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oP~eker buhranı dün 1 
5 1 

de devam etli 
s ~ 1akkallardan bir kişi ancak bir 

,o 

· . kilo şeker alabilecek 
\\ '-...... 
ııı ~ ---- -, Şehirde, bir h;ıftadır had blr 

J H p DE durum arzeden §eker buhranı, 
it - dün de aynı §lddetle devam et· 

• ı ı mi§ bir kilo şeker alabilmek, kış 
~Q .yıarında bir kiıo kömur bulup 

~· Q CALAMA ~~~ak k~dar z~r bir iş o:mu~-
\._ Bu hahn ycnı ~ker kampan-

'. ı"llllıuri.}et llalJ;: Partısinde yası başlayıncaya kaJar devam 
• ~llt·alama deum edi~ or. edecegi ve her ~ün !~e.1di~i bi

{lde iki cere~an çarpı~mak- raz daha fazla hi.::isettırecegı an· 
; ~irınri cereyanda bugün· laşıl~ış. ~ul.u~makta~ır: .. .., . " 
iıiYetin deumını i ti~·cu· Be.edile ~kusat llludurıu0 u, .,e 

~ ~llr<tır. Dunlar hi(' bır e as k_er meselcsınc de el ata:-ak, tan 
litlkUğe yaııa mıyorlar, am sauş:ann• başlama~a ka· 

t \..~Yayacak bazı tadılat ile i· rar vermişi~. .. _ 
'11 ellerinde tutmak istıyor- İktısat Mudurluğ h~zırlıkI~:ı 
ı,!_ltıııci rereyan i e parti nı tamamlamış~ır. But:unden ıı_ı-

• ~lıııuı baştan bı a değis· haren, Şeker Şırketi, bcledlycnın 
~sı, i ba ına :reni un ur- itlmadını kazanmış bakkall•r~ ~c 
l:etırilmesi merkezindedir. k~r verecek ve bu şe.ke~'.er bırer 

ttrt)anı temsil edenler par- kılodan. fa:t.~a olm~mak uzerc hal 
lOJı - - - ka te\'7.1 cdıleccktır. 
et seçimde ugradıgı mag- B 1 d. İkt t ~l"d'· ı·- · ·· 

le fena "e\·k ,.e idarenin . c e ıye · ı.sa • u ur ugu en 
hissesi olduğu kanaatin· d~~. edecek. bır ~ey olmadıgıııı 

Itr. bı:dırmektcdır. 

llııııt d g· d . C JI p Halk he, belcdbenin vadcttı· 
b- 0 ru ur, • • · ;ı;• b' k .l k · •t• t dili ll)·uk mağliibı ·etinin başlı- e.ı ır. ·ı o ~e ·erı, ı ıma e r 
.. j bebı b k 'k t ) r k bakkalıyclerden nasıl alacağını 
d. 8 ı 1 en ena se\ d" ·· kt d' Z' rnl• 
-..rrd·ır p rt' . b n 1 u~unme e ır. ıra, .,..Aer ı.a· 

h. - • a ının a ı ı a • 1 b.. .. k b. t h 
b • ~rılu bundan hiç bir ders tan magaza an'.ı uyu · • ıı· . e a 

• ,''llışlard il ı.- h cllme maruz kalacağı şımdıden 
ır. er gun ·u are- b'!' k d' ( ı bun .. . ı ınme te ır. 

ııı u gosterıyor. İk .. d . _ ~ 
'aıı>·et karsı ında e aslı ·tısat Mu urluğu, her semt-

l llık taraftarları iımıtsiz- te §eker satacak bakkal!arı ı:a-
,. ~Pılnınga başlaını lardır. z~te. ~·e r~~~-o vasıtasiylc lıalka 
~ ıı ı:ekllmeler gün ge{"tik- bıldııecektıı . 

~or. Dun gelr.n haberler -----.- ---

' • rıiıı mrclis grupu ba - B b k ld' ~~li Sinop mebusu Sener aş a an ge 1 
11 Oğlunun partıden ay

it 1 hildirh·oıdu. Bu isti· 
r tarafta · bünık akisltr 
llır · 
ı · Sen er Som un«uoğlıı 
11• aydın hır \atanda~tır. 
l.t lnantıkı , e ôlçülii ko· 
~1)1e kendıni herkese 
)ıg ~tır. Bu ·iiıdendir ki 

se~nı.inden onra C. H. 
1ııı lııe(:ııs grupunun ba ına 

J'ı 111 !Ştı, inop mcbu unun a 'bıı l:ıdi inden lılç de mem 
r ~dıgı, bu ) iizden i tlfa) a 

tQı. alıfıgı anla ılıyor. Hi
a ehemmh etlı H du un 
lir, • 

~ 
~ dtvrede c. H. P. 11in 
ı\\' ıs ırupu ba kau vekıli 

111, Doğan ile Trabzon 
~ Celltal Re;ilt E~ üpoğ-

~ı l>ırtıden çekiltcekle
~~ hcberJer \'ardır. Ve· 
a trlerın :ne derece do -

l ~tıu bilmiyoruz Fakat 
lın şinıdivc kadar al· 'ati ,, 

11 Yete bakarak bunun 
~ıııı.0~~uttına bükmedebi· 

İ' lırtlt ıka gerek Avııl Do· 
~ttt, 11 Cenıal Re it Eyüp
,·~ de,·reıle Jecliste. C. 
~~lti1t~a71n~a bulunanların 
~~ ~t'i ı_yaselten tama· 
~t 'd olı;üıu bir muhalefet 

' aha ı.iyade meseleler 
o~ltj~~rnıu.ıııardı. nu iki 

ile lll seçim e nasıııda 
t11ı~ liOnra tuttuğu yolu 

tti llkla yakın bir 

Başbakan Adnan l\lenderes be 
raberlndc hususi kalem müdüriı 
Muzaffer Ersu oldu~u ha!de dun 
akşam uçakla lst:wbula ;eım·s 
H ha\ a alanında karşılan mışlır. 

İscifeı·e .... 
• 
lkraı11 iue 

R•ıYo t 1\tubab - • .,ı~ır .. ., 
Aııkar; 24 - Büıç .. kom·s

yonuııuıı but:ıiııkü toplanusıııda 
Milli ~a\ unnıa Bakanlığı ilr 
Gümriık Iuhafaza Genel Ko· 
mutanlığı ve Tekel ı;.encl mü· 
dürlüğünc bağlı ı~ yerlerinde ça 
lısan işcilere enede bir maa~ 
nisbetinde ikramiye verilmesi 
hakkındaki kanun tasarılan ka 
bul edilmiştir. 
Tasarının önumuzdcki halta 

içinde gll ü~ülmc.si muhtemel
dir. 

• 
l:7 eni ıreıı 
Seferleı•i 

•nutola AJ.aıı.• 

Ankara. 24 - Devlet Demir 
Yollan iııleune.sinden \'erilen 
malUmata ı:öre, İstanbul - Ban 
dırma - İı.mir hattında artmış 
bulunan ~oıcu nakliyatını ve ih 
tiyaçlarını karşılamak üıere mev 
cutl:ara illiveten yeni bir vapur -

t b11iıı tren sefrri ihdas edilmistir. 
>Qıı0- 1n 'c Cemal Re~it 2 Temmuz gününden itibaren 

C11111h1ıı·lıaskaıı ı geliyoı· 
~ 

B.\l'AR \'E KORALTAX.\ l\fAD.\IS.\ \'ERİl.Dİ - Batı Almanya hukumetl namına Alman· 
yanın Ankara büyükelçiı.i Dr. Willıelm Jlaas tarafından dÜn Cumhurbaşkanı Celil Bayır ,.e l\lec 
ıi~ Ba kanı Koraltana Ordre de l\Iariten madalyası 'erilmi5tir. Reslmde Bayar madalya)ı tet· 
kık ederken görülmektedir. Cu nıhurbı~kanı Bayar yanında genel kurmay ba kanı Baran el 

olduğu halde bu _abalı trenle Ankaradan İstanbula gelecektir 
------------------------

Vali, caıııııın sıkıntısından 
üçüncü defa sigara J~ti 

Gökay şun/afi söyledi: f(7 - Tiyatro işinde ben güllôbici miyim? 2 -
Ekmek mevzuunda aradan çıktım. 3 - Yaztn et yemek doğru değildir. 
4 - Şeker bulunduracağım. Sıktntı lı olacaksa da feda olsun camm. 
5-Şehir Meclisinde muhalefet olursa, Meclisin infisahı icabeder » 

--\ İstanbul Vali \e Belediye. 
başkan vekili Profe ör Gökay, 
dün vilayet makamında kendi
sini ziyaret l'deıı gaıetccılere 
muhtelif şehir i~leri hakkında 
izahat \ crmi~tir. Söı.lerine, son 
günlerde basında Şehir Tiyatro 
suna ait çıkan yazılara tcmas:a 
basJamış -.e kendisinin durum
dan me 'ul olmadığmı bclinc
rck bu menuda czciımle öyle 
demi tir: 
·- Bu i-lerdcn bana ne? Btn 

dcğnekçı miYim·! BM gül.iibi 
miyim? 30 tane müııeV\cr bir 
birleri ile gcçincmiyorlarsa bir 
b:rıeri.ni ycsınler. Tiyatr<> tali• 
matnamesı tasarısı kavanin en· 
cümcnindrdir. Benden i çıktı . 

Şehir mccli ı üyeleri takip etsin, 
çılmrsınla r. • 

Profe ör Gökay mücakıbcn, 
So\~et Amıralı ~ikol,ky \ 'o ini zi\ aıt'tl . .ıra ınd:ı. ekmek, :ıekcr , c et nıcuuunda 
daki isıanbuldaki so,\et kon,oıo .. udur n bu rıyarclle 00 vali ve bc'edilc ba§kanı \C" 

İade 
lcr<•ünıanlı'- ~ apmı tır. kili sıfatiylc vatandaşlara şu 

edilecek Rus 
·ı . gemıerı geldiler 

Sovyet Amirali Valiyi ziyaretinde «iki taraflı zi
yaretlerin karşılıklı temadisini temenni 

ediyoruz» dedi 
Kıra:ama \e odünç verme ka 

nunu gereğince Ruslara vcrilmis 
olan ve b;r müddettenbeı·i !asıla 
ile ve peyderpey limanımızda 
Amerikalılara te:;lim edilen 
harp gcmiierinden b'r parti da 
ha düıı lımanımıza gclmistir. 

Teslim edilmek ı.izcre gelen gc 
miler iki Rus muhribi refaka· 
tinde bir tahlisiye gemisi ile ye 
di hUrumbotundan ibarettir. 

Gemiler bugün Amerikalılara 
teslim edilecektir. 

(Devamı Sa: 1 Sil: 1 de) 

cihetleri açıklamıştır: 
•- Ekmek mevzuuııda ben a

radan çıktım. Ekmekçiler do:· 
rudan doğruya hükümetle te· 
mas halindedirler. Et d-e~ol!a~ 
makta ve ucuılamaktadır. Top
hanede buz gibi koyun eti ser
best piyasada kilosu 380 kuru~a 
satılmakıadır. Esasen yaz ayla· 
rında et yemek doğru değildir. 
Ette toksın var, ette pitoksiıı 
var. Eti bahçeye as kokar, oıu 
as kokmaz. 
Şeker stokumuzu vatandaşla· 

ra ınü:.avi b:r :.urcttc da:ıtmak 
ıçin bir ayarlama siyaseti yap
tık \C karaborsaya intikal et· 

<Dcnmı Sa: 7 Sü: 1 de) 

S. Somuneuoglu, C. H. P. 
muhalefet yapamaz, dedi 
Sinop milletvekili, «C.H.P. de söz sahibi olanlarla öteden'

,beri fikir ayrtlıklartmız vardı» diyor 

1ıt'-ltıı g 11 ııuıı islifalan ha· işlemeye ba~Jıyacak olan bu se· 'l' 01 uıı olma ın bu- ferde, vapurun İstanbuldan kal 
it b11btt C. il. P. nin bii- kı§ı Cuma ı:ünleri saat 21.00 de, 
• l>a,l't.~11 g~~lr~i~ini ~ö - Trenin İımire varışı Cumal'tesi 
~tttk e kı goıu~enndc günleri aat 16.00 de, dönüş 
1~ta. • bugünkü \1t7iye· treninin İzmirden kalkısı Cumar 

~1•l'l ba ında tuta· tesi iiJnlerl saat 10.00 da ven b . d 'ld" d d" 
l.~t b llh~an iddetinl aıt- purun İstanbuta varışı Pazar Kasım Gülek, «hu ir sürprız eg" 1 lr» e 1 
~'tıl' U)uk. bir çözülme günleri sut 06.30 da olacaktır. 
s~~~~ameydh~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;-~~~~~~~~~~~~ On~wBbükMil~M~W-

t t tıuı bünyesinde ve ne Sinoptan C. H. P. Milletveki-
li. ~it deği !klik )ölP" y • d t K d li olarak giren, partinin meclis 
tı~re samimi kanaat· enı os omuz: ana a grupu bakan vekili ve sözcüsü 

ar i~'in bir borç• Server Somuncuoğlunun ani o-

~Al'AX 

ı de resmi 
~.aksadı 

aıbb 
~ ~hlrtıııııaen 

b t '
1 

Dun \ilbete fev 
t eh;ı . F 

\. lı· cuın mUşahcde 
ltıı ) ır haftadanberi va-

~Q;u:a§_kansız \'C em· 
te hır Şekilde ida· 

1 a.)ıolaıı bir .chirde 
tı b &aJllış olan iş'e· 
llı ı )~gün ~alinin ir 
lt~labn ~aklp etmek 

rfııı1 lllııılerdir. ~1:>'e bt, 111llniyeı mUdU 
~ 

0 
l14l' <lfkanından mah 

D ~ti.\\ edilmektedir. 
l'ı! 11 tıgUn toplan· 
)t ~ belediye mec· 

~:· "c askanının scya· 
ı~~a t ~aşkan vekille 
~ t ~ıı~l'ıl e lllemesi y u-

:••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••: larak C. II. P. den isılia etme-

: Bize dost elini uzatan Kanada milletinin hayret ve hayran- : si, siyasi pani çe\1·elerindc a· 
: : kister uyandırmağa devam el-
: /ık uyandJrıcı kalkmışmdan pek çok şey öğrenebiliriz! Başmu- : mektedir. 
• h . . . AHMET Ml"N YA MAN' b d lk h kk • Dun kendlsi:,.re bir görüşme : arrırımız E L tn u (( ev» Ü e a m- : yaptığımız Server Somuncuoğlu. 
: da hazırladığı meraklı röportaj serisini pazar gününden itiba- ! bir mubarririmizın sorduğu ::ıu 
: al!erc şu eevapları vermiştir: 
: ren neşre başllyoruz! : - istlfanwn husu~i i~Icriniz-
: ......................... ••••••• •• ••• • •• ••• • • ••···· le alakası ''ar mı? 

- Hayır. İstifa edi5iınin tek 
sebebi, C. H. P.'nin bugün Jçin 
de bulunduğu -ııanlarla muha'.:· 

<Devamı Sa: 7 Sil: ı de> 

Heyecaıılı 

Bir ıakiıı 
Rnrast Jubab1rfmlz4en 

tlzııış ~~·ıı \'c içtımo 
ı at ~ _an meclis n- . k b. 1 - d qA

1
ucr 1'1edıktcn son Kanıda çirtçhinln hayat tandardı ga}et yükseltir. ReMmde, :Sas a~e\an o ı:c ııı e 

Konya 24 - Ilgın Afalar 
köyünden ilç zorba, Teke kö· 
yünden Meliha adında bir kızı 
araba ile kaçırırlarken araba 
hendeğe yuvarlanmı~rır. Bu sı· 
rada zorbaları takip eden köy 
halkı, muhtar ve bekçi ) etiş
mi , iki tarııf arasında çıkan 
kavgada muhtar ile bekçi ağır 
surette yaralanmı~tır. Kız: mu· 
tecavizlerin elinden kurtarılmı~. 
zorbalar yakalanmıstır. ~ , •.:,.,.. .. ,..,.. ...... _.b_uı.·d·a•y ... b9iç.en.,..'.ir•a•a•t•k··o.m•b•ln•a•l•a•rı.n.ın ... f•a•al•i)•·e.ti ... g•o•·r.ü

1
l•ü•) •Or•.•'" ............... rı1 

t GONON YAZISI ı 
ı--- . 
\ iç turizm başf a gelir 

1 

Yazan: O. K. GÖRENER 

Bugün ikinci soyfamızda __ ı 

Eğridir Gölü tehlikeli 
bir şekilde yükseliyor 
Kıyıdaki setler ve liman yıkıldı. Bir çok yerler 
su altında kaldı. Refah iyede yağmurlardan 
5 O ev yıkıldı, 1 kişi ve 2 5 hayvan boğuldu 

İznıir'de sıcaklar 60 dereceye 
çıktı. Ydaıılar plajlara yayıldı 

nusıı~1 llloh•blrlmh:dtn 
--------~ Konya 24 - Jğridir gölü ta· 

J 
Dr. Rahmi Duman (solda) n uukatı dünku duru~ınada 

Dnmaıı kliııigi 
dava edildi 

Harika Canbakan'tn annesi Mediha, kıztntn ölü
müne yanlış tedaviden Dr. Rahmi Duman ile Dr. 
izzet Ôzsavar'm sebep olduğunu iddia ediyor 

Bundan bir milddet öne~. H:ı-

Japonya 'da selden rika. Canbakan i.>n:1iııde Hukuk 
FakUltesl talcbelcrınden gUz 1 

1 
bir kız, kendisine tecavüı etmek 

311 ki. c 'ı o" ldu.. isteyen ~~çhul. bi~ ~ahısta~ kur-
., tulmak ıçtn bındığı hususı oto· 

Anadolu AJansı 

Tokyo, 24 - Bugün Batı Ja· 
ponyada nehirlerin kabarması 
\e suların, alçak seviyede kalan 
köyleri istilAsı neticesinde 311 
kişi ölmü~ ve iki gündenberi ya 
ğan tufan asa yağmurlardan do
layı toprak kaymalan ve evle· 
rin çökmesinden ayrıca 23 kisi 
yaralanmı~ur. 

mobllden a53ğl atlaml,6 ve bu 
yüıden akli buhrana kapılarak 
haı.taneye kaldırılmıstı. 

Bilahare, Bakırköydekl Dr. 
Rahmi Duman'a ait kliniğe kal· 
dırılan genç kıza, elektro-şok le 
dav1si yapılmış. blrkaç gün için
de ate-i yükse!en kız kurtulama 
yarak ölmU~tü. 

<Devamı Sa: '7 Sü: 1 de> 

bit seviyesinden b·r hayli yük-

! 
sclm•ş, bu ta madan sahölinde· 
kı e\lcri tcbd:t etmiştir. Sahıl• 
deki bUtün scdler ve Ada H· 
manı ıamamcn yıkılmı ıır. 

Gölde Atatürke hediye ed:
en •Han ,\da. yı da sular bas 

m ~. burada oturmakta olan 
halk adayı terketmislerdir. 

A) rıca sahilde bulunan cami, 
han ve hamamlar da su altında 
kalmıştrr. 

(Dc\'amı Sa: '7 Siı: 5 de) 

24 firmanın 
Muhakemesine 
Başlandı 
Bir müddet önce milli korun 

ma ~anuııuna aykırı olarak, 
fiat mu~aknbcsine imkAn ver
mi) ecek ekılde fatura taııı.im 
edcr~k vcrgı kaçakçılılh yapan 
24 fırına hakkırda tahkikat a
ç mı~ıı. Bu hftdısenin 24 sanı· 
gının duru~masına dün 9 uncu 
asliye ceza mahkemesinde baş 
lanmıştır. Sanıklann dünkü cel 
setle hüviyetleri tcsbit o}unmu , 
sorgu1arında hepsi iddia olunan 
~uçu reddetmiş1erdir. 

Duru.,ma ı. lık olunmu tur. , 

Küf ah ya' da ekmek 
7 50 grama indirildi 

Husud ıuhablrlmlrden 

KLitahya 2-ı - Buğday alım 
!ıatlannın artması Uzerine bu
gün şehrimiz belediye encümeni 
top!anarak, yrından itibaren ek 
meğin 750 gram Uz.erinden ya
pılmasını ve 30 kuruştan satıl• 
masını kararlaştırmıs ve fırıncı 
!ara teblığat yapılmı~tır. 

Ayrıca, yine eneUmcnin bb 
karariyle koyun etinin 260, sr 
iıır etinin 150 ve keçi etiniıı 
de 180 kuruştan saıı!ma:.ı ilaı 
edilmiştir. 

~'MUN~Fasi/t- 7~------

Kamarasını , şaşnan bir 
f üccar1n başına gelenler 

fYed~k~;,;ithalôtçısı Ali Rıza GebzeiZ-;::k"uıartn 
~

1 
çoğu gibi gemide yolunu kaybetmiş ve genç 

Bayanın kamarasında soyunmaga başlamışfl 
.-.-.-. ........ ..,.............,..., .-.:-.-.-. .. --. .-. ..... -... 

E:\' KÜÇCK '\'OLCU - 0 Tarsus» un Amerika derine iştirak cıl"n yolcuların en kliçüğli, mlııi ai 
ni Halük Onsal, 'emldeki ~uk Kı.ln esi'nde nara ile i~mcki ı ccrubc edil or ... 
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iç turizm başta gelir 
D evlet Ba· r YAZAN: """ İç turizm sa,\C 

kanı dok 1 sinde memle· 

tor M,ukerre~ K. 1 ket dahilinde a· 
sarol un bır O. Göreııeı• mi~ ane tabırıy 
mecmuada çı le •Para oyna· 
kan ya:usın· yacağından• bu 
darı, memleket davalarının bel- rimizce bu tam:ımen yan'ıs ve nun faydası dahıli ha~ atımız 
libaşlılarından biri oian tu- yanlış o'duğu kadar Ja ımkanı itibarile ecnebilerin getireceği 
riım mese'esinln de ciddi ola· olmayan birşc,\dır. Ev\eke ba;, dövizler kadar mtihımdir. A)ni 
rak ele ahnacağına inanmak ıa· ka bir yazımızda da söylemiş ıamanda memleketin bundan 
zam geliyor. c.> olduğumu:ı gibı şimdiki duru- göreceği içtimai faydalar ise 

Ziraat 'e anayi bahsinde az mumuıda ecnebi turistler mem iz.ıha muhtaç değildir. 
zamanda kıymetli başar.la:- ag lekcıimlıe gelmek istcs .. ·er bi- Tabii böyle bir ham' ) e tc· 
lamış oldutunda şüphe ba!un- le biıim bunları redd tmemiz şebbüs bahsinde en ön.! .. gelen 
mı)an hükumetin turizm isin- lazımdır. Çünk!i buniar için \'a:ufc propagandadır. :\til'etle· 
de de munfiak o'acıı((ını k .. - hiç bir haıırlıtıınıı: yok•ur. rin hayatında propag ınr: ı ı e 
bul etmemek mliml.:tlo değil- Filhakika turizm ıncmb:ı.Jarı· bilhassa iyi idare etli en bır 
d ir. Çok geri kalmış olan mem mıı da bh'çok yeraltı servetle· propaı;:anda kadar· verımli §eY 
lcketın muhiın daha b:ışka da- rimiz. gibi kendilerinden istifa- yoktur. Vatan gaıcksıııirı tc-
n'arı o.duğunu da bilmez de· de edilmesini bck!cyip durmak. ~cbbüstiyle memleketi tanıtına 
~iliı. Bunların arasında ahlaki tadır. Fakat ecnebi turis!lerl bah inde yapılmış ola01 g ıyreU 
\ "e tçumai ka kınına dİi\'ası, ida memnun edebilmek için c\·\'e15 tekrar zikretmemek kabıl de-
re mekaniz.masının ıs'ahı da\"•· yerli turistlerimiı:i memleketin ğildir. Fakat bu gayret bize 
sı, turizm kadar mühim bir )'tr ~ı:elliklerinden, şifalı suların· yalnıı: bir i arettır. l\Iunt:ıı.am 
i5gal ettiğinden onların da bir dan \'e saircden istifad: ettir· sureltc devlet tarafın lan de a· 
himmet sahibi tarafından )'ol· mekle ise baslamamıı: i.!izımJır. Jınacak bir memleket propa· 
kında ele alınacağını ümit et.- Dugün ise memleketimizde yer. ganda teşkilatı bu fasikülleri 
mek isteriz.. Fakat turiz.m da· 1i halkımızı tatmin edı>ccıı: l':>l daha derlitoplu ve muayyen 
\'8 ı da blrtı el sınıf mesele!e ve konforlu ote::crimiz l oktur bir pro;rama tabi o:ar. k h:ı-
rimiıden biri oldu undan bu- ve bunun için !Azım olan tc5ki- zırlatmak \'e onları turizm tC>S· 
nun ~imdiden ciddi bir ~ekılde liıt yapılmamı~. proµagand~· kilatı için aşağıda bahsedec • 
ileri sürll:mesıne memnun ol- mız. bile başlamamıştır. Mem· ğimiz yerlerde halkın istifad 
mak icap eder. lckcti ewe:a kendimiz t.ınıma- sine arzctmek \'e turizmle :ı'fı· 

A ncak e:.kidenbcri siıylcncge· 
len \e arasıra da ıe:..r:ır 

ıaz.etelcrde çıkan baı.ı müta·a-

Iıyıı. kadar o1abileceğini farzetliğl 

Hakikaten tanınmafa layık \'e 

1 Temmuz Denizcilik Bayramı 
f örenle kutlanacak 

1 temmuı Denizeılik Bayramı bu yıl her senekinden daha 
geniıı bir program 'e nıerawnle kutlanacaktır. 

Bu hususta bir muddettcnb ri çalışmakta o an hu~usl bir 
komite Denızci ik Ba) r ımı kutlama torcnıne aıt programı ha· 
zırlamıştır. 

Bıına göre 1 t m.nuı: gunü merasim evvela Taksiml1c ba~
la,> acak, bilAharc Beş•.-tış B.ırbaros Abı'.lesı onundc ve öğled;n 
sorra da l\lo::la koyunda de,am edecektır. 

Taksımdekı tor ne saat 9.30 da başlanacak, burada, merasi
me kaıı:acak bir ıkler toplandıktan sonra bayrak çekme mera· 
simi yapılac:ık. Ulaştırma B.ikanı adına \ 'C Deniz. Tiear t Fı O· 

su, Y. Dcnizcılik Okulu Mez.unları Ceınıyetı ile Turk Denizcı
lik Cemi~ dı adlarına birı:r konuşma yapı'acakur. 
. :\Hı~eakıbeıı mcrasi'!I kafılesi Ayazpaşa - Dolmabahçe yolu 

i e Bcşıktas Barbaıos Abıdesi ônunc grdecek ve merasıme bura 
dıı devam edilecektir. 

Moda koyunda öğleden sonra yapılacak yarışları halkın tc; 

kıp etmcsı için Aksu, Trabzon, Erzurum, 74 numaralı ııehir hat· 
tı vapuru ile Göztcpc, Basra vapurları tahsis edilmiştir. Bu 
gemiler davetiyelerde yaı.ıh santlarda Galata \c Tophane rıh· 
tımlarında harekeı edee ktır. 

Moda koyunda ~apılacak yarış ve gostcrı re donanmaya 
mensup gemi'crden bırisınde bandonun çalacağı İs'lklal Marşı 
ile ba !anacaktır. Bunu muteakıp hakem hc>etbın bulunduğu 
motordan kahrıım:ın d nıı şehıttcrimızın az.iz hatıralarına sunul. 
mak uzer dı.nızc merasını e bı r çelenk bırakılacak \e rafta 
~ anaşık h:ırp gem;sindcn bır manga asker tarafuuiaıı da üç el 
hava~ a atış ) apılaca:.ıır. 
Müteakıben yarıı;lara baş'anaeaktır. 
GUr.diız bUtün deniz vıısıtaları ha) raklarla donatılacak. ge· 

ce, b:ızır.anmış \'a~ıtalarln Boğazda ışıklı şenlıkler yapılııcaklır. 

. alar • turizm deyince ya nıı ec
n ebi kutlclerinin mem ekı.:tl! 
gelerek dovlz bırakmal.lrJ ~ek
linde tecelli etmektedir ki fik· 

istifade edilebilir bitmez 
tükenmez. kaynaklarımız var
dır. Bu hareketi tıpkı çimento 
fabrikaları. şeker fabrikaları 
ve saire gibi ancak i1k devrede 
devlet başarabilir. Evvelce d 
dediğimiz gibi bu meseleye bi,. 
kaç milyonluk bir sermaye dük 
mck, ilk enclerde bundan hiı; 
bir kar beklememek, arada bun 
lar için personel yetiştirmek 
\ c ayni harekete iştirfık e,•,... 
cek hu u i teşebbüs ahipierı
ne icabında tahsisat vermek 'fı 
zımdır. 

Ticaret Odalarına, üniversite 
ve mektep idarelerinr, rcmiye~ 
kre dal!ıtmakla \azifelendidl
nıelidir. 

Tabii bunlarda mcmlek~tln 
görülmcğe layık yer:eri foto~
raflarla gösterildikten maada 
her vil&yetin turi:ıme miısait 
yollan, kasaba ve ııchirlerln 
mevcut otelleri ve saire hak· 
kında kabil olduğu kadar mu· 
fassal malümat verHmek !c:ıp 
eder. 

Japonlar da asma 
Köprü yapmağa 
Talip oldu 

«Uğur getirir» diye 
Müftünün ceketini 
Çalan h1rs1Z 

ŞUBESİ 

lŞDE EMNİYE'T 1'E SÜR' AT 

Himaye kelimesi üzerinde bil 
ha sa duruyonız: çilnkli v:ı tan

perverlik hissiyle yetişmemiş 

\e eskldcııbcrl menfi ıihniyct
Je çalışınağa a l ışmış olan ida· 
re mekanizmamızın birçok k.· 
sımlnrı, memlekete hayırlı o':ı· 

cak şeyleri takdirden aciz o!
duğu için hususi tcşebbü sr 

hiplerine hakikaten manttk.sıı 

\'c tahamnıti C'dilmcz nıüsk!ıl:lt 
çLkarmakt.ıı yektadır. '.l'abiı bu 
bah ı c c alac k hlm!llcl ahıb! 
bunloın gôı.ı:ınündc bulun.ıur:ı· 
caktır. .................................................... 

1 
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T. C. ZiRAAT BANKASI 

BEYOGLU ŞUBESİ 
AÇILIŞININ SENEYi DEVRiYESi MÜNASEBETiYLE 

17 / 8/ 954 tarihinde çekilmek üzere sayın hesap 

sahipleri için hususi bir ikramiye keşidesi 

tertiplemiştir. 

BU KEŞiDEYE KATILMAK iÇİN 
BEŞ TEMMUZ AKŞAMINA KADAR 

150 liralık vadesiz ve en az 3 ay vadeli 

250 Liralık 

TASARRUF HESABI AÇTIRMAK VEYA MEVCUT 

HESABINI BU MiKTARA ÇIKARMAKLA 

1 A O ET 10.000 

2 » 5.000 
4 » 2.500 

10 » 1.000 
10 » 500 

50 » 100 

L 1 R A 

KAZANABİLİRSiNİZ 

BU KEŞiDEYE iŞTİRAK EDENLER AYNI 

ZAMANDA BANKAMIZIN UMUMi iKRAMiYE 

KEŞIDELERINE DE KATILIRLAR 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

BEYOGLU ŞUBES1 

(8051) 

DEMİRBANK 
Tersane '!e Osmanbey 

.\jansları Emrinizdedir 
Mnkrz •••••• : <196:?0 
Trn.an" Al : 4M~7 

o .. manbl',. AJ • 1:.\06 

1 

F akat asıl teşkilat Ankara~a 
daha ziyade kırtasiyccı!ik

le iştigal ~ecek bürolar.lan 
ibaret olmamak. turizmin :.'e·l'k 

(De\•amı Sa: 4. Sü: 6 da) 

r 1 

waın 
İstanbulda 

ilk Matbuat 
Cemiyc,ti 

Şehrimizde bulunan Japon in 
5.ıat firmalarına mensup miı
mcssillcr. ılgilı makamlara mU· 
racaat ederek Boğazın iki ~ak.:ı 
ı•ıı bırleştırecc k b r asma kop 

ni ) apma) a hazır olduklarını 
bıldirınişkrdir 

Japonlar bu hususta h~r tur· 
lii ı;:örilşmeye hazır o duklarını 
ve en müsaıt fıatı vcreceklcrını 
de ila' c ctnı•şlerdir. 

Selanik'teki Atatürk mü

zesi tamir ediliyor 

Vefatının 15 inci yıldönilmli 
olan ıo Kasını 1953 tarıh nde 
\ lüze hnliııe konulan Selıinikıc 
At. ılirkün doğduğu e\İn har.ci 
tamiratı. Temmuz.un son'nrına 
k.ıd.ır de\ am edeceğinden bu 
müddet zarfında zıı;arcıçılcrr 
kapalı buhındurul::ıeaktır. Tamı· 

ratı ı hıtamı dan sonra ) 'ne cs
kı i r;ıb· sabah 9 dan 13 e ve 
ıiğlcdcn sonra 15 elen 17 ) e ka· 
dar açık bulundurulacaktır. 

Herekede yaşlı güreş 

müsabakaları 

Hereke cııususi) - Orta o· 
klll ,>aptırına dernc~i ):ırarınn 

olmak lııere, memlekctınıiziıı 

1 
Enelki gun saat 12 sıralann· 

da Istanbul Mliftiliiumin çeke· 
t ni çalmak istc,\en b r hırsız )a 
kal anmıştır 

Is anbul Milftüsü Necati Gti
er MilftülUk bınasında iki zi)a 
retçı ıle konuşurken kapısı )a 

\aşça açılmış ıçerı,>c giren bır 

.ıdam, askıda asılı duran Müf
til)C a t ecketı alarak dışarıya 
çıkmıştır. Bu \'aziyctı Carkcılen 
kapıcı, dcrh.ıl ııdamın arkasın· 
dan koşarak cckctı clind n alnıı~ 
ur. Ar.f !Jclıdag ismindeki a· 
danı bıı ceketi "Uğur getirir» 
dı~ c aldı 'lnt soylemcktcdir. Sa 
nık mahkemeye 'erılmiştir 

Boğaz dışında mahiyeti 

anlaşılamayan bir cısım 

görüldü 

l>u Bo azda mıınıa ağlarınır 

dı ında su lızeruıde yuıcn bU • 
) ükçe b r cısım guı1ilmiışliır. Bir 
ma).n olma ı ıhtimalı karşısın
da, ılı: li nıak mlar derhal im· 
ha rk plcrı çıkarnıı lar, fakat l>iı 
tlin ı:un devam eden at·amalara 
r.ığmen bu cis m buhınamamış
tır. 

Sekiz yaşında bir çocuk 

denizde boğuldu 

34 ı ıl e'\' el hugiin. 2!l ba· 
ziran ıı.ıı; de rurkİ\ ede 

ilk dtfa olarak bir .'1atlıuııı 
temi} eli kunılıııu5hı , 11)08 
nıe,ruthcl inkıl:ıbıııın baş

la rında lırrgiin yeniden bir· 
~·ok gaıete ç ıkı~or. b;ıtıyor

ılu. llükiımtt ga1etelerin ne 
riyatından bunalmı~h . Yeni 
kabine aıaları çok şiddetli 
hücumlara man11. kalıyorlar 

dı. :Siha~et matbuatın bu 
türlü ne5riyatından hiikiımc· 
tin bir İS goremediği ve na
ZJrlarııı icraattan korktuk· 
!arı yolundaki ika:> rtler iİ/P 
rine basın mensuptan birle" 
. erek 1909 da • l'\lathuat Ce
miyeti l\lu\ akkatesi. ad ıyle 
bir topluluk viicuda getirmiş 
lerdi. l'alrn t bir cemiyet im 
ramamı')lardı. 

rnııınmı§. yağlı güreş pehli\·an· S.ımat~ a sahıllerıı de denize 
larının i,tirakilc Pazar gunü 1 gıren 8 yaşında Ahmet Küçtik 
Yukarı Ucrekcdc jağlı gilrcş im·i yuı.mek bılm~iğı içı.ı bo
müsabakaları tertip edilmıştır. ğularak ölmuştı.ir. 

Birinci Cihan Harbinin or· 
talarında tekrar faaliyete ge
çen gaıettciler. 1917 de l · 
tanbulda •.\latbuaı Cem in-· 
ti• nl tesi<.e muvaffak oldu· 
ıar. Cemiyetin ilk reisi ~lah . 
mut Sadık Bey merhumdur. 
İlk türkçe gazetemiı ol.tn 
·Taviml Yekayi• 1831 ıfe (ık 
tığına göre, '.\latbuat cemi~ e· 
ti ilk gaıetemi1den taın sek· 
en altı yıl sonra kurulınıı 

demektir. 
F'. F. TÜLBESTÇİ 

Son kalışık aylarda, onun 
hakkındaki düsiince'crı. o had· 
de gelmişti ki artık ona kar
şı hareketinin, sadece n.ı:ktup· 
larda bile, çok iğrenç olduğu
nu idrak etmişti. Hala onun 
ha retini duyuyordu. Eğer as'' 
kelimesinin bir mana:;ı ,·ar .. n. 
eğer bu hissin roman ve şiır ~r 
deki tarifleri doğruysa, ga!lba 
onu se\'lyordu. Fnkat ıçıne ycr
le~mis bir kanaat vardı k'., ye
tişme tarzından asla nnunıa 
evlenebilecek kadar kencıiı.ini 
koparamayacaktı. Bu ed bıyat· 
taki eski ve malOm te:ıakuıl r. 
dan birhiydi. ve kendisiui ha· 
kiki hayatta böyle bir vJı~ete 
düşmüs görmek ona hı.izilo w
riyordu. Fakat imdi anlıyorıiu 
ki bu vaıiyetin hakiki kurb .. nı 
May'di, ve muhakeme, hayatı
na şimdiden tahmin f'ıll'miye
ceği yeni bir dönüm no:.tası ge· 
tirmeden önce, onu bu vau~ et
ten kurtarmak istiyordu. :'llu· 
nasebctlerlni bir mektupla Vl'Ya 
sadece sükülla kesmenin ınlinı 
kün olamıyacağını da biliyor. 
du. Onunla karşılaşmak ve o· 
nun vereceği acılara ve ceza:a
ra katlanmak zarureti vardı. 
Velhasıl isi müşkül ve üı:ücU 
bir i ti .• Bunu dilsünmeye blle 
pek tnhammtilü yoktu. 

Uçakta yanında oturan açık 
başlı, şişman kitapçı ajanı ile 
konuşarak dikkatini bu ı, ten 
ayırmaya ça'ıştı. Halbuki kom 
şusu. hava yolcu'uklarında ı:-.-

MEMUR ARANIYOR --
Ycşilköy Hava Meydanıııda çalışacak Turk tabi yetin

de İngiliı.cc b.len, askeri klc alakası olma)an 30 yaş•ııı 
~eÇmt'mış genç bir elemana ranmaktııd r. 

Bu e\'safı ha•ı o' anların fotoğraf, referans ve ad· 
rcslerile birlıktc, yazıyla Pos ::ı kulu u Beyoğlu 70 adre· 
sine müracaatları rica olu nur. 
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kıı ilacı alınması gercktıginc 
inJnan lardan birısiydi. Ilir 
muddet, Willic'yi biz.zat Japon 
öldürüp ö!dürmediği, madalya 
alıp almadığı ve yaralanıp ya
ralanmadığı hususunda i?tic· 
vnp etti. Fakat uçak Rockv dat 
lannın Uzerinde sa!l:ın:na:; a 
basladığı sırada alaka:.ını kay
bctmis, çantasındaki l:liğ11·arı 
karıstırmaya girişm: 1ti. Sonrıı 
içinde sarı kapsüller bu un· n 
bir şişe çıkardı, bunlarclar. uç 
tane yuttu ve sııdı. Wllllc •Ben 
de uyku ilacını yanımı: :ı'sa) • 
dımo diye dilşündti. Nihııy •. 
perdeleri çekti, koltuğu geri ıt. 
ti, gözlerini kapattı ve k,.nıli· 
sini Caine'e dair düşiinccler a 
rasında kaybetti. 

Wıllie' nin hala unutıını:ıdığı 
bazı çocukluk rüyaları vardı 
Bunlardan birisi de, Allahı, c~
lerinin bahçesindeki at::ıçların 
tepesinden doğru boy~tnl gôı ü 
nen ve kendisine bakan bir h · 
eıyatmaı: olarak tahayyill ettiği 
bir rüya idi. iste on ikinci sı;ı. 
ı:c Komutanlığı Adli~e daire!ıi· 
oin burosundakl manzarada rla, 
ayni hakikatten uzaklık ve acı 
veren canlılık mC\'CUltu. İşt 

A N s 

buı-.ıda, göz.lcrj kapalı oldıtğu 
ha:de ycsıl duvarları, tepedeki 
mavi ısık veren tek flore~an 
ampulu. yanındaki masanın il
zcrındeki izmarit dolu tablayı 
\'C acı, buruk kokusunu, kuru 
ve ıııiıstchz.ı scslı •tahkik hc
yctıı. ni. yani iyı sarılmamış bir 
paketi reddeden poslane me
murunun nalet ) ı.izilne m;ılik, 
z yıf, küçuk bo)hı kaptanı, ay· 
nen gorı.iyordu. 

BU ün bun'ar \\'illie'mıı t:ı
hanü' ettl(:iı•den ne kadar 
ba k ı. ne kadar ad"letsız. ne 
karlar çarçabuk. ne kadAr ku· 
çiık mikyasta ' 'e ne kadar "'· 
kıcı idi. Hlbuki o kendısi:'ıi b"Li· 
ytik bir dramd:ı bii) ük bir ak· 
tör olarak tahayyül etmhti 
Kt'ndi k.ım ırasının husu .. ıycll 
içerisinde, yatağında. kendi !\en 
dısinc Cninc isyanı, CJine h· 
vanı dbe fı ılılanıış, bıı 15fııı 
kul:ı~a nasıl geldiğıni tartmt! 
ve TİME mecmuasında ayni 
başlık altında uzun bir makale 
yaı:ıldığını, hattA o haftaki mec 
muanın kapağına Maryk'in rcs
mınln konuldut:unu z.ihn.r.de 
ean'andırmısıı Ycşıl 5rtülıl bir 
mırsanın eırafına sıralanmış a· 

tı<%•!ti·D 
Sahte bono ile 
Yapılan büyük 
Dolandırrcıhk 

Sampiyonluk 
1 Yolunda . 

.. . F t'-ftl c;:aııı 

Yeşilköy Meteoroloj i is· 
tas) onunun tahminine göre 
bugün ~ehrlmlz \e <:harıncla 
han erken saatlerde kıs· 

men bulutlu, sonraları bu· 
lutlu ve menıi sağana\i.lı ge 
çecektir. Rüzgarlar değişik 
\e kuzey doğu yönlerinden 
orta kunette esecek, sıcak 
lık derecesinde hafıf bir 
diişme olacaktır. 

1 
Dünkil .sıcaklık dere«esi 

cıı fıızla 29. en az 2.t olarak 
kaydedilmıştir. 

Türk Tabipleri birliği 

kongresi 
1\irki)ede mcHut bütiın sivil 

ve asker doktor ve dıs tabiple
rinin iştıraki) le kurulan Türk 
Tab.pleri Birliğinin üçüncü bü
yük kongresi, bu sabah saat 10 
da Cağaloğlu öğrenci lokalınde 
açılacaktır. l'ıtcmlcketimizın 23 
tabip odası bölgelerinden gele· 
cek delegelerin iştirak edecek· 
!eri bu kongre. Türk Tıp lılcmı· 
nin l\Jediko - Sosyal nıcselele· 
rılc meşgul olacak en bil) ilk or
ganıdır 'e Uç gün sürecektir. 

Kıbrıs hakkında 

konferans 
'.rlirkiye Muallimler Birli#ı 

Terbiye ı:neümeııi tarafından 

bugün saat 17.30 da Çembcrlılaş 
taki ~Iuallimkr Birlıği lokalin· 
de öğretmen Haşim :\'ahit Er· 
bıl tarafından Kıbrıs hakkında 
b r konferans \'erilecektlr. i\Iev 
zu (7000 senclık Sümer ~Icden i
)Clindc Kıbnsın rolü) olan bu 
konferansa ~ehrimız.de bulunaı• 
Kıbrıslılar, Üniversite gençliği 
\C Tarıh öğreımenlerıle halkı -
mıı:. d;h etlıdiı·ler. 

lnönü bugün Ankara'ya 
dönüyor 

C. II. P. ~enel başkanı fsmet 
İnöııiı dUn öğle üzeri Ankara
clan uçak~a ~ehrimizc gdmiııtir. 
ll:ı\'a meydanında İstanbul C. 
H P. il ba$kanı avukat İlhami 
Sancar ,.e parıilılrr ıarafıııdaıı 
karşıla•ım• olan İsmet İnönü, 
doğrııca Bostancı~·a. oğlu Ömer 
lnönünün yazlık e\'ıne gitmls· 
ı:r. 

Iııô ü. Salih Omurtağın ce· 
n:ızesincle bulunmak üzere bu· 
gu:ı • .\ııka ra~ n dön ccktır. 

Yeni bir göçmen mahal-

lesi kuruluyor 
Topr.ık 'c İı;kan i ltri Genci 

Mudürlüğüııcc Kartalın Soğarı -
lık kii) ünde de bir ı:öçnıcıı nıa· 
hallcsı kurulına.o;ına karar vcrıl 
rııişıır. i\lahal'enın tcınelatma 
merasiını s:ılı gtinü yapılucaklır. 

Kıbrısta bir Türk talebesi 

Türkiyedeki arkadaşlarile 

mektuplaımak istiyor 
Kıbrısta blr Türk talebesi o· 

lan Zeka Hamıt'den aldığımız 
bir mekıup•a ~o~ le denılmckte· 
dir: oBen Lefko ede Lise lale· 
be i)im. Yaşım 19, kilom ise 60 
dır. Ti.ırkiyedckı Kıı: veya Er· 
kek :ırkadaşlarla her hususta 
mektuplaşmak isti)orum. Bu sc 
heple aşağıdaki adresinin ııe~· 
rinı rica eder se,·gi 'e saygıları 
mı sunarım. 

ZekA Hanılt 
.\lammye • Uirnaka - Kıbrıs 

~ı, 
~ 

lşde emniyet ve sur'at 

Hasan Yeşihrmak isminde bir 
genç ı;ahte bono tanı.im etmek 
suretile piyasadaki muhtelif ta 
nınnıış firmalardan 1 mılyon 
250 bin !ira dolandırmı~tır. Elin 
deki paraların bir kısmını İsıan 
bulun muhtc'if eğlence )erlerin 
de ,·e kumarhanelerde yediği an 
Jaı;ılan Haı.an, .\ nadtıluya kaç 
mı~tır. Zabıta maceraperest geıı 
ci aramaktadır. 

Hizmet dışı edilmiı harp 
gemileri satılıyor 

Ankara, 24 (A.A.) - Hizmet 
dışı edilmiş eski harp gemilerin 
den Dumlupınar, Gur, Sakarya, 
birinci 1nönU ve İkinci İnönü 
denizaltı iemilerinin beş pani 
halinde satılmalarına müttallik 
muamelelere Maliye Bakanlığın 
ca başlanmıstır. 

Bu gemilerııı satışları 16 Tem 
muz. 19:>4 tasihinde kapalı zarf 
usuliyle Ankarada Maliye B;ı· 
kanlığı milli Emlik Umum Mu· 
dürlüğünde icra edilecektir. 

İçindeki makinderi ile hurda 
olarak kül halinde kıymetlendı· 
rilen bu gemilerin oldukları gi· 
bi Yeya parça!anaı·ak harice çıka 
rılmalarına milsaade ed ilmiştir. 

SatıElar hakkında tafsilatlı ma 
h'lmat dış memleketlerdeki Tur 
kiye elçiliklerinde bulunduğu gi 
bi, saus !artııamelerinin maliye 
Vekllleti l\Iilli Emlak Umum 
.\lüdürlü~ünden ve İstanbul De{ 
terdarlığından temin edılmesı 
miimkündür. 
Bir çocuk yangında öldü 
Konya. 24 (Hususi) - Ha· 

dıın kazasının Aşağı Hadım 
mahal'c~inde ,\ıiz Şene ait e\'de 
çıkan yan~ııı büyümüş. etrafa si 
rayct etmeden söndilriilmüşse 
de evde uyumakta olan 10 ay· 
lık bir çocuk ynnarak ölmüş· 
tür. 

Ankara Hukuk Fakültesi 

Dekanlığı 
Ankara, 24 (ANK \ ) - Hukuk 

Pakillteı.i Dekarıı .\luvaffak Ak 
ba~ kanuni sUrc~ıni doldurarak 
Dekanlıktan çekilmı bulunmak 
tadır. Dekanlığa bugün F.ıkiıltc 
Profesörler Kurulunca Prof. Hık 
mcı BelhC'l ~ec;ilmiştir. 

iki cinsi sapık kadının 
aikl 

lzm'r 24 (Hu usi) - Sen('· 
IC'rdeııberı şehrim·ı Tepecık 
~emtiııdc ayni çatı altında kar• 
koca hayatı ya amakta olan S.ı· 
h ha ve Şehr•baıı ac!lar•nda biri 
be) al. \'e di~··rı de siyahi ol.ııı 
iki cir.si sapık kaıl111dan beyaz 
olaıı Sabihanııı Şe\'ki ısnıiııde 
bir i~çi ile eılcnmrge kn'kı~mn 
s• Uzcriı e ı· ı.kaııclıÇ:ı k:ıpılaıı 
siyahi Şehriban c'lrhal bu izdi
vaca mani ol mu· \ e en nılıa) et 
nikah tarihleri bile tesbit edil 
mis ol.ın bu çifti birbirinden 
ayırmı~tır. Sehribanın bu ha· 
reketinden sonra iki cinsı sapık 
kadın yeniden karı koca hayatı 
yaşamağa başlamış<ard r. • 

r-TAt<VİM-1 
.23 HAZİR.\S 1931 

CU'\I.\ 
AY 6-GÜS 30-UIZIR 51 
U:\Iİ 1370 - Hı\ZİR ,\S 12 
HİCRİ 13i3 - ŞEVVAL 24 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AK$A:\l 
YATSI 
İ:'llSAK 

Vasati 
04.28 
12.16 
16.1 7 
19.45 
21.48 

02.10 

Ezani 
08.43 
04.32 
08.33 
12.00 
02.03 
06.25 

Gazetemize cöndtrUCD ~·Z> 
n resimler banlnıı. banlııu· 
11n tat'e ~'!mea. 

C~- A.lf.VARIJAll 

nıir:ıllerlc karşı:asacağını ve tı 
gbtiırmez. viıkıalarla harekl'tıni 
haklı çık:ıracağını tasa1lamı tı. 
iste bu bır giinltik rüyanın ha
tırası bi'e şımdi o ıu sıkıyor· 
du ... K dısini ıs~ a"ın başlıca 
kahıamanı olarak gönnüş. Baıı
kan Roosevelt tarafındJ"l husu· 
si bir konuşma içın Washing
ton'a çağırıldığını ve BcEk:ını. 
Caıne harlisesinln bir ıstis11a ol 
duğu ve bunun bahriy•.!nt:l nıfı· 
n \'hatının düşük o:duğunu gii3 
termiyeceği hususunda lkna et. 
tiğini tahayyül etmişti. Hatta, 
Roose\•elt'ın, kendisine h'lnfl 
vaıife~ e tayin edilmek foteıliğl 
ni sorması Uz.erine, ba~ıt '!>,r cc 
VDll wreceğiııi hi!e d!işlinmüş· 
tü: • llay Başk.ı n ben gemime 
rlonmck isterim .• 

İşte bu teknikolor hı;yaı:er 
btitiln Lingayen seferi \ e Pearl 
Ilarbor'a dönüş seyııhatl esna· 
sında işgal etmişti, İn~iha:- u· 
çağı hticumu o kadar çabt.ık ce 
reyan etmiş \'e o kadar aı ha
sar yapmıştı ki (uçağı çarom2 
dan ev\•cl gôrmemişti bile> bu 
hadise, kendi ve Mank hakkın· 
daki kannauni. lak\ be ctmlşii. 
Onlar ''e Caıne'in bUlün su-

bayları .. otukkanlı kahraman· 
!ardı. 

Fakat bu s ihirli alem, Pearl 
Harbor'da Üsteğmen White'in 
komutan ele atısı ile parlaklı
ğını kaybetmeye başlamısu. Bu 
subay muvauartı ve besbelli iş· 
!eri yoluna !>okmak maksadıyle 
seçilmiş, gönderilmişti. Maryk 
bir ::ün içinde itaatkar \'e ses
siz ikinci kaptan vaziyetine du· 
şüwrml~U. Salondaki macera
perestlik havası, heyecan yatıs· 
mı~tı. Bütün subaylar yeniılen 
tevaıua dönmlişler ve dikkrıt:i 
konuşmaya başlamışlnrdı. Whi
tc, soğukkanlı, isini bllır hır 
subaydı. İsyan hadisesi sanki 
hiç olmamış gibi hare;.;et ecı:· 
yordu. Gemiyi :\Iaryk kadar iyi 
idare etmiş ve milrctteb::ı~ı ken 
dısine derhal bağlanııstı. Willıe
nin isyanı. ihtiyat k:ıhramanlı· 
ğının, mu\•auaf aptall·ğ•na ga
lebesi şeklinde tahayyuı etme 1 
zayıfladı. ?ılu\•azzanar gene iş 
başına geçmişler ve vazırete hll 
kim oımuslardı. 

Fakat Willic hala San Frıın· 
sisco'daki gelişmelere hazırlık· 
1ı değildi. Resmi makamları'l, 

Caine isyanına, sıkıcı fakat pek 

ouııya Kupası u "" "ctıll 
piyonluğu çe) reli: ıİıJi 

ka~ılaşmalarını, bıllll 1'" 
gibi, Alnıa.n;>·a, A\"US1~ rt• 
Brezil)"a, lngiltere. İS' \ r. 
Macariı:.tan, 1 ugoslıı\') 8' tı 
ruguay kaldı. diİt( 
Bunların yaparakW'I JıŞll. 

maç netıcesinde acııbD ~ lıi 
ltL talıımlnr yarı - soıı rıJ ır! 
lı malara gırebıleceı.le tıı· 1 

Şahsı kanaatime ıort'çılll• 
~ıltere - Uruguay Jll.3

1
,. 

lngılıılrr kazanacaklard ı.ır 
A\ ustun·a - İs\"lçrc dl 

ı laş~aı.ııı"da. az rar1>l9 ıJı 
olsa 1 viçreyi daha iJ 
görmekteyim. . 11 ııı• Dreıilya - l\lacarıst9 ıııısı 
çını, Macarların ı.ıııı11 r 
ihtimali çoı. kuv' etlıd~1.,., 

.Alınan) a - yugo sııl"' 
karşılaşma ının, Yd0

8ııı•· 
ların ~ok iyi futbol o~~r ıe· 
la rına rağmen, ,\!IJl'P <Jllı!° 
hıne neticeleneceğini bli(11ll' 
rum, Çunku ,\lnıaıı 
hattı daha golcüdür. iJoıı· 

BÖ) lece, benıııı pııtP dt • 
luk )olunda ~ üriıfUS;ıı~ 
\anı edeceklerini uJ1I 
dört tat..ım unlardır: ıarS • 

Alman~ a, ls\ içre, 
rbtan. Urugua'. e r,oS' 
Bakalım, hadiseler 0 

terecek':!.. . ... 
o·ro:n.\TİK TASI J\l'dıııerı 
Halk Putisinin nıute psf' 

arasuıda sa) ılaıı ~:ıri1s4 
tinin :\ltclıs GrUP oğlll ~ 
olan Sen er Somuncu ]\ııf11 
nıhant Genel idart d'. 
lunan ıfrat politikasın:ıı ıt 
'anamıvarak istifa ~t;: rı' 
~lcrlist~ müstakil olaı_~fır 
lışmayı terdh eıtığill1 

ladı. arıt ~. 
Bu girli le }tor1' " J;' 

ı.sr" ı· Halk rartisınııı yu Jllüfrı..t 
demelerinde )·alılıZ ~Of' 
ler kalacaklardır. JI~~ )~; 
manı n rıclı; maııaSI JıDdeJ!l 
Zira bıi° savede, al~liltl' d~ 
lcrdeki llalk J'aı11 ,r ' 1r 
nihayet hastalığın ııe cl~V 
ı·c,Je olduğunu anla)' 
dır. sf>...;cı 

Sadun G. 
ON KF.1.İ.\fE)'L6: ti ııJi' 

:\luhtekirlrr. şt1't ,- r~ 1 

i-.tif ediyorlar?.. ııılt ~1 '1\ 

1 ı;!~:n,~~~~ı~ı ı;~:~ ~~ 
~-~~el' 

.. ı ·· ... O,,, ·~ 
Omurtak'ın o "'" , tiJi~1 

sebetiyle 1. Ü. T. sıt 
tebliği 

1 ı: .. ıeb .-
f U. 'I', Birliğınııl ı ~ ~ 
. .. rs ıesı J' " 
Isıanbul Uni\ •url'l1 

Bırliği, Eski Genel J'i.ııl S' ( 
kanı emekli ur~.ene~.113 celıl • 
murtak·ın iiliı~nu ~1~ııı1şt ( ~ 
asağıdaki tcblığı ) a. 

1 
s~~6 \ 

Ordumuzun kı>ll1~~cı.': ' 
rından bırıni k.ıYbc e.s.Silr ~ 
layı duyduğumırt ıe 
suzdur. b,reııe .. 

1. 'ğ' ıntı t p 
~tırak cttı 1 aeı: !J • er . 

kahraman suba~ 1• bllşarı 
may Başkanlığının rııl 5~ 
nü Emekli '<)rgerıe ııedı.: ııı 
murtak aramııdaıı el e 
rılmıs tarihe intik&eıı':S°1 lluıurunda taııınle. t• 

İEtanbul ünh ~~ıt~1,rı ~ 
Birliği sılah arka 1:51ııe 
) etler kedcrlı al §' 
!ıklar; dılcr ... • . ço'~ 
• • j,ıt 
Yeşilköy trenı 

1 d• parço cı 
··~ıedeıı ı • 

E\'\ clki giın ° c!1 ~' ı' 
Zcytınburnuııda· trısıı S fııı 
rinde oynamakta 

0 
2" ~ 41 

ki Necla Karastı~~çocoır!: 
k.atar çarpmıştır· bS~·ı 
ö'muş, tabkikııtıı 
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\'AT AN ~------9!'"...,..•"'-'--------------------

, NATO yaz manevralarında ,.~~:ıki,,~~:r 324 ırala~~ngdüan ~~~~~ 
Washingf on . ~1;~~~~r~:::e~~~~;:11 ;~~::ı~~ı~ 
Seyahati atom topu ku ilanı lacak ~~11 i;~ıı :;s;~· ,~:.,~i~~~;:ctu0:::·~ 

Altemur KIUÇ 
lıı.ailtere Bı~bakaru Churchill 

\e D işleri Bakanı Eden'i. 
barta onunda Ba,.kan Ei en· 
~O\\er ve Dışi leri Bakanı Dul· 
ts le gÖril§D!ek üzere, bugün 
~· hlngton'da olacaklar. İki hü 
liınet başı, B«>rmuda konhran 
lı!ıdanberi bir dah birarıya ıeı 
~Cnıi lerdi \C yanlarında Dıoıiş-

ı ~ti Bakanları ıtı bulundu~ hal 
~ hi(', iki taraflı müzakerelerde 

1 llnnıamışlanJı. <Bermuda kon 
11'ın uıa Fransıı Ba balanı da 
lıralı; etmi ti). 

~erlin , .e Ce.nene Koııferan 
t bın, .\nupa uı Ar.yadaki 

1 •tı • Komünist ihliliflarını hal 
~deınemi olması, heJe on Ce· 
~ 1te konferano;ı, .\merika ıle 
, liltereoin dı i ·a etlerinde 
~~tılıkJar me) dana getirmiştir. 

,-oıı· ~ '1ıhower ',. Chul'C'hill'iıı yau 
• dt • ı.ı~nda Dı~i leri 1lahoları da 
ıu" 11111n~uiu halde yiız )Üıe gel· 

'tt erı, \C muay:) en b:r gündeme 
ıne ele3 e <mesela Uindi Çinı 
~ elesinc \e Asya durumuna) 
t 

1
• kalmadan umumi dÜll,Fl 

it li)·etinJ ,.,. umumi dıs iyasr.t 
~siplr.nni birlikte gözdcn ge· 
t eteri, hür ilemııı istılt.balı 
~ bıi.ida!aası bakımıııdaıı fnda· 
tr~~bili!; tekraı:· birlilı:te ~ü • 
'tJ k llludataıı sısteminin ku,
lııı t.lıdirilmesiniıı ~eni yolları 
4' 111labilir. Hele l<·runs:ının bu· 

adeta s:ıı: harici kalması ne· 
\ı inde sadece \sya'da ~enı 
~~ bir kollrktir müılııfaa is 
~ tıııı meJd.1na getirilme i de 

~ ıı ·\vnıpa müdafaa projeleıi· 
~·: J~ d~ ~·eni baştan giizden geçi· 

rrı1 ~ esı zarureti hasıl olmu tııı. 
ar~ ~~·etin bekıeme)e pd; taham 
:o~ ~ olmadıgı Churchill'ın bu 
c~t Atlantıii asmau ruı ol· 
4tı •ıacıan lıelliılir • 
.. ,. lb . 
ıP :::;' \ e .\merik;,ıo l>ı İ) a • 

~ a 'rinde bııguıı mubaklı:al 

1 h~lıklar nrdır. 1ı·akııt ka· 
'4elltıızce bu, preıı .. iplerden ıi 
ıı. tısuııerde avrılıktır ihti-"11 • • • 

1~ •rtnıa ının hır ebebi de i· 
\ 'll;~ın da bunun 11ek far&.ın 
~q llıanıaıarı H birbırlerlnin 
~ nıaJ.;satlannı uıaktan an 

r ' d aına_ıarıdır. Gene ıki tara· 
o~ ııı a bırbirlenne, dı. ·i~a~et· 
j~İ~ ~it ve~he 'eren iç ,iyasr.t rt· 

~tl-ıııı anlatmaları da gert'lı: 
tı\~ilır. 

\ 1~1ltere Komünımıe hudut· 
\ ... ~· .-«~ ~ \'erme~r peL: te ae oıa· 

t ' :\ııekioı ('hurchıll'in de 
lP \ \"lillıstıerle miizakere) i, ta· 

ıı ~"~ek içın deiıl, barış ug-

1 .• er ılenemr' ı qıpmı ol· 
~ Çı • • lb il istedigi ele muhakkak· 

"ATO'ııun )a7. 
ralannda ::uom topunu.a 
kullanılacağı bildirildi. 

* lngiltere Başbakanı Sir 
Win~ton Cburcbill ile 
Dı i lrri Bakanı Anthony 
eden Başkan Ei!.enhoweı
ilt görü mek ii1ere 
Wa hingtona gittiler. * Balkan ittifakı projeleri 
dün üç memleket tem· 
:.ilcileri arasında teati e· 
dildi. 

Almanya pamuk 
Alıyor 
Adana, 24- (A.A.) - Batı Al 

manya ile Adana pi;ı.asası anı· 
.sında ;) eni muııa ebetler kurul· 
muş \'e bu memlekete Çukuro· 
\'a pamuğu ıhracına basıanmı~
ıır. 

Bonn"da ;)apılan Türk - Al· 
ma,, he)etlerı arasındaki müza 
kerrlrre iştirak eden 'e Adana· 
ya henüz dönıniiş bulunan Çu· 
kub:rlik Umum Müdüru Fe\Zi 
Alptekin bu hu u ta şunları ~öv 
lcnıiştiı: • 

aBir zamandanberi phasamız 
dan çekilmiş \'aZ.i) ette olan Ra· 
tı • Almanya ıle pamuk üzerine 
;) eni miinasebetler ıc ... is edilmiş 
tir. Bu )eni münasebetin ılk mü 
bel işi olarak da Batı Alman~ :ı 

Anadolu Jan" 
B_on~. (Alman:,;a), 24 - Al manyadaki iıı;iliz l~ga Kuv • 

vctlerı Kumandanı General Sir Rlchard Gale, bu~üıı burada 
verdiği be~·analta, .Nato Kuvvetlerinin ) az ınanewalannda kul· 
lanılmak üzer.:?, müıeaddit Amerikan atom toplarının nıürettc· 
batı ile birlikte İıı~iltcrc~e ödünç olarak• vcrilrceı.ıi açıklan· 
mı tır. Genenl Gale, toplarla birlıkte top nır.rmi!~rinin de 'e· 
nlip verilmeyeceği sualinı ce\'a plaııd ırmamıştır. 

Balkan iftif akı Bir Amerikah 

mıs. bunlardan biri \ i Güçliı 
nün kolundaki ,.aaıı zorla kopa 
rar:ık alıp k:ıçmı tır. 

Yolcul,ıl'ln yardımı ile y;ı.ka· 
laııan fırari Alfıedd.ııin arkada 
'I o~maıı Erol ilk bıa') oııd:ı 
c~ıniyetc ıe~ im edılnıı tir. 

inşaat malzemesi 
Stoku var 

e 

p • 1 • f f • T • ı • H • ı llı1>11>1 '\luhabırımizdrn: 

ro1e err ea ı emsı cı, aı e 11;~~~:~ti~terit~:ıl~~~~~1~~~~ 
Edl.ldı" Sela"sı"ye 'ye çatıyor ıeııı şeh!rıerimizde ~apılmakt:ı 

1 
1 
ol:ın ıeftışler de\·am etmekl<'d r. 

Anadolu AJanaı Anadolu Alan 1 Bu lcltıs \e tetkikler 11ctke,ııı· 
Ati na, 24 - 'fürk, Yunan, Yu Wash•ıı.:to ı. 24 - Seçmenle· de şehrimizde inş:ıat malz~mCiii 

;:o lav htikumeıleri buiün, ken Tine )az.dığı bir nıf'ktupt:ı ıem· til'areıı ~apaıı firm:ılarırı <'lın· 
di komisyonlarınca hazırl:ınmıs ı:ilcilC'r :\Jcclbı aıa:.ıııdan lbher de çe~ "tlı ebadda 730 10 1 pro· 
olan Balkan İttifakı projelerini Burdidı. llabl'Şİ-tan İmparatoru fil ve ) m arlak demir 'e ~aç bu 
teati etmiıılerdir. Bilindiği ~ibi Ilaile Selasi)e·) i oD .. mokı·a,i luııduğu ıe,,bıt e<lılmis•ir. Bun· 
bu koını yonlar, !?8 ll:ııiranda maskesi altında Amenkadan ~ar dan ba ka kuçük esnafın ihı • 
Atiııada toplaıı:ıtak Dı~i ·!eri Ba dıııı koparmı~a ~·:ılı§.ııı. tam m.ı ~a<·ır.ı kar-ı'amak üzere Demir
kanlığuıın Temmuzda Belgrad'la ııasiyle gaddar \'e lllHlı:ınıet iz t•ıler Dernegıııin el•ndr 644 ton 
başlıyııcak olan müzakere C"rine bir diktatör olarak \'a~ırıandır • deınır \C :,:ıç bulunduğu anin· 
esa~ teşkil rdccek mü~terck met makta \'e ,.öyle cleıııek1edir: •Bıı 51lmı~tır. 
ııi kaleme alacak tardır. lü ·te· mü tebide b<i~le bır •Slıkraz.ı on Bugüı lcrde otoma tık tah i 
ıek proje)i kalC'me alacak olan leınek için elınıden gelenı yap:ı· )olı~le kiilli)el ı ınıktoırd:ı in,a· 
kom is) on Yugo~Ja\'yad:ın Dışi§· <:ağını, fakat llaılr S la,ıe bu at demiri gelecckı r. 
lcri -:\Hıste~arı Bebler, 'fürkıyc ~ardımı .ılal'aktır. aııırım. Çiııı A~ ıı i rnmaııd:ı tnl'ırlc renıriıtC' 1 
~ı~i.,ler.i Bak~nı :\lii :;ıe~an. :\'u· k.ıi Truı~ı~n - Eıse•ıhowr.ıin ha 550 kııru~tan ıa~::.il edi:mek üı~ 1 
rı Bır:ı \e \ unan Dı~ı-lerı U· rıl'I polıııka ı Denıokra' leri \e ı re gctırtılen büylık bır parıı 
ınum :\liidüdcnnden Kinı ıle ik hiir biı- duny:ıyı drA,leklemek ç nıento da ithal lim:ınl.rıııa bu· 
memleket Genel Kurmay mü· ııokla!>ında toplanır. , gün çıkmı tır. 
me illeıinden müte e:.::.:ıl ola· Haıle SC'la,ıe muazzam lıir ko lzmir ı>ıyasasında .)ııpılaıı f'l•ı· 
caktır. Je tı<'.ıreti ile mr~ı:uldür. Cch • kikler onunda E:;ıe bölgc .. ınin 

Ira k G ene l Kuramy Baş- :;ellerden ~er ıler topla•ımakta, ıııühım hir ihtı~ acı ola., çu,·al 

)a atıığıınıı 2 300 ton C,:ukuro· kan ı Washington' da 
\a pamuğunun ihracı hazırlı.:ı· \\' h. t ?-4 < \ \) 1 • 

1 ha.) \':ın üriilr.rı :;:ıb , Selasie' 'e kıın:ı\·içe"ııi 'l 196.:lii . men,u-
nın ıdar~ ettıgı esir p.zarlarına catıa'l 369.246 kılo tok ıle 43.800 

na ba~lanmışttr. P:ıınuklar bu a~ 1?::- on, - ' ' - 1 ~~ 
.,·u·nıerde u 1 d ortlu~u Genelkurmay Ba~kaııı (.,_. 
.. mcrsııı ımanın a ge· 1 h n r· r •. m eı e ki 1 k . :n- 1 nera )Jıı :ımıned c ı \rı <le" 

~eı kedılıncklcdirler. toı·b.ı \"ntento, :l600 metre g .. 1-
lngi liz mebusların ın vaııızli, 213 :ıdet dökme \C 120 

deınl't borunun mc' cut o.dıı u 
tesbit cdilmı,.ur. maaşları ~ ~ • cıı rcc ·ıır. uoy et·C' 

1 
rab.-rinde Irak birinci ordu kı.-

Alman pı\a:..1 ı Çukuro\·;ı paınu d G 1 \bb \ G • m:ın anı tııera , a- ı :ı· I.oı dra '.!4 (A.I'.) - Ha-b:ı· 
ğu ıçın ) en•den açılnıb olu\ or. 1. ld · h 'd \ ·ı. 

O rdu'd a tayin ve n a kil 
Türkıye _ Almama arası;ıda ıp o t~gu . ~ e ı ınenr;an a;'" kan Churchill bugiin parlaıııcn· işleri 
'e · ışle 1 b"J • ğ" f k .• d kerı ıesı~'erını gez.mek ıııak,adı~ ıo azalarının ) ıll•k tah, satları· 
.nı rnoaıcrcı ııı e 1 .. hf kik .. b 

1 

ı ıı ı · 
"avet ktı\\'ellıılir.• e uç·, ~ t.ı ama· uzrre ura· nııı aruırılma,ını derpi- eden A k ıırı..,4 aurr 1•1• b\ıan" .ld"ğ 
0 

• \'a ge mıs ve :ı·kı:-rı ha\a ıne\'• herhaıı"ı b r ıek'ifi ınd lık nc)z 11 ara, - - a er \cıı ı 1 

Geo rges Duh a mel, Türki- Janında HatC'kat D:ıire'i Eri,-~- önünde., ıııtııın~ 1 rrddrtm·-~ir. ne ::ore, Ordu hıznıetindı:- bulu 

Ye hakkında azı ııı ll:ırbi~c Rf'i~ :\luadııi Geııc· ı Ra b.ık:ıııııı .\\am Kanıar.1, 111cta nan ..,ubay \e a~ke~ı ın_enıurıa: 
Y ral \\'alter \\'ı:-ıb c tarafınd~:ı bu hu usu \\'ıı hıngıomı hareke rııı nak•l \e ta~ııı ışlerıııı )enı 

y azacak ar~ılan~ı-.tır.. ıiııdt•n hiı~ka\' : a;ıt "' \'t'I b yan j bıı· e~:ı~;ı bagl~ma~ uu·rr. ~·alı • 
Paı ·,, 24 (T H.A.) - Figaro Bır ı~ç ı yara landı eımesı ı;:urıılıulrr kop:ırm•-ur. mal_nı.a ehemm ~et c de\am ed 1 

gazete,ı. pek .\ak;nd .. «Baıılı km • h Bir parlamento komisyoı ıı, h:ı· I mektcdır, • . 
Kıita ~a 24 (Husu ı ) - Sckrr Yat pahııl•lıl'iına \a'· mrlurab 1 Bu hföu t:ı. Mıllı l.ğıtım B.ıkıın 

\el: yenı 'l'iirkı~e · crle,·hası ıl c fabrikasında çalı,:ın H.ılil Çe· · 0 ... " • lığı h ı t r ı 
bir )azı s r inı neşre ha la~aca ıin ile arkada 1 Jh an Ce~Jiııı melrrı iç ıı mcbu,ların nıaa,la· ''1C"a oızır aııan a ıma naıııe 
"ını ı'la'n eımAktAdı'ı· Bıı y •. ·ı~- ı. d k rın <c 50 ı.aın vap"masıııı ıek· ıızel'llıde di:..katlf' durnlnıakta 
o; • ' n .. ar;a sonun a ·avga)a tutu·· • b ı· 1 • ı t 
rın Fraııı;ız :\k.ıdrmi•ı ti) elerı ı· mu.lar , e 3 k:ıda. !arının miida l f t"lm ti. İngıl•z mrbu tarı ha \'e ~~· i 1 a~~ er e lil ~m.a nam l. 
den t:ırıınıııı. muharrir Gcor!!.e., ı ı ı ı , d lrn } ılda 1000 "ıerlııı alıııakıa· ~" 111 3 ş · 1 'erme· ıçııı ır • ı 

. ıa <'~·~ e .ıyn mı~·~ ır. d rlar k ~.ler ) apılınaktadır. 
Duhamr.' tarafında ı kaleme alın Aıır:ık, ba.-pu\:ın•or Muı ad n 1 

• • •• 
1 

• • ,· • oı:ren•ldigint: ~iire, ~eni talı 
dığı da b ldırılmekıedir. bıı 1· ,. 1 ı .. rı 1• ınden "ıkarıı\a.; Churthı lııı bu ı ı muıaktre el 1 b 1 , 

~~ ' ~ " d • matn:ınıe c :ıtaıı u 'e A•ı.-ara 
Parıs'iıı <'n ciddi azelr.lt"rin· }iizüııden yolda yt"nidcıı arala· J .. n ka~·ıııma~ı muha efet men· "hı b"" ük , h 1 d f . 1 

d b. J 'L• G · 'uplarını kızdırnıı~ \'c B:ı ba· ., U) (' ır er e \alı e gu 
en ırı o an ••::aro, eor~e.., rıııda mııııak:ı•:ı başlamı. Halıl . . . .. rı•ıı. ııbav H· :ı keri memurlar i· 1 

Duhanıel ın ~akııı<la Tıirkı)C'~ c Cetin bı,.akla Ihsan Cc\lam iı•• k:ın bu hıısu-ıak1 fıkrını "l\lt' .. dd. b k el b 1 ' · ' · . · . ·k h ·1 f ~··ıı mu rt a ımın a ı aıı ta ı 
)aptığı se);ıhatı anla•ac-a~ıııı <l.ı \'erınd<'n \ara ımı •ır Fiıari sa \ıp )eııne oıunıı ('il mu :ı ı d"tl k kt L' ,_. il • • '' ' • 1 ı ı 1 f 1 ı er ·onaca · ır. ı·.r:~aı ı arp 
ıhl\e etmekıedıı nık araıım:ıkıadır. mc llh ar yer rrını eıı ır •y:ırak 

1 

S 1 1 3 S { b .1 _ 

Hacılar · • • · k('nd·ı.iııi •\'tıhalanı -!ardır . Mu u ıa) :ırı ' • 1111 • 11 3 ) .ırı ,) \C 
Bı r altın madenınde 6 ıc1-1 h 1 f 1. /. C' At 1 :ı-kerı memurlar ı'c 7 ,,t•ııedcıı T, a e et •<•crı rmC"ıtt t er, f 1 · 

Cidde, 24 <THA> - Bugün ya "'ld "" \J 1 • b 1 k. k 1 aZ :ı bıl\tlk ~ehırlcrde k.ıl:ımı • 
Pılan bir a"ıklamadan anla ıldı. 0 u N· 

1
'

111 11 ıusıı~ a ·ı :.ırarıııı va('akl:ır~lır 

I 

ROZEI TAlCıl.\ TÜJU;;\'f - h tanhııl Tıb J':ıl..iilıe i J.:hı• Okulu 1!1.i3 - 19:>~ drı-. \ılı 
:ıunları İfıl\ çliın Ha~eki ha,tan "inde ıoıet takma tiirenl ):ıtııl 1111,tıı. Re~iııı ıiirenden bır 

.. , .... lıaı ı gö~ternırkıedır 

açılan • Yugosla\' Or ıtu .. unun 
~ergiıle Mılli S:ı 'tınma Rakanı ı:tlıem lendl're 

1 Macar ordusu 
Komünist rejimi 
Aleyhinde 

hSO<"lard rr~n 

~tltlyar Ba bakan, Komii • 
ıq11t ınüzakrrtde, askeri ba 
~ kunttlı elmak 'e ııa • 

~ kabul eımeniıı Chuı ehıll hü· · • · . 
ğına göre. bugiine kadar Su.ıdl Johanne:ıbuı·g. 24 (AA) - no k t' d.. b' .1 l l 1 1 :ılınıatnalll•' hlrr· ııdekı •oıı 

uın e ıne U•l'ıı r \aıı ı:- ocu . · 
Arabistana kara, deniz. ve iıa\a binson altın madeninde \•u!•uhu ;:unu ilC'ri ~ürmii}tü. tedis ba çalışmal:ıra muuzı o ar:ık ~Is· 

l\lunieh. 24 - Uzun mUdoil't 
Macar ılah ı ku\•\C• crınde hıı
ıııet r.lm.. b:r multecı bugun 

1 Birleşık m rıka konı;ırr ıne 

tıı Cırışıl c bılc bu lıaınrte 
~dı~ttk pazarlık etmek taraf 

l olu ile 13 424 hacı namzedi go 1 lan bir toprak ka~ ma~ı neuce- k ,,. S , 1 • . H tanbul \ e Ankanıda 3,5 vr ı ,.r. 
anı • " orrı,oıı ı,.r: • ıı 1 h f 

miş bulunmaktadır. :.İııt1e blri Avrnpalı ve be~· yrr- k ' h. b . 1 .1 1 t'l'< en en \.ııı c goıeıı erkanı 

m rbııt hır konıı:-ı~o .un Aza arı.) 
ı la yaı,tı ı '!örUsmerk. bır harp 
rnkuunda Marar ordu unun ~uz 
le 93 ının komiını t rejime kar· 
ı cephe alıp b.ııı i <' rl<.' e 3\ •· 

acağını l>r.) an etnıı~ıır. 6,:l yıl 

'11rüıı . . •to lıııilteredt: umumı er 
«lt11 ırı 'e b idrojen lrnrl-u • 

\,, '•ı harpten on derecede c;e 
~lstı e \e bunun içıo de Ko· 
.'tr~trıe onuna kadar mü· 
ı j~ taraftu olmaktadır. 
~ 'Parti 1 de ~luhafaz.ı • 
~ttd~1'1it bu hissi i timıar 

""~ el ır. Buna mukabil Cbur 
~ •.'lltıı, ~ barı rıbğı ilr onlann 

~~ ' 't~b-~ koıu almak h1emekte 
~ tı !1 bir de. ek en ya~ı
~ııı lı ,., yakında çekilece· 
• b l<ırihe ebarı~ı mümliun 
l vır adam olarak ıeçmek 

~ ardır 
~'-r . e ~ 
~. <>.On[eran ında uılas-

'l'Uhunuıı pek yürüme· 

miş olma ı. Chiınhıll - Eı~f'n
ho'I\ er mutabalt.aıını daha J.o· 
la) la tırmı~tır, Hele İngıllere, 
Fran anın durumu ytiziınden 
Anupa Ordu u meseıe,ınin hal 
li ı e hatta ic·ahederııe Almanu' 
yı ba t..a bir ~ oldan .. ııahlan~lı
rılmık i,ıni cltrhal ele alman 
hazırdır. · 

Bu pek muhtemelen Churchıll 
in on Washington ,eyatuıtidir. 
Komiinbllerlr anlaqna '+'Olu ile 
uban çı'lıl.;u uınanını k~ı:ınama 
yan biiyuk adamın, barı~ı « u a· 
•• daha fub hazır olmakla, 
,ağlamak hu-.u unda Eisenbo • 
l\er'lf' anlaşma ını, \.e on biı· 
yüı.- icraatının da bu oluağını 
umalım. 

i olmak üzere allı maı'l~n i,çi•i onu. ıç 1 urct e ıııı s ace harp ve ınıf ubaylariy'r. a-ke· 
1500 metre ıleriııliktc topıak :ı • de.ğıld•r \e herh:ırıg hır zama•ı ıi ınemurlann da bir lı.-.te i lıa· 
tında kalmı,Jardır. l\'.uı·.arma ~- m~:ıaken•yc l:oııulııbılı.-. d·) e· ıırlanınaktadır. Bô~ 'ece btcdcıı 1 
k . 1 • b k , • munaka,a~ ı durdıırınu,ıur. bcr"ı Orducl 1 .· , 1 • ·ıp erı un!ann anca - rc3eı.c:ı .ı a~ ııı \ c naı.ı ı.:ı· 

ni <;ıkarabilıni,tir. Ö l Ü M lr.tmelerindeki huzur,,ıızlu!!un 
Ticarethaneler hakkında P T T. na• .Mtıdurıo ılııdrn e- dc·rhal ı:iderılıncsi nıiımkün ola 

m~lcll M"rhum lilaııll Gorkt")ln e- ('llktır. 
tasarı 

An ara, 24 (Anka) - '.\!esken 
den ga} rı i !erde kullanı an gay 
riıncnku!leıın binaları hakkında 
Ankara :\lillctvekili Talat Va,fi 
Öz tarafından teklif edilen \. ıı· 
nun tasansının ve nıa<l<lcleriniıı 
titaret kombsonuııdakl mıizal:e
rc,i bitmişı.c de, baz.ı milleı~ckil 
leri ta,,arının yeniden gözd:.-n 
geçirilme ini tcklü ettikleri içL'1 
tasarı yeni bastan miizakcre) e 
konulacaktır. 

! l\ltthum Avukat Sadettin •'rl'td p k • t O lh ''d k " k 
'I alay, Dr Rastıu f'. Tala~·. "lahnmt a IS an, e 1 e 1 a s e -
Ganırn, Ferld Talar. tuıt •. •rata} 
ı-.cnlha OUrmcn. Aıır.. ı al&J"ın ah· 
laları Emetli MUlklyr na .MlıfHtl 

1 N~dlm Nl\Zml C. Urmtrı'ln baldızı, 
Fahir~ Görkcy, Ytımnıre K.ı.ranıah

mııt'ıın anneleri Avukat İkram 'Ka· 
ramahmntlln Kann \'&ldtsl, 

ııu.ıı•·u c;onK• \ 
Haklan rahmetin,. kav11şrnıı tur. 

Ccnaze~ı 25 Haziran ı~.H Guma 
ı:tınU iktndl namazını miıt•aklp 
Şişli Camıtnd~n alınarak FerllıobJ· 
cirkl aııe kabrlsu.nııııı. defntdllecet· 
tir. 

J.ı~.-IA rahm~t ~Yl~\t ~ 

ri ataşesin i geri çağırd ı 
Yeni Delhi, 24 ( A.A ) - Hes· 

mi hır ka~ıı:ıktan öğrenıldığıne 
gore. Pakiı.tanı ıı Yrni • D\•lhı· 
deki yük:ırk konıis) onu nczdiır 
de buhıııan a keri a•e~c ı ,\!· 
h<ı) X:ısır ilan iki !:ltn öııte il ın 1 
<İi lan ba kt-ntini ıerkr.tm•,tır. 
Hını hukumeti her ne k~dar 

.ıskr.rı atasesiııin çck•lme ını rcs 

muddelle l\l.ıearı tan hudut mu 
hafıı tc kıla.tında h,zmet ettık
ten onril bu yı iptıdalarında 

I Batı A manya) a ığınan De so 
1 l\lo om) i, la car hudut polı 1 
men up arının da umunıı) eı.e ko 
munı t du nıaı ı o c!uklarıııı O)· 

kmı tır. 
Bu mültceı) le konıı,an komis 

1 ;·on. 9 Amerıkıın ınebusund .. n 
muıe ekkıldir. Baş'arında Cum· 
huri)< lÇi mcbu Char.<'s J Kr.rs 
t n bulunmaktadır. Komt~)on, 
konıuııi t tt"Ca\lıı taktlklen hak 
kıııda i'k elden nıa·iımat edın
mek için muhtclıf memlcketieri 
"ezmckledir. K cr ten, \lo :ıoııi-

~TUNLAR ~@~g.uro@~ 
~tiURIYET taktirde komünızmin ekınct:ıne AKŞAM 

VEFA T 
Rıuıı Merhum Hacı lbrahlrn Ka.-

rali:o.,ıuııun nflkalarL İstanbul Tlr.a 
ret Oduı idart Heyeti Azalarından 
Fabrlkıotor AH Ktmil n Rl2f' Me· 
busu Osman Kanalı:~lunun annt· 
Jerl, Rlzt e rafından . .\hmt~ Vu· 
dalın al>luı. Mlıttha!!3ıs Veı ~rıııer 

Fahri Araz tlt Dr. Natık Ycntn n 
eski Nottr Al>dııllab )fllml Umar' 
ın ka) ııı 1'Rlldtltrl. ııaııtıııll nl11 an
dan • 

men ta~ep etmiş ·~e ~ Ilınd mu 
l:aml:ırİ bö)·lc bir çekilmenin .ır 
zu cdıldiğiııı P:ıkbtan Ytiksek 
Koıni.,erlığiııe bildırıni~lrrdır. 

B rkaç gün iınt·e ıki Pakistan 
h t·asuslıık ı.ıı~u ile llındisıan· 
da ıevkıf edilnıi~ıir. Bazı belir· 
tilere göre keri at:ı~cnııı çe 
kilme:ıi bu hadi e ilr ilgılıdir. 

Libya Başbakaıı'ı 
Aııkara'daıı 

nın b yanatını •S;ı)l'l kı~met l 
bır şahadeto olarak \'a~ıf'andıı
mıştır. 

A mer ika ve A sya ' daki geldi 
n r miiddrttenbrri hükümcti turk inkılapları uz.erı ıde durul· s o sya l kaynaşma 

nıizin r.·sme, da\etlısi o!arak 
Aııkarada bulunan dost 1.ıb)a· 
nııı Başbakanı Mu.sıafa Ben ifa· 
lım br.r:ı berinde :\lali) c Bakaııı 

Xuri Ane)zi ve Dışislcri Bnk:ı· 
ııı Abdii elam nusa) rı, ı.ıbya 
elçımiz \e maıytıi erkanı oldu· 
gu lrnlclc diııı saat 10.30 dn hu· 
~usı bır uçakla ,ehrımıze gelmi~ 
ı ·r. 

mu;ı: laik! k. dın \e vıcdaıı seı Gıamıllc (Oh o), 24 (.\P) 

~, .}ağ siırmtis oluruz .• 

~~·lt•\ıi~ YENi ISTANBUL 
..\\•1; 

~.~i 
t ~ \t llıtıt • ildi bır oğretme-

't ~ı:tııbu müna~ebctıl le 

·~ ~ f 
~%~k.ir bır milietiz. .\<ıl 
bl:ıa~~ınıı da ilimden y-.ına 

' ii t eıtında iki dirbem
~>'da~ 1Yan her vatand .. ş· 

b:ı.!(~nnıağa mecbu:-uz. 
~ diyarı \'C temel hürri

~~ll b~iYecc:ıım. lalnıı 
4t lıtiı le bu konuda ne 

ı. 1 bciı davranmamız gerek 
:"t c rtıncğe yet~r. 
~ lrthy• • 
~t tııtıut•n Birleşik Amc 
~l ten1c·u kötü yolun ne 
~ ~ lfaı~er Yarattı~ını sö 

1 lıa1t " Uki o tepki daha 
~ ~orul\lc hUrri)e prensip 

lııdır ak endi inden 
tı sık Yoks;ı Amerika. 

tt ~~~··ı ınusı çeken biı· 
~fil dlr n· 
•o lı.tıd · ıı 1 e, mede· 

~~ harl!a a muazzam gay
• il~ ı;-ltı~ğa mecbur bır 
~ llıtıı:;ır köylümüziın 

r leL 1 Pahasına '\'etı· 
ıı; O\ı: • 

tıı iten 11.nı~sumuzun hiz 
,~l'abıııd!rıtızı ıa ıl müs
~asırlı: rıı? Komünizme 
~ "'llq b en YUrtsever "-'" 

~ıltJca:rcamanı-:ğa cci'n 
etmeliyiz. Aks! 

BAŞBAKA~LIK 

Habip Edip • Törehan Ba5-
bakanın vazıfelerınden nı 

,.ardımcılannclan bahsedeıe&. 
dı.)Or ki: 

• P.ırliımento u, birçok par
ti erin müme sillerinden tcşek 
kül etmeyen ve hükı'.ınıeli ezi
ci bir ck~eriyt"te dayanan bir 
memlekette en kU\"\'ctli va~ı
ta basındır. Biz ona, Ulyık ol· 
duğu itibarı 'erir \'c onu, çir
kin , e fena maksatlnr ıakip 
eden unsurlarından kurtulabı· 
Jirsek, herhalde bu mem'eke· 
tc büyük bir hiunet imk!inı 
sağlamış oluru1. 

Şimdi. hükumet gemisini i· 
dare eden kaptandan istediği
miz en büyük hizmet, bu s.fi· 
ne~ i iktidarlı mtircttcbat ile 
uçhlz etmek ve onu dalgalı 
me\':>imlerde dahi aheste rcvıın 
değil, çok büyük bir ~üratle 
eUimct kıyısına doğru yürüt· 

meklir. 
Bugünkii iktidara oy vcr<'n 

bütün Türk \atand:.ı~l3rınııı, 
bu geminin yo cusu sıf21iy.e, 
biıim bu dti~uncelerimiı: ı.ti· 
rak ettiğini zannediyonıı. 

Muhtelif vekAletlerc ait dü· 
~üncelerimizi de sırasiylc bil· 
dirmeye ~alışacağız.• 

'fÜRKCE 
YAZALIM 

,\ kşam Dikkatler stıtunun· 

da '.\11.I~ or: 

• De\'let D eıniryol'arı \"a~on 
Jat"tnın bir kısmında '.•ırıuııı 
b!r etiket ı;:öLe çarpıyor. Bıı e 
likelte •Tahmi'i memnu • ya
zılı. 

30 yaşını :cçımycn "enç ht 
sildcn hanghi bunun r.ıiıııası:ıı 
anlar? Buııun yerine o•,unı;k!ı 
harflerle • Yiiklen<" meı.o cı~' e 
yazmak daha dogrn o'maı illi::. 

DÜNYA 

G.\IL\J 
I>ıin}·a yımyor: 

• İstanbulda bir araba vapu
ru yapılınıstır. Tekne güz.el, iç 
tertipler ve döşemeler ,uzcı. 
fakat ikide bir • anza..,, 
Vapuı· Kaba ta 'a ) ana ırken. 

binmeğc haz:ırlananlara mc-
mur: 

- Durun bakalım kalkacak 
mı~ diyor. 

Bizim teknenin de blnbir ıne 
ziyeti 'c bir tek kusuru ,·ar: 
Makinesi bozuk! 

Biizt"n, Feribot. çok defa ~a 1 
,bih • :araj! 

Nice i~lerimizde olduğu gi
bi, kalıp \'e ruh me~elesil• 

f:\llXt~ ı.: n·R \ ı>oc.u 
hakkın rahmtLlne ltavıı mu,tıır. 

lki üfürükçü yakalandı 
E ki 'chır 24 (il us us il - Seh 

riıııiıclc oturan Bulgıırista n ~öç 
ıneıılerııt deıı 50 y:ı~larında Kiib· 
ra Diiz i'e Konyalı 40 ya~l;;ırııı
da .\hıneı Yıldırım iifiiriik~·ülük 
) aparlıırkrn suçü::.tü yakalan· 
nıışlardır. 

İdd•ay:ı ~öı-r. bu iki ":ıhı 

C'-cnavesl bugün 11aat onda Kadı • 
koyUnde Baha:IJe cadde_şlnde 98 nu 
maradan kaldırılarak f'Ulh oamlln
ne ı:etırlter.u: n r.uma namazını mli 
teaklp Ed!rnel:apı ~ehltllğlndekl t • 

bMı ıstırahat.g~hına trvdl 0111111&· 

f'aktır. rı s.ıf ha'kı aldatara'- büyu ve mu 
ka yaanak :.urctiylc ha:;ıalrl;:l:ı· 

rı ıedavı etmekte. e\'lenme ve 
bosanına•arı istenilrn şekilde nı: 
tiedendirmekte ve gE'r;(" kılla· 
rın evlenme :;ıJns 111 ço~altm3k· 

Çelenk cönderllmemtal bllbo. 
r.a olıııııır. 

:-;or : Ctnaznı sırkeely~ getirmek 
ll.ı:ue lstanbul'dan Kadı'törünt ı:e
ı;ecc':: oıaıt illi) ın ··emaat için Kara· 
ı <>>" han önllnden ııuırtanmıt bu· 
hn an motörler aııat dol:ıızdl\ har"· 
1'et <:<iet"~kltrdlr. ıadır. 

be:tt•sıne daır ha buhallcr ;>apıl Hnstı~an talebeler d:.ıı ~a fede 
mıştır. r.ıs)onuııun ikıne ba kanı ı. 

Lıb) a Ba bakanı Mustafa Ben M. Thoma , h. ı ti~ an ko'eJ erı 
Halim. Turkıyede gördükleri tıüs ko ıgrc~indı' ) ap.ığı hır konuş· 
nü kabulden dolayı pek müi\? • mada. batıdan \e bılha a Ame 
ha ıs olduklarını bıldirmış, hu rıkad n As~ ad akı SOS) al kaJ 1 aş 
kiıme t Rc•sımiıin Libyayı 7) a· rnıı~ 1 b'astırmağ;ı çalışacak ~er· 
reıı ırasında İstanbul Vıılisıı. dr bir mt"cınu Se\ keımeler ııı 
de ~ral:ırında görme~i tcmcnııı st~m şt•r. • 
elmıştır: . 1 Thom.;ı sözler ne şunları ·ı~-

Saal l~ de mısafırler \'ılfı~ete Mısafırl r Turk \C l.ib)a b:ı; \C eımi~tır- •Anıerıka ıııı :;os)al 
gelcrC'k lst.ınbul \'alı~ı Prof. raklarıle donaıılmıs bulunan , ... , ihtilal ılc komunız.mı tefrık c· 
Göka}'ı mnkamıı.da zi~arct et· la.)ctc ~elı ve gıdıslerınde ora· demcniesı \e ık•sını a\nı ~ev 
ıni)erdır. Bu zı~arct sırasında da ıopl:ıııaıı halkın sevgi tczıı •

1 
zanııetmesı. Doğu \S); mıllrı"

dost de\'kt adamlarıle \'ali ara hürkrile karşıbısını lardır. lcrıııı doğrud.;ııı doğru) a komü· 
sında iki ıncmleketı ılgileııdircıı lstanbul \'alisı bu 2h :ıreıl sa· ı nızmın kollan ara,ında alat·ak· 
kiilıürcl ııııiııa ebetler ,.e ,\ ta · I at 13 de i.ıde <'lınıştır. ur.• 

HOS MEMO Aman, a man dalgalandırma .. . 
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Zamanımızın en meraklı sporu : , 

Denizaltı avcılığı 
Deniz altında avlananların şimdiye kadar yakala
dıkları en büyük hayvan 2583 kilo geliyor. Bu 

1954 rekorudur .. 
·--.w-----------· 
ocnızalıı sporcularının mık· 

tarı gün geçtikçe biraz 1 -
ha artıyor. Bu on der ce ze\ k
lı parla me gul olan' rın sa)I 
sı 1939 ta 50 )1 bulm:ı .. ken, bu· 
gtln, bu miktar, 20.000 i .~mı -
tır. Son yıllarda !'1· nsa· IJ. 
300.000 d~niz goz uğıı satılmış
tır. Anupa'nın dığer bır çok 
uhı memleketlerınde 1 • de
nızaltı sporlarına, denı7a Ilı 
a\cılığına kaı ı a)ni lıe·;c., mü 
şahade cdıli)or. Alaka ıl rın 
soz erme bakı ır 3 195 :1 llın
<la. 100 mıl,>on msan deııızal 
tında } iızmc ve avlanma cı h.ııı 
salın almıştır. llu yeni doğan 
spora en faz;a rıığbet gösteren 
memlekellerin başında, Amerı 

'ka. İngilteı e, lr :ınıla, Fr n a, 
İtalya \ e Almanya gelmektedir. 

Amerika'da son bır .> ıl içerı. 
ı nde 193 denızaltı kutubu ku 
rulmuştur. 

Bu yuziıcülerin ekserisi. mal 
z me olarak, mızrak, su tüfdlı. 
su gôı.lüğü \'en fes a ıp 'erme 
yı mümkün kılan husu i cihaz 
lar kullanı,>or. Kalifomıya'ı 
:1 fızlicUlerin cihazları daha kul 
lanışlı ve daha mükemme : b.ın 
lar, özel av tüfck'eriııd n. u 
geçmez kol s:ı t crınden b -
.ka, suyun sıcaklığını, dl'rı•ı ı

ğıni o Çen aletlerle de t chız e
dilmış •ıazı.}etteler. Denizaltı 
tüfeklcn, i tediklcrı hayvanı 
2\lı~abi ecek kabiliyetk R K. 
O. fılm şirketi bunları:ı ha.> .. t· 
lanndaıı ilham olarak, uımıını
mızın en enteresan fiırr.!crın
den bıri olan •Sessiz Dun,>a. ~ı 
çe\lrdi. Bu fı mln m \'ZUU ba-

5ıııdan onuna kadar deniz.al-
tında geçı:; or. . 

Bu heyecan verici spor hak
kında. Fransı"d-ı ~ıımi. 

A'man) a'da beş, İlal7c1'cla hlŞ, 
isp:ın:;a'da üç \e ,\merik:ı'ıla 
da uç olmak uzcre, tam 36 kı
tJp ncşredıldı. Bu kitJp1ar ~ cp 
).ni bır me\'ZUU ıhtiv:ı e.tıklv 
n, ınsanı h yecanclan he) eca· 
na surükledıklerı için :ı• ış re· 
korunu kırdı ar. 

Dcnıuı ıı sporu ıle m~şgul 
ol:.ınlann çoğu, den 7:ıltı a\cı· 
lığına merak sarmışlar lır. l§'n 
tuhaf tarafı. bu spor çıktıkl n 
so ıra. balıkların insan ara t: r 
şı hareketi rı tamamıle d t:ış
miştır. Bu ba ıklar, d.ı.ha ınsa· 
nı gurur gprınez, bir düşman 
gormu~ gıbi, butlın hızlarıle u· 
ı..1klara k:ıçıyor, bırbir erine lıa 
bcr \en)ortar. Bazen bu yüz
den a\cıhk ga}et tehlikdı o u
~or; küçük b;ılıkların. dt\' o .• -
lık an imdada çağırması, a\eı 

!arı mlişküt durum ara sokm.ık 
la kalmıyor, korkunç mucadc
ı .. sahnderının cereyan etmesı 
ne sebep oluyor. Baıı oa.ıkJar, 
daha a~cı.)ı hisseder elınez., d"
rın ere kaçarak, kaya':ınn. d· 
nlz )osunlarınııı aras:ll'l gı.ı:lc 
nıyorlar. O zaman av~ı. buııla
n oltanın ucuna takdı!lı ) cm va 
sııasi.> c me)dana çıkartarak, 

u tüfeği e kola:;ca av amak ım 
kanının buluyor. 

B ugliı u:ı !Il.l.ıc~n i . nluı. 
a:' !'.~ p .. z r tal ileri :, ~az 

gün'eı inın bo " ıh.ıtlerıni de· 

.._. - . - . ........,.,_. - - ......... 
nız.:ıltı a\ <.'ılığıle geçirmekten 
sonsuz b:r ze\ k duyu}orl:ır. Bıı 
.} ıl bınlerce sporcu genç, denız. 
altı soru yapmak ıçın. Kalı· 
Iomı)a, Balearc . .MJjc;r.,ıı.:, ı
\ ca, Korfu. Tunus. r.Ionıencg 

ro, Dalınaçya, T:ınca sahilleı ı -
ne :ıkın etmış buıu:ıu~o:. hu 
spor 1954 )ütücüsü ıçın e~ ız. 

bır eğlence ka)nuğı olmu •• bıl 
ha sa h:ıli rnkti )erinde olaıı
Jarın t•ıı modern imkAııhırla 

dcnızın derinliklerinde saat· 
lerce dola masını, b linme:ı;cıı 
cazıp bır dünyanın sırl.ı.rını çöz. 
nıe ıııi miımklin kılmıştır. 

1954 ııısanı, 1900 insanına 
nisbetlc: den z n deriııliklerın 
de daha uzun 7ııman kalabildı 
ğı g bı, daha uwkl:ıra \'C daha 
derınlere Jıidebiliyor. Eski ) ü
'Züculcr 15 metre deriııliğe ııı
dıklerı \akit zamanlarının re· 
korunu kırmış oluyorlardı; 
şımdi ital)anın alelade bir de: 
nız altı viilıitüsii, aletsı.ı: 15 
metrede.; dalıa derinlere ini
'iOr. Glinünmilzun deniz altı 
• ampi,>onlannd•n Raımondo 
nucker, cih3'Zsız 39 mcıre de
mıliğe kola~lıkla ınerek uzun 
zaman kalabilmektedir. 

oenız altı a\"Clhğı sür'atle ya 
yılı)or. Caııp oltlugu ka4 

dar, esrarlı oları bu spor, folof: 
rafcıları, sinenıal·ıları da tah· 
rık ettiği içın, denızaltı ha)a
tını. binbır balık cinslcrıni. 
avcıların buı:üt e kadar bir sır 
olarak kalan ha):ıtlarını pek 
~akında sincmalıırda g-Orebıle 
ceğıı. Bilhass.ı deniz de\'k rınııı 

Oen11altı aHılıgı, 1amanımmn en ı·:ıibetli olan ~porlarııııl:ııı bi ridiı·. Re imlerde, lımı tğltıırıı, 
hem demuıltı aHılıi(ı yapan Ka lıforni' ahları göı ü orsıınuz. 

F:\'l K \ Ç,\ - Helrrll)rııln Flor)ad:ıki yazlık çadn l:m gündeliği 
250 kuru he abi) le H 'lSgari 15 glın kira lanmak ıııe re \ trllmekteıl it . ('adırlanl.ı ıu a a, an · 
daha , e om) a rnrdır. Heledivenln F lo l"l ada ki ya11ık f' \'leri df' iki odalı lan günıle ı:; n 3 
od;lılıırı günde ) irnıl lira hesabi) le 'e on beş gunden a~:ıgı olmamak üzere .klrn.)11 Hril ın eklc
dir. Beledi)cnin dar ı;ellrli \atanda lora bir Jardıın di)e \aptığı bu i e mukabil hu usı plaj a
hiplerl iki kar)olalık '• doşcnmi~ plaj e\lrrini tündelik heı;11 bı 6 liraya h er isteyene 

HJ'me I..lcd irler, 

VATA N =----------~------------------------ '.?5 - 6 - 19S4 ------
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Türk- Rus münasebetlerinin 
aecirmiş olduğu safhalar 

r , 
Kat'i ve açık sözlerim beklenen tesiri yapmıştı . Çiçerin tavrını değiştirmit 

mülayim bir hal alarak: «Notanıza münasib bir cevap vereceğiz. Bana, yir· 

mi milyon altın rublenin tediye si mümkün gibi geliyor,» demişti. _______ ) _ 

İKl!\Cİ \'e oradan ihli)acımııın te~:. 
~tÜL:\KAT ninin mümklin olacağırıı b, e 

Dfnizaltı a\Cılarınd11n biri, de ııiLin derinliklerinden 
bir deniz yıldııile. 

uladığı 

SO\'\'ETl.ERİ:\' nizhn .E 
Ol.AN SİYASETLERİ:\DE 
A RT IK SAl'tlİ!Uİl'ET 
KAL'.\lı\)IIŞTI 

yor. Fakat So\·ret hükiıınelı •. 
jkiııci mül.akatımız. •oyle ba~· olan bbirliğimize ve do"tlu~. 

lamıştı. llk sözii !>en :ılmı~- muza halel ve şarkın empc111ı;e Rus So\'yct hükumetinin hem tım: füme karşı olan mi.lcadck~ l1 
bizi ve hem de Ortaşarkı - So\yet hilkümetbi:ı A'- bir gevşeklik gelmem si ı~~-

çok ihmal etmiş ohluğu Ç:çerin rupa ve Amerika ile iktısaC:i Fransaya muhtaç olmasını r.ı 
le y:ıpuğım bu birinci millfıkat mlinasebetlcrc giı'i~m~ğe baş'rı- tcıniyor, siz lkıısadi se1>eple ıı· 
tan bir kere daha anlasılmışu. mış olmasına rağmen Rusyanın İngiltere ile antasmış ı,ul~~·ı:: 
Filhakika Ru ) anın iktısadı du etrafındaki ablukanın g •\şemiq yorsunuz. Yaptığınız iedakdar ~ 
rumu !enala~mıştı. Sovyct hü· olduğuna kani değiliı. Bunun lar mukabilinde istibsııl c ıcıı• 
kumeti işte y.ılnıı bu s.::, P· aksini gibıercn deliller ku\'wt. diğiniı menfaat, fedakfır1 ı ııt· 
ten dolayı kendisini iktidara gc lidir. Bize öyle geliyor ki, S<>\'" rınızle ölçülel'ck kadar dı:ğıl ga 
tirmiş olan .,ark siy3:.eli adıııı yellerin yeni iktısadi anlaşma- Beni bu kadar açık konuşnıacııı 
verdiğimiz. bir gayeyi bır .. knıı~- sındaki takındığı ıayı! la\Tl mecbur ettiğiniz.den dol.:ı}I r:ı J.lllt 
tı. A\'TUPa ve Amerik-ıda•ı !:ıiç A\'rupa1ılar, Ya bir z.ıaf \'e ya· ııun 0 dum. Bundan con:a UalıJ 
bir tfnizat görınec\cn on ara kar hut biı· teslimiyet telakki ede- cılel'İm ki, tckliflerimlzı d 
şı u)sal bir siyaset çüdccc~ o- ceklcrdir. Bundan dolayı da iyi kabul edebilirsiniz. .. ~1' 
Jursa. iklısadi bnkımd:ın men· abluka \ c mukabil harcket!tre Söz.lcrim bck:cnen tcsırı }b,ı 
!aallcr s:ığlayae.ığı hal.tkınJaıti eskisi gibi Jc:vam ediyorlar. Es- nuştı, Çiçerin tavrını ?e· b r 
nokıai naı:arının içyüzii o tarıh kisinden daha çok işbirliği yap değişıirmis ve çok müli)ını ' 
terde tamamı) le arıla~ılın·~ ~a- mamı.ı:la bu fena durumun kal'i hal alarak ŞÖ) le demişti: . •t 
yılama:ıdı. İngiltere ;ıe inıula- b r • 
dıkları ticaret anlaşma 1 orta- çaresi bulunacaktır. Bu husus- - Notanız.:ı mlinasip . ıııil' 

d d F k t 1 ·1· ' ta bir an evvel anlasmamıı ıa- vap vereceğiz. Bana yirll'J .,ı"ol 
da uruyor u. a a ngı ız e- - yon altın nıble veril~bilı.:' ~eli 
riıı So\'y<.'llerc kar.-ı olan \'aLİ- zımdır. İkusadi vaLiyetinizi na- geliyor. Fakat hükfı:netıl'll~~p 
yellerinde bir tebeddül ~oktu. zarı dikkate :ılnn hükumetim, karar alınadnn kat'i bl~ cc

1 
1i 

Iktısaden de fa.ı::a yardımda elli milyon yerine yirmi mi'yun veremiycceğim. Hükfunctlıt J11J' 

1 d 1 1 k k b• d . 11 bulunnıaıııışlı. altın rublenin def'aten Htil· ''enı"dcn kaıı1t para !:>a ı·r:ı• 1 ••• ~ i ye er e oyun oy !'na ı r tnız ) ı l uı "o\ ,·ctlcr·ı·n b"ı.,ınıle \'e "ark- "' "" • 
.., " ... ,. mesine razı olınu,..ıur. ı\nc:ık h kk d k" k na ınıu 

a\ lanışlart, bunları öldürmek lan:ın bir denizaltı 3\·cı ınııı la olan siyasctkriııde artık sa- htcnilen harp malzeme, inin de sı 8 ın a 1 ·ararı . ğl "· 
iı:in ,·apılan koı kunç nıü(·adl!- cihazları, silahları b:ı~ka ba~ka minıiyet \'C ciddi) et kalmamıs- Acilen \'erilmesi çok mühimdir. es~ur iştirak cdemıY ccı ,ı. 
le sa •neleri. se,Teden'erif he- dır. Bugüne kadar, tam otuz i u. Siyasetleri tamamen oyala- Çünkü hiç bir devlet yaıııı roı' 

"' Çiçerin - IIariei siyaset hak t t d uı- ·· aarle e "~canlı bir maeera dün.va ına ki tip denizaltı ciha7ı yapıtını~ '.·ıcı bir safhaya girmişti. Biz.e ın e 8\' une mu ·erıle' 
"~ kındaki noktııi nazarlarınız. bl H ı · in ' 
5 urüklc)ecck. ur. Kırk yaşını a§an kimsele· \'e şarklılara göre, bu yeni si- .}Or, arp ma zcmesın ., tıie' 

· b k h k d'I · h d zim noktai nazarlarımız•a tıı- ceııini Ye ı;ür'aıle se,·kcd:.c bl' DenLı.altı a\·cılık rl!koru l!J53 rın ıı spora mera· sarması va~ct cm en ı crı \"c ..-m e 6 ııt< 
sıhhatleri üzerinde )ıkıeı tesir bidın i~·in gev~etlci bir mahi- nıamt) le bit·lc~eıniyor. Hugiln C<"ğini memnuniyetle bı:t 

mayısında l.036, 1953 e) lülün 
de l.500, kılo!uk balıkla kırıl
Jııışken, 1954 mayısında avı,,
ııan 2.583 kiloluk balıkla cskı 
l'ekor büyük bır farkla geri· 
de bırakılmıştır. 

in an denizin altında do'a· 
;:ırkcıı, bınbir cın balıgın, b•r 
lıirinduı ııüul deniz çiçeklen· 
11 n ara ında. adeta ~epyeni bir 
duu) ada ) aşı) orınu~ gıbi hı c 
kapılı~ or. Denizaltı sporuna, 
denız. altı a\ cıiığınn rağbeti ar 
tıraıı ışte bu htssi fc\ kaladc
liklerdır. 

Akdeıı~z'de O\ laıı.ın b.r kını· 
ı>e ı le, ,\ ~ ıı~tr:ılya, Afı"ıka 

deııl'Zlt"riııde, Okyanuslarda a\" 

)apar, Bunlar bu spora devam .}et almı,tı. aramızda mevcut Işbİı"liğ.nıkn linm. 
etseler bile, scki7 metreden de Uunun s bcplrrini araştır- faıln )eni mcs'uliyeılcr tizcriınl • Çlçrrin'c: bı.t 
rıııe dalmamahclırlar. Bu spor mak, ) a onların kabul ettiği ze a'acak \"aziyette dcl;illz.. Dı- Verıliğir.iz ccvap!2rı~ •• 
kalbı zayıf olanlar i~·in de ıa· ı yeni siya~ete kani o'mak ve ya- ger husus' ar hakkında bııııc!an vaan şck!i:-t!e kalmaıu:ıs ruı~ P 
l'arlıdır. Gençler ise. uzıın bir hut So\·yetJeri dış iyasetlerın- enelki nıültıkatımızda ccv;ıbı- menni c<l.!~ıır, Bunla'" ıı;f 
antrenmandan oııra, sinirleri de e ki yola getirmek bizim ~- mızı vcrmişlım. edeceğim. 'fakiplerimdZ' 1 ~· 
ni mukı\\emet derecesine ı:öre çin çok mühimdi. İşle bu !i· So\'yet Hariciye K-:ımi cııııırı netice çııtıT.::)acak o!U."~ 
derinlere inmeye çalışmalıdır kirlerden mülhem olarak \ e- bu söL.lcri üzerine dah.ı ao:ık rar siz.c "~'"<'< ğim. . c ııı~ 
!ar. Bu•ılarla beraber denrıaltı kim 1921 de Smyet llarie,ye konuşmak kararını verdim. Il~5 Dedim. B·ı rnrell.: (!.•., ; o!' 
spoı·ıarı, sıhhaıı iyi ol;o~lıu· iç'n 

1 

Komiseri (,'içcrln'le iki:ıri d fa ka çare kalmapıı~t; !iıkatımH dıı tımamılrın11 • 
ı.aııııcdıldığı kadar tchlıkelı de görüşmek ltizumunu auymu~· - lliıkfınıctlıp F,ıı:rn a ıle du. -at> 
ğıldir. ltım. Kılik)a i~lerinde anlJŞlllanın <De\"~ 
Pek yakın bir ~clecekı~ belki ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 

çoğunuz. denizaltına dalacak,, Günün yazısı : 
hayatın manasını, yaşamanın ~........, 

tadını deniı..ıltı sporlarında. ·ı 

:ı~~~za'U avcılığında bulacak- İç f urizm başta gelir 
('e\·iren: Se~it GÜLEÇ 

1 \ SAGLI K BAH iSLERi 1 
rna~ı 2 inlitle) 

jç, ~erek e ileride dtş cephele
ri gözönünde bulundurnl:ır:ık 
~e)) ahların ı;eleb;ıe.:ekleri ~C'" 
birlerin kola) tıkla b;,ı'. abılcecl;
leri bazı yerlerinde \'c ı:ö~ çar 
paeak pı·op:ıganda Ya;;ıtaJ.uıy'e 
:ıc;ıkgöz memurlar eliııdc Jıu~u
:-.i büroları buluıınıak il'ap e
der. Bu büro ar, kcndbinc mli
ncaat c<lı cck .} erli \ c ec -
nebi turistkre ekı;ik,jz m:ı lı
ınat \ crebi'ccck bir duruma ge
tirilmelidir. Bunun için ıle ei
lcri altında mükeınm.l pro pek 
tüslcr, yol haritaları, ş~hh" Ve 
kasabalara dair malum· t bu
lunm:ık icap cdLr. Bu prospek. 
tü terin nümuııelcri ecnebi tu 
riıın propag ındasında bol bol 
mevcuttur. llatlA propaganıla 
bahsinde turizm idaresi tarafın 
cl:ııı ne~r<'dilecck biı· a) lık mcc 
mua yer'i halkımıza, mcm'ck,.
tiıı nerelcrinı.le turiım yapıl.ı
bllcceği hakkıııda mufn cı' ınıt 
liımatı peyderpey de vcrebıi.". 

TiYATROLAR 

* Sf.llİR T IY \TROSlJ DAHı\R H 
çiçı:;K u.n ·n.\ :\U 'lL.'1SİLLERi -
Prrşcmbe, Cuma, ~umarı.ut, Pazar, 
onnıane Parlı:ında, BİR YAZ OE
cı:si RfiYASI - Komedi. Yaııan: 

ıııı'' ıı' 
Hardl Vergi DUsnıanı - ~ '!'i~ * SÔAIER: 'lcl. 42851 p' 
Lekesi - HUrrlytt Kartll~ııi>tl' * ŞAN: Tel. U79Z - '11 
yarı. ~ı ...- ti-* TAKSIM: 'I'el. 411"_... JJ'~· 
Kardeşl~r Polis Hattyesl ıc-ıı Bir ıne,rsinı sebzesi: 

ENGİNAR 
f nginar yarım saatten fazla haşlamrsa ne vita

minleri kahr, ne madenleri! 

Eııgınar çok faydalı bir eb
ıerlir. Yoııılı ında birçok 

vitaminler \'e maden'er vardır. 
Hu Ct"\'herlerdrn hakkıy'e fay
dal:ınntak için pi irilme ine clık 
kat etmek azımdır. Bu ışe ö
nem veri'mezsc ne \ itanunlcri 
kalır. n'" de madenleri! 

Yalnı:ı. olarak \'l! yahut ta1.e 
b:ık a i!t" ~ apılan uytiıı~ ağlı en
ginar pek nefı o ur, Huna 1>3· 
ı:ıte , harnç ve iç bezciye le 
ila\" cılılebilir. 
Knmalı \'e vahut parça ha· 

!inde. etle \e ~ le)ağla yapılan 
engınar da pek ıezzetlidır. 

7.eytınpğı)le H yahut sad .. -
yağla yapılan enginar clo'nrn .. ı 
da ~·ok nefistir. Frenkler eıı~i
nıırı olduğu gıbi stı<Ja baş! r
lar, onra ka ın yaprak arını 
Çıkarır ar ve içınıle k:ıl:ın )ap· 
rnklarııı y:ılnıı yuınu•ak kısıın 
l:ırını. uçlarını alçala5 :ır:ık s:ı
:ata halınde yerler. 

Eııgınarda biraz '!l<.'ıiık \':ı:
dır. "ı'eınek yerken ·u içi i:-~e 
çok tatlı y,. leu.etli hissolıınu:. 

Arıeıı iğim ( 4) pişirm" tı•u
Hinden acaba hangi i vıicu .. fa 
daha faydalıdır? 

t:ngin:ırın trrkibin;fo dört 
tlirlii vitamin vardır: 

CA) Vitamini ~üıde 400 ol· 
çlİ, 

(H - 1) vltanıinlndc:ı 19, 
< ll - 2) \'İtamlnindcn 60, 
(C) \'İlaminindcn 9 nıi'igı·am 

dır. 
Engın:ırda en kı) nı tli ma

den olarak i,}ocl da \'aı·clır. Bu 
madendir ki in ann gU.,el!ık 
"• rir. kanı temiz er, taı iyonu 
dü urlir, dnm:ır crtlı •ıne de 
fa) da verir. 

Eııgin:ırda çelıkle yııııyaııa bu 
luııan maııgan<.'l k:ınımw kuv
\'C'l tndiren madenlerdendir. 
Hatın sayılacak ııisbette 

(çinko) madeni de \'ardır. 
(Fosfor) ve kıreç de oldukça 
b·rekctliJir. Kemiklere kuv ... et 
verir er. 

* sınıdl a_ ıl meselenin ruhuna 
~ gclelım: 

Yazan: LOKMANHEKlM 
Enginar :.uda ha 'anıı kt·ıı >" 

rıııı aat müddet urfındıı ku
palı pişirilirse yukarıda bildir
diğim vitaminler ve na<lcn lrr 
o'd.ııkça dipdiri kalırlar. t<:ğcı· 
atc ii tiinde 35 dakıb t>ayıı:ır-
a A, B .ı. B-2 \ itaminlcrı ka)

bolur. (C> \•itnmininı.ı yarı-ı 
gider, madenlerin clı.it•ı.IU de su
va kal"i,ır. D mek i erıııı ki 
~ııgııı:ır n:ısıı pisiıilir,,e pışiri"
.. in )arım saatten faıl ı 'ltc.ş 
iızerinde kalırsa ne v.taıııinlr 
rinden fa) da kıılır, ne de nıa
den'erinden. 

Bu sıhhı pi irme us'Jlümi • n
lat ırken bana kıı.1cak r.'3 !:nd.ır 
:ı. çt:ar \c bayan1ar varcl•r. Çlitı 
kil rn:::inarı s:ıatlcrce ':;.ıynatlık 
ıan mıra bize sam:ııı gib: po-
a) ı \'Crnt kıen tamamıyle lıo~

lanırl:ır. 

Frenklerin y,ıpttkları gibi en 
ginaı·ı Jıa,Jadıktan on.·a al::ta 
h:ılındc yemenin de çok fayda· 
:.ı vardır 

Şunu 4Ja ilih <.' etınck isterim: 
Enginarın en cltşındnki dişli ve 
kalın kabuklarını, yapraklarını 
... uıl.ı fıkır fıkır kaynattıktan 

sonra tinl'an fincan i~·cr~rnh 
kararigcı· ha~talıklaı·ına kaı ~ı 
en şifalı bir Hııç içmi;ı o'urcn
nuz. ı-:vct biraz acııntraktır <sl
fn bulmak için) buna da da~ on 
nıak gerektir. 

Englnaıın kôkii suda kayıı:ı
tılarak içi'ir c fena kokula ıer 
kc ilir \'C idr.ır çoğalır. Engi
nar yemeye dc\'aın edeııl.ı":n 

böbreklerinde çok sert olan ve 
mektup zarfı şekl!n<lc görl!lı n 
kumlar hasıl o:ur. Bu'lıı freıık· 

kr ok alatdöş derler. nu cihet
le bünyeleri, biibrcklcr: bu ~e
kilde çok sert kum yap ı.ılar en 
gınardan utaklasınalıd:rlar ve 
,>ahut öğle yemrğlnde h:r~ı7. ye
meli ve gezmeğe çı'·nıalı•Jır ar 
ki kanda yansın da .curıı hası! 
olmasın. 

Engınarın haşlama Stı) un:ı 
giren birçok madenlerden fay
dalanmak ıçln pilav \'e )ııhut 
çorbaya ilave ederler. 

Bu hiının t d:ılmi olma'ıdır. 
,\ra ıra uyanıp da sonra ııy 1rn

~ a dalacak bir propaganda :f:ı:ı
lıycti faydalı d ğilclir. )hitcse\> 
bi bir turizm i larc:-i kendi fi
kirkri tıi ya) mak için memleke
tin bütün gazetelerinden jstıfa 
de) e çalı~m:ılı ve gcrc.'k tat:! 
zamanlarında mckt plcr ı.• ve 
gerek Ticaret O laları ve c~:nı
yeılt•r gibi lc~ekkü lerdc turıı:m 
lıarckctıııe rehi>cr olmağa ga~·
J"et eım lidir. Velhasıl ı>r;ıpı>· 
ganda prop,ıganda ulın:ı1'• lçııı 
bel' \ .ıkit cıınlı ve rcvv:ıl olmak 
nıl'thuı i\etindedir. 
r abii turıstlcrln zi~ aret ede-

cek eri yerler için per o
nel yetiştirmek bahsi de ehem 
mhetle ııaıarı dikkate alınm:ı
sı İllıını olan bir mc eledir. Taş 
rada otellerde ve lokantalarda 
me 'eki hiç bir bi'gl :.ahlbl ol
ına lan hüda~ ınabit ko:ıulan 
kim clcr-hüsnüııi\·et sahibi ol
_;ılar d.ıhi - mak,·adı temin eıJc 
mczlcr. Ecnebi sen ahlara kar 
şı ise t:ııııamc.n lıdz kalırlar. 
Yukarıda izah ettiğimiz şe· 

kilde iç ıuriım için maktıl \ c 
mantıki bir pro"ram'l\ 1 e baş
lanır a e\'\'el:ı yerli halkımı:. 
bundan istifade eder: ırf ke:rif 
için ,\\'rupa sc)ah:ıtine ("ı':m~ak 
isteyenlerin hiç olmazsa l;ir k:.:; 
mının götürecekleri dıh•izlcr 
memlekette kalır ve ilı:rırlc, ha
riçte ~ ap:ıcağımız pr.ıpaean:Ja 
ile celbedeceğimlz ecnebi s y
ya hl ar için de zemin hnnr:an· 
mış olur. 

( ) F:nelki yaıılar 13 \e lt 
h azira n nü~halarıııdadır. 

ShAkeapeare. Tllrlr.çcat: Şükrü Er· 
den. Tel: 24888. * APOLl.O :;tnKI - Her ıun 16.45 
matine. 21.15 suare, cumartesi ve 
Pazar hariç her ı;ün uat 17.30 da 
tenrlllıtlı hallı:: mattnelerl. 

ı ___ s_IN_EM_A_LA_R-~ 
UC\OGLU CJllETi 

* YILDIZ: T~I. 42847 -
vaaı - _..!tına HUcuın ı:fl f 

tsn.secL ciJI ,.. l'j:t 
* ALEMDAR: Tel. 23158~1 ,.. 

lan F'adya'n m l\taccJ:lf.1• ~tJI 
Yettmcııln Romanı. .... :J•

1 
Ç' * AZAK: Tel. 23~ afll"' 

Kurbanı - 'Öç Ahbı.P ç 
1
, "' 

mu Pc.şınde. • 2"ıı;t1' * ÇE.\fBERLf'ıAŞ. 'fel;.,ıı 
~hıkaddes \'azlre - l{O il' 1'~ 
tan, _... ıı 'Of' * :Marmara: Tel. 23840 ııııı 'f' * ALKAZAR: Tel, 42562 - Pran tımcnln Romanı - K•P ı: 

ııa Knçacı ,.. Mctrc&i - Kon;aular ııııı Mıu:c!raları. J;.l 
Sanşı. * l\dı.ıJ: Tel. 22!162 :'.: ...,,ıı" * AR: Tel, 443114 - İn&anlık Su- lu Kadın _ Ateş pıırÇll"',.... "" 
çu - Hürriyet Kahrıımanı. * 'Y&'ii: Tel. "89l rıılfl· * ATLAS: Tel. 4083.> - Cezayir Fırtına - Sıına "J'apıfO ti 5 Cnsuau - Şam Hıraız.ı. · · ııı& .ti * iNCi: 'lcl. 84595 - Şeytan:ı K •· •ôY c r..eflY 
Satılan Kadın - Kılıçl&rın zarert. * MALE: Tel. eoıı:ı - -pr' * l.ALE: Tel. 43595 - Ollmpl)a<l prizler • Beyaz Scyt•:;ı ,.. ~ 
Şampiyonu - Kanlı ıııttu.ı. * Ol'l:!nA: Trl. llO dtsl il * LÜKS: Tel. 40380 - Şahano Pancurlar - Aşk Bel~,.. J 
Menekşeler - Hudut Kurdu. * SÖ'REYYA: Tel. yecı•ıP > * MELEK· Tel. 40SGS - Oç Ask o Kamelya - öıunı 44 ..,. 
HikArcaı - Çılgın Kıl.. * YURT: Tel. ~ t 

-··s··A·R·A·Y· :· T·c·l ... 41·!1·56·--·L·or·rl-·A·şk·--li31üliniictllllCılını•Y·e .. ·_. 

1 İst. 4. cü İcra Memurluğundan 185 
953 ı;ıılİ t•~; 

l:;t. Çcmbcrlh:ı Yeniçeriler <.'addc::ıi :\o. 13 deudilrU 
1 

fıylde bulunan T,mel Llmıted Şirketine izafetle rn ~ 
ret Zorlu'~ a: . rs~sııı:~~ 

Türkiye Demir ve Çc1i!;: Fabrikaları müc55·ıeııit ,ıı" 
lan i t. As. Birinci J'ic&ret Mahkemesi ilamına ın~~cıllc ' 0 
lira alacak, 13/12 9.U den ıtibaren c;, 5 faiı. ına ·crctlt~,dt 
katlı ve masrafı ile icra masraf ve avukatlık., utcb ığ e<IJ~ı 
t.ıhsiline dair n.ımınıza çıkıml:ııı icra emri bı {ı·nıı rfl jtle~ 
edilmiş ve yapılan ar:ı~mmalara rağmen ad~;d~ctlo 11 

kalmış olduğundaıı icra cnırınin (bir a)) !nu ıı Jll 
teb i~ine icra Hakimliğince karar \'erllmi:tır:d rne11lt ıd~J~ 

~u miıddct zarımda hl~kmolun~n borcu .ö ~ıt o d', 
dır. Odrmez,;rniz veya tetkık ınercıınden w~a ~sıt1' 0 ~ 
mahkemeden ve tcmyızdi!n ic raııııı geri bırakılrtl dc\ıııı' 3~~ 
hır karar gctirmeı.scııiı hakkınızda cebri il'rıırn btlııııı~nıı~ 
nncağı \'e yınc bu muddct ıçindc mal beyanırıd:ı·kate ı•'' 
bulunmaz.sanıı hapisle tuyikolunacağınıı hakı ıaııd rı,,bıJ 
lif be)aııda buluııduğu.111ı takdiı·de hapis~.e tc~ A:ıe:ı 
nıı lüıumu icr:ı emri y rinc kaim olmak uzerc ' 
o'unur. (32:!9) 

1 
.J nda~ ~ 

Boğ. ve Marmara Dz. Kor. K. ıgiıeıııı~ ~· 
1 - Boğazlar \C Marmara 01. Kor. K. lığı s:~ğıcla 

üstü top atışları 28, 29, 30 haziran 195-ı günleri ~ 
1 

ı" 1 
!arı belirtilen sahada yapılacaktır. ek 501ıt >'p 

2 - ı\tış!ar giinclüz 09.00 ı 15 12.00, öğ'c ~85111dO ı 
Ha 18.30 aras•nda \c geceleri 20.00 illi 24.00 81 

11ııı ı 
caktır. 1 1ş bll1d,~ 

3 - Aşağıda arz ve tiı!lcri ile hudutlanıtı~ı ~11tıct ,r;b 
sahası atışların devamı mllcldctincc 'e belirt~. 510 d ıı ı cB• 
tehlikeli bulunac.ığındaıı atış sure inci' h~r tur •unıır 
nin mczkür s.ı.hndnn geçmemesi öncıııle ıhtar 

8
? oo" 

A 40• 3T 00" +- ile A 40: :2' o5'' 
T- 2s• 03' OO" +ile T 28 

arz ve tul daire:erı arasında. 
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Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOYAN 

Sişli Etf al Hastanesinin durumu Kama r asını şaşıran bir 
tüccarın başına gelenler 

Gazetemizin 23/6/954 tarihr 
nüshasında Şışli Eıfal ha.>ıanc· 

sinin doğum kısm ııda temizliğe 
rıayet edilmediğinden, bir y,ı· 
takta ıkı ki i yatırıldıgındaıı, 
yemeklerın•n ıyi olmad ğıııdan 

Kurtuluı'ta Ermeydanı 

sokağının hali 

Kurtuluşla kalabalık halkı bıı. 
lunan Ermc)danı sokııgının k:ıl· 
lırımlan yok denecek kadar bo· 
zukıur. Burası me~hur Tatavla 
yaııgınındanberi enelerce tamİ" 
yüzü görmemi~. bilakıs her se:ıe 
muhlelıf şryler için açılarak ta
mamen bozulmuştur. Halk sr.,e
Jerdenberi çok ıkınıısıru çer.-ii .. • 
leri bu yolun yapılmasını y.I! .. .
~ beklemişler, hala Ja bekli.}·or
lar. 

~-------~ 
Yedek parça ithalôtçısı Ali Rıza Gebzeli, yolcular1n 

ikayet cdılmi,ıi. Yerinde biz· 
zat ~aptığımız ineci me netice
sinde bu ik{ıyetin \artt olmadı· 
sını anlamış bulunuyoruz. ~oğu gibi gemide yolunu kaybetmiş ve genç bir 

. Bayanın kamarasında soyunmağa başlamıştı 
Hastanenin bütlin !'ervi:;leri· 

ııin gerek ıeınizlik, bak•m \'e 
yemek, ı,:t·rck sair hususları) le 
ba~tabibin çok has asiyet gö • 
tererek meşgul olduğunu ve 
her şeyin düzgün g"ttiğıııi mem 
nuııiyet.le gördtik. Gerek ha · 
t:ılara gosterilcn alaka ve gc· 
rek yapılan ıyi ınuamelr, ge· 
rekse .sen ıslcrin tcmizlıği \'e 
mükemmelliği bu de\'lı:t has· 
tanesi~le iftihar etmemize vesi 
le wrmışıır. 

"""""- .... .,.., -------
- lll -

t •rsus. t .. n gônderdiğım i k 
Yaz.ıda gemldckı gundelik 

~· hakkında umu:ni lıir fr 
~trnıeye çalışmışum. 

Yazımda daha z.iyade ge· 
ki hoş vakalard:m bah et· 

t istiyorum. Yola tıka· ı üç, 
tün olduğu halde, gemiye 
n kimsenin henüz tam ma 
e. alışamadığı görü ÜJi or. 

illıi, kamarasına gidecek )'O 

lrıyor, kimi alt salona i
~ın :zannıyla daha üst!cr· 
~1oasıyor. a çıktıktan bunca sün zon 
~ Yo:larını Ş:ıfır:m:ar. yol 
~· Veya gemi ps-oııcıi ne 
lrıet sormaktan o:ı utan
baş'adılar. Arada bir ıs· 

t' gözlerle etra.Cına b kı
~dım isteyenler gözünü· 
a 1Yor. Fakat siz tlc bCiJi le 
;dııncta bulunmaktan çe
orsunuı. Adetn '.kar§ınız 
n cahıl!iğini o"laya ko· 
l?ııssınız gibi bir his \'&r 

1~.da gemi çok kan~ı'!: o'. 
;ı. beraber, her yrr bir 

~kadar benzi~ .:ır ki, doğ 
ı k şaşırmaları biraz da 
tı nrşııamak li'ızım. 
, P. hAdise'erin en h.:>ş 'c 
~Pı bıziın • kanıarad .. ş ın 

n gcçmi~ ..• 

l~ SAHİBİ nln 
ARKADA 1 

.:aıt·ı olan kamarada be· 
•~ı beraber Ali Rıza Geb

JOr, 

1'(1 1l'ı t .. nır mı ınız kend;
~t~ Bey İstanbulun bellı 

ek Parta ithalatçıların 

Ali Rıza Gelm·li 

dandır. Kendisinin müteaddit 
yerlerde müteaddit ma!ııı:ıları 
var... Seyah.ıti de p~:c ziyade 
.,e,jyor. 

Çalışmasını o duğu kııdar ya 
~amasını da bilen in.~a·ılarda~ ... 

Ali Rıza Gebzeli Pe:1li\',m gô 
rüniişlü bir kimsedir. Pek bo
yun.ı. değil, fakat haKi!:aten e· 
nine ..• Elinde bastonu ile ge
minin içinde dolaşırken alaka· 
yı üzerine çekiyor. 

Bu kadar taf.,llatt:ın sonra 
gelelim hik.i) cn.!ı.e ..• 

Seyahatin ılk g.ce .. :nin saba. 
hında uyoııdığı::nıı: zam.n Hıza 
Bey: 

- Dun ak~am başımJ hır !ş 
geldi kı, dedı. kaza~ız. b· iı~ız 

Batı Trakya' da vaziyet 

Bir--~ .............. ih~---if e~f-~deği;ikıij 
-, 

. yapmak ı.azımdır 
'e' ----·-------------

de çıkan Milliyet gazetesi dikkati çeken 
·~d bir başmakale neşretti 
lQ;

0 
!:!kan Mılt~7~~ g.. kaJliyetinJn kültür durumları 

\ • ..;: \'c ictımai seviyc:leri biribirile 
~ Uııan dos,:uğunun mukaye e edilcm.yecek derece 
e 

5 
e~er üzerındc gUn· de farklıdır. İki millet arasında 

1 
a ... amıasar.:ık \e ge icıim:ıı \ c kültürel münasebet· 

~ıııı11~1S&fı, hrr bal\ım· lcriıı tak\ iyesi bu iki ckalliye· 
~t iö~~eti mucib o!du· İ tin bu sahalard:ıki seviyelerini 

atlattığım için A:Jaha ,ü!•rcdi· 
)orum. 

- ~c o'du Rıza Ee."? 
- Efendim, ıliin ı:ecc saat bi 

re kadar güvertccl~ oturıluktan 
.\'Onra yatmağa karar \,rdim. A 
ğır, ağır kalkarak aheste, be,. 
te kamara)a geldım. Kıpıyı a· 
çıp içeri girince bır de ne gö
reyim? Senin yatağında bir ha· 
tun yatmıyor mu? Bır an ;ıasa
layarak ne yapacağımı düşün· 
dfiın. Kadın yüzü dtivara cönlik 
olarak yatıyor, i.izer1ne öı-tıüğU 
battani}'csinin altından bir di
z.ı ılı~arıya çıkmıs, üry:ııı gö· 
zükii\'ordu. İçim len: • La hn \ • 
le~ dedinı, • 13İzinı gazeteci bu 
kadını gctırmiş, iyi ama, bir 
kere gece yarısı bu halt ye:ıır 
mi? Eh, hadi bu işi yaptın, ken 
din nerdesın be atlaın?D Bunu 
da ~ olculu~ıın cilvcierlnden \C 

~enç'i~in dı:lilikleriııdcn a~ ::. 
rak arkamı döndilm ve kalamı 
öbür tar:ıh çevirerek soyunma 
ya basladım. En·e!a, gömleği, 
sonra da panto:onu çıkarıp a:.· 
kıya yerle~lirdikten ımnra ayak 
kaplarımı çıkarmak iiıcre ya
tağın üzerine oturdum. Bir t:ı.· 
raftan da senin gelmeni \'e bu 
macera~ :ı on vermeni istiyor
dum. Birden naıarıdikkatimi 
banıll~nmın ortada olma) ı~ı 
çekti. llk anda bavullar 1,:alın· 
mış gibi bir his ge:di i~ım .. Fa 
kat bira1 dikkat edincr, dehşet 
le buranın bizim kanıara o!ma 
dığını farketlim. O anda nasıl 
yüreğime inmediğine ha.;i hay 
retler içinde~ im. Hrmen panta 
lon l'e gömleğimi alan:k dı arı 
fırlıyordum. Fakat ''apıva ge. 
lir ı:eımeı. don paç. d ış.uı çı· 
kınca biri inın beni ;:ornıe:;I ıh 
timali aklıma geldı Bu bıhb.ı 
liın feci bir ~er olacaktı . O kor 
kuyla a'cliıcele pantalonu, gôm 
lcğı gı)er~k dı.arna fırlaclıın .. 
Kamara) a geldiginı !aman ha· 
13 elım a~ağıın tiı·, •ır tiırı~ur
du. 

Heybeliada halkının 

Denizcilik Bankasından 

haklı istekleri 

lle) bcliadanın :su ihıi) acı öle· 
denberi Denizcilik Bankbıntn 
sarnıç gemisi~ le sağıanmaktadır. 
Su bıi) enler b:ınkay:ı müracaat· 
la abone oluyorlar, parasını te.s· 
!im ediyorlar. 

E\'Vclce yapılmış bir talimat· 
nanıe.rr göre sarnıç gemisi sahil
clen yüz metre içeriye kadar o· 
lan binalara su verıyor. Bu me
safeden uz.ık olanlar ltizumlu 
lastik boru'an kendl'eri tedarik 
etmek mecburiyetinde kalıyor· 
!ar. 

Çok eskiden yapılın.ş olan bu 
ı:-limatıırme bugünü, ihthacın ı 
u) m .. ıııaktadır. Çlinldl o zaıı1.1n 
llrybclide hınalar azit~n imrl i 
ço!talnıı~. saha gcnişlerni tir. 
200 - 300 nıeırr m afod~ o'an 
binalar çoktur Herk<- buru bu·· 
makta miişkii ta t çrkti~inden sn 
.ılamıyorlar. Halk bu vazıydlc
rin nazarı rlikkate alınarak !:is· 
tik boruların bank;;ca t.ım:n cılıl 
mc 'ini \'e bedelinin :;u para~ına 
munzam olarak abone erden alın 
masını rica edi.}oı·lar. Bu haklı 
dileğin yerine t:etiri1eceıTinl ümıt 
rderiı. 

Bu sokağın 95-t yı'ı ç~·ı ına 

programına alınacağı Bcleıliyc
cc bildirildıği halde hı~ bir ·e· 
ebbüse geçılmeıni~·ir. 300 met· 

reyi geçmediği söy'eııen bı.: yo
lun bir an evvel e:e :ı lınmasını, 
hiç de •ilse ~imdilik illi kalJırım 
yapılmasını Bclcdıyeden b!z de 
rica ederiz. 

Öğrencilerin Maarif Ve-

kaletinden dilekleri 

Orta ve li elerin son sınıfla. 
nnda oku~anlara, imtıhanların· 
da mu\Sffak olamadıklan d rs 
adedi ne o ursa o'sun cyltil ne\· 
resinde ikmal imtihanlarıya ,gir
mek hakkı Hrildlği halde, diğer 
sınıflarda, üçten fazla derst~ mu 
va ffaki.} et gö:-tercmiyenlcre bu 
hak tanınmıyarak doğrudan doğ 
ruya sınıfta bırakılmaktadır.ar. 

Çocukların ha'eti ruhiyeler! o. 
zerinde tesir yapan ve velilerini 
de üzen bu duı·umun. kaç der:ı· 
ten olursa olsun kcndilerınin ey· 
lii:de ikmal imtihanına girıneie
rine mü. aadP- edi'nıesi suret!yle 
ortadan kaldırılması her cih::t
tcn faydalı ve isabetli olacakur. 
Bıltiin öğrenciler ve \elileri ?ıra· 
arıt Vekaletinin bu hu u ta r:a· 
rar \ermesini ric.ı elmektedır
kr. 

Tatil günleri vapurları-

mızın hali 

Şehirde muhtelif hatlarda işle
yen \'apurlar bilhassa yazın. çok 
faıla kalab:ılık oluyor. Herkes a· 
ilesiyle beraber gezintiye tıkt:!:· 
ları için ulak, büyük çocuklar, 
her tabakadan in anhı: p•k ısı
kışık durumda )olcııluk edıyor· 

Oemiryolları Şirkeci işlet- l,ır A} akta kalan'ar, ·iıpc-He· 
rın yar. :ırına alkım gib• oıu~an· 

me Müdürlüğünün naza- lar ~oktur. S !>ahın crk .. ıı ııaat
lC'rinden ı.ıecP. yarı' anrııı kadar 

rı dikkatine dc\'anı eum bu izdihamı ı gıde· 

8 k k' d p , 1 S 1 rılme ı için Dnnızcili1< Bankası· j 
n ·ır ·o; un c amut\ ıı ar ay nın bütu v3purl g • 

. Müessese i hasıanesinde m mırı n arını 0 un s 1 
, b' k 16 1. 11 _4 fere çıkarması .. a ıhtı) ııç var lır ı 

o an ır o ·ııyucııınuz . · J ııft . k ı · 1 ·r 
b .. ·· "

5 
d \' k d nt' .ı< ar 1 :ıre, ) aı ı arı • 

Hıkayc müthiş değil mı? İn· çar ... am a guııu o, c ıı ~pı. d :: • • 1 d h k t d k , b' l "ın e pazar tıın erı \aPJ ai!c-
an ılk anda kalık.ı. lıala··la an . are -~ __ r ec~ · .r n" ın· dini arttırm.91ıa <la b•ııııın k5.fi : 

:;ıi'üyor. Fakat ,\'a kadınca.,<>ız o mek Uı.ere ı ,.1,) ele 1 ta \O ıa gel- 'im d ,,. r k b' l 1 'k t 1 • . • .. .., r ıı;ı u ıı ır e ~• · n (]C 
~ırada uyanı\•rr e"di ve\·a ka- mı · Gı-enın ~eç :ı~·ı nıa'ı '" k.ı· anla ılıı· 1J ınd b • · 

J • J b ı ,, k 1 h b 1 b. ~ · • an :ışKa p:ızaı a 
mara arka dası \'f.' belki de da· 1 

11 a ıı;ın <:o· 0 ma"ı ~ 3 ly ".. 1 tr ..... acliıf rtnı~\ en t ııil üılerin· 
ha feci o arak kocası lçcrı giri- lct al:ıınıy~ı'll~ trene lııııın~ş: Kon clı•, adi gıinlcı: t:ırlfe,inı~ tatbiki 
yerseydi': ~~o lllel~ıcc:ıındcı sko·enkdı ınde? de sıkıntıyı büsbüün arttırmak· 

Velhasıl Ali Rıza Gebzeli mu urı nı ı cezasıy e -uruş aı· tadır. 

auam bir badire allalmıs! Diın mı)lardır. Binaenalc)h: bu hu u .. ların 
:ıabah ~!i Rıza Bey: . Bu \'alanda. eczanın fazlalığı. tetkık cttırllerck ta•il giin:cri 

- Bılıyormusun, dC'dl, ak am na itiraz etmek'e beraber bilet hangi hatlarda daha fazla kala
yatmağa gelirken gene kama· memurunun herkesin b~ gitme balık o'uyorsa oralara İlil\ e :;e. 
rayı sa~ırmıyayım mı? ,\Jlalı- sa.ııi olduğıınu nazan dıkkate a· ferler yaptırılma ını ve pazar 
tan artık akıllandım da numa· !arak ııişeyJ erken açma ını, ida- giınlcri tarife inin butün tatil 
raya <likkatle bakmadan kapı. renin, yolcuların zarara sokul· giınlermde latbık ettirilmesini 
:ı a. elimi uzatmıyornm. mama ıııı temin edecek tedbir· Denizcilik Bankasından rica ede 

lşte bunlar da gemi yolculu· Jer almasını istemektedir. riı. 
ğunun cilvelerinden ..• 

Kaptan almacak 

Su~ feker, sinek .. 
•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
~ Medeniyet nerde, biz nerde? - Vur damgayı! - Su ve ~ 
: şeker üzerine nutuk- Sinek ufaktlr, amma .. - Batak- ; : . 
~ lıklar kurutuldu mu, nakil mi edildi? - Köyden indim : 

• 
~ şehire .. - Ağıt - Nasıl, kızdırır mısın? i 
. ...........••.........•.. , •••·•········•·····•····•• 
5 u \'e şeker, medeniyetin öl· 

çilsü o arak kabul cdilır. 
Suyu kullaamasın ı bılmcyen, 
Ş<'keri az istı h){ık <'fün cemi· 
yetler için •geri kalın•; • dam 
gıısını \ urmak, hiç de haksız· 

lık değildir. 

Su ve şeker, insan gücünü 
arttıran, ona yaratma ımkanı 

nı \"eren iki ana madded ir. Su, 
esasen hayatın kendisidir; şe· 
ker:.;e, insan zekasının meyda· 
na !?etird"ği en eski gıda mad
delerinden birıd r. Hepım'z ıı 
su~ a ve şekere olan ihti) ac ; 
havaya ve ekmef!c olan ihti· 
yacını z dereccsinded r. 

Su, h;n·a, tuz. ekmek, seker 
ve ateşsiz hayat o maı. Bun· 
lardan birıni kısmak hcps:ai 
b'rdeıı \'ermemeğe mlisa\iöir. 
Biraz himmet, asırlar boyu su 
ya hasret kalmış koylere ha
y.ıt, hareket gctırdi. Anadolu· 
da suya kavuşmu' bir kö)lc 
ka\ usmamışııı farkını gıdın, 
gozlcrınizle gdrıin. Ş ker ) ı
yeııle ycnı'yen ıı fark nı göre· 
b 'lmek iç"n uzağa gitıncğe ne 
hacet, etrafın ıza bakın. Dıyc· 
ceğ m şu ki, 20 inci asrın i· 
ık inci ) arısında, ~chri değil, 
köyü susuz b ırakmak bile a-

YAZA': 

S3dun TANJU 

•• 
yıptır, gunahtır. Yirm·nci as· 
rın ikinci ) arısında •\atanda~. 
sen günde 9 gram ~ekcrden 
faıla::.•nı yemiycccksin! • deme 
melidir. Ha\a parası almama· 
lı, tuza zam yapmamalı, ek· 
meğ(' h le kalmamalıdır. Der 
sr. alırsa, ederse, katarsa, hü· 
kümet ne güne duru.) or, ka
nunlar kinıın için yapılıyor, 
fıkir ne ıç n yaşatılıyor? 

* 
5 nek, minicik bir ha)\ an, 

ama mide bulandırıyor. 
Çiınkü sinek pislikte yaşar; 

sın~k ihmalden doğar. Bir 
yerde s inek var mı; hastalık, 
neşesizlık, öliiın oradadır. 

Yeni iktidar, 4 sene enel İS 
başına geçince, su Ye yol poli 
tıkasının yanında b ir de batak 
lıkları kurutma isine gıri.ti. 
Vaktiyle sinek bulutlarının ka 
rarhığı topraklar üzerinde, ş m 
d i benizlerine kan gelmi~ köy 

------------·---------------

PJ:RV,\l\"J; I>Öl\ERKEX - nirıe ik Amerikad:ı denlt kUHctle· 
rine ait lıir hclil.opteri kullanan bir pilot. peıTa.nelcr iizerine 
koyduğu elektrik tertihah)le gece ;)aptığı bir uı;uşt:ı bu ,eı.li 
me) dana gctirmi tir. Bır fotoğra!('ı objektifini açık bırakmı \ e 

tek fleş liımba ı kullannı:ık uretiyle dakikada 240 del ir yapan 
lıu pen·anelerin mcydan.ı getirdigi ~ekli tesbit etmi~tir. 

Hereke Ortaokulu 

Hcrekc (Hususı) - Halkın 

Pertevniyal Lisesinin ilk 

diploma tev:ı;i töreni 

liiler çift süruyor, mahsulıi bi 
çiyorlar. 
Kôyunıi sinchen kurtardı ı 

mı:ı bir memlekeun en büyük 
şehrinde, sinek bulutlarının o· 
radan oraya konup kalkması 
nı n~ manaya almalı? Bu şehır 
bataklığa mı dönüyor, koku· 
vor mu: bu ehir terk mi e· 
dil•yor, bırakılıyor mu'? 

Bu sehirin ha\'ası nUzel, man 
zarası güzel: istifade ede· 

meu;:ni'l. Bu ~ehirde dünyanın 
en bol, en iyi suları , ·ar: mus· 
Juklardan akııamıyorsunuz. Bu 
ı.eh irde havatın bütün güzellik 
lcri var; tadamazsınız.. Ekmeği 
niz~. bite varıncaya kadar her 
feyi katarlar; sokaklarında gö 
nül rahatlığı ile dolaştırmaz.· 
lar .. Bir başıboşlar ordusu, "'~ 
naf olur i!iğinizi emer, şoför 
o'ur hakar~t eder: arabacı o· 
lur \'olunuzu ukar; serseri o· 
lur karınıza rnr atar: kaldırım 
yok, yürüyemezsiniz: ev bu· 
lup oturamazsınız; su bulup 
içemezsiniz. 

Su olmayınca sin~k çoğalır .. 
Şeker olmayınca beniz sara· 
rır.. Beledi) e o:mayınca da. 
böyle yazı yazılır. 

1 
Çamlıca Kız Lisesinde 

diploma töreni 

1 

Çamlıca Kız Lisesinden bu ~ ıl 
mezun olan öğrencilere Paur 
günü saat 21 de Okul bahtesin· 
de yapılacak törenle diplomaları 
tC\'Zi edılecektir. 

Rusya'ya gitmek isteyo., 

Amerikalılar 
Washington, 24 ( :\ A.) - Tem 

siicıler Meclısi Dı~i5leri Komıs
l onunun kabul ettiği bir tasan 
gereğince Amcrıkan hükumeti, 
)er!eşmek maksadı ı e Sov~et 
Ru .. ~ aya nitmek ıstı) ccek bı.itun 
Amerıkan vatandaşların seyaha 
tını kolaylaştırmak ıçin ~aban· 
cı memleketlere ~ardım faslı, 
dan paı·a \ erebılecektır Ayni 
tasarı gercğınce bu hukümdcn 
fa) dalanan Amerıkan \'atandaş· 
farı hır d:ıha Birle~ık Amerıka· 
ya dbncmı)eceklerd r. 

Ta arı~ ı hazırla~an Komis~on 
Ba kanı R. Ch ı pperfıeld, Ame • 
r kada ikamet etmek istıycn Sov 
) et \ atandaşlarının se~ ahatıni 
kolaylaştırmak için Sovyet şef 
Ierinın de buna müşabih kolay·. 
lıklar sağtıracaklarını ümit et· 
tiğ ni bildirmiştir. 

~ 

Sahhk Kamyonet 
Kapalı karoseri 1.5 

tonluk bentinli Borgward 
iyi vazıyeıtc. Telefon 29230 -------·· ZAYl 

Fen Fakülte ·ndcn diploma 

•• 

1 \' r~ez bir hakıka:' bir hızaya getirmekle mümkün 
~lt k sıyasi • .ıhada heı ı dür. Bunun ~u şekilde izah et· 
~it· uvveılcıınıi~, ılü11· mck nıiımkündür. Meselft: Yu 

tQ a~ 1
b cheınm'yc:tiııı 'öı; nanisuından Türkiyeyi ziyarete 

t ~uı 1 .. u dosthığun ıkti· ı:ideıı bir . eyyah gıırı.ıbuııun ve 
ıı:·_ bu Ureı ~alı:ılarda d:ı ya bir. talebe kafılesinin tst.ın· 
'~ r, !'Uk uın:tleıle bek buldakı ırkdaş ckalliyetle ara· 

\'.\TA:\' - Gurtemi7I tenı i 
len •Tar,us; g<'misiniıı Ameı-i • 
J. a ı.ef<'rine !.atılan Fıı:.ih Jn:ıl· 
ın K:ı1ablankı limanından gon 
derdiği Ü(' ) azının ~oounru ıı
nu ya) ınlamış bulunnvorm:. 
•Tar us•, Kazablan k:ı 'cıa~ La'I 
Palma limanına harekttt etıni) 
tir. ;lfuhabirimi1in oı-:ıilao VI' 

diğer limanlardan gonderttegi 
Jaıı ve ruimleri de, elimi7e 
\·ardıkç;ı, ya~ ınlayacağıı, 

1. l'İ Ordu )füfctıi:li:inden - Harbiye. 

yardımiyle ~ apılrnakta olan Or· 
taokula aıt tahsisat i,lerile mcş 
gul olmak ıizerc dört kişilık bir 
Be'edilC Heyetı Ankara.)a Cıt· 
mişur. 

Pcrtevni~al Lisesi mezunları 
Cemi~eti 4 Temmuz 1954 Puar 
günü saat 10.30 da okul salon 
larında mezunların diplomaları 
nı teni edeccktır. 

ile dcği~tirilmek uzere alını~ 
olduğum mezuniyet \'csikamı 
kaybettim. Diplomamı alacaiım 
dan kıymeti yoktur. 

• b farında bir mukayc;;e yaptıkları 
ı:kıntdan, yalnız lü nı düşünelim. Bir de, Türkiye· 

lıııı:;'rı ınallar•ıı olım den Yunan~stana gelen bir sry
' ltıc Unda el ği, ık: ıa yah \'eya talebe kafi.lesinin Ba 
tUr•utııleketıerinde mev tı Trakyadaki ırkda ekalliyet 
~ ~e .'~il \e il\'azımı le karşılaştıkları :ıaman uğra· 
~ıı )' tırıp götürebilme yacak!arı lıayil sukutunu bir ta 
~cı:lunda en ince tc· san ur edelim. Bu vaziyet, icti· 

't ll·rr· b:ıytıkla:- .ı.ağ mai ve kıiltürel temasların bü 
h•~' ed ld:g• me'Jl tün tadını 'e tuzunu kaçıracak 

~ ııı br alınmakt:ıdır. kadar kötü te:ıirli \'e yeis \'eri· 
l~t~ u kvla~lıkl:m cidir. 

~ı t ~k·r·~c diııenlcn Bu vaziyetin ayarlanması i· 
tap ~r~fırı para :ıe a çin, başvekil lareşal Papago· 

~ı.,1 bıl:.!"c.;: pazarlar sun beyanatlarında \'aat buyur 
'~ı '1.! lllunı ı: ın te·w dukları g'bi, elrnl iyeıimitlc b'z 

İiıı b J •ıbc r· ı~ •mek zat mc~gul olmasıııı beklemek 
Ilı ~ ~ııların tahakku· te olduğumuzu öyliyebillriz. 
tııı~1 ep m z ıçııı en 1'ıcık)a umum valiğinde yapı 

Ve '-rzudur. lan dcğı ik ik bu hususta hepi 
t
1
_ ltuııu mize 1erahlaııcı ümitler vermiş 

, "'bı r1:) mUııa ebet bulunmakta i e de, yalnız bu 
t ı n Ve gelistirilmc· de •işikliğin durumumuzda kafi 
;ıglt ce_: İki memi~· derecede .:.alah temin edebilece 

ili~ 'cerı \c si~asi ~a ~i idd:a oluııam:ıı. Bcıtı Trakya 
"'ill;ır tars n ed'lmi daki 'l'ürk ekallıyetiııın kiıltil 
c b n . dt\ am ı:e ba rel durumlarını, ictimai ı;e\ iye 

\"tbetie~~timai \ e kül lerini yük~ltıııek, vaı:lyetlerini 
, ı <1cıctıııı kurulup ıslah edeb imek. ııhre makine· 

' ( t ~l'l'c ke muhtaçtır. s'ıırle geni~ nisbctte bir 2ihııi· 
ll'ıUı· adar ~e-.. d- yet dcğişiklığini icabcttinnekte 

)~ilet ~haza, tehlike dir. 
Ur, 

\ e 'I'. . 
~ aı ııcıa urkı;e, iki 
~ra1ı bu ı;:ıbi mü· 

tt\- ri1:a~ bır ı:ekil 
~l~cı esı temin ba 
ar. ~· e ınu aid bir 
•ta 1 ~a, •ki memle 
~ tıl ıı da nsırlardan 
~~. bura~ kaynaş 

t~ t n er ıki tara· 
aıı l":t eın:ınet edil 

~~ hıııcıaır kıtlesi mev 
~ '1'raıt 1 

num ek:ıl 
Ilı 1>'3dak1 Turk 

\ıh ~ıı ... ;t arasında· 
~~,ı.. ctlenmesin· 

tı "l!tlcr· 1
' 

ti ı ••ğt n sım sı 
"eriıı· •Yacak en 

ı bir \'asıta· 
\ 
lra lltıııı 

~t,~lt CkalJ yet le 
1 'l'ı\rk e· 

Batı Trakyadaki ekalliyet mek 
tcplenndcn, te~kilfıtların· 

dan ve cemiyetlerinden Türk is 
minı kaldırmağa resmen tcşeb· 
bils eden b· r valinin tebdiPle 
yerine, memurlara kar,,ı: .Türk 
ekalliyetiııin şikfıyeılerıni mu· 
cib olacak her hangi bir \'aka· 
yı, bir hadiseyi asla duymak is 
temediğ.ni söyleyen b:ı ka bir 
\alinin getirilme~! her h!ilde i· 
yi bir işaret i e de, kafi bir te· 
bcddül değildir. Zır:ı. Türk e· 
kalliyet nin şikayetlerini mucip 
zihniyetli \'e bu zıhniyetlerin sa 
bibi memurl:ınn hemen hepsi 

yerindedirler. İşte, biz: \'aziyeti 
mlzin ıslahı ıçin bu memurların 
değiştirilme in·. bu mumkün 
değil e, bu memurların :ııhni· 
)'et.erini, de{lişmesini bckliyo· 
ruz. Ve ılla fela! .• 

Rus • Amerikan satranç 

turnuvası 

Xcw York, 24 (A.A.) - Sekiz. 
~ündeııbcri ~cw York'da dC\'•m 
cımekte olan Saıraıı~· turnuva· 
sında Ruslar Amerikalılara na· 
zaraıı sa) ıca çok ilerlcıni,şlcrdir. 

Dün akşam Rus oyuncuları 18,5 
puan, ,\merik.ılılcır be !J,5 pu~ıı 
kaz.arımı huluııınaktaydılar. Çar 
şamba ıtlinii ı;oııa eren .5 parti
den ikisı ni Ruslar, birini Ame· 
rikalılaı· kazanmış \ e iki puti 
de berabere ilfin edılıııışıir. 

Hindistan'da bir gemi 

kazası 

Yeni Delhi, 24 (A.A.) - Şe· 
n:ı b ırmağında seyrelmekte olan 

1 

bir yolcu ııemUnin devrilmesi 
lizerıne 16 kişinııı öldüğü res· 
men bildirilmiştir. Araştırmalar. 
hlilfi devam etmektedir Yeni ce ! 
setler bulunarak kaza· kurban· ' 
!arının sayısının daha d.ı \'Ük· 
selme ınden korkulmaktadır. 

lngiltere Pakistan'a bir 

destroyer veriyor 

J.ondr:ı. !?4 (A.A.) - Amıral 
!ık dairesınden diiıı gece tebliğ 
edildiğine gore in"iltere bah· 
ri)csinc ait 9 yaşındaki Chı\'al 
rousa desıroyeri. önünıUzdekı Sl 1 
lı günü Lh·erpooldc Trafalg:ır rı h 
tımında Pakistan b:ıhriyesine ö· 
dlinç olar:ık de\'ıı' \ e te:;liın e· 
rlilecektir. Bu vesile ile. töre•ı· 
de hazır bulunacak, Pakistan de 
niz kU\'\ eterı Ba~kıım:ı•ıdanı A· 
mira! Çudrinin cşı, geıni)e .tey
muı· ismini koyacaktır. 

Ordu Den z motö ü için 788 sayılı memurin kanunundaki 
ş~nlan haiz bir kaptan alınacaktır. Azami licrct (brüt) 300 
lıra olup sıııavda gösterc<'eği ba arıya ~öre üt·rct takdir o· 
luııacakıır. btcklilcrin l/Temmuz/954 aksaınma kadar birdi· 
~!çe ile Ordu Personel Şube ıne müı·acaatları. (191.ı-8198) . .. 
1. T. U. Makine Fakültesi Dekanlığından 

. Fakültemizin münhal bazı Kürsülerine asi tan alınacaktır. 
rstrk lilcıin 14.7.1954 .salı güniine kadar girecekleri yabancı lı· 
san imıihanlannı belirten clilekçeleriylc Dekanlığa baş\'urma· 
lan ilan o:unur. <8286) 

Bir köpek balığının 

karnından sıkanlar 
'l'ricsıe 24 (A.A.) - Tr este 

açıklarında ~akalanan 800 kilo· 
hık biı· köpekbalığının karnın· 
dan bır insan eli, iıç palto, b·r 
pardesü \ e bır hü\•ıyeı cüzdanı 
çıkmı~ıır. Üç h.ıfta ene) denizde 

1 
kaybolduğu bıldırilcn Yugoslav 
yüıbaşı Kellerman'ı bu köpek· 

Yapılacak bu törenin ilk defa 
olması hasebi~ le aliika çekici o· 
lacağı ve neşeli ı:ctcceği tahmin 
edılmektedir. Haıırlıkl:ıra b:ış • 
lanmıştır. l\Iczunlan şimdiden 
tebrık ederız. 

balığının ~·cm•: olduğu bu su -
retle tesbıt edilmı ıır. Zannedıl 
diğine i:Öre paltolann sahibleri 
ni de aJini balık )emiştir. 

:\fustafa ERAKISCI 

ZA YI RUHSATNAME 

Lisemiz ruhsatnamesini kay· 
bettik. Yenis;nl çıkaraca ımız
dan eskis 'nin hükmü yoktur. 

(Kadıköy Saint Joseph Fran· 
sız Erkek Lısesı) 

Mi.ıdür 
• Frere Laorent 

r-----------------------·--------------·----------------------·' - Başıma bir şey geldi. l.iı
kin ben \'icılanımın emrdlı~ı
nı ~ apmıştım. Hakikati, baştan 
ba .ı hakikati 'oylcdı:n, Al'ah 
bilir ya ... Bundan ne :.'lamdım 
ki. Hiç! Yahut da bu:ıu;1 gibi 
bir şry, Ancak altı ay geçınc
cek kadar para ... 

Paul kadına sanki rok acıyor. 
muş gibi bir t:ıvır •akındı ~e : 

- Dalma btiyledir. detli, in-
sanlar yaptıkları iyıııklerin 
mükafatını görmezler. 

- Bc-n mükftfııt filan bekle
miyordum i tcdiğim şey hak· 
kını olan bir şeye sahip olmak· 
u ... Hanım o mak! Örnı'iiın o'
dıığu karlar hiunetçi... \'ani 
kahya kadın demek i:stiyorunı, 
kalmak değil. .. 

Pauı ıı>lac:ısına ~u u~ ordu. 
Lakin arkadaşı onun ı;·bi ihti· 
yatlı olamadı \'e kadı•ı.ı do ru 
eğilerek ı rar etti: 

- Bize bunu anlat ;ınız.a ... 
B iki de size )ardımım:ı doku· 

1 
nur. 

Orıalıı:ı d rin bir iikfıt kap 
!adı. Paul öniinc baktı. Dud:ı· 
ğını ısırdı. Bor ia Louba')a 
dikkatle baktı 'e kend .ni top· 
ladı. Hiddetten kız:ırmı$ olan 
tombul yanakları arudı. Saa· 
tc baktıktan sonra k ııiehinl bo
sa lttı \'e ytrinden kalktı. 

- Vakit gelrlı... Ben aı·tik 
gitmeliyim, dedi. 

P:ıul fena halde <ıkılınıştı. 
Llıkln bunu belli ctmedı . He
sabı örledi. Kadını l\~iııy:ı ka· 

VAUN~a.ı ~ * ÇEViRflf• ~!'Jj~.,4.E. ~'""'"""' 

dar uğurladı. Kapıyı c iy!c aç· 
tı ve dıfar ıl a bakarak: 

-- Ne güzel bir ;ec"'' l\Iu
saade ederseniz sizi gid.c ğı
nız )ere kadar goturc>l'D, dedi. 

Loui:sa biraz tereddüt elti. 
Sonra pek istemiyer":. razı ol· 
du: 

- Siz lıilırsiniz. Lakin an
cak bahçe kapısına kad.ır gc'e· 
bilirsiniz, dedi. 

Ta dö~eli ı;okaktan çıkıp ka· 
ranlık \ 'C tenha -bir top,.a • yo
la saptı ar. T.oııisa Baı t ıkl er
keğin ortasında yürijyor lıı. A· 
yağında ~·üksek bkç~Iı pabu(·lar 
\'ardı. Paul kendini bPğcndiı
m ğe uğraşı~ordu. Nıhay,.t yük 
s k 2ğaçlar'a -·evrıl!lli5 b.r ~o· 
la :.'.'rldı'er. Etrafıa. b:ılıçP. or
t c:ır.dıı kırmızı d:ı:nlı c\ !er 
\'ardı. Ilurt bunlard;ı,n hirisi.ı•n 
önünde durılu ve: 

- işte geldik. dedl. 
Paul'ün: 
- Ne güzel ev! demesi ilzc

rinr kadın mağrur bir eda ılc 
cc\'ap verdi· 

- E\'el. Oswa!d'lıın!l evi. 
Ben orada çalışıyorum. Çok ki· 
bar insanlardır. 

-24-
- Başka türiü olma•ın ı im

kan yoktu. Sizinle geı, c 1< r;ar· 
şanıba tekrar bu:u~ab!lır mı· 
yiz? 

Louisa, laf olsun dıye biraz 
nazlandıktan onra razı olılu: 

- Pcklll:i! Aynı ycı•da, .ı)'lll 

.saatte ... 
- Mlikcmmel! 
P.ıul ~;ıpkasını r;ıkarnrak bii

yuk bir nezaketle kadını e
lanıladı. O esnada evin kapı'ı 
açıldı \'e ortayaı;lı, başı açık. 
ağzında bir sıgıır o an bır a· 
dam gorıiııdü. J<:lınde birkaç 
mektup tutuyordu. Bahçe par
m k ığına kadar gitti, kapıyı 
açtı \' okağın kö esindeki pos 
ta kutu una mektupları attı. 
Karanlıkta \ lızunüıı ç!zgi'erini 
göı·mek imkanı ~oktu fakat be
~ az saçları Iarkedılirordu. Y:ın 
!arından geçerken Louisa 
Burt'u gördiı \e s mımı bır e
da ilr. ona: 

- Merhaba I..oui a! 
Diye seslendi. Kadının hali 

birdenbire iideta komik bir şe· 
kıldc degisti. Biraz evvel ~tık· 
sekıen atarktn hemen kuçühı· 
\'Cl'dJ \'e: 

- Merhaba efendim, dıye 
cevap verdi. Yanındakilerden 
derhal ayrıldı, bahçe parmak
Mından içeri girdi, Hizmetçi· 
]ere mahsus olan k::pıya doğru 
giılen so'daki y\llu tutturarak 
defne ağ:ıı;larının arkasında 
kayboldu. Paul i'e l\Iark da ~e
ri d5ndüler. Biraz sonra evin 
kapısının hızla kapandığını 
du)dular. 

Sessizce ~ ollarıııa devam e li 
~arlardı. Niha~et Bor'ia ld<'ta 
özur ıli l e) en bır eda ile su söz· 
]eri sö~ledi: 

- Kadının özünü kesti!!me 
ne kadar üzülüyorum. Konu~ıı
caktı. Benim bud.ılnlığım y!ı· 

züııden sustu. Bir daha ağzını 
açmadı. 

Paul aksi bir ıar etme:n k 
için dudaklarını sıkı) ordu. 

Xlll 
P.ıu' tavan:ırasındaki o~:ısı

na çıktığı zaman aat on bire:: 
yakındı. Uyuyamadığı için. kii· 
çilcük demir karyo a ile a)ak
ları üzerinde sallanan tuv:ılet 
maı asının arasındaki da .. acık 

) erde bir aşağı bir ~ ukarı doln· 
şıyordu. İnce duvarlJrın i:i C· 

sindeki scslere ku:ak veı·ıror
du. Aşağıdaki Tıp tal.hesi rad
yo dinliyordu. Biti~ik odad:ı o· 
turan ve bir muhase~e memu
ru o·an James Cracket hem pa· 
buçlarını boyuyor hem mah
zun bir şarkının nağmelerini 
ı lıkla ç:ılıyordu . Em•kli bir 
mezP.t memuru o'an ihtiyar M. 
Garvin su kabını doldurmak ü· 
zere aşağıya iniyordıı. l\lerdi· 
ven erin tahtası onun ağır vü· 
cudunun yükli altında gıcırda
)'ordu. Paul aksamdanberi çok 
sinirl(:nmi-ll. Biraz olsun sükl1· 
net bulmağa gayret edıyordu. 

Nihayet soyunup yattı. Fa
kat rahat uyuyamadı. Bası aıe~ 
içinde, sinirleri gergin, biıtün 
vücudu !<.'tikte idi. Şafakın ök 
tüğilnü. damların üzerinde gü· 
nıin ağardığını ve ışığın pan
cur aralıklanndan içeriye sız· 
dığını görünce sevindi. 

Bütün giln mağazada ise d:ıl
dı. Ltıkln kafası me~guldü. L:· 
na Aııdcrsen ona sandviçlerini 
gctirdl~i :ıaman lştahsıı oloırak 
yedi. Genç kadın bunu .carket
tl ve sordu: 

- Yoksa jambon 5A\'11liyor 
mu unuz? 

Paul gulUmsememeğ., ı:ıı)Tet 
c,derek cevap \'erdi: 

- Se\'erim. Ama bugü:ı aç 
değilim. Bana karşı ne kad:.r 
naziksiniz. Harris ancak k:.h· 
\'alıı \ereceğini söylem isti. 

<Arkası var) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------...: 



-· 
BULMACA 

!3t5,'7 f 

• 
• SOLDAN SAOA: 1 Bir Tl!lyc· 

timiz; Hayvan ~emle:rlııden b!ri 2 -
Tutuk. 3 - Bir vıı yetimiz 4 -
Tıuıccüp nidası. S - Tasdik aO u. 
1 Tamamlama 7 Bir 1111y1, Bir 

nebf memleket parası 8 - Bir 
renk, Dişli ve manlvelAll utak Tlnç, 

YURARlDAN AŞAÔIYA. 1 - Bir 
Tl!Ayetımıa. 2 vıı Jet 3 - Bir 
İtalyan ııehrı. 4 - Serlcrş, Bir ya· 
:rı.ş teknesi s - Uauı 6 - Blr ma
but, Bir 1dare emri 7 Oeçlm e • 
yaaından biri. 8 - sayma; Ma)'O, 
nın alt kısmı 
DÜ?\'KU BUJ,:\l.\CAXIN DALLI 

BOLDAN SAGA · l - TU.a basa. 
2 - Iş 3 - Beylik 4 - Al, Ikl. , 
S - Re, LA. 6 - SanntkAr. 7 -
Is: E!e. 8 - Zilyet 

'l l1K/ıRIDAN AŞAÖIY/ı" 1 - Ta· 
banaız. 2 El; ASI 3 Koy ... -
Lira s - Briket 6 Ki Ket. 7 -
51. LAt 8 A!\lktre 

25 • G - 1954 - CUMA 
A:'llK.ı\RA 

7 30 Açılış ve ıır~ram. 
7 3S Kuran·ı Kenm 
'145 Haber er \C hava raporu. 
8 oo Karma. ııabah mu ~ı. 
11 30 llatıt muz1k pro ramı 
il oo O ünün P?OGramı Te kapan.ş 

11.,8 Açılış Ye program. 
12 00 .Uker aaatl. 
12.30 Cculye Ceyhun 
13.00 :.ı. s Aran n babrrle:. 
13 ıs Radyo ton orkestruı Se· 

dad .Edl idaresinde a ı Rort· 
cavctln, bl sı, e Göz )aş 

!arımın aıtındakl ııtlllıtUm 
c) Dvorııt· ııumorm d) 
Schröder. Akşam eJ Arnold. ı 
Hazin vals. tı Slede. Aşk 
mektubu. 

13.30 Ö le ga ele ı, 
13 6 Rad\O salon orkralrumın 

cıevomı. 

H 00 Hava raporu at~m progra 
mı Te kapanıs. 

*** 11! sa A 111.f \e proı;:ram 
17 00 Gençler lı;1n mUztlt. 
17.15 Nurettin Çamııııac. 
17.30 aı Webcr: PretschUtz unr· 

türü b) \\cbcr: Valse d wet. 
17.fS Küme fnıııı. 

11 ıs a) M07.art. R msJOr keman 
konçertosu. bl Mozart. Ke• 
man Te piyano aonatı. 

ıg 45 .>\ı ıman Arsun 
ıg 00 :-.ı. S. Ayan n haberler. 
ı~ ıs Tarihten bir yaprak. 
1e 20 ÇI an haY&lsrı. 
111.30 Köyun aaatl 
19 6 Yurttan aeslrr. 
20 ıs lladyo ı;ıızeteıl 

20.:ıo Batı Enstrüm:ınlar .ıe Turt 1 
mUzlğl. 

20 45 Rad o l;üme azı. 
2ı 00 Serbest aaat. 

VATAN 

., 

SOGUK ALGINLIGINDAN 
MlJTEVELLİT 

BOTUN AGRILARA KARŞI 

a ra il e 
3 a d e t alınabi lir 

Saym Doktorlanmızm Nazan Dikkatine---.. 
beklenen Uzun aylordanbe r i 

Marques 

Rhone Poulenc 

Par is 

Mustohzarlarmdan aşağıda gösterilenler 
tekrar 

. 
pıY._asomıza arzedilmiştir 

Aııtıbi tanıınıkler Antıbiotıkler Yıtaminler 

NEO·AXTERGAN Drascs O 041 SPE~fYCISE 500.000 Ü., VİTASCORBOL 
2'EO·. NTEltG.\N Dragcs 0.03 J>E:\İClLl,İNE G. Procaine 

ampoules 
500 m~ 

PHENERG \:\' Ampoules 2cc. JOO.OOO C. (C vitamini) 
PHE~ERG.\N' dr;ıgrs 0.025 PL'" ıcı·ı Lf , .. E G • VIT \s<..:ORBEL coınpr;mce 
PHE ... ERGAl\' Srop "'" , •' '· Crısıal• c~ 500 mg 

200 000 c. 

Antipırkenson~('n 

STREPTmlYCİNE 
dro ıılfaıe 

Dih)· 
0.50 g. 

(2 cc. lık mahlül hal ııde) 

PE:-.lİCILLİ~E <~. PnOC \ l:"i'E 
400.000 c 

(C 'itam ini) 
Bı-:THI \Zi.:-;E conıprimes 

:50 nıg 
( B ''lamini) 

Vİ 1'.Ull~E C,12 Speci.ı 
\'İ'l'A:ıtiNE B.12 Speda 

~luh trlıf 

1 cc 
!I cc 

DİPARCOL .\ınp 
DIPARCOL Conıp 
P.\RSİDOL Comp 

5cc P&NICİLLl.NJ:: G. Proc:ıiııe 
300.000 l~. SO:"\ERYL Comprımes 

0.03 PE:'\ICil~Ll.\'1': G Crısı.ılisee :-\EO - L>\IETYS 

,. asoılıl atatnrltr 

100.000 U. 1 (Boğmaca aşı ı) 
( Önlcyki ve ıcda\ i cdıci) 

s. NEDRl:'.'JE Compl'ime-
(2 cc. luk muhali ) 

SPECILLl.NE G. Compı im<'s cephedri'le) 
200.000 l. P.'A5 Graule 

(.\gız ) olundan) 

SPECILLINE G. Crı talıı.c~ 
200000 t:. 

ORTE:\DRİ:>;E 
'.!OO gr 

Comprımeı. 
0.00 

(F'zk \c zihni eıerJ~i aıııı-
rı 

Dfr,v \SE.:'\E \mpou es 2cc. SPEC ILLINE G, 
DiL\ ASENE Comprıme O 05 

CI' tal see Fi. \XF.DİI, .ımpoults 
500 000 ı.;, I <Scnıcuk kürar) 

cc. ISPECILl.lNE G. C'r stalısee Si BTOSA:'\ 500 
1000000 l. (Ka11 p liıma ı ınuad lı) 

'l'urkı~e l:munıi Mume ıli lstanbul Forma Eczacı L. Çiprut 

fa{{ at: 
LÜKS traş bı
çakJarmı kullan
mağa başladık 
tan sonra saka· 
lımdan herkes 
memnun görü
nüyor. .... 
LUKS 

TRAt llÇAKLARINI Siz de ıeçrW. edınız. 

Beşlik Paketler 40 Kuruştur 

iLLER BANKASINDAN · 

Hidro Elektrik Tesisah Vaphnlacakflr 
1 - ) TEKIRn.\G i'ine ba!:'I SAR.\\' ka~aba~ı elektrık 

ihti)acının lemini için 51 5 Ps takatinde Hidro • E'ektrık hır 
santral ha\a hattı \e ind:rici trafe po,.,tası yaptırılacaktır. Bu 

i ler için lilzumlu m:ı,leme tedariki montaj ve i:ısaat i~leri, 
i 'er \azi) ett.c te i:n edi'mek üzere kapalı zar! u ulü 't'e bi· 
rım fıat esasına göre el;si!tme~ e konu:mu ·tur. 

2 - ) Bu işin ir o3st kısmı ke~if bedeli 9·t.156.09 TL. 
)lakina Ye e:ektdk tcı·hiz:-ıtı ke~H bedeli 31,005.- 'l'L. kı tı?•;· 
sin i~ler ,·azi)ette mecnııı J;e,if bede i 175.161,09 TL. olup ;;::?· 
çici teminat tutarı l0.008,- 'fL. dır 

3 - ) Bu i.e ait ek!i.tmc e\Takı 'e proıc:er 25,- lira 
bedelle Bankamız. muhasebesinde satılmaktadır. 

4 - ) 'rek'ıf z::d arı 9 Teınınuı 1954 Cum3 gunli saat 

12 :> e kadar makbuz mıık3bi inde Bankaınııa teı.lim edi!ıne!i· 

dır. Tek if zaı fları ?yni ~lır -aat 15 ele nankam17 salın alma 
komi yonu huzurunda. ;.leni o' arak açı acak 'c ~ apı acak ince
'eınelerl müteakip ih3 c l::ıral'I idare .\leclı ınce ,·erılecektir. 

21 ıs Danıı ~r ı arı SöT iyen: Zeb 
ra Eren. --------- P.K. 1141 İS'f.\C\Bt:L. Tc.- 24846 ------mi 

" - ) Eksi tm<"~c ı;·rebi mek kın bu ı_i )ap:ıcağına li:a· 
naat vcrdiı·cl·ck ın a&t 'e tesi at )apmı~ o'mak •aıımdır. İha• 
le~e gireceklerin b•ı ı..ıı,u u belirten \'esıka'ariyle 1 Temr.ıuz 
1954 Per~enıbe giinıi aııt 17 :ıo a l\adar YETERLİK ın:r.ı.;,.:si 
a'ınak ütere BankaM za nıaracaat etme:eri Jaıımdır. ~yni şart· 

!ar )abanrı Iirmalaı·dnn rl~ aranır. 
21 30 HAtıaııın t r1zm konuşması 
2ı 40 iki piyano ile caz:. 
22 00 Serbe t tna t. 
22 ıs Behl e Auo . 
22 4S M 6 Aya!'l H! haberler. 

. "' 
1 L A N 

------------------------------

. BORSA. 
1 •. flor•uının ıı s.ıı:.ı hyatları 

l St ~rlln 'i&4.D0-78'l.OO 
100 Dolar 280.30·280.30 

6 - ) .\luay}'en t;ırth 'e saatten ,onra yapılacak belge 
ta'ep'cri ve \'eri'ert'k teklif er kabul olunmaz. Postada vakl 

ı::ecıkme'cr nazarı itıbare a.lınmaı.. 2300 Proıı~1.,~~~ü~n~ I Sile Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
12 7 A ılış ve pr~ram. .. Şllcnln Ahmetli kövtındrn M 13& Şlmalcn l\lolla H ıscyın ve :Manav 
J3 00 Haberler K.ırt tarafından K Sani 928 tarh ofılıı Ha :ın ve Kandıra.ı Sülcymıı.n, ıw ı.. ıre~ <1Ut>--1UO 1 

7 - ) Banka YE'fEHLIK BELGESi \'erip \'ermemekle, 

ihaleyi yapıp yapmar.ıakta \e i.ı dilediğine \ermekte ~erbest· 
tir. (5337) 13 ıs Dans mlızif'\. :No 61, Cilt 32 Sahile 81 llA 84, Oarbrn Çakır dan. Crnuben Topçu 

13 30 Perit"..an Kov.ınç • Nimet &ı Ahmetli köyünde Açmn tarla mev- Oğlu Haııan 
&;üder. kllndr Tarlanın g lisanı. 4 Dönum ı.~nl tarih No Rll Çe me ranın· 

14 00 Opera n operetlerden ranta ınlktarınd , Şarlmn omrr verescle· da· Keza 2 D 800 ıır ın, Şa~k•n Ma· 
Eilu r oarben M11nıw o ıu Abdi, ŞI· nav Hasan. Oarbcn nend~k. Şıma• 

14 "0 Sami Toker malen Koca Jbrahlm oı;ıu Bckır. im Koca lbrahlm otıllı Bekir, ce-
lf 6 lltnrlkıı. Rökk n Paul l?ör- Cımuben Manav oıııu Abdi tarlaları· nubrn Ali o lu tar aları. 

bl er K Sanı 228 tarth No. 62 Ahmet- A nl tarıh No. Rıı Kum Burnun· 
1~ 00 Kapanış ı köründe. Çakıl nıım mahaldi! 3 d:ı Kc :ı ı. D 800 arşın, Sarkan 
18 00 Açılı$ •e Napol lfl\fkılan. o Miktarında tarlanın sUJilııanı Yol, Oılrben Şo~ tıırlkl, Şımaleıı 1 
18.lS Adnan NrkOZli. Ş3rkan omer a!a nrcsclrrt Gar - Muhacir HUSc\1n, Cenubcn llolla 
18 30 Itonuşmıı ben Koca Osmıın oğlu. Şlm:ııen it ise) in tarlaları. 
18.40 Şevket Yüce z orkestraaı. Mollahapn, Oenuben Çalılık Ayni tarih No 81 Tonıııılu Ke· 
ı9 00 Haberler Ayni tarth No 63 Bağ )anında n 2 D. Şarkan Dolmıı oğlu Hasan. 
19.15 Saz: eaerlcrl (Cevdet Çatla ke7,a 3 dönUm Şarkan Hendek Oar Oarben llııcı o.,ıu lluıtaıa, Şlmalen 

\'eclhe Dıı.r;al, Mcs t Cemil ben Kara uuseyln •ereselerı. Şlm•· Dolma otıu, Ccııubeıı Garip HUsc· 
Sadet tın Heper). ten Hendek, Cenubcn Dere. :vın 'e Bayram tar!Dları 

30 Me~ur orkr.stralar • me hur A)nt tarih No G4. Bezırhnne )e· Ayni tarih No 82: A ıı yanınd11 
tefler al Rlchard Strauss 1 rinde kc :ıı. ı D 800 ıııra mlktann- Ke a, ı. D Şarkan Manav Hasan, 
•Don Ki ot• Scnfonık ,ur. da, sarkan 13a)ır. Garban u şıma- Oarben \Ol ve Sülf'yman. Şlmall!ll 
Çalan· Bcstek6rın ldareS!nde ıen Taşlık. Cenuben ~ol. Çalılık, Ceııubrn Yol. 
Bnycra De• ıct ork~traıı &o Ayni tarih No 65. Kiraz Bayırın· Ayni tarih No 83 Mezarlık r\nm 
llatler P. Moruch <Kenınn) da keza 4 o Şarkım Kura fbra. sa:ı: arkası, Keza· ı. D 800 arşın. 
I'h. Haaı (Viyola) A. Uhl hlm. oarbcn Allş 0 •l\J Şlınalen ha· Şarkan Mıınu Abdi, Oarben Yol, 
(Vlyolonacl). nı:n ccnuben Dolma otıu .!;1 malı::n Şekrr Ibrahlm. Ccmıl>en 

~ 00 Saz eserleri ICc• det Ça~ll\ Ayni tarih So 66. Eıi;rck tarlada yol 
Vccıhe Dt.r)ıı.l, Mes t Cemal keza 7. D Şarkıın Kara HUscyln v~· Mnl tarih o. 84 Torum içinde 
Sadettin Heper). rcııesl, oarben Yol, Şlmaıen Hafiz Keza 3 D. Şarlcan Dere, Oarben, 

20 ıs Radyo aute31 Osman Cenuben sıvrl oClu l\lcb· Şinınlrn Hanım, Cenubeıı Hacı HU· 
20.30 Kısa •chlr haberler. met tarlaları. ae:vın Ömer 
20.35 hluaUA Yakar. Aynı tarih No. 63 Elmalıl:ta lcr.· A}nl tarih :"\o. 85 Erçin bayınn• 
20.SO Sohbetler za 2 o. Sarkan Rect'p, Oarben Ali· da Keza 3 O Şarknn Hanım, Oar· 
21,00 Hattanın al)"&I icmali ctk, Şımall!ll Steri oeıu Arif, Cenu· ben Tahtacı<>alu, Şlmalen Sivri Meh 
21.15 Radyo klblk Türk muıikW ben Dere. met, Cenuben Laz Allbey tarlaları 

toplulu ru. Ayni tarih No IS!l, Açmalar tarla· Ayni tarUı No 80 Kum Burnun· 
22 00 Konuşma aıııda Keza 3. o. Şarli:an Küçült E· da Ke :a ı D 800 a"'ın Snrkan De· 
22 ıo J s. Bach sonat •LA ma· mln Oarben Yol, şımalen Doımn o il Hüseyin otıu Ahıııet. oarben Dol 

Jor• Çalanlar· Emine Erel ıu Haaan. Cenuben HDlll ata tarı.· ma <>Alıı, Şlmaıcn rnhlr SUlı-ymaıı, 
ıKcman) Ferdi atııtzcr OP· tarı. Cenuben KUçOk F.mln H aynı ta· 
)ano). Ayni tarih No 70 Kalaycı o:'lu rlh No 88 Ahmetli koyll Kar)e de· 

22.30 Dl y Glllraplc ortcııtrıuı. tarlasında: Keza 3 D. Sarkan dere. I r11nund11 400 ar ın Bahç11. Şarkan ıu 
22 45 Haberler. Oarben Küçük l'ınlıı, Şlmalen Ko· yolu. Onrbcn yol l',Uınaıen Ç~r. 
23.00 Kambiyo - Boru ve ro;ram ca ojilu Bekir, Cenul>en Kara HU· Cenuben )Ol ve •>ııl tarih No. pı. 

tar. ae)"lu otlu tarlalan. 1 Ahmetli köy\I Ambarderc nanıı dl· 
23 07 Danı mUZl~I A~nl tarttı No. 71, Atmalar kr a j\er Fe .. ı tarlasında, !arlanın 111• 
23.30 Jules ıauenet n Hector 2 o. Şarkan Kasab o ıu İbrahim ıosanı. ı O Sarkan Dolma o ıu. 

Bcrııozun opcraluından par oarbcıı Kanı HUseyln. Ştmaıen Dol· Oarben Heııdek, Slmnlen Macık Hn· 
çatar. ma otlu Hasan. Cenuben KUçUk E· n, Ccnubcıı l\lnnav oı;hı v~ yine 

24 OD Kapauı mın tarlaları. aynı tarih 92 No da Ahmetli lcö-
IZM İl! A}nl tarih No. 72. Açma Janıııda, )ü osnııınlı içi ıınmı d!Cer YUltaek 

Keza ı D. SOO ar ın Şarknn Hen· Atııl mevkllnde 5 D Tıı.rlanıu ıh· 
dek. Oarben oıırlp Hüse)1n. ~Uma· ıtı anı Şarkan l\lanav oıııu. O:ırbcıı 

Artur len Haıııın. Ccnuben Koca İbrahim Arif, Slmalr.n )lllC Arif, Cenubcn 

15.58 Açtııı ve ,ınr.:ram. 

ı6 00 Suzan Ta~ken. 
ı6.20 Chopln. sonat Çalan: 

Rublııa~dn. 
16 40 Mulıtırrem 'Onat. 
17.00 Hafit melodiler 
17 .15 B.ışlıca programların 

mi 
17.20 Scrbcııt aaat. 
17.30 0$.-nan Türen. 
18 00 Dana müziği 
ıs.30 Suı;an Yamıın. 
19 00 Hııbcrıcr. 

ıu Betlr tarlaları. l\lanu· oııltı tarlatan ile mahcıut 
Ayni tarih No. 74. BUytık Çayırda. Tapuda kil) ıtlı bu ıı•> rtmenkullcrl 

Keza ı D 800 aışın &ırtnn Heıı· kendisi tarafından 30 &t'ne ve onn 
tal ' ı- dek. Oarben Hasan Ali, Ş!malen teknddUm cdl'n 30 - 40 senede M.ı• 

Bekir, Cenuben l\lolla ııa n Meh· rlalerı tııralından Nlz ız vı:ı rasıt•· 
met u.rıaıarı aız mnllk sıratı ile tas:ırrur edilmiş 

ısı ıs Jnceşaz: <N1ha\'end tu:ıı. 
20.00 Bariton, Aubrcy I'antey. 
20.10 Şehirden t.üç:.ıt haberler. 
20 15 R d)o ga etest 
20.30 imıct Ya r. 
21 00 Haftanın al)aı lcm61I 
2ı.13 izahlı B~tı muslkW. 
2ı 4S Et;lencell tıkralnr. 
2ı" Yarın ne p !relim? 
22.00 Fahri Kanın. 
22.30 Borca ve pro ram. 
22.3S Yayının aonu 

l'EKNlK lJNl\'ERSiTE 
20 15 Açılış ve program 
20 16 DUy\lt virtüozlar. Plyanl t 

l'rlcdrlch Wülırcr Ha ırıa
yan FaUh Pa ınrr 'Tuıtdlm 

eden· Din er Erim 
20.50 Drahnıa· s .. ~,,., .. ı ma r. 2 

No. lu plyacc tonçertoııu. 
Çotan: Rudoıt Berkin (Plya 
no). 

:ıı.:ıs Ohoptn • Altı 'okttlrn Ça· 
tan. Pi anlat Stefan Aıli:enı 

e 
H Ol PrOif•m Te kapanış. 

A)nl tarih No 'i!I Kı.ıçülı: çayır- olduğundan namına trsclll taleb e• 
cıa· Keu 800 arfın, Şıtrlı:nn Yol. Oar dilmiş olmaklıı bu p:ayrlmcukuller 
ben ııendek, Şlm ı"n Bekir, Cenu- Ozerlnde hak iddia edenlerin vesa· 
ben Be) kozlu Abmc~ tarla tarı. itleri ile blrlllt:e Şile Sulh Hukult 

A)nl tarih No. ~; Kavak Pınıırm- ııııkımıı inin llS3144 aayllı Dos)a• 
da: 2 o 800 ar11n Şarkan Hend~k sına mUracnaLları llfln olunur. 

İstanbul Fen Fakültesi Dekanlığından 
Fakülı mit, Jeofızik En tılüsüne a ı~ıan alınacaktır. İstek i· 

terın : 
ı - Memurin K;;ınununun 4 üncü maddesinin A, ı:;, C, H, 

V, Z fıkralarında yaı.ılı artlardan başka; 
a) Görev göreceği bilim d lı ile ilgili bir yüksek o~ı·cnlm 

dıploması almıs olması, 
b) Yabancı bilim dillerinden birini ça'ışacağı dalda gerek· 

lı ıncelemeler yapacak kadar bı'mcsi. 
c) llgill kOrsünCin ihti)açl ırına göıe kilrsil başındaki ögrc· 

tım üyesinin teklif edeceği s .. ir ~artları haiz. bulunması ge-
1 ektir. 

2 - Birincı maddede yazılı gereken belgeleri ile 25 haziran 
1954 tarihinden itibaren 15 glin içinde hangi yabancı dilden 
imtihana gireceklerıni a"ıklamı .. !. ~zere bir dilekçe lıe 9 temmuz 
1954 tarihinde saat ıl} ıı ı.:ıd~. dck~nlığa ba~vurmalan lifin 
olunur. (8178) 

rno lnıçr l'nıncı Gf.Ol-f403 
ıoo Plorln 3.U.40-73.H.o!O 
ıoo Drahmi D.334-41.3:l4 
ıoo Ceı:osıonk Eur. S.SO- 5.50 
100 hTıcre Rur. 54.12.S0-54.1'..1.SO 

r,. i f'.U/U 1 \R\'ILU.Jt 
1 sH \ ~I \f. fAH\IL.~T 

Sina • Erzurum ı 20.ıo 
Sivas • Ernırum 2·7 21 40 
l!Ml Demıryoıu I 2ı.so 

1941 Demlryoı11 1I 21.85 
ııı~ ı D~mırroıu III 22 60 
Milli MUdaraa I 22.45 
Mlllı !l!Udataa il 21.80 
Milli l\Iüdaraa 111 21~ 
Milli l\IOdaC11a iV 22.25 
Ziraat Banl:aaı I 21.10 
Ziraat Banı:uı n 108.20 
~ 6 F\İZLİ l.\ RVILLEJt 

1941 Demlryolu I 103.35 
Kalkınmıı. ı lDl.30 
Kalkınma Ti ıoı.30 

Kallı:ınml\ 111 102.35 
l948 istıkrnı ı 10.5.00 
1048 Tahvil lf 104.SO 
1949 'l'ahvlll 104.30 

'~ !1 P~İl'.l.İ 'l .\ R\'ILLE R 
1948 İkramlrtıı 22.w 
iııramlyell MUda!aa 2J !iO 
İlı:r. 11141 D. Yolu 11/ ııo.ıs 
1941 Denılr)OIU v 111.15 
1~53 Tahvlll 101.30 
ıo51 ·rabvlll ıoı.ıs 
Ziraat Daukıısı ııı ıoo.oo 

Ziraat Bankası ıv 100.00 
ZJraa• Bankası V ıoo.oo 

n \ :"IK \ lllS~ELERİ 
T.C. Merkez Bankası 2l0.00 
Garanti Bankası H. 128.00 
Obllgasron And. l·ll 164 00 
Oımanı. Banltll1 ııuoo 
TOrtr: Kndl 121.50 
San.,·t Kalkıoma B. 25 00 
b Bnnl:aaı R S!i.00 
Yapı ve Kredi Bantuı N. JS 50 
Akb nk T. A. O 13.!ıO 

Ti.ırk Ticaret Bankası 650 
Anılan Çlmeıııo ""OD 
Şark Değirmenleri .ııv.00 

.. \ RI nons \ Si UTI' rıY.\11 
ı ı ı Kilo altın 416.000 Fr. 
o ı Ooıar 361 Fr. 
"l:ftll l .SL' \Lrıs U\ 'l L \.r.J 
Napoıron 44.75-45.00 
Reşit 58.60·58.i'S 
Hamit 4g.so-49.60 
Gulden <li.ll0-47.95 
Vahit 411.00·49 llS 
1nı:ııı.: Llraıı 61.00· Gl!!:J 
B Horoz 4~.25·46.SO 

K~Ll'I~ \ LTJ:O." 11'\'.H L \l:t 
Dcguso 741·742 
Yeril k!llçr> i39·740 
r.ıaaıır:o '145·750 
Stand:ır~ 739-740 

K.\l.ı' m; llll.Rl.İKLER 
cumhurtset Ata. 250.00-.ıss.oo 
ne it 58.60-58.75 
Hamit 342.00·345.00 

Aı:!z 300.00-302.JO 1 
SCRBl:ST P l'\-' ~D.\ DÖVİZ 

f l\ \ TLA&l 
Türkiye Aceouut 1680·l'i00 
Takas 8terllnı: "O -.-
Takas Avrupa ~o -.-
'ralcas Amerikan 15SO·l800 
Dolar EtekUt 618-622 
Dolar Trans!er IS:!7·b~8 
Sterıınır Efektif 1550· 1600 
iavıçre Frans:ı 144-145 
Fransız Franıı ıoD0-1600-llf30 
Fraııaız f'r. Tr. eo 100-100 
iuıı~-. Liret 103 100-100 
Almanya ~!ark 1 lU-144 
Yunan Drabml 1000 17· 18 
tarau Pruta 270-280 
Mısır Lirası 1440·lt30 
L'Jbnan Lirası 180·185 

Saat 15'ttt trsblt ed ildi. 

• 

. 
lsfanbul 4 üncü Noterliğine 

Üçün(Ü ~ahıslara ıhbar l'c ihtar rdenlcr: 
1 - Yüksek '\{imar Imıttiıı &ohıı, 

'l'cşvıkı) c Ka'ı pçı sokak Tanrı\Crdi • p 95 5. 
2 - Yüksek ~lühendis İbrahim Deriş, 

Deıniryolu fn,aatınıh - Horasan 
\'EKİLl,ERi 
,\vukat Hikmet Yücel 
Kadıköy Hacışükrü ı;okak :13, kat 4. 
İHTAR:\'A:\IE!\" t~ :\lE\'Z UU: 
l - luettln Bolat \'e Ortakları Giider Koli. Şırketi şc

rıklerinden olaıı nıüekkillerim ) ine aynı ş:rkeUn hissedarı \'e 
nıüdiirü Dr. Raif Gürünün şirket unvanını kullanarak ve mün 
ha ıran kendisi imıa ederek üçiincü şahı lar lehıne sirkeli \•c 
mückkillerimt borç1 andıran scne:lcr imza ettiğini ve bun!arııı 
da ciro cdildikler:ııi öfrcıımi,Jerdir. 

2 - \ dJ:ye s:cılli T'careı memurluğunca 28/2 953 tari· 
h inde Sıril: 48190 ;'\'o. ile teı.cıl td lmiş ve Sicilli Ticaret Ga
zeıcsiııin 5 marı 953 ıarıhli \'e 7875 sayılı nüshasında ilin c· 
d'lmis bulunan <lzze:tin Bolat ,.c Orıakları Giıder Şirketi> 
muka\'elename inın 7. maddeı.i mucibince (Kollckıir Sirketi il 

zam edecek her türlü muamelat, ukut ve muka\'elaı \'e taah
hüdat "irkct müdürü ile diğer siirekfıdan birisi tarafından imza 
edilmek suretiyle muteber o'~cakUl', Şirkete mali vecibe ve 
hak bah etmeyen ve şirket me\'zuu dahilinde bir akit veya ta· 

1 ahhüt mahiyetinde olmayan ınuhabcrata nıütcallık evrakı ~ir
kct mü:Ilirü münrertden imza etmek ycıkisıııi haizdir.) 

Bu itibarla ~erik \'C müdür Dr. R.ıif Gürünün izzettin Do· 
lat ve ortakları G"Lder irkcti Unvanını kullanarak yalnız 
kcndı imza~ı ile senet tanzim etmeye yeıkisi olmactı:ı a~i-
k:irdır. 

3 - Dr. Raıf Giiriınüıı -imdiye kadar şirket ünvanını 
kullanarak imza eıın' ve bundan böyle imzalayacağı her tür· 
rn seııl'tlerın ;;crt>k müekkillerinıı. gerekse şirketi ilzam eı
miyeceğiııi \ e bunlarla b:r gü oa ilgıınız bulunmaaığını, bu 
senctl<!t'dcıı dolayı ~ırl;eı \'eya müekkillerim aleyhine yapıla· 
cak her türlü proıcsto, ihbar \'eya cebri icra yoluna müracaat 
edildi~i takdirde ı:eari itibarı mızın haleldar edil mis olmasın· 
dan dolayı üçüncü şahı lar aleyhine mahkemeye muracaatla 
ıazmınat da\'a ı ikame edcceğimiz.ı b'h·ekiı!c ihbar \'e ihtar 
t'ylcrim. 

İşbu ihtarnamenin bırer n üshaı;ının üçü ıcü S«hısların it· 
ti!aıua arzedilmck üure !sıaıı bulda ııesroluııaıı ~ündtlik iki 
gazete ılc ilanını rica ('derim. 

Bu ihtarname nüshalarıııd an 
\'ATAN giizete~!ne ilan edılmek 

Avukat 
Jl ıkmet ' 'ücel 

biri talep veçhilc muhatabı 
üzere tebliğ olunur. 

23 Haıiran 1954 
istanbu l Dördüncü S oteri 

Vekili 
C\t u,tafa Tiırkay 

Sof ör Ah nacak 
İst. L•. A. muayene h~yetl jeep otosu için bir oför işe 

alıııacakıır. Aylık ilcret 2JO Iıradır. İsteklilerin ıs•. Lv. amir-
liğine mtiracaatlannı. <~331-UôO> 

İmtiyaz alıi lıi: Sİ~.\~ KOltLE 
Umum.i ne ·ril·at l\lüdürü: l\IELİH \'E~ER 

Bu sayıd:ı Mes'u l Müdür: 

flJSAN ADı\ 
<VA'IAN> Gaıetecilik ı-e Matbaacılık T. A. S. - b tanbuJ 

VATAN N .ı\ 1' BAA S I 

iki depo dnlusu tecrübesine 
bugün başlayınız. 

MOTORUNUZDA N, VERDIGİNİZ 

PARANIN TAM KARŞILIGINI ALiNiZ. 

.,. 
t.C .A.'lı SHELL Benzini'nin, enerji ziya'ın~ 

sebebiyet veren en " büyük mahzurları. yan•· 
erken iştiali ve buıi ateşlenmesindeki amalar~ 
önledi~i milyonlarca kilometre.lik yol tecrübelt rl 
neticesinde sabit olınuştur. 

f akar, SHELL ' in bu 'emsalsiz katıC~ 
l.C.A. ' n ın motörünüze layı kile tesir' edebiJrrıes• 
için zama na ihtiyaç vardır. Çünkü, iştial hücre· 
sinde birikmiş olan tortuların lcızıl dereceye 
kadar kız mamaları ve bu~ suretle erken iştiale 
sebebiyet vnmem'eıeri \ için. t: bu~ların • tabiat1111 

değişt irmek t icab ı eder. Ayrıca, elektri~in , b~ş 
yere topra(:a nakledilmesini önlemek için · t 
bujilerin üzerinde biriken tortuların da' tabiah111 

değiştirmek lazım gelir. l.C.A. ~ lı SHELL .sen· 
zini, bu tortulan ele.\<lriği \ nakletmez bir .tı 31.~ 
geliıert"k hav41 '.ve benzin, • malılUtunun tirı ~~ 
kıvılcımla tam 1 zamanı ~da1~aıeşlenmesini f tefT11 

eder. ~ 

Son 32 sene zarfında 
benzinde en büyük gelişW8• ı 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ı 
1 

lst. lv. Amirliğinden Verilen :~er'.,, 
Kıtaat lrônları ~· :: 

------------------------------~, , 5 Temmuı 1954 Pazaı·ıesi .saat 11 de B.ıhkcSıf c3);t1~0ııı 
At Ko. da 25 ıon Sıgır eli kapalı zarfla satın aıııı~c,i ~ t' 
deli 55.000 lira geçici teminatı 4000 liradır. Şsrtns b r 5'(,61 
yoııda ~örlür. 'feklif mektuplaı ının ıhale saatınden8., ..,,.. 1 
,·eline kadar koınbyona ı eı ilme s.. 17 ~ 

* 6 dl 
Kapa lı zarfla 600 ton odun 6.7.1054 l:tinu s.ı~10~o 1 /~ 

latya A. Sa. Al. Ko. da satın alı-nacaktır. Bcdelı 3 'ı;tilıı.,.,. 
~ici teminatı :!925 liradır. Şarıııame~i kom is) ond

1
anc 1;1d 

lif mektuplarmın ihale saatinden bır saat e\ \ e 1 

mı~yona verilmesi. 
16 

. s•'t ıı' 
130 ton Sığır eti kapalı 'l:ı rf a 5.7.1954 glill~cdelı ııÔ' J ı 

~Ialat)a As. Sa. Al. Ko. da sa tın alınacaktır .. ın ')o 1 
lira, geçici teminatı 1197S lir:ıdır. Şarlnaınesl };o 13t '1'(.69 
ı·iılür. Teklif mektuplarının ihale :;aatindcıı bır 7~1 .,,. 
kadar komisyona verilmrsl. 179011 o 

* (''~t~' 
Eskişehir Hv. Grz. ı. ci Hv. üs. K. bina.ıarııı~r s >'~ ı 

rımı kapalı ıarfla ek:.iltme)e konmuştur. JhıılC pO d~ıı _, 
1934 Cuma saat 15.30 da Eskifeh 'ı· As. Sa. Al; ıeJ:ll ıı 1 
caktır. Keşif bedeli 44984 lira 52 kuruş geı;ıc110.00o ı:ıt;ı 
liradır. Bu i~e gir~ceklcrin 940 ;>·ılından önce d,ı~, ~ 
940 yılından sonra 20.000 liralık iş ) aptı~larınıı J1'. rt!J 
rini _ihaleden en az üç gün ev\ el ı:ski~ehır 1•111rı ş3 ~,fi 1ı1 
<!an Inş. Şube~ine ibraz ile yeterlik belgesi alnı~ 1 ,.ıı~e 
şif \'e sartnaınesi komisyonda 'e öğleden C\~ ~1111~ 1 (fl 
Lv. A. İlan kısmında görülür. Teklif mcktuP ~ııncsı. 
tinden bir saat evveline kadar komisyona vcrı 1567 ""' ~ 

rfl' ~ * •ı ı3 L ~o. 
110 ton kuru soğanla 440 ton Patates kııP~a· ı\ 'f' ( 

muz 95-1 Pazartesi saat 17 de Yassıviran ı\S·rıı· G· ~~ 
.!'atın alınacaktır. K so!anın bedeli 26400 1 illi ~tıif ,-, 
1980 lira Papatesin bedeli 105600 lira. G. ;c ·.ret:1 ı.~!I' 
dır. E\'saf \e şartnamesi komisyonda görülur. ,_oıtl ı 
ıarının ihale saatinden bir saat evveline kada~6gS""' ı • 
rilmesi. 

" j J * ·ol: "' ~~~~ Atık ek5iltmc ıle bir Birliğın Kalorıfc~ .1' 7 'fe~ ı. 
yit kaıanına tah\'il \e tesisatının oııarıını ışı }ti Sıl· ıt~, 
Çar§amba sa<ı.t 10 da Ankara :'ol. ~I . V. 4 ~?· geÇ 'f' 
ihalesi yapılaca kur. Keşif beJeli 8614,40 1ırs c'"·d JÇ , 
1396 liradır. Şartnamesi Ko. da ve !lğ 1 cdcO .. 11undC • 1 

ilan kısmınd:ı görülür. istekli !erin ihale C1~!<: 1>e g ,,,, 
Yel Hv. Sv. İıış, Şubesine müracaatla yeıcr 1 17-'1 'jİ 

sat·:ıır. AkadB~ 
lsfanbul Güzel Sanatlar 

Müdürlüğünden c~·' ~ 
. • 00 1ıra ı: 'ııl~ 

Akadenıı konferans salonunun 324 ııırC u:ı 
adet iki ki§illk koltuk yaptırma isi kapalı !~ 
meye konulmuştur. 1ırııdıf· C'~, 

Mezkür l~In mu\·akltal tcmıııatı 2430 tsıf!ıl~I el~ J 
954 Cumartesi ::Dnü saat \2 de Beyoğlu ) 8pılılol'ıf t 
numarada İstanbul OkuJlar sayın:ıııJığınd.ı uyııııı t 11 

ye girmek istiyenleriıı kanuni tarifatl1l8 (inil s''c>ıe ~ 
lıyacakları ıeklif mektuplarını eksiltlllC ı: ıe\clil< 1ştı ı" 
nıczkıir ·~)manlıkta toplanacak kom!syonalı 0 ıııı1 "5

1 

umdu·. isteklilerin ticaret odıısında kil) 1i0.oııo ı ~ 1~ / 

rangoz atelyesinin sahibi bulundukla~ını ı;stcrı;0r • 
teahhüt i~ini hasarı ile ifa eylediklcrınl ' 111 cı1're5 ıı' 
blrlikte yukarıda belirtilen gün \'e saat~e ~e iot' 1 
bulunmaları ve istiyenlerin kesif §~rt~aıcıninde 
saatleri dahilinde her ı:lln akademı ka 
ran olunur . 
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Çarşamba akşamı matbaadan ı;-ılı:ıp e\t giderken ceçtilinı 
her sokakta a)nı usi duydum: lUrıh'teki Ti.ırk - Alman 

ltıthol ına~·ını :ınlataıı spikerin sesınl... E\'lerde, dükkinlarda, 
0tornobillerde rad) olar açıl mı i• herkeı. maçın sa!halannı ta· 
\ip etmekle meşguldü. Bazı diı kkinlarıo, otomobillerin öııiin· 
de dinlcyıcilerden mürekkep bir halka vardı. Kim e bir ey 
%ıemiyorılu; yalnız arasıra •Ah!· diye bir teessür sadası 
~tıyuluyordu ..• 

Semtimize )akla tıgım zaman maçın ıkınti kısmı başla
~ışıı. Bu kısımda Almanlar birbiri arkası sıra attıkları gol· 

rlc sayı adedini arttırıyorlardı. Herkes teessür içinde idi 
e nıağliıbiyete bır sebep bul mağa çalı~ı)'ordu. Sporcu defi· 
il!, futbol hakkında da uktiyle epeyc-e maç seyretmiş olmak· 
~ıı Cazla bılgim )Oktur. Fakat •a kıl için tank birdır• sö· 
lilııe uyarak hakiki mağlıibiy etimizin sebebini tayin edebi· 
"i?, 

l\Jeşhur barut hıkiıye ini el bette hılırı.inıı. Hani •toplar 
t)e ateş rtmiyor'.'• diye soran kumandana •muhtelif sebepleri 
ar, EHela barut yok ... •_ ded ıkl~ri 1!man kumand.anın ·b~· ı 

'ııtıt Yoksa ba5ka ebep goster mege !uzum J?k! • dıye urdı-
tevahı... Bızım ) enılmrmil de huna benııyor. İlk maçtan 

lııııra mıitehas ıslar bir takım ebepler sıraladılar. Başta ~u 

Guatemala'da komüniı.t hukıim ete karşı hareli.ele geı;en •llü rri
.} et Ordusu• ileri gelenlerinden üçü ileri hareketi hır harıta 
üzerinde tetkik ederlerken. Sol dan ala doğru: Albay Ar-
mas'ın bi rinci sekreteri Carlo~ Salazar, ıkinci sekreter J.uls 
Coronada Lira ve ordu kumandanının kardeşi RodoHo Cas· 

tıllo arma:.'tır 

~tdı: Almanlar daha i~ i çalı tılar \'e daha i)·i hazırlandılar- G •• ı •k K • G 1 
~l~rııı daha iyi çalışarak, da ha iyi __ hazırlandıklarını kabul uven 1 onseyı uatema a 
ltkten sonra başka ebep ara mağa lu:ıum \'ar mıdır? ı f 

Futbola karşı nıademki bu kadar büyük alaka gösterıyo· 
Uz, daha muntazam şekılde çalışarak hnırlıklı olmamızı mesel . . .. .. k 
;:rı.n etmek lazım gelmez mı'.' .. ~:ahancı mu:eha~dar: ·Türlı; /,"' esını gorusece 
·ıuııcuları çok ga) retlıdırler, bu~ uk fedakarlıkla çalı)ı)or T .. ' 

: fakat teknik husu unda gendırlf'r• diyorlar. Bu haki- Anocıated Pl't'S3 

lı.tı ıözoniınde tutarak oyunculara lüzumu kada r teknik bi1'1 San Salvador, :?4 - Komü - (A.A.) - Komünist taufoırı 
trııı,nuz ıup eder. ı ist aleyhtarı Albay Castıllo Ar Guatemala hıikiımeti lehinde nü 

l::\·et porda ~enmek de \'a ı dır yenılmek de. Falı:at hedef mas'ın Guatemala topraklarında mayi~ yapan üniversite tale~si 
11ltııek olduguna göre bunu temın edecek 'asıta ,.e imkin· Esquipulos ~ehrindeki Genci ka ile polis arasında \'Uku bulan 
~ baş\ urmalı~,ı. rargahından dün aksam bi'diril- çarpısmada beş ki~i :>aralanarak 

Enis Tahsin TIL diğinc ı:öre, kunulus kuwetleri hastahane:>c kaldırıl mıstır. 

bumaıı kliııigi 
dava edildi 

rna ı ı incide) ı şunları söylemistir: 
~tıka Canbakanın annesı M: ı •- Karde~imin ölumune kli

Canbakan Duman Klinisi- nik sebebiyet vermiştir. Harika, 
'ahibJ Dr. Rııhml Duman \'e hastalıktan ölmemiştir. K!ini&'in 
~ c doktoru izzet Özsa,·ar a fenni aletleri noksandır. Böyle 
.ıı, 10 uncu A lb:c Cez.a bir hayati elektro-şok tedavisini 
nıesındc bir da~a açmı• tır. az ücretle tutulmuş salahiyetsiz 

de\am edilen bu davanın bir dQktora ~·aptırmışır. Hasta
• ~ında Dr. R:ıhmi Duman. nın dtrece kontrolu yapılmannş 
\'tıkatı) 1.ı birlikte haı.ır bu- tır. H<ilbuki clektro-şok'un en 
e tıır. Doktorlann dikkat iz büyük tehlikesi ateş tevlit etme 

1 dbirsizlikle ölüme scbe· sidir. Ayrıca bu klinikte bir a-
\crdıkleri ıddia olunmakta det mikroskop bulundurulmadı!!ı 

ıçin lokosit muayenesi de yapıl 
~ha Ca ıbaka ın avukatı o mamı ur.• 

uru m.ı~a :,uat Tah in BilAhare şahit, bu soyledikle· 
'ıt'l"tnıotir. v rinin doğruluğunu bildirecek bir 

o arak mahkeme\ c cel-
H rıkanın ıığabc;isl Dr. çok şahit ismi \'ermiştir. 

Canbakan i'k tahkikatta Duruşma, s..ıhıllcrin celbi ic;.in 
~c~i tcyıt etmiş \'e ıa'ik olunmu,tur. 

~. Somuncuoğlu, C.H.P. muhalefet 
yapamaz, dedi 

il Cilası ı iııl'ld~' 

111~tnıac.ığına inanmış l.:ı 

c.~~·p·· bu· d lığ • · nın ug ıı ıçın c 
~!~ §art ar• derken, mil· 
etiı;ı .azlığını mı, yoks:ı bir 
~il Dıi kastedi)or~unuz? 
da keıniyet \'e kc:Jii)cl ba
lla~. da böyledir. 
~ ııu· ileri gelenleri :le bir 
~lıJl U&tünüz. nıil? 
~ a bir ihtilaf d-m k do~ 
~tıd Pa.~tinin sc\ k-ü idare 

!ar~ ~z. ahibi olan bazı 
•• 1r:· otcdenberi fıkir ay 
~l'ııı ız mevcuttu. Bu ay· 
l'I d attnıa ı üzerine, tsh· 
~" aba uygun gördüm. 
~~1 •fıkir aykınhk'arını• 
~~'l ar nıısınız? 

, h r 2aınan içinde bu un-
~ı~d/a:_ıının iç mesel le

' 1.ıı b Soz söy!ey .. rr.c) ece· 
l!lfa~nı mazur gôrütt. 
~ &ok •ı.Ja parti) i gilı; ~ir 
~~lletın~ş oınıarlın z. mı? 
~~~a lrtı):orum. Parti esa 

~. h llllişkUl bir mevki· 
tt.t ıııunku durumıı ile 

sahip dcği clir. Bu bakımdan. jc;. 
tifamııı, partinin bugünkü duru 
mundıı bir değişiklik yapa':ıi e· 
ceğlnc inıınmı)·orum. 

Gülek'ln özleri 
.\dana 2.J CTe'efoula) - Hu· 

susi i !erini takip etmek üzere 
ehrimize gele 1 C. H. P. genel 

sekreteri Kasım Gülek bu~Un 
uçakla Ankaraya dönmüştür. 
Kasım Gülek hareketinden eV\el 
gazetecılcre son htıdiseler etra· 
!ında •Somuncuoğlunun C. H. 
P. den istifasını bugünkü Adana 
gazetelerinde okudum. Bu, bir 
sürpr'z deği'dir• demı~tır. 

• Ulus• un ne zaman çıkacatı 
na dair bir suale de •Şirket 
kurulmak üzeredir. Pek yakın 
da çıkabileceğini umuyoruz. İşin 
güç tarafı matbaa tesislerini te 
darik edebilmektedir• demiş, 
partinin durumu hakkında i e 
şunları söylemistir~ 
•- Şundan herkes emin ol

malıdır ki parti te;:kilitınııı ana 
temelleri memleketin her tar;.ı· 
fırda sağlamd•r. Ye onun bu 
sahlamlı~ına d;ı güvenimiz tam· 
dır .. V Yapmak imkanlarına 

&li, camnın sıkınflsmdan üçüncü 
defa sigara içti 

... ö.uediJt <Başı 1 incide\ tanbu \'alisi ve belediye başkan 
' ~ b • Fakat vesika u- vekılinin ilk defa Mareşal Fevıi 
t;:baı.ı \§ey yoktur. Her Çakmağın cenaze töreni sıra· 

oru akkal!ara şeker sında Beyazıt meyd ... nınd, kar· 
a b 'l... Bakkallar da \ a ga alık çıktığı sırada ve son o
ft a~er kilo satacak- tarak da \'ilayette eski Ekono· 

. ~erıllı bunu hemşerilere mi \'e Tıcarct Bakanı Fethi Çe· 
t • · Pazla m ı k • likbaşın i tirakıyle ekmekı;ilr.r 
~Ilı ır'0k etmiycceklcr:n toplantısında sigara içtiği gö· 
~r bu~r senıttc bol m!k ru'mü tü. 
tı 'Itıunduracağım. Bu Profesör Gokııy, ~chir mccli 
aıs ııtııı olacak am· sinde "eçen gün bir üyenin yap 

r un Cak canım • tığı tcnkidlere de temasla: .şe 
lab •ay, du•ı "az.e••- hır mecli~inde muhalefet olmaz. 

~d ltı ' . .. .. h' 1 tı h erırken, mu- Muhalefet olursa ~e ır mec ıs:-
[' l•ra aldc si"ara ic;· nin infisahı mucip olur• de.mi~ 
' kullanmayan İs- tir. 

~:~ edilecek 
"'1Ieri geldiler 
•t a<n:ı ı 1 incide) ı riıı kar~ıl·klı temadisini ıemen 

Rus 

~ ~un11 So\Yet Amira ni ediyoruz.• 
1 Pr68.tl .1 6 da Is· Kom u memleketle olan tari-

~alllın~fesor Gökayı hi 'e kültürel münasebetlerden 
~~tıl S a ıiyarct et· bah'sle söze başlıyan İstanbul 

~tr b 0"Yet kon olo- valisi profesör Gökay da cdO~t 
~ ~a. ı\lılunduğu bu 2i ziyaretlerinizi memnuniyetle kar 
~ n~ ın ra ::-<ıkolsky şılıyoruz mukabelesınde bu· 

'r. eıcunııe .un- lunnıuştur. 
Amerıkalıl • .ra devredılecck 

Justiapa, Progre~o, Zacapa, Gu Guatemala ı~i Gunnlik 
alan, Camotan, Jacotan, Sanca· Konsey inde görüşüleceı.. 
ana. Molino, 1\Iorales \'C Quetza B"rlesmis .l\lilleller, 24 (A.A. ) 
tepaque şehirlerini i.i:al etmiş - Guatemalanın Birlcsmış Mil· 
tir. :etler temsilcisi Castillo Arr ola 
Dığer taraftarı asi radyosu bil sbahle.Yin Gıivenlik Kon eyi Re· 

kumet kuv\ctlerınc h•tap ederek isine gönderdiğı telgrafın a~nı 
Albay Arma.s ku\'\'Ctlerıne katıl nı bütün Konsey üyelerine de 
mağa davet etmiştir. gönderm:ştir. Bu telgraflarda 

Ayni radyonun ila\ e ettiğine Konsc:> in müstacelen toplanması 
göre, hükumet ku\Vetlerine taleb edilmektedir. Guatemala 
rnensup 18 subay esir alınmış - temsilci i talcbmi, bilhassa, asi 
tır. Bunlar ara ında Albay Çar lerın elindeki rad~·o istasyonu· 
los Diazda vardu'. nun Guatemala şehrine karşı ya 
Guatemala lehinde nıima)ıS kında şiddetli bır bombardıman 
yapan talebe hazırlandığına dair yaptığı )ayı 

Tegucigalpa (Honduras). 24, na istinad ettirmektedir. 

Secim tasarısı ..:.. 

konıisyoııdan f!eçti 
-------------------~--

Tasaflnın son şeklini bildiriyoruz 
Rusud Muhabirimltdrn: 

Ankara 24 - Seçim kaııunu fında yapac·akları konusmalarla 
üzerinde yap•lan son tadiller bu· alakalı daire \'e müesseselerin 
gün öğleden ewel \'e , onra ana· kendi faaliyetlerini gösterir ~r
ya<>a kom•syonu ıda yapılnn ha kilde yayın!ıyacakl:ırı her ıilrlll 
rarctli müzakereleri mütl'akip matbua, sinema \'e tem~·ı yayı•ıı 

-kabul ed lmistir. seçim propaganda ı mahiyetinc1 .. 
Sabah celsl'sine Ba, bak:ın J\d sayılmaz. 

ııan \lendcrcs 0e'nıis, yeni hii· Se~·iıne işıiriık eden partiler 
kümlerin mak at ve ::aye i•ı: ıarafınd.ın gö,tcı·ilen adavlar-
:ıah etıni~tir. dan \'cy:ı hunlarla mihrak 1 a· 

Bu gü•ıkii ~o ı ekle görr ka· ı da) lı~l'ıı koyanlardan tertip e· 
nıın •U .ana hlikünıleri ihli\1~ dilnı s m:ııbu \'eya daktilo \cyıı 
etmcktec!ır: • Ml'n up olduğu ı; ba ka b' r ileılc ) azılmıq \'l'Yll 
) a i partin'n aday li tes'ııe gir 1 tek ir ~dilm'ş o~ pıı ula'.ırı. b:r 
mis olan kimse diğer bir ivasi zarfı~n muhtelif i~imleri muh· 
parti tarafından hcrh:anı!i ·bir te\'; 'e birdrn Cazla oy pusula 

seçim tene I için aday gösteri· ları çıktığı ıakd:rde bu pu~u· 
lemcz. Hiç bir siyasi prırti)e in lalardan hiç biri muteber ola· 
tisabı olmıyaıı kimsenin hcrhaıı maz. Ayııi isimleri muhtevi pu 
J?i b'l' siya i parti taraf.ııdan a· su'adan b'rkaç taı c çıkması ha 
day :::österılmc i kend:sinio l :ı l:ndc buııl:ır ıek pusula sayılır. 
rılı ınii\'afakaıiııc bağl ıdır. Seçinır iş•irak eden partile· 

Bir !yas! partinin adavlık r n alAmet \e i arctlcr'ni muh 
yoklıımasın,ı girip de nıuvaf~ıık tt•\' cılan ınaıbu O\' plı-tıl:ılaı"ı 
olamıyan Ve\ a yoklamayı kaıa- da yazılı aday' ardan b'r \'eya 
nıp da n•z.aınn:ımeler"ııe gore birkaçının iptali halinde bu i· 
partilerin yetkili organları ta· simler :pıal ed lmeıniş addolıı· 
rafından :ıdayLkları kabul e- nal·ağı <:ıibi bunların yerıııe iliı· 
d'.lmiycn kım,,c'l'r hic bir secim ve ed·lnıi · im hıılu•ıclui!u tak 
cevresinden mü takillen ada,·- d 'rde bu is:m er de hesaba ka· 
lıklarını koyaınıyacakları "İbi. tılmat. w mezkur matbu oy pu 
ba~ka b•r parti tarafından da sulası oldugu gibi kullıınılnıı 
aday gös·erilcmezler w eçilc.· savılır. 
mezler. 

Devlet, '"liıyct, öze) idare ,.e 
belediyelerde memur \'eya hiı 
metli olarak çalışanlarla hakim 
ve hakim/ smıfından sayılanla
rın genel 'c ara ~ec:nııl'riıı b:ı•· 

!angıcından altı ay önce. st'cl- ı 
mııı )'en!lenmc~ir.r veya ıtra se· 
çinılerin·n vaktinden e\'vel ya
ı>ılmasırıa karar ''erilmesi halin 
de ise \'en lenmeniıı \'eva kara· 
rııı ilin·- .... ., hac ıv~rıılr \'f'dı 

gün içinde btifa etmedikçe hiç 
bir sec•m çenesinden adavlık· 
!arını koyamazlar. Ad:ı,· nöste· 
rilenıez.ler \ e ecilemeı.le r. 

3j inci maddede yazılı hAkim 
ve hakim ınıfındaıı ayılanlar
'a memur w hizmetliler \'e a~
kcri ~alıısların sec'ın cevre.:.'n
de herhaı•t!i bir n~rt'nin orotı· 
ra tn\'c nizaınnamelerini Ö\•mek 
\'eya buıı'arı i~ i gördUklerini 
söylemek \'eya bu hu~usıa ba,
kasına ~öz ve,•a herhangi b'r 
fiil Ye hareketle tclkınde bulun 
mak suretile siyasi faaliyet gös 
terme'eri ya aktır. 

Devlet \l' h ükumct isleriııde 
nızife alanların bu i ler etra · 

İstanbul'da kira Chnrchill ve Edeıı 
vasatisi 200 liı•a Washington yolmıda 
Kiralann serbest b1rakılması tarihinin yaklaş

ması endişe/er yaratıyor 
\aun ,.,, ııe.1'eU ndeıı ınıyor. Fakat, ortada giııı gib 

lngiltere Başbakanına refakat edenler arasmda 
atom müşavirleri bulunuyor. Görüşmelere 

bugün başlanıyor 
.lu.odaed Press 

~ADU:\" TA:\'JU açık hır hakikat nr ki, 1955 ha 
İk'nci dü ıya harbinden son· z ra'l nda mesl:cn mcselcsının, Londra 24 - lngılte.e Ba~ba !ık.arın da )ersi.cağı muhak-

ra, uzun zamandır durmu olan bütun ıeferrüaı•)la gUıılük ha· kanı !:) :r Wınston Churchıll A· kak addcdılmcktcdır 
inşaat işlcr•ne h z \erılince, hrr yatlarım ız.a bakım olacağı ,.c merıkan Ba~ka ı E se11ho\\crlc Mesela Eden, Hınrl•çıni mese 
keste bır iımıt belirdi. Hava pa halk, bu)'Ük hır ıstirap du)U" görti~ilp Dlin)a i:ıler ııde mc\cUt l<'S hakkında Aum Kamar~sın 
rası devrının. yakın bir ist•k- racağıdır. baıı İngılız - Amcrıka!\ gorüş da ) apuğı dunkü konu masında. 
balde SO!ıa crecd!inc ır.anıldı. :\fil i korunma kanununun farklarını halle çalılitllak için bu Komünıstle.rın \ e hür mı'letle -
Sa~da solda yüks~lcn yeni bın::. hima.}eS ne sığındığı ıçir. kira· akşam Türki.}e saati) le 20 ) ı r. ıst'rak edeceklerı umunu bır 
!arın "er~·i kiraları ) tik.ekti; fa cısını ıkarıo C\ ini tam•r ettire 52 geçe uçakla Wa~hingtona ha ademi tccaVÜ7. p .. ktını ıhll\ a e· 
kat halk bu fiatların yakın se memiş mal sahibi, ilk iş olarak rekct ctmıştir. Başbakanın emrı den b r güne) doğu Asya mü
rı elerde dilsec.cğine inanıyordu. bu talepte bulunacak; e\imi ta ne geçen )1~. dünya Turu uıı dof.ıa sıs cmı ıizcrınde anlasma· 
Zaman geçtikçe, tahminlerin mir etlırcceğim, yahut, ~ ıkıp ilk safhasıııda Kıralıçe Elıza - ~ a \arma ın mümkün olabılece· 
tamamen tersine bir hak'kat yeniden yapacağım d.;.eccktir beıh'i taşımı~ olan a)ni uçak, ı so~lem•.tı. 1 gıltere bu me 
meydana çıktı. Hemen her :-o· Diışününuz ki, bu e\'lcr .• ehrin Strato Cruizer tip'ndcki aCano· sdedc ı:a~ et ağır hareket etmek 
kaktıı bir kaç ·kiralık· yaftası merkezi mahallelcrindedır "' pus• tahsis edilmış~ir. ted r 
oa rastlanılmasına rağmen, is· tamir edilmek .sureli)le bü~ük Churchill, Janında Dı,i~leri Birleşık Amcrıka resmi sah 
tenilen kiraların )'Uksckliği hay kiralar geıirebılirler. Bö)lecc Bakanı Anthony Eden ile nıti.a .siyetlerı ı e, Churchıll \e Eden 
ret ve ümitsizlik uyandırıyor- en az 20 _ 25 bin ailen:n açık- vir \ e sekreterlerden mütcsck - in bır ~uney doğu As~ a pak•ı 
du. Bu;ün, iki oda'ı, oturab:Iir ta kaldığı gôzö üne getiriniz.. kil küı;ük b:r grup bulunduğu }apılması içın sliratle harekete 
bir meskeni, 150 liradan a a~ı Zaten kazançları pek mahdut 0 halde uçağa binerken, pek ke· geçcceklerını umıd eımislerd', 
kiralıyamıyorsunuz. Kira \'asa· lan bu ailelerden üçiı dördü .} ifli re zlndc 2oninmektcydı. Bundan ba~k. .\merikaıı makam 
tisi 200 liranın ilzcriııe çıkmış bir araya gelmeden nasıl olur Di~lerinio arasına irı si~ ah bır l ları komünıstlerle ademi tcca -
bulunuyor. İstanbulda haleu, da 200 • 250 l•ralık b:r apart· puro ıkıştırmışu. Başbakan ha 1 \Uz paktlaı ı )apmağa pek i tek 
130 lira ile 1000 lira arasında man katın• tuta bilirler? Muhte \ a a'anında toplanan halk kendi li gorünmemekte 'e buıı'arın 
değişen bır kira karaborsası hli meldir kı, İstanbul. gelecek yaz sını alkışla)ınca. bu selamlara hiç bır mAnası olamı)acağını I· 
kilm sürmektedir. istediği kira yeni b'r gecekondu faaliyetine gülerek 'e hararetle mukabele lerı sUrmektedırler. 
yı vermez.seni?.. kimse fiııt dü· sah:ıe olacaktır. eımışıir. Hareketinden e\\cl Bir Judo hocası ders verir 
şürmeye yanaşmıyor. Ev sahibi Normal olarak, bır memurun Churchill iieri gelen Kab ne 
aylarca evinin bo~ k"'ınasına k b' · d mensupları \'e askcrt Şeflerle ken bog~ uldu " ~ aylık ·azancınıı• be.te ınn e n 
katlanıyor. Çiınkü İstanbulda fazla kira vercbılmcs dü Unülc ı:örü,müştür. 1 

Paris. 24 (AP) - Tran T 
had bir mesken buhranı \"ardır. mez. 1~çi için nisbet altıda bir Churchille. re!ak~t eden'er a· ı Hüong adlı b.r v etnamlı gecen 
Xe kadar pahalı olursa olsun. olarak he aplanır . rasında, iıı:ııterenın Atom E • ) ı'Janberi burnda bir jımnastılt 
kiralık mrsken, günün birinde Vaziyeti bu repheden de tct nerjisi Kom.ısı onu Başk:ı~ı ~ord ı ku'übUn le Judo hocalığı etmek 
k!racısını bul;;ıcaktır. Hele 1955 kik ettiğim z z.ım.ııı yeni yap - Cherwel!. ~ın~. Dc\letın ılcrı ~ge teydı. Du ge~ öğretm·n kulup
Haıiranıııdan itibaren, mesken lacak 90 b'n me kenden hiç bi· len Atom m~Şa\'ırler ndcn ı:, tc ta ebelerini toplamış \C on· 
kiraları erb:~t b rak•iınca, bu rinin aylık kiras .. 50 - 60 ira· E~wın Clowc<ien ve şah t hekı lara hu_u l bır o)u•ı gôsterme)e 
buhran daha da artacak. f·at· dan fazla olmamalıdır. Bu kira mı Lord ~urran. bulunmaktadı~ başlamıştır. 
ı.r daha da yıikseleccktir. f ç·n gerek mülk ed inmek :ayes.yle Chu~cnıll. Dışışlerı Bakanı . E- Bu O) un. hasmın gırt'ağın: ı-i!~ 
de bulunduğu kötü şanın de~i taksıt karş•lığı \er·lsin, gcrek::.e ~e~ \\ ~~hltt~onda. pa~~tesı:ıc elle kaHa) ıp maka~lama ıkmıı 
..,eb ılmesi için en az 90 bin mes belediyelerin ırnd membaı ol· a ar ısen O\\erın şa sı mısa ''ı Istı zam etmekte\• ı. Hoca, 
kene ıhıiyaç du)·u'an bır .,ehir sun, bu nisbeti asla aşmı)acak· firi olarak. Be~az eYde kalacak kendi ıne p:ırırn r ~!arak li ··n 
dr. ba,ka bir iddiada bulun- 'e müteakıben ln"'ı z Ele; lığ n d k' · · bır talebesını ~ ç· 
mak basiretsizlikt ir. İstanbullu tır. . .. . ı aklcdeceklerdir. Salı günu j .. - ~·? a 

1 ;.:en~ . . . d • - . 
Bu. takdırde. çok guç bır ıııc lllıl r Ba bakan Louı St. l.P mış ,.e ona o !re1 lıl:ı .e~ıl ~ gut 

lar. çok yakın b"r gelecc~in Cıı ele ıle kar ıla lrıa Ş ınubaı U t: e ' . k O e n li ağına S tılma~ını O\ emt~l,r .. 
clişesini daha :imdiden biıtiln de ~anıyor. Gerçe~·teıı dt. halli ko 1 d,nenBt ıkıe ı:ı~rtıoşme. z rdeec ~;~ 1 Tr:ııı bır .ıı· 'ık: Daha f zla sı~ o 
rınliği ılc duyuyorlar. H4 lk, lav olmavnn hır me ele me\'ZUU a a• ·cn:ı a\\ a~ . gı r ' · demı . ta tbc buna ıla t elm': 
mesken k•raları serbe t bırak•l b. h' . • il l b : gıb b' Churchıll 'e maıyctı. gelecek . 'k b' el<' verde d"b 'ı.ıc -

ıı stır ~ e z.m ~ ır per•cnıbc l\cw Yorktan Qucen \c ı ı ı ır n "k" . d 
ınası:ı di)c he)etlcr tertio edip mesken polılıkasını •mdı)C ka El'~ b th Tr tla tı ... · 1 in- nıe) e ba 'amışlardır. Bil' :ıç a 
Ankara~ a göndermi~or. Çünkiı dar ptanlaştıramnnıı bir mcm ·ııtza e d" aııs.akl nd . .,ı 1 c kika onra hoc:ıda hnreket ke-
'h t l h 'b' ! d h . 1 d .. !"ki 2• crcye on ece . er ır ·1 "1 il". t . ı m ~.; ... ıı• a)·e ma ~ .. ı ın n r, cpı· ekettc. bu daha a guç u er E ' h Ch r h 11 sı ınc . u ( ı,;U cspıt c •w '"'· 

miz c ibi bir takım hlirrı)etlerı arz.edecektir. Fakat :.ıulıı) ,~·ı 1 n °".er - u c ı Poli tarafın lan hU\I) di açıı;: :ın 
d • • k 1 d .. d k b " i gorusme~ı ı 1 b b t b r kı nıış \'ar ır. ·"ynı ·aııuıı ar an ııııı~a a\T:ınma \'c ıı·r:a ıırıııııı ıer "'. h' l '>4 ( \P ) _ Bu· ma~an ta c ser es ı l .. 

\'İ muamele görnıel!I i ter. Hak rübelcrindeıı · ti!adc etmek su a .1 ~ng ~n, -1 e' re cuma a da tahkıkat nctıc c;ınde t ll· 
kının teslimm• i ter. Halk bu retı~le, nok_anlar tclfıfi cdılebi r~.d~. ıbk >.ita mı~ c~langoEıscnho. me lxbi~ eıtm sanık ot,.· k 
hürmeti du,·u,or ,., gürühü ''ap l'r. ı,;uııu a. ayaca .. 1 .m hkemt")'c ''erllm~;,ı kabi dı:. ____ .;."....:..J ______ ,, ______________ wt>r - Churchıl', ,oruşme erı • • 

ciddı bir a'llaşmazlık ı'=ındc cc- Yunan Dışışlerı bakanı 
Eg'-' ridir gölü tehlikeli bir s. ekilde yükseliyor reyan cdcc kıl:- D 'plomatık ç \ pilot oldu 

reler EıscnhO\\ er'ın \'C Churchıll .. , 
in görü:slerini ba da tırıp bağ· \th 24 CAA) - Dun \u-!Ba~ı 1 incidt) 

Refahi~ ' de yağ ınıı rhırın 78rarı 
Rcfahi)e 24 (Telefonla) -

Gün'crdenbcrı ıl vamlı ~ek ide 
ya~an yağmurlar Refahiye böl 
ges:nde htıyük hu,ar 'c mal 
kaybına cbebiyrt \'erm •tir. D 
lık,iz kö~iınde 33 C\İ seller gö· 
nırmilş. 14 .. ,. de •çindc oıurul 

mnz hal(' gc'ıııi--tir. Aynı kii~dc 

500 dö ıiim arazi sular alt nda 
ka 111 "· nıııh,ul harap olmu~· 
tur. 

Pürclik koyliııde 12 yaşında 
bir çocu~u uiar götürmüş v~ 
çocuk boğulmu tur. 

Opuz köyünde on be C\ i su 
lar nöıürmü,, 50 döni.ım arazi 
sular altıı da kalını~tır. 

Deliks:z köyünde 25 ha)\ an 
boğulmuştur. 
Yağmur afet halinde de\'ant 

etmektedır. 

iımırde ~ıcaklar 
lı:mir 24 (Telefonla) - Uzun 

ıamandanbcri dC\am etmekte o· 
lan "caklar bugün had b r :..ı.f 
haya girm; tir. Siihunct derece 
si bugün golgec.lc 33, ~üne~tc 

60 dereceye yüksehn'ştır. Resmi 
makamlardan alıııan malumata 
göre, İzmir bugün içın Tiırki· 
yen ıı en :.•cak Şehri olarak \'3S ( 

Iandırılmıştır. Sıcaklaı·ııı \'ok 
fazl:ı olmo ı yüıündrn şehir h:..1 
kı plajlara 'e deıuz krııarın:ı 
:.hn etmiştir. 

Dairc'erde \C b iq:ok banka· 
!arda yaz ınesaıs· l tenımuz sa 
hahındım ııibaren ba~lı}acak \C 

1 e) liıle kadar devanı edecek· 
tır. 

İzmir. 2,ı <T.JI .) - Bır a:> 
danberi ha\·aların çok fazla sı
rak 'itın'e i ile .ehır halkı me· 
ııirc yerlerine 'c p1Ajlara akın 
ctnıeğc başlamıştır. 

Bu arada Inciraltı semtinde 
belediye tarafından ) aptınlan 
100 küsur ev sahıslara kiraya \'e 
rilmili 'e ayrıca p aj ban)osu al 
ınak isteyen birçok ,·atandaslar 
da sahi:e çadır kurmuşlardır. Sa 
hılde ve ağaçlıklar arasında ku
nılaıı çadırlara son birkaç gün 
1:ırfında yılan ar musallat olmus 
ve bu hadisc:er birkaç defa te· 
kerrür edince 'atar.daşlar çadır· 
larını söküp plAjı terkctmc)t 
mecburiyetinde kalmı&)ardır. Yı 
)anlar dııha zi)a•le su kenannda 
kurulan çadırlara dadanmakta. 
dır. Di~er t.raftıın ~ine bunaltı
cı :.ıcak ar <le\ anı etmiş ve su· 
hunct dcrecc:.i gune;ıte 59'a ka· 
clar ~ ııhc mi§tıı-. 

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

d:ı~tıranu~acakları•ıı merakla na ı Krıı!ı 'Majeste Paul Ha~a o. 
beklemektedirler. kulundan mezun o an uba) ara 

Bu nörü~mclcrı ı ga) sı İngi· dip omalarını \ rmı t r Bu ara· 
l ı. - Amerikan mUn. scbc:lerın da • h 11 S;ı\ u~ıma Bak m l\a~'
dcki "Cdi~ı k4patmağa çalı~mak· 'opulosa da dıploma-ını 'crnıış
ur. B~ göril.melcrin net ccsı as tir. Uçu~a çol:: merakl! olan Ba· 
kıda olan bazı dip'omatik tcşcb- kaıı oku a devam ctmış "te ~ı;us 
~ lislcr üzerıııdc hır anla~ma şe!~ bro\ r ine hak koz;.narak dı~er 
ındr o ab ılır. Fakat bu ani ~ g nç ub ylarla beraber bu dıp· 
nanın ) anında esaslı anlaşmaz om.) ı al mı ıır. ---- -------

DP!f(H!Rftl 
1 a1 ıau ca• H :ı .l.. - 1$ cllD ı:?.$11 TL. - s rlln ıı ~ ı .. ı On 1ı>elim14e• 

tuıa beber kelime tein ber cü.n :o ı.uru$ aluıır.ı 

OOKTOTlLAR 
DOKTOR (:1PRUT - Ctll. Sac. 
Zühre,1 Mütehassısı. Beyo~ıu 
Posta Sokak Telefon 43353 

Ur. A.BhtELEK - Cilt ve ZUh· 
re\'i Hastalıklar Mütehassısı. Be 
yoğlu. İstiklal Cad 407. Tel: 
41406. 

Or. HAS,\~ llt~:\·e Dİl.Gl
:UE:\" - Alman Hastahanesi sa 
bık doktoru, nak'etitiği Fener· 
bahçe Dal)an Aralık 16 ~·o. 
da hcrgün hastalarını kabul et· 
ınektedir. Tel. 62546. 

DAHİLİYE MÜTEil.\SSlsİ 
M.\HPE\'KER Elcktrokar-
d;oe-raın. Cumartesi ö:leden 
sonra hastalara meccıınen ba· 
kılır. Harb::Je Hal§skftr~azi 
:\o. 1!2 

EML IC 

36 ,\\' \'ADE lLE ns \ ",\
'TlŞl - KUçük:;a•ıdan Kamla 
tııdar muhte'i! semtlerde. maıı· 
ıaralı. bahteli l ~ lcr ınşasına mü 
sait mUfrcı ars:ılar. 

Müracaat: Bostancı Son tram 
\ay durağı No. 538. 

SATJLIK AR'A - Cerrahpa
~ Hastanesi cı\ onnda asfa!•a 
~akın 40 metre ccphc•i 1685 
metre karelık ıırsa ;,ıcelc satılık
tır. 

~lüracaat: Mahmutpa~a Hacı· 
klıçiık Cam i sokak Mehmctpa~a 
llan. No 8 

t C.l '/. E'tl.:\K Galata. 
Ün,·on Han :\o 24. Pazartesı, 
S:ıli ı:ünlcri 12 ılA 17 arası 

1) Ortakoyde Apartma!! arsa-
~ı. 

2> Kuçiık) nlı 'e Cc\ zli 
rı , ı11a ıırsJları 

3) Ga'ata küçük dükkan. 

ci\a-

BOZKURT ı: . .ULAK - Taks m KIR \LIK DEPO - rkcci: 
Abdlllhakhamit Caddesi Xo. 23 'l ıpadıl arkasında 400 M. kare . 
Telefon 83532. l\tür:ıcaat: Telefon 22_8_1_1. __ 

_..,.,,~ 

BOZKURT E'JL.\K - 30 sc· ~ 
nelik ttcrUb ile alım saumdJ. OOG ,\l\.OE:'oitZİ~ en bü::;iık ça 
ün almı~tır maşırh;ıne ı intibah Çam3~ır Fab 

rlkasıdır. Fcrlköy 8126S . 
D07.IWRT Em .. \K - İpo:ck 1-----------
ınukabi:i para isteyenlerin em· t:YGC:'\ ı-o.\RTı.A ltL \ İngı'izce 
rine dmadedir. öğretllır. Öğrcnci'er lmtlb:ınl.ra 

)etiştlrılir Tc'.efon: C. abahlorı) 
BOZKl'RT Em.AK - İpotek 82492. 
mukabili •S saatte para temin 
eder. 

1 ~K-_U_'_R_T_E_'.\_ll_.,-~K-.----2-0_0_p_a_r 

ça zengin Apartıman. Villa. Han 
Do:syası mc\'CUtıur 

·tsLt AİLE PA:\Sh'O~U 
Her ıurlü ltonrorü~ le emrinıı

dcdır. CanıU ! .arsısında Koca· 
m:ın ur 67 

SATILI K KUC I' KÖPEGİ 
BOZKURT El\ILAK - Rcporu· Dokuz a) lı" A 'maıı kurt ko~"· 
tuvarı caz.iptir. Apartman kaı- f sat lıkw. Her gün tdefonia 

1 !arımız hali satıştad•r. 85131 muracaat. 

r OKUYUCULARIMIZIN DiKKAT NAZARINA ' 

1 

Tasradan Kısa İlan \ermek iste~ en okuyucularımız ı ln 1 
bedelini pul olarak illnl rı ı ın mcını i e bırlikte zarf ıç n· 
de c Vatan Gauıtesi İlan Sen' si htanbuh .. dresiııc gönde· 
rebilirler İlan tarı!cmıı ·KISA iLAXLAR sütunu ba ın· 
dıı ''a?ılıdır , __________________ _. 

Edebiyat Fakültesi De kani ığı ndan 

harp gcmılerini lımanım11a ;:c· 
gôstc tiren Rus bahrıyeli'.eri dUn f s-

ta fe\kal~de tanbulu gruplar halınde vey, 
to1!11 Zİ)arc :el a)rı ayrı seımi~lc.rdıl'. 

FAREl.ER - Kedilerle farelerin araları hiç i) i değildir. Bilhas a kediler (nrelcrin l'an dü manıdırlar. Bunlar 
nerede bir fare görseler. parç,danıak için !>aldırırlar. ı ·~ı.:• t her kaidenin b.tlsna)ı olduğu ı;ihi krdllerin fare dli~nıanlıgının 1:3 
istisnası urdıı . .\mel'il.:ad• Bambula adında bir di~i I.edi be) aı rarelcrle pelı: dosttur. i'llcme 'erdigi gibi .1.hbaplıl> da etmcUedir. 

Faktilıcmız estetik \'e sanat tarihi kursüsunde bır .ısİ:itanlık 
kadrosu açıktır. Memurin Kenununun 4 mairlesınlekı ş .. rttarı 
haiı olan Ve yüksek 1lır o11rcııı m ~ ııpmış bulun nlar an ıste

:> cnlerın 12.7.1954 r:uıhin-' k:ıd ıır hır dılekçe \ e b~ ge em c hır 
lıkte dekanlığa müracııatları ~ .ı baı c d 1 mt hanı 15·7·954 pcr 
~embc ~unu saat 10 da Fakilltede lap ı .. caktır. C8239 



Türk takımında dünyanın en iyi oyuncu/afi 0Y0
" 

rında iki yıldız futbolcu vardı. Bunlar da U~~;; 
Pars Turgay Şeren'le Lefter Küçükandonyodı5 • 

. T. .. k nın ıurnu 
Bcm 24 (AP) - Zn~rJı;. ve gurbuı: ur" ta ı~ıı o:1 

, a dıııı ' kalması burada hıç kim eyi senndirmcmışı~~· _rrıır 'ı,ıu· 
blrl Macar onbirinin ınıfında o'ma~abilir, fakat Turklc~2,._ 
hakkak ki, tc:.irlı ve sc)ri zevkli bir oyu~ oyı amakt~~rfu~bOl 

Takımlarında. kenıii pozisyonlarında dUn) anın en ı •. tjr3t.1 

cul:ırı>·la aynı sınıfta iki yıl<lıı oyunc~ ar.~ vardır: Kal~cı • 
Pars Turgay Şeren i"e sola~·ık Lefler K~çuk _Ando~lad;:.·or .-cı 

Almanyanın yıldıı. santrhofJ Jup Po,ıpal be Necm bırı• 
jçin: .şimdiye kadar kar§.la~tığım en hi santrforl.ırJaıı 
dcmıştir. . .. 'o - bU'J * ı gazctccilcriııe bcyanat•a 11 ırt' 

Çeyrek fınallerı atlatmaları nan Alınan milli takıırıı 8 uınle I~ 
melhuı ~orülen takımlar ~laca- nörü Scpp Herb:rgcr. eV: 
ristan, A 'man~ a, ,\yu,tur:;a 'e sö) le demiştır: ·uçssı 
Uruguaı;dır. Yarı fın l!cıdc cc • • Bu dcfaki Dün:ra ~ ,~· 
kilccck kuraya göre ve çeyrek maçlarında iki defa karşı t.'t 

fina!ltrılc bir. ürp.iz olmadığı tığımız Türk takımı. bun ,a;ilt:C 
taklıde. l\lacaı lar ~a Avu,tuQa \el karsılaşmıs o:duğuınu·.ıı,d' 
veya Uruguayla karşıhşi!caktır. takımlarından daha kıJ'~e ıı ~e 
:Macaristanın bu takımlardan 4_ 1 galcbcmizle neti-::c.cr ıı:ı ı 
herhangi b"rmı yenecek kuvvet çrn haftakı maçta ~;ıl'1~rı1· 
tc o'duğu hususunda r.enıen he hayatının en guıel ofun b' 
men herkes mutabıktır. A!m:ııı dan birisini çıkardı. ı;ğcr dPtl 
yııya gelince, bu takım Avus· raı. daha fena oynadığıııı•ı ı1'SS 
turyayı ycncbi!i:. Fa:ı:.dt Ur~- kü maçta, daha çok gJI at~ ı~I 
guayla oynarsa ış dcğıştccktır. bu Türk müda!aa:ıının lıt c; • 
I>linya Kupası finali n1uhtcme hıı;ası ) üıündcn ve uı ~eı l 
len .\lacaristan w Uru{;u:ıy :ı· A vrupanın ı numaralı k~ \ ~ 
rıısında oynanacaktır. olarak te'akki etm ~ı~ ~~rı:a~ 
T ürkiye - .\lın a n)a maçından cltigim Tiirk kalecı:ıı .. rı g 

1 sonra ş renin ~okluğundan 1·ı·t1 . 
Zürich, 24 (l'ürktel) - Al- miştir. Şimdi, takım11111 ,,rd r 

Çar amha gunu ıurihte o) nanan \ 'e 71'!. mıığlUl>iyetimille netit'clenen 1'ut khe - ,\iman ~ a millı {ut bol maçında takımda oynatılmayan iıç n'> hıtb-Olcumuı 
"'air ı"r · "' U \ r 'l \'l '1. Ka l•" ı· •. 1'URG.\\' ŞER(,'.:S Soliç : Bt:JUl.\N ~.\RGI~ 

manyaııın 7/2 galebesiyle ne· bit' istirahate i~ti?'ıcı .ıtı!ı • 
ticelenen dünkiı Türkı7c - Al Zira. biıı çok mühıın 11 

maçından onr.ı, Alman !ar bekliyor.• J ,c 11 
.,., , . "'• .• .l• n " 

Al an ya milli takımına: 
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Ağır mağlubiyetimizin 
mes'ulleri kimlerdir? 

idari Kanaatimizce 
elemanlarm 

taktik ve hatôlar, 
kifayetsizliği 

teknik 
neticeyi 

noksanhklor , 
hazırlamıştır 

bazı 

Futbol milli takımım zın Al 
mantara C\"Vela 4·1 'e onrıı 
da Barajd.ı 7·2 mağlup ol
ması amme dkar•nı haklı ola· 
rak mutecs ır euni tır. 

Bu tee Urü kayd""derken, 
~u.,u so) lem ek ıorundny z k", 
g rck f rt 9'e gerek takım ka 
bılıyetlcri bakımından bize 
ü •Ü!ılliğu muhakkıık bulunan 
\'c bu u ıünlüğü d mctod·k 
b•r çalı ma ıle ku\'\·etlend•r· 
m olan i\lmanlnrı yenı.ıcc.-j~ • 
m zi dusiınmek bır hayal olur 
du. Anc.ık o:ı 1.amanlarda, bıl 
ha ~a i panya maçlariy'e ken 
dinı i\\•rupa futbol p ya asın 
da tanıtmaya ba lamış olan 
m Ilı futbol takımım•zı:ı bö) le 
b·r ohretın hemen e iğıııc gd 
diği bır :strada Almany:ıya 
karşı d ha } ı neticeler alma 
s \e böyle ağır maglfıbiyeUc 
re u •ramaması gerekirdi. 

Futbol cHyem"zın Almanla 
nnkınden a ağ• olduğunu ka· 
bul etmekle bcrab~r bu tarı.· 
da mağlfıb ~etin bir takım sc· 
bcp en olacağı da muhakkak· 
ıır. 

i \ ıçr den ge1en h:ıberl r, bu 
e >cplerı kat'ı olar. k tn)jnc 

henüz kifııyct ctmemtlmdir. 
Takımım•z ) urda dündüktt'n 
sonra hlidıselel"! ya•amı olan 
gerek futbolcul:ırım zın \C sc 
rek gaz.ett'Ci arkada•lar•mız•n 
bu ebeplcrı bize daha vuzuh 
la anlatacaklarına k:ını z. 
Pcşın huklim \'ermis olnlı" 

yarak ıannedıyoruz kı gerek 
tak m tc kilindc, gerekse kul 
la ulan taktikte b:ırız hntalara 
du ulmusnir. Mcsda takım i· 
çin en faydalı unsurlar o·an 
Burhan ~e Suadın )Orgunluğu 
ileri urülerek son maçta o~· 
natılmamı~lardır. Bu ıki ele· 
nıanı Koı e maçında oynatma· 
y p dinlt'nınelerıne •mklin ve· 
rilemez mıydı? 

Her ne pahasına o'ursa ol· 
sun, 'l'urgayın. bu maçta o~
natılmayış neıicenın ağ•rlığı· 
nı doğu an sebeplerden b'ri 
ol .ı gerektir. 

Son maç idare eden hakem. 
bura)'a akseden haberlere gö· 
rı-, maçı çok fena idare etm S 
t r. A) ni hakem, bundan ev
Yelki b"r milli maçımızda da 
kötu idare iy'e ma(llfıbiyeu· 
m zı hazırlam şu Maçın hake· 
ml fskoçyalı oldugu halde son 
d kik:ıdn bır emri vakilc bu 
h::ıkem ıı değ ştırilmc i idarc
cılrımız n aliıkasıılıkl:ırın:ı b r 
de ıl teşkıl eden kanaatınde· 
yız. Nıtrk•m bu hakem isabet· 
s z ,k:ırarlariyle hem O) uncu
larımızın akııtlanmas•n ı. hem 
dc at ğ mız blr "kı "Olün sa· 
y mama n:t amil olmu tU • 

Trıbune de Lau annt' aıc· 
ıc i de on sek z cı dak kada 
ıı ttığım ı bır goliı aymamak· 
ta hakemı haks•z sal maktad , . 

O g .. r tarafta, y nt t viçrell 
~azeıcc lerın ) azd k ar na go e 
muhacımlerınuı kaçınlması 

bu 

• 
Sandro Puppo' nun 
Beyanatı 

7.ürich, 24 (AP> - 'furk .MU 
lı Takıınının ıtalj an antrenorü 
~andro Puppo bugün burada 
gazetecilere \erdiği be~ anatt.ı. 
Türkiycye diınüp dönmej eccğı 
nl henüz bilmediğini sri~ lcıni5· 
ti ı·. 37 ya~ıuda olan Puppo, 2 
yıldanberi Türkiyedc. evvcliı 
Be,ıktaş takımı ve müıeakıbeıı 
l\li' ı Takımın antrenörhiğünU 
) apmıştır. Beşik ta~ kulübü lig 
~aınpiyonluğuııu kazanmış, fa
kat Türk . 1i li 'fakımı burada, 
DUnya Futbol Kupası Turnuva 
ında Alman takımına iki kere 

) enilmi tir. 

Yedek ağ haf ,\KGtJ~· 

Puppo, Ttlı k Futbol Fcdera 
jOnU ı Je Ilc iktn~ kulübümin 
kcııdbiııi 'rürkiyeyc dönmeye 
davet ettiklerini fakat bu hu-kacırılmamasıııdan daha güç 

o an gol fırsatlarından fayda· 
lnnamomışlard r . 

Görulu) or ki idari haıa'ar, 
takım te kilıııd•ki ısabetsıtlik 
lcr, hakcmın kötü idaresi \e 
bazı futbokul:ırını•zın kifa)'ı ı· 
ılığı bir araya gelerek lıu a

ğır ncıieeyı hnıırlamıştır. 

Bununla b·rabcr mcscleı ı ı 
t.ımamı;'e kapanmadığına \e 
iızcrindc ehemmiyetle dıırnla· 
cıık tarafları da olduğuna kıı.-

n ız. 

Kemal ) dar 

Aydın takımı Rodos'a 

gidiyor 
Atına. 24 (AA) - Rodosla~ 

bıldirlldiğine göre, A} dın1an 
Akın futbol ıaı..,mı cumartesi 
gtinü Rodosa gelecektir. Fu•Lo 
ıakınıı ile l.'lO Türk turisti de 
Rodost.ı beklenmektedir. Bun 
ların arasında A)dııı Beledı~e 
Ba knnı.vl:ı mebu 1.n da v~ı
dır. Rodos1ular bu cbcple .w
lee klere bü.>tik bir rr mi ka
bul hazırlamaktadırlar. Akın 

Orhan usta henuz. karar verınediğıni, 
cuma; a Italya) a gideceğini ve 
yeni btr kontrat imzala) ıp, im 
zalamapcağı husu unu 10 gll· Seref 

• • nt' kadar Federasyona bitdirc· 
cegini söylemiş ve dcmi~tir ki: 

Konuşmuyor 
Ankara. 24 (Anka) - Dun 

gt>ce A manya)a ıkinci defa 7·2 
ma l(ıp oluşumuzda n sonra Fut 
bl) Federasyonu e ki başkanı 
Orhan Şereften maç hakkında 
du üncelcrinı sorduk. Orhan Şc 
ref Apak çok üıgundü \e bı· 
zımlc bu mevzuda konuşmak is 
tcmcdi. Sadece. •Bu mevzuda • 
as:a hıç konuşmıık istcmi;o
ru m. Çıinkü ben konu tuğum 
z.ıman bir mak aı peşınde ko~
tuğumu sanac:ıklardır. Bugun 
ben a lece slıın gibi hıç bır 
şe,> le ilgısi olnıa.> an ınşanıııı. 

s .. ·ııhiyctliler koırnşııuniar da" 
ha iyıdırp demıstir. 

takımı pazar ve ı "U:"ıerJ Ro 
dos takımları ile karsıinsaeak· 
ur. 

• Dönmeyecek olursam Fede
rasyona, diğer bir İtalyan an
trenör teklif -ve ta\'Sb c edece· 
ğim .• 

Sandro l'uppo, İtalyn;a gider 
kcn, 13 yaşrndakı Romalı öğ· 
renci \'e Türk Milli 1"utbol Ta· 
kı:nının ma kotu olan Franko 
Gcmma'yı da götiırcceğıni söy. 
lem iştir. 

Puppo, dünku maç hakkıııda 
şuıı?arı sö;lcmı ıır: 

•Çol·ukl:ınmız, Almaı !ara k.ır 
ı ;aptıkları i k maça kıya en 

dun çok daha ıyı oynadılar, f:ı 
kat Alman for hattının tckni· 
ği üsıuııdü. Uilhn sa maçın en 
nıuhi nı k ısmın ı 10 k işiyle oy
ı amamız netice tiıcı·inde bu
yük bır tc ır 'cra etli. t;n ı) l 
oyuncumuz gene l,efterdı. 

Türk takımı uçak a pazar 
ı;:ünu 1stanbıı a hareket ede· 
ccktir. 

Ditnya Kupası karjıla~malannıluı: \'ugoslav)a - .Fransa maçı 

. Alman Futbo l FedC~e ·~ıııı· 
ikinci Başkanı ııuııer 
ları ~öylemi~tir: . 0ı; ıııe~ 

.Neticeden ştiphcsı~ ç •C'I cı 
nunuz. Tiirkler kiiç\1•11 k rı 1' 
rakip dcğillcrdır. Te~:ııc'"JI~ ,., 
yıf olmakla beraber. eıı Gt Jt 
seri oyun oyııuyodar. . 111ıı ~ 
oynayan bir iki oyun~~ .. ~·. 
Türklerin sert oyun 3 eti ::,! 
pı malarını ve mukab 

·rııı 
Junmn·arını ho. go J 
<le belirtmek ısteriın.P ıl frt. 

Alınan takımı ka~.taııeıııiştl!: 
\\'alter de ~unları so> ı;ad ş :ıı 

.)icticedcn btiıün ar 11ıııııl ~ 
rım ı;:ıbi, ben de ıne~ ' , 
Attığım gollere gc iıtC ~ ot. 
haftakı maçta Turk:c~ ı;a ~ 
tarafa uçan harıkulaö tıır O 11 !eri Turgay, b na bır bll d 
sat vcrmemışu. suııu ın • 
telafi etmiş bulunur-0ruıırı• 

i il. . '/' F .. F.A. e ını 

Dun)a Kupa.,1 rutbol mii abakaıarınıl:ı "anıpiyonluğa n anuet olan l 'ruguay takımının oyun111-
lan kaldıklan Oberlancfa is ü t t"linin alonun da b kambil o) narlarkrıı. Ci\'ardaki çol uklar da ken

dilerini pcncereılen mera!.. la e~ r etme ktediı. 

kutladı .. 1 ıı: 1, l!I 
Bern, 24 (AA) - - o 1 q 

1005 güııli ~·cdi fcdcrıı"' ıı 
~ ·1:1 f. 

vıçre, Fran a, BclÇI ~ • ı ; 
. . \C " t d". ltaıl) a, ı pnn) a 131 f 

tin 
f 1 

Dün bir beyanatta bulunan Futbol Federasyonu 
Başkanı, mağ/Ubiyetimizin sebebini böyle 

izah ediyor 
p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;.;;~ 

1 

Hem, 2-1 (AA) - Tü rkiyc • 

Zaf er'in bir sıl o'an kanaat, eğer c;e:in 2s 

1 

Alman.> :ı maçını miıtc.!ktp hli· 

1 
ine: dakikada sakatı mmas~y~~ 

Yazısı 
neticcnın pek daha blska tu:-.u 
olabileceği merkezindcrl•,·. 

Dün} a f<'utbul Kuııa~ı Baraj - F_utb.ol Federasyonu E.ııskanı 
ıııü:ıalıakasııı<ia Almanlara 7.2 Uh ı \ c~~I bu. ~lac,; hakkın:la 
mağlup oluşumuzun fiki&leri şunları soylemısm: 
de\•am etmektedir. Bu cüml • •Egcr Çetin sahadnn ayrıl· 
den olıırilk enelkı guııkiı sZa· m;ık mecburiyetinde ka':n:ı.-a)· 
ıer gazetesinde çıkan \ 'C fut· dı, takınıımızı yenmek çok zor 
boliimilziln bu ağır hcıımeıı· o'urdıı. Filhakika Çetin ~.ı.~at· 
nin ıııesuli\'eıini Beden Terbi· Janıncnya kadar, g•rck muJa· 
yesine yükleyen yaı.ı)l a~ııcn faaüa \'e ger~kse hücuırc~a ga· 
sütunlarımıza alıyoruz· 

1 

yet p:ırl.ııı: hır oy_u~1 çı.-ardı. 

Zürich"te ,>apılan Tlirk - Bundan başka ıtırodar:mız:ı 
« 1 '- u· l ' • b" Alman futbol maçını r;ıd rağmen. ı:ı •. em ~ ıcen ; nın tr 
\ oda bıitün '!'ürk milleti bil. golıiıniıı.ü of~ayt diy-ı k.ıb_uı et 
;uk h:r lizwıt u ile dıı lcd". mesi, laıtmıımıı.ın m\1.1.!Vı~a:ı· 

Dünya spor efkarı umumiye· nı s.ırstı. 
sinin dıkkatını üı.erimize ~ekti l'aıar g·ınü yapılac ık maca 
ğimiı, en kunctli takımlar ;· rıdince. Alnı .. nyanın Yu:r>~lav-
~·uı cıd<li tehlike sa~ıldığımıı. ya)ı yeneoi'eceğini z.ınrctmly:.ı 
bir anda birbirini takiben an· ruın. Bıze gelince eğ.!r Alm::n 
(•ak feci kelime ivlc ifade c· larla bir K.ı'"~ılaşma ) ..ıp~ak. cıı 
d b·ı e · b • "k" · aı onlar l.ac!ar galibiy~t ka!3· 

e ı ec ımız u ı ı neuccje · ·m zunn•mca 
sebep olan mcsullcr mutlaka n.aea ·ııııııa cmını. : + , • 
aranmalıdır. l\laarıf Vekaleti· ampı) onanın en ıyı ~.{lıı:ı l\la 

car takımıdır .• 
nin bu husustakı tahkikatını 
\'e rezı ı kararını :sabırsıı.l ıkla 
bekliyoruz. 

i paıı;a bize mağlfıp olunca 
biıtnn kendi spor teskılatları
nı i ııfaya mecbur ettiler. Bız 
ise, İspanya') ı isıanlıul'da 'e 
n omada mağlup etmcmıı:de. 
Belı;ıka ve Alııınn)a'd<1 bü tün~ 
takımları altüst edecek muvaf 
fakıyctler sağlamamızda en 
büyük amil olan Futbol Fede· 
ras)Oııuınuzu b:r IUgat kitabı 
nıiinakasası ) üzünden i&tıfa) a 
mecbur e ttik. 

Boylc b ır he)ctın ) e rine fa· 
alıyeti tecrübe edilnıi~. ~ ıp • 
rannıış ve 6iddetli tcnkidlerlc 
çekilmeğe mcebur kalmış eski 
Ccdcras) onun b u vazifeye tek 
rar çağrılmasını ııaha imkan 
) oktur. 

Dlin. en kuv\ctlı oyuncula· 
rımm, bu maçın dışında bıra 
kan sakat taktiği ile bu fecı 

ııcticcyi hazı rlayan bo}lcsine 
b ır heyetin t ek ümidi ma:;koı 

Fı·anconun gctıre<.:cfi ufura 

lıa!lanmı~ıı: 

Kariyerden gelmeyen bir öıt 
rcımcnc yıllardan beri ' ekli.le· 
ten idare ettirilen Beden Ter· 
bıj esi Genel Miidiırlüğunfin ya 
bnncı alemde milli spor haysi 
}elimizi berbat eden bu facıa
IJrdaki me~uliycti meydanda
dır. 

Gazele :.ülunlarında çıkan 
tenkıtlcre muğ!Iık ve pcrisan 
ifadelerle, zaman ıaman veri 
len ) uvailak cevaplara b u son 
[ariadan sonra illhe edilecek 
her yazı. milletin kallı ve \'ic· 
danın ı sadece burkacaktır. Bu 
ıa• düşiinccleriııi \ C mübürü • 
nu ehli e de\ rcderek kendisi 
)çı ı daha ~eı·cm olan öğret • 

menlik kürsüsüne a \'dct etmek 
ıe memleket sporuna ilk ve 

son hiımetıııi yapmış olacak • 
tır. 

:Maarıf \'ekiılctınin bu işe e· 

hemmiyetle el ko) masını, ccz 
rl korarl:ıra vamıasını bütlin 
mılletle birlikte sabırsızlıkla 

bcklı> oruı..• 

1 
ka) tarafından kuru .f't1 tıJ 
F. A. ( Mılleı crara~ı. cı rıl .. 
derasyonu ı dün c11ı-ı c3ıo ~ 
nümünü kutlamıştır. ıı e • 91 

• 1 
Bu münasebetle TJı~iJll ~ ~ 

sunda resmi bir ınerıı s5 'p rr 
mıs ve İnterlckcn'.d~uerı • 
federasyonun tcn1s~ ııııtştır· 
fine bir ziyafet 'cı 1 

' 11~~1. rl«l fi a•"1'. 
,\ vustralyalı atlet Jolın Land) , l~inlandh ada 'ftlııl 11ır "'" 
mil mesareyi üç dakika 58 1oani~ede. k~s~rak :,te JtOget ~' 
koru kırmıştır. Bu ı.uretle Lan dy, lngıtıı at~ bıtfıı ~ 
in üı; dakika 59.4 saniyelik rekorunu .k ırara 

11
,,.. 

Gülkopası atfet 
müsabakaJal'• ,,.._ 

lstanbul Atletiım Ajanlığı tn Kilnıc ı\': ooO ııı: l 
rafından tertip edilen ücllncü ı oo. 200. 

1 dıs1': J 
Y'u'·sck, gülle, t küme ve dörduncü küme Gfil " 

Kupası müsabakalan 26-27 ha rak yarı~ık. ıara "' $!1 
l\Iü)ab:ı "! cııt.113 .ti 

ziran lf}j-1 cumartesi ve pazar ler 25.6.195·\uıgc " , 
günleri ;11,thatpa5a Stadında mına kadar ur.ıcJI t 
~ pıl:ıc:ıktır. ı·ğ· c ıJl 1 rJl ı ~ reler J ın el> ıı 

~Jii abaknlar kumc 111: ni kaydcttıı-ec pıı'" 
rııusabak ıar ccb 

100, 200, 400, 800, 1500, 5000 aııs ııt e 
110 engelli; 400 engelli; yük· ğundan 1~ ·brııt ısı 
sek. uzun, sırıkla atlama, üça· dır 'e lisans J ı.ı•Je 
dım, ı;üı:c, disk, çekiç; cirit \ C lt't hıç bir ~e 
-ıxıoo bayrak. lara katı:aına" 


