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Washington görüJmesi 
gizli devam edi1or 
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!Beyaz Evden yayınlanan tebliğde Güney -
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Kanadanın ınırlari)le ba Jıca ebirlerini gö trıen harita 

Kanada ile tanıJalım 
anada'ııın iç alemiııe do 0-ru b ke if _, 

alı atine 
' 

çıkmal\ çok: 

hep beraber bir 
cazip hir e}r olur 

~lPkı Tiiı•kiye 
~"lkıuınu 

b•tşrlö11•liiı·iicii biı• ·~flllft(ffl ,,,, 

icin(ft~ fJ11l111111yor. 
fJİhi 

.,,. Jıaınlesi 

hi.:e geııiş ölciide 

Bıı bak111ıdff11 

V(llcoıı\er yo:unda ıı - Kanada bizde: bin'cr-
ce lll°! k d"" ~:a ı Uz.tkta bir memlc rl... Fa ·aı o:ı ort 

~ l llıuttefikimi:ı arasında bize manen rn yakın
;· en benzcılcrdcn biri ... Oradan çok fay 

"-< ~ c~ler a ab,liriı.. ~ icc ta ıı -ır ak \'(" C\ i ir-
l ()Ok Caf-da11 ~ aı-dım ar ı:orebi'iriz. Kanada il 

~ Çcrçe\e indeki isbirliğimııj d:ıha sıkı bıı 
ı. ·-tt P~ın·tk \e her türlii ınünastbctlcriıııizi gl'· 

~ ~k UYesinde müşterek davamız çok ~ey· 
~, Dibilir. i~te bu kanaatlcdır ki Kanada~ ı 
~. tl~ 1', h1:5'"tı karşıma çıkınca, buodsn istifa. 

ş iı nııuı bir vazife saydım. \ ~;dl size teklif ediyonım: Ka'lad.<yı beraber 
ı ~ e Çıkalım, Ka112danın iç a emici göıde~ 

~r,_11\.ıl'll. ne ı:ibi bir istikb:ılc doğru to tu~ıınıı 
ht a çatı.alım. Kanadanın ta-ihl ba tan 

• ~ hc.anıı bır romandır. Bunu berbe~ce oku· 

ı ~llad , 
"c.r: a ı.c bı:t.I.m aramız.da şu sıkı benı.erlik· 

l 
'l\a l>c ııı !lada da bizim &:ibi N'ato dhasını çok 
•:t 1

Yor \e saldırıcı)a kar~ı ya'nız askcrt 
Cizı~1 ~.ınanda aha i, iktısadi ve fikri bir 

lllrı ınek ihtiyacını hrnıret'e duyuyor. 
( Dc\·am ı :oia: 3 Sü 6 da) 

• '°Ilı 
••-, Lln dunr altında ka larak öltn i ('İler 

ve olııbilir · 

nA ' \IUH,\l:ı:rntuiz K,\ :'.\' \I> ' U.\ - :\ \ 1"C) ıııtınleı. l'ı l eriıı e ıı ıtıısuıı g.
ıetc<ilrrın Otta n a şelu iııd~. Ka ııada Başbakanı l .oui' S. St. L auı-ent'i 7İ~ a· 
retleri esnasında ~·el\ilu bu re .:.i nıdc ,otdan ağa: Ba lıabn, Ba ,muhar· 
rir i ını7. ,\hnw< F.nıin Yalman, :.\ ,\'fO'nıın Parı,'tt lı.i Bı~ın Bfıro~ıı'ndan P a 
ıı l I.irn•n, G:ılvah gazett'<·i J ohn ('. Giddin&s H Kan ada Dı~isltri Bakanlığı 
!lasın Rııroı;u'nclan ltobrı1 Dunn görıihi\ or. (Foto : C. P. Stn İ<'f' - Oltawa) 

Bir delege «hekiınlik 
devletleşıneli» diyor 
Türk Tabipler Birliği kongresinde, asgari ücret 

mevzuundo do bir karar verilmesi istendi. 
Tlirk Tabipler Birliği üçüncü 

biiyük kongre~i çalı~ınalarına 
dlin saat 10 dan itibaren Tab"p 
Odoıları Birliği ;ılon'annua Dr 
\[ahir :\Taı ioğhınun baskanlığın 
dn devam edilıııi tir. 

Faaliyet ve mürakal>c raporla 
rının tenkjdiyle baştıyan toplan
tıda konsey adına ba5kan Dr. 
Ahmet Rasını Onat ::.öı alarak 
tenkidlcrc cevap Hrmi5tir. 

Ba kan, verdiği cevaptd kon-

.eyin çalı ınalannı bir kere da· 
ha anlatmış ve kon'-i!Y üyel'!rin· 
de kanun ve vıcdan korkusundan 
ba ka hiç bir korku his inin mev 
cut olmadığını. buna dair arfr· 
dilen öı'cıin ye-ri o'mama ı İCdP 

eti iğini söylemiştir. 
Kon ey baskanııırn bu konu • 

ınasından sonra bi•has a itham· 
larda bulunan Prof. Nüı.hct Sakir 
Dirisu. siitlerinin yanlış anla~ı·· 

<Devamı Sa: 6 Sü: 3 de) 

Uruguay, İngiltere'yi 4 -2; 
• 

'°'l .. 1fei dııvaı· altııtdff 
Avusturya da lsviçre'yi 7-5 yendi 

Doğu Asya işinin ele alındığı bildirildi 
Mendes • Chu Eıı Lai ,--
görüşınesi tafsilatı 
Dulles'e bildirildi 
•• Nehru - Chu En Lai 

Görüsmesi 
• 

Sona erdi 
h~oclaltd Prt ~ 

1 

.Usoclard Prru 

\\'a:ıhinı:ton 26 - Cumhurba~ 
kanı F.ı:ıe · howerle İngıliz hukiı· 
met reisi \\'ın ton l'hu•chm R..-:· 
yaz Sara~da':-i gıı i müzakerele· 
rınc dr\'anı ederlerk<'n, iki dev
!ct Dı~i leri Bakan <11"1 da guney· 
doğu A yada koınüni t ) a~ ılısını 
durdurmanın çoııelcı ıni ara tır
ma~a gil'İşnıi 'erdir , 

Yeni Delhi. '.!6 - B ... ~bakaıı 
Xehru ile Koınünbt Çın Ba ba 
koıııı \'e nı~işleri Bakanı Çu·Eo
La ar .... ııııla l'cre;an eden miı· 
1.oıkcrC.N' bugün fıılcn ~ona cı
mışıir. ~ı) a.'ı çcuelerdc hası l 
olan kaııaaıe ;;i.ırt• miıı.ıker(')rı~ 

den alınan ncı eder ıınl:ırdıı: 
( De\ :.ı ıııı S:ıı: 6 ~11: 4 dtl 

Dı,bleri Bakanı Dul c ile İn· 
;:iliz Dı i;ı'eri Bakını J:;dcn, A· 
merikan lıancı)e inde goril müş 
!er, konu ulanlar açık'anmamı~- 1 
tır. l'akat Be~aı EHien ya~ ıııla· 
nan bir teb'iğdc, gliney - doğu 

A )a meselelerinin e:e .. tındığı 
ka)'dedi mekteılir Rlr aralık. gii 
rlisnır')e 15 dakıka ara \erilmiş, 

(Deunıı Sa: 6 SÜ: 4 ılfo) 

KOM 
0

1\'İST Al. ı :Yın \ili LllH: H - ı.u.ıt e ııınla'da komlinisı hü· 
1.um~te karşı harekete gc('rn km H:tlf'l"İn lidı•ıi ( 'astillo \rma~ 
ı~olıtan ikinl'İ) hudui kuınand:ını allıa.} "ITigıırl ı\lendoıt holda) 
ile birlikle i gaı ettikkrl E.,quipulas rhrinde bir foto muhabi
rine ııoı nrirlerl.rn ((;uatcmala~a ait haberler 3 ııntıııleı!İr) 

500 biıı ınetı•e kaııaviee 
-> 

ve 500 biıı euval bulııııdu 
..> 

Bunları saklayan firmalar hakkında takibat yapılıyor. 
2550 kilo da şeker ele geçirildi. 

Son gu·ılt"rdr f ~atların a t· '.\lallara e konmuş f ı malar 
nıa .. ını \c dö\ z yokluğunu fır· ha k nda tıık•b:ıta baslanm ,tır. 
saı bılcn b·r çok niccarlar bü· Seker durunm 
ıiiıı iıbfıl ma larıııı ıok eııııek· :)d.:cr :;iırkctınd n bild rıldı· 
ıe ,.c karabor a ~ .. raıma\:tadır- ğıne göre, .\!pullu $ k,r l<'ab· 
lar r>ka ılk ek r •ıh 1 n 22 

f'irard Bak • .r l l! Temmuzda ~ ap calü r. Turhaı 
ri dün ~apııkları ba kınlarda fabr ka 19 \gu tos, U k fab· 
4 fırma)a a ı 500 b n me:rc rıka 22 \ğu to , E kı" h r 

l_>J:K \ ' 1 - lstanhul ı'f'knıı. gcçirmı lerd"r, (l)f'umı ~a: ti Sıi: 2 de) 
lİni\f'ı·~ıh: i :\l akıııe J"al..iiltt~i -.------------------------

Libya 
B·asbakanı 

' 

Dün gift '1 \Ki,._ l'.\K l \ L n ::-.i n:~i 1 kııııavu;r \ e 500 bin Ç\l\'al ele fabrıkns , 1 E~ uld eker sı·h· 

! De1'aııı l'ıof. l'ıkı·tt ~arter'in ı ı • ~ ld B r nıuddct cı beri ımın'eke-
Dtkanlıı. iirtı;ıni dolduınıası zınır nea~• yo an l mızdc bulunı ı 1. b~a Ba~ba a 

1 

rnıı na~ebttı~lt J'al.11 ht>ıle ~eni 1 ~ c::7 a ı ı lllusıafa Ben Halım. beı .. berın 
dtkan ~C'('İm i yapı lnıı~tır. Onbt 1 "erı· ııo·. odu·. de l\l.ıl )C \e Harıcı~e .Ba:.anlı 
P ı oft,örıın i tırak f'ttiğı ~etım ,_ rı olduğu halde diln abah s .. -
ık i ııırıla Hpılmı~ " rıetıttdf' at 7 d hııı.ıı ı u~ağı)la I.ıb~a· 
Pıor Hıkmtt mn~·.-ı.: Hıı raı..ıa Uçakta, /zmir'den kalkışmdan sonra ônza oldu. ~a mme,ecc hcıı §ehrımrzd('n 

neı..anlıia ı.f'~ ılmı tır. K .. / d' a)rı1mı,tır. l\ıb .. fırlrı· H,.u a'ıı 
aza on en 1. nında \ 'al• Prof. Goka~, l\lerke:t 

C. M. P. bir il~ " 1 Muhıblrimlıd~n 1 e G:ıı nızon Komutan ar re Lıb 
lzmir 26 - Bugu ıı Devlet lla- ı kalkm15tır. Uçak )lani~:ı Uze-~ne Ht ı-:ı_c mıı. tarafınd:ııı uğurla~· 

~·a) ol' arına a it bir yolcu uçağı gddığı uman her ikı motör de mı 1tı\~lc) d~nda U~ır a keıi kıt 
lzmirdcn hareketini müteakip bil anormal bır ckildc çalısm:ığa a 1 c . ·~ po 1 m reze 1 se.am 
~ük bir tehlike gc~irmls ve U· ba lamı~ \e iirati de gıttikçc dü ı re mın~ ıfa ernıı~ıır. Do 1 I, b~~ Karar verecek 

A'lt' çağı idare etmekte o'an pilotun mü;ıtüı·. Fakat motör erdeki arı· 8.~ ~a anı, Turkı)cde geçırd•ğı 
.4.n:-ara, 26 - Ku· ehıı·in ıl!;e dira)cti \e soğukkaıılı'ıgı ile fa· ıa~ ı dcrha farkeden pilot Husa. 

1 
~u:~ erı~ ra ıra ını uı. uluma~ 

olmasını ağlayan. tasarının, ta- cianın önii alınını~tır. Hadbe ~u mettıo Uçarer tehlikcnın ciddt· ~e ~m~ı~ ~ •[ad~ cden~ı~ec1eğ·~ dıle uğramadan lçı !eri Komıs ~ekilde o'mu tur: yetini kavramıs \'c yolculara s~ı. ar e;.uı erı c meş l~ 0 ara 
) onundan çıkması. C.'.\l.P. çe\'· Ha\·ayollarının Eti yolcu .u· dirmedcn uçag_ı n rola:.ıııı d l!iş- ~u~kı~cde~. f)>rıldığın~ 1~~a~b:1 
ı elerindc l..ayna~malara rbep ol çağı 23 yolcu ı'e beraber b· tirerek kkrar Izmir istikam tıne a 1 ~n~ O) ~?'ış 'c. :uı '· e e 
muştur. taobula gitmek ü:ı:crc a;ıt sekil- geri dönmüştür. Ancak ucaktakl gorduğü.1 hlısn_u kabu e te.ekkur 

(Otnmı S.ı : S Sıi: ,t dt\ de Cumaova 1 hava alanından ıDe\·amı Sa: 6 .sü: 2 ıte> lerıııı(lb>ı dırmı·:ır. 
6 
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1 
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Balkaıı askeı•i ittifakı 
koııieransı yarın başlıyor 

Oç memleketten birine tecavüz olduğu takdirde diğer iki 
devlet derhal yardıma koşacak 

'J" ırı. Rabtrltr Alan" 1 

.A.ıiııa, :.!6 - Paıarıeı.i günü ~ a Hükümeti, bu a3kcri ittıfakı ı ç b .. .. 
burad.ı. başlıyacak olan Türk - akdctmekle, doğrudan do[:ru~a l arsam a gunu 
Yunan - Yugosla'' Konfer:.ın~ı olmamakla beraber kerdını Atı ' 
için hazırlıklar ikmal rdilmiş- !antik Pakuna bağlamı.s addet - Gu·· nes tutulacak 
tir. Türk \ e Yugoslav dekı:cleri meyı kabul etmi~tir. Bu 'azı~ et l , 
burada beklenmektedir, Tiirkiye ıe, Türki) e ve Yuııaııi::.ıaıı, Aı· 

Kandıll' rasaıhaoesındcn b•I· yi de Dı işleri Bakanlığı müstc !antik Paktına kar~ı olau \!cci· 
arı Nuri Birı:i temsil edecek· belerıni ycriııc teıirmek itın a dırıld•ğıne göre 30 Hazır&n 954 
tıı·. Balkan A'kcrı ittifakı ile ı·aşa kaııldıklan takdirde Yugos Çar amba günü b·r tam gunc~ 
~ikalı üç projı- hazırlaıımı •ır. la\~a da otomatik ekilde ken· tutulma ı olacak ve memleke· 
Ve Pazarıc i bıı,lı~ acak Türk - dıni .:.arnsda addedecektır. tımizin her tarafından kı mı 
Yıınan - Yugoslav miızakrre· Ü('lü Balkan Askeri ittıfa:..ı tutu'ma §eklinde görlllccektır. 
leri sırasında bu liç proje iı:ce· gercgince. üç menıleketıen her Tam tutulma ~eridi Şimali A • 
len<"t'ekıir. hangi birine a~kerı tecavüz \'U· mt·rikaııın orıalarında başlaya· 

Yunan >İYa>t çevrelerinde do· kubu'duğu ıakdirdc diğer ık; rak. Grönland ve İsk:ınd inav~n 
Jaş:ın haber1ere göre, Yugosla\ ı De\amı Sa: 6 Sü: i deı < Dtnmı "'a: 6 Sü: i de) -----

Müvezziinizden 
isteyiniz -

\ ~larak öldiileı• 
cı bit • ......___ 

Bugün Bern'de Macaristan - Brezilya, Cenev- , 
re' de de Yugoslavya - Almanya karşılaşıyorlar 

1 • -----------
~ıt\ı ~· de ağır yaralandı. Kaıaya karş ı tedbir 

Qyg 
" anıele çavuşu lbrahim kastı . 

CY zısı 6 ncı aS)fada) 

Dunya kupası 1/4 fina)leri lavya - Almanya takımları kar 
dun yapılmış ve Uruguay Ingıl şııa.acaklardır. Ol açların 'c 
tere)i 41:!. Arnsturya - İsviç· hususı muhabirimizden t:elcn 
reyi 7/~ ~c:-nmı,lcrdir. Bugün Türki~e - Almanya maçının taf 
~!acarı tan - Brczil)a. Yugos· .>ilaıı Spor Sa.y!asındadır. ) 

.MAl'tE\'RA \'A HAZutLIK - kdeniıdc ~apılat'lll. :"\ ~TO deniz maneHahmna katılacak olan Tıırk donannıısına men uıı 
ıem ileri buırlık talimleıi yııpuıal..tadırlar, Re iın dıın .)il.pılan haıe.lı.ııtı ;o tcnnrktr.dir 
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- Türkiye radyolaflnda ıslahat teşebbüsleri münasebeti le -
So glın- r 
ı tl'lerım.ıdc, 
Türkı) < a 1- Biı• 
) o a ının ıs-

Y.\Z.\~: 

Esl~i Rııdyocıı 

rııdyo i<l ıre· 
lerı bile, daı· 
mı kadroları· 
n:ı program 
mlistehassısla 

er e ga· ı 

\ahı \C ~a}ın ·------------------------ rı, ~a)ın uı· 
ların it l }ıeı ısteklerın . mem etler \e mlihını klsniını d:ı, ha· mdnları .ılmakla )ltlııir'cr. 
lcket ıhtıyaç arına ce\ p \e • len rad~olarımııııı iş etme ınc:; :Fakat buna mukabıl, kuı-
c k se\ bey ) ükscltilme i ıçin 11 i) euni deruhde t"ylcmış bulu- di idare1erı dışınd.ın h r 
.\nkarada bır komısjon kuru - nan \e mutcha ı olml arı ft· sabanın en tanınmış çlemanla· 
, uğunu okuduk. Konu ) ond.ıki 21 m gdcn kimse er teşkil edi- rını. en biıy iık ustadlannı, mulı 
1 vatın bır kı mını gazeteci \Or telif ()a~ın kômllc:erl) üyesi 
m bu arımız. birkaçını ı lıre- • Biz, bu )aıımızda, ne komi - olarak ça'ıştırır'. r 

Yeşilay Cemiyetinin kongresi 
dün yapıldı 

Ye i .ı} C mıj <'tının 34 üncu de\rc j ıllık kongresi dU ı sa.ıt 
15 de 1'üı k T, bipler Bır ıği s:ılonund;ı ) apı mıştır. 

lfo•ı~reyi genel başkan Prof Dr. Şükı u lliıı.ını Tiner bi 
koııuşına) la açmış, ha2ır bulunanları ı\tatiirk ve Türk ölülerının 
ruh ;.ırını taz.z ıçin bir dakikalık sa~ gı dunışuna da\ t rtnıiştir. 

G <:ki b şkan ık dı\·.ını srçiınlnl ıııiitc:ıkfp idare hryctiııiıı 
1953 - 1!154 ) ı faahyct raporu okunmu tur. 

H:ıpo rda fna ıydlcr. okullararası fa:ılı~ l't, ceza k nu u t:ıdi· 
mı. dış te~<'kkii' \'e kongn'crle işbir i[li, şııb ter f :ıli}cll. pıo· 
pnga da \c konferan:. çalı mal rı, Uzum bajramı. e kı Yc~ı':ı)· 
cıl rı :ınma töreni, çay, kon ('r, gczı, gelir ,r, Sl•bıl; ıtl ııaıı.er; 
m cnıu v 1956 kongre hazır ık'arı olmak iıı.crc 12 bö!unıdc 
top! nıııı3 tıu'unnıakla}dt. 

Tenkidı rden oııra ba.kan \'eki i V cıhi Dh iıçi iılaro he
yctı :ıdın:ı crrnp 'ermi;ı 'e rapor ib • edil mi lir. 

------------- ~onun ıcşckkl11 tarzına, ne de Bu fıkrimııl. t:ıtbikattan mi-

Yeni ıd:ıre he}Cti sec;lınind~n sonra kongre sona erıni tir. 
Bu ara la ıçki diişmanlığı konu un la bir film göstrrilmi5 \e 

fahri genci h.t-<kaıı Onl. Pror. Dr. F.ıhrettiıı Kerim Gukaydaıı 
g 'en mc :ıj :ılkışlar arasında okunmuştur. . 

BIR 
BYÇUK 
MILYON . 

LIRA 

~ 1 

ARINDA 
İKRAMİYE 

• 
Türkiye $ Bankası 

ıııaranızın. istikbaliniz n emniyeti 

mesailrnnde takip edilen usu- sal ~r almak suretiyle canlan· 
le itiraz e ıecck veya ke dı'erl- dtra ım: 
ne yol göstereceğız. Böyle bir Malumdur ki, rad) o yayınl:ı-
harek ti. me 'ul \ıtzife ılerin rı iki ana ko'a :ıyrıhr: 
ı !erine {uzulen karışmak tc.. a) l\lusiki ya)ınları, 
Jakki ederiz, hadnaşinaslık sa· b) Süzlii yayınlar. 

Had~o·ar a, a)arlanm:ısı, tan 
zıml ve ıslahı nlsbeten ko':ıy 
ya}ınlar. musiıtı ya.yınlarıd!r. 
Her Rnd}o Müdilr!UğUnde, ık! 
, e}a iiç • dikk.ıt buyurulsun: 

.)arız. 

Yazımızın maksadı rad~ o 
program arına ) eni istikamet· 
]er \erildi •i şu gUnlerdc, mii· 
kcmme' programlıırı) le, değil 
) alnıı kendi memleket eri h:ıl
kıııı, hattA milyonlarca yaban· 
cı dinleyiciyi mikrofonlarıı1'! 

bağlaYaf.l bırkaç bU)·Uk ra bo 
idaresinin, program tanzimin
de ıuttuk:arı yolu göstermek· 
tir. 

R adyo. biı} ük kül't lere, mil
~ onhırca dın e~İCİ)e hıtap 

eder \'c yayınlarında her çe~it 
mevzu yer alır. Bu ebeple, rad 
yo idareleri, bu kadar çe it'! 
mC\'ZUların hep 1 için daimi 
kadrolannda birer mütcha ıs 
bulun luram:ız ar. F.n tınyük 

Müzik snnatkfırı d•ğil. mliziko
lo" • "alış ırı dığı tak lirde, mu 

o ~ k 
siki yayın' ırını ı lalı ı tmc 
mümkün olur. Radyo müz.ik 
programlarının tanziminde mu 
siki anatkar'arıııın bil>iik ba· 
Slrt göstcrdıklrri viıki değıiclir. 
Fakat mu iki müteha sı ':m 
eliyle hazır'ı:ınan program ar, 
halk ihu) açlnrına ve arzu'arına 
dahu 1.ıyade intıbak elmektedır. 
Zira müzik milteh:ı ı lnrı. san 
atka~ların ttıbi o'ac k1arı süb· 
jektif kıymet hükUmlerlnc ki)· 
lay kolay kapı mııılar. Bir se

Yol açmak için 
Beş milyon liralık . 
istikraz 

8. Çekmece' de 
Ot el soyanlar 
Yakalandı 

Şehirde u·af gi ilgılendireıı Dır kaç gU•ı ö:ıee B. Çekme· 
yol :ırııı :ıçılmasını ıeıııın yolun· ı redeki \ c Ikôy oteli üı: kı~i 
d:ı yapılacak istimlakler i~·in tarafından so} ulmuştu, Hırsızlar 
Riyaset Makamına 5 l\lilyon ı·- dün yakalnnmıstır 
ral k istikrazda bulunmak sa· Gel'e, l14ü7 numaralı otomo· 
lAhiyeıi verilmışı r. bıl ıle olr' · gelen hırsıllar ka· 
D'ğer taraftan tr:ırik te.kila· pıcı} ı tehdit ederek içeriye gıı

tı kurmak için harı krte geçen ıni lcrdlr. Yiikte hafı! pah::ıcl:ı 
Eskı eh r Va'iliğı. l ta'lbuldan ağır e~yaları alıp otomob'I ıle 
tccrlılıeli b r scyrü cfer ekıb' ı • kaçan Ya,:ır Sapaııc,, Hamıt 
temi tir. Ekip bu günlerde Es- Şafak \ e Eyüp yakalanarak tcv 
kişeh;re gönderilrcekıir kif olunmuşlardır. 

Beraat eden sendikacırar Çocuklar arasında pur 

resim sergisi rin veya \'İrtüoıun kıymeti ha Yüksek Hakem Kurulu karar 
kınd.ı daha objektif ölçlilerl • (arını protesto etmek üzere işçi 
hnrcket ederler 'e programla- Sendıkaları Bırl ğinin Krıstal 
rın tanT.imınde, histen ııyadc, gazinosunda yapmış oldugu ka· 

Tu•• R K EK s p R Es BAN K sanat değeri, ni \C dııı' vıri· p:ı'ı salon toplnntısıııd:ı konu· 
nm :ırz.usunu gozönunde bulun ~an se d kncılardnn Hasan Ti• -

~:::::;;;;~~~~-, H•nd'stnn hükumeti Hint pos· 
la pullarının 100 üııcU y 1 dö· 
nliınıi mlinıısebeıiylc 16 ~aşın· 
dan küı;uk çocukların katıla· 
cakl.ır• Mılleılcr:ırası çocuk pul 
resim 'eri scrgısi ac;mağ,ı karar 
\rrınişt'r. 

1 

O S M R N B Ey O E r ~1:1:: :u.: :; ~1;I~~~=~{ı~~~~~~~~~~~~:~; 

i" ~ Y ğ 1 sin~.r~i~ ~~ik~e~d;luşa\ irleri Avu 
•ı , .. \ kat 1'ına i Tumcr \e \ vuknt Xe 
t ~ 1 cali Yah)a Gü~e di tarafından 

müdnfııa ar• ) apılan endikacı· 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
BEYOGLU ~UB~$j 

AÇILIŞININ SENEYi DEVRiYESi MÜNASEBETiYLE 

17 8/954 tarihinde çekilmek üzere soyı n hesap 

, sahip leri için hususi bir ikramiye keşidesi 

'~ ter t iplemiştir. 

BU KEŞiDEYE KATILMAK IÇiN 

BEŞ TEMMUZ AKŞAMINA KADAR 

150 Liralık vadesiz ve en aı: 3 ay vadeli 

250 liralık 

TASARRUF HESABI AÇTIRMAK VEYA MEVCUT 

HESA BINI BU MiKTARA ÇIKARMAKLA 

1 A O ET 10.000 

2 » 5.000 

4 » 2.500 

10 » 1.000 

10 » 500 

so ,, 100 

L I R A 

KAZANABİLİ RSI N İZ 

BU KEŞiDEYE iŞTİRAK EDENLER AYNI 

ZAMANDA BANKAMIZIN UMUMi i KRAMiYE 

KEŞİDELER INE DE KATILIRLAR 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

BEYOCLU ŞUBESi 
(8051 ) 

Kılıç A 1 İ Paşa• raat ctmışlerd·r. 
1 

l ıar 25 6.954 günkil l'cl~cde ,be· 

nın iilUnıU 

367 ) ıl I': \ H l bugüu, 27 lı :ı

ziııuı 1,58i de ııır hur 
Tiirk amiralleriııdl'n Kı lır: 
\li Pa n ii lmü,tii. Bir kı ım 
rı l'nk mihtrri lıltrl Ali Pa~a
ııın nsl('n l tah ıın olduğunu , 
Knlakrha e\ :tlelinin Ka telli 
kasaba~ın ıl:ı doğduğunu, Yt'
neıli ğe giderkt'n Tiirk!(')'in 
t'lioe e ir ctü'jtügiinü )!\Zar· 
!ar. nazı Türk k:ıy nakl .ıl'I da 
Anadolu halkından o lar:ılı; 
gii,terirll'r. 
Kılıç Ali Pa a, hiitiin lıa

ntını dl'nirlerde ge(·iınıi<1, 
i.r:nnt olarak ı\ kdeıı iıdı• do . 
la mı • Uarlıaro~l:ırın hizıırn
ti n d~ lt'Dlll} üz et mi . 'fıırgu· 
ılıın ıamanınd a lihreti bil· 
tün ,\l.:dt'niıl tutm ıı tur. Ctr 
he dcıılı a\a ınıla ) üzak· 
lı ğı ı:; ii tHnıi ·, :mılta nı ıılıa· 
~arı ınıla te aret \'e kahra· 
ın anlığı tAkdir cılunmu tur. 
Turgut Rl'hin q hadt'ti iiıc
rine 1565 de Tunus \ t' 15G8 
dP. Cuayi r ne, lcrhtvi otmuş 
tu r. İn.l'lıı htı. ftliıketinden 
ku rtıılın a ın ı bilın i Vt bu 
mu\ 11frakiH ti iilrrint' Kap
tını deryal ;ğa gr:ti rilıni t ir. 
Kıl ıç \li Pa a, Kaptanı· 

dt'Q'a ol .ı rak Donanmayı Hii 
mı) unu Akdl'nizde an ve 
~hr kinde dota~tırm ı tır. 

I'. 1'. Tülhenlri 

Böyle sorguya çeı:·lmek le 
bunun tı:ın lnirine dokunuyor 
cin. i k aklına ı::~·rn ~. v, gec:lr
diği hakiki tt>hlıke anlarını bir. 
az miibalftğalı şeki de nl:ıtmak 
tı. Fakat ıuhaf bir mahcuhi> et 
onu bunu yapmaktan m ııeıti. 
Ketumiyet kendi ktndlni met
hetm~nin, .daha mfinill.ır \'e ıt .. • 
ha hlirmrtt' ayıın bir ~eklidl:-. 

1 
O da bundan §zami dercert•l' 
istlCade etti. 

E\ ı gUrllr görm z d n ılası
nın nüks el cr~lnl sanmı~tı. 
Halbuki, otomobil bahçe kapı· 

Türkiye iş Bankası 

~ 

•Mac At'lhur ~fani Ia'ya doğru 
ilerliyor.• Oda ına girdi, g:ııe
teyi bir tarafa attı. Sanki kafa. 
sında bir \'ites cleğı nıenıiş gi· 
bi, l"~ki hilvi} etine bürünii\·er· 
di. Bur:ıl ı hiç )adırğıımıyor, 
t nakuz v ya zaman g çimini 
lıis:sctmiyor \'e eski kıtaı>larıııı. 
plaklannı gördUğıi kın bi'hııs
s:ı memnuı bet duyu} ordu. So. 
yundu, iirıiCornıasıııı elbiseleri 
ar.ısına astı. Onu ş:ısırtan ye· 
gııne sey, u~ un du~ıa bol bol 
ve tazyikli bır ş kilde akması 

-

sınd.tn girip, e\ ın kapı ın:ı ka· 
dar çakıltaşları üzerlndrn ı::i · 
dcrke o adcce kııhH~renrrınc 

dönmu~ çimenliğe ve yaı>rak':ı 
rı dökUk ağaçlara apt:ıl aptal 
bakmakla iktifa etli. E\ in içe· 
ri 1 de dcf!ı mt'misti fakat çok 
boş ve durgun görUnüyordu 
Hoş bir domuz pastırma ı ko· 
ku u daha ağ r bir naftalin ko
kusunu pek bastırmı~ ordu. E\', 
eskiden koktıı~undan prk h:ış· 
ka kokuyordu. Bunun neden 
olduğunu derhııl anladı, sigar 
kokusundan hiç bir iz yoktu 
artık Bu koku. çok t'V\'C' pcr 
drlerden. halılardan, döşeme!er 
den uçup gitmişti. 

oldu. O Caınr'in duşunun az az 
ve zayıf akmasına a'ışınıştı. Hn 
rikuliıde. bol su, ıcakla ~oğu· 
ğu ko'ay'ıkla a} ar edebilmek 
ona evdeki diğer şeylerden da
ha lüks ge1di. Calne'de. so~uk 
su borusuna buhar kazanından 
buhar sevketmt'kle s t'ak su l'I· 
de edilirdi. Ufacık bir hatanın 
duşun altındakiıi. balık gibi 
diri diri haşlaması işten bi'c 
değl'di. Willle'nln, buharın al
tından haykırarak kaçtı~ı çok 
olmuştu . 

DEMİR BANK 
Tersane ve Osmanbey 

Ajansları ~ınriniıdedir 
l\Ierku • • . • . . : 496%11 
Teruıu AJ : 04117 
oımanb•1 AJ : ıızsoe 

·Yemekten evvel bir duş a· 
!ayım anne ... 

• Pekilfl Willle. Zaten benim 
işlerim var.11 
Çıkarken holden bir gaıctc 

aldı ve ba 'ığına gBz g zdirdi: 

Dolaptan, en iyi İngiliz ku
ması elbisesini çıkardı. Bu a· 
eık kah\erengl elbiseydi. A· 

.\lüsab:ıkaya 10 Ağusıos tari· 
hiııe kadnr 3 re ımlc 'şt"rak c· 
dılebıltcekı•r. 

Kıx kaçırırken yakalanan 

müte cavizler 

D k rko> Bez 
çalı :rn 18 ~ . ..:ınd:ı'ki Nıgfır :ı -
şam c\'lne don erken. a) n· r b· 
rılrnda çalı aıı C• mal Orhan ,. 
Uç :ı rkad ş ta r:ı r ın<l ıı• 11405 

rıumar:ılı taksi ile kaçır mıak 

'sıtnnıişt ir. Kılın fer~ atl:ırııı:ı 
yetişenler kaçırılma hadis sıııı 
öııleınişlerdir. S.ııı•kl:ır yakal:ın· 
m ştır. 

• 
Metronun joolojik sondaj-

:arı başladı 

Şehrimızdr bulunan Fransız ı 
Prof,söril .:\!. Jcnn Auberı Tek· 
ııık Ün \ crsııc de glektrik mcv· 
zuuııda bir konferans \'crml • 
tir. Diin de Profe örün ııezare· 
tinde yeııı geıirılcn sondaj m •• • 
kin.ıları\ le lstanbul Metrosu 
projes 

0

ile llgıli olarak Jooloı k 
sorıdajl;ıra ha lanmı•ıır. tık 
.oııdnj 'lccidi)ekö} unde sab:ıh 
:ınt 8 30 da yapılmış \'C 1·'1 Oll' 

a' ıını•~tır. Sond j amcl•yl'si 
\'ali. E. T. T. Umuın l\lüchirli 
\'t Fen lşlerı l\llıdürü lllka ile 
tak p tlm' ,lerdır. 

Eminönü Kaymakamı 

terfi etti 

bereombie and Fitrh rnağ:ıza
sınd:ın iki yuz dolar:ı :ılnııştı. 

Elhi e~ e uyacak :ıç-ıknıa\ i yun
lü bir kr.ı\·at, ekose çorap! r 
vr yaka ar, a ğı düğmelen n 
rin ıcn bir b y:ıl gömlek çti. 
Panıa on bıraz bol. ceket ele 
biraz blı} uk ve omuz arı fazla 
g niş geldi. İki yıl siyah kra· 
\':ıt taktıktan sonra bu kra\'at 
da ona bir at'aip, e[eınınc ,.<> 
f, ıla reı kli gıbl göriındü, Kcn 
clısine, do abın kapı ının ıçl•ı
dcki büyiik aynada baktı. Flir 
an için keneli yüziinli yadırg:ı
dı. Anne inin gurmüş olduğu 

değişiklikleri kendisi de kıs
men farketıi. Saçının alnı u~
tiın lekl kısım':ırımn s yreklcş 
mesi onu iizliyorılu Fakat d • 
ha kendisini st"yrederken bu
nun tesiri azaldı. O gene, şata
fatlı clbl e er içindeki biraz 
yorgun \'e ncşcsiı. fakat gene 
c ki Willic idi. Aşağı indi. Ha· 
IU biraz tuhaflık hl sediyor 'IOC 

blthass:ı omuz arındakl k:ılın 
pamuklardan rahatsız olu~or· 
du. 
Acıkmı tı. Annesi nefe ile, 

yakışıklığını överken o. birkaç 

HAV , ,, 
VAZİYET,İ·~ 

Ye!jilkuy :\ll'ıeoroloji i ta • 
) onunun tahminlerine güre, 
bugün şehrimi:ı: \C charında 

hıl\ 11, ulrnhlc) in ham isli, 
oııraları az bıılullu se~·ec·ek

tir. 
Uiıı.garlar degisik ~önler

den hıfü 5llrctte esecek; hıı
':t sıc·:ıklıgında ise ılunt• ıııı
ıanın ıııülum hır dcği ıklık 

olınl\ :ıcaktır. 1 
Diiıııın en ) iiksı•k hararet 

clerf'l c i 2!1, t•n dıi ıik 19 
olarak kı:)dedllml lir. -

Kücük haberler 

lngiltere Büyükelçisi lzmi 

re gidiyor 

1ımir 20 Olu u~ı) - Der be· 
rinde c§I olcluğıı halıle Ank ıra· 
don ptomobille g mekl · o'an ln 
gilter ı ııı Tlİ kı:;e buyUk e çı i 
Sir James Uowkcr )arın ~chıı· 
mız ' ıl o ac klır. lngılız bıi 
) ük elçisı, Türktye ker Iabrt .ı 
lnrının mi fıri o rıık Uş k f b 
rık sının mis fı han ın c ı ı 
gün knlmıı;tıı· lliı:;Uk dçi ıı:ı· 
zarlcsi ı:llnü bır b n top .ınlı ı 
>oıpacak \C 2 temmuz la hınnbu· 
la h.ır.ket edecektir. 

Uça ksavar Yedcksubay 

öğrencileri andiçtiler 

Tuı.lııd ı t:çaks;ı\ r okulu el -
ki 40 ncı de\ ı c Y dkı:subııy o 
rcncılcrı du ı sa t 10 da ıorcn 
le :ıııdıc;mişlerdır. 200 Y cdcksu 
b:ı) öğrenci nın üz r er· ııe ba) • 
rak örtiılu top \C sılııhları c teri 
ılc tutın ık suı« :ı:lc nnd ıı;mele· 
rı alaka ıle se) ıe<.l lmist r. l\lü· 
ıc k be ı b r kı mı m,ı ' paı o· 
kul kumıııclanı Tu ,n<'r, l Nus 
re· \) l• k gcı <'re askcrlık h 
)Jtındn nıu\afl kı)ct temen• ı • 

ndc bulunnııı~ıur 

dılıın ekmek 'e bü) uıı: bir ta
bak p tırma ve ~ umurt:ı y di, 
l\trs Keıth fıncanına doı ıttincj 

d• fa kah\ c doldururken Se ı 
hıç bu k dar k h\ c ıçmcz 
.lin .• dedi Ona sa:gı ve mera..: 
la bakıyor u 

Şlıııdi başka oldum. 
Sız denizcl'er mllthlş ıniı • 
Fıncanını bitın ken • Kütüp

hane} ( gıde?lım anne derli 
Du' arları kahv r ngl ci lll'r

le sıralı odad bır ha\ al t var
dı sanki. Wıllıe, içindeki tccs
sUrU Hnmcye ç ıstı . Baba ı· 
nın kırmızı maroken koltuğu· 
na çoktil. Ihı mukrıcl le~ yl'ri bıl 
ha :ı :ınncsinın fızı.1ntu u ve 
s ''gi dolu bakı.şl:ıı·ın .. aldırma 
yarak bi ha çmışti Ona is· 
~anın hikAyrsıni anlattı. Bir
kaç hayret ı•i la<;ı savurr!ukıan 
onra sessızlik ıç nde hikaye

nin clcvnmını dinledi Sabah gö 
ğU. g 1 buhıtlar'a dolu.,ca oda· 
dakl aydınlık d azalmıştı. Wıl· 
Iıe hik;ıVl'~iııl bitirip de anne
sinin ~ Uz.linc bakınca, :ınnesi 
de sigara ından nefesler çeker
ken oğlunun yUzUnc dikkatle 
bakı~ordu. 

' 

1 Yeldeğirmeni' nde 
Çirkin bir 
Hf<lise 

k 
... 1 

Y ldegı me ı nde ev\ e ı ı;uı 
c ı kı ı b r h:ıd se olmu~ıur. B r 
rzaha ı de !;alı~aıı 937 dq.ı:umlu 
\hme Uzkan Yeldt>ğ' rnıeni so· 
kak 3 num ralı Kchrıb:ır , par· 
ıııııan nda oturan Elite Nob, • 
ı ·n 1 5 ~aş ndakı kızı, V na'y• 
czdırmek ıç n sokağa ç knrm · 
r 'J' ha bir y( d çotuğu ı 

b kr ni 1 1 ıale de ı ;\hmct 
yakalaıım ş so gusu ıu mUıc.ı· 
kıp ı \ klf cclı m' t r Soı gusuı 
d • bır buhran 0 cç rd m de· 
mış ' suçunu il raf ım şıır 1 
Prot. Schweinfurth Bur-1 

gaı.'da vefat ett i 
Do t )ıld , htaı bul Un' r

&'t<s 'nde B t ı; Sanntı T rıhl 
Ur iisll ii ı a tdln l' of. l'hı· 

1 p Sch\\ ınfurıh st rahat et· 
m kıe olduğu Bur az Acl:ısın· 
d , St. Geor es M ı aslı ında 
b r kalb kr zı et cesıı de \d t 
c mı t r. 65 yuşlarnda olan 
Prnf,sôr, Hı 'da doğmu Al· 
maı ya'a ı tahsıl etnıı • B rl ıı 
\ Zıırich ü ı ' rs tlerınd · sanat 
tar hi kıirsuler ni b ş nd;ı bu· 
lıı ımu~ıu. l'rof. Schınc nfurth 
k ndı ı. ha ı da b r çok değe i 
eseri r \ rm , du ) a çapınd:ı 
bır B ı.anıoloğ'du. Cenazesi ) a· 
r ıı CP ı.:ırtesı gunü) Burı: .. ı A· 
da'd n Alman h sıahan s ı ı;e 
ı lccek \e s:ıb h sanı 9 efil hııs· 
taban d ı bedi i t'rahaı&ôhına 
n kledılecektır. (Prof. SchU\~c
nfurıh ı e• el g ı:en y 1 mem· 
cket m ıd ' fat cıınışt .) 
Bir Amcrika'lının 700 lira 

sını çarpan yankesici 

yakaland ı 
H vd ıııa a garında en elkı 

elin .b ı l t ıılm kın olnn nıeri· 
k 1 Col D ıı ıır ısm nele bir 
Tııı t n ıırk c bıııdckı iç ndc 700 
ar:ı ola cı.1zd nıı ı Justafa Ay 
t:ış ı;alarak kaçmıştır. Amerika 
lı, :;aııke ·cıyı ko arak tnkıp et· 
mı; k a b r mJddct sonr.ı ) a· 
~ala) ıık cuzdan ger nim şı r 
Mustııf.ı ,\)taŞ tcvkıf olunmu~· 

tU 
Rus nıuhripleri gittiler 

Türk Ekspres Bank 

•Eh ne d rsln anne? 
l\lrs. Keıth tereddlit e •Şey 

ne dı} orf • M )'e anlattın mı 
bu ı ?• dedı. 

\\'ı ic, l\lny daha Ncw 
York'ta olduğumu bile bılmı· 
) or • diye ee\ ap \'erdı 

•Onu gormlyec k mı ın?o 
·Göreceğim herhaldc.D 
Anne ı bır gôğils g çirrli. Şu 

nu soyhyebı:ırinı Wi'lıe. bu Sa 
rı'ık menfur bir mah ukmu~. 
S n \C ikinci kaptan çok h:ık
Iıs111ız. Doğru olan şeyi yapmış 
sınız.• 

Doktorlar ayni fıklrde de· 
ğil ma.• 

.s n bekle. Mahkeme lkınci 
k. pıanı bera t ettirecek. Sen 
muhakeme bile edilmiyecl'k· 
sın" 

Annesinin köriıköril e nik· 
binli i Wi i 'j i teselli ctnı~-di. 
Bilakıs sinirlendirdi. •Anne sa
ra kızacak dc~ilim, ama b"l 1 
ki B:ıhri} e} i h ç b lnf) or:;un.• 

•B iki de. May h kkında hıç 
bir karar.ı \ardın mı Wıllıc?• 
Wı lie crvap vermek 1 teml

yordu. Fakat isyan hikayesini 
anlatmak fısabını bozmuştu. 

ıı 

~tı 

• 
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Silahlandınlması 
ALTEMUR KILIÇ 

nıınkü .)azıııuıda, Avrupa Or- * ingiltere \'e Birl~ik A
merika arao;;ında Wac;
lıingtonda yapılan görü -
melere devam Pdiliyor. * l'ran. a Uaşbakanı )l<•n· 
de - f'ranre Bonn'a bir 
temc;ilci tıönılereC'eğini 
bildirdi. 

VATAN 

Anaılohı ,\J•ıı" 

Paris, 26 A. A. - Bugün y tkili çevrelerden öğrenıldığı· 
ne göre, Ba~bakan ve Dışi-.Jeri Bakanı Pıerre Mcndes-1-'ranee, 
kendi :ıd•ııa Başbakan Aden:ıu rr ile görlişmelerdc bulunmak 
üz.ere yakın mc.,ai arkad:ı l:ırııı d:ın birinı Boıın'a göndermek ni
yetindedir, 

dusıınun kunılm:ısına imk!in 
bulunmazsa, akla gelen radikal 
bir çare olarak, Batı Almanya
llın doğrudan doğnı.)a sılahlan
dırılabılcceğiııi sö.>lemiştık. A
tnerıknda da bu yold:ı bir cere
hn Hrdır. Bu şekilde düşü
lenler, dinamik Alman lılletı

ltın dah:ı uzun müddet işgal al· 
lıncl:ı ı·e sıllihsız tutulamınca
tını belirtmekte, Anup:ı müda
faa ı içın .Alm:ıny:ıya ihtivaç 
bulunduğuna göre, Avrupa Or
duı."11 kurulamadığı takdirde, A
llıerikanın tek taraflı hır hare· 
ketle Almanya} ı c;ılahlandırması 
Cerektığinı Ö)•lemcktedirlcr. 

* Bugün Batı Aluıınyııda 
umumi seçimler yapıla
cal. * Guatt-mala'da komunist 
aleyhtarı kUVl'ttlcrin mu
nkkat bir hükumet kur
duldarı bildirildi. 

Bu vazifl'\•i yiiklenecck şah s hrnüz ıesbı• olunmam a da 
bunıın Dı.işlc;i • tüsteşarı Gue rin de Be:ıtı nıonı veya D şişlerı 
Bakanlığı Genel Sekreteri Alex andre Parodı olması kuvvetle 
muhtemel sayılıyor. llaııS bu iki şah ın birlikte Bonn'.ı gitmesi 

1 

de ihtimal dahilınded ır. Federal Alman Cumhurıyetı nezd:n
deki J.'ransız yuksek kom serı Andre Françoıs Ponccı, bu sa
bah Basbakan Konr:ıd \dcnau C'l"'e, Mendes·France'ın Bonn'a 
temsilci gönderme niyetini bil dırmiştır. l'aris çevreleri, Alman 
Başbakanının bu haberden çok nıemnuıı kaldığını b, ırtmekte· 

Bahkesir' de 
Yangm baslangıcı 
Balıkt' ir 26 - Bu gece rarı

sı şehrimiz çarşı:.ı büyük bir 
yangın tehlikesi atıatmı,tır. Diirt 
yıl evvelki bil} ilk y:ıngın sah:ı
..;ınrla inş:ı ctlilcn O m:ın Keçc
C'İoğluna ait terıi dükkanında 
yangın çıkmıştır. İtfaiyenin dc
\'aınlı çalışmaları sonunda ateş 
t>trafa sirayet etmeden bastırıJa

bi mişıir. Yangının ütfiden ı;ık
tığı tahmin edilmektedir. 

Bö.) le bir hareket ingıltere 
larafıııd:ı.ı d<'steklennıediği tak 
dırcle çok miışkiil olacaktır. He
le Almanların .ı:\\ rup:ı Ordu u 
tcrcevesi içinde kontrollıi bir 
\tkılde silahlanmasına bile mu
lııanaat eden J·'ran ıdar bunu 
~tthalıle şidılctıe \Cto edrr<'k
~r \C bclkı de Amenkanın a-
1t> hıne döneceklerdır 

}:takat bize kalırs:ı, İngilizler 
de destekledıkleri takdirde, 

>apı)abilccek en doğru ey de 
tu olacaktır. Jlattiı l'ran ızlan 
tlYbetmek paha:.ına ol a bile! 
L •ansanın coğrafi \ e stratejik 
ikınıdan ( ınsan kun·etinden 
~ade memleket olanı.k) Avru
~a ınüdafaası ıçin ururi oldu
"ırıu kalıul etmekle beraber 

\ 

'ter •Almanlar mı? Fransı1lar 
~ı?. diye soruluısa, ce\'aP ·Al
~nlar• dır. 
t Pransayı kaylıetıne~elim cli't Almanya daha uzun müddet 

11 §'kilde tutulacak olur a, bu· 
, 11 siyasi ı·e psıkolojik n~tice-

11 \ahım olabılır. 

1 l:ııutulınamalulır ki Adcnau-
1~111 son seçıınlerdelti platformu 
trhaı birlik fıkrine karsı> Ba 

Guatemala' da 
Anti - komünist 
Hükumet kuruldu 

AnodıPd Pr,.u 

Guatemala, 26 (AP) - Gu
atemala şehri üıerind~ Komü
ni t :ıltyhtarı kuvvetlere ait u· 
çaklar dolasmı<;lar \'e •ehriıı kl' 
nar mahallr.lerindeki bir aı.keri 
te :si ve iç nde Cumhurb:ışkan 
rbı-nı'in çalışm~kıa oldu~u bir 

sırada hükümet sarayını bomba 
lamı 'ardır. Saravda mühim ha
sar olm:ımışıır. Bu akını iki 
iisi U('ak ölile üzeri :ın:ın,vi uy
ku saatinde y:ıpmı lardır. 

Tegucigıılpa, Honduras, 26 -
Guııtenıala kurtulu,. ordu~u tar.ı 
fından dün ~ece bir t,bli~lc bil
dir'ldıl!ine ,göre, Honduras hu
dudundan 35 kilometre Guate
mala topraklarından içeride bu 
hınan \'e yeni el" geç;rilmi~ o
lan Chiquimula şehrinde komii
nist :ılı-yhıarı Gııatemalıl:ır ıa
rafından muvakQJ b:r hükiı
meı kurulmuştur. )'rni hükume
tin başında Albay CHlo;; Cas
tillo Arma;; buluıım:ıkt:ıdır. 

, ..\Jınaııyanın istiklalıni kaza-
1>, AHııpa müdafaasınıl:ı yer 
llıası \e bırl ğini ondan onra 
llıın etme i idi. Eğer nupa 
:ıısu kurulmazsa bu platform 

t l'<'tk, Alman mılleti bu e- Tebliğde ·Chiquimul:ı dnn 
/ birlığı. natı - Doğu mürade- sabah işgal rd'lmi ve halk saC
~"llde tamanıiyle bitaraf kal· larımız:ı katılmıştır. Kııv\'etlc
."':'lı.ta an)acaktır. Nitekim es rimizin bıı ıaf"ri, kızıl boyun-
ltııpauo-1.ocarno paktlnnna durukıan kurtulan sivil halk 
~er Paktlarla Uoğu 'liC Bııtı- tarafından harııreıle kutlamış· 

, hltaraOığı kabul ettirmek \C tır.• d'nnıektrdir. 
?lehkle birleşmeki<'n bah e BirJ,,mi.; )fılletler (~ew 

St ler kun·etlcnmeye ba5· Vork) 26 ( \ A.l - Güwnlik 
-~tır. Cski Weimar Ba ba- Konseyi, Gu:ııemala taraCınd:ın 
1 tından 'Brunnıng de bU yapılan ~ik§Ht h:ıkkınrfakİ mn· 
'rden bırisınin sahlbıdir ı zakerelerin j!cri bırakılm:ısı k:ı-

~~ 
1 

rarını. 4 muhalif \'e 2 miisıen-
ij) e b.r şc\' tahakkuk etti· kife k:ır~ı 5 oyla k:ıbııl etmiş· 
~ı takdirde. (ki Alman.> an~n tir. :\hizakm•lerin g,ri bırakıl

ıı altında bıılunması~a r~r ması için lehte oy \'eren 5 menı
~ Alman milleti psıkolo1ık lek ... t: Birleı:;ik Amerika. Rreı.il-
0 

1 
Yaparsa, buna muvaffak ya, Ko'ombiya, Türki) e \"e Cin· 

ı."lirı bu'"tu··n 'i\TO strateı"isi 1 S ~q d'r. Aleyhte oy \'eren er: . ov-
l 

1 
Ilı U7. kalacaktır... vetler Birliği, Lübnnn, Yeni Ze-

t oıanıan Dulles'in bir u- landa ''c Dnnimıırka'd·r. 
ar hah e~tıği • cpcçevre :\tüstenkifler: İngiltere 

~ ~~~~aa. yani Amenkanın Av- Fransa'dır. 
r tlıı il Çekılip civardaki hına 

''C 

1 den faydalatınrak handan 
lif aa )apnı:ısı pren ibi )Ü" 

~eeektir. 

~A.I,\ 9 GÜN KALDI 
\~lınılda G 'I'tmmu:ı 19:>.t 
~~e kadar- açurncağını ır 

fıtıtll henı altın <Atılısl hem 
'ıııiz~ı ikramiyemiıe katıla-

Mosko\n, 26 <AP) - So\'}'et 
Dıs· ... leri Bakanı Molotof, dilıı 
Guaıemalaya, Birleşmiş Millet· 
!er Güvrnlik Kon~t'yinde muha 
samatın durdurulması hakkında 
kabul edilmi~ olan karar sureti· 
nin tatbiki için dinden geleni 
yapacağını bi1dirmi tir. l\lolotor, 
Guatcm:ıln T> ısisleri Bakanı Gu
illtrmo Toriello'y:ı gönderdiği 
b"r telgrafta bu hususu bildir
miş ve Guatemalaııın :\fosko\•a-
dan yardım ıalebiıır. ce\':ıp ver-'v TüRKIYE 

~l<IFLAR BANKASI mistir. • • 
Guatemala Dısıı.;lerı Bakanı, 

~ T, A. O. Sovyetlcr ~rliğinden, 20 Hazi-
~llata r:ınd:ı GU\•enlik Konseyinde ko-

rı Yeni Vakıf llıını ı bul edilen kar:ır ~uretinin tar 
595 . . . • t' -- b kı ir;ın yardım ıstemış ı. 

~~ 

'ııv,e~oın~ni t hüküınete kar§t barektte geçen 
lerıne men up askerlerden baulan i~caı etti~
ltri Esquipulas ~ehrindı 

dirlcr. 

Haydutlar bir 
Uçağı mecburi iniş 
Vaph rarak soydu 

\ uoda~d ı>r"" 

Bir katile, 
Film çevirmek için 
Yapılan teklif 

ssoclard l're•s 
Yeni Dclhı, 26 - Burada çı 

kan Tiıııcs of lndıa'ııın Pakıstan 
muh:ılıırı g.ızcksine gönderdıği 
bır haberde bir Amerikan sine· 
ma proclliktörlivlc l.:ıhur h:ıpis 
:lıanesinıle yatan Zarıaj adlı bir 
mahkıim :ırasında cereyan etti
gini s<i)lediği g.ırip b"r p:ız:ırlık 
tan bahsetmiştır. 

-0---
Fransa'nın Anka ra elçisi 

Pa ris'te 

Rangooıı .<Birmanya), 2G -
Birmaııya havayolları idaresinin 
bildirdiğine göre. dön haydut 
dün bir yolcu uçağının pilotunu 
tabanca ile tehdit ederek ıssız 
bir plaja inmeğc m~cbur etmiş 
lc.r \'e içinde 500.000 dolar tu· 
ıarında para bulunan '.W sandı
ğı alıp kaçmıslardır. Bu para -

Paris. 26 (A.A.) - llükıimP
tiyle istişare için P.:ıri.e gitmi~ 
olan Fransanın Ankara Biiyük 
elçısi Tarbe de Saint Hardou:n 
bu sabah Dış şleri Bakanlığı 
.'\luste,}:tl'I Gueriıı de Be.:ıumon t 

ile gôrüşmilştür. Bü~ ük elçi ııc 
lecek ay başında Türkiye~ e clö 
necektir. 

tar mal iyeye aıt bulunın:ı.kıaydı. H:ıbere ~öre Amerık:ılı pro -
Haydutlar paraları aldıktan son diıktbr, katıl suçundan müebbet 
rıı uçağın ~·oluna de\·am etmesı- hapis l' zası çeken .::ırtaj'a. son 
ne müı;:ıadc etmişlerdir. ı sür:ıtlc ilrr·e~ en hır trende in· 

Uçakta ayrıca üç ki~ilik mü· du, ııehrıne atlama ı için 120 
rettebat ve l'o yolcu bulunmak bin Rupiye para \ c b;r de « \me takdirde, cezasının affını 6te· 
tavdı. Birmanya hava )Olları u- r kalı Zl'H'e» teklif euııı~tır. I'ro mektcdır. Haberde, Amerikalı 
ç:ı°klarında ikinci defadır böyle düktör, bu fmır sahncsıni Iıl- prodüktorün hü\'iycti, mensup 
bir soygunculuk olmaktadır. U- me almak tasawurundadır. Fa- bulunduğu kumpanya ve)'a bu 
çak Rangoon'dan 500 kilom"t • k.ıt muhabıre giire Zarıııj, mu yolda bir pazarlığın ilgili ma -
re mesafede bulunan Akyab'a ka\cle şanlarını klifı ~örmemiş, kamlar tarafından nasıl kar~ı -
mutad seferler•nden birini yap trenden atla) ıp da sağ kaldığı !andığı açıklanmamıştır. 

ll':ıkta id:. ---------~---------~ Uç:.a;t Rangoon'dan ha\'alan· 
dıktan l 5 dak:ka sonra kontrol 
kulesi tema~ı kaylJetmiş ve an· 
c:ık üt saat sonra pilot telsizle 
hadiseyi haber verebilmiştir. 

Batı Almc:ınya'da bugün 

sesim yapılıyor 

Dueı;seldor:f, 26 (A.A.) - Ba 
lı Aman)'anın en blıyük ey:ılet 
lerındcn biri olan Kuzey Vestal 
y.ıda y:ırın on milyon seçmen 
ovunu kull:ın:ıcaktır. Seçimlerın 
ıı~ticeı;i merakla b<'klt'ıımcktcdir. 
Zira bu seçimler Başbakan Kon 
rad Adenauer'in iç ve dış poli
tıka ının ta vip <'dılıp edılmedı
ğıni ortaya koy:ıeakt~. 
Vestfalya, Adenaue.r ııı HrlsU 
yan D •mokrat Parti. inin en kuv 
vctli bulunduğu bölgedir. 

Scçiın kampanyasında b:ışlıc:ı 
mevzun dıc sbasct te kil etmiş
tir. Fraıısanın A \Tupa savunma 
antlıı-:masını. israrla reddetme i 
Hrisıh an Demokrat Partisini 
zaafa dü~ürmekıedir. 

Amerikan ordusunun 

bütçesi 
Washington, 26 (AP) - Ayan 

Meclisi Ordu büıçes·nı nihat tas· 
dik için Başkan Eisenhowcr'e 
göndermiştir. l TC'mmuzda ba -
lavacak olan mali yıl için sil5h
lı · ku\'\'etlere :ı~·nlaıı tahsis:ıı 
28.800.125 486 dolardır. Bunun 
takriben 11 milyarı ha,·a kuv
vetlerine, 10 mil~ arı bahriyeye 
,.e 7 buçuk milyarı da kara 
kuV\'ellf'rine tahsis rdilmistir. 

Maden ocağında kaza 
P:ıris, 26 (l'Jl.A.) - Arras' 

da bundan bir kaç &ün evvel 
vukubulan m:ıden ocağı kaza· 
sının kurbanlarının cesetleri kal 
dırıldıgı :;ırada diğer bır maden 
ocağında yeni bir k:ı2:ı o~mu~ ve 
duvarların çökmesi nctıcesınde 
iki işçi başl:ırıııa dü en ta;,la • 
rın ahında kalarak ölmüşlerdir. 

Şehirde bu sebepten büyük bir 
keder havası hüküm sUrmckte -
dir. 
Himalôyc:ı'cıların doktoru 

öldü 

Yeni Delhi, 26 (T.H •• A. .) 
Himalaplar:ı tırmanmakta olan 
bir İtalyan he·yctinin doktoru o
lan Ga&ani, bir çıkış esna ında 
altındaki kar tabaka:.ının kay -
ması neticesi uçuruma yuvarla 
narak ölmüştür. 

israil güzeli kendisini dün 

ya güzelliğine namzet 
görüyor 

'fel-Avi\', 26 (TÜRKTEL) 
1954 İsrail ı:üzellik kraliçesi, se 
çilmi5 bulunmakt.adır. Aviva 
Pelper adındaki İsrail iÜZeli, 18 
ya larındadır. Ve Bud:ıpcştede 
doj!muştur. Kendisi ) cdi sene
den beri İsrail'de yasamakta ve 
hem mankenlik, hl'm de sek re -
terlikle iştigal eıınektediı·. 

Bu sene de Kaliforniya'da 
Long Beach"da yapılacak olrın 
Dünva Gü'Zellik müsabakasında , 
kendisini baş favori gören ve bi 
rincili~i kazanacağını söyleyen 
veni Jsrail Güzeli, r ılm ~ ıldızı 
~lmak aıııusund:ıdır. 

Dünyanın en ya~lı çifti 
ynn ( tassechusctts), 26 (A. 

A.) - Dünyanın en ya~lı çifti 
gelecek martta yetmişinci evlen 
me yıl dlSnUmlerini kutlayacak 
!ardır. Judah Atkinson 94, karı-
11 .Mattie 87 yasındadır. 

SIRAS/ GELDiKÇE 

Zehirleseıı seker 
...> ...> 

Yazan: IHSAN ADA 
Eı Pı zulmi,) le karaborsacının ihaneti kolkola girip bir kilo 

kömür btılaıuı)an evlerde ha..,talarını ı ıtmak isliyenlere t•
\'an talıtalaı ını y:ıktırırlarken. re~mi ağızlar, tedbir,bliğin itirafı 
Jerine l:ıhalıati soğnğ:ı '\f' halkın fazlı "kömür atmasına bul· 
mıı ]ardı. ilk dcf.ı Şt ker daılıgı ba~layınta yine rt~mi ağıılar. 
ŞckH ı:a) ranu için atısın arttığı, ondan onra buhran tekrar 
laııın<·a halkın ihı iy:ıı·ından çok stok yaptığı gertkçesini gö ter
mi terdi. Doğru olan, halkın zarun ban gıda ınacldelerine k:ır ı 

iitedenheri lıa :ıss lıulıınm:ısı \'e let·rıibeleriyle '\·arılığı bir nt
tit•eye göre de; 'eriltn teminatlara guHn cin~ nıamasıdır. Un, 
ekınrk, yaı;. ~t'kt•r ve yakacak ba ta gelir. Halk bir miktar ih
tiyat lıulnndııımıığı i'ter. Kabaran riat\oır tuptan almayı im-
1.:anmla lı rınt·a. iiç be5 kilo ile l rtiııir. 

J\luşnıul:ı ilt• knskonına1 yenmes' de olur. Un, yağ ve e
kerin f'ksikligi ilr \iicut nıııkinesi oıı,ınaz. Karaborsacı bunu 
biJir de durur mıı? O, salatalık stoku yapınıyacak, ba5 gı

<lal.ırl:ı oynı) at'aktır. Siizle.)lmis gibi, i-.tanbul, Ankara, iımir, 
J\l:ılatya, Aılapazarı. şura~ı \l'Ya bura ı. \'aı orla ıncl:ı et pah:ı· 
!ılığı, Pknıekd h~anı, ştker darlıgı. Amma niçin, bu bol buğ
day i tih~:ılinde, Kütahya'da rkmeğin :ığırlığı 750 grama lndi
rili•': nle)\anın bolla~tığı, tabiatin, yer yfüüne kır sofraları 

Jrnrclugu 1111 güıel 8) larıla; seker yok olur dı, ak5am i inden 
e\ ine diinı n h:ılı:ı. rocuklarına komposto )aJltıranı:ıı. bağrı ya. 
nan lııılk bir limonata lçemt1, kahve \"e çay tiryakisi aı.ap ı:e-

1.:er? 

.Seker ıle bir medeni) et mah uliidür. Tiil'kiye niifu"ı, her 
mrdeniyet mahsulü gibi bundan da en az faydalanır. İki ~üz bin 
ton i~tihlik ile yiiı altını~ bin ton htllı al farkı. kiln u elli ku
ru lan illıal edil t- :ıncak yirmi mil~on liralık dövizdir. \'t ilaç, 
ı·iintgPn filmi ile seker; ith:ıldf' ıiiks e,)'&)'a önre tutulamaz mı? 

Halkın hirkar; kilo fa7.l:ı ~t-ktr nlma ı güze b:ıtmamalıdır. 
Şt-kerin ner!'de \'e J.:iıode stok yı>ıldığını Ankarıdakl arama gö 
ttrdi. 74 aııı.ık ke"ıııe, 65900 kilo to1. ~tker. Birkaç ehre gün

lerce yete!'ek kadar. Huna da mı halkı hi} anet denmez? Bunlarla 
ıliğer tokçuların ad n resimlerini gör ek de, kömür. pa
muklıı muhtekirleri \ 'e) 1\ iiğrendsine snlılıran imama orkelen-
diğiıniı mi~aıı i('imiıi bir dökst'k. • 

S 1tmm11ı flii'ammı ksdsl' 
e11 az 151J litaltl /Jir ht.rop açtm11z 

. Her 150. /irrıya lir. kura 11umar4si 

KASAJ,LARDA !'\AKLİYAT Kanada, lııiyük gemilerin, At lantik Okyanu u'ndan 2.000 mıl 
ötedeki Büyük Göller bölıtt<öillt' kadar gelebilmelerini muınkün, kılacak muanam bir kanal sı -
tPmini ccrçekle~tinnek yolunda dır. nu projenin yanı ~ıra, Xiag ara Şelale i'nden dnha im\\ et
)i bır hidroelektrik santr•lı lı;u rutmaktadır. Buradan, :erek Ka nada'nın, _!!erek Amerika Bırle· 
sik Devlttleri'nin merkezi bölgelerinde gelışPn endü tnlere enerji Hı ilrcektir. Bu projeleri A
merika ılc birlikte ba~atmalı; için 50 yıl bekledikten sonra, Kanada. nıha.>et tek basına fa
aliyete geçmiştir. Resımde Ontario'da, St. La\ırence nehrinin kıJısındaki muazzam ı;ilolardan. 
doğrudan doğruya buitday yükleyen üç şilep cörülü~or. Bura M. halen tamamlanmakta olan 
2000 millik nebir ~olunun belli b~,lı uıraldarından biridir •• 8!~ .. ılep~cr. )·ukledıkleri b~ğd~~ ı, 
biıtün hür dünyaya nakledilmek ı11ere, Okyanus kt)ı~ındakı bıı)uk lımanlara ta ı.)acalı;lardır. 

Kanada ile tanışalım 
(Ba~ı 1 incide) 

2 - Tür.kiye gibi Kanadan'ın da lıiç bir nevi 
macera hevesi yoktur. Yeni bir insanlık \'e barış 
binası kurmak i~ine dôrtt-l'e arılmağa hazırdır. 

3 - Kanad:ı, tam miınuiyle dinamik bir kal· 
kınma hamle•ı içindedir. Bitlm :eçmekte olduğu
muz merhatderden biıdcn biraz cwel geçmiştir. Bi 
zim gibi ilk önce. zir::atini yük eltınlş, bayYancılık 
ıJavasını.cle almış, su kuvvetlerine sarılmı~. ana
yide yÜhl•lmı~tir. 

l\hıaızam inki~a{ isfidatlirı 

xanaıla buzun sekiz milyar rıo:aı1ık bir ithalat 
ve ihrac:;t yekunu içinde bulunuyor. On beş 

milyon be,ygir kuvvetinde elektrik enerjisi i.c:tih
s:ıl ediyor. Bl•nu iki rr.isliııe çıkarmaga haıır:anı

yor. Jo'a'tat imkanlarının hudutlu a'lmış altı mll
yon beygir kuvvetine radar varıyor. 

Dün~·anın en çok alt:nı Kanadada . çıkıyor. 
.Nikel. uranium, radyom gibi madenlerin i ·tih~.ı
linıle en hastadır. Yeni bulunan petrol kaynakları 
son der~cede unı:indir. Yani bütün muaz1.am !nki. 
şafl:ırına rağmen Kanadayı bekliyen yeni yeni g -
Jişmdcr harikulade dertcededir. Bütün ıtunya<la 
göl Ve nehir olarak mevcut bulunan tatlı cu mık
ta rından Uçte biı inin Kanadarla toplanması \'e 
nehirlerin hep yük eklen a~ağı ara doğru akma-
ı, ucuz rlektrik istihsali ve sana)i inki~afı bakı
mından müstesna fır,atlar yarattığı gibi, göller 
\'c bir kısım nehirler, iç nakliye istenıio<le mü
him bir rol oynuyor. He'e St. Lau rence kanalı isi 
tamamlanıp büyükçe gemilerin Atlantıktcn iç ı;ıöl

lere geçmesi temin edilince, mem!ekele )eni bir 
hayat kaynağı katılacaktır. 

Yaratıcı kU\ ntin menbaı 

B u benim Kanadaya bt'sinci gelişim ... Fakat bun-
dan enci yalnız. doğu kısımlarınrla bulun-. 

dum. Her cihetle bir dünya cenneti manzarasını 
gösteren Pasific sahillerini, dünyanın belki de en 
latif schri o'an Vancouver'i ilk defa olarak go· 
rüyorum. Coğu son yılların mahsulü olan hari
kalı inkiş:ırıan yeni tanıyorum. Heniız el değme
miş ser\'et kaynakları) le Kan:ıdıı, yirminci as

BÜYÜK GÖU.ERİ BAGl.A\'A~ KANAl.
J,AR - Kanada·nın 2000 nııl uzunluğunda 
olan \e Atlas Ok)anu u'nu Büyük Göller 
b-Olge ine lıa ğla)an Kanal Sistcmı'nın miihım 

ıhl~ :.incl.~ıı .. birinı tc kıl .ed~~ _Wellaııd 
J....'ıina ı nı g(I rııyorsunuz. Ontano Golunu Ene 
Giilüne bağlayan bu kanal li )ılda tamam· 
ıınmı~ ,·e 13 O milyon dolara malolmu t.ur. 

!eri~ le uğraftıcak ~erde hep birılm işe sarı'mak 
:.uretiyle miktarlarının kat kat fazlasında bir ya· 
ratıcı kuvvet t<'skil ediyorlar. 

.Naıo çerçC\ esinde ~ol ar kadaşlı!!"ı etliğımiı 
memleketlerın ara ında Kanatlanın buhınması, 

çok hayırlı, çok ümit verici bir şeydır. Bu mem
leketi . tanım:ığı ve kendimizi onl.ı.ra lanıtmağı, 

birinci derecede bir dava diye ele almalıyıı. Te
sadüfün bana \'erdiği fırsat sayesinde b,n bu sa
hada i:"azeteci sıfatiyle küçtik bir rol oynamak fır
satını buldum. Buna çok seviniyorum. Öğrendik· 
!erimi dilimin döndüğü. kadar size anlatmağa ta· 
lı~c:ığım. 

.uı:m:T E~li~ YAI.:\IA~ 

rın ikinci yarısının en uyade tera~kiye htldatlı aBİR DÜZEL'llm - Winniptg'den buğday 
memleketi h:ı!indedir. Dünyanın ticaret hareketin· buhranına dair çektiğim telgrafta Kanadanın t• 

de bugün üçüncüdüı". İkinci olan İngiltcrPyi ge- !indeki tokun ) edi nıilJon, bu sepe için beklenen 
ride bırakması kı a bir zaman m,· elesidir. buğday mıh ulıinün be~ buçuk milyon ton oldu-

BUtOn bu imkanlar, on bt~ milyondan ibaret ğunu yaımı~tım. Burada bir hata yapmısım, ı iıı 

bir insan topluluğunun malıdır. Fakat bu mü· ı doğrusu şudur: !\leHııt mıh. uı 700,000,000 bu el, 
kcmmel insanlar, iyi bir hükumet kurmak, ener- bu eneki tahmin de 550,000,000 bu eldir •• 
ji ve zaman zayiatını a,,,gariye inclirınek, birbir- A. E. Y. 

SÜR'AT - ~ew \'ork'ta 22 katlı ytni iDsa etlileıı bir binayı ait bu iki re im çalı ma üratl 
hakkında bir fikir nrnıektedlr. ~luhteiif bürolar için kullanılacak olan bu binanın lskelcti ku• 
rulduktan sonra < olda) 61 iKinin 9,1/Z aat falışmaı.iyle bütün katları kaplanını tır. Ualetta. 
yin bina malzeme i ile yapıldılı takdirde 8 - 10 hafta ürecek olan bu ameliye daha enet fıılı
rikada hazırlanmış olan aliminyum le\halann civatalanması aye inde 9,1/2 aatte )apılmaa 

mümkün olmuştur. Her aliminyum Inu W katı kauııncak şekilde )apılıw,)Lır. 
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Fransıı lHecll 1 toplantı halinde 

Yeni Fransız kabiııe • 1 

ınu,raffak olacak ını? 

!
..., .. _.._ .. ,,...... " .............. .. 

Başlangıç çok iyidir ve ilerisi için büyük- . ·ı 
ümitler vermektedir. 

• - ................. ....,.... - ...... ..., 1111 .. - =. ----- _________ ---~· 
yenı Fransıı kabinesinı kur-

ma a memur edılen M. 
Mendes France meclıste 6lmdı. 
ye kadar gorülmemıı büyük 
bır coğunluk!a itımıt reyi aldı 
Ve kablnesını tefkil ederek işe 
baeladı. Yeni Ba&bakanın bu 
kadar büyük ıtimıt oyu alması 
açık ve kat'l taahhllt:erde bu· 
lunmasının neticesidir. Taah· 
hüfür dörttilr: 

1 - llindıtlni meselesini 
dort hafta ı rfında halletmek. 

Bnbakan Fran11nın ~eref ve 
hay5iyeti korunacağını, Uıak· 
doğudan cekılmenin bıhl& mev 
ıuu olmadığını, fakat bir a'lla5. 
manın mümkün olduğunu i'eri 
sUrmUştür.Tahmln edildığıne gö 
re a nlaım.ı. Hlndıçinl'yı teşkil 
eden Uç huk{lmetten Laos ve 
Kamboç'un bugUnkU hudutları· 
nın muhafaıuı ve Vietnam'ın 
komUnl&Uerle taksimi fe tinde 
o acakUr. Fransız meclhlndeki 
komilni&t pırtiAınin yenı Bar 
bakanı gti\ en O)'U vermesine 
bıkılarak bu yolda bir anlar 
ma mümkün gorUlllyor. 

J - iktı11dl \'e mali kalkın
ma. 

Kabine bu huauılara dair e· 
aulı tekUfler ietlrecfğınl söy· 
lU)'or. Fransada csasen malt 
bir kalkınma \•ardır. Paranın 
kıymeu bır encdenberi dıi~me 

mis, bllllds artmıştır. Bu hu· 
&U5ta buyuk hiı.metı gorulen 
Maııye ve İktısat Bakanı Edgar 
Faure yeni kabinede de a)nl 
mevkiı muhafar.a etmektedir. 
Bakının, iyı bir malıyeci olan 
yeni Başbakan'a birlikte daha 
tesirli planlar haıırlayacağı u. 
mit edlllyor. 

3 - Avrupa müdafaa birliği. 
Kabine bu hU&usta bir an q. 

maya varmağa çahıacaktır. 
Frınsıılar bu mese'ede ikiye 
ayrılmı~lardır. Bir kı mı, Al· 
mınyanın da ~ireceği bö:,·ıe bir 
bırllğe taraftar deği,dlr, bir 
Alman ordusu bulunmasını is· 
tcmıyor. Bir kısmı ise • Ergcç 
bir A'man ordusu kurulacaktır. 
Bunu ı:öı.bnilnde tutarak ıimdi 
den kontrol altındı bir ordu 
teıkili muvafıkhr.:ıı diyor. Yeni 
Başbakanın ikisi ortası bır va. 
ıl~et ı'arak iki tarafı birbirine 
yaklastırma a çahşacaf;ı anla· 
eıhyor. Tahmin edildiğiııe gö· 
re anlnma Alman ordusunun 
kontrolü hakkında batı kıyıı
lar konması eekllnde olacaktır. 

4 - Tunu \ 'e Fas meselele· 
rinln halli. 
Stmıll Afrika Fransanın ha· 

tını bir dert o mustur. Tunuı 
ve Fas'ta hAıiiscler birbirini ta· 
kip ediyor. Siddct siyaseti ~ım· 
dıye kadar hiç b:r netıc:e Yer· 

-ı 

GENÇ l"ll.DIZ YE .ı'\,.,_.l\ CSt - lllr tok mmHdı fılmltı de 111\k· 

le &e)rettl:imlz J;cnc Debbıo Re1nold , Stud1od krndmni mr 
rete gelen genç nnnestnın goğ unr ç{çek takı' or ... 

memi5tir. Tunus da. Fu da 
mıistakıldlr. Fransa bu iki 
memleketin btiklaiıne riayet 
edecdlni, 'enıı 11lahat yapılı
cağını eim':!lyc kadar birkaç de· 
fı \•adetmi5tir. Fakat bu raad· 
ler tutulmamıştır. Yeni Başba. 
kan: •Gerek J<"as'a, gerek Tu· 
nus'a kendilerini idare etmele· 
rini temin edcceğlmiıl vadet· 
tık. Bu nadimlı.i tutacağıı, ya. 
rım kalmış görüşmelere devam 
edeceğiz..• dıyor. 

Fransa ile Fas \'e Tunus mil
liyetçileri arasında evvelce go· 
rU~melere baılanmıştı. Fakat 
mılllyetçilerln l.stik1Allerlr.e hllr 
met edilmesinde ısrar etmeleri 
üzerine gôrüsme'er kesilmis•i 
O ıamandanbri vaziyet gitlıkçc 
kötUleşti. Bu defa yapılacak ı;ö 
ruşmc:erın iyi bir netice verme 
si kuv..etle ümit ediliyor. 

yeni kabinede, De Gaul le'cü· 
!erden baiiayarak sosya. 

li&tlerc kadar her fırkaya men 
ıup tınınmıı ıahst)'ctler var
dır. Kab!Myc y11 nız milfrlt u~ 
cılar. sosyıılisOer ve komünist· 
!er girmemiş!Mdlr. l'ılaamafıh 
bunlar da mtisaıt \•aıiyet almıs· 
!ardır. 

Lanl-1 kabinesinde Bakanlar 
ırasında esas meselelerde, bil· 
)llk fikir ayrılıkları vardı. ~ıe. 
se'l Hindlçinl'de, Kuzey Afri· 
kadı takip edllecelt siya et hak 
kında Bakanlar başka turlU dil 
ılinUyorlardı. BugUnkU kabıne 
daha müıccanıstir, esasta fıkir 
birliği temin edilmıştir. 

Laniel kabine inin bellibaşlı 
§ahsıyetlcrinden biri olan Mıt
trrand birkaç ay evvel Hlndiçi. 
nl \'c Kuzey Afrikada tutulacak 
yol hakkında dığer Bakanlar
la an'aşamadı~ından i Ufa et· 
mek ıorunda kalmıştı. Eski Ba· 
kanlardan büyük bir kısmı 
·Fransız. blrliğı• nln korunma. 
&ını i~tiyordu. Mitterand ise 
·Fran ıı Birlilın nln uydurma 
bır tibırden ibaret olduğunu 1 
60ylu~or, Hindiçini'dcki hliku· 1 
metlerin, hatta Fas ve Tunu· 
ıun dominyon haline gttirllme 
.si esasını müdafaa ediyordu. 

Fransız bırliği 1946 anayasa· 
ıyle tesl edllmleıır. He· 

def e~it haklara malik 110 mıl
yon insandan mürekkep bır 
b!ok tefkll etmekti, Eski •Fran 
11ız imparatorlu U• tlblrl ı;ok 
sömürgeci ~ôrUlnıUş ve değiş· 
tlrllmlşti. Fransız birliği • mc· 
deniyeUerl ı: lı&tirmck, refahla 
rını arttırmak, glivenllklcrini 
tcmın etmek itin ka) na l;ırını 
ve çalı~m;ılarını bır araya ı:eli. 
rrn • mı 'letlerdcn mıirekkep CI· 1 
lacaktı. Du mılletler Vcnıay'da 1 
toplanacak meclı.ste tem il etli· 
lecekti. 

Birlikte anavaton toprakların 
d n l>leka mUlkl tı kaımatı ay
ni olan ve lç İlleri Bakınlı~ına 
bağlı bulunan ti ııiıa ırı depart 
mıın ar CCeııı) ır, Antlller ve 
nire) mahalli mrcllslrrl, Fr;tn. 

[:PAZARDAN PAZA~I 

ekere ıüc n% 
•.....•..•...••• . •..•......•... ~ . 
• • 
! Tozdan sonra keıme de bulunamıyor - Birinci : 
• • 
: Dünya Harbi eına51nda, ikinci Dünya Harbi : 
• • 
: esnasında oker - Yeni fabrikalarımız - : • • • • : Dilencilik de meğer sanatmış 1 ! 
: ................ 4 ••••••••••••••• t 

ra%an: E. T. 
Birkaç ıunılenberl İ!lanbul· 

da hir tf!ke.r sıkıntısı ur. 
nıkkallardı, toı ıekerdın r.on 
ra kr~mr ııe· 
ker de hulu· 
nam ı.} or, Se
ker ıirkcti el· 
de bol mik
tard;ı mal mev 
cut olduğunu, 
hklt 16tanbıı
la getirtmek 
için \"agon tr 
dariklnde gtltliık çekildiğini 
lıılıfirmtıll. Dr\let Drmir)ollı 
rı huna istenildi i kadar ,. ıton 
tahsis rılllchileceği ccvıhını 
verm!Jtl. Ardan hayli uman 
getti, uzl.} ette de{ii~iklik ol
madı. 
Kım haklıdır, bilmboruL 

Bildi!!ımiı bi11P. · \'arsa piya· 
Bada ıeker bulunamımuının 
halk tarlfındın bit de iyi kar-
1.ınmadığıdır. Halkımızda 6ekr 
re kareı haklı bir hassniyet 
vardır. nunun ııebehi ukit \ 'il• 

kit cktr izlıkten bu ük ıııkın· 
tı çrkilmış olnıaaıdır. 

Birinci Dtin ·ı Harbi e1na· 
&ında §eker tamamı) le ortıı· 
dan çe1.!lmiı, okkası 600 kU· 
ru tın aatıımağa b:ı$lanmı5tı. 
600 kuru o ıamana son mut 
hiı bir rakamdı: bugunun 50 
lira ı demekti. Şeker heml!n 
her tarafta ha~lıca konu5ma 
mevzuu idi. Meclisi l\Iehıısan· 
da hile, bilhassa Arap mebus
lar, •Anıstur}adan eker ır 
lerck mi?• diye hukumetten 
mutemadben sualler sorarlar
dı. 

Harp bittikten sonra dı~arı· 
dan bol ve ucuı teker ı:elme
ge ba !adı. Her tarafla ıel!ere 
hucum oldu. Tatlıcılar, teker
lemed dıikkdnlırı bırdenblre 
çoialdı. 

İ tiklll Harbi zaferle netkele-
nlnce memlekette eker 11· 

n•l il kurulmaaına teıebblıs 
edildi; birbi
rını mütea· 
kıp dort ,,. 
ker fabrUla&ı 
açıldı. Bun· 
ların I•llh§O· 
li, eeker ıh· 
ti acı mı un 
lııh uk bir 
kısmını kar-

ılı~ ordu. Şrl.crin perakende 
fiyatı 27 kurulia du§muetıl. 

ikinci Dun ·ı Harbi )'eni bir 
guçlıık dnğmıı;ına &ehep oldu. 
Ta~ıma guçlu ıı yüııiııden ha· 
ı itlen şeker gelenıi)·ordıı: iç 
l tlh•al de ihtiyaca )·etmiyor
du. Dunun neticesi olarak 
19U de hiıkiımet eker fiyatı· 
nı 500 kuru a çıkardı. •Bu, 
memnu fiyattır. ancak zengin
ler eker :rhebilecektlr. Paha· 
lı attıgımıı 6ekerden elimize 
230 mil ·on lira kııılıır falla pa 
ra geçl'cektlr. Bununla m,m. 
leketıe ııınaı kalkınmayı rıal· 
la.}lca ıı.ı denllh ordu. 
Hesabın na kııılar yanııı ol. 

duğu çok ceçmeden anla5ıldı. 
7.r..nsinlerln evlerinde l'Sasen 
uık edllml3 şekn 'ardı. Bun· 

lır rahılı fi ·atlı 511ker ıılmıı. 
la anafjmadılar. Ortııhlliler 
"e fakirler de alamı 1nca r 
tıo tamamen dıırı!u, lmkı\met 
rker fiyatını yarı )atlYa in· 

dirdl. 

1ıin garibi ,eım fıyatının 
artırafını lııılı.ıimetin u en·el 
tekzip e1mı~ olmafiıdır. Bu tek 
ılbı rağmen riyatın arttırılma 
~ı emnb eli aıııltmıtill. 

Demokrat Parti il lıa~ına gel 
dikten sonra f'KCr fi a· 

tında indirme yaptı. DlgP.r ta. 
raftcn birbırl· 
ni mutr.akıp 

tekel' fabrika -
ları kurulma 
ı;ına baııan 

ılı. nu suret· 
le &clier ııkın 
tısı diyP. bir 
6l'Y kalmadı. 
Seker lstih
ııali grrçl artmı tı, fakat ~ar · 
fi •at da o nlsbcthı arttığın. 
dıın yeniden &eker darlığı ba;· 
ladı. 

E&klden koylu ~eker nedir 
bilmezdi, teker ihlyarını prk. 
mez, bulama ile temin etnı•ğe 
çal1§1rdı. Slmdı l.;ö Ilı de +'ktr 
)lynr. nıı. tahıl me.mnun olu· 
nacak bir eevıfir. 

Bugünkü ~eker c!arlıl!ına gc. 
linci", bunun kı~a hlr uman 
r.onra sona erece i m •hakkak 
tır. Sekf'r stok! rı tükrnmiş 
dP.ğllôır. Fahrıkalor da ttmmıı 
:ıun ortalarından itlhuen çalı~ 
ıuğ~ ha la •ar.aktır. nu yıı lkı 
Hni fabrika daha htlhBnlrle 
bulunnrağından tok &etmPden 
aekr.r bollaıaf'ak, in utı hızla 
llerli P.n diğer f brlkalar da 
tarnnmlınıl'ra elınılıılf! lhti)•aı; 
tan far.la mal bulunacaktır. Ru 
nun için telaş ettnP\·elıın, mev 
\'a meulmlnden fa dalan rıık 
ektr ısarfi ıtını kısa bir müd 

det aıalla lıın. 

DILE~CiLİK DE 
l'llE~ER SANATMIŞ! 

Gıızeteler )aıdı: lımirde HU· 
ıeyfn adındı bıri dilenır

ken )ıkalanmıı. Huse) in ev· 
'elA i5 guç 
s:ıhıbl lmlı. 
Kıuı ıyle kav 
gı edınrt kız 

mıı, kalkıı1 
hmıre git
miş. iımırrle 

, ne ya11arağı· 
nı du~hnıir- ı 
ken •dilen· 

rillk sanatın nı çok kArlı bııl
mu5 \e bu •&anata a ba5lam15. 
Gunde 15 - ZO !ıra kaıanı3oı 
mu • Yakalandığı zaman üs· 
tıınde blı kıç yuı lira bul•ın· 
muı rlilencllillın hııliiketen 
kırlı bir iş olduğunu goıted
yor! ... 

Huseylnln dlltnrlllği ma· 
ranı:oıluk, dunırdlik gıbl bir 
anat Hyması çok ı;arıptır. 

Çin mustcsna, dunyanın hiç 
bir tarafında dılencllik sanal 
&al ılmaz ve sağlam insani rın 
ılilf!nıne ine mıi aade t!dilmn. 
Yalnıı Çln'ile dllr.nr.llik bir 
ıannttır. Dilencilerin Ioncılr 
ı ı, teıkilitı urdır. Runlor hu
ı..umet tarafındnn tanınmıı;tır. 

Dilftncl!lk biıde de yasaktır. 
11' kat buna rağmen s ğlım a
damların hiç ı;ıkılmadan t1ilt.n 
dikleri ıorlılmektedlr. Dilen· 
dil 1 •sanat. olmakt•n tıkıır 
malıyıı. nıı. huklınu~t kadar 
fr.rtıeıe de du~en hır vnıife
dlr. 

11% par!Am<lnto unda nıebu !arı ' 
bulunan v hususi bir Bakan· ~ 
h8ıı ba~lı o'en d niıaıırı lop· ~ 
raklar <Batı AfrlkP. Üslüu Af 

llANGi İNİ 'Kİ D H nt \ 'lJ K? - 1. G, M. Artıatlrrınden 
"Cf!nan Wynıı. ilıı llow&rd • el, Callforn!ı'nın llemet Gôlü'ııd" 

tuttuktan balı ki rtn boyunu mu lı.ayr e edı rlar ... Bu iki artht 
ı;ulü ~c\fcle) en tabiat dekonın un (lrt aındı •Amın111 Takip• 

ıdfı bir macera fıl mi fnirmekudlrler 

rlka ı, Dnlju, Kenırrun toprak· 
ları ve aire), Dış leleri Bakan 
lığ yl milna <lbcttc hulıının 
FIS. Tunu , niha~ct HindlçlnJ. 
deki Lao.s, Kamho~. Vietnam 
vardır. Bırblrlnden hu kadar 
ıı~n mi 'etlerin g!lrUşlerlni hır· 
1 ıtlrmek pek 1:llı;, Adctı im· 
kAn ııdır. 

Birlik u mbh•al bUlUn bu 
mllt~ı:erln mUmeaıılllerlnln anrı 
vatan mum asilleriyle bırleşlp 
gnrU5ebilmelcrl itin teşkil edil 
mlştl. Fakat Franaıılar, fmtl· 
yazlarını eldtn kıı;ırmanıık I· 
çin, ınmbleye pek ı 1181 biyel 
Hırdller: mccllı bu ıebel'le lı 
gorcmedl. 

Hulasa •Fransız Bir!Jğiıı &ciı· 
den ibaret kalmış. esaılı bir 
mil aue olmamıştır. Yeni ka
binenin bunu da ele ahca ı ve 
$eııl baıı teekl!At kurmak )'O· 
luna gireceği tahmin editfyor. 

' E. Korkut 

SU ''i ÇORAPJ,AR - lloll)\\Ol!d tud)olaıı, tktiıııt m k adiy
i", hılhası;a ltern fılnılc.rınde kadın oı tı tlere toraıı gi dir • 
mekten 'aısccııu•ktcdirltr. Artifıtlf'r, çorap y rlııc, bacaklanııı 
ko,>u ınk bir ho ·a ıııınnekte \e ı;orar ıı oldukları hcyu ııer 
rtede hı~ farkedılmemekted.ır. Bir ı;ok Amenkan kadııı~rı ıo· 
kaktı dı bu usulu tatbike baı lamı !ardır, Ruımde ı. G. J. 
Studyoıunun ıltht ı:ı.amıetlerlnd en Greg Sherwood'u cSun 1 

çorap:ıı lannı ıo terir ken ı:oru)orıı.unuı. 

• 

-129-
• 1 

ını -Rus mün 
r old u 

~~ . ·-----~~ 

Sovyet hariciye komİHrliğinde lngil iı hey ti reisi Hudson, Çis rin ve ben 
üçlü bir mülakat yapmııtık. Çiçerin mütaroke teklif ediyordu. Kendile· 
rine, davamııın dünyaca malOm ve kararlarımııın misakı millide mevcut 

l..... ___ .....,_ __ 

fiOVYET HA 8İCİYES11"1N 
TEKLİFİ1'İ TlERRAL 
REODETl\IİŞThl 

p rotokol mııdürtiniln ethdlğı 
tcklıfi dıkkat ve sükunet· 

le clinicdikten sonra eu cevabı 
verdim: 

- Mensup olduğum Tilrk 
mllleti, bırçok harplerrlen yor· 
gun \e ıa)ıf çıkmış olınası.rıa 
rağmen ıstıklAI ve hurriyetin
den hıı; blr6ey feda etmemek 
içın &ilaha sarıldığı hir zaman. 
da na.sıl olıır da milli lddlala
rınıııı ve istiklA'imızi bülün 
emperyalist \'e kapitalist bir 
lıleme karşı tanımıf olan dos· 
ıumuz Sovyet Rusya hUkiımeti 

harı el memleket imtiyaz' arın· 
dan en mllhlmini blı len geriye 
almak ısteycbilir? Böy'e b!r 
teklıfı getırmeml~ oldutunuzu 
farıedıyorıını. Bu hususta bana 
başka bıfley &öyremeylniz ve 
&ormyaınıı.. ÇUnkü size vrrile· 
cek bavk~ cevabım yoktur. 

Bu kııt'I red cevabı karşısın· 
da Protokol rnUdürti su lu ve 
tek ıfinl tekrarlamadan ~itti. 

Bu hldiseden sonra, vuku 
bulan mlılAkatlarımııda Çıçerın 
hır Hlkuat olursa, So~-yet l~us· 
Hl hUkıııııetlııin bundan mes'ul 
o lamı) aca ını biı-kaç defa ıek
rarlamı~ a da, mevıııu değiştır
mış \e kendisine bir ccv;.p \'er 
mcmı§tlm, 

ı. •r.tı.tz Ttc Rt:T mn:ıu t 
n tst n,r, l\lllL KAT 
TEKLlFJ İ MÇil\• KA6l1L 
EnJiŞTIM? 

tngıllı tlcoı et heyeti ~ıo ı..ove· 
)a muvasalat eıtiklen sonra. 

Çıçerııı on'ara bir jesı yapmak 
lstenıt~tı. Bu Jestin mahiyeti şu 
olacaktı: Sovyeı hükumetinin 
bizi lngllız emp ryaliımlne kar 
ııı harbe ıevkctmerJI ini i pat 
fçın ıkı tarafa b•r mutareke ak· 
dlnı teklıf edecek ve mutıl\'U· 
aıtlık uzıfeslnı !iı rıııe alacak 
tı. Bu ııuretle, İnglllz. he) eune, 

Günün yazısı: 

Yabancı radylarda 
Program nasıl 
Haz1rlamrt 

<Daıı 2 incide) 
durur' ar. 

Turkbe radyolarındaki Tılrk 
musikisı programlarında umu
mi bır keşmeke5 hUkıim surer· 
ken, istanbu' Ra•lyosuııuu batı 
musıkı!I programla rı, Türk din 
lcyıcilcrini !Ayıkıyle taımln ,. 
diyor. Bunun eehcıbi, bu ılan· 
da eser ve 11nnatkAr eçfminde 
millchassı bir elin rol oyna
masıdır. 

\'ıbancı rıdyolııula d~ vaıi· 
~tt bliy'edır. MııaJkl prcı::ram· 
farı bir nevı (tek seçici) duru· 
munda nlan, hlr musiki milte
ha sm ile onun blrkac yıırdım· 
c:ı~ının elinrlr-tır: hunlar ıııcm· 
leketln en det:erii ıııınıtkArlırı· 
nı , en mıi~aıt aatlerde rarl;•o 
rro.::r;ırn'arın11 koyarl•r. lı:ılkın 

mu ıkl ıe\·kıni ''e ihtiyarını 
mtıkcmınct ı;uıetıe karşılarlar. 

H lbuki, &oıll1 yayın! r. hlı,: 
de boyle idare edilemez. 

haberler: konferan11lar V• ko
nu11mala r: fll\ esler • kP.çler, 
dışarıdan nakıllcr; studyo için. 
de wvı dış1rıda ·ırıılen rorıor· 
tajlar. bol ıbaşlı &özlU )il) ın 
ııcvılrridır. B1111ları11 hu biri 
;ı\ rı bıı er nrograıncılık ihtı ~s 
kolu tc,kıl Pder. Bıınılın ba§ka 
ımı' u ~ &) ınlatın mtıhtrvasını 
tc§kll eden hkırlu ve lıun'ıı
rın ıakclım eekiı de çeşitli alan 
!arda bıl"i, lhtı as Ve tr.crube· 
)C mütevakkJflır. Soı.U uıatın:ı 
mık için bu ncvılP.rdcn ya'nıı 
bırısi uı-rlnde bıraı duralım 
l"ırs:ıl rlüıene, dığcr ıôıliı ri ı. 
yo ya) ınlarından da lleridc 
bah ederiz. 

l\onferarı lar \'B konu ınalar: 
Hadl o yayınlarının en ı.iyıde 
tlrcilkorlıı: ıı \'C tr.nkııleri celbe· 
den ne\'ıleridir. Dlınyanın her 
yerinde radyo konferansları \'e 
konıışnıalaı ı, uıııııml al Akayı 
ıoplır, hattA mluh ve ıle 1 trı 
kil eder, Radyo lıiarelerl. ten 
kıllue mUmkunmertcbe az mu 
hatan olnı.ak ı·~ dinleylcılerini 
kahjJ oldu~u kadar memnun 
edebılm!'!k lçın ıoyle bir çueye 
ba~vururlar: 

Her pro ram dıvrcSinde ııe 

olduğunu tokrarladım. 

Rus So\~ct hilkflmetinln hlc 
bir zaman t~ıliı menfaat' ri
ne muhalıf hiç hır milleti har· 
be ı;ıirilklemedil:inl ve te~\'ık 
dahi etmedl~ini i patla İngıfü· 
!ere karşı lüıumundan faı'a 
bir ccmllckArlık göstermef:e ça 
lışacaktı. 

Bu jestin içyüıUnü daha iyi 
anlamak ve fcap ederse hüklı· 
mt.tlmln istlkbaldekı noktıi na 
zarının bir İngiliz memuru va· 
sıtasıy e İngillz hUkQmeılne ib 
llğı için, Haricıye Komlserı Çi 
çerin neıdinde inı:iliz ticaret 
heyeti reisi Mıstcr lludson'la 
yapılarak olan mülakat teklifi" 
ni kabul etmıştim. 

IHKU D \'Al\llZ 
DÜN\°AC:A 
M,\LUMDl!R 

B u mü!Akatımıı 25 agustosla 
Çıçrrinin huzuriyle Jlui· 

clye Komiserliğinde olmuştu. 
Çlçerin konu,maları kısa bir 
hitabe ile açarak ~öyle demiş· 
ti: 

- llu"Ün hcrşcyden evvel 
mllletler sulha ka\•uşnıak ıstı· 
) orlar. Bu da en tabii hakların 
dandır. E er Rusya HarıcJye 
Komiserliğinde böı le hayırlı 
bir neticenin e lıle eılllm sine 
muvaffak olurşam, kendimi bah 
tiyar addedeceğim. Her iki ta· 
rafa teklif edeceğim fr.y, e!· 
~cvm bulundukları hatlardı 
mütarekeyi kabul edip hemen 
ı;ulh nıtiuıkerelerlne başlamak 
olacaktır. 

Çıçerın banı drin"rek soıle· 
rine şunları da iliıve etmişti: 

- Bir <lava ne kadar haklı 
olursa olsun. bir defada e'de 
ertıleınezse. iki kısma ayırarak 
ikinci defa tamamını elde et
me e ~·alı~malıdır. Esasen b z 
de, kapitalizme karşı o'an 
dA\ alaıımızı defi: ikiye, birkaç 
kı~ma ayırmağa mecbur olduk. 
Türk dostlarımıza bu hal tarzı 
nı tavsiye ederim. 

Bundan sonra aramızda §ti 

TiYATROLAR 

"""""""_____) 
muhavere cereyan etti: '1 

Hudson - Slzlerie herhar. 
k ıe· siyasi hır meselenin nıUza e ıt 

11ne ulAhlyctlm yoktur. y,ııı 1 
bana söylent"cck sôıl!'rinltl t~· 
tekllf'erinlzi aynt'n hilkfl111e 
nıe ib!Ağ edebifülm. ·lt• 
Çiçerın - Demek ki, s~ ıtt 

dılt'crimi aynen hük(ımetın 
tebllğ edebiltceksiniz? ğl• 

Hudson - Bunu arıu etti 
niı takdirde derhal yaparll\ı. 

Çıçerin - Çok memnun ° 
rum. . O· 

Ben - Benim, ln&:i'iz hU~ r 
meline ıblAğ edilecek hiç 1.11ıJ 
yeni tcklihm yoktur. oAvadıır· 
haklı \'e dünyaca ma'\1!ll t; ı 
DAvamız taksım cdilcm.eı. e· 
halindedir. Sıh~l kanaauınet•~ri 
lince, Tilrk \'e lngi ız mııı~ ııiÇ 
arasında devam edebıtecck 

1 0
• 

bir düşmanlık t~ av~ur e1~:ıe· 
rum. Yeter ki, lngilız huk dU~ıı 
tının sebebıyct 'ermiş ol 

1 
• 

haksızlıklar ortadan kaldır bıl 
bıtsin. llukümctimden de lıf.'t 
nıiıiakat hakkında bır tıı 
alımı dcğilım. g• 

Çiçcrin - Talimat a nı~\" 
lliıum var mı? Muz k~rc ~8, .. 
ıuu malüm. konuşulabıll\8bıı 
sıye'erım ı;izce .ayanı 

değil mıdlr? bt' 
Ben - Ta\Slyclerinlı ııe .~· 

nlın ve ne de lıükfııııeııın111 r, J 

lına gclml şeyler dcğl dl~~r• 
en bitler, mıl!ctımııın et 
harlcınde konu mağıı ~15 ı 
değiliz Kararlarımız 'ı; ~ıı 
~!lllınılzılc mevcuttur. da r 
kimse ihlAI edemez. BU11 

1d' 
vanm:ın kablll Inkısanı 0 ıı1 
it s ırıh ve aşıkArdır. . r ~ 

İngiliz. ucaret hryclı edt• 
Mister Uudson bana hlt1fız ıı · 
rek, sözlerim! aynen inı:ı 01 ' ' 
kumetinc ib Ağ edip rde 
ceğinl sordu. . t r t 1 

::;öz.lerımde ycnı ı ı. 

yok kı. onu iblAğ et!e~ı;~, 
Cc,•abını -.crdını. ?Jul 

&urcllc nihayet buımuştıı~r> 
( lle\'&nll \ / ___.. 

- ~-· * LO KB· Ttl 4038'J rdıl /. S 
At,mk •ırr - Hudut ıcu C' * le.EK · 'Jel 40 6li .... ~ 
Hllılyeaı - Cll8'ın K ,,.-

.. 15EHIR rnATROlil ' ft\HAR Y * BARAY Tel 41~6 Aıııı' 
1,;Jl,;E.K nHRAl\11 T&\11111 l..fR! - H rdl Verırı ooamanı - .., " 
Peuembt. Cuma, Cuııı rt ı, Paur * 6(h1ER TPI 4·~1 p' 
GUJhın• PukındA, l'!!R YAZ Ol':· I.ekeıı _ HUITI •tt gıı.rtJ,!~p ır 
CESİ RÜYASI - Komedi \'ıran tr ,,pAı<· Tel. 8579Z - ...... ıı' 
Slaklepcııre. TUrkccal : ŞUl;;rU Er· ) arı. Ol .., 
d~n. Tel: 248&8. * TAKSf l• Tel ot.,. 1' j:I' * APOl.1 .0 lllRKI - Rer J'llD 18 4, Kardftler Pollı fUfl eti ı;•O 
matını, 21 ııı auare, OUınırtuı n * YILDIZ Td 42S47 -
Paur hnlç her CUD Ult 17.30 dl vuı - Al ına U C'..ltn rj "' 
tın 11'\tlı hıık matınele•ı, ll!ITASBl L cıtır: ,.. ~~ 

1 J ' SiNEMALAR lr ALS:UOAR ' Tel 2'1,rı ""' 
tan Ft.d a'ııın M• erJ , ___ .....,_____ 'l'etımınln Romanı. ı.11 

l:IEl llGl.ll C' Unat * AZ:AK , Tel 23~'2 C;~,ııt * ALKAZAR• Td. W5l _ Prıın Kurbam Uç AhbllP 1 , ~ 
ı:• Kaça:ı " Mctrnı - Koraanıu mu Pe•ındı 'ft " " ~ 
Savau. * çr:~tB!:lUJTA1' ı<:of,, .. * An: Tal. 40"• _ f~aanııır Su· Mukııddt& Vaı.lfe - fi'. 
cu - UUrrl)ııt Katıraınanı tın, o _... llfl * ATLAS · Ttl. 4083). - Ccı:&)lr * Mırınuı Tel. 23~ııvıı ' 
Caııuau - ~m Hıuııı. tımenın Romanı - ~ ,. * İNCL Tal. 84593 - 1$eytanı nın Mtccralırı. r,ı5l ,.. iJ ,, el 
6atııan lı:adın - Kılıçların tıterı 11/ Ka~u~·L: ;~~~ 2par ı•ı ... 11 / * LAL!:· Ttl. 43393 - Ollmpıyıd * YENi Tıı 2~92 fllısı/..'-
!Şampl)'OllU - Kanii thtııtı. Fırtını - an T•P1 C ı,, ----- - ~ ,. 
~ıbi konfer.ınıı v konııfm.ı masına karar \f cd~ ! ı 
mevıularının YI) ınlanacegı rad ·o pro.,raıtı ınO Aııı• 

d . 'd 1 o t" ra ~o ı aresınce • daha doğ· onun mııtehaaaı 
rusu radyo i&lıoare hcyetınce • dır. ı 
ka.~ariııtırıltr. Bu konularda G I b li bJr'ı 111ıı muıcha ıı \'e uı;tad olarak ta· 1 a iOı 1 ~ c ııı 
nının 3, ll veya 7 zattan mille· lıulunıı•yorul. BJe, ıf111ı ~ 
§ekkıl hır ya)ın komıtesı kw hklara, bö)le e~ı 11 .. cıl! ııı 
rultır. Bu komiteye, radyo ıda belere, aemır b ecel< • 
resinin hır program uzmanı rıonra toplana kıt\ ıı•fl11 ô 1 
katılır. Komite; konferans mev ıem ya)ınler edır 56 r •1 

ıularını, mevıuun hangi scd· lıığu ntf'~dand ırrırıC 1 v 
~eye i;Ore haıırlıınacaı:ını \C l;ırın dı~eı ne'ı , 0rıı • 
konferan !arın hep ınin ayni mek hıle la enı' J<Jlltl" ,,r 
ııt tarııfınöan mı, yok a ayrı dan )apılarak ıı•rıd• ' 
ayrı kimseler tarafından mı lttlnde ''~) a dU~ >'b'~~c' ı' 
uzılaca 1111 tayin eder. Geııe rorıortajlar ıçın. ,ı.ıı ı 
a) ni komıte, bir müddet sonra pro .. ramlarıııdanıııer ''r 
~azıtan metinleri sözden ı;ecl· daha nıce or~e. ,.,rdı • 
rlr. Huırlayan ıat ,·e~ a ıaılar. dar ı:ok derli er 

0 
, 

re kadar bil) ilk otorite olurlar d ·ıı) ınısrı. b ,ı d f 
sa ol unlar, metin1'1de radyo Ra >0 Y nıedtJ1 \• 1 1 
ıeknı 1 ,.e dınle~ iri eviyesı ba bılı:ı 'e er ı.;ıı ıf 
kımından komitenin ltiıumlu ııını ihtiva rd ra ,ıısı , 1 ı:!irdtıltü tidil tavı;ıyelerı, mu· tene\'\! ıııhıl• 111 rı 1

1
, 

hakkak yerine iClırilır. Böyle yın pı o;,ıraınlıırı ııoıJI'~ ,1. ı 
re haıırlanan \'e mUıclıa ~ıs ko on beş kı~ıhl< u• ' ı 
mitecc tasvip olttnan bır ser degıı, her nıe\"trı ıt•~ 1 

konu~ınanın mikrofondan din· radyoda ayrı 1~e>' dJ dt 
1 cek mu .. ·akkBt .rec ,.1 
eylcılere takdimine 11ıra ı;elir. .1 lerD ••1 ... ır 

'tn komı e 5'1r' 
Bu defa konferan&ı;ının mik· klın olıtıılır. Btl•b• 
rofona çıkıp çıkmamaısına, kon dlr euneuek. dd ıı:ıı1 
feraıı ın ~ıı ı eyı. bu uatte ya- rad~oıarımııın ı11rı"' ı I 
) lnlanmi&ına, konfera!1 için viren vıt:'1dae Ji' 
soz.lil 'eya müııkli. yahut e· !arla il) 

1 ır. tıJ ı;lt 
Iektli hır fon )apılıp yapılma· tı 

• • • • • • • • • 
' • • • 
~ 
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1 Bu sabunun ... ______ 

Düzmece Mustala vak' ası 
.......................... ························: : . 
! Tarihlorimizd Düzm c Mustafa adıyla anılan zat, saht bir ı hzade değil, ~ 
! Sultan Yıldırım Bay zid'in öz oğluydu. Ankara Meydan Muharebesinde : 
! babası ile beraber Moğol Ha kanı Timure esir dütmüştü. ! 

.O 
o 

~....................... . ........................ : Ov 
'11a~aıı : Ferid1111 Fô~ıl TÜLBENTÇİ o 

C)~manlı tarihlerinde Dilr.me-
ce ıustafa dl~ e anılan, 

4ht milcadelesinde pek faal 
hır rol oynayan \'e hattl bir i' ık hUkUmdır'ıCını i1An e· 
tıı l\lusta!a Çc'rbl, barı mü· 
trrıhlerin ileri ürduğü gibi 

lthte bir aehude değildi. Sul
Q:ı Yıldırım Ba)ez.id'in ör. ev-
dı lrfl. 

l 1402 yılı temmur. ayında dör 
"cU Osmanlı paıiı~ahı Yıldı· 

tın Bayeıid'le Moğol Jhknnı 
<l!ıur ıı ra ında c re) an eden 
~llara meyden muharebe ın· 

Baycıid ihantte uğramış, 
'"ğ!Qp \'C esir olmuştu. Baye-

'ın o tarihlerde en büyüğti 
- leyman Çelebi olmak üzere, 
~&tara, i a, Mehmet, Musa ''e 
t aırn ad annda a'tı <'rkck eV· 
• ~1 vardı. l\luharebed<'n onra 
lthzade!erin dcirdü kaçmış, fa· 

t Mustafa ile Musa babala· 
e beraber es r dü~uşlerdi. 

5turnamei En\ ert şeh-ınde 
l\lfanın esirler arMında bu 
duğunu açıkça yaur. Bir 
~ lll mUverrlhler ise, Mu8ta
ın Ankara meydan muhan
!11de kaybo'duğunu veya öl· 
'Unu ifade eder:er. 

~l:ııur r.aferden sonra ve mem· 
lekeune donmcden cwel 
ntı de\ !etinin birllğınl 

r~a1ırnak için tedbir'er al
llı. Anado'u bcy'lklerınl es-

• ~hlplerlne iade ctmie, gcri-
11alan Osmanlı Ulkcsini de 

'\ı :'in B;ıyeııd'in d ~t oğ u a· 
11da taksim etmlıtı. SU!ey
ıı Celebi Rumelıdc, lıa Çe-

13, '•kesir taraflarında. Çe· 
a 1ı net de AmaSYada pa· 
~lık rını illn eylemiş er 

' 1rnuru metbu tanımı~lar-

g~ltan Bayeıid'in 1403 yılı 
~th~Yının birinc1 yarısında 

lrde \'tfatı üzerine Ti
ı ~ Ba)eıid'in esir o an ak· 
l\~e taall<ıkatını serbest bı-

q 1 ve ~anında bulunan 
ı 11 Çelebi) e de Burııa ile ha

llın cmarellnl tevcıh ede· 
t daıngalı bk mer~ur \'er· 
llni uımrnda babuınm 

'ıı 1 alıp Bursnya göturmesl· 
~0~80~ade etml~ti. 11 Osmanlı 

ülkcsıni taksimcfen maksadı a
çıktı. Kuvvelll hır Osmanlı dev
leti ycnne kendisinin yük ek 
hakimiyetini tanıyacak beylik· 
Ier ., ilcuda getirmek istemişti. 

Timur, Anadoluyu yakıp yık· 
tıktın sonra memleketine 

dönerken şehzade ~ıu~tafa Çe· 
lebi) i de beraberinde gotürmüs 
tlı. Bu dünya kimseye kalmaz., 
Tımur da !ıııla )'aşamamış, 

1404 de ölrniı5tü. 

\'ete getirmişti. Sıra şimdi, do~ 
rudan doJ;ruya dUşmanlıırıyle 
uğra~m;ığa ı;c'iyordu. Kardeş 
gaile i ortadan kalkmıştı. 

yukarıda, Timur'un ~ehuıde 
Mu tafayı da beraberinde 

alıp ı:öttirıliığünU sciylemlştik. 
Mu lafa Moğol Hakanının \"c· 

fatın~an bir müddet sonra hür 
riyetınc kavuşmuş, Anado!uya 
geçerek Karamanoğlunun mcm 
lekctinde ikamete ba.lamıştt. 
Fakat, bos kalan mucadele sah· 

nefis 
kokusuna 
bol 
köpüğüne 
hayranım 

Şarkı ve mımlıket111lze hu 
ın nıdldı kokulırı" karııı· 
mındın elde ıdllın vı Purt' 
nun tırklblndı bulunın pır· 

tümler clldlnlze hoş bir ra· 
ylhı ... tıbll bir temizlik rl· 

ylhuı verir. 

Puro Tuvalet Sabunu 
için böyle düşünüyor. Ayfer, 
banyo ve lavabosunda Puro' 
dan başka sabun kullan· 
maz ve Puro gUzelllk me
toduna muntazaman riayet 
eder. Siz de Ayfer gibi ya· 
pınız ... Daima genç ve güzel 
kalırsınız. 

eoı. KÖPOKı.o. NEFiS KOKU\.U 

PURO , .. , 
nesine n da atılmakta gecikme .-.o 
mlş, Bir.ansa gelerek İmpara Tuv.~,l~t Sabunu 100 · de ,100 Saftır . 
torla temas etmışti. 

\'aktiylıı Slılcyman \'c )lusa ----------·---------------
Çelebilerle anlaşarak onları IJsilerin ikromiyeleri \ Edirne'de şehir işleri 
toprak fedakarlığına mecbur Ankara 26 (Hususi) - Mecli· 1 Edirne 26 (Ilusu T) - Şekir 
eden İmparator, ayni şekilde sin pazartesi celse inde Tekel u- elektrik febekrsl takviye edlli
Must.ıfadan da !ayılalanmak ıs· mum miidurlüğUne ve ;\lilll Sa· yor: iıalyan Mıırelli şirketinden 
terli. Kendisi•ıc 1) i kabul gös· \ u•ıma Bakanlığına alt iş yerle· belediyeye intikal eden şehır e· 
terdi. D rhal bir anlaşma yap- rinde çalışan işçılcrc ikramiye ve lcktrik şebeke i son :::ımanlarda 
tı. Mııstnfa Çelrbl, eğer tahtı rilın si hakkındaki kanun layi· ihtiyacı teminden çolC uzak bu'u 
ele geçirirse, Blzansa bolkese- hası göfilşuJece~Ur. nuyordu. H:ıtlar çok eski ve ~er 
den ülkc:lr \erecekti. .>er yıprnnnıış bir durumcl,ı. b;r 

hııl il de kaçak yapmaktıı idi. Kı-B ir.ans İmparatoru, Çelebi Mus " · yık, Yeni imaret ve Kırışh ·ınc 
tafayı RumeliYe çıkartmış !)r: ZEKAi MUAMMER semtleri gibi şehrin kenar ma· 

tı. Yaş ltıbariy'e Çc'ebl Su' lan ı halle:eri elrktrikten mahrum bu-
Mehmetten bü>ük olan Mıısta· TUNÇMAN lunınakta idi. 
fa, Rumelldc O manlı dcvlrtl· Beledıye bunları ı;öıöoünde ıu 
nln yegane vlrisl olduğunu ilan tarak bütUn şebektyi y·nl baş-
cyliycrck etrafına kuvvet top-ı BAKTERİYOLOJİ tan ele almış, ıakvfyc ve ı•lahı 
tadı Ef lk Hevi Mirçc'dcn de '.inhJIJ Uboratuın i!e ccıcyanı bir miktar ucuzlat-
)'ar~ım gördü .• O sıralarda İı· Tlivıınyolu No. 103 ltııt 2 mıştır. 

1 1 'ü B 11.•111b 1 'd Telefon: 29125 -m roğ u C ncyt ey" t1 o u a işportacılar nakledildi 
muhafız bulunuyordu. Bu scr-
gUıeştçl bey iki defa devlete H Vakıflar İdaresi tarahnran E· 
kereı başkaldırmıştı. Nihayet E R K E S mlnonilnde yaptırılan iş Hanının 
ülkesi nlınm15, 1413 \'cya 1414 cırafındakl sahayı işgdl eden 
de Nlğbo'u kumandanlığına M E M N LJ N ı;cyyar &alıcılar ve lşporlacıhır 
gönılcrilmlşti. •• • Emınonli kaymakamhğıncıı bas-

Ce ur ve kurnaz bir adam o- Siı niçin olmı}ıı ınn... ka bir mahalle nakledilmiştir. 
lan CUne)t Bey, şehz.ade Mus- Çiınkli ırad• 56 harta nr. 
tıı!anın taht üzerinde hak ldd;a J>lı unnıe, 1lr• .kaılın , .e trkeı. 
etliğini haber alır almar. yeni 'ferd i AI.t SlTKl BAŞARIR 
bir maceraya ntılmış, derhal ı;iılerı diııünii~or. 
ıehr.adc Mu tafa)a katılmıştı. Hanımım, oğlum \'e kmm ba· 

M ustafa Çelebi, kısa bir ıa
manda dermcçatmıı da o sa 

bir ordu top'oyabilmişli. Bal
kanları seçerek Te alya \'e Sc· 
Jtmik taraflarınıla fnaliyete geç 
mloti. Çelebi Sultan Mrhmet, 
Osmanlı mllverrihlerlnln Dilt· 
mece Mustafn ndını verdikleri 
ağabeyinin üu-rlne )0rümU~. ve 
oııu SelAnik yakınlarında yaka
layarak muhareh ye mecbur et 
mişti. Neticede Mustafa ile CU· 
ne) t Selfınik k:ı ıesinc kacma~a 
mll\affok o'muşlardı. Selanik 
Vali l Dcındrhıs Le karls ken. 
dılrrini himaye elml§ti. 

lıarıla ne gi) e<"ck diye üziilma .. 
Pe in \ ermeılen 15 günde \'e 

13 ay \ade He elbi eıcrlni ala· 
bılcceksin. 

'J'akr;!Uer: Üçer a) ıla, bir ay
da \'e haftada olmak fizerc mür 
terln!n an.usuna ıöre ödenir. 

AI.İ iTKi TIASARIR 
Sultanhamam ·aıhkiye Jlaıı. 

No. 30 'fel: 26525 

Aralarına yeniden a~ır bir 
süköt gırdl. Paul içlnı çekti. 

• V r.iycti anla ntışlı. Hakıkı.tte 

TAM 9 GÜN KALDI 
Rınkam111lı 6 Temmuı 19S4 

tarihine kırlar ııçtırac.ıiınıı hır 
hesapla hem altın CA~ıhıl hem 
de umumi lkramiytmııe katılı· 
bllırsiniz, 

TÜRKiYE 
VAKIFLAR BANKASI 

T. A. o.' 
Çltekpatım, '\'eni Yakı( ~anı 

Tel. 24595 

s-

İngilteredo B. B. c. nin bir tele\ i13 on ;ılıcı makinesi 

alı' da müşterek televizyon 
yayınlar1na başlandı 

.•......•••............... ~·····················••' 

i Sekiz memleketin iştirakiyle kurulan Eurovision teşki- ! 
• • ! lôtı, Avrupa' nın geniş bir bölgesinde çok alôka çe~ici i 
~ yayınlar yapıyor. i 
• • :......................... , ....•.....•..••.....•••.• 

Tele\•iıyon için, bugUn teknik 
ba'·ımdan tam mlnasıy'c 

gelişmiş bır icattır denilemet. 
Te'e\'ııyonun inkişaf safhaları· 
111 takip edenler onun buı;ünkü 
durumunun, ınemanın 1900 • 
1910 seneleri nrası.,dııkl vaıi
)'ctıne bcnzcdığini sôylüyorl:ır. 
O ıamanlar c sir. sinema seyre 
denlcrin perdede filmin ya"'· 
mur altında çekildiği hissıni 
veren çizgiler ı;örmrlcrl gibi 
buı;:iıııün televizyon yayımların 
da da manzaraların titrej( hir 
vatiyetle perdeye aksetti~i gö· 
riılüyor. 

Tde,•izyon, bir çok fen ve 
teknik şubc'eri ile aaka ve mü 
nasehetli bulunduğundan gf!liş 
me pek hır.lı olamıyor. Fakat 
bir r;ok memleketlerde bu hu· 
:.us için çok ~·alı~ılmaktadır. 
Bugilne kadar laboratuvar tec
rübelerinde elde edi en netic·· 
lerc bakılırsa çok geçmeden iic: 
renkli t"le\"İZ~ on yayımlarır.a 
şahit olacağımır. ve hadiseler 
\'Ukua gelirken bunları sinema 
perdeleri \'e umumt meydanlar 
da takip cdebılece imiz nnlaşı 
Jıyor. 

TELF.YlZYOS TARhlİ!'\DE 
nÜYÜK BİR ADll\I 

6 Hatiran 1954 par.ar glinün· 
den itibaren İngılterc, Fran 

sa, Almanya, İs\'ic;rc, Hollanda, 
Belçika, Danimarka ve İtalya 
arasında müşıcrek tl'levizyon 
programlarının tatbikine ba,. 
lanınası bu sahada atılmı~ hU
yUk bir adımdır. Ba~ka başka 
diller konuşan ,.e ÇC'~itll tek· 
nik standardlarl:ı çalışan sekiz 
Avrupa mem ekeli için tclcv r. 
yon yayımları tertiplemek, hiç 
de kolııy bir iş değildir. A\•n:· 
pa mem't"ketlcrl arasınd.ı te'e
\'izyon • ahasında işbirliği \'ll.Jl· 
ma çığrını açma şerefi İn"illr.· 
lcre aıtıir. B.R.C. 1A50 ~ene~i 
Afıusto unda Fransa sahl'ınde 
Calııls'ye geçerek buradan hır 
saat devam eden televizyon 
programı yayınlamı~, bundan 
iki •ene sonra 1952 de Fransız· 
larla işbirlıği yaparak Parh e 
hazırlanan ll'!lcvizyon yayınl;ırı 
hem İngilir., hem Fransız ar ta
rnrından takip olunmu~tu. o 
vakit alınan nrticelcr teknik 
bakımdan mlikemmel olmam1k 
la heraher gelecek için çok 
vaitkb·dı Nihayet Kraliçe 1-

Teln·iz)·on lstasyonundı al•<'• makine önünde bir kom,dl 
nhner.l 

kinci Ellr.abeth'ln taç giyme rindrn enlt"rcsan bazı sahne'.er 
mera imi münısebeıiylc ynpı· go teri)or. Programı takip e· 
lan tr.Jcvizrnn yayımları Bel· dt"nler İngilteredc Richmond 
çıka. Ho'landa, Batı Almanya da açıhıcak al erglsıni, G:u-
\'e n~rlin şehrinde gorülebıl- XO\ 'da )'apılacak atlctlr.m mU-
mi~ti. sabaklarını, Londranın çok 

6 Har.İran 1054 gUnil sckit me hur bır kabaresi olan Cafe 
Avrupa memleketi tarafından Contınental'dekl gece hayatını 
müştcrrken girişilen işin ite- Kra içe Eliıabcth'ın R N V.R. 
riibelerine ba !anmak için Av· birli~ıni teftişini. tclev.zyon 
rupa radyoları birli i tarafın· perdelerinde eyredebılcceıdcr-
dan organize tclil E4rovı ion dir. 
ad'ı bir teş~kkül ktt du. tngi İs\ içreılen nıpJlacak yayım· 
ht erin bu işte tecrlibeleri faz lar içınde .l\'arkia bayramı \C 

la olduğu için tesisat kurma Uluslararası futbol maı;ları y~r 
bahsind,. önd,.rlık ettiler. Eu· almaktadır. 

rovision'un hazırladığı program Hollandaya alt proi?'amda 
İngiıterenln şimalındrkı K!!"k Ho1landa Kralıcesinin 'erdiği 
O'Shous'rlan l!Roma,Ya kadar u- bir gardenpartınln bUIUn tı· 
zanan uhada dinleneceği iı;in fcrrllalıyle teı,,•ızYona alındıtı 
ı::eniş hlr trlevizyon febe1:~1i bildiri mckttclır. Televizyon se-
kurııldu. YaJlılaıı çe~itli :"~ı~- ylrcllerirıc Dıınımarkadın Ko· 
ı~r için 2 milyon İngillı lirası penhag'ın çok mc~hur Tıvoll 
harcınrh, Telt\•in•on ŞP.beke~l· bahçesi gösteri ecck ve İtalya-
n! İsviçreden İla'yıya kadn do bır.ı yan~lar1a Papalık sarı 
temdit ~tmek için İ8vlçrede > ının içi gczdirilec,ktir. Batı 
30411 metre lrtifaınclaki Juııg· A manyada Ren nehri Uterın-
frau tep~slnd,, karlar içinde de > apıhın bir ~etintl fü, ı:enç 
isıa~yonlar yapıldı. lik kamplarına Başbakan Dok

EURO\'i ION J'ROGRAMl '. 
J>A NELER BULUNMAKTA· 
DlR! 

Çir.ilen programa göre Euro· 
\ision'ı dahil sekir. mem

leketin her biri, televizyon ~e
yircllerine kendi memleketle· 

tor Admauer'in yapıcalı b r 
r.ij Uf\t de Eurovislon Jlrogra
mına ılınmı5tır. Euro\'iıoion 
pro;:ramlarına de\'am cdilirı e
ıHlmiveooği hakkındı mütehu. 
sıs fen adımları karar verf!'?l'k 
!erdir. 

Derle} en: rıiurl 

- Bütlln bunları komlure 
ıınlntırsınıt. Haydı karı:kolı .. 
!aı'a !Af istemem . 

r.f'lchi M"hmet, Asileri her ne 
kadar Demetrius'lnn istemi~se 
de vali: 

- İmparatordan ruh~at nl· 
madan ksllm edemem. Hllkünı 
dar stllfilc inden o1an bir §eh· 
zade hakkında da fena muame
le eyliyemem. 

fark Doıılia nın fazla yardım· 
da bulunacagını pek .ummuyor 
du ııma böylrllkle yeniden pek 
ya'nız kalıyordu. Gelecek r.amı 
na karşı kendi kendine göğUs 
germesi liıımdı, Fnz'a olarak 
genç mrmurun hnli \'C tavn 
mlineviyatıııı lxıuıyordıı. Ku
ı:ısına çık:ıcak olnn trhllkelerın 
dC'rcerslni lıclirılyordu. 

-~ * soi•tN•~~..._A.-E.~~= 
Pauı Qniiormal• arfıma ten 

ters baktı Ba~ııf.ı ge ehilecek 
ola!! aksiliklerin bu en berba· 
dt idi. Likln katlanmaktan baı 
ka çare yoktu. Sessir.ce polhl 
takip etti. 

SATISI 

ECZACILARA 

FORTiFIED 

~t~ Soför Ahnacak 
ıı- "'· Ilı ~t ~lılc ua~ene h~yeU jeep otosu için bir ofor tıc 

c''lt•rı tıcret 200 Undır. lsteklllerln lst. Lv. lnıir 
n~ <S3Sl-lf60) 

Cevabını \ermişti, Dunun liıc 
rlne Çdcbi Mehmet, Biıııns im 
p:ır:ıtnrıı l\l~nurle müracaat et
mişti. imparator da rcd ctvabı 
verı11işt1. ,\ncak Çelebi Sultan 
Jchmrt, ha~.ıtıa kııldıkçn \C 

ke11dı~ı de İmparator bıılun1luk· 
C'a g:erek hı nfa Ve gerekse h. 
m•rot:lu Cuncyı BC'~ i salıvrrmı 
yecc~lni taahhı.it elmistl. Parti· 
~ah, bunların iaşesi itin ıcınelik 
Qç yut bin akçe verecekti. 

Bir.ana İmparatoru Mantı!'l, 
Mustafa lle Clincytl SelA· 

nlktcn İslanbula Crlirtmlş. aon 
ra Linıni adasına göndererek. 
Jerycmanıı mana6lırında sıkı 

bir nezaret altına aldırmıştı. 
Manucl, bu iki r.atı ~krnr or
taya r;ıknrmak itin hadiselerin 
inkişafını bcklivccr.ktl. Bu fır· 
aah ınc:ık Çelebi Sultan Mch· 
mcdin olümUndfn sonra kavuş. 
muş. o manlı devletinin baw 
na J'P.ni bir g;ıl'e açmıştı. 

öntimUıdeki pazar günU ge. 
ne ıyni &Ulunları:la, DUr.mcce 
Mıutafanın pek muaklı ohn 
akıbetini anlat.acıtız. 

lloulla'):ı bir sliril sual sor
mak 1 tfyordu. Fakat onun da 
tnkali kıılmamışıı. Sadece eli i 
ur.atıp veda l'ttl: 

- Sız! höylc giit bir duru
ma soktuğum için HzOr dılc· 
riın. nana ynrdım cttiğlnııdı n 
dolayı te~ekklir rderlm. Ta l· 
hln!ı açık olsun. AllaheısmJ::· 
ladık. 

Sokaı!ıı cıkınca do~ru en ya. 
kın t~lefon kulübesine koslu. 
acele rehbere baktı. Aradııtı nu 
maravı buldu. Makineye para· 
vı attı. Bitmr.k tUkı>nmck b1l· 
mcycn hır uman sonra nihayet 
telefon caltlı. Bir es: 

- Duruı •Altın Meıc• de
di. 

- Jack'ı ç:ığırır mıııınrı? 
Paul ~tı:en hafta kendisıyle 

J,ouiu Burt'a hıımet et.mlrı O· 

lan ı;arsonun seaini tanır i:lhl 
oldu. 

- Ben Miu Burt'un bir ıh· 
babı ·ım. Yedide kendisiyle t>u· 
ıusacaktım, beni bekltmesini 

rica ediyorum. Yedi buçukla o. 
rada olacağım. 

Garııon eoyle cevap \'erdi: 
- Affederalnlr. ama Misı 

Burt 'hurada yok. 
- Bu akeam ı:clmedl mi? 
- Her ııımnnkl gibi geldi, 

~ nm saat kaldı ve biraz ewel 
gitti. 

F ut telefonu kapattı Ye dil· 
eunceye ıialdı Uç dııkika son· 
ra Parlock Hlll'e gıden tram· 
vaya atladı: 

G~nl~ cıdrlenin dıbindcki bU 
)ilk evin öniınc \ardığı r.am~n 
saat tam sııklı buçuktu. Evin 
her tarafı kapkaranlıktı. Ya'
nıı birinci kattaki blr kö~c ııen 
cercsindc ışık vardı. Paul kapı 
yı açıp içeriye girdi. BUtiln ce
saretini ele alarak gidip ırka 
apıy:ı çaldı. İçeriden bir kö· 

pek havlııdı. Kapı açıldı. Elli 
yaılann-la kadar r.ayıf, Adeta 
kuru, siyahlar glymlı bir ka· 
dın il:iründU. Paul: 

- Mı ıı Loulaa Burt'lı görü· 
~ebillt miyim? 

Deyince, kadın Paul'ü battan 
ap~ıy; b1r ıUıdU ve ıu cevabı 
verdi: 

-28-
- Basının ağrıdı:ından fi

kfıyet edl)ordu. Odar;ına tıktı. 
Faul: 
- Acaba biraı aeatıya ine

meı mi? Ben kendisinin bir 
ıhhabıyım, diye ısrar etti. U.· 
kin kAhya kadın: 

- ÖzUr dilerim. Ama bu e· 
\'in hlzınetkArları misafir kabul 
edemezler. Bu hususta bt"J 
cmır vardır. dedi. 

Kıpı kapandı. Paııl Umltslı
lığe dil~mUştU. Fakat ı;ene de 
mağl<ıbiyeıi kabul etmiyordu. 
Her ne bahasına olursa olsun 
ı,oui a'yı görmeliydi. 

bırıcı bir so uk \•ırdı. Yıl· 
dıılar 151ldıyqrdu. Yerdeki ku· 
ru yapraklar dondan çatırdıyor 
du. Paul evin ön tarafına hak
tı. Geniş bir pencere glirdU. Ha 
va pek gUıel olduğu için bu
nun perdelerini kapnmamışlar
dL İçerisi görUnU)•ordu. Mck· 
tupları po ta kutusuna atın a
dam oradaydı. Herhalde ev ıı
hlblydi. Yanında tatlı yüzlü, sc 
vim'i, yaşlıca bir kadın vardı. 
O da karısı olmalıydı, Bunlar
dan baıka ıkl de misafir vardı. 
Hepai ıe~ elbienı ~!yiyordu. 

Pauı çillerin arkasına sakla· 
narak içerideki kibar ve a ır
bı•lı inunları ıcyrediyordu. 
KPndi içindeki k11ranlık ihtiras 
!ardan ne kad:ır uzaktılar. Briç 
oynuyorlardı. GU!ü,erek, konu 
şarıık •:akit geçiriyorlıırdı. Paul 
burada çok ıaman beklemesi 
iAıı m geleceğini hissetti. 

nirdenbire tam arkasında göl 
~eler arasından do ru gelen 
bir ayak se 1 duydu. Bırdenbi· 
re dcinüp baktı. Bır polıse kar 
fi karşıya geldi. 

- Burada ne arıyorsunuz? 
Polisin sordu u bu 11uıl kar

emnda Paul donakaldı. Bir an 
kııçmı~ı diışiJndU. Sonra ken
dine hAklm oldu ve: 

- Bu evdeki birisini ı:örmek 
istiyorum. dedi. 

- Çalıların arkasına 8ak;a. 
İıarık mhıafirlik yapılır mı? 

- Saklanmıyordum ki. 
- Slı.1 ııördüm. Geldiğiniz 

zamandanberl $İze bakıyorum. 
Şüpheli hareketlerde bulundu· 
nuı. Bunun farkındayım. 

- Hayır. Beni dinleylnir.. 
Slr.e berecyl ani.tacı ım. 

Polıı ıuı kı11 kutı ve: 

Patırtılı ve aydınlık sokaklar 
dan ileterek :chrln merketlne 
\'armak için epe.)ce uzun bir 
yol )•ilrllstOler. Pauı•u mahılle
dekl karakola gotUrmedi i bcl
J(ydl. Nlh~)et Wort•e~ 'nln mer 
keı karako U'18 varıiılar. Üze· 
rinde mavi bir IAmbn yanan 
hlr bilyük kapıdan içeriye sir
diler. Oda çok a)dınlık ve kü
çtiktU. Tek pencrrcsi dcmirpar
maklıkh ldı. İki kapıdan bir 
tanesinin de Ust kısmı öylt idi. 
Du\Br diplerinde tahta sıra ar 
ıHr.ilmlıti. Yüksek bır yar.ı ma· 
asının başında cakctlnin yaka 

aı açık olan kırmır.ı )ÜZIO bir 
merkeı.mcmuru deftere bir ta· 
kım kayıtlar yapıyordu. ÖnUn. 
de bUyUk harnı bir levhııda IE
ml yar.ılıydı. Paul bunun Jupp 
oldu~unu okudu. l\Jerkezmemu 
ru kozmetikli parlak ve eyrek 
ııtlırıyle po~lsten ziyade bir 

köy meyhaneci iııe benziyordu. 
Deftere yar.dığı ııon kclimenı:ı 
T harfine bir çiz.gı çiılnceye ka 
dar Paul'ü Adet )'erini bulsun 
diye beş dıkJkı kadar bekletti. 
Sonra uyfayı tevırdi ve batı· 
nı kıldırıp: <ArkaaJ var> 

...... !!m!l ............ l!!!lm ................................................................................................................... .z 



~ken duvar altında katan :amelelerden birinin cesedi çıkarılırken 

iki isci 
~ 

dııvaı· altıııda 

öldiileı• 
Dün Öğleden sonra Cerrahpaş:ı , 

da bir inşaat duvarı y1kı'.mış ve 
iki amele ölmüş. bir amele de 
a!ır sur('tte yaralanmıştır. 

Kilrkçübaşı. Külhan soka~ınJa, 
Dr, Emin Gıcıman'ın eşine a;t 
bir inşaatta bundan 14 gün ön-
ce Erzincandan ge'.cn "\fehmet 
Şengül ve A!~·hmtt Çatalkaya i- 1 
ıirnlerinde iki kardeş i:e amca
ları Hasan Doğan amelc!ik yap
maya başlamış'.ardır. 

) 

Bir delege, 
«Hekimlik 
Devletlestirilmeli» • 

Diyor 
(Başı 1 incide) 

dıj:ını, konseyi teşkil eden k:y
metli meslekda~iartn hamle ya
pacak kudretle' insanlar oldu~u 
na emin buhındutunu söyl('miş 
ve bütün tabipl('rin de kendı~E
rini destekliyeceklerinden emin 
olmalarını söyliyerek koıtSey b'lŞ 
kanını muhabbetle kucaklamış
tır. 

Bundan sonra konseyin çatış
ma ve mürakabe raporu oya ko
nularak ittifakla kabul edilmiı· 
tir. 

Bunu takiben gündem gereğin 
ce di'.ekl('r !aslına geçilmiştir: 
Bu hususta 25 delege söz alarak 
muhtelil dilek ve tC"rnennilerde 
bulunmuşlardır. 

Söz alan deleg('\er, bilhassa as f; 

gari ücretin bir karar altına a
lınmasını, ücretsiz gece iş'. eri ya
pılm~ının önüne' geçilmesini, ge 

lişi güzel. recelesiz ilaç Veren ec Washı'ngfon 
zanelerle mücadele edilmesini, 
simsarlarla mücadeleye hıı ve-
ri:mesini istemişlerdir. 60 .. ru" smes'ı 

Bu arad,ıı Prof. Nüzhet Ş;ıkir , 

VATAN 

Dirisu, merkez konseyin Ank.ı~:ı (Başı 1 incidt.' 
ya alınmasını, bu suretle i~lerin Ou\les kenrlisini z.iyarete gelen 
daha kolay takip edilebileC.cl'!:ni Fransız büyük elçisi Henry Bon 
söyliy('rek bina vergisinin kalrh- net'i kabul etmiştir. Elci sonra
rılmasını, yeni binalara 10 SPne d•n gazetecilere, bilhassa güney
lik vergi muafiyetinin do~tor :Joğu Asya işi için geldiğini, Dul
muayenehancsi olsa dahi tanın- :esl·, bu hafta iptidal3rında Ce
masını istemiştir. rıevrede Fransız Başbakanı ~ten 

Günün en enterr!f'.ı.n konu~nı.ı- ıles France ile komünist Çin Dış 
sını ::\Jalatya delegesi Dr. Hatlık işleri Bakanı Chu En Lai ar:t
Güç yaparak, ekmek parasını da sında cert·Yan eden müzakert·ler j 
hi temin edcmiyen Cakir bastav hakkında lam bi'.gi verdiğini ;an .. J 
la doktorların durum 1 ;,ı.rını i.ıc;- ıatmı$lır 
Jemjş ve; Fransız Cumhurbaşkanının Ei-

•- Bugün birçok fedakarlık- senhowere gönderdiği mektup 
lar'a çalışan doktor hayata 35 li- \Vashington 26 (A.P.) - Fran 
ra asır maaşla atılıyor. Doktor 31z Cumhurbaşkanı Rene Coty, 
memur değilJir. bir tarafta11 has Başkan Eisenhowerc gönrlerd::'.:ı 
tatarının ıstırabını dinlerken bir bir mesajda, Fransanın Çin rJin,li 
taraftan rla masraflarını düşün- VC' Avrupa savunma ordusu gibi 
mek zorundadır. meseleleri Birleşik Amerika il<" 

Bir vatandaş hastalandığı tak •mahrem ve ı:ıamimi• bir şeKLde 
clirde hrr tür'.ü sıhhi yardımın müıakerrye hazır olduğunu bitrli:· 
yapılmasını. iliicın1n, doktoru· mi ·tir. 
nun parasız teminini, yatırılması l\rektup. Eisenho,verin _g, c;-•1 
icap ettiği takdirde memleket has h;ıfta Coty'ye gönılerdiği b;,. rn~ 
tanelerine sıra beklemeksizin ya saja CC\'ap teşkil etmt'ktedir. Ei
tırılmasını i~tiyoruz. senho\ver bu m<"Sajıntla ytni te-İnşaatın teme:i kazılırken yan 

daki başka bir şahsa ait duvarın 
tehlike teşkil elliğini gören a
m~leler, amele çavuşu olan fb
rahimi durumdan habcr(lar eı-te
rck, •duvarın )-;kı:mak tehlike
sinin me\·cut o!duğunu. söy'.emlş 
terdir. 

Fakat. amt'le çavuşu ısrar ede 
rck zorla ameleleri çalıştırmış, 
bu sırada da duvar bu Uç ame
lenin üzerine yıkı:mıstır. T;ı.~ ve 

Ayrıca di~er memleketlerde ol şekkül "den Fransız hükılmi'.'th· 
duğu gibi 13boratuar çalışmaıa- lr Cin Hindinin müdafaasına mü 
rına yer verilmesini ve nihayr·t teallik meselelerle ilgili •yeni 
pratisyen bir doktorun 600. mü- müzakrreler• :ıcmak t<'klifinclc 
tehassısın 1000, doçrntin 1500. bulunmuştu. Eisrnhower o mek
pro!es~rün aylık kaıancının ise jtubunda. Avrupa S<ı.\'Unma ca-
2000 !ıradan aşajı olmamasını miası muah<'desinin de bir an t'V 

arzu C"diyoruı. · ve1 teşkiliiUandırılması gerekli-
Bu isteklerin t('mini ancak dok iği mütalftasını kay<lclmişti. 

GÖÇME1':LEll VE SEllG)LElll - Sirkeci göçmen misafirhane· 
sinde kurs g(iren Tiirkistanh göçmenlere Jlazartesi günü törenle 
diplomaları tevzi edilecektir. Bu münasebetle göçmenlerin hazır
ladığı eserlerden müteşekkil bir de sergi açılacaktır. Sergi, göç
menler tarafından meydana getirilen biçki, dikiş, nakış, doku
macılık, halıcılık, marangozluk ve doğramacılığa dair eserlerden 
mUteşekkildir. Resimde Türkistanh göcınenlerden bir grup ve 

torlu~un dl'.'Ylelle~tirilmesiyle iki komisyon kul'uldu 
hazırlanan sergiden bir ki)şe görülmektedir 

toprak yığınlarının arasından Ya al Hasan Dog· 
~Jcshmet Şengül ile blehmet Ca-ı r ı · an 

mümkün olacaktır. Doktorlui.t ti 1 \\·a..,hington 26 (A.A.) - Bu 
ea~i zıhniyette~. uza.k oimaJırfır, sabah Dışişlt-ri Bakanlığınd:t Fos 
fakat devlet butcesıne yap· 1an ter Dulles i'e Anthony Eden a
bu masra!'arla yüklenecek ınali rastndaki görüşmeılen sonra iki 
kü!feti önliyebilmek, hattA bu- komisyon kurulmasına karar ve
gün sağlık teşkil3tına ayrılan büt rilmiştir. Komisyonhırdan biri Av 
çt"den de iktisat ('dilebilinir• de· rupa savunma camiası mes~ıeıe
miştir. rini, diCeri ele güney - <loğu As 

talkaran.ın. ancak. ceset.teri cıka- hastanesine ka!dırılmı5tır. 
rıla?ı!mıştır. Evlı ve 2ki ~ocuk 1 H.idiseyi m~teakip firar eden 
sahibı olan Hasan Dogan ıs(' a- amele ça\--uşu Ibrahım aranmak· 
fır yaralı bir vazjyette Haseki tadır. 

Libya Başbakanı 
Dün gitti 

Bundan başka günün Uzerin<le 1ya mC"Selelt"rini incelemekle görev 

500 b'ın metre en çok durulan mrsdtlerinılen lendirilcceklerdir. 

(Başı 1 incide) 
Kahire, 26 (A.A.) - Ankara 

dan Libyaya dönmekte olan Lib 
ı·a BaJbakaru Mustafa Ben Halim 
beraberinde Libya Dışişleri Ba
kanı Doktor Abdüsselam El Bu 
aayrt, A-faliye Bakanı Ali Nuret 
tin El Aneyzi ve Libyanın Kahi 
re Bliyükelçis; Nebil İbrahim 
El Senusi olduğu halde bu sa· 
hah uçakla Kahireye ııelnüştir. 

Libya devlet adamları derhal 
Mısır Başbalutnı Albay Cemal 
Abdülnaıır ile buluşarak uıun 
bir a:örü me yapmışlardır. 

SALAH SALİ.'ll'IN 
BEYANATI 

:ıtah;re, 26 (T.H.A.) - B;r 
ıııüddeııenberi Ankarada Türk 
~• Libya HükOmetleri erkAnı a· 
rasında yapılan görüşmeler hak 
kında Mısır eörüşünli açıklayan 
Milli İstikamet Bakanı Salah 
Salim 5unl.rı söylemiştir: 

biri de di~ tabibi kalfalarının 
scrbestce çalışabilmesi meSi.:l('.5İ 

Kanaviçe ve 500 bin °1;~ş~~;..uda söz alanlardan An 

Ç 1 b 1 d 
kara delegesi diş tabibi Ferhan uva U un U Erkey şunları söylemiştir: 

. _ •- Hangi ilim şube~i vardır 
. (Başı 1 ıncıd~) ki yanındaki müstahdemi işe bi 

salıne ba~layacaklardır. Ycnı a- r•Z vikıf olduktan sonra ilim a
çılan. Konya ve A':1~~ya. şeker damına hükmetmeğe çalışsın. 
Cabrıkaları. ~a Eylulun ılk haf-, Diş tabiplerinin yanında pro
taları.~da ıstı.hsale ~aşlayacak- teze yardımcı olan bu kalfalar na 
lar boylecc pıyasadakı şeker dar sıJ o~ur da h:lsta. bakarlar. 
lığı. önlenm:ş olacaktı~. Dişci kalfaları sıkı ta.kip edi-

Dıl:rr taraftan harıç memlr- Jerek ancak diş tabibinin \'anın
ketlerden şrker ithali için de da sırf proteze yardımcı Öl.arak 
hazırlıklar yapılmaktadır. çalıştırılmalı, serbest olarak muh 

Dün bakkallara 540, şekerci· te!if isimler altında IAboratuar 
tere 290, gazozculara 100, ma· açmamalıdırl.ar.• 

halleb'.cilere 60, kahvecilere 75, Dilek ve temenniler geç vak 
lokantacılara da 75 sandık ol- te kadar devam etmiş. bu arada 
mak üzere 1140 sandık şeker doktorluğun devletıe~tirilmesi 
tevzi edilmiştir. Diğer taraftan fikri etrafında münakaşalar ol-
5 gün içinde piyasada yapılan muştur. 

C. M. P. bir 
Karar verecek 

(Başı 1 incide) 
Genel Kurul üyelerinden bir 

kısmı, i\feclisten çekilmek arzu
sunu ileri sürerek, genel kuru
lun fevkalade toplanlıya çagırıl
masını istemi5lerdir. 

Bu fikrin. parti iı.;ersinde ge
niş ölçüde yer bulması Uıerine, 
İstanbulda bulunan Genrl Ku-

rul üyelerinden Enver Kök. Sup I Er;::;;.,::'. 
hi Batur. Enis Akaygen, Fu3t il 
Arna, Sadık Aldoğan ve Lütfi li~li!i;:;!~ 
Bornovalı telgrafla şehrimize dit 
vet edilmişlerdir. 11....,ıt::it 

Bugün ucakla Ankarayı gelen 
kurucular izahat vermekteQ ka
çınmakla birlikte C.?tl.P. nin ta 
rihi bir karar vermek arifesin
de bulunduğunu söylemişlerdir. 

cTürkiye ile Libya arasında 
bir işbirliği anla~ası hazırlan
dılına dair herhanıi resmi bir 
malQmata sahip değilim. Ancak 
Libyanın bundan evvel gerek 
Amerika ve •ıerekse İngiltere 
!le topraklarında üs vermek hu 
ıusunda anlaşmalar yaptığı ma 
IOmdur. Bu sebeple Türk;ye ile 
Libya arasında e•niı bir işb;rli 
linin başlaması Libya için müm
kündür. Bir Arap devleti olan 
Libyanın bu kabil anlaşmalar 
yapması ve Batılılarla işbirliğin 
de bulunmasını l\Iısır HükQme· 
ti dikkatle takip etmektedir.• 

baskınlar neticesinde 2550 k (o Söz :Jan delegelerden Dr. 
şeker ele geçirilmiş müsebbib- Ahmet Rasim Onat ve Cezmi 
!er hakkında satıştan imtina Türk devletleştirme fikrinin a· 
suçu ile takibata ı:firişiım:ştir. leyhinde bulunmuşlar, esasen bu 

1
1\tüsadere edilen şekerler ye .. gün Türkiyedeki hekimliğin mer 
rinde halka satılmıştır. Şeker keziyetçi Ve devlet~! olduğur.u 
tevziatına bergün bu kontenjan ifade etmişler ve gayeJerinin t:ı
dahilinde devam edilecektir. rnamen aksi olduğunu söylemiş

lerdir. 

Özel olarak haber aldığımııa 
göre, Genel Kurul üyeleri yarın 
iki toplantı yaparak C.~1.P. nin 
muhalefette tutacağı yolu çize· 
cekl('rdir. Kuvvetli bir ihtima:Je 
C.M.P. nin I\.fcclis temsilcileri, 
Klrşehiri ilçe yapan tasarı hak 
kındaki son sözlerini söyledik· 

SICAKLAR - . iddetli sıcakla rda biraz serinlen1ek için Boğaz
da denize gi ren bayanlar 

Siyasi çevrelere ~öre, ?.fısır, 
Arap devletleri tiıerindeki lider 
lik iddlalannın müdafaasında 
aUçlük çekeceğini artık anlamış 
bulunmaktadır. 

Libya Ordusu 
ına.nevra yapacak 

Bingaz;, 26 (T.H.A.) - Türk 
ıubay1arının yardımı ile teşki • 
lltlanmı' olan Libya ordusu ilk 
manevralarına önümüzdeki haf 
ta Jçinde baş.lıyacaktır. Bingazi 
civ.rında yapılac~k: olan bu ma 
nevralarda Kral idris El Sunu· 
ıl bizzat bulunacak ve Türkiye 
den dhet edilecek bir askeri 
heyet de manevraları tak;p ede· 
cektir. Ba manevralara yabancı 
devletlerin ateşemiliterleri de 
calrılmışlardır. 

HUkO.met çevrelerinden veri· 
len ma!Omata ııöre, modern biı 
bale ıetirilmi$ olan Lib~·a ordu 
sunu bu manevralarda Türk ve 
r,;bya subayları idare edecekler 
...... 

Bir sözlü soru 
Ankara 26 (Hususi) - Niğde 

milletvekili Hasan Hay,.ti Ülkü 
yiyecek ve giyecek maddelerinde 
indirme tedbiri alınmasının müm 
kün olup olmadığı ve bazı fiat· 
larda gayri tabii yükselme!er mcv 
cut bulunup bulunmadığı, bugiin 
kil fiat kontrol usulünün klif! ge 
Jip gelmediği hakkında bir sual 
takriri vermiştir. 

İzmir uçağı yoldan 
Geri döndü 

(Başı 1 incide) 
23 yolcu ani bir ıekilde yapılan 
bu geri dönüşü anlayınca telaşa 
düşmOşler ve bunun Uıerine u
çakta bir panik havası esmeğe 
başlamıştır. Başpilot Hilsamcttin. 
İzmirdrn hareketinden tam 20 
dakika sonra Arızalı uçağı Cuma
ovası alanına kazasız olarak ln
dirmele muvaffak oımuşıur. 

Uçakta vukua gelen lrııanın 
mahiyeti hakkında herha'lgi bir 
ma~llmat verilmekten kacınılmış 
tır. Arızanın teknik bir hatadan 
mı, yoksa bir kasdı mahsusla mı 
çıkarılmak istendiği henilz anla· 
şılmamışhr. Tahkikat yapılmak· 
tadır. Uçak yolculannın bir kıs 
mı başka uçaklarla ıılunişler, dl 
ı:erleri yarına kalmıştır 

Kongre bugün çalışmalarını ıa 
mamlıyacaktır. 

lran - Suriye dostluk 
paktı imzalandı 

Şam 26 (A.A.) - Bugün bu· 
rada Suriye ile İran hükOmeli a
rasında bir dostluk paktı im?.a· 
lanmıştır. Dış.işleri Bakanlığın
da yapılan törende Suriye Dışiş.
leri Bakanı İzzet Sakal memleke. 
ti namına, İranın Şam elçisi ?t!üş 
fik Kiı.ımi de İran adına and
laşmayı imzalamışlardır. 

Hindistan Güney Afrika'
daki yüksek komiserliğini 

kapatıyc>r 
Yeni Delhi, 26 (AP) - Hin· 

distan hükUmeti, Güney Afrika 
hükOmetinin talebi üzerine bu 
memleketteki yilkst"k komiserli 
ğini 1 temmuzda kapatacaıını 
b:ldirmiıtir. İki memleket ara
sındaki bu gerginliğin, Güney, 
Afrikadaki ırkçı siyasetten ileri 
ge\d;g; anlaşılmakıadır. 

İki memle~et bundan böyle 
temaslarını Londradaki yüksek 
komiserleri vasıtasile yapacak~· 
!ardır. 

İngiliz milletler camiası mem 
leketleri arasında teati edilen 
yüksek komiserler büyük elçilik 
vazifesi yapmaktadırlar. 

ten sonra Aiilletvekil1i~inden top 
ıuca istifa edeceklerdir. 

Nehru - Chu En Lai 
(Başı 1 inci.le) 

1 - Asya memleketleri arasın 
da daha iyi münasebetler tesisi 
itin karşılıklı saldırma7.lık pakt 
ları imzalanmalıdır. 2 ;__ Asya
da sulbü muhafaza ve idame et 
tirmek için Asya memleketleri 
arasında daha sık müzakereler 
yapılmalıdır. 3 - Hindistan hiç 
bir bloka dahil olmayacakt1r. 
Başbakan Nehru savunma mak 
sadı ile de olsa hicbir askeri 
pakta dahil olmak taraftarı dı:
ğildir. 

Bir moförde 
Yanaın cıktı 

Eminönü Balıkpaıarı köprü 
altı iskelesine bağlı gazetemizin 
bayii İrfan Bilgiç'e ait a:Cuvaıı 
isimli. ,eazete nakli i5lcrinde kul 
!anılan bir motorda yanı:ın çık 
mıştır. Gemici Ali Tiryaki de
poya bidonla benzin koyarken 
taşmış ve köprüden atılan bir 
sigara yüzünden de infillk et
miştir. Vak'a yerine hemen ye 
t;şen Jtfa;ye, köpilk işlemek su· 
retiyte motoru yanmaktan kur
tarmı5tır • 

Ordu için eğitim 
Merkezleri 
Kurulacak 

T!lrlı Baberler AJann 

Ankara, 26 - Ordu hiımeti· 
ne çağrılan ienclerin ileri sa
vunma bilgilerini öğretebilmek 
gayesi ile, jandarma eratının ye 
tiştirildiği müstakil eğitim mer 
kezleri gibi diğer sınıf erat için 
de ~ğitim merkezlerinin ihdası 
kararlaştırılmış ve kararın tat 
bikine geçilmistir. 

Verilen malUmata nazaran, 
trlanisada bir eği.tim tümeni, Ed 
remit ve l\fenemcnde birer alay 
eğitim merkezi kurulmuştur. Ye 
ni eğitim merkezleri yakında ted 
risata başlıyacaktır. Diğer taraf 
tan Doğu vilAyetıerimiıde Eğitim 
\.lerkezlerinin kurulması husu -
suııda etüdlcrin yapılmakta ol
duğu haber verilmektedir. 

ilave edildiğine göre, askere 
alman :ençler tam bir mektep 
hüviyetini taşıyan Eğitim Pılel""' 
kezlerinde askerlik sanatının te
orik taraflarını &Ör('cekler ve kt 
talarında da pr.ıtik yaparak hiz 
met müddetlerini doldw'3caklar 
dır. 

lta lya'ya davet edilen 
bayanlar 

Ankara, 26 A.A. - İstanbul 
Kız Lisesinden m('zunlar Cemi-
yetinden 10 kişilik bir grup 
İtalyan Kültür Ileyetinin da-
vetlisi olarak İtalya'nın muhte
lif şehirlerine bir ıiyaret ' yapa· 
caktır. • 

/ Bu münasebetle Ank3ra'da 
bulunan İstanbul Kız Lisesin· 
den mezun olanlar Crmiyeti 
Başk3nı Bayan Didar Çağlayan 
bugün saat 15 de bir basın kon
feransı tertip ederek seyahatle· 
rinin gayesini açıklamıştır. 

Bayan Didar Çağlayan'ın ver· 
diği izahata göre grup önümüz
deki haftalarda lstanbuldan va~ 
purla ayrılacak ve 28 Ağustosa 
da yurda dönmüş olacaktır. 

Bu grubun memleketimize av 
detini müteakip 10 hanımdan 
müteo:ıekkil bir İtalyan Heyeti 
de Tilrkiye'de muhtelif şehirler
de ayni maksatla bir gezi ya
pacaktır. 

ltalyan gazeteleri sayfa
larını azaltacak 

Roma. 26 (A.A.) - Gazete 
k3ğıdı darlı~ı yüzünden İtalyan 
ı;taıeteleri e:elecek a~·dan itiba
ren sahifelerini tahdit etmeye 
karar vermişlerdir. 

Balkan askeri 
ittifakı konferansı 

(Başı 1 incide) 
devlet derhal onun yardımına 
koşacaklardır. Yugosıa,'yanın At 
!antik Paktına karşı olan vecibe 
lerle al.!ikalı olarak verdiği. sbze 
dair henüz resmi bir i5ar mc\'
cut değildir. Fakat Atina siyasi 
cevreleri bunu bilhassa belirt -
mcktedirlcr. 

Diğer taraftan, Türk - Yu -
nan - Yugoslav mebuslarının iş 

tiraki ile müştereken kurulacak 
(Balkan Parlamentosu) mevzu
unda ilerlemeler kaydedilmiş ol 
duğu zikredilmekte<lir. 

Umumi kanaat şu merkezde -
dir ki, Belırad'da l·apılacak 
Türk - Yunan - Yugoslav Dış 
Bakanları Konferansına kadar 
bu meselelerde kati bir anlaşma 
olacak ve sarih bir tasarı hazır
lanarak Dış Bakanları Konseyi
ne arı.edilecektir. 

~----

Çarşamba günü 
Güneş fufu ~Jcak 

(Başı 1 incide) 
nın cenubundan g:ecmekıe ve 
Kafkasya ile Hazer den:z:nin 
cenubuna doğru uıanarak Pa-
~:standa nihayet bulmaktadır. 
Isıanbulda kısmf tutulmanın 

başlangıcı Türki.Ye saati ile sa
at 14,16 dak:ka geçe. ortası sa
at 15,29 gece ve nihayeti de 
16.35 geçedir. 

A.nkara için kısmi tutulmanın 
başlangıcı 14,22 gece, ortası 
15.34 geçe 'f'e nihayeti 16.38 gc
Çl·d:r. 

Güneşin kutru 1 olduğ,una gö 
re tutulmanın büyüklüı1;ü İstan
bul için 0,80 ve Ankara içinse 
0,82 dir. 
Güneşin en faıla örtülü ola

rak görüleceği yerler Trabzon 
ve -~rdahan civarıdır. 

Mahkumlar 
Hakkındaki teklif 

flıı~ııd Mırl'>""'~ 1 -•--- .. 

Ankara 26 - Trabzon mil:et
vekili 1.-1ahmut Golo~lunun, yeni 
cezaevlerinde 3 ve 4 üncü dev
relere geçmeğe hak kazann11~ 
mahklımlara eski ceıa kanunu 
hükümlerinin tatbiki hakkın·laki 
kanun teklifi son şeklini almış 
ve :\Icclis gündemine girmiştir. 

l\teclisin geçen devresinde Rize 
milletvekili İzzet Akcamın 9 tem 
muz 1953 de ceza kanununun es
ki mahkt1mlara tatbik edilmesi 
hakkındaki kanun teklifi uzun 
münakaşalara sebep olmuş, fa
kat gec~n devrenin son celsele
rinde kabul olunmamııh. 

MahmutOokığluıılıa bu ka~w1 
teklifi münasebetiyle yeni C<'Za 
kanunu hükümlerinin eski mah
kt1mlara tatbik edilmemesi hıbt.1 
su da tefsir yoliylt", bu kabil ol
madığı takdirde tesis yoliyle tek 
lif olunacaktır. 

imtihan evrak ı elektron ik 
beyinle kontrol edilecek 
Par;s. 26 (TÜRKTEL) - Pa 

riste 38.000 lise öğrencisinin ya 
rından sonra başlayacak imtihan 
eı,,.rakı ilk defa olarak, electroni 
que beyinle kontrol t"dilecektir. 
Bll makine sayesinde neticeler 
çok drtha çabuk öğrenilmiş ''e 
aynı zamanda çocuğun zek.!isı da 
ölçülmüş olacaktır. 

Yılanların sebep olduğu 

ölüm sayısı 
Cenevre, 26 (A.A.> - Dünya 

Sağlık Teşki!Atının Cenevrede 
yayınladığı blr raporda bildiri! 
diğine &öre, bir yılda yılan ze
hirlenmesinden dünyada 30 ilB. 
40.000 ki5i ölmektedir. Bu tet • 
kik Çin. Rusya ve merke7.i Av· 
rupa hariç, bir milyar insan a
rasında yapılmıştır. Yılanlar en 
fazla Asyada ölüme sebep o!mak 
ta ve bu bölııede 25 ila 30.000 
kişi bayatını kaybetmektedir. 
Güney Amerikada 4.000, Ku'Zey 
Amerikada 400, Avrupada 50. 
Avustralya bölgesinde ıo kişi 
ölmektedir. Afrikada ise ölenle 
rin 405 ilA 1000 arasında oldu
ğu tahmin edilmektedir. 
Koca arayan 100 kadın 

Toronto, 26 (AP) - Margot 
Lan adlı platin sarısısaçlı, ince 
ve 7.arif bir İn.e-iliz kadını bu~üıı 
Torontoya gelmiş ve 100 bekar 
Kanadalı aramaya ko)--ulmuş.tur: 
•Yakışıklı olmaları şart değil, 
Cakat samimi ve kendilerine gü
venilebilecek cinsten olmaları 
IAı.ım.t demektedir. l\Jargot, 
Londrad• bir evlenme bUrosu iş 
lettiğini ve listelerinde. KaTiada 
lılarla evlenmek isteyen 100 den 
faz.la İn.e-iliz kızı kayıtlı bulun
duğunu il.!ive etmiştir. 

100 yaşında bir ihtiyarın 
dişleri çıktı 

Şam, 26 (T.H.A.) - Şehrimiz 
zin tıltihserin Mahallesinde otu 
ran 100 yaşında bir ihtiyarın l·e 
niden dişleri cıkmıştır. İhtiyar 
yeni dişleriyle 20 yaşında oldu 
ğu gibi yemek yediğini söyle~ 

mek:tedir. 
Michigan Gölünde med 
dalgasından boğulanlar 
Ch;cogo. 26 (AP) - Polis bu 

gün büyük bir ?\oted dalgasının 
en az 17 balıkçıyı r-tichigan ~ö 
lüne sürükledilini ve bir cokla 
rın1n bolulmuış olmalarından kor 
kuldu~unu bildirmiştir. Balıkı;ı
lar. dalga sahillere vurduğu za 
man e-ölün kenarındaki kayalık 
!arda ve rıhtımlarda bulunmak· 
taydılar. 

!?7 Hatiran 1954 Paur 
ANKARA 

7.28 Açılış ve proı;:T&m. 

7 30 aunaydın. 

8.00 Sevilen .arkllar. ,r 
8.30 ~t. t:i. Ayarı ,haberler v• 

ra raporu. 
8.45 Paza.r sabahı metodllert. 
o.oo 
P.1.5 
9.:lll 
9 . .50 

10.1!1 
Jlı.30 

ıı.oo 

11.30 
12.00 
lZ.30 
J3.00 
!3. 1.S 
13.30 
134!1 
14.00 

Hl . .58 
17.00 
J7.30 
17.45 
lR.30 
18.45 
10.00 
19.15 
19.20 

19.45 
20.ı5 
20.30 
20.JS 
21.4.S 
22.00 
22.30 
22 . .fS 
23.00 

Oyun havaları. 

Hatır sarkılar. 

Sadi HoS&ea. f°' 
Kadın .es ve uz topltılU 
KarM1enıa havaıarl. 

ce,.r1re Ceyhun. 
Daldan dala. 
Pazar ıtkeçt. 

Asker eaatL 
Yurt~• o. aealer. 
Tı.t. 3. Ayarı ve haberıet 
İsp•ı:rrtı yııdızlıırı. 
Ô1tl"! g•~ttest. 
y.,ınu: ruambolar. pıci'~ 
Ha.'" nıpcnı. alı;.lifAID 
mı \8 kaı•anıış. 

••• 
Açılış •e program. M. 
Tanca ve Çll'an ınuı: 
Ali can. 
ineeısaz (Suz\nAk t_.ı;I• 
Radyo lle İni111Zce. 
Esen Altan. t t· 
lof. s. Ayarı •e haberi 
Tarihten bir :rapr&K· c t• 
a) Otfenbach: Qrfeltı ···' 
nemde uvtrtürO b) 8t' 
''eD: ll. Vlyana d&rıal
N@Cdet Varol. 
Radyo gaz.etul. 
Kın spor haberleri. 
İste1·1n çalalım. 
PIAk albümtı. 
Caz ve dana. 
Ltszt: Ataear rant~;,. 
Al. S. Ayarı ve habt'r 
Program ve kapanış. 

*** lsTANBUL 
l2.!i7 Açılı' ve pro,ram. 
13.00 Haberler 
ıJ.15 Saz eeerlerl 
ıJ.30 Vtyolontıt Hana WLl~· 

u 
l 

l 

13.45 Safiye Arla. il 
J4.l.S. Danı ve caz moz.:$:1· 4 ıtı~ 
14.40 l'ürkültr. .;r'...i · 
ıs.oo a) Vtncenı.o Belltni •· ~. 

uvertUrU b) c. ı:;atıı~ a.r 
ıSamson et. Dalııa• D 
O. Verdi cOteUo• dll 
müziği. 

ıs.20 Ahmet Çatan. il JI'.· 
15.45 &kl Ftlmlenten a:ı 
18.00 AzJze Tozem. . / 

16.15 CBC • Kanada rad~ ti'"'. 1 Ç 
tonı orkestra!lı pr. ' l,. 'to 
Wlllan lf!n!Onl NO: '-c 
lekirın ld.are,.inde)· 

11.00 Suzan ouven. j1l 
J7 3<l D•nı •e cı1' mü"~ ~. ~ 
18.00 Okı.11 - Cx::rencl .... 
18.4:".i Karltıık hatlt ınozı-;· ..1 
19.00 Haberler. ,.,.-,,_.,, 
19.1.S KUçük koro id•ff '.tti.:; 

Uevzat At.lıll. Jl 1 Ct 
19.t!i Ne arzu ederaentı: ,.ı' br;ı~ 

ıeufel, •Patencııeı;,, Ilı 
o. Verdi ·~•bUC ~ o 
11ndan Esirler ~ ~. 
Castelnuo\·o - Ted dl ·~ l'll 
ranteııe •LA. n:ı.1nor: ı tı 
rau&ıJ, •A'k ROııdı.t ~'ıı 

• unod cFaust roP'1 arya 
0

fı cı. Oeb11551~ ılgı 
Beriamuque• • Frf'... ~ı 
Pucctnl, cOlann1 
arya. 

:ıo ıs Radyo R;a.utesl. ,.. 
21J.30 Nadlr Hilkat çıııb ısıı.ı' 
20 . .SO Bunu duydunuı 
21.00 ~birde bu bt.!~·01 
:1:1.1.s sevıımı, pl~·aDO I 

.. Ferdi 8tatı:fr ··•~ F 
.'.?.}..30 Bpcn babe:rıtrl. ist'P" 
21.45 T1lnbur aoloları _111 ,ı. 

te. rflll"·r '""i 
22.00 RadyomuWa blr 1,rı ff) 
22.ıo Olnle}'iel 11tek , 

Mua.lklst). 
22.4~ Haberler. 
23.00 P~ramlıı.r. 

0
,,S 

23.05 OUzel aeaıer • 1 
lf'r. 

23.30 Dans muzıı;::ı. 
24.00 Kapanı.". 

*** " 'l• iz~ıı .. ,. , 
8.58 A('ılı.t ve proir• ı:0ı· ıJ> ~il 
u.oo Yalnız aaı.ıarıa 
e.ıo CTUrlr: mu&lkiJllb-11' 
9.30 izmtrde ıeçeP OJO 
9.40 l\eı.cll eabah ı.ıet 11 

ıo.oo Kadın dtnıeyıc1,ı> HJ.ı5 Nevtn 0ern1rdb 
10.45 Ayhan Yıırnaııı·jfe· 
11.15 1'tU%1kll bir bııı:rL
ı ı.30 Sabah na~rnel' 
ı ı2.00 Yayının .... .,.U· 

14 . .S9 Açılll- ~ 
ts.oo Şarkılar. ..,,ı• 
15.20 Başlıca prair 

mi. 1i.11"t· 
15.25 Mouloudll 9'}Y _,,,; 
15.45 TUrkUler. orl~· 
16.ı!I Percy Jl'aJtb 'foiıt· 
16.30 Ari! Satııl . °"" 
17.15 a) oont2ettl(,t t-'ıı'! 

uvertUrü t)I 10d• ,;~ 
yol Bah<'eler ıı'< • 
Çatan: pıs&JJ 1,ıl cenıleln. ı\ll'ı1' 

17.4.5 Radyo )<\lrt 
18.1.S i>anaedeıırndı,,. 
18.40 Servet caP t' 
19.00 Haberler. (tlf-~ 
19.15 inee aaı: 

faslı). CoDlo-
20.00 PerrY spOf· 
20.10 Radyo - ı~· 
20.IS Radyo ,_ıt,,ctıJ 
20.30 Siı':ln tçlPl).111.,sı' 
21.00 Sanat. d f 

ler. sazııt1• pi· 
21.10 Yalnl21 ııı:ı· 1 
21.25 MeadeJatD ur<' 1 

Çalan: .ut.,ıııo_~1 -
N. B. c. pıfifY 

21.55 Yarın 118 rl'" 
22.00 Kemal .rJ~ ~,f. , 
22.30 Procrarn Jl-lf~ .~ 

o.:ıı I ı 
TEKNIJ!. 1•" "'I 

20.ıS Açııı.t \'t rof'~ 
20.4~ Hatt.aJIS ~p~~ 
20 . .50 aounod; J'.,.ıtl'~ 

zı~ındeP I> 'iP 
21.03 En_., ,,,-

Rapaodlsl· a'iv·I' 
2ı.ıt Andre 1' .,r<• 1~ff~ 

rıındaP v. ·~t"'') 
2ı .21 De F•11" • C-

ıe• .ıı" espa«n~l(rrıt ol· 
Stf"rD rı",_ıı 
Za.klD 1 ; fİ. 1 

2 ı.40 aıını;kf ll,llı~ 
Arıt<ııııntofl \1, 

21.43 aub&r~ ı•~· 
den pr:rl-; .J 

21.57 J<· '·ıtı '· 1 ....... .. Jf' 
22.00 prorrt'rıı . ~ j\ 

TAM 9 GLJ ; 
ı,fl 1 

6 'J r" . 
Bankanıızda ,cıı, \ı 

tarihine kad•~ıtıP ,,~ 
hesapla hr fl'! ..,111ı} 
d uınuıni il< 1 
bilirsiniz. ~ 1 '( f 

T O ıt 9/.~ 
VAKlfı..Aıt O· 

f. ,.. li 
f';;ı 

ÇiçekP•'~İ. ~j 
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TURK HACILARI 
Bu yıl da huzur, rahat ve em niyetle ve memleket serefine 

uygun şekilde 

Büyük Hac Yolculuğunuzu 
Yapabilmeniz için Denizcilik Banko sı T. A. O. geçen sene gördüğü çok 
büyük memnuniyete doyonorok bu yıl do lüks, hususi, birinci, ikinci, 

üçüncü kamaralı bol miktarda güverte mevki ili büyük müteoddit yemek, 
okuma, istirahat salonlu, nefis yemekli, soğuk hava tertibatlı, bol ve 
temiz içecek ve kullonocok suyu bu lunon lüks ve konforlu gemilerinden 

S/S İSTANBUL 
KİRALIK YALI 

Arnavutköyündc tramvar. 
~Ur ve otobüs durağında 
·aa:azı, elektrik, su ve te· 

u bulunan 87 No. lu 
ın 2 kat üzerine 4 od:ı· 

tyıuı a.}'Jndan itibaren 
~balık olmıyan bir ıile

kira)·a verilecektir. Ya

vapurunu müessesemize kiralamak suretiyle sayın Türk Hacılarının emir
lerine tahsis etmiıtir. Biletler Türkiy enin her yerinde aynı fiotlo sotılmok
to, Kanal ve karantina ücretleri bilet bedeline dahil bulunmoktodı ... 

BİLET VE BİLGİ İÇİN 
rı kendine ait rıhtımı 
ır. Cumartesi, Pazar 

it İt, her ıün saat 10 ile 
;ı,rasında 46414 No. lu 
~onda eczacı Suat Bay
•it"a müracaat. 

TÜRKİYENİN HER 

~ -~ 
YERİNDE MÜNHASIRAN 

~· Çok Büyük Fırsat 
l:oncbl aile seyahat 

dolayısile 

~otörıü Kotrasını 
ANTALYA UMUMi NAKLİYAT T. A. Ş. 

) SATIYOR! 
12 Yılınd• lngiliı ter 

, t tında yapılmış • 7 met 
loy • 8b.g. Stewart de· 
llııııö,·ü • Elektrikle ça· 

Şube ve Acentalarına müracaat ederek biletlerinizi '11makta 

• 't'tlıarş • Elektrik tesisa· 
ı.ıvaıet • 2 yatak - Yu· 
~Uc kauçuk şilteler .. 

ACELE EDİNİZ. YERLER MAHDUTTUR. 
. ' ~rı örtüler. - Komµle sof 

kırrıı - Jhtiyaetan faı· 
ltın teçhizat - Taleb e· Vapur lzmir ve Mersin'e de uğrayacaktır. ' 

f>at: 12.000 TL. 
~r•eaat~ İskandinavya 

1 )olları. Tel. 83276 

~ 

FATİH AS. SURESİ BSK. DAN • • 
l' ·~uınıu \'e bunl ·'a is<' n1e tJbi sai!lam ve ak;,ı.. erltr· 

:.ı'urnlulardan v 4 1 11 ız Su var sınıfıııa n1en.sup olanlartn 
l!evkı rirıe baSıanarak.ır. Sc\·ke t.1:bi olaııların tekmil 
hüktimet vası.ash le t\'lerine gönderilrcektir. 

. 1982 - (8433) 

llıleketimizde 25 senedenberi rağbet gören 

ltJN MEKiK iPEKLI DÖŞEllELİKLERİ'n;n İzmir i· 
•nh•sır toptan saıışı 1k ine; B•ylcr •okağı No. 98 da 

• Qjz ŞiNiK MOBİLYA MEŞHERİ 
iarı !t' pılmakla olduğunda muhterem İzmir müşteri· 

bu dö;;;cmeliklerin en son çeşitlerini biıden aldıkları 
t f:at1arla meıkür müessesede her zaman bulıcaklı· 
jdeıeriz. 

~.~e Marmara Dz. Kor. K.lığ.ınd~n 
a ğ~ılar ve 1\farmara Dz. Kor. K. lığı ıemılerının JU 
1 1ar. 28. 29, 30 hafüan 1954 (tinler! aşaCıda hudut· 

~(" sahada yapı:acaktır. 
ııııar gündüı 09.00 i liı 12.00. öğ:eckn sonra 13.30 
tasında ve geceleri 20.00 Ha 24.00 arısında yapıla· 

~ 
ı1~iıcta arz ve tü'.ltri i'.e hudut'.andırılmı' buluna~. atıı 
b~rın de\'amı müdd.:tince \'e belir'.i saatler .dahılı~d.e 
r Unacagından atış süre·üncc her türlü dcn:z ves,ıtı· 

8•ha<13n gt>çmeme~i ön~m:e ihtar oıunıır. (8262) 
A., 40• 37' 00" + ile A= 40' 48' 00" 
l .. 28• 03' 00" + ile T= 28' 32' 05" 

arz \'C U:ıl daire:l~ri arasında. 

. l~. Amirliğinden Verilen Askeri 
Kıtaat llônları 

· ~ it;in 600 ton kuru oı kapalı zarfla ' Temmuz 
lı,1et •at 16 da Samsun As. Sa. Al. _!!'.o. da satın ah· 

1 90000 lira ge('1C1 temınau 5ı~ lıradır Şart· 
t$r~1~~da ,.e Öğleden cV\.'tl ~kara, lst .. Lv. A: il5.r 
~Qi:ıı, Tekli! mektup!arının ıbalc saatınden hır sa· 

ar kom~~oııa verilmesi. 1682 - (7381) 

* tl~a \'e miktarı )'atılı yi.)'ecek maddeleri hiıala· 
~ iun \'e saatlerde kapalı zarfla Cor:u As. Sa. Al. 

~tu ctlınacaktır. Şartnameler komisyonda ıörülUr. 
"tl'>larının ihale saatinden bir ıaat ev\·eline kadar 

'ilıııesi. 
~i~tan Fiyatı G. Teminatı İhale ıün •e ıııti 

'ton Kunıı Lira ...__ 
82 

1 203 
312 
iıo 

200 
210 

35 
3S 

4400 
20966 

6710 
842ô 

8/7 /1954 15.30 
7, 7/1954 15.30 
9/7/1954 16.-
8/7 /1954 11.30 

(7517-1710/1713) 

ı..'ı. * 
•lı~ıin 173 ton T. Domates kapalı zarfla 12.7.954 
1ııı:ı:ı:~ da Gelibolu As. Sa. Al. Ko. d~ ıatın alınacak
.'<tı , lira getici teminatı 1968,75 l·radır. Şartname 

'lttee 6ğleıden evvel 1st. ~v .• ı\. il~n kısmında ?ö
~l\ k:tı.ı.ptrırının ihale saatınden bır saat evvelıne 
~ilmesi. (1718) 

~'r ~-tj: 140 ton patlıcan kapalı urlla a.7.195~ çar 
,"'IJ!)o r•liboJu As. Sa. Al. Ko. da aaun alınacak: 

ti! öt~ra "ec:ci teminatı 2100 .t~radır. Şartna~e.sı 
titıu eden evvel Ist Lv. A. ılan kısmında goru
~tı~ Plarının ihale saatinden bir saat t\'\·elıne 

l'erilmeS\,, (1718/1719-7S22) 

Siz de v•vrunuzu sütün 
bol, vil•minl zengin ol
duğu bu mevsimde ARI 
Pirinç ve Hububat Un. 
lert ile Y•Pılmı$ mahel
lebl ile besleyiniz. 

ARI 
Pirinç ıe Hububat Unları 

. .. 
Arifiye ilk Oğretmen Okulu 

Müdürlüğünden 
Arıfıle i:k ÖQ'retmer. Okulu dön~r serm04ye.sine ait tahmi· 

nen <10,~) ton çeşitli cins seCtali ataç üıerinde satılıktır. ~lu· 

hamm('n b~deli 2100 lira. teminat 157,50 kuruştur. Şartname 

her gün okulda görUlebilir. 
İhal< &ilnü 28.619M ıünil saa\ 1~ tedir. (8288) , ................................. _, 
SAYIN HALK ve MÜSTERİLERİMİZE 

• 
Sen. lerdeııberi halkımı; tarafından takdir kazanmış ,.e 

tutulmus olan (DERBY) Ökçe lastiğin çeşiıli takhtlerinın 
pi,·asaya sürülmesi üzerine müeı..sesemizin ~·apıırdıı:p tah
kikat nctiCC'Sinde taklit(;ilcr yakalanmış ve Adaletın pen
cesin(' teslim edilmiştir. 

Badema sayın halkımızın \'C mü~ıcri'.erimizin s·uın ala· 
cakları ökçe ıastiklerjnde (DERBY) u:n (:\"al içlııde At 
Başı) alametifarikasına d:kkat etmeleri. .:\Ienfaatlcri iktiza
sı rica \'e ilA.n olunur. 

Derby Lılstik } .. abrikası 
l\Ji.idiiriyeh 

Kaptan alınacak 
1. cı Ordu )tüfetti~liiinden - Harbi)·e. 
Ordu Deniz motörü içln 788 sıyılı memurın kınunund~ki 

artları haiz bir kaptan alınacaktır. Azami ucret (brüt) 300 
lira olup sınavda gösterr-ceği başarıya göre ücret takdir o
lunacaktır. 1stckliler:n l/Ttmmuı. 954 akşamına kadar bir di

:ekçc ile Ordu Personel Şubesine mür<caatlan. (1914-8198) 

KiŞiN AYAZINOA .•• YAZIN SICAGINDA ·:_ 

Mideyi bozmaz, 
kalbi ve böb
rekleri yormaz. 

f1 
'f 

BAŞARI İLE KULLANILIR l 

e Yazıa fazla J!Üaeşte durmak• 
tao n1ütcvellit baş a~rdarı

Diııl kar.;ı Cripıo fa)'dulıdır. 

e Kininli Gripiu. ba~. di~ 
ağrılarıuı \oe bayanların mu• 
ayren zaınaolardaki 8ancı· 

larını süratle tc!.-lkio eder. 

4 saat ara ile gOnde 3 adet alınabilir! 

Deniz Eğitim Kumandanlığından 
1 - Yc>ssıada TOJ>tU Subay Sınıf Okulunun su ilstil top 

atışları ?8, 29, 30 haziran 1954 ı·c 1, 2. 5, 6 temmuz 1954 ta· 
rihlerinJe ~ıinduz 09.30 - 11.30 i:iı 14.00 - 18.00 ve ıece:erl 

20.30 - 24..00 saatleri arasındil yapı 1 acaktır. 

2 - .<\~ıslar i~in a;ıağıda hudutları beJirlı sah.ı tehlikei.ı o'.· 
dugunddn atı5 '"'Ünleri deniz ve hı\ a yasıtaiarının mcıkU.r "ahı 
sahilinde bJ.:unduru:mamaları Onemle ihtar olunur. (8342} 

Atış sabası : 

A- Arı.: 40' 51' 45" 
Tul: 2a• 59• 40" 

B- .\rz: 40 ' 4.J' 4j'' 
Tu:· :!9. 00' 00" 

c- .\rz: 40 4.5' 30'1 

Tul: 2s· 48' 30'' 

... = ·t 

•-11ae&tk 
Dişlerinfzii<LOROFiLU 

RADYOLiN 
ile yıkayarak ağzınızın 
nahoş kokularını gide~ 

..----:-\rebilirsiniz 
~Qf\\. Yarın sabah bor tecrUbc yapınız.) 

'(..\..O oo• r 
t)\f (1\9 

p.n\\tol<sı\< ô\\ araı•· 
- uf'dal'lı e~ at· 

o\ô\19 ı<aıan ~·rn ası\· 
rıoô• asıt\e~ıp \l• ,,_ 

~
tı\<\atını!I u\et\\ctlf\" t 1C' ~ 

'"' ~a"' on\e '\\ , _,,. ' • 
ıaı<t\~ esini r""" 

9eırn e\<ten \ " ..., 

dl~ıerıoı-ı -...., Q / ~ 
s\lıe ı ~urum ~ -::--

\<Ot\lf. j' ',t), 
~ .~ 5 ~ /_ -~ 

; ILOROFİLLİ 
RADYOLİN 

ile ~ 

her yemekten. sonra dişlerinizi fırçalayınız 

L Q her cun 20 T.ı... - 15 cttn 12.51 T.L. - J cdn 1 T.L. <On 11.ell.mdo 
fa7la b•b~r k~llme lcln her cila :?O kurut ahn.11'.J 

ı 
36 AY VADE İLE ARSA SA· 

TIŞI - Küçükyalıdan Kartala 
DOKTOR ÇIPRUT _ Cılt. Saç, •adar mubteUf semUerde, man: 
Zübrevt Ptlütehıssısı. Beyoğlu zaralı. bahçelı ('\'!er ın~asına mu 

DOKTORLAR 

Posta Sokak Telefon: 433:l3. sait müfrez arsalar. 

Dr. ABIMELEK - Cilt ve Züb· 
~1Uracaat: Bostancı Son tram 

uy dur. ı t\o. 538. 
revl Hastalıklar Mütehassısı. Be ----------
yoğ; u, İstiklal Cad. 407. Tel: 
41406. 

S.\TILIK ARSA - Cerrahpa· 
ş:ı Ha~ıanc si <"ivarında asfa!ta 

Dr. UAS.\V UUS:\'Ü 
yakın 40 metre cepheli 1685 

DİLGl-
1 

metre k;,ı,relik ar a •Cele satılık· 
'.\JES - Ahnan llasıahanesı sa tır. 

bık doktoru, nakletit;ği f'cn r- :\lüracaat: .\f.ıhmutpa~a Racı· 
bahce O.;ı.l ·an ;\ralık: 16 :\o kliçük Camıi .::ıokak ltehmetpa~a. 
da hergıin ha talarını kabul et- ilan .• ·o. a 
m•kıediI Tel. 62546. -----------

DAHİLiYE !IUTER \SSI ·ı 
!\f \JIPE\'KF.R - Ele~ oJı:ar
dioiram. Cumarte ı ö:leden 
sonra hastalara meccanen ba
kılır, Harbiye Hal1 kiır~azı 
~o. 82. 

EML 1< 
BOZKt;RT E'ILAK - Tak,;ın 

ı.;rrz E'ILAK - Galata, 
·c·n~on ilan . ~o 24. Pal:artes.i, 
Salı gıbılrri ı~ ·ti 17 ar:ası. 

l) Ort:.ıkö~ de 'Apartman arsa· ... 
2) Kü~·ükyalı 'e Ce,·iıli civa

rı \•ili ar atarı. 
3) Gaı.ta kUc:ük dükkan. 

Abdiilhakhamit Caddc;ı .~p,,23 KİR.\L!K DEPO - Sirkeci; 
Telefon 83532. il U U'u 

1 

Tıpadil arkasında 400 ~!. kare. 
~Iüracaa Telefon. 22811. 

BOZKl.:RT E'ILAK - 30 sc· 
nelik tecrilbesile :alım satın1da 
ün almıştır 

BOZKLRT DILAK İpoı.k 
mukabı" para ısteyenlcr:n em
r~ne amadedir. 

M 'EFEltR.İK 
DOGU AKDENIZIN ca büyilk ça 
maşırhane~ı intib-.h Çama~ır Fab 
rikasıdır. Feriköy .81268. 

vERİR 1 BOZKURT E'lLAK - lpolek 
mukabili 48 saaıtt para temın 

,• 

1 

eder. 

UYGL:\' \RTL.\RL.\ İngilizce 
ögretJlir. Öğrene' :er imtihanlara 
yeti,tiritir. Te'.efon: (sabahları) 
82492. 

' BOZKURT DILAK - ~00 par 
SATILIK T.\SS.\D )!ARKA -
İng iri. Çot:uk arabası. İsten:ldi· 
ğı zaman puset olan yep)eni bir 
çocuk araba:tı aııhktır. ~tlira· 
en t: Cağ2 o~1u. Çatalçeşme so· 
kak :\o. -161 Daıre: 2 

Beylerbey As. Subesi Bşk. dan 
954 yılı canlı, motöı ü mc;ö süz t şı araçlarır ın sayılı Bey

lerbey Spor sahasında l/EyJı!l/934 tarihinde sayıma başla'.1ae 
cak, 25/Eylüiı 954 günü akıc;a mı hitan1a (·rccektir. Han;i n1:l~ 
hallenin han~i ~ıinlerde y2pılacaj!'1 a'-alıda gösterilmiŞtı!'. 
Sayımın yapılacağı tarih 'lahalle 

il Eylul /954 
2 
3 4 
6 
7 
8 
n 

10 
J1 
13 
14 
l~ 
16 
17-18 
20 
21 
22 
!!:J 
24 

25 

. .. 
• 

Beylerbeyi 
Abdullah•~• 
Bıırhan:yc 

Küplüce 
Ctn;elköy 
\ ::niköy 
Kat.dilli 
ht1 Z"'ıJ!,CUk 
i.:sküdar Tenb"l Hacı !\l!'h,..~et 

imrahor 
Ayaıma 

.\hmet c~~elJi 
Darutpa a 
g,.ımanaga, Sinanpı;ı a 
Hamza Fakk 
Hacı Hesna H 1 '.ln 

Rumu ~It-hmrt Pa~a 

Gerede 
• ink:ıap 
• Sa:acak 

(194~-3:!i3> 

1. T. U. Makine Fakültesi Dekanlığından 
Fakültemizin münha: b:izı kürsültrine asistan alınacaktır. 

İ:ıtek~ilcrin 14.7.1934 salı gününe kadar girecekleri )'abancı li
san imtihanlarını belirten dilekçeltri)·:e Dekan!ıga ba~"·urma· 
ları ilan o:unur. (8286) ~ ..... 

ça zen"in .\part·man, Villl, Han 
ı Do~yası mcvcutt~r 

BOZKLRT E'IL.\K - Rtporu· 
tuvarı caz:ptı, Apartman kat
larımıt hal: satıştadır. 

KiRALIK ~L\GAZ.\ - Gılaıa 
Kcmarıke$ ~laha 1 ıe"I KöleLTien :-o 
kak l'o: 16 - 18. Tel-fon 2U22 

OTO)IOlllL PAZAR! - Oıom~
bil a;ınır satılır. Tel: 42730. Tak 

SJI'I" Yenışebir Sert.u bmer 31 

r OKUYUCULARIMIZIN DiKKAT NAZARINA "" 

1 

bcdcl.;ni pul olara.k ilinları:·ın mctnı ı·e birlikte zarf içine 

1 

Taşradan Kıs.ı İlin \·ermek ı"te) okuyucularımız ilan 

de •Vatan Gaıatcsi İlin Ser ısı İstanbul• adres ne gönde· 
rebilırler. İlin tarifemiz tKI '.\ İLA ·L.\R• si..ıtunu basta· 

~·a11hdır 

İlaveıııizdeki bııl11ıacaııııı 
halledil11ıiş şekli 

(\'l,TAN) 

lmttJU tiıab.lbL SU.AN KORLI 
UmaınJ NQrlJat MUdiJrtı: l\JELtH Yltl"ıiU 

Bo AJıda '\Jf:ı'ol Mddttrı 
tnsAN ADA 

Gueteenı11 •e '1•tbaC'tlıll T. A. $. - btanbW 
V&Tt.N M&TBAASI 

1 
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TÜRKİVffMlAK KREDİ BANKASJHIM 

· C-Vtitandaşa Emkikl?retlisi 
CVertlmiV,ttr: 
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.......... 

~· 


