorku 
göğ unden ağır surette yarala 
m~ştır. "Yaral ı Cerrahpata Ha~· 
tahane!line kaldırılmış, ~anık ya 
kalanmı!'-tır. 

S ,ıı Balcık tarla:ır.·nıiaki gece 
kondularda oturan Kilmil, ara 
lar·nda çıkan milnakasa sonıın 
da komşusu A·i Polatı bıçakla, 

kardeşı Bahri Polat ile karısı 
Ay~e Polatı da başlarınd:tn tas 
la yaralamıştır. 

Ham madde. lemıni mlimki.ln 
olduğu taktirde kısa zamanda 
fabrikanın kurulmasına başla -
nacaktır. 

«Okuma müşküllerini 
bertaraf» semineri 

Okumada ~üçlük çeken o~· 
rencılerin müşküUerini bertaraf 
etmek carelrr: üıerırıe tertip e 
dilen Ye e~i ım m\.ttC'ha!llSı~ı Pro 
fe!'-ör Drübeck; ıle rıeda~QJ. Do 
~ent· nr Rtf-~ ŞPmin tarafın· 
dan dare edilccrk ol;:ın sem .. 
ner 17 haziran pPr~embe :ıilnil 
ı;aat 10 da Fen FakU1ıeıı i kon· 
ferans ııa:onunda açılacaktır. 
Bır hafta deYam edecek olan 
,.e her gün saat 10 ile 13 ar,:
sında yapılacak olan bu ~em;· 

nere katılmak il'teyen öS::ret· 
menlerin .!ayısı 450 yi gecmiş· 

Suclu yakalanmı$tır. Bunlar
dan başka )1ec·dıyekôy Sı,·rı
taş Sokak 12 l numarada otu· 
ran Z:hni Dolmaz, geçimsızlık 

yüzlinden aralarında çıkan mil
naka$a sonunda karıııı Adileyi 
başından sopa i.e ağır surette ~r_. --------
varalamıştır Yaralı. hastahane 
)e kald:rılmışıır. 

Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı hazırlıkları 

1 Temmuı Denizcilık \e Ka
botaj b:ıı,Tamı haıırlıklarına baş 
lanmııtır. 

Bu munuebetle buglin \tl) • 
)ette r.ıarmara ,.e Bo,az:ar bo> 
gesi Denıı Kuma.nda.nı, Istanbul 
Lıman Reı.sı, Denııcilık Bankası 
\'e Armatorler Bırlıaı temsilci· 
leri \'e di,C:er deniz teıekkulle
rı mumesı;il;erinın iştir.akile hır 
top'.antı yapı:mıştır. 

Bu ı.eneki Denııcılik Bayramı 
nın parlak bır ıektlde kutlan • 
ması için lüzumlu bütün haı:ır -
!ıklar yapılmıktadır 

\rerilen maltimata iOr@', 1 Tem 
muzda. ~loda ko' unda )apılacık 
gtisterı'.ere Cumhurreisi CelAl 
Bayar ,.e Ba~bakan Adnan ~len 
deres de d1'-et edıleceklerdır. 

ı.s 
MIJ.'ION 

Lira Tutunnda İkramiye 
1 

XüçUkpazar Kasnakçılar So· 
kak 4 numarada o•urın ~teh
met Akku, , Hayri) e Akkuı . Ha 
un Akkuş. Tuna Akkuı. Aqe 
Akkuş enelk' akıam yedJkle· 
r' yemekten zehirlenm,şlerd:r. 
Zeh:rlenen aile Cerrahpasa Has 
Uhanesiı:.e kaldırı nııştır. 

'.\fehmet \~l'.\sma i!e geçen ay 
ıDolmıbahı;e • \'apurunöa gene 
b;r ·olcu,·a ait 1700 lirayı bu· 
larak ııahibine teslim eden ae· 
mi mUrettebıt!ndan ıııuetafa 
Yanı Genel ~!udürlükçe yüzer 
lira mükl!atla taltif edilmır 
tir. ... .................................................................................................... ......... 
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' ALTEMUR KILIÇ ı 
~a l.an ıel :Kahine t'nin 
. • dıleratı bu"un belit o· 
. ıtl'I " tlij ı lı i\lf'!tli , bilhas a Hın 

0 
llıenuunda , kabine) c i· 
lu \cnııe)e dn,ct ed ı-

~ 
~~d&undenberi deum e -
~d ıçıııı iızcrındekı taı

f) • ınuhalefetın 'e bil 
~be Gauıte'tiilcnn bu sc

ıııe~ i ıleHrmr.) e k:ırar 
Oldukıaı ı a ikıir olmu • 

~ııı 
- lt a . Uakanı n ene l'le -

Sıtr;1dtçıni) e, ıırof es) on el 
den ba ka kura asker 'i tt 

1 
~e, kedilmesi husu -; 

, 4ı· ~ <'plrri nıiıshet kar ı· 
~ 'c >ı işleıı Hakanı Bıda· 
~. dı ~ne, re müzakereleri 
~tıtıııı I~ a eti etrafında· 
'dı~a, mebıı hıra pek tc· 

\'ATAN 

lzrnl I::rrmıı'l 1•aft~LC::k. ~~~:~~ak ~ 
-

* Tiirk - Pakistan anla~ına-
1\lecli 'le ta dik edil· 

mistir. * Uulles ı\merikanm ('in 
Hintli sau~na giı nıe 
artlarını bildirmi tir. * Cu En Lai Kore me\'Zll" 

unda Cene\ re'de demeç
te bulunınıı tur. * Yunanistan Ba bakanı l'.ı 
pago' U('IU ittifakın C'· 

Jıemmi) etini bclirtmi5· 
tir. 

lzmirli hekimlerin . 
istekleri 

Arap ıneınleketleri 
ile İsrail'e ilıtar 

Wa Jıington, 11 - Birlesik Amerika. İngılleı·c 'c Fr:ınsanın 
l 'rail'le Ar~p de\ ctltrinc, Ortadoğu bO'gesindc birbirlcrmc kaı • 
ı yeni bir tccaHız hareketine kalkısmaktaıı kaçınma .<rlnJ kc
in olarak ihtara hazırlandıkları \'c bu hu~u l.ı iıç Batı ı de\ le· 

tin mutabık kaldık!arı, bıldirilmekledir. 
Yetkili dıplonıatik nıahfillt'rc göre halen bu konuda bir 3 

dc\·let bcyanname:.i üzerinde göriışme er err<'yan etmektctlır. 

Amerika. İngiltere \e Fransa bu b('yannamc ile. Ortadoğu bol· 
gc ınde uıhu ihla' eden herhangi hır mem'ckt'te ~apılan askcı i 
'c iktı ad ı ~ardımın derhal kc ileceği hu u unu i an edecek· 

Yunanistan Başbakam «Üc memleket taraltn
dan atılan adım, bu memleketlerin sulh ve hür

riyete bağlılıklarıntn bir misalidir» diyor ı 
\nadulıı \ju1'ı 

\lina, 11 - Yunan sııın Baş· dc,•leı•n Balkanlard:ı sulh 'c slİ ı 
bakanı ;\lare;;al Aleksandr Pa· kuau 1emın bakımından ıutat'ilk l 
pago,., .\nadolu .\jan ının \tına ları )Olu ta)ın etıneoiııl ~ağla· 
muhabırıııı kabul ctmış ve Bal· mışıır.ıı 

kan .;ınla~ması, Tıtoı uıı Yuna - Bund.ııı onra M.ıre~al Papa. 
n"tanı zi)aretı \e Başbakanı -
mız Adnan Menderc le ~ apılan 
görüşmeler h.ıkkında be~ aııatta 
bulunmu,1ur. 

Marc~al uç u anla~ma hakkın· 
da. :-orulan ualc su rcvabı 'er
ıııi~tir: 

go şunları ıla,·e etmıştır: 

..Turkı)e. Yunaııi tan, Yugo:. 
la\)a arasında netıce ı beklenen 
ııtıfak hakkında bır ~"~ ler sor 
!emek ı~terim. İttifak hakkında 

lerdır. 
l\larc,al Tiıonuıı 'c Turkı) c Ba~ 
b:ıkarıı dnan Mendere ın Yu· 

John~ton'un Ort:ulogu C) aha ti e- Ankara aııla,ma 5llH imza ııani t.ını zi~ areti ıra ında go· 
eden memleketler anı ında her N'cw York. 11 (A .A .) - B .. ;;-kan ı::ı.senhower in hubUSİ ınıı- rtlşmc-lcr yapılmı,tır. Mıllctıe· 

hh d 
~ ., t d . k' ı .. ı· ' :.abada mevcut i b rliğinin a· rara>ı durumun halfı duzene !!ıı-

r.ı ası o up Orta 0 0 unun ı,.; ı-a ı ın · ı.a ını ı gı ıyen m se t'· hcnkli bir terakki gü ·crııwsı ~ 
!erle meşgul olmağa memur edilen '.\! . El"iç .Johnsıon dün ak· 1:ok memnunluk \'ermektedir. mcdıgi gbzönünde tutularak her 
.a rıı Kahire 'ye mütewccihen Xcw York'tan hareket etmı~tir. E:ıa~en hrr üç memleket daima ııç devlet ,\ vrı!pad3 müşterek 
:\T. John,ton Kahirc"de Ürdün, Surıye \e \!ı sır ıııurahha !arı) 'c müşterek dih·alarda a)nı ,ckıldr llllllı)!'t .ı-ı~trmiı ın ktl\'\ctlrn -
Şcl"ia sularının amcnajmanına mülo'lik planlar hııkkında gö· hareket ctmışlerdır. Geçen Tem ıııc:.i iı;in ıniıdafa:ı ı:aFctlerinı 

thmı•• l\luhabıriınizdrn rlı~eccktır. muıda ü~· dC\'lct ııar l'ıre Baka en \ erım i bir :eki ide koordi~!c 
İzmır, 11 - Ilır nıuddettcnbc· nınııı ) apınıli olduğu topl antı .ı;ı· ı cımcğe karar 'ermi~'erdır. Uç 

rı Ege oolgeı;ınde tetkık er ~ a· r:ıı.ında alınmış bir karara U} 11 memleket tarafından beraberce 
~lrıt.izte ~lc-clı teki mu· pan s ğ ık Bakanı doktor Deh- H. Bombasına Baransel' in !arak kurulan daimi ckıekrlık atılan bu adım bu memleketle· 

tt ha\a 1 ,.e J.:ıniel k:ı çet Uı bugun De\) t hastanesın- ~iiphc,,;iz işbirl ığıni kuwetlen· ı ıı ~ulh \'e hürri:)ete olan bağ· 
~ lıi_tıknddcratı adecc d doktor arl.ı hır görusme yap· ,.

1
. d ı Q d • 1 direcektır . .Nitekim Ankara :ın· lılıklarının bir mısalidır. Bu ha 

tı~''a 1 ile aı:ıkalı ol· mı tır. naz e en er r uya mesajı ı tasma:.ı imza edildığınden altı l•n dünyanın :-·~asi durumunu 

Q1:-uııs , e is rran anın Doktor ar muhtelif dilekler j , oc. !Ad Pr·ss nadolu AJan>1 ay sonra bu anlaşma her uç H~ sıatüsünıi değı tirmck ga} e· 
"'l'ak ı ı ı sur r k, simsarlı"ın on len· ... n ••. • • 1 ı_ Komunı t tena· 0 B 1 "f il ti " •ıer'·ezı Ank •ra l ı Gene Kurma~ memleketin 'e hur dun.\ anın u· sını· "Udeıtler n cc ıırclını· kıra· 
~t ~ mc ını. doktor .ır i"ın o ',•l i.. • ır. eş;nı._ ,. ı c .:ı· . ., .• "' - • ' - ' " ., 

~ehrimizdt. bulunan \t' bir a)
dınbrri Spor \C Sergi "ara}ının 
arkısındalı.i 'ahaıla faali~ eti c 
olan lnıan \pollo 'irki. <tun 
Uureba ha tııne~i anfo,inde ha,,. 

talara iki tenı5İI \ crmi tir. 

Basın plôkası 

hm r, 11 (.\ nka) - lzm r 
beledi) esı. Tiirkiyede ılk defa 

ı-

Cezayir - Tun us 
Hududunda 
Tedbirler 

Anadolu ~JanJı 

Con taı tınc (CCZ•Y r), 11 -
Leza~ ı· J<:mııl~et Gene l\J,ıdiırU 
:\\. \'cıı ı V:ıujoııı ( oıı tant•n e 
\'alı~ı M. Ilernard Lccornu, Tu 

1 
nu. h:ıdı elcrı dola) ısı) le C -

ı Zil) ıı· - Tunu" hududu ela ı n ıı 

l tcdbıı lcr m halimde tctkık et 
mı !erdir Teb a H Souk • \h 
roı; ıa po ı \ e Ordunun muhte· 
Iı[ sen slerın ıııen.~up ,er crı ı 
de ışt rakı) le toplan ılar l apı. -
mı tır Bu top antıl.ırda maı.· 
s:ıı :ılıı an tedblrlerın ıesırlı o· 
up o nı dıklannı ıncl' cıııckt.r. 

D ğ<'r t.ırafıan ahı an ) n ka 
r.ırlarıı d uratle t.ıtbıkı c be
tine ı:ıdılnıc bu toplııntılnrda 
goru m nıC\ZUUnu te kıl etmış 
tır. Alının kararlar ara•ıııd;ı ez· 
cU nı c gerek s ' 1 ı;:erek"c a e· 
rı ku\vct'e11n m 'iCUt \e ma • 
zcnıc ıtıbarı) le :ırttırılm.ı ı da 
mevzuubahı t•r. 

Uzun vadeli kredi 

olarak, bnı;ın k:ırıı hamiler nin W.ı h ngtoı, l ı ( \ .\) - ,,. 
otomobilleri :çın Bas n plaka ıaıor Jloınrr Capeharı dun ):lP 

s ıhdas etm•ştır. Bu piaka) ı ta· ı tığı ko uşmada, Bırle ık Amr· 
ıyan otomob ller, amme h zmc r kanın •\ardını 'erme t careh 

t gören diğer bazı rns talar gı- ga) e ını ~ ğl .. mak mak adı) 'e 
bi, s rasında. cana\ ar düdu~ü ı )ab:ıncı mem eketlere uzuı 'a· 
çalnrak wehır çinde dolaşabı· d li kredı \erılmc· ıı ıler1 ur· 
lecektır. muştur. ~ tır ~ alatngı tauı la) in gorta ar t sısinı. sıtma m'ti'~ade- (~e\l. York), ~ 1 _ Bırl:~ık :!ıı.. Başkanı orı~ner.ıl ~urcddin mitlerinı k.ırşılamı sulh 'e me ı·ağından ~üphem ~oktur.• 

onum nokta ına gcl 
1 
.. ınd o'du-u ~·~veremle m~- m.erıka.nm P~rlıkte ~rtı~e~~ı Ba~m~. veni vauh ine ba~~ deıı~ctin ku\ve"ı bır a~t ~- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
" - ~ .. !' d b b d 1 rna ı mun~ ebctı,·le a,afıdııki mu,ıur • • a 

O cadel ıçın de bır genci müdlir- -,ı roJe~ o?1 . a;ı ~neme cnne " ,. • . ..-- 'T1 
~~/u da saile<e llinıh • luk ıhd sını scrbı:st doktor! ıra son Hr!lıncsını ı't~yıp bu mak· lllt>Sajı ordu)a )a)ınl:ııııı<:tır: Titonuıı Yuıı:ınistıını zı)are· 
• q~nda \e ı.unıel Kabi· dah I) ı ımkan arın sağlanm:ı:.ı- sathı Bırl eşını;; ~Iılletlert" • ba. 0 Hükumetin ) üksck karar 'e ı ıi hakkında Maresaı Papagos şu 
'te

1
. ~P kalmama 1 i~·in dı 

1 
ka f.ılarını faal ,

1 
\ urıııu~ ol.ın llfarcball Takıma ıeıısıbiyle Erkan ı Ha!biyei U· mı ~o~lcmıstir: 1 

~ttb:ı' '11l't·listc llın diı:ı. ~ıının ~urdurulması:ı. bıız~y~~lı: daları halkı. ~cmsilcil.'rinin. ~ı~ n~umiye Reisl:ğ~~! ta) ın l'dıl·' •- )larrşa l Tııonun \'una· 
ıı..:~t:ı l ka)tt tz saı1sız te malname 'e kanunlardJ'."ti ak ak ra)a celbedılıp B. ~lıllellcı \ e dıın ~e ı,.e baş ıı . 1 ıı ı:sta ııı zi\areıi hır araftan Yu· 
ı :,_Q ~arın '' ' nıııa Ordu· ıklarm duzcltılme:.ıni i ... tcmiş ,rr sal~ et.,Koıısc) ıh· huwlrd~nda diıı le· .. Bk:ışlaıdı~~:~~ i'bu ıı~:L::1~~ı~~le~il~~ ıı.ın'.slanl~ Yugo la\·ya ar~sııı· 
le,-< tarının \e Komuuı t d r nı nıc erı mu teme ır. yu 1 

.. ". _ • ctakı , akla manın \'alnıı huku· 
\t..._ k 1 • K B A 'k J> Tk · drık ordumuzun buıun thtı • y • ııı lı · ·•ul' ıste} enlerin k h oııSc) • mcrı ·anın a~ı 1 mu • 1 metler arasında bır anla ıııa ol· 

t l:a ınıı):ıı·akları belli Do ·tor B çet 'l:ı ~Jrın eh· te kaııı 'e keneli ine idartsı ema 1 )açlarına \akı! bulunu~rum. ıııa"lp her iki memleket hnlkı· 
d rımııdcn Ankara) a har:!l..et e:J.,. k d 1 B r · ncak \ atanper " 'llıı ' auıt, konuşma - cektır. ııeı eclılcn. bazı ta :ı~ı a a, ar~n~ u ~e u ıyeıı, . a . • nııı birbirine ) ak hışma ı oldu· 

~lıhs llıiı1~kereler artık ııe ) olda ıdarc ctıığı me..~e e:sını 'er. \C fc~a~ııı ar~a~aşlarınıın ~unu aö,termi tir. Diğer taraf· 

Yaı.ın ~ıcaklarıııa r.ığmen b nlcrce ınsan hem crın emek 'e hem d e ıfe ) er.ı bır C im 
gormek ıçın ~A:\ Sl:\E-\IASI:\ ı:-; (C'ımııtısatıon) mııkinelcrı ıle :; nnletılmış salonııı da ls· 
tanbulda flk defa gösterilen K':lbkah.ı Kral arı. 

DEAN MARTİN JERRY LEWİS'in 
,· 

Caıı Ciğer Kaı•ıleşleı· Sıılıııeıle 
filmınt. ko'-U' or 

Bu kadar t>ğlenceli s.ırkılı Hı kah kah~ dolu fılmi son sene lerdr k ıt'I\ en gornıc<lınız. 
DİKK,\ T: Hrr harta çekı ll'n 100 parasız · inema bileti kuı;'a J..upo nıınu kutu) a atnıak 

~urt'ti}le kur·a~ a işitrak edın11. 

Scan~lar: 3 - 5 - 7 - 9,30 Bu hır PARAMOUXT fı mıdır 
. \ORF..S: Tak m Beledi~e Bahç~sı kar ı ı da. 

· )\ llzlukıara son \er dıklarından l.aııiel kabine i )C" 6 'l'emmuzda müzakereye koya· ~akıncn bıldığım bu)uk .. aı. m tan ::c~ek umumı durum hak· 
lt~'~ellt'ı olarak Fran . rinde kıılmı tı . raktı.r .. ?J~r~ha1l takım Ada'arı \e ı nıan arına gu\enerek uzcrt· kında fıkır tcatı:.i ı:erc.k e An· 1 
~ ~tı' ı ıdeallcrine ad ık ~:mıh Ccnl"\ re'<le, harbi çabu tcmsılcılerının bu muza kereler 1 nıe almıs bulunu) orunı kara anlaşma51111 ımza eden uç 1 

!zıı )oksa, ha' alJere ı.:ı cak sona erclırnıtk mümkuıı 
0

• ıra ıııda dınlcnilip dinlenilmi· Ben çoğunuzu tanır. çogunuz 
Sıi4ır• illi olacaiı karaıla" laınadıgından mulıalefetın ba. ~cccklcri bugunlerde kararla;ı· ı da beni ıanırsınız. ~luhteşem \C -' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

tıı~ demiş ıe bö}lclık- kısı artmış , e ı.anıel kabinesi . tırılat•aktır. anlı b r tarıhe sahıp olan kah· 
~·~ a:ını ko\ınu tuı. nin \llzı) et i kiitüleşnıi tn, ·'lu- 1 ram:ın ordumuzun, bu giınıin 
\ ~t , tansanın artık ka halüler şiınılı Hindıçiniden ıul izmir'de eski eserler ı anla) ış 'e gorusl~r.ıııe ~ore mo 

li• e kat· bi dern bır hale neıırılmc ı ~ olun· 
flı ••seı· ı r ı;i)a ete turarnk, 1''ransanın komuDıııne bulundu " ~· ~ .. L6ı )tırütetf'lı; muS'ta· k 1 .. .. k r da hep beraber \e elb rliğıyle 
~ "I ııı arşı ıutıın mu a\emı•ı ıkıııı. . . . ,..,1 ~aca"ıı Bu ,.a!•şmalarda her 

~ ~ı & eır. ha~ lı kalma· ~tkmu~a çalı,ataklardır. ILınır. 11 ( lltfüı ıl - Şchrı· 'p 1
" b " " 

~lıtıiştır. l>ışı !eri Koıııhrnnunıla Anu l ıııızdeki ,\ gor:ı'nın ch·arında ).ı- kes anrak: . 
~~~it pıı Ordıısıınuıı al~yh ınrit'k. rapıı pılaıı k~zılar neticesi nde, ~imdi- ~end.ı ~1~ 31•5~~e, 

1 'I tı~)d_ htcti :ı, lıırdır 5al • ı un knbul ,.dılınesi ılı• lı nun, kı Agora'dan daha zrııı:ın kul· K_crıdı ı~f~~ ' k kt r ne 
~ r,;· 1 kı harta C\\ el hır i ııretidır l tlıru ihtıva etmek iızere lCın.ic Kendı a . 'e ara e 
~ ~~t f ıukıa ılimat al· J'ransı z p:t; lamento un~ ııııdi dort mrdenıyetın enkazı bu'u· gm en~(·cktı~. d 1 r n Türk 
~t\'tcııf'1Ydu kı., nıuhıı· hakim gibi go~tikeıı eha~alleıe nan ıarihı e~erler mejdana çık- ~ut~~n a~~:1:ıs ~cın~;\'anmerı-' 

lı il 't n ı1ı1tı< csını bek kaııılma 'e la\ıLden, tr.slım ol· mı tır. İ.k hamlede 10 mclre de- su 
3? 1 

•d un tuıarak 
~~4.iı:tb de 'aııh ola· maktan ze' k almu ) eıınc :.mı· rın ığc kadar inen arkeoloji c· • hgını her nşe) k:~ 1~~~1 eq::ı , e 1 
\."ltltrtt ılen muttehid ne''.! idealle.re bığlılıgı J;diı e • kıplerı Jıafrı~ at~ ehemmi) elle 'e b r~. r; ~ 1 baglaııaı ak ça· j 

t"Phc i kurama.· cek olan murızc nerede? dc\am etmektedir. 

1 

a)l:ıkl ıs cıdı) c n Hep nı 
------------'--- lı aca · arın an emı ım. 'L; ,e hcpinıtzc- ordu hıwe•ın· 

de ba~arı aı· dılerıııı. 

1 Bir lngiliz alimi Ameri· 

- - - - , ka'ya kabul edilmiyor 

H B U 
:\cw York. 11 (ı\ A.) - :\ew 

\'ork ' l'ııııc.ı-, l!azetrsinın bir ha 
· beri[le göre Oısı !eri Bakaıılıgı 

-Heu 
MALÔMAT .. : 

~'-'h ~OLANOA'OA 1914'TE KURULMUŞTUR _ 

l•~elıf memleketlerde 19 şube ve ajansı vardır 

11 bugiııı \Crdı~i b·r kararla, ~o
bel ınukli f:ıtı kannnıış olan lıı· 

ı gilız iılınıi l'aul ı\drıeıı :'llau rırc 

l 
ın H rleş k \ merıka) a ka lıul e· 

i 
dilenıbeccğıııı bildinııi,tır. 

"AKIYEDE 1921'denberl FAALiYETTEDiR 
Sermayesi 

HESAPLAR 

ve ihtiyat : Florin 45.ooo.ooo.: 1 
1 
1 
1 
1 
1 

403 

-

551 
S20 

BORÇLU HESAPLAR ~, 
....:. .. ' .. 

t Tuınıııı "'-OııııtlN 

'21 u ....... . 
·o u.aao.ou 
·u 12.000.111 
·n ın .uo.111 

•50 1a.an.uı 

'61 211 .00l . OU 

tst 

t'lt 

1131 '41 '41 'O 'il 'il 'H 'U 

BANKAMIZA .. EMANET EDiNiZ 

B~NK: UNI N .. v. : 
PALAS • ISTANBUL • BANK HAN I ______ _. 

1933 <le Kobel fızık mükiıfatı 
nı kazanan alı:n, Princelon l ni· 
Hr itesındc hır ) ı kalarak nıa· 
tematık 'e fııık .etıidlcri ~ap • 
mak için nıus.ıadl" ıstemi ti. 

- APARTIMAN 1 
Daırclcri 
Kilolarla 

ALTINLAR 
Kı)meUi 

MÜCEVHERAT 
Yalnıs 

20 HAZiRAN 

.\k~amını kadar 

Demirbank'ta 

150 
Liralık 

he ;ıp actıranlar iı:indı r. 
A> rıı:a lüks sa~ fı) e evlerin· 
de .)azlık ikamet. Yalo\·ada 
'l'ermalde, Uludağ'da aılece 
15 ıiınlük dinlenme. Biı· 
hın vergiler, posta ıııasra!· 

ları Banka)a nııtlr. 
Ttleroıı : 49t>20·4iHlii·82506 

DEMiRBANK 

TüRKIYE 

YAKIFLAR 
BANKASI 

.. 
1 

BUNLARDAN 

o. SERMAYESi : S0.000.000 TL • 

1STANBUL ŞUBES1NDE 

14 Hazirandan 6 Temmuza 

kadar en aı Yüz liralık 

hesap açtıranlar 

100 Alfln 
20 
10 

>> 

>> 
20 Kişiye Beşer Altın 

20 Birer· Altln 

30 Teınınuz 

Aç11ıı ikramiyelerine lıtirak ederler 

BAŞKA 

Daimi Cekilecek Zengin Umumi ikramiye Ku r'aıına katılmak imkanını da kazanırlar. 

Vakıf işhonı 
Eminönü 

tanı ilg lendıren konularda 
bu polıtıka ve tarıh hakika· 
t n , .,özönUnde, tutmak zo· 
rund::ı) ız. Fakat i terliğimiz 

iyi!' İ linHden Yenikö}'e ka 
dar ur.anan yolun iki tarafın- HQS MEMO - Küçük Nudnik'in manzumesi.. 

ey, aynı hakıkatin, dunya diı 
vıılarında d:ı. ilk plann :ılın· 
masıdır. Çünkü: karşımıza di 
k len ya) ılma po itikas•, ko· 
munist ıdeolojisiylc son sek· 
1 ni almadan önce. bir de,•lct 
mirası gibı, nesiller boyunca, 
bırieik hak;kat olarak rol oy 
namışlır. B z, hatta. barışçı 
Tolsto) 'un b'lc l\nna Kare· 
nına· ınrla bunun iz'crlni bu 

)OfUZ..• 

SON POSTA 

Yl:NİKth" AliAÇl,ARIX.\ 
AGIT 

Ercument Ekrem Talu. sey 
ru efcri gııçlestiri~or baiunc 

daki ağaçlann ke~ilmesini t e
es ürle kar;ıılı~or. di)or ki: 

F ilanca zatın otomobili ra 1 

hnt "CÇS n di) e o çınarlar dev 
rilılıkten sonra fstinye - Ye· 
nıkör yolunun alaragı keleş 
manzara goıümün önüne ge
J.yor. 
noğaz!çini n en güzel bir 

kö esi daha yok olacak Bir 
de turizmden, tııristik hamle· 
lcrden deın \oıırtıyoruz. 

Birçok ~·erleı· ku~a benze· 
di. Ş•mdi ağaçları yok etme· 
nin s r:ı ı geldi. Yakında 
taslak )'olunu. Bentler yo

lunu da ağaçtan mahrum bı 1 
rakırsak trafik davası hallol 
du db c, iç'mizdc ba) ram c· 
ıircckler olacak , 



c 

ransa' da en çok okuna 
gazete: F rance ,-Soir 

tXENERAl ALİ FUAT CEBESOY~ 

1 
..................... ........ ·-············-·· • - 115 ' 
azetenin idaresi 14 katlıdır. Bı.t1ada başka bir gaze

e, dört de mecmua çıkar. Binada gece gündüz 1500 

. . 
• . . . 
• • • • Hariçteki ittihat ve Terakki 

kişi çalışır. 
, .....................•. 

France ... Solr ıaukslnJn Parlı'de Raawnur soka .. 
iındakl blnuı 

Frans.ı'da t-n çuk okunan 
gazete Fr:ıncc - oir'djr 

Back ı;.ı ,t:unde 800-900 hın ka
dardır. lluhim vak*a'arda mit· 
yonu ~rç!'r. ing:ıtl're Kr .. lit;-e
ıinin tac; gı! mc re.,mi ~ıhl f \'· 
k•lade had•-<i rde bir lıuçuk 
m.;_lyonu bulur. 

Gın~ı<'nın idarehlnc 1, Re· 
ıumur ıı;ok, ..,ında 100 num r.ı.· 

dad!.!'. Burası 1-t katil bu):uk 
bır binadır, K ,t ardan a tı .. ı 
rerın a tında. s kizı 1 h.indr
cl". Koca bin da France Soı ·• 
den b:ı: ka Franc Tir ur adlı 
bır caD-<h ::az t i, IA" Jnurn.ıl 

du Dimanrhe '' l.ı:ı. Y ancf' Di
mancht" artlı ikı mecmua, EIJ \e 
Le Xouveau J.", nlina ad·ı iki 

dın mfcmua~: 'anlır. Bun .ı 
r .. n herı~i hır şırk tın mı ıdı:. 

14 kat'ı bin nın ::!O m trelı,.;: 

kısmı \Prın a t·nd :ı:; m"tr ı 
Wtilndf'dır. Bin;,ri:1 gl're :ü -
duz 1500 ki ı (', lı.;.r. Ditrt bü
yuk asan~nr durmada~ ,lcı, 
f\lnde on bin ki ·ıi t }l~. 

F rance ~oir"de 300 '": 1 ('3°1-

ur. Gaırte ın ::!00 muha· 
b:ri dün,;ı.nın her t:r rı ... J.ı 
k:ı bı.i~ıik ş, hi: t"rde blr r buro 
au ,-ardır. Gaz e ·n siırat'i \•a 
ııtalarla h.ızır anır. 'luhabırle· 
rın haberlrrı. r sim·er, makt
ıı-·tr tar 1ınd.Jn Lıptedı'er-ck 

daltikaJındı murettiphaneye ve 
ya klişebaneye·veri'.il'. Bir ha
berin Vı:Ya reıtmin b:ızırl:ın:p 

Sayfaya Cirme 1 \'C kalıbının a· 
ınma ı jçin 2.5 d.Jkıka yeter. 

Ilır k•Ç .stne ~\'\'el Amerikaya 
g tm kte o'an bir tay/z:e Aısor 
ada arınd:ı kauya u!ramış, tay 
yarede bu:unan rnejhur hok.,Jr 
Crrdan ölmü~tü. Bu haber do
kuıu bq geçe ahnm 1 ş. dokuz 
bu<,:ukta man etle \'c u tn~erln 
i ım f'rini de bi diren etral!ı 

t.ıfsıl.ıtla ba.:ıılmı~tı. 

İngıltere l\ralite~inin la(' giy 
me nı ra imi 2 llaıiran l9'."ı3 eli." 
dakik..l-;ınd.:ı re im \o:- taf:-ıi ltiy 
e b.'dirilmış, gazı·tc hu sa)e

de l.:il8.9i5 nu ha b:& mı,tı. 

Tok}·o'd k bir hJ<l f)ı ·n rt-,mı 
i ... i s:u.t onra Fıanre Soir'Je 
tıkar. 

Fr..ınce . oir'in 18 ~por mu
harrırı \'arJır. 1' r-n:.a~ ı bı:oıık"' 
leli"' de\·ir yar.şını 30 kı;.i t;ı· 

kip tder Bu yarı~ ,. na ... '1da 
s t; ıünde 150 bin arLır. G:\
ıetenın arşıv kısmı ('cık muktm 
rn ldır. Burad3 72 bin do '.ı. 

Yardır. 9 memur durmıdsn 
ta ışır. Gi.ınde en aı J.Oıl d1.fa 
bu dosyalara baş\·uru.ur. 

B~nada 16 te:efon merktzi, 
40 doğru hat bulunmokt.dır. 
24 s:ıat zarfında. vasalt ola-

• • • • • • ........................... 
rak 2800 konu ma olur Jıto~ 
tor:u \,.:oıtl<A .ıl'l 2tı oıorııolıJ, 

J6 motu ık.t'Uir AyJl JO l.un 
lıtı-~ ben1.ın ıt~rrrdil:r. 

Bir .:ı.) lık 1111tlııt·li( arfiy:.t 
şudı,ı.ır: eeoo titr~ p h''ll, 30 
ton m:.\,;.ınc> murrk\a·IJi, 760 
kııo bez, 700 litr~ mJzot 

1 
(kfi;.eiı~ne 11.,ın) l:luO l.:ilo kur 
ıun. 2 200 000 ~ilo k$iıt, 700 
kurlun ka.emi, 300 kırnn1• 1 
340 m.J\"İ ka'em. 90 ıı~tik, JO 
m.ık.a , 90 kutu yapı .. tıra<':ak 
madde, 3~ litrr m:ıyi ı..amlc, 
170 bin Y.a.L1 ka~ıdı, J:ıo bin 
fnrr- k:ıiıt. 10 lıin kop_vl' k§.
tıdı. 5 litrt mürc-kk,.p, 20 lit
re mayı i..ıbun, 600 kilo :ıl>un. 

E:ektrik m.JSrilfı ayda 
l.200.000 . .)U 180 bin, h.ı.\'J J

ıi 190 bin, ~ıtm:ı 750 bin, t1-
mir ''t s:ıire 1.100000. tı"lt· 
!on 2 200 000, ttmiıli~ 479 bin 
franktır, 

V •r a:tındui katlarda şun-
lar vardır: 6 ın<'ı k:ıt: Ya 

kacak dtpo u, tü.rbinler, !5 -
K..: ıt dePoıou, elt>ktrik ~1ntr1· 
lı (2 Dıztl motürü \':ırdır) 4-
1'.ltirtkkep .:.toku. elektrik aft'.
YtJİ, 3 - ROl3.tir mıkiueleri, 

strotipi, 2 - Kontrol. kli~. 
sa~ı'.mıyan ,gszefeler depo u, 
1 - Boyı. m3ran°01h;;.ne. 

Yer il tundt" yerle bir katta 
ho 1, hlber ılma bliro,u, kH· 
çük ll nl.r, s:ııı,, a:araj, di
lrr kati. rda şun' ar \.ardır: 

1 - Fr:ınce Soir )azı kıs

mı, h.ıber a!ın.:ı m..ılı;.ın. lt'ri. !o
tow.r.,,! at~ı)e:.i. 

2 - Franc Tireur id.Jre.si. 
3 - Tt"knik kı ... ıın. Linotip

ler. Sa)fJ tfrtilıı, freze. 
4: - ~ruha eht, r zne, Iç.n-

d~ durt h ~ıabakıcı bulunan, 
h.l ... t.ı.ne. ı 

5 - Ele Ye • ~OU\'tau Fe
mina id;ırr t r, fu•oı.:raf att·l
yelC'ri, jlınnasl ık o,,;;ı'onu, 

6 - iki m. rmua idarı:icri. 
7 -..llar, ·okant:ı., ter;ı,-, 

8 - ~ lutf;,,k, asan"ir n1lki
n :trl. 

n;nad.ı 3-l y n ınl.a mi.i-:a
dtle ıutrktıt.l \<ttdır. G(•(·f'il'rı 

10 bpkçi d;ıinıa ht'r ı:ır:ırı :tı· 

~er. 

I.okant3d3. ı:;o fran":ı (1.5 
lira) nlilkfınm yt·mt·k )e
nir. \"emt>!ınl eeııren:er 1\·in 
de a)rıca bir yrn1ek a .. lunu 
V;;ırdır. Burada yfmek ı:-.ıl

ma tertibatı da mı-o,:cultur, 

Bınada 150 rol::atııı;;, 280 
mürettip, H kll,e " 40 !otoıı

rafçı ~·Iııır. 
E. KORKl'T 

Fırkası er anının fa ı· 
r 

Sovyet Hariciye Komiseri Çiçerin: «Türk Garp Cephesine bir Rus ordusunu~ 
sevkedilmesi suretiyle Türkiye'ye fiili bir surette yardım etmeği dütünUY~r 
sak da böyle bir tetebbüsün bizim isin maddeten imk6nı olmadığı gıbı fu 

kiye'nin de bunu arzu etmiyeceğini biliyoruz» demişti. 

BABA - KIZ - na ... yıldm Cen• Kelly. " · c. ~I. sıııd
yo.aundı ı Dıtıanın. '\' ülıtllıl adlı )tui Lir tilm çe\irmtktr
dlr. Bu filmin ft\rili.i P"-111.Sında ıııbtin i.el..iz )a,ınflaki kılt 
Keay me hl" bıbı1ıını ıi. arete gelıuişlir. Re~ioute Bab;' - Kı:ı:'ı 
rc·hnH bir kıt.ıha tıldiklf L~larLcıı ~üııi-'oı unut. 

IKli\CI Dl GV\LF.Rı kızıl <>çlı kom•dı )ıldın Lu-
ril1t' HaU ilr \'.O('a _ ı D~i Arou. son. olarak çel irdikleri • ı·run 
~rvalıat Arab:ıı,,ı• adh bir fiJındr dt lr.an - kncı roliı oynamak· 
ta;lırla.r. İk i ~'imli ırti~ti fılmia •Oütwı• u.b.nesiDde gild.ik ... 
Itri ko tUınlf'rlt' ıürü) o unuz. 

·-~~~~~~~~~~~~~~ 

FIKİ/l VE ŞİlfA'IETtElll 
Dinleyen ve derleyen : AHMET REFllC NOYAN 

Cemiyetlerin rozet dağıtma günleri 

~------
'IOSKO\' A\'A 
.\KSEITİRİLF.'1 
Y.\"il.I Ş H \BERi.ER 

A nadoludak h3di rler, \'u-
nanlı arın 'lluva{fakıyctı 

,.c Jıü:..ümehmtzın K:ıyserı)e 

nakli ' Mzı iı-tıccı.i h; reket
rın ruku hu'dutu t~rzında 

, Hu~ya)a ;ıks<'llir.ımiştı. Bu ~ı 

ralarda Ru" So\yet hüküıneti
nin ,·az.iycti 'öyle ~örmüş o!nıa 
sı muhtcmcldı: Turk Garp c n 
hesi A\TUP;l tmper) .. lı-.t'etJDC 
kar~ı maf!"iıhİ)<'le u~ramı~lır. 
Bunun ncticc::-.i o:arak Ank ra 
hiikümeti harpten çekilrbi'ir. 
JJalbuki bu ccphc·nin )·eniden 
tc!'ıi,..;i SO\)et menfaatlerine uy
ıundur. Bu mak.,at'a \C her 
ihtim.ıle k.rşı En\·rr Pa"'a i'e 
Kızılırdudan bazı ~tüs!iınıan 
kıt;oların Cenup KaCka~yaya 
gönderilmc:"lı ıaıımd·r. 

Sor)· t Rusya hükümeti bu 
düşüncc·erini bize rtsmc-n Ye 
böyle anlatmış de!'!:ldi. ra -
kal har('ktl tartları ,.,. trşt'b

bü:sleri bunu tam;ı.miyle teyıt 

eım:~ bulu ıuyordu. 
Türkiye Büyük E 1çi u:i. A

nadohıdaıı l\lo;,kO\aya ;ık~ı:ıt -
ri 'mek h.ten,·n )anlış ha~rle
ri kat'i bir lisan 1a tekıip t'tmiş, 
eı:;• r Garp cephemizi Sa};:;ırya 

~ı ri ine a mış isrk bu h re
k<'ti, dli~ınanı daha tok dahıı,. 
('l'krrl k çok uıun bır mcnzıl 
hattı ü1.erindE' za}ıfl~larak o
nun kari magllıbiyetiru ko!a'' 
Jaştırıcı bır h"r~k"t olarak ,.~p 
mış:ard:r. Rıı :ar da \ak:'is'c 
en ku\'\'rtli diışman'a.rını ou 
harp u~ulb·lc maı:ı:-Up etm"mış 
lc:r mı~dı~ Bu harekE'tın esa51· 
nı Ru!io'ar her mı""ptten dAna 
arı arıl~rtık arı h;ı:Jde ned•n 
~·anlış fikırlt>r• ... apar-tk hı7.ı kl 
rac;ık \E' aramı1<l:1k: dn-..t"uk 
rnııahrde~ıne muha:if h. r,ket
·ere bi-C' ~armadan te~Pbbds et 

Amerikan limanları «Tar- ı 
sus» u karşılamağa 

hazırlanıyor 

·rw York, 10 <USİSJ - Türk 

mıclıerdı" Butün bun·arı da 
kt'ndilr. ne arı 1 attık. 
,\'1K\R .\D.\l\ '1ALDIAT 
ALJ\'1AmŞTIK. 

17 Atııı;tosa k"dar i""Çen ~ır-
mı ~Un 1çersinde h,.ni.ıı iki 

taraf arasınd;ı. Sakar"adı bir 
muharebe ha~lam~mıştı. jıı;,·jç
rc Uz inden Türk Garp ('ep
ht"inın ma,Q;'lıp sa~ ı'amıyaca~ı 
\'C Sa. ar)·a ;: rir;.inde kuv\'et:e 
~cr'e~mckte oldu~u h:ıkkı• da 
\'ıınan umumi karar:::ahından 
çıkan h;ı.hcrler bize ümillrr YE'r 
nı'c;•ı. ·yunan Başkum.ı.:ndanlı~ı 

tun mcnz;lini toınz;m ,,. tt'Şk 1 
t"tmedrn Ye bir ayd~n ev,·e· Sa 
karya) a doğru il ı harrkef ya 
pamıyaca:?ı d;ı, J?.e·en haberler
dC'n anla!'iılı) ordu. 

\nkarad;;ın hiç bir ma'(l:ıı· t 
ca amamıştık. Fak:ıt bunda An 
karan•n kabahalt yoktu. ('ıin
ku SOV'.\tl do~t arımız, ;'\1o k'J
va - .\'1k~ra ar r;,ınd:ı t"kilmi' 
olan şifre.i lel~raflarımız: ha
zan y rmı ;:-tin t<'hir e ·rr'eri· 
nf> ~ondrrmış''-"rdi. Buna raC
mı n Js,·içrrdc-n malümat alabi 
li' ,r \'f h ıKı"i durumu bu .su
rrt E' d ha i~i anlı)orduk. 

çiÇERl"i'İ:-1 
SÖZLERİ y nı durum üzıerinde re!imen 

konıışmak ıı;in Çiçcrin' t 
17 \t"ustost:ı )·aptı~ım:ı mu
.ikatta Sa\· et Harıciye Ko
mi erı aynen ıun:arı sOyJemış 
ti; • 

- So'·'·et düşmanlı.rının bed 
hahane ı~aatını ra~men Rur;,
yada So\;·et idarPsi mu\'ıffak 
olmaktadır, Kıtlı~ın mtl!liebbi
bı So' yPt idaresı gOı;.t,.ri'errk 
Ru ha'ktna yarıı·an dı.ş y.ırdı 
mın mi.işt .. rEtk bır kontrol altı
na alınma ını •rklıf rdc-n Av
rurıalı'ar dahi.de ırticai hare
ket rnn ha1.ır'anm:ı ını diı~ün 
muşler e d,. bu teklifin altında 

Kııı:ay, Çocuk E.-.irgemc \ c Jfa 
\'a h.uruınloırının h0t'.ka ro1.el tak.
m:ı &unl( rı :.t'nı:de bir d l=ı ol
dugu h.ı.Je tunun her ve.sile ile 
sık sık. tekr;ırıoı,ıım.ıır;ı İ) i lı: • .ı· t-

b.ata ı.C' müracaat et ik olm dı. 
llll yolun bir an l'\'\l''. ~·apıl:na

sını tı kr~r rica ediyoruz. 

Tekel Umum Müdürlü-

t-f'\) h'arı 'f Türk mallarl ile' l /'Ç"' '"mın ed nı• 1 4• 
)likhi Turk ~cmi•i Tarsu"un bu TiYATROLAR '"Pazar r,nu ;,,:ıJl,ıl 
~-az \merık1t rıın dn~u .~ahi!lerııı . . Cından azataruı 

de dö··t lirn nı zi~arctının A· * ~EHIR Ti\ \THO'iit R<\H\R Te ntır. 

:anmlm;.;lıi.l.4Jtr. l"n11ımı yeri rdı g"" ünden memurların 
rncr'kalıTara millrtlcrar;ı~ı i ·i 1 C'IÇEK B\\-RAı\tl TE'tStLl.ERt _ ı-------: 

Cuma, rum.artt' , Fa 1ır, Ol.l tuınf' 
Parkında, RtR YAZ Ol:CJ!:~f RÖYA-
81 - Komrdl. Yazan~ 8hAkHp•atf! 
Turkrf'11I ş krü P:rden. Tel, l4mj! 

J.ıun:an dağılln çocukl:ır:ı. bal.an ni)ct ani ~ışına ıştirak i<;ın [e\'-
dl'le' klerı· kılade bır fırsat •••lııacaktır. h-şin da"\-1 anılmJktl, u ... Jnç t. · 

!) :ıao tonluk ı:cmi Türk Turizm reli.etleri gu~ttri:mektedir. liu 
Bir T .. kel m• muru im1a~iyle Kurumunun ıd.1rrsı altında ıki h.a) ır cemiyctieri erlerden, ap:ırt 

mJn:ardan, ma~ctz .• dardan d.ı. ~ :r ı'dııııın11z mektupta ~unlar )·a- ,ıylık b·r cyahar ı<:in 14 Hezi
rıc:ı kıymet.i m.llıi.buztır 3 tt • zılnı;ıktadıı:: . . . 1 randa İ"'.anbu'dan Birle k A. -
bcrru aldıkları için umumı y .. r- (Tı.~ke L·ınuın ?lludurlugundc I mrı k;na harc~'l cd('('rkıır. ~u 
ıerJclıi.ı rozeti iıu mtı.:ı.))en g~n t;ınzını C<lılm ~ bır fazla mc .. aı ta ~e)ahat n ;a.)f'.St hır kae )UZ Tur 

~ lııu.ıtn~nu.·~i \..ırdır. Buna "'orc 1 ke Bırlc~ık .r\merıkavı taıııtmak 
terde )·;ı.ptır;ı,rak u Jndırıcı \ - d • 1 k ·k t " · 

. . :uını o <.ır · ı ·oıme Vc\.ını.}-esı ve a.}-·ııi zamıınd;ı. Türkiyeye .... E'y· 
zı)'etlere meyd;.;n vermenlclı - , ıl .. n ek-.pt'T ere (50) ve- alnHY<ın- ) ah cclbetmck \ e Tiırk ıhraç 
dırıtr. Bunlotrd.Jn b .. ~ka .. roz. t- ı:ır.;ı (90) ve y.1prak tütün ~kinı nı arını .\merikın pi) as.ı.sına 
! rı dalıtan {OCukl:ırın u~t \C' • . • d 
IJa Iarının temız oımalann.ı dtk· ll;<'rıy e u~r;ış;ı.n nı1.:mu.r.:ıra ;~ tanıtn1aktır. 

~ . _ . . (60) ar saat (alla mı-saı ucrctı Türk ~:t·mısındeki er;:; ı~rde 
kat ~dılme.:ı;ı'. herkese ke~~ıltrını veı-ilnıe::-i kabul tdi'miıtir .. \ncak 
S~\Jırt<.:t."~ o :ıııLırJ. bu ı~ın ~ap b k 

1 
h- ,,. Türkiye Ticarrı Odaları tarafın 

• •.. 1 1 J tı ·ayc. .l ıç vLr zan1; n n1C'n1ur- da crıı·p cd,·lm·" P""vonlar tırı.ın:ıısı, uıın ;ı.ra top au1a aı J 1 1 h. d ·f l d·ı ı·d _ 11 · v .. ~. 
tı ,·tıilhlr~i gibi kOrp~ dıın:.ıxla· ı ar. · 111 e 1 :ı} c 1 tnC'z.' ."' Yardır. Tc~hir cdılccek mallar 
rınd:ı bı bir te~ir bıraknıı\ac.ak ~tııın h:ıs ev ~dı r-k!:ıper.crdır. ara~ında krom CC\heri. tü:tin, in 
hoır krl.erJc "'kınılması ·ı .. zım ı Jk.ımet ye,·nll~t: • ;ı!:ınla~ dahı cir, kuru üzüm, fındık \"(' halı 

n t.Jlıın:ıtn.'lnıe)ıt ra ınen d:ıımı o· gıbi Turk ihraç malları oldu~u 
dır. l.1L.ık doks:ınar .a:ıt faı~a mc .. ~li ,ı::ibi E~k şeh=r t:ı.,ından ~apı mıs 
MahkOmların mebusları· ücreti aln1;ı.kta \e a al iş'cri gO- pipo.ar, çu i ,c Ti.ırk n~kışları 

mızdan ricaları rrıı i &i ı şube mcnHırl:ırı :ınc.ık ;;: bi el ~:ınatları Orncklcri d

Mahkumların ce-1.1 cYlerinde 

* APOLLO SİRK! - Rtıt ıuo 11141 
mattnf', 2l.15 auare, puar Künletl 
l0.30 matine. 

1 SiNEMALAR 

BErof,Ll CiHETi 

* 

15 Ha •ran 1°~-ı ı 
aaıt 111 da ou~ 
k•rf!Aln1a .Ad J 'f ı 
na!lında Adli 'f1P s•ıl!~ 
ıır m' ıuı•r b• _,,., 
nın .1. uncu t:P 
tı" 

C.l \DE'I J 

l"OR,!.\XDff \ ÇIK \R'UASL" IS YILDOSf 'It.1 - ikinci Dünya Harbıode ,1.tıelıklrr tarl : 
f 1ndan fran.,.uıın :\'ormandıya s:ıhilioe yapılan çıkarmanın 10 unrn yıldönilmü, ransa Cum· • 
hurba -kını Rene Coty'nin da haıır bulundu&u bir törrnlı ku ll~omışhr. T\Jrıodr Bııık n F.i· 

faz. . .J müddet k.ılnı.alariy;(' netice 
l~n .. n 6123 num~r:.ı:ı k~ınunun, 
1.8.953 tarihinde nl'~rinden rv
vel ceza t\'ierindeki hi.il.':iln1:üle
re tatbik. edilnıem i hakkında 
Trabzon Miilet\'ekili ~f.dımut 
Kuloj'ıunun le('İmitrden önce 
Bu) ıil.: ~Iilltt l\f(cli. ine \'t"rn1ış 

oldutu :;ı.)·ıha o z.anı;ı.n Adliye 
enc-uıneninde kot illl}tır. nu la) ı• 
hanın Bü~ uk t :ııel l\1eclisinin 
bu df'Vrt indeki t:ılı~nıa:arın<l;ı. 
lt>rcihan mıiıakerc edi:erck mağ 
duri)'"tlrrinc !IOO \' ri'mesini ye 
nl ce1;ıtvlerindeki m.ınkür.ı:;,r 

mtbıı~l.,rınnıd ın rica etnıı•kt~
dir r. 

kırkoır ~:ıat f~zla n11.:s:ıi iıcretin- ,ardır. Türk mLcafirler 'lıamı , 
dt'n bJ7.ıı.ırını alabi:m. kttdirlcr. Charl<' ton. Baltimorc re • ·ew 
Her glin biraz dJh:ı art<ın ~cı;im York limanlarında re~mrn k:1.1·· 
ıu~·liigü kar!':'ISlllda bu haksızlı- sılaııacak'ardır. Bu :-C,)ah:ıt ka-
4:111 b<•rt;ır;ı( C'di:mesini ve b:ın- roı.rı ~f.>ÇC'n seııe huııa brnzer 
k.aıard.;ı olduğu gibi mcmurl ra b;r Türk te ebbüsünlin .\krie -
da d imi 0

1arak \'(' prim mahhe nizdc bü,ük hır mu\';ı,ffakı et se.nholl'trle Churcbill'lu birer meıajlan dı okunmustur 

P:\.RL.\\1E'.\TO K \\"G \ Sl - J<11Jon Dntt 'tt(li ~intlt 3 haıirın j(Ünıl J.iht'rallt'rlc So\ya
hstler ar111;ını111 hıpuk hır ka\~a olmuşıur. Jap()"ların pohtıka da "<' dertr"' ht'vtf:tnlı nldukla· 
nna. ntimune tt~kil eden bu k ıvga, polııı.n mudabale ıyle le guçlükle b1..1ttır1lıbılmiştir 

Bir sokak halkının Beledi-

yeden dilekleri 

1 

K•Jıköyünde Ziverlı,·y )'OKU

şunu ve Kayışdağ 3sfaltını Kızıl 

toprak: çar~ısın3, tren i t;;ısyonu 
n:ı, tramvay caddl'.~ine ba~:ıyoan 

en ıs:1. ve en işJ('k yol (Şehir 

Kahya ı sokağı) dır. Burası ya
t n to7.d3n kışın çamurdan ı:e
çilnıez v:ızıytltcdir. in. anları ne 
ise oldukta idmaıılıdırl:1.r. Tas· 
tan taşa sekebiliyorlar. Fakat 
nakil vasıtaları bilhassa otomo
biller bu işi bcecrtmiyorjar. Jlas 
tamız olu)· , olomobi'le 'elip 
ele ~ok11~ın basında ~o!ôriin su-

1 

r~tının a!\ıldı~ını Eörünce b"ya~t 
mahcup o'u)nruz. Bu oo·::-,. bu
~ün itin )-azlı kışlı me~klındur. 
'\.'ıllardı.r alAkalıara rica, maı-

tinde verilr<:ek !aı'a m"~ai ile- kazanma "ındaı ıer: geJm: tir 
rt"llt"rıyl<' durum:arının k·~men 
olsun dı.izt itme' erinin teminini 
hfı~cn Genci )füdürlükte tcmiz
ıkle n1cs~ul ~ayın ~tünir l\ar;ı

cıktan bC'k!iyor ve ric<l cdiyo-
ruı. 

Bir vatandaiın hayırsever 

halkımızdan dile?ji 

A~len Konyalı olup havasının 
scrtligi l üzünd"n orc1.d~ ça:ı ... ;t· 
mı)arak yedi sene CY\el Esı\.~
Ş• hırc ı:e'cn Abdülkadir Kano;u 
orada Lıyy;tre f;tbrikasında i '"İ 
olarak çalı~ırkcn tubcrküloı o' 
mu. 

Ccrroıhpaşa .hastanesinde blr 
buçuk ay yattıkt.iln . onra tab ır 
cu edilmiştir. Oradan çıkınea 
tekrar Konyvya gidıp ~afıa ela 
iresindc talışmıs fcı.kctl yine h.t
\"asına dayanamı)·arak istanau:a 
:eımiştir. İş buimak ic;ın müra 
C;.ı.at cttiğı müte:ıddit )crltr has 
talığından dola) ı ktndbinc iş 
,·crmemişlcrdir. Bu \'atandaş:n 

<:~lışma s:i.ıcil ycrindedır. Bir ha 
miycl :;ahibindrn iş isti) or. Bu
na iş \'ermek i~tı~·enlerın "'";ıze· 
temize bi:dirme.erini rica c:de
riı. 

Hindistan'da Teknoloji 

Enstitüsü kuruluyor 

Yeni D•lhl. (H.H.S.) - Hin
distan hükümcti ktlclik .sanatla
rın mı.ik,.mmf'lle$tir lmesinP yar 
dım J?ayesi ile muhte:Lf btı~ge -
lerde olmak tizere dcirt tekno:o
jı enstitüsü kıırmaya kırar \"er· 
mictir. 

«Sümer» sineması tahli

ye davasına devam 

edildi 

~Sümer ıı:iııemaı;.ını tahliy" et 
l rmek içiı. beledi)- en·n act·~· 
dil\'ll a dün Be ·o~lu Birine: 
Sulh Hukuk 'lahkome•'nde de 
,·am eıiilmişıir. Dünkti duru~
mada Hurrem Erman ile Fuat 
Rutkay şahit olarak dinlenilm:s 
!erdir, 

Duruşma, davtt cd'id'l' hal 
de t:elme~en ah:• Lütful'ah Su 
rurırıin ihıaren celbı için başka 

ca ~ lıra para cezasına 
lacaktır. 

* MARMARA: Tt.I. 23Be0 - K.ra
llçe Krl&tın - 6eYi1llm Blr KatU· 
ctır. 

* Mt:LıJ: Tel. 22!lfl2 - .MaYI Tu· 
na - Altın Kelepçe - Kadın Tar-
zan, * YE.."\'İ · Tel: 23D:ı - t!ç 
torler - Kıra ışo"ılJ e. 

KA&..,KO\' C'lffETJ * HALE: Tel. 80111 -
Pf'ntP - Fedallf't Kralt. 

6Ulh-

Dema ~ 

* OP.:RA' Tel. 80821 - Kah be· 
nın İntlltamı - Sıırı Haydut, 
"· * 15ÜRr;YrA: 'Jel. 60682. - Tcı-
1,.do Aıuklart - Korkak Kahramanın 
Otlu. * \"liRT· Tel 60l4t - Kara rJ 

A flarl · u 

KONGRELER 
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İstanbul Atlctiı.m Ba)ramına k atıla<·ak olan Mısırlı atletlerden 
Abldic Ztynel 

İstanbul Atletizm Bayramı 
bugün başhyor 

I ki gün devam e~ccek müsabakalara dört 
Mıstr'h atlet de katılacak 

İstanbul Atletiun Bayramına 
buı;Un Dolmabahçe ~tadyomun 
da Mısırlı atletlerin iştirAklyle 
başlanacaktır. Yarışma'ara Oıı 
man Coşgül \·e Do.ııan Acar
baydan başka İstanbul, Anka· 
ra, İzm i r. E!ıkişeh:r \'e Antal 
ya bölgelerine mrnsup tanın· 

mıı; büıUn atle•ler i~tirak ede· 
ceklcrd'r. Di~er taraftan ni· 
san ayı içerisinde Kahirede at 
letlerim •ıi mağlüp eımis olan 
Mı~ır at'etlr.rinin i~tirAkı mU· 
sabakalara bir revan$ mahiye 

Brüksel turnuvasını Kana-
da'lı Main kazandı 

Brllkscl. 11 <THA) - Brilk 
sel turnu\'ası finalinde Kana· 
dalı L. Main' dömifınalde Sko 
nccki'yi ) en erek finale kalan 
Amer' kalı t. Dorfmann'ı 8/1, 
2/6, 6/3, 6/4 yenmi~tir. 

19 Mayıs stadında gece 
maçları yapılacak 

Ankara, 11 (Anka) - Ha· 
ber ald•ğımıııı göre, 19 Ma:rıs 
Stadında ~ece maçları için ta 
diUt yapılmaktaılır. 

Gerekli tadilAtın rkmal'nl 
mUteakıp nk kar$ıla$manın Fe 
nerbahçe Ku!UbUyle yapılması 
nıuhtemeldir. 

Dünya orta sıklet boks 
şampiyonf uqu 

New York, 11 <THA) -
Dünya orta siklet boks sampl· 
Yontuğu 20 ağustosta San Fran 
slsko $ehrinde Cari Ol.son ile 
nocky Castellani arasında ya 
P lacaklır. Bu müsııbakada 
eanıpiyon Olsonun §ampi~ on· 
lult unvanını kaptıracağı zan· 
n"dilmelmd·r. 

tini termf'ktedir. 
ŞPhrimize gelmis bulunan 

l\lısır ekibi eu atletlerden mil 
tecekkildir: 

100 - 200 metre: Abidin Zey 
ne!. 

200 - 400 metre: Faruk 
Tadros. 

110 encelll: Muhammet SU· 
leyman. 

5000 - 10000 metre: Mu· 
hıımmet El Rıı~idi. 

MUsabakalııra huıılln ,.e ya· 
rın sut 17 de ba~lanacaktır. 

Landy, bir mil dünya re· 

korunu yine kıramadı 
Stockholm, 11 CTUrktell -

A\ııstratyalı ~ampiyon John 
Lanny, Stockhnlm'un Ollmpi· 
yat Stad)·omunda yııptığı ko· 
~uda b'r mili 41 R/10 da ala· 
rak birinci gelmiştir. 

Y1ne aynı atlet 1500 metre· 
yi 3.45 6/10 da koşmuşttır 

Landv bir mllllk kosuda 
Banniııt!'r'e alt rillnva reknru 
nu kırma,·ıı tP~PhbUs etmişse 
de, muvaffak olamamıştır. 

Fransa milli takım kaleci-

si sakatlandı 

Dh·onne. 11 (Türktel) 
Fransa millt t:ıkım kalecisı Ru 
minski, son antrenman maçın 
da dddi ~urette sakııtlanmıs· 
tır. Al~kadarlar Rum'nskinin 
iyi olabilmesi için en az, sekiz 
J?ilnlUk bir tedaviye lUıum 
görmektedirler. Böylece, Fran 
l!a , Dünya KupRsının ilk mıı-

çında Yugoslavyaya Ruminskl 
den mahrum olarak çıkacak· 
tır. 

VATAN' 

faK.af, 
LÜKS traş bı
çaklarını kullan- • 
mağa başladık, 
tan sonra saka· ı~ 
lımdan herkes, r ~~<1t;'/c 
"'!emnun görü- ' _ __ _ ~..,,:c~"' 

Lü'KS 
TAAe atÇAKLAAINI lla ele tecriıM 9dlnlL 

OOKT01lLAR 
YEl'\İKAPIDA BlRlNct kat 
600 m2 betonarme depo kira· 

DOKTOR C!PRUT - Cılt. Saç, lıktır. Telefon: 13370. 
Zilhrevı Mütehassısı. Beyoflu 
Posta Sokak Telefon: 43353. 

Dr. ABİlUELEK - Cilt ve Zilh
re\'1 Hastalıklar Miltehassısı. Be 
yoğlu, İstikltıl Cad. 407, Tel: 
41406 

~ 
DOGU AKDEXIZtN en bUyUk ta 
maşırhanesi İntibah Çamasır Fab 
rikasıdır. Feriköy 81268. 

EMtAI<. 
SATIUK iKi DAİRELİ Be· SATILIK MOTOR - 200 tonluk 
tnnarmc, astımlılara Eifah, bo~. 
Çamlıca Bulgurlu MiisellAta~ı sefere hazır VAROL motoru aa· 
15. tılıktır. Müracaat Tel: 44073. 

TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ UMUMİ 
MERKEZİNDEN: 

Türkiye Kıııtay Cem'yeıınin 1954 yılı konıresi 18 ha· 
tiran 1954 cuma gilnil Hat 10 da Ankara'da Yeniıehir'de 
ki Kızılay b inasında toplanacaktır 

KOl\GREl'iİN GÜNDEl'ıU : 
1 - Yoklamayı mütukıp umumt kongre reis, rei& 

,·ekilleri ,.e kAtipler:nin ~eçllmesi, 

2 - He~ap ve dilekler için on birer kişilik iki komis· 
yon seçilmrı;· , 

3 - Hrsap ve di'ek komigyonlarının raporları Uze.ri
ne umumi merkez: raporu, 

BilAnço ve kat'l hesabiyle murakıplar raporunun ince 
lenmesiyle umuml merkezin ibrası, 

4 - 1954 biltçe teklifin in tetkik ve tasdikı, 
5 - D lek komisyonca incelenerek umumi kongreye 

runulııcak, şube dilekleri hakkındaki rapor'a delegelerin 
ileri silrecekleri serbest d ıleklerin ve umumi merkezce 
yapılacak tekliflerin karara bağlanması, 

8 -: 1953 zarfında mUn hallere alınan yedek Uy eler 
seçiminin tasdikli ve umumi merkez hey'etinden çıkacak 
Uylerin yerine yenilerinin \"e yedeklerinin seç ılmesi, 

7 - 3 kl~ilık murakıplar bey'eti ile yedeklerinin se· 
çilmesi. 

5-

YF.l\t PET1WL T \~KERİ - Suudi Arabistan tarafından Alman teıgAhlarında imal ettlri· 
len .. nirınri İhnis uut. adlı petrol tankeri 5 haz.ıran gUnil Hamburgda törenle denize lndirllıniştir 

GİJ\'A l.01.I.Oırnlr.IOA P.\RİST.E - .Hüyük iıalyan ·an'atkirı Gina Lcıllobrıgldı, lllı: btlyllk 
filmi olarağı tahmin edilen. cEkmek, Ask \"e Fantati• filminl çe\Jrmek füere Paris'e gltmiftir, 
Trenden iner inmet, kendisine rt.Sim161'1nl imzalatan havaclla n. amawr fotoğrafcılan pyet 

Kocasına sinirlenen bir 
kadın kendisini pencere· 

den ıoka§a attı 
Kadıköy YaYuz Tllrk Sokak 

9 numaracia oturan 18 ya~ında 
k; İffet Çetınkaya , kocuı AIA· 
add n ite çocuk yfuilnden mil· 
nakasa etmiş ,.e duyduğu le· 
easilr sonunda kendisini dör· 
düncü kattan sokağa atmışt•r. 
İffet koma halinde Nilmune Has 
tahanes' np kaldıtılmı~tır. 

lısiyi döven sendika bat. 
kanı hakkında tahkikat 
Denizcilik Bankası tahmil. 

1 
tahliYe işlerinde çalıEan Mus· 
tafa Aydın karakola müracaat· 

l la, bir münakaşa gonunda gen· ı 
dıkı Bafkanı Ali Sarı tarafın· 
dan dövUldUğUnU iddia etmi§tir. 
Sanık yakalanmı:, tahkikata 
başlanmwır. 

Vali lsveç'e gitti 
Vali ,.e Beledi~·e Ba:kan · ki 

lf Ord. Prof. Dr. Fahretlin Ke· 
r im Gökay diln ıaat 9 da Mıllet 
leraras• Antialkollıın İttihadı· 
nın dhetlısi olarak lıYeçe g:t· 
mlştir • 

!r.mpRtik .ka111Iamıstır. 

........................................ --~ 
Bakırköy eski Baruthanede 30000 nüfusluk kUçUk ~eh!r kuruluyor. Baruthane karşısın- ı t 

da ,.e LON?RA ASFALTI Uıerinde ye.nldl'n paraelledlğlmlı ,.e tımdlye kadar utılın ar· 
saları~. fevkınde ve tam LONDRA ASFALTI Uıerlndekl ırsalarımııı yarınki Pazar günün· İKİ GEı\Ç ~fŞA~Ll - On sene enet, on üç yaıında bir '1Jruk 
den ıtıbaren satışa arıedeceğimizi HYln mUsterilerimize iftiharla miljdeleriı. olınuını ralmen çe\lrıll!:l filmlerle dikkati çeken Fraora ile 

BAHÇELi FERAH EVLER ARSALARI MÜESSESESi buıttin a)nl 3 aıta bulunan Antonellı Luaıdi timdi ltalyaıı film· 
l\Jarııuççular R Uy ilk Şlşerl . Hın 18 ._ ırt TelPfon: 211919 cl'ljlnln en tok Ft\ ilen ırtlstleridlr. İki ıenç ırfüt bir filnı 

Yann saat 9 dan 17 ~e kadar her saat başındı 2 otobUs Beyazıt n·m Mektebinden kalkacakur. Çe\'lrmek için Paris'te bulurıduklırı ıırada ıe\iımlıler ,.e nlıın-
ıliliııill•••••••-- 1 lanmıılardır. \'ukarıda iki genç nlfanlı gorUlUyor. __ ,._____ - - -

- Pek telhlı ıtörılnUyorsu· 
nuı. Delikanlı! TA nerelerden 
ge'iyorsunuı, sonra da ıııınkı 
bir kutu kibrit satın almaı:a. 
ı;elm~ s:lhl içeriye girmenı~lc 
çıkmanız bir oluyor. 'e oluyor 
sunuı? Bir dakika itinde on 
beş sene geriye gidebileceğimi 
mi sanıyorsunuz? Bu kolay is 
mi:' 

1 

Tam Patıl'iin crvap vereceği 
sırada kapının zll! çaldı ve i· 
~rriye bir milşterl girdi. Tam 
bir paket slı:ıara alıp çıkacak
ken bir mllştcri daha ge:di. 
:Ru ~l~man bir adamdı. Bir si-
s:ar seçtikten sonra Itıfa baela· 
dı. Dilkkfıncı Paul'e yaklaşarak 
yaYaş sesle şöyle ııöylcdi: 

- Yemek \'aktı bm Is uati· 
dir. Konusulmaı. B,11 husucta 
faıla ııöyliyerek bir ~eyim yok 
ama ne ise. DllkkAnı yedide ka 
patı ·orum. Sizin tren dnlmıda 
dır. yedi buçukta henlm apart
mana ı:elln. Bir fincan kahve 
lr;crlı. 

Paul'iln ı::Hıil parl:ıdı: 
- Te~ckkUr ederim. Gel!· 

rim. 
Prusty mi) op olan g!Sı:erinl 

kısan bir gUl!imscyiel,.: 
- Adres aynıdır. 52 Ushaw 

Terrarc. Tasınmııdım. Goril· 
yorsunuı ya hep ııynı yerde o· 
turuyorum. 

Dedi ,.e mUştcrlyc dlint'rc1' 
konu~mağa devam etti. Pau' 
dilkkAndan çıktı. Yorgunluktan 
ve heyecandan 11e11deliye sen-

deliye ka!dırımlır Uzerlndc y·j 
ruyordu. Biltiln ge~yi istı&yo. 
nun bekleme salonunda bir tah 
ta sıra üzerinde aç o!arak ıe· 
çirmişti. Sabahleyin bir Y.M. 
C A. lokalinin onUnden geçmiş 
o'duğunu hatırladı. Amerikalı· 
ların gençlere mahsus bir top 
ıantı , ... yardım yeri olan bu 
mUf'uesc hlnasının nerede ol
duğunu dUsilndU. Ora,·a gltm•k 
için bir tramvaya bindi. Be~ 
dakika sonra orayı vardı. Sı
cak bir banyo yaptı , elbiseleri 
nl fırça 'adı. Sonu yemek ulo· 
nuna ı:ıtti. Rahat bir masa ba· 
eına oturdu , .• bir çorba. sıcak 
bir et ~·emeği ile pirinçli blr 
tatlı yedi. 

Saat ikide or.ıdan ayrılırken 
Paul kendine ıclmiell. Akeams 
kadar vakit ger;irme çaresi dU 
~UndU. Birden aklına bir feY 
geldi. Umumi kUtUphanenln ad 
resini bir otel kapıcmna sor
duktan sonra oraya dotru Y4'1· 
landı. 

Genlıs kubbe11 binaya girer 
>:lrmeı basın kısmını l!::>rdu. 
Ve bir yaııhane basında oturan 
genç memura sordu: 

Bana Worthlcy'de çıkan 
en emniyet edilebl1ecek ıuete 
nin ismini soyler mlsiniı" 

Memur Paul'e dikkatle ha· 
karık: 

- Emnb et edilebilecek bir 
gazete bulmak kolaY ie değıl. 
Db e ce\•ap nrdi. Sonra "aıi
feslnl yapmağa a'ı5kın bır ta
vırlı eu sözleri i!Ave etti: 

- Courricr gUnlUk gaıAe
ler içinde en iyisidir. 

- Te~ekkilr ederim. 1921 
ko'lek!ilyonunu ıorebllir mi· 
yim? • 

- BütUn &ene11ğlnl mi? 
Pıul kızararak cenp \'U" 

dl: 
- Hayır. Son dört aylık da 

yeter. 
- Su fi~i doldurur musu

nuz? 
P.ıul memurun dedJtinl ya. 

pıp fıfi geri terdi. 
- Siz Worth'ey'de oturmu· 

yorsunuı değil mi! 
- Evet. 
- Su halde kUtllphaneden 

istifade etmeğe hakkınız l'Ok· 
tur. 

Paul bu s!iıleri duyunca ne 

kadar UzUldUğUnU ıörcn me
mur şunl arı illve et ti : 

- Burada oturan akrabanız 
yok mu? 

- Ha:iır. 
- Bana herhangi bir adres 

verebi tr mi!lnıı." 
- Birat eV\cl Y M.C A. mü

essesesinde ıdım, 
l(Utuphane memuru ıillUımi· 

)erek: 
- Pek AJA. Adres olarak ora 

sını ıosterebllirim. Dedi. 
Bir ııl çı'dı. Bır b.ışkıı me· 

mur re!di. Kolleksiyonu getir
mesinı soy edi Blraı sonra kı
lın cllt:tr maunın üzerine 1~1 
miş bulunu)·ordu. 

Paul sinir'! bir tavır'a sarar 
mı, uyfaları karıştırmı:ı baş 
. adı. Nihayet ıu başlık gözilne 
çırptı. 

ELD01'"'DA FEd BİR Ci· 
NA\'ET, GE!'\C RIR KAPl?li 

KATLEDİLDİ 

Dişlerini sıktı, bu yazıyı l.k 
satırından son ı;atırına kadar 
okudu. Bır t.ıraftan da bUyUk 
duvar saalınin tıkt;ıkı duyu· 
•uyordu. Bu bıldl~I facia idi 

fakat daha kU\'Vetli bir ifsde 
ile yaııı mıftı. Te,·kif aafhas...l'a 
varınca terlemeie haf.adı. 2'fah 
keme kısmını okurken botuk 
bo~uk inledı. Sı\'cının !Ot'eri 
keskin, kat'l ve çok atırdı. Tıp 
kı kırbaç darb ~lni andı·ı, or· 
du. Paul aeığıdakl sııtırlan O· 
kudu: 

•Bu korkuuç katil, ancak 
k:ıfarıanı:nı6 bır cAni l apabı· 
Jır. BlitUn safhalarını gozden 
;ecirecek oluraak cmsa lıne rast 
ıelinmiyecek kadar feci bir 
vık'a olduğunu iOrUrilı. Bunu 
ı:'.eyen mahlClk inaanhk merte· 
br.•inin ,.n aıa ı derecesine duı 
mUş uyılır. Jüri heyetine hi
t.ıp ederken k.atılln cczalıındı
nlmuını. ipe çekilmesini tılıp 
ediyorum.• 

Bir bı:ka nU!hada Paul, ti:· 
dürülen kadının bir resmini 
ıordil. BUytık topuılu ıüı•I bir 
ienç kldındı. Sırtında kordell 
!arla süs:U bir bluz \'ardı. 

Gaıetede flhit:erin resınine 
de baktı. Rocca berbat ı;uraUı 
saç: arı ortadan ayrık bir adam 
dı. Asıl meseleyi haber \'e.r n 
o o.mu~tu, Lanetli kartpo!t.ı
lın da bir kop)asını buldu. Üze 
rinde ıu kelimeler yazılı idi. 
• Ayrılık kalpleri blrtest!rın 
bır ba~ka nti hada kati Aletini 
gördU. Alman markalı bir u•· 
tura idi. Gaıctc her çeslt resim 
ko)mustu. 

<Arkası \-U) 



Hikmet Kıicük Adlh'e lı;oridurluından kerin bü) le girdi. 

Mahkemenin kapı ıııda sanık b:ı:iını duvara dayam ı ş dii$ünüyordu 

.Sanık mnkiinde oturan Hikmet J:Öılerini )'Uıunm5h1 . Mübaşit 
a)afa kalkıp ifaıle vermesini kendisine bildirdi. 

Hikmet Kiıçiik lıarısını, baldwnı ve ka)ın' atide inl rıa ıJ 
öldilrdıiğıinü gbıya lan an. ındl'. anlatıyordu. 

-~-----·· -
__::___ ~-__..:_ - ... ~~---"""~~.,-~-.. --~·"' 

VA TAS 

aralılı.. .karısını na ıl e vdiıinden bahSt'dtrk' n 'kendi ini 
ııanık mevkiinden a~aj ı atarak: :\ ıır el, n ·gilim, diye 

fenada b:ı ladı . ·. 

Jandarma ba~gedikli i \c ııoı islrr yrli)trel.; , leı )a l eıleıı Hikmeti 
t e5kine ~alı ı) orl:ırdı. 

Adılet doktoru iart İ~c·an ıııalıl.;rıne salonuna l:f'leı t>k san ığı 
nıua ) ene ettiklrıı ı.oııra, duru~manın t fıliliııi j.,tedi. 

l.öz: bebekleri fıl'layan Hilnnet, tnaua bakarak •- :\urı;e l , sev
giliuı.11 cliye ha~·kın~·ordu . 

Nihayet dur~ma erte i ı:une tlllk edilerek anık bö3lete 
dı~arıyı çık.arıldı. 

Sanık Hikmet Kıiçuk İl.:ind Ağ ı rccı.a 

Hikme 
''Beni 

( Bası ı incide) 
anda her ıkı tarafın akrnbaları 
da lahkeme kapısında bekleşı 
,>orl:ırdı ~c vardı ki, altı a)llk 
e\lı iki ı:cncı, 17.dıvaca tcscbbus 
ettiklerinden berı rahat bırak
mı) an \e niha)ct hır cınaycıc 
sebebı}et veren ılcdıkoclu kam
ııan)ası şu ar-.ıda da Ceza )!ah· 
kemesinin kapısında devam edi 
yordu. 

J>uı ıı ma ~lı) or 
:Hakimler hcl eti Re ıs ~usret 

Bılgııı, 1 'c\Tcs 'fır)akıoğlu 'c 
Rebia Şereften ıesekkul ctıııış· 
lı. Sa\ tılık makamında Fikret 
}:ğılnıcı buhınu~ordu. 

Ce.se açıldıgı zaman önce u· 
~ulen sanığın hu\I} etı tesbıt o· 
lundu. Gözlcl'i ~ere eğik, ismi· 
ni baba isminı, doğduğu l eri söy 
:ıycn llıkmetin zaman zaman iç 
çeklıği başını cllcrı arasına al· 
dığı ı:oriıliıyordu. 

Bıliıhare Cumhurı~et ~a\cılı 
ğıııın tanziın ctıiğı iddıanaıne o· 
kundu, Burada, hadı:.e butün tc 
ferruatı ile anlatılarak llıkmet 
Kliçü~iın cwcldeıı tasarla~arak 
karısını. baldıunı \c kayıın alde 
sini öldürdüğı.i bilclınliyor cCa· 
ııa\arlaşan bir hisle• tabiri J.."lll 
laııılı~ ordu. Tanı lCi saat ç:ılı
şarak haılısc~ i Ağır Ce7.a nıah· 
};emesine suçüsni kanunu ı:ere· 
ğincc sevkeclen Sa\ eılık, bu ıd· 
dianamede büıun ince noktaları 
te~bıt ctmis bulunuyordu. Jlık· 
>net ıçin istenilen ceza, Ceza Ka. 
nununun 449 VC' 450 nei ·madde 
ieri idi. Yani 21 seneden 24 sc· 
neye kadar hapıs 'lieya idam .. 

llk ifadesi okunduktan sonra 
bunu yarı dalgın, ~arı alfıka ile 
dinle>en sanık'a Agır Ceza Re· 
isi sordu: 

- Bak Hıkmet, karını, baldı
zını 'We ka) ınvaldenı cvvc'd, n ta 
sarlayarak oldürduğun so~ lcnı

yor, ne dersın? 
!.\tıibaşırin işareti iızerine a)a 

kalkan sanık zaten biraz; oııce 

ağlamağa başlamıştı. 
- Benı idam ediıı, hakim be), 

beni idam edin. diye bağırdık· 
tan sonra sükun buldu \'e hadi· 
seyi anlatma) a başlad ı : 

, llikmet dun de ya:ıdıgımız gi 
bi; Nursel ıle ınun zaman seviş 
tikten sonra anne Ye babasının 
rnüınanaatına rağmen ev enme· 
ğe karar ' erdiklerını, kızın yaşı 
küçük o'duğu içın, 18 i doldu· 
rana karlar, Anadolu) :ı kaçıp bi
lahnre nikiihlandıklannı blrbırle 
rini bu derece scvmelerıne :a{l· 
men, ka~ ınv.tldesi MUzeyyenın 

, dainıı olarak yuvalarının basın
da bir siyah bulut gıbi dolaştığı
nı, kcndilerin1 ayırmak istediği. 
ni, anlatıyord u, Konuştukça he· 
) rc;ınlanan 'c ıstırabı gittlkç 
,,rtan anık, kayınvaldesinin yu· 
\a ını yıkmağa çalıştığını bütün 
mahallenin bildiğini söyledi ve 
• oı.lcriııe tiÖ) le de\:ım ettı: 

•-Karım ile pek mcsııttuk. 
ilde 5 a~ sonr.ı do~acak olan ço 
cuğumu:wn sevinci bahtiyarlığı 
mızı bir kat d aha artlırıyordu. 
F.ıkat ne :1 azık ki, kayınvaldcmin 
dedikoduları, yaşı küçük olan 
karımın aklın ı çelmesi her za· 
nıan mı.iınkundü. Xıha~ et arw 
sunu )erine getirdi \c on gün 
önce kanını onun ' aidlerine ka 
naralı: h abersizce beni tcrketti. 
l\tiıtemadiyen annesine ve karı· 
ma baş vurarak. e\e dönmesi 
için ba~\'Urdum yalvardım, fa· 
kat daima beni red eıtiler. Son 
günde onların elbirliği ile co· 
cuğumu ) ok edeceklerini öğren 
miştim. Ve Ta§kasapta görüp 
beğendiğim bir evde karımla be 
rabcr oturma)! tahayyül ederek 
Nursel'i ikna etmek üzere evle 
rine Jlittim. i çerde iki misafir 
Ye baldızlarım ile kayınvatdem 
\•ardı. Karımla bir odaya gire· 
rek konuşmağa basladık. 

Ona fikrimi soyledım. Israrım 

karşısında razı o:arak eve dö:ı· 
meğc karar \erdı. Ve a ağıya i 
nerek annes•nc hunu so,·lerken 
kayım alde111: • 
•- Bu kopği nereden içeriye 

aldırıız. Defolsun gitsın. Bep o 
n:ı kız 'ermem dedi.• 

Baldızlarım da uzerime hü
cum etı 'er Masanın uzcrındc 
b ı· ekmek bıçağı gördüm. Ne 
yaptığımı b'lmeycrck bıçağı sal 
lama) a başladım. Önce karıma 
saplamı~ m.• . 

Bu sırada Hıkmct Küçük hıç 
kınnaga ba•laın ştı. Kendini sa 
n k kursusunclcn aşağı atarak 
ağlamağa; 

- ::'\urscl, ı.evgılım nasıl kıy 

• 
ır 

ve 
kaduı döviil ü ' 
kiıvgalar oldu 1 
<B:ıljı l ınti cle ) 

erkek çocuğunu GU!hanc Parkı 
ııa ı;oktuktaıı ı;onra bır mahıc
ııc gotürüp ağzına ot tıkamak 
sureti) le ırzına geçmek isteyen 
ikı Şahsın te\ kif edildıklerıııi 
bildirmiştik. İstanbul Belediye
si Nesrı)at 'c lsıatıstık l\Iildiır 
lüğıindeıı dün aldığımız bır 
mektupta, hadiscnın, Giılhane 
parkında dcğıl de, Ahırk:ıpı cı 
\arında olduğu bıldirilmcktcdır 
İstanbul Valisi \ e llelediye He~ 
is Vekılı imzasıyle aldığımız bu 
mektupıa, tc\11 tanı nıanasi)le 
kcndinı gosıermektedir. Gönül 
isterdi ki, mektupta, \'ak'ıınııı 
~urd.ı değil de burdn o:duğu ~ c 
r ıc, şehirde hıç bo)le bir ha· 
d c olmadığı ifade edileblJsin . 

Diğer taraftan. Fatih Fazilet 
sokagında oturan S. adındaki 
k:ıdııı. e\ \ clkı gece, Gillhane 
Parkındaki isındcn c\ine döner 
ken Erdoğan isminde bir genç 
kendisine sarkıntılık etmiştir. 
Kadının ) üz vermediğini gören 
ı-:rdoğ:ın bıça •ını çekerek S. 
nın uıerine hücum cımis \ e bir 
h:ı)lı dornıuştür. Sanık yakalan 
mıs. tahkikata başlannu~tır. 
Kız ) iiıündrn iki fabrika iKilcri 

birbirine ı:ird i 

Abdullah, Mehmet bıçak \'C so 
p.ı ile ) aralanmışlardır. Hadise 
hakkında tahkikata başlanmış· 
tır. 

Teca"ıir. 1 eşebbıisü 

Eskı~ehir, 11 (llusu () - Al· 
pu köyünden )lehmel Emin 
Bozkun adında biri, ayni köy· 
den 20 ~aşlarında Ha)ri)eyi 
zorla saçından sürükleyerek a· 
hıra ı:ötürnıi.ış, tec" .. iız etmek 
üzere ıkeıı kızın fervadına ye· 
ti~cnlcr tarafından ~~kalanarak 
adalete te !im edilmiştir. 

Simienof yaralandı 
Ilcr!in, 11 (A.A.) - Sov>~t 

Evvelki ak~am Ranıı'de iki 
f:ıbrıka işçileri bir kız yüzün -
den birbirlerine girmişlerdir. <Başı 1 incide) 
Rami Topçularda!:i bir iplik fab seyrıisefer bir müddet nksanııŞ 
rikasında çalışan Zümbıil adın- tır. Çöküntüden ı.onra. cadd;>~ 
daki kız ) ıiziındcn, bu fabrika sızan hn,·agan ancak öğıe c . 
ile aynı cıvarda başka bir fahri sonra ııkanabilınlştir. Yarı kA~a 
kada ç:ılışan AbdUIJah Kaplan. gır olan bina Nebahat Kı.nıte· 
Mehmet Aydınoğlu, Relik Gün· aittir. İnfilak sebehirıi tesbıt 0 doğdu. Kadir, Şakir, Halil, İb- ı decck olan Bilirkisi Jıcyetıİi ~
rahim. Yahya, Hamit, Adil. Ce· ı lozların kaldırılmasını m tnra 
mal, Refik :Mehmet kavgaya tu- kip yapılacak tetkikattan ~0 
tuşmuşlardır. Bunlard:;ın Re!ık rapor vcrebilecckt.it. 



ansa da boiday 
tlyatmı indlrıyor 

, 1 • <Bag 1 incide) mUyor. ton olan 1953 rekolte· 
1~:n buğday f vatmda ki 11ınden elde 330 bin ton ıert 5rı 
he 10 sent ındirme yap- hm ton cenup sert ,., bir .~ik· 
ıo 2~cn ıonra .da Kanada· tar rumufak buğday bulunmak 

iıt· Hntlık ındırme ılAn ı tadır. Böylece. 1953 rekolte;ı· 
·~ 1

1 nıem1eket arasında nin yUı:de 93'1 !!r'm'ş d•ınım· 
t ke alAkalı bir 11f') at dad r Ukalılar 19!14 rekol'esi 

ııı 1 abileceğı fa)ialarına nin ı;aıı masında 
0

da ıı ·nı nıın·ı>f 
~~t1- . fakı)etin gosterıleceğme k:ıni 

... n ıçın orumlar bulunmaktadırlar. 
:a~uharririmiz n Win l'eni ·ıl h•ıbubat kampanyau 
b·nada) den tclsızle b 1 harırlıklan 

er r haberi ;) ayınlam•ş İstanbul, 11 ( ~) - Trıpr21< 
~itadan sonra Kanada· \Jahsull.,ri Ofısi Umum ~!Udilr 
':Ulday fıyatlarını du· lilğu yeni yıl hububat kıımpa11· 

bıı~~ Yazmıştık. Kanada· ~ ;sı iç'n haıırlıklarını tamamla 

1 ay fıyatlarını dli~ur· mı• bulunmaktadır. 
!l ebtrı olarak, ı;eçmiş se Bu hususta tcmaslarıia bulun 
• ,,' de kalmış 7 mılyon mak illere 1s•anbul Bolı;:e MU 
k• kun me\·cudıye•ı ileri clUrU nkarava gitmi~ bulun· 
ioedır. Haberde b ld'rıl mak•adır. , 
~.re Kanada, bu 'ılk D ğer taraftan fstıınbul bol· 

ı , ~tıde nar.arı d kka @ a !:esinden ald•:ımız malQmata ~o 
h e arı. duştirmek lilıu· re ,·rni ~ ıl a'ımlım iç:n böl;;e 

bab tnıış• ir. emrınde bulunan ı;ilolar ve çe· 
l erın ne ri, hUkfımetin lık han.:arlar tamam vle den o· 
tıpı fi~atını 30 kuruş o· lamaya hazırlanmıs bir ha!dedir. 
1, ıt ett,ğine dair ha· Yap·lan tahm'nlere ~öre hu 

\• AT AN 

Canherra uçablarından biri l'eeilkö~ 'e indili ıırada . 
lngifiz uçak filosu dün geldi 

<Bası 1 tııctıleı ı ri UÇUiları yapacaklardır. 
Tuğgeneral Şahap :Mete, Merkeı 13 tane dunya slırat rekoru 
Komutanı 'Fu~ser.eral KAzım kırmı~ olan Canberra uçakları· 
Demirkan, lngılterenin İstanbul 1 nın boyu 19 metre so :santım 
Ba~konsolosu Ye Ankara hava kanad mesafesi 19 metre 2 un· 
ataşesi tarafından kar~ılanmış t mdir. İki Turbo • Jet, Rolls • 
ve kendılerine hor:::eldinıı den· Royce motoru ile mücehhezdir· 
mi~ıir. Vısamiral Whitley, mem ler. 
!eketımız.e ~~ıme~ten . ~uydugu 26 ağustos 1332 de Atlantik 

Eisenhower 
Silahlanmanın yük 
Olduğunu söyledi 

Auodatrd Preu 
Washıngton, 11 Bafkan 

Eısenho\I er dun •ece radyo \e 
tele\!~ on nEıtası) le but un 
memlekete hitaben ~ aptığı konuş 
matla Birleşik Amerıkanın dı§ 
\ e rnlidaiaa sı)asetıerınin dlin· 
~ a ı;ı!Alısızlaııma.mıa doğru te\' 
cıh edılmE!I Jazım geldığını sôy 
lem1ş ve fÖyle demıştır: 

Türk • Pakistan anlaşması dün Meclis'te 
ittifakla kalUJI edildi 

< Bqı 1 incide ı 
kistan Ba~bakanı, Bakanların 
:ıuıunduğu }'erd~ oturan Bazba· 
kanla se:Amla5arak kordiploma
ti~e alt balkondaki yerine otur
du. 

Refik Koraltan, Türkiye ile 
Pakistan arasında akdedilen do:. 
tane ışbırlığı anlaımasının mana 
ve clıemnu)' tini lıelırten bır ko· 
nuşma l aparak Pakistan Basb • 
kanını takdım etti. Bu konu5ma 
ı;ıra~ında Başbakan Mehmet A ı 
muhalefetin de katıldığı alkışia
ra ~ crınden kalkarak Meclısi se
lam.amakla mukabele etti. 

Köpruıu'nıin demeci 
Soı alan DJ$ İflerı Bakanı 

Fuat Köprü,u eu konusmayı ya;> 
tı: 

•- Eugun ~ uksek heretınızın 
• asdıkıne arzolunan '!lir.Kiye -
Pakistan dostane ı§birhğı andbş 
ması hakkında, masa:denızle, 
l..ısa bazı maruzatta bulunaca· 
gım: 

.. • 

~1 ana tesaduf cım s· ı;ene ltannara ve Trak~·a bci1· 
a ~ U ınevıuda gorU•tU· ;:e11inden 120-130 lıln tt'!n kıı· 
u kalı'ar, bu fıvat dit· dıır hububat mubayaa edı'e1.>i· 
'P!'ı blı.ım buğday pi· lecekt'r. 

ıa1ek ınUtee s r etmeye Toprak Mahsuller' Ofisi 'çjn 
, 

11 
e etın'~lerdır. Hukıi lfaltepede inşa ed len çelik h.:ın 

'ıt b r mUstahs li h'· ~arların rıhtım \e deıniryolu ;. 
r kası icabı olarak le irtıbatını temin ede l'k yolla 

meınııun•yetı belırtmı~lır. Salı 
günu Belgrat'a gitmek üzere 
mcmlekctıınizden arrılacak olan 
filo, pazartesi sunu İstanbul, Es 
ki~ehır 'e İzmir iızerinde goste 

rekorunu saatte ,·asatl 974 ki· 
lometre &üratle kırmış olmaları 
na rağmen az.aml süratleri ıizli 
tutulmaktadır. 

Bütün bc~erı) et ağır silAhla:ı
ma yükünden kurtarılmalad ır. 
Hürriyetimizi korumanın esası 
kunetlı hır dı~ eiya~ete .sahıp 
olmaktır. Bız bunu •eliftınııe· 
~e ı;alıf1yoruz. Dış sıyasetımiz 
emperyalısl 1:ayelere fıddetle 
muarızdır, fakat Amerıkanın. 
komşularıle EU'h ıçınde 3 aşa • 
mak iste~ en buttin milletlerle 
ıfbıriiğı ) apmasın;ı. çalışmakt • 
dır. Bu eı.) a5et ca~Tet sarfını 'e 
dostlar teminin istemektedir \ e 
bunların dostluğumuza inandı· 
rılmalarını icap ettirmektedir. 
Bizı > ıkmak iBte) enler karşısın· 
da cesur ve bµnların tehdıtlerı 
karEısında so~kkanlı 'e ken· 
tiimiıden emin olmalıyız. 

Bugünkü dtin~·a ~artlan bir 
mill' miıdafaa planı yapmamııı 

icap ettırmektedır. llu plan mu 
eı;ı;ir ve ıktuadl olmalıdır. 

Kendi.si) le :ıramııda asır.ar
dan ben tarihi ukı dostluk bağ
ları bu unan karde~ Pakistan:a, 
yük ek he) etinb.ın tasvibındeı1 
geçercık yurürl!i~c gırmış bu:u· 
nan dostluk ,.e kültur anlaşma· 
arı gıbi ıki ahdi \'esıka ile esa

sen baeıanmış bulunmakta Idık. 

Pa.ki tan Raşbal\anı Jnhanımed 
Ali Ataturk'ıin kabrınd3 

dua ederken 

GRiPi 
K U L L A N 1 N J Z. 

li• 5
1~lar1 nı sabit tutmak rın incas•n;ı cUratle dt;v;ım edil 

' d 1lllkAnlarını kenıhi mekted;r, Mubayaa meV!im'ne 
' tıı· ş ıı ·yasa dakalan· kad;ır faltPtııt tl'~i!leri tıımam·y 
.. '1Etahsi:c aksettirme· le lkm!l edil,.rek :ct tmeye çı 

' e;rah·uııeri Ofis nden 
kacak ,.e bu guretle Maltepe fs
ke'••inden gemılerin yukletilme
si kabı! olacaktır. ~ lnalfımata gore. 8 

·~. Meclisi' nde dün tartışmalar oldu 

Bitli ekmek yapan 
Fırın kapatılıyor 

CBıı:ı t incide) 
HAdise, ayni gece İktuat m!l· 

dllrluğil mlir.ıkıp:arı tarafındın 
bir ıabıtıa tesblt edilmiş ve ge
rekli muameleye de başlanmız
tı. 

Beledıye başkanlığı dün bitli 
fırının bu durumunu ince'emiş 
\'e 7 madde!ık bir zabıt varaka· 
una istinaden fırının tamamen 
kirli, lma!Atın gayrlsıhht ve is
çilerin pis oldukları ,.ftktasına. 
dayanarak. Belediye nizamname 
si hilkilmlerıne tevfikan bitli fı· 
nnın tamamıyle kapatılmasına 
karar \ermiştir. Be!edlyccc itti· 
ha:ı: edilen bu karar. tnbı: :-dil· 
mek üzere :ı:abıt ııurettcrlyle b!r. 
Ukte Emin6nll Ka) makamlığına 
gönderilml~tlr. Kaymakamlık 
blUi fırını buıUn kapatacaktır. 

trmird11 ekmek buhranı 
İzmir, 11 <Huıusll - Birkaç 

gilndenberi fehrimizde bafgoste· 
ren ekmek buhranı gene bazı 
ııcmtterde devam etmektedir. Be 
:ediye, Fırıncılar Birliği tarafın
dan hazırlanan bu buhrana ıson 
vermek Uzere bizzat kendi te
~ebbüsüyle hır ekmek fabrikuı 
kunnah cahşmaktadır. 

ma hareketi 
Pasedana (Kali!ornia), 11 (A. 

A.) - Amerikan donanması he· 
ubına radar cihazları imal et
mekte olan bir fabrikada binden 
fazla kondansator mutfak tuzu 
kul!anı:mak suretiyle ife ;ı•ara
ınaz bir hale getirilmi§tir. Bu 
baltalama hareketinin faillerini 
meydana çıkarmak için tahkikat 
acııınıetır. 

Dulles, Çin Hind' de Amerikan m harbe 
girme şartlarını bildirdi 
<BaEI 1 tııriıle) 

Hindi Çinide zafer Eerçekle~:n
c:eye kadar çarpışacağını taab· 
hilt etmel:dır. 

Dulles. Birle~ik Amerikanın 
bundan başka 4 ~ımı daha ol· 
du~unu söylemiş ''e ancak bu 
~arılar yerınl' setırıldi!i taktır· 
de. Cumhurba~kant E•eenhower 
in Bırle~ik Amerıka kt'!ni;rP5 !1e 
müracaatla AmP.r!kenın Hındi 
Çıni Harbine müdahalesinin ta~ 
vibini isteyebilecP~ıni ınlatrr. ·ş 
t•r. 

nulles. Birleşik Amerikanın 
ancak Ye y;ılnıı Kız•! Cinin ıı;z· 
ıat Rirle,sik Amer'ka !cin açı:
bir lehlıke tc~kil edrcek h r ao; 
keri ıeca\ÜZe ka'kıst ğı taktir· 
de. yıınl ı başına harekete gnçe 
ee!!ini beyan etmiştir. 
Dışbakan., Hindi Cini Hart:ı:

ne müc\ahale meselesine miıteal 
lik şartları şu ekilde sıralamış 
tır: 

arasında :rapılan ıorli:rnelerdeiı 
sonra bt~ kun·etlerın ve askeri 
malzemenin deniı yolu ile ve 
Fransıı gemllerb·le !evkl husu. 
sunde mutabakata "arı! ıı~ıır. 

Amerikan çevrelerinden eldi' 
l'dıh:n bılgi)·e göre, Amerikalı 
mütehassıslar bu mliı:akcreler· 
de diplomatik mahi) et•" bA::ı 
mü!Ahaz.alar ilerı surmilşlerdir. 

Bılındiği gıbi e\'ve A aynı ~arı 
lar altında Hınd ı Çiniye uçak 
la SC\'k•~·at )apılmak istendH!ı 
zaman Hındı •tan hllkumeti bu 
U('aklar•n Hinoistan 1oprakları 

tizerindcn t•ı•nı;ılarına Ye bil· 
has a hcnz.in almak için hava 
ıııeyc!anl;ırına inml'lerine razı 
olmamı tı. O zaman bu keyfi· 
yet. Fransız komutanlığının. H•n 
di Cininin müdafaa ı !çın hazır 
'ad•ğı planlara intıbak ettiri l· 
nı işıi. 
Yeni ''ielnıinh hirlikltri dl'ltaya 

ill'l Iİ\'Or 

Atom "' hidroJen bombaları· 
nın ortaya koJ duğu meselelerın 
halline calı~malı~ ıı:. .60~ le bır 
gaye takip ederek dlın~ aya \'e 
bilhassa So\ yet Rus~ a~ a batı 
ıeklıflerde bulunduk kı, bunlar 
dıirust b r t;ekilde kabul edile· 
ctk olurları;a bu ;a) elerııı ta· 
hakkukuna doğru mUhim blr te 
rakkı elde edilmış olacaktır. 

Amerika dostlarımızla daha 
&erbest bır tıcaret ve ~erma~ e 
)atırımı sistemi kurmağa, tica· 
reti kolaylaştıracak daha basit 
kanun ve kaiaeıer ) apmata ça· 
l15111alıdır. 

A) nı zamanda milli menfaat· 
lerimııin nte\'LUU bahıs olduğu 
hariç meml,kellere a5kerı \ c ık 
ti~adl ~ardıma dnam etme ıyız. 
Bu ~ ardınıları yaparak, ) :ı nız 
do tlarımızın a kcri ~üçlerıııi 
aı ttırarak her h:ın;i hir konıü· 
ııiı;t ıecavuzunc mU\·afiakı) eıle 
kar~ı ko~ abilecek bır hale ;c· 
tirmekle k:ılmı~oruı.. hosnut • 
suz.hık istismarcılarının ı.ınc 
yarayacak zaruret. hast:ılık 'e 
cehalet gıbi \'a ııaları da orta -
<lan k:ı ldırıyoruz.• 

Şımdi huzurunuza gctirılen 
;ındla~ma ıse. dun) a siya•etinde 
eheınmı) etli bır mevkı ıfg;ıl e
den Pakistanla memleketimizin 
anıi ~üksek idca''ere bağlı ola· 
rak daha gcnış i~birhğl yapma· 
!arı ıınkaııını sağlayan ve Orta. 
doğuda barıeın ve emniyetin tah 
kınıınde ı:k adımı teşkıl eyleyen 
diter bir \ e.sikııdır. 

Yalnız akıt taraf'ann emni)et 
lerınl drğıl, ayni ıamanda Bir
lc$miş Mıl etler rımakının ided· 
terini 'c su hu korumağı ga;·: 
tdınen bu ,.c ika, h i Dl) e~ sa· 
hıbı rnern'eketlerle i~bırlıği !a· 
hasında )apılan andla~ma·ar 
climlc•inden o.up, • böllinmc:ı: 
bir bUtunP te~kıl eden •ııuı:ı \'e 
müşterek emnı~et, davasını bir 
kat <!aha tak,·heye hArlim ola
caktır. 

Giiıel ve mes'ut hir tesadtif 
eseri olarak, f'akistanın kıj mPtli 
\ e rea!ıst naşn~kili ı;ayın Mo· 
hamnıcd Ali'nın $U sırada mem· 
lchctimlzin mis;ıfiri olarak n a
mızd;ı bulunması, ıki memleket 
arasındaki do tlu~un bu tarihi 
trzahürıinc a)rı bır değer \'er
m't"ktcdir. 

l'aklstın ltı bakanı Muhammcıt 
,\ li ,\nkarıda Hırp Okulundaki 
gö tuilerde kendi makine ivle 

resim çektrken • 

den mevcul olan dost uğu bir de 

e GRIPIN. ıotuk algınlığıa• 
dan mtıı"' ellıt hutUo ı~ı, 
larıı kar:ı fa ılıılıdır1 
Bnı>ohrın muı 1"n za,; 
manlardakı ıaocılerıada 
ha:arı ile L.ullaaılır 

MORİL\'ACI ARANfi'OR 
Sanatı bilir i~I bir mo· 

bilyacıya ihtiyaç \'ardır. 
Muracaat: Kılçiık Yalı • 
Geçit karşısı ?\o. 3/1 Yön· 
kc~ 

1 - Frıını;ıının. zaCer kazanı· 
lınca,·a kadar ~ııva~ıan çe>kihre 
ycceğ· husu,unda tem:nat \'er· 

Sa.n:on. 11 (A ) - Dien Bi· 
«'n Fu'dan gelen ve Kuıey I.no 
sa do~ru ~iWkleri önrr.den b 1 
d•rılcn Vieım:nh birlıklr.rl cim· 
d: rloııuya dönerek il k hirl k'e· 
rin de yönelmi~ olduğu Kızıl NI" 
hir rleltıısınııı ;:iiney • o~ğıı );.•· 
simine doğru ilerll'me~ c ba~la· 

Buenos Aires'te 
Yeni tevkifler 

Kıl metli misafırimiı:c bu kur· 
siıden •hoş geldınıh der \e and· 
!aşmayı, le)emmünen, )ükcek he 
yetiniz.in t:ıs\'ıbine arıcderim.• 

kAğıt Uıerine geçırdiğınl, Pa- ,----------, 
klstanın aı;tığı bu çığırın selA-

ml'ı;i, 
2 - Hındi Çiniyi tP.~kil l'rll'n 

de\·leıh~rln. mildaha!ede bulun· 
ması hu~usunda Birleşik Ame· 
rika> ı cl~\Ct e•m,leri, 

3 - J,aos. Kamboçya \'e Vicı 
nama tilm •tıklAI verilecd:i hu 
rusunda açık teminat, 

4 - Bırleşmış Milletler Tr.ş· 
kilaıın•n da bu ml'sele i'e ilgi· 
lenmesl, 

s - BölJ:edıı kAin di!!cr de\' 
lrllerrlen bAzılarının kollektif 
milda!aa tertibatınıı kıHılmaları. 

Bununla beraber Dul'es, Bir
ıı~~ık Amer•kanın, ~·aln•ı hııs • 
na Hindi Çınl ve Güney Doğu 
·~ada komünist yayılı~ıyla uğ 

ra~mak ta•a~ \urunda olmadığı· 
nı • bdırtmi~. o ho'gede kızıl h· 
arnızu dnrc!urnıak işinin •tek 
taraflı ı1 IAhlı müdahale ile liı· 
yıkiyle baeanlamıyaca~ını. sciy
lem:ştir. 

Dulles, kızılların, b·r taraftan 
Hindi Çinide, muharebeyi kızış 
tıtırlarken Cenenede miııad o· 
yalayıcı taklıklerine• de\•am et 
t1kierinl sôyt,mi~ \'e ~unları i· 
lhe etmi~tir: 

·Cene\-redeki kızıl Cin heyeti 
tehirli ~oz.lerle Birl e~ik Ameri 
ka ·a taaı:nıı ederkfln, Pekin re 
j'mi Hindi Çınideki komunlst 
ku\\'etlerine yııptı:ı malıeme 
'e teknik yardımını mil temadi· 

mı t•r. 
Rıı km'\etlr.r mııhtel!C alav

hıra m nı;up h'rçok taburdan 
meydana t:e'miştlr. 

I>ülgr.r'in konu ması 
Dış İc:leri komısyonu sözcü U 

Aııaıltılu A fanu Ba haför Dulgcr, bu :ınlac:nıanın 
Buenos Aire•, 11 - Demir iki bil) ıık de\ ''1 ııra~ındakl dos

annaH ışçılenniıı ::re\ hareket t\lne muna cbct'rrın hır dc\;ımı 
lrrınırı on ı;:iınü Bueııos Aırcs' o:duğunu, mılşterrk sb a etın a· 
tc \Ukua ielen kanlı hadı rler na hatlarına mutabık bulundu· 
ii~crınr. ~!1'.kif rdılcn şııhı lar ğıınu, hir teca\ uz karşı ınd.ı ıkl 
dun komuııı t un urbr ara~ında 1 mılJetın bırbırın!'.' bu~ ıik ~ardım 
~ apılan . ~ cnı tcvkıflcrıe 52 ye yaparağını brlirlti. ,\n'asma ı;a-

nıet çığın n'duğunu. komiınızm • 
ırtıra işbirhği te irsiz bırakı'ır· 
E ço buyuk bir i~ ~apılmıs o
ıaca}:ını be irlti. Ve bu anlaşma. 
n n m k:ır teri ti '"a fmın b 
munızmle kcir taa sulıun e e.e 
'ererek birleşme ine mani ola· 
cak b r &nlaşma o du~unu soy· 
liycrek, HındıctRnın da bu an. 
laşma:>,a katılmasını temennı et
tı. 

C. H. :r. li'nln &iizlerl Dü nya Kupası :>U~sclınış•ır. .. . . :-c ind!'.' N TO'nun uz.ıkrloğuva 
Gazeteler antıkomunıst ııcşrı: ! doğru bir kol halinde uıayıiJ 

(Ba~ı 1 l:ıcide) ~ala. dcram etmekte ''e lctımaı kunetıendlğini söyledi. , ~oz. .ı.la,n C. H. P. li bir ml'le~-
hareket elmlştır. Kafıleye 22 o· ıhtilaflar \ c karışıklıklar çıkar· . \ ekı!ı an.aşm.a~ ı tasup ed.!:l b•r 
~uncu dahildır. Takım kaptanı nıa) ı ıstihdaf rdcn b r knmıiııi•t D ~a~an 1~ ~onıı~mabı;ı k konufma yaptı. Uzun uıun al· 
Hcrrbcrger, oyuncularının ga • pliınırı da ıne\ «ut bulunduğun:ı C hı~ Bş ~rı -~~ustonu al~ ·;nı 1 kı~landı. Ba~bakanın da a11o~· a-
' Cl ı·.~tahlı olduklarını fakat fı· açıklamaktadırlar. Ci.ızcıc ere raı .. 1~de aııııazna'ı ng bn C\"VCI .a· dı~ı hattbı Sen er Somuncuo .u 
~ .. ·ı·•ı· k l , h ~ aııa u an a~ma· tebnk ttti. 
nail ere kadar dayanıp dayanmı· s;or.e, ı bı ı ma a~ ar s;rc' are nın tasdik edilmek uzere Mcc' .s 
) acaklarının hiçbir surette fim kctını ıertıp ve ıdarc edenlerin huzuruna getiri:dığını ht:ırttı. 370 oyla 
diden kcstirıll'mb·ece~ini ~oylc· kımlcr nlduğuıııı hemen hemen Pakistanla olan yakın miına~c-
ml·• \'e dl'mi•tir kı: cTakım, tıır tesbıt etnııştır Bunlar arasında Anla~manın tudlğl ıçık oya 

,, ~ , · 'betlenmizı anlattı. Çok eski o· kondu. Tasnif neticesinde oya 
ı•manın çe(ın olarağını bıli):or cloktorlar, a\ ıı~~tlar, mulıen. :an dostluğumu:ı: sırasında J>a· 
\ e huna 1ınre haı:ırlanmıştır. Tik dısler, muharrır.er 'e muhıelıf kıstan la aramızda en ufak bır 370 mi:letvekılınin katıldı~ı. 

h 1 zl d mU.stakıl, muvafık, muba ,ıf ~u-maçınıııı ı 7 Haıiranda Bernde mc ep ere mensup papa ar a ani ~r 1 zlık d h' d'"' 
l k d a. ı :ı a ı geçme ı.ını, tıin ııtillchekıllerlnin mü:ıb•t 

Tiırkiyl! ilr. ~ apaca~ıı. Tilrkler ıulunma ta ır. Pakistan halkının da blum roıbl 
ga,·et ısi o•·namaktadırlar. On· Bo"otıı'da dunım duıelı'. or "' oy \'crdıkleri \e an:asmanın il· 

~ J • duşlinUp hıssettığini, iki mi: e- tı!akla tasvip olunduğu anla~ıl· 
!arı ~ enmek, fa3 et nasip olursa, Bogota, 11 (fı..A.) - Bogota' tin herhangi biri ttcavilze u~ra· dı. Oylama neticesi alkı5ıarla bu da ıon dHecede milfkül o· da çarşamba ırnnfi \ ukubulan dıtı tak.dırde ıki memleket aı.· kutlandı. Pakistan Bacbakanı 
lacakıır. Bıti ev\'elce bir kere k ı h•d' ı d d k J rt d • an ı " ıse er en sonra urum er e nın nere e "e nasıl çar· luhammed Ali salondan aynlır 
yenmişlerdi. butün memlekette normal hır pı§acaklarının mUıterd\en ka- k!'n nul!etv,kll!erinl se !Amladı. 
Uruguay uhteElnıleki pmpiyon· hal almak me)linı i:cistermrkte· n_unla.ıtırılacağını , an.aşınanın Alkış \'e tezahürat birkac daki
Juk kupar.ını }'ederasJ ona iade dir. Ordu makamları ,vatandaş· hıç kımscJe müteveccih olmadı·ı ka devam ettı. 

ettl lan e\lerinden çıkmama!;a da· ğını, dığer milletlere aÇlk oldu· 
Bern. ıı (AP) - UrU"Ua" 'et etmiı;ıtır. Perşembe iilnli cid ğunu sôy'edi B' 

Futbol takımı bu.Un eman"'ete~ dl mah:yeue hiç bir hadı.se Iia) Bııy~r·~n konuemuı ır Amerikan uçaöı düıtü 
uhdesinde bulundurduğu DUn· dedilmemiştir. Dl.İn sabah tev· Müstakil Manisa mil!et\'ekili Oran, 11 (A.A.) _ Amerikan 

) en artırmıştır• k'f 1 · ı d 5 Dullei'ın ihtarı ~a Şoımpiyonluğu kupasını lil· 1 o Unan kım<e er arasın a O Hikmet Bayur Turkhcnın, i!er- tEpkılı uça~ı olduğu tannedilen 
San Francisco. ıı cAP) leUerarası Futbol Federasyonu· den fu.laııı ı;erbest bırakılmış· leyen zamanın zaruri fartlarını bir uçak Ujdanın 20 kılomt:tre 

Dışiş!Eri Bakanı John fosıer na teslim etmiş ve gelecek haf· ur. Bunlar meyanında sabık an:alan de\·letlerin bilhassa Do- Güney doğusunda alevler için· 
Dulles dün akıam. Çine, Batı la bu kupayı )enıden kaıanma Başkan Laureano Gamez'ın ta· ğu devletlerinin dostu \'e rehbe· de yere dilfmilş n! infıak ,tmi~ 
Pufıkt,kı hür dünya ml'vzi:e· ya çalııacaktır. rafları olan muhafazakar lider· ri olduğunu. anla~manın eski· tır. 
rinden uzak durmıısını ihtar 't Kupa~a. milletlerarası Fede • !er i:e So.syalıst " KomUnistlcr • 

ras~onun kurucularından biri. de '.a:dır. Kolombi~·a. Sosy~lıst A 'k 11 1 • 'd ki 
mi~~~İes ayrıcı Güney Ameri- ııin adına izaieıen •• Jules Ri • Partm yayınladı 1

1 
bır tebliğde mert a 1 ar Ve Zmlr e S 1 ta ar 

kada Avrupa ı;iyas~ sisteminin met• Kupası adı nrilmektedır. uTeıhı~ hareket• erını takbıh 
tesisinin Blrle~ik Amerika için Uruguay, 1950 de tertiplenen etmekte re ı)t~ınlekette fesad MilJiyefÇİ Çin Arif I 
blr tl'!h\ike olacağını da soyle· &on dünya ~ampi~onluğu turnu 1 çıkarmak i:~Ye~ı~le hareket. e • 
miştir. \'a&ında bu kupayı muhafaza et den tahrıkçı ~Ja~lar~nt me\cut 

k h kk k a mlctı bulunduğunu ılerı ı;ürmektedır. 
Franuda ti ·ast durum ve me a ını aı n ~ . B hl'" ı· . 

Am•rlka Uru ua Futbol kafilui lider .u te 1b.e i:Ore, &O.S? a ıst. p;ırtı 
"' . i: Y ı.ı, askerı kuv\'etlerın elındeki 

Wa hington, 11 (AP) - Bir- lerı, ıılttn .kupayı, bura~a ~·apı· hilkuntetin si a!etine sadık kal· 
le~ik Amerika reaml fahsıyetle lan kısa hır ıorenle mılletlera· k d l 
ri Fr;ınsada. .. ,lışmekte olan ııl rıı!ı Federa~yona takdim etml§· ma ta ır. Pakt teklifi 
rasi buhrandan biırük bir en· !erdir. Tegucigalpa (Honduras), 11 
dıfe dııymaktadırlar. Bu buhra· Şampiyon takımın idareci.i (A.A.) _ Honduras H.1rlclye 
nın bılhassa Gılney Doğu Asya Luis Troccoli o)uncularının hep Vekili dün yaptığı açıklamıd.ı., 
da knmünıı;tleri durdurmak için sinin tam formlarında oldukla· Guatemala tarafından yapt!an 
müttefiklerin !Sarf ettikleri gay· rını söylemiatır. Gazeteciler kc.n , e iki memleketin derhal bir 
retlPri felce u~ratmasından kor di!lnden, Uru:uayın finallere dost:uk \'e ademi tecavıiz paktı 
kulmaktadır. Bu.ıiin bu ~ahsı· kadar çıkıp çıkmı)acalhnı sor· imzalamasına dair teklltıni Hon. 
yetlPri endifeleodiren \·azi)'et muşlar, ve Troccoli ceuben de duras'ın reddettiğınl bildirmir 
şudur: , mi§tlr ki: ıBu safhada bundan ur. • 

Müttefikler Cenl!\Tede konfe kim emin o~abilir. Turnuvada 
rans masası ba~ında tutulurlar hAlen butiln takımlar da bizim 
ken re Parisıeki siyast buhrıın· durumumuzdadır. Bununla bera 
la uğra~ırlarken \'e Hindi Cini ber ümitliyiz,, 
de ne ~ekilcle harl'!kete ~eçılme Urugu-.y. ilk maçını i!lecek 
si icabettiğini düşUnUrlerken, ı;ar§amba Bernde Çekoslovakya 
komünist yüksek komutanlığı ile yap~caktır. 
muharebe sahalarında kat'! ne ------ -----
ticeler almda çalışmaktadır. 
Bindi Çini} e uker ve malzeme 

sevki 
Washington, 11 <AAl - U· 

mumiyıatle do_gru haber alan 
bir kaynaktan oğrenildi~ine go 
re, Fransı:ı: makamları. Hindi 
Çıniye gcinderilecek takviye kı 
tal.ırının Amerikan uçakları ile 
sevkinden ''az:geçmişlerdir. A • 
merikan ve Fransız makamları 

Rüıvet alanlar mahkOm 

oldular 
İz.mir 11 CHususl) - Bundan 

bir müddet ev\'el &ehr!mizdeki 
bır terziden 20 lira ri15vet alır· 
ken yakalanan İzmir Be!ediycsi
ne mensup uç zabıta memuru
nun durusma:ı sona ermi;, sa· 
ıuk:ar üçer buçuk sene ıı~r hap 
se mahkQm edilıni~lerdir. 

Eıki bayra~ı satanlar 
adliyeye verildiler 

Dün ıehrimııde Türk bayrağı 
nı eskicıye ısatıın bir kadın ya· 
kalanmııtır. Beyoğlu Tarlabaşı 
caddesi 161 numarada oturan 
llarıka Koııdos. evindeki Türk 
ba)Tağını. kapının önünden ge 
çcn Iul.dficr Kalmışlardan \·e 
Mustafa Kalaycıoğlu isimlerin· 
deki eskicilere satmııtır. Eski· 
eller de bayra~ı ba~kastna satar 
!arken kendilerini ıörenler ta· 
rafından polise ihbar edilmifler 
dir ~farika, .Muzaffer ve Musta 
fa dUn ak~am Adlı) eye &e\'kedil 
mişlerdir. 

Anadolu Ajansı l!uıusl Muhab!r!mlıdm 

Taipeh, 11 - Taipeh'dekı A· İzmir, 11 - Birkaç gündenbe 
merıkan askeri mlı~avlrler ll'l'UP r i Ege ha\ alis:nde devam et· 
eefi olan 'c 11 gun Washington mekt' olan buna:tıcı sıcaklar 
da kaldıktan &onra \'azıfesl ba· şıddetlnl muhafaza etmektedir. 
ş~~a. dônınüş bu~~nan Crl!neral l Bu cümleden olarak dün \'t bu 
\\ ıllıan C. Clıase ın bu ~e) aha· "un &uhunet derecesi gcilgede 
tından sonra. güvenilir çe\'reler 30 dan yukarı çıkmış, günesıe 
de bazı sôylentıler dola5maya i e 5!1-:18 araı;ında deği~mi~
başlamışur. Bunlara eore. Gene tir. Sırakların devam etmesi i· 
ral milliyetçi Çin bükllmeti için le halk plAjlara Ye mesire ''er 
çok onemli ıki haber ı:etırmis· !erine akın etmektedir. Bu · a· 
tir. roda resmi dairelerde de 14 ha 
. Bunlardan ~i~l, Birleşik A~e· z'ran pazarte~· gUnündcn itiba· 

rıka .~Ukitm~tının,. Ge~'ral 'a? ren yaz mesaisi yap·lmasına ''i 
Fle~t ın. ta\'Sı)·es~ U~erıne ~ıllı· lh etçe karar \'er1ımi:•ir. 'Buna 
~ctçı Çınde \•azıfelı Amerıkan göre memurlar sahahlevin •a· 
subay " assuba)lımnın sa)ısı~ı at s de \•azife ·e gelecekler " 
B?O e .tıka.rmaya karar vermcııı- hiç ara ,·erılmeden saat 14 30'a 
dır Dııterı de, Taşen adalarının 
7 nci Amerikan fılosunun savun kadar vazife yapacaklardır. Bu 
ma çemberi içine alınması ka· müddet zarfında l'm'k payda 
rarıdır. su \'erilmemesl, geçen yıllarda 
Aynı cevre!erde ayrıca belir· olduğu gıbi ~imdıden şikAyeı 

tildiğinc ,ore. bu karar resmen b el 
b'ld' il · k h tt'" h menuu olmaya a. amıstır. ı ır mı) ece· 'e a .. mu ıe· 
melen l alanla nacaktır. Fakat, Dıl!er taraftan yakıcı s•cakla 
buna rağmen, Ger.eral Van Fleet rın de\ am eımes'yle v'lhst tev 
'e Chase Amerikan hilkümetinı resinde orman yangınları da 
durumu daha realist bir gôıle başlam•ş bulunmaktadır. Orman 
ince!eme) e dA' et ettikten son· nl .· .. 
ra gerçekleşmiş olacaktır. )angı arının geçen senekı gıbı 

Bu soylentiler Taipeh'te bü • feci bir hal almaması için §im· 
rük b:r memnunluk havası ya· diden ilgılilerce tertibat alınını~ 
ratmıstır. t:?. 

ORSA 
i•t. ncr uının 11.fl.l.l!M flY tıan 

ı e• •rıtn 184 00-~@4 oo 
ıoo Dolu m.so-:zso ao 
ılll.I • .... 44 80-44 ~ 
ıoo h"1çre P'nnrı M OJ-e4 03 
ıoo nomı ual.a-n ea 40 
ıoo Dnıhml t.334-9.ı34 

100 Çtt.cslonlc KUY 5.!ll- 5.SO 
ıoo tm~e Kur !4 12;M-54 12 ~ 
~. 1 F.ı\171.I T.ıııın1Lu:e 

V.!!RA'I \"? T .. Ut!'rfl.AT 
e n! • Erzurum 1 ~ !5 
Sina • !:nurum 2·T 20 10 
um nemırroıu I :a M 
ı941 Demlr:ro•u n 21 2" 
1941 D•mtnoıu lll 23 TO 
'! 111 HU1atu I 2l 4~ 
•ı ı "llrt •tııı. n :a T!I 
Mılll ~tudıfn Ill 2: no 
~ULU MUdafu ıv 2~,2S 
Z raııt I! rl:ıı•ı I 21 ı~ 
Ziraat Bankt.•ı n ıOT O 

'!'., il F'AIZLI T.Ul'ltı EH 
1 41 D• u;cl·.ı I 105 5 
.Kalkınıra ı ıo~ 1~ 

K•lkılll!ıa n 1~ 20 
Kal '"mıı. m ın~ 00 
1P48 f.tıltrın l ı~ ~O 
ı948 Tabvu n ıo4 ~o 
19.U T b'l'U1 1~ 00 
~ & FAlz:t.I T.lB'VİLU:R 

194a ik:ımtpll 2ı.8.5 
I ral!lıTell 1-!Udıı.!aa 23 23 
ikr. ı9U D Yolu IV llll •? 
ıııu nemlrrclu v ııo_,,o 

ı!I" Tah'1'11l lCI 40 
ı931 Tahvili 100 05 
Ziraat Btnkuı m 100 00 
Ziraat BAnk ı IV 100 00 
Ziraat Bankau 100 00 

USA\ R11!8F.t.ERI 
T.C. Me:lcez Banası 2tl~~ 
Oırantı Banlı:l•ı H. 12000 
Oblltııı:von Aı::1. l·II 1!4 Oô 
oamanıı eantuı 11000 
Türt Krrdl 12830 
Sa11art Kılktr.::ı& B. 100 00 
b Banka11 R !!.00 
Yapı ve Kredi BsnltUl N. 1!!0 
Akbanlt T .A O. 1320.00 
Türle Ticaret bnkuı ~S 

Aralan Çimento 4i~O 
Sark De ı.rmtn1u1 38 40 
l'\.Rlıl 81lltı:.UJ ALTI~ '1\'A'Iı 
(l) kilo altın '15 000 Fr. 
(1) Dolu 3~0 P'r. 
6ERBl':IT PİYASADA i>Övt7.l.ER 

l'Urklıeb·ACGCunt 1SS0-1TOO 
Franıır Fr. C~7l 100 
Dolar !:tekt.U V SSS·S90 
Dolu N.Y. Amer!kan 61>a-~ 
Ste?'lln :r:teltttf 1S.25·U.SO 
hrtçrc Frangı H0-14ı 

F:RBEST Al.TUi f1VATLARI 
Reıa• ST~0-37.ıtl 
Hamit {g 0(). 49 %.5 
Gulden 47~·47.SO 
Vahit 4.a T~4~ 00 
Azız 47~·4i.1S 
in;Utz Uruı to BO·&ı.oo 

apol:von .. ~-<M.sn 
B. Horoz 411.25-45.50 

ıı.t u.;a 41.TIN Fh'.lTL.Afll 
Dei\1$0 730·132 
Yeli Kille• 7ı9·7lll 
!.!eblko Tt2·TO 
Standart 729-730 

lt.ALDI BE!lBİal.lKLEK 
Cumhurtret Ata. 
Reµt 
Haınlt 
Aztr. 

l!aat U't11 ~sıılt 

252 0·235.00 
HO oo-u~ oo 
347 .!!l-aJO 00 
303 00-:IOS 00 
ec!Udl 

Yeni Profesörler 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fa· 

kultesi Profesbrlerinden Müm· 
taz Turbanın ordinaryüslllğe 
terfii, fakilltesince senatoya tek 
Uf edilmi~tir. 
Di~er taraftan Hukuk Fakül 

tesi Doçentlerinden Nuru:lah 
Kutter. İlhan, Postacıoğ!u ve 
Orhan Ça:ılın profesörlıi~e ter 
!ıl hakkındak kararname de 
çıkmış ve ıkı gün evvel ilgili· 
!ere tebliğ ed,lmi~tır. 
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MalısoJietl • 
İşinizi • • en y a ti • • 

sız liyor 

Kamyon 

her da En Fazı 

Goodyear şımdiye kadar altıyüz Milyondan fazla 
la.sbk imal etmiştir. Bu mık.tara yaklaşan dünya 
yüiunde diğer bır marka yoktur. 
Evet • Dünya vüıünde Goodyear lastikleri ile di· 
ğer markalara nazar:ın daha fazla yolcu ve daha 

, fazla yük taşınmaktadır. 
Bu hakıkatlar Goodyear'in müşterılerin emnıyet 

1
ve ıtınıadını kazanmasından ve mamulitının faiki· 
etınden ılerı geldiğine şüphe bırakmıyacak pra· 

tık d~liller~ır 

Merkez Baylı T ATKO Otomobıl Usbk ve 
Makine Ticaretı T. A Ş. 

Beyoğlu. Taksim Bahçesi k.,,ısında 
Telefon 82240 . 87419 - Tefg. adr. TATKO 

Memleketin her bir tarafında GOODYEAR bayılerl mevcuttur. 

lZ Hazının 1954 Cum;ıı trsi 
A~RARA 

'I' a A 111 n ı>rocram. 
'I' 30 Otınııydın 
7 fS Haberltt n ban r&!loru 
r. 00 Karma cat:ab m Z1#1 
S 30 a ı De Falla ıç ltö il ;pka 

bale mü ti bı Blis& Bale' 
allltl. 

BULMACA 1 

o oo oun n prc. '1lmı n kapanış ~ ....... 
11 53 A ı ı -re ıırogram 
U o lı lı:l'r saati 
ıı :ıo mu:hı 't Tü ~ıı 
13 00 Al S /.yarı ve haberler. 
13 15 Eıtlenl'ell talil mü71il. 
13 :tO ö !e a etesi 
13.45 Pl-rano reıakııllnde earltılar 

okuyan· ~'l'lm Çağlayan Pl· 
yaaocta Nliıal I:rkutun. 

J4 00 Radro ba lama takımı. 
14 20 Nr:J'l'll hatır mu ıııı:. 
ıs 00 Kayıp mclttup:ıın baya ra· 

poru. akşam procramı n ı.a· 

ııanış. 

SOLDAN 8AÖA l Eltmettnı 
topraktan çıkuan ki.mu 2 - Blr 
n ela 3 Farfara 4 - Bir renk, 
B r nota 5 - AkdrnlY. actaann • 
dln blrtnde bir eehlr 6 - B r 
nnk auı:el Sarı atlerdr, Qıplak 

7 B r lcıı·a. 8 - ı~ue. 

...... YUKARIDA t.St.ÖIYA l - 111· 
16 sı Atı ı ve Pr<ı«TAnı tan bul kaıaıarından biri. 2 - •• 
l7 00 Rıldyo cocuıı: aı>aıl 3 Bir hıı,.au 4 - İlnleme 
ıa.:ıo IUd'l"o ile ın ti . ~ - Dlr nida. Bır edat 6 - ısu. 
18 00 in e r:>.tuh er taslı). 7 B.r hayvan B - S ı A 
lif 43 lnceu dan oyun hunları. ·ı O 
1900 M S Ayın ve h~brrler. Dl:XI\ BUf,~IACA~I~ RALU 
19 1 Tarlhlt'n IJlr yaprak 1 SOLDAN SAÖA • 1 - GUI, Alt 
ti) :?O !\IUAllA 11.'ukadder Alakan. ı - lıe, Aile 3 - Mecawz. 4 -
1945 Maile, Tek•'etl saati Ent 5 - 'l'allmat 6 - inek. 'I' -
20 00 Um Pırı tan tanınmış rı m Bakara 8 Un. Arac. 1 
20 ıs 
203 
203S 
21 00 
2113 
2245 
2300 
::?3 4S 

rlı:;lıırı. 1 YUKARIDAN A AÖIY A. ı - NI· 
Ract o ııze e l. met, Bu. 2 Leva An 3 - Gece· 
Kısa sı:ıor haber m. ille 4 - Atına S U.I Men 6 -
\'~nl dan! t>I klan. İ& Akar. 7 - Ali 8 ' Ke::a, Haç. 
Harta eoııu ııohbetı 

Hafta sonu programı. 
AI S Ayarı ve haberler. 
Eğ en e '~rlPrlnl geziyoruz. 
Proı;ram ,.., kapanış. ........ 

IS'l'ı\ l'lı IWI. 
12 51 Açılıt Ye t>roıram. 
J;J 00 H• b'rler 
1'l 15 Ala,ttln Ynn " 
13 4.5 a ı Johllnn Strauss •Ctngwe 

Baron• UYCl'tür'.J b) Peıu 

Mendetsso m •Plrano lı:on· 
çcrtoıru• •Sol mlnllr> Not Ça 
an· Helmut noıot. 

14 ıs DaM mu:aı:ı 
14 30 Saz e erleri <Nubay Telı:yay 

• Feyzi Arslan 11 ı. 
J4 bO Haftanın pro;;ram • 
JS 00 O.ılseren Quvenll. 
ıs 15 Caıı: mU%1it 
JS lO S"nlm! ı.e er - sevllmlı tar 

kılar. 
ıs oo Kan k ao o ar. 
UI .s NlrkAn Dl ~r 
1114.5 Hafit rlttlar rPel")' Com'!>). 
17 00 Hakkı Dcrınan fuıl heyeti 

(Hicaz 
17 40 Kııyıp mektupları. 
17 4S Recep Blrgll 
18 00 l"ehml Ege ortea roaı. 
llf.30 Bale sahnelerinden 
ı& 4.5 Oyun hanları (ŞUkrll Tun.ar 

n arkadaeıını. 
it 00 Haberler. 
19 IS Zeki MUren. 
l!I 4S ~ ı:roıontst Necip Af ın. 
:o 00 JZ u~rleTI (ı:.!ıllta Karabey 

n arkadaş!arıı. 

20 J5 naııro ;azetH . 

20 30 Kıs şehir haberleri. 
20 3S Opcrr~ d!lnyuından. 
20.50 Ünlvcralte poatuı 
21 00 Melbarct Yıldırım. 

21.30 Dlnl•YICI lltekltrl (Hatır Ba· 
tı mo ı:n. 

22 00 Arltap Kttracan. 
22.30 Be:rn Perd~den mU:z:lt. 
22 4S Haberler. 
23.00 Kl\mblyo boru u pro:;ram· 

tar. 
23 07 Kımşılı: hafit fftrlalar dana 

"e caz müzt:ı. 
:ı~ 00 Kapanış. 

*** TEK'.\'İK O~h'F.RStTE 
14 SS Açılı~ Te t>rcııtram. 
1.5 00 Mükerrem Baydan. 
15.30 Grleg: P~ Gynt süiti. 
J6 00 KUçUk din eylcllerhı ba.sbA i 
ı6 4a lla llCI\ pro~ram!arın t.akdlml 
111.50 Muharrem 'Ö'na.I 
17.20 Slne.mn Qrııu ile mdodller. 
17.45 Radyo yurt tllrklllttl ıı:o:oru 

IB.IS Mite Edlbojtlu. 
18 30 Nl,lazJ Erdtn Danı orkeıtraaı• 
19 00 Habcrır.. 
19 U Rndyo kadınlar tulı. 
20 00 Cumartcsl aohb~tl. 
20 10 Şetıırdtn küçük haberlrr. 
20 IS P.adyo ıazeteııt 

:;o 30 Dhıleyıcının ııaau IHatll aa. 
tı n Türk muslltl•I lateli:lertl 

21 4S Yann ne t>lşlreltm? 
21.SO r'ahrl Kavata. 
22 :ıo Borsa Te nroıırıım. 
22.35 Yayının aonu. , __ Elden Eşya Satışı 

__ , 
Cumarte ı 12 Haııran 1954 Bugün aat 10 dotn mbaren ~e 

Pazar 13 Haziran 
K DIKÖY - BAHARİYE caddesi RONTGE.' partıma· 

nı Daire 4 (Opera Sınema ı k::ırşısındaı, 

9 partadan ıbaret Viktorya İngiliz salon takımı, kareli ye· 
mek odası akımı, yanları hasır kolıuklar. kiitiıpbanc; tuğ 
ralı ve Avrupa gıimüslerl halı, markeıöri Louıs XV ha· 
r ka salon masası, edef markoıerile dikiş ma ası, e ki İn· 
nıl z saatları, tablo. graviı r. avize 's - PORl'AK L 

Hidro - Elektrik inşaafl yaphnlacakftr 
iller Bankasından 

1 - Kars hıdro·c1 ektrık te ıs eri su \C )apı ın°şaauna i!A· 
\eten )aptırılacak işler kapalı zarf usuluyle birim fi)at esası· 
na ~orc eksıltmc}c konmuştur. 

2 - Bu i~ın keş r bedelı 62.468.44 TL. olup ,eçıci teminat 
bede i 4.373 42 T.L. dır. 

3 - Bu i~e ait cksı tnıe evrakı 'e proje.er 25.- TL. be· 
de ıe b nkamız muha ebesinde saulmaıtıadır. 

4 - t.:k ıltmesc ı:ırebılmck jçin isi ) apacağına kanaat ver· 
d recck ın aat işleri )apmıs olmak ırızımdır. lhale)e ı;ireceklc· 
rın bu hususu be ırten \CSikııl:ıriyle 15.61954 tarihine kadar 
bankamıza muracaat etmeleri Hrzımdır. 

5 'f<'klif zarfları 18.6 l 1J:i4 cuma günü saat 12 3·c kadar 
makbuz mukabıl ndc bankamıza tc lım edilme1idır. 

6 - Teklıf zarf arı 18 6 uı,4 cuma günli o;aat 15 de Bank:ı· 
mız Satına ma Komı ~ono huı:.ırunda alent olarak açılacaktır 

7 - Muancn tarıh P. • atıen onra ~apılacak belı:e t::l"r 
leri \e verilecek teki fer lı.abuı o unmaz. Postada \akı ı:ccıı;
mt' er nazar) ıtıbııra alın!:l z. 

8 - Ban.-a \cteı ., bclı?esı ,enp vermemekte ıha~0jl apıo 
3apımma ta \e ı.ı d lcd ğine ıha e etmekte scrbesttır 

16609) 

• 

Beyoğlu Su besi 
J 

250 Liralık 
Kumbaralı tasarruf hesabı açtıranlara 

1 ~iBAl~ALI 
vermektedir. 

Tafsilôt isin Gi~elerimiz saat 9.30 dan 20 ye kadar 

emrinizdedir. 

(7256) . 
1 

İHB .\R EDEN: Kenan Saran, Goztepc Ce' atpa.a Soka~ı 
Cc\ at Paşa kö künde; 

:MUHA'I' \P· Kenan Atan, C:ôıtepc Cr.\atpaşa Sokağı Cc· 
vat Pa a koskunde 

İllB \RI:'\ .HE\'ZUU 
Vefat sebebi} e ewclcc \er imiş vekaletnamenin hükmü 

kalmad•gının b'ldırılmesinden ıbareıtir 
VAKIAL\R 

\'al dem Faika ~tan'ın 6 hazıran 1954 tarıhınde vukuu 
vefatı sebel>ıy le, muhataba hali hayatında 'ermı oldugu fü•· 
~oğlu 5 ine Noter iğin in 949/ 4771 numaras na kayıtlı umu· 
mi \'ekAletnamenin hic b r kaııun1 hiikmu kalmamış olclu
ğunun \e bununla hıç hır m uamelc ~apılmaması gerektiğı· 
n:n sa} ın muhatap Bay Kenan \tan'a ihbarı icap etmiştir 

Bu ihbarı tem nen i hu ıh barnnnıenın bir nu hasının ken 
d' ine tebliğıııe b'r nu has•n ın \'atan Gnzeıes ) le ılıin cc\i 
terek 3 uncu ahıs arın ittilAına arzolunmasına ~c bu hu us 
lıırın temin cdildiğ ne mutcda"r şerh: muhle\t bir nUshası· 
nın tarar nıa te\·dt•r.c delaletin zi rica edr.rım 

ırnx.\ ~ S.\RA:ı\ 

Bu ihtarname nu halardan b'ri talt'p \eçhi'e muhatabı \'a 
tan Gazetesi~le tebliğ olunur. 8/6/19:>4 

ı~tanbul Diirdun<'ii ~otrri 
Kıimn Azamtt 

Kurtalan Jandarma Konak Satmalma 
Komisyon Başkanhğından 

l - Kurtalandan - \'ana karşılıklı <500) ton a.'ikcrt es)a 
tasıma ıhalesi kanalı zarf usu!ü ile yapılacaktır. 

2 - Tahmin fı)atı 7 kuruş 50 santim olup mu\•akkat temina 
tı 2812 lira 50 kuru tur. İhale 19 haziran cunıarle i ı:ünu saat 
11 de Kurtalan Jandarma Konnğımla ~apılacaktır. 

3 - Şartname'er bu ıtomlsyonda \C Ankara, İstanbul Jan· 
darına Saunalma Komisyonlarında (Siirt. Bitlis, Van \C Diyar
bakır Vılayet Jandarma Kumur.dnnlıklannda) gorülebilır. 

4 - İsteklırerin tem:n3: makbuzu ve~a 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeter:e birlikte teklif mektuplarının ihale saatınde..n 
bir saat evvel koııılsyon.ı \'ermeleri ilan olunur. (67;;5) 

UMUMi ARZU UZERINE 

Tenzilatlı Halk matineleri yapıyor 

14 Haz ran Pazartesi günundcn iııbaren Cumartcs· \C 

Pazar harıç hl'rgıin s:ıat 17.30 d::ı; 

Fı;>atlar: LOC<\ \e HUSU~t ko tuk 6 hususi numa· 
ralı 4, b rınc me\k• !! liı a. \)Tıca. Her ntc\·kıın talebe 
fı)a • \ardır. 

Biletler \ tlas ve 1\larma ra S1neın arı~ la s.rkte satılır. 
Suareler gene 21.15 dcdır. 

Gccclerı her tarafa bol otobüs \ardır. 

.................................... 

lili 

00NYA YüLUlo;~ GOODYEAR 

LASTiKLERi iLE DIGER MAR· 

KALARA NAZARAN DAHA FAZ· 
LA YÜK TAŞ 1 N M AK TA D 1 A 

il' ' 
j Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi 

Merkezi Reisliğinden : 
Esas nizamnanıem zin 53 neü maddes ne te\hkan E· 

minonli Şubemız Kongres:!ıin 16 Haziran 193! Çarşamba 
gUnü saat 17 de Em nömi Oğrenci Lokalinde fevka!Ade top 
lantı) a cfa\et edilme i İdare Heyetımızce kararlaştırılmış· 
tır. 

Bu Şubcmızde kın ıtlı onursal \"e daimı tryclcrle airia· 
tını ödem·ş a 1i ü~eler•n mezkur "'Un \e saatte Kongrc)e 
tesrıCleri rıca olunur. 
<;ÜS D ı: M: 
ı - Ri) a~eı a 'anı S<'çını-. 
2 - idare he)eıine aıl fa:ılı)et rapoııınun okunması, 
3 - 1954 ) ılı biiıçe' nin tetkik ,.e kabulü, 
4 - 1!l:i4 ) ı'ı ht'~<'l seçimi, 
5 - Kız lav mcnraat ne müıcallik teklıflerin, kongıe di· 

!eklen olarıık umumi merkeze intikali islenen ıcmen· 
n lcr.n t etk k ve nııiz;ı kere iyle karara bağlanıp u· 
mumi merkeze teklifi. 

6 - Cemij ete fc\ kaliide hizmet ve yardınılard:ı bulunanla· 
rın takdirinin layık ~örtilenlere onursal iiyelik tewi· 
h nın muc p ebeplcrıle unıunıl merkeze bildiri'mesi. 

7 - Esa n ıamnamcnln W ncu madrlesınc tevfıkan U· 

1 
mumi Kongreye isıirak ecle<'ek delegelerle yedekleri 
eçılerek adre,.Jerıy'e bırlıktc Umumi Merkeze bıldi· 

.... ri.lm.es•i .................... .. 

1 
İst. Lv. Amirliğinden , Verilen Askeri ı 

Kıtaat ilônları ---Kııpalı zarfla kara birlıkleri için 25,000,000 adet dört de· 
likli kliçiık Şiııısir Düğme evsaf ve şartnamesine uygun ol· 
nıak !ııere 30/Hııziran/954 çarsamba saat 11 de Ankara M. 
l\1. V. 4 ~o. lu Sa. AL Ko: d:a satın alınacaktır. Tutarı 275,000 
lira. ı.:eçici teminatı 14750 lira ılır. :-.'umune, e\'saf ''C şanna· 
nıesi konı::.yonda \'e öğleden ev\el ist. I,v, A. İllln kısmında 
sorulur ve 1375 kuru~a komisyonda verilir. Hepsi bir is•ck· 
liye ihale edılebi!C?cedı s;:ib1 5,000.000 ıırlPııen a~a~ı olmamak 
iizere part ıler n·ı nde a} rı ist eklilcrc de ıha le edilır. l C?Klil 
mektuplarının ihale saatinden hır saat e\\ eline kadar ko· 
m'syonn \"erilme i. <7315-1662) 

* Aşa~ıdı (1:15 \eı r.ı.ktarı )azılı yem ı'e buğday öğütulmesi 
iş! hmılıınnda yazılı gun ve saatlerde a) rı a} rı olmak üzere 

kaj'>alı z>rfla i'ı!ıılatya '"· Sa. A'. Ko. da ihalelerı yapılacak· 
tır. Silrtnamclcr komis)onda görulür. Teklif mektuplarının ihale sa 
atındcn bır ıı t c\ \'Mn~ kadar komisyona \'eri'me i. 
Cin 1 l\lıkdarı Bedeli G. Tf'minatı İhale ı;un u 

Ton 1,iı•a Lira aati 

Tel bal)alı • 
Saman 500 75 000 5000 17 6 9:54 11 
Hal} alı kurıı 

Ot 700 140,000 8!!50 17/6/954 16 
Buğdav kıı·dırılma~ı 
(Öğlitulmesı) 2000 6Q,OOO 4250 ıı; 6/954 11 

(7060-1596 1598) 

* Kapalı zarfla 1200 lon me~e odunu 28/6/954 paurtesi saat 
11 de Dıyaı•bakır As. ~a. Al. Ko.da satın alınacaktır. Bedeli 
66,000 !ıra, geçıcı teminatı 4550 :ıradır. Şartname_i komisyon
da görü ur. Teklif mektup'annın ih:ı'e aatınden bir •aııt ev· 
veline kadar komi yond verilmc. l. • (1642-7:.!5!.l) 

* \şağıda <'ins \ e miktarı yazılı ) i) ecek maddeleri hııala· 
rında )azılı glin \e saatlerde kapalı zarCla Çorlu As. Sa . .\1. 
Ko. da satın alınacaktır. :)artnameler komısyonda ı;örülür. 
'feklıf mektuplarının ihale set atınden bır saat cn·eJıne kadar 
komısyona verılmesi. 
('in i i\liktan l 'i~ alı G. 'J r.mınatı İhale gun ,.e saati 

Ton Kuruş J,ıra 

Sığır eti ~i2 !?00 4400 8/7/195i 15.30 
Sığır eti :!O.'i 210 20966 7 7/1954 15.30 
Kuru osfln 312 35 6710 9/7/1954 16.-
Patates 410 35 84:.!5 8/7/1954 11.30 

(751i-1710/ l i l3) ... 
s. ihtiyaç ıç·n 175 ton T. Domates kapalı zarfla 12.7.954 

pazartesi saat 16 da Gelibolu As. Sa. Al, Ko. da satın alınacak· 
tır. Bedelı 26250 lıra geç·ci teminatı 1968,75 lıradır. Şanname 
si komıS)onda ve öğleden en·el lst. I.\'. A. ilan kısmında ~ö· 
rıi iır. Teklif mektuplarının ihale saatınden bir saat P.\"\ eline 
kadar komisyona verılmesi. (1718) 

As. ihtiyaç için 140 ton patlıcan kapalı zarfla 14.7.105.J çar 
şamba saat 16 da Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da satın alınacak· 
tır. Bedeli 28000 lira geçici ıeminaıı 2100 liradır. Şartnamesi 
komısvonda ,.e öğ eden C\'Vcl İst. Lv. \ ilan kısmında görü· 
lür. 'l'ekil:f mektupların•n ihale saatinden bır sııat e\'\ eline 
kadar konıisyona \erilmes:. (1718/li19-75'?2> 

imli) ııt ı.ahilıi: SİS\:\ KORU! 
t'muıni nel)ri)at liıdiını: MEl.İH \'E:'\ER 

Bu Sil' ırl:; l\le~'ul !\lüdür: 
111~.\ı' ADA 

(\'Af~\~") Gaı.etedlik 'e Matbaacılık T. A. S. - İstanbul 
\ 1 ATAN MATBAASI 

Toprak 
ofis. Genel 
Mü ürl ·· ~ üııdeıı ~ 

İhraç edılmek üzere satılacak 1953 mahsulii TrakY' ~"' 
fı)''' ..... 

Anadolu sert, \'e Cenup sert buğda) l~rın evsafı ile dıt~•· 
\"e sair ~artları aşağıda gôsteri:miştir. l!gililcrm naıtın 
tine arzederir. 

1 - Trakya rrt hugdayı 

a - Miktarı 

60.000 c .. ıtmış bin tondur.) 

h - E\Safı 
s. 

Hektolitre "ezni 77 /79 kılogram, y;ı.banc1 ınadd~! pt''' 
ça\'C:arı "o 2 donmeli tane nısbetı kargo vacatısi ~ ... tl )$ 
mir ı;:enc kargo \a atı~ı beher kıloda 25 ;ıdet, rut ıbC 
lemı: sırasında liıami "C 12 dır. 

c - f'batı t: 
90 ı::r 

Beher mctrık tonu F. O. B. cnternas~onal dtıkıne 
dolarıdır. "' 2S l ~ 

Döııııı~lı tane ni~bcti azami r;, 35 ot.&cak ve ı•At >"f' 
C..ıld çıkacak her 5 puvan için fıyattan ~ J ıe.nı:· 
caktır. f ıl• ( )J' 

Pelem;r adedi lız~mi :i5 ııdC't o'acak \t :?:> ten il 

cak Hl pC'lenıir i!;1n f~2ttan r;, t tenzılat ~apı!at.1ktır. 
2 - nadolu erl bu~dayı 

a - l\liı.tarı 

100.000 ()uz bın tondur.) 

h - E\ ~arı , t,, $. 
ddt!l •' 

Hrktolıtre \'Czni 77 /W kılogram, yab:.ncı ıns t'. 35. P'.J, 
ça\·darı "C 2, dlınmell tane nisbeti karso \asatisl ı°u~tl > 
mir ~ene kargo \SSatı~i beher kiloda 60 adel, fll 
leme •ır:ı~ında (ızami 'O 12 dir. 

<' - J'hatı ~· t 
doı.ıııt 

Beher metrik tonu F. O. B. cnternas~·ona~ 4 
P. U. dolarıdır. ~ s5 

Uônnıeli tan-e nisbeti hamt % 45 ofoc_ak ~cz.;1it >'9 
faıla çıkacak her 5 pu\an için ft)·attan '"h 1 teıı J 
caktır. Ç ~f f ,.. v-

Pclemir adedi iızami 80 n'acak \"C 60 dan a pılac•ı 
her 10 adet pc!emir için fıyattan % 1 tenı.itat ya 

:t - Cı>nup strl bugda~ ı 

a - ~Jiktan 

60,000 (alt1ı1ıi' bın tondur.) 

b - E\ afı 
gddes ç-t' 

Hekto1ilrc \eıni 77/79 kilogram. )abancı .~ ~ ~ ( 
~·;ıvdarı 'ö J, dönmeli tane nisbeti kargo vasat~tııııet 
mir keu kargo \';ı atisi beher kılorla 500 adet. 
me ırasınrla iiz.ımi 'ö l:! dır. 

Bcber ml'trık tonu F. O. B enternas) ona 
P. U dolarıdır. ~ 25 dtc ~ 

Donmeli t.nc ni.,bcti Azami 35 olarıık ,c tb, p ıı 
çık.ırak her 5 puvan ıçın fıyattan "' l teıııılıı ~ ~t 

PC''emir adrdi kı od ı azami 600 adet 01~a ı tt
11 

fazla ~·ıkac3k lOO adt't p enıır ıçın fıyattıııı 
pılaı•aklır. t1ıı: 

·l - Her ııt {r it bııgda) i{in ıııÜsterek ~·~~ 
~nJıı1'1' ı~: • > 

o1'S$ f S • 
A - Hektolitre \eznınde her "'o 1 n r, J • fıl 

tan <"". ~ · ~ııbancı '!!adde ve l'u:ube~te ıırr•a~ı: ı\ c 
keza 1• •attı:n ~ l . ç:n darda her <ö 1 fa:t pııı11ı · f 
'1ı 1 /2 tenı.ilAt yapılır. KDsurat ayı-ıcıı. h·5~ıen e'i' , -" 

B - 1. 2 \e 3 üncü 'l'Jladdrlerde goctr~ r. f t 
den yapılacak satı. 'ar reversibiJitesiz oıııca: ~t cıo1~t~~ 

C - :\lal herlcli E. P. U. doları. srr ~·ıt$ t ,c 
frangı, \'tYa Tiırk he ahına geçirıleeck. ster ılJ. ~~,c.ıt 

D - Satıs'arımız esas itıbarb le E J'. cih ol c ~ 
sıylc )apılac .. k \ 'e bu şnkiJdeki teklificr tef \'asıtJ~d' fi 

.'.\lal bedelinin kısme E. P. U. tedı~ c·i şe~l 
kleringle \'e) a tamamen kleringle ödenıne) ,, 
cak teklifler de ttlkik edı ebllecektir.. ııııst05 il 

\C h d f 
E - Salın alınarak mallar, temnıut ı:• • 

teslim edilecek ''e ~zami 31.8.954 tarıhınc ı $gJ " 
ka'd•rılmış o'acaktır. . 11çı•sC',1,rı 1 

F - RrPzilya'da 15.6.1954 tarıbıııdc ıit•c•\ f1 
Pı1l~}e ictırAk etmek btcyen firmiilara .rn ,_rıc1 ·ı~ t 

ayni !iv:ıt ve şartlar::ı teklif yeriJecektır.dıırı b11 ,.J' 
· Jdıı~uıı ~tı· 1c 

m:ıl mll;:tarı mahdut ve muancn ° 118t ~ 
5
,t f 

tirak edeccklm1en Ofisimize en önce-. teın~,11 tll~ı O c f. 
tın aldığını kat'i olarıık bıldirecek {ırl113·rı sr f' f! 

• c;ı r p • 
G - Bu i'andn Hr alma~·ıın saır • ılııdı · a f 

esı;.slarıınızı tc~kıl ('{len ~artnam~mlıde l ~eri ~{ tı.J' 
namC?'cr GcnC'I l\llidür.üğiırr.liz Tıcarct ırtıitacıı ~ı 
ve İzmir ~·e. İstanbul Bü!gc ~Iüdurlilklcr ,,v sf' 
r11l: :ılınabılır. k bU~ 

1 
p~ 

5 - Elimizde satı ahl:ecek )'umu~a ·hr~c• 
ı>C'li buğday lialmamı5tır. \'eni )'ifa 

311 1 
,,.ıd' f' 

lleridl'! tanzim \'e ilan olunacaktır. ~art ,rı 1·1 , r at \ı' • t t 
6 - B!ı l'anımııdan sonra ı). irlu~ıırıı0 e :ıı ıl 

ğicık'ik yapıldığı halde, Genel M!idl d!if ıı1:1 •1rl ı 
. i B'"'gc MU 11tıı .. tı 

mır Samsun ve skenderun o ııao ili ıor 
durulacak ihracat .satışlarına m:ıhsus içlll ııV ~ 
lecck ilıinımızdan ilgıli er her zaınan ıet • 1 

ceklcrdir. _ ı:ıııcl' 
Badema· mübrem hailer miıstesııa 

mı~acaktır. 


