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KAZ - Dün Florya • t tanbul asfaltı üzerinde bir otomobil 
kazası olmuş, Hi1?9 plaka numa rıh taksi faila ürat Jüıünden 
, ol kenarındaki tarlaya saplanmı stır. Resim otomobilin kazadan 
• sonraki halini gö teriyor 

Suudi Arabistaıı .. 
Krah Urdün'e gitti 

Bir haftada ancak yirmi beşte biri tômir edile
bildi. Evvelce tayin edilen müddet uzayacak 
Takrıben 500 metre uzunlu· ı poıreJleri de!i~ıinlip beton dö· 

ğunda bulunan Karaköy köp· külen kı mı 40 metreden iba· · 
rüsünün tamirine b'r haftadan- reııir. Bilindiği ,·cçhilc, köprü· 
beri dc,·am cdl'mektedir. Bilin nün önce bir ~arısı, mütcaki· 
diği gıb·, Kara köy köpri.ısıi, Bey ben öbür yarısı ta mır cdılecek· 
oğlu cihetiyle İstanbul ciheti, tir. Binaenaleyh, şimdiye kadar 
arbında en büyilk trafık yü· tanır iedilcn kısım, köprünün 
künü .çeken bir geçittir ve ta· 25 de birj nisbctini n~mamış· 
mirıylc şehrin trafik durumu tır. Bu hale göre. ıamır isinin 
daha iÇinden çıkılmaz bir hal çok uzun bir deneye ihtiyaç 
almıstır. gö~tcreceğini ı.ahm;n edenler 

j Alfikalılar, köprünün tamiri· vardır. 

Ceza \"erilen fakat cezası henüz tatbik edilmi)'eo fınn 
' . 

Bitli fırına kapatılına 
tatbik edilmedi cezası hala 

Sultanahmet'teki ltrmm ekmeğinin dün de pis, hamur ve eksik vezinli 
olduğu görülerek zabıt tutuldu 

Geçen hafta içinde, perşcm· ı bırakmayacak şekilde meydana ı-- -
be g~ccsi yapılan fıni kontrol ne çıkarılmı~tı. f ... • 
ticesinde; Sultanahmet Ceıacvi Dalı:. ertesi giinu, yani cumar 1 Bır akı 1 hastası 

nin hızla yapılacağına ve azami Kaldı ki, resnıı sahsıyeılerin 
ı /' • d b · .. t ay zarfında bitirileceğine dair beyan ettikleri 4 aylık. tamir 

Kraltn Ammana ge ışm en traz sonra numa- demeçte bu:unmusıarsa da: ıa· muddeıi 0e çok uzun bır devre 

kar.ısındaki 14 numaralı Akpı- tesi sayımızda. ilgflilerden al-
nar fırınının bitli ~knıek yapw dığımız malümata .!stinııden İSln! Konak Otel'ı'nı"n 
ğı, fırında çahsan ı~çllerln uze- ~eçen fırının o gun 'kapatııaca· 

yişler yapJ/dı ve Arap lejyonunun başına bir mire başlanıldılından itibaren dir. Bizim, ~:ı.zat .. Y~_Pt.!ğımız 
.. .. • ., • • • geçen bir hafta ı.arfında, bu· muşahedeye gore, ~o~ru~un ta· 

rinde fazla miktarda bit bu· ğını ve bundan sonra. h.ılkın C J 
tundu~u. te_:pit .. edilmiş .ve ha- sıhhatini tehlikeye dU~Urec~~ su ı am annı kırdı Musluman getın mesı ıstendı nun pek mümkıln olamıyacağı· mörinde, oldukça ıptıdaı usul· 

na dair kuvvetli bir kanaate sa !erle çalışılmakta: tamirin sil· 
bip o'unmuştur. Köprünün şim· ratle bitirilmesi ıarureti hiç na 

ber crtcsı gunku gaıetemızde neı; rette faallyeıte bulunan dı~~r ı . . . 
.usoctated Pr1'5S \ 

Amman. 13 - Suudi Arabis 
tan Kralı Suud. Ürdün liderle· 
riyle hususi askeri görüşme:er
de bulunmak üure bugün u~ak 
la Ammana gelmiştir. . 

Kral Suud, hava alanında Ür
dün Kralı Hüseyin, bakanlar ve 
kalabalık bir halk kütlesi tara· 
undan karşılanmıştır. 

Kral Suud hava alanından do~ 
ruca misafir edi'cceği Basman 
ara~·ına gitmiştir. 

:\'ümayi~ler 
Amman, 13 (AP) - Suudi A· 

rabistan Kralının gelişinden bi 
raz onra. •Kahrolsun 6lyonist 
Amerika.. .Kahrolsun lnı;:ilıe. 
rcı, •Kahrolsun müstemlekeci
lik. diye bağıran nümayişçlter 
5chirdc s~yrüseferin durmas1na 
sebep olmuşlardır. 
Nüma:rişçiler Başbakan Ablll· 

hüd .. yı takbih etmişler \·e At:ıp 
leJyonunun ba~ına bir Müslü· 

(De\·amı Sa: ( Sü: 5 de) 

Milli takımımız . 
Bugün lsviçre 'ye 
Gidiyor 

Diin)a Kupası futbol maçla· 
rına i tiriık cdcc-ek olan milli 
futbol takımımız bu :.abah 
saat 9 da kalkacak bir İ~viı,:re 
uçağiylc ~ urdunıuzdan ayrıla· 
l"akur. Kafilede Futbol Fede· 
rasyonıı başkanı Ul\'i Yenal, 
İdareci Saim Se) men er, .\ n
trenör Puppo Sandro, )Jasör 
Yorgo ve Tagar ve aşağıda i· 
simleri yazılı futbolcular bu· 
lunmaktadır: 

Turgay, Şükrü, Rıdvan, Bas 
ri. Ali; Gökçen; Mustafa; Çe· 
tin, Rober, Xaci, Özcan: Ak· 
ı:ün, Erol; ~uat; Feridun: Bur 

(De\·amı Sa: '1 ~ü: 3 de> 

redilmişti. . fırınların da takip edi:ecek:cı 1• DUn ııehrı1!'ızde bır ~k!l J:ias-

di~e kadar tamir edilen: yani <Devamı Sa: 7 Sii: 6 da> 
Sultanahmctteki fırına yapı· ni ve §iddetle cezalandırıJ .. caı.· tası kadıp •Konak- otclinın cam 

lan bu baskına İstanbul cihe- tarını yaunıştık. larını kırmıştır. İstikliıl Cıd· 
U nöbetçi blikümet doktoru, Be Bu nkıalar ,.e ncsriyatımız ü- desind~n .geçen, p~ntalon :e 
lcdiyc İktisat Müdürii 'ı'ardtm· :terine Vali ve Belediye Ba;kan bıuz gıymış 30 ~aş.annda bır 
cısı. yine aynı müdürlükten bir Vekili yerine Ferruh flter imza. k dın; Kaeakcdar iki 

.;> ..:. 

adanıı kacırınıslar 
milfeıtiş, Alemdar polis mcrlte- siyle şu tcikereyi aldık. ·- Beni mahvcltiıer. Ben de 
tinden bir polis ve.gazetemizden \'atan gazetesi Yauisıeri l\lii- sızi mahwdeeeğım• demiş , .• 
uç arkadaş iştirak etmiş; hadi· düriüğüne : \erden aldığı taşları ·Konak. ... . 

Kaçlfılanlardan biri tekrar evine döndü. Diğer
leri aramyor. İtalya'ya gönderilen pa~ette 8000 

se hiç bir inkar \'P. tevile fmklin <Denmı a: 7 ~ü: 5 del Oırlinin 2000 lira kırmeUndekl 
buyuk camlarına atarak kırmış
tır. l\leriha adındaki bu kadının 
.ıkıl ha tası o'duğu anlası'mıı;tır. Men'i İhtikar 

lira olduğu bildiriliyor 
:ırchm't ve önıcr isim:erindcki Kanunu yapılacak Dün ~ehrimizclc esrarlı bir dö 

\'İZ \e mermi kaçakçılığı mey
dana çıkarılmıştır. •İzmir. ge· 
misi tayfalarından Mehmet Çe· 
tin i'c Fener Mismarcı Sokak 3 
numarada oturan HaV\'a Erbas 
karakola miıracaatla bir ihbar
da bu:unmu~lardır. Bu ihbara 
göre, • İskcndel'un. ''apurunda 
çahsan. HaV\'Bnın kocası Şaban 
olllu Hasan Erbaia, Alaaddin. 

üç kuyumcu, İta)y;ıya götürül- • Tıırkteı ·A!anu 
mek üzere bir pak~t bıraknııs- Ankara, 13 - Aldığımız nu· 
lardır. Kuyumculardan Alaaddin liımata göre, bugünkli mevıll.1t 
utak ile ~apoliyc gidip •İsken kafi görülme<iiğinden, şahsi mc:ı 
derun. vapurunu karşılayacağı· faatlcri u~una memlekette se
nı ve gemici Şaban oğlu Hasan bcpsiı fiyat yükselişleri yaratar. 
Erbaş ile bunun kard,fiinin ço- !ara karşı, ~iddetli hükümleri lb 
cuğu gemici İdris oğlu Hasan tha eden yeni bir ·Men'i İht:
Erbaştan paketi alacagını 8ÖY· kar Kanunuı. h•zırlanması için 

(Dcumı Sa: l Sil: 4 de) faaliyete ieçilmiştir. 

1 Bir artistin 

~~,ğ~,,.~!!!1 
Glllh'"' Ç.H.P. den üçlü 

Parkında oynadığı oDir Yaz Gc· lsf "f 
cesi Ruyası• nın dün geceki tem 1 1 a 
sili sırasında müessif bir had' -e Anııua A.Jan11 
olmu~tur. Temsiiin ikinci perde ı Ankara 13 - Eski Konya 
sinde rol icabı, sürat'e sahneyi nı llet\·ckllı Sedat Çumralı, eski 
terkeden aktör Abdurrahma 1 Erzincan m'lletveki Nabit Pck
Palay merdi\·enleri indıkten on ı can ve e ki Mardin millct\•ekili 
ıa, ay ğı karanlıkta bir çukura Yu uf Mardin C. H. P. den 1r 

<De\-antı Sa: ; ~u: :? de) ufa etmı.Ierdır. 

, 
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lsf ersek f urizm 

yaratabiliriz 
sız turizmi ya 

rıtma mec 
urı ye Un deyı.ı 
unku meme
etın ka ın

r YAZA~: J ta yapmak 1l • 
zım. Bugun bı:ı: 
bu imkAnların 
bıle cahılı.yız. 
çunkü mantı· 
kan 'aziicsi 

1 O K Göı•eııer 1 '--·- · ___ , 
maşı bahsinde 
tunmı z.ıraat ve sanoi ve sa· 
ire kadar mUhımdır. l emleke· 
tim ıde turız:m ıçın IAzım o an 
~eyler belkı dıger memleket· 
ıerdek nden fazladır eksık de· 
ı ldır. Tab at gUzell k er , kı ın 
!ıcak ık ım tanhl Abıdcler, es· 
kı esr.r er, hırıstıyanlar ıçın 
mukaddes sayılan l\ler) em A • 
na lı.:abrı, Noel Baba zı.> aret.ı?A· 
hı Antak;>adaki en eskı kilıse, 
İmur, Antal)a ve saır yerler
dekı eskı medenı) et eser eri, 
Anada unun muhte ıf )erlerın· 
dekı toprak kale 'e uır tarıhl 
eJer er, Uludat, Erci) as, Toro 
ıı sılesl , Ecıvet ve Kastamonu 
ermanlan \ e bilhassa dünya· 
ııın hıç b.r ycrınde bulunma· 
yan ~ıfalı su ar, hep bunlar tu
rıstler ı~in ~orü ecek Hı istı· 
fade edılecek tieylerdır. 

Şifa'ı su bahsınde Bursa ve 
uır yerlerden maada Koy· 

cerıı )anındakı 203 radyoak•ı. 
vıte dereceli suyu zıkretmeden 
ıeı:cmıyeceğım. Bu su. m•vıu
a t haıretlerı uç seneden faı!a 
kıraya mil aade etmedıtınden 
\'e üç sene ıçin de kımse bır 
ikı mılyon sarfederek ı e ya· 
ra)acak tesisat yapmayı kabul 
etmedıl!ınden 'e csa en mu\ • 
u a ) ol an da kAfı o madığ n
dan hAIA boşuna akıp durmak
tadır. A\Tupada değıl 203 de· 
r ece, bfr H)a ikı derece rad· 
yoaktivıtclı sular •nede yüı
bın.erce hasta celbcderck mıl
l onlar gelmesıne \ esı e o'mak 
tadır. 

Sız bUtun bu servetleri lh· 
mal eder 'e onlardan bır an 
evHl istıfade)e başlamazsak 

Türkiye İŞ Bankası 

- ------
İzmir' de şeker 

- 2 -
herha.de tarıh bııı iyi bir ee· 
kilde not etmez. 
Bınaenal~)b bız turizmi, her 

hangı b r de' .et \azil esi ilbl 
yaratmak ve ilerı goturmek 
mecbunyetinde) ız:. 

memleketın muhtehf gu • 
ıe 1 klerı hakkında bol re -
ı. m ı pro·pektus ve sair neş· 
rı~at hazır amak olan bir tu
rizm buromuı yok. Bereket 
vcrsln • Vatanıı gazetesi hakiki 
bır utan eHrlik e ' e bUyilk 

Bo~.e yo tan var etmek \aıi· bır feragatle memleketin muh
fesble mukellef olduğu- te!ıf dı)ar'arı hakkında kı a 

muı bır~e)de, baş'adığımıı se· da olsa guıel lla\eler çıkardı 
neden itibaren kAr beklemcnın da bunlar hakkında b ze az 
mAnuı yoktur. Mua~cın bir çok malClmat verdi. 
p!Anla ılk ış turııme ı;enede bır Tunımln ınkı5afını sa~la· 
kaç mıl)on !ıra a,>ırmak \e mak ıçln sarfcdılccck paralar 
bun an büro muamelltı .> apa· memleket iı;ın kaybolmu~ de· 
cak if ere değıl muan en yer- ğı dır Bunların her bın mem
lerde oteller \e yollara tahsil ıeketın Lervetıne ılAve edile
etmek IAıımdır. Mılyan geçen cek 'iC ,gun gcçtikı;e randımanı 
buttemlzde bunu utlamak zor çoğalacak şeylerdır. Mevcut 
blr~cy değıldır fakat dediğımıı turıım ım.kanlarımııı hakkıy e 
gıbı i k sene erde bundan kAr işletebi ır ek evvela memleket 
beklememek 'hımdır. dahı ınde buyuk mı li ve ma· 

Bu tesisler doğrudan doğru· hal 1 faydalar tcmın edcceğı· 
ya dev et \C)a belediyeler ce mız gıbı bugun dığer memle
yapılabıleceğı gıbı tcşebbtis sa ket erde gıpta ıle gördil"Umüz 
bip erıne tah ıs at Hrmek. &ek· dövız akınını da sağlam15 olu
lınde de olabı ır. Fakat bunla- ruz. 
rı ticaret fıkn~ ~ icletecek el- Fakat turiımin ya'nız lAkır· 
!ere \ermek lhımdır. Ha kı· dmyle geçinerek arzu ve te· 
mızda teşebbus fıkri yok de· rnennı ııhanndan bafka bırşey 
ğ ldır. Me e!A İ!kenderun'da :> apmaısak bu muazıa.m servet 
hususi te.ebbus sahıp erı pek- kaynağı daha sene erce muat
{ı A fa.> anı kabul oteller ) ap- tal kalır ve m~mleket bundan 
mı~lar ,.e isletı:> orlar. i tifade edemez. 

D" etce kurulacak bir tu· ı r 1 
rizm bürosu, kırtasi mua· 

me!Atı tamamen bir tarafa bı- i" m~~ ~ğ rakarak turizmın memleket i-
çin olan ehcmmi:>e.tini her \a· !ı 1 
kit goıonunde bu undurmak _ _! ______ _ 
sur u~le i~in ba ına geçmclı ~--~~...,.._.~.,...,...,. 

\C mem ekeli turizm bakımın· Alman orduları 
dan ı ı;hız dec k şey ere on- p · ı·rı·yor 
a.}Bk O malıdır. , artSe gt 

Bo}le i ı kcJJdi ine bir \'azl
fe bılen bır tes kku Un muvar· 
fak olm nı ına hiç ınıkiın 
) oktur. T bii blitün hukumct 
ır~k !Atı da kendısıne zahır ol· 
mak şartı:> e. 1 
Yukarıda dediğımiz gibi O· 

tel, lokanta gıbl tc isler [!!eY· 
dana geldıkçe \ e bılhassa bır 

çok yo !arımız iyi bir \aılyetc 
soku duktan onra o kadar gu· 
zcl turizm imkanlarımız ola· 
cak ve bılh ssa bun ardan bil· 
ııları o kadar kolay tahakkuk 
edecek kı bun! rı neden şım· 
dt) e kadar dusunmedığımııc 

ha~Tet edece ız. Ufak b r hını 
metle • elmdıkı ha de ı;cçıt ver 
meyen - Anamur'la Gazıp ~a 
arasındakı :>ol ) apı!ınca, is tan 
bul ve Ankaradan otomobılle 
hareket ederek \e Toros sil· 
sılc ini geçerek Adana, l\ler· 
sın Antalya ve cıvannda mU
kemmel bır turizm imkanı ol
duğunu 'e bu ) er erın herhan· 
gı bir Avrupa guzersahından 
guzellik ıtıbarı) e hiç aşağı 
ka madığını kaç Turk aıl•si 
biliyor., Bu turıını ~ercrınl ) a- ı 
pabllecek binlerce otomobıl sa. 
hıbı ıengınlerinuı \ar. Fakat 
dediğımız gıbi ufak bir hım
metle )O u ıyi bır hale koy· 
mak \e !Azım olan :>erlerde de 
konforlu birka~ otel \'e lokan· 

Türk Mühendisler Birliği 

Teknik Okul hakkında 

14 }il en ci bugün, 14 ha
ziran 1!140 da Alman ur· 

d uları Pari c girmi~lerd i. 10 
nıa) ıst a başla) an bÜ) ük Al· 

ııı;ın taa rruzu mııthi hır sur· 
aile i nk i~a r etmiş, Jlo llanda, 
llcl~ ikn, ı .ukşcmhurg pek 
ı.ı a Gir zamanda istila otun 
mu , l ra ııs ı ı cephe 1 de Sc
dan'da } ıkılmışıı. 

I ranstı orduları ba$ku· 
mnndanı Crcnı-ra l We)gand, 
5 hııdranda, Jo"ran anın mu· 
kndılera t ı nı la) in edecek 
Fransa me dan muharebesi
nin haşlad ığ ını ilan etmis. 
iki gun onra, on müdafaa 
ha tt ı olan Wen:and hattı da 
Almanlar tarafından kolay
lıkla yarıımıstı. 
rransıı ba$ktımandanı , 9 

hııdra nılıı ordunun mAnıı\i• 
ya tını ~ükscUmek maksadıy 
le ne nttl i bir gunlük e· 
mirde: · DU manın gayreti 
tükeniyor, dayanınız!• de. 
misti. Ertr.si gunü, Fransız 
hukumeti Paris'I tcrkederek 
renuba ı;ekllml \'e bir gfin 
onra da Touıı;'da yapılan 

bir kahine lçtlmaında askert 
durumu (Ol'J .aıılnn içinde i
zah eden General Weygand: 

- Arlık Fran ı mağlQp 
olmu tur. 

Bulunamıyor kararlar aıd. 
Izmır. 13 (Te e!onla) _ Bir 1 '!urk Mühendisler Birlığlnd~n 

demişti. l!I haıiranda Parls'e 
giren Alman orduları ,rtesl 
günü tarJhl Vers.ay 11&rl}ına 
Alman ha rağtnı ı;ekmişler
dl. 17 haıirenda l\Iareııl Pe· 
taln, Hitler'den mütareke ta· 
leblnde bııltınmu tu. 

F. F. TULBESTÇt 

h f d b d um etme te 0 • aldığımız bır yazıda, Teknık Ü· 8 ta an crı e ıh e dUn _ nıversıteye bağlı olarak açılan 
lan şeker darlığı n a) t yeni bır t.eknık okulun kayıt ve 
cienberı had bır safhaya gırm § kabul .. ,,rt arı 11 t hsıt suresi 
'ie pıyasada ~eker bulm.Jk mum """ e a 
kun obmamıştır. Toz şekerı, ba menuunda memleket e.fklrını u 
u fırs tçılırın 200 kuruşa sat· ıun zamandır me~ı;uı ede_n me· 
Ukları !bıldırılmektedir. İzmıre s_eıe üzerinde Ankara.da bır fev-

b k U d eke "'onde kalAde kongre toplandığı \e bA
ıt aç i n ıçın e 6 r ., ı:ı kararlara varıldığı bıldirilmek 

rilmedıl:ı takdırde feker kara • 

Beni artık bu aptal buda· 
lanın çırkın ı;uratını gormektcn 
kurtarın,,. 

!kinci kaptan atıldı: •Kap· 
tan affedersinız. diğer dilmen· 
cıler çok yorgun dlistüler. Stıı. 
wel! en ıyi acfamımız.dır. Ona 
ihtıyacımız çok.• 

VJ.TJ.N 

B1r sendika kongresinin 
ipf ali istendi 

1star. 'ı!ensucat Sanayii Teknık Usta ,.e İ:\'ileri Sendi· 
kası kon #rer: dUn Bakırkoy'de o:muş Ye h.1d!selı ıeı:mı~tir. 
St>nciikanın 1100 uyesi ol du~u ıddıa edılmesıne rağmen 74 
kişı bulunmuş ve başkanlığa Hasan Kangal #etirılmlftir. Ba· 
ıı müzakerelerden :ao:ıra 34 im zalı bir takr r ver lmış, fakat 
bu oya konulmamıştır. Takrirde bu sendikanın Tekstıl Sen· 
d kas•na ıltıhak emesi tek'if ed liyordu. Takrır oya sunulma· 
l ınca, 42 ışti salonu terketmi~ \'e endıka kongresıne 32 kışı 
jle de\'am edılm",tir. Toplantıyı terkedenler çalışma bolge 
mudUrluğllne muracaat ederek kon .. renın ıptal ni is•ern'ferdır. 

Bir günde 61 polis 
Vak' ası oldu 

Evvelki gUn fehrimizde c!rc· 
ran eden polis Hkalannın yekıl 
nu birdenbıre artmı· ve bir 
ı:unde 61 hadısc olmu~tur. Bu 
hadıselerin mıktarlan şoy'edir: 

3 hırsızlık, 3 yank~slcilık, 1 
do andırıcılık, 2 yara'ama, 17 
dovmek, 2 tehdıt. 2 mesken ma 
guniyctini ililAI, a hakaret, 2 sar 
kıntılık, 1 bıçak ı;ekme, 11 ta
~ıt kaıası. 12 muhtelif hAdıse. 

Orhangazi Biçki • Dikit 

Yurdu'nun sergisi 

Kok tevziahna 
Bugün başlanıyor 
1934 - 1955 kış devresi iı;in 

komur tevıı auna. bU6Unden ıti· 
baren ba~lan a caktır. Komur Sa 
ttş 'e Tenı Muessesesı bu ~ ıl 
İstanbulun ıhtlracını 120-130 
bin ton olarak tahmın ve tes· 
pıt etmiş; bu mıktarın uçte bı· 
rını ~ehır içındeki depolarda 
stok .} apmı&tır. 
Tevıı Müessesesi, ihtiyaç sa· 

hiplerinı erken komUr ılmata 
teŞ\'lk etmekte bu hususu sık sık, 
muhte if yayın vasıtalarıy:a hal 
ka du) urmaktadır. Bu yıl, ıka
met,:;~h olarak kullanılan ) erle· 

Bursa Jı:ecatibey Kıı Enstitü· re \·enlecek komur miktarı, o
&Une bağlı olarak Orhangazi'de da ve &oba ı;ayısına gore: as· 
fa alı) ette bulunan 167 numaralı gari ı , aıaıni 3 ton arasında de 
Biçki - Dıkış kursu, Mn ) edi ğı§ecektir. 

a)lık çal~şmasını. bıtinnl.ş~ir. 1 Oç intihar vakası 
Kurs oğrctmenı Afife Onal'ın 

hazırladığı :>ıl sonu İli sergısi Bakırkoy Ko~uyolu sokak 3 
dun ı;aat 13.30 da okul hına.sın- numarada oıuran Sevım Barak, 
da, seçkın bır d~vetll huzurun geı;irdiği ınır buhranı netice· 
da açılmıştır. •ınde, fa·uı~ e kurdu oldurmek 

Sergi, geten yıl olduğu gibi ı~ın Z_ıraat memurluğu~dan 'e· 
bu yıl da Orhangazı genış aU· rılen ılAcı içmek aurctı)le ıntı· 
ha U) andırmıeıır. har etmiştir. HAdi•e~e el bo~ an 

. Savcı Alaeddln Dchrloğlu tah· 
Yenıden 5 cankurtaran kıkata devam etmektedır. 

alınıyor 

İ•tıınbul \ ila~rtine ba~lı ka· 
zalıırın sağlık iş erinde kulhınıl 
mak Uzerc, :ı. enıden 5 hasta ta· 
~ıma otomnbıli ı:ııııı .. ıınacakır. 

Bu arahahır alındıktan sonr:ı, 
cankurtaran merkeılerı de tak· 
vı~e edılccekt ı r. 

Uskudardan Kuzguncuk'a gi· 
den \'apur yolcularından Meh • 
met Taşdelen kendini denıze at 
mak uretiyle hayatına son ver 
mek i•tcm ştır. Mehmet kıırta· 
rılmış, :NUmune ha tane ıne kal 
dırılmışt ıt 

.Küçük l\fw;tafa Paşa'da oturan 
'e hamallık ~ apan ismail Ün· 
al er, Sam al) ada oturan eski 

-----------~- metresi Harer'e harısma tcklıf 
• 

1 

ctmış \ C tekltCı k;ıbul edılmc· 
~ınce, kendını ::oğsuncftn jıletle 
~aralamak suretı~le ın11har et 
mek ı~tr.m'ştır. i.smaıl Cerrahpa 

• 

BIR 
BUÇUK 
MİLYON 
LİRA 
ARIND 

İKRAMİYE 
TUrkiye $ Bankası 

a hastane ıne ka'rlırılmışur. 
Bir imam baklava yerken 

zehirlendi 

ç .. nı;elko)deki Ömer efeııdı 
cam inın imamı İbrahım Can•e· 
nn yed ~i bakla\'adan z•hirlen· 
rnı~tır. imamın tcdavi•i Numu· 
ne ha tane inci~ ~ apıırılmıştır. 

Bir kı:ı öpüldü~ü için 

şikayette bulundu 
Do!apdere Yayakopril Sokak 

33 numarada terzilik yapan Vlr 
jininln ) ;ınında çalı5an Anna 
Paçapulo. karako!a mUracaatla, 
terıının kardeşi Antranık tara
fından opulduğUnu iddia etmiş 
tir. Anna,>ı öpen Antranik ) a· 
kalanmış, tahkikah ba~lanmış-

1 eellkoy Meteorolojı is· 
tasyo11unuıı tahmlnlenne 
gore, bugun ıehrımız \e ci· 
n nnda hau sahahleyın ha· 
fif puslu \·e ı;ıs!I, ogleden 
•onra az: bulutlu , .e a aı;ık 
geçecektir. Ruzgarlar kuz:"Y 
l onlerinden onceleri h afıf, 
Eonraları z:aman zaman or· 
ta kun-ette e ecek; hau 
sıcaklığın rl a ıse dune nıs· 

beten artıı olaraktır. 

Dunun en )uksek hara· 
ret derecesi + Zi, en d1.1· 
uk + 18 olarak ka) dedıl • 
mi,tır. 

Küçük haberler 
.............. -................ -. . --- ... * ıtuhıauız diş çekmeli; ve diş 
lllcı &atmaktan unık olan Nl;ızt 
lle Mu ut dUn lllçlırı Ue birlikte 
y1.ıcaı1.nn:u$1.ırdır Sanıklar hakkında 
talcibat& ba~nmı •ır * BUrüka.da Alpara an Eokak 13 
numarada otursn Teodora Yantlnl 
dut toplaı:n&Jt ıçın çıktısı at;a tan 
dUımUş Ta bacacı kırılm1'tır. Teo
dora haatanel e kaJdınlmıştır. * E:vvetkı •kıa m ıaa • 1'1.30 da 
tıküdar ıueıeaıne l•n• n npur 
oıcuıarından l:rdotın Oer~cn va· 

purun Ukele e bindirmesi ne•!ee
linde haaıl olan aarsıntı ;tıztınd•n 
dentze dUımüıtür. Erd~ kurtarıl 
ıruo ır. * Tepabuı Oazevceı aokatındakl 
T numaralı apartmanın ı::emln katı

na cuen i.amau n uhtpıertnın ti· 
kl) eti ıızerıne yaltatanm14tır 1: apı· 
lan Uhklltat ıonunda İamallln çap
kınlık mıkaadırıe bUraya gtrdıtı an 
la;ıımııtır iaınaıı hakk:nda, muken 
muunlyeunı thıa.t ıuçundan taklba 
ta batlanmıour. * Bomontı de içki ıç~n İ'orahlm 
OOkmen, Remzi DO",.ru , Nusret 
Tunçman, Yusuf Zl a 6ulgan, 6a-
1m Şentürk, Nedim r;entUrk ııım

Jerlndetı arltada~lar. aralarında çı· 
kın münakaşa aonunda birlerini 
dövmUşlerdlr. Hldl e hakkında tah· 
klk&ta başlanmıştır. 

Yenikapı -Sirkeci 
Sahil asfalh 
İstanbul Beledıyesjnın divet

lısı o arak bır müddet evve' ;eh 
rimize ge mı; bulunan \'e İınAr 
~IudUrluğunun reviz;ı. ona tAbi 
tuttu u eehlr planları uzerınde 1 
etkiklermı bıtır~n. §ehırcıllk 
mutehassısı Ord. Prof. Slr Aber 
crombı; §cbrımiıden ayrılırken 
ihzari b r rapor Hrmiş ve rapo· 
rund turıs ık gaye\ rın on plfın 
da tutu'masını ıleri si.irmuştUr. 

Sır Abcrc.rom'ol'ye gore, ık 
olarak Yenıkapı ile Sırkecı ara
sında sahıh takıp eden bır as· 
falt ) ol yapılması lfııım gelmek 
tedlr. 

Bu m•\ ruda pi Anlar huırlan
mış ve tahsisat bulunur bulun· 
maı ınşasına başlanmasına ka
rar \'crılmıştir. 

Taııt kazaları 

Kadıköy Fuad Bey Sokak 8 nu 
marada oturan eoför Cahıt Ge· 
çımın 15 )a~ındakj kızı Mual 1 
evın onünde oynarken. p tıka·ı 
te pit eclılemeyen bır taksıSJn 
sadm•sine mAruı kalarak yara· 
lanmışur. Mual'l kaldırıldığı Nu 
munc Hastahancsınde olmu~tur .. 
Sanık aranmaktadır. 

Çemberhta§'tan geçen Erdo
~an Tombak idaresındekı 12626 
plAka!ı taksı Nacıye Koça ç.u
parak yaralanmasına sebebıyet 
verml~tır. Yaralı hastahane.> e 
kaldırılmırtır. 

Dursun Çorum idaresındeki 
24404 pltıka ı kamyon Hacıosman 
ba)ırından Tarabyaya giderken, 
Mustafa Kar'al ıdaresınrieki 4162 
p tıkalı kamyonla ç;ırpı§mı§tır .. 
Her ıki kanı) on da hasar uğra· 
mıştır. 

Bunlardan ba§ka dUn ~ehri
mlıde 8 ta§ıt kazası daha o:muş 
tur. 

Geçen yıldan 57.S milyon 

lira fazla tahsil edildi 

* l'IV\ elltl ı;ece. Blrkecldekl •Bah 
çell Buket• lokantaaının sahibi A· 
ı;op, aralarında çıkan mUnaka ao 
nunda, ışçll•rden Mahmut bıtuıçak 
tarafındın ekrneı. bıça ı Ue )ara· 
mı tu. Agop da, Mahmut u aopa Ue 
dövmüştür. Tahkikata ba,ıanmışt,r. 

İstanbul Defterdarlığından ôğ 

1 O yaşında bir dolandırıcı rendiğimız:c gdre 1954 mali .}ı-

Fatıh Mutem t Sokak 35 nu· lının 1 k üç a)ında, geçen yıla 
nıarada omran 16 .}aşındakı Gu-ı naz.aran 117,5 mı )On hralık faz'a 
ner Scçkıner karakola muracaat tahsilat .}apı'mış \'e talmlAt .}e 
la, 10 ~aş arında bır çocuk ta· kOnu 171,5 mil:; on lirayı bul
rafın~an kol saatıy c cckctinın muştur. 

dolandırıldığını bı <lırmiştir. 1\ti Defterdarlık, İstanbul için ye 
çuk dolandırıcı aranmaktadır. ni bir mali teşkilat projesı ha· 
Tünel seferleri değiıt i rild i ıırlık arıyla me~gul olmakta \e 

husu 1 bır komı.s.} on haftada iki 
defa toplanarak mevzuu dıkkat. 
l.;_ incelemckicdır. 

'l'iınel ~erer erinde dl'ğışıklık 
~ apı mı~tır. 

Hu unden iub:ıren lunel, ı~ 
gun crı 7 ıle 22 a rasında; pazar 
gun erı 7 30 ıle 0.30 arasında fa 
a!ı.}ette bulunacaktır. 

Vi llô için 
ecele ediniz 

İstanbulun ~irin sayfıye yeri 
Bostancı Altın tepe me\ kıındckı 
ıkramı)e \tllaların<lan bırı Ga -
rantı Bankasının 30 Hazıran çe· 
kıli~ınde hedı~e edılccekur. Ay 
ni kcşıdede çe ı para ıkramı· 

~-----
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0426 
12 14 
16.15 
19 42 
21.45 
02.09 

~ elerı de vard ır Garanti Banka· Gaaıemtze gondertıen ~an 
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ŞUBE 

ŞAŞKINBAKKAL 
şubesi 

Bugij n hizmete girdi. 144 Haziran 1954 

YAPI · ve KREDi BANKASI 
w 

~C4t'N'llMA.ll W~VK 
-1'2-

C~- A.K.VA/lDAll 
borsasının ı:cnış eyeceğıne mu· ted~r. r • • 
hakkak naıa.rı)le bakılmaktadır. Kararları!1 faarıf \ e~ılıne hır 
Bu arada bırçok şekerleme ve heyet \asıtasıy.e duyuru.duAu da 

Kaptan ha.} kırdı: •Bu kareı- kes aklını mı oynattı .} ok.sa?ıı ki gemi hır kutukmüş iibl üze- lar ~ uk&ek bir b na boyu ka· )·avaş doğruldu biraz iskele 
lık 'ermekten 'azgeçmlyecek· • Kaptan, ıskele) e doğru kıl· rınde parcalanıyorlardı. Tekne dardı. Kaptan bo:ı;uk bır sesle tarafına ) attı &Onra g•ne san· 

helva ımalAtha elerı faal yet. a)Tıca ılhe olunmaktadır. 

1 
lerını tatil eunıperdır. lnönü' ye hakarotton 

Toprak Mahsulleri Ofisi mahkum oldu 

şubeleri kaldırılacak ~kisehir, 13 (ANKA) - Bir 
Ankara, 13 (T.H.A) - Haber mecmuada )azdığı ş irde C. H. P. 

\·erıldığıne gore, bundan bır Genel Başkanı İsmet Inönuye 
müddet önce Toprak ı(ı ahsulle· a ır 'c ç rk n kelimeler kullan 
ıı Ofısı Bolge Mudurluk crıne mak suretıylc hakarette bu.u • 
ba~lı bırer teşekkUl halınde ku nan Eskışehtr Gazi İlkokulu oğ 

ı b üdilrlilkl k ı retmenlerındtn Cemal Of:uı O· 
f1'.U an •u e m er nın a cal, bundan bir müddet e\'iel 
dırılmuına karar vcrılmıstır. 

Istanbul, Samsun, lskenderun Ankara a~ır ceza mahkemesın· 
, .• dıter yerlerde kurulan eube de )apılan duru§ması netkesın 
lerın kaldırılması bu şubelerde de 3 ay hap e mahkum olmuş 
çalı§an personelın bo se mUdUr \ e okulların kapanmaı;ına kadar 
lerf 1.e anlaşamamaları sebep bu cezası tcc 1 edı mı ti. 
0 arak iOSterılmektedır. I\Jektepler n tatıl olma ı üze 

Muvaffak olmuş ~ube er me· r ne, Cemal O uz Öcal ceza ını 
ı ı nında bulunan Ankara \e dı çekmek üzere ceza e\"ine gön· 
ger blr uberun durumu henüz derilml tir. 
bel ı değıld r. Jandarma Genel 

Bir kiıi yaralandı 
Komutanlıgı 

mi iniz? Bu gemıde benden e· yıyor. DumenCJ 180 istikameti tonlarca &uyı tahammul ede· sordu: cağa )attı 
mır alan tek subay kalmadı mı'.' tutamı)or ... 11 bı bor, fakat bir turlil do,ı:ru· cİEtıkamet ne?• Maryk .vazıyet iyıdır• de<lı. 
Ben dedim ki ...... • StılweJI, korku i:e ~fary~'e lamıyordu. Bıraı doğrulur ııbi dl7 de sabıt efendım. Crban lerden kalkmış, aptal 

Engstrand kaptan koşktine bakarak ıSıfır-a l tı-sıfır ol- oldu, gonra tekrar sancak ta- Willıe •Ste\'e ıuturacoak mı· aptal etrafın\! bakıyordu. 
girdi ,.e dUı::memek ıçin Wıllic' du ~ımdl efendim• dedi. Korku- rafına ~attı. Will e ~ Uı.unu ta :> ız rlersın dı) e mırıldandı. I tıka met 128 - 120 - ıso .. 
3 e yapıetı . h elbiseleri sırılsık lan ıey olma) a başlamı3u. Dal· ma dayamıştı \e birkaç 11anti· uUmıd ederım.ı İkıncı Kaptan. rWıll e• dedı. 
lam olmuştu. ·Affedersiniz kap galar \'il rüzgar Caine'i fırıldak metre ılerısınde sudan başka İnıltılı, aca p bır ses duyul· cGıt ~u radar ku ubesıne baka 
tan, barometre ...... ıı gıbi çevirmeye ba~lamıştı. Du- bir ~ey goremiyordu. Kuçuk du. • lu '.tanrı gemı)l dondUr hm vaıı)etımız ne alemde an· 

•Baromctroya da ne olmuD'.' 11 men ife yaramıyor, gemı cialga· kopuk habbccıklerınl 6ayııbi ir- ne cılursun se~ n tonu Willı· lıyabılece · mısın. Filo nızamın 
•Yirmi ı;eklı dort efendım ... !ara \ e denıze tabı olarak yan di. Stılweıı dıimcne yapı~mıştı. e yı tıtrettı. Ufak tefek muha· dan ne kadar ayrılmışız?. 

Yirmi 6ekiı....... ;>an kayıyordu. istıkamct gU· Fakat ayakları kayıyordu. Ke· bere erı Urban, dıı çokmuı cBaş ur.tune eiendım•. Wıl· 
·~arometroyu kim göz Ü)Or? ne) den ayrılıp doğuya dönU- ke'edi: nHalA dU•ilyor efendim, bır ~ere tutunmuş \e i;OZ!erı lıe Kaptanın )anından g çerek 

Bana )anm saattir neye rapor yordu. ıstıkamet şimdi 125.o. lapalı o duğu halde başını ge dışarı çıktı. Rüzgar onu der· 
"~rılmedl?• Queeı;. dlimenche yapışarak, «Kaptan, gıdıyoruı:a Mank' rıse atmıştı. hal kaptan kor;kunun )anına 

Queeg dışarı fırladı. Gider· pusulaya baktı. Sonra telgrafa ın scsı ılk defa olarak titrıyor Maryk aSııs Urban .. A)ai!a çarptı. Su .ı;erp!ntılerı de ku· 
kcn dUşmtmek için pencere sıı;radı ve bır eli ile bir usku· du. ıBır de.fa da ancak maki· kalk 1 dile bağırdı, Stılwell çuk taslar gıbl üzerıne )ağı)or 
kenarlarına. makıne telgraf.na, ra sür'at emri verirken diğerı- nesini tornistan ettirin den· cEfeo<lım ıstıkAmet 120 sağa du. :Ruzı;Arın son on beş dakı· 
kapı kenarına tutunuyordu. ne stop i~aretl yolladı. l akine dim.• Kaptan duymamazlıktan dogru gelı) oruzD cfedı. }a zarfı da çok artmış olması 

Dumenci kısık sesle • l r. Ma ibre i derhal itaat etti. Bır Uı · geldi, ııEfrndim, qnrak usku· Ma11k ri)iıı dedı. cDUmcı:ıı o u hem hayrete duştirdu. henı 
ryk 180'de tutamıyorum. Gtml raftaki uskurun blemesi der· runu tornistan ettırın ıı ya\a~ la\aŞ standard ar'• de lıo una gıtli. Eğeı açıkta 
lskcle)e doğru kayıyor .... de· hal gemiyı sanmaya ba~ladı Queeg dizleri \ e kolları ile Sulwell kaptana hıç bakma dursa, ruzı;Ar muhakkak ki o· 
dl. Kaptan •BU şımdl bizi dondü· telgraf makinesinin koluna dan itaat elti, Wıllıe dch~et i· nu denize atabılırdı. Yuksek 

•DUmcni daha kır.• rlir11 dedi. •İstıkamet Eimdl yaııışmış olduğu halde korkuy ı;inde kalmıs oldu u halde bu· .sesle gıddu. Sesi, rlizgArın ka-
•Zatcn sonuna kadar kırdım ne?o la onun yüzune baktı. Yuzu na \'e aynı zamanda Quees'ın hn Whoeee• aı yanında pak 

efendım İstikamet 172 oldu. ·H.11A diı~Uyor, 152-1481 yemyeşildı. i taat ederek kolu kendine sorulmamasına aldı· zayıf kalıyordu. Ya\8~ yavaş Üsküdar icadıye Cadde.sınde o 
turan Ekrem. çocuk yuzUnden a Ankara. 13 (ANKA) - Bır Daha da dil üyor.• Queeg •Bakalım bırkaç sanı. ileri geri hareket ettird i. Ge· nş etır.ed~ ne dıkkat etti. O radar kulubuının kapı ına ka-

müddetterıberı J andarma Umum Queeg, •Dilmen niye sonu:ıa Ye geçsın.ıı mı şıddetle sarsıldı, fakat yan hala telgrafa )apıfmıs donmu dar emek edı Kapının mandal alırı~d .. çıkan münı'ka$1 sonun 
dı K.ıravı tırafındıın bıı;ak a ya 
r.alanmıştır. Yara ı hastahaneye 
kııldırılmı§tır Hldıseden sonra. 
kaçan anık aranmaktadır. 

Kumandanlı ına vek.U•t eden kadar kınlmı~'11 diye dışudan Caine bır d.ıhı sancak tarafı· yaıı ıtiruklenmekte devam et· kalmı5tı. larını l;ev§etti \'e kapı~ı dı;a-
Korenaral Tah,sin Çeleb can'ın ı ba ırdı •Bunda dilmen emir· na yatt ı ve oy!!' kaldı. fske:e ti. Her dalıı ile ınip çıkmak· c°D'ımen ıtaııdard . İatıkı· rıya cekerek açmaya te ebbUs 
bu vaı fe e a(a den ııy nı yük lerınl kim Hrı or' Burada her· tarafından gelen dal&~lar, san· tı br.rdeHmdı Bu ınh c;ıkış- met 124 tfend mıı Ca ne ~avaş ettı. Fakat ruı,Ar ma!lı olu· 

ıek tastıke ıktlran etmıftır. -----------------------·----------------------·---·-
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* Türkiye - Pakistan pak
tı hakkında mü tere!.: bir 
teblığ )a~ ınlandı. * Cın Hindi meı.ele~iııin 
ıiirle miş l'\lilletler Gii
\•enlik kon~eyinde görü
şule<'eği bildirildi. * Suudi Arab· tan Kralı 
re~mi bir :ziyareti~ bulun 
ınak iızere Ürdıine gitti. * l<'ram.ada kabine buhra
nını.n dernm ettiği bildi
rıldi. 

Tunus'ta dört k işi öldü 

,\ ,;oclaCtd l'rtu 

Birlemiş Milletll'r. <Xew York), 13 - Dıploınatik kay
nakların bildirdik:erine göre Blrlı'Şmi~ lillt'tler Güvenlik Kon 
çeyi ge'ccrk hafta içinde biı- toplantı )apar:ık Çin ilindi Har
bini müzakere edecektir. Bunun'a beraber, kayn:ıklar. kon~eyin 
bu toplanusının yapılıp ) apılmamasının. umumi ıstişarelerin 
nr-ticc,ine bağlı olduğunu bellrtnıi~lcrdir. Toplantı yapı dı~ı 
taktirde, 11 iıza meml<'ketin tem l1eileri on durumu, Cenevre
dcki gelişmeleri ve Fransadaki hükumet buhranını gi:ıriisecek
l<'rdir. 

Richard :\"h:ou'un be)anıtı 
Whitlier (Cali!ornia), 13 {AA) - Whitıier Ünivrr •tc-

indc dtin bir .konu,ma yapan Amerıka Başkan l\lua\ ini ~ı. 
Richard Xixon Çin Hindinde komiinıst tabiye inın arzcttiğı .eh 
tikeye' i,arel etmi,;; \'e ezcümle şöyie demiştir: 

•Çın Hindinde bu tekniğin en ıe irlı'erinden biriyi(' kar,ı 
kar~ıya kalmış bulunuyoruz. Hur dünyanın lıa:rn geçırdiğl en 
büyük !<'hlike bundadır.-. 

Tunus, 13 (Aı\) - Bu sabah 
Kuuy Tunu la BeJa şehri ya
kınında bulunan Cebel Abiod ka 
abasına bir ~·et grupu taarruz 

Diğer taraftan, Kairuan böl· 
ı:esinde Tunuslu bir çiftçi, gete
leyin evine giren i'ahlı m.~çhul 

a· bir şahıs tarafından y:ıralanmı~ 

lrak' ta istifa 

Bağdat, 13 (AA) - İçişlcn Ba 
kanı M. Ka7.23z bugiın ı tifa ct
mi"tir. 

Bı has a şehir: rde ~ a ayan 
mı yonlar, netıcc ı ahlaka da
yanan normal ktızanç ve i ha 
yatını ıe is cdt'cck radık.ı! 
devlet himmetini bckli~or .• Ve 
inanıyor ki. her Ct'Sit sayri
mc ru hareket cz.ılcccktır. Ar
tık bu mcmlckcıtc de, fırsat 

kovalama' ı Ye unıııını tcdbır
lerin çerÇcw eri iı;indc şah i 
m.nfaat \'c niiCuz da';ı\•crclcri 
çc\ irmcyı fıdet edınmis nıuh
tC"rıs bır zumrcnin at oynata· 
bilmesi zamanı gcçmı tır.-. 

tır. 

duldarı ö•çude, güçllıklenni or 
tadan kaldırmak kudretine e
risirlcr. 'fürkb c ve Pakbtan, 
imıal:ıclıkları andla;:manın Ö· 
zel ın3nasıııı çok iyi anlamı,;;
lardır. niıim dilcdi~imiı bir 
,ey vars:ı. yarınları ile kar~ı 
kar~ıya kal:ın b:<şka hiir nıil
C'llerin de. a)nı po'itika uzak 
görii.,lülüğiınii benim enıelcri 
ve dün) a hlil'riyetinin, anc:ık. 
imanlı bir iı'aıle,•le korunac:ı 
ğına inanmalarıdır. 

Danııma 

Kurulu kongresi 

Burdur, 13 (AA) - i\- gfin
denberi devam eden Burdur ma 
arif danı nıa kuru u kongre~i. 
günclrmindrki muhtelif meslrki 
nıC'vzuları miinaka a ve müıakc 
re ettikl<'n sonra bugün ba~an 
ile sona erınişıir 

Dlirt yüzii muıc<'a'iiz ö •rctme 

l 
niıı katıldı{!ı ve giıı.idc bir da
veıli kiith• i. tararıııdan al!ikay
ra takip t'•lilcll koııgre, milli \'C 

1 ım~ eki heyt'c:ın'anıı trı..ıhüriinc 
ve ile olmıı tur. Bu mı.iııa ebtt· 
le kongre üyelerı Ataıiırk'ün 
bü tiinc bir çci<'nk koymuş \"c 
inkı!!ıpl.ıra b:ığlılıklıırını be'irt
mişlerdir. 

Anadolu Alan ,. 
'.'\lo.,ko\'a 13 - Bugün bura

da bildirildiğıne ~öre, Sovyet 
yük~ek askeri mahkemesi, iki 
Rus vatandaşını, Amerikan ca
susu olarak 23 ~ ı l hapı;e malı
küm eımbl;r. Komiınisı parıi ·i 
.ı?azeıe:.i Pravda \'ladimır Ga
,ai ''e Yuri Hranıtd adındaki 
mahkumların a:.ker kaçağı ol
duğunu belirımekle \ t şunları 
yazmaktadır: 

Casuslar, Xoneçıe Oslo'dan 
uçakla So\")'ct Nor\'eç huduıtıı· 
na gelmiş ve oradan gizlke 
.\lurmansk bölge.,ıne girerek 
So\•yet askeri ıe : leri hakkın· 
da malümat e'de eımi) e çalış
mışlardır. 

Galai. A\'U.stur~ ada So\ ~et or 
du~undan kaçtıktan onra Ame 
rikan ~izli istihbaraı kad~osıı
na ~!rmı5. Hrantzer de Berlin
dekı SoYyet ordusundan firu 
etmı,:;ıir. 

Guatemala' da 
Çarpışmalar oldu 

.\na do hı .\Ja n u 

TARSt:S BliGÜS GiDİYOR - Deniztilik Bankasının lüks yol <·u gemılrıindcn ,/s Tarsu, bu 
ıün saat 12 de Türli.iYe Turizm Kur umunun hazırladığı .\mtr ik a ve Atlanıik seyahatı n e \'ı ka
cali.tır. 432 yolcu ile hareket edecek olan Tarsus ile Kalk ı nan Türkı)t' ·ergisı ,.e .\mt.riJ;.:an ı n 

beş büyüt. şehnnde defileler ya pacak olan Olgunla. ma Enstıtü undf" I\ bır grup da hf'rahe.r gıt
mekted.ir. AJrıca beş büyük e hn mizdtn Amerikan ı n be bu' iık f'h ri nt embolik anahtar
lar ıönderilmektedi r. Bu şehirler <Ankara - Washington ı, <i .. tanbul - ~e" \"ork), <lınur -
'liamil, <Burı.a - Baltimor t , <Sam un - ('harleı.tone) d ir. Rf' .ımlerde hu 'embollk a nahtar
lardan biri ilt Kalkınan Türkh't S trl(i i ic:-i n yapılan Atatiirk ii n maı.kı ı;iırulmektedır. laskı 

yapan ını tl.:ir Zernn Rölükba ı dır. Guatemala, 13 - Çarşamba
yı Perşembe gününe bağlı~ an 
gere Gu.ııcmala ınırlarından i- " Otomobil camları Bir pars ve bir kaplan ı işç i Sendikaları Birliği 
~·<'rde bir kö) de \ ukubul:ı n ikı 
~arpı ma sonuı da iki sivıl mu- hastalığı 1 187 kiıiyi parçaladı kongresi 
hafı'l \C .> tahrikçı ö'ınü tür. Bir 1 .Mulhou~e. 13 <A .) _ Oıo- Yeni Delhi, 13 (AA.) - Vin i ç· end k:ıları Bırıığ ~on-
hükıimct darbe i hazırlamak mak mobil tamlarıııda 11011 ıaman - dı\a Aradc <'~aleıioiıı S•dhi grcsıne dlın de de\am edılm: 
-~di}.le ?u köyden (;uat~n~ala~ a 

1 
!arda ı,ıörülmeğe ba~lıyan bir çe bölge:sinu~ bir parııın son 10 a~ 'e bırl k ba,k:ını S<'~ fi Demır· 

!:ırınış o·dukhırı sanılan hır gru, Sil ·'eni •hastalık" 'llulhou e'da zarfında 100 kadar kö~ hb u ö - oy dclcgelcrın •enkıd er•ne ge
bu ~·akalamak için buraya gön- da kendbini ı:ösıer:miştir. Dün cliırdiiğlİ ıe pit rdilıni,tir. Son niş b r sel ıldr ce\ap vermiş
deril~ı~ .~i\'il. ınuhafıı. kU\ ,·etleri ak~am bir bakkal kamyoneti ile 12 gün içinde 5 köylüyii parça- 1 tir. Bır delege 1 r;ı Konfcdcras-
40 kı,;ıJık bır kalabalık tar~fın-ı ı:chrin bir sokağından geçerken layaıı bu vah.i hay\ an hala c·- yonuna bağı •Çin b r ıakrir 
daı'. hı.(•akl~rla k:ırşılannrn•tır. r:r inı b:r ~ürültü ile durmak 70• \'ardaki ormanlarda ,,t'rbe tçe vcrıııı , fakat Jsıanbul ·,,ç. mıl-
te'ı ~un ,ılahlarını kullanm:ık runda kalmış \e arabasının ağ dola maktadır. 11.'l\ekıli Naci Kurı bag• ın a-
ıorunda 1-.alan mııh:ıfızlıtr gru - kapı tamının çat!adı,; 1111 nör - A . I . " t b l • le) h•ndc olduğunu .o) lemı l r. 
pun e e a ı aı111 an ıkı ınl ol - mü5tiir. Bu çatlak daha önce _ : . . • Toplaıııı onunda ~ n· dar<' ku 1 b , d • .. t> ., 1 ) nı ('\ a eıııı ı a' arı o ge ın 

diırmli~ erdir. nır._çokları ~a te\· c:e~ıtli bölgelerde ~orülcn \e bu de 81 kı,.ının hır kap an ı~rafın ru'u eçımı yap lmı,ıır -
k'.f _cdıln_ıı~ \·e ~Yl<'ce bölgede tarL hidi,eler -onunda meydana 1 dan parçalandığı haber \ erılmck r.ıtnk o anlara maha'lı hükumet 
J>ukun hiıkum urm<'ğe başla mı, ge'enlrre tamamiyle benzrmC'k- tcdır. Bu kaplan da hen uz öldiı 500 Rup~ .ı mukaf.ıt , adeımı~ -

tedır. rUlmcmı ur. Bu iki ha)\ana Hı l tır ' 

T. C. 

ZiRAAT BANKASI 
Bahcekapı Şubesi 

i 1 e 

Tahmis B·ürosunda 
Tas arruf mevduatı olanlar · veya yeniden hesap açtıranlar için 

~.000 Liralık 

Hususi bir ikramiye tertip etmiştir. 

14 Ağustos 954 tarihinde yapılacak bu keşide de 
................................................................. 

ı 
ı 

10 
10 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

25.000 
10.000 
ı.ooo 

500 

Liralık 

» 

» 

PARA iKRAMiYELERi YARDIR 
................................................................... 

l ıbu HUSUSi ve cazip keıideye katılmak için siz de 

14 Temmuz 954 akşamına kadar 

150 liralık vadesiz, 250 liralık en oz üç oy vôdeli bir ta sarruf hesab ı açtır ı n ız, hesabınız varsa 

kur'a adedin i çoğaltmak için miktarını arttırın ı z. 

Bu H U S U S i ikramiyeye iıtirak edeceklerin Bankamızın en zengin olan umumi ikr'amiye 

keıidelerine de ittirak hakları mahfu:ıdur. 

YENi ISTANBUL 

Ankarada sövlcnen iki nu
hık, bö) le y:ıpı.cı bir politika 
için. l'n giıvenilir bir h'!mcl o
labl'ir.• HOS MEMO Yeni bir faslın başlangıcı ••• 

.\r\Kr\RA PAl •• \S'T,\ 
SÜYLEr\ES ~UTUKLAR 

~I. Xrrnıi ~) ın mi afıriıniı 
Pakıslaıı Ba-,hakanı şerdınt. 
.\ nkara Palas't:ı H'rılen ıiyıı
frLtc na bakan \ ılııan ~len
drresle nıi~afir Ba.)bakanı ıı 

söJledıkl<'ıi nutuklardan ba
hısll' dı)or ki: 
•Zamanımızın birçok millet 

Jerı, dünya politikasını hük
mu altında bulunduran gerçek 
liklerl, gerektiği gibi an'a
makt.a hcniıı gliçlük çckmck
ıcdir'er. Türkiye - Pakistan 
an'.ışması, bu bakımdan da. 
çok önemli bir ba~langıç sa) ıl 
malıdır. Mılletlcr, gerçekçi o-

AKŞAM 

IS'fE Bt.: 
01.:\lADI! 

Akııam Diklı;atltı• , utunun
rla ya11yor: 

• \'aJovadan otomobille Bur
,,aya gidip gelml,::. bir arkadaşa 
)Olu soruyorsunuz: Berbat! 

Bari Uludağa rahat çıkılı
yor mu diyor.sunuı: Feci! 

Aband taraClarına uzanmış 
diğer birinden öğı•cnlyorsunuz 
ki oranın da yo.u ötekilerden 
halli değil. 

Sonra da turizmden. mem c 
kete ey)'ah cc'binden b•hsedc 
riz.. İşte bu o'mıdı. • 



dra' da günün tek dedikodusu : 

Prenses Margaret'in 
evlenmesi meselesi 

••.•..... .•.• .•...•• . ..................•..•. , 

ngilizler, Prenses Morgre t'in, Hava Albayı Town
end' den bir türlü vazgeçm iyeceğine inanıyorlar. Sara

yın karan alôka ile bekleniyor 
•........ ...•...•.....• 

ralıçe E111.abeı ll (solda) \ e lı::u-J e5I Pı r n l' 

tsdl) J,ir gü l l' rıde 

B utün Lonclra buglınll'rde 
Pı·eıı e, :\l:ır.,rıt'ııı rıl',eli 

halınrlrn bah~elınekt dır. Kra
lıı;e Elız.abelh 'c Prens Fı ıp 
d iin) a s ) ahı tlcı iııdcn avdet\('
r inde k ndı' rınl :ı kı l.1y:ın 
Londra ha kını elaınl:ı.m:ık ü
ure Huckıngh:ım ar:ı)ının b:ıl 

konuna çıktıkları z.:ıııun \im 
li Kra ı~·('nın hır:ıı 1.a} ıf :ımı 

o dıığu '<e sc):ıhatin kr:ıiıçcn·n 
yuı hat arınd.ı b:ııı ili ı- h r1k· 
tıf;ı Inı::ıllı rlıı gu urıcl ıı k ıÇ
mamı tı. Sa!a~' vnuı d loıı :ı
nan halk ii'.r lıçc :ıi • ıııin dı· 
ler efradı lir b r ikte b:ı koncla 
görünen Kralıçcnin g nç hPm
~ resı Pren e i\ l ıır r l'ın bLi
yuk bir \lllÇ \c neşe l'"ın<ıe 
o duııunu c1:ı ınenımın• ı~b gur 
ff\u tu. Bah, ı Kr:ıl A ıneı Gr 
orgc'ın ' falı 'e ll:ıvıı A ha)'ı 
TO\\O nd'in llrıik el'e fııyııı 
cdılcrek Londr:ı'li:ın uz:ıkla tı
r dı ı ır:ı arda çok lizgun ha-
ıne şahıt oldukları l .rgril'i 

bu defa memnun \e ""· 1i g.ir 
mck Ingilızl<"rı çok 

p rtn e in hali t:ımanı n ıbi 
lıır m ıı;ııl.a ı.-ı ır t'Uıl~ıtk 

U'Ltın h-0~ hı erl: r l: ııull'l 'l'o\\ n 
send'i arlık unıı lımı o'.lll"U 
l h lıııı .. li dt. h .. tıra fdtlıılir ı r 
dı• l\l ır·rıt in aklın:ı k:uHlıı
ğu Şt~ ı nıııhal::k:ık bıı ııı .. n· ıı:r 
~ :ır:ıılılı ta o ıhı.,u ıhi ıın:. •ııı· 
re hıı ılıtı nı ıl 111'ndılıı:ıncl eı il· 

ya du ıııel.: ı eClır. ı ngılı1. hası:ıl'J 
d:ı ı :ır,:rıt ın ıı l.: ı lıı ıltl' -
JY le ık.ı ııci bir ı-:. t uımi - \l:ı ıl:ıın 
Sinıp on badı e l ) :ını t. ıhi ır 

mı" .\ k, ' ıf dı>n d lı:ı iL -
tun.hır?. gıbı h:ış ıklJr allınıb 
)llpıbn :ınketıHe in ıliı oku 
) m ııl:ırı tııı :ıfınrbn 'r-rı n r r-

. .••..••.•.•....••....... 
up :ır, İngiliz h:ılkıfıııı :\l:ırg
r t'iıı kalh nın d:ısı ıı ıliııle
llll" ini t:ıs\ ıp ctıiglni ı,iislı·r

ını ll. 

f :ırgr t'ın :ısk m:ır .. r ını 
uzun ıııun telkık rden blittin 1 
ıhııı)a umunıı efkarı, 2 1 y:ı,ın 

1 dal.:i M:ırgrıt'in :ıu } a~ıııılakı 
h!l\3 ıılb:ı)ı ToY<ıı ende onlii
nu lc::ıııt ıı ııı:ı ın:ı k:ır ı t:ıııı l.ı ir 
anb~ ı gu,1erııtı)tİ. 

F:ık::ıt iıı iliz'erin lıır 1ncını· 
b r l\r. li{'c ıı~nı irı'~ı oı:ııı !\IJr 
irıt'ııı ü edt·ıı'ı ı 1 llz mıl- 1 
)l"lını ınirlendiı f'<' k 1 re 
kalktı ını, hir h. odJ hf'rk !n 
umıııılr- ~ıa:ır:ı lçtı..,ıni, J· .. rıs" 
"ıttiııı z:ıın n gı•a ku!i'p' rirııle 
dul!'i tıııını, '\rııerık:ın .. er. rı:>Jin 
dd:i lnı od:ı <'nııc rn il nsı pp
tı ııı, dııny:ının tn ık fiyı.,t ~ 
12 h }anı ıır:ı ınıl:ı yer \'e ııcrt• 
rr- alrııa~:ı r:ılı ıııı o'ılıı ··urıu 
ü~ ivtrt'k . l:ırgrlt'ın :ışk ın·

sr r ini' elıt>ııımiyet Wl'lll 111 k 
tr Rl'nç. h :ırı \'l' ktıbın:ı .ı~:l- ı 
mı~ :ın prt ıht•.,in hrr ilk b:ıh:ır 
v~ on h~ha11l:ı kenıli rtr:ıhntb 
prı·vanr gihl doh :ın hir :ış k 
hıı'undu· ıınıl~n lı:ıh etlırmek i
tin böyle nı!IC'l"r!\lar y:ır:ıtnıık 

1 
tn cılclıı •ıınıı ldılia etm ktrılir
l'r. 

. lar ~' ı .. n 

("nirtn: Nuri .\KSı:r. 

VATAN 

SİNEMA TENıtiDLERİ 
Attila İLHAN 

•Can<iğr-r J.; aııl e~ltr alınedo !ilminin Jrn ınik ) ılılızla rı 

;\l :ı ı lİn (ı;ağıl:ı) "' J en l Lcwis 
l>ean 

Canciğer Kardeşler Sahnede 
• 1 htt: S tuoıf":• - 1>ra11 , tar-

11n ye .JnrJ ı,.,,. b'ln l'<>la 
ıınc•n, \larıon \l arshalt il., 
bırlıkl., rdlsor ~cırm:o n 'l'aıı 
roc ldar~dnd., l':oramoıını .. ., 
ı-abına fr\ırdı~ ı.rr bir \ m~

rıı.:au fllıııi. - ' \ S 

Kl .J, eri ı e Türkçede tCıınci 

er Kııı de icra gıbl ku u 
bir iı;ını t:ıkıl:ııı Dc:ııı Martin 
ve Jcı ry Lewiı; çiflınin y~ ni 
lıı r l ı lı ı ıı. Rt'j isor '.!'. ıı rog'ı ('\ -
H•kc ı:orJu~uımiL ~zenı:in \'e 
giizel• fılıııındl•ıı h:ıtırla). c:ık 
sınıı. O filıııınılc oldugıı ~ıhi 
bunda da h CıC bır senar~ o ile 
ınüıikli bir film ~ :ıııııı:ık ıstc
mi . F:ıkat bu sefer Dean tar 
tııı ile Jrrn· le\\ is'i s:ıckt'C b r 
t:ıkıııı s:ıçıı{:ılıklar ) .ıı> n ~ kla 

Pasifik 
• Okına"n• • Pat o llrlen 

n ı. hard 11.-1111111( . (. aınrron 

' l•I• lırll'ın rrJl<or l • • ıason 
ldıır .. ln dl' ('olıınıhia lır<ll h ı

na (r~ırd ık lı- ri h ı r \ııırrlkan 

fılıııl •• A il , \ ~ 

Bu fılııı, :ı 1ı ul:ı, iki m:ıks:ıd-

b.ınlar olarak ele almamış. Ve 
i) ı de etmış. E ere b şerı b r 
fon 'crm ş c-r. Her ikı tıp de 
hayatta ra tla)aca~ımt'l. bırcr 
insanı lcnı~il cdı) orl:tr. Scrü
\ Cll eri .cıçl'ktcıı olabı ccck 
bir scrlın~ ıı. Bu bü~lc tertip· 
lcnince filmin b şeri SC\'lj esi 
kcııdılığ nd<'ıt ) ükseli) or. Ve 
De:ın ~tartin ılc J erry Le'' is 
in bu fı)m: iı rkı fılmlerine 
nazaıan d ha dcrlı toplu, d:ıha 
cfcndıcc b r )er k:ız:ını)or. 

nuı d:ın öncckı bütüıı Iılın erin 
de • ulu rn budala• gorüncn 
Jcrry J,c\\ ıs'ı bu defa za) ıf fa
kat ş ~ıl:ıc:ık derecede beşeri 
lı r ınsaıı olarak ı;:örUJoruz. 
rı1m sıkııııı ııca se) redı ebılır. 

Savaşı 
le kı, fılm'ıı bclkrmığini bunlar 
te kıl cdı~or. Ç<'şitl , ~erçek 
sa\a~ s.(1ncıcri Uçaklar bir 
gem ye aldır•) orlar, '.!Cmi kcıı 

el sını s:ı\UllU)or, uçak ar du
şlı)orl. r \S, Bu paı~:ıl:ırı bir
bır c bıtıstireıı hır de seııar
~ o ıen'pl ı ın ş. ortaya bır sa-
':ış Jı mi çıkmış. Yalnız h -
ın<'n şu nu bdırlclını ki ı-enar~ o 
(d•ploı:tarın rlıkkali çeken le 
mhlığine r:ı~nıe ıı ) :ı~ır ve sı
kıntılıdır. Kamlk:ıze"lcı-i bek-

tmlıttli!WMtfY:fffr)jl ~ 
1 -Ulg!Mı #Af~ 
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Hariçteki lffihaf ve Terakk! 
F1rkası er "nının faaliv tıerı 

f::\'\'ER l'A -,\M:'.'i 
.\il ST \f'A KK\l .\ L 
P \~ \ \',\ YAZDIGl 
)fEKT UI' 

E"" r Paşa, BU~ilk Mı 'et 
~leclı i rei i l\lustafa Ke

mal Pa ;ı~a yaıdı~ı 16 temmuı 
1921 tarıh ı mektubunda .oyl~ 
<lı)ordu: 

• ı) Mem cketten çılı:ınca, 
K .ı..ka\) ada kalmalarını iızet 
Paşa kab ne ı ' :ı, tası) le te
mın etnu oldu~um kıı\' l •· 
rın )anın" gıtmek, dığer arka
da :ırın da hariçte bu una.ak 
ı)a eten ça ışmak \e dahılcl -

kı arkad:ışlar tiı rıne dli m rı
l:ırımııın hücumunu kı m rı 
t hCıf etmek ıc;ın Mec si umu
mi kararı) e çıktıklarını bılı
yor unuı. 

2) Ben, Kırım"da kalıp Kaf
ka ) a) a geçmeğe çalıştım. Rır
çok leh ıkelcre rağmen mu\.,(
fak olamaı\ım. Sonra Bcr inde 
bulunan arkadaşlar'a goruş
mek iiz r T lat Pa anın arzu
su lız rıne ora)a gittim Mü
zakerenın nctıcc i, o anda A
ıı:ıclolııya ımıl~dın ancak Rus
) adan gl •, ccğini ;ınl;ı) arak Ha 
hacdi\in Şakır Be~ le Hu ) a) a 
hareket ettım. IIalhuki bir :>e
ne zarfında ikı defa tııtu ar .. k 
b('ş a~ hapis o'mak ve ıılu defa 
tanareden duşmek surctiy e 
nlha) t Mo ko\a')a g idim. 
Halbuki son mahpu'i) elim za
manınıla kararlaştırdığımız ü
zere .Mosk<H a'ya ba,ka tarıkle 
~elen Ccma Paşa H arkaılaş
ları bu sırada :'>lo,kova~ a J:el
mış o an Halı! Pa.a l ,. bırlık

tc .\nadoluya yııpılacak jari\ı· 
mı temine ç;ılış11115 .. rdı. \'erı· 

l<'n karar vcçhı e hır taraftan 
bıınu ı rninlc hcrah r Jngiltc
r ) e k.ırşı hareket cım k iızr.
re lla ı Paşan n İr;:ına ve Ce
mal Paşanın fganıstana ::eç· 
me:-.ı hrar .ıştırılmış \c bu u 
r ile hareket o unmu,ttır. Bu 
sırada Cemal !'aşa tnrafınilan 
uıtıa inizc yazılan mrkluba Mü 

liıım lbrahim Efendının ge
tırdi~ı ceupla 'erek Ha ılın 
\e ::erek•e Cf'mal Pa~anın A
nadolu hesabın:ı bir~ey yap
m<\m:ıhrını emretmiş ınıı. Bu
nun uz:erlne tabii o arak onlar, 
bel ·ı \akitsiz olmakla beraber 
bu a rıunuıa tc\•!iki harckeu 
munhk gormüşler Ye AnadO· 
uya re men merbut o mıya-
rak ~ardım \C mak ada hıı
mete devam clmışlcrdir. Ben 
gclclığım za ınıın Bckır Sami 
Be_y \e rilfcka ını buldu m. iki 
a)danbcri Mo kO\a'da bu unu· 
~ orlardı. Ben hu arıunuıu ha
ber a ıncıı, Çıçerin'ın ua ine 
karşı rC' men bir \ azı!em ol
madıCını, ~alnız bugun her u· 
retle- \nııdo U)a ~ardım edil· 
mc ıne taraftar olduğumu söy-
1 dım. Bekir Sami Be~ ın arı.u
su üzcrınc yalnız bır kere Çı
~crın'e Anndo u hükümctı ta· 
raftan olduğumu gostermck 
içın beraberce gittim. Ve son
ra da a~ ni arz.u Uzcrınc ~ alnıı 
arkadaş'arı n hu u'ı muzakere-
ınde bulunduııı. Ru,,lar henüz. 

mii1.akcrc)c h ''e baş amamış
lardı. Çurıki.ı Yu uf Kemal Rey 
bırad rımız, bunlar Anadolu· 
nıın komLinıst o ına ını i lı) c
ccklcr. hıı de olm ~a karar 
\ erdı k . .Bınaena r) h '.!ene ne
den muza'kerc olmu>or:' d ı)or· 
lar l'e SJ hır ıı'anıj orlardı. Brn 
hu~u ı olarak Berlındc hapi a
nede lanıştı~ımıı. Radck \'c dı
ğer rüesa ile ışln .bır an ene! 
ha ine çalışıım • .:\ihayet mti
zakere ba, adı ve Yu<uf Kemal 
Rey bıradcrimııin uınnı glt:ıi 
:So Şe\lk ik de tekit! edılmedi. 

.\Taddl ~ardıma gclıncc, bun 
da da nC' \ erır n•c alınma ı 
pr .. n ıpının taki p rılılmesi mu
\afık olaı·al:ı H bo)kre Ana
dolu un Ru~adan b re) gcı 
) or dl~ e manC\ll aunın arlııca
ğı \'e A \"fupa da Anadolu Bol· 
C\'lklcr'e anlaştı di) e biıi da

ha kU\ \etli \C mehip görcr.c
ğıni ılcri silrerck bildi,,iniz ilk 

l:ı c; \Tim ı . Amer kan 
llırn.ı ım:ı ı'ııı ıı s .ı\ ı ~ ıllarında 
,J:ıpıııı iııtıhar uçrı .. l:ırı Kanıi
k. z ' !erir ol:ın ınıic. clclelcrı 
\c lııı ıııiic:Hl<"ll•ııin inırlcri ge 
ren a :ıhı h:ıralı eılcn ~arh:ı· 
1 n lı:ıklmul.ı bir fıkir ven•bil
ıııı k b riııcı nı:ık:.:ıd . İkiııc' i 
de şıı: \'ııı~ lı:ırb e nasında 
bıı çok ı ılıııll r :ı ınııııs. l!uı -
l!ır . 'ııt ıl ire>k'l i Cılıııl r. On 
l:ın k;ıll:ınııı:ık hıemi 'er. Üy-

:r~en bir g mi mtir~ı. ch:ıtıııın Japonya' da bir fabrikada 
gergın h:ı\ası akscllınlcmem :ı 
tir. nu b:ıkıındaıı fılm ) er ;>er ayaklanma 
UUI) ı p .gıdi~ or. ·,11 P~C",iı ~·ok 1 O,ak t (Japo ya). 13 (A.A.) 
d:ıh ı ı) ı ):ıpıl:ılıılırdı. - Qm ipek kumpanya ınııı ıki 

C.H.P., seçim sistemi değişmeli, diyor 
CBıı~ ı inciıle) ile bu "tinku şartlar kar ıs ncla 

r. hı ıkasııııla i.çı crın, Budıst 
aı ınl rınc zorla katılma va mec
bur tutulmalarını \ e n~mlarına 
gelen mckıupl:ır ı n açılmasını 

TiYATROLAR 

protc•to mak.•adılc diın a\aklaıı 1 * ~ Lııın Tn' TRO u 11\11\R n 
mal arı n ticc•ınde 63 kt~I ·.)ara - ( l('F.K RA \ 'RA:\fl TE~ISILU:R i -
ı mı tır <:uma, Cumarı r ı. r ar.ar, oıılhane 11 • I'arkındn, BiR YAZ OE< F;Sf RÜYA• 

mı tı. Bugun ('fdf' t.ondr ıl.ı 
bu unan herhangi h r ~·ın.se 
etrafında ne er kontı ulcıı ıır.a 
bıraı dıkkat dı:>r:.r ku'.ı.,.ına: 
e.Baııa kalır :ı \J:ır~r t ılc? TO\\ n 
!end ın e\ lenme i ının hlr k:ı
rara bağ .ınımş oıd,ı u nıuh:ık
kak~ •TO\\ ııscnd lı zım en h i 
haHıt•ıl rınıll<l:ın biri de ı mi" 
Bır gıın Drıık den J.omlray:ı 
d 'et edilıp h:ırp e nıı ınıbki 
ba•arılı hızmdlı rinıll•n dn 3''1 

kendi ıne bır a :ı et unvanı ttw 
rıh cdı di mi ı olup bitti de
mrktır •· • Kr ı içe kar.ıeşlnın 
me 'ut olma ı i ıni b.ız:ıt eline 
2ldı. l\lc ele bundan sonr:ı da
ha f z ;; m m:ız.ıı ibl t hmln 
\•e mlıtaliln r . k ımekt dır. 
Bır r;ok Lonılrıı ı :ır:ı gıirc lluc
klngham sara\ ı h l .. onun!l <' -
kan ~lar~rit'd ki nı:> l'li h l, 
pren ın: kalbınin ıııı elli i 
er ('~I :ıgu una o mn emellnın 
nıha~ et gerç k'e bi r ıne f 

mın bulunmru ınd n ı! rı gel
mektedir. 

giintinden 1~/6/l!l:i4 .,tinune kn p:ırıimiıiıı tc k lat ve çalı mala
dar Aıık:ır:ıd:ı p.ırıl nıerke1.in- rına H?rılccek ~eni blikamet 'c 
dr- mııt!ld topl:ııııısını ):ııı.n·:ık :ılınncak karar ve tedbirler hak 
g1inrlı-nıinılı>ki konııl:ırı incı•le- kıncl:ı tek ifler hazıılan:ırak ku 

1 

mı• ve k:ır:ır:ı h:ı•'lamı tır. rult:ı) a sunulm:ısı kararlaştırıl-
2 m:ıyıs l9i4 "enel se~ nılı>ri mı t r. 

ile ıktıd:ırııı sl"çinı f' n:ı ınd:ı ve 4 - P:ırt' mecli • muhalefc-
1 ondsn soıır:ıkı tıılııınuııu 'e t in fık rlcr ni b lırıınc imkAn· 

Hüseyin Fatımi hastane- sı - Komrdı. Tuıın: Shalı:r.apeare 
1 ılrltç~ıı: Şulı:r il Erden. Tel : 24Sli8 

den hapishaneye * rou.o ııı ını;: t - Her cun uı4l 
matine. 21.1!1 auare, pazar ııtınıerl 

nakledildi ıo.:ıo ml\tın~. 

,\ \IERIK \U <O< t Ki. \R "'\001.l \'U f,E7.l\'OR - hmırdet.uıunaıı N.\TO liaıarguhıııcl a 
\RZıf,lj .\meorıkah uha~ lann ÇOı uldanadaıı mute t.kkil hır h (ıll', dun Ut 19 .. :0 da lımir 
vapuru\ la ehrim 7f'. gr.lm ı$t ir . • \m,rıl.a lı l..iiçuk mi afırler, h lr miidıll'ftı r hahabnn ın vaıi
feli bulunduğ~ Tnrkı e~ i i~ ıre grirup tanımıık i8ff'mı•lf'r re tı lıldf'n htıhde edertk 'urt ıçl 
bı.r geılye çılı.:mı~lardır. İ7m ırd,.n ı:eleıt kuçuk .,m,rlkalılır. hu ıuzel seyahate, İstanbulda 

birkaç ıun kaldıktan ıonra devam edeceklerdir 

parı m 1 n hareket ve ç:ılı m:ı luının bugıınklı ş;ırtlar içind~ 
t:ırıını ıiriısen parti m~elisi n· ı m:ıh~~t olduğunu n:ıı.ara alara: 
:ılııl:ıl: i hıısıısl:ırı tl'slııt etmı ııartııı n organı olan ıU 

tır: !us• un ne rinc ve bu hu~usta 
. . . . "erekli tcdb"ı lerın genci da re 

Tahran, l:J (A . .\.) - 13 :\fart 
güı u le\kıC o unduğunclan hcrı 
hastahanede tcda\I J:ormekte o· 
lan Mu addık hiikünıelinin Dı· 
, şlcrı Bak:ını Hü e,ı;ın Fııtimf, 
bugün hıu.at sabık Başbakan 
.\1u add ı k'ın mevkuf bulundutu 
zırhlı kışla h:ıpıshanc ı c ııak -
Joluııınu tur. Yakalandığı ı:un 
.) apı • n b r su ı kast har(' keti n -
ticc.sınde .b g ır aklaı ı ııdan .) ara 
l nan Hu C.) ın ratlnıinin :ııhhı 
duı umu kendisinin bugüne ka
dar or,,u~a ~ckilnıc:ıine mıisail 
giirülm m'şıi. Fa1'at c ki nış·ş
lrrı Bakanının hapisha ıel e nak 
1i k<-) fı) eti, ş mdi.) c kadar ~ a • 
pılanıı~ nn sorgu unun başlı~ aca 
ı,:ın:ı nl!ımet . :ı~ ılmakıadır. 

1 - Sl'('.m mılr:ıclelrsı e .•t kuruhınc:ı sürntle alınnı.ısına 
olm:ıynn :ırtl:ır, 1'. nıınuıı raız k:ı :ır \erıııiştır.• 
fÜrmediğı ıı:r t:ıkını usuller ve 

1 
·--'-------

partimi7ce m:ıhrıımı~eıler iç·n Suud"ı Arabı'stan 
dl' 'liılitiilnıiie olm:ı ın.ı ra -
men, p:ırıı ıııııe hu ı;rı; ınh·rde •• 
3 mıl)Ond:ın !:ızJ:ı seçmen oy Kralı Urdün' e gitti 
\·ermiş lıulnnm:ıkı:ıı\ r. 

Ş:ırthr üzüniinde ttıtulunı:>:ı, 
bıı sonuç p:ırtim z için iimit ''I' 
:..u\'\'l't veı iı:>idir. ller mt!slekten 
genC'lerin p:ırtimi7e gii,tHcliğı 
yakın il i \'!' ba lılık nıe nınun 
lıı~ı mııı:>iptır. 

lı tems lC''ler' hl'r tilrHi gliç-
liilt kıırşısınd:ı biiıiin ıe kı St, 
kademe Yl' l:oll:ıı ının C. il. P. 
nıensııpl:ırına h:ts bir 'm:ın w 
met:ınt.tle memleket hiımetinde 
mlicadele :ımı 'ni b'r kne rl:ılrn 
bı>lirtm clen\ır. 

2 - Alınan oy sayısın:ı r:ığ
men seçi m sistenı'nin ı:ıth 'k:ııı 
ıle tt'zahiir eden nks:ık'ıll-ının 
h'r nl" ieesi ol:ır:ık p:ırtiııı'z ve 
muhnlt'Ceı, nncak ('ok az s:ı) ıcla 
m lletvl'k ıl kıız:ın:ıb imi tir. 

Bıı durum demokr:ıtık s· te
min iC'ıtbı ol:ın muh!'ıll'fet Y:ız·
fesıni ~Jerlls içınde ehemmıyet 
1i suretle gilçleştirmf'kttdir. 

YUrıırlllkıc-l·i setim sisıemin'n 
p:ırti hAkim ~etin' ti' is edl'eek 
ıı;r sonuç doğurabileceği yolun 
d:ı p:ırtimizcı> t'\'\'elce iıh:ır olu 
n:ın Pncl şııler hu surl"tle fiill.'n 
tl'eyytil eım· bnlıının :ıkı:ıclır. 

n u it' lı:ırla p:ırıi mecfüi ı;eç 
mt'n kan :ı:ııleı inin ehemmi~ rt
leri ile müt en:ı~ip ol:ırak B. 'ıl. 
r. sinde tr.msil edılmesini s:ı~

hyacak surette seçim si ıeınin
dc h' r dl'ğişiklik yııpılm:ısını 
Mıııok r:ııik rejim'n geJi,m('si 
\e hntta m:ıhCuz kalm:ı.~ ı bakı
mınclo:ı n zaı ıı rl olduJ:unu bir 
ke re rl ııh :ı mu~aheı\" ctmicıir. 

3 - hıla t ku rult;ı\•ın 211 7/ 
lll34 tıırlh nde toplanması Ye 2 
ma~ ıs 1934 seçimlerinin sonucu 

rn:ısı 1 inricl~) 
man kum nılanın gdirilnı •ini 
ve bir i\luslıinıan hiıkıimctin ırn 
ruınıa ını istemiş rdir. 

Ameliyatla ayrılan ikizle-

rin sıhhi durumları iyi 

• ·umn~ i çi'er d:ıh:ı eVVl.'I bas
b:ıkaıılık iiniinde toplanı111 l'.ır 
re . Hhliim:ın K rclcşl r Te kılii. 
tınıl:ın hir ş:ıhıs grçcn'cr<le 
Aııı ııı :ın cıvarındakl bir okulda 
\'aııı':ın \'l' Ziraat \'e :'.\laliyc Ba
kıın':ırınııı d:ı hulunılıı!::l:ırı bir Leewardcn, 13 (A.A .) - Dıin 
ıopla ıı tııl:ı alkollü içki içildi~ini iığlcdcn . onra ll oJl~ndal ı bitişik 
iddia ctınlslcr ve • Bilhns a ba- k:ırd('~ criıı amclı) atını idare et 
k:ın . rın c1:ı bu ıınıluğu ve okul- m ş olaıı dok or Slı al, caıctc
d:ı içki içilmesi Isliim dinine ta- cılcrc 'erdiği be~ aııatıa ilk defa 
m:ımcn :ıykırıclır. İki bakanın d:ı olarak Hollandalı ıkizlcrin bu 
istifa !'tnııı rini istiyoruz de- n:ızık amch)al:ı muka\cnıct ~ö 
mi lerılır. tcrebı <"ecklcriııi umduklarını bil 

l\Tiıslliman K:ırde,tere m n up ciirmıştır. ,\ meli) ata bırçok opc 
bu şahıs toplantı la Amerikan r:ıtör \'C mıitchas~ı i tirak et
elrbiyle rWı ılııncli m:ıılcle prog- ı miştir. 
ııımı nılidiirünlin de bulunduk- Dr. Suaat bcbeklcriıı sıhhi du 
ı:ırını iddia ctınhir. Bu ı:ahıs ruınlarının ınenınııniyet 
b:ışb:ık n yarım s:ı:ıt kadar gıi ol<luğıınu belırlmiş \'C amc i -
rii ıiiklen sonra halka, b ı baka ~ att:ııı ~onra iki ini ayrı a) rı be 
nın bu hMi yl t ıhkik ct lirtCC· şıklrre )atııclıkl.ırını fakat ço
ğini ve p:ııartt>si giinil ccv:ıhını 1 cııklar bu a~ rılıklan miilrcssir 
bilılirrce •ıni sö~lcm ,tir. Bunun ol:ırıık ağlama~a h~ Ja~ınca hrr 
!izeıi ııe k:ıl:ıb:ılık şehrin ok:ık- ikıs:ııın a)ni )at:ıga yatıımıık 
l:ırıııa ıl:ıgılmı~tır. mcdıuri)clindr kalnııs olduk -

lngiliz uçakları 1.ırıııı sö) !emiştir. 
• •ezaket ziyarı:>tindc bulunmak Yüz kurmay lzmir'de 

Uıcre ıncmlckctimizc gclmis ve İzm ir ı:ı <Tcll.'fonla) - Harp 
halen ş hriıniLde hu ııııan 6 Kan Okulu Komutanı Korgeneral 
b r:ı uç:ıgınıJan miırckkcp İngi'iı F('hmi Treıel'ın ha~kan lığı nda 
ha\'a fi10.>u iki grııpa ayrıl:ırak, y iıı k•şilik hir kurmav ~ubay
hirinci grup bugün saat 12 de l;ır heyeti bu Un şehrım zc gel 
Ankara üzerinden uçar~k. Eski mişlır. Schr nı zde bir nıü<ldet 
şehir ~olu i'e, ikinci grup da tathıkatla meş!!ul olacak olırn 
12.05 d,. İl.mir llıerindcn uça. kurmay 'ubaylar bu arada • ' \ 
rak Balıkesir ) olu ile İstanbula TO karargah ını da ıı) ar et ede-
dônecektir. ceklerdır. 

.--S-IN_E_M_A-LA_R_l 

------' IH:H>r.I,l C' lllEl j * ALKA7.AR : Ttl. 42!1G2 - l;;~h
rR atın Kızı - 1'~11 ı;ozıcı r=11 * AR: Tel. 44394 - Suçauz Flra 
rt. * ATLAS: Tel: 4083l - 'l'aman 
Su varı. 

* ELHAMRA• - Kadın Fertaıte• 
rl - Kar~nlık ,eüıır • * İNCİ: T PI. 84393 - Mele& t'ü:ı 
ıu Canı Konanlar Hubl * LALE: Tel. 41~~3 - 5Uç&UZ 1'1-
rarl, * LÜKS: Tel. 40JllO - Batdat 
OWU - Fnarenıtz Şötal7e. * MELEK: Trl. 40Stl8 - T açra 
Güzeli - Karnaval Kızı . * SARAY : Tel, 41tlS6 - Adem Ilı 

35 günde inıa edilen j 
büyük bir bina 

Bonn, 13 (Tuı ktel) - Batı 
Almanyanın en bıi)uk :irl..el'e
d nden biri, Jepyrnı bır m~loı!
la gırıştiği bir in.aaıta, mi<ll gö 
rıılmemş bir rekor kırmıştır. On 
l:::ıtlık muazzam hir binanın ın
:ısı, şantı}Cnin kurulmasını t.ı

kııı eden 35 gün içinde tan:a
miy <' ıkma: eılılmi,tır. Bina, bü 
'ukluk itıharb le, Isıanbu da ın 
şa erlıle n Hllton Otelınin hem·n 
hemen aynıdır. 

Suriye'de bir komünist 

şebekesi meydana 

çıkarıldı 

Şam, 13 (TH ~) - :\Jcvsuk 
k .. )naklardan ' eri en bir habe
re gore, emniyet memurl~rı Or 



) 

>tlteırf, laboralU\ arın kapısı öniindr. talr.helrnlr. hf'ra lr. r. Uuu r dekoru l'a.ı;gioni'nin 
'Odern tarzda iııia e dıJmis, ha ta der hanelerinden biri. 

dnyanın modern bir 
~.z hastahanesi 
;re' de bulunan bu hastahane, dünyanın..,...,..,,h_e_r -ta_r_a-fı_n __ _ 

~9elen binlerce ômôya yeniden hayat vermektedir 
"~ ............... .........,.._._ ............. 

' baıı hususlarda, 
~ı~b~l.ekkesıı 2ddcdi· 

1 ırınt takip eden 
<'ar, ıon derece kır 
~r arın çalı maları, 

ardanberi, Lau an 
~ ~ llayıtahtı haline 

'Ss;ı, ı:oz: miıtehas· 
/~ııın her tarafıııı 
l , U~urdular. Çün· 

1 k da. inşa edilen is 
ltııııı goz: hıı.~tahanesi 

• 1,ş, o .:ünden bu 
• ~ buYilk &clişmcler 
lıh

0 

ta •tıc, I>r. :Fr~lcric 
1 lkltı;ı.nında, •büyük, 
~'lıış ı. olarak ilk .ôh 

• ' Ondan sonra, ye 
tn Yenı illwlcrlc, 
· lllOdern ::oz has 
'~e gctirilmiştır. 

e)neJmılel sük· 
~~~de, Marc Du· 
~ıu~nin ı:ibi dok· 
•ır ur. 

t,r; baştan, en mo· 
h"' a, en teknik im p'en· 
'~ 1 hale J:etiri· 

< b r 111 hastahanede, 
~ ı.'- ahenk izlık en 
~,a~· , 

1 <I ~ ıılık göremez: 
dl~e ~ru r·agion i' 

, r <I lr tarzda ça· 
ı '~ rıleyıcı, seyirci 
1 dekne)c ı:irebilir· 
l~ 0ru Fagginni' 

~llıitti:.n ıarif eserle· 

Sıre tr 
~bora.t' • geniş \C 

lıtııı.~.l U~arlarda, en 
llıtn ~ar içerısın· 
~ 11 eınen butün 
~ a .. • •Yrı anı, en ., n • 
~l azarı ıtıbara 
l •ııtalışına salon 
~bı :1nıarı, ekran 

Cerrahi miıdahalc, yeni amc liyat salonunda, az.ami bir dılr 
katle u ııılı~or. 

er yapılmıs-
.. 
~ ba.~ 
ıı11lu •tsanıı, be· 

~la rıa, al dınlık 
.~ eı:~•tnıı. l"olık 
~tta b(l ~.ndan ılı· 
~•ah ~uler,Ken 
illı ıt~nede değıl, 

lııllharısırıde his· 
•aı0 . ne salon· 
e l>~l•rından ay 

ki tesiri, tasan·ur <'dile mi) e· 
rek kadar milsbetmiş; >:özle· 
rin p iko!ojık tr.da\'ı~inde en 
bU~ lık rolU bu dilber hemşire 
!er o~ nıyormuş. 

.Amel'yal, rad:iografi ~alon· 
Juı; iki, üç yalaklı ha~ıa oda· 
ları, pE'r,,,onelleriıı çalışma sa· 
:onları, harikulad" bir tanda, 
lcrtip e<l•lmiş, Ço<"uklıır için 
daha konforlu pavyonlar ay· 
rılmı~. 

'l :ı 111na gôre 
'ııı, ~nerfücrinı' 

•ııııclodcrn mı· 
tdıı nları . araş 
'ııd lllı:s, ln a· 

~ rcn nokta 
ı,11:büıeııit:ıd1r: 

Gıiı tedavilerinde. daha 1iyade, 
elektro - :manyetik imkinlardan 

i tifadc ediliyor. 
t r 1 r kı b 

ıı"· hasıa 'ba~ malin üzerin<le güzel ol -
~'ıı eıı 1 bUA is· mıyan hemşırdE-rin hasta bakı 
d t.lırt'f cıların bu ha~tahane• e alın mı 

' ır bır- " ~\ t İı Merakı ~ acağtnı soyllyeceklerd~r. Son 
l aı\ı~;un sebc· dercçe gilzel, narin -~ır .ı:enç 

\ ~~L nır, ııor· kızın, göz hastaları uzcnnde· 

Bu;:ün, ciüııyaııın en modern 
göz. hastahanelrrı nden biri o· 
!arak kar~ılanan bu muazzam 
ha tahane, dünyanın dört bir 
~anından gdcıı göz: hastalarına 
ha~at vermekte, şaşılıktan 
körlüğe kadar bütün ha~tala· 
rınt kı a bir z;ımanda tedavi el 
mck•~. görmek imkanından 
mahrum anadan dol!ma ama· 
Jarı, dünya nimetlerinin en gü 
:ıclinc, hayatın murlu ışı~ına 
ka\'uşturmaktadır. 

Çcvireıı: Seyit GÜ r,Eç 
l ı Q' ~ 
~~'"rıt, •deraı- lnmı mim 
'r~· '' sona ı 1 • - . e 
\> l{ltir 
' tıı anda Ati· 

< t!'td;- \'ugos· 
gqı I \'llS)onfarı ~ 

~ e l'Nr:r 

1 A7 bu ıDn %t T.L. - U rO.a l:?.SI T.ı~ - 3 r iln ı T.l .. ( On keUme•u 
fazla lıebtr k pllmf' tein h er rüa 21 lıuruı alınır.) 

OOKTOTlLAR 
~tll) Atu\ • UOKTOlt ÇlPRUT - Cilt, Saç, 

llılcket~l .'·e Zilhrevl MütehassısL Beyol!u 
~ 11 lllıze Posta Sokak Telefon: 43353. 

~ l~~aıı belli Dr. ABİ:UELEK - Cilt~: 
tııııı • talebe rcvJ Hastalıklar Mütehassısı. Be 

EML K 

t "rı 1 T 1 , < Ilı tr, • ınuş- ) oğlu, stiklil Cad. 4-07, e : \ Uıı~~b Uçlu :4;:,,;l4:,::06;::m _______ _ 

'ııı ctıer· ı · 
~~· "~ ''•t, '1eni fjftl'I SATII.lK 1Kl DAİRELi Be· 

'.ı. ~ tonarme, astımlılara şıralı. bo ~ . 
ııJ Çamlıca Bulgurlu Milselllta5ı 

t. ~.Jı,~ ltıtıhn _ıs_. _________ _ 
< A lııir,dlloberto 

'\!Ilı lJ S.\TIUK AR S,\ - Cerrahpa· 
ıı.~ aıı~ erg· ~a Hastanesi <'İ\'arında asfalta 

1 
küçük Camii sokak )lchmeıpaşa 
Han. No. 8 

36 AY YADE İt.F, ARSA SA
TISI - Küçükyalıdan Kartala 
kadar muhtelif ı.emtlerde. man
zaralı. bahçeli evler inşasına mü 
sııit ınürrez: arsalar. 

.Miirac;ıat: Bostancı Son tram 
''ay dura~ı Xo. 538. 

\'E,.iKAPIDA BlRt~cı kat 
600 m2 betonarme depo kira· 
lıktır. 1'ele!ım: 13370. 

-DOÜU AKDE~Jzts en büyük ça 
maşırhanesi intibah Çama~ır Fab 
rikasıdır. Feriköy 81268. 

ıt 1 ılı;ah i:ı )akın 40 metre cepheli 16115 
~~ Jt~t\ı~~~~ metre karelik ıırsa acele satılık· S.\TIUK llJOTOR - 200 tonluk 

' , 
14 
crgnıan tır. sefere ha·zır VAROL motoru sa· 

~~ • l<or • Müracaat: .l'ıl a hm u t~p:.::a~şa;!_..!H;:.;a::.:c~ı ·--=t:.:..•l.;.;ı k;.:ı.:.:ı r.;.. . ...:;~..;;.IU;;;.;' r;.;;a""ca;;;.;a;_;t_T=el:.:..: ....;4:.:4:::..:.073 

~t-~ .
0

~11ay:~~k~ Refahiye Ortaokul Yaptırma Derneği ... tıı, 
~ te 1 d 
~~~'•ıc1, 0o Başkanhğm an 
~ .\.) l - Kefif bedc-li 45698.38 lira olan Refahiye Ortaokul bi-
l O~ Uni· rinci kısım inşaatının ihale.si kapalı zar( usulU ile 17.8.1954 

q ~ ~ llııı~ 11arda Per~embe günü ~:ıat 14 de Refahiye kaymakamlık makamında 
t tıı >• ııı~,;aı: Öğ komisyon humrunda yapılacaktır. 
~ llılabı~fları 2 _ Bu i~e alt kesir evrıı kı her ı:ün F.rzinc;ın Maarif ;\lü· 

,
1 
~~·ı~k~~~~ durlüğıindc ve Refahiye Ortaokul ~lildürlüğlinde gör!i\e!:ıifü. 

~ltı i'' ı ve 3 - İsteklilerin 3427.38 liralık geçici teminatları ile 1954 
' ( •r. rnına ait Ticaret Odası H!Sika.st Ve bu i§e benzer 30000 lira-
~ •ar-1 lık is yaptıklarına dair kanuni belgeleri ihaleden bir uıt once 

e bıı kontis)on ba~kan:ığına vermeleri ıarttır. Postada \'Ak1 ıecik· 
ineler naun itibara a!ınmu. (7214) 

VATA N 

IOKIMICll 
FiKİR YE $/kAYETl.ERI -

Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOYAN 

Köprü ıneselesi 
Rumeli yakasını Anadoluya sarıya, üst kısmı iyaha boyan· 

hağlıyarak olan köprü meseır.sı mıştır. Şoförler, bizde ekseriya 
bıi) ük kiiçıik herke i mrşgul olr!u!!u ~ihi pazarlık yapmıyor. 
ediyor. Köprii ne zaman, nasıl fazla ücret istemiyorlar.. Saat ne 
ve nereye kurulacak. Hangi semt ) azarsa tarife mucibince para 
!er ara ına inşa edılcceğl umu- alı~orlar. Yerli, )abancı herk s 
nıi bır münakaşa halini alrlı. A· bu taksi 'ere biniyor. Şofor'er 
laktdarlar aylardanberi bu işi bunları \'e hele yabancıları al. 
incelemekle meşgul. Şüphesiz: kı daımak gibi fena hareket'erıle 
köprünün yapılma ı, j tanbulun hiç bulunmuyorlar. Şoförlerin 
tabii ;:üzelliğinl bir derece ol- nizama riayet etmdcrı, milşterı· 
sun baltalayacaktır. Fakat ma· lcre iyi muamele yapmaları esas 
demki tünel yapmak birı;-ok ba· tutu\mu tur. 
kımdan imkan ızdır o halde köp Bizdeki taksilerin de içlcrin
rü miinakıı alarına devau1 ede- de.. tadilat yapılarak ayni şek'c 
biliriz:. 1ık düşilnü'en ~ekil, Top· sokulmaları mümkündür. O u· 
kapı sarayı i e Selimı~ e arası· ı man şoförlerin yanlarına iki ve 
dır. ;\tesa{c.nın uz:aklı~ı masrafı b;ııan üc; kisinin binmr'ı ve bıın 
arttıracağı mn buna itiraz eden' 'arın elirrksi) on \'e frenleri lda
kr oldu. Gümiiş,uyu ile Ü5kü- re rdc-mircrE-k karlar sıkışmaları 
dar ara ını müna.-ip görenler gıhi tehlikeli \'aziyetlP.r önlen. 
çok a7.clı. Rııme)i ''e Anadolu· mi~ olur. Bundan haşka uat ve 
hi.sar'arı arası en kısa mecafe tarif(' le,·hası yokuların daima 
o'du[:u için belki en az ma raf göıleri önünde bulunur. ~olsuz· 
istiyecek olanırlır. Fakat hi ar· ıuklara maha! kalmaı. Be',dn e· 
!arın beş a-ırlık mazisi ve bilyük mirin hu husus1 arı nazarı dik
tarihi kıymeti \ar. Bu mııhtc- kate alacağını flmıt ederiz. 
şem sanat abidrlerinin yanları· St d 1 d k' 
na nnun güzelliğine halel geti· a yom ar a ı 
rctek, değil muau.am bir köp. tribünle r 
rlİ, en ufak bir in.aat bile yapı· 
::ımaz:. Stadyomlard;kl trlbUn erin 
Çoğun\u~un en çok üzerinde büyük bir kısmının onu açık 

durduğu bir yer de Bebektir. o duğu ıçın bırçok se~ ireıler, 19 

1 

Belki tl'knlk bakımından en mil· ~la)ıs ~ıbi gün'erde merasimin 
n;ı,ibi buc\ur. Fakat İstanbul şr.h naşlıyarağı saatten çok daha ,r. 
rinin en kal,.balık semtleri İs- k n ,ı::e:erek kapalı yerlere olu
tanbulla Kadıköy olduğuna göre ruyorlar. Ellerinde numaralı da· 
bu iki semt ar:ı lnclaki yolu \'Cti~·elcrle gelenler ayakta ve a· 
miimkiin olduğu kadar kısa•t· çıkta kalıyorlar. 

mak lazımdır. Okullar, re mi Önce gelip başkalarının yer· 
daireler, ticarethaneler ve ima- ıerinc oturanların harekelhm 
lath:ıncler i.stnnbulda toplanmış do"ru o mamak\a beraber mazur 
ıır. fş .aha ı orasıdır. Sirkeci- da c:örü'ebilır. Her sene güneşin 
elen Kadıköyilnc gitmek i ıeyen altında aallerce oturmaktan ba 
nakil \a tl:ıları Boğaıın her iki ~.ılanlar, hastalananlar oluyor 
y:ık:ıstnda uzun ~ir seyahat )ap· O,!!'eden sonra uzun müddet gu
tıktan sonra yerınr vAsıl olursa nc,e maruz: ka'arak rahatsız o· 
herk.es g~~e \:apurları tercıh ede lan halk baz:an da ştddclli bır 
cektır. Kopru yalnız: İstanbul J ~ağnak altında ıliklerinc kadar 
h;ılkı için inşa edi'miyor. Ana- ıclanıyorlar. Yağmurdan kaç· 
do'ud:ı_n ge1en kaı!ıyon.lar \e o· 1 mak istiyen'cr birbirlerini ite
t~mobıllcr _ele :ıynı tarıkle şrhrc 1 rek, ~·if!niyerek tribünün altına 
ı:ı.rercklcrdır. Saatlerce, .Yahut sıeınma~a çalışıyor. Bu esnada 
gunl~rcc ~·nı a'mış oJ;ın hır va- dü~me:er, yaralanmalar oluyor. 
sıta ıçln Boğaı.t dolaşm~kla kay- • . 
b tt ·ı;· t' b" ük hl Futbol maçlarında da se\lrcl-e ıbı y:ırını caa ın uv r . . • 
ch11mnıiycıi ~·oktur fakaİ J,ıan- ler aynı şckı.lde rahatsız ?1.uy?r: 
hullıılar için l arım .ııat büyük !ar. Sıadl·om,_ar Belcdıye ı~ın ıyı 
hir kayıptır. Çlinkü 0 l'olu her· bir 'arıdııt kay~rn~ıdır: Bınaen· 
glin katetnıe,ı ve saatinde hine aleyh . kapalı trıhünlcrı çoğalt-
"ı'tm · 1.. _, mak ımkanı \ardır, Ama dene-t ı dıım .. ır. b . k 

Al .. kadar k 1 t ı. 'k b ılır ·ı stad~ omliir bırer spor " ma ·am :ır c"nı • a- ·d . 
ki d .. • , . mc~ anıdır. Dunyanın her ye· 
mın an en munasıp yer erı · d d b" 1 1 

.. t k ı' l b • h 'k rın e e ırı un crtn il t erı açık ::o~ erere · an u a ·ı ara· • . . 
,ınıia bir anket a ~ala fa d 1 tı.r • .faka~ mademkı trıbunlenn 
1 ., ç r l a 1 b1r tanPsı kapalı yapılmış \'C 

0 maz mı. bun ar halkın rağbetınl temın 
Taksi ücretleri edebilıyor, n ç n d'ğcrlerınin de 

üstleri düz:eltılmcsin. 
Taksilerde alınacak ücret ta

rife.si .r,.e fOförlerin bu hususta 
riaJete mecbur oldukları husu· B.M.M. bugün toplanıyor 
,at ı;eyrıi ef~r ~emurları tara· Ankara, 13 (Ai:\KA) _ BU· 
fından kcndılerın~ daf:ıtılmışsa I yük l\lillet J\l~clisı urın saat 15 
da bunlardan. müşterilerin çoğu. de toplanacak ve gUnderninde.kı 
nun h~berJerı yo~tur. . • işleri müzakere edecektir. Mec-

Şoforlerın kcyfı harrkellcrını. Ji,•ln yarınki iÜndemini veri' 0 • 
faıla para alma'arını önlemtk ruı: • 
için tarifcl<"rin taksilerin iç ta
r;ıf.arına camlı çerçeve ile asıl· 
maları mecburi olmalı \'e bun· 
:ara riayet etmlyenlcr seferden 
menedilmelidir. 

Taksiler 
hpanyanın Barsclon şehrinde 

lak•iler a~ nl tiptedir. Şoförlerle 
mii~terilcrin bulundukları )erin 
ara•ında bir camckAn mevcut
tur. Bu camekana içeriden tama· 
men okunacak surette tarife ve 
~oförlcrin ria~ct cdcrckleri hu
~usat bir tCrÇc\'e ile asılmakla· 
dır. J\ rka taraftaki kanapenin 
önlinclc ayrıra liç ki~ilik açılır, 
kapanır s;ınılalya \'ardır. Şofö· 
rün yanına adam binmesi yasak 
edilmiştir. Saatler, elışarıda ele· 
ği: yolcuların daima görebilme
leri için içeride •oförüh yanına 
konmuştur. T:ık lir.rin alt kısmı 

Prusty sigar dumanını içine 
çckbor, dü~ünceli bir tavırla 
dindeki kaşıkla kahvesini ka· 
rışurıyordu. 

1 - Amerika Birleşık De\·let 
leri \'e Auupa Ekonomik İ§bır· 
llğlne dahil memleketlerle bort 
lanma, ~ardım ve ödeme anlaş 
maları akdi için hükı'.'ımelc se· 
lnhiyct 'crilmcsıne dair 5436 sa 
yı:ı kanumın rnerıyet müddeti· 
nin uzatılması hakkında kanun 
la~ ıhası ve Harıci~ c VekAleti 
Bütçe EncUmeııleri mazbataları. 

2 - :'>lalatya \'ila~ etine bağlı 
Adı~ aman kazasında (Adı~ a • 
ml\.n) adiyle yP.nidcn bir \İlayel 
kurulma~ı hakkında kıınun lA· 
yihası ve Dahilbe ,.e BUtçe En· 
cii men \eri mazba ı a !arı. 

3 - Kocaeli vilayetine bağlı 
.\da pazarı kazas ında aSakar~ a. 
adiyle ~ enideıı bir ,·i!Ayet ku· 
ı·ulma~ı hakkında kanun lAyiha· 
sı ve Dahiliye ve Bütçe eneli • 
menlrri maıbataları 

a-

rfa Amerik 'nın iki küçük 
hük Ameli rbe hazulanıyor 

····················· ··· tı ·························~ ı i Guatemala ile Nikaragua'yı birbirinden ayıran 1-'on- : 
i duras işe karı~ rrsa harp pathyacak i . ···············-....... ... .......................... 

Orta Amerıka'daki JmçUk 
hükumetlerden ikıslnln mü 

nasebeti şu sırada çok gergin· 
le~mıştir. İki hükumet de bil· 
) ilk askeri hazır' ık yapmakta, 
ordu arını kU\'\efündirmeğE' 
ça'ışmaktadır. Maamafih ~imdı
ik bir harp tehlıkesi yoktur. 
ÇiınkU iki hükumet komsu de· 
~ildir, ba~ka topraklar bunla· 
rı birbirinden ayırmaktadır. Bu 
(lçtincü hilkumet de işe karısır 
sa o zaman \'az:ıyet buhranlı 
bir şekil alacaktır. 

Birbirlerine kar§ı diş bile· 
yen iki hükumet Guııtama\a ile 
Niı:aragua, bunları birbirinden 
a)ıran da Honduras'dır. 

G uatamala, uıunlu~u 572 ge 
nışliği bazı yerde 132, baı.ı 

yerd~ 176 kilometre olan hır 
memlekettır. M•safesi 42 44 ki 
omelre kare. nüfusu Uç mıl-

) ondur. Aha'ısı aslen İsprnroı 
dur Fakat bunlar yer'ılerlıe 
karışarak melez. bir ırk me)d.a 
na gelmlştır. 

Guatamala dağlıktır . .Memle
kt'tle bir çok 'ski volka'I var· 
dır. Bun ardan ıkisi Ul~ fa· 
a'iyrt h~ lindedır. iklım, Anttı 
ler gibidir, yAni sıcaktır. Pa-

irik kıJıları daha serin:iır. 
1\layısta yağmurlar başlar v~ 
bu ekim ayına kadar !Ürer. Baş 
ka ıamanlarda yağmur yağmaz:. 
Batı tarafın hava~ı sa~lam, 
Doğu tarafın faza rutubet i \'C 

hastalığ1 müsaıttir 
Gu~tamala araz:ı~ı kı•m•n 

kum'uk, kısmen bataklıktır. 
Maamafıh ~ok berekellldır. se
nrde bır· kaç defa mahsul alı· 
nır. Baş'.ıca mahsul buğday, 
mısır, ca' dar. pirinç, sebze, 
mey,·edır. Orman pek çoktur. 
Bol miktarda çiçek de yeliştı· 
rilir. 

Orta Amerika hilkQmeUerinln 

ımu m•m'eketıerde gre\ltr b r 
bırıni takip etmektedır. 

Iş bu kadarla kalmadı .çekos 
lo\ ak~ a'dan Guatamala) ı o:r 
vapur dolusu 2000 ton h1rp 
malzemesi gôndcrildi. Bun.a· 
rın arasında sillhlar, mitral
) öıler. havan top:arı, uçaksa
\'ar toplar \'e saire vardır. 

l'enl vaıiyeı Honduras hü -
k(lmetınl lelA a dil~Urmü~. bu 
hükumet Guataınala ıie siyasi 
nıunaceb!'tlerini ke mlşlfr. Bir 
leşık Amerıkada Honduras \'e 
Nı"'aragua'H si ah gönderme
ğe bacJamıctır. Orta Amt<rika
d:ı \'a~n an'ar faz!a ate§:ıdırler. 
EJlerinc bol ullh geçince 
ku lanma~a kalkışmaların· 
dan korkulu~or. Vazbetin na· 
sıı bir şek, alacağı ıımdılik 
belli dci:;t:dlr. 

' ad)· etini go&tuir harita 

lere dıir ı!çendc bir istaU!tik 
çıkmış ır. Istatı.stıkte eu ruam 
lar \ardır: 

l\hmlcl!.et ?\ufuıu Kom il 
:ııi5tıer 

Arjantin lB 0:'16 000 40000 
Boliv~:a 3.089.000 2.000 
Bretih a :55.772 000 80000 
Şili ~ 932 000 40.000 
Koloınbiya 12.033 000 5.000 
Kostarıka 8.50000 5.000 
Kuba 5.607 000 30 000 
EkHtor 3 350 000 5000 
Sa'vadrır 20 4000 l 000 
Guatama:a 3 000 000 1.000 
Haltı 3 200000 100 
Honduras 1.513 000 100 
~Iekcika 28.053 000 5.000 
• 'ı~araı:ua 1.100 000 Pekaı 
Panama 5ı::4 O:>O 1 000 

1464000 2.0 !) 
Guatamala hayvanı bol bir Amerıka'nın muh+eif mem-

m,m!ekettır. Ko~'Un, sı~ır pek leketlennin nUfwunı H 

Par:ı.-uay 
Peru 9 0.53.000 10.000 
Uru,uay 2 353 000 15 000 

5 440.000 20.000 çoktur. Denitd~ çok miktarda bu mcmleket!erdekı komUnist. 
balık av 1 anır. Pek çok arı bu. -;;;;-;,;;;;;;;;;;;iiiiiBm;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;aiiiii!;B-;iiii:ii;ii 

Venezli~1:1 

Junduğundan bal da mebzuldür.! 
Bu memleket 1821 de lstık'l 

llnl elde elmi~tlr, Bir aralık ı' 
.Mek ıkaya bağlanmış iken bu
radan a~ rılarak tekrar mUs~a· 
kı, bir hükümet o'muş•ur 

Nıgaragua'nın meSJhası 5i144 
kılom•trc kare nüfusu 

1,100 000 dir. Burası •fa çok sı· 
cak ve çok rutubellıdır. Ha· a
sı sıtmalıktır. ;\lem ekette bu
yük hurma a~açları 'ardır. Baş 
lıca mahsu ü pamuk. kakao, şe· 
k<!r kamışı, ba'dır. 

NlgaraJ:ua 1821 de İspanl a· 
dan a~rılarak dtmokrasi esas
lariy'e idare edılcn bir mem· 
Jekcl o'mııştur. j 

İki hlikılınet ara.sın!iakl lhtı· 
1Afa gclınr.c, bu GuatamalA ile 
Nlgaragua'dan ziyade Bir:e~ık 

merlka ıle Guatamala arasın· 
dadır. r\igaragua \'e diğer Orta 
Amerika memlrketleri Birl,şlk 
Am,rıka 'nın tarafını tutu~ or
ıar. İhtllAfın cebebi Guatama
la'nın komliniz:me tema) Ül et· 
m1s olmasıdır. 

Kuz:cy, Orta, Gliney Am"ri
ka'da komünizme taraftar hic; 
bir hükôınet yoktur. Geçen sc-
nr. Karak:ıs $ehrinde top'anan 
Amı"rika de,·Ietleri kcnferansı 
komilnizm ııleyhinde bir karar 
rP.rmis. bu husu ta e'birll~ıy'e 
çıılı~ılm:ı~ını mu,•afık görmiış. 
tü. Verilen kararlar;ı valnız Gu, 
atıımRla mııhallf olmuştu. 

O tarlhtrnbP.rl Guatamal 'da 
komlinlsl faaliyetinin art+•ıtı 
görüldü. Mosko,•a hııra~ını bir 
.ıcrama tahtası ıtibi kullanma· 
ta ba~'adı. Guatama:a'nın kom 

, 

T. C. 
IRAAT BANKASI 
Beyoğlu Su besi 
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250 Liralık 
Kumbatalı taıarruf heaabı açtıranlara 

4 lônıb h 
KU~fB.t\RALI RADYO 

vermekted ir. 

Tcıfsilôt için G i§elerimiz soat 9 .30 dan 20 ye kcıdt!r 

emrinizdedir. 
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----------------------------, ıfll~lll••=-····· -Artık o:ıdan Eonra pt.ri-
şan o!du. Hıpısten çıkıncı hır· 

- Salona girip de katilin ne 
yapmış o'duğunu glirilnce he
men pencereye koştum ve :ıç· 
tım. Kaçan adamı bir kere da· 
ha görmek isledim ve gördüm. 
Evclcn çıktı. nisiklele allayıp 
uı.akla,ıı .. Bisikletın rengi ye· 
~ildi. Ye~il olduğuna ~·c:ni:ı 
cclcbilirim, Bu tuhaf değil mı'.' 

VAUN::a.r.:, C4.mU+'l 1r sıviaf#• ~~4ft.A,E. ~m:"4L4M. 

çok islere gırdı. HU.\U!l bir 
tarıda poll& hafıyelıği etti. Ol· 
madı. Ot!! kapıcısı oldu. Sine. 
macılık yaptı. LAkın hıç bıri
sindc mu\·affak olamadı. Har.is 
ten çıktıktan sonra çok de!l&· 
mJcti. İçki ve tasa onu berbat 
etmi§tı. ~c olduğunu ben de 
bllmıyorum. Hele eu son ikı 
5'ne zarfında hiç iÖrmedim. 

Hadi~dcre Cazla ehemmiyet 
\'erme~trn hoşlanan Prusty bir 
an için sustu. Sonra devam et
ti. 

- Mathry ömründe bisiklet 
~ahlbi olmamış. Tabii bunu 
k:ıçmnk için hatırlamış oldu· 
~unu söylrdi'cr. J<'akat bisikle· 
tin asıl sahibi kimdi? Ve son
radan bisiklet ne oldu? Onu 
cok aradılar. ırattA kilometre
ler<~e kanalı taradılar. Fakat 
bulamadılar. 

Yeniden ağır bir aükfıt orta· 
lı~ı kapladı. Prusty neden s~n· 
ra yeniden anlatmağa devam 
etli: 

- Bir de ce~edin yanında 
bulunan para kesesi var. Bu 
kadına ait rleğllmiş. Mathry
nin de olmar!ığı anlaşıldı. Ş•J 
halde? Bu sualin cevabını da 
veremedıl~r. Buna benim gibi 
merak eden pek çok kffi var
dı. Bu yUzd~ bir takım kim· 
se!er oldukça güç durumda 

kaldı. Meseli Swann .. 
Paul hayretle: 
- S\\ ann mı'.' diye sordu. 
- Evet. Meselenin tahkiki· 

ne memur edilen polis müfet
tisl Swann. 
Dükk1ncı sözlerinin ba~kala

rı tarafından duyulmasından 
korkuyormuş ~ibi etraftn;ı bak 
ıı. Sonra sanıialyasını Paul'e 
yaklaştırarak söz:lcrine devam 
etti: 

- Ben kendini bir başkası 
için Itda edecek kadar hem· 
clnsini seven bir enayi deği· 
!im fakat siz o adamın oğlu
sunuz:. Bilmeniz: !Azım . 

Prusty'nin halinrleki bu Ani 
değı~iklik Paul'il kuskulandır
dı. Oturduğu yerden dnğrula· 
rak rlah;ı rlikkatle dinlcmeğe 
koyuldu. Prusty şu söz:lerl mı
rıldandı: 

- Swann i~·i bir adamdı. 
Budala da değildi. Evet iyi bir 
insandı dedim ya .. Teftiş ettiği 
sahad;ı hafif bir suç İ$1emis 
o:an bir aenci yakalayacak o· 
lur•a, onu hemm kodese tık
maz. evveli nasihat ederdi. Ne 
demek istediğımi anla~ orsunuı 

-14-
ya.. İyi adamdı. Lftkin rnaal
e!.ef onun da bir zayıf tarafı 
vardı. İçkiye f.u.Ja diışkündü 

Prusty düs!inceli bir ta\'ırla 
sigarının ucuna bakıyor ve ba· 
Elnt sallıyordu. Yava~ sesle ~u 
söz;eri mırıldandı: 

- Evet.. Bu çok tuhaf bir 
fcy! .. 

Prusty'nln sözlerini dikkat
le dınleyen Pau: ürperdi. A· 
dam devamla: 

- Onu pek iyi tanırdım. de· 
di. Haftada iki defa gelir, ben. 
den bir paket tülün alırdı. 
Muhakeme esnasında da onu 
dalma gördüm. Herşey olup 
bıttıkten sonra adamda bir de
ğışlklik farkettim. Evvelfı daha 
çok lçm,ğe b:ışladı. Hıç bir za· 
man fazla ge\ eze'ik etnıcuh. 
Ama ıınık hiç konuşma1 o'du. 
Xe~esi de kaçtı. Sanki \'icıia· 
nında ağır bir yük varmış gi
hiydi. Onunla ~aka ederdim, 
yoksa Aşık mı oldun, derdim. 
Ama o hiç cevap vermezdi. l\le 
eleden bir sene sonra bir gün 

dUkkAna geldi. Acaip bir hali 
\'ardı. Herhalde fazlaca içmiş· 
ti. Bana aöyle dedi: •Ben bir 

karar \erdim Albcrt. Gidip 
Walter Gıllet'i iOreceğim • 

Prusty bir yudum kahve iç
ti. 

- '\'.ı:ter Gillct mc$hur bir 
avukattı. Tabii ben Swıınn'ın 
r.eden onu iormek ist!ditını 
merak ettim Ukın cı Dasını 
salladı ve b na şöyle cevap 
\'erdi: •Henüz bir~ey soyle· 
mem. Ama herhalde benden 
bahse<lilccek, sen de birfey:er 
duyacaksın • 

İhti)ar Prusty kıb\'c fincanı· 
nı dıbıne kadar boşalttı. 

Paul yerinde duramırordu. 
- Hakkı \'armış. Bah&edil

di. Ertesi günü S\\ ann Leonard 
meydanının dôrt yol ağzında 
vatlfc a mı~ıı. LAkın zl zurna 
garhostu. Renkli işaretleri ea
~ırdı. Ortdlığı birbirine kattı. 
:'>Iilthl bir kazaya sebebiyet 
\erdi. Bir otomobil bir kadını 
ezdi. Tabii büyük bir rezalet 
o'clu. Swotnn'ı mahkemc)C Hr· 
diler. Polıs k:ıdrosundan ko
' u du. Altı ay da hapse mah
kum oldu. Bu ceuyı hak et· 
mı6tı doğrusu ... 

- Hapisten sonra ne oldu? 

l'aul meraka sordu: 
- O zaman ne yıpmı~u. ne. 

diği gibi gıdip u ukat Gillet'i 
•örmU5 milydU? 

- A.. Orasını ne bıleyim 
artık? 

l'rusty yeniden dUşUnı:e~;e 
daldı. Biraz sonra fbvle dedi: 

- Hapisten çıktıktan sonra 
onu pek az gördüm. Bır akşam 
dükkAna geldı. Gene içmlsU. 
TezgAhın başında sendelne 
send•lıye dunı ·ordu. Evvell 
hıc; a:zını atmadı, sonra eun
ları .!Öyledl: •İnsan faı'a kur· 
naz olmamalı, anladın mı".' faz. 
la kurnazlık para t'mlyor" Bir 
de k:;hk11.hı attıktan sonra ge. 
ne •allan~ sallana dUkkAndın 
ı:ıktı. LAkin kahkahası hıç de 
iç açırı değildi do rusu! 

- Ba~ka birsey demedi ml? 
- Hayır. Hiç blr~y.. Bir 

tek kt!ime bl!e llA,·e etmedi 
f,Akin ben eminim kl onu bu 
hale g tiren hep o lathry hl · 
disesidir. Adam huap oldu. 

<Arkası ' 'ar> 
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.Walt Disney'in; hayatlarını filme aldığı-

Güney kutbunda yaşıyan 
fraklı Penguenler 

. ........................ ~ .......................... . 
~ Dünyadaki canlılar içinde, erkeği kuluçkaya yatan tek ~ 
j hayvan cinsi Penguen' dir. Bunlann evlenmeleri de ~ 
i çok alôka çekicidir. i 
• • ,......................... . ........................ : 
B!?S ld:ilik bır ekip, 1951 de, 

kış me\·siminin rn 5iddet
Ji :ünlerinden birinde, Gıiney 
Kutbuna ayak bastılar. İıısa
nın l'ilzUnU ustura gibi kesen 
:iddetıi fırtınalar, mcrmerle-
5en denizi )alıyarak, buz ka
yalarının, a) sber"leriıı sura
tına, buzlaşan karları çarpı)or 
du. 

Sen·ablar, bir kol un derin
litinde ilerlerlerken, ansızın, 
yiızlerce metre karelik bir a
da üzerinden, &iddetli fırtına

nın teslrile, muazzam bulutlar 
halinde, mılyonlarca penguen 
'Jıa\·a'anmı.u. Bu pen"uenler 
!ırunanın biraz sakinle me i 
ıiıerine. tekrar adaya inerek, 
nefesi daha ağızdan çıkar çık
maz donduran, soğuğa karşı, 
mukavemetlerini artırmak i
çin, beya-ı göğüslerini, birbir
lerinin gö(:sü üzorine yapı -
tırarak, öyle, hareket rz kal
mıslardı. Fırtına dindıkten son 
ı·a, uıun bir uykudan uyanmış 
,ı:ibi, baslarını hafifce kaldır
dılar. İşte bu sırada seyyab
liırı hayretler içerisinde bıra
kan bir şey oldu. mıl~oıılarca 
penguenin, birbir erine sımsıkı 
~ apışmasından doğan ıcaklık, 
ke if hır bulut halıı de, so!!uk 
hna tabakası içcr·s nde·, 'ok 
l uzüne yük eldi. 

p aul - J<:mile Victor'un baş-
kanlığı altında, 19j2 de, 

bır baEka ekip Güney Kutbuna 
ı:itti. Bu ekipte bulunanlardan 
<ioktÖr Rivolier, buı dağları
nın ıinsanlar \e kobaylar• ü -
zerindeki te.5;r derecesini öl
çecek; bb·oloji bilgınıi Jeaıı 
Pre\:ost, penguenlcrın hayatı
ııı tctkık edecekti. Bunlardan 
baska, daha bırçok alimler. 
macerapere:.tler ) anlarında 
bulunu)ordu. :\le hur Pierre 
- S .. inl - M;ırtiıı buz mağara
ları. bu eyahat c'na ınua bu
lundu. 

l'tnguenlerin ha)ah, hi)oloji bilginleri ıçın, urnn 1:aınan bir -.ır 

olarak kaldı; bunlar ıhınunın en nmka\ emeıli, t.n oğıık st.Hr 
ha:nanları aıasında yer aldı. Bugun, "" ~İddetli ufukların hii
kııın ı;iirdüğü abalarda a~ı) orlar. Ku lu(·ka i~·in, kış m<'\\İmltıi-

ni tercih etmelerinin ebebi, htmiz izah edilemrmi. tir. 

Güııey Kutbund:ı, y:ı ı~ an 
bu penguenler, canlı, on dere 
ce barekelli, i\ıddetli kıiçiı
clik kanatlı ıdirer. Kuıe~ kut· 
bundakilerden çok farklı o'uş 
ları daha ilk bakı ta anlaşılı
)Ordu. Cumud131eleıın cı\:arın
daki den:7.de avla<lıkları balık 
lar a ;üzelce karııılaı ını c!o~ ur 
duktaıı onra. tekrar, ) U\"aları 
nııı bulunduğu bu-ı k .. )alarına 
dön Ü) orlardı. Kuluçka) a pt· 
m~k. ya\TUlarını ~ etı tırnıek ı· 
çın, kı& me\'Sinıiııı seçen bu 
penguenlerı, dun~ anııı en ga-

l'engul'tıll'r aras ı nıla ana baba
l a rnııllalr; itaat arttır ... Günty 
Kııtbunri.ı. kış fırtı nıılıın de anı 
rııigi nıiiıldrt~·r. ya\ ru penguen· 
ler, eheH) nltrinin giig~unıı .!>İ

per alarak dururlar. Buna ıia
) el etmrHn :1\ rular iıa:.ıt iılik 
Itrinin l'n..asını, ~o,: ııkl:.ın don-

mak urelill' ödeıler. 

rip ha)'\ anları ara ında sa~
mak, h çte mubabfığah olm;ot. 

Güııry pengurnlerinın boyu, 
a~ ğı ~ ukarı bir metre. a· 

iddetli rırlınaların hukum iirdiı4ıı ıü nlt.r, binler('e pf'nfııen, 

buz dağlarının muhafaıalı bir ) erinde, birbirlrrine okutarak a
rılarında, gııne~İn Vt'ft'('t.İİ sıcaklıktan daha lcsirli bir 'ltakfık 

~aratırlar. 

• • 

.Btkirlan katil olurlar!. Yetismi penguenlerin en bü~iik arzu;u, 
)nrulannı diın>a>a getirmektir. Erkek l.ulu~l..ada yatarken. di-

i uıanır. E5}eriııi henuz bulamıyan bekfır penguenler gayet si· 
nlrlidirler; eımek. parçalamak irin yumurta ararlar. Kuluçk pen 
"'enler, bu.nlanıı ~eı ·ı'ı.ndl!n 1-orunmıık ıçın, daima &:izlı. liu:)tu kô 

ıeıere kaçarlar. 

gırtık'arı 25 ı 1e 40 kılo arasın 
dadır. Ni an a)ından iııbaren, 
buz dağlarının cte~inde, bı n
lerce,j Jıep bir arada ) aşama
ğa devam eder. Sonbahar c· 
marelcri başlar ha,lamaı, kcıı 
dilı•rinr U) gun bır e aranlA
) a ko) u 1 urlar. 1': lerın seçe· 
cekler ıaıııanki nirlı he~ e
can ı ha len, ba lanı ı sağdan 

ola. soldan ağa kırıta kırıta 

alla) ı !arı, cidden göru 1 me) l' 'ı 
dı•ğcı·. 

Bu penguen krın ) umur a- 1 
arınııı agıı lığı 500 gı m kad:ır 

dır, bu~lar daima s ek ı ) umur 
1 iiırrıne kıılu~·ka~a \atarl.ır., 
Giıııe~ peııgue•ı'eri aı-ıı~l'ıda. I 
bugiine kadar. ekıı. ) umurta
dan az \'e~a fazla )Unıurla~a 1 
:o.ıtan penguen. heıııı>n henıen 
hiç gfüiilmemişllr. Ktılııçka- J 
) a erkek pengu<'ıı ) atar ki,\ 
bunu penguen!erııı. hu:.u iycı
lrr ı den bıri olarak ka)dedc
b l ı rız; bu e nada d•şi pcngu
eıı avlaıınıa)a \'•kar. Erkek ı>en 
guenı \C )avruları be,'cnıek 
'azıfe,i dı ı) e aıtıır. Penguen
ler \'Umurllllıırı. b'ı hırl'•e hı
ti,ik. bulunan a~akları !ızer ıı
de taşırlar; yıınıurtaııın buza 
düşmemesıne :ızanıi dıkkat gö 
terırleı·. Bu e nada, ıçra~ ışla 
rı i·9 santımetre) ı grçıııez. 

Karın adelelerı. adeta bır örtii 
'azıfe,ı görerek. yumurtaların 
30 deı ece) e kadar ıcaklığını 
temin eder. Erkek penguen. 

1>3 giiııluk kuluçkalığı sıra,ııı

da , ) uınurt:ı:arı oğuktan. fır 

tınadan lwrıımak içıı, bütün 

peııgueıılik marift-t erini kul- ı 
lanır. Yanular ~ un111rladan 
~·ıktıktan b·raz sonra, rlişi pen j 
guen k~ı-nı ) ı) eceklerlc dolu 
o ;ırak gelir; )a\Tularını be:s-
1 r. F.rkek penguen, dort ay, 
ağzına buzdan başka yıyecek 
a moıksızın buı. dağlannın im} 
tu ~er erınde durur. Kliçükler 
~ umuruıdan çıkar çıkmaz ağırı 
Jıkları 350 grnm<lır. Tü~ lı•ri 
parlak grld•r; gıiıJcriııin <;e\
rc inde iki be~az b ı ek vaıdır. 
:Başlarını, aıınclerınc dogru u
ıatarak, karınlarını do} urması 
içiıı. fa ılasıı bağrı,ırlar. Bu 
\avnı ar altı :ıy ıceri inde, on
bcş kılo;·a çıkarhır. Uaıcn, so 
ğuktan dondukları, anne baba
nın tırnakları ara:!iıııda öldük- 1 

leri 'akldır Bılh~sa, ol'ak a
)ının ert geçme ı. ).nru'arın 
ö üm miktarını çok arıırır. u 
uman. soğuktan donmak üze
re buh111aıı lıinlerrc ~·aHu de· 
nize dalarak, dalgalarla. daha 
sıcak bir saha buluncaya ka
dar siirilkleııir. 

G üney kutbu kiişiClcrinden 
.\lario :'il aı·ret, geçenlerde 

çok miktarda fılm çekerek 
guney kutbundan gonmü-tur. 
Bu filimler arasında, pcnguc(I 
lrrin hayatını gösteren dikka
te değer hır filim de vardı. Bu 
fı m, Caıınes fcsıı~alinde bı
rınci'iği alır almaz, Walt Dıs
ney, derhal raalı~etc geçti; ol· 
dukça biıytik bir nıaddı feda
karlıkla bu caıip filmi satın 
aldı. Son gelen haberlerden, 
Walt Disne~'in, bu malzeme
den istıfadc ederek. bugüne 
kadar ~ a plığı fılın! erin eıı :ü
ze! ini çevirdiğini, bu harikulfı 
de cazip fılmi görmenin bir 
gün meselesi haline gcldi~ini 

oğrenmıs bu'unu)oruı .. 
Çe\ ircıı ScyıtG llLEÇ 

Bale, 13 <AA) - İsviçre 
•tanmin şirketi i, DUnya Fut
bol Şampi) onası için tertipledi 
ği ilk müsabaka~a aıt fi~lel'i sa 
tışa çıkarmı. tır. Bu tııhmin 
müsabakasına katı lmak i:.leyen 
ler 1/8 final:erindcki 12 ma
ı:ın niı.amı müclclet sonunıl.:ı ne 
Jjcki ıdc netice enrce~ini bilıli':'c 
eeklcrdir. Bu mü~aba:..ada an
lan gol sa~ ısını değil, ta!•ını
ların bangisinın gaUp ge e.::
ğini \'eya hangi karşıla5m;;nın 
berabere bitece~ini bildirınf.k 
lazımdır. Tahmin:er 5u kar~ı
laşmalar hakkında salı a··~a
mına kadar kabul edilecektir: 

Uruguay - Çcko fo\·ai..;a, 
1-'ran:>a - Yugo. la\')a, Tiırkı· 
)e - Alm.ıny.ı, Ingillecr -
Belçika, lla!~a - lb\'İçre, Uru 
guay - İ koç~a. Avusturya -
Çeko~lo\ akya, Bı·czılya - \'u
ıo~lavya, I-'ransa .\ltk .. H•a, 
lngi!tere - İS\'içre, )lacari:.tan 
- Almanya, İtalya - Be:ç;kıı. 

Her doğru tahmin için nıü
sabaaklaı- bır(' rpuan kaLana
c.ıklardır. 9 ila 1:.? puan kaı..ı
nan müsabık ar miikifat dağı
tılacaktır. )lükafatlar elde cdl 
lrn kaıanç nispetine \ e mU\'af 
fak olan müsabıkların adectinc 
göre tevıi e<lilrcek bununla be 
rab r azami h:ıd 50.000 İsviçre 
fran~ını aşmayacaktır. 

.Spoı·t - Toto. aılını ta~ıyan 
hu şirkctın re mı hah· r eni
sı l'rugua~ ın Çeko o\akya) ı . 

Yugo,J ı\yanın Fr;ın ayı. :\laca 
rı . tanın Alman)a)ı :ı;embı e· 
cekledni ılcri -.ürıncktedir. 

Rund.<n ba5ka IS\ lçrcnin de 
i ngiltcrc) i ~ enrbileeeği ve) a 
en az b rabcre ka'acağı tahmin 
cdı' mektedir. 

ı talya ...- i \'İçre ııı ... ı;ı ıçın 
i e hıç bir t:ıhminde bulunu -
mamakıadır. Brezilya - \'ugo 
'a\')a maçının nizami nıilddrt 
onunıfa bcrah<'r nelicl'ienme-1 
miımkün gıiıiilınekte \'I' ~öyle 
denılmcktc<lir: Brezilya fa\ ori, 
Yugo a\)a ise tch ikdidir. 
Hıın~a Kuı>a'>ı i("in antıeııman 

maı;ları 

C llr\l'C, 13 (.\,\) - DÜ!'l) a 
Kupa:.ı nıaçjlarına katılmak i
çın bur )a g~ mi olan takım· 
~arın b ır kısmı bugün <le an
trcn ıııa ıı ma~·larına de\ aın ct
mi~lerdır. 

.\lacar ıııl1li takımı burada 
Scn·eıte takınu i r yaputıı ma 
çı 8/ 2 k .. z:ınmı,)tır. Büıun o· 
) un miıclrlrtiıH·e hakım oyna· 
~:ın .\lalar ar birınl'İ denr)i 
3/ 1 ga ıı> biıırıni~lerdır. 

:'.\Iacar takımının birınci ~o
lunü 14 un('Ü dakıkaıla s erbest 
'uru,Ja Bııt.>ik, 21 inci ıl:ıki:.. rı 
da Koesi , 4:i inci dakikada 
Pu ka • 54 üncu dakıkarla Koe 
1 • 36 ıncı dakikada P.d.:>tas, 

6:1 inci \ ' <' 86 ıncı dakikada Ko~ 
sı . 89 unl·u tlakikada Pu~k .. s 
atmı}lardır. 

SeHttein birinci golünü cr
za \ uruşu~ la 30 uncu dakikada 
:-:yer:. , 76 ıncı dakikada Clepp 
kaydetıııi~lerıl i r. 
Yuı:o~ıav taL.ıını YHl'don'ı 

yrl'te5ti 
Y\ erdon, 13 (AA) - Dliıı 

Ziirihtcn buraya grlcn Yugos 
'a\· milli takımı İsdçrr futbol 
komıtr i U} e eri ve mahalli ku 
Jup mensupları tarafınrlan kar 
,ılanmı t1r. Bilindiği gibi Yu
gosıa\•lar ilk maçlarını Fı·an-
ızlar'a yapacaklardır. Bu hu

Slı-ta gazctt'cilerc b \'aııat v~

ren Yugo l.tv antrenÖrii :\liJo. 
'an Chriric bu karşıla~manın 
gayt'l çet i ıı o' acağı n ı, fakat ta· 
kıınının kaz...nacağını 2.anneltl 
ğini ~Ö) lenıiştir. 
Kalç;ı:sından yara ı bulunan 

Yugo. la\' kalecisi Vladimir Be 
ara bugun antrennuınlara ka
tılmaya ba lamı ur. )laamafih 
n(' .. ra tamam~ e iyileşmiş gö
riin nı~diğındC'n, Yugoslav ida· 
rel'ilrri. c; ı r~anıba gün\i fo'ran
sıılarla yapılal"ak maça katı'a

e:ık dunııııda olmamsındn en· 
dişe etmektedir er. Bu taktir
d Beara'nın yerine Brar:ko 
Kralj çıkacaktır. 

Çek nıilh takımının halll lıgı 
CcncHc, 13 (AA) ç , k 

J.'utbot Federasyonu Dunya l'uı 
bol Şampi) ona~ı için gayet 
hummalı bir ~ekilde lıaıırlar· 
maktadır. Çekler bundan ö:H·e 
kı ~ampiyona maçlarında eld 
eıtikl~ri dcrc:celeri tekrar .,,ığ· 
l:ıınak i temekteılirlcr. Çek mil 
lı takımını e~ki mi'lı oyuncu
lardan ~ejedty \ 'e Cc> p i'e :ı • 
len Macar olan antrenör Borhy 
_ç.ılı~tırmııkladırlar. ___ _ 

54 millik 
Maraton yanşı 

Durban, 13 (AP> - Durban 
ile l\Iaritzburg arasındaki 54 
millık maraton yarışını Johan 
nesburg'lu 45 ya$ındaki at:et 
Wally Hayward kaz.mmıştır. 
Hayward bu mesafe)i 6 saat 
12 dakika 22 saniyede kosarak 
evvelki rekoru 19 dakika 30 sa 
niye farkla kırmıştır. Hayw;ı.rd 

•• Almanlar 
~acar maçı 
için ümitli 

Spie:ı: (İsviçre), 13 C.AP) -
Hidrgkutiye karşı Posıpal. Dün 
Ya Futbol Şamphona5ıntn kar 
şılaşuracağı iki me~lı.ır oyun
cu \'e seyredilecek en guıel o· ı 
yunculardıın biri. 

Franz Posipal Alman takımı 
nın santrhafıdır. )lacar takımı 
ııın santrforvdi Xandor Ilide
nuti ya:nıı iyi oynayan <leğ;ı , 

a~ nı z.amanda i) i dil ünen bir 
futbolcudur. ;:\[acar hıkum haı 
tının bc_ynıdiı'. 

Almanya ıle ııacarıstan 20 
hazır;ı.nda Bal"de kar ıla~acak
lardır. Bu l\lacar takımının İs
\içrede geçirecdi itk mühim 
jmlihan obeaktır. Çıinkü daha 
evveı Giiney Kore ile 17 haı.i
randa yapacağı maçı ko.aylık· 
la kazanacağı muhakkak adde. 
dılmrktedir. 

Geçen sene takımır.ı tngi 'ıe. 
re i:e 4-4 berabere bıraktıran 
Posipal acaba bu maç hakkın
d;,ı ne düsiinmekıedir? 

Posipal iman takımının 
kampında verdiği be~ anatla 
~iiy'e drmişti r: 

c DUn~anın en h·i takımı ile 
kar ılaşacağız. Onun için tah. 
min ~ !il'iitmck ı:arip ka~·acak
tır. F'akat muhakkak bil' brra· 
brrlik dde deceğimızı ümit 
ediyoruı.. Haıta bir ga•ibiyet 
ılahi e:de edebiliriz .• 

Alman takımının antrenörü 
Jo,.. Herb rger. ::\Iacar'arın dün 
'-'anın en ili takımına s«hip ol 
duklaı-ı hususunda Po::.ipal i"e 
hem fikirdir. 

:\lacarla rı. Loııılrada İgi.te 
ıeyi 6-.1 ~endık'iri \aki~ \C 

Viy:ınada Avustun :nı 1-0 
nıağliıp rttık eri vakit ~ördiinı. 
denıi~tır. Fakat ;:\lacaralr, V.
~ anafla \'Ok daha h i bir n. rıc(' 
:.ı :ı bilır'erdi. · 

Çocııkl,1r knedilerinl ~&~el 
ı) ı hıs dı)·orlar. Kazanan ~an 

ını ız buluııdu~unu tanr:cdi:, o· 
rııın. Ge 'rcek P<'r~eıııbe ~iı11il 
vapacağımıı ilk nıa~·ta Tı.rl.ı 
~e)e karııı ria cok ku\•\·etıi çı .... 
ınanıız lfızıınılır.• • 

Tıırki)•c) e karşı ~·ıkacak :\l· 
ınıııı takımı o günün :ıbahı. la 
kım doktoı-u Dr. Franz Loo"'cıı . ~ 

ın yapacağı mua) rneden ı>nra 
ilan edi rcek tir. 

KADROLAR 
. Londra. 13 {TÜRKTEL) 
Jııgifülemı ls\'İ~re.\ e götiirc -
cekleri 17 futbolcu ilan edil -
ıııısllr. Bu O) uncular şıınlar -
dır: 

~Icrrick ( Bırmingham ), Bur 
gioı < SheCfild V.). Byrne Olan 
che~ter V.). Greeıı CBırming· 
ham), Stanıforth <lludder~fi -
eld), Dickiııso:ı (Port mouıh), 
Ü\\t' ı (Luton), :\le Garry 
(Huddcr fıeld), Wri;ht CWol
''erhampton), Kaptan ; Broa -
di (.:\ew<'astle), Fiııııey (Pre 
ton). Lofthou,,e CBo:ton), \lat 
tbew~ (Blackpool), \luldcn 
(Woh·erhampton), Quixall 
(Sheffield \' ), Taplor Olan -
l·he.;ıer V.), Wilshaw (Wol -
vahampton). 

iSKOÇY.\ 
Londra, 13 tTÜRKTEL) -

Jwiçre'j e :;:ıden İskoçya )Iılli 
takınıınııı kadro"u ,Ô)iedir: 

\lartin (Aberdecn), Cunniııg 
ham (Pıe ton) , Aırd (Buı11 -
:ey), Dochrl~ (Preston), Da -
vidson (P .. nick), Cowıe <Dun 
del). -''c Kentıe CPartick}, 
Fernie (Celuc), l\tocan (Ccl -
tır>. Bro\\n (Blackpool), Od· 
ınoııd (Hiberııidus), Hamilton 
c Aberdccn ), Evans CCeltic). 

Otomobil yanşı 
Neticelendi 

Turkiyc Turing ve Otomobil 
Kurumu tarııfından tertip cdi 
lrn otomobil ral:y' si ,\nkara -
lı;tanbul parkuru üzerinden ya 
pılmı~ ve derece alanların mti 
kafaatlan dun saat 17.30 da 
Şark Kah\CSinde \erilmbtir. 

Kummun İkinci Ba ka~ı Fc 
ridun Dıriıutckin birinciliği ka 
unan Resat SarıoğutJ.arı, ikin 
ci iği kaıanan Bedrcttin 0"an
ten, üçünciı'üğıi kat.anan İbra. 
hinı Bahçeliye birer kupa ver
ınisıır. Otomobil ·raııy·~iııe e-
~en 4 kişi kııtılmı tı. Kurum, 

öııümüı.dcki pazar günü Topka 
ı>t - Edirne arasında yalnız 
kadınların iştirak edeceği bir 

.:.varı~ daha tertip etmiştir._ 

bu yarı~ı besınci defadır tistüs 
te kauınmaktadır. Bu sayede 
dtlnyanın en muka\Cmetli at
leti olmak ~öhrctini kazanmı~
tır. Hayward aynca 100 mil 
rekorunu da elinde bulundur
maktadır. 

400 Engelli miısabakasından bır 

Atletizm bayralf'i' 
dün sona erdi .. b0~0 

Türk - Mısır ve Yunan atletlerinin iştirak ettiği .,,us:0yr0~,1 
lor heyecanlı oldu, 400 engellide Emin Doybak, 't 

rekorunu yeniledi 
lsta'lbul .\tletıznı boı) ranıı- * 

nın ıkıncı eun mlısabakaları 
dun oldukça kalabalık bır 
meraklı kılle.,,i onundc ) apıl -
mıştır . .\luntaıam bır şekilde 
cereyan eden bu mu abakalar 
da ~u neticeler elde edılmiş -
tir· 

400 :lletre Engellı: 
Bu müsabakaya bır Yunanlı 

o mak üzere dört atlet iştirak 
ettiler. Atlrıler kulur kuralıı 
rını ~u ,ekilde Ç<'ktikler: B -
nnci kuh·arda hnıeı Dıııçcan 
(İ larbııl). ıkıuci kııharda E- 1 
mm Do) hak ( İ ıanbut), Uçun 
('ll ku \arda Hakan Eper (An
kara). dordiiııcu kuh'ar<ln Cos 
mos <Yunan), be ınl'i kul\'ar
d.ı Aydııı Tuııalı (Islan bul). 

Bu müsabaka çok 'lC\ klı ve 
çek•şınel ı oldu. Aydın Deparla 
o .e fırladı. Yunanlı Co:.mo 
keııdis i ıı i 1;)0 ıneı metre eiva 
rınrla )akalayarak :.ıt 'ad ı. Ya
rı;ıı bu iki atlet oııde götür
diılcr. Co mo:. son ınanıa) ı ön 
d~ a~masına rağmen, Emın 
Doy bak dfüliikte ) apııJ;ı hır 

atakla .\arışı alma~a mu\·aifak 
oldu. 

1 -- Emııı Do} bak (İ~t.oın -
bul Gahı tasanıy ı 53.6, 

2 - Fotias Co~nıo CElcıı 
Emikos) 55.8 

3 - Hakaıı Epcr (Ankara -
Karaglıcü) 56.2. 

Emin Doybak·ın e:de etti~i 
bu netıce ~eni İstanbul Atle
ll7.m bayramı rekorudur. Eski 
rekor 56,4 olup \'u:;:oslav at
leti Rodoloviç'e ait bulunmak 
ta idi \ c geçen ~ene ki Istım
bul Alletıım ba) ramında te· 
sı edi mışti. 

800 iUetıe: 

Bu yar15a Ekrem Ko~ak. Ca 
h.t Önel, Fahır ÖıgUdcr, İlha 
mi Koç. Cııal Somuııcuoğlu, 
J<'erhat Barış \'e Mehmen Gıin· 
doğan kaııldılar. Dcpartla Ek 
rem önı· atladı. On•ı İlhami ve 
C:.ıhil takıp eltiler. Cahit iı
hami)i ancak 600 ünci.ı metre 
de geçti. f:krem açık farkla 
bırinc o'urken Fahir son düz 
lükte ikincilik ic,:ın ep~y mü
cadele elli. Cahit bu mül·ade
lcden :;:alıp cıkarak ikinciliği 

kopardı. 
1 - I-jkrcın Koçak (İstanbul 

- Fenerhahçe) 1.53.6 Yeni A. 
B. Rekoru. 

2 - Cahıl Öne! (İstanbul -
Galatasaray) 1:59.9 

3 - Fahir Öı;ıüder (Anka
ra · Amatör). 

Dtsk ,'\tma: 
~uri Mısırdaki ma lılbbeti 

ııın re\•an ını aldı. Ka~ıdan 
esen rüzgara rağrr~n derece -
lcr oldukça İ)' i çıktı . 

1 - :'\uri Turan (Ankara -
Jandarma giıcii) 45.12 

2 - Celıl Uçarer (Ankara) 
42.89 

3 - -'luharrenı Kuruiiııim 
(İstanbul - Ferdi) 35.83 

200 :\letre: 
İki Mısırlı ve iki Türkün iş • 

tırak elliği bu ~arı ·ı :\lı:.ırlı
lar aralarınd .. pa) la,şlılar. 

1 - Faruk Tadros {Mısır) 
22.6 

2 - 'ı'ousıf Zcin {:\lısır) 

22.7 
3 - Sımionidi:ı (İstanbul -

Be yoğ por) 23.3 
Sırıklı \'ük ek Atlama: 
1 - Ziya Ünivar (İstanbul -

Dcniı gücü) 3 50 
2 - Kenan Çul ban Cistan -

bul - Beşiktaş) 3.20 
3 - Tahsin Bü~ Ukdoğan (İs 

tanbul - Be~iktaş) 3.10 
5000 l\letre: 
Bu miısabakaya 6 atlet i'ti 

rak ettiler. Bu arada Mısırda 
Hüseyin Topsakalı mağ!lıb e· 

~ırıkla :) uk rk 

den Raşidı de bulunmakla ı· 
dı. Hüse;·.ıı k~uyu nlıı tur 
önde götürdü. Yedinci \'e se
k;ıinci turlarda Raı:-idi tempo 
yu hızlandırarak öne atladı i
se de kurtulamadı. Hüse) in 
son iki tura kadar bakımdı. 
Bütün ko5u devamınca pusu
da bekleven Abdullah Kökpı· 
nar 900 ~ıetrc kala öne fırla" 
dı \'e arrın~ye doğru gittikçe 
anan bir siirat içinde ipi so
ğusledi: 

1 - Abdullah Kokpınar (.\ıı 
kar" - Karagücü) 15.10.6 

2 - llü c~in Top.sakal (An· 

kara - Hacettepe) lS.17.2 
3 - ~lusıafa özcan (Anka

ra - Amatör> 15.25.4 
4 - Kadrel-Ra~idi (Mısır) 

15.25.6 
;; - Cıhat Tunçay (İstanbul 

- Fenerbahçe) 15.35.5 
6 - İh:san Pehlivan (İstan

bul - Bc~iktas> 16.21 9 
Cint .'\tma: 
Bu müsabakanın en eııtcrc· 

san tarafı, uıuıı bir ;ıynlıktan 
-onra tekrar pı:ılte gördUğiı ~ 
muz emckt•r ~ampiyon i\Ielı 
Kotancanın da i~tirakı o!d

8
U0 .\tclih bu mü~abakada 43. . 

metrelik derecesile dördüncu 
geldi. . 

ı - ~uri Çet~n) ılma:ı: <ıs· 
tanbul - Fenerbahçe) ..ıs.06 

2 - f'oliadıs Co~nıos <E•en 

- Etnikos) 47.70 i tan 
3 - Ka"han Babadır ( s 

bul - Fen~rbahçc) 44.33 
li:ıuıı Atlama: . 
Üç atletin i~tırak ettiği bU 

müsabaka nefce::.inde: _ .Et 
l - Fundukidis cElcn 

niko.;) 6.76 . t bul -
2 - Suphi Ural (ls an 

Fenerbahçc) 6.52 (Eski-
3 - İdan ÇetinkaYa 

~ehir) 6.39 
Balkan Bayrak 1'arııı : 8 • 
San \'e kırmıı:ı takımlar. 

b yarışta. 
rasında yapılan u (Ferh:ıt. 

ı - Kırmı.ı:ı takım dukl" 
A. Tunalı - Ismet - yun 
dis) 3.32.5 
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)(ühinı bir vazife 
kıy,, Lnııaratorluk d"Tin de, kr.ndi ekmeğini kendi!i 
ttıııiıı e<lemeıdl. Ununu, huğda 'lnı yabancı memleket· 
~ getirtirdi. Cumhuri ·rt idare!i buna son 'ermek için 
dt aldı, çalııma muuffakiyetlP. neticel,.ndf. Jf Plt1 birkaç 

ı it llberf, z:iraatin makin el eşmesi HYf'!!lnde, bÜ;) uk bir 
~al ınma kıırıısında bul u1111 ·orul. Kendi ıhtıyaı:ımız:ı 
a tllktan başka yabancı memleketlere de büyuk cilçuılP. 
~ ihrıı; ediyoruz:. O kadar ki Turkiye imdi htlli 
lllday ihracatçısı mcml eketlcr arasında bulunmakta· 

•n nıemnunluk ''erici ve göğsümüzü iftiharla kabartıı
;::ıYet karsısında anla m az bir nokta ,-ar!lır: Yakıt ,.a

dun bir tarafında ekmek &ıkıntısı çekılmeı;i. .. Oün 
tk bu sıkıntı \"ardı, ıın:dl Ankarada bas göstermiş; 

• tııek tedarikinde guçl fik çekiyormuş ... 
,alka memleketlen, milyonlarca ton bu day gönderir· 
t~ ıleııotanmız: ihtiyaçtan fazla huğda~ la dolu dunır-
(P ek sıkıntısı çekılmesi aıılaşılır fil'Y değıldU'. Bu ıu· 
ibı'çı ı;abuk nnlenh·or: fa kat boyle dahi olsa bir daha 
r hldiselerin tekrarlan ma&ına meydan \·ermlyecek 
lcııı'lınak lazımdır. 
lttırı bir nokta da ekmeğin kalitesıdir. En ili bu~day· 
~ 1 lrdiğimlı halde yediğimiz ekmek kalite bakımın· 
rı:ıllılen derecede dclıld lr. rıerek değirmenle.rıml1, ge· 

l!larınuz: çok mı bir kontrola '\"e esaslı ıslahata muh 
) (ietl'nde bir değirmen de insanın midesini hulandıra· 
~!erle karoıla5ılmı tı. Birkaç ~ıln "'al de hlr fı· 
U unlar bulundu, çalı an h rke in bit i~inde olduğu 

~~k hlz:im baelıcn gıdamızdır. Bu gıd her bakımdan 
'1e d"recede ndıs ve bilha~!a t"miı olmalı. hiç hlr 

' le kar;ııasmadan tedac lk edllebılmelıtllr. Bu, hııku· 
l 

11 
beledi etere dilsen en miıhlm \•aıifelerdcn birldlr. 

•1tt •dar bir hay]! ihmal edılmlı olan bu vaılfr.)i 
~tt ette ele almak umanı ge!miıtir. llalk ba~lıca gıda-

lttlt i~tPdigI zaman bulma 1ı 'e temizliğınden eilphe et· 
l'ıyebilmelldır. 

inis Tahsin TIL 

' '~a~k~dar iki 
"llbU kacırını~ lar 

"la <Bası 1 incide> 
•ın•ddın • İskmderun • ' ıtJen sonra uçakla 

~;· Re P .genu)i karşıla· 
,~1(Illı.!cı Hasanlar, pa· 

löyı arı Yerde bulama 
· il tınl§ler ve verme· 
~ 11

12 
hAdiselcrden son 

g. lttakıa, Hasan Er· 
ır ını i'e yurda don· 

., 
Havvanın kocası Hasan Erbaş, 
kuyumcuların e'indm kaçarak 
kurtulmuştur. Yapılan tahkikata 
gore ortadan kaybolan paketle 
8000 dol;ır olduğu anla51lmısur. 
Kul umculardan 1\lehmrt ve Ö
mer i'e kaçakçılık için tavassut 
ta bulunan Hüsnll yaka!anmıs
lardır. İdris oğlu Ş-iban Erba· 
~ n evinde yapılan aramada 271 
mermi ilr 1800 lira bulunmuş· 
tur. Firar halinde: olan AIAaıi 

llıbar~VVa Erbaş, polise 
•rı11 ~· Paketi veren 
'tt ,,1 er iki Hasan Er 

~!'ııı; e kaçırdıklarını dın i'e kaçırı'dığı iddia edilen 
~ır 11 da tehlıkede ol· Hasan Erbaş aranmaktadır. Talı 

llli§tir. Bu arada, 1 kikata devam edilmektedir. 

Bir artistin 
Ayağ ı kırıldı 

Ba!! 1 incide> 
glrmi§ 'e du~mü$tur. Abdurrah 
man Pala) 'ın bacağı -kırılmw 
tır. Aktor hastahaneye kaldırıl 
mıe, rolün dublöril de olmadıı!ı 
için başka bir artist bu rolU o· 
kumak liureti~'c oyuna devam 
edıloıiştır. 

Amorika'da bugün, pasif 
korunma tecrübesi 

yapılacak 

Washington 13 lA.P.) 
Harptrn sonrakı ilk meınleket 
çapındaki pasif korunma ma· 
ne Haları l arın sabah ba,lıya· 
cak \e 24 saat devam edecek· 
tir. ·Operation A lert • adı \'e· 
rilen bu manevralarda 42:'i dı.iş· 
man uçağ nı" kuzey. d".>ğu ~ 
hatıdan geldıkleri farıedilecek 
tir. 
Düşman uçaklarının taarruz: 

ettikleri haberi \erilint'e baş· 
kan Eısenho\\er ~e yardım!.'ıla· 
rı da Beyaz Sarayın sığınağına 
ineceklerdir. Uçaklara bedaf 
teşkil etikleri farıcdllen ·şehir
lerde mıfık dııracak, ya~·aıar sı 
ğınaklara gireceklerdır. Diir 
man ııçaklarının 4!l cehire ta· 
arnız: ettikleri farıe.dilerek di· 
ğ_cr 85 şebirdcn bunlara yardım 
cuncleri istenecektir. 

Manc\Ta!ar esnasında atom, 
h dro1en bombalarıyle, yang n 
bombaları ve radyo ile idare e· 
d len bombalara karfı tedbirler 

alınacaktır. 

Başkan Eısenhower sığınakta 

10 dakika kalacaktır. 

r 

Rusya, Bati Almanya ile anlaşmaya 
çahşıyor 

<Ba&ı ı incide> · nu •, so) lemi§ tir. Dehler'in Hür 
hareketin gelişmekte olduğunu 1 Demokratları. Başbakanın dört 
\"e bu bareketın Avrupa muda· partıdrn müteşekkil koalisyonu 
faa camıa.sı ile a!Akalı blitun nun ıkıntl buyük \ c nilfuz:u gru 
andlaşmaların taEfı,ı. e edılmele- budur. 
rıni ıstediğıni soylemıştir. Parlamentodaki Hur Demok • 
Yınc Pravda) a gore, Malen· rat mebu~lardan Kari Georg Pfle 

ko\' bu temin niye Cc:\ ap olarak ıderer cMalenko\ un sozlerinın 
' ~ö)le demiştır: derhal ,dikkatlı bir müzakere· 

1 

uSo\yeUer Bırlıti. Bau Al· nin me\"ZUU olmasını• istemı§ -
ınan) a ile Rusya arasında ikti· tir. 
sadi n kül_t~rel munaseb~tler !lehler umumi bır toplantıda 

1 kurulması gıbı .taleplerı musaıt 1 ~o~le dem tir: 
karşılayacak, ikı tarafın karşı· ı q.Mademki Alman) anın Birleş 
lıklı menfaatlerıne cevap Hre· tirilmc:si ~ alnız sov~ etler Bırli· 
cek Ye Alman meselesının halle ğınin taavıbı ıle mümkün olacak 
dilmesi \ e AlTUpada sulhun tır, o halde Ruslarla doğrudan 
kuv-.etlendınlmesi ısıne hız ve· doğru)a mtizakc:re1ere gıre~ıl -
reccktır.» mek içın blitJn imkAnlar ar.ı•tı 

İki Bafbakan arasındaki bu rılmalıdıu • 
müliıkatııı, Fransa kabınesinın Adenaurr hukiımetı Malenko· 
teh1ikelı bır durumda bulundu· , un sfu.lerını derhal tefsır et. 
ğu sıralarda lapılmış olduğu mu mekten s; kınm ~tır. Fakat bazı 
hakkak iOrunmcktedir. A\TUpa resmi fahsi)etler, Sovyet baş· 
savunma camıa~ı Batı Almanya bakanının ~ alnıı: iktısadl \ e kul 
Başbakanı Adenauer'ın temel turel bağlara temas ederek sa· 
siyaseti olmuştur. Fakat and • dece Rus~ a ıle harpten eV\ e.kı 
taşmanın Fransa tarafından tas t cari muna ebet!cr.nı tekrar 
dıkinin çok gecikmiş olması Ba kurma)ı çok ıste)en Alman)a· 
tı Alman ı;iyasetinın değişmesı • nın sa nayı, tıcarl , e bankacı ık 
n' ) ol açmıştır \ e Malenkov bu 
hareketi des:eklemektedır. meniaatlerını kaı;detmı.ş oldu· 

Batı Almanyarla ğunu so~lemışlc:rdır. 
Bonn, 13 (AP) - So\'yet!er Mosko\8 ile Bonn arasında 

Bırlığı ba&bakanının batı Alman dıplomatık miınasebetlerın ku 
) a tarafından ) apılacak her han rulması ise Bırleşik Amerika. 
gı bir )akınlaıma teklifinin mü İngiltere ve Fransanın ta•"ıp'e 
sait kareılanacağı hakkındaki rinın alınmasını icap ettırmek • 
sıszlerıni müteakip HUr Demok· ledır ki, bu de"letler boyle bır 
rat Partisi Batı Alman~ a ile carcketi veto edebllırler, Fakat 
RUS)& arasında daha sıkı mU· Batı Almanya ıle Sov)etler Bır 

AUŞ\ CRİŞİ:'<ii RiZZ.\r \'AP.\:\" CUMHURRAŞKAJlil - A\'US· 
tuna Cumhurbaşkanı miıtekalt General Theodrr Korner, resmi 
mılyeti \'e polis rdakıtlnde dula5mıktan hiç hoşlanmaı.. 1950 
)ılında Cumhurba&kanı seçilmeden enel \'iyanı Belediye Reisi 
iken alış nrişlnl biızat yapmak için pazara gltmt>k en bliyuk 
ıeül idi. Şimdiki durumu buna miısaade etm'!me.lıle beraber, 
Körner'in zaman ıaman yine kaçamak yaparak alıt nrl~e gittiği 

rha)et olunmaktadır. 

GEl'iERAI. DE (',\\;1 niE':-i'İl'\ 1;51 - llinditini'dc Dirn Bien 
Fu mü tahkem nıf'\.ldinin kumandanı General de Cufrle'nin e~i. 
Hanoi'de bulunmakta<lır. General mustahkenı mnJ..iln du tuj1ı 
tuihe kadar esi ile telf'fonlı ıorufmii5tur. 'Yukarıda re•lmde 
general kalenin dusmtk ilrere olduğunu h!Jıtırlrken bunu din
loen ~i ,ı:ôrülu) or. Dııyduğtı endiee ;)·ıizunden belli olmaktadır. 

nasebetler kurulması için açmış lığı arasında ıktLSadl 'H! kültü- febJı·g~ 
oldu~u kampanya)a hız \ermiş- re! mı.inasebetlrrın kurulmHı· Resmi 
Ur. Da h ç bır mani yoktur. <Ba!ı 1 indde> kume lere ta,1dye1erde bu!un• 

Moskova ile doğrudan doğru· Bır hususi alma'l ticaret he· ;eıe!er d 'kkatle ncelenmiştir. mık tizere derhal kurulmasını 
ya dıplomatık mtinaEebetıcr te· )eti Rus~a ile \adesi hır sene· Başbakanlar, sulhsever mem kararlaştırmı;lardır. Bundan 
sisi fiknni ortaya atmış olan den fazla olan 59 milyon dolar· eketlerin dllnya sulhünU mu· ba•ka. ıki hiikflmet, dostane i§· 
Hür Demokratlar derhal Sosya· lık bır tıcarct anlaşması :rap· hafaz:a için bütün gayretler'ni blrlıği en'.ila mas•nda de.rpi~ e
listler tarafından desteklenmiş mağa çalı~maktadır. Geçen haf· bir e•tlrmeleri ve mü~terek bir d len ekonomik Ye teknik i~b!r 
terdir n bunlar ıSov)efür B"r- la a'tı kişılik b r he) et anlaşma s•vaset t,;ıkıp eımelerı hususun lığinın inkı•af ettirilmesi çare· 

Milli takımım12 . 
Bugün lsviçre'yt 
Gidiyor 

<Başı 1 l:ırlde) 
han; Lehrr, Coşkun, i\ecmi. 
Takımımız ilk maçını is,·iç· 

rede yapacağı hafif bir idman 
ı\1n sonra 17 haziran per~em· 
be gUnü Bern şehrinde \I· 
nıan) aya karşı yapacaktır. Mil 
ll fuıbolcularımıı ikinci karşı· 
la~mRlarını 20 haziranda Gü· 
ney Kore) e karşı yapa(·ak ve 
bu iki mil,abakaları ile fınal 
lere katışmak hakkını kazan· 
dığı takdirde 8 takımın ictirak 
~deceğı Dünya Kupası fınalle 
rine girecektir. ~til'i takımı· 
mız ilk maçına ıu kadro ile çı 
karaklır. 

Turgay - Rıdvan, Ba!ri -
'Mustafa, Çel'n, Rober - E
rol: Suat; Feridun; Burhan; 
Lef ter. 

Rene, Cofy · 
İstişarelerine 
Devam ediyor 

<Bıısı 1 fnrtdel 
Cumhurbafkanı R~ne Coty, öğ 

:eye doğru nılistaklller grupu 
baEkanını kabul etmiştir. 

Daha önce istişare.re çağrılan 
Radikal grup lideri Yvon D1>lbcıs, 
Elysee Sarayınrlan çıkarken şun 
ları beyan etmiştir: 

•Henri Bnrgeaud vt ben Ra· 
dikal bakanlarla milli meclisin 
\ erdi~i oydan çıkarılacak neti
ce ilzerinde Radikal bakan!ar!a 
mutabık kaldığımızı ve aynı z.ı. 
nıanria dı~ siyasetimizde olr de· 
ı'.!i~lklik arzu etmrrliğim!ıl de 
Cumhurbaşkanına bildidik. Dl· 
~er taraftan, kendisine: mll!t'lin 
oyuna bir kere dah;ı mUraca .. t et 
mekten çekinmediğimiz!, fakat 
halihazır durumun acele o'arak 
bir ı;eçım rtformunu gerektir
mekte olduğunu lz:ah ettik.» 

Am~ıika'da 

Washington, 13 CAA) - Bir. 
[e§lk Amerika Hadiclye Vekili 
John Foster Dulles, M. Joseph 
Laniel'ın Fransıı Mı111 Meclisın· 
de uğradı:ı mağlubiyet netice· 
sınde dı.in sa hah Pariste bafla
l an sb asi buhranın mfml ve şii 
mulil etrafında Hariciye \'ekAle. 
linın yiiksek memurlariyle dı.in 
ı;cce saatlerce süren görüemeler 
de bulunmu§tur. 

lsves, atom fabrikası 

kuruyor 
Stockholm (İs\'eç) 13 <AA) -

Hıır dunyada. daha şimdıd"n ü· 
ı;tincü en btı) ıık tepkili uçak kuv 
vetine \'e en itinalı hava sığınak 
hrına sahip olan Lıveç atom 
ma zcmesl imı\l c:dc:cek yen! tc· 
sisler kurmaya hatırlanmakta· 
dır. 

Baltıktakl Rus Uslerinden tc:p 
kili uçakla ancak 12 dakikalık 
bjr mesafede olan burarla. hu. 
kıimet sözcUsu. atom şehrinın ev 
vcll 10 000 kilovatlık, daha son 
ra d;ı 60.000 kllovat'ık bir reak
tiırle teçhiz: edileccğ!ni söylemiş 
tir. 

400 kişinin çalıeacağı atom 
fabrikısının, kaça mal olacağı 
henüz hesap!anmamı§tır. Fakat 
devlet malı atom enerji kum· 
P3.nusı temellere 6 400 000 do 

l 
lar harcamıştır. l\fı.iı:lfirlerden bl 
ri atom ı::ehrınln Stockholm ve
ya Goetc bc:rg civarında inşa e
dileceğini bıldirmi~tir. 

Du .. nya KupaSI ligi ile normal mıinasebcıler te nın son röıu~unu yapmak için daki zanıre•ln bugün de her :erın·n aranması ışinl derhal 
1 ıni memnuniyetle karşıhı)a • ı Mosko\a)a hareket etmek Uzc· z:am nki kadar bu •tik olduAu ele alacaktır. 

M 1 
'd cakların11 bildırmlşlerdır. re iken bu se)ahatı bazı ıtcknık net C('sıne \armışlardır. Bu ba Ba~bakanlar arasındaki gö-aÇ an n 1 f are Hür Demokrat Partisinin lıde sebeplerden• dolayı gerı bırak kımdan, bu defa mrr'iyl''C gir rüşmeler, me eleleri ele alış ve 

ri Dr. Thomas Dehler, cBatı Al mırır. Mcsu! kaynaklar Adena miş bulunan dostane işbirliği görtiş hususunda ~ayanı d kkat 

Ed k h k 1 man) a ile ::iovyrtler Birliğı ara l uer hukümrtinın bu seyahatte andlaşma•ının ak.dl suretıyle !· bir vahdeti meydana koymuş o· ece a em er ında doğrudan doğru)a diplo· \'az:geçllmesı için heyet Uzerınde ki memleketin dlinya emniyet i lup çok bliyük bir samimı:ret 
Bern (!sviçrc), 13 (AP) matik münasebetler kurulması taz~ıkte bulunduğunu soylemek ne 'e bılhassa kenrli mUsıerek \"e kar•ılıklı anlayış içinde ce· 

Dlinya I"ııthol Şampiyonası or- nın son derece lüzumlu olduğu· tc:dirler. menfaatlerıne olduğu kadar ı· re) an cım ştlr. İki Ba~bakan. 
• ganiza5yon komitesi buglin ilk ha" la" çinde bulundukları bl)lg•nln l'm bu \ak anın, esasen tarihi bağ· 

turda oynanacak 16 maçı irla- Bı'tlı' f 1 rı na kap at ı ima cezası niyetine ~ aptıkları hıımetın bu ıarıa yekd ğerıne bağlı bulunan 
re cılcrck hakemlf'ri scçmistir. \'ÜklüğUnü b r kere daha kay· m'llet'rrın n kU\"\'etle arzu et· 

Komite ayrıca Millctlcrar;ısı tatbı"k edı"lmedı' detmekle bahtiyarlık duymuşlar t;~i nçhilf', mPmleketleri ara· 
Futbol Fe<lt'rasycınu (FfFA) dır. Eındak• sıkı, dostça \e işbirliği 
nın bıı maçlarda bulunacak 1 

1 
Bu andlo•mayı milessir hale z:=hniyeıiyle mesbu milnasebet· 

tcm~ılcilcrini de tayin ctmi•ıir. <Ra~ı 1 inrlıle) 1 suçlu oldukları açıkça meydana getırmek 'e şümultinu geniş· !erin inki•afı bakımından Ati· 
İ•imler •ıınlardır: • YAkl ihbar üterlne Ali A1'pı. çık n eahıs nya mU~sseselc:rin letmek hususu ik Ba•bakan ta için bUYük \'aadleri tazammun 
16 hazir;n maçl:ırı: narlı n Osman (,'aknıağa ait lehıne tefsır edemez. Suçluyu sın raf ndan etraflı :ekılde te•kık etı' ı hususunda ittifak eylemiş 

Uru"uay _ CekoslovaJnıa. fırında 10·6-954 gecesi Hıptırı· dirmek için, \erilmesi lfız:ım ge- ed· m ştir. erd·r. 
Bcrndc,ı-h;ıkcm / r.. E:lis (İn lan tetklktr. ı~çilerin bitli ve 1 lcn cezanın tempo unu bu de· Bu annlafmanın dördün!.'ü Cumhurba&kanı 'e Basbıkan 
t;ıfüre). Fifa tC"m !'cisı Gusıa>' pis olduğu \e diğf'r 6 madde ii- r7c~ ağır'aştıramaı \e halkı, ken maddesi teknık tccrllbe ve bıl· rııkıstana davet edıldi 
Wiı!dcrkehr <IS\ir;re). rPrinC!P ele uy1:11n uz. hareketle· dısınc: ka~t"dcn!C"re karşı, bu de gıle,.den mUtekabilen istıfade Ankara 13 <AA.) - D · isleri 

Avusturya _ 1skoçya. Ztir.h ıi görııldiiAiinılen rıı ın sahipleri rec~ . mUdaf~asıı bı,rakamnı:. iş. ed!lmes". ;ki memlcke"n ıııl~h Hakenlığından bild'rilmict\r: 
de, hakem Laurcnt Franckcn hakkın4a 3i26 dit ,., 4 \'arak nu te ıkıncı mısal de onUmUı.d~ du re mühimmat imaUtındaki ıh· Memle.ketım;ze resml bir "i· 
( fülçika ), fifa trmsllclsl Jlo'- maralı rnıı 1.abh lan1inı oluna- ruyor. Kıırt'u bultdayları ö>ıü. fYaç arı'lın a~ılanma•ı 'e. ~ arct ~ arımış olan Pakistan Bas 
ger Bcrgl'rus cfsYcç). rak Il.6.951 tarih n 1252 •a} ı- t!irk~n ~akalanan Haskoy dcğır· tahrık edilmemış b•r tecavlızbn bakanı tuhammed Ali. Pakis• n 

Fransa _ Yugoslavya, Lo· lı y1171 l!P. Eminönü Ka) makam menı de: faalıyc:tıne devam et- harıçten \'ukuu hainde ) apı'ıı· ı;rnel ,·ali11! Gholam l\tuham· 
zanda, hakl!nı B .. M. Griffıth (in le llr.lcdhe Şııhrsi Mılılürlılğiı· mektedir. cak işb'rlığ·nın imkln \'e •il· mcd ve Pııkıstan hükO.m,.ti r 
gılterenln G:ıl e) ate.tinden) Fı- ne ı:ıöndr.rilcrck bu uçlardan 4o mulUnlin tetkık suretiyle ıkı dına Cumhurba•kan• CelA Ba· 
fa temsildsl Karc ı Lotsy (Hol- layı fırının kapatılma ı bildlrll- Mef. resı' zanneltı' memlel>et aras•nda S8\-Unma sa \ar ıle Ba bakan Adnan Men-
Ianda). m!~tir. has.nda jeb.rlıği yapılmasını deresi Paki tana resmi z yııret 

.Meksika - Brcıilya. Cen~v- Ka•·makamJıkra ccunın lnfa. derpiş eylemekted'r. hbu mad yapmaıt" dn\•Pt eylemi•tir. 
r de hak m p uı "' 11 et J > Rusuıl l\Ju'lıablrtmlzdtn denin •atbik'nın tem·ni z•mnın Cumhurba•kanı \'e Ba•bakıın 
e ' e " "'yss ng 5 nnı dair ılınacak ceun uır. • İ l 3 1 • ~ 

\ 'içre), Fıfa temsilcisi Sir Stan rinde hu husu~ta gaıefenİ~c ma. h~lr 1 - .Man.sada l\Ia ta 

1 

d3 derhal faallve e geç lmesi ka bu dostane dave•l memnunıye~ 
ley Rous (İngiltere). ıumat nrllereğine bllgilerınlzl ma a es'nde oturan b.r. §ah s rarla_ştırı mışt r. Bu karar mu· le kabul etml•lerd'r. 

17 haziran maçları: uygı ile Tica ederim. uzun :ıem3ndanbrrı gayrı .meş· cibirce, ıcap eden 61t\-Unma plftn New York Tım•s'in makalesi 
Türkiye - Almrnya, Bern'· ru bir §~kılde ~·a~a:lığı eYlı bir lann•n haı rlanması lçı:oı ik" New York, 13 CAP) •New 

de, hakrm Vidra Da Costa (Por Bu yaııdan da anla~ılacağı \"eç kadının C\ ne g rmek i temis ! memlekrtın askeri mütehasN.- York TımP.S• bugünku makıı'e-
tekiı:), Fifa tem ilcisi Henrl hıle, fırının kapatılması için cıı "e gidıp kap s nı yoklamı(tır. ları araı;•nda kurmav goru~me· sınde ıTürki;enin, milli m•clisı 
Drtaunry (.Fran•a). ma günü Eminönü ı\aymakamı Bu s•rada kadının kocası gclıp lerıne hemen başlanacak \e ta· nin Türk - Pakistan mildaf.a 

İngiıtcr, - Bclçıka . BAl'de, re Belediye: Şube 1 l\lildUrlUğU- kapıyı açını<. " ev ı;ahıb ne 1 raflardan her birınin askeri he paktını ittifakla tasdik t.tme(İ"· 
hak~rn Emi! Sch,.tur (Alman· ne emir \'erildiği halde, bu nıa· •arılarak dudaklarından öp· \etleri btekın'n Ulkesinde tet· te, bur dünyanın dAvamıı bir k~ 
ya), Fifa ıem•ilcisi Holger Rer kam aradan 3 gUn geçmi~ 01• mlıştı.ir. Ant'ak adamın dudnk· kik cr\•aha~lr.ri vıınacaklardır. re daha ilerıyc: &ötürdUğiirıU• yu 
"crus cf<\'c:ç) ma ına rağmen, kararı taıhık et !arı tr:ışı uzam ş b r te~lc te· Dos\anc i•bırl ğı andla(mıısı maktadır. Gaz~te makalc.>l:ıe ~by 
eo .Macaristan • - Kore. ıurlh'-ı m"mi ti~. IHiııı~ bu olnnb.~lte~- mas edınce durumu anl•yarak n•n taraflar ara•ında aıami öl· le devam etmektedir: 
de. hakem Ravmond Vincentl !ere .rat~ meBn:. 1 _arahrı t

1
at ıb· 

1 
e • hemen kaçmıştır. Kadının ko· cude s·, asi l~bırl·~ini dt.rpie e· •Paktın tasdik cdılece~i husu· 

(l<'ransa), Fif; temsilcisi Gus- m!'mış ır. u U.'ı 11 0 aıı rıı· cası da grcr kıyafc•fjle adamın den hfikilmlerınin tatbıkl z: m· &unda hıç bir şüphe )'Oktu. fr 
tav Wiederkehr dsviçre). lc:re rağmen dlın blr a.rkadaeı· arka&ından ko muı \e :ece )a n nda, lkı Ba,bakan tarafların kat bUtUn meclis Atalarını!l itti 

f talya _ İsviçre. Lozan'da, mız: Sultanahmct Cuacvınln kar r•sı sokakta b r kO\ alaınara har çteki temsılc:iler,nın ''e dev fakı hır ku\'vet işareti ol:nu~ıur. 
hakc:m A. Vıana (Brezil~ a ). Fı· şısındakı bıtll fırından hlr ek· baclamıştır. Hovarda kaçmaga le adamlarının sıkı istifa re ha Pakistanın kendi dav.ısı, hür 
fa temsilcisi Dr D J Vılız:io mek aldı Ye doğru Alemdar ka- m~\affak 0 mu• \"e ev sah b ınde bulunmalarını \'e mum- duııya da,•ası ile bcrab•r Türki-
(Uruguay) · · · rakolıına giderek ilgili be'ediye d" donunce karısını dı~arı at· kuıı olduğu kadar sık bulu•ma ~ c: tarafım. -11 destcklenmekte-

19 1 1 • 1 ııolisiııe bir z:ahıt tutturdu. ÇUn !arını kararla~tırmışlardır İ•bıı dir.• 

U U

1gu97 ran n1ıakç arı: B~"d j kü bütün zorakı gayretlere, cc:· mışt r. ı · d r ay - s ·oçya. .,, e, , t i i 
11 

k 
1 

tema~ların baş •ca ga;esı, an • Gazete iki de\:el aruındaki 
hakem v· 1 O 1 dl i <'· ı:a Ha er ne rat;men ap.ıtı mı la•manın daha zıyade inkişaf din gorü•ü farklarını • • Paki!· 

!llce z:o r 1.n n ! ~an Akpınar fırınının dun sat· K.. " •· f" • • • • lü 1 1 " tatya) Fıf tftm•ll J G tav oprunun amırı ışı ett'rilmc~I ,.e •umu n ın ge· tand;ıkı devleUe dın münı.:·bc~· ,. ,. • _ a " " c sı us u11ı f!kmekler de. <>vvelkıler gi. .ı 1 .ı, ıederkeh ci i ) ~ n şletılmrsi o ocaktır. ıki Baş· lerıni giizden gerırdikten s;,n-
r S\ çre · bi pıs, hamur etiketsız \'e ek· ı 1 :. 

A
0

vusturya - Çekos'ovalcya. sık vezinliydi.' U bakan hu bolı:edekı dev et er· ra şo~Jc: deunı etmektcdır: 
ZUrıhte, hakem Va a Stııvano- . . zun su•• recek den, Tiırk' ·e ve Pakis•anla av •Başbakan l\lohamme;i Alı 
\'İc (Yugoslavya), Fıfa temsU· .su.ıtanahmettekJ bıtlı fırın m_e ni gayeleri takip edenlr.rin de g;ıyrct 5.,rfetmie \e bAu muvaf-
ci.!i Karel Lotsy <Hollanda). &e esı \'e bu hfı,ııse karşısında ıt mezkiır andla,ma~ a ılt bakı ke:ı fakı} eller kazanarak i~lcr bır 

Brezilya _ Yugoslavya . Lo· S~lılerın ta~ınd~gı ~avır; bu ~e- <Hası 1 incide 1 di menfaat'erıne tamamen uy- hal çaresi bulabllmi&tir. 
z:anda hııkem Charl 5 E F u't hırde beledıymın o.madıtına da urı itıbarn alınmamaktadır. Ta gun bulacakları ilmidıni kuwct :r.ıohammed Ahııin memıel>e· 
less (tskoçya). Fif: tc~si~cisi lr otedenberı ilerı stirulen iddi- mır işinde çalıştırılan isçılerin le zhar e mişlerd r. unde e'dc cttığı nctıcPlcrin akis 
Kare! Lotsy (Ho'landa). aların ne dere~e ha.klı1 bulu~du- ı;ay sı aıd•r " zamandan aza· Başhakanlar, andla•mayı da: ıerıni şimdi. Türkivcnın bu mem 

Fransa _ Meksika. Ccne\Te ~una e~hane hır mısa teokıl et mi istifade metodu tatbık edıl· ha muc•sır kılmak hususundakı lekete olan itimadının yenı:en-
de, hakem 1\lantıel Asendi eh- mektedır. memekledır. Koprlınun tamıri· mu tcr('k gayt1lerıne uygun o· mesınde gormek mtimkundur. 
panya). Fifa temsilci~! Dr. 0~. Son hAdise ile, be edlyenln ne bu tempo) la dc~am cdılditı !:ırak. menıleketlerı aras nrla rakidan devlet adamının An-
torino Barassi <İtalya), gayre:e gc'eceği yolunda,· bhı takd rde, onlımlızdckı )az ayla 1951 de ımı:alanmıo. olan kültur karl!j'a ~aptıgı zıyaretın meyve-

:?O haziran rn.ttları: ı~.~ nı~etlılc:~ ~arafından besle· rında ırafık meseles nin daha ndla•nıasında derpıfi edılen ko lerı bır de ıl bırkaç bakımdan 
lngiltc:re _ İsviçre Bernde. nı.c:n zayıf linutler de kaybol- buyiık bır dert olarak İstanbul· mısyonların, hrm a)Tı aHı. hem elde erlılecektir. Milı:akcrt'erde· 

hakem fstvan z~o:t (Macaris· m115tur.. Halkın bas gıdası '.e luların karş·sına d kıleceğı kuv mıı~ıercken, ıkl memleket ara· ki açıklık da Türkiye BUyük l\lıl 
tan), Fifa ıem~ildsi Henrl De· ~ıhhati ıle bu de.rece oyna.yabı- \'etlı bir ıh•ımal olarak ılcrı su nda kiiltiırel lşbirlığının ın· !et .Meclısinln suratli \! kat'l bir 
laıınay (Fransa). en Ye onu tehdıt c:den bır fı· rUlmektcd r. k·şaf cttirılmcsi htısusunda hu harekeuy e net!celcnecc:ktir.» 

~rn~arı'st n A' , n•• rmın lıfıl~ faaliyette bulunabil- , • .. a - .man\a. ,., . h~ıa 1 k 'k . 
de, hakem W. Lln~ (İnf?iltere). mesı.: .d " ıamur. e ·sı Hı.ın-
Fıfa temsi'clsl Dr. Otıorino JI, kapkara 'e içind~n .her şe· 
Brassl (İtalya). ~ ın ç~km~sı umıt edi.ebılen ek-

. . mck ımalıne de\ am ctml'~! ha'-
Türkıye - Güney Kore. Ce- kı ve hiz:i hayret ve teessüre dli 

ııevrc:dc:, hakem Esteban l\Jarl- şurmUş bulunuyor. • 
no <Uruguay), Fıfa trmsilcısl 
Dr. L . Wll!nlo <Unısuay). 

İtalya - Be'çlka. Lugano'da. 
hakem Erich Strlncr CAnıstur 
ya). Fifa temsilcisi Kare J,ots) 
(II01la nda). 

Buc c:ı k'ta ıirai ça lışma lar 
Bucak. 13 (AA) - Kazımızda 

mahslıl durumu bu ~ıl memnu
nivet vc:ricldir Ziraat Vek~leti· 
nın Erkutlu koyU ndc kurdul;u 
yoncahktan 1954 rıh ilk bıtimln 
de 32:'i haneye 20 bın ki o yon· 
ca dag:tılmı~tır. 

Kazamız: çiftçileri Ziraat Ban 
k;sınra da yapılan uzun v,Uell 
yardım ardan kalkınmasını te· 
:nin bakımından COk JSUfade e~· 
mektedirlcr. 

Diın, aynı fırın hakkında A
leıııriar karakoluna iki şiktıyct 
\'aki ol muş ''e zabıt' tutulmuş
tur. SikAyetçılerin getirdik'Pri 
ekmek niimıınelerl. tahlil iı;in 
karakolda alıkonulmuştur. Bı
ze ifade t<lildijlınc: gore bu ek· 
mckler bugıın bcledıye tahlıl
hanesine gönderi'ecektir \e yi
ne ~a~ et i~ i bıldiğimiı: veçhile, 
bu tahlile gônderllen ekmekle· 
ri. laboratuarda fareler )' IJ c:cek
tır. 

Eminiz ki. dlınyanın hiç bir 
yerınde; halkın menfaatlerini gô 
zetmc:k maks.:ıdıyle meydana ge 
tirilmıs blr müessese, mevcut 
mevzusu, halkın z:ararına. \"e 

• 

--== -_...___ 
İHlAR Kt:LELElll - Plajda boğutınn!a.ıı onlemek içın kuleler ;>apıluıııtır. Du kule! rdekı bek· 
çiler kı)ıdan faz:Ja uıakla§anlara ihtarda bulunmalı.tadır. Resımd e Flocyadaki kule ıiiriiln:ektedir 
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BULMACA 

:rtme 15 
Berke 

Bir nnk. i
Odc mt 3 - J'el

Mütlllr mabıullerı 5 _ 
Baba '1 - Dır ıubar. 

' ... -----· •KSl/.flNA ,. . #841 

glıelerimizae'· açac~ğ ınız 

/SO.~lr•lık· lıir hesap/ 

V l.TA.N 

ve· 

FERAH 

Cilalı tı~.ıaklat* 
kettdiniıe ıtr'ı1a 
9ösr erdi 9i Ki~i11 
bir deli/i(ji,. 

I 
'YUKARIDAN' A$AOIYA· l B r 

' Jrmeğ 2 B r no•a 3 - üate-
• 4 - Hedetı buluş :ı Matem. 

Renklerden birine ıtirme 7 
r t>Ocu B.r B r m ısU:I 1$arett 

Blr mUAlkl AleU .Ausu;ın 
J; lTf:J.Kİ J:Ul,!\f \CA~'L\' 

1 

BiR APARTMAN 

DAiRESi 

;_.-..,__.J 
Ellerinize bakıldığı zamqn,.~· temiz· 
liğe itina ediyor,. .dedirtmek;.zor bir 
şey değildir.· 

ihtiva ettiği Enomelon maddesi sa· 
1\UJ 

SOLDA,N SA A 1 Çiftti 2 -
• 3 - Tatracı 4 Al. L4 :ı 
Pi a il Ak; Nü 7 .Afrika, 

veqa: 1 yesinde fevkalade kullantşlı ve· uzun 
ömürlü olan CUTEX bu.'hususta size 
müzahirdir. ibre 

YUKAP.lDAN' Al;>AGIT'A 1 - Ça• 
• 2 3 Tılnn 4 - Te-

l>kl .S Alo Ki 6 - .Ab, 7 -
ılıın ıı Ma (he. 

H llaıiran 1954 Paıarıesl 
A~KAltA 

'f 2!! Acılış ve program. 
'1.30 Günantın 
7 4S Haberler Te hara rapcını. 
ıı 00 K1rma bah mllıı\ğl. 
8 30 Vata ve langolar. 
9 00 Otıntln Procramı Te 

*** J ı .. g cılı• ve ııroaram. 
1 00 A.tltrr a•ı 
12 20 "lııaıııt Mııkaddrr Atakan. 
l2 20 Ttlrlı: kahremnnlıtı. 
13 00 M 8. A• arı ve haberler. 
13 ıs ~nmu•maran vtrtüo2tar. 
13.30 O le sar.l'tesl 
13 4S llef ur 1span ol rtı an. 
14 00 Hava raponı, atı;am pro;:rA

mı ve kapanış. 

*** 15 58 ,\ lış ve ııroı:ram. 
11 oo ~-seli aka&m muzı;ı. 
17 :ıo Serbrst uat. 
17 45 Mediha F'dan. 
JS 00 Grteı: L~ minör PIJ11no kon 

çutosu 
18 30 KIA•lk T ırk m zltl. 
19 00 M s .Aran v• haberler. 
il> 15 Tıırlhten bir uprak. 
lfl JO Caz plyıı.nt..tlerı. 

J9 O Ko n saati 
M ~ '\" rttan ıe er 
20 1.1 Radvo ga ete&J 
20 30 C'c Ar Pranclt Srntonı 

mini!: 
21 15 Radyo hartası 
~ı 30 l'evın Demlrdöven. 
22 00 Serbeat uat 
2~ ıs Prankıe Culf' T•.x Reneke 

Te Barrıe.r Ailen orkestrai!lrı 
22 4.1 ll S Ayan Te hıberlrr. 
23 00 Program ve kRp11nış. 

*** f.;;'rA'.\BUL 
12 ~7 ~cıı ~ vt program. 
11 00 Haouler 
ll U Dan mü ı 

13.30 Ulker Akman • ıtamn 'Önal 
H 00 l vrrtürler a) l'ranz 

Sıoppe •Maca kı:ı:ı. b) 
aandr Boroctln 

14 O Feriha 'l'tınt'e 1 
14 45 Jarquellne FrancolJı 
J 5 00 Kapa nı.t. 

*** 18 O Açılış n Hakkı Derman taaıl 
he eU (Hıcazurı. 

18 30 t ııııce ders. 
16 45 lbrahlm Solmaz n Arkiııda$la 

rı 

1 00 Haberler 
l9 15 Akile ArLun . 
19 4.s Plik ~eçldl a) Camllle Saln~ 

Saenı •Omphale in (ıkrı ı• 

Senfonik tıır b J Brahma 
•interme • Te •Caprlcclo 
cıE Grl • •Dal kralının 

hlığuasıı re •Daf trıılının 
kızının dansı• d ı O. Pııc
.- Dl TO&Ca• arya f') L d'W\z 
van Beethoven •Romann 
No· 2 •Fa majör• 

20 30 Kısa h'r haberleri. 
-::o 3S Nermi Rıza .Ahıakan. 

21 00 KOU\IJmll. 
aı 10 M lrşlde ener . 
.21 30 Plrtro Nardini Sonat •re ma 

Jör Çn•anlar· Harutyıın Han 
~yan (\'fvo?a) Andblt Ha-
nesyan IPI no) f 

21 4!1 Spor hııxbthallnl. 
22 00 Saıme Sinan 
22 30 Saz tser ert (Hadır• • ı;;en 

,.e arkada arı ı. 

22 4S l!:ı~rler - 1 
23 00 f\:amblyo - boru ve proı· 

ramlar 
23 O Dans ınod ı 
:ı:ı 20 oınıevıd L!tek.rrı (Klbik 

Batı muzıtıı. ı 
24 00 Kapanı.ş 

*** İZ~IİP. 
ıs ~ Aç 1 ~ \f' proııram 

-16 DO ::>albc K\lçtikotulları - 5u-
:zan Taşsoken 

16.30 Ju ette cır~o. 
l6.4S Osman Türen 
17 ıs B~lıt'a proıoramlann tad l

m 
17 20 t e Ön ver Tan,o - uta Te 

Polka toı>I ııu4\ı 
17 4 rkıtar 
18 00 Ralph F anaıııın orkealraAI 
18.2!1 ı::ıe!'Te' Candı 
18 45 Türk tar.hinden u)!atar. 
18.55 ll.Iar tar 
19 00 Haberler 
10 15 Radrn t me t11 ıı. 

20 00 OILar ve .Akordeon melodi-
leri. 

20 •o Sehlrden kfiç ılc haberler. 
20 15 Rsdyo putesl 
"O :!O Radya!onlk piyes 
21 15 Turlı:üter. 

'll 30 &hıımann Re ıı.tınl>r aento
nı 

.Z S.~ YaMn ne p~lnlim? 

ayrıca: 

ZENGiN 

t,~11'-tt ~ ~~ [~1 ~~ ~i tt:l!tt. :ı~ ~t $~~ ~~ 
~ ~~J.;ı ~ ~ fj~~ ,'fi'~ it~~t ~~ ~ ~,,~~ . -.. ~*.Jr~ f~ A~,~. ~-w~f;~tr\\ 1, .. ~~rt.ı. , 

:?2 00 Suzan Yaman. 11 1 22.30 Bora• ve proı;rıım. lst Lv Amidig-inden Verilen Askeri 
22 3.s Yayının sonu. • • 

*** Kıtaat llônları 
TEK~İ.K U:\İ\'ERSITE 

20 ı.s Atılış v ıırograın. 1 As. lhtıyaç içın 6 ton Tanıkl'li k.1palı zarfla 5 Temmuz 934 
20 16 Scbubert. eevıımış melOdl· P.ı-zartesı oıaı ı 1 de F.:.kışehır , \ . S.ı . Al. Ko. da satın alıııa-

20 {2 ~~mı ll Slı:;nor Bnıschl-1 caklll'" Tutarı 22500 }irs eeçıcl ıemıııatı 1687,5 lıradır. _Şarıııa-
nO• uvertııru. nl• sı komi ~onda \ e o~leden C\ vı-1 Ankara, I. t. ı.,·. A, Jlan kıs 

20.ıs M07.art Klarnet konçertoıu. mıncla gôrltlill'. 't'ckH mektuplarının ihale ,,,aatınden biı· saat 
21.ll Bcct ıoven. •Kreutzer• •0 - 1 e\'\dine kadar komi \'Oıta 'erıl mesi 1733 - (7588) 

nat 1 • • 
21 43 Chopln · Parçalar. Çatan· Pi * 

Tl'nl5t >.ıar)"la Jonu Kapalı zarfla Bun;a A . Fizık lln tnhanesi C. D. E . F . Blok 
2200 Pr~ram ve kapanış. ları ınşaaıı yaptırılat·akıır. Keşif bedeli 1.636.764.08 lira geçici 

ıcmıııaıı 628:15 liradır. ihale i 7 Temmuz 19.j4 Ç.ırşaınba aat 

r ----------, 15 de:\!. M. \ ', 4 Xo, hı Sa: Al: Ko· da yapıl:ıl'aktır. Keşif. Pro 
je \'C s:ırtnamesı Komisyonda· H' ilğledcn "'\C' İ~t. Lı•. ;\, İ-

V ATA N 'IAn kısmında \c Bursa As Sa Al. Ko. da l!brülür w 50 lira\·a 
iLAN FJ\'A1 LARJ 1 Komt yon da n~rılır. i tl'klıleriıı ihale giınundeı en az Uc giiıı 

Baştıı. maktu 25.- en·el K. K. İ . O. 2 l\h. !iğe mu raca atla ~ cıcr'ık lı<'lgcsi al-
2 acı ve a Uncil ınalıırı ı;arttır. 1'cklıf ınekmplannıı ihale saaıındrn bir saat 
sayfa saatimi 4.50 1 cn•clıne kadar Komı ~ona vcrılnıe i. Po tadaki l:edkmc k:ıbul 
4 Uncn sayfa santimi 3.- edilmez. 1699 - (7459) 

l!An sayfa ı santimı 2.50 * 
Mabkcme. lcra, l'apu, 
Noter IH\nlan santimi 2.50 

\.. J 

Tıılibi cıkmay. n r.ş~ğıda cinsleri yazılı iki kalem subay 
nıe'bu. atı, ~tınıa~ ,·e ~air malzemesi dairesince verilmek üıe

rc dikim ve lm~' i~ir.ın ıl:: lesi 18/6/1954 cuma saat 11 de An
k .. ra 1.1. Jl.I. V. 4 r\n. 1"ı Sa Al. Ko. cin kap.ılı -zarfla yapıia<'ak-

UMUMi ARZU ÜZER1NE 

tır. iki kalem melblb3lın dikim işi bir i~tekliye ihale edilcbilcccğl 
gibi ayrı ayrı taliplere de ihale edi'ebılir. Teklif mckluplannda iki 
kalem melbusatın dikim ''e imal işine tckltf edilecek fiyatlar ay· 
rı .ıyrı gö-terl'PcPktır. Şntnamesi komi yonda \'c öğ'cden ev 
ı•eı İ t ı.v. A . il!ln h~mır:da nümunclcr ise Harp Oku'unda 
ı:oruHir. Oiğ('r huSl:slar şartnamede olduğu gibidir. Tck'if mck 
lupl .. rının ıha'c s :ıtiııden bir saat cwcllnc kadar komisyona 

Tenzilatlı Halk matin leri yapıyor 
Bu;Unden tıb..ıren Cumartesı ve Pazar barit hergun 

saat 17 30 da; 
F ,>atlar: LOCA \e HUSU~t ko'tuk 6' hususi numa· 

ral 4, b rıncı me\kı 2 !ıra. Ayr ca: Her me,·kiın talebe 
fı~at \ardır. 

B•le ler tlas \e Marmara Sinema arıyla s rkte satılır. 
Suaıelcr "ene 21.15 dedir. 

Gereler her tarafa bol ntobus 'aı dır. 

• \"<'rılm~sı. Posl3dakı grr:kme kabul cdi'mcz. 
Cin i ~li'kdarı Dikim Bedrli 

Subay Elbisesi 
Uzun ceket, uzun 
Pantalon 
Subay Elbisesi 
Kısa ceket, uzun 
Pantalon 

260 Tk. 

260 Tk. 

1604 - (7065) 

Ücrf"ti 
Lira 

37,5 

32,5 

J,ira 

9750 

8450 

18200 

G. Teminatı 

Lira 

732 

785 

1361 

ALTIN ve PARA iKRAMiYELERi 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi 
Merkezi Reisliğinden : 

Esas niıamnamcmız:n 53 ncü maddcs•nc tevfıkan E
miııôml Şııb!'m z Kongrcs •nın 16 Hazfran 1054 Çar amba 
<>Unil aat 17 de ı-:mınöııiı <> •rencı l.ok:alınde fc\kalı'idc top 
lantıya da\ et edilmcsı İd:ırc lfo.} ctımızce kararla tırılmıs
tır. 

Bu Subemızde kayıtlı onursal 'c cfalmı u.}clcrle aıda
lını ödeınış a:slı Uycler n mcıkfır gun 'C saatte K'Ongrc.}e 
te rifleri rıca olunur. 
G f' ~ J) E :\J : 
l - fl",>ase• d'Hın• seçim:. 
2 - İd:ırc he} e•ınc alt raaıı) et raporunun okunması, 
3 - 1954 .} ılı büt~·esiııin ıeıkik \ e kabulü, 
4 - 1934 .} ı he.} eı seçim . 
5 - Kızılay menfaatine nıüteallık teklıflerııı. kongre di· 

!ekleri olarak umumi merkeze 'ntıkali istenen ıemen
n terin tetkik ve mliza kcresıj 'c karara bağlanıp u
mumi merkeze teklifi, 

S - Ccmb ete fc\ kalade biz met 'e j ardımlarda bulunanla-
rın takclıl'inın layık görlilcnlcre onursal lı.}cl'k te\cı
hınin muc·p scbcplcrılc umumi merkeze bild rı mesı. 

7 ._ ı-:sas n zıımn mcnın 29 lll"U m.1dde ınc tc\ fıka ı U-
mumi Kongre~c i,tirfık edecek dclc:::clcrle >Cdeklcri 1 
seç )erek :ıdrcslcrl) 'e birlikte Umumi Merkeze b idi· ı 

...... I'~. ı 

Otomobil 

15 renk arasındt:f.n kendi renginizi 
kolauca seçebilirsiniz. ~ı~~~ 

x 
Nail Brilliance 

Ayrıca 111 ıldayan 4 eedefll . r.enk 

mevcuttur 

Seker Fabrikası , Adapazarı 

Anonim Şirketinden ,. 
"' . Adapaurı Şek<'r Fabrika mızın Duzce pancar ,cıı P' ı" 

dan fabrıka sılolarına tahminen 30.000 - 40 O~ısr • r 
car nakleuıl'llecektir. Talıp' crın aşağıdaki husu;i c 1' 1r 
i tenilen \e aıklc birlıktc en geç 23 6.1954 ta~ıuğuııo 1 

teklıflerını .Adapazarı $f'kcr Fabrıkası Mudur 
mel eri \ eya göndermeleri duy uru ur. ,~, 

t~tcnılen hususlar \C \CSıkalar : f) 3"" ' 
1 - Bu ise aıt muk:nelc \C arınameıcr roSil d rl'( 

Turkı.> e Seker Fabrıkaları \. Ş. Istanbul BUJ<Cl \! • 
Şeker Han (eski Bııker Han); .\nkarada: şı~a· fob,. 
ıınden • Atatürk Bulvarı N o. 323, Adapaz.arııt edı eb :J' 
nın T carcı Sefliğınden, para ız olaıak tcrnıtı ıeJ!l r.• cı 

2 - .Muvakkat teminat 25.000 lıradır. 13U 1 ıııc , 
kit \·eya banka mektubu olabıl r. Temınııtın ca1' ııı' 
dede gö terıleıı yerlere tr 1 m cdılerek aıınıı o 
zun tcklıf mektubu ile gond rılmcsı !az rnd ~- eıtıleı;: t 

3 - Talıplerııı ııaklıy<' ı lcri He ışı ga )(ıııarı ııO 
duklar na aıt Tıcaret \C ~a nay Odaları ,csı 

01 
bıl c ·~ 

'c buna mlımasıl nakil\ c ı ~ lcrını df'l uhte e ,.ı;ııderı 
Jarın aldıkları bcl"eler teki f mektubu ıle " ~·~· 
tır. ") ,t!lle ô 

4 - Şirketimiz 2-190 sa yıh arttırma \C ~ \e)ı.3t9ı 
nuna tabi olmadığı g bt is 'erip \ ermeınekt 1 • 
ğıne vermekte scrbesıtir. 

lmtı~az sahibi: SINAN KOltl.l; ." f,ıt 
llıııuını nr.şti~at lUudiirü: tEJ.111 \ I•• 

ı:u sa' ıd:ı lUe •uı hidur: bııl 

i11~ .:\N Al>\ _.. t tı11 

C\'ArAl'\) Gazetrellik 'c l\latbaal"ılık •r. \. ; · 
\ ' A l' A ~ :\1 .\ 1' H A A S 

EN i Y İ 

~~· 

TllE 

- -

,,,,~ 

'""5 GOOD YEAR f ASfı 
sıN1 

KART AL MARJ<A ,,..f P· 
fE.11"' 

T .&SiYAN LAsTlt<l.. 

· ~ . iQ' f. 

En -Yüksek kaliteıotomobil ıaStikıerı ~ 
Emniyet . edebileceiiiniz - markA ~ 

-

1 

~ 


