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'Ankara' da gizli 46 ton toz ve 74 
sandık kesme feker bulundu 
Karaborsacı üç tüccar savcılığa verildi 
İstaııbul'da seker .., darlıgı gideı•ileıııedi. 

Bakkallarda şekeı• bnlunaııııyor 
n orus1 ;\ıubabirlmlzdC!I 

Ankara, 23 - Ticaret Bak:m!ığı mUfettls- ı t•ılu'an ı.abıı'a 
lerinın Emniyet te~kHAu ile mUstcrckcn muh k"'lir. 
tclıf ~ehirlcrdc dört gundur yaptığı kontroller i:.taııbulda 
ınU bel netice \ crıııeğe ba,laını~ıır. ~eker darlıgı, glınden gune ehemmiyetini 

bir.ıktc savcılıga SC\k~dı!nıis- f ISer'rer Soınıuıeuoğln 
C.D.P. deıı istifa etti 

Kalil Hikmet Kuruk j.ındarnıa \ e polblcr tarafından 
Şehrınıiz.d ) apı'an aramalarda sadece üç aı·ttırmaktadır. \'ali Gökay'ın •Şeker duru· 

Sinop milletvekili istifasrnda, C.H.P. li olarak 
Sinop' a fayda/, olamıyacağmı yazıyor liatil Bikİnet Küeük 

tiraı ethancde 45.900 ki o ıoz ~eker 'c 74 sar.· mund;ı cndışc edecek hır şey yoktur.• deme-
dııt Kesme şeker ele geçın'mi5tir. Bu licaı-ct. sı. e \C tedbirler aldığını bildirmesine l'ağmcn, 
h:ıııelcrdcn b·rı elını.lckı ckeıj s .. tmamakta, d.ııı .eker pıyasasındoı ~u beyanattaki krah!ı· 

Hu iıı i :Uuhablrlmızdrn: ., 

"1üsalıede altıııa alındı 1 
ıiıı!c-r iki tic::ırethaııe ise iki \agoıı tıılarındakı ğa r:ı tıanmamıstır. l>un de bırcok kims lc.r 
ckeri fatura ıı olarak pbaııa~a surmektevdı· bahka 'aıda ~eker bulamamışl.ı.rdır. 

kr. Bıı liç ticarethane nıcs'ıılkri h.ıklarınd:ı CDc\Bmı Sa: 1 Su: 7 del 

Ankara 23 - Halk Par ı i 
millet\ ekılı Sen er ::>omu cud~· 
lu buguq Halk Partis:nden is•ı· 
fa ctmi~fir. Halk Parti! !er ara 
t.ında Ye siyası mahfıllel'dc bü· 
yük b r a'Aka ile kar~ılanan bu 
J~tifa LUrlu tefsirlere ) n açmış 

. ., 
~ttkü duruşmada Hikmet Küçük kendini kayınbabasının . . . 
\.. uzenne 
~ 

f ,,/attı ve hôdiseler çıkardı 
:;;;ı Karısını, baldıı.ı·ıı \ e Ka;ı.ın -
_ l l \aldc ini oldüren Uıkmet Klı • 

........... d ' ~ük'lın durusma~ına dürı 2 inc:ı 
.-..(filli He Agır t:eı.a tıbhkcme ınde de\am 

Komisyoıı Kıı•şehir iliııin 
ilgasıııı kabul etti 

tır. 

Fakat secrn dc\'redcnbet" m;: 
let\ckili olan, memleket nıcn
Cnatlerını partıcılık kayı;:ular• üs 
tiınde tutan Sen er Somuneuoğ 
tunun Halk Partisi mufritlcrıy 
le anla,amadığı tahm·ıı cdılmck ed·lmi~tır. 

Dun ~ iııc ~ uzlerce kı.i, Adli· 
~ e Koridorlarında katılı ı;:ormck 
ıçın hcklcşnıiş, fakat salon ufak 1 
oldugu içın içeri:> e ı;:ırenıcmıştir. ı 

C.M.P. milletvekilleriyle D.P. den ilhan Sipahioğlu tasan· 
nın aleyhinde bulundular ve tartışmalar oldu tedır. 

Soınuncuoğlu istıfanamcs"ndc. 

f 
li ıau ı luhablrlmlzden 

.. Ankara 23 - Nc\'~ehir ılçe· 
Halk Partisinin bugunkü ıdare 
şeklinden şıkfıyet etmekte, Halk 
Partili olarak Sinop'a f:ı}d.ı.l! o
lamıyac.ığını bi'dirmekıedir ls ı 
ti fa, Halk Partisi bun) cs;r. le ki 
ka) naşmanın yeni b•r lfadcsı 

1 

olarak \'asıflandırılmak•oıd•r. 

Sen er Somuncuoğlu Celse açıldığı zaman sanık 
Hikmf't Küçük'U üç :wukat:ııı 
cm il ctuğı, muclah 1 nıevkiin· 

de de Başgcdıklı Cemal Güner 
ıle a\ ukatı İhsan Yarsu\atın bu 
luı duf;u gorulmiıştur. 

.Sa!una alınan sanık H"kmct 
etrafına oncc aca~ ip bır şe_ı. sey 
r<'di~ormus ı:ıbi bakmış \C kol· 
!arından tutan jandarnıa'arııı a· 
ı a.sında sanık me\ kııne oıurnıu~ 
ıur. 

1 Bıliıharc A 'ır Ctıa Başka 11 
, Hıkm~t Klıçuk hakkıııd Adlı 
Tıp işlen H.ı kanlığının \ erd f;ı 
ı·aı>oru okutmu~tur. 

Bu raporda; \lı[udunıla m:ı· 
hır aral hulunnııı<lıgı, akli 
(Or.\;ımı Sa: 7 ~u: l rlt.) 

Belediye Seçim 
Kanunu değişti 

llıuusl ~lııh,.hırlmbd•n 

Ankara, 23 - BA!edı) e \C İl 

rrorc~ör i'tıthel <: öı..ıoı;an hagdıJ e l.i clekaıı rıor. l tılfi .Biııın 
tarafından tcbı it.: edilirken 

l Genel Mcc'isi seçimı kanunuııcıa F D k 1 'oJ -.r 
dr~bıklik \'apılması hakkı:tdıı- . eıı e aıı ı!!uıa ı ~. 
ki kanun ta anları M~clı~ı., bu. c=1 

' J ı:unkfı top'antı-ında .ıyncıı ka· G • • kd fl ild• 
1 t ~ ll~lll b11rııks11 onılar, göller, yiıtt. dağlaı. (0 kıın l>ul cdı'ıli. Yeni kanuna gı.ire Be- o Oeaıı see 1 

q dı~.arı oldııı:u gibi, ayni zamanda muauam bir ana) i l<'uı~ e ve İl Gcnd '.\J clı;;ı u~ r- -

ltı ,· \ Ukandnki re imdi! Kanaria'nın bir mil~ona ~·akın ikieri içiıı )apılacak s::~·ımlcl'de İlk kad1n Dekan Prof. Gökdog" an «Fakülteye 
't ııı~ k her parti ~cdek \C a ı' uyc"crını 

ıtn u şehri Montreal'in ana caddelerinden birini gıi- ( De\lnıı . a: 7 sıi:; de> faydalt o/mag.: a çalişacagvım» diyor 
tıı ııı. 11,.)('n Kanadı.ı'da, l\.\TO ıııemltkrtlerine men~up --0- -
ba~~' . blı1ikte, etrallı bir tetkik eyahati yapmakta olıın İst.ıııbul Üııi\·ersitesl Fen ı-·a-,-

·•ıt A d v h f kultesi D kanı Pro! Lütfı .Bı· '~t tın•z Ahnırt F.nıln \'nlman'ın bu dol le miılldil. ra ıgımız asa ran'ın, ÜnıH'l"SİlCI<'~ kanununa 
lıakktnılıı ~ udığı ~uııan ) akında nr:ıre ba~lıya· gôrc idarı \'aı.ıfo süresi sona er 

Bulundu dıginden dun saat 15 de }'akli! 
~~ • ' ıe Profesorleı- Odasında _yeni De 
qiııı... BuıHfan Uc hafüı kadar öne(', kan seçımı ) apılmı~ıır. "-• 1 t u a Rıı)Taın'ın ilk günu çıkan sa}ı" Yirmi dort Profe,örlın i ti -

şe 11 aııas 1 mızda, iki arkadaşıııı ızı n gecele" rak etti~İ \e ~iLJi olarnk yapı· 

d y·n sokakta tcsadufen ra tladık· lan eçımdc. Proreııôr !\lızhet 

Olar Verl•ıeeek ları ha ta bir nırıta.ın acıklı hı Gi:ıkıio~aıı, J>rof. Fcrrııh Şeınin y ka)rsıni ııakleİ.nıış ve hü\ ·yet"· \c Prof. Ali Rıza Bcrken aday 
\ , Otk' . , 1 

ni b lmed"ğimız ıç ıı. kendısinclcıı olarak gö,,krilnıi lcr, nclitedc 
~. /(_ tan Amenkalı btr kadm bu maksatla 1 gaıetemı7 e ıema~a geçml'Sıni ri· Prof. Niizhct Gökdog;ın ekseri· 

Ore T K t kt I b 1 ca rtm.şt•k. Rıı ) urttaş du 0ı idıı· )e:le Dekanlığa gctiı ilmi~ıir. 
ugayt OmU anma me up Q U rehancmiı.e grim ş ve "eıekcn Ünİ\eJ'Sitelcrimıı.in ilk Kadın 
parayı gönderdi 1 ) ard ı m kend ine yap lmıı a baş Dekanı \ stroııonıi bolümü Pro· 

• lanmıştır. (Deumı Sa: 7 Sıi: 7 dr.) 
sı aran )Or. 100 do arl k çekı -------------- ----- -
gönderen Amcrıklı. Korede, Rir 

1 

,.. 
le miş l'ıf.llı:ıler ideali uğruna 
can \ermış ) uzlerce ehit ara ııı ı 
dan bıı isin n eçilip bu hedi~ e 1 
n·n ke d s ne \'crilmesiı i •ste· 
mış. Bu iyi )Urekl, dost m~· 

a ~~ ıl bu Türk e· rıkalı. bu nıünascbct'e Kol'e ı 
•ktad r. Bu mu tuı::al ı kumandanlaı ındaıı Tüm· 

b ~c~ °;_ ;ıduğu belli general 1\"amık Arglic'e go. der 
'\_· ~ h t ana- <De\amı Sa: ı Si.ı: 1 dc> 

~la~~rda ranza ~1::1. 
t~;~;;.!!!.u kalkıyor 

1
: ı· 

hıt0ı kot elbisesi olacak, erler karyolalar- j 1 
0k \le döşeklerine ot konulmıyacak 1 

ı ~ ...... ' Tur1' Rilndll AJ&Dil 

~ ~r,11Gcneı Kurmay de ı:i)ilecekur. Erleıin iç çama· ı 
tu11 "kgıtınılerınde şırlan da kafi miktarda olacak 

•111 ·~ hayatların· \e bundan bô)le uzun kılot )a" 
• aıarı r ha).ıt e\ pılmı)ataktır. 1 

l\lrıı.1 ıç ıı bazı mü Kışlalarda ranza u.:.u!U artık • 
'C ıı ~ \e bu k rar tarıhc karışacak~ır, Her crm a.} 1 "'• -~ ı.ı.~ 

teklı ır ık \C Mu- rı kar) ola:.ı \ e a.} rı .} a tağı ol.ı· t ,. -' • ' 

t cınli go ıdcr· caktır. • 
1l e ı1ıl\' Her birlıkte bir l emekbaııe 
t var tı.;, • crlerın gilu bulunacak (aş kabı) ;ı.ıılnıı se· 

• ~: tıah •zanıı ıuna fer ' c rnaneua ı;:ıbi, B•rlik!e.r 
~ tıı ul s andartları kı lalardan uzak bulunduk,arı 

~~ıı lo1k •cakur. sıl'ada kullanılacaktır. 
•c~k b lUrette uç Er > ataklaıında ol 'e kıtık 

' bıı tı~ d;Unlar hırı kii.t'i)en kullanılmı)acak bun:a· 
tallı r dahı ı de ra )alnız pamuk doldurulacal· 

'c leI ı ~·crııı ur, 

köımiı.üniin 
7 lııtzirauda ba~lamı~ olan tamir işi ~uı"allc ilerilemekledir. i ı ı. 
gıinlerin ~ehir tı~fi!ınde ıne)dana ı;:tıirdiği k:nga~alık da şiındi 
düzelnıi~tir , .e \3sıtalar köprü üshioden süı"atıe gitmektedir. 
Scikulen kı)ıınlaı ın t:enıen hemen ) .ııısı aç tamirini ınÜ lP.a\ıp 

~ eııiden ıuoıaık do. r.nnıi:ıiir. Resimde, ıııuuik paı kt dci~eme 
faali~ctinrie ç:ılban h~ilcr ı:orıılmpktedir. 

Orgl. Salih Omurlak 
Vefat etti 

Anadolu Ajansı 
A nkara, :?3 - Mılli Sa\ unma 

Bakanlığı ıemsıl bürosundan bıl 
dırilmi~tir: 

'!'ürk Ordusuna kıymclli h ·z
mcllerdc bulunmuş olan eski 
Genel Kurmay Başkanı Emekr 
Orgeneral S.ılıh Onıurtak'ııı bu 
gtin Bahceli ~\'lcrdeki C\ ınde 
wfat elliği tccsııiırlc h .. ber alın 
mıştu· . 

.llerhunıun cenaı.csi 25 Haı:i· 
ran 1954- Cuma ı:üııiı öğle nama 
zını müteakip Hacıbayram ca -
miiııdcn askeri merasimle alı· 
ııarak Cebeci ehıtligındcki c· 
brdi ıstırahatgiihına terkedilccek 

.Bir izah 
)1. Emin Be) nam imzası 

a ağ'ıdaki mektubu aldık: 
cı Gazetenizin Pazar 6 Haziran 

1954 tarıhli nushasında Birinci 
ve tiçünc:ü sahifede cArnerikada 
bir Türk hakkında \erilen ka· 

<Deum.ı Sa: 7 ~iı: 8 de) 

sin:n il haliııe getırilmesi, Kır· 

şehir ilinin ılga cdilmcsı hak· 
kındnki kanun tasarısının mu· 
uıkcı esı bu "Ün İç şlcri kom is· 
yonunda ı;:ôru.ülmus \e kabul 
cdilmi lır. 

Gö i.ı~meler çok ş.ddHl ı;ıeç· 
m·s \e sôı a an Kır~ehir mıllct 
vckillcrı ıkt:daı·a hucum etmiş 
lcrdır. Demokrat Parti mıııctvc 
k llenndc:n :;alnız İlhan Sipahi· 

ı oğlu ııı cırpı•n altyhınde bu:un 
muştur Kom· ~·onda bulunan 

1 mıHth ekılle ındcn !o.tıf Bender· 
lıoğlıı \ c hnıct Kınık ta arı:; ı 
ıniıda faa ctnı şlerd r. 

C. \I. P. lı'crin iddia na ~ö 
cue,amı ·a: 7 Su: 3 de) 

Halk P.ırtisi genel idare kuı u 
lu 'e grupu bu"iın toplanarak 
ıstifa meselesini tetkık etm· şur. 
Somuncuoğlu bu de\Tcdc, e 

çi.en Halk Panılıler ara:;ında 
en olgun \ e en tcenibelı b r ah 
iyct olduğu ic:n Iecl s grupu 

backan \Ckıll•ğınc seç im ur. 
Somuncuoğlu bağıms ı mılle ve 
kıli o arak kalacaktır. 

'fefsirler 
1 tanbul, 23 (A:-.:KA) - l' 11 

( Deumı ·a: ? ~ıı: 6 da) 

Başbakan, Libya 
Basbakanı ile 

' 

Görüştü 
Ankara, 23 (A A.) - Hukıl• 

metımızın daHUısı o;a ak mem· 
leketımııı :ıı~aıel c.tmekte olan 
do~ı Lıb)a Basbakanı Mustafa 
Pen Halım c Mal )C Bakanı 
'.'\ur Anc) zı 'e Dı slerı Bakıını 
AbdusselAm Bu a) ıı şeıcfıııe 

( De\8ıru :,a: ? Sü: 6 ela) 

Almanya, Türkiye'yi 
dün 7 • 2 mağlôp etti 

Dünkü karşılaşmada Turgay, Suat ve Feridun takımda oy
natılmadı. Dünya şampiyonasından elimine olduk 

<Yazısı Spor sa)famııda) 

•·•·····•···········•••••· ........................ ....... . . 
i Kaçak yolcu Nuri Keçeli, Baktrköy'lü, 28 yaşlannda, bekôr ve ya- i 
!kışık/, bir şofördür - Gemide kaç ak seyahat eden bir de kadın i 
! yolcu varmış ! ! . . .......................... . ......................... : 

~UH 1 EŞEM BİR YOLCU - _«larsu • ~emisiııin .} uzme havuzu ~ok rağmet 'örmeı..1edir- Rc
ı;ımde, > okulaıdan i'luhte5cl'l Olı.ııuzcu') ü hu uzda 5e1·inlcrı.tn &ilrli) oı'Sunuı... Cl'aını s lntid.ı) 

• 
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B asbakan Ad:1an M:n'L· 
res, Amrrika ses ahalı e->'1a 

s ncfa gaz.etecılcrln, Siıdabat 
Paktının mutebcrıs eti hakkın
dakı sordu~u suale, Siıdabat 
Paktının munresıh o madığını, 
ancak bu paktın bugunUn ihtl· 
yaçlarına ce\ p \·erm"dığıni 
be) an e) lemi~tir. 
Dığer taraftan İran Dıs İşe

ri Bakan sardımcısı. B 5baka· 
nın pakti l a ak.ılı b yanatını 
tcfsır eder k, lranın bu p:ıktı 
tanımadığını bıldırrnı5 'c •<.iz
lerine mesnet olarak da, ·Iran, 
İk nci T>Un) a Harbı sır ında 
~ abancı d vlet er tımıfıııda.1 iş· 
gal olunduğu Z3man p.ıkla da
hıı de\I l'crın her!ungi b ri 
tJareklitta bulunmam•~tır. Bu 
itibarla, İran, o tarıhten btri 
Sadab t Paktını iptal o ur.mus 
sa~ m ktadır. E asen bn ycı da 
Türklere kc"fi)etlen .ıfahen 
malümat \Crılml5!.lr.ıo 

Bız bu )azımızda, Iran hUkü 
pıetının salihıyeLJı t msı'cı ı· 
nin gbru~ünün yanlı~Jı~ını, 
B~bakanın bcrauabnııı doğ· 

ru uğunu hukukı bakımdı:ın be· 
lirtmeye ça ısacağız. 

Ö nce sözU g çen pai;ıın ınuh· 
te\ asını ınceliyelim: 

I - Paktın muhteva:.ı. 
Pakt, 8 Temmuz 1937 de S5.· 

ctabatta, Turkıye, İran, lr;ıl\ 'e 
Efganıstan arasında 11.• .ılmış
tır. Paktın me ni hır onsöz. ve 
10 m ddCJ i ıhtna tnı.?l·tc .ır 

on~oz. paktın h .•r and ğı 
denın sı~a eııne hakim olan 
pren ıp ere 1 hnat et.nektc ir. 
ilk fıkra ı lıkıt d vl"t'.-r :ır.ı· 
sınd dost uk \c bı an'.ıııına 
munasebetle ·ınin devam1 ı ol
masını, ıkı cı fıkra tı•ı 1 nr 
Cemi} tı P ktı ç rçc-.eı.ııd ek 
temınat 'oı ıta ari~! Yakın 
Şarkta barış ve gu,en!ığ.:ı tc· 
minı. iıçilncU fıkra, l\Jı!' t: r 
Cemı) eti ve 1928 Brianı:l-h.cllog 
Paktının mUk llefiyeı'cı ı:ıe ta· 

MiÇELİtYı 
ZENGİN PARA iKRAMiYELERi • 
Tilrklyo $ Bankası 
paranızın ... 
istikbalinizin emniyeti 

H. ER 

.... 

hükümler derme} an edemi~ e· 
cektir. 

2 - Umumi sona e~mr pren
sipleri: 

Biz. burada, ahdi ır.ahivC?tte 
olmıyan, hukuk dışı &on.:ı erm 

uygun bulduklannı gcistermek ihtimal!eri üzerinde tlurııcağıı. 
tcdır. a) P.ıktın sakıt ol:rn:.ı ( t,:ı-
Paklın es.as maddeeri, bu duci!e). 

paktın husu ıyetıerıni açıkla- Sakıt o!ma ile hcrh.w ~ı bır 
maktadır. milletlerarası tasarruiu:-ı ~ok 

Birinci madde, mlıdahale t t. olu u veya mUşahede edilme i 
meme prt'nsipinın arıh bir şP- imkansızlı{:ı anlaşılır. Sakıt o!· 
kı'dc ttyidini, ikinci madde ma her hangı ahdı btr taah
müşterck hudutların masuniyr. hüdün mutlak muteb.rsız.'!ı-: hA 
tini. üçüncü madde likit taraf· Jidir. Bir andlaşmaııııı ıi!m ol
ların müşterek menfaatlerini ması i<:in tcsırln dıştan gelme· 
al kadar eden be~nelmilel ma- si, andlaşmaya yabancı olma~ı 
hı~ ette her türlü ihtilAC?arda zaruridir. Bu tesir sert ~ e k:.t 'i 
i tisarede bulunmak hususunu bir u u"e tahakkuk ed!'r ve gc-
u~gun buldukarını göstermek- ri alınamaz. Sakıt o'an andıaş· 
tedir. ma yeniden ha~ atiy .. t l:ıı.ıa::ı:ı-

Akıt taraflard n herbirınin, maz \"e geri aııoamaz. .'ıleselıl. 
dığ r birıne t ca\'ÜZ etmb ece- taraflar arasındaki bır harlı, 
ğini bi diren dördüncu madd , iıkıtlerin daha önce yapui>ları 
alemi tecavüz prensipınl Hıtı- andlasmaları sakıt kılar. 
\a eder. B<"§inci madde, dör- Bu duruma glirc, İran Sada-
düncü maddede yrr alan pr n· bat Pakunın sona erdığini. ya 

1'A TAN 

• • 

Teknik Universitedeki 
hadise inceleniyor 
Teknik Üai\·ersi~e pr.:>fe~brlerinden Nusret KürkçUoğ!u ile 

doçenti Mehmet Özger :"ra ıııda geçen cumartesi günü fizik im· 
tihanında bir mü"a:.. .. şa ç!1'nıı, \'e bu yuzdcn imtıhan tehir edi
lerrk rlurum Sem:to! 3 a1'settirı miştır. Bu husust;ı ke .. disiyle 
göı:uş,n bir muh:;b'rimiz: Teknık Ünh-ersıte Rektcirü Prof. l\lus· 
lafa Santur şu hahaıı vermistır: 

•- f'nkülte )•ııırtim kı:rulunda incelendığıni du)duğum me
sele maa esef rloı!':'tıdur. 

Kürsü ı::efi ııe <loçenti :ırasında böy e mtinak:ı~alar zuhur 
edebilir. l\frseleııın kat'i ~ckildr. anlaşılması için Senatonun !:ıu 

hususlakı kararını bt'k:emek lCap eder.• 

Maliye Bakanlığının bir 

. tavzihi 
Ankara 23 (.\ .. \.) - 1\faliye 

Bakanlığından teblığ edılmi;;lir: 
lstanbulda intişar eden 23 ha 

ziran 954 tarı hl hır gazetede Ma 
1 ~c Bakanlığınca hazırlanmakta 
olan bir kanun tasarısı ile me· 
murların haftada ıki gün taul 
yapacakları )O'unda b'r habc· 
Tin yayınlaııdı~ı ~örülmüştür. 
Bu haberin hakikatle hiç bir a· 
lakasının olmadığını açıklamaya 

Anadolu ajansı mezun kılınmış· 
ur. 

Bir yüzücü kayboldu 
İım r 23 (Hususi) - 18 yaş· 

larında Tuncer Emekli ismınde 
bir yüzücü diın dCJ! Zt': g rm 'ş, 
fakat b'r dJh1 geri dönmemiş
tır. Genç yUzücUr:ün bu esraren 
gız kayıb etraf•ııda tahkıkat ya 
pılmaktadır. 

lnönü bugün geliyor 

Ankara 23 (ANKA> - C. H. 
P. genel başkanı lsmet İnönu 
birkaç gun istırahat etmek üze· 
ft': yarın saat 11.40 uçağı ıle 
İsı:ınbula gideceklır. 

1 
l'eşılkiıy .)leteorolojl i s· 

tas) onunun tahminlerine gö 
re bugün şehnmiz \'e cha· 
rında hna umumiyetle bu· 

1 lutlu geçecek 'e muhteme· 
len öğlt>yın hafıf, bir sağnak 
şeklmde ) ağış olaraktır. 

Ruzgiırlar Kuzey Batı lÖ" 
nünden hafif kU\'\'ettc ese· 
cek, harn sıcaklığında ise 
düne nazaran miihlm bir de· 
ğı iklık ol mı) acaktır. 

Diiııün en ) üksck hararet 
derecesi 28. en dıişlik ha· 
raret derecesi 18 olarak kay 
deıtılmiştır. ...................... 

Küçük haberler 
~..-'"o:.,:"""~ ....... --..,,, * Cumhurba$kanı Celll Baynr'ın 
Amerika aeyııhatlnde çekllen mm 
dün Amerlltıın llaberler Bürosunda 
hasın mensupları ve di \ ctıııcrc i:ÖS 
te:llmlştlr * Son lkl ı;Un artında muhtelif 
e ncbl limanlarından ve kontınant 
hattından 1 m:ınımıza ceıen ş.ıep. 
r;lllk İ •etme ne alt 4 tllepıe 5567 
ton tutarı ltt.aı r yuı celmlf ve 
ıahU)esine ba~ıanıtmı~tır. * Metro 6onciaJıan Uerlemelı:te • 
dır. Firma, <'uma ırana gondaJ la· 
allyetını filme alacak ve bu film te· 
ıtvl on l•taıyoı:ları tarafından l'& 
yınıanacal tır. 

Uç esrar saflcısı 
ve 1,5 kilo esrar ele 
Geçirildi 

Evvelki gUn bir buçuk kılo 
esrar rle geı;irilmiştir. 
Taşkasapta, Sa~mura sokak 

50 numaralı evde oturan Al 
Kabakçının esrar satıcılığı yap· 
tığı emni) et mUdiırluğUne ih· 
bar edılmiştır. Yapı an bask n 
neticesinde, b·r buçuk kılo es· 
rarı ortağı Hüseyin Tılkio[:lu 
ile birlikte satarJ.:eıı Ali Kabakçı 
suçüstü yakalanmıştır. Ali, bu 
esrarları Halde sebzecilik ya· • 
pan lbrahim Kanaldan aldığını 
sciylemiş. Her üç suçlu hakkın· 
da takibata başlanmışur. 

Şehir Hıfzıssıhha müesse· 

sesinin faaliyeti 
954 ma) ıs ayı iı;ıı de Şehir 

Hıfzıssıhha mües,,ı;: sı taı-afın· 
dan kimya şube iı e n t olmak 
üzere 433 gıda maddesi tahlil 
edilmiş, bunlarda:1 345 i mu· 
\afık, 88 z: gayri mu\.ıfık bu· 
luıımuştur. 

Bakten şubesinde 340 t3h ıl 
yapılmış, bunlardan U2 si müs· 
bet, 248 z menfıdir. Sı.i ha • ıpııı ihllılının, Mı !eller Cemi. ni dı tan gelen ve pakta tama

) <'li Konse~ ıne bıldırılnıcsıııi men ) abancı bir tesil'in m \cu· 
ihtiva etmektedir. diyetiyle müşahede edilemedi· 

~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 talıklar do~y~~I ~50 p1rça 
e~:fa tathırc tabi tuıulrnuş, "bu ı 

Altıncı madde. • YUkse!< Akit· {:ini , e ndice itibariyle paktın 
1 hlen bırınln. bir Uç!incü dev. ortadan kalktığını iddia edebi. 
Jet a'eyhıne bir tccavij;:e ge~- lir mi? 
mesi halinde, diğer yill<sek akıl Paktın ~akıt olmasının da lh· 
tarafını. ihbar etmeksizin, i bu tiın:ıl dahilınde bulunmadığı 
andla~mayı mütecaviz~ karsı cesaretle söylenebıllr. 
feshedeceğini acılamakt:ı:iır. b) Paktın metrukiyet! (dc-

Ycdinci m.ıdde. he" !ıkıl ta· . urlu le), 
rafın. dığerinin iya .. i 'mnıyet Ictrukı~ etle mer'i \ e mu· 
w güven'iğıni bozan • ya 'h• teber bir andla manın ku lanıl
ıal eden mües:,cselerin le;ıkıli- maması, bir tarafa bırakılma.ı. 
ne mfıni olmayı taahblıt edece· ihtiy ca cevap \'ercmediğın~l·n 
fe hcdeceğinı açıklamaktadır. sona ermesi anlaı,ılır. Andlaş-

Sekizinci nıadd . i'ıı;!iiflnrın molarla kuru an bir huku!:i ni· 
b3rışçı ~ol ar'a h::ıll"·itl'll ,ı ta- zam, te lriC'i olarak, orta :an 
ahhüdunü ihtiva etnı kt<'dır k ılkar. Ihı inhilale sebep. :ili· 

Dokuzuncu madde, paktın 1ı ç uru bir hareket tıırzı. z ruret 
bir maddesinin, :Millel'cr Ce· <Oeumı Sa: 4 Sii: 4 ncl 
mıvcli Paktından do •an ıııiikd· ı 
lcfiyctlerle tezat halmrlc bıı'u· r 1 
nanııyal'ağına dair hükııı'i lı~-

vi bulunmaktadır. Onıınl'ıı mad i" ~WM ~ğ de i e andlaşmanın ta rlikiıır., 
mut~bc.rir• tine \'e sona ernı~~i- l 

1 ne aıttır. Onuncu maddede go~- ~ 
terildıği üzcı·c. andla m.rnın ~·~._..,;;ı .. ...., .. ,.,.., •• 
nıütl ıeu beş cnedir. Bu bes 
senelik nıüddrıin sonundan 6 
nv önce andla manın fcsh' ih· 
bar olunmazsa, yeniden beş e- 1 
ne daha muteber oıac-aktır. 
\kit '"rden biriyle re hedılen 
ancll ma. dığer lik tler arasın 
da mutı b r sayılacaktır. 

Kısaca Satlabat Paktının muh
te,·a ı lş::ırct olunduktan 

sonra. paktın sona erme i hu· 
susu ınceknecrktir. 

ır - Paktın sona ermesi: 
Paktın sona ermesi, pakttıı 

mevcuı alırli hliklimlerle, p_.kt· 
ta mevcut ol mı~ an unıumı so· 
na erme pren ipleri o'arak mıl
tıılıia oluııabl'ir. 

1) Paktta me,·cut, sona er
meye aıt ahdı hılkUmler: 

a • Onuncu madde akit ta
raf ann rızalarına uygun o a· 
rak normal feshe rniiteal ıktır. 
Yukarıda da işaret olundu"u 
üzere her beş senelık d<ıvrenin 
sonunda allı ay once ?nber ve. 
rilerek fe ih yapılabı:ceektir. 
lran hükumeti tem llclsı. aca
ba paktın normal re~ıh yo'u ile 
mi sona erdiğini beyan eyle· 
miştir? 

İran hiıktımct leın:,ıkisinin 
be~analına bakı'acak olursa, 
paktın batıl olduğun.ı daır ile· 
rı sürdtiğli mütalfıa norm 1 Ie
sıh yolu ı'e ılgili deği lir. 

Keza alnı maddcnın dığcr 
bir hükıniinc göre, İr'ln'.a diğer 
iıkit d•vletler arasınqa pak• 
mUnfesıh olsa dahi. andlaşm·ı 
diğer iıkit de' Jetler arasında 
muteber kalacaktır. 

İran hUkCımeıi saHihiycıt'i 
tcmsi'c.isinin, paktın batıl oldu
l!una dair be) anatı bu bakım
dan da hakikate uygun değıldir. 

Malınıut Şev· 
ket Paşaya 

suikast tertiıı 
edenlerin 
idamı 

Bir müddet sr sizlıkten sonra 
·Dostun Keefer'in romanını o· 
kudun mu?• diye sordu. 

:l\laryk ona, uykudan uyan
dırılmı~ bir adamın boş şas 
kınlığı ile baktı. • Kıms•ye gcjs· 
termeı ki. Her halde çok uzun 
olmalı. Hep o . ıyah torbasında 

- Gipti etm-e 
ı Garanti Bankası 

Seni de 
Yuvaya 

Şirin bir 
kavuşturabilir. J 

!ardan 16'.!3 parça sa:ı~a arzc· 
dilmiştir. 

Şehirde yapılan yollar 
B 'ediye Fen lslrri ~.lüdür!U· 

~lince 1954 yılı in;ı ı ıt m \Simi 
başında ılıale ed'lr.ı;'S bulunan 
Tarla başı, Refik Sa;, dam, Sıra· 
s h ılrr, Gümü Stil u caddeler le 
Eminönü meydanı " b: '"r;; nı.ı· 
him trafık gtizcr"ahı ıdan Tıır
labaşı \'e Refik S ı~dam cadde· 
leri-1:n beton asfa t kapla!l'ası 
ikmal edilmıştir. D '"r liç yo· 
lun beton asfalt kaplıını:ısı d:ı 
önUmUzdeki .ıylaıd·ı tamaml3· 
nacaktır. 
Diğer taraftan 1953 • 19j4 ) ol 

programında ele .ı!tnan .\dalar· 

1 

da 13; Beşiktaşıa 33, P. ykoz· 
da !.!6, Beyoğlunda :-ı::ı, Emınci· 
niiııdc 17, Eyüptc 3!l, Fa ıhıe 
23 Kadıköydc 31, Sııl'ıyerdc 12, 
Üskiıdarda 17 yold,ı'l çoğu•ı.ııı 
ınşa:ıtı ıkmal edilırı~ ıır. Gerı 

1 
kala ları da ıçındc gulu ırluğu· 
muz inşaat nıc\sım.ııdc bitiri· 
lccektir. 

Bu yol .ır asfalt, parke ve fı· 
ıiı kaldınm olarak 111~ ı ı d im k 

zamanda k:ı .ıl z S)on· 
~ apılmakt ıd r. 

C~- A.K.VAllDAll 
b - Paktın sona ermesi bakı. 

mından ahdi ehemmiyeti haiz 
cliğrr bir hUküm de, yukanda 
isarrt olunduğu iızere, altıncı 
maddede yer alımştır. 

Tiırkiye, Almanya ve Japon. 
yaya harb ilan etmesiyle İran 
:ındlaşmayı ihbar etmcksizın 
fesih mi etmiştir? 

taşır. hassas bir sh·ilim.. Sıgarada.ı l\laryk cocukça hır m•l'akla tora muayene ettirdi. Doktorun tarafa bırakarak herşeyden ev 
• Bt>lki rfe bir şa:ıc~ercllr.... hır nefes daha çekti. Yü:ilnti • Bıitün Quccg hakkında söy- mua) encsınin netıces•nc.•... fel Bahriyenin iyiliğinı düşün 

İran hükumet temsilcisi bu 
hususa tema etmemiştir ,.e be· 
y:ınatı da bu maddeye istinat 
etmemektedir. 

Turkiyenin lkinci Cihan Har 
bine gınşi, Birlcsmış Millt't'er 
dAva ına katılmak için olmuş
tur. İran da bu davan.n tabak· 
kuıtu içın çalısmıs \C ayn! yo
la tuımuştur. l\tiıletler"ras. 
müşt rek bir nizam•~ kul'U:· 
ması ıçın. mlitecavıı Alman
ya \'e Japonyaya knrı;ı a·ınan 
t birler. altıncı madd~ çerçe 
ves•nde }er almamalıdır. 

Böylece İran, Sada:>:ıt PaY.
t~nın frshl için ahdi m:lhiyette 

•Tom akıllıdır ,inkiir ed::· buruşturdu .• ,\!!ahını severce ı !edikler me rağmen onun kaı;ık İhtı)ar b r sersem olan bu mesi ierektiğini de illı' e elti. 
rr·ez.n bunları na ıl içersin? .. Sana bir olduğuna inanmadın mı"~ , doktor. Queegm aklının ~aşın· Lıngayen'den sonra, hakkımda 

•Cok okumak isterdim ... He:- şey söy'iyeyiın mi. l\laryk. bu •Hayır.-. da olduğunu söyledi. Bırar. behemehal kovuşturma ) apı'a 
halde harbin bütü•ı bo~!u~•ı is- pi llğin kotü adamı senin h3s· • ·Demek ki a ılaca"ım • ~oıgun ols.ı bile, akıllı cağını söylemeyi de unutma· 
rafını ortaya vuruyor. a kcr- sas romancı arkadaşındır. F .. - •Sarl değil Bana hır s v •13· \C normal hır subay olduğu· dı. Vallahi Queeg beni bir hay 
ltrin hep budala, fnşi'it kafa ı kat bu nemize yarar ki:» ha sö)le. Lınga~en ~ gemı~i nu so:,ledi Fakat tekrar vaıi· li f;aşırtlı doğrusu. Sakin ve 
olduklarını öy:Uyor.!ur... Bu· Mor) k inatla: ·Onu bu l,e nasıl odu da senin Lıng.ıyen: ic:,e dönmesıııe de. izın ver- sessızdi. Benim on bir a:,dır i· 
tun Sa\ aş' arı bunların ka' bcuır karıstırmak demiyorum• de· götlırmcne ınusaade ett: er?D nıcdi. Kcndıs nın b r psikıat· kinci kapt .. nlık ~apmış oldu· 
diklerini. neşeli. \atanöa5-as- di. 1\lar~ k dudakl.ırını ıs .ıttı: ııs olmadığı ı v Queegın de ğumu, \'C ııaatsiz \'C isyanklir 
kcrleri onların ôlUnıe siirUk e • KarıstırılmanAsı lazım za· •Pek miıhim mi?,, don l ıl denızde kaldığına gô bıı· karaktere mal ık olmama 
diklerini belirtiyordur.. Her ten. Şahit olarak din'cnme:.:n" Söyle ki bile)lm.• re Amerıkaja gci·ıderilip nıua· rağmen benı bu kadar zaman 
halde bol bol ş h\ t sahneleri mani o'mak bile btc!'i:n. ~e İkinci kaptan cchinden bir )'e edcıı gcçırılmes nı Ul\Sıj e da, gcını idare edecek kad.ır 
de vardır .. Kızın dJnu çıkarı· ~aptın a sen keı d·n yaptın. Sc sıgara daha çıkardı. Bu son ctt•. Komodor bana fena hal· )etistirmiş bulunduğunu so\-
lırken her halde ii (ıbı•n hnı· nin bu işi k<ndin hatalı, f,,1;,,t derece garip bir şey cıldu ıle· de kıımışu. Doktor rJporunu ledi. Gcnıi~i L ·ıga~ene gotur 
po u drğlşiyor. bil hlitUrı dahıı a il muhakemen ncticcs'n ıe clı •• Tal fundan sonra U'ithı'ye 'erırken onun bUrosundaydım. mcmı ta\':)ı~ e etti. İste ıs bol" 
güzel o~uyrırdur.• Gree'lWLılı'. ~ apnıı olman. Jıa, a~ ro'nııncı. döndüğümüz ıe oldukra ıyi va· Amir.ı.lın. on.ı Liııga)cııe daha le oldu. 
Maryk'in şaşkın şaşkın güllinı- nın sözlerine kanıp y.ıpnuş ol· zi)ette idik. BaC"a iğrtlmis. bır- fazla nıa~ın tarayıcı göndermek Grcemıald, elınde. sual i•a 
s'diğini fark ederek omııı • nıanrlan çok daha iyld:r. Şiııı- k~ç param na kayhJlmııs ve ıçırı sıkıla soktuğunu. çUnkli reıı haline getırmiş olduğu bir 
!arını ~ilkti: • Bütün bıın!arı bi· di kaçacak yrr aramasına 1lt" iıst tararıaki bazı yf'l'' r 1ğri • tayfunda bir hayli mayin tara kht raptiycsi ile oynuyordu. 
Jlyorum, çUnkli harb dah de· lince ... San:ı New .Ter.ev ıırh· miş. büğrülmiı5tii, ama hareket ~ıcının hasara uğramış bulun· Bunu pencereden d ışarı iırlat 

DEMİR BANK 
vam ettiği hıılde b:ub kltnp'a· !ısında ih!.ır etmedi m ycıi~ On- edebılir vazıyette ıd•k. ~Iavin duğunu; Ca nc'ı harekfıt dışı e· ti. f.Queeg şımdı uerede?• 
rı ı:ıkıp duruyor. Ren bunların da has as bir roma'lcıd.:ı hu- tarayabilecek vaziyette ıJik.<t demi~eceğiııi söyledi. Velhasıl oPhoenıx deki eHndc. Ora-
hep ini okurum. Bilhas a r.ıii· lunması g r kcn s•?iş kab."i· Gn~en\\:ılci kibrit uzattı ve ~la ileri geri bir sürü laftan son· daki doktorlar da onu t:ıbur-

Tersane ve Osmanbey 
dlifin. a kerlerin ne kad:ır müt jeli \'ar. Querg'in arkı; ı"dan ryk'in sigarasını yak!ı Tec;ek· ra Queeg'ı burosuııa çağırdı. cu cdıp. ı·az. fe)e e)\·crişli ol· 
his herifler, sivılterin d· ne ka· lırılık diye ad takıp. ı;:kl tir- kilr... U'ithıye varclığımızd:ı, ona da Amiralın maj in tara) ı· duğunu bildirmişler. Onildnci 

Ajansları Emrinizdedir 
lllerbz •••••• : 496ZO 
Terune AJ • 4.5461 
Osnı..anbry J • 8ZS06 

dar hassas insanlar olduğu u me başka şey ... Fakat o. bö' le derhal kı~ıya çı1fip orada ko- eılara ne kadar ihtbacı o?du bölge Komutanlığı l'!mrinde. 
ispat tttiği TOmanlara bayılı· kötü bir vaı:iyetin nr. cibi ne- mutan olan komodor:ı \'aziye- ğU'IU anlattıktan sonra Caine'i muvakkat ,·azifede... Oturmuş. 
nm •.. Bu işin doğru olduğunu ticeleri o'acağını p:klıld tah· tl anlattım. Heyecan'ar.dı v~ ben m gbturüp gôtüremiyece· muhakemeyi beklı,ı.or.o. 
bıliyorum. Çünkü ben kendım min ediyordu.• Quceg'i sahi'e çağırttı, ' ıicılt· (:imi sordu. Ş:ıhsi hıss yatı b'r •Seni Lingayen işı ıı;ın uıv· 

--------------------------1---------------------------------....:~:.::.:.:.~;....-------
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Yugoslav ordusu 
Fotoğraf sergisi 
Açlldr 

/1.~tıts r ttılı1~ 
Almanya, 
Cumhurbaşkan ı 

Bayar' a nişan ver~~ 

IEisenhower· «Japonya komünist 
hakimiyetine bırakılamaz>> dedi 

.tnıdolu AJuu:ı 

Ankara, 23 - Yugosfa\· Oı·du 
unun harp sonras kallrnım .. sıııa 

dair, Yugo)lav Mılll Sarnııma 
Ba.şkanlıgınl'a baıırlanan foıog 
ra[ scrgısi bu~lin 18 de Anka 
ra Ordu e\·inde açılmı~tır. 

Anadolu AJanıı 
A."1kara, 23 - Cumhurbaşkanı 

~ıaı Bayar buglin saat 17.30 da 
'"nkaya'da kendisini sureti hu 
~si~ede ziyarete :elen :ı-·ederal 

ın;uıya Büj'ükclı;i i Dr. Wıl-
tlın Haas'ı kabul clmıştır. Bu· 
~~elçi Dr. Haas·a Biıyiikelçılık 1 
r Uste.arı Siegfried Von ı ·oıstıt 
tlakat etmekte.}di. 
~ l>ısı:ıleri Bakanı Pror. l"uat 
b 0Prülüniın de hazır bulunduğu 

Bırle~ik Amerika Tem il· 
ciltr llech~i Dı i~len ko· 
misyonu :l,477,608,000 
dolarJılı; clı yardım tah· 
si atını kc~ınıi ız olarak 
kabul elti. 

* Fran a Ba. bakanı Pier
ı c :\lende:. I'ran<:e ile 
J.omıinıst ( 'in Başbakanı 
n Dı ı Ieri Bakanı (,'u 
ı-;n Lai diın Rern'de Çin
Hındi me elesin! gôrü -
ıüler. 

Aıaaelated Preu 
W~ lı ington, 23 - Baskaıı E ı ı.enhower '\lak .. le :'IJuharrirleri 

Celllı) etinde yaptı ı bir konu~ mada Japon) anın komünı t ha· 
kimi) etı altına dü~meklen kurtarılmasının merikaııın ı::üHn· 
!iği ic;ın ha~ ati bir l'hemmi) eti haiz olduğunu ı;öyleınistır. 
Ba~kan E isenhower Güne) doğu A~~ a 'e Pas,fıktekı Aıncri -

kan sı~:uetinin kilit tasının hür bir Japon)antn mr,cudbf'ıi ol· 
duğunu, belirtmi~tir. 5.200 haftalık gazeteııın muharrirlerıne 
hitap eden Ba~kan Eiseııhower :«>derıne :o)lc de,am etmişıir: 
.. Kremlın 'e Kml Çin idarecileri Asyadaki ı:en•ş kaynakların 
kontrolunu ele:eçirıneğe muuflak o:acak \'e Japon~a)a da 
deniz kunelleri 'ermek 'alife ini tahmil edecek, o~urlars.ı, 
Pasifik bir < komünı~t ~ölü) ha lıne ı;:elebilecektir. 

Bunun içın Japonyanın komüni. t hf.kimı~ctı altıı:a ı;ırmesıne 
mani olmak biıim için b•r mcc buri)r.ttır.• 

Başbakan Nehru'ya l Amerikan yardımı 

Serı:ın' n açılış ml.'ra.,iminde 
\Iilli S.ı\'uııma Bakanı Ethem 
~lcndere~. Gı>n!'I Kurma\ Bh· 
kanı, Orı;:cneral Xuretıın • Bara'n 
~ı \ e proıokola dahil ) tik ek 
ri.ıtbeli 'uba) larla, Yunan Ye \"u 
ııo~lav Büyük El~·iJı:..leri ham·, 
buluıımu5lardır. 

.\lillı Savunma Bakanı l::them 
..\tcnderes serginin :ıçılı~ı muııa 
sebetıyle bıı· konu~ma ~ apnıış 
'e Yuı;:o:>lav ordusunun kahra -
ınanlııtını Ö\dükıcn sonra cıcüm 
le demi~ıır ki. 

11 kotbul esnasında, :Federal Al 
~n~, Bü)iıkelı;isi, Federal 
~111llhurba~kam Dr. Heuss adı· 
~ •, Cumhurba~kanımıza Alman 
) ederal Cumhuriyetinin c:n bu -
tıılt • 'işanı olan eOrdre de Me
~· ııı~aııının hüki.ımdar \e 
~, let Rcislcrınc mah us en 
·~lt!ek rütbcsiuı \ermıslır. 
b~ llıiyukclçi, Dr. Ha as Cumhur· 
't ~nımıza nişanı takdım eder 
ltıı~ı' ~~ndisinden bunu, Alman 

* Ba~kan Eı~enhol\er, .ta· 
pon) anın komüni t hikı 
mi)etinin eline bıral;.ılmı· 
~·ar:ıgını oyledi. 

Suikast teşebbüsü 
1 Meyd~~t!5~~~rtldı 

Kesintisiz olarak 
Kabul ediliyor 

Anadolu Ajansı 

•İçinde bulundugumuz krıtik 
dün:; a durumu muva1:ehcs:nde 
'hürriyetlerimizin korumanın 

en Sillıın yolu bu mefhuma ıııan 
mış mılleUerıu bırle~mesine 'a 
be:>tedır. Birle~mış "lillellcr and 
la m.ışı e'aslaı ı dahilinde do~tu 
muz Yunan 'e Yuı;:o~la\' mlllet 
!eri ile teı;is ettıf:imiz " Ankara 
andla~ma-ı adı He anılan do!<> • 
hık andla~ması ıııü~ıerck sullıtin 
korunma"ı ı:ayesı için kurulmu,, 
bir eserdir. Bu andla~manın ~i· 
~ .. ,.,ı 'e ekonomi:.. cepheleri ) a· 
nında. Yu~oı.la\" - Yunan -
Türk orduları arasında me,nı 
müdafaa ı:a) eı.ı ıle ele alınmış 1 
oı5kcrı hbırlığı me\'LUuııuıı tam 1 
bıı· atıklık 'e samimi~ et ha' a~ı 
ıçınde \C imkan nhbetinde en 1 
ıleı ı hadde ı:ötürulmüş olmasın 
dan ze\'k dtı) arım.n 

\'İl.AYETTE GECE TOPJ..\l\'1 ISl - Dün ,aat 21 dt \ "ihi)rttt. htımhul \'alisinin ha kaniıi!;ında 
bir toplantı ~ apılmı ur. Reltıliye ba~kan muHinlcri, Suiaı. E. T. 'I'. umum mudiırl<'ı i, 'l'tltfon 
na~müdürii 'e Ileledi~ e ınlidüılerinin j,füaL; rıtiği bu toplantı da. )thıi ilgilrnıfiren mt..,tltltrle 

~ol ııı a i lrı ı gö1drn geçırilınış tir. 

! Yeni Delhi, 23 - :ııerkczi hü 
kumet Polis idarecılcri, Ba5biı1 · 
kan ~cbt"U)'\l odürme~e matuf 
bir :.omp'o i hbaı·ı üzennc ıahki 

\\"a~hingıon, 23 - Temsılci er 
)lrcli.-.i Dı~ı~leri Kombyonu Baş 
kanı Ebeııho\~er'in şahsi tale· 
bi mucib:ııce 3.477.608.000 dolar 
Iık dı:, ~ .ı.rdını programının ke 
silme~i ve.} a tehir e:mesi teşcb 
bi.ı~iiııü reddetmiştir. 

ctının, Alman De\ let Reisi· 
ıı \'e AJman biıkılmctinin Türk 
:.l ctıne karsı oıedeobcri du' • 
tkta olduğu ta kd ır ' e sc\ g; -
t~ \e ahsen Cumhurbaskanı 
~, tı .B~yar'ın hakimAne ve dı· 
~~Ctlı ıdaresi alunda Turk mıl I 

laraiından elde edilen bu -
ı ~it başarılar karşısında hisset
~ ... 1 derııı Lakdir 'e ha~Tanlığın 
~ tıiıanesi olaıa · kabuluııu rı-

Ctıni&tir. 

t,~~lllhurba~kanımız, \erdı~i ce 
r a, Federal Alman~auın muh 

tt tın Devlet Reisi tarafından 
los ~·sine \"crilrn bu kıymetlı 

Uk nişaııesıııdcn dola) ı bU
t~. b r sercf du) duğunu ifade 
•t ı$, şah ıııa 'ö~terıleıı itıbar 
~il: te~e~ciihun Turk ) e') e 'e 
tcıı le ltııllctine ı aci bulunduğun 
ı(Jı •. dolayı bundan da a.}Tıca 
Q '1Yarlık hıssetmektc olduğu -
:'Ilı ka)'deylemı~tir. Rcis:cumhu 
~ a~rıca, Federal Alınan~a 

. Urba kanına ıe,sekkürlerı 
lııı tblagını BÜ) iikelç"den rıca 

1 lllır. 
tu' ıncmlekct arasındaki do • 

•ı ı" anı imi) etine ha bir ha· 
t nde cera)an eden bu ka
~ tsnasında , ki nıem eket mü 
4 hctıel'ının çok ;~ i ve ık 
•4~u k .. r~ılıklı olarak belirtı' 
• \e · k b ~ıı ~ıııe karşılıklı o ara·. u 

4 11:sebcllrrın daha da i\ '<' 
·~ gıkı o ma ı ı meııı ıleridc 

' ll lerara ı sahada sulh ıelıın 
1 

1 llıemleket tarafınd .. n ::ö 
ilf:~ fa.ıliyeılerın daima mu· 
~da 'Yet ile netıcclenmesi hak 
~r !\tok samimi trmcnnı er 
~mistir. 

f 1ttnlara icabmda 
~lkonacak 

Gu.ıtemala hıiltıımeti ;ıle~ hine 
harekete ı:rı:enlcrdrn Cııı lo 

<.'astıllo .\rme 

Guatemala ' da üç 
Eyaleti komünist 
Aleyhtarları aldı 

'1 S(l('fa !f'd Prr'5 

San Sahador, 23 Gual<"ma 
'alı komtınısı ale~ hı arı km'\·eı • 
l<'r rad~osu bugiınku b"r ~ a~ ı -
mında, Gu.ııeıııalaııııı 3 e> al<'ti 
ıle li ~ehri·ı aı.ı ku\'\ etler cı:ıı
de buluı duğunu ılc rı urııııış -
:ur. Y.ı~ ı :ı ıon.· Guat!'malanın 

olcu tema~ ü' lii huklınıcı ıı n • 
:ı en za} f ol.ııı hı" a ~udıne 

mensup 3 pı ot dun :,,.h adur 
Cumhun)ct F.lç 1 ğine ıı,:ııı · 
mışl:ırdıı·. Bu elçilikte ııııdı 60 
kadıır mültl'c• b:ırııım.ıkıadır • 
l>iiıı)aııın ~n ::mıı harbi 

Wa hıngton. 23 CA.P.) -
Dün}anın en garip harplerinden 
bıri halrn Gııatemal:ı'da ('ere:. an 
ctmcktedır. Harbın baş ama,ın· 
dan b s gün geçmiş olmasın.ı. r:ııt 
men hiç bıı· tarar bır tek a kcrı
nin dahi çarpı. ınıılarria \C~~ crr 
hcdc ö mü, olduğun:ı bıld.rme· 
mistir. 

Bugu ıe kadar en kanlt çarpı..; 
~ llıııııaı l\luhaltirlnılıdrıı ınalann rad)ot:ırda \'Ukıı bul· :J- .. 23 _ Haber aldıgıınıza d~ğu ı:orulmekıedır. Ge1:e~ hti· 
~~ huyuk ~ehirlerde ekmcı. kumet v~ gerek e kom~ıı .~ .a· 
~ . n.ı ıncydan \'crilmcmesı 1 le~ htarı ıstılA ku\·,·etlen, buııı_n 

1 ıtı hukuınetçe ceı.ri tedblrler 1 ga~ retlerını. rad)? dal~:ıan ıı· 
'l'dı~ır. Bu cümleden olarak ıcrıııe teksıf eınıı-lerd•ı. 
trd asyon karariyle bu gibi lngilız Honduras"ından ı:e'en 
ili t Cırııılara ve i çilcre el habcrl<'re göre Guaıemala ordu 

•taı.. ltderlerı dıi~m:ına ağır ıayıat 
~ lıı • halkın ihtiyacı olan , erd"rdiklcmnı iddıa etıııcket -
< ;_ ~tkımlması temin edılc· dırler. Fakat Bu haber:crde hü

kümet kU\'\etlcsinin kayıpların· 

kaıa ıiri~ıldiğıni bu;:ün le> iı et 
mi~:erdir. Fakat yetkıli bir !da 
reci, ~akalandıktaıı .>onra böyle 
bir :.uika t te~ebbüsü tasuladı· 
ğını iliraf eden bır ;:4hsın ma· 
ruf b;r afyon kaçakı;ısı \ c iı;ıcisi 
oldu~unu -.öylemis \C, .. Buıün 
hadi.-.e bir afyonkesin muboı~) i
lt5inden çı:.mış olabı:ır dem'~· 
tir. 

Kom:syoıı, Ba~kan I::ısenho" er 
in istcdiğı para~ ı hemen taın o· 
fara k ta np etmiş \'C' dış yar
dım programına 3.419.380.000 
dolar tah~i eımı ır. 

-Santral f abrikasr 
Anlaşmazlığı 
Ve gençler 

llmc.lisıan Hüklınıet i dairelerı 
'az me\~imınde memlekeıın mer 
kezinde kam )ladh) a Bharıı ı E· 
\'alctinın İndore }ehriııde çalış· 
~akt:tdırlar. Orad;ııı ~elen ha -
bcl"lcre ı:orc Af) O'l k .. çakçı,.ı, 
~ argıç huzurunda yerdi~i ifa· T.~r~iy~ Tek~til .H· Örme Sa· 
dede 'bövle bir •uikasl tertip'e ııa~ ıı l ·ıl<'rı ~eııdıkaları Fedc · 
diği ideli~ ında bulunmu~tur. Bu ı ra.,yoı111'nun <'rt::KSİF"ın) ü~e 
~ahı:; ifadr'i .;ıra.)ınd.ı. Gandi- lıultıııduıtu Tüıkı)c l\lilll Genç· 
nin katli hadbeı.İ\'le ilgıli ola· lık Te,kılatı, diin l'<'ksif ıdarec·ı 
ı·ak e\'vclce tc\ kil ed1 imi olan leı ı ile ı:iirü ,.·ı·ek Santral '.len 
dı"er 2 ki,inin de :\ebru)~ kar 'Uca• Fabrık:ı~ı hadı.e~i hakkın 
ı., haı.ır'an ... n uikaı.tıe methal· d~ ızahat alıııışıır. Tiirkı)e '.\Jıl-

dar olduklarını ö\lemi~ıiı·. :\eh 11 Gençlik T.-.-kil.ııı. tetkıkler nı 
k H. d 111 ı haııran c!aha drrınlrr ınlırınek ka' · 

nı. mer eıı ın ı' n . • . . . dı,>le Talebe 1-eder:ıs~ıırııı baş-
ıptıdalıırında zı~aut etnıl~ti. kanı Mt ut l'lku, :Kadın B•rliği 

Gençlik Kolu Bıı~kanı Se\ im 
,... Mevlit -, l>u~dal Ye Te•kılat Genci Srk 

relerı i~maı' il. 7.<1rakolu"dan i· 

1 

Ur.un bir huıalı:!ı mlltu.klı> 1 hakkın rahmttlnt kavu an r.ab bArd b t ıahkık komı. ~onu kur 
m•tll Bayan '.IAııuırn Glln•l"ln muş \'e kom is~ oıı <liiı d<'n h · 
kırl:ınrı ılın :Jnlıdı 2'flSIS4 baıen talışınal:ııına bıı~1,ıınıs· 

ouma ıünll ll:lndl namaz•ııı 

... !'7\l bu 'l'ranların te r!tltrl 
ııllul mUt~~t lr "e nıınntUar 
bırakacatıır. 

MEVLiDi NEBEVi 

TEŞEKKÜR 
\'rtatıy'lr · ı lltm bulundutu-

muz. aıırmlzln muhtutm blır ı O 
Ha:r:tne) ı Haa . ..a Mtıdlranından MU· 
har bey mPrhumun :r:~\ceal, mtr· 
hume, 

•"\ı \1\ ~ \ZJl'J:R\ t ·n 
t.anımerendlnın c-ena esine tştlrilı: 
l'den. bizzat ,.rva mektup, ıtlı;r&t 

Te trlt!onla Ttl!il.lr aurellerlf' b'Z.:trt 
tuellt TCO tl\7.IY• bıınıraıı bıltlin ak
raba, dost .. e tanıdıklarımızın her· 
birine borçlu oldu .. umuz te•eı;kUrU 
itaya bUsuk ~edtrlmlz mıı.nldlr 
).l\ıhtrum ~112etl'l1W11 tana uu nu 
rica cdl)ortız 

;\lf'rhıını,.nln l.f'rlmtltrl, 
dınıatlan. ınrunl.Art. 

mUt•alı:lp Tt Tlklf• camllndr 1 

1 

olrnnacakllr 

'ııt~ it •·il K~ll~'i ...................... ~ 

dan kat'iy) ~ıı bah~rdilnıeınekıc· I 
rlır. llükümet Gu«ıcmala şehrı· 
nın \ c diğer şehir \e kıuab .. la· 
rın asi ucaklar tarafından boın
halanı.lıkl .. rını bildlrmt'ktt .. lır. 

Ters bir seeim 

Şehrin bü,ı:ii\. bloklarınd:ın bi 
rirıi tamamen kapla~aıı huku • 
met Sara\'! ınükenınıcl bir hedef 
te~:.ıı etı;ıeklc-dir \t' Guatemala 
cia 19« denberi cerr~ .. n e<teıı 
hadi,Jerden kalm:ı mermi iı.lc
ı·ini ta~ınıakt:ıdır. Her hadisede 
ılk hedef bu bina olmu~ıur. Fa· 
kat bu :.efer kim e hükıımet Sa 
rayı ile alakadar olınamali:tadır. 
İ 1d tanıft;ııı doğrudan do~ı·u~ a 
haber :ılınmadık~·a harbin ne 
safhada oldugu kola~c .. oğrenil 
miyrcektir. 

_, 

Yazan : IHSAN ADA 
B'lt'di~r. H 11 \.f'1111 'ltrli ltıi '\l'Çimi kin h· h1 .. ri J5omi,. 

ııun n n l.:annnda .'3J>tı!:ı bir degi,ikliı. ,CC'mr.n iıaılt~inr 

a) L.ı rı 'f' onu hiçr lııılir ın<'.'f' doğru bir !'idi.,ıir. '1 t',tlt 'ıı: 

~TUNLAR.~\:?tı~.uro@~ 1 

~~liURtY,l;T ler sıra ında bazı memurların ni ıannedboruz. 

D!'ği,ikliğ e tiııt. p3rıill'I', İl Gtnf'I ) frdi,j n)a Rf'l •dhl' Jleı·· 
li,i iı~rh•ri iı i.ı a,ıı ,., \l'dl'I• olmak uıı>ıt iki listr (·ıkııral'ak
br raı.:ıt .'tdeldl'I' 11.ır.ind!'ki :ıdlardan herh:ıngi biri \'r)a bir· 
(·oxu a,ıı aıl;ıvlıınl:ın r aıla O.' aı .. a hile mu ıi,t gir!'mi~ Htklir. 
("ok or ~!•n Hı!d1. üyenin mrı . ~ Pllmt'İ .ln('aL; \f'rin bo<.al
ma'ı halindt kabil otahilerrk tir. Hu. ılemol.ra,i a~la) ı .. ına \e 

O) la,ma tekniginı :1\ Lırı dır. Uernı>kltrirı .'Önttim ı.uruııan 

.,r.ı;ımindc il.i tl'ltlün ta tbik eclildigi gönilnıü,tiir. \'an i a,ıı 

İİHlrı .' a O.' ~ll':t"ına ~Ör<' lt'>hil f'diliı, <,ayının tamamlanınıı,ın 

d.ı n 'onı :ı aı O.'' alanl:ıı ~ edrklrr,. a) rılır "' a a'11 Iİ.' elerlt' 
ytdtl.: Ü.' tler a~ rı ~.' ı ı 'edlir • .\ ına .(ene ılf' ail:ıyların ası l 

H.''a )tdd. grnıılıırıııa anılm:ısı 'eçcnlrıe lıırakılır. Hf'r iki 
~ekilde ılf' .' rdek u' f'tıin a-.ıı Ü)eden dah :ı ~·oı. "''·a ;ı.,.ı ÜH

lrrin )f'dtklH.'lf'n da"a u O.' alnıa'ı 8ibi gaıabetlrı· göıiı lnıtı. 

k l}IHi Komi~.' onunda 'aıı•lan deği~jl.Jikır göıe (·arpan b.ı~ 
lıu iL. i hu'u'; 

1 - .hıl '" ~rdrL. ti<.ıf'lerinin partilr11·e l~'hit ııhınmıı~ı. 
! - hı! ıı}tlrrıftrı ~"' açılmadık~·a ~ rıtd. ii) enin m,.dht. 

giı, nı rın~, ıair. 
~ başvurduğu yakı ıksız hare· Onun içiıı. bu:;Un~ü iktidar 
<\t}!l , •· , ı.. kctlere bund:ın böıle ('nsel o:- dan bekll'diğimiz en ba)iik .hi1 

~ ~aıı· .EDE~ HAZER mak ıı;ın gerek i tedbirlerin met, mem'ckctin mu.ı •• (; ol· 
'ıııııı~ :'\adi, l: ınekli ~~dı~ı a'ınmasını tabii \C y:rindc duğu hakiki ıslahatı, hiç bir 
,1~ıı•stb da Hpılan de~iı ıklık buluruı. l"akal bir aksaklığı tesire tabi o"mayarak ys :nak 
~l~ ~t .1~11ytc Adalet Bakanı· ciüze'Leliın derken, ba~,;a bir \'e aydınlanma ~olu üt.er;nd~· 

t;~t b t ıstcki sfülerindf'n ha- ak ·ak'ığa k:ıpı hazırlamamak ki ilerleyışimit.i ~a~ıa,uaktır.• 
~ alı 

tııı t 11 ınrmurtarın son '-t" :;;rtı)le. A AM 
• ı. bil~ıııda taraf tuttulila- Biı:c kalır a rcjını•.. i :ı'i KŞ 

tlti~ bi a a ba11 hikimlerın kanun değislkliklerinı .;oıc a· 
~ İ\.ttr{ Partili gibi haı ckel lırken ne kadar dikkat!i \ e ı.-
• lll ö~ hi) oı \t di) or tiz davransak ) eridir. 

~·~ ~ ıı haı· YENi ISTANBUL 
~)trc ın devamı karşısın-

~~ctı: ~atmak dcmokratık 
\ llıtu b.ın korunm.asından 
\ • b•tt ır hükumet he :ıbı-
• ( ı sa; gUçıUr. :Fakat. E· 

•rı det· ~ığı kanununda ~ a
"tt~ı !Şıklık ac:ıba ör.lcrı n 

'll 111'.\Ç Ol.Dl GL':\IUZ 
JSL.\ llAT 

İHTİK.\R GE,Iİ .\Zl\'A 
A LDI 

Cemal Refiı. pi~·c;.ııla fi~at 
\' UJ.sefülerinin tabammıil edi l· 
~CL bi;. h ale grlıliı;ini •İİ~ ıii
) Or. dbor ki: 

• \"ekatet mul"akabP. teşkili· 
tının. ihlikaı·a, islifc;ıliqe k:ır-

Eğtı· ta .. :111 bö~ le k:ınunla)ll''a \l'Çınenl rıin \ !' l kil ı>•·I k ~ıl-
m ıs, lıa,J.:ı bir p:ırtiden olan ) edek li)enin m~l·füe gil'· 

Dlf' i de (;nlPnmi~ ol r.rakııı-. ,\ ,il Ü~!'dtn eoı.: O) a lan. ~ rdek
ltr li'-le,inde hııhıııôuğu il'in ılr Sthir ill eı·li,j dı ınıl:ı 

l:ı l an İİ\f' o biiıı:td c• haklı oloııaL: da ha ağıı ba .. auk. 
a.,.ıııar }i,ıf,inıtı• olu11 ıl a ~r<ltld!'n ar o,· alınl'- Ü\'r 1;1\ ıf 

hla('aL.tır. O. lmHt.tini. ':uh·c·ı• ı>artke dii1e ıı ltıııııi-., lulk ta. 
ı aCındaıı l:h\İJ> rdilıııı·mi~ Ji,ted<' ar:ı~·ac·aktıı. Partke ~u H\a 
bu -;ebt'ple asıllar Jio;t~'inr konanın ~anında ~rdeklrr li.,tesiıı · 

dtki ada~ !ar. 'l'C'İm Cİİnlrrinde ~aı>ataklan teına,Jarla Ulı . 

malum da ı:ih·rıt -.:ığla~abiliı-ltı H' bu ~iiıden ('Ok ''' topla)a· 
bilirl .r. On l.ıı ııı':ı ~ı>dtklrr ~i .. tPsiııde kalma lan ılo"ru olma1. 
Pı atik, !.ola.' \t: clo~ı ıı olan ... rkil. iı yelerin, aldık!an O\' ... ıra

\lnf: göl'r Ş<'hi ı · :Hl't!l-in<' ~iı nırltri 't bö' ltC'e ao;ıllA rı da. "P.· 
d~kltri de paı tfürir. cld!il halkın '\eçınesidir. " 

WİET.\11 .:\'JJ'Lİ ESİ HLEr. - Çinhindi'nde J"ıan ıılar. 
ıeı f: mukabil kendil.!ri de 5i:i ha~t a komuni'>t e~irini geri nr'lli !erdir. Re,imde l'ran<oızlar 

tarafından iade edilrn \"ietminh komüni t e irlerind'-n hir gnıp giiı iılmeliteılir. 

İstanbul Konservatuarı • • 
ıeuı 

talıliye davası aeılılı 
-> 

Belediye' nin, aldığ ı eski ita/yan Elçiliği b inası kömür deposu olduğun· 
dan; dôva aleyhine neticelenirse Konservatuar binasız kalacak 
lH itil.\~ M<P.\ D /(erinden cılıııdıilinı}Z maltın'ıt •olabilirdi. 

'Q11fur gör , Br'edıye Fen Is' ı i mu ,ı.. 1'011 ervatuara hükumetin tah· 
İı.tanb_ul Beltdh ,,n, bağ'ı 1•. lüğu bınanın ı:ıdı' proj~i _i 6 etliği maçkada bu unan e,,kf 

ıan bu Koı en att:arı. 'on ~ ıllar· h '. k ş h Itahan cfarrtı bına~ının 15 000 · · d k k ' azır ayaca ·• e ır mce.ı ıı • . 
cıa r;ı:,ıtli edi odular.ı, a at ur ·a· evkcdı'ip tah i at isi hollvluna· ~etre murabbaı arı;a,,ın.~aıı 10 
cı ba~ an \e b ~!arın ııüna ın r;-· r:ık tadil ve tamıratın iha'e,,i \',ı. bın metre murabbaı bugun met 
kı melerine rağmen öğrrnci a- ' . • rr ı 300 • 500 lıra\a satı" .. bllir 

l .
nsı bakımından ••ııtıkı·c r1C i - pılııcak \'C bu ı~ er ta.r.:ımlandık 1 . d'l ·ı . b d .,. ' ~ İ . . 'e tamır 'e ıa ı ı ı çın ır an a 
ınekt<dir. Altıncıdatr<.'dc 1 11n- ıan 'onra da s::ınbul Kon- n:ı- ü be ı • d -.ı bl • bl k Ç. ~ mı ~Ol ıra c. e culle • 

1 

bul Kon•ervatuarının ii" :t .. ·!ı \C tuarı, ~ enı nasına ta ın:ı~·· - 1 d · 1 ıt " · b' b ti ı · · · "' . . e 1\1~ reıs ı0ıııın ı·ı ır t r u ı~ı 
on be~ odalı bına,ına lcdı"i d \'· ~ıs. ?"nni iz deyıuız b•r ' • ben ı kjm ·tatbik t"ltel'k. i ınou BI'· 
re'ı 2.ırfıııda 550 si talebe 'e dıycyım be~ yıl .onra. ı divc r<'ı-lığınin bınbir t•ır u ı~i 
5U -i memur \e nıüstahd<'nı o·:ı- i ıanbul Beledi) r:.inin şehrr \'<ıl" • 
rak 600 ki~~i ığdırmak ic:ıtl rt· ait hıer kütür saha,ında, ı ırr Üsküdarın S·lımh-e emı:ndt 
nı,~ıcdir. Oğ~ı:nciler ,.,. ö~renei ıktısadi 'cya br'edi sahada hiç 1 tamiri tamamlanan ka:-a ,r.l hına 
wlılrn ıııerdn enlerıl.: oturmı:~- ı bir !~de verimli ,·e ke-in faali~ et sının bahçe ıne konu'ac.?k büs
ta. a aınrkacıl .. rın de( ~<' ler!, ~ı· gö,,tcr.-mcdiğinin ~·eni '"e tlp!k tiın açı'ış törrni dahi. 1 •anb.ıl 
)ano, keman ,.,~ a a~ e~•~rıı~e 

1 

bir ömei!i §u yukarıd:ı nak etti- Bel"diyc re!' \ek ilinin gün'uk 
k~rı m~ktadır. f:ıkaı •)'lgııı1 hıç ğimiz •htanbul Kon en'8tuar1ıo i !eri arasında. Fairnt hu.ındlr. 
kııruc~ ı nıtııınun clm Y"•I bu ..,e,, b' .. d. Eli d b ıldan Belediye re! \'ekılimız, Is nbul 
\C l.'ğitim curcuna-ı da ~ahba ıb11131 ;1 üılı ır. hl n e b~ş ~ tu : Radyoe\inin muhte,em "11"1~ k.a· 

1 

ıı k fazla ı!e\ :ım ed~mı~·ccc'<. Zı-
1 

r l>tY eb mi uB ~~de!1' .ır bı'nanoııı pı ı•ıın tam ka'""ı ın.ı .. ~sıla\ n · • k' an ,,an u ec ı~c-ı, ·v- • 
ra htanbul Kon•"n ;ıtllarınııı ı b , d ğ 1• 000 mur b mermer du,·ara i rn.nı· \ ta-

' k d rr b" , u un u u 0>. metre a • . • • ral'.l O.ara ı.111 111 IEOI illa, g.t·en· b Ik h" 1 bi tÜrk"un ~U \eCıt<' ini n3}ıb;ı oku• 
!erde !>ahip dcği•ti.·a:. Bina~ı u- a ı ar..,anın ıç o m:ıı.:.a .on n ~ ., 

ı tın alan yeni ah ip ,1 ıh ipç metre murabba ını. satı~ Kon er- nı:ınıı~ur: 
· . . . d \'atııarı hem de but re ıne en u • Bır ulusun ~ enı değ~ııdıkJ 11· 
ılrn surcrek tahlı' ı: 11\,ı ı açtı. r ı b" k " "f t h ·ı t ed rinrle ölrti, mu,.ıkıdc i~~i :klı"i ,, d ,, 1 • . <!~ 

1 
1 

aı' ır ·u et a mı e m rn, , - .. 

1 
ougun e.,ı sc ~ <1r.n ,,.\ ne ı· · b' k k' tm"ış labı"I e ı· k 'ra' abı"lme ı"dıı· 
cc"cnccek \'c İı;tanl> ıl Kon ı \a. ~.enı ın.ı.ısına ço tan na c a ın ::ı, .ı . ::ı • 

ıuarı bugün hıç bir•nıizı ı ve hiç 
klnı~cııın haklı oıar:ık b ğ ıımc· Amerikah bilgin 
dıği binadan mahrum ta ~cak, 

ıyani 550 öğrenci \e 50 mc.nur, •a K I T ( f 
Altı mütecaviz 
Yakalandı IOÜ>tllhd,•nıİ ile ıochrin kul Ur hız ur, ar , omp on 

metinde olma ı ic.ıp C'J.'.'n bır l>c- 1 

1
1 • .. . k k t Du .. n o" ldu· lhısıı j Mııhabfrlm••«~., raı) e mue~>«Scmız. "0 J •• or a· Ba ıkesir, 23 - Goncnin Ra-
-ında kalı verecek. 0) -aki bt .. n-
b 1 • • · ı • l'l\'cliol>a kö• ünden Recep Karı· u Kon•er\'atuarıııa talı,ıs ed• - ' Auaetattd Prus ' 

imek uz('re hlikiımeıin i~ıanhul New \"ork. 23 - Harp dev- ka'pakla be arkada ı a;ı.ni L:oy-
dcn 1340 do~umlu Ari! .\sıan 'e 

Be'cdiyesin<' hibe ~,ti~i ~:ua~- ı rinde Radar'ın :eli tırilnıcsinc ga) rime nı karı koca l::ayau ) a· 
zam ve nıulılcşcın bır kargır bı· yardım cdııı Atom Bomb:ısı u· 
n:ı be )ıldanberi mukadderatına! zerinde çalı mış o~an maruf A- şadığı Faıma Akdumanın evlcrı· 
ıerkcdı'mi tir. Bu bına adec(' merıkalı bilı;in ve egmmci Dr. nin kap. ını kırorak içeri gı:·mis 
mukadd rata ıerkedılm mı , va - Kari T. Compton diiıı gece geç krdir. Millf'Ca\•iıler Arine l'at· 
kın zamana kadar Tekelin tütün 1 \'akıt cilmü~tür. Dr. 66 ~aşında) mayı yataktan çıkararak do,·:rı~

I IC'riıı'b d('poluk yapını;-' ıııal ,a- dL. \'e 18 )ıld:ınbcrı, memleketin ğe b.ı, amı ardır. Bu ;::r .. rl .. Ja
hibl Belcc!i~e adına o.ı llle\zud:ı eıı ileri :elen ilmi müe escle· l.!!!.!.. ıorla dı arı çıkardık•ıı:. ion 
de,·amlı gayretler ~arfedcn btan ' rinden bıriııın !\ta a •"ıu~etts ra tecavüz.de bulunan altı şahıs 

1 
bıı 1 b ı ını caye·incle nıh:ıyct Teknolojı Enstitü ünün B:ışka • bı'aharc ~ akalanarak dalet .. ıeı 

1 

Tekrlin r inden ~ııı·ıarılnıı~tır. ııı bulunmaktaydı. O 'l'e ılim a· 1 um etli mi erdir. Sanıklar matı-. 
,\ma ne y:ıı.ık kı, J,ıanbu Bele- , rasınd .. herhangı bir ılıtıliıf nıe\' I kem cc te\ kif edılmıs'c:rdır. 
ôiye i. hUkıimcılıı hibe ve b .. ı· cud·~ c:ine kanı değıldi. Dın n 
ının tütun depoluğund:;n kurla- esaslarınııı ı.me a)kın olmadığı ı;ını ku\\etle mlid<ıfaa etm ş, 
rıp teslim <'~tiği bu muhtc•cm bi 1 nı söylemek ıti)adında~dı. bunun. bir ı tıla}a ka,kı ıldı ı 

1 

~a hakkında ilk •. ~ apııf:ı f~:ı.!yct, . Dr. Compıon ikinl'i diııı) a har takdirde o.melerı melhuı "en .a 
~tok mangal konıurlerını d~po bı sonlarına doğru Japon~il)a 50 bin Amcrık:ılıı ı., ha)aıını 
rtmek olmtl'ttır. Re r.iliye çeHı:· 1 kar,ı Alom bomba ı kullanılma kunarac .. ~ını be'ırtmışt. 

t~ıı ~ı~:k~layabilecek nudir:' 
ı, d,.. dağın temiz nı\e•-

Habip Ldip - 'l'örchan iındi 
dort enelik bir •pma n kur 
ma deni basla) au~ın ı 'öylu
"or , .t dhor 1.i: 
• • Bizım · bugiınkü iktidardan 
nıem ekct h· abına bck'edı~ı
mıı en mühim hızmı-t. her ne 
b.ıha ına olur a obuıı, e ki za 
mana ait ıihııb etten biıi kur
tarma ı: bu memlekette iş dl-

ı piyasada kontro ı'ini sb:e· 
ınatik bir ekilde e'e almadı
~ını. bu te>kilatın .;aıahb elli 
e'cmanl~rı ~öyliiyorl;;ır. 

- Ah, ne diye geri çağırı rsın , Gül Pe mbe? 
•• ~e~· -
b ' llllrn 1n bulunmakla b"· 

1 
~ ~~ılll ~ diı~nlniıı gUver.· 
~.a ~lll~ndan bu oru) 11 cc-
• llı'ere ğa hep mecbun11. 

btorcıij Yük ek memur'ara 
lla Jı tlerc tanınan baıı 

b aı c 
~ ;j Ucrı .rı bu adaml:ınn 

~· 0truv tle r!cgit, doğru· 
~ ~ tle 1.a d~lllokratık hUr
~ ~l haı; g, idır. Adalet Ba
\~ ~ıı kılll krelten anık ola-

c ~~ ar ı ına çıkan b r 
d.,t llıl"i)'Je;\da et Bakanının 
~ .. ·~lı\· 0 hakimin emek· 
"'~ıı ıu treceğini bil=r e :ı-

dd•lahe eder. Bu hal 
~~~t~•tatı~.arasında huzur-

~ i~ 1030 sctımlcnntien ·tekse 
~u son seçim-

ipllni ~ara iması v(' bizi mc
dcnı a'eme bcn7.etme idır. 

B.ı mrclenı Aleme be:ııe· 
m kten, zahiri halımizl kasdet 
mıyoruz. Kılık ve kı) af etimi
zin e ki çağ'ara giden ekil
'erı olduğu "ibi. b!ıi Anupa 
\e Amerıkalılardan hiç a)tr
mıvan c kiHi de mevcuttur. 
Bıi bu zahiri şekle değıl. ha· 
kiki manasıyle iş alemimiz1e 
medc ıı dlinya) a benıcr'iği öz
ıuyoruı. Bunun da an<'ak. 
memleketin tanzim cdcceğı @· 

sas ar ıçinde kabıl olabileceği-

Bu \"azıyet ~ö;tcr,b'or ki a· 
'akalı ıııakaın'ar ı;ıtıkl'irın, is
tır~·ilığin ''asi ını hcnlil ır~bit 
edememiş bulunııyori .. r. 

ikinci Dunva Harbiıln bııh· 
ranlı de\'İrl~rinde hükume~. 
belediye ve halk e birligi edc
ı·"k eneler('e k;;.rabor~acı :na· 
mı~. fakat blitün ı:ayret tre 
rağmen. vur~uncu) u meydana 
çıkarıp ya'r\a~ın:ı yapısanıaını,. 

tık. 
Bu~ün vurguncu • uı·usu 

nıc)ıianda, göılerimlıi:ı önün· 
de. fakat alakadular, vur;:un
euluğun mevcut ol11p "'ınııdı· 
ğını henüz kcstil'rmiyor:ar ki 
'urguncunun yakasına yapı~· 
~ınlar. Bu :uli$in onu nereye 
\aracak? --.................................. -............................. ... 

ı,:: .&/,eT/A/A b.?v.Aı': ~ -
Ş-/MP/'&J//Me-Y4A// 
C~A//~E~ ~&R&S/NE -
J)~#ç~/Ü~H ,4,n'/,,~·f :; 
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İKİ l\IE ' llUH PUJ, Mlh'Ell \SSISI - llaleıı 84 yaşında bulunan \"e bugiint kadar mü~leril eri 
namına 40 milyon dol:.ır tutarında pul ~atmış olan ıt , R. Ilarmer'~ ( olda) me hur kol ek~i
yonculardan, Al as'lı sigara fabrikatöriı .Maurice Bunııs, kıym etli pull arını gösteriyor ... 

Roosevell hem pul loplamağa 
Hem, pul çizmeğe merakhydı 

........... ...... -- ----------- .._. -. ..,.. . 
Sadece mor renkli pul/an biriktiren zengin bir Ameri
kalı kadın koleksiyonundan «Menekşe Demetim» diye 

\ bahseder 
........ ,..,.,,... . -.-.-...., 

H. R. Harmer'in pul dliııy:ı· 
ındaki yeri son derece mü

himdir. Dlinyanın en bü~ült pul 
tuccarı olan Harmer seksen 
dort ~aşındadır. Şimdiye kadar 
kırk milyon küsur dolarlık sa
tı~ yapmıştır. Harmer, dlinyn
nın dört kıtasında iş ~rap:ır ve 
çoğu zaman. yirmi beş metr -
lık yatiyle c~ahat eder. 

1020-30 ('ne'erinde Avrupa 
kırallan ve Hint mihrace•erıy
lc ahbap'ık eden Jlarm r, l>.r
çok devlet rei !erine pul sat· 
mıstır. Harmer onlar:ı, bir giın 
mem'cketlerini terk etmeleri 
'crektiği takdirde en ko.ııy k:ı
çırılacak ervetin pul olduğu
nu söylerdi. Bu taktik olduk
ça işine yarardı. İspany:t kır:ı'ı 
111. Alpbonso, iki f ngilız kralı, 
Rom:ınya Kıralı Carol, Mısır 
Kıralı Fu:ıt ve oğlu Fanık. Ba
\'alaphur mihracesi. Harmerden 
pul a'an de\•let ada:n'anndan 
bazı landır. 

Romanya Kıra'ı Carol ür
ı;un edildiği zaman pul'arını 
da beraber gotUrdil. Ya1nız. 
1952 de tahtuın indir.len K ral 
Faruk, memleketten çıkarken 
pullarını Kahireden kaçırama
dı. 

ıuşKAN noo~a:vm.1 nr:: 
PUL .\ ÇOK :mm.\ KI.IY Dl 

Büytik bir pul meraklısı da 
Franklin Delano Roosevelt 

idı. Kıymetli \eya kıymet iz. 
elınt> geçen hiçbir pulu atmaz
dı Roo~ \ it pul çizme •e de 
çok m raklı idi. 1933 \"C 1934 
1e çık n Admiral ll~Td \'e ayrı
ca bir uçak po ta ı pulunun de
senlennl tamamiyle kendi yap
mıştı. Kendine çok gü\'encn 
pul ko'eksiyoncuları Roose\·e:
tin ko' ksi}onundan cçocuk o· 
yuncağı • dıye bahsederlerdi. 
Fakat, Roo e\elt öldüğü zaman 
Harmer bu •O}Uncağı• 221.000 
dolara attı. 

Pt J, YÜZÜ~DE~ 
İŞl.EXEX CİXA \'E'I' 

Sa) ıları günden güne çoğal
dıkça. pul meraklıları bazı 

lmmetli pulları ele geçırmek 
için go~ ri kanuni çarelı:re de 
baş \ urmağa başladılar. Iese
U Pariste Aubert i rrıın il' bir 
adam. Ju'ien Delahal'f'i pu u 
kurduğu bir apartımon·ı getir· 
mek için güzel ve zengin bir 
genç kadını ilet etti. Kadın 
kendini pul müıehas ı o ar k 
tanıtmıştı. Burada. n l:ıha C'in 
kafa ını p:ırçabdıktan sonra 
pu lan aldı'ar. 

llo'andada i e bir pul hırsı
zı, hır pul kolcksiy:mcusunun 
karı tnı kandırdı. Eğ r l:oc:ı ı
nın pullarını çalarsa kadınla 
nleneceğini süyliyen bu ma
ceraperc ı. pulları elın,. geçır
dikten sonra kadını yuı: ii tü 
bırakıp Peri e kaçtı. 

H. R. Harm r'in, mıiıayede 
ca'o !arını gozetlemek fçin 
yaptırdığı hu u i pencereier 
vardır. Bun'arın hcrbı~ın e bı
polıs durur. Fakat Harmer bu 
);onuda sö~le demeı.tedir: 
·- Ba~n bu go .. t em isi 

biı:İ de guç du:-um'1a bırul: yo:
Çünkü pul ar çok za.n:ın U~\ • 
kif edilemıyecek k u mühım 
kımseler tarafından çalınır .• 

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

llCSl sl H.lRETTE \' r 1 IR ILA~ OTO;\IOBİL - Pul ımmıklı-
1 Alb:ıy (ıreen, bir a) a~ı tahtadan olduğu için , kapısından Ti· 

hatça girip çıkahllece~i yük ek karo erili bir otomoblt yaptır. 

mı tı. Yukarıdaki rP imde Albay GreP.n'i bu otomobilin içinde 
otururken törıİ\ orsunuz. (,'.'; OT: Bu re min dünkü yazı ilt bir
likte çıkma ı guekh ordu. Hün bunun yerine çıl..an uzun rt ınin 
izahı uaur: - 'l l~RS U Sil ~JIŞ Pl' l .I • .\R - ,\nıtı·ika'da bugii· 
nl': kadar ıırk aı pu! ltrs lııı ılıııı tır. 'ftrs basılan ve Ü7Hinde 
te~:ıdiıfen h~p nakil \a<ıtnları re ıni bulunan pullardan bazıları
nın re imleri dünkii ı;ıı~ııııııda çıktı. Bunların hl'r biri bugün 

binlt ı"C'C" dolar kı} ınttinıledir ... ) 

ESKi P l 'J. KR \ 1.1..\RI 
'.\J.\7.İYE KARIŞl\'Oıt 

o ünrada pul toplama mrr:ı-
kı yüz en!') e yakın bir :za

m:ından beri süregc m ktc ol· 
duğu halde hiç de "h mmi~ e· 
tini ka}'betmemi tir. llrr mem
lekette en çok rağbet g'ıren \'e 
Amerikada fotogrııfçılıkta, on 
ra ikinci gelen mera:C, pul ko
Jeksi) onculuğudur. F .ıkat bu· 
gün artık Ferrari, Hın'! veya 
Grecn gibi ·kır:ıll;ırn k:ıimamıı;
ur. 

Diiny:ının en büyUk ko'ek 1-
vonl:ırı Paris i Theodore Ch:ım
.p:on'un, ·ı. Croıx-aux Mınesde 
oturan Maurice Eıırrus'Un \'(' 
hakiki adını giz'i tut:ın Paci
ficus• un elinde bulunanl:ırdır. 

RAZI G,\RİP 
KOLF.KSİ\'OST.AR 

·Clıam'ey \'e WhelanB Bı.ınka
sının bir kağıtçıya r1Ji dolara 
sattığı eski z:ır[ )1ğın!arının li
ZP.rindeki pullar ise 100.000 do
ı .. ra satılmıştır. 

Pul alemi hakkında daha ya· 
zılaeak, anlatılacak pek çok ~ey 
\'ardır. Biı bu seriyi •Life. m c 
muasında çıkan uzun bir tet
kik yazısından fayd.ılanarak 
derledık. Umarız ki bnrad:ı n:ık 
!edilen bilgiler pul m•raklıla
nnı olduğu kadar. pul alemi
nin bu gibi i'gi çekici tarafları 
olab leceğini akıllarına getir
mbenleri de ilgilendiı·mi5ıır. 

so~ 

VA TA:\ - Bu yazıları dn
liyeıı Nur Sabuııcııoğlu'na •Pul 
meraklıları gl'Upu namına. A
\ ukat Ekrem Öulen ımz..ı~iyıe 
gönderilen bir mektupla. ılıori
de Türk pull:ırının ve memle
ketimizdeki me;;hur pul ko k-

Birçok pul meraklıları mu:ıy-
yen bir konu ile ilgi'! pul- siyoncu arının d:ı husu bet• ri 

hakkında röportajlar hazırla
tan toplamaya merıık sarnuş· 
lardır. ıc eHi. pıyano im:ılat- ması istenmekıedir. nay:ın S:ı-
çısı Theodore Steinw:ıy valnız buncuoğlu bu konu la maiumat 

.. 'kl ··g· · pul rı top'ar ıoplamağa çalışacak \'e :ıazırl:ı-
muzı e ı ı ı :ı • d t .,,. ·· ·• • "' .... k'I B , n Fav Jor- may ı va e tı6 ı roporcaJıa:- ı.e· .,ew .ıor u aJa J ·ı t 'd ek 
dan'ın koleksiyonund:ı i c yal- rıc e ga~ emız c )ayın ana a • 
nız mor renkte pul':ır bulııııur tır. __________ _ 
\e kendisi kolekslyonuııdtı'1 r, . , . . . 
•l\tenek_e dcmetım• dı~e bah-1 Yunanıstan dan bır ıltıca 
secler. Uzunköprii 23 (T.11..\.) 

Ko'eksiyonr;ulal'Jn s.ı~ı.;ı. ço· Yunanisıandan iltic:ıl:ır dc,·:ıııı 
ğal<lı~ı:?· nodır pulların fı\ ıı~ı eıınektcd'r. Bu clim'cden ola
da gıttıkçe yrıkseleceğe bımz.:- rak, Kfışif adında bir g('ııç, .\l:ın 
)-~r. Bu pulları ele gr~:rıne ım: 

1 
dıra köyii ci\'arında :\Ieriç ııch

kanları da gl~ndrn glın~. gu~ rini } uzrnek suretiyle yurdumu 
lcşmekteıtır. New Jrr~ y lı Hı- 7.a ilt'ca etmiş \'e derh:ıl huclut 
ram E. Dcat eıı kıJm~tl· Amc, makamlarıııa g'd<'rek. Turkiyeye 
rık~n pullannd:ın hır k:ıçını iltica eııiğ ni b:ldirmışt r. 
eskı sandıkl:ırda, ta\·an nrala-
nn1a ve vaktiyle kurulmuş ba
zı e ki mile se elerin dosya'a
rında bulmuştur. Deats. Amc
rıkan hükfımell haz.ine iııın at
tı~ı on araba lilzum •ız. e\'rakın 
içınden kıymetli damga pulla· 
rı bulacağım dl~e tam bir Ee· 
ne uğraştı. Phılade phin'daki 

Seul'de yangın 

Seul 23 (A.A ) _,_ Bugün 
Scul'ün iç mahallelennden bi
rinde müthiş bır yangın çıkmış 
tır. 600 den fazla e\' ale\':er i· 
çınde kalmısıır. Can kayıbı olup 
olmadığı henüz. malüm değild.r. 

• -- -- - - --- --
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Galatasaray' dan mezun bir 1 • 
fAENERAl ALİ FUAT CEBESOYWı genç limon saflyor 

..•••.••........... . ...••............. . . 
: Şimdiki halde Hukuk Fakültesinde okuyan ! 
: bu genç, günde 10 - 15 lira kazandığı için, : 
• 
~ memurluk yapmak istemiyormuş. ~ 
·················~ ····•··········••·· 

Yazan : ESİN TALU 

Balıkpazannın lçer'ek noi:t:ı
larından bifüıde bağırıyor

du: 
- Limon, yirmi) e limon, 

yirnuye limon! 
Üstii başı düzgünce, yüzti b~r 

medenice idi. _,\k~am ü,tii, Be
~oğlund:ı karanfil satar, baz:ın 
mahalle aralarına kad:tr gider, 
arasıra da vapur iske'e.:.ir.tlc 
ko uşur dururdu. 

Bal gibi işportacı i.li i~te! 
Giinde on, on be~ ka~ıt rloğrıılt
tuğu cl:ı oluyordu. Yanı ayda 
:ıoo.4:;0 lir:ı: 

İşin tuhafı, bu çocuk 120 Ji· 
rara. herhangi bil' müe~sesede 
k!itiplik de yapardı! 

Bugüne bugün Galatasarııy 
li esi •mezunu, Hukuk Fakülte
inde talebe idi. 
Onunla .ber .. ber ha\'adı:> pe

:ıindl' koşu nuıştuk bir v.:ı&ıt
ler! Gazeteci de olmuştu. 

Gazetede 70 lira 'Ila~şla ça
lıştığı \'akit herkest-:?'l itih:ır 
gürüyorrlu da, işpo:~a~ı ol:ılı 
kimse \'ÜZ vermiyordu. ister G:ı 
: .. t:ıs:rar mezunu olup ç:ııır ça. 
tır J<'rans:tea konuş5tırı, ısıH 

Hukukta talebe o!rnn, ~okakt~ 
limon satıyordu ya, kfı.Ii sebep'. 

Avuk:ıt ~:ınınıl:ı dı (:alısmı5-
tı. )Jezun oldu~u me•.t:pt~ mu· 
allim mu;ovinliği de y:ıpmışlı. 
Kendisinden nıal s:ıtı•ı P.lma~a 
gelen mü~lel'i, bunları öğren
diğı vakıt, r.':- d:ıha v.ınır..1 }_ığ
r:ımanıayı it.t,at ediı.mışJ. uy. 
le ya, o~ıın.\ış adam r;:ılt~ır mı'.' 
Çalışlı mı •ra •Okumu~ oHa· 
gu:ulan•. •efendi• biri· sahibi 
olmalı \'t' ;ıy ·a 120 Jınya •ey· 
u!lab,, drmı- iyıli! 

K endisiyle '.!:Un bir konuşm:ı
mız C'l:lu. Anl:ııtı: 

- Gal:ıt:ıs3l':ıy'ı bi:irdi.-ltn 
sonra gazctecı:iğe ba,ı:ırlım. Bil• 
aksam gazetesinde spor muha
birliği yapıyordum. ö:ı :ıra ;·ö
portajlarıın da çıkıyor:lu. Bir 
:ıra parasız r.alılım. Gitmek js· 
te Iiın. Bırar.rııaıiılar. O 1.Jman
l:ır gazeteııi:ı m:ıddi vazb·cti, 
i~i değildi. Patron kalmam için 
ı r:ır etti. Sonra, nıU:-:ıtlJerat 
diyelim. gazeteden kO\'\llU\'er
dik! Bir ara bos gezelim. so:ır:ı 
Gal:ıta :ıray'da muallim muavi· 
nl oldum. Ilu iş muvakkat bir 
işti. Daha sonra avukat y:ının
da ça'ı ıım, gazete mü\'t'zıiligl 
yaptım. Gene j,;;iz kaldım. Ha-
1ıkpazarında de\':ım eltİöi.n 
k:ıhrede arkııdaş':ır 50 lira er
nıa\'e verdi'er. A kere gidtn i~
po~ta('ı arkaılaş verini bana 

GÜNÜN YAZ/Si: 

terk etli. Port:ıkal, limon sat· 
mağa ba !adını. Soğuklar baş
lıımışıı. Soğuğa alı ık olmad•
gııııdan grip oldum. Elimd,ki 
ma' çürudü. E'de, a\·uçta ue 1 
\ arsn erittik. Tabii iflas etti.u. 
.Bir ikinci iflas tehlikesini d .. 
.u) le atlatum: ~lenı eketten iı~· 
arkadaş gelmişti. P:ır:ı ızmışl:ır. 
Onları :ıı; bırakmak o'mazdı. 

- Blr:ıı da işportacılığını 
anlatmaz mısın? 

Giilılli: 
- Ben bir \'akiller, eledi, k 

port:ıcılar!a röportaj yapm;~
tım, ~iındi onların seslerine be
nimki de karıştı. İlk zamanlar 
bağırnı:ıya utan ıyorılunı. Son
ra bir bağırmaya başladım, eı
fılcm dükkfindan fırl:ıdı. Satı
cılarla aram iyidir. Dükkfin s:ı
hip'eri de neme laz.ını, b ni 
kol!uyorlar. ?ııü teriye gelince, 
jktisadi prensiplere göre b:ıre· 
ket etmiyorlar. Sebze!eri:ı p:ı
llalı olması, malın standart o'
mayı ından ileri geliyor. !!00 
limonun arasından bakıyo:-sun 
50 si çllrükl :\lecbursun çilrtik 
liınonlamı p:ırasını <la diğerle 
rlnckn ı:ık:ırtmayat Ben arası
r:: mlişleriyc kredi de :ıı;arım. 

- Yaa! Ne kadara k:ıd:ıı! 
- Yirmi-kırk pıra arası! 

Bazan da bu ·kredi> ba5k:ı hir
lü, kendiliğinden açı!neriyor! 

- :\('gibi? 
- ~Jiişteriye ü~te faz!:ı par:ı 

,·erdiğim olur. Dalgınlık me
selesi. Onlar da dalgın oheak-
1:ır ki iade etmeyi un.ıturlJr! 

- işportacılıkta ba51ndan 
tuhaf Mdisder geçti mı? 

- En tuhafı şu o du: ll.r ec
nebi mlişıeri ile Fransızca ko 
nu tum. Arkadasıar mtıurdu
Jar •Sen muscvlsin• :Jiyc! 

- İşportacılıktnn memnun 
musun? 

- ·ıe:ebet böyle sürnıiyecek 
tabii! Boş \'akit bulıı)orum ça
lışmak için. Biı· \'akitler •me
deni insan lıaflada bir kere din
ıenmcliıı derdim. Şimdi Paıar
ları da ~:ılı ıyorum. Lüks diyl! 
kapalı şişe suya veda etlik. İ
kinci mevki tramvaya biniyo-
1·um. Do1 rıms yok artık! Ba)
ram tcbrikine de gitliğinıoe 
limon goıürüyorum. 
İşle bir i~portacının hikAye ıı 

K ndisini görmek i ter eniz, 
aşağıdaki adrese miır,ıcaal e· 
din: 

('ahit K:.ırabayoğlu 
Limo:ı satıcısı 
Halıkı>:ıtıırı - Beyoğlu 
1 t:ınbul. 

Sadabal Pakll ve yürürlüğü meselesi 
• <Ba.ı 2 incide) 1 

hali \'eYa değişmeler d~!;;ildir. 
llir and aşmanın mctrukıyrtle 
malul olmasında lıiç~ir h:?rici 
sebep göriilmez. 

s .. dab:ıt Paktının m"truki} e
U bahis konusu ol:ıbitir mi? 

Bu soruya ce\'ap. pal>tı:ı muh 
te\'a ını ıetklkle ihtiya('l ce,•:;.p 
\'erip vermediğinin tesbit ,·e 
bu paktın bugün &kit devletler 
ara ında kull:ınılıp kull:ınılına
dığının taymi ile mümkiin.ınr. 

.Sadabat Pakıı, dostluk ve a
demi t'cnvüı p:ıktıdır. İranın 
~·:ıbaneı dev eller ıarJfrnc!an iş 
galitıl' karşı, diğPJ' akit dı-yld 
!erin harekete gcçnı .. ini. Ira
nın işgaline kar~ı mlioııh:ıle pi 
ınP.sini icap ettiren hiçbir Juik· 
ınli ihti\·a etml'ınekıedir. Bu 
bakımdan paktın me• ru~'i>'•li
nl icap ettiren bir busu~ bahis 
konu u ol:ımaı. 

Pakt bugıiniin ihıiyacın:ı ne 
derece ce\'DP verınekıedır'.' 

Paktın gaye.:.inin tahakkuk 
\'aı ıta ı ol:ın ve paktın e.asını 
ıeSkil rd!'n dostluk \'e adtnıı le 
<'3\'uz prensıpleri. bugiin dt 
akit de\'lctla ar:ı·and:ı ınııteb•r 
olduğıınd:ın \'e Akıı devletler 
ııır:ıfıııdan 3 ı:ıyeı oluııduğu11-

dn11, pakıın metrııkiyeti iJ,ri 
•iıriilenın Anc~k h:ıtıra ş!iyll' 
h'r sual gtleb'lir: lraııııı .sala 
lııy ıli ıeııısiki i, Tilı·l: d v' t 
atlamıııın be)an3tını '1angl ~t·
bepten ötlirii rl' ldetmek yoh:· 
ııu tutmuştur? Daha ııv~ıııı blr 
diploması ~o u takıp f'drmez ıııi 
idı" Yok•a ir:ın t(m ıl":sı. ,,ak
tır. e~n 1 olan akit de\ !etler a
rasın n d• •t tık \ e • dr:ıf':ırın 
tırca\lız etmPml' niyetin<len şiip 
he mi ed ye, .. ? Şunu tl•:ı.ai açıl. 
ıam:ılıyız k', Cumhur• !t! 'I iir
kıye.:.i hiçbir zaman m:,tcca\iı 
bir politi.-'l u.kip f'tm•r.ıi~tir ve 
f ran gibi ka•·ı:e mill!'t" <laiına 
do. ıluk hi !eriyle bağlı buluıı
mu tur. 

Bu iJa:mrnlan da Oış i~ıe:-ı 
llııkan VJ:." l ıııcı ının ~ô!lel'İııi 
pek mani 1:ır buluyoruı. 

N etler ı'ı'.:;ıriyle, pa'•t bi.ıtfın 
akit devl•Uer arasınd.ı g:ı

yc i gii:ı; iinünde ıutıılara1c bu
gun muteberdir. Onuncu mad
dedeki infisah şartlanna uyı::un 
olarak İranın yapacağı bir ıh· 
barla, iranla diter akitler ara 
sında muteberiyetini kaybe
decektir. Usule uygun bir ih
barın yapılıp yapılmadığı, Dış 

İşleri Rakan'ığının açıklamı
siyle öğrenilebilir. 

1 il - Yeni bir ancllaşnı:ın:n 
yapılması 1.arureti, 

Ilirinci Cihan Harbini müt·
akıp ku!'Ulıın :\til:etlcr Cemiye
ti h.ırbi onlemek, harb tehdıdl 
ve harbi kaldırmak hususun la 
gayesine. milletlerar:ısı anlayı
şın nok~anlığı ,.e l\li !etler Ce
miyeti Paktında mevcut teicnik 
kusurlar sebeb:yıe eri~emcmış 
tir. İki cihan harbi :ırasında har 
hi önlemek g:ıyesiyle, l\tilldlcr 
Crnıiyeti iiyeleri ara ınıla -:ost 
!uk \'e ihtilaCl:ırın b:ırışçı yol
larl.ı h:ılline müteallik :ındhş
ın:ıl:ır, nıılletlerarası h ~·atta 
bilha~~a n:ıwrı dikkati çekmi~
tir. 

B:ılkaıı Pal:tı, Sadab:ıt Paktı 
do link ve uyuşmazlıkların hal
lini hedef tuı:ın andlaşmalnr 
bunlar :ır:ısınıla yer :ı ır. 

İkinci Cıh:ın Harbi sonrası 
mil'etlerara ı h:ıyatın tanzlmi 
~eni bir esas üzerine \:urulmus· 
tur. Jlarb devletleri:ı salfihiy t 
leri dtşınn çıkmı • kuwete mli
r:ıcant gayri kanuni ad !ııdiimiş
tir. Nazari bJkımdan i'trl bir 
adım olan Rırle miş 1\li' •tleri!l 
ban \'e gii\•eııliğe :11t .,i:.ıerei, 
beş biıyuklerin ittir:ıi\ı liırı•ne 
kurııldu~undırn tatbl'ott ~ lı~ı
' iik mahzurlar wrıııiş ve ~is
;emiıı işleme ini iınk.ın,ız kı'
mı ıır. :'ılıllel'erara~ı miisterck 
sistemin islıyeml'nıesi ynrcl ını
cı mekanizmanın g 1i m~,inl 
ıorlamıştır. Bu sebep• .1 ötii:-i:. 
Jlollektif meşru ıntid:ıfa11 es:ısı 
iiıerlnr bina edilmiş. Kuzey 
At antik Paktı, Ameri'rnlıl:ır.ı
ra ı Iıişıerek Gü,·e·1'ik T':ık,ı 
<Rio ele Janciro 1947). A :"i.7.. 
U ı .. A\1·upa Sn\'unma CJmia
sı gıbi an<llaşnıal:ır te~a\'üzlin 
önltnme i için gelişm,.k imka
nını bulmuştur. 

Bu b:ıkımdan buglin, dostluk 
andlaşmalarının yanı ba ında, 
kollcktif meşru nıiiılaf:ıayı e ııs 
a an \'e nıilletlerarası hay:ııın 
ı:ırurelinın ifade 1 olan andlas
ın:ı'ar yer almıştır. 

Orta Doğudıı. barış ve "İİ" 
\'l'nliğin temini, tecavüziin nıli 
terekeıı ön'enımsi iı;-in, ~.ıyın 
Basb:ıkıınıınız taraf111d:ın Arnt'· 
ı·ikada beyan edilen, yapılm ht 

tasa\'vur edilen andlnşma re
alist bir görüşün ifadesıılır. 
Türk cle\·lct adamı. bu göriişü 
ile milletl('rarası siya etin z.a
ruretini belirtmiş, Orta Doğu 
devletleriyle olan do t uk ve iyi 
komşuluk hi lerini samimi bir 
~ekllde aı;ıklamı~tır. 

il. ER 
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Türk -Rus münasebetlerinin 
a tirmiş olduğu s fhalar 

r - 1 
Sovyet Hariciye Komiserine: «Türk • Rus muahedesinin tas d ik şa rtı , aranııı• 

da teati edi len g izli mektuplarda yazılı vaadlerinizin b ir an evvel Y .. 
rıne getirilmesi ile mümkün olacaktı, bununla berabe r mua h ecl• 

l.. _____ _ 
:nüı.,\Kı\Tll\' 
DE\ 'A'.Ul 

Sov,>ef Harıci.>e Komi eri Ç1· 
ç.:rin ile olan nıUlakatımız a a
ğıdaki şekilde dc\'anı etmı~ti: 

Ben - Enver Paş:mm gele· 
cckıe Türkiyedc nasıl bir \•:ızi
yelc geçecegi m:ıl(ım değildir. 
Enver Paşa Tilrkıyc le Umumi 
Harbi k ybetmis bı~ hükCim--
tiıı mesııl Bn kumandan \'ekili 
ve Harbiye ~nıırıd.r Ş.ıhsi.>e
tini pc.K iyi tanıd•"ım Enver 
Pa~aııın, bunun hc!ı:ıbını Vlr· 
ıneden memlekette yeniddt 'e 
kendiliğınaen siyas :e alıl;ıc;ı
ğını saııınıyonım, Siz Tüı·kiye 
Büyük :\fıllet Meclisi Ilükiime 
tinin mcrnurlariyle an::ı5tınız 
ve bir muahede akde! ;ı.iz. Her 
iki ı:ıraf bu muaiı.1eııın hü
kümleriıı:ı s.ıclık ka dıkları müd 
detçe iki millet :ır:ısınd:ıki ı:.ı· 
mimi do:;ıluk ve J~birlığı de· 
\'am edebit:r. İki tarafın resmi 
o'mı) an nıemurlannd .:ı b:ıs
k:ıl:ırının şahsi~elleri r.!l oıur
s:ı ohun, bunların leh w :ıhyh
teki ıc,cbbüsleri hi?.ıe:-ı as·a 
:ı akadar .,tmenıe'idir. B.n ve 
hiikfıme:im dost ol:ın iki 1110-
let arasınd.ıki münasc "etlcrııı 
gerek t:ıkviye ve gerekse ıd:ı· 
m(ı;inde ancak resmi memurla
rın hareket ıan:l:ı:-ıııd·ın ken· 
di5İni mesıı added('r. :-iitin de 
bu milletterarası kaiıl~.crc gü
re hareketiııiti dostane takp 
ederiz. 

Çiçcrin - Not:ınııdıı tekrar 
iltı!ak meselesinden !>ah etnıiş
siniı. Bunun prcnsipimizc mu
halif olduğunu Ve faı.at baıt 
mühim meselelerde işbirli~i :ı;a· 
pabil cc{:imizi evvelce ı:öy'emiş 
tik. Bu fikrimizi d(ği tırccck 'a 
z.i~ ette değiliz. .Notada bahis 
mevzun olan diğer meseleler 
h:ıkkıııda mutabık kaldığımızı 
e\'ve:ce bildirmiştik. Yalnız el'i 
mi'yon altın rublenin verilm, -
sine malı durumumuz mUsalt 
değildir. llu sebt'pfen seneli!( 
on milyon :ıltııı rubleniıı veril-

Z e nci berberler 

Amcrıkadan 1-'&aqsaya 17!l zen 
<'i berber gelnıi~tir. Bı:nl:ır ı;ii
z~: ik mtics .. es lerini gezerek tet
kik 'erde bulunac:ık ardır 
Amerıkada 21 :.in zer.ci berber 

vartlır. Bunların b:ı§lıca işı zenci 
kadınların saçlarındaki kıvırcık 
lan nıaltnı:ık ve saç:ar:ı cıaha gü 
1.el bir ~ekil vernıckt.r. z_.ıci ka
dınları berbcr ere beyazlardan 
çok rağbet ediyorlar. 

7.( nci berberler i~·ın iiniversi
te dercce::;inde bir okul vardır. 
Burad:ı tahsil miidcleti -ı s nedir. 
Talebeye saç kesme. ondüle )ap
mak, m:ısaj, estetik ameıiyatı 
gö.:.terilnıckıedlr. 

Gelen b rbeı·' r Pııri len sonra 
Roma ve Londra) a gıdccekler
dir. 

Mühim bir dôva 

Fransanın Dreux ,ehri cha
rında profesör De lile'e :ııt .\la
illebos adlı bir ma ıkiıne \'ardır. 
Bu ıııalikanedc ta\ ıın ar o ka
dar ~·ok tirenıiştir kı ckın namı
na bir5ey kalmamı ur. Bunun ıi
zerin prufesür!in oğlıı Güney 
Anıerık.ıdaıı tav anlan hasta c· 
den bir mikrop ı,:cıırlm•ş. bu· 
nıı birkaç ta\şana aşılamışıırt 

;\likrop derhal tesirlerini gö~
tercnk la\s:ıııl:ır bırbin arkası 
sıra 1ilıııcğe b. :ımı,laı'llır. F:ı
kat iş bu k:ı arla kalmamış. o 
ha\'alideki diğer çıftlıkler le bu
lunan ıav~anlar da B} ni nkıbcle 
ugramışlardır . 

Bu vaziyet k:ırşısır:da ko nşu 
çiftlik s.ıhiplcrindcıı bıri dliva 
açmış. bir fr:ınk zar:ır \C zi:;r.n 
istemiştir. Da\'a I-'rans:ıda bü)·ük 
alaka uyandırmış, iki taraf en 
t:ınınmıs arnk:ıtlar:ı başvurmuş
ıur. Scb.bi profesör bir fr.ıııga 
ın:ıhkfım olursa diğrr ı;:rt ik sa
hıpleriniıı ınil}on'arca t:ızm:ıı.ıt 
isıcıneğe hak kıız.annrakhı·•dır. 
Dava y:ıkında gör!ilec<'.tdr. 

Güzel Otero filmi 

Elli, nltınış sene eweı Frans:ı
nın en meşhur kadınların ıı bi
ri olan güzel Otero'nu:ı h:ıy .. tı
nın filme çekileceği, bu rolü 
genç film ~ ıldızı ıari:ı Felix'in 
yapacağı yazılmıştı. 

Şimdi genç yıldıza, 60 ene 
evvelki modaya u:, guıı elbiseler 
diktirilmektedir. 84 yaşın 1 ı olan 
güzel Oıero her tu\•aleli kendjsl 
tetkik etmektedir. 

tasdik edilmiştir» dedim. 

mesini deruhte etmi~tik. l\tanıa· 
fih iki üç ay ic;erisinde Alman 
bankerlerinden Türkiye için bir 
ist•kraz akdine çalışacağız. Es 
Jiha ve cepane hakkındaki ta· 
lep'crinize mütehassısların tet
kikleri neticesinde bir ceva;> 
verebileceğiz. Piyade e_lihası 
b:ıkımından )ardımın mUmtirn 
olabileceğini şimdiden söylıyc· 
bilirim. 

Ben -İsmine ittifak veya iş 
bir iği diyelim. Biz, empcr~a
llst ve kapitalbt ceplıP.ı:ıi kar
sısında saflarımızı sıklnştıra· 
c·ak olursak. haklı da,·atarınıı
un kazanılmasında o kadar 
kuvvetli oluruz. Garp a1eml bi
um içyilzümüzü anlamağn baŞ· 
lnmıştır. Timcs gazc:esı Em er 
Pnşanın Anadoluya karşı o'a· 
cak hareketini, onun ve sizin 
diğer teşebbüslcriniz.1 oldıı~u 
gibi yazmaktadır. Bunl.ırı:ı ü
zerinde ~im.lilik fazl:ı durmak 
istemiyorum. Çlinkü galibiye
timiz neticesinde bu teşebbtis
ler kendiliğinden icra mevkii
ııe konamamıştır. İşbirliğimizin 
d:ıha sıkı \'e kuvvetli olabilmesi 
iı;in istediklerimizin mühim bir 
kısmını verebileceğiniLi v:ıcle
diyorsunuz.. Buna teşekki!r eı
ıntkle b.::raber bu gibi \'aiılc
rin baıan çok geı; kaldığı ı·-ı 
b:ızan da yapılaınaılıgı gürlil
nıüştür. Bundan sonra bö; 'c 
olmamasını temenni edenı. 

Çiçerin - Son :amanlanh 
İııgıltcre bize ve Fransa ela si
ze karşı ıeveccühkar bulunu
~ or. Bu aralık İngilizlcı i ı:üccn 
dirnıck isimize gelmiyo-. ~için 
Türk-Rus muahedesini geç tas
dik ettiniz? İran ve Efganistan
la alcltıccle ittifak muahcdeleı i 
akdctmcniıe sebep nedir? Mcm 
lcketiniz dahilinde koınlinistle
re şiddetle muamele yaptığı· 
nızd:ın sikayct ediyorlar. A('aba 
bunun da sebebi nedir'.' 

B .. n - Fr:ın. anın bize te,·ec
dihk~r o'm:ı.siylc aramızdaki 
~ıkı dostluk bağlarına zerre 
k:ıdar halel gelmediğini ve gel-

TiYATROLAR J 
* ~wıiıt Tll'.UROSU BAHAıt ve 

Çl~'CK 8.\ \ 'R \ ;\ll l"E.'lSİLLEnl -
Perşembe, Cuma, Cumarteaı, Pazar, 
OUllınnc Parkın<la, BİR YAZ OE
CESİ RlJYASI - Komc<ll. Yazan: 
ShAlı:~.speare. Türkçesi: ŞUtrıl Er· 
den. Tel: 24888. * Al'OLLO SiRKİ - Her gQn 18.4~ 
matine, 21.15 suare, cuıuartcsı vo 
Pazar hariç her g1in uat 17.30 da 
tenZIU\tlı halk matıneıerı. 

ı __ sl_N_E_M_A_LA_R_._ı 
ucı:OGLU (;İllET1 

· ~· · d · · bala b~ mıyecc6ını aı!11a ıs . i!ad"• 
rız. Bu te\ eccı.ihteıı ı~t ırl"' 
dıi ünUyoruz. CünkU cıı g r•• 
ta 'c cenupta bllCıi: cepbe~O" 
parak. harb h~lıodı? .. bu.u~ııııtı 
ruz. iki mUh•m duşn1aıı '(tf• 
birbirınd"n :-:yırmağa. ~u ııtil• 
fak olabilirse!<, bizim ıçı~ ço~ 
hım bir k:ııa.1ç o:ac.aktı•: 1,rııı 
temenni ederim k;, Jng ~~ bit 
size k.ırşı olan tc\ eccu 
zarar gelirmc::ıin. b•• 

Burada biraz. durmus '!oor' 
füı,:e tebe süm ctıikl n . 
sözlerime clcvam c•mişt.lll·sıolll 

- Türk-Rus muah?deaPıo 
tasdik sartı, siz.inle bc:ıırıı uPıat 
cl.ı teati edilen gizil ınck~r ı' 
da y:ıulı vahlerinizin b 111uııs 
en-el ycrne getirilm~~ble 1.ıt: 
kUn olacaku. :'ılamahı1 b~ J" 
lcrinizln mühim bır k!S f.ı 
rine getirilmemiş ohn_as~ıı•irtıı 
men yine ta dik edı :nıst r. ıııl• 
\'e Efganistanla a•~!iccl~-' 
fak muahedeleri akdetmıd ~ 
dar tabii bir şey olama . ~· 
kil üçümüzün de aynı dil buf1l· 
lar tarafından istikliil .\';.eııJ,. 
yt!tleri tehdit cdilmiştı. ıat tt'! 
ketimiı dahilinde kanun 1 ,o4 
yancn hür vatandaş:ı a)l1t ııl' 
retle tatbik edilir. D?diJll if 
mcmleketın içtimai mc.\1r rı:· 
tll7.am etti diyerek M' ~il 
baneıya istisnai bir m~, ııı· 
yapamazdık. Aksi ıakdlrt•~ 
lcrek kapitüıasyon~arı.~ (,wt" 
memleketimize getıril11• 

duk. t ""'.,,; 
MulAkalımıza nihayc utttı_. 

den evvel Çiçerine sor,rııbcifı" 
- Ermenistanın :Na dııl"' 

işgal etmek ni) etınde :., ~ 
nu isıtıik. doğru mudu·rJil s' 
konferansı hakkında tU s:tttt' 
) ialar 'ardır, bunların 
!eri neler olabilir? --~· \'Cl..-

Çıçerın şu cevabı , bcİ~.tf 
- Ermenistanın :Nll r v-. 

işgal etmek niyetı yoktu 'tıı~ 
konferansının Mosk0 ' a f'f-' 
lıedesl esasları d:ıhil!~~ııı:,, 
l.ıcağına itimat edebi 1 ı1ll ,.. 

c De,·ıı 

.,. 
191 ~ * TAKSIM: Tel. 

43 
- il"'", 

Karde ter Polis llafl~esl ~ * YILDIZ: Tel. 42847 -
vaaı - Altına HUcuıni.Jl6'J'i ~ 

151.\SBUL C .,.. fi * ALE!\lDAR: Tel. 2~ .,.. 
tan hd1a'nın :.ıaceı9 .J 
Yetlmenln Romanı. •1 _ ~-* AZAK: ·reı. 235-u \"\lr
Kurbıı.nı - Oç Ahb•ı> ç. _ ... ıs ~ 
maa Pcşınılıı. . ']'el· :?"'p# * ÇEMBERLi ıAŞ. ~0r,-ıı _, 
~lukadıles Vaı:ırc - -~ 
Lan. ;ıs60 - ,,- . * Marmara: •ıcı. 2 ·•ı>"ıı ~I' 
ıımcnııı Uuıoanı - ~ :ıP y 
nııı Maccraıan. 62 - ~ * MİLLi: reı. 229 şSI· ,,,,.. 
ıu Kadın - Ateş ra;2 -* YENİ. ırcı. 25 oruııı-* ALKAZAR: Tel. 42562 - Pran Jo'ırtına _ Sana .. T' ııpı)JJı'fj wd"' 

:,.~~ajt-ı uı :ı.tetrcsl - Koraanlar Kıı.-•• tol: CJ ıttll""' 

* AR: Tel. 44394 - İn:ıantıtı: Su- * HALE. T 1. ı;oJJ3; .pi' 
çu - Hürriyet Kahramanı. prt er - Be)aZ Şe>~2ı _... J * ATLAS. Tel. 40835 - Ceza)lr * OP&UA. Tel. ıcı&· ,, 
Casusu - Şam llınızı. Pııncurlar - A k BC6()682 ::;. ~ * İNCI: Tel. 645!>S - Şeytana * SÔREYYA Tel. f,,ci)IT ~,,,
Sııtılıın Kadın - Kılıçların Zaferi O Kamclyn - ötUtrı ı;0544 .,... * LALE: Tel. 43l95 - Ollmpıyad * YURT: Tel a,-Ct• 
Şıımpıyoııu - Kantı İhtllAl. Aık - 13 uncu cııı f 
Mencı:ııeıcr - Hudut Kurdu. YENi NEŞR ~.ıfl 
* LOKS: Tel. 40380 - Şahane 1 j'{ p. 
* .MELEK: Tel. 40863 - Oç Aşk )lQ 

HlltAyesl - Çılgın Kız. ı' - (J11!;, * SARAY: ·rcı. 41656 - Loret • l \ ,\ )il \ 1" "'' oı.1\J E ,,.ı.: ~ ~ 
Horul Verı;t DU~nınııı - Anııa. lekln Ercr'lıı ,yııŞll~ 'fi' , F * sO:>.IEH • 'I eı, 428~1 - Naıııua ısımıı romaııı 'J'OrkU ıııı" .-
L~kcsı - H!ırrıı "' Kıırtalı. ı.ıaa11 tara.tından ba.1

1 

* Ş.\N: Tel. 8G792 - Caniler Dl· j ıanml ıır. ·ııruttıı!· 
l&rı. .Eserin tıatı 2~0 11 

" 

---------------ıı ,,,, '/ 
Kumaş mağazasını soyan 1 Bazı ilkoku 

0
• .-

lar yakalandı isimler• dil ~ 
Bırkaç ı,:iin önce Çakmakçılar K:ızlıçeşme ,e~c~~cu ~,)I ( 

)Okuşunda cürcıkiırane bir hır- lesinde ;)apılac:ıkhbid ıc 1~ 
sızlık hadısesi olınus lliıse) ın binası da nıutca 
ı\\cı) a ait 21 numaralı mıınif.ı dilmiştır. }\ıırs.ı:u 1~ 
mra m:ığ:ızasının kılitli kepen- Dığer taraft&ndıleıı 1

11 
~ 

giııı açan üç kişi güpegündüz yeniden iıı~a c Jıııııı1 s-:;,r 
mağaza} ı soyup otomobil ile Sultan Sülcynı~n~ıııııb 

11
, ~ 

kaçnıışl:ırdı. ııe izafeten . . M:h JkOJ;lll2cc,&P'~ 
Zabıı:ı memurları üç gündeı. Bakırköy ıkıncı 1 n:ı. >' ıJ!'-

. İ . oı·ulU S• 
bdi ) aplıkları arama neticesin- sına, sun) c . • crıl!ll ~ 

F.krem ismıııın ' de hfü.l·scniıı 1aillcrini ıesbit et-
"'Öriilıniıstur. ô 

mi !erdir. o il rcı 
.\lckkeli Ha) dar ile Abdullah Askeri oku CI 

isimlerindeki bu iki hırsızın gc alıruYor 
111

(1 l 
ı;cıı sene de diikklinı ayni şekil bul 'fC 8ııı' 
cie so~duk~arı anla~ılmıştır. Yi- M. ::\1. V. j.;tıın \erıld:ı;ctf 
ne I<~incancılar cadde iıı<lcki Fah rosundan haber rsa /<fi)., 
r; 'l'opuz \'c i\Ichmet Turan'a ait re. Kuleli ve ~~of• 1{0 ıı 
m:ığazalardaıı da ) üzlcree lir:ı scleri~ le, Çcııgc haıırl:ı11111cı değerinde manifatura eşy'ası ç:ıl zifon .AssubaY ö&r' 

ınıfıııa 
dıkları meydana eıkarılan hır- rının her s tır 111 
sızlann daha bir çok soyguncu- cıııa ba~lan_mışd iruc:ı < 
lu • Mdiseler:nin faili oldukları isıeklilerın ~ukııır1 ~' 
tahmin edilmektedir. Elde <'di- tere \ c) a bulun esı bll' e 
len kumaş ,.e manifatura eşya- ki Askerlik ~u~ rı ıc~P 
ları sah"plerıne teslim edilerek rına ba~ vurn111 a 
tahkıkata başl:ınmıştır. tır. 



" il 
r 

• 
il 

• 

lir fabrika kapandı 
RAR~;\ <l'ııt'cşmede bu'uı an Ta lak fabrikası, ham madd-: ol:ı· 

la dığı )Ünü b·ılımadığı ıçin fabrikaıı•n kapanaca@•nı, 
~ Yapıştırdığı b': ilAnla i çilerine b'ldirmi ; arzu ed n 

k dem zamlarını alma! aıı içın ıdaır) e mür.ıcaat etme· 

ist. Rorı;ıuının :J.6.9:\4 rıTatları 
ı Stuıın 784.00-784.00 

100 Dolar 280.30·280.30 
ıuu Ltret 44.Bo-44.80 
ıoo lotcre Frangı 84.03-44 03 
ıoo P1or1n 3.53.40-73.88 40 

t~mışt r. 
"s•ıı S ndika .. ., i5ç'l ı 'n durumu ile meş"ul olmakıcıdır. 

lüne kadar 15 · I Yumurta 
fon kömür fevzi 1 Piyasası 

100 Dnt.bml 11.334-9.334 
ıoo QeıcosloTak ıtur. ~.50- 5.50 
ıoo t~Tlc;re Kur. 54 12 50-54 12..50 

~ 7 } \17Lİ T\11\ iI.LF.R. 
FSlf.\.'I \ J, 'l \11\'JL,\ 1 

Slvu • Erzurum ı :?0.70 
Slvaı - Erzurum 2·7 21 40 
1941 Demh;olu I 21.60 
1941 DemlrfOIU lI 21.85 
1041 Demırloıu IH 22 ;;o 
Milli Müdaraıı ı 22.45 ·~İ Durgun 

t \'Ziatı dt'\am etmek·· 
t n hafta l>:ı~ ı d t u· 

Yapıla ehacümu ı de 
1kçe azald gı mu.ahcde 

'd'r. 
~dar, kôınür t \ ,. mücs· 

12.600 ki ı müracaat 
A ı..ınmııkt ıdır. Sımd ~c 
~ ~ tılan koınıir m ktarı 

n tondur. 
tc\'ıi m.ıe s s sini:ı d 

d 45 bııı ton kok k6· 
~0Po cdılm 5 bulunmak· 
~e s se, kômür tevz et 
~alan dcpol.ırını 7.oıı-

gl't'rıt'ği kômfül rle 
etın ktedir 

1 
c, halkı ~ ken kömür 
~k etm•ttt d r. 

~ -cır Okaner Ofis Böl· 

Se Müdürü oldu 

lÜddc tfr vekal ı n idare 
11~rak l\tah.>..ı!lerı Of• i 
lıöıgr müd!ir!Uğüı c H ıY 
er ta) ın rd lmis ve dün 
eıı \ azifes n: başlanı ~-

DGok·· "h u ı racat 
'lıa ııı1 ıd ı':I 2 m"b on 
5.ıa lıra tutarınd.i mal 

• r 
~:ırın i 5 milyon lirası. 
~ se\ kedi' en hubda) • 

'gıd r. 

Sıcaklar dol.ıyısi~le .> umurta 
v.) asası dur"unlaşmı,t "· Dah • 
lı ısıihliıkte mühim hır azal;na 
kaydedilmiştir. Bu•ıunl ı beraber, 
harıce .) umurta Se\'k 0 J1 tı de\ am 
e1mcktedir. 

Dün Kıbrısa 300, Yunan'stana 
50 sandık yumurta ihraç edilmiş 
tir. İri taze malların 5al1(\ ıtı 95, 

ufak mal ar 75 l'radır. Peraken 

de olarak ~ uınurtalar 7·8 kurus 
.. r.ısında satılmaktadır. 

u 

Toprak Ofis 
Yeni hangarlar 
Yapflnyor 
Toprak Mahsulleri Ofısi bıığ

ıtay müba)aası için haı•rlıklarını 
tamaml.ımak üzeredir. Ofi.)n elin 
d halen 9i9 bin ton hububat 
isııap eckbı'ecek silo ve hangar 
m \ cut bulunm.ıkıadır. \) rıca 
103 bin ton hububat ;ılJbilecek 
miktarda s lo ve 240 bh ton hu 
tuhat alabilecek say•d.; da çe· 
Jık hangar inşa edilmektedir. Bu 
•uretle umumi istihsııın o da bi 
rini istiap edebilecek si'o ve han 
gara sahıp olunmuştur. 

Mlllı .Müdafaa 11 21.80 
Mili 1 :\IUdafal\ III 21 115 
Milli MOdarııa IV 22 25 
Zlrut Bankası I 21.10 
Ziraat Bankuı ıı 108 20 

...,~ 6 L\ll.l,İ TAllVİl.l.Elt 
1941 Dem!ryolu ı J05.35 
Kalkınma I 105.60 
Kalkınma II 102.60 
Kalkınma III 102.25 
1948 tuıkra:r:ı ı 10.5.00 
ı948 Tah'l'll lI 104.50 
1949 Tahvlll 104 30 

r;, 5 r\IJ'.1 i T.\11\İLLl:n 
J948 İkramiyeli 2J.8S 
İkramiyeli Müdafaa 23.ŞO 
h:r IDU D. Yolu IV lOı.ıs 
l"-tl Dcmlnolu V 101 30 
19.53 'l'ahvlll ıo 1.50 
ı~ı Tahvlll 10130 
Ziraat Dankalil ın 100.20 
Ziraat Bankuı ıv 100.20 
Ziraat nankuı v ıoo DO 

H \'.\ IU llİ ıo.t Lı:Ri 
T.C. Merkez Bankası 250 00 
Oıırantı Rnnkası J! 128.00 
Obllgasyon And. l•"II 164 00 
osmanı. saıııcaaı ı ıo.oo 
Ttlrt Kredi 123.50 
Sana~ 1 Kntkınma B. 23 00 
iş Bankası n 55.00 
Yapı ve Kredi Banıcuı N. 16 so 
AkbA!lk T. A . O. 13_,,0 
Tfirk Ticaret Banka!l 650 
Arılan Çimento S4 00 
Şark D1'lllrmcn1Prl 40 00 
P\JU. nORS\Sl AL'fl:\" l IY\TI 
(1 ı Kilo altın 416.000 Fr 
(il Dolar 36ı Fr. 
sumt:S'l' ı\L'flS tİ\ A'IJ. u:ı 
Nııpol:ron 44 75·4.>.00 
Reşit 58.75·58 00 
Hamit 49.7.5·50 cıo 
Oulden 47 80-47.85 
\'ahit 49.00-49 05 
Inglllz Lirası 61.00-01 2() 

B. Horoz 46.25-46.50 
KtLCt; ALrI!\' f J\ ,\Tl.U:I 

Deguao 747-750 
Yerli kiılçe 143-744 
Mckalko 745·750 rnemleketlerden gelen teklifler 

-ı l Standnrt 743-745 
1'Al.IS DE İBJRl.llil .I it 

Cumhuriyet Ata. :U0.00-~5 00 
\tst11COrpornled., Jtoc·to Sports. 
\'ork 46 th Street .. Silkot Citr. 

Re• t 430.00-435.00 
Hamit 342 00-345 00 

At 36 N. l'. W. PAKİ TAN 
e "'§takları te1tlıf celi· h i kalitclı por malzemr.:ıi AZIZ 300.00·302.50 

)>t:RllEST rİ\ \S \il\ Dtİ\'İZ 
f I\ \'[1..Alll 

~ a cikadarlarl.ı temas teklıf ed) orlar. 
~ 0rlar Continental ::taleı. Agencies. 
ho~a ~n·d Co, 5 East trt>et 

11 .l'\o 2552 Kıngston. JA IAIC'A R. W. 1. 
Türk!} e Account 
Takas Sterlin "'• 
Taba Avnıpa • 
Tııkaa Amerikan 
Dolar Etek ur 

1680-1700 
-.-

~J)l \ iyi f aılarla buğıh~ unu tek· 
- lldan dondurulm!lş \ e 1 1 f eden l'rlc teına:s C'tmek isti· 

ho unmuş sığır etı 1) orl.ır. l\l, mlcketlcrinc ithal e· 

-.-
1550-1600 

ıııB-622 

elt Cdırler dccekkr. 
~ · ,\ınin ı\lloule and Son-;. 

Dolar ·rrarurer 
Sterllng Etekli! 
Js' içre Frangı 
Pra ıııız Fran ı 
Fransız Fr. Tr. 

627·6:!8 
1550·1600 

144-145 
1000-1600-1650 
60 100-100 

100-100 
143·144 

17-18 
270-280 

1440-1450 
180·185 

!'dildi. 

)b 102u 1 P. o. n. 3Gi 
<>I Cano/EC;YrT 

lt.nh-n Llrrt 108 
Ahnnn)n l\lark r 
Yunan Drahmi 1000 
İsrail Pnıta bı d rı en mc ;z!Ilar· 

hpan firmalarımıza 
ai !aştırmak gayesıv· 
~ k tek ıf ed•~or 'e 
bnı~ızemeleri için ay 

1
1zıın mem"ket miı· 

llıaı~rı~ or İtha! cdebı· 
tata1 ar: Uer çc!,şitten 

r • bıçak, &3rap \'e 
, • Pamuk u ve vun 
' tahta işlerinde kul 

ıtı;,.~e ınakineler ha'Zlr 
ile baa. nıakinı.?leri o; r. 
at llıcsı, elektrik mal 
~ lllalzemesi, zücc:ı· 
akı rııaızcmesi. tahta -

01:ı.r, Yenilıkler, ofis 
l ~e~ıtıobıı. motosiklet 
~ ek Parça ve ak· 

ednb' 
ır "' ı eceklerl mal· 
le kahvı:_ mısır, pa· 

a'lı' küsbe, askeri 
ı;:• 1 ~bıl Yedek aksamı 
~. asııalar. 

~'-O 
•lı \:'1; y 
ıııl'llJl 
bıııu eket .erde paten 
tak nan Is\ içre ma· 

~ Ilı ını halatlı vinç· 
aC:l'!ılcketlere yegiı· 
>ıı·l'~lcJiı:: nl alan b'r 
lc1tı,~tıJJl..izc de aynı 

kcıı cııncktedir. A· 
' • Ca clıleriylc temas 
ı aıı.. ed Yor 
~ il t1ı . 

ttd cınıı ııl Pro • 
RG, Straııd (1 t 

\\ 
\ı:ı c. '-

'<le o:ı 5 
, Tc mu!':te· 

~~ı. d toı. cubul: ve 
tııeı.~ !e lılrıı ma· 

~ d edır Mııdc!'in 
ıııcın a!ltJ e demir ca· 

~t ~ 1nı bılıhr<'n 
~ lcarr• Oda~ın 
~~ıı, 

'b\> <'ıı. 1.tıl 
''"· n .. a d l' . ııı'' hl \ • ort. 

11 ı..ıc bat] aı. pamuk 
-\tı Yaı.ııar teklU 

s\eıı 
Sjö tedl aııd 

Ilı a. 
ı · 

11'1 ın \\· ı~nı:ı\ 

1 ~rıı ~1S kumaşlaı ın 
l b r ıın ntükem· 
~ rnü1akine iç ıı 

~ ıı ıncs ·1 ara· 
~ 'I' h kkındaki 

\\ l!arct Odasın· 
h tb" 
~tb: 

~ ',A lO •Kaur-
~\\l· 

Mısır Lirası 
Lübnan Lirası 

saat ıs•tr. ırsbıt 

l\r mlek tımizden bakkali) c 
yas•. men ucat ve ip ık. demir 

ve çel k, saı•ayi manrnla ı. tahıa, 
k mye\ i maddeler sana) i için 
h:ım madde, hediye\ k c ya, 
Mıs•rdaıı. mcnılekeıimizc pamuk 
ipi ği, taz vr kuru soğan: sa· dan mamul kılimlrr teklif edı· 
rımsak. pauııes, pirinç, sabun; yorlar. 
kına; baharat: i aç için hanı Seng Kre Trading Co., 
madde, debağl;:ııımış deri, yemiş 31 l'cnping Road s. 
ve scbz~ v.s. Taipeı FOR:\IOSA 

Sudandan memlekctımize mı· J:.'ormo o si) ah ça) ı. Fornıo· 
ır, zamk arab', fasulye: ilaç· so ~eşil çarı \'e Formoso ana· 
ar için ham madddrr, ııohut, nas koııscn·clC'ri teklif edıyor 

su anı ıane ve küspe halinde ve Jar. Alakadarlıırın kendileri) le 
saire: Dünyanın diğer kısımla· temasa geçmelerini arzu edi· 
rındaıı memleketimize çimento, yorlar. 

ktr \ e şekerden mamul mad· Wesco., Mt>tal l'roılııcts Ud. 
drler, keçi boynuzu, buğday ve l'. O. n. 954 
buğday unu, hububat: ka\'un Tel·A\n·/İSRAEL 
ve salatal•k tohumu teklıf rt· 'foplannııs mantar levhalar ve 
nıekteler. alakadarların kendilı: kapı rc-zeleri, vida somunu a· 
r J' le temasa geçmelerini rica e· nah tarı, muhtelıf cinsten teste· 
di)o lar. re, bahce alfııı, banyo subab'ar, 

'1ıırumi)a Optiral Supply Co .. ıınıpara kağıdı \'es:ıire g'bi hır 
Ltd. da\'at teklif ediyor ve alakadar 

ı Kasumi - Cho :-ı.·ani\\3 • Ku larla trmas etmek htiyorlıır. 
O aka/.J Pı\:\'. K. A. Sıvık 
IWc imal cdilmi ve ) ınc elle S. llaınngatan 18 -

cilalanmıs .se ıloicl'deıı m:ımul UDDE\'AT.I.A 
gözlük ç rçe\ el eri ile plnstik Taht.1 metal \'e et kesmek i· 
gün ş göı.Hiklerl teklif ed yor çi., şerit testeıc b çakl:ırı tek· 
\'e nliıkadarlarla temas etmek lif edivorlar. 
ıst yorlar. Au Printemps. 

ı ·or ıııı<lılle ea~t Trading C'o.. 30, Rue Sainte • Frrreol 
341 ~amııel trret ıınd I'loor. :u arseılle/l"R.\:\'CE 
Homba) 3 İXDIA Her türHi elbise \'c kadın eş· 
El tezgiıh•nda imal edilmiş yasımı milıeharrik makine~ r 

mıia ıp ki \'e pamuklu kumaş tızerinde teşhir edebilecek b'r 
lıır, rorap. b:ıhar:ıt. keçi kılın· I (Paıeıııiııi) satmak istıyor. ı 

ricaı•et ve Zalıiı•e Borsası 
23.G.9:>t Çar anıba 

Satışlu : 

Buğday ı umu • Dökme Kilosu 
J'luğday Sert 
.Mwr San 
Pamuk Çlğltl 
Keten tohumu Çı.ıvaı. 
A)çlç~l tohumu Dökme 
:ı- ındık iç ton> bul 
Uıı E. E. 
Un 1':. 
Un n c1 nevi 
Uu Ollaln 
Razmol 
Kcpc:k 
Pirinç Lekeli 
Plrtnç Maratclll 
Pirinç Gadero 
Pirine: Beraanl 
Krema Koyun 
Zeytlnyn ı E.E. Na. Te. 

> 

Klloau 

Ze) Uııyağı E. Na. Te. 
Pamukyağı Rnrıne çıplak • 
l umurta lri Sand~ 
Yumurta urıık • 
Yağlı kaşar pey. '.frak~'& 
Ya ıı ıca r pc). Anadolu 
Tam yıı ıı kaşar Pey. Trak • 
Bcya pc)nlr tam yaji. Tene. • 
Deya peynir yağlı 

Beyazpcynlr ~arım yat. » ~ 
Yapıı~ Kasnpba ı • 
Kuzu ıı:ı~ğı Or!J. ll, el. • 
Kuzu bat= ı OrtJ. ı. 
Kuzu bar;ıraar;ı OriJ. I. 
Keçi derial T.K. Ka&ap • 
Dana derl$l Salamura • 
Tav~n dertsı Adedi 
Tllkl Clerisl Çifti 
Porautc deruı 
Kuzı.ı ıri!I ı Aıısortl Kllosu 

36.50 Kuruotan 
41-
27.75 26- Kuruşa 

32.-
58 .50 
38.-

248-
307S,-
3300,-
2950.-
2613.-

16-
13.-
60.-
86-
91.-

102-
320.-
290.-
310.-
235-

9200.-
7800.-

43.j -
410.-
480.-

3900-
3600.-
3000.-
325.-
6UO 
411.-
25.-

172.50 
150-
65.-

160.-
1600.-

34S.-

> 
> 

• 

> 

• 
• 
> .. 
> 
• 
> 
> 
> .. 
• 
> 

3!1.-
251.-

3825.
Mi~.-

3000.-
3175.-

19.-

ı;a,-

93.-

293-
318 

ıosoo,-

9000,-
470.-
440.-

46.50.-
4200.-
3250.-

185.

'70.-

1)90-

> 

> 
• 

• 
> 

'YATA~ 

Fifimferine ~ve güzelliğine hayran olduğunuz 

IJ~l'f:uı . o··,tcrtl\ti·iın Vll'ı · · hcnın\ g - 0 

.. C\\dınızc . ·. diyor\ ·· tcrınız. ·· 
ihtiınanll go~ -----ı 

Bugünden itibaren Puro 
Giızellik Metodunu siz 
de tecriıbe edinız. Puro 
cildinizin gizli kalan 
güzelliğini meydana çı· 

kararak sizi daha genç 
ve daha cazip gıisterir. 

BOL KÖPÜKLÜ 
NEFİS KOKULU PURO 

4.1, Tuvalet Sabunları OJo 100 saftır. 
ı .......................... . 

IJrmJMTJftll 
ı aJ her rtln zo T.ı .. - U ı:nu IZ.!ID T.L. - 3 rtln ı T.ı .. (On kelimeden 

fazla behtr k~lime tc:ln h~r rıın %0 ı.:urus alınır.) 

DOKTOTlLAR 
1 BOZIWRT lDll,AK - 200 par 

ça zengin Apartıman, Villa, Han 
Do yası mevcuttur DOKTOR Ç~PRUT - Cilt, Saç, 

:t.ührc\1 Mütehassısı. Beyoğlu 
Posta Sokak Telefon: 43353. BOZKl RT J::\11,,\K - Rcporu· 

ıurnrı z~ngiııclır. Apartman 

llr. Alli:nEf,F.K - Cilt ve Züh
revi Hastalıklar lıitehass1sı. Be 
) oğlu, İstıkliil Cad. 407, Tel: 
41406. 

Ur.. 11 \S \X Hi~~~p J>İJ.Gi· 
c\IEX - \lnı:ın Hası:ılı:ınes; sa 
lıık doktoru, ıı:ık etil Jıi Fenrr· 
bahçe D l~ an \ra'ık 16 No. 
da ht'r~ıin h:ısı:ıl rıı ı k:ılıul el· 
m ktcdır. Tel. 62546. 

EMI. K 
l'<:Uz Em.AK Galata, 

Ün~on ilan No. 24. Paıartesi, 
Salı günlcrı 12 iliı 17 ar;1sı. 

1) Ortaköyde Apartman arsa· 
sı. 

kaılarım ı h.ıli saıı~tadır. 

36 AY \ 'ADE İI.E AHSA 'A· 
Tl~I - KUçiık):ıhdan Kartala 
kadar mııhtrlif semtlerde. man· 
z.mılı. bahçeli c\ ler inşasına mıi 
sa't müfrez arsalar. 

Miiracaat: .Bostancı Son tram 
\ a) durağı No. 538. 

S \TIUK ,\lt~A - Cerrahpa· 
şıı llastaı e i eh arında asfa!ta 
~ .. kın 40 metre cepheli 1685 
metre karelik arsa acele satılık· 
tır. 

•,\Jüracaat: Mahmutpa~a Hacı· 

kuçük Camii sokak Mehmetpaşa 
Han. !\o. 8 

BOZKURT El\11"\K İpotek 
2) K!ıçiiky:ıh Ye Ce\'ızli 

rı \'illa arsalnrı. 
ci\'a" ınukabı i para isteyenlerın cm· 

rine amadedir. 
3) Galata küçük dükkfın. 

ROZKUR'I' E:\ILAK - İpotek 
mukabili 48 ::.aatlc para temin 

KiltALiK DEPO - Sirkeci: eder. 
'J ıpaclil arkasında 400 .'.\f. kare. 
i\luraca:ıt: Telefon. 22811. Mt/TEFE ~il.il( 

DOGU AKDE!';iZİ:'li en büyük ça 
ROZKPltl' E:\IJ, \K - Taksim ıruısırhanecl İntibah Çama~ır Fab 
Abclülhııkhamit Caddesi No. 23 rikasıdır. Fcrlköy 81268. 
Tel fon 83532. ~~~~~~~~~-~~ı 

5-

rl"'!IF"-...ı.. 
-\IA~~N-:. :pasi1t llMi-------

T a rs s'I aki kaçak yolcu 
m er ı ı anlahyor 
-2-s ut) 1 ı;-arşam::ıaya bağlıyan 

gecenin üçü ... Tan.usun nö
betçi telsiz uıen;aru ortalığı 
k rıştıran bir teıgr .. ( al1ı: 

- S/S Tar us.. S/S Tarsus .. 
Geminizde kaı;Ak yolcu \'ar ... 
c; mınizde kaçak yoku ur ..• 
lsıni Nuri Tckcli'fü ... İsmi Nu· 
ri T~kc i'dir ... Dikkat ediniz ... 
Dıkkat ediniz ... Stop ... 

Hem n, gemi siivami Ncjdel 
Or'a h ber \erildi. Sır taraftan 
da Turizm Kurumu'nıı:ı gemi
deki temsilcisi Nizamedclin Tıı· 
luğ uya.,dırıldı. Gemi Emniyet 
Komisrrinin de iştirakiyle ku
rulan üç kısilik bir komisyon 
kaçağı na-ıl ~ akalıyacaklarını 
miiıakere etti er. 

Bıitıin mesele yolcuları tela· 
şa vermemekti. Sabaha kadar 
devam eden ve ertesi günün 
erkm saatlerinden itiharcn 
başlıyan arama1ar sonunda, 
çarsaınba gecesi sinema oynar
ken, Grmi Komutanı yakışıklı 
bir gencin koluna yavaşça gir· 
di: 
neııim'c yukarı kadar geliniz, 

diye fısıldadı. 
Genç, hiç sesini tıkarmadı \'C 

mütevekkil bir eda ile yürümc
ğe basladı. 

Kaçak yakalanmıst1 ... 

K.\Ç.\K YOI.CU!'\UN 
JlÜYin.:Tİ 

Anıcı ika seyahatini yapmak· 
ta olan Tarsus'taki kaçak yol
cu telgrafta bildirildiği gibi Nu· 
ri T<keli değil ... Asıl ismi Nu
ri Keçeli. 

Kendısi BakırköylU, ~S raş· 
larında, beknr, orta okul mezu
nu. mesleği şoförlük olan ga)ct 
yakışıklı ve terbiyeli !:ıır genç ... 
Kenclishle konuşuyorum: 

- Nasıl yapunız bu isi Nuri 
Be)? 

- Efendim, ben b:ından ev
vel Turiun Kurumuml'ı t rtıp
le !iği Auupa seyalıntine işti· ı 
rak etmi tim. Bu sene blıtün 

Ka<·ak yolcu l\uri Kcı;cli'nin 

bundan birkRı; 3) c\''\ el tektir• 
diği resim ... 

sebebi bu oldu. Tıras olmak 
ıçın berbere girdim, berber be
ni bir aat oyaladı. Onun için 
geç kaldım. 

- Peki amma, bunun ;) aka 
lanmanıı.la alakası ne? 

- Efendim, gemıyc yolcu 
geçirmek maksadiyle en geç 
ben girdim. O sırada Beşinci 
Şube l\lüdürU gemiyi zbar~tc 
gitmiş. İzin kağıdını almak h
Uln bir hayli uzun sürdü. Gemı· 
ye girdiğım zaman teşyie ge
lenler yavaş ;)a\•aş çıkmakta 
idiler. Onun için e\"\ e den t.a· 
nıdığım bir poli in benim dı
~rı çıkmamamdan şüphelendi· 
ğıni zannediyorum. 

- Gemiye girerken ve gir
dikten sonra heyecanlanfünız 
mı? 

- Val ahi pek faz'a heyecan 
landım diyemem. Hatta o ka· 
dar ki, geminin çarkçıbasısı 
Nuri Bey beni gôrunce: 

•- Vay ada~ım• dedi, •Sen 
bu seyahate de istirak c ıyor 
musun?• Arkasından gemi ~il-

40 ıncı dönem yedeksu

baylar 26 haziranda and 

içecekler 

vari i Nejdet Or'u bir yoicu 
ile opüşıirken gordıi:n. ·A~:t:ıl· 
sun ağabey, bı:ı:c ılti!at ) ok 
mu?. de,>ince onunla da sar
maş dolaş olduk ... 

- Pekı, gemide nasıl ban· 
nıyortfunuz11 

- Gunduz:crı iş zaten ko· 
lay ... Havuza girmek, onunla 
bununla çene çalmak aks:ımı 
cdı.> orduk... Gece oıunca da 
gelsin güvertedeki ~ez onglar ... 

- Peki ama, ) emek isı? 
- Ooo... Onu hiç düşünme· 

)in. Turızm Kurumu o kaöar 
mı afirp ncr ki, gemide yemek 
yemek için kimseye müd:ıhale 
mcvzuubahs olamaz. 

- Sizce .>akalanmanızın se• 
bebi ne olabi ir? 

- Üç sebep tahmin ediyo· 
rum. Bir tanesi, bu ihban hir 
kadın yapmış olabılır. Ikindsl~ 
annemin \'r) a ağabeyi mm şüp
helenip haber \Crru<"leri. Son 
'e en ak'a yakın gelen ihtimal 
ise, yukarıda da bl!ısettiğim 
gibi, o polisin nazan <likkat~ni 
ce b tmiş olmam. 

- Peki, ımdi ne olacak? 
- Ne olacak, limanlara gel· 

diğımiz 1.aman dışarı kaçmıya. 
~ ım dıye hapsedecek' er. 

- Yani hiçbir yeri göreml· 
yec"h nız. 

Nuri Keçe!i içini çtkti: 
- Eh. Bıze de reçel ka\'anoz 

üzerinden ~ ::!amak dü :.ı,or. O 
da eğer :omboz deliği cla:ı b:r 
kamaraya hapsederlerse._ 

'OT: Gemide bir !<adın ka. 
~ak ~oleu daha olduğu ısrarla 
:.ôyleniyor .ıma lıenaı ~akala· 
namadı. - :F. r. 

l'ARIXKİ YAZI: Geceleyin 
~anlı !ıkla genç bir kadın yol· 
cunun kamara ına giren t.tnın
mı:i bir tliccann ba~ına gelt>n
ler ... 

Herekede ecnebi sermaye 

ile bir kumaş fabrikası 

kurulacak 

gayem Amerıka seyahatine ka-ı 
tılnıaktı. Fakat llazlran b:ışın· 
da Kuruma miiracaaı ettiğım 

ıaman. turistik mcvkid hiç M. Zil. V. i ıanbul Temsil Bü· ı Hereke 23 (Hususi) - Ecnc· 
:\ ~r kalmad_ığını deh ('ti• öğrrn. rosundan bildirılm şıır: Kırkın· bı sermaye~ i ıc~vık kanur.un• 
dım. Am rıkaya ı;ey:ıhat bentm eı Don m Yedeksubay öğı enci- d n ist fnde !'derek ve .kı mil· 
ta kUçuklliktrn b rl hay.ı ıml leri 26 lHızıran Cunı rte • gü· )On }' a sarfiJ:le ecn•b' bir fir 
kap ıyan hır l'\di. Bıı !mka· ı u torcnle y m n edrceklerd r. m.. n He ekedc kı la düzlU· 
n~. tım Y kal:ımış !ı'l1 e r. lı- Tören her okulda saat 9 30 da ğ!ınde 50 tez iıhlı bır dokuma 
ğımı sa.~dı.ğım. ~ıı~:ı:ı k:ıyhel· j tık iıl Marşı !c b:ı lı~ac k bu fab ka kurm k üzere teşeb· 
nı k. ~uthış bır uzü ı!IJ rlo ur- nu okul kumand nının b r ko· buse " çı ği ogrenilmistir. 
<lu. '1 a'vardın~. ~akarıl:m , h· nuşması takıp edeceklıı'. Bun· 
kat Y.~pa~ak bır s.eY vokı.u. B~- dan sonra saat 10 dıı and içme 
n.un uzerıne gemıye S?ııtıce gı· töreni başla)acak ve son olarak 
rıJl hu seyahate k:ı~lm:ıv1 ka- ôğrcncileriıı yapacakları geçit 
rar \'crdım. İşte hadı e bundan resmi ile tôren sona erecektır 
ibaret. • 

- Amerikaya var ıı~ı:m 1.:ı- Bonn B. Elsiliğimiz, Türk i-
man orada kalmayı dü~ündü
nilz mü? 

- Asla ... F.ğer böyle bir ni· 
yetim o' aydı, daha evve:den 
tedbir alır, biletimi, pasapor
tumu, vizemi temin cdcrdım. 
Esasen gemiyi terk etm·k ge· 
ccn seneki seyahatte çok <laha 
kolaydı. Hatta ispan)aya gitt:
ğimiz zaman çok güz.el ve zen· 
gin bir İspanyol kadını oıada 
kalmam için teklifte bu'unrlu. 
nıı i~i yap:-aydim o zaman ya
pardım. 

- Gemiye nasıl girdiniz? 
- Geçrn seyahatte gl'ıninln 

yenin Berlin festivaline 

katılmasından memnun 

Sassasa, başbaşa kardeş 
ler kavgası 

E\\elki gün Ni~anta~ında iki 
:;akısıkh erkek ile iki ~Uzel kız 
ufak bir çocuk ~ ilzünden saç sa
ta. ba~başa ka\'gaya tutuşmuş· 
!ardır. 

l'\ışanıa~ı Kuyulubostan sokak 
3/1 numarada oturan Gilngör 
Yatman ıle kızkardesi Ayşe Yat 
m.ın, Valı konağı caddesınde 7:? 
numaralı c\·de oturan l\Iehmet 
Kıral \'e kızı inci Kıral arasın
da bir çocuk ~ üzUnden mlinaka 
§a çıkmıştır. Her iki taraf bır 
birlerini bu arada dôvmUşlcr· 
<tir. Hftdisenin tahkıkatı po::S 
tarafından ) apılmaktadır. 

her tarafını gayet iyi öğre:ımış· 
tim. Bu s fer de koyu r nk ı r OKUYUCULARIMIZIN lıir gömlekle, ayağıma geı:ir-

Ul'Gl ~ ~ \RTLARLA İngilizce 
bğreıılır. Öğrend er imtihanlara 
) diştirllir. Telefon: (sa halıları) 
82492. 

DiKKAT NAZARINA " 

BOZKl'RT J,i\11,,\K - 30 s • 
nelik tccrübcsıle alım satımda 
un almı,şıır 

•Bir .Şehrin Hıkiıyesi • renkli 
doküma ter fılmi.,ln Mılletler· 
arası IV üncü Bonn Film Fes· 
tivalinde Tü rkiycyi temsi: etme· 
si Bonn büyük eltiliğimiıde müs 
bet bir alaka uyandırmıştır. Bu 
filmin hazırlanmasını sa~layan 

Denizeilıl\, Bankası genel müdür 
lüğün~ elçiliğim;zden bu mevzu 
dn gl'len bir mektupta, Türkiye· 
n·., böyle kıymetli b:r e erle 
re h·ale iştırlikinin memleket 
he ab na mü b~t ve iftıhar cdi· 
ci b'r dunım yarattığı belirtil· 

Takke ile resim sektirir 

ken yakalandı 

Kazlıceşmedeki Gecekondular 
mahallesinde 86 ncı sokak, 3 nu 

1 

Taşradan Kısa İlan 'ermek iste\ en okU\'uculanmız il'an 1 mek için bir çift sandal aldıın. 
• • Saat 11 30 da rıhtıma " ldım maralı evde oturan Hıdır Yapı" 

bedelini pul olarak illinbrı ııııı metni i e birlikte zari için· · ..,e • •Bir Şehrin Hikayesi• :filmi· " 

mektedir. 

d \, G ı j - :\iye daha e\\'el gelmedi· kan, Vilayet binasının önünde 
c • aıan ,azatcsi lan Servisi stıınbuln adresine günde· nlz". nin b·r kopyası, bü) ük clçilıği· 

re]lilirler. İliı!l ıarifemız • KIS!\ İLAXL\R• sütunu bacın· . . 1 b ' .. başında fes biçiminde kalıplan· 
da 1 aıılıdır v - Ah, onıı sormayın, 1şte, mız n ta c i üzerine Bonn a gon rr.1ş takke ile resim tektirirken 

~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..~)~·a~k~·a~la~n~m~a~m~1n~~d!a..;L~~n~n~e~d~e~ri~m:!.:.~d;e~ri~lm~iş~t~ir~ . ................ ,...:.;~~a~k!a~a~n~m~ı~ş~11~r.~ ............ .... 

Bana mı hitap cdlyorsu· 
nuz? diye sordu. 

- E\·et. ark:ıdasım'a b~ra
brr masanıza gelebilir mb iz. 
Yaln1ı..~ınız.. 

- Yalnız olmayacağını. Bi
risini bekliyorum. 

- ~·e yazık! 
- Belki de bu akşam g.1'ıncz. 

:r.ıuhim işler yapan bl: ııdam· 

1 
dır. 

- Şu halde gC'lmem .:;[ bizim 
işımizc gelir. Ona da yazık 
olur. Size bir içki ikram ede· 
bılir miyim? 

- Hayır. hayır. B n böy1e 
' ylcre alışkın değilim Fakat 
madem ki çok ısrar edİ\ or u· 
nuz., peki... 

Paul. l\Iark'a bir iş:ıret elt' 
\'e çağırdı. O sırada gar~on da 
yanlarına gr'di. I'aul !:arlına: 

- :Müsaade cd r~"niz size • r 
k:ıda ımı takdim cdcy.m. 

- l\Iemnun oldum K rtvi
zit 'erimi )anıma alma) ı unut
mu~uın. Den 'Mıss Burt'iiın. 
Kadın biraz öte\'e çekil·li ve 

iki erkeğe ~er açtı. Özentili bır 
ta\·ırl::ı elbl~esinin k:v:-ıml:ırını 
diizeltll. Bundan ı.o:mı kaçük 
parmağını kaldırarak k dehi· 
ni tuttu ve dibine kadar bo:::IL· 
tı. 

l\lark: 
- Bunlardan sonrakini brn 

ikram <"di)orum l\lıss Burt. Ne 
içersiniz? 

- Bilmem ki bir !:ey daha 

VAU11::a:r.:, ~+'\ * ÇEViıtfN= ~mtıft.A.E. ~~~ 
-23-

iç<') im mi? Blna bir cin ısmar 
la:- ınız öyleyse ... 

l\lark şakacı bir tavır1a: 

- Annem de cini ı.e\'erdi, 
dedi. 
Kndının göz'erl bir tafi be

beğinki gibi ifadesizdi. Arka
daşlarını sab't bir bakı la slizü 
rnrdu. Lakin onlarla beraber 
~!maktan hoşlanrlığı halinden 
belliydi. YüzU so'gun, cildi Ka· 
lın, mesamatı :ıçı.k ve yanakl:ı
rı cok boyalı idi. Bir çoNık ya. 
nıığı gibi tombul o:an ~an k· 
!arının alt kısmı gü iim erken 
çötaiyor \'c yüzli baı:nb::şka bır 
mana a'ıyordu. O ıa'?lıı'l he· 
saplı \'e içlrılen pa!.ırlıklı ol· 
duğu mc~aıona çıkıy.;rılu. A'nı
nın Seklinden Ve mlİnJStnda'l da 
ne karlar inatçı olduğı; bclliy· 
di 

Paul gar.onun önle:-ine bı· 
raktığı kadehi kaldır.,rak: 

- Sıhhaunize! dedı. 
l\lark da lafa karıştı ve: 

- Arkad s arasında n Şt'lı 
bir akşam geçirmek.en daha 
keyifli bir şey olamaz. İnsan 
kendine gelil or. Birtol< ı;evleri 

unutuyor. He'e bastı. hııyalın 
yrknasaklığından k•ırtu'.uyor. 
!;iiındi ne yapacağız? 

J.ouis gayet ciddi h!r ta,•ırla 
\'e kadınlığa yakışan bir vakar
la ce\'ap \'erdi: 

- Ben dokuzda dönmeli) im. 
Hem ben öyle olur olmaz ) er
lere gidemem. Hele bu akşam. 
hiç gidemem. 

- Ne yazık! Belki başka de· 
fa daha talihli oluruz. O zama· 
na kadar da bizleri biraz olsıın 
tanırsınız. 

Kadın bu söz ere itlrnı etme
di. ller ikisine de dlkkatıe bak
tıktan sorra. 

- İn :ın kiminle k:>nu ltı"'J· 
nu h men an11ynr. Terbiyeli. 
görgülü olmak da ba ka şey. 
Bazılan kadınları öyle bir sı· 
kıştırıyorlar ki... 

Dedi \'e ısrarla Paul'a baka
rak sordu: 

- Sizinle daha C\'\'Cl bir yer-
de rast1aşmış mıydık? 

- Hayır, zannetme:n. 
.Mark nazik bir eda ile: 
- Bu şerefe nail olmadığı 

belli, dedi. 
Paul ustalıkla konu~mayı !· 

dare ediyor, kadına türlil il· 
tıfatlarda bulunuyordu. Onun 
kibar bir c\de kAhya kadın oi
du~unu oğrenince buna ınan
mış gôrilndü. 

Birkaç kadeh !eki daha içti
ler. Kadının çekingen ve w•· 
ve eli hali gitgide ı;t>çiyortfu. 
~·ers!t göı.'eri parl:odı. İçini 
<lökmeğe başladı. Krndinden 
bahsederek acındırm k istedi: 

- Ah! Rnbıt:ılı insanlarla 
konu mak ne zevkli 5cy! Her
kes bö) le değil ki ... Olmıyan
lıırın ismini verecek d ği im ta· 
bıi... Ben bir hanımefendiyim. 
J.'ra ~ da rahibelerin mektebin 
de y l tim. Orası ne sakin. ne 
mükemmel bir yerdi Rahibe· 
ler de çok eker kadınlardı ... 
nana b:ıyılırl:ırdı. Loııis'cilHm
den aşağı iM etmezi r li lir e 
başrahfbc ... Bana ne y pııcağı
nı bi'emn...r!l. Ellyle yatağıma 
kadar kahvaltımı taş•r. çama· 
şırlar1mı işlerdi. Ann m Fr n· 
sızdır. Bunu bıldikleri ıçin da
ha çok itibar eder'erdi Eğer 
hayatta başıma bir ıakım ak
silikler gelmemiş o'sııyh ben 
bu hale düşer mivdim" Rahibr· 

ler böyle olacağını hissettikle
ri için bana hiç olmaısa çocuk
luğumda rahat etmemi temın 
ettiler. 

Sözünü kesti. Gö1kri ya5!ar
la doldu: 

- Size bı.ınlıı.n anlatmama 
~aşıyorçunuı değil mi? 
Pauı bir taraftan derin bir 

ha~ ret eseri gösteriy<ır, b:r ta· 
raftan da içinden: •Ne mükem· 
mel ~alancı~. diye ıtus!inüyor
du. Kadın: 

- Ah, her şeyi bilscnitl 
Diye Paul'ün koluna sarıldı. 

Sonra de\'am etti: 
- Neler tcktiğiml bilscniı ... 

Yüksek rütbeli bir subayın kı
zıyım. Babam a baydı. LAltin 
anneme dayak atardı. Kab:ı bir 
ndamdı. Her akşam eve sarho~ 
gelirdi. He'e cumarte i akşam· 
ları daha beterdi. Ben kcr.diml 
kurtarmağa bakıyordu•n. Sahne 
ha) auna kar ı çok alAka duyu· 
yordum. Tiyatroya girmek en 
büyük gayemdl. Halı.ın beni 
alkışlamasını, beğenmesini is
ti} ordum. Lakin talih yilzUme 
gülmedi. 

J\lark aliıka i'e sordu: 
- Buna imkl\n var mı? Na· 

sıl oldu? 
Kadın ba~ını salladı. Göı ka· 

paklarını kapıyarak cevap ver
di: 

(Arkası '\'lir\ 

-----------------------------------------------------------------------------------·------........................ . 
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BULMACA 
1 .. .. 3 4 

.- -, 
SOLDAN SAÔA 1 - Iakarça 2 -

Cal~m:ı. mt\·zuu 3 - Mlrı. " -
.Sı: renk. BJr u vı s Bır nota 
:Başka bir nota. 6 - Artist. 7 ~ 
Sahip; Zel bek a~aaı. a - Elinde 
b ulunduran. 

YUKARDAN AŞAÔIYA · 1 - Od
fek. :ı - Btr llZvuaıuz: Serlt~. 3 -
Cotratra terlmlrrlnden biri. 4 -
:Bir panı, S - Tu~ıa biçimli )akıt. 
& - Be~a ncdatı· Sekte. '1 - eır no
ta: SOz. 8 - Mt)dllnda. 
DUı:\K Ü BlTL.ll .\CAM.N 11.\LLJ 

OLDA.N SAÔA • l - Sakııoton 
2 Yahu. 3 \Ocb 4 - Un Ra 
.5 lraa•ı:rr 6 :>ry. 7 - ııan-
ra 8 - ib~sa. ıAaab ı . 

YUKARIDAN AŞAÔlYA• l - S • 
rı, Fl 2 3 Kllbııs l\la 
4 Ananu S O}. Leva 6 -
J'ahrt e. 7 - Oh A), Re 8 Nuh, 
.Edat. 

:? l llaıiriln 1!1.H ı'l' I' ı·mbe 
ı.\~K ,\RA 

'1 28 Açılış ve pr~ram. 
7 30 Günaydın. 
7 4S Haberler ve hau rao>o:u. 
8 00 Karma 5abah mü7.ltt. 
8 :ıo hilen Roth orkcst-nıı 
il 00 Olln n pro ramı n .k11,ıan:, 

ll 58 Açılış ve program. 
12 00 Asker atı 

12 20 Ordudan haberltr. 
12 30 Nc\·ln Dem'rdövrn. 
13 00 Al 5 Ayan ve ha~rler 

J3 ıs Radyo aalon orkes•nısı Il· 
han Ö.ı:soy ldarcatnde a ı Me 
:rerbcr Alrllı:alı operası ıdırn 
fan teli b) Tııchatı.:owaky. 
Romana, cı Strıı.uss San t· 
kir hayatı Vala, d) Faure: 
Ninni 

13 JO öaıe ı;azeıe f. 
13 4S r.ad)'O !on orkc:ruaaının ete 

\'&mı 

14 00 Ha\-a raponı at.;paı progra
mı ve kapanı,. 

*** 15 sg Açılış ve pfOllram. 
17 00 Çeşit!' ıololıı.r. 
17 30 l\Jıut11fll Sc)ran - Nermin 

Dcmtrçıv. 

1T 43 Çatışanlıırın &al\tl, 

18 00 Operet beatccı.crt . 
lS 10 Konu ma . Zlraı krediler halı: 

kında. 
18 20 tnccaaz <Çifte tuıı. Baratı 

- Ye Ah ruııı. 
l:l 00 M. S. Ayarı ve haberler. 
19 ıs Tarihten bir :raprak. 
111.20 Nertman Sarıgöz~n 

19.45 Dini • ahllkl mu&ahabe 
19 M Ney taı..:ıtmı Hıı:vrı Tumer 
20.00 Erdo. n Çaplı'dıın keman 
20 ıs Ractyo ııauteaı. 

20.30 Sadi H~u. 
22 45 M s. Ayarı ve haberler. 

ııoloları. 

21 oo Kahramanı r ı;cçlyo:'. 

21 ıs Marşlar 
21 30 Spor gazetesi. 
2 ı 45 Bu ı;cce bir yere ~lcte!Jm. 
:ıı.oo Serbest li&a t. 
.22 ıs Opera:ra darct. 
2 .00 Pro;:ram 'e kapanı,. 

*** İS'l A!' BL'L 

KAPTAN O~ 
ıdaresindt. 

S/s TARSUS 
Vapuru ıle 

ADRiYATiH ue AHDEDiZ'de 
senenin en caz ı p ve eglencelı,,,, 

... GEZiSi 
Surprızlı Müsobakolı Eglence!er 

Orkestrayı idare eden: M aestro vırtuoz 

OARVAŞ 

Fiatlar : T.l. 750 den 

22 AGUSTOS • 19 EYLÜL 

A 
UNLARI 

Ana sütünden sonra 
en besl,eyici ~da dır. 

, ________ l_, ı 

Spor ve Sergi Si1ray1 arkasında tcııı i'lcr ver~n 

. . 
APOLLO S 1 R K 1 ' nin 

Son 10 ilnünd n i t1fadc ediniz. 

Cunııırıcsi \'C pazar harıç hcrgun tenı.i"ıith halk \c t.ılcbe 

matineleri. Sc:ırslar: 17.30 - 21.15. 

Mühendis Mimar ve Desinatör Almacak 
Milli Müdafaa Vekôletinden : 

ı - Milli :\füdafa• Vek lctı lnşaaı İşleri ıht ~acı ıc ·n An· 
kara·~ a 875 !ıra a~ lık ucı etle: 

2 tccrUbell statikçi \'. Muh. 
2 tecrli beli Rlk. l\l ilh. 
2 tcc rubeli Y. Mimar 
::ı:>o lıra a~ lık lil'rctlc: 
l Dcsinaıor almacaklır, 
~ - Taliplerde aranılaca11: ş.ırtlar 71!8 salılı memurin kıl· 

ııununun 4 lınclı nıaddesındckı şanları haız olup devlete karşı 
mccburı hıl.llleıı buluıımay. cak askcrlig·ııi ~apmış olacak ve 
)a,ı 45 den fazla olma~acak ecnebt okullardan mezun olan mil· 
hcııdıslerııı M,lli F.ğııim \'eka etinden ta dikli ruhsatnameleri 
nı ibraz etmeleri lazımdır. 

3 - l üraca:ıtta goııdcrıle cek belgeler: J> lckçe, ikamet· 
gah te keresi, hü nü hal kaf:ıdı sıhhat raporu. ~otcrdeıı tasdik· 
lı ııu!u hüH)Ct clizdanı brı e.,,ı. mahalli sa,·cılıktan mahkümi· 
~eti olmadığına dair belge, noterden ta diklı dıploma örneğ• 
ve noterden ta dıkh terh:s t.skerc.-i örneği ve bütün çalıştığı 
l crll'rden \ erıl n boıısen i:.ler. 

4 - i tcklilcrln kı a :zam a.ıda K. K. İs. D. Bşk. tısına 3 
maddedeki bclge'erle b:n.ıt H?~a po ta ile mtiracaatları ilin 
olunur. 1746 - (7672) • 

RESSAM ALINACAK 

:SitdeTENINIZIN' 
GÜZELLIGINDEN 
GURUR duymak 
ister· misiniz? 

ÖYLEYSE • Çf ÇEICLERDEN ELDE 
EDiLEN BU USARENiN HAYRET 

~ VERiCi HASSALARINDAM • 
iSTiFADE EDiNiZ: • 

Ilı r kıı.rl ındıı.n hayranlıkla 
bahseden crkrklerın daıma: 
«FcvknıAde bir leni v ar>.. de· 
dikkrtni hıç farkcltın ız m i? 
Erkrklrnn hoşuna ı::-lucn bu 
schhar trnı elde etmek, tabla-' 
tın. ı;tçeklenn g-obcğınc vcrmıt 
olduğıı l.ıAkır bir usarı•nin hay
ret \'crıcı hıı.s!'alarından ıstı!a-1 
dt' ctınt'sını bılen kadınlar lçln1 

mUnıkUnclllr Bu, o karla r koJ 
taydır ki: 1ı1t'al hır şekı lıfo ve l 
ucuz hır ıııırette temin edilm iş·· 

l ır. Bu nu da tıpk ı mOtad gil·ı 
zellik k rı•ınınlz gibi akşam ve 
sabah yilzunüzt'. boynunuza, 
l<ollarını za, ellerinize sUrcrsi
ntz. Çok kı sa hir zamanda Cire 
A. st'ptınc sa ve~inde pUtUrlt'r sı.I 
) ah noklaeıkl ar, kı rmızı lı klar 

, ve haltn çiller geçer ve ta ma-) 
mC"n kaybolu r. Yavaş, yav~ 
R)'tlR nır.da ';'C'hrC'nizın tleğlştitl
nı \ t' pek zı~·tule hoşa gid!'n o' 

ı ~aı·nf<>tl, tnr.rliğl ' '" yumuşalf./ 
l ığı elde cttığlnl g6rUrsUnUz. .._ 
0 'kknt : f Cötc d'Azurdc çiçek 
toplnyn.n kndınların ellı>ri !ev

' kalAde beyazdır. Bu şahane gU
zcllık müstahzarı itle bu mu

ı §ahededcn doğmuştur. t ' • 

Tuzla l ı;.ıksarnr Top. Okulu• a b:ırcnı hancı :;oo lıı? a\• 
12 57 A 111• u pro;;ram. 'ık ucreılc 'c""ıdaki artları ha iz b'r ressam :ılınal·akıır. istek· 
13 oo Haberler 0 .-o 

• vOiONOZON.. 
, TERAVET Ye GOZElliGiNIN 13 ıs Dana mu ı. Herin 5 Temmuz 954 gununc kadar Tuıl.ı t:çak a\ ar 'fop, o· 

13.30 .Akile Artun. kulu K. lı"ıı a muracaııı .. rı. 
H oo a ı c M Yon \Vcber •Obe· ı 1 - j ngihzce bılmek. 2 - \sk~rlığını \ apmış o mak. 3 -

ron• uvertürü b) Peter Çay· • • b • kovaı;ı . cı:usen On.,.;tn• o- Guzcl San at ar kadenııs ndcn mezun olmak \'C~a mat anl.ır 
peruından cva?a> n cPolo- l.ı RcklAm müe sesclcı ınde çalı mış olmak, 4 ı tC'k ıler ara ııı· 
nez• c)Jobanoca Brahm. na ~ apı acnk sm;ı \1 kazanmak. 1891 - (8144) 
c:.tacar Da1141• No 6. 

14 20 earl.;llar. 23.30 Dam Te ca muzıı. 

Kapanıt H 'lS Flo Sanıton adan elana ~r- 24 oo 
kıları. 

UOO Kapanı ....... 
18 00 Açıl!$ ve tUrli:ülcr (f'at.ma 

TurkAnı. 
18 20 Konuşma 
18.30 Celil inceden ancııcınız ~r· 

kılar. 

19 00 Haberler. 
ııus Herkes tein aıuı:ı:t. 
19 30 V17olonlat Darvaş 
ıq 45 Rad)O ııııctınlar fasıl be7t.tl 
20 ıs Radyo ı:az:etesı. 
20.30 Kısa şehir hııberlert 
20.:ı;; vırotoıucııat Şerif Muhlttln 

Targa r.. 
ıo.so DUnyada bu hatta. 
21.00 Alflettln lava a. 
21.30 b1nın ba ında 
21 tO 'MUı1l> mc muaaı. 
22 oo Sabite Tur 
22 :ıo vıyoıonae.ııt Gupar Caa· 

UdO. 
22 U HabUler 
23 oo Kamb110 • 'Boru n pro~am 

ıar. 
aJ 07 :&a.rııü: ?a!!l rtııu. 

....... 
iz:uir. 

lS..58 Atılış u: program. 
16 oo Zerbeli:lc:. 
1615 Keman aolo Çalan. lda He-

115 :ıs t'atbe KOçükoJ;uııarı. 
ııtıdel. 

1 J 6.4S tcıachrl.no ve Modalrnalrc 
l ı:ı , orkeıtraları. 

17 1$ Başlıca ıı'ıgramların takdl· 
mi 

17 20 A\Aet l!ıı Şen10t'. 

17 40 Jo Slalford aöYlüror. 
17 :;o Radyo yurt turli:tllerl. 
18.20 Serbeat ıaat. 

18 30 Şarkılar. 

10.00 Haberler. 
19 13 İzmir Türk m\U1k1al Cemlfe 

ti. 
10 4S İki nta 
ı 9..50 Piyano muaikW Çalan• ?.tlh 

ter Çelebi 
20 10 Şehirden lctlçük habulc.r. 
20 15 nadro ~·uteat. 
20.30 Kemal MuırU. 
20 50 Se.rbu~ ıaat.. 

2ı 00 Şansımı ı dene:reıım . 
2J.:ıs t:ı:ahlı Opera Carmen. 
21 M Yarın ne plşlrellaı? 
22 00 Ahmet Şeııı; • 
22 30 Borsa H pro:::ram. 
22.:U Yayının 60nU, 

*** TEK!\'İK Ü:\İ\'1-.R~l'rE 
20 15 Açılış ve Türk mualkUI. 
20.4~ Pro;;ram (Oda mu:ı:ıeıı 
20 . .\6 Mozart • 2 No. ıu plyanol"J 

kuarteti. Çalanl11r· Oeor;a 
Szcll (Piyano) ve Budapcş:e 

Ya)ll Sazlar kuarteti Çyelerl 
21 Oa Becthovcn: .Si bemol maJör 

6 ~·o. lu kuarteti. Çalan . Bu 
dape.Jte Yaylı aazıar :tuar• 
\eti. 

2L31 Beethoven: La maJör Keman 
- Piyano ıonatı. Çal nlar: 
\Volf&anıı Schnelderhan (Ke 
nanı. Wllhelm KempU CPI 
vana). 

21.35 Scarlattı • :MI b~mol maJor, 
Piyano 10natı ç.110: cııra 
Raııkll. 

22 00 Proı;ram ve kapınıt. • 
2l..3S Yayının ıonu. 

• ... SIRRI NEDiR. \ • 

BILIRMISINIZ? 
~---~ 

~ ~ KREM .. ~ERTEV 

r 
VATAN 

lLA~ FIYAl'LAlU 
Ba~lık maı.tu 25.-
ı ncı ve 8 fincil 
sayfa santimi , .50 
4 üncü sayfa santimi 3.
l lio sayfası saotiml 2 .50 

Mahkeme, İcra , Tapu, 
Noter llinlan santimi 2.50 

\.-----" 

~,,.-;şferae··wryol inşaatın~a en iyi iş qörecek !asli~ 

işinize en elverişli olan lastiği intihap ede· 
bilirseniz masraflarınızı ehemmiyetli mık· 
tarlarda kısabilirsiniz. Bu hususta en fazla 

1 

tecrübesi olanı, en sağlamını yapmak için 
hiç bir fedakarlıkdan çekinmeyen GOOD· 

1YEAR Fabrikasına emniyet edebilirsiniz. 
Herkesin itimadını kazanması sayesinde 
bugün dünyanın her bir tarafında diğer 
bütün markalardan fazla yük Goodyear las· 

HER l°ŞEGO~E 
AYRI . MODcL 
6()0f)VE'AR 

" ... 

b'' 
tikleri ile ta~ınmaktadır. Dünyada her 

1~ 
Fabrika'dan daha fazla.. lastik yap•rl1, . , G oo 
daha fazla tecrübe kazanmış olan s . 0 

O' 

year Fabrikası aynı eb'addan muhtelıf f,,.. 
dellerde de lastik imal etmektedir. suıı. ' 
dan işinize en uygun olanını size ta"51~ 
için lstanbulda Taksim Bahçesi karşısın tJ 
,T ATKO Şirketindeki mütehassıslar1ın1 

müracaat ediniz .• 

LASrlGI hu•b ıdın 

u •O ır 1,1., ıçın 

H11d ft otl< l~g 
M odeli lht k 
~ull•n•n vn al•n 
an llhrltklul ı,ın 

Merkez Bayii: TATKO Otomobil Llstik ve 

Makine Ticareti T. A. Ş. 
Beyoğlu, Taksim Bahçesi karşısında 

Telefon : 82240. 87419 -4.Telg. adr. TATKO 
~ 

.Memleketin . her..,bir taraf anda i.GOOD.YEAR4bay!!erı : 

1 
lst. Lv. AmirHğinden Verilen Askeri ı 

Kıtaat llônlar1 ---Trabzon Orman l ;ııctıııe:.iıı in ~ltksiladakı ı:.llf lCrındcıı 
700, Demir kopru istif ~erinden 500, 'l'opukal:ın ı ıif ~erinde ı 
6RO ıon cem'an 1880 ton Odun kapı ı zarfla Trabzo ı bırlıklc· 
rıııe ta ıttırılncaklır. Mıksiladaıı t şıııacak odunun bc<lcli HOOO 
(;cçicı teminatı 1050 lıra. Dem irkbprüdcn ııı ttlırılacak odu • 
ııun bcdclı 17500 lir:ı. gcı;ıei tem•naıı 1313 lını, Topukaland.ın 
taşıtlırılarak odunun bcdc' i 23 800 lira beçıeı temıııatı 1785 )ı
ra. I~O tun odunun bed"lı 55'300 h ra geçıcı tcmıııatı 4015 ii· 
radır, Ihale:.i 7.7.954 ç:ır;:amba "a:ıt 11 de Trabıoıı A~. Sa. Al. 
Ko. da ~ apılacaktır. Partıler na !İnde a)T l al rı ısteklilcre de •h.ı· 
Je edilir. Şartnamesi komisyon da görülür. Teklif mektupları 
nın ihale aatinden bir saat e.-, clıne kadar komisyona veril -
mesi. 17:>6 

Günlük ihtiyaç nisbetinde l:.!4 ton Sıgırcti kapalı zaıfla 
13.7.19j4 salı saat ı ı de Trabzon As. Sa. Al. Ko. da satın a· 
lınacaktır. Bedeli :.!3:i600 lira ı;eı;ici tcmtı atı 13030 lıradır 
Sannanıf' i komı.syonda goriı lıir. 'l'cklıf nıckıuplarının ıhalc sa· 
atıııden bir saat e\'\'el ine kadar knınıs)ona \"Cr•lıne:.i, 1757 

1756/ 1757 - (7673) 

* Kapalı zarfla Bur-a As. Fizik l!nstahanc i C. D. E. F Blok 
ları inşaatı yaptııılacakıır. Kcşı f bedeli l .636.764.08 lıra geçici 
ıeminaıı 628.55 l i radır. lha.c'i 7 Temmuz 19S4 Çarşamba saat 
l:i de M, :'ti . V. 4 No. lu Sa: .\ l: h.o: da .}apılacaktır. KeŞıf. Pro 
je \e arlnaıncsi Komısyoııdn \C oğledcn (\\el i:.t. Lv. A. i
lan kı mında \'e Burs.a As Sa. Al. Ko. da ı:oruhir VC' 50 hra)a 
Konıı:.~oııda \l'rılır. 1 teklılcrin ihale gununden en az uç sun 
r\•vcl K. K. 1 . D. 2. l\lv. hğc muracaatla ~ eıerllk belgesi al· 
maları şarttı r. Tcklıf ınekıupla nnın ıhııl ı;aatindcn bir saat 
cV\elıı e kadar Komı ~ona \erilme i. Postadak: gecikme kabul 
e<lilnıez. 161J!) - (7451J) 

* l\::ıpalı znı fla kara birlikle rı · ı; i n 23.000.000 adet dört de· 
likli küı;uk Şi nı- :r Dfö:me e\ sııf \'e şartnamesine UY"un ol· 
mak iizere 30/H:ıziran/9.'54 çarşamba saat 11 de Ankara M. 
~I. V. 4 ~o. hı Sa. \ 1. Ko: ela satın alınaeaktır. 'l'utah 275,000 
lira, geçici teminatı 147,'iO lirad r. Nümunc, e\sar vr. şıırtna· 
mest konı:syonda \'c öğleden enci f t. L\ \ , İlfın kı:.mınd:ı 
görülür \e .375 kuru-a komisyonda \Crılir. Hepsi bir istek
liye ihale edilebileceği ~ibı 5.000.000 ıııiettf'n a~:ığı olmamak 
lizcre partiler h'l •nde ayrı is:eklilcre de ihale edllır. leklil 
mekıu plarının ihale saatinden bır saat ev\•elinc kııdar ko· 
m'Sl ona \ erilmesi. (7315-1662) . 

inhisar maddeleri Sayrn Halka ve 
Sahcılarrna ilan 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Bır ~ı~ b·ranın ha~ılcrdc perakende satış !batı, 3j kuru· 

şu şı.c depoıitosu olmak üzere80 kuru tuı-. Salon birasının 
saı ış fi)aıı i c ı:ene 35 kuruşu şişe dcpo:ııto~u olmak ııfoıc 
100 kuı-u~tur. 

B iralı sogutarak atan ba~ i. fil nı zamanda normal hararet· 
tc bira bu:undurmağa ve normal hararette bırası voksa soğutul· 
mus bira~ ı yukarıda bi'dirilcn Cıyatlarla müştcriJ; c satmağa 
mecbur olup ayrıca soğutma parası alamaz. 

Aksi talep ve idd ialarla karşılaşacak S.ı) ın halkımızın ba· 
l iin sarih adresini 6U tele.fon numaralarına bıldırmelcri rica 
olunur. 

(2.)j81) \ c (4379:.1) 

l lıl~ fın a hareket eden satı eılar hakkınd• kanuni takı bat 
30apılaca sı ' e satı~ ıezkerelerın ın ıptal cclilcceğı, 

ı!An olunur. (8161) 

Yönetim Kurulundan ,ı 
• • - 1 de ,cıı D ıı ' 

15 Aralık 1953 tarıh:ı ort ki. r fe \ ka a ı;ı ~ ııı ı> 
toplantısı k. rarı ile arturıl an :.!00.000.- ~~ ()(10·~ 1 

sermayeden bakı)e c: 75 ın• tc kıl edcıı. 1~1 .6.19 ~ 
lı bin) liranın hısscdarlanm ııdan tahsılı urılı111'ıı ,111, 
) öncı ı ın. kurulumuz toplantısında kilraıla\ bC>~t 
makl:ı ort.ıklarımızın bu husustaki işur~~ııb't 1-t 
rındcki taahhütler mucıbinct' hıssctcrin~ ~~1.1111ı 
tarı en geç 22.7 1954 tarıhınc kadaı· 5il' 
~ aıırınaları ilan olunur. 

da~ 
Beylerbey As. Subesi Bşk. ,, s,ı,, 

• ııırıııı ıil; 
054 ~ lı t•.ınl ı, moıö r U, ınc ö süı ı.aş•t ~rd~ s:ı> 1 ~ • 

k r bcv Spor s;ılıasıııda 1/ E\•lul / 9j4 ıarıh1" ccı. tır·..ıııı1 
· · ff . el' 

cak, 2j/ Eylu' 95-l gunlı ık a mı luıaına r
0 

.s1i't 
hallenın hangi giınl<'rcle ~ rpı l;ıcağı aşağı ıı 
Sanının ) ap ılacagı tarıh !\la h a lle 

1 Eylul / 9.54 ., 
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ti~W.'-41! 
Biraz himmet lazım 

l Cok lıurmet ehi lcı bir zatın ce:ıaze mer:a&iminclc hulunma1" 
;~:~~-- ~ üzere geçen gii~ Bu~ ukadaya gittim. Hava sıcaktı. kızgın 
~~~$: l' gunes onaıı:ı adeta. ca)~r. cayır y ~~ı)ordu. C'r.naze <!\ine 
:;:~:~~· ~tdığım zanıan e\' .sahıplennı lelas ıçınde buldum. Rü.>fik· 
1:J 14.nın kabristanı bir tepededir, buraya \"armak itin dik bir 
,,, .. ,. toku u çıkmak l.ızımdır. Ev sahipleri bunu temin ederek n

lıla tedariki) le mc~ uldüler. Gelenler i~-in. oldıı.k(·a zorlukla, 
~tabalar bu~unı:ıu:ıtı:; fakat cenaze)i nakledecek \'asıta yokhL 
lii Slf'llkta, dık hır 1epe3 c k dar omuzda çıkarmak da hayli ı:ıiç· 

1 
• Rıitün bu gilçıükler ~enildi; ölü ebedi 1 tirahatgahına tev-
~ tdildi. ı~akııt cena:rede bulunan herkes, haklı olarak, birbiri· 
•- soı du: Şelırin diğer 1.ırıınarında bu i i tanzlnı etmiş olan 
"tlcdi)e Bıiyiikacı.ı ile nrc!cn alakadar olmuyor? ... 

İn anlal'ın iimriı ebedi değildir; \akit ukit her aifo (Ok 
~ \'diği bir tıı\'unıı kaybedi ·or ''e bii)ük tee üre kapılıyor. 
Q tee ur !cinde buıunanlan mumkfin olduğ'u kadar ıuçhik-
11 kurtarmak bir insanlık \'arlfe idir. Belediyenin yaptığı ter 

~14· bu hu u ta miıhim bir bosluğıı doldıınnu tur. Fakat Ada 
klıatın dısında kalnıı!;tır; bıırada cenaz.eyi nakledtcek \'a-
~ loktıır. • 

lı Gerçi ndalııra motôrliı \'a ıta girme 1 ) a.saktır. ·Fakat it· 
~enin otonıobill gihi r enaze nakleden otomobili de bıından 

'1 tsrın etmek miımkiındıiı. Bu yapılamn1 a atlı bir araba te -
ıı edilebilir. 'ittklm eskiden bÖ) le bir araba \aı-nu5. 

EDE.:\' \ '.E .\IE~DES - FRAXC'E - Ct'nt'\ re toıılantı ındaıı ı.onrn l.ondrn)a il\ det eden lnı;ilıtı e 
~ı l~lerı B~kanı .An~ony Eden ı ~ağd<1) ) oltı üzerinde J>.ıri e uğraıııı \'e İngiııı•rr biı~ nk el< illlıj 
bın~sında 1 rans~ Y~?ı .. Ua~ba~anı Pierre Jleııdes - l'ı-anı•c ile göriısmii tiır. En solda ı: ıiineıı 
Jngılterrnln Pans bu) uk eiçlsı Glad\\) nn Jt'bb. en sağda bulu ııan da I 'r;ım.anııı Londrıı el~i~i 

Reııe .\1a:.sıgli'd ir • 

i Başbakan, Libya 

1 6B~ş~at~.anı ile 
ı orus u 

' <Bn51 l incide) 

1 
bu<Tun Ankara Palasta bır o le 
~eme ı \ erılmıştır. Başbak•n 

1 namına Hrilcıı :zı) afeı:e De\ Jet 
ı Bakanı Falın Rıi~ııi Zorlu, Mec 

lı'S Ba~kaııı Ttefik Kora tan, Dıs 

l İşlerı Bak.ıı ı Prof. Fuat Koprü 
ili. \lalı)'e. Mıllı Sa\'ıınmıı, Ba)ın 
dırlık ll k. nları, Başbakanlık 

1 \ c Dış· ,len Bakanlı~ı erk!ını ha 
nr bulunmuş•ur. 

i\Jısafırlcr bu sabah Tıirki~ e 
İş Ba•ıkası Geı.el Merkezini zı· 
~ arcnle bankanın ınkı,arı me\' 
zuunda maliımat r ea etmiş er· 
dır. 

B'liıhaı-e dosı Lıbya De\ let a· 
daml.ırı Genel Merkez ,ıbesıni 
zı~ aret ıctmi~lcr. b lhassa ka a 
daırelerı te~kılatı) le alakadar o· 
tarak butün memurlara ıltıfatta 
buluıımuşl:ırdır. 

Ba.lıaknn tlnaıı Menderes bu 
"un saat 18.30 da Bakanlıkta, 
J,ibs ıı Ba bak:ı 11 l\fıı ıaCa Be, 
il lim ılc 1 1 ~e Bakanı Nuri 

d~sselam BtıSt'Fı') i k.ıbul et -

' -

YAZ SICAKLARI ESNASINDA f / / ~ 4 
' ' ,. / / . 
TIR~l~ ,TERll 

; I \ ' 

cereyanda durmaktan mütevellit 
soğuk algınhğına karşı GRIPIN 
haşan ile kullanıhr 

,'\dalar, l..taııbıılun en mutrna n)fi)e )erlerindt'n biriıHr. 
• : 1 '. li H clcni<e dn)llll!klı \apUrların Sclmc i füerine pek 
'ı ıııeıer J.:ı~ın da buradıı otuı'.ınağa ba lamışlardır. Rıınla.nn 
~ıhthacını trmin etme!. Belediye)e du.er. Adalar .Kn)ma· 
h ının l.ıahsettiğimlz me t le ile me~guı olacatını ,.e bir hal 

1 

~neyz \C Dı; ~ıerı Bakanı Ab· 

M France ve '1u E ı--=---------, nı~~:r. kabul snasında, Fatın 
• • • • • • • • V.. U 1 B"iır genç ı'cafla Rtı.tu zorlu. Prof. Fuat Koprblu 

L d l Has.m Polatkan, ha:zır bulunmuş 

• Gripin, haş, diş, adale 
sinir. lumbago ,·c oğuk 
algınlığından müte,•eJ
lit bütün ağrıları leı:ıkin 
eder 

aı un dorustııler B 1 d !ardır. Toplarıtı '.?1.45 e kadar ,.._ ... ' u un uğunu _dc_,_aı_n_c_tn_\ı_t_ir ____ _ 
tesj bulacağını ıımit ederiz. 

Enis Tahsin TlL 
r• \....... 

1
' 

1

ll_ir __ s_e_h_i_t_a_n_a_s_ın_a_ 
~ Qo d0Iar ''erilecek 

Fransa ve Komünist Çin Başbakan/an, Cenevre S 1 d' 
konferans1n1n terakki kaydedecegwi ümidini öy e ' 

ııu usl Muhabirimizden 
izhar etti/er fzmir 23 - l\lehmet Cahit 

·"-•o<'ı~l"d Prl"s~ Koca ad•ııda birı bugilıı ekono· 

Server 
Somuncuoğlu 

Bcnı, '.?3 - Fransa \C KomU dırnuşur. Be) az e\de yapılan mi 'e tıcaret mudur üğUne mü < Başı 1 incide) 

• bayanların wua)) e u 

zamanlardaki &ancıla· 

rında fa) dalıdır. 

nıst Çın Ba,bakanları Pien·e husu.si ıoplaııtıda hazır bulu. racaaıla, demiryolları öşlcımele P. den i tıfa eden • :~\er So· 
Ilı (Jla~ı 1 incide) / mektl'n memnun olacağ m. Mendes France ile Çu En Lai, nan \'c adının açıklanmasını is· r ~le aliıkalı b'r ıcadından dola muncuoğlu. esasen bir müddet· 
~ıckıupta, bak.n ı neler dı Su b'r ç:k goııderiyorum. O bugün burada Çın Hindinde sul temiyeıı bir Kongre lideri, top· yı ihtıra beratı ıstı-mıştir. icat tenberı C.H.P. ı;a'ışmalarına 
t ektup aynen şoy le: 1 mı lutfrn, Koredc oğlunu kay- hun tecssusü ancı;elc.siııi müza lantıda, Uzakdoğu mcsclelcrinın edilen makine, demir \'c kara tam manasiyle arak uydurmamı~ 

DiKKAT: Aldı~ınız mü91abzarın hıL:iki Cripin olup olm .. 
dığını bilbtmll dilk.aı edirıır. Tall illcrinden aalıoıoıı. 

ın General Argüç; betm ş bir anaya te,ekkür ve· kere ıçın aralarında özel bır gö milzakcre cdildı~ı CeııeHc kon· \'Ollannın b rbırler nı kc~ııklerı \ e zaman zaman iktıd:ırı met he 

10
1kan .lllağazm'clc •Bir ya ) ardım etmek uzere kuJlanı rUşme yapmışlardır. fcraıısıııı 1 nctic lerıııın "o:ı.dcn noktalarda balen bckçıler tara dicı konuşmalar ~ apmt tır. c.ıı. 

Rusun hakkından <Tele· "' f d d t• k ld 1 b ., nız. :Fransı'Z Başbakanı Pierrc l\leıı geçinldığmi ani tmıştır. J<ongrc ıı an ın r ıp a ırı an g • P. lıler bundan ba ka Somuı.cu 
na~ı klı bır makale oku- Hakıkatt'ıı, bu pal'anııı daha dcs Franre, bıı sabah erken bır mensubuna göre Dışıslcri Baka çiti rın h ç b r muharr k kur, oğlunun bilhassa ucari işi rin· 
k Us)aııın ).ı:> ı mas nı dur f zla olmasını isterdim. saatıe Ber'c \·armışıı. Çu .En ;ıı Fosıcr Dullcs, ;ı;cnı Fransız \el luıum görulmedeıı hare· aksatmamak gaycsı ıle Partıden 

ı< I NiNLİ 

GRi.PiN ııı ıç ~ .)aptığımız )ardımı, Allah s zi. Ttirköy~·i \e mü· ı.ai ile. görüşmeden c\'\'C'I, c -
1 
ııa bakanı Mendes France'nın kl'tııı· temin etmek gayesi) le ha 1 a)rıldığıııı ilcrı sürmektedirler. 

ı..enıı k1:1 ı takd r clt C:ını kemmel Türk askerhi korusun.» nevre Konferansına ışnrak c· Fransadakı umumı hıs.shatı Htem zır anmı tır. Aynı çenclerd<!n beliruldiğine 
4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir. ~ c ıy ı bır şc~ • il. W. Sıbley den Fransız ıcmsılcı Jıeyetı men ~il etmekte olduğunun ~O\ ıemiş· l\lucıt bu ışde tren t kcrlekle· gorc. Sen er Somuncuoğlu ~orıı· j 

ıtrnalJrr, mcml ketler.- B'r merikalor 1n, kendisi gi· ırnpları~ie istışarelerde bulun - t r. l\Iendes I<:r3 ncc, Çın ·Hindın r•P n ray ıiz rındcki ihı zazından SERn adlı bir [iİrketın hıssedarı -----·-------------------
1 Ve Ruslan n taarruzu bi dilşüncıı mıl:ıon'arc;ı \'atan· muştur. de bir aya k.ıdar b r miıtarckc istifade ettiğ ni söylemıştir. bulunmaktadır. Bu şirketin his· F D k h ...,, N 

e Yekpare bır oıdU)U t c daşı namına, b r Türk ~um:ın· Toplantı~ı mliteakip her ikı aktc<lcceğını vc'a ıstifasını su· scdarlarınd.ın Cavurız, bundan en e aıı duta ı e 
trı~et Stimıcle i iç 1• Av· dan n gönderdiği bu mektup Bakan Hırıdi Çıni'de sulhun 3 c nacağını söz , e~nıi;ıt.ir. Yemin etmiyen Japon bir müddet cwcl l\lılli menfaat· e 
ııı ınckctcr ne )ardım et· \e b'r şehit anasına \'erilmesini niden tce sü.~ü ıle ilgıli mesele 1 İleri gelen Ko•ıgrc mensubu • !ere a)km hareket cttıği iddı· G • • kd fi •ıdi 

aksad )1 Amer kalılar i tediğ" 100 dolarlık cck, ordu !eri muıakere için aktcdilcn Ce· füyaz C\'dc yapılan t oplantıya erlerı asile hudut! dışı cdilııı·ş \e ş r o o 811 secı 
\er 1 öd mektc) ıı. çe\T lerinde bih ük bir mcm· neHc Konferansında tcrakkılcr 30 kadar Koı•gre liderinin da\'et Tokyo 23 (A .. \.) - 6300 Ja ket"n ışlerı so:ı zamanlarda iyi -> 

0" 
1 

b raber. soLd b r ııunluk U) andınn•ş bulunuyor. ko~debılcbilcrcği ınancını imar 1 olurıduklarını ınüs•eşar Bede:ı I pon eri, ) ani ~eni Japon ordusu gıtmcmi tir. rna:ıı l indde) 1 makta ıd"m Bu sebeple FakUl-
b ' muttdıklcıııı hakı· Öyle umu)oruın ki, bu mektu ctını§lerdir. Fransız Da bakanı Sn11th'ın Ccnenc Konferansı nun mevcudunun ,... 6 1 ~emin fesôrler.nden . 'uz.het liökdoğa ı ten ıı idarı ı~lerıne. her Profe 
ıı kıskandıklarını \ e b z ~I d .. , k - ı · · · t k k d · 1 .. .. b' b d ıt·1 bu okuduktan soııra, İ\'ıl Türk • en es c rancc, ·omunıst Çın hakkında iz.ıhat verdiğıni rapo etmeği rl'ddcıtiğindeıı ordudan Japonya' da sellerden 13 Eeçım_ı mu ea ·ıp ·;n ısı~ e goı u or gı ı )a ancı e ı ım.• 
ı{ct ett k!crını b 1 )Oruz. leriıı d<." kalbi mukab: ,r\•g' Başbakanı Çu En La. ile J.ıptı runun esas itibarhle •köıüm - çıkarılacaktır. Japon rrtrri bu • • w şen bır muhabırımıze sunları so3 Unhersitc Senatosunun ô:ıü -
dıınıı bütün ) rclımı a 1 \e şukranla dolup tas.ıcakt•r. {:ı ı:orüsme hakkında memnun· ser• olduğunu anl~tmışur. nu· yemıııdc ·ha) atları palıasına ol kıtı boguldu :cmişt•r: muzdeki top anıısına ilk K .. dın 
haha fazlas 11' ıst )O lar. Tüm0enı-ral Xnmık \ rgüç. diln luk izhar ctmış ve Cl'nc\Tc kon ııunla bcrab r Bedell Smıth, Çin sa dahı \aZıf erini ifa edecek· Tok) o 23 ( &. . \ .) _ Japon~a «- Arkada~larımın tc,eccühil 1 . _ . . . . 
h sen bu tiır:u muuefık· b'r mektup yazarak, .Syracuse feransının mc-ut bır teroıkkı) c Hirıdinııı en mtihım kısmının le ır.c. •öz wrmekted rlcr. n ıı ür: böl.,esinde yağan sürek ıle vaı feye ~eıırilm•s bulunu - Dck:ın o!:ırak :~tırak. edecl'k o 
a•k ki b r harp hnlınde ~ew York 31!l W. Kl'nncdy ~ol açabilc:l'cği iimıdıııi bdırt • muhtemelen komünist konırolu· Yemini redded n erler'ıı ek li \"e ş•ddetl: )ağmurlar rırt"ce· ~orum 'e onların ~ardımı •le de lan Pro •• Gokdoğan dan bo~-
~ Y.rd mlart ol,:ıb:Jec~· St. dr oruran H. W. S bley'-0 tnı.,.lır. na düşmı) ecegi inancını ızhar et ri i. Japon kuvHI ri ç güven· sind has 1 o'.ın sellerden 13 kı 1 Fakülteme (a~dalı olmaya çalı· lan Sc~ato ıızalı~ı ıçııı buguııler 

\) ı.; etm ktey·m. t şrkkür cım·s \e taha,<:ii le•=ııi Koıııiinist Çin Temsilci lleyeıi ııı ştır. Koıı:rc mensubuna ı:öre lik pol·~i mah yeı ı · haızkrn s ~i boğulmu tur. B lcrcr e\" ha .,.a~a"ım. . de seç m ~~p~cak ~rı Dcka 
1 1'. biıım en çok U· bıld rm"' bulunuyor. de bu kon.uda ) a~ ıııladığı b'r Bcd ıı Snııt!ı clurumu uınlıs.z Jtılı altına al naı göııiıllü crdır. s ra ugrnm•ş , e demir) olıı mu lkı yılda berı . ı- ıato \ e Yo· P~ıarte~ gııııu den ıtıbaren \" 

~eğ m·z m"tt C k m z ol tcbl "d lk' 1 1 t 1 · ' t K 1 d l\ J'k z fe ne b cJı•acak•lr b u B z de, H. W Sibley'in c:ah· ıb e. • ·ı c v c ac amı, Ce· giirnwmektt dır. Eski Kral Faruk evleniyor nak.ıla ı aksam <:tır. 1 ~1 uru un a ~c ı. ~ap. ı ı .ı~ ~ • 
ıı ınck beni son drr<'l'<' 5 nda, kendis• gib; düc:ürıcn bii ne\ re konfcran ı ıın terakkı er Fran~a'ıla nıı•ınıırlaı 111 gre\ i 1 
t Cd ;'7or. Kor de donen tün Amer kalı do:.ı'arısn•za C:e\' ka)~~t~('S nı bl"k:cmckledırkr· I'aris, 23 ( \..\ .) - Bugun bil Homa 23 (.\ .• \ .) - Gıornalc Amerıkaı a . Ankara'dakı" baskında 46 ton toz ve 74 

ltıız, mük mm ı :ıs· tleı ıışt " F d'hal a _azrıesin ıı b ı· hab rı- Des Mo ı r~ ciowa) 23 fA.ı\). 
Q' e <' • ~ı 'e sclliml:ırımızı yollar, biz 1 ır. lu ı raıı a'<i.ı ml'murlar maac:· " 

. ~en iftıhar a bascdr Türklerin dt'. Amerikalıları ~ıı Çn hc)ctinin bir süıciisil, Clııı Jarının attınlına . .,t nı:ık aclı ile ne gôrr. '1ısır tski kralı Faruk, - Bclcdı)e u '" Jo eph \'an 
En 1 al., . a C d ü . I t t· . bır müddeıt nberı ber b r g~?.- Dnt ser. 150 ncdeııbcri ilk sand!k kesme seker bulundu tı1ı;an . yakırı rn candan miittcfikimiz • ııın Y rın ene\Te en ay n mayı~ er r ıp etmı 'erı!ır. Bu -

1!ıta nııllelinin mı:mleke olarak tanıd ğımızı tekrarlam:. rılaeagını fakat Konıeransırı da· arada işlere kı:;a \C.)a uzun fa· dığı genç İlal~an k•zı İrma Ca· d fa hukumd merkezini tchd't , 
b1/ \'e böyle mUkcmmel. Sa<lun Tanju ha ı;oııraki bir safhasında Çin sılalar verilmekte \ c mitıngler pcce .M nuıolo i'e pek y.ıkıııda eden e) !Ap kar •s nda chırdc ( Başı ı lnrıdcl le şeker sataC'ak tUcc:ırlara ye 

ı Ordu )etışt rmedek • . . llindinde ulhun gerçekleşmesi- yapılmaktadır. cvlcneceğh1 bıldirccekıır Gazc· fe\kaliıdc hal .Hin etmıştır. Yetkili şahsı~etler, §eker is· sika ılc lhti) .. ca gö::e ek"l' Hril 
it ızıa ıftihnr ettığıni bil ı nıı- Kore Ga~ıı~ııe ne yardım maks:ıdile dönmeye Paris bölgesinde bugün me - teye bu haberi 'eren lrma Ca- Yak'aşmııkta ola, su baskı· tıhsall ılc istıhlBkı ara-ın· me~~ d 'am 01unmakta :r. 

LSt~r·m. Turk askerinin l\Iadal)a n~nldı hazır olduğunu söylcmiştır. Çu nııırl .. r \'azifclcrinden saat 16 da pccl', nıkiıh ıar h n•ıı açıklanmı· nının ) olunda bulunan e\'lrr daki 35 • 40 bin ton'uk aç ğın Alpul'u 'e adapaz.nrı ,eker Iah 
~dhatların.ı geçt ğ"ni \e Sı\'as, 23 (A.A.) - Bugün s.ı ı En Laı, Hind B<ı,şbakanı Nehru a)rılacaklardır. yacağını ılAvc ctmı tir Diğer ta tahl ye cdılmi tir. Mılli muhn- ithal yolu)la kapatı:ması luzu- rlkaları kampan)a arını 22 tem 

de a Ya amak uz re mem at 10 da ~apılan bır törenle U· ile mıizakert'lerde bulunmak ü· Kom· b" 'd k raftan ôğreıııldığıne göre ı: k fız b·rl l.ILri h r bcr.dleri et· mu üz.erinde durmakt.ıdırl r. muz tarihinde başlı~ac.ık Ye bu 
~/açt ğını hıç bır yer çunrü d('ğiştırme birliğtndr 9j2 zere yamı Yeni Dclhı~e gide· ısyon ır 1 am ara- kral Faruk, Ca ıncs'dan Roma r.ıfıra bınlerce çu\·a' yığmıc: 'c ~ektr hakkında ikı fabrıka gundc 500 ton ka· 
it ın yılının Ağusto a)ından 1953 cektir. Oradan Pckıne gitmesi rını tasdik etti Cl\'ar nda Groltaferrata'dakı i· ı u afrt•Pi kazasız belfıs•z ön!~· Ankara, ~3 (,\ A) - A akalı dar ~ek r çıkarac.ıkla,dır. Bu 
tııu~1 nızi imar Ye orduyu )ılı hazıranına kadaı· Türk top· nıuhtemddır. ıı uıusı 'luh:ıı.•·ımlld~n kametgiıhıııa dönmüştür. m('k iç•n •cap eden tedb rlcri makamlardan a dığımtz malı'.ıma· miktar İstanbul. Ankara tzm·r 
tl'ııtke~nıe1Ie5tirmrH )ar çu tabur kararJ:Ahında motor su Çl.:'11 Hİ;\'.Dİ \'E ~'fl:ıtiKA Ankara. 23 _ Hasan Çanda Ulus'un çıkartılması için f alnı bulunm..ıktadırlar. ta göre, son a;ı;larda Mil: akin gıbi bu~llk merkezlerın gunlıik 
• Uz re gôndrrebilece bayı olarak bulunmuş olan Üst· Washıngıon, 2:1 (AP.) - Ei· adında 12 yaşlarında b:r çocul:un f 

1
• t ' ld' Avusturya'daki mu sevi haddinden fazla artmıs vlm. sı ve ibtı~ açlarınd n f,z asını te~hıl 

llaram olmasım ister- teğmen I. Alı Eğın'e ''arifesin cnhO\\er Hükümetiııin ileri ı:e ırzına geçtikten onra boğazpıı aa ıye e geçı ı halkın tehaluke kapılarak ıııa>al ctıncktcJir. 
de gösterdıği başarı. ınskiyaftifıd"ni IKtn mcnsuplariy'e B. Amerika kc~en Emirza ErgUniln idamı \nkara 23 (ANKA) _ C. H. malları sc\·kiyle fazla şeker a.ması \e Turhal fabrika-ı 19 a~ustastı. 
kullanma \ 'C işlerine vu ·u u o 'ongre liderleri arasında yapı hakkındaki mJhkcme karatı Y .. r· Parıı mecl sının son top'antı .\\'USlur)a hükümt',i hudıı• bilha~sa bazı spekU atıf mıı .. ıne· U;ıak fabrikası 22 ağustosta Es· 

a ı:c. c\ imın bir o- !ayısı~ le bronz Star Liyakat ma lan :.:örüş teatileri ıırıicesinde, gıtayca tasdik edilmışti. Bu lrn- sında t:lus gazctcsınin ) en iden l.ırı d;ıhllıııde bulu ::n Mııse'l ldeı· dola) ısıyle krı.,tal 'j.kcr kışehır fabrikası da e) lül iptida-
ıı•ı r~ Ucretsız kira).a ver dalyası \"l'rılmi tir. Kon~e liderleri arasında Fraıı rarın Adalet komisyonunda mu· ç katılma 1 ;çın prens P kararı mal, arıııın · .. dt's nr. karır \Ct· tokları silratlc az.a!nıı~tır. Ha· sın la kampan:}alarına baslılaCak 
'il lı•k sanın Çın Hindinde her ne ba zakcresi )apılınış. bu lllC\'ZUd~.ki ııa varılmış bulunuvordu. Bu ınbtır. Bu hususta çı~arı'.ın ka len fabrikalarda 21 bin ıon şeker !ardır. 

r11 met Ku .. ç .. k mu"sahede altına alındı hasına olursa olsun bir mütare ta arı kabul edilı-rek Meclisın karara uyan gt'nel yönetim ku- nuna gôrr mlıracaı.ıt müd,ic•i vardır. Bunun 14 bine ''li'·ın küp Bu ),1 işletme~c )eni ııçılacak U , ke peşinde olduj!u intibaı uyan tasdikına sunulmuştur. rulu, Ulusu çıkarmak iç"n faıı- 30 haziranda sonoı { ecektı Bu şekerdir. Bu miktarda kampanya Oldn Kon)a, Ama~~a fabrikaları. 
1. t · Ul ··dd ı k D h !arın b:ışlamıı tarihıne kad.ır nın e) itl haftasında. Kııtahya fab • ıı.. ma , ı .·ncidc) f n·ı rırlatm•~ ve etrafını tekmele K ıyc e grçmıŞtır. us gazetesı mu et uz.atı ma) ıı:.-a • . .ı 

~. " " ' K h' ·ı· • 'f k b ı • 25 ı ık h. ı h 1. d r ı l" ı 1 makul seyirde satış!.ır inn ki.fi nka~ının da ekim ayı haftasında 
"I ~ıı tetk.kinde sorulan· meye başlamıştır. Kıifıırler de omısyon ırşe ır 1 mm 1 gasını a u elh t İn~~i;r~~rac~~l~;lr a~o~i~ ~~ r~~.a h~a~~:ı~aak~ak.\\·~ı~hı~)e~ ge'ceek kadardır. Vali ik erın ve isuh.ale başlamaları ıÇin hertur-

~ \errnediği, emirleri savuran Hikme•ı 10 dan fazla k Bclecliyc'crin yakın alakaları i· !il tertibat alı• mı,ur. 
~ oı~a akıı hası.ısı olduğu Jandarma ı;uı:lukle -zaptetmiş ... <Başı 1 ln~icle) 1 hire benzer diğer iller bulun- ~i; et laraf•ııdan çıkarılacak· ba ko ısolosluğuna ınUrac.ıat et 

t tııı lllakıa beraber mıi· mahkeme alonu ka\"'a mey- re 0:.maıı Bolükbaşı komısyon· j duğunu söyledilrr. Kırşehiriıı I · mel ri ıiz md r. 
• bı tj.a alınmasına lıizum danıııa dönmUşıür. Bu arada Hık da tasarı~ a \ e iktidara hiic'-!m menuunun bu meyanda ele a· - -
~ 1 ·tılınıştır. metin kafa ı ~arılmı , salonda ederke ı karşısında bulunan Is- lınmasını mtirlafaa et•i er. 

~ •h sorulan Sa\CI da sa bulunan kadınlardan bir ık isi met Uslu başını sallıınıağa baş Osman Biillikbası hükiımc•·n 
llaıı ede .altına alınması korkudaıı çığlık atmışlardır. lamış ve Bölükbaşı)a hitaben: 'K•r ehir ilini orıad;n kaldırma 
tıer hhıtlcrin bılahare Jandarmalar 'e polisler tara • ~ışarı .. ~!.k da goriişcl·m· dt'· t!a ~ıyasi sebeplerle kırar ver 
• :t~ını istcmi5ıır. fından karga tulumba Mahkeme m ş. Bo.ukbaşı buna ccvabcıı: diğini w bunu kamufl" e:I bi • 
~ llkat Ihsan Yarsu· aloııundan çıkarılan sanık Ceza ·~u;.ası ~dana ba;I:ırı de!!il. nıek iç'n esbabı ınucibr adı al 

bor lnda: C\i arabasına konulmustur. Bu)ıık ~l•lltt .Mcciı:.ıd r kendı· ııııda hakikaıle nlaka ı olmıvan 
\' 
0ktaı nazarımm tc Sanık avukat arı, Hıkmetin ba "'" geı. cevabını. ~·ermı~tır: ~I~· perişan atırlar'a ıı.ı~cııs ·hn-

~"dır. a~, katıl ıemariız basının da aklen mali'ıl olduğunu zakerelerın tafsı latını bıldırı· :ruru ıa geldiğini, c. M. p 
11 

n 
tıllıi 8kat bızde rapo- bunun da nazan itibara alınma· yorum: . .. .. Xe\ ch"rin il haline gelme ·nr 

~~ tet~or, muşahedc al· sını söylemişlerdir. Topl~ntı başlayı~~a ı.lk sozu muhalif o'madı~ nı, Kır ch:r ;. 
tı: 1 

1kıne i~t rlik edı· Daha sonra, Mahkeme akli Kır~ehır mı .le!\"Ck·~· :"'l! Şıroğ· li ilga edilme-den Xrvşehirin 
arı:·• malCılıycıe müpteıa olup olmadı lu almış. h~kumet:ıı ı~ı k?nu~ 'kurulabileeeğ ni. K•rşt'hir'n ;J-

~011 kadar ba ı öne ğının tcsbiti içın sanığın mfiş:ı. tasarısı gct rerck ıkı ılÇel'ın ıl gasın• mesru vr m.ıkul göstere 
·~ıııııtıa:~ayan katıl ıkı hede. a~una alınmasıı a karar haline getirilmt'sini . talep ettiğ' cek b"r sebep j] .. ri c:ilrlilmedi~ 

4,..\ \' oıt 1 
masada o•u • \ ernııştır zaman esbabı mucıbe olarak nı- göre itira( edilemi\•en b"r 

'\ eıııa,1 U~at ıle kn)ın • Duruşma 13 fcmmuz saat l6 tımme hizmetlerini halkın aya· nıaks.ıt bu•unduğu•ıu "mantıka 
ıj~tı Uzcrine kcndiı.ı ya talık olunmustur. ğına .scı'.rc~eğini ı'eri s~rdilğU kabul etmek zanı etinde oldu· 

tı - R ı 1 k nll, şımdı ıse bu ta .. arı ıle am ğııııu ~öyledi. Ve koı ll m:ıs n• 
~i.i, us satranç stanbul - An ara asfaltı 

1 

m.e .h:zmetlı-riııi 200 .. b~n .!'ı.: :- şöyle b"t:rdl· 
\' cıbcıkası Herekeden geçecek ~ırl.ın·~ .. uzağ~na ~oıiırduğuıııı; ·- Kırşchiriıı ilgası siyasi 

ılerı ürul('n •ktısadı ve coğrafı 
I! }{ A- Hereke 23 (Husus]) - Am·. sebeplerin ytrinde olmadığını, b"r sebebe da) anmaktadır. Jlü· 

ll:ııııabauks oyuncuları b:ırlıderc mevkiındeıı gc~m ktc l hilkümetin biıtUn suiniye~ini bu kümct bunu nçıkça iıiraf eıs·n 
;ıs r • il Renim ve arkada larım•n ~kc tle\ ına b r ha • o'::n asfalt yolun ka\·~ır: ze· tasarıda toplad•ğını söylcd:. 

• \e alinı etmektedir rindeki yarların mUteJdo t de· Demokrat Pani mil'etvckllle· lisıe bulunmam zdan hoşlanmı-
" il ~u U ı f 1 k ı k İ yorsa bunu aç ki.ıs n. Bcı w A,... ne partı e· a .. r ayması )O un ·ııpaı.ma· rindcn lhan S•p:ıhioğlıı Kırşc-
c l'lus"•erıkalı Robert sına sebep olmuştur. ~ıı hıılin hirin ilgasına ait habtri herkes arkada~ıarım istifaya hazırız. Bi 

!ar \leksa"ldr Ko· temadi etmesi ıhtım<ıl d:ıhi.in· gib\ kend's'n n de balon zannet zim için bır vilayete zulilm ya
tlc~ ld'\ n netıcesi he· de gorüldüğ!inden. yolun He· tiğini, bu tasarıyı ne umumi ef pılmas n. Kararınızı ,·erirken 

lı r ..., ı· · · · nesillere irtıkal ed~cek kin ve cu ra · 0 ı ındığ gı reke ı~erıstnden geçmc_i lç'n kArm. ne d~ Demokrat Parti trş 
~ ~ dı kıb i'e 4 par tctkıkata başlanmıştır. kılatın•I\ tasvip etmediğini söy intikam tohumlarının ekilmesine 
>tıa ~ · Charlie Chaplin'in karısı di. ·Parti menfaati namına kom'syonunuzun mü a.ıde l'lm 

"• o yece~ini ümit ederim • 
l'ık J'Unlardan bi • k ~ · bunu yapmayın• drdi. İ 

er balı lioro\\·tz ile ıle arası açı degıl İr:işleri Bakanı Namık Gedik çisleri Bakanı Namık G dik 
( A ) K tasarıyı müdafaa cıı:, tasarın•n 

rabere kaim • Zur eh 23 A. . - omik hatıbe: 
e d(' n ıs Charles Chaplinın ktıtıb. sanat •- Kimin namırıa ko·rnsuyor mucip sebeplerinin Yerınde o'· 

ıtaı 1 D tıs Brons· ktırla karısı arasında bır anla~ sun. diye sordu. Hatip: duğıınu. ıkıısadf "e l'Oğrafi şart 
enker'i l eıı- mez'ık olduğuna dair çıkan ha •- Kendi hissi) aıımı \'e edin ların gözö:ıune al ,d•ğ•nı belirt 

h 1 ti w tasarının kabul edılmes ni 
13 <llde n berleri kcsın surette yalan ıya diğim kanaatimi söylüyorum. istedi. 
• &.1y us takımı 7 rak. bunun Chaplini itibardan er\ abını ycrd:. .. 

!( 'ı.ale ılcrıdcdır. dusurmek için Amer.kalılar ta Rü•ııi Oıalp \'e ~Tuh:ttin Oz· Tasarının ~!-elisin cuma gün 
a h'ıaı. nınak c n r.ıfındaı bas' urulmuş bir hile kefeli idari tak ·matımızın ta· kü toplantısında müzakere e· 

~e ckl d r. olmak ıhtımalı 'aıd r, demisur. dı e muhtaç olduğunu, Kır~e· dılmcsi muhtcmcldır. 

!-iEltİ:'\l m:ı:~ ÇOC'l'K \'l: - .\nkarada buualtıeı ı
caklaı· denm etmektedir. Serinlemek i tel en bir la Hu oda 

i;'inde ı eı;cıı de ko ııctini ~ ıkark'!n görülmehtcdir. 

Belediye Seçim \ Bir izah 
K d ..,. f' 1 (Ba ı l inclcle) anunu eaıs 1 rarı ba~lığı altında, gUya benim 

•ki bakımdan suçlu o duğum hu 
<Ba~ı 1 incide) su unda Amerikan jilris"nin b-

ayrı llstcier halin~e tan::: r.ı ed - rar , ermiş olduğuna dalt As o· 
cck ve seçım nctices.n1,. ~ede'• eıated Pı ces ajansı t:arafıı dan 
üyelerden herhangi b1 rı asıl üye \erilen haben t.a\,c:lc okudum 
terden fazla oy almı, ols.ı bi e ı - Anıerıkanın Knox Countv 
;ene yedek üye o ara it ka 'aca k· j,.ırısinin beni suçlu bulduğuna 
tır. :'tlüsavi oy alanlar an!:ında daır haber hakkında malüma -
ı\ur'a çeki'erek kaza narı üvc da· tını \oktur Bir bab.ıııın vurdu· 
ımi uyekr ara'>ıı a gir'"c~kıir . ııa a·skcrliiıni ~apmak iç

0

n do -
Mewut Be'edıye mc~ ısl rmın 1 ı erken kendi öz. ya\TUsunu be· 

kanunı üresi 1954 k;ısım avı so- rabcr alması suç ıse bu suçu 
nuna karlar devam eı:lerck'.r. k .. bul rdcrım. ,\ncak şunu bi· 

Seçim lrnI'unıı 1 r m ki. Knox Coun y jürı. i ın 
Ankara. 23 ('l'ı:'lefonla) - Sc· dinde eğer bu bir suç sa~ıhrsa 

çim kanununda yapı'an tAdıllc· vatanımın kanunları ind"nde bu 
rin müzakeresine bugun Ana~a· b r \azifc mesabes•ııdedır. 
.a kcınisyonunda de\'am cdilıni~- 2 - Karımla aramdaki muna 
t.r. sebata ait Amerıknn mahkemesı 
Bugünkıi toplantıda. bir pıırti· ı in ,ertli~i \eya \ereceği karar 

\'e adaylık için müracaat eden ıar. b r Turtun ah\ alı ,.ah be· 
bir ah ırı adaylığı kabu' edı - sine t3alliık ettıklen n speıte 
medıği takdirde başka partiden Türkı)cdc muteber \'e nafız ol· 
adaylıgı.,ı koyamıyac;ığı hak:\•n· mnlar. Çünkü Türk•)c mc\-ıtı· 
daki hükum mUnaka a edılm. • atı buna manidır. Bu itıbar'a 
tir. Başbakan Adnan Menderes. .\mcı ikan mahkemesinin abuli 
tasarıdaki hilkmün ehemmi: t ~nhsil e) e , e \elh et \ e ve a)e" 

1

' P zaruretini bdirtmişur. l•'akat te mıitcallık ı.:erd•ği karara te
komi,yona dahil ,.c hJriç bazı bal) et E'tmemcklığım nokıasın -
mi'letvekll'eri bu hlıkmün ale) • dan Tilrkıye makam \'C m hke -

1 

hinde bu!unmu.,lardır. Neııcede rr.clerı tar .. fından mesul , c)a 
kombyon başkanı Fc\Zi I,ütfi muhatap tıııulmuş da dl'ğılim. 
Karao mano.,1'Ju. Raif A \bar. Tu 
ran Gilncş 'e İhsan Aktürtl'ın Bir işçi öldürüldü 
muhalefetine rağmen bu IL:!ride İzmir. 23 (Husu t) - i'::ı.1:-
kabul edi mi5tir. derede Hasan T\o) uncu a ında 

Komisyon yann yeni tasan- bir ıwci parasına tamaan :ırkıd·ş 
nın. siyasi parti'trin radyoda ko· ı~rı tarafından ip'e bo~ular:ık 
nu·malarını meMden t:üknıuoü ö diirü'müı; \e cesedı ~ır kı;' m·a 
göni<ecektir. Bu mad i.?nin bü- aulm• ur. Bu cin ) ~ <' ılgıli ~
~ iık ıaru~ıııabra seb·:> o acagı tar k b•rkaç kişi nczar t ııltına 
tahmin cdılmckted!r. 1 alınnııstır. 



Dünya Kupası Şampiyonasında elimine oldul< 
..... -

n •• e' 
7 - ı ,,. 

u açık farklı mağ ô iyetimizin ye 8ne 
sebebi takımımızı yani ş tertibidir 

J)ii11l~ii HIİİ SfffJRkfllflı•dıı 
ı,u ıh. 23 ! A. \) - Turk • Alman takım arı bugü uat 

lBdc Zurıh ıc kar.ıla m ,lıırdır. Takımlar .. h .. ~a ~u kadıolal' a 
çı knı şiardır 

'J'urkıve· Şükı u • B. n, Rıdvan - ~:ıc., Rol> r Çctın - Cos 
kun ı tara. Nt'ctııı. ı fteı· Erol 

\ mama Tur 1\ - L .. b"nd, Hau,.r - Eck , Pe ıp .. •, Jai • 
Klorlt, :\lo ok. O \\ , er t'. Waltrr. Seha fer. 

tıncı .ıkıka ('b reı 
n d\anl atla ıp o \\ .. er c p :. 
\eıı)"or \e bu la taı ıııının bi· 
rıncı go un.ı im~ le• \ or 

'l'uı k t.ıkımı buna d rh • mu 
kao le cdıp :marı kll ~ının o· 
ıııı ı~I\ Ol' fıkat Turck ıopu 
~aka am:n a muvaff:ııt olu~ oı'. 
.\imanlar ttkrar rıı. <'• ın ) a 
rı sah .. ına g çı)o 'ar \e onun 
cu a ıkada a) et ur :ı hıı
re eı eden chaef ı A m nla
rın ı ıncı golurı ı kil\ <lb or. 
\' zı) et 2 O \ ma~n a leıı 

Hı nu takıp en be dak k 
zarfında top ıkı 'arı .ıha oıra-

nı a gı ıp ge \Or ~ıh vrt 
Turk takımı Co lnı \8 ıtası)
'c ıkı bır ak n rı 'or Ye 
A m.n kal ·eı~ı topu ane~k \3-

~·~ le \'urarak uza.. t •r b it· 
yor. Bıı nıud !et zaı Cında 1 urk
Jcr bakımı~ etı a~lı' or'ııı ve 
18 ıneı .. kıkada L ftrr bir ')1 
ıdı) or~a dı.ı, h:ıkc n bunu of 
;ı.)d o hı u !çın ,,mı~or. 

K od le :Mo ock un bır akı
nını s.ıkru opu kor eı e atına>: 
~u rıısl,. duı lurı.\or. 

'i rmi ci dak k~da Schae· 
!er' çcktı •ı bır u ka' nın 
sağ dır j?ıne çaı p p gerı geli
yor \e 21 ınei d;ılıikıı a hun:ı 
derh 1 muk bd · e r Turk'(' 
l'ılu t~ranın a>ıığı)l ı'k goi n 
ni ka .. d-dı'w a Durum 2 - 1 
Alman) a hıne 

:}O, 

\ nııı 1 r d buna kar~ hu 
<'llm a mukab~lt ed \Or ar 
'.Morloclı.\Jn ÇcKt ~I GUlU Şukru 

ka ıh> or~a da topu el ndtı ka 
çırı~or. l\lo lock \e O. \\aıt .. ı 
ı k ar topu ) akala) ıp kalt~ 

okmağa uğr.ı~ lorlar, ı:ıkat 
'fu k mud ıfılcr khl key u· 
zakla )orlar. 

Bunu mutPak p Tıırkler \1 
man }ar aha ıııa n )Orlar' 
Tur k opu uzakla ••rab mek 
ç n bir ç k )apmıya mcl'lrn 

olu) or. De\ c az rıııra 3 l • I· 
nıanlar ldı ı e b t•) or. 

Jlı. i n«İ dtnf'! 

İk nci 

Bunuı fize ne Turk takımı 
10 ki§ı) 1 maça de-.anı rd yor. 
A ma,lar IC'hı ıP \cı· len kor· 
ı1'r· Klodt çek•yor. r~kat e· 
t ce ız kal ) or. z ,u, ra :\er· 
mi ile Le!trr lınıın kales ne 
k:ı.dar in yo n ~ da Tıır~k ıo· 
pu kurtar yor. 

:'il i c dakıkaıln ) i bir du· 
rtınıda bulunan Kludt bir ut 
ç k yor. faksı top dı arı gıd -
)or. Türkler. b r oyuncular -
n k ıkl ğ ıe rağmeı kendile 
r'n: iy müd.ıfaa edı)orlar H 

farları k k f\lnıa müda· 
( er· i me, "U] Cd \Or. 

58 ne dakıkada ukrfınün 
ı crı çıkma ından ıs• fadc .,.den 
. forlock topu kale) e gönder'
~ or Fakat top ) ava g ttiğin 
den B asrı on ıır iy('(l 't<.'ı •• 
e .k uzakla tırmnya mmaf· 

!ak olu; or. 
60 r.c clak kalla topu uzak 

hşt rmak a geı·ıken :\al' ııl 
bu· haıas liu "" topu ala•ı 
Klod k,ıl<')e h ı\.ılc rd )Or. 
SükrU topu ;akal ;o a da e
: ndcn kaç r ; or \'t' :ı.tor Ol'k a· 
; ağ Pın ucuj la kaleye oku· 
)' or Durum 4 1 ,\lmanl.ır le· 
hine 

lk el k ka onra ;c ı' lı.1-
m ı hucumu vukubulu;or \(' 
1''. Walıtr 20 mrtredC'n çekti 
ğı b'r mla topu kale; e oku 
;or Durum 5/1 .\ nıanlar le
hi " Buııda ı onra \imanla
,. 'l'ürk yarı sahıı nda ı:ayet 
bakım O\ ıınd ki rı ,.orıilüyor. 
Siıkl'ti ıle R d\;ın \C Basr hU 
cumları durdurmak lfn ell<' 
r;nden )!ell" ı ) aµı.} o lar. Ru 
ıırrt r Sukrıi fi~ iııt" clak'ka-

da kalrn 10 mrtr!' u ıline ı::e 
len Klodt'urı a) aklarına nıı-
1. rak Cc\ kıılAd b"r ,ekıldc ıo 
pu kurtarı\Or. 

fk' tarafın erıl ır art ; or 
68 ne· ı lak'kada Po ıpal Xec· 
nı) b r tekme \UMl)Or \e bu 

o; uı cu ) ere dıı erek kıuanm 
;ı.a ba lı;or hakrm iman o· 
) u cu u ıa ıhtarda bu'unuyor. 

B rkaç dak•kalık b r muddl' 
ç" Turkl r ,\iman! r•r> bask 

s n azal•m.n a \ e 74 üıwü da· 
l kada bir korı er temin etmi 
) e mu,·arrak ohı;ı. orlar. Cakaı 
F,rolıııı ç k ığı kornrr netöc•r 
s z kal )Or. 
Top ıki j ar aha ar.ı~ ı da ı:: 
d p gelı;or \c lman':ırın a· 
~ ıca ii tti-nluklrrır>e rağmen 

am miı a )lr b'r hfıkim;;tt ır 
s " dememel ha; rtt UV.ln 

dır vor. 
77 ncı dak kada !\imanlar 

topar!., p tekrar hücuma :;:"
ı ) o ı .. r 'e :.\lorlock 25 m~t· 
ı Pd n ak m n une "Olünu 
ki daktka ı1onra da F Wal'"r 
) rd ci ı:olU ka~ ded 'or. 
\r k TuıJ\ ak ili apıamrn :ı 

taletc uğrad ' zanned ırke 

hunla!' anı b;r hucuma "iriş 
yonar \ e Lef ter • ecın drıı al 
d ğ· b"r pa~la s:ı iincii dakika 
da takımının kinci ,ayı ı 1 
kaydediyor, 

Son yerl dak kal k ıııiidcleı 
Tllrklrr '\!m:ın yar -aha ındn 
grÇİrı) ol'' rsa da gol atma) n 
mU\ııff<ık olum )Orlar \e maç 
bu un-ıle i 2 \hııaı ~ a lrh'nr 
b ııyor. 

Bu maç so unda \ima ı) 
1/4 r·nallcırd .. \'ugo la\;a ·ı 
ka a~mak hakk ııı kaz.ın -
yor. 

--0-

1/4 final 
Karsı lasmalarr . . 

Rerne 23 (.\ .A,l - Ililn)a 
futbol -aıııpi)uııa 1 '4 final 
karş ı~~ınalaı ı 26 h.ızir:ır: cu· 
ıııarıe- ve '.!i hazıran p:ızar 
gu lcrı oynaııacaklır. Kar~ıla 
,.acak ak nıl:ır unla dır: 

re 

'?6 h;ınran rıınıa rıtsi: 

Balc'dr: fng lıcre - Urtıgua~ 
Lozanda: \ \ u tUIJ a - f \ ç-

2i h aıiıııa panır: 

B rııc'de: Brezıl) a - Mac -
ri an. 

Ceııenede: Yu«u a\) a - '\l 
lllllll\ 

oy11tıı ılı1111tlı 

s r nu 
1 

Başkan, Dünya Futbol Şampiyonasından bahsedildiği za
man insanın aklina derhal Uruguay, Brezilya, Macaristofl ı 

ve Avusturya adlarının gel memesi imkônsızdır, diyor 
1 

• • B rııc 23 < \ A ) - 35 

'l ıırlı. i) e - Kore .\t ıll ı maçınıl oıa hı r giiı ıııın s 

Macarlar G. Amerika 
turuna cıkacaklar .. 

Yapılan anlaşma gereğ ince Macaristan şampi
yonu «Kızı/bayrak» takımı 70 Temmuzda Güney 

Amerika'ya gitmek üzere yola cıkacak 
Bcıııc 23 ( \ \) - '\!acar 

takım • diinj a fuıbol ,amp,yo 
ııasınc!an hemen sonra ı::un •. 
\nıerıka mcmlekctlerıııd" bır 
ıurııryc çıkacaktır. 

\lacaı ıni li t ıhrıııı daki o· 
) unt"uların ck,cr :.ıni ıcnıııı ı t 
ıııi• ohın 1D:l3 .\lacari •arı 'aın 
pi) o ııı Voro Lobogo (Kızıl 

Ra)rak) ıle llond (Ordu\ 
elan ) alnız sasb~k Buzanski 
bu klıiplere dalııl dcğıldır. 

Mukavele g rcgincc )!acar 
takını• 5 •rnınıuzdıı RArnr'dcıı 
hareket1c ıki güıı soı ra Buda 
pr-t ye \alacak 'e 10 temmuz 
da gliı rr .\mrrikaya gıımrk 
üz<'re yo·a çık:ıeakı r. 
Kız) Ra)rak \C Ordu takı· 

m u) uncuları Hıo de J .. nc o 
Sao l'aulo, .Mon1e\ deo. Bue· 

ııo' Aiıes \ d ğ r biı)uk gu· 
ney Amerıka şchırlC'rıııi•ı cıı 
ıyı 1ak mlarıyle karşılaşacak· 
lard r Kızıl Bayı·nk büylık m 
1i oyuncu arını. yanı 'kalrcı 
Ge!lcr, ı.aı tl'haf Rorzsen; , ol 
b k J,an10~, h:ıf Zakaıı.ıs \t' 

Ko\acs ile foı· Saııdor, llıde~
kuıi H I'alotas'ı o) •ıalacak
t ı r. 

Ord:.ı kliıbu d" kalel' G o· 
siız, santrhaf Lor:ınt, haf Bor 
ık ve forla!'dan Budai, Kocs s 

J'tıska~. Czıbor \ e l\lachos'u 
_o) ııatacaktır. 

:\lacar pa,.liınıcnıosund.; mı: 

buc; olan Borsık dıln) a•ı n en 
ı~ı hal ar nd:.n a~ılmakı dı. 

Bu arada Brcz lya - Macar s 
tan l rll"Ua) • .\laca,.ıstaıı 'e 
~ a \rjanti•ı - \facarıs•an ltaı •ı 
l:ışmalarının da tertıpleıınıcs 
ınıımkündür. Fakat .\!acarla· 
r n bunu kabul ed p cım yccrk 
kıi bilinmemektedir. Ôğı cnil 
diğuıe :ıcire, ~cyah.ı_t masrafı 
orga'lilll örlrrc :ut olacak w 
k' :\tacar k iıbıi her k:ar~ıhış 
nıa içın B ila 9 b.n dolar ala· 
caklır. 

b kanlık eden Julcs R ı:n~ rı 
)c.1 ııe Mılle lerarası cuıbO • 
de n ;J oı u ba k,.nı gına 
len B lç•ka ıcmsılcı ı \' 
dra; l'rS dun~ a futbo: 
) o nas• h kk ııda ş ınlar 
lemışıır: f 

Dun;a fuıbol an1P'o, 
ı;ınclan balı cdild ğ z.ıına 
.saııın ak! na derhal t:rU <" 
Breı.ıba. :\lacarıstaıı ,c ·'\ 
ııır) an n adların '' gcıınell ı t 
'nık:ınsııdır. Bu is nı r ııı1' 
s ııd..ı İı gıltcrrııın bulun!ll ! 

ı d kkau çchb 1 r faıtab 
giliz futbolu şımdi bır b o' 
grçi mekted r. Bu buhı11 
j uncu buhranı d gıld r. ~ıı 
huııln eskılerind n d ' 
H k kat şudur k 1 "' ş • 
k mı c kı 'ld n f na O) 

j orsa da d ğer ıakıtn' 0 
guıı pek dah ı mukemınr , • 
ar ~·karııuktad•rlar. B11 

samp ~ona ıın ga~ct çc · f 
sı ıı scb b de budur. 
kıka kı)meti haız ~en 1

, ı 
1.ır n t hlıkcli takınııar 
b lccrklr ini isp 1 cıtı1 ~ r 
~I ese iı k ne derecede ~ı 
k m ıclakk• cclılcn B ıçı c 

ıJ\J • 
gllı e r) ı ) rn nıe) e ın ,3ır.o . 
olmuştur. Kauaaunıcr dC d 
yo-ıaııın bugünkü eki 

0 
J 

ğistirılmc1id:r. S r ba'i' d t 9 

8 takımın tesb"t ııı \C 8 
takımın bunlara naı:ır:ıne n t ~ 
•ela kkı edı melrrıı ııı > ' t .. 
b r ,<') olmad•ğ nı :zıı 

0 
it 

rum Şımd k ymeıl rı ~ 
mı-ıek' prrst·Jlrre daY

3
p 

dcgıl her tak m il c:ını ' ~ ı ın ba la.mas ı dan b c J 

ı · · d bC~ şar rına ısııııa cın d 1 
mas :;:erck11gi ıspat b~' 
tır. Bu sebepıerı srr dC ,. 
c·ak tukıml;ır o n1 ,s rıırt. 
adıklar• ıı<'ticelrrc S:0 1 •t 

b:t cdilmelıdir İkı kU';ııı l 
kııııın sampıyoııanın ı~r f ~t 
ıurl.ırınd" kar ıla ın:ı " • !ı 
cak bu suıetle orıtcıırf \ 
sasC'ıı bu mesele FJd ı ~ 
"'elcl: k top ant !ar n s b 
edılcrck b.r ha1 çaresı 
mas na çalış lacakt r • - __....,-

Yugoslavlar 
Chaux de fonds d' 
Tak' mı n ı 8 .. 1 yen \ ~ 

' ' Chaux de roı ds dtt b ~ 
"'ı uı;oslın- tal· m p , 

da mahallı t.<k nıla ~!<• f.J ' 
l1 cı nıaı ın.ıçını 8 1 ıl sol>l ,,, 
tır. GoJlcrıııııı 4 ti' ııı d 
uı u -'lılutınov ç. b 
kas atmıda!'d r. 

i . t ly Y1 
-==~e.-..1a.ÔJ? ~ .. ~ ,, 

ita/yanlar kendilerine emindi. Hatta çeY''9y 
nal/er için ast! oyunculannt saklayarak bll 

nıac; ıııda )l ataıl:ıı ııı at t ığı bir gol 

kü maça yedeklerle çıkmış/ardı 
R.ı:ıcl, 23 ( \.I'.) - İ:.\lçrc 

ınıllı takırııı bid:t) tle turnll\ a· 
nın kuv\et'i takımı, :-ın 1 n a
yılan 1 alyayı bır tı.ır j maçın
da 4 - l yenmek ur t,;-lc tur
nu\anın çe:11rck finıı lcııın~ ka -
ınak bakkınt ı; ızaı•nı,c;tıı 

i viçrcliler ~ "il li cum, te l 
ı:unıi A\u_,u:-~a ıı c.~r. mak· 
tadır ar. 

Bugunkn foı mlJrını muhafa 
za rdcbildikleri ıakdırdr. ~aha 
'e ~ 'irri :ı \ antajı eh on arıla 
nl.ıcağına ~öre. İsvıç!'r ıakımı
ı ııı yarı fiııal'ere ) iık e <.'ceğı 


