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teçint Kanununu değİffİren 
lcısarı Komisyon"a görüfüldü 

İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 

~inı 
~ memur ve suhaxlar a~aylılltan altı ay öııce istifa edecekler. 

il i partiden aday gösterilme usulü kaldırılıyor 

~('iınlerde radyo konuşılıaları ya.!.~~~.~;raca~ 
f .. ~~kua 14 - Son seçimlerde Ayni ta~arı)a göre hakim "e 

d A 1 k 'd gorulen ~azı aksaklıklar d?la.~ı- memurlar parti:cr l9in propagan en eres. merı a a ne :!~~in~;~~li ~~~~~l~~~~st~r~~~~ ~;;~a~:~~~~~;;~~~l;~d~~~d~~r~i~~ r kılmetın hazırladığı tadı! tasarı- rın matbu oy pu ulaları dı6ında-
ı;ı bugün l\lecJise verilmls ve a- ki matbu karma pusulalar mutc 

b 1b1 ti 1 k 1 1 ı dalet komisyonunda mlizak\!re:oi- b-:r olmıyacaktır. Ancak, vatan-

i 1 ar ar a a r 1 a S 1 ~~ baslanmı~tır. Tasarının bir da~la~ın el y:ızılaı ı ile \'erilen kar 
ikı haftaya kadar kanunlasm:ısı ma lıstelcr muteber olacaktır. 

.,, • • • beklenmektedir. Ayni şahıs iki partiden ayrı a)Tı 
AA•••·••••••••••., Yeni t:ısarıya 'öre sec:mlerde adaylığını koyamıyacakur. 
'VI h / ( • b h•••-:k•••ı•••••••••••••••••: adaylığını koyacak hllkim. me- Seçim mlicadelesinde radyo ko u a e etın oıguncu ta rı erinin ! mur, subay Ve hizmetliler sc - nusmaları büylik SUiJStimallere 

: ~·imlerden altı ay evvel, beledıye vesile verdiği için kaldırılm:ıkta 

Ve diğer amillerin yarattığı menli ~ ~:~~~!a~~t~~~c:ela~~~~\i:;ıi!~)~~ ~;·~p~~n~~s;~.~~a~~~~~!tt~~~im 
: çımlcr ve ara scçimlcı'l dısında, Yukarıdaki hükümlere ria) et \. . 1·d fla I d" 7 : seçimler ftni yapıldığı takdirde ctmiycn mcmur,•e htıkimler hem 

ıı:··· 1 s 1 a r ne er 1 • : istifa müddeti yedi güne inmek- para cezası verecekler, hem de 

·~~;;;~· .. ~;ticelerin tam kıymeti~i .. ~~kdi;-·i~i~ kdiı~meklilik'm;:~:;;:;··· 
it tr~ıstan evvel Amerika' da bizim davalarımıza 

hüküm süren hal ve şartları dikkatle ıleii~tirilivor 
• 

gözden geçirmek icap eder 
' 

l >'o Unda Yazan : ne kadar ince bir 
' llhv"kıl ı ... dirayetle kullan· 
tı~'nd·re· AJ111ıet E11ıiıı YaltllUJI dığını, celAt sa-

a ~CY:ı- yann ektiklerini 
to &ona rıli Bu zi) aret e~nasında ı ne derecede yliksck bir \·erimle biçtiğini gör-

ıl.ı 'apı•, n \'C Tül'kh nin istikbali dlim. 

1;"hını ŞC) !er '.ıad C'<i<'n tcmas'arın Hazırlanan ~eni gelişıııelcrin her iki sar-
ın n hidi o'ılum. i~ç dört ay ha ını bö) lece dikkati takip edebi'dıgim g•bl. 
Urr i i"lıiı C 1Al Ba)arın Amcri· meml~ketımizde mııh:ılefet tarafından \ao•':ın 

~ "lla i t ral\ rtınısum. Bn~·arın blitün bozguncu propagandalar \"(' diğer bazı .Aınillrr 
C\'gı ,. ha Hanlık U\ andıran bir \'Üziinden Amenka ile 1 birliğı ımkan•:ırınıızın "'a • 

.. L !'la> ış a her tarafa n kadar güzel ne gibi teh'ikl'ler geçirdiğini de te bit etmek 
"lllı · · t B d • k' b nı z..vk'c takıp etn11 ım u e ım ·anını uldunı. B ı ~a7Jmd n• bunu takıp 

~ 
M resın muı.te na Zt'ka mı. se cd"C<'k ıkıncı bir )az.ıda iıc, son W hirqtorı 
ı nı, 'llE'mlekct hiımclleorl için ( J>r\3ını • a: 7 • ü: 4 del 

~~~~~~~~~~~~,----·------------

, li k~rdan sanık olcirak 22 
'.'.llıa mahkemeye verildi 

'
11kidd· · d b ı· I ,,. . k 9i ıanamesın e, u ırma arın sun ı ıpe 

25 hizmet yılım ve 60 yaşını dolduran Yargıtay, 
Danıştay, Sayıstay Başkanlanyle Ord. Profesör 

/er, resen emekliye sevkedi/ecekler 
-, llu "'' 'lnh•hlrlmftd~n 

. Ankara 14 - gmcklilik kanu-
nunun 30 uncu maddesi tadil e· 
dilmişti. :'llemııriar 2,1 E'nc müd 
dcti doldurdukları takdfrdc re
sen \'eya i:.tckll'rh le emekliye 
ayrılıyorlardı. Me\ cut menuata 
gört" danışta~. yargıt.ıy \'e sayış
t:ıy başkan ve üycleri~le ÜnivE'r 

GÖ~IE~LİK ::\lül\mssh.t 
Gôrnıenlik ıııe cleleıi özel lem· 
ikbi Pierrc ~<·hnciter tetkik

lerde bulunınak tılerc dün eh· 
riıııize gelmi tir 

ite Ordinarylls profesörleri için 
tekaütlük müddeti 65 yaş ve 30 
hizmet ~ ı ı idi. 

Y ni anun t klıfinc göre yu. 
k:ınd:ıki t<'şckküllcrın baskıın 'e 
üy<''rıi ile ordinaryüs pror~ ör
lcr d 25 yılı do durdukları \'eya 
60 ya~ı a tıklan takdirde re- en 
trkaüı1e scvkcdi' rbilccek'crdir. 
Bu~in Mccli t<' l\hıliye Bakanı 

II:ıs:ın Polatkan, emeklilik ka
nununda yapılacak )"ukarıdakl ta 
dillere ait kanun teklifinin :ırec 
lbe geldiğinı bildirmis ve bu ta
sarının ~örü~ü'me i için maliye, 
içisJeri ve bütçe komisyonu üye. 
lerindcn üçer millet\•ckllinin ka 
tılacağı bir konıi yon kurulmı
ını istemistir. Bu talep l\lcc

lisee kabul edilmi tir. 
Tasarı kurulacak komi~ onda 

\'arından itibaren görüsülmcğe 
başlanacaktır. ~~derı fahiş kar sağladıklarını ve bunun 

,ı ~lı~l.127 lira t~ttuğunu kaydediyor Fransız kabinesini 
9 q 1\ ---ı Şchnmı~ın 22 buyu~ ıthal~lç~ e~ılmi.tır. Ta?kikat sır~sın~a. M Fı•aııce kııroeak 

~
' t' 1 fırması mılyonlarca lıralık ıhtı bılhassa şu ıki nokta uzerın· • «• 

' kıır Japmaktan sanık olarak mah de durulmuştur: 

'

' , kemeye verilmisterdir. Fnhiş o A - K/6-14 sayılı karara ay· Radikal Sosyalist Partisinden olan yeni Başba-
~ ısın· tarak temin cıtıkleri klir. cem'· kırı olarak yapılan, azami satış k d 

~ 
ın 'fln ı.911.121.57 lirayı pulaıı bu fiyatı üstıındeki rahis fiyatlı sa ana ayı, Fransa'mn Çin Hindi'nden cıkmasmı 

I' fırmalar a\•nı zamanda fıyat mü tıslar. isteye b' ' t t k' tt' "' ' · b'l.d' · 

~' rakabesine imkan \·crmeyP.cel: B - Konu·ola tl'ıbi tutulan n iT sıyase a ıp e ıgım I 1r1yor 
, 1 şekilde fatura tanzim etmekten maddelerin alım , e satımların- Assoclated Press rt: 

•. · k · 1.,,. Paris, 14 - Cumhurbask:ını 
de sanıktırlar. sun ı ıpe- ıp ıı,;ı da verilen :l'aturaların ihth·a Rene Coty dıiıı gece Laniel hü- Selı'm·ıye kıslaSI , 
satı,larında cereyan eden bu etmesi icabedcn malümatın, fa 1 
ıhtikl'ır hadisesinin tafsilatı, fs turalara, fiyat kontrolüne im- L:umctinııı istifasını kabul et· • 
tanbul Savcılığının ı;anıklar hak klin vermeyecek ~ekilde nok- mis ve uz.un znmandanbcri Fnın . 
kında düzenlediği iddianameye san olarak derci hususu. ~anın cin Bindinden çıkmasını' Tamir ediliyor 
göre şöyledir: İstanbul sanayici İthalat ve satışlarda, iplik fi ıstcyen Mendcs - France'dan 
lerine yapılan sun'i ipek ipliği atlarının artıs gösterdiği 1.9.952 y~nl kabineyi kurm~sın_ı ~ste - İstanbul Temsil Bliro~undan 
tahsis'eri mevzuu tetkik ed:lir ve 30.9.953 tarihleri arasındaki mı,Ur. 47 yaşında b ır ıktısaıçı bildirildiğine rröre kıymeti haiz 
kcn, sanayicilerin işlemekte ol muameleler nazarı itib:ıra alın ola~ ~e. seçen haz.Iran da .13. oy bulunan ScJi~ye 'kı,.lası dış gö 
dukları sun'i ipek ipliklerini mıştır. K /644 sayılı karar hü- e~iğı ıle Başbakanlığı ka:;bet rünüsü aynen muh;,ıfaz .. edilip 

li ·· mış olan Mcndcs - I"rance Fran . . ' 
normal ktir nadlerinin stune kümlerine göre yapılması ica- ç· ~ı· d' d ··ıosko•·a ın ıç k1'>mı asrımmıı en son mı-

ld k i 1 ı b sanın ın • ııı ın e •• • n • . 1 , ._ 
çıkan fi)aıla a ı arı an ası· eden satışlal'la fiilen yapılan . JI ş· l\J" h .1 d 11 d n marı ıcap arına uygun o.ara.,, ye 
mışıır. K/644 sayılı koordınas- satıslnr mukayese edilmi-, böy ado!mı 0 1 • 1 ı~ 

1 e ·rı00mnıes·ıa nld.:"n in~a ediler.~!:ıir Bu maıc· 
h · d d 1 00ruy<1 pazar ıba ı:ı ne ti b' ,,. t• yon kararı muvace csın e e- ece her finnanın tespiti cihe· <D S ... Su'"· 1 de) ı.a a ınayı tamamen eıc.,ı ıren 

k 'k ,. · k t' · e\amı a. ' · 1 · t t l ı·inleştirilcn tah ·ı ·at, sun ı ıpe ıne g;dilmistir. Icmal cen·elle· -.O.-- csa.s ı onarım ın5aa ıııın eme 
ipliğini memleketimize ithal e ri ile müft'ttislcrin hadise hak atma töreni 17 Haziran 9j4 gli· 

rın muamele'eri üzerine teksif CDe\8mı Sa: 7 Sü: ı de) lası Kuzey b:okunda yapılacak-

Dün h\ içre) e hareket eden 1\1 illi Futbol Takımımızın o; un cularının bir kısmı gümrükte 

Muhabirimiz Necat Tarku bildiriyor 

Milli takımımız dün 
isviçre'ye viısıl oldu 

Kafile Başkanı Ulvi Yenal, «Oyuncularımızın formu mükemmeldir. Ta
kımın elde ettiği son neticeler gözönünde tutulursa burada da iyi bir 

derece almak _şansımız kuvvetlidir» diyor 
Zuı ıch, 14 (Telsiıle) - Dün ~--------- da Alman - Macaı ıstnn ma· 

çının hakemi Portekizli Da 
Costo, Kore maçını da Urugu 
aylı Marino idnrc edecektir. 

Yn Kupasına i'tirak edecek 
~lilli Futbol Takımımız. dün u 
~akla Zürich'e gelmiş:er ve iki 
saatlik istirahattan sonra yine 
uçakla Cenevreye hareket et· 
mışlcrdir. Kafilemiz oradan o 
tobilslerle Lozandaki S implon 
Oteline inecektir .. 

Futbotcularııııızın hakiki kıy 
meıini burada kimse b"lmiyor. 
Son dakikada ahnan bir karar 

Dünya kupası ma~Jarı
na gönderdiğimiz mu
habirlerimizden gelen 
yazılarla diğer spor ha 
berlerimiz altıncı sayfa 

dadır. 

Türk Takımı İs\irre'de 
ZUrich, 14 (AP) - Türk l\lil 

il Futbol Takımı oyuncuları ve 
idarecilerınden muıe~ekk;ı ka 
file bugiın uçakla Züriche u· 
laşmı~tır. Takım Diınya Fut· 

me\am ı Sa: G Sü: 1 tle) 

Belediyenin_ aciz durumuna 
bir çare aramak 1"11md1r 

Belediye nizamnamesinin, bugünün vurgunculuğu, 
hilekarlığı ve pisliği karşısındaki zavallılığını gide

recek tadillere ihtiyacı var 

Vakıflar Bankasında dün hesap açtıranlar 

il Su!tanahmct Cezaevi kar~ısın· 
daki 14 numaralı fırının bitli 
ekmek çıkardığını ve bu clhe-

1 tin, bir gece ani olarak yapılan 

1 
kontrolia tesbit edildiğini, işçi
lerde bit bulunduğunu, imalatnı 
tamamen gayri sıhhi \e pis ol-

- duğunu, mes'ul kimseleri nzabıt 
la tevsik ettikleri bu vakıUar 
karşısında fırının kapatılma ı· 
na bcledi)ece karar verildiğini 
en·elce yaz.ınıstık, 

11 hazlran tarihinde ittih.ız e
dılen kapatma kararına rağmen, 

~ ı kararı infaza memur olan E-

l 
nıinönü kayınakıımlığının uç 
gUııdenberi hareketsiz kalmasın
daki sebebi de, ıllinkü nüshamız
da sorup öğrenmek istemiştik. 
.\liıkalılann bize verdikleri ma-

CDcumı Sa: ? Sü: 4 de) 
·· -0--

Başbakanlığın 
Bir tebliği 

İktisadi De\'lct Tcşelküllcrinde 
çalıpnlarm a) hkJarının şimdilik 

arttırılmamaı;ı bıldlrildi 
lluı;ud hıhablrtmlzd'n 

V k fi B k Ankara 14 - Öfrcndiğimiıe a J ar ft)l ası :;ore Başbakanlık bUtıin resmt 
• daire ve lktı.sadl dc\'let tesek-

1 Şube. sı· aeıldı klillerlne bır tamim yaparak. 
• · bundan sonra memur ve işçilerin den ilk ellerin, yan1 ithalalçıla kında hazırladıklart rapor da Adıyaman ve nü saat 16.30 da .Sdimiye Kış-

• ur. Tarihi binanın birinci blo!> 
\'akıflar Bankası İstanbul Şu/ lir ve şirketler mensupları, i· lic, et 'e ye.vmiyelerinin arttırıl

besi dün saat 11 de törenle açıl dare ı;nedisi Azaları , e kalaba· mamasını ~temlşUr. Bu tam~· 
inşaatı bir mil~·on liraya ıha le mış ,.e çalışmaya ba~lamıstır. 

1 
lık bir dhelli grupu i ı:i ak et ı ~c ~ebep o.arak, bir~aç sencdır 

edilmiş olup ınsaat bır senedt'l Törene Vali adına Vali l\Iua- miştir. Bıınka genci mudürü Ta uıcrınde çalı•ılan ycnı .. barem ka Adapazarı il 
tamamlanmış olac.ıktıı-. vini :\fehmet Ali Çeltik, banka 1 rık G~rerk bu mlinascbetle b'.r I (De~~: 1 de) 

O'du 
nusınl !\Juhablriml~den 

Ankara 14 - l\leclisin bugün· 
kü toplantısında Adapazıırında 
Sakarya, Adıyamanda Adıyaman 
adı ile iki il kurulması ha!;kın
dakl kanun tasarıları müzakere 
ve kabul edildi. 

:ııcclis toplantısından evvel bu 
mc\"ZUdaki nıüıakerelerin çekı~
meli geçeceği tahmin ediliyordu. 

, fakat müzakeı·c:ere hissiyat ka
rışlırılmadı. C. H. P. prensip o
larak tasarıyı tnsvip etti. 

Kföıün içlx - Kıimür Tevti Juessc esi köıniir dağıtımına 
dunden itibaren b şlamı tır. ne imde bir ~uhe)ı• ııara yatnınak 

itin biriken lı.nlab:ılık goriılU) or 

Müzakere açılınca s!iz alan 
İçislcri Bakanı Namık Gedik 
memleketimizde ufı.ı yılınban
reri idari taksimat yapıldığını be 
'irtti. Adapazan ve Adıyamanın 
il o!ması hakkındaki tasarıların 
cografik durum "e iktısadı zaru

<DC\'llmı Sa: '1 ~ü: 3 de) 

konuşma yaparak bankanın i· 

Pi.yasada toz seker lc.ri yapı~ı,~tıS~dl \e mail "'O: 
rliş \ 'C ııhnıyetın buluş c;,crı 

• .:a olduğunu belirtmiş. nasıl ~alı-! 
Muhammed Ali 
Buqün gidiyor buhranı basladı şılacağı~ı izah etmi~ ve: . ı 

..> •- Kanun \'e nız:ımr.amcsı . 
--------- \'akıflar Bankasına, nenis \C 

ilgililer sadece darlığı teyit ettiler ve yeni fob- çe itli is konuları ile i;tigal c· 
Şehrimizde misafir bulunan 

dost Pakistanın Basbakanı Mu 
hammed Ali, dUn de İstanbu· 
tun tarihi yerlerini ve camileri• 
ni ziyaret etmistir. 

rikalar1n açılmasmm beklenmesini debilmek yetkisini vernı•ştir. Hu 
susi tesebbüslin tek 'e en mü 

tavsıye ettiler him kaidesi olan kiır mefhu· 
mu esas olmak şartiyle nıem - . Bu saba~ ~eraşiye mütevec· 
lekct için faydasına inandığı- cıhen şehrımızdcn ayrılııcak o
ğımız sahJlarda ça•ı~nı~k Uz<'rc J 1~.n misafir ~aşbak?.~· dün T~r 
ortaklıklar kuracağız. lcabında kıy~ .- Pa~ıstan Kultür Cemı• 
hususi tc ebbiisle ecnebi erma· ):c~ının Pakıstan b~sın atese -
vcdarla ıcşr ti mesai yapaca· lığ nde şerefine tertıplcnen ta• 

Şehrimizde iıç gündenberi ye 
nideıı toz~eker buhranı başgös· 
tcrmistir. Bakkallarda toz.şeker 
bulunamadığı gibi, herkes bir 
birine ~eker stoku yapmasını 
tavsiye etmektedir. Söylendiği· 
ne göre, iki üç ay piyasaya toı 
~eker çıkması mümklin göriil· 
memektedir. Toz. feker He kes
me ~er arasında 35 kuruş fi
yat farkı olduğu için vatandaş 
aleyhine olan bu durum halk 

arasında memnuniyetsizlik uyan 
dırmıstır. 
Diğer taraftan dün alAkalılar 

in bu hususta görüştük, tOZfeke 
rin piyasada bulunmamasını bi 
ze şöyle izah ettiler: 

- İstanbul te~kilatında toz
~eker kalmamısttr. Alpullu Fnb 
rikasmda tozseker ~toku d:ilia 
önce bitmisti, Eskişehir Fabri
kasından sorduk, üç gun önce 

(DC\'BDU Sa: '1 Sü: ti da) 

ğ,z. dcmi~tir. ııışma toplantısında hazır bu• 
B d V r l\I . . lunmuştur. 

un an sonra a ı uannı Teati edilen mesajlar 
:'llchmet Ali Çeltık bir konuşma Ankara, 14 - 12 Haziran 954 
yapmıs. hayırlı olması temenni de TGrk:~ c - Pakistan dosta
iyle kurde:e kes!lcrck banka ne lşbırlı i andla:masının tu 

Iaaliyete geçmistir. <De'amı Sa: 7 Sü: 3 de> 



- ı 

Mmneapolıs, r= l'AZA~: "°" taassuba giden 
.l\la) ıs - ı .1 bir ehemmiyet 

l linnesota Ü- ı 1 verileceği yer 
niversitesindeki Dı•. KeJllOl TOSV'N de, ailede ve 
Amerikan-Hint mektepte ter· 
Dostluk K!Li· ::------------------------ biye sistemine 

biı, geçen gün, ·Doğu ile Batı ifade etti. Memleketi Amerika !Uzumlu işleri )apmak daha sa· 
arasında karşılıklı bir anlaşma ışgalinde bulunan Japon gen- lim bır yol olarak görünmekte 
nasıl inkişaf ettirilebilir?» mev ci i:ıe, Amerikanın maddecıll- dır.• 
zulu bir münakaşa tertip et- ğinden \'e dostluk gibi bazı mll l\lemleketımizin Sark ile 
mişti. Şark ile Garp memleket- ne\•! kıymetlerinin Japonyanın Garp arasında asırlardır de· 
leriııe mensup birer temsilci kilerle tetabuk etmediğinden, um eden köprü!Uk durumu· 
fikırlerini beyan edecek, so· bahsetti. Amerika ile Sovyeı· na, \e bu iki dlin)a arasında· 
nunda münkaşalar yapılıp, e· lcr arasında yeni bir po:itika kı temaslara daima sahne ol· 
saslar kspit \e hulasa edile- gütmekte o!an lllndistan adı- duğuna, böylece 'fılrkiln bazı 
cekU. Programa göre Ameri· na konuşan Hintli bir doktor mazi ~:ıdigarı kıymetlcrıne 
kan, Japon, Hintli, Türk ve Mı Şark ile Garp arasındaki anlaş bağlılığı yanında, terakki)c o· 
sırlı olmak üzere beş temsilci mazlığın derın olmadığını, bu- lan kabiliyet \'e tcmayulüne 
konuşacaktı. l\Iünakaşayı Mr nun karşı!ıklı hüsnüniyet ve temas ettim, ve bugün (en 
Benson adlı genç bir profesör anlay15la halledilcblleceğini be· şarklı bir garp memleketi) ve· 
idare ediyordu. Ben bir Türk linti, fakat Hindistanın bu :,a cskidenberi tekrarladığımız 
o 'arak şahsımın ve memleketi· yold• neler yapabileceğine te· üzere, (en garplı bir şark mem 
mlıı bahis konusu anlaşmada ma etmedi. lekeli) haline nasıl uloşabll· 
iJkirlerimizi sô)lemeğe çalışa· Miınakaşalar başladıktan son diğimiziıı sırrının nerede gız· 
caktım. ra hakiki fikir ve hisler a· li bulunduğunu \ e bu itıbarla 

Altı yuz ~abaneı talebesiyle çığa vurulmuş o!du; Sıklet mer hem garp hem şark memleket 
a'tmıştan !azla milliyeti temsıl kezi b[lhassa HinUi ile Ameri- lerine nasıl önıeklik edebile· 
eden l\linne ota ünt .. ·c.rsiıesin- kan talebeleri arasında temer· ceğımızi tebarüz ettırmeğe ça· 
de, bu yabancı \'e Amerikalı küz etti. Hintli bir talebe, A· lıştım. 
talebc:crle sık temas etmek im merikalıya Amerikan askeri \'O Bu (örneklik) baş.ırılması 
kanını bulmuş olduğum ıçın iktısadl yardımlarına dair sn- ko ay bir ış dcğlldir. Eksik· 
çeşitli hıs \'e iıkir kopmleksle- a"er sordu. Bu yardımların sa- leıimiz vardır, \e Şarkla Garp 
rini kısmen olsun anlamıştım. ) esini, eşitliği temin edecek nıilletlerını yaklaştırmakta mil 
Bu ilıbarla, bu mevzuda konuş faktörlerin niye nazara alınma lctçe O)nayacağımız rol. dün· 
mak bana teklif olunduğu u.· dıgını, Hindistana niye yar· yayı birleşıirmeğc de hizmet 
man, itiraf edeyim ki düşUn· dım edilmediğini \'e bunların edecek mukaddes bır roldür 
mUştUm. Çlinku Şark ile Garp Ş:ırk i'e Garp arasındaki an· \e o derece güçtur. Fakat. ça· 
mem'ekctlerine mensup klmsE:- !aşmaya. ne derece hizmet etti. Jı,.mamız kafidir . .Hı.iylcce, lıu 
lerin a ırı te'iikki ettiğim fi. ğini anlamak istediğini belirt- rcildc muvaffak oldu~umuz gıin 
kideri arasında mut:ı\•assıt bir ti. Hava elektriklendi; Ameri· memlekctimızle iflihar edece 
durum muhafaza etmcği uygun ka'ı bir pı-ofcsiir söz a'arak. ği_z. ___ _ 
buluyorrlum. Gene biliyordum Hindistana da kabil olduğu ka· <") Prof. G. Ke Jrr'ın 19 18 
kı. gerek ~ abancı propaganda· dar ) ardımda bulunulduğunu, da Gocthe hakkında \erdiği bir 
sı, gerek bazı tarihi sebep:er· gönderilen 'apur do1usu buğ- koııferan~tan. 
den dola} 1 birçok Orta~ark Ve day \'(' hedıye'cri zikrederek,! r====:.==..:;::;;:::;:::;::;;;;;:: 
Garp memleketi Kemalizmi an •Amerikan halkının yaptığı 1 l 
Jamamışu. Bunda bizim haıa- iyıliklerin takdir edildiğini ıs-

larımızın da rolü vardı. şu temek 1ıakkıı11r... dedi. Bir ~ft ~~w~ ~ij 
ha de, gerek Garba gerek bil· Hintli ark:ıdaşıy': ayni fik:rde 
hassa Şarka inkılliplarımızın olmadığını, mezkur )'ardım ara ·~ ı 
manasını anlatmanın, kendimi- bizzat şahit o!duğunu, fakat h:ı J.I. 
zi h.ıkkıyle t:ınıtrnnnın zamanı lihazırdakl durumdan hab~ 1 -
gelmişti; \'e bugün vasıl o'du· olmadığını belirtti. Münakaşa, 
ğumuı veya olmakta bulundu- adda mevzu değiştiri) ordu, ve 
ğumuz netıce ıle asırlardanbe- .ırada sırada tezahürlerine Ç<'
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ri devam edegelmekte o'an şitli şekli ve 5iı!d!'tte c;ok za· 
Şark ıle Garp arasındaki soğuk nıan rastlannn <lclki tem:ı lar 
harbin sona crmesınde, kUltü· k:ına'ına girıyor<lu. Sonda. lk
riimuz \"C politikamız ile, baş· ram edilen soğuk koka • kola 
ro ü Olo na)'abilirdik. ile sinirler yatıştı. 

B u ,.e buna benzer dllşilnce-
'er neticesi münakaşa~:ı 

gırdım. Tahmınimde ~anılm ı
dı1tımı ha)Tctlc müşahede et· 
tım: Jlk konu an. doktorası :ı 
hazırlanan asistan!ard.m naz.ık 
Amerıka'ı b r gençtı. 'fıpık bır 
Amerikan noktai nazarı mii· 
dafaa etti. Ona gore Şark ıle 
Garp dünyalarını anlaştırma
nın yolu Şarkın hayat standar
dııu ~ likseltmcktır. Arkadan 
MıSJrlı bir genç konuştu. Bil· 
nassa Amerikanın Ortaşark po· 
litikasına hücum etti; üçüncü 
harbin SUveyşten kopac:ığını 

lngiliz tepkili uçakları bu- 1 

Mr. Benson •Simdi, Şark ile 

Yeniçeri 
ocağının 

JA.4vı 
1 28 yı lçneı bugün, 15 ha-

7.İl'an 1826 da Yeniçeri 
a5kcri tf'skilatı Jiıgveditnıişti. 

R iı· \'akitler bili sa) ı ız ıa· 
fer lere ula~tıran \ e Osmıınlı 

devletini dhana hakim kos· 
kota bir İmpar:ıtorluk hali
ne getiren Yeniçeri ocagı, 

ondokuzuncu asır bn~ların
dn tamamen tefessuh etmiş 
ti. Yeniçeriler, irtkn hare· 
kctlt.ı"inden. aray entrikalı· 
rın a, po!itik1tdan iaşe dllnı
muna kadar herşcye ka rı ı
~ orlardı. 'l'alim n terbi.re 
bir tarafa hı r:ıkılnıı ş, ıııoden1 
.">il:ihlar orduya gi rememişti. 
Serhat boyl-. rında ~iizgeri· 
ıer, dahilde byanlar çoğal· 
mı~tı . 1796 da Sultan Uçiın
l'İİ Selimin viı cuda g<'liı'd iğ i 
•Nizamı CeditD devam r de
memi " 73 \·allı ııadişah hu· 
nu lıa)atı~ le ödemi ti. Mü· 
ne\'\'erler, de\•let erkinı, ulc 
ma n huldimdar \ ata nın se
liımetini Yeniçeri ocagının 
Jiğvında bulu }·orlarcl ı . 

VATAN 

Kömür tevziaflna dünden 
itibaren baslandı 

t 

Komılr teni müesseselerinde dün sabahtan itibaren kömür 
tcYziine başlanmıştır. 

.Mües:ıesc.ler sabahın erken saatlerinden itibaren müracaat· 
!arla dolmuş \e ak~ama kadar 1200 e )akın müracaatçı kömü· 
riınıi almıştır. 

Bu hususta nılümatına müracaat ettiğimiz Kömür Te\-zi 
Müe. e ei Müdürü Hulüsı Kocaharzem, halkımızın böyle er· 
ken kömıir almak, ihti}ath olmak arzusunu memnunlukla kar
!illadıklarını belirtmiş ve şunlan söylemiştir: 

•- Teniatın ilk gıinleri olduğu için mUesseseler böy'e 
biraz kalab.ılık olu} or. Biz saat 8 de iş}>aşı yapuğımıı halde 
müraeaatçılar dah:ı erken gelmiş otuyorl:ır. 

lll ii mkiln olduğu kadar bu kala balığı yenme~ e ça!ışıyoruı 

ve 33 s.ıniyede bir fi~ tamamlamak sureti} le Beyoğlu müessese· 
sinin kala!Jalığını hafiflettik. yalnız İstanbul tarafında bazı va
tandaşlar 01·dino'arını bugün alacaklardır.• 

Tophane infilaki . 
ile ilg~i iki şahıs 
Nezarete ahndı 

· ıstanbul' da 
Vergi tahsilafl 
Arhyor 

Tophane Necatibey Caddesin· İstanbul Defterdarlığı 1954 
deki 97 numaralı 5 katlı hanın malı yılının ilk üç ayında geçen 
bir ınfılak neticesinde tamamen yılın aynı de\Tesine nazaran 
çöktiiğünü bıldırmiştik. Çöken 57,5 milyon lira fazlasi~le 171,5 
hanın enkazı henüz kaldırılama milyon Ura tahsıUıt l apml{ltır. 
dığından ehlivukuf heyeti gerek Ma~ıs sonuna kadar geçen yıl 
lı tetkikatı yapamaını§tır. merkeze 7.1 milyon lira irsa:at 

Heyet ıetk katını yaptıktan yapılmış iken bu yıl 55 milyon 
soura hlldıse hakkında bir ra· lira {'ızl:ısiyle irsalat :, eküııu 
por verccekir, Diğer taraftan 130 milyon lirayı bulmuştur. Di 
Halil isminde bır terzi çırağı ile ğer taraftan eski \'ergi:erin tah 
Ömer atlında bir inşaat amele· ı.ılfıtına hız verilmiş ve bu mak 
sinın. infilak ı;:unU ellerinde bir satla bütün 'fasfi~e Şubelerinin 
bavul olduğu halde hana girdik Beşiktaşta toplnaıııası mu\·afık 
kri te bit edılmiştır. Duru~ları 1 görülmLisUr. 
ş~phcli görtilen Halil ile Orncr 1954 yılında kontroİ tcşkılatı 
d~n nezare~ ahın:. alııım.ı~ ardır~ tak\ı,>e edilmiş ve mükellef he· 
Haıdse h.ıkkındakı ıah~ıkata e sap!arının tetkiki daha geniş bir 
h;mmı,>etlc devam edılmekte • programa bağlanmıştır. Bilhas· 
dır. sa yaz münasebeti} le gazıno, 

Simsar kullanan doktor· phıj, otel ve saire gibi eğlence 
mahallerinin vcrei bakımından 

lar hakkında 1. Tabip O· kontroluna başlanmıştır. 
Haber ahndıltına göre Def· 

daları Birliğ i nin kararı tcrd:ırhk lstanbul için yeni bir 

lstanbul T:ı bıb Oda~ı Birliğı 
tarafından. simsar kullanmak gi 
bi meslek şeref \'e haysi)etine 
) akışma:, acak şekılde hareket e· 
den doktorların 3 aydan altı a· 
ya kadar tababetten uz:ıklaşu· 
rılmaları kararlaştırılmıştı. 

B l"lik bu şekilde hareket e
den ba"Z.ı doktor.arın cezalandı· 
rılma ını Dakaıılıga tek if etmiş 
t r. Bakaıılığın tasdıkinden gc 
çen kar.ırlar adı geçen doktor
lara tatb"k edilecektir. 

mali teşkilat projesi hazıl"lıkla· 
rile meşgul olmakta 'e haftada 
iki defa hususi bir komisyon bu 
me\ZUU dikkat'e incelemekte Ye 
projeJ i hnzırlaınnkt:ıdır. 

50 yılı dolduran mühen· 

disler jübilesi 

Tiirkı~ e Yuksck :Miıhend·slcr 
B rl ğı 50 y•lını doldurmuş o· 
lan muhendısler içın bir jli· 
b le tertip etmiştir. 

Jüb"Je. yarın saat 17.30 da 
Teknik Üni\ers"tcnin Taşkı.;la 
b nas nda yapılacak \'e 50 yılı· 
nı dolduran 15 mühendis de bu 
toplantıda hazır bu'unacaktır. 

Halde bir aylık satış 

1stnnbul Belediyesi :'ılerkez 
Halinde Ma) ı:ı ayı içinde 15 bin 
191 kilo muz, 187472 kilo elma. 
13400 kilo kestane, 480698 kilo 
yeşil rrık, 909 kilo armut, 211 

1 

bin 84:5 kilo malta eriği, 7-H ki· 
lo ç:ığla badem, 18041 kilo İz
mir çileği, 567266 kilo kiraz. 
142031 kilo Bursa çileği, 121 
bin 751 kilo Ereğli çileği mua· 
mele gormüştlir 
tahs;s edilecektir. 

l Büyük şehirlerde 

1 

Yeşilköy )leteoroloj i h · 
tasyonunun tahminler ine gö· 
re bugün schr imiz \'C ci\'R" 
rınıl a ha\'a, genel olarak 
tamamen bulutlu grı;ecek, 

lıa\a sıcaklıgı biraı artacak, 
ruzgarlar ııo;>· razdan orta 
kunettc esecektir . Kısa bir 
zaman me\'l;i )ağı:; beklen· 
me:ktedir. 

Dün en ~ üksek o; ıraklık 

1 25, en dıi~ük sıraklı k 16 de· 
rece olarak :knıledilmişlir. 

Küçük haberler 
~- """' ..... ~ * Tapu ve Kndaatro Umum 'MU

dUrlhCU tnrntından Yıldız Teknik 
Okulda nçıımış bulunan İataııbul 
Tapulamıı Kuraundan mezun olnn 
aO küaur ~renclye dün ı;aat 17.30 
da okulda yapılan bir töreni müte
akip diplomaları verilmiştir. * Haydarpa~ Nümuno ha5t.ane
!1 hekimlerinden Dr. Ziya Aykut 
Jüri Heyetl huzurunda lmtlhan ve· 
rerek Oöz Mütehassısı olı:ııutttır. ZI· 
ya Aykut daha önce uzun müddet 
Ana<loıunun muhtelit bölgelerınde 
Trahum mticadeıe heklml olllrak va
zife ı;örmUstUr. 

Öğretmenlerin tetkik 

gezileri 

Şehrimiz ilkokul öğretmenle· 
rinin yaz aylarında yapacakları 
tetkik gezileri pro"ramını tes· 
pil eımek üzere dün saat 14.30 
da Milli Eğitim MildürlüğUnde 
bir toplantı yapılmıştır. 

;'.'!f illi Eğitim :\IUtliir Ynrdım· 
cısı Celiıl Köktuna'ııın başkan· 
lığında yapılan toplantı geç 
Yakıe kadar de\'am etmiştir. 

Sınıfta kaldığı için intiha

ra teşebbüs eden genç kız 
Kadıköy Yoğurtçu Park J.Oku 

şu 74 nun rada oturan Se\ gi 
Teker. sınıfını geçemediğine mü 
tcessir olmu5 \'e tenıilrdi)ot iç· 
mek suretiyle intihara ıeşebblis 
etmiştir. Sevginin eda\ isi ) apıl 
mıslır. 

Gülhane'de yankesicilik 

vak'aları 

. 
ithalat tacirleri 
Teftiş ediliyor 
Haber alındığına göre, Malb e, 

Gümrük ve İnhisarlar ve Eko 
ııomi ve Ticaret Vekaleti Müfct 
tişlerile hesap mütehassısların· 
dan mürekkep guruplar İsıan -
bul, Ankara, İzmir, 1\Jersin \'e A • 
dana gibi mühim merke"Z.lerdc 
ithalat tacirleri nC'ldınde teftiş 
!ere başlamışlardır. 

Tetkiklerin mevzuu, me\':;ım 

dolasıyle pb asada fazlaca ara· 
nılan çi\ i, demir, çımeııto v.s. 
gibi inşaat malzemesi ile yedek 
parça ithal eden tacirlerin sunt 
bir buhran yaratarak bu gibi 
malları gizlemeleri \·e fat ura ha 
ricinde büyük paralar alarak ih 
tikar \'e c;elir vergısi kaçakçılı· 
ğı ~ apmalarıdır. 

Bu ı:ibi hareketleı·e tevessül 
eden tüccarlar nezdinde esaslı 
tetkikat yapıldığı sırada mali is 
tihbarat servislerinin gizli dos· 
yalarından da istifad~ edilmek· 
tedir. 

Suçları tcsbit edi!ecek olan ta· 
cirler hakkında çok ağır m.ıll 
ve adli cezalar tatbik dilecek \ e 
piyasada suni mal buhranları 
~aratılmasının önüne geçilecek· 
tır. 

Bir lngiliz filosu lzmir ve 

lskenderun'u ıiyaret 

edecek 

iııgiliz Akdeııız filosuna dahil 
bulunan Bırinci kruvazör filo· 
tillasına mensup 3 harp gennsi 
18 ile 21 Haziran tarihleri ara· 
sında İskenderunu, 25 1le 27 Ha 
ziran tarih:erı arasında d:ı iz· 
mir limanını ziyaret edecektir. 
Bilındiği gıbi Akdeniz fılosu A· 
miral Lord Louis .Mountbattcn' 
in komutası altındadır. 

Limanları ziynret edecek filo 
.Albay G. K. Colleıt'in komuta • 
sında 11. M. S. Bermuda knı\'a· 
zöni \ e İngiltereniıı eıı modern 
destroyerlerinden A!bay F. A. 
Blundell'in komutasında IDIS 
Daring \'e .\lb:ıy H. J. P. Lane' 
in komuta~ında HMS Delıght 

Fener'dc oturan İsmail I>.ırın dcsıruycrlerindcn müteşekkildir. 
Gülhane parkına girerken ee • Filo iki Türk limanına gayrı 
bındeki 1200 lirayı bir yankcsi- re~mi bir ııezak<'t ziyaretimle bu 
cıyc çarptırmıştır. lunm:ıktad ır. Zil aret esnasında 
Kasımpaşada oturan Salih Er İngiliz Akdeniz fi:o~u ba§komu 

süıııcr'ın ele GLilhone parkına gi tan \'ekili Visamiral J. P. L. 
rerkl'n 500 l rası '.ı.nkesıcılık su Hcid Ankara~ a giderek Türk de 
Tetiylc ç:ılınmışt~r. Parka mu· niz kunetleri komutanı Alll ral 
sallat olan ~ ankesıcı arannı .. k· Sadık .t\ltıneaııı zi) arct edecek· 
tadır. · 

~----~ 1 ~-iiiiiiiiiiiil 

) 

Acele Ediniz 

21 Haziran akşamına kadar 
100 lira yatırırsanız 

30 Haz randa 

VİLLA 
Ve Para lkranııycleri 

kazanab !irs niz. 
Ayrıca lrr ki§inin 

b r defada kazanacağı 

100.000 Lira 

gün Belgrad' a gidiyor 

Birkaç 'undenberi şehrimiz
de bulunan İngiltere Kraliyet 
hava kuweUcrine mensup tep· 
kili uçak iılosu diın İstanbul, 
Banc\ rrrna, İzmir ve Eskişehir 
havalarında gösteriler yapmak 
üzere Ankaraya gitmi.tir. l"ilo 
bugün şehrlmi2e gelecek \'e bir 
gosteri ~ aparak Belgrad'a gide· 
cektir. 

Domuz zanne derek 

yaraladı 

Garbı en güzel bir şekilde 
sincsındc telif eden 'fürkbc 
temsilci ıni din'edikten sonra, 
durum daha açık olacaktıı·.» 
dı~erek benı takdim etliği u
man. bu soz'cri b na hemen 
geçende istanbulda bulunan 
Fransız ('(!ıbi Georg~s Duh.ı
m l'ln ıTürki~e batılı millel'e· 
nn en doğulu)\! lur.ıı cümlesi· 
ni hatır atıı. Bunun fü.erine. 
soı.lerim• bund;ın daha iyi bir 
giriş bulamazdım; öyle başla
dım, Duhamel'in l>u mlinalt 
cilmlesini izaha çalıştıktan son 
ra Doğu ve !falı uünya!arı diye 
mübal&ğah bir şekilde ifade o
lunan mefhumların neye delfı· 
let edebileceklerini. coğrafi kıs 
ta ın kifayetsizliğini Ye hatta 
miınasızlığını, İstanbul ve Ça· 
nakka'e Boğazlarını Şark ile 
Garp arasında hudut teldkki et 
menın isabetsizliğini, Rusya ve 
Japonya ile bazı Balkan nıem
lekcUerine temas suretiyle be
lirtmeğe ga)ret ettim. Keza, bu 
iki dünyaya mensup olan mcm· 
leketlerin kendi aralarındaki 
fark!arın, karşı dünyadaki bir 
memlekelinkllcrden daha fa'ı.· 
la olduğunu. Amerika mtsall 
üzerinde açıklamağa, ve Ame
rikan nıedenıyet ve kliltürünün 
bugün bir bakıma en garplı 
olduğuna dafr hükmün isabeti
ni izaha koyuldum! •Maama· 
fıh. kabatjlslak bir Şark ile 
Garp mevcutnır.• diyerek, bu 
mc\'cudiyetin amillerini mede· 
niyet \'e kültilr diye iki şıkta 
mıitaliıa edebileceğimlıi, gar. 
bın ·madde• sini şarka sokmak 
la aradaki mesafeyi azaltabile
ceğimizi ve fakat yok cdcmiyc
ceğimlzi; Garbın, Şarkın mane 
\'İ kıymetlerine muhtaç bulun· 
duğunu \C bu kıymetlerin Gar 
bın bı:zzat içinde bulunan boş
luğu dolduracağı gibi Şark ile 
arasında bulunan mesafeyi de 
kısaltacağın ı an nttıın. R. Klp
ling'in .şark Şarktır, Garp da 
Garptır• söztine mukabil bil· 
yük GocUıe'nin şu sattrlarını 
il8\"e etmcği ihmal etmedim: 

1826 da \'eniçerilt.rden a· 
Jınacak askerlerle •Eşkinci• 
ad ıyle yeni bir ordu \ Ücuda 
getirllme i kararlaştırılmış· 
lı . Bunun üzerine Yenlı:erl
ler isyan etmislerdi. Fakat 
isyan çok l\anlı bir şekilde 
hastırıımıs ve ocak bir daha 
dirilmemek üzer e ortadan 
kaldı rılm ıştı. Yerine •Asa· 
kiri )lan$urei l\Iulıamnıed i· 
ye• adı)le yeni bir t cskll At 
kurulmuştur. Yeniçer i oc:ı
ğının ilgası tarihler imizde 
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• Vakai Ha} ri) e. isıni~ le anı 

Üniversite'de bütçe 

hazırlığı BAHCELtb-i 
İstanbul 'l'niversitesınde 9j5 

yılı bütçe haz rlıklarına baslan G 
1 

mıt~~~·crsııeye lıa tı allı !akili ara nti 1 Z ENG İN PARA İKRAMİYELERİ 

çekilişine de iştirak edersiniı 
(Her 100 liraya bir kur'a 

numarası) 

Silivri Kbsıemlr çirtliğindeki 
rancar tarlasında domuz bekli 
~ien Mustafa Çavuşoğlu, aynı 
çifllikte çalışan Ali Ozman'ı do 
muz zannederek av tüfeği ile 
yaralamı~tır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmış tahkikata bıislan • 
mıstır. 

1 TEMMUZ 
ÇEKİLİŞİNDE 

•->9 

~aUtYı . 
ZENG İN PARA İKRAMİYELERİ • 
Türkiye $ Bankası 
paranızın ... 
istikbalinizin emn iye ti 

Xdsini \e etrafını bilen 
Şuna inanır der inden 
Şark ite Garp bir buiUndür 
A} rı lmaz birbirinden. (• ) 

B ugün Amerikan ccmıyetin· 

lır. 

1 F. F. TÜI.BENIÇl 

Willie biraz daha kılfretti: 
.ışığı söndürıin. Yuz'crinizi 
ekranlara dayayın \'e öyle bek· 
leyin.• 

Radarcı arkadaşı,:a fakat SdY 

gılı bir tonla. «Peki~i 1\Iı-. Kc· 
ıth ama pek işe ~aramayacak» 
dedi. Oda karanlık olunca .\\'ıl 
lie, eriı haklı olduğunu anla· 
dı. Radar ekranında diğer ge 
mıleri belH eden noktacıklar· 

dan eser yoktu. Sadece koca 
koca ~·eşil lekeler vardı. Tek· 
ııisycn sakin bir se le ır:rcn
dim• dedi. t.Direğimiz ekseri 
ıamanlarda su seviycsıııden 
)ukarıya çıkamıyr:-... Çıksa bı 
le, bu serpıntllrr ekrana tıpkı 
katı b"r ma ;dc:;mış gibi inti· 
kal ediyor... Ekr:ınlarda iş 
)Ok•. 

Wıllie •Hcnı' ise• dedi. ~na 
dar gözlenecektir. Siz de b r 
şey görünceye ı.:ıdar bakmak· 
ta devam edeccksıniz. Burad 
işı olmayanlnr-ı ~elince eh • bu 
rada kalabilirs;ni! fakat nobet 
tekilerin işlerini yapmasına 
ınaııi olmayınn. 

•Efend.m vazı\·etimlz haki· 
kalen iyi mi?• -

•Gemiyi terl:e mecbur oıacak 
mıy12?ıı 

Gemi da)abllccek mi .Mr. 
Keilh"' • 

11Aı kaldı kendimi denize ata 
cakıım!• 

Willie • Va2iyetlmiz iyidir• 
di~ e bağırdı ıÇok f\•idlr •. So· 
ğukkanlıhğınızı k:ı:ibebneyin .. 

tr, kendisıne ait biıtçe tasar•la 
rını çıkarmış 'e profesörler ku 1 
nılunun tasd kınc sunmuştur. B k 

Dün de İktısnt .Fakiılıesi pro an as 1 
fc ürler kurnlu saat ı 5 de top· ı 
!anarak bütçe tasarısını müza-

kere etmiŞtir. •--------··--.: 

İki saat sonra boya kazımaya / ,-~--··' 
başlarsınız gene ıı 

R!ri i •Bu paslı tekneyi kıya
mete kadar kazımaya hazırım, 
)eter ki kurtulalım.» dedi. GU· 
lilşmeler oldu. 

•Divanıharbe \'erseler bile 
burada kalacağım .• 

•Ben dc.ı 
•Kaptan koprüstinün yanın· 

d.ı. kırk kişi yar.• 
Köftenin sesi gene duyuldu: 

•!'tir. Kclth. AlJaha~kınııa kap. 
tan ne yaptığını biliyor mu? 
Hız asıl bunu bilmek istiyo
ruz.• 

•Kaptan mükemmel hareket 
ediyor. Sizi piçler :.izi... Haha· 
tınıza bakın .. Birkaçınız yar· 

• dun edin de şu kapıyı açayım.• 
Kapının aralığından içeri 

rüıgAr ve su serpintisi girdi. 
Willic kendisini dışarı attı Ye 
kapı hızla kapandı. Rüzgar o
nu seyir odasına doğru itti. 
Birkaç saniye içerisinde sırsık
lam o:muştu. 

•Ste\e radarlarda iş yok. Bu 
serpinti devam ettıkçe hıç bir 
."Y görmcğe imkan yok.:e 

ıPeklıllLıı Affedersiniz Kap tan! 

Türkiye İŞ Bankası 
paranızın .. . 

istikbalinizin emniyeti 

Rüz•fırın iniltisine ve gilrUI· 
tüsüne rağmen kaptan kö§kü· 
nün içinde sükünet vardı. Qu
eeg hali telegrafın koluna sa
rılmış ı!uruyorJu. Stilwcll dü· 
menin başında sa!lanıp d uru· 
yordu. Urban camın önünde 
durmuş, jurnal defterini incit
miş oJ:ibi iki eliyle sımsıkı tut
muştu. Ekseriya kaptan köş· 
künde başka erler de - telefon
cular, muhnbereeiler de • bu
lunurdu fakat şimdi sanki bır 
knnserlinin hasta odasıymış 
gıbi buradan kaçmışlardı. l\lıır. 
yk iki eli)le kaptanın koltuğu· 
na tutunmuş duruyordu. Wıl
!ic güçlükle sancak t:ırafına 
gitti ve dışarıya baktı. Bir sü· 
rli er ve subay kaptan köşkü· 
nün yanına yaslanmışlar. biri· 
birlerini tutmus duruyorlardı. 
Willie Keefer'i, Ilarding' i ve 
Jorgenscn'i gördU. 

Harding • WllIJe v:ıı.iyet dil· 
zelecek mi?ıı diye sordu. 

ı'obctçi subay başıyle ın~s
pet işaret yaplı \e kaptan kOS· 
künün iç tarafına döndü. Her· 
ke.c; gibi boynunda elektrl1' re· 
nerı ve dUdük bulunmam.ısı o· 

de manevi kı)meller mese 
lesinin me\'eudbetine şilphe 
yoktur. Ve bu ıtibarladır ki, 
çareler diı ünmeği ihmal et· 
me~ en cemiyet hekimleri, sos 
) oloğlar, hukukçu 'e iktisatçı 
lar tedbirler öııe sürmektedir 
Jer. K•lıselerin hummalı faa· 
liyeti de sozden kaçmıyor. 
Bunları dınleyicHerc si:ıyledik 
ıen sonra, fırsat buldukça A· 
merikalı arkadaşlarıma ifade 
etmeği faydalı bulduğum su 
cümleyi ilfl\ e ettım: «Dinsiz 
bir cemcyet kabıli tasavvur de 
ğ ldir. :t'akat. bugünkü gidiş, 
bana Amerika'da bir softam ı 
zümrenin doillmakta bulunduğu 
kanaatini inıam etti. Bunun, 
asgari zararı Şark ile Garbın 
anlaşmasını ı:uçle tirrnesi ola 
cakur. a:Bana kalırsa, dine, 

______________________ ........................................................................................... ---
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~· Altemur KILIÇ 
~~ll Bı~bakanı lehmet A· 

~lll Ankara'da Devlet. 'e 
- et ıdamlanmııla yapbğı 
. tlerden sonra yayınlanan S tebliğ, ziyaretin sadece bir 

~ il tt ~Yareti olmadığını ve 
tıııleket Liderleri ara ında 

ıaüşterek snunma mev 
tok mühim fikir tutı

~ ~ulunulduiUDu bir kere 
" ~ırtnıiştir. 
t:;'~~e1er. mer'iyete :i

IJ\ •)·~ - Paki tan .ıntlla 
~I l\1ıkbaldeki Celi51De yol 
,.1:~sıılt etmi~ir. Tebliğde 

11'rıtı ana b:lllan çizilm~ 
~ti btraber. hnhılde, mü 
~ lt;tde, a~ıld:ınanlardan çok 

* Frınsada yeni kabineyi 
Pierre IUende - France 
teşkil etmeği kabul etti. 

* Hindistanda bulunan Fran 
sız .sömürge.si Yanaon'· 
da yerli hıılk ayaklanarak 

idareyi ele aldı. 

* Mısırda )'enlden 50 uba- ı 
yın te\•kif edildiği bildi· 
Tildi. 

Manevi silahlanma 
Kongresinde af 
Dileyen bir İtalyan 

Anadolu A.Janu 

'ıl ttnıatıı kararlar alınını 
~dekararıann, 3·11.;ın bir is· 
~. ıtj •ııdlasmayı tam lıir 2s
l~~f_ak haline g:etirmeye 

ııılindeo şiipbe yoktur. Cam• ( bviçrc). 14 - Mentre-
~ ,.,,_1H, ul)ai'..a müt~l>İr ha· k 1 d ,, 'd 

Bir erkek. kadın 
Olduğunu ileri 
Sürdü l:lllf'~ \f' ~n.ulünü ı;eni. _ ux ya ·ın arın a Caux a toplan 

tdıı· ~tıiı·i lı;ı~lı.a türlıi ter- mı olan millctlerarası maııe,·i A s:.,0tıatt!d ""'» 
~~--t_ıııf'l. silAhlanma kongresine i~tiriık Washington, H - Charleı. 

,;-<ll b ~den 600 den fazla dele,;:e dün Erne t McLeod adlı 29 yaşın-
tıı U•u~ları ihtila den Jtalyanlarla Libyalılaı-ın barış - daki bir <:alı ıs bu,;:ün Federal 

tilıtt lllad.d~nlıı der hal tat· m.ı.larını canlandıran heyecanlı Mahkemeye müracaatla Dani -
'-~- ıııe ııdılme i \ e mu te· b' lı h ı k ·•uıı_na pl~nlarınıa hazır . ır sa neye şa it o muşlardır. mar acla kendi iııe yapı lan bir 

~.ır. a kcıi ittiJakın ger 1ılontecatiııi kimyc i madde seri ameliyat ve tıbbi trd:ıvj ne 
l."·•ının Önfiiltrl olacak· fabrika1arında çalı§aıı bir İtal - tice:>inde erke:: iken kadın ol
~ıı y ~an isçi i Libya murahha ları· duğuııu ileri sürmüs \e adının 
~ 't 'd 1 

. , memleket tem .. n r.a hitap ederek §Öyle demiştir: <.:harıotıe Frances l\lcLcod ola
llıtl'llı t\'let aüa:nlarınıo !iİ" «Ben ''e memleketim İtalya, fa rak ta.hilıini istemiştir. htidıı· 

I •ııı larda ıkt tema h a· şist idaresi zamanında Lib)aya da, Danimarkadaki bir hustaha 
ltt~~~alan kc~ fiyeti deı. çektirdiğimiz iıdiraplardan dola nede yapılan tcdavlhın 1933 y1-
«tr, el yı Lib)alılardlin af diliyorum. lı :\lartından 1954 yılı :\!artına 
~U: . . -•ha tekrarlı) alım J.:i, Artık birlik kurmak wmanı gel kadar ~urdliğü, kendisine 13 a· 
'i~b.la. Tiirkiyenin ara miştir. Bu birlik yalnıı, mem- meliyat Ye di,i hormon P.njek

tı\~'Stfe~·e rağmen i) aSİ lekctlerimizi ayıran deniz üze - siyonları yapı'dı!!ı \C oein:.iyet 
)'tllıt~hada sıkı bir i bir- rinden de~ıl ihtilliflarımıza son ı~tihalc:.inin• tamamlandığı id· 
~ Cıt arı, aslen ittifak ci- vermek uret1yle kalplerimiı a· dia edilmistir. 

1,~t b l?ltltri, realitelerden rasında da kurulm:ıhdır.• Memurlar hakkında bir 
"il~ '7llannın zannettiği gi Ltb}a murahhası Ahmet İb· 
Cttııd~blli) eti olmayan bir teklif I iı, ır. • ııi Saud .u ceubı '·ernıştir: Ankara 14 (Telefonla) - Bur 

~~dı~t\·rırnizin . iya. i ta ri .. ital3 an i~gali e na ında gör- dur milletvekili Mchmt't Ö~hek 
, 6• · düğümüz m uameleden ötürü i- •r ı· b k ı · ' lllnıan Türki\e ,-e •• ee ıs a :ın ıgına verdıği \"c , 'e d~n)anın karı .ık du talyanlara kar~ı bes1ediğimiz kin yazılı olarak Cc\aplandırılmasını 

ile lı: bılha a kendi böl- ve düşmanlık duygulan için siı istediği bir takrirde. bti!Un Je\' 
~ .. •kinı olan arnnma den özür dilerim.• let memur arının saat ckizrlen 

ı ~~~bir~e . uru~ukluja baka - BütUn kongre il~ eleı i al ağa 12 ye \'e 14 den 18 ıe kadar ı·a-
qbirı~~ne ul lttalmı \e kalkarak iki hatibi hararetle al lışmaıarı hu~u:ıund:ı lıiikôme tl:ı 

'I. ttı, lı •~oi lapmı olmaları kışlamışlardır. nr chişundiı~linü sormıı<tur. 
,~elin bir ur.ak ıörü. ,---------------...;.-....;;.... ___ ...;;._.;....,. 

~l teını} ii1 edecek · 

IJ ıt 1 
t 11 !~rupa Sanınma sis 

~ A.ıy 0cu ucundaki Tiır 
'~- , llnın .stratejik bır 1 
\~.l'lilt ; 1'~\Unma potınsi -
~~ td 

1 
akı tanla imdıden 

~lı ltıı ltıernı- bir tec;n ü • 
1ıı... ~~~terek sın unma ter 
l~• b ~ıı. İli i ten ıe(lık 

ı ııı~11
1t ha~ ıı dıt dÖ\ m -

b~\ ı . O~ıeaktır. Kure\İ 
"<lltJt~ •nden bu hayal 
L. ır, 

'ıı "q•ır 
de bi lln lıte, bundan n 

~lılıi, ~lı.ı~ kere tekrar et 
qcı ~1 tan - Turki· 
'it a~ıı O ( ,, .tttır . rta Doj u a · 

ı~ ~tı· ıııı~ teşkilinde bir 
\ı; lttıı~· &:orebmr. 
t \iiı1,~tki «İki Ba ba· 
~e f>ak~l de\Ietlerden, 

~:lıı td tanla avni ga· 
~ . ttılerın d.e meı· 
S!'e ~: iltihakı kendi 
,. iiıııt~~nıen UJIUD 

,ltıtrdı dırıı ı.unetle iz 
httıtıır"·» ôıu bu fikre 
"fltıı . 

\' ~~l~e .\rap memleket 
~(\ llı~ı:k• \e. daha doa:
·~t~lltıı . ~ liderlerinden 

"\ "' olt"J 11. "'l 
1
. tdiyo u erinden u · 

'" ~ 1dtrıer~l•r. Fakat bu 
~ \'t t 

1 ara ında ma 
~· ltt thlikeleri idrak 

I~ \O)( d ~ 
J.!-'ıll·tııı 8 egildır. l\te 

'ıL'l\ bıırıı a bakanı !'\u 
~ 1ı.~•tdıırı'td14 biridir. 
~la 1 ile bu gibi-

HER AY BiR ÇEKİLİŞ 

Haziran ayında 

l O O T LİlILİ 

Bu 
100 

çcki!i~te hes;bındaki kadar para kaunan 
talihlinin i!imlcrinl gösterir liste bütün Şube 
j.nsranmızda nıi ışttril<" rimıı.in enırinded ır. 

l\azan;ınlııra a~ rıt-a mektupla haber \'Hİimi tir. 
100 tılihlh e bu çekiliş t e daııtılan ilı.nmi~ e 

tutan: 55544.43 liradır. 

YAPI ve KREDİ B.~ KASI 
Bir yenilik daha 

BUNDAN SONRA 

EDECEGIMIZ 

HEDiYE 

Bütün Ev 1 er Döşe 1 

~· h >•kat; müm 

~1JNLAR 
-

~ 
• ~l 

~il~ btl\lf:~lEl'ETbis 
\; ~~ \,):\ıu · 
~ 'tıı "•ay C ı-11lt d lopı .H.P. 

lt i~or k 'anıı ı mii 
~~-'~ı•hı c ı ı: 
~,~ ~~le~ie~ı. l954 de 

Cıqü le Çokın imklin -
ti' ııııı, llrken ol
~"?. 01•ıı ıtıek ve ken 

L ' t -· 8,.,..• ~c 61 Ilı. -~ıın siste· 
lı il et Ukadder ne 

t it~ tııuşı~;nıek ha
~ ll ıı ' eb ~!r. 2 l\la • ~~J flıaa' hı budur. 
~ <ıı a0 ele sırtı 

\1<1tlıiııı~.ra. seçim 
*lııı \'e . ı~ct verıl 

~sı ~ası &ılta3 etlerin 
ı,-.ııı~ ,4ıltı ilt \ ~ bunları 

r lı er Yııpıl· 
~ '~ llı'rıc~ tcın kid 'e 

~l'ij"l ıcleki b 
il .. er azı 

,.. ~ ın rnuh ~ı • ~I a· 
~ ~ ~lı•ta ı ıı c merkez 

1 Q~~·ı~rt'u ~mu
"ttı~ de tunde 
b r .. ~cııı ~~Plan

ı ~ciro r tıık 
' ı.llıa nun tee· 
~tı 111 i:clıniş· 
~tı b 
"~ııı~lıca ikbal 

"r ar~?ın nıer 
•~ıllda bö 

Jüşüleceği mutlaka merkez 
nilfuı.larını elde ederek daha 
oncedcn kurultayları. adaylık 
işlerıni bu nüfuzların kontro· 
lü al una almak kestirme 'ol 
olduğu ıihniyeti hem~n bir 
3ana ııtılmalıdır.• 

CUMHURiYET 

ÇIKı\Ill'OJ , 

S adlr ::\adi, C. H. P. :\leı:· 
!isinin toplantı~• hakkında 

dhor ki: 
··Demokratik havatın ileri· 

)e doğru geli'1ue~ını özledı
ğımiz bu sırada normal b:r 
muhalefete düşecek \'azıfe~e-
1·ı - tabiri bağışlayınıı - h
met Pa.a d:ımgah bir H:ılk 
Partisi başarabilir mi? l'arti 
l\leeli i bile bunu ~üpheli gör
düğüne göı c, re:ılite''' giızü· 
nünde tutarak llalk Parti ini 
doğrudan doğnı)a ta rihe mal 
etmek daha doğru olmıya::ak 
mıdır? Bu partinin geçmişte· 
ki hizmetlcrıne ) ürektcn i -
naıımış b"r varnndaş sıtafıy
lc i)i ni)elil partililere httab 
cd;)cı• um: Atatürk!in ol!imı· 
le beraber fı'ılen manasını 
kaybeden bu te ekk1ilü ) eni
dcn caııla11dırma hens!ni ar
tık bırakınız. Fikir \'c kana· 
at arka.ia~t,.ı·ınııla bır ara\'a 
rel•nız ... e 01clufunuı ~ıbi gö· 

riinmektl!n çekinnılye.rnk ce
sarcıle halkın kar~ı.sına çıkt · 
nıı. Doıtru o1an )Ol bence l>u
d ıı r.• 

YENi ISTANBUL 

'JÜRK IŞÇİU;Rl~J:\" 
DURU 1 

:u. ~crmi i~tanbul İııı;i Sen 
dil.alan Birliği 'ıllıiı; Kong
ı·esi munasebetİ\ le ılh or ki: 

~ i ş da\ as1, blıe gÖre, ıne -
lek da\ a ı, değıl, t am nıana
sı3'1e bır mil'et ekonomisi d. -
va ıdır. B•z, bu suretle, d iı· 

1 

\'ııya çok da hıt büyük ve ge· 
nis bir onem verdi iıniıı be· 
lirtm~ı. isteriz.. Ası l g:n e. pü· 
rüzsüt işli) <'n ve lı .. r • çe it 
gerı.:irlik i ht i ınalle ı ini tam z:ı 
manında ortad:ın kaldır:ın :ı· 
h eııkli bir iş istl'mi yarat mak 
tır. 'h lO'k i çiı l de Tiirı. iş, ~· 
reni ~ibi, millet ekonoııılsinin 
) arat:cı birer dc~ıeğldir. 
Mı-m eket, ancak. refaha 

ka\'uşmu. hür in ıınların c
meklPrİ\ ıe: öılediğımiı kud
rete eri..cbiJır. Bu ideali ger 
çekleştirmek için de tek bir 
)ol vardır: Yurt ekonomisini 
her ııeyin üstünde tu tmak şar 
tiyle is hayatını diri bir bll· 
tiln gibi dü~tlnmek , -c demok 
rasimııc uygun bir hak dilze 
ııi )aratm:ık.11 

Mıs1r' da yeniden 
50 Subay 
Tevkif edildi 

·rurk llabHlfr .\ jan,-r 

~.\POI.f DE:\"İZCİLİK SERGİSİ:\"DE - :\"apol i ıle açılan Millet . 
lerara~ı Denİlcilik Scrgbine Denizdlik Uanka ı da i tirak t>l· 
mi~tir. Re imde İtalya Ba · hakanı, l>enizcilik Uanka ı pavyonu-

nu gezerken görülmektedir 
----------------~ .~-------------

New York'ta atom' a 
Karşı pasif korunma 
Tecrübesi yapıldı 

Bolivya' dan . 
lfalya'ya kaçan 
Gelin 

Kahire, 14 - )lı ır diktatörü \ m>datl"d Pr~·· .ı.,.oclated rı~n 
Albay :-\asr'ın, ordu dahilinde Xew York, 14 - Hugün -e· Homa, 14 - Boli\·~alı kalay 
geni~ ölçildc te,·kifat yapmakta birde harp yı larındanberi yer madenleri sahib milyoner Pati· 
olduğu bildirilmektedir. Bun - alan ikinci tam ıe,ekkiillü pasif nonuıı akrabası Jainc Orıb l'a· 
dan ev\'el 16 subav tcvı. iI edil- korunma deneme i yapılını ,-e tino bugün İt.ıl)an polisine mü
mi~ \e husu~i bir. askerı mah - milyonlarca :\ew Yorklu 10 da racnat'a, iki a\'lık karısı Xew 
ke~1e ~iı:.li olar&k bunları nıu - kika müddetle olduk l arı yerler Yorklu Joanııc. Coııelly'nin 10 
hakemeye ba~lamıştı. Simd: de kalmışlardır. Denrnıenin ba Haz·randa Romanın bir Kliniğın 
mc\·.rnk bir kaynaktan ögrc"il - -.a rı'ı olduf!u zannedilmektedir. dcıı kaçtığını, beraberinde mü· 
oiğ!r.c gorc. lhtila' Koınıte'i ı.· i\luhayycl bir hava akınını ha· ee\•herlerini 'e parasını 2ötür
Jeyhinde çalıştıkları ileri sürii· bcr rcrcn canavar diidiikleri "a düğünü bildirm·ş ve kadının a· 
:erek 50 den taıl:ı ı>Uba~ daha 1 at 9 d:ı ötme~ e başla mı , sokak raştırılmasını ıstcmişt•r. Genç 
tevkı f C'dilnıişıir. Bunluııı :ır:ı- lardakı halk sığınaklara ko~- Patino 2S \'C k:ıraıı karı ı 23 ya 
ı.ınd:ı iki ,zcnerallc 5 alh:ıyın mm, ~ eraltı trenleri hariç ~c- şmdadır. Jaıne Ortı . bundan l 
bulunduğu da ilil\c edilmekte· birde bütün nakliyat durmu~- :ı.y kadar e \'V<'l, Parisle feri bir 
dir_ tur. 10 dakika müddetle :\ew ;ıckılde ülen isabelle Patino'nun 

Verilen malumata ~öre, bü· York'a ":ıriı> bir harekeı:.:zlik kuzenidır. Btıindiği gıbi İsabel
tu~ bu ~Llbıwıar, İhtilal Komi - çökmüştür. la Patıno bundan bır ha~li ev
te~i \C l\111;;1; diktatörüne k.u·şı Denemen1n ak tiC sarlır.s•na ha \el zengın bır Londralı otclci
ac;ıkt:ın a<ı~a cephe almı5 o ıııı \3 kuv\'etleri filo'nrı i~tirAk et niıı o!!lu Janıes Goldsmith ıle 
ı..' <ıri bırl•(,ınt' mensunturlnr. mış, • bomb:ırdınıan akınları kaçıp iskoçyada e\·lcnmı~ re bu 

ı u suvan oirliğiniıı Gen r:-1 , apılmı tır. Sehrin önemli baıı m:ıcera o :zam:ın dünya ba~ınını 
Nceip'i Je dnteklediği •·· ıı • merkezleri dü~nı:ın uçaklarının bır h:ı\ 1ı mcş;:ul etmişti. 
mrktedir • ..A~keı-i mahkeme Ö· •atom• bombalaı·iyle yaptıkları Genç P:ıtino ılc Joanne Con
ıı.:ne geıır:lıııi olan ilk osY;;ıı•· muhaneı hiicumlara hedrf o· neJly. 22 Nisanda Pariste e,•ıe
id\r• su'ıay gnıbunun Gc11ewl !arak ayrılmı ı ı. İlgili makam· ııip balaylarını geçirmek üzere 
N'ecibi it:ı:ım ctıikkrine daır ıar. atom silahlariyle vapılan bu t'f aııe,·i Capri Adasına gel ış
ı c:.mı ~! ısır k:ı\'llakları ııı:ı!i': • akınlar netice inde 2~175.000 k i lcrdi. Gelin orada hn.~lal:ınmış 
r.:at \ erm•sler,,~ de, bu hu .... ı u şinin öldüğu ve 800.000 kı 1 ın 1 \.c teda~~ }çin Romada Spıriıo 
ıevid etmek nıümküıı ol.m.r.ıı5 - yaralandığını farıedel'ek. muh ~a·ıto Klınığınc )atırılmı,ıı. 
tı;·. Çunkü ~hkHer, baı.ı nı;ı l.:.· telif vardım raalıyctlrrini bu-1 Joanne Connelly, geçen Ocak-
bul cdilmcriiği bi r celse esna · na "Öre a,·arlanı ışlardır. 

1 

ta :ııı_leıı Amerıkalı olup ~onra -
ı;rnda bu dtıranarı• ~ııpm !ar - • . • . dan lııgııiı taoıı}etiııe geçen bir 
a ı r. Tepkılı otomobıl avukat 'e l ngilıerc <·ski a:na -

Halen C ·nc:ral :\edbm dur.ı· tör "o'[ şampıyonu Robert J 
nıu da l;.'.IY"'ı karaıılıkur. Bu şah L>etroiı~ l4 ( USIS) - Genl - S\\een) 'den boşanmıştı. Boşan· 
sın da \a?i,·etiııi ku\'\etl~r.dı.- ral "otor Kumpanya~•. Ame- ma davasını artığı zaman S\\.:" 

, rıkad:ı ilk tepkıli otomobilın b:ı k k d' · cıgıni be :ıp1ıı~an Alba~ ":ı.:.r eny ·an ının ·en ısine l>omınl· 

1 

tı;rafından bir ikinci drfa t::!\" :;arı ile tctrübe rclildı~ini bil - kalı d piomat ve m ilet erarası 
kiri beklenmektedir öirmı~tir. XP • 21 AtP~kuşu j, çapkın Porfirio Hubiroı:ı ile i

m' verilen tepk:li otomobil "t' ı ğ' · ı · ·· ·· ·· Anlac:ma akdi j"in hüku- ıanet c:tı ını ı erı surmuşıu. I ., :ı r<'k görUııiiş 'c ı:erekse makine' Gen; P.ıtıno flomada gaıete· 
mete yetki verildi ıtibari) le bugiiıı ıstimal ed ıl • cilerc 'erdiğı be) nalla. karısı

moktc o an arabalardan büyiık nın ~ok fazla u~ku hapı \e odi· 
öl<;lldr farklıdır. Nitekim 370 ğı·r l.ı:ızı ilaçl:ır• kullandığını. 

1 

Ankara 14 (Telefonla) - Mec 
!bin bugiinkü ıoplantısıııda A· 
merika Birleşik Dev'ct1cri \'C' 

A \Tupa ekonomik işbirliğine da 
bil nıcmlekctlerlc borçlanma, 
nrdım ,.e ödeme anla ma';ırı ak 
di için hükumete salahi} et vc
ri'nıesıne d:ıir kanun ıa~ar1>1 
müzakere cdi'erck 328 O) la ka
bul e•Jilmıştir. 

Mürettip Çakır . 
lbrahim vefat etti 

'
Boı ının uzun yıllar emek t a rı 

o .. n ve herkesçe e\ ilen Çakıı• 
liıkabb le maruf İbrahim Özdağ 
dün Hakkın ı ahmetine kavus
nnıstur. 

:\lerhum uzun müddet T.ı~virl 
Efkar. T; vhhii Efkar, İkdam, Va
tan. l\l illiyct ve en on olarak 
Son Po:.ta gaıctel erinde müret
tip olarak çalı mış \'C arkadaş

larına kendi. ini sevd irmisti. Ö
lümü ile kendi ini sevenler son
suz bir acı d uymuşlard ır. 
Arkadaşlarına ve ailesine baş

sağlığı ve kentlisine Haktan rah
met dil<'riz. 

bl'ygır kudretindeki motör, o o 
mobilin ark11ııınıladır. Tepkili 
motor benzin ~erine petrol y:ık 
maktadır. 

Hartum'da çiçek salgını 
llartu ın, 14 (A.A.) - Ue\" 

ıet Bakanı Sııntiııo Dun" Ken. 
Güne) Sudan eyaletlerinde, giin 
de 40 kurb:ın ,·eren bir çiçek 
hastalığı salgını hüküm ı.iırınek 
tc olduğunu bıldirmi tir. Salgın 
bölgC'~lnc uçakla dokto rl.ıı· ı,:ôn· 

derilmi5tir. 

APARTIMAN 
Daireleri 
Kilolarla 

ALTINLAR 
Kı~mctli 

MÜCEVHERAT 
Yalnız 

20· HAZlRAN 

f I • •il • [0 • • STAT!S -Et ASSUtlATln Of mr.rı 

• • • • • •• 
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~-----·---------------------;%' SIRASI GELDİKÇE 

EKMEK 
Yazan : İHSAN ADA 

Y" •:u~un illı. gıda'>ı ~ulse b~~-üm~. iin. baş gıda'ı ~'ı.;m.'~ · 
Bırı ananın bacrından emılır. Otek ı ~ rr ) uzıınden b ıı;ı· 

lir. )ladde gucıi önt:e ondan alını r. Ona katığın en m:unın
dan en pahal ı..,ına kadar heu ... i l' kleniı. Emt>k hakkı hilen 
in~an lar on:ı yılan ız aygı gii terirler. iık drğer •H rme o
nunla ba~lar. \"erde görii liırı.t• basılmaı. ı.e na ra konur, kırınlı 
döl.ıi lmez. 

Jsth mar \e im ıılıgın e n ağın loknıad:ın ralınandır. Ça
l :~an hf'r in an her çağ~ı. önt·e a~nnı ekmek lokın:ı' ı ko' mıı-. 

c;onra dii ı:ünıniiş \'e ~ a ratm ıc; . Yara tma n i nsanlığ:ı hi1m~t 

İ<'in ~ ıı~ıyanlaı ba~ı.a bir engelle ıl e a\ a~mak wrunda k:ıl
mı lar: Ha~ ıılı -;ônıi.ırm ~ it in uğra anlınn. ağızlardaki lokma
ları ta\mak itin uzanan pc·n{eltrinin ald ırı l arından . o nu 
kirle tme lerinden korunma k. ı:Jmıek l okmas-ı en .} iice bir h:ı k 

cm bolu, ha ak dt'meti c-n fa ) dalı bukc-t. 
Bıığdnyın unu bi r defa hamur olma ın. 'fiırlıi sekillerde 

\e adlarda nıide.Yt iner. ,\mnıı ona en ' ak ı,anı ekmek olıııak

'h r. Eski çağlardan bugüne, ekmek i hti~ :ırını kar~ ılama am
me hizmeti a)ıhnı~tır da. bizde lıal5 d iiıl'n leııtnıenıi'- . hıtlk 

yine bir tÜrJÜ, temiz, pi~mi , af \ (' tanı &~trlıkla ekmPğC 

hası·et kalmıştı r. Ki tabının :ıdı nı · Ünre ı :kmekkr Rozul dıı 
koyan edebi)atcının hakkı \8r. l>oğac:ık darlıkla heınPn bo· 
mlnn, yok olan, ' ' kınt ıııma dü~u ltn od ıı r. Bir kilo bin gram· 
dır \ e eğer alınan herlıan~i bir şe) on ı:r:ım. ) ıb ı:ı :ıııı ek~ilı:

~,. sa tırı u~1alandırıln hi lir. El.ınekte i degi ir. r.ir ekınPI. 

900 gramd ır. Fırınrı bundan :>U~ la, tıııla, kepe kir., k•ımıa al;;
bilıl iği n e calar. Bir deği rmend kurtlu buğday iı!!iitiir. bir fı

rınc·ı bitli t'kmek pi<irir. \'t'rİIPn giıhııır derrc·l·ıl e aı c·c1a la· 
rın ta t biki i çin ıle günlerce beklenir. \ "c bir gıinde olm:ıdı"ı
na l(Ört : fı rı nları lrn ntroı efnıh en 'ornınlıılar imdi) r knrlaı 

niçin u)ıımıı tard ır'! 
_________________________________ ......... ____ __ 

Kore birliği 
Harekete hazır 

Tıı rk Haudis A ıan ,ı 

1ımir. 14 - 1700 ki den mu· 
te~ekkıl oları Kore Oeğiştinne 
Birliğimiz.in ikınci kafilesi d 
hareket lınzırlıklarıııı ıkına: eı· 
miş•ir. 

17 ıraz'ran ı:ıinli Be inci Ko;c 
Deği~tirme Birliğimizın ikincı 
kafilesı şehrimizden auıl.ıcıı k· 
tır. Kore Birliğimizi götürecek 
ol:ııı Amerikan nak'iyc gemisı -
nin yarından onra lımanınıı.ı;: 

gelmesi beklenınektcdır. 

Te111el fft111a 

Deği~tırme Bırliğımız ıı ikin
c:ı kafi:esı Perfembe günü sa -
bahle)in gemı)e b neeek \e A
merikan Xaklh e Gemisı de Bir 
liğımi:zi hamıl;n Kore)e mute -
\'eccihen limanımızdan a\Tıla -
caktır, Kafile, meradmle ·uğur
la nacaktır. 

Dun " t 10 da llaer tepe 
bu ılıyatlannd::ın kıırtulnl3k i - mr\ kiındr ~nkara t' 111\ eı ~ tcsı 
çhı Romadakı Klıniğc )3 tığını 'J'ıp Fnkulte çocuk a.,lığı k ı· 
fakat 10 Haziranda Klınikteıı 
kaçtığını oylemış \e· ·Bir k:ı ııık \e C'nStıtıi u ıl Kıııla) Pa\ 
zaya kurbaıı ı:.tmı.ş olmasından ~onu \e llcmş re Okuıuı un te· 
korku) orum• dem ıştır. 

----------------------~ 

• •• • t t 

. . . ' • f • . , . ,, . 

VEFAT 
Uhbe Özdajlın eft, P. T, •r 

.ftııımk f l•ri ınemurtarındau 
SUleyman ouıaı::. S allba Sun· 
m an. :-:ermin A)'demlr, Mlt hat 
b da11ın babaları. Sabrın Öz• 
daıı. Muatnfn Ör.daıt. Bnbrhe 
Pakkan, ırıınall Özda •. nutı:re 
Oz)ıldırım Rabla 'tlstnnn A· 
.-ıt><-rlerl. l,.ernuııd• ozdai';. Kad , 

Akşamına kadar 

Demirbank'ta 'farsus Amtrika gez hi için dıin Gala ta ı ı lı tı ın ından ha ı rkct cdcrkrn 

rl Sunman. fledr on A'l'd•mlr· 
in Kayınprdrrlerl. n Posta ca· 
uıı• ı Tertııı Ht!\ ı tlt•ıl•n, 

iıın uını ıizıı\I; ı ı ~ ı.. ır) 
14 6 19!i4 Pazartesi ırlinU Hak
kın rahmellıı~ kavu mııştur 
Cena e.sı bu tin Alemdardakı e
ı-lnden kaldırılarak neo:ıızıt l"I\• 

mllııdt' öl!Je r: ıımazını ~Uleaklp 
F..cllru,,kapıdakı aıı., tııbrlJıtanı

na d•fnl'dllecekıır. A lla h rah· 
met e:yle)e. 

ı lr• I 1 

150 «Tflı•s11s» ; \111 eı•iktı'yu lıffı•ekeı eııi 

Liralık ı · Tür~ _Tu~·iz_nı Ku~unıu.nun ter 1 del kızlarımız tarafından te h ir 1 63 "lin siireeek olan bu ) ol-
lıpledığı büyuk gezıde Kalkınan ı olunaraktır. culuktan sonra, 16 ıı ustoı.ıa li 

hesap açtıranlar lı;ındir. T.~ı r~:yc Sergi ıni \ ıııerikaya ·~ar~us• ta n~,·ıca c ki Tlirk 1 nıanıııı-ıa dönmüş olaC'akı r. 
A) rıca lüks .sa~fi~ e evlerin- ~ goturecek olan •'l'arsu vapu-, nıoıırltrınden mürekkep bir e· 

d
.. 12 3 ı ı · ı:ı~cııho\\ rr'e hedi) t 

de l aılık ikamet. Yal ovada 1 ru un saat O da 400 yo • ı sergısı. Seram•k Sergi:. var 
Temıalde, Uludağ'da ailece cusuyla hareke• cımi ı·r. Yo'· dır. lımari FakUlıesı de i tan Grr.ç he)kcltraşlar m ıd n 
15 günlük dinlenme. Bü· cular ara:.ındn. tanınııı•ş ınlizis bul sehnne dair bir maket ha- Osman l\larunlumın .\merıka 
tiln Hrgiler. posta masraf- yenler, filmciler, spikerler, sa- ıırlamı~tır. • j Cumhurba kanı Eısenho .... cr·o 

ları Banka)a aittir. natkarlar \'e gaıeteeiler de bu Yıııe Olnunlaşma Enstitüsli· I hed·> e edılmek lızcı c h:ız rl.ı· 
Telefon: 49620·4546i ·8'.?:i06 ıunmakıaıl r. nün hazıı-la~ığı Tlirk kaı.iınını_n d ğı mermerden ) apılm ~ hey· 

eı.kı ve yenı kıyafetler· ne daır k 1, Türkı' c Tur zm Kurumu ıa· 
DEMİ RBAN K ı Anıerikada ınemlcketimlzi ta sergin:n de Amt'rikada büyuk a rafından Ba~kana takd·m edıl· 

nıtmak itin, Olgunlasma Ensti· 'aka toplayacağı anla51lmakta· 
1 tiisii niiıı hazırladığı e'biseler mo dır. 

H()~ MF.MO - Keşke bir dev olsa ... 
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Bizde de bir an önce kurulmasını beklediğimiz: 

Mi s, sviçre'yi kalkındıran 
ir le kilat ~aline gelmislir 

••••••••••••••••••••••••••• . :······ ················· ·· . 
• • • • . • • • • . • • • • 

Yalnız gıda maddesi satışında değil, iktisat, kültür, · 
sağ/,k ve turizm hareketler inde de Migros; geniş bir 

çalışma ve hizmet halindedir . 
• · ····· ···················· 

. 
• .......................... 

l\Jigro , 5elırin müsait semtlerin de paıar yerleri de te is etmi5tir 

rikası • Bıschofzcll• gelir. Şc· tilini yabancı memleketlerde 
ker, çikolata, bisküi, ) ağ ,.c geçirebilir Ye yine bu koope· 
sabunu kendisi imal eder. Ba ratif saycs·ndedir ki, fazla zen 
zı fabrikaları da beş senelik gin olmayan yabancılar isviç-
kontratlarla kiralamış ve böy reyi ziyaret edebilirler. 
lece miicssescyi ınü,tcri bulma .Yigros'nun 19-17 denberi ter 
endişesinden kurtarmıştır. Hiç tip"ediği • Klubhaus1 konscr-
blr \ aıııtaya başnırmad:ın u· leri de dikkaı.i çckmekted r. 
euza elde edilen bu fabrikanın Geçen sene .Ziiriclı'tc b'rinci 
malları evsaf bakımından ot· s·nıf orkcstr:ılar idare inde Ye 
duğu kndaı· fiyat itibariyle de rilen konserlerin sayısı 70'i 
ıııU~tcrıyi tal et memnun et· bulmuştur. Bu arada amatör 
ıııektedir. artistleri teşvik mak~adiylc ti 

M igros baıen cankurtaran 
vazifesini de yapmaktad r. 

~ :'.\1esela, İsviçre mamulatı ·'l'u 
rıssa• dikiş makineleri fabri
kasının son zamanlarda mali 
durumu çok bozulmuştu. :\lig 
ros, fabrikayı iizcrine aldı; ye 
nidcn düzene ko)dUktan son· 
ra pcr:ıkende satış fiyaUarın· 
da yüzde 20 bir indırme yapa 
rak makineleri satışa çıkardı. 
Du yardımıyla, yalnız müesse· 
seyi değil, içinde çalı~an lBS 
işçi \ c teknisyeni de kunar· 
nıış oldu. 

yatro ve opera)'a da bUyük 
bir l er 'cı~liyor. 1 

Kitap 'e pliık kulüblcri de, 
Migros'nun kayda değer fay
dıılar sağlayan tcsekkilllcrin· 
den bıridir. 

i 'lçerde bir l\ligro mağazasın ın gi r is kapı sı .• Hu kapı daki çiçeklerin kokusu nefb bir ha\·a yara. 
tır \e sabahleyin alış \ eri e ( tkan mil~te rllere •hoş geltliniz.. der 

::'ıl. Duttweilcr bu arada kü· 
çiik csna[ı da dü~üne-rek 1937 
de •Giro Yardımı• plfınını or 
taya atmıştır. Bu plan sa~ e· 
s nde her esnaf iı.tcdiği uıman 
Aligros'dan mal alabiliyor. Fa 
k:ıt ancak bu büyük müesse
senin karar vcrtl'ği kar had· 
di dairesinde satış yapmak ~ar 
uyle... Bu yardımı kabul e· 
den küçük esnafın sayısı bu
gün İsviçrede çok artmıştır. 

Bundan başka bu sene ku
nıluşunun lO'uncu yıldönUmü 
nü kutlayan kulüp • okullara 
bilgilerini artırmak için de· 
vanı eden gençlcrın ~·ek\ınu 
40 bini buluyor . .ıoo öğretme· 
ııin çalıştığı bu husus? dcrsha· 
ne'erde bilhassa lisan ve sa
nat kurlarına ra~bet pek faz
ladır. Ders yılı sonu eyahatle 
rine iştirak etmek isteyenle
rin sayısı da her sene artmak 
tadır. 

•La Linımat• kooperatif şir 
kelinin ı;ıkardığı ilürcli ve 30 
bin tırajlı günlük • Di Tal• ga 
zetcsi; halkı. Migros'ya b'raz 
daha yaklaştırmaktadır. Bu 
arada Fransız ve İtalyan ls\'.İÇ 

yakın zamanda bUtun tc ki· 
lat ) la t tanbul'a gelecek 

olan Mıgrosnun kurucusu Gott 
icb Dult,Hiler, İsvıçrcde hak 
kında en çok konuşulan insan 
dır. Bılhassa on gün'erde ar· 
tan korkunç pahalılığın önU· 
ne geçer Umidıy'e memleketi· 
mize dA,•et e.tiğimiz l\t. Dutt 
\\e·ler, Turkiycdcki hayat pa· 
halılığını ve geçinme zorluğu 
nu kısa zamanda gıdereceğinc 
kanidır. 

l'\ligros nasıl çalı maya 
basladı? 

Ev kadınının ayağına kadar 
:'i iyccck taşıyan ilk beş 

sen·ar Migros kamyonu ilk de 
fa 1926 da, Ziirich sokaklann 
da dola.maya başlamıştır. Bu 
kamyonlarda önceleri sabun, 
~eker, pirinç ,·c kahve ile ma 
kama gibi unlu maddeler sa· 
tılıyordu. Migros'nun ancak 
muayyen saatlerde okağınd:ın 
geçtığ ni bilen ev kadını ek· 
seri)etle bU:,Uk ölçüde ul•ş • Ml•<tllli 
veriş yapıyordu. Zaten itba· 
latçı \'eya ınlıstahsildcn. arada 
mutavassıt olmadan, ucuza el· 
de edilen bu yiyecekler 1 ve· 
ya 2,5 kıloluk pketlcre sarıl· 
m•ş olarak satılıyordu. 

Bu yiyecek paketlerinin dı
şarıdakilerden yUzde otuz nis 
petinde daha ucuza satılması 
ha kın Migros'ya rağbetini sağ 
lamıs oldu. Satış yükseldikçe 
seyyar kam~ onların ve saul:ın 
ihtiyaç maddelerinin çeşidi ar 
tıyordu. Nihayet 1927 senesin 
de ilk defa Zürieh'tc b"r Mig· 
ros dilkkfını açıldı Böylece ti 
carct mücadelesi de basınmış 
oldu. Kazançlarının azalaeağın 
dan korkan diğer tüccarlar 
1\hgros ve müşterilerine karşı 
bo)kot ilan ettiler: fakat M. 
Duttwciller meydana getirdi· 
ği eseri yaymak için hiç bir 
şeyden yılmadı. Bugün Migros 
nun 70 seyyar kamyonu ve 1s 
viçrenin muhtelif yerlerinde a 
çılmış 279 şubesi vardır. Bun 
ların C"lı 40 ında serbest alış 
veriş yap·lır. 

Bu sistemle çalışan mağaza 
larda müşteri. satıcıya ihtiyaç 
hlsscımedcn, seçtiği malı l\tig 
ros'nun husu t tel sepetlerine 
doldurur \'C borcunu da, çt· 
kı kap·sındaki kasalardan bi 
rinde öder. Böylece satıcı kul 
ıanmak masraf ,.c külfeti her 
taraf cdildiğı gibi miistcrinin 
de alış \erişte fazla zaman 
ka:ıbetmcsi önlenmiş olur. Bu 
dükkanlarda yiyecekten ev eş 
yasına kadar 550-600 çe;;ıt 
mal bulunur. ligros giinde 
45.000-50.000 franklık satış 

Herke mağauya girer. Görür, seçer, beğenir, alır, Kapıdan ~ı
karken de parasını verir 

yap:ır; senelik sntıŞt ise 15 mil 
yonu geçer. 
M igros'nun bUtUn yazıhane 

ve depoları Zürich'ted r. 
İsviçrenin muhtelif köşelerin· 
den toplanan mallar hususi va 
gonlarla Migros garına gelir 
ve Zürich eşya ambarına taşı· 
nır. Burada 250 tonluk mal. 
her an satışa hazırdır. Otoma 
t;k terazilerle tartılıp paketlen 
miş olan yiyecek veya diğer 
maddeler sabah 6.30 da çalıs 
maya ba !ayan seyyar kamyon 
!arla şehrin muhtelif mahalle 
rine dağıtılır. Ziyaretçiler ar
zıı ettikleri zaman eşya'arın 
ambalajlanıp kamyonlara yük 
lenmesini seyredebilirler. Mig 
ros müesseselerinde 5000 iş· 
çı çalışır. Her işçi dolgun b r 
maaştan başka, içinde kantin 
ve zengin kütüphaneleri bulu
nan dinlenme salonlarından da 
istediği an istifade edebilir. 

1940 senesinde Migro koope 
ratif halınde çalışmaya başla· 
mıştır. $imdiye kadar aşağı 
yukarı 120.000 ts,içreli Migros 
koopcratı!ine girmiştir. Zaten 
isviçrede bu sistem o 'kadar 
yer etmiştir ki. herhangi bir 
kooperatife dahil olmayan ai 
le yok gib'rlir. 

!ll igros yard ım ı 

'Migros b"rçok fabrikaya da 
sahiptir. Bunların başında b 1 
hassa fasulye ve bezelye fab· 

---

Migros taşıt ücretlerinde de 
bir reform yapmak için 1931 
senesinde ilk defa Zürich'te 
40 kadar taksi çalıştırmaya 
başla nıışıır. Sal'I renkte olan 
bu arabalaroa nakil ücretleri 
nin diğerlerine nazaran yarı 
yarıya ucuz olınası. halkın rağ 
betini ağlamış ve teşkilat bu 
gün 1sviçrenin büti.in ~ehirle· 
rine yayılmıştır. 

resinde yayınlanan hartalık 
•Cons ruire• ve cl'Aıio:ıe• 
mecmualarını da unutmamak 
Jazım. 

Ve nihayet, M. Duttwciler, 
Zürieh Gölü sahillerinde yap· 
tırdığı .nuschlıkon• parkı ile 
halkın sev"isıni büsbUti.ın ka· 
zanmıştır. İstirahat etmek 1· 
çin bu muaııam -.e gUzel park 
tan daha iyi bir yer bulu.n· 
ınaz herhalde. 1953 de burayı 
350.000 i viçrclı ziyaret eımiş 
tir. Bilhassa milli bayram gün 
!erinde Ruschlikon Parkında 

;\Jigros' nun sos)al faaliyetleri tertiplenen meşhur eğlenceler 

Mıgros kooperatifi kaz.ancı· l\ligros için iyi bir reklam olu 
nın yiızde l'ini faydalı i' yor. 

ıcrdc kullanır. l\lcsela Gotı· Çe\ tren: Vıldız ERSOY 
lieb Duttweiler'ın 65 inci do·~-
ğum yıl• münasebetiyle ~eçcn 1 işçi sigortalara deposunda 
sene teııiplenen Dutıweiler an ın 
mükllfaatı sayesınde biı·kaç Y 9 
tıcaret mektebi talebesi isviç Galata Veli Alemdar Hanın 
ı-e haı·icinde tahsil etmek im· daki B numaralı İşçi Sigortala· 
kiinını bulmuştur. rı Kurumuna ait dı?poda, ev· 

rn:ıs de kurulan 8300 üye· \'clki sabah saat 7.45'de yangın 
li llôtel - Plün kooperatifi :\lig çıkmıştır. Yangın bir miktar 
ros sosyal 'faaliyeılerinin ha· malzeme yandıktan sonra ilfai 
~ında gelir. ~·J koo~erat_ifin Av ye tarafından söndürülmüştlir. 
rupanın buyuk şehırlerınde ve Bilindlgi gibi, b;r hafta kadar 
hattA New Yorkta şubeleri, hu e\·vel de Nişantaşı İşçi Sigorta 
susi tren ve otelleri vardır. ı ıarı llası:ıhanes:nin deposunda 
Sirketln gruplar halinde ter· yangın çıkmıştı. Hadiseleri in· 
tiplediği ucuz seyahatler sa· ı celeyen Savcılık bir kasıt olup 
yesinde, orta tabakadan her olmadığını incelemektedir. 
IS\'içrcli arzu ettiği tnktirde ta ----

• 

-ııs , 

Hariçteki ittihat ve Terakk~ 
Fırkası erkanının faaliyetıerı ______ __,._ 

r -
Enver Paşa, Mu5tafa Kemal Paşa'ya şöyle hıtap ediyordu: «Eğer ıatıalirı~tı 

·ctıf· 
biıi rakip telakki ediyor5anıı, yanılıyor5unuı. Bu aklımızdan ge~menıı, 

Cenabı Hakkın şimdiye kadar siıe yaver kıldığı talihiniıe 

l _____ _ biı de hürmet ederiz.» '' ~ 
,!f!!· 

M' ·~· 
da anlatmıştım. tilk. Bu sureUe Anad~e~~t.t , 

4) Berlinden avdette burada di ~ıami fa~ dayı ,·er d• 11" ,. 

Fuat Paşa ve diğer arkadasları rabcı· sulhtan sonra jslll!V o' 
buldum. Ben Anadolunun ikti· ihtilale sevkettiğiınit.ııııcl 1~ 

E:\VER PAŞı\NIS 
:m .!STAI"A KE~I.\ L 
P.\ $,\Y..\ YAZDlGI 
;\IEKTUBU:S DE\'A'.UI 

E nver Paşa mektubuna 
dveanı ediyordu: 

sap ettiği muvaifakiyet §ere· la çalısnıakta dcva(ll 
1 ıı• ıtl • 

;ıö:;le fini mal edinmek mülahaza ıy. ıaeağını bildirmiş ' ~ııııtd k· 
le hiç bir yerde ''e hiç bir va- bir başka ihtimal g ralC ı ,;,• 

•3) Bakü'dan a\"dette Bı!kir 
Sami ve Yusuf Kemal Bc:;ler 
bulunmadığından İbrahim Ta· 
11 ve Seyfi Beylerle birlikte Çı
~·crin ve Harbiye Nazırı ve E1ş 
kumandan Kamancf'le olan 
nıüıakerc:dc Seyri Bey ikı yiiı 
bin tüfek ve saire isteıı:ıcc, 
bunu o günkü ihtiyaçla!"ıCJ, 
Poionya cephesinden g rçertt~n 
gördüğüm Rus:arın \ Crrmi!le
rck gene i'in sürünccmed~ ka! 
maı.ı ınütalaasıylc Ruslar:ı ne 
veı·ilirse kabul cclcceğımi-d söy
liyerek i~i maddiyata Jokıneğe 
çalı§tım, Ve bu suretle b'.r mik 
tar altın para ile on beş bin 
tüfek ve saircnin teminine mu· 
vaHak olundu. Yalnız Hushıra 
bu sırada Alınanyaya giderek 
oradan .)iliıh \'e saire almağa 
mu\•affak olursam, o vakit A· 
nadoluya daha Cazla verecckl::. 
rini söylediklerinden seyah~t· 
teki tehlike ve mil~küliit hu~u· 
sunda arkadaşların evhamına 
bakmıyarak Bcrline gittim. Fa
kat o strada Lehistan sulhu ol. 
duğundan Ruslar oradan silah 
almağa hacet kalmaıltgını söy· 
lemelerl i.izerine avdet ettim. 
Bakü'da .ike>n Kazım Pasa bira
derimize l azdığım mektupla 
kendbinin ve sizin o katlar 
arzu ettiğiniz veçhile Rusların 
Ermenistana bır hareket yap
mayacaklarını muhakkak bildi. 
ğiml, ha'buki Şark cephesi bek 
lerst", Ermeniler km•\•CUenccc· 
ğlnden Harbi Umuminin so· 
nundaki gibi beklemeden elde 
bulunan kunetlc taarruz etmek 
fen ba~ka çare olmadığını, aksi 
halde onlar hücum ederek biıl 
ezeceklerini izah etmiş ve böy
lece harekete Sovyeı hükümeti. 
nin şimdi ses çıkaramıyacağını 

. 

kit resmen Anadolu hükflmetl den herseYi açık ~~ fil~: ~ı· 
namına işe girisınediğimiz hal- daşların isimlerınl \"ı.ISI" ~ 
de l\lo:ıkovaya gelmekte o'an rek yazmış ve giden ıtrle 
Anadolu hükümeti aı.alarının mal ~e Rıza Nur BE.')ınl- 1'1 
daha yo!da gelirlerken: •Enver Paşaya da anlatınışt 11çı~ \ 
Paşa ve diğer arkada~lartn bi- Şimdi bütün bU da ııır 
ıimle münasebeti yoktur.• d:ye rağmen siz ka~ı~'~ıırt~et ~ 
her önlerine gelen Ru.)lara söy mınıı varmış sıbı dC de 
Icmclerini gene birşeyc hamle- yorsunuz. Evvctcedadıırıııı ~ 
demedim. Bununla beraber Rus gibi ~n \'e ark~ ' rtt iı,I 
Jarın vaziyetini gönlüğümden seneden beri tak~PıAJ!l111 !J l" 
ve Lon<lrada birşcy çıkmayac:ı. memlckelin ve 15 13uoıııı Jl1 " 
ğını an1adığım<lan arkad:ıı;la· emelini ı;üdüyoruı. baıt• ı;! •' 
ra Londra mukarreratını bek rabcr nıenıJekcltC 111 ııı~ ~· · 
lcmeden Ruslardan azami isti· tenit \'C cidden. o~\dr)e ~ j ' 
Ia<lenln teminine çalışılmasını tini dllşüniir bır ~~,r ı' • 
tavsiye ettim. Karahan ve Çi- nıak taraft~rıY~(IJ;kİ td~j '. 
çerin üzerine Halil ile husu i niz blıl rakıP tc lJıl ıııt 
surette tazyik ederek üç san- nıı, yanılıyorsunuz. pııce r u;· 
cağın, fa1.la olarak Iğdır kaza· dan geçmemiştir. esas' d ' 
sının bize bırakılmasına çalıs- lcketin kurtulnı:ı~~· ı.ıııı b -1: 
tıksa da bu mesaim;z de hie bir ğil, bunu sizin r.• 1ğ 1 rıııı 
vakit resmen siıin namınıza ler beraber çalı~t rıı~ fi. • 
değil, ancak memleketin bir kadaş, belki l'.'crıt bib')de 
ferdi olmak itibariyle hususi haris ihtiyar )·ııP~sıcr d r , 
olmuştur. Hatta sonra arka- karşı da hUrınct r(lılfl t ~'4 
daşların sineması alınırken vaCfakiycline ya irndl>e :t 
Ruslar benim de bulunmamı Cenabı Hakkın ş ııı•ıJıl~ 
ısrar ettikleri halde ben, bü· .size ) avcr kıldı~•. tıı:ıı 
tun 5crcfin bunu resmen y.ı· de hürmet e~0f~ı:d·r ~t 
pan'ara mahsus olma ı lazım ise bunda~ e'"; ı:ırrt•.'11 1e IJl • 
gcldijtini i'eri sürerrk kabul den Harbıy~ :-;:rcı:e'1~1ı> . 
etmedim. Yalnız Rusya ile ar- dan sonraki h· &ılt tı:r _, 
1ık mesele halledilıliğindcn ar- olduğundan buna )'aıııı~:ıı ~ 
k:ıdaslar giderken harici teski. §cY söy!i~·cıncrıı· uı ' ' c • ~ ı 
tatımızın memlekete faydalı 0 • canı var. lliıU015111ıı. ~Jl" 
Iabilme.si irin siıe de vazdııııın hislere kap11nı:ı~ b r • 

' J o • se\'C11 Ş ııı 
~ihi H: ileride inikat edec<"k cidden siıı. ruı;Jl· ~ • 
İttıhat ve Terakki kongresinde gibi rica edı) 0 k 5ııı ıı' ııı· 
kat'i şekli taayyün edceck bir kllnize bakar' ıeı.eıt• 1 \ 

programla fırka _eklinde arka· !ere uyup ıncl11. }(ı< • • ~ • 1 bır f r daşlann bir kısmının bizim sın \'e ~·a nız ıırnt ~ t t 
antiemperyallst programımıza kümüne doğru5!ı t•~e\ rJ 
memlckc~te vasıta olmasını ve sa gene ıoıu~ıcesi ı 
böy:ece Ingiliz ve Fransızlara bunların ~~r • 1111 ~/ 
karşı daha müsait bir \"asıtal zuhur edebi 1 

' (tıc' ' / ....ıııııl 
tesir bulacağınııı dü~~üş-~-/ 

«Kurtarıcı Sergi» 
dön Maya'da aeddı 

Bir kaç saat içinde 1600 liralık 

heykel satlldı 

. 
resım ve 

Beyoğlundaki ~taya Sanat Ga· tyem'in hediye ettiği büyük 
lerisi'nin yıllık masrarıarı· kompozisyon en çok dikkati çe 

nın bir kısmını olsun karşıla· ken eserler arasındadır. Eyü· 
mak maksadiylc, elli kadar res boğulları hariç, • D Grupu • rcs 
sam ve heykeltraşın galeriye he Gamlarından hiç birinin \'e di· 
diye ettikleri eserlcrcll.'n müte ğer baıı taııınmıs ressamlarımı 
~ekkil ·Kurtarıcı Sergi• dün zın bu sergiye katılmak lüzu· 
açılmı~tır. Bedri Rahmi \'e E- munu duymamaları sergiyi ge· 
ren Eyüboğlu, :>:uri İyem, Fil zenler arasında hayret uyandır· 
rcya Kılıç gibi memleket çnpın mı ştır. 
da isim yapmış bazı sanatkar· Dün birkaç saat içinde 1600 
!ar hariç, scrgb·e katılanların lira tutarında resim ''e heykel 
çoğunu genç ressam ve heykel satılmış olması, • Kurtarıcı Ser 
traşlar teşkil etmektedir. Bun- gio, sayesinde ~fa>·a'nın kapan 
!arın büyük bir kısmı :\taya'da mak tehlikesini atlatabileceğini 
son dört yıl içinde eser teşhir müjdelemektedir. 
etmiş kimselerdir, llıkin arala· :\laya Galerisi'nin sahibesi A· 
rında Leya Gamsız veya Zahir dalct Cimeoz, dün kendisiyle 
Gi.ivemli gibi galeri ile evve!l görüşen bir arkadaşımıza: 
doğrudan dol(ruya ilişiği olma· - Sergiye r es im veren sanat 
mış ressamlar da vardır. karlara olduğu kadar daha ilk 

Sergiye dört gra\'Ür birden gününden bu eserleri satın al 
hed"ve etmekle Aliye Berger cö maya başlayan sanatseverle re 
mertlik rekorunu kırmıştır. de çok müteşekkirim. Maya·ya 
Ferruh Başağa da iki ~·ağl ıbo- karşı gösterilen bu candan all· 
ya tablo ile iştirak etmektedir. ka. bana yepyeni bir hız \'e ce 
Maya'yı •kurtarmak• maksadiy saret verdi. demiştir. 
le bir sergi tcrtip'.endl~ini ga· •Kurtarıcı Sergi• 24 Hazirana 
retcmizde okuduğunu bildiren kadar, Pazardan baska her giin 
Ami Arbaş, Paris'tcn güzel bir &aat 14.30-19 arası açık ola· 
tablosunu göndermiştir. Nuri caktır. 

, ' 
Yerli Film Yapanlar Cemiyetinin yılhk 

Ummui Heyet Toplanhsı 
7 haziran 1954 tarih pazartesi günü ekseriyet temin 

edilmediğinden u mumi heyet toplantısını 21.6.1954 pazar· 
tesi saat 17.30 da cemiyetin muvakkat merkezi Aleyon so· 
kak No: 11/4 de yapılacağından sayın cemiyet azaları· 
nın teşriflerini rit:a ederiz;, 

RUZXA.\lF. : 

1 - Eski idare heyetinin istifası, 
2 - Yeni idare hey'eti seçi1me!'i. 

Senar llligros kam)oıılarından biri mahıllelerdc satış rapıyor 

Sıtıc ısıı islh en )liı:ro) mağarala rından bir inde halk i&tcdiil 
malı al ıy or 

3 - Heııapların tetkik ,.e ibra'arı, 
4 - Dilekler. 

.... Yerli l'ılm Yapanlar Cemiye ti ldare HeyeU 
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~ tl'birleri alanların ek crisi gençler olduğu gibi, sa· 
~~el\lferdir. Sütlü şcke rler içerisine \'8rıncaya kadar 

t' akta hayale gelmlyen şcklllcrde plya aya sürülen, 
t kaf§ı mücadele zannedildiğinden ~·ok daha güçtür. 

Uyu~turucu maddeleri b:n-i siga· 
ralal', hemen hemen ekil bakı· 
mından ötekilerden farksızdır. 
Aradaki fark, ilk nefeste anla
ııııır; yüz sararırken, gö1ler uzak 

bir rüyaya dalar 

~erika gençliğini tehdit eden büyük tehlike : 

u,u,turucu zehirier 
,~~miyeti kemiriyor 
~ ············· ·························-
r~ika' da birçok ortaokul ve lise talebesi bu korkunç i 
1 cıya kendini kaptırmıştır. Amerikan polisi beyaz ~ 
... 
''···· 

zehire karşı amansız bir savaş açta ! 
• 

<all ••••••••••• ık l>olis şeflerınin, 
k:rıısında, uyu~turu 

lttk llauanlann tasav· 
leb~de artmış oldu· 

, e ıkc_li durumun ö· 
Ilı hledıği takdirdi!, 

' \hva dogru sürük· 
ıl~n e ı . .. 

tıı tmc erı uze· 
ltıınl'tıeu maddelere 
~o ı; bir mücadele 

kncc ith:ılfit mana· 
• ka°ntrola tabi tutul· 
ltıı~~kçılara ndes al 
~ ırıe baş vurul 
~~in hemen her ye· 

1 t•r ırleri alanlara \'e 
•c..:1j U_)anık bulun 
aıı ~ cJı gerektiren, 
t~e Ukaddcs 'aıife· 

n, kampanJalar a 
bu la 

•er ra rağmen, ze\ k 
ıl~ raHtmakta, ha 

t 1lç has:ımaklarıııda 
trıı./ı, anormal ) ol 
lebıı:ledır. l\Ieksi· 
b 1 enın hudut arı 
ha~nu:ıor. Aınerı-

Q•ba a, g nç kızlar 
nıı~usaıt ı;ahnl:ır 

ın Urucu zeh rler 
ı:ı a~, gençleri bu 
but an kurtann· k 

r aı~" Icsika hal 
11S durumda· 

• •••••••••••••••••••••••••• 

nüyuk şehirlerin kalabalık ~oli.akları, uyuı;turucu zehir satıcı· 
tarının kolaylıkla i gördükl«.>ri ;\erlerdir. Buralardan gizli eller 
usıta ıyle zebiri temin eden gen('ler, sint'maların karanlık 
dekoru içerisinde, hayallerle örüımüş ba~ka bir dÜn)ada yaşarlar 

kaybetmekle kalmı~or, intiha· 
ra kadar surtıkleniyorlar. 

B u zehirlerin \'erdıği ze\ k, 
öldürücü, ahluk prensiple 

rinl J ıkıcı, insanı insıınlıkton 
çıkarıcı bir zevktir. Bu zeh:
re. bir defa kendisini kaptı· 
ran genç, artık kolay kolay kur 
tutamadığı gıbi. hergün, uyuş 
turucu maddenin dozunu bi· 
raz daha artırmak, biraz daha 
maddi fedakarlıkta bulunmak 
mecburi~etinde kalıyor. Bu yüı 
den erkekler, cemiyetin en dü· 
~ük seviyeli insıınları arasına 
kansırken, genç kızlar uçuru· 
mun ta deriıılıklerine kadar ) u 
\arların,> orlar. 

Bu zehir müpteUılarının, da 
ha Zı)ade, ortaokul \'e lıse oğ· 
• 

rencileri arasında bulunması, 
da\'anın ihm:ı.l edilemlyecek 
bir ciddiyet taşıdığını, bugün· 
kü modern cemiyetlerin en 
korkunç afetlerinden biri ol· 
duğunu kabul ettirmektedir. 
Bu zehirleri kullananların bir 
kısmı, beyaz bir ıoz haline ;::e· 
tırilcn afyonu doğrudan doğ· 
ruya burunlarna çekerlerken, 
bir kısmı da, sıgaralarla, muh 
tclif vasıtalarla. kendilerini 
yepyeni riiya iklimlerinin ku 
cağına bırakıyorlar. 
İkinci acı safha, afyonkeşle· 

riıı deri altlarına enjeksi· 
) on yaptırtmak ihtb acını duy 
dukları safhadır. Bu hale dü· 
şen bir kimsenin, kısa bir ıa· 
man sonra, enjeksiyondan vU· 
cudıınıın delik de ik lıir ha!c 
geleceği muhakkaktır . .Bu kim 
scleri, artık, normal bir insan 
olarak karşılıyama)ız. Bunlar. 
en Ccd ı-:ahneler içerisinde, za 
fer rlıyaları gören çılgın, uçu· 
rumun kı) ı~ında dola~an nıec 
zup kim.-.elerdır. 

Afyorıkc ler. eroinemanlar, 
tı} uşturucu 7.ehlrlerin her tür 
hisünü kullananlar, \'Ücutları 
ııı alıştırdıkları bu 2ehlrleri bu 
lamadıkları gün. çılgına döner 
Jcr. Eııjeksi) on yapılmadığı 
takdirde, korkuııç ıstıraplar i· 
~·crisinde kl\Tanırlar. Eroinli 
sigara!ardan birinin bir dolar 
olduğu düşünülürse, b:r eroi· 
neman ı:ündc otuz dolar feda 
etmek mecburiyetindedir. Ak· 
si takdirde, bunu anormal yol 
Jardan temine ~·alışacak, en 
küçiık bir tereddüt duymak 
sızın cinayet bile j,fi)e«.>ektir. 
Bugünkü cinayellerin ebebi 
derinleştirilirse, çoğunun altın 
dan, U) UStUfUCU Zehirlerin j· 
zi, de çıkar. 
A merika'ııın bugün içcrislııe 

düşıliğil 2ehir s:ılı::ınına, 
yarın b r başka )evlet de dii· 
... ebllir. Bugün Amerikan genç 
Fğini tehdit altında bulundu· 
ran bu uyuşturucu maddeler, 
yarın, bütün dünya gençliğini 
de tehdit edebilir. Bu bakım· 
<lan, fiziki bünyeyi çökertirken 
ahlaki bünyeyi de mah\'cden, 
milletlerin temel kayn:ı.ldarını 
kurutan bu zehirlere karşı, her 
de\•lct, halkı ile e'ele \'ererek, 
2abılasını seferber ederek. a· 
mansız bir mücadele)'e giriş· 
mck mecburi1·elindedir. 

Çe\ireu: Seyit GÜLEÇ 

Bir Güzellik 
.Kraliçesinin kanaati: 

"cildinize 
ne kadar iyi 

hak arsanız 
'cazibe ve 

güzelliğiniz 

o derece 
artar!,, 

Filım \ıldızı ,.e Tih· 
ki)e (;·ıitt·lı BELGiN 
DORUK cılt Lakıın1 

için Puro Salıuııunu 
fa\ıol) e f'dı)or. Puro, 

cildi lıc:ılcr ... korur ... }U· 

mu~alır ... ıazeleşllrır. Puro 
ıizi caııp \e :.;uz.el )apar. 

Bol köpüklü • Nefis kokulu 

PURO .... 
TUVALET SABUNLARI 100 DE 100 SAFTIR 

.lraşınızdan memnun kalma!<. için 
I \ 

Fevkalade keskin 
Elastiki 
İSVEÇ ÇELIGINDEN 

YAPILMIŞ 

. TRAŞ BIÇAKLARINI KULLANINIZ 
Fazla Para verebılirsiniz.., - Daha iyisini alamazsınız. 

Medeniyetiıı güriiltüsü 
insanı hasta ediyor 

••...••...••.•.•......•.•. ························1 
~ Zürich şehrinden kalkıp Bale şehrine gelen bir moto- ~ 
~ siklet yaflm milyon insanı uykudan uyand1tıyor f 
:......................... . ......•...••••........... 
o cvamh şelalde 5ehirlcrde o· 

turanlar duruma alıştıkla· 
rı için pek farkına varmazlar. 
Fakat taşranın sOkünetli yer
lerinden gelenler büyük ~ehir
leri çok gürültülli buluyorlar. 
Tram,ayları, kamyonl:ırı, mo· 
tosiklct ve allı arabaları, rad· 
yo hoparlörleri ve seyyar satı
cıların yüksek sesle bağtrmala. 
rı istanbulun bazı yerlerini 
son zamanlarda çok patınılı 
bir hale gctim1iştir. Devamlı 
5ckilde gürültü halkın sıhhat 
ve ~inir'cri {}zerine fena te,ir
lcr yaptığı için büyük 5ehlrler· 
de gıirüllüyü azaltmak ınak~:ı
dıyle miicadcleye girişilmi~th'. 
Xew York'un fazla traClkll ba
zı caddelerindeki gtirüllü dere· 
ccsi, gürültü ölçen alet • Noisc 
meler - ile ölçüldi.lğü zaman 
buralardaki ~üri.lltüniin 85 de· 
eibel siddctinde olduğu görül· 
müstUr. Kapalı bir yerde çelik 
bir levha üzerine cekiçlc VU• 

rulduğu zaman buraya konul .. n 
gürültü fıletinin 120 decibeli 
kaydettiği düşünülürse !\e\V 
York'un faua trafikli caddele
rindeki gürültünün şiddeti hak 
kında bir fikir cdJnilmiş olur. 
Fakat böyle caddelerden ge· 
~enler veya buralarda ctevamiı 
şekilde çalışanlar alışkanlık 
tesiriyle olacak durumun far 
kında olmuyorlar. 

G ürüttuye atışmak, gürültil· 
yil hisseden uzu\•larımııın 

du~ ma kabili) etlerini körlet•r. 
Fakat bu hiç bir zaman, gürü!. 
tünün sıhhatimiz fizerinc bir 
zarar yapması demek değildir. 
Gürültü vücut üzerinde zarar 
:rapmakta de\'am eder. Yalnıı 
uzviyet ilk uımantarda göster 
diği şiddetli reaksiyonları gös· 
termeı olur. 

Gürültü muayyen bir hasta
lık tc\•lit etmeı. Nitekim he
kimlikte gürültü hastalığı di~o 
bir hastalık l oktur. Fakat gü· 
rü'tü sinir sisteminde \'e bün· 
yede diğer bin;ok hastalık ve 
arıza1 arın belirmesi Vc~a Sid
detlenmesi hususunda amildir. 
Alman hekimlerinden doktor 
Karl kalblcrınde organik bir 
arıza tcsbit edilmediği halde 
büyiık ~ehiı'lerde )a ayan co
cuk'ardaki neHastenik kan de· 
\Cranı iınzalannın sebep \C 

amı 1ınin gürültü olrluğunu söv 
lem ktedir. Doktor Karl bu~ ük 
şehırlcrın çocuklarında bu fı· 
nzaların mütemadi~ en fazlalııs 
tığını " bö~ e çocukların gii
riittiılıi mııhit'cl'de bu undıık
ları miiddetçe iştahlarının kc· 
sıldiğlni tesbit etmiştir. 

Motosikletle polo oynayan iki genç kız. •Eşek arıs11 ismi 
\erilen hu moıosikletlH o kadu çoğalnn~tır ki 'iırültusu 

lıalkı son deı·ec·e rahatsız etmektedir. 

uyandırdığı görli!düğü için b:ı.· 
tı .ehlrkrinde nakil yasıtaları· 
nın kulak tırmalayıcı, a ap bo
zucu gürültülerinin önüne geç· 
mek için çalışılmaktadır. Ame 
rıkan doktorları tarafından ya 
pılan araştırmalar onund.ı; 
ka' b sinir'eri ve mide ü seri gi· 
bi hastalıkların meydana gel
mesinde uzun ıaman gUrültülil 
muhitlerde yaşamanın amil ol
duğu tesbit edllmi-tir. Gürül· 
tiinün, şehirlilerin :;ıhhati fü.e· 
rinde yaptığı sayısız zararlar 
ma'ıim olduğundan gürtiltü)c 
karşı mücadele açan kurull.:ır 
·Siz gürültü~il bldurcmezscmz 
o sizi öldürurı di) c bir paru:n 
kabu: etmış'erdir. Batı Aln' -ı
~ ada pencere i açık bır oılıı a 
düğmeyi f zla çe\·irerek r d\O 
çalmak umumi istirahati botu. 
cu bir harck t snyı ır. n.ınu 
y.ıpanlar Alman ceza kamın•ı· 
nun 360 ıocı madde ine gJr 
rcıaya çarptırılırlar. l\te.>cla 
B:ıtı Almanyada, bizdeki glol 
) i.lksck sesle radyo çalın:ı.n hıç 
bir kah\0eh:ıne VC)a gazinoya 
tc adüf edil ez. Çi.lnkil Aim. n 
hakimleri umumi istirahati bo· 
zan har~ketleri suç kabnl et
tikleri gibi mevcut belediye \C 

polis nizamaunda da umumi 
şfikuneti bozacak dcreee1e gü
rültil ~ ap:ı.nınra karsı çok şid· 
deUi hükümıcr mevcuttur. Ham 
burg ~ehrinin 1950 seneslnd: 
kabul ettiği (Tolizei\'erard· 
nung zıır Bekiimupfunn gesund 
heitsgefahrenden Laiirms) ad'ı 
kararname bu 'Mıde hazırla
nan mev·ıuatın en ldea'i olarak 
çok beğenilmektedir. 

Şehirlerin gürliltüsüne karşı 

müc.ıde'e sadece kanun yo 
lıına ınhicar etme~ ip fen adam 
arı da ) eni l cpılan binaların 
inşa.at malzeme i içine sesin 
naklini önlıyecek maddeler ka
r tırar .. k çalısına ~erleri ve 
ikametgahların gilı ültüsünden 
ma un knlmasına ga,>Tet ediyor 
lıır. 

Bütün sene şehrin gürü lU ü 
merkezlerinde çalı.an \'eya bu 
gibi yerlerde ikamet edenler 
için zaman zaman gürü'.tü ve 
patırtıdan uzak, sıikünetli ~·er· 
tere çekilerek dinlenmek çoı. 
fayda ıdır. Hele küçük çocuk· 
ları olan ailel~r için buna mu
hakkak lüzum vardır. 

Derleyen: Xuri Akset 

Devamlı fa7.la ı;ürilltü insan· 
ların ı,ilme kudreti üzerine fe
na tesir yapar. l\Jcs!eği; kaznn
cı, perçincl, madenci \'c maki· 
nist olan işçiler arasındaki sa· 
ğırlann nisbctinln fazla yük
sek olu~u bundan ileri gelmek
tedir. İşçi sigortaları istatistik· 
!eri, fazla gürültü içinde çalı· ı 
san işçilerde işitme anı.alarmın 1 

\e halta sağırlığın gittikçe art- Muhtehf cins parça bez pamuk telefi 
üstüpü, hurda çul çenber ve çuval sahşı 

tığını ı;östcri.yor. Faua gilrUl
tüliı tezgihlarda veya buniarın 
yakınında iş gören işçilerin 
dikkatlerinin azaldığına ~ahit 
oluyoruz. 

B ugün hekimler, belediyeler 
ve resmi bazı kurullar baş 

ltbaşına bir mevzu olan cndüs· 
tri mües eselerindeki gürültü· 
!erle değil de bu saha haricin
de kalan ve umumi sıhhat için 
zararlı gurliltü'erle mücadele 
etmektedirler. Gecenin ilerle
miş saatinde Zürib şehrinden 
kalkarak BAi şehrine gelen eg· 
zosu bozuk bir motosikletin 
yarım milyon insanı uykudan 

S. B. Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi 

Müdürlüğünden 

1 - Müessesemizde me,·cut muhteliC c:ns parça bez pa
muk telefi üstüpü hurda çul \'e çU\·atlar 21/6/5-l pazartesi 
gÜı'Ü saat 14 de pazarlıkla sa tı~a çıkarılacaktır. 

2 - .'.\lal!arı ve şartname) i görmek ve teminat yatırmak 
üzere en geç pazarlık ~Unü saat 12 ye kadar mUessesemiz 
ticaret servisine müracaat edilebilir. 

3 - Pazarlığı müteakip fiat arttırmaları kabul edilmiye· 
cektir. 

• tir. 
1\lücsseseıniı kal'i sa ıışı yapıp yapmamakta serbest· 

(6748) 

' - Evet, vaktiyle oturmu~tu. 
Hem de uzun zaman_ Ama iki 
sene ewel çıktı. 

- Ac.ıba nereye gitti? 

Aralarında uzun bir siiküt 
oldu. Paul nefes bile almadan 
oturduğu yerde kalmıştı. ~e
den sonra ağır ağır ba::ını kal. 
dırıp tavana baktı. Kafa~ının 
içi alttist olmuştu. Jiersey e11-
kisinden daha muğlük. dııha 
karmakarışıktı. Fakat bu ka· 
rışıklık içinde bir kuvvet ona 
daima ileri gitmesini emrcdi-

VA%AN::tı.ı, ~ * ÇE~iREN• ~!tJAft.A.E. Y,Jw.Aff. 
-ıs-

Kadın tereddüt elti. 
- Adamcağızın aleyhinde 

bulunacak değilim. Elinden gel 
diği 7.aman aylığı \'erirdi. Uma
rım ki kendisine karsı kötü bir 
his beslemiyorsunuz? 

1 

yordu. Pru~ty sigarını ocağa at 
u. Saatine baktı ve: 

- Geç o:nıuş. <.ledi. Siı.i s • 
petlemck gibi olmasın ama 
treninize yetişmek istiyorsanız 
gitmeniz Jamıı. dedi. 

Paul yerinden kalktı. Kal'i 
bir .esle: • 

- Bu akşam gitmiyeccğim. 
S\vann'la Glllct'in arasında ne 
!er konıışu!mu: "olduğunu öğ· 
rcnmem lazım, diye cevap ver
di. 

vm 
ı-:rtesi l!ab:ıh hava güzel ve 

serindi. P.ıul Prusty'nin evin· 
den çıktıktan sonra tu:ınus ol
duğu kti('ük odada erkenden 
uyandı. Kahvaltı ellikten son· 
ra annesini üzüntü ve merak
tan kurtarmak için kendisine 
uzun bir mektup yaz.ılı. Bun· 
dan sonra şehrin merkeıine 
doğru gitti. Prusıy mahalleden 
uzaklaşmadığı için Swann'la 
Gillet'in adreslerini bilmiyor
du. Lakin eski kağıtları kans· 
tırınca avukatın yazıhane ;ıd· 
resini bulabilmişti. Swann'ın 
nerede oturduğunu aşağı yu· 

karı tarif etmişti. 
Paul saat dokuz buçukta a· 

vukaun eski yaı.ıhanesinin bu
lunduğu Tempie Lane soka!ı 
15 numaranın önüne vardı. Ta· 
lih ona yardım etti. Tanı o sı
rada mavi önlüklii bir atlam 
pencerc:eri açıyor, ka;>ıda:..i 
pirinç levhayı parlatıyordu. 

- A\'ukat Waltcr Gillet'in 
yauha:ıesi bur:ı~ı Ill!? diye sor
dıı. 

Zayıf ve çarpık bacaklı bir 
adam o'an kapıcı Paul'e kanlı 
gözleriyle bakarak kısa bir ce· 
vap verdi. Bir taraftan da hi· 
r.e devam ediyordu: 

- Burasıydı. 

- Taşındı nu? 
- Evcl 
Her lkbi do. sustu. Paul ye. 

niden sordu: 
- Şimdi nerede oturduğunu 

biliyor musunuz? 
- Belki. 
- Onu nerede görebilirim? 
- Görmek mi? Orası biraz 

guç. Ama gene de bir tecrübe 
edin. 

Sonra yanıôzle Paul e br.ka· 
rak burnunu ka~ıdı ve ilave et· 

ti: 
Böy!e bir ma:Umat iç n 

bir bah~iş değer doğrusu. Hiç 
o!ınazsa bir şilin;: olsun .. 

P.ıul zaten bomboş olan ce
binden parayı çıkardı. Kapıcı· 
n•n onu elinden kapmasıyle c~
bine indirmesi bir oldu. Sonra 
ellr:in ter iyle ağzını sildi 'e 
cevap verdi: 

- Orme meydanında.. Bu
raya pek yakın bir yerde. Şch· 
rin eski mahallelerinin civa· 
rındadır. Temple Lane sokağı. 
Aşağıya doğru inin, sağa ~a
pın. sonra doğru yürü~·Un, Ya· 
nflmanıza iınkan yoktur. 

Pauı btediğini bu kadar ko· 
lay('a öğrencbıleccğini umma
mıştı. Hemen tersyüzüne döne· 
rek acele acele yürüıneğe baş· 
!adı. Kapıcının t:ı.rif ettiği gibi 
Crme meydan:nı buldu. Burası 
kilisenin mcı.arlığıydı. Siyahıı 
beyazlı boyalı bir parmaklık
tan !~eri giriliyordu. Yilksek a· 
ğaçlann golgelcdiğl sakin \'C 

rahat bir yerdi. P.ıul kapıcının 
söılerinin ınAnasını o nnda an· 
ladı. Gil'et'ln ölmüs olduğunu 
\'c mezarlıkta yattığını evYc!ce 

kauayamamı~tı. Kıpkırmızı ol 
du. Geri dönüp kendisini hem 
aldatan hem de dolandıran a
dama iki !Af etıneği düşündü, 

Likin hiddetini yendi \e meıar 
lıkta aranmağa ba~ladı. Biraz 
~onra beyaz bir mermer Je\ ha
nın üzerindeki şu kelime:er :;ô 
!Üne ili~ti: 

W:ılter Gillet 
1881 - 1930 

Aziz ruhu Eadolsun. Sevilir \'e 
sayılırdı. 

- Herkes liıyıkını bulur -
Paul son cümleyi yava~ ses· 

le tekrar tekrar okudu. Gll· 
lct'in ölnıus olmasına rağmen 
James S\\ann'ı bulması muhak 
kak ll'ııımdı, Hemen mez:ırlık· 
tan ayrıldı. Birkaç dakika ı::on
ra Corn Market civarındaki bir 
binanın alt katında bir kapıyı 
çaldı. Oldukçe yaşlı, kerli fe:ll 
bir kadın çıktı. Sırtında ma\'I 
satrançtı bir sabahlık vardı. 
Paul sakin görUnmeğe çalısa· 
rak ona: 

- M. Swann'ı, M. James 
Swann'ı gormek istiyorum. Bir 
\akitler burada oturduğunu 
du~dum. 

- Hayır. Bi:dkis .. 
- Peki o ha:dc adresini ve-

reyim. Ware sokağında otunı· 
yor. Numarayı bilmiyorum •· 
ma ev sahibinin ismi Hart'tır. 

Ware sokağı on dakika me
safede idi. Fakir, haddinden 
daha kalabalık bir mahallede 
idi. Dükkanları küçüciik ıe 
berb.1ttt. Sokak gürültüsünden 
başka bir de geçen trargvayla· 
rııı sesi ortalığı paurtı)a bo· 
~uyordu. Paul telefon rebbe· 
rinde Hnrt ismini aradı \e e\in 
numarasını böylelikle buldu. 

Bakımsız bir avluya bakan 1 
tuğla bir bina idi. Etrafındaki 
yüksek ve isli binalar onu ade· 
ta ezect-k gibi yükseliyordu. 
Kapısı da daracıktı. Zili kopar 
mış 01dukları için rll yerine 
kapkara bir delikle ka~ılaŞtı. 
Kapı tokmağı da yoktu. Paul 
eliyle birkaç defa vurdu. On 
iki )aşlarında bir çocuk ona 
kapıyı açtı. Yutü kir içindey
di, Sıracalı \'e şiş boynuna kır. 
mızı bir fanila parçası sarmış· 
1 ı. <Arkası \-U) 
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Dün) a Futbol Sam ıuyoıı asına i tirak ede<:ek Futbol .\lıllı 'l'a kım ımız hare kelinden t n el Ye ~ılko} ha\ a alanında to1>lu ha lde 

1 iSViÇRE MEKTUPLARI f 

lsviçre'liler Dünya Kupası maçla ını 
nierakl bekliyor 

·································································; 
: Umumi kanaat Macarların ıampiyon çıkacağıdır. 
i Bahsi müıtereklerde Türkiye • Almanya maçı da 

i var. FIFA nın neşrettiği listede oyuncularımızın isim 
! ve soyadları birbirine karışmış :. .................................................................. . 

Zurih, 13 - (Husu:.i suret· irtibat banliyö tipi tramvayla 
tc gönderdi~ımiz Necat Tar- sağlanmaktadır. 
ku'dan) - Serin kanlı ve spo Dün FİFA umumI kıilibinin 
ra kar ı alakası az bilinen İs açıkladığı bir listede bütün ta 
v çreliler dahi, çar amba gu· kımların 22 ser oyuncu u is· 
nü baslayacak Beşinci Dünya men illin edilmıs bulunuyor. 
Kupaı.ı maçlarını abırsızlıkla Bu arada Türk takımında i· 
bekli~orlar. Umumi kanaat, sımler, soyadı o'arak, soyad· 
)[acarların ~ampiyon çıkaca· lnrı da isim olarak gö .. terilmiş 
ğı olmakla beraber. diğeı:, Cı· bulunuyor. Mesela fon·etimiı 
nalist takımın (Urugua). ltal· için, so~ adları ('.) hmail o· 
ya, Avusturya arasında) han· lan iki oyuncu var. Bunlar 1s 
gisi olacağı merak mevzuu teş mail Suat l\lnmat \e Lmail Fe 
kil ediyor. Çar~amba ve per· ridun Bugeker! 
şembe günü oynanacak sekiı Alman takımı isviçre~e -;:e· 
maç içinden Türkiye-. Al.man lip, Bern'c 47 kilometre me· 
ya karşılaşması için Isvıçre· safedeki Spiez kasabasına ycı· 
liler Almanları favori s.ırmak ıe ti. ~l aç hakkında konu~ma 
la beraber 'fiirklerln siirpriı makla beraber. neticeden e· 

yapabilece:. kabW~eue olduk· nı n görünü)orlar. Türki)e 
!arını kabul edıyorlar. Dün~·a m:ıçı ic;in Alman basın tem· 
Kupa~ı maçtan için hususi ~- sılcılerı. Bern Stadyomunda· 
!arak tcrtıp edilen bahs ·mu~ ki butun telefon hatlarını. ma 
terekte. Türkiye - Almanya çın ıafsıl§tını dakika"ı daki· 
maçı da var, fakat yukarıda ka ına vereb·lmek için kırala 
da zıkreltiğim gibi. yfiıdc 100 mıs bulunuyorlar • .ı\'manların 
değ ise de, ) üzde 80 Almanlar hızc kar ı O) n.ı\acakları maç. 
"alıp kabul ediliyor. ) üule 20 her k tak•m ıçın (evkaladc 
~ıspetınde berabcrlık h ·malı milhım o\makla beraber, 'l'Urk 
üıcr nde duru Ul or So "un· tak mınııı <a ıın ajı b~nz: Bır 
lcrde İ ıanbulda dola an (Al· beraberl•k b zı gayeye çok 

- manlarla puanımız mü a\i o~· ~aklaştıracak a, imanlar bi· 
duğu taktirde kardöfin~le gır 7.imle tekrar kar ılıı ma hak· 
mek hakkı iç"n. Türkı~e - k•nı kazanab imek için bizi ilk 
l\Iacaristan ,.e Almanya - Ko maçta behemehal l enınel·dir. 
re kar.,ılasmalarının kararla:- l\tane\'İ bir a\·antajımtz da. 
mıs olduğuna da"r> haber erın Almanların fa\'ori ayılması· 
::1 anlışlıjlını kat'I surette ırs· d r. Bu ayede çocuklar rahat 
P te imkan buldum. Bunu ola O) na va bilecekler \C bil) iik bir 
brraber. kardöfinalc ~ iikselriı· şan s.ızlıkla karşı1asmadıkları 
ğimız taktırde Macarlarla o~· taktirde, \vrupa k asmanına 
namamız kat'i gibidir. Turk futbolunun da o::irrnis ol 

Türk Milli Takımına ikamet ôuğunu ispat edeceklerdir. 
nah olarak tahsis edılen .Ho 
1eı du Golf , Lozan'a 8 kılo· Maçın nonnal neticesi b"r 

&1 a beraberliktir 'Zannediyorum .•. metre mesafede, Cha et • • 
Gobct köyünde olup, şeh"r ile . ~- TARKU 

Milli takımımız dün isviçre'ye vasıl oldu 
<Ba~ı ı i-:ıcide> 

bol Şamp yon!u~u turnu\'a ına 
i tirak edecektir. Milli takım 
oyuncularından Rober Eryol 
Turklerln ilk defa karşılaşa· 
cakları Alman milli takımını 
belki de turnuvada beklenil· 

nıedik b r sürpriz yaratacağı· 
nı söylemi~ ve demı tir ki: 

•Alman).a dünya şampiyon 
lugunu pekalA kawnabilir. _Bi 
ze gelince ilk turu başarı 1lc 
atlatmak ümidindeyiz. Fakat 
yan f'nallere kacl:ır yüksele· 
bilirsek kendimizi ı;ayet şan 

lı sayacağız.• 
Takım kaptanı kaleci Tur· 

~ay da su yolda konuşmuş· 

tur: 
·Tabiatiyle başarılı b:r ne 

tice elde etmek Umidindeyiz. 
fakat bu turnm·ada dünyanın 
en kuvvetli takımları karşısın 
da bulunduğumuzun da far· 
kındayız. S'md"ki halde Al· 
manya en tehlikeli rakibimiz 
t:ibi söriınmekted'r. Alman ta 
kımının tam formunda oldu· 
ğunu ışittik.• 

Tur!?aY Şeren ile Rober Er· 
yol. Türk takımının en kuvı;et 
li tarafının enerjik oyunu ve 
sürati olduğunda mutabıkt·r· 
lar. Rober demiştir ki: 
.Taktiğim"z belk" de pek o 

Kulüp 
Değiştirecek 
Futbolcular 

Tran fer ayının yak'asması 
munasebeti)le. kulüpler arn· 
s nda geniş bir faaliyet söıc 
çarpmak•adır. B lha a Galata 
saray ile Bec:iktaşın bu h~sus 
taki gayretleri gün gcçı kçe 
artmaktadır. Daha c:imdiden 
Kasımpasalı milli takım sanır 
Jlafı Çetinin Galawaray ile 
mutab:k kaldığına ve yine ay
nı kulüpten Güngôrun Galata 
saray takımınç\a ) er alacağı· 
na, oldu b tti nazar•\la bak·l· 
maktadır. 

kadar parlak değildir. Fakat 
takım gençtir, süraUi ve çe· 
tindır.• 

'Türkiye Futbol Federasyo· 
nıı Başkanı Ulvi Yenal şun
ları beyan etmiştir: 

.oyuncularımızın formu mil 
kcmmeldir. Takımın elde et· 
tiği son net:celer gözönlinde tu 
tulursa, burada iyi bir netic.e 
elde etmek şansımız kuvvetlı· 
d r. Turnuvanın neticesi bak 
kında imdiden b•r tabınin rü 
rütmek guçtür. Bit kendi he· 
abımıuı, varkuvvetim•ı.le çıı

lı acağ•t.• 

Ulvi Yenal. Türk Mıllt 1'a· 
k•mı içın Korcnin muhteme· 
'en Alman~adan daha kolal· 
venilebilecek bir rakip oldu· 
#unu öylemiştir. 

Oyuncular, idarec:ıer ve ma 
sörden müteşekkil 19 kişilik, 
kafile, Zürich ha\a alanında 
İsviçre Futbol Federasyonu 1 
clarec•leri taraCından karş•lan 
ın•ştır. Ttırkler Ceneneye git 
mişlerd"r. Antrenman kampl:ı 
rını Lozanda kuracaklardır. 
Tiırk hlli Takımı Loıan'da 

Lozan. 14 < ~Al - Dünya 
Futbol Sampiyonasına katıla· 
cak olan Türk Milli Takımı 
aat 19 15 de Loıana gelmiştir. 

Milli Basketbol 
Takımımızın 

Avusturya seyahati 
Ankara, 14 (A.A.) - 16 o· 

l uncu. 1 Antrenör. 3 idaı-eci
den müteşekkil 20 kisilik mi~ 
1i b:ı kcıbol kafilesi 19 Hazı 
ran gilnU istanbuldan A \"US· 

tu11 aya hareket edecektir. Vi· 

yanada biri genç milli diferi 
(A) milli olmak üzere ikL 
Craz sehrinde bir temsili kar 

~ılacma yapacak olan milli bas 
kctbol tak1mım17 ·~rı llırı.ir;ın· 

da yurda dönecektir. 

Ko,,usunu kazanın al, ('u ınhurbaskaııı 
onunden gr~·i> or 

Düıı~ra knpasuıa 

a •t tahnıiııler 
~nadolıı \jan~ı 

Berne, 14 - Dünya 1''utbol 
Şamp·yonası 1 8 final karşı• 

la malarının ba layacağı 16 ha 
ııran gııniı ~ akla~tıkça, futbol 
çenelerinde he) ec:ın gitgide 
artmaktadır. Şampiyonaya ka 
tılacak takımların hemen he· 
men hepsi isvlçreye gelmış bu 
lunmaktadır. 

Simd"ki halde umumi~ et i· 
tibariyle şampiyonayı kazan· 
nıa ihtimalinin en fazla şu üç 
takımdan birine alı ol<luğu 
sôylcnmektedır: .MacarJsıan. U 
ru"Ua\' Brezilya. Bunlar a!.ı· 
sın"da "ı\ıacaristana biraz daha 
faz.la şans \'eritmektedir. 

Gerek \lcaristanı \'e geı·ekse 
Brezilyayı şampiyonluğa nam· 
zeı gösterenler. iddialıırını 
muhtelif delillerle destekle· 
mcktedirler. Bununla beraber 
her iki takımın taraftarları 
sahsi teknik, sürat "e topa rn 
ruş kuvveıi bakımından Bre· 
zılyalı ,.e Macar oyuncuların 
birbirlerine müsavi oldukların· 
da ittıfak etmektedirler. 

:\laamafih, '.\tac:ır takımının 
taraftarlarına göre bu takımın le 
hindeki en büvfık tlelil birkaç 
yı'danberi lc"n·lmenıc~·. oliın· 
piyat şampiyonluğunu elde et 
mesi \"C ing.ıtercye karşı fev 
ka!Ade iki galibiyet kazanmış 
olmasıdır. Bu takımın oyuncu 
ları birbirlerini gayet iyi bil· 
mekte \'e senelerdir tam ma· 
nasiyle ılakım• halinde.oyna 
nı::ıktadırlar. Niha) et l\lacar'a 
rın gayet mükemmel ~·r fornı 
da oldukları ,.c taktık bakı· 
mından Breıllyalılard:ın iis•Un 
bulundukları ileri sürlllmektc 
dir. Bu arada, Brezilyalıların, 
Bienne futbol kulübüyle yap· 
tığı karşılasmadıı. bu takım o 
)'Uncuları arasında tıım bir an 
Iaşma müşahede edilmed:ği \e 
for hattında biraz kıır:ırs zlık 
sezildiği belirtilınektedir. 

Avustıırval 'ar kendilerini 
da"ma ine~ H~ anistik bir o· 
>unla ı::ô terme-ini bilmi lcr· 
a:r. Fakat bu o~·un. teknik bir 
oyun karş·sında katiycn miles 
o::ir o~aınamaktadır. ~Ta:ım\fıh 
bu takımın şampiyonada üze· 
rinc dü en rolü oynayacağı 
muhakkaktır. 

1talyaya ı::elincc. bu takım 
ş:ımpiyon 'I'orino kulübü oyun 
cularının Super'.?ada \"Ltkua ge 
len ha~a faciasında hayatları· 
nı kaybelnıelerindenberi kendi 
ni toparlayamamı5tır. Bilindiği 
gibi Torino takımının uıtrad·· 
ğı fe~aketle İtalya dokuz mil· 
U oyuncusunu kaybctmisti. 

Bu sebeptendir k . birçok 1 
hı'••o '<•ıllil\ol t 'l""n" l\ ııncıı 

lar kullanmak mecburi~ etinde 

kalmıştır. Virglli \'e pivaıelli 
gib' ) eni İtalyan yıldııları be 
1 rnıcye ba)lam" a da. bun· 
tarın tanı manasiyle nıiiP ~ir o 

labılmeleri için yıllar geçm~i IA 
t mdır. Cekoslo\·akya 'e Pran 
~aya karşı kaz:ındığı nıu\•affa 

kıyeılerc rağmen İtalyanın iııı 
k~nları mahduttur. :\laamafih 
bu takımın yarı finallere ula 
şab'leteı::i iinııt edilebilir. 

Türkiye, her ne kadar, fs· 
paııyıı i'c arasında <;ekilen kıı 
ranın 'ehlne mticel<'nme i saye 

... ınıle ,amp"yonaya iştirak hak 
k nı kazanmışı;a d:ı, bu takı· 
mın İstanbuldaki kar~ıla mada 
1 p::ınyayı yeıııneye muvaffak 
olma ı vr ltalyada yapılan il 
cüncü kar~ılanı:ıda berabere 
kalması, kendisinin katiyen kü 

çümscnmcınesl icabettiğini gös· 
ternıekted r. Türk takımının 
Lcrtrr, Co kun ve Feridun gi 
bi hücum hatlı oyuncuları ken 
d•lerın:. canlı ve aıimli oyun· 
l:ırıyla gö:.lernıekted•rler. Ka· 
lecilt'ri Turgay da nıillcılerara 
sı kl~sa sah:p bir oyuncudur. 
l\laamafih gayet met od "k b"r 
cckilde oynayan ,\lmanlann 
Tıirklere ıniişkiil dakikalar ge 
çirtmeleri bek'eneb"lir. B lhas 
sa Fritz Waltcr ve Oıtmar Wal 
ter. Alman hücum hattını '.?a· 

yrt tehlikeli bir duruma getir
mektedir. Xetiec olarak .\1-
ııı:ınların, ~ayet t<'kn:k hücum 
hattına \'C sağlam müdafaala· 
rın:ı gü\ endiklcri sövl<'nebi"•r. 
fsp:ınyaya kar5ı dladığı mu 
\affnkıyeıtrn bü bütün ce a· 
rellcnmlş olan 'ftirk takıın• ;. 
se. Almanların karsısına çetln 
bir \3kip olarak <:ıkacııktır. 

Fr:ın a. 1950 de olduğu gib: 
gene Yugoslavya ile karsıla a 
eaktır. Bu iki lakıın o tarih· 
trnberi miiteaddit kar-ılaşma· 
hır yaptıkları 'çin birbirlNini 
gayet i) i b;lmektcdirler. 
D"ğer takımların. bü~ ük b:r 

ürpriz olmadıkça 1 8 final'e· 
ri a-abileccklerine pek ihti· 
mal \'crilcmemektrdir. Bunlar 
dan Beleıkalıların Ustünlüklerl 
niıı, c:ınlı'ıkları, birlik nıhu \"e 
O\'uncularından bazılarının şah 
si kah liyetleri olduğu söyle· 
nrbilir. 

"\Ia:ımafih ln~iltcreyi yen· 
miş olan Yugoslavların. Fran 
saya nazaran biraı. üsıiın ol· 
duj.lu !iuylent"b"lir. Yalnız \'u 

gosla\•lar hücumlarında pek mü 
essir olmamaktadırlar. Bunun 
baslıca sebebi hücum hattın· 
daki oyuncuların kale önünde 
!<iiratli hareket erlememeleri· 
dir. Fransız takımı ise heniız 
mütcr.anıs bir oyun çıkaı·ama· 
maktadır. 

_::lııt..._----~------ - -··-=-~-· 

baş, diş, adale, sinir ve lumbago ağnlanna karşı 

t7LJmasırhiJne YLI , , 
Do!lilôane/ere mansus 

ffekama - sanfr;füj 
ülii ve.sulr maKinel~r 

mevcullur. 
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15 HAZiRAN 1954 
AKŞAMINA KADAR 

150 L i ralık vadesiz. 
250 " Liralık en a z 3 ay' vadeli, 
bi r tasarru fJhesabı açtırınız! 

-------·---. ııa1110'
1 

-~ 
lstanbul Belediyesı "1~g 

'"" ~t~ ı Saraciye malzemesi, yatak ~c 111~ 
santrfuj tulumba mübaY00r i~şo' 

Alılıı; ı nıJ mıı , l •hıarın haldl. ı GRIPIN olup 
olmaılı~ını hiuaı I.ontrol edıoiı. llak iL ı 
GRIPİN ı l ı lı i\ ı nııdan emin olınaı.. i~i n l. u· 

" 1 • tunun uzerinı1 e bulunan GR PiN İ)mİne 
hi llıa•H dikl.: ıı t ediniz. Aocal.: h a t. i &. ı 
GRİPİN lıek ledi~iniı fı)dalı t"iri )•par. 

BOTON ACRILARA KARŞI BAŞARI iLE KULLANILIR 

; . 

ile bina tômiri ve duvO 
yapt1r1lacok 

11 
. •iJ!İll ıÇI f!lC~ 

l - Beledı~e Temizlik ı~ıcrı teşk 111uıı•ıı1 dıt 
lem ~araciye malzemesinin 8077,50 ııra_ Sl ı~' 
sinde satın alınma:.ı. ıtk temin atı 60J. eıı1'tl• 

5 
ı 

Belediye I.c\azım ~lüdürlüğüıiden ıııın_ıı 11 ıt ,
1 

ild .. JüğUOC bJI' dt 2 - Belediye Bahçeler l\I ur uııın1 • 
ma kamyonuna lüzumlu santrfuj su d;l çt~e )1 
montajının 8000 lir;ı. muhammen be. 5clC"1 

sı. İlk teminatı 600 liradır. ŞartnanıcSı t 
lügüııden alınacaktır . ıd•rc~dC 

JJu usl , be 
3 - Yalo\a kaplıcalarında :. ı.e u ,ııı 

ğında lıizumlu tamiratın 3814.55 lırd r şııttıı ıııt 
yaptırılması. İlk tem natı 286.09 Jiı·:,ğıdı ı!C ~ıl 
fia Müdürlüğündcıı fenni chiıyct SU" 1 
tır. du\ ıırı~ınd51 ~ 

4 - Bakırköy İslam mezarlı~• iden •11d1 ı e 
bedeli çe\Tesinde geri çekilerek )~~·)et ı:b~1 

230,19 liradır. Şartnamesi fenni e 
1 

',cııktır 1 
diye Fen İşleri .\lüdürliiğünden a 111 

.. ıı.ın1lıl ..e·· 
5 - Cerrahpa,a Hastanesi içınde~ çC~1 1 c ıJ muguııun 2400 lira muhammen bC 13elC · 

. Ş ıanıcsı 1 ( Ilk teminatı 180 liradır. arıı , 1~ 
lüğünden alınacaktır. . ·ııc ıcll1 6''', 

Tahmin , eya keşif bcdellerıl~~e ,oııllı:tl ~ 
1 zılı işler 2-1 Haziran 1954 Perşe nıUtesel>cd•tt 

!unda Belediye )ferkcz Binasın dtıc ıııatc g54 ~I t 
de a)Tı a)Tı açık eksiltme suret ~c1>ıubll ıe~ 
illerin ilk teminat makbuz '·.e~a de a) rıc~111ı 
sı yesikası ins~ ve tamırat ıçın 

1
- de D3 

larile b:rllkte ıhale gunü s;ıat :> 
maları liızımdır. 



) • ._ 15 • 6 • 1954. --------------------------------·--- VATAN 

, l~tik~rdan sanık olarak 22 firma ıAş~~llDEN~~ ı ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l mahkemeye verildi C.H.P. Meclisinin ! Menderes, Amerika' da ne 
i ·::Jf~"iı~!~TI~:~ ~g~:@~:~~~f.:\~~~; :,~~~~~::~::~~:·r::;:~~ gibi şartlarla ka rsılash ! 

1 
fa•ura:arla fahıs kar tc min ettikleri tespit edilememiş· lir. !'\itekim son eçlmden e'•·el <Ba~ı ı incide) ı 

~~İklcri ve fiyat kontrolü sc de faturalarını fiyat kontro· bir iki nokta, hHkesi daha ziyıt· seyahatinin lam bır bılanço:.unu çizmeğe ça-
•n \'crn1e"ecek tarzda fa luna imkan vermeyecek şekil· de tatmin edecek stkilde d«:jiş- , )'; 

S .ı~nledikleri görülmiiş· de tanzim ettikleri anlasılmıs: tirilmişti. ı:akat sbteınin ba tan 
d. ., .ı~ac:ı.ım. 1 
~hıplcri ,·cya mes'ul mü ve bu yüzden bunlar hakkında başa dejiştirilmesi, hele h er ta· I 

haklarında. İstanbul da dfna a~ılmıstır. rafta t erkedilmektr olan n isbi B ayann ıi~ arcti, .\nıcrikan halkının, bizi ne 
'~ının dava açtığı firma· Bu firmaların tah·s kftr ıc- temsil usutüniin kabulü bahis kadar ~akın tuttu~ınu, biıe ne kadar gü· 

.:_nta~dır: mini kasdiyle hareket cltiklcri- ıneHuu olamar~ \'endiğini, bizden neler u mdutunu belirımcsi-
'l' "'l:On Saban firması, 2 - nin evrakın tetkikinden ve ra- 3 - 26 temmuzda toplanacak ne vc~ilc oldu, fakat bu ziyaret c~nasında res· 
a:anto f:ı·ması. 3 - flya porlardan anlaşıldığını Heri sü kurulta}ın te kilata ve çalı mı- mi sah~i~ctlerle hiç bir nevi mUzakere o!madı. 
Şf!rnıas•, 4 - Şadakat Li ren Savcılık, firmaların mcsul lara verilerek f !ikameti tayin e· Bu itibarla ela iki memleketi alakad.ır eden 1~-

6 
rkcıi, 5 - Ornck fır- ~ahısları olan sanıkların fiille dcceği h:ıkkındakifıkranıiıh im-

. · · lt'rin re:.mi do~ya•:ırda ne gibi bir manzara 
7 

- Danon ve Danon fir rini K/644 sayılı karar ve Tıca- dir. Bu fıkra partinin bıinJeı.ın 
B k 1 ~t t bl."'' ı l\1·11• d 1 d -· ' kl .k ı ' nrzcttiğini '.·oklaına~a vesile •· ıkmadı . A"nan ı, - Yuaf Percz firma - ret a ·an ıg c ıoıY c ı ı e esa ı egıı:ı · ı ~·apı aragıııı ' 

l\a Moiz D. Saban firması, Korunma Kanununun 4945 sa· gösteriyor. DeğL'}iklik mahiyeti Menderesin \Va hin;;tona ;idişi ve Am~rlka· 
~~Ya İplık Fabrikası, 10 - yılı kanunla muaddel 31 inci hakkında kati haber yoksa da bu nın en yiık~ek ~ahsiyetlcriyle \'c bu arada kon-
fl1 Ovadya firması, ıı - maddesinin IJ. A fıkrast ve 57 günkü iaıre ~eklinin bırakılac:a- greııin en salahiyet:i erkaniylc yüz yüıe görUş· 
ll'ınası, 12 - Musa Şaşo inci maddesinin \'ll I. bendinin ğı ,-e partinin başına yeni şah· mek fırsat'arını bulması blitün o dosyaların 

1413 - S. Benaro~a fir- son fıkrası delaletiyle. aynı ka slyetlerin getirileceği anlaşılı)or. keskin projektörler altına alınmasına im!:an 
i ( 

- İthalat \C D:ıhili T.e nunun 57 ncı maddesine uygun Bunu herkes mf'mnunlukla kır-
ç kt C H P k b ' t \'ermiştir. ''· elebon tllel), 15 - ls görmekte \e zikredilen madde· sılıyaca · ır. . . • anca a ı 

""'-1' f" t ı d ı ı f"' · 1 •- 1 an h t'\ den Bu sa.,·ede mc11.·dana rıkan hakikatleri .l't.. ırınası, 16 - timat ler gereğince ceza an ırı ma arı 111.ır ere •apı mıy , er ~ •· ~ 
'"13Sı, 17 _ Yako Bahar n1 talep cımektdir. Dava İ ıan· en e! ınemlekt>t menraatinl göı şöylece lıiiliısa cd•biliriz: 
-td 18 - Ar Dokumacılık bul 9 uncu Asli)c Ceza !ah· önünde tutan in-;anlar1n e\.k ve 1 - Amerikalılar. hUr dün~ayı korumai. 
t S'rkct·: 19 - A. Nas kemcsindc açılmı;;tır. Sanıkların idaresi ile kendini toplıyabilir. tn:ıksacliylc. yab:ıncı memleketlere lıibe ettik'r. 
~tl\'er M. Esinli Şirketi, muhakemelerine yakında basla 4 - t:ıuc:: gazetesinin parti ri altmı5 milyar dolardan kati derecrde , .• ,.im 
' Ur Dokumacılık ı'rke- nacaktır. organı olarak neşreallme 1 karı· 

k alanıadıkl:ırı kanaatine \'armıi>lardır. Bizım ' Siyan Anavi firması, Aydogan ö;.;oı, rına gelince. bunu mrmnunlu la 

aıısız kabinesini 
Fraııee kurae ab-

<Bası 1 incide> 1 M m ~Leclise sarnı teklifler 
de bulunabilmek için benim de 
bu iki nokta hakkında lızaml ma 
llımat sahibi olmaya ihtiyacım 
'ar. Bu sebeplen Başbakaıı La
nicl'den, yetkili askeri 5efler l· 
le isti arcdc bulunmak mü an· 
desini istedim. Şimdi General 
Guillaumc ve üç ordunun Ge· 
net Kurmay B kanlarıle :,:öı·ü· 
5eceğim. Ayrıca Çin Jlindindcki 
<turum hakkında malumat sahi 
bi diğer b.rz:ı askeri şahisyetlcT 
le de temas edeceğim.• 

.A:\lERiKA'DA 

kar ılanı~ Ancak gautenin bir hususi vazh etimiz herkes~c malum o:makla 
ka~ kisi tal'afı ndan a let gibi kul- beraber, biz.imle olan kar~ılıklı vard:m da\·a· 
lanılma'>ına me)'dan vermemek ları d:ı umumi isı iılatla rı ıı tcsirindC:l h11riç bı-
~artiyle ... l ' lu' kapanma11tan e\.'· rakılmamı tır. 

Hl, uzun müddet. cidıli bir par- 2 - Kun etlerimizi en ~ üksck Xat.ı se· 
ti gazcte,,ine ~ akışmıyan bir \•iycwlne uygun olarak techiz için bizıat Ame· 
me~lt>k takip elti. Yeni ellere \'e• 

rikalılar tarafından \'erilmesi vaad edilen 500 ri lrceğj anlqıl~n l 'lu.,un bu 
çirkin çığırdan u7.ak kalacağını milyon do'arlık tcchiıat nıe~c'esi ııyuşm~~. kal · 
ümit etmek i ~t l'riz. mış. buna mahsuben pek mahdut t,.s'imat ya-

Hiıl;i,a etmek laıım geline di- pılm15tır . 
)·ebllirlz 1.i C. 11. P . mecli inin 3 - Her sene veı·ilme i itiyat haline ge· 
toplantııo.ı fimit \'eriri olmuştur. len iki yiiz mi'yon dolarlık a keri yardım tah-
l'akat kurultay toplanarak ".lpı· isatının Si.500 000 do:ar noksaniyle 
Jaı·ak aeğişiklikleri kararlaştırma 
dıkça ,., bu~iınkü ~ekle son ve. 112,500.000 dolara indinlrnesi kararlaştığı ı;:i'll. 
rilnıedik~·e bu husu!>ta faıla h im g~'ccek senelerde bu'1un bile d~\3m edip el· 
er olmaga imı.an )oktur. ml:;cccği şüpheli bir hal almı,tı. 

\',\TA~ 4 - Hıbe şeklindeki senelik 70,000,000 
dolarlık iktısadi j ardımın dc\"amı .,üphe'i gö
rüniiyordu. 

!S - :\tuhte:if Auupa mcmlckct:crl tarıı.· 

fından bize açılan uzunca vadeli lktı adi kre· 
diler Amerika'c.._ hoş görülmüyor, bunun de· 
\•am eltirilmcınesi için alakalı memleketlere 
tavsiyelerde, hatta ba!>kılarda bulunuluyorriu. 

6 - Sınai geliıımclcrimizin süra~i ve öde
me zorluklarımız hakkında Amerikarfa bedbin 
inlib.ılar \'ardı, 

B ütiln bu \'az.lyct, Amerikanın bize arka çc· 
' 'irme:si veya müsterek da\"aya o'an \,üylik 

hızmetleriınizi unutması manasına ge'cmcz. 
Fakat Washington. türlü türlü mil'.etlerarası 

menfaatlerin \'e Amerikanın mühim iç daYa· 
!arının boyuna çarpıştığı bir yerdir. s·r ta· 
kım miihim hedeflerin orada muvakkat sur t
te g'ıiıden uzak düşmesi pek mümkündür. Şu· 
rasını da ilave rdeyim ki Türkiyenin mli~ıerek 
dava için arzettiği baslıca kıymet. mi:·i birliğin 
dc, tecanlldünde ve lstikrarındadır. :'\Tuhalefr. 
tin tuttuğu bozguncu gidiş ,.c milli duaları 

kar~ı t kındığı menfi ve fırsat dliskünü vaziyet, 
Türkiycnin oj nıyablieceği ro1U, Amerik:ı1 1lara 

karanlık \'e şüpheli diye göstcrmeğc ba<l;ı· 
mıştı. 

2 m .. yıs seçimleri, Türk milletinin siyasi 
o·gunluğunu bir krre daha ortaya koyunca 
\'e milletin D. P. iktidarının sbaseurıı 5uıır

'a ,.e hararete deslek,edi~ini 'c Ti.irkiy~de 

milli lstıkr:ırın her zamandan Cazla bır dere· 
ccde dC\'am edebileceğini belli edince. Ame
rikalı dost:~rııım. gün bılc kaybetmeden 
Washingtonda hllkfınıe t rcisimizle temzs"ar 
yapılmasında ısrar ctmis'erdir. Hükumet de ha
ıırlanan fırsatın kıymetini görmü•. hükumet 
pro,;:ramı okunur okunmaz. hükumet rcbi A
merikanı n resmi daveti üzerine Washıngtona 
gi~mistir. 

Yukarıda ~·izdiğim menfi levhanın tema..· 
lar s;ıyesinde ne dereceye kadar dcğı~tiğini 
daha c' vetki telgranarımda da an:attım. Bunun 
toplu bır billnço:.unu yannki j atımda çlzm~fc 

çalışacağım. 

• \hınet Emin Y.\Ut,\:\. 
............................................................... _ ............................... .. Washington, 14 (AP) - Ame 

rikan idarecileri Pierrc lılcndcs· 
Franc-e'nin veni Fransız kabine 
sini kurmaya muvaffak olamıya 
cağını Umıt \'e temenni eder ~i 
bi konuşmaktadırlar. Amerikalı 
idareciler Pran adaki gelisnıe· 
Jerı dikkat ve biraz da endi~e 
i:c takip etmektedirler. Dışi~· 
!eri Bakanı John Fo ter Dulles 
bugünlerde Giiney - Doğu Asya 
da cMüachideıı harekete• ge
çılm inı derpiş eden bir plan 
ha:ıırlanıakla meşguldür. Bazı 
Amerikan idarecileri, Mendes • 
France'nin Başbakan o'ma ı ha 
ı.ndc, bır Avı·upa ordusu proje 
s ni ar~ c uj ecc1rnı-rakat Çın 
H dınde harbe bır an C\"\'el son 
, rmck için komllnistlcrle bır 
ne\ r pazarlığa gıriscbileccğini 
mumkiin görnıekıcılirlcr. Bu gö 
rfişler öul mahiyette izhar edil 
mekıcdır. 

Adıyaman ~e 
Adapazarı il 
Oldu 

Belediyenin aciz durumuna bir çare 
aramak lazımdır 

. 
Türkiye - lsviçre 
Arasında vize 

~lır{Başı 1 incide) K lkf . y:~ı~ olması gôs a 1 
~•kın barem kanu Anadolu AJansı 
lllıuıtcda Mecli c ~e~i- / Ankara, 14 - Dışişleri Bakan 
~ lllelcn l\lcelısın lığı ile Ankaradaki fs, içre E'· 

1 C\'\ Ci kanunlaşa· çiliği arasında mektUJ? teatisi 
it~t n suretiyle Türki)e ile Isvi~·re a: 

ı'\ ankasında rasında, iki memleketten. hcr?ı 
ı 1ll <~~KA) Zira riı;ıln \'atanda !arının dığcnnın 

eınur \'e mustah _ ülkesinde \'izcsız seyahat ctm~· 
~..ı llıda ~·eni bir ba· !erini karşılıklı olarak lcmın 
b hazırtaınak ü ~ eden bır anlaşma :;apılmıştır. 

.ııı 4ltıış bulunm ~~r~ ı ı Temmuz 1954 tarihinde yli 
~tın ha2ırl:ınm 3 sı aa rürlüğe girecek olan bu anla5ma 
t a b'IYur: kred~ ;ü gereğince, iki memleket \atan· 
er tş.ın nıe l 1 ve daşları ikamet müddetleri ta h· 
taııı d iğer "11

r u i dide tabi olmaksızın. sadece pa 
1 r 

1ıan ın~mu w :c saportlarını ibraz etmek suı·c -
,~tt 1n ~ok~' rlt nd ti\'Je, mütckJbile11 İS\i<:re ve 
" &'tn :ı 1 a • · • ki d. ıl:ıl aları scbeb • Turkıye~ e gldebılece er ır. 

)~ ektcd·r. 
0 l\Iuşıcrck pasaport ~~milleri en 

~&ııı az 8 ve en çok 50 kışı olmak ve 
dcı 75 ikametleri üç ı:ıyı tecavUz etme· 

~Cltıd Yarış atı mek 5ani) le keza \ i:z.e almaksı· 

' 

1 zın scvahat cdebılcceklerdir. 
•i • C\p) ~~~~~~~~~--

r hiır - DUn gc· Motörlü devriye ekipleri 
11da hucıı k kutubu 
~ 75 ~.ult b r yan 

ıns at yan· 
d.ir 

~ ur J30ınaları bil 
t ~)ukYa~dırmıstır. 
~k •ııg 0° duğu soy 

'ed:ı-. 11 sebebi 

arttırılıyor 

Emniyet l\!üdürlüğü cmrındc 
kı motorlu vas talardan ıs·i cu 
martesi gününden itıbarcn de· 
vamlı devriye hizmetine çıkmak 
tadırl:ıı·. Bu günlerde mlldüri
yet emrine verilecek olan 5 ye· 
ni vas ın da derhal bu h·zmcte 

Muham111~d J\li 
<nası 1 incide) 

.. 
Universiteliler . 

dikııamcleriniıı teatisi münase
beııy'c Cuınhurbask an ı Celal 
Bayar tarafından Pakistan Ge
nci Valisi Ghulam Mohammed'e 
bir mesaj ı:ürıderilmişlir. Ayrı
ca Basbakaıı Adnan i\lendcıcs 
ılc Pakistan Ba~bakanı l\!oham
ıned Ali birisi Cumhurbaşkanı· 
Ceıiil Bayaı .. a dit!cri Pakistan 
Gcııel Valisine olmak üzere ay 
nı mealde birer m!işterek mc • 
saj göndcrmişlerd ır. Dısişleri 
Bakan ı Prof. Köp rülü de Pakis 
tan Dışisleri Bakanı zairullah 
Han'a bir mesai (:ondcrmiştir: 

için bir soru 

Piyasada toz şeker 
Buhran ı basladı 

' <Başı 1 lndde> 
orada da bittiğini Öğr('ncrk Yal 
nıı kesme şeker bol nı·ktarcl:ı 
\·ard•r. Pıya~ada toışcker ka:· 
mamasının sebebi küyllinlin ha 
yat se,·iyesin"n . ylikselmesi \·e 
eskiden :; iiziınli göremediği ~e 
ı·eri bol miktarda talep etmesi 
dır. Yeni fabrih-ı.ılarımızın fa· 
:ıHyete geçmeleri) le p'yasadaki 
toz.şeker darlığı da önlenmiı o· 
l ;ıcakıır. • 

ZAYi 
l953 - S4 der& )'ılı talebe paso

mu zarı ~ttlm. YenWnl alıcıı~ıın
cıan eskU:nın hükm U :yoktur . 

Alatü rı. Kız J,lse 1 :!-n d r n 
GuJcn Eren 

Uıısıı• I l\luha blrım l1rr " 

Ankara 14 - Burdur millet· 
vekili ~tchmet Ölbek Büy!ik Mil 
Jel Meclisi başka nlığına tin:ver 
~ite ıaleb!'crinin siyaset'c l5t I· 
gal etmemeleri hakkında ne dÜ· 
şünuldüğünü, Amerika \'C Avru· 
pa ün!ver~itelc ıinde talcbelel'in 
siyaseUe mesgul olup olmad.k· 
!arına <lalr bir soru oner;.sı 
\'Cl'ıni~lir. 

7-

ı·zım: BULMACA 
15 H:ızıran 195 ı Salı 

AS KARA 
7 .28 A~ılış ve proııram. 
7 30 GUnaydın. 
7 45 Haberler n Jına raııoru 
S.00 Karını abah ıırıüıııı. 
s~ıo Wemrr MUllt-r arkutrı.aı. 
9.00 GUnUn prosrr.mı n kapan» 

*** 
ıı ~8 Açılıf .-~ proıram. 
12.00 .Aaker &UU 
12.30 Cenıre Ceyhun. 
13.00 M. s. Ayarı u haberler. 

1 5 ' ' • -

13.15 Radyo 11ıon orkntraıı. et: ..:ı 
Sedad F.Ohı aı Tachalkonky: 
Canzonetta, bl carıe: Bir • 
ı:eeenın romanı c) ırauss: 
Polka , el) Carı11: ısutnata, 

eı Sı.rausa: Yarua oı;ıuetln• 
drn !•nu::ı 

13.30 öı;ıe ı;aı:ctesl. 
13.4.5 RMIJO aaıon orltutrasının ele 

umı. 

l4 00 Han raporu, akfaın ı;ıro.-ı-a· 
mı Ye l:apanı,. 

*** 
16 sa Açılı' Te pro~rım. 
17.00 Kanacek: Yaylı uzlar imar· 

tetl ,.., :.ıowıaorı;ık;: Çıplak 

daı:da blr ı;ece. 
17.30 Inccıaz ınayatlaraban fa•lll 

İLınct U~urıu, Semaha; Er· 
ı;ökmcn, OUzln Esen, Ner· 
mın Vural 

18 00 Ali Can. 
ıs.30 Rad)o ı:.. kgıuzce 
18.U Seçıne Napollt~n $Arialar. 
211.0:> M. s. Aıa•ı \C haberler. 
10 15 Tarihten blr :yaprak. 
19.20 !\ltu:a!!tr tıkar 
ı9.4S otnl • ahlaki musshabe. 
19.SS 'l Anbur taklllnl (Ömer .'\!· 

tu~). 
ı~.oo Vlyolo:ıael tol oları ( Caspar 

Oa6SldoJ. 
20.15 Radyo ııazetcaı. 
20.311 Heı> Net'e 
21.00 'Temsil. 
~.00 Konuşma: Anuııa tome;I 

Türk komitesi adına. 
22 lS Keman. Piyano, \'lyolor.sel"· 

le ıaz eserleri. 
22.30 Blrar: ela Clıtna edelim. 
22.43 l\I. s. Ayarı ve haberler. 
23.00 Proırom Te ı:apamş. 

ISTA~BUL 
12.57 Açılış Te ı;ıroıram. 

ı3.00 Haberler. 
13.15 Danı muzıı;ı. 

ı3.:ıo İrfan notrıaöz. 
14.00 a) Cesar Pranck •Payche• ad 

Jı senfonik şiirden cP yelle 
et Eros• bl ruch&rd Waı;ner 
•Sle;frted• aperuıncıan •or· 
man aealerb 

14.20 NlgAr Uluerer. 
14.45 Frankte Laine. 
15.00 Kapanış. 

*** 18 00 Açllış ve dans mllzıtı. 
ı8.20 SeTdlklerl fıkralar. 

ı8.30 Memleket hanları ee• •e 
l!U btrll&I. 

19.00 H•berler. 
uus Karışık akşam müzıtı. 

19.~ nad)o 1nce.w.z he1etı (,.eh· 
naz). 

20.15 Radro ga ctesı. 
20.30 Kısa •e?llr haberleri. 
20.:ı.5 KüçUk orkestra. 
20.50 Hepımıztn ııaaı.t. 
21.00 Şükran O er. 
21.:ıo Şiir dtlnyamız. 

2ı 40 Can Akşit. 
22 00 seınt semt iııtanbul. 
22.10 Piyano d!ın3uında ı:czlntl· 

ler (Cemal Reşit ney). 
22..30 Perihan Könmç. 
2.45 Ha bf'rler. 
23.00 Ç11mblyo • Borill ve ııroı:raın 

EML K 

SOLDAN SAÖA 1 - Frenk Kadıı:ı 
lannın asalet unvanlarından bl.rl
l - Sanat. 3 - Esl:I paralardan b!· 
rl 4 - Kı a zamıuı Dlr kUm~ h117 
vanı. :ı - Yanın: Kılın kafalı 5 -
Hademe, tıtan,. 7 - Hazır. B -
Bir ay 

YUKARIDAN .\:;>AÖITA: ı - Jll· 
pon Sabablı'-1 2 - Ağır bir ceu 
3 - Noklilln. 4 - Katar; Şe:Caf bır 
madde. 5 - Besi macıcıcaı. 6 - Yıl-
cıırım ':' Ncz.akttıitz 8 Al' 
DUXKÜ BUL-'lACANI~ RALl.İ 

SOLDAN lSAÔ!\' 1 - Prmbt: B.ı. 
2 - Kit. 3 - Ruhiyat 4 - Asar. 
ıı - Raut. 6 - Eb. 7 - Aıtc~men. 
6 - A.sl • 

YUKARIDAN AŞAÔIYA: 1 - J>tr• 
ro!a. 2 - Si 3 - Maharet. 4 -
babet. 5 Yu 6 - Kararma. 7 -
Bit: .Eıı 8 - Ut; Ani 

lar. 
23 07 Dans m lztgl. 
23 30 P1yanl&t Nat •Kln>:• Co'ı. 

23 4S Albert S&ndler orkeatrası. 
24.00 Kapanış. 

İZl\ıiP. 
1.5.SB Açılış n program 
J6.00 AvMn Yılmam. 
16.30 F.ddy Ho~arcı o: .. utrı ı 
ıs.45 Muharre:n Unal • M.ı:uneı 

CiüdUcU. 
17 15 Batııc.. pr~rımların takdl• 

mı. 
17.20 Salon orkestraları. 
17.35 Küme aaz eserleri 
17 .50 Oç cıettslk cıans. 
lS.00 Şarluıar. 

18.30 Zeybekle~ 
l 8 45 Çlttçlnin EH• ı. 
l8.53 Köy havaları. 

10.00 Haberler. 
19.15 Radro rrl:ekler ta ıı. 
20.00 Fldello c.peraaıncıan bir ar· 

ya (Soprano, Hllde Konc:z• 
nıı. 

20 10 $ehllden >. çUk h•bulrr. 
20.ıs Rad} o razetE ı 
20.30 MUZ!lt okulu a .ıt. 

20.~5 Sıı.rJ·ıtarın macerası . 
21.10 8elahl\tlln Öı:;ü. 
2ı 30 F.t;e mitolojisi 
21.40 Bcethoven. Flü'. ıaı;ot, u 

piyano için trio. 
21 SS Yarın ne pi relim? 
22.00 Fahri Kanla. 
22.35 Borsa ve proı;!1lm. 

2:!.33 Yı)'lllın &onu 
l' t:K:\JI\ U:\ l\'F.RSITF. 

20.ıs Açllış ve Türk mu.sıtı.aı. 
20.43 Program. 
20 46 na ve•: Sol m JO: Pırano 

kon,erto.--u 
21 07 de Palla · •İıtıanya bahçe!~· 

rlnde Oee~er> 
21.27 nau•l" cLa Valıc> • Kore ,,

ram: Poem 
21.:ıa Dcbuuy cBaudelatre in .a 

Pot>mb. Sörııren • l\IC:!zo • 
Soprano Jennlc 'l ourcl, 

22 03 Proı;ram ve kapanı$ 

~ 
ooôu AKm;slzı~ en bı.i)ilk ça 
masırhancsi intibah ('amasır Fab 
rikasıdır. Fcriköy 81258. 
~işı.t 'AiLı~ -PA~'isiYo~U-::. 
Her tllrlü konforuylc emrin:z
dedir. Camll tar,.ısında Kocr 

SATILIK lKJ D.\.İR~Lt Be- ı mansur 67 . 
ıonarme, astımlıla:-a s·falı. b0~-1 ------------
Çamlıca Bulgurlu Mü:.ell&tası Sı\Tll.IK 25 DE\'G JR motor ma 
15. değirmen. Taı:p\crin Yalo\ada 

SATIUK AR!' .\ - Cerrahpa· İstanbul Otelı ~ahıbl Lmaıl At 
şa Hastanesi t'i\'arında asfalta tila'ya mUrııra:ıtları. 
yakın 40 metre cepheli 1685 , . • , • . 
metre karelik nrsa acele satılık- i\~UH ,\SEilEC'I - Fa~r.ık~ 'e 
tır. 

Müracaat: Mahmutpaşa Hacı
l:liçük Camii sokak l\lehmetpaşa 
Ilnn. :\o. 8 

tıcarmhıınc muhasebcsını ıdare 
eden tecrübe i bır muhasebeci 
ciridi teklifür kabul eder. Ad· 
ı es: :'lluhosebc P. K. 987 Galata. , _____ , 

ı\lman Jfıı tanC!>i ~ıbık 

doktonı 

Or. HASAN HÜSNÜ 

OILGIMEN 

Kanada, Türkiye 
Ve Yunanistan:a 
Yeni uçak verecek 

• . • Naklettıği Fenerbah • 
O~ta\\ a:. 14 -:;- .Kanada, huku. - çe Daly:rn ara! k 16 i\o. da 

mctı bugun Tu_rkıye ve \ unatııs her giın hastalarını kabul 
ıa'la Sahre tıpınde 110 adet da e:mckıed r. Tel: G2:546 
ha tepkili av uçağı denedece· 1 &. J/I 
ğ ııi bildirmiştir. Kanada evvel· -.-•••••••r 
ce. XA'TO ittifakı gereğince kar 
sılıklı ~ardım anlaşına~ı çer~e
' esi dahilındc 'fiırki) e \'c Yu • 
nani::.tana 54 Salıre \'ermeyi ka 
bul eımişt :. De' ir 'c tc,,lim mu 
ameles! bitiril<iıklen sonra Tür 
kı\ e l!a\'a KuHeılerinc 82 a
dc°t Kanada l apı;:ı Sa bre uçat;ı 
katılmıs olacakur. Kanada, u • 
çaklarııı herbiriyle bir )·edek nıo 
tor \ ereceii gibi a) nca ikı 
mem'ekctle:ı herbiriııc 195 adet 
·cdck tepkili motor da temin e· 

decektir • 

Bir çocuğun ırzına geçen 

üç kişi yakalandı 

Üç ~ün e\ \el Davutpaşanın Us 
tunde}\i Kuruçeşıne mevkiinde 
Kemal, HaHi \C A:su lsimlcriı 
deki en bU~ uğü 15 ~·asında olan 
uç !;Ocuk 8 ~ a~ındaki :\Jamat'ın 

ırzına ieçmi lerdır. Sanık'ar 

dlln ~akalanmıs \e AdliY<>e 5C\" 

lı>edılmiş!crd:r. 

ARLON 
Birinci' sınıf 

isviçre saalıJır _I ____ _ 
Satılık müzik afetleri 

Ankarada bir Alman mü
zisyenine ait olıın Alman 
malı \'ibrafon \e caz ta ·ı· 
nıı (Battcrie) acele sa ılık
tır. Arzu edenlc:rın Ankara 
14 l'ıla~ ıs C\leri Halıcı so· 
kak numara l e ~azı i e 
vej a üst kat takı 26493 rıu· 
maralı ıclefon.ı. müracaat· 
!arı. ... ____ _ 
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. . 
GAiBE iHTAR 

t ~tc f ı en aarruz uçunda nıazuun olup gaip durumda 
\-,ulunan 930 yılında Haccrdcn doğma Aslen Ba~ burt ktıza ının 
G \ kö~linden rnııkını Dursu" Oğ Emrullah Er~ln'ın bu adru 
den a~ rılarak Eskı~chır Koçh ııı • ·o. 10 da ıkamet etmck~e o· 
an ibr.ıhım A\' ;ır czdıııc mika! cttil\ı ve oradan rı, l tan· 

bul Io>adıkô~ Yf'ld<'girmcnı tepe okak No. 16 da ık ettiği 
b. dırilmış ı c de vakı arama! ıra rağm 11 buluııam • ı alınan 
cc\aplardan anlaşılmıştır. \.dı geçenin 24 Ağustos 1054 ~tinü· 
r.e kadar A ubesı 'c~a Kon olo uk ile Turk Sefarctıııe mü· 
racaıtt etmt ı \'tP me ke ını bıldtrmc aksı halde malları· 
nın hacız olunııl•ağı .~. M l 's. K. nun 2l:i. cı maddesi muci· 
b•ı ce ılanen ıhtar olunur. lOi. Adli Anıir 

1752 - (76i9) 

lst. Lv. Ami rliğinden Verilen Askeri ı 
K ı taat llônlorı 

Kapalı ı.<rflo .hlemfon Tav an D.ıgında 6 kılometre ik l o· 
!un rtüt. proje 'e ın~:ıa•ı Hptırı caktır Ke~ıf bede i 720323.43 

bn :eçıci tcm•natı 32563 lıraıiır. İhalesi 26 Hatiran 1954 
cumartesi saat 11 de nk.ıra M. l\I. \'. 4 t\o. ıu Sa. Al. Ko. da 
y,.pılacakttr. Ke ıf \C ~artname!;i tcomis\·onda \c öğleden ev· 
ve' f t. Lv. . İ'iın kı mında ve Merzifon As. Sn. Al. Ko. da 
'e am un As. Şube~ınd görü ur \c 18 ira)n komi yonda \'C· 

rıhr. t~teklı rrın ihale güııfınden en nz. ür: giln c\ vcl Hv. Kv . 
Is in~ Gr. B k. dan ~ctcrlık belge i a'ma'.ın ~arttır. Tf'kti( 
mektuplarının ıh le atınd=.n bir saat c\'\ c ine kadar kom' • 
~ona 'cnlme~ı. Po tadaki gecıkme kabul cdi!me1~ (1571/6902) 

* Kapa ı :t.:i'"Cla rüO ton fırın odunu 22/6/1954 ı::alı saat 16'da 
İmııt nı. As. ~a . .Al. !\('. da satın alınacaktır. Bedeli 22.000 

liı'a. 'eçlci lem nalı l!i'O ıradır. Şartname i komi yonda ve 
ö•<. d •n c\ \cl A rn a. j • L\ .A. ilan kısmında görii'lir. Tek· 
lıf mektup'annın ıhalc aatındcn bır s;yıt e\\cline kadar lto· 
m. ~ona \Crilme•i (1587) 

Dı. tipi Dizel motöru (J 10 - 140 
Hp. ıK) 2.!/6 Jn.j4 ~ , • at 15'dc lzmit Dz. s. Sa. 1. Ko 
dı: ~~tın .. •ın (', ı..tır. li del• 28000 !ıra, geçıci temın:ı:ı 2100 
l nıd•r. l:\ rtnamc i ~om. ~onda H? oğlt'den ene \n{ıra, İst. 
Lv. A. ılHn kı•m nJa go u ur Tt'k ıf m·ktuplarının ıhalc sa
a1ınden b r .,a t hcl,ne k:ıdar komıs~ona \'erilmesi. (]58!!) 

(70S4~158i/ 1588l 

* Eskışehır H\ Gn: 1 ci Hv Üs 1-: bınalarının çeşitli o·ıa-
r mı kapalı ıarfla eksıltmeH! konmuştur. İhale ı 2 ·rcnımuz. 
1954 Cuma aat 15 30 da E ki•ehir As. Sa. \ 1. Ko. da ~apıla· 
caktır. Keşıf bede ı 44984 1 ra 52 kuruş geçıc: tcm•natı 3374 
lıradır. Bu ı e ~ıreeeklerı 940 )ılı ıdan oncc 10.000 lira ık 
940 )ılından sonra 20 000 ııralık iş )aptıl;larına d.ıir belgele· 
J ni ıha eden t'n az uç gun cv,el E kı eh•r l . Hv. Kv. Mey
dan ins. ubes·ı e ıbraı ı'e )Cterlık b lgesi almaları ~:ı.rttır. Kc· 
fl 'e "'artnamesı komi )Ond.ı \ e oğ eden eV\ el Ankara, İst. 
L\•. A. İ'lln kısmında conilıir. Tcklıf mektuplarının ihale saa· 
tınden bır ası e\'\elınc kadar komısyoııa ,·crılme ı. 

166i - (i320) 

* 110 ton kuru sogan .ı 440 ton Paıates kapalı ıarfla 5 Tem 
J"JUl 954 Pazancsı .ıat 17 de Yas mran As. Sa. Al. Ko. da 
s .. tın alınacaktır. K ~o.:anın bedeli 26400 ı:r;ı, G. Teminatı 
1980 lıra Papatcs n bcdelı 105500 ira G. Teminatı 7530 lira
dır Evsaf 'e şartnamt' ı komısvo da gbru ur. Tt'klif mektup· 
!arının ıhıılc scıa:ınden bir saat c\'l'eline kadar komi yona \'e· 
r Jmcs . 1693 - (7455) 

* çık cksıltme ıl" b r Bırlı ğın Kalorıfer kok kauınının Vn 
y kazanına tah\ll \t.' te~ısatın ııı onarımı ~ı 7 Temmuz 954 
Çu:amba sa;ıt 10 da Ankara ?.I l\l V 4 l'\o hı Sa. Al. Ko da 
ihale ı )•pılacak.tır. Kc f bede 8614 40 1 ra gtçıcı teminatı 
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1396 lıradır. Şartnamesı Ko. da H öğ'eden ewd lst Lv. A. 

1 
İlan kısmın~a gortilür. İ tcklı ır.rın ihale !!unündcıı üç ::ıtin cv
\Cl H\. Sv. Inş. Şubesıne mürac'<ıatla ~C'tcrlik be:ge i almaları 
şarttır. l 741 - (7667) 

* Trabzon Orman i letmesııı in l\Iek ladaki htif yerinden 
• iOO, l>eınir koprü i ti! ~ erindeıı 500, 'l'apukalan istif yerinden 

1
680 ton cem'a ı 1880 ton Odun kapa!ı -zarfla Trabzon birllk!c
rıııe ta ıttırılacaktır. l\tıksiladan taı;ınac.ık odunun bedeli 14000 
Geçici teminatı 1030 lıra, Dem irköprüden ıaşııtırılacak otlu· 
ııun bedeli 17500 lira. geı;ıet teminatı 1313 lıra, Topukalandan 
ta51ttırılacak odunun bedeli 23.800 lira beç·cı temıııatı 178.5 li· 
ra. 1880 ton odunun bed-:!li 53 300 lira geçici teminatı 4015 li· 
radır. İhalesi i .7.9.54 çarşamba saat 1 t de 'l'rabz.on As. Sa. Al. 
Ko da yapılacaktır. Pa rtılcr na lindc a) rı a) rı ıstrklilere de ıha· 
le edilır. Şartname~i komisyon da göl'üliir. Teklif mektupları 
nın ihale saatinden blr saat en eline kadar komisyona \·eril· 
mesi. 1756 

Gunlük ihtl~aç nisbetindc 124 too Sığırcti kapalı ıarfla 
13.7.1954 salı saat 11 de 'l'rablon A:.. Sa. Al. Ko. da satın ı · 
lınacaktır. Bedeli 235600 lira ı;:cçıci teminatı 13030 lirauır. 
Sanname i komis) onda gôrülür. Tcklıf mektuplarının ihale sa· 
atinden bir saat eHelınc kadar .l\QJUi. l ona 'erilmesi. li57 

li56/1757 -- (7673) 

gi$elerimizde açacağınız 150 lirahl( 
bir hesapla ·zengin HAZİRAN at' 

~~,, ~ keşidemize iştirak · ~debileCeksi,,iı:• 

e FERAH ~OKEMME L 
BiR APARTMAN DAiRESi 

veya 

e i Z M 1 R ve A O A N A O A 

1 BAHÇELi EV 

ayrıca ! 

• KIYMETLI ALTIN ve 

,. PARA iKRAMiYELERi 

UMUMi ARZU ÜZERiNE 

Tenzilatlı Halk matineleri yapıyor 

Cumartesi n~ Pazar hariç her ı;:tin saat li.30 da; 

I<'ıyatlar: LOCA 'e HUSUS! ko :ıuk 6, hususi numa· 
ralı 4, bırinci me\ lfi 2 lira. Arrıca: Her me,•kiin talebe GAI• BE ,. HJAR ,.,. ,,~ 
fiyatı \·ardır. .... • " 

B'l 1 1 'a taiı1>1 s41 
ı et er At as ve Marmara Sinem ları~la sirkte satılır. • h klonda 11 J tlrı~ 6, Suareler gene 21.15 dedir. 1 Gaip durumda bulunan ve . 8

• kÖ) uode cfrl ııı'ıı 
celeri her tarafa bol of obüs vardır. olan Eskisehir vilayetinin D~m 1~1 jlaıt ı rı 11 ~11,ıııfl 

l\lehmct oğlu Abdullah Kum un ~uğu kı~ 11 111csl:01ıı 11ı 
bar en bir ay zarfında mensup 0! ,.851ı.ısllC ıııt r 11 1>-' ı 
teslim olmadı~ı ve;.-a As. Şube 5.

1 edilcceCı ~~,S / 
lmti7u llablbl: bl~A 'll KORU! 

tımumJ ~· rını Mud f1 ril: Mt:ı.l u ,.E~Ea 
Bu Hfı4a Mıos'ul 1Ud l1rı 

ms.uı A D.\ 
(l~.lA.") Guetedlllı .,. ıatbarılık T. A. Ş. - hı.a.ııblll 

\IA rA N MA 'lO A A l l 

mcdığl takdırdc mallarının ba cıı ı ı 
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