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TEBLiGi Yazan : 

A ııı t Eıııiıı Y AL1'1A 
•••••••••••••••••••••••••• • 

. .. ... .................... 
• • . 

k; memleket arasın 
1o sulhün ve millet-
1etorası anlaşmamn 

~: ?kviyesi hususunda 
te %irliği yaptlacak 

Vurgunculuk devanı ediyor. Vaadlere 
rağ-men halka şeker temin edilemiyor 

~Şeker vurgoııeoluğo 

: Sanayi, t icaret ve servet bakımmdan Amerika Birleşik Devlet-
~ /eri ile İngiltere'den sonra üçüncü gelen bu büyük ülke hakkın
i da bütün bilmediklerinizi yarmdan itibaren, gazetemizde me-

• • • • • • • . 
• • 

ıtı 
(. 

l.ibya nashakıını, dun \'ali Gökal'la birlikte ·Sa\1\TODh :) atı il e Boğazda gtztı•ken 
('\:'azı ı 3 iinc:u s:ı)fada) 

(jin'le t-aıısa, Koınüııist 
llıılaşına yoluna giı•di 

yapaıı iki şahıs 
yakalandı 

me,-zuunda diın ba:.ına verdi;! 1 
beyanata rağmen durum la hiçbir 
değisiklik olmamı~tır. Belediye. 
nln şeker mc\'ıuunda ne tedbir
ter aldığı ve ne miktar ,eker tev. 

İstanbul'da ~eker buhranı bü· 
tıin ~iddeti ile devam etmektc
d ir. Vat:andaslar semt ~cmt do· 
!aşarak ;ıeker aramakta ve bazan 
~üçlükle yarım HYa bir kilo e
ker bu'abilmektedirlcr. Bu ara· 
da baı.ı bakkallar el altından \"e 
.kilosu iki liradan a~a ıya olma· 
mak üzere mü~terilerine şeker 
tck'if etmektedir. Şeker darlığı 
)'iızünden imalathaneler ve Jiıbo 
ratuarlar da buyük bir mü;;külat 
içindedir. 
Diğer taraft.,.n i.-.tanbul Vali 

ve Be:ediye Reis Vekilinin ;ıeker 

ti elliği hakkında malümat al· 
mak üı.cre rnüı·acaat etlilen Be
lediye İkt.ısat Müdürü Muıaffer • 
hiçbir 5cy :ıö~ lememi~ \'e Valinin • 
kendisine salfıhiyet vermediğini 
:Xlirtmiştir. Bilahare bu mevıu· 
da gazetecilerin ba~urduğu Bc
led~·e Reis Vekillerinden Ferruh 
lltcr de, e•ffclA hiçbir şey söy!e· 

CDe\'amt Sa: 7 Sil: 8 de) 

Secim Kanunu dün 
> 

komisyondan geçti 
Bir çok tartışmalara sebep olan tasan, 

haftaya Mecliste görüşülecek 
•HPZfWJ.IJll•lfRT\'. ısnsnu 

Ankara, 25 - Seçim kan••· ı killeri bir partide yok:amayı ka· 
nunda tAdıl!er yapan tasarı ü:ı· zanamıyan bir ahsın bağımsıı a-
gün adalet komi yonunda miıı.- . . .• · 
kere cdilml~ \e ana hüklimıcri da)lığını meneden bır hukum 
kabul olunmu. tur. vaudileınlycceğini, böyle bir 

r 

~ rakla takip edeceksiniz ! ........... ................. • • . . ....•............•...... ~ 

JIONTREAI, ŞEHRİ - Kanada'nın en bii)ük ehirlerinden biri olu l\tontıeal ehrinden bir 
gorıiniııi ... Soldaki muarum bina bir si&orta irketinin malıdır ,., dün,>anın en go teri 1i 
mimari eserlerinden biri sayılmaktadır .. , SağdaJ.;i kilise, Roma'daki me~bur St. Pcter Kili· 

ıesinin ufak ~apta bir benzeı idir ... 

~şbokan Mendes - France, Çu En Lai ile görüşerek mü-
1 ~e mevzuunda mutabık kaldığını açıkladı. 

~il 
1 

\ nadolıı ,\ la ıı ı 

Bılhassa shasi partfürin mü hıikmıin anayasaya aykırı olaca· 
terek li te yapmamaları hüi\mii ğını ınudafaa etmişlerse de bu 
ile bir partide yok'amayı k:ızara· hilkıiınlcr ekseriyetle kabul edil. 
mı~ an ada\lıı di~er p:ırtidcn ve- mi tir. 
yıı bağım ız ad.ı~ lığını koyıııas,· ı Ta .. ı ınııı muıakerc ınc önıi· 
nı nıcncdcn hilkiiın nıfina ·n a muzd kı hafta fcc ı umumi he. 
mevzuu olmuştur. Bazı mıl'elve. ) tindr başlanacaktır. 

erı ı 

et Meclı'sı' Pari~. 2;; - Fraı ~ıı Ba b:ıka· I re :ne varmak arws:j lr, !'('ali t 
' ı ı ,\lcndcs • Fr~'1l'C, dün '\tel'" i b;r ~ekilde ve ihtimamla ıclkık 
l~ • 1 
11 Jd lı teki iı.ahata ıra ında, Çuan cd:lmi-tir. Kaınboç \c Laos hu· am karan n 1 laı ıle ) aptığı SÖrlİŞmcj'C tema~ ,u:;unda ba lıca nıÜ~külJcrııı bı r •d edcrrk iki saatten fazla sürt•ı taraf edildiğini \'c bu ıki mem· 
~ ik ett' bu konu~ma sırasında Hindiçi· lekctın bağımslılığı prcr.:ı;binln 
~ 1 ııiden başka bir mc~elenın rnii· kabul edıldiğini sö)·lc• ebilirım. 

Kira Kanonu dün 
soıı seklini aldı 

..:> 

1 Rusya Guatemalaya 
ı Askeri bir heyet 

Gönderecek Buna göre Gayri Menkulü enaz 5 yıl işgal eden 
··~aıı,· ~ 
~ 2- Mub•blrfmildrn ıakere olunmadığını bildirmiş \'ietnam'a gelince, durum bi· 

'%t il - Meclisın bugun· ve şunları ilave etmiştir: raz daha muğlaktır. Harp bu 

1 
ısında Kayseri'dc b:r •Bu mesclr, ameli bir hal ça- CDe\'amı Sa: 3 Sii: 6 da> 

, kr;'na geçtıktcn sonra 
~"'l U serek öldüren Emır· 
'ille 'ı.n idamı hakkındaki 

•rarı tasdik cdı!nıış· 

dükkancı çıkartlfamayacak 
Anadolu Ajansı 

~ 

\~araşahin'in 
~~sı, Meclisten 
~tendi 

~ 23"ıtııba1?trlmlzd•n 
ıı.. · osı - lki sene evvel 
•'._lıı,l Ugu bahçesıne a ke· 

iıı ine atarken )aka a-
•- l\rıra"'ahfn a kcri "'rar " • llıı1 " 1ndan ıdama mah 

t lı.ı e karar tn dık edil
• eclisc scvkolunmuş· 

'ıt:~lltisl·onunda göru5ü. 
taı lıntumt heyetine 
'«"tQ~rı Mil i Savunma 
~ııc .. 1ndan geri isten· 
~ ·lst.e görüşUleme-

~~: dos,a nskcri yargı
tetkilı; edilecektir. 

il 
Rusu 1 .'ll ubablrlmlzdrn 

Ankara, 2.5 - Meskenden gay· 
ri i~lerde kullanılan binalann ki
ralanması hakkındaki kanun trk· 

Ncw York, 25 - New York 
Post gazetesinin Washington mu 
ha birine atfen bugQn 'erdiği bir 
habere göre, Guatema1a Cumhur 
ba~kanı Arbenz'in talebi üzeri
ne So\'yet Rusya bir Rus kruva 
ıörüyle Guatemalaya bilyilk bir 
askeri heyet göndermeye haıır 
!anmaktadır. 

Türk Tabipler Birliği'nin dün ba !ayan kongr~inde hazır tmlunan delegeler 

...,..-1 Tabibler Birliiinin 
kon~resi yapddı 

Kongrenin bugünkü celsesinde, tabip/iğin 
devletleştirilmesi teklif edilecek 

Binbaşılar 
l Türk Tabipler Bırliğinin üçün· 

1 cü büyük konı:re::;i dün :;aat 10 

1 

da eski F.minönli Halkevinde 
toplanmı .. tır. 

Alay komutanı 
Olabilecek 

Türk na Yadiı AJanıı 
Ankara. 2S - Ordıınun genç· 

lqtiıilmesi mevz.uunda Milli Sa 
,·unma Bakanlığınca mlihim ka 
ıarlar alınmı~tır. 

Ordunun mühim ve muhte!lf 
komutanlık kademelerini genç, 
dinamik ve ehil subaylara tevdi 
etmek üzere komutanlık katle· 
melerinin kadroları dcf:!Stirilmış 
bulunmaktadır. 

Bundan bo~"e Bölük komutan 
lığı için Teğmen ve Yüzbasılar, 
Tsbur komulanlı~ı için Yüzba 
~ı ve Binbaşılar, Alay komutan 
lığı için Kıdemli Binba~ı ve Al· 
baylar ve Tümen komutanlığı 

1 için Albay ve Tümgeneraller 
(Devamı Sa: 7 Sil: 6 da) 

fi \'e Belediye Saglık ::\tıidür· 
leri, davetliler ve delegelerin ha· 
tır bulundukları kongrryi, Kon· 
sey ba,kanı Dr. Ahmet Ra:;im 
Onat bir konuşma ile açmıştır. 

Dr Onat, konuşmasında kong· 
rede ;örüşülccek meselelere te· 
masla, 
•- Konu~aeağımıı: davaların 

başında, doktorların en büyük 
sıkıntı me\"zu'arından b'ri olan 
döviz meselesi gelmektedir. Dok· 
torlar için tesisine çal•şılan si· 
gorıa \'c önümüzdckı aylaı·dn 
Roma'da toplanacak kongreye 
gönderılecek iki delegenin seç • 
mi de gündemde yer almakta· 
dır.• demistır. 

Bundan sonra riya et dıvanı 
Ankara de:egcsi Dr. Mahir !\fa
\'ioğlu'nun başkanlığında teşek· 
kül etmiş, Atatürk ve ölen Dok· 

(Devamı Sa: 7 Sü: 7 de) 

ı 

ifi bugün ticnrcl komisyonun-
da tadil edilmiş ve son seklıni 
almısuı. 

Son tadile göre. "aYrl mcnk-u· 
Hi en :az b~ ııcne i~gal etmiş bu. 
lunan kiracı be~) ıl müddetle her 

<Deumı Sa: , Sü: ti da> 
Muhabir bu husustaki haberi· 

ne ~Oj"le devam etmektedir: 

1 Şomuncuoğlu' nun 
•Kremlinin hazırladığı bu kor 

kunı: plan hakkında Birleşik A 
merjka milspet. malümııt almış· 
tır.• 

lsf ifa sebebi 
Hakkında bir yorum 

1· ıı rı.: lfavadıs Ajansı 

B.\ \'AR FLORY.\ 'DA - CUmhurb.tşli.anı Bayar, beraberinde Et· 
lıem l'llen dere ve Xurettin Baransel olduğu halde dün sabah Pen
dik'e gelmiş \C oradan Florya'ya geçm~tir. Resim, Cumburba~· 

kanı.nı dün, den izde yüurken gö teriyor 

Sov;ı et Rus) a Guatemala hükiı· 
metini destelt.le_yeeek 

Londra, 25 (AA) - Sovyet 
Dışbakanı Molotof buglln, Bir
lc~miş lılilletlerdeki Sovyet de

<Deumı Sa: ? Sü: 5 de> 
Ankara, 25 - C. H. P. l\Iecli.s 

Gurubu Başkan Veki!Ierıııden A İk liı• · gilt d 
Server Somuncuoğlunuıı parti - ıner a • ere arasın a 
den istifa sebebi hakkında ta· 

ı·afsıı cAkiso ~lcı:nıuası yarın çı go••ru•• ~nıeler bot1u•• O başhyor 
kacak sayı~ında çok mühim bir ~ e 
acıklamada buluııacakur. 

Bu açıklamada ~öyle denilmek Dün Washington'a varan Churchill ve Eden, Eisenhower ile temas 
tcdir: 

<Devamı sa: ? su: 3 de> ettiler. 7 mühim mevzu, görüşmelere esas olacak • 

] 

Washington, 25 - ln;::r~ll'B:;:: yapısı büyük uçaktan Tür 
Başbakanı ' 'linston Chw-chill, kiye saatiyle 15 de hava alanına. 
Başkan Eisenhower'le gayet ö· mmiştir. Orada toplanan halk 
nemli görüşmeler yapmak üxc· I kendisini alkı:Iayınca, Churchill 
re bu&ün buraya gelmiş ve ı:a melon şapkasını sallamak sure 
ye~inin cİııgifu - Amerikan ni· tiyle mukabelede bulunmuştur. 
lesinde herhangi bır anla.mazhk Gerek Ba,bakanın \'e ı:erekseı 
olmama,ını temin olduğunu an· yanında bulunan Dı~bakanı Ede 
!atmıştır. nin yüzleri gillmckte~di. 
Üzerındc gri bir kostüm \"e e· Ohurchill, ha\'a alanında ken 

!inde altın ba~lı bir baston bulu di ini karşılamaya gelen Cum· 
nan Churchill, İngiliz BOAC Ha hurbaşkan muavini Nixon ile 
vayolları is}ctmeslne ııit Aıııe <Denmı Sa: '7 Sü: 1 de> 

Dünya Kupasının 
Kar dö finalleri 

Bugün Uruguay - lngiltere; Avusturya -
lsviçre karşılaşıyor 

Berne, 25 (Hu:.usi Surette ----------
gönderdiğimiz arkad:ı~ımıı Ne
cat Tarku bildiriyor) - Yarın 
Cbugiln) dilnya kupası 1/4 !i· 
nal karşılaşmalarına ba lanı~ or 
a:r kaç t:Unden bel"i istirahat 

\'ENİ DEKA~LAR - Dün Edebirat, inşaat, On nan Fakultcle-ı de\rcsınde bulunan finalist ta· 
rinin yeni Dekan seçimleri yapılmıştır. Resimde İn aat Fakülte· kımlar, yarınki musabakalara 
6inin yeni Dekanının, eı;ki Dekan tarafından tebrik edili 1 görü- dinç bir şekilde girmektedirler. 

IÜ)or. Bu hu.ws~ki haberlmiı 4 üncü ı;ayfamııdadır. (Den.mı Sa: ·ı Sü: 4 de) 

Dünya Kupasına ait 

haberlerle hususi mu

habirlerimizin gönder
diği yazılar spor say-

famızdadır 



-· \' A 'f .~ N 

Fransız Profesörü Jean Aubert 
dün bir konferans verdi 

Prens 
Sabahaffin 
Anılc·:ak 

Şeker babında 
ı D ünkU sazeteler~e giıı~;; 

ğüme göre, l stanl1t1
1 ~ısı 

400 bakkal ,·asıta~ıylr ad ı· 
ba,ına birer kilo :>eker ·• 

B undan ev· 

tanbulda bele 
diyenin ıs· 

1'1ELİH YENER 

!atmaya kalk· 
sam, eminim ki 
okuyanların ~lİ 
rcği dayanmaz. 

Bu gibi'ere ve 

. ';f'eknik Ünhersite Elektrik Fakilltcsinln davetlisi olarak şeh 
rımızde_ bulun<1n . .Fr~nsız profesörlerinden Jean Aubert. dün sa 
at ~~·;1.:> d~ ~akultenın A. 501 numaralı anfisinde •Elektrik E
nerJısının ~stıhsal ,.e nak'i konusunda Fransada yeni fiklrlerıı 
menu u hır konferans vermiştir. 

Büyük Türk mUtcfekkM mer 
hum Prens Sabahattın'ın \ ef:ıtı· 
ıı n alııncı se ıes· münasebetiy· 
le İstanbul Muallımler B•rli~i, 
Prens Sab:ıhatlın Komıtcsı ta
rafınd3n bır anma töreı ı tertip 
cd lmi5tlr. 

velki ya· ı 
2.1mda ( •) İs· 

men \'ar ol· ı------------------------- ri'en ceı.nyı şöy 

. l~ro!esör, ka'.abalık bir dinlc~·ici kütlesinin alakayla takıp 
c:ıığı konferansında Fransada hıdro • elektrik enerji istih'aki· 
nın .her 10 cnede 2 .. mis~ine ~ıkarak artmakta olduğunu 

1

söy· 
lem~ş. çoğa.la~ .e~erJı ~~ıktar arının nakli için daima yen! hat 
la: ınş~ e~ı.ld.ığını encr1ının hidrolik \e termik sanırallardan it! 
mın edıldığını anlatmı~tır. 

Ye5ilköy l\leteoroloji istas 
~·onunun tahminlerine göre 
bugün şehrimiz \ e civarında 
ha' a sabahle) in sisli, \ "e az. 
bulutlu, sonraları açık gtçe
rektir. Rüzgarlar önceleri de 
ği ik, öğleden onra kuıey 

)Önlerinden hafif esecektir. 
l la\ a sıcaklığında ise dune 
ni peten mühim bir deği ik· 
lik olma)al·aktır. Di.ınıın en 

1 
:rnk~ek hararet derecesi + 31, 
en dii iik + 20 olarak ka) de· 

30 Haziran Car~amba gUnU 
saat 16.30 da Bayazitıe l\Inr· 
mara lokalinde yapılacak olan 
bu toplantıda Pror. . Hamit 
On"unsu, Tahsın Demırnv, Scliı 
haddın n, mirl:an ile Öğrenci
lerden Ayhan Yüce, :\1ehmet 
Özer. Tıırhaıı Öıümer, Ereli· 
ment Konuk,•ar konusacaklar· 
dır. 

masına rağmen, hakıkattc mev 
cut olmadığını; bu kanaati tev 
lit eden sebep ve unsurları bı
rer bırer a) mak suretiyle ifa· 
de etmı&tim. 

Belediyeniıı çeşitli hizmetle 
rlnin ba~ında iktısadi \'e sıhhi 
me\Zular ielir. Vatandaş ek
meğini l erken, bunun temiz 
olarak hazırlandığına. iyi pi~ı
rıldiğine, vczn;ndcn çalınmadı 
ğına emin olnıalıdır. 

Gene \'atandaş lokantada ~ e 
mek yerken, bunun, temıı bir 
mutfakta, hastalığı olma) an 
kimseler tarafından pişirildi~i 
ne, sütünü içerken, bu sütün 
hastalıksız bir inekten, sıhhi 
prtlarla sağıldığına, içıne hi· 
le katılmadığına kini bulunma 
lıdır. Bütün bu misalleri uzat· 
mak kolaydır. Et içln, yağ için 
hatta su için bu böyledir. va
tandaşın bu hususlarda iç ra· 
hatlığını temin etmekde bele· 
diyel·e düşmektedir. Vatandaş 
uyurken, be:edi)e fırını kont·
rol edecek, lokantanın mutfa· 
ğını daimi murakabesi altın· 
da tutacak, sütçünün üzerin· 
den ı:öz.ünil eksik etme~ ccek· 
tir. 

Tabil )Ukarıda saydıkları· 
mız bizde tamamen nazariyatta 
kalmaktadır. Fiyat kontrolunu 
daha sonra bahs etmek üzere 
kenara bırakalım, koca istan· 
bul'da sıhhi prtlara uygun tek 
b ir fırın bulabilir miyiz? Sıhhi 
şartlardan da \U geçelim. mev 
cut iptidai hallerine rağmen 
hiç olmaz.sa temizliğe biraz ol 
sun ri'ayet etmeği vazife bilen 
tek fı rın var mıdır'? 

::'ılutfağını, aşçısını ve yeme· 
tin nasıl hazırlandığını &ördük 
ten sonra oturup o ) emeği yı
l ebileccğimiz kaç lokauıa mev 
cuttur? 

Ya süt ... Kundaktaki ~ocuk
tan, yataktakı haı;taya kadar 
hep ıa) ıf \'c mikrobun tesırlc· 
nnc mü ait biln~eli kımselerın 
başlıca gıda ı olan sütün nasıl 
b:ışıboş. kontrol u1. sıhhate ay 
kırı ,.e hile ıle ışba haline gtl· 
mi bır tarzda ağılıp atıldıgı 
nı bilmeyenimiz \8r mıdır? 

Et böyle, pc~nir bo) le, su 
böyle, velhasıl bütilıı gıda mad 
deleri böyle iken, halkın i tıra 
bını dındirmek için kat'i tcd· 
birler aramak ve derhal tat· 
bikata geçmek Uizım değil mi
dir? 

Ortada bir cgıda maddeleri 

Bir adam beraber yaşadı· ! 
ğı kadını bıçakla 

yaraladı 
Ayvansarayda Atik Mustafapı 

lia Sokak 20 numaralı evde otu· 
ran Ünal Yeşilo\·a ismirıcie bir 
kadını. beraber oturdu~u Bedri 
Bulut bıçak'a iki yerinden yara
lamıljtır. Hldiseyi müteakıp k:ı 
tan sanık aranmaktadır. 

nizamnamesi• var bu nizamna it huiasa edebiliriz: 
me.} i harfi harfine tatbik eder Hileli mal derhal ıınha e·li· 
lerse, piyasadaki gıda madde- lir. Dükkanı derhal kapat ı ıır 
si denılen nesnelerin hepsinin ve hirebaı, nırguncu. dernal 
birden imha edilmesi gcrekır. mahkeme1e Hrilir. ~lahkc.ııe 
Diyeceksiııiz ki, o nizamname· en seç iiç gün içinıle bu adam 
.} i kim ve n:ısıl tatbik edecek? hakkında k;ırarını vermeğ 
Elbette haklısınız. Buğday ih· mrcbur<lur ve umumiyetle bu 
raç rdcn bir mcmlekrt olmak· karar ilk cel(cde iltihaı. olu· 
la ıftihar edip dururken, hala nur. )lahkcmenin kendine tı v
ekmek ) erine çamurla hamur di edilen \ urguncu veya hi! -
arası bir şcylrr yememizi ön:e kar esnaf hakkında kllçücü!: 
.} eme~ en belediyeden bu ka· bir mü.sama ha g!isterdiği şim· 
dar bliyük gayret beklemek ha diye kadar vaki değildir. Ceza· 
kikaten insafsıılık olur. ya gelince; para, kapanma cc· 

Fiyat mürakabesiıliğine gc- zalarıy!e hapis cezası hep bir-
lince. bu l ürekler acısı bir hal den \'erilmektc ve hükmedilen 
dir: Her 5ey tamamen esnafın para cezası o kadar ağır olmak 
kcyü ve arzusuna kalmıştır. tadır ki, mahkum dükkancı 
Bir ı:Un en·el &u kadar k uru· e\·ini, hatta a\.."l'abalarının mal-
~a aldığımız şeyi. ertesi gün larını .>atsa bile bu ceza\1 öd~· 
hiç sebep yokken bir m isil faz· yememekte, bir daha belİnl d:>-2 
lasına satmaya kalkışan esnafa rultamamaktadır. Bu kadar a· 
•neden bu pahalıland ı '» d iye· ğır cet:.ı tehdidi altında hiç b:r 
mezsiniı. ÇUnkü derhal ters· esnaf ihtlk~ra yana~mamakta, 
lcneeeğinlzi bilirsiniz. Halk ar· hile yoluna s;ıpmamaktarlır, 
tık esnafın insafına C) sığın· Hattl son zamanlarda esnafa 
mış, parası) ıa h iyleba:ı.ın, ka· verilen cezaları a~ır bu!.ın halk, 
raborsacının esıri haline gel· bunların hafifletilmesi için le· 
mi~tir, Beledi)e bu hale seyir· şebbU~e bi'e geçmeğe ba lamı~ 
ci olmaktan başka hiç bir şey ur. 
)apamamaktadır. Esnaf alınan Bu kısaca en yakın komsu· 
tedbirlerin fayda vermeyeceği mutclan \'erilen bir misaldir. 
ni bildiğinden zaman zaman İktısadi faaliyetleri faı ı gclis-
yapılan hıırekeUere bıyık al· memis memleketlerden biri ol. 
tından gülmektedir. duğu için hal çaresini ceıalıırın 
Duyduğumuza göre hUkö· ağırlığında bulmuştur. Biz de 

met belediyenin murakabe mev aynen böyle yapa'ım demiyol'llz 
:ıuundaki noksanlarını gider ama. ceza kesildiği zam ın bile-
mek \'e ceuıt müeyyideleri kuv kar ve vurguncu esnafı::ı gülme 
vetlendirmek kararında imiş. . ini önleyecek, cezanın ne oi· 
Doğru olmasını gönUlden di· duğunu, lıa'kın para ıoıı c:ılma 

lediğımi'Z bu haber kadar hiç nın, :sıhhatiyle oyn:ıııınnın n" 
bir ~eyin halkı memnun etme demek o'ılıığunu an'a~ cak ka· 
\ eccğine kaniiı. Şurasını da dar ağır müeyyideler konm:ısı. 
kavdetmeden geçemeyeceğim: nı bekliyoruz. 
Al;naeak tedbirler sıkı 'e ka· ı -------
c:amak nokıaları tamamen ~a- r 
r.~n:d~~ ~~:~~l~~~~ buguw ~11!!111!"'~-ı-.. W .. m·~~""'~ 

Tedbirleri alırken gözümil~u 
b:r parça etrafa çe' ınnc~ la· •ı 
umdır. Komşumuz Yunanı tan t 
da bıle mürakabc sı t<."mi o e __ _,...,.,...,a.,....;ııs.;a• 

kılde kurulmu tur kı, hiç bır B U y ü k 
esnaf ne fiyat uzerindc oyna- j 
ııama\'a ne de sattığı mala hill stanbul 
katm~ğ:ı cesaret cdcb'lir. Bu 
menuda bir ikı mı. al v rme· 
mın :faydalı olacağına kaıııiın: 

Yunani tan'da ekmek tartı· 
ıarak satılmaktadır. Bütün 
ekmeği teraı.i.}e koyan fı· 
rıncı, der eksik gelir ·e 
parça koyarak b\lllU tamam· 
lar. Lokantalarda yemekler 
de tartılarak \"erilir \'e ye· 
metin su)'U varsa tartıdan son· 
ra iliıve edl1ir. Her malın fiz11. 
rinde fiyatını gösteren e•i~ct 
bulunması mecburidir. Yağcı
lar. lokantalar. sütçüler. bUtün 
esnaf daimi mürakabe altınd a· 
dır. Malını pahalı satan, eksık 
tartı kullanan. süte ı.u katan, 
yağı tağşiş e den. lokantasını 
vc)'a fırınını pis tutan. temizli
ğe riayet etme)·en esn.ıfırı ha· 
şına gelenleri ıcferruatıyle an-

yangını 

309 .} ıl en ci bugı!n, 26 ha-
nran 1645 df' htanbulcla 

bü~iik bi r yangın olmu) tu. 
26 haziranı 27 hazirana ba~
layan gece Beya11t tharında 
bir a~<·ı dükkanından çıkan 
yangın. !>Ür'atle genişlemi'J, 
Be~ azıdı \"e Çarşını n bir ta· 
rafını ~·akıp küle çn·irdikt en 

Profesör, Fransayla İngi'tere arasında 130 Kilovatlık bir 
denizaltı. eııerjj. ~a~il ~a.tı: ıne~desinin ortaya c;ıktığını, kuı:a. 
nı acak ka?lo tıpının tayınırle alakalı olnı:ık üzere ıki mcmle· 
ketıe. tctkıkler yapıldığını söylemiştir. 

_Mı~'ct'~rarası Cigre Teşkilfı.tını•ı tetkik etmekte oldu~ıı şc
b~k~nııı \ ugosl.~vyaya \"~ oradan . .'l'ürkb·cye kadar uzayacağını 
bıldıren. profe~or: ~ ~ktrık enerıısı nı~'zııunda ~eni araştırma· 
tara de,am cdıl.dığını ,.e Fran a'da riizgAr kuvvetini kaydeden 
çok sayıda tesıs yapıldığını \'e tekııi~ycnlerin ha en med ce
z.ır santralları konusu ile mc;ığuI olduklarını soylcmlştir. · 

Arkadaşını öldüren Sanyerde dün 
14 yaşındaki çocuk Hazin bir 
Mahkemede Ka1a oldu 
~und~n iki. sene öne~ .Kar· Dün Sarıyerde Derbent mev· 

tal da b·r hadıs.e olmu~. ıkı ço· kiinde tuhaf bir otomobil ka· 
cuk tabanca ıle oynarlarken 

1 

zası olmuş \'e bir k'c ·0·1m· s .. 
b nl d b' 1' ı.,ı u tur. 

u ar ~:n 1 ır P\~ .. ': ~em uru~ Söför Osman Xuri Acarsoy 
nun. o~ u o an u ~e., _!{e~a idaresiııdeki 12586 numaralı 
B~~k~n ın oğlu Ertan ı oldur · 1 taksi Derbentte \'olkansuyu fr 
mıışıu.. . . varında :\lehmet Büyük ismin· 
.. Hadıs~nın b·r .. kaza olduğu de bir ndama çarpmıştır. Çarp· 
oylcnmışse de olen çocuğun uğı adamın ~·ar· lan<lı" n 

dilmistir, • 

Küçük haberler ................ ~ 
* fsa Can adır:da btr actam tfll 

lı:adınları fuhşa teşvllı: ve randevu
culuk ruçlarından 2 net Asliye Ceza 
mahkemesine verllm~tlr. 

* Yeşilay Cemiyetinin 3-4. cü yıl 
lık Kongresi bı.:un aaat 15 de Ta· 
blblc: o.:ıaaı aaıonuncta yapııaeak

tır. 

Panama yolcu gemisi 

« A k su » ya bindirdi 

Panama bandıralı • Medltcrra 
r:eanıı yolcu ı:enıısi dün sabah 
Galata Yolcu Salonu rıhtımına 
yanaşırken su:arın atması ve sü 
ratini kesememesi tcsirıylc, rıh 
tımda bağlı bulunan •Aksu• ge 
mi:.inc kıçtan bindirmiştir •• ~ıe. 
diterraneanıı gemis·nin baş bo· 
doslaması çökmüş, •Aksu• da bir 
hasar olmamıştır. 

Gülhane sergisinin en 

sok beğenilen 
b b E k t -ıctr .. 1 ~ .. 6ı ı zanne 

d~,,~.~ı.ı· .nddıı.nın as en o ıru derck şöför had•se yerinden pavyon lar ı 
u6 un ı ı ıa etmı~ ve da\'a l. süratle uzaklasnıak ·ç· n 

inci Ağır Ceza Mahkemesine basmıc bu defa d 1
1

4 ın. _azda Bugüne kadar GU!hane parkı 
1 

·1. 
1 

• .. a \a>ın a ntır.a etmı~t·. bir çocuğa !iiddctle ç;rparak n~ ~iı· milyon 2~0 b.in. kışi gır: 
D?vacı Av~~atla~ı. 14 yaşın· derhal ölümüne sebebiyet ver· mıştır. Tutulan ıstatıstıklere gö 

dak~ sanık Yu~-el :çın ı.s sene m ştlr. Yapılan soru turmad:ı re Enternasyona~ Bebek scrgisı, 
hapıs cezası ıstemı~lerdır. bu roculhın ııı. öne 0 ob"l Akvaryum ve kümes ha)\anları 

S k k 
. b b' ~ e ot m ı 1 k . anı avu ·atı ıse unun r carpan Mehmet Biiyük' .. n ğl pavyon arının en ço zıyaretı çe 

cinayet değ"I kaza olduğunu l\fithat Büyük olduğu u ı° ş ~ ı ken sergiler olduğu tcsbit edıl· 
~öylemiş hadise yerinde bir kc· mı~tır. ana 

1 mışıir. Kümes ha)vanlan pa\yo 
şif yapılmasını istemi~tir. Dava :\lehnıet su· "tık''u·n var s k· 1 nunda genis olçilde satı§!ar )apıl 

""d f . . ''k 1 t ~ •• a 1 ~o k d mu a aa ıçın ta ı · o.unmu~ ur. tur. Şöfôr yakalanmıştır. ma .ta ır. 
.. Dığer taraftan Dcnıır ve De· 

Kütahya'da iki mütecaviz 

yakalandı 
Kiit:ıhya (lluwsi) - .'.\lehnıet 

Çakırkaya adında bir ın~:ıat us 
ta ı r'elcnt çayı kenarında on iki 
~ aşlarında s:ığır ve dibıı. cernı 
Antacanın ırıın:ı geçmeye te b 
bU ettiği e nada yolrlan gc1,:ı .1· 

l 'er tarafından yaka'anmı~tır. Sa 
1 nık, sorgusunu mütcakıp tc\ kif 
cdi'mıştir 

Yınc Sabuncapınar nahb esine 
bağ'ı llıngırlı köyiınıle Hediye 
Yörük ismindckı 30 yaşınıh bir 
kadına zorla tecavüzden sanı~< 
Alxlull:ıh Glingör :>orgusunu mii 
tcakıp tevkif eclilmistir. 

Abana iskelesine vapur 

uğratılmıyor 

Bir müdılet enci, Ka~tamo
nuya bağ'ı Abana kazası husu· 
si bir kanun'a nahiye haline gc 
tırılmi , aynı kanunla kaı.a m r 
kezi sahilden içeri kısımlarda 
Pazaryeri köyüne • Boıkurtıı is
miyle nakledilmişti. 

Bu defa Denizyolları da yeni 
•bir karar alarak Abanaya vapur 
uğratmaktan vazgeçmiş. bunun 
üzerine iki mil uzakta ·İli~h b· 
kelcsi ugrak olarak programa a
lınmı~tır. 

Goçmen s ergjsi niz l ollarının l:lahar Bavramı 
Topı-.ık , e iskAn i\liidlırlü~ü d~\~ınıııca tcnı.ılatl~ ta rifel~r tat 

tar:ıfıııciarı Sırkeci Göc:ıncn ıni- b kıııc başlaına~ı lizerınc ) ur -
safirbaııe inde Türkistanlı göç· d~n .. her tarafıııc~aıı ~chriıııizc 
ml·nlcr için açılan b çki. diki~. buyuk hır ıç turıst akını b.ışla· 
nakış. dokumacılık, halıcılık. ma mıştır. llcnlız harman sonu ol
rangozluk ve doğr.ımacılık kurs madığı g!izönlindc tutularak bu 
!arı sona crrnışıir. ..kının önünıiızdeki haflalar ıçııı 

~lezunlar ı Pazartesi giinu sa· de .ırtacağı tabıi g!irülmektcdir. 
at 17 de <lıplomaları \'crılccck, Vakıflar kampı 
bunu mi.ııeakıp hazırlanan Göç· 
men Scrgıı;i açılacaktır. 

Sergide goçmcnlerin kur!i ar· 
d.1 h:ııırlııdıkları nıuhtelıf cins 
çamaşır, halı, dokuma ve maran 
goıhığa ait eş.} alar teşhir edile 
ccktır. llalkınıız 4 gün açık k:ı· 
lacak olan sergiyi :ılı günün· 
den ılibarcn gezebilecektir. 

Amerikan hava kuvvetle 

ri bandosu lzmir'e 

gelecek 

İzmir, 25 <Hususi) - .\meri
kan hava kun·etıerinın nıe~hur 
Am-rican Air Force Band adlı 
bandosu 5ehrimize gelmek üıc:re 
temaslar yapmaktadır. 100 ki~i
lik kadrosu bulunan ve bütün 
dünyada büyük bir takdirkar küt 
l<'Sİ kazanan bu bando, Fuarın 
açılış gününde şehrimize gelmek 
ve büyilk bır gösteri yapmak ta. 
savvurundadır. 

Her )il olduğu gıbı bu vıl da 
Vakıflar İdaresine ~ a;dım;ı 
muhıaç bulu an ılk okul talebe 
len ıçi ı BÜ) Ok Çekmecede bir 
clinlcıınıc kampı açılma ına ka· 
r:ır 'cnlmıştır. ller dc\'re ı bir 
ay sürecek olan kamptan 400 ta 
!ebe ıstifade edecektir. Kampın 
birinci dC\ resı yarın ant 11 de 
Büyilk Çekmecede başlıyacak -
tır. 

Başbakan lz m ir'e gidece k 

İzmir, 25 (llususi) - D. P. 
il idare kurulu b:ı~kaııı Burhan 
:\laner bugiin uçakla Ankaradan 
şehrimize dönmüştür. Burlı.ın 
l\Ianer, Ankara'Ja yaptığı te· 
maslar meyanında. Ba bakan Ad 
nan Mcnderes'le de görü5müş ve 
kendisini lzmir'e da\Ct etmiştir. 
Başbakan, öniımilzdeki hafta i· 
çinde izmir'e ge'meği \'aadetmiş 
tir. Başbakan 5ehrimlzde bir mü:i 
det ka:dıktan sonra birkaç gün 
ıçin istırahat etmek Uzerc Aydı
na gıdccektir. 

Toplantıyı milteakip mcrhu· 
mun Eyüp'ıeki merkad ıopluca 
l.l) aret edilecektır. 

« Koca Yusuf» vincinin 

faaliyeti 

Geldiğinin akabınde montaj ya 
pılarak Haliç Tersanesınde işler 
bır vaziyete konulan aKoca Yu
suf• sabıt vınçi halıhazırda ser 
vise girmiş bulunmaktadır. 

l 00 tonluk kaldırma kapasite 
sinde olan bu \'İnç Halıç Tersane 
sının 25 iliı 75 ton arası a~tr kal 
dırma iflerinde kullanılmakta· 
dır. 

Bu işler meyanında Tersane· 
de seri ha de insa edilen mav· 
onların denize indirilmesi \e in· 
~a halınde bulunan Kabataş ara· 
ba vapurunun prefabrike parça 
montajı ve a) nı zamanda kazan 
\'e makine montajı ışlerı başta 
gelmektedir. 

Bandırma hattı ilave 

gece seferleri 

Bandırma - İstanbul yoku 
trafığinin artması sebebiyle De· 
nizyo:ları İşletmesi mevcut se· 
!erlere ilhctc11 haftada bır gün 
gece postaları ihdasına karar 
\"ermiştir. 

2 Temmuzdan itibaren ba,lı· 
\"arak bu gece postalarında, Cu 
ma akşamları saat 21 <11' İst.ın· 
bulclan hareke ıedCl·ek bir 2emi, 
Cıımarıesı sabahı saat 5 de Ban 
dırma) a 'aracak '<' alnı gün un 
aksamı sa .. t 22.30 da Bandırma· 
dan hareketle, Pazar abahı sa· 
at 5.30 da 1 tanbula <lonccck • 
ıir. 

Gece seflr'eriniıı Bandırmnd 
İzmir tren yle irtıbatı \'ardır. 

Germencik' te tar ih i bir lô 

hit bulundu 

İLınir, 25 (IIususi) - Germen· 
cik kaZJ..,ının .\leşh~dıye köyün
de Romalılar denine alt bır la· 
lııt bulunmu~ııır. İlgililerin ne· 
ıaretı altında yapılan kazı:ard:ı11 
~onra lahdın etraiı açılmıştır. 
Lahit bir mermerden apılmış o· 
lup yıne mermer kaide ilzcr:ne 
oturtulmuş bir eseri ıhti\a et· 
mektedir. Üzerinde Mitolojik ka 
bartmalar bulunan lahit Iımır 
müzesine nakledilecektir. 

TEŞEKKÜR 
I"..ahataızıı:ım dolayııtrıe nttı • 

ÖNÜMÜZDEKİ PERŞEMBE 

onra po~·ra1 rüıgirının tt· 
iriyle ist ikamet ini değiştire. 

r ek Langa ve Kumkapt) a ka 
dar uzanmı.tı. Bilahare Lln
Jtadan Yenikapı o;uı·ıarınıt, 

Kumkapıdan Kadirgıı lima· 
nına Ctı;kiden Kadirga limıı· 
nı pek büyüktü. Sonradan 
dolmuş ve limanlıktan d a 
çıkmıstır> kadar gelmi ti. 
"\'angın otuı ~aatten fazla 
sürntü~. çok geniş bir aha 
içinde bina namına 11t: \'ar ·a 
yanmıştır. Tür k mima. i inin 
bircok eserleri de btt arada 
mahvolup ıitmi5 tir. 

Evvelce kaı.a merkezi olmak 
,·asfını kayb<!den Abşnalı'ar bu 
defa da Denlzyo (arının bıı k .. • 
rarı karşısında ikinci mühım bir 
kayıba da ha uğramışlar,ıır. 

Bir üfürükçü yakalandı 

İımir, 25 mususi) - Söke 
k<1tasında üfürükçillük yapan 
~·ehmi adında biri yakalanmış

Balıkesir'de iki kişi 

intihar etti 

tır. İ.ldiaya göre Fehmi, koca bu Ba'ıkesir, 25 (Husust) _ Bi· 
lamıyan kııları e\'leııdirmek vaa gadiç'in Çavuş mahallesinden Xc
dı):lc muskalar yazmakta ve ss. cip Gülek, bir banka borcu yü· 
gılıslnde~ __Y~Z bulan.11yan genç· zünden \'e Balya'nın Dengiler 
lere de üf~ruk sayesınde kuvvet köyünden 22 yasında Emine a
vermektedır. Sanığın evinde ya- dında evli bir kadın da henüz an· 
P!'an aramada üfilrfikçü!Uğe alt ı laşılmayan bir sebepten. kendi
bırçok malzeme bulunmuş ve !erini ağaca asarak intihar et· 

tım Nlşantaşı İşçi Sigortaları Kum· 
mu Hutanesinde beni, bll~Ulc bJr 
ihtimam .-e anlayışla tednı eden ve 
ı~·tıe~tlren. hast.anenın Cildi} c iller
vııı $eti, deterıı heklmlerlmlzden 
cııııı1e MUtehıı.ssııı, 

TÜRKİYE $ BANKASI 

19 5iQKQRQE DAGITIYOR 

İŞ Bankasındaki 
he!abınızda d aimi 

olarak 150 l ira 

bulundurunuz. İş 
Banka ı. 1954 ) ı · 
tında 1.500.000 lira 

EV 
386 KİŞİYE 
ÇEŞİTLİ VE ZENGİN 

tdut:rıoda ikramiye PARA İKRAMİYELERİ 
a.,ıuyor . 

TORKİYE İŞ BANKASI 
paranızın ... istikbalinizin emniyeti 

~-------

DEMİR BANK 
Tersane '!e Osmanbey 

Ajansları Emrinizdedir 
Merkeı ..•... : 49620 
Tersane AJ : '5467 
O sınan b J ~ ı : l?.506 

.. 
" 
cı 

Yüzme bilmeyen bir er 

boğuldu 

Dr .. \l,t AT.\I, 

Bu felaketten bes )·11 ev. 
-ret, yani 1640 tarihinde de 
ayni büyüklükte 'llan hir 
yangında Balat, :Fener \'e 
Sultanselim tarafları k ul ha
line ıelmiştl. 

F. F. TÜLBE~TÇt 

82 nci Piyade Taburu iklr..l'İ 
böliık erlerinden Ispartalı .-\b
dulkadir Can Alunkumda deni· 
ze glrml§ ve yüzme bılıneiJiği i
çin boğularak ölmü;tıir. kendi ı tevkif edilmiştir. mis'erdir 

ve Aaistanı Dr. Sa brl ttııcer'e mln· 
ne~ n eükrıınlarımı arıederken. bııe 
ta hastahanenin Baeheklmı Dr. l!a 
lm Aksan olduıu halde. Baohemşıre 
'e Servis hemşire ve hastabalcıclla• 
rınn da, lıakkımda gösterdikleri alA· 
lca ,.e rardımlanndan doları tcşek· 
lcllrlcrlml yenilerim 

Kamuran ÇF.I P..st 

O. dayanılmaz sıcağı, ı:a:ı 
buharı kokusunu anlatırken 
albay ona müstehzi miıstchzl 
bakıyordu. Nihayet •Eminim 
ki dayanılmaz. müşkülata ma
ruz kaldınız )Ir. Keiı h. Su k&· 
c;akçı!ığını niçin komutanınızli 
şikayet etmediniz?• dedi. Bu 
suale kanlık, •Cünkii onun 
bir korkak ''e bir deli olduğu
nu biliyordum.• diye cevap ver 
mcsi icap ettiğini biliyordu fa. 
kat ağzından dökülen kclimc
ler .şey, yani, başka kim e si· 
kayet etmedi, ben de lüzum gör 
medim .• oldu. 

Bu mülakattan, kendi kendi
sini a mtc: olduğunu hissederek 
çıktığını halA hatırlıyordu. Bu 
tahmininde haklı çıkmıştı. A· 
zapla geçen beş gün sonunda 
Albay Breakstone onu bürosu· 
na çağırdı. Tahkikat raporunu 
e.Iine tutuşıurdu. Dah:ı okuma\'a 
başlamadan bile bu ma,•I çiı· 
glli kağıtlar ona deh,et veriyor 
du. Sanki bir kAbus içinde çır
pınırmı~ gibi kendisine ait söz· 
!eri buldu bu sanki ölmekte o•. 
duğunu bildiren bir doktor ra
poru gibi geldi ona: 

TaVliiye (3> 
Teimen Willie Sew ard K e. 

it'in isyan ('ıkarmaktan sanık 
olarak askerı mahkemeye \ eril 
mesini tl\siye ederim. 

Willie askeri muhakeme ne
ticesinde bac:ına gelebilecck'e:-i 
aklı ile tahmin edebiliyordu. 
Fakat. kalbi tıpkı korkmuş bir 

c~~ A.K.VARDAll 
-155-

ta\·ş:ınınki gibi çarpıyordu. BU bu parlak hukuk dehaları kar· · .. 
1 

k .. aydınlattı. Uçak yerde kayar- ''ef · d h ı· h yumuş para· ıozler:e kuıtu:· ııısında apıcıp !cahyor:a:dı. Zıh . , esı uman a ınde ava '<a-
m k 

· 1 t f b v ken, Wıllie ~l:ınhaıtaııı Empire rıc k dl 1 
a · ıç ıı e ra ına akıyordu. ninde uzun c:ahadet sılsıl._•,.r·, va arışa mer ven erı ıncr-

0 h~I" k' . " - State hınasını, Chrysler bına· k b k' d "" es ·ı Wıllıe oldu~unu o:. uydurdu, Quccg'in, Thomas E. ·en, c .eme o asının pencere. 
11 d H 

. sını, Radio City'yi tekrar gör- sı' d b k ı ı 
yor u... anı şu herke~in sev Dewe.\"e bcnze~·en bı'r a,·u'" .. a· n en ona a ·an ve e sa !ayan 

dl
,,. ,.i · ~ dü. Gôk tırnı layan'ar sütun,:ır · · ·· .. 
el \~ ı 'ıe. hani su piy:ınonun un istic,·abı altında ezll'ıp "u". h 1. d annesını gordu. Rüzgarlı hava 

b 
,, a ın e, chri hala ar:ın rr.or b aşına oturup açık saçık şarkı- zuldü"ü ıü ıahay,·ül ctu·. Rıu«, . a anının ır parçasını koşarak 

1 
e ~ ~ • sı:.t y:ırıyorlardı. O smıda. bir- t• B' 

;.r uydurunca herkesi teshir e· sonra aeaıp'eşti ,.e daha az .,n d geç ı. ır an sonra. kaloriferle 

d 
. " en Kwajalcı ı p AJ'ını. GUncv d d 

en Wtllie... Askeri adaletin Jaşı'ır hale "eldi.. Her nasıl<'.1 . • ısınmıs o a a. ann<'sinin kol a. ,, "' ~ Pasıfik'iıı geniş mavi bo;;!u,.,u· d ·· · Uk mııra;;ı tarafından delinince. içine i\lay Wynn de karıştı. Fa " 6 rı arasın a, opuc yağmuru· 
·,.ı· d ki k kl'k f nu. Saipan'ıı ~e•ıl ıcpeleri üze n tu• ' t n•·ııı · ı, n e · er ·c · ı • ve azil et. pat kat kız ihti' ar ,.nözlikU •ord:ı, 1 k' ~ a ,u,nıuş u. • n ı e, \\'ıllie, 
l hl liı ık ~ ., rını ı sahil bataryalarıı.ın por v--11· Ah · · ı amış r st ten çıkan hava ıeni de korkun" derecede p;;r· k 1 "ı ıe... sevgı'ı oğ um. sa-'b' t • " ıa ·a rengi namlı alevlerini, t k k k gı ı, onu erkediyordu. o, şim. sümüştü. Wi'lie U)umustu.. na c rar ·avuşma • ne kadar 
di sönllp, Princeton'daki. T.- tayflı., e n:ı ında ıçiııc sulııı ın güzrl.• 

h 
.. kl"b"' k hiicum ettig! Calne .-ap~ıın kü• \\''ili ' 'lk ü ü 
111 • u undeki eski Willie o'- pa at uçak. mor ve sedef k' . . .. ı e nın ı - rl S nccsl •Saç 

b 
·unu dtişilndll. ı~te o :ınJa .r11. ı k d b 

maya aşladığını hbsediyor- renkli hır şafak vaktinde, tic hubi anladı.:. arı ne ·a ar eyazlaşmış • ol-
du .. Yıllardanberi aklından ge. .\l anhattan·ın mızrak gibi hına du. Bunun ken<lısi yokken mi 
çirmediği bir fikir tahte!şuu- !arı iizerindcn uçuyordu. " 'illle Yanındaki kitapc:ı aja;ıı, \'an olduğunu. roks.1 harpten evvel 
r undan yukarı t ırmanıp, ona uyandı. ve yuvarlak küc;iik pen ıa~ını S<'rt bir hareketle kapa. olup da kendisinııı mi farkcd..ı· 
fısıldamaya ba~lamıştı: ccrcden dı arı bakınca kalbi ne tırkcn •Yarını saat gcı: ka:dık~ memiş bulunduğunu pek bl'e· 

•Annem beni bundan kurta. canlandı. Xew York dünyanın dıye SÖ)lendi. medi. ,\ nnesinin kızıl saçlarına 
rır! en güzel yeri idi. Haha daha Willie uçaktan. merdivene cı· h'idrn iyiye ak ?JüşmilştU .• çott 

Arkaya doğru eğik koltukta. da fa:t.'a. Burası cennetin ta yak attı ı zaman, yUzünil ve ci iyi görüyorsun anne.• 
her uçağın sallanışında. belin- kcndlsiydl, tatlı altın rengi ilk ğerlerinin içerisini kamçıla~an •Teşekkür ederim seq;!'lim 
deki emniyet kemeri karnını bahar zamanının ka) bo!mus bir soğuk rüzgara hayret etti. Kıs Sana bir daha şöyle bir alırı 
t 

'k havasının ne; oldu":ınu tamn· g" · ·ı b k azyı ediyordu .• Bu sırada, ge· adası idi. Burası :'.\fay \\'ynn'e 6 ozu ı e a ·ayım. • Ko'ıarır.ı bı 
ne marazi bir fantazl tasarla- A,tk olduğu yerdi. ... Uçak .iana mı) le unutmuştu. Hem. uçak- rakmadan gerıye do~ru çe;.ıL.ı 
d A 

tan, Xew York sanki ilkbah"r • d"kk ti b k ı: nnesi onu müdafaa etmek yattı \'e aşağı doğru kaydı. n0 . .. 'e ona ı · a e a tı. YUzU 

1 
. 1 k ha\·ası içindeymiş gibj oöıtlk· eş' . . . d d' "'ö ··ıır çın mcm e ·etin en büy-j;. avu- ğudaki bulutların üıerı'nde al- c- n e ıçensın ey ı. " rclu'5:ı 

k ti t 
mü5til. Kalın paltosu içını:lc "e" onu he .. ·· h -' 

a annı utuyor ve ask~ri m~h tın rengi güneş belı"rdı· \'e ha- h' " .. m uzmuş cm .,e 
k 

. k da ı titredi ve beyaz ipek esar. m mnu t · t" 0,,1 d ·emenın ası· suratlı azaları. vayı yan yan "ikan cuları ile bo e n ~ mış ı. "' un·ı t· 

tırılacakmı:j. . ~t' 
Kendi hesabıma, adılı: r1Jll 

ker ihti)acım. 400. 500 ı; <I 
dan ibarettir. \'arın •. ,r,ısı 
bir ay ısonra şeker bu•a~,ı· 
di)e ~arım kilo şekerdC1\ıtt 
!asını alma~ı akiımdal1 ~· 
geçirmem. Hukes bcnlıı\.,, 
bi düşünse, yani n:ı0!~ıı•i' 
bir miiddet için hakiliı 1u•· 
~ ııcını kar5ılayacak ını;,ı~ 
dan fazla şeker alma)& ,.,. 
masa. eker buhranı )111'1

11
,;f 

n)n hııfi(ler'"' ~eni kaııtilt~ 
ya baıılayını·a da bu,b 
ortadan kalkar. rıf' 

Hem buhranın ~·arı )"'bor· 
hafiflemesi. i tifçl l\ar:ı,,,t1 
ı;acıların çok ve çatıulı 1 ti'· k.ızanma Jııısını da .ıı.ı 

llA!'\GİSİ ·• 
KAZA~Al\l l Y t\Ct\li0,ıı· 

Di.ınya Kupa ı l"utbol ~ 
piyonluğıyle aliıkah dil 
.} ..zımda: . ı~· 

•Sahsi kanaatime go~ fo
glltere - Uruguay ınar1\ıP 
gllizler kazanaıım ,csı.:,P 
dır• runılesi .tngiliııer a!Jll' 
nacaklardır .. şeklinde 141• 
miş \ 'e tashihte de go 
kaçmıştır. ~ı" 
Vakıa yazının son lıl "'ıJ' 

dan maçı Urugua>'ın 
111 

,~· 
nacağını tahmin et~!ğ\1111tr 
ıaşıiı}·orsa da, dure 
gerekli buldum. 

sos stsTE~ı ~t-
"ali i terti~e çıkı1115~-ıııJ 

lediye fleisl seyah•1~~1ııır~ 
Emniyet ::Uüdürii de jtll'1 

neredf'\ mi , ,·elhasıl lJl ~ 
tam bi~ harta \'ııliSlt·, ,ıt 
diye Reissiz, Eınnht 
dürsüı idare edilntl~. ı ı&J' 

Tetkik etmeli; bU )eıı p•' 
re ı;isteml eskisind~ ~ r 
müsbct neticeler 'e ~ dt 4t 
dari bir inkıliip ustun 
ru labilir belki! 

İSPAT 1,ıtlio: 
fi ir ınüılılrttenlı~rl ,. \!, 

ruz: Dn lrt ''ekilı ~ııl ı1', 
krı rem Sarorıın baS~ ,1ıııııl1• 
da bir he) et. r:ıd)'O 'ıı:t'~ 
ı lııhını pHinlanıaklll it' 
miis. . fil\ 11• 

.\llııh ra11 ol tırı. df.ı 1 
ğil~c bu sa\edr. r;cr bı~, 
mlZJn ı lııh kabul t 6f' 
miicsse e oldukları"' 
~oruz, 

\ İ:\E ifl! (f . ~tı;ıt -( 
Gaz<'f~!'İIH: ~t, bfll~ f. 

saire me elelert g ı!İ'r ı• 
kcn, \'ali \e r.elt' .ı~~cl 
Ye kili Giika~ 'ın ı·~~ıır~ ı 
"lllılaıı ha\ltının u ıııı;V'-
g:ırıısınt içtiğini 1 ~ 
eınıi !er. ı.ıd' ı 

Yine h i• o ııır' • ,-t 
• • ·gıır• 

olsaydım Tekel sı .;CI 
tirrmeıdi! s~ 

Sadun G· ~ •. 
\ 'I rı ~· 

ox KEl·İ '16arda~ 
Kadın futhotcul ~_, 

srdiliyor. ~,ıııııbıl 
•Ayaklarının ,ı: 

~ 
,. , , "' r-TA 1( ~ 1qs~ 

26 l l\ZIR ~~ ı; S !$ ~ 
C U 1 A Jt fllt , 1 

AY 6-GÜI' so~ııtı"ı~ 
R!J:llİ. 13i0 -

1~ı;f1' 'rl 
llICRI 1373 - ,.tı f 

\ 'll ... 

Q4.~s ~ 
SAB.ıı.u 

12
11 ,,... 

ÖGLE 6 
İKİNDİ ;~~S 
AKŞ.\M .,1.48 
YATSI 02 11 ~I 
İMSAK ııt1 
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Gaıetcınııe ':'ısıl" H re~tmıer b:! 
oın tad~ ~ıııını · 
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DüNYA 
~ 
Avrupa Ordusu 
Kurulamazsa 

Altemur KILIÇ 
E kı Bı bakan Laniel 'i Ko· 

mi.ıni5t Çın'le, dognı· 

daıı dofnıyı uzlatiJnaya ça· 
lışmamakla itham eden y eni 
Başbakan Mendes-France'ın 
ilk i !, Berne'de Peking Dı • 
i len Bakanı Chou-en Lai'la 
do!rudın doğruya tema a geç 
rrtek oldu. Xeticede. H indi 
Çnıi me\-zuunda hazırlayıcı b ir 
anıa maya varılmış bulunu· 
Joı·. Bu anla~manın artlarını 
henüz bilmiyoruL Fakat Men· 
deı;-France, Funsanın " hayati 
llıenlaallerin i ihl.ftl etm i)t'n • 
bir anla~ma~·ı kabul rdeceğı
•i belirtmi:itir. Bu da la tikli 
•e turlü i htimallere a cık bir 
ıöıdür Öyle ~·a, J"ransanın ha
Yati menfaatleri nelerd ir? l«-n 
de Fraııce' \'e hatt a ~Jillı 
"ecli~iıı ekseriyetint göre 
Pran~aııın. bayati m enfaatle· 
rini ihlal etme~eıı bır anl:ı~
llıa hakikattr, hem Fran~anın 
Asyadaki durumunun yıkıl· 
ıtıasına yol açabilir, h«'m de 
tıınumi A ya mödafaa~ııı ı 
bıltalayabilır. :\lesela :\tünih 
•nlapnası da 1939 da n e J'ran 
ıanın ne de İngilte rrni n h a-
lali menfaatlerini doğrudan 
doğruya ihlal etmi~·ol"rtu. n 
lıat netice 1 ne oldu? lendes 
ı.·raııce'ııı ve receği ta\•lzleıin, 
btitüıı dünya için kötü neticr· 
ltr doğurma<;ı ihtimali h«-ı
baıde vardır. 
}:'unsadakl "'Ya i ba\'lya 

bakarak, ,)'en i Ba bakanın 
1daresi altında Fransanın Batı 
8irlilindtn ulakıaşacağı, ade· 
t, ınüstakll bir , ·ol tutacağı 
tabının edilebilir. · Bu a rada 
""rupa Ordusunun lrnı-ulma
~· daha doğrusu Fransanııı 
il hu U'itllki andla mnı t:h · 

d · ıc · • 
1
1 ı de ımdiden bir h ayal 

: llııya başlıyor.. .\ \'rupa Or 
.\Usu kurutmaz a nt olacak? 
lıı hlıanyanın istikla le knu -
r as ı , ordo~u ile Batı müda· 
~asına katılması muallakta 
~ 1 kılacak? Chu rth ıt l ile 
t•IStııbower herhalde Wa hing 
t''da bu meselt uze rınde 
t~tac:aklardır. Bılhas~a İıı· 
t tere, Avrupa Ordu u ku· 
) 111"1adığı takdırde bunun 
~riııi doldurank ba ka bir 
t ttııl ıı hemen ıranılma)oına 
t ll~di r. 

)a~ltla gelen (·aıeltri ı.ı rala· 
• Ilı. : 

~.- .\lmanyayı doğrudan 
~~tuh ~.\TO'ya almak. Bu 
4b dır de Batı .\lmanya l· 
~il lanabılecekse de ordu~ıı· 
)-: kohtrohi mümkün olmı· 
'aı aktır. Bunu 1-'ran a h er 

de hiç istemez. 
ta - Halen nau Almanya· 
~aı . buıunan muhtelir Alınan 
~tlı; \'e rnuh:ıfı7. b irliklHini 
~b~ ttnıek ve daha ruıa j

'tıı ı."dırnıık. Fakat ni be· 
•ı lı ıılay olan bu iş Almanla
'ıı~~t' nıenınua etmin•ı·,J.; \ ' f! 

~ı~ ıs PSi kolojık bakımdan 
-..... ttsır yapauku r. 
~ >' \vrupıı Ordusunu rran· 
11t ~tin, lngill«-rcnın i tirak i 
'ı~ıatllrnıııı.. O :ıaıııan F ra n-
1\~ı ' ht lki birlı klerinin mu~' 
~,111katarak, Anupa müda · 
llt ita adece X,\ TO . ~olu 
~r . ..,'tıbnısın;,ı r a11 olabil!r-
,'l'tis~ltat buna da tn:iliz 1 ei 
t~ltı b~ııldetlr muhaliftir. 
~ .\ ır c;are dl' ı\lınan~·a· 

)\ıd1~trllta ve İngillennin 
~.h ,''11 il h .. '-q e ır A nupa go· 
ıt'tlıta 0 tdu u kuı'lılma ıdır. 
~ ~'ıı 

1 
Almanlardan mutr · 

~ 1ltoı0~. ac:aı.: bö} it bir ordu, 
' ta!'.k bakımdan Alman· 

ıp ltlcmeı. 

' ' AT AN ı-

C?m'I,rrm!DI Santral Mensucat . 
ihtilafı 

lTürk • Libya göriişıneleri 
hakkında ı·esıni teblig 

1 Milliyetçi Çin, bir Sovyet 
tankerini tevkif etti 

Halledilemedi 
B;r müddet evwl ~aıııral 

:\leıı~ucat fabrıkası s; i çisını . ' 
kanununun 16'ncı madde. J hll
kümler• ile kıdem tazmiııaıla rı
nı ödcmcdc ı i,Jcrınd<"n çık .. rt· 

Sulhün ve milletlerarası anlaşmanın takviyesine yardım hu
susunda işbirliği yapılacağı belirtiliyor. Misafirler dün 

Boğazı ve Adalan gezdiler 
* Amerilian l'.icatiyle görü • 

ınek üzere Churdıill , .f 
Eden Washington'a ~itt i 
ler. * f.'ran ıı Hıı bakan ı, li.oınü 
ni t Çinle mütareke me" 
ıuunda anla~maya vard ı· 

ğını a~·ıklaıl ı. * Chu En Lai ilt :\"rhru a
rasında \'eni Delhidt' e· 
hemmiyetıi iyasi gonı • 
iııelere ha. landı . * So\) f'l Ru<;ya, Guatemala 
~ a a'ke ri biı heyeı gön
derecek. 

Orgeneral Salih 
Omurtakı n cenazesi 
Kaldınldı 

Anadolu AJ.ınsı 

Aııkar.ı, 25 - Genci Kurmay 
eski Ba,.kauı Or~cııera l Salih O· 
murtak'ın cenazesi bu~ün Hacı j 
bayram camıinde oğ'.e namazını 
müteakip kılınan cenaw nama
undan sonra askerı merasimle 
ebedi ı ııı·ahatgfıhınoı tc\·di edil 

\ • Ot latd rrru 

'faipeh, 2.5 - :'lfı'liyetçi Çin hu ak~;ım harp gemi erinde-n 
birinin çar,amb.~ glinü Formoza açıklarında So\) et bandıralı 
T uapse tankerini yakaladığını , e Ru, ı:('l\ı is•nıı hAlcn Günl"v 
Formozada Kao iung limanında bu unduf:unıı :ıçıkl.11111 tır. Bu 
konuda yayııı lamın ba ın tclıli~inde, So\·y<'t gemi i) 'e ~ lıkii· 
nün mlJ,adcre edilebilc l'eği be irıılmıştir. So\")et ban liralı Tu· 
np,,e taııkcri 8840 tonilato uk oJııp Daniınarkada in)a erlilmış· 
tir. :'ıl illiye~i Çin Sov~ et gemi ini ~ akaladı~ını ıli'ın etmez· 
dc:ı önce So\•yeılcr Birli~ bu konuda Birleşik Anı('rika)a \'er· 
rliğı erl bir nota ile tankerin bır Amrrikan harp gemi i tara· 
fından yakalandığını i'eri siiı·ıııü tür. 

SO\·yet notasında tankerin Formoz:ı ile Jo'i 1 ipiıılcr aı a,,ında 
muhrip tipinde bir harp gcmı i tarat ından yakalandığı be irtll· 
mi~, " •O bölgede ,efeı eılrn Ru, ticaret gcmilerınin cınnı)e· 
ıini teminat altına almak i~·in ı:ırreklı ırdbir'erin alınarıığı. )O 

lunda bir ıehdit ıleri sllriilmfi~ tür. 
.'.\lillıyctçi Çin makamlarının lıu konuda yayınladık arı tebliğ. 

de, So\'yet 'fuap e tankerinin Şan,ı:hay 'ımanına. Çın kıt:ı.-ındn· 
ki flkomilnıst ha) dutlara• pet rol ı:ı~ıdığı rl' Birle mis '! illet· 
Jer Tc ldliıtınııı bu gibi scvkiya tı yasak ettiğı kaydcdi' ıniştir .. 
Kızıl Çın sahillerine yapı an n akliyat:ı ıniıni olma)la ça'ııian 
milliyctç-i Çın ılonanm:ı .. ınr!a, .\ınerikanııı ödünç \Crdiği ıııııh· 
rip'er \'e devriye gemilcri hiznı ettedir. 

illi tı. 

i-çıler n i lcrıne '.ıde cd lnıesi 
i~·ııı ı' \'crcııc yapılan nıüll·:ıd- Ankara. 2.3 - Türk - l,ibya 
dit mür.ıcaaııan b r netice has•l gorüşmcleri hakkında a~a~ıdakl 
olmamı~t·r. Son olarak bugiiı ıııii,tcrck tebt ğ y:ıyııılanmı•ıır: 
1 ci Sendıkaları B:rliğı le :\l ıl-ı Lib):ı Baş~ak .. nı fasc)id Mus 
li Türk Gençlık Teskilflıın•ıı ıııfa Ben Halım, lıeraberıııde l\la 
mlİ'l<'rCkrn, ;~ \'uen trm,, 1ıc:~i 1 }e Bakan ı Doktor ,\ 'ı :\'ur<"d· 
ı yaptıkları tema 'ar da a:,:, 11 dııı .\nl'yzi \C Dı i eri Bakanı 

, kalm•şıır. I>okıor Abdii ~ela nı Dtı ayr ı ol-
Bu durum kar ında Tekstil 1 du~u halde. 'l'ürkı)e hiiktinıetı 

Sendika)>ı Calı,ma Rak:ının:ı niıı ~!iHtıne. ıcabctle Ankara'ya 
lel~nıf çekm•,, a)l'ıca İh an ıesmı b r zıy:ıl'('t )apmışlardır. 
Oııa .. lan, Avni Erakal•ı . Faruk Lıbya dC'\ 'cı adamlarının 21 

l 'J'unceJ \(' Celal Beyazdan nıü· llnıranda başl:ı)an Aııkaraclak~ 
t<'~ekkil b'r be~l' \ı kara'ya ıkameılerı 24 _Hazıraıı abahı n 
"Ö"ld<'rm.yc karar vcrmı~ıır. ha~ rte ermıştır 

t~çiler hakların n i:ıde:.i için • :\lisafıılcr Cumhurbaşkanı Ce· 
Sendika kanalı ile Patanc:-.i gü- lal Ba~ ar tarafından kabt!I oh~n 

~ nü mahkemeye b,1..,.11 • ~"aklar- ıııu,lar \"e Ba~bakan 1·.~sc) ıcl 
dır Mustafa Ben Halim Cumhurbaş· 

\nadolıı .\Jııns ı 

kanı ıa Hükümdarı Cclaletmaap l ta • Şarktakı \azı) etı, bılhass: 
Kral l. ldr Es·seııousı'n n şah ık mlmlekct arasındakı mun. 
sı bır mesajın ı te\dı ctnıışıır. ı cbcılen teık k etm ~le r \e 'l'ur· 

Bır taraftan L b) Ba bakanı K )c - L b) a i;ıbır ığırıin ım -
\C i\lrsai arkadaşları .dığ<'r ta· ı ıdi!llarını ar;ıştırmı~~~rdır. • 
raftan Ba,bakan dna ı l\lcndc· Ikı mcmlC'kC'tın mu terek ala· 
res \ e ) oı'nıntla na. bak~ 11 'ı ar- k ılarınııı bulu duğu bolgedel.:i 
dıınu,ı fa tin Rliştlı Zol'lu. Dı ı- \az) et hakınund:ın nokıaı na:ı.ar 
leri Bakanı Prof. Kop üllı \e 1 .. rını ı ıam bır muı.ıbakat ha n 
Mall\c Bakanı ll a an Polaık:ın o olduğunu mli nh\de etmekle 
ve Dı ışlerı B.ıkııııhğının ı gıli t-ah •)arlık du) muşlardır. 
yuk;.ek memurları ara ında uzun ~ulhun 'c ın lletl<'r ar:ı ıı da 
müzakereler CH<') an ctm şıır, anla-manın ıak\ i)öıııc ) ardım 

Türk \e L•b\•a millctlcrı .ır • hu:.usuııda en i)ı nı)etlerle mu 
ınd:ıkı ananev

0

i kardPŞlık mıına ıchallı o ar;ık bu mak alla ış· 
cbet:erıne )nkı an ıı bü}uk bir b rlığı )apmağ.ı karar \ermı.· 
amımiyct ·~·inde cerc) .. n eden Jeı dır. Bu ışbirlıği ulh dau· ı· 

bu mUz:ıkcrclcr sıra,ıııda dedet na fıi i bır c1tılde hız:net etme· 
adamları dün)a şarılaııııı \e orl )e kararı )i ni}et ahıbı mem 

l Jcketlcr camın-ı d:ıhıl•nde L•b· 

el.balı" s h• M ı· • . . d ~a~a dü en rolü daıma daha e ır ec ısı dun e mucs ır bir tar"ıda orııaması 1115 

Edremit ve 
Civannda zeytin 
Mahsulü pek bol 

Fabrikası ..;, beıındc I.ıb~a·~a müıahereıı il 

Atom sırlan bölge gu·. çlu·. kle toplandı ~uı':~~~n~.~ı~,,~;~~~ı~ hu:;u.,unda 

G 1 J •ı• .\sıl 'furkı~ e - Lıb~ a mu a· Tesekküllerine ems eh ıyor sebl'! eri lllC\'ZUUnda ıse De\ Pt 

ıt'neı Mudür iı ğc ait b.itı do:ot uğunun e ıı, 1 ,11 te kil ed<."n 

1 

• G .. 1 Burgaz iskele meydanına «Sait Faik Abasıyanık,,, adamları. ıkı Tüık - L b):ı 

Bildirilecek mevzular üzerinde göru-ınelcr Rumelihisarı asfaltına da «Orhan Veli Kanık» adının fcr .. gaı zıhnı)ctı~le b lgı \e ıcc 
mictir Jlıırnst Muhablriml11trn 

ce,;aı.c merasınıiııde Cumhur B:ılık<' 'ir. 25 - Vil!iyetiı~lz, 

yapmak üzere \nkaraya giımi;; ' I . . , . ı rtıbL memlck ılcrınd n b•rlıkte 
Anadolu AJansı bulunan Tekel Genel l\Iüdiirli verı mesı hakkındakı teklıf ıncelenecek l:l\dal:ınılm:ı 1 hu usuna aı.ımi 

Wa hlı~.gton, 25 - B.iıı~ ha· 'ı :\tüııir Karaçik diin abah şeb· Şehir Meclisi dört yıllık ç.ılış· elan muharebe' er ine alem olma- hı~ \erme~ i kararla tırmıslardır. 
ba kanı adına hususi kalem ~Iü 1 Edre~it körfezi i'e Mar~l:lra. '>ö -
dürü Fikret Belbez, \'aver Bın ı gelc~ıncl~ bulunan )·edı mıl) on 
başı Kemal l'~k<'r. Büyilk )!illet 1 ~ey\~ a!!acının bol nıah u.l ve· 
Mccr 1 Başkanı füfik Koralıan, rece:ı anlaşılmak~adı~: ~\lak·ı _ı. 
~lıtlctvckilleri Bak ınl ıklnr men lar, ;:ıO :.eııeılcnb. rı ::orulm\ lllh 

~upları. Gene~allcr.' Iuh.ıle!.ct ~r~k~tli ~lr mah ul y~Iı idrak c· 
Lideri lnönü, Ank:ıra Valisi, {)- dıldığını. _o ~in ton o an ze) un
nıvcrsiıe teınsilcilcrı ve kalaba yağı rekolte ıni~ de 30 bıı~ ıonn 
Jık bir halk k•tleı;ı hazır bulun· yaklaşacağını oylemc:kl<'clır'er. 
muştur. Yüksek tahsil fonu için 

bcrlcre gor~: Atom E~cr1i.~1 Par ı im ze dönmü tur ::\lü'lir Kara- ına dene .. inin o ıdan bir e\' el- ı ,.e AnaJolu'da büyiik bır ka· Bu karar kıiltürrl \; ikııs:di mu 
l~menıo. )~u ~-erek .. Komı>yonıı. 1 ~··k }il b ~·anaııa hıılunmıı,tıır: ki toplantısını cJiın vaptı Top· abamıza izafe cdilmi bulunm ı nasebcı'cr sahalarında da ı,.t· 
.\ .ATO. gızlı bölge ınu~?~aa te ek • -\'eni büıçt ile ilgili bazı Jantı. mulad Uzcre ı5 den. 16 ~a sından tarihimız ma o'muş bir bık olunacaktır. 
kıı 'e~ı~e At<_>m Encrı.ı 1, ~akkı.n ı tem:ı lard:ı bulııııdıık. Cıhali j kaılar z.ıller ı·c <;ıııgıraklar çalın. kelime sa\ ılmasıı. dolı:ıvı ı~ l~ De\ leı adam.arı miı hkere'E'
ıl~ gızlı ~nalumatııı bıldırılmc ~- s:••ara fabrika,ınııı moderıılr,ti· m .. k sııretıv c temin edilen 40·41 reddi hu:ou~uııdnki mil ki;e ko· r· ın son derce.: \apıcı kar .. kt tı 
nı Pr<"ıısıp cıl:ırak kabul eımı, rılmcsi için yapılan çal•,malar ı ii•·e i'e ba· la\ abildı. Gt••rn cel- nıı») onu tutanağı ıııünak:ı~alara riııdc ı ılola\I be\.anı nıemnunı-
bulıınm:ıktad ır. 1 ı ıı ı k ·r ' · · ' .. · ' ,.. . . .. . ıamaın :ınmı •r. a en " ı eı ın zabıll:ırı okunurken her )Ol açtı. Uyelcr ehle \'C a <')h· )Cılc ıkı tema ı muhafaza cı-

So) l~nclı~~n<' go c, hu. kııı a", cnakı hazırlanmakta olup :n,.a· :zamanki gibı kim e dinlemi}or- te konu tul:ır Sadun G.ılıp :-a\ · ı me) e ı e ıkı memleket ara~ında 
Alom 1'.nerJı ı hakkııırlakı 1946 h ı ,· · k • k d 1 • 'h'' . k .. .. atın 1 :ı esı 1 11<' pe ) a •11 a ıhı . Haua hnı zabıtlar tek bır rı, uz.la tırıcı bir tcklıf ~ aparak devlet adam arının kar.ılıklı :ı.ı 
tarı ı ı kanunun hukum1,.rf- ba•lanacakı \ . k b"' .. T - . . · · · ı u 

Cenaze Ulus me~danına kadar Ankara'da yapılan 
ell<'r ü tü ndc ta ınd ı kta ıı sonra 

. . ' ır. ıc a ıııun • u31enın c kaldırması ı e k.ıbuı bu mahalle ıçın • Inönü zar ı ı ) arcı erde buluı ma:.ı u'u un 
~1

1~la) ~mu{aıılma / r,a~,c I) le ~~· k('I maddderımizdekı bt1hHik olundu Burgaz aıla~ı i kele ııı ~y ıııahalle,lo adını ilrri iirdü. Fa· .,eli.,ıırnk' c karar \ ermı leı·dir. 
,,.._ 

11 ıı k a
0
nun ka a~ı aıını 

1
e · Ö\ 1,s ıır arımakıadır k', Cıbali· 1 daııına · saıt F'aik Abası) anık v; kat nctıccd Altınb:ıkkal olar"'- \ alı, ı.ıbı

0

a U;ı~bı ka ııına 
top arabasına konulmu tur. Em toplantı 
nbct lm.ı ı, merasını komutanı 
Sm•ari bölüğlı \e mera,iın ala;:.ı 
ılc matem marşlannı ça'an ban 
do ile, .}OTianan re'enkfcrin ar· 
ka ıııdan gelen tabutu hiımıl top 
arabasını; merhumun İı.tikl51 
madalrasıı ı taşı~ an bir ) iizbaşı 
ıle merhumun aılrsi <'fradı \C 

~ ukarıda ısim'eri yaı.ılı zevat ta 

.. ı .. eınıe · zeıc ·omı \Onca ı tın · ı mode ı t'r lmes· ın · , 3 _ ' d ğ" • · .. b · 
,

3 
ı t 1 1 • t. 111' nı «' 1 1 1 ' 1 , Rume ihbarı ahı! )Oluna Or· e ıştlrıtıııc ı gorıışıı ağır :ı tı 11~aft't H·rılı • 

·h pı a~. 1 ~p an 1 e na ında 1 tt· ılarken bu fabrikıın 1 ı\ ihtiyaea han \'eli' Kanık isimlennin \e- ı•e mlilki)c komı:o)onu tutn .. ağı 'chr•miıdc mı afır bul:ına 

kıbedırordu. 
Kortej Jlacıba)Tam ramıı:ıdrn 

Ulu. me~danına " lıuradan da 
.Hankahır radde.-;' \ e Orı<'ra ) olu 
ile Sıhhi) e Vckaleti•ıe ~elm iş· 

ıır. 

IJurada ıısktri ıııera ıme son 
'lrılerek tııbuı cenaze otomolı" 
.ınc .ko arak ,ehıtlı!!c götiirul • 
mü \C ebedı i tırahatgahına 
te\di cdilmı tir. 

Açlık rekorunu kırmak 

için yeni bir teşebbüs 
O t.-nd (8 lçika) 25, A.A. -

1-'ransız fakiri Burına.,'ın "C" 

çeı terde te s cU•ği 90 güıılUk 
:ıçlık rekorunu kırmak fücre 
\iman fak"ri Hero bu gece bu
rada camdJn mamul bir san· 
dık çın<' gırmi'< ve Uzeı•'ndt'n 
kıl•tlcnm tir 

Bıinin bıı (·arı• le rdrn dah ıı 
r.ıdlkııl hı r çare Amtn ka· 

ıı ın doğrııclaıı dognı~ a Alınan 

~ a)ı ıliih land ırın:ı~ ı d ır. l"ak a t 
l ngılı rrr \'e rran~a buna ta· 
r:aCtar olm:ıdı ı..,·a n \ lman~a 
i ;:al biil ıırlerine ıynlmı "i kal 
dık\·a hu cok ı? lı(· ol aı aktır. 

r akal şu da \31' k i • .\lnı:ın · 

~a~a hıran l'VHI ı\t ikl !i l \.t'r· 
mek miiınküıı olanı ıu,;a 't 
\iman Ordu u kurulma1~a. 
hunu n çok Yahim 'İ.' a ~i \ 'I' 

aı.ktr i lepkilt'r i olan k l'e 
~tra tejık dmum çok nhim· 
leşccektir. Bu hu,ııst ııki fi· 
kirltrim iLİ dt ~ ann btli rt mr.• 
w çalı ~auğı1. 

.\ ııkara, 25 ( lhısu-.i) - Bu· 
gün Konya :\t llet\"ekili Pror 
Hamdi Ragıp Atadcm•r , .e An
kara 'liHetvekıli \ !iye Tınıu· 
ç•n'in işıir.ıki ile \ nkara ürk -
)'(' Milli 'falC'be l'"edcra yonu lo· 
ı.a:inde bir toplantı yapı mı- ve 
R. :'il. Meclısinr. Burdur \1'1et· 
\ eki'i l\lehmtt Öıbey t.ı rafınd:ııı 
gctırilmı~. )iık,~k tah ı' fonu ır.
kilAıı hakkındaki kanun tas:ırısı 
çc•itli ycinlerden inrelerımişt r. 

az eı 1 m şiir. t!\fi gelmi)l<"ePği dii,tiııee'i ile h kk d b' . . rr<ldcdildi İ maı ,\ tala\'. köprü do~t Lıt>,anııı Ha bakanı 1\lu ta 
,>eni baz• l<'dbirlrr almayı ıa· lrilı mleksıl r·a. !"ık~ ır ııycunın Ol" tfımiri do .. a\'l l\'1e tram

0

\a•larda lıı Ben ıia•im \ lnli•e Bakanı Nu Kore Harbinı'n do'"rdu"ncu" n ı 1 mu ·ı•e ene mAnıne • • , . . , 
arlamaktay z. ' ' . c aktarma usulüniln :hdasını ı te. r Ane)·ıi Dışi,,lcrı Bakanı \ b· 

yıldönümü .Hazı maddelerin inhkır havale olundu. ~u ara~a U)cler· y n takrirınc h.iilA cevap Vdİ • dil :.elam Bu,a~ri ~erdıne diın 
b•rakılacağı mc' le i taımnıiy!e dcn bırı. ka\3nı 1 komısyonıında m diğiııi ri)a ett<'n orunca, f E J·•anbııl \ 'al sı tarafındaıı sau 
h(ık(ımrt i-id\r. Ru arada tuz \"C birçok ewak bek etliğini ,oyle- T.T. Genel Mıidüru telefon a a roııa yaııııda b r i:ı,:lc ~ emeğı \ e 
ar.r alkollii çkilerin nıanoı)o)- di ,.c bunların te,rııni i tecli. Bir ccle meclise davet cdi tlı Fakat nlmiştır. 

Merih'teki kanalların es-

rarı çözülecek mi? 
Rloemfoıı em (Gliner fri· 

k;ı), :!5 ,\ \ . - :\!erih yıldızı 
~akında diin)a)a çok ~akla :ı· 
r:ık 40 ınilyo ı mil me,afryc ka-

Srul. 2:1 ( \ ,,\ ) - Kore har 
biıı'•ı b:ı;ılama,ının dördüncü 'ıl 
don!ımli nıiin:ı~ebrıiylc bugUn 
)apılan merasime bır mıh on· 
ıfan f:ız 1a Koı clıylt' ıo.ooo· ko· 
reli :ı ker katılmıştır. 

Seuldc Parlamento bina ının 
öniindc ~ apılan grçiı rcsm ııı 
Ba kan Rhee ile EıseııhO\\cr'iıı 
ıiıl'l trınsiltiı-i General Van F'c 
N ve hiikıimet ü~ cleri takip et 
nıişler<l ır. 

Öldüren puse 

dar "('lt'cekıir. Tokyo 2:i, (.\P) - .\lıntıka 
Güney Afrikad:ık: en bü)ük m.ıhkenıe,· 2i ya-ındaki glııel 

T.-te,kopa ahip bulunan Blo· ı Tenıko Knıııaıa'yı, acıkı•ıı 'l.C

eıııfonıe'n · ehrinrl ki alimler bu h'rli b'r wda PU'f'I ·le öbiir 
rır~Jııan islifad(' ederek :\ı rrih· diiııyaya ~önderdiğ iç'ıı 4 yıl 
tekı l' rarengiz kanalları ıctkık hap,(' mahkfım eımi tir. 
edeceklerdır. Trrtıko ilt' a~ık•. 33 'a' ndak' 

Umumıyetl arzdan G:i 111·1- Yukio T:ıka}anakn. ıı~ıınra b'r 
)On nııl uzaklıkta buhıııan '.\ ! ~- ınüddf't cılgıJH·a evı lllİ.)er fa
r•h "<'Y) arC''i 13 <'nede bir de· kat erkdrn a-kı soğıım.ı) :ı ) tiz 
fa bu kadar y:ıkla,nıakt:ıdır. ıuımıı-tur 

Amerika Yugoslavya'ya G<'~'t'ıı ) 1 n K:ısınııııd:ı Tok-
~o·nun Kanarya l\3fc,i ·,m·y· 

küçük harp gemileri sipa- le m ınıf b r oıdındr. b r wda 

riş etti 
"ı•resi ~C{'•rmel< ijz.,rr oda tut· 
mu~l:ırd·r. Kadııı, Yukio'~ n bir 

Belgr:ıd, 25 \ .A - .\ mrı ikan 1 ha) li ~ nh·arın ~· o 1'll7. Y? ya· 
\ "'ıı oo la ı ı · b .,·· mı\':ıra.,,ını \'r ol ıııc' ı l<'rc•h <'I" 

,. , ., s ' um. ı c t-rı ıı "urı . . . ·· 1 . T k .ı • 1 R!'lgracldaki .\ nıe ikan bü\ iik ııgı.nı 'oy enıı~·-r. rr '"u ı el'f'· 

F:lçil ğ•ndc iiç buçuk mıı"\'o!l ~ını :ı?I') n ı~a. o~rrden hazıı la· 
d ta 1 k b. D . . •. t dığı b r uhır :ıgı na alını~. :ışı 

o r ı r l'nlZ ;ı,ıı·ı sıparı•• k .. .. 1 · ı· · · 
muk:ıYcle,; inızalamı tardır. ·ıııı opnıu \e ıc ıır · illa) ı) ı a· 

n 1 1 k \ 1 J) 1 1 damın ağzına bo altını ıır. Tn· 
l ııu a e e. .ı nıaı;va -a · k -· 

h il · d k ' , . 0 1 v • ·n ka~ana ·a bunu )Utmuş \'c o ı-
ı c rııı c · ı ıı g s a ı a at .. .. 

te><•ahlarıncl.ı .\ m<."rikan donan· mıı-ıur. - -o-

lan çıkarılma'ı me-c't' inde hü- başka Ü) e, ha\'a'ıır çok ıcak ol- Profe ör Görgün g ınce de, ri- Mi :ıfırl('r aat oı dan ıtibaren 
ki'ınıeıç<' h.-r han"İ b r kanun ı duğunclan iiyc'crin 'alonu erken ya rt makamı, \'alın in bu mc\ZUU \'aıla Roğuu!a \ c ~l armcıracla 
hazırlan~a d.ıh hıı~u~i ıe-ehbüs terkdtıklcrinı -ıirliyerek ba,kaıı- kendi inin bulunacaııı bir cet e- hır ııczıııti ) apmı ar \ e BU) uı. 
ahipl rı faalı~ eıe geçı•ıc ye ka- lık clh•anıııdan cc'kcı:oıı çalı mıı ~e ta ık etmesini rica ) ollu h.ı- ad.1) a çıkmı~lardır. 

dar hızım fabrikalarımız faali· mii~aadc i i tedı. na-kan 'ckı i bcr gondcr liğiııi sö,> cyincc, bun Lıb;:.a Başbakanı, Ya un h:ttı· 
Wtlcrlı e dc.'\am C'dl'reklr.rd'r. 1-\rz:ın \ ra, bu I.c rha elin ka dan \':ıı,geçıldi \'e \alının rica ı ra defter ne ıh•'ı;a !arını ,u eum 
lliiktimcıçe bu hu-us,a ne 'g b rışnıaıf$nt>e li Fke~in btcdiğl re)c kondu. ı:.:vw'a 12 )e 12 ılc le ı'c knydetm• tır. 
bir k.ırar alınacaktır bilm yo· kılı~a çalı a~İl<"tc!!i cevabını 1 ikirc ayrılan mec·ı , tekrar re· , Ataıürkün az z. hAııra.sını t r 
nını . \crdı .n~ baz.ı u~elcr dcrha C'e· ye ımirac:ıatte 11 r ye karşı 23 1 zıınk anl)oruz.• 

O keıltı ınl çıkardı. Buna rağmen ılc ProCc-ör Göka)'ı beklcmcğ,.. Lıb)a Ba bakaııı S.a\ aronadan 
Dışişleri Müsteşarı Ati na- ,..ehır lecli-ı mev<'udu aat .~6.301 karar ,·erdi. a)rılırkC'ıı 21 pare top aıısı ıl t 

d.ı 36 ya Ye aat 17 de 3:! U)c)e !;i<hir 1\1 c'isınin Jört yı'lık selam'aıımı,ıır. 
ya hareket etti dü-tü. Bö) ece ni .ıp me,·cut ol· , çalı ... malarının .sonuncusu :!9 ha· 

Ankara. 2.'l ( \ .,\.) _ B ikan nıadığı ha'de biı·1;ok tııtanak:ar ıiraııda yapı'acaktır. llal<'n muh lngiltere Büyükelçisi Uşak 
ııtıfakı mcmleketlrri Dı 1 !er: okundu \'C :J'cr 5'er ki İnin Tt') le teliI komiS)Onlarda hckle~ en bır 
Rnk:ınlarıııın 'r<'nıınuzcla Rel· ı ile ka.~u· e~il~i. Bıı a~ad?, Beyo~ çok t~~lif 'c tutanak!Jrın bu bır ve lzmiri ziyaret edecek 
~rad'da başlı~at·nk olan nıiiz.ı· lunclakı lnonu mahal~ ı ~dınıı~ l<"k gun zarfında çıkarılın.ısına 
kerele ine s.ı~ ll'Şk ı <'dectk Altı~ıba.kkal. ~.ıa~a~ dc~ı !!r!.ımc ı ımkan olmı~acağı anlıışılnıakta. \ nkara, 25 (l.PS) - lngılıe· 
Ralk:ııı :ıııfakı miiştrrek 111, 11 i lcklıfının ° lnonu ı_n_ı_ı _ın_o_n_ı_ı _ııı_c_y_d_ır_··----------- rt'nin Türkı~e Bü)'lıkclçi,i Sir 
nı ka'cm<' alacak komı ~onlar Jamcs 80,\kcr refakatınde I.ad) 

ıoplan\ısınıla ml'mlek ıınıiıi tem Fransa, Komu'"nı"sf Cı"n'le anlasma BO\\ l:rr olduğu halde bugıın 
ıı t'llllck üıere Dı•:'ş)eri B:ı· l'.ak )Olu)la İımire gıımek ü· 

kaıılıgı \lii tc arı \luharrcnı Xu ' ' zere oıomob ile \ nkarad n a) • 
r lrrgi. 28 haz ra ıcla \ ıinada yoluna girdi rılmı ur. l' akta Büyük Elçi \<' 
ba Iıyacak ol:ın toplaııı la rıh ha l.ad) Bo,~krr, Turki) e Sekıor 
:ıır bulunmak !ilere bıı :ık~am cna~ı 1 inridtl hangi memleketin yard ma ça· Fabrıkalarının daveıl si olaral:: 
<'kspre il' \ d• ayn mlıte\t'ccıben nıemlekcıte "ayet nazık p~ikoto- ğır•lacağını zikretmemi tir 2 gt'Ce Şeker fabnkasıııın mı· 
İsıanbul'a haı ekeı ctmH•r iik politik \'e ekononıık engel · Merd es • Franc:e ç;nlıler:11 •afirhancsiııdc kalacaklardır. 
Devlet Tiyatrosu sanatkar lt'r:n doğma~ına eb<"p olmuş· realıznıi, tef<"rnıaı üzcrindek· 

tur. Çıı n Lai ilr 61 t·e ıniiıa- dıkka•IC'ri Ve bir aPla-ma\'lı \ar 
ları mukavelelerini rckr me' lesill'n halli hu'u"un- mnk armlaı ı karşı ında p.k mü 

eniled'I r da ıııuıab k kald k. Si):a!>İ mc· tehas,ıs olduğunu ~ö~ lcrniş \ e 
Y 1 

e ıde daha "oııra halledıl<"cekıir askeri nı e.elelerın h·a-i me de 
\ nkara, 25 C'I'. il. \ ) - 19:;4 I Bu arada Fr:ın anın hrrhaııg· ı lcrdrn e\'WI görüşülmesi hu un 

tıptro 'crnnuııda A nkara Dev- bir hal çaresıni kabuf amade sıında anla~n:ıya \arıldığını bil-
let Tıyaıro u kııdro-uncla ycr a· olmadığı \' H ndiçııı dekı h, - ı\irmi,tir. 
lac-ak ?lan .ın'aı~!i lar•ıı muka- 'a•i ın:ıhiyrtıek meı faatlcrın Rus~ a \e ( 'in, l'ı a n•,ı, t E'klıfıni 

iki ihtiyarın intiharı 
Torino, 25 (A. \ .) - Du bu 

r.1da 83 'e 8 ı ~ aşlarında bır 
çıft Fraııte co Cunem \r <'s° 
!'ılargcnıa ~.ı\'O çok haıin bır 
ekıldc ha) atlarına son ' ermi( 

l<'rdir. 

ması hrsab ııa 4 Mayın ıara~ ı· 
eı in,asın ı derpi etml'kıedir. 

Cenıilerin üç ı;e ııed h imıeı t gi· 
rrbileceği l.ıhınlıı olunm.ıkıadır. 

\'e~~·l<'l'I yen•l"ıımı'ı r. koruıımasu d a brar <'lli!'iıı: be- 1'abul rtt i 
« Yeldeğirmeni» ortaoku- Onümiizdeki ('Z.,Onda nevlct lırttim. B'r hal çaresi bulu•ıma~ı Ccne,•re. 25 A .. \ . BugUn 

Ti)aırosu an'atkar karlro:.unda mlimkiincliir \ c bunu dHp·~ olu Rusya \"C' Komiinist ç·n. Hind'-

Bu ıhti\'Jl' cifl ba} ramlık el· 
b•selerıııı ı;Mdikten sonra hau 
gazını açmış' ar \ e koltukların· 
da karı kar~ı)a o·urarak el ele 
\erıp iıllımıi brkl<'mi :erdir luna «Kemal Atatürkn bir drğ'~ikl k olmıyacaktır nan miidd<"t zarfında temin e· c;inid <' miitarekenin b \nelmilel 

adı verildi V rill'n malfıınnta nazaran, ge der('ğinıizi üm't <'deriııı. b'r "ckilde kontrolil n;c ele ini 

S 
~·en yıllarda kadro uıluK yU- ş:mdilik, Fraıı ız ,efrrl km·· müuıkere etmek üzere bir mü· 

U
-• Ankara 25 (T H A) \'elde· ziind('n terfi "d ıııı~cn an'aıkdr-1 \etinin takv·~e \'e ,!?iİ\'t'nliğin' teha,s• tar komiıe,ın•ıı ktınıl· 

TUNLAR~( 
~\o}~ ('}rJr'n~D ~ ll:ırnı<'ııı Orta O.ktılun~ • Kacl- tarın durumları bu yıl nazJırı ıt-ınin :ç·n "erekli tedbirler al ın ma'ı husu undaki Fransız. t('k· • ~W-W V U W ~~ köy Kemal ı.1ıürk Orta Oku- dikkate a ınmış \'e ıeıfileri ı;ağ· ı ınalıcl•r.• 

0 

lifıni preıı p itibarile kabul et· 

Z ~ arct:cnııe 'elen dostl .. rı 
onları bu vazh c tte gormu,ler -
dir. Bıt iki hrdbaht k a p ılarıı a, 
üzerıııde olla'a ::az.ına dikk.ıt 
r.dinı:ı• ıban·-i ~azılı bır k fıı~ıt 
a mış bulunu~ orlardı. l hı adının vrrilınf'si husu unda l.ın ın •şt•r. ı nıi~lerdir. 'yb•t ~------••••••• tıııııı•••--•••••••••••I ki karar Eğit m Bakatılığıııca Diğer taraftan \ !•lli Eğitim 1 l'rın'1z ıntd i<il tas\ İ l> etti Konfcran Çe\'relcrind('n b l· 

•-, ISy kararta.ı rılm·~tır Bakanlığının ~u yıl .?e\l~t :ı·, P aris, 25 (A P - Ba~bakan dırildiğine göre. bugünkü cet- ta. •Hiitün Ay. milldlrri ara-
~ .. •A.NBUL ziindcki kolaylık elde.' edile· kalır. Okul öı•iimüzd ·ki ders yılın- )atrosu ııa l mılyon 6.10 bııı lıra Pierre !\IC'ndrs - F rance dün sc liç saat sürmüş w vcrımli ındaki birliğin her gün tezahür 

~l).\•t :----__ b lcceğiııclen, Adli) e Vekili· Böyle spora çörckotu ile "ar da yeni adı ile ıedrisaııa bulu· tutarıııd:ı ~ardımda bulunduğu Milli Mccl'ste. 1 \içrede Komü· olmu-ıur. etme iı> temennı-inde bıılunmu~ 
'·~:tl• ı mı'z<', u··zerınc aldı.!!ı mu''h m ., •· d h · · · d"I h ld' ·ı ki ci ":"' ~ '.1'31\ a a 1~ ı ge,mez mı~ ı. nacaktır. ı ır• mt · <" ır. ııi ı Cin Dış teri Baka•ıı Chcu Komiinht Çin - Hindi<>tan tur. 

~ı.-~~lıG·. 1 ''aııfrden do'ayı ba arı l ar O ı :"\ AKŞAM Macar halk sanatları En Lai ile '·'apı•ğı iki saaılik giirıi me i Bazı nıahfi er, buradaki mü· 
l ı.. 11 •' 4· • diler ve bir Türk lltandacı sı ~t 11tı.- • ıp • Tortban Ada- " Vietnam'ın yeni gö üşme h:ıkkıııdJ ·ı.a h at ver- \'eni Delhl, 25 (AP) - 500 zakerder ı;ı!'2sında, komiini-t Çın 

•· ~ ~lllıiı fatiyle bunu kcnd isinckn i ıc· sergisi açıldı dikten sonra meclisi<', yeni ka· milyon Çinlinin komünist Ba - le Hindistan arasında bir ~aldır 'il~. "'1111 11111 durumundan mekte hak görürüz.· l'U.\~Al.I niR Bacbakanı 
.~ lıi: aruııızdan bahisle İSTiFA " b'nrnin te ekkülü hakkındaki bakanı Chu F.n La' :ıe 350 mil- matlık paktı a1'di m c elesinin 

ltt ~~ bu .. ZAFER Ankara: 25 A .. \ . - Sehrı· Sa)gon ~5 ( \!' ) - Enelrc miizak<"relerin bırakılma ını is· yon nüfuslu Demokrat Hindista müzakere cdi eceği ~olunda bıı-
'l lıııılt\ı ı.ı:~n. isıer ceza. is· Ak~am yanyoı : mizdek i :\1acaristan t:.;lçııiği ta- imparator ünvanıııı ta~ı~aıı Vi tcmişıir. Bu ınc\'Zııd a Ba~bakan nııı Ba bakanı :\ebru bugun Ye z.ı tahmlnlcr yürütmus'er e de, 
l ı. ;tı"' ' 1$ler· d ıs d i •Sen-e r Somuncuoğlu'nuıı rafın dan hazırl:ıı•a•ı • .\!arar halk eınam De\let Reisi B:ıo Dai ile 23 e kar-ı 433 re~· alnıı•ıır. ni D•lhide, b!ız.ı mü ·ahitlere gö ilindi tan hariciye ine men up 
~ ...,~ııı ın e o un. '. ı ... .:.KOT JI lk P .. d k ' . ~ :ict tel' uzun sürmesinden " ,....., a • art·~ın en ı;e ·ılmc ~ı ~e Sanatla rı Scrgis'., bugün saat arasında çıkan ihı'laf sebebiyle Ba b:ıkan Fran anın buııu ıek re Asya tarihinin cyrinl değiş· mahfı ler şımdılık böy'e bir ih-

b·r 1Yoruz Sırf bu yüz- Ad,he fo" enilı., milli takımı- bcı-ıeri etrafında ~·ıkan haber 18 de na \e Tarıh - Coğrafya 4 yıl C\'\'d memleket•ndcrı ay- haşına ba,aram•)arağıııı \ 'C ba.;· tircbil('CCk nıahiyeıte miizakcrc· timal' \'anı görmrm kt~ırlt'r. 
'ıtı.t b.ı~Ço .. ~ıarı~ıı ma hkeme· mızın ;011 mağlubiycli nıilııa- !e r doğru ise bunları şu su re t Fa k iilıcsi sergi sa lonunda açıl· rılnı:- olan i\go Dinh Dim bu ka h·r memleketten yardım i. · tere başlamı tardır. Yetkili bir ,ah~,Yet: •="ebru bu 
ı·'1~td•1trrıcğe cesaret ed • ebetiyle diyor ki: le hüla a etmek mü mkiindiir. mı' ıı'. St"rgi, 10 Temmuza ka· gıin Ba-bakan sıfaıi} le \'ietna· temek 'Zorunda kalacağı•ıı da j Chıı En l.al, hava a'anına \•a eler ıııuhteme'cıı konuşmakt .. n 
~t~iJ 1~r. Mabkemelerim ı- · Bir de italya'd m getirdik· Sayın s :ıı op mill t•ıvekili mu· da r devam cdcer ktir. ' nıa dönmüştür. belirimi t'r. F akat Ba bakan rı ında cince yerdiği bır nutuk_·_z.ı_~_·a_d_c_d_i_n_e_y_e_ce_k_·ı_ır_•_d_em_ıs_t_ir_. _ 
~lhı ıı ~ 'tt~ı ihtiva eden \'c teri Maskot vardı! l\l askot de tedil bir muhalefet tarafta n · 
\:~ra. b ltıntsiylc yazılm ı:ı nilen .ey de, nazarlık! Na- dır, bu itida li müfritler hoş HOŞ MEMQ - Boncuk ana'nın antenleri iyi işler ... 

l'lj İb •kacak olu rsanız. zarlık d a, uğu r böceği ı::bi <'~ ~örmiiyorlar \'c Somuncuoğlu 
, lttorııra~r~ \'e makine ha· mer bir çocuk! l\linı mini Fran iktidarı melh oder bir lisan kul 
flııi ~i hu llUı, Bunlar, ada· k o! hnm:ı kla s u çlandırıl1\'0 r. Di· 
~tt111i ııusunda, insanın Ne yapmış bu maskot b'li· ğer taraftar da Parti. i dare 

t~~ lc}'t~de' it irnadını azal· ~ or m u)u nuz? Çok mühim, Kurulu l\Ieclısteki C. H. P. 
~(1;.'tbeııt r. 8iıım takım evvelce t panyol· 'ı :ı•<."tvckillerinc serı pol'ti· 
~ ~lltıı~tı en, Adalet B akan !arla 2·2 bt'!rab l're kalınca, ço ka takip <'tınclcri dire ktifini 
~l e~I' 'ı'ıııjihdesinc çok mii· cuğuıı gözlerini bağlamışiar, 'eriyormuş. 
ı tt~ l', l! e teveccüh e t· kura çektırmişler~ Bitimi<· •Sert poliııka y:ıni "" pa· 
~ :(Q • 'ttau Vazifenin ağırlık Jer de. p iyan.:;o kazanır gibi, tı.ısına olur a obuıı körü kö· 
t. lhtiy nunlarımızın b u · şampıyonluğu kaza nwcrmi • rüne \ e inadına muhalefet, he r 
~~heıt:Clara göre tadili. le r: -eyi kötülemek politikası, 
lh.'lltı:ı •11 de, mahk eme Ama her 7.aman göz bağ· hülasa -:imdiye kadar hftk im 
tıı..~tbc'~aını ve müm· lanmaı.. Bazan böyle e l ayak olan zıhniycıe ve u mumi er· 

)~~:;~<i·r. 1~lcr bir bale ge · da bağlanır. kAr tara fından tasvip edilme 
t elli tkct . Bu nasıl uğurdur :;arabb', yrn ma iım taktiğe d evam. 

tı "e llıij ,1daresinin da- ne ~öz boncuğunda. ne k ap- Ala: Fakat bu gid isle belli 
bijt 'el~ hıtn nokta. em- ıumbaıta kabuğu nda bulunur. bası. elemanlar birer b:rcr 

ıt~ illet oldu~un· Ama nal d a vardır. :\Talı bu· çekilirse ortada ıarihi Halk 
•tıcak ada let tcv· lu71ca d a iş üç nalla bir a ta Parti ind!n acaba ne kalaca k? 
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1 Aramızdan ayn/anlar f 

Sa lih Oıııurtak , <~old:ı > Amerika~ ı zi~ aretindr General Ei~enho. 
wer ile Wa hington lıava alanıııda ı;öı ıİ)Ürt.rn. 

Salih Oınurtak'ın 
hayat hikayesi 

uENERAl ALİ FUAT CEBESOYWı 

-129 -

Türk -Rus münasebetlerinin 
gecirmiş oldu ~ u f al r 

r .., 

1 

Sovyet haridyesin in guya bizi mu ha faza maksadıyle elçilik binasına koy· 

duğu personeli dışarıya çıkartmıştım. Bu hadiseden sonra Çiçerin , protokol 

müdür lerinden bir zatı sefarethaneye yollamıştı. 

~ J 
n ogu Almanyadaki a kerı teskil ta ınl'n up bİI' kı ta FAiK TÜRKMEN 

JŞLER YOU !!'\,\ 
GİRME-'IİŞTİ 

nıemışlerdi. So')'ct Cumhuriyet 
!erinin bazılarından da s:: asi 
heyetler blo kovayı ziyaret et. 
mi-ladi. Bütün bu hcyelleriıı 
içerisinden ancak bazı arı jstik 
!fıl \'e sıya l m:ısuniy tlcr!r ı 
muhaf.ıza ı•tkbilıııişlndi. !:>i~er 
!erinin ciımlrsi vazb ~~lcr:r ~ gö 
rr. nus hiikiımetinin tesirı 11'· 

tında kalmışlardı. ~lo<.l.ov:: la 

di adamlarımıza Ye asKerlerlnı; 
ze gördilrtmUştlim. Bu suret 

11 e:çilik tarassut \'e dinlenıned 
kurtulmuştu. 

Kızıl 41man ordusu r urk milletinin \'e Türk ordu· ı İstanbuhııı .\:.Ktı ı ı;;ı;;.,'ine ta· 
suııun haz•n bır türenle top· hamnıül ed<'nıcy<rek An:ıdolu)a 

rağa \'crdıği Orgeneral Oınurlak gı·çmek ı;arrlerini aradı. 25 :\!art 

Sovyetler, Doğu Almanya'da 200 bin kişilik bir 
silôhlarla 

1305 de İstanbul"da dünyaya 920 dt Ankaraya ~eldi. İlk \'a· 
ge'mi ıi. zifesi E. il. R. Harekat Şb. si 

i\Id. lü[:lidür. O zanıaııon art· 
Omurtak, llırkai Şerif'li mü· !arına güre ~ok oaz.ik \'C mlih m 

tavalı b:r aile reisi olan '.:\lüsa· ordu kurmuşlardır. Bu ordu, modern . . . .. b·r rol oynavan bu me\•kidc 
~cıtın b~yın. og!U~L.ır •. Jlk, rus· kendını gö:.te;en Omurtak 30 

Bcrlin'den ) azılıyor: 
So\·)et erın Doğu Almanya· 

da bır ordu kurmak için ça'ış· 
tıklan ,.e b:ızı te$kilat yaptık· 
Iarı malılmdur. Bu te kilata 
daır u ma fımat \eriliyor: 

Sovyetl r Doğu Almanyacla 
150 bin kişilik bır ordu vtıcu la 
:eıi~ erdir. Bunun 130 bini 
piyade, on bini ha\'a, on blnı 
deniz kuvvttlerine mensuptur. 
Kurulan ordu çok mod rn si· 
·uıhlarla teçhiz dilmiştir. Or
dunun tank \'e zırhlı olarak 
1500 vasıtası, 1700 topu var· 
dır. Deniz. ticaret filo u 50 mo
dern vapurdan mlirekkcptır. 
Ha\a kuweti 60 a~cı uça~ıdır. 

Ordudan başka şu si iih ı kuv 
vetler ''ardır: 

75 bin polis 
40 • fabnka muhafızları 
30 • )ardımcı polis 
30 • hudut polısi 
10 • sen ar polis 

9 11 emnı) rt kadrosu 

Bu ku\'Htlerin )ekünu da 
194 bıni huluyor. Silah'ı kuv
\ctler iyı bır tttkike tabi tutu· 
lursa kızıl \ iman ordusunun 
200 bın kişiyi bulduğu kabul 
e Jılebilir. 

Asker'ık için hazır ananların 
~a) ı ı 400 bindir. Şu halde Do
ğu Alman ordusunu şu suretle 
hesap eımek kabildir: 

techiz edilmiştir. tıye. \'e ıd~dı tnhs·lını 1s~anbul· Aralık 920 .ek ErkAııi Harb·ye 
da ):ıptıkı.ın sonra ~ -~ra ık fl~4 h,Unıumive ikinci Ba•kanlığıııa 
de Harp Okuluna gırd. 7 Eylul I ~ekAI ı~n tay·n ed.ld" \' ı 
1907 de bu ?kulu bi~ri~. Or· ::\!arı ~2l de ~'b. lı~a 

1

yük~eldi. 
duda kısa hızmctler gorduktrn 20 Ekim 921 de 61 nci Tiimcn 
sonra Harp Ak.~demisiııe. dahil Komutanı oldu \'c 31 Ağustos 
o!du .. 1908 de U:;teğmenlığe t~r· 9:.ı2 de Alb. lığa terfi etti. 31 
fı eııı: :n Temı!.'uz 1910 cı,a ıse Ekim 924 dr III ncü Ordu Kur· 
Erkanı Harp Yuzb~şısı . o ara~ may Başkanlığına, 30 Ağustos 
~u okulu parlak b r "t'~ılde b • 926 da Generalliğe yıikscldi. 10 
tırd · E. U. R · l iT ll(:{i Sb. de Şubat 927 de 8 nci Kolordu 
vazıre aldı. Fakat, Kıt aya çık· Komutanlı •ıııa asaleten tayin e· 
mak :e ı:abeder~e. :ııes hatla· dild;. 
r~n<\:ı ıc; go~mek ı __ tıyord.u .• Hat· l\lart 930 da 1V ncü Ko:orc' u 
ıa mahruınıyet bolgelerıııın en Komuıanlığıııa nakledilen O. 
uzağına gitmek suretiyle maııe· murtak 30 Ağusıo:. 930 da Kor 
viyat bak•mından herkese iyi Generalliğe terli ettiği ıaman 
örnek olmak niyetinde idi. Xı· orduıl.ı bu rüıbenin .en genç 
hayet 31 Ocak 911 de Yemen pcr oneli idi. 
Ku\'ayı Umumiye Kumandanı :\la) ıs 934 d ıır ncii Kolor· 
oldu. Balkan Hal'bi zuhur l'clin- du Komuınnlığın:ı. tayin edile· 
ce 'ı'emenckn bu ceph<'ye ko ıu rek 30 Ağustos 940 da Org. 
ve bu harbin sonlarıııa doğru liğc yükselip Yüksek Askeri 
Rumcliye gelebilen Yzb. Salih $üra üyel:ğine tayin olundu. 
Omurtak Kar.ırgahı Umumi 13 Ocak 944 de Genel Kurmay 

Askeri te kilatın başında bu Juııan 'la reşal \'on Paulus Kurmaylığında vazife gördü. rı nci Ba kanı 17 Haziran 9-16 

Bu urd e yekun 730 bini P.ıulu , Batı Alman)a'da b:ı'u. 5 Şubat 913 de Birinf'i Ordu da ise, lstıınbul Birinci Orclıı 
bu maktadır. nan bırçok subaya )eni sene Kurmaylığına 25 Ocak 91-l de Komut.1'ıı oldu. Org. Salih 
Doğu Alman bölgesi sanayii- mfiııasebcti~le bırer ıııcktuµ 1 il. ııl' Ordu Kurmaylığına ta· Omurıak 29 Teınmuı 946 d.ı 1 

ne gelince, bu .anayı bir mil· göııdermiştır. Mektupta şu s.ı· ~in ed'ldi. Birinci Cihan harbı Gcııel Kurma) Başkanlığına 
~onluk bir orduyu teçhil e:me· tırl:ır \ardır: b:ı lamış bulunduğundan bu getir hlı. Bu mc\•kıde bir yıl 
ğe yeter. Batılı de\' et er mü- ·Rusyanın yardımı olmadık- ordu ile Çanakkale sa\'a larırıa hizmet ettıkırn sonra basınla· 
nakaşa ile \•aklı grçirirkcn Sov ça Alman~anın bırliği rnhak- katıldı. Parlak ,azıfcler göı·· nan Salıh Omurtak \'datı gü· 
~etler bir planla çalışıyorlar. kuk edemez. ~ız.in hu husust 1• dükıen sonı a Kafkas eephc ·• nilnc kad.\r bu d ntcn kurtub· 
Bu çalı mıının netıcesı şimdi· k_i diı üncenizi öğr nmekle b:ıh· ı ne intık:ıl edt"n Salıh Omurı:ık nıadı. 
d(n miıhim bir Alman ordusu tı)ar olacağım.. or:ıda d:ı kifaytlli h·zınetltrle 
viil'uda gctirıne eridir. Von Pau us'un öz'erine ka- ke ıd ' ıı' gii terdi. M e-.leki b ilgisi. uki'ı~ı ile Or· 

Gerçi bu orduJan bir kısmı pı an ve Batı Almanyadan do: 1 1 \r:ılık 916 da Bııb. lığa duda taı ınnn Salıh Omur· 
1053 seııc ... i h.ızıranıııcla :ı)ak ğu ,\!manyaya glılcn bır •e, yı.ikselrn Oıııurtak 29 Haziran tak ":ıhsi hayatında da, kibar· 
1 nmıştır. Fakat hareket çabuk Alman sub:ı) ı yoktur. Fak:ıt • 917 de iV. Ordu Kurmaylığına lığı, nC"zakl·ıi ve iyilik ~ever· 

S O\"yct llarjciye Komiseri Çi-
çerin'le )aptığımız ikinci 

ıııül4J.:altan sonra da işler yo· 
!una girmi~ değildi. Hariciye 
Komiserliğini sıkıştıı·dıgım \'a. 
kit, \"erdikleri cevaplar hep o
yala) ıcı mahiyette o muşlu. Me 
scliı: ·Rusya hlikflmctinin ba· 
hıs menuu o1an meseleleri mu 
zak~re edebilmesi için zamana 
ihtiyaç \ardır. Harp malzemesi 
mc!>clcsinin ~\allı husu unda 
mutchas ıslara emirler 'eril· 
mistir. :Mümktin olan herşcyin 
)apılmakta oldu~una ılair Tür. 
kiye hUkümctini temin edebi
lirsiniz..• deıni~lerdl. 

Yazılı olarak l apuğımız. bıı· 
ne\ i mu ha berelerden sonra 
Çiçerin ha talanını~tı. o. gıin· 
!erde Stalln'lc de görüşmek 
nılimkün o!amamı tı. Harbiye 
Komiser muavini Skalanski de 
ata~emiliterimiz.c şunları sı.iyle· 
mi~li: • Rusyanın etrafını i ... ti. 
lA eden tehlike karşısında e·/
veleınirdc Kız.ılordunun ihll}a
cını \'c onrlan sonra d.t Tiı:· < 
ordUSU'IUn ihtiyacını ıcmın a· 

'1\ - •·r.• 

'IOSKO\'A'YA GELE:\ 
H E \'J:TLER 

İnı:?iliz ticaret heyeti l\loskov:ı. 
ya gelmezden ene(, Avrupı

ııın bazı kiiçük clevlctleride M'.ls 
ko\'aya ticari ,.e iya i hcyet·~r 
göndermcğe bn•laıııışlarclı. f\ıın 
ların ziyareti sırasında İra ı 
bliyuk e'çisi !.\lo:.kovadakl kor
ıliplonıati~in en kıdemlisi \'e 

binaenal(yh du\ a)yeni o arak 
bııluıımuşıu. Su\yetler. burük 
ve küçük clçiliklcr'e, ticaret he 
:retleri \'e lııı:.u:.i heyetlerin 
cüm e~ini kordip 'omatik olarak 
kabul ctmı;:;lcrdi. Bu :;uretle 
ar~ıarında hiç bir fark göı.et· 

~-~~~--~~ 

kordiplomatik hayat balıis n1<v· 
zuu olamazdı. Rus lıiiküıııctlmn 
ıe iri a'tındaki hcyeıl<>r!u açık 
konu~mak imkanı yoktu. 

~O\'\'ETI.ırnis 
EI.Çir.İKLERE 
KOYDURDUGU 
P E RSO'.\E L 

B u kısa izahattan maksaclım, 
lngiliz ticaret heyetinin 

~Io ko\'aya mııvasalatından ev· 
veı bü~iik elçilikle Hariciye Ko 
miserliği arasında geçen bir 
harliscniıı iyice anlaşılması iı:in 
dir. Kıdem sırası, Iran bilyiik 
elçisinden sonra bana gclmış
tl. İran ı;efiri <"Ok uy~aı bir zat. 
tı. So\')'et Hariciye Komi erliği 
birçok arzularını kendisine ka· 
bul cıtinnenin yolunu bulmuş· 
tu. Ilrn ise millctlf'rara ı dip
lonıaılara bah~cdilı n herhangi 
bir imtiyazın Komi erlik tara
fından geriye alınmamasına 
son derece dikkat ctmi~tim. 
Elçi ik binalarının hepsi bida· 
yeıte Komi erlik tarafından gös 
tcrilıniş birer misafirhane rna· 
hiyctlııde idi. Bunların So\yct 
usulıiı de birC"r kumandanı \ e 
bazı i~lerini gcirecck birkaç er. 
kek ve kadın hizmetçisi \'ardı. 
Bunlar clçılik bina ının içinde 
oturarak bizleri resmen tardS· 
sud:ı \'c dinlemeğe m mur edı • 
nıişlerdi. Hıı \'azıyct daha ı'k 
günde dikkat nazarımı çdmıı • 
ti. Bu personeli clerh:ıl elçılık 
lıiııa ının hariç bir kısmına çı. 
karmış, binanın hizmetim kcn-

S O\' \'ET HARİCİ \'ES İSİ~ 
)lÜDı\11.\LESİ 

• ·11 

Bu hadiseden sonra Çı~.er1 , 
bir gün protokol mu.dur t. 

rinden bir zatı bana gcindern .. ıı· 
ti. -'tildilr, Çıçerin namına şıı 
ları söylcmi~ti: .• 

- Sovyet hükümeti, kord1P, 
lomatiği teşkil eden elçi ,.~ ~sı 
ivetl<'rinin sefarethane bı!l 

1 
haricinde şahıs'annı hern: 
tccaviizclen muhafaza ttıtl~ur· 
mükcfü( olduğu malı1rıı 

05
• 

Halbuki günler geçtikçe. ~ ·~· 
ko\'a şehrine o kadar çok ~~1 
hancı '.!elmeğe başlamışt!r M 
sefarethane binaları içcrıSJ11Jış 
de e:çilerle maiyetlerinin n~~ce 
fazasına Sovyet hükumet ~· 
lüzum hissedılmiştir. Bu nı;n· 
satıa hUkümet, elçiliklere •• 

0 
• 

çük birer muhafaza kıtası ~., 
rnak mccburiyctincle katınıf 1• 
Sizin de mu\'afakat buyurnt8~ 
zı rica ediyonız. .. 

Ayni zat şunları da ilave ' 
nıişti: dlıı 

- Gün geçtikçe, A\TU_l'1 P~ 
birçok heyetler gelecektır· 4$' 
muhafaza heyetine o zaınatl ut 
ha fazla lüzum hissolunacaJıdııı 
İngili~ ticaret heyeti gel~e•i ' 
bu muhafızların elçilik. b~~'dıt 
rına konulması pek yerın r 

So\·~ et Hariciye Koınıse rt • 
nin maksadı aşikardı. Stfa

5
>vc 

hanelerde kun•etli bir ıe~e ~c· 
ve tarassut şebekesi • Ucll ; ıı.ı 
tirmck istiyorlarılı. Ban~ ı;ıı> ' 
beri gönderirlerken. ,.a 11~s· 
Alman bD) uk elçi~ini" rrı9 Jl1 • 
faza terıih.ıtının iyice a11?ıııı- ı 
ma ı yiizliııdcn bir suıh,t ( 
maruz. kalmış o duğunu. ıetdl
Jatnıayı da ihmal cunenııŞ rl 

< Devaını \""_!......-
~------- -

.. 
Uç fakülteye 

200 bin faal ordu ba tırılmış ve Mareşal Von Doğu ~l~ıan~ada ttşkll?tın ve j getirıldi. 0 sırada Türkiyl'ye. J"ği ile şohret bulmuş büyük b"r 
130 • ihtiyat l'aulus'un i~ başına getirilnı.~i buna kaışı lııç ~ir tcclbır alın· gelen bir heyet ceplıelerımiz asktrdir. 
400 • si'iıh altına alınabl· bir Alm n - Rus iıtUakı nıa. mama ının endışe uyandırdığı k . y 

1 
Yük k Moral eğiıiıııi, dc·v:ınılı ve kc· 

lecek kuvvet ma 'erme yol açmıştır. Von da muhakkaktır gezeee tı. an :ırıııa ·se • s:f b:r \azıfc yUkü şeklınde tef· 
---------------- liyakat'i b·r grnç Kurmayın 

Bursa'da bir cinayet 1 Ü" randevu evi basıldı kaıılması ikti7:ı edi)ordu. Ru sir etın~ycn Or". Salih Oınur-
7 tak \3Zİfc d ~ıııda askerin din· 

Valiyi traş eden berber 1 
gürültü çıkardı 

Burg:ız Adasında Berberlik 
y.ıpan 'ı'orgo Dim"triadi;; kadııı· 
lara ıar atm:ık suçundan dün 
karakola göıürulırıüşıür. Bu a· 
racla memurlara ve !'\ahiye :'ıiü

clUrüııe ağır b~r şekilde haka· 
reı eden Brrbcr: 

Ceıni etH~afl 
çı 

işlendi Evvelki gUn. \hliık z:ıb•ıası nazik \'az.ifcyl Bnb. Oınunağa lenme imkanlarını arar \'c eğ· 
T iYATROLAR 

ran. _, 

Yeni Dekanlar 
Seci idi 

memurları 3 rande\'U e\ ıni bas· 'erdılrr. 28 Sb. !JUi 1 nci Ordu lenınelcrıne kolaylıl:lar gösıe· 

1 
Bursa, 25 (HU u~ı) - Y ~i- mı tardır muzun Harekt"t Şb. l\llidürlU· rırdi. 

şelı~rin Kar.~ ıl küyiı !ıı.uhtıırı ı.~· Beyoğlu htikliıl ı·uddrsi Gök· ğline \'e ayni yılın Haziran so· \'az·fc dııy~usunu her Şc) • 
rahını Başturk. kcndısınden koy su apartıman n·n 5 numaralı ııunda da Sark Orduları gurubu den fü>tüıı tutan Org. merhum - Vali bende ıı·:ıs o!ur. He· 

piııiti kO\dururum diye de tth· 
dıt eımişıir. Berber le\'kif edil· 

* Sl!llİR ·rh ' \ TRO v A \HA R n 
~'J('EK 8 .\\ R,\:\O TE:\IS iı.Ll.Rİ -
Perşembe. Cuınn. Cumartesi. Pnznr, 
Oülhaıll' Parkında, Bfa YAZ OE· 
CESİ ItİiYASJ - Komedi. l'aızan: 

* TAKSİM: Tel. 43191 1"~· 
Knrdeşl"r Poll& Hıı!lye.sl -~.ıı * l'"ILDIZ: 'Tel. 42847 -
vaaı - AlUna Hucum. 

t<n .\:'iBl!L cuıed .... f.',~ 

' 
iki yıllık dekanlık h zmetleri 

n tamamlamış olan İstanbul 
Ün \ers tesı Edeb ~at Fakultesi 
D kanı Pro!. Macit Gökberk 
i e Teknık Onı\'crsite İn aat 
Fakbltcsi Dekanı Prof. l'ecati 
Engaz'ın yerine Uni\ crsiıelcr 
Kanunu gruğince dün :>eni D<'· 
kan eçimi yapılmışıır. 
Edcbıyat Fakültcs·nc1l ki c· 

çım 15.30 ıh 30 Profe örun iş· 
ti akile yapılmış ve ~rkeoloJi 
Profesörü Ar·r lüfıt :\lanse! 
eks riyetle Dekanlığa gctirılm'ş· 
tir. 

T,kn'k Üniv,rsite ln~aat Fa· 
kCıltesındeki seçim de • t 15 30 
16 Profesörün i tirakı) le ~apıl· 
mış \"e neticede Teknık Mek:ı.· 
n k ve Genci Muka\ emet kür
süsü Profesörü Mustafa inan 
Dekan seflmiştir. 

Dığer tarafıan İstanbul iıni· 
versıtcsi Orman Fakültesi De· 
kan cçimi de dun saat 15.30 da 
.FakUlted, yap 'mış ve Prof. Fe· 
h m Fıraı'dan boşalan Dekanlı
ğa Prof. A ıır Irmak ekserıyetle 
eçılmistir. 
Pakliltc Yönetim Kurulu ıçin 

yııpılan seçim neticesındc ıse 
Pror. Faık Tavşanoğlu, Prof. 
Şeref Nuri İlkmen ve Prof. Ga· 
fu r Aca tay kurul uyeliklerinc 
getirılmişlerdir. 

içişleri Bakanlığında 

yeni tayinler yapıldı 

Ankara, 25 (Hususi) - İçiş· 
lerı Baka'I ığı Nüfus Genel Mu 
dürU Rasıt Dcmirtaş ile Zlitisleri 
Müdürü Memduh Payzın bıı~ka 
bir vazifoye tayin edılmişlerdir. 
Hukuk mUşavirlerınden Hikm t 
Künbclioğlu ile tetkik kurulu ü· 
ye.si Salt Koçak Bakanlık emri
he alınmış ardır. 

Şehrimizde çıkan bir gazete 
bu tayinlerle memurlar arasında 
ta flye~e ba5landığını bildirmek· 
tedlr. 

Halbuki Bakanlıklarda öteden
b n !Uzum görl11dükçe nakil ve 
tavin yapılmaktadır. Son tayin· 
le• de evvelki tayin muamelele
rınin hududunu aşmamaktadır 1 

Zaten tasfi)e kanunu pdı vr· 
ri'miş olan emekli kanununun 
tAdilı ha en yürürluğc girmiş de
ğı dır, 

sandığı h~s~f a~ını soran Mch· dairesındckı Koko') a Tepe başı Hareket Sb 'ld. lüğüne getiri· kendini orduya v.ık!etmış, lıat· 
met Bn$tur~ e kızaraK tabanca- l'addesi J>olas ilparınıanınııı 5 nu len Oınurtak Türk KU\'\·eıleri • ıa bu ylizclen h'ç cvlenmiyerck 
sını ate. ıen,ııs Vt .. a~rabası olan maralı daıre nckkı Alara') a ve nin basında Batunıa girdi. 12 ö!Unıüne kadar bekar kalmıştı. 
~leh~cdı o dlirmu ~ur .. Muhtar Beyoğlu Piremecı sokak 51 nu· .\ğustos 918 de l ll ııcü Ordu 
Ib~a~ım \'akayı muteakıp lırnr marnlı evın )İne 5 inci katında· Kurmay Yar Başkanlığına yük· 
eltığınden aranmaktadır. ki C n;> o'ya ait ) erlere yapı· se'en Omurtnk Baku taarruzuna 

Malatya seçimleri lon brı~kınl:ırdıı, eem'an 8 ç"ft ıştirak ederek 'fiil'k Kuwetlerı 
ynknlanmış ır. Kadınlar tedavı ha mda R:ıklı)e girme) c mu· 

iptal edilmeyecek rdilmelt uıcre hastahant'ye ka'· \aCfak oldu. 

Ankara, 25 (Hususi) - la'at· 
ya ı i seçimlerine Malatya D.P. 
il ıdarc kurulu tarafından yapı
lan iıiraz )Üks k seçim kurulu 
tnrafından reddcdilmiııtlr. 

dırılnıış, randc\'Ul'Ular hakkın· 
d:ı t.ıb ka başlanmı$tır 

Or. Kenan Aker terfi etti 
M fitarekcden sonra İstnnbula 

ç:ığırılan Omurtak karar· 
hı Umumide çalısıl'ken 11 Ol'ak 
919 da Harbiye :Nezareti baş 
Ya\·e~rliğine _ _ ıı.ı kledildi. Fakat 

mi~ı;r. 

Asken ':'>lccnıualardaki çe itli Muğla'da b ir çimento fab 

makaleleri; manııvralar, Kor- rikası kuruluyor 

Shakrıpcarc. Türkçesi: Şükrü Er· 
den. Te.I: 24888. * APOl,LO Si RKi - Her gün 16.43 
matine, 21.tS •uare, Cumart~l ve 
Pazar lıartç her ı;ün saat 17..30 da 
ten2Jllth halk matineleri. ~ay gezileri,

1 
~·.e aır . \"esi eri~ 1 Muğla, 25 (A.A.) _ Villll'eti· 

)aplığ~ ı~e.s ekı t.eııkı~ll'r. '~ 1 ınizıle Jx>ş milyon lira sermaye l SiNEMALAR _I 
k~nfeı ans aıda rnbı)e ılmınde ile kurulma ı kararlnştınlan bir .. 
kı yukse~ ~ru.kufunu h_erkcse çimento fabrikasının hazırlıkla· nE\'O(:uı c:inETI 
kab.ıı l ctt·rınıştı, Kıyınctlı Org. rına bir komis"on tarafından 
S l J O r. ıt J * ALKAZAR• ı-eı. 42362 - Pran 

a 1 1 ~ı.u~aı.ı topraba \'eren devam edılmektedir. ga Kaçağı Ye ?Jetrcaı - Korsıına.r 
Tlirk :\lıl etıne ve kahraman or Sl•rma;)'cnin 1.250.000 lira.>ı sıı.vaşı. 
duıııın ba,~o~ıuıanı Org. Ba· çık:ırtılacak aksiyonlal'la :Muğ· * 11ıt: Tel. 44394 - insnııhk Su-
ranst'I \'e bu~U1 ~ ordu !1'e~ıs11pla· la halkı tarafından temin oluna çu - llürrl)c~ Kahramanı. 
rıııa baş s:ıg ıkları dılcrıı. cak, geri kalan kısmı da Anka· c.!ıa~'I~~.!cıiıı~~ - Ccza)lr 

* ALE\10.AR: Tel. :.13683 ,, 
tıı.n F'ad)'n 'nm Mact'.1'91afl 
Yettmenln Romanı. 1.!•' f' * AZAK: Tel. 23.542 - f\l;ı.ı' 
Kurbanı - Öç AhbaP C- , " 
mas Pcştndc. ,,,1 ~' * Çl':MDE:RLITAŞ: Tel: •il (. 
Mukıı.ddu vnzıre - ıcort 'i''' 
tan. • .... sıt,f' * Marmara: Tel. 23360 ,,ıı P • 
tlmenın Romanı - K•P ı: 
nın .Maceralan. iıl _,,., * MİLLİ: Tel. 22982 - ,ı• 
lu Kadın - Ateş par(atı,:.. 11 * l'E:-II: Tel. 2~2 ı.ıısı
Fırtmıı. - Sana Tıı.PJ10fırt l 1 

K .. ·Ö~ CJJI _r.IJ 
ıtı,.... * HALE, Tel. eoıı:ı - p9' 

Yüksek Seçim Kurulu • .Ma'at· 
ya millet\'ekili 'il\'İt Yctkln'in 
ıuıanağının iptali hakkındaki İ· 
tıraz.ı da reddetmiştir. 

Şi li Cof'uk hasıahanes· çocuk 
ho talıkl:ırı miiıch.ı ısı l>r. Ke· 
nan ker. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından bir 
lıst derece olan 100 lira a~li 
maaşa terfi clt•ri mi tir. SİNEMA TENKİDLERİ 

ra'da teşekkiil eden TUrk Çimen * İNCİ: 'J'el. 84595 _ Şcytann 
to Sanayii A. Ş. tarafından öde· 81\tılıı.n Kndın - Kılıçların zarerı. 
necekıir. 1"abrıka gün<le 250 ton * LALE: Tel. 43593 - oıımptyad 
kapasiteli olac:ık ve yılda ~O bin ~amıı1>011u - Knntı İhtıUıı. 

prizler - Beyaz Şeyt•~1 ..... ,,! * OPERA: Tel. eil eıl· ". 
Paııcurıar - A'k Be~ ,,. * st'REYY A: Tel. red,,ı.tl- ~ 
o Kamelya - oıuııı 344 -' * YURT: Tel ıiO et 
"'k - 13 uncu cınar ,, . .. . . ~ 

SAYIN iNŞAAT MUTEAHHITLERININ 
NAZARI DİKKATLERİNE ! 

VÖGELE 
BETONİYERLERI 

d epomuz da mevcuttuı 

ve BUKH 
DiZEL MOTORLAR! 

yoldadır 

DIMA LİMİTED SIRKETİ 
(Tranı;türk Limited Sti. 'fesbi) 

'.l'ran turk Han, 'filnel Cad. No. 18, 
Tel: 41511 • 42141 - 42898 

Ga ata - 1 tanbul 
Telgraf : fU:'.\'lTA 

Viğeı Salı \'erleıi : 

TRANSTÜHK LTU. Ş'ft. 
ANKARA ŞUBESİ : 

İZMlR ŞUBESİ : 

ZONGULDAK ŞUBESİ : 

İSKENDERUN ŞUBESİ : 

Çankırı Cad. No. 41/2 

Atatürk Cad. Yeni Beledi)e 
iş Hanı No. 6. 

Cumhuriyet Meydanı, Aksa-
ray Han, Kat 2, No. 13 • 14. 

:Mare~al Çakmak Cadde I, No. 36 

Attila iLHAN 

Caniler Diyftrı 
• l'lıe "l .ırıı lnc l'o lnt• - Wil· 
ll ;ıın llnlden, ,\J~xh Sınııh \ e 
F.ıt rnuııd O'Hrl~n'in reJhnr 
\\ il ilanı Olcterı <" ldar" ind e ı•a 

raınoıınt h"Sll bına cnırd il;ll'ri 

bir .\m~rikaıı 1 llmt - ~ ' ·', 

H OLLY\\'000 Rejisöı !eri a· 
rasın<la kendisine mahsus 

bır ahsıyeıi \ e u.~ıübu ol .. n 
Will•anı I>ieıerle'den ep~yce 
Iılın gördıik. !l em de c;e illı 
koııulardn çevrılmı~ fılnıler: 
.. çıplak Hakkııse•. eKaranlık 
Şf'hiro. d°'anlı Dağlar• ve nı· 
ha~ et İtnlyıı'da, ıanınmış ital 
y:ın oyuncusu .\nna Magnani 
ile çc\·irdiği • Volcanoo. Bu ~ e 
ni filmi <•sas iıibariy e b:r gans 
ter filmi. Küıiilerc karşı ıyile· 
riıı, kanunu çiğneyenlere kar· 
sı :ıdaleti tem~il edenlcrın kuv 
\etli o'ması. fodakarlıktan <; • 
klnmemesı gerektığini öylü • 
yor. Basmakalıp. fakat t ıkı:
tıkır j.;Je)cn bır seııar)o ter 
tıplenıişler. Gangster filmleri· 
nin malum tlp'f'rinin hepsi kar 
şımızda. Hep i O) unun gt"rekli 
verındc g1irunüyor, .gerekli ye 
rinde ka) bolu~orlıır. Umumi 
manada film Hollywood gangs 
ıer filmlf'rı ccl'çeve.~i içinde· 
dır. Yalnız. D"eterle. gerek mon 
taj, gerekse eııaryo'nun da 
yardımıyla vak'aııın geçi$ tem 
posunu adamakıllı hızlandır 
ınış. Bunu sasılacak bir ustalık 
la yapı~or. Ayrıca iyi kadrola· 
ra, güzel kompoz.ls)onlara, ve 

\\"illiam Holden 

ı) i siya h - bcyat.lara rastla· 
mnk mliınkiln. 

Ü) uncuları arasında son za· 
mantarda ismi adamakıllı ~ a· 
yılan William Holden var. Ka
rarlı, şuurlu bir oyuncu bu 
Holden. 1':'1 mühimi, ıoyııu • 
~or• hissini vermiyor. Edmond 
O' Brien'i daha Jmlı rollerde 
görmeğe alıştığımız için bura 
da biraz yadırgıyorın.. .Alexis 
Snıith'in fa7la bir şey yaptığı 
yok. Fılm bülllnüylc. gangster 
filmlerinden hoşlananların sı • 
kınıısızca seyredebilecekleri 
bir fılmdir. 

* LtiKS: T~I. 40380 - Şahane 
ton çlnıcııto imal edecektir kı. Menckşclrr - Hudut Kurdu. 
bu \'azı,rıle biıtlin Akdeııi1 böl * MEL.J::K· 1el. 40868 - Oç Aşk 
g~ inin ihtiyacı kar§ılanacakhr. Hlklıycaı - cıııın Kız. 

1 k * SARAY· Tel. 416.56 - Lorel 
Ba 1 esir'de iki orman Uardl Vergi DU~manı - Anua. * Stil\IER: Tel. 42851 - Nnır.uı 

yangını başladı Lekesi - Hürriyet Karı.atı. 
.Balıkesir, 25 (Hususi) _ Diin 1 * ŞAN: Tel. 86792 - cıı.ııller Dl· 

. 
V 1 S N E • 

1 
YENi NEŞRIYA~ 
~Jl~~ * Arnk11t serarııu ııı ,d:ı 9CI' 

(BtiTliN fÇTjHATLA alö ıP!4 
Hukuk Dcrgtalnlll OC 
aı (ıkmıştır, 

SATl$1 
saat 12 de İvrindi'nin l\lndrıı dağ 
larında Çaınkoru ormanlarında 
büyilk bir yangın çıkmıştır. A ,.nı 
mmtakaya iki kilometre nıc afc. 
de ikincı bir y:ıngın daha ba5'a· 
mı$ bulunmakta ve her ik{ yan G e b ze Çayırova Teknik Bohçıvonl ık 
gın de\ aın etmektedir. 

Yangıııın, bir köl'lünün yaktı· 
ğı are~tcn çıktığı, failin yakalan· 
dığı ''e yangının öndlirü'mcsi· 
ııc çalı<:ıldığı haber verilmckte-'I 

O ku lu Müdürlüğünden <f~ 
tol1 ,u 

Okulumu::. (löııer sermayesine ait tahminen aıtı 11ı;u s 

dir. 

* 
* 
* 

a~acında ~9/6/954 salı günü saat 10 da okulda paı.ıı;s3~0) 
lı:caktır. ll~n olu•ıur. - Sayın Doktor ve Eczacılara 

RAFACİLLİN FORTİFİED 
Cris t . Pro c. Pe n icillin G. 300.000 u . 

Crist. Sod . Penicillin G. 100.000 u. 

RAFACİLLİN FORTİFİED 
Crist . Pro c. Pe n ici ll in G. 400.000 u. 

C rist. Sod . Pen icillin G. 100.000 u . 

RAFACİLLİN FORTİFİED 
Crist. Proc. Pe n icillin G. 

Crist. Sod. Pe n icillin G. 

600.000 u. 
300.000 u. 

Perakende satı5 

400.000 

500.000 

900.000 

DEPO VE ECZANELERE DA~ITILMIŞTIR. 

P E DRE LLi IİCAitET T, .A. o.--··----- Tel: 4oss7 

10° 
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'MERi KA SEYAHATİ MüNASEBETiYLE 

Üç büyüklerin 
~- ....... _ _.,....., 

sonuncusu: 
ıhurchil 
Seksen yaşına 
rağmen hôlô 
iş başında 

~rchil1, üç bliytiklerin ha
atıa kalanıdır. Yalta ve 
am"da dünyaya buglinkli 

.tıi \"eren haritanın çızicile· 
'tn olarak tarihin en şöhr t 
~!erinden birini yapmı ır. 
ıın • Büyiık Trıo • denilrn 
~\İ~ tikler• adı a 1Ul'da bir· 
tir. Üçün ikisı şimdi mey 

a Yok .. Roosevelt, bugun
lo lik ihtivar Churchil 'd n 

~·aş küçlik olduğu halci 
tıında o'miistür. Stalin, 

e öteki dün> anın yo ctı
t.ıııuştur. 
~Jük Trıo• dan ağ kalan 
·bitı ise gcçkın ya ına rağ 
hala sahnenin en yorul· 

~ı:ıJuncularındandır. Ama 
:nana kadar oyuncuların· 
C.acak?. Tarihte. üre ba
~an c siz o'mamak a be· 

Biya et sahnesinin bu te· 
oyuncu u ne zaman çok 

il Sahnesinden a) n acak'. 
t §irndi Churchi!l'ın Ame· 
:t~Yahati arifesinde soru

suaı budur. 
~r politikacıya göre cc-
.,,.ell millete \"e sonra 

1~c aittir. MilJetln eeva· 
ın .. Kendisininkine ge· 

1
hliba Yalıa'da j leııen 

11arıete ge'en halanın du· 
l ne kadar! .. O halde • Bü 
~0• nun vaktiyle gözün
, ~1tdığı bir hatanın so· 
lığunu Churcihll tizcrıne 
Fakat sebebini müdrık 

ıi;2trılu olarak üz.erıne ah· 
dernki hayattadır. Diğer 
arda kalmıştır. ı.c:tcye 

~.~ekrnck için ömrU ye:
~nıışacaktır. 
ı;ıı ar var: Acaba dinae 

llCij y t "? K ı <IU c er mı.. ısacası 
ıeltmek mümkün mr? 

:~hurchill'e göre bu dil 1 

~i 
11 
Yapı lamı) acak iş ) ok 

lf ıı aıim'i \"e kararlı ol 
l'ı trbangi bir kim:.enın 

dahılinde olanı yap
\'~r }aptım rlemeye rlrğ 
~ 1 arnıyacağı zan ıe ı
a ~1tıınez.Iiğınc dokuna ı 

1 olan ~ a" değı baş· 
~ . 

~or ki ) a 1ı kurlun 
b lilkcnmi nazarıyl" 

• 11~ ır adanış içinde lir
t ~ adam o ıerece 3· 

•ıı bar rlı ki tutıuğunu 
tııd ırak.mı;ı.;acak .. 
U~a Avam Kamara ın· 

ı lııi isteyenlere karşı 

l'hurchlll'in son re imlerindt n biri 

lığı hariç, bir~·ok Bakanlıkla.-· 
da bulunmus, biı·kaç defa B.ı~
bakanlık etmi~lır. Şimdi sek
sen yaşına rağmen halli lngıl
tere İmparatorluğunun en me:.· 
ulı.}ellı nıevkiindedir. Geçen 
~az geçirdiği hasıalıktanberi 
sağlık durumunda bazı değiş· 
meler olmuş. hatta ona buna
ma ı notlarında bulunanlar çık 
mışur. 

Cföiinü üne bakılırsa Chur
chlll, saçları dôkülmiiş, şakak
'annda kalan seyrek ve ak le • 
lel'le adamakıllı yaşlanmış b r 
ihtiyara benz.emekted!:. Yiirii
yli li zahmetli ve yavaştır. Sa
ğır olmamakla berab~r ağır ı·ıt 
rnektedir. Onun ıçin ku ı:ı ına 
küçük beyaz bir ku!:ıkiık ta
kar .. 

Konu urken bu ku' klığa 
sık ık el değdirdiğı gôrü'ıir. 
B:ızan kızar.ık baz.an dn güle· 
rek aletin \'arlığını hissrtmck
tedir. Dolgun çehresınt', •an.ti 
hep öğ e onunu uykuyla gerlr 
nıi~ gibı bir ın:ıhmurl•ı'· vtınıl. 
muşıur. Ylızlınde yorgun dliş"n 
rın o ukluğu vardır. !;iimdı· 

ye kadar ~ alnız bır dc.-fa çek l· 
m ktPn d nınırmıış. fakat ar
dın tan o \'.ıkun :zelmedi~ini, 
gelince onu kendi-inin haber 
\ereceğini so} !emiştir. 

İkinci Dünya ll:ırbinin t:ırih:· 
ııi altıncı ciltle tamamladıi..

tan sonra şimdi de ·İngiı~zce 
Konu an .'.\lillct'erin Tarihı• na 
mıyle biı· eser y.ızdığı siiylcn
ınektedir. lla} lı zamandır \il" 

lı~ma mas.ısında bir ııöşr.yi i~
gal eden bu e er ) arım kalmış 
haliyle ya il adamı .-•ıııirldııli
riyor. Zira Churchil! hıç bir i-i 
yarıda bırakmayı bt meycn. 
hatta bundan nefret cclen bir 
çalışnı:ı ılehasıdır. Oıı:a göıe ge 
rek Yalla ve Potsd ım bitiril
memi~ birer c erdir, 

N üktedan ve hazırc H•P bir 
adam olan Churchı I son 

gıin'erde kendi i ha.-l\:ı ıd.1 ya
pıl:ın çekilme ıledi:-ot1ularını 
ya süküt'a karşılamak•ıı..ı:r ve· 
;ı.;a onlara alaylı cevap'ar ver
mektedir. Babacan n~ akacı 
ıabiatl dOlayı,,ıyle hal'• ar;ı ın
da büylik ~empati kau; mı tır. 
B:ızan A,·am K:ııııara~ını oyle 
giildürdiiğii oluyor ki hu z.ı
nıan'ar<la 01111 •)a;ı ve y:ıra· 

maz bir <:Ot"Uğao ben:ıetivorlo!". 

~I 

e ~bz er bir ihtı:1arın 
'lıtı au hakkında mı nl 
~ ektedir 
'llll • 
~ )'ı!A~am Kamarasına 
:"l'fırıd 0 muştur. Bu uı

etıı:ı· 8 altı huklimdara 
~riciye Bakan· 

Rundaıı da anlaşılıyor ki ih· 
tiyar Basbakan bek't"mc halin· 
dedır. Ama bu bek eme ne \'ak 
ıe kadar sürer k? Yani Chur 
ehi 1 Avam KıımarasındJki zor
lu işınden ne \akit \'azgeçıı
cek?. Ve Lordlar Kamarasında· 
kı pasif çalışma dcnesinc ne 
zaman girecek?. 

Çekildigi takdirde keneli ıne 
:Eden'iıı halef ol ıeağı ka 'i o'ıı
rak biliniyor. Fakat hıı !\ ıt'iyc. 
tin ıı<'ye d:ıyan•lığını iz·ılı eden
ler az çıkıyor. Ancak 'ili bir Jıa· 
kık:ıttir ki Eden, ihtiyar B:ı~· 
hakanın en ~Uvendigi, keıı<lisi
ııi istihlfıf 'babmda haklı bir 
..,öhretc sahip bir ~iya et(,'İdır. 
Bu ;::örü~il ıleğiştircn herhangi 
bir sebep hl'nüı ortada mercut 
ıleğildir. Eden, e kidenbcri 
Churehill'in •Veliahdio dir ve 
ii) le kalacaktır. 

t 

HASTALl~IN MEVSİM İ YOKTUR 

~~ sıcaklarında 

• 
- , 

1 
1 

: • GRI PIN, faz la ~une~te t.l u r 
ııı akta ıı ııı üte,·e l lit baş' ağrııı ı 
\C kırı klığa l..arşı ba;;a rı ile 
ku ilan ı 1 ır. 

• ba,arılarıu ıııua\Yen·zanıanlar· 
tlaki ~aucılarıoJa' alın ıuası.Ja) • 
dıılı<lır 

iPi 

Bedia \ . 

Suriye'de, bir hükumet 

darbesi teşebbüsii 

meydana çıkarıldı 
Şam, 2.5 ('l'. II.A.) - Genel 

Kurmay Başkanı Albay Şevket 
Şukeyr bugün rad~O<la )apıığı 
bir konuşmada son hır halla i· 
çinde, subaylar arasınd:ı yapı· 
ı .. n te\•kifler hakkında ııahat ,.e 
rerek dcmıştir ki: 

•Albay .'.\ltılı:ınınıt't S;ıfa'nııı 
Arap o•nıayan bir etnebı devlt't 
hesabına bir d:ırbei hükumet ha 
zırladığı tamamen mc)daııa çı
k:ırılnıış bulunmaktadır. AllJ.ıy 
Safa. bu ecııebı dc\•letıcn para 
yardımı r:ördüğii g bi bu dev
let radyo u da daı·bcı hüküm•·t 
teşebbüsiinii geq;ekie:-lı rnıe) e 
) ardını tderek bir şekılde neşri 
)at ~apmıştır. Albay Safa bazı 
genç sııbayl:ırı kandırarak ken
dı :>afına katmıştır. Yapılan tah 
kik:ıt bu hakikatleri büt!in çıp· 
laklığıyle ortaya koy:nıu;,.tur. Bu 
Albay, Çiçekliye rakip olduğun 
d;111, o ıaınan Çiçekli tarafından 
vazifesinden uuıklaşıırılmış bu· 
lunuyordu,ıı 

Diğer laraftaıı bi dirildiğine 
göre, Albay :'lluhammet Safa, i· 
dam talebi ıle mahkemeye scv
kcdilccektır. 

Truman'ın sıhhati 

Kansas City, 2S (A.A.) - :'\lü 
lıiın bir ~afra kt•scsi ve ap:ındi 
sıt ameliyat ı geçıren t'Ski Cıım
hurrei5i Harry Turumanın bu· 
gün keııdisıni pek i~ ı hisseıme
clığı haber verılnı<'kle berııber, 
mlidavi dokıorl:ırı, sıhhı durn
munun umumiyeıle memnuniyet 
\'erici olduğunu beyan etmişler 
dir. 

Londra'da satılan tarihi 

mücevherler 

I.ı0ndra, 23 (AA.) - Diin ak 
şanı Londra'da bır mezatta ta· 
rihi kı\·meti haiz iki parl,'a mü· 
ce,·her~ıt:ııı bırı 5 800 diğeri 12 
b n 800 İngiliı !ırası Cı~t tize· 
rindcn satılınıstır. 

Bu milcC\·heratlar :'lleksika im 
paratoru :'\laksimilien tarafından 
e i İmparatoriçe Charlottc'a \'e· 
rilmiş o'an elmas ve zümrüt ile 
i)enmiş iki t.ıçtır, 

V ATAS 

FiKİll VE ŞiKAYETtERI 
Dinreyen ve derleyen : AHMET REFiK NOYAN 

Emekli subayların mebuslanmızdan 
dilekleri 

Bir eıncklı binba;;ıının mektu
bunda ~un:ar yazılıdır: 
Mebu,ıarımızdan Fahri Belen 

H~ arkadaştnın 1950 yılınd.tn e\'. 
\'el emekliye ayrılmış olan ı,u
bay 'e a kerı memurların emek
li maa~larının. bu tarihten son
ra emek iye l,'ıkarılaniar hakkın . 
da e~it em allerine tahs:s olu
nan maa~lar derrce ine ylik~e·
tilın<' ine, bu ,,ureıle ayni şart 
\ e hakl.ı l'I hail eıneklil<'r ara
sındaki farkların kaldırılma ıııa 

dair vermis o'duk arı kanun ta
sarı ı ;eçt'n yıl .'.\taliye komiayo
nu nd.ı müzakere ''e baıı tadil
lerle kabul edilmiş olduğıı ha'
lc uııııımı heyrte Sr\'kedilmcı!i. 
:\lemurlara vrrilen ıkramiyelı>re 
iınıbalcn bi umum emekllleı <! 

)apılan hiç me abcsindcki zam 
bu beklenilen asıl hak kanunu
nu ma~kcledi \'e unutturmak i • 
tcdi. 

Eski .'.\luharipler Birli!H b•ı sa· 
hada \'cya diğer hay:ıti komılar
daki te~~bbiı~lerini hep .'.\l~elbın 
t:ıtil <lenine girdigi ~am:ınlar 
)'apar, söz alır. vaadlere l!lanır 
C:ıkat :\lcclis ~·alı.ma dt'\•re~ıııe 
girince i~ı takipten çekı;,ıır. Bu 
ıhtiraı da hiç ~üphe :: m:ı':yeci· 
!erimizin i !erine yarar \"c unut· 
ıunırlar. Gazetelerimiz ele gö· 
rO·lerini \'e mütalialarıııı, ikaz
larını zamansız. yap:ırlar. Nite· 
kim geçen yar. talil devr in le 
eıııek'i maaşları hakkıııd:ı bir· 
~·ok teklifler yapan, ın ka'eler 
vaz.an gazctcl<'rimiz. şimdi sus
maktadırlar. Halbuki evve c ik
tidar partisince 954 d •\Tc,inde 
nazarı dikkate alın ıeal{ı \'aad 
buyurulan bu lasanmızın c'" •· 
lınm:ı.ını hatırlatmanın ıam u· 
ınanıdır. 

Hayat pah:ılılığı hakkııu.la J:.t• 
ıetelerin bizden çok hi'g,len \:ı:
dır. Şu kadarını arzedsım ki 
hen 948 yılında emekliye ayrıı
dığım için ayni orduda, arni ı:::a
\"e ile a) ni miiddet çaJı.·mıq, a;:
ni haklara malik fakat 950 d~n 
,onı·a rmeklb e çıkarılmış hı•nı· 
rütbe arkada lanmdan tam (42) 
lira noksan maa a'ıyorum. Bu 
fark yi.iziınden geçımi hayli zır 
ol~n bcniııı gibi ('mekliler şiıı.di 
zorluğun hAd .afhasındadırlar. 

Gerek mebu larımızın \"e g ... 
rek ga1.etelerimi1jn Mel·'i~ yaz 
lati'int' ;;:irmeclen emekli erin hu 
haklı davıı'arını ele almalannı 
rica t'dl~ orıız.) 

Binalar arasındaki 

imala thane le r 

Cadd~ \'e sokaklarda binalar 
ara ında \'e ba1.ı )erler le evle· 
rin. :ıpartımanlann altlarınrıa. 
nıotörlü. motör üz. çalısan demir. 
cilı•I', marangozlar. muhtelif t:ı
mir :ıtelyeleri jmalath:ınc'cr vnı· 
dır. Bunlar çok gürültü ettik ci 
gibi c:ıdcle \'e okak'arııı orta! ı· 
rına kad:ır yayılarak oralarda 
i :erini göriiyor'ar. 

Bunlar şehrin hemen her tara
fında mewut \'e BelC'diyece ına
lüın olıluğu için burada mlS"ll 
g{)stermeğe liizum görmiiyoru~ 

Jl:ılkı rahatsız edeıı. volları tı 
kayarak ge'ip :cçmcyi • zorla~tı· 
ran. pisliklere. giirültiilere sebe. 
biyel veren bu yerlerın şehrin 
kenar ve mit.ait mahallerine kal 
dırı'mal:ırı e'ıemdır. 

Vapur iskeleleri 
Şehir hatları \"apurlannın .işle 

dikleri iskelelerden baııları \'ak. 
tiyle (Şırketi Hayriye) zamanın· 
da arzulara uyularak yapılmıştır. 
Me elli, Tara hya i kel~si oradaki 
) anan otelin öniine irısa edilmiş· 
tir. Burası bir burun Uurinde
dir. Yanınd 1 da koy vardır .. \. 
kınıılardan, burnun \'aziy.:tind n 

r 
ll:ılbuki siz bana mükemmel 
yemekler getirdiniz. 

\'apurlar buraya teı·s ~anaşank 
mecburiyetinde kalıyorlar. Bu b 
]; .. lenin arka ındakı ~o' da dar 
dır ve virajlıdır. Bclecli~t. oıe!!" 
yanmasından hifö,tifıı le buraJ ı 
herhalde grni~letecektir. Ba aıa· 
da Denizcilik Bankasının da bu 
durumu ele a'arak iskelcnııı yr
rini dcği;,;lirmesi isabetli olac k
ur. 

Gene istinyc, Yenikö~, Kan ıl 
li iskele eri ılc a) ni \"aı.ıyeltcd:r· 
ler. 

Göztepelilerin Maarif Ve

kaletinden dilekleri 

Yatılı ve gündıizlü o'an (Göz.· 
tepe paföiyonlu i•koku.·ı) sen('
JerclenbC'ri muhtelil ııemtlerden 
gelen yatılı öğrencilerle dol Ilı· 
ğuııdan muhilin gündüz'ü talebe 
!erini alamıyacak hale gelmiştir. 
Bu yiizden okulun birkaç ı-.enı:1 ı~ 
öğrencileri gilndüz'ii baska okul· 
lanı dağıtı'mı~tır. l\laarif müdiır 
Iüğilne yapılan müracaatıa l>ıına 
(,'arc bulunmadığını söylemişler. 
clir. Biitiin bunlara rağml'n oku
lıın sınıfları 70 • 80 ki idir. Gc· 
rek sıhhat ,·e grrek tellrıs b.ı.k:
mından da uırarlı o'an bu duru
mun, okula illi\'eler yapılarak ı· 
nıf adedinin arttırılma ı \'eya )"a· 

tılı kısmının başka bir yrre nak. 
li suretiyle ıslahını Gözıepc hal· 
kı laari! Vekaletinden rica edı· 
yorlar. 

Belediye ve Radyo idare-

lerinden halkın istekleri 

Bir kı ım halk evlerinde, kah· 
ve'erinde ve sair ~·erlerde radyo. 
larını fazla açtıklarından etraf
taki e\·'erde oturanlar, bilhassa 
hastalar. erken yaıanlar. çocuk 
!ar çok rahat ız oluyorlar. Raci· 
yoları o'anlann yalnız kendile
rini değil herkesi düşünmeleri 
lazım:;a da birçokları maalesef 
bunu yapmadıklarmdan Beledi
yenin ve Radyo İdarelerinin mU· 
dahalc1erine ihtiyaç vardır. Be· 
Iedire herk<',İ muhtelif \'asııalar 
la ikaz. etme'i \'e kontrolünü de 
yaparak ıenbihat hi!Uında hare. 
ket edenlrri ceza:andırma ıc!ıı-. 

Ra.ıyo İdarelerinin d<' sık :;,k 
ha'ka hitap l'derek rad~ olarını 
fazla açmamalarını, halkı rahat. 1 
~ız cımcmelerinl bildirme'eıi i a ı 
bet'i bir İ' olacaktır. 

Büyükdere'de de sular 

kesiliyor 

Ilır okuyucumuz yaı.ı~ or: 
•Büyiıkdcrrde hrr .at> h •ilet 

yediden ak~aın saat <23) e j{acJar 
:.ular ke.;iliyor. tr~ ku zamanı gt 
len bu sudan, halkın çoğu ı ııfa 
de edemiyorlar. Suyun gündiiı· 
!eri "' rilmeyip secc vakit-iz ve
rilmrsinın sebebini bilmiyoruz. 
Fak:ıt bu halılen çok sıkıntı Ç{'· 

ki) orıız. Bıınclan baska Su'ar 
İdaresi Biiyiikclert'de ecd:ıttıın 
kalma çe~me sularını ıla kc,,erek 
~erlerine (Terkos) b ığlamı,tır. 
Eskı ular :ke ılınese \'e 'r<'rkos 
suları c\·lerr verilse d ıha iyi ol· 
maz mıydı. Bu yüzden de sem· 
tin cadde kı ım arı hariç her ta. 
rafı Kerbclaya dönmiiştür. Alil· 
kad:ır ardan bu işi dÜıene koy· 
ınalarını rica ediyoruz..,, 

Valdebağı Prevantoryu

mundan bir şikayet 
Çam'ıcada Validebağı pre\'an· 

toryumıınıla senelerdenbcri ç:ılı
~aıı müstahdemlerden bir kı nıı
nın uçları olmadığı halde kcy· 
fi bir surette çıkarılarak ~·erleri· 
ne idarenin tanıdığı adam'arın 
getirildiğinden sikayet olunmak. 
tadır. A!5kadarların bu hu usu 
tahkik etmelerini rica ederiz. 1 

s -

1 A Ti NA MEKTUPLARI f 

Atina'da Omonla nıeJdanı 

Atiııa'da yaz günleri ve 
yaz geceleri nasıl ge('er? 
rAf;;;~; d~ ';;;;:n hayat daha ziyade sokaklarda geçer. 
t!':~!~!~.!-~_t_~~-20 ye kadar ortalikta kimse görülmez. 
-- ~;ıv;ıv- ~ ,,-------- ............. ---

Atına. Haziran - Atinaya, 
kendini sokağa atan .ehir, 

demek kadar doğru birşey ola
maz. İklim bakımından bir hay 
lı ıcak 'e kurak o an bu tarihi 
şehirde güniin muayyen saat
lerinde hayat, evden zıyade so· 

Seyirciler bir yandan ~emek 
yer, veya serinletici bir ~ey i· 
çer, bir yandan da filmi seyre· 
der. Her köşe başnda bulunan 
sazlı sözlü vrya sazsız ta\·erna 
!ar dolup dolup boşa'ır. 

kımseler ise ya sokakta bir r 
şağı bir yukarı piyasa eder
ler ~ah utta parklarda dolaşır
lar veya mehtap \Arsa meşhur 
Akropol<' çıkıp bu tarihi ycı
den mehnbı seyrederler. 

kakla geçer. :\cş'eye ve eğlen· Öğleden onra istirahatini et 
ceye zaten duşkün o:an .. ı~:ın- mış, uykusunu uyumu o· 

Saat beşten sonra sokakla• 
rın, caddelerin, parkların, kah 
velerin, ı:azlno]arın, plAjlann, lar, iıstelık sıl·ak da basıncı: ev lan halk gecenin geç vakiıleri 
sınemalann, tavernaların hın· 
ca hınç dolu olduğu bu şehi· 
re •kendini sokağa atan şehir• 
demekten daha doğru bir söz 
o.abilir mı'! 

)erinin kaptsını çekıp o!uğu ne kadar bu sayı ız, çeşitli a-
sokakta alırlar. Sokağa çıkmak çık hava yerlerınde \•aklini ge 
isıcmiycn!er be, kuçlik ol.;un ç•rır, konuşur, gUlcr, söyler \'e 
bilyük o ,,un. balkonlarına bı- gece yarısından sonra evine 
rer i kem'e atıp akşamın erin dönmeye başlar. 

, Sara ERTUGRUL ce saatlerini orada gq;lrırll'r. Parası ,.ej a ımkAnı olmayan 
Geceleri balkonlarda \'eya dam ı,;-----------------------
lada yatıp UjUyaoların Sa)ısı r 
pek çoktur. • 

A tina'nın en büyljk hu U:.İyet 1 K12ılay lsfanbul Deposu 
lerındcn biri öğ'· uykusu 

dur. Sabahın erk~'l S3at erın· Mu .. du""rlu .. g""'u"nden· 
de kd 'kan halk i~ı \ .ır:.ıı işine • 
gider ve ıkiye kacl ır çalışır. i· 
ki le bıitiın cllikk!ınlar. r mi da 
ire'cr wlha ı l b.i u., ç.llı rr.a 
yerleri kapanır. lla•t ~ bir k:· 
sım ) aı. aylarında öğleden ·on 
raları bir daha açı m:ız bılc. Ça 
Jışan nuie c e ' ) ı ' •ıkkıinlar 
ancak ı tı sul.ırında , e baş'ar 
\'e hunu kıı buçuga kadar u . 
\'am elılrirler. 

ikıde eve gelıp ) emt'gıni ) i 
yen halk. ~·aşlı o bun ı:cnç ol· 
~uıı. bil~ ük olsun kiiçük ohun 
pencerelerinın pancurlarını çe 
kcr, soyunup .>atağına girer. 
Es.ısen C\ ,.c apanın:ınlarda 

giıneşın şıddetine kargı tahta 
pancurlar \'ardır ve bu paneur 
Jar ancak ha\a ı-.erınledikıcn 

Cemıyetimiz Hemşire Okulu bir sendik ihtıracı a~d1da 
mıktarı ) azılı 4 kalem gıda maddesı kapa:ı zarfla eksıltmc 
)e vaıolunmuştur. Eksıltme 9/7/1934 tarlhıne ras·la)an cu
ma günü saat 14.- de .ı\lım Satım Konus~onumuzda yapı· 
lacaktır. 

i teklilcr tlcpomuzd.ın a'aeak arı e\ afnamı \e şartna
m inı imza ederek fı~at tck'ıf mektup arına IcHcdctek ka· 
palı za flarını temınat m klıuz.lam 'a birlikte ek.sıltme gunil 
saat 12 )e kadar Depomuz Mtidur'üğüne tc lım etmış ola
caktır. 

Ccmiyctimlı arttırma, eksi'lme kanununa ta~i olmayıp 
ihaleyi yapmakta serbesmr. Belediye dcllali) esi nıueahhi,de 

~~ . 
Cin i Miktarı 

l\luhammen 
fiyatı Kuru~ 

Kilo 
~~ 7,5 teminatı 

I,ira Kr~. 

~onra açılır. Herkes öğleden Koyun eti 8000·10000 
1000.ısoo 

60 Teneke 
260 

300 
240 

3500 
350 

2025.-
225.-
157 50 

52.50 

so:ıra uyuduğuna 'e ıstirahat Sığır eti 
eıtiğine göre ikı buçuk beş a· Beyaz peynir 
rası sokaklarda in cııı top o>· Kaşar peynirı 

nar. Koca caddelerde dar so· .. ••••••••••••••••••••••••ı• 
kaklar<ıa ancak tek tUk otomo 
bıle \eya hır kaç ins.;ına rast 
gelinir. 

S ehir, be~c doğru uyanmaya 
.. başiar. pancurlar ~ a-.:aş 
~ava~ a~·ılır, h:ılk sokaklara dö 
küliir. Açık hava kah\'clerıyle 
dolu ol.ın biivlik me\'danlar o· 
tel'<'rııı öniiı;de caddelcrın ü· 
zcriııdekı ça} haneler, kah\ dt'r 
saat be ten onra ve gece erı 
kalabalıktan insan almaz. BU· 
tün sinemalar, tiyatrolar açık 
ha\':ıdaclır. Kışlık ~incm:ı bina 
ları yazın bunaltıcı sıcağında 
kapılarını kapamıştır. Sinema 
l:ırın çoğunda maııalar \'ardır. 

Boğ. ve Marmara Dz. Kor. K.llğından 
1 - Boğazlar ve Marmara Dz. Kor. K. lığı gemilerinin su 

üstü top atı;)ları 28, 29, 30 haziran 1954 &ilnlcrl aşağıda hudut· 
!arı belirtilen sahada yapılacaktır. 

2 - .Atıs!ar gündiiz 09.00 ı la 12.00, öğ'eckn sonra 13.30 
ila 18.30 arasmda \e geceleri :?0.00 ila 24.00 arasında yapılı
eaklır. 

3 - Aşağıda arı ve tü!leri ile hudutlandırılmıs bulunan auş 
sahası atışların devamı müddetince ve belirli saatler dahilinde 
tehlikeli bulunacağından atıs suresince her türlü den:z \"eSciti• 
nln mezkur ~ahadan ge~memesi önı:m~e ihtar olunur. (8262) 

Ar= 40° 37' 00" + ile Ar= 40' 48' 00" 
T= 28" 03' 00'' + ile T= 28' 32' 05" 

arz ve tiıl daireleri arasında. 

· - Bunlar mükemml'l ycn:•k 
sayılır mı? Ancak s.ındviç. Sa· 
nır,am diin ak;;oam iyi bir ak
şam yemeği )ediniz de onun 
ir;in i~·ahınız yok. 

..... VAUN::a:r.:, ~ 1r ÇEViU#~ RmAtı..,4.E. v.4Ut4LAfot. 

gôrünuşü bile ba~ka idi. Neş· 
esi, tasasız hali yok olmuştu. 
Endi eli ve iızgUn görtlnii~-0r
du. Durmadan etrafına bakıyor 
du. 

Paul hiddeti ... 

Paul kadına fava blrs ) ler 
söylemek isıemedi. Lfıkin iizün 
til. üne rağmen onunla konı;ş· 

1 
mak hosıına gidiyordu. Lzna 
da sanki yalnızlığını hisseım:s 
gıbi Paul'e yaklaşmak istbor
clu. 

- Kendinize oturacak b!r 
yer bulabildinız mi? diye sor-
du. 

- Evet. Siz de otla oda ki· 
raya wrilen bir yerde mi oıu
nıyorsuntız 

- E\•et. Lfıkin benim iki o· 
el ın var. Hem de bir ahb:ıp e
vinde .. 

- Xe mükemmel! 
Lena b:ı!:ını saJladı. Koyu 

renk gôzlerlnde hem hayatın 
yiikünün iileri. hem de ca ılı 
bir va amak arıu u vardı. 
~ Ben çok çalışıyorum. Ak· 

şamları <in ba;ıka yerlerde yar
dımcı gar on'uk ediyorum. İyi 
para veriyorlar. Onun için iki 
oda tutabi liyorum, 

Paul merakla sordu: 
- Akşam arı hiç sinema)a 

\'eya dans ~·erlerine gıtmez mi· 
siniz? 
Kadın omuz silkerek cevap 

\"<'rdi: 

- Hayır. Böyle yerler beni 
alakadar etmez. 

Öııiine baktı. Sonra boş tep
sij i aldı. Gülüm c:me~e çalı tı 
\'e ondan uzaklaştı. 
Aralarındaki bu konu ma ö· 

teki atıcı kız!.ırın gözünden 
kaçmamı~tı. İçlerinde en gend 
olan .Naııcy Wilson dir.scğilc 
yanındakini diirttü. nu kibarlı. 
ğa özenen bir mahalle kızıydı. 
Belinde kırmızı bir kemeri, :r 
jıırlu çoraplaıoı ve ) !ıksck ök· 
çe'i pabuçları vardı. Çene:;iyle 
bir işaret ederek yanındakin : 

- Gördün mii? Mis Ander· 
son bııgün piyano der i alıyor. 

- Alır ya .. 
Bir başkası Lena'ya gülerek: 
- Bana. bak Lena. Piyano) ıı 

akort ettin mı'.' Siiılcn ağzı ):t· 

nan yoğurdu ufüyip de) emc:i. 
Dıkkat et ha .. 

Diye se,,Jeııdl. 
Ortalığı derin bir sUküt kap· 

!adı. Satıcı kızların hep i önh:
rine baktılar. Bazıları Nanry· 
nin bıı özlerini tcnkıt ettikle
rini belli ettiler. Lena e'ine def 
terini almış, he ap yapıyor, bu 
akal.ıra hiç aldırmıyor. her z:ı 

-25-
man )aptığı ı:ibi ccv:ıp bile ver 
miyordu. 

Bir aralık h!ıdise P. ul'Un dik 
katini çekti. Fakat kendi he.,,a
bına o kadar .sinirli ve en li5•1i 
idi ki fazla ilz.erınde durmadı. 
Louısa Burt'la ikinci mu!akatı
na kaç gun kaldığını sıym:ı'k
J;ı ıncşguldii. 

,'.';ihayet ç:ır5amba gli Lİ o1· 
du. Paul o kadar hcY<'can 1\ dı 
ki giin ona pek uzun go ·• ıı 1iı. 
:\l;ırk'ı Bonanıo·nun iinıind (ıı 

at yedıJc bu'ac:ıkll. D:ıh clıik· 
kfın kopan.ırken ıık ;ıı:anlarJan 
birisı o oldu. Boulia heniiz g<'l 
ınemisti. Paul karşı kalılırım· 
da. bir sokak fenerinin altında 
l>•kliyordu. Kadın ve erkek satı 
cılar kolkol:ı, grup halinde. çift 
olarak konuşarak \'{'ya tek baş. 
!arına uzakla ıyorlardı. Lcna 
en .onra çıktı. Sırtında bir yağ 
ınurluk vardı. Küçük ve koyu 
renk bir fötr şapka sarısın saç· 
lannı örtfiyordu. Gayet sade gl 
yinmiş o'masına rağmen \'Ücu
dunun narin \'C biçimli olması 
göze çarpıyordu. Paul onu göı· 
leriyle ıaklp elti. Eliyle dosta
ne bir selam verdi. Yaşlıca, kı· 

sa boylu, şişman bır kadın ka
labalıktan a\ rılnrak Lcna'va 
Yilkla lı. Elinde paketler \'ardı. 
Muhabbetli bir eda ile selam
laştıktan sonra ikisi berabrr 
Warre Cross'a doğru yüriıdiı
ler. Kısa sli.en bu sahne Paul 
üzerinde sıcak bir tesir bıraktı. 
Saatine baktığı z.aınnn ~ ed;yi 
yirmi geçliğini farketti. Mar.ı: 
nerede kalmıstı? On da;:ıımyı 
kalabalık kaldırımları gozıc
ınekıe geçirdi. Saat yedi buçuk
ta artık Paul'ün endişe i s:ın 
haddini bu'mu ıu. TeUş'ı ad•m 
!arla kOıüphant-ye doğru ylirU· 
dü. O·J dakikada oraya vnrrl:. 
lllark henUz masasının basın:h 
otunıyordu. Paul ona doğril 
koştlı ve: 

- 'r oldu? .~e var? Niye 
gc' mcdiniz? 

Diye sordu. Pau!'ü görünce 
Boulia hafifçe ıirperd:. Endişe 
li bir hali vardı. Alçak sesle \e 
kısaca: 

- İsim var. Çıkmağa imkan 
yok, ~edi. 

Paul yüzüne baktı. Çok hay· 
ret etti. l\tark'ın her hali d·· 
ğismiştl. Sesi. tavırları. hatta 

- Bari bana haber versey
diniz. derli. 

Boulia alçak sesle: 
- Yu·aş konuşunuz. dedi. 

Sonra Paul'c doğru eğilerek 
şunları i'five etti: 

- Çok teessüf etli~ime emin 
olunuz ?ılarthry. Sôziımli tuıa
mıyaeaı:ım. Hıç düşünmedtn 
bu işe giristim. Şimdi farket· 
tim ki... 

- Ne oldu? Ne var? 
- Size hiç bir şey siiyllyemi. 

yec('ğim ( esini biraz daha al· 
çaltarak i ih c etti). Beni iyi 
dinleyiniz ve bu i ten vazgeçi
ni1 .. Fazla birt<'Y diyemem. A· 
ma emin o:unuz ki çok samimi
yım. 

İkisi de sustular. Paul l'avaş· 
ı;a sordu: 

- Sizi tekrar görebilecek 
mırim? 

Mark başını öteye çevirdi \·e 
s:ılladı. Sonra bu sözler ağzın
dan zorla çıktı: 

- B:ışka ~ere naktoldum. 
Retwood kiltüphanesine yo'lu· 
yorlar. Harta sonunda yeni i~e 
başlayacaı:ım. 

<Arkası ,·ar) 

--------------------------..... ------------------------------------------------·---------------------= 



BULMACA 

OLDA'. SAÔA 1 • Aı:ııertka tı
taıı memıcteUcrlnden biri 2 - mı 
"Ar. 3 - Bir meyve Bir nota. 4 -
Birli Ba)-ıı.ı 5 - Asyalılardan bl· 
rl. Ayı J'U\'llSı. 6 - lşlcr. '1 - Dn-1 
Jet lpretl. 8 - Uzun, Bir bcal mad
ıcle&I . 

YUKARIDAN AŞAÔlYA: 1 - Dılt 
kınlık: Bir hayvan. 2 - Hül:Um -
elen dUş \rme 3 - Mütehassıa. 4 -
Aklı ba$lllda " - Bir Alet veya u.a-
klnc lle )apma 6 zamanın l.a- 1 
aımıarından: iııeuı fiş, '1 • :ı::uı
dcn kadınlarımızın dalıa ta la kır 
da kullandıkları aıytm ~ ;oasındıın 
biri 8 - Lılncte müstahak, Bir 
hayvan. 

DÜNKÜ BUUl.\CA~lN IL\LLJ 
SOLDAN SAÔA. 1 - Slns, Ot. 

2 - Esir 3 - :ı.tanısa. 4 - '.\a 
5 - Evet 6 - İkmal. 7 - lkl; Ley 
a - Al. Kriko. 

YUKARIDAN AŞAÔIYA 1 - saın 
aun 2 - ıı. 3 - \'enedllt 4 - A
ı;1, Kik. 5 - Slstcm 6 - Ra. Vali. 
ı - Yelek. 8 - '!'adat: ~Ma Yo. ,-----" En guı.eı Müz.ik, 

En guzd eğlence, 
En güzel muhit 

Yeşilli-Oy 

C 1 NAR' dadır. • 
Perııenbc gecelen piyango
larda hcdıye er. 
Paz r gu 1 crı muııklı ma
tine. 

·rcı: 1850:? 

VATAN 
l'\üıhası l5 Kuruştur 

Abone ,craltl Turkl .. l'de Harlçt~ 

Btr ayıılı:: 

üo a.ytı ... 
Altı aylılı: 
Scııelllt 

Lira 

4.50 
12.00 
22.50 
42.00 

DiKKAT: 

Lira 

900 
24.00 
45.00 
64.00 

Queteml e ~öndcrllen ura!: 
•• ,razılar n~re411sln. edllmeatrı 

tade oıunma:ı: İIAnlardan 
mta'ullyet ıı:ıı.bul edilmez. 

ABONELEUIN 

ı·zım 
:?6 llaziran 1951 Cumartesi 

A'.\'KARA 
1 :.ıs Açılı' \'o ııro;ıram. 
1.30 GCina:vdın 

145 Haberler \"f' han raporu. 
8 00 Karma aabah mu ğt. 
8.30 aı orrcnbach: Pnrts neş'e• 

teri bale mUzljl, b\ Lacog: 
Matmazel Angot bale mü iği 

il 00 Q,ınUn roıı:ramı n kaLltln~ ...... 
ı ı.ss A ııı, n proaram. 
12.00 .ı\Uer ı:ııı.tt. 

12.30 Nurtn Akçan • Scvım Erdi. 
13 00 ı.ı S. Ayan n haberler. 
13.15 VlrtUo kemancılar. 

13 30 ~le ı:azcıesı. 
13 45 Pl)ano nl'.ıkatinda ~rkılar 

o uyan· Ne\ln OemlrdOven 
Pl~anoda Nihal Erltutun. ' 

l4 00 Raaro bajtlama takımı. ı 
14 20 Ne 'eli hant mUZlk 
:~ 00 Kayıp mektupları. hava ra

poru, alt m proı;ramı •e ka 
panış. .,. ... ~ 

!6 S A ılış ve pro.,ram. 
l'i oo nııd)o çocuk uatı. 
111.00 I:ıceu ıKarcıtar ıwı). 
18.30 Radyo lle l nglltzce. 
18 4~ incesazla oyun havaları. 
19 00 M. s. Al arı ve haberler. 
19 15 Tarthun btr yaprak. 
19.20 lllualli Mı.lcadder Atakan. 
19.45 Maliye vekaleti aaau. 
20.00 Umur Pnrs'tan tanınmış 

mm şarkılnrı. 

20 ıs Radyo ı:ıu:eıesı. 
20.30 Kı spor haberleri 
20.35 D:lnsa davet pro;ramı 
21.00 Harta ronu sohbeti 
21.15 Hafla sonu proaramı. 
22.45 M 5. Al'UI ve haberler. 
23.00 r lence ) erlerini geziyoruz. 
23.45 Proaram ve ıcapanıt. 

*** İSJA~BUL 
12 57 Açılış ve pro;ram. 
13 00 Haberler. 
13 15 Zeli:I Müren. 
13 45 Ra:bard Strausıı •Le Bour

gols Oentllhomme • Kibar
lık Budalası• Senfonik Şiir 
bJ Al!erd Uhl. •Düyült or
kestra tçln Senfonik marf. 

14 15 Dans müı:ı:ı. 

14 30 Saz eserleri (Nubar Tekyay 
ve Feyzi /lrıılanı;ll). 

J4 so Haftanın programı. 

15 00 /1) ten Arıkan. 
15 15 caz müztil. 
15 :ıo sevıımıs acıler • Se•Umlş 

prltllar 
111 00 Mnrd: Weber orkeatruı. 
16 15 Afife Edlbotlu 
lll 4S Jo Strattord ve ='"l!.on Eddy 
n oo Hn'tk1 Derman faaıl heyetl 

ııııcu). 

17 40 Kayıp mektuptan. 
1'1."5 'Muatafa. Ça~lar. 
ıs oo ( f'ehm1 Ege orkcstnı.lan l. 
18.30 !Mehmet Arar ve arkada•ll.· 

n). 
18 45 Vlyolonlıt :>eclp AJlo:tn. 
19.00 Haberler. 
ıo 15 Operet melodileri 
111.30 J<Uçük orkestra. 
11145 İrfan Dolirıısöz. 
20 ıs Rad~o ~aı:ct.csL 
20.30 Kıu oel:ılr ba~rlerl. 
20 33 saz eserleri tLAlb Karabey 

H arkadaşları). 

20 SO üntYerslte Postası 
21 oo Mefharet. 1 ıldınm. 
21~ Dlnle:rtcı ıatet.lerı <H.atu 

Batı muzl.AI). 

LONDRA 

VA.'fAN 

PLA.JA 10 METRE MESAFEDE 
FLORYA KiİÇVKÇEKltlECE KÖPRVSiİNV GECİNCE .., 

A S FA L T 1 ve 50 metrelik T U R 1 S T 1 K B U L VA R üzerinde bu P A Z A R G Ü N (J yapıla-ccık 
A R S A L A R 1 N r N satışlarında 

emsalsiz 

MENFAATiNiZ i C A B 1 BULUNUNUZ ..... 

ZiRA BUNLARDAN DAHA CAZiP BiR ARSAYA BiR DAHA TESADÜF EDEMIYECEKSINIZ 

BAHÇELi f. v 

r Metrekaresi 6 lira olan arsa· ı A L T 1 N E v L E R ı'-Fia-tların-\Ük-sclm-esin-c \'e-tıık" .., 
1 

!arın nısfı pc ın, nısfı bir sene 1 sit usuıun"un kaldırılmasına ıs 
t~ksitled r. P.::~in . tediyclcrde gün kalmıştır. Arsalarıın·~ 
)uzde onbeş tenzılat )apılır. Röyascticumhur Deniz .Köşku ) 

L 9 liralıklar ıamamcıı pe~iııdır. _) L_ıı_e_k_·a_rŞ_ı _k_a_rş_ı_ya_d_ı_r. ___ _ 

İnşaat Kollektif Şirketinden 
Eminönü Meydanı No. 22 kat 1-2-3 telefon : 20486 kısa telgraf ad. ( AL TINEVLER ) lstanbul 

ARSALAR: Doktorların kum \e deniz banyolarını herke e hararetle ta\'S Ye t'ttikleri FLORYA KOYU batı sahilindeki TURİSTİK .)'eni <OTEL - GAZI:-10 - PLAJ) a ,c 
koruluğa (10) on ~I~TRE M ES. FEDEDİR . • . , 

Görüldukten sonra herkes istanbul'un \'C civarın en ahanc, en giızc' arsaları ile k:ır ı kar ıya geldiklerini anlayaraklard•r ·e· 
Halen, mevcut LONDRA ASFALTI yolu ıle 23, yeni TURİSTiK AVRUPA BULVAUI )Olu ıle 14 kilometre mesafede bulunan ve bugtinkü hakiki değcl"ndcn çok ucuıa' 

rılcn, ıs· ikbalde sahiplerine büyük bu· servet temin edecek oları, ~aha ne ar,,alar, gerek kara yolu v:ıs•tasi) le ,.e gerekse elektrikli b:ınliyö ili' 20 dakika d r. ..0a 
Cmumiyeılc 150 - 300 metrekal't' arasında olan arsaların. metrekare Iiyat:arı 12 - 18 lira \'e bedelleri 1800 - 2700 - 3600 - 4800 lira iken, S.\DECK bu P.\Z.\R gu 

dahil 20 gün müddetle (5 günü geçmiş 15 gün kalmıştır) 'e büyük tenzilatla perakende fiatları 6-9 lira ve bedelleri 900 - 1500 - 1800 - 2400 liradan vcrılccektır. • 
Piyasada ilk d fa geni" nı:kyasta parsclcilik çığrını a ~an ve 19.30. ~cncsindcnberi, sa dece halkın menfaatı uğruna, bt~nbul'un en güzel ) erlerini. c msal'eriyle ıena~up. kabul-~~ 

me~ecck ~ek:lde, en ucuz bcdellrrle satışa nrzcdcn şırkcum ızın, bu ~ enı satışlarında bulunm.ılarını sa) ııı \'atandaşlarımıza ( bılhassa mukayc:;e ımkanını 'ereceğinden) cheınmıyeıle 1 

s ye cderiı . . . dt• 
Arsalara bu p A z A R günu saat 10.00 v c H.00 de yazı hanemiz önuıı;e n ka'kan irketımizın otobü~il ıle gıdilcccktir. Fazla tahacüm ü önlemek \'e arsaları ılk 

fa seçebilme hakkını kaı.anınak ıçin sayın taliplerden, g'diş '.!ıinünd.:n ev,·el şirketimize mtiracaatla iıcretsiz otobüs fi~lcrinı ve sıra numara'arıııı aldırmaları r ca olunur. ı;et 
Ar:;a kapayanlardan 250 lira kaparo alınır, bedelin üsıiı tapu vcrilırken t.ıhsil edilir. Bır hafta ıarfında tapusunu almayanların arsalarını ba k:ı. taliplerine \'ermekte ~ır 

muhtardır ..... . 

22.00 Muatata Kovancı. 
22.30 Beyaz perdeden muzu:. 
23.00 Kambiyo - Borsa \'e pr°"ram 

lır. 
2:ı 07 Karl$lk !\ant rtılar, dana 

ve caz muı:.ıı. 
24 00 Kapanış. 

Steklertnde c) Joseph H•r 

*** tz:nm 
14.58 /lçllı., n p~ram 

ıs.oo Nimet Oğuz. 
ı~.30 al E. Orleı;: La mınör pıra

no koscrto çalan: Oı.suek1nı; 
16.00 Küçük dlnleytcUerle bqba• 

111."5 B~şlıca prot:rmalann takdl· 
mi. 

16.50 Emin Oilnduz. 
17 20 Akordeon Ye Gitar metodl

lert. 
l'1 ~j Radro )-U.rt. türkü1ert korosu 
8.15 Necmi Rıı:a Ahtskan. 

18.30 Nl:rıızl .Erden dans orkes+.ra-
aı Sollst: Müfit İş;;artir,,.. 

19.00 Haberler. • 
19 ıs Radyo kadınlar faalı. 
20.00 Cumartcat aohbeU. 
20.10 SelılrdeJl ltUı;Uk haberler. 
20 15 Rad)O garetMI. 
20.30 D1nlertctnln eaatl 
21 45 Yarın ne plştttUm. 
21.so ouıer O.c;e<;lt. 
22.30 Horsa n yarınlı:! pro;:ram-

lar. 
22 35 Yayının aonu. 
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MODELi 

Ekskavatörü tıil m nezareti altında 
Avrupa'da imal edilmektedir. 

OOKTORLAR 
DOKTOR {'!PRU1' - Cılt. Saç, 
Zühre\·! ~fütebassısı. Bcyoflu 
Po~ıa Sokak 'l'clefon: 433:'13. 

Dr. ABi.ımu:K - Cilt ve ~üb· 
re\'İ Hastalıklar Mütehassısı. Be 
~oğ'u, btiklaı Cad 407. Tel: 
41406. 
Dr. Jl,\S.\:\° IIÜS:SÜ oh.Gt
:m~:s - Alman Hastahanesi sa 
bık doktoru, nakletlli.!ij Fener
bahçe Dalyan Aralık 16 No. 
da hergıin ha~talarını kalıul et
mck•cdir. Tel. 62546. 

EMl.AIC 
BOZKURT E'.\IL.\K - 'l'ak~im 
Abdülhakhamıt Caddt>si No. 23 
Telefon 83532. • ı 

BOZKl RT E'.\IL.\K - 30 sc· 
2) 

Arif iye hk Öğre,men Okulu 
Müdürlüğünden 

1 " crübc;;ile alım satımd,;ı' 
ün almışıır 

BOZKURT mu .. \K - İpotek 
ıııukabi'ı pcıra ıste)enlerın (lll" 

1 lllt' aınadedır. 

3) 

O i K K ~ T 1 N 1. 
Adres aettstırme.ıc taıenucıı:ı A ıfı,_·c ilk Öğ'rclmt>n Ok-ulu doner scrın:ı) c ine a1t ıahnıı- ,~ 

takdirde SO ıruruşlulı: p0$ta pu- d l kt !\t 
ıu .:oncterıımcsı rica olunur. nen (10 5) ton çesitli cins şeftali ağaç üzerin e satı ı ır. · u· 

• Yuksek vasıflı çelıkten momül oldu~u ıçın hofıf olup daha ustün mukavemete môliktir •• 

• Ekonomık çolışır, bozulmaz. uıun zaman dayanır: BOZKlRT E:ULAK - İpotek 
n;ukab.lı 48 saatte para ıemın 

'-•-••-----------' hammen b-:ılcli 2100 tıra. teminat 157,50 kuru~tur. :;>artname • 
her guıı okulda göriıleb'lır.. .. ( 

.. - DOl\"TOR _, 

RAiF FERİT BİR 

ihale güııu 28.6.1954 gunu aat 15 tedir. (8288) 

Deniz Eğilim Kumandanhğından 
.. 

Verrın , .e Dahili llastaıık
lan Jüteha ısı 

M ua) ene ha ne: Be iktas 
Tramrny Cad. Emniyet San· 
dığı )anında No. 12, Tel: 
84395. l\fua)ene li - 19.5. 
Ev: Vali Konağı Cad. No. 
83 Başaran AP. Kat 1, Te- 1 

lcfon: 83684. 

ı - Yr ıada Topçu Suba~· S nıf Oku unun su ıi~ıi.i top 
atı~lan ?'!, 29, 30 hazmın 19:54 ve ı . 2. 5, 6 temmuz 1954 ta: 
rıhlcrinie gıınduz 09 30 - il 30 i'A 14.00 - 18.00 'e gece nı 
20 30 - 24 00 saatlerı a asında yapı acaklır. • 

2 - \tıq).,r için a~ağıda hudutlan belir i "aha uhlıkcli o'
dugund.ın atı_ gıinlcri denıı ve ha\ a \ a ıta:arının mc:ıkür sah~ 

.. ~ 
ahilındc bJlundurulmamaları ünrnı'e ihtar olunur. (8342) ·, ..... 

,,_ UOK'IOlt _, 

1 RI !.~! "!~::,t- 1 
Nisantaşı • ttumcli cad. 1 

Scv1m Aı>t. NO 4 1 il•• Tel: 83433 

.ı\ tı , aba- ı : 

,\ = Arı: 401 51' 45'' 
Tul: 28' 59' 40" 

s- Aız:. 40' 45' 45" 
Tu: 29' 00' 00" 

C= Arz: 40' 45' 30'' .. Tul: 2s• 48' 30'' .. -.... 

· \İşini~i 'en iyi görecek. liİlstik 
' 

Good~e3!' şimd~y~ kadar/ albyQz: ~Milyondan ~azla . 
lastik ımal etmıştır.\ Bu 4 mtktara \ yaklaşan dunya 

'yüzünde diğer bır marka yoktur. _ 
!Evet • Oünya"'yüzünde• Goodyear .. lastikleri ~le di· 
ğer markalara nazar:ın ._daha fazla yolcu ve.daha 
fazla yük taşınmaktadır.~ 
Bu haki katlar Goodyearin -müşterilerin~ emniyet 
~ve ıtımadını kazanmasından1 ve rnamulatının faikJ
yetınden ilerı ieldigine şüphe bırakmıyacak pra· 
~. ı, ..lalillar~İr 

Merkez Bayii : T ATKO ı Otomobil Ustlk ve 
Makine Tlcaretı T. A. $. -

Beyoğlu, Taksim Bahçesi karfııınd• _ 
Telefon 82240 • 87419 - Tel;. adr. TATKO 

Memleketın her bir t.ltafında GOODYEAR.bayilerl_me~u_!turs 

• Traktör tıpı olup arızoıız hareket eder 

• 6 ıı tıpıne kolaylıkla tahvil edilir. 

• Amerıkon ımolı 255 A modeli Ekskovatôr parçaları uyar., 

HARNISCHFEGER OVERSEAS 
CORPORATION · 
MILWAUKEE 46, WISCONSIN, U.S.A. Tttırat ldrtıl "H4RllOSCO " 
.brupı ıdrHımıı : Compıınıt - .. Mıc~lnt1 Hernlıı:tıllıer 

29 RUl CAMIACEIUS, 'AlllS le, FllAHCE 

l'e&I• laetıet için ••rllmtae mQreceat ••lllnla : 

Lastik ve Maklna Ticareti T. A. Ş. 
A\'rupad• tımdı ımılınc b.ııl;ıdı~ınw 10 
toıı ıabtuıda ı•ııı P&H Kımyoıılu \'ınç. 

Cumhuriyet Caddeaı No. 3!5 Takalm - latan bul 

TeltlOI : 82240 • 82249 Telırat ı•resl: TUKO - lstubul ~ 
~~~ ~~~~~ ~ ~ .. .. ... 

sızı bekliyor 

DONYA YOZONOE " GOOOYEAR 

LASTiKLERİ lLE OIGER MAR· 
KALARA NAZARAN DAHA FAZ

U YOK • TAS 1 N M A K T A D 1 R 

ccteı 

BOZKLRT E'.\IL..\K - 200 par 
· .ı z, ~ n Apanıman, Vılla, Han 

! Dosyası mc\Cuttur 

BOZK URT E'1L.~K - Rcporu
ıuvarı caı.:ptir. Ap3rtman kat· 
larımız halı saıı-ıadır. 

KİRALIK :n,\G \Z.\ - G.ı::.ı::ı 
Kemaııke~ )lalı.. - h.olemcn ~o 
kak So: 16 - 18. Tcldon: 211:!:! 

CildiniziTokalÖ~ Kremi 
' güzelleştiriniz. ~~ 

- . ,ıo''ıoı o 
~ • Akıom. yüzünüze ve bo~~un11~1rdirı 1 • ~~I 

fi\J'f TOKALON kremi ıürünuz· ,rı 10 ı. \V l ~ yumuıoyocoktır. Sabah: .oüd•~ııaı ,,.O Jr 
\ kremini kullanınız . Tenınız. ~ 

.. , ................. ~.~."~~~ ... ~~~ .. ~~'. .. ~'.:.~.~:'.~~ ,ı 
-...-..... iiiiiiiiiiiii ..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ..... _..~~,.s~' 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilel1 

Kıtaat lrônlarr ~·r'~ 
................................. .--:, c~e ~ 
Aşağıda cıns \'e miktarı ya1.11ı iki kaierıı,ı\;· S' Jll ~ 

la 5.i.1954 P.ızartesi a:ıt 16 da Yassı,·ıra_n rektı! :011' ) 
satın alınacaktır. Şartname i Ko. da l:oruıur. ı:oıııi>> ıt{ J. 
nın .ih .. le saatındeıı bır 6aat cv,·cline kadar %~ 
mcsı. . 

~lıkdarı .Rrd rlı ~ 
C)n!>i KUo 1.ıra ~ 

Taze Bıber 
Hıyar 

:JO 000 
15.000 

--- ~ 600o / 
7500 ısıS 

10 
,d d * J;O)'\):I 61 • 

Kapalı zarfla 200 ton sığır eti ile 10 100 Al· ~!İ ıııf1 
muz 1934 günü saat 11 de Kayseri AS .. 5a·tı 1'73"- ııı'" j 
nacaktır. Bcde1i 34j.OOO lira g~çici temı~a p•ıırı111ıı / 

1 
namesi komis~onda göıiıllir. Teklif ınek~~ri11Jle51(ı81~ 
den bir saat ewcine kadar komis:;ona ' 5'' 

r{(; f * 54 p:ıı• .~ı· 
120 ton ~ıgır eti kıpalı zarfla 19/7/19 

91111'' 1 ~ 
?ımlr Yurtiı:i Kıs1a As. Sa, Al. Ko . da 58~~rııı•tJ1:i< 1 
200 kuruş, geçici teminatı 13200 liradır. " iııdcıı 1 
da ı;örü'lİr. Teklif mektuplarının ihale saat 
line kadar ko:nis) ona verilmesi. ~ sO ~ı 

C' e fi' 
k~iltt11 • J{I' j 

':\liıtt'ahhöt nam ,.e hc"abıııa a_çık. c yurtiçi i ı·ll' {: 
1917/1054 pazarte i ~aat 10.45 de ıunır 8 ııcçlC .) 
Ko. da satın alınacaktır. Bedeli 80.000 Jır ' cs3g5 

liradır. Şartnamesi komis~·onda görüJilr. ~ 
lmttns lahtllt : sf:N&N f:,0~ 

CmamJ Heıri1at lllildllrftı 11ıtt'ı;,odll'' • .-r• 
Ba •a1ıda l\les'Ul IY 

tRSAN ADA . A· ş. f I 
(VıT.t.H) Gaıetet-UDı •• totatllar.ılık ~· B • • 

Y.&ra.• M&'I 
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Anlaşılınaz Türk~e 
S e\·ket Rado, \k am'da çıkan fıkrasında • ı urk~ em izin bun
., dan 50 Eene onra ne hale geleceğini tahmin r tmd; giıc

tur. Ç iınkıı ıfalıa •imdiden tiırkçc herke in istediği gibi ı..u ııan· 

d ığı \ e hiçbir O} le.~) isin ) a nlh sa' ılmad ığı bir dc\irde ~ a't) O" 
r uz dl) or 'P birkaç mi al gö terdikten onra ilan cdi~·oı-: 
•'rtirki)e'<le tu ı kçc bilenlerin ôkebilec·ekleri yan lı ! ıklar ) ap. 
nıak artık pek kabahat ayılmı~ or. Cumlenin mana ını a:ı <·ol.. 
anJa)ahilirs"•ııı muharriı· mu\affak oımu . dt mektir. En fenası 
anııışılmaz ciımlelerin de ı·oğalma~ıdır.• 

Şe\ket Rado'nun ~ika) ette) erden goğe kadar hakk1 ,·a rdır. 

Güzel tiirkrcmlz gün geçt ikçe tilrkçe olmaktan çıkı) or. garip 
h iı dil olmıık yolunu tutuyor. Gramere uymamak, kend i bildiği 
gibi yaDJJak bir marifet sa) ılı~or. i~in garibi ga1eteltr. dergi. 
ler huna göz umu) orlar \'e bu )aZJlan sutunlarına geçiri}'or
lar. Eı;kidcn bö\ le } aular epete a !ılırdı! . 

n ugunkü liı iibalilik t ok ell'm \tici bir ~eydir. Bu hal de' am 
ederse, ŞC\ ket Rado'n ıın dediği gibi tiirkcemirln bundan 50 ) 11 

sonra ne lı:ılt' gcleC<'ğlni l:ıhmin f' lmek g nçtur. Hrmen .\1lah 
dilimizi hir zamanlar tatlısu !renkl erinin konuştuğu Eekle gir· 
ltıekt en korusun! 

·~· Vali' nin üçüncü sigarası ! 

VATAS 

Somuncuoğlu' nun istifa sebebi hakkında 
bir yorum 

<Ba~ı 1 incıde> İnanılır bır ka)naktan haber 
"\akınları ;ayet ı) ı bılirler aldığımıza göre, Genel Başkan 

ki, Server Somuncuo lu bilhas· İnö u, uçaktan ind.kten sonra 
sa Mec ı:. Grubu Ba kan lığına \ e dun ı:ec<' İlhamı Sancar· ,. i-
eçildiğ ndenberı ik sebepten kı. hususı gorlı~me )apmısur. 

ga) et mü kül durumda idı· Inonlınün buradaki ikameti 
l. - Gurup Baskaııı sıtatıyle 'ııasıı ela Sen er Somuncuoğlu 

panisinin hareketını i\leclıste ıle gorüştü~ıi hakkında şa)ialar 
müdafaa zorunda ı<li Halbuki çıkmış:.a da, bunloı.r kesın ola· 

bu hareket de po 1 itık.ılarını ta..· rak ) alanlanmtsıır. 
\ip etmediğı Genci Kurul erk~ Dığer t:ırafıan ıs,ııınbul C.11.P. 
nı tarafından ıertip'enı.}Or \C ıc ki'a:ı nkş~m s.ıat 16 da B~)oğ 
tok zaman kendisınııı muhalefet lu ılçcs ııde ilhamı Sancar'ın baş 
anla.}ı~ \c ölçiısünün dışına çı· kanlığıııda gizlı b ır toplantı da· 
ıyordu. Bu bakımdan kürsüden ha )apmı ır. 

fahsı fıkırlcrinın aksinı ıfadc ~i Gü n:ıltay C.11.P . dtn ıayrıla<:a ı 
bi bir duruma dıi~iıl ordu. l ı :ıbcrin i ıe.kzııl ecli)Or 

2 - Somur.cuoğlu tıcareı .} a· Server Somunl'UO~lunun C.IJ.P. 
pan muuffak bır tüccardı r. So 

1 

den a~Tı masıııdan sonra Şem • 
ıamanlarda birçok güçlükle kar :ıcddin Giin:ılta.} ııı da partiden 
şı karşıya bırakılmıştır. Orta'.:ı a.} rılacağı .} olunda buftin bazı 
olan Yunanlı bir tacir döviı: ka· ı _,,öylenıiler çıkmıştır Bu o} kn 
çakçılı~ı yaptığı ıddıasıyle hu· tiler üzcrıne c.ski Haşb:ıkan şu 
dut harici çıkarılmıştır. Halbuki ce\·:ıbı , ermiştır: 
şirketlerının işlerini asıl tcd\'ir •- Bu haberlerin hıçbir esa· I 

-----·---------------

1stanb•ıı \'alisi 'c Bcledi)e Re b Vekili Pror. T'ahrcttin Ke
tlnı Gc.ika) ·ın . en elki gun gazetecilerle gönısiirken. uçüncıi de
fa olarak lgara irtiği gorulmiı~. Gaıct eciler bunu har retle ha· 
ber 'eri~ nri:ır. 

eden o idi. Bu Soınuncuoğlunun :ıı yoktur. 'l'ekzıb edebilirsinız. 
bütün ticari mevkıinı ve vazl) c Somuncuoğlunun ~ uzünü bıle 

1 
tini sarsmıştır. Ortaf;ı hudut dı· ı gôrmcdım. 
sırda kaldığı ıntidcleı~·e Somun - Scr\'er Somuncuoğlunun is 
cuoğ\unun tıcarı me. elelerle biz ıifası hakkında ne dlışilnlıyor · 

Vali ilk defa Marc~al Feui Çakmak'ın cenaze töreni ~ıu· 
lında Be~a7.ıt me) danında l\arga alık çıktığı uman. ikind 
dera E konomi \ e Ticare t Bakanının i_tiraldy!e \itayette yaııı
l& rı ekmekçiler toplantısı nda igara içmi~. Anlaşılıyor 'ki Prof. 
l ihrettin Kerim Gôkıt), can sıkırı hadi eler ka ~ısında ıktn-
11lı dağıt n•ak için sigara lri}or ... Bundan vazg~çmesini ken· 
disinc Jıürmrtlc ta \'Sl) c ederiz. Zamanımızda yeryüıünde un 
'1kıcı hadi e let o kadar çok ki her ddasında bir s igara iı;er· 
ltk çok geçmeden sigara ti11 aki i olmak i~den bile değildir! .. . 

"- Enis Tahsin TIL 

6:;4ınerika - İngiltere arasında görüşmeler 
;,, d <Başı l ıncıde) ı rar edeccklerdır. Bu da Formoıa 
' b.ı.anı Fo teı Dulles, İngı- meselesine bir hal çaresı bulun· 

b<ıyuk Elçısı Sır Rogcr Ma· masını gerektirmektedir • .Mama 
~e İngıl z l\l llctl r Camıası ( h ingilız idarecileri bu nıevzu 

<lahıl diğer memleketler d•p· da Londra ile Washington ara· 
~ ~t k temsılcılcr nın ellcrıni bln<la nıc\'euı fikir ayrılıklarını 

t! ' ıştır. ka) ııla ıktifa edecckler~ir. 
1 "ıncrikan de~lct adamlar de 4 - Orta - DoCu: Ingiltcre 

51 llıilddet goıiışıukten sonra ınusaıt telillı edeceği bir :.ır:ı· 
ıi ~!'eh ıı en rjık ) uruyuşı.iylc da, Mısırla Süveyş me:.elc.,iniıı 
9' tofo a ) akla mı ve halita hı rr.ilıakcre ınc devam cdec:ekıir. 

e l'd şunları SO) lem ıştır: •• ~na Bu mc e'enm halli, Türk!~ e -
daı· annemın ) urdUna g.ı- Pakısı ı p.ıktına dayanan Ortil· 
l'ahat bir se)ahat c gelmış Do •unun müd .. !na :sıı;tem•ntn 
lltnakta) ım ( Churchıll n an tnk\ iyesi m nuunda .} em im -
Aıncrıknlıdır) Anthony E- k~ıılar sağ ı.racaktır. 
le bırlıkte, b 11 aıle ı işle 5 - Almanya: • O\ ~ et bloku 

ı ko uşmak ıçııı gcld•k. ln ile münasebetlerde en çetın me 
ko ıu :ın l\lı \etler n le ı sele} i le kıl eden Alın ııya, Wrı· 

t l\arde~liği o dukça geııı 1 hıngton müzakerelerinin c-ds 
'abalık b r nılcdır \ e tabi· me\Luuııu teşkil edcccktır. E -

şurasında burasında b:ızı deıı'ın A\am Kamarasında da 
olabi r. Fakat ele e çalıs haurl.ıttıgı gıbı lngilız hükumc 

12 IBkd rde hem aramızda ti, A\·rupa ~avunma camıası aııd 
k!a i:cç nır '<! h m de Duı lıı~mas1111 desteklemcj·e devam 

1 kom ularımıu ~ardım etmektedir. Loııdrada hakim o 
ilde bir çok şc\lcr .) apabı- lan kaııııatc gore, Amer kan hu· 
d Dern rperdcnın her ıkı t. klımetı Frans.ı ile Hal;> anın bu 
a hulun n bu kom uları- anlaşma} ı ıasdık edeceklerini 
"I b ızılarıııın göruı iırde b h .. la ümıt cımektedır. Bu iimit 

~uer<Ien b!iyUk mcselc!erı tahakkuk ctml'diği takdirde İn-
tur • gıltere ile Amerika, Fran:;adan 

k Chııı konusm sı ı b tir n ~eni bir hal çaresi teklıf etme· 
\ı uzun zamandan beri ıa- ini istt)eceklerdir. 
r ahbabı Dı işlcrı Bakanı 6 - Atom enerjisi: Londradı 
Duıır e donmuş \e rı ıl toplanan sılahsızlanma konicran 
ı Yade, homurdanma~ a sının akameti, atom b rli!!iııe 

ı nıe~hur lçak sesı)' le: da I' Eıscnho\\ er planı hakkır.<la 
bu H nı ko uştum"» demı~ ki Amerikan - so, yet göriişme 
1 

11~. gülmüs ve İngilı:t terinde Sovyetleı ın takındıkları 
t •damının clıni hararetle menfi durum lngiliz \ e Ameri· 
• tr. kalılann g rek anlarında ve ~c 
~ C\•dc, E senhower, Chur rekse müttefiklerıylc sıkı bir ış 
a k bu:ı; uk bır samimıyetle birliği sisteminin kurulma:.ını 
~ arşılamış. tnı:ıliz o_v mustacel kılmaktad ır. 
:1nın sol dirseğındcn tu 7 - Devlet Ba.kanlarını:ı ıop 
eriiıvenlcri çıkmasına lantısı: Sır Winston Chu rchill 

• tretınış ~ e cümle kapısı - De, Jet Başkaıılannın en ) üksck 
lıo es ınde Churchill'e Mrs. mertebede bir toplantı ~apmala 
~4erı takdım eunisıir. rı fıkrinden \'aıgrçmis değildir. 

4 r Basın fotoğrafçısı ıle Bu hususta İn;ilız Ba.bakan ı -
:ktüalitc fılmi \ e tele· nın, Eisenho\\Cr nezdınde son 

lf l>traıôrleri. lider,erın bır teşebbüste bulunacağı zan· 
3 d t0zlannı çekerlerken nedilmektc. fakat bugünkü art 
d: ka kadar sarayın eşi Iar dahilinde böyle bir toplan 

ııı·, 11nuşıur. Cumhurbaş - tının faydalı olacağına, Eisen· 
~f rlcrini kıırşılarken, howcr'i ikna edcmiyeceği tah· ı 
aşka Churchıllin ma· mln olunmaktadır. 
sup şahsıyetlenı'ı de Eisenlıowe r - Churchill 

ttıını :ı;etle sıkmıştır. görusmesi . 
a 11!:ılız görıı ü Wash nnton, 25 CA:.A.) .-: Er 

1 2s <AA.) - Washing senhO\\er - Churchıll gonı,mc 
~~· ı \ c Amcr kan dev Ieri mahalli saatle 12 de Beyaz 

;rı arasında baslı>a - evde başhyacakur 
~ ·~ . ·•aı11d Şmelcr ık• m m e· Avam Kamara ında 

ı 1e: ıncvcut ııoruş a)TI nnlatiJl!aıhk 

0~1te, bunları ımkA? Londra, 25 (A.A.) Sır 
u tadan ka<lırmak ı- Wınston Churc\hı 1 dun ak~am 

et n Olaı•ın ''apılmasıı a Londradan a:ı;rılırken A \ am k;a· 
1 mu terek hedefler n marasını kaynaşma içinde bıra k 

' , ~:ası ıı ) ol açacak • m~ur. Fı hakıka bundan bir ıı) 
b ş §lerııı ) akın çcv oııce mebusların, maaşlarına ~Uz 

I(.' d!i 1 ' da t nya mesc e.e· de 50 z.ım )ap ılnıasıı ı o)a ko· 
u n"ıliz durumunun )UP kabul etmı~ olmalarına rağ 

~llld~r sürulmcktcdir: men, Başbak;ı ı Ohurchill dün 
tıı ~ nı: 1 gılız hUku • Aum kamarasında hükumetin as: Ceneue <le ıakı- bu Zoimmı \ ermı) eccğını bi dır 

tlc 
1 11 bugunku ,an· mıştır. Bunun üz.erine ısÇi par· 

.., '-'•rııaen 1) ısi o duğuna tısı komtsj on salonunda derhal 
•et l'ak hal çare ının bır toplantı .} apmışur. Bır bu· 

>ı..h er, Komiınisıler \e çuk ı;aat kadar süren bu toplan 
-aı 11 de\ letım tar fm- tıda i~çi panisi Başbakanın bu 

C tına alınması mum mev-ıuda aldığı karar aleyhinde 
Jıı bulunmuş \'e panı lideri Attle 

1 - Doğu As)anın de bu durum u tas\'ip etmiştir. 
t\ gıl ı, hukCımeıi Gil Bundan baska işçı partisı şu iki 

•ı.a &h ve Bau • Pası· tc<lbıre bas\'urmağa karar , ·er -
e~ Paktının teşkilini misur: 
"c \ . 

J ~ c buna müm • ı - i şçi mebuslar tmuvazenc 
~t 11 adar çok ayıda li ı tinkiıfD hususunda .. rtık i~· 
llıak~ •!haline taraf· bırlığı eımiycceklerdır. Bu sis· 
l ~t dır Alınması ıemc göre Meclis loplanusında 
• der arasında Ko· bulunmu) acak olan bir ı şçi me 
flıe1 e\ etlerın·n bazı- bus, d ger bir muhafazaknr m e· 

it \"~arak Fılıp n \e busla anl:ı makta ve ikisi de ayı 
orııu ır Fakat Laos. ni ı:uı tcclise gelmemekteydı. 

~ bu sı Çı \ c Gu· 2 - İşçı mebuslar A\ am Kn 
ll•kta kabul cdıl- marasının gece de çahşmaların:ı 

4 Cb de\ .ım etmesıni temin için elle· 
~ 11Utch·ıı 'e Eden rınden gelenı ~ .. pma~a karar 

'u v B r ecm s Mıl· 'ierm ~ıerdir. Bu kararın Pazar 
c ~zak - Do0 u tesi gunü blıtçe müzakereleri sı 

ıı Ilı k\asta ı, r uz· ra ında taıb'k mevkiine konması 
1 hususunda ıs munıkündür. 

ı.at uğracması ::erekiyordu. 11. suııuz? 
P.ırtisindekı \ a1ıfesindcn ayrıl· •- Hiç bir f~ du ünmli) o· 
makla, hem çalışmaya 'akit bu rum. kendısine ait bir iştir. Ne 
laca.k \'ehem de karşı kar~ı}a bı isteı:.e )apar.• 
rakıldığı bir takım ı:üçlliklerin 
kalkmasını sağlayacaktır. Ş'mdl 
Yunanlı ortağının tekrar 'I'ürki 
yeye dönmesine hukiımel~c mü· ı 
saade cdilıp cdılmi~ eceğı pek 
tabiıdir ki bilinmemektedir. So 

Dünya Kupasmın 
Kar dö finalleri 

muııcuo~luııun ::.iyasi hayattan CRa,.
1 1 incide) 

çekilip çekılm')'eceği de mC'ç • 
huldür. Fakat kendisi Halk Par Şampiyonada el·minc olmuş bu· 

Iuı an mılli fıııbol ıa~ımımız, 
füi içinde bir itidal unsuru idı. 

1 
Ş f Lİ'DE Aım:RJKA ALJ::\'HT AJtL1(;1 - 'ılı nın ha kentı San· 
t ıago'nun bii) tik ml'ydonıncla n ünıa) i'içı lcr AmPrikan ba)Tağını 
~akarken görülıi~ oı-. Bu ntıma ~ i~. Guatemala'da Cumhurbaş· 

kanı Jocobo Arbcnz Guznıan hük ümetinln iktıdarda kalması nı ar
rulı.)·an Şı li 'liler tarafından teı1i plenmlş ' e bu arada Ba~kan Ei· 
enhower'ı temsı l ed' n bır kukla )akılmış, «El :'\lerrnno• adlı 

gazetenın ıdareh anesı taşlanmıstır. 

.. PURO. fe \·kahid e bir Tıı · 
nlet Sabunu ol m a k la Lera· 
her, &) nı zamanda, terki biıı<le 

k rem h a a la rı lıul u uan nııi • 
c~-İ r ,. ~ pra ıık· Lir gıızellik 
ııı ıı tahLarıd ı r. Cildinizi l..o • 
rumak. genç \'C gıizel k almak 

i ı;in P C ROdau 
f4' ~1Ua) iDiL. 

\e bu bakımdan mem:ekeıe bu· şayet ta~yarcde yer bulunursa 
pazaı· ~abahı I rk .}eye miıte\ec· R G 1 ı !Ki 

) uk i~lcr sağtı~abilirdi. Şimdı 0 • cıhcn buradan anılacaktır. usya ua ema aya K' K d .. 
nun türlü ebeplerin zoru altı 1 • ıra an unu un 

Yarın karşılaşacak takımlar 

BOL KÖPÜKLÜ 
NEFİS KOKULU 

da \aı.ıfcs:nı bırakması karşısın A k b' h 
da kendis'ne Olan do thık \C ŞUnl.ırd r. s er "'ı ır eyef s ki' 1 ld l.ozaııda· .\ \'USturya • lsVİ"l'C on şe ını a 1 sempatimize ra~men mccmuanıı " Bale'de· Urugua) - lngıltere 
:ııo ık inci Sa) ısına ~ u.ınış olrtı.ı- G~· d k <Ba 1 ı inc·ıd e) 
ğu güzel m .. kalesindeki u etim 1 Tunus' ta sıkı tedbirler Ofi erete l ,enc -erbe t rmsa'i kıra~ ı adedi· 
leyi ıbretlc ' c üzlintU ıle haıır ( Ba 1 1 ıncıde) iği takdirde kira akdıni temdit 
latmnktan kendimızi al.ıını~o • alınıyor • h kk k kt legesinın Guatem:ı a hukumetıni etm~,; a ını a:uı.~aca · ır. f u l 

ıuz·.. . . 1 k Tunu,, 2,j CA ) - l''rarsız U· destek eyeceğini bılılirmı~tır. Bır ga)rl menkulun hem me: -------------------------
«Turkı)edc, fazılet~ ~ağ 1 ~ ımumi \, lisı Voizard. hükumcııy !lloskov radyo u, Gunt mala kcn. hem de meskenden g~yrı ------

TUVALET SABUNU 100 DE 100 SAFTIR 

lan ınancını \e pıen ıp crını le .ısti,arelerde bulu mak ÜZC· Dışbakanı Guillermo Tosie lo ta 1 ekılde kuı:anıımak uzerc. k~ra· Tabı'pler Bı'rlı'g""ı"nı'n 1 Ceker ı' <ı" 
mü_d~faa c<lcrek 

1
snhst menfaao,k. re, Pa;i.e harckctınc!en c\'\e' rafından dün doğrudan doğruya !anması ha\ındc de aynı hukum- o/ 1 

lerı~ı feda eden er dııh:ıı ç bc)anatta, Tunusı:ı ~erleşmı~ bu 'folotof'a .}apı arı mürııcaata bu lcr tatbik olunacaktır. K . ld \ <Ba ı 1 i ocıde ) 
t:ı~:;ıl ı::ormcmış vatan~~ş ıırdır. lıunan Fran ıı. arın ha~ at annı ~un ee\np 'eri diğlni hab r \'Cr Kı<"a akıtlerinin \'e borçla_r k~- ongresı yapı 1 1 mek ıstememıs fak.t ısr..r k_ ır-
Dıplom:ıh aydınlardan on plııı a 1korumak ve i~icri 'tiçlcrı\'e me' mmir. nununun bu k.ınuna muga)ır o - ~ı ında su malümatı Ycrm.,nr: 
gelme şansını bulanları'l çoğıı gul o malarını temin ve· bun· ma\·an \eclbelerıne kiracılar ta. . 
nıcnfaa:lerı u ru~a ~ kır1• k ıı8ıa- dan bö\le tcdhi;;çı'crin t<'ca\'lı· <.:hu rl'hill - 1-:i enlıoncr Cıua tt- maİnen rıayet etııklcri takdirde 

1 

(Başı 1 incıdc) 1 1 tanbul vl'li) eti dahi.ın· 
al _ve taraf değı tırırnr ar. u züne ıııartız bırakmam ·k i"'ın ba· mala i~ini gôrü tüter be· se ıc mUddtl e tahliH dAv11 ı ıorlar için bir dak ka h.ı anı ckı s kız k:ızanın ka) ma'kamla-

l k ki 1 B ~ " d b 1 1 k rında mutemet bakkal iir ıçın vazıye le •me, .· m n ve 111ısı ZJ tedbı'r er aldığını so",,;. '.cnıı·~ •• fa Wa hıngton, 25 (AA) - Bu· a"ılamı.,·acakur. duru un u unu ara , "cçcn 
hı 1 k d d 1 ı · " .meler ı t. ilk. Bu"tinden i:ıba· ı c >er ı · e et· .:ı c ıır m~ c c kat bu tedbirleri 1 nelerden ıba- günkü lngi ız - .Amerikan go· Kıra şartlarına , c borçlar ka- kongre zapt ı ııı ve .\lerkez Koı • i b 

1 
h lı _50 o

1
1ar. k kar~ımıı:da durmar\ta • n•t bulunduğunu açıklanı:ımış- rbşmclrri de Guat maıa mesc e. nununun bu kanuna mugayir 0 :- sc) ınin 1953 - 1954 çalışma. mu· ~e~ 1: u 8 

• er g n '. san-
c ır ır. i lenmiştir. mı) an Hdbc'erıne rıa)et edilse rak•p raporlarını ı oku ımas na }ki §C ·erğte,mğın50e cc

10
g
0
1Z;., • &r.: 

D ıtc · taı· fıan bıınd ıı b·ır G ı 25 (Al') G . 1 h 1• d k. ·ı ut arın ıı ır ı ı • AJ o a 
b ı • • ·1 R k · 1 · ua ema a, - ua- bı c aşağıaa 'azı ı a ıer c ıra· geçı m t r. d d , \' 1 müdd t e\ \el !:i<'ncr Somuncu· us te nısyen erı ıem 'a orı u:ıu ozcii Li, lün ge· 1 • • rn ın ır ··~ rıca a ını-ı e:.ın-

oğluı un )azıhorc<'sinc l\lalıyc l\lü Bır cşm:ş !illet er, New York c ı~ııl.ı kuv\etlcriııın esas mu· ay~_n: • 
1953 

-
1954 

konsc.} bılfmço ve de simdi mıktarını açıkla~am•~a-
~ıracı ı rafınd n ga) rı me. bUtçe raporlar n okunmasını ı c ğım aizlı bir tok da icabındıt 

feııi,lcrı tarafındaıı bir b:ı~kın ~.i (AP) - ) a memleketler· ka\cmct kolunun lorı dı!'!ını bıl kuldn \!ıh' 1) c calleceğı yazı ıle mtfteakıp b r ncı olu uma o ı ph·a a~ ~ müdahalr. ıçin me\cul· 
yapı' el ığı, şimdı ıcy·d edllm~ kte ne Rırle ını l\l 1lctler ı rafın· cllrmıştlr. S!lzcfi. Moral 'dr. bti· bı dirJ'!11i olma. ına rağmen tah. \ erılmi t'ı. ,

11
; \\ ıra du 

400 
~ ndık t'ke· 

cı;r Bo b.ıskında, Adli}c)ı alli darı Sov)et tckı ik ml..~:ı\ rlerı j)uk bı muhA dıeıiın kazanıldı· ive "dılmcı.s kıra akdının hıta- 1 4 
d r . · n 

kaclnr edecı>k bır \'<'Sıkanın hu· gıinderı mt>Si husu:.unda ılk a- ğını \C bır h fta) ı karlar ı tıHi · d .. ı t hl'y k, c oıurum, ı:aat 1 e a rın ıkı \Ul sııııdığı 'ô.boratuarb-
lunmndı~ı d.ı bildırılnıekt<.'Jir. dım .ıtılmı-tır. kU\ v ı erıni' imhn edı eeegını ın~ a .ıerar. muraraaı a l ı e b P Odaları Bırlı"i alo lar ndfl •a \e ıki 'iiz san ığı Eııı.nonti 

C. il. r. de gi11i oturnınlar Altı a.\ Iık 11.'knik .'·ardım ra- ,ö~ lemı,ur. Huna mukabil Guate ctK~ebı bece ".tır. kt' d "d açılmıs \e ilk olarak So ~al bö'ge ıı kı bakka lara te\'Zl r 
, ıra de ınıı \'a ın e 0 en- nrup s'nortası hakkında mti r.- d'lm' t 

d<'\ nm tdi~or porunuı nc~n milnasebctı)lc mıı .ı a ı crinı ı ·kurıuhış rad;.o e sınd dolayı haklı bıı- yıl "" " 1 1 ır • 
E\\elsi ~un anı ol:ırnk şchı·i yaptığı hasın toplaııtısında tC'k- u pıkcrı, kurtuluş kuvvctlerı- !11. me k' c~ f ·ht ı k' hassıs taraf ndan zah;ı.t \r.ri'· !)ckeı niıüııden ta t ulık 

m ıe ı:clcn C.H.P. Genci Ba~ka nık yardım biıro u müdür Davıd nın or ıu tarafından h ılmC''t· uğ ıçın;le 1 1 
h 

8 1 
kar );P: an hı· mi~. raporlar•n tenkıd ne geç"l· Dun Ü kudardıı eker )Utür.-

nı l0snıet ı'no··nıı, dllıı sab~hkı ıı· () R • 1 b Jd h b t'" racı ar a e~ ınc 1 3 
a nın ı. mi tir. den bir hiiJı:.e olmuştur. Top-" \He ı us) anın .. mı yon ru • ratı ı ı a <'rını a ı surette ~a tamınd ve n) rıca ıh tara hacet ,. Ç ,., dd d .... 

~akla Anl-arap dönmü~tür. Si· le ( ı nı iyon dolar> ,erdi~inı H 'ın amış \C komiınht lıderl C ~- knlmakı.ızın: Bu fasılda yirm d:n fazla de· •ŞI. , enı csm , , .ı e~ın e An 

ya i çevrelerce. İnöııü'ntin bu bıııın kabul eli clığını ve bu pa· tillo J:' or ~·ııı kumandası altın- Ga.}rı menkulü CSoi.'>lı bır su· le"e soz alarak, l·ongre~c sunu· sap ~ukrtı bır. sand_ı~ .ekerı ~ı.
ziyaretı hakkında bir çok )O· ranın gcli mem ş mcmlekr: c dakı halk mıh lerınııı tedhış hı rette 15 ah. gC"niş'etm«". tAdil ve- lan raporu ve çalışmaları tcnk t ğıtırken, halk dukkaı hucum 
rumlıı :· ) apılmaktıı ise de C 11.P. gondcrilecek SovyC't ncknik mü rlkc:tlcrıne d \am e m kle o duk ra yeıud n ınşa ıçin mumkun ol· etml tır. etmı tır. Bu ~ b:ıden c m ar. ~': 
teşkılaundan zi)arctın hakiki şın ırlcri iç·in sarfedıleccğ ni da s<ızlcrınr. i fı\'e l') ll!miş duğu takdırde kıracı~a bu kanun Soz ala!l fımir de eı::e1er ndcn rılmı~. ~asap ŞUkru de du~ • .iı 
cb~bi öğrenılcmcnıiştir. Icmıştir. I hükııınleri daırcsındc iştı"a\ et· Dr. En\'cr bu mlıııas<"betlc yap· nı k pa arak 0 adan uzak .... 
--------------- tıği işin mahi)ctine go r; )~ni tı{!ı konu mada: raporun esas ~ak m~ rb.u_rı)e• 1nde ka'mıştı 

1 1 •altta mü na ip bir yer kira· dava 'e meselelt'rden uzak ol· ,.-eker ıhtıkarı anıklannın du-
·-·'fl~MIO.,..:R-----~ l.ımak kavıt VC' şartı ile kira alt· duğunu. buna mukabıl sukba!e . ruşması ba ladı , 

dinın hıı;ınınıla umuıni hlıkunı· :ı ı \'aatlcrde bulunduğuı'll ıfa· . ~mınbnu Balıkpazannı!a fı:,:.· · 
ere gore da\'a açabilecekur. d~~lc. ·- Rapor b z m c n ~·r cılı~ .}apıın bır ı~:ccarın F_a ~h· 

Yl :~i "l'ltİ'\' ı:; ı : ı.çisı - l 'uınhıırhn k:ı nı n .ı jt i nıoıtnıı me ,ini takdim l'drn uııi "'u rive Elçbi, 
Çankaya. Kö~kıiniin lı:ıh\ e ... inde mitti ın ıır~ l:ır \ alı nu·ı.. ~n ih ti nıın dur u unıl:ı:. 

t~ ,,!İR'l: f;ı::ı.ı : :--: l'İl.O - lngillere'nin \kdeniı donanmasına ın eıı sup 3 gemidrn ibare t bi r filo 
Trmı r limanına gtlnılst ır, :il isafir f ı lonıın komutanı, tertiplediği bn ın toplantısında; :\'A 
TO de\ le tlt>rine men~up de-nh. ha\ a ku\ ' e llerinin işti raki ) le pek yakınıla kıltnız"de bü) uk hi ı 
maneH" ~ apılaC'ağı n ı da haber ' crnıi tir. R,•,im, filo komutanı Korıı ınhnl J . P. l .. Ried'in 

iımir Yalhini makamında ıiyarcti ı.ı ra~ıııda ~t'kilmi~tir. 

Bu kanuna tabi gayrı men kulu stirpr z ıeşkı eım şur. Bugun tekı ardıyesındc .5 .. sandık . , . 
kira akdında hilafına sarahat o'. hekim, ister memur olsun ister kcr bulunnıu.ıur. DukkD.n sah.i· 
madığı takdirde kiracı d!'ıa:·~ Je" crbe t talı s n. huzur iç'nd~ b! Re at B:ı kal ,.c _Babası Faık 
rcdcm<'z. ddi'dir \'e bundan hastalar da. Kurtu u~ ha_kkında ılk v~ haıır-

1 ,\ rttırına ve eksıltme kanı.mu· halk da mı:mnun kalm•yor. De' _ık. t~hkıkat arı soııa crdırllerc'k, 

1 
na tlibi o arak kiraya \C ı'eıı bu !et. Satlık ser\ isierinin her gUn 1 ıh tıkar su~undan ·anıklar Doku 
kabl' yerler hakkında bu kıınun her yerde aksaması ~ilzilnden zuncu ~ ı.ı~~ Crza Mah.kemcsine 

: htikUmleri tat bık o'unacaktır s kAyetler·e dol mu ıur. Hekim. e\ kcdılmışıır. DUıı bas.a.nan u
de\ et \'e cemi~ et için karşılık· ı nıklar n durusnıasında Savcı ıd 

1 
81.nba<ılar lı hak \e \'a?}feleri lC\'hi• ede· dıaname inı okumustur. Bu 1 -

1 cek b'r reform ) apmak Hızım· dıanamede; dukkAn .. b!plerlnı'I, 
<Başı ı incidt' dır demi tir. ıma lithanderlnın müsait o'm.ı· 

l te!rık cdılcbileccklerdır. Bundan sonra Dr. Ahmet Ha· s~~~ ~ae.men -~~ ~:ndık ~~~en 
Bundan sonra yapılacak ıa. tiboğlu öz almıs. ~ Uksek ha)- sb }' a lı akrı. ı ı lr ) ap.t;ı:' ~rı 

\ınlcrın bu c asa "'Öre taımm . d'. . k 11 na e ırıı me t<', uç.u arın tccz.ye. 

1. . .. ı)et ı\anının sımsar u " " si isle ımektedır 
edı'cce~ı -bıld rılmekted r. doktor ar hakkınd:ı al mı~ ol· ~ · 

1 • • • • t , • ld Sorırusu yapı'an sanık :ıtc~ t 
Rus amıralının kokteylı duğu karar n stanbul da o u· Bı~kal un:arı sb~·lc~tir: 

1 Limanım•zı zıyarct eden Rus ı;u kadar .\nta~, lzm rt ve •- Bız toptan şeker ııca.e!l 
muhrıhı,, komuıanı Am ral ;\l· I K~~yad_a ddR e C'P ·ı /araı ~ğını ~aparız. Fırm't bab3mın ı ınınc 

1 koski tarafından bunun gem <ie u} emıc, er tara 1Rn 1 as olmakla beraber vıne ben id~-
1 bir kokteyl vcrılmiştır. Bu Kok· yan~rken o:e~lerlnden durmada~ re edcnm. A}ın ı7 ınde Alpu· 
tc~ ide \Talı, Boğazlar Komutanı kll~ur 1 hmr~ e m{cc·~urh 01.a~. d~k- lu Şeker .F.abrıkcs.ndan 1600 sa., 
De ız Kommanı \ e subayları, tor arın da sere 'e. a;.~ı)et c dık şeker gel li. Bun ardan tah· 
So\~et Bü)ük Elçıs', Sovyet rı"' 11 korunmns rı ıs:emıo:t r. minen 150 sandığını d ukkinda 
i tanbul Başkon olosu Ye Ru~ Bu arada _Ankara \e 581!'1 ~n sattık. Hılmi Bozcuoğ u ismı:ı
Denlı subayları hazır bulunmuş a.elegeler bılhassa Dr. \ ekıa dekJ tilccaı· 160 sandığa tı;.lip ol 
tlJT'. Karamust~faott u erbe 1 olarak du. Ve Jo'atıhleki deposuna buıı

Diğer taraftan Boğazlar Ko· calı•an D S Tab b• k~lfalar 0111 ları a ıp koydu. Bunlaruı fatu-
mutanı da 19'da Taksim Be· durumuna temas etmı~l r ve ra' .. rı me\·cuttuı-. Btz şeker uk-
ledı) e gaz nosunda Rus Am ra- • o;şç; kalfalar nın .:erbe t, ola· lamış değılız. 
lı şeref ne bir kokteyl partı ter- rak calı•m~ları onlenme dir, I llılmi Bozcuoğ u da aynı oı: 
tiplrmışıir. Dı$ tabıplcrı de mua}eneha· :erı tekrarlamıştır. Bıliharc oz 
Bôzı mahkemeler, eylül- neie inde kalfaları s·rb~stçc alan sanık vukatl .. rı sunıarı 

calı~ı·rmam.ılıdırlar dem ıs er· 50) lemı e dır: 
de yeni Adliye sarayına d'i - l\liı kkıllerınüz on defa 

. D lr!!t'le den •. \nkarı temsile:· E~kı~ehirdeıı getirttıklcri şeke
s Prof. Or. N üzhct Sık r D • ri kaymnkam'ığa habtr , ererek 
!'>er dr krınst~ n s rbesı hek•m· d ,!ıtmış'ardır Bu ınsaııi ha~
lrrden te~kll edılme~ini •\'t-mr- ket eri ıie ev'\' kc matbuata inti· 
m'• w •- Kon e~ de esk'dr.n kal etmiııtır. 

taşınıyor 

Su'tanahmrt'ıc eski lıapisha· 
ne binası ) erınde yap !makta o· 
lan \ dııltt ~ara) ı n-aatırıd:ı bi· 
rıııcı blok in,aacı tamımı annıak 
iiz re ir. Bu bloktaki lnş.ıat tem 
muz ontıııa kadar tem mile 
ıkmııl ed.: cck \' dlı) rı in yaz 
ıaı.l niıı sonu olan 6 Erllılde 
lıır kıs•nı dlı)e d r !eri bu 

1 b1oka ta, narak orada faal : c· 
e g çcceklcrdır. 

Yeni b'naya ılk g6çecck mah· 
kemeler lsıunbul'daki buıürı 
sulh mahkcnıelcrı 'e cra da._ 
1·e'erdir. Bunlardan onra dığer 
bloklar•n ın•aatı da 193S sene· 

ı n ha\'e• e doğru ikmal ed • 
lecck ve 955 s ntsı yeni odlı 
yıl başlangıcında şehirde dağınık 
bır ha'de buluna'l mahkemcledn 
hcpsı A1:ılet Sarayından toplan· 
ınıs olacaktır. 

hlma b'r ko,.kak"•k krndini Durtı~ma, İktısat l\IildUr Mua 
ı."<İ term:okt d'r. halbu\\• :ırı k o \fnınin 5ahıt o::ırak dinlenilmesi 
de\ rleı setım r Baca "'~~" Dükkanda saklı bulunan l 13 :kılo 
k'm rleri ge!İl'mcli \ h'ikü· nıuz a.ıt 9 30 a talik o'unmu~-
m tc kar ı a• ~·1 k dıı' ~usu tu 
lia'kmahıiır. ııa 1 Ocret ka· i ki \ urgunr u daha ,akı1aııd ı 
rar altına al•rma'•. Ocr<'t her Paşabahçe Saip Jol'a Caddtsi 
yerde a) nı olmalı H' 50 krş. 37 numarada bakkal H ilseyin Yıl 
vizite 'le doktor art k kalma· dırım \ e Cam Fabrikası kar~ı-
mııl1r11r d<'mi •:r. ında Mu a Mutlu 2 lira~a ı:e-

T>ol:torlordan bazıları kong· kcr satarken yakalanmıs'ıırd r. 
reye eı"rd klrr· tekl•flerlni Dükkandıı saklı bu unan 13 kı n 
hııgıı d;ltk!Pr fasl rdıı izah c· şeker mu adere edilerek ~atıcı
deceklndır. Bu arada doktnrla· !ar hakkında takıbata ba~lanmı:; 
rın m·addi durum'u•nın düz l· tır. 
tilmesi. memurlukıarı ku•ur l· A~nca Kasımpa ada Baharhe 
ma•ı ingı terede nldu~ıı gibi dev Cadde ınde 20 sandık şekeri sak 
letle~tirilmesi de te-kM olarak layan bakkal Hızır hakkında Jı 
kon~r) e sunu:acakıır. takibata g•çı mı~tır. 



DÜNYA KUPASI CEYREK FİNALLERİNDE 
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-rug 
urya-isviçre karJı 

ltliisabahalaı· Lo.~ıııı ve Bftle selıiı•leı•iııde 
"' 

yaııılaeak 
Berne. 25 A-~ - Dünya 

.futbol amp yonası ıç•ıı yarın 
ve ôbürgün yapılacak maçlar 
taıı bir mahil eti haızdır. Bu 
karcılaşmalar sonunda ta· 
kımlar ıırtık doğrudan doğ· 
ruya elımıne olacaktır. 

Cumartesi günkü kar~ıla c· 
maların neticcsinı !I mdıd ıı 
kestırrnek oldukça mü~klll· 
diır. Filhakika A rnsıurya il" 
1 vıçre ve İngıltere ıle Uru· 
;:uay hakkında b r çok meç· 
hul noktalar mevcuttur. \'U 

turla Ve İs\·içıe için öylene· 
bılecck tek ey bu iki takı· 
mın da on zamanlarda bu· 
~ uk favorıler arasına kaıı • 
d•klarıdır. Eğer Avusturyaİı· 
lar en biıyıik kusurları olan 
rakiplerıni marke etmek ic'· 
ni iyice tash h ettılcrse, -ans· 
lan çok ku\'Hllenecektır. 

1 viçre takımı iı;e şamp • 
yonaaııı hemen hemen en bü· 
yük sürprizini teşkil eımiştir. 
Fılhakika İtalya ıle yaptığı 
ikinci maçta beklenilmiycn 
bir canlılık gös:eren i viçr~· 
liler, İtalyanları ar:•k bir fark 
la yenm şlerdir. Şimdiki hal· 
de her iki uıkım )arınki maç· 
ta baş vuracağı taktiği ka· 
rarla urmakla m•şguldür. 
Avusturya antrencirü takımı· 
J'!•ıt kadrosunu on dakikada 
bıldırtceğini haber wrmi~tir. 
laamafıb kadronun Ceko la· 

\'al..-ya on biriyle karşılaş:ııı 
takımın a) nı, yani su ckllde 
olacağı ıahınin cdilmektedır: 
Schmied·Hanappi, Barschandt· 
Oc\ k Happel, Kollt'r • Ko· 
t>mer (1). Wagner. S:ojaspal 
Prob t. Korner <:?) 

lsviçrrlilerin kadro u da 
son daıı:ikada açıklanacaktır. 
Bunun da halya~ 1 yenmeye 
muvafık olan O) unculardan 
mUt ~ekkil olaca~ı zannrdil· 
mekted•r. O takdirde takım 
cu sekilde sahaya c•kaeaktır: 

1 Takımlarm 
Kabiliyet ve . 
imkan lan 

fü~me, 25 A .. \ . - 1 4 fınal 
karşıla,malarına katılacak o· 
lan sekiz. takım arasında lıiı· 
cum 'e müdafaa bakımından 
en mu\ azenclileriıı Uru;;uay 
ile Avu turya olduğunda her· 
kez ıtıfak eımcktedir. Bre· 
zilya da oldukça mU\aZeneli 
sayılabılır. Macar takımının 
en kuHetli tarafı ı:-e taarruz 
kabiliyeuf~:r. '..\Iuhteli! menı
leketlt.>re mensup ı;aze eciler 
arasında yapılan bir anketten 
şu neticeler :ılınmışlır. 219 sa 
zetc·ci :'\Iacarısıan·n. 194 gıı· 
zeıecı Brezib:ının, 59'u da 
Urugual' •n amp yoııayı kaz.1· 
nacağını ıddıa etınrktcdir. 
Avusturya ıle Yugosla,1·aya 
rey \'erenlerin sayısı müsa\'i· 
dir. 

,final maçı 
Biletleri, 400 
Liraya çıkh 

Berıı, ~ (TUrktel) önıi· 
muzdeki 4 Temmuz tarıh:nde 
yap Iacak olan dunya kupası, 
fina l maçı iç n bUtıin bilctlH 
saıı m $ bulunmaktad•r. Bw 
na rağmen, bazı sc) ah:ıt a· 
ce ıalarıııda halli b'let bul· 
ınak mıinıkundür. Bu aren· 
tclcr biletleri Kara Borsadan 
almakta ve kendi mıi~teri lc· 
rıııe :ıyııı fiata satmakuıdır 
!ar. Bu suret e satılan b·lct· 
lerın foıtı -tOO İsviçre Frankı 
(takriben 400 'fürk lıra..ı) dır. 

.\nkara'da yapılacak vole:>bol 
mıi abaka ları 

iSVlÇRE MEKTUPLAR! 11

-------, 

c r yıldızı rını ,. 
Basel. - Bascl şehrinin ye· 

ni stadıııda kalabalık bir se· 
yiıci kıitle i önünde O) nanan 
Macar! tan - Almanya maçı· 
nı e) rettim. 

1\laç saali yakla~tıkça fazla 
~ıcağı Almanların alp_yhine 
bir faktör olarak kaydettik. 
Stadyuma geldiğimiz zaman 
Ttirkı~e - Almanya maçından 
~onra. Almanların 1\lacar ma 
çına zayıf bir kadroyla çıka· 
cak arına daır halh:r tahakkuk 
etti. ~ıtekim. A'maıılar ~fa· 
cari.stan'ı )cncmcyeccklrrini 
anlamış olacaklar ki, sahaya, 
biı..e karşı oynamış olan takım 
dan ) alnız ılört oytıncu ihli\ a 
eden u kadroyla çıkıyor: 

Kwialow.,ki - Bauer, Ka!ıl· 
nıeyer - Posipal, Licbrich, 
Mebus Rahıı. Eckel, 
F. \\'alta. Pfaff, !Iermann. 
:'ıbc:ırlar ise, son •İngiltere 

kadro uı. ile O)nuyorlar. 
Hakem: I.ing (lngı!iı). 
Stadyom maçın baslama ına 

yirmi dakika ka1a tıklım tık· 
Jım dolu. Bu maç ) abancı ta· 
kımlar ara ındaki müsabaka· 
laruan (1/8 finallerde) en faz 
la sc) irci toplayan müsabaka. 
Stadyoın kapı ında bilet için 
yalvaranlar, ağ:a) anlar ... Bir 
ta, arta da bır meraklı renkli 
büyük bir afis asmı~: cİki tri 
bün biletine alıcıyım.». S•yir
cllerin çoğu .Alman \e yüzde 
i5 ila 80 i tarafı;ız seyirciler 
(bılhassa, Berndc aynı zaman 
da yapılan İs,·içre - İngiltı-· 
re maçına bilet bulamayan İs 
\i~·re'ilcr). Alman:arın ıarır 
takım çıkarmasına kızmışlar. 
c'fürklcrl bır daha ~enccekle
rinden çok emin görünüyor
:ar• di)·en bir İ:.\ içrcli gaze
tecinin ifadesinden neler oku 
namıyor kH )taçın ba~~ama ı 
na 10 dakika kala tribünün 
kar~ısında tepe:!e bulunan \'c 

nıarşandiı mane\·ralarına malı 
sus olduğu için pazar günle· 
ri boş kalan demir yolu hattı 
uzerlne 9 va~ondaıı ibaret hir 
katar getirildi. 500 kişilik bu 
·~cryar tribünü, bir ı.por nıa
ğaıası kur mu~ 'e oradaki se· 
yirci'crin çoğu İsviçreli. 

Maç başlar ba ~amaı: Macar 
Jar hakimiyeti ele aldılar \'C 

üçüncü dakika dolmadan, ka 
kci ile müdafi arasında bir 
anlasmaı.lıktan faydalanan Ko 
çis soliç pozis' onundan \'C 15 
metre-den bomba nibı 011' ;:ut
la i'k "o'ü ka)dclti. 16 ncı da 
kikada Pu kas sağiç pozisyo· 
nunda aldığı ıopla iki Almanı 
geçtikten oııra 8 metrede ı 
ikinci golu yapı) or. 21 incı t!a 
kikada gene Puska,, Po~lpalin 
fııvullü nıiıdahale:.ine rağmen 
topu, so'içtc bekleyen Coc is'e 
\"Criyor, 3-0!. Bundan sonra 
Puskas ve santrhaf Lanıo iki 

serr 
kurtaramıyacakları merkeıuı-

ikinci dC\Teye Macarlar bıı f-Nf (AhrAki·la!diıa·ış!ıon~nzR-KU l de ••• 
lı baş1ıyor ve Czibor hemen 
bir fırsat kaçırıyor. Macda~: 
)ar, Alman defansını iste 1 

ıeri gıbi ~edyorlar. Bfııen c:; 

~lacar aslından olan futbol )ıl· 
dm meşhur Kubala bir maçta 

defa bi.ıliin Alman defansını 
ekarte edip kakciylc karşı 
kar~ıya kalmalarına rağmen 
gol atamıyorlar. Buna muka
bil Almanlar (Alman gazete· 
cilcrinin de kabul ettiği gibi) 
ofsayttan bir gol ile 3-l'c 
yükseliyorlar. (Pfaf!'ın attığı 
gol hıç değibc 3 metre o!say· 
tı, fakat yan hakemi Griffiths 
her nedense müdahale etme· 
di.) 30 uncu dakikada Koh!· 
meycr, top'a ceza sahasına da 
lan :'.\lacar ı,ağaçığı 'l'otlı'u ar
kadan biçiyor. fakat hakem 
pena:tıyı vermiyor. 33 üncü 
dakikada llidegkuti ve 38 inci 
de Toth bü)ilk fır atlar kaçı· 
rıyorlar. 41 inci dakıkada Koc 
is'in bir gollt ofsay~ diye a· 

~ılınıyor. l\!ıı~~rlar sah alta ı.s· 
ı dikleıi gibı oynu}or \'e ı\ •• 
man arı miiteınadi)en ko tu· 
ruyorlar. 44 iındı dakika Ja 
Lanıos IO metreden çe ho 'a 
ziyette bir gol daha kaçırıyor. 

Ifaftayında umumi kanaat. 
:'\Jacarlann kendilerini ıkma· 
dan oynadıkları \'c Almanla
rın en iyi ka~roları ile dahi 
ağır bir mağlubiyetten yakayı 

ııahlara uzattıkları uzun ~ • 
lar, bazen de iıç ortanın ae 
lışları, Almanları peıiş~n ~O 
ç.ırc,iz hı rakıyor. Xitekınl ıet· 
nci dakıkada L~ntos 16 n ı'i 
reden çok sıkı bır ,}Utla 4; da 
ka)dediyor. 54 iıncii dllk1 

: ğt 
Hidgekuti Cıiborc.Jan al 

1

0
r 

bir pasla Kohlmeyer'i atıalıl c 
,.e 5 inci ..'\Iacar sayısını P1~ı5e· 
ediyor. 56 ııcı dakikada ~(e· 
bus. kaleye 13 metre mes'\;a· 
de, sole giden Puska 'ı ar 
dan düşürüyor, fakat ge~: ~ 
nallı yok. 58 inci dakı a ~1 
Koc b'e Hidgckuti'den aıd:;_ 
pasla Alman ka.csine da u111 : 
fakat topa iyi \'Uraınadığ 60 
dan, kakci kurta.rıror'orta 
ıncı dakikada Liebrıch }\t:ın 
çizgisi üıerinde. top ço u~· 
ayağından çıkarmış olan p bi· 
k:ıs'ı fecı ,·e kasdi surette ··yor· 
çiyor. Hakem ihtar vcrı·urı· 
Bir dakika sonra aynı O) ınA· 
cunun bir favulune dııha cr
ruı kalan Pu~kııs s~hn.Y1 Jru· 
kcdiyor. Sakatlığı cıddı .g 1•1ş 
nüyor. 68 nci da~i~ad~ ~aP u· 
ve oyun zekası ıtıbarıyle SpU 

h C ·bor ıo zel bir , ayı da a.. z.ı ııd• 
llidgekuti'yc veriyor. O :'iını 
Cz.ibor'un ofsaytta kal ı te· 
gören Hidgekuti arkadıın 1'oc· 
len Kocsı.s'e pas veriyor; en> 
sis, topu (ofsa)1ta b ~·~) bi' 
Czibor'a \·erecekmiş gıbt 81 
hareketle Alman de(ansırıı ,e 
dalıyor, topla kale' e. ioiY~chı 
altıncı go'ıi plase bı; ':1 rotll 
yapıyor. 74 üncü dakıka· ri at 
uzun bir pasla Kohlrne)C b'' 
!atıyor ve (herkes kal~ 5~rt• 
sının sol kö~esinden bır ,0 c· 
beklerken) çok kapalı za\ J.r' 
den yedinci golü aııyor· 1111,. 
tık l\Iacarlar işi ciddb·e a jltl 
yorlar; fakat bu ge.,-şcın~a~I· 
gole maloluyor: 78 ncl. i ter 
kada Gıosits gene kalcs!0

011cu 
kcdi)ı>r ve Herman'a il~or• 
Alman sayısını çıkarttırı> 

• pünr' 
..'\tacarlar, bu maç ıl.e 1 n•Jll 

Şampiyonluğuna en cıdd dl er· 
zet olduklarını gosıer •dall 
Son 30 dakikada pus~\! of 
mahrum olarak 10 lo~ı 'rn:ıd 
ııa tıkları be li dahı 0 

11 ıı • l;C 
Bu Macar takımı (ki \)lllsıı 
hiç ıkmadnn o~ n dı). nu\•· 
'arı dck'5. e elti 'c turu ~15' 
nın en iYİ e_kibi olduğıı ılı ıı 
terdı. Kardöfinal nıııçın ,W 

· ·ı a rJ) ı rarısı:ııı - Brezı ) ,,.,ıı 
tine. her ha de Bcrn•ın dol' 
dorf Stadı tıklını tıklıJllptfre 
cak ve Brezilyalılar .c 1'· 
terleyecekler. :"• J'arlier - Ncury. Bocquet -

kenmen, Eggimann. Ca ali -
Antrenen, \'onlanıhen Huc!:İ 
BiJJarnan Fatton. Ankara, 25 (AA> - Beden :-----------~ 

Terbi) e:.i Ankara Bölgesi Ba-

keııdilerindeıt vu~turyahlarla lsviçrcl'-
ler'n 2 Haziran 1952 de yap· 

tıkları son maçları 1/1 bera· 

be e neıicelenmışti. 

İngiltere - Uruguay ma· 
Çıl'!a "elince, İngılızler bu kar 
ılaotmala büyük b 'r itinayla 

hazırlanmaktadırlar. ntreıı· 
ör Wınterbotton kendis ne 
sorulan blitlln 'ualleri oyun· 
cularının formuı•da oldukta· 
rını ve aralannda sakat bu· 
lunmadığını bildırmekle ce· 
'°apland rmaktadır. 

7.annedildiğine göre tngı· 
ı::r.Jer şu kadroyla saha~·a çı· 
J::acaklardır: Merrck • Stani· 
forıh. Byme • Mc Garry. 
Wrighı, Dickinson • Maıt· 
he~ıı. Broad s. Lofthouıe, 
W lshaı;1:, Finııey, 

Uruguaylılar maçın yapıla· 
cağı Bale chrine ancak 7a. 
rın gcleceklerdır. ntrenör 
O\'Uncularına, b'r sayı llstlin· 
lük elde edince. hemen şah· 
si oyun cıkarma,>a başlama· 
malarını ihtar etmiştir. Tak· 
tik bakımından her hangi b r 
değişiklik yapılmış olmayıp, 
mutat veçhile sahada hu ule 
ı:elecek duruma göre hareket 
,.dilce-ektir. Uruguaylıların 
kadrolarında deği iklik y:ıp· 
mıyacakları ve ger.e şu oyun· 
cuları çıkaracakları anlaşıl· 
makuıd r. 

Maspoli • Santamaria, Mar
foıcz • Andrade, Vareln, Cruz 
·Abbadie, Ambro:s, :Miguez, 
Schiaffino, Borgcs. 

1I4 Final 
Karşılaşmalarında 
Berabere kahrur~a 

Berne. 25, A. A. - Dıinya 
futbol .amp > onası için Cu· 
marıesi \'e Pazar gfinleri ,>a· 
pılacak olan 1/4 final kar$ı" 
lacmalarında beraber kalacak 
olan takımlar pazartesi 28 
Hazlran günu sut 18 de baraj 
ma~ı yapacaklard r. Lüzum 
hasıl olduğu takd rdt", tt"~t P 
·omitesi Pazar ak~amı topla· 
narak baraj maçlarının ha· 
kemlerini ve yilpılacağı ma· 
halleri tcsbit edecektir. Baraj 
maçı da berabert net celen· 
diğı takdirde galip takım ku· 
rayla tayin edilecektir • 

Dun \ 'i} :ıııa'da yapılan ba~ket bol mıi,abakalarıııda 'fürki.)l'. ,\\ u<,ttır a) ı 63·55 magllıtl et· 
mi tir. nu kar~ııa ınada tel..nik ü~ti.ınlü~ü ellrnnde bulundu ran 'I ıırklerııı en ıyı oyuncu•rn 
Yalçın c;ranıt olıııu tur. u 3Z sa ı yapnıı tır. Resım i tanbul' da )apılan bir turnu\·ada Avu 
tllr) :ı ile ~ aplıgın111. bir koır~ı la~ma~·ı gösteriyor 

wı:unı.EDOl\' TUR~UASl'~DA - İngiltrre'ıle O}nanan me:t • 
hur \\'ınıblcdon Tumua ı'nda Japon o} uncusu Ba)an s~ıko 
Kamo, A' u tur) alı Bayan Edda Stı·ec·.ker'le ~ aptığı maç esn.ı· 

ındıı .. Japon oyuncu u rakıbıni ) enmiŞtir. 

Güneşspor Kupası 

basketbol macları .. 
Tal mhane Güne~ por Kıı· 

lübünGn tert p etmış olduğu 
(GUne Kupası) bıı kctbol 
tumu\asında diın akşam M. 
•r T. Bırlıği Emir.önü Oğren
cı lokali spor salonunda de· 
\am t'dılm'ştir. Çok hel'ccan· 
lı bır safha) a 0ırmi~ bulu· 
na~ musab:ıkalıı da şu r. tlc 
ll'r alınnı·~ıır. 
Güneş 38 ·KolcWcr B'rl;ği 28 
S şlı 54 - C:cdikpaşa 25 
Sant Anton o 16 - Çırçır 32 

Bugun tekrar de\am edile· 

rek olan bu turnuva müsab-.
kalarındaıı Ged kpaşa - Ko· 
lcjliler Dirliği, Giine~ por -
Çırçır, Ş şh de Sant Antonio 
ıle kar ıla<:aeaklardır. İkin· 
ci kıime ikıncis li puvan 
tasııif'ndc başıa g •m kı d r, 

Tur tna. 4 Temmuz Pıız.ar 

gUııUne kadar devam edecek 
ve o gün oynanacak miisaba· 
kalardan sonra nihayctlene· 

rek, derece alan kulıiplcrc 
mukafatları vcrileccktır. 

Uruguaylı! 

lac--'"' ız 
Cene\Te, 2S (TÜRKTEL) -

Dunya kupası futbol maçları· 
nın ılk turu bıtukten -onra, 
şımdı bOtün spor çeHcleri \'e 
futbol nıeraklılaıı, sıra ı ıle 
Cumartesı ve Pazar günü ~a 
pılacak olan Jıı niltcrc - Uru· 
guay ve l\lacarıstan - Brezıl· 
)a maçlannı büyük bir heye· 
can ve sabırsıılıkl;ı bcklemeğe 
başlamışlardır. 

Bütün gazetelerde. Dun) a 
kupasının mukaddcratıuı tayin 
edecek olan bu ikı maç hakkın 
da ~cniş ne~riyat1.:ı bulunul -
makta ve talınıin'cr :ıünitül
mektedir. 

Uruguay kafılesinın ikinci 
Başkanı Louıs Troccoli, gaze· 
tecılcrc 'erdiğı be}anatt:ı, 
«Her şeye rağmen• İngilizle • 
rııı kolay kolay mağl(ıp edıle 
cek bir taktın o madığını soy 
lem iş 'e şô~ le dem i;>tir: 
ıBuna rağmen, limit edı~o· 

rum kı, futbolda her zaman 
çıkabılecek fcvkalAdc haller 
z.uhur etmeısc, ln"iliıleri yene 
ceğiz.• 

Uruguaf ın Dıinya kupasını 
kazanma ,aıısları hakkında ken 
dısınc sorulan suale de Trocco· 
li, şu cevabı \ermiştir: 

.samimi olarak 'şu kıınatte· 
~ ım ki, Uruguay takımı, bii· 
tun büyük mil abaknlarda bı· 
rınciliğı kazanmak olan eski 
ananesine bu defa da sadık ka 
lacaktır. l\lacaristan takımı, 
ştıphcsız. çok kuvvetlidir. Fa· 
kat. şimdi)e kadar Cenubi A· 
mcrıka takımlarından hiç bı
rınl mağlup edenıemıştir. Bız 

Dünya hafif sıklet 

şampiyonluğu 

.New York, 25 (AA) - Dun 
'a Jıafıf sıklet bok şampb o:m 
Aı cıııe \f ıorc 1 ı ağustosta :'\la 
dı::.on ~quarc Gardende yapa· 
cağı bir maçta Phllade!phia 
şanı pil onu Haro1d Johnson'a 
karşı ümanını ınuha1az.aya ça. 
lı§acakur. 

m Bürosundan aldı!;ımız ma· 
lumata goıe. bu hafta yapı!a· 
cak olan açık ha\'a vo:eybol tur 
nu\·ası miıı,abakaları yapılacak· 
tır. 

r kupayı 
diyorl r 

A\'TUPa takımlannın )aptıkları 
gibi, gol yememek ka)gusıı ile 
müdafaa sıstemı ıakip edecek 
değiliz. Bslfıkis, Macarlara ne· 
fe, aldırmadan rlernmlı suret· 
le hlicum cdece,ğız. 

aSchıaffino, \'arela, '..\lıgucs, 

badie \e diğer futbol ~ıldız· 

larımız, ı:alip geldıkleri takdir 
de, ne kadar ikramiye alacak· 
!arını bize sonrı • .mı.şlardır bı· 

le. Zira bütün düştinceleri. sırf 
şeref için. kupayı çantalanna 
koyarak memleket1crinc dön· 

mdktir. 1924 \e 1928 Olimpi -
yallan ile 11130 ve 19:50 Dün· 
~ a kupası maçlarında da fut· 
bolcularımrt aynı zi~niyrtlc 
hareket etnıis ve zafere ulıı~ • 
mışlardı ı 

iskoç~ &{ılar elimine olmadan ev 
vel i&\·ijrede itma.n yaparlarken 

Brezilya h lan n 
Antrenörü 
Endişe içinde 

Ricnnr, 25 (Türktel> - B re 
:zılya tak1nıınııı .\ntrenöni \'e 
) egane D'rektörll olan Zeı..e 
:\fore ira'nın endişe içinde bu· 
lunduğu, gazeteler tarafın· 
dan h'thassa bcfütilmcktcdir. 

Z. More ra, FBZCtelere VC"r· 
d'ği beyanatla bu rndi~e~ini 
ı::izlt'm:ş \'c bu arada şöyle 
demiştir: 

rırn hiitiiıı haya tım miidde· 
tiner. :ııacarlar .11ibi takım ha 
!'nde mükrmmel bir oyun 

oynayan ekip görmrdim. M:ı· 
rarlar, hu dünya kupn~ı m~ı;· 
larıııa ı;ıeçen O'imoiyadlar· 
dan beri hazırlanma~a baş· 
Jamıqlar 't' k:mınma) ı 1.a· 
fnlarına koymu.}ardır. Biz, 
lıazırlıliıml'lCla, grç kalmış 
bulunuyoruz Yugoslav ar kar· 
şısınd:ık; O) unumuzu bcyC"n" 
mrdim, \'e bunun için de 
pazar ı:ünli '.\iac:ırlarlıı yapa· 
cıığımız mar:ın neticesi hak· 
kında ıahmiıılerde hıılunm:ık 
istemem. Fakat, şunu 'tıa öy· 
liyeyim ki, en açağı Macar 
lar kadar şansımız \'ardır• 

Brezilya r:cvrclerinckn wr!
!cn bir habere göre, ~lorcira.· 
nın endise~ine cbeo. 7.'1.inko 
g:hı bazı me~hur futbol yıl· 
dııJarını takrm:ı almamış ol· 
ınasıdır. ~loreira, dünya kıı· 
pas•nı başkalanna kaptıl'd i?ı 
t:ıkd;rcıc, Brezilya'da bircok 
hucumlara m:ınız kalaca~ını 
\'C binnetlce ınevkiini kaybe
deceğini nıiidrik bulunmakta· 
d•r. 

-o
Bannister • landy 

mücadelesi 
lJond ra, 5 (Türktel) - Meş· 

hur atlet Iloger RıınııisteT ile 
yeg~ne rakibi, Johıı I,andy. 
İmparatorluk oyunlarının !OD 

günü olan 7 Ağusto ta Van· 
couvt"r'dc k:ır ıla~acak'ardır. 

Bıliııdıği gıbi, Bannister 
dıinya bir mil §ampiyonluğu· 

nu 3 dakika 59,4 ile kazan· 
dıkıan sonra I.andy bu reko· 
ru 3 dakika 58 saniyede kır· 
mı~tr. 

~facarlar 
• (forunuvor 

('I j . ı:tct • 
Cene\Te, :5 (Ttirktel) - -So Halen arkada~ları ıle c>~ 

emın 

leure kasabasında kamp kur- çinde satranç oyun~e cO e' 
muş olan :'.\lacarl:ır, gayet so yan Pu~kas. kend 5 

11 
~ 

ğuk kanlı ve kendilerinden lan bir suale cc'·abe • 
ıamamiyle emin görünmekte· rek ÇÖ\le demiştir: " ~·1 d' J >i • ıtCıP ~ 
ır er. • Brczilvalılarla, 8 

1 ı• · 
Macar kafılcsi ba~kanı Se· kem dlldüğilnil çald.ıl di (1, 

beı.'ııı yegane endişesi, Pus· meşgul olacağım S ıııda~ 
kas'ın incinmiş olan bile~idir nız, satranç 0yunuıııl , 
Bu meshur oyuncunun pazar ., .. ". yorum.• v" ,., 
giinü Brezilyalılara karşı oy- . ıu~ah ı1er. , 
nayıp oynamaması huı.usun· BııaraC n ' . 1 , 8ııııır 6" 
da, ancak soa dakikııda ka· kın haile, Brezı • 

11 
t~dır' 

r:ır alınacaktır ~l:ı:ımafih• sında hükü~ sur:ıı1ıııJı 
Puskaı.'ın kendisini çok ıyı yı. çok maıııdar 
hissettiği anlaşılmaktadır lar. 

>' 
"' ııııı1!o' 

ıtl / 1·11 ~( 
j ıııtıb piJ.11 ~' 

,\ :'\Tl\E:\ IAS - 4 temmuz gtinü yapılarak ı.tedlr• ısı' r 
din futbolcular marının haıırlıkları ilerlrıne dtf12 J~~eı-IJ" 
takımı Dolmalıahçe Stadında bi r antnnınan U}'tl slı5 

Sim topa lafa \"Uran bir kadıD futbolC 


