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Yeni kazalar ve yeni 
vilôyetler kurulurken 

YJI, t l4 - ~ \ YI : 4i08 
Yazan: Hasan Relik Ertuğ 

İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU Bugün ikinci sayfamızda _J 

·f argıfay, Danışfay,Sayışfay ve 

lit;ny; noj~f 'b'~'k"~; ;""ndün~o 
Ankara'ra geldi 

~!bakan Mustafa Ben Halim'e Dışişleri Bakanı Abdülse
~ Buseyri ve Maliye Bakanı Nuri Anayzi refakat ediyor 

Aıı.ııdolu AJınn r-
1 • 21 - Hukiımetımız.ın 1 

0 arak rncm ekctınuz.ı 

1 ~varet etmekte olan do t 
'-Şb;ıkanı Mu tafa B n, 

Dısışleri Bakanı b 
llusa~ ri w Malı) c Ba
Ana)"Zi bugun saat 11 I 1 uc k a Ankara) a gel· ~ 

Si\ il ha\ a alanına ın-

e\b'a Basb:ıkanı ile Dış 
1 lıl e .Bak:ınl.ırı ha\lı 

• 13,. bakanımız Ad\~~ 
t soğuk algın ığındau 

cıJı rahat ız ığı seb,.bıj ı 
ıı na D vl t Hat.anı \•e 
\ardımcı ı Falın Ru~-

1'Q11I>ı ış cı ı Bakanı Prof 
1>0 tuıu Ma 1\e Bakanı 
~lkan Bo bakanlık 'e 

a Kanlı(!ı erk nı tar<ı· 

1 
1 anın ardır. 
tıınıı, Lıb'a ve Türk 
a ru~ rn~ı bu . n 

b 1 
da o; iim r mı ı ifa 

f!~ Uk Uk ıhtıram kı a ı• l ('l ~('l \'11 K ,\Z.\~.\~ 
<er 111 ş, ~ı lrnmı~ •mer- C'. l Ll' 'l' 2110 J.IR.\ YI .\1.1>1 - Seçıııı :ınkrtımıze ı~ıırak e· 
r' t•mck surctil le ~e d p, ıahm•n ettı~i netice ile 200 liralık üçuncii nnikafaıımm 

':lııık. htiram kıta ı da kazanan htanbul Sama~;ı'dan Ba)an C~lılc U.ımı diiıı idare· 
:ıbtıc ınde bu unmuş 1 hanemıze müracaatla nıilkafatını almı, tır. 

'lıt\~ 1 ne:.ımde, Cel le Ulu~u mües,e enıız .Muhascbc~indc :.!UU li· t llıı Sa: 7 fi: 5 de) rasını alırken görlılmekıeclır. 

~taııbullulara günde 9 
}ıh~am şeker düşüyor 

Universif e f asarısı kabul edildi 
C. H. Partisi ve 

Bayur 
C. M. Partisi milletvekilleri ile Hikmet 

tasarıya şiddetle itiraz ettiler 
Sıı•ı•ı ıakıy, Seciııı ve .> . Kıı·selıiı• ~ ., .. 
de11ıokı·asiııiıı llC 11yaklı seplıası ., 

llıı~ud Muhabırlml7drn 

Ankara 21 - Profesörlerle Yar~ıtay, Da· ı 
nıstay 'e Sayı ıay azaların rı da 23 hizmet 
yılmd;ın \·eya 60 ~asmdan sonra tekaut edı'· 

mcleri hakk1ndalti kanun teklifinin mıizake· 
resine Mcclı sın bugıinklİ toplantsında baş· 
landı. :ııuha lef et nıillct\Ckilleri kanun tek· 
l.fiııin ·ddet c ale~h ndc bulundular. ikti· 
darın Ünı\'er site muhtar,yetiııi zedelemek, 
pı-ofe örlerle yaıgıtay, d:ımştay \'e sa~ ı~tay 

azaları üzerinde baskı yapmak istediğıni id· 
dia ettiler. Bu esnada ıktidar milleıvckıllcri 

ilt muhalefet hatip'cri arasınd• atı~malar, 
söı düello lan oldu. İuönü müzakereleri 

se siı ad as ıı takip etti. 

:ıiüstakıl m ılleıvckıli Hıkmet Bayur da ta· 
sarının al ey hinde bulundu. Fakat r.ctıcede 
ta arı 33 mu ha ifc kar~ı 349 oyla kabul e· 
d ldı. Celsn·ı ıafsılaııyle bildiriyorum: 

C. H P. Meclis grupu ad na konu ~an :'\u
rı .S rtoğlu, nıçııı bu tadıle lüzum göruldu· 
ğüııiı anlı)a mudığını.. ya:;,; haddin n Danış· 
tal, .Sayı tay ve yargıt.ıy ba}kan ve üye· 
lcrı içın hır ı e\ i teminat oldugunu, uzun ha· 
kimlık )ııptık tan ve çalı~tıktan sonra bu nıe\ • 
kıe gdenleı in tadilden sonra tekaüt ed'le
t•eklcı·ini ılım \'e fikir alanında serbestinin 
demokrasi r eJımınin köklP;)me:sini sağtıya· 

<De' amı Sa: 7 Sü: l de> 

İstanbul'da 13·14 kişiye 
biı• ıneskeıı düşiiyor 

Şehrin mesken ihtiyacının karşllanması için 1 milyar 80 
. milyon liraya ihtiyaç olduğu bildirildi 

Geçenlerde, Ta)kt~lada bir mi ı
marı ergi i açı'dı \C lstanbu- 1 E 
hın r;e'ccektc al~cağı sekli gös 
teren maketler, halk tarafından { 
hayranlıkla cyud ıldi. 

Hu, m:ıdalyonun b r yuzü~ dli. 
Gl'lecekte şo) it. olacak, b:iy! o j 
l;ıeak demek: p'linl;ır, m.ıkrıler, 
hazır amak. ha'kın ha}'fılhanesı· 
ne hıtap eımek ko avdır. ladal
yonun ikınri y uziındr ncl,.r oı. 

duğunu da. ) ine bir l.>clediye ra 
porunr .. n :ıın amak klbıl oluyor
du. :Matbu o an \ h:nır :ııya"llar 
ara ırııla prnfrsör Göka) 'ın da 
bu unduğu bu rapord;m şunları 
öğrcnıyoruz: 

i-tınlıuld.;ı, bugün her 10 ki 
.-ı'c bir mc kcn babct elmrkte
dlr. Bu ıııc-krıılcrden )'ıizJe 35'i 
normal öıııiırlerlni tiil:e•mis'er· 
ılır \"f' ~·oğu gayri ıhhı yl'rl 4 r
dır. Ortalama olarak bir n:cs\en 
muvazenc~inin mı:v2uu bahis erli 
lebilrne i için. me kcn ba~ına ıı 
zamı 6-7 ki inin isabet em~-
i laıımdır. Bugi.ın, ıstanbulda· 

ki mesken.erin sayı ı 120 bin <'i· 
,·arındadır. Şehrın nüfusu 1 mil 
\'on 200 bin olarak tahmin olu
nuyor. Ba it bir he ap a 10 ki· 
ilH bır mcsk<'n düştüğü an'a ı· 
'tjOr a da: me\CUt meskenlerin 
~iııde 35 inin işe yaramaz. he· Guetamala ('umlıurbııskant Yuha~ Jacobo Arhcııı Gıızman eşi 
men yıkılmaları lazım neldıği gö ıle hır ~rada. 41 )a ında olan Gumıan, Guatemala'da doğmu -
ıönündf! tutulacak olursa. 19541 tur " 1 n~·ıelı hır J.;imyaı;cnn oğludur. Gumıan'ın bu re mi 

<Devamı Sa: ? Su: 3 de) 12 lı.a~ım 19.>0 de yapılan n üç gun :.iıren umumi scçımleıden 

Eıııeklilil~ 

olıl11ğ 111111 

ı11sııı•ıları1111ı 

İffflİH etti 

j Meskenden gayri 
yerlerin kirası 

Ticaret Komisyonu, ticarethanelere emsali ki
rayı verdikleri takdirde kiracılartn beş sene 

daha çıkanlamamalanm kabul etti 
lluruıJ ~luhaomı '"''"" -

Ankara 21 - Meskenden ı K • d 
gayri iş:erde kullanılan gayri omısyon a 
menkullerde kiraci bulunanların • 

emsaıı kirarı \'crdiklcn takd.rdc Mahku" mlar 
be: ene dalı,;ı bu b'ııalard 1 kal 
m:ılarını tcm:n eden kanun tek , 

lifi ufak bır tadı le buı:ün ti· Lehıne karar 
caret komı yonunda kabul olun 
mustur. Kanun teklifı, bu b na 
tarı üç seneden fazla i gal cde:ı 
tere bu hakkı tanımıştı. Komıs 
yon, bu müddet kaydını kalt)ır
mı t•r. 
Yakında Mcclıse scvkedı:crek 

olan bu kanun teklıf•nın ana 
hükümlerinde aynen şci~ le deni! 
mekıed;r: 

·Belcdı~ e hudmları çı de 
me kendeıı ga) ri olarak kıraya 
\'erıleıı gayri menku'ü ışgal et 
mis bulunan kiracı muk .. Hle· 
namesıhin hıuımında serbest cm 

CDeumı Sı: 1 Sü: 6 dal 

numsı Muhablrlnılı:4~n 

Ankara 21 - Asrt cezaevleri:ı 
de bulunan mahkumlara ceza 
kanununda )apılan son tadille· 
rin tatbik cd !memesi hakkında 
Mahmut Goloğlunun yaptığı ka 
nun tcklıfı adalet komisyonun· 
da bugiln ufak tadiilertc ka!:>ı:l 
cdılm; tır. Buna nazaran, a.ri 
cczae\ erinde liçuncu 'e dordun 
cu devre.) c "ırenler hak kazan· 
mı lardır. Bunlara .) enı htiklim 
ler tatbik edilmıyeeektir. Yeni 
mevzuata "ore tahlıye olunacak 
lardır. 

----~--~----r---------------------------

. Yeni Suriye EI~isi T. 
Fikretiıı lıayranı 

1 Dün Ankara'ya giden Kôzım Elcezairli,. «İki 
memleket arasmda münasebetleri kuvvetlendir

mek gayesini güdeceğim» dedi 
Surıycııin Ankaraya tayın et 

tiğı yeni orta elçi Kiııını El· 
cezairli şehrimize gclmış 'e dün 
aksamki ekspresle Ankaraya git 
mişıir. 

1stanbulda dun)a)a ge:mı~. 
lise tahsilini Galata.sarayda yap 
mı~ \e bırınci cıhan ha,.bmde 
Kafkas \ e Filistin ceplıclerindt' 
Osmanlı ordusu hıımetinde ç ı 
pışmı olan Kazım Elcezaırli, Su 
rıyc hüklimc't nin Cumhurba§
kanlığı, Başbakanlık Ye Dışi -
Jeri Bakanlığı umumi kAtiplık· 

l>le şeker buhranı da başgösterdi. Şehre yapılan şeker 
~sisi yort yartya indirildi 

Alakadarların ~eker buhranı 
olmadığı Jolundaki iddialarına 
ı·ağmen, c:hirJe ~eker sıkıntısı 
kendinı gö~ıermcktedir. Tozşc:ker 
.'toklarının tamamen eriyip, kıs 
ınen karaborsaya intikalinden 
'oııra, kesmc~ekeı· duhğı da o.ış 

1 ! laınış bulunmaktadır. 

1oonra başkanlığı kazandıktan ı;o nra !;ekilmi5tir 

Guateınala'da dün gece 
sıkı yönetim iltln edildi 

lerindc bulunmuştur. 
İstanbııldaki Suriye konsolos 

lu~u binasında dün sabah bir 
toplantı yaparak Türk gazete· 
cıleriy'e tanı~mış olan yeni el· 
çi, eztilmle ~öyle demiştir: 

•Hükumetim lisanınızı konu
ş;rn Ye sizin kiıltıirünüıle ycti-

tbır 
1 ı,~~1'ı)atıo u nıuıe ha~ ı~ reji~öni olarak \'i)a ııoı · 

\, t ~İ)· l .. x 'leınecı.e (o rıad.ıı) 195'.! larihındl". ı•roft or 
) ar I' ı\ 1'~' t 1 ıra ında m uharrınmlz Burhan Arpadla 

~~. •:Yatrosu sezona 
(tt-lıksız cıiriyor 

~"c1·· e 
~rıı,9°'1 rnüdürü bulunan bu tiyatrolardaki 

~~· Va/; ve Ş. Meclisi kayıtsız kallyor 
~tıı ba~ 'rı~atı·olarında ıiyatro sanaıi ile uzaktan, ya· 

'ad ırlıklarının ba~ ku,dan en ufak b r iilfcti )ok· 
• ~ :t>u~e kırk nun ıur. Kimbi h.ssi kıınisı s·yasi. 
\ ~t rlıikte bul~n- kim;si ıdari sebeplerle bu ma· 

e trıe\e gor<' ti· kamı.ıra 0 Öndcr imiş \cya ~eti· 
~, ın nır\ rn pı)c:s· rılm• t:r \e ceman her ay t yat· 

b alar ıı 1 ağu - ro butçr ıne ıkı bın ıkı ~-üz li· 
h <t~Ja ın 't r b · 

111 lbu. ası •cap ra)a malolurlar. "'aama i , Is· 
0 \ı kı • lstanbul tanbul Şehir Tı)atrosunda butün 

b 4 llös11Uıı şu anda işler maalesef ya hissi. ya si-
l> Ctdiğı m n· >a i, yahut da idari seb('p'crc 

b• ~anlık hal d . ;öre ayarlanmaktadır. Fakat 
tı.ı 11 a kadro To as l üzülünecek taraf, 1stanbul 

ı. · ın ~tttı dört Şch'r Tiyatrosunun bu6:finlrii 
~t<1~11 ncuıtur am· perı~an durumunu meydana ge· 

lı C b rı nın (Devamı Sa: 7 Sü: i de) 

Dün .kendisı~ le gorü~tüğümüz 
:)eker Şirketine mensup sa!:hi
yetli bir :zat, hf'r gun 2000 san· 
dık şekerin muntazaman da~ıtıl 

1 

dığını ve piyasada her zaman 6e 
kcr bulunabileceğini öy!emıştir. 

Bu beyandan da anlaşılaca~ı 
üzeıe, şchire )'apı'an eker t.ah
ısi l'lrı yarı)a iııdırılmı ıir. 7.ı 

ra, eV\·elcc şırkct tarafından 
2000 ÇU\'lll tozşeker te\''Zi edilır 
ken. şimdi bu miktarın '.:.000 :.an 
dık olarak ıfade edilmesi bunu 
go ·:ermektedir. Bılındi i :,;ıbi 
bir Çtl\al tozşeker 50 kılo !:!elnıck 
dık kcsıne~eker 50 kilo gelmek 
ıedir. Son vazıyetc "Öı·e, i~tan· 
bu 'ulara günluk olar;,ık 9 gram 
,c:.cr verilmektedir. 

---0---
Trakya' da 
Yağmurlar 
Zarar verdi 

Rusul l'ıluluııırımizdtot 

Edırne. 21 - Birkaç ı;ünden· 
beri 1'riik)ıının muhtelif bö'.~e
Jcrinc sağannk ha:indc yağmur
lar dü~rnektediı. Bu cümleden 
olmak üzert', bardaktan bo~anır 
casına \ e yıldırımlarla dilşen yağ 
murlar netice inde 7 ev ~eller
le dolmu.; itfaiye tarafından bo 
~altılmışıır. Ve birkaç ev veya 
miıes,,csenin baHce du\·arlan yı
kılmıştır. 

Dün akşam [,fileburgaı.!~ki 
sağnak esnasında 25 ya ında ış· 
ten C\'ine dönen bir kadına keıı 
eli kapısı önünde yıldırım i~a
bet ederek kömür haline gc1mi~ 
tir. Luleburgaı ve Babaeski ci
'l'arlarında bugün de öğleden son 
ra ~iddctli sa:anak halinde do· 
lu \c >a~mur du.mustıir. 

Bütün taksi ve hususi otomobiller cepheye asker taşımaya 
davet edildi. Sovyet Rusya, Güvenlik Konseyinde 60 ıncı ve

tosunu kullandı ve Guatemala hükumetini destekledi 

cn bır elçi sıfaıiyle Türk hükiı 
mc:ti n~ıdındc tayın cttı. V , 
ben de buraya gelmekte çok ~ 
b;ıhtıyarım. Hükumetim Türk'· 
ye hilkfımetinin itimat \e alaka 
sını kazanabileceğimi ümit eı· 

mekıedir. Bu cihet Suriye hükti L~·· 
<De\-ann Sa: '7 Sü: 3 del Kiizım Elcezaırlı 

\ sodaUd Prı-ss \ 

Tegiclgalpa (Hondur ), 21 (AP) - Guatemalada Cumhur- y T •• k Al •ıı 
_ t:uınhurb.ı~kını Jaeobo Ar· başkanı Jakobo Arberuı Guı.m:ın arın ur • nıaıı mı ı" 
benı dun gece Guaıeına:ada sıkı ın so'.cu hiıkumetıne ka~ı ayak· ı 
yi:ınetım ilnn ctmı,ş \'e komünist lanan zümrenin lıder:eri tuguıı, 

~lc~·ht.arı Milacı'arla sa'ia~mak mcı'kezi Guate~alada._kaın biri takımları kaı•sılaşıyor 
ıı;ın bır otak 1 ordu U• meydana ( Devamı Sa: 1 Su: 7 de) 
~etirmişıir. Hiıktimet radyo va- ---- ., 
sıtasıylt.' l>ıitiın tak 1 ve hususi 
otomobilleri cephe)e asker ta
•ıınaya dfl\rt ctmi~ıiı·. Guaı~ma
la harbinin ka'I safhasının 48 ~a 
ate kadar ba,Jaması beklenmek· 
tedir. 
Sıkıyönetimin Hanını müteakıp 

bU tun ,ehirlerin sokakları bosal 
mış, herkes e\ ine ı;eltilmi~ıır. 

Cobaıı ehrl bombalandı 
Teguciga'pa (Honduras), 21 

Gündüz bir hırsız 
Yakalandı 
Çakmak~ılar Yoku~undaki ma 

ğaz:ılardan bıri ev\ el ki 1:lin cu· 
retkarane bır ekl;de ~oyulmuş· 
tur. 

Keı>cnk'.eri ldUtli olan Hü c· 
yin A\cıya ait 21 numaralı ma· 
nifatura mağaıa~ının önüne sa· ı 
at 14 sıralarında 15078 plakalı 
taksi yanaşmı ve ıçinden bç kı· 
~i inerek dükkan•n kilitlerini ı;o 
:;ukkan'ılıkla açmıştır. Bir yı. 
gın top kuma ı o!omobile dol
durnp kaçan üç kişiyi görenler 
durumu emniyete bi!dirmislcrdir. 
Taksinin \c bu iıç meçhul ~ .. -
hısın aranmasına ba~lanmı~tu·. 

Dıiıı)il Kupuı }'utbol l\lıı ab.:ı1'alarına istirak eden 1 'i~·rc ile ital,>a arawıda .)apılan 
bir ı;:orunus. lHa~ı; İs\ iı;re milli takımı kazanmı tı. 

nıaçt;w 

Bern, 21 ( Husust surette g!Sn• 
d rdiğimıı :arkadaşımız N. Tarku 
telsizle bıldiriyor): 

T11rkiye ile Alman~a \'e İtalya 
ılç İS\içre arasında .)'apılmaSl ge 
r~ken baraj mıı!;ları çarşamba 
gunU oynanacaktır. Türkiye -
.\iman~ a maçı Zürih'te yapıla
r. ktır. Bu maç:arın ~aliplcri cu· 
m rtesi \c pauır gOn!eri yapıla
cak Dünya Sampıyonası dömifi• 
ııal karşıla~malarına isurik cde
bilcccklcrdir. 

Bugun (dün) geç vakit çckf-
1 n 1/4 finoıl karşılaşmalarının 
programı şo~ ledir: 

26 hazıran cumartesi: 
BAle'de: İngiltere - Uru:ruay. 

Cene\Te'de: Avusturya ile l.al 
\ a - t viçre maçının galibi. 

Ccnc\Tc'd"· 'ı'u"os'a\'ya ı!e Al 
mınsa - Türkıye maçının ı:a
ı?ı. 

......•..•..••......•.......•.•.. . . 
• • : Dünya Kupasına ait re- : . . 

simlerle hususi muha· : . 
; birlerimizin gönderdiği : . .. 
: yazılar bugünkü Spor : 
: sayfamızdadır : . . ................................... 
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leni kazalar ve yenı 1 

vilGret er kurulurken 
<<Santral Mensucat>> taki is , 
ihtilafı bugün halledilecek 

Ye'iıkule Santral lıle'lsucat Fabrikasında geçen hafta ba§ın 
da başgö tcl'en ihtilaf, hentiı halledilmemiştir. Tekstil Sendika· 
·sı, T k ıf Federa ) onu 'e S ndik ılar Bırlıği nezdinde teş~bbü 
se gırı~ r k, Santral Mcnsııca• ihtiliıfı meselesinde yardım is· 

Yeşilköy l\Jrtcoroloji is· 
tas) onur.un tahnıinlerıne gö 
r e, bugiın şehrımıı. \ e ch·a· 
rında ha\ a erken saatlerd e 
d eniz üzeri puslu, öğleye 
doğru bulutlu ve men.ıi sa· 
ğanaklı, onraları az bulut 
lu geçecektır. Uüzglırtar gii
ııiın ılk \ e son saatlerınde 
kuzey doğu, günd uz kısa bir 
zaman güney batıdan orta 
ku\'\ ette esecek, sıcaklık de 
recesinde biı)uk değl iklık 
olmı~araktır. 

D. Bankası 
Yeniden on gemi 
Alacak 
Dcnizeilık Bankası, Ş lcpçılik 

İşletmesi hesabına 2 adet Vic
tory tipi ve iki &det .5500 ton:uk 
hızır iemı ile hariç tezgAhlara 
ısmarlanacak 20.000 tonluk bir 
t:ınker ve 5 adet yeni şilebın si
parışi üzerinde çalışmalarına 
devam etmektcdır. 

1'AZAN : B Ü)Uk Aıı:-
lct Mcc· 

lısi ıx. uncu 
de'\Tesını ka
pamadan on
cc, Uç ayrı 

Hasaıı Refik Ertuğ 

tadiltnde, amm 
hizmetini daha 
iyi gorebilme. 
kısta olarak 

kabul edlımelı-

tem ıştır • 
Scndıkalar Bır ıği cuma g.ınü yaptığı son idare heyeti top

lantısınd bu meuuu da goru5müş \e beş ki51lık bir heyet tt'Ş" 
kıl o'unarak S ntral !\lensuc.ıt Fabrıka:.ı iş\ercn:erı)'e görüş.ııe 
kararına 'nrılmışur. kanuna )enıden 33 kaza ku· 

ru masını kabul ctnu~ti. Seçım 
lerden sonra toplanan yeni 
Mcclls de, Sakan a ve Adı) a
man \'ıla) etlerinin kurulması
na daır olan kanun arı onamış
tır. 

Duydu{;umuza göre. 'ıliıyet 
ha ıne gelmeğe çalışan mıite
addıt kazalardan \e kaza olma
ğa uğraşan ) uz' erce nahiye
den. hüklım te ve m busldra 
ııayısız muracaatlar ~ apılmak
ta ımış. Dahiliye Vcktılctinin, 
bu kabil taleplerden bazıları 
üzerirde cidtli)ct e durduğu da 
sızan haberi r arasındadır. 

Mıilki teşkı'atın genişletılmc 
si uğrunda gırisilen bu ga~rd
Ier yanında, ) enı beledi) eler 
tcşki'ine dair olan kararname· 
lere de, Resmi Gazetc'nin he
men her nlishasında rastlan
maktadır. Şu nahıye merkezın· 
de, yahut bu k!i~de )eni ~lc
diyelcr kurulduğunu, hattli ba
:ıan birkaç köy birleştirilerek 
birisinin merkezinde yeni bir 
belediye teskil edildiğini öğreni 
yoruz. 

Yukanki müşahedelerin biz· 
d e uyandırdığı intıba şudur: 

~ehir ve kasabahırımız, bır
bir eriyle yarıs edercesine, mül 
ki t;ıksima tın bir tlst derecesi
ne atlamağa çalışmaktadırlar. 
Köyler, ya nahil e merkezi ol
mağa, yahut bir belediye kur
mağa uğraşıyorlar. Belediyesi 
o mıyan nahiye!er, bir taraftan 
Be:ediye teşkiline çalışırlarken 
öte yandan da kaza haline gel· 
menin çarelerini arı)•orlar. Ge
liEmiş kazalanmız i e, nüfus, 
1;enet, coğrafi mevki gibi çe
şitli saikleri ileri sürerek \•lla· 
yet haline gelmek için ciddi te· 
sebbüslere girişiyorlar. 

Biz bu sütuıı:arda çıkan mü
teaddit ~·aıılarımııla, Tıir

kiyenin idari te~kilatında, mül
ki taksimatında değişiklik ~a
pılması liızumunu müdafaa et
tık. 1923 - 1924 yıl'annc.la ~·e· 
nldcn çiu'cn \ı ayet \'e kaza 
hudutlarının ıs ah \C tlidıle 
muhtaç olduğunu, seb~plerı) le 
aıı'atuk. Llikia. samimiyetle iti 
raf edelim ki, son bır yıl zar
fında idoıre taksımatında mey
dana getirilen değişikliklerin 
sur'ati ve çokluğu karşısında 
tereddil<le kapılmış, endişelen
meğe başlamış bulunuyoruz. 

TcreddlidümUzün sebebini kı 
.ııaca anlatalım: 

Devlette hcnürlü taksimat 
ve te~klliıt, halka hizmet, ko· 
laylık ve saadet temini gaye
sine matuftur. Binaenaleyh, a
sıl olan hizmettir, taksimat \'e 
kşki'tıt birer vasıtadır. Şuphe 
yoktur ki, halk hizmetinin as· 
gari masrafla başarılması da, 

dır. Fıkrimızce, 

herhangi bir hizmet, koy te,kı
latıy!c karşı anabi iyorsa. or -
da be'e ıye 'iCYa kaza kurul
masına lüzum yoktur. Fakat 
amme hizmetinin telkı ı e) ı -
diğı zaruret. bir köyü nahı) c 
hatta kaza haline getirmeğı "e 
rektıriyorsa. bunda urrc kac!ar 
tcre<ldut ~lilm mek ıaz.ımdır. 

Birlik h yeti bugun öğleden onra, iş\ renlerle mUzakere
de bu unacak ve ihtilafı hal'c çalışacaktır. Diğer taraftan Ça
lı ma Bakanı Hayreıtın Erkmen, Tekstil SenJikasıntn davetini. 
ı5lcrıııın çokluğu sebrbıylc k bul edeme~ ceeğini bıldırınişlir. 

Duı.kü sühunet azami + 
28, a~gan T 19 arasında 
geçmıştir. 

Kücük haberler 

dıkkat edilmesi zarurt bir nok
tadır. Eğer bır amme bizmeLi, 
basıt bir teşkılat, dar bir kad· 
ro ile ifa edlleblliyorsa, kad
ro) u genişletmeğe. hizmetin 
mues ir'iğinı ve bundan istıfa
de imkanını arttıramıyorsak, 
yapılan g~nıslctme füzulidir 'c 
de\let için ısrarlıdır. Çünkü 
her teşki at, y ııi nıasraCıarı ıs
tilzam eder, de\ lct masrafları
nı da halk oder. Binaenal l h, 
halkın ismi daha ucuza, daha 
mahdut elemanlar \"e \asıtalar
:a görmek kabi'se. lüzumsuz ge 
ni~Ietmclere gldılmemelidir. 

Amme hizmeti, muayven ıe 
ki lata bağlı cansız bir al t \ c· 
~a \asıla değı dir. İşte mi~Mı· 

Ath polisler 
Şehirde devriye 
Gezecek 

Köprü' nün 
Tamirine 
Devam ediliyor 

' ~~.....,....~ 

Şilepçilik İşletmesi yeni gemi 
!erin alınması pro~amı milsbet 
bir neticeye ba~landığı takdir
de, gelecek olan Victory.tipi iki 
gemi ile beraber halen kadro· 
sunda bulunan gene \'ictory ti· 
pı Yo-ıgat ve Çoruh gemilerı ile 
Amerika)a yük seferlerine baş· 
lıyacakur. Diğa :Hep!er ıse Ak· 
deniz Ye Ko'ltınan hatlarında 
çalıştırılacaktır. 

lerı: 

ı. Bir kcnun nufusu 2000 den 
) ukaı ı ise, orası nahi) c olmasa lslaPbul Emnı) et Müdürü bir 
bile bc'cdıye kuru nbilir. kaç gün once Emnı)et Amırleri 

2. Herhangi b:r nahiyede. ce ile bır toplantı )aparak. şehrin 
B u prensipten hareket edilin· ıa ve hukuk ışlenne bakan hl'i- asay şi konu unda tedbirler alın 

ce. ıdari taksimat için de kim bu'undurmağa kanunen ması için harekete geçmistir. 
ayni mlı!Ahazaları yür!itmek mani ) oktur. Bu arada Bliyükada. Sarı) er 
kabildi~ , e Kadıkoy semtlerinde dörder 

E "'e L b" nahı~ m rkeıı· 3. Polis HYa jandarma teş-ı: • "• ır Je e - kıcılık ckıpler halinde atlı po· 
k • h l" d ğl kılatı. en kü,.ük bir kö•·e ka-nın ·aza o ması a ın e sa a- " J Jıslcrın dolacmasına karar ,-eril 

n ·ıa •e .. m hlzm tlcrı·nı· dar kcmiJ cdılebilır. Yeter ki, " an ı "\ .. m e e " mışıir. Önümüzdeki nünlerdc a· 
· zd ,. tahsisatı bulunabilsin \'e biz- ., go en geçırc ım. na caddelerde dcvri"e atlı polis 

) ıd • · · ı k ah· met zarureti olsun. J a arr amırı o ara , n ı- ıer dolaşmaya başla) acaktır. 
ye müdürü yerine kaymakam 4. Sağlık teşkilatı kurulması Ayrıca Emn·~ct l\lildilrlüğli· 
gelir. Bu değişıklik nmme hiz- için, bir kasabanın kaza, yahut nlin Şuhe Müdürleri de geceleri 
mcuniıı ifası bakımından bli- nahiye merkezi o:masına lil· 21 den 3 e kadar nbbetçı kala· 
l ük bır fark yaratmaz. zum ) oktur. Sıhhh e \'ekalctİ· caldar , e karakolları. ekipleri 

b) Asliye mahkemesi, yahut nin hekim kadroları \e cağlık tdtış edeccklerdır. 
asli) e salahı) etini de haiz bir 'a ıta' rı müsait isl', koylel'C Dı 'cr taraftan polıslcriıı Qtur 
sulh hakimt kazaya tayin edı· bile doktor ta)in edebilir. dukları semt'erdcki karakollar-
lir. Bi~ok nahiyelerimizde, ce- 5. :Maliye Vekaleti, 'ergi is- oa u-zifelendırılme i ve bb) lece 
-za ve hukuk işlerine bakan sulh 'eri için liizum:u memurlarını daha fazla ra dıman elde edil· 
hakimleri esasen me,·cuttur. halkın ay-ağına )O Iayablliyor. mesi kararlaştırılmıştır. 

c) Kazaya MalmUdürü tayin Nitekim nahiyelerde bile Mal-
edilir. memurlukları ihdası kabildir. Evinde ölü olarak 

ç) Kaza merkezinde bir jan- bulunan adam 
darına bö'üğıi ihdas olunur. velhasıl ..... Türkıyede idari 
Nahiye merkezlerinde esasen tcşki at ve mülki taksimat Ay\ ansarayda Molla Aşkı nıa 
bır karakol bulunur. meselesinin ele alınması bir hallesiude, Kırkambar sokağı 

d) Kaza merkezine Jıükiımet zarurettir. Ltıkin bu tadi'at sı- 9/1 rumaralı e\ de oturan Ah-
ıabibi gelir. Belediyesi olan Jla· rasınd:ı ilk ölçü, amme hiı.me- met Fen nz Gürdal isminde 46 
hıye'erde belediye hekimleri {hi halka en ucuz bir şekilde )aşları•ıda b·r adam'ın C\ inden 
vardır. ulastırabi'mektir. Yeni vilAyet- lıç ı:undür çıkm;ığı komşulaı· 

e) Tam tes1d!fıtlı nahiyeler· ler ve kazalar kurulurken, bu tarafından göruınüştür. Emniyet 
<le, niHus ve tapu kayıtları ve Jazimclere dikkat olunduğunu memurları i e kapı kırılarak i· 
bunlara baknn birer katip mev ümit ederiz çeriye girildıği 7aman Ahmet 
euttur. Kazalaroa muhakkak · Feyyazın ölüsü ile karsılasılmış 
surette birer tapu ve nüfus nıe r,;===;;;:;;;;;;:;;;;;;;.;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;=="'):;;:: ur. Cesedı muaycıı eden Adli 
muru bulunur. 1: Tabib ö ümü şüpheli görmlıştür. 

~~~ a~~;:;-":,,~{,',;~=tl'~!:: [fi allll'1 M d ~orc~ ~:~~~;tl~~.ı~;ıak üzere 

g) Nahıyelerde i kokul mcv- ffiımTII~ Şehirde su inkıtaınt önle-
cutlur. Ka.ıa haline getirilen m ek is in mütehass ıs 
nahiyelcrin nilfu u 5 - 10 bine F 
yük eımeden, kaza~a onaoıtu' atin· Efendi• g e t irild i 
açılamaz. nin ölUmU. Ş bir su şebekesinde zaman 

Dev1etin ana iımme hizmet- uman başgosteren inkitaların 

Karakby Koprüsunün tamiri· 
"e bli~ Uk bir hızla devam edıl
mektedır. 7 Haziran sabahından 
19 Haziran sabahına kadar köp 
rünün Haliç tarafındaki nısfı ü
zerinde 27b metrelik kısmın yol 
kaplaması sökülmüş, 180 met· 
relik kısmında Zores demirleri 
değiştırilmi~. 40 metrelık kı mı 
na parke dıişcnmiş, 50 metrelık 
kısmına da beton dökülmüs bu 
lunuyordu. 

Köprünün halen açılıp kapa -
r.:ııı kısmında esas taşıyıcı de
mir kirişlerdeki bozukluklarla 
:ı~ na saçlarının tamirleri yapıl· 
maktadır. 

Köpriı ılın tlımirindc iki ekip 
halinde ~ece ve gimdUz fasıla 
'ermeksizin çalışılmaktadır. 

Kadeş vapurunda üçüncü 

defa kas ak eşya bulundu 

• Iuhaf:ıza başmüdurlüğü me
murları dUn Kadeş vapurunda 
yaptıkları üçüncü aramada ge· 
mının ltıı; perde kaplamaları a
rasındıı saklı bir Yazıyette 2880 
tane Honson çakınaktas , üç 
metre elbiselik İngıliz kuması, 
altı metre ipekli ka<i n kumaşı 
e'e geçimıişlerd•r. 
Ayrıca Adanadan Haydarpaşa 

ya gelen Nadide adında bir ka 
c\ nın eşyası Haydarpaşa emııi· 
yet memurları ile mllştcreken 
aranm•ş ve Suri) e malı <ılduğu 
anlaşılan 4 tane dtl\'ar halısı. 
ki ipek ma a örtüsü, 4 sehpa 

ör üsU 'buhınmu,tur. 
H iki bftdısc tahkik edil· 
nıekted r. 

Sirk dönüşü akli muva· 

zenesi bozuldu 
terini böy ece sıraladıktan ve 88 ) ı l e n e l b ugiin, 22 Jıa- seb plcr nin esaslı bir şekilde 
kaza ile nahiy<'ler arasında bir :ziran 18GG el a l'ati ıı I·:- incelenm sini sağlamak için Sirkeci ı:ırış gümrüğünde, 
mukayese yaptıktan sonra gıi- fend i ölmüşt ü . r atin Efen- Sular idarc i Anısturyadan b"r gtiınrük mcınuru Nurettin Kı-
rUlecektir ki, tam tcşki15.tlı na- d inin a sıl aılı Davu tıur. 181!1 mülth ssıs etırunişıir. ran, yanında bacanağı ve baldı-
hiyelerde, belediye bulunduğu de Drama'da doğmu tur. zı olduğu halde Apolto sirkin· 
gibi, amme hizmetlerinden ço· Ayandan Hacı HnliJ Be· dcıı dönerken sinil'lencrek a~Tı 
ğu, sağlık, adliye, emniyet, ta- y in oğludur. Memlr.ketı nıl c yiırümeğe başlaınıstır. Bu ara-
pu, nilfus gihi servi lcr halka ~e !Uısı rıla okumuş, 1836 da da yanında ta~ıdığı tabancasını 

* Şehitlikleri imar cemı eti, Ça· 
nakkaledekl oehltllklert, blUHıaaa 
Hastahane Dayırı echltlt inin ıına

rını ele almıştır Bu rnaıtsatıa Çar-
qıba ı:unu Cemiyet Relal S:lnl Y -

ver'tn rlyuetınde be ıtışlltk blr be
l et mahalllcde tetkiklerde bulun • 
mak üzere Çanakkaleye gidecektir. * NA'I'O Sulh Kenanı Serııl.$1, bu 
.sene de Taksim gezlslnde açılıı.cak
tır. iıırmıer. bu huawıta hazırlıkla
nı başlamıştır 

Sergi, ıs vtl!yettmtzde d:ıha açı
ı:ınık halkımıza göaterllecektlr. * Zlnclrllkuyu ile i.stınye anı.sın 
da açılan tklnd Botnz )olunun bl.ı
kaJ, ktrınataş \O aı;t11lt kaplama 
işi. 230 bin liraya ihale edtlmlftlr. 

Öğretmenlerin nakil yö-

netme l i ği ile ilgili bir 

m e se le 

Beş ser.edenberi yururlükıc 
bulunan İlkokul oğrctmcnlc
r ne ait nakıl )Önetmcliğınin ba 
zı maddeleri öğretme'llerin ~ı
kiıyct'erine ~ol nı:mıştır. 

Yönetmeliğin 17 nci nıadcksi
nin ·B· fıkrası bilhas a tenkid 
cdilmektedır. Adı geçen madde 
idari 'e mecburı sebeplerle nak 
lcd:Imis memurların eşleri olan 
öğretmenler, için e~'crinin bu
lunduğu yere nakletme imkll.
nını tanımaktadır. 

Eşleri, serbest meslek men· 
subu olan öğretmenler bu hak
kın kendilerine de tanınmasını 

istemektedirler. 
Dığcr taraftan Mılli Eğitim Ba 

kanıığının bu hususta yapılan 
mür:ıeaatları iııccliyerck yönet
melikte mühim değışıklıkler ya
pacagı söylenmektedir. 

Beyoğlunda bir yaralama 

Motörlü vasıtaların fenni 

muayeneleri 

Motörlü kara nakıl vasıtala
rının yıllık muayenelerine l 
temmuzda başlanac.ıktır. Istan
bul cıheıındeki vasıtalar Spor 
\"e Sergı Sarayı önünde; Anado 
tu yakasındaki \'asıtalar da Ka
dıkoy Hal binası arkasında mua 
yene edı:ecektir. 

Mazeretsız, :unilnde muaye· 
neye geıirllmiyen motörlü vasıta 
lar, seyrüseferden menedilecek 
\'e sahıpleri para cezasına tabi 
tutulacaktır. 

Fenni muayene sırasında sey
r!isefere clveri'lı olm:ıdıkları an 
Ia•ılan nsıtaların plikaları sö· 
külecektir. 

Muayenelerde moıörlü \'asıta 
tarda aranacak fenni evsar. bir 
liste halinde Belediye Makine 
'Mildürlilğünde, Emniyet 6 ncı 
şube müdürlüğünde ve şoförler 
cemiyetinde ilAn edilmi~tir. Va
s•ta sahipleri, muayene glinle
rini de bu yerlerden öğrenebil 
mektedir. Muayeneler, sabah sa 
at 8-11,30: oğleden sonra 13.30· 
16.30 arasında yapılacaktır. 

Yeşilay köyü 

Ye,llay Cemiyeti kendi Uyc 
ve yakınlarının iştırakiy'e 20 6/ 
1954 pazar günu bir gezinti ter 
tip etmiştir. 

B . . .. h" 1 u geıınt nın gay('SI, ıç a -
kol kullanmayan canlı ve gür
büz kimselerden mürekkep ol

Evve ki akşam Be:;oğlunda Sa duğu haber alınan Karamilrsel 
to lok ntası kapısınd bır ~ara· Ereğlisi lkoyunü ziyaret etmek 
lama hftdıscsı olmuştur. Müşte ve Ye~i'aycı olan koylülerle ıa· 
rılerdc0;. Şdev~: Erdoğadn ile lklü- nış•p, mczöyetlerini kutlamak i-
se\ ın z cmır arasın a çı an di 
münakn a ~eticesinde Hüsey.~n ·Nitekim ,e\'Vcll Herekeyc uğ 
b!_çağını çeı>crek arkad.ali_ını bo~ ranarak, halı fabrıkası ger.ilmış 
rundep ağır: surette :yaıalnmıs· ı ve lokalinde i:stirahat edılip. ye 
t~r. \aralı !lk Yardım hastane mek yendikten sonra motörle 
sıne kaldırı.mış kaçan suçlunun mezkur köye geçilmi~tir. 
~nınasına başlanmıştır. Coşkun tnahüratla karşılanan 
,.. Yeşilaycılar, konuşmaları mü -

açıktırlar. Halk ihtiyaçlarını l stanbula gelerek D ı\·anı 1 çekerek intihara t<',.ebbüs eden 
karşılayacak bir kifayette olnn Hümayun kalemine girmiş Nurettın kolundan bir kurşun 
bir nahiyeyi kaza yapmak'a, ' e Fa tin mahla ını buradn )arası almıştır. Akli mu\'azene 
bir kısım amme hizmetlerinde almıştır. Memuriyet haya- sın·n bozuldul{u anlasılan ~uret 

teakip köyün (Yeşilay F.r<:ğli'si) 
olarak isimlendirilmesi için ge· 
rckli kanuni te~ebbUsün yapıl· 
ma ı alkış!ar aras•nda kararlas· 
tırılmıştır. 

Akşam. ayni samimi ıezahü -
r:atla Ye ilayeılar İstanbula u· 
ğurlanmışlardır. ııfaktcfek ferahlıklar meydana tında fazla b ir terfi gi>r- tin'in teda\'İ 1 yapı:mış, tahki· 

geleceği şüphesizdir. Liıkin bu- müş değildır. kala bağlanmıştır. 

Bir tavzih 1 
na mukabil ihdas edilen yeni 1853 de Salim \e 
kadro ar, yeni binalar ,malze· t eLkere1erine ze)il olarak Sünnet düğünü 
me vasıta b«lellcri ve kiralar 1 ya1.1 p baı.tırdığı llatime·tüş· dolayısı:yle de\''ct Hazinesine uara ad lı tezkere i 1732 - ı fstJnbul Beled"yes· tahsıldar 

Merdivenköy okulunun 

temeli atıldı 1. 1.tniverslıesi profesörlerin-
den Orhan Tunadan a'dığımız 
b'r mektupta son günlerde ga· 
zetelerde bah"s mevwu olan 
Tuna ders evi ile isim benzer 
llğınden başka hıç b r allkası 
olmadığı bildirılmektedır. 

~ ük'enecek ma raflar azimdir. 1853 yılları arasında tanın· ları koroma ve yardımlaşma der 
Bin netice külfetle nimet ara- mı , .e\.a tanınmamış şair· neğı, 30 temmuz greesı Sara~· Kadıköy' de Merdiven köy ilk 
sındıı bariz bır ni betsizlik lc ı in hal terc·ü meleri ni ihti· burnu P.ıı k gaz nosund.a bir okulunun temeli dün ııaat 18 
meydana gelir. Bu nisbetsız~ik \11 etıııcktf'ılır. Keneli ı de sünnet düğunli tertip etmiştir. de atılmıştır. 
ise, f'eride yeni ayarlamalara 

1 

)ilr yaımış i~c de ınunırrak Belediye mensuplarının 50 ço \ 'ali Ord. Prof. Fahrettin K. 
yol açar. bir şa i r değildir. cuğu bu duğ!indc meccanen sün Gökay, Milli Eğitim 1\11.idürU 

1923 _ 1924 yıl'arında Tür· niva n edebiyııtı n ı tetkik rıet cd lccektir. ~lüracaaıların Hayrullah Ör:., vilayet. belediye 
kiyenın fdarı taksimatı yeni- " lenler ,.e <'decekler kin 2() Temmuz aksamı ıa kadar ya- erkanları \'e şehır meclisi liye· 
den yapılırken kurulan Kırk· hır n slka ın ah lH'ti nde o- pılması lbım gelmektedır. ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ !erinin hazır bulundukları tö· 
ıareli. Gelibolu. Aksaray, Sive- lan natime·t iiş·ş~ua. l"a· Yakacık Yet ~lirmc Yurdun· rende vali kısa bir konuşma 
rek gıbi bazı ..-i!Ayetler, zaman- t in teıkere i d iye meşhur- Lira Tutarında ı·kıamı"ye d;ı. harındırılan 40 öğrencı sün· yapmış \'e hayırlı olması temen 
ıa kaza haline getirilmişlerdir. dur. net ettır leeektir. nis yle ilk harcı atmıştır. 
Bu meyanda Urfa'nın Birecik -;::-====r:·::::F:·:T:Ü:· :ı.:n:r.:. :'li:"T:C:=l:!.:.____________ d Du111munascbctle okulda b·r Okul bir sene zarfında ta· kazası da nahıye haline lnkı- r e eb e~ce tertıp rdileccktır. marn anacaktır. 
13p eylemiştir. Nahh·e ha'lne -----------------------·lilliliiiİİİİİııı•ı-
gelen kaı.alann sayısı pek çok- •Üçünü birden mi muhake· llr'll ..... ,.. .. 
tur, şimdi hatırla·yamıyacağı- me edecek~inız?n 
mız mıktan bulmu~tur. •Hayır, evv rn far)'k'I. Kc-

yukarıda kaza • nahiye mü-
nasebetlerini kar51la~tır-

dık. VilAyet haline getirilen ka 
ular için de ayni mlilAhazaları 
ıleri surmek milmkündUr. Ka· 
zarla görlİ'en amme hizmet~e
rınden hangileri, vll1iyct tcşki- ı 
!atı dolayısıyle daha mlikem· 
mel hale gelecek ve bu yllıden 
ha1k ne derecede ferahlıyacak· 
tır? 

Bu soruların cevabını ver
mek kolay değildir. Meselenin 
çeşit'i yönlerden tetkiki lAıım
dır. Zıra bir kazayı \'ilayetJta· ı 
tine getirmekte, yerine göre. 
yalnız personel masrafı olarak ı 
bütçeden bir mılyon liraya ya
kın masraf ihtiyarı lazım ge
tir. 

Mu ki taksimatın ıslah ve 

ith \"t' Stilwe'l'in d.ı • I' !arını, ne 
olduğunu anladı.!t~an sonra a
çac ğız. Daha doğru u bAn a
mır.ı le boy'e ta\Si}e cdıyorum. 
O ekseriya benım dediğımı \a· 
par.• 

•'.\luhakemc ne z.ıman b.ıŞ· 

lıyor? • 
Breakstone mua\ınİ c baktı 

Challee, •Efendim eğer lııışkan 
lığa Albay B!akely') ı ııetırebı
lirsek iki haftaya kadar b ~ıı
~ abiliriı sanıyorum. •Bnnn bu· 
gun öğleden sonra cev:ıp vere· 
cek. 

Greenwa1d ·Calne şimdi ne· 
red h diy sordu. 

Chnllee cevap verdı: oHuıı
ters Point'te, havuzda.• 

•Kat'! cevabımı vermeden ev 
ve!, gidip l\Iaryk'le konuşabı'lr 
miyim?n 

~fMt'H'llMAH WtJVI( 
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C~-A.ll.llAlfllAll 
.ceden bir f.ıkir kolej ta'ebesi- çınde kaldıkları yat, s·cı rıh· tı ve nöbet mas.ısının l anına liba pek de farketmez. Fakat 
ı e b nıi) ordu. Uzun kollarını tınıda bağlı.11 ~ıttı .• Hayır efen lım.11 başınıza bır haylı bela açacak-
sallıya sallıya çıktı gitti. ·Kaptanınız. nererie? • • PckalA kım komuta c:lıyor- sınız.n 

Chal'ee • Dfıva~ı alacak efen- •Kaptan White altıdan evvel du ö:; yse. İdare ~lr. )laı·yk'tc •)Iahkemedr ne diyecek.sın. 
dim n dedı. donmı)ecek efendim. mı)di'!• • Suçu üzerine a'acak mısıııh 

Adi lımır ·Garip bir ku5,. •Hangı kaptan? \\"hıte mi?o Urban bdŞl)le c\et işareti ·Bilmiyorum. • 
dedi. Çok mahcup ve bcccrık- •Evet efendım.• ~ .ıptı. Jurna: defterini açarak, • Kaptanı niçin ,·azifeslnd,n 
~iZ :orUnlı)or. l<'akat ker disini •Scnın ndın ne? birşey )at\ ormus gibi .ıJ6rün- uzaklaştırdın?. 

e ır ha) i beğenmiş.• c I rban efendim.. dü. Green\\ald dondu. l~kcle- , Deh o'duğunu sanmıstım • 
Mu:ıvini cevap ''erdi· •İyi bir •Ha e\•ct, Urban!• Green· d~n geçti \e Cheysanthemum'a- •Ha!A öyie ~anıyor musun!• 

a\ uk ttır ama Mar} k'i beraat \\ald Challe 'nin başşahldi ola- doğnı ıler dı. •Artık ne sandığımı ben de 
eturcmıyecek • cak o an erı tetkık etti. •Ur- bılmiyorum.» 
- ban, kaptan Queeg nerede?• 1'11 ın k'i gorıir görmez §&şır-

u-sıeğmen Greem,ald uçak ge E . dı Tahkikat raporunu okurkPn •Tahkikatı yapan subaya, pa 
rın } uzu asıldı. •Simdı kap milerıne alışmıştı. Havuz· tan Whıto komutandır efen- ıkineı kaptanı zıhnindc tam"· ranoya hakkında anlattıkları· 

da, destek! rin iızcrınde duran dım mı} le canlandırmıştı: Kısa boy nı nereden öğrendin?. 
paslı ve imli Cai e, ona bır lu. zan{, sınırı, esmer ~ e ken- !\far) k • Bir kitapta okumuş-

~iiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•· 

DEMİRBANK 

Breakstone başı ile mllspet 
işareti yaptı. •Oste~men Green 
wald'a nakil vasıtası temin et, 

"'h Qu g ın nerede oldu11 Jııu d. d k u tenezzu motorü gıbi gbzükli.ı.. • ın en memnun, çeyre m • tum.• diye cc\'SP ,·erdi. 
} k 

bılmı~or musun?• d b ı · Iavuzun enarınrlan mayin ta- nev\er r ı ır sını tasavvur ·Aifeder,,in ama \l,ıryk llu 
ra~ ıcı)a uz.ın.ın dar iskele ~ıı Kapt:ın Quceg hakkında cdıyordu Hatta o nı mektepte mevzuda p~k iyi nıa ıimat:ı de· 
geçti. Ana gllvertenin kalab:ılı- hiç bir §ey bilmıyorum efen· ikrn tanıdığı ukala Marksist ğil gibi görünüyorsun.,. 

. ı Te rsane '!e Osmanbey 

Ajansları Emrinizdedir 

Tersane Aj : 45467 

Osmanbey Aj : 82506 

Merkez •••.• : 49620 

Challee.» 
• Başüstline efendim.• 

. Greenwald ayağa kalktı. 
•Öyleyse &imdi gideyim ben.» 

Challee •Jeep on dakika son 
ra giriş kapısının önünde olur 
Barney.ıı dedi. 

.Pekala . Pılot, beyaz kas
ketim gıydi. Üzerindeki sırma
lar eski \C küflu idi. Tıpkı, gar 
sonluk ederek kazandığı para-
ları gramofon p'iıklarına har-

ğı arasında, kenarları iğrl büğ- dim:o Bill Pelham'a benzetmişti. Fa- •lliç öyle bır iddiada bulıın-
ril bir de ik vardı. Etrafı halr.t- Güvertedeki su yara da k.at, iri, sivri ba :ı. küt yüzlü madım ki zaten! Adam bana 
tarla ı;evrilmışti. Bu del!ğin ııe?ıı subayı, yatağının ucuna otur· tayfun, gemi \"e kaptan hakkın· 
etrafında teller ve borular var- • Lingayen'de bir intihar U· muş, gözlerini kırpıştırır, çıp- da sualler soracağına. yarım 
dı. Kısa boylu, ay yüzü bir er çağı carptı efendim • lak göğsünü sn az:arken gorUn saat paranoyaya dair isticvap 
•Üsteğmen Maryk'i görmek is· ·Kimseye blrşey oldu mu".'11 ce Greem\ald'ın bıitlin Caine etti. Bu hususlarda echelim \'C 

tlyorum .• dedi cHayır. Çarptı \"e denize dü~ meselesi hususundaki telakki· bunu da bilirim. Tahmin etU· 
Burada değı dir efendım.• tti.ıı leri değışti. ğım gibi kendimi enayi )·erine 
•Nered~?a •O zaman gemiye kim komu· Maryk, •I\lml memur eder- koydum. ~fahkcmede de ayni 
•Galiba Ch:ı."l") santhemum'da ta ediyordu? White mi?• Ierse bence kabul.• dedı. •Ben şeyi yapacağım• Greenwald'a 

efenrlım Beklir sub:ıyların i- Urban üpheli 5iipheli bak- kimseyı tanımam. Esasen ga- baktı. Kaşları çatılmıştı. •Yal· ........................................ __________________________ '!"'-________________________________________ ___ 

Boş meydanın 
Küheylanı 
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Sırası geldikçe : 
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Askeri Müze 
Dofayısıyle 

VATAN 

1 İzmir Fuan' n: 
Başbakan 

'Baransel orduya 
taıniın yaptı 

J ·ı,.. h d. · t · · Açacak 
l>'••r. , .. ~:r;,~u.~.~1;'.~ .. 1 _apon sı a en us rısı İ<moc:~~ ".'.'~;""~::;· ,,m' Ordu mensuplarının hiçbir vesile 
ltrı~"~~a~n ·~:ır~i·1~~1fr~~:1)a~:~ 

1 
1 yeniden kurulacak j ~;1~~c~,~~~~:.~/11::.rı~~~1 ~~~,~~~ ile siyasi tartışmalara kartşma-

~ııı herhalde okudunuz. \ erli \e hUnlOla•l bır Ş< k!lde dC\'ant rdı maları bı'/dı'rı'/dı' 
'~ancı ı;ok geni bir halk kut- \ ııadolıı \ lan• ı mekıcdir Bu tiene fuara 17 de\ 

}ilinin ae\anılı alaka mı topla- Tok~o. 21 - Japon~anın Uz .. k Doliuda b lıcn sllah depo- ı .et '•tırak cdec<"ğlnı rl'! m n bll •ınr:ı.: llabtrl~r \ }ani\ 

3-

İsrail Havayolları 
Türkiye' den geçen 

1 Yeni hat kurdu 
İs aıl Hma:roılar El \ l'iıı 

b~~İlecek olan bu mıızenın ııah:ı u haline getirilıne,ihi derpiş eden pl!ınlar bugun B sknn Eıs n d rmı 'lr. Bu bır rekor ıeskıl 
tçıltnez kı)metteki c erlerinin ho\\ r'ın Uzak Doğudaki öze t m,ilci i G neraı Van F cet i e ctmektcd"r. A'lkaıa, 21 _ Genel Kurnı.ı) 
~dtklarda çiırumcsi \C bo\"le lı) ııretıe bulunmak ıızerc bfııı .Japon şah 1\ etleri :ır:ı-ında giıruşmcler nıc\ZU t 5kıl ft" Dığer taraftan fu::ıı 1 bu s ne Başkanı Orsencral Xurettın Ba 
ı.'..". _nıüzcnin nıuuı.am turi tik diin \nkara)a Celdi mı lir. Bunl .. r ara,ında Japon Dışi- en Bakanı Okaz .. kı yardım çok ~uzcl \e cazıp ıılabılmcsı ı- rans ı. Ordu).ı. hııabcn muhım 
~nlarında istifade edileme- * Guatemala'd.ı ıkı)Öne· cısı Okumura fktısadı tc,•kkül er fcdcr::ı-)onunun ıki tcnı•ı cı· ç n her turu ft'dakArhk ).ıpıl· b•r tamim )a)ınlanıı tır. 
"'qı h' 1 - k 1 r tını ılıın edılıli. 1 H i fıh cndu tri inin bir tem i ci i \ardır. m~. kt.~dıı·. '-'u•rdakı blıtiıı tc- Ordu bun)C ınde gen olçudc 
iL iÇ §UP teSIZ ço acı e) c j . b 1 ıa 1 rd J h .. .. •. -
'il p k t b k 1 • * :-.o,~et Rıı ~a (ıu\ r. nlık yı ha er alan Çe\Te ere gore, bu p 11n a a apon ı a en sısl r ı·n toıe cdılmckıcdır. bır ham e~ı •sııhd:ıf ed ıı bu ta 

dorı mo oı lu Coı s llal o uçak 
l;ır ~ Tela\ ı\ • 1 taı bu, - \.i 
.} ,.na - Pa \ e Teliu \ • 1sıan 
'bul • Roma - Par :ıra da 
kurul n ~ ı ı r\ ı ııı lk uçıı .. ı 
" d gel ~ olmak uzr.re duı saat 

H le ıle sı)a~i munak.ı•.ı•ara 13 de chrlm zc rlm \c M l 
karı mamaları uzumu d kk;ı le ı t e a ~ b k ıbol mu ;ıbaka 
ele ah ıan bu tamımd , Ordu tar ı rak edecek ola bas
bır partı~ c değil, de\ e ' hu· ketbo cularımızln b r. kte Vı.)· .. • 
kumc e men upıur \e oııu ı cm na\ hareket cım ı . 

..._ • a n en. crı uzenın _, . . • . . i 1 · d ı t · · ' 
~ta )Ildır açılamamasını H Koııseyınue 60 nrı H~to· du trısının, Amerıkan sermaye parı erının yar ınıı~ a, . ıc:ıbrı j ıanbulda bulunan Apullo :r mımde butun suba) \f a kcrl 
~Y'elc·e ı.rndi ine tah i cdilrn sunu .kullandı. bir e a lizerinc yeniden kuru1ma ı muta a\\edır. B. ımlı~ı gı l Kın n Fu.ıra getirılmc ı katıleş memurların cıddi)Cl \e fera • 

r ııded r. Dc\lCt \c Hükfınırti Bu nııına betle dü Yesılköv 
d ııııl cı seç r• denmektcd r. d i aı. E Al Ha\a.} ollar i · 

Her tUrlu ltımaıı \e te.oırkrc d ı·c i a af ndan • rtıp rd len 
asla .} er 'erılmı) ecegı de s rih ıopla tıda ı r:ı ıl Ba kon o o-u 
ol::ırak bclırtıldık:en soı ra, Ordu B Gali bas ıı aıa csı :Max Bi· 
muzun c ı modern ıc.ıplara go· ı ı ıı El A,J Ha\a:rn'laı ın ı u· 
rr. hız1 a :;eli. ırı'ec: ğı anlatıl - mum mudtiı ü Dr. R) ı\·k·ı d ı .. 
nrnkı:ı \C bu mctodlu g•dışc a- Tıırk, mumc lı B schneıdt'!r 
) dk U) dur:ımı) an arın derhal b da\ e • ıe \ ba 111 mcı upları 
ı fa c:melerı de ıfade cdılmek- haz r bulu mu ur 

Llııının elindl'n alınmasını ba • bfızı Japon fabıika'ıırı Amerikan tepki'i uç::ıkların•n t!ım ri m:~tirı gatla \'37.İfe görnı.clcrı !uıı.mu 
} bir ll'llheden ele almak i ti· idn ınuka\'clelcr imzalamı~lar<lır. Hundan ba ka, kar ılıklı ııııi· \nıc>:ı fu:ır nıiıdılcuıırr J>r\· b lırwmck.e \e bılha sa kılık, 
'tııın· 1 Chu eh ·ıı dafaa an'a ına:.ı gcrcğtnC(' t~sis C'cii'ecek fon elan a 'ınac:ak 10 le; ;l'i\ dtrosu ıeın.- Jlcr \ Cfl'l'Ck· ı ki) afr.t \(' ıenıizligc azamı ııı•ıa 

'"'J't~~-k ;\ l illetİ oldum ola I as• r 1 ve ·nııJ~on do'ar ilah CndÜ~tl'I ıne \'eriJcr.ektır. l I" ' gÖStcrilmc'ı istcıı•Jmckıe \C kı· 
.. ~ lıg, H ordll!mııa bağlı lıir A) nı ç~vrrlcrdc. Kore. Çin llındı, Fılıpin, l\Iıllh etçi Çin YC i··u~rın a~·ııı, mera~ mine Cıını l lık kı):ıfctın huııdan bo\ '? ter 
(,','.lettir. Askcı lik !uıh:ı~ındak. i Eı"senhower Tay ~nd gıbi muhtelif ,\~ya <le\ rt lrriııin Ja ı>oll\ a) a yılda 100 hurbaşk 111ı ('ela• Ba) ar, Bayba· fıde de cı.as olnrağı belırtılııı k 
b l~tncler, ordunun \e a kerh- mı')Oll dolarlık si ah ~ip;ırı, CllTI<"Si b klcıımekteclır. kan Adnan l\lcnclrr s. Bak:ııılar. ıe<lir. 
'ı.t.' halk taıahndan hiı bütiin • lllı letvekıllcrı ~c tanınmış lı r Ordu men up .ırının 'hıç b r 

trllinı cnmcsini zımırı J;ılnıı - Go .. ru .. smes·ı iki Tunus'lu Bati Almanya çok ~ah.s')etleriıı daH'l cdilm, 1 

tedır. iıahııtta bulunan umum mü· 

• aıeınıckctimizdeki denvıkr:ı· ' kararlaşlırılnıış \'e şimC:ıı: 11 ııa 

~~~~~~:~~nd~e0~~dı~a- t~3~emaı~ a sodaled rım Öldürüldü, ikisi İşgalden kurtulmak ~~ka~~~ ı~;;b~~:~l ... ~l,l~'l ~l;ı~:~ 
""7"" ını halkın ordu\a daha "a h gıoı • 21 - Gelecek , • rcs tarafı ıdaıı a~·ılacal!ı tahnıııı 
:-c • ' hafı ık de\I ( adamı bulu~•uk ~.~ıı bir alaka go terme ini hıis w idam edı"ldı" lstı'yor edilmckkdır. 
'ıı "illi amir olnıu hır. lliitc.kiın n \akıt Başk.ın Eı cnhO\\er İn "o\·~·et pa\~Onunun ıııaheıne i 
~ hni zaruretler na11ırı itlba· 1 g Here B.ışbakanı Churchıll' .o\ıısadated Press Assacıated Press hmır 21 (Hususi) - SO\")et 
l.ı alınarak urclu \e umumi er- d n Guney Doğu \ ~ada komu- Tunus. 21 - İ.$liklal i tc) n Bonn, 21 - Başbaka, nr. nu ya tarafından l954 lzm 
~· •ra ında köprü km mak için nizmc k.ırşı b r müdafaa sıs c- 1 milli)' tçi cr'e polis arasında vu Konrad \denaucrin lıdcri bu- EnıernnsYonal Fuarında tcsıs e
t.~'-' a\Unnıa \"ekalctl Temsil mı ın kurulması hu u unda 1 - ktıb\I an bır çarptşm.ıda dün iki Junduğıı llıri İlan Demokrat d•I cek p v~ona ait hazırlıklar 
ı~~lannın kurulması dhetine gi b r ığı )apılm:ısını istcmr 1 muh Tunuslu ölnıiı;ıtlir. Dı~cr bir 'l'u Parı si bu akşam ~il) ı ladığı hır .;ılı kç ilcrlenıektcd r. Bu mit· 
Cır• 1 tir. Fakat bu kari değil- temel gorulmekt<odk. Ch~rchıll nuslu <la ağır bir ~ekil de yara- teblı •d , Alman) aclaki mutıcfik nas bct'e Fuarda ) aptırıhnası 
~;halkın askeılige karı ıılıi- \c Dışı?lerı ll.ıkaııı Eden ııı cıı lanmıştır. i g:ı e ;.on \Cıd rmı•k zamanını ı kararlaş ır la ı pıı~~oııa :ı ı w 
~~Ilı artırınak için her imkan nıa guı u \\ ısh•ng_ıona. gelrnrlerı Po is bu yaralının bı•ş ki i'ik gcldif;iııı b!'~an ctmışıır. ~;ıat ma 'zrmeııi buı;Lin hir nus 
~ir her rırsattan lıer '3 ıtnılan beklenmckı d I'. In~ılıı nc\'let bir tedhişçi ı;ctcsınııı rcbi olcl.ı· B:ıtı \lmamadıı. ~on hatııılar \apunıyla liınanıııl'la t;clını~-
1 •al! edilmelidir, adamlarının Başka~ı ~ıscnhowcr 1 guııu söy emi tır. Yıııc poli•in zarfında bu ) ;,lda bt•lircn km• - tir. 

'•h11~ bunca yıldır, a keri ıııe- \e Amcrıka Dışı crı ll~_kanı ifadesine göre ölenlerden biri de \\'l t b"r cPre)aıı mCH'U'tur. "' ULUıı ıaıııaııdanbcrı lıman1· 
-~ tiıııi.dn tc~hlr cdilcuği bir ~ullcs ıl )apac.ıkları gorusn~c ı bu ç.ctc)r ıııen:ıuptur. Dığcri i c rupa Ordusu muahcclcsının t.ıs· mıı.a ilk olarak gelen bu Rus 
ı'ıı~ıı~~ bulunmaması bu b:at.ını .er :a)rı resmı _fakat nıumkun çeteye yataklık yapmaktadır. diğındc ~er alan g r kme)e rağ \apu 11 5:10 ton ııışaaı malumesı 

buyuk bir ek iktir. Dii ıi· olduğu ka~d~r gız ı ~cre)a 1 ede! :? rastı milli) etçi idam eılilıli men umunıı dkar B. Aıncrıka, gcıır:mı,ı'I. 
"' askerlik t:ııihi, değil lıir c kt r. Goruşmelerın başlıca ıtnbaı :?1 <THA) - Saboıaj Jngiltcre \e Fraı ın hala ha 
~ llıuıe.)i birkaç mÜZt\İ doldu mCV'lUU Çı•ı llindı nıes lesidır. uçunda;ı anık olarak nıuh:ıkc- iz bulundukları özel işgal )et- Bir dava icin 
'lı~ ka~ar bol hatır:ılarl.ı do- Bı u i\\ rupa Ordusu Andlaş - me edilip ıdama mahkiım edilen k lcrinde•ı fcrag:ıı c mrlerini ıs • 
t r~ nııııet , bunl:ırı toplu ola- m 1 \ c atom eı crJı 1 ntc.5e ele ıkı 1'"a lı ınıllıy~tçi hakkında •i ıemektedır. \ rupa orduı-.u mu Basbakan, 1 n 

'1; ltorebilcceğl bir mi.ız~)e a- rı takıp ctmekıcdır Bırlc ık - hükum bu sabah i ıfaz cdi'mic ahedcsı tasdık olunup ~ürurlu-
~tdtgildir .•. Rız çotuklarımm m<"nh:ı re mı şahsı\ tlcrı hliku· tir. ~antklardaıı bıri 63 ~asındoı ğ~ g rınce. Batı \ m.ın~a halkı ' 

~.{ı.i~c baglanıak \ C te \İk ~t m t h la gıııtC\ Doğu A ~ad:ı bu unmordu cgeıııenlığıne ka\lı~::ıc kur. Fa- Muvafakatı" alındı 
~ ıçın onlan mı-r)e goture- b r B rleşık cephe kuruma 1 - JHıdbeler kat bu muahede hC'nitt :Fr.rns<1 

a· hu:.usu ıle alakalı bulunduğıı~.u Tunus. 21 (AP) - Fran anın \e itaba tnrafındnn tnsdık olun 
~t:ııce ~ keri :\liıze me ell'sl ı;a O) 1 mekıedırlcr. Amcrıkan hu· Kuzcv Afrikada kain bu proırkto maıııı.ttr. 
~t~ turı tik bakımdan değil, or kumctı bu mesele) 1 müz:ıkcre. tasın.da vara lama \'C adam dö.v- Bir usak kayboldu 
~~ h~Jkı birhirlcıine ~ayna tı etmek için bir konferansın fa) me ':ak';ları ,devam etınck~r~ır. i'lll•ksıko, 21 (,\!') Bir 
ıı.._-·ı'. hkınlaştıracak bır usıta d.ılı olacağına inanmaktadır. E•- Son 24 saat zarı ıııda :ııı ha<lıse 'I k k k . klı·, e \J"n"ı· 
ı..."lll, b " • · seııhO\\Cr'ııı 'e Dul'cs'ııı bıı fık 1 k 1 d"l · , . .• e sı .ı as eı ı na . , .. ., 
•ttı. a,.;ımındaıı hJulı hır z:ı C'I" a~c e ı 1111ş11r. lk" 19 lcu i'<' 

lıt, • l'I Churchıll \C Eden ile rnıina- Ba~keıııte bır polis iki şahıs 11111 C\\C 1 g_.ce . )O 

~~Ilı kaşa ctml'lcri \<' oı 1 ırııı. ~ardı tarafından ba~ı'ınca~a kadar do 1 k.ı) bolduğ~ dun l:Cl"e '.ı:'.\n k.u" 
lı tına ebrtlc lll nı mcn:ııda- mını istcmelcrı munıkundur. \ ıilmııs ve adaııı':ır kaçmışlar· ' tlcrı tar.ıfındaıı h ld ı ıl~ıı~ ır. 

'.it ha ka hir derdimi ae tek- ı d C. 47 ııp ndck uç:ık, calıfor 
•·do!(- k · ı · "J dal\a M'k h b " d Jer· ır. dı'ı.cr ıı a \arımada:;ıııdnki ıl(ri a"kerı 'tllh~ •uc · ıs ı)orum : ., a • ı rop ar ı eneme ı Te<lhi çılrr. rnrrnlekrtin " • 

• ""'
1U. ı us erden donm"ktc 'c ıçi•ıde :ıs "tiki • • bır kesimındc sahıbl J'ran ız o· 

~ııa' •Rıınea mu hını me ele Lo drJ, 21 ( ~ A ) - Harbı~ c lan bir çift ığın onund kı nö- ker er 'e asker a lelcrı bulun -
d~ a \aı ın ıaaaha K:ınu· Bak.ılll Dunca S:ınd)S bugün of:lbetçİ\e ate ctmi~ fakat tuttura· nııkla)dı. 

~k1°lnıa ın. di)ereklcr bulıı dr.n o ra \\anı K.ıranın ındoıı marn; lard r Nairobi 'de bir gazeteci 
,,1ır. l'akat lu-nre. :ı~krri soz alarak \t anuk t Bah:ım.ı Fert')'\ illc:drn Tunıısa otoma-

1 
tevkif edildi 

~ 1 '' k:ıhranıanlıklan mü· d lan açıkınrında l 1:11 ere a bı lr C'\ ;ıhat ed n maruf hır Tu' 
t~~dırnı~k m~ rlesi dl': kilk rafınd ın gırışıl n nı krop harbı us u) a nı çhu' şahı :ar tarafın· )\aırobı. 2_1 ( '\I') - Kc '.ı 

tııı- derme gıılen \C ıhnı:ıl denemeler nın mcmı u ılıık \Crı dan ate açılıııı~lır. Yara'a;an ol ~lusıcm!C'ke ı ıç 1:mc !ık \c a 
tor '~c~ek bir ınrsrlcdlr. c b r tarzda ona crdığııı' b 1- mamı ıır. Tedh_i~çılrr, Bııertc ~ a 'unma Bakaı ı Hıubard Tum • 

S bıt dl'!. iki bacagını kn lırt· d rm;.ştır. Bu hu~u ta ııcnış mıı kınlarında iki trlefon direğını lıull hugün burada çıkan Daıly 
'..,''14.t cııınizin sc~i lı:ıla kulak- umat \crmcg ıcddetle ı Vekil, ~akmı !ardır. Cro ı c c Gaı.e e ın n b:ı ~azarı 
ı~rrı a ~ınh)or: . rara pul Is- .,un arı so) ,, mckle iktıfa etmiş Kcf kesiıııınde po is umu:ıılıa. Go. • ı n. Gama Pin onu ı tevkif ı 
,,_,111' lltı gogsümdeki ' banl"I ur: cHu mc\s m kin ~apılması r.dıldıı;inı J.ıkat bu te\kıfııı baş ,,.. neler .okağında hiiviyct vanık;ı-
"ll~ .... 1 \anına lıir de milleti- dılşiıııulmu" olan butüıı deneme .\.ız:ırın naıetccılık f:ııılo)rt rrı~ ., a " !arını koı tro' ccl<"ı-krn, ~ilah'ı ., 

ittı _nını assınlar, ) elı!r!• !er b ım \ e çok kı) mctlı m:ı· bır çarpı ma patlak , l'!. m;ıılir. Ö lr. ilı;ı i olıııad ıgıııı sih !emiştir. 
,ı. ıı1 &1ıııe giire bu kanuna ha lfımat cldr edılm ş·ır. J>cncnıc- 27 '·aşındaki hu snlııs hiıkunıet 
~~ ta lrıı olııı.ıını tır. 
\ totııı ı. ınali~eciler tarafından ıcrd buluna ı he.} et memlrkcte Setah Bin YıMılun deııır.ri ~ .. geçen ) ıl ılağıııl.ın b r ı;ip~ı 
~~İıoaı uş. Relki kanıııı rık:ır· donmcktcdır. Karachi. 21 (AP) _ ·runu u- te,ekktil ohn Kr.n~a Bırlığının 

\ahlll:ıJı kulfeti olacnklır a· ki mil ıyet"i Yeni D <ur Par- ihesı:.clı. 
• tarna ı " · t l Bir Türk mühendisinin - ' •••••••--.. ~ ~\ l narın go ııne a· ti inin gl'!nel ekreıeri S lah Ilın 11 
~ ~lltıı Urk nıııdalv'lsınm. bir- YuMıf bugun bur:ıya g • nıı• ' ACI BiR KAYIP 

' 
hh luk kiılfetinden ,.ok da Amerika'daki te<ebbüsü 

'~)iik " Y gaıctrcil<"rc verdiği ~C\.ı.nat•:ı, 
1"l 4 k nıanevı te lrleri, la)- Fr:ır:sada )er :ı'aıı hiıkı'.rnet d.:!-
t~~nacaktır. " shıngto • 21 ( \P) - s·r ğı ık ığıne rağm n Kuz y \frı· 
ııcırı· -- Turk ıı.aat muıe .. hhıd", mcmle-

ıe Chaplı'n ve Mos- 1 d kada bir anla ma Gınidl mr\eut ketınd bır nch r ) aıağı ı e e· 1 d ,,. .. 1 · cıınlaı 1 k nız sah llerındc mekanık usul- 0 m;ı. ı;;ını soy emı~ ve '" 
ı . Ova radyosu iJfıw l'tnıi tir: 
~<! !er c kum ve çnkıl ı ııhraeı i5ııı 

o ;a. 21 (AP) - Mosko\a de keı dısi•ı dcsteklı~ecck bir :ı:ıınu a _k::ır,ı büliin Fr .. n ız 
'llı~ bugunkil hır ~ nyımıı da 1 Amcrıkan f rması ara urm:ıkta hülrnmcllerı~ı~ ıa~ınriık:a!'ı du-
1~4ıı·~0ıned· artı tı Charlıc dır. B r eşik Amerika Tı<"arct ln~ııı eınp 11a t~ı. k~lacaktır. B~~ 

ı ll·j Uzun uzadı~a Ö\mU - B k l ğ D T t il fta ltıbar a herhaııgı bır F"ra ısız hu • ıııd , a anı •ının ış caTc a k' . • . . 1 '<11r iği gıbı Amerikan m:ı . . ·umC'tıne ınanç Ye ıtım~· ımız 
~- ı, aıı B 1 k A lık Dergıs•ııcle çıkan hır habere '"Oktıır, 
"" ısım ı· eş • me- , . .. . - ' • 
~oı hsanıa ını si.} ast sebcb· Ada ıalı 'ı uks k ~hıhendıs Ke- Doğu ın~nılekctlcrin.le bir ge· ı 

~•b:iısıylc mahzurlu 0 up ol mal Aşkııı, Se~ha'n nehri )atağı 7.l)e çıkan. Tunu~ıu politikacı. bu 
b tahkıke ı:ırısmışler \e ıle Marmara sahiller ndcıı in.a· r:ıda Pakı~tan Ba bakanı l\Tu-1 

~ıtıUııu, Uzeııne yıl'arca at malzeme i elde etmrk işi'l· hamml'd Ali l'c görii~ecektir. Pa 
'tt-e,, ... Atnl!rıkadan a~ rılarak ki taııın Tunus meselesini Dır-

'" l 1 de kc dısı~le işbirlıği kuracak 1 · ·ı k'IA d 'trq er e~mi ti. Şarlova c nıış l\lı let'cr Te5 ·ı .. tm a ye 
~ı. t e l\oll'uni•t Bıır.s ıu bir Anı rikan fırması ara$lırdı· niden d<" mr ini isıryeccği z.ın-

t!vcıh ed :mı tı ğını i an eımi tir. nedılmt'ktrılir. 

~' e Glıı el n e~·. ~lelıh 
G~ıı· 1 \e Su n Gunel' n 
b ıbalaı , )sın Guncl' n 
bU\uk babası, ~ınıct S!ı· 
fı)°C' \tı~e Perç nı' n ığa 
bC\ !er' tliıen en 'e il üs

ı ü · Giiı;el'in k~yınpeder'e· 
r, r rlC'\' l'e çlm'ın ka
yın birader, \luanrnıt'r Ak· 
giin \<" :\'ccip Gıincl'iıı am· 
l :ıları eski cı .. rı erıhrl.ı rd n 
ve İktısaı Vekfılrti ınııha
srbe müdürhlgiıııdcıı emek 
lı 

.:S>İP c:P~ı: ı, 

21 h.ızıran pazarıc i giınu 
llahııı rahmetine ka\ uş

ınu tur. c, naze i buglınkiı 
22 haziran salı güııu ık'ıı
dı ramnzını mutrakıp Bü
' Ukada camiindeıı kald rı· 
·arak Bu) ukada mezarlığı· 
ııa defnedılrl'tktır. Allah 
rahmet <":'ı lıye. 

Hu'!ısı \luhablrimizdt'n 

Adana 21 - :\l·Ilch·eki'I seçi ı 
nıindcn b r mlicldct tW\ el Tar u 
sa b.ığlı ı;ul,k bııt·ağınd,ı Halk 
l'arı lılerı11 ıeı tip rttıklı•ri b r 
:-i:a~ı top aııı da Ha hakan .\el 
na•ı \lcnderc.e h.ık:ırct edılmi , 
hadise Tarsus sawıl•ğıııa inı -
kal etını . açıl. n tahkıkat o
nuı da Başbakanın nıu\afakıııı 
n:ı lüzum nöı ulmü ıü. 

B ışbaka ı Tar u a\c•lıf:ına 
gö ıderdığ c, \ a bı ~, z • •nda da
\ a açılması iç n mm afakauıı 
bıldırm tir. Yakında e kı Halk 
Pa ı I' ın llen c k ller ndı:-ıı 1 h
saıı \'alç ı le Halk I' r ıs nırn 

uplaı ı dan R faı Ku demır a
le) Iı ıır da\ a aç acaktır. 

Sigaranrn kanser 
Uzerinde yapflğı 
Tesir 

Anadatrd Prus 

San Fraııcı ko 21 - Amcrı
ka ı Kan er Crmi)eı • stg:ıra tır 

1 
~ .ı.kılığının kanser uzenııdcki tc 
:-ırlerınc daır ~ apılaıı b r ıedkık 
raporunu bugu•ı .} :ı' ınl.amı ur 
Bu raporda 50 ıla 70 ~~ş arasıı 
da ki ın anlnrda ıgara ıçmc.} en 
lere kl\a en olum \.ıkalanııııı s 
gara tın .ıkılerı ara ıııda cLıh:ı 
fıııla olduf;u i!crı sürulınü~ıiır. 
Sıgara tır.}akı'crı lıılhm,,a kalp 
Jıastıılıklıırı \e K<ııı C'rd,·n o · 
mckıcdirler. 

,\ııır.rıkaıı Kaı.ser Ccm·~cli tıı 
rafından ıertıpl nen tıbbı ıcd • 
kikler ııcııccsınde ~igara içme -
nın, H'e kaıı,erındl•n başka di
ğer c ııs kaııscrlen• de sebcb • 
~et ' rdığı ııcııccsıııe \arılmıs· 
ıır. Fakat sigaı a tın:ıkilığının 
k.aı erden zi~adc kap hastalık
larına ~ol açma ı mtimklindür 
~i:;ara içmeı ııı hcnuz cllisıııe 
'armamış erkek 'e kadınlar iı· 
zerinde tcs ri henuz kati)ctle 
tcsb·t cdılcmem ştır. l~npord:ı, 
bunun içiıı daha etraflı tetkik· 
!ere lüzum olduğu kn)dedı•mis • 

dis deği dir. İki yüz'üliıgü te& 
\lk eder. 

:,====~!~~· ._.. _____ , 
Yrııi kanun memurlara. dü

~ünılıiğü ve inandıgı gibi ha· 
r ekct etmek erbe:;tlig!ni ver 
dıği için övulme~ e ıarıktır.ı> 

Jl.\KİK.\ Ti.ERİ 
GÖRMEK ... 

~11or ve Sergi Sara) ı arkasında temsı lcr \eren 

. . 
A P O L L O S 1 R K 1 ' nin 

Son 10 gününd.n istifade ediniz. 

Cunıarıc i \e pazar hanç hergün tenzilatlı halk \e talebe 

matınclcrl. ~can !ar: 17.30 - :!1.15. -

Bir anne ikiz \ Radyo ıslahafl için 
Çocuklanm gQmdü Tali komite kuruldu 

Jln<ır<1 Muh•"'•'-' -~., Anadolu "lansı 
\dana 21 - Bahçe.} c bağ! \nkara. 21 - Deı l Bakam 

Haıu•ıı.>c bucanııı n Hac !ar kö Dr. lllukcrrcm Saro un B k ıı 
.> iıııdcn Alı Toros ad nda b r lığında Erzurum l\lıllc ' k•l• B ı 
genç jaı daı maya müracaatı.. 35 hadıı Dil li:er. İzmıı· l\lı1lctı ek lı 
ya l:ırında Zl')nrp adında b·r Cıhat Baban, İzmır l\lill l\ekılı 
kad ııın iki gün e'' 1 ık z ço· Hchza: B lgin, ili ili Eğıtim B -
cuk dun)a) .. gc ırd ğ n. b r k:ınlığı Talim \e Tcrb•)C lle)C 
müddet sonra bunlar• d•rı dm l • U) csı Xusr l K~) men, B~s.ıı 

,, .. J' ,,. · hb • \ ıı\lı \e Turızm Umum .Mudur 
ıopra6a goım ıı0 uııu ı ar cı V k. 1 , 1 B k I) ı e ·ı ı " uanım r n) ·aı . C\ eı 

ın·~ı~ ı . ft):ıtro u Umum Muduru Ce-
Bu ıhbar o ıunda harcktte ne \at l\lemduh Alt.ır, Rad)o el ı-

çılını .' aramalar ı onunda b rı re 1 H Ankara lst:ınbu , lzmır 
kız dığerı rrkck k•z ) aHulaı ın Rad\ o arı l\ludurlcrınden ın.ı
gömu rn c s ıl r bu'u ımu tur ı ckkep bır kom ıs) o ı \nkara 

ZeJnebin bu çocukları ".ı)r rad\O und.ı. toplanarak. Turk -
meşru olarak kaz.ınd gı uçunu ~ c rad) olarını ı hat-ıi h zır du 
örtmrk ıç n bu cına) cı şledı· nım arı \ e fa;ılı~ etı lr proı: • 
ğı anlaş !mı tır. Sa\cıl kça t:ıh· I :-:ımları Uzcrıı de ıeık,klcrd bu· 
kık:ı ) :ıpılmakıadır. Iunmu~ııır. Rad) o \ a~ ın'ıırı :ı 

dU Dı. R.}\\k nd 1 •ık iıl s~ 
\ .. ~ dan sonra ı k H \ a.> olhırı 

ı 1949 dn tuı ulduğunu. o za 
m n Parı le T laı ı ara nda 
k uçak '' tt•ld ğ n. ımdı bu 

uçak ~ ı ının okuza .>iıke di 
~ ı dort k tada 15 memlrkr e 
uç k sefer rı ) aplıklarım \ ~ 
son zamarılarda T lın ı\ ile h
ıanbul :ı a nda ' aıi olar .. k 
a' a 400 .} olc>u naklcdıld ~ını 
SO.} 1 nıış \ e Tu kı) le lsra 

ı as dak mu ıaseb• lerıı e ıe· 
nı. s cım tır. 

Bu seferler haftada ık" dtf~ 

yap lae kı r. \m .. k.ıd ~· alı
nan dorı mo orlu Consıcllaııon 
uçak ·ı ıı blııün ıc I<" saı• 'e 
mobıl)a \r do em lcr ıamamfn 
İsr ıldc ) apılmı t r. 

\c ccek ~ n \eçhe h.ıkkı da 
erek ı h:ııır ı:Clıırı ~apmak uze

rc b r ı Jı komı•t auılmı- bu 
kom e oğled onra Cop ana· 
ı .. k geç 'aktc kadar çalı~maal· 
rın de\ m e m tır. 

TÜRKİYE · 

VAKlflAR BANKASI 
T.A.0 

5ERMAVESİ. ••••••• 
~izTiÇ ·HU2lJASUZLUGU· iÇiN DE· YAŞATAN·;;~j·~. q_ 

lSTİ l<-BAL EN o·ı ~E s·ı 

BUNDAN · 8İR · AN OA· KURTU LABİLİRSİNİ z~ 

30 
TEMMUZ 

dış il<rumiye/erin 

s" ket Rado bu mt\7.U hak· 
kında dıyor ki: 

Samih Tıryakioglu hmi7.t 
gtlmcdiği Hya bo umuza ıit· 
meıliği Jaman baıı h akikat· 
leri görmemezlikten grldiği· 
mı1i ı.ôyluyor, tkmrk fiatı, 
toı eker darlığı, hıra bulun
mama ı, plaj üc>rttlerı ~ıbi 

me elelt'ri ele alarak dıyor 
k i: 

HOS MEMO Aldanma doktortuğum, her gördüğünü ınsan sanma !! 

Şimdı)e kadar memur sc· 
çım zamanında izın alarak se
çime girdıği zaman bu icraatı 
tenkit etmek fırsatını buluyor 
du. Sec:imi k:ıuındıgı taktirdl' 
kendi kanaatine göre harekrt 
ctmrk scrbestlığinı katanabi· 
len memur. cçiml kaybımiği 
zaman kanaatı hflafına hart'
ketlcri yapmaya ve terfi cdc
bılmek için kendisine bu en.ir 
• ri 'teren \"ckitlere hoş gorlın 
nıcğc mecburdu. Yani şim:li)e 
kadar ;,urürluktc olan hUkıim 
1 r memuru başka tu lU dü· 
şünduğu halde ba ka tur li go 
ruıımcge zorluyordu. 

Bu ahlakın tas\ip etttğı gı· 

•Bunlar henırn hatıra gdi
vP.rcıı birkaç mi~:ıldir ki biraz 
gauct'e alabildiğine toğ:ılta

biliriz. 
Dış ticaret güçlük'crindı'. 

dovız açığında, Anadolu yaka 
sının suyu işindP. bu böyledir. 
Xııckım. hayat pahalıh!:ı. fısa 
.} ı izlik ve yol kazat.ı:-ını.l ar 
tı ı da bir hakikattir. 

1''akot bunları yaıı:ıca kır 
nuncn ertesi gün tckıibir.i de 
kaymağa rnecbursunuı. 

Ge!in de çıktn i in iç.inden .. • 

// .. 
t;t"Ç A'A~~"""·. VP-

t:9P/ I PZ c/8/ SP?a 
~PŞ" - ,,c:."1'-4/~ 
~PR/IV-F- ' 
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Ömrüııii pul toplamakla 
,. adam • ge~ıren 
Kont Ferrari 1917 de bir takside kalb krizinden öldükten 

sonra, biriktirdiği pullar 1,632,524 dolara satılmıştı 
put top'am.ı merakı bü~ lik 

bir aşktır Dünyadnki bli· 
tün bu~uk kolcksivoncular ba 
langıçta değilse bile onradan 
bu aşka tuıulnıuşlardır. Böv .: 
o'nıasa zaten hiç kim e pul ko· 
lek ıyoııu )apamazdı. Çünkü 
pul bır kadından d.ıha fazla ba· 
kını 'e allika i t r Bır pul ko
leksıyoncusu: •Pullar bir insa· 
nın ha} atının manasını değiş· 
tırcbilır'n diyor. B.ışka bir ko
lek ı)oncu da pul ardan şöyle 
bah l'di) or: •Pul toplamak, te· 
d \•bi olmı)aıı bir hastnhktır. 
Jlıç bir koleksi)oncu dindeki 
pul'arı satmaz. J<:ğer böyle bir 
h:ıdlse duyarsanız. ko:eksi)on· 
cunun bu pul'an ancak başka 
pulları almnk için sattığından 
emin o'abılırslniı..• 

VATAN 
---

0

..::..---- --------------------------- - - - - 22 • 6. 1954 ---

Konser mevsiıııi 
sonunda 

Fikri CİÇEKOGLU 
İstanbul .Konsenatuaı·ının Dip· riton Jirayr Arslan'dı. Konseri 

loma konkuru ile :atnmi- Cemal Reşid Rey idare etti • 
zin kon er mevsimi kapan iı. E· 
kim. 1953 sonlarından ba~l:ıyıp İstanbul Filarmoni Derneği kon
ltayıs. 1954 sonuna ka l.ır dev:ım serleri: }'ilflrmoni Derneği kon 
eden bir ııın·simin mu i'· i f.ınlı· ser mevsımi boyunca dokuz sen· 
yetini gözden geçirmek ycriııc!e fonik nbonman konseri dÜıeıı:e
olacaktır. di \'e S:ıray sineması salonunda 

KO~SF.R\'A'rt',\R KO~SER- \erdi. Bu konserin yedisinde Şe· 
LERİ: İı;tanbul Kon ervatu:ırı· hır Orkestrasını Cenı:ıl Resid 
nın on beş güncle bir intizam'a füy idare etti. Öblir iki konser· 
verilen Batı müziği konserleri de şef er Brlgrad Operası müdü
sekiz ay aralıksız <le\'am etti ve rli ve lklgr:ıd Filiırınoııik Qr· 

sayı:ı;ı on altın buldu. 25. Ekim kc:strası e!i Oskar Danon'Ja O· 
19:;3 giinU Taksim Belediye ga- han Durian'dı. Filarmoni kcıc
ı.inosun<la verilen me\Simin ilk ser'erine !olist olarak katılnnlar 
senfonik kon.serinde Şehir Or- sır:ı ıylc: İspanyol bestrcbi ve 
kc trasını Cemal Reşid Rey ida· piy:ı nisı i Joaquin Hodrıg'l ıle İs· 
re etıi. Bu konseı·de orkcslrn şe· ı panyol gitaristi Maııuı-1 Diaz Ca· 
fi yardımcısı Demirhan Altuğ'u no, pi~anist Wclsenbcr.ı:. piya
llk defa o'ar;ık şef kür,Lislindc nist S:ımson Fraııçois, viyolonist 
göı·dük. S~li t viyolonist Jozef De\'Y Erlih. piyanist ?\ic:ı'e Ben 
Zirkin'cli. Jkind konser Oda Mu- riot, piy:ıııist Wllhelm Kempff 
sikisl konseriydi. Katılanlar Ce· v viyolonselist Picrre Fournıer 
mal Reşiti Rey, Semih Argeşo, idi. 
Alim Almat, Panayot Abacı ve 
Ccsare Ceradini idi. Şehir Koro· 
su, şef Muhiddin Sadak idaresin
de UçUncü Kon.ı.ervatuar konse· 
riııl verdi. Konserin iki kısmı 
arasında Ferdı Ştatıer'le G üliiy 
Uğurata, Lisıt'in iki piyano için 
(Pathetiquc) konçertosunu çal· 
dılar. Dördüncü senfonik konse· 
ri Cemal Resid Rey ve Demirhan 
Altuğ idare ettiler. Soliı.t piya· 
nist Ergican Sa~dam'dı. Gene 
Şehir Orkestrası scfi ve ef yar
dımcısının i iare ettikleri be~in
ci konsrrde solist viyolonist Yet· 
Yart :'\fargo yan'dı. Mevsinı.n i· 

s aray !-iineınbl konserleri: Sa· 
r.ıy :;incmasında verilen kon 

ser lcr e ki yı\lardanberi ayrı bir 
üzellik taşır. Kontiya Komer ve 
Tiyatro bürosunun bu konser 
mevsiminde ılüunlediği resital· 
!ere on sanatkar kau'dı. )le\sim 
basında vivo;oııist Gerard K:ın
targian'ı dinledik. Pi)·anist Raffi 
Petrossian. birisi konser mcvsi· 
minin başında, öbUrü Mart ay1 

tAENERAl ALİ FUAT CEBESOY~ 
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Türk· Rus münasebetlerinin 
gecirmiş olduğu saf hal ar 

r 
Ruslara verdiğ imiz notada: «Üçüncü bir defa olarak Garpta b ir konfercınıo 

gitmezden evvel tekmil Sovyet Cumhuriyetleri ile her husust a anlaşmaY1 

ve sıkı bir iş birliği yapmayı istiyor ve teklif ediyoruz» d iyorduk. 

n'--R-IC-i---1--1------- -------------. -.~-:_ :;!l. 
A YE:U Z S utll vaziyetinin \'e bilhassa Hus \e mesaide sıkı bir bırJı" J ll'J 

'k el' kıSl ~OTASI yanın ı tısa ı durumunun ye· rak garbın karışık ve 1". tı!a~e 
ııideıı tesisi icap ettif!i ve SO\ • uğramıs vaz.iyeıinden iS rc1 

5 ovyl"t hiikfımetine veri1en 14 
ağu tos tarihli notada şöy

le denilmekteydi: 

Y<'t Cumhuriyetleri ile k:ıplt:ı· ederek, bun'ara siyaset ''C ~ ı;ı 
list de,·letkrin prensiplerinden sjplerini icap erlerse cebre 111u-
hcrlıan~i bir fedakarlığı yap· bul dtirmek suretiyle .bir rgıııl 
madan yalnız sulh akdrdccck vaffakiyetin elde cdıl~C uncil 
olursa, ikıısadl münasebetlerin gösteriyor. Bu sebeple uç .. [· 
k l • · b' kO•• , end !ığınden tc.<isi kabil o1a- defa olarak garpta ır ıcıııı 
c.-a~ı \'e buna her iki tarafın da ransa gitmezden rv\·el 

1
te ııer 

kanaat getirdiği. aksi takdirde Sovvct Cıımhuri"etıeriY e tıt • ., l\I 
hrr iki taraf için d~ inhldamın hususta anlaşmnğı ve sı r ıe!: 
kat'i olduğu, eğer Sovyet Cum· işbirliği yapınağı istiyor ',.,de' 
huriyetleri ikıısadi vaziyetleri· lir ediyoruz. Ancak b~ saiııntıl 
ni diizdtemezlrrse, rejim mü- dir ki. garba karşı istıld~ ıerı· 
cadele ine de\•am cdemiyecek- ve hlirriyetlmiz.i ve prcıısıP•ı:ıln· 
fori \'e bunun için ıle aleni Ye mizi kuvvetli bir surette 
hafi birlikte hareketin milm· dafaa edebileceğiz. . ın•" 
küıı olamıyacağı. ancak biraz Ru iktısadi \aıiyetınln ınerı 
para \'e harp malzemesiyle yar !Om olan mlişkii!Atına r~~b!l 
dım yapılacağı beyan olunarak a gaıi ihtiyacımıza ın JğlllliJ 
trkllflerimiz kabul edilmemiş- def'aten wri!mesinl Jsted. riııe 
ti. elli milyon altın ruble .>e ~e 

Aradan altı ay "eçtiııı t.!>lde \'irmi mihonıın vcrilnıl'.5 1 ~~şS 
c. o ....... • . k • h • t ıstı ı· 

bu yıla ait nakdi muavrnctjn rıye alanın ant en 11 ce 

BU~ uk çapla pul koleksiyon
culuğu bundan altmış, yetmiş 
yıl e\°'el başlamıştır. O zaman 
dünyada ~imdıklnden daha az 
pul olmasına rağmen g ne d 
hiç kimse kokksı)onunu ta· 
nıamlı) amı~ ordu. Halbuki her 
kolck iyoncunun gayesi mev· 
cut butun pullardan biı·er ta
neye sahip olmaktır. Himnla)a· 
lardaki Butan de\leli hariç 
dunyad.:ıki butün nırmleket er 
pul çıkarını ardır. Yeryuzün· 

· • kinci Oda '.:\!usikisi konserine uı· 

onlarınd.ı olmak fızere iki re
sıtal verı.li. Bu iki sanalkardan 
sonra mevsim sonuna kadar sır:ı 
ile pi) anist Samsan François, vi 
yolonıst De\')' Erlih, piyanist Xi 
cole Henriot, piyanist Sergio Per 
ticaro i, piyanist Wi'hclm Kem· 
pff, vi)·olons, list Pierrc Foar
nier ve piyanist Guido Agostı 
Saray sineması salonunda re:;i
ta l<'r Yerdiler. 

• A {!usto;; ayında in'ikad et
miş olan P.ıris konferansına da 
vet olunacağımızı sandı~ımııı 
mlicyycd ctcl:lller olduğu halde 
Yunan ordusunun nisbi galibi· 
yetini hakiki galibiyet olarak 
tahmin erlen lngiltere hükume· 
ti. nıc.-zkür konferansın in'ikadı 
esnasınıla Yunan ordusunun az 
zaman zarfında h;.ıkiki galibi
yete mazhar o'acağıııı ümit e· 
<lerck Şark meselesini yalnız 
başına lıalledcbilmek lçin bu· 
ııun münasip bir umana tali
kini ist<'mi!}ti. llaıliscler İngil· 
terenin yanılmı. olduğunu is· 
pat etmiştir. Şimdi de Yunan 
ordusunun en son kuvwtini 
sarfettikten sonra ınağltıben 
geriye çekildiğini gören İngil
terenin , fıcileıı Şark meselesi· 
nin halline karar verdiğini gös 
tcrecek deliller vardır. Gene 
bu maksatla İngilterenin eski 
mlittefik!rrinc cemlle'er göster 
mcğe başlamış olduğu t.esbit 
edilmiştir. Bunlardan Fransa· 
nın hususiyle Şark meselesin
de İngiltere ile ne derece an la· 
ı;abileceği şüphetl<lir. Pek ya
kında Ş:ırk meselesini kat'i su 
rdle halledecek bir sulh konfe 
ransına davet oluııacağımııı 
gö lerir ddillcr vardır. 

ikinci taksiti almamadı 11ı gibi sııretMe trmini ve bağ ,,. o · ·nın ~ 
malıemei harbiyenin de top ve veldekl harp ma'ıemesı etli"· Dun yanın rn me~hur pul ko lek iyoncwu Kont Phillppe 

\OD Ftrnıri 

deki pul çesitleri bugün yüz elli karı 5i9,131 dobr tutuyordu. bir ııdam için dahi eksiksiz bir 
bini bulur \'C her koleksiyon- Gene Ferrari babasının para- pul koleksiyonu yapmak imkan 
cunun tam bir ko'ekslyon ~ap· sını almayı kat'iyctle reddetti. sızdı. Birçok memleketlerin oU 
ma ı imkansızdır. Sonradan bu paranın mühim Um pullarından birer tane ele 
F.~ BÜYÜK KOi.EK l\'ON bir' kısmı hayır cemiyetlerine geçirmeğe muvaffak olmu~tu. 
l'IJERAKl.ISI Ki:nDİR? \erildi. Jo'akat kötli ş:ırtlar altında 

Şımdiye k:ıdar ~aş:ımı olan Philipı>e çok zeki, fakat si· 2,500 çeşit pul ba tırmış olan 
C'n büyuk pul koleksivon· nirli ve hasta bir çocuktu. An- Güney Avustralya ve llindlst:ı-

cu u, esrarengiz bır adam o'an, ne i kara kara diişünmesine na gelince takıldı ka'dı. BütUn 
Kont Phılippe Von Ferrarl'dir. mani olmak için on yaşında pulları toplamak için bir ada· 
Ferrari bir lt:ıhan bankeri ve iken ona pul merakını aşıladı. mın ömriı yetmezdi. Nitekim 
gemi fabrıkatörii olan Galllera Phi'ippe büyüdükçe kendi ak· Ferrari de blililn h:ıy:ıtında 
Dükünun oı! udur. 1848'de doğ ranlarının eğlı:onc.-elerine yüz çc pul peşinde koştuğu halde ko· 
nııı tur. ltaljada bil)uk mik· viriyor, p:ırası olduğu halde iç lek iyonunu tamamlayamadı. 
~asta ga~rimcnkuliı elinde bu· ki, kadın. \e at yarışlarına me l917'de koleksiyonunda eksık 
Jun1uran nnn si A\Tupanın en ra · s rnıı~ordu. Annesinin ylr- olan bir pulu aramak içın zi-
zengın kadınlarındandır . .Aile- mi beş milyonluk .servetinin y:ıret ettiii İs\İÇrl'li bir pıılcu· 
nin mali ve sosyal durumu çok id ıresini emni~etli ellere bırak dan Loıan'daki oteline dönr:r 
iyi o duğu için, Fransa Kr:ılı tıklan sonra btitiin vaktini ve kw taksu.le kalb -kri?.inden öl-
Louis Philippe l'c.- Kraliçr ?.l.ı <'nerjisinl pul aramağa ha ret- dii 
rie Ame'ie g nç Philippe Fer· 11. B:ışıncl:ı bere. ayağında eski Fenari ko:eksiyonunun Bet'" 
rari'nin vaftiz b:ıb:ısı ve 'iaftiz ~ ınık bir pantalon ve tabanı liıı pul tnüu ine verilmesini 
anası olm ıyı kabul etmişlerdi. ipten ucuz ayakkabılarla gezer· \'a İ}'et ttmişti. Fak:ıt koleksi-
Küçuk Philippe'e "e Kralın adı di. Kendi i pul p inde ko ar· ~onu Fransız hlikiımeti ele ge-
verildi. Philıppe bil} udükçe, ken , Paristrki evine bir s!iril çirdi ve harp masr:ıflannı kar 
çok otoriter o an b:ıb:ısından komisyoncu gelir giderdi. Fer- ılaınak üzere s:ıtış:ı çıkardı. 
nefret etmeğe ba~ladı. Duk'ün rari'ııin husu ı pul mUteha ı· Dünyanın her tarafından Pa· 
ö iımünd n sonra. karısı. koc:ı- sı bu komisyonculardan ma'Q· ri,'e gelen pul meraklıları çok 
sının sağlığında kendisine )'a· mat toplardı, Haftalık pul mas yüksek fiyat'ar teklif eltiler. 
sak ettıği kutüphaııeye ilk drfa rafları için Kont'un ka~adarı Bütün koleksiyon 1.632,524 do· 
gırdiğl ı.1man, üç ) üz kitap ka her pazartesi 50,000 frank ayı- br gibi muazzam bir paraya 
pağının içıne !;aklanmış biner rırdı. .satıldı. Ayni pull:ırın değeri 
franklık hiıkumet ıah\illeri bul Fakat Kont kadar ~r:n•ct sa· bııgiın iiç misli Cazlııdır. 
du. Bunların değ ri aşağı yu· bibi Ye kendini bu ise \'ermi~ CDt\·amı \'il') 

~----------------------~-----------------------------------
Amerika ile talebe staj ı 

m e vzuunda anlaşmaya 

varı ld ı 
Ankara 21 (A.A) - Milli 

Turk Talebe Birl•ği (M.T.T.B.) 
Amrrikadaki talebe teşekkülle· 
riylc mlıbad~le esasın:ı göre 
muhtelif bran larda staj ) ap • 
mak üzere bir anlaşma)a var· 
mışur. 

Bu cümleden olm:ık üzere kız 
ve erkek talebelerden muteşck· 
k.I 12 kişılık bir kafile başların 
da hocaları olduğu halde 3 Tem 
muzda Turkıyeye geleceklerdir. 
10 hafta )Urdumuzd:ı knlacak o· 
lan kafıle Tiırkıyeı\ın muhtelif 
ti birlerinde kendi branşl:ırmda 
ı;taj yapacaklardır. 

.M.T.T.B. de 12 kişilik bir ta 
lehe kafılesini a:rnı 5anlarda A· 
merıkaya gönderecektir. 

Nesl işah Saffet Türk va· 

tandaşlığına k a b ul edildi 

Ankara, 21 (ANKA) - Os · 
man'ı hancd:ınına men up Şehza 
de Osman Abdulkadir'in kıu 
Neslişah Saffet'in Türk vatan· 
daşlığı.na alınması Bakanlar Ku 
rulunca karar verılmiştir. 

Naboland şirketi a leyhi

ne y e n i b ir d a va açıldı 

• Dumlupınar• denizaltısında 
ş hil olan 7 denizcimizin ailele
ri adına, A\•ukat •ecmettin Al· 
tan tarafınd:ın İkinci Asliye Ti· 
carct Mahkemesinde •Naboland 
şilebinin tilrketi aleyhine 163 
bin liralık hlr tazmin:ıt dllvası 
açılmıştır. 

Dünkü dunısmada Çanakkale 
Ağır Ceza :Mahkemesinin kaptan 
Lorentzon aleyhine verdiği kara 
rın ·sureti, avukat Necmettin Al 
tan tarafından mahkemeye ibraz 
e:lılmiştir. 

oNaboland• şirketinin avukat· 
ları İhs:ın Yarsuvat ile Laıaraki 
kararı tetkik edeceklerini bildir

mişler \'c mehil istemis erdir. 

l\lahkeme, ibraz edilen kararın 

tetkikı için mehil ..crllmcsıne ka 
r ar vermis ve duruşma 13 7 054 

saat 10 a talık olunmuştur. 

Batı Trakya' da irtica 
kitapları bolluğu 

ls keçe 'de çıkan Milliyet: ((Bu k itaplar Türkiye' den ge

liyor. Böyle şeyler in nasıl olup da Türkiye'de hala 

m e vcudiyetine bir türlü akıl erdiremiyoruz» diyor 

fskeçe'de çıkan •llilli) etp ya· ~dilmektedir'! l\lekıep kitapları· 
zıyor : na, ilmi. l'c!rbl l' erlt"rl' en tıtiz 

Türk dilinin yeni harflerle ya bir rnüşkii prsenılikle tatbik cdı 
zılmaya b:ışla<lığı ilk zamanlar· len kontrolOn bu saçma kitapla
danberi. B:ıtı Trakyadaki ekal- ra karşı ne maksatla gev~etildi· 
liyctimiz bu inkılaba derh:ıl avak ğiııi. kapıları açık bır:ıktığını i· 
uydurmuş, mekteplerinde yeni zah etmek mlimkün değildir. 
Türkçe) i kabul etmiştir. O za· Kitap kontrolü ile meşgul o
manlar. Türkiyeden Yunanista· lan ze\•at kimlrr ise. bu cehalet 
na atılmış olan mil'trcilerin şiri ve ikıılarını hulQ.,-u niwtle •1Jr 
de~li nUfuzu. b~zı yerli mürteci: kcrr gcizden geçirmiş o'salar, hiç 
lerın de desteğıyle mcktcpterlmı olmazsa, bu gibi sryler için mem 
ı.in bir kısmında eski Arap Harf lrketten p:ır:ı çıkmasına göz vu 
Jeriy e tedris:ıtın devamını te· mulduğundan dolayı \'İedan :iza 
min edebilmiş e. de, bu irticai bı duyacaklardır. 
mukavemet fazl:ı d~vam edeme· Kitap bir memlekete ilim. me 
miş. ı:ım:ın geçtikçe eski harf- deniyet ve nur getirir. Bunlar 
ler yalnız mahdut bazı köy mek i c. ancak. memleketimlı ıçın 
teplerine munhasır kalmıştır. cehalet. gerilik \'e zıılmet kıla· 

Buna rağmen, Batı Trakyada· vuz!arıdır .. Yazık değil mi? Bu 
ki geri zümrenin eski Arap harf büyük f~nalığı hangi makama ar 
!eriyle yazılmış saçma sapan hu zedrlim? .. 
rafe -kitaplarını tedarik etmeyr ---:E~~'t.:...:.:....l __ h_ b __ l_'k_ k __ 
muvaffak oldukları dalma nazar 9 1 se re er ı ursu 
l:ırdan kaçmamıştır. Son zaman· faaliyete geçti 
!arda, bu gibi kitapların hissedi-
lir derecede ortadan kaybolduk· llfilll Eğitim Bakanlığı tara· 
!arı görüldilğil hald .. , şu birkaç fından açılması k:ırarlarnrılan 
ay içinde İskeçe \'e Gümülcür,e- Eğitsel Rt'hberlık kursu dünden 
nin )enidt"n bu çeslt kitapıart:ı itibaren Kandilli Kız li esinôt' 
dolduğu dikkati çekmeğe oa5la· faali)ete geı;nıiştir. 
rnıştır. Kursa şehrımizden il ağlık 

Hangi dillt, hangi şlveyit ya- müdür muavini Dr. KAınil Ö· 
uldığı belli olmayan. mllnadan ner ile :.tilli Eğ; tim 1\1 iidiir mua 
mahrum dua kitapları. rti)'S tll· vin'crindcn Giindüz ı\kbıyık iş· 
birleri, tamamiy'e cehalet csf'ri tırfık etmişlerdir. 
muska ve sihir risaleleri köyJer cc Okuma güçlükleri» 
de dolaştırılnıakt:ı ''e yUksek fi
yatlarla bilgisiz halka satılmak· 
tadır. 

Bu mlinasız hurafe ve ceha· 
let eserlerinin istanbuldan r.e
tirildiği malOmdur. Fakat, böy· 
le 5eylerin nasıl olup da Tiir
kb ede hA.Ui bu derece mebzuli
~·et'c me\•cudiyetint' bir türlii a· 
kıl rrdircmiyoruı. Türk hudı:· 
dundan glılice dışarı sıımak l:IJ 
taylığını bulan bu gerilik vesi· 
kalanntn Yunanlstana sokulma· 
sına nasıl ve ne yoJla müsaP.de 

semineri 

Okumada giiçliik c:~k('ıı ço· 
cukların ycıiştirilmesi usıı~un· 
ela bir hart:ıdaıtbl!ri Fen ı-,akiil· 
lesi konferans alonunda de\'am 
etmekte o'an seminer yarın sona 
erecektir. 
Şehrimiz ilkokul öğretmenle· 

ri tarafından büyük bir alaka 
ile takip edilen seminerde Doç. 
Refia Şermin tarafından veri
len izahatlar Caydalı olmakta· 
dı~ • 

xü~ük Sahne kon erleri: ]\on· 
sn· mc\'Sİmi bovunca Kü· 

çük Sahne'de Verile,; konserler
ılrıı dikkate değer iiç resitali an· 
madan geçemiyeccğiz: 1 tan ul 
Konserv:ıtuarı •ralcbc Dcrneiti· 
nin dilunlcdiği şan ve piyano 
konscrinn soprano Yıldız Dağ
rfol n'le pl,>ani t Ergk·an Saydam 
katıldı. Ankar.ı De\•let Operası 
sanatkar arın l.ııı bas • bariton 
Hilmi Gırgıııkoç bir s:ııı re ıta'i 
ve ıdi. J·ı~anıst l\laı·ı Osta<l'ın re· 
siıali de Kiiçuk Sahne'de ) er al
(\ı , 

l Ü. T. n. koııserlHi: Önümüz-

Kanaatimize :;öre, Şar~ me· 
selcsiyle Rusyarlaki Bolş•vik 
id:ıresinin tanılmıısı \'2 ka !'ıul 
ı•<lilmcsi meselesi l t•kdiğcı'in· 
den ayrılmaz bir dfıv.ıdı:. Mn$
koı·a muahe<lcsinin fnız.ı ın
dan C'\'Vel l\losko~·a'ya gönder· 
diğimiz birinci murahhıs hcyc
tım iz ve muahedeyi i.nza ed(!n 
ikinci heyeıinıiz'.e oiz bu ka
naatimizi tafsilatıyle bl'dirmi~
tlk. Fakat o vakitler. Rus H:ı
ril·iyc Komisrrliği, Cihan ikti· 

koşum hayvanlarının mühim gari ihtiyacımıza tekııbUl fattıı 
bir kısmı da alınamadı. gibi bunun Rusyadan de 8,ıııı 

Biz, o vakit hadiselere inli· itasına imkfın olduğu kati 
zar ederek Cazla ısrar eyleme· de~ iz. b3blS 
mistik. Bugilnc kadar geçen hA İşbirliği hususunda bil' ı: 
di~cll'r, bize su kanaati \"ermis- me\'ZUU ola•ı me-seıeıcr!e, b;ıı:s 
tir ki. kapitalist hUkümellcri elçi Ali Fuat Paşanın .11 btf 
Sovyet Cumhuriyetleriyle iktı· mevzuu edecrği meselele;~.tltrl 
sadi münasebetlere girdiklrri iki tarafın Azami men tl)•e 
zaman fırsattan az.ımI isli!ade gözönunde tutuJm3k 5~~ fı~· 
"derrk harben deviremedikleri an'.aşmamız.ın iktıza etll!i' 
So\·yet Cumhuriyetlerini ikusa· rınıle} ıı. 

11 
t1 

di miiııascbet perde.si altında Tarihin \'e belki dbB111 d•~ı· 
mlidahale siyasetlerini daha çok mühım dakikalarını yıır 0w' 
ı:cnişlcterek onl.arı ytkm:ığı dil- mız bu anda üçunc~ o~1~ ıııe 
~ünıniiş:erJır. işte buglin, bu rak teklıf etliğimız ış:>ı bil~o: 
nıiidahale sıyasetinin bariz nıi· se'rsinin Rusya şör~ ıır ,e tıil 
salJe_rini gözlerimWc gcirü~ o· metinin sahibi sııı~ı)c~ tı ,,rı• 
ruz. Binaenaleyh bugünkü va- :fuz olan azalarını~ ~ıı:ll "~ 
ziyeı bıze, komünizmin kapit .. • Jı:a! edilrrck sbasetı 0 •• ,erı1 

list alemi ile herhangi bir kom nıizc kat'l bir istıkanıt• rııeı1~ 
binezonla \'akit kaıandıkttn ıne5i için iki } ı!clanber~ın •: 
sonra kat'i mücadeleye giriş- bahis işbu mes Je1er hn • ıılc5l 
mesi suretiyle muvaffak ola('a· ki kat'i ce\ apların bil~ 1 • 1 

ğını göstermiyor. Bilakis Şar:t ni soıı defa tekit ~ .. d,.c111rııı. '~'l1rl 
milletleri ile hakiki bir dOStluk ( l)e~ ~ 

h:ın Bor:ır. Vahakin Ars~an~-tn, 
Yeno,·k Kavarran \'e Mesut Cc
mil'den kunılmuş yayiı saz!:ır 
kuanetiyle 1st:ınbul Konservatu· 
arı öğretmenlerinden dört s1nat· 
kiir katıldı: Piyanist Necla Tar
can. piyanist Ferdi Şıatzer, viyo· 
lonist Emine Erel ve soprano 
Kety ÇUrükoğlu. Yedinci kon eri 
Cemal Re~id Rey ve Demirhan 
Altuğ idare ettiler. Solist piva· 
nist Ferdi Ştnlzer'di. Bu konspr. 
dr Cemal Reşid Hey'in halk ha· 
valarımıulan mülhem Üç Zcy· 
b·k'i memlcketimiule ilk deC:ı 
olarak çalındı. Sekizinci konser 
orkestra ve koro konseri,·di. Ol'· 
ke lra konserini Ccm:ıİ Reşid 
Rey ve Demirhan Altuğ idare el· 
tiler. Solist Ankara Devlet Opc· 
ra ınrian Hilmi Girginkoç' lu. Ko 
ro kon erini '.:\luhiddin S :ıtlıık 
idare l'tli. Dokuzuııc.-u konserde 
viyonselist Feyha T:ılay'la Ferdi 
Statzrr'I dinledik. Cemal Reşid 
Rey Uar .. sindeki onuncu senfo
nik konsere solist o'arak Ankara 
Devlet Konserv:ıtuarı öğretmen· 
!erinden viyolonist NC'cdct Atak 
katıldı. Konst'rv:ıtııann on birin 
ci konseri bir koro konserivdi. 
:'\Tııhiddin Sadak vr Reşid Abet 
idaresinde wrı!di. iki kısım ara· 

deki konser mevsiminde her 
on beş giintle intizam'a devam 
rdccek o lan İstanbul Üniversite· 
si 'J':ılebc Hırligi konserleri bu 
kon er mevsimi sonlannda ba -
lııdı (22. Xisıın. 1954}). Bu il~ 
konser Şehir Orkestrasının kr • 
tıldığı ve Cemal Reşid Rcy'in 
idare etti~i senfonik bir konser· 
<li. İkinci konser 10. l\Ia\'IS. 1954 
günil veri'dl. l\Iuhiddin° Sadak 
idal"e ınuckı orkestra ve koro 
konserine -oli t olarak Ferdi 
Ştatzcr Cpıyano) katıldı. 

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

ında piyaııi t llali'ık Tarcan'ı 
di•ıledik. On ikinci Kono;ervaıuar 
kon;;erini iki genç şer idare etti: 
Demirha:.ı Altuğ w Pertev Ap
aydın. Hu konsere piyanist Arın 
Karamürs<'1 \'e soprano Kety Çü
rükoğlu katıldılar. On fıçfınrü 
konsrr bir \'iyo·ons<'I resitaliydi. 
Viyolonse'ist Muhiddin Sadak'l:ı 
piyanist Ferdi Ştatzer bu resit:ı· 
le lştfr!ık etıilrr. On dördüncil 
konseri Cenıııl Rrşid Rev Mare 
etti. Ferli Ştatur'le R5~:ı Erk
san ;\fozart'ııı :\fi heınol majör 
iki piyano konçertosunu çaldı· 
lar. On beşinci kons .. rl D<'mir 
han Altuı:t icl:ı.rf' e\ti. Solist Ver
dil Ün'dil. :.\fevsimın ~on Ken· 
sen·ahıar konseri Diploma kon
seriydi. J, S. Rach'ın No. 5 Br:ın
dtnbıırg konçertosuna oli t o'ı· 
rak piyanist Ergican S:ıyılJm, 
Hamit Alacalıoğlu (ktman) \'I' 

Kamil Şekrrkar:ın <fliil) kııtıl· 
dılar. Oip'om:ı namzet'r.ri Suıı· 
rano Glıher Arp:ığ ve b:ıs • ?a· 

c a a d'ltalia konserleri: İtalyan 
Kii'ıür Heyetinin diiıcnleılil!i 

kon erler Ş<'hrimizin musiki faa
liyrtinde önemli bir ver tutma'•· 
taılır. İta!) an sanatk5rıarı davet 
edilip dinletildiği gibi nıusikıyle 
ve güzel anatl:ır:a ilgll ko:ıf.:
ranslar tertipleıımekte \'l' kalbur 
üsıü yerli sanatkilrlanmıza da 
bu koııscr!ercle yer \'crflmckte· 
dır. 

Kon er me\•siminin miiıik ol:ıy 
'arını t.ımamlaınıs olmak l('in 
Atlas Siııcm:ısı salonunda veri· 
lrn bir orkestra \'e koro konse· 
rini de anmalıyız. Bu konserde 
be tCl'İ ve şef Ara Dartevyarı 
kendi c. erlc-rinden kurul mu~ bir 
konser idare etti . 

OKUYUCU FİKİR 
1.1'6 ŞİKAYETLERİ 

Dinleyen ve Derıeyen: 

Ahmet Rtfik ~OYAS 
Sanat Enstitüsü mezunu 

astsubayların mebusları· 

mızdan ricaları 
Bugün sayısı küçüm.senmiye

cck bir ) eklin trşkil etmekte o· 
lan <Sanat Enstitüsü) mezunu 
astsııb:ıy:ıır ayni gaye, ayni he· 
yecan ve ümitle nazarlarını . iz· 
ltre çevirnıislerdir. Haksı7lılı:ı 
karşı hakkın. kanunsuzluğa !:ar· 
şı adaletin müdafaasını derJhte 
etmefıi ffıniliğin en bUyUk hazzı 
olarak t:ınıy:ın asil \'icdaıı!arını· 
un bu kere de bizim dertlerimi
ze makes olacağına emin bulu· 
nuyoruz. 

6137 sayılı kanunun ek mad· 
de:cri tasarı halinde yük ek hu
zurunuza geldiğinde orıluda ııst· 
subay olarak çalışmayı tekeffill 
tdi~imiı \'C karşılıklı bir muka· 
veleyc bağlı bulunduğumuz öne 
süriilmüştiir. 

. ~~~~--~~~~~~--. 
Asrımızın hukuk kaidelerine gö 

re henüz reşit olmıyaıı bir ço· 
cuğun taahhüt icr:ısı ve buna 
kanuni bir kıymet \'Crilıne inin 
caiz o!up olmadığı kıymclli sağ
duyunuza bırakılmıştır. 

lzmir' de demir 
Sıkmflsı var 

JI ıı u 1 :\lıılıahlrlnılzden 

lzmir 21 - İnşaat dem ri pi· 
yasasında hissedılcıı d:ırl ık glin 
den gune artmaktadır. Bu yüz· 
lar demir :.ık>ntısı içinde olduk· 
lnrından bir kısım inşa:ıtı dur· 
durmak zorunda kalmı:lardır. 
Bu :ırada bir kısım inşaat sa· 
hipleri de gayet :n miktarda 
denıır bulabilcliklerıııdc.-n inşaat 
plilnlarındakı ııısbetleri ktıçüit· 
miişlrrdir. 

Esnaf Kefalet Kooperatif-

leri istişari kongresi 

toplandı 
Ankara, 2 ı C A .. \.) - 1'urkiye 

ııln muhıelıf \'ilayet \•e k:ıınla -
rında kunılınuş bulunan esnaf 
kefalet koperatiflerı temsilcile 
ri ile butiin banknl:ın müdürleri 
nin iştirak eltiği isti,. ri kongre 
bugün saat l 1 de H:ılk Bankası 
salonunda toplanmıştır. 

Bu toııl:ıntıda Ekonomi ve Tı 
carct Bakanı Sııkı Yırcalı, l\lil 
lelvekilleri, Vali \'e Beledi~e 
Başk:ın ~ ekıli Kem;.ıl AygUıı, Z.:· 
koııomi ve Ticaret B-akanlığı 
müslcs:ırı, Merkez Bankası U· 
mum Müdürü ve diğer bankalar 
temsilcileri. İç Tıcaret Umum 
:'\lüdürli, tcskiliitlandırma U • 
mum Müdürü, Kooperatifçilik 

iade edilen 
Amerikan . 
Gemileri lzmir' de 

Ordudaki (6000) astsubaya su 
bav oldukları takrllrde çalışma 
s:ıha ı bulun:ımıyaeağı üurindc 
durulmuştur. Halbuki bizim (as-

Turk llabrrler AJansı kı:ri memur) olarak ayni vazife· 
izmir, 21 - Birleşik Amerika ye devamımız herhangi bir ak· 

hükumeti tar:ılınclan, ikinci Ci- saklık doğurmıyacaktır. Böylece 
han Harbinde, So\yet Rusyaya is haricinde taşıyac:ığımız rütbe 
\'erilen 3U parça harp gemisi · iş b:ı:şında giydiğimiz tulumu 
nin de\'ir teslim muameleleri lk bizden uzaklaştırmıyacaktır. 
mal edilmek üzeredir. Son ola- Tekniğin birinci derece p lana 
rak bırkaç ~lin önce '.:\Ialıepe :ı· alındığı 20 ncl asrın modern or
çıklarınd:ı ,\merıkatı Denizciler ı dularının clemanlanndan olan 
tar:ıfıııdan testi~ ~lın_an iki mı· biz Sanat F.nstitü.;ü mezunu ast· 
yın tarama \e ıkı hucum botu, suba._vl:ırın mağduriyetleri hfllA 
limanımıza getirilmiş ve demiri de,·:ım etmektedir. Bir kısmı 
!emişlerdir. (üstça\·uş). bir takımı (er). bir 
Gemılerin son kafilesi 24 Ha kısmı da (çavuş) \'e nihayet dl· 

ıiraıı gUnıi f sıanbuldan getirile ğer bir takımı da (sub:ıy) dır. 
cek \ e devir teslim muameleleri Bu gibi ayrı'ıkların kaldırılm:ı
ikm:ıl edildikten sonra limanımı masının doğur:ıcağı hoşnutsuz· 
za getirilecekıir. Burada ıopla· luk, mecburi hizmetleri sonunda 
nacak olan 38 ı:emi içinde son San:ıt Enstitilsfi mezunu astsu· 
kafile ile gelecek ol:ın 7 büyük b:ıylann ordu saflarından ayrıl
ilep de bulunmaktadır, Gemile malannı intaç ettir~cektir. 

rin tıımamı lim:ınımızda topla· Bıı durumu kaldırmak için: 
dıktan sonra halen İstanbu!da 6137 sayılı kanuna ek maddeler
bulunan Amerikan tesellüm he· den geçici dördüncil maddenin 
yeti şehrimize gelecek ve tes· değiştirilerek bir ek madde ile 
linı alınan gemiler! umumi bir bizlere dc(subay) veya kadro· 
mua) ene ve tetkikten geçirdik· larda yerine kullandığımız (as
len sonra bunlar hakkındaki ni· keri memur) rütbelerinin sağ· 
hai kararını Yerecektir. !anmasını temin i~in yüksek 

) feclise önerge sunmanızı en de· 
Kurumu İdare llfecllsi azaları rin saygılarınıızl& istirham edi-
hazır bulunmuşlard ır. yoruı.. 

TiYATROLAR 1 
.* SERiR TiVATROSU B"l~n 

ÇJ(;EK D.\\'R.\ .:IU TC.,I.SİLLF..Ri -
Pe~mbe, Cuma, Cumartesi, Pazar. 
Olll~anc Parkında, Bin YAZ OE· 
CESI RÜYASI - Komedi. Yazan: 
ShUelJJ)care. TOrltçeeı: Şu.tru Er· 
den. Tel: 24888. 

* APOLLO SİRKi - Her eün 18.45 
matine. :21.15 suare, Cumartesi n 
Pazar hariç her &On saat ı 7.30 da r ..... ~I~;;:·~.. =ı 

DE\'OGLU Cim.Ti * ALKAZAR: Tel. 4~62 - MU· 
zlltholde Clnnyet - Kanlı ihuıAı -
Korkunç İntikam * AR: Tel. 44394 - La Dam o 
Kamel)'a - Bin Tchllke Pqlnde. * ArLAS: •reı . 40835 - Ccıaytr 

- ' ,.ıı i:oT \ SDl.'L clıJf;"f "" 
* ALE?.IDAR: Tl'ı. :135S' .• ıJ1' 

Prena - Fedaller Kate.si• ıtuP"'"" * AZAK: Tel. ~2 - 1, "' 
ler - Korkusuz Reis. 1 ~ 9' ' * ÇEMBERLİTAŞ: 'fe j.e(e!l 
İntikam Kılıcı - sıpll >~ 
dın. ~ "" * MARMARA: Td· pe' 11 

Prens - Fedailer teııl~· ,. ~· * :.ıiLLi: Tel. 2:ıt ııı ,. 
Kalca! - Kanlı iouP ~rıı 6' 
lan Kadın. ,_,,.-* YE!iİ: Tel. 2SS9'.l -
va~ı - Aşk YıldlZL • ti ııf 

K Öl' cıat: (.ff er 
"- ,. )!' * HALE: Tel. 6011:1 ııJSI , 

Krtatln - Kaptan f'll!IP pı~ 
raıan. oftcı'lJ ,. • * OPERA: Tel. -:~ CJI ti ,.~ 
ulu Faetıısı rıırdaYıuı.~ "'419' * SÜREYYA' Tel. 11 'P oJf 
1ı İhtllAI - Yılan ıtıılll fJI~ 
oııu. 44 ,. * YURT: 'leJ. 605 uıı.ıı 
Aıtınııa - Ttbctte 1'1l" Caau~ı - Şam Hıraızı. * lNCİ: '.!'el. 845115 - Toto Bea- .. 15 

tekAr - Dcıılzaıtı Harbi. KONFER.Aı... f * LALE: Tel. 43595 - Ölüm Fe- .~fi.,,,, 
dala! - Sanauaııte. . Af'İF 1'. uıııl ~:f * LÜKS: !'el. 40380 _ Alakao _ * HiKAYECİ ını>e ~..ıııı!' Jf 
ffa)dut , 9 Kıldın. Haztrnn 11!54 Perşe ııad>""'- ıı"p • * MELEK: Tel. 4otl68 - Macera 18.20 de. iatanbUI ııP"'caıı::~ıf 1 
Kadını - Karnaıat Kızı Llll. 1 ıuınat konuşm:ıaı y roı:ııall f!>'(. * SARAY: Tel. 41656 - ÖldllrdQ nuşma, l!k kad~tınl' fC 
ğOm Adam _ Hayali Oeeeler. rnn Allye nın ba) 

SÜ 
dalrıllr ...... ____ _ 

* MER: Tel. 42851 - Hıçtı- -· 
rılı: - Lülr.s Hayat. ~Rflf~ ~~ * !ŞAN: Tel. 86792 - orman Fe- KON ()flC-:-,-• 
~~ ~-~ * TAKSİM: Tel. 43191 - All&lı· * llAIJÇ OF~"l~~'4 ,.r.;ı ;!'( 
ktrım - Haç Yolu. senclllı: Konı;real 26· ııtl' ııcrt' 11 * YILDIZ: Tel. 42847 - Haydut at 2ı de c.n P. ftıııdt"' ol" 
A kı - Ormanlar HAklmlnln Son nuııdn icra e.ıııec:~ı r~ l;J 
Maceraları. bl wmızın teŞr::_-., t !' 4rıf 
- -------- ---------- ıirı• i ııı~ tıd 
Yeni vilayetlerin memur lik. sağlık, nnrııı. ın:ııır~,ıtrc 1,r veteriner, 1:ıpu 'c 19ı; " 1 ıt , 

kadrolan :tiklerinde kuıı:ın~lrı dCrılCbcllfl~. 
Mülki :abimattakl 64 vilayete yeni •;ilayctlcre go~rs ',rs11 ~ 

r" -k nıemU~ d•stıl 
(Sakarya) ve (Adıyaman) adla· .nuçu JtCZ , e ı:ı ti~ 
rıyle iki vilayet daha katıldı. bunların da rner (bııtt~ ,~1' tıl 
Bundan sonra da gazctelcrde o· dakl kadroıaı·d~~ dc1'1 ~ rı il' o' 
kucluğumuıa göre Kilis, iskerde o \ilii}ctlcrin ıçı~1nııl:ıll\ ıt • 
nın. Iğdır kazaları da vilfıye: o- menıurlarındıın) İdare ıtş 111 • 
:acak ve bu vaziyet karşısında kündür. ııususi rasıı:ıd•~ııe rJl' 
diğer bir takım yerler de vlllivct dııki memurlar ~ !\tub8 ~et fi 
haline getirilmeleri için çeşitli sip birisi Hus~~s~iıır· P~ ı.'1' 
müracaatlar yapacaklardır. dürU tayin ed!1~,·ctıc1'1 il' 

Yeni vilayetler kurulması büt· murlar da 0 vı · a\1111r. ıeı'ı 
çeye epey masraf kapısı açıyor. teşkllatlarından ' ,sırı~«• ( 

.. ·le 01111 ıS• tıl~ 
Bu teşkfüitın masrafsız veya pek Bu işin bu> ı;cı ,c rJJ' 
az para ile yapılması bizce ka· bUs edilıı\CC ıner uesıısı• ı:J ~'I 
bildir. De,•Jet dairelerinin mrr- daki bau dcvııir ~ g1nJ"rııir0I' 
kez ve taşra teşkilatlarınrla ın· )arının esasen a ,.1cııt "' ıı~ J 
zumundan fazla memur vardır. çokluğundıın, n~ğiııJC1' ı1l '~il' 
Bunlar yeni vi!Ayetlere kadrola· bile Ufı gelme ınek ıs1~1şıır>' 
nyle tayin olunnbilirler. rek memur ver ın çı 1 fi 

l\Ie.selA: KUçük vilfıydlerdekl !erdir. is ve ad;uıe'e ıfııı' 
vali muavinleri (vali olarak). biJmemali~!c~ıtUltre:. fi >-.J 
merkezdeki bir kısım şube mü- bu kuru gur 111el (1 y 
dürlerl ve muavinleri. mUmcyylz ehemmiyet ,·erın:ıısıl il' ıe~ 
ve başkAtiplerden bazıları da mctimiz.ın bu h~rııit ,e 
Defterdarlıkta ve gelir, muhııse· kate alacağını 
be, hukuk i&leri, nüfus, seferber- ederiı.. 

••• ... , 
Oflın 

llıen 
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jokey nra ındn ahenkli bir anla ma olmalıdır; hunu tenıin edemlyen jokt'y, 
re imde görulen binicinin akıbetine uğrar 

Mütehassısların tecrübelerine .. gore 

~clr_if_ atları nasıl 
.... yef İff iriliyor 1 .................. .. ........................ . 

bir 
ıçm 

jokey, «At, sevdiği kimseyi mahcup 
• . 
• • • • 

hayatım bile tehlikeye atmaktan ! . . . . . . . çekinmez» diyor 
••.....•.•................ 

Bu Anıstralya!ı güz.el kız, }arı atlan ~·eti lirir. Bu genç kız 
13 la ıııd:ı nberi, en küçük bir lıı:orkıı e'itrİ giistrrmeksiıin, 'on 

sür'atle giden bir atın sırtına atlamaktadır. 

itina gösterilmelidir. scltilmesi, yüksekllkle mütena 

A ntrenmanlarda, atın, çit ve 
diğer engeller üzerinden 

Çe\lk ve iyi sıçraması çok mti· 
hlmdir. Engellerin gıttikçe yUk· 

antrenmanlardan birind• 

sip olarak geııişletilmcsi, bun
ların atla) ış "e koşu kabiliyc· 
tine göre a)arlanması, atın bi· 
ntclsini ve ~yerini kat'iyyen 
) adırgama!:ı lazımdır. 

Yarış atının 4 yasına basma
sı, gilç'Uklere. en sıkı şanlara 
muka\·cmet edebilmesini ko:ay 
1 tırır. Sporcuların disiplini 
bu sıralarda, aynen yarış atına 
tatbik edilmeli, devamlı ..,.e 
muntazam antrenmanlar yaptı· 
rılmatıdır. Birkaç gün öncc:.i· 
ne kadar. yarışa i5tirfık edecek 
ııt:ı, pistte fazla yorulmadan 
dörtnal antrenmanları ynptırıl 
malıdır. Yarış sahaları, bir a
tın mukavemet derecesini, \·ü· 
cut kabilbcıini münaka~a gö· 
tlirnıeı. bir kal'iyetle ortaya ko 
yar. 

Yarış at'arının beslenmesi 
de. ayrı bir dikkat ister. i\le\'
sime gore. kısıan yaza, yazrlan 
kı a geçerken, \erilecek gıda 
maddeleri tedrici artırılıp azal
tılmalıdır. Blrdenbıre çayırdan 
) ulafa, yulaftan çayıra ecçir· 
mek, tehlikeli sonuçlar verir. 

<Devamı Sa: 6 Sü: 4 de) 

VATAN 

ı·zrm BULMACA 
22 - 6 - l9S4 - ALI 

ANKARA 
7 28 
'1.30 
'145 
8.00 
8.30 

Açılı~ u prasram. 
ounayctın. 
Haberler ve hava nııoru. 

Karma sabah mozıııı. 

Haruı Buch konaer orkestra• w 

1 5 ' , • 

aı, 

o.oo aunun proııram ve Jı:apanış. ~ 

*** l 1.58 A;ıhş ve program. 
12.00 Aaker saati. 
12.30 Fahriye Caner. 
13 00 l\I B. Ayan ve haberler. ..., 
13 ı5 Radyo ıon orkestruı iı-

han Özaoy tdnresinde aı lllea 
ı;:enet: Pltor™ ıahneıer ııU· • .. ....., ______ ..,;,,;;,,;,,._;.._ 
ttt. bl Maaııenet: Manon o· 
perasındım !antezt ,o) Ma&• BOLDAN SAÖA: ı - Blr ııııor. 
ııcnet: 'Xerthrr opt'rasından 2 - Bır tatlı. 3 - Tabıın'ın r.ıddı: 
1'aı.czı, d ı l\1aSKnet: Tbnlıı Bir ha)'Tan 4 - • C~t 5 - Bir er-
opera ından fantezi. kek adı. 6 - Nalı:ll vaııtaaı. 7 -

13 30 Öğlıı ı;autt'a1. Kısa r.aman: Her tOrlU nr!. a -
13.45 Rlld)o aalon orkcııtraaının de Meşhur blr harabe: İşaret aıruı. 

nmı. YUKARIDAN AŞA ön· A. ı - Tran 
H 00 Hava raporu. akşam proara ıılt 2 - Bir lllabut: Bir edat. 3 -

nıı ve k11panış. Doğurma. 4 - Darı;:11klnr: sır hay. 
••• "an. 5 - Ekmek. 6 - Budala. 'I -

ıs MI Açılı' \'e proı;rnm. 
17.00 Brahma: Si ınlnör küintet. 
17.30 inces11z (Sıızldll laalı). 
ıs.oo r.:uzarrer Akgtın. 

ıs.3-0 Radyo tle inglll%cc. 
18.45 İspanyol > ııcııztarı. 
J0.00 M. s. Ayarı ve haberler. 
19.lS Tarıhttn bir )·aprak. 
1920 Sevim Tıın ti'rck. 
JP 4S Dint • Ablil;i musahabe. 
ıtı.M Santur taıwını (ZUhtU Bar· 

dakOğlu). 

20.00 Seçme medolllrr Çatanlar: 
:Mıthat Fenmcn (Piyano), 
Fethi Kopuz IKe.man), En· 
ver Kakıcı ıvı1oıoıı.ael). 

20.15 Radyo gnı:cıcııı. 

20.30 Hep lS'eş'e, 

2ı 00 Teı:ns11: 
22.00 Konuşma· Avrupa Koııaeyt 

TUrk komlteaı adına. 

22.15 Keman • Piyano ve vtyolon 
•cl'I e aa.z e erleri. 

22.30 Biraz da dans edelim. 
22.'l M. s. Aran ve hııberıcr. 
23.00 Pro;ram 'e kapanış. 

*** fsTANBUL 
12.57 Açılış ve program. 
ı3.00 Haberle.r . 
13.ıs Daruı muı:ıııı • 
13 30 ŞUkran Öur. 
14.00 Johannea :Srahınıı •Haydn'

ın bir tem1 Uzcrlne orkestra 
tçln TIU'Ja&yonıar .. 

l4 20 MUşldıo Şener • 

Zamanın kıaıml11rından: Kaya par
çaaı. 8 - Bir hayvanın )11.nuıu, 

1 

lfllret aırau. 

DÜ:"ıKÜ BUL.'.\lACANIN HALU 
SOi.DAN BAÔA; l - uurefte. 

2 - :\ta. 3 - Rekaket. 4 - lıı, ll. 
5 - El; iz. 6 - Feryat. 7 - Ek, 
Anane. 8 - Nt). 

YUKARIDAN AŞAÔIYA: l - Mer 
de.te. 2 - Leke 3 - Rakı. 4 - Aal· 
yap. 5 - Kızan. 6 - Tan. 7 - Em· 
tla, Ne. 8 - Şey. 

23.45 Bergamlnl'den 
Melodiler. 

24.00 Kapanı,. 

··~ iz~ıiE 

orııa 

15.58 Açılı' u program. 
16 oo Durmut Yaııcıotıu. 

hanı 

111.30 Bobby Hackett toplulu:Un· 
dan t'BZ mUzllL 

UI 45 Kerim ileri • Senet Oandaf. 
17.ı5 Bafl:ca programların talı:dl• 

mı. 

ı7 20 Balon orkeatralan. 
17.35 KUme uz curlerl. 
17 50 Janıne Toscan'c1an meıocıı-

Jer. 
18 30 Zeybekler . 
ıa 30 Ze>·bekler . 
ı8 45 üırtçlnln saati. 
18 55 Köy havaları. 

ı9 00 Haberler. 

. . . 
~ 

ZİYARET - Türk Kadınlar Bir lifi İstanbul Deleıeleri Çankay a'da Celal Bayar'ı ziyaret ,,,. 
· • • etmişlerdir 

H ~5 Hatif f8rlı:ılar (Pattle Paııe) . 
15.00 Kapanış 

JfJıf'f. 

ı9.ıS Radyo erlı:elı:ler faalı. 
20.00 KUban orkestralan . 
20 ıo ~hlrden küçük haberler. - Ankara' da limar Ktmal ilkokulunda yapılan bir ınera imle mezun 

18 CO Açılı• ve daruı mt1zlll. 
18 20 Komışınıı. 

2o.ıs Radyo gneteaJ. öğrencilere diplolWllan n rilmi t ir. Resimde okulu rn i)i derece ile bitirenlerden Turıut 
20.30 Müzik olı:ulu koroııu. 

ı8.30 Memleket hanları •eıı Tc 
20 4S şarkıların maceraaı. ,t Uçuk diploma ını alırktn görülmektedir. 

aaz blrlllll. 
19.00 Haberler. 
19.IS Kan.şık akoam mUztft. 

2ı 00 SdAhatltn ÖzgU. l r------]i~-..,---,....--=~rijl~lm 21.30 Ege MltoloJtaı. 
2ı.40 Beethoven: Keman eonatı') 

ı9.45 Radyo lnceaaz hc)etl CHllz· 
zamı. 

20.15 Rl\dfo ıraı:ctr~I. 
20.30 Kısa şeh'r haberleri. 
20.35 KtlçOk orkratra. 
20.50 Hepimizin ııaatı. 

2ı.oo l\!ellhat Pars. 
2ı.30 Şllr dUm-amı 

21.40 Cem:ıl KAmll Gönenç. 
22.00 t.ıanbul mu elertnde. 
22 10 Pıvano dUnynmızcıa ~ez.ntl 

ler (Cemal Re ld P.rrı. 
22 :ıo Saz c erleri (Cevdet Ça !a, 

DUrru Turan, Halli Can). 
22 45 Habulcr. 
23.00 Kambllo • Borr.a ve pro;::ram 

lar. 
23 07 Daıu mU:rlğl. ı 
23.30 S rah V~ughan Te Ella pttz 

l'rt1ld'dn.n şarkılar. 

Çalan: Hu:ı:o kolberg. 
2ı .55 Yarın ne plflrcllm? 
22 00 Fikret karahan. 
22 30 Borsa. ve p?o;ram. 
22.35 Yayının ııonu. 

*** TEKNİK U!\'İVERSITE 
20.15 Açılı' ve TUrk muııtktaı. 
20.45 Pr~m. 
20.411 Rosslnt. •Clnderalla• unr

tür 
20 54 Be thonn: Do majör, ı . 

Se.nront. 
21 16 l:laınt • Saenı. ,Sol mlnor, 2 

No. ıu p1rano konç,rtosu 
Çalan. l\loura LJmpan:r (P1 
yanoı. 

21.3ll Vl:;-ana çocuk korosu'ndan 
parçalar. 

22 00 Proıuam n kapanış. 

Sayın Halka ve İnhisar maddeleri 
Sahcılarına ilan 

Umum Müdürlüğünden : 
Bir şi~e biranın ha) ilerde perakende :;atış :fiyatı, 33 kuru

şu şı;ıc depozitosu olmak füere80 kuruştur. Salon• bırasının 
satış fiyatı ise ı:ene 35 kurusu şışe depoz.itosu olmak Uı.erc 
ıoo kuruştur. 

Blrnyı soğutarak satan bn) ·• a) nı umanda normal hararet· 
le bira bulundurmağa ve normal, hararette bırası )Oksa soğutul
mu blra)ı )Uknrıda bildirılen f )atlarl.ı mü~terbc satmağn 
mecbur o up a) rıca soğutma parası alamaz. 

Aksi talep \e ıddıalarla kar~ılaşacak s.ı,>ın halkımızın ba· 
) iin sarih ıtdre.sıııi şu telefon r.umaralarına bı.dırmeleri rica 
olunur. 

(25581) \'C (,13i99) 
Hı'afına hareket eden satıcılar hakkında kanuni takibat 

~ apılacağı 'e sa us tezkerelerin in iptal cdıleceği, 
i!An olunur. (8161) 

RESSAM ALINACAK 
Tuzln Uçaksavar 'fop Okuluna barem harici 500 lira a~· 

Jık i.icrctlt' aşağıdaki şartları ha iı bir rcs.5am alınacaktır. istek· 
ı:ıcrin 5 Temmuz 954 gününe kadar Tuzla Uçaksa\ar Top, O· 
kulu K. lığına müracaatları. 

1 - 1ngilizce bilmek, 2 - Askerliğini yapmış olmak, 3 -
Güzel San'atlar Akadenıis·nden mezun olmak \eya matbaalar 
Ja Reklam mucs cselerind" çalışmıs olmak, 4 istekliler arasın~ 
da yapılacak sına\'l kazanmak. 1891 - (8144) 

Swann şiddetle başını salla-
yarak t'cvap verdi: 

- Rocca'nın bu cina)·ctle 

ÜJ,Ül\J - Ankara'da Karadt'n iz hn'Uıunı yüzmek için gitmi o lan Celal ÜıJ..nn adında bir hah· 
ri)e eri atladığı hanuda ba ı yanlırak ölmü tür. Re im ce"e di çıkannış olan Beledı)e İtfa· 

i3·e ini ce cdi nıkledt'rkc.n göstermektedir. 

Bir Mısır gemisi Kııılde-
niı'de battı 

Kahire, 21 (A.A.) - oKar· 
nak• adındaki l\lısır yük gemi 
si Kızıldcnizde Ebu Zenima li
manı civarında kayalara çarp· 
tıktan sonra batmıştır. Geminin 
kaptanı boğulmuş, rniıretıebat 
ise ) ilıerek kara~·a çıkabilmi • 
tir. Bahsi s:eçen liman Sina çö· 
lfinden cldı • edilen fosfat ve 
manganeıi yüklemek için kul· 
!anılmaktadır. 

Columbia Üniversitesinde ı Çifteler bucağı kaıa oldu 
. yeni lisan kursu Es.kişehir, 21 (.l~.A.) - Mer-

~ew York, 21 CUSİS) - Son ı ~eı.lılçcr k~a,.ğlı rfifılebr ~ulcağın 
z 1 rd c 1 b. Ü . . a l çe eş ı ı m nase etıy e, fe 
a~an a • n ° um 13 nıv~:sı- hirdcn ve köy:rrden ı:elcn bin· 

t~sı. Ba~kanı Dr .. Gr.ays?n Kırk, lcrce \alandaşın kauldı~ı bir tö 
Ünı\'cı:sıtede yenı. bı.r 1ı.sa!1 kur ren yapılmıştır. 
sunun açıldığını bıldırmıştır. Bu 
kurs Macari~tan'dan Siberyanın ------------
en Doğu bö!gelcrinc kadar ko· bu iki lisan ı:rubu Sovyet Birli 
nuşulan biitün lisanları ihth-a ğinin büyük bir kl!mını, mu -
etm kledir. kezi Avrupanın kısımlarını, Tur 

Kurs Ünh ersitenin Uralik \'e kiyi.', İran, Eiganistan, Dış Mon 
Altaik Şubesi larafııfdan deruh golisıan, Batı Çın \'c Koreyi kap 
te edilecektir. Bu ıki lisan ı:ru lamaktadır. 

hiç alakası yoktur. O adam 
ö'diircmcz. Fazla kork.ıktır. 
Ancak kendi ini kıırtarma~n 
baktı. i~tc sıı.e bir bırlncl ip
ucu .. :ııaktuliın y:ınında bir pa· 

YAZAtt=a:ı. ~ * çıviaf#• ~~E. ~~~ 
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söylemi§tim. Beni dalma ters
lryip bana itiraz etmişti. Hat· 
ti azarlamıştı. Aramız iyi de· 
ğildi. Şimdi gene bunu orta) a 
atsam onu'lla köıtikisi olacak· 
tık. h·isi mi susayım dedim. 
LAkin içim rahat etmedı. Gidıp 
bir avukata akıl danıstım. Em· 

r:ı kese::.i bulunmuştu. Bunun 
nereden gc:diği hiç an !aşılama 
dı. Çok inci', miikemmel bır 

1 
deriden yapılmış bir kese idi .. 
İnsan derisinden .. 

Gene sustu. Neden sonra 
Swann söz'erine devamla: 

- :-\e demek i tediğimi an· 
lııyor musunuz? Boyle bir ke
senin sahıbl son derecede ah
lak diişktinü olmalıdır. insan 
derisinden yapılmış bir p:ıra 
ke esi kullanmak herkesin har 
eı değildır. Bu adamı bulm:ınız 
lfızım. 

Solgun dudaklannda gene 
müstehzi bir tebessüm behr· 
di: 

- Oıı beş sene sonra •• Böyle 
bir ad:ımı bulmak pek kolay is 
dt'ğil. 

- Sizin yardımınıza muhtn· 
cım. B 'ki o ~a)ede ... 
Swan'ın yfizünün ifadesi de· 

ğişti. llakışları bulandı: 

- 'Xc :azımsa )aparım. M z
nunuıı babanız o'du:.:uııu iddıa 
eden ikı şahıJı ele a :ılım. Bıın 
Jar Ed\\ards Collıns'le Louıs3 
Burl'tur. İkisi de gelip udedı· 
len mükafatı istedıit\tri zam 1n 
ben oradaydım. On'arda:ı ~üp· 

lıclcndim. Co lins belki d~ hl 
niyetliydi. Ama sersemin bi· 
riydl. Kadın yani Louiııa Burt 
l c on yedi )·aşında oım:ı~ına 
ra~men çok yaman blrştydı. 
Onlan bek:cme oda.ına ilen 
aldım. Çalıştığım ma a blıişik 
odada idi. Aradaki bir lastik 
boru vasıta ıyle bekleme oda· 
sında koııuşulanlan dinliyebı
lı~ordum. Söz'crini not ettim. 
Ba~lanı; ı;ta mühim bir~cyler 
konu~madılnr. Sonraları Co:· 
lıns cndi~cli gorünliyordu: 

- Ac3ba parayı alabllecek 
miyiz? demisti. • 

Louisa kendinden pek emin· 
di: 

- liiç merak ctnırYiniz Ed, 
diyordu. Sonra su söz'eri de 
i:iıve etti: 

- Dalın iyi bir&cyler de ola
bilir. 

- .Ne uemek istiyorsunuz 
Louisa? 

Kadın güldü. sonra yava~ ses 
le: 

- Sızi hem ~aşınacak hem 
de senndırccek birşey &öyliye· 
ceğim. 

Collins'in canı sıkılmış gi· 
biydi. Tereddütlü bir tavırla 

kadına sordu: 
- Herhalde bu cinayeti iş

lemiş olan Marthry"dir de::.ı 
mi? Buna emin misiniz? 
Kadın hiddetle: 
- Tut ı:eneııi .. Artık ~crı 

donü mez.. Hem böyle demek· 
le kimseye bir kötülük etme· 
dik ki Marthry nasılsa mah
kum olacaktı. Asılmadı )'a ona 
ükret. Polise kar:ıı gelinir mi? 

Sersem! Polisin dediğini yap
mak 'azım. Hem bana baksa· 
na.. Bilim için iyi oldu. D.:ılıa 
ne isteriz. Bu son günlerde 
hep bunu düşünliyorum. Bu 
sayede hanımefendi• clacağım. 
Onlar gibi yaşayat'ağım. .Ent· 
timde lıizınetçil~r olacak. Bu· 
laşığımı onlar yıkay3c.:ık. Emin 
ol ki eğer bu paraya sahip o· 
lursam bir daha e:imc UtU nl
m:ını. 

Swan nefes ne!ese idi. 
Paul'ün ta gözlerinin içine ba
karak devam eu i: 

- İşitıiklerim bundan iba· 
ret. Fakat şüphelerimin pek 
yerinde olduğunu bir kere da
ha anladım. Burt Bylcdiğl stlz· 
lerle kendisini e'e Yenni5ti. 

Kaçan adamı görınüş ve polise niyet ettiğim, beni :seven bir 
feklini ve kıyafetini tadf et· adamdı. Waller Gillett ismin· 
mişti. Bunun böyle olmasını de meşhur bir avukattı. Bana 
savcı istemeyince kendi kendi- ne de e beğenirsiniz? Bu mc· 
nl tekzip etmiş ve savcının i~i- sele ile fazla uğraşma .. Karış· 
ne gelecek ,ekilde ifade ,·er· ma demesin mi? Anıirlerimlc 
mişti, Bütün gayesi \'adedlltn aramın bi olmadığını bi:iyor
rnükifatı almaktı. Kadın L:ol- du. Faz1aca içtiğimi de duy
lln 'I de kendisi glb. yalancı muştu. Belki de sözlerime inan 
:-ahitliğe sfirüklemlştl. rnadı. Basımın be!Aye girme· 

İradesiz ve U)'lf bir adam o- sinden korktu. Bana ıSakın bu 
lan Colilns ne tarafa çekildiyse çatallı ı~e karı ma Jimmie.:ı> 
gitrni~ti. Loulsa'nin tesiri al- dedi. Ben de onun üzerine ne 
tında kalmıştı. Kadın belki yaptım biliyor musunuz? Bir 
de sonunda kendi kendini bile gilzcl kafayı çektim , e snrboş 
kandırmış~ olabilirdi. Birç~k o'dum. Bunu unutmak fstlyor-
şahltler boyle bir duruma du- duın Lfıki b il d bi 
'= G t ı d · • · • · n u Y z en r sey-.er. azc e er e ısım ve resım rUsefer kazasına s b ld 

I . .. k lık h .. c ep o ıım. 
lcr nı gorme . ma eme uzu·ust tarafını bilivorsunuz Jlapis 
ruııa çıkmak başlarını döndü- ten çıktıktan Sonra art~k bu 
rilr. Sırf me bur olmak hevc- meseleyi bir d~h:ı hatırJamak 
siyle yalancı şahllllk ederler. bile istemedim. Meşgul bile oJ· 
Louisa da o nkşam e\·den ka· madım. 
çan adamı Marthry'ye samimi Swann gilç konuşmağa ba3-
olarak benzetmiş olııblllr. Hele !adı. Uzun uzun öksürdü Yor
! in ucunda da para mükliatı gun ve ha~iz düştü. Eliyle blr 
olunca.. işaret etti \'e artık başka lılr-

Ben gıdıp komisere bunları şey söyliyem1)eceğinl anlattı. 
anlatmalıydım. Yapmadım. Me Paul olduğu yerde donal:aımış
selenln daha başlangıcında bir tı. Biraz. sonra blrşey daha sor 
kaç defalar kendi fikirlerimi clu: CArkast ur) 
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Türk mamullerinin 
tanıtılması meselesi ht. Bonuının :ı ı .s.~3 1 rıyat lıu ı 

ı Sterllo '784 00-784 00 
100 Dolar 280.30-2S0.30 

Tıiık n:ahsCil \C mamülıeri n ı bel ıelmı el )abaneı sergi 
lırde daha ı) ı tanı•ılması 'e bu sure"e sıinimuı arttırılması 
.mcvzuunda dün, saat 15 de Tıcaret Oda~ınd;ı bır ıopl.ıntı )apıl-

ıuu ı..1reı H So-44 ao 
100 İ&TIÇ?f! Francı 64.03-&4 03 
ıoo ı>ıonn S.68 40-'13.~ 40 
JOO Drahmi 9.334-9.334 
ıoo Çekoslonk ıt:ur. 5.:50- 5.50 
100 ı ... ıc:re Kur. 54 ı2.Sl>-54 12.50 mı~tır. 

Bu toplantı)a Oda' r E rl g ldare H )e Rei lııe)ır A
"f'Unduk; Odalar Bırlı~ı Kfıtıb Umumı ı Fanık Suntcr; muh•c 
lif Tıearct Odaları .ı men up tem ikılcr \ e lstanbııl 1' carct o
dası ı c San .. ~ Od.ısı ıl rı gclcı ter • t rak ctm· lcrd r. 

"~ ; J \171.l r\H\ILIJR 
t ll\M \ t; l \H\11.Al 

8 vas - Enurum I 20.70 
s ns - Erzurum 2-7 2ı.40 
194ı eemı.r:ro u I 2ı 60 

,,aha,ında, bir maniadan "Onl a, ha \ l'Cl \ cl'l tı bi r duı.,me. 
Yanın )egane fa\ofr .. i olan at. jol..e) i il~ btu bcr ) U\al'Janı ~ or. 

Devlet tahvilleri 
Yükseliyor 

Traktör fabrikası 
Kuruluyor 

1941 Dcmlrrolu Jl 21 BS 
1941 Demlr:rolu 22 •• 0 
Mlllı Mudafaa l 22.53 
'-!illi l!Ud&.fo 11 21.80 
'-11111 :1.1udafaa ın 22.00 
Mıtıı Müdafaa l\' 22.40 
Ziraat Bankaaı I 21 10 

Yans 
' 

atlar ı nası l yetişti riliyor ~ 

Son hafta ıçi· de Devlet t.ıh\ll 
1erıne karşı talep'er artmış \e 
banka h.sse senctlerı bır ha\lı 
:\Ukselmiştır. Bilhassa )ıizde. 5 
faıı:i 931 - 53 tah\ ıllerİ\ le 
)1.izde 6 faizlı Altıncı T rtıp de
mır) o'u tahvı lcrinc karsı rağ· 
bet fazladır. 

Bir haftalık liman 
faaliyeti 

Bır habcı c soıc. Zıraat Ban· 
kası. \ lakine ve Klm~a Endust
ıısı Kurumu. ıu-.ıi Doı atım Ku 
rumu Iznıir S.ıtı Kooperaıifi ile 
.:\Jınead l'ol s - 'Moln Amerikan 
:;; rket-. aral ı ınd b r rk('t ku 
rarak Makın ' Kim~ a Endus•· 
r.sı Kurumun aıt motor fabrı 
kasıı ı \C bu fabrıka ile g l• ıe· 
s slcri ı;atın al.ıeaklar 'e traklor 
s.ı.ı a) ıı e cl'Wer ş b r ha e ge
l reccklerdır. 

Bu me\ zuda geı k çalışma· 
tar :;apılmakt ... dır. Şırk t kuru 
duğu ıakdırde. fabnka bır a) a 
kadar faal ) ete geçecektir. 

Ziraat Bank&sı il ıoa .ıo 
'~ li P lzı . t T \ll \ 11.Ll!R 

1941 Oemlryollı l ıoS.35 
Kalkınma l JOS.80 
Kalkınma lI 10J.llO 
Kalkınma 111 102.23 
1948 istikrazı ı ıos.oo 
1948 TahT1ı lI 104.SO 
1949 Tahvlll 104.00 

'• ~ ~ \IZl.l r .\il\ U.ı.LR 

ı948 İkramiyeli 21.BS 
lkraml:rell Mud.ı.t :ı 23 3u 
irk. 1941 D Yolu JV 110.15 
1941 Dtmlr}OlU v ııı 13 
1933 Tahvm ıoı.$11 
19Sı Tnhvlll 101 30 

< Ba~ı: 5 incide) 
Yular. )arı~ atlarının en ta?.i. 
en faydalı gıda;:.:dır. Fakat ya
rışta·ı sekıı. gün önce, yarı;ıa iş 
ıırak ('dccek aıın yulaf miktarı 
nı arnltmak lazımdır. Bır at 
dolu mide ıle c;ok ~i.ıç ko~aı'. 
Miıleilİ , faı. a miktarda aldığı 
~ u :ıf hazmetme) e c;alı~ırken. 
'ücutta .} anıklık, u.,uı.luk hasıl 
o·ur. Bu duruma gelen aun, )'a· 
rı hızı ) arı ) arı).a azalır. Hal 
buki muteha::ısı bir .}eti~urıci, 
~arış arifesınde. atın ~emine, 
su~ una az.anıı dikkati -::ö~ter
mek ureUyle, hay\ anın siir'a

yanş atlarının yeti tirılme~i 
hu u~ıında tanınmı• bir 

jokey di:,or kı: 
• Yarış atı ile bınic:ı)i arasın· 

ela ıanı bir aııla) ı~ ha,·ası hü
küm sür,Jüğü. hay\ an. bakım . 
binı~ husu ıannda. iokeyinden 
ın mnun olduğu. joke) ini ~e\
dıgi ıakılirde, o atın yarı~ı ka· 
zanmak için on gayrclı go~tc
rcceğiııdc üphe olmasın. Çün· 
kü at, sc\·diği k1m. enin en jyi 
do tudur; se\diği kim e.}i m<ıh 
cup etmemek, takdır görmek 
ıçin. değil yarı !arda kazan· 
ınak, hayatını bı'e tehlik~:;e .ı.t 

Son b r hafta zarfında hma
nımııa gtlcn 27 Turk band ra· 
lı ı:emi ıle 6804 ton, 23 adet 
ecneb; band ralı gcm•yle 15234 
ton olmak üzere ceman 22038 
ton tıcari eş:; a 1 nıan \as taları 
ile boşaltılmıştır. 

-O-
DIŞ MEMLEKETLERDEN 

GELEN TEKLiFLER 

Ziraat Bankası 111 100.00 
Zıraat Banlr.uı IV 100.00 
Ziraat B:ı.nkası 100 00 

B \ :\ 1'1 111 fiLUlİ 
T C .Merkez llankaaı ~0.00 
Garanti Bankası H 128.00 
Obllgasron And. ı-n 164 oo 
oıırıaııı. BaUuı ıı u uo 
l'tırt Kredi 128.:10 
&narı Kalkınma B. 100.00 

atlaına \ c dön nal ılab 1 -
on h:ıdıle ~ı karabilir. • 

maktan çekinmez..• 
Çe\ irr n : Sr ,it 

Gelen ıthal cŞ) ası arasında 
,kiıl!i:;ctli m•ktarda kere te, çi· 
mento, tıbbı ecı.a, dcm.r bulun 
m;ıktadır. 

Quin Pre s l.iııı ıt eıl . 
Bırkelt llou e i!7 ,\ lhrı ıııa ı le 

St., J,ondon W. 1 - I:l'\Gl.AilıD 
Her mad ncının alakadar o up 

ısııfade edebil eesı 240 sahıfc 
lik demııs ı m.ıdcnler, dcmır 1 
\C çclık me\·ıutarında hır kıtap 
ı cşrctmışt r. Bu kıtapları mem 
lcketiın :ze trklıf ctmekledır. 

İş Baousı n 55 00 
Yapı •e Kredi Banu.aı N. 16 50 
.t.kbanıc ,. A .o . 1320.00 
Tur:ı: itcaret Bankuı 
Arsan Çimento Ayni müddet :zarf nda 17 

Tıirk bdndıralı gcmı)c 7747 to.1 
\ 'e 7 ecnebı band ralı "eOlı) e 
1551 ton olmak uzcre 9298 ton 
mal ) Uklenmıştır. 
200 yabancı firma iş tek-

lifi yaptı 

f "ortre s l ndu tries U mited. 
5 18 ~t - Vallier :-..t. 

t;;uk Detırmenlerl 40 00 
P\RI- nons\51 ALlT' fl\\l'I 
ı ı ı Kilo altın 415.000 Fr 
(11 Dolar 360 ~ 

1 RBl.S-f AL rıs f IT,\lL~r.t 
Napol) on 44.:10-44.'15 
Reşit 58.'10·58 80 
Hamit •~ S0-50.00 
Gulden 47.Bl-47.90 
Vahit 49.00·49.:ZS 

Son hartalar ıçındc, ~ abaneı 
f:rmalar tarafından, memlekc ı 
mızdc tesis kurmak 'c kurulu le 
islere iştırak etmek üı re tek 

lifler artmış, Tıcarct Vekfıletıne 
akseden teklıflerııı )ckiınu 200 
i.ı bulmuştur. 

Ouebre, Que/C.\:\' \I>,\ 
Ayakkabı s.ıııa!'iınde kullanıl 

mak üzere unger talep etmek· 
ıedır Alakadarların kendılen)" 
le ıemas.ı geçmelerim ıstı) or. 
Ancıenl a nıl Rare (·oıııs., 

l.ogan Jcnkıns 

inı;lll7 LlrHı 61 40-61.SO 
B. Horoz 0.2$-46.30 

KL L ( E ALTI~ F'lt uı.u: ı 
Degusı> 744-74.5 
Yeril kulç• 740-742 
Mekallro 745·7~0 

Vckiılct, bunları tetkik etmek 
te ve uysun bulduklarını İcra 
Vekılleri Heyeıine 5evk etmekle 
dir. 
Oto ve kamyon lôstikleri 

için yeni tahsis 
A kara , 21 CA.A.) - Eko 10· 

m• 'e Tıcarel Bakanlığın<lan tcb 
lığ edılm tir: 

1953 - 54 devre Fo 'ar -
dımları çerçeH'S nde Am rıka -
dan oto \'e kam)on iç' dıs ıa, 
tik erı itha i maks;ıdl\lc Vcka· 
le inıiı. enır ne 1 nı 'on dolar
lık bır tah is y.ıpılmı 'lr. 
Geıek p) as:ı ihlh acının ras· 

yoncl hır tevz; sı emi ılc kar· 
~ılanm1ısı H' ı:erek i:hal ed•lc· 
cek la tık'criıı fıyat 'c kalite ba 
kımından U!-'gunluğu,u tem'n i· 
çiıı. bu mevzud.ı sağlanan mez
kur tedarik mu aadcsı tutan, 
~imdı~c kadar oldu~u g bi accn 
talık \8 fını haz firmalar ll"a-
ında taksim "dilm c:ıir. 
Keyh et ilı:ililere du) unıhır 

Edirne'de kaıada iki ki~i 
öldü 

Edime. 21 (TeJclonla) - E
dımcdc son gunlcrdc trafik ka
uıları anmış bulunmaktadır. ı::v 
vclki gün Tıcarct Lisesı on s -
nıfını ikmal etmek üzere bulu
nan 17 ~ a~·arında bir genç iki 
kamyon arasında katarak parça
l•ınrnı~tır. 

Dün de T<;dime'nin Hadımağa 
mevküııde asfalt ilzednde 11- 12 
ya~larında biı· çocuk askeri bir 
Jip tarafından czılcrek olmuştur. 

rastgef e sabun ye· 
~ine terkibinde krem 
hassalara bulunan 
PURO Tuvalet Sabu
nu kullanınız. Daha 
GÜZEL olursunuz . 

.ı 54 w. ı u sı. 
:\C\\ Yorı.. - 3 1 ~- Y. 
I.;Jle işleııın·ş giınıu~ manı ıı · 

hıt, surahı'er, tabaklar, ~·emek 
takımları ve .ııre. ::üıııiışıen ma 
mul hcd•)e'ık cş)a, çakmak, bı
çaklar \Csaıre satın almak is•ı
)OI". 

,\utomolJile l'art ~H, .. C'om· 

pan~ . 

109 Ma ngal Rhm a n Road \ 
B o mba \ / I :'\ l>I \ 
J.ası k ·\ e derı ım.ıUı•çıları~ la 

ı, tıgal eden fıı m;ı a akadar arl.ı 
tema etmek t ~ or. 

Genenıl Mt•r handi e Corpo-

ratıon ., 

ı•. o . n . 321;s 
1" ıı)agıı eı - ı•uen o Ri(O 
Faııtazi \ e taklit mucevheral 

c\dC kullanılabılecek zıiccaci· 
;ı.c, çlnı e~) a, çatal, bıçak her 
~eşmen makaslar dahıl ı>anıuk 
\C ipek ıplık. halı, scramtk her 
çc ... ıtten hedi)elık eş)a, O)Uncak 
teklı{ ed ) or. 

Standart 740-";42 
K \LIS B~ŞIBUll, IKl..ER 

cumhurlJ•t Ata. 250.00-:.ıSS.00 
R~,,at 430.00-435.00 
Hamlı 338.00-342.00 
Aziz 3UO.U(l·302.SO 

l.RBt.S I Pl\ A!Ç ' O .. DOVİ~ 

1680-1700 -.--.-

f l\ ATl#\Rl 
Türkiye Accouot 
Takas S~erllnıı: ~ 
'l'ılkaa Avnıpa ~. 

Takas Amerikan 
Dolar Etektir 

1550-1600 
60&-610 
e21-&2s 

1$50-1600 
H3·144 

ıooo-11100-ı6 o 

Do:.ar Tranıtl'r 

s erllng EttlttlC 
Jıvlçre Frangı 
t ranstz J"rtt.n;ı 
Fransız l'r ·rr. 60 100-100 

100-100 
l4l-143 

ltlllY• Llrt,ı ıos 
Almanya Mu. I 
Yunan Drahmi 1000 
inan Pnıta 

l 'MB 
270-230 

1440·1450 
180-1115 

• dild i. 

llofl31T Lirası 
L \boan Ltra•ı 

' U t IS'IP tl'< lı ll 

tığı, ) apagı, tıftik. tohum, ko· 
l:ulu )ağlar \C pamuk dökiın· 
ııisıi gibi madde.erim ıin ihr;.
cauyla iştigal eden tÜcl'arları· 
nıız.l.ı temas etmek lsli}or. 

::iilverı- 1.a:a t't Zontn, 
Bis~egtm - 8p)trıQU t 

lıniaıecıık., Memleketimizden ı ır:;an otu 
15, ,\uf Henııauer ılha! etmek ıstemektedır. 
Ztirieh l/!S\\' l'l'ZERLAl'\l> T rurmpler - Hanno\tr 
Tckııık b ı: lcr 'ermek ı,ln· Po thorn tra r: 26 

de kullanılan \C muhendıslcre Grrnıany - Briti!!lı Zone 

ı • 1 "u caa.?t T L. - 15 caa 1%.U 'S' ı .. - :s ıtın ı T.r •. <On lleUme4t• 
ruıa lu:brr 1'~llme tein lırr ı un : • "anış a luur.) 

kadar muhtc' ! emtlerde. man· 
zar:ılı bahtel cv•cr ınşasına mü 

l>OKlOR ('H•RUT - Cılt. S;ıç, :ıait müfrez ar a'ar. 
Zübre,·t Mütehassısı. Betotıu Murııcaat: Bo tancı Son traır. 

OOKTOTlLAR 

Po ıı Sokak Telefon: 43333. \ \3Y durağı :\o. 538. 

Dr. ABİMEl,Elt - Cilt ve Züb- S \'rlLIK ARSA - Cerrahpa
revt Ha.stalıklar Mütcha55151, Be ~a Ha tanesi C'ivarında asfa!ta 
yoğ'u, istiklal Cad. 407, Tel: yakın 40 metre cepheli 1685 
41406. nıetre .karelik ana acele satılık· 

Ur. IJ,\ SA::\ llÜ !\"C DlLGt
'IES - Alman Hastahane i sa 
bık doktoru, naklelitiği Fener· 
bahçe Dalyan Aralık 16 ::\o. 
da hergiın ha tnlarını kabul ~t
mcktcdir. Tel. 62546. 

EMLAI(. 

tır. 

:\lüracaat: \fahmulpa~a Hacı-
ktiçi.ik Camii .okak )lehmeıpa~a 
ilan. ~o. 8 

DOGU AKDE~İZI~ en büyük ta 
ma ırbanesi intibah Çama~ır Fab 
rıkhıdır. Feriköy 81268. 

yaraya o- •Minıatccn c• namı ıda Cıvata, vida, \ ıda somunu, ci· 
ki yeni kcşfedılen ''c dunyanın \ i ve:.aire ıeklif e:mek!edirler. ucuz E:\JIAK 
her yerinde mm affakıyetle kul ı .. s. Geromıt o~., .. Galata, 

b 
· 1 k l • Un~oıı Han :\o. 24. Pazartesi, 

U\'GUS Şı\RTLARL.\ İn~ilizcc 
öğrcıılir. Öğrenciler imtihanlara 
yeti~tirilir. Te:efon: (sabahları) 
82492. 

!anılan ır aletı mem c e ımıze No. l Papariıopoule Street 
ki f kt d 1 K t 

lo Tı Salı eunleri 12 ila 17 arası . 
tc ı Nmc • c ır er. a a 1 Aıdıen~/GREECE • 

Od d 
ır l} Ortaköyde Apartman arsa· 

carct. ası\ ao · Beher kilosu F, O. B. Pire 
,\111~1lah cdgh... , . 140 dan merdane tutkalı teklı! ı. 
29. Kout('he -'1ıırJan - ı ehe- etmektedirler. 2) Küçükyalı ,.e Cevizli ci\'a" r- DOKl'OR _ , ıın \~ rı villa ar~aları. ~ 

ran ' · )lobamed Umar ClıandrJıo,· :\) • k" "'· l'ETHİ ÖKTE,IGİL 
Xumune i 'fıc .. rct ?dası~,da 150. :\'aıdevi Strert . • . (,afaıa küçük dük ·an. Galatasarav 

bulunan bır pamuklu ıçın • ı ur nombav - :ı L~DlA Dahiliye :\tütehassısı 
ki) ede imal edıl~n pamuk ıplı· lhndı~tan pamuklu mensuca· KİR.\LIK DEPO - Sirkl!ci; Suteraı.isı· sokak No. 26/1 
li a mak ıstedlnı nı bıldır•' ur 'rıpadıl arkasında 400 :\1. kare. ı:.ı 1:ı - • tı. hazır elbi,eler, ~u,·al, kara- Konak Oıclı kar ••ında has· 

1) 

ı ,. Itir;ıcaat: Telefon, 22811. ..-. 
nrr ~ o., b.ber, demır hindi, ıerdeçal. ku talarıııı hcrgün 15 den 20 ye 

101 We t 3 1st ::.tıttl ru zencc!il. ciınıe ,.e ayakkabı. · kadar kabul \e tcda,·i eder. 
, ,, .. , \ 'or '' , . \ ' · · fıtı k l 36 AY YADE iLE ,\RSA !U-,., " • ., . · pırınç mam er, ·unıtu muş Ttldnn: 46168 l ' s \ TiSi - Küçük')·alıdan Kanala __ .... 

• ~. ı . hindistan ceı.iı.i iç~. hindistan __ _ 
Kadın 'e erkekler ıçin çiçek ce\·izi yağı ve aire tekli[ edi - 1, • 

Ji \ c kenarları renklı çizgıli )'orlar .,. 

mcndıllık kumaş tek ır etmekte ~,:,'.;:::;,,.~;F.~ rı .• ça savar opçu u u uman an ı ğın 
1 

mendillerle mebı.ul miktarda w· ' ' t ıır b ' k u k T Qk ) K d 1 
\ e memlckeumııdc kcndılcrıııi :rınna memleketimize ımni· 

tcmSJl edecek blr ajan aıamakta l'Ctli Ustura teklif etmekte ı;e dan tebl'ıg"' edı'lmı" ştı"r 
dır. usturanın bağlı bir bileyici ter • 

ı:; ' Ozü : Kara ve Uc;ı;. Top atış· n. ('. Rıtdıie Co. lnı ., tı·batı bulundu:ı.unu da ı"J&,.e et· ·· 
lmpoı t Expoı t nıektedir. tarı hakkında Denizci le· 

l'e \ e havacılara ihtar. 90 Wr t Street Globe Chemieal Worlu., 
:\ ew \'or lıi: 6 J.~·aJlpur/Pakiı.tan l '. . A. İlaçda kullanılmak liıere kı- 1 - 24, 25, 26 Hazıran 954 ai..ınlerinde ~aat 09.00; 12.00; 
:Fırma fıııdık, badenı. Şam fıs na ve otlar teklif edhol'lar. 14 00 \ e il6.00 arasında, •rut!a'dııki hava meydanı Güneyiıı· den a~ağıda üç nokta ile belirtilmiş deniz. ahası içerisin · 

ve Zalıiı•e Bors•sı 
21.6.9;;4 Fazane i 

&ll.$1.ır : 

Bu day Ofl.!lıı 
BuQ:daY )Umuı&lı: 

Döı;me Kl.osu 

B\ltdBJ Hrt " • 
ı.ıerctmek Kır. x.a. Çunlı > 
Keten tohumu ~ > 
Fındık lç tombul > 
.Ayçtçcgl tohumu • > 
AyçtçeQ:t kUıpeaı 

suaam 
Un E.. E. 
Ua F~ 
un ıı el neTI 
Un orı.aın 

Razmol 

.. 
• 

Kepek > 
Pamuk~aııı Ra 'Iınueıı • 
Zcytlnyatı E. lı N._ > 
Zeytlnya~ E. ı-.a • > 
Zcrunya~ ı. Y. Na. • 
Yumurta lrl Sand.tı > 
Yumurta uıat " 
&ı.deyaı Siverek Et. • 
&dc)ııt Diyarbakır Er. > 
5ade)'a Urfa > 
Sadcyat; Ardahan Tuzlu > 

SAder•A Trabzon 
Kuzu Bal~ 1 
Koyun b~ıraatı Ort ıı. et. 
Koyun batırııa ı Asaortı Bı ntııl 
sı,:ır derbt aaıamu Ka. Ki. 
Manda d rl ı ••lamura K•. Ki. 

28 ô3 Z:11rU4taD 
32,'1~ 
32:10 
u-
58.50 

260-
3UO 
22.'15 
22.75 

3375.-
3200,-
2325.- ~ 
:Z6ı3.-

ı7 50 
10 60 

l35.-
3ıo.-
300.-
29S.-

9800.
'lSOll.-
'723,
l!ôO,-
730-
430.-
620.-
40.-

110.-
250,-
175,
ı~.-

34iS,-
3000,-
2925,-

2.0,-
13,-

330.-

ıoaoo.-
9000.-

'100.-
750.-
440,-

.. 
" .. .. .. 
> 

,.. 
> 
> 

1 

de bulunaıı, Hayır· ıı ada üzerinde, 'l'opçu kara atıs:an ve 
Y\lle bu deniz sah aı.ı üzerinde, h;ı\'a h~dellcriııe kar~ı Uçs. 
Toı>. atışları yapılacaktır. 

2 - Atış :ünle rinde hiç bir deniz \ oısıla ı 'e~ a uçağın 
belirtilen aha) a ıırmeıne.:ıi ehemmi) eıle ıh tar olunur. 

(a) Arz: 40" -49' 00" Kuzey 
Tul: 29• 20' 06" Doğu 

(b) Arz: 40• 45' 12'' Kuzey 
Tul: 29• 07' ıs·• Doğu 

(c) Aı-ı.: 40° 39' 24" J\uıc~ 
Tul: 29• 14' 54" Doğu 

1841 - (7903) 

. 
ISTANBUL AVCILAR VE ATICILAR 
KULÜBÜ BAŞKANLIGINDAN 

KulübumÜl.iın mutat y ıllık konı;ı·e~inin ilk top1anttsı 3 tem· 
muz 1954 cumartesi giınu saat 15'te, 4 ünı:li Vakıf Hanında, Is
tanbul Ticaret Odası konferans salonunda ~ apılacaktır • 

Bu toplantıda ekseriyet temin edilemediği taktirde kong
re, aynı 3-·er ve saatta toplanmak üzere 10 temmuz 1954 tarlıı!ne 
bırakılacaktır. 

Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur. 
GU ~DE ı : 
- Kongrenin aı;ılması ve kongre divanının seçılme.si. 
- İflarc heyeti ve murakıp tar raporlarının okunarak idare 

tieyctinin ibrası i 
- Seçimler: 
- Dlltklcr. 

a lınabi l ir 

ARLON 
Tam:agarı 
· gösferir 

VATAN 
ftu~hau ı s Kuruıto r 

41ıone teraıtı Ti.nkOedr. Rarlcte 

Lira Lir& 

Rtr •Jlık 4 ~o g oo 
Öç aylıt 12 oo 24.00 
Altı a:rlU: 22.50 45.00 
8enellk 42.00 H.00 

b f g g A 1' ı 

Gazetemize aoncıertlen unt 
" 1uııar nw~Uıtn, edtımcsın 

lad• olunmaz. hini.ardan 
mea'u.llyeı Ubul edUmez. 

4 B O~ ELE RI ' 
DlgıtAT I S E 

Adres dctıştırmek ı.stenUdtll 
tatdlrde SO kuruşluk poata ou· 
ıu ~önderıımeıt rıca olllllur. 

~--------4' 
İmtiyaz Sahibi: SISAN KORLE 

Umuml ne riyat l\lüdilrıi: 

&JEl.İH \'ENER 

Bu H ) ıda JIIes'ul l\lüdür: 
İHSAN ADA 

(VATAr\> Gazetecilik ye Jltatbaa. 
cılık 'I. , ş, - btanbul 

\ 'AT.\l\ MA'IB.\ASl 

OLAMAZ 
• 60 

teııc 
~ı b 
l'aş 

fiS ~•ğını 

xv~ ~:~ 
- ----------- ~Yer 

fakat, 
LÜKS traş bı
çaklarını kullan
mağa başladık 
tan sonra saka· 
lımdan herkes 
memnun görü- _ _ ~ 
nüyor ~ . ..... 
~.JJ. .. ~"'' 

, 
Betlik Paketler 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen 

Kıtaat 11i1nlorr ~, 5 ·ı ~ I 

rCI• " : ' 
As. l hli~·aç için 600 ton kuru oı kapalı ıJl~o. d~4ıf ' 

1954 Pazartesi saat 16 da Samsun As. Sıı. Al. _50 Jı '(. f> 
nacaktır. Bedeli 90000 lıra seç:l'İ teminatı 5

'tsl· ~eli (,9 
namesi komi$yonda ve öğleden cwcl AnkaT

8
• aatir / J 

kısmında .:örülür. Teklif mektu p!annın ihale s ı682 / 
at evnliı:c kadar komisyona veıilmcsi. 11ı 1'.cfL, * ıJfl' ,ı~ı. 

As. ihtiyaç !tın 175 ton T. Domates ~aP~1~ s•::;'p~ı 
pazartesi saat 16 da Gelibolu ,\ s, Sa. Al. }\:O·, 1;r•d .~"*('" 
tır. Bedeli 262M lira geç:ci teminatı 196S.

7
J ·ıltı i'~ı 'ıfl 

si komisyonda \'e öğlrden evvel tst. r.v. ,\ . ~ıt sa ı i1 l 
rülür. Teklif mektuplı-rının ihale saatinden ,9/ 
kadar J;om!syona verilmesi. ____,., 1, 1~rJ 

zarrııı ıı ·~ 
.-\s. ihtiyaç için 140 ton patlıcan kapalı dll S91ı $•4; '11 

~;ımba saat 16 da Gelibolu As. Sa. Al. J{o. )irııdır· rıı e t~ 
tır. Bedeli 28000 lıra geçici temınatı 2100 ilAt\ IC ~ı ~Y 
komi:.yonda \'e öğ1eden evvel İst. L\'. /\. bir sı.,f" ~ 
ıur. Tekilf mektuplarının ihale saatinden <17181

1
' f,'_,1 

kadar komisyona verilmesi. r'S'rl r-.: * 6/95f :ııtıf 
Kapalı zarfla 1200 ton me~e odunu zs/ ,ıııı'c'd JO.,.ı 1 

11 de Diyarbakır As. Sa. Al. J\o.da satı~ ın•ı;ııt· bil' :1; 
66,000 lira, :eçici teminatı 4550 liradır. ~ıı~llldefl ~,,,'f',r 
da görülür. Tekli[ mektupluının ihale 

5418 
(16'"' 

Yeline kadar komıııyon.. verilmesi. cJCtt 9 * . ıtısd tlr~ 
A~cığıda cins ve miktarı yatılı yıyecel~ cor~cı· .~ I 

rında yazılı giın ve saatlerde kapalı ı.a~oı1lis)'0e, ,-el 
Ko. da satın alınacaktır. Şart nameler ·r 5aııt ,d ~ 
Teklif mektuplarının ihale saatinden bI . ıe r 
komisyona verilmesi. Jll' ı 
C

. . G. Tcıninatı msı ;:\liktan ri)atı :J 1 
Ton Kuruş J,ıra f1 l~f 

sı:ır eli 
Sığır eti 
Kuru so,.an 
Patates 

82 
205 
312 
410 

200 
210 

3.1 
35 

--- 611!1"~ 4-lOO '1 ı,-,, 
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1 ıo:rı 
6710 sr,11' 
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dogru lıareket 
ersız kalan \ kcrı l\luzenin auklı hikayeı.ini dtinkü Va· 

tan'da elbette okumuşsun ULdur. Bu muze eskiden 'f'op· 
Pı Sarayını ,ı. akın e ki bir kilisenin içinde idi, '.'\Jüıede kıv
tUj pek çok e ya, eski de\ ir \ezirlerinın, yüksek ml'mın· 

nm, Yeıııçerllcrln mankeni er iizerıne giydinlmiş ki) afet· 
l'i \·ardı. Burası her ııin ,ı. uz lerce ın an t.rafından zıya ret 
lirdı, l'akat bu e kı, rutubetli 'e kı men harap bina ih· 
•c:ı karşılı~ amıyordu. luze ııııı başka hır yere nakli, ya
t leni bir bina ~aptınlması dıişünulurken ikinci dün'a 
tbi başladı. llal".P Balkanlara yaklaşınca Müzedeki bu tÜn 
il sandıklara doldurularak l'liiğde') e gönderıldı; uzun müd 

orada kaldı 'e bakımsızh k ) ıizünden kısmen harap oldu. 
X'iha>et c ) a lstanbula ge tinıldı ~e iUaçkadaki eski ~i· 
~anc binası l'llıize}e tah ıs edıhlı. Burasının modem hale 

lnıesı içın iki ene cHel mımarlar arasında müsabaka 
dı; derece alanlara mük!i fallar nnldı \C birincilıği kr 
n plana göre inşaata baş! ndı. \uz binlerce lira :.arfe
rek işin mühim hır kısmı tamamlandıktan onra imdi 

J~ bırdenbire l\lıllı Sanın ma Bakanlığından alınarak 
~ı Eğitım Bakanlığına Hrıl di, Asken !Uıize bu suretle 

ar açıkta kaldı. R~\'a dan anılıklar ic;ınde duruyor ... 
~ t ki ~ılıihhnne Tekııılı O kul haline getırilecekmi~. 
ı:.~ketin gerd l eknık Oku la da ıhtiyaC'ı \ar. I'akat bunıı 

ın etmek için ba lıınıl:ın bır ısı bomun ı doğru bulama
. '\skerı lüzc isıanbulun belit başlı müe seselerinden bi-
ır, Turistik bakımdan, tarih bakımından bii~ uk kıymeti 

:,. •r. E kiden bu müze~i gezmıycıı, bılhas~a eski de\ir 
afetlerini bırkaç defa J;İ>r mi) en ) ok gıbi idi .1) i hır bı· 

hrle mı , guzel tcrtıp \e tanzını cdılmi~ hır Askeri i\lü· 
111 buguıı de çok bu.> uk ataka U) andıraı·ağı muhakkaktır. 
Askeri • luze'1 açıkta bırakmakla ) anlı bir adım atıtmı:ı 

·:ıınu tashih etmek, Teknik Okul için baska hır bina bul
en doğnı hareket olacaktır. 

Enis Tahsin TIL 

~rgıfay, Dan ıştay, Sayıştay ve Üniversite 

tasansı kabul edildi 
maşı 1 incide> k Çıçckdağ czcumlc şunları sciy 

lcd : 

Libya Başbakanı 
CBısı ı incide> 

Ba5bakan Mustafa Ben Ha:im 
ile l\laliye Bakanı Çankayaya gi
derek hususi defteri imz::lanm· 
lar ve miıteakıben At:ı·ü;kün A 
nıt - Kabrine bir buket koymuş
lardır. 

Libya Başbakanı ,-e maiyeti 
bugün öğleden sonra Meclis Bas 
kanı Rcfık Koralt..nı makamında 
zi)art't'e toplantı halinde bulu
nan Bü~ tik l\lıllct Mecfüi müza 
kerelcrini kordiplomatik lorasın 
daı takıp ctmışlerdlr. 

l\lısafır'er, Meclise giriş ve ('I 

kı ta l\lılletvekilleri tarahndan 
şiddetle alkışlanmı}lardır. 

Libya Başbakanı •le D•sişleri 
Bakanı, rahatsız bulunan Ba•'.la 
kan Adnan Menderesi •kametga 
hında ziyaret ederek kendıs ne 
Aci şifalar temennisinde bulun 
mu~lardır. 
Akşam Ba bakan Adnan Men 

deres t <rafından misafirler 
refııı<' bir ııyafc:t verilmistir. 
Ra bakan ııd.ııa koııu~an Ba~ba 
kaı y:ırdım<'ıSı Fatin Rü•tü Zor 
lu, ki memleket aras•ndaki iyi 
münasebellcrdcıı. kadim do t· 
luktan, Lıby:ının i•t•klaline ka· 
vu~masında Türkiycniıı duydu
ğu sevınç \ e memnuniyetten, 
memleketimiı'ıı iyi niyet sahi 
bi mrmleketlerle ı.•kı işbirlıği 
yapmayı, harici siyasetimizin a· 
na umclclı-rindcn birı haline tre 
t.rmiş bulunmasından, bü:;ük 
tehlil-c karşısıııda bu i~b"rliğinin 
tam b"r fedakarlık, ::a~Tcl ,.e 
sıya et birliği halinde tecelli el 
ıiri'mcsiııin hayati b"r zaruret 
oldultıında•ı bahsetmi~tir. 

J.ibya Başbakanı. k"ndilerine 
gösterilen sıcak kabuld .. ıı dola 
yı ıesekkür dmi~, ıki memleket 
arasında öıedenbcri mevcut o· 
lan dostluğu Ye mefkure birliği 
ni anlatmıştır. 

(~ 60 J asının profesorler i
~ nç bır Yas olduğunu, ilim 

; boı olan memleketlerde 
d :S haddinin 70 ten aşağı 

·- Biz:m hedefımiz amme du y . s . El . . 
zenini yolUl'a koymaktır. 'Bu em unv~ cısı 

1
6 nı söyledi. Eskı ıkt dar 
nda hiıkim'erın temınaıa 

-. Olduklarını, ) .ılnız ka· 
~ açık kapı olduğundan 
~Yere nakled lmekıen kork 
~ nı, o z.ımaıı:ar hflkımlcrln 
tsıılığından bahseden ık· 
. \'aadlerini tutrnad•ğını, 

e ~deki temınatları da bu 
'..a.r ~ kaldırd ğıııı anlatıı. 
~1 ler mutlakıyet devirle-

~ d kıatbrlük z hıı )C ının 
.• d d' 
ıı }> ı. 
0~1u·. grupu adına Osman 

h ~u· ta arı r<'J m m·zle ıılli 
Q Uk de\ lcıı ılc ba da a· 

-t.ıı b r fıkr ıı cscridır. İl i 
QhSebeplcr zahırıdir. Hukfı 
tcı • cd m d ı b r ga e ta 

k.Yor. Daha d,ıiıı s liksel-:: 
• ~tuluna iumat eden ık· 

el ına~ı tan sonra h!ı
•t eı~ ~ kayeue bulunmas 

ı ~ 1 1(österml kt d "· Bu 
tıayasa~a a)kır d r• de 

lı. J> 
\' · milletvekili Sırrı A-
~ a~anctas hak \'e htimsc 
~ ~1Yen boylc b:r tasarıyı 
• l.ırstisilnde gormcnin 
ıı l.ı'lfaııdı.rdığını, kaza or
ec·hcr zaman Büsuk 1\1 1 

~ :ı:b;ne tfı bi olmı) acağı. 
'tıı ır ilır.c, secim kanu

.a tklılık kanununa ait 
rın d ın k . . , 

&ıoh c o rasının uç a· 
~cnPa ı halinde olduğunu 
l &cıı' iktıdar sıralarından 
• c\ crı Yükseldi. 

lalay söyle denm et· 

~ıı 
~ U ta~uı kanunlaşırsa 
l~;ı Y~sı kendisine baksız
"trtı t~ra kuvvetini danış· 
ıe~'Yeeektir. Bu haıin 

~ıfle·~· liilkumetlerden ge 
'< tı 1rı nyııcn kabul eden 
~ 11 ~ lct Mccl slcri itıbar

le d~Ybcderlcr. Ve kend' 
•l ıilr 1ktatoryanın yolları-
• &Oıı~ 1 

lo1cı; üterl'le sağdan al 
er n gUruıtüler ) Ukscl 

1 ı ger al. ses' eri du 

memlekete hizm~t ed~n vatan CBaşı 1 tnd dt'l 
da,.ları bu mevkıe getırmek, ça ı metınin niyet'erini gösterme~e 
lışma hızını kaybedenlerden bu kafi b r delildir Ben bu itima· 
m~\ kı eri kurtarmakı_ır. Ehliyeu da layık olmak· w bu ala kav 
kım tayın edecek dıyorlar, eh· celbetmck için elımden "eleni 
li~et", 30. ser.~ olduğu ıama_ıı yapacağım. e. 

kım takdır ed yorsa, 25 sen~ ı· Bundan SO\ ra :ayem mi' let · 
çın de o takd r edece.kur. '\ enı !erimiz arasındaki dost:uğu w 
bir takdır mevzuu getıımıyoı uz. iki memleket arasındaki kar~ -
Hiıkimi'l t.cminatı onun \ i<;danı lıklı iyi anla~ 1ş münasebetlerini 
dır Mahkemeler mflstakıldır. son derecc kuvvetlend'rmek o· 
Mahkemelerın hükmü.ne. kim- İıH•akl ır.• 
se la:ırru~ edemez. Bakını yur F:lccı.ıirli, sorulan b.1 z1 rnal
dun nercsınde olursa olst~n \ıc led. si} ası mahiyet" itibari' le 
d:ının•ıı ve kanunların tcsırı al- Ye henlız ılıntatn:ımes n1 takdim 
ı•ndadır • <tmcm: buluı m:ısı dolay sıyle 
Kıfayeu müzakere takr•ri k:ı l'e\aplaf'dıramıyacağı•ıı .. öyliye· 

bul edi erek maddelere ı;:cçıldı. r k , tı hususları da belirtm ş· 
Maddeler üzerind· uzun tartış
malar q,ldu ısc de takr rlcr red 
dedıl rek maddeler aynen \'C ıa 
sarının tümü açık O)'a konarak 
kabul olundu. 

Kabul edilen tasarı meınını 

bıldin:;oruz: 
aMaddc: ı - 5434 s.ıyıh Tı.ir 

kiye Cumhurı) eti Emekli Sandı 
ğı kanununun 6122 sayılı kn· 
nunla de~işcn 39 uııru madde· 
niıı B fıkrası aşağıda yaıılı şc· 

kılcl değiştirilmiştir: 
B) r'ii'i biz.met müddeti 25 )' ı 

lı doldurmuş olıınların istekleri 
üzerine. 

Seçilmiş belediye başkanları 
\ c 'ilıh etlerın da imi komisyon 
li)cleri hariç olmak üzere 25 
hızmct ~ılını tamamlamış o aıı· 
!ar kurumlannca lüzum ı:örül· 
diığunde y;ış ka)dJ aranmaksı -
zın re'scn, 

Ceza bakımından takibat \'e) a 
muhakemeleri yapılmakta olan
lardan bu durumda bulunan'a 
rın islekleri takibat vrya muha 
kemeleri sonuna bırakılır. 

Subay \'e askeri memurlarla 
gedikli subay ve ged kil erbaş· 
!arın harbe hazırlık denesindc 
istekleriyle emekli)c a)Tılma mu 
ameleleri durumun aydınlan -
masına ve tehlikenin. geçmcsıne 
kadar ı:eri bırakılır. Bu devre· 
nir. başladığı ve bittiği tarihler 
İcra Vekilleri Jle) etince tesbit 
edi ır. 

Su bav 'e askeri memur olduk 
t.ı.n son"ra 'e) a askeri memur ol 
mazdan cwel öğrenci sıfati)lr. 
qıbancı memleketlerde tahsıl 
~ e) a stajda bulunarak avdet e· 
denler masrafları kendi taraflıı 
rından ödenmi•se tahsil ve) n 
staja gidiş '\e dönüş tarihleri a· 
rasında geçen müddc:t kadar dev 
!et ttırafından ödenmiş.e bu 
muddetın iki m:slj kadar yuka 
rıda ) azılı 25 yıl fıılı hızın etten 
a\ rıca hizmet cımedikcc cmek
li~e ayrılmağı ısti~emeı.ler 

Bu fıkra hiıkumlerı•ıc ı:öre 
resen emekl ) c se\ kcdileııler 
hakkındaki kararlar katidır. Bu 
kararlar alt",ı.hıne hiç bir surı" 
le kaza mercılcrıne baş\·urula -

maz. 
l\l:ıdde 2 - Aynı kanunun 40 

ıncı maddesınin bırınci fıkrası 
aşağıdaki şekilde deNtirilmiş -
tir· 

.lştırakçl \'e tevdıatçıl.ırın \a 
ıüeleriyle ilgilerının kes lmesi
nı gerektıren 3''aş haddi 65 ya5ı
nı doldurdukları tarihtir. 43 ün· 
cü maddede yazılı olanlar dışın 
da hizmet müddetleri ne olursa 
olsun 60 yaşını dolduranlar hak 
kında kurum arınca aş haddi 
u) gulanabilir. Bu vazifelere 63 
~a~ıııı dolduranların açıktan ve
ya naklrıı tAyinleri caiz değil -
dir.o 

eçim tasarısı 

Ankara 21 (Hususi> - Se· 
çını ka'lununda yapılan son ta· 
dilaı bugun anayasa kom syo· 
nunda gorüşülecekti. Uyıha Ü· 
ıer nde u~elerin ıetkıkte bulun 

toplantısı 

tir: 
- Bil) ük şairin;z Tt"\ fik F•k 

{e~in hayraıııyım. Rübabı Sikts· 
tc ve H:ı'fıkuı Dçfteri esl'rlrl'i 
ldiıtiphancmin en mutrna kö•e 
s:n: al C'lnıcktC'd'r. 1kı m·1-
leıi ı d müştt rck aıı':ıı clerı 'e 
hat raları ı;ard•r. Runlar• sık· 
laşt•rmak matbua• n \'e b:zlcrin 
v:ıııfe idir. İki memleket Üni· 
\'crs te mensuplarının. gaU'lN'İ 
he) ctl('rinin, .\ipor tc~~kkii!lerı· 
nin karşılıklı temas vr ziyaret· 
!eri çok lüzumlu ..-~ faydalıdır. 
Bunları haıırlamak b'zlere dii· 
şer. Bunu bilfii' tathik mevkii 
ı e koymak ıçin her türlii gayre 
t" gö tcrrceğlmden em:n olabi
lirs~niz • . 

lstanbul' da 
(Ba ı 1 incide) 

1stanbulunda 13-14 ki5ire bir 
•me kcn• isabet ettiğı hc~ap e
dilebilir. Bu hesaba göre. ~ch
rin bugünkü mesken mese'esıni 
halledebilmek için, asgari 90 bin 
yeni meskene ihtiyaç vardır. Bir 
meskenin bugün için en ucuı ma 
liy<'ti 12 bin liradır. Binaeııa· 
lcyh, isıanbıılıın nüfus artı,ını 
durdurmak kabil o'<;a bile, se
hirdc en kısa z.anıan<la 90 bin 
\ enı mesken v!icuda getirilmc
İiclir ki, srrgıdc maketleri te ·hir 
edilen yarının istanbulu, huzu
ru kalple seyrcdi'ebilsin. 90 bin 
m skeni yapa bilmek için. hem 
teknığe. hem anlayışa ve -hep· 
sinden mühımi- hem de, bir mil 
}ar 80 mil)on liraya ihtiyaç var 
dır.• 

\'e, raporda, bu mali imkanın 
belediye kudretinin dışında o!· 
duğu; bu davanın yüriltülebilme 
~i için, de\•letin. belediyenin, mil 
li banka ve teşckküllerın, hususi 
teşcbbiisıin, sigortalann el ele 
vermeleri lıizumıı iizcrinde duru 
lu>·or. 

\'azıyct gayet açık ve b ~rrak
tır. Hayalleri bırakmak lcabedi
l"or. istanbulun yarını mevzuu 
düşünlilürken her şe~ den e\'\'f'l, 
bir mı!)~r lir.ıyı aşan 90 oin mes 
kenin tn a ı işi unmu!mar.ı:l!ı
dır. Bu halledilmedikçe. diğer 
m e'c:cre el uzatmak; faydasız. 
neticesiz gayretler o arak kala
caklardır. lstanbulda. eıı kısa ıa 
manda 90 bın mesken yapmak 
ve bu meskenleri ehven şartlarla 
1stanbuıtulara mal etmek 131.ım
dır. Plfınlaştırıldığı, m.:selt ye e
hemmi) et \"erıldiği ıakıirde btı 
mümkiın o'abi ir. Dünyanın her 
ycrınd n; Anıerikadan, İngiltere 
den \ e İkınci Cihan Harbinin en 
ağır darbesini y!.'miş o'an Alman 
,·adan misalkr. örnekler alınabi 
İir Biz blitüıı bu örnt"klerden, İs 
taııbu un mesken davasının hal· 
ti için ne1cr yapılması lazım ~el 
dlğind<'n uzun uzun bahscdcce
ğız. ~alAhlyet:i zevatı konuştura 
cağız. Diğer memleketlerde bu 
ısın nası. :-apıldı~ını anlatacağız 
\ e sonunda diyeceğiz ki: aelecc
ğın istanbulu mesken davası hal 
!edilmedikçe. bugünkünden fark 
lı olamı) .. caktır. 

Sı\L>l'N 'l'ANJU 

VATAS 

S ultınahmet ı·aııııine girmek it iıı terlik giyen iki tıırbt bırlıiı
lrrine )ardım cdi}orlar 

Dün geleıı tııristler 
göı•döler? ııeler 

Arabalarla tıka/, yollardan geçen turistler, «Bu 
şehir daima böyle tozlu mudur?» dediler 

İstanbul ok.ıkları dün adC'ta Bıı ı'ardan b·r t.ıne : 
Turıstlcrin akınına uğradı. A· - ist:ınbul her zaman böyle 
oını b.ıştnıl:ı rast'ıı ınıı gomlek· tozlu mudur. llıç ,>ağıııur y:ıgnıat 
Itrinin clt'klcrı <lışarda, foıoğ - ıııı burad.ı'.' 
raf makiııaları oınll'llarında ln- Dt) c ::;ordu. ı:uıııın, lıu esprı· 
giliz \ c Amı•rık:ılılar belki ço- ııin arkası•ıda Beledi) e arazi.izle 
ltıklııklarından lıcrı isnıini i'ıt- rıııin h ıngı garajlardıı yan gel· 
tikleri •İ ıaııbııl· u ısıe ş nıdi.do di~'cri sakl.ını~ordu anıma, reh 
ya doya se~ redı) orlar. İsıanbu- bcrlcrı yağmurun dıı sık sık ) ağ 
!un gundcllk h.ı} atını }aşıyor - dığını onlara öyJcdi .. 
lardı. Bınbir muşkilatıa Liıleli yo • 

Eınbir nıilşkillitla geçebild;k- luı dan ,eçcn turı!>tlerın en faı
lerl, Galata Koprü ünüıı ta mırı- la ::örmek arzu ettık!eri ) erler 
nın tam da tıırıst me\sımlne le den biri de A)asof3'a \e Sulta· 
saduf cdı ı ne aksi tesadüf! 1 ahmet l'amılcrı idi. 

D.aha \apıırdon iner ınıııez Önce A~aı;ofyaya ve oradan 
bin adet turısttn karşılaştık'arı Topkapı müzcsıne gıdcn kafile 
ılk manzara, ıskelctJeri ~·ıkmı kliı;ıik ::ruplar halinde bir ara
' e lizcrinde bir ikı vıiz amele· lık dağı!mı~u. Sultanahmet ca· 
ııin çekıç sall.adı~ı blr toz du -

b mıının A~ a Ol) ııya bakan cephe 
mıın pıınoı .ınıa>ı mı olınalıydı? · d k' k' 

İşıe. hıze dii\'iz bırakacakları- sn e ·ı e:. ·ı guzcl meydanı son 
günlerde ac;ı.ba ırördUnüı ıııu? 

ııı, dışarcla bizi ıaıııtacaklarını Ttirk sanatının örneklerinden 
ı:nıdıığunıııı •ıırlstlcl'in ilk gördu biri o an Sulıanahmct canııinin 
ğlı manzara bu idi. )lcnılekel!c· o•ııindcki. 0 güıelım me~ elim 
rine dönlınce ne ıi)lıyeceklc- ş!mdi açık hanı ı:arajı \'e otomo 
rinı bilme) •z. b·I tamırhanesi<lır, Camınin du 

Kafile halındc dolaşan misa· \'arlarına yanaşan ve onun bıi· 
Iırlerin ~anında Üniversite ta· tun ihnşamıııı maskeleyen bu 
!ebesi ı:e 1ıçlcr rehber ık vapı) or beda\'a garajda gccclerid~ insan 
onlar:ı, köprünün durumunu. )'Ol lir yatar, \'elha ıl 24 aaı·n her 
larııı tıkanıklığını izah ctrnbe dakıkasında orası bir a!emdır. 
çalışıyordu. Dunyanın lfcr tarafından ge-

J"akat tamir:ıtın biltı~i, inşaat len 'furi ,lerin görmc~i arzula! 
lann sokaklara taşmadığı. kana- dık1arı )erler ma!Um. l\Iuzcler, 
Jizas~onların açılmadığı bir semt mabetler \e dıeer sanat eserle· 
'osıercnıı) or'ardı ki. ri. O halde, bütün bunların top 

lılodadan. Boğaziı;indcn tulun ili halde buluı·dukları Sultaııah 
Aksara) a, Lıılelı) e kadar içi dı- met semtinde bö) le açıkh<I\ a 
şına çıkmış, kum ve Cilktl )iğin 1 gııraJlarına miı~aade cdılır mı·: 
lan kaldırımları kaplamış hir Bir çok tur'st,<'r ) ukar<l:ıki re 
hı~ııbul :;ördii mbalirleı'. Toz \'e s'mde gürdllğıinlı7. g bi. sôhı eli 
toprakı .. n klrleıııııenıcsi için bP nı i~ittiklerı sullaıı:ıhmct canıiı 
yaı. mendilini, papııçtarıııın ü1c i:<' bu otobüs meı.arlığınııı halı 
rine sarıp a) .ıklarıııı koruma~:ı ne bakı~ orlıır, bu ıezadın h kme 
çalı.an turist hanımlar gördük lınl k ndi kendılerıne çöım!.'ğe 
diin. \.'; ıı~ıyorlarılı. 

gayri 
Yerlerin kirası 

, _ 
ş. Tiy atrosu 

(8a51 11ncide> ce Meıncc c'ııııı k r.nel · lk 
ı ren bu çeşıt çe t w saymakla I faal ) et devres dt' 31 ma) ıqa 

(8a ı 1 inridel b"tip tukermıyecck hi ı, d) asl sona crd . Me nrckc nın çok ya· 
sali kira bedel'ni ö i dığ tak· ve ıdari tc rlcrc, ııe İstanbul kınd.ın ah d olduğumuz k,.r-
dırde daha beş rne mlidd tlc beled•) e reı wkllin'n, ne d d n p;ıralarca no me aısiı e raj! 
her e e k1ra mukae\'lcııamc ını lsııınbul (ehır meclısi ll.)clerıı n nıtıı Türk ıı)aıro u ıçın kendi· 
temdit etme hakk•nı ha•zdir. Bir cıı ufak b r mukavemet gcistrr· s mkn ıam ratıdımaıı a d m•ı.ı 
gavri mc'lkulün hr-m mesken memcs dir. ne yazık kı söyllvemeyıı. Fakat 
ve hem de ınc:skendeı ga)r ~e Bu ıddianıızıı boş b'r söz ol derhal ıllı\e r-tmr-k ıcap eder 1<', 
kide kul'a ımak üıe•e k•ralaıı- madığıııı belırtmck ıç ıı isıcı bul llcınt'cke, ık sc el k f.aalı~et 
mas ha1indc a~ ni hukiımler tat Şehır •rı~ atro. uııdakı ol ~ lar ıı d«'\ resı zarfınd.ı 3 - 5 "se· 
b'k olunur K ra mukavelc'n son ki ) ılı na bir !::ÖZ aım.ık ka· r olsun Şeh1r T ~ atro u ta· 
ııın \ e borçlar k.ınununuıı bu fi gel'~. r hıı c .. eren. s.ıyraıar ılh'r e· 
kanuna mu~ay·r olm•ya" , ecıbe 1952 ~ •lı haı'ran ııda r j or d cek ~rkılde Turk e~ ııcıs nin 
lcri e kirai•'ar taraf ndan tama l M..x Me nrcke, ki enelik bır 1 kar sına <:karmak muc ze- 'li 
men ria,et cdıldigi takdııde be mukavele ıle \c o tarıhıekı mu-I gosterm şt . Ku landıg m•ı mı~
sene nıüddeıle kırac•lar aleyhi ka\ e tnın hukumlerıı c "Orc c ıc tiıbır nde eıı kuçuk b.r mu· 

1 

n" tahl·) e davası açılamaz. Kira mııtehassıs reJısör olara~ Viya· ı balağa pa)'ı H>knır Zıra bu bir 
sarılarını \e borçlar k.anuı u· nad.ııı celbc-d.ld" \)n tar hte ıek adam, ese• seç,.bılmek ıç n 
nun bu kanuna mugayır olm • ~e b r nıudür tay •ı rdild". dıd•ı m kostümler \e dckor
yan Heibelcrıne rıa~eı edıl e Fakat 3'Urürluktek ıalımau ame,, lar b zzııı çıımek ç n u~ kula· 
bile aşağıda yazılı hallerde ki- ne mlidürüı, ne de rcj•sörtin r nı feda r•m 5 c'ıı de keser 
ralıyaıı: al!ıhıyeılerıni kesın o!:ırak b • sahı ede dekor çakn•• sahneye 

1 - Kıratı taraf oda., gaHi lırtmıyordu. 1952·53 me\'sımı bu ko)'duğu eseri r n :ıahı çİı ma 
menkuliin tahliye cd" l'ccği ~:azı vuzuhsuzluk içinde bıı~'ad• ve kaleler ~ ızm , T yatro De gı· 
:ıc b ldirilmi5 olmasına rağmeıı :\lcınecke ilk olarak Fırtına ile ı e el seı er Yrt •t rmı \e hat· 
ıahlı~ e edilmnse k'ra muka\e· bu karma karNk sar lar alı n-, tA tı\atro~ a <ınat se"b "ı afı·: 
lenames:n;n hitamında: da P<'rde) attı. Sonra müdür 1 ri b zzaı ç zmı~u Halbuk· 

:? - Kira bedelinin \aktinde de& : rıldi. B•r genel sekreter· dün}.ın l her mcd .,j mcmleke· 
ödenmeme inden do'a} ı haklı lık ıhda edıld \ c bır sab k me unde reJ sorler ıı lt'k gô evleri 
olarak bir yıl içınde iki defa bu münhal müdiırlıik makam rejıdır 'c salah) eUcr huduı
ıhlar yap lan kıracılar alcyhıııc na ilhetrn ~en 1 sekre•cr ol • suzdur. 
kira mukavelenamesinin hita· rak 0önderildı. Bu arada tem· Yenı faalı)eı drvre ınin başlan 
mında \'e a:ı;rıca ihtara mahal sılll'r devam etti \e 52·53 me\· gıcmda bu'unduğumuz ~u s ra
kalmaksızın umumi hükümlar simi kapandı. da. İStanbul beled ~e re • \"ek'• 
dairesinde tah'iye davası açıla- İstanbu' Şehir Ti)atrosunu, lıııin \'e eh r meclı ı fl,ı.eler -
bilir. İstanbul şehrine layık bir kul- n 'l, İstanbul heme~rıs ne 

Sabcst emsali kira bedel nin tür muessesesi me\ kôine yuk- karı;ı ) il rdanber 1'1mal ettik· 
tayınınde taraflar arasında an· seltmek sorun1luluğunun buıı.in len gorevl rın nıhayet hat r a
la:ma olmazsa kiracı mal sahi· vebaliı i taşıyan 1stanbul bde- malnr lftzımd•r. Yıllardanbcr· 
binin isıed:ği farkı \e bedeli de d"ye reis \ekili de. şehir mcc· gunluk sı~a etle \e hrr turlü 
poı.ito olarak mahkemeni ta· 1 i üyelerı de, bu görevlerin ne hi sı, •dari, s )·a ı cercyanlaı·a 
ylıı edeceği yere muntazaman ya yazık 'ki hatırlamadılar \e h ç maruz h•rak•hn • İsıanbu' $r
ıırmak ~artiyle bir ay zarfında bir hareket yapılmadan geçen htr T yatrosu nun. kultür 
ınahal!i sulh mahkemelerine miı a~ !ardan sonra a~ ni menfi s:ırt ehrı:ıı'ıe liıy•k b•r Se\ b e)e be 
racaatla serbest ra~ ıce göre k lar altında 953·54 me\"S mine gi unlmcsı ıç n derhal harekete ge 
ra bedeliı:in tesbıti içın dava a- rıldı. Bu arada genel sekrctl'r çilmdıdiT. Kırk guıı SMra )en• 
cılabilir. Mahkeme "avri men· uzakla tırıldı. Belcdıye re•s \C" nıe\s m çalışmnlarına baslama
kulUn kiraya tahammül derece kili adına t yatroyu ıdare ttmck ı icap cdeıı bu teşckkiilün .ıı 
sini. mevkiıne, örfe. ticari tan· uzere beledıye teftiş kadrosun- anda r.e ıdare ek:ı malumdur, 
müllere \e serbestçe )apılan kı dan bir memur idareten gönde· ı e de o)n )'acıığı pı~rsle•i le -

1 
ra akidlerindcki hadlere göre r:Idi. Siyasi sebeplerle ihdas l'.'" m n '" han ' cilcu:ı; e göre sm·· 
tesbit eder. Ga) ri mnkule da· dılmıs olaıf 600 lıra aylıklı mü· ceğ bell değıld'r. Halbı.•.: 
ha Cazla kira teklif edılmesi \'C dür muaHnliğı makam nı •".ıl De\ let Tı:ı; atrosu pek ~ak nda 
ya Arııi sebeplerle bazı ga~.ri eden hanım da, b r müze) c mc\Slm programnı tes~ t edıp 
menkullerin daha yüksk kmı i naklo'undu. Fakat Şeh•r Ti) ı- afi lt"r nı çıka acakı.r, ls·a bu' 
le tutulmuş olması ~ıbi haller rosunun ytiı lıra asli maaşlı mti· ı b ledı) e Te·s 'ekıl \C şeh r 
nazara alınmaz. Bu da\·alar ba diırhik makamı d• münhal bu- meclisi ü'clcrı. bu ıc ckkülc 
sit u~ulü muhakeme~ e tabi o· lunduğurdan, beledı~ e teftı, bala b r st krar H~ bir sanat 
lup diğer dnalara tercıhan ba kadrosunda terfi beklıyen b,r Sc\' ye 1 'iermek ıht1) ac•nı duy 
kılır. zat, bu makama ismt"n "etır ı- maz H)a bu ımkiı'1ı sağlamaz· 

:?490 arttırma ve eksiltme kanu dı. Tcrf•ı bu şrkilde sağ:an:ıı !arsa, btltbıı samım•yet•mlz\e ri 
nuna ıab: olarak kiraya \'erilen zat ~ ıne mtifeu:~lık vaıifesıne C'a rdı\ oruz· ~rn ss scnın ısmı
bu kabı' ga)rı menkull<'r hak· devam etti ve ti~atro kadrosuıM ıı ı bıı•ındııkı lst.ınbul ke''· 
kında da bu kanun hUkümler• her a) imzasıı ı müdur sıfatJ)'lı- mesıııı lutfen ılın•ı' 
taıb•k olunur. at p zamlı maaşını ald. Böyle- Buıhan Aıp~d 

Serbest emsali kira bedelin:n 
ta) iııınde taraflar arasında aıı
laşma olmadığ• hallerde ,eı :. 
kurum'ar 'e esnaf vergileri k:ı· 
ııunlaı iyle \erZi usul kanunu
nun k"ra ile alakalı hükUmlcr 
nin tatbıkiııde iht•lfırın kat'i o 
larak hallini ıay'n edeı tak\'ım 
~·ılı ba•ına k:ıdar mal ahfbinfn 
tediğı bedel farkı r\'\ el ki k'· 

raııın bir mıslin tt-cavüz ettiği 
\'e fahı~ görü'düğü lakcl rdc 
mnhkrmcnııı tc~bit edrceğ de· 
poııo m:ıaan esas ııl•n r. • . 
lran' da 
Nümayişler 

Guatemala' da dün gece sıkı yönelim 
rna ı l inl"idr) 1 da bazı ' ) 'er pe inde ko~tı.ık-

garnızon şehrı olan Cob~n·ın arını açıkça be ırttıklerinı so·· 
bombardıman lıldiğinl Ö) emLŞ lcmı ' u ıh•:m;a bu unmuş 
lcrdır. 1 tur. ~o\) et delegesine s ı:ıu 

İhll a' hareketi. Gua:~ın.ıl Ci 1 O) IU)Orum Batı ).ırım kı!re· 
t.> ) ı de bombardıman c m ı:; ın oku ima) ı ı. !! trıka arınu:ı 
tehdidıı <le bu'unmu tur. Ken lı- \ e f a• harekeılcrıniz.ı burada 
&ine Guatemalanın antikomlını t ı baş atma~ a ç.1 'ı ma) ın .• 
•Kurtuluş Ordusua adını veren Sovy t 'eto)uııa rağnıen Gul
lsyan hareketi, gizli bir \' rıcl tema la batı ) arım küre ı böl~'! 
radyo i tas~onlarından yaptığı 1 ıeşkılaıının 5 de\ 1 ltı>n müteş_.ıt 
ya,>ınlarla, başkent ha kını, hıı- kıl sulh komb)onuna nııiracaa 
\'a bombardımanları başl.ıdığı etmiş \C Cumhurba i;; nı Ja'kot.ıo 
taktırdc mlimkiinse şehri boş.dl- Arbcns Guzmaıı'ııı rejımıne kar 
illa) a davet etmiştir. il ba,l.ı.yan isti anın Jur<lurulma 

Cuma günü ba !ayan ihti iıl ha &1111 i temi ler Jır Komb)on bu 
Anaııoıu AJanıı rckctının Guatemala halkı ara- gece Washıngtonda toplanıp ta· 

Tahr;ı.n, 21 - Sa.sındı çıkan ı;ında gıtukçe daha genış ölçU· lcbı t tkik edecektir 
haberlere göre So\•yet uçakları de taraftar kaz.andığı soy'enı. Antikomüni t kunctlerin leblir;i 
dun 'ece Haur denızinde Rus mektedır. Teguciga pa (Guatema a), 21 
hudusunda İrana a•t A tara seh Gilvenlik Kon e) i (AA) - Yeııı hukumet m~rke· 
rı üzerinde uçmu~lardır. Huku· Birlesmiş l\lılletler (Xewjork) ıındcki anııkomUnLı koordınas-
meı erkanından biri, haber dog 21, (AP> - Bir~eşmlş l'ılıl tt"er )On komite ındcn bildırildığır.e 
ru i e Rus pılotlarınııı hududu Gu,cnhk Kon)e)ı dün gece n- gore. A'ba) Ca:.lllonun ıdar~ın· 
yanlışlıkla ıeçmis olmaları ihu· tifaka kabul ettiği bir takrırle deki silahlı kuHet er de\ !etler 
mali \8rdır, demlstir. Guatcma ada daha! ateş ke ı • hukuku muclbıncc harp huku-

Diğer taraftan Anglo - İrani· mesıni istemış \'c dün) a te~kı- kuna tabı olma) ı talep ctmi.ler 
an petrol kumpanyasının ınem· !Atına ha bu tün de\ let'erclen o dir. 
lcket dı~ı edilmesinin yıldonU- radn çarpışan kU\"\'etlcre herhan Dı~er taraltaıı )a~ ın!anan bir 
mı.inil trsit m:ıksadiyle yapıl.ı.n gl bir yardımda bulunnı .. maları· tebliğde Cumhurba5kıını Arbtn
nümayişlerde burada en az 14 nı ta cp etmiştir. zın kızıl tema) ul'U rcjımını mcrn 
kışınia ıe\'kıf tdildiği 'c rpeycc Bu takrıriıı kabullin len e\'\'cl lckctten ;ıtmak ı~·iıı halk ayuk
Sa) ıda polısin de ~ aralandıkları SO\) et'er Birliğı, Gııatemalanın !anma) a da\·et cdılmcktedır. 
bildiri~mekıedır. solcu hükı\metini desteklemek Koordınas)on komitcslndın 

Camilerde i,yi bir usul bulmuş nıaksadiyle Gü,·cnlik Konseyin- dorı ki5inın ımzası) .c ~ a) mlaı.an 
!ar turistler için. Bazı turtstle· dekı GO ıncı 'ctosunu ku lanmış teb'ığ ordu~ u da antıkomunıst 
rin papuç çıkarmakda miışkılA- tır. Guatemalanın tcca\lize ma· 1 ku\V l'cre ı tıh.ıka da\ et etmek 
ta maruz kaldıklarıııı goreıı mus ruz. kaldığı yo'undaki ;iikftyetıı ııı edır. 
ıahdemin arkaları lastıkli ter· Aınerıka kıtasında kain dc\'let- Bu teblı de a j ha\a ~UV\ ct
lıkler ) apmıslar. Böylece ıiya- [erden muteşekkil teşkilata ha· lerının muılafa:ısu: Şl'hırleri bom 
ıeıçiler papuçları i'l' terlik "ı- \:ılc ıni derpiş e:len bir takrır baladıgı iddiası reddt'dilerek ta 
yıp rahatea camui dola~l)Orl=r. bu SO\)et vetosuy a durduru. arruzun hükumetın e'indcki pet * ı nııı tu. ro' depo arına tcvcıh edıldıgi 

a;s.asha. \ apuru ıle limanımı
za ı:elrn 1000 turist i tl' dün bôy 
lece İ tanbulu dolaştılar, İıı.al
lah intibaları i~ i o:ur. :'\lcın!c· 
l:etımize daha zj:.areıçı gelmesi 
iı·iıı, ~ördüklerı bu ıkı ufak kıı 
suru hu~ gorürler. 

Zaıen o zamana kadar da, ka· 
~ ıp olan Bclcdı~ eyi İstanbullu· 
lar belki ele g(çırır'er de mese
le bo~ ec·e halledılmış olur! .. 

Yılmaı Çr.tinrr 

Amerikan de"enesi ve GDH•n· bıldirilmckte \ bu hareket·n 
lik Konsc~ inin haziran arı Bış halka kı:rşı olm l ıP mcm!ekeıı 
kanı Hcnrı Cabot Lodge, Sovyct Sovyet eferdı erınt atmı o·a .. -
lerın 60 ıncı \'etolarını kullan- !ara karşı ge!iştlrildıği ifade t· 
mak urctiyle Amerika kıtasın- dılmektedır. 

P0<ıfıc 

ac-

\ 

Gu .. temala'da (Si)ah renkli ı;:ö ıerıle )er) Cumhurba k ııı 
i e Komliıııst hüküme•i duşurrnck makııad ~le Anu Komunıst 
b·r hareketın başladı~ını bildirmişt k. Orta Amerıkada bir öp
rUbaşı kurmak istı)en SO\\'etle11n Guatcmala'~a son zamanlar· 
da si'ah sevkcttığ.i de gden haberler ara~ında bulunmaktı. 
ıdi. Resimde Bırle •k Amer kanın Gueıamala'nın komsuları o~ 
: .. n Ho .. duras ıle • 'icaı guaya ;ôndcrd ğ askerı malzemenı.4 

Turi~tlcr Top!.apı ~arayı ~Iutesıne &:ıdcrltıkl'ıı se\k istikameti gorülmclı.tcd.r. 
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Türk· Alman milli takımları 
yarın Zürich'te karşılaşıyor 

Dömifinal 
İsviçre'nin 

Cc'lC\rc. 21 ~P) - '.\iti c•· 
lcrara ı futbolun n•ısp tı-n )Cı 
Jeıınd n oaı Tuık l\lı ı 'l'a,;:ı
nıı bugu;ı lkı çetin knı ılasr.ıa 
r.ııı arıf ın<lt' buluıımakt ı r 

Turkle çaı ş nıbJ .,ü ıi Zıı 

rıhtc A ·nı nlarl · Jl ı a ac. -
lardır v bu •n:ıçın nene<' ı Tuı 
ki\ nl mı )Ok a A man)ar. 
mı kardof ııa lerı- kal.ıc.ıgını 

ı;o te .. ecckti • 
Turkl\ e bu imtıhıını mm· af· 

:fakı) tle :ıtlatlığı 1 ıkıır le pa 
:ı:.ar guı u Cenı \ ıcde Yııgo 1:1\ 
~- ıe kar ııa~ııak çe n b 
ımı lı n da ha ~cç• ı t•cek r 
Çetı ı. fakat faı ıı t"knik o • 

m:.ı~an Turk eı hın Kore)i 7 O 
;) cnert"k turnm ad k.ılabılmi -
lcrdır. 

l>ıgı•r ııı.ı ~· la r 
:Herr, 21 (.\P) Marari t.ın 

Te Br z ha. bu ıkı fu bo' yı.dı 
zı takım. Duma Kup:ısını el 
ı:cçırm<'k 'aı ın la p.ıı..r ~u 
nu kardofına r k .. r .. ı a m mı 
yap:ıcaklarılır. Bu ınnç turnu
\ 3 ın n çelin kaı·sıla~m .. l:ırın· 
dan bırı ola aktır 

DJ ı .. eç vaKı çckılen ·uı 
da kar lofına lt'ı· <' u takımı r 
karşı·a~ c k ardır: 

Cumarl ı: 
.\\U tun.ı. it• )a \t'\a 1 \İÇ 

'T<'\ e k .. r ı. link m Chaı l<"S Fa 
u iıe· el kOÇ\a). taç Lo1.an 
da • :.ıpıl.ıraktır 

Jngılter l'rugua) a knr ı ıı. 
kem Er,rk t ıncr Anı •ır-

l ı l\laç Bale' le ~ apılacııkt,r. 
P.ız.ıı • 
\ ıgo 3\\a TiırkıH• \C)a A 

nı.1n~a~a k:ı ~ı. lfak m 1-t'i:ın 
Z o ı C:M c.ırı.stan). Maç <.:encv 
r d }ııpı ıcıık ır. 

llbcarıı. an Brrzıl) a nııı· 
çı ın hakem 11? ni i gı ıı h.ıkc 
nıı \rthur Ellı 'ap c.ık ır. 
J 'ııl lıol J';deı a~' onu Uıhl..:ını 
B rn. 21 \P) 69 )a~ n-

dakı Bel~ık bı fııtbo ida-
rcrhi Hr\ nıond ser dı a~ rs hu 
gun lllı tlerar .ı Futbol F<'de 
rııs)onu IFIF".) Bı,kanlığına 

seçılmı. ır 
Y 1 ;ıuL. b ıı bıı tr kkll un 

ba .. an mtıa\ ııııdır ı-:: im dır· 
mak ure iyle çı en ~ eldra 
~crs. 1921 Jenbl'rı 1"W~'nın 
b ıs.kanı o an Framız idarl'CI i 
Jule Rime ın ' ·r rıe g·çml'k 
t<" ır. 81 ~a ında ol n Rınıet 
sıhhı ~ bep !'rue ı do a\ çekıl· 

mekteılır K.ı\dı lt.ı}at şarfü e 
mı lr.tleraıa ı federa \onnuıı 
fahrı ba·kanı ı .ın edı mı t r 
Ke dı adını t:ı l\an \e Dil \3 
f'uıhol şınıp \im u~u u ıbra'L 
ed ı:t'k akının \crıl<"cek oh 
7000 dolar kı) nwt ndl'ki om 
altı kup;ı\ ı fe<lera )ona ah 
sen hedl\ e t'tmı~ r 

o---
lspanya futbol 

şampiyonu 

hı rıd 21 ( ı\ P) - Hün 100 
bın <"\ ırcı o ıiın c Chanıartın 
Sıad} onmnı.la \ ap 1 n maçt.ı 
V:ı t"ncıa. Bar tlona \l 3--0 ~ c 
ner k J p:ın\ a futbol ,:ımpı) o· 
nu olmııs'ıır. 

cumartesi ve p~zar günleri karşılaşmalar 

Cenevre ve Bern şehirlerinde yapılıyor 

•• Puskas, Brezilya 
Maçında 
Oynayamıyor 

" 

Berıı. 21 (.\ Pl - Dıinya :Ful 
bol Şampiyonluğunu kaı.aııınak 
ıhtima'leri ı;-ok kU\'Vclli gôrü
ııcn '.\l acar mı li takımının ) ~ı· ı 
dız oliç Ferenl' Puskıı bugun 
b~ndajlarl .. -arılı :ı) ağına hü· 
7.ılnlt- bakıırak: B.ı turnuvada 
anık o) n:ıvabi ceğımi anmı
\Orum o dembur. Macar takı· 
;nı. çryıek fınal c-rdcki bır o· 
yı.ında ge'ecck pazar b.ı, ra
kibı Brezıl~a i'r kars la~ınakta 
.ıır. Bu maç muhltmele•ı ~anı
piyonluğun netıC!'SJni lıt}tn e
dr«ektir. fq•ıçr .. ~ı dolduran bııı 
' rce V<" hın crt:e futbo meı ak· 
ı~ı ara-ında düı•denbert konu· 
u an ~eı;a c nıı-vw budı.r. 

T kım kapı nı J>u,k .. ~. dün 
~! .. carların \ 'nıan' a~ ı 8 - 3 
m:ıi:ltıp eııiklrı·ı m~l'la ;ıkat
lanmı~tır Mat•ar anıı-.~norıi Gı
' ula Mandis -uı: ... rı Ö\ !'miş· 
tır. , Breııh alı anı kar ı aha· 
~ ;ı çıkma\ aca~ı h men hemcı 
mıh ıkkak gibıdır. \'e bır mıi 

teha ı ın )aı·ııı \'trt'('eği r~por 
korkıuı-.um '.!tlıi çıkar.a. Pu • 
l\a~ bıı tıırıııında artık O) na) :ı 
mı\·acakıır. 

ltal~.an '\Ji llı lakı ın ı ) rdrkl.-ri l~ hirli lı:te hir a utrennıan nıil~· ıııılan •onı a lac .. ı· ar Pu.,k,ısın yerlrır 
1 1ıııh1l'nıt'le ıı mılll takımda 2U 
ker \'t'I' al .. n Pder Pa'ota 'ı 
oynıı.t~rak ardır. Ru cı\•tıncu .\in 

Arkadaşımız A. Bahtiyar bildiriyor 
o 

• s - rezı ya 
çını seyf ttim 

cari tanın ılk turda Kore i' e 
)apuğı maçıa 2 gol atnıı;ı•ı. l'ııs 
:_,..ııı ,akallı~ın:ı rağmen :\lan
dı . '.\l acaı-Ltanın ıtr'l'cck µa· 
z.,r kaz.anacağını "öylemt' \C 

rlemi t ı r ki· Brl'ıilyıının i'4t 
bır takını olduğunu bıli)oı,ız. 
1'rugua). Brcz.ılyadan daha çe 
tınılır. 

Bu, bir futbol maçı ·değil, mükellef bir futbol ziyafeti oldu. 
öyle tahmin ediyoruz ki, 1954 Dünya Kupası maçlarının 

en zevklisini ve en mükemmelini bu maç teşkil edecek 

Oıt:er IHaHan Brcıi yanıı•) ıl 
dt1J -anıfor Os\'aldo Baltha· 
7111'• da Sıh :ı. takını arkada a
rının \ Iacarb1anla karşıla~ııt·ak 
'arına .-t•\ındikll'rini H~ ı;:alihi· 
\el bek cdıkltorıni ,ö,•lcıni~lır. 

İ>a Sıh a unları ila\·e ·etmiştir: 
•. [a('arlar bu ıuı'llu\·anııı en 

korkunç takımı olar:ık ilan e· 
ıtıle idenbcn ist<'di;:inıız onlar-

1 
Lozan rn < \hmet Rııhtı~ıır 

b ld r )orı. 
flört mıf\onu 0 ri,'lll )Cll fs\ıÇ 

red<' lİÇ .) iıı bııı k ,· hılf il 
spor yap .)ormı s .. Tabi bu ra· 
kanı O)lı.'rkrt .ıkl.ı gı'lcn H)a 

gt"lm )en bü tin por ar nozo· 
nuııde ıuıu)brum Ka abalar
d• d,;lt )aln z poı· leu1.ııııı 
oılan mağazcılıııa te .ıdıif t'dı· 

) or uııuı. ı:'iO bın nuCuslu Lo· 
zanda t' 'aln z spo.- m lz.c
mt'"İ <ı•an 2.i mağ.ız.ı '\ar 
~·mdı 1.0Zii ti.ık ııor tsis· 

ler n de k ~ara ralıyal m: 
50 bın k ' ık b r ad b r ka· 
p.11 ,11orı on h , ti' ıs kurnı, 
o b~s futbol aba~·. altı •<' k 
ba ke bol s.ıh.ı~ı 'ar. 

ı he.ap ed n. 

~=ı-ı 

1 

Bugün Lozırnda \'uguslıl\ya
Rrt'zıl~ a ınaçını se) rt'ttik. Bu 
b'r futbol nıaçı d<'g l. mııke -
lef b fulbo' z'\ .ıfet old,ı 

0)1!' ı.ıhnı n cd )Ol'UZ ki, 1954 
4 1ıın} a kuıı:ı ı ııı;ıçl:ar ı •il en 
lt'\ (..1 'e en mukemmel•n bu 
maç tc k 1 edecı•k. 

Yugo ı .. v ııııllı takııııının 
Fran ~) a kaı· ı ç kardığı bozuk 
ıı~ unu göıiınıındt- ıuıarak. bu· 
•iin Brezıl)a k:ır~ısıhd:ı farklı 

bır mağ ubı) ete ugrnyacağı 
tahııı ın cdı\) ordu. 

F1kat Yugo la\ hır. bugiın 
nefı b•r oyı,ın çıkardılar. \'ıı· 
•o,J .. \ takım ht"lki dl' imdi· 

ye kad.ır bövle guzel bir oyun 
ç· km ııı a ııı ı t ı r 

Yugosln\ akım . öhı e I' Br<' 
z ha takıırı nı bugı t n :ıammı 
:ıııman ,,,h,.d•m . ildi. 

O, Rrezil~a Cuıbolunda k 
k ismin' i,ıt'ğm;l Ba1ta1.;ır, 

hiç O) n yaıııad•. Drsportı- 'in 
1 ıanbul:ı ilk gelı nde O\ unu 
u:ı haHıın oldııl!ıııııu7 uzıın 
bo) ·u ··,ahi anırhJf d;ı köıü 
eh., .. l t"-htır J> ng da \'a attan 
)ukarı ç kaınadı. Fakat sol'ı;-
0 d . o•har Boer " a~b k 
~. n o \!' af!;.ıçık .Tulinho fcv 
k .lfitle id ler. 

\'ugo in\' ıak m na grlince 
ıstı nasız on b:r O\'tınt·ıı l'anla 
b:ı la mlikemmrl b'r o~ un ç•· 
brdılıır.. Ri h.ıs a Caykov kı, 
\'uka \'r 1 t•e. bir kelim<' ·
le o~: yt'y•m t:ım dün)a ku· 
pıı ı çap nda oynadılar. Rıı a· 
rada Beara da yaptığı ınlikem 
mel b rk:ıç kıır arı~la şamp!)o 
nanın en klas kaltc•lerind<'n 
b rı olduğtı"ltı gö ırrni 

n r buçuk aaı içir.dc o m " 
hur Brez·'}a takımı ancak oıı 
be• dak ka baskılı oynıyab'I· 
d'. F'h'akı •k' •utları kale di
rt'J~·n,. çııı pt anıma. Yur,od.ı\' 
lar da an ızlık ''l•ıundrn ik 
fır-at il n i t rade l'llt'lllt"dill'r, 

İlk ıroıu b fil'(' dcn"d" Ze· 
bet kur-un ı::ıb b r u a } al' 
ı , d , re'· ı-o g;ıl·p 1b ıırd 

nı.ığluı> ett' 'a kar ı'ıı ınaklı. 
Ruııd:ıı. onra k h• kını a- Cumarte i gti ıii ı:e' rrk final 

rasınd:ı h r gH ıb ~e mtıradr 'l'rin ilgı toplayan diğer bırj 
lc•i ba-ladı 1 w bu ımkadl'IP. maçında İll!!İltı'rr. l'nıı:uayl:ı 
h;;ıklkat< n b'r futbol z) afeti k .. r ıla araktır. lngi'izler aııırı-n 1 
oMıı. F ıka l>'r huçlık ııat m;ın ',..aınp arını ı.ucerne'flcn 
nt-ı'<'e deg -medt>n sona l'rd \'e\'rY<' ııak'eınıı !erdir. Takı-

Bu \az )ete O)itnuıı on b<" mın ıdar<"cısı Walter Wiı ıerbol 
Şl'r dak•k.ıdan "k' de\'re daha ton, haft:ı bo~'1 ı nl·a hafif antren 
oyn.ııınıas ıcap edı~ orc\u Sa· ıııanlar yap.J('ıık arıı•ı ve nihai 1 
had.ıki 40 b n e\ ı cı 1 ... ' kle 'e k .. clronun muhıcnıdcn cuma gU 
ıçler ne sindire ~ nd;re bıı ya· ııii ılaıı ı-dl!N·<"gini soy'eınblt'r 
r m saatı cyretı !er Bu son dır. 
on beşer .ıkikad:ı Yugo avla Hu ıııaça lıa1Jr anan Uruguay 
rın ) oı ııl:ıc•aklaı zannl'd liyor bkımının anırenörli Jııan t.o 
du. HallJuk• Br<":ı:ıl>al lard.ı p~z dt'miştır ki· ·Sımdi herke· 
ilk on be d:ıkıkad~ıı ı;c , ra . !acari:stana kıya en İngiltereyi 
yorgunluk ba,hd .. On h~ er ~·ok daha zavıf aymaktıırlır. l•'a 
dak kıı'ık ik• d!'\ft' b rı'ğı ı.a· kat lm::ı'terc gene futbolun be-
nıan Brezil~ alılrıı ın ayak•a du şigi iıı~iltrrrdir. H erha n gı bır 
rarak halleri kalmam•·lı. ta ·ım için onları yenmek pek 
Ouın. ı-ı b tt•klPn sonra, mu kıildiır. ı 

öyl~ 7.anııcd > onını k' ıı·r saat Dıl!er ~ çc~ rek fin .. ı m:ıçın· 
ik bir tem lit daha olsa, 40 da hangi t .. kıın arın kat ~ıla a-
hin vyirı•ı )t'f nelen kıınıldoı· ra'l..ları \'ar,amba .;::ıin ıi yapııa-
l)ladaıı ze\kle, ht'Y<'can a bu gıı eak bar;ıj rna~·larından o ıra 
zcl maçı sı-~ rı- de\am ederdi. bel'! o'ac .. ktır. Yugo-la\ya ile. i 

\façtan sonra, ittifakla şöy .\lman)a yeya 'l'ıirki~t' karşı~~- ı 
le b r miiıalaa~ a vardık: Bu }araktır. ıı~ ya e ki rakibi l•· ı 
kad«r -::uul bir 111 .. ç pek na· Vİ\:rt'y,. o~n:ı~arak \'f! bu ıııa-
dır nönilıir. \'in galıhi çe) rek fm~llrrcle A-ı 

vu,ıur,·a~·a karşı ı;ı;.araktır 
Yeni iki dünya rekoru 

1 

__ _..:.._ - - · 
Turku (Fin andi~a), 21 (A 

A) - Bura ela yapı an milletler J 
ara ı atlclitın mii ahakaları nda 
AHI ıur~a ı John Landy bir 
mil dıinya rekorunu 3 58,0 ile 
kırmıştır. 

Bundan <"VYelld rekor yine 
bıı sene İ 11 gı iz Bannhtcr ıara· 
fından 3 59 4 ile le is ediimi~
ti. 

\'ine \ \ll~lra ) :ı ı atlet Jolı:ı 
Landy bir mil'ik rekoru kırdı 
gı kosuda 1500 mctr<"lik mec;af 
yi de :ı 41.8 d~ alarak diinya re 
korunu kırmıqlır 

il \SKE'IROU' l ' l..\llnll/. 
ili':\' ,\ \ ' l 1"iHl lt\' \ y \ (,in ı 
Vı) .ıı ad biri genç. diğeri A 

)ll ında IJ ıane Lu ther hııı ındeki 

"ir dunya r elioru kırarken 

İk·• rı d!'\l'Cd Brezıl~al lııı 
bmrbcıHk ıçin hn)l• çırpınrl 
!ar \'e n·h~\cl D':i• ko~eyi bu· 
lın pla·e bir ~ıla Beara·~ ı 

o ııııık ııırr ikı mi ı. Grazda 
ı) r ı m ıli kar ıla ına yapacaK 

lan Milli Ba ketbo. Takınıı
ı:ııız ıu 11 •a ı 14.:rn da ııc k'.ı 
\\u unıı\a haıekeı ctmi;tıı· 

Kahil' 16 o~ uncu. uı.· antrr.· ı 
nor \e üç idart-cıdcn ıniıtt•·k
kı' yırmı kışiden müte~ckkıld!r. 

,\lnıanya - Tiit ki~t milli ma~·ında Alınanların bir hunımu 

1 Arkadaşımız N. Tarku bildiriyor 1 

Bern 17 - l\fılli Takımımız 
Dlinya Kupasına rakkam ıüba 
rıylc agır bır mağ:ubi}clle b ~ 
lıdı. Daha oyunun ıkınci d .. k._ 
k;ı ında ~ırasıylc: 1\l~i. Kohl· 
mc)cr ve Po lpa 'ı çalımla gc· 
ı:en Suat bizi galip duruma yük 
eltiıırc lımit endik. Fakat o a 

n.ı kadar defan ımız.ı i,. dü,me 
eliği iı:in. ,\ iman muh cimlerinı 
durdurup dıırduramıyacağı hak 
kında bir fikire sahip degildık. 
ı-'akaı o~un gclıştik~·<', çok kö· 
Hı bır ıaktik ''c adeta markaj. 
ıı bır müdafaa ~i temi, d.ıha 
doğru~u slsleııısiı.lik mu~ahcde 
cltık. ,\ iman arın sol:;çığı St•ha 
efl'r 14 eü dakıkada santrfor (!l 
pıJLısyonundan bcral>erlı1' go
llııni çıkarıneaya kadar, Tur"ııY 
muhakkak iki g<>liı onledi. Al
manl.:ır bilha•.sa ,;ıı;açık'arı 
(100 metı'r)i 11,4 sa~İY"~l' ko
an> Kloıll \'3~ıta-iyle d fr sı· 
mızı deliyor aı·dı. Ba :·i nin d; 
rck rakıbinin tehlikeli bır O· 

~uncu olduğunu :;:örmr> ine ı·a! 
men. hemen her hticuır.umuz la 
antra çİll?ISiııe kadar ilerleme 
i ve orııda topu b k'cmr•i, 

do"rusu bü~ tık hata idı. Zi~a 
Klodl, ,\lmarıl.ınn k;ır~ı akın· 
larında topu aldı'!ı uıman bi· 
zım kal!'mıze s .. sridcn dah~ ya 
kıııda~dı üs elık dt'markr ''' 
zıytltt"ydl. Rtittin aksak ı'ar:ı 
rağmen (bır ot a~ ı ı;o hariç) 
bu d<"\r<' ::ol Ul atlatıldı. fak:ıt 
Tur::ay d:ı bırkaı; mıi•kul mli· 
Jahaledl' btıhınınak mc<.'bUrİ)e 
tinılr kaldı Bırı•ıcı dt•vr!'nın 'o 
nundakı intıba. takmu:nıı.•ıı 

Alman iil'ılan pek a-ağı ka ma
dığı idi. 

İkinci devre b:ı-ladığı ıamaıı 
haFCttcn dona kaldık: ·Kıymet 
li .antrenör, •~·ok yerinde bır 
goriı~k· takımımızı şu 5cK1I· 
d{' tadil etmi.;ti: Alman sa~a
çıl!ın;ı fır at \'enncm<'i' ıçın 1",• 
ridun so ac;ığa yer c .ıri mi~ ve 
haf ~ibi oynama)a •ı.ı :an11ştı. 
Lcftt'r ;ığıçe, Suat da lhfl' oy 
ıı;;mayatağı) s:ınırıo,· pL>!İs) o· 
nı.ına gecını~tı. Antrcnurlı ı bu 
• dahke. t(db rl ale~h·mizde te 
CC'llİ l'tıııckle g<'cıkm.di ve i· 
kincı devrenin 7 nci dabka
.-.ında ill'ri bir pası koval:ı~ an 
Klodt, i'crı.) c çıkmış bu:unan 
defarı•ıınıı.ı üraı'e g çti ve 
Turga~ 'ııı :.olıınılan •e ycrdrn 
(9 metrrdcn) t.akımıuı galip 
durnıııuna g!'ıırdi: bu andan i
ııbaı·cn takııııımll iyıc'! bot.ı
lama~a başladı. Antrt'nörün ıa 
linıa ıı geı eğince. ikıncı deut· 
deki taktik de\ anı dıırildi ve 
tab·aıl)le ikı \cya uc; muhal'im 
it, gayet 'ert ve lt'kmPli o~ n,ı
)an A maıı bt'klerini ~~çıııek 
kabil olmadı. Bu arada 'l'ur
gay'ın iki şahane kurıar15ına 
ahit olduk: lfrvcliı Morlock' -

un IS ~ ardarıın iiurinden ka· 
Irıe da)andı*ı ve kale köşesi 
nı! fa'solıı şutunu yaka adı, da 
ha •onra da (10.000'i geçen w 
o) un müddeııncc alt'ylıimizdc 
de\3mlı te1.ahUr .. t yapan) A 1-
ıııa n ,eyiıdlc.rinin gol z.ıı.nct· 

tiklerı, Friız Walıerın ka'e}e 
iıç ml'tl'eden atu~ı ııutu bcrta. 
raf l'lli. Turgay bir golde ha· 
ta'ı 0 1ma ına rağm{'Jl (üçün
cü golden <'\ vel, soldan orta· 
!anan topa ıııüdaha'e clmemc-
i. u. W:ı •erııı kafayla -a) ı çı 

O)tınt·ulaıı nıı1dan Öıl'an. C'o}!.lln Turk - .\lnı <ın millı fu tbol 
nıaçını takip t di) orlar 

n 


