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1(. BAYAR DUN, SANTRIFUJ 
BORU FABRIKASINI ACTI 

-il Cumlıurhaşkanı, Azdavarı 

l\öınür havzasını da gezdi 
·eurada nıevcııt sto~ 
yıırda 1.250 ınilyon 

lira sagh)raeak 
Anadolu \ luın 

1 
Kastamonu: 31 - Cumhur

ba~kanı Cchi: Ba) .ır, b.ı sabah 
halkın co~kun tcı.ahıır'eri ara· 
sında Khtamonu'dan hareket e· 
cterck ~ehre 80 ki!ometre mes:ı
fodc bulunan Azdanıy'da ~ enı 
kômiır madeni böl~esini zi) aret 1 
c:mışıır. ı 

Azda\'ay Kömür sahası, 'ftırki· 

Bıı ıtiin A ıi fe \ 'il '.\arın d a Sl'ker Ba~ramı olma"ı ılolayısi'.\ IC <.On giinlerd e ~·atsı \ C paıarlard .ı 
lı ıı \lık bir alı~ \eriş faalıyeıi go1e çarpmaktadıı. F; ya fiatlarının son derece uratle ~uk
'el nı rsınc r:ığınen 'lahmutpa a \'C !'- ultanhaııı aıııı f'mtleri nde n ıe~·ın ek, kalabalık ~ üıündrn 
ı nı k;ı n sız hır hal al ını tır, Jtesun, bııortacı lardan ıılış ven:: tdeıılrri gö,ıeriyor 

, ~enin Zonguldak'ıan sonra ikııı 
l'i biı\ ük konılir lıavzası o·u:ık 

tahmi~ edilmekte 'e Zonguldak 
~ııı imtidadı telakkı olunma.-t:ı· I 
dır. 
Cumhurba~k .. nı maden sa!ı:ı

sındakı çalı ma 'arı ~akın en 'c 
mahallinde tetki · etmı~. muhcn· 
dı~ıerden ıZJhat a nıı. 'c bun· 
dan ~onra a15ıı:alı aıa, bu me\· 
zua bll\lık ehemmı,et atfcdıldı-Sar1yer cinayetinin faili 

dün suçunu itiraf elli 
sını, ıkinci »ır Zonguldak ol:ı -

1 
. . . 

cak olan bu mıntıkanın bır an li\'GILl Z DE:'l lZ ATAŞESi 
e\\ el faa İ) e,c :eçebı me ı jm· ı·ARDl1\JC IS J - lllıster Bray· 
kanlarının hnzu :anmasın1 bılcl.r· den dun \llaycltr. Yali Gökay 
mı tır ll.) aı et etını tir. Re ım ~eni a-

Yapılan r.tud•ere :öre, bu h .. • ta~t>.> ı 'il:i.>etten rı t.:arken gös-
<l>cumı ~a: : Stı : 3 de> trı h or 

Devam ediyor 
C. ~L P. İstanbul teş'kilatının 

iç bilnycsınde başlıyan ihtilAf. 
te kilat arasında genis tepki )O." 

ratmıştır. 
il Başkanlığından i tifa eden 

A \'Ukat Saadet Kaçar'ın, parti· 
den a~rıldığı yolundaki söylen· 
tıler katiyet ke. petmemistir. 

Jlgililer, Mdı e lrnkkında sa· 
ı ih bır beyanda bulunmadıkları 
ıb. €duydukl:ınnızı ~azın• de

mek e iktıfa etmektedirler. 
CDr.\ amı ~n: ? Sü: ı; ıla ) 

ET l'IA'f~.ARl BİR Tiİ ltl .Ü l 'l'UZf,.\)JlYOR - \',ııi Gii k ıl\ , 
Ankar ada1'°:' tt'ınaı.ları sırasında içi leri Bak ani\ it: istanbulu"n 
et i~ini giırusmü :ıtü r. Bu arada Gökayın tanıim • ~•lı~an ıı a dt'· 
nm edilec-e ini bf'liıimeı>ine rağnıtn ehrimızdeki et fia tlaı r 
hala anormal rvhe~in i muhaf u a ~tmektedir. Ru huı.u taki 
habrrimiz dördün<-ü sa~·ramızdadır. Re im 520 ltııru a ıı l ı lan t't 

l t>ıi göstf' riyor 

D. Pakistaıı'da IaO 
kişi tevkif edildi 

Türkiye - Pakistan paktı ve Amerika aleyhinde 
beyannameler ele geçirildi 

Assoc ıa ı ~d Pr~S!f 

Kara i 31 - adakatsizliği• 
ilan edilen Dofu Pakistan Eya· 

'ı Jet Hükumetinin dün merkezj 
hükumet tarafından fşbasın:ian 

1 atılmasını rniııeakip bugün karı· 
: şıklıklara sahne olan Doğu Pa· 
ı kistanda eski Eyalet İdaresınin 

Yaman dolandır1eı 
Hudut harici 
Edilecek 

ffaını 3 üııc ıı U) fada) 

Peri ,;:elen 150 kadar siması tcv 
ki! cdılnıistıı'. :,\le\'kuflar ara· 
!Hnda 4 azadan miıte~ekki! e~kİ 
g, a'ct Kabinesi ınensupları:ıdan 
Ş~yh H. )fecbun-ı·ahmaıı ve Do
ğu Pakistan Eyalet Meclisi aza-
l :\luhammcd Gulam Kadir bu· 
lunmaktadırlar. Resmi mahfil· 
!ere ,öre iktidardan uzaklaştın· 
lan idarenin Ba~bakanı Abdütka 
sım Fazlül Hnk ile diger 'Kabi 
ne mensuplarının da yakında 
tc\•kiflcri beklenmektedir. l\Jer
kezı hukumet, fimdiki halde Do· 
ğu Pak ~tan hakkındaki haberle· 

(Deumı ::ıa : 7 Sü: 6 da) 

İhanetle su~·Jandınl ıp aı.Jedılen 
Dogu Bengal eski Ba~bııkanı 

I'aılul l Jak 

Meryem' in 
atddı 

anası, Medeni kıyafetle 

i caınie girileıniyor cıH1rka -i Şerif» camiinin ikinci imamı, tayyörle 

1 
camie girmek isteyenleri hususi polis kuvvetiyle 

çıkartacağım söyledi 
1 Vicdan hüıri etıru istismar e-,-
1 
dcıck a elccaıp k .>afctlC'er gı- J 6 1 K f 
ıenler "Unden eunc çoğalmak· ı ene omu anr 

1 

tadır. Takk<', fos 'c arıktan • 
sonra ~·ar af, ı<tan bu da aı tık ~ h ı · ( ( 
resmı kadın kı)afetı haline ge•- 1 ma 1 o an an 
nıış \C şchrın bazı semtlcrınde T b' d' 
Ç31'§~SIZ kadın ~..ırmck imkfin· 'es ıf e ıyor 
sız bır hal almıştır. 

<Devamı Sa: i Sü: 4 de) 

1 
Bir hafta C\'\'el .Bahı;elicvter • 

--- den tabanca tehdidi ile kaçır-
-·~·---- · clıkları C\ lı bir kadının FJorya 

Ci\ arında torla Jrzına :eçen 
1 Tanksa\ar taburundan Mus:afa 

Dem rcl, Bakırkôy jandarma 
B rlıgindcn Ahmet Yardımcı, 
Mehmet Sanbayu"m tc\ kif edil 
dıklerini bildirmirtik. Müe.mf 
hadise halk arası,pda, hall ~ü -
nün mC\'ZUU olrntkta devam et• 
mektedir. Hadiseyi idari bakım• 

<De\ amı Sa: 7 Sü: 3 de) 

C.H.P. ve C.M.P. milletvekillerine; tasanyo mu-
1 halefet etmeleri için telgraflar gönderildi 

Galata köprüsü 
Gelecek hafla 
Trafiğe kapamyor 

• •ı urktel Aj.ınsı 

1 
Ankara, 31 - Xe,~ehir'in , ,. Çocuk Dostları 

Derneğinde dün 
Toplanh yapıldı 

liı~ et olmaı,;ı hakkındaki kanun 

r.;· ı 1ayıhası. son eklini alm:~ır. LA- Karaköy köprüsil döfenme~i· 
Ulr ~ iha, yarın Vekiller Hey'et1llc nin tcbdilıııc karar \'erilmiştir. 

scvkedilocek \e iıa;,ram ertesi Hile yapan bir Tamir isine 7 Hazıran Pazartesi 
B\iyük 1\lıl:ct Medisinde göru- sabahı ba,lanacak ve bu müna· 

Dilenci Ömer Ka~ a üzerinde 
~·ıkan paralarla 

liUleceldır. d' I · k 1 d sebctle k6prünün yarısı trafiğ~ 
Kırşchır'in Kaman kaıa_ı bu I enCI ya a an I kapatılacaktır. T.amir müddetin 

Merkezi )fı:.ırçarşısının arka· \ ıla)elten alınarak · •'nk0 '"a~~a Ankara 31 (Hususi) - o·· - k~ l 
ında bulunan Çocuk Dostları b _ d ... " ce oprunun tramvay, at ı ara• 

n ğ. . aglanmaktadır. Bu muna .. ebet· mer Kaya ad nda bir dilenci ba, kamyon ve kam)onet ı:eçiril• 
d crneb ının kurucuları tara~ınd:.n le, Ne\şehir'den \e K:ıman'dan memleketine gitmek iı;in bele· mi~eeektir. 
tou~ asını 1!'c1nsup_ at~ı ~ı;ın t ır UJS\'İP telgrafları gcldı.i(i sjbı, di~eden para yardımı btemiş, 7 Hazırandan itibaren Banh· 

1 p.tanu . crt~p enmı 1
',., u dop· ı Kır~chir'den de Bu' iık ~lıllet bu esnada Oıcri aranınca ce- laı· caı:~eslndcn ı:elecek tram• 

an ı netıcesındc, her .aıete en <D . s . ? • ·· • ., d > b' d - " 
hlrw~ hl~a~ ~~n m~rubu ___ ,_, a_m_ı_.a_. __ ~_u_. _-_e ___ ın~-c~~-o_ı_ır_a_b_u_ı_u_nm_u~p-ur_. _ _ _ _ < D_e_\_~_m_ı_s_a_:_2_~_u_·_~_d_e_, 
nım"' iştira kile,. bir propaganda 
kolunun kurulması temenni edı· 
li)orı:Iu. Toplanll umulduğu ka· 
dar kalabalık otnıanıış, Lakin 
ba~ta .İstanb

0

ul Galeteciler Cemi· 
\<'ti Rd~i ve Cuhmu11) et refikı
miıin Yazı İ~leri l\lildürü Cevat 
'Fehmi Ba~kut olduğu halde, Der 
n ek meikcıinde hazır bulunan 
Gazeteciler Dcrnegin faaliyctınc 

(De\'amı Sa: i Sü: t; da ı 

. 
ilaçlar için 
2.568.783 lirahk 
Tahsis yapıldı 

Anadolu AJan11 

Ankara, 31 - Ekoııomı \c Ti 
caret Bakanlığından tebliğ o,un
mu~tur: 

Eczanelcı·in ve hastahanc:crin 
ve sana) i odasına k4y1tıı bulun 
mayan tıbbi müstahzar ithalat
çısı laboı·atuvarlaı ın ıhtiyaçları
nı karşılamak uzere nümrük ta
rıfemiı.in muhte ıf poz.is)oillıırr 

na dahil madde ere cem'an 21 
milyon 568 bin 783 lira'ık hır 
tahsis ) apılmıfö ı. e bu hususta T. 
C l lerkct Bankası Umum l\Iu
durluğiıne •, e ılsı ı teşekkti !ere 
gereken tcb ıgat ~apılm.~lır, 

SOI'İA KIZI,,\RJ AKKARADA - Şehrimııde muhtelif j imnastik gösterileri )aptıktan sonra 
An karaya giden isve~ll ·Sofıa Kızlan• 19 l\l a) ıs stadyomunda da arni ı;ö tenleri tekrarla· 
mı~lar ' o stadyomu dolduran binlerc·e kı i tarafından harar etle alkışJanııuslardır. l'uJı.an 

da, Sofıa kıılarııı ın ıarif iki hareketinı cöriı) OJ'5UDM& 



-· 

F rans:t! ;-aıetelcrınde oku-
duk: Onümuzdckı hazmın 

a~·ında Pıı.rise 350 bın Amcrı· 
kal ı turistin gelme~! bekleni
yormuş. Gene bu ay içınde 
Londray:ı ~50 bin Roma) a 2ı rı 
bin. i panyaya 125 bin. imç· 
reye iO bın, BrUk cl'c 60 bın, 
Kopenhag \e ~ıokholm'c 50 
bin turıst gelce kmıs. 

Fransız Tur izm İdar sinin 
bildirdiği bu rakamların doğ
ruluğundan ş ti p h c etmeğc 
sebep yoktur. İdare. asıl tu. 
riı.m akınmın aı:!ustos avın•f.1 
başlayacağını ba ber veri} or 
'e hu' as:ı olarak diyor kı: 
·Gdecck turıstlerın yuzde 
doksanı ortahalll insanlardır. 
Bunlar keselerine uygun otel 
ve ucuz cğ'ence i th·orl:ır. 
Bunu temın ıçın elbir ığı e 
tedbir almalı~ ız. • 

p ransada paha'ılık son sc· 
nc'er zarfında mühim su 

rette artmıştır. Bu ytiıdl'n, 
yukarıdaki buyük rakamiara 
rağ~. gelen turıstlerin mik 
tarı azalmağa başlamıştır. Fran 
sız ar bu cereyanın ~iddet en· 
mesinden korkuyor'ar. uc:.,~ o
tel, ucuz eğlence temın cdılm •• 
&ini istiyorlar. 

İkinci dünya harbindt-n e\'\ el 
Fransa dünyanın en ucuz mem 
leket'erinden bıri ıdl. Bu se
beple turistler lüks otellere. 
lüks ef lence yer .erine fazla ra~ 
bet ediyor:ardı. ikinci dun)a 
harbinden sonra Is dcğışince 
bu luks ~erlerin muşterilerı 
aza'dı, bir kısım btiyuk ote ler 
kapandı \'e her katı birkaç a· 
partıman şek'ıne konularak da 
ire daire satılmağa ba~landı. 
ıııevcutlardan bir kısmının da
ha ayni akıbete uğraması bek· 
l:nlyor. 

Pahalı eğ'cnce yerlerinde es 
ki kalabalık yoktur. Şimdi bun
ların yerini tutacak tertibat a
lınması düşiınu!Uyor. İngiltere, 
İspanya, A.manya, Avustur~ .. . 
hatU İS\'İÇre ve lta lya , Franı;a
ya nlsbetle daha ucuı o duğun
dan turist akınının Fransad.ı.n 
bu memleketlere çeullme in
den korkuluyor. 

nığer taraftan Mı.sır gazetele-
ri bıı memlekete turist a

kınında muhım bir artış odu
'ıınu haber 'erı~or ar. Mısıra 
gıdenler başta Araplardır. Dı
ğer Arap memleketlennden bu 
raya mubim bir akın \ardır. 
Bundan sonra Amerıkalılar, 
Fransızlar, İtalyanlar. İngılıı.. 
ler gelirler. 1952 deki kar.şıl. • 
!ıklar üzerine :Mısır'a turıst ıı· 
kınında blr azalma o'm•:$tıt. O 

• aene ?ılısır'a 19.726 turist g!t· 
mi5ti. SUkünet a\'det etiğinden 
1953 de dyaretçilenn miktarı 
39,543 ü bulmustur. 

TurJstlerin hosça vakit ge
çirmeleri için Mısır'da turlu 
e:ıcnceler vardır. Fakat Ame· 
rlkalı ve batılı turist erı en çok 
çeken deve ı;ırtında chram'arı 
ziyarete gitmektir. Ehramlar-

. dan ziyade bu deve ile s~yah-ıt 
turistlerin hosuna gidiyor Mı· 
ıır"da lıiks otellerde bır gun
lilk masraf 4 Mısır lirasını oul
ma ktadır. Turistler geç n sene 

ı 
Korkııt ( _______ .) 

Fakat bun'ar kfıfi değildır. Tu
rist İstanbulda başka yerlerde 
bulamıyacaklarını gôrmek is
ter. 

Bu mt"sde bir iki sene evvel 
bahıs me\•ıuu olmuş, :.ayın A ı 

l\lısır'a bcs mibon Mı ır lıra- Sami Boyar Vatan'da çıkan ma 
sına )akın para bırak:nıs!.:ırdır. kalesinde dikkate sal an hır fı
y unan hükumetı de turist J<C! 

mcsini temın etnıck i4.11 
{ saslı bır p!iınla hart!kete g( ç 
mıştir PlAnın ba~·nda her kc-
6e' e l'lverişli otel er tcm':ıı gu· 
.ı~or. İkınci dün.s.;ı h1t·b. \I' 

o!"ıı ta~ıo eden iç haıp ı>sn;ı
tında ote erin bu) fik bir kıs
mı harap olınustu. ltı4J dan 
ıtıbaren oteller )'ap!lmıı::.ınP 
baslandı \ e muvaffakı; et!; ne
tıccler c' dc ec.ı ldi. 

Otel fıyatları nisb~tı:.u mutc.· 
~ı d r. Palaslarda banyo!.: h r 
oda bızim par rnızla Hı, or·a 
dercce:i otellerde 5 - B ıJı,,ı ı
lerınde 2 • 6 lıradır. o ·e~ıcr.irn 
başka pek çok pansi)on vıır
dır. Pansıyon!arda br:· oda b.r 
buçuk !ırayadır. 

Lokantalara J:elince, 'iıks lo
kantalarda bir yemek 10, mu
ıiklı taverenlerdc 4, mtizıksıı 
ta\eren' erde 2 lirayadıı· 

Yunanistana 1950 de 33 lıin 
turist gelmişken bu miktaı-
1953 te 115 bin olmu.tur. Tu· 
ristler 1950 de 16 mılyon ıır .. -
lık dönz bırakrnışlaroı. 1953 
de bu mıktar 78 mı'yon Tıi~-k 
.irasını bulmustur. 

kır ileri sürmiıştü. Fikir ,.u 
idi: istanbulda eskiden mraballi 
bır renk vardı. Kılık. kıyafet. 
~aşama tarz.ı bugünkünden cok 
farklıydı. BugUn ayni h:ıyJ'a 
dönmek "bahis meuuu ohımaz. 
Fakat o zamanı canlandıran. 
Parıstekı Gre\ in müıe:ıi tarzın· 
da, muıcler tesıs etmek P· l;iıla 
kabildır. Bu muze'crın ço't aliı· 
ka çekeceği muhakkaktır. 

Mankenlerle eski hayatı gös
teren müze erın. yalnız turi~t
ler değil, yerli halk tarafından 
da buyuk rağbet "Öreceğı mu
hakkaktır. 1';ski pıy-ıde k ·~ık
larını, bun'arın btz gömlekli 
h;ımlacılarını, sırık h.ımalla:-ı· 
nı, tu:umbacıları, K.iğıtllJne. 
Göksu. Kuşdilı piy.ıs:ılarını, S'l 
kak kôpeklerini. eski bckçil• ri, 
eski satıeı'arı can!ıymıs gıhı 
görmeği kim istemez. 

Turistin gecelerini cC'cnceli 
gcçırrne:ıl de dUşünU eccı< me
seledir. Geçen sene ge •n \"t• li
manımızda birkaç gün ka'.ın bır 
turist vapurunun yolcu ı :ı !· ı . ş0• 

birde gece hayatı olm"dı!!ın· 
dan aksamları erkende ı \' .. pur· 
larına döndüklerini SO\'leııı.s-

Gazctelerımlıden bırinde lt'rdi. Bunun önüne geı:ı-~t"lt bir 
memleketımızdeki turızm ~ol bulmak liizımdır. 

hareketınc daır bir blatistık Hu iıs .. , memleketım" 1.c klr-
gordilk. istatıstığe göre geçen sı me\·cut olan iyi hlslerd, ı Is· 
yıl zarfında ecnebi turıı:ıtler tıfade ederek turıınıın miıhlın 
memlekt"te 7 milyon liralık dö- hır gc ır kaynağı halirı e gelmE:· 
vız gctirmış.erdır. Buna mul..a- ı ıçın esaslı bır program hazı· 
bi' Türk turistlerin yabancı layarak işe gırlşmelı.> !7_ 
memleketlere gotürdükleri do., ,- -. 
\ iıln yekunu 50 milyondur. Go ı ı 

rülü~or ki aradaki fark çok lıu- i" M~W~ ~· yuktür. Bunun neden ilen gel· 
dığini ara§lırmak \'e lıizunı'u 

te~~!:~!e~!m;:ıc~aı;~~ı~rcrin Jr 1 
aı o ma ının türlü türlü elıeP· 
lerı vardır. Fakat bunıarır. haş 
tıcalan dışarıda yeter rl:rcc de 
pı opagand.ı yapılmB'lı:ısı , heı 
kesc)e clvcriş' ı ko'lfoı"' ıı otel 
bulunmaması. turisti.ı :ı lfıkt.sı
nı çekecek eğ:cnccnin :ızlığı ::: :
bı şc~lerdır. Turist gctmesıni 1 
temin etmek buvUk i:>'çüd· pro
pa"andıı ı.·dır. Bunan eh ınml
)etıni son zamanlarda takdim 
etmekle bcrabt"r henüz hız.umu 
kadar gayret sarfctmiy ııruz.. Bu 
nok anı telafi etme ıyiz. 

llcr keseye elveı isli konfor!u 
otel teminine ı;:elınce, h!z..im l'D 
büyük noksanımız budur. Mc, .. 
cut oteller )a liıks ve pahıı:ı. 
yahut konforsuıdur. Batı me:ıı 
Ieket:erlnde ikinci. iiçüncii sı
nıf otellerin bile odalarında a
kar sıcak ve soğuk .su helA var 
dır. Bizde de bunu tcm.ıı et
mek, yeni hır otelcıllk sanatı· 
nın esasını kurmak Immdır. 

T urist alakasını çeke~ek ~ey · 
!er bulmalıdır. Istanbut, 

tabii gı.ize lik bakımından gerçi 
emsalsiı bir ~ehirdır, burada 
pek çok eskı eserler de vardır. 

Mustafa Ke
mal'in albay• 
lığa terfii 

39 .)'il t.\\ el bugun, 1 ha· 
'liran 1915 tir. on doku· 

zuncu fırka kumandanı 

ka) makam ~Ju tafa l\('mal 
Bey mırala) lığa terfı et
mi ti. Rırind Cihan H:ırbı 
ba ladığı Laman kaymakam 
:'\lu lafa Kemal Bey Sof) a· 
rla ata emilıter bulunuyor
du. Harbe uktinden enel 
girdiğimiz kanaatinde idi. 
Bununla bf'raber dogru ve· 
ya yanlış bir sına a okul· 
mu~ olan yurduna karıı bi· 
rinc·i \'aıife ini unutmanııs· 
tı. Başk umandanlık Yeka· 
!etine müracaat ederek or
duda Caal bir vazife istedi. 
Kendisini Telı.irdağında ı.:u 
rulmakta olan 19 unt·u fır· 
kanın kumandanlığına ta· 
) in ettiler. :'\lustafa Kemal, 
1915 yılı şubat ayının ı;on· 
lannda ftrka ının hazırlık· 
lanııı tamamlı,·arak !\laydo 
sa grçli. · • 

VATAN 

Tekel 'llladdelerinin j 
istihlaki artıyor 

Tekel maddelerinin i:;tıh'iıkındc son seneler zarfında büyük 
bır artış gorillmektedir. A 'aka Jılardan aldığımız rakam ' ar.ı gö· 
re, sıgara istihtaki 1950 ,. ılında 188.500.000 kilo iken 1953 de 
23.100.00 ki oya ~ Ukselmi~tir. ı:n çok istih lak artı~ı köylu cin~i 
sigara üzerinde olmu tur. Rakı lstihliıki l!l50 de 6.279.000 kılo 
iken 1953 de 88.203.00 kiloya; bira istihlaki 1950 de 17.540.000 
lıtre iken 1953 de 21.020.000 lıt reye çıkmıştır Mevcut bira fab
rikaları en yüksek kapasıtesıne \'ararak hu istihlaki kararlamw 
t ır. Fabrikalann bu mıı.:tann ü stil ne çıkamayacakları da anlaşıl 
mıştır. 

Tuz istih!iıkinde bir artış olmamıştır. Çay istihlaki 1950 de 
1.782.000 kilo iken 19.;3 de 3. 253.000 loloya, kibrit istihlaki 
1950 de 56.900 sandık ıken 19:i3 de 66.900 sandığa çıkmıştır. Ay 
rıca kibrit ithal cdildıği ha'.de lhti)aç ıuçlükle karşılanmakta
dır. 

Bunlardan başka likör, kon~ak gibi içkilerin istihllıkinde 
de aynı müddet içinde yuzde 25 lle 30 arasında bir artış vuku· 
bulmuştur. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

HAV~ · 
VAZİYETİ·, ~ 

Bugün şehrimiz \!' civa· 
rında ha\11 sabnhlel in de· 
niz üzc.ı-i puslu \e aı. bu· 
!utlu, sonralan bulutlu ge· 
çerek, sağanak halinde me' • 
zıı >ağı lar olacaktır. Rüz
gıırıar değişik yönlerden 
hafif \e orta kuV\"etle e•" 
<"ek, ıcaklık dı•recesinde 
hafıf :.ıır yükselme olacak· 
tır. 

Dünkü sıcoıklık dcrccc~i 
en rıııla 23, en az ı ı anti· 
grat olarak kaydedılmi tir. 

Kücük haberler 
~....--

ş T' t iV B ı• f 'I * Çarşıkııpı'da şekercııı. yapan lya rosu genç . er m 1 m Ahmet Mercankaya, Satacak lsli:elesl 
ı yanındıı denize ıı ırıp çıktıktan aon-

Dünkü yaralama 
Hadiseleri 
Sarhoş halde Beyoğlu Zıba so· ı 

kağından ı:reçen Selahattin Ata· 
~ara, aralarında çıkan mtinaka· 
şa sonunda a~ n ı sokakta maran· 
gozluk yapan Nccli KUlahi, Do· 
ğan Ankay ve Halim Yumak'ı 
bıçakla yaralamıştır. 

Necli de keski ile Selahattin'i 
yaralamıştır. Kavgacıların birbi· 
rıne attıkları taşlardan bir i de. 
o sırada sokaktan ıeçen Gtineş 
Aydın adındakı kadının yaralan· 
ma~ına sebebivet vermi~tir. Tc..· 
davileri yaptırılan kavgacılar 
hakkında takibata ba. 'anmısı ır. 
Kumkapı'da tornacılık yapan 

\nlran ıı, Sivıı ~ ı İIP An!rani'• 
Çakır. i smet Bil ıriç. Ha\ ri l:du· 
\·oğlu \'e Trasenko arasında cı· 
kan munakaşa sırasında Antra· 
nik Cakır, İsmet. Ha~Ti yara lan· 
mışlardır. Sanıklar ~akalanmıs
tır 1 

ra erik koparmak için tırmandıt;ı 

Sanal ka,.. rlar 1 Festı'va 1·ne atactan dÜŞCJ'ek ba ından •:ır au-rette yaralanmıştır. Ahmet Numune 
hastahanesine kaldırılmıştır. Sarıyer Tepe mahaJ!e::.i 1!l nıı- ı 

~ı'ka" yetçı' 1 Kal 1 o ruz * Fener AbdUlezel Paşa S:>Kak marada oturan Ha\Tiye KüçUk., ! IY 170 numarada otı..ran Hanıtc ı> ı..ı- arı-l::ırında ~ıkan münaka<a so· 
İstanbul Şehir T yatrosunu.n ır. Türk Film Festivalinde I ~~ç ~~ır~l~k s~%~!;te Fecı~?: .~ ... nı:~ nunda. arnı vl'!rde oturan Mak· 

bu yıl Şehir :'ıleclısinde ıamlı 1953 - 54 me,'Siminin en başa· ne ıebeblyct term~tır ~o;u~ı:~:a· bu' c Tür'ü kürekle \ aralann~tır. 
0 arak kabul edilen ,.e Anka· rılı esCJ·i scçılen • Bir Şehrin Il ı nın tet1a\•t&1 yaptırılmıştır. San 1< vıılcalanmıstır. 1 
radan da tasdik edil p gönde· kayesi • renkli kültür filmi dün * Şehrem!ni oe ırmcn ııokııı:ın- Balat Hamam sokı>.~ 3 numa-
rilen yeni bütçesınin ıatb"katı Tiirk Fi'm DO.'>tlan Derneğin in' da oturan Şükran Tangoç, ı;c~lrdlCI rarta nturan O man \Tçrr poı=ce 

Tl."·atroda ı"hıı'ıa· flara ~·ol açm
1
c KilçUk sahnede tertiplediği hu· bir sinir buhranı neticesinde tentır· mliracaatla metresi Ha\·rive Ce· 

,, ,, t1 • • d • t ı!lyot içmek suretiyle intihara teşeb• . •. 1• • d"t" b" . 
tır. Tiyatro çevrelerinde ısrarla susı bır ~eans a Basın ve Sı.na büs etmıotlr ŞUkran hastanau.,ye ı ı n ın e ıne gerır ı ı ır uzo\ u 
iddia edildiğine göre )eni bül çe.'T~leri mensuplarına. ~ös!e:n· : kaldırılmıştır. basında kır~ak. ıt~ırelı\'~e yar:ı· 
Çe hazırlanırke.n bilhassa genç m.~ştır. '_foplantıda belırtıldığıne l * Fatih Baıınuezzın sol.alt 40 nu Jadıih.n~ bıidırmıctır , . : ~a~ın 
!erin terfii için mühim miktar gore, Turk Fılm Dostları Derne· m :ırada oturan om Candan benzın- 1 tpıJ ., , ıı::ı \";ıotırılınış . lla) ı ı ;ı; e J a-

d t h · k 1 L• k 1 ği tarafından Milletlerarası I'. . le ııcrde tcmlzl'1'1i:en, anla1Jtlanıa)ıın kalanmı~tır. 
.a ~ sı~at onu muştur. r a . a F"I . , . kl f • , bır ı.cbepten benzın parıa011, , 0 o-1 • .. • . 

ı::ımdı bütçe ta~dikıen '!eld k- 1 .m Fcs~ıulı_nı;, te 1 • eaı en 1 ya muhtelit )erlerinden )-anmıştır ı Kasımpasa Dort l\ııyu r:ııl'lP ı 
ten sonra ı;:eçicl ktıı u' bJ ye · • Bır Şe~rın Hı~a~esl • nın kabı.:· Yanı.il Cerrahpa111 haatahaneatne kal 43 nıınıar:ıda oturan Haoan F'ıl\'a 
ni tahsisatı yakınlarına te\'zi ı Iune daır Berlın den t~l~rıı fla cıınımıştır. ı.· .. nı iin P1: <> ca son1111Aıı Arkaılaq 
yolunu tuımu~tur. Halbuki bil l muv~fa~at ~ev~bı ı:elmis•ır. lV. * Sarıyer Bahçeli:öy'de oturatı 17 :'ıtehmf't Ct>nPP tırafınden <':ıkı 
hassa son iki senelik faaliyet Berlın F estr.·alıne 10 )layba k:ı· )aşındaki Avnı Jandarma karakolu· ' le varalanmıştır Sanık ) akalan· 

devresinde "o"'zc çarpan ve he· 1 dar 28 miltet müracaat \'e kabui na dmkulraAcıaaı· tlaı • aynıı köyden 40 ıı.· mıştır . 
" d 'I · · T'" k" b • hl oın a n n :ı:or a ırzına geçtı. ı- . 

me!I heT yeni temsilde iyi lak· e 1 mıştır. ur ·ıye u ar• . Pn nt iddia etmiştir. Banık yakaınnm~. kk 
dirler alan birçok geneler bu· ı;;nr~ ba ."'Ur~u.ş ~e . Fe~tıvJl 1 ~1~dıae hattında t.ıli:ıbua başa:ıı111.- Şişli ilçesinin muva at 
~ün kadronun en a.ağ• mııa s ~omıtesı~ın ı~usnaı hır kar~:ı . idaresi 
kadro~undn olup içlerinde ha· ıl~ ~9. ~lıllet o arak k~t.u.~ Pd,ı· ı * iatanbut da yapı.ma :na karar 

- · mıştı r 'fotoğrafda dunku •r,n· \"erUen Me\ronun ı;ondajlarına de-
len 1:>0 lıra aylıkla ça!IŞ'ırılan I t d• b" hn nörülmckte- um cdllmeli:tedlr. Mecldlyetö)\I -
lar vardır a.n 1 an ır sa e • Taksim ı;tızcrst.hı aondaJı tamam· 

D·;ı r r n b ı · t"ld'JI• dır. !anmak lızeredlr. 
ı,,.e ıaTa ta e ır ı lt; ıne y 1 k d 

göre. rej;sör l\Te'necke'nin, ·5• o enarın a uys:ıunsuz * TUrktı e Emıak Kredi Banka· 
1 k 1 d 

aı tara!rnd;ın inşa ettirilen Levent 
t"daı ı ~r.nçlcrdcn her yıl ' ki· vaziyette ya a an ı mahallesının u~uncu kısmını thttvıı 
sin"n Vıyanadaki me hur Rein· C'den 235 evin temel atma töreııı 7 

Ewc ki gece Kumkarıırla dev-hard seminerine 0aönderılme:ıl • Haziran Pazartesi ;unu ı;aat 10 da 
rıve nezen Polıs memuru Ihsan •ıı ı t.• iç n yaptığı ısrarlı teşebbüsle• • • pı aca .• ır. 

de. Avusturya hükumetinin her Okur, odun depolarının van•nda * ben Joz~! Llhestndım 'Yctı~n-
K:ımıl Karataş ile l,cman adın· ter Dcrn~ının )lılık Genel Kurul 

türlü müzaheret Ye ı;:ayreııne daili kadını u\·gun-uz \a?i\'elte ıoplantr.ş1 Pazar ı;on.ı ~-ııpııını~ ve 
ra#nıen, henüz his; b ir net 'ce yakalamıştır. Kam il, k(>ndini kur ııetteede idare heı·ettne ,u tahısıar 

Yeni rıkan kanunla Si~li bu· 1 
c1~ının ilçe haline ı:etırildiği ma 
!Cımdur. 
Aldığımız nıaliırnııta göre. Si • 1 

li kaıa•ının irlare.s;ne \•ilhrt e. t 
Beledive 3\ rılıncaya kadar Be· ı 
\ oı!lu Ka' makıım \'e SuhP :'itti· 
dilru bakacak \ e halen Si•'I Bu· ı 
c:ık ~Hidürü Abdullah Er:ıslan' 
da Beledhe Sube \liirliir \lııa· 
' ini olarak ilçenin ışlerini ida· 
re edccekıir. vermemiştir. t:ırm::a'· ı"cı·n polı·~ memuruna 10 aeçıım~tır . 

C 1 · k " ~ Ba kan Hanrl Matalon, BaŞkaıı \'e• 
ema Gô tan, Konya lira rilşveı teklif etmi tir. Sa- kili N1hu ö:kaı. oeneı sekreter ' -, 

ık' hakkında takı'b~ta baş· Oöksın Soner, Genel Sekreter Yar- . • . -. U 
Valisi oluyor rı ar " dımcıa ı Boran Ku~san, ı.ıuhatlp Ak· l :'llET K,\PJ(')Q(,l. • 

lanmıştır. ı;Un ı:.arıuaı , Veım«lar H rıu Kırat 1 • -
Konya 31 - 1çışleri Bal<' .. rılı Darüşıafakcı'nın 81 inci Kuıt:phaııe memuru Fahrettın ~o- ı ı 1 e 

ğı milsteşarlıtına 'ta) n cdı:cn ken, SOs)al Koı.ı Nejat oıyurb:ıkırıı, ~lakin., tuhenıli~i 
Kcn~ ::ı \'alisi Kem.:ıl lkd mlı vıldönümü ~lence Kotu Cc~ı~ Pırıın. Yl SllF AKDOG \~' 
bugün askeri meras•rr.le te~yı Darüş afaka Li esinin kuru· Evlendi er 
ed'lmistir. Kemal Hail · mlı şeh luşunun 81 ınci \lıdönumü mü- ISTANBUL BREZiLYA 1 Rehck - :n :;,1n:11 
riınizde.n ayrılmadan lincr. şe· ııasebeti~le 4 Haziran Cuma gü- KONSOLOSLU""UNOAN - _, 
h rde ınşa edilen bir ;Jkokulun nli saat 10 da oku bınasında bir u -
ve ayni binada kuruıan Kdlu tören yapılacak \ e muteakiben İstanbul Brczil:ya Konsoloslu· 
kaza merkezinin açılış merasi anane\ i piliı\· yenilecekt;r. ğu memurlarından Bay Kons· 
minde hazıT bulunm•ıştur. Töreni müteakip Darüssafak1 tantin Gaziadi vazife:.ınden is· 

Diğer taraftan, haber ald ğı CPmiycti Başkanı son yıllarda tifa ederek, isıifası kabul e..i ıl
ma göre Konya valiliğine Erzu okula \'erilmek istenilen öl!re· d iğinden. Konsoloshanenıiz.le 
rum valisi Cemal G3ktJn ta· nim sistemi hakkında bir konuş· h 'ç b;r il şiği kalmadığı bildiri-
yin edilmiştir. ma yapacaktır. Iır. 

SON HAFTA 

5 Hazirana kadar 
En az lOU liralık bir hesap açurırsanız 
9 Eylülde bir ç-ekili~te hediye edilecek 

VE FA T 
lstanbul \ 'uk ek Ekonomi ve 

'1 lcaret Okulu 
~lüdurlu;:ündPn 

Okulumuzun Eski Profesörle· 
rlnden. Avrupa İfblrUCI TOrkl· 
ye Ddecıut iken Partste vefat e
den Ceı6ı Y.ırman•ın cenazesi I. 
Hazırın 1934 Salı ı;UnU aaat 
ıT.30 da Antara npurund:ın a
lınarak Şlşll Cımllne götürüle· 
cek ve 2. Haziran ı934 Çarşamba 
günil l::i1'll Caınündeu ~le na
mazını mllttıklp zınctrlll:uyu· 
dakl Asri mezarlığa götUrUl"rek 
cbedı tatlrahatı;lhına tevdi edl· 
lecektlr. ıiUl31 

r-TAKVtıu-1 

• • 1.500.000 
19 uncu fırkanın Çanak· 

kaledeki muuIEakiyet ve 
kahramanlığını <'i han tak· 
dir etmiştir. i'\lustafa Kemal 
bu fırka ile :?5 nis;anda Arı· 
burnu ıaferini kaunmıs: 
onu takip eden taarruz. ve 
miıdafaa sani1annda da 
büyük basal'ı göıtermi-ı ve 
rütbesi miralaylığa (albay· 
hfa) yükselmiştir. 

10 DOŞELİ EV 

l llAZiRA1'. 1954 
SALI 

A \' &-GÜ:\' 30-lllZIR 28 
RUJIİ 13i0 - ::WA \'IS 19 
HİCRİ 13i3- RA:'ll.\ZA~ 29 

• lira tutarındaki • • • 1954 ikramiye • • planında: • • • 30 Bahçeli Ev ve • • zengin para ikramiyeleri! • 

Bu sene 30 aile daha 
kendi yuvasına 
kavuşuyor ••• 

Haubınızdl dllml olJrak 
;ııo ıtra bulundurunuz 
* • ~ 

• • • • • • • • 

- •·l• 

BANKASI 
par nızın .•• istikbalinizin emniyeti 

lustafa Kemal Atatürk, 
bütün rütbelerini uvas mey 
danlannda kazanını tır. 

I'. F. TUJ,BESTCİ 

Kurasına ıştırak edersiniz. 

Evlerdeki eşyayı Gülhane Parkı 
Bahar_sergisinde de görebilirsiniz 

VAPI ve KREDi BANKASI 

\'a~ati Ezani 

SABAH 04.30 08.~~ 
ÖGT.E 12 12 04 3R 
İKIXDİ 16.11 0838 
AKŞA:.\I l!l.34 12.00 
YATSI 21.33 OU9 
Ü1S.\K 02.18 0446 

Gaıetemue ı:ondeuıen ;a.ıı 
n resimler basılsın. buılma· 
ıın iade ...t•!m"ı 

•Simdi sana okunacak bir sev 
,·ereceğimı> Maryk dos)·ayı o· 
na uzattı. 11Biraz uzuncadır. ra 
hat otur.• 

Keefer koltuğa oturdu. İlk 1!~=1~l~ii~iili'~;-~ iki parağrafı iörür görmez, i· 
kinci kaptanın yüıüne şıiphe _ 
He baldı. Bırkaç sayfa okudu. 
eBunların bıızılarını unutmuş· 
tum bile • di~ e mırı:dandı. 
• Bitinciye kadar hiçbir şey söy 
leme• 

•Demek bu kadar zamandır 
yazmakta o:duğun esrarengiz 
roman buydu, Ste\'e ha? 

•Romancı o:an sensin, ben de 
lil. Haydi Okuıı 

Topçu subavı, bütiin jurnali 
okudu. Ma~ k yatağı üzerine 
oturmuş, awçlan ıle yavaş ya
vaş göğsünü uyusturuyor ve 
Keefer'in yüzilnfi tetkik ediyor 
du. Keefer dosyayı masanın ti· 
zerine bırakmca. cEh, fikrin 
nedir?. dh·e sordu. 

•Herifi kıskıvrak )akalamı-
51n Stevu 

ıÖyle mi dersin?• 
aSeni tebrik ,.derim. Bu tam 

bir paranoyak'ın klinik tablosu 
dur: mükemmel blr vak'a ra· 
porudlt:'. Tereddüde kat'iyen 
mahal yok! Herıf elindedir Ste 
ve. Şayanı ha)Tet bir iş yapmış 
ım.:n 

Maı") k ayaklarını yatatlından 

sarkıtarak, ileriye doğru eğil- ması /Jçtfir. Sen bunların ol· l\far~ k tras olurken radvocu dan kaçan gemiler sürüs\i :ıra-
dl ,.e •Pekala Tom, dedi. •Ben duğunu biliyorsun fakat bir ya lardan biri. mesaj getirdi ;Acc sında dal~a·ı denizlerde rüz· 
şimdi sahildeki Beşinci Filo hancı bunları okuyacak olur- le bir emir efendim Kaptanın garlar ve ~ağınur arasıııd:ı vo' 
Komutanına gidip, 184'tirıcü sa. Yanımda bulunman lazım k&ıııarasına baktım fakat dcıin aldı durdu. 'l'a)fon yanların· 
maddeye göre Kaptanın vazüc Tom? • bir U} kudp .. > dan, kuzeye doğru ı:eçti. Üçün 
sinden alınmasını talep edece· Uzun bir sukut oldu. K(>cfer • Bana \'el" cü gün denız yatışmış. ve mu· 
ğim. Benimle gelir misin?• muıereddlt bir şekilde «Herif· tedıl bir rüzgAr esiyordu. Gt>· 

Keefer parmakları ile masa· çioğlu benim kardeşimi görme Emir şu idı: miler iki guruba a~ rıldılar. Bi· 
nın üzerinde trampet "aldı. Gö me mani olmu•tu• di~e sö~·l~ıı- Apra limanındaki hlitün t:e-~ t1 " " risi Guama döndü diğeri U'ıı-
ğüs cebindeki bir paketten bir di. G!izlerinde bir hiddet ısıeı hemmahal harekete geçecekler. hi'ya doğru yol aldı. Coine'a u 
sigara çıkardı ve ı Bcnim gei· belirdi. Gemiler Gııama yaklaşmakıa Iithl gurubuna refakat etmek 
memi muhakkak istİ\or mu· "Bu bizi alakadar etmez Tom. olan Charli~ rummlu tavfun düştü. 
sun?• Eğer kaptan hasta ise, bunda fırtına. ına yakalanmamak üze· 

ıEvctıı kızılacak bir taraf olamaz• re manevTa ederek günc}e doğ Yaşlı mayin tarayıcının su· 
.._N. ı bav ve erleri. fırtınanın kalın· "· ıçin• .FJaklısın. Ben seninle ge1Hc ru \Ola acaklardır • 

P ' tısından bile, bir hayli hırpa-
• .uıonun }·anında bağlı o:du· i!im Ste\·e. Keefcr avakkabılarını bo\·ar 

lanmıştı. Sa'lanmakıan tabak· 
muz zaman bunun 'Sebebini sa· «Pekiyi Tom• ikinci kaptrm ken ıkincı kaPtan emri :;?ösıer· " l:ır, şl eler. iskemleler \'e kü· 
na soylemiştim. Pslkiatri'den ayağa fırladı ve Keete..fn r:ıo1 di. Romancı bo,ayı bir tarafa 
anlıyan sensin. Ben bu işi anlat Jerinin içine bakarak elini ona atarak •kurtuldukn dedi çük aletler kırılmış ve depolar 
maya kalsam yUzüme gözUme uzattı İri ve ııeniş omuılu ba- cPek değıl . Döner diinmM ılk daki malzemf' karmakarısık o· 
bulaştırırım ve berbat ederim.» Jıkçı ile zayıf nıırin ro:nm~ı i~imtz amira'e g•tmek o':ı<'ak• larak verlere saçılmıştı Pis su 

cSenin konusmana hacet yok. el sıkıştılar. Maryk ıEğer !c· cPekalA Steve, pekala Senın Jar oraya bura\'a vayılnııs ve 
O işi jurnalin yapar» miz bir üniforman varsa onu le beraberim. Ama peit iştahlı paslı tekne sızıntılar vapmıştı 

cBen şimdi amirallere gide· :iy, daha iyi olur» de~llim n Antenler kopmuş. sandal mata 
rc~İm onlar da doktorları çağıra Keefer yağlı elbiselerine ba· ~Hen dr hiç dcililim fora ları ve su bombuı cihazla· 
caklar. Bu isi kendim yalnız karak gülümsedi cOım.av:ın b"r A1\ITRAL HALSEYİ rı rğrilmis. bükiılnıüşıü tk ı 
basıma beceremem dı•arıdan anahtarı aramak için orava tıu· ZI\' ~ FlF.T gündür ~em ide sıcak \emek 

bir~nin bi~e~ okıı"p a~a- n~>~~~g;k;il;~;s;c~b;o~·>~·e~o;lu;r~~;~;·~ .... ~ik;·i~g~u~· n~C;a~ir~c~.~A~p~~~· =~m;a;n;ı:n .. ~p;i:•n:ı:l'!m~iş:t;i· ................. n.tt~·~~-
~ .................................................. ~. 



~~ 
~~ 
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A.LTEMUR KILIÇ 

AJAN -_ _. ____ ._;;;.;...,.;;;;;;;;;;;;;._,..-.. ______ _._ ____________________ ~~~--·-----------~ ·-
1 Çin Hindi için 

Sovyetler yeniden 
Teklifte bulundu 

'•~rJ1a·toı~ 
Ugandada fevkalade 

hal ilan olundu 
5sorb.tcd Prcu 

1 'l~~nı-lated Prr•• 
. ~ampala (lJ;;andcı.) 31 - ln:ilizlere a"t Uganda mü:.te:mlc 

kc ının Bu~anda eyaletinde bu gün 6 ay zarfında ıkınci defa 
olarak fe\•kal&dc ah\'al ilan edilmi~hı·. Bu c.)alelin ıl\'.aba· 
ka· unvanını ya'•"'" \"Crli hükumdarı :cçen Ka ımda İn«ıliz 
hükumet.ince aıledilmi~ti. Hu kümct bu kcrre burada ç:kan 
3 mahallı ı;azctenın de nc~riyatını durdurmu tur. Hükumet • 
memleketin bazı ke:-imlerınde, iddet \ e tedhış huekctlerı faz 
lalaştığı için olağanüstü tedbir 1er ittıhazının luıumlu ı;orul· 
düğünü bclirtmi ıır. 

Cenevre, 31 - Rus~anın bu· 
sun Çın Hindınde yapılm;ısJ tek l 
lıl edilen miılnrekc~e nczatct 
ıc;in Kore tıpinde tar.ı l:sıı do•
letlerde müte ekkil bir komıs
~ on kurulmasını iste:dıi;i sö)'l<'· 
nılmektcdir. So,·~ et tt'klifiniıı tc 
fonüatı henüz açıklanmamı ııa 
da. iyi haber :ı an m Millere "Ô 

re Ruslar bu komiı;~onan, 4 de\' 
Jetten kurulma ını tar .. flardnn 

* Birleşik ~\meriJ..ayı ı·es· 
n1en z.iyaret etmel.;te o• 
lan Türki)e Ba bakanı 
• \dnan l.\le.ndere dun 
~cw York'ta törenle 
kar ılandı. * Doğu Pakistanda 150 
ki i te\'l\if cdildı. * ingıliı. müstemleke t o
lan Buganda'da rcv'ka· 
iade hal ilan olundu. * Yugo!>lana Cumhur· 
iba kanı 1'1are al Tıto 
) arın Atınada törenle 
kar ılanal'ak. 

Eisenhower 
Tekliflerini 
Açıkladı 

n:ıdolu Alanu 
Ncw York, 31 - Bir:c ık A· 

merıka Cumhurbaskanı Eisenho 
\~er bugün soylcdiği bir nutuk· 
ta milletler arası ilueadın doğ
ması için Amcrıka tarafından 
dcrpış edilmiş şu tek1ıflerl sıra 
lamı~tıı: 

l - Jlur H birle5ik bir A'· 
manyanın meydana ı;etirılme:.i J 

çın ga)Tct sarfcdılmesi. 2 - llur 
bir A\ usturya. 3 - Korede nıii 
tareke akti. 4 - Müstakar bır 
Çın Hindi 'e Güney As~ anm 
sağ anmaı;1. 5 - \lom Errrjbi 
nın, mıllellcrarası bır mu'" k,ıbt' 
altında mus ıh;ıne mak at aıda 
kullanı m.ı ı. 

Mahalli hükümd;mn azlini müteakip memlekette bir huzur
suzluk ba göstermiş 'c U;;an da '1illı Kon:Te inin ıeş\ ıki) le 
halk arasın~a ~alı ~ıen.clı ti <:aret mallarına karşı bır boy• 
kot hareketı belırmı~u. Bu boykot hala deum dmektedır. 

25 Mıs1rh 
Mahkeme 
Huzurunda 

Kıbns icin 
' 

Yeni anayasa 
TekliH 

her bırının komı yona 
devletlerde ikisinı ta) ın 
rini istemi~lcrdir. 

Yaman dolandıncı 
Hudut harici 
Edilecek 

llu u ı l\luhabırıınlıd~ıı 

Ankara 31 - Oha.1nc:. ~al· 
bantyaıı adında bt'~n'?ımiıel b.r 

~··'1-':ltf'ıl "'"" An;\dolu \lan ı dolandırıcının hudut h,.rici <'-
Kahire 31 - '.!.3 ~rı~ırlı dun Lefko~e 31 - Bu sabahki ga dılmesi kararla•l•rılnıı5.ır. ıı-

c.ksam, ıııddet kullanarak rejimi zc:elerin umumiyeUc i~i haber ı riycde çcşıtlı do'andırıcılıkl.ır 
dc\İrmeğc teşebbüs suçundan as alan çene ~ı·c atfen bıldirdıklc· yaptıktan \C l..übnanda bır c -

1 

keri mahkeme huzuruna çıkarıl- rıne gôre, lngılız omUrge ba • nayct işlcd ktc.n \ e idamJ nuır 
mtsJardır. Sa,·cılık tarafından kanlığı Kıbrııı Valisine ada için 1 kum olduktan onra memlekf>· 
ne redi'en bir t!'bliğde bu sahıs· yeni bir anayasa tasarısı sun· ı limize ·ıuca eden Ohann~,, 
lıırın rejimi devirmek için kar- mu tur. A)nı çc\felcre 'orc bu memlckctımizclc de ;~ıo; 'lı do
ga alıklar çıkarmak rnaksadilP ta arı 1948 ele Vahlık ) apmakta landıı cılıklar ) , pın c, lıa}kC 
lrnmünbt be~anname'eri ba~arak olan Lord Winster tarafından mahkum rdılm• •ır 
dağıttıkları \'e bir •Halk demok· teklif o'unan t:ı arıdan daha mu 50 ya larıııda olan Ohanncs 
r?si 1 cep.he ·i· kurdukları biJrli- saıttır Yeni tasarının. Yunan sanat•r da mah r olduğunu Ö\ U 
rıln~e.k.ted.ır. • . , . hıikl~me~i Kıbrıs ın \ u~:ınistan ıı_erc~ o~ !emekte. eht n>izde 

Sa\ ~ılık bırknç haftadanoerı 1 la bırlc me l ıııe:ıe esını Hır~c.-,- Kad1·1) e ad~nda bir kadın•'1 

RO:O.l,\ll.\ :".IEU.\~İM - 40 vıl enci ıınru Pıu,•nun na ı Romada ~aını Pelt r<: m"· 
danında ) aı>ılan bü) uk bır dım tbreııden sonra Roma Katolık kilı e inde az.ızler 'anına ko· 
nulmuştur. Törene ba~ta Xll nri P ius oltluııu halde yarım mıl) o na ~·akın ın :ın lştıruı. etmistir 

Avrupa Kampanyas0 
Alpullu' da bir 
Seminer tertipledi me,·kuf bulıın;~n ?u ş:ıhısların ını~ 'llılletlPr <.:enci Kurulunun 4500 1 ra~·ııı dolanc\ rd•~ıııı iti· 

fı_a,ında cınrklı bınha•ı 'Ius~ab gclect·I' ıopl:ınıısında orta:ı a at raf Nrııeklc. fakaı ı.•ı ı.1r>"dııkı 
Keınal Sılkı'nın hulunduğunu a· nıadaıı iınt·e. Lonura \e l.efko· c na)etıııi inkar cııne'·•erf·ı !;lklaın1~tır. _Rıı h:nba~ı b .. rkaç ~da a)nı zaın.ıııda ~a~ın anma'' I Olıannr' cuma gunu hudut Bırıc;;ık \tupa fikrini ya~-
r,ene e\\Pl Kı·al f:ırııl.!ıın :zo·~,.- bck:cnnıcktcd r. harici cdılrcrk hakk. •ki _ nıak aınaciy c çe itli iaalı~cıler· 
'erir.den birini k:-rırnı:ı~a te-rb- --o- danı ceza Liıbnanda •ıfal o- de bulunan Genç'iğın .\\l'upa 
bü~ t'tmi 'e kralın diı manl ı;ı- NATO deniz tatbikatı lunacııktır. l:ampan) a,ı'nın 'fi.irkı) e Koluna 
nı k3''ıınmı-ıı. bağlı 31 gen~· Paıar glinil oıo· 

Teb'ite ı;:ör<'. •urlular nrasın- sona erdi iki Amerikan muhribi lıüs'c Alpullu Seker Fabrika ı· 
da 7 lıükiımct memuru. 5 :n 

1
• na ::ıderek, fabrika men uplan· 

Ordusun sergisi açılacak kat. 
2 

doktor. ta•cbt'lrr ,.,. ,·:ı· .\nki\ra 31 ( \.\) ııı s. E geliyor nın hazır bu undu~u bır emı· 
Belgrad 31 (THA) - rck y ı bant·ı bır ınemıekf'!t tabiiveı"nne 1 Tem:oıl Buro undan a d_ığımız m.. nrr teniplenli~lcrdir. Bu semi-

Ankara'da «Yugoslav 

kında Atln.ıd• YugosJ.n ordu:ou olan iki kadın bu'unma'kt:ı.l•r J lumata gôre, Türk lta yan - merikanın kdcııi'z fi'o-unı rıcre KonferafuÇh> sıfatiyle Dış 
hakkında bır s rı;ı açı acaktır. Sa\cılık bu ahı-tarın. halnn 1 'ı'unan d<'lllZ km\ tknnın muş mensup Warauncpon muhrıbi :; Polil·ka \aı.arınıız lıemur Kılıç Yu~o la\ Tan3ug .\Jan~ın1 ., bıl ınuhakemr ec'lılm"kte oa n \e 

3
,_ 1 tcrck<'n ) aptıkl:ıı l 'lcdflcx-or: haziranda. Sur.>. c muhribi de 2;) ı.ıırak et mi~ \ e AHuı>a bırliği· J 

dırdığınc goı c. bu crgı !ına· ni suçla itham cdi t'ıı l6 ı-v!ı:>\" :\A'l'O tatbıkatı bu sab ılı so ll:ızırnnda 1'ınanım111 zi) aı et e- nın resıt'ı mesele erı hakkında 
dan sorır Sclanık'c \c Ankara l:ı ıı aka:arı olmadı~ını bild;ı- na <'rmıstır. 'l'atbik;1ta iştırak e dereklcrdır bır konu~ma ;,apmıstır. Ş,.ker 1 
~.ı n.ık eddeccktir. mi~ur. ı <len gemıler bır Yunan denız li Her iki muhrip f :ıınbulda br· ı, brıkasının mı:oafırı olarak gece I 
-------------- sunde demırledıkcn sonra, iiç ~l'l'· ı;:iiıı k:ılat"a!-tır. ~ı Al_Pulluda eeçıren ~ençicr, I 

mcmlc:kı-tin dt'nız.cil<'ri bir kon- dlin 1 tanbula diınnıü~lerdir, 

TÜRKİYE EML!lt ltl\EDİ E!Nlt!SI r~~·ae~5ıl~~p~~·Iİl:~~lt;!)~i:5~~1~1;~c~! 1
RT

1 
HAL Tunus'a takviye dır. ha· 1 

Utr \aıandışı Mukrn .ahıbı \ apm•~a ~alı~ın 8.ın~• ,.~ 'I' • I ,, .~nılmı ın ut. ,. , 
ı,.\ o c, ... ınc)- lo.,u .ı\ \ rupa Yapı f:re<'l B•n- • 

Gt-nt-nıl Krıııt all j,tanbııla grldi 1 n 
1 d• '.' f~ __ ,:':',' oo"nderı"~ıdı" 1 

K .. ra Ku\\etl•ıı Komutanı GC'· ka 1 'l ld rıe- ' "~il'llıı AJan11 YI:, "İ 
D(ra' Kt'ndall , hı-r:ıbcrindc c i Fuııt A-1 Tunu · 31 - 'l'unıısta gün '1 ç tinden "adun Tanju'nun nikah lorenlerı. dun a;ıt 15 de Rt, . 
o du u halde dun aat 13dt' hu tiı>ç artan tedhı da'g, sını ön- oğlu e\ lendırme memurlu~uıı da ~ apılını tır. tteMnııle. kendı-

. 
'oCI 

z 

8anl.arılı~la Hnılı~. \..,ıı~ılıl.lı 
~ıını. ~ur"aı 
~" dual \ r krrdıltrt 
~n mu~ııt fııı hıdltrı 

Vadeli ve vadc~lı 

TASARRUF HESAPLARINA 
~ f.~ Ye 

.j _ H ~~~.,.~.!~.~ ....... V------

ı l uçağı ı e i tanbula gelmı~- lc.mek mak adı)le Fıans bu".ın lenne me 'ut bir hayat ıcınt>nnı ettiğımıı )cnı e,ıı-
tıı. Glll ın •T Tunu a tak\İ~ e kıtaiau ı;onder- Jer görül mektedır 

1 

s .. m-a \t- N ı n mi tir c; za~iıden ı;:onderıl n bu 
1 :••••••••••••••••••••••••'••••••! bti babaları bır i - erın "1 • • ı a~ klannıamı f • • merhum Tar.• l L•. , , , • 1 p 

: RO/ .\ J,)~ \'I::\ 1 : l J'Rh Vrhto Pa~nın ka> ınblrn.dtrl ı ır. : 1. n >I U~ ıt;_I \ 31 ıı;ı l r 
• 

1 
• ,ı.;rzıhe Kıı ııln a abf'' ı Ha• d•ro:ı· re \ oızıırd mc' .an· 'l unu t:ıkı 

• e • N : I ' I İ !-il'\'I : u lmuı e Ha ıııhanesı O'.\h ıı hadis rın bır n .ıl~l t;ırafın· 
• • • • : l\!Uteha ısı Dr ıaı • Rorat-:ının eM dan ı<l .. r~ rdı'd• inr kanı bulun 
: );ı,anland l::ır • J'uruzanlR "1 hendls Muzaffrr \e. "' . 
: •.,ın J"/fl-;• : Mühendis :>.•ehın~t ,\11 Kııcının da>ı·' dugunu \e banlaıın her e~ı yap 
: " , w':t : lRrı Eır.~kll Te .e' Memıırı.arıııdan 1 ma~ a h~ıır O!du •• :annın an a ıl 
••••••••••••••• • •• ••• •••• •••••••• Zekll Hehacıor:ı•ı Dt'nlulhk B~n- ı dığınl :.öylcıni-ti. l'. 

Mes'ut bir nikôh 
Tııt.:ıek Mühendis O!ıltckln TOte 

lıt. finheralt~ Tarih ubesı me:ı:ı.ın· 
larından Zuhal Eamen'ln nlklhları 
dun Bakırkö~undrkl evlertndc ya· 
pılmıttır. 

OenQ ntklhlılara saadet.er dileriz. 

kası Mllraklplerlııd .. n .el mi Hrlvıı.- '-l' · ·ı ·ı·ı t 1 . ~ cıoıııu .AnU.l>• Mllletveklll K 

1 
" ıllı)ttçı er sı a ı oıı u~ Ol 

Akmanlar, 'I'arıı:ta\ Rapor ı:ırı'~ı~~ 'J'uııu~. 31 (TllA) - Dun gc. 
den Cevher Kut al Dr Blnba ı Sa· re 1''ran~ıı makam arı ı .. ra[ın· ı 
mı AkmanJı<rın <-nhtcltrl. ordumu-ı d;ın oıçıl;:'anclığına göre, Tunu~· 
:rnn 'n kıd,mll r ıl:tınlnlnden hlrl ,_. ·ı · • 
olan "krr Tem,l:ı: Mııhlı:rm• 1 R ..... tar.l 3 Fran:ı l tem~ı cı:ıı, tanın-
1•1~rtnden 1~94 doıtumtu Flllbell e- mış Tunus lıderleri laraiından o l 
mekll liımle lchdil edilml ur. 'funu:. 
KOIWI l\l i t \1, :-..ili\ 1 \'il :111 • • t t 1 t 1 dün 3ı., ıo~4 Pa art<'•I ıounü 'at ıs mı ı) c çı crı, op an ı _.ır ~ap_ma 

1 
de lkaınttglhı olan Takalm ı;;chlt }B başlamı~ardır. t.lıllı}etçıler 

Su~a Pahrl l'~gurınen Muhtar Cad 47 No ı ı zaman 1.pt sılah temını içın de h.ırckctc ,eç 

ile 
1 No. ıu daırutnde hakkın rAhnıetl· mışlcrdir. 
ne k&\'l1şmuşt11r. Bı•ı:Un lt.tndl na· j 

Alll\JE J' ;\'\İl. 1\IOlt.\l.T mazını ml\t,.aklp Şl il Camllnden 

1 
---Oı---

E\ lendılcr kaldırılarak zınclrllkU\'lı A rl mezar- Devlet Hava Yollarının 
ll#ındıı hazırlanan ebedi tstlrahat-

11'~~!!!!!'!!!!!!!!!!!3!1~)~1a!~!ı!'~]~!l!;>~1~gı.hına tevdi edllccekttr. /\Ua.b r•h-. yeni usakları 20 Haziran-
·~ ınet e) le) e. 

:\ABi 1.'P ı : \'LE:\Di - sümerhank nıııdürlcnııdeıı 'l ııhıp 
Samedin kı11 Xafıa Muhip ilr, \İta) el husu~i kı.lcnı mudurıı 
Nabi t:ıı'un nıkah törenleri dü ıı Re\ oğlu r\ ltndırıne memur
lu~unda ,·apılmı'ıtıı·. \"eni e\lıleı-e ıne 'ut hıı omur dıh~riz. 

r.e im e,ıenen ç_ıf_ıi_n_i_ı._ah __ m_e_nı_u_ı-u_ıııı~ iinunde go ıe_ı1~_or __ 
,-----------------:.-;.-;-.-;,;,-;,;;;;;;;;;..;;.;;;;,; da geliyor 

nkara, 31 (Anka) - De\lcl Yunan gemisi, sahibi öl
Jla\3 Yo larının ısmalam1~ oldu 
ğu uçak ar 20 haziranda mcm'c düğü için bayrağını 

Refik Koraltan lstanbulda 

k..tiınııc ~clmış ol.ıcaktır. Bun- yarıya indirmiş ! 
!arın )edi tanesi 15, 4 tane 1 de ~\:?~~oro@tı ALTIN ikramiyeleri 1 

--~-~-Ra!151'5lllld:ııı;ııı:ıı}ı11lı•ğ•ın15ıl!&ko~:cak nıcmuı7:ı0r n nıukadd:ı::t·' kasm:alan k: 3 o o--, -1oo~5 o-5 o 
seçımlcrden iki ay e. \el, tıpkı durmaya hazırlanırken mem 

43 kışiliktir. İstanbul'un fethinin 501 inci 
~ ıldönlimünun kutlandı~ı 29 l\la-

Ankara'da dün 80 nikah )ıs Cumartesı 2ünU bayrağım 
yr.nj a ındircn Yunan şilebi hak-

kıyıldı kında Vah \'e Beledi~c Reis Ve· 

Tıirkb c Bu) uk .\lıllcl ilkd.~i 
Başkanı Refik Kora tan dua ,,ı 

bah ek pı esle isı .. nbul.ı ;e mi~· 
tır. 

Koreye asker sevki kararı 

aleyhinde konuşanların 

muhakemesi 
ordu mcnsupbrı gibi j tıfa et lekctimizc s·apılan ~ardıml:ı-
nıcleri) e kabildir. O z.ıman rın daha geniş ö:çülere çıkarıl 
kımseıtin kim e hakkında bır ması şarttır. Sa.,.unma pakt· 
soı: so~lemı:ı;e hakkı olmaz. larında düşmanlara yardım· 
:Eğer propaganda nutuk ;ırında dan çekinmiyen Ü)e er bulun-
bır suç j lcmişse ona da o ı:ı- dukca. her milll't, ilkönce ken 
man adalet mcrcılcri bakar. dıne glıvcnmek zorundadı.r. 
En doğru n en fıdi ) ol bu Do t Amerıkan .Mılletinden 
dcğıl midirh bu hakikatin tanınm:ı,ını ,.e 

YENi ISTANBUL 
~ardımın ona !!Öre a'arlan· 

'l'URKl\'E \'E niRl.E~İK 
A~IF.RİK.\ ırnn.ı:-ı LEIU 

1'1. 1'0ernıi Ra:ıhakanın Ame· 
rika :.evahati ınüııa rhrli~le 
clunra vazi~ etindrn, Aııı eril.a 
ile İngiıter(' ara~ındal.I görıi 
2)1"llıklarından bahi le cliy<>r 
ki: 

Blıyiık politika olil:;:arı, 
fikônce, gölgeleriyle kendileri 
ni sezdirirler. Biz. bu gölgc'c
rin en koyulannı tngıliz po· 
lıtıkasında görmektcyiı. Hıir 
ml.leller. uçüncil bir clum<& 
savaşından kurtulmak i ti}or 
!arsa. iıadeli bir savunm-l roli 
tikası gütmek zorunılaclırl:ır. 
Korkunç tabloları g<itiiımizıiıı 
onllnc geldiği zaman tııylc,.i· 
rnızi ürperten iki dünya har
bi, doğrudan doğruya İngıliz 
politikasının kararsızlığı ile 
llgılidir. Üçüncüstlnbn de a~ -
nı kararsızlıktan ale\lcnınesi 
imkan·dısı say1lmamal1dır. 

Amerikan Milletinin, son 
yıllarda, çok daha iyi kauadı 
ğı böy c bir durum karşısınd<l 
duloduğumuz kaygılar, clb t· 
tc yersiz dcğildır. Onun için 

masını i~tiyoruz. • • 

DÜNYA 

Bı\, 'B.\.K.\~ A~IERİKAIJ .\ 
l'alih Rıfkı Atay Ra}ba

kan'ı n \merika ~nabati mu· 
na ebe ti) it di~ or ki: 

•Konular hakiiında hiçbir 
şey bi'mcmckle beraber, .Ad
nan Mendcrc he\etinin mu
uffak olma~ını d

0

1lerıı. l:larış 
cephesinin. en dır fedakarlık 
!ara kall:ınan bir kol:.ı ohın 
Türkıyc, yine bu cephenin ik 
tisadı ve mali en az yardım gô 
rc:'.n memleketidir. Bu~ünkü 
sıkınlılarımııa çare bulunm1z 
sa, halkınm tehlikeli bir ya. 
hal kırıklığına uğrayabilir. 

Amerikalılar Türkiye ikti.,adı 
kalkııımas1na yardım dmı:!nin 
yalnız bir do~t memle!•etin re. 
dakArlıklarına ce,·ap veı-ın,.k 
değil, a)'nı zamanda k1L1l blo· 
ka kar~ı en nazik bölgeyı ma· 
ne.n \'c maddeten daha kuwet 
lendirmek bakımından ehem
miyeti anlamalıdırlar. Anhya
caklanna da ıiÜphe etmek is· 
temiyoruz.• 

Bu zengin A L T 1 N ikramiyeleri · 

1 O Haziran 954 perşembe 
akşamına kadar 
açtıracağ ı nız 

150 liralık bir hesapla 
kazcınabilirsiniz. 

Ankara. 31 ('l'ürkte)) _ :Bu- kilı Ord. Prof. Dr. Fahrettın 
sun Ankara Evlenme Zllcnrnr.u- Kcı im Goka~, bir muhabirimıze 
ğu, bır nikah kıyma rekoru kır- dün şunları söylemiştir: 
m1ştır. Her beş dakıkada bır nı- a- Durumu tetkik cttık \"e 
kah olmak üzere 400 dakikadt bunun şilebin sahibinin ölümün· 
80 nıkah kı~ ılmı~tır. den dola) ı o'duğunu anladık.• 

Talat Tolunay. P. T. T. U. Türkiye, Kıbrıs Fua~ına 
Müdürlüğüne vekalet i~tirak etmiyor 

edecek Ankara, 31 (THA) _ Her ~·ıı 
17 temmuzda açılan ve hir :ıy 

Ankara, 31 (AA) - r. T. T. devam eden •Kıbrıs Lefkoşe, fu 
Uıııuın ~lüdıirü ,\rıf Dcm1rcrin arı bu yıl da aj nı tarihte a~·ıl:ı
Afyon \'ilayctinden millet~ekıli caktır. 
eçi'mesiyle açılan P. 'f. 'l'. U- Öğrcndiğımizc göre, mem rkc 

1 

muın \lüdürluğüne. umum rnLi· timiz bu sene fuara iştır1i.k clme 
dUr mua,·ini ) üksek mühendis yeccktir. 

Sermayesi: 200.000.000.- TL. Ta at Tolunay, vekaleten tayin Geçen sene bu fuarda en faL· 
cdilnıış \e bu:ün jCni vazifesi- la alaka çekrn pav)'onlardan biıl 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıı~e~b~a~şl~a~m~ış~t:ır~.~------_J~T~u~·rık p \yonu idi. 

SÜMERBANK 

HOS MEMO Şmu'lar insanların karnını doyurmadan edemez!! 

l\lı ll menfaatlere aykırı har~· 
ket etmekten sanık Kemal i e ·-~
ban'ın muhakemelerine dün~ 2. 
inci Asl•}c Ceza l\lahkcnıcsuı:le 
dcum edilml tir. 

Sanıkların. K(lrc·~ e aske:- e\ • 
kinin aleyhintie ilerı ferı konu • 
tukları iddia <'d1'm<'ktedir. t~~ 
ene ev' eı cereyan eri en .1Adi~e· 

ııın sanıkl.ırınrl:ın K~ıııai bir rniid. 
<let e\\el ölnıii~tiir. o·~er sanık 
Saban ise aramalara 1'3~en tı:.ı· 
ıunanıa!l"ııkladır Duru nıa anı

sın bulunma ı husu unda Emn,· 
~ete tezkere )azı ma~ı için bas· 
l;a :;:üne bırakılmı~lır. 
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BiR SEYAHATİN NOTLARI 1 

l\lıılta\I z.iyarr.t eden Tuık r,azctccilrrl .\ miral l.ord :\fouııtb:ılten ile birlikte. 
Kr. Binb. Fethi Gfirc1, 111. ı cncr, .\miraı '.'\fountbntte r .. lu ct ,\\kol , Amiral 

Ert uı;rul ( t!~ 13n • 

!oioldan ag.ı: Ilı. 

r.ercı .\ t·ııcm \ e 

a 'da Türk Bayrağı 
:······················· ·· .....................••.•. 
i Malta'yı ikinci fethedişimi z Ye~il renge duyulan ~ . 
i hasret - NATO karargôhında - Amiral Lord Mount- ! . . 
~ batten'le beraber - Amiral Refet Arnom' un anlathk- · . 
~ lan - Subaylar Klübü - NATO ruhu : 
...........•.......••..••. . ....................•...• 
y o unııı: l\lalt•':>a duşer~e. o· 

rad . bJ:>UC<'k bır b nanın 
üz rind -altı dost \ e mutt -
fık de\lctın b yrağı :ı .ı.ınd -
hızım ba) rıığımııın d3 dıı ga-
1..ndı nı gorcc k ıniz. 

lıia ta'da Türk Ba~rağı .. Hem 
~ı lar \e ~ıl ar sonıa ..• Buna 
Maltalıl,ır d ı oncelerı pek kız
mı l.ır. Adad.ın çıkı lannı kut 
dığımız Turklcrın b ) raıtı bu 

r :> nasıl çeki ıro demi • 
lcr. Fakat, bu ~ rsız ilır.ız. f ) " 
da vermem kle kalmamış, Us
t tık k ndı crı ıçın bır mahçu
bı) ct sebcbı olmus. Neden mı 
dı)ec kı;ınız? Çunku Ma ta son 
bir sene zarfında yenıden Ttlrk 
l r tarafından fcthcdılmb h :n 
bu s f rk f tıh topsııı Uıf k
sız. Vaktı\l ~laltanın tnpr k-
1 rını znptcdcn erın r ocukl rı 
bu fer ad ce kalp cıi fltbet 
rnenın )Olunu bu mu !ar Bunu 
) apan da b r \uç nr :ılıri· 
)r suba)ı. NATO Akden.z Mut 
td k KU\'\ tler Başhomut.ınlı-

ı k rar.,lıhındakı h ' tımız. 
Ba Iarında Anur 1 R le< Ar
nom \ar. Sub:ı) arımudan Dz. 
:Ktırmay Bınba ı Fet!ı; Glırcl, 
Dz. Kur. Bınb. Faık \e Dz. '\ ıb. 
Sına Özdoğııncı') ı t.an mık kb 
met oldu. Hepsi de m :n'ckc· 
tın iflıhar ed bılece ı dt'ğcr
d • Halil o kan ti ta n orum 
kı şımdı) k dar hiç bir h )e
tımız bu kadar isab tlı tcşek
ktil etmcmıı;, bu ka'I • ahc>nk 
v te amit ıçindc \ ılıfc .,ör
m mıstır. 

le İli' ha ret 

A kdenızin kı ıt noktası olan 
!lla't:ı kupkuru bır mem

leket. Lımana gırerk n • I:ılta 
t sından ) apılmış c kı k3!cl r 
\e bına'ardnn b şk:ı hıç im 
s y gorulmlı)or. Ebette ki ı
man 'e kan:ıllard kı haı p o;e
rnılcrını bu de) ı ten hanç tu
tu) orum. Anlattık! rma ore. 
kı~ın adad.ı. tek t.ık yeşı •ı.- 0 or 
mek milmkun o urmuş. F:ıkıt 
)8Lln ... biıtun adl kırlı b.r sa
rı ren"c burunu) or. C:iddt>I r 
dar, fakat t rtemız asfalt. Qj • 
le ın kı, hızım i tanbulda a ıs 
tığımıı. adım b ,ında topr.ık 
goımck buı·ada ı:n ansı.: hır 

r 

Mallıı~ ı ziuret tcltıt ~azrt •cilı•ı', X \TO \luıtdik h'.•I\ \ rtlrr Bıı~ 
konrntanlıgınıhıki ' l'urk tem~il he)cli sub.ı) la rı)hı lıhl:l.lc. 'ol· 
da Dz. Kurmay IHııh. l'ethi Giı re!, oı tada Anıır:ıl ltcfd \rnoın, 
ağda Dı. Kur, Binb. Faık, ond c Dı4 \'ıh. Sina Ür.dıı ancı. 

Yazan: Karargahta Türk te'.llsil h )C'· 
ti başkJnı ve ba, omutanlık 
kurmay lıaşkan yardımcısı A
mıraı Refet Arnom • ırafından 
kar:;ılandık. Biz. dort guetC'cı, 
Anado:u Ajansından Jzz t A~ -
kol, Erluğru! Ccylaıı !olo mu
habın l\lu tafa Ba~k.ıl ve •Va
tann dan ben, Amırnl r\rnom":ı 
takdim edildıkten sonra htp 
beraber l.ord .1ounth tlcn'in 
odasına gittik. Uzun bır boy, 
km•\•ctli olduğunu hemen his
settiren bır 'ucut, b ) • z keten 
amir.ıl uniform:ısının :ıçık ) ı· 
ka ınd.ın fışkırmış .:ihı dur:ın 
kırlaşmış bir ba~. .ıarıf. Iakııt 
irade kuV\'etini d rh:ıl bc>lli e
den gılzd bir yılı. K•ıH et 'e 
zevk ile pnrla~an cclik rnavim-

• 

MELiH YENER 

•• ser. 
Bınh. Fethi Gürel du.u.ıduh· 

lerımi teyid cdı) or: E\'\'elce 
)elkenlı gemılcr ?aınanında 'll[al 
ta taşı almak için aıl ya ~e:rn 
gemi ere safra o :ırak topr3k 
) Uklemck mecburı) eti konmuc. 
Yclkenlllcr ancak g.,;lırd~ltleri 
toprağı ada~ a bo~ !ttıktan Eou 
ra yuklcrını ıı abı :r crını.,ı. 

'X \ T O 
Karargahında 

A kdenlzde tur ~ apa:1 T .rsus. 
gemımlzın Malta')a uğra}a 

cağını, ıçındc de 4 Turk gazete 
cısının bulunduğun.ı istnnbui
dakı Ingılız dostlarımız Akdeniz 
Müttefik KUV\etle: B koııııı· 
tanı Amir.ıl Lord l\Iountbat
tcn'c duyurmuşlaı". •T.ırsııso 

l\Ia'ta')a \arınca, b:ısı'l l~! rı
n bakan ı\merika'lı hir bın
b:ışı ile Türk trmsil hcyctın
den Bınb. Fethi GUrel ~rnıı
~ c gt"lcrek Amırnl l\1oııntb:ılten 
in bızi bek cdiğıni tıı.ıiircli ~r. 

l. 

i bır çift goz. Bütün hu un· 
sur'arın birleştiği do t\,'.ı evim 
!ılık ıçındc elimizi oıık.ın Ami
ral Lord ~Iountbatt n, ılk sbı. 
ol ı :ık Turk gaz tecı! ı i) le ko
nuşmaktan dtı) ıltığu nıı ınnıını 
~eti bildirdi. Amiral. k rargah 
hakkında isti nasız bıitün ıııa
him:ıtın Amira' Ar:ıom tara
fından verılcccğinl bcH.-tti:Cten 
sonra gtilerck şoyle decn: 

,,\ mirııl Arnom ize bir şeyi 
söyleme) ecrktır. Noksan kal

(Ue\amı , a: 6 Sii: 4 de) 

!\lalla'd:ıki X \TO :\kd,.ııiı ~Iütlcrik Ku\\etleı· Ra komut mlığı hi'lıu;ı ıizcl'iude dalı;alanan ıııutte. 
fik 'e dost altı milletin lıa:> rağı 

V~TAN ~------------------------------1 . 6 -195-1 ___..,, 
\Yaz sıcaklarında 

GRiPi' · '·~~~~~~~ 
-ıoı-

• • 
GRIPIN fazla gune$te dur· 

maktan mütevellit 
şiddetli baş a!}rıları ile di,, adale, 
sinir, ~om:tizma ağrılarını dindirir 

GRIPIH bayanların m~ayyen 
zamanlardakı sancı 

ve rahatsızlıklarda alınması çok , 
faydalı bir müstahzardır / 

#' DÜNYA KUPASI MAÇLAR! MÜNASEBETiYLE ' 
FEVKALADE SEYAHAT 

10 h~ı.ı.ın Hl54 ist.ınbuldan h.areketlc 

SElANIK - BELGRAD - TRIESTE - MİLANO 
) o 11 ilr Zurıch\; 'J:-ı~ 

Pa!"i,, iız r;n-:tcn J 10".; - VALAi\S - VİNY0:-1 - 'IAR
S1LY.\ - 1'.\~ - .l\101\"TEK.\Rl.O - SAN RE~IO - CE· 
NOVA 'o'u ılc IST \NBUL'a dönüş. 16 H.ım·an 1954 tarih.n· 
dC'r. 4 Temmuz l!J5.1 t;ıı i1'ınc k.ıdar İSVİÇRE'nın muhtelif s~
h:ı lerınd • ~ ::oı::.<'3k ola•ı maçlara gıdip gelme masraf arı da· 

h.' TL. 350, ı;ı:ı~· hı < t'erı temin edılmiştir. l\hiracııat 

N A K 
SE\'.\.11 ,\'ı \ 't-; Tt RİZl\l .\CEXTASl 

f.stıkı .. ı c .. rı 338. 'J c.: 43126 - Te'grf NAK - İstanbul. - . 
lstanbul Sıhhi Kurumlar Arthrma ve 

Eksiltme Komisyonundan 
lla) Jaı U.1Şa ~ ımuıı , Şış i Çocuk ve H ) darp.ışa Verem 

llastahanelll·inın ı ııt!< k kırıntıları ile ) emek :ırtıkları pa· 
zar'ık ~ureti)le s •· •C31.tı •• 

1 - ,\rttırmal.ın 2/6/1954 Çarşamba gunu saat rn 15 de 
Cağa'D l,ır.dakı s lı!.:ıt Ye İçt maı :'ıiu.ntn<'t l'ıliidürhiğu bın:ı 
sındı top!anac .. k Sılı~i :ı!lie scsclcr Satınalına Komisyonunca 

~ apıl c aktır. 
2 - l\lııh .. n nıC'n brı:le i h r iıç hastnhan<'nin blrd n '1200 

lir:ı olup ılk tcın natı ::ı- iradır. 

3 - i•tı l 'ıllr ı , : e aıt ~a in:ımc)i çılı~ma ~ünlerındc 
konıi•)oııd:ı ~.ır lıı .r r. 

4 - l•tc!·l:: • ın !;., i 1crc ait ~eler ilk tcmin:ıt nı kbuz· 
Jarı J)e lllC'Zkı'ır SÜD \'c s:ıatte komi ) ona müracaatları. (6349) 

81 ton muhtelif ölçüde galvanize tel halat 
\ salın ahnacakflr 
T. C. Devlet Demiryolları 1şletme5İ Umum 

Müdürlüğünden 

Teklif 'erme sur~tl) le 81 ton muhlelıf blçUde salnnize 
tel ha at satın alınacaktır. 

Teklifleri.n en gcc 5/7 /934 pazartesi "iınu saal 17.00 y., 
kadar Ankarada umum mild ürliik malzeme dairesi reisi ği· 
ne vcrllhıış olması l:izımdır. 

Şartnameler 3 lıra mukabilinde .\ nkarada umum mU-
dtirhik binası içinde Merkez Vez.nc"ndc.n. f stnnbulda H11y-
darpa~a Hznesinden temin edilecektir. (6818) 

· KUM İHZAR İ~İ 
Karayollan 1. Bölge Müdürlüğünden: 

3ii20 - l:ı·a it, !( bedelli Pcııdık - lzmit yolu Km. 
O + 00 - 11 + 500 Km. arasına 5750 :'113. kumun hı.ar, nakil 
\'C fıgüresi ııa1Jı .. ık l ~ul!.ı i'e cksiltme,>c konıılmuşlur. 

Ke,ın ter.ur.atı ~65J.- liradır. 

İ teklılerin iha"c>dc:n üç gün e\\'çl Bolgc 1\ltidür tigüne mil· 
r:ıca:ıtin ~cll."ık lıcl~.:S: a'm ıl.ırı şarttır. 

Bu işe ait ş. r!ıınnıc her gun Bolgc Miıdur:ü0ündc göı Ulc
bilir. 

Paz .. rlı[!ı 11 lı:ızira:ı 1954 cuma günü saat 15 30 ela is-
tanbul Kliı·i.lkyalıdaki ?lüıltirlüğüıııiı.ı binasınd.ı mutcşekkıl 

komi:.~ onda P.ı ~ar.akt•r. 
1 t~k 'il riıı l !l.'.i4 ~ ı:ı Tit•arct <)elası bdgesi \'C kesin le· 

nıınnt ın:.!cbuı'arı i'e :ıc!ı geçen komiS)ona müı:ıcanl etme! n 
hızumu ıl.in oiunur. <ti&!;) . . 

GAiBE iHTAR 
Suç l ı:cr 
l\JJ1.ntın: 'l ;rcbcı'ı run Dint.ısı Mah:ı'l :.ındrıı 929 do~um 

ıu Şevket o •lu Şevket Sc) is 949/4980 tertipli 
Dl. cı·i. 

YJkarıda } ür..>ul ) • zılı ma1.llun biılıın aramalaı·a rağmen 
bulunnm:ımışt.r. fıan tarihinden itıbaren bir ay zarfında en 
yakın 2skcr ik fubcsıne \ cya Gö'clikte II. ~ı uhrip Fılotill:ısı 

Koıııodoı·Iuğun ı nıt:rnl':i.ıh As. Us. K. nun 215. maddr i ge. 
reğir.ce iht.ır o"unur. (6696) 

Adlı Amir 

Denizli Belediyesinden 
Be.cdi) e :fen i•~ l':r.dı.: çalıştırılmJk ilZN'C ye\ mi) e 40 li

ra iıcret 1 b:r )lıks"k nıl l.endıs. ~üksek mimar, ~tik ek mil· 
hcndıs, mimJr alınacaktır, taliplerin evrakı nıiisbitelerıy!e bc-
lcdıy. rı::ısetinc ır.lir~c. tları ı!An o'unur (7043) 

lmtJJU 5ahtblı si:ı. \'i IWKLF. 
UmamJ Neşrl'.'at MUdUril: ıı:Ltıt n::ı.w 

Bu taJıda Mes'ul t\Jüdllr: 
Ilı . \'." ADA 

\\ .lU ... '11) Guelcrtllk n Mnıbarıhlı ı. ı\ • - htanbuı 
\Al:&~ :11Al' HAAS1 

Rusy d • 1 teba 

R u.)ada ınahpuslııı:ı mıkt.rı 
o kadar fazlnl.ı~mısı ı ki. 

me~cut hapıs neler t < m.ıh
kuml:ı rı \~ maı.ııunl:.ıı istırp 
ede mı~ ecck bir hol g •l.ııistı. 
llunların ha)at şartl.m t3di 
cdılemi.) rcek k ıdar f<'na idi, 
.)ılcta ılıri dıri nıcz ... ı ı sokul
mu !ardı. Esasen çok at eılan 
gıda madde erı hıç :.>ir m:ıhpu
sa klifı g lmı)ordu. Hı:- kısmı

nın günlerce aç kaldık arı '~>.ı 
açlıktan öldtiklerı sö)lcni) or
du. 

Rl' YAD \Kİ T ÜUK 
'IEB.\ı\SISI:"J s,\ \'l~l 

R US) .ıdaki Türk tcb.ıasının 
miktarı hakkında bır ey 

sbylcmeğe imkan )Oktu Cıhan 
harbinden ev\ el Trabzon "l 5-
)'etlndcn birçok v:ıtandaşlıırı
mızın Rusya ~e Knfkasyad1 ma 
is tlerini ar.ımış oldukları \C 

ihllllll dolayısıyle bir miktarı· 
mn mcmlckctlcrlne dondu'ktN·l 
göı.onlındc tutularak, cenup 
Rıı >anın bazı .) erlerınde r.ıe· 
sclıı No\oçcrkask'ta dıirt. b~~ 
yüz kadar Turk teb:ıa mın nıtv 
cut oldu~u tesbıt edıl bı!:nıştı. 

Rusya ile :ıkdcdılecek l:c nso
losluk ve ticaret muk,,.\ c'e1··rl
nln Turkiyenin menfa ıtleri ra· 
kımından eh ·mmiyetı ŞLiphe~ız 
dı. Şimdıyc kadar sıı d:ıd:,,:ı
mız ızahatlan tcb:ıam.zı 1 <tıı
rum ıarı az çok gost rıl ıı:~ıır. 
Şu halde mczkür nııı ;n cn.ı· 
mclerin bir an e\\el kdı icap 
e<lıyordu Fakat SO\'\ l't hlıku
mcti mcmlckctımızd · nolş 'ık
lığın sürümünü temin i~in bıl· 
den isteyebilecek eı in ' n m:ıhi
) et \'c hududunu ta •11 Jmk. ııı 
o mamıstı. Gerçi Mos\cıv kon. 
solo \uğumuzun t ba.ım z.ı pa
snport \ermesi husu ı ı..ur ttc 
kabul c ltirilmı~se de r~cfa mu 
kare lenin m"' rut olm mam.ı· 
sından do'a~ ı Ru ya hu i meti 
ıı :alincle \ı rıl ı·ek o ırıort :ı· 
rın m kbul sayılmama1 ırı mah-

Hastanelere tayin edile

cek mütehassıslar imtiha

na tabi tutulacak 

Cuma ı:ıinu \nkara'da toplan· 
mıs olan Sağlık Şfırası çalışma
larını bitirmış ve ~uraya istirak 
için Anknra')a citmiş o'an ilse· 
ler şehrı mize dönmüşlerdir. 

Şuranın bu defaki çalışmııla
rında gorüşiılcn tıbbi da\ 3~nr • 
dan başka en mühim mevzu ola
rak hastahanelere ta~ in cdı'ccek 
mütehassısların imtihana •ilbi 
tutulması mc elcsl oy blrliğile 
kabul eclilm',tır 

Bundan sonra bir hastahanc'e 
ta)in ed•'ecck mıiıelıassıslar ım· 
tihana tabi tutulacaktır. 

Et darlığı ve Belediyenin 

temaslara 

ıırunı 

ÇIK,\CAK 

11.\KSIZl.IKL.\R 

R US:> :ı dahilinde ticaret S"f" 

bcst ve e.)ahat de müm
kün olm.ıdığına göre, tüccarla
rımız ancak Ticareti Harki)c 
Konıiser ığilc ıs ) apabılcc<:"l.l r 
di. llnlbuki Rus tebaası, bızdc 
itha:iıt. ıhracat \ c dahılı tıca
rct serb tisı bu:undu undan 
iskdıki<'ri gıbi is görcbılccek
lerdı. Binaenaleyh ort.ıyıı ta:n 
bir mutckabı'ı.} t <'Sası konııl:ı· 
ını)ncaktı. Bundan b:ıska So\· 
) et Rusyanın par.ısı da tuh.ıf 
bir şekil almıştı. l<ı~metı bil 
butün düşlirlilmtlştü. Bu d.ı
rum karşısınd.ı tacirlerınııı \ , 
eskiden oldu u gibi <'ŞY~ n{u. 
badelesi 'c )ah ut altın iste
mek suretiyle alıŞ\<'l'İ§ ysp bi· 
Jccekkrdi Bu )UZdcn çıkaoı r
cek haksızlıkların sonu gelmi
~ccckti. 

Ç,\LIŞMA 

J\lEcın:ni:rnri 

R u ) .ıcfa çalışına nıecbuı lyetı 
\ardı . Hususi bır m•ıkJ\ı?

le ile mecburi hizmet!erı affe
dilmediği takdirde resmi dalı c· 
1 rde istihdam edılmcycnltrc 
~ aptırdıkları gibi bizim tebaa
mıza da sokak süpürtmek rn 
ormanlarda odun kestirmı;k gl. 
bi :ı,C!ır i, !er !!ordürulecekli. 
Türki~ ede isr böy c bir mu~lrn
rı) et olnı:ıdığınd:ın Turk.-. de 
ikamet eden Ruslar. Rusyadekl 
Tıirklcrden daha farklı \"!.' ı) i 
bır \ azıycttc bulunacaklara. 

Rusyada hlıkım olan inkı .ıp 
'c ihti alin ke) lı usııllerl ecn • 
bı tebaasını i:.tısna etmek.; ·n 
huni.ıra da memleket s.ıkııılerı 
gıbi mu.ıme·e y.ıpılı)or ve ko
'ayhkla tevkif cdilcbılivorlar
dı. Te\ kıf edılenlcrı, hukiııne
tin İ) i ni) etı efe o a bulması 
imkanı yoktu. Şu halde ccnebı 
tebaasının nıuk:ıddcratı ta ıhc 
ba •lı kalııcııktı. 

TIY ATROLAR 1 
* \1-'ii ES OPlrRl.IJ - Ç~

?.:A KAPTAN· BU)ült Operet 3 perde. 

Sağlık Şurasının mut:ıd top· 1 1 
ıantı ına ıştirnk eden ve bu ara- SiNEMALAR 
da şehri ılgılcndırcn me~cıeıcr ------------
lizerındc Htikumet rıcalılc temas 1 tıt:Yo(a u CiHETi 
larda bu unan Vah Prof. Gol:ay * Al.KAZAR: Trı· 42M2 - Meçhul 
~ehrimizc dönmü•tur. Denizaltı - Şehzade sımbad. 

İstanbul \a ı i )eni Dahi i)c O:nı!~: Tel: 44394 
- CtlUc Kahra-

\'ckili Ur. l'\nnıık Gedik'c şeb- * A ıLAs: 'l'eı: 40835 - Kaçalt. 
rı :ıllıkadnr eden ;fıer hakkkın- * ELHAMRA: - ŞabaDe IDtaam • 
d ı h t . · b Ce.nır YUzba,ı. 

dlıa za
11 

a 1~ekrmd ıs. s1 ıan ulun et * INCI: 1 eı: 84~05 _ Me9ıtııa • 
\as e a a a ar o muştur. Bu Pardayanın oı:ıu. 

temaslardan alınan neticeye gö- * LALE: Tel: 43595 - Qeıı.t Kab
re ls1anbulda et tanzim o;atısla- ramaDI r. 
rına dr\'llln o unac ıktır. İktıcat * L1l'Ks: Tel: 40380 - A~a OOfl'.tı 

T 
• k l g k 1 Kadın • Kardeş Kurbanı 

\'C ıcıırcı \e • ı ıt ·ı Yırca ı, * MELEK: Tel: 40868 ..:.. Zafer Ya-
lst:ınbula gcı ek canlı, gerek kc- rışı . Pal)aço. 
r.ılmış ha\\an cvkıptına devam * SAnAY: Tel: 416.5G - 3 Kwn 
edilmesi iç'n Eı \'C Bıftık Kuru- Romanı. 
JllUn:ı d ı·cktif \C!rmı tir. i tanbu· * SÜl.Uill. ·ıcı: 428SI - Hır Ba· 
la ibnd rılcn etlerin İ\ 1 kalıtc· bamD OO.:y~J:ırı - Damı:nlı Halıl. 
ce olma ına bi.has 3 İtina edf!c· * ŞAN: Tel: 8GiP2 - GUDllbltAr 
cektır. 
Dığcr l:ırartar Migros lnnzlm 

satıcları ıeşki'ııtının biran t•vveı 
fnalı)CtC (!l'Cnll' İ için Jltikumet· 
ce de tcdbırler :ılınmı tır. 

Çanakkıılr fna l\lcnnırlu:Un· 
dan: !l:it/291. 

.. 
Ozel 

Çarıakkııl('(!e Kı\zım U unoııııma 
Zahir<' bedcllnrlcn 1364 llra borçlu 
Çanııkkıılenln Helvarııar eok:Cında 
ııcamrt etmekte Ilı.en btanbul A&m -
aıtı Volt.o. han 5 No da 'İ5tlrotl yn
nında ıtıımc~ ederken ıuııen nerl'de 
oldu{!U belli olmayıın Nesim o ıu 
Anam İıtırotınln ı bu borcundan 
dolayı göndullen icra emri tebliğ 
edllnıedliU cihetin lcrn rmrl yerine 
kaim olmak ü ere işbu borcun C· 
deDmtııl hakkında l':e\ rı.-ct mıııCımıı 
olmak üzere ~e blr dlyec~ı 'nrsa 
blldlrmeal husıısuDda teblıt; m ka
mına kaim olmak Ur.ere ı.An olu
nur. ~ 608~) 

lstanbul Belediyesinden : 1 ~ 6 t gürııer ı;.a 

ZAYi 
iıtanbul Teni Kolejden aldıl!ıın 

paaomu ~yı ettlm Yenl81nl aıae:ı.

Qıından e ı: inin hı lı:mU )okur 
ô-\ l:i? leridun Ş:ı)olt 

A~lık ı;3h,pl~ri:ı:n .. ş .. ğıda mUracaa ı6 ~ 1 

ıerde s~ balı L:ıt !) da:ı 12 ye ve 13.30 da: eri ı1~11 1ifi 
b~dc ht:r \Skltki maaş lldıye ~erınc gcl!ll 

7/6 19j4 Pazartesi ) öıcl fdııre 
8/6/1954 Salı ) 

) 
) 

scıc.N c ,l 9/6 1914 Çarşamba ) 

10 6 1954 Perşembe ) 
tt 

ec 
) ÖZl'I fdııt'C 

11/6/1954 Cuma ) 

12/6 19M Cumartesi ) b rıııae 



l'ATAN s-

Bininci Yılı · lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı ! Güzellikleriyle maruf 
______ K_ı.toıiıiııaıliııt.__lr.-ôıiıin.,.Ja•r.ı.ı _______ perde ve sah ne sanatkarlarının 
K:ıpalı zarfla 355() k.ıo yatak ıııetali 14/6/954: pazartesi saat 

1 
!6 Ja Jzmit Dz. As. s~. Ai. Ko.da satın alınacal.-tır. Bedeli 47226 

şampiyonu lira, geçici teminatı 3541 {•5 liradır. Şartnamesi komisyonda ve 
f'ransız futbol 5.ımpiyon;uğu öğlede:?' e\'veı Ankara, İ!l. Lv, A. İIAn kısmında eörülür. Teklif 

iı;iıı fina'c kalan Nice \"e ~larsıJ. me\:tl'plarının ihale saı;t!nt!er. bir saat en·e'inc kadar komisyo. 

1 

~a futbo' takımları arıısında son na veri!me.)i, 04821 
maç Parbtc Colombcs stadındli 

1 •. lı81/1482 - 6522 ) apı mıs ve N ıce şampıyon o'-
'muştur. ?.!açı 65 bin ki i ~e;ret· * 

ı
, mı , hasılat 20 milyon fran~ı Kapalı zarf:a 10 ton ooyaz sabun 14/6/934 pazartesi saat 

(:?00 bin lira) bu'mu~tur. 13 de İı:mit DL As. Sa. Al. Ko.da satın alınacaktır. Bedeli 18790 
Maçı yapan iki ta!<ımda pek lira, gt>ç!cl teminatı HU!! ~5 liradır. Şartnamesi komisyonda ve 

çok ) abaneı o; uncu \'a,·dı. Bun- öğletlt :ı ene! Ankara. İst. Lv . .\. İ!iın kısmında :;örülur Teklif 
!ardan altısı Şimali Afrika'ı, iki mekt:ıp'arınır: ihale saftluc:en l:>ir saat "\eline kadar komis-
i İs\ eçli, bir Arjant:ıı!ı, l>ır Lük yona \'erilme,i. C14Bl) 

llehzat tarafından hazırlanan bir miıı yatiir 

minyat.üristi: 
- --

5cmburg'lu, bir İı>pan)o'. bir Ma 
car \ardı. Gen kal:ır.'.-ır Fransız. 
dı. 

Sinema sevmiyen bir 
diplomcıt 

Batı Alman) anın Kcıhıre bü
) iik clçi.)i .M. l'aw~lke'nin en çok 
1>C\"dtği ~ey çiftçilıkfü. • niplo· 
:na~i mesleğine girm ·mi~ olsay· 

1 

dım muhakkak çlf•~·ı oıurdum. 
der. 

I~lçınin seı mediği ::y ~ını-ma
dır. Hı~· kim e kendı ını si:ıem.ı
da görmcmıştir. Dinlenın~!< iı;te. 
diğı zaman bahçe il• me~suı o· 
lur. Bir gazeteci kendbine: 

- En çok sevdiğinız yıld.z 
kimdir? 

~ lran'ın büyük 

hrad'ın • 8 d Dıyc sormuştur. B:ı~ uk c!çi -erg 1s1 n e bu~ *~r~~.abı \'Cl'ffil)tir: 

Hicretin sebebi 
~ 1' A z A s : Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER in an'ar, pek eski ıaınan: .. r-
tıı ııı l dan beri \'akit vakit bir ınt:ı.dan 

ııı ' bni Sına'nın mizde canlanan bir hissi naza- duğu meydanda idi. Ric:ını:z başka kıtaya hirret C'lmı-l•rdir. 
e ~ad.}ı' ıııtıfolını rımıza da intıkal ettiriyor. üzcriııe. bununla, se}ahat eı;· Bunun sebebi bir turl!ı aııtaşıla-
' h ar ı) ı \e cid· Onun teşhir ettiği la,haların ııasın<l.ı sırf haıır .. hrnnııı tes- 1 mamıstı. Alimin lddı .. sına bakı-

l r ~:zır adığını göz hepsini buraya sığısmmak ka· bit için taşıdığımız defo.~l'c !lir ı Jırsa. hicretin sebebi • l·:u vıt.ııni-
~llın ·b Bu \esıle ıle bil deği:. Öy'e cazib bir .} er ki, kadın portl'e~ıni bil tün ~üreHı-ı ni iınış. Yalnız lnsan:aı· dcğı:., 

::ı \ Utun hu us - takdir hisleri insanı oradan a· ği ıle çizdiler Ondaki k:ıd. c~e bütiln canlı mahluklar bu \ita-
! e san:ıt lilemi!r ~ ırmıyor. Oradan a.} rılmadan hıı.}Tan kaldık, 'e görenler rıe minin peşinden koşarlarmış. 
itıe1h1 de ı:osterdı- bnce nazik bir çırağı bıze itina pek beğendıler. \'akında Top-ı Alim, Kakım (hermin) adın· 
tr d tır Re sam 'c ı e kesılmış bos bir karı.m \ e- kapı sarayındaki atö')eruizde, daki beyaz tli.} iti kiiçlik haFan-

llt rnıe bu \esile ıle rerek ihtı.saslarımıı.ı yazmamızı sanat sevenlerımizın huzuıi;,!e ı' arın ya§ayışlannı tetkik edc.·~k 
llı[j sergılcr açtı· ı tiyor. Belki bunların etrafını. ~ apacağım bb} le bir fırça ... e •• 'le bu neticeye \'armıştır. He.rmın 
b zeıcrinde sak kı.}met \ererek siısli.}erek, sak sı.}le arzu edenlere de bu bari- kurkü çok kı.}metli küçük b:ı 

ıS ası ınııı.}atlır !ıyaeak Ye.}a bunlardan yeni il ku.iıde portre.}ı gö~tercceğim. ha,}\'andır. Bu hay\'an en çok Si-
~ lrıdcn gıı, lluını ham ar alacak, Şunu .}aıJık: Gu: herkese a}nı kokar, lakin bi11a'da bulunur. lo'akat heı·min. 

ıı a ı:orduk. Bu • ubhane men tahayyere fi onun einsı. guzellık hu usiyet· ler \akıt \'akit buradnn ayrıla-
l'lrıd~n :ıamlı \C ıın'i hll ukul~ !erine vakıf olanların nazarın- rak b.15ka yerlere, mesela B:ıltık 

~tur ılan .'1-!Use) in iran'ın en bli}iık ustadı ile ela kı) metleri ba kadır Kıskan sahı.'crıne gelirler. Buna scb p 
h n ııına ıle bizzat tanıştığımdan dolayı muf makla sanat olamaz. nu zevat E, \ ıt.ııııtni bol olan yosunun 

Ilı!!~ Ur scrı::ısını tchırlm. cidden sanatlerinin eri olduk- bulunıı1aması imiş. \'itaminsız 
l:!.n l t rım. Ken<lisi bir;un sonra bizi di· }arından butun ciddi hih ıyct c ı kalan ha,>Vanlar bunu bulnı .. k 
dü ht..ı,cu sıl'f ğcr bir ziyaretten conra otur rinin tevazuu icindc haı.:ranlık içın hicret ederlermiş, Şimdi Si-
b~~;ıın bli) ük duğu mutevazi, eve davet etti. !arımızı ka1.andılar. Bızde haki· birya "dan Baltık kıyı!;ırına ye. 

., r ır, Hem de Bırlikıe sergiden çıktık, Refa- ki sanat Urların ~ üksek huzuı·- niden bö) le bır hicret varını~. 
10 Uhı \ e ahla- katimizde, lran'ın en namlı, larında bu'unmnnın 'rcdi :çı.n- 1 2 nci defa evleniyor 11 dcrı?ce mti· cidden liyakaUı ve e.crlel'i be· dr giit J bir s ı'lt "ccirdı:<. r. 1 . 

e · nımsenen çok de~~rlı muze!ıir ran yctişdird'~i bu müstesna \mcrıkad.ı Edna Jo cphinr .1· 

~~aıtck h'r oltın- bi, Ağa) ı Yusu!i de vardı. an1ıkArl;ırh le iftıhar etınek-ı dında 35 ~aşında b.r kadın 12 ıı-
at endı kar llakıki üsıad Huse) in Eeh- te haklıdır, ·fakat biz de kendı- rı efa c\ lcnmcklcdır. Bu k-ıdın 
"r 

1 ladı. E er- uıd ı:ıbi Yusufının de te,·azuu- mıldc 0 hakkı gormck isth 0 • ımdıye kadar hıç bır kocasından, 
' • 1 t F k t h" b. k da go terdı 'e nıı pek beğendim. rıt? Zira onlar bızim de r.n bü- aFı mamıs ır. :ı ıç. ır O· 

s r ı hat , er· Bu zat henfiz ·U ~nş•nda. \tik takd•rll'rımizi kazanmış bıı ra ı e de hır, nıhayet ıkı ~ ıldan 
ad anın ha}a- Behzad ıle mü..,tcre:. es~rlerin· 1 ınmak•adırlar Gördüğüm bu fada bırlıkte ya a~a°'3:~ışt.!. 
a 

1 ı tablo arı den bır kaçı da teşhir oluna'!- hakiki ıınatklirların da bir co1' 1 Buna sebep koca arının o mesı· 
f b z:ırf .- ar ara~ında ld . Sene "':-<le<: be· 7 orl•ı1\1Coıi \ r, f k.ı t onu lıu dır 
~ 11 af'J,ını r (ıı<rcımek ı te'llı~e"'e. 11 d.I ra\a \aT.ını):ıcak bir sır 0 ar:ık I:dı~ ıle ~'.lcnen el'kl'kler.n 
arını , rd Jcrınc de tan o an '<' , •ıe ı ~ ,Jı,, ral!ını bır, nıha)d ıkı s !1~d<'n .ra1.ı ) ı-
le ' e b ıc bıktığımız u kedi tuyun,lt!n j . d 1 şa) am dıkları bılındı ı h ılcle 
Pı • r, kon ~ apılnıı;ı fırçaların esrarını da ran .1n ~er .. ınc anı suhan c· ı k ndi ı~ 'c C\ eıınıek ıstıycııl rin 

b a, te hır e - bu toplantıda çözdük. ı ~.ını. hıt.ıbellc b1}t:ı gehn- bulunmasına sebep kadının !l<k 
r ka L' d t o leri oldu~u .,"ibi; bu 'le\ at ta .,"uz.el olması, bır ele olduk•·a nıt·ı-e cı üze- ,[' ırçayı yanımız a yap t, o ' 

G~ıe zaman bunu öğretmek istemi ince sanatların, nıin) atur \'e hinı :;errcti bulunmasıdır. 
,~arn, bü~llk yenlerin düşüncelcrinm c::ıP.· tezhibin ba~!a gelen!crindcndir. Otellerde kaybolan 

q b n ~ı} e v3· bini anladık. Zira yapmnnın bu On1ara bizden sonsuz takdir ve 
>la 111ılllevzu ıçin nu ku !:anmaktan daha basit ol- se\•gi!er. eşyalar 

h~!~~;~~f~ 11 Maliye Vekaletinden 
• 1 :111nııe ıfade Baş\ ekiıle:le Harici)'c Vck iılct'nin işgalinde bulu.nan eski 

teın llıınyatur 

1 
Gumruk 'c İnhısarlar Vekiileti binasında 

nıc1 bır c· Yapılacak iş : Kalorifer tamiri, 

Xew York otellerinden sık sık 
biı' takım CS) a kayl>o!uyormu~. 
Yalnız bir otc'de 11 ay zarfında 
97,489 ha\'lu. 44,000 peçete, 
10.276 yastık örtüsü, l-!.123 !;ar
~af, 10,237 bardak, 7,303 C'ay ka-
ığı, 10,768 sigara tabl:ısı, 14,561 

bardak kaybolmus. Kıymeti 89 

* As. ihLi.}liÇ için 1100 ton odun kapalı zarfla 10 hazıran 1954 
per~embe ~aat 16'da Bo'u As. Sa. Al. Ko da satın atınat-aktır. 
Bedeli 30800 ilra lira !!eçiri teminatı 2310 liraoır ŞJ:tnanıcs: 
Ko. da 'e ö!reden ll\ 'Ql Ank:.ra, 1st. Lv. A. il5n kı~mıı:da ;?J" 
rülıir Teklif mektuplarının ıhale saatinden bir saat e\·ı•ellne 
kadar kombyona \eri!mesi.. <6331 - 1436> 

* Aşa~ıda cin~ ve miktarı )azılı muhlelif malzeme hizaların 
da yaıılı ~lın \'e saat erd~ kapalı zarfla İzmit Dz. As. Sa. Al. 
Ko: da satın alınac3ktı.r. Şartnameler komi~yonda ve öğleden 
enet Ankara, Lt. Lv. A. ilan kısmında görülür. Teklif mek
tuplarının ihale !iın ve saatinden bir saat e\'\ eline kadar ko
m is)' ona \erilmesi 

Cins ,.e miktarı Bedeli G. •rem inatı İhale gün \ C 
Ura Lira Saati 

l\fuhte:ü kuturda 
8010 K~. 2irin~ çubuk 52065 3853,:?j i.6.954 15 
12 adet bora pü~kürtme 
tabancası 1980\J 1485.- 10.6954 16 
2850 Kg. 1-5 mm. ka· 
lınlıkta bezli IAslik 
levha l~S!D 141l.- 10.6.954 15 - --
5 ton be~ aı üstiıpu 16500 1238.- 10.6.954 15.30 

(6321-lol22/142j) 

* A.a=ıda cins \e miktarı yaıılı \İ\ecek ye yakacak maddesi 
hitalarında ~azılı eun \'e ~:ıatlerde Ho&dere As. Sa. Al K,~. da 
kapa'ı 'Z31'fıa ~atın alınacal-.iır, Şar:nameler komisyonda 
görülür. Teklif mektuplaruı:n ıhalc saatinden bir sut en·c'ine 
kadar komisyona Yerilmesi. 
Cinsi )liktarı nrıteli G. Tı-minatı ihale gün \ e ııaal i 

Odun 
Koyun eti 

'fon 
3000 

Lıra 
150 (ı00 

8tl,OOO 
17 haziran 934 

Lira 
8750 
6000 17 haziran 954 

(6562 - 1492/1493) 

15 
1.),30 

* Aşağıda miktarı yazı:ı 7 parti tel balyalı kuru oı hizaların· 
da yazılı ~ün Ye s3atlerde Ge:ibolu As. Sa. Al. Ko. da satın al}" 
nacaktır. Şartnamesi komb.yonda ve öğleden ene! ist. Lv. A. 
i!an kısmında aörülür Teklif ıncılıctuplarının ihale saatinden bir 
saat ev;eline kadıır Hensi bir ~tekliye \'erilebileceğl aibi her 
kalem ayrı istekfüe reri'Pbilir . 
Jliktarı ri~atı Tutarı 

J,ira Kuru~ Ura 

18!l 17 32.130 
138 17 23.460 
186 17 31.620 

81 17 13.7i0 
24 17 4 080 
90 17 15 300 
66 li 11.220 

* 

G. Teminatı 
ı,ıı·a 

2409.i5 
1 i59,50 
:!3il.5 
1032.i5 
300.-

1147.!i 
841,5 

ihale gün \ e 
saati 

146954 16 
16 6.954 16 
18 6.954 16 
216954 16 
236954 16 
25 6 954 16 

28 6954 16 
<6325 - 1429) 

Kapa' ı 7 !'(la : UO ton fırın odunu 22/6/1954 S3lı sa.ı t lG'dıı 
t.m.ıt D1. As Sa. ı\I. hl' da satın alınac.ıktır Bedeli 22 000 

lıı·J gedei tcnı;natı lti!>() liradır. Şartname:ıı kom.syonda ve 
öz' -den en el A.ık .. ·a. la' Lv .A. ilan kısmında görülür Tek
lif mektuplarının ihale saatinden bir .saat encline kad.ır ko· 
nıis} ona verilmesi. (158i) 

K:tpalı zarfla bir ~det Dz. tipi Dizel ınotôrü (110 - 140 
Hp. 'ik) !?:.!16/l!l34 sa': s~at lS'de İımit Dz. As. Sa. Al. Ko. 
d~ ~.ıtın :olına<•.ıktır. B deli 28000 lira, geçici temin:ıtı 2100 
liradır. :)artnamesi ~ırnı:c~onda \e öğleden enel An'itra, ist. 
L\', A. fün kı•mınJa ı;oı iı"ilr. Teklif mektuplarmın ihale sa
atinden bır ~aat c\, eline kadar komis) ona Hriımesi. (1588) 

(i054-1587/ 1588) 

* bin 6i2 dolaı· tutan bu csyıının .Aşa~ıdl cin<: 'e n;.ktan ) aı.ılı yem i'e buğday öğütülme i 
mu~tcnlcr tarafından a~mldığı işi hızııl:ırıııda yanlı gün ve saatlerde a}Tl ayrı olmak üzere 

1 llıc b' 1 Keşif bedeli : 22790.00 liradır. 
~ ır l er- Teminat ı 709.25 liradır. 

OttJı11,.1 bir 
Eksiltme mahalli \'e tarihi: 10/6/54 perşembe günu saat 

dla. len hauın 16 da Maliye Vekaleti milli emlak genel müdürlü~unde ka· 
d palı za1'f suretile yapılacaktır. Şartname mezkur mahalden 

fad crın <lu- bedeli mukabilindC alınabilir. Eksiltmeye istirak isteyenler 1 
anlasılmaktadır. ka()alı r.arfla Mnlııtya ı ..•. Sa. 1. Ro. rla lhaldcri ~apı'acak-

i~in garibi, bu eşyanın y.ının-

o büyüleyici ve cazip tenine 

Adalar Güzeli ve değerli Filim Yıldızı 

(!ıjp ~it .. ır · · .. "'k ~ uro, c ı guze ıgı ıçın mu em· 
m el bir k rem ve fevkalade bir 
tuvalet sabunudur,, 

Blıgiinıleu iıilıaren PlJRO 
giizcllik llll'toıluua siz de 
ria)et ediui;ı.14 gün zar· 
~oda daha ~enç ve daha 
gtizel gürüothiğüntizü Liz· 
zat ıoiı~abede edecek~iniz. 

' ~· 
Bol köpü klü, PURO 100 de 100 
Nefis kokulu saftır. 

8 Hı ziran Ak$ımını ltldll ( 150 l liralık 
HIS•P ıçtmnız. 

Kurt alan Jandarma Konak Satma ima 
Komisyon Başkanhğından 

~ qı, h: Cdilor. bu is için Nafia Vekaletinden alacakları ehliyet belgesini 
afıııd tıka bir kom S''Ma ibraz etmeleri "arttır. (6399) ı ~ ll11j tczh'- J v 

ria oda anahtarlarının da cırtad.ın tır. Şartnameler komisyonda ~örlihir. Tek'if mektuplarının ihale sa 
ııtindln i:ıiı· t.a •t c" c.lnc kadar kom is.) ona vcrilme~i. 

kaybolmasıdır. Klmscn!n i5ine - I\urtalandan - Vana kar~ılıklı (500> ıon askeri eşya 
yarnm.ıyan anahtarları r.tti•teri· Cinsi :\l i kdarı Bedeli G. Temi natı İh ale ıriiu \C ta ıma ihalesi kaoalı zarf usul!i ile yapılacaktır, 

h a Ol ı 

an ınes· 1 1 ı\b)ı Yu- İst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 
i ııı ıı- Kıtaat llônları 
' bır ı3~h lav- ---------------------~,~~ biru~~: 'l.ılıbi çıkm.ı)ctn ;.•::ğıda cinsleri yazılı iki kalem subay 
~· lİuı· nıe bı.:. atı, J.;urnaş \ e sair malzemesi dairesince \'erilmek tize-
( 0~ llHn Bch 

1 
re dikim \'c iınfı' i•ır.ın it:~lesi 18/6/1934 cuma saat 11 de An

b, ~uıcı ) tiz k .. ra :.r. :M. Y. 4 !{o. 1'ı Sa Al. Ko. da kapalı zarfla ~ apılacak
) rtıın121 teın- tır. iki kalem mdbu,atın dikim i i biri teklıye ihale cdi'ebilece!:i 

t 1 \k i te- gıbi a)rı a~Tı taliplere de ihale edilebilir. Tcklıf mektuplarında il;i 
b let il 

11 1 gıbl kalem melbu~atın dıkim ,.e im.ıl i ine teklif edılecck fiyatlar ay· 
;,ı ~ılcr ser l'1 .ı)rı ghsterı:ecek:ır. Şoırtnomcsi komı }onda \c bğ'eden ev 
il. ll1ıa;•n ru. ~el t t. Lv. A. i!t.n !·ısınır.da numuneler ise Harp Oku!unda 
~ b lı a~ kar;- görlılur. Diğ,r husı; lıır şsrtnamcde olduğu gibidir. 'J'ek'if mck 
~ erıcre1 Bt·ı tupJ .. rımn ıh:ı·e s atindcn bir saat ewelinc kadar komisyona 
er~~ku 0 tu; \erilm•si. Postad,kı trr.kme kabul cdı'mcz. 

( ~ lllb·ası:::ır Cinsi ~likdarı l>ikı nı Bedeli 
e ı:112 1 "üzcı i\creti 

G. Teminatı 

tıe ıır, •le J.iı a 
ı ilııce kız, be

trı h.ı, atta 
~!~~a f r tıo b 1 

I.lra I,ira 

~ aı'. Z.r ' 
~ h 1\(9 n..: a 1 • ,.,. 

\er b 
c 'lıe. •tlı 1'11: 1 

. ~ lolund 

lıı:ı . qh~ "~l)ı•.;;, 

Subay Elbisesi 
Uzu.n ceket, uzun 
Pantalon 
Suba) Elbise i 
Kı a ceket, uzun 
Pantalon 

260 Tk. 3i,5 !li50 732 

260 Tk. 32 5 8450 735 

18200 1367 
(i065-16041 

Başhekimliğinden 

qn~ ık~ı-

uı Poli-s -Pr-ev-an-toryomu 
aı,ktarı 
ıı~, ~or•u l'll uha m01en bedeli İlk teminat 

"'ilo 6 beher kg. tutarı 
Eksıltntenin ~ekli 

glin H' saati 

1 ku ruli ı.. Kr. 

~446 390 13439 40 
~ 1 °0 

390 1560 00 

I..K. 

1007-95 7 /61:l4 pazartesi günu saat 14 
117-00 Kapalı zarr u ulü ile 

lll'Jt 1
• h tarları muhammen bedelli ve ilk teminatları ynzılı ihtiyaçları po
b ııa.s~~ın da göstcrılen gun ve saaue Ca ğaloğlunda ki Sağlık \'e Sosyal 

t ~ııeh ~ toplanacak satınalma komi-yon unda yapı acakur. 
~etıı.tııat ıııt ticaret odası ves'kasiyle 2490 sayılı kanunda yazlı belgeler 

• r r \Js makbuzu \e,>a banka mektuplaTı o'duıtu halde komısyona müra
ı ko uı.u ile olduğu için istekliler ihale saatinden bir saat eV\'eline ka· 

~ at arın Syona 'iermeleri, postada vAki gecikmeler cayanı kabul deıtil
~a~la.r~na lllc)ı çalışma "Ünlerinde sağlık müdürliiğll kom:syon kalemin-

a~ında polıs pre\antOr)'Omunda ı;:örebılirler. (6351) 

!erin ~uı·ada burada bı.-akt~kluı T on Lira Lira ııatl 2 - Tahmin fıyatı 7 kuru~ 50 santim oluı> muvakkat temlna 
\'C en zl> ade unutup r.?l):eıinde tı 2812 lira 50 kuruştur. ihale 19 haziran cumartesi ı:ünü saat 
götiirdükleri anlaşılmıştır. Bu- Tel balyalı 11 de Kurtalan Jandarm3 Kon ağında ) apılacaktır. 
nun üzcrıne anahtarlara buyük Saman 500 75,0~ 5000 li 6 954 11 3 - Şarınamelcr bu .tomisyonda \'e Ankara, İstanbul Jan· 
birer tahta top konmaı:ına bas- Bal) alı kunı · darma Satınalma Komısv.)nlarında <Siirt. Bitlis, \'an \e Dıyar 
lanmıştır. Bu top <'ebe kolayr.a Ot 700 140,000 8250 li/6/95-1 16 b:ıkır Vı'~~et Jandarma Kumnr:danlıklannda) görülebilır 
sığmadığından bundan bo;lc a- Bu!!day kırdırılma ı 4 - lstekliler n tem:n:ı! makbuzu ,·e•·a 2490 sa.,ılı kanunda 
nahtar kaybolmasının önJnc gc· (Öğütülme•i) :!000 60 000 '4250 18 6/954 11 yazılı belgeler'e birlikte teklif mektuplar;nın ihale saarır.den 
çi cceği iımit ediliyor. (7060-1596 1598) bır saat e\\el komisyona \ermeleri ilan olunur. (675~) , ________________________________________________________ ...;....;..;....;.;...;,;,;,,;.;,;,;,;;.;;,;,;,;..;.;.;;.;;;;,;;,;.:..:,;,:.:.;,;.:.:.;:;;.. __ ..;,;,~ 
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S ıa ile iki gun zarfında 
~aul çok ıne~guldü. Queen 
Un \'Cr:ıitesı uzun bir tatil 
devre i için kapanmak üzere 
id', Bundan dola}'ı iş ı;oktU. 
•ralebenin vereceği miisanıere 

de Paul'iiıı p'y:ıno çalması i,-

1 

tl'nnıişti Kütiiphaneden ka\'" 
bol:ııı bir kitabı nr:ım:ısı U· 

zım gelmi ıi. Son dakikada b:r 
kimya iınıihanı ,·ardı. 'elice 
öğren·lincl~ c J.-adar sinir idn-

de kaldı. 1'\ihı:ı) et mm·affak 
oldu~unu haber ald•. Paul iyi 
b"r talebe, hoş bir arkada<: 
mükemmel bir atlet idi. Ar
kada~ları tarafından se\'ilirdi. 
Doktor olmağa hazır'anan ta
lebelerin eksCTisi oldukça ha-
-:arı idi Paul'U.n tek be~enme
dikleri ve tenkit ettiklrı-1 la· 
rafı fazla derli toplu olu u 
ve en masum eğlencelere ı<

tir5k rlmekten 1:e\d;1m~siy<li. 
Bu hareket tarzını zoraki bul 

duklnrı ~ibi börle oluşuna da 
e,ef ederlerdi. 

Paul büıUn meşguliyetine 
rağmen birçok pefa, anncsiy · 
le arasında geçen hadi eyi 
hatırlad. Ve onun biraz faz· 
laca yor"un olduğuna hükmet 
ti. Annesi hem her zamankin 
den daha solgun. d:ıl"ın i· 
di. Tahakküm etmekten hoşla 

nan bit· ahlakı \'ardı. O;;telik 
de z.iyadeı;iyle dindardı. LA
k"n bu aralık ço ksinirli idi. 
\'aktivle. Belfası'da ya~adık
ları z~man kapı ini olarak ça 
Jın,a ) erinden sıçrar. renkten 
ren!!e nirerdi. LAkın şımdi 
bamba ka bir ~t'yrli. Drtima 
endi~eii \'e alnı kırışık ıdi. 
1'.\fü BurJ:ıe s perşt'mhe 'c cu
ma akşamları .} emekten onTa 
Merrion kili esinin rahibi ve 
en iyi dostu olan Emmanuel 
Fleming ile bir saat kadar ko 
nıışıu. Döndüğü zaman daha 
c;akindi. Ukin kızarmı~ tözlc
rinde Yine endi~eli bir mana 
\'3l'dı. 

Perşembe sabahı P:ıu ı be
leıii) e daires:nden cevap alıp 
almam•ş olduğunu sordu. An 
ne~i a madı~ını sö)led:. Ondan 
sonTa birçok defa tek!'ar sor· 
mak istedi Fakat garip bir 
çekingenlik bunu yapması.na 
mani olriu. Bu hal :ınnesinin 
tahakkümüne alışmış ve dal· 
ma ondan çekinmiş olmas·n· 
d an iler· gelen bir histi. Her 
.eyi.n yolunda ı:itti~i muhak· 
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kak idi. Lakin Paul annesınin 
bu hareket ıarzın·n sebebini 
geçnıı:ı ı.tıınan!ar i!:hde :ır. ş

tırmağa başladı. Eu geçmiş 

zaman çok berraktı, hiç b.r 

gizli tarafı yoktu. 
Paul hayatının ilk beş cene 

sini f.n.,ilterenin ş:mallnde 
Tyneca-ıle •chrinde gecirm ş 
ti. Do~du~u bu şehre d.oıir ha· 
yaJinde bir takım ~arı ılınm ş 
hatıralar vardı. Makinelerin 
esi ile sabıı hl arı çok ~rken ış 

ba ı işareti ,·eren cana,·ar du
düklerinin sadasını bfı!A du· 
~·ar "İbi o'urdu. Bütrırı hu 
hatıralar arasında e:ı canlısı 
baba ına ııit olanlal'dı. Bab:ı,ı 
neccli, emsalsiz bir ark:.dıı•lı. 

P.ızal' günleri Paul'ü el.nılr11 
tutar Jesmond Dene'e ~o·ii· 
rürdü. Orada mavi kAğ•ttan !!e 
miler yapıp gölde ) üzdüı iır· 
!erdi, Çocuk yorulunca, baha 
onu ı;:ülleye oturturdu. F.tr'I· 
fında gördüğü ins:ın. köpclc, 
at ve ağaçların resmini gayet 
ustacasına çizmesini bilen bır 
adamdı. Sonra sanki bu da 
yetmiyormu~ >Jibi hafıa lcinrle 

:ık~amlnrı em döndüğil ,zam:ın 
'P.ıııl'e psndispanya, nuy,·a 
~ ll'k. sarı 'e yeşil muzlar, 
görünü fi kadar lezzetı de gu
zel otan penbe :ıeftalller ve 
&e))ar satırı ol3rı::k çalı<t·ğı 
.ckcrcı diıkkanından nefis ~e 

kerleme!rr getirirdi. 
Paı.:l beş )aşına geldiği ~

r:ıan Wonle)' 'c nakletm· !er
di Burası ti.aha blıyuk bir şe

b rdi. Çocuk bunu daha hu· 
zun'il daha ncŞt'Slz. dumanlı 

'e yağmurlu. çelik fabrika la 
rının kız llığı içinde bir ha
tıra olarak hayal edebıliyor

du. 
,\ nnesiyle babasının da o

rada cchreleri daha mahzun
du. Babasın n güney .\mt.>r -
ka)a btr is sl'v:ıhaııne çıkmasın 
dıın ıız ev~eldt \h o şirin c;· 
)un arkada<ından ayrılm~k. 
tehalükle onun dönlişünU bek 
lcnıl'k. sonra o çocukca sez·c·v 
le rcHkçti his eıme.)I ne acı 
olmuştu. Baba •nın Bueıın~ 
A'res'de b r trenın yoldan cık 
masi~ le \•uku:ı ı:!clen bir k:ı-

z.ada ölduğunü öğrenmişlerdi 
Bundan sonra Paul altı ya

şında iken Belfa~ı·a gelip ~e: 
ıesmı-lerdi. Rahip Fleeming'in 
yardımiyle annesi helediye
nin sıhhat d.-ıircslnde iş bul· 
muştu. Ccret a?dı. Fakat o ka. 
darı bile dul kadının feragati 
ve iktisada son derecede ria
ye etmesi .} üzünden onlara 
barınacak bır rl2maltı bulma· ı 
!arını temin elmiş ve Paul'Un 
de profesörlü e kadar tahsil 
masrafı.nı karşılamıştı. Böyle 
lil"' e on beş ~er.e çabaladıktan 

sonra üniversite imtihanları~ı 
ve ıek sıras gelmışti. 

Paul anı e.ının masrafı son 
haddine kadar kıslı~ınıır far· 
kında idi. Kilisrden ba~ka 

h:ç b'r )Cre çıkmazdı. Rahip 

Fleming ile kızından b3ska 
ahbapları da yoktu: Kendlle
ris le a) ni katta oturan diğer 
l:irarıl:ırı tanımazdı bile .. Pauı 
de Fakültede bir ıilrlıi kimse 
He do ıluk kuramamıştı. An 
nı?si arkadaşlık elmesini pek 
hoş gormezdi. Bu hal Paul'U 
çok defa sinirlendirirdi. Llkin 
anne,ı.ne karsı du)du u saygı 
\'e minnet h' leri ,>ilzUnden 
ses çıkarmaz. buna boyun e· 
~erdi. 

(Deumı u rl 

,. . 
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Aldığımız: ma'ılmata nazaran Batı Almanya ile ''.ıpılan an
laşma gcre~incc memleketimize 622 mıl~on D. m;;rklık kredi 
açılacaktır 

Krrdı \erilce k o' n maddelerin cın lerıne gorc 2 ılA 7 sene 
''ade) e dun kredı \crılen me\ ıulaı- un' ardır: 

1 - Yol ve ınş at malıemesi. 2 - Tram\av -.e tro e)bU• 
v .. sıta:arı ılc tramuy r.ı;>ları. 3 - Etıb;rnka \eı ı ecck kr:-dı

ler. 4 - Su!11 rbank.ı \crUeeck ol.ın kredılcr. 5 _ o~mıı~c·. 
lan lok?mouf 'e 'agon arı i c ra) 'c yedek p.ı ı çalar. 6 - ;\s 
kert ihtı}açlara tah ı cdı ~n krediler. i - 5 çımento fabrıka
sı ıçın komple te 'er. 8 - D niı:bank içın 5 \apur ve a\ rıca 
dcnızeı ı aıt yedek ak am \ rsairc 9 - Komple olarak ;t , e 
balık ıma etmek üzere konser\"e fabrıkaları 10 - Dağ ıçın ın 
şaat m lı:eme eı ı. 11 - Traktörler' e her nc\I \ l'()C'klerı. 12 _ 
Zıraat Banka ı lçın ıns:ı .. t malzemesi. 13 - Sıın'i subre \C asit 
siılfirik fabrıkaları kurmak için te~ısat. 

A~many:ı tarafından vcnlecek 622 mı )On D ııı;ıık ile nıcm
lcketımıu getırıl cck malzemeye mukabi Alnıan),1ya aşagıdakl 
maddeler ıhraç dıl ccktır. 

400 bin ton buğd:ı) (C. l F. 73, F. o. B 65 dola dan he p. 
Janacaktır). 

10 bin ton pamuk }arısı rski borçlara mahsup cdıleccktir) 
6 bın ton tiitün ()an ı eskl borçlara mah up cdıleccktir.) 
4 mı ) on dolar d rındc krom \ c bak r <Bunun da , arısı 

tskı ları ı ı <' Y nı borı;J .. ra mahsup rdıleccktır) · . 
ithal edilecek 
Demir fiyatları 

Romanv~' rliln 
Af 3cakl· o!an! " 

Devlet 
Gelirlerinden 

S;ıtıslar : 

31 - S • 1954 - Panrtut 
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BfR SEYAHATiN NOTLARI ı 

Malta' da Türk ı bayrağı 
(8.ı ı 4 Un<:ÜOt) 

nıaınast için ben . ~oyleyc) i:n. 
O da buradakı 'l'urk LC'm ıl hc
)elınin 'iaı.İfc:.indc ~o~tcı"'flıSi 
nıu\ affakıyet ve X.\TO ruhuna 
olan intıbakıdır. 

J\lountbattcn N.\TO Akd.nıı: 
Kuwctlcri Başkomutanlığı ka 
rargahınııı ışle; ış t:ırı:ını ~o; le 
ızah eltı: 

Ilülun mı: e'c \c p:anl.ır al 
tı dr\> 1 l tem ılcı ınin rey ve 
lrnrarıyl.ı. kabul, h ı' \e tübık 
~dılir !llu~a\ i hak:ara ma ık o
lan tcnısılcıler ara:;ında tam 
bır anlayı \c ahenk hJ~üııı 
surmcktedır. l\lıl'i lt:nhi!cılcrın 
tas.,,ıp etmediği k .. rarlar ta•bık 
cdılmenıcktcdır. 

mıra! Loıd :\lountbat~ n'iıı 
; anınd:ın a; rıldıklan sonra kıı 
rargah kurmay başkan ; .u·dım 
l'l:;ı \"e tcskilat <laiı"<·si b•ı~kanı 
,\mir.. Refet :\rnonı şu izaha
tı \erdi: 

\kdcnıı l\lutıcfıt. Kun ~t e
ı 1 Ba komutanlığı 1l m.ırt !1~3 
de \azifc>e ba~ıanıı~tır. Bu 
komutanlığın tc ckkulıi ile '::\ A 
TO millct'crı camia::.ı dun) ;ı 
ulbünlın \ ıııcdcnı; tin ıı ko· 

ı unma:;ı ıçın kurnı~ış o rlı.~u 
teşkılatı tamamlamı~~ır. K:ı
rargahın teşekkul ettı· ı t ıııh
tc bir ha~li bu}iık \'l' çe;ııl'i mc 
selci rlc kar ı kar~ıy:ı bu!unu
l Orduk. Bugun i:zc bır !,. c ke 
lıme; le ko ayc<ı söv'c' ec .. ıın 
bu mc cleleri halk• ınek o l:ı
d. r kofa~· olmamıştır. Bu nıe
sc eler ,unlardır: 

Enca bulun ı\'.kdı::ıiıc ~it
mıl hır tcşkıUit kurulm .. sı la
zımdı. Bır ba:okına k:ı.r;ı IJil
tlııı aha) a sıımıl ını.idafa plı<n 
J;ıı ının ~ .1pılması liizırıdı. B ı:
n~ ı:;oıc muttdik kun ti rin 
t ıısıki laz.ımd. Ve niha)et bu 
kunt"tlerin beraber çalı)abı'
nı ı ıçın mu l<'rck bir c!:itım 
planına ihlbaç \ardı. Bu b<-1-
li ba lı mesel !erin yanında 
bır takım tali m"seıA'cr dr \ar 
dı kı, onlar da ko ay halledı-
1 cck şe~ 'er d"i2ıldi: F<ık. t bu
ı.:un ın k e Ö\ e\ bılir m .ı;:ı 
B:ı komutan :\lountbatt"n·ın 
munıtaz ı;ah 1) ('tı ve l:ııı k, .. ı -
gaha ta~ın cdılnıiş ~·ok kl\met 
lı nıiıtlefık kıırm y sub:ı~laı ın 
aııl.ı~ ı<; \f' kıf:ıyctı h r ~r\ i ko
l:l\'].ı tırıııı, \c hütliıı hu çr
tiıı nır cici r ha hılilnıi~tiı'. 

Bugun \kdcnııde herh.rngt 
t, ca\ ııw kar~ıla) abıl c~' .yi l'ır 
tcşkilAta, mukemnıcl bır plan 1 
malıkız \ (" bır s n" ıçındc m ıt
t fık km\rl' r ara~ında ~.ıpı 

J) \Hll.in ; )l i.'TCH.\ ·sıs ı 
'1 \HPE\ KER Elektrokar-
dioğram. Cumarte 1 ö~leden 
sonra ha talara mceranen ba
kılır. Harbiye Hala-kargaı:i 
~o. 82. 

EMLAK 

lan !alım \ e tatbıkat arl:ı stan 
dart bır cğltını cvı~ esıne çık
nıı:ş bulunuyoruz.. Karargahın 1 
teşkılatı nnikcmınd bır müt- ı 
teli:.. karargahı teskı nt:dır Bu 
karargaht.ı müttefikler aynı 

hak ve s.ı'ahiyclkrle tem:.ıl • 
dllnıislcrdir. 

Her daircnın başında multl' 
fık bahrıyelcrındcn bırın. men 
sııp bir aınıral \ardır. Bu ıı 

b.ıy fıılcn bır daırcnın oa.ı',.-· 
nı oldugu gıbi a~nı :ı.ım .. nda 
kendi bahnycsının bac:komul' 
111 nez.dindckı mumes ılıdir. 

Keza her daırcde her ııııl et 
ten bır kuı·ma) uba) mc\'Cut· 
tur. Bci~ lece her daırc tam ma 
nası.} e bır kurmay he)elinr ı 
maliktır. Hıç bır mc e ede, ınıl ı 
li ıcınsilcı'cı ın ınut.ıbak;.ıtı ol
madıkça bu karargahtan hırka
rar çıkaııı;ız. Bundan h şka baş 
komutanın me ulıyet ıs,ıh.ısı al
tı bôlgey<' avn'ını tır. llC'r biıl 
~enin komutanı o :.alı ,n 'l hl·ııı 
ıuillı. hem de :'ll.\'I'O komul.ını
<lır. Böylece mil'ı me,-zularla 
:\ATO me,,,c el eri lıu komutan· 
ı .. r tarafından ha lcdı ır. füıtııtt 
mühim mc::.clc.cr her u~· a~da 
bir l\lalta'da toplan:ın ba«komu 
tanlaı· toplantı ında karar altı
na a'ınır \e karargah bu blİ}lık 
kaı· .. rları planlar haline gdı:ır. 

Karaı gah hakkında soyle!iC· 
ceğım bunlard.1n ı':>ardtir. Yal 
nıı bir .e} ı ilave etmek istrrinı, 
:\,\ 'I'O'nun ga) rsi \'e bütun bu 
X,\TO komutanlarının \'.ı:z.:fe i 
dlin)a ullıiınu \c mcdcnı ct:ni 
'koruınaktır. Bu komutanlık ıı., 
buna ı;alışmakt.ı<lıı. F.ık.ıt ~tlh ı 
teminat a'lına :ı'mınıştır dı}l' 
meyıı:. Blitiın millet er bıı m:ur 1 

da hiç )onılın .. dan \e u:.aııınıj 
dan daha çok frd.ıkarlık y •il' 1 
malıdır. Sulh ut·uı tenıi.ı edi I 
lecek bir es dcğı'dır. 

, \mıra! Hcfrt Arn'.:lm iz ha 
t nı bıtirdıkten sonra h ıı hır· 
Jikle Sub:ı} l:liıbune iııd·k A'
tı milleıın ııba} ları \:ıkti~ c. 
birbirlerıne sıl:ıh çeknıis mıl· ı 
etlere men up olduk arını ta· 

marn l le unutımı . hep bir ara· 
da. b'r nilcnın fcrtleı ı I! hı ko
nu u~or. e cnı)orlardı Subay 
klübundC' aı ka'abıldık Çunkü 
genç subJ\ lıırımıı a i\taltn'yı 
görmcğC' çıkaraktık 

Knı aı"•ahuın çıktıktan .oııra 
arkama lJaktıııı \1,ılıa ta,ından 1 
~apılmı bıı\llk b naııııı ıızcrın· 
dl• altı nıu•tC'fık dc\ etin ba\" 
ral!ı haf f hafıf <:'~en ı ilıgarın 
allınıla bırbir Nın• ok•arcc15ın;ı 1 
dalg:ılanı)ordıı 

:\lı· l ı h ' W\"I:R 

m:uKı. ı .'\tü ıu:rn: ı l' <:ı . \ 
sı - istcnılen kelede ınotör 
teslimı sa·ılır. l\lııncaat: :\Iu
reftc Tuğları .\)' ıaç \ c; a Ga
lata A}laç Sarapc\ . 

Her ıurlu kcmforu) le emrınız.· 
dedir. C':ımli !:arşı ında Koca· 
man ur 67. 

. 
Köprü Yapımı ilanı 

Samsun Yollar 7 ci Bölge Müdürlüğünden : 

----------------------•• . . 
ISVEC'll GENC 

t • 

KIZlARIN 
GÖSTERİSİ 

Şe:ıı mizdc nıutcaddıt gos 
teriler l aparı.k blil iık bır 
takdir topla) an h, eçli gene; 
kızh:ır Jınıııa tık kurulu c\• 
\ cl:<ı gu ı \nl:arı>'d:ı d:ı 19 
mayıs ı.tad) omun da Jımnas· 
t.k har<'ketlerı tekrarlamış
lar ~e aliıka iıe kar ılannıı;i 
!ardır. Re~inııcr İsveçli genç 
kız). rın .\ ıkııradı. pptıkları 
j m ıa tik hareketleı ını gusle 

r )Or. 

------ ı 

\ 

Güreseileriıniziıı 
..> ..> 

nıııvaffakıyeti 
Japonya' da ya pli an ikinci müsabakada da gü

reşcilerimizin hepsi tuşla galip geldiler 
•ı ok~o. 31 (A :\.) - Turk 

giırc çılcı i o cık:ı'da dün nece 
)aptıkları mu • .ıb;ıkalarda \I'" 

ııi galib 'etler sağlamı Jardı:-
52 K•loda ııu,,,eyin Akba•, 

Yokoham.ı'\1 ı d:ıkika 45 ani· 
de tıışla yeıımı tıı ı\Iııııct Bı
IC'k, O,ıdıısı'; ı :{ cakıka 43 sa· 
n yetle lu;ila ııııı~lııp ctmıştir. 

5i kilıda :.'ı1ıııt:ıfıı Dağısı:ınlı. 
J\awamoto',\'tl 10 cı:ıkika 15 sa· 
niyeclc tuşla ıııag: u ıı ctnıı t.r. 

62 kıloda Ha) ranı Şıt, Beli o -
)ıı 5 dakıka i sanı)"cde ;cnmış
l ir. 

Moda Spor Klübünün 

yıllık kongresi 
Va'ı ve Beledi~c Reis Vel\111 

Ord Pıof. Fahrcttin Kcrı:n Gci 
kay'ın fahri rci 1 bulundugu 
Türkıyc Sa k>lbul ıımpl:-oııu 
.Moda Spor kulüblinun ,ıllık u 
munıi he)ct •oplc.ntı ı :ızanın 
büyük bir kısmının i tırakiylc 
yapılmış. İdare ı:ıırulu öyle le 
şckkül etmiştir 

Reis 7\T ıızaffer Sahiııoğlu; 2 
d Reis Doçent Ik llalClk :-.=. 
Bcrkol: Um·ıırıi kaptan l:'ahi
ın:ın Akdağ: lJımını ı kAtıp Xi
hat Ya\'aŞ, Muhr.sebeci ·rur· 
kay Erozan, Vuned:ır l:lahattin 
Akdağ; Aza Te\ tık: Hakkı Us· 
tel. 

6i kiloda O m .. n Kambur. 
biı)tik Kik)o)a'yı 5 dakıka ıo 
. an.yede tu-a get:rmıştır. 
i3 kiloda Bekı:- .Büke. kfü;u : 
Kik}oya'yı 3 dakıka 40 sanıye· 
de tuşla ;.;enmiştır 
iH Kiloda i met Atl ı !)ııııoma· 
ru') u 5 dakika 50 sanı; ede tıı:;o 
ıa mağlup clmiştıı • 

Si Kiloda \dıl Atan,' Yoşita· 
' ıı'yı 1 d:ıkika 45 saniyede tus 
la ) enmiştır. 

\gırd.t İrfaıı Ataıı Kajh,ara' 
) • 4 dakika 20 ~:.nı)ede tuşla 
~eıım tır. 

Gönen'de yeni bir spor 

klübü 
Gonc:ı CHu .. usı ı - Gonende 

mevcut Gençlık Spora 'e TaY 
fuıı por. kulüplcrıne il~' eten 
bu defa Gonenia Plrvne mahal 
lesinin por l\tcraklıları \e 
gerçlerı tnr.,fıcd:ın auneŞ 
ı.por. adı'c ycnı bir kulüp kU" 
rulnıuş ve faalılete geçmıştır. 

Arjantin Türkiye'den gü-

reş antrenörü istiyor 
('1' H tı.) 

Bucnos - Aircs. 31 ·de 
- \ rjantin spor mabfillerın 

as~eW'I 
Mairano b 
Kupasını 

Rusya aldı , ı 
5 

11 nu~:ıı 

Kongrede önümüzdeki ~ ıı bas 
ketbol \"e su sporlan faaliyctlı
rı uz.erinde idare heyetine di
rektif -.erılmi,,tir. 

Ttı rki)edekı ~portif faalı~ctler 
dıkkatlc takip Pdilmektcdır 

Burada intişar eden gunıuı.c 
· ın ve haftalık spor gazetclerııı ru 

bdırttıklcrinc goı·c. Arjantın "il 



VATAS 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Davanrn asll özü 
(Ra,ı 1 i:ıdde) 

la\l ınPmauıııız. nır,'uduz. 

, 
................................................... ...,,.,,..~ 

Boşmuhorririmizden Telsizle 

Türkiye bir Hızır rolü oynayabilir 
~ ~ahaflar Derneği cu nıa ak amı Be)azıt'ta, ç:ır,ının 

"
1
de b r iftar >emeği 'erdi. irt:ıra tanınmış kitap 

~ ~Cr.ıklıları, bau g:ızetrciler rla\·et edilnıi~lenli. 

Galata köprüsü 
Gelecek haf fa 
Trafiğe kapanıyor 

(Ba.~ 1 incid~J 1 
uylar, Karaköy Palas önü:ıd 
Bebek istıkanıetinden ::e erek 
tram\'aylar saat 10 a kadar Top· 
hanede, 10 dan onra Ter anc 
cadde.:ıındek• makastan dönece" 
lerdır. 

llakik:ıt değıl. ha\ al alt"nıin· 
dP ya "aıı ban garp memıe· 

j J,Pılrri \aı. Bunlar. f'~kı t.ı hak· 

< Lla~ı 1 inl ııle) 
,:uleı ) uzle bO} un e di Bas n temsile it rı ı n k.ır '1d. ,,u
Jer ~ ilzii ile, hale u.n:ıııı ce\·a pJari} le parlak hır mt h n .:e· 
çiren ~lendere<:ın ı )aret', d ı n\a sı)a,eı n n çok çapr .. s k 
\e çeı n bır dak k na ra~t , 1 )Or. \merıkan n pren ıp t ana da bir da\ etıı :ıme gondrrılmi ti. Yapılan bu 

1 le icabet etmek cm rlınde iken son dakıkada mü· 
r k buna mani oldu. gi deoıcdiğinıe uziilılünı. ('ünkıi, 
l ı teına~ etmekle beraber, ahafları çok e\erlm., Run
~ /ld;ı nı nılekete kı) m etlı hizmetlrr ctnıı . hür fıkırli 
ban n an >eti mı tır. 
ı ~r, Abdulhamıt istı bdnt idare iı:in rn sıkı de\Tfn· 
"ı n i~ baş nda bulunanların •e\Talcı muzırrn• dan 

Kabataş istikanwı ndcn gı•! p 
Unkap:ınına \e Eminönilne gide· 

1 

kıı ııı ~e' rlal,ırını tasfl\ "',. bir 
tıiı lii raıı olaıııı' orlaı. clıin a
nın ıJı•gbtiğini, e~l..i miislemle· 
ı..,. ınıllf'llf'nnılı·n hıç bırlı,ııı 

rı·ıırhi boyııııduı ııi!ıın,ı ho' ıın 
rğmf'ğe rau ulm;ıılıgını. dı•,aaı 

eden 1<:r:ırlar111 'llo ko\ a' ~ lrnlıl\ 
fırc;:ıtlaı \ l'rdığıni farl.:t"demi· 
\01 lar, \ Hllpa miidafa,ısı da· 
'ac;ının k:ıt'i bır ~ekle lıaıcl:ın· 

\aseti hiç b r yerde d \aıı:ık bu ıım•)or. i\mcr k2dıı fık; 
ceı e} anlar çarp ma h 'ınde ı r. Mc dere~· a~I. n 'a 11:. 

dıiru ı \"e dofru örü lıl 'l k ~enın. e kıntıl b r • m 'l 
da 11 z r rolli O} nama~ na am ıl olabil "· Bo' le bir ro J 1 n" 
kad~r ııl3kayla k:ıı <'an ~ .1 Ne\\ \o k T mr n JJ ;cu 
kar kaıunı pek glizd de l' rl \Or. Hu kar katuı de \lrb· 

l 'kıtapıarı. her trhlı kc) ı göH• alarak, gi:ılıce satar-
b ,' 1 kadar rnel rü5 dı)c talebe 1 iken babamla 

1 

cck olan kam\On. kamyonet \'t: 

atlı arabalar. Lfi!ecı hendek yo· 
lıle Şışhane~e çıkarak Atatürk 
Bulvarı gıizergahile ~ollarına 

metçık d md k mU~tC"ı hu iutlaı · beklı' or \me '·a da. 
dınlenmes ıç n ona ~ r k"m e uı.aı } or. Re m·n al' ı oıı ~u 
özler vazılıd r. 

dc\aın edcl·eklerdir. 
rl.ı mfini olıı' oı lar. 

Ona \ apaca~ım z l' z e~ budur • ı ab,ır dılkkıınından ıur:ıt Re) in tarih kifahını 
k llıızı pek t'i hatır! :ınm. hnıpaya kaçını olan 

141!. nı satmak için bil~ uk cesaret ahihi olmak 
Eminonünden Karako~e gıdc· 

cek kamyon ve kanı~onet'er için 
Dhan~o u - Saraçhane - \t:ı
ılirk Buharı ı:ıizergahı tahsis o· 
lunınu5lur. 'Il'afik akısının s<'k
ıe~c uğramaması için vasıta kul· 
lanan vatandaşlarımızın scvrU· 
sefer memurlarının ~ aparakla
rı ikazlara ria~d etme'eri H' ka· 

Ö' 11' tahıniıı rıJılclıilir ki 
Washinetoıırla )al1111 il..lı 

sadi H nıali konıışrnal:ır dmı· 
q11,lk, nııi trrck da\ a\a alt a· 
lıikal:ır ağır ha~acıık \l" hı7ını 

daha 'Prınıli hır <t•kılclr c:alı~
ın.1111111 ınıimkıırı kılarak trıl· 

birlrr hu d~\ 1nın çl'fÇe\ • t .,de 
nıiit:ılaa l'diletektır. 

w,ı.h ngıon mula. t•İ1<", . dün\a i lt'rın n b ,. !>e~ce "ÜZ 
den .,eç r Iece~i k r, k! )ard mlaT ha~k nda mtih TJ1 k:ıı:ı • 
:r.ra Hırlar ğ muhııkkakı r Derece \e •ek Here dar henlız 
kati b r şey ö' crrme• 

aflar 
ıı tar ı ı b'r zamanlar lstanbul'un en i~lek kö· 
• rad • • llbe . :ın sanki her ta rafa bılgi akardı. Car ı hır 

11 rı C' ki ııarlaklığı nı 'ka) betti. Bunun ba lıra ı::e
\ıı ta llırrauı ınııı azalm asulır. Eskıden haftada bir iki 

luıı 11ı~a uğranıağı Ad et etl nmiş pek ı;ok insan nr
ı,. llgra)anlar da çoktu. Bunlar her ilefasınıla <it· 
:}', ~lr. ık kitap satın nlırlarclı .• ımdı meraklılar rok 

l'ck il, hakikaten tee ürle ka~ıhınarak h r ııe ' dır. 
na'ı deği51irnıemrJcri alakalı 1 
memurlarca rita ohınmaktadır. 

Sura,ını tıtHıtınaın:ıl, la,.ııı· 

Rr mi "nıklınlardan ba ka 1nıport - Exporı B k 1> na f< 
tıkrnzl ı· \"ap rmak .\mcrıka nı.n, el ndedır Geçrn c:ile Bı e· 
z 1) :ın n geç cı ödeme • kı 1t.la rına de\ a olmak uz.ere bu ba'1 
ka Brcz h \a uç )üz mı'~on dolar ~orç 'icırm 

Y.ır n Wa hıngton.ia b '' 'arak ol n konıı-malaT. hPrh:ıl· 
de hay rlı net cclcr ·.erecek \e )uzumuzü "t•'diırere.;;•·r 

\hmet ı:min \ \1 '' \'\,; 
dır: f\iı e ki lıastn adamız $ark 
meselesi ııılı allıııtf:ı rıııııcna· 
list dl'\ ittin b11i hır 1amanlar 
göıl Prınr kr ttrdılcı'. vok n!rna· 

il\ 1 auı1nıam:ılı, hillakıs artmalıdır. 

t l ıı Sahaflar carı ı, eski ınc nisbetle daha mun· j Genel Komutanı Basbakan Menderes du'"n New York'a .ı.ııgın trhlıkesirıe daha n., maruzdur. Fakat 'eni • 
ne\ i k b" 1 k • b 1 1 b mıı ıciıı her ~·ırkiıı 'r kiitıi ra- , 

t~ u ık hal \ıttdır. :simi ıener unu ı·hmaıı· olanları B.\:-K\'\ ı ; ı SE:\'llOWl.ıt'IS J>ROTı :s ıosu - lhrlt'~ık .\11\('" H'\I' ba .. \ltrclular. l\luc·11(' .... k-

. .............................................. ------·-------
uı~· '"erıj çar ,, ı 'aı> nrken e ki husu ivctleri göz rika Cuınhuı ha•l.:aııı Eıscnlıo\\ er bir ba,l'balf maçında tıpl.:ı lıncJe kurtıılduk. '\l en<;Up oldu· va" s • I oldu 
'oı1/k daha h i olurdu. dıger ı>or meraklıları gi lıi ha ı.tmin bak,ıı 'eı-d ığı bir I.. aı aı a j ~unuı.z. 11, 11 ıe~f'k ,. 11111ı. Pi ıiin.ı · 5 
~ 
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1 
kaHtrtmckle brraber ec;a<; nıe tleııin l'ıtrsı· Tesbı•t edı" :•or k:u,ı avaga kalkarak. ·h a)ır, ha)ıl"• dı)e hagıı"Jrkt'll . .'oiolda re 1 ll'ındr bııdcn b.ı k:ı , \ <;U <Ha ı l inddı•) ı t bu'unnııı\1 du-:.ırım d nı zı-

1 ını tC'nıin ctmelc olduğunu b r kere dııha tekrar Y oturan. ('umhurbaskanının ba ın l'krPlf'ri Jamt Hagerty dl' \'I' Hrikıı mılll"tlf>ııııın. hali n· TurkırC'nin Bırteşmı l\lıl ('titr r kemdi ıni bım.o)a grtır('n. ıı-
,;~t\\crlrr. okuma nıerııldılan ık ık bu ar~ı,·a lfh•ı ı inC'İı!P\ R)ağ:ı kalkmamış a da oyunu gaq~t dıldi tak ip ettiğı )tııiın· elen :ı ıılıyan, kendınl onhırııı Te~kı atındakı daimi el !ege ı Sc ç .. kıan heniız )enı ınmi bulun· 

n llıerk C'dınınrlidirler. Durası. t'Skiden oldıığıJ gıbi. can incelemek \C ihnıa'lcri gi)· den !:Pil i olın:ıktadır vprıne ko)abilf'n tul'mlrkrt \'Ol.. l ım s. rp r bultınıı~o du lıığıınu, fakat ıleı ıde k ndı•ıııc 
ıu en er ura CC'Za an ırı m:ı a· ur. rnnı rı r.n \ t' c:o ııa ıı ı ı'llrnıh·rr~·in ııa1Plecilerle te\C'lh edıl c k blıtun ua !ere 
rını tenı•n rtmrk ·ç·n ~ehr m:ze MedenıA kıyafetle y:ı nıalnlan fahıs hııtaı.ırın t:ı - göru DJP~l ('('\JP \Crm e hazır ola. nı ~tQ

ezı halıııi alma ııdır. Enis•T~h~in Tll . 1 • • d ı ı t I> 1 k h ı 
gelen j ndarma Gene) Komııtn· fı>e ınde bizim çok f:ı) damız Adl':ın ::'ılend re uçaktan 1 nı O) rm tır. 
nı Korgencra' Tah~in Çe'eb ran • • • • dolrnnahılir. ınde br\ ne mılel ha\" ı me' dıı· Ba bakan M 'lrl re Cl"le\ rr 
dUn sabah OIO!l10bille Ankara'\3 eanııe dtrt eın.ıvct )Jıılıtl'renı ( f'lal B:ı~al"llı pek nını rer sılonuna ıııd l' k o Konfer n'ı hah ınde umumı bır 

\ 1 

ha eket etmısı•r c 1 l~ı hır selulde bazırlarlığı :ı:e· rada gazı ci 1 kıbul etmı;;tır ırf.:ıııd<' bulıınm k ı-t~m mış. 
tı .. İstanbul jandarma tc~kl'fıtın· <Bası ı inriclr) J hadise çıkmadan oradan uzak· miıı ıl e ıı istıCude edt'rt• I.. . \dmıa Mendere' Tıirkı~ e \ (' \mer,· bunun be aber Korr m se- c-• y ( JI da degişik tk olup olııııı~acağı i· Dün matbaamıza ~elen okuyu· ı ıa mağı tercih ettim. Fakat so· '\lendl're in Tlirklvenin insanlı- k ~ı mü trrrkcn i !!ll<'ndııen nl ı' ılı b r ı lı T ırk k u-

- ......... ...-. 1 clari tahkık:ıt ::.onunda bel 1 0 a· cularımızdan bir bayan a a~ıda ru~·orum ize. otuz kiısur ) ı' e,·- ğııı korıınıııası 'e kıll"tulu~u ııı • lellrı inl cl<'mck im re g \ tlcı inın cır hu ,, 'a a k t •• 
Cf! • caktır. oku_,acağınız hacii~eyı n;ıkletmiş-1 \'el medeni kadınlık haklartna. cl:ı,a-ıııda o\lı1\abill'reği geni dif(inı o\lcmi tir m ş o mal:ırı i•ibamlE', r 'ap an 

'
3

$
1 1 lnrlclr ı 'a\ ımında :\Iare al Titonun Yu- ıı h '·k • • k 1 ı ı 

tır: din \"e \'ıe<lan hljrrİ\ eııne kıl\ 1•· ro rr a .. ıncı a ,,mrrı a ı ara Ba 'ı:an Eı enho" er'ı sorup dırarak d mı ··r kı: 
e e ôturcn Ga· nan :ıtana hareketinden enci, ( B d .. ı 1ı ı ı · k ı · \ Cumartesi güniı annemle be· 1 şan ben ,.e ~aşlı annem. bu ı:h' < :ı :ı e :ı ı ıı r annoıt "'reıı- gorıııe~C'ce~i hoıkkındıı g.ızctcc Korr, ternliu muk \'•· 
"'trıuhr bı re, .. - b r \unıın - Habeı er AJansı ayar un r"bcr Faıihlc. llfa'ıa'da Tlırk~i liriimcek kaCalılann şcıTiadep Jrc•eıii umulabilir. Hlr <lefa bu ler tarafından soru'«n ual '.\Ie!l 1 met ir de-ıniıı b; •embolu c'· 
" to \ c n1aı • mulıabı"r nın kendin.\ le _,aptıAı ' ' · ı k ı b • ı· k ı ı ;; Şerif Camıine öğ e ıı:ımazın:ı ne zaman kurtulacağız? D n·mı· ~aı11 :ıca o ıır a, 111 a a ·aı ar dt'r<'~ u c \abı \'('rmıst r· mu tur B:.ı ı adr. hür d•ım ı 

~e \J :ı • mJl.\kat )ının' nmı ır. :'ılare al ('anfr"ıfu'"1' boru gittik. Sırtımda ko)U renk, uzun :zin ı<·ar:ılarını yeriar S:!''İ!"el>il • t•ılrr. diğrr nwselelnııı lı:ıllı: a· Hrni davet C'tmrk nez kC'· m 'lı ketlr•·i rasıncla çok kU"· 

Liç u B,Jkan Anı:ı ;ma ının t.ık\ i· ı J kollu bır tayyör vardı, saçlarııı ı mek için ılle tcbdi ı kıyafet m. ııa d:n anın basit tefrı rtiah ha· tıni .,o,ıeren B kan E en':ıo· \t'l'e 'a .. maktadır Her z:.ı:nan 
' i çare erı hakkında soru'a.n f b "k f 1 ~·yah bir ba orıii i'e sıkıca sar· f'rmcrııı~ ılle çarşaf mı g·~me· ı lıne ıner. \\er'e ı;oru ccrğ.m Bu g<iru-ınl' ı ktı\\ tlı \C canı olan bu ir dr-
l .e ee\ :ıben ~u anlatmanın r a n as 1n1 ~: 1 mıştını. \nnem de sapk:ı ını çı- ıııiz gerekiyor? Ahmet Emin YALMAI'-' nı ı buradaki lkamctımın pro • nın nıh ' s lar n l adıl.. ka-

1 cr.d~ a~ıt11cr n~ıı dl~'en d'ec·~:- • l:armıs b:ı ına b'r başörtü al· Bu riya)a ne lüzum \al'7 B:m- ram na dahi dır.• ac:ı,..ız • 
- ır~Ca~a~al~na::ıg-ir~~~~n S~"e~mla~ < Başı 1 incc:::~n- ı mıstı. A\akkaplaıımızı kapıda ca ~o' kateltiğim·z ha de. lılı13 1 Bak n Eı~enhO\\ rle nr l"Oi 1 B şbakan l\f ncleres sıecc.ı;I 

.. valide 180 mil)On ton bırakıp camıd<'n içeri girer '!:r- bu g hl durumlıırla kar ı-:a~rrıak, D P:ıki tan' .J:ıı 150 me el t ri göru ec ıne da.r ~ı ~ew Yorkta .,ec;ırecek ' 1ı 
şaca ' 1111 b dirm"ştir. da bir rezen ın me\·cut o'rrası nıez. bir imam <Camının ikinci hür \e medeni bir kad:r. \atan· • ~- ' l~·, zrtecıl r tarafınd n sorulan u gıinlı bugunl \\ ao;hıngtona h:ı-

I t kbalde Yugosl:ı\\a ile Yu· mümkün görü mekted r. Bunun imall'ı oldut:unu sonradan c.rn- claş i~·in bilemeısiniz ne kadar a lerı~ karşı Mendcre ~o~I d - reket ed<'cektır. 
nan an arasında ı:irı ilecek da· dörtte bıri dahı çıkmış ol-;.ı ı:e· ıcındık) hı ım'a tizrrimize )Ü!°'il· a~ırdır Kı"sı" fevkı"f edı'l.Jı" mı tir :\cıw \ ork rad\O ıı. llogu ı •ali;is· 
ha sıkı b'r küiturel 'e ckono· t reeeğl servet 1,250 mıh on 11· dii: bana h ta ben: Hu\ iyeti b:zcc mahfuz bulu- , (I ,_ Bir esik mrri\: l h tan hliı!lse-leı i nı~ıılılor bıılm nr 
m k i!:bir ğınin t<'rÇe\eleri ne ra tuııırındadır. _ Ben seııı içeri sokmam. ~İl nan bu vatandaş, i tanbultın en <Rıısı t lndılf'I naseb· tlcrimız çok li:ıdır. ~ \\' Yo ·k 31 (Tur te•ı - D ı 
ol b ir" sorusuna. l\Iarc~aı ŞÖ\ • Cumhurba~kanı berabrrtndekı k ı · d b" · ı · "b • · ·· 1 1 d h' h · · bir hanımefcıncli gibi gi) in de es ·i a e1~rın en _ırıne mensup: l rin neşrini san urc tabi ıutmak- ıtı ar ıı goru~m rım z e . ır- u Pakı~t.ı.n m hal i ükfım tı 
le ccrnp \C'rm·ş··r: Bu sahada ze\".atla blrlikt.e Kastamonma 0~ 'e gel, drdi tur. Gereı;: pedcrı, ı;ıercık ZC\rı tadır. Bu sansur harice 2onde· çok nıe\Zulara km cdcc ğız. nin ta fıyesl htıdı c~ t>'r~r nda 
b'r çok müh m net cclrr alınmıs donmuş ve halk'a k•sa bir k~- Fı'na hnldr ~asııınıstım. Arıı· ı meııı'eket;n taJlııımış '>:ı~~ı' etıc· f r iM tı \adf~leı c de •anl°ld r. Bu mn'7.u 1ara Tiirkİ\ c ile Pa· hu ;ık am ~ orumlard:ı bulunan 

~ ılıl'Sa d:ı henüz bütiin inıkiin· ııuşm.ı y.ıptıktan sonr otoma ı' mııda 0 , le bir mu ha\ ere ecre- rin~rndir. ) rıc~ kendı. ı ~?: an: I 81 Ya ında olan ı~azlu Hak ki tan arasında aktrdı en nl : :'\ \\ York rad\osu p lt<'ri. Tilr 
ara ba rn u mu deJı.'dir 'e ı- 1 Karabuk'e gıtmi tir ~an e•tı: ne ı de uzun ~ ıl ardır (C ıı ı ha geçenlerde vcrdığ; hır demeı:ıe ma bah•ının. aynı zamanda 1 ıır kı)(' Ba~bak.ı.nı \dnan '.\fende 

dare . nıl rı, ki mem ekct a· Cumhurbaşkanı Kar:ıbuk'lr - Sen beııım camiye girme· ~·ır işlerinde canla ba 'a çal.•· 1 n'hai ga,es;nin halen Doliu Pa· kı)c - Yunani tan - Yugr.~ ' res,n m rıkıı.ı-a ge dıı:ti ızu'l.ı a 
r ıııda ncnı'ş çer"C\'elı bir i - C61 a"l Ba\'Jl' a t ıs de Kara- 1 d • '-1 ı ·r k t d d h 1 d .. Ad 

• ' r • ' .me m;ıni o amaz ın l mı ıa) ı u a nıış ,., m~c er ı ·ı tanı ıeskıl eıicn bolaede ha· \ a ·ttı • arısının a a ı ı ife n 'uku bı. an •JU h., i l'· 
.rl ı kurulması 'e bu işb'ılı- büke \a~ıı olmus'ur _ Olanı:ım mı? Bcniın şurada ciı: 1 tanbul sOkak':mnrlJ c:ar· ı:ımsız bir Ben,.al kurm:ık oldu- olup olm:ıdıi!ı u:ıline karsı '.\I n nin ço • ma• ıdar.o olduğ.ır.u 
n n gelı ın'mesi için htt fır- Buradan cloğrura Demir 'e ç.. pol ım bek' lor. Onıı b r çall;ı- safla zez<'n kaclınlarJn her 'ilin unu be rtm l . Be bakan Mu· lcrts d«"mı tir ki· 0' 1 mi;;tır 
ttan ısl !ade etmclıdıılcr. lık :F"brikal:ırı saha~ına gıdil· rırsaın zora cıkıırlır seni. bıra:ı dah:ı arttığı şu "un t'r.lr hanımed A i bu:ıun l>ıanrt ma· :\!ıı~ıer k m nr ııtl ri i !?i Sözdı Do ıı Pakblal"' malı~ i 
\un n - Yu·go a\ do lluk mı Cumhurbaşkanı Ba\•ar bu- ı k h 'k" ı 

m ın.a rbe terinin salll;ımla&tı· ı"d~ fa'>nk~ sah-:ısını bac;,tnn ha- - '\lrnı'<'krtı,.. kJ\afot kan.ınıı i g li nıa ·:ıııı :ııııı u ı ·ı l ,a: 1 hi\etıııde b"r be)an oldu~unu lrndır<"l nı ,. e eri gôıü rr~. hukiım tlnın <' a~ itıbaııvl • A-
"' n " \ar J.flık Tilrkil e Cumhurh etin nın manız kaldık1 aı ı esrr 'erte ö,·Jemiı;tir. m ıi ö ledıl!: me eort'. nıbzakr· m ··ıknıı - Paki t~ıı \A Türk -

rı.Jım.a.:ıo uç ıuınu!leTı colıi cilıınUs)eokıı: .. ~ı.~ a w hıncahınç do'durm ı bu· de sokakta ı;czdi~i kı'ıkta ibadeti muamclc»e bı~janc lka.lma,ka~~ık· rı" "l'<·iıılı•ıı hr,ııııııaııu·lı·r l ıe' rrlr orduıtu11uz b hicl rın clt' p kı ta'l an!ıcmalar ile O ta 
.. :.ı~ hınan ı c;ılcrin coşkun teı:ıhu ·:ı t .. 1 · " 

l'C'\ pi ndırm ~tır: tBtı mu ıase· ıh 'e elnmlanrııışlır. l\lüt<'akı (' mek her \'a'::n<lnsın en tabii Jarını umarız. s :ııı Hl o ·a. a· K . 31 CT H \ ) - D 1 bul•ınm •ı tabiıdir • Doj!u pa tına muh 1 r bulu du· 
k . hakkıdır rında bile çfr'}afla sık .ık ra t-1 p k 

81 ~ • h ku i· . 1' > ilu Bi:- ık \nıcırıka\I ilk defa unu hatırlatmıs \'e demı tır ki· 
n brt C'r ı ı me:n rketıc bırlı • \e bcın santrıfuj bo,.u fahrık:ı 1ının İmamın hiddc•i gittikçe artı· 'anan şu ı:unlerde Demokrasi 

1 
8 ~"'an . ~l me ~~,-~ al - zhar t etıı~ını sÖ\'t'\Cn Bacb - ·Bu m<'vzuıar etrafında Ba~ 

ı r~un cd • 1 n \ e Balkanlarda sut hun iş!e~ıneyc oıçılışı tôrl'ni ~ :ıpı ııııı; ·orcu ıejımi, inkılapçı olmak •CI' are-
1 

zer ne gır s en a 1 at -;e yn i n buııun a baabcr m(lmlrk<'· bakan a~ ebı ıhtınıa \\ 11 b ng 
ar \e tcmınat atına alınması ga•<' ıle tır ) · . b • . .. t b 'b' :ıtandaş· pılan aramalar onunda ab k • k E" h 

1 
B t 'd 

1 
k . k 

1 ) e'lı rd r. mu t rekcn \e azme .ı: rı~ıle- j k ot rak SıimHbınk Umcm 1 - Bci~le gezmekl~ üst~' k aş- tının gos.ehr~·nk u ı:ı 1 
' 1 ·• hilkunıcıt ı:ırar ndan b:ı t•rıldı· I tının. Hac an 1 rn ower ~s on a )ap "~:ı • muz. cıre "'r ~ 

- T a 1 ka kaılınlaı·ı da tes\ ık edıyorsun larıa da a,; ·ına sa)gı gu, erı ğ b k 
1 

d ld" kan olm .. d ın \ wl, kabul etm .. ~ rasında. Pııkı t:ındakı b!i un ı-an) U" A· ı ek müdafaa "ıl\Tet'erı Sa\'e in· 'J "d"' " il 't p k n c" a • .. f ı \ e r ··smıııın C\ Z e ı ı· Zatıto .. c .,, - "u uru amı r <'~. nı , ' d"ı,·e ben'ı auıı lama~a başlndı. mesıni sallamakla mu kelle de· '" 1 1 T k p k' • erefıne nail olmuı; bu•undu,.,"u· darcnin .\'enıd n mrrk ıl h,ikQ· ~ ~·ı.o·un. n bır de kuHrtlenecckıir. b Ut k ı ı tm r ı; e. an ıı~ı an ur 1) e - a ı 
\ı r ~ -- --- -------- mık. unF~ th~ çea1.:pb 5 e 1r- 'Annem ilılİ mes:n d ,e, bir ği! midir? 

1 11 k \ eı· kıı k .• nu belirtmiş, dıt!C'r taraftan ıı;.ı2e m t elinde topla'lması. bu hilkti 
J R ':\ili e ı e 111. aş m m c- - --- - ~ pa ıı v~ . m n a• "" tt"ci ere h tap Nier k, burada ıı· m<'ti \.ızivetinl Uphesıı t .. hı)e l evşehı"r'ı" ı'I yapan kc lmizin kalkınmıı~ı nJE'\'"lUtında 1 s 1 t" 1 f ·ı· ç nu ·,ı·ıraf eıı·, ~aıd mı a e)h nde k:ılemr al n mumi nıahi) tte basına be)anat eder mahıy('ttcdir.a 
t:IJf UZUll bır kOnUSma Y30ffi!Şt P, 1 anyer emaye mm aı 1 su u I 1 m•~. • h, n1erC('r b

0

e)annam
0

t' ele 
Q \ Bundan sonr.ı Bavar mrnıle- gcç•rılmht r. \ er•len malumata 

Kanun bayram kete ha\'Jrlı o ma~ı temenni~.,Je (Hal 1 inci<le) 1 rümcye başladım. Bu Si ada ya- görcı bP\annamel!'rin bas ldığı Kanser te~avisinde 8ir Sovyet memuru 1 f kol'dt'lİJ\ ı k<'~mi5 \'e dawtl ter ,_ C:ına\:ır. E\lAdımı kedi nıma ) aklaşan bir po ı•e: maıbaalardn dıı da at'ıımıılar 
-:I Qt-f:a Erles'ı çıkıyor '<'~i~'eri gt'znıiş'cırdir. ı;:ıbi boğdu.11 dıy(' bnğırarak Hay - .·e i tı~orsun, dl'clim. lh· )apılnı ~ '~ be)ıınname'er im Venı" bı"r 'ıla"c 1( ~,a vaotı 

! Ra~ar, varın ab1h otomobille rinın Uzerınc ~tirilmU se de. k n 1 na; . ha l'd•lm ~tıı. ., 
c ta .. ğzına harrket rdecek'ir. clısincı mani oltınarak yerine o- • - su~. dedi \'e eır.ktrık rene Arıadı•lıı .\.:.n 1 4'0\\et Tıcare~ '.'itilme ~·ll·~ı 

Ankara 31 (Husust> - Top
rak mahsulleri umum mlirlür
lıiğune, be ) ıld•r • .ofis müşa· 
\'İTı o'an Feridun Ustiin tay~'l 
ecrım·ş. bugiın vaıifesine bas· 
lamı t r. 

Fcrıdun Üstün 39 ya~ındı
d•r t tanbul Erkek ı e~:nden 
ve Ziraat J:.'aküllesinden me· 
ıundur. İki lisan bılmekıed r. 
1941 denberi ofisin muhtelif 
ube mlidürlüklerinde bulun· 
muştur. 

Ofis umum müdilrlfü!ünc \'e
kal t etmekte o'an Hakkı Nuri 
Melen de SümCTbank mü~nvir· 
ı· "<' tay·n ed imi-· r. 

Köprülü Menderes'e 

vekalet edecek 
Ankara, 31 (Anka) - Ba5ba

kan dnan l\Iend •rese, Amerika 
da bulunduğu müddet zarfında 
Dı 1 1 1 B.ı1'anı Prof. Fuad 
l\opr:.ı u ı;ckalet edecektir. 

turtulınu~tur. ı·ıvle b .. ıma \'UNiu l:\rdcn ora- ( M p .J "hf"J "f . Tokyo 31 - Tokyo On·H·r· memur arından Yas 1 Dranof ı-

H b ·, irk 0 .ııak okunan Sorgu Hll· gıtli~imi bilmiyonım. lla':ı al- , • • pil f 1 ? sıtesı nıcn~uplıırından Prof. i\ln l?rc~ ndck' Ruı; efareı ne ai• a es, mparaf oru kımlığı kar:ırnamr inde, S<ınık 1 mak için gittim. Heın de bir pi· aka l\latsubara kan(er n teda· • nkara 0336 plakalı o omob 1 
hakkında 'fürk Ceza Kanununun ''a ayı yok'avayım dt'dim. Nr <Hası 1 lnride) ' ınde kullan•lmaTı: uıere Ch , Ş•şli - BılyükclrrP cadde ın'.!rn 

Z ı h 11 • 45013, 4 üncü madde!erlnln tat- raptığımı bllııııyorum. Bunların A\ııkat Saadet Kaçar, part. r 0 in.e adın?ıı y Clll b r ant·· geceı ken Ethem Ö?tıirk'e çarpa-enCI ma a esı bikı :rani iclaııı CCLQ ı istenİ\'Or· ço~unıı po'i ler tıydurmıı lar... kurucularından Fuat Arna ile a· b \Ot k haz r amışl•r. D ğer ta r:ık 3\ağının kırılma~ına stbt-bl-
du. 1-.arıım:ını nın okunma ından S:ımihn sorgusun"u milteakıp ra'arında me\·cut oldııf!u o le· rafta~. ~e,·]et sağlık araşt•rma Ht vcrmıştir Yarnlı ilk yardım 

Harlem' i gezdi onr.ı, ğıı· Ceza Reisi, l\Ierye- ~ahit olarak dinlrnilen Sarı) r nen ihıiia! hakkında, bir açıkla· en tı~u~u mensuplarından dok· hastane ine kaldırılmıs. anık 
min annesine· Başkomi eri Rurhiln('ttiıı P.ıı'a.,ı mada bulunıııakıan kaçınarak, tor Kamao ı:maza\\a da, son \aka'annıı•ı r. 

,\nadı.lıı Af.ansı 

.New York, :-il - imparator Ha 
ile Sela ie diın Xcw Yoı k'un 
ırnci malılle ı Harlem'e gitmiş 
\'C 200 b.n kı tarafınrlan hara 
rf'tle karşılanr.uştır. ilahe iştan 
ııdı \erilen kılıseye ı;eldığı za· 
man Rahip C''a~1on Piwell tara· 
r.adaıı şu hita"l'a selamlaamıs· 
tır •·izi takdi edhoruz. Çiınkil 
s!z bütün zeııci kJt•asınııı mem· 
lckeliniı Habe ıstan kadar hilr 
tıir bale gelınc,,ı yolundaki Umıt, 
hııyal \ e dualarımızın mesnedi· 
a: te-kil eden bir ııembo!süı•üz. 

İmparator şu cevabı 'eımış· 
tır: cHarareUı kabulünUı beni 
çok mlıtcahssis etti. Sıze bütl!a 
l.albimle teşekküı· ederim ... 

Havai' de bir 
Yanardağ 
Faaliyete geçti 

Arı.""l:ıt~d r r.,u 
J!oı.olulu, 31 - Havai adas•n 

dakı H lauca yanardağı bugün 
.con asırda e<irülmcınl'S b r ş·d· 
ıl<'lle indıfalarıı başlamıştır. Bıı 
mıntıkada şlddc>tli bir deprem 
hlssedilmisıir. Zin eden, mu az 
z:-ın infi'aklar arasında la\'lar 
fışkırmaktoır. 

---f)-

Celal Yarman'ın cenazesi 

yarın getiriliyor 

Birkaç gün önce vefat eden 
lktısadi İşbirliği Türkiye ::'ıtilw 
viri Ccl ı Yarmanın cenaıe~ı bu 
gün uçaklıı memleketimize geti 
rile~ek \'c ~arın toprağa \Crılc
ccktır. 

•- T c urunu bılborum. Sa )Jk şun'arı ô~lemiştir: :'! h '.01 • clo ' le il ~a•kan ı zamanlarda bulunmuş olan Di~~r Karalar 
kin ol. ·e ı tı~ ors:ın suçluya so •- Meryemin annr i karı1ı..o- f.1rnliaıı ıs ıfa ~tı~~ ld'art,ıdcı'! Is- •Sııı rom~ c·ae adlı '!Arın kan- Ab'dei Htirrh et cadde irıılM 
ra ım• dı)ince Nezahat; la "f'lerck kızının k:ı\ bo'du u· • ı anı. JnC\'ZUU ı ı cfı dır A- ser tedavi inde f('\'k:tlade başa r t' "n . \ 2-221 

Ç ğ 1 · _, •• d" .. me s z dll\dııkl:ırı.ııı ,. ~--b·Iır· ı 1 • • • geçen e~ et ın emırso. • ;:ı 
•- 'ocu umu nası o utır uy otı Ö\ ledi. Tahkikat ) :ıptık En . : d . . • ....... rı ı olaııiunu te b t etm sıır. plfıkıılı kamYon ile duvar arası-

c, onun diı aynı 5ckıldı• iilılii•·ü' on olar.ık kızın, klıçiik HU· sınız cmıstır. . ı l 
mesini i tı}orum.11 drmişlır. Bun 'iı'n ile berab•r diıkkAna !!irdi i D'ıtcr taraftan Gene! Kurul Film yıldıxı seçme müsa- na sıkı~:na'k ı;u_rc. '' e ' 11ra a~-

, ., i\C'lrrindra birisi. ik kıırncu 11• mıstır \aralı Şı lı ha~taha~ncs•· 
dan sonra sor.,usu yapılan lhy nı öfrendık. İki mt'ıntıııı rlıik ye arasındaki ihtilafı kend sinin bakaları hazırlıkları ne kaldırı mı~tır. Kaçan oför 
ri; 

1 
kan hibi • di'r gônclerdim arıınm:ık•adır 

B h. bl ıa\ır. de du\du,,ıınu, Saadet l\:tt·:ır'ın Ank~ra ve fzm·ır'de "''apılan K a'kö J z· ... 1 k 'da· •- ana ıç r şey sorn • :· Dükkanı ı<Çınr;ı er <'dt bulm•ıs· ~ ~ " , , a ın a\ ıı 
Önüniıtde yazıyor. Okuyun.-o dı· 'ar Teı tılıaı a'dık. Grrc saat\&· parıiden. istıfa ııtti~i h:ıkkındaki I film ) ı'd.zı •eçme mli abakaları- adı k:><Kc rt·'\a 7 ı·k 1ı ~o-

k k k 1 t 1 d haberlerın ku'ıı,,ına "<' n(• ol - · . . "''ıı e a a P 3 a rere • ·onu~ma s cmem S't' t' rımda Hayrı geldi, \llk:ılııdı!\. 0 hk k• d d' nın T tanbul a nıt kı mı ılc liç ıo•iklet \li Ydm':ı çarparak a· 
k d • h•d' • b"ır kere da?ıa 'k masına ıa men ta c eme ı· h . d k' ld . ·en 1>ıne " ı ryı · Karakolcla kendisi suçunu ı r:ır ğ' . , .. 

1 
• • şe ır aı asın a ı ~ ı ız ~ec:me ~ır ~ııreıte \araıanmnqı11a sebe· 

anlatması gerektiği bildirilintc eti . Bız tıı?.yik ctmeclik.B 11~1 ~} t e~ı ıır, İl , mu ;ıbaka~ı ) ııkında yapılacak - biy<'t , crm'it r Yara ı kom;ı 
.un arı söylemiştir: B d hltl d Ah ,. .dna ed h'açaır ın, Bla-ınn ı- tır f k seçme 6 Hu'randa Spor ha' inde ~Umun~ ha taııes ne k:ıl 

.. k d 'k ı un .ln sonra sa er n ~ın an a ı o a avrı ıra ının ! ~· . ., .. , kt t'' ·-o_ g~n cY~l'Il çıkara .• .U,: mtt F.ngin. Zcktrı)a Dang:ı. A- b b' dU d h b ... ti ı-· . \(' ,,erg .,arnınua o.aca ır •. ı: dırı•mıs. sanık yakalanmıştır. 
k.~.na. gıtt.ım .. S.'garam bıtınış.ı. dil Erko\'an, Mu tafa Tanrıö" r, s~ e ı, 11 e a er ~ r ' ımız ehir arasındaki nihai seçme T - -o--
Kilçu~ Huseyını çağır_dım. Ier- H:ı an Ço ak, 12 :.a ın<'laki Yıl- gıb Fu~t A~.na ıhı nraları'lda tan bul da verılec-ck bir baloda « Rembrandt » ın ismini 
ytm ıle beraber geldıler. Ben maı AraY \e ~ecdtt Arda din- gcç~n şıd.dcıt ı h• r mun~krı~adır. bc'li olacak, kaunan kız \e er· 
ıynal ra ve mecmualara bakıyor 't'nmı. t'rdir. Duruşma. gelme· . Y ne hı r Gene. ~uru! ılve ın•n kakler yaz mrv>mincle ı:e' rilecE:k hırsızlar listesinde bula-
d • ıf:ıdesl~c ~orc, ıkı kurucu ara· fı mde rol alacaklııı dır. 

um.... ycın şahitlerin ctlbl içın başka sındakı munak .. şa, r:Hl)nda se-
Jlayrl sözünü bitirmeden ağ· güne bırakılmıştır. çım konu ma~ı ~aparıık arın te~ Konya'do şeker fiyatları 

lamaya başlayınca, l\krycmin b · d d k 
'ı annesı de aıılaı:arak •5,_·lc demle nilsl7. ve sa ır J..iiı;iik lıir k11a ıı.n en \C propr:~an a onuş-

0 J w ~ malarınııı ınr\ wlarıncl:ın çıknıı • 
tir: ttı·a\ üz edildi tır. 

•- Bakın dudaklarını uz ta- İzmır 31 (Hu usı) - Karşı· jki kurucu nr.ısınd, kı ilitılftf 
rıık nıı.ıl ağlıyor. Senin dudak- yakada \'Uktıbulıın ·on tasaddl dı~<' kurul U) elcrıne de s ra>et 
!arını kesmeli.• hAd sesinden soura bugiin f\c etıiğinclcn. 5 Haziran dıı Anka· 

Bundan sonra. sanık :ôyle de- 'I'ırede bir teraviiz. vak;ısı ol· ra<'ln torıtaııacak o'an Genel Yö· 
\'am etmiştir: nıustur. ne :m Kuru unun hu konu\u go· 

•- O anı bilmi\or~ım. ,(u·ak Sultan Özııirk adında dıl iz ril mesı karar a~tırılmıştır. 
l:ırım çınlıyordu. Kızın !is•iıne ve sağır hlr kız namda yatnr· 
Atladım. Xe yaptığımı bilmlvor- ken Himmet ve Bek'r Varol ·• ( k D 1 

boş kuruş arttırıldı 

Kon)a 31 (Husu n - Bu
il.'lden itôbaren -ehrimi1de kes 

me '(' ıoı şe,ker r a larında beş 
kunı bır artı~ olmuştur. Ru· 
na ı:ol'c toz eker 145 ve ke~me 
eker de 185 kuru tan saı acak 

t•r. \!Akalı ıUccarlard:ın ö.ıı en 
dığ me ı:ore. bu art ş nakl·ye 
ücretler ı e yapılan ~ mdan !er· 
ııeım·•ı r. 

dum.• Sanık bir ara tıkanmış· sımler nı!e iki karde, ;n zorl:ı 1 0CU O~t iU 1 
tır tec·a, ilzüııe maruz kalmı ııı-. ·a ' • • 

II:ıyrl, füi in; nıklar ıe\ kif edil mı lCTıi'r. • CBa 1 1 !!u·ıde). Dirilen adam tekrar öldü 
•-Kızın boğazını sıktın mı?D l kar ı yakın hır alaka ~o termıs· 
•- İple boğdun mu'.'. .. .• lrr \ e havırse\'er Ra,·ıınlardan Kahire. 31 (TIIA) - Şehrimiz 
•- Şi~eyle basına \'urdun Bataklıkta bulunan olu mült' ekkil buluna.ı.ı. İdare He· cnarınlta bır ko\de, bir mudd ~ 

mu?" sual erine başı~la evet 1- İımir, 31 (Ankn) - Seferılıı· )Clı ıle Varidat Koluna her ba-j ene' olclu~.ı ~-be~ ~aat son;a dı 

mıyan polis ! 
Hanno\ r f\'m ma) :H (. 

Pl - • E) ılct polı~ te•kıHltı cı-
0'.l~ rt m a~ı bu ıi ı mahal ı b.r 
k raknla te)C'tıp r ondrrd:t:ı b r 
me,ajd blızı kı~ m t ı v, ~lıbo>a 
•ablol.ırın ç ınd (:•nı, ıı.r.'i z. ,. • 
} a lıırsızl ıın ~ a :a anm ı larınn 
ç:ılışıldı~ını bı 1dırml~ ' su ma 
Ju:natı ek'emiştır: 

•Bir V n C:o61ı bir R rr.n
brındt \('bir An cim F uerbach 
ek ık o Karakol şu revııbı vrr 
mıştır· ı!\la'fım, sabıkalı \e hır 
ızl r ı.ı mızde \'an Gogh, Rem 
nl-ırandt \ e An im Feurı b:ıch 
n imleri yok .. 

-0-
M .T.T.8. Finlandiya'ya bir 

sareti yapt':!ı:tan sonra şunları sarın Bevler m~vkiindc nd' ııl kımdan \ ardımlarını cslrnemi\·e ı ıll'n bır koylu bug ı'l ik.ncı bır 
söylemiştir: Hii cyın ·adında 3 cocuklu 40 cck crın1° vadc1mlşlerdır. ,. · dıofa dah ölmiış, f.ıkat bu efor gezi tertipledi 
•- HAdiseden sonra dilkk5m yaslannda bir adam Egrldcre kö Halen 35 kimsesiz çocuğu ba- dirilmcnııstır Kö\liinlin ai c ef \nkara 31 CHmust> - M' a 

kapattım. Taksime çıkarak bir ~'Ünde bir bataklıkta ıilil oları:k rındırnıakıa olan Demek. ':ırl· radı. ö uoUn tekrar dirnnıe ihti· Türk Talebe Birliği turizm bil
kahvede oturdum. Hala kendim bulunmuştur. Hüseyi'lin karısı daıını çoğaıtmak \e cok daha ı::,,. ma'ine kdrşı gömülmesine razı rosu memleket d ş nclakı T Jrk 
de drği'dim. Hattft orada bir bıır tar:ıfından ö'rlürülmüş oln•:>Rı nıı; çapta faydalı olab;lınck ıız· olm:ınıışlar, fakat :.!4 saat cın- j ıerlc temas ;fn. e}ahaUer •er 
dak kırmışım. Gece otobU le dük muhtemel gôrülmekte \'e tahki- mile. propaganda faaliyetine gi· ıra. ö ünün trkrar dirılm•dı~.nl , t'p rımekted'r. Tik sevahat Fıa 
kana donerek, a~a~ı dotru yti· kat yapılmaktadır. rı mış bulunmaktadır. goruncc defne razı olmuşlardır. la'ldi~ a) a yapılacaktır. 



A tMoto11 

Eıı. ı. e. . ıuı .. . . 
·S • d k. ınıısbet 

·· ··~ ii~erııı e ı 
1·ıı.1ııı~ /.,; . . n tam 

ı · le para1ıızı · 
tesir er.~y , . , kuvveti 
·arşıhğı . olan ., 

t"e ın:i'n: t"o~r z ı. : 
. 

.3enzlne katılan hlQ bır madde, 

;nOtörünüzün fabrikadan " çıktı O ı 
z:aman haiz bulunduOu> kudretten 

fazlasını tem in edemez. - fakat sizin 

ou. kuvetten tam. olarak fayda la~ 

mak )steyeceğinlz şüphesizdir 

ı:-c~A. 11..ıSHELLı kuvvet ziyanın iki e: 
sas amili olan .. va kitsiz.,.iştia lj ve; a

yarsız buii ate~IPmı::ıc:ır.i ;.:, ,..,ı.:- .. ,, 

• 

Soldaki rHimde ihtiralı höcresindelıi 
bı•t k•nt ıeı "-•ırnı~ va oarlbmltkt,.o:r. 
•u »•lınderın ü..ı 010 no1<tey"' "'ŞITıez. 
d ttf'\ •"v~ı tH\v8 vo ycıskıt mahtutunun 
aıoş alml'uın& 5"b•o olmllktndır. Du · 
nft vakttt>tz t~hıd l c:J •n•r. ......,. 

Sağdaki resimde İs• atatleme tem 
vak ıınne V\.lkU ou makt a vet nava ile 
Yllt<tl tnfth ut unu •u1ut turmatııı taa1r. 
Bu• O . A n n,t>ır k ın t 'n rt yarım41z tJ r 
hlll • Ottl rm-.sınCJen ııerı gelm•kt&O '• 

'f ATAN 
19»/ 

----------------------------------- ı - 6 -

Bu ilıi resimate,leyen buiil;;i ~ös~ 
t•rm•kl•d lr . Solda hakiki bir portör 
olan b •rlklnlll•r va•ıtaaıyl• •l•ktrlk 
cer•yanı topr11Ca kaçmaktadır. Satı • 

dllkl bufı normal ••kllde aıe,ıemeyı 
go:ı.ıermek1orllr. Zıra burada ı. C. A . 
birlklntllerın polOımUQOnU tamamen 
ızalo etmı~ bı..ıl\Jhmaktadır. • 

+ 
IGNITION CONTROL· 

P~te~: 6595 

1. C. A. • lgnition Control Additive ıı::esı~i!IJ' 
Y•rinl tutar. Türkc;.esi l~t iol Kontrol Kotı{lı ır~ 
TRI CRESYL PHOSPHATE'ı ihtiva e~e~ 
bu katık - Vakitsiz i ştial le bu ji lerin ateşleme· 
deki omalı;ırını enler.'-·-

~,~o: 
ıLvo" e· d:3eş seneden fazla bır araştırma devresi . peşinden 115 M 8~ıe>' 

\METRELiK YOL tecrübesine tabi tutulan ı. C.'A.c kuvvet ziyaırııl 1~~ 
·cek eşsiz bir katık olduOuna Shell mütehassıslarını inandırrıı, 4' 
..__ -~K4'jiö0 
Su katıkla kuvvet zlyaının·başlıca amillerinden olan ihtıra de 

" · d k . b. 'k " t · ı ı k · · e blJJııer { sın e ı ırı ın ı er n ızıp erken ıştıale sebep olması v cW· 
ı.cte ,, 

:elektrik cereyanın inkltaa uğraması gibi arızaları önıenıe cdılt' 
ı. c. A. ıı SHELL benzini .. son 32 sene zarfında benzinde eıde 
en büyük gelişmedir. 

1 i' D . po Dolusu Tecrübesi : • _ . .... _ 
Deponuzu bugün Shell'in 1. C. A. h benzini ile doldurunu:t. içinde bir- milctar4';"di benzin m v. 
cut bulunacağına göre bundan sonraki boıalmada Shell'in 1. C. A. la benıiniyl ikinci bir do· 
lum yopttrmayı ihmat etmeyiniz. 1. C. A. katığ1n1n ihtirak höcresiyle bujilerin ,, uçlarandaki bi. 
rikintilere müessir olabilmesi için kısa bir müddet geçmesi lazımdar. . . 

Pompada: işareti 

arayınız: 1. C. A. 
iki depo dolusu tecrübesi 1. C. A. la Shell'in valcitsix"'i;fi;;lfe bÜji at-efleme~rlialarindan 1:1ro-
ban1un kurtulacağını siıe ispat edecektir. ' 

SHELL 

-

'Deponuza lki Defiı Döldurmakla'HAKIKI F:arkı 

issedeceksilıiZ. BllG.VN TectüJJ.ey_e tiaŞ~yınız. 
~°'*~-....~ilı..'-.~'-.'-.~ ilı..~'-'-'-'-'"'-''-'~~,,~~''-'-'-'-'-~ ~'-'-'-'l N 

ULMACA I 
1 2 3 f 5 6 7 ı 

Yt.KARO~N A$AÖIYA• 1 • Ata
t rkc ıl ık 2 - Kı a mnn: Bir no• 
ta 3 - Btr nida Göl elik 4 - Bir 
.nota, C nasla anlatma 5 - Bir un
van A :ak S - Ftrnr • O ellik. 7 • 
.Bir böce • B r no a 8 - LokomotU 
ıa.ır !~I 

Dl ~Kl~ B\'1, \1 \C \Xl~ 11.ı\J,I.J 

Yt:KAlUHN .\ AÖlYA· 1 • Ku
ma 2 - Alan, Arı 3 - R h Ya 

4 • l\.!ı s - u. 6 - saı Ekip. 7 - o· 
ne ·ı~ 8 - Luak ak Kıı ıcaval). 

1 - 6 - l!J:>4 - .;;\l.l 

A~ l\ı\CA 

vaını 

14 00 Hava raporu at m proı

mı Te ka an,. 
)f .. ,,. 

16 8 .\ ı " r ram 
17 00 BttthoTen MI m•nör yaylı 

rı. 

F dl • 
beraber 

1 4l O n, • A • ı m ı;ıüıabt. 

Siz de yavrunuzu ıutün 
bof, vitamıni zengin of. 
dugu bu mevsimde ARI 

Pirinç ve Hububat Un
ları ile yapılmış mahal· 
lebi ile besleviniz. 

lll.55 ranbur tak&tmı (Ra;:ıp "l"an· 
Ju). 

20 00 Elgar· MI mln6r serenıd. 
20 15 Rad o ı:autesı. 
20.30 ince z ı Eviç talaı). 
21 00 Tem&ll 
22 oo Avrupa ı.:onn ı "l'tlrk tom!

ttal adına konu$Illa. 
15 Faz eserlerL 

22 30 Biraz. da elanı edelim. 
!!2 45 M 8 Ayan ve IUlberler. 

3 00 Pr<>rram v~ kapanış. 

isT.\NBUL 
12 ~7 A ılı ve proı;ram. 
1100 Hab,rler. 
13 15 Operet fanta ıı,rı. 
ıı ıo Ayten Arıkan - Kaa m l.l'nal. 
14 oo Peter Çaykonkl ltalran K•ı> 

rlcc;IOS\ı. 

14 20 Nlı;lr uıuerer 
14 4:. Danı mUzl~I. 
15 00 Kapanış 

••• • 
18 00 Açılı• ve dan mQ ı.ı .. 
18 20 Sevdlltlerl fıkralar. 
18 30 Memleket havalan aea Ye 

bırlltl. 
19 00 llabcrlcr. 
19 15 Karışıf akt:am mtı~ı~ı. 
ıo 45 nadvo ıncesaz heretı (Beste· 

.nlçAr). 
20 IS r.adyo ıaı:etnl. 
20.30 Kıu $ehlr haberleri. 
~o 3.'i KUcül: orkestra. 
20 50 Heplır.lzln aau. 

00 5 lkran Ozer. 
ı 30 S ır d ınrıımız. 
1 40 allh O tr 

22 00 Semt ıemt latanbul. 

22.10 Pi ımo D n s.ıında ı;c ıntt
ler (Cemal Rcııt ReJ). 

22 30 Saz est>rlcrl. 
, Haberler. 

23 00 Fl'•..,"I o - Aorta ,.., pro~ram 
lar. 

2307 Dam mG, ı 
23.30 Duke Etlln ton orke r1111. 
23 4!i Gıtıı.r soloları. 

24 00 Kapanış. 

iZ:\Jin 
15 58 Acılış 1'C program. 
16 00 Z~kl Oıtuz. 
16.30 FreddV Martin. 
16.45 Kerim iıerı - Alı\ettln Şenıo7 
17 15 Başlıc• progro.rnların tal.:dlm\ 
17.20 Les Pauı Trlo'IU Te l\tary 

Ford. 
17 .30 Küme uz eserleri. 
18 00 f;!arkılar 
ıa.:ıo Zeybeklel'. 
18 45 Çırtçlnln saati. 

18 55 KOv hnaları • 
Hl ıs R•d'l'O erkEkler faslı. 
20 oo İspanyol m'lz:lı'!I. 
20.10 Schırden ıı:nc;uı.: haberler. 
20 15 Rad :ııo eazetesı. 
20 30 Piyano aoıo Çatan: l'erıııo 

Barlaı. 

:ıo 43 Şsrltlların macerası. 

21.10 Srlfıhattın Özgü. ..,.. 
21.ZO Eı;'e mlt.oloJlat. 
21.40 Mozart• Fa ınaj6r Obuaıı ıru 

artet. 
21.55 Yarın ne Pi lttllm? 
22 00 f"R!ırl Kllvtıla 
22 Bo Ye pro ram 
22 35 ı"a) ınuı 101 u. 

r: cG.r J" 
1 

r . Y11 

5 misli 
fazla 

cık r~y 

• 
1 

r! 

lı 
'·· 

Vazıhancnizdckl hcrhangı im memur. h'c" 
malı, tam otomatık bir FACIT hesap makincsı 
saycsındc 5 ili 10 mislı daha çabuk ı;oıhşabılır 
Ôğır.nılmcsı ~on dcr~ce kolay 10 tu~ sıstcmı 
sa} .. ~sındc normill hcı.aplama zamanından S defa 
dı.ha c:ahuk çalışarak, her ay 5 mıslı daha fazlıı 

iş 1.ıkıııacakıır Tek r-llc FACIT nıakınesıııı 
çalıştım ktıı dığcr eli, yaz:mak ic;ın serbest kılır. 

F1A··C;1T} 
..~~.:··I 

OUNYANIN EN ÇOK İHl!AÇ fDfl fN 

isveç H~SAP MAKİNESi 

Tekmil 
rokkomlor 

5 parmağınız 
ucunda 

... 
1 

Eli BURLA ve Ortaklan • Galaıa, İ•tanbul - Telefon ; A4i'64 

TF.K~İK ÜXİ\"ERSİTE 
20 ıs A ılı$ n Türk mw.u.uı. 
20.45 Pr~ram. 
20.46 6 hubert: •Ro&amunde> bala 

mUzlı'!t. 

20.s., Bectbo•en: Fa nıaJOr, 6. •Pu 
torale• $entonl. 

21.!ll r.ıo art 4 No. ıu •AT• k ıı.rtt 
ti Çalan. Loewcn~th ıı:uar· 

ıetı. 

22 00 Proı;rım ve kapanış. 

lsfanbul Belediyesi Konservafuar 
Müdürlüğünden 

:'.\lildürliıgıimıiı: kadrosuna yüzer lira licretl b•ri gece 
bekc:ısi. dineri hademe olmak üzere ıki t §İ alınacaktır. 

fl"ililer·n ,·csaiklerlle birli kte mudurlu~umuze muraca 
atları . <689:'?) 

ELAC mar\ı 

• Çak blnn 

• t oııımuı tıııy 

• lukı kılıflı 

lŞiTME 
CİHAZLARIMIZI 

· !!51Jllll1!ıi 
tf'/ TAVSIY! EDE/llZ !. 

BAYRAM 

G 
Fabrikasının Satış 

sırrım ~I.\DI.ES ,e 
İSTı\;o; Bl l. S.\l"l. 
:\IERKEZİ 

G,\ l ,.\ 'f ,\S.\R.\ Y f,OL· 
DE:\ ,lig. 

'J.\I>J.,\~ GOLUE.S 
P.\ST.\11. 

GOLllE~ ı·,urniK \::il 


