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l. Y~rda dö-nen aydmlaran 

emeklilik hakları 

1.·rL ı lf - AYI : 4i03 

HAZİRAN 

1954 
Fiyatı 15 kunıı İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 

Yazan : HASAN REFiK ERTUG 

Bugün ikinci sayfamızda 

lınanyaya olan borcumuzun 
lllühim bir kısmı ödendi 

Toz şeker 
180kuruşa 

~ak iye borçları.n EylUI ayına kadar fasf iyesi 
bekleniyor. Geniş çapta yeni bir 

anlaşma imzalanacak 

Çıkfl 

1 

'l'oz şeker dar.ıtının ilk tesır 1 
leri dün kendini gci ıernuş \'e 
umum il etle toz. şeker istimal e· 
den mile seseler şikayetlere ba~ 
lamışlardır. Şeker fabrikaların· 

--, Tlırkltl Aıuuı • 
.. llpıı;:ı=;::ı:::r::O:= Bonn, 16 - Alman~a iktisadi olan anla~malar etrafında, Al· 

ve mali çevreleri, Basbakan O:-. man İkti.:.at Bakanlığındaıı a~a
i.r~"'-i"Y~Y-L._.,.; Adenauer'in 'I'urki)·e~ i ziyan•· ğıdaki malum.tı almı•tır: 

tinden \'e ziyareti takiben de o-Türkiye'y e devlet ~ıpari~leri 
bir Türk İktısat Heyetinin Al· için açılmış ol:ın 150 milyoıı do 
manyada yaptığı gôrü3mderdeıı lar:ık krediden ba~ka, bakıye 
sonra, Türk - Alman tica-i nıli Turk borçlarının ta:.Iiyc,,i husu 
nasebctkrinde bir dcrahlamae unda da ~m bir anla-maya \a 
\'e istikbal için büyük ümiUcr rılmış bulunmaktadır. Görü~me 
müşahede edildiğini belirtmek· lere takaddum eden altı aylık 
tedirler. Bu müna5ebet!er, Tıirk de\Te içerisinde (Ekim • Xisan) 
Telgraf Ajansının Alman)a mu Tiırkiyenin, bakıye borçlarına 
habiri Mehmet Emircan, Bonn mahsuben 16.600.000 do?ar tu· 
\c Prankfurt'taki milıakerelcr tarında yatırım y·aptığı ve bak!· 
~onunda elde edılen \C'ıltahiyeti )'e borç yekiıııunuıı 22,5 milyon 
henliı tamami}Te açıklanmamı... (Oeumı Sa: 7 Sü: 1 de) 

T. Ofis Müdürü 
izahat verdi 

1953 - 1954 devresinde müstahsilden 
1.757.305 ton buğday alındı 

da toı şeker kalmamış olma~ına 
rağmen, Kat·aborsaeılann büyük 
stoklar tc. is ettiklerj anla,ılmak 
tadır . 

Bilhassa muhallebiciler toı şe 
kerlc ı~ gôrdüklcrı için, ihtiyaç 
ları olan şekeri karaborsadan 
tedarıke ba.lamı,lardır. Kara· 
bor .. a toz şeker fiatları 170 • 180 
kuru tur. Bu Iiatlar kesme .e· 
kerden daha pahalı olmasına ra~ 
men. tı\ saf itibari) le. şekerli 
mamul imalitçılarına daha uy 
gun gelmektedir. 

Piyasadaki durum vur~uncu 

ların daha önceden baıı tertip 
!er hazırladıklarını gostermek· 
ted:r. 

Bir general 
Yaralandı 

Ruıuııt llluhılıırtmlrllen 

. ., 

Rugün Alman millı takımı ile kar~ılaşaeak olan lUli Futbol Takımımız O) untularındaıı ba ulan 
'fURGAY (Kaleci • Kaplan) SUAT (Sagiç) BURHA:S (Solıç> LEFTER (Solaçık) 

Bugün Türk • Alman milli 
takımları karşılaşıyor 

Dün başlayan turnuvada Brezilya Meksika'yı 5 - O; Yugoslavya Fransa'yı 1 - O; 
Avusturya iskoçya'yı 1 - O ve Uruguay Çekoslovakya'yı 2 - O yendiler 

Ru~ıul Muhabl•l.,ılıdrn 

Ankarot 16 - \'eni hubJb.ıt 1 müslah ile 540 mı'yon lira öden 
a ım \C ıhraç dene ine girimi; 1 diğini, ~abancı memleketlerr. 
bulunulma ı sebebi) le bu~ün 1.183.164 ton hububat satıldı~ı
bır ba ın topl;ıntısı yapan Top· nı, bu suretle 241 milyon 269 bin 
rak l\Jah5u lcri Ofisi genel mil· 666 lira karşılığı dÖ\ iz a~landı-

'Balıkesir 16 - Şehrimizden 1z 
mıre gitmekte olan şoför er Hü
seyin Yıldırım idaresinde askeri 
bir otomobil kum y Uklii bir k.ım 
~ona çarpmıştır. Otomobıldc 
Ttimgcnera Ca\ it fski'ipligil i'e 
emir subayı hafif yaralanmışlar 
dır. Otomobıl ha ara uj?ramışıır. 

Tiiı•k • Al·nıaıı nailli ıııacı saat 19 ıla isıa11b11l .. 
Bundan ba,ka iki trafik kaza

ı daha o muş, bunlarda altı kisi 
yara anmıştır. 

ce ı•adyolaı·aııda ııakle11 veı•ilecek 
1 dür \'kili Feridun Ü tün, t:~ı· .. n ğını. ayrıca memleket içinde 
alım \'(' ıhraç de\Te~inin bilan- i64,66S ton hububat satılarak 

1 
çosunu vermiş \'e y<!ni de\Tcnı:ı 219 milyon lıı a elde cdi'diğınl 
a ım (i;ı tlarını ve prim miktarla· eh lemi tir. 
rını izahla. 19j3 • 1934 alım dev 'Feridun ÜStiın yeni fiat karar 
ı esinde müstah ıld"n 1.757.'lO;J nanıe·i hakkında da malumat 
ton buğdal. 53.530 ton çavdar. vermis. geçen ene 30 kuru~a a· 
131,017 ton arpa 6416 ton yulaf. lıııan h<'~:ız. bu~daya bu sene ı 
31,054 ton m sır a'ındığını Ve <Dt.\'a mı S;ı; ? Sü: 6 da> 

Otoritesi iflas 
eıleıı Beleı1iye 
Açıktan 2500 lira kazanan bir gazinoya 

150 lira lık ceza tesirsiz kalı yor 
----:=ı Son b'tli fırın \'e Hasköv de· 

El 1 ğlrıııeııi hadise:erı sarıh olarak 
gö~tenniştir ki, beledi~e mevzu . 

'ı atı bu ,ehrın ihıiy açlarını kar 
. ~ıla~acak bir kudrette dcğild'.r. 

ESR.\RCI - Ortaköy Derebo· 
'l'U Yu,uC Ali Sokak 1 numara· 
İı e\de oturan sabıkalılardan 
::\luammer <;el.erin gençlere ' e 
bilhassa öğrencilere tsrar sat· 
tıgı 1abıta tarafından habt.r a· 
Jınmı~tır. Enelki gcrt sabaha 
kar ı alınan tertibat netice in 
de talebe kılığına giren poll 
memurlanna e rar satarken :\t u 
ammer suç üstıi lakalanmı tır. 
Sorgusunu muteakıp :Muammer 

te\ kif tdılmi~ \'I'! rezan·ine 
gönderilmi~tır. 

Bu hAdiseler bu bakımdan 
kat'i birer mi~al teşkıl elmis· 
!erdir. Şehrin l'kmcklık ununu 
öğüten değirmenlerden bıri 
kurtlu buğdayları ö!!iıtürken 
su~ü til ;) akaland gı halde; de· 
ğirmcn ahipleri eksik ve kıfa· 
l eısiz mevzuatın himayesıne sı 
!ıınmak imkanını bulmu~lardır. 
İkinci hadi ede ise, :ıda mad· 
deleri nizamnamesıne tamamen 
aykırı, üstelik içinden b

0

tler de 
çıkan ekmekler imal eden b:r 
fırına ba kın yapılmı~. hadi:;e 
zabıtlarla te~pit edilmiş, cea 
ke:..ilnılş; fakat l'eıa infaz edi· 
lenıemi tır. Bu rırınC'ı da mevzu 
at haaetlerinden şefaat görmü~ 
tür. 

Batı e:;asa müe5sir olamayan 
Uldilleriyle bugünku belediye 
kanunu :.?O seneliktir. 1930 ta
rihli ve 1580 sayılı bu kanun. 
km-vetini: kendisinden 10 ~ene 
daha eski 1340 tarihi; •umuru 
belediyeye müıeal.ik ahkfımı 
cezaiye kanunu• ndan almakta 
dır. Zamanın ıcaplarını bile ko 
laylıkla :terine getiremeyen bu 

m e,·am1 Sa: 7 Sil: 4 del 

Santral Meıısucat'ta 
ilıtilaf lıakkında 

Fabrika, gazetemize gönderdiği mek
tupla durumu tavz~h ediyor 

Mensucat Santral r'abrikasın· j Bu hadise heni\z bir anlasma 
da işçıler ile fabrika idJresi a· il:_ neticelenmemiştir. İlgililer 
rasında me~ai \ e ücret mesele· murneaat ve temaslarına devam 
!erinden bazı ana ma:Llıklar çık etmektedirler. 
tığını ve bu sebeple fabrikada Men ucat Santral Mucssesesi 
jandarma müdahalesini icabet· bu hll.diseleri ~öyle izah etmek 
tırecek biızı hadiseler vukubul tedır : 
duğunu dün b''dirmi .. tik. <Devamı ~a: ı Sü: 3 del 

4 hekiın, 7 
hakkında 

ınenıur 

ithaın 
Bak1rköy Akıl Hastalık/an Hastanesinin bu 
mensup/an hakkmda Bakrrköy İlçe idare Kuru

lu lüzumu muhakeme karan verdi 
Bakırköy akıl \e sınir h;ı.t ı- ı Sağlık \'e So yal Yardım Bakan 

nesi .mensuplarından don he· r. başmüfettişi Dr. o~man 
kım ile yedi memur ve mü:ıtah- Teoman ile maliye müfetti~i Ca
demin mahkemeye scvk'erl lü- ,.it Kınay tarafından yapılan tah 
tumu karan Bakırköy ilçe icta· kikat neticesinde bu dört hekim 
re heyetince 14 nisan 1934 tari· ile mü tahdem, memur ve ecıa· 
bındc verilmi~ bulunmaktadır. (Devamı Sa: 7 Sil: 6 da> 

1 
Lo:ıan, lt5 (Hususi surette gön 1 Dünya Sampiyonu Uru;uay. Çe 

derdiğimiz :'\ecat Tarku telsız· koslo\•akyayı 2 O y enmi~tır. 
le bildiriyor) - DUn~ a Kupa:.ı 1 Dunya Futbol Şampiyonası 
Futbol Birinciliklc~i bu;:tin ba~ ı maçlarında bilindıği gıb~ puan· 

Katil Hikmet Küçlik mahkemede ağlarken, Solda ~urı>cl 'in babaııı Cemal Giiner görüıüyor 

Katil Hikınet, ınahkeınede 
gene ailayıp ba~ırdı 

Kadıköy cinayeti faili, Nursel'in babası için ithamlarda bu
lunarak üzerine hücum etmek istedi 

Bır hafta önce Kadıköyde 1 
:,.,.rı~ını, baldıı.ını \e kayım·aldc 
sini ekmek btça~ı ile öldiı.ren 
Hıkmct Küçiık'ilıı suç iıstü ka· 
nuını ı~reğiııcc bakılan duruş· 
nıasına diın ~abah 2 inci Ağır 
Ccı.;ı. ~lahkemcsiııde devanı edil 
miştir. 
Adlı) e binası aşağı merdh·en 

!erden itibaren l\Iahkeme salo· 
nuna kadar yüzlerce meraklı ile 
dolmuştur. Poli tarafından ıed 
bir alınarak katilin :eçcceği yol 
açılmıs \C boylece muhtemel 
bır hiıdise önlenmisfir. 

DUnkü duru3mada hem Samk 
Hıkmeı Küçük, hem de müda· 
hil olarak da\·:aya iştirak ed :ı 
ölenkrın babası Cemal Guner 

(Deumı Sa: 1 Su: 7 de> 

İki Tunuslu 
İdam edildi 

' Tlr1' Ra'berler Aja.nıı 

Tunus 16 - Fransıı mahkeme 
si tarafından idama mahkum r.· 
dılcn iki •rıınuslu miUiyetçl 
hakkındaki hüküm bu;;ün saba· 
ha karşı infaz edilmiştir. 

Bir gaırteci ötdüriitdu 
Tunus 16 (A.A.) - Yaııhanc 

ı;inc gitmekte iken iki 'runuslu 
tarafından atılan iki tabanca 
kurşuniylc ağır bir surette yara· 
tanmış bulunan haftalık •La Pha 
re de Tunisıı gazetesi mildürü a
vukat Tahir E:ssafi dün akşam al 
dı!ı yaralar neticesinde ö•müş· 
tür. 
Tunu,ıu tedhi~çi leri ıı faali}eti 

Terlhi~çilcr iki kisi daha öl· 
rlürmü !erdir. 

Dun akşam. Ccı.:ıyir ı;ınırından 
15 kilometre ınc afedc bulunan 
bir mahallin şe.} hini kaçıran 12 
kişilik biı tedhişçi çetesi dab:ı 
sonra şeyhi ö!dürmüşlerdir. Bu 
hAdiseden az sonra da C:za~ ir 
tebaalı biri daha öldürülmüştür. 

i tifalar 

E n e'ki miihen dis :\lehmet Ali Ha\~a mubabirimizle görü üyor 

50 .yıllık mühendisler 
• • 
ıçın jübile yapıldı 

Ha) atta kalan 16 Mühendis· 
ten on biriııln :iştirak et•I~; iii· 
hilede esköi ve yeni bütıin mu· 
heııdısler. ai.lelerı, Tekııık Onı· 
versite öğrencileri \'e da\'Ct!iler 
hazır bulunmuşlardır. 

Toplantıyı, Türk Yüksek Mü· 

lamış bulunuyor. hvıçre Cum- lar su şekilde he aplımmaktadır: 
hurbaşkanı Rodolfe Rııbate Lo Kazanılan maçlar ıçin 2, bera· 
zan Stadında yapılan kı a bir 1 bere kalınanlar için 1, kaybedi 
töreni muıeakıp şamp'yonayı tenler ıcin O puvan. 
resmen açmış Ye mu•eakıben İs \'arın (bugün) Türkiye - Al 
viçrenın muhtelif schirler nde man~ a Milli Takımlarının Bern 
mil abakalara başlanmı-tır, Bu de ) apacakları kuşıla~ma gü· 
gün alınan net celer .,öyledör: nUn menuu halıne gelmı rr. 

CtneHedc· Bıezil~a. ;\tek ka Turk M l1i Tak mı enelkı gun, 
yı 5/0 lenm tir. Lozanda· \'ıı· .\lma Mıllı Takımı da bugnn 
go la~)a, Fran ) ı 1/0 )e nı kati k drolar nı lan ettıler. l\lu 
lir. Zur ehtl': \\ustur)a, lskoç abaka İstanbul \C Ankara rad 
)a~ı 1 O )enm ,t'r. Bcrndc: ~oları~la naklen \er lecckıır. 
-

iade edilecek Sovyet 
gemileri geldiler 

İkinel cihan harbi e!nasında 
Amerika Bir'eşik Devletlerı tı;. 
rafından, ödünç \·erme ve kir .. -
lama kanunu mucibince Rtı,ya· 
ya verilmiş olan 986 'ıarp gemi· 
5jnden iadeieri k~rarıa~ıını .. n 
bir grup daha dlin İ:itanbul h· 
manına getirilmiştir. Gemileri 

teslim a!aeak olan Amerika mis 
\'onunu hAmil bulunan U.S.S. 
Rushmore gemisi saat 13.30 da 
de\"ri teslim muamele inin ya. 
;nldığı Maltepe ile Adalar ar.1· 
ındaki sabaya giderek demi~ıe· 
mi~tir. Rus gemileri iki grup !Ja. 

<De\-am1 Sa: 'i Sü: 6 da) 

Yeni Dostunıuz: 
KANADA 

Yazan : 

Ahmet Emin YALMAN 
* l\A~ADA bize 40,llOU,000 dolarlık .~skeri l\tnl· 

zemr. nrirnr! * Kinada'da )-eti~mektc olan 2.l T t1rk r ilotunun 
-avm. önlimüzdeki 'ıl daha da artaraktır! 

~ * KANADA bugiin diinYa tiraretinde .ı\merika 
, .e lngiltere'den sonra \i~üncü gelmektedir! 

Bu gibi ha\'adi .. Jeri hepimiz okuduk veya duyduk. Fakat 
1) Kanada nasıl bir ~em!ekettir? 2) !nsanlan nasıl yasar? 
3) BuZUnkfi hayret w:-ici refah seviyesine erism:k için ne 
)'apmıe'ardır? 4 ) Türkiye·;wc son zamanlarda bu kadar ya1cın· 
lık gosterişl,.rinin sebepleri nelerdir? 

f 111tc bütün bu suallerin ceyabını , çok yakında 
başmuharririıniz Ahmet Emin YAJ,l\IA~"ın kalt'min· 
den a VATAı\" u sütunlarında oku\'3eaksımz. {Ahmet 
Emin Yalman halen Kanada'yı dola ınaktadtr). 

-o-

Tarsus' la r111ıerika'na.: 
\ ,\Z,\N : 

Fasih iNAL 
u1\filü Piyango talihlilerin. cıNasıl Zengin Oldular?• 

adlı rtiportajlarını zc' klc okuduğunuz arkada ımız 
}'a~ih İnal, gazetemizi kn .., ilen. TAUSUS ~emisinin 
Amerika yolculuğuna i. t irak ctm<'ktcdlr. Türk turist
]C'rinin bu harikulade st>,·ah:tl c nasında K AZABLA •• 
KA, L.\S PAL~IAS. i\JİA :\tİ. \VASIIİ~GTON, :SEW 
YORK, LİZBON ,.e COTF. D'AZUR'de neler gördük
lerini, yolenluğmı naMl f!N·ti~in i ·merak ediyorsanız 
Fasih t~AL'ın röportajlannı kaçırmay ınız! 

- - 0 -
,,., 

Pııl Ale11ıi11iıı içyii:ü 
Derleyen : Nur SABUNCU 

Yalnıl pul kolek ivonrularının değil, ömriinde 
bir defıı Q]sun bir mt'ktııp zarfının Uzerinc pul yapış
tınnı~ olan her inııanın merakla okuyacağı bir yazı se
risi! PAZAR GO~O VAT !';'DA! Muslumun Tcşckküllerı Baka

<Dcumı ~a: 7 sü: • de) 

Türk 'ı'uksek Muhcnd!sler Bir 
lı~i ıcırahndıın. mtihendtslik 
mesleğinde 50 yılını doldurmu~ 
Mühendisler içın tertibedilen 
jübile dun S<lat 17.30 da Teknik 
Üniversite Taşkışla binasındaki 
lılıon bır numaralı anfide )apıl 
mıştır. <Devamı :Sa : ; tiü: 7 de) •---------------------...: 
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Kızılay Eminönü Şubesi kongresi 
gürültülü oldu 

Dort ay önce tehir edilen Kızılay Ccmiyctı Eminonti şube· 
sinin yıllık kongresi dun saat 17 de eski Emini:ınü Halkevindc 
yapılmı~tır. 

HAVA · 
VA'ZİYET,İ.,~· 

Kömür f evziatmda 
İzdihamı önleyici 
Tedbirler ahnıvor 

H emen he- r YAZA.~ : 1 
mm her- -

=iz.de~aze~e~:; 1 Hasaıı Refik Ertuğ 1 

la \'eya sözleş 
me ile çalı5an 
Türkler (ya· 
bancı tabıi • 
retinde veya 
Türk vatanda· 

Çok gergin ve heyecanlı bir hava içerisinde cereyan edm 
kongrede baskanlık dn·anı seçiminden sonra gündem tstbik 
edllmeğe bas~anmı&tır. 

Yesilköy 1\l eteoroloji i tas· 
yonunun tahminlerine görr, 
bugun ehrimiz , .e C'iurında 

lıua sabah leyin bulutlu \ C 

mP.uii hafif sağanaklı ola· 
cak. ı.onraları bulutlu geçe. 
cektir. Rüzgarlar kuze~ den 

oıia kunettc esecek, hava sı. 
cakhğında mühim bir deği· ı 
şiklik olmıyacaktır. Dünkü 
ı.ıraklık derecesi en y ükı.ek 

28, en düşük 18 antigrat o· 
!arak ka~·drdilmistir. 

İstanbul Vali vekili 1\lehmcı 
Ali Çeltik, dün beraberinde Tür
kiye Kömür Satıs \'e Tevzi .Mü· 
csscsesi mı.idürıi Hulusi Kocahar. 
zem oldu~u halde, kok kömür 
tevz.i bürolarında teftişlerde bu 
lunmu~tur. • 

Trakya'dan, Su :-----------------------------: 

Bu arada aidatlarını ödemedıklcri için ihraç edilen \'e nlon 
dışında kalan azalar gürültü ya pmıslar, kendilerinin idare heye 
tine geçmek üz.ere olduklarını görı.ince kasden aidat alınmadığı· 
nı ~ e bu yüzden ihraç edildiklerini iddia etmislerdir. Kongreyi 
takip etmek üıere hazır bulunan Kızı lay temsilcileri İSt> müda· 
haie ederek ortalığı yauştırmışlar ve bundan sonra idare heye· 
tinin faaiı~ ct, muhasebe ve mürakabe raporları okunmuştur. 

Bu teftiş esnasında Boyacıah· 
met sokağındaki İstanbul te\'i.İ 
bürosunda izdiham oldu~u g<irül 
mü~. binanın kifayetsizliği göıö
nündt tutu!arak İstanbul bürosu· 
nun Sultanahmet ir,okuluna, es 
ki 44 ünrü ilkokul binasına nak 
!edilmesine karar verilmiştir. 

:rıye'den ve A • 
dalar'dan iltica eden yurdda~
larımııa dair haberler yayınla· 
nıyor. Gerek bu iltica edenler!. 
arasında, gerekse 1924 tarihi! 
Türk • Yunan Ehali 'Mübacle· 
lesi esnasında Tilrkiye')·e yer
leşenlerle son ilç dört yıl için 
Bulgaris•an'd ın yurdumuza 
ı:öç eden Tilrk:er arasında, ev· 
veke ıkamet ettikleri rnem 
lekelerde rrsmi va-zücler 
ifa emiş o'anlar vardır. 
Bu münav\'er Tilrklerin ço • 
ğu. oralardaki Türk mekteple· 
rinde Tilrk kültUrünU, ttirkçeyi 
ve daha kısacası Tıırıı:IJğU u· 
nutturmamak için e:nek harca· 
mışlar, göz nuru dökmüşlerdir. 
İçlerinde Evkaf, Cem:ıt 'e Mu[ 
tUl(ik tcşkilAunda, dığ r am
me hizmetlerinde vaufe gor .. n· 
ler de mevcuttur. 

Kıbrıs Adasındaki Türk o 
kul arındn, yahut oradnkı Turk 
cemaat biz.metlerinde çalı~an· 
lardan da Tilrkiye'ye gelenlere 
ve aynı durumda o'nnlara rast· 
}anmaktadır. 

BUtiln bu saydıklarımız. ev
velki yerlerinde kalsnlardı, da
ha doğrusu kala o lselr.rh, ek· 
serisi hizmet mUddctlerl Ye 
maaşlariyle mUtenasip birer -
mckli aylığına ve iktılır.iyesıne 
istihkak kaz.anacakfardı. Fnk:ıt 
muhtelif tesirler ve zaruretler 
altında Tilrkiye'ye göc elmrde 
oradaki haklan tam:ımi~ le kay 
bo makta \'e memlekctimızde 
mümasili HYa baska bir am· 
me hiunetine girseler blle e· 
meklilik müddetlc.rı ancak Tıir 
kiye-d•ki hizmetleriYlc ölçül· 
mclttedir. 

Ha'buki bu soydas'arım•ıın 
ek!erisi, ömUrlerlnln ortalarJO 
da, yahııt sonlarına doğru a· 
navatana geldıklerl için, Türk! 
ye'deki hizmet mliddetlerl bir 
emekli maaşı tahsi•ini mllm-

'kUn kılacak m"rtcbeye yüksel-
sa..meden emekli'ik yaEına ulaş· 
maktadırlar ve çok defa 'bir 
kaç ~Uz •ıra ile bir kaç bin h· 
ra arasında dolasan .,ır ikNrni 
ye vcrılmek suretiyle ill~ık. erl 
kesilmektedir. 

Bir de öteki mcnı1eketlerc 
bakalım; mcsell Yunan Dev
leti, Kıbrıs'ta cemaat işlerin
de çalısan rumlara Yunanistan 
daki Amme hiz.mctlerinda çalış 
mışcasına emeklilik hakkı ta· 
nımaktadır. Emeklilik hakkın· 
dan emin olan bu -::emaat mı--

• Nakil vasıtası k ullananla· 

r ın muayenesi 

Mayıs ayı içinde Belediye Sağ 
lık Muayene Komisyonu tarafın 
dan karar ve deniz nakil vnsı· 
tası kullananlardan 825 klş nln 
muayenesi ynpılmı~tır. Bunlar 
arasında 23 kişi kabiliyeti bede 
n iye talimatnames·ne uygun ol· 
madığından icra! sanattan men 
edilmiştir. 34 kişinin de tedavi, 
ameliyat ve g6ı.1Uk için muayc 
nesi geri bırakılmıştır 

Napoli Serg isindeki De· 
nizcilik Bankası pavyonu 

Napolide açılan ve altı ay de-
vam edecek olıın Bcyntlmllel De 
nlzcilık Sergisine Türkiye adına 
katılmış bulunan Denizcilik Ban 
kasının sergıdekl paH onu aJAka 
görmektedir. Gelen haberlere gô· 
re Türk standını şimdiye kadar 
220 bin kişi gezmiştir. Bu arada 
devamlı o arak gösterilen •Bir 
Sehrin Hıkbesi - İstanbul• 
r.enkll fılmı l>ı hassa takdir topla 
maktadır. 

murlannın, müstemleke idare- şı olarak). 
sine karşı ne kadar ~erbest ha· b) Yabancı memleketlerde 

• reket edebileceklerini ve ırk· herhangi bir öğretim vc:ı·a uz-
daşlarının hukukunu r.e d.:re- manlık veya idare hizmeti:ıde 
ce ku\"octle müdafaa edebile- - Türkiye'nin müsaadesiyle • 
ceklerini tasavvur etmek :r.or emeklılik hakkına sahip o!ar:ık 
değildir. ve aylıkla vaz.ife gören Tilr!t 

Yukarıda umumi tablosu:ıu Yatanda,,ları, 

Küc:ük haberler 
~.......- - -..,-* Belediyece ~chrln muhtelif yu 
terinde )'llptırılan Atış kulübeleri 
24 Haziranda ihale ıuretıyıe kiraya 
veril ccek tir. 

Büro, personel bakımından <la 
takviye edilerek, bu s&bahtan i
tibaren Sulıanahmct ilitokuıunda çizdiğimız bu meseleye dair c) Yabancı tabiiyetinde ola

olan teklif erimizi arıetmeden rak Tilrkiye'ye gelip de de\•:et 
oncc, diğer bır noktaya daha ıeşkıl tımızın sözleşmeli veya 

Tenkidler faslında söz alan üyeler idare heyetınln iyi is gör
medieini belirtmiş ve ise siyaset karıştığını ifade etmislerdir. 
Bu :nüna ebctle söz alan üyelerden Doğan Ersoy, cemiyetin son 
zama:'llarcıa tamamiy'e siyasetle meşgul olduğunu, fakirlere la· 
lıkiy!e yardım yapılmadığını ve herkesi mevki hırsının biirü
düğünü bclirtmlstir. 

O • d 1 • • k faaliyete geçecektir. 
enız a am arı ıçın te • Bu büroıla ~ünde 600 vatanda· 

dokunmak isteriz. ücretli. yahut maaşlı kadrola-
Bir kısım Tıirk \'atanda~ları, rında va-zife ~örenlerden Türk 

ya bu sı(atlariyle ,yahut başka vatandaşlığına geçenler. 

Bundan sonra söz alan Ahmet Ate~ ise Doğan Er~oyun ı d.ı· 
ha çocuı:. olduğunu söyliyerek • bu i~lcrc pek aklının eremi
yeceğiniD idare heyetinin gayet iyi iş •ördü:Unu ifade etmi~ Ye 
bunun üzerine Doğan Ersoy ile aralarında müaka~a çı!:mıstır. 
Karşılık!! hücum ~ 1ine dönen miınakaşa yatıştırılmış Ahmet 
Att'Ş sözlt>nne devamla, yine idare heyetinin çok iyi i~ gördilCıi· 
nü belirtmistir. Bu sefer balkonda bulunan üyelerden biri ışu 
halde sen ki:ırsüne rliye bağırmış ve hava yeniden elektri~'len
miştir. 

n ik kurslar 1 ~ın i~i görü:ebilmcklcdir. Va-
. tandaşların büroda sıraya gir-

Dcnızclllk Bankası camiasın- meleri ve kuyruk te~kll etmele· 
daki bütün kaptanların teknik ri, iş'erinin bir an önce ikmr.Ji 
bilgilerini tazelemek üzere De· bakımından tavsiye olunmakta 
nizyotıarı işletm~sinde bir •E· \ 'c 600 den faz.la \'ata~.dası:ı bek· 
lcktronik Se):ir Aletleri Kursu• lememcleri bir gün sonra gelme 
açılmasına aıt haı.ırlıklara ba~· !eri rica edilmektedir. 

bir devletin tebaası olarak ya· Bu gibl!erin, yabancı mem· 
bancı hUkCtmetler hizmetlerin· leketlerde geçen ve emekliliğe 
de kanunların müsaadesiyle ve tabi bulunan hizmetlerini Tür 
ya müsaade eylediği işlerde ç:ı- kiye'deki hizmetlerine iJA,·e e· 
Iısmışlardır. dip hepsini birden emeklilik 

l\Ieselfı yuksek öğretim kad· hesabında naıarı itibare al· lanmı§tır. Pazartesi ve salı günü 3i92 Ya 
rolarımızda. eV\'elce başka ta· mak bahis rnc\'ZUudur. 
biiyeUerde iken sonradan Tür· Yukarıda hülasa edilen vazi 
ki:ıe'de ~erleşmis ve Türk ,·a· :retleri kavrayan bir kanun ka Hatibin ·balkondaki üyeye • hayır sen körsUnıı ~eklinde ce· 

vap vermesi salondaki üye:Cr tarafından yuhalarla karşılanmış 
ve ortalık sukun bulduktan sonra kongreye de,·am edilmi~tir. 

İşletmece bu ise tahsis Pdilen tandaş bürolara müracaatla para 
mahalde Radar ve Cay:oskcp A- yatırmış ve ordino almışlardır. 

tandaşıığına g~mis profesör- bul idildiğl takdirde. yabancı 
lctlcri mont~ ed!lmistlr. İlgililer Milletlerarası Jeofizik 
bu aletler üzerınde kurs göre· 

ler vardır. As:i Türk vatand~ş· ülkelerde Türk kültürünü ya-
larından baı.ıları da yabancı yan ve koruyan soydaşlarımııı 
memlckcıtlcrde • ~oğu defa öğ- teŞ\'ik ve hımayc etmis olacağı 
relim hizmetlerinde • çalışmış- mız muhakkaktır. Bundan ba~ 
Jardır. ka, irfanından ve tecrübelerin· 

ceklerdir. Seferde olan gerrıi'er Derneği Başkanı 
I~ongre 3 saatlik bir çalışmadan sonra nihayete ermiştir. limana geldikçe kaldıı.l:ırı mlid- şehrimizde 

det zarfında zabitan ve tels:zci
kr bıı kursta ders görecekler \'e 
rıyrıc.ı aletlerin, llrıZ!l!arı, tamir 
ve bakım mevzularında bılgi edi Bu durumda onların ba&ka den faydalandığımız yabancı· 

memleketlerdeki hlımeUerını, Jardan bir çoğunun Türk va
usul!inc göre tevsik ettirilmek tanrhıslığına g~melerini ve 
Gartiyle, Türkiyc'deki emekli- ömürlerini Türk hizmetine has 
hk müddetlerine ilAve etmek retmelcrlnl sağlamış. olurııı. 
ıAz.ırndır. Bu avantajları aramaksız:n 

Almanya yeniden kurulup Türk \'atanılaşlığına geçmiş ve 
kııvvetlendikten sonra. 'l'ürki· halen Türkiye'dc çalı makta o. 
~ e'de on beş yirmi ~ ıl kalmış lan bir kısım profesörlerle uı· 
bazı profesörler \'e uzmanlar - manların da ıfaydnlanııc::k!an 
kimısi Alm:ın tabiiyetini mu- böyle bir kanun, 'l'!h'klerın i-
hafaıa etmiş, kimisi TOrk va· lim ve ihtisas menuplarına 
tandnslığına g~miş hoıunuyor \'erdikleri değeri gösteren kuv 
!ardı-, Tilrkiye'dcki kürsiileri- vetıi bir vesika ola~:ı:tur. 
nl bıraktılar. Almanva'yıı dön-,--

g~ıe;~:a~::ı~ ~b~~nJ~~~~ft~~ i .,, ...... m-~·w·ıı:ııı~---~-g .. lerinde geçen hiımetierirıı ka-
bul cm: \'e emeklilikl,rinin he llli ... ıiılUIMııılıııılK.iı!llıı .. _. 
sabında nazar~ i~ibara a'a.ca~ı- ~.:I ı 
nı l1an eylemıştı. Halbukı bız, _1-J,. _ _____ _ 
bu durıımdaki profesörlare ve ..,.,.._.ı..;;ıı._-..;:ı.-....;:m(.;m.,. 
uz:man'ara, 20 - 2:; yıl hiz:net et HUyUk TUrk 
mil o anlarına dahi, emeklilik sanatkArı 
hakkı ağlayamamıfilık. 

Ü niversite muhitlerinden sı- Karahlsarf nln 
zan haberlere göre. Tlırkı· UIUmU 

ye'de oğretim hizmetinde çalış 
mı5 yabancı hocaların. Turk 
vatandn~lığına geçml~ olmala. 
rı kaydiyle, gerek yabancı 
memleketteki, gerekse Türki· 
yc'deki hiunctıcrini emeklilik· 
!erinde kabul etmek Uz.ere !>ir 
kanun tasarısı hazırlanmıstır, 
yahut hazırlanmaktadır. 

Öte yandan, yabancı mem
leketlerde, bahusus öğretim 
hizmetlerinde yabancı tabiiyeti 
altında veya Türk vatandaşı o
larak çalışmış olan Türklere 
de, ora' ardaki bizıneUeri idn 
emeklilik hakkı tanımak tema 
yü!U belirmektedir. 

Nitekım bu yolda gayretler 
sarfedıldiğine şahit oluyoruz.. 

Geçen devrede Denizli Mebu 
su Baha Akşit, Yunanistan'dan 
,·e Bulgaristan'dan gelen göç
men öğretmenlerin oradaki biz 
metlerini Türkiye'de geçmişce
sine emekliliklerine saydırmak 
üzere bir kanun teklifi yapmış 
tı. Fakat zamanın müsaadesiz
liği dolayıslyle kanunlaşam.ı· 
yan bu teklifin, yenileneceği
ne ,., daha bir cok mebuslar ta 
rafından benimseneceğine dair 
haberler almış bulunuyoruz. 

F ikrimizce, yabancı memleket 

398 yıl en r l bugün, 1'7 ha-
ıfran 1556 da ~üyük Türk 

yaıı ü~taı!larından Karahlu· 
r i ölmüştü . Şemsettin Ahmet 
Karah isari, hat sanat ında 
prk mümtaı bir mevki işgal 
etmektedir. Devrinin tanın· 

mı, üstadlanndan Yahyayı 

Sofi vt" Kirmanlı E edullah
tan ders alm ı,, yarının lnre
liktcrini onlardan öirenmi~. 
kalemi mil5enna denilen re· 
Ji yanda pek ileriye ıltmtr 
t ir. HattA bunda belki de 
Jcim<ıt" kendl~lne yetişeme
miştir. "llmar Slnan1n ölmer. 
esar lerlnden biri olan SO
lr.ymıniye camiinln kubbesi 
etrafındaki vatılar Karahlsa
r i'nindlr. E~kl. 'jaİ rltrden hl· 
ri Şemsettin Ahmet için şu 
mı raı yaznııstır: 

•Yazının Karahisarldlr 
ağırtan yUzilnU 

Karahisari'nin oğulluğu 
Hasan Çelebi de tanınmış 
bir füıtaddı r. SülOs \'t r.-tf. 
de mümtu e erll'r \"İlcuaa 
getirmiştir. Edirneaeki Seli· 
m lye ramllntn bütün yanlı· 
n Hasan Çeleblnlndlr. 

F. F, TÜLBENTÇİ 

Hac seferleri 
~ İçin hazırlık 
Yapılıyor 

Sulf anahmef . 
ikinci imamının neceklerdir. 

Yugoslavyalı b ir ressam 

sergi açıyor 

Denizcilik Bankası bu sene ya Bundan bir müddet önce, genç Yugosla\-yalı ırkdaşlarımızdan 
pıt:a:ak ~Iaç cfalerinc •Col'umo ı bir kızı iğfal ettiği için te\'kif ve Belgrat Akademisi ressam
ve olınıırt \'apurlarını tahsıs et· olunan Sultanahmet c:ımii ikin- !arından Enver Knıpiç, b:r re· 
miştir. ci imamı Ibrahim Hilrr.!nin il· s m sergisi açmak üzere ~ehri· 

Sorgusu yapıldı 

mlzc geJm:ştir. Enver Krupiçin 
ilacı namıetlcrinln ı;idh \'e dö- çUncü sorgu hllkiml\ğinde dün 

nüşlcrinde ve sefer müddetince sorgusu yapılmıştır. ikinci imam, 20 haz•ran pazar saat 11 de Tak 
simdcki Fransız Konsolosluğu 

her ıürlii ihtiyaçlarını karşılıya· hapishanede kesi!en ve şimc.I trk Galer•sinden açılacak olan ser
cak şekilde haıırlanm:ıkta 0 an rar uz.amağa başlıyan sakal!arını 
hu gemi!erin İstanbul ve İzmir. saklamağa çalışmış ve başı önde glsi 30 hazil'ana kadar devam c 
den başka Akdcnizdc bazı ana .ya.r,.g.ıç_h.u.zu.r.,u.n.a.ç.ık.m ... ıs.u.r. ____ •d•e•re• k• t•ir •. _________ _ 

limanlarımıza da uğratılması i· 
çin i&letmece bir sefer programı 
hazırlanmaktadır. Bu suretle ha
cı namzetlerinin fumli masraf c· 
derek İstanbula kadar gclm::leri 
önlenecektir. 

Türkiye iş Bankası 
~ 
~ 

DENiZCiLiK 
BANKASI 

15 Haziran çekili~inde 

EMİRGANDA BİR EVİ 
Memur 

Abdülkadir Faiz Atake r 

Kazandı 

150 liraya açacağınız bir hesapla 

HER AY Bir ev 
HER on beş günde bir çekiliş 

Her türlü Bankacılık işleri 

DENiZC İ LİK BANKASI BANKANIZDIR 
(7820) 

İngiltercnin Oxfort Üni\'ersite 
si profesörlerinden \'e ::'llilletler· 
arası Jeofizik Derneği başkanı ta 
nınmıs bilgin Sydney Chaman 
Fen Fakültesinin davetlisi o:a
rak sehrimizc gelmiştir. Profesör, 
18 haziran saat 17 de Dekanlık 
binasında •Atmosferde med \'e 
cezir olayları · mevzulu konfe· 
rans verecektir. 

VİLLA 
Ve Para ikramiyeleri 

kazanabilirsiniz. 
Ayrıca bir kişinin 

bir defada kazanacağı 

l00.000 Lira 
çekilişine de işıir§k edersiniz 

(Her 100 liraya bir kur'a 
numarası) 

Garanti 

Bankası 
,--TAKViM-1 

1 17 RAZİRAS 1951 
• PERŞE!\IBE 

AY 6-G'ÜS 30 - HIZIR 13 
RU:\li 1370 - HAZİRAN 4 
HİCRİ 1373 - ŞEVVAL 16 

Vuatf Eza Dl 
SABAH 04.26 08.44 
ÖGLE 12.15 04.3~ 

İKİ.NDİ 16.16 08.33 
AKŞA:\I 19.43 12.00 
YATSI 21.47 02.03 
İMSAK 02.09 06.26 

Gaı~tem.1.ıe c4nderllen faı.t 
H realJlllet buılaın. bUllma> 
J ln ıa•e •dllme:ı. 

!erde kllltür hizmetinde ge 
çen müddetlerin emekliliğe ~a 
yılması prensip itibariyle '<a
bu! edildiği takdirde a~ağıdı:ki 
sartları haiz kimselerin bu hü· 
kUmlerden faydalanmaian dü· 
şüntilebilir: 

a) Yabancı memleketlerde 
Türk kültürilntin yayılmasına 
ve muhafazasına yarayan öğrr
tim ve idare hizmetlerinde <Ev 
kaf. Cemaat ve MuftUHlk tc~kı 
!Atında) devamlı surette aylık 

Kaptan kösküniln dışındı ~•
dece su serpintisinin beyaz ka· 
ranlığı. rilz.garın iç parçalayıcı 
iniltisi vardı. Bu azalıp, çoğalı· 
yordu. 

Queeg ıMUşkü!de değıliz. • 
decli. ıSola, 180 e dön.1> • 

Maryk ayni anda ıSabit. 

~tl4t~H,llMAK W6VK C~-A.K.rA~DAll 
-145-

dedi, Dilmencinin gözleri pa- kadar inanılmaz. bir şeydi. OOO'da sabit kal Stılwell • 
n lkkn dısan fırlamıs ha:de. Queeg, Stihvell'e, hafif istih- dedi. 0 1\les'ullyet M:-. Maryk· 

O · ·ı ·k B k d bir subaydan diğerine döndü. zalı bir sesle ·Sen Ir. Kelth'i rledir. Kaptan hastadır.• 
enızcı 1 an asın a i · ı s b · ~ Kaptan bu sefer hakı""t kız-kınc ka ptan • en enım toy· bosver.• dedi. Sesinin tonu, "' 

yeni tayinler Jediğimi yap.• Nöbetçi subavı· yerde bir kliğıt bulduğu z.aman gıntıkla •Nöbeti sizdln sonra-

n · ilik B k d id na döndU: • Willie saatin kaç azarlamak için kullandığı tona kine denedin l\lr. Kcith. Sız 
enızc an asın a yen en S k de mevkufsunuz.ıı 

b.ıı.ı nakil ve tayinler yapılmw olduğunu kaydct.11 onra ·ap- benziyordu. ·Ben sana sola gel 
t tanın yanına gitti ve selam dedım. Bu bır emirdir. Sola gel Willie •Beni te\':-if etmege 
ırBanka merkez şubesi müdUril verdi. ııKaptan, müteessifim hem de çabuk .. • :ı~l:ih. lyetiniz. yok l\Ir. Quee;;.ıı 

l\llthat Öz.deş terfian, genel mU efendim, fakat siz hastasınız. ~!aryk •Yarbay Queeg, bu 
dilrllikte yeni teşkil edilen şube- Bahriye nizamnamesinin 148'lln köpriide artık emir Vtremezsi· Bu hitap tarzındaki hayret 
lcr mtidilrlüğüne tayin ooilmis. cü maddesi gereğince, komuta· niz. Sizin yeriniz.! almış bulu· verici değişiklik Stilwell'in yü 
merkrz subesi, müdürlüğüne de yı muvakkaten siıdcn ıılıyo· nuyorum. Siz hasta llstesinde· züne nes'e getirdi. Quee:'e Is· 
Vrdat Ayral getirilmiştir. rum." siniz.. Mes'uliyet! ıleruhte et· tıhkarla baktı. ·OOO'da sabit 

k 
Q uceg •Bu söylediğini anla- tim. l\lahkemeye ,·erilcceğlmi :\Ir. Maryk.• deri! ve arkasını 

Sir te maymun bir §OCU• mıyorum.• dedi. · Dümenci EO· biliyorum. Fakat sevku idare subaylara döndü. 
ğun ayağını ısırdı la 180.o bendedir •.. 11 Quceg, birden telegraf maki· 

GUlhanc parkındaki Üniversal Stil!weıı bağırdı: el\1r. Kelth Quccg ·Sizi tevkif ediyorum. nesini bıraktı ve salJanma'kıa 
sirkinde ewclki gece bir hadise burada nöbct~·i subayı siz.~in!7.. l\tr. l\taryk kamaranıza gidi· olan kaptan kö~künü ~endcle-
olmuştur. Babası ile birllkte sir· A11ahaşkmız.a ne yapacağınızı niz..ıı dedi. •Sola, 180.• Ye sendeleye katederek dışarı 
ke gelen 8 yaşındaki HDrol Tü- siz söyleyin!• Dümenci Willieye bskarak do~ru bağırdı: •lllr. Kee!er, 
z.ünUn yanına sokulan bir may· Wlllie saate bakıyordu. ıo·a •Allahım. ne yapayım ben 1\lr. \lr. Hıırding. Orada hiç subay 
mun çocuğu bacağından ısırmış. çeyrek vardı. Hayretle, il:i sa· Keith.1> dedi. Urban kö~kü:ı en yok muh 
tır. Çocuğun tedavisi yapıtmıstır. ntten az bir zamandır r.ölıctte uzak klişesine büzillmUstil. ,\ğ· Maryk • Willie, Paynterc te-

V ı · ·· ·· ı · olduğunu dU~Undil. r.Iaryk'lc zı bir karış açık, ikinci kapta· lcfon et. bütün bos tankları 
a 1 cuma gunu ge ıyor derhal deniz suyu ile doldur-

. Queeg arasında cereyan ei.ltn· na ve Willie'ye bakıp duruyo~-
lsvecte yapılan Milletlerarası masın ı söyle.ıı 

· ki • ht ı k · 't !erin ehemmiyeti yavac yavas du. Wil!le telegrafa yapıı;mış. 
ıc 1 ey ar arı ·ongresıne gı · " • Başüstüne efend im.• Willie. 
miş olan İstanbul va:i ve b· le· :r.lhnine nüfu-z ediyordu. Bunla· b ir Quecg'e, bir de Maryk'e telefona sarıldı ve makine da· 
diye reis vekili profesör Gök::y 1 rın cereyan ettiğine bir tUritl baktı. Birdenbire bir nıeınnu· iresini aradı. •Al'o Paynıer. 
cuma günü şehrimiz.c dönecek- inanamıyordu. Bu, kendi öllinıti niyet sarhoşluğu his'iettı. Btnl dinle. Safra alacağız. Der. 

tir. •-------------------------

> 

hal boş tanklarına denlzsuyu 
doldur. Haklısın zamanıdır!• 

Queeg, •lir. Keith ben saf
ra almak hususunda emir ver· 
medim. Makine dairesine tek· 
rar telefon edin... , 

Maı'Yk. mikrofonun önüne 
gitti. • Butiln subaylar derhal 
kaptan köskUne. Bütün sub;ıy. 
lar derhal k:ıptan köşküne . ıı 

Sonra Willlc'ye dönerek • Pa
yntcr'i telefonla ara, bu davet· 
ten onun müstesna olıtu~un•1 
bildir.• dedi. 

• Başiistüne efendim.» W!llle 
tekrar Ahizeyi aldı. 

Quceg kız.gın bir ed • i:e «Bir 
defa söyledim. bir daha tı:-krar 
ediyorum. İkiniz de mevkufsu· 
nuz. Derhal köprüyll terkedin. 
Hareketiniz utanılac~k bir ha. 
rekettir.11 

Queeg'in protestoları, Wi:lle
ye memnuniyet ve kuvvet hissi 
veriyordu. Sanki, bu karan:ık. 
gölgeli, sallanan kant.an kös· 
künde. bu gün ağar<iı~ı sıraıl;ı. 
ö?dilrücll rüı:gAr ıslıklar çalar
ken, o hayatının en mes'ut an. 
tarını ya~yordu. Artık hiç kor. 
kusu kalmamıstı. 

l\taryk •Denize düşmeden 
barometroya biı· bakabilir mi· 
sin?• dedi. 

•Tabii Stcve.• D ışarıya, iske 
le tarafına çıktı. KorkulukJır:ı 
tutunuyordu. Seyir odasının 
kapısına dol!ru emeklerken ka· 
pı açıldı ve birbirlerinin elle· 
rlni tutmuş oldukları halde 
Harding, Keefer ve J orgensen 
çıktılar .• Kecfer ıNe oluyor 
Wlllie, ne var?• diye sordu. 

.sıeve kaptanı komutadan 
uı:aklaştırdı.ıı 

•Nee?. 
•Steve kaptanı komutadan 

uzaklaştırdı , Sevku idare şlm· 
di kendisinde. Kaptanı hasta 
listesine dahil etti.-. 

Subaylar birbirlerin e baktı· 
tar ve k:ıptan köşküne doğru 
atıldılar. Willie arkadaki duvaj 
r a doğru yavaş yavaş Uerled 
ve barometroya baktı. Sonra 
dizlerinin ü zerine düşerek. ÖY· 
lıoce. tekrar kaptan köşküne e· 
mekledl. Kapıya varır varma: 
ayağa fırl adı ve 1 Steve . çık. 
mış!• d iye bağırdı. ıÇıkmlS··· 

, Yirmi sekiz doksan dokut ... 
"Xeredtyse 29.000 olacak." 

·AlA. Belki biraz sonra ('n 
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"""' 1 Şanı, 16 - Ba~bak:ın ~luh:ım· I 
111cd Ali bu ,ab~h uçak'a ,\üııa 

1 
\nadolıı \jan;ı 

Yeni Dclhi 16 - Hındbtan hukümcti bu ,ab:ılı Yeni Dclhi'· dan ;ıchrimiıc t;elnıı tir. H:ı,·a 
\.. ALTEMU R KILIÇ deki l•'ransıı. buyuk clçili;ine terdi cıtı~i bır nota ilc, Pondi~c- f meydanında Surı~ e Ba bak:ıııı, 
~ ri')e bu sabah erkrnılcn Fransız kııa•arı çıkarılmış olma ını pro· .Bakanlar, TUrki~t'niıı !,;ianı Ur· 1 

t. bt
18 cn·eı de birkaç kere te.ısto ctmiştır. Salada bu 1'ıta 1.ırın derha geri c•ekilmc.ısi t.ı cp ta Elçı 1 \ c 'Kordiplomatık tara 1 

"· lirttığimiz gibi, Cencut cdılmektedir. Hindbtan hUı,umrti, bu hareketi 1814 muah··dt~ı·- fından karşılanan l\l uhamnıcd '"•ıı k ğ )apauğı giıriı menin, ·A· ~ ' ı b 1t •• ının a ametc u rama·•, ne a'ktrı bulmakta \e bahh konu~u muah•<lcnin adccc nıalı· A i Suri~e Cumhur aşkanı lloı • rra d h h merika ile Hüyük llriia n· " ' · l 
nsa a • enıe pa asına dut sa.\'ıd .. ~chir zabııa,ı çıkar:labilecc"'ını drrpı ctmı- olılu_ •· ~ım E \ tası ile gorü tükıen 

01-u u· d ç "'d )a ara ındaki köpnıni • b .. _ .. ~ n ın 1 ını en çc· nu ta rih e\. lcmcktedir. onra öğle )Cmcğinı Başbakoı.ıı 
\...'• tar rt 1 b saglam tutmak· ga.) e ine b E • 1 --~'- . a ar annın 1 :ı ına atada c:unlar i'iı\'e cdı.mıs bulunmaktadır • Bu ·'eni "C ı'ş· Sa rı ,, Asalı \C <lıger Bakan ar o.er1 ·hı· 1 A k matur olduğunu sölledi. " ., 1 b' 1 k 
ı .. .. 1 ıma 1• men ·a 'e me Ö.\'lc bir durum ihdas etmektedir ki llincl hUkun1eıı. mcnfa- 1 e ır 1 ·ıc ~t'miştir. 
~"llh nı A · ti · · * Hindi tan J>ondi eri o-

n sya sı.)a e erını, atlerini korumak ıçin !!erekli ted b!rlcr almak zorunda kalab1·11·r • Suı ı.' c hukilmet adamları ile taıı t k .. ki · d miirgesi dola)lSİl le Fran -
•..,.. • a o erın en, goz- t 1 Hindistan ozclı u -unları ~o_\' cm ıştır· • Bu çıkarn1a har~k-. ·' :ıptıi!ı temasları müteakip ııa-ı •-..ııın •· · 1 d "'-· sa~ ı prote, o cıt . L -

t '°"' zarurctın O«;ur- ti. ihtımal ki Pariste Hint ~c Fran_ıı. huku·m tlcrı' arasınd.ı ıctrc· 1 lcre bc_,anatıa bulunan P:ı ı.. f... B • * l'ene\Te konferansının de "'ls a•e rıtanyıı na baka· um etme ... inin ınuhlemel müzakerelere ba,Jandığı sırada dil~ilnulmiış bu unu)ordu. Fran· kıstan Başbakanı .\luhammed A-
lon Churdıill'ın Wa • k d ıı · d' d k. b" k k' · lı", ı· "raı'l'ı'ıı 'l"'ırk - Pakı" taıı 1 ~~b oldu"u bildirildi anın ma a ı ın btan a ·ı ır ·aç ·uçuk Fran ıı somıirgc in- . • 

t:'~ 'J~ahatı de lıerbaldc ~ · 1 de 1yaşayan ) erli halkı korkutmaktır.• Paktına gircccğı hakkındakı şa 1 
r\ 

11 dognı~ a bununla ilgı· ~ iala rı y~lanladıktaıı ,onnı, Tiir 

1 
~~ it Süveyş Kanal bölgesinde Eısenhower Cenevre kiyeııın l;;rail'i tanımış olma ı· 
\ \1~ İll'in Eisenhower'i n hir na rağmen, İ.:ıraıl'i•ı bu pakta 
~iit~ evvel Japtığı ıla,·et<' öldürülen lngilizler (hurch'ılf gırıncsıne raLı olına<lığıııı, ,e 
'ııll; t~ 1-arar vt.rmış olma- l. .. oı dra, 16 (AP> - Bıi) uk Konferans 1n1 n Paktın her ıaman rap ve l\liıs 
~t ~rıtan)a hükumetinin, Brıt.;ınya bugun Sü' eyş kanalı lümaıı memleketlere açık oldu· 
~ li:onterıın ının başından bblgcsinde Ekım 1951 \C lj;ızi· G" •• • o h ğunu belırtmi tir. Pakistan hü· 

't •ı p etmekte olduğu • Bek· rnn 1954 tarıhleri arasında lıı· orusmesı evam ( mu femel kumetiııiıı bazı Arap memleket· 

1 

\~hır cıcy 3apma!. ı3a e· gılıı Silahlı kuvvetlerıne men· ~ssocat~d r rus lerını Türk - PakLtan paktına 
~ ttJıı netice v~rmiyeceğlni sup 47 kış:ııin l\lısırlılar tara· Washıngtoıı. 16 - Ba~kan Eı- SOfıaı rd Prm davet edip etmediği hakkında so 
t:'- e inde.ıı ileri gclıni; fıııdan öldurüldiıklcrını ıleri sUr cnho\\er bugün İngiltere Baı}· Ccne,n, 16 - Hmdi Cıni ruı .. 11 bir uııli ce\·aplandıran 
~ııy muştur. Dışişleri Bakanlıgı Mil bakanı Churchill ile 25 Hazıran sulh mUzakerelermc ara \•eril· Ba~bakan Muhammed Ali. halen 
ı~ 1 ' Cenen·e konferan 1 teşarı \mhony .:'\uıtıngin bu ko da ~apac.ığı görü~meniıı, eAmeri mc•i bcklenllmcklr. beraber gö bu hu~u.:ıta hiç bir devlet ılc re 

OTO;\IOBİL YARIŞI - Fran~aıla )apılan otomobil muka\l'nı ~t urt)ını ,\ rjantinli Jo ' i'roil;.ı• 
Gonıales ile f'ramız :\Jauı ir,. l r ıntignan çifti 4.061 kilomttre katrdertk ) oırı ı k37.~nmı~l.ırdır. 

Re inıcic Gonı.aleı. arı ı bitirirktn giıni lıı) or 

~ Koınüni tlere karsı nuda Aum Kamarasında \erdi ka ile Bü~ük Brltanya ara~ıııda rü-melcrin tıımıımfylc kl' ılmı mi temas yapılmadığını, fakat ı · \\ 
~ ı.\ ete girı ilmcdigi 'c ği )azı ı ızahata ~orc bu 47 k._ kı köprü)ü ~ağlam tutmak. ga ,>cceğı aııfaşılmaktadır. Raulı Türk - Pakıstan paktına girme Mısır' da 5000 yıllık 

' ~"lda hır Snunma Te şıdeıı başka 7 İngıhzin akıbet· ~esine matuf olduğunu ı.öyle - diplomatlar. ara <lcnedc Cene\' nin Arap memleketıeriıııu men 
\...~hna ı işine ba !anma· len meçhuldıir. Oıılaı1n da öl· nııştır. Eıscnhowcr, İngiltere ve r~e. ıcabında d~rh:ıl ~ enidcn faatinr umun olacağını soylenıiş 8'1 •k 
iııı1'y de Komünı~tlr.rin bir dıirülmuş olcluklan tııhm n edil Bırle ık Amerika ara:,ıııda biı- ıııuzakcrelt're gırı rb•lecck tem ur Pakıstan Ba:ıbakanı son ola 1 ezı ve SÜS 

\J,
1 

daha kolııylıkla )ana- mektedır. Nutııng, Bö'gcdr, ci- )Ük görUs farkları mevcut oldu :<ikilerden mütcşekk 1 bır gıı- rak da Surıye de,lct adaınlarile 
'tini ileri sıirii~·ordu. ,, 1 d rııp bır k dl - kt ı · ı M J ' b J d 

1 
' hctı askerı) eye ait depolarda. ay .:u ıusu~un a <;c~itli :.öyl~ntilcr . a .n~a:-ı. ı~ıınmc t'< ır .. • do!'?rudan doğru~ a temas etmek 

l•~ • ni müddet zarfında 3297 hırsız ıncvcııt olduğunu, b:ııı mahfi:· ler. \et kılı bır şahsiyet buguıı , (' 'fürk - Pakıstan paktının a zemesı U un U 
\~1t fty~ sa~at ~ı~uğu,. hıç : !ık 'c 10 kastı sa bot ıj \aka.sı ı~.rıı~ bu. k.oııuda faraz.iyeler y~· ı h~:ıa 'on,u~.cl;ın ~·\'el .. 9 de\·l.ct S~riye ~e ne .~ibi ıc~ki ler ~·ar~t A ,o<'ıated rr~ • 
\.'ltıtdık • Komunıstlerı ka .}l'r .ıldığıııı· sö~kmıştır. ruttUklerını. Ha.bakan Churchıll muz:ıkerc t'ıınc şıındılık ara \c- ugını bw:ıt ~ormek u'lere ~ama Kahıre, 16 _ Burada .)apıl • 
\."ftı:at:rı s;yar.ct ve i·old:ın Mısır'da iki komünist in bu söylentikri kökünden yok l r:lım:.'/ hakkında ınuhıemclcn ~cldi~tıl' bildirnıl,tir. makta olan mühim bir lıafriyat 
\;~ıu • on ara tav zlcrde etmek içın bır toplamı terııbi bıı :ııı :ı.ınııya '' ırılacağıııı fakat . t .. meydana çıkarılan bir Fıra-
\-' 'ft~ tehlikeli olarağı idama mahkum oldu t klifinde bu lunduğunu anlat- r· lin:mrda B.ıtılıl .. 11n müzakc :\luhamnıcd ,\ it, bu ak~~nı :"' \"Un mezarında 5.000 . ene e\·vc 
\ &lii ı.r 'Zamanlar Chambeı-1 mıştır. ı-;iscnhower, 25 llnziran re!.•ri t .. mami,>lr. kc nıeyı dü~uıı ı at 18.30 da hu~u ı uçağı ıle Ka line ait altın btlczıklcr ve o ıa-
41.~•h.tcki ta\iı iyasetlnt> Kahırc. 16 CT H A.) - Yük· dan ıııbar<"ıı Be.> az .... \de _,·apıl:ı med ı, l r ni anl:ı nııflır. Sö.vlcnil raşi)c ınıilc\ en·ıhe ı buradan .ı) 
<r,qıu ,. rihlrrde ,>:ı~amt ::üzel kadın:a· ı 

1ı' 1\ 1 
h olan Churchill \e sek Askerı l\ldhkeme uzun müd cak göru ınelerin başlıca nn\c dı~m göre Fran a. hl\' olma~a nlmışur . 

."'llt b~llluni Uerc kıırsı na· ı d ttcnbcr muhakemeleri dc,·am ının iki d t' \ lct ara~lıı<!aki "ittı- Paı-ı-t .- ! eni bı .. hlikfımcı teşck ------------ rın kullandı klan makjyai \ e U 
~ .... Lır tanr takındıkları- etmekte olan ıkı komiınısti bu-1 fakı aı.amı dercrede kuwctlcn· ~.ul cdıp :\tılli Çi ı ll ındı durumu C h b k 1 w U 1 ınalıcmeltrı bulunmuştur. rke 
.. ...,., ,,.. . um ur aş an ıgı mu-

1 

o.ıo.,• 7.akari.:'11 G.Unem.tara!ınd~n ~;t d ... uç olmalıla bcr.ı • gun ıdama mahküm ctmı~tır. dırmek olduğunu illi\e eımiştir. nu gol.den gt'çırmek fırsaunı bu 
~t e unun~ız değildı: S.ınıklar, r J mı dt\trmek mak Gatctecılcr. koııfcram hakkın luncaya kadar, komünı tlerlc gı mi Kôtipliği Sakkara bölge ... ı~de ıdarc edıl· 
t_•Qıı. ':!._~kiinı terketmek sadı)lc gızh .cemi.> et kurm:ı~. da •ıe <t:ibi hfnadi,Jer beklcnile. rışılen. mil~kcrclcrııı tamaı_nı~ ınekte olan hafrıyatta meydana 
\~tıı 111tıyar dr\l('t adamı. bu )olda faalı,>eıe geçmek \e bır bıleecğinı sorunc.ı, B:ı;:kaıı pek e kcsılnırsınc muarızdır. Bır!c Ankan, 16 (.\~ı.\ ) - Cumhur ~·ıkan 1-'ıravun mezarının hangi 
\ı.hlıt h"leJ bir kumar O) " ,>abancı sefarettl'n para almak o.>'c manşctlik ha\'ad1, beklenile ık Aıncrıka \'e Bu~uk Erıtanya Ba~kaııı Umumi Katıpliğıne, Dı· hükümdara ait o:du~u heniız tcıı 
lı..~'4 Slııa da tılsa ban ı suçundan sanık bulunu)or ardı. mı)el·rğini ôylr.miş Ye ne de- nın Frıın.ayı ou hu u:;ta )alnız c:ı,;lerı Cmumi Katip Mua\lnle· bit edilmcm·~tir. 
" lı;ı,kolnıa~. btiyordıı. mek ı ıed iğiııi anlatmak için, bırakmamakta mutabık oldukla- rındcıı ve )lıl!etlerara ı iktisa- Bu mezarın yanıııda ke~fedi • 

i "•rt· ~· lıılha sa mu ha · u mi.,;ıli zikret mi tir: Poto ınal' rı anlaşılmaktadır. Amcrıkan ve di i~birliği ıeşkilatı Gene: Sek· len çc;:ıitli mücc\'heraı \'e güzel-
te .~ 1

• .\merıkanın Ko· MEVLU- T ııehn köpru:.ü b!ıyiik b•r köprü lngıliz dıploıno< tlı:n da. Fransız lik ınalzeme.,j b ılha...~a dikkati 
"ar ı rt · ı· J ı \'' ı h ·ı ·ı · rrteri BU) uk Elçi lla) dar Görk 

1 
""~~. ltı 

1 
•• e. n·~~c ın.C" dur llcrgiiıı ~1:C'ri.nden bınlenc :ıra ıe m'.ıı :l lll5l cı crı ara- çekmi}tır. Bulunaıı c~ya ara~ın· 

·~tJıaı 111 ıçını harbıne bıl Knmetll edip ve hlkhecımız ınsan gcç<'r. Kopni yerınde dur b.nda aSkC'rı mlız .. kcre .er n de· ta~ın edılnıış \e \aZifc~·ne ba~- da altından maliıl ve deniz ka-
~~tıba'Y~ i.ddctle a~e)h • rahmetli s:ııı Faik Ab:ıııı>anıt.;'ın dukra bu Ba ı~ za\'İye·inci.~ıı. bir \·anıını liiıumlu görınektr.dırlcr. Jamısıır. buğu sC'klıııdc b"r ko,metik ku· 
ı:~. ı.~!lı.-ıkar hulnımrtı nıhuna ithaf rdllmet t\Z'ere 2o hlh adı değıldır. l<'akat ı:oklı\• • tu~u. 21 taoc altın bile'lik, bır 

\."ıı.. 'Kile · ,. 1 Haziran 1954 Pazar ı: inü ö le h~ 1 • Yec:ilköy'de a. 
.~"l tli .. rın de tetiı 0 mıı · namazından sonra şı ıı c:ı.mı- r rse, "'ad ıs o ur. ıııır- 'f -,a altın ba•lon. a'tın \ e ::ümıiş JŞ 
~ · tlu hır i)a ete gir!· ınde Me\'lldt şerır okunacaktır Kore birliği bugün gidiyor o T E l D E N 1. z p A K lcnıelı bir sü~ iğne·i \e çe~itli ! •iıııdı ha b :;~;~~~"ı:C:ı~~~~ri~ıc:e :~~~u~- İzmir 16 (Hu~usi} - Be~inci R , t a kt) nıctıc ziJııet ta !arı \'ardır. 
''·t ~İthlr ~ .d•. r.ler.' ~ .\ba.,~anık aile ı Kore dl"~ıştırnıe birlığinin 2500 ZAG REP R.\DYOSl'Nl'~ 11 a~ San aıkarınd"n mut-.•k· 
b."' irı • 7t) \apma,a 1 k ' 'l k • • ' t k"l d il L,• 

w"11ı-l'Jı a •ııa ııcbeb olmuş· ·ışı 1 • 0~ parıı ını es 1 c en• kil ZLA TIW CEZ:'\.JUL İd .. re-inde muazzam 
'"l ı ıı \e Ed n ' ımdı 

1 
VEFAT lkınci kafıl ı y:ınn limanımız- y Q U G Q U N ı· y E R SA L 

~· ~111 bir • e • . •hı n hareket edecektr. 
"' \111111 Si) asct takııı et· Etmaa Şe-no un eşi Gazeteci arka· 
:'it\' anlamı lnrdır. Çiin da !ardan Hlldlse Ya)ıne\'l &a!ılb• APARTIMAN 1 
lı t '' (,'u En I.aı'tn Ce· Faili: Şenol un Şenol m uau~ı u-

~klırıtr' · 1 hıptetl F\ :ıL ve Fnruk Şenol un 
!.~t kaı) b ının. ı;ya nın N.nten Gökçe ve Saadet Btrol'ı.ın 1 Daireleri 
'°'~"ııe ~nı intaç edeC'C" babaları Blnbn ı Ali B.roı l'\;.liur 1 Kılolarla 
ı.: lıı.gr tdı, Oökçe, Rezan l\,ııazze , 1.1.ıbe<: l'I 

11-:'bltt lııırr Awa'da imdı Şt'llol un k&ltn;> .. derıe-rı Eruu. ı:- Al T 1 N LAR 
·"' ti' alın - aııı, Ertan. A)-san. Ftı un ve Ya -

hU ına•ına tara!· maıı ın dedeleri rıcnret Borsa ı pa) Kıymetl i 

Konser, Irak ~o ı \ c dan" orkc,.lr sının cm al iz mu' af-
fakı) cıını iz de -::örünüz 

ört "' ak·:ım ~emeklcr•ııııi müteha:s;;ıs • meır A . i\I,\ \ ' RO 
idare indeki m ah z lrra.-.amııda ,.i, iniz ~e 

DENİZ KöŞK'ünde Dans ·ediniz. \ 
Donüş için hu u~i otobils'eri miz enırinizdeclit. 

Hıfzıssıhha Okulu için 

teklif 

Ankara 16 Olu u>I) - Ank;ı.· 
ra mıl et\·cki'ı Ta'at \'a ·fı Öı: 
memle:.eıimizdc bir hıfzı~~:h!ta 
okulu kurulması hakkında bı.· 
kanun teklifi yapını,tır. Tasarı 
~ akınıla '.\leclb komisyonlarıııda 
görti~ülecektır. 

tııı e, bu ledhirltrin )e.ı eakt komts)oııcuıorındıı.n, 1 MU .. CEVHERAT 
1... ~''.1l l$tedlkır.ri kadar o ... ~ı '" sı;-..oı, 

1 l.'ılta~ •nıta ılphr. ' ar· 1, l n btr hastntııtı mtlıeat•rı ıs Ha-"•h. "an ı.,~uı~ıt . il.an enıarclrre 7'traıı bahı veıa• etm1$ ır Ctna e• 
;~'Qıı 1 ıneseıa \ 'ietna • al buıttın ö le namazı Go "i>f' ca-

Yalnt1. 

Arzu eclcnl!'r ı otclr ~eıirmcı, iizer<' hu,,usi araba H)a oto· 
bli. limiız !!Önderi lir TC'I ' 18815/16 

........ iiiiiııiiiiiiiıiıııııiiııiıiiiiııiııiiıilİllllİliıiııliiiiiıiiiiiii ......... 

ı--------
SlHHiYE TATBIKı\Tl - .\nkaraıl.ı virmi sekiıinri tümen ı h . 
biye tatbikatında bulunan genel kun~a~ ba,J.anı Orgtnera l Xıı. 
rettin Baran~el )aralı bir erden cı.enı~ili olauı.:ı iıahat alırk'" 

\'11· mllnde kııındıktan son" kaldırıla· 

\ "llrılma ını \e a ı.. t rr.Jı: ebed ıaıırahatgihın:ı t\'dl t'dl· 
~~. a l\ınıboç'un ('ide 1 ektir 
ı~' ı\:h, olarak dıı. Giı NOT B ıı ıaat ıı da Köpr 
'llh~ Ja nın geıı kal:ın cıen Kadıı:ö}tlnc kalka a.c: varıma 
tt "illi.; İ . tcek ol:ın rı Kadıkoy lskcl• ın-

\ı'.~ t 'isti' ~ın hir kollek· dl' tııhsl en tut im ı otomob!ller 
ı ~ ılltıtr lllı kurulmasını 007.tepe~ naktedeceli:terdlr. 

~i~.:~l'ika, daha ıha· \anin komııni tlerin eline geç -
~"'ı .. lıınamının ol· ~ıe ini ist«"ıııe,r.ler bıle. asktri 
~~ ., ... • • • 1. 
~1 1 

""•ınboç'un bı l· Mr ınurlafııa teı tıbıne ... atıhıınar 
tt tar~n nıusttrek bır J:ır. llıınlar 01':1 olsa iki meınlr.· ı 

~ L tardır. keti bitaraf hır tanıııon aha h:ı 
q lınc sokma) a ~ anıışabilirler. 1 

• , 11~a · · 

20 HAZiRAN 
kşamına ı.adar 

DEMIRBANK'ta 

150 
Liralık 

h esap açtıranlar içindir. 

•tı )ıı~a 1 tıı·akıtn ııe. ('hıırthill • Ei,enlıower göriı~-

") b~ tııııhaı ' e ırttığıml/ ôoı, bunlara Frans:ın"ın i tiıak 

~~
~ 1\ llıııh l'ff'lınden baş 
"t\l~ll~·"r~ur. ilııili 0 • etmenıe,iılir. 
~ a~ llı ı \e ll ındis· Fransanın ~rııi ,ıuruıııunn llıı 

Ayrıca lüks ... ayliye evlerin· 
de ):ızlık i:.:amet, Yalovad:ı 
'l'ennaldı\ Uluılağ'da ailece 
15 günlük dinlenme. Bü
tun vergil<'r, po-ta masraf-

ları Bankaya aittir. 
Telefon : 49620·15.t6i·82506 

DEMIRBANK 

!\ 1'i rııa b r . · ınel .. rıııi ıı entt rC"san hır tanıfı 1 

tile tııdı esıdır. nu ha ka bir ~ aıınıuda temas ede· 

~ • , '''" noğu .\ • <'<•• -_--::::::::::::::::::: 

~\L~ 
~·~"t :~ltl\iyE İ 
~ h~l't iliz,, , 

._ ..... , ttıı 
~\'>, ııt, k. aruı bu ba • 
:\Ilı~' oıd'lldin1lLi bu

IO bıırı~~~u gihi tn
)llito" tndp oldu-
1t~1 t \c di}or ki: 
~il t ltı 

Q ~rııtınd~a~ıma 'e 
ıı;t tb q ınuslır kı b;ı ı

~ ı:tınıı t roı erı· 
~at k Yet lltfcdı) o

til ltu reJımlerdc 
~ ıı, Aıu,l "' t olar.ık 
~tb ~•ıar akıl oldu u 
~ te ı. heder. \'e o 
t,~ tcı ili ır ml••ct n 

\ ~ edeıı~ktıhn :ıra, 
~~r111 ()]ur. er {:os. r-

'!)~ taıet 
~ ~ lll!Qtlerlnc ba-
~. ta cı \'c on· a· 

• ~ ~tlııqı:l~tclerin sc. 
'<. ~1~ı~r11;' a~asında 

l'oıllı d l'llUsahede 

' ~~.llda arz.umuz 
*~· il'et 1 llrtliy«'n ~ 'ili ıu tinde gc-
~t hı1111t11~1arında 

le tıc 1 tıı n ınıııı nı ıı 
( h r tcktı ve 

a ır tıha· ha 
~ li .. -

clelllo1tukunıcun 
t;ıtık ım-

kan rı bu i tıkametc do"'ru 
teveıh etmekten ıbarettır .• 

AKŞAM 

Yı\ Pll .. H'ı\K B l'"~C.\ 
j~· \ '.\RKE'\ .. 

Se\ kC"t Rado ,\ lınaıı) ad.ı her 
~ -

turlu in aalın ~on derece ı;n· 
nıtlcnclirildii::ine dair "elen ha
bt"rlerden bahb lc eli ıır ki: 

Buna mukabıl İstanbulda 
Köprlinün doşemesini•ı dcğiş
tırilme ı dört ay sürc::c:.. l..Alt'· 
li caddesi a\ ardanb ri. tamım 
'anamıyor. ·Her türlu re mi 
inşaat bızde ga) et ağır gıtmck· 
tt'di. 

Husu i i şa .. ta bir şc) di)e· 
me)İZ. Gccekonduculut;:u, ya;:ıi 
b'r gecede bir C\' )apıp ('atı ını 

kapama) ı bıı. icad t't'i": Hrm 
de ayrıca nizoı.mlarl;ı d ı müca 
dtlc edip \:açak lrntl.:ır çıkmak 
şartıyle yarım tuğla , tmıt'rl ın 
koca ap:ırtımanları üç ııyıla 
bitir<'n milıcahhitlerlmiz ''ar! 
n smi in~aat şüµhcsiı. s:ığıam 

olmak Jfızımdır. Fakat !ncaatı 
süratlcndir<'cek biıtUn yeni i· 
cat fı etler m~mleketımizc ge
tiri:dıği hald" \C bunl rla ça· 
lı mamıza rağmen, acaba r.ı-
clcn in :ıatı süraUcn<lırenıiyo· 
ruz" lnsan:arımız mı yava~ 
çalı ı;ı. orlar dersiniz? Gccc'1 

ıü ndilzlü çifte mesaiye rc.)mt 
ınşaatta da itibar cdılnı::sıni 
dileı·iı.. Yapılacak çok i;-imiz 
\ardır.• 

YENi ISTANBUL 

I>İX 
\'ERGİst 

Habip Edip • Törthan imam, 
ha ti p, ınııu1in \e kan'Umlara 
' ·erilen paranın aı olduğunu 
İİ) tii)or, hıı ~ka nırmleketler 

ıle din adamlarının tıahi\at 
J':ıkıiıtrlt>ı in~tn yeti~nıi~ 

0

01 -
dııklarıııdan halı!,lt> dhor ki: 

•Su ha de bizde de me:.e!A 
bin liradan fazla Vt'rgl veren 
MU liıman arın. wrd:kleri bu 
vergiden yüzde bır gibi bir pa· 
ra alınır H bu para dini hiı· 
metl gorcn imaın. lı;ıtlp. mü· 
"ızin ve kan·um'ara ta:ısıs e
dilir~c. oy:c zannedı~·or•t? kı. 
hk bir kiııı eye en ııl1k bir 
ltulfct wrmiyerek ve diııı \•azi 
[c i'e mlikcllef olan in,an'arın 
va anı;ık imkanlarını dtiı~lt -
~t'i-;;tir. Bu takdirde artık imam 
'arımıı.ın, para kaz:ının:ık \'e-
ilc iyle imam nika!ıı ktynıal: 

'eya başka f leric uğr ~mak 
bahaneleri ortadan k:ılka~ak 
ve dın adamlarıınııın, kendi· 
'erine u~ mayan hiı.metlcri a 
ramak için uğrasm:;ları :ıai! o 
lacakt r.• 

Beklediğiniz ikramiyeler 

500 ALTIN 
VE 

MARMARA'NIN iNCiSi 

KALAM IS ., 
KO\'l'XDA 

APARTMAN DAİRELERİ 

• 
BANKAMIZOA 

lTF.~IEX BİR HESAP .\ ÇTlRIXlZ 

. 
ISTA BUL BANl(.t\SI 

GAl..,\TA, BE\' O(;ı.e, .sün.ücı : 

Türkiye'ye 
30 milyon dolar 
Tahsis edildi 

\! !I 1 1 

Washington. 16 - Harici Fa· 
ali)<'tler dare.)ı (FO.\ ) Türki
)enın avunma ını destek'cme:.. 
üzeTe 30.000.000 dolarlık \en i 
bir talı ısat yapıldığını bildi;mi.· 
tir. :tO Haziranda bitecek olan 
tarı mali ~ıl için Tilrk iJeye ya 
pılan bu :.on ıktı.adi )ardını \e 
~ a • a\'Unnıa de ıeklrme.:ıiı> talı 
ı;ı atı, bu malı ~ ıl 1arfındaki tah 

ı ııt.: )'t'kiinuııu i6.000.000 do· 
!ara çıkarmaktadır. 

Turkiyenin bu ma:i yıl zarfın 
da 4S.OOO.OOO dolar )·ardım ~or 
ınc.si kararlaştırılmı<: idi t'e de. 
Mart ayında bu miktarın 30 mil 
~on dolar artırılacağı açıkl;ın -
mı.ıı. Bu yeni t .. hsi at Mart a
yında açıkl:ınan planı yerine gc.

\'ll,.\.Sl.I D ,\!\S - Frankfurt- tirnıektcdır. 
taki gect kliıplerindtıı birındt 'fürkl)l'~e gelecek mali yıl 
J.y }fara bnıinde bir kaclın ar- ıarfınd~ da yardım yapılacaktır. 
ıisl \'rnnnt i~nıi n l vC"rdiği itç t'akat Birle.,ik Amenka Kong· 
metreye yakın bonl:ı bir Pılon l"c ı 1 Temmuzda ba lıyacak ma 
.vılanı ilC' elan' gösterileri yap- ji )"il ic;in ~ardım t:ıhsısatını ka 
maktadır. 19 kilo ağırlığında bul ve ilan etmedik~e. 'l'iirkiyc 
olan yılan tav')an, fare \ 'C gü- ye yapılacak yardım mıktarı da 
Hain ilt beslr.nmektecliı . 80 belh olamıyııcaktır. 
sterlin rleierindt> olan • Y\'On· Bıı mali yıl zarfında yat>:lan 
ne• her iiç haftada bir defa bt\· 76.000.000 dolariık ikti•adı yar 
ltnmc>ktrdir \t' bütuıı zevki gün dım Birleşik Amerılrnnın Türkı 
a ırı berrak, ılık bır 'u l\·ınde )t)C ~·aptığı ~a:-dımın ;ıdece 

~~~=~~~==~~~=~~========~-------b_a_n_J_o_,_·a_p_m_ak_t_ır ____ b_ır_kısmıdır Buna i!heten ) tiz 

HO~ MEMO Yıldırımlar yağarken Gül Pembe doktor çağır mağa gidiyor ••• 

:ZAVAJ.t.I Kız CANa.e..e 
"eet:S/İ'VG ~Q;-,uPF ~
M.4~.'/-üsrü4i/!4ç/-İİR
PE~,44E!!- .(;'4N ~c/ 
ÇA/HURA 4'~ 
~4A/M/F.~/ 

Meclisin toplantı müddeti 

20 dakika sürdü 

Ankara 16 (Hususi) - BLı
yuk :Ilı lt't :'llcelı inın bugunku 
otunımu 20 dakıka .. i.lnnu,tur. 
Gundemdc hıç bir ta:>.i:'l bu.un
madığından. Sinan r.?ı.e'1oğ'u· 
nun Saraçoğıu m:ahallc-ı hakkın 
da hUkfımttin nt' dü Unuuğu:ıe 
dair oru önt'rge.ııi ı:oı·il~u· mu~
tür. 

De\ !et Bakanı o~ma., J\ap .. nl 
cevap \ererek, hlikum. tin bu 
mahallenin ıah'i>c ı hu.)usun111 
bir kanun ta arı ı h.ım :a m.ıktı 
olduğunu, bu ta arını:ı Mcclı-ın 
kıs de\rc ınde gi>rüsJlccc .. ını 
So) lcmı•tır. 

Amerikan « Time» dergi

sinde Türkiye hakkında 

yazı 

Ş kago, 16 (AXKA) - Hafı; 
lık Amcrıkan der ısı o:Tımo• 
~on ntish:ı ınıı• ikı , ahıir.sıın 
Türk!) e.) e t:ıh :5 t'lmı bulun
maktadır, 

Y:ızıda Tlirkiw~ c ait re ıın l er 
mc,·cut olup Turkı)edcki bu~uı..: 
ilerleme h;ınıle'erıı.e i~artt edil 
Jn('kte 'e ı:-crek halkın :trı-k 
resmi ÇC\ relerin iftihar dU\ acıık 
ları ilcr:eme !erden bah:.cd.ılmtk 
tedir. 

mı!) onlarca dolarlık .. skeri y:ır 
dım ma Izemcsi ' c tekn k ~:ar -
dım de tem•n edılmektedır. 
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50 yıl evvelki 
mühendis mektebi 

SİNEMA TENIÔDLEitİ 
Attila iLHAN 

Cesur Gazeteci 

tiENERAl ALİ .FUAT~·CEBESOYiJı 
- - ~ - - -- -- - -

1 ............................ 
• . 
• . 
• • • 

Askeri idareye tôbi olan mektepte 
dayağı ahlırdı 

.......................... 
• 

talebeye meydan i 
• • • • • 

•lcıındıl llh~•h - nrndnıck 
Cra,.rord, Donna Rtrd, 'nbıı 

Drrtk, Rnomırr n~ C:aıııınn 
rrJl!or Phll ('Hhnn ldaıuln· 
cı .. Cnlıı"1bla hrubına ~•"h -
dıklrrt lllr .Amrrlkuı ttımı -
ATI A • 

-120 

H riçl ki ittihat ve Ter kki • • • t, ....................... . 

yukıek lliıh~nrlis'er Birli~! 
e'lı ıene e\ 'd diploma a· 

lan Tilrk ) uk ek muh~ndt 1 rı 
~erefıne bır jubılc lt'rlıp et ı. 
Bu mün sebt't e Jub.lr) e dahı 
)ilk ek muh ndı 1 ri nizdrn B. 
Saıt Demırcn'le mühendis mck 
tebının el i ~ ıl e\ \'C'ki 'aı.iy tı 
\e bustınkü ba~ın lırlık la:ı' y 
U hakkında ı;oriı ~uk. B. Saıt 
Demırcn orduğuımız u:ılltr" 
cevaben a ağıdaki izahatı \'er
di: 

- Elli ) ıl en el Mühcndı~ 
mek.tebının arlı •llt'ndcscl l\fü • 
kiye. Jdi. Bu mektrp asktri 
idareye labıdi. llalıeıoğ'und:ı 

Humbaraha c Topçu Har· 
bıyui. Topçu ldad' i vc 
Hende ci - Mutki) e Mektep· 
lerıne ma hsu üç n) rı bina 
\ardı \C her iıç mekıeıl a)ııı 
askeri dare altındaydı. Ye· 
dı sene ythsil müddeti olan 
Hende•el - ~lulk Y<'YC her se 
ne milsabaka ile 15 - 20 ka
dar meccani 11.'}'li talebe alı· 
nır, bun ar a keri disıpl n al 
tında k men Jskcr \C kıs· 
men Si\ 1 hocalardan ders gö 
rürlerdi. 

Aı;ker \'e Sİ\ 111.'r arasında 
i:a) et kı~ mctlı hocalar oldu· 
ğu gıbi i mi Mukavcmt't k'· 
taplarm:ı ı::cçt'n 'c nazariye 
"' keş Clcmle halen dıin)aca 
tanınan Lanı, Forşa; mer g • 
bi profcsorlcr de Halıcıoğlun 
dakı meklt'pte tedrısaıta bu
lunmuşlardır. 

Mektepte d'sipl'n pek s•kı 
idi. • Ynt'ranı haz.rctı ~ehrı· 
~ar den Tophane - Amire Mü 
şiri 'e l.'mum ~lekaııbi J\s-
kem ei Şahane Nazırı Zeki 
Pa~a· ara ra buyuk mera· 
s:mıe mektebi \e sınıfları ı:c 
zer ı;e her dt'fasında ·Zatı 

Akdesi Şehri)ar':>e sadakat 
\e ubudı)Ct• liızumundan bah 
Eederdi. Runa da sebep hur
rı; et ıfıkrın·n talebe aras n· 
da g'tıikçe ;ayılmakta olma· 
sı \e o zaman Par's'tc çık· 
makta olan :Mewereı, Şura· 
)"ı • Ümmet gıbi gazcteler'n 
mekteb•n içine soku'nıasıydı. 
Arasıra sn nar \e ;atakhane 
ier b'rden abluka edıl r \e 
E\'I'akı - mıı.ırre aranması y:ı 

pılırdı. 

eı dhıe jıiblle ) ııııılııu , u~ ek 
nıulırnııisltrılen U. !'-ait Dnnin n 

A kt'ri di lplin itibaı")le mil 
hcn<l's lalt'bcnin ıopçu ta 

lebcsındcn farkı )Oktu. Hattl 
b'nlcil k öğrenmeleri için mü 
hend talcbc'erc çıplak at ü
zerinde.' Humbarahane Mr;da· 
nında nuınejler ve S'lahdarağa 
sırılanııda at ile yürü) üşlcr 
::.,ıptırılırdı. 
Sımdiki Telrnık Üni\'cr ile

m zdeki Jabor:ııuarları, en tiıu 
lcri, teerlıhe mııkınelcrinl, kü 
tıiph:ınc ı;e rcsimhancleri arı· 
c:ık haya'ımiıde c:ınl:ındırabl
l•r, takat disiplin ve sıkı ça· 
lı5m:ılarımızla bu noksanları ıe 
!Afiye gayret ederdik. 

IJer ene on, oıı bt'S ınühen· 
d's mezun olur ı;e kcndılerine 
Rıitbei - rabia tC\Cih cd'lerek 
650 Şt'ı· kuruş maaşla vilA.ycı· 
er nafıa rnühendısliklerıne \'e 

)a Hicaz demiryol muhendi 1i 
ğint' ıiı} ın edil!rdi. Sınıf bi· 
rincilcri mekıepıc muallim mu 
a\ ini alıkonurdu. 

z abitlere d:ı'gınlıkla selim res 
mini Ha etmemek, hafta ba 

şı mektebe izinsiz biraz ge& a\' 
dt't etmek gıbi ~uçlar için oort 
h:ıft:ı izinden men t'CUlsı yeri<' 
1 rdi. 

K:ıvga, mekteptı'!n C'r:ır. mu 
ollime \ey:ı dahiliye uıbitıne 
kar,ı gelmek veya hiirmeı zlik 

KULEIJJ.Eıtl:-.i sımclst - Kuleli \ lni l.i esinin rtsim ırı
ii!I dün saat 17.30 da Heyoğln Olg11nl:ı~1112 En~tıtlisii :.lon uıı · 
da açılmıştır Re ınıde sergıdtn bir l:liıe (liriilmtl;!tdir. 

Al"'RII..A. • İKiZLER - Jloll.inı!;ılı )itp~ık ikizlerin bir ameli)'al 

11ettcesinde ayrıldıklarını blldlrmhllk. (6olda) Folkle ile Tjltske 
lsml.nde olan yapqık fi.itler ameliyattan ene! çekilen resimlerinde 

• •••••••••••••••••••••••• ~ 

R r j ı~iir Ph il <:a rl on, B. Se· • te hulunmak, verilen herhan
gi b;r emre itaat etmeyip mü· 
nakıışa etmek 'e mantık çer
çeu! ine okma~a çalışmak, ha 
p'sten meydan dayağına kadar 
muhıel'f cezalara çarpılmaya 
sebebi) et Vt'rirdi. 

ri5inden •intikam B:ıyra
gı•, e.\lonte Kri tonun Kılıcı., 
•Ha) dul Prc'"" ı:ibi hir takım 
tarihi filmlerini s;ordüğümüz 
'asal b•r ~inema ı.anattı ıdır. 
nu iilmi, karşın111.a çıkan i'k 
modern dekorlu filmi. Bır ke· 
re lılmde bir islık:ım"t karar
,.ıılığı ı.eıili~ or. Bu e er mo • 
dt'rn havadıs ı:azeledliğini ele 
alacak, h:ılkın he~ecanlarını 
isti mar eden bu tıp ı::azetecili 
ği hicvedrcck, i~·~ ilzüniı de~c • 
cck bir Iılm mi olmak i~lt'mt'k 
trdir, yok~a ı:aı.elcciliı.:i fona 
olup. bu fon ÜZl'rinc daha ıı· 
~ade p ikolojili: bir tahlil ~ap 
nıak istc) t'n bir cıııa~·et filmi 
midir. Bura ı pek anlasılmı) or. 
Fılmc, ~a) t't hızlı 'e ustaca bu 
5cki'dc ı::iri;oru'l.. İlk on bes 
dakika ~ok ümit 'ericidir. Son 
ra )a\ as ya,·a~ tempo ) a\•aşlı· 
}or, işin içine ilkin hi.• i, hi· 
lahare tamamt'n pro(CS)nnel 
bir ciııa)el karışıyor. \'e ili.. on 

Fırkası erk"nının f ali ti~ 
Hele lllt'Yl\.ın dayağı merasi· 

mi pek şanlı 'e azametli olur 
du: 

r 
5 Eylul kongreainde alınan karar, Tür kiye Büyük Millet M clisine de bjfcli· 

1• etB 
Anadolu'da fcıa ıy 'roılÇU llarb.ye " ldadi}'t'Si 

~ llendesei Mülkiycli'cr hep 
birlikıc büyük meydanda b'r 
l;are tt•şkıl tdcrler, onaya sec 
<'ad eler serilir, borazanlar ~er 
Jerinı alır, mektep kumanılan 
\'e ümerası ve dayak ataeak 
da hı i) e ı.1bitlcri karenin orta 
ııında selam vazi) etinde durur 
tardı. Day:ık :> ıyecek talebe de 
hazır bulunurdu. 

o('r~ıır c;urtrd· fılminin )Jl• 
dııı: Broderick Crawforıl 

rilmiıti. Kongre, ittihat ve Terakki Fırkasının 

geçmesini istiyordu. 

Ev\ela Zt'ki Paşaı\an gelen 
emri - resmi okunur Vt' mrse 
la neden ı;; dd!nek ıl.up cc· 
ı.ıısı \'erildif:i izah edi ir. On· 
dan sonra talebe yüzüstü sel'-
1.'nde)e uznnır. iki hadt'me el 
ve ayakları sık l'll tutarlar. i· 
ki zabit sopaları alarak inıiıar 
!.'derler. :'ılüdürün rmriyle bo· 

r:11.anla dayak ha\ ası çalma) a 
başlnyınl'a opa':ır da yerde ya 
tanın arkasına innıeğe ba !ar .. 
On be olunca kum:ından dur 
i~areti \'erir. Mahkum talebe 
kalkar, resmi elamı ife eder, 
onı a hep bir ağıulan bQrazan 

ların i.:ıretiyle Uç defa ıl'a· 
dişahım ~ok )ll~a~· bağrılırdı. 

H er talebe bir gün mutlak 
mutfak nö~ıçi i olur ve 

)'tmeklere newret ederdi. Nu
mune karavanası o gıin mek· 
tepıe bulunan en büyiili: Amire 
ı:ö ıerilirdi. Bir defa ında as
keıi muallim olan fmhof Pasa 
.> a ı:üıürdiller. G iinlerden çar
şambaydı. Et, piliiv, tallı ola
uk limonata Hrili) ordu. 

lmhoC Pa~a etlrn tatlı, gü· 
zrl buldu. Pila,·ı ~örünce (Ah. 
Tıirkişe pilav) di~ erek b' r ka 
şık aldı. Fakat d'ğer kara\':ına 
daki suya aklı crrnrd:. Onu da 
l'l yıkamak ıçin la\·man ld!e· 
ni zannederek elini içine dal· 
dırdı. Va7.iyeti anla)ınra pek 
ııı:ıh~·up oldu, • Vl'rçayhug• la 
rı b:ıstıı ınağ;ı başladı.• 

beş dakıka irindi' yine gayet 
başarılı bir kompozis ·on cı· 
k:ıran Broder ek Crawford bir 
~ürü teferruat altında ezilme· 
~e has1ıyor. Runa Ta~mcn ~e
nar)onun ga) et un:ıca tertıp· 
lendiğıne, fılmin haı:ı Coloğraf
brının çiğ ve çıplak bir rea:i· 
Jı1mlc dolu oıduğuna ve nıha· 
~et Crav.ford'ın, De Carnp'ın 
ilı:i çekici l;nmpozisyonlarına 
ha.ret ctmeli~iz. 

Aıleın ile Havva 
•Adamn ~ l:u• - M•••rln Te 
Jıa Barılu.a'nın rr.llsnr Marln 
Muinli !dan•lnde cnlrdlklrrl 
lllr Jtahal\ J'll"'l - Sı\RA '\' 

M acario, Tot~ 'e Walter Chi· 
ari ~ıbı it al) an perdesi -

ııin tıınııımış 'konııklerınden hl 
risıdır. Heji ör .M. Matto i'yi 
i e bunrlan e\'\'cl .e~reıtiğim•z 
• neı i Futbolcu• dan tanı) oruı4 
Rdı ur, senor;o ~a1an \'e baş 
O\ uncu kadın • erkek münase· 
b~tleri füeriııdr, ama her za· 
man olduf:u ı:ibi, su \ c) a bu 
\akanın sınırları içersınde ka 
]arak dcğıl, ;:enış Ye umumi 
:manada hir komedi haıırl:ımış 
lar. Tarih boyunca, ilk andan 
bııgüne k;ıdar kadınların dai • 
ma erkeklere O) un o~ nadıjlı, 
"ma buna rağmen yine de er· 
keklerin kadınların peşinde do 

laştıeı vak:ısı işleni~·or. İlgiçe· 
kıci diı~iınuşı .. r, huluşlar mev· 
cut. Rir çok t:ırıhi. efsanevi o· 
l:ı~Jarın müba lağalı bır ~ekıl· 
de ele alıııdı~ı, kurnazca ,.e 
epey ince bır espriyle hicH~
dildiği gozc çarpı) or. Tru\ a 
Harplerınt', Amenkan dahili 
harbine aıt olan sahnelerde, 
bu hiciv pek başarılıdır. ~e 
'ar ki rejisör mizan~enini ter 
tiplerken nedense amatôr bir 
ııyatro rejisorti ı:ıbi hareket et 
mis. Sık sık kendimizı bir or· 
t:ıokul mıısamcrcsıncle i:ibı hıs 
11ed1) oruı. nekorların 'e mak 
) ajın kötülü~U hu hissi kuv • 
vetlendıriyor. Hele dublaj, ta· 
hammtıl .. dilmez hAle ietıri)or. 
Bunlar olmasa)dl, Mattoli'nin 
bu fılmi rahat ve mlitebe&sim 
~eyreôılebılirdi. 

FİKI~ YE ŞikAVETtERI 
Dinleyen ve derleyen: AHMET REFiK NOYAN 

5atı Dt.nıiren mektt.pıen bi-

tnn :~~~~i~:"~:i~0:ı~ıav~t:~~·~~ Fiyaf etiketleri ve pahalı hk davası 
lıkonularak bir miıddet çalış· satıl:ın her feyin üıerlerlndc bunalıyor'ar. Hele kı5ın bu ka· 

maral:ır tıklım tıklım do:uyor '-'~ 
hı>rkec bu f,.na kokuları teneffu5 
tdıyorl:ır. Şehir halkının sağ ığı 
litcrinde tesir )'apan bu durumun 
ı•l:ıh cılilerl'k olmıyan \'apurlar
da havalandırma trrtibaunın bir 
An c\'\'Cl ~artırılmasını Denizci· 
lık B:ınkasınrlan bckl:rız. 

işçilerin Çalı,ma Vek61e· 
tinden ricaları 

'-~----5 EYT.l':L 
Ko ·r.ıu:st 

İttihat \'c Terakki <Halk ŞOra· 
!ar) fırka;;ının har.el \ e da

hi'! leşki At:arı tarafından gnn 
ılerilcn murahhasların is'•ra
khle 5 ey ülde in'ıkat eden k'ln 
grede, Anadolu \ aziyeti muh'c· 
lıf noktaı nazardan tsıktk edı· 
)erek alınan kararlartlan aşa.ı?ı
dakı kısım arın Bli}ÜI:; .Mı'let 
ı\leclı~lne bildirilme~ ne karar 
Hrilmlşti. 

•l - Sakaryada Yunanlıla
rın ademi mU\•affak!vetıerınl 
kemalı şukranla ıikre<lerek ta· 
haddüs eden yeni vazlyttt~ mer 
dut du~manın \ e hiım ~i !n· 
gilizlerin derhal sulha yanaşa
caklarını ihtimal dahl1i,.rle gör 
miYl'n \'e bıı suretle harb !l da. 
h:t uzun müddet de\•am edece· 
~ine kail olan kongre meml•· 
ketin kuva; ı umumi ·esınln 
Jıalehe Vf' istık A' in fdihsalinc 
kadar miıtıehld~n bu maksada 
tevcihi !Azım g!'ldığınl \'e buna 
naz;ıran elhirlıl!i ile en mües~ır 
f .. d~ birin ittihazı icap ettığl 
ni teemmül etmiştir. 

2 - Kapita'i•t \'e emn•rva. 
list rlu~manların takip etmekte 
o"dukları imha ve istismar po • 
litfka~ı kar§ısında herhangi bir 
endiş" ve v•rtddut ı;alka·ı\le 
harıcl ve dahili slyas•t üz .. r;11e 
iras edeceği mazarratlarda:ı 
hahhle İtılhat ve Terakkı (llalk 
Şüralar) fırka~ı au1arına ır·,r
~ı memleketten (ihraç, tcvkıf 
\'e me~ni ıiuhul) gibi ıttı;ııız 
edilen mukarrerat ,.e hu bııp•:t 
yapılan neşriyat MücadP.lei Qtıl 
liyenın ta kvıye~I. ~e!Ametl c~
r~yıını ve Ankar~hükOmetl.,in 
d!l§manlar mu\·a hesinde haizi 
itıbar olması gı i umumi ve 
!!.} uf hiç bir mtnf~at temin 
etmedıkten başka gerek dahil
d~ ''" gerek harict,. m .. mJeket· 
te bir lkılik mevcut olduğu'lU 
ih~as t!miş olduğu kemali tees 
ı;iıfle ı;:rirıllmüstur. i\faahaza 
bu tarzdaki mııkıırrerat hıirri· 
) eti la hdlt \'e vatandaflardan 
rn mukaılt!~~ haklarını neuet· 
miş o l ması ıtıhariylc ruhu nıeş 
rutlyete \•e kanuna tamamı~le 
rnuha'lf bir hal ihdaıı etmi~tır. 

3 - ~lr.ınleketl sevk ,.P. ;d~
rc ııden rlr.:ıli hazıranın , milba-

rezede galebeyi tenlin için her 
türlU km'\ et memba ve un· 
w:lardan istifade etmek cihe· 
tini iltızam etmesini hayatı \'e 
111yasi vacıbiılitıiba bir ALimc 
goren kongre. artık mephu.; 
kuyudu gay i tabii) enin reI'ıle 
beraber buttin ihtımal'er t~em 
mül edilerek muayyen \'e mils
bet prensipler etrafında topla. 
nacak \'e sureti me~ruada sıya
st ve milli v:ızlfelerınl ifa ede
bi1ecek olan fırkaların inkişaf 
'e talZZll\ lan na mAni nlama
mağı hlikCımeti hazıranın ve 
halkın mf'nafıi asliyesi icaba
undan addetmektedir. 

4 - Buna binaen bir taraf· 
tan harbin uzun :r.aman devam 
edcccğii, dığH taraftan fırka
nın asla bır tefrika demek ol
mı~acağını ''e csaten gayri mü 
tecanıs \ e s·~ast. ikt .. adl \'e iç· 
tımııl esasatı ktndlsıne şiar e· 
dınmcyen bir zümreye \"eya 
kUV\ eı mu•elJP.haya ıstinatıa 

icrayı hlıkiımet, mazide yapı· 
lan halalara naıaran asla mlh
b~t \e mü,.ssir bır ndıce vere· 
rniyeceğini nazarı dıkkat• alan 
kengre, vücutları tah•ınzeMin· 
de bulunan mua\ln ve mün· 
kıp fırk~ !ar gibi ttııhat ve Te
rakki (Halk Şfıralar) f,rkası 
tc kPHlarının bu milc:ınc'•i 
mıllıyeye mti~tı;ir surette işU
rAklrrınl \C bu mlıcade ede A· 
nadolu hiıkQmeti ile berah r 
bu unduğıınun izharını temın 
için serbest bir suretıı- ta ış· 
maların:ı mUtaade edilmesi lU
zumuna kani olmuştur. 

S - Şu haf .. e-ore de. İs!Am 
İhtılAI Cemiyetl"ri htihaıiının 
Turkiyede teşkilAtı o'an İttihat 
\'e Terakkı (Ha'k Şüralar) fır. 
kası azalarının h!':rturlU gayri 
tabıl Ye gayri kanuni bahane 
ve ka~ ıtları:lan azade bulundu· 
nı'ması ve me~nı bir ıaırett~ 
çahGabılmı;k ıçın de kanunun 
kendilerine temin .. ttlği &erh~s 
tirlen istifade ettirilmesi tahtı 
''ücupta gorü!mil;;tür. 

6 - Anadolu halkının der· 
uhı .. f.!tiği mılll mı_ıradelcde 
c-ph~~i talrvıye suretiyle yağ
maker fütuhatçı ara karşı galc 
b .. yj temin irın hıç h•r hu~us 
naıarı dikkat~ alınma~arak yar 
dımda bulunmağı bundan 

ını._, sonra Rumelidl' yapılmak: }iatlarını &ci terir eııket bulun
ıa olan bUyiık köprüler inşa- durulması m•cburi olduğu iıald! 
tıtına memur edilm:ş, lt'V>ii birçok )'erlerde buna riayet t'dil 
ınalunı:ıt için hukumt't tara- mİ\ or. Bir kı ım ltieC'ar ve e na! 
tından Fr:ınsa ve Al manyaya\ mUştcrl.sine göre fial i!liyorlar. 
gönderilnıişt'r. Bu arada Al- Uu.ı kimse!cr isıcni'en [latayı r!Pr 
ııı:ın r:ıbrıkaların:ı siparış cdi- hal vcrıyorlar. Bir takımı da pa· 
len bazı çelik köprülerin mua 7..:ırlık edı,·orl;ır O zaman göril
~ ene ve k:ıbulUııe m~mur t'dil lüyor ki pa1.arl;k yapmıy;ın nr aı 
mi~ıir. Varıına avdeıınde ml'c ııanmışlar \'t' aldatılmışlardır. 
buri hiznıetini Hadan sonra 'l'ünar \c esn:ıf bu ~irl.in nnre· 
hu usi taahhüt işlerınde çalı· ketlerine knrşı (bız normal fiat 
şırak Irmak - Ereğli demiryo'u istesek hile mliştt'riler yirc pa· 
aıtınl'ı kısım \C Kayseri - Sı· zarlığa h!kıyorlar, aı. flat veri· 
vas altıncı Ye yedınci kısımla- yorlar. Biz de bılm~eburiy• ev
rı y:ıptın~ığı gıbi dah:ı bir~.ok \'ela yiiksck Iiat istıyoruz, p:ızıır
yol, ~·elık ve beıon:ırme .. kop· lığ:ı diikülüncc normal Iiata vc
rli ve bin:ı inş:ı:ıtı ta:ıhhut ,.e rb o ruz} di) orlar. Bu, meşru 
lkınfıl eııni lir. bir ın:ızcret değildir. Satıcılar, sat 

~--

N3Z:ıri 'e ameli bakımd:ın tıkları şeylere hakiki Iiatlarını 
menıleketinı'Lin t'n ınümı:ız ıostcrir etiket koys:ııar n: on· 
mıihendislt'rinden biri o aıı r,, dan aş:ığı vermeseler. belediye· 
Sııiı Dtmiren'den şimdiki ba· )er, ticaret 'e esna! od:ı'nı, ti· 
;) ındırlık çalı, mal arı hakkınd:ı r:ıret müdürlükleri tr~kilAtl:ırı •ı 
tıii üncl'lt'rini riea etıik. Sor· kı ve daimi kontrol yapsalar rıa 
dıık, b ıe şu CC\':ıbı Vt'rcli: 1:ırlık da\ ası ortadan kalkar, fa· 

• _. Bugün, Türkiyenin :ısır kal tatbikat hiç bö> le değildir. 
brdanberi görnıed'ği ve tahay Xe yiyl'cek, ne de giyecek ve ne 
yiil eımt'dıği b;r n:ı(ıa fa:ıli- ııe ku'l:ınılacak şeylerin çoğunda 
) t'li b:ı l!ımışıır. Memleketimiz etiket yoktur. Bunların konıılıl\t
h:ı~tan b:ı~:ı iııca:ıt şantiyesi ha ğu ycrlerıle de ayni malların 
Iındtılir. Buna ne k:ıd:ır sevin liaıl:ırı :ırasında bü)ük Iark'ar 
sek \e bunun':ı ne kad:ır i(- ''ardır. Kontrol denilen scy, yal 
t'h:ır et~ek azdır. Bu çalışma nız ycni'l'eC'k şeylere münhasır 
ltuıııııı:ısı :ırasıd:ı haı:ıl:ırımıı 1 ve çok sathidir. Diger'crinin mü 
olmuyor diyf·nıeyız. llesclA rakabc 1 hiç yoktur. Ve bıı yuz· 
ıııemlf'keıiıııizin zelı.ele mınt:ı dendir ki ~:ıucılar b:ı~ıboş k:ıl· 
kal:ırınıl:ı büyük açıklık he· mışlarılır. fstt'ılikleri ~ibi h:ırr
ton:mne köprü y:ıı>ıırnı:ık h:ı· ket ctnıekl~dirler. Bütün de,•let 
ıııdır. Fır:ıt üzerinde nirel·ik ıeşkilatı. esn:ıf \'e ticaret o••ala· 
Küpriisü gibı. Bu mu:ızı:ım rı, bel•diye'.rr şunu bi1 mı.-lidirler 
kiiprli ~elite ols:ıyclı, ht'rıı ıa·. ki ticari :ıh Ak dcnilt'n ~ey bir 
s:ımır \'e hcın de eıııni)ct b:ı çok kim~clcrde maale ·rf ka\:mı· 
kııııınıl:ın cl:ıh:ı f:ıyd:ılı \l' cl:ıha ınıstır. Herke~ ne kona:-ır'a kar 
ıııiikf'!mınel b' r eser olurdu. uyıyor. Bir takım e naf \'c tile· 
Motor ~ :ıpın:ı~:ı tl'şebbiis ede· t'ar biliyorl:ır ki kontrol yoktur, 
rek' yerde d:ıh:ı kolay ve d;ı- ne istcrlcrs(' müsteh'ik küt1c bir 
h:ı liiwıııltı ı:clik köprü ,.e ı:e ~ey drınt'dcn veriyor!~:-. insafı, 
lik ş:ırp:ıııt hııal ~debil en :ılcl \'İl'd:ını hiçe say:ırak kescl~ı i?i 
vtler k11rm:ılıyı1. ılolıltırııı:ığ:ı bakıyorlar. lluku-
• ın~t ve biiliin alakalı teşekklillc

Elektrik, havagaıı ve su 

abone sayısındaki artı~ 
1. r.. T. T. fd:ıre. indtn bildi-

rilclieint güre, l!J:;4 yılı lı:ı~ın· 
ds tlelmik, abonesi 24:>44 l İkt'n 
ıoıı bt :ıy z:ıı Cınd:ı 6090 :ırı:ı
rak 2a1531 e yiik.elıui tir. Ha· 
\'afım ahonl' s:ıyısı ı\:ı J.171 nr· 
tı' k:ıydcclt'l'ek 273!J:>'i bulmuş· 
tıır. 

Diğer t:ır:ıfı:ın sular idaresi a 
boııt'IHinde de son beş ay için 
dl' bir hnyli artış k:ıydedilm:ş
t'r. Hl::i3 yılı aralık ayı sonun
ıl:ı ıtU abone ~;ıyıı.ı 61)477 idi. 
Sene ba~ından bu;:üne kadar 
26~9 yeni abone kayılolunmıı,, 
hıı suretle '1.bOM ~~yısı 72126 ya 
yiiktl'lmietir. 

Sular 1ducsi ene ba$ından· 
be i 67 hıılk Çl!~me!I aı;mıetır. 
HAien eehirde 684 h;ılk çe5meai 
var:iır. 

rin bu ılerin yara) ı, :ıeı v:ııjyt't" 
!eri ortad:ın kaldıracak çHeı('re 
b:ı vurmaları. esaslı tedbirler al· 
malan, .~iddctıi ve müessir ka
nıınl:ır \'ücuıla getirmeleri ve 
bunl:ırı kat'i bir şekilde tatbik et 
me'l'rl clum bir hale gt'lmlşlir. 

Şehir hatlarındaki 

vapurlarımız 

Gilndcn günt' nüfusu artıın ve 
pzın ta~ral:ırdan ~cl~nlr.rle bir 
:.at ıJ.ıha ziyaddrşen lstanhu:da, 
şimdiki nakil va ıta!arı ihti) acı 
karşılıyam:ımaktadırlar. Bu yüz. 
den her şey gi i vapurlar da, giı 
nün her saatinde tamamen dolu 
olup ıkıeı bir iırlih:ım içinrle 
sefer ) apıyor!;ır, Bu \'apurların 
yukarı kısımlarında yer bulamı· 
)'anlar ıılt kam:ıralannı lndi!..lcri 
zaman bırçoCundı hav.ı.lındırmJ 
tertibatı olmadığı için kUf ,., 
dıger piı kokulırlı kar~ılaıauk 

Kiiı:ıhya şehrindeki rliırt kire· 
mit fabrikasından bir kısmı iş· 
tilerini vkiı. hir takımı dokuz 
on \'t hattfı nn bir ~uı Çl '•stırı

·or'armış. işçiler bu fabrika':ı· ı 
rın hrp inin a\·nl •a:ıtlercie Is 
ba~ı vr tatil yapmalannı isıcmek .... .,.ııı;Jı .. lıııllıılııılıı.•_.ılıll 
tt'dirlcr. En çok sarfodilen ilaç 

Bundan baska yine bu fahri· 
blardan hir kısmı işçilıırin,~ •r.· Yer ) fıı!lnrle asp'rin kadar 
kiz ı.;ıatlcn fazla ça'ıştık'arı mild çok sarfedilen ilaç aulır. Bir 
del icin ayrıca ücret , ... rn•rcl.ğın çok ha• alıklar içın verilen i· 
den tir. şikayetle rlıırum'.ırının !Açların içinde en çok aspirin 
düll'ltilmesini rica ediyorlar. vıırdır. insanlar her glln mil· 

$eker Şirketinden bir ynnlarca aspirin komprimeıı: 
yutarlar . 

İstek Aspiriq ağrıları keser, hara-
St'kcr şirketi, memlrkctln her reıi dil~ürür. Kim~ P\1 adı ac·d,. 

hangi hir Y<'rindc fabrika inca<ı· acel\ i saJic) lirıııP. r>Jan bu il Aç 
na h;ı~layınta temellerin atılışını alındıktan on rlakık;ı onra ka· 
miitt'akip çalışan milhendic, mi- na karı~ır. Hır parça karbonat· 
mar. u ta ve işe! ere ikramiye la birl•kte alınırı;ıı ıiaha çabuk 
wrmektcdir. Gerek e\"Vclce yarıı tecir eder ve m de~ i asidin tah· 
lan fabrikaların \'e .l:"'rck bu se· riş eımcsinden korur. 
fer inşalarına baclanan Konya, 
Amasya ve Aılapaı:ırı fabrikaları Aspirinin mahwru hakkında 
nın tt'mcllcrinin atılışında mr· birçok ŞPylcr EÖylenir. Bıınun 
nıurlar ve işçi er ikramiyelrrinl başında asp'rin tin ak'sl olmak 
:ılmı~Jar ve fakat Kütahya fahri- ı;elir. Amerikada Yale Ünh·er· 
kasının temelleri a•ı'dıjtı halde ı(lesi hocalarından doktor 
işçilere bir şey \'crilmcmiştir. l.rr.cnh,,n: ve Gro~ı; hu fikirde· 
Yalııız hurııda üç rlıirt. nılıhcnd!. ciir. iki doktora göre dört bin 
~t' ikramiye nrildıl!i .söylenmek kicide yaptıkları 1"tkik netlce· 
teılir. ı;indr., bıınlal"daıı rırk ımıı•n as· 
Şeker şirketinin ı1rlık Ad,.t ha· p'r' n :ılma~ı IAzım geldifi hal 

Jine gt'lirmiş olduı!u bu ikrami· de çoi!un11n sık sık t:ullandığı 
ye işini Kütahya Cabrlk:ı~ı işçile- anlıışılmı$tır. 
rine ıle te~mil eyliycceğinl ümit Birçok kimsel(t de vlicutla· 
ederir.. rının aı;pirlni kalclırmarlıl!'ını 

Fuara giriş ücreti arttırıl

mak istendi 
izmir 16 (Hususi) - Fuar mü 

rliirliiı;:ü b!' C'rliye haskanlığına 
yaptı~ı bir teklifte, bu yılki fua
ra ı:ıri ürretinin hrş kurucı:ın 
2:1 kuruşa çıkarılma~ını istemiş. 
tir. Bu arada Fuar nıüdürii ı.:a· 
U'lecilcre \'crcli~i garip iuıhatıa, 
ya hanc·ı pavyon mümessillerin· 
den ha1.ılannın Fuar ·uyarcıçi
lerinin a)ak kokularından rahat 
~ız oldııklarını, Kültür Parkın 
fu:la kalabalığa !ahammlil ede
mt'diğini. masrafın çok olduğu· 
nu ,.e rlaha kaliteli ziyaretçİit'rın 
trmini maks:ıdiylc ücretin hcs 
misli arttırılacağını söylemis· 
tir. 

Bu a,.aip mucip sebepler ~e
hlrde ak!ilUme: yarı mı~tır fı. 
mir basını fuat mtııiUrune fid· 
detle hucum etmektedir. 

iddia edcrln. F'lhakika mjÔf'!· 
~inden hasla olanlar. üt.r.rlı !er 
aspirin almamalıdırlar. Bunun 
dıcında pek aı iMan lher'ncie 
ııspirin fona tesir yapar. 

Fa1la miktarda ıısp'rin bul:ın 
ı ı; ıı, kusmağa cehep olur. hu 
yıiulen kalh durması eh görül 
mü•tür. :\srıirin va•ıtaı<lvle in· 
tihar çok güçtiır. Çiınkli fazla 
miktarda almak JAz•md•r. Fazla 
aspir:n i~e ku~maya ısrhcp o· 
lur. alınan mııdde çıkarılır. 

ı\srıirin iptida Tiayer ~irketi· 
nin malı idi. başkası aspirin ya 
pamazıiı. 1917 den sonra ilaç 
umumun malı oldu, her tarafta 
yapılmağa başland• . Acide sa· 
JicyJique yilı •ene e\•\CJ Alsaslı 
kımya.;,.r Gerhardt tarafından 
bulunmusıur. Elli yıl bununla 
ne yapılacağı bilinememiş, an· 
cak Ba ·er müessesesinin baş 
kımyaıeri Eiehenırun yaptılı 

Puıembe. Cumı. Ouınutuı. Paı:ır. 
OUlh&nl' Parkında BİR YAZ OE· 
CE6I RÜ'l'A6t - Komedi. Yazan: 
6hak•·peır• Tilrkceaı : etıkrü ı:r
d~n. Tel: 241;1!!1. 

* APOI ı.o liiRKI - Rn r.11n 11!143 
matine, 21 ili auaro, cumır uı n 
Pazar harıç h•r Un &aat 17.30 da 
t•l"ztU•tı hılk m~•ıt1tluı 

,- SiNEMALAR - ' 

an OGLU Clff~T l 
* ALKAZAR : Tel. 4~62 - MU· 

Z1khold.e Cına:ret - Kanlı İhtllll -
Korkunç Intlkam 
* AR: Td. 4l3~4 - La Dam o 

K•meı:ra - Küçült Hmuıar. 
* An,As: Tel. 40.aM - Cesur 

Gazeteci. 

* met · Tel. Bt393 - Toto Bu
ttkAr - Denıu.ıtı Harbi. 

* LALE: T-1 43~~:1 - Ölüm Me;v 
danı - SanıUıllttt. 

terrübeler netir'-?sinde mUb•m 
neticeler elde etmiştir. Kımya· 
ı;er tecrübeleri kenrli tiıerinrle 
yapmıctır. Rundan sonra Ber· 
linde hlrkaç doktor hastalarına 
bıı ilAcı vermiş ve huyıık has· 
~a.larını gorm\ışllir. flAcın kalb 
üurinde fena tesir yaptıl!ının 
doj!ru olmarlıl!ı da anlıışılnıış· 
ıır. flAç hundan r;onra her ta· 
rafa yayılmı~ıır. 

1 O milyon franklık elma• 
Birleşik Am~rJkanın Paris bfl 

ylık e!çill~i kAıiplerlnden Grey'in 
esi ı:eçrın hafta otomobili ıle 

Deau\ille'e gitmiş ve hlrkaç gUn 
kaldıktan ~onra dönmilşttlr ~fa· 
dam Grev A \'tnne de Tıllcııls'· 
daki kendi malı evin Ö'.'lürd• otrı 
m"bilden inml~. araba sıaraja git 
mek uzerc uz.akl:ıı;mıştır. 

Madam Grey kapıyı açıp içe· 
riye ılrdikten biraz soıır;ı el ~ın 

~JI· - ............. ----.ı, ıı re ı
ve~ ki ictıma:arınrlı ~ 1''" ~p 
yasi bır 'ec• be oları tÇe tJ c;) 
den kongre, hUk{ııncııı ıt bil' 
edılmekte olan taya ıertı: ,• 
harekAta nıhayet v~11;cell •,. 
gUnkti mü~kiil ,·e t 1 ~~ s 
Jarda dusman'ara k•~ sJJ:lll' 
il gorünmek ve .a>~11111ıı /. 
harıcteki tesebbusal oeSsif 
do u nef'ine daha %rırl: 
ı;urdte tevcıh edeb 6 J 
mare bel an teklifatırı rı ıt 

1 naıJ 
Mıllet Mecl sının. 

1 
bit 

ına lblAğ cdl mesın 
\atanıye addederj 

1 
jjli~;J' 

Kongre er blllet / 
HaJit Nbım llt dılef. 

Kongrece kabul el)LI) ı: ı.P 
rıdaki mukarrerat 1 ıtıl 
let Meclısinin naı.arı 
arıolunur. 19zı ,, 

9 cy!Cıl pli 1 ı 
rJ" 

Kongre f cra BUr~:ıı ~ ' 
kar.ırı ımzalaya.nl• ın 
Ha ıJ Paşadır; ~ıılı~e 
NAzım Be)dır: 's~rdıt· 
da KUtuk Tallt 



lü bir Okyanus, servet 
ttynağı haline geliyor 
~.... . ... .. •...•... ... .. .. .. .• 
~ . 
jUııey Kutbunu kaplayan bu Okyanusta zengin ma- ! 
e~ıer, kendine hôs bi r neb at ve hayvan hayatı vardır. i 

Şimdi buradan bir hava yolu geçecek i 
' · ················t 
l l~ftrt heyeti Antarktike 

• rcce"k olan e:Kı.;tadant 
~ ıtıarka gemisi, Melbo-
~i i~ten ocak ayında 

ı. Gemi, kutup üze-
!~ UFüncü istasyon kur· 

ı 0\'trışu mevkileri keşfe· 
•ıı ve 12 ay d~vamın-

ııııs-eıın bütün nımeUe 
~ahrunı ) aşamayı goze 

tınan 12 kişilık heye
J e$ya, yi) ecek 'e 

1 hvvanla beraber An· 
' l iôtürecekti. 

ıı 40 s•ne evvel ilk tec 
1, Yapan Scott ve 
~·un tektiklert zor
h ililn fen saye.;ınde 
•rtarııf edilml8tir. Bu 

• •••••••••••••••••••••••••• 

to il henüz yok ed l'emı-
lt~ teh ıke bu fedakAr 
~l • bUyük bir e'lt'rji 
·ı istiyor. A \'Ustur:ıl
to~ bırakıpta, dllnya· 

Gfine) Kutbunda, 700 metre yu kıekliğindeki bir 3 anudatın 
Ur.tünde, bulutların ooyle ga rip ıekiller aldığı ıorUlur. 

• 1 k ucuna gelmek. 
ı.t kr ve ilim adamları 

Olay olmasa gerek. 

( b• 
4, ır kilometreye kadar 

~e ~akJaşabi en gemı-
~ rı, ceviz kabukları 
\a~at YilzUnden ça kala
•ı1J ar ara~ından bın
~lc' g cip sahi e u 'a· 
i•'lıi &a' Jarla taşınır. Ça· 
~ adamlarının çektik 
arı bı lmek içın. 200 

• ~n bu Eartlar içınde 
1 afla.da boş:ıltıl abıl-
d~:ek kiıfıd • r. Du ın 
ttJe ~urucu bı r -tipı yfi 

~'!• rı buz kesl'ir, bü· 
"ı ~ ağrı icin".ledır. 
ıı hı~ gorUş sahasını 
~lir ır metreye kadar 
~•le/da fener ~ığı 
t•d an bir mumun \'e 
it ~lıktan farksızdır. 

.. • ~ıselerinden baş
~- ~arma c:tketleri 

ta lcaı u bu...ıu sularda 
lllak olum demek 

•(<tt•ı 
~il e Yasama mildde-
; hu~~? v~ karekterl 
\cı~ • tesıri vardır. 

ltl.tl tasından biri uyu 
t \' lo lane örtü ge 

tiki , 
t•rk su E ı eesı.,,. ıh 
•••ş en. aynı odıı. da 

'1'111~ hır ceket ve bir 
tliıı.~ lr, Veya bun'ar 

... ~; iki defa sıcak 
t~C\ıt~\1 ~t.er1 ; ~albu 
~ Pti ır ~rın go 

'ı n/'' en "el olrtu-
~ r !?ek ancak iki 

~1kanır 

Seferi heyet mensuplarının el· 
blselerl Fransıı, ~·abut Kanı.da 

!'apısıı!ır. A3·akkabılın 4ı 
Norveç malıdır. 

bir maaftan ba şka, kendilerine 
t miz ve bol 

0

) ~c·k l'kcr. si.:a 
ra ve lazım gelen eğlenceyi de 

't l • 
hu temin ediyor. Bun ,arın zengin 

' l 1 kfııneu bu fe· b'r kU•üııhanı:ı'eri radvohrı, 

rınak için iyi ta sinemaları bıle mevcuttur. 

A\"Usturalyanın Antarktlk'e 
bu kadar onem vermesinin bir 
çok sebepleri \artlır. Burası, 
Avusturalya gilney Amerika ve 
Afrıkay1 hırhirı ne hağlıyacak 
olan, gbncy kutbu hava yo u· 
nun milhım bir kavu~ak nok· 
ta•ı oıaca~ı eıbi etra•elik tıne 
me 'e tabiat zenginliklerine 
de !ahiptir. 

Jeo1oglara göre dünyanın 
manen kömürü bakımından en 
zen;;in mınlakası Antarktik' tir. 
Demir ve bakırın keşf1nden Eon 
rıı burada daha başka mad•n1e 
rin \e uranium'un bulunacağı 
tahmin ediliyor. 

~
1 ıu~rın hayat ~ırt Pin" • Ponı: oyunlan ve hat· 

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

\~!.~. Trakya Türkleri 
~e'ct ••••• ························• 
~~il ~ çıkan Milliyet, Yunan Başbakanı' nın iyi te- i 
· .... ~~ın; baltalamak ist eyenlerden şikôyet ediyor i 
·,tı~~ ••••••••• .•••••••••••••••••••••••• : 
r: •~lıllıyeb g.-

1 
fendi vaıife ba:ına getirilmiştir. 1 tina'nın .. Etefleros Logos.. u bu 

il b Haberı ) dnız Tilrkı) e J:a.tete· bıhı.sler Uıerınde bize hücum eı 
~ r Çok şlkA t· ı terınden bırı&ınde gordfiğümuz. mek kasdile yazdıf!ı hır )azıda 
· a Yapılan ye • ve )erli matbuatta bu hususa da· hukumetin bu hususlarda h!ç 

tılt ~il er, ınut::şrı ir h 'ç hır kayde teı;aduf edemedi· bir mecburiyet koymayaca~ını. 
h~ ı:araıar uıp ğımız ıçın, dof:rulu~unu kat'i o· fa~· et bo) le bir mecburi) et ko· 

1, l~ı:'ktııerj v:· 5~at larak bı1 emı~orsak da, do~ru ol nulacak oluru, cmedenl diın • 
dij ur lllarlfetıle I~ masını temenoı edi)oruz. ll• nın bunu fena karşılalaca· 
il Flrtıılıntık ı cı e_ ğını !Oylemi~t·r. Tabıl, ml'lasız 

•zo, 1S\ kil 5 en n•ğer taraftan İ.;tanbulda toplan ve mantıksız sozler, kenrli ken· 
tG"iiıd11'zdt11<1e a)ın tılar apmıs ve çalısmaları· dıni cerheden değer.siz mutaUa~ 

'1 11c hük~e.st· nı b t rerek dagılmıs olan kar· lar ... 
er a lllUb me k · u d " k ~k b •ın bır be ma om ıs) on n var ı,,ı ·arar • 
lıJI 01 u lik.lyetıer· ıar hakkında aldığımız malO • 

•rt t)c~~akklarını , e mat da l alnız kıu gazete haber 
lerını \a· lerınden ıb:ıret.tır. Mektepleri· 

1 tııı e m•z ıçin !Azım gelen kitapların 
, 1 Ilı dnııhayau bır Turk ) e'de haurlanarak bası
' ~iti ruınumuz· lacağına, Tilrk ekalliyet mekteo 
:~ k~~n artık ıh· ıerıne Türk dilinın yaz.ısı olan 

ll \ta aı ar ı:enış'e· veni harflerle tedrisat mecbu· 
~ d~n ı~arak, ıkı rı)etınin konacağına ve Batı 

lı .. aıın 'frak)adaki eka tlb ctımizin dai· 
~il t_ 1•ııı a bir ma ıTurk ekalliyefü olarak i· 
t <ttııııı ın edıld ı 

, ltı~ Ulda lop· umlendırilece~ine dıair ümit n· 
ta luk~rırırıe Aıd rici rh-a) etler bu ha berter me· 

11 
atın hallı· yanındadır Fakat, bu hususat· 

l.&J•h ta elan hiç bır tatbık a!Ameti 
t '<ı ı-nuı h)oJunc!a belirmıE değildir. 

• k ıın 
'lıııı •dar r olay 

Ilı ıı ııı. aııa taf 
' l?.iı h !l\cut de· 

\~tb1 tllYUk Vait 
, ~"it )a e l!bbUs. 
~ ~ llo~1atıınıuıı 

ı ı ~i lı arılarımı· 
d•ha Ususundıı 

~ 'l'ark henuz b' I 
\t .\t l)'e ı 

d ııı.,d ıtazete 
~ıı r nn S:eteıı 

b •tt .,auı:ın bir 
~ "r 'dı~ bıze bı; 

~~trdı lı llıJnıış 
\ •c\ta'cıak· haber 

~ıllı •t l'k 1 'rii rk 
~i~ı rııı lretıe· 

e I! es~1e ıl 
' ~ '-h1111"ekıt t! 
~ t' 'il cı:t'tlerd•n 

l ~ h. ~ıı. 'I'Urk 
:ı ~ah lerinde 

llc(~ıltlıtın ı 
ba§ı c· 

Ö te yandan, bUton bu güzel 
haberleri ve olayları k!i3· 

teklemeğe matuf neşriyatın de· 
um cıtiğı de gôze çarpmakta· 
dır. Sayın Başvekilin. Batı Trak 
yadaki ekalliyetimizi ilk defa 
olarak ıTurk ekalli~etb diye !· 
simlendlrmesine kar61 yapılan 
~ö'geleyicJ neşriyata benzer )8" 

ıııar, İstanbul'da toplanan Kar· 
ma • ıaarif Komisyonu tarafın • 
dan Batı Trakyadaki ekalliyet 
mekteplenmizde )eni harflerin 
mecburi surette tedris edilece· 
ğine dair olan haberler hakkın 
da da bir çok ~aıete sUrunların 
da yer almıştır. 

Bu meyanda Se!Anlk'te mUn· 
teşir me~hur ıMakedoniya• gan 
tuile, ayni yolun yolcu~u Ati· 
nanın rElef eros Lo;ıosıı gaıeıe· 
si de kal~mltrt' sarılmı~lar ve 
kundakçılığa başlamışlardır, A • 

B ütün bu yazılanların hiç şlip· 
hesiz, baltalamak, kundakla· 

mıktan bı~ka hiç bir maksat 
,.e hedefi yoktur. Yalnız, bu 
ne~iyıta, ait olduğu makamlar 
cı ne mlna verildı~ini , ne kıy· 
met takdir edıidlğinl bil~medi· 
~imiz için doğrusu, Uzül!l ·oruz. 
Zira. bu gibi nesriyatın cevap· 
landırılması için k.lfi \amaları· 
mrz mevcut olmadığından, bil· 
hassa milletvekifürimııin, bir 
kı.smı brafdarlıkları, bir kısmı 
da vurdumduymulıkları dola ı-
6iY!" bu propagandalara kar6ı 
s\ikQt ettıklerinden, durumu en 
rii~e ile kar~ılamamak mümkün 
olmuyor. 
Yapılan bu gibi ne$riyaun, 

ı;ırf. Tilrk ekalliyetinin \'IZİ)eti 
nln tashihi ) olunda giri$ilmesl 
beklenen te~ebblislerl akim bı· 
rakmak maksadını matuf oldu· 
ğu o kadar urih ve a~lkArdır 
ki; bu yolda en rezil~ne yalanla 
rın uydurulmasından bile çeki· 
nllmemelctedir. 

Bıçakla yaralama 
Kuzguncuk Gül ı;okak 12 !1U· 

maralı evde oturan Yılmaz Uıt· 
kar ile ~ine Kuzguncukta ornrarı 
Ekrem Gökkava aralarında çıkan 
münakaşa neticesi kavga ederek 
bıçakların ı çıkarmıelırdır. Bu a· 
tada Yılmaz. Ekrem! kaba etin· 
d,.n yaralıyarak kıçmı~tır. Yara. 
tının tedavi!i yaptırılmıstır. Sa· 
nık aranmakudır. 

GRiPiN 
BAŞARI iLE KULLANILIR 

DOKTORLAR 
DAHİLİl'F. MÜTEHASSISI 
MAHPEYJ'ER - Elektrokar
dioğram. Cumartesi öğleden 
sonra hastalara meccanen ba
kılır. Harbıye Halbklr,azi 
No. 82. 
OoKTOR Çf:PRUT - om. s~. 

GRIPİN, MiDEYİ BOZMAZ, 
BÖBREKLERİ YORMAZ 

tram 

EMLAI<. 
SATILIK txt DAİRELİ Be· -
tonarme. astımlılara şıfalı, bo~. DO(iU AKDENİZİN en büyük ça 
Camlıca Bulgurlu Müsellltaeı maşırhanesi İntibah Çamasır Fab 
15. rikasıdır. Feriköy 81268. 

SATILIK ARSA - Cerrahpa· 
fa Hastanesi t'ıvarında asfalta 
yakın 40 metre cepheli 1685 
metre kırelık arsa acele satılık· 
tır. 

ŞİŞLİ AİJ.E PA!"OSİYOSU 
Her tür!O k~nforiı~·le emriniz· 
dedir. Camii karfısında Koca· 
mansur 67. 

.Müracaat: Mahmutpazı Hacı· 
küçük Camii &okak MehmetpaEa Ml'HASEBECİ - Fabrika ve 
IIan. No. 8 ticarethane muhasebesini idare 

eden tecrübeli bir muhuebeci 
KİRALIK Vtl,LA - Bahçeli, dd'11 teklıfler .kabul eder. Ad· 

bUtlln konforu havi, deniıe ya· res: Muhasebe P. K. 987 Galata. 
-=---------------------------Nurettin Ardı5oglu'nun Topkapı Sarayı Müıesi 

muhakemeıi ba lcıdı tltmir edilecek 
1111111 menfaatlere aykın görü- Topkapı Sarayı l\lUusin'n Mil 

len yazılarından dola ı Ar.kara· 11 Efüim Bakanlığın~a esaslı bır 
dan giflrilen ve tevkif 0 1unan ıekılde tAmirine karar \'erilm iş 
Nurettin Ardıçoğlunun dunıcma tir. Gereken tahsisat temin edil 
una dUn tonlu ba·ın mahkeme· mı~ olduğuno3!1 tAmirata )akın 

1 sinde gizli olarak hakı:mı~tır. da başlanacaktır. 
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Cenevre' de Ruslar kadın 
peş~nde koşuyorlar 

•••••••••••••••••••••••••• ···················••••-': • • • • • • • • • • • • • • • • 

Vietminh delegeleri de, Leman gölü kenar1ndaki fıs
kiyenin havaya 100 metre su lışklftmasını hayranlıkla 

seyrediyorlar 

• • • • • • • • • • • • • • • . • •••••••••••••••••••••••••• 
H aftalardanberl devam ede!'I 

Cenevre konferansı top· 
la.ntılarında. doğu ve batı dün
yaHna mensup murahhasların 
bırbırine kar$ı ateş püskürdı.ik 
!eri ve siyası munakaşaların 
Adeta silAhla duello edilır gıbl 
yapıldığı malCımdur. Diplomat. 
ıann bu kadar yorucu mesai 
dı§ındaki umanlarını nasıl ge· 
çirdikleri hayli meraklı bir me 
sele olduğundan gazetecilerden 
bazıları de'egelerin ve bilhas· 
sa bunbrın demirperde mem
lek-tıerine mensup olanlarının 
Cenevredeki hususi hayatları
nı takip etmekte ,.e okuyucuıa· 
rına bilctirmektedlrler. 

Sol ·et murahhasıan 
neler yapıyorlar? 

L eman golil sahilinde sirin 
bir §ehir olan Cenevre, ba· 

tı gazetelerinde çıkan yazılara 
naıaran Rus siyasilerinin aşk 
hislerini çok kımçılamıftır. 
Göl sahili boyunca yapılan ge
zln tilerde, bilhassa mehtaplı 
gecelerde yanındaki baWı dil
berlere sıkıfıkı sarılmış Sovyct 
murahhaslarına tesadüf olun· 
maktadır. Leman kıyılarında 
a~k dakikaları yasayan çıftler 
içinde Romeosu Sovyet h!.')e· 
tine mensup olanlar derhal 
farkedıliyor. Çilnkü böyle bir 
çiftin, ağır siklette gllresen peh 
lh•anlar gibi iki Rus tar~fın
dan takip edildiği görülm~k~c
dir. 

ma'ılmdur. Cenevredeki Sovyet 
diplomatları Almanl.ırla tema
sa geçerken, Dıenbienfu'da Vı· 
etminh'lilerın eline esır dUş"n 
yabancı lejiyonlardaki Alman 
efradın kurtarılması hakk nda 
&efaatte bulunmak istedikleri· 
ni sôy!emlşler ve bu mesele tl
zerlnde gorusmeler yaptıktan 
sonra asıl mevzu olan Batı Al
manya i'e i~ yapma mesclesıne 
geçmi~lcrdir. 

' 'letmlnh murahhasları 
nasıl vakit geçiriyorlar? 

c enenede bulunan Vietminh· 
1i murahhaslar şarklıların 

suya karşı olan derin meclfl· 
biyetlerini İsviçrelilere goster
mışlerdir. Hoşiminh'in Cenev
reye gonderdlği mUmcssiller 
bos .saatlerinde Leman golü sa· 
bilinde yapılmııı: olan bir tis
kıyeden havaya yüz metre yilk 
selen au sUtununu saatlerce 
ı.eyretmekte ve fıskiye yanın-

da muhtelif pozlarda resimler 
çekmektedirler. Cene\Te konfe 
ransı baıladıktan bir mliddet 
sonra fıskıye musluklarında ya 
pılacak bazı tamir l§leri yüzün. 
den havaya su fı§kırtma hine 
bir müddet iı;in ara \eritmişti. 
Tamir işleri biraz uzama isti· 
dadı gösterince Vıetminh mıı
rahhas heyeti genel sekretcr'i· 
ği derhal harekete geçerek te
lefonla Cenevre Belediyesini sı 
kışurmağa başladı ve belediye· 
yi sert metinli siyası notaı:ır· 
daki tAbirlerle protesto etti. 
Bu vaı.iyet kar~ısında b:ledl
ye tamir işlerini ı;ok hıtlandır
mak zorunda kaldı. Fıskıye tek 
rar çalı~mağa başlar b.ıf amaz 
Vietminh'li delegelerin havaya 
yükselen su sütununu doya do· 
ya se~Tetmeğe koyulduklan go 
rüldü. 

·A~k herkesin malıdır. Aş· 
kın m:lliyeti o1m:ıu şeklinde 
soylenen söı:Un do~roluğunu 

kabul eden Cenevreliler, sehir· 
lerlnde sevist'n çıftlenn mem
ldet ve nulliyetıerıyle hiç all
kadar olmaılar. Fak:ıt $')vyıol· 
lerinki gıbl, arkada muhafızlar 
bulunduğu halde a§k yapma. 
bu çe~idine ~imdıye kııdar §a· Kıııl Çin murahha&lan 
bit olmayan İsviçrelilere çok nasıl yaeıyorlır? 
garıp gelmektedir. Gôrfinil~; Kwı Çin murahhas heyeti Cc 
Rusyanın \'e Molotofıın; murah nevreye gelirken kcndisly· 
has heyeti ilyelerinın, arkala-
rında muhafızlar bulunmak şa r r 
tıyle Cene\'fcde çapkınlık yap. l.r-:-: 
mllanna izı.n verildiğini an1at· 
maktadır, Rus Haricıyc memur 
Ianndan bazılarının hürriyeti 
se çtiği ~u günlerde, Molow!'un 
Cenevreye gönderdiği dlplo· 
matların gene ayni sayıda Mos 
kovaya dondtiğiınU gormek ar
zusu, Cene\Telileri alışmadık
ları manzaralar karşısında bı· 
rakmakıadır, 

Ruslar murahhas heyeti için 
kiraladıkları l\Ietropole oteline 
Rusyadan 200 büyük şişe voL· 
ka gctinmlş!ersc de bu milli 
iı;kJyı resmi ziyafetlerde mlsa
firlere ikram etmekte ve ken- , 
dılcri votkaya rağbet etmemek 
tedir ler. Proletarya imparator
luğu mümessillerınin Cenevre· 
de bol bol içtikleri içki vi ki
dir. Hem de en iyi \ 'e en paha
lı dnsinden olmak Uıere. 

•••••••••••••••••••••••••• 
le beraber bir de demirperde 
getirmı~e benzemektedir. Cenev 
redeki )aşayışlan en fazla a!l· 
k. çekıcı olanlar Kıı.ıl Çinli
lerdır. Bunlar bo5 saatıerınde 
herhangi bir yabancı ile tema· 
sa gelmekten fevkallde ç~kin· 
mektedirler. Bir Çın mümessi
lınin bir batılı ile göril§me yap 
ması icap ettiği zaman o ma
halde derhal Kızıl Çın emnıyet 
tefkılltına mensup bir mtml J' 
ispatı \'Ücut etmektedir. Resmi 
işler dolayısıyle gorü.me:er ~a
pıldığı zaman da ayni manı.ı· 
raya §ahit olunmaktadır, 

Çin murahhas he)etinden hiç 
bir delege yalnız o:arak ote
linden a~Tılmamaktadır. Yeme 
ğe hep berabt>r çıkılmakta ve 
saat yırmi ikide heyetin bütun 
aı:ası otellerine dönmek mec
buriyetinde bulunmaktadır. İs· 
viçre gazetelerinde çıkan yaı.ı· 
tara naz.aran Çin murahhasları 
limonataya ~ok fazla dü5kUn 
olup oturdukları gauno \'e eğ
lence yerlerinde arka arkaya 
birçok şi~e limonata içmekte
dirler. 

Murahhas heyetine tercilman 
olarak verilen Çinlllcrden maa 
da hiç kimse çinceden başka 
bir dil konuşmamaktadır. Tah· 
silini İngilterede yapmış o:du
ğu bl!inen bir Çin murahhıısı
na ingilizce hitap edildiği ıa· 
man bu murahhas, insanın kar 
fısında put gibi durmaktadır. 

Amerikan murahhas hcv. t in 
den bir zat; Kore mütareke mü 
zakercleri es~~·;ında blr~'.>:t de· 
fa ayni masa etrafında r>erııb:r 
çalıfma sırasında tanıştığı bir 
Çinlinin Cenevreye murahhas 
olarak geldiğini görünce bu 
Çin'i diplomata A:;inalık g6s
termif ve kendisiyle göf'j~m·k 
istemlfti Çinli, Amerikalıyı 
hiç tanımıyormuş gıbi b•r vazi 
yet takınmıştır. Kızıl Çin mu
rahhasları Cenevrede. her ha· 
kımdan demirperde içinde ~a
şamaktadırlar. 

Derleyen: Nuri Aksel 

Cenevrede bulunan Rus dip· 
lomat!an konferans dışında· 
ki bos saatlerinde İs\•içrede 
yerle~en bazı Almanlar vasıta
sıyle Batı Almanya Federal 
Cumhuriyetinin iş adam!art) le 
ticaret miinasebetleri t esis et· 
me~e çalı&mıGlardır. Batı At· 
manya Başbakanı doktor Ade· 
nauer'in Krernlln nezdine bir 
elçi gondermediği ve Sovyet
lerle Batı Almanya tüccarının 
is yapmasına taraftar olmadığı 

J ERNAXDEL'iN' 100 ÖNCÜ FİL.1'1İ - Fernındel, yihüncü fil· 
mı oJın A l t BABA ,.e KIRK R.\.RA\'\tİl,ER'i sarıklı olarak 
çe\irmektedır. Du filmin senaryosu, m~hur İtalyan ı;enari~tt 
Zanttini tarafından hızırJanmı=tır. F ernandel'i burada, bir 

malarıdan pkı~ sahnesinde görüyorsunuz __ _.._. __________________ , ______________ , ____ ~----------------, 
Bütun iımitleri kırılmı~tı .. 

Broml~a') a gitmiş SY. annın o 
turduğu yerin E;ıhibln i, besa· 
hına çalıslığı mılteahhidi gcir 
müs, butıın mııhallı:de sıkı ara$ 
tırmalıtr yapmıştı . LAkin Sv. ann 
hıı; iz bırakmadan ortadan kay 
bnlmuştu 

Paul b sını önüne ,ğmiş. 
merdıvenlerden çıkıp odasına 
vıy-dı. Gazocağına bir madeni 
para atarak onu i5lettl Masa
nın ilzerindc bir telgraf durıı· 
yordu, açıp okudu: 

ıÇok meraktayım. Hemen 
g~ri grl, tatil kursları Vin pro· 
ff'!iirlük yeri hAIA aı;ık. Seni 
bekliyor. Herkesten se!Aıttlıır. 

Anne.> 
Orağın ôntine ı;bm e!di ve tel 

grafı bir kere daha okudu. El
biselerinden duman çıkı}o~du. 
Anne~inin dönm,.sini ı~teme~I 
pek tabll idi. Zaten yapat''!ğı 
en iyi ~ey de hu idi. 

Ayrılık annesinin öfkesini 
teskin etmisti. Ya profesor 
Slade ile görli&mile. yahut rla 
rahip Fleming'i ona göndc::'tnis 
ti Demek ki pro!esörlilk 1$1 hA 
IA mevcuttu Herkesten selftm. 
!ar cilm'eslnl okurken Paul acı 
acı g!ılUmscdi. Bu Ella'nın !e· 
lAmı idi. Şu halde onu affetmiş 
göriinllyordu. 

Paul Ust!lnü kurutunca glı.l 
s6nrlıirdU ve aksım yemel!ine 
indi. Tam yemek oda~ını gire· 
ceği sırada kUçUk bir kıapıcı 
amağı ona yakla tı ve: 

vAU11::a.T.:. ~ı..ı * sıvi•'"• ~~A.E. Y''""IAM. 

- Bir misafir ge"!dl. Sizi sa
londa bekliyor, dedi. 

Paul sasırdı. Kapıcının arkı. 
sındıan yUrüdU. Küı;fik bir av
luya vardılar. Burada hasır ıs· 
kemleler ve saksı içinde bır 
hurma ağacı \•ardı. .Misafirler 
orada kabul erlilirdı. Pauı ba
eını kaldırıp baktı ve karş~sın
da kütüphane memurunu go· 
rUnce daha çok hayret etti. 

- Merhaba. 
- Beni beklemiyordunuz ya .. 
- İtiraf edeyim kı hayır. 
Paul boy:e açık konu5unca 

genç ktltüphane memuru gU· 
llimsedl. Resmi vatife dı~ı ol
duğundan daha ı;amlmi ve hat
tA ııaf bir hali vardı. Bu Paul'ü 
bUsbUtün ea~ırtıyordıı . 

- Siz.inle konıışdcaklanm 
var. Burada acaba biı.i din'eyen 
olur mu? 

Paul adamın yüz!i:ıe o kadar 
dikkatle baktı ki genç memur 
gülmemek için kendini zor tut· 
tu. 

- Tabii maksadımı ınlay:ı· 
mazsınıı. Emin olun ki hiç bir 
kntfi niyetim yok. EvvelA ken
rlimi tanıtayım. İsmim Boul!a. 
dır. Mark Boulia'dır. 

- ı?-
Elini uzattı. Pauı de sıktı. 

İkisi de oturdular. Paul'ün içi· 
ne müphem bir ümit doğdu. 
.Mark ona dıkkatle bıakıyordu. 
Konuşmağa basladı : 

- Daha ilk gUnü dikkatimi 
çektiniz.. Çok güç bir durumda 
oldu~unuz belliydi. Size acıdım. 
Bir kuV\'et beni slıe doğru çe· 
ki)ordu. Gorilr gormeı size bir 
ısempati duydum. KUtUphıane
den ayrılmanızdan sonra ı;lıln 
okumuş olduğunuz: gazetelere 
gôz gezdirdim, hakkınızda her 
şeyi oğrendım. 

Paul zaten bundan şliphe et
miyordu. Mark söz.lerir.e de· 
vam etti: 

- Dün getdiniı ve baska sey 
ler oğrenmek istediniz.. LAkin 
bu aradığınızı bulamadınız. Be 
nim sizden fazla talihim var
mıa. Clarion ismindeki az oku
nan liberal bir gaz.ctede Swann 
dAvasına alt bir yazı buldum. 
Bu yazıyı yazmı& olan muhar
rir hlikmün fazla alır olduğu· 
nu i'eri slirUyor. 

Paul'ün rengi sapsarıydı. 
Goıleri alev alev yanıyordu 

- Ne diye bana bunları s6y-
1Uyor.sunuz? dedi. 

Mark omuz silkti. Dudakla
rındıa hafif bir gülümseyi&le: 

- Çünkü siz Swann'ı bul
mak istiyorsunuz, diye cevap 
verdi. 

- Buna imkAn yok kL 
- Neden olmasın? 
- Aradan on beş sene geç· 

mis. 
Mark ukalA hlr tavırlı cevap 

verdi: 
- Ümit kesilmez.. Ben o ara 

dığınız adamı buldum. 
Paul'Un kendisine şüphe ile 

baktığını görfince su s6ılerl 
iUın etti: 

- Sizin bana s6ylemis o1duk 
larınızdan sonra bulmak için 
~ok gilç!Uk çekmedım. BU~iin 
hastanelere "e tımarhanelere 
girenlerin listesine baktım. 
Swann Belvedere hastanesin· 
de" 

x 

Swann'ın yattığı ha tanenin 
koğuş duvarları beyaz b:ıdana
lı, dar ve uzun bir yerdi. Ta
\•andaki tl!ik camekAndan eh· 
bir ışık dökU!üyordu. Burası 
raklrlere mahsus. hııırtiirlU lllks 
hattA rahatlıktan uzak bir ko· 

lu§tu. Hastanın yatağının et· 
rafında beyaz bir perde vardı. 
Yanıbaşında da oksijen verme
ğe mahsus camlı bir Alet du
ru)ordu. Vücutların yok olma· 
ğa hazırlanmasının ve hastalı· 
ğın kendisine has otın k<\ usu, 
illçların buruk kokusıı..,a hA· 
kimdi. 

Swann arka~!lldakl yastıkla. 
ra dayanm19 blr halde yatıtı· 
na uzanmıştı. Goz'eri tavana di· 
kilbdi. Vaktiyle iriyarı. kuvv~t 
1i bir adammı&. Şimdi ise son 
derece ıayıf tı. Yüzünün tlSk
mUş olması ve yanaklarının çu 
kurluğu burnunu bir kat daha 
uzun gösteriyordu. Cehresi bir 
sarı leke halini almıştı. Eilerl 
hareketsizı:ll. Parmak uçlan fiş 
mişti. Kesik kesik nefes alır
ken kaburga kemikleri inip kal 
kıyordu. 

.Mi~afir uati idi. Paul ile 
Mark Borlia hastanın yatdı 
yanında idiler. Henüz gclml5· 
lerdl. Mark mümkün oldu~ 1 
kadar ihtiyatla Paul'U Swann'a 
tanıtmış, Pauı de heyecan ·çln
de vaıiyeti ona izah etmişti. 
Merakla Swann'ın vıırc-ccğl ce. 
vabı bekliyordu. Hıı~t:ı t!erın 
düşüncelere dalmı:: cöriınüyor· 

du. Uzun zaman sonra dclikan· 
lıya dikkatle hJktı. Zayıf ve 
boğuk bir srsle şu sözleri mı
rıldandı: 

- Ona benziyors:ınuz. 
<De\ am ı "ar) 
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Panama'da yeni bir 
kanal açılacak mı? 

Amerikalı mütehassıs

lar bu hususta tetkikler 

yapmağa baıladı lar 

A merika hükumeti Panama 
'kanalının ıslahını, y3hut 

buna muvazi olarak yem bır 
kanal açılmasını düşünmekle· 
d ır. )fı.itcha~sıs'ar bu hu u~ta 
tetkiklere başlamışlardır. 

Pan;ı.ma kanalı 80 kilom :r.? 
uzunluğundadır. Kanalda ııu· 
yun seviyesini ayal'layan altı 
~u bendi \'ardır. Bu ayedc su
lar deniı.ln sevi~csindcn ':!6 
metre yükseğe çık r ve en b j. 
yiık zırhlıların geçmcı;ini temın 
eder. 
Kanalın mahzuru dar \'C ha· 

'Va bombardımanlarına maruz 
o'masıdır. Baraj'ar tahrip c:il· 
lir::ıc kanalın bir kısmını teşkil 
eden Gatun go1ii bosalacaktır. 
Gölü tekrar do'durmak \e ka
:naldan faydalanmasını temin 
etmek için iki seneye ihtiyaç 
vardır. 

Tayyareciliğin i'erlcme'i yU
:ı:.Undcn Panama kanalının e· 
hcmmiyetini kaybcedceğini tah 
min edenler vardır. Bu tahmin 
rio~ değildir, Bugunkü harp· 
ler da~·ar kadar malzemeye ih. 
tiyaç gö teıir, Bunlar ancak 
deniz yo'iylc naklcdi'ebilir. Ko 
re harbinde kanaldaki faaliyet 
üçte bir derece-inde artını tı. 
Bu yiızclendir ki kanalın ı 'ahı 
çareleri dil üntllüyor. 

Panama kanalının açılmasına 
Amerika • İspanya harbi sıra· 
sında liızum göriilmiı tür. Kı· 
nal, San Fransisko ile ~evı 
York ara ındaki mesafeyi 7&1)() 
mil kı~a?tacaktı. Bu. gerek pa
ra, gerek :zaman bakımıııdan 
mühim ta arruftu. 1902 de Caın 
hurba kanı Thcodorc Rooı;c· 
vclt kanal proje ini Kongre, c 
kabul ettınneğe muvaffak o· 
du. Bunun üzerine kanal içın 
en müsait l'erin aranmasına 
b"~landı. Xeticede ıflas etnı;~ 
olan Fran ız. irkcunc ait aı.ııi 
\'e te,isat 30 miıyon do'ara a
tın alındı. P.;ınama hüküm :ı. 

Panama lı;anıılından ' e ~u benUrrinden bir göriuni 

Kolombiya 'dan a~ rılarak mil -
lakil hır dr\•lct oldu \'e \ me· 
rika i'e bır anlasma yaptı. 

JKJ ('A"B,\ılS :'lllKı\11 RES:\Iİ - l 'ranı.anın 'l'ou!ou'>e · t'h
rindt biri im, diieri erkek iki cambazın nikih resmi Ca pitole 
meydanında yapılmıstır. İki cımbar. ellerinde terazi değnek
leri bulunduiu halde bir ip üıcrine çıkını,. papaz da itfaiye 
merdivenine binerek kendilerine yakl~mı~ v·e nikahı lı;ıymış-

tll". Bu ıarip resmi binlerce halk takip etmiştir 

İLK DEi'.\ f<'ES GÖRE:\'1.ER - Tunu ıu miiltecileı·in lideri 
Habip Burgiba Tunu açıklarında mevkuf tut ulduğu adadın 
Fransanın kuır~ inde, AUantikte Croix adasına nakltdilmi~ lir. 
Buna sebep Tunu IA ~apıla ra1ı: eçim müna ebetb"le bıı hau
Jlden uıal.taştırı lnıa ıdır. Kiıh apka, k~h fttle :cırn Jlabip 

Jlurgiba Fesle okafa çıktı ğı aman ) er~i halk, bı~a ~ k~dın
lar J.;eııdisine ha)Tetle bakmıflar4ır. '\ ulırıda omıırlt'rındr. 

i lk defa fes 'oren iki )aşlı ka d~n -~nu lu lıderc ha) rctle ba· 
ı..arleA oriilıuor 

Anlaşmaya ~ore .\merıka 
kanal sahası için 10 milyon do
ı .. r verdi 'c hel' sene 250 bin 
altın dolar wmıeği kabul etti 
JO yıl sonra altın mık~ ası bır.t· 
kılarak bu p.ıra 430,000 dol .ı.a 
\'ıkarıldı. Şimdi ~ ('ni bir an':ıs
ma yapılmak iızcredir. 

Kanaldan geçen h('r vapur 
!'>OOO dolar wrır. 1933 hasılatı 
:n milyon do ardı. Kanal illa· 
ı·e i batak ıkları kurulmu ; p' 
nız karraı mıntaka,ında d gı. 
buıün l'an.-ıma 'da ıtmanın k.i
kıinu kuruımuşıur. 

Kanalın iılare-i mühim mas· 
rafa mal olmaktadır. Yeni ıs-
1,ıhat ıc;in de be~ mit)ar Ttirk 
lira ına rakın bir para ı.arfe· 
dilmesi IAı.ımdır. Bunun Yrl'İnc 
9 mi:.ı: ar arlı~ c ~eni 'e ha\'a j 
hücumlarına rlah;ı aı maruz bir 
kanal vucuda getirilme i dilşü - ı 
niilü) or. 

Gazel ecilere 
1 Gösterilen 

Müskülat . 
Berr.e 16 (AP) - Diınya 

Kupası ~!açlarını takip edecek 
olan yüzlerN? gaı.eteci \e spor 
ıııuha birı) le foıonrafçılar diın 
tadyomlara gırebilmek i\ın 
krnd:ıennc le\ 1.i edılecek o· 
an b leılerin \er ime ini bek

lerken ~on dcl'eCe ı.•kınt•lı an 
lar eçirmişler \C 'çlerınden 
bazlar hemen hemen is) an e 
deçek durumda kalmışlard r. 
Gaı.etecilere da\'etiye te\ lİİ 

'çin şehrin beled Yt' bına ı ar 
bsınrla kunılan barakııdııki 
personel köıii ıeşkilat yuzıin· 
den bu · ı iıyıkiyle ba,arama 
mı tır. 

~8 maçı tak•p c mek için 
1000 den faz.ta gazeteci ve fo· 
to muhab rının müracaa ına 
rağmen ba:.ın daıresi pazartc~· 
günü ak am dahi erbc ı girı~ 
kaı·t 'arını tr.vıi etmeye h .. 11r 
bulunmadığını açıklamak :ı:o· 
runda kalmıştır. 

Bu v·aııyet kar ıs nda diın 
abahın çok el'ken • ııatlerin· 

den itibaren ba~ın kart tevzii 
barakasının kapı·ında nıuat· 
zam b'ı• kuyruk blrıknıeH baş 
lamı ıu·. 

1'e\'Zi i i l •viçrelj emııi) et 
memurlarının r.ezareıi altında 
l'apılınış 'e aatte ancak ikı 
muhab're kart Hrilt>bilm'ştir. 
Bu tempo i'e ilerleyt>n ıeuıi 
· i onl'aları biraz hıı.lanmı~sn 
dıı gece yarısına kadar çalış l 
ma~ına rağmen henüz biitıin 
muhabirler biletlC'rıni alama· 
mışlardır. 

Yunan atletleri bugün 

geliyor 
19-20 haziran cumarle:ıı 'e 

paıar gunleri ~lıthatpaşa Sta
dında yapılacak olan Türk -
Yunan enıema:oyonal atleuım 
karşılaşmasına işıirak edecek 
olan Yunan ekibin~n bugün 
aat 15'de 'elll'imite gelmesi 

muhtemeldir. 
Yunanlılar şehrimize en kuv 

vetli kadroları i'e gelmekıe· 
dirlrr. İk' ta rafın denk kU\ • 
\etleri aras nda cereyan ede· 
cek miısnbakaların çok ha· 
raretlı '1eçmcsi beklenmekte· 
dır. 
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-~-- · ıbtlı l 

;ı·;ı; Bugün Türk Al~1an 
takımları karşılaşıror 

Dün başlayan turnuvada, Brezilya Meksika'yı 5 - O; Yugos
lavya Fransa'yı 1 - O; Avusturya iskoçya'yı l - O ve Uruguay 

Çekoslovakya'yı 2 -O yendiler 
. 
lstaııbııl ve Aııka1•11 ı•ffdyolaı•ı stıat 19 dıı 

Tiiı•k • Alıııaıı ıtıilli ıııac1111 
Loıan, 16 (A.\ ) - Beşine; 

Dun) a Kupa:.ı maçlarına bura 
da ·La Pontaise sladyoınun 
da 30 b' n se)ircinin huzurun 
ela açılmıştır. Sıadın eırafında 

ki d reklerdc amp yonıı,>a kn 
tılan 16 mılleıin ba)raklıın çc 
kilmışı•. Ba:- n men uplarının 
maçın ba•laına5ından ~ok ıhlıa 

önce )'erlerini aldıkları görii· 
lü)ordu. 
Televızyon w rad) o ıııeınur 

Jarı bermutat kapalı trıbüniın 
damından maçı takibe hazırlıı 
n•yorlardı. Ha\'a kapalı olmk 
la beraber, yağmur ~ağnıaınak 
tadır. 

ı vıçre Konfederas~onu Ba 
kan Rodolpbe Rubaıel saat 
li.4i de Be,incı Dıin)a Fut· 
bol Şamp·yona ·nı re men aç· 
mı. ur. 
\ UGOSLAVVA - rR\SS~ 
Lozaıı. 16 <AP) - Yu;os· 

lav mi lı takımı bugün Dün) n 
r'utbol Turnuvasının açılış gtl 
nunde l''l'nn ayı 1 O ~eıımı~· 
tır. :ilaç, teknik bakımdan Us· 
tün fakat ı;ok sınirli b'r Fran 
~ız takımı)'la nı:.peıen daha u
zun bo}lu, üratlı basit mane\' 
ralarla do~rudan doğnıya ne· 
ııce alma) a çalı an Yugoslav· 
!ar ara ında ıcm•z " ı.poı t
ıııenre bir karşı'a ma olımı • 
tur. Bununla beraber A\'rup~
n ııı ki öhretli takını'. k<"nd • 
lerındtn beklenilen oyun kali 
te ini go~ıerenıeın•' \ e :-.eyirci 
leri tatm'ıı edeınem'şlcrdir. 
Birkaç gun t'\~el ~ağ eli akat 
lanan vt' son dak ikaya kadar 
O) nayıp oynamıyacağı bilınme 
) en Yugoslav ka ecisi Vladi
mir Beara hemen hemen saha 
da Dun) a Kupa ı kla~ınf\a ye 
nane oyuncuydu. 
.\ Yt:STURYA - lsKO('\'.\ 
Zürıch. 16 (..\Pl - ,\Hıs· 

turyoı hıı:ün -on ıtakikıı ·a \a. 
dar nt>tı(·e · mesklık, ınüte,•a · 
1•11 '"<' çekı meli bir O)un ne 
t 't•e,'ııde 1 koçyayı 1- 0 yen· 
m; ıir. Oldukı:a sert ~eçeıı ma 
çın ) egane ~olünü \ vusıurya 
takımının soliı;i F.ric Prod ı. 
coıa~ık Alfrcd kornerd('n ;ı 1 • 
dığı hır pa~ iiıerin<' atml~t"" 
1 koçyanın oyunun ilk ) arısın 
da hakim:, eti tamami\'lt> kıı r 
mas herk.e '1,"n b r • sürpriı 
teşhl etmiştir. Bununla berıı· 
ber fskoç 'ar, Avusıuryanın saf! 
lam müdafaasında blr gedik 
aı;;amamı,Jardır. 

İskoç~ a takı nıt 1--0 nıağlüp 
dununda~ ken. oyunun 76 ncı 
dakikasında Cunningharn, çek 
tiği bir frikikı penaltı aha ı 
dahil•rıe düşürmü•, Brauıı ıc 
ravarak buna kafa vunnuşu 
d; top direğın Ustünden g<'<f" 
rni,tır. 

Oyunun b:uııes!ne 30 ani· 
ve kala İskooa ıakımınd~ıı 
Ormond. Arnsıurya müdafaa· 
sında b ' r gt>dik ~örmü~. topu 
surerek kaleye 10 metre kala 
s kı bır cut atmışt1r. A vustur 
)a kalecisi Schm:dt muhte~em 
b' r dalışla bunu kuı1armış \C 

böylece fskoç)'anın beraberi • 
~i sağlamak şansı heba olmu. 
tur. 
RREZİI.Y.\ - ::m :x s iK.\ 
Cenevre, 16 (AP) - Bıe· 

,, 

ııl) a bugün "ÖZ kama,ı rıcı 
bir o~ un nN' cesınde .\leks~a 
yı 5-0 ~t>nınıştir. Brczılya ta· 
kımıııdan Balta~aray, Dırl , Ju 
linio b'ı·er Ye P ng:ı 2 gol at· 
n11şlardır. Brez•lyalılar, l\leksi· 
ka ıakınıına ndctiı b' r futbol 
dt>rsı \'ermişlerdir. 

l'ruguay - ('ekoı.J o,·ak) a 
Bt>rn, 16 (AP) - Dıinya 

Samp•yonu Uruguay takımı bu 
gün lıiç ezılmcden oyna) an 
Çcko O\'ak,adan oldukça mü 
külAtla 2-0 lık b r "alibiyeı 
koparmı~lır. Uru~uaylılarııı for 
mu oldukça dü,ük görülmüş· 
t ili'. 
Turkiyeye ka ı :) ı o~na~ acak 

,\iman \l illi Takımı 
Spiez (lsviçre), 16 CAı\) -

\lman Mil 1 Takımı me$ajcrı 
Sepp IIerbcrger. Dunya Kupa 
sı karşıla malarında per.,:embe 
günU Turkiyej c kar-ı oyııa.)a" 
cak taktını tespit ctm' ı:ı-. Al 
man ~lill ı Takım• ~u kadroyla 
oynayacakt r: Turck - La· 
hand. Kohmeyer - E('kcl, Po 
ipal. !\la· - Koldt. torlock, 

Othınar \\'al!er, Fritı. Walter 
" Schaefcr. 

Tii rk - .\im an ııı i llı maçı 
bugün oyııanıyor 

Berne, 16 (.\ ,\ ) - ,\lnıanya 

- Tiırki) e rnac;ıııın, İs\ içre· 
n n en bü>·ük ,.e modern stad 
yomlarından biri olan 60 b'n 
k•;.ilik Wankdorf Stadında ya· 
pılması kararlaşııı·ılmıştır. Bu 
iki t:ıkım<lan b'rinin alacağı 
derece bu maçın neıiccsıyle 
s kıya alakadardır. , 

Turk ıakınıı be i panjn~a 
'karşı çıkardığı o.) unla kuçilm 
seıırnemesi gerektiği anlatmış 
tır. , 'itekim Türkiye, kazanan 
b"r takımda değişikHk yapıl· 
rnaz kaidesi gereğince, fspan· 
yah ı yenen takımı aynen Al· 
manyaya kar~ı çıkarmaya ka 
rar vermi~tiı'. Yaln•z takımda 
sagaçık değiştirilnu~tir. 

yayııılayaeal~ 

Türk-Alman 
Maçı Radyo ile 
Yayınlanacak 

ALİ <Yedek sol bek > 

l 



«Yine o mesele» hakkmda 
~!: ı:ün ewcl bu ııtunlarda ~ılı;an •Yine o meselea bas
lı\;tı yazı muns eb,tiyle umn bir mektup aıı1ım. ~Jelrı.tu
~'azıJ~ ~eklind~n · muharririnin ı:ün görmü~. kiiltürlii bir 
:1~uğu anıasılı)·or. Aynen neş rine imkan ıörmedi&im mck-
1lı ba~Jıca fikirler şunlardır: 

- Ortalıkta \ urgun \ 'e yu.rguncu diye bir ~t.Y ~oktur; 
lla sebebiyet Hrmek urdır. l"anare ) ok.ken pilot da 
• f:.sulyc malüm dejlilken ne pi}aı uı·dı, ne de piyut·ı. 
~s '1ı:ı eği n in mııh tılünıi, ermayesinin nemasını tednu!
llara miktarına gorc ayarlar. İhti}arlılı:. i~,izlik '>icorta· 
ıı bizde lıenüı: kök almamıı. olması, yani ... naiseı rrrda 
~ı:ınarak bir miktarını saklamak hı rsını Yaratı~ or. \ 'ur-

tc Vurguncu tipini ~aratan fimilletİD ba~n;da bu te~ki\at· 
' Clir 

: ._ P~balılığın ikinci ebebi kağıt para bollnğudıır. n ört 
~·:r Pliin yapıp tedanıldeki para miktarını asla artlııına
llnu kanunla kabul cJmek 1Atımdır. \sgari ücretleri ka· 

\ıt~1tın. lı , artık maa~ H iicretlere zam yapmamab kat'i 
ld karar \·ermeli, biltun erzak ,.e e~ya fiatlarını bugunku 
,1~ tutabilmek için, zam yanacak olanlara dır ce~aıar 
''· hapis cezası be~ yıldan, para cezası 5000 liradan a~ağı 
\~dır. C\lektubu ynı.an :zat bu miına~ebetıe ihti~ atl'n 
l cczaell daha in a ına lünım görü~·or!) 
t"b: \'a~adığımız de\ irde Jiik madde diye bir ~t~ ~oktur. 
Ilı ır liste yapıp buı: dolabı, eleı.-ırik süpüra:esi, fotoğraf, 
~ alzeınesi, çantalık, pabuçluk deriler. kürkler. ipekliler. 

r.&ibi Si) mak la tiıkenmb ecek olan maddelerin ~ii ınrük 
ttıııt yüı:de beıı viiı arttırmak. Bu türlü emn l kimin 
'lrsa ) üı:de 400. munzam gümrük re mi almak. Gi11i-

t t, SUib,timali gcirulen memurlara ağ"ır h aı>io; cezası vermek. 
~ Faııa gümriik re imlerinin t utan miktuınaa kiığıt 
s "'lllrını tedricen a:r.aUmak 
? iter paranın karsılığı altı n li:ar~ıhğına (Ötedir. Ru· 

, ~at artı ı da aUın ın kıymetinin yük elme h·b ınütcna
~f~.adenıerimizi. petrolle rimizi atarak harit'ten dÖ\"İl gp· 
• ~1

1l ta.man ucuzluğa kanı5acajız. ligros. Tanzim Sat ı51 .. 
~ ılı; J\ununu \'e em alinden m edet ummayız. Bugiinl;ü 

~1, ;•21yız, yükselmem esi esbabı nı temin etmeii \ ilah 
t . tı ... ·17 • • 
-.~ ... -e na ıp etsrn. 
c\i '" okuyucunun fikirleri bunlardır. Bu bes nokta b ak · 

du.·· • ıınceJerimizl a~ rıra yaı:acağız. 

~ Enis Tahsin Tll 

~ı -------
~anya'ya olan borcumuzun mühim 

bir kısmı ödendi 
~~$1 lBası 1 incide\ manlardaki antrepolann ba ka 
ti .uğu rnusahede edıl· mallarla dolu olma~ı ~ üzünden 

• 'e~e, aHıca mUskil du- bir ttirlü ~e\·kedi!ememektedir. 
t.\'ıOoo .\lınan firmaları i· Se\'kiyaıın ancak bu depo'ann 
' . e dolarlık bir tahsis boşalmasında nsoııra başlayaca-
e iıı U hareket. Tiırk ğı bildirilıni~tir. 
~hu·~ bir delili sa~ıla Alman lkthadl ,.e t icari çe\ 

ı ı/Uk ınemnunilet u • relerinde memnuni)et tı)aııdıraıı 
'd ikttsadi İ b l • b.r cihet de, Türk cUmrüklcri-

ab 1 S ır ı:ı Tcs· ne \lğılmış bulunan Alman mal 
( ler mem ck('tlerden. ları~ın çekı mc•ine mü:oaade e· 
.., 1,c olmak Uzerc, b:r d "lerck bcdellerin;ıı bir Tilrk 
eı- .. raflı .. b d 1 ı 

ile, !:ok mu a <' . e ' e Bankasına ya tırıl.ırağı \ c bu be· 
~ ilde 

1 
taranı hı: s defür'n \ima ya·y~ traıı.-.fcri 7.:J 

• ıı 0[ı: ~ttı~ll'rı cı~ JlWllWl • dar letak.il e ece~ 
b:ıı a1 Ilı " .ı~P faiı' erın Tilrk_\~c t raCı dan öde 

( 'tiir1t ındıın. \ m ın nccl'ğı hu,usuııd kı muıab:ıka t 
ita Öd borçlarının d~ l tır. Bu ı;ur.: tle Alman firm:ıları-

tlkat enmcsı ıcap e nın e:ı çok şıka)etıni muc·p o· 
~ •ır~sı~una . ~ağm 11

• lan ebeplerden birı de berta· 
111dalti b da, ık.ı mem· raf edilmis bulunmaktadır. Bu· 
do~Yı . aıı istısnai va radaki ıkıisadı çevreler. Türki • 

~ io~d;:ıe,d Türk. borç: )'enin. )abancı 'ennaye celbi, 
lQı,~i)esj k oğruy a A~- memlekeun kalkınması ve t ica· 

1 
ıı.ı~e b ararlaştırı ri muvazenenin kmini hususun· 

~: A.l~a~~ı~c 'borçla~ı da gösterdiği gayretleri yakinen 
~l?'ı, kroın ~a.hp~m~ek takip eımek"tc \'<' eylülde ,\ nka-

loıı' nuğda •a e\ e 1" • tada ) apılacak Türk - Alman 
~il.it tnik;a 1 gc ı~ce: göni.melcri neticesinde, cski'er 

"rıııdaıı ba§kr çi~o'a;.ı den c;ok daha büyük hacimde mal 
>l da ikin . \ . 1 ın mübadelesini ve iktisadi i~ bir-

i
'" 'C ı.~tlınıstı:.1 A ır akn abs· li4in i sağlı)acak bir anlaşmanın 
ı• "il t nca , u li k" .. k 

~, b :ı Anadolunun iç imzalanmasını m m ·un iOrmc • 
' ~iM. >ılunnıa:tta ve Li- tedirler.• 

"QO,t 
~1111 e 20 yolcu Çekoslovakya'da yeni 

l tırak öld '" politbüro ~ s ( u 
~ı ~) - Dun, S!:ı Vı)ana, 16 (,\ ,A.) - Çekoslo 

)'Olcu T.ımpıcom ıı.r.ı vak Komünist Partisi kongresi 
• ta~ 6 °tobüsiınde 20 tarafından dün seçilen yeni cPar 
~laı· tnUstur 40 yol ti Merkez Komitesi 9 kisiden 
~ı.. arav . . b" . -
"'uij U Ja Rıtmckte mürekkep bir polıt uro• ı; ıyası 

, İll[iJA~ benıin depo- büro o kurmuştur. Bıı sabah 
~~İ:ıd etınis ve bir- Prağ l:azetclcrinde •neşred i len 
t~litır e ateş bütün a- lısteye ı:öre politbüro ::;u şahıs· 
·,\tar' A1tı'annda ka· lardaıı müte~ckkıldir: Eski Em 

'lır .. ıı y:.a. bulunan \'C niyet Bakanı \"C ~imdiki Slovak 
t.li>ıe •CU'ar camları ya Komunist Partisi ~irinci sek 

t~l'tt otobUsten çık reteri Karo! Bacilek, lçi~leri Ba 
c~laııı de çoğu ~·an· kanı Rudolf Barak. Birinci Baş 

I._' 't ~t'4.11 aınısıardır. bakan Muavini \'e Sa\'unma Ba· 
.,:ı ~ır. ikisinin ~anık kanı Alexiş Cepicka, Brbakan 
· ·~cı·cı l\lua,·ıni (ikinci Muavin) Yaro· 
'tti il& a 2,S nıilyon mir Dolansky. 1\10:.ko\'a eski Bü· 

•Clç .ı )üke'çisi ve Sosyal • Demokrat 
ıı, "ikecek Partisinin eski Ba§l;anı Zicnek 
a ls (l.J Fierlin"er. Merkez Komıtesi bi· 

t :ı iıc·ı SIS) - Bu r inci s:\.ıeteri Anıonin Xovotııi, 
l\ıııııı 1 erı, mi 'l or Cumhurbaşkanı An1onin Zopo • 

) l ,. .~.sına "ardım 
~ "\ JUı b' J toeky. . . . . 
~(\o\ ınıerce a- Gaıete!er bu lısteyı vcrırkcn 
t lı\11~0Prak projc.- isimlerin, soy adlarının alfabe 

'l 11 Yardım c- sırasına göre ~az.ıldığını kaydet • H,n r., •• , . ı 
' L <.ı,. ı ınektedır er. 

111.1 f Zclııln de· 
ı tr •- aaıi~et Ba~· Türk metanetini öven 

'ı. t t ... rarı d .,, 
~ 1a ~i e .n an lle-

lı ~ı l'jn bu eğ
~~~laıı 1sına·arı m!I 
"il \ ınasına ı 
ıı. .. ~ak yo 
"llaıı l:ırın ko· 

~ (\ .. lldırı(lı 1 çapta· 
} ~~ r, tn.ıstna da 

~~i) ~\bcıka 
'~~ nı 

e <.\ tlelecek 
t~ }{!<A 

't' ~~I~ - Irak 
h~ t~ bu~crı bu a-
t-.' llıak ~rneti ile 
"? ~tCtJqUıere An 
~ lc~a~ıı ~r. Dışişlc 
ııı~etı :1 Cc~a.li • Utc c ~orus 

i~'l te 6nü· 
h u \Vashıng 
~•ı tr 1rak 

°"d l!att Başb· • 
t Y•rıaanı ö:ıü. 

b Cik}a,.. b 
•h r (1 " u •t, 'lcı:ıı \'tr 

r e' 
a.."'A.ı?'I 

Amerikah yaıar 
• 'ew York. 16 (USlS) -.·!~e 

American l\lngaı.ine dergı __ ının 
son sayılarından birinde Turki· 
~ e hakkında b ir makale yayıl~
yan Gordon Gaskıll. k!Sa b r 
müddet önce Türkiyede y~ptığı 
bir gezi esnasında Türkl~rın me 
ıiyetleri arasında Amerıkalıları 
en çok tesir altında bırakan v~s 
fın metanet oldu!unu öğrl!nmış 
bulunduğunu razmaktadır. 

Mr. Gordon GaskiU, Korcde· 
ki Ttirk Tugayının şöhreti ve 
Amerikalıların Tilrkiyedeki e· 
sa 11 ıecrübeleri Amerikalılar a 
rasında bu intibam ltr et~c-
ınc önayak olduğunu belırt· 

mektedir. . 
uThe Amcrican :'ılagazıne • A· 

merik:ının en çok satan a~hk 
dergilerinden b iridir. 

Türk • P.ıkistan paktı:la girmo!İ 
mcsolesinin görüşülcce"inl söyle 
mektedırkr. 

j 

Fiyat arflşına 
Karsı tedbir 

Otoritesi iflas 
eden Beledi",.e 

SOGUK ALGINLIGINDAN 
MUTEVELLİT. . BUTUN AGRlLARA KARŞI 

Tilr1'ttı \ jan51 
Ankara, 16 - Son zamanlar· 

da bütiın memlekette uzucü bir 
hal alan fıyat ) iık~elmelcrıne 
kar, ı tatbik olunacak siddet'i 
ıedb i rler Uzerinde tetkiklere de 
'am ed ilnıekıedir. 

Ticaret ,.e Ekonomi Bakanı. 
hır tetkikleı· ı;onunda hazırlana 
cak olan kanun mer'i~ cıe gir n 
ceyc kadar. sımrlıki mevıuat 
ta tbı k edilmek Uıere. ''ur~un· 
t·uların şiddetle tak bıni alaka· 
lılara b: dirmişt r. Bu hu~usta 
belcdıyeleriJJ murakabe te;kilA· 
tı ile zabıta kun etleri de Ti· 
caret Bakanı ğı müfettiş \'e :m ı 
rak•plarıyla b rlikte çalışacak· 
tardır. 

T icaret ve Ekonomi Bakanı 
Sıtkı Yırralı, yeni kanunun es· 
babı mucibesine mesnet ıe~kil 
edecek \·esaiki bizı.at tetkik et 
mel:tc \'e bir ıaraftan da muh· 
tekirlerın takibiyle yakından 
alakadaı· olarak te~kilattan gü· 
nü gününe telefonla malı'.ımat 
almaktadır. 

Son gUnlerde bllhassa, İstan· 
bul matbuatında ihl;kfır mev1u 
unda yap ı!an bazı mühim açık· 
lamalar da Bakanlıgın nazarı 

dikkatini çekmis ve Yırcnlı . du 
rumun sUratle tetkikini alaka· 
lılara emretmiştir. 
Diğer taraftan, muhıek irle:i 

<Bası ı in<:ide) rra olduğunu bilıyor. MeselA 
kanunlar, aradan 30 sene geç· yı lba" geceleri gazinoların ma 
tıkten sonra, belediye kuvvet sa kirası olarak ayrıca b r üc· 
\'e oto rit eı. ınin bu hale dü~me· ret almaları yasaktır. Ucret a· 
sine sebep olmuşlard•r. Vun:un tındı~· tespit edilirs... miieyyi· 
cu, h• eci. ist smam esnaf. bu desi 150 lira cezadır. Halbuki 
kanunları n aksak 'e cks•k ta· bu suretle 50 masasını krala· 
rarıar ı nd:ın istı fade ederek. bu mı} olan blr gazinonun açıktan 
I?iin . cemiyeti \'C her ne\'i oto· kazandığı en az mıktar 2500 li 
ri teyi hiçe sa) :ı n hırer \arlık rad r. Bu kadar ~·azanca muka 
olmak )Olunu t utmuşlardır. Btt bil kim 150 !ıra ceı.a \ermeı? 
nun ·ç·n. halkla ticaret erbabı Yine m<'se a, bir ki defaya 
ıın :ırasında ; halkla belediye :ı mahsus 150 liralık cezalara rağ 
ras nda \'e nı h:ıycı beledıye ile men, yüı binlerce J:ralık usul· 
esnaf arastıı ôa uçunım'ar belir süı: inyaat ~apmak imkanı bu 
mi : günlük ha,·at tam bir mü· yehırde her ıamaıı içın vardır 
cadele şckhne dokü'müşıür. Bu ve olmaktadır. 
mücadelede daima belcd') c ve Gaı.etem ız bılhas a bu nokta· 
halk mağlup olmuş; bir ıiımre ları hül·ümetin gözlerı önüne 
\'i temsil eden şahsi menCaat· sermekle hızmet elıiğ ne kani 
!er. iımme menfaatleri ale) hine bu.unuyor. Beledi) e kanunu \"e 
~e" ~'p, crpilmistir. bu kanuna riayet etmeyenlere 

Bugün fstanbul şehı i. beledi verilecek ceı.alar günün ,artla· 
hizmetler bakımından tam b;r rına uygun bir ~ekilde, yenid.n 
iflfı~a sürüklenmiş bulunuyor. gözden ?,eçırilıp ıespit edilme· 
Kapanma reuı ın:ı karşı tam ı:d ir. Şimdiye kadar gösterılen 
bir emniyet içinde bulunan e!- ihmal, anciılk yeni kanunların sü 
naf, kend · ı;ine tııtb i k erHcb•le· ı ratle çıkarı: ma. tyle unutturula· 
cek en büyük cezanın s-ıdece 150 bilir. . 
iki T unus'lu . 
idam edildi 

Türkiye, Çalışma Konfe. 

ransı idare kuruluna 

seçildi 
iddetle tecıiye edeceK bir ka· 

nunun çı~·arılacagı haberleri ti· <Ba~ı 1 lncidt) 
zerıne. bazı tAcirlerin endi-e~e nı Muhammed Sadu" ah is::fa et 
düşmeleri ve bu endışelerini a· miştir. Sö)•'cndiğ.ine ~üıe, Tu· 
çıkça ı:azetc sütunlarına akset· nus hükfımetınin üç 1J~ e· i daha, 
tırmeleri de bakanl ı ğın ehem· Adalet, Şehiı·eiiik \'c İsk5n w 
ıniyeUe naıarı dikkatini celbet nihayet Sağlık Vekiller i de isti· 

Cenevre, 16 (A A.) - l\lıllet 
lera:-ası 37 inci Çalı:ıma Konfc· 
ransı dele&elcri dün öğleden son 
ra idare kurulu iı~ elerini seç· 
mi~: erdır. Bu heyet her sene 
birkaç defa toplanarak milletle 
rara:;ı çalı~ma teşkilatının faa· 
liyct ıni idare etmektedir. miştir. raya karar vermişlerdi:. 

Serbe::-t ticarete en~el olmak l as'ta ~ angı nlar 
için dcğıl. memlekette yarat ı!· Rahat, 16 ( .\ .\ ı - Son 4 ~a 
mak istenen mhranı iinkmek ve at icindc, bi.iıiin fa, toprakla
vurguncuları ortadan kald ır· rında yeni birçok hadisesi ,·u· 
mak gayesi) ie hazırlanan bir ka kubu lrnustur. 
nun ıa,arısından normal ticare· ~leknes böl"esincle 2_~0 hek· 
tin asili ıarar görmeyeceği a,·. tarlık buğday mahsulu ıam~
kar \'e ih tikar hadiseleri de gö n!en mahrolmıı.5, buna ınu~abıl 
ıönünde) ken. bir ınkım acaip I Kıııablıınka cı varın~a bırçok 
•endiscler ona) a at•lması ha~ tarlalar ate-e veı· im "'· bu ara· 
rcıle kar ılanmı tır.. da takrıben 10 hektarlık zıraaı 

B:ıkanlığın a) ~ıca , bu . endi· mahsulü alc\"er iç inde kalmıs-

Dün idare heyetine seçilen 
memleketler ~unlardır: Arjaıı • 
t in , Avustralya, Birman)a, Ko· 
Jombiya. Kiıba . :\Iısır, :-<orveç, 
Hollanda. Tiirkh·e, Uruguay. 

Bunlar. ~u memleket üyeleri 
ile birlikıe heyette bulunacak· 
lardır: Kanada, Çin, Bırlesik A· 
merih. f;'ran a, İngiltere. }{in· 
distan, ital)a. Japonp, Batı .\l 
man) a, So\ ~etler 8irlı i. 

Fransa'dc:ı evlerin birinci 
eler üzerinde de ehemmiyeı- lır. • 

le durduğu b !hassa z'kred 1- _ll ığer tar~rtan Kaıabl.ankada katına kadar dolu yağdı 
nıek'- \e •enı kanunda ağır pa dlın ı:ece Fa ınahallesıne altı • 6 .... ) 

.... , ~ . b k . t Afarmande (hıın), ı <~·n· 

. 
iade edilecek 
Sovyet gemileri 
Geldiler 

( B:.ı ~ı 1 incide) 
:inde saat 14 45 den ıtibaren Bo 
tazdan '?irmiye baslamıslar \C 
15.30 da Kızkule~i i:in'erinden ge 
ccrek tes'im sahasına gitmişi !'· 

dir. 1."i numaralı muhrip yeti"· 
/tindeki birinci grupta bir maV!:l 
tarama gemisi ile 2 hlicumbotu, 
Rus ticaret filosuna mensup 
Oıchoko\' ronıorkörtinun )edcğin 
-!eki kafı'ede de bir mayın tara· 
tna tıemisiylc 4 hücumbotu \'ar
dı. Mecmuu tonajı. 1197 o•an ge 
mi'erde teğmen E.V. L~vache\' 
lcomutasında 44 kişilik milrettc. 
!>at \ardır. Devri teslim muame 
'eııinc derhal ba~lanmıstır. 

Rus denizcileri yarın sl'fıhsız 
!arak karaya çıkıp ş•hri gezebl 

:et'cklerdir. 
15 numaralı muhrip ve Oıch3· 

kov romorkörii cuma cilnü. avın 
24 Ondc son gemi kafılf'sini t!'e· 
irmek üzere üslerine dönee~k· 

!erdir. 
Diğer taraftan Sarayburnu a

çıklarıncfa ma,•ıruı benzer bir 
cisim o;:örülıııü · ,.e " kerl m3· 
kamlar tarafından elkonmu:ıotur. 
Bunun So\'yet gemi lerinden atıl 
dığı fıakkında bazı rivaretlcr çık· 
mı~tır. 

4 hekim, 7 memur 
Hakkında itham ra ve hapis cezalarının çok ~ ıd ara a )anm ı § ır. G .:ı~ l ı 

• • ~ • v • - ıLot \'e aonne» ,., .. yet n n 
dctli olal·a~ı. bu H!sıleyle, ıU,·e Amerıkanın açtıgı yenı ı bir kısmında şiddetl i ) ağın urlar 'Ba$ı t lneMrl 
ed ılmckıcdır. • k d'I \"e rüzgarlar, bu bölgenin tab~ i cıl :ıra ı~ııat edi:en suçlar varit 

Bu arada. al!ır par~ ceı~ları re 
1 
er 1 sen·etlerinderı birini tc~kil eden göriilerek Türk ecza kanununun 

nın, muh ıckıl'in ga)Tıme;ru ka 1 Wa~hinğıon, 16 C A.A.) - Dış mahsule ve mey\'a ağaçlarına muhtelif m4tldclerine göre ceza· 
zaıırı~ n .. 0 11 nıi 1! olacaı:ı. ''~ .~- faali)et'.cr idaresinin yaptıgı ye bü)ük zarar vermiştir. Hasarın landırılması istenilmi~tir. İdrlia 
ğır hap s cczalaı ını~ _da. ıht k.~~ nl t.ıhsısler: 300 milyon Franktan fazla ordu edilen suçların mevzuu, amb.ı.ra 
nıevıırnııun ehenıml)etı~e go ı Türkiycye: l 185.000 dolar ğu tahmin <'dili)OI', T eysse t kö ı:irmiyt'n muhtelif e~\"a \"e malze 
re, _on be~. y ıla ka~ar yuk~ele· (925.000 do1ar maclcıı 'e inşaat ~ünde 380 erik ağacından yal· ı meyi te~ellüm edilı~ş gıbi gö:. 
ce{ı ı b ıldırılmekteo• r .\):ıra. malzemesi; 185.000 motorlu va· nız bir tane i ıııe)' alarının hır tererek muamelelerini ,·apmak-
aı. \C)a çok hapis cezası gıyen :.ıta , ~eri kalanı eııdiı tri mal· miktarını muhafaza cdebilnıış • tır. • 
\urguncu. m iiebbedcn ticaretle" ıeıncsi \e kauçuk ıçın) t ir. O kadar çok dolu düşmUş • Diğer taraftan ilçe idare h · · 
mence! lecekıirı Yunanı:.tan'a: 300 000 :'dolar t iir k•. -okak:an evlerin birinci \'et' erinin verdi?:i !Uzumu muha· 

(ıluhtel f madeni eŞ\"ll fç"n). kat pcnccre'crl hizasına kadar keme karar'arınııı USU)en en ki 

Santral Men.~ucaf'fa Yu o la\~a)a: a20 000 dolar: dolu kap1amış•ır. sa bir müddet zarfınrla anık lıı· 
!J ( K .ı uçuk için) . H t I · r:ı t('b iğı icap etmekı<'dir fıc:,. 

as a arın grevı ld h . . · ' J Japon parlamentosu are eyctının kararına s:ın ık-

lhfilaf hakkında özür dileyecek ke;1~;~~~r~1~~·~1:ğ~ ~~~;;~a;si7ı~ ~:~~~~·::i~~~z'~ı~~~u~~~~k:~r~~ 
(B:ışı 1 indde) l Tok) o, 16 ( ,\l') _ illi küme· de ıeda\'i edilen 30 ha)la dün· t \•rak. daha ii t ~rnkat~ o':ın vi-

• l-'abrikam ı z ile işçilerimız a· ı tin bLiyük eh irlcrdeki polis teş den itibaren a~·l ı k gre\·ine ba~la lay~t ıdare __ heyetıne gor.d!!tllmek 
ra ında blr iş ı h ti'afı me\'cut kil a tını clogruda 1 doğru)a mura mı~lardır. Ila~talar, günllik şc ıedır •• Bug~_ne kadar ~nca~ . ~ıe· 
rleği1ôir. Zırıı , gaıetelerde, ba· k:ıbe altında l\utmasıııa maıur ker stihkak'arının be~er gram mur \e mus~~hdemlere teo ıu:ıt 
h ıs me\'7.tıll edileı\ ihtilaf 1140 1 kanun teklifi mii·Lakerc edilir. arıtınlma~ını is1emektedirer. yapılmış v~ ıtırazl:ırı .alınmış~ıı. 
işçimiz ara ında yer alan 87 do 1 ken So ya ' ı tlrr tar4fından çı· Amerika Sovyetlerin Fakat. ~ckım lere teblığat Y~~~ı-
kumacı ile \'\tkubulmu~tur karulan karışıklıklar ~ ü1ü11den ~a~~ ıçın r~1anbuı ~a~'ı.~ ınuoür 

Bu iht'IAfın sebebi, çalışma 1 geçen haha Parlamentoda vuku Ortadoğudaki faaliyet- luğ~ne .. nıa~·ıs. ba .ında go~deı~ı 1;n 
şeklinde iş ver<'nin de~füikFk hulan esef 'erci hAdiselerin kö den endişe ediyor Bakır.koy k!~ ı;ı_ı.ı~amlığı. )aıı .. 1 ·~ 
:\apmı~ olması ve dokumacılar ıı tü tesirini ortadan kaldırmak ı- m~Jku~ .mudurlukçe .~ır b1ııı:~l\ in·uı 24 ıezgah , ernıekte o'mak ç ın Par16mento diın gece Japon wa~hington, 16 CAA) - Bir ıı~ lan en Ce\'ll~ ''t;!ı .!11e.!11 . t!r. 
l ığ ımıı c\cğadir. scnelerdenbcri nııllet i nden i:iıür d ileme~ e itti- 'eşik Amerika Orta Doğu İ leri h k~ta~bul tsabğl !~k tmudutrl~ğü dke 

h h · f ki k ·- \"e m'ştlr Harid\'e Vcki' Yardımcısı Hen e ım .erc e ı.,a ı vap ıı:;ı ta -
çalı(ma artlarım•uia er angı a. a :ııa, r ı . dinle muame' k • "I d k 

,,. ki k ı ld 1 , ·ı Ah ry B) roade bugun yaptığı kon us .e te emmu e ere 
bir deb• ı · yapı mamış 0 u· spanya ya sı a mada. Orta Doğuda yeniden zu e\Tak \i layet idare heyeıine su-
ğu gib' b;r dokum~cıya ve!'11lek nulacaktır. 
te olduğumuz tezgah adedı. t<'Z Cartageı a (İ paıı)a) 16 (AP) bur eden Sovyet faaliyetinden ------------
giıhlarım•lın teknik \'a~ ıflarına - Kıngsport \'ıcton. şilebi bu· endi~e duyduğunu slıylemlştlr. 
göre: 4 5. 8. 10, 12; 20 ve '.!4 gün bu limana Amerikan yapısı Bvroade bu konuşmasını tem 
tür. "esela; memlekrıimiıde Sü 27 orta " ağır tank getirmiş· silctıcr meclisi dı-:işlcri konıisyo 
merbankın Ha'kap ınar fabrika· tir. Bu, Amrrıka ıle İspanya a· nunda yapmıştır . 
sında b'r dokumac ıya 48 ıczd rasında aktedıleıı asken yardım B)TOadr Birl eşik .\ınerikanın 
ha kadar, ileri \ nupa mcmle· paktı gcrcğınce İspanyollara tc .\rap - İsrail ihtilafında şimdi 
kctleri ııde 70'e kadar, Simali .\ min edilen i kınci askeri nıalze· lik tarafsız bir siya~ct takip et-
merikada 130'a kadar verilmek me parti:.idir. ıiğini fakat na:t.ik bir durum.ta 
led:r. bunun böyle kalma~ı zarureti ol 

Gregory Peck yeni bir madığını bellnmiştir. 
Biııiin hu ~artlar içinde. baz• 

dokumacılarınM iş akdi gereı!in film çevirecek Arap - Ürdün müıakere-
cc. senelerdeııberi bakmakta de Hollywood, 16 USIS) - Her 
vam ettikleri tezgah adcdinı mnn Mclvilleın klasik Amerikan 
7 6/1954 de re<:<'n ndına ind·r romanı · Moby Dick .. John Hus 
mi ler ~e meseU 10 tcı.gaha ba ton t;ırafından yakında fılme a 
kan b:r dokumacı yaln ız 5 tez Jınacaktır. Erkek artı:.tlcrin oy
gah nı, ıl teı.gaha bakan doku· nayacaklan bu filmde Grcgory 
marı da yalnıı 2 tezgahın ı iş· Peek kaptan Ahab rollinü de
letmiştir. ruhtc edecektir. Diğer artistler 

f akdinin ı ek taraflı olarak şunlardır: l.eon Genn; :'tlontgo 
bu işçılerce ihlil edilmi ş olma· mery Clıft, James Robertson Ju 
sı üzerine, fabrikamız ıs hazi- tice ~·e James llayter. 
randa Çalışma Müdürli.i2iine Tckniko'.or fi m denizde, Aıo· 
b:ışYurmus ve Çalı~ma :\tiidiiri.i rcs açıklarıntla bir balıkçı gemi 
ile nıUfettişlerin vaki tetki katı sinde çe\'rılcccktir. 
iizerinr. idarenin kanunen haklı 
bir durumda o'duğu tespit c· 
d :Jmls \'e huna rağmen mezkur 
dokumacıların uhdelerinde bu
lunan teıgfıhları i~letmeleri is· 
tenm iştir. 

Ru davete. yaıılı :hıara ve 
kanuni tebligata rağmen sözii 

geçen 87 dokumacı is akdi hü· 
kümlerin i ) erıne ~etırmekten 
imtina et ınislcr \'e hunu miiıeıı 
kıp , İ ş Kanununun 16 ncı mad· 
desın in hah etıi~ i salfıh'~ete 
müstenii'\en bunların \'azife~i ne 
son \'erilmıştir. 

leri 

Kahire. 16 (AA) Bu gece 
bildirildiğine ı:öre Başkan Ei '"n, 
hO\\ erin hu usi tem~ilcisi Eric 
John.ston Aran - Ürdün muza 
kere'crinde gclisme o!duğunu a· 
çık'anu~hr. 

Bu ;ece ona eren be~ gUn
lük müzakerelere .:lh ır. Ürlffir. 
Suri\'e ' 'c Lübnandan mıitehas· 
fü' a·r i~tir§k etmiştir. 

Bugün yııyıntanan bir tebll~
rlc. taraflar ara~ında bir anla~·na 
ya rloi'ru his edilir dl'rf'cMe bir 
geli~me o'du~u kaydedilmektC'· 
dir .. 

F.ric .Johr. ton buradan can· 
ra uçakla Tel • A \' i\'C gi ıi.?t' .. I.( 
' '" Araoların planının ışığı al
tında fsral' ta arısını inceleye· 
eektir. 

T. Ofis Müdürü . 
izahat verdi 

(Ba~ 1 int'lde) 
kuruş, yine 30 kurusıan alınan 
sert. buğdaya 3 kuruş, beyaz ar· 
palara 2 kuruş prim \erilece i
ni, geçen sene :?1 kuruGtan satın 
alınan ça\'dara kilo başına 4 ku 
ruş, 19 kurustan Siha arp sına 
3 kuru , 18 kuruşa alınan beyaz 
arpalara 4 kuru~. 19 kuruşa a!:
nan Anadolu yulafLı.nna 3 ku· 
rus. Sıha yulaflarına Ja 4 kuruş 
ıam yapıldığını. bundan ba~ka 
Anadolu \'C S iha yuıan ırına ki 
lo başına 1 kuru~ prim vcrı!ı.:c:· 
ğini soy'emi~tir. 

l'tlillrt ıerara~ı bu~aay \on e:' 1 
toplantısı 

Londra 16 CA.A.) .'.\I ıl !etlera
rası buğday konseyi, her s~ne 
mutad topl;ı.ntı:ar yapılması lnk 
kındaki anlaşma hükümleri ge· 
reğincc bu;:ıin Londrada to!)l:ın 
mı~tır. Bu toplantı dene,indı: ıt 
halatçı memleketler tarafından 
ithalat komcnjan!arı mesele i· 
nin ortaya atılması çok muhte· 
ıncl bulunmaktadır. 

İŞÇi IL\STA~ESİ - Şehrimizde Samat) a yolu üzerinde d enize bakan bir arsada 560 yııtalı.lı yeni bir işçi bastane'i in~a edi
lecelıair. Dört kattan ibaret olan hastanede birinci eviyede kon ı.ültas~oıılar, tedavi. mc guli~·et , su, kint'zi. elektrik MeJ.:ano te· 
dl\' ileri yapılaca!.;; rad) oloji la boratunrı, ccı:ane, kan bankası, morg, müşahede ı.er\'islcri bul unacaJ.tır. Resimde, ) apılacaı. 

ha tanenin pl~nı cörulmclı:tcdir 

ar~ ile 

3 . adet alınabilir 

Katil Hikmet mahkemede 
• ı:)' • ağlayıp bağırdı 

gene 

(Ba~ı 1 ıncide) z.at ı!e Komıser Mua\'I i Mu • 
a' ukatları ıle ı~tırak etmışur. amm('r çağrı im ıs \ e hazır bulun 

Avukat İhsan ~arsuvat Gu • madıkla rı gorulmuştur. 
ner ailesinin anıkatlıgını uıcrıne M:ıhkcme)c Ceza ı-:,ınden bır 
alarak durusınaya girmı.ar. d 1ekçe ::<indererek olen l\lüzey 

Muhakemeye başlandığı sır .. 1 ~en Gıiner hakkında ma.umala 
da kuçUk olan !kinci Ağır Ccııı I s .. hıp bulu dugunu \ c şahıtlıic 
s~nuna pek n dinle) :cı a.ına yapacağını soylıycn Doğan K're 
bılm ış, yuılen:e kişi du~u-ma~ ı I nıitçı nın mektubu d a okunmuş· 
dı ardan merakla takıp etmı, • ı tur. 
tir. Bunu miıtcakıp anık a\'ukat· 

Yargıçlar Heyeti } erler•ni al 1 ları sôı alarak llikmet Kuçuk' 
dıktaıı sonra içeriye çağrılcı:l iın C\ vele mcnen;ıt ;cçırd i~i 
katıl l!ıkmet gayet n.:>rr.-al b r ı nı hatta ıfılıs hastalığına mup 
•ekılde sanık mevkııne .,turmu, teU olduğunun mumkun bu'un 
tur 1 auğuııu bu .ı;cbepltrle mli~ahede 

İki a\ ukaıı da kendısi ile be- a. tına a lınmasını ıstenıışlerdır. 
rabcr gclmi, tir . Bılahare konuşan Sa\CI, anı· 

Bilahare mildo;hil Cc:ııal Gıi· f "ı Adlı Tabıb'in mua)ene etti i 
ner ile a\ukatı İhsan Yar.u\at nı \e aklı durumunun yerinde 
ıçerı) e girmişlerdır. bulunduğunu. a) rıca Hıkmetln 

Yar:.U\ a t mUaahale ~ ilckçc·İn ceı.a e,•ındc ıle sakın o!du~unu 
de h§diseyi bütün taf,,ilatı ı!e sö} li~ erek mü, ahcde ıaleb ın.n 
anlatarak ortaya bazı deliller çı reddin i ıstemışh·. 
karmış \'c katıtin bu cina) eti Doğan K ırem lı; i i:.imli şahı· 
çok cv\·elden hazırladığını hatta dın dinlenılmcsıne !uzum o:ma 
cliğcr karde~lerini de ö'dürmt'k dığıııı sö) lb en Sa\ cıdan ~o:ıra, 
ıstediCini anlatarak Hikmet KU· miıdahıl a\Ukal İh.nn Yar:.u\'ar. 
çü~ün idamını istemiştir. sanığın da,·a) ı uzatmak için ter 

Daha sonra Yargıç, ~anık Hık tipler )apıp )en ı şahıtler or:a 
mete )fudahıl me\'kiinde bulu· ya çıkıırdığını, şuurunun )erin· 
nan Cemal Güneri usulen gBs· de o!duğunu. anlatmış ve Halıt 
tc-rerck tanı)ıp tanımadığını or Çanka}a, RaiCe \'c ismet is mli 
muştur. Uç ııhid ın çağrı masını talep et 

Hikmet KuçUk )erinden fır!ı· mı_tır. 
)ara bığırma~a başlamı : • Beş dakıkıı duru ma)a ara 

- .Kıı:ını kerhaneye la~ ık ı:ö veren Hakımler He) etı. şah ' t 
ren adam :e dı)e hlicuma geçmış Doğan Kıremıtçioğhınun. Hııl t. 
tir. Raife ve ismetin, müdafaa &ahit 

Yine üslunü baı:;ını parçalama lerındcn ıki polisin çağnlmaları 
ğa başlı)·an Hikmeti jandarma· na. akli durumunda bir bozuk· 
lar gliçlükle ıaptetımişler. 'e tuk olup olm;ıdığının tesbiti ıı;ın 
l'elSe~e 5 da~ıka ara \"erilmis • mli .. ahede atına alınıp alınmama 
tir. .sına da ır, Adli Tıp mü.,ahedeh 
Duruşma • ı:ıldığı zaman ~öı. a· nesınce b' r kaı ara \'arılmasına 

lan avukat İhsan Yar.suvat, ka karar \ erilnı1ştir . 
ti'ın şuurunun tam olduğunu )lıidahiller katılden 10 hın 1i 
söyliyerek: ra nıan 'ı taıminat istemekte • 

•- Şu gördüğünuz üc kiş•n iı rl ırler. San ık bütuı' duruşma de 
katili. I.ombrozo tipi doğuştan vamıııc:ı jandarmalar tarafından 
hakiki mücrimdir. demişıir. tutulmuş 'e göılerıni )ere dık· 

B'Hıhare a\'Ukat Yar U\'at cı mi tır. Muhakeme 23 Haziran 
ı • ~etten bir 'ün önce. Hikmc - saat 15 30 a t , k cd ılmi~tir 
tuı karlsının dayısına ):azdıg_ı 
ı:ıı ubu okumuş 'c vcsikıµ ı ' 
:Mahkeme~ e \ermiştir. ' Buradan anlaşıldığına göre, 
Hikmet öidürdüğil kansının da· 
~ısı olan Hali: Çankaya'nın fab 
rikasında çalısmaktadır. Cin:ı 
ı·ctten bir ;tin önce de ga) et 
normal bir ,ekilde mektup yaı· 
mı tır. 

Yine dünkll duru~mad:ı Yar· 
SU\'atın bi'dirdlğine ıöre. llık· 
met Klıçük l'n:ı~·etten bir ha!· 
ı:ı önce de karısını \'e baldıılnrı 
nı öldıirmeye tt'Tebbüı. etmiş. ~·ı: 
nına kenap \ e bıçak alarak k3· 
~,n,•alde :nin C\'İrıe ,i}'ı11işt :r. 
Komşuların na ihatlcrj ilıerine 
o ı:aman cina~ etten vaıge~en 
Hikmet, Kcnabı tren )Oluna at 
mıştır. 

A' nca miidahil a\•ukatı Yar
suvit, ölen 1'\ursvıe, Hikmetin 
çok acı çektiroiğin• . şimdi idam 
cezasından kurtu:n1ak icin bö) · 
le temaruz. ) aptı:tn ı söyliyerek 
demisUr ki: 

- Ceza Kanununda daha atır 
bir madd e olmadığı için katilin 
idamını istiyoruı. • 

Daha sonra Sl4nlk Hikmetin 
sösterdiği şahitlerden Polis Xe,· 

50 yılhk 
Mühendisler için 
Jübile yapıldı 

<Bası ı incide) 
l:ıend isler Birli~i adına Başkan 
Hıkmct Tunat kı~a bir konuş • 
mayln açmı8. jubilesi yapılan 
mühendı leıi hazır bulunanlara ı 
takdim ederek mezuni)et tarihi 
ne gfüe en eski olan lehmet 
Ali Havsa'rı Büyük .\ğabey o:a 
rak il§n etmıştir. 

Bundan ~onra Teknik Üniver· 
site Rektörü P rof. Mustafa San 
tur, F..ski Rektörlerden Ord. 
Prof. Te\ fık Ta) lan, Ord, Prof. 
.Salih l\lurat Uzdilek, i\ğrenciler 
den ' ittin Ciuelj \ e Te\·:!ik f· 
leri birer konusma yapmışlar· 
dır. 

Bu ıırada jiibilesi ) apıl:ın mU 
her.dfsleredn Sait [)l•miren ,.e 
:'\e;o'et Kastnıgil hnııralannı nak 
' etmialer jübi1c için teşekkür ct
mı !erdir. 

Jübile i ) apılan mühendislere 
birlik tarafından hed i~·eler su· 
nulmu tur. 

i t. nor•uının ı&.6.19 .. ~ flntı.ın 

1 sıcrlln 784.00-784.00 
loo Dolar 280.30-280.30 
• "" ı..ıurı t4 .ti0--44 so 
ıou l11·1çre fl'raıı.ı:ı 64 03--44 03 
ıou Fıoruı 3.~40-73 41.40 
ıw Orabml 11.334--B.334 
100 Qeıı:oaıovaıı Kur. $.50- $~ 
ıou l•Tıçre ıtur. 54 12.~D-64.12.60 

'"• 7 1 \iZLi 1 \ U\'ILLF.ft 
t;ı;H\~l H. T \H\'IL\J 

Slvaa • Erımrum l 20.70 
Slvaı • Erı:unım 2·7 21.40 
ı941 Demır:roıu r 21.flO 
ıe•ı ı;ıcmırx.o u ll ~us 
1941 Oımırroıu 22.10 
ı.ııııı Mi)darn ı 22.4'.I 
Milli :Müda!ll& 11 21.90 
:uıııı MUdarııo. ııı 22 oo 
!.Ulll Müdaft.a lV 22 25 
Ziraat Danı:aSt 1 22.tl 
zu·aat 'B&nkail 1l JOS.20 
~ i l'AIZı. ı , W\ h u:n 

1941 Demir olu 1 105.35 
Kalkınma 1 102.40 
Kalkınma nı 102.tO 
llHS İstlkratı 1 105.00 
ıota Tab•U n ıo•.so 
llH9 'T'ılh •Ut 1 !K 00 

c• S l ,\1 .ı:l.J T.\D\'lLLER 
ııı48 iıtramı:ı-eu 21.a.ı 
ikramı:reıı Müd3l•:ı z:ı 3u 
İrk. 11141 o. Yolu ıv ııo .ıs 
1941 Dcmtryolu \' 110.50 
ııı53 Tahvlll 101.40 
ıtısı Tabvlll ıoı .:o 
Zlraat 88Dkaal ITI 100 00 
ZU'1lat Banıı:au IV 100.00 
Ziraat Bankası 100.00 

B \ !\KA HISSE.LOli 
T.C. Mcrı:cz Bankaıı 249.25 
Garautı Banıı:uı e ı.o.oo 
Obllp$)'0n And. ı-n 184 DO 
uımaw, l:lalU:BaJ llUAIO 
J'ürt Krecı ı ı 28~ 
Saııarı Kalkınma B. ıcıo.oo 
iş Ban.kail R ~.00 
Yapı •e Krecıı Bauwı N. ııı .. so 
ll:bank , . .A O. 1320.00 
Türk Ticaret Bankuı 675 
Anlan Çtmeııto 47~0 
Şark Detlrmenlul 40.00 
P.\Rİ:. BORS \ıı l \ LflS 111',\ "fJ 

il) Kilo altın U7.000 Fr. 
u ı Dolar 363 • 
iiF.R RF: l ALIJS' f 1\ \'fL'\ RI 

Napol) on 44.50·44 75 
I!eşU 67.75·5&.00 
Hamit 49.W-CSl.60 
Gulden 47.90-48.00 
\'alllt 411.75·49.0D 
ingıtıı Llruı 60.75·61.00 

B. Horoz 4ll ~-46.50 1 
H l L('E \L n s t l~Art.ı\B I 

Dtııuao 738-740 
1'erıı Külçe 736·737 
:.tekalko '145·7.50 
Standart 755-737 

K \1 ıs cı: lDUtLIKl &c 
Cumııurl) tt Atı, ~50.00·J.55.00 

Re-şat 430 OC-435.00 
Hamit 340.00·345.00 
.MIZ 300 00·302.SO 

Sl: ROCST r i"\'.\ S \ D \ DO Ü i. 
l l'r \l'L\Rl 

'l:llrktre Atıcount 
Takas Sterıtng ' • 

JU0-1700 
-.-

1 d 1 Tatas A \TUpa ... .., 
ımir' 9 tiyatro CIÇI masl Takaa Amerikan 15~0-1600 -.-

bb 
• Dolar Etekut 600-602 

için teşe us ooıar Tran&!u ııa-6211 
fımir 16 Cllususi) - Dör! te Sterllng Etek\J l"0-1600 

İ İsnçre Prancı 142 143 
nedenberi tıyatrosuı buluna'l ı: Fraı:mz Fran 1 ıooo-1600-;6.50 
mirde yeniden bır tiyatro açılma Franaız Pr. Tr. c;o 100.100 
&ı için belediye tarafından yapt- haıya Llret 1os ıoo-ıoo 
!an tetkikler sonunda önce blr Atman)'& Mark ı l42·1'l3 

Yuııın Drahmi ıooo n-ıı 
bina yapılması kararlastırılmı$· taran Pnıta 270-uo 
tır. Bu Eebep·e yakında yeni bır Mısır Ltra11 I«O-ıt50 
tiyatro binasının in~asına b.1ş· Lübnan Lıraıı tao-ıs.o, 
:a nacaktır. --•"•••' lıİı ııiı\'•'t-.-ıeiıiıbıiiiıiıiıt 11İt-ıidiılıı11.ı. __ ,-



A~KARA 1 
' 5 

1 , 
J; - 6 - 195.t Per enıbcı 

'1.U A~ı ıs 'Ye Pl'Oi;ram. '"" ~· 
'; 30 Guruıydın t.;ı _- · -- . · -- -'i 45 Rabuler Ye hava rapcru. 
11 00 Karma l!&bılh uıu 1 
ı 30 Sa oıı orkeıı raıar:ncsan po - : • ___ • _ • 

ımrı e~ _ 
t 00 GUntln :r;ıroıı:ramı Ye kapan• 

*** - - - ,-il$& Aeıııı n proımım, c.~ 1 ,. 
ı:ıoo .Ulı:er uatı --- - -
l2 20 Ordı;.dan habuler. 1 c.. • • 
12 30 8acU Ha,ses. - ~ - ~ 
l3 00 M S Ayarı Ye haberi r. ~ • • • 
13 ıs Radyo salon orıı:estrası Şe!• 09 -ı - - - - - -

edad Ediz a Tschalkonlı:y ı • 
:Fıncsık kıran aUltlnden marş . ______ .._ ___ ....;.._• 

bl Chopln okttırn <'I Ol· SOLDA!': SA~A l - B!r tatlı 
blsh: Ne•ellytm. dl Mani tr 2 - Coğrafya tertmle!1nd"n biri 
Bahçe kapısı ön<ınde sere- 3 Döküp kırma mcral:lm ~ -
nat. eı Benııt v Vals, ıı Pı.ıs S Ecnebi bir memleket 
Mllllrr· kn ık ,.renat, ı;> lerdl. 6 - MUthlş. 7 Bir edat 
Muhör Köy polltası. 8 Bir me\'Blm; Paydalı 

13.30 o le gnetesl YUKARlDA['l >JtA(uy A. 
13 45 R&drn tıalon orke~trasının Bir uznımur, Çalı ma me\ruU. 

deramı 2 Dllclı:çc :ı - Knyıplar. 4 -
14 00 Ha.,. raporu akşam proı:ra- nır Hayvan. 5 - Oen~tı:. 6 -

mı v., kapanış OUdUlen niye 7 cııveıı tuır 
UI 58 Açılı$ vl' proı;rıım. 8 nır b!icek: Ansızın. 
1700 Mencsel.uohn m ııenfoııı Ol.'.\"K U 8U f...:'1ACA~ll\ HALI.l 
17 30 Zehra KU.,,Jk - Fikre• Uğur 

l SOLO ... !': AOA 1 - ılot.anlk. 
17 "5 erbeıt aat 1 2 Alim. :ı fa 4 - Al'?. etmek. 
ıg oo Operet butecUr.rl. 5 tu na 6 l.la 11 7 py. 
ll.20 Ju ~~ rÇıttr. fasıl. u t Ti Ne 8 t.t Nail 

• M;.ıbayyl'r !asi ı YUKARD!l.N .AŞ ... ÔJYA l - BI· 
St 00 M S. AVUI Ye h Mrler. llircto 2 Ya 3 Tanzim 4 -
19 ıs Tarihten b.r raoraıı:. E! at 5 Naftalin. 6 - Jllm. 7 -
1ı;.20 Turhan K•rabulut Ki Edıı.nı. B - Mika; El 
lP45 D.nl - ahlikl mu habr. 
ııtı SS Vtvolonael tabi mi (Zeki 

Duygulu). 
20 00 Erdofınn Çaplı'dan keman 

ııololnrı. 

%0 ıs Radvo ı;azctuı 
20.30 ıuuanl Mukadder Atakan. 
.. 1 00 Kahramanlar geçiyor. 
21 lS l\Ja"ııır. 
21..30 Spor ı:a rtr..sı. 

::ı 1.45 tl.•umıın .. raıın. 
:ı2 oo :ı:mnıret ,. ti. 
22 15 Opcrııya csant. 
22 4S ~ı S Avan n hııbfrler. 
:J 00 Pro;rıım Ye kapan• • 

*** 1s·ı \~BUL 
J2 S'T A ılış ve pro;;ram. 
J:ı 00 l!aberıl!r 

13 ıs Dana mtl ,f:I 
13.30 A!ımet ()'uun 
14 oo 111 W. t\ Mozar •\daı;lo 

und '.f"Utlle• b ı Edward 01'1· 
eır •Son llkbabar• ı Pııul 
Hlndemlth •SP-nfonlo: danaı• 

l4 20 Nlmrt Erı;üdPr Te Huriye 
Akhan 

l4 4S Loa Panclıos ı rıo5U, 
JS 00 Kapanış ••• 
.ıa 00 Açılış n turı.::ıı,er (Azize 

Tözeml 
il :ıo Zıraııt uau. 
il :ıo CeIAI ince. 
19 00 Haberler, 
u ı.s Herke.s 1 n muzıt. 
19.30 \'lyolontat l>arvn 
Jt 45 ıı~rı Ttlrk mınıı.ıaı konsu-

Yllttııırı. 

::ıo ıs Radvo ı;:azctest. 

20.30 Kua şehir haberleri 
:ıo 33 ,; ıroıonsellat Muhittin Sadak 
:IO-'O J>ünyada bu harta (Hamdi 

Vıro{;lu). 

21.00 ... llf!ttln TnllfÇll. 
:ıı.:ıo Tarihi fıkralar 

21 .\O J.lüztk me.,mua..oı. 

22 00 Sabite Tur 
:ı2 :ıo BUr ık Ylr«öo ar Pi ıınta 

waıı.u Glt.UJ<lnı;J. 
2!! 45 Habult.r. 
::Z3 00 Kambiyo - Bona Ye proı::ram 

lar. 
23 er. Kar ıt afl! rıu 'r 
23 :ıo Dang 'e cıız m .zı~ı 
24 00 Knpa.nı 

*** İZMİI~ 
l ~ A ' •e pl'O ram. 
16.00 Ze}belı:lrr 
ıo ıs Keman aoıoou Sollı t Anioıd 

Eldm. 
ıe 2.5 Ci!l?ln Ergün 
ll!i 45 Karı ı.: Caz or..:estralnn. 
l • 1.5 ı;:.•tıca pro;ram.ar,n takdl· 

ır.I 

17 20 Kerim heri. 
l7 40 Ma ndolln kua rte ı 
17..50 P.adro Y\lrt tilrlı: ılert ltoro

ıu. 

VATAN 
11.A:\ FIVATLARI 

Başıık mattu 25.-
2 ncı Ye 3 üncü 
sa~1a santıml •-~O 
4 üncU sayfa san tim! 3.
llan sayfası sanum.ı 2.50 

lahkeme, icra, r apu, 
Noter U~nlan santimi 

"------
#- D<!KTOR _, 

RAiF FERİT BİR 
\ 'erl'm a Dahili llastaııı.. 

lan liiteha ı ı 
Muayenehane: Besiktaş 

Tram,·ay Cad. Emniyet San· 
dığı )anında :\o. 12, 'l'cl: 
l}-1395 Muayene 17 - 19.5 . 
E\•: Vali Konağı Cad No. 
83 Başaran Ap Kat 1. Te
lefon. 83684. " ~ 

18.20 S•rbcst eııa t.. 
ıs.:ıo Şarkılar. 

1ll 00 Hııberlrr 

19.15 tr.mlr Türle mwiklıl ce~1Je 
ti. 

11145 B r taç ı.ılizeı melodi. 
19$0 Piyano mı.slklal O.!ıhter Ce 

lt.bl. 
:ıo 10 S.hlrden kllçUli: haberler. 
20 ıs Radyo ı.:uetest. 

20 30 Ahmet Şensea. 
20 50 Spora dıılr. 
21 00 S:ııısımız.ı dt.neyllm. 
21 2S imhlı 'opera· mıı,:o.etlo). 
21 ,5 'Yarın ne p!.llnllm7 
l2 oo Emin O ıncsuz. 
22 30 Borsa Ye program. 
22 3S Yarının ronu ,,. .. 

TF.:K:\İK ÜXiYEltStrn 
20 ıs Açllt~ V• Türk IJHL•l'li:ld. 
20 45 Proıram. 

20 4Ş Boroclm • •Pren! Iaor opu-a 
ıından Poıo .. ee dansıuı•. 

2ı 00 Tacbaıkov:alt} MI minör, 5. 
unroııl. 

21 45 Beril~. •Faı" 'un LlneUen 
m6b operasından ııar~alar. 

a• cS)lphen Balesi• b) • l la• 
cıır Marşı•. 

2153 Choptn· ~ıazurkalar Çıılao: 

Piyanist Mar:rıa Jonu. 
22 00 Program \e tıııan~. 

GRATİA-P İM-: 
• 

IKOV 
L~ SO~ IODEL ve E~ HAl'İJi' l:;ıl,E\"E~ 

KAi .İTE i 1·. Ksm,;:, Fİ \ 'il ucuz 

ORAK 

S K F ru ıman arı 
saye ınde çok ha. 
fıf ve kolay lş er. 
Okun altında yay
lı lekerıeğı urdır 

MAKiNESi 
Fennin en son te 
kemmillfıtını haiz
dır. 5 a}a k, yani 
20 bıçaklıdır. Bol 

yedek aksamı 
mevcuttur. 

,-- -ı 

1 
so~ \ ' E YE~I PARTi:\ltZ GELMİŞ 1 

OLUP Sı\TT!'ı\ DEY.\:\I ımtL:\IEKTEDlR. 

L .J 
TÜRKiYE UMUM MÜMESSILLJGI 

u. TERZİYA 
İSTANBUL. Galata, Per cmbe Pazarı No. 61 

Tel"raf adresi: HATERZİ YAı' - Ga'ata. 

Soför ahnacak • 
. Muzc çın 225 lira a) lık ücretle bir Sof ör alınacaktır. 

Talıplerın 788 sayılı k~nunun _tcdiğı şartları haiz olması. As· 
kerlığ:n )iapmı olma ı. l tanbul Ehliyeti' olma ı. Ta'iplerin 
Maçkadakı As Müze .Mudurluğu ne 23.6.1954 ı:ünlınc kadar m~
rac .. adarı. 1812 

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

Müstahdem ahnacak 
.\ . l'ılu-ıc için 150 lıra a3lıklıcretle bir mil lahdem alına· 

cak•ır Ta ip olanların i88 sa}ılı kanunun aradığı vıısıfları ha· 
l'Z oma ı. skerlıkle ilgısi bulunmaması. Seri daktilo ~azanlar 
tere h ffillır i ıeklılerın 25.6 954 gunilnc kadar l\laçkadaki 
As. Muıe l\lüdurluğunc mUraca atlan. 1813 

Müzisyen ahnacak 
As Muzi:' ME'hte takımı iç 11 200 lira aylık ücretle 4 ~hl 

ıi!yen alınacaktır. Talıp er n 71'.8 •a~ ılı kanunun is•editii :ırtlıı· 
rı haiz. olması . .Askerlikle in olm.ımd ı. alınacak 4 ki•ıdrı 
ikısı Zurna, bırı Boru ça acak \e b rı i dt> Hanendr oıacaktır. 
Bun ardan a;>rıca Kem ve Kanun bılcnlcı l"rcıh olunur İs
teklılerın 21 6 1954 tanhıne ka <ıar ~laçkadak· A . l\lüze l\lü· 
durluğunc m!.lı .c .. athırı. 1814. 1812/1814 - (7850) 

-;__-.. ---= ----

Hem i. J y 'lla(da ff e r- mz yerlerde 
· a anac·agm·a .emi·n ola a .. , · ız ir liSt"k 

. ·-----·· 
Yol ıeroiti ne: clurso ··aısun, ~ osfolt ~yol, ·toprak 

' ryot, Arnovud tı:oldırımı, da6 yolları için Goodyeor'in 

ROAD LUG l&stiklerini kullonmok hem vakitten .hem 

(porodon siH büyük . bir• tosorruf: temin edef'. 
ROAD LUG 

,Komyonunuıo hırmen . ROAO LUG ıastıklerinl 
ta1'ınıı , lôıtikleri daha u:ıun müddet kullonocok· .. ~ 

ımız. 

OUNVAlYUZOHDE IODDYEA8 t~STllL€RI ILEfOllER. MAIUURA NAZARAN DARA. FAZLA YOi TAŞIHMAKTADIR 

J TATKO 
o:r.oı~'fOBİI •• 'LASTiK VE ~AKINE TiCARETi T. A. ş. 

·ı-aksırnteahÇesııt<ar.şısı Te~fq_n ·:!82240~82249 

ı<:cnebi bir ilaı; müme. ili 
propaganda i~lerinde çah~
mak üzere lısan bilen, 

DOKTOR 
alacaktır. Alakadar olanla
rın P. K. 176 İDO rümuzu
ııa ~a1maları rka olunur. 

Gayri Menkul Satışı 
Be)oglu 4 un<:u Sulh Hukuk 

'\'arııçlı 'ından : 9;;1/593 

Fatma Hayrfinnı a Du ruş uh
tcsindc bulunan \e mıra çıları
nın işti ı ak halındc :ıhip bulun 
dukl•lfl Galata Kemankeş ma -
halle ı Mumhane ve ~fürakip so 
kağmdd en eski 13 136 :\1. 136 M. 
e ki 168, 168/l, 24, :?6 )Cni 168, 
16811 5 kapı sayılı ııaHi men 
kulun açık arttırma uretile 15. 
7. 19.H tarihine m il ad if Per -
fembe günü saat 10 dan on bire 
kadar atılacaktır. Anırma be
deli haddi layıkını bulmadığı 
takdirde ikınd arttırması 26.7. 
19.i4 tarı hine müsad i{ Pazarte· 
si günü saat 10 dan 11 e kada·r 
ıcra edilecektir. Arttırmaya gi 
rebilmek için yüzde 7,5 nispetın 
de pey akçası yatırmak lazım
d ı r. Dclliı!iye resmi ihale pu lu 
taviz bedeli Kadastro harcı müş 
terısinc Aau~ gtini.ine kadar ver 
gılcr hiS&edarlara aittir. Satıs 
Tapu kayd ı mucibince yapıla· 
caktır. 'famamının kıymeti 42400 
liradır. 

Tafsi lat: 87 metre parsel uıe· 
rinc inşa edilmiş üç kat ve b ir 
asma. kattan ibaret a rdiye olup 
iki sokağa cepbesı vardır. Fa"Zla 
tafsi!iı t dosyasında ki bilir itişi ra 
porundan gonı lebilir. 

İpotekli alacaklarla irtifak 
hakk ı sahiplerinin hıı~u ile faiz 
\'e masrafa d tir olan iddiaları· 
nı cnııkı nı lisbitelerile birlikte 
atış gününde, eV\·el mahkeme 

ye bildirmeleri aksi tııkdirde 
hakları tapu sicilile sabit olma 
dıkça satış bedelinin paylaşma 
srndan hariç kalırlar. 

lsteklıleri11 yukarıda gö tı>fr 

• 

----------------~~~~~~~~~~~::-;-:;r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==:., 

TÜRKİYE TURİZM KURUMUNDAN : 
1 - Amerikaya cloğru yol almakta O· 

l~n 'l'ar uc gemisinde ~o'cııları bulunan 
muh 1 ereın halkımız gemiye gönderccek'eri 
mektupları Türk Haberler Ajan ı \'asıtası 

ile gö~daebillrler 
2 - İstanbııldan gönderi ecek mek· 

tupıijnn zarfları açık o arak Ajan~a elden 
ı;etir:ıme l lazımdır. 

3 - Taşradan gönderilecek mektuplar yo'cu~ a ait ;ıçık 

zarfın iklnri \'e kapa'ı bir ı.:ı rfla Ajansa po~ıa ile gönde
rPınl'k stır. tiyle yo lana bilir. 

4 - \fektup!arın -:ıhiplerinl' ula abilmcsi !c;ln Xcv· 
~·or!ta kad:ır olan 1im:ınlara (~ew York dahil) gıinderilecek 

mcktııplara 60 kuru 'ıık \e Awupada Liıbon lc;in 40 kıırus· 
luk Ville :f.'ranche için de 35 .kuru~'uk pu'un zarf içine kon
ması lazımdır. 

5 - -:\kktuplar aşa'1rlnki :tmanlara ka rşılarında ya!lh 
tarih'crdt-n bir ;:ün öne~ Afan~a geldiği takrlirde yerlerine 
ıılastırıla bilir: 

Havana ••••.•....•• 28 6.1g.ı;4 'l'a rihindcn bir ;ün evvel 
::\fiami ....... ..... 30.6.19M • -. • 
Charleston ......... 6.7.19M ,. » • • 
Baltlmor ....... . .... 7.'7.111:54 • » • • 
New York •.......• 21.7.19.'i4 Her :ün 
Li bon .••.•••••••• 30.7.1954 Tarihinden bir eün evvel 
Villefranche ••...• 5.8.1954 • -. • " 

6 - 1'iirk 'Haberler .Ajansının adresi şudur: 
T. H.A. -
Ankara Caddesi 'Xo. 107. 
İstanbul. 

K. K. L v. Dairesi Bsk. dan • 

ÇINAR Yeşilköy 
İstanbulun en şık Lokali 

Buı:;iınden itib.ırcn 
Kl:'man \ irtüöıü . 

EMiL BRUH 
Roma rad)o u yıldızı anıöz 

IJ:\'A T.\ROETTO 
.Me,ihur İtalyan Caz 

Orkestrası 

Riccardo De Mucci 
\ e ısolıstleri Xarin ,an töz 

K A R l\1 E ~, 

Oriyantaı dans yıldızı 

PALOMA 
Zarıf 1 p;ınyol Dan özleri 

TRiO VELASQUEZ 
llindi:,tan film dans 

aınksiyonu 
SİTR ı\ \ 'C TORJ\'. 

Ayrıca: Biiyük Sürpriz 
Paviyonda: Her nk~am iki 
orke ıra ve atraksiyonlar. 

ILA N 
Son ~ünlerde \·efat eden 

Bayan Fethiye Şü~~ıler, F~ 
nerde, Yıldırım sokak 66 
numaralı hanesi için ikinci 
harpten biraz evvel bura 
Noterlerinden birinde Bn. 
Nuriye İbrahim Koka için 
bir vasiyet muamele-i yap· 
mısur. :Bu bapta :ılikadar 
makamların nazarı dikkatini 
celbetmek isteriz. 

Müracaat: Nurh'e İbrahim 
250 şer ~ramlık. bir kiloluk e 2.5 kiloluk k utulard a o l- Koka. Çembcrlitıı~ • Vezir 

ınak ü1ere Zeytinyağlı Dolma, Bar bunya fasulya ile Marmelat han No. 35 
s:.tın alınması düşünülmektedir. Gerekli tetkikatın yapılabilme· 1 _________ , __ .,.; 

si için miiıe cbbisle rce fabrika lannın yerlerini imalat • ıistem· ı - -· 
lerile b·ı mamuller ine ait evsaf fiat ve sair e J:"ibi lüzıımla hu· 'I' DOKTOR ,. 

susiar hakkındaki teklifü.rinl ve üçer adet nümunelcrini 10 · ı RlfAT İNSEL 1 
Temmuz 1954 de Ank:ıra K. K. K. D. B.k. Iıiına göndermeleri. ~ 

1809 - (iSH) 1 Dahiliye !\Jütfba~SlSl 

_____ D_a_k-fi-lo--A-1-rn_a_c_a_k_____ 1 ~i~~~1~::~~~1 
.cad 

len ~n \ e aatıe Sırkccı \ olı· l Beşiktaş As. Şube.si kadros unda ç .. tısbnlmak üzere 125 ıı
"':ı onuı d.. 8e\oğlu Dôrdiınr· 1 nı ıı\ .ık urrctle Daktilo alınacaktır, Talipler arasında imt:han 
Sulh Hukuk mahkeme ine ~E' j 'apılacakıır. 1 ıcklilerin d ilekçe, Askerlıkle ilgisi olmadığına d ,. 
m l«:'n sartnamE' !\J ahkrnıı> dı· ir brlge. tah il rl urumunu ~östcrir belge. 6. adet vesılrn lık fo
\ 11111' "''~ınc a~ıldığı ilan olu -

1 
tof!rııf. i~ i hal ka{tıdı, ikametııA h senedi ile birlikte llr•ikıa~ 

nur. 3i48 As. Şube i Bşk. na müracaatları. 1798 -· (i8.W) 

fmıhıu u hlbl : St"IA!'I KOltLE 
Umumi N~şrınt Müdilrllı 

ME l.iU Yi~'li llR 
8u nyıda Mea'ut Mlldür: 

tll SAN ADA 
, ı \AIA'liı r.~,•trrtlllc n Matb~acı lılı 

1 \ ,., - ı • ~ nbul 

\AT 1N ;\l\l Uı\AlH 

.> 

rt)•~--~UH.,-•,,,;, .. ;, 
~ 1 ı· 1 1 1 1 1 1 1 1 
~ 
il 1 

Sız de yavrunuzu sütün 
bol. vitamini zengin oı. 
duğu bu mevsimde ARI 
Pirinç ve Hububat Un· 
ları ile yapılmıs mahal. 
lebi ile besleyiniz. 

1 1 ·-~·!f!IBJ• 
ı İst. Lv. 

' 
Amirliğinden Verilen Asker' 

Kıtaat İlônları 

Kapalı ıarfla 1200 ton mcııe odunu 28/6/954 paı3rtt~ 
11 de Diyarbakır As. Sa. Al. Ko.da satın alınacaktır· 
66.000 lira, geçici teminatı 4550 liradır. ~artnamesl. ı-o., 
d.ı gorülür. Teklif mektııp!arının ih:ı'c saatinden bır....., 
veline kadar komis,>on .. H?rılmcsl. (1 642-'- ı1 

* 
.•P 

I• P 
As. ihtiyaç için 175 ton T. Domates kapalı zarfl3•ı~ 

pazartesi ~aat 16 da Gelıbolu .\s. Sa. Al. Ko. da satın S'(ı;I 
tır. Bedeli 26250 lira geç ci teminatı 1968,i5 1 radır~ıı..ı 
si komisyonda 'e öğleden evvel İst. L\'. A. ılAn 1>'1 t' 
rülür. Teklif mektuplarının ıhalc saatınden bır s:ıa (1;111 

kadar komi:.yona 'crılmesi. 
4 1ı# ( 

ı\s. ihtiyaç iç n 140 ıon patı can kapalı zarfla 1 s 
şamba saat 16 da (;eltbolu .\ s. Sa .. \ 1. Ko. da sııı• 11ş,rtl'' · 
tır. Bedeli 28000 lıra geç'ci tcı_mnatı 2100 liradır. d' 1 1' 
komıı.yonda ve öğ'eden c\'\'cl ısı. ı.v. A. ilan JtıS~ e~ı 
lür. Tekılf mektuplarının ihale saatinden bir sa~JY~ • 
kadar komls,>ona verilmesi. 0718/ 1• 7 * dtltl'I CI 4 

A,ağıda cins 'e mikıarı yazılı yı.> erek mad !>S • 
rında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla çorltl &b~ 
Ko. da satın alınacaktır. Şart nameler komi:.yond'cı ı.ıe / 
Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat C'°' 
k~mi.syona verilmesi. • ,uıı '' 
Cın:.ı :\I ıktarı l 'iyatı G. 'J<'mın atı ~hıılc 

Sı~ır eti 
Sığır eti 
Korn ~ogcııı 

Pata le 

Ton Kuru f.ıra 

... , 

.:ı-

:?05 
:n2 
410 

200 
210 
:ıs 

35 

ıs~ 
4400 s~ 19s' i 

20966 7 ~ 1e54 

(1710 9 /' 19~ ,11' 
8425 ! '1710 

(- ,~ı ı-•v 6tl * dtl ~p, 
Kapalı ıaı·fla kara birlikleri içın 25.000,000 ~e W ti 

liklı küçük Şinı ir Duğme cnaf ve şartnaınes e ı\~~1~ • 
mak üzere 80/Haziran/954 çarşamba saat 11 d 'J'ıl şr' " 
~t. V. 4 :\o. lu Sa. AL Ko: da satın alınacaktır· 

9
( ,-c ;111 

lira, geçici teminatı 14750 lira dır. Nümune. c'-sıı~ıı ~. ~~ 
nıesl komi~yonda ve öğleden eV\ el ıst. LV. A· pS 1101~~ 
;:örülür \'e .375 kuru a komisyonda \·erilir· ııe cıı~' r'ıo
liye ihale cdileb'lecei!ı gibı 5,000.000 ııdeııeı\ 11 ·,cıı1~r 
üzere partiler t\n ınde ayrı isteklilere de ihll _c e ı-• 1~1 

mektuplarının ihale saatinden blr saat C\'\e~ı:sıY 
misyona verilmesi. ,ı P * c Iı'P ~c 

Aşağıda tins \'e miktarl yazıll ıki kalem sc~a. \,~ı (! 
la 5.7.195-l Pazartesi saat 16 da Yassl\ iran ,.\ s. ı;ıif 11111, satın alınacaktır. Şartnamesi Ko. da ı:orıilur. re nıi5>o ı/ 

1 
nın .ihale ~aatinden bir saat C\'\'eline k;1dıır ı.o ,., ~~~ 
mesı. :;;· v" 

1 

l\lıkdarı Brıt eli ·_,,1 
Cin i Kilo I.ira ~ 

-- ~I 
Taze Bıber 30 ooo 6000 
Hıyar 15.000 7500 

* 
Buz Mıhı Ahnacak d•· e~'~c 

dOll W D 
As.;arı 3 ay dayanacak ev ~.ıfta, ~ışın IJ11D1' uı r e ı 

mamalarını imlemek için kuııduralamın _çak10ttl0ııele \c ~ 1 
hı s:ııın alınac:ıktır. Vermek is teyenlcrın 11 eı:•crıJI ıt• rP. .t 
te tıl! kadar zamanda ne miktar teslim cd0Cıcrc so V'ı " 
liflerini bir tacıhbüdü tazammun ctnıeınek J{. ı,ı•. 0 ,,; 
tar: hine kadar An karada Kara KU\" etlcrı ısı 
lığına ııöndPrll'eleri 

• 
CEYLAN MA İFATURA M~~~l•·r 
Şık giyinmek i5tiyen bayanların .Ai<sl1'~ /, 
PEŞiN FiYATINA i ııı,rı·,4~/ 

• sıı ı-ct\ııı 11ıı>' 
Her cins ipekliler, emprimeler. fral1 80ıat 1 s 
yiiıılüler, ::\lanto:uklar. tayyörlükler. ba)ok ueıı CI 
maşlardan hazır mantolar, Dökarlar-.1 çbllir· J ı~) 

CEYLAN MANiFATURA' MA6~, ,i 
9 felefO 

Sultanhamam Mesadet Han 1 


