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TOM VE HiDROJEN BOMBALARINA 
ARSI TEDBiR ALINMASI BiLDiRiLDi 
Sağ/ık Bakanlığı, valiliklere gönderdiği tamimde 

işleri saydı halinde yapılması ğereken 
savaş 

gemi~ine 

Kore'ye son kafile 
hareket etti 

Beşinci Kore tugayımızm Komutam Mete 
Y'urdakul da gitti 

Tuık 11.l btrl~r AJans ı 

1 
ı·ur" Dandls .lJan11 

Ankara, 17 - sa:Jık \e Sos· 
yal Yardım Bakanlığın;ı. bag•ı l •Harp İşleri 'llüdurlüğıi» bıl' 
hurı rnkuunda 'f'i.irki) ede, a -
tom \'C hidroJcıı bombalarının 

1 yapacağı tahrıbat karşısında lü-
1 7Umlu tcdbırıcrin şımdıden <1Jı ı 

ması için, \'8 iliklere miihım h.ı· ı 
tamını ~apmıştır. Bu tamimde, 
)eni sııahlarııı mıithış tahrip -
kiırlığına ragmcn, alınacak sıhhi 
ıc<lbirrerlc, tc irlcrin bir ııisbet 
dahılinde de o s.ı, aı.alulmış o a 
cağı bcJırtilınekıc 'e ::u husus-1 

1 
l:ırııı ehcmm yctle n zarı itibara 
alınması isknnıcktcd ır: 

1 - Şchır hastarelcri. harp 

1 

h:ılınrlc ncrc:erde \'C ne şckılde 
faalı~ cıte bulur.acaklımnı şımd! 
den tesb t crlcceklcrdır. 

2 - Alom 'C hidrojen bom· 

Futbol 'J'a .l.ımı nıııla J.; ar ılasan ,\ iman i\lıllı I'utbol 1 akımı uç ııenc e\\ el z - o salip gcldıgı :ı..adrosu3la. 

Almanra, Türkire milli 
f akımını dün 4 -1 rendi 

balarının radyoaklivıtcsinP. ma - • 

ruz kalanlara yardım edecekler D • "' ı } } d M • t G K ' 9 O 1 • . 
~~:ı~~1~~i1 1~~~~itg~1~ii,~i~,1~~~~ın~: ıger {arşı aşına ar a, acar ıs an • ore ye • , svıçre 
yacak bir ~cklldc tecil ve tan· ı· ı ~' 2 1 ı· 1. .1 •ı B 1 .1 b h k ld 
u~ ~u~:~~~~;.dc, her bin kişi ta ya ya - ga ıp. ngı ter e ı e e çı \a era ere ,. a 1 
yr iıç yatak dti ffi('k ilzr.ı e, ge· ı . 
rekli biıtun tcdbırlcr ür'atle ;ı.· Bcrne .. 17 (Hu u ı uır.lte ~ 
lıııacaktır. -:onderdığımız Ahmet Ba~u)ar-

da•ı telsızle) - Dun~.ı F utbo 
T;ı.mımdl'. dığcr tcknı husus 

far hakkında da luzumlu ma Q ;>anıp')oı aı;ının ılk karşıla m:ı ı 
nı bugün Bcı ne'dc \ maıı ~lolli 

mat wr;ımektedır. takımı ılc ~aptık \'e mü abaka· 
---o yı 4/1 kaybettık. 'fakımımıı ilk 

T k dakikada o~ una suraılc başladı. 

Ol se er 'e bunun netıcesı olarak Suat'ııı 
, A~a~ı ılc bır gol kaunıhk. 90 

dakika içcr;;ındc 15 <l:ıkık.ı ka 

Karaborsa'da dar hak m O)J.Ci}dbJldık, ~Jtıda· 
raaınız hckkı en 11~ uııu go ıc
remed . Kaleci 1 m·~ay takımı

< l>eumı .sa: 7 l'i ıi: 3 de• Di~ arbakırda to"l ~eker ka.nıa 
<lı~ı i~in, bunu iOl'tn fırsatçılar 
k;ırabor.sa )•ratnu ludır. :::;eker 
ci ve k .. h, ccııcr toz. ,ckerlcrını 
karabor ad.m tem n etmek mcc 
bur ~et ıde kalmı~lardır. Bu a

' rada karabo ·sa 'apm.ıga ka'kan 
b:ıkkall:!r da 'ardır. 

Şchrcnı ıııde tac t b ~ cadde 
~ı 27 ı umaralı e\ dt' kahHcılık 
~ ap:ın 1 Ötgurt kar.ıko a mu
racaat ederek, a~ nı caddede 

1 
:J6/l nuınar;ılı dukkaud!'; bak -
kallık ~:ıpan Mehmet Orc:ı'in 
kc: mc şckc1; ye toz. şekcrı nor 

1 mal fiattan fazla sattığını ıddıa 

1 
r~miştır. 'lkhmE't Ören hakkın 
dıı takibata haşlanmıştır. 

Seçim Kanununun 
Görüşülmesine 

Devam edildi 
Rıuusl Muhabırlıııizc!rll 

Ankara 17 - Seçim kanunu 
nun bazı maddelerinin tadı'i bak 
kındaki kanun tasarı ının nni:a 
kere,,,inr bugün de içi•lcrı komıs 
~onunda devam l'di!mi:itir. 

Söz. alan muha:lf mlllctvckllle· 
ri ar. ınaa ı olan m.ınurbrm 
ada) l ıklarmı koynı~ k içi:ı s·çi m 
den ı 'tı ay cV\'cl istıla etmelrrı
nın •ii) lik bir risk olduğuı;u, ka 
.nıın kabul cdi diği ta •• dırdr bun 

Türkiye - Almanya ve 

diğer müsabakaların 

tafsilatını altıncı say

famızda bulacaksını z 

Fuat Köprülü' ye . 
ilmi armağan 
Verildi 

An a dolu Ajansı 

.\nkara, l 7 - Dı.ı~lerı Baka 
nı Prof. Fuad l\oprull.i)e \crı·' 
lecck '"Fuat Kopril.il .\rmağana 
ı münasebet",~ le buı;:lin &nat 171 
de D'l 'c Tarıh - Coğraf~ 11 Fa
kültesi konler:ın:; alonunda bir 
mera~ m ıcrtıp cdılmi tır. 

Bli~ ilk MılJet Mcrlisl Ba kam 
Refık Koralıan, De\ lrt Bakanı 
Osman Kapanı ,Ça'ısma Bakanı 
Ha) rettin Eı kıııeıı, Mili el\ ekıl
lcri, Gcnr.l Kurmay Ba kanı Or
general :\urcddın Baransel, n ı 
kara Ünı\'crsitcsı l'oıkii'tc De- 1 
kan \c Profesörler, Prnf. Kop· 
rulünuu ailc,,,i rfrarl ı, Üıı•, crsı· 
te ,.e Yük ek Okul ôgrcndlcrı 
ile .;eçkin bir da\'elli kitle 1 h.ı 
zır bulunmuştur. 

J urk - Alman nııl Ji futbol ma~·ı n ı hır lı;ahHılc rad lodan dınle.} en meraklılar 

Milletvekiller~e ıtagıtılan 
rapor M eclis'e veı·lluıeııüş 

Belediye Bo~kan Yardımcısı, mevzuatta yapılması istenen 
değişiklikleri ihtiva eden raporu Ankara'ya götürdü 

-ı Bir haftadanbeı·ı uzel'inde is· ı ~ı Jaıım ı:cleu tadı! \e değişik~ 
,-~-~~---· rarla durduğumuz ~ultanahmet hk:er• me\'ZUlu bır raporu da 

~~-.... teki bitli fırın ve Hasko~ degır beraberinde goturmiıŞttir . .Mat· 
menleri hadiseleri \'C bu hAdı· ı bu olan bu rapor, daha C\'Vel 
scla \"esilcısi:,:lc orta) a ko;. du· Millet\ ekillerinc de gönderilmi~; 
ğumuz bcledilcnın .scıahıyct~ız .ncak aradan ı;:eçen uıun :r.ama 
lığı meselesi hükümct nezdinde na rağmen, Meclis mlizakcrele· 
alaka uyandırmı;ı 'e Beledi;.c ı· ne mcuu olamamıştır. Hüku· 
Ba kan \ekili Ferruh İlter. hu· Jletın bu defa raporla ~akından 
susi olarak Ankara)a da\ et c· ı gılcnecrği \c 30 senclık bele· 
dilmiştir. dı me\luatııı bugüniın ihtiyaçla 

Ferruh İlter, Beledi~cnin ıı· ın .. intibak ettırılıı•esıne çıılı~ı 
ııın umandır uıerinde durdugu !acıığı kuvvetle tahmin edilmek 
Beledi~ c mc\7.uatında ) apılm.ı tcdir 

hnıir, 17 - Korcdeki dördün Hc)keliııe b'r çi!cnk ko~muflar 
cü Bır itimizi dcği füecek olan \'e rıhtım uzerindeki yerlcı·ını 1 
5 inci 'l'u"a}ıml'Z.ın ikinci \'c son alnıı,lardır. 
kafile i bu:un hareket etmiştir. Daba önce bilindiği 'ıbi ~ in· 
Dün öğleden sonra limanımıu ci Tuga~ımız üç kafile halinde ı 
gelen Amerikan donanmasına gidecekken sonradan bu karar
mc:nsup .Geı cral S. D. Sturgis• dan \'atgcçilmis \'e Bırli;imizin 
adındaki ııakli~c gemısirc Bir- iki kafilede :onderilmesi karar 
liğimi~n öncüleri bindirilmis \'C la~tırılmışur. Bunun için Birli 
bugün sabahleyin kahramanla· ğınıizin son kalilesiııi tc~kil c· 
rımız Sefcı·ihisardaki toplanma den ubay, assuhay , .e erler öğ· 
kampından \asıta arla rıhtıma le}e doğru Amerikan na.ı..lıye 
getir•lmişlerdir. Sahahlc}in sa- gemisine binıncğc baJamı~!aı· "" 
at 7.30 da ~ap ılan bir merasim- bindirme işi öğleden sonra sa-

(O"amı Sa: 7 ~ü: 1 de) .. ".... . . . 

VATAN'IN YENi 

)lera~inı baıırloıııı'l çaldı ı is 
<De\'<tmı Sa: 5 Su: i de) 

YAZI SERİLERİ : 
M. Fı•anee Mecliste 
prograınını okudu 

le birlik mensupları Atatıirk (l)C'vamı S:ı : 7 Sii : B de) 

y eııi no tuııı z : 
liANAJ)A 

Yazan i 

Ahmet Emin YALMAN 
Son :r.a.manJarda 'fürkiye.'ye karşı biıyük yakınlık 

ı gösteren ve NATO'da miittefildmiz olan bu dost de\· 
lf't hakkında. herkesin okuması :ereken meraklı bir 
'azı seri i! 

Aı11e ·ik11'fJfl 
\ \ 7. \l'i : 

Fasih iNAL 
Dort yuz Tlirk turıstini cazip n ekzotik limanlara 

uğraya ugı·aya Amcrika'ya ıtötüren lüks T.ar~iU~ :emi
sindcn sc} abat notları! 

ÇOK YAKINDA VATAN'DA 

,.. 
l,111 1lle111i11·11 

. 
ICl!Jİ° : ·ii ... . 

Derleyen : Nur SABUNCU 

Dün~a pullarının meralJı hikllyesi... Pul toplamak· 
la ı!dinilen ha) ret veriei senetler ... PAZAR GCl\'ü 
Y.\ 'f .\ \\; ' iM! 

1opral :nııh~ullcri Ofisi muduıu 
l'eridun Üııtün C\.'\ el ki gün de

meçtfı bul unurken 

T. M. Ofisinde 
Değişiklik 

I 'lrl> Uaberlu &Ja.ıuı 
Anl>;ıra, 17 - Toprak Mahsı.;I 

len Oiisinın daha rasyonel b;r 

1 
tarıda çahşabılmcsini temın g.t 
l esıyle, ıe~kilatla bazı de isık· 
liklenn ~apılması cihetiıie gı -
dilmistir. Verilen maliımata na· 
zaran evve1re muhtelif isiml~r 

1 
1 .altında faah)ctlc bulunan ~azı 
~ııbc:er birlcştirilmls \ e hubu
batın sau,ı, alımı, n:ıkli)atı \e 

<De\'amı Sa: i Sü: 3 de ) 

D. Elefteriyadis 
8 yıl 10 ay hapse 
Mahkum oldu 
Sen Benuva lisesi mfidircsi ile 

basrahibesinl öldürmeğe tcseb· 
blistcn sanık Dimitri Eleft<"nya 
dı hakkındaki duru m:ıya, birin. 
cı ağırreza mahktmcsinde dun 

<Dcumı ~.t: • ::ıü: 1 de) 

Fransa Başbakan adayı, 20 Temmuzdan evvel 
Çin Hindi'nde bar1şı tahakkuk ettiremezse 

çekileceğini söyledi 
h>ill lated l',..o 

Parıs, 17 - Pıerre Mcnd~ kurnıa)a memur edilıp ?ılcdısın 
France buıun Mıllı Meclis hu tas\lbini elde etme)e çalısan 
ıurunda Yerdiğı be) an atta, Ba;ı Iendes • l''rance, Fransa~ ı yeni 
bakoınlığa getirilip te 20 Tem· b•r milli si) a~ete gorc idare e · 
muzdan e\ ve! Çin Hindınde sul deceğini belirtmiş ve 3 madde
hü tahakkuk ettimıe) c ınuvaf· ı k bır program tekhf etmi~tir: 
fak o!amadığı takdirde, hiıku • l - Çin Hındi harbine son ver 
met Reisliilnden istıfa edece i ı mck için azamt ga~Tetın sarfı 
nı beyRn ctmistır. Yenı k~bınel · <Deumı ~a: 7 :sü: 4 del ____ .. _ - -
,..,----,,._~--------------------.-ı.,-

s çim n eti izde h • 
ıye 

kaz n n okuyucularımız 
1000, 300 ve 200 lira kazananlar ile diğer 
hediyeleri kazanan/art tekrar ilôn ediyoruz. 
Bu okuyuculanmıztn gazetemizle temasa 

geçmesini rica ederiz 
1954 seçimlerine dair ter· 

tip ettifimit ankete istirak 
ile. Yüksek Seçim Kuruıunuı 
ilftn ettiği nctiee:ere en ~ a· 
kın tahmind~ bulunan oku~u 
cularımız ar~mda ıkramıl e 
kazananldrı ev\ elki gunku 
nu hamızda bildirmı tik. 

Ankrt fı~lcri, i taııbul Al-

uncı Noteri Hamdi Selçuk'un 
ııezareti altında tasnü \'e ne• 
ticelcr tayin cdilmi~tir. 

Evvelce de ilin cmiğimlt 
2 bi. Yüksek Serim Kurulu· 
nun ilan cU:ği neticelere en 
~akın olarak tahminde bulu· 
ııanlardan: 

(De~·amı Sa.5 u. ( d~ 



-· 

} . Parls ?.!ateh r YAZAN: J tedir. Ailenin 
mecmuası- 1 maddi 'e mane 

nın 29 mayıs 1'1ııstafa E11ıil Elöve vı HZi)ctleri· 
1954 tarihli \e nin çocuk tize-
269 No.Ju nüs· AVt:Kı\T rındekı tesır 
hasında cezası- .;..------------·------------ çok büyüktür. 
nın infazı geri bırakurılan den daha buyuk ve kuvvetli o- Ana 'e babanın çocuğa ka) ıtsız 
Caryl Chessmann ısmınde bır lcın \e cıvarlarında oturan hır lığı çocuğun ihmali, çocuğun 
katil hukliınlunun, h yatı \e s rscrınln s ,gı isı :1uzunden hareketlerini istedıği gıbi tan· 
hapisanede kaleme a,dığı \'e taarruzuna uğrar ve kırılmış um etmesıne bırakılması bu 
bu sayede kendisine •fevkala- burnu, parça anmıs çcnesı, hırs cum edcndr. Bunlara fakirlık 
de muharrir> payesini kazan· \'e utançtan kudurmuş hır yüz- e\ de ağır kavga hayatı gibi sc· 
dırdı&ı bir kitabından bahse- le e·'iJne kaçar. beplcr ,de ilave edılebilir. C;ıryl 
dilmekte}di. Mevzuubahis kıta· B rincl ruhi reakshondan Chessmann ha)atındaki fal.ır· 
bın ismı ·Celi 2455 De3th sonra bu ha.lı c onu tamamen hği -ve geçım endişesını ız.ıle 
Row = Höcre 2455 Ölüm Yo- ınsan ıktan uzaklaşurmıstır. O- ctm k ıçın hırsıtlık ):ıpuğ.nı 
lu• dur ve hacmi 350 sayf .. dır. ıomobıl hırsızlıkları \e onu tı;- itıraf ctmektedır. Şu halde. 
Amerıkada çok bil) tik bır .. fi- kip eden bırçok hfıdıscler, rad Canı Che smann'da doğu5tan 
ka)'a maı.har olan ve lınlü krı- )o.u po ıs otomobıltcrının .ışı. herhangi bir anormal:ık olma· 
mıno ojıst \C psi~iyatrıst erj rılması artık bırbirini takıp d· dığına göre onu suç ışleme)c 
de halen lizerınde çalışma\a mektcdir. Car)'! Chessm.ınn 16 se\kcden !!miller fcrdı olmak· 
sevkedcn bu eser için yazar )a ında çocuk ıs ahe\lne gırer tan :ıt)adc sosya'dır. Katil mu· 
2000 e yakın eser okumuş t>u- Islahhanede kendisine tc'lic.h harrırın sos) ete ı e kar ılıklı 
lunmaktadır. Hele istifade o.u- eclılen bir sualle •SOS.} ele \t- O.} un O) nadıkiarını ifade etme 
nrn eserler arasında hl k)a- ben birıbırımızc daımi o.}unlar sı de bunu göstermektedir. Ta· 
Hl, Sekspir, Niçe, Evangı'es oynu.}oruz. 0)un gaye: basit bıi buyuk sehir erdekı sokağın 
gıbi mUellülerin bulunuş1ı kı· B n ıçimden gelen 'c b nı çocuklar tizcrindckı bozucu te· 
tabın kıymetini bır kat t!aha memnun edecek hcrş-yı yap.. sirlcrindcn Cani de kurtulama 
arttırmıştır. Ancak asıl mesc- )orum Sos)ete de 1.>nnı hu· • mış, büsbiltün ıfsat o arak ni· 
le. kitabın şimdiden topla'llış ket rımden alakoynın:· ıı;ır ha;>et cemıyetin karsısına bır 
olduğu şöhret \'e alakada ı zi- g yr t sarfcdiyor.» d nı şli. Bu haydut o arak çıkmıştır. 
yade kıtabın içinde anlatılan tiln bunlara rağmen bu miıt· Göruiüyor kı Car) 1 Chcs,,· 
muharrlrın 33 senelik ha}at his mucnmde bır acıma ı;e şel mann'ı dehşetli hır şcrır ha'ı· 
tarzındadır. kat hıs ı mü abedc edi'mekt•. ne gem n çocukluğundaki hır 

dır. Anne ıni Ameri ••• nın l'n t.ıkını hadis !er \c bu badıse· 

2· Caryl'in annesı nahif ka-
rakterll, resme ve şıirc 

meraklı bir kadındı. Babası da 
bi kazançlı ve aılesıne karşı 
mfişfık hır insandı. Anncsınr.le
kı resim, şıır istidat ve kabilı
yeıi kend·s·ne aynen ın ık 1 t't 
miştir. Bu mes'ut aile 1929 ik
tısadi buhranında aarsılır ve 
Can l'ın sıhhati tehlikeye dü
&cr. Ai'enin düşmüş o'duğu 
maddi \ e mnne\ i ıkıntılar ı
çınde çocuk tekrar bır nrbze 
sıhhate kavuşmakla b rab,.r sa 
bip olduğu müzik ve resım ~a
b!liyetlerl körelmiı;tir. Bun r 
yetmlyormus gıbi bir müdd t 
sonra anne5i d,. bir otomobıl 
kaza~ı geçirerek paraliz.e ol
mu~tur. rahalle çocukları g -
rtk kendi ıyle g .. rek aı'esir. n 
durumu ile :alay ctm,.kkdırlPr. 
HattA bir ak•am yemek sepeti 
i e e~ine ge'irken koms 1 ço
cu1rlardan birisinin l' emek se
petini :aı;arak. bu kad:ıT !11 3 e· 

-mekler ta•ıması ve gö ilrme ı • 
le alay etmesi onda ·ınu•u m 
rler n htr infıal ve Tea ·ı c "l ıtn 
doğumuna seb .. bıyet vernuştır. 

Bunun Ilı.erine mahalle ço
cuklarının alaylanna daha faz
la muhatap olmamk için eve 
daha 7.cngin yiyccekl:r getire
bilmek fikri kendisinde yrrle
!i'r ve hırsızhğa ba~lar. Bu 
Chessmann'ın cemiyete isyanı
dır. Ancak bu çalınmış c<ıyala
rın nereden geldiği hakkın.la 
cbcvc)'nln hiç bir haber ve ma
IQmatı yoktur. Evdekiler bUtUn 
bunların küçliğün gazete Sltı
cılığınBan elde edl'en kazancla 
temin edildiğini zannetmekte· 
dirler. O bir taraftan evinin 
maişetini temin için hırsızlığa 
devam ederken, diğer taraftan 
da kendi yaşında olan Barbara 
adlı bir kıza Aşık olmuştur. Fa
kat bUtUn saadetleri gibi bu 
da uzun sürmemiş. kendisin-

meşhur mUtchassıslarına nı.ıa. lcr kar§ısında kendisinin hiıdi· 
) ene "e tela\ i ettirm"'k ıç n selerın se) rine sıirük.enmış <ı • 
hırsızlık yapmış olması, bunun masıdır. Ailenın lakaydisl <le 
başlıca de ılidır. suçların fJlızlenmesinc Hı gi1 

• 

Şımdi annesi hayut.ı değıl· tıkçe artmasına sebebiyet vcr-
dır. Artık o ~alnız baş:nı o- mıştir. 
lüm yolunda hayatını kurtar- Car) 1 kitabını ~u cümleler·e 
mak ıçin çırpınmaktııJır. ı :\tıl sona erdirmıştir: ·Geç oluyoı 
muharrır bu kitabını niçin k.t· ve dışarnla aksamın karanlı~ı 
1 mc almıştır? Caryl ıka ctmı' çoku~ or. biraz sonra gece o a-
olduğu fiillerin kendi ını ö U· eak. Benim için b!'lki sonsıu 
m mahkum eltirecek k ar g c . rak:ıt bu sayılıyor mu? 
bu) uk olmadığına \e binaeııa Bütun bu dunyadakl Cht S· 

le)h cezasının ağırlığına k.ını mar.n ar Sal'I ıyor m·J?? Kara· 
bulunmaktadır. Kendisini olu· rı sıze. • 
me mahkOm ed n Jüri, k:ıfi de- Katil muharririn havatı ve 
Jıl c de edilmeden mahkı'.lmıyet neşretmiş olduğu kitabı hakı-
kararını vernıiştir. Efktırı umu katen düşlindürilcU değil mi? 
mlyenın bunu öğrenmesini is-ı---
tem ktedir. Kitabın Amcrlkada f :"') 
kazanmı olduğu muvaffakıyeı i· .. n·~-~·"··~--
~~.~:~~~· ulaı••d•ğmı g6sıeı- !ı~m,~ 
3· Gazetelerimizde gün gcçmi- _ _! _['{8.!J_~ 

• )Or ki birçok küçilk suçlu. 
ların yasları ve boyları i e mll· 
t n p olma cak surlarına 
,~1ı:; f olma •atım. l)aha 13 ya. 
ın akı ço u un bır kadının 

çantasını tr n \'ago'lundan asıı 
<lığını, 11 yaşında dığcr bir ço. 
cuğun oz kardesini bıçakladığt· 
nı unutmadık. Ya gazete sUtun· 
1ıırına intikal etmeyenler o 
kadar çok ki! Bunların gilnUn 
birinde" birer Caryl Chcssma!ln 
olmıyacağından nasıl emin ola. 
hm?• BUti.ın bunınrd:ın cndi~e 
du.} manıak kabil değıl. 

Çocuk suçlulu~unun sebep \'8 

amıl erini kabaca o:ışL~ı 
iki grupta toplamak .nUmkün· 
dur: Fcrdl veya şahst, sosyal 
ve}a dış muhitten gelen. 1''1. 
kat yapı an tetkiki re göre ço· 
cuk suçluluğunun s~bep ve ii· 
millerinde daha ziyade sosyııl 
sebepler ıığır basmaktadır. Bu 
da tabiidir. Sosyal Amillerin ba 
şında ailelerin durumu gelmek 

ç imparator 
anla ma ı 

173 ~ ıl eT\el bugun, 18 hazi-

Fıruıcdaruı isteg~ 

kabul edilıneıli 

uran 1881 de Almanya, 
Rus~a \e Avusturya ara ın
dı .üç İmparator Anlaşma· 
SID adını ta~ıyan giıli bir 
muahede imzalanmıştı. Oç 
yıl için muteber olan hu an
laşma hükümlerine gore. a
kit de,·lctlerden biri, dördim
cii hil" devlet ile harbe tuıu
liUrsa. olıur iki devlet te' cc
c·ühkftr bir taraf ızlık giidc· 
ceklcr ve sava;,ın mahalli 
kalma ına çalı at:ıklarch. Bu 
hfikfiın O manlı imparator
luğuna karşı bir harp i(·in de 
muteber sayılacaktı. Rııı:ya, 
A nısturyanın Ileriln mııahe· 
de i ile temin ettiği menfaat
lere riayet e~le~ecekti, Os
manlı Avrupasındııki araı.i 
statiisiinde yapılacak her tür· 
lıi değl5ikllk ancak kendi a
ralarında hallolunacaktı. Her 
üç dc\•let no •azların kapalı 
kalma ında miittefik bulunu
) orlaraı. Avustu11 a diledlgi 
uman Bosna - u ,rseki ken
di huıluUarı içine alabilecek
ti. 

Son umanlarda lstanbulun 
muhtelif semtlcrındekl hrırılann 
hemen ıstısnasız olarJk bozuk 
ekmek çıkarmas1 ve bu me\ zuda 
belediyenin hiı; bir şekıldc mlı· 
essır faaliyet göstermemesı umu
mi bir hosnutsuzluk uyandırmak 
tadır. Muhtelif çevrelerde bu 
mevzuda yaptığımız tetkiklere gö 
re, İstanbu:da ekmeklerin bozuk 
ve her türlü sağlık kaidelerıne 
aykırı bir şekilde çıkarılmasına 
rağmen belediyenin lAkaylliği, a
!Akalı makamların ihmalinden 
doğmaktadır. Bılindıği gibi fı
rıncılar aylardanberl ekmek fıat 
larına zam istemekte 'e bu zam 
taleplenni icap ettiren sebepleri 
muhtelif raporlarla alAkalılara 
sunmaktadırlar. Son defa İstan
bul \11Ayetlnde vali profesör 
Gökay ve eski Tıcaret Bakanı 
Fethi Çelikbasın da istiriıkıy:e 
Bliyllk bir toplantı yapılmısur. 

Ekmekçiler Cemiyetı idare heye
tinin bulunduğu bu toplantıda 
fırıncılar kendilerinin muh kkak 
ıam lstem!dığinl be'irtmışlcr 'e 
ofı:sin çuvalını 2616 kuruşa ver· 
diği 72 kıloluk unlarda 222 kuruş 
bir teıuJlfıt }apıldı ı takdir le d 
arzularının karşılanmış olaca mı 
şöylemlsıerdlr. 

Vali ve Tıcaret Dıkanının ta· 
lebi üzerine de bu husust:ıki ra
porları aldkalı'ara sunmuşlar. 
Dlln görüştüğümüz ı:kmekçi1 r 
Cemiyeti idare heyeti mensup'a 
rı, o tarihte verdıkleri raporlann 
be1e<fiye tarife konus~onunca tet 
kik ve çuval b:ısına 222 kuruş 
um talcpll"rınd n 108 kuruş lrn
bul edilerek vazı) etin allika ı Ba· 
kan'ığa sunulduğunu, fakat bu 
gilne kadar hiç bir netice alınma 
dığını söylemişlerdir. Son gün· 
!erde Başbakana \C Tıcaret Ba
kanıru ~emd n te ,rana mura· 

caat cdılmi~ ''c •müracaatları
nız al~kalı makamlarca tetkik e· 
dılmefctcdir. cev.ıbı alınmıştır. 
Diğer taraftan son zaman:ar

da ekmeklerin fırın isim 'e ad
rc ini gostcrcn bamlro!ların b:.ı
ıunmaması da bılhassa dikk:- tı 
çekmektedir. Fırıncııarın Mdi:ısı 
na g5rc e\'Velce Belediye matbaa 
sında basılıp beher yüz bini 6·7 
lira bir fiatl:ı. v" Ekmekçiler Cc 
miyeti vasıtası ile da~ıtılan bu 
bandrollar ıkı adyncbinrısıl t:m 
b:ı[\drollar iki nydanbcri veriim~ 
mektedir. 

Söylendiğine göre eV":elce Be-
1ciiyc matb:ıasınJa basılan bu 
bandro:ıarın baskısı son clefa 
ihale ıle bir matbaa::ıyn veril
mic:, mOteahhit de taahhil lünli 
vaktinde yerine getırrmediğinden 
fırıncılara bandrol tevzii kabil 
olamamıstır. 

Bir idam kararını B.M.M. 

Adalet komisyonu tasdik 

etti 

Aı kara. li (.\NKA} - G -
çcn ,>ıl Kasserınin Bün~an kaza 
ında iş'enen korkunç bir cına· 

~et hakkındakı ıdam kararı B. 
M. ıı. si adalet komissonu ta-ı·a
ündan tasdik edilmiştir, 

Bu cinayet Bün)aııın Yeniköy 
kôj i.ındc Abbaso~lu Emırzn Er

glin adında bır çoban tarafından 
ıslcnmiştir. Çoban dağda karşı

laştığı 12 saşlarındaki bir çocu 
ğu kırlettıkten sonra .suçunun 
me~dana çıkmasından korkarak 
çocuğu parçalamak ,.e gömmek 
len suçlu olarak sc\ kedıldığı 
Ka~ erı Ağır Ceza Mahkemes.n 
ce bu cezaya çarptırı mışur. 

Üç İmparator anlaşma ı 
18H de iıç )'ıl daha uzatıl
mıştı. 

F. F. TÜLnE:..~rçt 

Quceg, bütün eski huysuzlu
iju ile ·Senden hasta değilim. 
dedi. •Sizler isyana istirl'ik su
çu ile asılacaksını7. ... Aidatını· 
yorum sitl .. > 

Maryk subaylara •Be!ldm 
başka kimse asılmaz.. <:edi. 
•Bu hareketi ben kendim. lıiç 
kim:ıcdcn tavsı~e almadan 
l84'i.ınc& maddeye göre y:ıpı
yorum. Eğer 184'üneli m:;dıle~ 
~I yanlış tatbik etm:şscm, bu
nun için asılırım. F ık:ıt o za· 
mana kadar hepiniz benden c· 
mir alacaksınız. Yap:ıc.tk b:-s
ka şey yoktur. Ko:nutavı ben 
deruhte tttim. Mcs'ulıyetı'II : !
tında safra aldım ve gcmlnrn 
simdiki rotası da benim emrı.+ 
tiğım rotadır.• 

Sti\\ eli bağırdı: • :'ılr. :'ıran k, 
tam do~rıımuzda birşcy, ya ge
mi. ya birşey var., 

Iaryk döndü 'e pencereden 
dışarı b:ıktı. Quceg'i sertç bir 
tarafa iterek telegrafın ko ları
na yapıştı. Kaptan sendeledi 
ve pencerenin kenarına )'apı -
tı. İkinci kaptan . Tam sağa 
dlimen kır .. diye bağırdı. · iki 
makineye de tam tornistan isa 
re tini \'er .• 

Rüyet şartları biraz. dlizelnılş 
ti 'e su serpintileri arasından, 
elli yarda kadar ilerisine k3-
dar deniz gozlikilyordu. İskdc 
tarafına doğru, kocaman kır
mızı bir ~ekil koca dalga'ar üz:c 
rinde sürükleniyordu. 

Caiııe çabucak çe\Til<ii. Dö-

> 

l'ATAN 

Türk Tabipleri Birliğinin 3 üncü 
kongresi toplanıyor 

'Iurkiyede mevcut bütun sivil ve asker tabıp ve diş tabiple. 
rinin iştiraki i'e kanuni bir te ekkül o'arak kurulan ·Türk Ta· 
bip eri Bırliğının uçUncu bli) i.ık kongrt>i 25/6/054 cuma gi.ınü 
saat onda Cağaloğlu öğrenci lokalınde toplanacaktır. 

Memleketimizin 23 tabip odası bölgelerinden gelecek de'egc
lerin iştirak edecekleri bu kongre Türk tıp aleminin mediko • 
sosyal mcseleleri'c me gul olacak en bilyük organıdır. Açılış cel
sesi oğrenci lokalinde yapıldıktan sonra 27 /6/!l:H akşamına ka· 
dar devam edecek o'an kongrenin diğer ce:scleri İstanbul tabip 
odası S.t onunda aktedıleccklır. 

I 

HAV~ ., , 
VAZİYET,İ·.~ 

Ye~ilköy :'llcteorotojl i l:ıs
yonunun tahminlerine gıire, 
bugün §ehrimiz 'e dvannda 
hava umumiyetle bulutlu se
çerek ,rüzgarlar kuzey do· 
ğudan orta kunette eı.ecek, 
ha'a sıcaklığı biraz: anacak
tır. 

Dünkü hararet + 28 ile 
+ 17 anısında gcçmi tir. 

~elediye Sarayı 
inşaatında yeni 
Mozaikler bulundu 

Küçük haberler 
~iman borçlarının Ö~n;;o;;;; ;;t~ Kıb 

rııı Accnta ı Bay Orhan bu sencıcı 

Odenmeslı pı"yasada EC!tr programına. aıt yolcu \'C yük 
mevzuuııda Uank& ile temallarda 

• bulunmak üzere dlln oehrımı::e ııeı-

1 ı k 1 d mlştlr. 
YI arşı an 1 * istanbul Ö~etmenlcr Derneği 

Yut;oıılav öıtretmenlerı ile an!aprak 
Saraçhane başında ~ apılan Bele Al manyaya olan borcumuza bu yaz tçln ıcarşıllklı oıtretmen mh-

diye sara~ı inşaatı sahasında gc dair bir ajansın Ankaradan ver· badeıcaı yapacaktır. 4S öğretmen 
çenlerde bulunn \'e tarihi de- d'ğ' h b h . . . . . . 1 ilk parti olarnk Yugoalnnayn. ;tde-

1 ı a er, ,e rımızdekı ılgilı çev reı: tetkiklerde bulunacaktır. 
ğeri btiyük o'an muhtelif eb'ad- relerde mcmnuni~et u~andırmıs * 3 uncu l;lubo Mudur Muavını 
da Bizans mozaiklerinin arkc')· ur. Dö\lz müsaadcsizlıgi yüzün- Hulu ı Perker yenı kunııan sışıı 
oji müzesine nakle lılt.liğini ~az den hır ttirlü tasfhe edilcmi.}en ~ı~z:!~~u;.ınnıyet Amtrııtıne tarın 
mısuk. ı.ıafrıyat. yerinde ) aptığı borçların ödenmesi mevzu unda * YUmaz üıtkan uc Ekrem Gök
mız tetkıklcrc gorc ın ant !ı.Jba· döviz tahsisatına ba~anmasını ı:nvanın Kuzıunı:ukta birbirine bı
sında 3X4 metre eb'adında !teni se\·indirici• o'arak vasıflandı· çak çekerek knııa cıuıtıerını yaz:
bir Bizans moıaiğine rastlanıımıs ra ""h .· · t'' 1 d b mı.,tık. Ekrem Gôlclı:&ya bize mura-. . . • . n "" ı ımız uccar arın an a- caatıa kendıaın:n bıçak çekmediğini 
tır. Bu. ~enı mouıık sathı henüz ı zıları ezcümle şunları söylcmis· bildirmiştir 
tamamı) le meydana çıkarıi!lla- :crdır: ---------
mış o'makla beraber dikkatle mu •Almanlarla ticari münasebet- Mayısta 1246 çift evlendi 
hafaza cdılmckte~~r. • icrımız çok eskidir \ c .sağlam 

Yatılı okul ucretfenne bir ıeme'e dayanmaktadır. Biz 

zam yapıldı Tilrklc: ~11:11an maııa:ı~a. ka~ı 
tam bır ıtımada sahıbızdır Ai

. İlk okul:arın bütünleme im· man ar d 'l'ürk piyasasını~ Jh
tıhanları 2.J \e 26 hazıran gün tiyaç'arını )akincn bilırJer ,e 
leri yapılacaktır. taleplerimizi en mükemmel ş k 

\yrıca parasız )atılı imtihan lıyle yerine getirmek ir;ın samı· 
!arına da 1 ıemmuLCia baslana mi gayrct'er gösterir er. Bu b:ı
caktır. kımdan Alman borçlarının tasiı-

1 temmuzda Tlirkçe: 2 trm ye~ı yolunda gırişilcn her harelt t 
nıuzdn !\Jatematık derslerinden Türk pi~a~asında memnunluk \•e 
imtıhan ~apılması kararla tırıl ferahlık u)andırır. llükümctin 
nııştır .. Parası~ yatılı imti~~anla- bu anlayışa sahip olduğu da, ö
rına g ~mek ısteyen kız oğren- tcdcnberl bilinen bir şeydir.• 
cilerın 1 tanbul Kız. Lises ne, er 
kek öğreııcileriıı Pcrterni)al Li Talebelere dış uçaklarda 
sesine miıracaat <.tmelcri liızım 
dır. 

Diğer taraftan paral• yatı'• 
öğrencilerin ücreUer·ne zam ) a 
pılm tır. Galaıasaı ay I.ıse ı 540 
lırudan 625 l'raya. diğer lıse\:'r 
510 lıradan 6lu liraya yilkscl· 
mıştir. 

Kıbrıslı talebelerin 

tetkikleri 

Şehrimize ge en Kıbrıslı ta· 
lebeler dün şchrimızde tetkik· 
!erin başlamı~lard•r. 

Talebeler Taks m Ab'desini, 
Tcknık Un ı;ers ıe i, 'I ıırk•ye 
1\tıllt Tnleb Fe ras onunu, 
Dolmabah~ Sarayını zis arct et 
nı·~ıerdlr. Talebeler gecı:: de 
Güllınne Parkını gezm derd;r, 

Kafile bugün de tetkıklcr ne 
dC\am edece!{ ve Sultanahmet, 
Yenicami, Siıle~ maniye camileri 
ni 'e Ayasofya MUze iyle ıstan 
hul Ünher ıtesini ziyaret ettik 
ten sonra Boğaziçınde bir gezin 
ti yapacaktır. 

Boğazda görülen 

şamandıra 

% 60 tenzilat yapılıyor 

Ti.ırki) e M l i Talebe Federas 
yonu Turizm l\lüdürltığü Avnı 
pa memleketler ne tahs 1, staj 
\e)a kiıltürel maksatlarla giden 
talebe, profesôr ve ö •rctnıen
ler içın hu5usi talebe uçakları 
i:e işb rlıği yapmaktadır. 

MilletlcTarası Talebe Uçakla· 
n Teşk lntı ile ) apılan anlaşma 
ncrcesınde Frankfurt \'eya l\lü 
nihten, Helsinki - Kopenhag 
- Stockholm - Paris - Lon 
dra - MilA'lo - Zi.ı.rich - Ce 
nevre~ c a) et ucuz imktınlar a 
cyahat JırsatlarJ hazırlanmış

tır. 

Bu \'az) ette b'r talebe mese 
!fi; Mi.ın'tcn Kopenhag'a uçak· 
la 80 liraya gitme imknnına sa 
htp olacaktır. 

TMTF Turizm Mildürlüğü bu 
uçaklar için Türk talebelere gc 
reken kontenjanı ayırmıştır. 

Tıbbi müstahzarlar hak· 

kında yeni tahsis 

Ankara 17 (A.A.) - Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığından tebliğ 
edilmiştir: 

1954 yılı ma> ıs ayında şehri· 
mlz e\lenme da·relcrinde 1246 
ı::rtin, senenin ılk be ayında 
ise 4719 çıftrn nil l'lhlan kıyıl· 
mıst r. 

Geçen sene mayıs a) ında 1150, 
senenın ilk beş ayında 4700 çırt 
evlcnm şti. 

ccBoş Beşik» sahibi dava 

açtı 

Ha'k :F lm Ş rketı bundan bir 
muddet önce ·Boş Be~ik• isım 
lı b'r f im çe\ ırmi~ti. Konsen·a 
tuarın eski müdürü Ziya De· 
mirc'oğlu •Boş Be5 ı.- destanı 

• krndısinin yazd ğ nı iddıa e 
derci: \slil'C Ceza l\lahkeme· 
s ne muracaat etm 'ştir. Din a· 
nın duruşmasına başlanmıştır. 

Terfi eden doktorlar 

Şehrimiz. sağlık te ki atında 
b:r kısım doktorlar terli etmi 
l r. Terfi eden doktorlar şun· 
lardır: 

He~bel ada Verem Sanatono 
mu röntgen mlit<'hassısı Dr. Fa 
zıl Ere') as, Şişli Çocuk Jlastaha 
ne i Çocuk Hlteh:ı S•Sı Dr. Kc 
nan Akcr. ş·~li Çocuk Hastane 

ı Dahıliy<' Mıltchassısı Dr. Sıt 
kı Kardcm r. Ş şli Çocuk Has
tanesi Çocuk Muteha sıs Dr. 
tualla C:undoğan. Gurab:ı Has 

tancs' B:ıkterıyo oğu Dr. Nec· 
mettin Ülker. Cerrahpaşa Has· 
tanesi Röntgen lutehı:ı s sı Dr. 
l\lahır lşılcl:ır. Ccrrahpaşa Has 
tanesi Verem Pavyonu Müte· 
hassısı Dr. Sadık BılgiseHn. Be 
)oğlu İlk Yardım Hastanesi Da 
hilıyc '\liltehassısı Dr. '.Muin Ta 
yanç. Beyoğlu Beled'ye Hasın· 
nesi Çocuk Hastalıkları .'.\llıtc
hassısı Dr. Nimet Biyal. Daril 
laccze Hastanesi Asabiye Mii
tehassısı Dr. Ömer Dürüşken. 

Asllsız bir 
Haber 
Mıllet gaıctesinde •Kok köınU

rü tevziatı azaltılıyor• baf ıklı 
bir yazı okuduk. Yazı ıBu garip 
karar ha'k arasında memnuni
yetsizlik uyandırmışlıro sözleriy 
le niha)et buluyordu. 

Yaptığımız. tahkikata göre ve
rilen haber doğru dcğılciir. Kok 
kömürü fe\'Zlatında hiç bir azalt 
ma yoktur; gerek evlere, gerek 
aparumanlara geçen seneki gibi 
te\'ziat yapılmaktadır. Vaziyet 
böyle olunca halk arasında mem
nuni} etsiı.hkten bahsetmek yer 
sızdir. 

Haber aldığımıza :;:öre tevziat 
muntazam bir §ekilde yapılmak 
ta, halk kömürünü a:maktadır. 

iki vapurun tamir masra

fını inşa fırması kabul etti 

Garanti müddetleri içinde mo 
torlarlnda Arıza gösterdiğınden' 
bir mtiddettır ıfımir edilmek U
zcre Halıçte bekletılen •Beşik-
taş ve cEmirgAn• \'apurlarının 

tAm r i ·ni tetkık için gelen 8 
kişilık Alman \'e Hollandalı in 
şa firması temsilcileri dün ~eh· 
rımizden ayrılmışlardır. 

Masrafları tamamiyle in,sa f ir 
masına aıt olan ve yedek par· 
çaları fırmaca getirtilen bu ge 
miler bir müddet e\'\·el Haliç 
Tersanesinde tamire alınmış ve 
bunlardan ·Emirgan. vapuru 
Türk işçılerinin emeğiyle yeni· 
den yapı'arak yaz tarifesiyle be 
raber sefere g·rmiş bulunmak· 
tadır. İkinci gemi •Beşiktaş• i· 
~e gene Halıç fabrıkası işçileri 
tarafından tl'lmlr <?dilmckte o
lup ay başında sefere haz.tr du· 
ru ma girecektir. 
Şehrimizden ayrılan firma he 

yetiyle yapılan ek anlaşma ge-
re~iııcc her iki geminin blitün 

masrafları f"rmaya ait olacak 
\e altı aylık garantı müddet
'eri, ~emilerin sefere giriş ta· 
r hlcrinden itibaren muteber ad 
dedılecektir. 

Yapılan ve tamir edilen 

vilayet ve köy yolları 

1954 yılı özel idare bütçes:ne 
\ ilayet yolları in~a 'c tamiri i· 
çin l.!JB0.000 lira tahsisat konul 
muştur. Nafıa VE'kfileti de )Ol 
lıır için İstanbul Vila~ctine 650 
bin lira yardımda bulunmustur. 
Bunun 541.455 lirası köy ~ olla 
rının inşaatına harcanmakta· 
dır. Bu arac\a vilayet biltçesln 
den köy yollaTı iç'n 750 b'n li 
ra daha tah sat ayrılması mu
ıasa\\ erdir. Yapılmakta olan i' 
~olları arasında Ed;rnekapı -
l\yvansaray, Silivl'i - Sınekli, 
Çatal~ - Knraraköy lmt dadı. 
Yalo' a İltisak Kılıç. Büyükçek 
mece - Çatalca - istasyon, Si 
lahtarağa - Küçükköy, Ş'şli -
Büyükdc.re, Ümraniye - Kilçlik 
su yo'ları bulunmaktadır. 

Bunlardan Silahtarağa - Kil 
çükköy ve Bilyükçekmece -
Çatalca - !stasyon yolları as
faltla kaplanacak, diğerleri par 
ke. stablize ve şose olarak yapı 
lacaktır. 

l'ıl. l\I. \'. İstanbul Temsıl Bil 
ro undan öğrcnıldığine göre 16 
haziran 1954 glinü bazı gazete
lerde Kireçburnu açıklnrındıı 
b r cismin görüldüğü, bunun bir 
mayın haber alma cihazı olması 

.'.\leı·'j dış ticaret rejimine ek 
3 \'e 4 sayılı ithal listelerinde ka 
~ ıtlı bu unan ve gi.ımrtik tarife
sinin 853 numarasına giren tıbbi 
müstahzarların Avrupa ikus di 
İşbirliği tcşki:iıtına dahil mem· 
lekrtlerden ithali maksadiy c 
31/5/954 tarihi akşamına kadar 
bütUn ödeme şekillrrinc göre T. 
C. l\lcrkez Bankasına yapıl n ta 
Jep'ere 10 milyon lıralık bir tah
sis yapılmıştır. 

İstanbul Zuhrcvi Hastalıklar -----------
r-TAKVİM-1 

ihtimali bulunduğu }azılmıstır. 
Sa:8hiyetli deniı makamların 

da yaptığımız tahk kat sonunda 
bu cismin eski b r şamandıra 
olduğu anlaşılmıştır. 

«Aksaray ve tek dileği» 
Aksaraylılar tarafından ilçe

lerinin il olması hususunda 
•Aks:ıray re tek dileğin ad'ı bir 
broşür ynyın'anmıştır. Bunda 
eskiden ıl olan Aksaray'ın tek
rar il halıne getirilmesi için de
liller ve gerekçeler sayılmakta· 
dır. 

nünce ruzgar oı u biraz ~ana 
itti. Denizdeki şey yakla~tı. Ko 
caman, uzun ve dar bir ~ey(\.i 
Caine'in kendisinden de dah:ı 
dar \'e kıpkırmı:ııydı. Dalgıılar 
ki>plıklcr saçarak üzerinde par
çalanıyordu. 

Kecfer, •Aman Allahını. bu 
bir geminin tersı .• di) e bağır
dı. 

Herkes ha)Tct ve deh.et i· 
çinde kalmıştı. Ya' aşça iskele 
tarafından doğru kaydı, Lıcu 
sonu gelmez bır sekılde ~zun 
\'e kırmıı.ı şekil, dalgalar ara
sında adeta asude bil' §ekılde 
inip kalkıyordu. Harding bo· 
ğulur gibi ·Destro)erı> <li)e· 
bildi. 

Cainc, ondan uzakla ıyordu. 
Enka:zın bir kısmı karan'ığa 
karışmıştı bile. ::ı.ıan:k • Etra
fında dolaşalım • ·Büttin ma
kineler tam yol ilel'l, Wılli<'.» 
dcdı. 

ıBasüstüne efcndfm. • Nö
betçi subayJ makine) e emri te
lcgrafladı. J\lidcsinde acalp bır 
rahatsızlık hissediyordu. 

Maryk, mikrofona giderek 
düğmesine bastı •Güvertedeki
ler. denize düşenlere dikkat c-

İşbu tahsisin i g11i1.r nr:ısıntla 
fevzii İstanbulda tıb'>i müsta!'ıztr 
lthalfııçıları cemıyl"ti e;fylc yapı 
lacak \e mal bcdcl'eri Ba~ıı:ıl•~ı 
ıiıızca tcsbit edilmiş bulunan ta 
rihlcrde transfer edilecektir. 

Tcşk·ıatı Galata Muayene evi 
tabibi Dr. Asım GermenH. Be
sıkta5 Sağlık Merkezi Baştabi· 
bi Dr. Nev-zat Zı)a Yaman. Be
ledıye S hhi Muayene Komis
~ onu Ü) esi Dr. Kemal Turan. 

Taksim - Florya otobüs 

servisi 
Y:ız me\s mi dolayıs:yle E. 

T. T. İdaresi geçen senelerde 
olduğu gibi bu ~ ıl da Taksim 
- FJoı;·a arasında otobüs işle· 
teccktir. Bu sen s ay sonunda 
işletmeye aç lacak, otobüs ya
ı·ım saat ara ılc tahrik edilecek 
tır. 

18 HAZiRAN 195! 
CUMA 

AY 6-GÜN 30 - HIZIR H 
RU:\Iİ 1370 - 11.\ZİRı\'S 5 
HİCRİ ıl3i3 - ŞEV\'.\L 1'7 

\ 'asatt Ezani 

SAB,\lI 04.26 03.43 
ÖGLE 12.15 04.32 
1Ki~Dİ 16.16 08.33 
AKŞA:U 19.4:i 12.00 
YATSI 21.47 02.04 
İMSAK 02.09 06.26 

Gazetemize cönderil•n ~&D 
H r Hlmler basıls111, buılma
sın la•e ~•tınıe~. 

WIJVK C~- A.lt.rAIUJAll 
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d n. Bjitmıı; :;:eminin etrafında 
iki defa dolaşacağız. Bırşey go
rürseniz, köprü) e bi!dinn. He· 
yccanlanma)ın. Kimse denize 
dtismcsfn ... Zaten işimiz başı
mızdan asmış .• 

Dır köşede p nccreler:n yanı 
ıı.ı tutunmuş duran Queeg, 
•\iemının se fımctıni dil ünu
yorsanız, nasıl olur da kurtar 
mak içın qdam ararsınız.1> dc
dı. 

İkinci kaptan • Yan'arından 
geçıp unutmakla )etineme)iZ 
)a.» diye c 'iap verdi. 

·Benı ~anlış anlanıa)tn. nen 
kuı1armal':ılım demiyorum. Bıl 
aki:s hatta, kul'tarmanııı emrc
dıyorum. Fakat kayda g çsin 
dıyc, hareketlerinizin biribiri
ni tutmadığını belırtiyorum.• 

•Sola dümen sabit.ıı 
Queeg •Şunu da belirtme'i· 

) iııı ki. koıııuta) ı gayn kanunı 
olarak elimden almanızdan yır 
mi dakika eweı, dümenci~! de
ğıştirmcnlz.ı emretmiştim. Siı: 
bu emre itaat etmediniz. Eu 
gemıde en fazla hadise çıkaran 
o dur. Bana ıjcğil, size ita:ıt et· 
mek'e, isyana o d1 iştirak etti 
ve asıla ... • 

Kocaman bir dalga, Caine'ın 
kaptan kôprusu üzerinde parça 
landı ve gemi iskele tarafına 
yıkıldı. Quc~ ellerinin v.: diı
ıerınln üzerine kapaJ'\dı. D :er 
subaylar da kaydılar, scndel~ıli 
:er. birbirlerine tutundular. llir 
defa daha, rüzgarı yandan a
lan Caıne müsktilata clü~mü' 
"c yan yan kaymaya ooısla:nıs
u. ?ılar) k telgrafın yanına git· 
ti ve emırlcri sık sık değiştire. 
rek makineleri idare ehi ve dil 
mene de boyuna yeni emirler 
verdi; gemiyi gi.ıneyc ıloğru çe 
\irdi 'lie batmış tekne tekra:: 
görüni.ınce~e kad.ır ilerledi. 
Sonra Caine'i enkazın üzerin.:: 
faz'a duşi.ırmeden, etrafınJa 
<lönme manevrasına girı~U. 
Tekne tamamıyle su ııltında) dı 
fakat b:ız.1n büyük bir dalga al
tından girince kırmı:ıı tekne 
meydana çıkı) ordu. Quceg kol
' arı pusulanın etrafına dolan· 
mıs vaziyette pencereden dısa
rıya bakı,>oıdu 

Cainc'in ı üzgara \e dnlga'ar
ıa mücadele ederek enkazın et· 
rafında do1anması kırk dakika 
Urda. Bütlin bu muddet zar· 

fında da, sabahtanbcrı olduğu 

gibi şiddetle sallanıyor, inip çı 
kıyordu "e yalpa vuruyordu. Bil 
hassa yana birkaç defa çok 
fazla yattı. Her defasında Wil· 
lie korku duydu. Fakat "rtık 
makul korku ile hayvanca deh· 
&et duyma arasındaki farkı bi· 
liyordu. İlkine tahammül edi'e 
bilirdi, insani bir korkuydu \'e 
çalısmaya mani olmuyordu. 
Halbuki diğeri manevi kısırlaS· 
nıa gibi birseydl. Arlık dehşe
te kapılmıyordu. \'C l\laryk ya
nında ka!dıkı:a. gemi bats.ı. l>i· 
le o türlii bir korkuyu artık du 
yabileccğini pek sanmıyordu. 

İkinci kaptan kaptan r;öpril· 
silniın dış tarafında, elleri göz... 
lcrinin Uzerinc, su serpintileri· 
ne karşı siper etmiş, yilkselen 
siyah su kuleleri arasınıtan bak 
m:ıya ça'ışıyordu. o sırada ca
jne tekrar kuzeye do~ru yönel
mişti. Üzerinden sular akarak 
kaptan köskünc girdi. • Bır de
fa daha etra(ında dola~ır, ı;on· 
ra bırakırız artık ... Jcdi .• z:ı
ten tamamıyle battı ı;rtık sanı
nın. Göremıyorum ... Sola tam 
dümen ... 

Wıllie bir kere daha ba· 
rometroya doğnı em kledı. 



J.g . ' . l&S!l ---

~ 
fransa' da 
Kabine 
Buhranı 

NATO için yeııi 
iıışaat progranıı 

Y.lT.&.N 

I 

Kıbrıs için 
Eisenhower' e bir 
Teklif yapıldı 

.hsocıa ı rd Prf'•! 
Wa hin;:-ton 17 - •Look· der 

!:ı-inin baS) aı...rlarınoan Ba~ a,; 
f"lcur Cowle:., ingı:terc Ba b .. k.ı· 
nı Churchıl' Washingıon:ı ı:el 

I 

A•>oclat~d rr~.. dıği zaman lngiliz de\''el adanıiy 
ALTEMUR KlLIÇ \ \ a hington 17 - :-i.\TO. itıifaka dahil nıcmlcı..e•ı~ı·d,. 2 le- Başkan Eı-enho\\errn Kıbm 

/ lı l'aki:stan lfa •bak:ını mi yar dolara ın;,lo'ac3k bir ın~aat programının t .. h.ık!mkuna ada~ının durumunu da nıuzakı:-re 
'1

111
di Çıni nıenuunda, komü· hammed \l i Tiırk i~c i.c 1 gıri mi:; o'up BirJe,i'• .\ mcrika s ı\ unma " 'l'icare~ B.ıkan'ık.arı ctmelcrinı tek'if e• mi~tir. 

l~iıtlerle uıla$ma ta raftan, J'akbtan ausınd:ı ~akın- bugiın Amtrikan firm .. lannm ~u iıı.aatla i gili miınaka•:ılara ~ı- \'unani ıan H' İrana yaplı6t 
lla Ordusunun \ 'C Fran a· da a kcı· ı ı;örıı melcrin rcbi ecckledni i'fın c'mi~tir .Bu programa, a kerı har·~'ltı de-- b ' r gezıden henüz dônmü bulu· 
~ tııii,tuek A \Tupa Iudafaa· ha lı)acaı:-ını sö3 l l•ıli. tekli) eerk mahiyette ~.na a'aıılaı ı. akaryakıt e\k boruları şeb<'- nan B:ı)an Cowle • Eı cnhO\\ "r 

fada taahhütler e gırme· * Birle{llk \nıerika 'l'eın,il· kel ri ,e buna benzeı-, ~b'er dahıldir. Halen ·~ATO ittıfokına zı~arcı etmi . sonr:ı ı n B ::a.ı Sa 
tl't ale)htan Pierre l'llende - dler leclisi hı işleıi k o- dahil mem'ekcfürden tngıiıerc. Fran a. Turkiye, :\"or,cç. Dani· ra~da muh:ıbırlere \'erdi i U"Y!I· 
ı,~te, Hnl ı ·ran ız kab ıncsıni m is)onu iıal):ı 'e l 'ı an· marka. Felemenk, Bı>Jçika. J,uksemburg İt;ı'~a. Yumınistaıı ' 1 natıa, Bu~ük iBritan)ıı ı e Yuna· 
~ "~" memur edilmi bulu· ı sa)a a:.lrnıi ~· · dım ale~ • 1 J•ortc ·iıdc buna benzer in aaı ~ a~ılmakla \ e~a ):apı'.ıc:ak:ır. S•- nhtan ara ında me\CUt K.'Jr: bı·lor. Cumhurreisı Rene l'oty, hinde o~ \ etdi. rnnma \c Tıear&t Bakanlıkları. munakas.ılara gırmek ı ıe~en 1 ıhtilafımn cndı e \t'rıci o'dt•ğunu 

~tYe uyarak du en ba baka * Ba bakan < hurclıill ile . mcrıkan fırnıa arına. o memleketlerde- )apac .. kları ı erde, )a· >oy:emı-tir. Baş)auır. Kıbrı a ~t~~~lıca muarızııu, y eni ka· ua kan Eisenlı o,ıer' ın bam·ı fırm .. ara mütedair ncr:nal mcuuatın trşmil edılecrsını bil. 1 da,,ının kimin tarafın lan ko"I rol 
'

1 lurmaı.: hu u undakı ilk d ,,. l · ·· .. 
W a hingtonda Kıhrı ıne· dirmi;ıtir. e ı.ece,,,ı me c esının yuıun en 'tt~· "~rmiş, )ltnd~ - l'ranc·e'ı eıe,ini goru mcleri tek- !! müttefik de' Jetin boıu malan 

it 1
1 

tır. Bundan bir yıl e n ·el lif edildi, 

1 
nın miinıkün olclıığıınu i'cri lır 

~--bYbı zat kabırıe kurmaya te * Cene\rc konfera lhını.ı de Romanya, Belgrada Bu garı"sfan mü~nir. Gatclccılrr, B ıvun ('u\\. tıs timi fakat ıt r e\ ek · ı 'd F h b 'c ald · ' anı edetegi bihl irild i. , c:, en. .ısen owac :ı mc'" • 
ıt 1iı H;ın mu\·affal.: olama El • d k ı • k 1 k yı Churchil! i'e gc)riı}ıne.1111 ta\' 

'it ld ?. :zamandanbcrı çok t • ÇI gön erme yı omşu u SIJe ettiğı -ırada, Ba~ırnııın hu· 
~ ~ '&•snıistır vt komiinl tlı- r • nu na,,ıl karşıladığını sornuı ar 

) •hıl olmak üıeı-e Jlındi Çi· lsfı"yor Yapmak ı"sfı"yormuş \e Bay;ın Cowl<' u ccubı H'r-,. her ııe paha ına olur a ol· mı-tir: 
'kbıtakmak, Avrupa Ordus u · Aund ... ıed Prcu Anadolu Ajansı Başkan her Laman.-! gıhı ~a· 
~ lll'Jn~ak \C Batı cephe in Bel .. rad, 17 - Roman~a. Yu· Soba, 17 - Bul,ar Komuni:ıt yet naziktir Dıkkat c d:ıı'l'dı ve 
!il :~intak taraftan olan bır 

1 

gosla\)a) a len iden bir Bu~·ü:.. Partisi :\lerkez lO::omite~inin ı .ranından a~ rıldığını sırada ı-be• 
'ltl~Pler :\lende - l"rancc'ı Elçı goıı<le:mek tek:ıfinde bu:un nA~ırı efkarı olan Rabol· ,,um edı) ordu. 
~ t kar ı mücadele inde mu~tur. Bilindı?!i gibi Yugo~la\' ni Çe:.ko Delo. ~ .. zctesi I Yunan e.,k i muh:.ııipleri dr ilhak ı~ lleıni&lerdi. tendes - J<'ran )a 1948 de Ru:.o~a \c pe)lderir bu s•bah Bulgan tanın dı 

1 
i ti\ or 

\ 1ıı'1ındi bu gruplar a.)e ın le boıuşmuş, Romanya Belgrad polıııkası meuuuna hasrcttı· ı Selanık 17 <TLİRKTEI.) _ E 
•tl~tlıııte i lıınat re~ i a lma· ciakı bü)'lik e'c; ıni o tarihte ge ği !>ır makalede şö~ 'c demekte· ki muharıp er 'e ıhlı) at sub. v 
~ aıa nuimkündur. ri ı;:ağırmıştı dir: •Bulgaristan. Yugo~la\') a, ı·c erler tc-ckkil!Jeı inın te c lbtı~ 
Q~de - France, rı ansız k o Ru )a. bundan 1 ~ ıl ev' el Yu Yunaıııstan 'e Turki~ c le Q'i ı ıeri i <' Kıbrı~ın \'uııanı:ıtn~a ıl 
~ ,lltrııı in kendL,i n ı dbtl'k· goslav)a ile d plom.ıtık müna- komşuluk muııa ebellerı te::.ıs hakı ~olunda ewc'kı gün :\lıl i 

1111 '~i istememektedir. fakat scbctleııııı ııormalle~ıirnıe~e ba~ eıme"i .am ıııi~ctl<' arzu etmek tı)atroda bii~ük bir topl.ınıı )3" 

~ ~ ~ başına geçmesi h erhal · • lamış \e bunun üzerine Peykler ıedır.• pılnıısıır. 
~ ı:~ııal'ln leh ine olal'a ktır. 1 de bırcr birer So,·~et sı~a~eıini G.ucle •. ııoıı a~ ;ır~a Yuııani>ı: 1 Topl:ıntıda ınuhıel:f h.tlıp'er 
l'ct 

11 
zat, Bıdaull'nun Cenev takıbe ko~ ulınu~lardı. Roman~ a· tan \ c '\ ugo~la\'~ a ıle, muna~e :-oı a'mı,'ardır. s,ı aı·arl.ı. P rofe-

\ lt~onıünistlere ) arım ağı1· l nın Be'grada ~eniden bir e!çı betlrri normale irc·n m.ık~•dı~le ,,ör ı\~turyadi' adında bıri. Kıb· 
~it tfler yap tıgını iddıa et· 

1 
gündernıek teklıfindc bulundu· I'ktoluı•an muhtel C an 3 nıal:ın rısın Yunanbtana ılhakıııa taraf 

ei· onıarıa pekfıl~ u tlaşıla· ğu )arı rı.: mi Yu;0.:.lav .\1an~ı ııkrcttik•en onra. Bulgari tanla tar o'marlıgı için Ingiliz hükti-
L b •nı iddia etmektedir. Bun / ı Yugo Pu s tarafından açıkt..ıı- Yug~l:l\ ~ a ara ıııdakı müna~c· meti aleyhine bir takrir , ermiş 
'ı~~~ka .\nupa Ordu unun 11 \ \'U.\R GÖHK _ Cuıuhıı rhas• mıştır. \ jaıı., Yugosla\') anın bı~ betlerın tamam•) le ııormal hır \'r alkıs'anmı tır. 
~ ı '"'~• al h l d d \ ' • . . . . konud<1 henliz. b r kanır \ crmedı hn e ı: ime inın mümkün 'e liı· .'lakario, lıa• a l •-ııku t una 11 ı<ra dı lt ey n e ır. ' men· kanlıgı unııııııı kaııplığın(' ta~ ın .. 

1
. . · b t ' ~ 

d0stıuk idd ıa et mekle be . d ,.. k J,; d g n ı a' e e m ştır. ı.ım o'duğunu tecrü enin gö~ er- Lefko, 17 (T il. \ .) • Yunan 
• -\nıtıi.kan İl aselıne l"raıı cdıl'n 113

' ar (.or nıa anuıı 3 1 A k rn·~ bulunduğunu \'e ıkı tara· hükumetınm Kıbrı ın ılhakı m • 

~Y- · d --~- - • - ('urı·ye'nı"n n ara fııı hii nü ııı~etıle ı:erı k :an me '<''<' inı Bır e mis Milleı'ere sun ... ısı nın le Batı mu a lngilterede yüz kiloluk bir J 
1( 

1
• elclerin dr bir hal ıarzıı a bağ du!!u zaman 'l'urkı~c gıbı Anıe, i • ı •. ' •ı ... tısadı) atı nı arsa· d B • 

~~-==~ıhrutlere ı;ın mesinin a külbastı picirilecek Yen"ı Elç"ıs"ı ge)"ıyOr laııab·Iecel;inı. bunun a a - ka t.ırafınrlan da mümanaat edı 
""" kanlarda ulhtin ıak\ı~e •ne p· Jec:e~ı. h.ıltıi bu gibi harek ı'crin ~d •• I.ond .ı, 1 i <T.H. ) - İ ıg • ı \ n ~doln \ıansı s2' 'ı bir ) .ndım ıe,kıl edec:e[:ıni do,tluf:u ve i) ı konısu•uk nıU:ıa· 

~'~ıı ~kı ~abinc buh ranı, Ba lı.ı h~küuıeı ııın aldıgı bir k?ı::ır Şam 1; Sıırı~ enin .\ııkara ) awıakladır. 'l'betlrrini tch:ıkeye ,llişiır .u~u 
\ ılııt 1tndı içınde bulundu· gcreğıncc. 12 Temmında but un }eni Elı;:;si Emır Kazım Ceıa~ ir Gazete muteak.ben, Bulg;ırı,,· I kanaaıindc olduğu h~ 

11 
uııda !!e 

ıı.1r daırenın bi r parça sıdıı . ingıltercdc cı vesıkadaıı kurtul li Cuııın "Uı il uçakla ı ~tanbula •anın Tiırkhr le olan ınuna.-c· len haher'er. ılhakı bir "lİll l'l 

• il'ftıle Fransı1la rı n llınd i mtıı> olır.ıktır. Bıı mün:ı ebet c ı li;reket' <'decek, orad.ın da ,\ n· betleııni i !;ıh için de ga)ı·et --~:e,i telakki cılcn ~t aka•·ıo~ ile 
't'tttt•: ından b ıkkı nlıkla~.ı. Ok~ford h:ı\alısı ka . . ıpl:ırı e ele kara·)a \.ılifc.,· başına :::•dcc:ek- ,;ırfe t iğiııi bclırtm~kıe \C' bu tonun taraftarlarını ha\a' ~ııkutıı 
\~~Ilı ~ ~iltılıla r~ ıı b~rlık go, \ ~ı ın · şl r " bu nıuhıııı h~dıs~ tir Şaınrlakı Türk nı,ı,Jahalo;:üza ıniı11a~ehPll<', )akında T ürk•' c na uğraınııştır. • 
\.:t ' tlel'l, ingıh1lrıın • be k )ı kutlamak ç ı .chır 1111~dıı rı f nı3 ıl So , 81 '"'·Elçi şerefı \'c YuJ;:o 'a\\a j•,. ticari rııüzakc 
."l~:~.a t llen .' ·t ııılıa~et .\· nında 100 kıloluk b r kııl~ası ı ~ ne \<'rdl~i ~~afette nı~·~ler~ ı·c eı·ın başl;)al'ağını haber ,er lngiltere' nin ilk anayasa-
\ ~·ı teı·eddtıdu hu~uk rol ~ 1 P şırm )ı \e d:ığıtına~ı karaı Bakanı, dli)rr tanırıınış Surı)clı mekıeclır. sının nüshası çalındı 
' ~Qt· t . Buhran daha imd ı la lıı mışla.rdır Oksford ka .ıp • zcu• ile ha'<"n hu u i bır z·~ a· Aleyhimize yazı yazan 
~ttı~ 1t!.ı ı·leııni go tt'ı'tnış- hrı bu mukellcf 7 \afc•e. et \e ıel m:ıksadı'e ·ama ~e:mi' olan Salisbury (\\'ı tsh 'r r.). 17 C \. 
~arııt inde, \uupa Ordu· s k:na .b. g a dıgından. bcrı ln· i ·anbul mcbu~u Ali Fuat Ce· bir Irak gazetesi aleyhin- A) - 12 im·i a ırdn Kral Johıı 

Ilı 'tı~ıe uya duse r. Hın· ı gılız. Hukuınetlerıı de la~e Ba • ı be O\ da hazır buluıınıu,•ur de takibat tarafından İn:;ılız m lle ıne ta· 
\~>it (.une, Doğu \ ) a ıa k n ı ında buluı mu olan b.utu .\lı Fuat Cebe,0 ,., :;anıda i· nıııaıı hak' arı ahlı\ a cdeıı. İn,ı:ıl 
• 1~11 kal bed ıli rse. u11) r.t şah, ~dl rı d~ diiH'_ etme~ k:· kamctindC'n i tifadc ederek Cum Ba •ılal 17 (A .. \ .) - B a\ c~, tercıı;n ılk ana' asası l\lagna 
\~'ad ~Qk vahım olacaktır. rarla t~rmışlaıdır. Kulb:ıslı Ok huıb:ışk.ını \C ::O.il'(' ıs Reı•ını hu Bağdatın YR)ınl~nan s 'aı. El Charıa'ııın ıaııhi \C çok kı)met 

•ltrı aı.ı buhraııın a~ıı ana ford. l ı' :•ıte bahçeler nde tl.'iı urcıte zı~arct eımi~ıır. .\ halı~ (llalkın Se ıJ a lınd .kı ~a ı bir nusha ı, dun Salı bun· ki 
t.ı."" l11ı daha deıınde, f rnn· pı rı ecek•ır. 1 utc Jı .. kkıııda do t bır <1Mlet li>c:ı nd<"n çalınan para \e e\· 

·~ıı.1113·~· · hukuk•. ckonoınık Mersı·n l I ro" morko .. ru .. 
1 

a'cyhindc hakarctaınıı ) az~:ar • tak ar·~ ı.,· • kte alııııııı~tır. 
l\~ar-ı 1~tıi ındcılır. Gertl ma ııııı ~·are.i ıı i ) eni seçimlere ~ a) ınlaıJığıııclaıı do':ıyı t:ıl:ıbat I . . 
\;ıtıı ~ kendi duı urıılnrııı ı gıımck l t', eçını :.ı,ıcm ı ııtle ' e açma) ,ı karar 'erınışt•r. Bu ka· ran - Sovyet Rusya tıcarı 
l.ı."t. ıı:0zdpn geçirnıelcrı, ge ana \ asada, ıııedıste lllU\ 31ene 1 rla nda 'dan ayn ld 1 rar bahi ıııe\ zuu "atetenin Turk . . 
:\ t~ tılıların Fra ıı an ı n ını ı;ağlayaı·ak, hukumeilet<' el e daha 1 politika ı hakkında g. c;en ııı rıs anlaşması yenılendı 
'lllt aı- 1 ı l' 't kl~ı · ·· .· • t :ur, ' · 1 
\:-tlt/ttıbp bakaıak ~ enı faıl ıı ,a l a hı\C'l \el'<'<ek dt•ğı,ik· A"od~ lrd rr~.H aytııda )a~ınladıf:ı lkı makale 1 'J'ahl' r (A ) _ fra 

1 
_ 

~ • "''
8 arı ıanııını gf': • ık ) :ıpma .. a arnnı ıyar::ı · " lfosı>l.11e <Irlanda), 17 - '!'ur lııtı ıne a 1111111 ır. :-IO\)et tıl'arı ıınl:ı-ma ı bu sa· ı 

~~'~ıı m ı d ır? ki)c Ul.ı lırına Bak:ııılığı hc.:.a· D ~ 8 da umurta bah lt'nırlıl edılıni tir Mlibade· \:.'lcı.%;ı_ 1-uı·tulu undan , fi ni E~er buh ran u7.arsa Cot) ' ıı i ıı bına lrlanda ıcıgahlarıııda inşa ogu ayazı Y ı ıe e-ıı ına gore akıedı'nıı olan 
\~ b trı 14 hukümf':l degi ııı eclı,,i fcsh cd iıı ) t• nı "r {·ı ııı cdılnıekte olıııı ıo ronıorkörden büyüklüğünde dolu yağdı bu anla ıııa her ) ıl So\ 'et Ru 
~ lıı ıtı 1" ebebi d l': kabıne · lerl' gıdete~i 'O) leıımektcdi r. ılki o.\ler:,ın ıı . bugün Jr)anda )a ı c lr:ıı ar;ısıııda teali olu· 
\'~ t t lltecıı inın elınde Hu bır ad ım olm·aktır. ı ·:ı ı-.:ıt nın doğu ahılınde kain Da'ke) • ı Do u Be) ııt 17. C \ .A.) -: Bu ı acak e ya 1 -leler }c.'nidc.'n ı:oz 

Ct lt01nıası, )Iıllet ll'd ıı.i· yukrıda sô) ledığinm dr.ğısık· den l>ubline hareket etmi~tir. giln ka"abanııza e ıne tc:.ııduf c- den geçırıldıkıen onı a J. eni rıı 
~tıiı~lll lii ll!nıı 'uzunden lıkler l apıh:ı bı le rransan ı ıı Romorkôr orada. Holandanıı dılmı)ecek derecede ~umurla ec mcktedir. 

c ~ııt bir rurcıın~ hnlınde. kc.nd ınc gclnıc i \C ,\\'ruıı a ıııü Holıcrd 111 lımanına nakledıl • amcıın~<' dolu ~ağ~ııştır. ,\!ez. 
\'4t ~~ 1~· Bu duı'Um n eli· dafaa ına ~ararlı olması için nıek fiure ı rlaııda bandıralı b r ruaın aıt ha-ar le bıt cdılcme· Amerika' da bir atom mü-

,li~~11tncı olsa bile mem çok zamana ıh tı~ aç 'artlı r. gcnıhe ) ükletıleeekıir. Rotıer • mı~tir. 
~~l 1 llıet değil a ağı vu Dt'lkı bu olıınla) a kadar ,\\ • damd .. n d:ı .Mers rıe bır 'l'urk ş· ------------

~ ~il hı de lltuhtel ı f teller- rupa nıııdafaa~ıııı saglanııa tıı 1 bi ıa:aCından 2otüriile~ektır. 1 Upton (Xe'' York) l 7 (.\ A.) 
~/t ır ille bu la r o konıite nıak ıçın, rran~a) 1 bir t;ı ı a ra l\ler ın 11, den ba ka ııışa e· A p ART 1 MA N - l,cs'ıe Riıhcr :ıdıııda 3:l ) a- -

tt ~~'llltkte, d aha doğnı hırakı ıı Uatı .\ nııııa ınudaraa· di en 9 ronıtirkor<lcn herbirine, Jarıııda bir atom fnı:..c·ı ı, bugi.1!1 
j t:.r h tıneınktedir. Al•aha sın da ~eli \' ' e din~· .\!manya) a 'l'ilrki~ eıl c hizmet -:?.öreceği li· ~~!~~~~:~ j,ıanıl'deki Brook Ha\'c·n mı! i 

U durumdan kurtu'· gihı•nmek frahrdrıekı i ı'. maı ın :ıdı verilec:ekıir. laboratııarı araıı inde )'anır.da 

~i;~UNLAR ~f'l lô>;;..Mm""'°'o . r..ı AL Iı'\~e~AR ~~ı~l:~~~~i;1~i~·ini~l~~~~~ '~~~~~ı ~:;. 

tehassısı intihar etti 

~-~~ ---- 111 .f ~w~vuw~fcA) MÜCEVHERAT l~~;~ı~;~~:~i,.;·et·a~ır,~~~t~d.cll~~~= 
'4\r~ - ~ .,, Yalıııı de o'dutunu Jaborarnın ııı ıhhi

ye subc-inde ha tablkıeılık eden ~ ~c ni \e rciahırı ~uk~elt· ortadan kaldırılaea:..:ıarı za • 20 HAZiRAN kan-ı öylcmi~tir. 
~l~~t'V" mektcd r. man, demokrasi elden ::"di) or, Ak.amına kadar Rithc:-r J!ljl ~alında. Brook.Jıa· 

""• h.." 80ft DÜNYA fer) adını hak ı gibi ~östere. DEMIRBANK'ta wn Laboratuarına. a•om mtih n 
\ ıı_ ~~I.\ Çı AX cek gelenekler kun eti bağ· dısliği -ube-ıne macıl'"Iİ\ :ıt fiz.ik \ tı~t.ı 1 fam;ıdnn bir çaresine bakma· J - O ,ardımcbı olarak gırmı \'C' 
it 

1 
t, l14'1ıı1 aı)ı; Fenık, huğ· niz BiR l\ İZ.\l\l hdll'.• a ~eakıör proicll'rindl' ~a •şn· ;tır. ~-; Core,11~ 30 

kuru olma· DE\'1.1<:1 İYİZ YENi ISTANBUL .. •t,. ere <eup Hı c· ı ·alih Hlf kı Ata ' l'~ru e· "t ı . 
it• fer intız:ım~ıdığınıtan, 'İ s-tan· 

1 
lt•L lllıh ı 1 bul \ e ,\nkara'nın nı cdenı 
L ~ .. b ~on ~ rc.ı ıra 
'Oı>rıı r ııeb[r lızeı 11- dıı n) anın hıç hı r taraf ınıta ol 

't llevıe: apı~ or. Bu kop mı} an g r r i ' «' ı ıııidaı ehi r 
;ır? \e tcnıın etıiğ lc r karakterıni a lılıg ından ba· 

J>AHALll.IK 
Habib Ed ip • Törehan p;ı. · 

halılı!. nıt\ zuundan hahi~le 
ha la karabor~adan ııika) f't 

Liralık 

he ap :ı~·tır:ınlar ki'ldir. 

Pakistan'da sıcaklık dere-

cesi 62 ye çıktı 

Kara~ı. 17 (l' llS) - Her cııe 
oldu~u ;::ıbi btı cııe ele ll·aklar 
ani o!arak bastırmıştır, Bu ) lİZ 

GE:\ER,\L ( 'OOK - \\nqı:ıdn ki Amtrikoın i gal kuwetleıi J.om ııtnn ı Or~rnt ıııl ( 'ook 
ıi çıınlİİ) diin ı.a al 13.30 d;a 1111,u i uça:!ı ile ,\nkar.ı) d gct ııı i ... ti r 

ıınu bltiren I:> h em -ire~r .\nkaı ada Rtfll. !' ıı) d a lll 
l'ı t;ı rafından tören le ıtiııloma Hrilml fır 

• 
1 

Könui r 'feHi l\l üe~'f''l'siniıı Sııl tanahmet Satış Riiı o'ıı A ta turk i lk O kıılıııı ıla dii n n('ı!mı, H 

fa:ıli~ et" g<'~m ı~tır 

<'rneH edr ' on ) a pılan gizli lo11 Ja nt ı~ a i ti ni k eden komiıııi,,t tin D ı i !eri 
ite ( o lda) İn ;:iltere Uı~i lr ri Bakan ı Anthony Eden \ orlad:ı> \e ~O\ )t l 

:\lolotor c~ki ('e nıi~eJi ,\ham hina, ına ı:eldi kleı i • ırad.ı 

1 ai 

"· 
Yeni portatif atom X şuaı ı Irak genel kurmay baş- \ Evlenen kızları işden çı-

makinesi kanı Amerika'ya gidiyor \ karan fabrikatör protesto 

. \\'aııhıngton 17 ( \ A > - Or- ld 
Wll."hın~ton. l i (U~IS) • du ıarafından bi'di. ilJı~ine ~oı e, edi İ 

ıııcrıka Atomık EnerJı Komıs~ o ıı ak ordusu "c:-ne kurm y baş· Tok' o, 
17 

CT H \ ) _ Bur~· 
nunuıı Arr;:onnc ~lılli Laboraıu kanı G<'ncr;ıı° Mulııım n ı Rıfkı 

dakl b r mensucat Cab,.ık.ı :rda arıııda eleklrık ~ erıne barı~ e· uc haftalık bir z yaı d yapmak ıı- çalı~nıakta 
0 

aıı brkar kır.lar 
Yer bir atom malzemr ı olan z re 23 hnzırnnda .\ me• ı!,ıı.' ı !!e 

~ Cııbı ıka nıJdurün.ın <'' enme ı e rad)o.ıktıf thu ıum kullanan lC ecC'ktır. General Rıf o~a l eı 
allikalı b r k.ıra ı ı prolc:s o i· 

nı b·r porıatif X ~uaı nıak.ne i ~limen •. k~mandanı Gcnc.-al \ b- çın ı;:re\ )aptıkları sırada po s 
geli~tirnıi~ıir. l>:ıs A 1 <•3lıP refal.~t , d<<'• kt.ı.r. Jr. ç.ırpışını~lıır \C bunlardan f' 

~ ~"tın nt oı d c\'lct, bu hMe ıh~ or ki : 
l dltl:tııi akla vatandaş· Bunun onune geçı'nı k, tra 
~ a•ba il} kotayla tırmı • f k \ e umumi) etle halk ha~ a 
t ltıt t~ tıııtsuı daha rahat tı mede ı b r nııam anma i· 

hiıtıın ctını , hülAsa ~ ne alınmak ar.ısı çoktan 

etl ıı'.!imiıi ,ö~ lıi~ or \ e diJOr 
ki : 

•Bizim diişiinl'emizc gürl'. 
k.ırahorsan ın nW\ cudi~ eti bir 
kere. bu hu u. ıa:. · ınevzua· 
tınıızın nok~anlığınd:ın, dı~cr 
c heııen de mal kıltığındaıı 
ılrri gelmektedir. Bize ~öre. 
harp zamanına mah.:.us ııı e • 
ıı ı ıhtıkiır kanununun, bıı!:Ün 
ku ıh ti) açları ka~ılı) an bir 
ı.ırafı >oktur. Runu baştan 
aşağı~ a, ~ enı şanlara göre 
ıanzım etmek lazımdır. \! ah· 
keme l< kılatımız.ı a):ırlı) a· 
maz \ e kontro imkanlarını 
Lıul.ınazsak. o zama n bu ted· 
birlerm hıçb:r fa)da~ ı ol nı ı· 
) acağını ıannedi~ o ruz. 

A)rıca :uı.. sa)fı)e e\leı·in· 
de vazlık ikamet, YaJo,·ada 
Ter;ıalde. Uludağ'da aılece 
1!'i l:linliı k dınleııme. Bii· 
tün ver!!ilc.r, po~tn ma,raf · 

Telı·fon : 196:?0· t :i16i·8'?S06 

1 

Iarı Bank;ıya aittir. 
den Karıı~idc ı 5 kisi ba} ılmıs. .\ğır!fğı be~ k''o~ u :ı~nıa~ an 
\'(' ~chriıı ııııılııelıl St'nıtlerindr 1 bu makine nin eııerjisı halen kul 
ki çc-ıııe başlarıııd:ı s ır:ı bek· !anılmakta o)a!l 100.000 'oıtmk 
lc)cn halk ara ında k.ıq;a :ır o:· , . t h 

11 
d f k d 

Ordu. B~kanı noberı S•(vcn~ ın 1, ,j ~:ıra! n'mı ıır. \ crılen ,ıa· 
c!a' eıı uzerıne A nll.:·ıka~ a gele • 
cck 0 an Gencra'lcr ;., krri t • !">" I hala ı:orc, I' abr ka ::lluduru. <'\ e 
lt'ri ı.ıvareı cJccekJnrdır nen hcı ı ç kızın \ dZlfe ın~ .. cı 
--·- -- ·--- - 'ermektedı Kııı:ıı i c hem ev 

~ etın >er 1 e ge gelmişi r. Emı ı~ t makamla· 
• ( rı. dolmuş ar içııı dur-.ık me· 
'1ttııı'hll,.rı e~er bu· s le.:.ıni b le hallcLmemış l·r· 
~~~ rarası fı~atlara dır. Kalabalık ~ ı erdekı ka 
ar bu Unutmamak zalaıdan çoğunun sebcb , tra· 
~ •·· Polıtıka da u fık aı ar ısidır. ,. ıra 1 • 
lı r rah P 1• fak r bır Polis b"r halk kun e·id r. 
~ r k • ' e aadete HU tun Hzi!e.erının ~al e. i 
b-ı • l~~ru hız.metını halk ha\ atınıı mn'l etidır. 

beı0 sad ı kalkın· B z er, ; ki dc\'irler n fena 
... ' bır ~ kupru unu bır hatır.ısı olarak. poli i hal 

u Ilı ı:ı akını endışc· k.ı karsı de,·•ctın b:ı· ba kı 
( ııı bor;: atabilırler? \asııası s )nt:ıktan \e o:ıu•ı 

Ilı ~le d rı, ona krc· en ıab ı \azıfclerıni de luwm 
( 11,hıı '!lıkt · daha b.ı suz ıııüdahaleler gilıı :;cirınck 

a t 1
•
1 
.. rı teman teı bır turlu kurtıılamı~ orıız. 

t a herıış ıst h~<1.lde Halka. kanuı \'!.' nızam hu· 
t b rdıınıa iüa e· kumleri 'c dis•p'inleri al<'Y" 

t:ııllkr~l p hine müsamaha go lermek 
"Dıtı15 aıti iktıda· bır seçım mesele · o'duğu ı:ı· 

... ~ i~~lr, lkfüadı bi. bu pek aş.ığıltk \e İpt da! 
~ ~oııa sının zııa· ı hnı)et, ı .. rarlarını dc\am et 
~ dlln her rn .. kinc ıirip dum1aktadır. 

Uıı iı 1;~ur tarafta Bu anar.,ı gıdış n'n, htr 
iYat se' ı· tlırlu n zanısıılıklar. h r ~un 

İ hııla noksa•ılığıııa Ye mal 
aılığına gel ncc: d ahil i ~ana· 
viinıızin her ı:ıırı artmakta o· 
İ:ın bir i tiJı,al \'c iııkişii.fl var 
dır. Dunu ('Ok kısa b r za· 
man içinde tekamül ettireb • 
lır "" birçok ~cylcrimizi ha· 
rıçtcn ithal c:nıi~ erek. içerde 
ı lihsal edebilirdik. Bunu şim 
d ) c kadar ~ apamamı~ olma· 
mız. cadden acınacak b:r ha· 
dı cd r • 

DEMIRBANK t ·' §ıtıll e~ za n an ar· ız ır. muş ur. • . . . . . 
Şehirde dUıı harar t 62 dere~ 1 \ cııı orıaıır X ~uııı nıakıne ı· 

1 ~ e kadar yüksclmı tir. ııın f aıı 40 dolardır. Halbuki 

insaniyetli bir doktor ... 

bugun ı tı;aı "cdi'en -;;;ı kud· ı lenmek ed k'erıı ı hem de ş· 
ı ctlekı X ~uaı lcçhızatı •akrı • d ka mak .. nusunda o.duk arı· 
ben 15 000 do'ara saıılmak•adır nı açık amakt dırlar 



' 
~ovyet Rusya'da kadın, 1 

giyiııı hevesine düştü 

• 

VATAN 

FİKİ!l VE SİkAYETtllll -

_____ .._ ______________________________________________ ...., __ _ 
---18 - 6 - 1954 ---

.q{N,ffA,, At(~FIJAT C~l!f$0'(~ 
---~~- ' -~ ~--~">L·"' ~--~~"-·-· ---~ ----

f ·:~;,::~~"d~~ !~ r~::;:, :~tı;~vtt:~;;;~;:ı ~t~~-~~=-ı 
ı 

edilmekle beraber pahaldık kadınlann bu arzula- ı~ 
nna engel oluyor. 

Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOYAN 

Mebuslarımız 
kiraları 

ve hükumetimiz mesken 
üzerinde durmahdırlar 

-121 

1 

d:ıc:ık m:ıg:ı1.a 'c diıkk5n kirala- liklcr duküirlüğü için uyu sim......... ,,. ·---- ............... _,,._,._,._..."""""-._.._,.. 

955 yılı ocak ayında serbest o· ı akfı~ı. çoplrr \r. her tür:n pls

rının tah<lıdi için bazı mebusla- .i)ahur. Hu ~uzden dere p•k fe· 
rınıız.ın te cbbü~c S<:"<;tiklcrini, na kokuyor. ı-;, lr.rde otııranlar, 

n ı 
Bir sene cV\'el So\yct id re· 

ci'eri, Ru~ada h.ıyat sr~:
yesinl liiks~ltıncnin lniı..um • 
cilcen en mu! "m 'aıırr .. 'en 
birı oldu~nu ılan <'imi~! r li. 
Bundan beri SOi'\) et - B rli ·n· 
de vakıA b:ııı d<' iı;ı:.m: r ya
pı mamıs d ğildir. ?ılc l.i ha'
kın U\ kıne hi:ıap edl'c k s:ı n
a• gostenleri ıklaş••rılmıı; ka
dınlara taa !(ık cd n i51erdc in 
cc:ık ve ıar fot on p an:ı :ı'ın· 
mıetır. Hun ard:ın mık J~ h • 
yatı kolavca l hammül cdıl r 
hale ~etirmck \C \ım1 f kı • 
makur. 

Takat k.ıdının ı;c\kj tabii ini 
dıkkate almak için Yapı':ı'1 bıı 
ga~rdler o) e bırdenl>lrc se
mere 1 olacak şe) 1 r 1 ı;il ı.r. 
Çunkil bu tur ü işlerin. yani 
1evk ve neş c~ i artırıcı te~eb· 
b!l!lcrin tııtıınması ıamanıı 
:muhtaçtır. So,yet kadını şım
dıye adar erkek gibi muame· 
1e gormü~, ..-rkck gibi çalışmış, 
h ı:s ~ati e l<'lllt tc,kil eden i~
lere koş•urulmu tur. O h:ıtde 
ıe\k tarafı, dumura uğramış· 
tır. 

Zarafet \e güulliğc yeniden 
kanışabl'mesi ancak ona kadın 
cılarak "kı~ met Hrmek ve kcn
dl•inl tabiat kanunlarına :ıvkı. 
rı dileme) l'n iş rrdc kullan
makla mtimkiin olur. Bu i e 
So'" et Ru ~ :ıda cari usuller..
zıt bir düşiinüş tanıdır. lfrr 
ne karlar e bisc l ap:ın sana} i 
mür •t•eleri son zaman ar ı:ı, 
daha dofru u ~ ukarı laki dir k 
tıfın 'crıldil!i son sene ı:ırfın· 
da bııtı mo le'inc ı::orc lm:ıl5ıa 
hız 'rrmiş c de ı::eI'e eski n ıs
kanlıktan kurtul mamıştır. Zi
ra '(ni ima at sistrmi) '" Av
rupada bundan 2S - 30 "<'ne 
EV\e'i•in..- ait clibcsnlnr hazır
lanmaktadır. 
1954 sene inde SO\'Yct h:ılkı 

10:-10 da Auupa'ı 11'1 g;,ııı
li c bi•c\ i ı::b İ\ or. B•ı"l n •'.I 
netice çıkı) or: So\ y tlt'!" nırli· 
~nde }eni mola drn •n ş y \v 
rupanın e•ki mod ı lır. tman· 
ların. nereıir o'una ol •ın k<'n
dil,.rine Çf'k duz.en wr b' m"sı 
için bir ı:: çirmi lil!i. bir gör
ru•il olmak lazımdır. Ru~' a, 
ko~ilnlst rdim'e idar<' cılılii 
l'r1ilell amı-'c kırare• n len h 'I" 
ka blr•l'V ı::ormr~en h 'le r'bet
te Hl"lliklcrr ue} maktJ giiç
tuk çekecek ir. 

Elbi•enin yapıl lı ı ma'?. me 
o'tfukça iyi cin trncl r. J,~kln 
l~leniş tarzın la, v r 1 l kabu'
(l'nme' en bir accmıH, ,. rdır. 
E' aletler bir tarafa, Mosko\ :ı-

buna aıl kanuıııla tadila~ ~ ~pıl· gdıp geçenler çok rahatı.ız o'u· 
m:ı. ırıı tek ıf cltiklcrini ögr ndık, ~<ır ar. H:ıttfl bu dere )alnız et
mcmlckt'ttc kiraların :ır~acaı,ın- rafındaki c\"crin değıl, bllıiln o d \J 1 

1 
d:ın ~ alnıı tüccar \ e "Sn ar <le~ıl, civard:ıkı bınaların ·ka naliıasyo. 
nıeskcn!crıle oturan C\'SIZ in an- nu haline gc dil!i kin Ka amıs r 
ı:ır da muztarıptırl<'r. ll<'I<' gelir ko)u pi lik yu\:ısı olmuştur, ko· 
rri mahdut olanlar ne yapacak· kıı lan cturuımuyor, burada de· Sovyetler, Çeka organiı:asyonu ile memlekette bir terör idaresi yaratarak 
l:ırıııı :ıcı :ıcı diişı}niiyor ar. Ş - niz. han)o u ~ııpılınasına bclcdı- 1 
Jıirlain bilhas a Istanhulıın nü- ~enin nasıl nıiısaadc ettiği hay- duruma htıkim olmaaa salıımıtlardı. Bu idare Ru!ya'yı dehıet ve korku scı • 
fıısu gıinden gtine art13or. Şehir- rtt l"dilccek hir ş•ytfir. Bu dere, gınına uğratmıştı. Köylüler silaha sarılarak yeni rer'!me karşı kendileril'Iİ 
de ıcngin Ye ort:ı t:ı?akaclıın z.i- ~crınin durııınu itibariy'e ..-trafın 
pıle fakır h:ılk daha çoktur. H•ın k;ın~liıa~~onu olacak ise içinde müdafaaya kalkıım14lardı. 
l.ır ytiks k kira \crcm~ciıklcrı"l· k:ırıalı tertibat )aptırılmakla be 1 
den c ki \'e çogu har:ıp c\lerin r:ıbrr sık sık taranması Ye ka- '- .,,,,.,.,,....,.=z,..,..,.....,,......,.,,,.,.....,....,..™= .. 
birer oıla ınrla iı ıü le \e (gcte· ıınıın ııgtın•n ko,ı.un ilerisindeki ÇJ~K 1'\IN 
koııılu )ılcııılcn barakahrd ı J:BY' derin denize kadar uzatılması U KURL'LUŞU 
ri sıhhi bir dunımda o•urm:ı'< ılr- ıımdı. Az para i c yarım iş gbr· 
ği. barınmak zaruretin le kalmış mcktrn hir turlu vazg,remıyen 
]ardır. 935 yı'ı h:ıdranındıı mc~- heleılı,ı.emıııkn bu dereyi e~as ı 
kcn kiraları ıla scrb st olurı•a olarak ele almasını tcmcnnı ede
oturdukları c\lerin s:ıhip eri bun rıı. 
l:ırdan ) üksck µara isıiyeccklcr Bakkallarda satılan 
\'e o zaman lrnlkın cks<'risi (00k 
müşkiil Yali,ı.ct<' dlişcecklerdır. ekmekler 
Yeni insaat yapıldığı haide m<'~ Şişlide oturan bir okuyucumuz 
kcn buhranının bir ti.iı"•i iinü"e an'atıı. Abid<'! Hıırriyet rarldc•in 
gc~·ılrnıiyor. Çıinkü yeni binalar rf,.kl hakka! ar fırınlarrlan aldık. 
herkese eh eri. i ı>lamı,ı.ac.ık de- arı ckm"kleri her gun apartıman 
recede ııahalıclır. Bunların çoğun· !ara ,..-vere ;:ıilürü\'orlar. Bu~·a· 
d:ı fakirkr ıkgil, orta hnlliler rın unları fl"nn olduğu gibi ivi 
bile oturamaz. :ır. Bunlarla bcra- pisirı mrnıi~ıır, hamur halınr!edır 
bcr kiracısız kalmış yerler pek lr.r ve gramları da noksanrlır. 
nzılır. Hır takım kimst"lcr aitı:si- Hıın'arı bckd ~e zahı t sı \'I! 
ni barındıracak bir yer bulmak miifcltış Mi hl'rh:ılrle görmtıyor· 
ıaruretındc kalı)or ve binnrtice J:or kı ekmrklrr \r haııfı fr 'lra 
kendisinin ve çocuklarının lİye· la'.ır günlerdc~brrl bö\le frna 
<'eklerinden, Bi' Cl'eklcriı•den 'c çıkı.:. or. İ•in garıbi, b~ hakkal
ı;air ihtiyaç'arınıl:ın kısarak i tc. ların l'kmcklcri d {:ıtıı;.. •arı yer
nilen parayı veriyor. lcrdc oturan, bclcdivcnin tanın· 

(Mnğ:ıza ve dükkan kiraları zi mıs, alılkıılı mrmur arının ..-·le
)'addeşfr,c h<'r şry pahalılaşacak rİ'1<' kfığıcla s:ırılmıs ,.<' İ\ 1 ha -
ıır) ıliyc rliişiiniilr.rck ~apıl:ın tah murdan ~apı mıs s:uzcl l"kmrk go 
dit teklifinin (mesken kiraları türmrlcridır. Runrlan da fırır:I • 

1921 y,hnın temmuz ayından 

?ılcrkezlerde:ı uı.ak kalmıs olan 
köyluler, sıl~hlarına urılarak 
yeni rejim" l arsı kendilerini 
mudafaaya kalkıimıe.ardı. 

Rusyar!a kapltalızm aleyhine 
te~"kkiil etml'ğe ba;lamış olan 
yeni ıdarenin devamına FTan
sız.ıar \'e İngılltler kat ıyyen 
raz.ı olmamı~'ardı. Çlınku Fran 
sızlar. mı'yarlarca rranğa bahğ 
olan bır l ek unu Rusya;> a ıkraz. 
etmiş ve yenı rejim bu borç· 
ları tanıma.mıs•ı. lngılız.lerın a. 
lacak arı ise, Fransız.lara nis
be•en daha azdı 

Yeni Rus rejıminin Orta
~ark, As\ a H' Hındıstandaki 
mil efürı İngılız emptryalıznıi 
ale) hine i yan ettirmeğc te$eb
bUs etmesi İngıliılerı çok kor
kutmu , endı§e)e dupırmu~tiı. 
Bu sebep e1ır ki, o tarıhte harp 
ten ,;a ıp çıkan \e ~ok kU\ ve•-
11 olan fnı:ıliz ve F·ans•1 dev
let'erı, Ru•\ada veni reıimın 
deumına m&nı olmalı; ı~ın da· 
hlHe \e harıı;te kuvvetlı mu
kabıl hareket ve t .. ~~b'.ııislsre 
geçmiQ erdi. 

I>cfilclertle gürlill'D kı ·aCttler, Rıı ~anın 111oda i !erinde 
d:ın en az otuı tııe gc ri olduğunu go~teri) or. 

Ualı· ela arlarsa orta hallil<'rin \'e fa· rın iki Çl'Sİt !'kmck çıkardıkları 
kirlerin bii bütiin frııa vaziy le konlrnl l"ıltcck \c~ahııt şıkfı)et 
gırcrcklcri) de hesaba katılıp U· ) liyccek kimsrl!'rın '-'' Jerınc ivı 

dı>ğilılir. Zira bu para ıı,>Jı!!.· munıi 0 ar.ık ele nlınm.ı.sı c'zenı. Ve: hu durumda olm van ara rla 

.ıtıbaren Rus ada vukua ge
len dcğışıklıkl!'ri an'atmıda::ı. 
once Sov eılerın ikti'1al.'8 gel· 
dıkleri g ındenbcri gcçmi olan 
rnkuat H hlıtfıselerı hula•a e· 
dcc"k olursam, bu dP.itişik ık
l•rin mahıycti daha f\ ı an'a•ı· 
lab ecPktlr. SovyeUer ıktııian 
zorla el" aldıkları z.•man, 1 1tı· 
mai H! iktı•adl bakım-lan k•n
dı reıım rrini tatbık etmed"n 
örce halk kti• 1elr-rinı 'e k5y
lüyü mrmnun ctmcıt~ ça'ı•T"lı,
tı Fakat an'ane•ın• tok ba~·ı 
nlan Hus mıllctl harıç ~ I' da· 
hlldr"l g .. •rn propııi:anıi:ı' ra 
kapıl arak vrni rdıme kar~ı te. 
mcrrüt crlınc:c: SoV\ etler hır 
taraftan parti ırşkı'at•nı kuv
Htkndırmek \t' !Jenış ~tm<'k· 
le bcrabrr r!'~er t:ıraf•ntı da 
rrjimin Ru•va dahilinde kııv
Htlı hır surette yerles .. bı'mııci 
için Ceka adını l'erm's olduk
ları grru organlıa•3 on ve u
lahly"tı haiz bulunan hır em· 
nıyct ~rhdte<i kurmakta gecık· 
memişlerdı. 

tXGİLİZ '\ E 
}<"(l ;\ ·sn~LARIN 

JIIIJK \ Bf(, 

TEDBİRT.ERİ 
da bi'e kıy:ıfctler, h lkın bil· 
has a kadınların ü1.erin.ıe iğ

retı dum1akta fır. 
Kadınbrın tu\ alet gb me i

ne nıü aade edildiği, balo ve 
a'on d!lrncc eri gibi crnıi} et 
toplantılarının tekrar hor: aııl 
dığı bir ıamanıl:ı dahi b:ılı ö • 
çtil rine u)m:ı)an bir ger:lik 
so1.c ç:ırpm:ıktndır. Bu. hem 
ı,' k kısırlı ıncl:ın ve hem de 
e bi enin p:ıh:ılı oluşun•:bn i ·
ri ge'iyor. So\yct kaıl•nı I• •en 
di i bir kosliinıü nl:ı<'ak t:ı\;:ıt
te de •ıl lir. l'ıy:ıt lndirnı<'I ri 
ne k:ııl:ır ık olur 3 ol un bu 
durunıd:ı J:u k:ıdııw11n :ır1.0-
l:ırı tatmin edi'tml'ıni .ır. ('iin 
kü; bir e bis" 500 il' 1000 rub'e 
ar:ı ınıl:ıdır. Bir tm·:ıı t ı~· bu· 
nun iki katın:ı m:ıl olnı:ıl.taılır. 
1000 veya 2000 ruhle ~erme) e 
de bir k:ıdının k:ız.ıncı mu~:ıit 

nın üç dört mısline ıekabul dir. Gerek hükfımctimiıin 'e ı•c" fena ckmrk giinderdık rri anl"•ı· Tı:rwn 
eder, rck ıııcbuslarımızın nıt'nılckc:t da lıyor. Y~lnıı Şı 'i dt',l:il, İ•ı.tnbu ll>ARESi 

Ayda ortalama 500 ruble a- \ası o'.:ın hu işde (geçimlerini ki- lun hrm<'n her tarafındaki b r ı b 
lan miitcha sıs bir J-rı k:ıdın, rıılardan aldık arı para ile temin çok fırınlarrla ekmek \e franca- 5ov,et er, u yeni tesekkUI-

.,. d b' k b' • • · lcrle mcmlch•tte ır tercir 
•500 ruh elik elbise alm ğ;ı kal- c rn ır ·ısım ına sahıll !'l'J· lalar b<ivle çıkarı'makta ''C •atıl. · ı · d" ' " ida.re·i yaratarak duruma hfı-karsa scrma•·c•i kedi,,. "Ükle- ııııı ıııgıınkli ıktı n ı duruma ~o maktadır. 

" ' ' ' h k · ki • 1 • · kım olmağa çalı~mış ardı. Bu mi" olur. Onu elde elm<'lc irin re 3 1 ıstc erını ve gc ır. rı nu l~in. kökiind<'n ha 1i itin ~e-" ~ hı t k' ı d h k • tcror idaresi, Rusyayı dehsct .:.a aç oturma ı veya ıki k.ıl ma u ·ıracı arın a yınc a •• birde ekmek fahrlkaları kurdu· 
1 d ·ı ki r· ') m .,.. • teı·r t 1 _,-e korku salgınına uğratmı•tı. 

f:ızla çalışma ı icap cd r. ..;u 1 1 c c ını c--.. 'c 1 e • ru ııp i~ ı, trmıı 'c sıhhi ekmek • 
halde grnr rı,ki kıl :ır tın~ uön- nıck surrti~ le siıııdirlrn mü na ip ~·ıkarlmak, <'lum ise de he edıyc· Amerika Elçisi tarafından 1 
ııll'k ınccburiyctı l:arşı ındJ bir Ş<'kli hal bulma'nnnı rica e- miı neden ~lmdı) e kadar buna 
knlmıştır. deriz. nımarr k ol:ımaını . ha'kı 1irnclrr kokteyl verildi 

K:ıdın, b:ılıy:ı göre e ki, Sov Kuşdili çayırile Kurbağa- dr.nbcn bu drnlcn kurtaramamış Ankara 17 (Husml) _ Amc 
yetlere gure Yt,ni mod.ı.yı t kip I d . h . d I 1 tır, bu o madıf:ına gorc i~tedığı· rıka buvuk clçı•ı tarafından bu 
eılrıııeııı ktrclir. Rusya la amc- 1 erenın azın urum arı miz <'' konırolıı hrr bakımdan ak m Bakanlar ve .nıı etvekJl· 
lenin ) :ırısı kadınl:ırdan ibaret ı Bır zamanl:ır şehrin en işlrk hakki) le yapılma ırlır. erı ~nefıne bir kokteyl vcrı1mı~ 
o duğun:ı göre nıiyet açıktır. gezinti )eri olan Kuşdili çayırı Beykoz ormanları tahrip tir. Kokte.> ide Cumhuı ba•kanı 
lliç bir k:ıılın, küçük bir azın- \e Kurbağalı ıla bugun pislik yu • . Cc Al Bayar,l\leclıs Bask•ını fü. 
lık mü lcsn:ı. tcm:ıy üllcrinc uy ':ıs1thr. Ç:ı) ır bir turlü t:ınıim edılıyor fık Kora.tan ve lla§bakan Aıinan 
gun, cin iyctlerinin emrctti.!H olun:ımamış, dıkılen ağatlar tı;t. ne' koza yakın l'oloncı köyil'lc ::0.fcnderrs de bulun mu§ ardır. 
yolcl:ın liiriiyeme1_ lluna nı:ııl- nıamı,lır. J-:n güz.el kısnıınd:ı ktı 5/ri/tn4 t:ırlhtnrle gıden bır 0 •

1 
Koktej<lı muteakıp Ba;arın A· 

df'tcn imkiın yoktur. Şimdiki nıtir deposu lıırılmı~tır. Eır ta- ku~ucuıntıı civardaki orman•ıır· merıh se~ahat ne aıt b r fı m 
kıy:ı frl srrbestliğine r:ığmC"n:.. rafı da s:ılı l:Ünl<'ri kurulan u· dan taze Ye gmç ağaçlaı·ın kr~f. gostcrı mı Ur. Dnet büyük b•r 

Hu kış ilk def:ı Rus şehirle· mumi pazara tahsis olunmuştur. la<'k krrr.sle \e o'ltın için nakl • samııruyct ha\ası ıı;tnd: gcçın~
rlndc b:ılolnr, eğlenceler l<'rtip Ön kısmında evve'te tıyalru bi· rlildıklerinl gormlışttir. H ze y~z tır. 
edilmiştir. 1":ık:ıt biiyuk kiitlc nası \'c şimdi traım ay depvsıı o- dıj!ına gore bu :ığ:ıçlar Mahmu: 14 "kad ını dolandıı on 

tevkif edildi 
bu Zr\'kfen ııı:ıhrunı k:ı'mı tır. lan )er perişan ve yıkı~ h:ılıylc vk<'t (c ki adı Arna\uııtöv) 
Or:ılar:ı .:ıcltce parti ıııal:-rı, duruyor. Yakınında Yogurtç:ı kiiviindekl hir takım kim•elcr 111. 
sub:ı~lar, fabrik:ı miicliirleri v: parkı \c :ıyrıc:ı FcnrrhJlıç~ ;:.tadı rafından erbcstce kesi mcktr.dir. 
s:ınalkarl:ır gidı>hilıııi tir. Hn!k olduğu kin bu çayırın p:ırk \'c Orman idarrsinin kcndilcrın• Ankara 17 (Hususi) - Sehri
t:ın kimsrııin güninmenıcsi yu st:ııl haline getiri me i t!iışünii'e- mu külat çıkardığı halde bunla· mııd kcndısıne tanınmış hır ai
k:ırıda b:ıh edilen nıüşkü.:cr do mczsc de böyle boş bırakı:ması ra hir şey y:ıpılmama ından kom ı;nın oğlu sosu Hrerek g~nç kız 
l:t)l ıylr<lir. da doğru d<'ği'dir. :-;e yapılacak şıı koylcr halkı mlfüc 5ırdır1Pr. I \C kadın arı rvlenme vaadıyle do 

Bıınd:ın b:ışka yeni yet'ş"n i e bir an C\'Vcl olmalıdır. Orman hrkçılcrinin do bu kali· !andıran Cengiz adında b rı ~ a-
Vf' Sovyet arı tokrasis ı e men Kurbag:ıltdcunin dunımuna vatı ~ôrmcme,erinden, gör~ .. ıcr kala?nıışur. Cengıı sorgusunda, 
up g<'nçler, değil dünkü, bıı- gelince: Burada cı;kidcıı ,.ii1.el 'c l>i'c j ap.ınl. r hakkınclıı hır mua-1 ~ehrı!'1ız.Je 14 ~a-lın dolandırdı· 

glınkii kıyafetleri bile talının nıuhtclıf tıplcrde sandallar içe- mcleyc tevessül ctmem~ıerind .. n ğını ıtıraf etmıştır. 
tılid bu'muyor'ar. On'ar y .. ni· rılcre kad:ır iş rr, r.lrar seyirci· ele ayrıca ilzilntll duymaktadırlar -ll!!!lll•lll!ll!!i!l!!!!:ıll!!!!!!!!!!!!lllııı.. 
Jik i tiyorl:ır, batı örnrğin gü· krlc dolardı. 'imdi ısc dercy<ı ı\lı\kadnrların nazarı dlkkallerinı Alm M" bb' 
re &i.> inmek istiyor':ır. Yani etraf :ırd:ıki hin:ılardan la{lımııır relbcdcriz. an uro ıye 
d<"ği iklik arıu ediyorlar. 1'ı· 
y:ıfı•tlerin le, Sovyetlerin ağ
ııylt P:ıris Ye Amerikanın çı'· 
gın ığını ıörmek isliyorl:ı:-. 
K:ıpil:ılist ııırmleketleri öınek 
ıılııı:ıkt:ı t..-rccldüt etmi101 lar. 
C::ı) ıı t:ıbil olarak genç kadı
nın \'e genç kıı :ırın :ırrn·an 
dah:ı iyi. ini nerrılc "Ör!irsc o· 
r.ıy:ı clogrıı gcli ccc:.tir. 

Rükii tiiktcn kurtulm:ı arzu
su, billıa a lı:ıtılı kaılınl:ırı gik 
ııtiktrn sonra ku~ vctlcnmışlir. 

G<>ı:enlerde .Mosko\aya bir 
kon rr için ç:ı[:ırı an Ure1.ily:ı
lı ş:ırkırı H:ıy:ın Orlko'nun her 
s:ılıııtye çıkışınd:ı giydigi dcği
' ik tıl\ alrılerr b:ık.ııı Hus ka· 
dınl:ın derin derin içlerini çek 
ıııi 'erdir. nu konserlerden son 
ra arni modcl'crin kopyc edi
'errk birı:ok nu k:ıdınlarınd:ı 
giiriilıluı:u söyleniyor. Anlaşılı
yor ki h:ıtının ımod:ı çılgın· 
ltgın:ı• fü; ':ır tr ncılir. Yoks:ı 
zarif giyinm .. yi günah s:ı)dık
l:ırınıl:ın ddlil~. 

n~di:ı ,\. 

Emeklilik tasarısı 
Kabul edildi 

llıuııd fııhablrinıi2df'n 

Ankara 17 - Prcıf• orlerle, 
Yargıtay, J>anışlay ve Say15tay 
azal.1rını11 2!l hıımct ~ılınrlan ~e
ya 60 ) aşından sonra ıekalit c
elile bil mı: rri hakkındal'i k:ınun 
tas:ırısı bugün karma koını~yon 
da görü.ülmüş ve uıun miinaka. 
şalardan sonra kabul edilmiştir. 

Komi yonun bugünkü ıııiiz..ıke 
relerinde Başbakan Adnan Men· 
dercs ,ıe bulunmuc:, kanunun mak 
sat ve gayesini iz.ah eden bir ko
nuşma yaı>mıştır. Başbakan, ka
nunun bir zaruret ve ihtiyaç m:ıh 
sulu oldugunu, bir tasfiye maksat 
\ c ga) esini a~la taşımadı,ını, ı· 
liın h.ıyoıtınıl:ıki isuklale müda
Jı:ı'l'nin bahis me\'ZUU olmadığı 
nı iıah etmiştir. 

Kanunun ta arısının Meciis u 
mumi heyrtinde miiıakcrcsinc ö
nümüı .. dcki günlerde başlan2cak· 
tır. 

Adliyede barıştılar 

Hıından ib'r nıiiddet önce Re
ş:ıt SLhari isminde biri karı ıy 
la ga)' riahllıkl münıısebcu olan 
Kaıirı) c ism'nde bir kadını öl 
clıirnıiı ui. Ra~k;ı bir suçtan do 
l:ıyı Aıllil c) c ~et ·r en Re~at 
Sürnri, orada clar:::ın oldu~u ka 
rısı Virjini ~ôrmüştUr. Karı ko 
ı·n Adliye koriclonında barıs· 
mışlardır. 

Amerika. Sovyet Rusya'yı 

protesto edecek 

Kadınlar arasında 
Otomobil yarışı 
Anıatör kııclın şofôr'er arasın 

dıı Paz.ır glınıi Topkapı - Ed r 
ne yolu iızcrindc otomobll yarı 
şı yapılacaktır. Yarış mUnase -
hetiy c 6 nl'ı şube :Müdurliiğll 
~ol gfmrg~hınıia gerekli tedbır 
Jeri almış bulunmaktadır. 

\'arışa katılacak otomobillerin 
bu mrsafcyi ~e~ rmefcr kaidelc· 
r•ne r :ı) et ederek dort saat 45 
dakikada btctmcleri mecburi
~ eti vardır. 

Türkiye' de asırhk 
4300 kişi var 
Ankara. 17 (T.H.A,) - Ya -

~ ın'anan Be~ ndmılel bir Istatis 
tiğe iÖre, Tiırkil ede 4300 in· 
sanın ~·aşı ~ iızü ı:ctmiş bulun
mııktaclır • .Hu asml•dclr.rin 1516 
sı erkek, 2i84 Ü ise kadındır. 
A~ ni i tatistik Tıirkiyedeki 

)iiz. ~aşını aşkınların en toğu· 
nun Kars 'i!ayeıiııdc bulundu· 
ı:unıı gnslermrkl!'dir. llu \İllı -
yet c 124 ü kadın, 104 ü erkek 
olmak ü-zrrc 228 in an bir asır 
dan beri ~ :ıs.ı ma ktııdır. 

Kars Vıllıl cli.,l, ım u erkek' 
!l!l u kadınla 'Malat~ a, 46 erkek 
84 kadınla Urfa, 24 l'rkck. 107 
k;ırlıııla Jzmir, 513 i crkPk 7ı Ü 
kııdınla ni~arhakır "' 24 Ü er 
kek 77 si kndınla İstanbul ta
kip eınıcktcdir. 

Aranıyor. 

2 )a•ında erkek ı:ocuğa 
bak raktır. 

Behr.k Ccvdelpaşa cadde· 
si 115/2 numaraya mürac:ı· 

.ıt ('(lılrncsi. Tel. 36242 

tngi ız.ler ,.e Fransıtlar dahi'· 
c!e v hariçte bazı Ru- -e

n .. raı ve amlr.tllerinın kuman
dacında kuwetlı ordu ar tf'şl:ıl 
ettır...rek <'enuptan, ~arkta.n ve 
Mocko\ a merkeı ne doltru her 
taraftan a•keri hareketler yap. 

... - ...................... ....,,.,.,..,,,,.,,,,,........ - - t ıt" ır """"'=' 11 O! ..,. 
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GU!han• Parltlnda. BIP. y AZ o!:- kerim - Hao yoıu ,,r .... 
CESI RCYAöl - Komedi. Taun: * YILDIZ nı. ~ı.: ııı 1ııl' 
Slıüeapeare Türli:çeıt: 6ükrU ı:r- Aıkı - Ormaııısr g .~ 
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SiNEMALAR 

l:C\'OÖLU CİHET! 

* AI.KAZAR· Tel. 423Sl - Mü· 
z.kholde Ctnı ~· - Kanlı İhtllll -
Korkunç İnttk&m 

* AR• Tıl. U.lll4 - La Da:n o 
S:amelr• - Bın Tehllke l'Wnde. 

!er - Eorku•u Jt 1rl J.V 
-t çnraERLİTA~ıll'' ..,. >~ 

•on•e ıtru•onun 90 "' 
Cuuau. , 23' _,,,-1 
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dalat - SanauıUtı. •&1•1 P'a'•a•ı par , ıf!t 'f.,P' 
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Wa hinı;lon 17 (A.A.) - Bir 
merıkan dip.omatik kaynağın· 

dan alınan malumata gore, Was 
hin,iton htıküm• ti, Sovyet bası· 

ıundı çıklll ve Amerika ıçin tah 

Bu i tatistik, Almanyada Bonn 
da y;ıy ınlanmıştır. 

kir edici mahiyette olan bir ka
rıkattirden dolayı l\loskova neı· 
dınde protestoda bulunacaı.ur. 

• '11 };O pıetJ pil 
iUADı\ t no:uıur;L'İl\' niR Zİ\' HE'fİ - l.ih) a'rlaki Alman ku\\ eller~~ 1erf11iıı 01uııt Rommd'in e~i l\Jısır'a gitmi~, EIAlcme~ n'de.ki Alman ve Jtıl an a5 :da çol> 
buradaki ~blde)ı ıi)aret etml~tir. Ba)an nommel hu haılıı ıi>aı-et esna~ı 

n aııamı~tu 



•' f" G6rtnı parasiltçü askerlerle 1ôra5ilrbn 

\
1 '-İhan Harbinin sırlarından : 

itler, Göfiiıfı'i ölüme 
,__ mahkUm etmişti 
~.~............. .. ................................. . 

1 Mareşalinin tevkifi sırasında kendisiyle yapılan i 
1 

~si bir konuşma, Amerika' da yayınlandı ve geniş i 
alôko uyandırdı. i 
takip ediyorduk. 

Sual: Can~rbury ba~pisko
pos:uğunun bombardtman e<ii!· 
mesı ıtın ıiı mi emir vermı5-
tlnıı? 

......................... 
Himmler ne gibi bir rol oyııu
yordu? 

Trasınrz8an memnun 'Jl<a!ma~ ıcı.,, 
1 

Fevkalade keskin' 
Elastiki 

ISVEÇ ÇELl61NDEN 

TRAŞ BIÇAKLARINI KULLANINIZ. 
f azla Para verebılireinıı ~Daha iyieinı alamaıaınız. 

Beş l ik pake t lor 40 kuı uş 
Cevap: Almanyada, bir üni

versıte ~ehrı olmaktan başka 
hususı) eti bu:unmıyan bır ie· 
hır bombardıman e1ıldığı icın 
bunun ınukamı alınmak ilıere 
enur daha üstün makamlardan 
'erılmıfti. 

Cevap: Himmler yalnız ken
disine veri en emirleri yerıne 
geuriyordu. Bızzat Hımmter de 
son a} !arda a:dığı emirlerın 
gayrıkabılı infaz. olduğunu an
lamıftı. Alman Savunma Ba· 
kanı olan Himmler' e parti ge
ne: s~kreteri olan Bormann a
rasında daima bir anla~ama· 
maı:lık meı;ı:;uttu. 

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

Sual: Bombardıman edfün 
Atman üniversıtE tehri hangı
sı)dı? 

Cevap: Şımdi ismini hatırla
yamıyorum. 

Sual: Harp sona erdıği za· 
man elın'zde bir çok uraklar 
bulunduğunu gordiJk. Bunları 
nlçın kullanmamı§tınız? 

Cevap: Uç ıebepten. 1) Ga
zolinımız gayrıkAfi idı 2) Ye
niden pılot yeti~tıremlyorduk. 
3) Hau me)danları tahrıp edil 
mı •ı. Almanyada mevcut genış 
otomobıl caddelerınin • Auto· 
bahn - uzun o!anların-:lan an
cak tepkill uçaklar içın fayda
lanabıldık. 

Sual: Amerikan hava taa.rru; 
ıarıyle stratejık bir gaye takıp 
edıldiğının ne zaman farkına 
\ardınız? Amerıkan uçak' arı 
hakkında ma·omata ne z.aman 
sahip oldunuz? 

Cevap: Amerıkanın atratejık 
bombardıman uçaktarı ve A
merıkanın uçak imal kapasi e
si hakkında muntazam"n malQ· 
mat alıyordum. Yalnız uzun me 
safelere utu~ kabıliyeti olan 
Amerıkan avcı bombudım:ın 

uçak arı.._ bizim içı'I bır sürprız 
o du. Amerikan pilotl:ırının bu 
çe;ıtten ucaklarla tngıltereden 
Berlıne kadar uçmaları harp 
içinde karşılaf)tığımız sfirpr1ı
lerın en btiyuğudür. 

Sual: Almanların Rusy~da 
hau hAkimıyeti teS15i mese'!si 
nasıl oldu? 

Ce\ap: Ru~ya.da hava teşek· 
killlerımız.ln hareket ve faa!i
yette bulunduğu her bolıed~ 
ha\a hl\kinuyetinJ asb ,elden 
bırakmadık. 

Suat: Harbi kaybettlğinite 
hangı tanhte kanaat getirdi
niz? 

Karfı ık: Normandi çıkart· 
ması yapıldıktan ve Ruslar do
ğuôakı Alman mUdafaa hatla
rını )ardıktan biraz sonra lş
lerın kottiye sardığına ve daha 
ıonra harbi kaybedebıleceğımi
ze ınınmağa başladık ama bu
na ragmen i~lcri gene düze:· 
tebl:irız dı)e insanda bir ümit 
)a ı~or. 

Sua • Sıı:e harbin artık kay
bedıldığınl so}leyen oldu mu? 

Sual: Amiral Karı Dönltz'i 
Führerlığe tayın edenin Hit'er 
olduğunu tahmin eder mi&iniz'.' 

Ceup: Hayır! Nitekım buna 1 
alt telgra fın üsttarafında Bor
mann imzası bulunmakta idi j 

Sual: Bormann gıbi mühim 
bir şahsıyet olmı~·an bir ada-ı 
mın Hitıer Uzerlnde bu ka-1 ır 
nufuz kurması nasıl mUmkün 
olmuftur? 

Cc\ap: Gece gllndUz Hltlcrin 
yanından ayrılmıyordu. 

Sual: Rusya llıerlnt sefer a· 
tılmasına kim karar verdi? 

Cevap: Bu emrı bizzat Hıtler 1 
verıii. Çünkü Hitler Rusların 
A manyaya harp ılAn e•melc ü
zere oldukları kanaatindeydi. 

Sua': Hıtlerin Amerıltaya k:ır 
ıı bir p'fını var mı)dı? 

Cevap: Ha) ırl Hıtler h~r ba. 
kımdan Amerıkanın harp dlil 
kalmasına. çok gayret e~~i m•
ler Bırınci Dünya Savaşındaki 
fena tecrUbeden sonra Ameri
kanın bır ikınd dtinya savası
nı karısmayacağına inanmak· 
taydı. Amerikanın harbe karı; 1 
ması Almanya itin acı bir sur
priz o:du. 

Sual: Alman hava kuvvetle· 
rinJn muvafü.kiyetsızliğinin ıe 
bebi n e idi? 
~vap: Alman endüstri mü· 

e.sseselerınin kifayetsizlıği vı.i
zunden bombardıman uçaklaı·ı 
imalAtı hınde Amerikalılara ye 
ti emedık. 

Sual: Alman ağır bombardı
man ur;akları nı hangi fabrika· 
lar yapıyordu. 

Cevap: Heinkel ve Me.>ser
schmıtt fabriaklan. Harp biraz 
daha uzasaydı i\Iesserschmitt 
fabrikalarının yaptığı 264 sa· 
yılı uçaklar da Amerıkalılar i· 
dn muthlş bir sürprız olacak
tı. 

Sual: Hıt erle olan münaka
fa \"e tevkif edılmeniı hAdıse· 
1.1ne aıt tafsi!At verır m. ıniz? 

Cevap: Hitıer artık ıınbin 
kaybedıld1ti \'e dıırıımun iımıt 
siZ:ıği hakkındakı 22 nisan 
19!5 tarıhli beyanatından son-

Seçim anketimizde hediye 
kazanan okuyucularımız 

<Ras1 1 incide> 

1000 liralık Birinri l\liikA· 
{atı: Ant ak) anın Hassa kıııa· 
sından çiftçi l'll thmrt Tesbih. 

300 liral ık lkincı mUkafatı: 
Antal)a Bacbe Asm2altı No. 
12 de kunduracı Alı ilkba • 
har, 

200 liralık u&Uncil mııkfıfa
tı: İstanbul Sa mat\ n Çınar 
18,l num rada Cehle t:lusu 
kazanmıslardır. 

Tahmh derecelerine gore 
daha sonraki ıkramb e 'e he· 
di) clerı katanan okuyucula· 
rımıı da eun1ardır: 

4 ve 5 ınci: 
Vatan J<>mhket ilAvelerl 

kazanm ışlardır. 

l\lehmet Türkçil: Uıunköp 
ril l\luradıye mahallesi Gazi 
Mcbmet Mektebi yanında ke 
restecı. 

Şükrü Demirayak: Aydın, 
Sinemacı. 

6, '1, 8 inci: 

Birer Côrtll takımı kazan· 
mı stardır: 

Yusuf Erkan: Edremit Be· 
led'ye hesap ifleri mildtirü. 

Ramazan Engin: Bayındır 
Bı~ ıklar mahallesi. 

Mustafa Ak)ıl: Kırklareli· 
nin \'ızc kazasının Çakıllı kö 
ytinde. 

9, 10, 11, 12 inci: 
Gaz;demiLin ııı;er aylık a

bone h edi)esinl J;aunmı5lar 
dır. 

Hw;e)in Acar: Göçbeyli bu 
cağı İzmir - Kınık. 
Haşim Butüner: Kemalpa· 

&a mahallesi Gtildibi sokak 

Başucundaki camekAna uıun 
uz.un baktıktan ıonra yorgun 
bir sesle seze başladı: 

?\o. ı U~ak. 
H. ilgün; Yenişehir, MeEIU 

ti)ct C.ıd No. 26/l Ankara. 
Tahsin Er~un· Klhtane kö 

)'ii Kıvırcık sokak N o. 20 Kas 
tam onu. 

13 11ncu'den 20'ci~ e kadar 
derece a!an1ar: 

Vatn Df'.Tın3 alından kit.p 
hC'dı) clrri kaunmı&Iardır: 

SuzJn Gtlndoğdu: Haseki 
Selçuk Sultan Cami sokak 
No. 7/1, İstanbul, 

Hasan Saygın: Vali Kona· 
ğı Cad. No. 52/1 İstanbul -
Nişanta~ı. 

Ihsan Derinb'Z!ll: Anltarı 
Hattı, Biçer istasyonu köy 
bakkalı Eskifehir. 

Ali Çarkçı: Tuğcıı Murat 
mahaııe•i No. 66 Edremit. 

C'"mll Hardal· Sofular ma 
ha'l,,~i Dede sokak No. 44 A· 
mas,·a. 

Ali Parmak·ıı.: Demirciler 
mahal'esi - Ba~ındır. 

Fahri Çetin: Ortanca •o· 
kak ·o. 57, Seyyar utıcı. 

Pendik - İ<'anbul_ 
A\'Tlİ Değt'r: Be•iktaş Spor 

caddesı Yeniyol aokak No. 7 
İstanbul. 
İkramiye kaz.anan okuyucu· 

lanmız.dan Isıanbulda bulu· 
nanlar biuat idareharıemiıe 
müracaat ve huviyetlerinl i'!J 
:raz ı;uretile hedı)elerini ala· 
bi ırler. 
Taşrada bulunan \'e ikramı 

ye kazanan okuyucularımız da 
derhal iazetemiıle mektup· 
la temasa geçerek hedn deri
ni ne suretle almak istedıkle 
rini bıldirm•lı \'!" urıh adres 
l•rini tekrar ~ aımalıdırlar. 

s-

Uçan daire mi. 
.......................... 

• ~········· .. ·••·•········ • i lngiltere' de 
• • • • • 

. 
nı 

bir çocuk, 
çekmeğe 

bir uçandairenin 
muvaffak oldu 

• • 
resmı- : 

• • • • • • ~ ...... ........... •. .•.... 
u çan dair e!er yeniden gUnUn 

meselesi halbi alnu§Ur. 
Buna se~p İngilterede 13 ya
şın'.ia bir çocuğun bir uça.nda· 
irenin resmini çekmesidir. Res 
mi çeken hır koy doktorunun 
Stephen Darbishire adındaki 
oğludur. Çocuk, dayısının oğ
lu 8 yaşında Adrian l\Iyer.>'le 
bırlikte evleri cıvarında geıer
ken havada garip bir c.ısım gör 
milB, yanında fotoğraf makhe· 
si bulunduğundan bu cısmln 
resminı çekmi§tir. Y;.lnız ace
le ıle 1/25 yerine poz; \'!Idiğin
den resim bir parca kıırışık çık 
mıotır. 

Gcirülen cisim sür'ati~ orta· 
dan kaybolmuştur. Bu~un ü:e
rine iki çocuk evlerine döne
rek gôrdüklerirl anlatmı§lar· 
dır. Doktor Darbishiı·e iptıda 
buna inanmamı~. faka! çekilen 
resmi develope etmesi için bir 
fotoğrafçıya vermi5~r. Aradan 
~arım saıt geçmeden fotoğraf
çı telefon ederek şu !ıab0ri bil 
dırmı!jtır: Resimdeki ds•ı::ı b:r 
uç~ndaireye ,buııiyor. 

Yazı)et bu ~ekli alınca iş 
resmi makamlara ak:ıetmış. ta!ı 
kıkata ba§.anmıztır. Stephen 
bu makamlara §U .iı:ail~ı \ermış 
tır: 

•İyi bir manzara resmi çek
mek içın kırlara çıkm·~·ık. Ad 
rıan bır ara'.ık omuzuma vurdu, 
gokyilztinu gostererek •Sn ga· 
rip cisme bak!· dedi. Görtiien 
cısim gUmUs rengindeydi, gü
neş aksedince parlıyordu. Der-
hal makınemi hazırladım, bir 
resim çektim. İkincısini çek· 
m"ğe hazırlanırken bu cısim 

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

müthıs bir sür'ati .. bulut'ar a- Yukarıda cocuk tarafından çekilen, a~ağıda Kalllomla nsat• 
rasırıa daldı. Gördiığü:n cısım- hanesinin çektiği r esim 
de karaya ınmek ir;ın üç tcıter· 
lek ve pencere'i bır kamara 1 
'·ardı. Cısım gilrUltü çıkarmı
yordu. Yalnız uzakla§ırken bir Fuat Köprülü'ye ilmi armağan verildi 
ıslık sesi duydum.. <Bası ı lncldel ı armağanı• isimli eser kendisine 

Bu izahat, 13 aralık 1952 de tiklAI marsı ile ba~lamıs \'e mü takdım edilmi~tir. 
Amerikada Kalifornia'da go- teakiben Dıl ve Tarih - Coğ· Takdim merasıminden aonra 
rillen \e bir rasathane tarafın· rafya Fakültesi nı;kanı Pr.of. Dr. j söı alan .. Dışı~lerl ~akanı Prof. 
dan rtsmi çekilen cisme tama- Akdes Nımet Kurat bır açış Fuat Koprulü ezcümle §Unlan 
men uymaktadır. Bu sebeple konu~maaı yaparak AHupa ilim söylemiftir. 
Amerikada da a:aka uyandu- Alemınde büytlk bir değer tası e:Şımdıye kadar hakkımda s5y 
mı~tır. yan bu nevi törenlerin memle· lenen hakikatte çok mübalağalı 

ketimızde de baflamıs olmasın· medıhlcri bUyUk bir mahcubi • 
dan duyduğu memnuniyeti be- yetle dinledim. Bu mahcublye· 

1 
!inerek bunun memleket killtü· time eski yıllann da çefitli hl· 
rU için bir gelenek haline gelme tıraları katılmı:s bulunuyor. Bıi· 
sıni temenni etmi~tir. tiln bunların arasından ben 6U· 

Prof. Dr. Akdes Nımet Ku- nu sö~liyebılirim ki, tertiplenen 
rat ayrıca. Prof. Dr. Fuad Köp- bu toplantı benim için çok bil· 
rülünUn hayatından da kısaca yük şereftir. 
bahsederek ilme yapuğı hizmet Hakıkatte ise benim yapuğun 
leri tebarüz ettirmiştır. herkes gıbi sadece 'aıifesini 
İstanbul Ünaersitesi ile ede· miıdrik bır insanın \atana karşı 

biya Fakültesi adına çekilen teb olan hizmetidir. Ben bu nıi· 
rik telgraflarının okunmasından feyi bUttin varlığımla }erine ge 
sonra söı alan Trabıon Mıllet- tirmeğe çahftım. 

,·ekili Prof. Dr. Osman Turan, Heplmiı mensup olduğumuz 
Prof. Fuad Koprl.iltintin kısaca millete kar~ı fa)dalı oıabılmek 
hayatından bahsederek bilhas· ıçın ierekli kudrete sahip bulu 
sa ilmi çalıfmaları ve hü.,.·iyeti nuyoruz. Ben §imdiye kadar genç 
üzerinde durmuştur. lere daima bunu söylemişimdir. 

Hatip konuşmasında. Prof. Fu İlim daima milll ve insani bir 
at KöprillünUn Tiirkiyede ilk ask ve fedakftrlıkla elde edile· 
defa olarak ilml bir metod te· bilır. İlmi çalı~malarda mu,·af· 
ııs ederek çalışmalara başlamış fak olabilmek itin bir çok zor 
olduğunu Tilrk dili. edebiyatı luklara katlanmak lAıımdır. Ça 
.sahalarında o'duğu kadar kül· ıı~malanmız bilyUk bir doğruluk 
tür tarihi, hukuk tarihi sahalı- ye hakikate sadakat ister. İlım 

Uçan dairenin resmini çeken rında da ilk defa olarak llmJ bir hakikat a~kıdır, ilim askı olma· 
Stephen Darblshlre ve arkada~ı metodla bu sahalara ait ilmi dıkça ilım ~oktur. Benim ılk ça 

problemleri en milsbet bir şe· lışmalnra başladığım umanla 

Ga yri meşru socukların 

tescili i~in teklif 

Ankara 17 (Hususi) - Riıe 
milletvekili İuet Akçal ile Niğde 
millel\·ekiti HU•eyin Avni Gok
tıirk, te.scıl edılmıyen evlenme· 
!erle bunlardan doğan çocukların 
ceusıı: teccH edilmeleri hakkında 
bır kanun tcklıfı yapmı~lardır. 
Tasarıya göre, ıimdiye kadar 

gayrı m•şru bırlesme!erden do· 
an çocuklar cez.asız olarak anne 

ve habalarının adına tescil edi· 
leceklerdir. Tek.lif yakında ko
misyonlarda gortişülccektir. 

kilde ortaya attığını belirtmistir. şimdiki ıaman arasında çalısına 
Bundan sonra eserleri hakkın metod ,.e \'asıtaları bakımından 

da izahat veren Prof. Dr. Os - kıyaslanamıyacak kadar bllylik 
man Turan bunların ilim Alemin bir fark bugün mevcuttur. Bil· 
de i$gal ettiği mevkii de belir· hassa Cumhuriyet inkılAbından 
terek Ustadın mem:eket kiıltü· sonra calıfmak hususunda gere 
ründe açmış olduğu yolun ilerisi ken vasıta ve imkAnlar ziyade· 
ic'n de takıp edilmesi lilzumuna le~miş \'eya kolaylaşmıştır, 
işaret etmiştir. Ben Türk gençliğinin kendisi 

l'ılutcakiben s5z alan ProI. Dr. ne temin edilen bu vasıta ve im 
Necati Akder, Prof. Fuad Kop- Unlardan istifade ederek vatan 
rülünlın metod hakkındaki fıkir ve milletin kendisinden bekledi· 
!eri ile felsefJ düşünceleri hak ği vazifeyi ba~aracağından emt· 
kırıda izahat vermiştir. nim. İstikbal onlarındır.• 

Bundan sonra yerli ve yaban Ayrıca merasim milnasebetiy· 
cı bırçok proiesorler tarafından le fakliltede Prof. Dr. Fuad Köp 
haıırlanmış olan ilmi makaleler rülunUn escrlerınden mtiteşek • 
den müte:ckkıl cFuat Köprülll kıl bir sergi de atılmıştır. 

Ce' ap: E\1et. 
Sual: SizL"e harbin kaybedil· 

mış olmasında en muhlm sebep 
ve lmıl nedır? 

ra Berlınde kalmağa karar ver~ 
mı~tı. Kendıslne bir hıl olursa 
k"mutııyı benim deruhte edE· 
ceğımi IHtlere hatırlattım \e 
mlittefık kuvvetlerle mlııakere
lere teıebbüs edeceğimi söyl~
dim. Huler hiddetınd~'l deh gi· 

- Sız.i görmek ne tuhaf! Ba. 
şıma gelenlerden sonra ıığzımı 
aı;ma~acağıma yeminliydim. Ko 
ntı$mak budalalık olacak! Fa· 
kat ıiz. l\larthr) nın oğlusunuz. 
Ben d~ nasılsa hapı yuttum. 
Su ha de .... 

YAUN=a..ı, CA.oMitıı 1r ÇEviar#• R~tıft.A.E. V-''""'UUt.. 

kiki ismini \'ererek almı5tı. Hil 
\'iyctini gizlemeğe llııum gör· 
memişti. Lh·erpool'deki bir O· 
telde oda tutmuş, orada da giz.
len memlştl. Kendisin! mücrim 
bilen bir adam bıı tarzda hare· 
ket etmez. iz!rıı kaybcttirm:ıe 
tah§ırdı. 

Ceup: Çıkartma ıle beraber 
garp cephesının bilUuııa hava 
taarruz arına maruz kalıeı. 

Sual: Harbın aruk 'ra3'b•rUI· 
mış olduğunu Hitlere kim s!iy
lcdı ve bu soz.ler Hıtler uzmn
de ne gıbı bır reaksiyon yarat· 
tı? 

Ce\·ap: A•kerl fahıtlardan 
birçoğu Hit ere askeri bakım
daıı harbin kaybtdılebılereğıni 
soyledıler. Bu sozler!n Hifür 
üıenndeki tesiri çok mPn{ı nl. 
du. Daha sonra Hitler bu gibi 
&ozlerın ttkrarını menetti. H:t
:er askerlerın noktai nazarını 
kabul eımi) orrlu. 

Sual: Bu ihtimalin nılınal:a
sa e1ılmesi hangı tarıhte men 
olundu? 

Ceı ap: 1944 ortahrınd:ı. Son 
enelerınde parti tamamen Mar 

tın Bormann'ın tesir ve nilfuz:ı 
a'tına J;lrmişti. Harpten sonra 
Hıtlerl pek goremiyorduk. Hit
ler, Bormann'ın tesiri aıtınd• 
bu unuyordu. 

Sual: Bu işlerde Gestapo ıefi 

bi oldu. ç saat sonra benı \ e 
ailemı Berchtesgaden'" hapset
mi~lerdi. İki gun sonra bura
dan Alp!er'dekı kü~uk bır kö· 
ye naklolunduk. Bır gün Eon- ı 
ra da olilme mahkum edı'mis 
olduğum hakkında Hitlerden 

1 
emir geldı 

Sual: Almanyanın geleceği 

hakkındaki tahmlnlerinıı: na
sıldır \'e başkaca. kendillğınız
den soylemek istedıginiı bırsey 
ur mı? 

Cevar. Netice ne olurııa olsun 
Alman milleti )a aulmalıdır. Al 
man mıl!etlnln yasaması esba
bı temin o' ıJ namazsa Almanlı· 
ğın ve btitiin dltnyanı n istık· 
ba!i karanlık olacaktır. Alman
)'aya yardım yapılmasın ı takdir 
etmeniıi isterim. Neticenin U
miıslz olmasına rağmen ahı 
sene müddetle ı;ılAhını elln1e.1 
bırakmamıs olan Alman mil· 
!etine de teşekkUr ederim, 

Çeviren : ?\url AJ.ıel 

Yen'den sustu. Swann'ın u· 
zak bır geçmişi hatırlamağa ça 
ııstığı bellb dı: 

- Elden mesele!iy'c m•sgul 
olmamı &o)ledikleri uman 
~evk ir;ındeydım. - BugUnkti ha 
ııme bakmayın - Daha dunmuş 
gıbl hatırlıyorum. İlk mühım 
şahit karako a ge dl. Bu bır at 
~arışı oyuncu unun tırağı idi. 
Evet Harry Rorca ısmlnde s~r 
semin hırı i.. Korkudan keke· 
lb orıiu. Bir seneden beri kadın 
la yakından tanıştığını. hat!A 
yerli ty'OI g ccsini de kadınla 
beraber geçirmiş olrlıığunu an· 
la-tım. J,Akin cinayetle hiç bir 
ali kası ) oktu, Sekiz ve dokuz 
eylül glinlerinde Doncaster'de
ki at yarı§larında im!ıı. Bunun 
en aşağı on, on iki şahidi var. 
Kara.kola gelmesinin sebebi k•n 
di~lni ~Uphcden kurtarmak i!,'ın 
mi~. Mona Spurling'in birçok 
havranları olduğunu bltıyor
duk. Rocca. da bunlardan biri· 

siydi. Kendisini bu yüzden ka· 
ra~.olda tutacağımızı söyleyin
ce buna inandı. Bız boş atıp 
do u tutmak istiyorduk. Ada· 
mın ağıından laf almağa b.akı· 
yorduk. Rocca bıze arkadaııı 
Rees Marthry'nın de 1\Iona'l a 
Aşık olduğunu söyledi. Sevgili-

ine yazmış olduğu karlpo.stalın 
gaz,.tderde nPŞredılmesinrlen 
tok canı sıkıldığını ,.e bu ada
mın Rocca'dan yatarıtı şalı.tlık 
etmesini istediğini oğrendık 

Uç hafladanberi hiç bir ipucu 
e'de edememişlik Boyl~ bir&ej' 
ôğrenince nekadar sevinmış ol
duğumuzu tarif edemem. 1 ap· 
taze bir iz üzerindeydik. Hor· 
ca'nın bahsettiği adamın trene 
binıp Liverpooİ'c gittığini du· 
yunca derhal istasyona blr te
lef on ettik. Böylellkle Rees 
:\Iathry'l i istasyonda tevkif et· 
tırdik. 

S\\ ann sustu. Kurumuş du· 
daklarını tükrilkledı, sonra 'oı 
lerlne dtvam etti: 

- ıs -
- Aksi gibi l\Iarthry !ıırçın 

ve hiddetli bir adamdı. Kendi
sini te\kıI etmek isıedıkl,.rır.J 
görünce buna :razı olmak ıste
medi. Polise karşı gelip, hattA 
memurlardan blrisine el blle 
kaldırdı. Tam Güney Amerıka· 
ya hareket edeceği bir sırada 
~akalanmı6 o!ması da vazlyetl· 
ni biısbütiln teh!ıkeli bir du
rumda bırakıyordu. Aksilığl 
) uzun den bu durumu bilsblltun 
guçleşıirdi. Kcndısine scı-ulan 
ilk sual prk tahıl o' ırak şu 
idi: •Seki1 eylCıl gecesi sekizle 
dokuı arnsında neredeydiniz?ıı 
Arkada~ı Rocca'dan yalancı fa 
hltıık etmesi ir;in \Aki olan ri· 
casırun Rocca tarafından Ü§I 
edildit,.lni bilmediği için • Roc· 
ca ilt.ı bitardo oynuyordum.• 
dedi. Artık bundan sonra on· 
dan bUsblitün şüphe etmek de
:ıı mllcrim olduğuna kanaat 
bile getirdik. 

S\\ann'ın başı geriye doğru 
duştU Fersiz gözlerinde garip 

bir ifade vardı: 

- Sıze benim ~efım olan ko 
miserden bahsedeceğım. Şlm
dıkl halde Varthley polisin 'n 
başında bulunuyor. Komiser 
Adam Dale, Cumber'and'lı bir 
çiftçinin oğluydu. Basamakları 
birer birer çıkarak itendı c~e
ğiyle yfikselmişti. Çok dürılst. 
disil"!ın meraklısı, kanuna kö· 
riıkorUne bağlı, vaz.lfesinden 
en ufak bir şekilde blle ayrı~
mayan iyi bir memurdu. Mes· 
!eğine son derecede tışıktı. Bır 
tok dda kendı srziş !\abl'lyet· 
lerlnden bahsederek clnındliğ!l 
n fi bll ırım. İlk andan b·ri l\!Br
thry'drn şüphe ctmısti. 

Hasta biraz canlanmı~. yau· 
ğının içinde doğrulup dirseği· 
ne dayanmıe konu5uyor<lu: 

- Ben onun bu kana:ıııne iş
tlrAk etmiyordum. VAkıA şahit 
lerin iiadeleri insanı tatmin e· 
diyordu. Fakat komıseı·in d!k
katini ~u noktalar Uzeı ıne ç.-k
tim· larthry Amtrikaya git
mek için 'apur bilefürlni ha-

zr:: 

Bütiın bunlardan başka Mar. 
thry bana iyi bir inuba bırak
mışu. Mona Spurlıng'i tanıdığı 
nı ve kendisine resimli bir kan 
göndermiş olduğunu ıtıkça iti. 
raf etti. Kartın llzerlndeki söı 
!erin bir şakadan ıb:ıret ol tu
ğunu i'l'ıvc etti. Sonra k:ıdırıın 
öldUrillilş şekil de tok gar!pll 
Başını o şekilde g5vdes!nJ~n 
ayırabilmek itin katilın çok 
kuv~etli olması lAzımdı. Re:es 
de böyle bir hal de yoktu. Ci· 
nayet gecesi Rocca .le buabP-r 
o'duğuna dair ondan yalancı 
şahıtlik etmesini istemesi sırf 
bir dil§iince lılik eserb·di. Yaı 
mıs oiduğu kartpostalın gazete 
lerde çıktığını görünce sinirlen 
mlş. ürkmUş ve bir arkadaşının 
yardımını istemicti, Be ki bu 
mfınasız bir hareketti. F3kat 

Marthry \'es\•eseli ve sinirli 
bir adamdı. Bunu goz.önfind? 
tutmasını 5efım Glan .......... . 

<Arkast ' r) 

• 
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Kcn)ıt'da tc\kiC cdilf'n l\J;ıu 1'lau'l:ı1d3n bir ı:ruıı 

Al rikada ırklar: ı 
(Muhtelif ırklardan mütetekkil 

bir cemiyete doğru) 
H ul' du~arun bu"Un ar~ı-

la~makta olduıtu bu)u" 
meselelerden bırı. mubtelıf ırk, 
mezhep \c hayat standardır.a 
mensup ınsanların muı;tııka 
bir ekonomi, siyaıı Lı sağ!a:11 
ve içumaı bakımdan kabu c
dı ebı!ecck ccmıyetler içındc 
)asamalarını sağlam.ıkur. 

Yırminci a rın ilk yarı ında 
yad.akı hldiselcrın tuk p rt· 

mı$ olduğu meyil, \\ rupanın 
\CSaletındcn \e sba~i bak.mı 
ctınden kurtulmak ınlb :ıcıı ı 

hı scden mi Jeti rin hır rone
sans deni geçiı mcktc o"du~u· 

nu gostermi tir. Bu mıllctlc!."1.1 

tmelleri, tabiatiy le muhtclıf 
'eçhc er gostcrmıştır. Türk.y•, 
fran \c Japon~a t:ibı mlllı hiı
lığin mc\ cut olduğa bazı mem
lcketlcl'de bu dihanı.1 hr'lı ni • 
peten kolay olmuq•ır. Sıwm ve 
Afg;rnı~rnn gıbl ufak nırm 'k • 
1 rde tarıh, mazı vı- halkın v:.-

r 1'AZ.\S:--') 

\ 11 t. ~<i H 11 ı\T 1 
L _; 
sıfları bu sahada ı:erkmeyi 
rnumkun kılabıldı. lkı ayıı ta
ı ıh \e kuıture sahip bulunan 
l-lındular" l\luslun1an'arın bu· 
lundu"'u Ilındı tanda ı c aııcal\ 
hır. ıkı)c a~nm" amc nalı sa
:> r ındc hedefe ulaşabıldi. 

\fril.ı 

U)IDl)Or 

B ugun, Asya mesc 'clerınl'l 
nı pctC'n ha edıldiğinı söy 

lnebı'rceğımiz bıl' de\•irde, u nl 
emr i \ e gayelere ulaşmak his
leri Afrikad.ı da U) andı. Ilıı· 
kere d:ıha muht lıI c phe ı da· 
\,ılar \ucııd:ı gc mi$ odu. 

\ \ ı la o tuğu gı'>ı. t!' ı' bır 
kıilıiır. ırk. dıl \ ı:ıııh malık 

T J.EREYE nen GİR ı:Tl - ,\rıl, ara Zir:ıat Fakııltcsiııde Yurt 
lokanta ı muıeahhıdı talebe~ e Jıeygır \ e manda elı ) edırmr.k ı -
teınış, fakat etler \&kalanını tı r. 'falrhe lıu durumu protr lo 

i(ın ı•alı;ülte lilpNna ) uk.ırıd:ıki :ıfışi asnw•tır. 

ın;:\"r>l!\ i rı;Y<;,\l'\tr.lm .\:"lif YOIOll . - \ııharada, keııdı· 
ıini ı a J>r ~ambr.ı zanneden hır mCl'lUp )akalanmı tır. lfıisnıi 
Eliı C'm :ıdındakı bu şahıs, keııılı ının re nıını ı;cken fologıaf· 
tı a: •BU )artıı;ın ı:;r,un 1 i clıı .• \ilah ı:unah ını aHetsın• 

dı3 e ıhtarda bulıınu3 or. 

olan memleket.erde dannm 
halı kola;>dır. Kım e Mı ır, 
Habcşı tan \C:) a Sudanın ı~tık
'A ıne ıtiraz edemez. vni ıddi
.ı" ı, diğer lııir cemi:> •ti ı le gü· 
\ enlığin :ığ'annıa ı ıçi:ı ı-b: r
lıği yapmak hedefini gudrn ,., 

l•kla!lın daha ilrri bir eklinı 
derpiş eden dominyon sistemi
ne d.ıh ı l Altın Sahil \e :\ijer)a 
ıçın de ılcrı ı;lirebı!!r,z. I<'ran· 
ızlar, Sahr.ı-)ı Ke~ırı ı giıne

) ınde bulunan \'e ta il mana· 
ı~ le A!rıka ı koloni!. rı:ıd ~ ) a

Ş.ı) an halkın arıulanııı l cıır.c 
"eıırmc)ı nı,pctcn basıL bu1-

m .. ktadır'aı·. Diğer tar .. flJn 
Fa:. ve Tunus ~ibı Aı aplnroan 
ba~ka ırktan kımsclerlc me • 
kun bölgelerde mu,.ku l ıı t la kar 
~ılaşmaktadırlar. 

llatıtı Sudan \ e ~ltın Sahil 
gıbi .\frikalılar ara:.ınıla dahi 
ırk farkı bulunan bol• ·,. , ı , 
ek ri~ cıı te,kıl eden ırkın 1.a. 
mania muhtarıyet ı· te.}ccegi 
nıuhakka'k11r. 

Cune) Afrıkada \e Gıiney 
Ho lc~ada Afnkalı o ma:ı;an c 
nıan ar • ıı~ ıc .. o kadiir iııtla 

' o k dar uz.un muddettenbc· 
rı bu nıemll'k t erde ) eı·le mı~ 
hıılıınu)orlar kı , bunlar kendi 
hak a rına da) .narak birer mıl-
1 t t ,ki: C' tti 'cr; kar ıla~tık arı 
da\tilal' artık ana\ at. olarını 
dogrudan dogru.} a ılgılendirme 
mekt dır. 

r'oık11t Do u Afrikaı.lıı, Zanı.1 -
bar, Tanganika, Ken)a \e U· 
gandadıı me ·ulı)et doğrudan 
dogru~a İngi!tcre.}e aıttir. Bu 
bö gelcrde de ırk da\ a arının 
chcmmı) rtı on haddlnı bul
muştur •• \ frıka hareketi, bau
ları :\lau Mau·ıarın durumla· 
rın(Ja olduğu gıbı felaket do
ğurucu bır ııı:ıhı.} et, dıgerlerl 
de Iaı a do tane o mamak şa.
tı)le u hçu bır \eçhc arıctmek 
tedlr. İngilt"rC'nin .umullu nı n 
faatleri yalnız ticari 'e ekono· 
mik bır mahhct arzetmeınek·e 
fakat bu ıoprakları gerek ken
dılerl \e :l'rek çocuk arı için j~ 
ga C'tmiş bulunan beyaz ırkın 1 
hı ı.} alını da ilgılenctirmektc
dır. 

Bugıın una kaniı:n ~I . İngi· 
liz Somürge er Bakanı Mr. o. 
iner Littlcton son derece ş.,. 
l'.ını dıkkat bır jJerı gcırıışu \'c 
de\ let adam ığını mecıcdcıı bır 
teme atmış bulun •n:ı kt2dı:-. 
l\lemlC'ketleriniıı c\'VC emirde 
bır Afrika devleti ol;ırak ınki· 
,ar ettiriletC'ğinc dair U;::aııda
~ a Hrmiş olduğu tcınınat mu
hakkak ki Zanzıbara da şamıl · 
dır. Tanganıkada i ~. uıun 
ıniıddet tatmın tdıei ncıic, ·er 
\ermc::.i muhakkak o maka lıı> 
raber, bir idealden şıındilik U· 

7.llk olan bır forıııul bulunınu. • 
tur. Afrikalı, Avrupalı \c ı\ . 
l'alı e 'cman'ann musa\l şel..i l
<le temsıl cdi cceği 3·3 3 for
mulil. 

Ken,anın dogurdulu 
mu 1.uller 

Maaıııafıh Ken~ada, ~·ok da-
ha az mutc\azin hır d•ı

rumla kaı ılasmak ta~ ız. Yuka· 
rıda da i•arel C'ttigıın gılıı bu 
bo'.g dekı bu~uk bır \vr•ııu ı 
grupu mcm ekcti kendileri i ·ın 
daımı bır \atan ha ıne gct•r- j 
me) c çalı maktadır. Ayni ı;r. . 

kılde hu bölgede diınya)a g, • 
len lıilylik bır ,\ yalı kutlc-1 
,. rdır. <Bu durum Tan~:ınıka 
\"c Uganda)a da .ımı dir} . 

Bu cemiyetlrrin e:.~ rı tc f. 
1 rı gıiııün birinde nnavaıanla 
rına donccek o'an gezginci l\.ı$ 
lar ılcgildır. Bunların sadak;w 
lcrı Kenyalı 'e Tanı:anikalı o
arak tecc ı etnıcktedır. Bu 
topraklar artık on ar için bır 
ana\atan haline g~lml~tir .. \r
rıca ıstıh ali artırmak için sar
fetmektc olduklaı ı ga) r tlrr 
dun~ a kin buyuk bir önem ta
şımaktadır. ve b:ı faaliyet de. 
bahi me\Zuu e cmanlar olmaz 
sa ıdanıe ettirilemıyecektir. 

(K•m•l•1 ~nıslnın bu nukal• ı · 
nın Tıırkı ~-ıı. n• ır hakkı, 7alnız 

saut~mlze altllr.J 

> 

TATA!ıi 

Dün 

Bcrn, 17 (.\P) - Dun.}a Fut 
hol Şamp ~onluım Turnu,·ası· 
ıı ı n b•rınci turunda kaı-şıla~an 
Tuı·kı)c - .\lnıaıı)a maçı bu 
ı:un burada \\ ankdorr Sta· 
dında oy nanınıstır. .\ maıı~ a 
ma~·ı 4-1 kaıanınıştır. 

Hu:.u~ı tren ler \'e olobüsler 
le memleketlerinden buraj a 
;.elen sekil b•nc yak•n Alman 
dahil, 30.000 e) ıı ci her iki 
tak ımın saha}'a çıkışını Ulun 
uzun alk•}lamı~lardır. 

'!'akımlar ,abada ~u tcrtıp· 
tc ;>er almışl ard ır. 

'Jf'RKİYE : 
Tur~ay Şeren - R d\an Bo 
'atlı, Ba ri Dıl'ımlili - )lus 
ı:ıfa Ertan, Çeun Zeybek, Ro 
ber Er} ol - Erol Kc kın, 
Suat Mamat, Feridun Buka 
~er, Burhan Sargun, Lertcr 
Küçukandonyad s. 

Af.:\IA:\Y.\ : 
Tonı 'ruı ek Fr edrich La 
band, Weı ncr Kohlnıe) er 
Hor t Eckel, Jm Po ·pal, 
Kari :\laı - - Bcrnı K'odt, 
:\law \torlock, Otmar Wal· 
ıer. Frıtz \\ allcr, Han Seha 
rfer. 
.r.ln\·ııı hakemi Poı·ıekiıli Jc 

sc Vıera da Co:.ta id•. 

Dun Belçika ile 1-4 berabere kalan Ingilterc millı takımı son kadro:.u ile bır maçtan ome 

Kale~ i ıay n eden kura)• '.l 
man)a kazaıınıış \e ıakım kap 
t:ını Frı tz \\'alıer ilk hafıay· 
mı gune e kar~ı o~nama~ı ter 
c h etıni ı i r 

~l;ıç Türk) c ... aatıyla tanı 

ııı da başlanu t ır. 
'l'iırkler derhal oııdc.r. i kıır 

nıu iare\ r. lk"nci rlakikada a 
ç Suat \iman nıudafaa ını 

çalımla atlau:n ~ 'e ~ok giızel 
bir .utla ıopu ağlara taknı ı, • 
ı• r. 

.\imanlar derhal mukab' lıii 
l'tıına neçııı•şlrr, \\'alı!'r topu 
:\lorlot'kn geçirmı , fakat bu 
O\ uncunun kı ut unu 'J'u r· 
g;ı) bloke cıııııştir. 

.\lıııan~ a 14 üncü dakıkada 
beraberlığı temın eden sa~ ı) ı 
ı; karnıışt•ı". \lorlo("ktaıı ı:ü· 
ıcl bir pa' alan St·haefcr topu 
·, · kul'anarak yak n mc-are· 
cİcn berabeı+ği tem n eımış
t r. .\lınanlar bunun tizerine 
laııl:ınnıa)a başlamı ·!ardır. 

Türklerin ik ıw; dakıkado at 
t kları gol barıı olarak takı
m• sar,nıış \e Almanlar i'k 15 
dakıka zarfında çöıı.ilmeyc 
\ uı tuımu )ardı. 
· Bundan e\"Vcl 7 nci dakıb· 
da 'I'ur:,:a), Morlotk' un bomba 
g' bı b r şutunu yumrukla~ ıp 
korıırre çıkar nca scyırciler 
tarafından çılgınl'a alkı•lannıı~ 
tır. Oyunun ilk ) arısı hr.mr.n 
hemen ııııı a\ i ~arılar a t•nda 
geçmı-ıir. Her iki takımın bil 
hassa müdafaaları çok kun r.t 
: ı ıdı B rinc de\ rede Burhan 
sağ d ıındcn :ıkatlanarak a· 
hadan çıkın·~. 3 dakika sonra 
lopalla~ arak o) una girm·ş fa
ka t az sonra chiıelnıişlir. 

İlk de\'l"Cde Turk ıakınıının 
iı~nı~·e ıaıcledı · taarnılları 
durdurm:ık•a bilha' a iman 
antrhafı J>o,·pa ın biı)tık b"r 

ı oliı o1ıııus•ur. Bııııa mukab"l 
1'urgar da b rçok muhakkak 
nolU kurıarıııı tır . .ıo ncı clak 
kada Otmar, karde · Friız 
\\'altere ıopu aktaı ınış Ye l•'ritı. 
bunu aglara taknıı a da ha· 
kem Ülll'OSl3 bundan e\"\ el Of 
san diiclliğıi çalmışıır. Bundan 
birkaç anı) e onra )lorlock, 
kornerden atılan topu kafa)· 
fa kale) c dogrultmus'a eh 
top dıreğc çal'parak dı•arı çık 
mı-lır. Oyunun i'k )arısında 
'l'tirk takımının ınudafaası ve 
b lhas'a Turgay çok mU\affak 
olnıu !ardır. 

!kıncı hafıa;> m daha :; a\aŞ 
b r •empo:ı;.;ı ba lamışt;r. Ba· 
ı· z olarak ilk 45 dak·kanın 
şım ek g•bı ıempo u her iki 
takını ~ormu,tur. 

31 inci dakıkada Alman3a· 
n n ikın("ı goliınü Berni Klodt 
aıını tır. Otmar Walter ıopu 
Klodl"un önüne dü~-Urmüş \ e 

PUAN DURUMU 
Dunkü maçlar onunda 

puan dımıınu u ~ekildedir: 
tı.ınd g rupta : Pu\'an 

lacarıs•an \ e Almama :? 
Türkiye ve Guney Kore O 
l>ordüncü grupta : Pıınn 

İs\'içrc 
İngıltere n Bclç ka 
ltal~a 

2 
1 
o 

bu oyuncu on metre kadar i· 
ler!eyerek pl~şe b·r nıruşla 
kınci Alman golunü yapmı. • 
t ır. 

60 ıncı d•kıkada o.mal' \\'al 
ter lmanyanın uçıincli nolu 
niı çıkarnıı lır. 

Bundan C\' el :l4 iıncıi da· 
kıkada santl'har Po ıpal kend 
kalecısi 'l'urekle havada çar· 
ı> mı \I' ~ar ha~ı:ın bır hal· 
de d :şarı ç kaı ılmı tır. \ iman 
ta1'ım n•r hekıın · Dr. Loo~cn 
derha' l'os · palı trcla\ ıye ko· 
.} ulmus 'c ~anırhaf 4 dakıka 
•<eınra tekrar O) un:ı gırebılm · 
l ·r. Takımın • bclkcıni~ini tr~· 
kil eden Pos pal tedavi cdilır 
ken, Alınanlar herhan"i b·r 
hiıtuın ihtimalini önlemek i· 
çın. kaleci harı~· . bütün oyun 
l"uları.} la hütuma :;:eçıniş 'er· 
dır. 

!18 ınl'i dakıkada Turk takı
mının ~anıforu Ferıdun, ba • 
kın şcklınde b"r ıaarıudıı \1 
nıan kales;ne kadar sokulmu 
,3 da, atııj!ı ·uıu Turck kese· 
b lnıı t ir . Üçı.incü golden son 
ıa \ iman bekleri hemen he· 
men antra çiıgi:.iııe kadar r 
lcrlem ı;> erdi. Tur~ay b;Jhassa 
o ~ıralada gayet parlak bır o· 
) un ı;ıkarmı~tır. 10 :;aniyede 
SehaCfe1· \e Otmar Walıerin i· 
k " ~utunıı kurlarm•ş, b:r da· 
k•ka sonra '.\lodod:'un bomba 
gıb bir şutunu dalarak kc _
m:c:ıir. 

Tiık takımı b "lhassa soldan, 
Burhan \ e Lef ter ile çalışm•, 
tır. Bu iki oyuncu Alman ka 
lesi için ga~ et tehlikeli du· 
rumlar yaratmı !ardır. 

i.5 inC'i dakikada Friız Wal 
ter O) unun en büyük fır,,atla· 
r ndan b rın kaçırma tır. Ber 
nl Klodt. 'fürk nıiidııfaa~ını 
korkunç b"r iırallc aşmış. pr. 
nahı sah:ı dah 1 nde topu 
Fritze akıarnı ş, fakat Frıııın 
bomba gıbi şutu Turgayın kol 
}arı arasında kalm•ştır. 

s;.yah - Beyaz fol'ınalı .\ -
nıaıı takıııı , belki de bu.;iin 
harp sonra'ı dr,·res n n en gu 
zcl o~ ununu ç karmıı:;t r. Ta· 
k m, teknik 'e top koııırolu 
bıtkıınındaıı rakıb·nden ıhtiln 
olmakla beraber. on derece· 
de rnerJ ık Türkler son dıtk 
kaya kadar hiç ezilmeden o~ -
namı , her an netite) i değış 
tirebılr<"tk ~ckilde çal.ı-nııslar 
d r. Türk takımının b"lha~ a 
-iiratı maçı 'CYl'eden 30 b"n 
,cyh·c·yi co tumıuş. Türk ta· 
kıın n n en mu\affak oyuncu· 
~u muhakkak ki takımının 

~enç kap:an , 2!? ya~ ııdaki 
k'as kalccı Tur~a' dı. ,\dcd ı 
sa) ılamıyacak kadıır çok gol 
kım:ırmı~tır. Kale direklerinin 
ar;,ısında panter gıb· sıc;ramı • 
ı;cyirrileriu kalc)c :;:irdilnni 
sandığı toplaı·ı loplamısur. 

Tiirkler esasen ılk 15 dakı· 
kada hakim bir o) un çıkarmış 
larchr. 

.\iman takımının yıldızı 
saııtrhaf Jup Posipa id. Bu 
meşhur oyuncu, geçen ) ıl İn· 
~ıltereyle 4--4 kalan Avrupa 
takımında da santrhaf oyn~ • 
mı~tı. Tiırk takımının taaıT\IZ 
!arının birçoğunu yalnıl ba~ • 
ııa kesmi~. aynı zamanda ikin 
ri hafıaymda Alman for hat· 
t nı çalı.tırmı tır. Fakat Pos· 
pal, Sual • Fer dun • LeftP.l' 
kornbınelonunun gıri~ıığ ı ıch 

.\lıllı Takımımwn bundan e nel ;>aplığı hır karşılaşması 

Macarlar, Güney 
Kore'yi 9·0 
Zıirıch, 17 CAP) - Olımp i· 

yat anıpıyonu :\Iataristan bu 
-,:iin Dün) a Futbol Turnuns -
nan ilk turunda c~a en bekle· 
nildiği \·eçhile Güney Koı e ta 
kımını kola.} ca, 9-0 mağlüp 
cım".t r. 

Koreliler, cesurane o~ naıııış 
fakaı :\!acarlarla ara'arında 
bir hayli sınır farkı mevcut ol 
duğu barızdi. Jule:. Rınıeı Ku 
pasını kazanmaları bekleııılen 

)!acarlar, oldukça çetın b"r 
müdafaa kuran Kore takımı· 
nııı O) un tarımı görup ken· 
dılcrıni a) arladıktan sonra, 
hemen hemen istedıkleri gibı 
go, çıkıırmı !ardır. )!acarlar, 
':la) et süratli oynanııs, topu a 
detii ayaklarından ayınnamw 
lardır. Koreliler nıülemadıveıı 
sağa sol;ı ko u~up hÜt·unıİaı ı 
kc mc) e u~raşm ş 'e çok yor 
~un dü•ınüşlerc1ir. Oyun b:lti 
~· s ralarda, Koreli oyuncular 
dan birçokları adeta olduk"a· 
rı yerde yığ•ltp kalmış, bacak 
!arını O\'alanıaya ba5lan11şlar· 
dır. 

:\lacar takımında gol atan 
oyunc:ular ~onlardır: 

Sandor Koc~is 3 gol, Ferenc 
Puskas :? ~ol. Peıer Palotas :? 
gol, Zoltan Czibor \e )lichali 
Lanto birer gol. 

)(acar takımı bugıin .:-aha· 
) a, ~ıldız >1antrforu ~andor 
Hıdegkuti'dan ınahrıını olarak 
çıkmıştır. Xandoı· gcr;enlcrdc 
hafıfçe kendıs:ni iısütmüş ve 
rahatsızlaıımı tı. Takım idare-

Iikeli akınları durdurmakta 
bir haylı sıkıntı çekmiştir. 

,\ 'man takımının dörduncı.i 
~olü 84 unciı dakıkadeı ka) de· 
c1ılmisı.or. Bunu, Frıtı Waltcı· 
clcıı bıı pas alan '.\la,. >Ioılock 
atıııı~tır. 

yeııdi 
cileri :ıimdi tamam!;> le {yıle~· 
tığını ve daha sonraki maçlar 
da O) nayacağını bi!dırmişlcr
dir. Solhaf Zakaryas da bu· 
gunkıi mar.ta oynamamışuı . 

:\lacar takımı şu şekilde sa 
ha~ a diz' imişti: 

Gula Grosiıs - Jcno Bu· 
zansk)', )lichali Lantos - Jo 
el Bo sık, Giula Lorant. l<'e· 

rrnç Sıojka - Laılo Buda•. 
Sandor Koçsiz, Peter Palotas, 
l<'eranç Puska , Zoltaıı Czıbor. 

---0---• 
lngillere Belçika ile· 
3 -3berabere kaldı 

Bale, 17 CA ) - Bugün bu 
rada oynanan İngıltcre - Bel 
ç ka maçına takımlar ~u k:ıd· 
rolarla ç•kmı5laı dır: 
i~GİLTERE : 

~lerr·ck - Castanı!orth, Byr 
ne - Wright, Owen. Dıck!n 
son - :\latthe\\S, Broadıs. 
Lorthouse, Ta) lor, Mşnney. 

Bl::l.CİK .\ : 
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~ 
~ayırlı bir teşekKül 
~Oıı senelerin Jıa~ ırlı tesekküllerinden biri işı;i slgortalart· 

dır. n u 5igortalar lşçhi birçok bakımdan lı:oruyor, bil· 
a hunlann allıkları ile alükadar oluyor. Sigortanın biri 
laııahm'.ltte. digeri :S!san(a ında olmak üzt're iki hastane· 

lir ııı.uı,addit dispan eri \'ardır. Jlastant'ler tam te ekkülhi· 
• 1tlerinde Jı er senis bulunmaktadır. 

1 Gc~en gün bir müna ebetlıı Sultanalımet hastane ini 
0ılya. 

tltını. Burada görduğum çalısına 5e\·ki karşısında ha)Tan 
Qııı , Ba_Jıekimindcn en küçük memuruna kadar herke a k· 
~C\·kıe çalı51~ordu. l\Iuhteur sen ·i lerdekl doktorlan n ~·oğu 

slarını yabancı memlekeUerdeki müsabedcleriyle tamam· 
'ı ıençlerdi. Her seni mua) ene için gelenlerle dolu idi. 
lfa tanenin noksanı, apartımandan bozma b irkaç binada 

rııiş olmasıdır. Uundın hah ettilıim %aman amatyada, 
:;;'ıde bü.riık bir hastanenin )apılma ına karar verildiği

endim \'e pek memnun oldum. i sçi sigortaları. geliri 
t( bir tesekküldür. Elinde mühim p.ıra ı buJunan bu ıe

~I 1 Yal nız f tanbul C'i hetinde değil, Beyoğlunda. Üsküdar 
j11ıla da modern birer ha tane )aplırmalıdır. 
~ s'.aııbulda hastane lhti.rncı büyüktür. Bu ihtiyarm kar
ın ~~ını yalnız devletten \'e belediyeden beklemek doktu 
\ıdır, :\luhtelif tewekküller de, kendi mensupları için, has· 
~~ \Ücuda getirmelidirler. Bunlann. umumi bastancl<-rin 
~ 11 . azaıtmak hususunda bu.) uk ya ~ıın ı olaca~ı muhıık
ıı.;· lşt·i sigortaları hastane \ e dispanserleri mu\'a ffaki) et-
~ l)or, hastalara ilacına kadar her ~e)i temin ediJor. Bu-
lker tc~ekkiıllere örnek olmasını temenni ederiz.. 

~-------------------En_i_s_T_a_h_si_n_T_l_L~ 

,'-iearet rejimi 
1~in \!alışınalar 
\
0ret Bakanı, ticaret rejiminde aksa
tCln taraf /ar değiştirilecek, dedi 

ra ASKA 

~eİt l 7 - Dış Tıcaret rc· j SC\ k olunacak ve \'akıt geçiril· 
ı. 1 ınc\ cut eksiklik "e meden !' iırürluğe girme i temin 

~~1:1 ı:idcrcrek memlc • 1 olunacaktır. 
ba:c uygun bir ticaret Bu me\'ZU etrafında bu sabah 
tt;

0 
lanıak iızerc 5chrı • ha ın mensup:aniıa Ekonomi ve 

a ~nıı \ c Tıcarct Ba· Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcah şu 
'l'ıea akanlık mutehassıs be.> anatı vermıstir: 
~ ret \'e Sana~i Odala •- Burada toplanmış olan 

lld sısıarı ve tanınmıs iş meslek erbabı Ye istihsal sahibı 
(~an nııiteşekkıl olarak ze\at ile b r ıktc memleketin ti· 
lı>'ol.ı.n Komisl on bu· cari ve iktisa<li durumunu giiı· 
ton<an~ıştır. . . den geçiri)oruz. Tetkikler olduk 
~r ç.ı. ısmalnrını bıtır· ı ça ilerlemistir Bu çalışmaları· 
tıın~ ~~rla~·.acağı fa~li mmn tek hedefi ticari hay:ııı-

~ ll)ı!liı eakıp, dış I~~~ r mızda sağlam bir istikrar cld<' 
1<1,r1 1~etamamb ~e d_egı eımek içındir. Bugün geçirilmiş 

ki kt~ ve tıcarı ha olan t.-•l·rıibclerden \'e istihsal 
Pı• Safı ıçın lep ~eni erbabının fikır ye görüşlerinden 

' llt~~dılcceği muhakkak i tıfadc eder k yürOrlükte olan 

b ~ev~cl .. t caret rejimımizin aksa~an ta· 
Uı r bu mC\'ZU u- raflaı ını değiş.ireceğiz. 
~assa Başbakan Ad- . 

t.es:n bü\uk bi tıt z- İıha'at ve hracaumızda .mel 
"ıtıakta 0 d. ğ r . le dana gele ı tıkanıklıkları gıder· 
tı-, u unu so) • rneklC' düı.rnl' · tikrar ı b'r ı·· 

rc-t l't'jımi me~d. na il urcbil· 
mek iç: e'dc gelen hersel ı 
)apmak :ıı çeki ımeyl'ceğ'z. Bôy 
ece bazı l ınmakta olan yen· ti· 

caret l'('jirn miz n p·)asada çok 
.. ş b r memnuni:,et u~andıra· 
cağından şüphe etmemekte~iz • 

10 ay hapse mahkum 
t..ıı <nası 1 inridcl l lıf tarihlerde Abancakta NATO' 
'•ıı lllfslir. Geçen otu· :)a mensup 9 merikan subayı
\~ kk tnUdafii avukat nın c\ 'erini soymaktan sanık Yu 
'llll cbuk, tahkıkatın 

1 
suf Karaka\ ak bugiinku duruş· 

~e as 'c cUrmiın b;ı.· ma ı sonunda dört sene hap e 
it il ll'ıl!Icrıni meydana mahkiım cdilmistir. 
ııın:anığın maıisinl 1- - ------- ---
-a~~ a~ andubau:udne~ 228 gövde koyun 
"rı asını, ezcUmle • 
r~csini ve iki dın 1 h d"ld" lıııınn ınUtaıa sına m a e 1 1 

~liı.a1t~sın1 1 ıemiclı. Sağ ık kaidelerine a~kırı gö-
tıır t:~:e? so'lra h.u ruldıiğü için 228 gÖ\'.:le koyun c· 

t.~tıvara k~1tın genı• ti Karaağaç mezbahasında imha 
'."erine kat e) !cmıs· edılml tir. Bu hususta maliiınat 
.. it, d a\uk~~ 1ıleh· istediğimiz mezb:ıha müdUrü. bu 

~ır Uıc~~ada~ı me\" hadisede hic bir fcvkalA1elik bu
ı l'aıın-ı e dun uzun lunmadığı \'e balkın .sı hhatine 
~ has:ııstır. Bu ara· zararlı etlerin zaman z.ıman dai· 
~ \e ~: tnen~eı o· ma imha ediidiğini söylemiş ve 

-. ~. iccirdt~doks'ul!un bu koyunlardan 40 adedinin E. 
~«ah 1

1 1 safahatı , e Balık Kurumuna geri kalan 
"lıı ey cın· ' dar h ış ve sa· 188 tanesinin de muhtclıf top-
ı bır ~ ern de m;ı· tancı kasaplara ait olduğunu i'A 
ıı henı'?ç o'duğuou 'e etmisur. 

talyt:.r sı iızerın- Dığer taraftan Et ve Balık 
~h "llııye:~ tesırin Kurumu İstanbu' şubesi müdilr 

•aha e lrade_ı Uğu de. bu me\ZUda şu izahatı 
' ı \'c Sa~~a girdiğ!· 'erml tir: 

eı husu ~h Nafii ,_ Bel di)e Tanzim Satışları 
taktı1 sı nıUtn h. ıçin bugUn 1527, dUn l ll6, ev

~rd.ııguın eylemfştır. \Jelısi gün 900 kos un olmak üze. 
<4 c lıe Sebcplerd~ıı r son bir hafta zaı·fında ceman 
~ti 4.Iır~ kanuni 1 seklı bın ko.> un i~tanbula getir 

a ı tlıb 6<;beplert· tilmiştir. Bu koyunların beheri 
3İa 'l'urk arıyıc mll· 1 \as ıtı 30 kılo gelmektedir. Tren 
·ı~~c sn ceza ı<a· \apur ve muhtelif vasıtalarla u· 

e11 1 ı .... uncu macı. z.ak verlerden gctirıilen bu se-
"•csı i · · · ~ · Aıah n ıstır· kiz bin koyun arasında. yol \'c 

~ l!d r keınc ke~ nııkil şartlan :)üzünden sadece 
lh dotal~k_ sabit o· kırk tanesinın imha edilmesi i· 

&oıı~hlt{l s:ını~ı 18 zam edilecek bir hadise dcğild!r. 
it l'a ~ c eı!l'ı - Celep'erin mal'anndan da zaman 

dirınıstş bbusten zaman bu şeki'dc bozuk mal çık. 
~hadis 1~· AH.ca makta ve imha edılmektedir ... tar d e e tahrık 
1~l'a aha tenz.ı'rıt 

ı c • sanığ M h k" J 
' ' ~~~ra a;~·sa~~ a um o an 

nı .. .. 1 . 
ır '' enın· 

;e ~ ~ Nctıec 1ıı. Eroinciler 
~ ı bbus- ait 

~~tı ~anı ı C se· Bundan bir mıiddet önce 10 
I~ :ıa trıabkum gram eroini 50 lira~ a satarken 
\ tde \'akalanan Osman Önder, Tufan 
~,"ı 'tısn Omeroğlu, Ali Kır ve İsak Kut· 
.,"'1 : ){ - Bundan Ju diln 3 üncü Ağır Ceza mah

•ıı · ernnJpa a la kemcsınde sona eren duruşma 
ıı~.ıı0 dUrnıekten larında 8 er sene hapse mah • 

' ~~~ hakkındaki kum olmuşlardır. 
.~"llQ 'ıı~~rrnı ene A)TJca, A!ldon Dural isminde 

e ttıahkeıll'l.lne\I b'r sabıkalı da 2 5 lira)a 4 gram 
-~lı nı edıl esrar satmak suçundan do'ayı 

~Clııı ıl et · l 3 İl cu A~ır Ceıa :'ılahkemesin· 
ı) _ ,! de 13 sene a.ır hapse mahkum 

"'!Uhte· 1 olmustur. 

\'AT.\~ ------------------- - --
Türkiye-Pakistan askeri . . . . 
müzakereleri başlıyor Bu ıkı Fılıın Y ıldızıınızın 

Başbakan Muhammed Ali, ta raflardan biri tecavüze uğra
... dığı takdirde diğeri onun yard ımına koşacak, dedi vasfı nedir ? 

Anodated Press 
Kara§i, 17 - Türkiye \'e Yu 

nanısıana yaptığı 10 günliik b r 
ı·yaretten dönen Ba~bakan l\Iu· 
hammcd Ali bugün gazeıecilere 
\'erdıgi be.} analta; geçen erde ak 
tedlen karşılıklı yardım paktı· 
nı latbik mevkiine koymak için 
yakında Türk .>e \'e Pakistan a
rasında askerı müzakereler ba~ 
la:, acağını söylemiştir. 

Ba bak:ın, iki memleket kur
may heyct'cri mensupları arn· 
sında ecre) an edecek olan bu 
müzakerelerin munavcbc ile Ka 
raçi ve Ankarada ~ apılacnğını 
anlatmıştır. Bır soru.)u ce\'ap
landıran Muhammed Ali şunla· 
rı SÖ) lem iştir: 

•Tıirkiye ıle akdcttiğimiı 

gözetileceğini anlatmışıır. l\To~· 
ko\'ada Yazifeli Pakistanlı dip
loınaı:ar, ~eyahat ıahdulerinc 
t~b· tutuldukları malumdur. 

Pakt a lryhindt S O\ ) t't 

bro ıidel'i 

Sam. 17 <TH.\ ) - SO\'.)etler 
Orta Doğudaki propagandaları 
nn )enı bır \Cçhe \crmı,Jer
dlr. Bırkaç gıindenberi Erme
nistandan Suı· ~ e, Lübnan \ e 1 
raktnkl Ermenılere kiıllıyeıli 
miktarda mektup \e bro~ur gel 
rn1.;ktc, bunlarda; 'fürkiye - Pa 
kıstan Pakt.ının Orta Doğuda 
harbe sebcbı) et \'ereceği, bu 
bölge sulhUnlin muhafazası içön 
·~ memlekeılerinin Türkiye 

- Pakistan Paktına g Tmesine, 
Orta Doğuda ~ aşayan her ırka 
mensup insan 1n muhalefet et· 
me!>i talep ed•lmekıedır. 

Abdüloa~ır'ın fikri 
Kahire, 17 (Anka) - )f ısır 

Ba~bakanı Albay Abdiılnasır 
Türkıye - Pakistan Paktına ni 
çin muarız olduğunu soy c an 
laıtı : 
•- Mısır, bu pakta muarız· 

dır. Çünku Amerika \e İngil· 
terenir. Arap memleketlerini 
parçalamak ga) el eriyle yeni bir 
komplo hazırlamalarından t'.Ddi 
,e ediyoruz. Tük - Pakısıan 
Paktı böyle bir teşebbüsün ilk 
.sa!haı.ını te}kıl etmektc<lir.u 

M. Fraııee Mecliste 

• 

pakt. Pakistanı, Kuzey Atlan
tik Paktı TeşklAtına karşı her
hangi btr taalıhtit altına sokma 
makad•r. Tıirkıyc • '.\TO İttifıı 
kına mensuptur. Fakat Tllrkiyc 
ıle yaptığımız andlaşma şunu 
amırdır: Taraflardan b ri bır tC 
cavüzc uğrayan1n yardımına ko 
şacaktır.• 

prograınını okudu Perdemizin bu iki sevimli sanatkara , 
'8ası 1 ıncıde> mus 'e kcndisıne Fran:;adan a:,.- düzgün ve çok muntazam bir cilde sahiptir 1 

Muhammed Alı, Ttirkiye Cum 
hurbaskanı Cel31 Ba) ar Be Boş 
bakan Adnan .Menderesın önü
muzdeki k•s n Pakıstanı z yaret 
edeceklerını söylemiştir. Baş
bakan gazetecilerle konu tuk
ıan az sonra parlamento huzu 
runda 'erd'ği beyanatta, lıüki'ı 
metin, Hus elçiliği mensupları
nın menı:eket dah:lindc seya
hat scrbestilerini tahdit edeceği 
ni söylemi lir. Ali, bu tahdit· 
lerin mahiyetıni açıklamamış, 
fakat bır sual iıze::ine bu konu 
da sıkı bir mütekabiliyet esası 

\ e ihlıl fın hailınc 20 Temmuz· rılamıyacağı bildirilmiştir. Ba • 
dan en el çalışılması. 2 - O :ı:ı bakan Lanlcl'in karde .. ı glimri.ık 
mana keder ıktisadi kaikınmayı de iki ~aaı sorgusa çekilmiştir. 
uğln~ acak t. nsıcam.ı 'e tefer- Daha :ıonra. Rene Laniel \ c s ;,ı 
ruatlı• b r program sunulma:;ı, nındakıler, hususi bır otomobile 
3 - Parlamentonun taııl dc\•re atlayarak e\•lcnne donmüşler • 
sinden CV\ el, .Fraıu;anııı A \TU" dir. Esrarlı bir manzara arze· 
pa ordu una dair si~asctının den bu bad;ser.in ıç~ ilı.ii henuz 
Meclis tarafından kararlaştırıl· anlaşılamamıştır. Fakat senatör 
mnsı Lanicl'in makine imali ile me~· 

8~ 'i)~: /AfL ~: 
•• ben kulll!ndıOım tuvalet sabununu 
rastgele 5eçmedım., dı~or. " Bır çok 
•sabunlar meyanında Puro Tuvalet 
sabununu da tecrObe ettim . O gün· 
denberi Puro kullanırım. Puro cıldime 
çok iyi geliyor. 

l\Iendcs'den sonra bir çok ha gul olan aHamclle Ş rketi• nııı 
tibin söz alıp, Basbakan adayın Rehi olduğu hatırlatılmaktadır. 
dan sualler sormaları beklenil- Bu şirket ise l:a.) et müşklil du· 
ınektedir. )lendL'ı. - Franc~. bii rumdııdır. B.r zamanlar şirke
tün bu sua'lcr sorulduktan son un tah\'illcri tahminen 320 Ttirk 
ra. oturuma ~arına kad.ır ara lıra-ı ı:-dcrken şimd i bunlar çok 
verilmesini isıc~ p CC\ :ıbıııı cu· <lü;ıüktür ,.e senatörün borsada 
ma ::ünü vereceğini belirtmiş - şahsi bir ;ayretinc rağmen bu 
tir. Bu durum karşısında l\Iecli durum düzelıilemcmistir. 
s'n yeni hükumeti kabul edip cı Verilen malfınıata gore, aHa· J. M. Qf İSİnde miyeceği ancak y rın gece ;:cç melle ş·rketia soıı olarak Türki 
\akit belli olacaktır. ye \'e Birle~ik Amerika ılc bazı 

D • 'kl'k rransıı. Komünı tlcıi işler yapmak istemiş, fak:ıt bun 
eğışı 1 Mende e rr'" \erecekler :ar da neticesız kalmıs durum 

. . Parıs. 17 (A. \ ) - Fransız daha da bozulmustur. 
1 <Ba.sı. 1 ınc~de) • Romunist P rtismın Pıer;e Men Dığcr taraftan bu skandaltn 

muhafazası t.e ılgılı olmak, ü~~ dcs Franct's'in Başbakan.ığı e- çıkma~• üzerine eski Ea baka
re 4'alı~ 'c mu~afaza • •~aRiı· j hinde rey ,·crec.ğıni, Kızıl me· nııı kardeşi Senatoda diüstakıl 
rah, 11 Satı.ş 'c ıhracat• şu.bele 1 buslarda'l 1''rançois B lloux bu- ler ı:rubu• üyeliğinden istifa et 
r~ ol~l~k lı~crc uç şube le:-ıs c· gün milli ::\fecli te bıldırmiştir. tirilmi~1ir. Baıı ticari mcktup-
dılmış~ır. I>ı.ğer taraftan, Top;ak E~ki Jlnşhak:ının kardeşini n :ar altına Rene T.aniel'ın, cııa· 
or:s biln~ tsınde yap~lan ~cğı.ık clurwnıı törlük \'asfını da kaydeuiği be-
lık.cr meyanında tesıs ;d·l~n .. a· Paris, 17 (T.I !.\ ) - İ stira lirlilıniş. bunun bir bak ıma ıav 
lı!ıı . ve nıulı~f_ııza şubcsı ~Iu~uı- ctt rilcn Fransız Başbak.ını La· :ıiye o~duğu ila\'C edilnı;ş ve bu
Hığüı.~e .te5kılat~n . A;.kara ~olgc nicl'in kardeşi S n:ıt&· Tteı e nun için de i tifası talep edil· 
Si .\ tudur mua\·ını 'ı. uksek Zıra· . . 

l .ll · ı d · n o E I Lanıl'l, karısı, riığcr bır kadın miştır. 11 
•• u ıe? •51 r.. mao. ~a P \'e b r de çocukla b r'ıkte Gu· Bu hadisenin )eni bir sk:ında· 

taj m. edı mı~tır. lla\ ~ ed ıldığı- ney Amerika ı. y~ nre 'ne bıı e· la yol açıp açmı~acağı ~akında 
1 e gor<', )enı tes s c;dılen Alım 1 ccği sırada gümrükte a ıkonul· belli o·acakur. 
\e luhafaza Şub sı hububatın .,----------------- - -----

~~~ı~tn a;~~~~:tı~b~d~~ı: s~:ı~ Kazada 3 kisi öldü Ordıı'yo 
a rdızo<\ on ı ııı 'OrJlaı ıe ede· • 
cek \ miıstah ılle çok sıkı bir 17 k. . ~ Seller 

ı~birlığı )apacakbr. Ofıs müs· iŞi ue 
t:ılısıle hububatın sın ı flandırıl • 

nıa~ı husu unda bi'.ıı:i verecek Yaralandı Bastı 
w demostra ~onlarda buluna· 
cakur. 

Almanya, Türkiye 
( Ba~ı 1 indrle) 

mıı.tıı l'ıı gilıel oyna~ an futbolcu 
bU~du. Turg•> tcsbıt edılcnmc· 
cck kadar çok ıurtarı,Iarla ade· 
ta h\ i~relt ı;c~ ırcılerıni costur. 
du. Alm n takımının !illdızı da 
Santrahaf Po.:ııpal'di. Portekızlı 
hakem Vieıra da Costa maı:ı İ) i 
ıd.ıre etmedi. \'erdığı kararda 
hataları Yardı. M.ımafih hakemin 
kotü idare.sı yUzlinden ~ enildiği 
mıı iddia ed•lcınez. Çünkli Al· 
mantar ıkiı cı c han harbındeı 
soıırakı en ı:uzcl oyunlarırıdan 
b:rini gcl:.terdıler Takım haliıı· 
de çalısın 1.ııı fe,ka'adc. Şimdi 
Almanlar ~lııcarlarla. Türkler i" 
•e Güney Kore ile karnlasacak 
Şa~ et .:\lııcarlar Alman lan, Türk 
ler de Kore~ i ~ enerlersc Alman 
!arla bir defa daha kar-ılaşma
mız icab ccli)or. Cuma giinü hiç 
b:r lerdc kaı:-ılasma yapılnıı
> acakur. Bugün ~ apılan dığer 
karşı!asmaların neticesi şudur: 

Lcnanda, İs\'ıçre İtalyayı 2 l 
~enmi tir. 
Züıichte. l\lacari tan Kore) ı 

9/0 ezmlştır. 
Baselde, İngiltere ile Belçika 

ara ında yapılan maç nizami 
milddetin h•tamında 3/3 bcra
berlıklc neticelenmiş, bunun ü
zerine o\ unun uzatılması karar 
laştırılmişur. nu temdit sırasın 
da iki takım bırer gol daha çı
kar:ırak 4/4 beıaberc kalmı~lar 
d ır. 

İng 1 tere 'c Belçika :ırasında 
kura çekilecek, maçın galibi bu 
Gcki'de ta an ün edeccktır. 

Bir FranslZ 
Gazetesinin 
Hezeyanı 

nmusi 1\Juhablrımlz4cıı 

Balık~sir 17 - Bursadan iz
ınırc gitmekte olan şoför Emin 
id.ıre.:ıinrl ki .:\1. Kemalpa a 85 p'iı 
kalı oıobıis Bigadiçlc Balıkesir 
arasında 29 uncu ki ometredc tak 
la atarak drnilmistir. Yolcular
dan Erkin Ki'ıpan ve • 'ATO ka
rargahınıla vaıifrli bir kurmay 
alba~ ın kayınvalldesi olan Nazı· 
me Tolman ölmU , şo!or dahı 17 
kişi :ığır sur tte y ıralanmı~'ır. 
Erkin uç gunlıi" ge 1'1 o'up ~ a
nında bulunan koca ı şirlc'!etli 
ters lire kapılarak asabi buhı:ın 
'ar geçırmiştır, 

--0---

Berlin Film 
Festivaline Türk 
Bayrağı da çekildi 

'r ıirkt~ı ,\Jans ı 

:Serim 17 28 nıem eketin 
katıldığı Berlin dbrdlincu fılm 
festivalınde bugün ilk defa o'a
rak Türk ba~rağı da dalgalanmak 
tadır. Buna sebep, Denlzc•:ik Ban 
kası tarafından çevrilmış olan 
·Bır Ş hrın Hika)e 1» ısim!I rcnı:: 
li Türk fılminin, bugün Berline 
gelme:.i ve teslim alınma ıdır. 

Turkı) enın ılk defa olar.ık. bu 
festivale memlckcun en büyük 
ınilll banka~ı ta rahıırlan ~ aptı
rılmış olan r'enklı bir film ılc 
1 tiraki, buradaki sanat muhitin 
de 1:cnış alaka toplamıştır. 

Bu fılm üzcrindl' f'\\'e'l'e yapı
lan lenkidler de gozöniinde ı:.ıtu 
!arak uBİI' Şehrin llıklİ)•Sıo nın 
teknik bakımdan derece al.ıcağı· 
na muhakkak nazarı ile bakılmak 
tadır. 

Film, 28 haziran pazartesi ~j
nu saat l ı de halka, ayni glin 
s:.at 15 tc de jürt aza ına göstc 
ri'ercktır. 

Auadohı \Jansı 

Onlu, l i - İ kı giıııdenbcrı 
fasıla~ız şekilde yağan ş•ddetli 
) ağmur netieesiı tlc Btilblılhama 
mı \'c Aziziye deı·elerı taşoırak 
şehri sular istıla r.tnıiştır. Cad 
delerdekı ıı u) un ytı kscklıi:1ı 50 
santimi geçmiş ve bütün milna 
kale durmustur. llu durum kar 
51sında beledı~ c ~ardım ekiple
rı derhal faalı~ ete geçerek. teh 
lıke~e maruz bulunan e\leri ıı;h 
li~c ctmıf0lerdır. Bo)lecc can 
kiybının ününe geçilmi~ir. 

Seller. kanalıza ~on \'e cadde· 
!erde mühım tahribat yapmış. 
bazı ev 'e dilkkaıılar hasara uğ 
ramı~tır. İdarı makamlarl'a ge· 
rekr tedbirlere ıevessill edilmi 
olup, bu arada şehir \ e kb~lcr 
deki hasar miktarı tcsbıı edıl
mektedır. 

Kırsehir tasarısı • 

Meclis' e verildi 
rıu~usı 'l uhaht r lmiıd~n 

An kara 17. - Kırşehir iTinin 
ilçe, Xevşehır ilçesinin ise il ol 
ma~ı hakkında İçişleri Baka:t1ı ıtı 
tarafından hazırlanan kanun ta· 
sarıst bugün ;:\lec'ı e gelmi$tir. 
Tasarı)a gore ~eni .x" ehır ili 
l'çe haline gelce k olan Kırc hirı 
de içine alarak Kozaklı. Mucur. 
Hacıbektaş, A\•anos ve Giil ehlr 
i çe'erinden teşekkül edecektir, 

Halen Kırşchirin ilçesi olan 
Çiçekdağ \'oz;at iline, Kaman i
se Ankaraya bağlanacakıır. 

Tasarı birkaç gline kadıır içiş· 
!eri kom is) oı111nıl;ı görüşti'el!ek 
\'c ~ltclisc se\'kcdilecektir. Taım
rının önilınilzdeki hafta ıçlndc l.ıı 
nun'a~ması ku\ ,·etle nıuhtemel· 
dir. 
Doğu Pakistan'da KomÜ· 

nist Partisinin kaldırıl

ması istendi 
Raraşi, 17 (PHS) - D.ıkka' 

:'\Ol : nir Şehrin llikiı) cı. i ı rnk dan bıldırildığınc gore, Doğu P:ı 
li filmi 3 - 8 mayısta htanlıuldıı kistanın >Cnı Val•si i kendeı 
Türk Film Do tlan Deıııt'lnin M•rza ~aptığı bir ba ııı toplan· 

Pari.s, li (TÜRKTEL) - Fran tertipltd iği ikind 1'urk l'ilnı r e tısında memleket "için iki bil)lik 
sıı 1ıazetelerı, Türk futboluna l i tivalinde nıe\ lıııin en ha)arılı tl'hlikenın mevcut o.duğunu, 
ı e ıstihfafla bakmağa devam et filmi olarak se~ilnıiş n nerlint· bunlardan bil'i n iıı komımist ikin 
mektcdirler. 3)ni ıtrrnek tarafındıın giindt'ı il . c sinin be irtic:ı oldu unıı so} lr 

Bu arada fransa'nın en bü· miştir. mi;ı ve buı larııı en k ıs:ı bir ze· 
yük ak aın gazetesi olan .-Fraıı- manda ortadan kald ı rı ması lıı· 

l\lenıleketinıiz ıle giizell ik 
\'e sanat kuJret İ) le nam ~al 

mış perde \'C ~ahne -anatkar· 
Jarı, P URO Tınalet Sabunu 

kullanı\'or. Onlar. PUHO'mııı 

giizelle:: ti ri ci has ... ala ra "ıthip 

emea J .. j ı; l ıi r tu rnle t sabu nu olduğu 
hu~u :,uncla m ü ttefiktirl e r. 

\.. KOPOKLO . NEFİS KOKULU eO 

SIZ DE tıuguncıın itibarın 
PURO'dan başkı sabu=ı kul 
ıanmayını z Da hı gı"; ~• 

datıa cazip olursunuz 

PURO% 100 saftı r 

Çahşma Bakanmı Tekstil Sendikası 
davet etti 

<Bası ı inddel 1 tadırlnr. 
geı.en herkes ısç lerın nr dere· 4 - Bu ure•le 'ş\'ercn ,füü 
ce yorgun ve b'tk'n olduklar•· geçen protokolu imzalamakla 
nı görıir. Prim esas•. normal her is~-ınin bakmakta olduğu ıez 
gün iık ücreti Artırmak bakı- gah adedini h. k ız olarak ar· 
nıından faydalırlır. Ve bu l:ık· t rdığ•n \e b·na'cnalt'yh bun· 
tirde ig•; m.ıddi, ınane\ i bir !.ırı eski miktarlarına ındir me 
tazyik altında tutulmııdan. )ev sin' kabul eımış olmaktad r 
nı :)esını normalın üstüne çıkar 5 - Bu suretle şç leı· n i 6 
nrnk isteycbil r. 1954 günü ııdece pro•okolla ka 

Bugünkü şckl·~ le, Sanlı al bul olunan sa~ •da tezgaha bak· 
Mensucatta tatbık edilen prım mak 'stemdcri 'e daha fazla· 
ıstem ; ı çinın hakkı olan pa sına bakma} ret etmeler :a· 

ra~ ı onun po asını çıkardıkta, mamen ·~ şart arı \'e is Kanu
soııı a \ermek c asına da· nu çerçe\ e ınde cere) an eden 
)anıyor kı, ıhıılafın sebebi bu· hır harckctt r. 
dur.• 6 - h şartlar nı bu c:ekildc 

Diğer tarafuın. öı<rend ğ m ze tespi• eden protokolu 'ş\erenin 
gore, Tekstil Sendikası. ihtHA· öz konusu ) apmaması ·şçilerı 
fın halı ıc n Çalışma Bakanı mız \e scnd·kamızı hayrete diı 
Hayrettin Erkmene telgrana ~ilrmü tür. Bu münasebetle, i 
milracaaı ctmış ve bizzat gele· \erenin bu gıbi hakıkatları gıı 
rek anlac:mazl ğı halletme ini · lemcye çalışmas•l'ın ıamamcn 

Kurulacak olan 
Yeni hidroelektrik 
Santra ilan 

ma~ı l incide) 
bir İngilız fırması ılc Gcuiz nrh 
rı üzcrınde (Demır ıropriı) ba
rajı ve Hıdrole'e'lı:trık santra'ı il 
Bü\ ük iltendcre nehrinın ko lıı· 
rınclan o,an Akçav lızcr.ndn ı Aı> 
('a) • K mer) baraJı \ e hidro 
lektnk santralı tc-i:.ı Jçın c'c 

bır Turk • Fran ız !ırm ı ıı .. 
a la mn}a \tırılmı ıır. 

Bu b raj ann ınşa tını:l 1954 
ma i ~ılı ıçinde kar:ılanma ı fı 
z.ım gelen ıç ödenek sarfıyau i· 
çin de,let su ı~leri genel mu •nr· 
luğune 20 mı ) on 600 bin ·ı a 
munzam tahsı at \cTJ'nı hak
kındaki kanun ta arı ı komı ~on 
da kabul edıler\:k l\lecli umu· 
mi he~ctıne C\kedil:ni~ıır. 

Bu tasarı Meclısın \'annki top 
lanu~ında goruşti cce .. tır. 

teın'şlerd r. Bakanın bugiin ve b r kö lİ n yet mahsulu o'dugu· Seçı·m Kanununun 
~:ı jarın sehr rnızc geleceğ tah nu belirtmek isıcr·z. 
mın edilınekıedır. 7 - Protokol ,artlarına ıı~· 

'J ekst il Sendıkası Ba knnı un· u., o'arak işçılcr·n 7/611954 
tral l\l t>n-.matın ıddıalarına gunü adcce mükellef oldukla 

ı·cup n~ıi) or r• tezgAh aded ne bakmak ısıc· 
İstonbul Tekstil ve örm Sa· melerıni İs Kanununun 16 ne 

na~ıi İşçi! ri Scndikssı Ba kanı maddesınde husnlinb et ka dele 
Bahir Erso~. Santral Mcn .. .ıcat r ne b r &\kırıl k olarak düşur 
fabrıka ının dun gazetemizde çı me\ e mkd'1 \ oktu'r Kaldı k 
kan mektubuna kaN ı:u ce\·ııbı ls °Kanunu u~ 17 ne maddesı 
gondermiştir: o~ le demek•ed;r. 15 .,,e 16 ne 

1 ınnbul Tek-:tıJ ve Örme Sa maddeler muclb'nce ahlak \C 
na) r işçilcrı ile Santral l\len u husnunıyeı kaıdeler•ne uyma
caı T. \ , o lığ• arasında çıkan yan ha ler dolayı •)la i çı 'e 

\eren 'ç n tan nmış olan akd 
iş anla mazlığı hakkında is.,,r· derhal feshetmek sai§h ) eti 'kı 
rrn tarafından basına gönder'· 

uıraftaıı herhangi biri•llr bu ka 
len \'e bugünkü yayınlanan ) azı b' hareketlerde bulu duğuna dı 
üzerınc bir açıklama yapına) ı 
f:ıydah bu'an sendikam z a ağı ğer tarafın ittilft hasıl ettiği gun 
daki hususların halk efkıirınu den itibaren 6 i~ gUnünü geç· 

tikten onra kuJlanı'amaz. duyurulmasını zaruri görmü~· ' 
tiir: İşçilerın iş Kanununun 16 ncı 

rna~ı 1 incldel 
dan sonra .Meclı e n~eımır mı !et 
vckıli g lcmiyecc 1,11 so.) 't'nıt, er 
dır. 

Uı.un müzaker 1 rd n S')nroı nıe 
mur arın paruler :ıll') hıne propa 
and yap mı) aeak 1111 d ir o

la maddc~c a kerler. hak mll'r 
\e mcm urlard ı başka ı:...tisadi 
d vıc ıc ckRulil m murlarının 
da dahil cdılme karar a,tırıl· 
mı tır 

luzakcre er ) ar :ı da Je\ m 
e:lilccektir. 

Kore' ye son kafile 
Hareket elti 

<Bası l indde) 
at 15 t ıkmal edı mıştır. 

Bu son kafıledc 5 incı Kore 
Tuga) ımızın Komutanı Kurm.ay 
Alba\ Mete Yurdakul da bu un 
maktadır. 

Saat 15 ıe hazır ana program 

1 - fsn~ren yukarıda stizü. madde ndek• hu nun ~e• kaide 
geçen yazıs nda on tezgAha ba· lcrıne ayhrı olduğu dd'a olu
kan isçilerin 7 haziran 1954 gu nan harekeılerı 7/6 1954 gunü 
nündenberi beş tezgaha bakma başladığ na \e \erer de duru· 
ya başladıkları '<" diğer işçile· mu 15/6/1954 glinu Bolge Ça· 
rin de bakmakta oldukları tez- lışma Mildulllf;ılne aksen rdıgı-

ne göre, fı> Kanununun 17 nci gereğınee mera.sıme baş anmış 
gAh adedınde n)nı sekilde in· madde ınde )az lı 6 günlük su ı \C rıhtımdı bulunan Türk 'e 
d rmcler ~ap• klnr nı b d•rmek· rc•ıın ::ectıği \C bu sebep'e de ıcnebı gcncra \c subaylar Bir-
ıeı; r._ iseler hakikaten bak· ş akdın n ar k feshed lmc)e- l ğımıze hıtaben b·ıer konuşma 
makta Olduklar tez:! .. lı arlcılr. ceğ kcnd lı nden anlaşılm ş· ) aparak kcndılerıne ha~ ır ı } o~ 

-" culuk r d lemışlerdr Buı da ı 
rinde ind rmr.ler 'apm•şlardır t r. ' Başkan sonra saat tam 16 da bır iğ mizı 
Fal'at bu 'nd rmcler kendıliğ·ı nahır Ersoy l hamı! bulunan Amerıkan nak-
rieıı \ C' is Kanununa aykıT• o· lıye gem ısı ya\'aS ~a,·a~ rıhtım· 
lar:ık ) apılm21J ğı ~(b' mahi· • dan a) rılm:ıga bıı Iamış ~e şeb 
ye•IC'ri ilıb:ırı i'e de iş ~artla· Bır kaza rı dudiıklrr c sclAmlarken rıh· 
rının !!Skı hale !!"c• rllmcstnd<'n tınıda blr.ken binlerce hil k, 

ce - Soirı Dun) a kupasına ka ııin heınen akabinde de bir is· zım geldiğini beliıimi§l r. Gcııc 
tılan takımlardan her birinin, tifhaın icareti koyarak, ı:liya ra l ::\l i rıa Rusyadan Doğu Pakis 
ne dereceye kadar ümit be !edik espri yapmaktad ı r. tan eyaleıinc gızlıre sokulan ki· 
!erini belırtcn bir )ausında, Tıir Diğer Fı ansız ~azctcleri de, tap, bro;oür ,.e diğer )azılar1ıı 
kbe>e de ıemns etmektedir. . Tıirki)e'nin Anupa Konseyi A-! gençlerin fikirlerine ıcsır etti· 

Gazete. Türki) 'ııin sadece Is· zası olduğunun asla farkında de gini \'e onların doğru ) oldan a~ 
panya üzerindekı galibi.) etini ğilmiş gibi, Tıirk takımını. Gü- I rılmalarına sebep olduğunu by 
hak ı ı:listcrmektcn başka blr ney Kore ile b'rlikte «As~ alı ta leyerek buna nıAni qlmak için 
ga.} e tak p elmediğıni yazmak· kım olarak va~ıflandırmakta • mucadele etmcğe karar vcrdığı 
ta, fakat Galibbet• kelimesi· dır. ni bildirmıştir. 

ba kn b'r scy değ'ldir. İzmir 17 CHususı) - Bugu:- kahraman! rımıı.a co kun se\•· 
3 - Gerçekten. işverr.rıle sen Kcmalpa anın Sınan Om r ko· gı tezahllrunde bulunmu tur Kah 

d•hanıız arasında imzalanan \ unde o'um c biten hır kaza fJİ- ramanlarımız da J:emıdcn ](e dl 
29 4 ' 1954 günlü proıokofda iş- inuştur. Tomruk ) uklü lııı kam lerıııe go ter· le bu içten te• • 
cilerin o arihtc bakm.1kta olduk ) on Orman İş etmesi taıafın l:ı:ı hıirata mukabeled!' bulunmu~lar 
lar• ıezgah sayısın n eski m·k- açılan yo dakı tahta ,ôprürien \e Amerık:ın nak ~e gem si a· 
tarlarına indirilmes•n: \'e bu n· geçerken köprü bırdenh. <> cok· ğır a~ır körfez en a) n ırken 5 
dırmenın 1/6 ıg54 gilnüııden i· muş. yuvarlanan kamvo L':l u:-- ıncı Kore Tug 'ımııın ıkincı l'e 
t•b:ıren yıiriır uğe girmesini ta ttin.:lc bulunan Mchm t l. a. e· on kaf esı de Koreye mille\ ~~i 
raflar kabul etmiş bulunmak· zfürek öımilştür, . hen )urdumuzdaıı ıılrılm.~ oldu. 



-· 
A'.\'Kı\ltA 

~:ıo :\ ı ı Tt ur ram 
7 3S Kuran- Ktrlm. 
'1.4S Rlberler •e hat'I raoonı. 
r 00 Karma sabah m 17..ıtl. 
ı :ıo Hant mu lk pro:rr11mı. 

t 00 Gtınlln uroıı.ramı -re k1.p11nı• 

*** 
l 1.sıl Aç1Jı3 •• pro,.rım. 
12 00 Aabr saati 
1•.:ıo Nuln Dtmlrdo•~ 
J3 00 M S Anrı u hllber u. 
13 ıs Rad~o sa on Ohhtrası e' 

ilhan ÖUOY a ı Komn.k V 
yana hklk m 1 litl po p rlal 
b) B•~e· 'S•rtnata, c) Ge· 
nrt• lnt•rmn o. 

13.JO Ö le a e'" • 
13 45 Rad~o ••on 

dPTamı. 

U 00 HaYa raporu at m pr~
ramı n kapanu. 

*** u sa A .ı • n proı::ra m. 
17 00 Vlnc•rıt Lopez orte tnıı 
17.ıs Al Can 
ı :ıo Ktman solo an. 
17 4S Kl me h. ıı. 
11 ıs Richard Strau.u· Me ımor· 

--------------~------~------------------~·---------------18-~ .1951_.......... , ........ 
1 ıı• aı., cnn 20 T ı~ - u cDn 12~0 T ı .. - :ı rttn ı T ı .. (On kcllmtd6 • 

ta7hı b"lırr kPllıııt fdn brr ıU• 20 kuru alınır.) .. 
kındır lı: ilde lırrgliı su bulu· » 

1 
rıu ·. Ç rt ha\ uz arıı en mu•ena * 

110" ı OR ('!Pil l "l _ Cılt, s .. c, ~ ı•ı ndc. .furac.ııı : Kız.ıltoprak, • 
7.uhrcvt IUleha 1 ı. Beyo!lu Se anı Ç(':;nıe \ f e Havuzlar * 

ı % '7 
... • ' DOKTO'RLAR 

•• ... 

... 
KAPTAN OR 

idaresınde 

i/ TAR 
Vapuru ile 

Po ta c;okak Te'efun: 43353. \ foltı ::-\o 4 ::! _ _ • 

Ur. A nhn:c.r:K - Cilt \ e Zilh· ::G \ \' \'.\IH; iu; ARSA SA· * ADRiVAtlH u AKDERiZ'de 
re\I Ua tıılılı:lar 1'1ütcha ısı. Be ıısı - Kilçuk~nlıdan K:ırtala il 
, oğ'ıı, t tikhıl Cad. 40i, Tel: kadJr muhte f eınt erde. man· 
4UOG. ı..ıı h. bahçe! t\ ıcr ·n a ına mu I • 
uı·. ıı .\s \:\ 11 , · ..,, 1• uıu:ı· .:ı • mufrez :ır;.ı ar. • 

1 
\il::'\ _ \ man ıı sıalıaı r n ı ).!ur.ıc;.ıa . J.o ! ı cı ~on tram 

1 •· d •·ı ı~ 1 1 -ı ._. \a) dur. gı o. a38. • 
ı _ sır en 1 ı. •le 1 ,... o .. oı u, ııa .. e ı ;.,ı c en~ı • • 

Bir eda 3 ZOoo ı 4 bahı;e n •• ~an \ra ık 16 ~o n ::-;iK\PIUA niRİXCl kat 
R r b&eıc Sut bıı ı o; oa lıeı .:un ha~ n "' ı ı ııbul et· 
6 n ıı.ıı , nı kıNlıı- 'fr' fı:!546_ 600 nı2 belo~arme depo kira· 
ma 8 BA aıı lıktır. TclefıJn: 13370. 

• • • Yl'DAl?D :\N .... o\Öl'ı A ı ı:ıun-
.. ta lhl 2 Fası.a, Bir dat 3 

A• ardan b rl non ıt 4 Sa· 
hlp S - Uyk 6 ıan~vf ltkt' 
Sata 7 Moorrı rnduı•r de ,.nıs 
OlçUde ıUanı an bir madde 8 
Mal 

EMLAK 
!U 1'11. tK iKi n \İIU:ı.i Be· 
teın:ırme, a tımhlara ;'!:ılı. bo:. 
Çamlıca Bul.,urlu Muscllfıtası 
15. 

• 
~· no<a \KIH:~iZI!\' en blıylik ça 4r 

senenın en cazip ve eglencelı 

GE1i5i 

:ım:r,Qmna 
VENE DiK 7 
' NAPO"t: •;J'.I' ~· .. · ' ,,. •"' ~ ....... 1 ' ... ' . -

CENOVA 
. 4'~ ilı~ :- .... ·. .. . .,; 

* 

- - ' - - - -- -- _____:_ - - -- :______ 

Uçaksavar Topçu Okulu Kumandc n1ıaın 
dan tebliğ edilmiştir. 

ı 1 
OzU : Kara \e Uçs TOP 

!arı hakkında ocrııc b.ar 
re \C ha\acı aıa ı oO .. 

• 
1 - 24, 25, 26 Haııran 954 ı;unlerındc ~aal 09.00 

12~, P 
11.00 H 16 00 ara ında. Tuı: ladakı ha~a mc)dAı ı Gı.lr, p· 
den a~asıda Lir nok a ıle bclıı tılmış deniz sahası çer; ,t 
de bu un;rn, ifa) mm ad uzcrmde, Topçu kara a 1 3

, 1 l 
\ ne bu denız snha•ı Uzcrin<le, ha\ a hcdeflenı e kıır. 
Top, auşları ~ apıl.tcaktır. uçı' 

2 - Atış ı;urılerınde hiç b r deııiz \a ıla-ı \C)a ur 
bc.ırtılen s.ı ha) a gırmcmesı ehemmi) etle ıhlar olu · 

(a) ,\ı"l. .ıo· 49' OO" Kuzc) 
Tul: 2!1" 20' 06" Do'!u 

(b) \rz.: 40" 4:l' 12" Kuze) 
Tul: 2!l" 07 18' Do!!u 

~ 1 (c) .\rı.: 40 ° :::n· 24" Kule'' 
... 'ful: w• 14' 54" 

* ........................ ~::::;; 

. 
A 

!o lar. 
JI 45 Oön!ll Söy er. 
ı' 00 M. :\yan Ye habrrltr. 
11115 Tarih "n bir yaprak. 

UP'.\KÜ IWl.1'1.\Cı\:\,~ 11.\U.1 
SOLD:\N S/IOA 1 Gözleme 

2 Ada. 3 • Ziyankar 4 - 81• 
S - iuıvan 6 - ifa. 7 - :Nr 

: ı lst. lv. Amirliğinden Verilen Askeri A 

: Kıtaat llcinlorr ~ ·ıerı 
* Kapalı z..rfla 'ılerzifon 'Lı\'§ın D.ığında 6 kılonıc 7203: t '/ 

ma ırlı ne~i intibah <'amaşır Fab ı • 
rikn,ıdır. Fctiköy 81268. <tı 

.'i.\ 1'11.IK ,\fl)'iA - Cerrahpa· . + 
,a Ha tarc 1 c.urında asfalıa 1 Ml' JI \sı.ın:n - Fabrika vr 1 ~ 
y .. kın 40 meıre ccphel~ 1685 tıcare hanr muha ebe ni "darc 

. ·'" .~'.''l IJ."1. . l 

19 20 N• •il rıt mler. 
11-30 KllYU a 
it 45 Yurttan se• tr 
20 15 Rad10 ;;azetul. 
20 O Sa ı Enstruma nlulle l .ırk 

mllz!tl. 
20 •5 Rad o kume ıazı. 
2ı 00 ıyı lt'mal. 
21 ıs Dana ~•r ılan. 
21 30 Tllrlh mi den aeçme ııı.n.-

Jar. 
21 40 Kabare ırn~ı ı. 
22 00 crbMt uat 
22.15 Snlm Çağlayan 
22 45 M Ayarı n haber tı 
23 00 l'roıınım Tt "l:apanı;. 

*** t-T.\SBUL 
l2.J7 A uı ,., Procram. 
13 00 Haberler. 
ı:ı 15 Dans mUzl 1 
13 30 ıı.ıııııata Konncı. 

14 00 Op•!"tl ,.. opere !erden tan· 
ta~.·r 

14 20 GLlzln Slpu 
HU /Jant Froman Ye HOY."IU"d 

Ketlı. 
IS 00 K~•D • 

***' 11 00 ıı.~.Jı• n LA tin Amtrlka me 1 

8 Yu, Natı 
Yl KARD:\:I: Al;ıAÖIYA ı - Göz 

i ı İ!t.da :S Zanat 4 - A~-
lın 5 Eıı 6 - :Mabat. 7 - Eda. 
8 - ,:\rı, Ama 

bemo •. 
Cu eunlerın saati. 
Haberler. 

22 30 
22 ~5 
2300 Kambiyo • beıru Ye program 

Jar. 
DilOI mu7. (;I 23 07 

23 33 Oprra ati rGhı eppe Ver
dl'nln opera'arından Hhnt
ler) 

24 00 Kapanı~ 

*** 
iz:>ım 

ıs 58 Açıl n prc gram. 
lCI 00 albe KUçllkogulları. 
16.20 a) Chopln l"a maJör fanta· 

zl b> Cbopln: r'a Olvez Plya 
Jör Battaroıı~ Çalan Plya
nııt Jul an Vorı Kornı.rı. 

16 40 Alll.rtllıı ~nıes. 

17 00 Hafı! mt.?Jlı: 

17 15 Batııca pro rauıların ta..dl· 
mı. 

111etre kardık ar a acele atılık· I ecir terrube · hır nıııha ebN·i 4ıı 
tır. 1 <>ulal eki flt'r kabul eder. \d· • 

::'ll!ıracaat· :\lahmutpa,:ı Hacı· 'ı rrs· ~!uha e~c P K. ll8i Galata. • 
kuçıik Cam ı okak Mehnıetpa a 
Han. ,, o. 8 ~ \ 'l 'LJ.IK ~:; ın: n;rn ıııotör m +: 

ı 
de.,iı nıen. Tal pl<'rin Yalovada ı • 

KlR.\l.lK \'11.l..\ - 'Rahı;eli, ısı. nbııl O clı :ıhıb 1-nıa 1 .\t 
bütun ko ıforu ha\ i, d~ı iıe 'a • ııa·, a miirncaaılar. -tr 

J • • 

- İstanbul Memurlar İstihlôk-~ I • 
Kooperatif Müdürlüğünden : 

Kredili Kok Kömürü tevziatı başladı ! 
Gecen }ı!larda ol<lııj!u gıbi nıeıııurlara, emekli, dul 

\e ~et mlcrr kırdı 1 kuk kom ıru teHı tı ba-lnmı-tır. 

Gayrimenkul Sahşı 
Kadıköy 2 cİ Sulh Hukuk Mahkemesinden: 954/147 

)1 , . .e hı rd:u·aı aıa~ııı 

• • 
"' .. 

22 AGUSTOS -19 EYLÜL 

Surprizli Musobokalı Eğlenceler 

Orkeslroyı idare eden Maestro virtuoz O AR VA Ş 

ıt- hın etüt proje H in aalı y.ıptırılacak~ır. Ke~ıf b 1c 1 n 14
\ 1 e 

* lıra. :e~·id teminatı 3!!563 l·radır. ihale i 26 11~ı.ı;f J\O· ( * cumJrtc i <ıat 11 de An kar .. lll. M. V. 4 No. u Sa df t 
) .ıpıl cakhr. Ke~if \e sat·tn m. i komi&;ronda H o.,•t ı.; d' 
\e' ist. L''· .\. 1 an kısmında ve l\Ierzıfon .\~ ıı .• 6.. d• ' 
\e.!:ia'!'~un As. Şub ind .. göıü ür \c: 18 ira)a ırnuı 1;; 0tl, 1' 1 
ı ıl:r bteklı',rln lh.ı.le :;:üuunden en ııı: uç ~un t\' r '1 ~ 
İs inş. Gr. Bşk. dan ) etcrlık bclgc:ıı :ı ma arı sarttı ~o 
nıektupl:ır.nın ıh ıle s atındeıı bır saat ene ıne ı;a~~;l 
) ona \ aılmc ı. Po tadal-.1 gccıkme k.ıbul cdı mcı. ( 

* '.l'ıabzoıı. OC, Rıze, GumU hane Ba) burt. grıu ~ 
ıırıcan aıasında 2100 tonluk yı)ccek, yem. ).ak~~rcs 
kapalı ıaıfla eksı"ıme)e koıımu~tur. Ton kilOıll 4456 ~· 
kums! tahmın bedeli 64512 lira, gc~·ıc tenıına ''frtıb o !i 
d r. lhıılcs= 5/Tcnımuz/9j4 pazarıes· saat l 1 de d~ 
Sa .\1. Kn. da ) ap•lacaktır. Sartnamesi kom S' 

01
\ cı 

hir Teklif mektuplarının ihale saatınden bir sııs 
kadar kom is,> ona 'erilmesi. 1649 

vrı 
TiıLen n Guneycc ile Çayeli kazalaıınd. a\I }; r ~· 

locllltrl (Oltarl.it Oranını· 

renı 

ı, 20 Oenç er koı. ı \1 or. 
17 30 Hlmrt O~uz. 
18 00 Noro Moralu vr Gur Lom· ela tak im kab 1 olma~ an: 

'e 250 ::'112. m ktar ı d. ki ars, • 1 ~ 
ııın tanının ı a 5000 !ıra, 6R9 a· ! -+c 
da. 10 parsel No. hı 4 li :\121 +: 
nı ktaı ınıiaki ar ;ııı n tamamına +: 
8340 1 rıı k) nıe takd"r ed 1-

1 
• 

•ıı •tir -4ıt 

Fiatlar: T.l. 750 d n ba~lar 
det As. ~ubesi hinalat'ı yen•den in a eu nlcce dJ 1' 
zarfla iha es 5 Tcmnıuz/954 pazaı tcsi saat 1130 2.,4go4 
\~ Sa .\!. Ko. da )'apılacakıır. Kc ıf bcdclı 11 ;1c ~ il 15 S lbP~li Prnw~ler. 

JI 30 Kon ma. 
18 O M•hm•ı Akter u arkadaş· 

lan. 
it 00 Haber er 
19 lS Ud an ol•n ~ut! .\ftıhl tin 

•ıarıaıı. 

lP •o Radyo ~ntonl orli:uuıuı 

lı::ons•rl a' Rlchard \\ anner 1 
•Lo!ltn rln• Oprrı .. ından 3 
p~rde preı dil b) Luıır MotU 
cBalt • ıltl• c) C°Kmllle Sa· 
lnt • aens •Cezayir sultb. 1 

!!O ıs Radyo avrteııı. 

20.30 Kili& th r haberleri. 
,.035 Mull.:J)e &t•lt. 
20 ~o 5ehlrden ehlrr. 1 
ll 00 Haftanın l!l)U 1 mali. 
:ıı ıs Radyo kld .... Tiırt mu.rtlct.l 

top!ulu~u. 1 
2"' oo Konu !!.ma 
ıı:.10 Pıyanııı o ıldo Aııosu •l 

Clıude Debua~ ı.a Catedra· 
h Anııloutı• h hdebrando l 
l'ln,,~t1 A maeanın dlln•ı c:ı 

1ttderlc Chopln Schc•ıı:o •ııl 

bardo orkl'stra?an. 
ıs :ıo ,u7.an \aman. 
1 00 Haberler 
111 ıs 
..ıooo 

JO 
20 15 
2010 
21 00 
21 la 
:.ıı ~J 

21.SS 
22 co 
22 30 
22 35 

lı re uz Hı ıaaı !aslı), 
MM! n er k1<rde ler 
8r ı rden t ık habrrlrr. 
RMh o WB• ttUI, 
lııutt la .ır. 
Hat an n hıo 1 1 mııll 
l:tıthlı Batı muaı .. ıaı. 
E.' enrrll fıkra &r 

Tarın nr Pltlre11nı? 
Kema :.ıı rlı 

Boraa Ye pro ram 
Ya anın sonu. 

*** 
TEKNİK l~.Sİ\'ER'iTE 

20 15 A~llış Y~ İ7.ablı mtı lk Hı· 
:ı:ırlıyan re Takdim eden: Ö· 
m•r Umar EJrrler· a) Rnt· 
honn• t;ol mAJör, Piyano 
koıır erto!U, op 58 b ı Schu· 
bert• Do majOr, ll. •Büyük> 
&entonl. 

:U 00 Prat:r•nı •e kapanı,. 

Yakalama Müzekkeresi 
~uç: Fınr. 
Suçlu: 'J'an·ıp 1'etencioglu • .Saduflah 933 Do. Iu, Adı~am.ın 

lf ;ılla \hhal esınden olup h,deıı 66. Tüm. Oto B. er' erinden 
Yukarıda htl\ ~ etı 'e end ı e na• olunan suçu•ı mahh e 

tı ~awı •ahı 14.5 954 ::unu b rJ ğı bulumın 1'nm. Oto Bl. dl'n 
fı ar c:d p hıı en de bırliğ"ne il tıhak c m dı nden ':ıkalanıp 
fı6 'J U'TI Kunıand.ı•ılıgına te• •mı hakkınd.ı A Y. U. K. nun 
III m.dde gereğınce 'erılen .} akalanıa müzekkere ıd r. 

1842 
dlı Amiı 

Yakalama Müzekkeresi 
~uç : F rar. 
.Sanık: Mehmet Hali Meh nıct o lu 932 Doğ. lu Uı fa Ha· 

üi Rahmıın nıah<ıl csınde mukim, 66. Tunı. O o B. erlerınden. 
): ukarıda hın ~ eıi \ e kendi•ıne ı n.t olunan suçun nıahi) e· 

tı )azılı şahı 17.5 954 gunn b rllğı bulunan 66. Tum. Oto BI. 
· unde fınır t>dıp halen de b r "ğine iltihak ctmcdisu de ı ya· 
kıı anıp 66. Tüm. Kumandanlı ın tesl nı edı me:ı hakkında 
A.~. Y. U. K. nıın il. maddesi ~ercgince 'erilen ~aka lama mu· 
~e kere dır. 1843 Adlı Anııı 

1Si2 1843 - (790~) 

1 - KadıkİJ\ unele. Ro tane 
:\ishalle· nin Kliı•iik Tarık Soka 
~ırda. c ki. 15. )eni· i5 21 k:ı 
pı. ada· li88 parsel: 7 ~ıı lıı 
31 \12; 

'.! \ ıne a) 111 m ılı:ıl e 'e so 
kakt:ı ada: 686, parsel· 8, :\o 
lu :l7 :.12: 

:ı - \~ ı mahallede. P.o tan· 
c Kitapçı 'ılehm<>• Sıılc\ maı 
Sokai! nda ek· 1, )eni: 15 li 
kapı. ııı!a: 687, par e: 10 :"\o 
lu 238 \12 · 

lpotrkl' alacak lar n d ğcr 
ılakadarlaı \e t fak hakk sa 

1 
h pleı . hu ıısıı ) le f.ı ı \ e mıı<• 
ı.ırn d:ııı ol. n d :ılaı ı <'Ha· 
k ııııı~b r eı 'le lıırl k c ıını 
taı h ndcn ıt baren 15 gıin çı 
ele mahkemeye mıiracaaılaıı ak 
s· aktırde lrnk • r tapu s cıllc 
rı)le sab'• olııı:ıd kça satı~ be· 
drlın n pa' la m.ı ında"l harç 

4 - \vnı mahallt•dt'. 1\uçılk kal,ır.ıl Jar \e ta ıpler n arttır· 
Taı •k Sokağ nda, e kı· 1S ınU .. I nıa :ıı aınes n ı fınd,ın ıt ba· 
yen: 15 6 kapı ad.ı· 683, par· 1<· nrnlıkeme ka.cm nele göre· 
el: 16 No. lu 250 '\J~: b le<"ckle ve tal ple n ) ukar 

5 - .\~ nı mJhaJlecıP, Ta\~ a· d:ı _ô er len ,,tin ve sa:ı •c Ka 
ıcr. Hhmi scıkaı? nd:ı. e k : 15 d ko) 2 ne ~ı.ılh Hukuk kale· 
Mü. H't1i· 15/18 kap. <ı lıı- 68U çin clınrlcr ı a 
par rl· 10 Xo. lıı 41i 'M2 nı k· (73.i-) 

tar ndak• bec k ·a ııı an ıı a) rı ' 
a)rı :ı , na mahkenıemizct> ka 
rar \er•lnı', olduğurılnn mez·ı BOKS Al ı 
kıir arsalaı dan 1, 2 \'e 3 a) a 
ile gıb•eı·ı nı ~ olan UÇ }131 \':l n ( 1 1 Ruıs:ı~ının 11.G.19~ fiuUarı 
ilk a ••ı mahkemem ı bJ kn· j ı i'I erlin '784 00-'784 oo 
tlplğ• t.ıartıııd:ın lh ";-/lfl:1.f ta tOODoar :?8030·28030 

ı ••J l.'r"l <14 BD-4-t 80 
r'h ne ıııiı ad f cuma !?ıınii :ıa ıoo fntçre P'ranıı:ı G-4 03-64 Ol 
1 O 1 ı. 4 \ e 5 a) le ıı•tcril· ıoo florin 3.U 10-73 63.40 
m·, bulunan oı 'ki ar an n ıoo Drahmi !l.!l.14-11334 

! / h 
ı Cı!koslonı: Kur. 5.50- &.~ 

ilk saıış ~e 23 i 195~ taı ı· ıoo f•vıçre Ktır. ~412 •ı-5412 50 
ııe nıiı•ad ( cuma ıninil • 7 ı \1/1 ı ı \H\ ıı.ı • ıt 
10-11 ·cra kıl naC'akt r. t))ıı\'.\ı H. ·ı ,ıı,·11,\ı 

l\88 • Er7'.\trıım l 2070 
Sa ~ bedeli, ehi 'ııkııf 

fından konulup a ağ ıla :n rı a~ 
rı her bir ar a çın °Ö•ter ell 
ıııcb ı.ı ııı ', 7:1 n· bu'ıııarl ~· 
ve,·ahııt da ınli rr· c kınad ğ 
taktirde on am ı mıı tıı:ıhhiiCI i 
nıahrıız tıınılıııak kn\cı·,ıe 'lk 
fic ar an n ik ne art• r lmıı 
2i 17/1954 tar hir.e mu ad f sa· 
lı giınu. un lk" ~ fııı: 4 H~ ~ 
rakkamlar• :ıe giı~tenlen ar ıı· 
lar n ikınr' aıııırma • i e 418/ 
1954 t:ırih"ne ıııli adif çar ıını· 
ba aıinıı arnı ) er \'(' saııt (' ) :ı· 
pılac·ııktır. J 

'fell~ •ye re mi. "hale pulu, 
ııv·ı bedel ,·e kııtııı,tro harcı 
mii~teri) e :ıtış giinüne kadar 1 
olan \erci lıorçları i e lıi e • 1 
daı l.ıra a ttir. Satı a girebil· 
mek \•'n ıııuh~ınıııen k ~ ınr 
r;, i.!'i nı,pf' nele pey akçe · ~:ı. 

tıo: "unleı i ııııt ll'e kadar kn· ı 
bul edil"r. S11ı menıurıı IU· 
wm güı clilğii takt rde pry ak· 
çe ·ı i ar ırab leceği ~·b· saııc: 
bı>ılelıııi de pe in ·s e)t>bi ir. 
Salı l3Pll ka~ dı ve ehlivukuf 
raponırıa gört'! ~ ap lacaktır. 

·rıır,iı aı : 

in~ • F.rır.ıır ım 2·7 21 40 
J94ı Llf'nı.r o.•ı I 21 60 
11141 Df'mlı;olıı ll :ı.ı 95 
llH 1 Dem r olu 22 70 
!\hl ı 'Mıldatal\ I 22 5~ 
M il Mtldafa& 11 21 80 
lllll Mıldafaa :u 22 00 
Milli MUrlr•Caa I\' 22 4tl 
zırıuı ııanke.sı l 21 10 
Ziran• Banka~ı lI 1.:8 :ı.o 

"' G ı ıııı . ı ı \ıl\lf.l .tll 

1 41 o. ınıryolu I 1os.:ıs 
K11lkııır11a ı 105 40 
Kal mnıu. II ıo2 ~o 
Ka ımınıa 111 102 23 
11148 İstlkrıı ı t 105 00 
1948 'lalıvU lI 104 50 
1949 'I'abYlll 104 00 

'• 5 I' \l/I İ l \il\ 11,l .H: 
1 43 İkramı:rell 21.SS 
lkrnml)dl MOıl.ıt•n 23 30 
iri:: 1941 D Yolu lV 110.15 
l!Ml Otmlrroıu V llO~iO 
19Sl 1'all\ lJI 101.45 
1951 '.lali\ ııı 101 .:ı.s 
zıruııt Ban .. ası 111 100 oo 
Ziraat Banknsı IV 100 00 
zırnat Rııııkası 100 00 

H \ '\K.\ ll!Sl'ıf.11.Rİ 
T C. ıı.ı~rtrz Bankası 250.00 
G~raı ı Banko ı H 125 00 
O•>ll ıuyon ,'ı.nd. l·II 164 00 
owıa111. Baııt:Mı ııo.oo 
1 ıırk Kredi 128.50 
Sana~ l K .. ıt:muıa B. 100 QO 
l.ş B:ın'kaaı R bS 00 
Yaııı n Kredi Bııntaıu N, 16 50 
Alı:baıııı: ~· A.O. 1320.00 
T ırk Ticaret li:ı.nkall 675 

Geziyi tertipleyen: 

.. "'ETA" 
• EDTERDASYORAL TURiim AlEDTELiGi ,,.• .. 

Jf. Beyoglu, lstıklol Cod 388/5 ..,_,. 

* Tel.. 45048- Telg ETAPEL h.ıonbul • * « 
* * • * 

* * .. .. .. . ............ 
Prenses Mevhibe Celalcttin'in Hat1Ta/an 

OL ••• 
Yazan: SARA ERTUGRUL KORLE 

;:eç ci ıenı•naı 6865 ı rad r. İhale)'e g mck sıe'C d<' 
)ona muıacaatla )eteri k belgesi alacaklar \C bR ce d 

11 s 
enci belgeler nı kon1 yona v•rccekleıdır. Ke~ f ' 1 s 
ter konıısyonda gôrulilr. Teki f nıektuplaı ının ıı~ P i}ll 
9.30 a kıırtar komı yona \ crıl mesi. 1650 

6
.y7S 

(1649/1 J 

* f)a ~ • 
As. İlıli)aç ıc; n 600 ıoıı kuru rı kapalı za d~ sa ~ 

19.54 Pa1;ıı Lesi saat 16 da Samsun \s .ı. A ı-;o rıd ~ 
ııaraktır. Bedeli 90000 lıra geç ı ıenı naıı 5;50 1,, 
nallles kom ıs~ onda \ e of!lcden C\\ (") \nkaı a, J \ C (,,Si 
kı-rnınd:ı ~imıltir. Teklıf mekıu plarının ıhalc ..,ıı~6sz ""' 
at e\\elıne. kadar komıs)ona \et•!me ı. f p •• * D E: ,e 

Kapalı zarfla Bur a \s Fwk Hastaha es~ c4 08 • ~; •' 
!arı ın.aalı ) aptırılacakt~r. Kc~ıf bcdelı l 636:16 çar• 111. f 
ıcmıı au 6285a iradır. Iha:e i 7 Temmuz l 11J

4 ıııı J\t \ 1 
lf> de :\1. ;\I. \'. 4 );o, hı ~a: Al: Ko: d ~apıl c:ı 1, l 0 
Jc \C sa tnanıes· Komıs,oııdıı 'e o.lcdrıı r\\c, ,t 
lfırt kısmında ve Bur a \ s Sa .• \ 1 Ko. da or:.ı u cıı ı c 
Komı ~o ıda 'eı lır. j teki cı ın ıha r ı;:urıJndE' 11 ı: bC

1 

e\\el 1\. K. 1 . n. 2. Mv. !iğe.- muıacaall" ~e e 1~d r 
nıaları ,arttır. Trklıf mektuplarının ıhalr. ~aa .. ecıl:111 ~4 
<'\"el ı e kadar Komıs~on.ı \·erılme ı. Po:ıtııdak 1(;99,.,,, 
edılmeı:. 

. . * {la 5 1 jl• 
A~. Ih t ) a~· ·çın 6 ıoı 'l'a' u keti ka11ah ıaı, d.ı s ~ 

Sar:n ha~ atının İC:) um. !irletleri, e;r:lencrlı te Pazarteııı saat 11 de Eııkı chir A S.ı .. \! 1<~ 1rad 1 
acı tarafları. Sara~ ela ı!t'<;l"'n a k maceraları .... .'.'iiha· caktır: 'l utan 22500 Jıı·a geçıd ıemmau l6Ş7i 1,1 /ı 
\"e t harnlla karsı karsn a. mc:si komi yonda H öğleden <'\'el ,\ kara. ıs ·at dt 

ıııında ,::ôrullir. Teklıf nıektupl .. rıııın ıhate 5~ 1733 

,._•S•a•tı•şny•e•r•i•: •ln•k•ı•la•" •p•K•ı•.t•a•b•esvsİ•·•A .. n•k•a•ra .. c•a•d•.•l•s•ta•n•b .. ul 1~ ~c•l•ın•c .. k•ad•a•r .. ko•m•ı•s•)o•ı•ıa .. 'c•r•ıl•m•c•s•i.111 .. 111•~~ 
lstanbuı Belediyesi llônları 1 APOLLO Si KiNiN ~~ıt 

--------- GUNLERINI KAÇI MA J' 

Sahaflar Çarşısmdaki kahve ocağı kiraya l!a'k matınelerı de\am etmektedıt· ·e sırr-' 
Bıletlcr Atlas \e Marmara sıncınaJarı~· 

verilecek, arsa ve ankaz safllacak Grl"elel'I her tarafa bol otobil~ \Sl'dtf 

1 - lle~.tZl t.ı ahaflnr Çar ısında kiıin 14 harita numara· 
lı kagir k.ıh\C~ oca{:ıııın ) ıllık muhaııııııe 720 !ıra :..ira bede· 
lı uzcı ı den 3 ~ ı içın kira) :ı. n r ımcsi. ilk ıcmınatı 162 l·radır. 

2 - Fauhtc :\lu!la ercf n ııha lcsınırı S gort:ı.cıl~r sokağııı • 
da k dastroııun 1981 inci adasında 41 par el nunı;ıralı Be'ı·di· 
) c nı.ı !ı 21.30 me•rckarc ) uı tiz arsJnın 426 1 ra mukadder be· 
del . üzerinden alııka ıl. rı as 'c 40 ]>arscller arası ıda satılma· 
sı. J'k tem n:ı ı 32 radır 

3 - Lfıng.ı Camılşrr f sokagıı ela kfıin :16 ııtımarıılı ııı:ıili in· 
h dam hına an kazının UOO 2 ı !ıra keşif bcdrlı {ızcrındcıı sa· 
tılıııa ı. ilk tem natı ı 12,52 liradır. 

Ke~ıf ,. ~ a nıuh mnıcn kıl mr• \ c kira hcdeller•lc ilk te· 
minat oıı·ı ) ukıırıcla ':ız.ılı ışler !!il l lalıraıı 934 Pazartc i guı ü 
saat 10 30 da a~rı a)rı açık art tırına suretıle •atılarak \'e k ra· 
ya \rri N·ck, ankaz da sna 11 de kapalı wrf usul!i ile saııla· 
eakl~r. Sa.rtnamcler· Relcd ye Emlak "\llldurluğıindcn alınacak 
tır. Islek'ılerııı ılk ı nıınat nı.ıkbuz \'c\a mektubu \c alakalı ı· 
na sa ılac k arsa içın a~ rıca al,ı ka dc;ece ın• tsbaıa )eler çap 
'ı• tasarrııf seı e<lı gıb re mı k,ıgıtlar.lc b rlikte 'atış '!tinıi 
· aat 1030 da Daıml Enrlımende bulunmalaıı \e ankaz ic;ıı de 
kapalı ıarilarını saat 0.30 ile 10 arıı ında J>aımı Encümeı c \'er-
me eri lazımdır. (7470) 

İÜRKiYE KIZILAY CEMİYETİ LJ~ 
Sat larıık olan ga)r nıenkul· 

ler lıe~ paı.ı•ldcn lıatet bulu·· 
ııup ar alar Bos ancı · tasyon b 
nıı' n n arka ıarnfırıd:ıki saha· 
d:ıd r. 686 ada. 7 par,,el No. lu 
5i 1\12. ıııiklartıııl:ıki arsanın 
ôn \C arka cephe ''a ati 3 25 
\1. ve deı·in iğ 10 7:5 mrtre bu 
luıımakı:ı,\ r. 8 ~o. lıı par el h' 
tı k olup ay • e\"afta 'e 57 
M. nıiktıırı saha ındadır. 68i a 
da. 10 paı -el 1 :-;o 1 ıı :.!38 ~12 . 
m ktıırındak :ıı ca kö-c ba ın· 
d:ı olup sokak reırheleri bir ta 
r:ıf 8.50 l\f. \'e d•ğer cephesi 
./.i nıelı edır. b88 :ıda, 16 p:ırsel 
"\o. hı 2.'>0 l\12 mıkların.laki ar 

Al"lilan Çlmrıılo 47 50 
Şarıt Dt' lrmenlert 4-0 00 
!'\iti" llOltS\Sl .\l .TI~ l'I\ \l'I 

1, ................................ 1~ MERKEZİNDEN : ıt$rt' 1
: 

Jı !tO ,•e!U• 
19.54 :)I d• • 

Tlirktye Kız:ı:ay Cem.ye t:nın f\rıkara ııı Kllo altın 417.000 Fr. 
(l l Dolar 363 • 
, . ı:ın s ı• "' ı ı :s- ı 1\ \1 ı .A ı:t 

Xapo )Oll 44 ~0-44 75 
R~şlt S8 00·58.20 
Hıınııt 4~ 60·49.75 
Gu d~n 48 00·48 05 
Vahi\ 48.75-t!l 00 
lnıılllz ı ırası 61 OO·tll 10 
B. Horoz 46.23·46.SO 

KIL{t.: Al !IS' 111\ll \Hl 
De uso 740·742 
Yrr.ı klllçe '138-740 
Mekalko 745·'1JO 
Standart '138·740 

"u.ı~ nt ıuıııı .ı ı..ı.ı ıt 
cnmhıır1Ht Ata. 2 .. 0.00-:.ıss oo 
Reu.t 430 00·43S 00 
Hamit 34000·34500 
Azl~ :ıoo.oo-:ıo:ı so 

an n ii ı 'e arka cephesi v:ı a· 
•t i 50 M \e dcrin\'ği us:ıti 
a3 50 me ı ed r. 68!1 :ıcla, 10 par 1 • " ,,, 1..,\la 

" 'RIH' I' 1'1' \Ilı\ J>Ö\"İZ 

. el Xo. lu 'e 411 'ı12. miktarı• T ır"kl>e A<"count 1680·1 ıOO 
dak ar a ko~e bac:ında \C mıi· Takas St r .n .. 
ele şekl"ndt>el r. Buluııılıığu takas .Avrupa -,.. ı••o-ı~no 

Takas AaltrlkAn JJ vv 
mc\ ki \ e vazi) et • eın alleriııc Dolar Efekt ı 600-GOS 

-.--.-
ı azaraıı \C halihaz•r enılı'ık n· DoJ;ır Transfer 62D·6:Z2 
1 m at m ra) ·c· gozöniınc\e tu 

1 

sterllnı:: Efekt r 15SO·I600 

tularak 686 ada 7 par el No lu !~~11~;~z ~~~~~ 1000•16~~=;~~~ 
5i l\12. arsan n tanı:ım•na 1140 t'r&Mlz ı-r. TT 60 ıoo-ıoo 
1 ra, 686 ad:ı 8 par el • •o. lu 57 ı t•aha Llrrt 108 100-100 1 
"\12. ın ktartndaki arsanın ta- Alman.,.• Marıı: I 142·143 
maınına 1140 lira, 687 ada, 10 Yunan Drahmi ıooo 21017_2·!~ lsratı Prııt.ıı. ov 

par.sel r\o. ıu 238 M2. mıktarın 1 MlAır ı.:rası 1440·14 o 
daki ar~aııın taırnım na 4760 li· L ıbnan ı.ır11& ıso-1as 

n, 688 ıda, 16 parsel No. lu .--"•'iii2ıio1 ..iriuiıiııior_.ı"•'•h'iiı1 •~iıidiii ;;;1119'--• 

~kskavaför Operatörü Aranıyor 
Mala ) a - Darende yolu inc:;aatırnızda çalış.ıl'ak i i adet 

Dem ğ Şo\ d Ek ka\ator O peratöru ıstı~ oruz. Sırkeci, Mü 
hürdarza<lc lıaıı No 2ao. Miı r~c:ıat 'l delow 21711. 

:.\t'ım.n n i:\ \ \ ı· Li"ı·rnn ~inK•:Ti 

Hasfabakıcı ile Terzi ah nacak 
Hııdımköy . llastahaı esi için ik' ha.ıııbakıcı ile biı· ka· 

aın terz.ı ı işe alınacaktır. ıın t.ıhdkıcı~a i5 lira ve ayrıca o· 
kullu ta) ın bedeli \ crılir. Tcı zı ücreti ! 00 l ra licrcılc ba~lar 
'c a~ rıra Subay ta: ın hedeli '('l'İlır. Is• eklilcriıı aşağıda ~ a· 
z.ılı b !gel rilc bır'ıkte lladım k<•Y As. llasıahane i Baş Tabıb· 

l ıığiııc mi.ır c.ıa•ları . 
Turk olmak <nufus ka~•dı ıas<likli ureti). C. '.\I. Uınumi

lıı; nden bC'lgc ı~ h ı kal:ıdı, doktor rapoı-u, dılekr;c, en aşa
ğı ik" sc• c hıLmet cdrccgınc d;ıir ~otcr sencdı, nıal be) an· 
r ame~ , Bo sen ıs. l IHO - (i904) 

Teklif isteme ilanı 
P. T. T. Genci Müdürlüğünden : 

6 ade kam,> on kap.ılı tcklıf alma ~uretı,·lc satın aı:nacaktır. 
1-iaı ınamcleri Ankara Genel :'ılüdurluk lslanbulda l'eiefon 

~udurHı"u: Hznclcrıııdcn 145 ku ı uş bedelle satılmaktadır 
(6534) 

ziran 1954 cuma gtinil saat ıo da • 
ki Kızılay binas·nda toplanacaktır c 

KO~GRE~İ~ GÜ:\"DE:ııi : unıl ı.:oıı; 
1 - Yoklanrn:, ı mlitcakıP unı , ,11' 1> 

vckıllcri \C katipler nin seç ılnıesı. bırcr ı; • f 
:? - ile ap \e dılekler ıç.n on ,rot·' 

) on sc~·ılmc:ı • . nıa.r Jl P r ıı 
3 - Hesap \C d 'ek komı )O po" 

ne umumi merkez raporu, kıplar r• 
BılAnço ve kat'i hesabı~ le ınura :fı" • 

. . ·brası, tııs ı t 
lenmesıyle umumi mcrk~zın. 1 tkılc 'c nıııtıl d' t 

4 - 195-1 biltÇC teklıhn ın lC erek U il ı!l 
. ·nceJeıı por 1 5 - Dılek, komısyonc.:ı 1 dııld ra 11111 

sunulacak, cube dıleklcri ha k~:ıı 11 ,e unı ~ ~ 
ileri sürecekleri scrbcs• elıl ek ~r'ıın1ııs. , e e 
)apılacak tekliflerin karara bağa ıı1ı11at1 ;1orıı..,, ı' 

• n hallere ) et ,. ır -6 - 19J3 zarfında mu ·kez ııc 11 st• ı; t 
secim in n ıasdıkli ve umuını mcıaeıııcr 1

' , c6' 
.. 1 1 \ e \ C • jlC • 
u~ e erııı ) crıı c ) eııı crın ın • hC) •ctı 

7 - 3 kı.:ı k murakıplar 

l~ç~il~n~1e:~~"iı11 .................. ~~~~~ ·onı.1: ı-.ıJ: 
-----------.-..-::.,;i~ı\lll li \'~· 

ııııli)aı ahıbI •.. ~. 111 ı.;ı.ıll .~ 
t'muıni oc!;rh at l\ludııru . ıuı1Ur: 1 "' . ı s•ul ' rıu s•ı~·ıdli e ı; ' 

. ~A 1' Al>' \ ~· 
ııı~. ıı"1. s' t'llat!ı;ıacı /-. 

( \'AlAr-i) Gıızcterılık ' e 'l' J3" 
V,\ l'AN l\1 -~ 


