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>.ııtLAIUENTO Di.X ~ 1 - Kanada'nın Ottaw a ehrindeki muazzam parlam ento binası \ 'c Sulh 
Kules iadı 'erilen bu)iik saat lmlcsl.. 

Bütün dünyaya iyi örnek 
Kanada kamil insanların memleketi olmak 
bakımından bir dünya rekoru kurmuştur 

Ca1ıg rv yo· r vard•:ım ka· 

IJ lu da 13 - Ka nada umumi hayatında insanla insanın sar- naat sudur: Ka-
tta\,.'da bu· nada'da ~·a~ı-
::ıduğumuı 1• pışması asgari hadde indirilmiıtir. Bütün kuvvet yan in, n·ar, ke 

l'•d 
il~ ;ı Kanada ve zaman nafi işlere akıyor. male \armı~ 
ti .ınıcnto unu k i m s c 1 e r • 
ı;. a et ettık. L _____________________ _J dır. Hiırrı~etlc 

~ ~tccıJcı oca md.uı a d ı)a doğru b.r nııamı te1ıf etmenin sırnnı bulmuş-
~ a ban:ı o~lc ge dı kı Jn~ılıı. Avam Kam. - tardır. h.m,,.tlltnni, ıamanlarını muaYHn ve 

'l n mımarı tarzını h tırlatan bir <:•rçr\e olçU lı ga~clcr ieın kul anmağı \C şahsı iddıa-
~ı:le harck t iz. in an ard.an mürekkf'p b. !ıır a 'e ·uı.umsııı ta.kııılıklar a zaman israf et· 

it a s )rt'dl\onım. B na bu intıb ı '~ren mem gi bır an'ane haline ko\mıı•lardır. Bu 
' 0 t,.lıktakı huzur ve Vtkar maıızlr:ısı,·Jı. hal. ta i iklcrinc kadar i, lemi:ıtir. İnsanın in-

t.ıke ııı:ılıp locadaki ınsa nrdan bu.ııarı ayağa san'a luzumsıız yere çarpışmasının ,ebcp o:.ıu. 

11 
ın~a \c konu,unca. bir kösede ayakta du- su kU\'\et israfları; :.i~:asi lerbiye·ıin, -:eli ,n 

'lJa reıs, lısnna gelıp Viikit vakit cOrdcr!A) yani iyi huyun tesiri a'tında burada a~::ari hadı.le 
l~etııt \·e ~izama davet ederim, diye bağırdıkça, ini~or. Verim!! işler irin kullamlınak üzere or-

~arıpsedını ve bu hissimi tahlile çalıştım. CDevamı S a. 5 Sü. 1 de) 

~~hirde şeker dagıtıuıı 
• 

&o •ntizama soknlaınadı 
~e kkalfara hücumlar oldu. Vaziyetleri şüpheli görülen şe-

,. tiiccarlanndan beyanname istenecek. Ankara' da bir 
~.tüccarda 127 çuval şeker bulundu. 

~ehirde hükum süren seker 
buhranını hafıfletrnek iı,:in, il.t:i 
Jiler bir takım tedbirler almıs· 
!arsa da, bu :ecikmiş tcdbil'lcrin 
tatbikatta hıç bir fa> dası görlile 
memektcdlr. 
Şehirdeki şeker dağıtımı işi, 

çok i ÜÇ ve fa~dasız bir durum 
arıcmıcktedir. Bakkallara \ e do 
layı.siyle halka dağıulmak üze· 
re, günlük istihlake arıedilcn 
300 sandık ~eker, 16 ilçede. kay 
makamların ~östcrdikleri mutc· 
met bakkallara verilmekte; se· 
l:cr satan bakkallar halkın bil· 
) ıık tehaciimüne uğramaktadır· 
!ar Bu arada. mutemet bakkal 
larin camları kırılmakta, diğet 
malları zararlara u~ramakt:ıJır. 
Gerek Brlediyc mürakıpları ta· 
ı·afından \'e gerekse Ticaret Ba· 
kanlığı müfettişleri tarafından 
meydana cık.ınlaıı ~ekerler, bu 
günden itib.ırc~ nclcd·~ nin •an 
um satış ycrle:rındc hal ,;ı ct.Hw 
tılacaktır. 

<I>eunıı Sa: • su: i de) . 
lzmir' de külliyetli 

~~-lt'İtiıı,1 Stok es.va bulundu 

~'
~ lleaıı krurtuuılma •a çalkışan oiki nba.}tanroliı. İzmir 28 - İstıfçilik ve kara· 

borsayı imlemek mcvı.uuuda feh. 
ali rimi:ı:de alınan teıri tedbirler do 

~ · .,,,,O"....___.lıı~ yapılmıyor layısiyle Ticaret Bakanlığı mü-., 'I ___ Iettişleri tarafından muhtelif ta. 
cirlerin ardiyeleri ar:ınmış, 

,.,,, k neticede birçok: tüccarda külli· 
ıııô ~, ması, dalgalartn çöpleri getirmesi yctli miktuda inşaat malzemesi 

1 
I Orı girilmez hale getiriyor. bulunduğu te::.bit edi:mıştlr. A· 

t cak ra tırmalar sıra::;ında bulunan 

11
1 ~e 1arın b laması aglık \:{gerekse fiat bakım•ndan maddeler ı;unlardır: 906 ton de· 

~ ~~ intlı.amsızlık biç bir beledi) c mürakabeısi bu- mir. 28000 metre demir boru, 
ka~ Ycnı Yeni dar lunmadığı için vatandas, btisbü- 49000 torba ithal malı çimento, 

~ ine borsacılıkların tün perisan bir bale tiU~mek•e· 197000 metre kanaviçe. 
t '~ltl lebep o·mus- dir. P!8jlarda kabine fiatl:m, o Bunlarla ilgili olarak ı;Clırlmi 

•t~ iltdan bunalan günkü miıstcri tchadmüne gl;i. tin tanınmış tacirlerinden altı 
t ~1~ fa~da ar.arak re a)arlanmakta ve rastgele para kişi bugun savcılığa verilmişler 
• ~o arır.a l"'e me· alınmaktadır. PlAjlar sağlık hl· dir. Ticaret Bakanlığı müfcttı~le· 
~ lllakta~hr. kımından da tam bir __ peri anlık 1 ı·i ehrimiıdeki ara•~ırm. lara ha 

l'crıc.-rdc i:C cı.. (Deıamı Sa: 7 Su: 2 de) rarcı.e devam clme.ıdedırlcr. 

İsmet İnönü yenilik 
isteyenleri destekliyor 
C. H. P. Geııel İdaı·e Kııı·11l11 
taı•tış111alı hiı• toplaııtı yaptı 

llu5usı Maublriınlzdfn 

Ankara 28 - C. H P. ~ene! rak parti ıleri gelcn:en.ıüc::ı hü
idare kurulu bugun ogledcn ~on. yiık bir kısmı ısıi!a ederek p.ır 
ra toplanmış, uzun \'c mün:ıka· tiden ayrı:acaklardıı"ıı demi~ler
;ıalı geçen bir top'antı yapmı~tır. dir. 

Bu toplantıda, ıemmuLun 271 Parti mchafilinde partide tih 
sinde it·tima ed~eek olan kuru.~- niyet değisikliği yapılabildigi ve 
tay me\zuundakı haıırlıklar ı;o- muha'.efet tarzı değiştirildiı;i tak 
rü Ulınüş. genci idare kurulu Ü· dirdc çöıülmenin önlenebitec~~i 
yclerindcn muhim bir kısmı par· tahmin edilmektedir. 
tici~ ycnfük yapılmbını istemiş. Gcnd idare :ı.:urulur:.uıı toplau-
lerdir. tıları tahminen kurultaya kadar 

Bugüuku topl.ıntıda ba5kanlık de\'am edecektir. 
eden hmet inönünün de destek. C. H. P. de buhran mı? 
!ediği bu grup, parti ıe kilatında Cumhuriyet Halk Partisinin bil 
\•c üst kademede zihniyet deği- rük bir buhran geçirmekte oldu
fikliği liııumunu belirt mi !erdir. ğu tahakkuk cdb or. Bunu pnrtill 

Yenı ık Jsti)eJllcr. genel idare gaı:ctcler bi.e açıklı)orlar. Dün· 
kurulunda bir ı.ihni.ret dcği,ık- kıi •Diln)a. gazetesi bu hususta 
liği olm;ıdığı takdirde rıartı mcc- diyor ki: 
isinde ileri siirülcn fıkirlcrin ta· •Şimdilık ileri Oruleıı muta-
iı.ıkkuk cdemiycceğini an!atnuş- llialar.ı göre kurultay ça ışm:ıla. 
lar, •böyle olduğu takdirde ku- rı sırasında pal'ti içerisinde iste· 
ruttayda lli~· bir yeni !.arar alına nilcn ı:;lah:ıt y:ıpılmadığı tııkdir 
mıyacak ve geçen seneJcı• olduğu de kurultayı müteakip C. 11. P. 
gıbi kurultay bir i5 yapamadan de icn~ ölçüde bir çözUlme ola-
d:ığılacaktır. Bunun nctices' ola <Devamı Sa: fi Sü: 4 de> 

Kırselıir tasarısuıa 
..:. 

itirazlar oldu 
Bütçe Komisyonu, 7'ye karşı 11 oyla 

tasanyı kabul etti 
ııususi l\lubablrlmlzden• 

Ankara 2:l - Kır5ehır ılınin 
ilga~ı ,.e Nevsehir ilinin tc kili 
hakkındaki kanun ta arısı bugiin 
biitçe konıisyonundıı uzun \'e 
tartı5ma'ı bir toplantıdan sonra 
yediye karşı on bir o)•:a kabul 
edildi. 

Komisyonun öğleden eV\oc:ki 
toplantısında tasarının heyeti u 
mumiycsi tiu-rlnde gorıi5meler 
yapıldı. f lk söıli alan Mustafa E
kinci matbuatta \e umumi ef
karda • Kır~chir hiA:.i sebeplerle 
ilı.-e yapılıyor• eklinde bir ka
naat hasıl olduğunu öy!edi. Bu 
kanaati gidermek için ·Kır.,ehir 
il olarak bırakılsın, ~cvsehlr ay 
rıca il haline getirilsin• dedi. 

Halk Partili mHlctvckili Nuri 
Scrtoğlu Kırşehirin ilga cdl:me
~inin ::.iyası :.ebcplerle yapıldığı· 
nın .c~babı muribt-nın kifayctsi:ı: 
liğinde:n anla ıldtğını belirili. 
•N°ev.,ehir il ) apı!acaksa Kır5ehir 
siz yapılsın» dedi. 

Sert ve uzun blı• konuşma ya· 
pan Ekrem Ali Can öıet olarak 

Kıı chir ilinin liil edHmesine şöy:e dedi : 
itiraz edenlerden Ekrem Ali Can <Deu.ını Sa: 7 Sü: l de) 

• 

-. sıu::-J 
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... 
Wa ... hingtonda İ)ası goıu~nll'ltr <le bulunan <soldan ı.a~a) Biı lc&ik Amerika Dı~i leri Bakanı 
John Fostcr Dulles, İngiltere Ra bakanı Sir Winston Clıurchill, Birle Ilı: Amerika Ra~kanı Ei en
hower \ e İngiltere Dı:iiııleri Bakını Anthony Eden BeJat E\"in gfiUer bah~esinde i!li· 

rahat ederlerken 

Washington görüşmeleri için 
dün bir f ebliğ yayınlandı 

Görüşmeler s1rasında milletlerarası muhtelif meselelerin 
ele alındığı ve müzakerelerin dostane olduğu bildirildi. 

Güney - Doğu Asya için plônlar incelenecek. 

banş 
diyor 

Churchill, «Bah ile komünist dünyası 
geçinmeye çahşmahdır» 

icinde . 

... nadolu .t,Janıı \ 
Washin.;;:ton, '.!8 - Ba~kan 

Eı:;eııhO\\ er ile ba~bakan Sır 
Winston Churchıll, cuma "Ünun· 
den beri \\ ashingtan'da cereyan 
eden miızakerelcri sonunda bu
ı:üo a~ağ•daki mü~tcrck leb'iği 
yaymlamı,lard•r. Bu teblı u 
Uç mescles ı ılgılcndırmckıcdır. 
Batı AHupa, ~üncy dogu A ya 
\c atom mcselelerı. 

B•rlc 'k Amcrıka B.ı.şkanı ile 
İı.gi tere ba~bakanı salı gunü 
Beyaz evde yapacakları bir gö
rü;ımeyi müteakip bır tebliğ da 
ha yayınlıyacaklardır. Bu tebliğ 

CDe\·amı Sa: 7 Sil: l de) 

Başmuharrimizden 
~- ---~ 

telsizle --- -..-....-

Eden'in teklifi yeni ı 

Bir «Münih» olarak 
Vasıflandınhyor · 
Washington 28 - Kanada se

~ ahalini bitirince İngiltere Bas· 
bakanı Sir Winston Churclıi:l ııe 
Dısi.;Jeri Bakanı Anthony Edenin 
zıyarcti sırasında Wasblngıonda 
bulunmak .l:ır~atuıı kaçırmak is· 
temcdim, bura) a ko tum. 

(Devamı Sa: 7 Su: G dal 

. 
Guatemala ~ehrinde J.omünbt ııtaklar tarafından bombalanan bir 
benzin dep oı.u )anark en. İşçiler 3angın ıra ında dolu olan diğer 

varilleri knçırınağa çalı ıs orlar 

Guatemala C.Başkanı 
Guzman istifa etti 

İş~i Sigortaları umumi 
heyeti toplandı 

Yen i Cumhurbaşkanı Diaz antikomünist kuyyet 
/erinin ult imatomuna ehemmiyet vermiyor 

A.ssodatd rren 

Te:ucl.galpa, Hol}.duras, 28 - mada \oyle dcmi~Ur: •Yanlı5 
Gutaemalanın olcu Cumhurbaıı bir harekette bulunnıadığıma vic 
kanı Jacobo Arbcnz Guz.ınan diln danen inanıyorum. Albaz Diar'ın 
gece, ihtilalin 10 uocu gününde komutası altındaki sadık Guaıe 
istila etmistir. 41 yaşındaki ınalılann zaferi k:ııanacaklan 
Cumhurbaskanı l erini harp aka gün gelccektir.11 

i !,'İ !'.\igortaları 

Ankara. 28 - İsçi Sigortaları 
Kurumu 9 uncu devre Umumi 
Heyet Toplanıısı bugün saat 10 
da Cah~ma Bakanı Hayrettin 
Erkmcnin ba kanlığında, İfÇİ ve 
iş \'eren mümessilleriyle ilim 
adamları \e 1 çı s gortaları ida 
re mcclısı re s \ e iızC1lan, isçı 

kongresine katılan delegelerden 

sigortalan Umum Müdürü Dok 
tor Kamil İdil, Umum Müdür 
mua\'inleri, Scniı; müdürleri \'e 
Bakanlık mümessillerinin islira 
kiyle toplanmıştır • 
Çalışma Vekili Ha)TCttiıı Erk 

men toplanuyı fU konu~ma ile 
açmı~ur: 

bal!Jan 

Çok muhterem arkadaşlar, 
İşçi Sigortaları Kurumu Gc· 

nel Kurulunun 9 uncu toplantı 
sını açıyorum. 

Toplantımıza katılmak lütfun 
da bulunan \C Sos~al Sh:!ortala 
rımızın çc ıtli meseleleri uzc • 

<Denmı Sa: ': ~ü: 3 de) 

demisinden sınıf arkadaşı \'c Arbcnz bundan sonra United 
Julm Genel Kurmay br"Skanı f<"ruit şirketine şiddt.Ue hücum 
olan Albay Carlos Enrique Diaı.a cımiş \'e §irketin, hükumet yüz 
bırakmıstır. binlere., dönüm arazisini istim• 

Arbenz rad) oda yaptı~ı konus (Devamı Sa: , Sü: 6 da> 

Santral 
dava 

fabrikası 
edildi 

Fabrika idaresiyle işçiler arasındaki anlaş
mazlık sulh yoluyla hal/edilemediğinden 
Tekstil Sendikası mahkemeye müracaat etti 

Yedikulc Santral men ucat - ---------
fabrikasında basgöstcre ıhtılnf 1 S k .1. • ~~'h !oluyla . halled lcmedıCi artyer afi inin 
ıçın, dun Tekstil scndıkası tara , 
fından makemcye intikal ctt • ld • f d ı 
rilmisıir. amı IS en 1 

Bilindiği gibi, İŞ\ erenle ıs~ı· 
ler arasında imzalanan b r pro· 
tokolun işveren tarafından bo· 
zulması üzerine baş gösterc•ı bu 
ihıilafı önce tek til ~endikas:, 
müteakıben Sendikalar B"rlif( 
~e Teksif Ftderasyonu su h yo· 
luyla halletmek istemışlerse de. 
teşebbüslerde muvaffak olama· 
mıslardır. 

Bu defa, Tekstil sc d'ka • 
mahkemeye müracaat cdcr~k 
hakkını ada'et yoluyla ıramağa 
karar \'ermiştir. 

Bundan üç ay önce Sart)crde 
bır cınayet ıslcnmi5 20 yaşların 
da Hayri U~mn:ı: adında bir bel' 
b r. 6 )aşında sağır ve dılsiı bir 
ım.ı tecavüz ettikten sonra ço· 
cuğuıı başını şişe ile parçalamış 
b lftharc sicimle boğup öldür
mustü. 

Adliye tarihinin en kısa sü· 
re ı davalarından biri olan bu 
katıl hldisesınin duru masına 
aun de devam olunmuş. Savcı k.a 
t !in idamını talep etmi1tir. 
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Simsar kullanan labibler B·eş geminin inşaatına Japon 
~ues~7~~ i:: 1 YAZA'.'/: ~:YE~~~:~ v~eni~l~!1!~~S• fi!.~~l~~~~ğü 1,~~f~Pa.n oi~~s~a ınde Tab.bı ~ftıstafa EHlİl EIÖVe 1 seıı. b;r s;m karar vtr·len, üçü Karaden;z. ;k•si Akden'z ,;pi olmak üzere 
ş6yle tarif e- sarın, B isimli bc·ş büyük yolcu ~ yUk gemisinin inşaatına talip olan rcnebi 
diyor. (Bak . ._ __________ ..;;;A;..vı.:-.';;;KA=T._ __________ , doktorun me- firmaların mtim ssıl'eırle dün bir görüşme daha yapılmıştır. 

iL 877J· tıTabib beden·i ınsana hays!yttir.e yakışmıyacak şe- ziyetltrınden bahisle celbe- Soıı hafta tinde bi·kaç fırnıa tckildiği için dünkü görüşınc-
arız olan emraz.ı .~i etmek ,.e kilde hareket eden doktorların uğraşması, zannımızca tözlü lere dokuz. fiı·ma katılm1şt 1 ;. 
muhafau~i sıhhat eylemek 11- 3 aydan altı aya kadar taba- vasnatarla reklam Japmak •tır. H:~b('r ald1gın1ıza göre dün cereyan eden müzakerelerde 
mini b:len \"e icra eden" kim- bettcn uıaklaştırılmalarının Keza ayni sim.!)arın bir kahve- Y'"dı firma daha, beş gemi için cn son fiatlarını bildirmişler, 
s.~i:. G~ne arapça bir kelime kararlaştırılmış olduğunu• ve hanrdc patronu olan hek:m fakat A:nıan \ Japo•1 f:rma1arı diğer !irmaların verd:ği fia-
olan Jlekım de, cFenn-i tıb Birli~'.n bu şekilde hareket e· h<lkkında methüsenada bu;un· tı daha da kırdıklarından diğer firmalar çekilmiş, böylece ge-
müntesıbi• yani doktor mana- den doktorların cezalandırıl· ması. olan ve olmavan vasıfla- mi ihale :ş:nde biri Japon, diğeri .:\iman olmak üzere iki fir-
sıaa ıelmektedir. (Bk . • .\yni maları için \"ekilete teklifte rını tc:barüı. eltire~ck etra[ı·ı m:ı kalmışt·r. Almetnlar beş gemi için 22.500.000 do!ar, Japoıı-
eser, s. 556). Hekim.ık pek es- bulunduğunu. tasdikden .sonra alakasını celbetme~i de a)n: 'ı lar ıse 19.500.000 dolar f;at ver m=dcrdir. 
ki de\"irlerden beri ccmıyet da adı ~eçen doktorların ce- kabildendir. 84 ü:ıcti maddenin .Banka, bu fiatlar karşısında nihai kararını yarın vere-
içerısinde çok ehemmi)etli bir zalandırı:aca~ıııı okumuştuk. matlabında t.Tabiblcre i~ ge- cekt;r. 
me\k; işgal etmektedir. Hele Bu ~ün büyük fehirlerimizde lircnler• deniyor. .ücret ve 
insanlararası mücadeleler \"e bilhassa lstanbul, ı\nkara, iı.- herhangi bir menfaat mukabı· 
tıbbın inkışafı bu ehemmiyeti mirde sim.sar kullanmayan dok linde tabiblere iş getirenler ve 
&:ilti.kCe arttırmaktadır. Bir torların pek az olduiu, ri\•ayet del;ilet edenle-re üç aydan bir 
k:msenın hay .. tı. sıhhati ve vü şeklinde ol a bile, zihinleri seıu·;·e kadar hapi.s cezası ve-
cudll üzerinde taS<1rrufta bu- kw·calamaktadır. rilir. Bu suret:e hareket eden-
lunabilmek se!3hiyetin:n he - ler memur iseler ceıa yarısına 
kim:ere tanınmış olma~ı ke:,·- nokıorluk haddızatında has- kadar ar~tırılır. ıBurada sim-
fı)"'h ktndilerinin mesulb·ct- bi olması lizımgeltn mes- sar veya komiS)'Oncu hasta ile 
Ier:nin ne kadar büyük oldu~u !eklerden birisidir. l\.tesleği bir doktor arasında bir \'asıtadır. 
r.u ıös•ermektedir. Bu sebeble ticaret metaı haline ıetirmek, Şayet komisl·oncunun hastaya 
tababetın kontrolü, Hekimin haksız menf:ı:at ve kazanç tc- temin etmiş olduğu doktor 
mesulıleli gibı meseleler or - nı'ni bir hck;min asla ga.)·esi mesleki bakımdan da ehlil·et-
taya çıkmıştır değildir. ~·ı ve bu sebeble hastanın has-

Güzel san' atlar 
Akademisi 
42 mezun verdi 

Güzel Sanatlar Akaden1isi im
tihan ve konkur neticeleri dün 
ilfln edilmiştir, 

1 Tekel maddeleri 
• 

istihsali 
arttırılacak 
1 Temmuz pc-rşembe günil Te

kel'de bütün fabrika "'le işlet
me müdürlerinin iştirakile bir 
toplantı yapılacaktır. Bu top
lantıda Tekeli il~ile11diren mü
him mtvzular görüşülecektir . 

HAVA: ·.,,. 
VA'ZİYET.İ·.~ 

\'eşilköy 1'1eteoroloji lstas· 
yonunun tahminlerine güre 
bugün şehrimiz , .e ci,·arınıla 

hava sabahleyin deniz üzeri 
hafif sisli ve aı bu:utıu ge. 
çecek, rfrzgıirlar deği5ik yön
lerden hafi( esecektir. Jl:ıva 
sıcaklığında mühiuı bir de
ğişiklik olmıyacakhr. 

Dünkü suhunet azami + 

1 
32, asgari t" 20 dereceler I· 
rasında geçmiştir. 

Küçük haberler 
~ * İııtanbuı kö)·ıerlnde "'apıla<"ak 

okullar tçln Mllll Etlt~m Bak.anht;u:ı 
ca vilayete 120 bin liralık ödenek 
ıonderllmlştlr. 

Bu parayla Yalova, E~·Up Te Ça
talca llçelerınde birer köye olmak 
üzere üç okul yapılacaktır. * M. T. T. B. Tıp D(>rneQ:I tıe 
Yuı;06lav Tıp Talebe De.rneıtl arasın 

da yapılan talebe mübadelesi ıere 

tlnce Yu;oglavyadan ıeıecek olan 
talebe katllf'sl 1 Temmuz Perşembe 
ı;:Unü 1&bah 1&at. 7.30 da 81rkec1de 
torenıe karı;ıııanacakt.lr. * Kadıköy Moda. ilkokulu 953 -
9M rıh mezunları diploma tbrenl 
yarın ıece aaat 21 de olıi.ul bahçe
sinde vapı!acakt.ır. * Sehlrde bL11lbof kbpekl"rle mü 

Balçığa saplanan . 
lspanyol gemisi 
Yüzdürülecek 

4850 ton bu~day hamıılesile 
Pazar &ünü sabahı Derinceden 
hareket eden i.spanyol bandralı 
~1ira Florsa isin1li bir şilrp iz· 
mit körfez:ndc seyrederken s'.s 
sebebile Dil iskelesi mevkiind~ 
karaya oıurmuştur. 

Kendi vasıtalariyle kurtula -
mıyacağını anlayan gemi kap
tanı vardım istedi~indcn 2emi 
kurta;ma işletmesi Kilyos tah
lisiye gemisini vak'a mahalline 
göndermiştir. Kurtarma muka
\·elesinin imzalanması icin gemi 
sahiplerinin muvafakatına in!iza 
ren Kilyos gemisi tahlis:yeye ha 
zır durumda beklemektedir. 

Otuı. yaşındaki şilebin balçık 
bir s; hada oturduğu anlaşılmış· 
tır. 

ilkokullar resim sergisi 

açıldı 

İstanbul İlkokulları üçüncü re 
sim ser2:si. dün saat 18 de Be
yazıt Çocuk Kütüphanesi bahçe 
siııde törenle açılmıştır. 

.Fakat doktor faali,>etle bu- 23 111953 tarihli ve 6023 sa· t:ılığını daha vahin1 bir yola 
tunurken sebeb o!abilece~i her yılı Türk Tabibler Birlij:i ka- scı;ketıni;s..: kombyoncu \"e 
türlti zatardan mcsul tutula- dokıor niçin me:ıu't edilmesın'.' 

Bu münasebetle Akademi ida 
resince dün ıı.aat 17 de bir top
lanıt .).ıpıl.:ı.rak nluh:elif bö:üm 
!erden m~ zuıı olan 42 gen~ mü
dür .N"ejat Sirel tarafından öğ
rt:tmenlere takdin1 edilmiştir. 

B 1 d · b" ı d eacteleye devam edllmektedır. ~ıa-
i in iğı C::i ı, SO~ . Se~c .er e yıs ayı içinde Beledl)e Sallık jşle-

)lilli Eğitim l\lüdürü bu rnüna 
sebetle kısa bir konuşma yapa· 
rak ögretınen ve öğrencileri ba 
sarılarından dolayı tebrik etmiş 
tir. 

nununda: doktorların asgari vi-
cak ise. bu, mesle"'i sıkıcı ve Bu ihtilfifın zaten iyi ve maz· ., ıiıe \·e ameliyat ücretlerini ta-
ze\"k..,iz bir hale ielirecek. he- yın edecek, meslek ahlakı ve but bir doktorda çıkmetsı ihti-
lc doktorun ıras Ye ika edebi· \'azifelerıni gösterecek, çirk;n mali pek azdır. 
Iece•ı' ku urlardan dola\. ı •a- h k Doktora ücret mukabili hu-., ve gayrık:ı.nuni surette are et-
man doktorların mesleklerjni ta temiıı:nde suçun isbatı ha· leri görülen doktorları crzalan-

•
ıktcı va"'i\:ele dü .... Urn1eı·rlim, k kımındaıı bir zorluk mevcut .. "' ., dıracak, doktorlara iş buLıca 

ne •Yapalıın. llasıa talihs:zmi5'• · bulunmakıadır (Tafsilat iÇın mesleki bir birliğin tesi!;inı 
gıtıi b:r düşünceyle hoş~Oıiir- derpiş t'dcu hükümler SC\"kc- Bk. Bclgesa~·· Tıbbi ).leı:.u'ij rt. 
lük ı·oluna da ~;ıpılacak o1ursa s. 36) Ev\· ıa bir doktor sim-d:lmi;:tir · 
ifrat \'e tefrıt arasınrla sa*- (Devaını ~a: 4. SU: 4 d<"l 
lam hır }O'. bulunamı~acakıır. ~\dı geçen kanuna göre tTür· rr.:::::::::,:.;.::,:;::;::;:_; 
Bundan ö•drü •Doktorların lü- kiye hududları içinde meslek (' 1 
zumsuı hımayesı bunların şı- ve saııatlarıuı yapmaya yetkili 

marıklığtuı, ;n•i:..ısız hareket- olup da sanatıyla .;şıigal. edeH i" M~W~ ~ij bu·· ıu· n t,,b,bleı·'• d•• tabıblerı· 
ltıri itivat edinmelerini. binne- " 
tice h~staların doktorlara iti- nin katıldığı bır Tiırk Tabibll'r)) • 
madlarının aza·masını intaç Birli i ku_:ulmuştur. •(,1.ı~d-~ ~ 
eden bir dunım yaratacaktır 1) \'C ıı.Turk Tabıbler Bırlığı. ·--. ______ _ 
(Bk '1. R. Brlge~ay. Tıbbi Tabib Odaları. lf..:rk z Konse-

) , '\'tikS<'k llaysi.)'Ct D:\·anı \'C 
~Ie uli)rt, s. ı.1.1 

Ancak bizım a~ıl üzerinde Biiyiik Kongre-den ibaret te-
durmak ıstcd;ğ;miz bu nokta şekki.illcr1n bütür:üdür. Bu bir-

lık hükmi şahsiyet ha.:ı. bir 
değ ldir. Ga.zc•e 1 erinı:ı.e arada 
sırada nt·kal eden \e geçen· teş ·kküldür {'.\ladde 2). 
l rde de ge e m;ıtbuaıımızda Türk Tabibler Birligi Kanu· 
alevle n b r nıesrle olarak nunun 28 iııci maddesi i!>C O-ı 
simsar kullanan hekimlerin daların vazifllc-rini sayarken 
durumu e!k3rı unıum:yenın - doktorl rın reklam y3pmasına 
l!kasını ç kmekıedır. \ .kıı da ıemas etn1ektedir. Cl) No. lı 1 
15/6/1954 tarıhlı \•atın Ga1.e- paragrafın (d) [ı~_ras_ındakı 
trsi de İst<ınbul Tabib odası 'Sınema, roıd)o ve soılu \"ası 
birl ğı ı.ar fından .._ msar 'kul- u :ı re.k1am aJHlma ını on-ı 
!anmak g b 1 !( o of ıe kmc · ~~lısedilmok·ed'r 

. 
T. C. ZiRAAT BANKASI 

BEYOGLU ŞUBESİ 
AÇILIŞININ SENEYi DEVRiYESi MÜNASEBETiYLE 

17 /B/954 tarihinde çekilmek üzere sayın hesap 

sahipleri için hususi bir ikromiye keşidesi 

tertiplemiştir. 

BU KEŞiDEYE KATILMAK iÇiN 

BEŞ TEMMUZ AKŞAMINA KADAR 

Sultan 
AbdUHiziz"in 

Avrupa 
seyahati 

8' ~Jl e,·veı bugün. 29 ha
ziran 1861 de ~ult.an Ab

dülaziz Frao!'ıa.ia 'rulon Hına-
nına gehni~h. SuHan .\.bdü
lıiziz 1863 de 'lı~ıra giderek 
e(·dadı Ya\;,UZ. Sultan Sl'liın 

ilanın r .. the:ı•lrdigi 5',lİıtdcn
heti ,.,ı;;..ruıdan hic; hitinin 
gitnır~i aklına getirnırdhd 
ha~·ırlı bir İ!t y;1pını!}t1. 1867 
drki ,\\rlijla !,r\·ahati ht> da· 
ha blı\Lik bir ehrınnıi\·et la-
11111akta idi. .\li Pa~a , ..... aı

kada~la.rı Jtuı,yaya k.ır~ı in
giltere ,., J<'ransa ile do~la· 
ne münasebetler i1anıe et
nıek arzusunda idile-. 

Fransa İmparato,·u Cçüneü 
Napol)·on 1867 dr açıl:trAk 
olan Paris Ueynelmilrl ~'"ı
gi!line de\·Jet rei'ilt:'ini de da· 
\'et etmiı;ti. Si)atti müı.ake
relerr de vrsile \.·crec:ek olan 
bu da\'et, Babıilli tarafından 
yakın bir alıika ilt> karsııan
rnıştı. Sultan Abdül.iiıiz, ec
dadı Kanunı Sultan SüJeyma 
nın bir zamanlar felilketten 
kurta rd ıgı Fransayı ziyarette 
beis görmen1işti. Oradan İn
giltereye geçecek, dönüşte 
A vustur,)'aya da uğrayacaktı. 

Ayrıca, G. S. A. Talebe Ce· 
nıiyeıi yeni ders J·ılı başında bir 
diploma töreni yapmayı karar
laştırmıştır . 

Bu törende g·yilc:cek olan ö
zel kı)afet için b:r de müsaba
ka tertibedilecl k \'e mezunlar 
ic;iıı haıırlaııacak Oıan ahın \ e 
güınü~ pliikalar bu ınerasimde 

dafotılac<tklır. 

Bu yıl Akademının resim bö
lümünden 10, sfulemcden 16, 
Türk süslemeden 2, heykeldc·n 
1 \'e ~limarider 13 ö~renci nlc
ıun o'.muştur. 

Prof. Alber Baruh taltife

dildi 

bazı Tekel maddelerının ıstıhli- rl !.lüdürl•H':U eJr:lpıerl tarafından 
ki çok fazla miktarda artmış 

1 

usg köpelr tt:a.r oıunm'..lştur. 

olduğundan m,vcut isuhsaı i:e Yugoslav askeri heyeti Urfa'da fabrikalar 
bu maddelere karşı olan ihtiya- • 

geldı kurulacak cı karşılamak güçleşmiştir. Yi-
ne bu meyanda bazı maddelerin Tuğgeneral N"eneziç'in riya- Urfa. 28 (:\.A,) - Urfayı ik 
kalitesi de bozulmuştur. setinde Tulgent-ral Pavlovi:ç, tisadi bakımından kalkındırmak 

Porc:embı- günü ~örüşülrcek 

mes('le:erdcn bırini, bu kab:l 

\lbay Ceuıik. "Yarbay Guluhak ic:-in mevcut iptidai nladde ,.e 
\'e "'.füzbaşı VilAda'dan mUte-1 ihtiyaçlara gcire, ne gibi tesis
ekkil bir Yug:o~ıav askeri h,.- lcr kurm•k lciıım i:eld:~i hak -

maddelerin kaI:trlerinin ıslahı yet", dün sabah Belgrad'dan kında on iündcn beri bü:ün ur~ 
ve isııhsali arttırmak iç;ıı ba- ~chrim:zc gclnı:ştir. fa \'ilayeti dıthilinde tetkiklerde 
zı fabrikaların tevsii mcvıuu Sirkeci gar11ıda nıerasimlt" bulunan hryet, Urfada bilhas:,3 

karşılanan heyet, öğleden sonra u fabrikaların kınulmasını dik 
isıihkim ve süvarı okul~arını kate ~ayan bulmuştur: 

teşkil etmtktedir. 

nımıdır. 

Görüşüllcek ikinci müh:m bir gezmişlerdir Sun'i kereste, un, mak3ına, 
mesele de T kel camiası için Yugoslav askeri h('ycti, gc- hulgur. ;rm:k, b~r:ı. k1 ndir, tug 
hazırlanan yeni ı;ıalı~ma prog- çenlcrdc İ:ıı::anbul Komutanı la, kiremit ve kirec. 

Korgeıı<r;,ı.l !\cc3t: Tacan'ın Genelev kadınlarının 
Yugoslavya'~'<~ .) aptığı ı.:ynrrıi 
iade etınekt dir. sendikası 

.)t nı"ekct·mizdı l:selcrde ,.e tehassısı profe:,ör .~lb<r Baruh 
öğreım, :ı okullar• ıd:t Fransızca 40 yıllık hizm, t!ııe karşı 1·!< olı
rlcrs veren ve hırçok lisan dıJ:-s- rak Fransa tarafından Qf[icier 

Belediye satış barakala-

rında memba suyu 

satılacak 

Anka". 28 (T.H.A.) - İzmir 
Genelev Kadınlarının İs Kanu
nu şümulüııe alınarak, Sendika 
Kurmak üıc-re İzmir işçi Sendl 
kaları Birlig-ine müracaat etme 
!tri üzerine bu hususta fikrini 
sorJuğumuı Türkiye İ1çi Sendi 
ka:arı Ko·ıfcder ... syonu Geııcl 
!)ekrctcri isnıail inan: 

han(·lerin n müdürlü:.;iinü ve d'Academic ıılşanile taltif edil-
müı.:ssıslıgini yapan lisan mu- m:şıir. 

Bded:ye taı ıfıııdan inşa edi
len saıı.ş bar:.ıkalarından ü(;ün· 
de ml."ııh.ı suyu ~::ıııır lm;ı ırıa . 
kar;.1 \er: 'TI·Ştir Sular Galala
~•·r ~ \"r F.:n ıönü barakal:ır ıı· 

da Eıa·,ıl.ıcakıır. 

Dolmuş tarifesi olmayan 

semtler için de tarife 

yapıldı 
Fazla para ala:1 \e dolmuş 

ıarife·crinc riay t etmiyen şo

förler. 6 ncı Şube l\IUJürlliğü 
rk:pleri tarrıf·nd .1n tak~p olun
maktad·r. \'aıaııd::ışlar. [azla 
para altln \'t- i~tcn;Jen yere git
nıı:ycn şoförleri, 41661 No. lu 
telefona şik3yet tdilmrkte
dir. 

Diğer taraftan 6 ncı Subc 
'füdürlüğü Soförlf'.r Cemiyeti 
;le mü .. terek"'n, dolmu5 tarife
si olmayarı yrrler için de tar; -
[eler hazırlamı Ye bunları Da-
imi E:ıcümer verm ~i 

Tam 7 Gün Kaldı 

•'li.irarJat henüı Konfı·der;ı.s 
,·oı a ıııııkal eınH•ınişt r. a:ıe iıı 

tik::ıl ettırıltl:ği takdır<l(". İzm:r 
Gcnrl('V kadınlarının müracaat 
larını Koııfeder~syon ~üphesiz ·., 
celf'yecekt: :-

Dr. Semiramisin ruhuna 

llayd~lr Rıfatı n kızı ve Prof. 
Ekrem Behçet Tezel'in eşi 

Dr. sDıln,uııs 
Türk kadınlığı ..ırasıııdaki nıüm
taz nıı::o\ki:ndcn :eçen yıl Tem~ 
nıuLun 4 ünde ebediyete intikal 
etn1iş:i. ÖlUnıünün ilk yıl dö -
roünıüne r.ıstlaya11 o gün sabah 
~aat 10 da Rumelihisarı mezar 
lıf!;ındaki makbere!iiinde ruhuna 
hat:m duası )·apılacak\lr. Dost
larına b;ldirilir. 

ı-rAKVl!l -'"') 
29 11.\ZlR A'.'1 1954 

SALI 
AY 6 - GL!' 30 - JllZIR 55 
RUIİ 1370 - HAZİRAS 16 
HİCRİ 1373 - ŞEVVAL 28 

KÖR KADI 

Tahminler ve 
Neticeler 

Gaı.etemizin 25 haziraıı 

tarihli savısında, bu sü· 
tunda ~·azdığım •Şam pi· 
yonluk Yolunda• baslıklı 
yazıda, Dünya Kupası Fut' 
bol Şampiyonluğu çeyrek • 
son karşılaşmalarına kaJ•n 
sekiz takımdan UruguayıP 

Jngıltereyi, l\tlacaristanın 
Brezılyayı, Almanyanın \'u
goslavyayı, İsviçrenln Avııs· 
turyayı yeneceklerini talı
min etmiştim. 

Bu tahminlerimden 0(0 
doğru çıktı, birisi çıkmadı: 
Uruguay, l\lacaristan ve 
Almanyanın kaunmalann• 
karşılık İniçre mağlup ol" 
du. 

Bununla beraber A vus· 
turyaya karşı İsviçreli tur 
makta pek de haksız sa~·ı 
mam. )laçın cereyan tatıl 
bunu gösteriyor: 

Oyunun ilk 19 dakikası"· 
da İsl"içreliler üç gol atı; 
yortar. Buna rağmen maç 
- 5 Avusturya lehine neti' 
celeniyor. 3 - O galib durıı· 
ma girecek kadar hücıı"' 
ve müdafaa kuvveti nıef' 
dandı olan İs\'İÇrenin, ~
vusturya muhacimleri ıı~ 
kadar usta olurlarsa ol~tl~ 
lar. bu. farklı duru~d•1• 
mal:tUbıyete düımemesı 1 
ıım gelirdi. • 

Bu, nasıl itah edilebilif~ 
l\laç hakkında gaırttlt 

de çıkan yaı:ılardan '°' ıt 
izah olunabilir: 

~· Kendi sahalarında ve k_t ı· 
di seyircileri önünde o~" 1• 
:\"an İsviçreliler üçüncü g~~ 
den sonra )·apılan bÜ~·~.· 
tezahürat karşısında g•1d~· 
yetın artık ınuhakkak ol .,. 
ğunu sanmışlar, AvustUt~1• 
lılarla oynadıklarını uııU tlt 
rak kuvvetli bir ihtitl'l:ı ıd 
duraklamışlardır. Nitt"it· 
usta Avusturya muh_a~1 ~tıı 
rin 24. dakikadan ıtıb• ,.,· 
ıki dakika içinde 3 gol ~-· 
parak beraberligi sait1ıl dif· 
tarı bunu göstermekttd!' 
Bu durumun yarattıl1 ,~ıı"' 
kınhktan faydalanan ;\ ,,· 
turyalılar iki gol daha ı't< 
parak galib duruma k;~• 
rnişlerdir. Ancak 37. d:t f" 
da kendisini toparlaya~.~· 
,·içrenin bir 1(ol daha \ubf' 
rak devreyi 5 • 4 rnııJ ,ı ~ 
~etle bitirmesi 3 - O !ı1'( 
durumda ıken nasıl .1'· ki 

ıoJik bır hataya duştıt tJi.ı~ 
ni göstern1eğt kiafidır· ~ 1 ~J 
ci devrenin 7. nci dar_,~• 
sında yan hakeminin o "-'_.ı 
işaretine ragmeıı hll -( 
A vusturyahların all1»rf~1·1~ 
lünü saymaması aırtt~ ııtlııl 
renin maf(liıbiyetten ı. ş• 
masını güc:le,tirmişti~ ırr'' 
golden sonra iki tıır• ~Jl 

1 ,·e ı' 
.,;oı daha yapmı'i ;ar . e ıı 
7 - 5 l\vusturya lebı" 
licelenmiştir. ---- ı/ 

t11rıtt ,. 
Çeyrek • son ınac 111· 1• 

bir gün evvel, \·ug0~;.ci1t. 
lumı idarecisi ve _':', ,.,t'( 
rinden doktor Kra\ıÇ t 1 
son kar. ıla~maıarına 

1 1 ıı~. A,·1 •. 
guav. Brrı:ilya, ,ur•~ 
ve Yu.ız:o\,;Jav}"anın ~eıı ~ .f 
nı tahmin etm_i!itİ· ·al'l1ıd / 
tahminden hirnıdt' 1 i~-, 
Vu.ıı:oslav milli tak~fl1deıt ':i 
cisi ise dört tı.th 011 ~ıJ1a• 

1 !:O Li·c:•:i< vôdesiz ve en az 3 ay vadeli 

250 Liralık 

1 

ı l 
29 haıiran 1867 de Sulta

ni)·e vapuru ile Fransanın Tu 
lon limanına nıuvasalat e
den Sultan Abdül3ziı., yüz 
parçalık bir donanmanın ar
dı arkası kesilmi).·rn top ate
~i ile selimıanmıştı. Halk, O\ 
manh padişahını alkı~lamak 
için limanı doldurmuştu. 

Bankamızda 6 Temmuz 1954 
tarihine kadar açtıracağınız bir 
hesapla hrın altın <Aı:ıh$) hem 
de umumi ikrami)"emu.e katıla
bilirsiniz. 

Vasati Ezani 
SABAH 04.29 08.44 

!iilnde yanıltl.ı. \'•01 1 

~ sanlara m•h'ustur. ct.Vt 
~ Sadu., G e f 

TASARRUF HESABI AÇTIRMAK VEYA MEVCUT 

HESABINI BU MiKTARA ÇIKARMAKLA 

1 ADET 10.000 

2 » 5.000 

4 » 2.500 

10 » 1.000 
10 » 500 
50 » 100 

L IRA 

KAZANABİLiRSiNİZ 

BU KEŞiDEYE iŞTİRAK EDENLER AYNI 

ZAMANDA BANKAMIZIN UMUMi iKRAMiYE 

KEŞIDELERINE DE KATILIRLAR 

'\ffrlıu•7 

Tersa.tıP. 
o~m•nbe,. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

BEYOGLU ŞUBESi 
(8051) 

NK 
Tersane ve Osmanbey 

: 4~0 
Al : ıl"ı4ti7 

\! : c.'IAA 

\l•n~ları Emrinizdedir 

ÖGLE 12.17 04.32 
IKiXDİ 16.18 08.~3 

AKŞ.HI 19 43 12.00 
YATSI 21.48 02.03 
!~!SAK 02.12 06.27 

.I') ~Q!2 T Ü R K 1 Y E 0'1 10'1 t11tl' tı f-'. 
• • -:7 ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ VAKIFLAR BANKASI S•ker Fabriuı•;;ı,•:J 

şampiyonluğu nelı ol 

F. F. TÜLBE:'l"TÇİ 
Oa.7ettm1ze rönderllen :1&rı nasıl belh!... 'ffJ~ m\: T. A. O. Tuzlarının kUf~ ~,ı 

D·l2 Çiçekpazarı. V•ni Vakıf Hanı H mlmler butlsın. butlma- f~./~ 
-;;;=::::::::::::::::::::::;;~..,..,..,..,_..,..,..,..,..,..,... Tel. 24595 !:::':"::'•:•:•::·•:':'•:•:•':::::::::::::~:::::::::::::::~:; • ............................................................... 1 

ııt• ,ı 
dan erkekleri çıka_rf:;r. ~ 
hafta istirahat ~ts;n er,.,~ 
lik enstitü.süne gıtsı 011 ,1,fl ,,
lü numaralarını h3ı tı•~" ,. 
Göğsündeki şer;tıere 111 ,dıJI 
\Villie .. Hiç yaratan . .dl' 
ğil mi sekerim?- &~; .. ,, 

• Bana Sakın 
Buketler atına.• 

Birden Ca:ne'in .salonun hır
paniliğini, Queege karşı duy
duğu tim:tsiz nefreti hatırladı. 
Bu hatıralar, 11Iay'e karşı ilk 
zam;ınlar duymuş olduğu tatlı 

aşk he) ecanları ile karışık:ı. 
Şarkı dt;,.·am ed<rken üzerine 

büyük b;r hüzün cüktü Şarkı 
bitinct" tıfarty Rubin kapıyı aç
tı \"e f!:'ılerhaba \V 'llic .• Hoş 2c' 
din. Gel buraya• 

Çok dah:ı fazla C::şmanıamış
tı. Ye~il elbisesi sarımtırak tc 
nine hiç uymuyordu Ye kara 
gözlüklerinin camları da o ka· 
dar kalındı ki. &özleri bunla
rın arkasında küçülmı..is nokta 
l:.ı.r haline ielmişt:. fc,i!mC'nl-, 
elini sıktı. •Cok yakışıklısın• 
dedi. 

~lay mikrofonun başııı,.1.ı dur 
muş kolları sırmalı ikı kişi ile 
,;onuşuyordu. ~Iüzisyer.lcr a
letlerini kutulara koyu, orlar· 
dı. Stüdyo. kab:oıar ve plak 
alma cihazları ile doıu çıplak 
b:r oda idi. \Vilie tereddüt e
derek kapının içinde durdu. 
Rub!n •G~ldi. ~tay • diye bağır 
dı. !\t:ıy döndü ve \Villie'ye dn~ 
ru koş:u. Kolunu bo»ııuna do 
ayarak yana~ından öptü. 

Şimdi buradan çıkarız se\•
~ilimt di)e fısıldadı. \Villie ar 
kası kapııa dönük olarak du· 
ruyordu. 

Kız ajanı ve S\\ alı kollu a-

damlarla on dak;ka konuştu 
\\"i Jlie kaputu içinde heran bi 
raz daha pişiyordu. 

Lind)-' lokantasının boş b'.r 
yukarı kat odasında yalnız kal 
dıkları vakit, ~lay ıEv"·ela bir 
içki• ondan sonra da kahvaltı• 
dedi. 

\V ıllie .-acayip saatlerin var,, 
dedi. 'I.ty a~zına bir hap atın 
ca gôı.Ieri faltaşı gibi açıldı 
o O da ne~• di,ye sordu. 

«Aspirin - bak alnıma• A!e
şi vardı. Willie endişe ile ona 
baktı. Per;şan bir hali vardı. 
Saçları baştan SJ\ m:ı bir şekil 
de tepesine ıoplaıımıştı. Göza 
Itrinin a!u çökmi'\-;tü. Biraz 
üzüntü, ıliraı da nıt'ydan oku 
yarak cBiliyorum cok fena hal 
deyim .. Gökten dUşecek tam 
günü buldun sevgilim.• • 

• 'fay yatman lizım• 
ıParası olan yatabilir - Ba

na sen harbi anlat• 
Halbuki asıl \ViJlie onu ~or

guya çekti. Birkaç haftadanbe 
ri ıJk işiı•i almıştı: 52 nci so
kakta bir kulüp!e ~arkı sö\'Jü 
yordu. Babası altı aydır hasta 
ıdt ve anne i taretfından idare 
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edilmekte olan manav dükka
nı da hiç para getirmiyordu. 
Buııun için de ailenin geçimini 
"'.\tay temin ediyordu. Geceleri 
l\letroda uzun müddet seyahat 
ederek zatürrte'ye yakalanaca 
ğından korktuğu ic:in şeh!rde 
bir oda tuın1uştu, • Epey yorul 
dum \Vill ie. Okulla gece ş.r
kı !'iöylemtk birarada olmuyor. 
İnsan uyku uyuyamaz oluyor .. 
Sonra metro'da, sınıfta sızı -
Jorum ... Berbat& 

•Okuldan tamamile vazgeçi
yor nıusun? • 

•Yok canım. Sadece b.tzı 
dersleri asıyorum. Aldırma. Za 
ten birinci olmak l:,temiyorum 
ki. Sadçce maliımaılı bir insan 
olmak istiyorun1. Gel seninle 
Fransızca konuşalım. Ben Fran 
sıı.ca konuşuyorum. A vcı.-,·ous 
le crayon de ma tante?• 

Güldü. Willie'ye gözleri bir 
acayip, yilzilndeki ifade de do 
nuk eôzüktü, ~lay kahvesini 
bitirdi. • \Vill:e sesim hakkın 
da iki keşifte bulundum. Bir 
defa fazla isti dadım yok • ;:;im 
di bunu biliyorum ~rtık - fa
kat ~ıkıncaya kadar allı.kil!lU· 

hal yaşa: 1acak kadar para ka
zan. bilirim .. , Şimdiki gidişe 
bakılırsa, posam d,1. ge'lecek sa 
lıya kadar çıkacaktır. IIaydj o
dama çıkalım. Bl'n yatayıın d~ 
öyle konu~alın1. Bu gece ıene 
şarkı sO) r.ınern liizıın .. Sana, 
eskiden olduğundan üç misli 
daha yakıc::ıklı olduğunu söyle 
dim mi? Ş:mdi bir ta\oşandan 
ziyade kurta. bt"nziyorsun ar -
tıkt> 

ı T!lvŞanı sc\·erdin• 
•Kurt - ta,·şaııı da severin1 .. 

Bira1. s· rhoc::um galiba. '\'emek 
trn c\·vcl ~fnr:ini pek do~ru ol 
m ıdı. Jfaydı gidelim.• 

Takside birden \\' Jlie'yi ağ
zından öptü .. \ViJlie cin kokusu 
aldı. ~Ia~· sordu: cıBendı:n iğrc 
niyor n1usun7• 

•Xe biç:m suiil öyle .. xı 
ıHast.ayım, perişanım .. Su el 

biseme bak. giyilecek elbise 
nli bu böyle .. Pis ~ıüdyolar<la 
pis müzisJenlerle ha5ır neşir 
oln1u:um .. Biz, yıldızları zıt 
Bşıklarıı \\'jllie .. B,.n ~ana o· 
kuyup yazma öıreneceğimi \a 
adetmi~tim . Yıidızlarımız zıt 
n~ vapayım? Allahım 2"~ce ol-

sun bana ıe,·gili \Villie'mi ba
ğışlasın .• O ölünce, küçük kil
~ük yıldızlar haline gelsin ve 
göğü öylesine süslesin ki, dün 
)a, geceye hayran olsun .. Llf 
aramızda benim '\farthy Rubin 
ın metresi olduğumu mı zan
nettin yoksa? 

\Yillie'ni n yüzü kızardı: •Bir 
tek martini ile bu hale gelinir 
mi?• 

u~Iartiııi ve 39,5 derece atecı 
le .. Eve gidince derece koya· 
rız da bakarız .. Ama talih mi 
bu? Düny ... nın öbür tarafın -
dan gtlip bana telefon ediyor· 
su , telefona bir erkek c vap 
\'Cri~·or. Yıldızlarımız zıt, Sha
kespeare cevap verse bile, te
lef onu kapa:• 

Taksi keskin bir viraj aldı, 
).tıy , \\'ill ieye yaslandı. Saç· 
ları etyn ı kokuyordu. Tatlı ve 
heyecan \'Crici. \Villie OjU da
ha sıktı. Vücudu dah~ ?a,·ıf
tı. •Şekerim Caine'dcki bü
tün teğmenı~re söyle de. kız

larına hiç sürpriz yapmasın -
lar Kıı.larına bol bol zaman 
bırak!'iınlar ki apartmanların 

ıYanımdan bile ~,r .~j 1 

•Birşey bilme~ ~\*'ı ~ 
~ir kölem var.. '1ıeıı r., 
Ismi Marıy Rub••· ;~•ııt1 1 ". 
beyannamesinden b esit1~ ı 
ben kolej tahsHi. sal eJ'rjll,ıı 
nu biliyorum .. RıC~ •ı.ııı '4 
na Abraham L;nco " 1 ı~ C 

. b,o• ,,, ,. 
ri azati ettiğinı ,c• " 
Hey Tom Rub;? '~11aııı / 
olmasaydı ben ı;ııııasrfl 
nam babam da ,,, J 

k mı· ~ ı 
girmiıti.. Geldi nlt~ b 1 r 
Apartmanı karı ··"ııe · f· 

• J<O" )1 
dornn üzmnd.e usU b' ııı'iJl 
daydı .. Yatak orı_ ,e 0"°, 
şemelrr lin1e 11"10 pi(.; 
Duvarların. ta\'B

1
\.1 ti:'. dökülmüştü K3P'· bP1 ;ı. ~ 

w·ır ' .· •hdrasll ~~· ı ıe l ı . dar c 
kaputla, ayı k~ar• P:ıı~'~ 
sın. Oda tiÇ -~O· rııi" · D" 
na değil. degıl. bJo', ıı' 
güzel hatırı ;çı• '"'-' 

d·ıet· 'D" dar ucuz \.'er. ı k0tfv ti'! r. 

su yok .. Baıı>O 111 ;ır 1 
,·ela bir derect ..,,Jll., 1 

, .• tı.. , 
da! Belki d• ·- ~re• ,ı' 
kalmaz. .&ak :;.o ı ' 
oku!• tPt~•ıl' 

-----------------------------------------------------------------------------·-------·~--------------------------
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Banş istiyor ! 
ALTEMUR KILIÇ 

Hındıstan na bakanı l\'ehnı. 
oldum oI1 ı Komüni t Çın' 

le iyi ı:eçinmek taraftarıdır. 
Hatta Kınllara ho. görünmek 
ı~·in ıeçen Nisandı Tıbet hu u· 
ı.unda tniıUr bir anlasma bıle 
3 apmı tır. Hıntlilere sorarsanız 
bıı durumunun ebehi udul': 

* Washington görü nıeltri 
hakL.-ında mü leıt.I.; bir 
tebliğ ) a)ınlandı. * Batı Alnıan~·a eı;imlerioi 
Dr. Adenauer Laundı, * Komiıni t Çin Ba~bakanı 
\"e Dısi leri UaLaoı Çu 
En Lai Rirman)·aya gitti. * Ütlu Balkan a 1-eri itti
fakı göıiısmcleri ba ladı. 

Peking rejimi artık lıır l'ealite 1 
••muştur; Kızıııarıa İ) i geçin- Takvimin 
mek pek!ila mumkiindiir 'e on-
lara ı.ar~ı ert davrıınar.ıı., mii· O , , . , 
dafaa tedb[rlcı·i almak Iİ.İlUM~llZ • eğışhn mesi 
ı;erginlık yarataC'al.·tır. Fakat bii 

tün bunların arkı~ında, l'\thru- lstenı·yor 
nun Batı diıı.manlıgı, Amenka-
yı 'e .ı.\ınerikan i~a etini ho Anadolu AJanın 
töı·me)ilıi \'e bıtaraf kalmak u- Ntw York, 28 - Bil"le.mi 

& od.ıttd rrt,, 
Due:.:.eldorf, 28 - B.ıı:bakan Adenauer'in Amerika tar;ıftarh 

i:ı siyaseti, Alman~anın en mü hım e) aleti olan We.sıph;ılia da 
~apılan eçimlerde halk tarafından tamamen desteklenmi~tır. 
Kuıev Ren - Westphalia parlamento unun 200 aza~ını ~cç • 

mck iı;in ~ apılan ~eçiınlcrde Ba~ lı;;kanın Hristiyan Demokrat par 
tisi ~ine büyük bir cksel'iyetle parlıinıenıoyu konırolu altına al 
mı !ır. SC'nmcnler buna mukabil Batı A 'manya komlini t lideri 
Max Rt'inıann da dahil olmak fizere parlamentonun 12 komü 
.nıst aıasını bu sefer seçme mis !erdir, 

Hristiyan demokı·atlar 2.853 .672 or almı )ardır ki, bu bti· 
tün oyların yüzde 41.27 ı.i etmekted r. 9 buçuk, nıil~ona yakın 
seçıncı.deıı yedi nıil~·onu reylerini kul anmı,lardır. so~yalısl
'er :.!.387.069 rey almısl;<rdır ki, bunuıı da ııisbeti 34.49 dur. 

Viyana' da Charlie 
Chaplin fonu 
Tesis edildi 

Bulgarlar bir 
~ürüyü kaçırmak . 
istediler 

r.ct~yı~. Doğu - Hatı ara ın.~:ı hır 1 Mılleılcre teklif edılcn ~eni bir Anadolu ııJaan Rnnnl \lııhalılrfm t -• ., 
tı~·ıınc.u ku\ ' .et olarak •. yu~s~I - lak,;mde her :>ılın birinci ~ü- ı ,. . ., . _ 
nıek ı teme ı ,·ardır. ~ımdı Ko· l'Ü pazara ıe tidlif l'lmekte ,.e \ ı~ana. 78 - A\u::;tur~a b~ Edırnc 28 - Cumarte.iyi pa-
nıiini t Çin Basbakaoı Choe - En bu gü.,ün Millctlerarası barış rış k?~~e) ı başkanı, Cbarlıe tara ba~layan gece Bulı;ar hudu-
1.a.i'in Yeni l>rllıi 7İ;>areti ilin· bayr:ımı i:lin edılmc i i tenmek c~.a?lırı ili almı~ olduğu bar~ş duoda İsmııil<.•r kö\ Ü \·akın'arın
dı tanla Komüni tlerin bu der 1 tedir. ~.ukafatını. Cene\ re. L?ndra 'e da 'fa\ a'lkoru \'e. ~l~ltcpe sırt
ıtahı. )akından samıa dola ol- n rle,miş MillellN' ikti adi, iç \.•~.ana. r>hı~lerıoe ta~~ıın etm~- tarınılaki Koodıaını.a ı;iflliiiinde 
lttalnını temin etmi tir. tiınai ve kiıltii[cl kon eyinde mü sı uze~111e Vıp.n~da b r ·~h~~·!ı~ \atmakta olan Hacı l'·ınıroı:.ıuna 

Yeni Delhi'de s~alılar ara- uıkere. cd lece'k olan bu tak· c.~aplın ~oılll• ıhdas edıldıoıııı aıt koyun -ürü üne ~ar~ı t:ıraf-
sında yapılması tasarlanan ııak· vime göre, sene degişmez. mU bı <lırnıı~lır. tan bir tecav!iz vaki olnııh'llr. 
tın, toprat.: biitünlüğüne ngı. ı Sa\i dört kı~ma ayrılacaktır. Bu te;ıekkül Avuotuı·yalı ~a - Sıiriınlin ba ında bu•ıınan ~lrlı
satdırmaılıt.: , birbiı leriıtln iı;i~- Dört ~en ede bir selen 29 Şubat lllr. musiki ·ina~ ve heykeltra;:la 1~~t ağanıı~ ogıu i\l~h~:ı!~nı 1 J;o~ 
lerıne ııde~i mudahale, ~ il1ilı; ~ünü de yine ııdünya giınüs ola· ra nıükilfatlar dagıtacakıır. Bu laıının ıırka ına hır ~a ılo t<' 1 

\e ban, gıhi ı:ult'~I prensıplerr rak kabul cdilercktlr. arada barı' ulfrund:ı hiımet eı- ile hağlandı~ı "ıracl. ,·:ı.ııııı!.m 
komünistlerin ne dereceye Bu tak\ imde her ay :?6 i gü miş Avu:.t~ryalı Berla Von Sutı I k~çmağa muva.l!ak 0 ~n ;;-.ıçıik 
\'e ne ıamana kadıır ~adıL. kala- au ile 4 'ey.ı 5 pazar güntlnlı ıh ner adına ~·apılacak bir anıt pro bır çocuğ~ı'l dı~er. ço >_~nları .u
ı-aı.ıannı merak edıyoruz. Kor- tırn cdecekur. jc i için mü-abaka açılacak. ay· '.andırnı:t-ı) le ha lı-e l•nlcnmı • 
kuyoruz ki, :\ebru bunların ı.ı- Her mevsimi ilk :ünli pazara rıca millelleraı·a"ı nıtina-ebetlc tır. 
dece laf oldugunu idıiL: ettiği son gıinü Cumarle ı~ e ra tla) a · · · · Çol>anların \"e köpek'erin de 
taınan •·ı"ı"t pek ge .. olma ın. caktır. rın gelı mcsınde en faıl~ h_ızınetı mud .. ha'eSi\'lt' miiteca,iı'er ka-• " .,. dokunan sport'ul:ıra mukafatlar • 
'7eni Del hı mı~ılakııtı, l"ran~ıı - "'en'ı tak\ 'nıı' haıırl ·'·an «Dün ·ı k b h f za ·- cırı mı~tır. Bul~ar hududuna dv~ l • 'cı·ı <'<'C - ,.e ~ arı'ı mu a a ı k 1 k . ,, 

Komünist Çin müubreleri, ya tak\ ımi birliğiD ü~eleri ha· 1 ı 1 d ? e ~u - u açan arın ar ·:ıoınC:an bı•"'" "h ç 11 re yapı mr .. ı ır. • _nı \ ~iıa·h da atılnıı~. onradan u-,. 
ı:.ı ayet ingiliı. - \merık:ın nok·' len kullanılmakta ola ı takvi • unda. bır ya.zı mu,abaka-ı d2 ter kı~inin yakalandı~ı i)ğrenilmi~~ 
taı uaur ihtiları, ortaııt.:ıa tu· nıin zararlarını belirterek ~un- tıbedıleC'ekıır. tir. 

Eski Başkan Truman'ın 

sıhhi durumu ciddi 

hır biı· intıbıı \3ratmı tır: ~an· l:.rı SO\!emck cdirlcr: cBugUnkil 
ki Koıııunist Cın barıı. bti~ or, takvim. avık iıcretll't i'l ga,·ri nıiı 
·\ıneriı.a ıta bu barı.:ı mani ol sa\'İ taksimıne ebcb olm:ıkıa -
tnı)a çalı t)Or! Komunisller bu dır. Program :ıy:.ırl nınası ~ii -
:ııt~baı kun-ellendirınt'k için el· ıiindcn ınek•eplcr h r \•ıl bliyük 
ennden geleni \'apı) orlar. z.1rar görmC'ktC'dir. Diğer taraf· Karu. .. ı. City. 28 (AP) ,- ~:.ki 

Bu, Ameı·ikalılal' için çok :üç t:ın bu tak\ ·m istila t:kterde ka Cumhurbaşkanı _Harry . S .. 1 ru -
'' ıı.:ı bir durum ,·ırall\'Ol'. in- rı,ıklıkl.ıra ~ol acmaktadır.• 1 nıan'ın cum:ırıeı.ı ;;:ecesı bır ıc~ 
l:ılt,renin \C A \anın l;rih hu- O :•ke atlattıktan. son_ı:-ı ?;.~a: ~.u 
lunu A"ad , ; Arrikaıla , 8 p- Ed d 1 ...,, ııiınu ıtkın ~eçırdı-::ı bılrlırılını~ 
ltııı olduklıır~ hatala11 tek ·ha - irne e susuz uga tıı· .. ~·akat dmumıın ~ıala ~ıddı 
1•rına ~iıkltnnıek, ,e u telılı. h ~et1 111 muhafaı: e lı~ı de •• ıla\.~ 
llkbati doğru ol.ualı: ezdikleri far". aranıvor o unnıaktadır •• o ~aşındaki e:.kı 
~~lde, gürünfi e naıaran, b:ırısı ~ ~askan geçen h~r:a afra ~ese 
ko ltklemekle lttıhaın edilmek. nusmı :lluhalılrlrnlzdrn ındcn ve apandısıttc~ 8 1!1~lı~at 

Atnerika bugun Komünistlere Edırne 28 - Ya1 dola~ı.ı• 'e olmuşt~. Trum.anın sım~ıkı. ra· 
~\-rupada olsun \'ada ol un ta ~ehrinıııin u ihlı~acını kar ıl.1- hatsızlıgı amel.1~.aıın netıc~ı.ı. 01 

, tıltr Hrıleme ec~ginı. \'erilir mak iızcre me\cut le i ere iliı· ma~ıp aldığı, 1!açlar " 1~111~1 

t bunun tak itle te lim demek \·eıc:n flchir ki\ ı arına :ı~ılan k•ı- derece enfe.-~ı~onlaı-dan ıleı 
:!a~ağını ıdl'llk edı~orlnr. Bilha' \ u ardan motopomp! rla su te· 1:c1 nıektedir. 
t 1 l?gili, - l· ran 17 miistenılr.ke mini du ıınülınt'kt dir Truman iyile~iyor 
lt•lığının güııahlaıı ~iiliinclen na- Dığcr ta~nft,n, clırin kana'i· 
1\\ a dıi maıı olan \ı;y:ı'da tutun za yon !~'erini ı lalı içın gcrc
ıla~nııı ~eı hal hir ıniı trı ek m.ii kcn kredi~ l teıııin etmek iller" 
ile~· sıstenıi kurmak ı~runtı- bc'cdıye başkanı .r\ııkaraya git. 
~, ıııanıyorlar. Buna mukabil nıiştir. 
la Ya~aki bugünkü durumun a..,ıı İhtiyaç görlilcn 3 - 4 milyon 
lın~bı nıesulleri. me uliyelin, al lira İller Bankasıııdan a!ındığı 
ltın •n ıyrılank t3\'izden. bet.:· takdirde schrin e aslı su \'e ka· 
tıl et.ıen \'c ban tan bnh edebi nalizas~oıı ihti>acı kar~ı anmı~ 

Otlar olacaktır. 

~ıı~atın;n bugün içinde bulun- Kazablanka'da üçüz 
lıı ~ sıya i buhran, hakikatte 
~ntıih dt\l'tnde1'i manc' i bııh· doğdu 
~nıcr bir buhrandır. Kaz:ıblaı ka 28 (A.A.) - En 
~ biı~ üğü ben tiz altı ~aşını dol· 

Clrgaret Truman bir eser durmıyan 5 çocuk nnı esi bir 
d b ft"aslı kadın ~imdi de bir üçıiz 

e aırolü aldı dün}a~a gcıirmiştir. 37 lasında 
lıır .. h ( ı\) aıuton <. ·ew \'ork) 28 ki anne ile lıeps:de erkek ol:ın 

<\ııt~ - Margareı Truman, uçüzlcrin sıhhatleri iyidir. 
b•ı r~? Crocus• i imlı eserde Prof. llhami Cıvaoğlu 
t•la ti o~namak üzere dun bu 

Kansas Cty, 28 CA •• \) 
Bugün hastaneden bildirUd'gine 
;:öre, eski ba~kaıı Truman'ın 
durumu >.alah kcsbeınıcklcdir 
' c ıchlike k ~men atlatılnııstır. 
Bar:..ık ilt• habı i:;c tamam·lc iyi
le ınekıed r. 

Truman'ın atesi düne nazaran 
dü,mü· \'e \'iıcudü n'sbe1en kuv 
vetlcnmi tir. 

üç Nefis Losyon 1 
• 

ESMER - iPEK 
HAYAL 

llı~ıı,;el~is~ir. Eski Başkan Tru ordinaryüs oldu 
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ede~ckt•r. Truman tllas Fakiiltesl kimya kür !isli ordinar Şadınanaltı. ~Iı.:>ırcılar :\o. 9 
"'-.,1 .,hıı .onu \'a7jfedeıı alıkovma yüs profcsorltiğilne ilhamı Ci\'a. j İZ:lliR 

1 temi tir. oğlu tayin cdilmistir. 

!!!,TUNLAR. 0~m~guro@& 
~Ostaı \!A ''"•YET de. Deniz kenarındasın, ağl'ı 
~ tadi)le deııizc gırcnıiyo!'sun .. • 

:llulıarrir ya1ısına u urtl" 
le on ,·eriyor: 

1.Bizim ahbabın ~erden 
göğe kadar hakkı \ardı. Bin 
türlü meşakkate katlanarak 
o BÜ} ük Şchir'dc oturuyoruz• 
dıye böb!irlenip kcııdiıniıi al· 
dat:ıcağımıza. biz de acaba 
onun "ibi. ba ımızı :ılıp ücra 
bir yere mi git ek?• 

YENi ISTANBUL 

IHŞİSLEni 8AKA~LIG1 
Habib Edib - 'förehan 

Dısi<Jeıi Bakanlığı te L:ilatın· 
dan· hah:. ile uıcmıır ı;oklu
ğuna. rağmen hem içerde hem 
dışarda ıe~l\ilatın noksan ol· 
duğuııu c;ö\IÜ)Of n diyoı ki: 

• Türki) e'nin de politika· 
sı, llevlet \ e hiikilmct reısl 
ve onun arkadaşı olan dt!lİ5lc· 
ri \'ekili taralından idare olu
nur. Bu, ) üksek bir politika· 
dır. fakat bu politikanın iş· 
lcnmesi, hazırlıınma ı \'e b"r 
çok makul e.saslara dayanma· 
sı lazımdır. Bunu hazırlaya
cak olan, Dişi lerı Vekaletinin 
merkezdekı teşkilatı \e dı
şardaki elemanlarıdır. 

Bir makineden Azami ran· 
dımanın alınabilmesi için o 
makinede çalışanların e-hlbet· 
leri nekadar lüzumlu ise. dıs 
poliukamızın güzel esaslarını 
İYİ netice· " bat!la\ ııcak olan 

da, Dısi~ 'eri \'elı:aleıiııin ele· 
manlarıdır. 

Biz. bu \'ckaletin yeni bir 
teşkilata tabi tutulmasını ve 
bılha~sa Ol'aya alınacak \'e o· 
rada yeıiştirilecek ı.:nsurlara, 
onların ihtisas ve bilgilerine 
ehemmiyet ,·erilmesini çok lii· 
zumlu görüror \ e an·anclerc 
dayanan Türk ı;İ} asctiniıı bu 
sayede daha çok \'erimli bir 
afha) a :;:iı ece!:ini ümid edi

) oruz.ıı 

CUMHURiYET 

İŞİ:\' ALE'ABI:~i 

l>oğan ili adi ~ati) or : 
.. ·rnrk milli fmbol takımının 

Alman takı.oı kar~ı.sında uğ· 
ı·adığı 7-2 lik nıagliı bi) et, 
hala tlırlü türlü tet:.il'lere uğ· 
ruyı .. 
Federa~ on ikisi Ul\'i Ye

nal arkadao\ıınıız bile (galiba 
hatanın .büyliğii onda gibi) 
teecee ... lı;vi~reden sesini du· 
yurdu: ~·aıa:ı oyuncu -:akat
laıımasa~ mı;ı biz zor yenilir· 
m'şiz. 

Tabii arkasından ka!e bü· 
~·üktü. top küçüktü, günes 
şöyleydi, rüzgilr bö;;leydi. 
ilh .. ilh ••. 

Kısaca ~onlar daha iyi oy
nadılar da ı:alib :eldiler• di· 
yecek kadar bile sportmen ol
madıktan sonra, biz daha ço· 
ooook nıaclar ka' btder·-ı:: • 

iki Amerikan muhribi Is-

tanbulu ziyaret edecek 
:\T. :'lf, V. htanbul T.-m,·ı BU

:ro..,uııclan öı:rcnildığine göre: 
.\ merıkaıı doııanma~ına mensup 
247.; tonluk 27.1 nıtirtttcbatl• 
U.S.S. Danıato refakat muhr'
b" 31 Trmmuı 1954 ıar"hi de 
chriıııizc ı:clecek Ye 9 .\ğu -

to~ 1954 ~ünü liımnım ulan ay· 
r' laca ktır. 

Bundan enet 17 Temmuz 
1954 ıarih'nde «ene m"rikan 
dorıanmasına mensup 247:i tor -
uk \e ~75 mureu,ebatl PO\\er 
De ıroy.-ri de i~tanbul'u zi~ a
rct tderek 23 Tt"mmııı 1954 de 
~t'hriınizdt'n ayrı1ara'ı>ıır. 

Bir Çin ticaret heyeti 

londra'da .. 
T.ondra. 28 (.\,.\) - Cin'dc 

komünist rdim'nin kurulnıa~ır· 
dan beri ilk t'in tlt•aret he' eti 
buj:lin Loııdra'ya gclmi•tir. He· 
yetin 11 nw~i. ke d'ler'ni da -
\'e' t'dcn be te-ckkliliin tcn1-
·ıciler· 'e l.ondr,.dak: C ıı ban· 

k:ı 1'11 0 müdürü Hnu tan tara
frıdan kar •la.,m• ıır. 

ÖLÜM 

.Eo\apr:ıba ı merhum İ,.nıct 
Beyin mahdumu Alımcı l:'chim 
Pa anın oğlu, rmekli General 
llalinı Oruı. Ali Oruz ve Nihat 
Orııı'un ~ eğcnlt'rt, merhum Sil
le) ınan Scı ir Pa<an n kerime.:>! 
Habıa Demirta ~·ı'ııın tr>vci. ::\leh 
met D·mirt:ı.c;ını n bab:ısı liir
rar<lan 
;\IEIDIE'l' 7.EKİ nrnıiRT..\ŞÇI 

28 haziran 19:14 giinü Hakkın 
rahmetine ka\ruşmu lıır. Cenazesi 
bugünkü aıı günü ikindi nama
ı.ını miiıeakip cenaze namazı eda 
edildikten onra 'l'e~' ikiye c.ı -
mikdcn kaldırılarak Zincirliku
\'U A ri mezarlığına dcfnedileC'ek 
tir. 

Ce'cnk ı:öndcrilmeme i r:c~ o
'unur. 

* Galata aray Spoı· Klübu De-
ninilil.; ıube~iııden : 

D•niıcilik ~ubcıniLin kıym~tll 
az.alarından Mehmet Zeki De· 
mirta5!,'ıyı kaybctmi~ bulun•ı;ıo
rııı. Cenaze:.i bugünkü salı ~timi 
ikinıli namaLJnı müteakip Tc'\·i
kiye camlinden kaldırılarak Zin
cirliku~ u Asıi mcz.arlığı'l:ı ddne 
di'ecektir. 

Bütün nz.alarııııızın bu ~on va 
z.ifcde hazır bulunmalannı rica 
ederiz. 

Galata aray Kliihıi l>rniıc:iliL. 

·ube~i idare komite i 

HOŞ MEMO 

.._.._._ ______________________ a•---------------------• 

'.-1iL~e-e1:,1@tt.l~ıııL~rlı 
Memleketin t letmeciFk me~e 

lelerini incelemek, pratik "hti· 
yaçlara göre a) arlanmıs tedr!· 
,,aua buluı mak \e :ş id:ırecile 
ri ~ etı,tırmt'k üzere Ford • -
~:,jn"n müzahereti ile f. Ü. fk
t',at Fakiı't~sine bağlı olara':t 
kurulan İ lcıme 'İkt: ;ıdı Enı;-ı 
titii iinüıı ilk genrl kııruı •oo· 
lantısı diin aat 18 dt' profe
örlcr cv•nde yapılnlt ı•r. 

Profe örlerlr 'rürk tc•ck.~'.İ' 
,.e müessesclerinııı ıemsilcile -
rıııdeıı :tj iiycııııı i tirak et··~ 
ıoplanııda enstiıti mudürü Ord 
Prof. Ömer Celal Sarı: b'r ko· 
nu;;oına yaoarak Eı.stitiiniin 
kuruluş mak~ad•ııı ilah etm:ş
tir. 
~n titünüıı kodirektörlüğli -

nr Ford te isi11c·e ad;ıv "Östcr·· 
mi~ olan Syracuse tln·w--·ıt'· 
si isletme fakülte' i dekan 
Ord. Pror. Robcrı K Stone'u·ı 1 
t~yini itt"fakla kabul edilm•~-

1 tır 

Toplantı -o~unda \'apılan 
çimlerde, Prof. llaz•m \ ·f 
Kuyucak. Prof. nef i Silk tl 
SU\ hı. Pror Orhar Tu ıa. Bn
lc·ıt Yazıcı 'e hzcı \kosnıaı 
Ycinctım kuruluna, Kııı i R ·~· 
de<: \'c Doc. O man Qk,ar da 
murakıplıklar;ı "t'Iİ "ın·~ıer -
dir. 

;\} rıca Pruf Fcth' C'clil:b;ı~. 
Pror. ~luhlıs Ete \'e Prof. 7.'ilı 
tü lnal'ııı enstitlı aJi U: cli~iı e 
~cçilmderi hakkındak: tt'k'ıf 
de O\'a konularak kabul cd•I-
nı ... · •. 

En tini 19.'56 da fıilen 
time ba-lı) a1: .. ktır. 

Konya' ya gelen 
Tanmcılar 

ll Ul!Hİ '.\luhalıirlmiıdrn 

Kon)a 28 - Rugiın şehrimize 1 
Akdcnit memlckettcı·ı r;uyır, I 
ıner',ı Yt'liştirme merkezine l ti· 
rlik C'den 45 ki5ilik hır he) at gı•I 
ıni~tir. Heyet Konui<•ar O r• "" 
tiretme <;iflli~inde lıtı!unaıı •ı k 
nik Zi aat Oku unda \'lınu\'d 1 
w Kö~lü '1e,·let iiretnı" ~ Ctli!~le 
rinde ve a~ rıt·a Harada •cık:~ r
<lc bulunduktan onra temmuz ba 
, ııda Eskişchire sıdecektir. 

Bu he~ elle lngi t l't, Ame ıka 
Kanada. 'ustur~ ... \'ugosla\ya. 
Kıbrı , lran, 1 r.ııl. Yunanistan 
'e Efganist n tem ı cilennd :n 
ha ka 12 Turk cknıs~en· '<' Zı 
raat Bakanlı~ı c eman arı 'c dört 
tl'rdımaıı refakat ctınckll'dir. 

Bir koca, kansmı 
Kav betti 

Jf ıı u l \lııhabı rımlul~n: 

İı.ınir 28 - Bırkaç glın ev· e' 
c hrinıizde entcre an bir ka) bili 
m.ı hadise i olmuştur. ,\ len rn 
'a lı o up geçen hafta ehrinıizc 
gelen 80 ~ a,larında Metımet C n 
giz ile i5 ~a;ıındaki karı ı ,.,_c 
C'ePgiz liç cüıı C\'Vel Bar:ı;ant ~o· 
dan ele'e tutu.arıık ve k.ı!ab~lık 
ara ından geçerken k.ıdın her na 
sıl a koca ının elini bırakm•,, 
bu uret'e birbirlcrlı i kaybct.mş 
!erdir. 

O ::ündcı beri yapılan biitün a 
ra urma bır netice \'ermcdığ:rı· 
den 80 lik koca bugii., ,a,t· l·~a 
ıniir:ı('aat eılerck karhının arıın 
nıa . 1111 i temisllr. Karlının ıiıı.'rh 
ele kii!liretli miktarda para bıı· 
'unıııa ı bir <"inayete kurban !?İt· 
mis o ma ı lhtlınalinl uraııılır
nıaktadır. Tahkikat ve araştırnn 
tara devam edilmcktedır. 

.Göreme harabeleri hak

kında izahat verildi 

Ankara 28 (llu us!) - ~l r· 
tisin bugünkU toplantı ında :\'ığ 
de millet\ ekili Hasan Hayati l ' 
kü'nıin Göreme harnbc!crinc '.i
\'lk olduğu ilginin ııü terılnı<'-! 
hakkında ne düşünüldüğüne -ıair 
.soru önergesini Devlet Bakanı 
\lükencm Sarol cevaplandırdı. 

Sarol. J\'cvşehirdc bıı'ıınan tı.ri 
hl kıymetteki Göreme harabelC'
rine na~ın \';ı\'ın genci nıüdlir
lLİğiı taratınrlaıı bü~ tik bh alak:ı 
gö ıerıldiğini, turizm mi.idürllİğ~ı 
tar:ılınd:ın harabeler tetkik e tı
lcrek iki e er haıırlnndı~ını, tu
ristik lilnı er çektiri diğini ve 
bunların İtalya, Fransa ''e Aıne· 
rika) a ı;öndcrildiğini, harabeleri 
Ne\•şchirc bağla)·ao yolların ya 
pımına ba )andığını öyledi. 

HERKES HAKLI ! 1 

. - -J~;\° iYi .\RK,\I> \ · - Dun ·~Olıe Uııme de ~ion • Kız I.i e inde orla \C U,..rdC'n ııırmn olanlara 
dıplomal:ırı \rnlnıi•ıir • .\uıca, lf!.f'nin mf'ıunlar deruc-i de • nır.zıınl:ır ara~ıncla en hl 1111.ada • 
u..,fını L:u.ıınan Şerı!lin Kutut:ılbı'a bir aımaı:an •unn;usııır. ite mim iz, ol.ulu bitire~l~rdrn lıir 

.- • ~ grnııu ı;o,ıeınıekll'dir 

J>IPLO:\l.\ TÖRE~İ Hliıı Bı·~oğlu Sıinll'i lkok ıılıı ncla dıııl 0111:1 Hrınr tiirenı ~·ııııılını;ııır, 
Foloğrıılla ili.okulu hııiıcn ~anular :ıe\İnç içinde dııılnnıaların:ı hal.ı~ıırlar. 

'fVHKİST.\:\LI <;ö~·;m~~Ll;Rİ:\' sı:nm..;ı - TopraL " hLan )1 uıluı lugıı ~ırked ı;oçmrn mbdiı 
hane ındc Tiiı kıı;tanlı ı;iiçmenlr>r in gördükleri kur laı ın ~ona crın esı dola;> ı ıle rlıiıı :ıat r: ıle mı 
rnnlara diııloma teni rdilıni " ı;öı;menlcr tarafından hazırlanmı~ olan lıiı,:lii. dikis, naLı , do· 
kumaolık, halıcılık, 111aııını;;o1l uL. \ C doı;;ramarılık erı;;ileri a~ılmışlır, ::.ergi dört ı;;un açık 

);.alacaktır 

. 
:ı 
<:; ... . 
:ı 
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VATAN 

İstanbul Filarmoni 
Derneği 

Şehrimııin mu~ikı~ırle lakın-

dan ilgili bir kurum olan İs
tanbul Filiı:rmonı Derneği kuru
luşuıı<lan bugüne kadar de,·amlı 
bir gelişme göstcrn1i~ur. Bu b01-

Fikri ÇIÇEKOGLU 
F ilarmoni Dcrııl·ği üstün isıi-

;:::::::::::::::: kımdau dcrueğin .;alışmaları ü-
~ ı zerinde durmak, oku) ueularıınııı 

,. mu.Ukscvl·rlerı F:larn1onimiı 

1 
hakkında aydınlatn1ak )·erinde 
ol,.caktır. 

d3tlı genç müzisyenlere her 
~1 1 500 Eralık b;r rnük3.C.n verir. 
Simd;).e kadar bu mükiı:fatı hak 
cdeu birkaç ısim \·erebiliriz: v:
yolon;st Suna Kaıı, piyanist Er-1 
gican Saydam. piyanist ?\fayda i 
Arkan \·e viyolonisı Ayhan Tu-ı 
ran. Hafı;ınııı belli bir gününde 
dl·rııek salonları gençlik gru
J>Uııa ayrılmıştır, Çoğu değer'i 

müıisyenlerden olan bu gençler 
aralarında konserler vı.:rirlcr; 
da\·et edılen taıı1nnıı$ rt•ssa.ın. 
edip ,.e t:yatro s:ınatkiırlariylc 

sanat alaııında kouu~urlar. 

İst<&rıbul Filarınoni Derııegi 

Operalör l~rin ta~sı)elerinde-n biri de ,otomobil camlarııun J:isti~ terçeveıer içine yerleştirilmesidir 

1945 yılı sc.nlarındJ kuruldu; , c 
ı ·t~si yıl hemrn \'alı~malarına 
başladı. Schrimiz.dckı müziksc
\'l'r birk.ıç kişinin öııayak olma
siyle kurulan dı·rnek, çalıı:ım01la
rına başladığı ilk a:Undl'n beri 
dlima kendi imk."ııılarını as:ııı 

bir gayret göstcrnlİ!jtir. Şehir 
Orkestrası şefi Cemal Reşid 
Rey'i kurucuları ara~ına almak
L1 Filarmoni Derneği, ilerideki 
çalı!jmaları iç:n rıı değerli bir 
eleman da k:ııaıımış oldu. 

İstanbul Fi13rmoni Derneği 
çalı~malarını geniş: ctnıc ) olun
da son ~ ıllarda hayırlı bir te
ş, bbüse girişmiştir. ~lcmı. keti· 
nıize da\·et ettiği besteci ve so
l:~tlerin Ankara ve İzmirc de 
gitmelerini saglaınış. musikiyi 
) url jçinde yaymak gibi müsbcı 
bir i~e önayak olnıuşıur. 

Trafik kazalarına karsı 
Filiırmoni Derneği, kurulduğu 

ilk yıllardan beri ~ehrimiı<le 

daima takdir göreıı senfonik kon 
~erler düzeıı!cm:~. bu konserle
re dünyaca ta.nınmış .sanatkar
ların katılması.ıt tl'min etmiştir. 
ilk konso.:rlerdcn ba!jlıyarak 1953 
• 1954 mcvsimj sonuna kad.ır 

.Fil:irmoııi Derneği konserlerine 
katılan nlüzisyenlerin sadece adı· 
nı göıden ı:eçirmek. bu konst·r
Jeriıı kalitesi hakkında bir fikir 
l·dinıncye yeter. Viyolonistler: 

j staubul Fil;"irmoni Derneği şch-
rimııin aydınları arasında , 

operatörlerin fikri 
günden güne artan bir ilgi topla· 
n1akt<1dır. Bunu açıklayan ra
kamları \'eriyoruz: 1953 )·ılında 
üye adedi 322 idi; bu me\'.sim 
sonunda 681 sayıya ulaşmıştır. 

Eski yıl bütçesi 20,000 lira idi; 
bu,eün 50,000 Iiı·aya varmıştır. ·---- .... • 

Taşıt kazalannı nispeten azaltmak için operatörlerin 
beş madde halinde ileri sürdükleri tedbirler, Batı 

Avrupa'da faydalı neticeler verdi. 
Roberı Soetens, Coleıte Fr:ınız. 
Vasa Prihoda, Ploçı:k. G ıbriel 
Bcuillon, Jacques Thibaud, lda 
Jfaendel, Yehudi )1enuhın \' e 
Devy Erlih. Pi) nıstler: \l..1rika 
Papaioarıu .. 'icole ll ı.:ııriot. Pla
nic;ek. !ılonique de la Brurhol
ler e. l\lagda TaglıaHero, Pnina 
Salım.ın. S~ı.ınsoıı Jo'ranço is. Al
frt'd Cgrı-Ot, Ale"ı'.andre Uninsky, 
Jose 1turbi. \Vilhelm KcmpCf, 
\\'alter Gie:Sl·kiug. X:edzilski, 
tı1aria Hereyorgo, Laıarc Leı.:·y, 

besteci ve piyanıst Joaquin Rod
rigo, Dara Gusic ve Sigi \Vcis
senberg. Viyolorısclistler: Sad
lo. Gasptır Ca~sado, Pierre l<""our 
nier. Ant.on:o Janigro. Enrico 
l\lainardi, Bcrııard !\lichelin. Gi
tl4ri~t ~lanuel Diaz. Caııo. Orkes
tra şeCleri: Ekonomides. Carlo 
Z,·cchi". Jleıır: n._.rnaud, Oskar 
Danon Yt' Oha.n Durian. 

Fil5rmoni Derııeğ:nin düzen
lediği abonman konserleri son 
b:rkaç ~·ıl içinde hemı:n dain1a 
zarar etmektedir. Dernek, büt
çesinden ayırdığı ıah~isatla bu 
z.ararı kapamaktadır, Fakat öy
le sanıyoruz ki, halkımıı.ın mu· 
sik!)e karşı gittik('e arıan ilgisi 
sebl·biyle önümüıdeki yıllarda 
derneğin bu fedak3rlıı?;a katla11-
n1asına ::ırtık Jüzuın knlmıyacak
tır. zc,·klc clö..;enen Fil3rn1oni 
Derne~inin sempatik salonu bu
günkü ihtiyaca cr\:ap \ier miye· 
c,·k kadar küçüktür. fc:;nde bu
lundu~u }artları yakından bil
diğ!miı için dernekten bugün da
ha ,e-eniş bir sa'on istiyemeyiz. 
Anıa ileride, hattA yakın bir 
~elecektr. derneğin beş. altı yüz 
k~..;ilik bir ~alona s:ıhip olmasını 
d:JC"mck, h:ç de aşırı bir istek 
.a_yılmaz. 

~w ................ .,. 

N ıkı· \·a~_ıtal·, ·ının kayde!ti~i 
t k3mul \'cartı') dO'ayısı)

lr \rü~efcr k;;.1a' rı b!lha;o, .. :ı 
buyük şehir inin haja'.1!11 teh ı
kc)'C düşüren en öneınli mese
lt'erd.rn oldu. \Lıkahlar ~imdi 
bu işde c rrahların f:krine mü 
racaat '.üıumunu ı.11J)mu5'ardır. 
ilk nazarda gadp :tl.irünen bu 
mür. caat hakikat ~, alıı ... cak 
t dbirlerın ·sabetinı onları:ı •ec 
rubcl rioe dayamal\ ~dır. 

Fı hakıka cerrahl ··• styrii~e
I r kaı.a 1 arına kurlıan gillı·n·c
rın veya bu kaı lard:t'l yar:ılı 
çıkanlann üı.erin ... yaptık'arı 
ameliyat yahut tı'->bi müdah -
ıe·er e e'de ettiklerı :ect·üb lt·r
den fayda'.anan in')anla.• ılı:-. Bu 
sahaıia en salahiyetli söz a.thıbi 
o·malarını ubii karşılamak i· 
c;ıp ediyor 

Bu gibı ha,Jb !erde kaz.az..:· 
deler n relerındeı:ı ya.,..:ılanı
yorlar? Yahut ö'.ı.im seb• pteri 
nl"ltrdır.,. 

İstan.bul Fililrn1onı Dcrnegi nıu

--11-
Mari Ostad, Paris'te bir 

konser verdi 
sıkı çalı)m:ılar111111 mey"a.,1111 

yalnız abonman konserleri şek· P.:ır:s··eki Ecole Norn1al 

İşın başı kazadan k•·rtuln13 
yo ·arını bulabilme.<te. yun! 
tehlikeye duçar olan in.sanı. ha 
'atını kaybetme rıskin lC'n ~ı
~ ırabilmektedir O hald<" ne 
;-apmah?. Cerrah'ar'l &:ötüril'rn 
k .. za kurbanlarının a 'cdini a~-

!\loto!Jikll"t miiferi Cİ )·en bir genç kız 

linde ,-ern1ekle kalmaz; üyeleri· den parlak bir muvaffnki.}·cılc: 
ııe mahsus oln1nk Uzere h<'l' haf 19.)(). seııcsiııdc konser lisansı 
ta <;ar :ınıb.ı günleri kendı salo- a'arak mı zun olan \'C 1stanbu
uunda ücretsiz oda musıkisı kon- la dön<lüktl·n sonra. gerek Rad
~erlt'ri tertıpler. Bu konser1t're yoınuzda rerdi.ıl:i rcsitalJerle, gı 
meınlcketimizin •anınını~ sauaı- rl'l·sc terıip lcd:ğı kons('rlerle 
karları \"t' Şehir Orkestrasından san'ats.,;v(lnlerin takd:rleriııi ka 
seçilmiş bir oda musikisi gru- zanmıs bulunan pivanist baya.ıı 
pu katılır. Pazartesi günlen \l:ırı Üstad. 12 Haziran 1954 
memleketimizin ileri :elen ilim. f'un1:1r'<-Si günü, Paris'ıe • Eeole 
fikir re sanat adamları dernek ~ormal• salonunda bir konser 
salonunda konferanslar verirler. \'t•rn1ıc;ıir. 

ga: iye indirmek içın onl:ırın da olduğu ıibi diğtr yerlerin 
fikrıni alma.ian nu t~biri.rre motosiklet yolcuları ir;in dı-
t veı.;~ı.il etme 1., koru) ucu bir tedbirdir. Qr3da 

Ezbere a\ınac:ık h"r trdbirirı, bu kimseler başlarına miğfer 
~cvrüse(er kaı.alarının önle·ı- ı:~·('irmeden motosiklet süı·r-
m~si için. kafi himayelC'r . ag · meıler. ~fi~fer niıamnam ~i ('tk 
lamadı~ı n1a.um.Jur. Gene! hat tıktın sorıra Bel('ik.1 1da moıo-
1-.rıvl insan viJcudu en ~ok siklet miğferi imaı ed n f3bri-
'"!' reler len yaralan;yor \'e e k:,lar İl!! 3'1p satan mag3zalar 
gibi .:;adt'm• !er kurban giıli- kurulmu tur. 
yor? Ev,e·a bunalrı bt<mek a- 4 - Bü:ün va,.ıtalaı·a Ta.-
zımdır ki koruyucu imk<111larıa ehograf• cihazı yerleştirn1~k ... 
i..~1.a h'ik("sini gidermek. müm Bu a et, kontrol saatinrle o: hı-

un o ~un' gu iibi sür'atten başka [ren-

Bu .hı U!)l cerrahların tav,ı- leme \"t' gidiş tarzını da gö.,tc· 
·eled b~ş noktada ;.opta· rir. Orıunla her o(Qı·üıı me: -

·o Onla1dan hı·r blri şimdi ke eri kontrol altındadır. o:· 
ve katar (']de edilen tecrübe'c· ya~ramında, araba süren h"r-
r a)andığı gibi yan çizi'me- kesin taşıdı~ı ~orumluluk a. 1 e~ 
ct.ğı takdirde ölüm pisbetini de ta şuurla~mış 'ekilde görülür. 
au'tae ktır. Bakın ccrrahiar ne Bir müddt'ttcnberi omnibüs! ~ 
di,·or· re ~art koşulan Tachograhn 

ı __ Butün cadde \'e kavş k her çe.,it motör·u vasıtaya teş-
noktalarının kö-,e veya c:ıkın- mili hayatı koruma'" bakınur-
tı .;.ı.ı lan temiz\(nmc'>i. O!'"ll•ra 1- -
gOrp kıvrım kı\'rım yolların dU I 
z.:!ti'mesi, düz \e doğru Y•Jlla· 
ra gıdi m si zarureti vardır. 7.i
ra .,ofdrün güriıs 74ViY("İ t"n
%ellt"r'e tıkaıımaktartır. Ö~ilm 
k6şeleri \'e~ ah ut da Olüm evle
ıı adını ,·errtık.l ri bu rn~ı il"r 
daıma kazalara s bcp 0 1 ma~toı.· 
dır. Bu yerlcrrle aynı zaman
da ke~kin viraj"ar yapm k mec 
burivrti oldu~undan göı·me ~Ü(' 
le~b-or. Şu halde kö" !erin yon 
tu ma ı ı.:e icabediyors:ı yo: u~
tı.in dikılen binaların kaldırıl
nıası fızımdıı 

dan lüzumludur. Pazar günlt·ri de dernek iiı·elc- Bayan '.\fari Üstad. Chop:u. 
5 - Sür'at ı-.hrlitlcrini gev· şctml!den tatbik etmelidir. Çıl- riııin Hkokul çağında~.i çocuk- B::ıch, L :ı..st. Faure gibi öhret· 

gın "" hafifnıeşrı:p ~oförieri:-ı l~rına mahs.us olm;ık uzere re- lcrın ,.n <:etin esı·rh·rinderı mü
alabilıliğine si.lrmelerindC"n i!r- sım. musı~:. bal~ \'C .grup o- rekkı·p koııser p rogran11nı bü
ri ~elrn bir çok k.:ızalar. bu su 

1 

yunları d_u~cnlenır. Çocukl.ıra yük muvaffakiyt'tle başarmış, 
rel;e azaltılmı olur. ~lua\·yrn sanat sevgısı vermek bu toptln- üstilıı bir tekıı;kle bu rscrlerin 
Jerlen• azami sür'ati gösleren ıılarıı~ ~aş~ıca. amacıdır. ~len.'lc- ruh ve dı·rinlikl(·rini :Cade t·t-
1 \hala ,,.k . f d. • ketıtn:zııı ılerı gehn rC's.sam .arı miştir Konserde hazır olanlar 
l'. r uı menı n ay ası a~ı- y·ıA . D . d l U .. d taraf·ıırl·ın cok alkı-şlanan brıvan 
kardır. Onlaril ri-.ı·etsiz ikleri ı armonı ernlgın e e sı_un. e 

1 1 1. 1 d Ş.h m Z •ı ,,,· u·ısıad. Pans'teki san'at-.• ··· J • ı ı ll 1 • tu u ;ın e matı ar ır. r ı - • ., .. goru.en rr şıı er e ceza anuı- . . . - k. r ·· ı · r d 
1 1 

d Öl" 
1 

·ı dekı resım galerısı vokluguııu ar nr \'e pro l'SOr l'r taıa ın an 
rı. 1m aı ır.1 d ıımb.'l·hraJ arı •

0 
~e· telaf1 ttmek dü:;-ünce~iv'.e dcr-ı da taktiir ve tebrik rriilmiştir. 

~ı 1e~·d!rr ~~ e 1 a~sa 
1
s r aı nek salonunda ressaml:ırımız1!1 Bayan Üstad, yakında İstanbula 

t .akıl 1 ı ne 1 ktıyl·ıla(' '·ar ır. ı'tk·ıtıs eserler: tc.;h'.r edilir. ailesi Y:ınına döııc:Cl'kt:r. 
ı t·r. onu a ıran meme ·eı- -----'--------

!erdr- kaı.aların '.trltı~ını ı:!ÖS-
t rmiştir. Bir yıl içinde \'llktıa Günün yazısı: 
ge!en kaza'ar. rakam vermı·k ~ 
icabeJt'rse 7600 den 11.000 e 

çıkmıştır. Bu da anlatıyor kl 
silr'at tahdidi daima fren! yici 
rol oynamaktadır. 

Simsar kullanan Tabibler 

Çeviren: Btdiı !\. 

( Ba. ı 2 incide) 
sara kimsenin ,yanında ücrcıi
ni \iermeı. Sani)·en ~;ıhitlerin 
bu husustaki h··yanları unıumi
yetlc bulanıktır ve hükme me
dar olamt)·acağı tabiidir. Sa· 
!isen mahkemeye verilen b;r 
simsarla birlikte tabibin de 
mahkO.m edilmesi Jüzumu :ışi· 
kjrdır. 

Sin1.sarlarııı başka doktorla
ra giden müşltrileri a~·arıarak 
heı.ıabl=ırıııa c:alışııkları doktor
lara ~ötürmel('ri cezai b:ıkım
dan mesuliycti icab ettirdiğ.İ 
kadar ahlakı noktai nazardan 
da hit: bir sureıle müdafaa~ı 
k; bil olan11y;.1 cak bir meseledir. 
B ir de Hekimlerin hC"kimlere 

hasta ıöııderm(', i hatıra 
:;elebiıir. Baıı hı·kimler:n k<'n
dilerine mliracaat eden hasta· 
l;ırı başka b~r doktora gönde· 
rerl·k elde ed;h·n ücretten bir 

p::ıy aldıkhı.rı ve bu suretle de 
bir nevi komis)·onculuk yap
tıkları söylenmektedir. Fakat 
görtildü~ü iibi burada doktor 
biuat komisyonculuk yapmı · 
olmaktadır. Ancak mesclA bir 
dahiliye mütl.'.hassısı bir hasta
yı mua)·ene ettikttn sonra, o 
hastanın ameliyatına fennen 
lüz.um görüp de onu bir hari
ciye milLt>hassısına gönderirse. 
pek tabiidir ki ortada bir ko
misyonculuk mevcut olamaz. 

N'etice itibariyle doktorların 
simsar kullanmaları cezai ba
kımdan bir suç \'e ahl3k nok
t;.ıi nazarından da tervici gay
rı mümkün bir fiildır. Kanunu
muza gbre Hek im doğrudan 

dogruya dc~il de. C. K. l\ld. 64 
\'c müt deki iştırak hükümlc
rıne ıöre cezalan<l.ıl'ılmak!a

dır. 

l\hıstara Enıil ELÖ\!E 

2 - Şoförlerin önUnde!"i 
cam. ıa~tik çen;eı.:·e içine a'ır.
m lıdır. ):'ine cerrahların t(C~ 
rubesi gö .. teı·mıştir ki çarpı -
ma h i

1 inde kaf tac;ında hu.;ı.ı 'e 
g en ağır yara 1nr canıın marte. 
nı (' rçeveler içinde bulu:ı.n10-
s n landır. 

KırıLın cam. katı madJ<"l~r'! ! 
(' rpmak suretiv'e basta teda· 
vıs1 imk3nsız y. ralar aÇl\"Or. 
Bunr!an başka cam pa ca'arının 
f rl nıa ı dah;ı kolay olııyo!' 
ve t"tice itı.b lY e ıararın biı-

Aldı•ın" nıii-ıalııarın hal.il.i GRIPIN olup 
ln1adığını hizıaı Lontrol ~rliniı HdLİ~i 
GRİPIN aldığın11dın emın nln1ak ıc;in Lu· 
tunun iııeriıırle bulunan GRIPİN i .. mint
lıilhacca ftikLat ed111i1 \n f•aL halı.iLı 
GRİPİN beLledigıııiz fı)ddlı ıt:-1iri >•rar 

_, 
Almanya Sanayiin:n Dört 
lisanda \.'eni \dres Kitabı 
satışı. Galata Bankalar Cad· 
<lesi, Baııka sokak Yarman 
Han, Bir nci kat ~o.: 8 
(::\1erkeı Bankasının v:ıııın 
daki sokak). Hvr güı~ sa<ıt 
8 • 9 ve 12.15 • 14 de 

Bir esrarkeş suçüstü ya

kalandı 
Uzun zamnndan beri po:is ta

rafından aranmakta olan Ali 
Çakır isnıınde bir esrar satıcısı 
.iün 'lecidiyeköyünde aı('m ya· 
parken yakalanmıştır. Üzcrind 
yarım kilo afyon bulunan Al i 
Çakır Adl:ycyc ıeslim edilmiş· 
tir, 

ıime ıne )Ol a('t)Or. 
3 - ::\Ioto ... ık et sür n'er l 

mutlaka mığf r ilt' ·echtı edil. 
nıelıd r. On ar Jçjn miğf r mt-c 
burı}etl konduğu takdir le dii!I> 
me e"nasındakl k3fa p~t!am~·. , 

rını onüne groçilebilır. Bı 
lındiğı üzere moto ik:tt kaza· 
ların 1 n çoğu kafatasını p&rÇ~ 
·amakıa ve kur•u1u u jmkBn~u 
ıa tırmaktad 

)Jı fer mecburiyeti Belçi!ı.a 

BÜTÜN Aı'iRILARA KARŞI BAŞAR! iLE KULLANILIR 

, ~ ~ 

••••••••••• 
ARLON 
En igi Saattir 

Florya cinayetinin tahki

katı devam ediyor 
Evvelki gün Floryada Safa 

plijında oları c:nayetin tahkika
tına Sa,·cıl ık ve zabıta taraf,n
dan devam olunmakıadır. Ya
ralıların sıhhi durumları düı.el
miştir. 

6ENEl?Al ALİ FUAT CEBESOYU+ı 
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Kars muahedesi 
Kars muahedesinin imzalanmasından, Moskova dostluk muahedesinin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdikinden ve garptaki muzafferi· 

yetimizden sonra Ruslar, Kafkaslarda ki ordularından 

şimale sekmişlerdi. 

mühim bir kısmını 

L ___ _ 
Kars 
I\olualıedesi 

Rus ya murahhas heyeti rr_bi 
Jak llantski'den 1-larieıye 

KomisLrliğine g~·hn bır 'graC
ta Karsta Türkiye Büyük Ali 1

-

:et )leclbi hükômi ti iJe Kaf
kas Clımhurıyet'eri yani Gür
Cİ!;tan. Azerbaycan ve Erlfld.:s 
tan arasında bir mu:,hcde iır.· 
1.a edilmiş o'.du~u ınhı.şılnuştı. 
Bil.Jh.ırı.: Ankarad:ın ~!mı, ol
ıluğunıuz bir telgraf d::ı bu ma· 
10.matı teyit <·tmi~ti. 13 Ekim 
1921 ele aktcdi'cn bu muahe:le 
ele hem(·n hı·men 16 ~lart t.Lrih 
li )Joskova muah, dC'sinin a\' ıı 
idi. Evvl'.lce ortaya çık.ı.rı'an bir 
('Ok yanlış ş1yialar da kl·ııui'ı

ğinden ıail olmu~tu. ~e Ernıe
niler bir hudut tashihi talebin. 
de buJtınmu~la.r ve nC" de Gür
cüler, Türk - Rus muah~·d1.:si· 
nl" mugayir bir teklif ileri silr
mtlş!erdi. ~lüzakereler ııormal 

geçmişti. 

Türk murahhas lı..-yeti Edir· 
ne n1ı:busu Vl' Şark Cl·phesi kı..ı~ 
mandanı Kiizım Karabekir Pa
şa, Burdur ml·busu Veli Bey, 
sabık Nafia ~Iüste:;;cırı l\tuhıar 
Bey, Azerbaycan milmcssi'i 
tl-fc:mduh Şevket (rahmctU ı:. 

SC'ndai) Beyıli. Ermenistaıı ma 
rahhasları Hariciye Komi..e ri 
E~klnaz Murayan, Dahiliy.: Ko 
nıiseri Boğos ~fakenziyaıı, A
zeL·baycan murahh,ısı Devl t 
rıtürakab(',;j }laik Konıberi B,·h 
but Ş:ıh Tahtanski. Gürc'stan 
murahhasları H:ırbiye ve B:.h
ri) e Komiseri Şaloc.:: i:;d\'a, lla 

r'-----.... 
BORSA. 

lı.t. nor~ ının e&.6.Jft.5·1 flatları 

1 Bttrllo 784.00-784 00 
100 Dolar 280.30-280.30 
ıuo ı,ı, .. ı 44.80--4430 
ıoo tavıc:re f'ran;ı 84.03-64 03 
ıı.ıu Florto 3.U.40-~.68 40 
100 Drnhml D.3!14-9 :'\34 
ıoo ÇekOfllovaıc ıı::ur. 5.50- 5.50 
ıoo tı<ıvıc:re Kur. 54.12.50-5412.50 

~ '7 F\İZLl T.\llVlLl.F.R. 
ESH.\" VE. TAUViLı\T 

Slvaa • Erzurum l 20.10 
Slt"as - Erzurum 2-7 21.40 
1941 Demtryolu l 21.60 
l !t4 ı Oemlryoıu ıı 21.85 
1!'141 Drmlr~·oıu llI 22 60 
).{lllı MUdaCa.• I 22.45 
Milli MUdaraa. Ti 21.80 
Mllli MU<.11\fa11. lII 2195 
;\lllll }.1ildaraa iV 22.25 
Ziraat Bankaıı I 21.10 
Ziraat Banlı: \!Ilı II 108.2.5 

" 6 •• _\İZLİ 'l.\IIVlLLER 

l!Ml Demlryolu 1 10.5 1.5 
Kn.lkınma I 102.30 
Kalkınma u 102 . .50 
Kalkınma llI 102.50 
1948 İsttJı:razı 1 10.5.00 
1948 Tahvil n 104.50 
1949 Tahvili HH 30 ,, 5 F.\iZLI 'l.\11\İLLElt 

1948 lkramı~·eıı 22.20 
Ilramll~li MOdaraa 23 ::.o 
İkr. HMl D. Yolu iV 110.15 
HMI Demınolu v 111.15 
19,jJ Taln·ııı 101.40 
l!l.51 Tahvili 101.20 
Ziraat Bank&!l l1I 100.00 
Zil'fl.at Bankaq iV ıoo.oo 

Ziraat Baııluı.111 v 100-.00 

6\r<oK\ JJJSSELEHJ 

T.C. Mrrkt'Z Banıcaaı 250 00 
Oıı.rantl Bankası H. 128.00 
Obll yon And. ı-n 1154 oo 
Oııımaıılt Ranka111 110 00 
rurıc Kredi • 121.50 
Sıı.na\·t Kalkınma B. 100.00 
İ~ Banıcuı R 55.00 
Yapı ve Kredi Banka:u N. 16 50 
Akbklllt T, A. O. 13.50 
TOrk Tlcar~t Bankası 6SO 
Arslan Çimento 54.00 
SRrk Dfoı:tlrmenlerl 40.00 
r\RİS BOıtS.\Sl ALTfV FIYA11 
( ı) Kilo altın 416.000 Fr. 
Cl I Dolat 361 Ft. 

St:RllEST ALTIN t-İ\'.\TL \C.J 

Napol}"'OD 
R1!,$1t. 
Hamit 
Otıld 'il 
Vahit 
tn 1111. Lır t 
B. Horoz 

Kl.L(.E \LTIN 

Deı;~ı 10 

Yerll kl\lçe 
Mek!ilkO 
Standart 

~iE~~~ 1 
49.00-49"l.5 
61.20-6ı 40 
415.25-46.50 

f'İ\'ATL.\l!.I 

744-77.5 
74Z-743 
745-750 
743-744 

K.\1.JN llEŞinlnLiKLElt 

C\lmhurlyet Ata. 430.00-<132.50 
Rt'~lt 425.00·430.00 

riciye ,.e 't.a:iyt Kon1be,.i A
leksandr Su'"anı<lı.eyi, Sovyet 
Rusya murahhası da L··torıya 

nlün1c~ili Jak 1-lant-,ki idi. 

so,yetJer ordularını 
Kafkaslardan çekiyorlar 

K ars mııaheJcsiııin Jm1al.\ ı-
m;ı.sınılan, i\.losko\·a dost~ 

luk anlaşmasının Tlirk!ye Bii· 
yük i\.lillct ~leclisi :<ır:ı[ıttdan 
tasdikinden ve Garpta 1ü mul.l.!f 

le1.va mesrlesinde oldugu gibi 
sair siyasi :ııeseieler Fransız 
noktai naı.arına uygun bir su· 
rl·tte halledilmedikçe Ruslar, 
Garp huJutı .. rının ~ak\'ıyes.:ne 
daha çok mrcburiyet duymuş:ar 
clı. fşte Kafkasyaıl.an Şimaie or 
dular göndcri:mesi bu mak:-at· 
!arla idi. 

Ruslar neden 
Teli a düşmüşlerdi? 

flriyetimizdcn sonra RusLı:, R uslar .. Fransız:'.arın bütün te-
Kafkas'.arda ohlukc:a kJ\'\'Et'.i ı.; bhUslerin·I n endi~t" ,-e 
bu:unan orJularınılan mlilıim telaş duyuyorlardı. Nıle·Ü·'l'l 
bir kısmını şimale çeknıi~lerdi. Türkiye Büyük ll.lıllC"t ~Iec ·~1 
Bu surt:tle artık K.ıfka~:arda hükı1meti il~ aııla~n1aya \artık'" 
endişel('ri kaimamı'} 'l:du~unu tarı haberi rııosko\"aya g~~diğl 
göstermek ish·mşilerıli. l<'Ak~t zaman. aşırı bir sinir:ilik ha\·a· 
Türki)c ile Fransa ar:ısında im sı hası! olmuştu, Acabl R<.ı"' 
ıal<ı.n.ın Ankara itil;ii:-ıame~ın- Iar, biıe inanmadıkları it:in nıl 
den soııra nedense bu t·ndi e böyle tt·~f\şa düşmüşlerdi., B~1 

tekrar canlanır gibi olmuştu. sua:in Ct·\"abını hitıralarım:Il 
Sovyctler. o tarihierde An· başka bir kısmında \'ermeye ça, 

tanlanın K:ıfkasyaya kuvvı.:t~rr lı~acağım. 
sevkini ihtimal h;lrİCi~dt" ~ör· Bir gC'Ct nin çok geç saal

1
t' 

mü!)lı·rdı. Çünkü Y'lna•ı;-.;tan riııde Kremlin sar avın la bulu$ 
Türkiyeye karşı bütün Oı lu' - tu~umuı ıaman st31in, bu rn' 
rını kuilanıyortlu. Bu ktı':\'l!t- dişe \'e teıa~ı gizıeyemiyerek 
ler Sakaryada muvaffak olama sormuştu: 
mış:ardı. Romanya ise, Besa- - Hepimiı.i tel!isa düşürtl1 
rabya'da daha kolay ve mües- Türk - Fransız itil8fnamcsinifl 
sir bir suretle Rus;·ayı tı·hılit ha1.dki milna~ı 11edir? 
edebiliyordu. Antanta·nııı baş. Önümüzdeki t('frikatar ' 
ka yerlere kuV\·et göndrrmc:k Stalin ile olan bu müi;İ.;ı;;1.tırı1~ 
isteml'diklerine nazaran Kar- da aynen yazac::ıgım. 51mdıl 1• 
kasya'yı tthdit edebilecı.:k bir tekrar dönmtk üzert" bu_ Jll~.'; 
kuvvet kalmıyorılu. Binaena- zuu burad.ı ke irorum. ıııa: 
1 yh bolşeviklcr, tehlike \'e teh ticaret heyrti re~si Hudso:ı jJtı 
didin ancak Garp hudutların- olan k.onuşn1aiarımıza geçiJO' 
dan gt''cce~ine kani olmuşlar- rum. 
dı. Garbi Avrupa'da Yu_karı Si- (De~~ 

tnm•=• 
1 1 

* TA•<st t: 'Jel. 4:,.191 - ;•· 
TiYATROLAR Ka«••ln Pollı Raflml - "'p;· . * YILDIZ: Ttl. 42847 - KJ.O * $EllİR Tj\'t\TROSl' R.\~ .. 6 \'Ut - Altına. Hılcum. 

ÇİÇEK 8:\ ı·n.tl\U '1'6..,ISİLLERi - iSTANBLL ctnETJ sıı· 
Perşembe, Cuma. Cumartesi. Pazar. * ALE\IDAR: Tel. 231583 - g: JI·' 
OUlhane Parkında, BİR YAZ OE- tan Fad1a·nın Maceraları -
CESİ RÖYASI - Komedi. Yazı.n : Yetımenın Romanı. ~ııtO 
Sha..ketıpeare. Türk.test: SlHı;rO Er- * AZAK : Tel. 23542 - ~.fa tı• 
ı.1en. Haat 21 de. Tel. 24888. Kurbanı - Uç Ahbap Çavı.ııt6' 
* APOLLO stRKİ - Her ıınn Ul.45 mas* ~i;;:~RLJTAŞ' T•I: zısı' ,. 

matloe. 21.15 sul\rc, Cumar~"ı ve ... .. 
Pa.f.&r hRrlç bcr gün eaa.t 17..30 da Karnaval Kızt - Satome. 1J' '(t' 
tf'n:ıı:tlAtlı h!!.lk rnatıneltırl * Marmara: Tel. 23860 - Sf"1').t' 

tlmenln Romanı - Kaptan 

1 SiNEMALAR 

DEYOÔLU CluETl 

* ALKAZAR: Tel. 42562 - Pran 
ı;a Kaça.ı:ı ve ~Ietresl - Korsanlar 
Sava,ı. * AR: Tel. 44394 - inaanh.lı: Su
çu - Hürrl}et Kahramanı. * ATLAS: Tel. 4083.5 - Koman
dOtılar savaııı * İNCİ: Td. 84595 - Şertana 
Satılan Kadın - Kıltçların Zaferi. * LALE: Tel. 4359~ - Ollmplyad 
~amptyonu - Kanh İlıtUll. * L'ÔKS: Tel. 40380 - Şahane 
Mcnek.~ıer - Hudut Kurdu. 

* ~1ELEK ~ Tel. 40868 - Üç Aşk 
Rlk.Ayeısl - Çılgın Kız. 

* SARAY: Tel. 41~6 - Lorel 
HArdl Verpl DUsmanı - Anna.. 

* Sth.rER: Tel. 428.51 - Naınurı 
Lekesi - HUrrh•t:t Kartalı. * Ş.~N : Tel. 86792 - Caniler Ol-
yarı. 

nın hfaceraları. 
1 

ıııı'' * MİLLİ: Tel. 22:J62 - t~ ti 
ıu Kadtn - Ate' Parça,.ı. 1'tbf * YENİ: Tel. "892 -
Fırtın• - Sa.na Tapıyoruııl· 

.h. 'iY ctu.ı:Tt 11 ,P 
* HALE; Tel. 60112 - Jtf!Ili 

prlzler - Beyaz Şeytan. "-~ * OPERA: Tel. 80821 -
Pancurlar - A$k Brlde&l. ~ * SÜ'REYYA: Tel. 60682 -
O Kameba - öıum Fedai 1-t' * YlJRT: Tel. 60J44 -
A•k - 13 ünctl Cln•Y"· -1 
1 YENi NEŞRIY~. 
* KAYNAK (15 ouu:•tk' 

Dergisi) - 9ş lncl •>ısı dL 11 1 
şekilde çıkmıştır. Bu .. rıd 1,rt"'-ı 
Tanu;, Suat Ta:1tr. ZI}& ,..ı, fiJ.C 
Haıı;gn Ştmşe.lı:. Avni D(lkı1l ıısPoı;ır' 
Palk:, Halim Ya cıotllu. •·5'ır 
ve yayınları· bulunmall:.A 

~nuz. -· ,ııiıiiiiiiiiiiiiııııiiiı ...... lııiiiiiiiiiiiiii••~ . 
ispanyadan manifatura 

İçırı lis.ıns sahipleriııin 
Romano Tahtakale l\1cnaşe 
müracaat etmelerini tavsiye 

MUHASiP 

p•' 
sipar:ş \'crmedE"n evre~.,7sJ' 
Han 57 • 58; Telefon: "" 
ederiz. ,.,. 

ALI NACAK 

Kalifiye bir muhasip alı nacaktır. 

Yeni Postahane karşısı Erı.urum handa Rc!ı'mi 
ıı•• 

şirketine müracaat edilm(·si. -lzmit'in kurtuluş 

yıldönümü 

lzmiı, 28 CA.A.) - izmil'•n 
kurtuluşunun 32 inci yıldönij· 

mü bugün çoşkun tezahüratı~ 

kutlanmış ve İzmit müstesna 
günlerinden birini daha ya~a-

~~ 
. ,,.;ıt0 ~ 

Sahte bono ile bır ·ıırıf'o 
dolandıran H. Yet' , 

yakalarıd• a·' "' 
Sahte bono \"C seı c ııııJ~ 

ı k• ~ 
zim ederek piyasac ~1, 0 rı \t 
tüccarlardan bir nı{P'o 
liralık para atan J rıcil' I 
ırmak ismindl ki ge .,ıdıJ 

Vl\ltU; 338.00-a40.00 
.-.zız 300.J0•302.!IO 

~LHClST Pi\ \S \O\ oövb 

1 mıştır. 
ktO tarafından arannl·1 , •• 

bildirmiştik. llaS31\ ti )e'/ 
dün ~:.ıkalanarak l ~ ~I FT\· \TL.\Rl 

rtlritl)e Accoıınt. 

raka"I Sterllıı.ı -. 
raır:aa Avrupa ?:. 
faKaa Amerikan 
Dolar Efeıttıt 

Dolar Tran5fer 
titerllng ECektU 
lsl•l('re Franı.;ı 
Frantıı:ı Pranl(l 
Pransız Fr. Tr. 

1680-1700 

-.-

ltaıya Liret 108 
Almıınya ~tark I 
Yunan Drahmi 1000 
tarau Pnıta 

1550-1600 
618-622 
628-630 

l5J0-1600 
144-14!1 

1000-1600-1450 
60 100-100 

100-JOO 
14J-14-I 

17-18 
270-:!W 

1440-14!10 
180-1& 

edildi. 

\lısır Lıra. ı 

Lübnan LlrUJ 
Sı.at IJ"te te~blt 

T om 7 Gün Kaldı 
Bankaınıztla 6 Tenıınuz 1951 

tarihine kadar açtıracatınız bir 
hesapla hem altın ( Açılışl hem 
de uıııuin1 ikramiyemize kaUla· 
bilirsiniz. 

TÜRKiYE 

VAKIFLAR BANKASI 

T. A. O. 

Çiçekpazarı. \'eni Vakıf Hanı 
'fel. 2!595 

lim edilm:şı ir 0sıf1 
«Naboland» dcı" . 

dildl ~ 
vam e . r ~. 

r•~' a• .• Avukaı Suat . 1. sırı 4f"' 
Dumlupınar de~:ı:,ieı:ıi ' 
hit olan 20 ~t'hıt tfl'le" 
üncü Ticarrt ma~~ .. ıı1' 1 

lığ• 1.5 milyon Jı d«'"' 4' 
davasına dün de tes'b ~ 
muc;ıur. Ctlsede. ,e 'f 
raporu okunn1U9 ( 

asr t 
ıreminın avl•k 01. j'fl'll 1 ı1 
!ıra oldut:u biJdır ıı.ııı111 
Duruşma tahl' 

0 

8 
at 

°"' Ilı 
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l\Jt.ET BAKANI iLI~ GÖRÜŞÜRKE~ - Halen Kanada'da bir tetkik gui i yapmakta olan 
() ınemleketıerine men~up gazeteciler Kanada'nın 'fita ret Bakan ı C'. D. Uowe' la nLunboylu 

~ltıiişlt'rdir. Resimde Bakan Jlowl.', Yunanis tan'ın •Elhnos• gaze te i'ndl.'n Yasilis Kazancis 
0rıu~urken göriilüyor. Arkada. orta pliinda: ba muharıi riıniz .\hmet Emin Yalman ..• 

Bütün dünyaya iyi örnek 
<na ı 1 lndde' 

a bol kıym"t i enerji kalıyor. Kanada'nın 
batı, muvazeneli ve ahenkli terakkisinin sır· 
ijtadadır. Amerıka da dahil olduğu halde 
lllemtek tin Kanada 'nın siyasi ha~ atından 
ağı dersler büyüktür. Zamanın her katre· 
:.erimli kılmak yolunda KanaJa cidden t:ü-
ır iirnek teşkil ediyor. Bilha sa bizde her 

1 dığer her ferJe kar,.ı mücadele halinde 
:ı, 1.tkım halinde çalı mağı giiçleştiren ist Çok km·vctlidir. Kanada'dJ h iküm sü-
henk'i, saygı'ı ruha nüfuı etmekten pek 

lttifade cdebilıriz. 
tın 1 ~da'da a~ rılık unsurları ~ok mu'! İsledi· 

tı . r ıı: kadar ... Kı'ise ayrılığı çok e$a•'ıdır. 
llrkı Yalnız ingıliıce \'e fransızea konu.an
~ a ındaki farktan ib:ıret d"ğil lir. Kanada '1 
,da lar kırk kiı ur lisanla konu urlar. Bu 
d ısa da çıkan gazcll' eri okurlar. Her yer
t' .. ğu gıbı buradıı d.ı menfaat f3tkla ı \ar
r:kat Sert bır iklimle yaşı~an, kU\''\'et'e· 
1\ ~ a ı ş J 1 r(' ha retmenin sırrını ke !e

ta an dalılar. insan tabiatındaki hırçınlığı, 

Kamara ına geri Çe\·irfr. Fakat neticede millet
vekillerinin söı.U ~ürür, Ay:ın )leclisi muvakkat 
bir fren \azifeı;ini görmek'e kalır. 

Mebusan Mcc:isi beş ene için -eçilir, fakat 
hükümet reisinin tav ıycsi üzerine y:ıktındcn 

e\ veı seçime gidilebilir. 
Kanada, tam mana ıyle müstakil o"makla 

beraber, Britanya Devletleri Camia ının bir 
sembolü sıfatiyle İngi'iz Kralını hiil.ciinıclar rii· 
y" tanır. Kanada hükLimctinin tavsıye etdği bir 
kim~c Umumi Va'i unvanını alır \"c ':\l clıslcr

den geçen kanunları imzalamak gibi sırf te~ri
!ata ait vaz.ifoler görür. 

K anada on vilayete aynlmışm". Bunlardan 
her biri; maarif. sığlık, mJh:ıı]j l'afıa i-lc

ri. mahalli ?.abıta, tıısarrufl:ı :ı'au:ı kanunla
rın infazı gibı nzifeler bakımıııd:ın mU-takil 
birer hük(ımel me\•kiindcdir. Ba~vekıli, kabi
nesi. Mebusan Meclisi \'ardır. 1ii ıc.,na olaı :ık 

Quebek vila\'di bir de A) an ':\l ec'i ine sahiptir. 

\' ATAN 

Bııciiııılrıı i ı ilıarPtı 
PUBO Cıızdli l. .\le· 
lodıırıu i1: ele tat· 

lıik eJiııi t. 

cildi temizler ko 
rur ve besler. 

~ sivilce ve siyah 
~ beneklerin te • 

şekkülüne mani olur. 

~sizi çok 
~genç ve 

güzel gösterir. 

PURO 
Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır 

İzmit yolunda bir yarala- , Tercan'da dolu 
ma hôdisesi 

Bir kat gün önce kan davası 1 z J f 
rüzündcn, İzmit yo'unda bir ya- arar ar yap 1 
rıılama lıiidi esi olmuştur. Kar- nadolu AJ!in" 

daha 
daha 

•.. , 

C:ılığı, sertlıiii )Umuş.ıtmağa alışmış'ar-

ııada•.ı l . . k ··r k . 
u ngılı:ıce ·onu~.rn nu us e ,erı-

lııı\ngto Sak on di ve kliltürü ortalı!!a ha-

Kanada'nın nüfusunun üct" iki~i. Anırrika 
hududundan hami ) ijz mil uzakhğınrl t bir sa
ha)·a kesi f kilde top'anmıştır. Şim:ıle doğru 

gidildikçe nüfus ke afeti aza'ır. Şim::ıl:fo nüfu•· 
tan m~hrum grııiş sahalar \'ardır ki milyonlar· 
ea ki'oml'tr" murabbaı toprağı o'nı:ı.~ııı·ı rağ
men rnın seçimine göre niifıı:.unun yl'kfııııı 

yirmi ~~ bini geçmez. Halbuki c;ok geııis ser\'Ct 
kaynaklarına sahiptir. \ 'il5yct değil, Territory 
adıyle anılan sima! saha'arını federal hükiirııct 
tanı salfihiyetle cloğnıdan doğruya idare eıler. 

Buraları, par'amentoda bir Irk mebıı,,'a temsil 
edilir. Ka~abalarda belediye idareleri vardır. 

tal.ı bağlı Samandıra kösü ~a- 1 'reı·caıı. 28 - lki gLi.,den 
kııılarındaki yoldan geçen Meh beri devamlı ektlde yağmakıa 
mrt Bacan isimli bir \'atanda' olan ~ağmur 'e dolu, kau
~ anından üraıle gcç"n bir tak- mızın bazı kö,lerınde ehem
sidcn atılan ıki tabanca kur miyetli surette· ha ar:ı sebep 
.unu ıle ~ar:ı anmı ıır. Yar.ılı, olmu ıur. Dolula mnruz ka'nn 

1 
liıhı a•aııııı Of'lu Omer oldu- ekin ve tarl !ar •anıam<'n ha

Juııu söylcnıış \ e kl'ndisinin rap olmuş, <'lleriıı akıntı . na 
lıııncla ı 15 sene önce onun kar· kapılan ve hl'nLiz sa) ıları kaı'i 

la cınıeket bir taraftan İngilt('re'den, diğer 
1: ~ıncrika'dan en iyi şeyleri crkmiş ... 
ııı kılfsesinin tesiri altında \'e on yedinci 
ııı:hsus Fransız kanun ve an'anelerinin 

xanad.ı'nın belllba lı lkl partisi \'ardır ki Li-

d, şıııl öldiircHiğiiııii bu yiizrlcn ol:ırak tesbit cdilcmiyC'n blı-
kaıı darnsı gLidiildiiğliııü anlat· çok lıayrnn d.ı boğulmuştur. 
mıştır. :\Tchmct B.ıcan Nümuııe 
hastahanesine kaldır•lmıştır. Fi
rari araııma'ktadır. 

Cumhurbaşkanı lzmir'e 

gidecek 

İzmir, 28 (T.H.A.) - 20 A· 

l"lluğl a'da 

:\luğla. 8 (A.A.) - TLitlln 
zira:ıti ic;"ı çok faydalı n!an 
\e bekltnc~ lağnıurların y.ığı· 
şı. tlitiin ekicileri arasında bil· 
} ük memııuniyct yaratmıştır. 

Japonyad:ı 

ttlı:ı ~ tesiri altında yaşıyan Fransızlar, di
'4.te .~isbetıe bir gerilik un.~uru teşkil e
rat Oyle o'duğu hıılde Kanada'nın mu· 
kıt 1~ büyük bir maharct!e idare eden 
~r;ı • Louis Sı. Laurent Fransız, Meclis 

' n ız, ser\·et kal naklarını ve şimal böl· 
~e!C'istlrme işiyle mc gut olan en mü
ıı 

1 
~tın Naı.ın Fransız... Bu halde üç 

(st ~ 51Yetinin ü tün meziyet'eri saye,!n

bera' \'e Ternkkiscvl'r Muhafazakar parti
leridir. So yali t, fakat komllııi t düşmanı ma· 
hiyeti ta ıyan ve N ATO'y:ı candan taraf dar olan 
Kooperatif Fed<'ra ) on Partisi i'e İçıirrtai Kre
di Parti inin ehcmmiy"tıerl ikinci derecededir. 
Son parti So yallstlcrc muhaliftir. İki büyük 
partiden brrini destekler. 

ğustos tarıhinde resmen açı a· 

1 

cak olan hmir Enternasyonal 
Funrınııı hazırlıkları ikmal e
dilmek üzeredir. Fu:ırın reklam 

1 

afişleri muhtelif ernebi lisanlar 
iizl'rinde bastırılmağa basl:ınmış 

Tokyo 28 (A.A.) - Şiddetli 
yağmurların sebep o'duğu selll'r 
yüzün len yedi çocuk boğu'muı; 
ve 4000 kişi evlerini terke m c· 
bur kalmışlardır. 

~a •Yatta sivrilmeğl bilmelerinin tesiri 
tt r. Fakat memleketin idaresine ait 
& ~:Llıklıırla payla mak \'e onları mem. 

"e d ıkı bağlamak )o'undakl bi~ geni~ 
Uygunun da te iri eksik değil ... 

~a'd 
t rııı ~ takım takım çark:ar, !ıalkın işini 
:qııı 1 ' nı mleketi ller dmek lçin ıtt•rat 
~ a ı •· ~a ısor. Bunlar ihtiyaçtan doğmu« 
t "ar, ~~.Y~muştOr. En başta f"deral hü· 

e ı~ Ulun memleketin mukadderatını 
~ tor, rnUdafa.ı, dıs münasebet'er. ad-

~ 'lıe .,' bankacılık nııkliyat gibi um•ımi 
~ka ııı ol~Yor. 

~r~ ~ını gören parlamento, demok
g<ıre kuru'mustur. Memleket 262 

e $ınc ı . b" '\ekı• anı mısıır. Her daıreden ır 
a11 ıır 1 çıkar. Seçimi rdcn sonra ekse-

1 ın liılerl Bac:vekil o ur kabine ar· 
Se ~ • 

~ıl 1 ç r. AJan Meclisinin 102 Azası 
1 b(ı1 "e Bahsi kıymet \'e memleketin 
~t14 kl::clerinl temsil "tm"k gibi nokta

ıı L •tıretiyle bunları hükumet tayin 
ııı lllZaları ömürlerinin onuna k:ıd:ır 

~ ı.?ı Uhafnı.a cd r er. Bir kanım. her 
ıı ~ler:tiktcn sonra kat'i şeklini alır. 

, Itır l'l'llsinin bir kanunu reddettiği 
1 ar· Ol a olsa tııdi'ler t"k'if eder. blr 
\ ,\ &oz.d n geçirilmek üure I'. ·.ı m 

l"t~ 

Oıı dokuz yıldanberi Kannda"nın mukadde
ratına Liberaller hakimdir. Bıı parti, ş:ılıst tc· 
ş"bbüse taraflardır, fakat halkın her zilmresi
ne genis içtimai teminat vermek votunu tut
muştur. Son seçimlerde .:\lııh:ıfazakaı·Jar: • Par
ti değlstirmck uıın:ını geldi• parola:.ıyle har:ı· 
retli bir mücadell.' yapmışlar, birkaç mebu~luk 
kazanmışlardır, fakat Liberal Parti seçinı'rrdl'n 
geniş bir ckseriyct'e çıkmıştır. Bu sayede is· 
tikrariı bir hükllmet kurulabildiği gıbi. ıaten 
parti müna ebet'eri çok medenidir. Mibt,.rek 
mili menfaat fikri bunlara hakimdir. Kanada. 
da sınır miicadde J hissi de yoktur. Herkes h:ı
yatından memnundur. 

Kanada. klimll in anl:ırın memleketi sıfa
tıyle bugün dfınya rekorunu tutuyor. Geli,rn 
bünyesi hür dünya için bir nı:ıddi kuvv~t kay· 
n:ığıdır. Tas\•ir etmeğe ça'ıştığım güzel ruhıı da 
bütün in :ııılık ldn bir örnek ve bir m~n·vi kud 
ret memb:ıı teşkil eclcr. Kanada. ~·arıııki diin
yatl:ı çok ıııiihiın \'e çok hayırlı roller oynanıa
ğa namzettir. Hedefleri \'e kaderleri birbirıne 
benzeyen Türkiye i'c Kanada :ıra~ınd:ı sıkı bir 
isblr iği ruhunun gtli me. i hem iki tarar. h•m 
de müştC"rek da,·a için çok hayırlı olacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

bir j lstanbul limanında bir \ 

haftalık ithalat ve ihracat 

Vistül nehrinde 18 kişi 

boğuldu 

Son bir hafta zarfında limanı
mıza 34 Türk bandıralı gemi ile 
6107 ton. 14 ecnebi bandıralı 
gemi ile 9157 ton olmak üzere 
crm'an 15.264 ton t:cari cş~·ıı 
geını:şıir. Gelen mallar arasın· 
da cinıcnıo, kereste. ilfiç, i nşnaı 
malumesi. züccaciye, demir bu
lunmaktadır. 
Aynı mUddcı zarfında 18 Türk 

bandıralı gemiye 3899 ton 7 ec· 
nebi gemiye 6.656 ton olmak 
lizere cem'an 10.555 ton e§Ya 
yüklenmiştir. 

Gemlik'te deprem 

Paris, 28 (A.A.) - Varsova 
radyosunun bildirdiğine göre, 
bir köprüniln yıkılması üzerine 
Visıül nehrinde 18 kisi boğul· 
musıur. Yortu dol:ıyısi~·le Vis· 
tülde bir gezinti yapmak -ıçın 
vapura yetismck isıc_yen halkın 

bu köprüye telı:ıcümü hadiseye 
s"bep olmuştur. 

((Başarı» 5 yaşında 

.Manlsa'da ı;ıkan ~ünlük Ba· 
san gazetesi 4. üncü yazı ha
yatını doldurup 5. inci ya~ına 

girmistir. 

tır. 

Diğer t:ıraft:ın Fuarın :ıı;-ılış 
ml'rnsiıııinde bulunmak üzere Be 
tediye t.ar:ıtınclan bir~·ok ş;ıhsi • 
~etler lzmire diivet eclilmistir. 
Hu ar:ıda Cuııılıurb:ışkaııı ceıaı 
ll:ıyar. bu husustaki ,·aki daveti 
kalıul cttiğıııi bildirmiştir. Bu 
s nckı Fuarı Cuıııhurbaskanı Ce 
ial Bayarın açma ı kuvvetle 
wuhtemcldir. Açılış merasimin· 
de Ekonomi ve Ticaret \ 'ekili 
ile lliğc.r bazı vekiller de bulu
n c:ık ve mera imde T:c:ıret Ve 
kilı b r nutuk verecektir. 

- Xe \3r? Mesele nedir? di· 
ye sordu. 

Po'isin söylediklerini bü) lik 
l}lr dikkatle kaydederken bir 
taraltan ııwn bıyıklarını bükü. 
yor, arasıra da meraklı güı.lc
riylc Paul'ii süziiyordu. Xiha· 
yet kaleminin ucuyla tahta sı· 
ratardan blıisini f.areı ederek: 

- Şurada oturunuz, başmc
nıurun si1i giirmesi tlizım. de
di. 

raul adamın sözünü dinledi. 
Artık kendisini bir tesadüf ne· 
ticl'Si tevkif etmemiş oldukla
rına kan:ıat getirml ti. Onu bu
raya getirmeleri için mühim 
bir sebep \'ardı. rndan yarım 
saat geçti. iki tane sarho bah
riyeli getirdiler. Üstleri baş•a· 
n o kadar pisti kl sanki şehrin 
sokaklarındaki çirkef sularına 
batıp çıkmışlar gibiydi. Yü:ıü 
çok boyalı. şapkasındaki tiiY 
kopmuş bir kadın da geldi. Yol· 
da <'rkek çe\•iren mesleğe men. 
sııp olduğu ve suçiistü yakalan 
dığı belliycli. Üçünü ele so'daki 
dC'mirparmakhklı kapıdan içe
riye tıktılar. Ortalıkta acaip 
bir koku, bir yıkanmamış insan 
kokusu \'ardı. Etrafa dökü'en 
ilAçlar bu kokuyu b:ıstıraınıyor 
du. 

Nihayet memur Paul'e is:ıret 
etti. iki i de yerlerinden kal· 
kıp odadan çıktılar. Bir 'kori
dorda l ürildüler. Biraz sonra 
rahat eşyalarla döşenmiş geniş 
masalı, ramekAn içinde spor 

Bir uçak kazasını önleyen 

pilot 
Xew York, 28 (A.A ) - nir 

İngiliz pilotu iniş e~nasında mo 
törii arı-taya uğrayan uçağın ka 
zasızc:ı hava alanıııa indirmiş ve 
uçakta bulunan 33 yo'cuya hiç 
bir şey olmamı tır. Pilot uçağın 
bu un lısrli diişnıcsine mııııi ol
ma ... ıçin ~ olcuların arka taraf· 
ta toplanmalarını istemiştir. 

Her an bir ka7.a ihtimaline 
kar ı a' anda yer alan Rurtamıa 
ekipleri bu hcyet'anlı ini,i tak· 
dirle scyrctmi,lerdir. 

mükafatı olar:ık \•erilmiş lrn
p:ı'ar duran bir odaya \'ardıl::ır. 
Duvarlarda tutbol oynamış ,.e 
spor yapmış olan polısıcri:ı 
grup halindl' resimll'ri asıl ~dı. 
Y"rdc kalın bir kırmızı halı ~a
yılmıştı. 

raul odanın iç açıcı m.ını.ı· 
r:ısın:ı değil de sadece mas3oın 
arkasında oturan adama bakı
yordu. Bunun re mini görmilş
tü. Wartley şehrinin Emniyl'ı 
amiri idi. İsmi de Adam Dalc 
idi. Paul'e: • 

- Oturunuz oğlum. Bu kol
tuk rahattır. d<'di, 

Elli beş yaşlarında sıhhatli 
\'C gtirbüz bir adamdı. Kalın 
bır boynu, kuwelli kolları var 
dı. Vıicudu sade adale ve kemik 
ten mürekkt"pti Yüzünlln çizgi. 
l<'ri $anki mermerden ovulmuş 
gibi heybetliydi. Genis ve zeki 
alnı, kusursuz çenesiyle dünya. 
ya mc) dan ok uy ordu. Gözleri 
e1A ve soğuk bakıslıydı. 

Dale sakin ve kayıtsız bir ta
vırla söze şöyle başladı: 

- Sizi çoktan tanımak isti· 
yorum oğ'um. Bu fırsattan is
tifade ettim. N:ı~ılsa tanışacak 

SOI..DAN l:iAÔA: ı - Sıkıntıs:.nı 
(ektııltmlz ~y. Bir besi maddesi. 
2 - Yapma. 3 - Bir balık: Sanat. 
c - istitrat: A~jlı kısım. 5 - Bu 
daıaıı~ı kesesine dokunan. G - Yüz 
ıuru Clllkme. 7 - TentJte ka)na~ı 
8 - Bir kısım ha)n.nların genel 
adı: Dlr nota. 
YUKt.nIDA~ AŞA(llYA· l - Or

taklık. 2 - t:mumı yardım 3 -
Bir ı(kl. 4 - Bir lknmctıAh. 5 -
Dokuma iplik lllllılcltlerındtn biri. 
6 - Acı duyma nlda~ı. 7 - l'ılllcr: 
Vllt.yet. 8 - MUnnkaı;a. 

DÜ~KÜ DUl.ı\IACAN IN Rı\UJ 
SOLDAN 6AÖA• 1 - Muhtekir. 

ı - İda. 3 - nıcat. 4 - ısırma. 
s - ııırt. 6 - <><ıa, MI. '1 - ••• a -
rarlı:ııız. 

YUKARIDAN AŞAÖITA: 1 - l\le· 
rln~. 2 - .... 3 - Hacı !>Aba. 4 -
Asi. 5 - Tırmık. 6 - Ki. l'.al. 7 -
ldam. 8 - Rahataız. 

29.6.1951 S.\Ll 

ANKARA 
7 28 Açılış ve program. 
7 30 OUna)dın. 
7.45 Haberler ,.e hava raporu. 
8.00 Karma &ab11h milzlıll. 
8.30 Şarkı ve daDL 
9.00 Oünun proı:ı:ramı n kapanı..ş ....... 
ıı.ss Açılış ve program. 
12.00 Asker ııtı. 

12.30 Nusret Ersöz 
13.00 1\1, s. Ayarı ve haberler. 
13.15 Radyo ı;nıon orkestru:ı a) 

Provost· İntermezzo, bl Bıı.
umı;art· &renate11B el Bre
ner: İtnl)·an kançonettası, 
dl Demarct. Parça, e) Ool
ıı:yn: Pollca f) Schnelder: 
Vals potpurisi. 

13.30 Öğle ıazetesı. 
13.45 Radyo salon orkutraaırıın 

devamı. 

14.00 Ha.-a raporu. alı:tam progra 
mı Ye kapanış. 

115.~ Açılı~ ve proııram 
li.00 Beethoven: Fa mıJ6r yaylı 

sazlnr kuarteti. 
17.30 IncesH (.Şatnraban tuh). 
18.00 Turhan Karabulut Tek aaz: 

Nida Tüfekçi. 
18.30 Radyo ile inıılllzcı. 
18.45 Boogl'ler geçidi. 
19.00 M. S. Ayarı ve haberler. 
ısı.15 Tarlhten b1r yaprak. 
10.20 Behl)e Aksoy. 
19 45 Dlnı - ahlikl mus.ahabe. 
111.SS Tanbur tanımı Cemil Bey. 
20 00 Saras:ıte ve Krel&ler"drn par 

çalar. 
20 15 Rııd)o ı;aı:ctt~1. 

20.30 Hep n~·e. 
21.00 Temsil. 
22.00 Konu$ma. 
22 15 Necdet Yuar. 
22 30 Dansa davet. 
22 4.5 M. S. Ayarı \"e haberler. 
23 00 Proı;ram ve tapanı,. ..... 

İSl'ANBUL 
12 57 Açıl ıs 'e proı;ram. 
13 00 Haberler. 
13.15 uanıı nınzıı:ı. 
13.30 .Muzarcr Birtan. 
14 00 KUçük öğle konseri ~"itan 

Koday •Hcrr:v Janov süiti 
Çalan: Eu~enc Ormandy ıd' 

Phllarmonla orkestrası. 
14 .:ıo Radl!e Erten. 
14 45 Tenor Rudl Schurllı:e. 

ı.s 00 Kapanış. 
Jf.'f 'f 

18 00 Açılış \"e danıı mQzt#I. 
18.20 Sevdikleri fıkralar. 

18.30 Şen türküler t;ümesl. 
19.00 Haberler. 
19.15 Kıırışık Ak$11m müztf;I 
19.30 Gitar kuar:ctı. 
19.45 Radvıı lncar hC"yeU. 
20.15 Radyo pzeteıl. 

20.30 Kı.sa şeh'r haberleri. 
20.3.S KüçUk orkestra ldıırc eden: 

Orhan Borar. 
20-SO Hcplrnlztn saati. 
21 00 Rıza Rlt. 
21 30 Şl!r dünyamız. 

21 40 Ctmaı K ımıı Gönenç. 
22 00 Semt Semt İstıınbul . 
22.10 Pl}ano ounrasında &ezinti· 

ıcr Cemal Reşit Rey. 
22.30 Saz eserlerl. 
22.4.S Haberler. 
23.00 Kamblro - Borsa n P?<";ram 

lar. 
.3 07 Dans m!izljil. 
23.30 Caz &&ati. 
23.45 Orıı:b hatu melodiler. 
24 00 Kapanış. 

-27-
tık ya ... 

Paul hücumu kıır~ılamağ:ı 
hazırlanmı~tı: 

- Ben kötü birşcy yapma
dım ki, d"di. 

- Ben de öyle ümit ederim 
ki yapmadınız.. Bundan sonra 
bahsederiz. Yalnız evvclli be
nim sizin kim olduğunuzu bil· 
di{limi söyliyeccğim. Worthl· y 
belki siuı biiyük bir 5 bir gö
ı ünmilştür. Fakat bizım lçh 
küçücük bir köydür. Neler o up 
bittiğini bizler hemen .:1uy3rız.. 
.:\Iesfoğimlzln icabı böyl<'tiir. 
Buraya g"ldiğinlz anda b:ıkkı
nızcln bütün malumatı edlnclık. 

:\las:ının üurinde duran bır 
telgrafı aldı ve: 

- Belfn~t'taki dostıannız i· 
zi bulup himaye etmemizi i H· 
'orlar. Screde oturduğunuzu. 
nC'r('dc çalı;;tığınııı ve neler yap 
tığınızı biliyoruz. 

Komiser, elleri arasında tah· 
ta ced\"Cli e\irip çeviriyor. HC'r 
halde gençl11tinde birçok has· 
mını güreş minclerL.,de tusa ııe 
tirecek kadar kuwet i olcl~~u 
hAlA halinden belliydi. 

- Beni dinleyiniz oğ um. Be 

DOKTOTILAR 
DOKTOR Ç! PRUT - Cilt. Sac. 
Zührevi Mütehassısı. Beyoğlu 
Posta Sokak Telefon: 43353. 

Ur. ABİl\IELEK - Cilt ve Züh· 
revl Hastalıklar Mütehassısı. Be 
yoğlu. İstiklA! Cad. 407, Tel: 
41406. 

I>r. llı\l:!Al\' IIÜ NÜ DİLGİ
::m:N - Alman Hastahanesi sa 
bık doktoru, nakletiliği Fener
bahçe Dalyan Aralık 16 No. 
da hergun hastalarını kabul et· 
m"ktedir. Tel. 62546. 

DAniı.tn~ l\IÜTE HAS..,I SI 
1'1.\ llPE\'KF.R Elektrokar· 
dioğram. Cumartesi öğleden 
sonra hastalara meccanen b•· 
kılır. Harbiye Halaskllriatl 
No. 82. 

!!Fi ------
EAfL IC 

BOZKURT l~llll.AK - Taksim 
Abrlülhakhamit Caddesi No. 23 
Telefon 83532. 

5 -

EMiıtGA'S' Ü TÜ OTOBÜS DU
Jt.\GJ!'\"HA - Parsellenmiş rnan 
ınralı arsalar satılıyor. Telefon: 
29974 

36 A\ ' \'ADE İLE ARSA SA
TI 1 - KUçükyalıdan Kartala 
kadar muhtelif semtlerde. man· 
ıaralı. babç'eli evler insasına mü 
sait miıfrcz ar a ar. 

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

S !\.TI LIK ARSA - Cerrahpa· 
~a Hastanesi t'l\"arında asfa!ta 
y .. kın 40 metre cepheli 1685 
metre kardık &rsa acele satılık
tır. 

Mütat'ant: Mahmutpasa Hacı
kilçiık Camıi sokak Mehmetpa~a 
Han. No. 8 

UCl':l El\11,.ı\K Galata, 
Ünyon Han No 24. Pazartesi, 
Sah günleri 12 üa 17 arası. 

1) Ortako~dc Apartman arsa
sı. 

2) Küçfikl alı \"C Ce\ izli ciya• 
rı , illa arsalan. 

3) Ga'ata kiıtilk dükkAn. 

BOZKURT mıLAK - 30 se· KIR \ UK DEPO - Sirkeci; 
nelik tecrübcsile alım satımda Tıpadil arkasında 400 M. kare. 
ün almıstır Müracaat: Telefon. 22811. 

MÜTEFE~R.i1'. 
B07.KUR1' El\ILAK - İpotek 
mukabili para isteyenlerin em· 
rine l'lmadedir. DOGU A.KDENİZIN en büyUk ı:a 
BOZKURT EJ\ILAK _ '.!00 par masırhanesl İntibah Çama~ır Fab 
ça zengin Apartıman, ViUA, Han rikasıdır. Ferlköy 81268" 
Dosyası mevcuttur 

BOZKURT El'ılLAK - Reporu· 
tuvarı caziptir. Apartman kat· 
larımız hali satıstadır. 

UYGUN ŞARTLARLA İngilizce 
öğretilir. Öğrenciler imllhanlara 
yetistirilir. Telefon: (sabahları) 
82492. 

KİRALIK !IJAGAZA - Gı1latıı OTO:\JOBİL PAZARJ - Otom'J· 
Kemankeş Maha'lesi Kölemen so bil alınır satılır. Tel: 42735. Tak 
kak No: 16 - 18. Teldon: 21122 s.J"r Yeni~ehir Sertar Ömer Sl 

r OKUYUCULARIMIZIN DiKKAT NAZARINA ' 
Ta~adan Kısa İliın vermek isteyen okuyucularımız ilan 1 

bedelini pul olarak ilanların~n. n:ıemi ile bırlikl~ ıarf .. icin· 
de cVatan Gaı:atcsi İliın Servısı _Ist.anbul adrcsıne gonde
rebilirler. iıan tarifemiz e:KISA ILANLAR• sütunu başın· 
da ,•a·ulıdır 

,llllilliiiiııiiiiıiiiiiiiiii'~11T eksif Federasyonu de le· .. ·· "' 1 gesi lsviçre'de n döndü BUYUK TUGLA Teksif federasyonu delegesi 
olarak, Cene\Tede 2 • 24 haz.ran 

1000 l T .L. 55.- arasında toplanan milletlerara-

1 
sı iş konferansına iştirak eden 
Recep K rım, dün şehrimızc 
gelmiştir. ReCC'P Kırım, bu se· 
nekı toplanıılar n C:l d kkatc 

Esk" Emınönü Halkevi 
arkası Cağaloğlu 

Tel. 24076 
~ deger tarafının, ko fl'ransa Rus 

'-•••••••-• d legelennın de işt.rak· olduğu
İZl\IİP. 

ıs.5& Açılış ve program. 
16 00 O man Türen. 
lG.30 Poe wec Erwln ca:ı: orlı:utrtl 

aı 

16 4~ Muharrem Önal - Allettln 
Şenaor 

17 15 Başlıca programlann takdimi 
17 20 Al!rcdo Antonlnl konser or-

li:c trnsı. 
17 35 KUme .ar. uerlerı. 
17.50 Andrc Cla\'eau. 
18.00 Şarkılar. 

JS.30 Zeybekler. 
ıB.45 Çırtçlnln aaatl. 
ıe.ss KOY havaıarı. 
19.00 haberler. 
19.ıS Radyo erkekler fulı. 
20.00 RaHI: TZ!g1\ne, eollst: Ru;-

glcro Rlccl. 
20 10 Sehlrdcn ktlçilk haberler. 
20.ı5 RadJO gazeteı;i. 
20.30 h:mır m!izlk okulu aaatl. 
20 45 Şarkıların macerası. 

2ı ıo 6e1Alıattln Özgü. 
::?1.30 Ego MltoloJl.s1. 
21.40 Baeh: Vi)olorısel sonatı So-

list: Danıeı Saldcnberı;. 
21.55 Yarın ne p1ş1reUm. 
22.00 Emin Gündüz. 
:U.30 nonıa ve proı;rtm. 

22.35 Yayının aonu. 

*** TEKSİK USİVERSl'l'E 
20 15 Açııııı ve Tilrl: mus1kla1. 
20.45 Program mcethoven'daıı pi· 

yano eserlcrt). 
20.46 cHammerltla'l'ıcr> Bonat. Ç:ı. 

lan: Louls Kcntner. 
21.30 Op. ııı. do minör, 32 ~o. 

lu Sonat. Çatıın W11helm 
Kernpff. 

21 5ı Op. 77, Pnntasıa. Çatan: Ru 
dolr Serkln. 

22 00 Program Te kapanı•. 

nim hakkımda neler dUsUndU· 
ğtinüzü tahmin ediyorum. Ben
den nefret ediyorsunuz. Ben si· 
zin iCin vakti} le babanızı mııh
kOm etmis, daıağaeına gönde
r"cek }erde zindanlara ::ıttırmıs 
olan hain adamım. Bu, hadisele 
rin sizin tarafınızdan görülen 
cıheti_ Lakin bir dt' benim cep 
hem var. Ben mesleğıae bağlı 
bir memurum. Hakikat ile k .. r
şılaşınca vazifemi yaparım. He 
nim karşıma çıkan nice suç'u· 
lar olmuştur. Bab:ınız da bun
lardan biridir. Ben bu hiidi e
~ i unutmustum. Siz.in buraya 
g lmeniıle Malhry mcse'esi ye 
nırl n tazelendi. 

D:ıle, Paul'e doğru dönmü~. 
soğuk nazarlarıyle .>r.a gayet 
s Liksekten bakıyordu. 

- Ben burada cemlv ti mü
dafaa için \'DZife görüyorum. 
Ccmı} et iki sınıftan mürekkep· 
tir hi'cr ve kötüler. Sözlerimi 
ıyic takip ediyor musunuz? A
çık ko'luşuyorum. Sıze bir sual 
soracağım. Siz hangi taraftası
nız? Kendı kendinize de bunu 
bir kere so,.unuı. Eğer kanun 
ve ntzama karşı dqracak3anız 

nu soylemiş \C üç hafta süren 
müı.:ıkere'cr esn.ıs nda bilhassa 
iıcreıli tat l mC'selesi iızerinde 
durulduğunu ıfade etmiştir. 

Recep Kırım, Ceneuc ış kon· 
fcra'lS na ait raporunu. iki aya 
kadar ılgili makamlara \erecek· 
tir. 

Üniversitelere ödenek 
Ankara, 28 (T.H.A.) - Hti· 

kOmet, Ankara, İstanbul Teknik 
Üniversitclerinın umumi masraf 
!arına karşılık olarak 31 milron 
347 bin 538 lira tahsis eınıiş • 
tir. 

Bu tahsisin 12 mil~on 226 bin 
818 lirası Ankara, 13 mılyon 323 
bin 249 lir~ı İstanbul Ye 5 mil 
l on 797 bin 470 lırası da İstan· 
bul Teknik Üni\ersitesıne ait
tir. 

Tam 7 Gün Kald ı 
Bankamuda G Temmuz 1954 

tarihine kadar aı;tıracatınu hır 
hesapla hem altın (Açılış) hem 
rle umumi ikramlycmize katıla· 
bilirsiniz. 

TÜRKiYE 
VAKIFLAR BANKASI 

T. A. O. 
Çiçekpazarı , Yeni Yakıf Hanı 

Tel. 24595 

' çok ale~hinizde olur. Daha ,sim 
diden bu yo'u luttunuL Sahibi
nin haberi olmadan gece vakti 
bir evin bahçesine girip orasını 
gözetlerken polis memuru siı:i 
görmüş. Bunu bir kC!'c daha 
tekrarlarsanız sizi tevkif eder· 
lcr. Biz.im mükemmel bir usu
Jiimfiı vardır. Ewc a ihtar ede
riz. Bu defalık size na ih:ıt ver· 
meği kafi buluyorum. Eğl'r bu 
yolda ısrar ederScnlı ba~nıza 
geleceği de haber vermis bulu· 
nuyorum. 

Sustu. Paul. dimdik duruyor 
\"e bu sözleri hiç ses çıkarma
dan dinliyordu. Bir an fçinl 
dökml'ği, vaziyeti münakaşa et
meğl düşilndil. Fakat içinden 
gden giıli bir ku\'Vetin ve bir 
acaip hissin tesiriyle sustu. Ağ· 
zındaıı tek bir söz çıkmadı. 

Dale, samimiyetinden sUphe 
edilemiyecck bir tavırla konu:;
mağa devam etti: 

- Size nasihat verecek değ!. 

Jim ama ban:ı kalırsa annenizin 1 
yanına dönünliL Belfast'da iti
barlı bir mevkiinl:ı var. Sanır 
sam sizinle a!Akadar olan bir 
de genç kız bulunuyor. F na 
volJnra sapmayınız oğlum. Be-
ni iyi dinliyor musunuz? Benim 
de çoeuk'arım var. Ha'den tın
lanm. Sizi kötü bir durumda 
görmek istemem. Simdi çeki!c-
bi lrsinlı. Eğer u lu durursanız 
bir daha buraya gelme:ısiniz. 

<Arkası ,·ar) 

Gemlik, 28 (A.A.) - Bugün 
aat 14.45 te 5 saniye süren or 

ta şiddette bir deprem olmuş -
tur. Hasar yoktur. 

• Ba:arı • arkadaşımızı tebrik 
eder, kendisin" başarılı ve uzun 
ömürler temenni ederiz. ... .............................................................................................................................................................. ... 
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U,tı,jlVERSAL JE:EP - - ~ 
_ÇiFT OıFERANSVElll 

KAPTI KAÇTI 

Memleketimizde de gördüğü 
işler sayısızdır. Sahibini mem 
nun etmediği vaki değildir. 

WILL YS - OVERLAND EXPORT CORPORATION 
Wl TOLEDO T. OHIO U. S. A. 
~ Türkiye Umumi MUmıss i ll 

Verdi Limited Ortaklığı ®====~ 
Cumhuriyet C•d. Peg•şua Evi · İat•nbul Tel. 83225 · '4 .. 3 • Telgr. VERDIL·lstanb~ 

ÇIFf OIFERANSYELLI 

KAPALI SER ViS ARABA$! 

ÇiFT OIFERANSYELll 

" KAM YONEl -· 
WİLLYS TCNEZUl-4 

ARA9A SI 

Denizcilik 
(1.3.1954 -

Bankası 

31.3.1954) 
T. 1\. 
Birinci 

O. Genel Müdürlüğünün 
Üç Aylık Hesap Vaziyeti 

A K T 1 F 

ÖDE:>;l!E)!İŞ SERllAYE 

K.\S.\ \'E m:RKEZ B.\:>;K.\Sl 

K.\. "l :>! f( \RŞILIKLAR KAS ASI 

BA'\K\L.\R 

SE:>;EO.\T CVZDA:-11 

ESH.nI VE TAH\ lLAT 

I 

274 007 679,33 

1 138 387.23 

s 381160.-

3184 003,43 

3 062 457 34 

SERll.\YE 
K.\R ILIKL:\R 

Dah ili s~~o rtR fonu 
B i r:keıı amor+;smanl ır 
Karşılıklar 

T.\AHHÜTLERÜIİZ 

Bo'.ı olar 

Taahhiltltr:m.ı 

PAS 1 F 

2 3~5015\1 
2·\ 343 6QJ.

I 800000.-

144 110 6nn.ıo 
H 8~4 288.l:i 

300 000 000,

~8 l92 194.50 

!.H 064 978 .25 

BORÇLli CARI HESAPL.\R 

llUHTELlF BORÇLULAR 

693,SO 

1728938,08 

~3 622 515.16 

17 234 656,97 

500,-

3'1 586 939 .a4 

i28 322 767,40 

)IEVDU.\T YE CARİ HESAPLAR 36 827 3~4.15 

El!Tİ\ :m:vcuou CSTOKL ... R • 

İŞT!R.\KLERİ)!İZ 

SABİT KIYllETLER 

S.\IR .\KTİFLER 

NAZD! HESAPLAR 

1199 { S() 791,98 

543 677 867,79 

. 

Tasarruf mevduatı 
Sa:r mevduat 

Ml HTELİF .\L.\CAKLILAR 

SAİR PASiFLER • 

NAZil! HESAPLAR 

Kt:faletlerimiı 
Diier nazım hesaplar 

g 712 107.11 
27 115 287.04 

11 4.17 653 .~5 

532 220 214.24 

76 J 73 405, 18 

401 892 819.90 

ll99 450 791,98 

:;43 677 867.79 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtaat llônlorı 
TEMEL INŞAATI 

, __ 
---Trabzon Orman İ:;.letme. in ".\J, kı-:ladaki . i~tif yerinden 

700. Demir köprü ıstıf verinden 500. Topukalan istif yerinden 
680 ton cem'an 1880 ton Odun kapalı zarfla Trabzon birlikle· 
t 1ıc taşııtırılacaktır. \l iksiladao t.;ı.-.1nac•k odunun bedeli 14000 
G~çic; tcmınatı 1050 i .ra. Demiıköprüden ra-:uttrılacak odu -
nun bedeli 17500 lira. geçı<.:ı lem:naıı 1313 lira, Topukalandan 
ta~ıttırılacak odunun bedeıı 2:> 800 lira bcçici teminatı 1785 li· 
ra. 1880 ton odunun bed?I; ;)5300 lira &eçici teminatı 4015 d· 
radır ihalesi 7.7 954- çJ.n.,ı,mbJ ~~at 11 de Trabıon A.:>. S:.. AL 
Ko. da )apılacaktır Partıler tıa 1 inde ayrı .ıyrı ı:sll'klilerc de 1ho.· 
le edılir. ·artn<Jrne:s• komısyon da "cirülür Teklif mektupları 
nın ıha!c saatinden bir saat e\o\el:ne kadar kom:a)ona \ eril · 
mcsı. 1756 

Günliık ihu:raç nı.:Jbeıirıdc 124 (Olt Sıı;~ıreti kap;ıiı taı-f;ı 

13 7.1954 &alı saat 11 de Trabzoo A;. s ... Al. Ko. da satın a
lınacaktır. Bcdelı 235600 lira Geçici temu,atı 13030 ı:radır. 

~ar~name:ıi komıs~onda görüıür. Teklif mektuplarının ihale sa· 

at:nden b·r s:ı~t evveı:ne kadar komisyona ver!lmesi. 1757 
1756/1757 - (76731 

1. E. T. T. işletme l eri nde n 

1 - Keşıf bedeli 95.089.37 l:ra olan Kurbaglıdere ~azh.t -
ne:siııde ~ıeni tesis edilecek Cı rın baterisın: .ı tcıncllerın ın in· 
~ası 5.7.1954 Paz.artesi gü nü s,ıat 11 de kapalı zarf usu lüle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Geçici teminatı 6005 liradır. 

3 - Paz.arlıga ~irmck isle )enlerin ihdle ~ününden 5 gün 
c\·vel idareJe müracaatla 90.000 lir;ılık bu eh ~mmiyette b:r i~ 
~ .. puğırıa ve pazarlık ·artnamcsinde y:ızılı ~.H't l arı ver\ ı ı e geti
receğine dair \"Csikaları ibraz ederek ~ c~erl i k bel~ t si alm<lsı 
sarthr. 

4 - L'suli.ı dairesinde hatı rl. nmış arflaııo S.7.1954 gü. ü 
~aat 10 a k .. dar Lcvcızım ~lüdür lüğüne verme:eri ~arltu·. Posta 
Gec:kmeleri kabul edilmtz. 

5 - Bu :~e ait şarın.ı.meler ~ lira mukabiLnde Lc\aı.ım 
~tüdürlüğünden alınabilır. C8194l . . 

FATiH AS. SUBESI BSK. DAN 
933 doğumlu ,-e bunlarla iş:e me tabi sağlam \'e sakat erler· 

le 934 doğum lulardan ~alııız Su \·ari sınıfıua n1cnsup o:anların 

.:miİİİİİİİİİİİ~İiiiiiiiİİİİiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİiiiiİİİİİİİiiiiİiiiiİiiiiİİiiiiİiiiiİ" ceıp 'e se,·k~<·ı-ine baı:-lan;ıcak:ı r. Se\·kc t3bi olanlarııı Lekm:I 
~-- ~ e\'rakları hükümet \a:sıtasi)·Je evlcrınc göndcrilrcektir. 
- 1982 - (8433) 

lngiliz eşya satışı 
29 Haz.ıran, Seilı sa t 10 dan itib.ıren Mobilya - Por· 

selen • Kr;sıal - Lüzum'.u •!Y• - Cl!Dll. K. W. B•ard. 
Cihana:ir. Akarsu caddesi Akarsu Otobüs Duralı, Miralay 

Ç· ·maz• Xe e Apartmanı Dair e: 2 

11:-ü. Makine Fakültesi Dekanlığından 
F.aklllte miıin m Unhal blz:ı .k ürsülerine asistan alınacaktır. 

isteklilerin 14.7.1954 s•lı iünline kadar girecekleri r•bancı ii· 
~an imtihanlarını belirten di!ekçcleriy.e Dekan'..ıga ba~vurm•· 
!arı ilan olunur, (8286) 

Kızılay İstanbul Deposu 
Müdürlüğünden: 

l:emı)'etimiı llem~irc O'.~ulu b lık ihli)acı aş;,ıgıda 
ıniktarı yazılı 4 kalem ~ıı.la ına<lı ıi kapa:ı tac!:a eksı;tme 
)C vcıtolunmuştur. Ek:üilmı: 9/7/1054 larihine ruı:;tlayan cu
ma günü saat 14.- de Al1m Satım KomısyonumuzJa yapı· 
lacaktır 

isteklile r depomuzdan a'Jcak rı cvı;a{nanH! ve ş.ı.rlııa
mcsınj imta ed c- rek fiyat tc klıf n1t kıup urına leJ'fc ,ie rek ka· 
palı tartlarını te ı nınat nı a k..,ullarıy d. lılrlikte t· ~;.'iiltn1c günü 
~aat 12 ye kada r Dtpomuı .\füdlir · lı ı:tüne t ·slim filmi~ o:a
caktır . 

Ceınıyetimiı a ı tlttınct, cf.i: sı' tn1<' kanunun" ti~i olın,ıyıp 
ihaleyi )·apmakta :s1.:rbe!) t tır. Bele<liyc dcl '. .1li)· e:ıi müeahhidc 
aittir, 

• 
Cinsi Miktarı Jtuhanını en ~o 7,5 tf"minatı 

Kilo fiyatı Ku ruş Lirı Krş. 

l\oyun eti 8000-10000 300 
Sıgır etı 1000-1500 240 
Be)·aı p.:ynir 60 Tcnekı.: 3500 
Ka~.ır pe) ııiri 200 3SO 

İmtıJU Sahibi: bl~A~ KORLB 
ll mum! N~i,yat l\l ft dü.ni: l\JE:Ll H VL.' t.B 

Bu n.Yıda !\lf:ı'u l MUdftrı 

l RSo\S AD.\ 

2025.-
22S.-
157.50 
52-~0 

( \Al .ııL'i) GueteclJUı •e ıatb&rılık 't. A. !il., - lı.ta..o.buJ 
\'.t. T & lt .1'1.&18.t.Al l 

TRA 

FAZLA PARA VEREBiLiRSİNiZ. 

ıu' B"•lilt Pgketler 40 Kurut ' ... , ~eO' 

İstanbul Üniversitesi RektörlüğuO v ' 
,ı 

Elektrik L3bo. rat.u\·arı y;ıp urılacakll1 [....- Lı 
- ı:.:ıektr••· c1ır v 

. l) Fen Fiıılkulteoınd_e )2Ptırılacak · karı1011 s t'
lcı>lS<>ll kapalı tar! usuliı ile cksiıtme).e c;ı (i1' ,o: 

2J Bu işin keşif bedeli 283243.74 1ı1adır. f'ıl'' 
b:u iki yüı kırk üç lira .YctmişCört kuru~: .. anıbJ g:a '' I" 1 

Teklı t ıarfları 14 Temmuı 1954._ Ça h~ıurl.l e t' r 
11.30 da Rektörlükte toplanacak kom.sY0 11

• J>sil~ııı eıı 
. Si e )'t t' 

3) Bu h•e <ıı.it e\"rak; söıleşme pro~c- :et'.:r. ~oe 
sini. seridöpri. \"C keşif hüHı. asında~ .. ~~~1 ı;:,.ıro11 'fit 
dosyası 7,5 lıra muk<..bilınde Rektoı .u 1,0, 
bilirler. _ .. ·1' 11 ıer:J1 \,~~ ~ 

4) Eksıltnıe~e i~lirak etm 1,; k. i\'Jll ı~hrı.ı;) rı1 Ll(ld~ IJ 
(oıılıe~bin )"etnliş dokuz lira )'etmı~bc~ .~u 1~car'f' fJ fı'J' 
tı dt yatırdığına dair makbuı. ile carı )·ıı., a ı rı~a•1c. 1 ,ı,,.1 ı 
yıll ı o'.duklarını .a:ösıeren bel,;:e)i \"e L,:.nııŞ e11 'ı 0.7 
ihaleden evvel en az üç ıün ev velcc ah~nil :;aıt 
hamil olmaları ve teklif zarfları ihale :u pli '~ııı !'f 
Rekriirlüğe verm.eleri ıaz.ımdır.. dded"" ~ıı t v ıf ' 

1 . . '''" d'' 5) steklilcr ı n l·ukarıda 3 uncu ·teııile 
rüp bunların muhte\i)"atıııı kabul c1tık 
rak iızcrinc mz• aımalar ı l ii.ıın1 a ı r 
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·--- 29 • 6 • 19.'.il - - - - ·-------------------------------- \ •ATA:S 

Washington görüşmeleri için dün bir 
tebliğ yayınlandı 

(Başı 1 incide) ğunu haber Hrd ktcn sonra, mü 
de Amerikan \C Ingıliz politıkn zakerclerin ·dostane ve •Verim· 

İş~ilere ikraıniye 
koınisyona iade 

tasarısı 

edildi 
Bir milletvekili, bir kısım işçilere verilecek olan ikra

Başmuharririmizden 

telsizle 

Eden' in teklifi 
•arının esas prensipleri izah c· li. b r sek ide cereyan cttigini h ı k dUecektır. bclırtmektedirler. Bir «Müni )) o ara miyenin bütün işçi fere teşmilini istedi. 

1) Batı Avrupa: Alman f de· Basın toplantısı 
ı U Rıısusl '\tubahlrlmlzde.n allınd 1 T k 1 "t"' · ı·ı ı· 1 • ·ı ta cumhur yetının m sa\at c· washıngton, 28 (A.A.) _ Bu a ca ışan c ·e ve ., ı. ı ı mre memur arla ışçı er ara· v f ı d ) 

Ankara 28 - Mec'isin bugUn· S B k ı ğ l 11 ası an ı rı ıyor ıasına ist" aden batı dcvJ tler gün basın teşekküllerinin "ere· k arnnma a ·an ı ı sç tı • 1e ~e sın da sıatii farkı bulunduğunu. 
·• ,. ·ü toplantısında Tekel genel d · ·k · ·ı · tamiasında yerini alması husu- fıne \erdiği öğle yt-meğıni mU· ne e uc ı ramıH vcrı meı:.ıı:ın memur :ıra üç ikramiye wri'mc- <Bacı 1 incide) 

l• d t b k Al b b. b ı mudürlliğfi. gılmrük muhafaza :;c sosyal bır adaletsiz ik olacağı'lı. ,i sebebinin dar gelirlı" olan bıı ., un a mu a ı ·ız. manya u teak"p ır asın top antısı yapan 1 k t ı ,. · ·ı · 1 , 1.,1 \•·a hı"ngtonu "O .. bedbın bul· 
t d h"" dil ne ·omu an ıöı ışçı erıy e n ı. ı hfılcn birçok icçilerin hİ" ikrıı- .. . k . k U " " " amia için c ur nyanı'l mU başbakan Churchill, kendisine Sa B k ,. . . ,, " ıumre) ı onJon t ·re U)durmıık ·'um. Bı"r t• .. ım acı hnkıkat Arı 
d f . b" d vunma a ·an lı;ına aıt ış yer mi•·c a'amadıklarını, eıtcr u-ç ld ğ . ·ı . ı· d u "" ' a ansına mlinas p ır l ar ım· sorulan sua:lcri ccvaplandıra· 1 ind 1 1 . . k "' e; o u unu ısçı crın ıerct urumu Churchıl ·ı·n ,,,,h 1·, ctı• i'• ,.e tatlı 
C b 1 b"l kt" B p mı ·· ı d er e ça ı~tırı an ışçılere i ra. maaş ,·erılmesi derpi edili.vorsa h r · ı ıt U ,,.. "' ' a u una ı ece. ır. onn ve a rak, ezcıl e şoy e emişt r: mıye verilmesi hakkındaki kanun ı un e zaman gcnış emeöe m • ıli ı i'e kapatmak "a'. ret'cri para 
ts A tıacmalarının bunu t K · c b t d k bunun dev'et sektöründe çalı;ı·;ı11 ,ait oldu,.unu so~ıedi. Senede bı"r .. n " • e· • aııaaum e, a 1 uoynsı ·o tasarıları mılzakere edildi. 6 

" ctm 'or. As•·ada )·eni bir Lokar-
lllı·n ·,.· n ·,.· ,·asıt" oldu"'· - · d- ·1 b · · d bütün i cilere teşmil edilmes·ı la ikrami.ve \'cn"Jmesı esasını mü- "' ı.,ın c ı,, ı " 6"na mun st unyası ı e arış ıçın c Söz alan hatı"pler, tasarıdan zl no saldırmazlık paktı kurmak yo. 
~a · • k b h d f · b" d · ı ı zım geldiğini belirttiler. dafaa ettı·. nı o ara , u c e e erışme· ır ara a gcÇınme.} e ça ışma ı- yade e ki blttçe komisyonu r:ıpo !unda Edenin ıleri ürdUğU fıkir 
e karar \'ermi,ş bulunuyoruz. dır. Ben komünist değilim, Rus rundaki esaslar üı.crinde durdu· Zafer Gökçen devlet sektörün Uzun mUıak,rc erden onrn ki yeni bir )lünich ,.e komünlsUerin 
traı•sız başbaknnı tarafından, )a a eyhtarı da deği im.So\~et baş lar. Bütçe komisyonu raporunda d,. çalışan memurlarla işçilerin fayeti miiuıkere takriri kabul c- oyalama politika ına bozguncu 
!lle\cUt kara sızlığa n ha~ct bakanının iştirakiyle bir top.an- Tekel \'e l\til:i Sarnnma B.ıkan· ayni gaye !cin çalıştıklnnnı, a-a dilerek maddelere ı:eçildi. Tar· bır de~tek diye karşılanıyor. A
•trmenin elzem olduğu husu· tı yapılabilmesi için, böyle bir lığı işçilerine senede ile maaş ik larında fark olmaması icap et· tışmalardan sonra Zafer Gökçe· merikan temsilciler mecli i ha· 
1lında ge~cnlerde yapılan beya· toplantının dünya durumunda ramiye verilmesi derpiş cdiJjyor tlğini, bu sebeple isçi

1

erc de me nin bu kanunun bütlin iştilere rici~e encümeninin on iki aza 1 

~·ı memnunlukla karşıl•yoruz. salfıh yaratabileceğine önccdeu du. ııııırlar gibi senede iiç maaş ikr~ ıe nıiH hakındakı öencrıe i kabul Eisenhower'c bir mektup yazarak 
A\Tupa Sarnnma camiası kani olmak lazımdır. Bu yolda 11 l" , "k d' mlye vcrilme:;ini \'e bu tasarının edilerek tasarı tekrar tetkik eılil Edenin projesinin açıkça reddi-

' tla,ması, iki ~ıldan fatla sU· bir teminat o!mazsa, bu ne\·j bir a ıp.cr, 1 ·tıs;; 1 dcY"et t:>sck bül!in işçilere ~amil olmasını is- mek \'e bütün İf;çilcrc .amil o!ıı. ıti 1'sıemiş'erdir. Aksi ha'de bir 
'en .. k ' . ··ı k" alt . k k ·ıı 1 küllerinde zor şartlar ı;ltınöa ça tedi. Ve bu hususta bı"r takrı"ı· cak -'·"ld ı dil . k .. ııı muza ·ere erı mu ea p ı muza ere anca· mı et erarası lışan birçok işçi'er senede bir d" Şc.Aı e a Oıunma Ul"t'f: temmuzda başlıyan mali yıl icin 
~- zacı de\·lettrn dô dil tarafın· gerg,nliği vahimleştirebilir.• d r ikr . rer ı. calı~ma komis) onuna iade oi cın· Eıs" enho\•"erln Asaslı dı•·e 1·str ıı· ıı 1 
" e a aııııyc alırken ~yi şartlar Büt k · ·· ü ü H • " "' 6 

n tasvıp edılmiştir Tabiat"~- Churchill sözlerıne devamla _______________ ç_e_·o_n_1_ıS.}..:.·_onu soz.c s a· du. 3,4i0.000,000 do'arlık karşılıklı 
bu memleketler, bu tasar·~ ı İngiliz \ e Amerikan hük umctle· • .} ardım tahsisatının \e biltiln yar 

tanunlarına uygun olarak tas\·p rinııı, güney dogu Asyada mıls- işçi Sigorfafarı ( H p • • d 'l'k • d dım te'akki ve programının y • !'Ilı.el erinden doğan durumu ha· terek b r müdafaa 5İ5leminın ı ı ı ıçm e yem 1 ısı en i niıJen gözden geçirilmesine Ve 

larından çıkarmak isteme· kurulması içın planları tetkıke <Başı ı incide) İngiliz bozguncu iyasetinin bir 
ektedirlcr. B·rıeşık Amerik:ı de\•am edeceklerini haber \er- rinde hizmetlerini esirgemeyen (Başı 1 inci lel miyı:t \'eri'mcmek sureuyl~ rıe· uıman'ar Hitlere kar~ı olan Mu· 

<t İngılterc de, Kuzey Atlant k m ştır. Churchill, güney doğu sayın delegeler i!e muhterem cak, bu arada parti ileri gelenle. ç"şıirilmek isıeı mcsine rağmen, nich siyasetine tek başına bil· 
~nl'asına, Avrupa savunma ca· Aspa için Lokarno paktı nevin· ınısnftrlcrımizi saygı ıle seliim· rinden mühim bir kısmı partiden Somuncuoğlu'nun istifası üze· cum eden Churchili"in ayni sıyn. 
asına 'c Bonn antlaşmaları· den b r antlasma• ın akdi me\"ZU" J.arım. ayrılacaklardır. rinde durulmaktıı \"c parti ba· setin Asyada takibine ve hUr 

.a olan gU,enlcr ni ısbat etmek una temas ederek bu fikrin 1n· l\temlc:kctimız·n SOS.}al mevzu· Bu ıslahatın ne olacağı yo· ~ nda bulunan şahıslar arasında dUnya tesanüdünün fedasına ra-
~ksadiyle, A \rUpadaki sıliıh ı gilterede .} eni olmadığını söyle· ları bakımından hayııh \'e Cay- lunda bugUne kadar tUrlU fr b r görfiş farkının hakım oldu· zı olması iktidar mevkiinde )'aş 

\Vctlerinin tcnıplenmesi d~ miş, bununla beraber bu gibi dalı so:ıuç'ar , eren genel ku· kirler alakalılara atfen gaıc· ğu belirtılmektcd"r. haddini aşmasının bir neticesi sa 
h·ı olmak üzere, bu antlaşma muta an·er b·r palt.t•n Lokarno ı·ulunuzun bu s~neki mı:saisinin telcrdc ak etmiştir. C.H.P. nin Diğer tarahaıı ilgili ka~nak· ~ılıyor. 
~sıısunda mühim teminat ar ve paktındaki · hükılınlerin aynını ve mesut inkiş ıfııı tabii ııetice istediği ıslahatı parti ileri ~W 'arın bildirdiklerine göre, Halk Edene gelince... Baş\ ekillığe 
·Jlcrdır. A\Tupa savunma ca· ihti\3 etmemesi gerekeceğini be na asin şUphc )Oktur. lcnleri şu şeki de hülasa eım.k· Partisi mali bir sıkıntı içinde namzeıliği Churchill Larafından 
ası antlaşması ve Bonn &'lt· lirtmiştir. Churchill'e göre gil· Jş hayaumııda görü:en bli)ük led"rler: bulunmakıa \'e ihtllafın kayna- ilk defa olarak şimdi ilan edilen 
tnalarıııın yiırürlliğc girm·lc· ney doğu Asya için hazırlana· 'e mesut inkişariın tabii netice •C.H.P. bugfınkU Şeklini de· ğını bu sebeb teskil etmektedir. Eden ~iyabi hayatının reni ~af· 
ınevzuunda ka~dedilccck ~e- l'ak bır Lokarno paktı, Birleşik sı olarak iş yeri \e ışçi sayısı ğiştirmeli \'e yeni b:r hü\'iVetlG l\'itekim malları eliı:dcn alııı- hasına a:datıcı da ol.sa velve· 
gecikmelerin Atlantik devler Amerikanın da buna katılması da devamlı surette yiikselmek· ortaya çıkmalıdır. C.H.P .. ~lcc· dıktan sonra, aktif olarak hiç leli bir başarı ile başlamak Mİ· 

rnin tcsanıldtinü haleldar ede bakımından, 1925 paktından te bulunduğundan sosyal sigorta l s çalışmalar•, bu gaye ile top· bir kıymete mark bulunmayan yor. Amerika ile ara bulmak ga 
i~ eminiz. farklı olacaktır. farın ehcmmbeti filhakika, 1952 lantıya çağırıldığı halde, muvaf· C.H.P. halen borçlarını ödeye· yesiylc Avustralya hariciyecisi 
~ransa t.ı\"afından ilham cdi· İngôliı basbakanı, ·İngiliz • ~ılı sonunda, sigorta kanunları· fak olmuş sayılama'Z. Bununla mcınek durumundadır. Cemhet Casey"nin ortaya attığı Asya :NA. 

Ve Avrupada barış \e refah .\~er~kan müna cbetle~inin .b~- na tfıbi iş yeri sayısı 16132 iken beraber, partı ileri ı::e 1enlcrin"n !er kanununun. borçlarını öde· TO'su fikri Lokarno'nun yanında 
gayet \a"tkllr olan Avrupa gunku hararet dereccsı ned·r. • bu miktar 1953 )ılı sonunda Partinin ı liıhı hususundaki tek· yemeyen teşekkül'ere tanıdı~ı ancak bir korkuluktur. Amerika· 

., _ 

İııgiltere Büyük 
El~isinin dem eci 

Sir R. J. Bowker Ankara'dan lzmir'e giderek 
edindiği intıbaalar1 anlattı 

Anadolu 

İzmir, 28 - Dıin ak,am ı:eç 
\akit kara ~olu ile şehrimize gel 
mış ol.ın ingıltcre Bil)likelçıs• 
ır R. James Boll:li:er bugün Oo 

le) ın Ingilı.ı Baskoı:solosluğun· 
da b r basın toplantısı tertip et 
m •t•r. 

Blij Ukclçi İzmir .Matbuat mu· 
mtssilleriyle tanısmaktan bU,ı; ilk 
bır ZC\'" duy:luğunu sbyledıkten 
sonra demiştir kı: 
«- Yirmi sene enci guıe! 

m mleketinize bü} ük elçilik kc· 
tibi olarak gelmi~~im. Bu mıld· 
det zarfında mem eketimı:ı:ın maz 
har olduğu büyük inkisafı mil· 
sa hede etmekten ze\ K dU)'ll) o -
rum. Ankarndan burala re!ıkam 
la bir lkte otomobille grldik. Es 
ki;eh"rle Uşnkta· kurulmuş olan 
\ e Klilahyada kurulmakta bulu 
nan şeker fabrikalarını gezdık. 
Yol boyunca tarlalarda çalışkan 
Türk kö~lülerinın kullandıkları 
bırçok traktör ı:ördilk. Bu ara· 
da memleketinı-ıın fe\•kaliıde gu 

AJano 

ıcl olan tabii manzaralarını sey sir R Jnmes Bowker 
rettik. Yeni ~apılmış \'e ~apıl - "' • 
makta olan karayollarınız üze - ı mişlerd r.• 
rinde kasabadan kasabaya, kö)- j İngilıı fırm ılarının Türki~ede 
den köye gid•p gelen ve insan 1 serma)c yatırımı ıle ne derece 
tnşıyan sayısız motörlü \asıta alfıkalı olduklan sua'ınc de c -
ı.e karşı!aştık. \ap \"eren sir James Bo\\ker. hu 

Büyük değişiklikler ifade e • bubatın muhafazası için sılolar 
den bu mü53hedelerimiz ştiph in~ı ıle Kızılırmak uıer nde 
siz ki İzmirde de de\'am edecek kuru'acak Hıdro·eleklr k santra 
tir. Çok cskidenberı me\'CUt o· lını \e Çntalağzı tesıslerinı ya· 
lan Türk - lngilız dostluk cemi pan ing lız firmalar grubunun bu 
\Cti ,·e burada bulunan lngılız tesislerin gen ş1etılmesi " ener 
t:ıplulu~u. Tılrk - İngiliz ktiltü jisinın arttırılması hususunda İn 
rel münasebe·lcrıne olduğu ka gıliı firmaları) la ) apılan anla,· 
dar Türk - İngilıı tıcari munrı mal rı nıısal ol ·:ık ı;ös:ermlş-
sebet'erinin inki~afına ga~ ret et tı:.:.r:..· --------- - -

' ~i planını ki Avrupa sa • sualıne bir nn düşündükten son 17476 )a baliğ olmuş, sigortalı lifleri, kurultayda bundan c\ • müy) ide ise infısahtır. Bu hale va ) utturulmak istenilen acı hap 
ıııına camia;ı bunun b r un· ra ccvab vermiştir: Normaldir. sayısında da 1953 senesi zarfın \clk"ler gıbi toplanıp dağıld ğı göre, partinin borçlarını ödeme böy"eee g\ı)a şekcr'cnecek, dün· 
~dur kuwetle dest<'kleme· Bunu muteakip Churchill İngiliz da takriben 100 b•n kadar artış takdirde, ı cııcc pnrtıııin muhak babında, bir kapanma tehlikesi )a işlerini kavrayan Amerikalı· 

• dev~m cttiğımizi b"ldirmek Amerikan ışbirliğinin barışı ko husule ge'crek 1953 sene i so· kak ki aleyhine olacaktır. Se • ile burun buruna gelmiş olan •ar, lngiltere ile Fransayı mu
~tiz. rumak içın elzem olduğunu bil· nuııdaki sigortalı sayısı 600 bi· çimler b"ze büyılk bir ders ver- C.H.P. rderleri arasında anlaş- vakkat zaman için gücendirmek, 

Sehirde şeker dağıhmı 
sokulamadı 

intizama 

2) Güney Doğu Asya· Gılney d ~mişıir. ne ula mıştır. miştir. C.H P. seçımleri layıkı matlık patlak vermiş bulun - hatta ka)betmek pahasına bile 
.. ıı Asyadaki -.az") eti. ve bı!- lsrail i~e Arap devıe:lcri a: Tatbikat ilerledikçe. sosyal si ı veçhile çalışmadığı için değil, maktadır.• ol a, harpten sonra Britanya \C < Başı ı incide) ı nin bugiln saat 16 da )apılacak 
~'a Çinhındi hakkında bir an· rasındn b!r anlaşmaya rnrıl~a g_?rtaların lüzum ve fa) daları bil ?s.ki hiıviyeti. il; ortaya ı:ık,,;;:ı c.~1.P., T.K,P . ıshi r l iii Fransız emperyalizminin kat'! Bu şekerler, birer kilo olarak son toplantısında Vali \e Bele-
tııay.ı \arılmas dan do acak sı ıhtımalı hususund~ Churc~:ıı, tun alakadarlnrca daha i)i ~ö- ıçın kaybetmıştır. Bu halay; 1 )alanland ı tasfiyeye uğratılmasında ısrar et \erılceek; her tanzim satış ~e- diye Re·s Vekıli Prof. Gôka::1'ın 
lttınıu tctkık ctfk. Bundan u~un zamandan ber• bir sı) o· rülüp anla:ıılmaktadır. tekrarlamak. pek tabii bundan Tılrkiye Köylü Part si ile nıedık'erinc şimdi dövünüyorlar. riııde her ı:Un, azami 200 kilo uzun bir rapor okuyacağı ve t,· 
~~ka, bir anlaşmaya \armak nızın taraftarı olduğunu h?t!.r- Bilindiği üzere, yurdumuzda, .sonraki muvaffakiyeısizlik'.eri Cuıııhuı·iyctçi :\f 'llet Partbin"n lstik'al arayan A ya \'e Afrika toz ~eker satılacaktır. Fiatlaı· tanbulun bıltiln mesdelerine ıe 
1 sarf dilen g.ıyretl r ncıi· l~tmıs, Araplara karşı da büy~~ .sosyal sigonalanrı (iş k:ızaları)· ele ş'.mdiden kabul ct:nck de • işbirliği yapal·ağı yoluııda çıkan milletlerinin l\lo~ko\ a i'e ittifoka 140 kuruslur. mas edeceği öğrenilmişiır. 
ı kaldıgı takdirde husule bır dostluk duyduftun!-1 b 1ldır la mrslck hasla ıkları sıgorıası) mckıır. haberler üterinl' her iki parti. mecbur bırakılmaları komünizme Dün üç şeker tüccarı Beledi· llulunan Şektrler 

ltcek d d "Öru~ ilk m•ş \e Araplarla Israıl nrasın- (~rıalık .s•gona~ı), (ihtıyarlık si Halk ve b"lhassa köylü vatan· nin de temas eu:ğiıııiz mensup· büyük fırsatlar \"ermiştir. Empcr reve müracaat ederek. ellerıııde . . 

1_hlima~[:1ı.~~u ik·~·n~ açık a~ da. artb.~I bir. b~rıbş p~ağ·ı.ıınkınnha.: gorıası). (hastalık ve analık si· daşlar muhalefete karşı yakın· !arı böyle b"r işbirliğinin katiy· yalistler Hindiçinide o'duğu gi· bu.\unan 25 çuval \'c 150 sandık Sl\;ıhısar kazasına. t~h&~ 01~ 
.... ek b"r U t . k sanınma zır ana mesı ıca cttı a aa gortası) kotları U)gulanmakta lık du)duklarını bize daha zi- yc:ı bahis konusu o!madığını bl tazyik altında çekiliyorlar. hür şekeri halka satmağa hazır ol· n::.n oO ~u,al toz ş k?rın ,ehr. 

(l)J:ıtın h m 
1 

eıc del;am tınde o'duğunu söylemiştir. olup bu sigortn.ıar~n tatbikatı .}ade seçim sırasındaki gezileri· söylemişlerdir, clünyaya güven kalmıyor. Hele duklıırını bildirmişlerdir. Bele· mldzdğe ?drd. gaz1oz !abrıkası~:ı:aa~ 
qiz. 1c az r a~dnyFo. s 'h·u· Churchill'in kilise hakkındaki devamlı olarak ınkı,saf etmekte· ınizdc ihsas etmi terdir Fakat Bu arnda T Ko·· .. ıu 1, .. son Asya Lokarno'su tcsebbil il dhe çeuelcri bu mür3caaun, U ı ı 1 

a 
0 u:ımuş \C l ., ene\Te e ran z . ""ır •. . .. . · • . : artı ı • ' aram da 50 CU\ a' •eker ele 2e· 

ti ç
1 

h ndi hususu da ka· fıkrl " · . koylU muhalefeti bcnımserkcn, Genci sekreteri Dr. Cezmi Türk Amerikada komünizmin on fil• on günlerde iddetinı arttıran . . 
J ınumkun bır n ılaşma akd" Washiııgıon, 28 (A.A.) - Sir Bu. me)and~, 1951 ) ılın.ia böl C.H P. ıktidarı zamanında ya· •unları sö)leıni~tır. •- lktıdara tuhatının hem kabuhi. h m de murakabe ile ilgılı olduğu fikrin ç rıl~ tı., ~anıklarda~ ~açık d Tc 
!llkAns ıl.ıştırac k talep! r c Wınston Churchill e refakat e· tc bolge tat bık mevkııne konul pılan hatalı işi rı de hat•rııı· gelmemiş ,.c diismem:ş b"r par garantisi dı) e kar ılanı)Or. dedirler. ıel ıle Nobar Don ° uş k u .. 

11 h · d b' · 79 mnsın.ı baslanJn ha::.ıalık ve a· d ·1· k d ğ"ld "I Ch rch·ıl'· · ı· U b Diğer taraftan ba?J bakka' arı'l serbc t bırakılmışlardır e er 

da$tığı takd"rde, milletlera· de 1ı gi.liı. eyctın en ırı . • .. aıı sı ıp çı ·arm•ş e ı ·r. " e· ti o'an C.~ı.P. ~; kcndim"ıe •ya· u ı ın Zllarc ı m nase e 1 dd" l k k d ler 
uru b b t iK: ~asındaki Başba ;ının kili eye na ık sıgonalarının ~umul lı.ı ela. o. yol parası ;ç:n hayva· knı hiss dı:riz F kir ,.e faali· tiy'c ne::redi'ccek tıabliğde arada. kendılerine \eri'en _şeke i kısa. er ~e ıem n ° a:a · en ı ı-

::ıı mun u se epen ço gıtmek huso unda csk" f•kr•n sı da ı:cnışlctılcrck halen 19 \i nının satıldıfın 0 okul yapmak \'eti · j' 1 ki iplerin kopmalıjh hiss1ni ~a. zamanda halka dağrtttkları, ba. c. t ... ım edılm ştır. 
cşeeeğine ik m·z de ka • ·· · t G l!l\ete tc mıl ~dılm·ş bulunmak •ç n de tı•"k nı.csafnlcı·dcn jaıı· ·pa ~lrıı ~e 0 ursaff ko sun! ı;cııç ralmak ıçiıı kt"'imeler son had ı,. \mki verilen şeker miktarı da· Kutab)ada 

, ""':-- değ şt"rm diğ nı soy cm ş ır. f" 
1 

. 
3 

. .. . , . ·- • rıı erın muva a · o mas 111 
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11 
sene Bermuda konferan ı e kt~c ıı. nı .. ~ettc d~ _önUmuzdc da m nın b:ı kı ı altırdı: ta~ ta· da arzu !'derz. kadar gerileeekHr. F.ıkat u::u· gıtılanla miılcnasip o madığı, bir Kiltahya 28 (Hu usı) - Ş·h· 

t>n m. m. sekle ı· Bu nra~. nasında B.ışkan Eisenhowcr'in ı temmuz a~ ı dan ıtı~aren uy- sıdığ•!ıı daima hatırıııda tutu- Ö)le zannediyorııın ki bu Cik- rum dedndir. kelim le le örtii· l;ısım ~ekerın bu suretle kara bor rimiz<lc de ş ker buh aı ı baş gos 
ı ~· CrJ•sı sahasında teknık bır iktc kiliseye gitme teklifıne gııl.ınnıasın.ı başla•ıaraktır. vor işte c H p ikt•darı zama· . 1.1 1 itmez. Amerikan siyasetinin "C· saya intikal etmesi ihtima'i bu· lermi tır. Halk ş krr temim için 

ı;ı ın s l · d -z·"crc ı 1 1 • • · • · · rı, par ı erııı ra ı ma programı ~ ~ İk·ı c e csın• e. mu ..... • '°"hurch"ll, Ben nasıl olsa la· . Bıı sur.ete, ş Kanu_nu_ııa tatı. ı nında kövlu••il bıı sekıldekı" ha· ·n 1 . · 1 ni ~artlarının esaslı tadiller ge- ıunduğu yolunda şikayetler ol- dükkandan dlıkk6na koşmaktadır. 
meml k n Ame " ı d 1 h "' "' • • .,, ı re cmcmış o an kimseler ~rı 'it c C't•mız · • kında Allaha kavuşacağımı> cc· ış Yl'r erın e ça ışan ışçı ve ız rekctleriylc; tüccarı ve ekalli· çıkarmıstır. drmesi bek'enıııelidir. Hiir dün· makta ,.c ilgililerin dikkati çe- Bugün beledı)ede şeker tilccar· 

tı'ısba.,unlar. ır•n m. üs.:ıad. c. c.t· "ahını .. ~rm·ıctı". me. ılilerimiı.in takriben yliıdc 65 ,·cı· b'r ,,. ·ı d ·yı k b t • yanın ba,,lıca ınemleket!eri tef· kilmektedir. lariy:e bir toplantı yapılmış v ... 
ctt b ı b 1 x. • ''" 'X ı "' 1 1 ver,.ı 11 ası e ·ay c • Bu hab~ri ben ele sizin g b" 

fayd "• oy e b r ı~ ır t; n Churchill ,.e Etlen, Kanada'ya inın hastalık ve analık sigorta - miş ve bütün bu h.ıtaları ya • gazetede okudum.• rikalarını açığa \'ururken kornü- Şeker durumunun, bu cıddi ehrin şeker ihtı)acını ı temin1 
b~ l.. atanması hususunda mu gidecekler sı~d~n faydalanması temin edil· panlar, tekrardan seçmenin hu· C :u P bir tehi ,. , a. 

1 
k nizm kurnazca gelıŞı\or. Yeni bir halini önümüzdeki kampan)a)a görilşU'müştiır. Eskışchir şeker 

.\nı1 Otta\\a 28 (A.A.) - Dışişle mı tır. zuruna çıkarak oy i~temişlerdir. ·~\ı~k~ra, 28 (A~K.\/~~ ~~~~ç siyaset aktörü olarak dünya sah- kadar muhafaza cdecdi; bu a· fabrikasının ancık on ı::un son-
llıestebl Me .yukarda sayı· ri Bakan~ Lester Pearson, İngil ~a~biki, IUzumlu sağlık tesis- Pek t:ı.bıl malti~ n~ıı~e de hfı~ıl gunden berı toplantı halinde ntsine çıkan Kıııl Cin har'cive· rad ... öoUmfizdeki günlerde mu ra eker 'erebılec ğı 'e bu ŞC· 

tl' clclerden baskn iki mem tere Bacbakanı Sir Winston Chur lcrının kurulmasına vabeste bu· olmuştur Partı huv yet değ ş· elsi Çu En Lai Hindistandan son \"azenesizli~in daha da artacağı ker
1
erin de bcledb eh) c halk3 

.,._"il Politikalarının mülhem ch"ıll ··e" Dı•dc:lerı· Bakanı Antho· Junan. bu s•gor .. ta k __ olunun diğer · · . 
1 

• 
1 

bulunan C.M.P. Genci Kurulu, ra Burma \'e Endonezua.' ı ma· artık 1·.,.ı·ce anl·•sılmıc bulunmak dağıtılaca"ı bi:dirilmcktedir. ~11 l> • ,,.,, il t~r.~ın, ?erken: daha ~ı)'ade. pa~ çalışmalarını dün akşam biti· ~ " " e 
~· rensiplcr"n de tetkık ~- ny Ede.,'e mfilliki olmak ılzere 1 erımıtc ~umkun . olan. ~ı~a t.) 1 elındc t~tan ZC\~tın. feda. rerek bir tebliğ yayınlamağa nen fcthetmeğe gidbor. tadır. Ticaret Bakanlığı l\lfife • An karada 
rı ve bu prensiplerin b·r bugun Washingıona gıdecektir. zaman?a teşmıl edılebılmesı ıçın karlıkt~n çekınmcmcsı ıcabet karar \crm:şıir. Ahmet Emin YAL-'IA:\" li.Ieri, pıyasad.ı .}aptıkları araş Ankara 28 Olusu i) _ Birkaç 
~ ~ ııt kla~an mü t .. rek b"r Pearson. salı sabahı. f giltere gereklı çalışmalar yapılmakta· mcktedır. Bu bakı~~.an, .kurul Pani Meclis gurubu Uyclcri· tırmalara ~eni bir fekil \ermiş gundenberı baı.ı karabors .. cılıır 

~ıı 
01 
Yarı ı ~ayınlanaca{iı• Başbakan \c Dışişleri .. Bakan~ llc dır. tayda delc"elerııı buru~ b•r he· n•n de katıldıkları bu toptant•· Guafema (a 1 rdir. Yeni s kle göre, vaz·~et· tarafından ) aratı•m:ık istenen şe 

~. k unınaktadır. birlikte Ottawaya donecektır. Diğer taraftan. mcri sigorta ~eean!a ve davayı cıddıyetlc ele da umumi m sel 1 r . . lerı sUpheli gönilen ticareth ne ker buhranı'lı ön'emek için be· 
C:b~ Eısenhower ,e başba- İngıliz devlet adamlan. Kana kanunlarımızda, sigortalılar lehi nlarak_Iarına dair, simd:d

1
en mer 1 .• :ı,alar etraf~ıca c ;ö~:n ıçgi~- \e sirketlerden birer beyanna· !edi)e ile vilayet işbirliği ha'ınde 

c!c/ehıl! bu tebliğde. gö- da~a yapacakları gayri resmi zi ne deği~iklık yapılması hususu keze ısaretler vuku bu makta· rılcrek, bazı kararlar alınmış· c. Baskanı GlP' n me istenmekte; bu beyanname· gerck'i tedbirleri almakta denm u,/ sırasında müşterek \e ~ arette, Kanada De\let adamla· da !As ık olduğu ehemmiyetle e· dır. tır. , \er, seker sirketindekl kayıtlarla etmrkledir. 
lııtsc~ra ı mahiyette muhtr rı ile iki memleket alakadar e· le alınmıştır. C.H.P.'nin öııümüzdcki ayın Kırşehirin ilçe olmasını sağ· ı'stı'fa etıı• kar•ılaştırılmaktadır. Alpullu. Diln şehir içinde bazı top•ııncı 

tlerln tetkik olundu· den meseleleri görüşeceklerdir. 1953 yılında başlanan hazırlık sonunda toplanacak olan Kurul daki ~ekt-r stokunuo tiıkenmesi mUcsseselerin ambar ve depoları lıyan kanun ıasarısı. toplantıla· b h it hırı tamamlanarak ::'ılart 1954 te tayına ehemmiyet \'erilnıekıe· rın ana konu.sunu ıc~kil etmi•, U:ıcriı.e, bir eker u ranının ilgili1err kontrol cdllmi;tir. B.ı 
l\lr h• • • ( ld kabul edilen 6391 ayılı kanun· dir. Faik Ahmet Barutçu ile di· muhtelif fikirler ortaya atıla· <Ba ı l iıwıdel doğnıak tiıere bulunduğunu ınh arada bır tücc rın deposun la 127 

Şe lr fasaflSlna lflfaZ ar Q U la, ıhtiyarlık ::.igortasırıda sigor ğer partili'erin tekliflerini ihıi· rk, şiddetli münakaşalar yapıl· Hık elti~i için intikam aldıtmı min eden tüccar v~ müessescle çm·al kaçak şeker saka"anmışttr. 
ı • talılar lehine ehemmiyetli tadil \'a cdt'n etüdlcr bır rapor halin· söylemi tir. rın derhal şeker şirketine mu· Tanınmış bir s:ıh 1s olan bu tüc· 
' ltJ,.. <nası 1 incide) fktısadi \'e coğrafi 5artlar gözö· ler yapılmıştır. de Kun.ılta.' a sunulacaktır.• mıGsıır. 1 Bu hususta Arbenz dcmistır racaat ~ttikleı·i \·e bu arada 10· enr hakkında ger<'kli muameıeye 

t ·~chır il" · ı ·· d t t ı k h 1 n t sa B d b k d · · ı · d ene Kurul U~elerinden ba· ki: al\lılletlerarası komunızm ı=:·er tonluk" partı'lerın ısmarlan " il ta ının ı gasır.a nun e u u ara azır a an a un an a a, eııız ış c:rııı e Infısalı tehlikesi 1 k 1 ğ . • " başlanmış \'C şekerler müsadere 
,.hı braftar değilim. Bu 1- rının kabul edilmesini istedi. na çalışanları .... 6379 sa~ılı kanun· Diğer taraftan ·Yeni tstan· zı arı. tasarı ·anun aştı 1 gun tehlikesi bahane edilerek. mem dığı: ş~ker şirketinin de kampan edilmiştir. 

lllesı dakkındaki tasannı;ı kaml:ıra dayanarak izahatta bu- la, 1955 yılı ıptidasındnn itıba· bul• C.H.P.'nin malı sıkıntı mecilis :;urubu bunun meclisteı leketimiı teca\"Üze uğr.ımıs \e ya)a kadar olan umanı göz!iniın ---------- --
lıı h~ı.~ hissi ve slya t sc· lundu. ren sosyal sigortalardan istifade içinde olduğunu. ihtilafın kayna ayr.ı masbını istcmbi !erse de ekk· tahr:p edilmek istenmı§tir ı de tutmayarak bu istekleri der •• 
llıın..ı~ıın ~lduğu bUltin va Oğleden sonraki toplantıda !erine imkan Sağlanmıştır. ğını bunun teşki1 etfğini, bu serı~li·~t Uınu ka ur cun:yerc. Guatemalada: hal )er• e getirdiği \"e bu su· Urdu" n Kral 1 
"' "il bı ın kt dl K n ö ··k s· t ı · d t h mec s ça ı~aların~ sonuna ka Te.,"ucı!!alpa <Hondurras) 28 retle buhranın doğmasına •ar· 
"' tr-... me · e r. e maddelere geçildi. Osman B u · ısor a prım enıı en a as· yüzden infısah tehlıkesinin b:ı~ d ı ~ " t.. ·•cınd b fi t s 11 · ··ı d f ı ı k t ar devam edilmesini karar aş· ( A.P.) - Guatemala Rııdvo u dım ettı011 1··. ı"l"ı'lı" <.~ h.sı'•·etler ta· • .. bir t e u gayı a başı ve dığer c. 1\1. P. mıllctve su e en on arın mem e ·e ya· gösıerdiğini soylüyor. Bu gaze· "' 0 6 

·"' J ı f b I' 
ııı. ı te c~ Vatanda a rast· killeri söz alarak tasaııya hticum rarına olarak ısletilmcsi mC\''LUU tc: diyor ki: tırmıştır. bugUn sabık Cumhurbaşkanı Ja· rafından ileri sürülmektedir. Bu s an u a 
r huıu o acak vasıfta bır ettiler. Tasan neticede aynen ka uzerınde de önemle durulmakta ·Halk Partisi saCları aras•nda Bu konuda açıklamada bulu· kobo Arbens'in San Sah·ador ve günku durumun ~aratılmasında. 
~ ltolı; n~uğu \ e il olmak I bul edildi. \c bu fonıarın yurdun fiili eko patlak vermiş olan ihtilafın sc nan kurucu üyelerden blrisi, Panama )olu)· la pazartesi günü sektr şirket"nin mühim rolfi ol· 
ad içeler o:duğu hal- ----- ------- nomık hayatına ıntıkal ettirilebil nişlemesinden endişe edilmekte· ANKA muhabirine şu izahatı Buenos Aires'c hareket edeceği duğu ,.e el' erindeki stok çok az Gelivor 

"e ~ ~n Yalnız Kırşehirin k 
1 

mcsi için, işçi s:gortaları kuru· dir. Filhakika, siiklıt ve ehem· vermiştir: ni bildirmi t•r. Dlln gece Cum· bir enyeye inince durumun 'ı· 
.... ,taSChlrin il haline gc- la" J'ları n ontro u" mu ttşkilatı kanununda buna ·- C.M.P. ~lcclis gurubunun hurbaşkanlığ ııdan istifa edip lhetlerc bildirilerek tedbir a· Türk Ranı!.ls Ajansı 
t. "u"daıın dı"kkatı"ni çel.- · d ğ" ·kı k ı k ·· bu tasarı dola)'ısiyle medisten idare\.'İ ba,ında Kurmay Ba ka· lınması istendiğ• ı"dd;a edilmek· Ammaoı, 28 - BU"\1'1 resmen 

a ~ gorc e •ışı 1 yapı ma • uzcre hauatımızın serma.ve ,.e emek . ·r . 'I "b ·11. ed ld ""ne go·r Ü du K '"'iıı 
1
tn seleyi memlek t d kit d"I h l J ıstı ası ısteıımi,.t:r. ·' cl"lis ı::ı i nı .:\lba•.· Carlos o·ıaz'ın bulıın· tedır. cı 161 

e, r n ra ... <Baliı l inci e) gerr ta 1 tasarısı aıı r an - unsuı·larını temsil eden ic ve· b • 1 ı~use• .. n 4 ,.. d L d • .,.c.
1 

,ı.h ..... stı.kbali bakımın· ın:ıkta<.lır. " ır ~·eri bırakmak isiınlze 1ıcl· duğu b•r askeri ztimre"c devr-:- Diğer taraftan, !!Unluk sarfı· ı ' J 
1 

'emmuz a on • 
·ı •1 ~ •• ,ın içindedir. Esasen bırçok yerler- ren ve 1 çılerimiz ile ilim ve i· _,, J - ra) a g tmek ü ki b 
) Ilı n . •Yetil te'akki et· de Jaıtımlar denize akmakta veya Sayın arkadaşlarım, danı adaııılarımııın bu sahada· mcui. den Arb~ns. kasını 1950 de Gua· ı ~·atları 15 • :?O sandığın ilzerın· · z re, ..uca a u· ~Iııı111 ,.lıı kl&ın si•asi sebep- 6 i"tı"mai hima."e ve teminat Osman BölUkba~ıya or;ekili • temala Devlet Re"sliğine sc- de olan b.ızı muhailebıcıler \C radan ayr lacakıır. L.,.'U'l Kralı 

, " "' bclcdivc çiip müteahhidinin bol • ki bil"i. terriıbe ve fikirlerin· HU•e ··n L d 'd k 1 Ilı aıd anaali vatıındac. tedbirleri si:.tcmi arasında, sos " n;z, diye göndcril~n maksatlı çilmiş o up daha 2 .\·ıl hizmet ımalatçıların da, beledi,·e•·e m:.i ~ ~ 1 
on rava g er ·eoı. s· 

'·• lı" " bo döktüğü cöpler kıyıları ve den geniş ölçiidr faydalanılma· l n "' J t b 1 d ,. k K 1 L~•ılı'ı .• 6U takdirde rcJİ· •al sinorıalar, son derece elıem le gra ar, daha dikkatli hare· edecekti. racaat ederek ~eker istemeleri an u a a Uı;rayacn ·ur. ra • ~ "'•' plaJ"ları tam bir çöplük halir.e "' ., sına \'e daha bUytik bir isab.t· " 1 t nb l'd "k" ı. ld k llııı~"e girccektır. mı"yctıı· bir n1c\•ki ic"al etmekte ket etmemiz icap ettiği kanaati Kurtuluc kun:etltrlnln ba•·retle karsılanmaktadır. Umu s a u a 
1 

gun .-a 
1 

tan 
q sokmaktadır. Plajlarda, kahve- "e. le karar ittihazına imkan Hr • ~ "' • ı d d k ıı. ın tnancvi bir baskı )nrde \e gaıinolarda. pis ma- dir. mektedir. nı uyandırdı. B'z, miicadeleye ültimatomu mi.}etle stok )apmak mecburi)e so ... a. yo una e\'am e ece t r. 

il b U? Birçok Y"rl"r '"' Her vatandaşın, yarının ne ı:e nerede olur a olsun devam et· Teguc galpa (Honduras). 28 tinde \e itı)adında olan bu ı:ıbi Ürdiln'tin bugün sıyasi bir 
te ~ına g~'en b!zi~ı de salarda \'C liıyıkiyle nkanmamış tireceğıni düşünmeden. istikbal Bu seneki genel kurul calışnıa mek kararıı dayız. ~teclis guru· (A.A.) - Guatemala kurtulus mile scsclerin, bu sıkışık du. bu~ran,_,gccirme.kt~ old~ğu b'~· 
~ lphl dUsUncesiy'e oyu kaplarla verilen su veya içk!lc· endişesi ıaşunadan hayata hu· larında da, me elelerın etraflı bu kanun hudutları içersinde kmvctleri kumandanı General rumda ta'eplerde bulunmaları, dırılme~ ed r. Kra ~ boyle b r 

b1ts"ct kullanmak :nec rin fiatı ateş pahasınadır. Zl!ı· \e emniyetle bakabilmesi ve ,.e tam bır anlayış ve ahenk için en sert mücadele yapmak el3hi Carlos Castılto'nurı gö'lderdiği \az.İ)eti daha da güçleştirmek· zamanda. f~gıltereyı z•yaret re 
llın c llliyecek mi? İ tanbu'un klasik yaz tablosu tam bır rahatlıkla çalışabilmesi de ele alınacağına ve evvel kile- yetini Genci Kuruldan alm• - ültimotoma ) eni C'umhurbaşka· tcdlı. Kahvehane, pastahane, mu de hu ~sı b. ehe'?m yet .'·er!.I· 

esasla t böyle iken İstanbul belediyesi ancak sosyal Sİ"Ortal:ırla temin ri gıbi memleketimiz için mü~- tır. Biltün bu çalı~malara rağ • nı Albay Carlos Diaz ehemnıi· hallcb:ci, c..erbet"İ \e diAer ce· ı mr.k_•.ed•r .. R 1 nd ~ l? b ü_ .rdun 
L lqdnt nnı •Va an neşrı•·at \'e is•atistik müdürlüğü. ., bet ronurJar \'Crece,.ıne ı"nanı. } "° 

6 
" }{Ük p J t d d "t ı:a" \e eıameline J cdilebilmcktcd;r. " "' l" men tasar• kanunlıışırsa, Mil et yet \'ermcm"stir. kerlı mamuller imalfıt,.ılarına umet ar cm.er o an ıt m 

~ Ye nlın "a'nn'adığı basın bülteninde ""Oruz 't 1 ~ ) d P f e nı· takıp etmiye· "' J Mesleki \e içtimai riskleri kar "' · '·ekillerı "ene! kuru dan bazı hergUn 400 sandık şeker dağıtıl re:tı ama a ı. ar emento~u e .. -
ıı 1 il h~klmiyct e· şoylc denilmektedir: şılamakta olan sosyal sigortalar Hayrettin Erknıerı'in konuş· Ü) el erle birlikte bir heyet ola· su•• ohelı' bı'r o" lu" m makta \'c bu miktar, talep' erin ~etm Ş \~ '?emle kette br~; .idare 

' ~le eat~tıelını_yaca11ımız:ı.. •- İslarbu:lular dlln pazar ta dan, mcmlcketımizdc, burtiin i· nıasından sonra Baskanlı{:a Pro rak Kırşeh re g dip, c;eçmen'ere ancak onda bırini ka,..,ılamakta ılA ı:tm l r. A) r ca hükumet. 
• i 6 tı·ı:rnni bir nönUI fernhtıııtı için- .,u f ö J'"k A k n k V 1 ·ı '" b" k ·1 f ı. 

1 
bııı nııı namus -..·e " 0 çin, iş kanıınuna tllbi ic yerle· es r 'ı Tet rı ·, .ış ·an t' <ı \'aıiyeti etraClıca izah edecekler Zcytlnburnur.da otur;ın Abbas dır. ırço • s·~ası Partı eri de aali-

cı de kırlarda ve pliıJ"larda gcçinniş " ı·ğ el ç • B k 1 " ı' 1 t · a ıııc Uyorum. Kırşe rinde çalışanlar faydalanmak· ı ıne e a ı,ma a ·aıı 1el şç dir. Bunu takibe•ı de bu heyet Yıldırım i•miııde biri, ılç gün Dun belediyeden ,·eıilcn bır ye •rn mcııcınuştır. 
tılt kkı ltetirmıycllm... !erdir.• t2dır. Sos)al sıgortalarııı biitlin Sağlık İşlCl"i Umum l\llidüriı iiyeleri yurt içcrs ne dağılarak önce bir kalp krızi gecirer~k Ye istntistiğe göre. 1950 senesinde Kral ;ıc Hukumct aras·ndaki 
t un .. d~ıkkyl ü_z, Ekrem \'atanda~ları kapsayan milli s:· doktor Halit Özel scçilmislcr· iktidar partisinin tuttuğu yolu dikulc Ermenı ha~ıahaııe.sınde 37 bin ton olan İı.ıanbulun seı e bu ihı lafa muhtel f ebepler 

" Tunus'ta çarpı«ma oldu, d" b 
1 

trın• aynen "' gorta haline l:Ctirilmesi lüzumu ır. tah:il edeceklerdir Yurt gcı·ıe ölmü~ıür. lık ~eker istihlftki, 1953 yılın • ~österilmekıed"r. Bu srb<'pler· 
1tı~c ~lirlerek tasa. yedi Tunus' lu öldürüldü na kani. ancak bu gayeye kolay Kfitipliklere i,çi Yusuf Sidal rinde bilhassa C.l\IP. ile M.P E\"vclki gün Abbas'ın cenaze da i6 bin tona yükselmi~tir. Bu den biri dr. Kral Hlıse~inin. A· 

e hıtı d lllundu ve sôı ca ve hemen ııJaşılamıyacağını ile Süreyya Birol, iş \"eren ka· arasındaki farklar belirtilecek· si defmdilirken. Sncılıi?a yapı· ~·ılın ılk 6 a)ındaki istihlak 42 merikal tarla lsb'rliği yapmak 
bir I 

1 
i· Tunus, 28 (T.H A.) - Tunus da mUdrik bulunuyoruz. Bunun tipliklerinc Zillıtü Çubukçu \e tir.• 'an bir ihbar Uzerine hadise}e bin tona yükselmişt:r. Bu da istemesıdr Kral Hii~evin. İng l•Z 

tııı tfltnltı ilga 1 mev. Milliyetçileri ile Fransız kuv- la beraber. bu sahada bilhassa Mustafa Çakalol;lu getirilmiş ve Genel Ku~ul yeni ıeskiliit ku· polis el koymuş ,·e ceset morga gösteri) or ki. İstanbul un gUnlük mandasındıı., kurtulmak :stc· 
rı ta ~rda hAsıl olan \etleri arasında bugün sılahlı bir son yıllarda elde edilen netice· rapor üzerinde görüşmeler yapıl rulmasını isteyen 5 viJayetin kaldırılmıştır seker istih!Akl vasatı 233 bin ki mc:kted"r. 1ngılız'Pri., de ekle· 
ftt~ ?Yık !çın vapıl çarp şma olmuştur. Bu çarpış· fer iftiharla belirtilmeğe deı::cr mı,tır. milracaatıııı d~ tetkik ederek, Savcılığa ~ apılan ihbarda: AD lodur. Buna mukabil şimdi yapı d klcrl bugu• kü Ürdü'l Htikiıme 

il llıerk tahammnı e· mada 7 Tunuslunun öldilğil bil· ölçüde ve mahi)eltedir. Bu yo' Muteakiben Çalışma Komis'o bul'alarda te,kılat kuru'mas• basın kalp krizinden de~il. A· lan tevzinıla. tstanbula 40·50 bın ti ·se. Kralın bu fık rlerır·!l ıılev 
ıtı Ptfndedır... dır·ım:ştir D'ğeı- taraftan Fran· dn, daima anan bir hızla yürU ları seçilmış ve daha sonra di· yetkisinin merkez komitesine ıiz isminde bir berbere disini kılo seker \er:imekteırr. Bu. u- hınded r \e Krnl le ara~ındal;i 
~ ı ~~\'tkill Tahir sızla~ın, Tunusta takip ettikleri cerek er geç hedefe varılacağı lekçeler "e rapor üzerinde ten· ı bırakmııı ve Saadet Kaçar'ın is· çektirip. kanın durmamasınd:ın mumı istihlakin beşte birine mü mc\cuı ih ilAClar o tada kal· 

~ r l 
1 
e P ebisıt ~a si)aset; protesto etmek maksa· muhakkaktır. kidler yapılmış \'e ~·arın saat tifasını da kabul etmeyip bun· öldüğü iddia ediım:ştir. Hadise 1 sa\ "dir. ve ıstırap bundan doğ· dırmı>l· •<'•n 111tr11crn•kta t ıs('•e 

~ 
1 

dıy e, Tunus hükumetinden iki İşçi Sigortaları kurumunun bil 9.30 da toplanılmak üzere top· ! dan sonrakı oturuma iştiraki· etrafında tahkikat ~apılmakta • maktadır. ren n Ürdündek nufuzu'nu mu 
• amık Gc:lık bakan ist fa etm ştir. tün ı:enel kurul toplantıları, ıs lantı)a son \'erilmiştır. nin ıeminıni kararlastırmıstır. dır. D.ğer taraftan, Şehir Meclısi hafazasını temine çalışmakıadır. 



Ulvi !enal, Almanları 
yenemezdik, diyor 

tısında konuşan Yen asın topla • 
ır ] 

ebini a ğlubi 
.. za ti 

Jtlilli takı11ıı11ıt% iciıı biı• 
~ 

Jtf acaı· aııtreııöı•ii getiril.ecek 
1-'utbol Federa.,) onu ba~kanı 

L'1"ı Yene: dün. hlr b.ısın tOP· 
J.ınt ı >•P3 ak ;\lmJ ya} ... kar-
11 ıkı nıağlüb1) ctım~L tralı;:ıcıa 

ıu b . .,atı v rmti~• · 
• \ nı<Jn tak1nıı y, haıır

~.ınmı ı Ui.lha "a .kı '·ll haf 
bek ve b ş fon et le uıun hır 
ra-ı;sma mab~uıu o·duğu i.'n'a
~ıl n dC'p"A:oıman \e t'iter ta
kıırılarda gorü n11yen biı o~ un 
o nu>orlardı. 

Kadro Hil>a ır'e p k aı fa ·k 
la 1951 deki tkm1 laıda:ı 1e
şekku eıJen bu takım Ber'in
de '"'" lığımiı taklm!a kı)3 ka 
bul edılemıyrcek ';i<'kJ d kuv
\ct.lı tdı. Umurniyet ftılıari} c 
haıırlık, antı;enor. t knık \C 

taktik bakıınlar1nda:ı biz.e faik
ı .. 

Aımanlar üc: !; ne ;ı;ı le müs 
lak.ar b .. kadro ile devamlı o· 
arak: çaLşnııc:Jardı. Buna mu· 

kabil b??.. 1951 deki kuv\·etimı· 
z· e· man arımızın İ"likra· sıı.lı~ı 
b-ı.'l..ımında!l muh.af za e t.·me
mı-.tlk .. .\\rup;ıda göru~tiıl(iımliı 
n1uhteliI mH'etıeı·in müme:-ısil-
1 i mil'.i t.akımımııdaki elc-man 
i.-stıkrarsız·ıgırıa işaret ettilc-r. 

. .\,·u turya. 'facaristan. Al
rnan) a. Yugos'avya t;ık1mları "C 
nrl~rdenberi ka fro\· nnı muha 
f 1..a etn11 ;l" dı. Bır rlün\"a ın 
pı)onasın:ı J3yık el;ılde h.ııır

ıanmı... • .\. man takımını taıı[l\ e 
td c ğımiı.i iddıa etnıek, hele 
bu t;ı.Simı göı mc-den bir ha\.:ı 
dır 

.\lınan arın kuV\'etine mı,)al. 
Br~·ıily.ı i'e berabere kalan Yu 
... as1av t4ıkımını }enmi olm -
lctn gi> te ıl bt'ir. Futbold3 da 
ha l\U\.-,,;c-tlı bır ha .. tın kar~ısın 
d.a ma~'ı'.ıbi) eti makul ıörmek 
~portm~n·ik İ<.·abıdır. 

fu tbol Fedtra~)onu başkan ı 
toplan 

cul;ırıınıı. bütün var.ık.ariyle 
oynadılar. Fakat maglübiyetin 
.sebebı, şaha orta ında ygpılctn 
nıünlrrit \e şahsı hata'.arı, A • 
nıan ann f'ioli:sna.!tıZ gole tevır
me1eri idi. Dört hata yapıidı. 
dort ~ol oldu. 

Takım. se!tksiyon komite.-,ın. 
d bulunup da orada hazır ota.1 
aı·kada;lar \'e antrenör ile is
tıj-<lre edi'erek :vapı:mı tlr. T.ı 
kıma ıılınnıı}an oyuncu~dr, ;.ı1r 

ıun ,·eya bö)le bir n1açı kaldı. 
ranıısacak şekilde asabi \•.aıi
ycttc olanlardır. 

Burada oyuocuıann kondi;· 
ronlarını bilm{'den kilometre
lerce uzakta takım IC$kil tmek 
mi.ımktin değfdir. Üçüncü maç 

l 'enal dlinku ba.,ın 

tısı nda 

tan :son:-a. Paragu<1.y müm<'.liSı'l 
geldi ki. d3ha evvel de Panl· 
guay takımını Türkiye;e ı tir 
nıek i:;trmi ti. Bu oyundan on. 
ra Paraguay. Şili, Uruguay ve 
..\rjotolinde maçlar yapmak ü
zere milli takımımııı cenubi .'\ 
merikaya davet elti. 

Birinci mac:ımızd~ takımın 
se\ k \.·~ idart.si, dogrur\;ın rio_t
ruyet antrenöre \'erilmişti. İkin 
cı ma(:ta an trenöre \\1 sistemi 
ne sadık kalm•::tl için salihiyel 
veıJik. 

Frdera:;3onumuı.. ~I.ı.cari!-itan 
dan bi rantrenör gt"tınnek ka· 
r.ırındadır. Bu husu:-.ta. gerf.'kli 
teıııebbu<ere girişmiş bulunu) 1> 

ruz• 

' 

~ ........... . ......... .............. ~ . . . . . . 

: 

. . . . . 

Yarı final 
Maçları 
Belli oldu 

• • • • . . . 
• • • • . 
• • • • • • • • • • 

Cumartesi günü Macaris
tan - Uruguay, Alman

ya - Avusturya takımları 
kartılatıyor. Macarlar, 

Brezilya seyahatini 
iptal etti 

Bern. 28. (AP) - 'f.:ıcar 
milli cakım, ıdarrc s· t ıvan 
Krajcso\ itt, di.lnkü h3dise1rri 
bu sabah resmrn Düııya Kupa 
..,ı m3çları •eı ıip kom 'tes:rıc ş 

k5:)et e·m:._ \e 'Iacar tak1n11· 
nın 7 Lt"mn1utdan tt·b:ıren Br<' 
zilyada yapaca~ı maçların ·p~ 
tal edildi~!ni bildirmiştir . 

Dün ~ere yarı finaller 'ein 
ç kilt'n kurada \vustu .. yanın 
\lm:.ı.ııya ,.e '.\lacaristan111 da 

L .. ru~uv.ay :ıe ka şılasacakları 
a laı;;ılmı .. t•r. 

'\lacar;sıan, yara 1 andıkların· 
dan dolayı b:r ka~ ruıbol yıl
dızından ınahrurn ol .. rak ku,·
\Ptli bir ı akıp k.ar5·~1na c:ı· 

kacaktır. Bununla bl"rab,•r ' ra 
carların ) :ne maçı kaz.anma· 
lar beki nmckıedır 

F i .al m.1çları ;:e 1<'l'!"k pazar 
~ünü }apılacaktır. Çar~amba 
~ünü yapılacak yar• firıal n1aç 
lannı k"'ybE'den tak·mlar, cu· 
m.ı~e. i :.:,ü:ı.ü üçüncülük ve 
dördüncüliik ic;in aralarında 
karşı Iaı;;acakfardır. 

F'rıalde Avustur)a ile :\Ia
t«r:sıan karşı karc;ıya kala· 
caklan tahmin edilmckttdir. 

l\vusturyal·lar. J\Iacarlarla 
'iak•n temaslarınd<>n do:ayı bu 
~açta ı e yapaeklar:nı ,;ay~t 
·~ i bilmektedirler. Onun iç:n 
\ \usıuryaya da kaı..ann1a ~ansı 
\ rılınektedir. 

Garip bir 
Spor günü 

4 temınuz :;ünU. Dolmabahcf" 
stadında enteresan bir spor 

1 iSViÇRE MEKTUPLAR! 1 

Uruguay m lngıliz; Avusl r a -
lsviçre m acları na ı I 1 u ! 

Btrnden arkadaşımız ~a ve yerden O) nama~a ba~; 
dı ... rsa, l!iemcre~1nı ancak 1 

NECAT TARKU ncı dakıkada Lof House·uıı 

1 

pla.esiıle ck,Iccı çıkması u• 
hıldirı)·or ıcrıne) gör<lüler, 1/1. Jrıgı ı 

lcrın tal) ıkı de' am t-dcrkcıı a"' e e r. sıra tehlikcl: hücumlarcl~ 

.\ nka ra .. Belgrad Boks kar şıla;uı ası nda 
Saygılı r akibi ile dövii:i iiyor 

81 kı loda 

Sl k iloda Saıın Saygılı ra kı bi Yugo\Ia\· ya'h)'ı nakavt 

B~el - Burada O) na nan 
Dün) a Kup<Jsı Kardi>!inallrri ı 
dcıı ılkıni Uruguay, . anssız bir 
ingil"ı )Jılli takınu ıı 4/2 ye· 
nerek kaıandı. ln~il;z\cr sırf 
kaleeılrri ::\terrick'in tcreddü· 
dünden üçliııcı.i ve dördüııl'lt 

gol 1cri )Cdi1C>r. Ingıliı takımı 

bugün hakıkatcn ııcfis bir O) un 
~ıkardı \f' cıUrugua:ylılnr har:ç) 
bütün ıse;yircileri dcırh;tl kaz3n 
dı. İhtı) oıt l\.1atthews ha[ hat· 
tı ıle muh.ıcimleri arasında iı • 
tibatı tl'min ed rce~int, .Yanı 
bır ın~a) t gibj. ge~ıden top 
çıkarn1ak sureııyle lngiliz hiı 
cum'arıııı intızama sokmakla 
k·ıln1adı, aynı zamanda, vcrdı
ği pa;,larla Uruguay delansıııı 
~·ok terletti . 

Uruguayhlar d3ba 5 inci d· 
kıkada sol açık Borge 'in oı.)a. 
ğından (karambol neticesinde 
\Ole :~r )~pılan) bir gol kaza 
nınca, İngilizler ışi .sıkı tutma 

I 

ct t ı kten sonra . 

bulunan Urugua) 1ılaı· \.'are~, 
nın (Ot.ık, 39) Jngilıı ccıa li 

hasının sol köşe.-,ındc )akal~ 
dıılı topu hıç bcklctmcdcrı. Dı 
01gonal bır vuruşla ~lcrrıcl; 

1
" ., 

:-ag"ınclan a~lara )OIIU)Or a 
.\kabındc sakaılanaı1 \ar 
~.ıha)ı ıerkcdı)Ol' \e ı · 11~ 
hafta) ma b.ıcağı sarılnuş baLl"' 
de, çıkı) Of \C ~ol ac;ık ;ı O\d• 
ııa başlı~ or. 47 ncı dakı.1'3 1 Schıaffıno ~\ndradc'rlcn sld1, 
bır pasla, ~dğ ıç poz s)onun t 
lngiliı Crıa s.ıhast ıa S_ırı'Oıı 
\.C :\lerr ek ı·1 tcreddUdunde ~ 
bıli~tifadc 3 u ıcu ,oıu aıTJl~l 
a zorluk çckmıyor. 3/1. 11" r' 
lızlcr rniıcadl le) ı bıraknt1).0 .. 
lar ve ga)rerlerinuı ı;en1ere!13 
nı 67 nci dakıkada }'11 nc~f. 
haUi bir pla.scsı)le a·ı)or r• 
3/2. _Cc~ ırcılcr bundan. s0~3r 
hep Ingılizlerı ıeşcı edı;ol O 
'e .hrrkcs lnıi1:zıcrın 3 U!I' 
goh.iııA beklerken, Urugu.~Y 1 et 
jçi Ambrois topu ka'P•P 13 ıııof• 
rt'den !\-Ierricki mağlup (dı'~ .. 
4/2. CD. 77.) Bu ~oldc de il 
lesini t<'rkctmi) en )lcrrıc~ .. 
hatası var. In~ıliıler nıtıc• l . 
le:ıe drvam ediyorlar rakat ( 
ruguaylılar .artık vak t l~ft 
mek içi nti.Jrlti Liırlu hıle J'\ 

bas vuruyor ve scyırc e rf 
ale) hle tezahüratlnii b_ebı..~ına' 
rı)·orlar. lngiliılcr111 h.ç. o ,ıf 
sa hır gol daha aın1ak ı~ın V.( 
lctbklcri ııayrctler boı> çtııl' 
)'Ol" ve sanssıı bır ı-ekıJde 
nuvadaıı e:linı;ne oluyorl.ıf· 

T.\KntL.\R : 

' Urugua~ : ~ı .. polı 0~ ~ rnaria, )Jartiııez :\ ıı \~ 
Vareta. Cruz - Ab.ıdıe, ' jot' 
rois, ?ıligucz, SchiaI!:no. 
ieS. cı f :,, 

İngiltere : ~Ierrick (; · .. · : 
niforth, Byrne - )le ~. , l 
'\. ı ight. Dick11ı~on - \\ : 
thcw~. Broadis, Lo!thoust. 

' sh.,\\· Finne~. ur. : 
llakem: SlC'incr ( \VU 

1 
' : 

YaıJ hakemi r Orl nd1otı:ı( l 
tal) a) Stcfano\. ic l \ ug '", 
ya). 

Sc} ıreı: 25.000 1,tf.. 
S.ı.h anın t n i }1 o\ uıı c LI 
Sanıamaria. Andıade. 

cı. Sch · aff o. Borge · 
\\'rıght, :'.\latıhe\YS,. B~ d 
llakcm:n id.ircsı ı.ııe 

ıQ • 
Loıanda, 16 ı cı ıla $ 

dakikalarda a:tıkları tlJ 
A"Vusıurya~ a kar !31

1 
't? 

duruma geç._:n İs\.ic:re J• 
uncu i1;i 34 üncü dak 

1
s 

yedikleri 5 (!) &ollc 31>1 

liıp durum" dü tule.r. b r 
~·alılardan KOrn( r I ın 
nalt~yı dışarı atmasııı~d' ı 
bil lsviçreliler bil' go 11' 
tınca haftaymda duru 0ı ıJ 
re 4 - Avustur) a: 5 ,,. 

53 üncü dak•kada ı ıl 
(~luhıcmelen oısaıtt• 5 r. 
66 ncı dakikada HLl''5/1· 
ııcı dakikada Prot>st, 

TAKIMLAR : d 
A\·u Ur\a . schrl1 1e o . . . ..,,,,,. 

napp Bar. chandt ~6 
Happcl. Kollcr - f 

Bizım t01kıma gelince: v3ı1J[r 
,., aıdı~ınn1 15 ma~ ı...ta tlkırnı 
mıı dlın a .., rnpıyonai n.ı 5.:, ık 
hır eK.ıl le, ~Jrogram ı ola:-ak 
hazıılanmış tıe~ı di. 1'\ı·bo!ru 1 a 
r mı.. süraı1trene olmıı l .... 
form ;ırından dü,.miisl r ve yo 
rulmu lardı Bu vaıiytti fu+l"-01 
Ur m gu olup da bilmi n 
)O..;;tu Bu \-'"DZJ~ette bır ta ·m 
la tu nuraya 11;t1rak etmemek 
mun1kuıı o a)ı ı f'n l\I h~ p· 

k t olurdu Fakat f;n:ıtist o'ı.:!J 
da ı ·inci dela turnu\a ·a ka* -
mamak mUmkun değı ıli. Çlinkü 
1948 de d lınalL<t olmuş. ka
ttlmnnı~ ık F.~tr, böyle bir h;ı. 
rekele t{'\essuı et eydik, F t. 
F. \. h,.., elınde vaziyetimiz gliç 
lt~lrd1. Futbolcularıınııı tekrar 
forma ~o ·:abi mck ıcın. uz.un 
bir 1slırııhatttn onra yeni b! 
mn· ınnn gelme~i ıazımaı. Bu 
,aziyette f dera,..ronumuı $.iın
tf:..)e kadar yapılmamış ~n iy1 

kampı J:tpı ına k nidir 

ezlly ;;:üııü yapılacaktır. Bugüne ka· ı 
dar bir benzeri daha yapılma· Ankara - Belgrad Boks karşı la ın ası nd a n 
yan bu mtistr:,na spor günün·_ 
de. h"r sahanın eski ve :reni 

BALKAN 
ATLETiZM 

diğe r bir gö rünü ~. 
\ \'agner, Sıojaspal, 
Körncr il. ' 

İs\ ıçrc: Parli<'r ;;-. \ 
BocQuot - 1'•'~• .~ 
mann. Casali - A." ııııııı'1 
hı.nth~n. llügi, aaıl3 

Bırıncı m.ıçtil takımımı1 t 
rın ekı bau e: tman1 r1n göı.
te dıklE> i ~orgun'uk endise ve 
rıti: " ni bır manı.ara artt-tmek 
tc ·dı Bu takınıJa umurnı ola
rak &trl ıni.Jdafaa h:-ıttı da nıillı 

~·ım müdafaasında alı~tı~ımız 
kuvv tı g03l-('remıyordu. E~er 
ilk iki maçla turnuvadan çekı'. 
seydik, futbolumuz beşabına ü
zuntü olurdu. Fakat açık farkla 
~·enı "di~imiz üçüncü m:ıçta ta
kımımız Avrupa s:-ıh ·arının a· • 
~ık okluğu ıuzrl bir futbol nı.i 
mun ~ı gö:;t ı ı B•ı~!J futbol 

Türkiye - Yunanistan 
basketbol maçı 

~tına. 28 ı \~K \ Tur-
k )e b..ı ket bol fed ~ra vonu 
,~u a stanla nı ili maç- ap • 
nıak uzer'ıo müracaatla bulun· 
mu tur Pre s:p ı barıyleı ~·3 

lıul en maç n tarıhi her.üz 
~n · d lmem:ştir. 
Sportmenliğin suratına 

şamar 

Zu h 28 I \ \ 1 v cce--
n n bilytik spor gdze esı olan 
Der port dün o~ nanan Brez:lya 
- '.'-1 leat stan mıllı futbol maçı 
ha ·k·nda ·Dliııya Kupasr Şam· 
p·yonaııırnın ea pıs maçı 'e 
<ıeporın1~nl ğ·n suratına atılmıcı 

hır tokat tib;rler nı kullan· 
rnak adı • 

Sedat ve Reha tekrar 
Galatasaray' da 

Bu dan bır mllddct eV\"el Ga· 
latasaTaY Kulubu bazı prof,s· 
yon 1 l · bolC"Ular nt kadro ha· 
r;r ne ç kararak atış list~s;, e 
dahil cm t. 11ab r ald•ğımıza 

bu futbolculardan Reha 
le dat ktı Op nare he 

) apt b r •opl.:ıntı 1;n· 
eten kadro) a alnı· 

idarecilerin dün ifadeleri alındı. Bir Macar, 
üc; Brezilya'lı oyuncuya ceza verilecek. 
Bı :?8 ( .\ P ) Dliıı)- a 

Fu~bol s~nıpiyonlu~u Turnu
vas:nın Or~aniı.a:;yon Komiı~
si. Cey: k Final :ı.ıaçında dün 
ç kan h3d:!:'l"lerdcn dolayı hem 
:\fac:ır ve hem de Brezilya ta· 

kımlar ııı ;ddetl~ takb:h ttm·<:: 
t;r. Her :ki takım sporımenı:· 
ğe vakıc;mayan hareketl('rde 
bulunmakla suçlandırıln1ışlar· 
dr 

Futbol oyunu t.cırihçtıııinin en 
h5d ~eli maçlarından b:ri neı:

CC's:nde dün :\Iacar· tan Brez=ı
yalıları 4 - 2 yenmi-=ti. i ngi';z 
hakem Arthur Ell·s. o~un c;ı 
ası,,da ık; Brezil ·alı ilt bir 

' l ıc-a~·ı s hadan atmı~·ı. ~J a<:~ 
t~n ~onra Stadın soyunma oda· 
s nda ;ki tak·m mensupları a 
r,ısınd:ı b=r arbede kopmu~ ikı 
taraf kır·k ,1 11: ,• ve kabaralı 
ru·bol a\•akkaplarv·e birbir
lerin ... g·rmiş, b:r (Ok 0 \ 0 Un('U 
'dareci \'e po1:._ yaralanmı tı . 
Organııasyo•1 komitl'<lli soyun
ına odası h3diıseleri hakkında 
henüz ctzal mahiyette bir ha· 

rtkete tevessül etmem=ştir. Po 
lısle stadyom idarecilerinin ,.a 
por'ırı bekltnilmektedir. Ko· 
m·ıe muhtemelen heriki mem 
lekt-t futbol frderasYOnuna 
mürac:-ıatla sahada kasten h~· 
<lise çık:ıra" bir tacar ve :i 
Brrzilyalı oyuncunun derhal 
r .. 1,a l and ırılmalarını istiyecck· 
t!r. 

Tecziye',ri istenecek oyu n· 
cula r Brezilya tak ı m ı ndan San 
to , Barbosa ve ~l aurinho ile 
~facar tak·m ırıdan Josef Boz· 
sik dırler. Halen Etli ... maç ı~ 
ra:) nda .ıdı gcÇen 3 Brezılyalı · 
yı ııbadan aunııI• 

Haken1i anlaıt·~ını görr 
n1ac: bıt;p oyuııcu!ar sahad.:ın 

Ç'karlarkcn , laur:nho, ~Iacar 
o ·uncularından Zoltan ez: bora 
~akhışıp sağ elini uzatm•şt·r. 
:\lacar, Brezilyoılının el sıkış· 

mak istedifini ıanneeter<'k elini 
vc-rm:~ıir. Dı•\' ~apıl• b:r adam 
olan ~laurinho \lararın sağ ... 
lini ..,~.ğ eFyle tutarken, sol 
yumru~u ;ıe Czibor'a müıh;" 
b;r darbe indirmi,;;tir. Bu. bir 
çok St·Yircirin ~ozu önünd,• 
cere\'an eım:ı.;, ... ovunma oda· 
.!:•ndak• arbed,. b~dan b!rk;ıç 
. aniy" !!:onra patlak \'ermiı;:ıir 

Or~An·ı.asyon komite-sı men· 
~ııpları 1!azetccill"rt hususi nıa 
hiyetıe \'erd:klt'ri beyanatta, 
kabahatli oyuncular·n derhal 
1isan:ı:;larını ~eri aldırtmak !(b' 
bir ıeşebbÜSf" hcm••n s=:eç:i'me· 
diğini, ı:ra bu takdird<" hak;
k. tıe ~1 acar'!>ta:ıın ce7.alanrl·· 
r·lmı'< olacai!ını, z ra bu tak • 
mın Uru~uvaya kar-:r b:r ya· 
r [inal ma~ı olduıunu, Bre· 
z:Jyanın se csa en turnu\·a d1· 
sı kaldı4ını :ı~latm~ı;:lardır. 

~l ::tcar ve Brezilyalı idartci
t'T bugün komiten'n aÇtı~ı·tah 

k!kat sırasıııda, ·rade Vt>rmek 
için Sch\veizerho[ Otelinde ko· 
m:•enin toplandd!ı salonun bi· 
•·ş;A:irrd{'k; bir odada 1 saat o· 
turup btklı"mi~lcr fakat bu 
müddet zarfında birb:rıerine 
bakmamışlardır. ~lacaristan 
'l ıilt Sporlar Komisyonunun 
Ba,kan muavini G usıav Se· 
be~'in yilziinde burnundan ('e · 
nes ne karlar Ulayan b ir ·ara 
vard ı. n:~~r b·r . !arar iriart• 
c·s rı•n ha ı da gazlı bcz.icr!e 
ıarılmı~tı. 

isim leri kar ı karşıya gele· 
ceklerdir. Bu arada, memle· 
krt;mizde ilk d!'fa olarak ka· 
d·n'ararasr bir futbol maçı da 
O\ nanoıeakıır. KadınJararası fut 
bÔl n1aç1nda İs~anbul ile t1mir 
bayanları karşılaşacaklardır. 

D ~er taraftan, gc-çe·ı sene 
yapılan Komikler ~ Yazarlar 
maçının mağlfıbu Kom:klcr 
taraf·ndan arzulanan rC\'an ş da 
ayni g:ün oyııana('aktır. 

Giinün diller orijinal spor 
hareketini, t-ski şamp:yoıı at· 
l{'ıle:- ile atletizm hakemle-ri 
arasındaki iddialı a:letizm n1i.i· 
!-;abakaları ıc-=kil t'ln1ekted:r. 
Bu müsabakalarda da p:sıJ{'ri· 
mııdt' uzun mlidd"t b:rı-r •ı1· 
d!ı olarak parlayan e!,k; ,an1· 
p:yonlarıntoz y:.ı.r, .. araklar \'e o 
e!;ki ~ünlt'r y3ded;lc-cektir. 

Eski ''e daha eski futbol 
~öhrf.'tlerim:z:n yapacakları 
çok enteresan futbol karşıla -
ması da bugünün en al~ka ve· 
rici hareketlerinden b:rini tcş 

kil ed~ecktiT. Ayrıca 12 ili 15 
yaş aras·ndaki iki ~eııç tak·· 
n1ın n1acı da yap:lacaktır. 

'Bu büyük spor gününün 
pro~ramı şu ş kildtdir: 

Saat 12.30 da· Tekaüt at
letler ııe atlt"tizm bakeml~ri 
arasında atlttizın müsabaka· 
ıarı. 

Saat 14.00 de: 12 ili 15 l'•I 
arasındaki iki genç takım ara 
s·ndaki ikl genç t.ıkı m arasın· 

da futbol ma('ı (yarımşar ~a a ı· 

lik il\: devre) Hakemi: Nazif 

.. 
MUSABAKALARI 

At.na, 28 (,.\. KA) - Teın
muz ayı içinde Belgrad'da Tur 
kiye, Yugo:;Ja\'ya ve Yunanis • 
tan arctsında Balkan atletizm 
müsabakaları yapılacaktır. 

Bu mlisabakalar1ıı1. her 3 n1c-m 
leketiıı en ku\·vetli atletleri iş 
t:rak edecektir. 

Yeni tertipienen B•lkaıı aı

leııı.m müsabakalarının ikinc;si 
. .\• nada. tic;Uncüsil ı:>e İı.tanbul 
d;.ı :v~pılacakıu· 

Avusturya - Macaristan 
maçı 

\'iyana, 28 ( .\P} - Dun b·ı· 
rada yapılan Avu!;·urya • \ IJ 
Carisıan aınaıOr millı futbol 
karşılaşmasını A\'USturya 2 • 1 
ka7.anmışur. 

Tenis maçları 
\\·ımblcdon cJngiherC'), 28 

( \ P) - 1 ı~illere Tenis ş;.,.ın
pi) onluğu maçlaı·ının tek er· 
kekler çe.}rek finallerinde bu 
Rlin Turnuvanın favor:. i ,.e ı\· 
n1erika Ş:-ın1piyoııu Tony Tra· 
bert. Avustralyalı oyuncu ?ıf<.r 
V)'n Rosoyi 6-2/ 6-2/ 7-5 yen 
miş ve yarı finallere kalmıştır. 
\Vimbledon·un meşhur l\lcr • 
kez kortunda ~apılan m;ıç 15 
bin kisi ::ırafından SC)Tedilmiş 

t·r 
O:tııl!an. --------- - ---

Saat 15.lS de: Adaleı B•· 
)Ogluspor amatOrU futbol ma 
çı. 

Saat 17.000 de: Eski milli 
futb olcular ile fu tbolü yeni b ·· 
ritkm :ş futbolcular aras·nda 
iddialt maç (25 tr dakikalık 
iki dt!vre) Hakemi: ruri Bo· 
•ut (ilk beynelnı lcl lutbol 
hakcm .mıı) . 

Saat 17.00 dr.: E.ski milli 
Spor muharrirleri futbol maçı 
(yarımşar sa aılık ik i devre) 
Haken1i: Ziya Kuyum1u (Kel 
Ziya). 

Saat 19.45 de: İzmir • İ !ıta:ı · 
bul kadııı!ar fu tbol ma(t ( on· 
b,..şer dak'.kaflan iki devre) 
Hak<nıı: L<yla Turgut (m.lll 
)Ül.ÜCU.mia) . 

SIRASI GELDiKÇE 

«Gerekçeli» yenilme 
Yazan : IHSAN ADA 

rurki:ye ~l it li Futbol Takımı, Dun3·a kupası maçlarında 4 • 1 
l' e 7 - 2 yenildi. Bu ' ibi hidiseıere umumiyetle her sınıf

tan ilı; i d uyanlar oluyor \'e c;e~itıi sözler söyleniyor. Devleti \ ·e 
nıilJ eti borç altına sokan politik, ekonomik \'e hukuki kara r
larla h ttrt'kelleri, fiki r \' e sanat iş,lerint ınühiınsemiyenler, •b<" 
nını akhın lnikumet i ~ l el'in e ermez. yanlış düşüncesiy le neıne 

13.ıını cıllga k '1 pılanlar bile, • takım şöyle yapılsaydı nıaghıp ol
uı os zdı k ... •Ooyle yapılsayd ı berab<' re kalı rdık •, ., filiin oyna· 
tı lsa ) '1 1 ;;:alip ge lirdik• g ibi konu~makt a n kendilerini alama· 
ın a l..ta <f ı ı · l ;ır . JlayreU kar~ ıl a nacak nokta, yetkili ol dukla rı id
dia cd ıl en lerin de buna benzer dÜ}Ünmel(' rl, asıl hastalığı ve 
ek 1'ıik l i ~ i ;;.ô ır. nı eınele ridi r. Scçcnıedikle r i ve gö renıedilde ri itin 
d C' :l'!ı~ek srbeplerden uı..a k bi r ta kırn .gerekçeler .. göstt:ril. 
ıuekte, p< ri ,,.ı.nta yenilınenin sözde iıa hlaı ı yapılmaktad ı r. Bel
ki bunl a. 1111 da teke r teker leslri olabili r. lferhangi bir futbolcu 
o ' natılnıaın ı-,, oyuncular ça lıştı rı lmanıış , gereken di siplin ku
rul a uı anıı ). ~; anlış kararlar verilm iş ve lfliiba1ilikler olmuşsa 

ııı es'u lle r bi linıne lidi r. Sa ha kayganını~, İs viçre'nin .Alman 
bölgesinde o~· nanını ş da Alınan fu tbol ta kınıı ~ey ircil erden 
t rş\' i k .(Ornti.i şmüş yollu sudan ~ebepl cr gül dü rücüdiı r. I\laca
ı·istan lı ı.ı., il ~P.rC') İ Lonıt ra'd a 6 - 3 . .'\\"u.s turya isviçre'yi Bern'

de 7 • 5 l'tnerken seyircilerin yenilen ta k11u ı n ruilletd aşlan ol
ın aları nc tic-ty·e tesir edem,ıni~tir. Pı-ıikolojik sebepler elbet 
küçüITt"C'n 1ıın ez. Faka t a ra5hrıln1a sı gereken sebepler oyun
cud"t. t a k ı mda , idarecide, Feaerasyon'da, Beden T,ı·biyesinde 

olabilir \('va olnıı y abilir. ;\les'uliyet, sta d;,; omda toı>un pas \ 'e· 
rilıncsı kadar kolay kac; ı nlnıa ma lıdı r . Jlarcan aıı öıleıı ekl e bi r
liktr , nı ill l't a dı nın kullan ıla rak diin)-a önüne tıkılması Yardır 

ki "ia rl ece b\ıj dikkatli bu ı unnıağı , ça lı ') nt ağ ı , şe re fi korumagı 

"!er<' ktı ri r . 

l>a\an ı n esa\ına ınilnıed ikçe bo) le )'tnilmelerin sı ra l ana

ra~ ıııı ola~an , yenııı eleri de t esadüf sayuıalıdır. Spor. bir h alk 
eğit iıuı . fert \'e kiitle ahl3kının dunıla~ması, dP,5ıince ve be· 
dt n \'apı ~ın ın geti Hrilmesl, toplu i5birliğ i111ıı ba ~ arısına yar~ 

dı m irın mi yapılmakt a, yoksa. gö~tr r İ!'.\, kaprio;;, O)"ala;na. para 
o.\unl il rına \ as ıta Ye ._ ahı 'i 5öh re fi için ıni vapılmakta dı r? Bi
r inci ~-ru pt a lı.i ~olda \ü rün melidi r. S1101Tular \' t ida reciler, 
Bern'ıle d Prı-ler alnıah , e yroi tekn iJ..1rr öğren ınelidi rlr r. 

ton. ı ı • 
Hakem: FaultJ~SS p 
Go.Jcr; J:oı\iıçre. 

1 (2), Hlıgi (31. .r 1 
A•usturya: J(orn f,, . ·rl<ı ıı· 

Wag~ıer . (3). 0<•"6.95-1 
DomJınaller 30. 0 

set ve Lausa.,nc'd3 ~ 
Uruguay ve ,\ vustU \ ' 
ada ).lacarısıa_n ,.~ J-
nın da dömıfına Jpt 
muh·emel. Kur'a r 
çekılece~ 

İtalyan dağcıları 
Himalavalarda, 

. •a ,,\,~~ 
Y<ni D•lhı - J ~ 

yıl •lk nefa ol•:•~,d~ 
tarda kaın 2339~ g. 
ındaki .\pi d• c ~J 
bir Ita'ı•n dall U ıt 

b öl"' J iki mensu u ı:ıç ı 
f-yet Ital;,; an 
dir·tnıiştır. 

\'erilen nıal u J1l..., t 
. ıı ı ·' yanlardan b"sb'ı1' 

tan sonra bil° 50 
nun kollarırıd~r ) •ıt" 

.. , .. d·•cri b ı o o mu~. ıl'> 11, yarak uçu ı·uı f ll ı 
tır. Birkaç }lJ tıt 
da~c.ıık ,,rer• bO d 

.. b. m oıu ,,, . ..,.,,.. CU ır , 11U 
~ölurıde b0~11 ~ 1'1 
tırmanmak ıÇ ~ l 
dalarında rota atft J 
Italyan bel • 1

' .,ı 
nız bir. dağc~ rıt·r 

Bu, ItalY• ot· 
71 yaşındak· !' , , 
Iione'dır. or l 
dağının erelC " "" 
kampla 1<• 1 01." bııd' 
ma~m.ıY• •. t 


