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1 GÜNÜN YAZISI : 

ı--M~~~~-~oıis~oline Türk 
T rektör Fabrikası 

Yazan : Dr. KEMAL TOSUN 
Bugün ikinci sayfamııda _ _J 

ashington. görüşmeleri bitti 
1~ssen müzakerelerin «mlisDet ve inşacı» 

bir mahiyet taşıdığını söyledi 

l~nan Menderes, Ayan M---ec-lis-in-de--
dostluk tezahürleriyle karşllandı 
Müzakerelerin mevzuu hakkında 
l'hüşterek bir tebliğ neşredilecek 

\b'"~ıated rr~~' 

Washlnglon, 4 - Tiirki.}e Hu· 
klımct Başkanı Adnan l'ıfendeı·es 
ileri ~elen Amerikalı idarecile· 
rıyle i!Oru5melcrine deva.m et· 
mcktedir. Dış Yardım idaresi 
Direktörü llarold Stassen dun 
gazetecilere \'erdiği beyanatta, 
Başbakan \ c Turk be.} etıne da· 
hıl diğer idarecılcrle Türki) e· 
nın ek on om ık istikbali.} le ilgi 
lı pliınlara dair ~ apılan mü141· 
kerc'eıin oiıışaeı ve musbet• o· 
duğunu sö~lemi~tır. 

Türk temsilci he~ etinin ba&!ı· 
.::a f:B.} e i, memleketlerinin eko· 
nomı.sını önümUzdckl 4 .}ıllık 
devre zarfında direkt .}abancı 
vardım •htivacıııdan nıii~·ağni 
kılmak rn 'l'urki)e)e öz.el sernıa 
\C vatırımlarını ıc çi etmek ol· 
·cıuiu anlaşılmaktadır. 

Stassen müzakereler ıncnu· 
unun bugün ya.}ın'anaeak müş· 
terek bır teb ığde belırtılcceği· 
ni :ı;oylem ş. Türk hcycılnın zi· 

(Oe,·amı Sa: 7 Su: 3 de> 

···•··••·•··············••·•···· . . . . 
i Boşbakan'ın Amerika ~ 
• seyahatine ait diğer • . . -. 

Başbakan Mende-re , Be) aısaray'da Ba~an Ei enlıo" er'Jc ı:oru ~ürken. (Radyo Foto: A.A.) 

Başmuharririmiz telsizle bildiriyor 
......... _.....,,.._ ......... --..""""'..,........_......"""'_....""""_....,,,...,. .................. ,...,. .................. """"' ....... .__~~~ 

Dört günde varılan neticeler 
en ileri ümitleri aşmıştır 

W aslıington 
kaderiınizi 

temasları neticesinde açılan 
her cihetle i)~İle tirecek . . . 

resimler 4 üncü 

sayfamızdadır 

. . . . . . 
: 'Washın:ton, 4 - nan akşamı.-

ka Dı işl!!rİ Pal.:anı J . I'. Dullr 'le hcnıher. <Rıtd)o J'oto: .\ .,\ .) :•••••••••••••••••• • •••••" •••• ••; seC:ıretımızde \erilen ;ı.cmektc 
------------------------------'-------------- lılissouri tem ilcısi \C · kongre· 

imkanlar, 
mahiyettedir 

- •• 
1 

Dulles'in Zeytl·ııburnuııda halkla n·n silahlı varifeler komis~oııu reisi Short yanıma rastgeldi. U 
zun senelcrdır bu ıniıhiın mev
k.iı nıuhafaT.a eden nüfuzlu s ·· 

jaııdarmalaı• earıııstı l~f:SelÇİ \·e ınc~hur hatip dedi -------------.::-';____ "' ı ·Elimden a'lmış milyar do· 
Türkiye' ye 
Dair demeci Hôdise bayramın birinci günü bir dükkônın yıkılmasından ı:ırlık :ı.::ırdım -paras! gcçıi. An· 

' 1 cak Turkıyc) c \·erı!enden 

çıktı. Jandarmalar ateş açtılar. Kavgada iki jandarma ile ı "e~~~u:!~hk~:U diğer Ayan 

do"rt kişı· yaralandı t~.~ikılerle. gazeıecileri a)nı 
goruc;ıe beraber buldum. Dıyor 

Anadolu AJansı 

Washington, 4 - Amerika Dıı 
hleri Bakanı Fo ter Dulles, bu 
sabah, Ayan rnec1isi Dış İş!eri 
komisyonu huıurunda Amerika
nın karşılıklı güvenlik programı 
gereğince yapacağı yardımla il· 
gili olarak iradettiği nutkunda 
Tlirkiyeye önemli bir kısım ayır· 
mı~tır. 

Yıilmaz ÇETİ~F.R 
\~TA~· \'azı ııe1etındcn 

Ba)T:ımın birinci günü, saat 
18 sıTalarında, Zeytinburnunrl.l 
Yenidoğan Maha'les!nde, bir 
gecekondu dlikkanın yıkılma~ı 
) lizünden jandarmalarla halk 
nrasında kanlı bir ar.bede ol· 
muştur. Yerındc yaptığımı7. so· 

rusturıııaya göre, iki jandarma 
ı:e dört sı\'ılin yaTalanması ile 
neticelenen bu hldisenin tar· 
silaıı şöyledir: 

.\hmet /\. kan. Se~ it Ali Al· 
tun \c Hüseyin Alkan isimle-

~~ (Denmı Sa: 6 Sü: 1 de) 

~ Üçlü ittifakın esasla-;;) 
~) ~bit edildi 

Opı/ -- -On .. 
f/ç· ~orüşmeler hakkmcla Türkiye 

'i •sıne izahat verildi 
l•t lıı:osıa Aııora3 ted rrrn 

, ~<• t .ı• 'l'"'fa Dev 1 nıülredatını ::özden geçirmişler 
ltare 0 le dir. 

( t ~arı arial l>a· Diplomatik ,ahsıyet'er, maıi· 
~ b buı~nda Dı 

1 

dekı tecrübeler sebcbı~ le, '.!'ur· 
•l~ r toııınduğu ıti)e , Yugoslavya \'e Yunanis_ta 

ıı tı. r antıd:ı nın b'r tccaviız nıktıunda b.r· , \ ""'ı~ <Denmı Sa: '7 Sü: 1 de> 

.. 
Tıift'jin d ipçiğini kafasına ~ i)en Seyit .\ il Alkan 

Tekstil Sendikası'nın 
kongresi yapıldı 

Toplantıda bazı tartışmalar oldu. Kongre bugün 
ve yarm da devam edecek 

-, İstanbul Tckslıl ·.-e Örme Sa· 

Pend l'k'fe du·· n nayıi isçileri Sendikasının dor
diincü genel kurul toplantı:ıı 
dun saat 10 dan ilibart"n eski 

Bl·r şo"fo .. r Eminönü ııatkc,indc çalısmaıa
rına ba~:anıı~tır. 

Üç gıiıı devam edecek olan 

Parçalandı kongrede başkanlığa Sabri seçil
miş ••e seçilen tuıük tadil komis 

Dün gece sa:ıt 13.30 da Pen· yonundan sonra faaliyet, muha· 
dikte bir şoförün parçalanarak sebe, murakabe -.e lıa.}siyct ku· 
lilmc.siylc neticc'enen bir otomo- ru'u raporlarının okunmasına ge 
bıl kazası olmuştur. Geç Yakit çilmiştır. 
yaptıgımıı tahkikata &öre badi- idare he.} ctı, 40 sayla tutan 
se şöyle cere)an etmiştir: faalıyet raporunda bir yıl zar-

7393 Ankara p1akaiı, şoför Ya· fında nıe~dana gelen 26 is ihti
kup A;>aris'in idaresindeki taksi lafını. buniann halledilmiş şc· 
Ankaradan be, yolcu alarak dün killerini belirtmış, iş verenin as
istanbula hareket ctmi~tir. Yo:· garl gundelık olarak 2 lıra ka-

<Denmı Sa: 7 Sü: 1 de) (De\amı a: 7 Sü: 5 de) 

lar ki: 
• Biz. Amerikalı'aT hisli adam 

tarız. Bu sani.}ede Tlirklerden 
ba~ka hi~lerinıizle bağlı olduğu 
mut millet bilmiyoruı.• 

~lenderc~'i d~ın Beyaz Sarayı 
da ı-:·senho\\er'le el sıkışırken 
gördum. '.\ltikcrrer l·esiınlcr tC" 

<De\ amı Sa: ı Sü: 6 da) Dıs İsleri Bakanı Türkiyenin, 
Amerikan ıktısadi yardımının 
en lüzumlu olduğu bır bölgede Kore deg"' ı'şt "ırme ve §artlar içinde bulunduğunu 

, ve bu müttefik devletin, asker! 

81.rl'ıg"'·ı y· oı kuvvetim idame edebilmesi için 
bu yardımın zaruri bulunduğu
nu ve yerine sarfedlleceğini s6y-

H 1 "' lemi,ş ve demi§lir ki: allr IQI yapıyor •- Tül'kiyc kıymeti harbiyesi 
numst \tulıAblrımlzdu müsel!em \'c hakikaten parlak 

iı.nur, 4 _ Halen Seferihisar· GÜJ,Dl:X HALI - Harta içinde bir ~ urt gezi i yapan Cumhur- evsafa malik 20 tümen askeri 
da bulunan ve 5100 kişiden mtı- ba~kanı Celal BaJu Zonguldak'a \'ardıgı uman büyük bir r,eygi &tratcjik bir bölgede ayakta tut
rekkcp ol:ln besinci Koro deği . \C muhabbetle karşı~anmı tır. Zongulda~lılar ~ayar'ın geçe.~e~i maktadır. Türkiyenin bu ı:a\Te• 
tırnıe birliği harp tatbıkatı ile :l 0!13!'8 ~ller ııt'l'pmı~Ier, fakat Bayar .. ı~~Ileri çı~n~meden )'_lir~- j tini idame edebilmesi için esaslı 
il&i:i eğitim'erini tamam ;ımıs ve mu~tur. Cumhurba~kanı çarsamba ıunu tiehrım_ız_e_ı_eı_m_ı_~t_ı r_. ___ m __ e\_·a_m_ı_s_a ... : -'·-~-·u_:_s_,d_e_> 
hareket hazırlıklarına baslnroı~- K 
tır. En son hazırlanan progra· ırkpıııar d • • 1 e d • • 
:a~İ:aö~·cg~ı~~i~~~ g~lC;r~!l:s~at~ e ureş erı un 
Iiyc gembiyJe hareket ed,cek- • ı b 1 d 
tir .. Bunu ~7 haziran gıinii ikinci merasım e aş a 1 
kafıle, hazıran sonlarında da son 
kafile takip edecektir. 

İlk kafilenin limanımızdan ha· 
rckcti sırasınd.;ı Ankaradan Mıl· 
li Savunma Bakanlığından ,.e 
Genel Kurmaydan bazı ~ahsıyet
, er İznıire gelcceklc.rdl'r. 

Memurların 
Tasfiye edileceği 
Asılsız 

Du5u•t llfuhabtrlm l•d~n 
Ankara, 4 - Memurların tas

fiyesi hakkında bir kanun !Ayl
ha~ı hazırlandığı ve l\Iecti·e ve· 
rildiği hakkında bir ajansın \er· 
diği haber alakalılar tara!ınd:ın 
tck7.İp edilmektedir. Esasen bby. 
le bir kanun hazırlanması da ba
his me\'ZUU değildir. 

Bilindiği gıbi, seçim kanunun· 
da namzetliğini ko.}an memurla 
rın da subaylar gibi bir ay ev
vel istifa etmeleri mecburiyetini 
ko)an bır tadı! yapılacaktır. Tas 
!iye haberinin bu tadilden galat 
olduğu anla~ılmaktadır. 

.. 
Kırkpınar gü~e-.l~inin dıiıılm açı_lı ında ~Iehter takımının i tiriki)le ara.}i('inde ~apı1aa ti. 
renden bir ı;orunuş. <Haber ve dığer resımlcr 6 ncı Y)lildaü Spor sutuıılanınızdacia) 

, 



oline Türk 
abrik3 •• o ı 

M i n ne· r YAZAN: l nin mcm'eke-
a p o l ı s ( tımizc dıger \C 

Mayıs - 1948 ı 1 asıl muhım o· 
Aralık ayında ı·. e nal TOSUN lan rolu Ame· 
t s t a n b u ı rıkaltların •K-
da torılın:ın :------------------------- now. howı d~ 
Til.rl..ıye Iktısat Kongre .. ı:'lin ytikEe ti mesıne esaslı yardım· dıklerı 'erek teknık gerek idari 
Devletçılık Komısyonunda )a· da bulunabılecek mıktarda tek juksek 'asıf ı ışçılığın \e ış gor 
hancı serma.}enın memlcketı- n1k serma)e 'e bılgının gele· me \e başarma sırlarının ögr .. -
muın kalkınmasınd ... 1 z rurl ceğın tahmın ederız. Ancak, ni'me \e )ajı ma ına daırdır. 
ro urıe ttmas cdı'd ~ı ıaman, mezkQr kanunun tatbıkı mes•- Nılekım. bu hucu u derpış ı:

\'ATAN 

• 

lstanbul' da motörlü vasıf a 
sayısı beş bin 

Yaz dolayısıyl • dı er vı Ayet erden de ge'en üç binden !atla 
motor ti Hsıtanın ı.A'>'esı\ e istanbuldaki motör'U ''asıtaların 
mıktarı yırmi ~ binı geçmı tir. Şehırde seyriıseferin gıttıkçe 

tıkanmasını ön •rrC'k .çın 'eni bazı tedbır'er a'ınmıştır. Bu 
cümleden o!arak bir muddet ev' el lngıltereye ı marlanmış bu'u 

'nan venı ışaret tcrt batı bugJnlerdC' ge'ecek ve Saraçanebaşına, 
Emlrıbril Sırkecı Ga atasa,.ay gıbi şehrın bellı baş'ı ka\ şak nok
tıtlarına kcınulıırııktır Bu ~ enı 1$ k tertıbatının en m;ıhım hu· 
ı;u~ vet . moto 1 ı vasıta ardan baoka yayalara da dur • geç işa· 
retı\ t- kumanda C'ÖI 0 b' m••ıdır. 

Dığer taraftan Karako,de yalnu ya.} aların geçeceği bir 
yera tı geçidı dP .} apılacaktır. 

rcrus ,e ııhn et çerçe, erı- le ınde ve eksıklrrınin zuhur drn kontrata gore. fabrıkanın NATO Muhabere 
nın dar olduğu şJphe go Urme· ettıkçe tamam anması babında yUıdC' 90 persondını, beş ~ ıl Gülhane Parkında 

«Bir Yaz Gecesi 
ytn baıı ıevat ş.ddrtlı bır ak· dıkkat l olmamız zaruretıne i· ıçınde, Türk utandaş'arı te5· •

1 
1 

r 
salAmelde bulunmuş' r1ı. Bır şaret elmcğı dahı fal.la l>U u· kıl edecektir. Buradaki fabrı- Bas an 1 .Imtr e 
ha dtki, ga) t 1 1 hat r ı. orum ~oruz. kaların takıp etti~ı seçme, trı;t , 

Küçük haberler 

'e ralı,ctırma metcıd arını fab· Geld ı' R.. :\Iardm (Hu us!) - :.Tardın in bu zevattan bır k m •: • \" .ıb.ın ~ uy s 1 ı, il d t t 
2 13 'I t 'hl' 'I nka' a ~ aptı,. m ı'k ncı ~ '\ ar•t· » Teker ma a e in ~ o t ran · el S rma" nın memlek·te g r 1 \e " ayıs arı ı " tn'l'le· ,, ~ ... ' 

t "t ~ • • "' d ı maı karı ı 40 ~ rında A) ~t" me.sıne musaade ett. • mıı tak- aptıl gau'eleri Mınncapo- te per.sone t"'"\ ı•ınııe .ı:ıor Um. nn•n.t Mnh•h•••mır.ı~tt 1 W Shakespeare'in 1:B r Yaz rınmık•ad r. • k ak 
cırde, ecn"bi buraklarını d ıs· :'IIo ne Co nfn Tilrk hu· Zannedcrım. a.}nı u ulu orada 1 lr 4 _ Paristeki NATO Gecesı Rmas1» komedısı 3 haı. * Bir m dd•t•tnhrrı Ankııra TB• Ka)anın C\ln-le ~ap an t 

• k b da tatb k edecekler Tabii lm· zm ' be d t b G lh • purun ın er nP Batı AkdPnl:ıı ur r· ı eş\ a aram ında, altın ııu:rnna durdumuıa d km ş o'arağ z' kQmetı ı e yaptı~ı 23 senelı • ır · · gene komutan'ığının muha re I ran akşamın an ı ı aren ti a ıertnde çalıµı:ı sam n ı-ap ru R ng b~ ır lm· 
23 

det zıncır. uncıre 
demıştı. Hudut 'e filmulu \a· anla ma netıctsınde 20 milvon kAn arın mu aadesı nı~~tınde .. 

1 
ba5kanı o'an Amerıkan ha\a ne parkında oynanmağa batilan· ıererıtrıne alınmıştır. 6amrun va- d zl ı 

120 
adet R şa• altını t k· 

:.ıh ''e muan en olmıyan de\ - ~ r Iık ba langıç sermaye 1 bır ~izde d,., !et. H' bılha~ :ı fert iş: tümgenera'lrrinden Fransis An- mıştır. Rdi.r;or Max Meınecke: ı punı d.ın ı.manımızd~n rrıım '· ı lıdl, 
29 

~-ı t enış R ~at , t nı 
letçı.ık gıbı facıd daır IC'r ıçı ı.ıra t makıne erı hbrtka•ı kur- etme \t müt'•scseler nde pcr ı ken'erand bugun bıel uçağı) le nin dekor \e kostum eskız'ennı tır. d g 

1 
k b b • 

ne dti•mJS olan meı' ur ıevat m ba~ adı ını tafsı!At'ı hır sone' islerınln durum il naıara •ehr miz.e g~lmı• ha' a a anında d,. bızzat haz.ırladı ı • Bır ~aı A rı a imııre rı a Jc'~u o d·J~u lak ıdı. 7k ad tt l rrm ık e br 
~ l d '1 rl rıılı 1 • •• . . • için bu hat a Ut.ve b r vapur kaldı· ~erde ta ı \ e çot"J ·ı a· çok 5ükıır eka 1 l'tte kıılmı~. Şl' ı de )azdılar, \C anla ma- a ınınca, mo trn u~u e e • karşılanmı~tır. \m•rıkan TUm· Gerc~i Rina o kom,.dısıne • a- rııacalı:tır. t k 4~ det '\t ~a'lah 

D l t .. lk K d b em,, ~e •enı' cacak hır ıcctmenın ne dere· · h i · d •ı tt fk A'· ,• b, t ' ıı. da ıştı· ına a ıan ;:ı "l'e ev e~ı ı om )Onu, a- n n 'la ancı s r .:ı,,e,, J " ~ • • • gc!lrra ı ~e r mız e "u r 1 • nıı O\ un a c op u UJ;U * '\erli mm :ı-apanıar crmı e•ı taklıdı bulunmuclur. Zabıt ta-
ha ence sunu mu~ o an rapor· kola\' ıklar \C emniyet• t mın cede fa, dalı bır ö n•tı:: 0 acl{!t- tınrı Taktık Ha\'a Kuw~t rrı ko 1 rak etmekte \e l\lcndel sohn'un nın ~ıııı.ıı: tonırresı 7 Hazırın Pazar- r fından m hkeme e \E'r rn 

5 
h 

ların ekserısın.n bır hıllA a , edPn leni kanunun •mes'ut nı anlatmat:a !uzum lOktur, mutanı ıle uzun bır ı:onisme yap bu c .-r ıçın bestelcdığı musıkı, •e ı sıınJ uat 17 de apııa aı.tır ta it U uc '..! \\ Ka a 
1 denılebı.ecck değerlı hır rap~- 'e \İ tkAr bır n.-ticesi oldu~u sanırız Gonlil i~ter i. n:ıılı) et mıs , e lzmır cn arırda bulunan Berlın fı'armoni orkestra~ı tara· Ham mm dır ıcını;:ı had bir ç•kll l' a ın F r 1 k t k f 
1 

n 
ru Kon,,.,.e Umumi H .. ~etıne go nu Bakan Çe'ıkba5ın beyanatı· yukseklı~ınden ı~tırap t"kmek 

1 
NATO hava muhabere tesi "erini fından ça ınan bir banttan tek- aldıtı bir '!;~da u"ıupıtscak ~ı1ant•bhu sorgtusunu mtılca ıp €\ ı 0 u 

.,. " t • b tU · k • tı:onırreı:ıın .. ~r t ıeçece. • • muş ur. turmtğe H aynen kab:ıl ettır- na ttmas ederek bılhassa be· e o an u n ış me nızma teft•s etmı\tır. rarlanmaktadır. Gerrk Gulhane. mln edıımcktedır 
meye muvaffak o muştu Bu nı lırtti C'r mız bir an .once ~eni. ıc etme 1 NATO muhabere başbnına dekı açıkhava ti)atro unun ta· ı 

0 
Kütahya'da bir cinayet 

hal raporda, m•m rketımız.ın Fabrika bir sene \'rya altı \'e •e\ k H ıdare me od!arını Türk ve Yunan teknık subıa:ı ları bıl dPkor';ırınd:ın fa} da anılarak 
iktisadi bun)e•ine u)gJn ~c ay urfında makıne imal t'dc· ta•bıke ba•la ın. Bıı şah•en, da refakat etmi~lt'rdır. me\d na grtırilM l trlk ha\ l, I K ltahp, 4 CHusu~i) - $eh· 
kalkınmasına c ddcn l ard m e- b lecek du uma geleceği cıhet memleketımııde kuru'm a b ş l i t d ı:erck ~ reji 'e tem ı' h kımın· Bu y ı 1 Ef es, e rım n in kO\ u de oturan \lu 
decek ba•• ıktısat polı'ık3 ı f b lııan vabancı işldm 'nri b:.ı Amc: krn gcnerıı zınır en dan elde cClı en başarılı nrtıc,. tafa Çalm'la Ha n Çe k bte-1 n 

... le, o vak•e kadar buradakı a b kımdan bir mektC'p dı.}e te- so ra l•tanbu uurınden !'arı~- B " G Rü k • beri aralarınd munakaşalı o'an tedbırlerı ı eri surulmu t..ı B t:ı rıkalannda ima edılcn parça- . l k NATO karargahına do.necek ' ır ~az •l"Cr 1 ya 1 ome H k 1 k d b k t 
ların en ehemmi) et ı C'l'ınden lar, anlaşma) a gore deHalınan !Akkı etmek istı;> oruz. ~ ı ı dıst'ıın alaka ı e kar ılanac ğını ac 1 a 1n1 o aca bir mes~ e tn ugun a\garn u 
1::ir1. kabil oldu u kadar ıtı a Ankara Uçak Fabnkıı ında bir tir. ı;ostrrmektcdır. Ancak acıkha\a 

1 

tuşmuş ar, Ha~arı Çelık taba ça 
bir ıamanda, )abancı serma • leştırı mck sureti) le ıstıhsa'de A nkarııda kurulmakta olan O tıyatro unun hemen cn·arında nususı lluhıbırınıızden ;ıle ilç ;>er nd n Mu tafa Çakırı 
:-.in memleketımızde çcı ışal),1· bulunulacak. milE'~•rse'lin müdüni l\Ir. Salih Omurtak'ın sıhhi hu unan dıger eğlene~ tesrs!crı- İımı·r, 4 - 1054 '1 ının Mer· yara l.}ar k o durmU~ttir. Fırarl 

(n S 5 S.. 1 df') t • b ı d kt d " sanık yakalanarak tevkif edı m.~-me imkanlarının gerçek e ıdl- Anlaşmanın tafsılAtı henilı e\·amı a. u. durumu ağır nın emst aş 8 1 an sonra a ı )em Ana )t'ı olarak Han edılme· 
mesı zaruretinı derp ş edt:ı or- c ımııde değil, fakat an a•ıldı· r- hertür u plak, soı 'e h~tıft ?ando sı uzerıne Efes'e getırılmek uı•- hr. 
du. • ğına gore erma:>e Tıi k hıikO· j r------------.. Ankara 4 (THA) - Uzun ~ı m ne.şrı~ııtına. a~nı g!ırültil rr Fran dan ~o a çıkar lmış o- Ankara'da bir otomobil 

Aradan seneler geçli ık•idar mrti, b.ınkaları 'e hu~usi ser- •ı 1 zamandanbrri ha ta bulunıın e~- ıle d vanı etme ı, I'.') ırcının de ı 'an m şa halen Roın.ı'da bu un 
h ki h k r d ki Grnel Kurmay Ba~k nı Orı?c· ı;anatkArl.ırın <'la ıılAk. alarmın m ktadır. Bır müddet Roma da kazası lıır değlftı 'e a ı \'l' a a • m le a!'ııplrri !ııra ın an te- neral Salıh O!'lıt rakın ı!ıhı d ını e urnumı fthnn· 1 

sız bır urkek'ık havası ıç.nde mtn edı.ecektır. :'olınne polıs • a 1 mas ' n ~ _ kaldıktan sonr. m ale Efe 'e Ankara, 4 (Te efonla) 
b r )abancı serma)eyi te~qk Mo ıne'in rolu bi hassa ı~lctme Hıt etı son gunlerde cldd 'et gın ak ama ına sebep olmakta gelırıl c ktir. Oğrendığıme gore, sım Koç ad nda sarhoş bir şofo· 
kanunu çıktı. Fakat kısa zam~n \e seYk \e idare elemanla.mı t kesbetm'~t r. Omurı k. Bahçe· dır. Bu m~hı.urun hır an e';el meşalenin lzmıre gc'mesıni mti· riln kullandığı taksı Kızı a)da 
dıı kifayet etmedıği anlasıldı \e eğıtim persondıni sağlamak t lıE'\lerdekı ikamet" hında. An· €'J.der•lmesı On Tertıp Ko· ı teakıp muhtemelen 16 ağustosta Kahraman 1 eri adında bır ha\8 
ve yeni esUrl'di Bugun. mem· olacaktır. karanın tanınmı doktorları ta- mıte nln saat 21 den. sonra Efes'te Mel'.} em Ananın e\lne ba~gedıkl sıne çarpnuş \e ağır 
nuniyetle mil5ahede ediyo!'Uı l\lınneapo'ls • Mollne, B. Ş Ukrü Paşanın rafı~dan bl1' ık bır ıhtımamla te hıç 011l!az~a fılm neş:.hatını 'e doğru bü~ı.ık bir hac lliruyu~ıi surette yaralamıştır. Yara'ı ko-
ki, memlekctımlı.ın idculC'j k Frank ın A\ery adlı b r ıııtın ölUmti davı go'11\ekte~ r. , Ha'a Kurumu hop~~lortinU s~s- )apılacakt;r. Bu s~bep'e, Kana· ma halındedir. Sanık şofor hak-
durumuna rağmen ~abancıl.ır 400 dolar'ık strma~E' ıyle 1625 General'. ~t'~ın damarların~ dur m , 1 H çok .}BK nda bu u- da d dahil olmak ilzere dün a- kında tahkikata baş anmıştır. ı 
para ,-e emcklerınl ~urdu mu- de \ ırgınia'nın Clıırk\ ıl e kasa 1 38 ;>ıl eH el lıuı;un, 5 Haz.1- se"t ecmesı ıle alAka!ı bir has nan bir <'~l~nce çadırını daha nın bırçok ~er erınden iımıre .. • • 
.... n ı'•l~nmo1'fi bek ı~en sahı. .ı- b d b 1 k ımalAthane "ran 1316 da fülirncnln talıktan muz•ımp bu unmakta •

1 

uı a n k ett me i lAzımdır. k f 
1 

kt \ Ankara dun gıttı 
"" • >-!o " 

3~ın a ır pu u • ı kahramıın müilnfll Şuknı Pa· dır. T .,, ı 'r h ftada dört d,.fa \c h cı a 1 c erı ı:e rce ır )rıca 
rına yatırmağa ba• amı 1 rrlır. cı o arak k ulmuş, bugun 1\IJrı a olnıuştlı. Şukru l'ıışa Er- . • • • perşembe cum , cumartMı, pa· i tanbuldan da ~10 k ı ık bır Ankara \8puru diln 455 ~olcu 
Henilı hatırı sa~ılır bır akın ne ota, Kenturky ve İ lınoıs zunımludur. 1 37 de doğmus Fılm artıstı Turhan Seyfı· tar akşam arı tekrarlanmaktadır. k fılen n gelm~ ı bek enmekte. ı e Batı Akdenıı se! r ne çıkmıs-
be ki yoktur. Maamafıh sıyasi de~ı tlmnde :ayı~ış olup ~e-1 tur. i\luhendlshane H.ubi)e· oğlu'yu yaraladılar Tıyatro muneklddımız Tunç d :. Ef~ 'te )apılacak elan ~ınt tır. Vapurda. Amer a)a gıden 
şartlar mil ait gıtmeğe de\'am nede \a·atı 100 mtbon do'aı- sinden mezun olduktan son- Ya man'ın Bır Yaz. Gecesı Ru- torcn bır Fransız. kardınalının ı.iraatçı erımız bulunmaktadır. 
ettiği takdırde, yurdumuzun ha· lık ga)rı safi satış yapan hır n Almanya'rla ~ıaJ gormnş. Bayramın ikinci gtlnil Cadde- ,ası• hakkındaki yazısını yarın ri)a etınde cer~~an. ~decek1ir. Yenı Bu ilk l\lıllet 1\lec'ısınin en 
yat se\iyesının kısa ıamanda mue ~ese ha'ıne gelm'•tir. Bu 1 a\iletlnde lUuhı-ndishanede bostan gaıınosunda bir kavga ol· Sanat &a)famııda bu ac.ksınıı. I Bu arad.a genış hırıstı an h~c! genç m,.busu Al llfl Konuk da 

satı5 ardarı 1052 de 4,4 milyon 1 f ,,1 kdı'" erının izmıre gelC'c .. ğını İ. vıçr~dr tetkık ~e,ahatı apmak ------1!1!1!!!1- dolar ~ fı g .. lır trm n edılmls· lisan \e topçuluk muallim· muştur. Arti.st Turhan Sey ıoc; u Kütahya' da bir hırsızlık dJ men Turizm ıc~\i'atı, ntNı· uıere .\nkaı a ıle ı: rı •ır. r llğine ta' in edilmiştir. Otuz arkadaş' an~ 'e gatlnoda oturur· 

A T tir. Ru rakam 1053 d ' 2 1 mı! altı ~ıışıncln mirli\ a yani l'a- ken ııralannda mUnakaşa çıkmıs. KUtahva, 4 (Hususi) - Diln cı ık B.ınka~ın n \kdenıı.r krtıp * G nç doktor arım ı.d Dr V E f )On dol ra du,mli ur. Bu d ı- sa olınııştur. •ropçu kuman- bunlardan nottan Oklar tabak ve akşam Sadettin camıi dvarında· r•tı$ll vanur srferlPrınde lr.mire Flk~<' l " 11 Jl ' <' i Dr M hPPY 
ş şJn ba ra ~bcb' Dl' redi- danlıgı rnzife hle tuin edil dı~tr ke.slci maddelerle Turhan ki Mustafanın kahvesine gıren uğrama:,-ı ka'dı mı oma mı k r ( gup Amerık Prnn ~ 'a 25.5.1954 tarihinde İs· 

'1~re'nin Zürlch şehrin
de vasılı rahmeti Rah
man olan aile Reisimiz 
AKI AŞ Tlcaret. Komis-
·oncul uk ,.e l\Ilimesc;tllik 

T. A. Ş. l\Iüessis ve Bani
si ve İdare l'\leclisl Reisi 

len hesap ara go e. hdm madde 1 ditl ı-;dirne'de birinci ferik- Seyfıoğ'unu yaralamı5tır. Sanık hınıılar kandan 150 lira i'c bir tets tirle karşılamı~lardır. 
f l atları le Ucretlerdekl l uk el Jlğr kaılar iık~l'lmi•tlr. Bal· ~·akalanmı•tır. ı Eaati alıp gltmis:erdir. d 1 

d Kumpan' 10"'3 de 14 ı " J ~ Bahar Bayramını gün e me ır. • a u kan Harbine kadar Redif mü 
mı!) on do ar sa•ış ve idari 
masraf ar ödemiştir. A~:ıı.} ılda fettlşliği n Çanakkale ku- 120 bin kişi gez:iyor 
da ıttı~ı temettü ise ı,e mı!· mandanıı~ında butunmustur. 
''On dolardır. 1013 d•kl sabit Harp patla~ ınra me\'kll nılis 
J tahkr.m kumandanlığına ge· 
serma)esı 33,5, miı a\ıl ser· tirilnıi tir. 
m .} e i ise 72 6 mi on co ar- Şukı ti Pa a Edlrnede bin 
dır. A\nı ~ıl bi!Anço ıra go- bir mahrumiyet lı;lnde des-
re mıies~e enin bu muted.:nıl tanlara ntP.\'ZU olacak birce· 
serma)esın n 52.8 m' onunu 
mamul 'e ham maddC' stok'arı lAıll't ile döğilşmiıı, askerlik 

eı r.f n~ namu unu ili et· te.kı ettı ıne göre sıtıılarda 
~pe~ ce sıkıntı CPkılm ~c b.ış· mlstlr. llliıdııfaası dünya mat 

buıtı " umumi efkarı taralandığı an aşılmakt d \' Fılha· 
kıka, l'ılınntapolı 'deki her çe- fından alkışlanmıştır. Edir

ne müdafaa ı, aynı umanda 
~it zlraat Alet \'e makine'eri i- füılkan Harbi helasının bl· 
mal eden fabrıkayı ,ecıdığımıı tim için ) f'ganc te ellllerln-
zaman mU~teri bek i~en l l~lJl den biri olmu~tur. Edime· 
~ığın traktör ıte hasat makine· nin s11kııtu ile esir olrnu~. fa 
lerı gozilmilıdl'n kacmamı~tı. .kat dilşmıın bu kahramanın 
İyi bır tesadilf eseri o arak ta· kılırını atmımış 'e itibar 
nıştığım .l\lr. William F. Fo•s, gö t,rmlştlr. Esaretten on-
şlmdt Ankarada kurulan fabri- r.a İstınbu'a dlinmü\tür. 
kanın mudUrU, bu stok falıa Ü t 
lığının bi hassa cenup eyal~t- F. F. T LBEXT 

Her ay 

VİLLA VE ARA 
ayrıca 

B i r Ki~iye 

100.000 Lir 
GARANTİ BANKASI 

\'.Bahar ve Çiçek ba.}'ramı bU· 
yilk alaka gormektedır. Bu rağ
bet bilhassa ba' ramın bırincı \e 
ikinci g,ınlerınde hır gılndP ) uz 
) irmı bın kı, i u~ aretçı ı C' hır 
rekor te~kıl etmıştır. Glilhanc 
parlnnın bu ) ıl g~rek tanzim \ e 
gerek•e program bakımından di 
ğer ) ı"~rdan 1\ i hazır .ınmış ol· 
ması bu rağbt'tin b ~ ıra ı; bcbı· 
dır. Ayrıca park içlrıde tulu t ti
yatrosu. kukla t yatro u ızıbı te
şekkü :erin p rasıı temsiller 'er 
mesi de h;ılkın alaka~ nı çtkmek 
tedır. Fakat bu arada ç men "r 
Ye ağaçlar pPk faz'a tahrıp edı • 

) e.o lhtı a ı l pm k uure 
şehrimızden a~ rılmış ardır. 

Çorap Fabrikaları 

Tehlikede 

SAB.\ll 
ÖGLE. 
fKf'.:'Dl 
AKSA:\l 
\ATSI 
İ:'IISAI\ 

RIFAT PAŞA ZADE 

ŞINAS) ULUSARSLAN'ın 

cenazesi 5.6.1954 bugün
kü Cumartesi sabahı Ka· 
dıkö · Kızıltoprak Ba~dat 
caddesi 128 numaradaki 
evindt>n saat l O da ah· 
nıp. Be) lerbeyi lskele
başı camiinde öğle' in na 
mazı kılınarak Nakkaş 
kabristanındaki aile mak 
}>eresinde Hakkın rahme 
tine tevdi edlleceğinden 
merhumıt sennlPrin bu 
son nzif eye teı;riflerl ri
ca olunur. 

:erindeki kuraklığın bir ne•ice .~~~;;;;;;;;;;;~;;;~:;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;. ________ , __ _,,"""" _____________ ,_ ______ •_..,,. __________ o::::ıı:::._11!1!!1_11!!!!! __ _. 

si olduğunu be irtmiştl. 1\laama r 
fıh. 1953 yılı Amerikada ku\'· 
vetlice bir •durgunlukD ) ılı ol· 
duğuna göre stok'arın umumt 
sebebini an'amak kola.}dır. 

Ailesi 

VEFAT 
AKTAŞ T.A.Ş. iDARE 

MECLiSiNDEN 

25.5.1954 tarihinde ts
,·içr 'nin Zıirirh şehrin
de ebedivete intik 1 eden 
Slrketimiz 1'\lüessis ve Ba 
nlsl, İdare l\Ieclisf Reisi
miz Bay 

RIFAT PAŞA ZADE 

ŞINASI ULUSARSLAN'ın 

cenazesi 5.6.19·4 bugün· 
kil Cumartesi sabahı Ka
dıköy Kızııtoprak Bağ
dat caddesi 128 numara
daki e\ inden saat 10 da 
alınıp Be' lerbeyl İskele
haşı camilnde öğleYin na 
maZJ kılınarak N'nkkaş 
k brlstanmclnkl al1r ınak 
beresinde Hnl<kın rahme 
tlnP te,dl edilecektir. 

Bu tf erin RCIYll i tlrôk 
den Şlrketlmlı kederli 

ailesinP hapm,l?Jı!ı 'e ı:ııb 
rü cemil trmennish le 
merhuma Hııktım ma~fi· 
ret dUPr, merhumu se· 

ı ''eni rfn bu son vazifeye 
te~riflerfnf rica {'dpr. 

Minncapolis'dekl bir fabrika-
sı hUk{tmet hesabına sıllıh 

imal edrn kumpanya bilhassa 
İkinci Cıhan Harbını takip e· 
den l ıllarda inkişaf ctm.ştır. 
Filhakika, 1944 de 11,7 mı yon 
dolar olan safi i5letme serma· 
Jesl (milteda\il sermaye), 1953 
de 40 mı yona yilk•elmlştır. Ay 1 
nı yı'lara .ait safi sabıt scrma 
;>c rakamları ise 6 9 ılP 18 8 
mil)on dolardır. Kumpanyancı 
B rle~ik De\ etlerin ve dünya· 
nın hemen her tarafında acen.

1 te 'e tem•i'Clleri Yardır. AY· 
rıca B. Devletlerin 13 Unde şu . 
bel~rı me\cuttur. Bır de Kana· 
dada l'ıhnneapolıs • hlo'lnc of 
Canada Ltd. kısmı 'ardır. Böy 
lece l\llnneapolıs - l\Io ine B. 
Devlet'enn en bu~uk 7.iraat A-ı 
lrt H' makıne eri imalAtçısı dt· 

1 ce de, her~ ıl .} nl katları \e 
dü~ük ma ı~eti ıle tanınmış· 
tır. Her ikı \asıf da memleke
tımlı içın onem'idlr. Hele. zi
raatımııln bir an önce makin!' 
ı .. s'Tlesınde, •atın alma kabl I· 
) etı Amerikan ı;ıft.çisln• naza· 
r n çok dU, uk olan ko\ lümU? 
bakımından m;ılıyeti dtisUk \'e 

111 nne.;polıs • Molıne Tilrk 

•Her iş ise, bana .söyliyebilir· 
ainıı. Ben icabına bakarım.• 

•Te~ekkUr ederiz.. Bız. kendi-

sini g6rmek istıyoruı.· Kamua ·~~~~Eili~~i~~~~~ numarası kaç?• 
Er gene eı;niyerek ve başını 

tekrar mecmuasından ayırmıya 
rak ı38h dedi. ~Fakat o arada 
rah:ı.tsıı rdılmC'kten hiç hoşlan 
maı. Ona bu ~,.kılde i~ )aptıra
maı.sınız: • 

l\Iaryk kapıyı çeker~en •Tav 
sb ene teşekkilrlel"D dedi. Korı· 
dora bir baktı sonra kıça doğ
ru ytlrümeğe koyuldu. •Acaba 
384 nerede?. 

ıSteve• 

•Efendim.:. 
•Biraz konuşmamız gerek.11 
l'ılaryk durdu \'e Keefcre bak 

tı. Romancı arkasından gclmi· 
yordu. Arkasını emir ııul:;ayının 
kapısına dayamıs bek'iyordu. 

•Nrye dair?• 
•N,>e dair konuşac ğu."• 
• Bıraı guverteye çık3Jım.11 
•Peki fa7.la ' ktlmız )Ok ... 11 

•Ha~·di. Bak •uradan dısarı• 
)a çıkılı)or ga'ıba.• 

cam gibi bakışları i:e dosdoğ
ru önilne bakmaya devam etti. 
Kapının Uz.erinde dört yıldızla 
süslenmiş bir levhada ·Amiral 
Wılliam F. Halsey• yaı.ılı !dl. 

l\laryk Keefer'in koluna ya· 
pıştı. •Amiralın bilrosu. Ne 
dersin içeri girip, talihim1ıi b:r 
deneyelim mi? Silsile! mera.tıp 
ha'tetsin' Eğer iç~rde ise mu
hakkak blıi dlnler.ıı 
K~der ko'unu çekti. ıG•l bl 

r.ıız dışarda konuşalım.• dıye· 
rek ikinci kaptanı dışarı çekti. 
Gemı kulesinin gölgesind•, mas 
ma\ ı \ e kalaba'ık körkz• na
zır bir )erde durdular. Güne: 
içinde yanıın bas taraftan gc· 
l"ll e doğru e en r!iıgAr sıcıık 
\c nemli idi. Romancı .s~c,·e· 
dedi cBen bu işten soğumaya 
ba~1 ıyorum.11 

Maryk ona baka kaldı. 

herkes zırdeli. senle ben de her 
ke~ten daha deli olmalıyız ki 
Queeg e 164 Uncu maddeyı tat. 
bik ettireceğiıniz.i sanıyoruz. Bl 
ti mahved~rıer Sle\'el Hiç ca· 
ıanma şansımız yok bu !ste. Çı 
kalım gıdelım buradan ... » 
ıNe o'usorsun Tom? Seni 

an!ı)amıyorum. New Jersey ın 
bu i~'e alAkası n~? Kaptan deli 
mı, de~ıl mı?• 

ıTa bli deli, dell amma ... > 

•ÖY e) se korkacak re ''3r bu 
işte? En yüksek makama bunu 
anlatmamız lAıım .. ·• 

•Tutturama' ıı Stevo. Kafi 
deh ımlz yok:Bu Afüh:r belA· 
sı h:ırp bitince ben ı;•ne mu· 
harrirlığe doneceğim, t .pkı es 
kiden oldu[:u gıbl. Fakat sen 
bahrh·edt kalmak l~f en1 h or 
musun? Sen krndini tae bır 
duv:ıra rnracaksın Ste\'e. bah· 
rı~ ede ılelebet mahvolmuş o'a· 
caksın. Halbuki Que~ı:. Ca'ne'c 
komuta ,.tmeH dc\8m ede
cek ... • 

1
.
1 

ödeme kola~ ık arı fazlaca olan 
b r i tihsal ve satış &isteminin 
ehemmiyeti su gotUrmez. 1 

1111--·--------- Traktör \e makıneleri A.O. ---------------------• 

• Eğl'r senin de muhayyilen 
biraz ku\'\'etlı o caj dı. sen de 
soğurdun! New Jersey ile Ca
lne ara•ındaki farkı hissetmi· 
yor musun? Bu ~imdi içinde 
bulunduğumuz ~ey hakiki b~h
rlyedır. Blıim gemimiz ise yfi· 
zen bir tımarhane. Caine'dell 

K~efer koridorda hızlı adıfıl· 
!arla l'erledi. Mayrk de ister 
ı~tcmez onu takip etti. Bir ko 
§"Yi döniıp, gUn ışıl!ına çıkan 
rom ncı, az. k:ıl ın biı)-uk üni 
forma gı) mtş bır bahriye sı Ah 
endazı i e çarpışacaktı. Er, ·e· 
sil pcrdell bir kapının önünde 
nöbet b kllyordu; ttife~I ile 
seUm dur vaıiyetine geçti ve 

·Fakat Tom sen k ndin be· 
nim Jurna.ımın Querg'ı kı• ·ıv 
rak ~ akaladılını ıo:tlemiştın.> 

•Tabıi öy'e t4nnetınJstim ... 

133-
Ama Cainede:>'ken. Hakikatle lincidir ... ıı 
de, ehlbetlı bir psıkitarıs' ıçın, •Tom, mevcut olmıyan bira· 
ona kıskıvrak l akalı) acak de- nah tar içın geminin altını Us
lı !er nr o jurnalda. Fakat bu tune getırnıck • hattıUstu\ adan 
bunları hır psıkıatrıste değ 1 geçerken gunlerce suyu kes
Bahrıj e.} e anlatmak ıorun:h· mek • sahı! bata11alarını Jan 
l ız.. İ, le ben bunu ıdrak etme- çızmek .... 
)'e bacladım. Bu §Ö\ib e nıçle· cBUtun bunıarın iki tarafı o· 
rin ııhnly~Unl şımdlye kadar lsbılir Steve. 13•ııı d rıle \e bek· 
an amadın mı? Hı; şuphes.z hır le Steve. belki ıkı haftada tama 
gemı)C komuta edıp, sa\aşabl- m ;>le sapıtır. Eter güvertede 
lirler fakat ak i se\ ı: ,.,eri h2 • çırçıp'ak dolafma"a ba~lar , e a 
feodaii•e sısteminde, Halsey Pa hortlak ebrUr e artık *' ımıı. 
ranoj a'dan ne an ıyacak, ne aı- den kurtulamaz. Bunların ol· 
dırış edecek? Rıı.ım adt'c ıki ması da Hkındır., 
ıs ankar yedek subay oldu~u- ııO s:nıdı eHmızdedir 
muzu sanal'ak. O marld!' trı dik 11Defıldlr. Btn fıkrimı değis· 
katle okudun mu? ·Bu maddr. tir<l m S'eH Eğer doneklıl> et 
kre gorc ~ap lacak hareket r,ok t.ğlmı, o~un boz"nlık ~aptığımı 
c ddi nc"rr er tazammun e· ~anı) or•an m•ıle ~ fım. Fakat 
dı-ro Yani is) anı tazammun e· Eana ha atının en bUl ük ı)ılığı 
der S•eH.. ni , apı) onım • 

l\lar:ı k > uziınll buruşturup, 
ba 6ını kaşı)aıak re\ap \'erdı. ııTom gıdelı"Tl 'e Halse) ı gör 
•Ben o ıhtıma ı gozc alma\a m!!j!e çalışalım ..... 
haıırım. Ben de'ı olduğunu san o-Se inle berııb(r geleme"n 
dığım bır kapt nın ernrı altında Steve O zam n 'alnıı g tmc 
sefrre çıkıp durıımam ... • gerekır., 

•Fakat bu senin standartları l'ılal'.}k dud1kl2rını ala"1ı 
na gore. Ne bllnorsun belki ,.e uzun müd'.itot Ked r'ın yU· 
bahrı tnin tandartlarına ~ore ziı11e baktı. Romnncının çere 
o hA a, takdıre Şa;tan blr dıs p kemiklerı atıp duruyordu. 

---------·--=----------moı::ıı:,,_._.:J--



VATAN z -. 
iki limandan 
Petrol borusu 

lDulles, «_Çin Diııdi'ndeki 
ciddidir>> dedi duı•um 

Lüh. 'd d • Dösenecek nan a eenış ' 'lurlct~I Ajanu Çin Hindi 
tevki~Ier yapddı ~apoli, 4 - Buradaki :\ATO 

.1. ı,:evrelerindcn alınan maliı~a-
. .ı ta ~öre, Türkiyedeki hava mey 

Başkomutanlığına 
edildi. Yeni uçaklar 

General Paul 
gönderildi 

Ely tôyin 

ı.ır 'l"urıc Rab~rı~r AJanıı ,\nadoılJ .\Jan ı 

~ " lTEM danlarınrn, b"lhussa . on zaman \\'ashı·n~ton, " _ Amerikan •. t ~ UR KlllÇ Beyrut, 4 - Birkaç gün önce me)dana çıkarı'an Ca;)US se- ı d k k tı ı - ,. 
Y. tiı... ar a pe • ço ar nış 0 an, a· oı~,bleri Bakanı Foste.r Dulles ~n D * Ba bakan Adnan l ende- beke i~ le il"İIİ olarok tevkif edilenlerin ;,ayı ı 120 .vi bulmuctur. k r y k t ı'hu·~·a · n s ·ratle ka• ı ldı.... evlet 'e hükflmet ., " a a 1 " cı ' u ' bugün .\yan :ııeclisi Dısişleri ı ~-.arının şu son kritik res'in Wa hington'da ) ap Sızan haberlere en anin•ddığına göre, tevkif edilenlerin ek- ~ııamak iizere, yiizlcrce kilo· Komisyonunda beyanatta bulu· 

Yaptıkları en iı; açıcı iığı güru meler ona er- t-risini mUt~kait mba~lar tc~kil etnıi11lir. Şebeke hakkında giri· metre uzunluğunda •Pıp~ - J,i narak, •Hindiçinidcki halihazır 
'erıci mfizakcrelerin, mi tir. ilen tahkikatta hmr bulunmak tiıcre, Suri)C Emniyet umum ne• petrol boru u şebekesi ıe· durum ciddidir, fakat ümitsiz 

~ ıınıı Adnan Menderes * Çin llindine Amcrikadan mıi<!urü buraya ge!mi~ir. ı;::.ine karar \"erilmi,tir. değildir» demi tir 
l:~nusnıaları olduğunu uça ·lar göndcrilmi tir, Tahki:.:ata mu·ııııi o':ırak Suri)ede de tahkikata girişildi~i Şebekenin birinci kısmı An· " Komünistlerin Cene\Te kon-

t.L~.tdıyoruz * Atinadaki görü melerde k 1 d talyadan başlayarak hparta. iz nresinde bu!!ünc kadar takın -:"'li,uıdil • •· l "" •· • "tt•r k •· \c va ·ınc a .,cbekcnln Suri~cdelti men up'arının da mc~ ana "I· .. -Liçbğ· Ü bildirilen mev • uç u asa:erı ı ı a ın .,;u- • " " ~ mir. Ba'ıkesir iiıerinden An· dıkları ta\ ır ce:.aret verici bir 
11 nılması hu u~unun esas- kanlaca'kları bildiıilmeklcdır. k k d _, 

• ~t tıi üzerinde iki hü- ara) a geçere· 'e orıı an ua mahi~ et ta ımadığından gelecek 
~larasıtıda bir noktai na· ları kararlaş-hrılmı tır. Emniyet makam:armın ifade ine .:öre, ~ebekc mensupları Samsuna uzanmak ı.uretiyle bu ıçin :;ımdidcn bir ~ey söylene· 

d ı . bulunmadıt:ı ve iki Arao orduları haki.:ında, İ raile ma'umat \ermek için faaliyette havalideki hava meydanlarının ıııcz• diyen Dulles, sözlerine ez.· 
lı~ a bırbirini ikna icin faz· l •• b D b k bulunuyor'ardı. akar - yakıt ihtiyacını gidere· eiinıle ~öyle de,·am ctmi tir ... 
!..'· t ıarretmediCi muhak- , U nan iŞ a an 1 h~an sona e rdi cektir. llindidniıleki duı·unı yalnız o 
;~~n B•yrut . 4 (T.H.A.) - lfü miiddettcnbcri Bukaa vila)etindc Şebekenin ikinci kı~mı, Is- bölge için değil aynı 7amanda 
~Jtiu!.'\'~lki .b~r yaı.ı~~z~ıı Gefı·yor ~ C:ıtcri kabilesi §. ile:-in:n isyanı bugün :;abaha karsı teslim ol- kcndenın limanından Anıak· Amcri~rnnın \e nıüttefıklcrinin ı..-tl b·ı~ aoıınız. ı:ıbı, bu goruş n. Adana \'e Dıyarbakıı-a doğ Pasifikteki durumları için de "~· • h • maları netice..;indc ~ona <"rıni~tir. • . 
"l:ij oş2öriinmek anusu· Turk Ha1'adi5 ~!arın ru kol salacak ve buradaki mey tehlike ar7etmekıcdir. Pasıfik 

1. Ctsi değildir. Beyrut, 4 - Liibnan Dışi~lc 1 yan, Şıi kabildcrinin en büyıık'erindcn o'an Kasım kabi- danlarııı petrohinU temın erle· böl~esi Aınerika~ın muhaf&ıası 
~~:ı l ri Bakanlı~ından bildırildığıne rc<ının dC' i"tihakı ıll' hirkaı; gün önce bu~iime istidadı ı;:ö~tcr- cekt:r. \e barış için hayatı ehemmı)eti 

, !;lenderes Va~ington'da göre. D•)i,Jcri Ba'k.~.nı . A~frcd I n~.i , bunun u_u:rin~ hü'.;umct hareket böl:;elerfoe )'e~i ta~\ iyd.er Sarn ç "cm ilerinin 'l'urk ı·- haiz bir ycrdır.11 
dJ~ tt. konu.,mada Türki· Nakka J akında 'l urkı) C) ı z - ~ondercrek. a.,:lerın barınmakta oldukları dağlık bo1geyı uça"- nıanlarına netirdikleri akar ya Fo~ter ~ulle.: diğe~ taraftan 1 
~ ~aset inançlarını an• )ııret edccekıir. ;ırla dc\'am ı surette l:ombJrdımana tabi hıtmu-tur. kıt':n· kurulacak tc ıslerlc doğ 1 \\TUpa mudafaa camıası mesc· 
· iıte u açık olarak be ~rl Lübnan Dışi,lcri Bakan nın Bu arada a~i'er~ iki giin önce 48 saatlik blr miihlet Yeril- rudan doğru:ya bu boru şebeke le ıne tema:.la, Fransa \"C İta1)a 

göğiı ı:oğiı e çarpışmalar ecre· sız ışgal ku\\ etlerine kumandı 
yan etmi,lir. ctm•stır . 

I'ran sıı Komuta Ht) etinde Yietnamın i tıkHili itin hır 
Deği~iklık anla ma 

Paris, 4 (AP) - Hindı Çini' ı Parb 4 ( P) - Ba bakan 
dekı l''ransız kun etlerı Ba.ko· Joscf Lan•d ı c Vıetnam huku
mutanlığına ta) ın edilen ı:enc· met Rei ı Prcn Buu l.oc bu· 
ral Paul El) 'nin ~erine Fransız glın Victnama ı tık U veren (a
Sılahlı Ku\"\·etlen Genci Kur· kat Hında Ç•nı'dek· bu egemen 
may Başkanlığına bugün Gene· de\ etin Fransız Birlığı dahılın 
ral Au~ustin Guillaune ta) ın c- de ortaklığını muhafaza cttııen 
dilmiştir, ı ·ı muahede~ i par:ıfe cımı ler-

General Guil!aumen•n son va· dır, Kı:.a torendc her iki mem
zifcsi Fas Umumi Valiliğiydı Jeket kabıneler n•n ı eri :;elen 
58 )aşında olan general. asker- mensupları hazır bu unmuşlar· 
lik h:ı,•:ıtınııı miihim bir kısmı· dır \luahcdelcr bılah:ıre Cunı • 
nı Ku.zey Afrıkada geçirmiştir. huı:ba kıını Rene Co•y i'r \'•et· 
illosko,ada ata,cmilııer ~ıfatir nanı Dc\let. Rcl<i Bao Dal ta 
e bulunmuş, Almanyadakı Fran 1 rafından resmen ımzalanacaktır 

Darüssaf aka' nın kurul us 
' ' ' 

yıldönümü kutlandı ;ı_t~llYalı~~.zı parçaları bır- Türk de\ let adamlan ılc uzun mi , e bu müddet :ı:ıırfında tes'im o.lmadıkları takdirde, kö) c· ~ ne aktarılacak 'e bö) lece nak nın bu husu, ta ki gecikmc1eri 
·~ıı .,, zamandanber ha !edileme) en li\atıa azami ~urat, kolaylık, hür dıiny:ı bakımından menfı Dünkü toplantıda, başkan Dr. Sabar' okulda ~~ha ına oluru olsun cmtak iht lafı me,'Zuunda go· ri~i~l tah.7p b~d.i_l~~l'ğl ~ :·dıri:nıi~t;. : i'u buı:ün sabaha kar~ı e;miyet ve ucuzluk temini su· bir faktör olabilır.• demış \C 

t tarı olmaktan ına· rü meler yapacağı Jllhc cd ı- sı a arı 1 e ır 1 e tc_.ım 0 mu, ar ır. retiyle. 'ftirkiyedeki büttin ha bu durumun daha faz.la uzamı· yaptlmak istenen değişikliği anlattı 
'~e ~~ ~e ciddi hareket, fi- mckted"r. l ' ·a meydanlarına -musluğu a ~acağına kani bulunduğunu .be· I h · lk · 
'l "lllın U K b • • K • • f I • Dani ~afaka Lise.sinın kuru· •- Sabık ıdare CHtı ı ıs ~drd a a te)id edilme- Yapılacak görü mcleıdc, Tiir · 1 rıs ıçın omu'nıs erın çılınC'a fı~kıran ı.u gıb- peL· l.nmiş:ir. lucunun 81 inci ~ıldônümü dun olarak talımntnamede de!:ıs•k-
t C"'le sulh hakkında cdi· k" ·ı L""b d ::ol ııla,tır•'mıs olac:ıkur. ilindi Çini'~e ıı.ii ndrrilen " k b 

1 'll ec k 1
) c 

1 
e u nan arasın a bir 1 saat 11 de okul konferans s:ılo· !ık ) apma) ı ·a u cıtı. c:.nı e sözleri ıhtiyatla ticaret \e ödeme anlaşmasının y M 8 k"f Bu boru şebeke,iniıı ıe.,":.ine uçakla r d l b' .. ı k tan Ru arada ıdnıe hC'\etındr bu· 

t 4t e~ lüzumuna kaniiz. akd n n de bahis me\'ZUU cdi- unan • ısır (( arış mü a ah» o.tit biiıLin mas1·aflar ~.\ l 0 ıa· Saygon 4 (.\P) - Birlecik. A· nuıı a ~apı an ır ıoren e u 1 lun:ııı \C ~ıaaıHte ıh.tısas sah bı 
n h ~Utareke devirlerini lcceğı \e Lübnan Dı,işleri .Ba· rafından öde. necektir. ln~aaıa merika Donanmasına aıl Prıvatl mj~ır. d l . . u ve o a~ b r zatla bı,kan mUnaka·a ııı a !ere. sulh naıarile Kararı ~ ~ S 1 r ·ıd • va kında b. , .anacaktır. ıcre tırıiııde ıo bombardıman u- oren e .ısenın ıııcı n ı .. . .~~Ok lchJikeli o:duğu- kan•ı •n bir an)a ma tasaT1S1ll1 'ar o ya verı 1 . ı• • çaliı 10 bin mıllik bir u~·usu mu· nıensuplan hazır bU)UllntU~ 31 Cltl \C o zat ıdare hC')Clllnden de 

0lP;.vrcuı .. ham·: bulunacağı b·lclir'lıııck- Harold Stassen ın bır teakip Birlc,lk Amerıkaııın Ba 1 dır. Darüş~afak:ılıl~: . Ccmı)el• aramızdan da a~rıldı. Bunun ar-
t"" ba 41• tedir. Atina. 4 C'rH.\) _ Yunan "'•ı<'iıt#d rr~ı5 ki h"l' d 11 d" C' i 1 adına Başkan Vckı'ının , apuğı kasından oku• mlıdlırU c } eni 

· lll zan binnisbe bı 1 -o- l ozan 4 - Bc-,·az perden:n c.çı aması Lı sa 1 ın en ın 1 111 ~e u aş d - k • bır muııııka a oldu. fakat nıii-
' e:ıeleler üzerinde lil ~aze•clcrinin 'erdik'eri bir ha • • · . · . . mı~lardır. Bunıa·rıa, Birleşik A- açış konuma ın an sonra o u 

eıı' bunlar daha c- 1 S Va li hakkında şikôyet bere göre. Palermooı toolanan maru~ kome?, 11 ~!htlerınden Wa~hin~ton 4 (A .. \ .) - Ha· me~ıka cimdi'e kadar son h:ıf· Jun en kuçUk mensubu sıfatı) le dtiı ıimUz oku L:nu çok .e\d ~ n-
e5,,.e tutularak hakiki kdeniz Kon~re:.inde Yunan!• Charlıe Ch~plın ~ .?t~n burada·· ı rici yardım teşkilatı nıüdiırü talar u~fınd; Fran ıı bi\·liği Meto Mut.uoğlu bir konu~ma den 'e h.ıılı enin etrafla fena te 

~~:.:;ıen ka,.ıntmakta \e yapıldı \"~ '.\[•sırlı dele"eler el ele ver ki e\:nde b r koınuıııst tesekkli Haro1d Stas en A\TUpada bilha~ı •• tl . b r t 20 lıom· 'apmı~ \e bü}ilklerinin bay· ir bır.ıkacagıııı bıld ğınden o· 
q""•lZ "' 1 • 1 n orınva Barış Kon evi- · ı "k "k ı>U\'Ve erıne u ıp en • k .kulu ıerketnıcd \e bunu tal.ıbe 
btl'abeicin.dc;ki bırliği \C Ankara, 4 (T.H. \.) - 1954 se· mi ler \'C Kıbrı~· yanız Ruml:ı ~ o ıı -· . . ' .. - 'a Ital)ada, B~r e ı. Amerı ·a bardıman uça:ı temin cınıış ol· rıınılarını ·~tıamı~tır. . den munııka,a'nrda da arkada~-
llıı.Lı l'lifını haleldar e· ,.·ıml"rı"nd" 5,..,.. m kanunıına a~- r n ıems • edeb·ıecekleri husu- 11 n 19J3 ) ıl.'.n~ malı 11 ~ ••011•

11 he,abına a kerı malzeı~~e .ımal c· maktadır. Bunu takı ben okulun c•kı nıe_ 
-t... "ile... " .. .. ·" " 'a Rar•s Mııl afatı \ erılmı'. -'en fabrı"aların konıunıı.t e\e· n· d- ç · .. 1 zunlarından a\ ukat l\lu.:afa A !arım ebat et•ıler 'c ıdare he-·;~ re.tt .. k•cl. teca\ tizleri ce kırı hareke tettıklerı iddı:ısı~le urctn bir karar surct;"i kong ~~ b" f ı· kk' " " ın ı ını ı t ("aruı ına ) e• nden a) rı madılar. 

"--<e) ı b r hal almakta :\luh:ı efct Partılcri bazı \a ı•c· re\·p tasd 1- t'ltirmi,lerdir sa~·I? .bu~u r ere te a ~ mantardan temıılendiğini açık- Hanoi. 4 (.\P) - Komün<st rlf bir konuşma )apmı' ır. l\lu - Benım burada bu unmadı!!ıın 
Ilı "o',teşkiledcn taraf da ı hakkında cıka·,eılerde bulun mu~ Yunan D• .; .)eri Bakanlıi!ınıı ettığın 'e .. ;:a~ e.t memnun ol lamı,·tır. \'ietıııinh ktt\\etleri dün Hanoi ıa!a Arff k.?n.~~ma.sında:. okul·u.n 

.. •it k . 1 • ·ı " . ., 1 du~unu O) lem 'tır. R b ' · ı z z G . k •"b ı2· K c·· - te.sisınde bu\. uklerın go:.tcrdık- lı r tarıhte Cenıı)et, fe\ kaladc " la ı a tertıp crı ı e Jar<lır. rPsmi Ö7CU ı•!!ıınii 'ıınmakta o Chap'in· Sulh vohında b"r u ırosa ı e sa sa a· nın ta ı ı en . <> m. uney ı l tler· müe e,enin s:ıA kongrc\c ça~rıldı • 
{i bir~1!latmay:ı çalı mak 

1 
Yargıtay Baş savcılığı bu va- lan Le 'rr, aııer d' \ the'les '!a· • . .. : ğ d , . . Doğu~unda Buıçu \akın armda er g:ı) re 1• , • "' h R b " d 

b~~ı takıp eden kon· ."ler hakkında ::erekli tahkika- ze esi bıı husu, la \'f'rdi??i ha· ı tek ~er•d urnıen ~ Do .. :;. a: bor bırlıkte fılm hır kövii ele .;cçiri~lerken, a i- Iııdı~ı fa) d:ıları . ~~r.a~lı~a ı~ o~:ı; ~d~t~'ın . o~~ı ar ha;r~~n~~ 
~tk • rlaınak 'e bunları ıa bas amıs. ·.ır. Ba,111u··dd,.;umu bc-rtln &\"OM 'ö\'lr rl""ıekıeri:r: 'ey~ at: an .. nere enl "' ırb: 'evı'recekler lt>rle Fran~ıt. birliği :ıra ında c.tnıış \'C sozlerını !tırır ·en • c- d A' t • ., 

,,. "Utett h d 1 · -.. T"' k h • ld ıı gel, n clognı ~ olıi:ı atı m•-. r T • • k b" d mh et Ba k:ını or [Jı,:ın R sa- , rr ıbı rapora cına ıı " av 
1 "ak e arckct e er milik. itham mc\ıularını tcshıt • ur. eyetı o ıı.,u ~·erd... d ld A n . ıan 'orum de bır katolık ruhban me ·te ın e ·, l. d b=·r· b",•Ukle· "e"tığı halde rapor tema~:a 6 ay 

'ille• ıt kazanmak "a•e· bl k ~iikfınetin" mııh-.fımı ederek.! 3 
•
1m 0 

l
1
"

11 a 11 .• 1• . . . XPw York. 4 ( \ .\ ) - Porf• barın a ısın a. ~ ~n .. u.: " " . , d . _ 
leh .. ~ ederek. \alılcrc tc ı~ etme tc· d h' 1. k' b 111 \e ıınl:ırı ıl.ıl'e cını 1 ,tır. rının cllcriııı optUTrunu oylı)c· c;aslı ma umat a ınm:ı ıgını oy 

1< leilti eın de biz.ım ccp· ı dır. ıırıııu ~ H' ıç ıır " a\·etıe ıı . 'b rl b .. k" r t rio Rııb ro:. 'e 'lal·ar ~ ıldızı B 
1
. k ,.. . ~ .. . U ı 

1 
c .• 

lı~ C<lcn ti , •B ıı ılı a a ıı mu ·:ı a ı z,a Zsa Gaboı·, ii,. haftalık b· es 1 as erı rek Ba•kanın elını opmuşt r. emı., \e 
\ "lrv •. nıı.ıe er a- Celen ce\8plaı·a ı::öre hazır· !'"ll1:>nı• ıır., . . • . "ö" bir •rrer a~ıyorum. Soı ciere· " , E::.ki \ıudur Mua,·inlerindcn - Okulumuz mezunlarına 
~ ~eı:e~ııru.s ayrılıkla~ı lık tahkıkaıı ıkına! cdil~eck ve .. ' ' nı. eazetenın 113.' r rttı,..·~e erde me udıım. Sıılhü tehd·t p· !.~~:tatc;~·~ıc~~~r. Londra) a ha· 1 "cıai Tiirkmen'in okuduğu ıir ) Uksek tah ll •mkanı saj::lamak, 
•to llleıııe .tedır Bıına mu suçlu .::örulen \al" eıin C\ITakı ;0.r~ Kıb;·~· nra~akı ~oo 1 bın den mc-rlclcrin l'e\ap':ı•ını bıı Hareket rrındPn c\\el nubi· Konferan. S 'erle törene 5 dakika ara \'eril-, orta oğretım ~ .. narnn:ın'arın ça ~"~~ri \;.cap eder. :arc: Sorgu Jlakım!ikleri kanalı ı e ur ,. r:ı ":P \ ~ ~ nız • ıını :ırı,, 1 mek idd a ında de,i!ilım. Fakat ro•a. Zsa z~a ile b rlıktc b r miş bundan onra da Ba kan lı ma ı ıçın .ıtoh e açmak, ılk 
~er .. ~ .. d ır vahdette. Ad.'e"e in•ıka cttırı'ecektır. tt>m~ 1 Nh•h·'"""aınt> daır karar b Jd r, m b·r I!\' vara o d.~ . . k 'Iurktrı \jansı ı o ı·h n Rı!aı Sabar kürSLİ\C kısmı Hnıden ıh)a emek \c -
• L -" e s • ~ ı b ı d·ld:k• 'ı' ı; • • • fılm çe\ ıreceğın açı ·lamı tır. . . . r. .,sa . . . lı ~"det d n

1
ane\l 'e 

1 
Halen haklannda takı bat ~ a· ~a u e en onra. 1 unan de\ Jeılerin b•r kın \'e 'uplıe ha n k C h r' e n n Pa \\ a hın~ıon, 4 - Ameı ka, "e'crek oarn~ afaka Lısc.sine 'c tab nen 'urdunu ka kındırmak ~~"' e te kil etme· 1 1 d d 15 · b 1 J f'lolerreJPr \r~o tem~ "·ırri • 1 1 . omını um u ı) ı· ı • ı 

1 
"' \ 

1
. ., • ., 

' er N pı an 'a ı erın a e ı ı ıı • • · · . ,a 1 içinde a~ıa bu ıne~c <' erı . _ . k 1 . . R b" 
0 

n "İtar ııgı t<'r<', .- ran:.a, - 'u ıra ) a rilmek i •enilcn ~eni ,ekıl hak- ıa a\\ urunda~ ız. 
derece 'aıo henfiı .bu muştur tıı;:ırınrı~n. hararE'ı <' tehrılc e· I halledemiye('ekleridir. Hidro· ı rı~ But~r ek~~bo. t~0;~ 0

' n~ a- \e Yen· Zelanda arasındak" Ge kında hazır bulunanlara iıahat Okul hına ının amır n· ağla-
~11 ıı:ı·ıne er· memış· · ~ '!11 lerdır. . . . ien bom haları kullanmak ıehdı :a ~n. ~ ) ) nelkurmay Başkanları Konfe· , ermıstır. mak ıç n ımkanlar aı amak, o,.· ' · .. ~-~ ;!.~ı ;1~~:~a:~ ınt·k herhalde limıt Hrıci birşl') • 'ı Pna: ı.oa7.Nrlerının Pa emıo ı dı de bu ııır eleler· hallcdı"P la~.1 '~ ki• d· 1 lo 

0
• rıın ı, dün burada ba lamı t r. Dr Sa bar iz:ıhaunda 30 ) ıl· renım ,,tem nı !e ıştırnıt'k '~ 

lill ı: b o muş ur. 1 Knn"resı etrafında ) apmıık•a mez., a 1 1 P oı~~lt, ~o Beş nıemlekeı·n a kcrı dele· 1 danb~n mezunu olarak cemi~ et b !ha a li ana oııem 'crmcl ı ~t .. 1:1!1
1 1 nıü•a aa et- Adnan '\[endere in Amcr ka olrlı ldl'rı prooa~andantn C'$11S 1 Komün ' ı Barı Kon evin n :ı1 unl'ku u 'e otobmo '.>~1111sçı .~ 1 ° geleri. bu konferansta kat'i ka lİ\elı,,lnde bulunduğunu \e o· karara tırdık. dcmıstir. 1~ıı . ., en hır soğukk:ın · . 'lok•ıc·nı u hu us t~·k"I et· • . •. ara - vapıığ1 C\ ne mı e ~o ı· A d _ • o 

~h\.111 .,iz tAhlıkenı·n ka' "'a~tı Cumhurreı muın e\J•I • ı b'r tem ılcı ı Sarloya bıı· ı\ıp1o b: d kı·· •1 .. k . 1 ~,. de· rar ar alınmayacaı>ını \e sa c 

1 

kulun selameti çın \apılan bu· Bu uzun konuşmadan onra o-
"<I " • • meı. Pıf•r· . 1 rcte r r a or u ı " c e p ·r· t br • k 

1
. ü ·L· GU d er Oldur. d h:ııi .. kkında da ta\ :ızzuh et- · . ... . na \"c ıakrıhen 14.000 do ar tıı ~;ı;· • .. 1 ~ ce aı.ı ık sanınmasına aı azı tUn harcketlerı memnunlukla ul mucur ,., aı r u por a 

dele .:umm hal c mı bu'unan bir .,acr,.eği biı~bü· P. a~P~·mo .\kd".?'.~ "onn~,,- tan nakdi mükafatı unmıı-tur. c ".1n oy cnıı 1 r. · prensıp anla·ınal:ırınıı varma~ a kar ıladı"'ını SÖ\. li' erek okul kal ı;:ostcri!en başarılardan do a\ ı ~·· 1lı: asker "Öndermek " t k rl n h d 1 !er D 1 1 B k 6 " ~~.:. •Ynı za~:ında im tiin bclırlm 'tır. 1946 • l!l50 a· ".e 1 ~ ıra·." e ~ ı.ıtıın e\: Pt . Bar•• mükafatını kazananlar ıyanet ı erı aş anının l,'alı acaklar nı bıldirmişlerdir. 

1 

kınma~ını birı ]9jl yılına ka· ahiplerınc kupalarını \erm~. 
;'t4.Q"~nıd ekelimizde môs· rasında Amerıka Till"kl\e)c )ar· ".ıbr ~' 11 

'\ ~ı~<ı!1 .sta.n~ Yrrılınr.~ ara,ında Ru~ be~ıl'l\arı n mılri Bugün de ikınri \e gızli top dar dığeri 1951 den bugüne k:ı.- hep biı·dcn Dartıc~afakalı mar,ı 
r " ıl · .1ım edn ordu, fakat bılha a bi· lazım ~eld 1'!.t f~kr·ı:ı cle~fekle- ~o ıal;o\ i<.' ele '<ırdır. tebriki Jantı yap•Jını;; 'e ıoplanııyı nıii d::ı, 

1
• olmak iizere ıkı~ e aYımıı~ 'e ı;oylenmı . mczun'ar hatıraları-~, de lllt}'cn şckılde 1 d T k n b k ·ı 1 1 1 

'<ı.~ ~1o~ratık inkılabı ze eninde .onunda fedıı cdilebi· ıııs eı ~~·. ı:r .~. e ın 11 
, ~.n· Bir Amerikan denizaltı- Ankara 4 (.\:\KA) Şeker , ı~akıp h~r .ıüı-lii be) anaıtaTJ ç e k İdare uc,·c:i Ba-ka~H Kiızım nı nak c!m· c muze JM• m~c 

t ~~'-"r lı_rmek )olunda 'ır b r ilen kıırnkol nazarilc ba- s:rr) e -o.ıde~_d'.:- 1 .... de er.e.eıın. • . A Ba) ı·amı miınasebeı I) it Dıyancı t.nap edılmı•t•r. ra kent'ııı ıe~cbbfis'eı ınc te -ı 'e an:ınc\I P a\ ne el b r ha\ a 
ı; ttınj de ı,:östcr- kıldığı da bır hakikattı bu mtscle gorucu!ııp re) e ko- sın da ınfılak keri Rei i E\ üp ~abrı 11.ı, ırlı· Bu konferans mümısebe• ) e, masla ' ıçcr ınde ~ enılm ıır. 

t..~ \"~ 1t0ruz. Bızim dil - O ıamandan bu ) ana Türkiye n~ıldu~ıı s r:ıda ~t•sma~ da nıa Portsnıouıh. 4 ('Tılrkıen o.g!u .\nkara '.\ıan ı 'a ıı; i~ le } arın resmi bir teb.liğ nc.redil· ' I 
::l)t!lere areket tarıımıı.a \ı:r ileıı karakol olmaktan tık· nıc1:ııdır.• Dun ak aııı ~ıkago acl ndaki ,\- TUrk mil'etıne a,afıd:ıki me ajı nıesi beklennıektedır. Doğu Almanya'da bir Zafirullah Han 

d.~erd:arşı bi7dcn her mış, gerek strateJık gerek c i· V E F A T nıer"kan dcn;ı.altısında. h r in· Hrıni~-ıir: lran'daki infilôkte idam j New Yor k' ta 
'' ıdi n okuma bahis ya. ı manada bır kılıı noktası, f 'lik vukubulıııu,ıur. iki a ker aŞeker Ba} ranıımıı butiin I 1 Xew Yoı k. 

4 
_ (.\P) _ T'a 

~ar• fakat aynı u· bir biı)uk de\let olmustur. ölıııli,, biri al: r yaralanmıştır. Turk milletine mübarek olması ö en er Berlın, 4 (A.\) - Balı Beı- kıstan D bakan Sır Zafrnllah 1eı~inereeesinc varabi- :-.ırzhum Hacı Ham Te izzet Tan· fnfıliıkın scbepleı-i hakJ..ında nı diler biitiin mü~liımanların Tahran. 4 (AA) - lran Baş· ı ·ınde kurulmuş anu-komünıst Han bugUn uçakla 1.ondrad:m 
1 ~t h: Pol.ltika 1 da h:ç B ugün Vaşingıon'da bir ller tul kirde ı. Merhum Burhanmın ıahk kat yapılmaktadır. br)Tamını tt>brık ederim.• bakanı General Zahidi Bınha- bıT te kilat olan • insani~ ets·z· bura'·a "C m• 

1 
r. Hafta onu-~ b Tantavt, Merhum Tebl Umum Mlı· b' f b k ka ' J <> 

o anı ır suretle ba· k:ııako un rnudafaası mcse· dur Muavını hY%1 Alada'ın :ı:aınbl· imde ır l'am a r'. a ı~ın - ı:kıe. l\lucadclc grupu fııasırı· nu ~ew Yorkta geç recek \e 
ı 1Cı1l az.. le.si değ•) nazık b r noktadaki radrrı Munır,. sınaplı .. ,. Muauez " • • • zanında v~kubul~n ınfılak ~e- d:ın 'iC kım)a fakülte'i talebe· mute. kıben Dun' a Banka' ı-\.hı~ k Tıirk:venin bÜ\Uk bır muıeffıkle bırlıkte auıek 111 amcası Haldun 'Iantuı H Tun HI y E t M L ! H lt n t D I E ! N H !! s I 1 te;>inde olcnlerı~ a lelerıne lcr nden Wolfgang Ka",er Do· darecılcr ~le oOru mek uzr.re ~-"' d·~ıılndakj no·ru .. cu·· dıi~•·a b:ıw:ı ug·runda birlikte 1 Lamla öı,.·nın bobalarJ. Yubek zı. Ü b"r taziyet me,a)ı göndermı§· ,,u lmanyada idam edilmiş· p k 
.~ "• d .. '' J " • raat :llUhendlst naur Oge n ~ltld• ,; \Vııshingıona g decekı r a -~-'ıl'a •t ır. Biz ~me· )apılma.:ı gerekecek ı ler mu· Tantavrnın kalııbabaıarı, Sabih• t.r. ıir. tanla H•ndistnn :ıra nd:ı bazı 
'q).ı· " hakk d k' · d m ·T~kere edı m·s ı ı 'Nı dan Her ~·ı tu dı•ı Hu~u Sıhibi lapmaıa ' 'ı lı ·ın Bu ~ a l•'el a'ket"ın kat'i b:Jançosu he uı Öz ın a ·ı 53

'"
1 

senye e u.... 
1 

• ı•antnı 11 0 
e • ccar · ~ ' • Hakk•ndaki ithamname) e na su mecralnTını'l i t mali balı~·n 

t lı)>du,, k.an.aat \'e ı:ıö- tir. . <'1\11.n ı.ı n·ı' T \'. ··T~ ' ·c nilz ıe~pit edilmemış olmakla "~ran ı:a••er, Sov.vet bökesin· 1 1 k 1 
'"'- u 1

"
1Dd' ki A k b" h '·"k t ki •r·· 'k" ·• beı·aber dil n ak~am a kcl'i ,·a· '""' • "' ~ dl' :ın 3 maz 1 • nıc\ cut 0 up ~llıile • ır · - Artı· ır aıtı ·aı ır · • ur ·ı- deki yıiksek hukumet memur· Dünya Bank:ıı iki t:ıraf arasın ı\~lııı desteklı)O' ) c sadece alan, ~ardını i!Orcn~ e ::;!~" sr::~e~~~::ı~~t~~~~~r;.,~:: lılikıen alınan malünıaltan ~ ir· larını öldürmek nıııksadiylc in da hakem ro!U o)namaktadır. 

\~t !~in bcklıycn bir memleket dl'ğildir, dt>" camıınden o~ıe .nama.tını ınfı· ıııi-i ~~k ağır blir dm·unıda 
2
°
0
1
0
" f lfık 'C yangın maddelel"İ \"C Kimi kurtarırsınız? ~-& ) ıı ako' tııüttefik- Dlin)a barışı uğrunda a'dığı yaı- ıraktp taıdırtlarak Içtrtnkor ıne· mak uzere yara ı sayı ının zch r ımal cııııek suçundan i· 

'-'< lh~eliııertb?Z se~ıcr r dımın karşılığını a) nen yeren, nrltğıncta aile mtdCtnlnr ıe•dl olu· kadar olduğu anlaşılmaktadır.. dama mahk(ım ed:ımıştir. Londra 4 CTurktel - Daily 
:-.h~ o~ıe s m· k ı pı 1 b" mcm nncaı.:tır MeTtl rahm,,t erı,,vt . Ölenlerin sayısı ı•e şimdiye ka :ılırror gnzeıe . okıı)ucuları a 

~ :"llıs b' a ı· \ercce • 
0 

an \C ~a c r - ld ırr lsve,'lı' delikanlılar kız .Jf ':!:!ost ~or- lekellir. ~ dar 9 - 10 ar:.ı:.ında o ubu , ra ında hoş bir anket açm•ş-
'l ~ . ~ te pil edilmi~tir. I tır. Anketın mevzuu fiUdur ~/fl~/Vı( QSMANBEY .., Bakırköy hastanesinde istiyor ar Mario Lanz:ı. Andr~,, Hep lt':ı ·o. Stol·holm. 4 (Turkıe)) Bin bu-rn. Marıl) n Monroe. :'forman 

bir akıl hastası öldürüldü - H k b t ~ • 1'111!! Ajansımız .. terce İsveçli genç çıftçi. eden Wi do!" \C Jack &\~ ·ins, a ır//lrc- znif, muten a ~ f tanbul. 4 (Anka) - Bakır· mek ç n ecnebi kad n arnmak mak tııere bulunan bır sar.dc.-
VC: 

1 

!:..r ~ .:! l.öy Akıl ha~tane:ı nde ştiphclı •ad r ar. tsveçıe 'köyltl kadın 1 lın ·ç ndcd rler. Bu anatkir-
t 1 ı ı•~ \ H E D İ Y E L E R ~ Ban~:mlıUa )tnılit ~mılı~h biı: ölüm .~ak'a~ı üzerinde l\Iüd· ı nufusunun azlığı \e ~ehirlı ka ·a.~dan birini kurtarm~k ıç n •11•dılö~iirıiin ....iiiıiil-1~. .~ ( .bf t:ıı - •lif••. Sur"at deıumumı ık ~oru~turm.:ı)a bas· d 1 da köylülerle vlenme dordun~ feda etme.k azım ı:rl· 
~ ,,,. ·" ' lf baltalık ı ~ ~ • laını~tır. 1 ~n arın . c mektcdır. Han" ı:· it kunarıTs -lllııt•na ~ 11 ~ "' cıinlW., . _ Mn du t 't h rtdiltrt Deliler koırrusunda tctla\'i gör- yı reddetmclcrı, delıkanlıları nız? Hang Jer-.ıın öltimüne nöz l~9'"İııcl~ ~dil I ~l . İ K RAM İ y ELE R ~ En aılıuıt fıiı hadim mekte o'an Halil adında bir h.ıs. mückıil duruma sokmu~ıur. )umaısınıı? '\ tı .fft lllJ! ~ ı • ı!! 

1 
• - ta, diin koğu~ta ölü bulunnııı tur. Bu , aziyct karşısında, h\·eç .~nket, umulduğundan çok 

MAN.,,_,,,D- _.,~ıır· 1 ·e~s 1 He : V.ıdeli \'C v~dc~fa 1 Yapıları ilk tahkikatla llali 'in 7.ır:ıi Scndık:ılar Başkanı Akc rıllh toplıımıs \C b r hayli ür 
1 ~1111 ~ı ;;, .!:, diğer akıl ha~ta,ı arkada !arı i:e ıırizli ek;lde neı celcnm•stır. 

lj .JB~ 1 ~ ......_ ~ .. 1 O HAZI RAN ;r A SAR RUF HESA PLARINA kavga ettiği ve karnına Y<'di~i Gullandcr, hilkıimeıe müracaat Bu ar:ıcla hiç kımsenin güzel 
~·· - - ~ 1 .~ f~iı • o bir tekme ile öldüğii kanaatine ederek, ecnebi kadınların mem \••'dız Marılvn Monroe')i kur-~ riii 1 lr ii' N H E n ! y E v \'artlmı tır. lekele scrhcstçe ithaline mil· 'aTmaya tııl n olmad ğı hayret 

- ~ ~ c nı r iniz de dır cak e.saslı bir de:il bulunamamış 11 k' , İ e \I n k • ı Okurnculardan bü\lik b'r k ~ 
•• ~ı ~ !""! l'I d a I~ ' Fakat bu kanaati doğrulaya· sa:ıdc edılnısin• ısıem·-tır. le !?Öriilmu tıir 

BiR KURA NUl'fARASI 

BANllı\SI - ---· 

tır. Bu bakımdan Müddeiumumi· u umc., sv çe • ma a 1 mı sanatk5r Jack Ha\\k ns· n 
Bu ajansımııdı !!O Haziran • 4'.-e dolgu,, p1r• lb'"iiiiıiC!erl• .ik tahkikatı dcrin'eşlirmektc-ı ılınlar nın : ı mclcrıni tetkik et I c:ın•n kurtarmak arı.usunda 

akşamına !.:adar dir. ınektcdır. bulunmu lard r 

150 
lira tık 

he aıı açtıranlar a) rtCoA 
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BAŞBAKAN'IN AMERiKA 
SEYAHATİNDEN RESİMLER 

Metıder"s utaktan lnılıkten son r:ı .\ ıneı ik:uıın .\ nkara Rıı) iılıı: Elçı'i ,\\ r:ı Warrl'ıı. l 'rıtln ltü;:til 
Zorlu. fühl'm ~lenden~ , .e Uil) uk Elçimız, F. C:emıtl r.rkln He 1111') ılamla l!erh•rkeıı. 

l lt:ııh o 1 uto: ,\ .. \ ). 
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VA TAN 
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SİNEMA TENıtiDLERİ 
- ~ J 

\ 

Yanıan 
«MAll in the !1.ddle• -· ilan· 
dolph leott. .ıoan Lull,., ı:llen 
Drew u A.lelcaııder K.nn:ı:'uıı 
reJl!llr Aad~ d• !'.oth tduestn-
4,. Columbla hl'Ubınt •technl· 
rnlnr• rerıkll nltrak (l''rlrdlklerı 

bir .Am,.rll!an tııml - ATLA!. 

U ç buutlu olarak ~eyrettlği· 

Attila iLHAN 

v • 
rı 

!arak ilAve edilen aMan in the 
Saddle• şarkısı, atmosferın ku· 
ruluşunda, iş'enişinde büyük 
rol oynuyor. Kovboy filmlerini 
ıevenler, tYaman su,·--;. ri 
rahatça seyredebılirler. 

Amansız Savaş 

•Ca.noıı Clt • - P-1.ııılolrh Sıctt, 
Lucllle ı-·orm;ın, R.ı:,-ınond ~Lu

"' in reıısör Andre De roUı I· 
d.arwnde '' a.rnn l'!ro! beubı· 
na '" ar""..rcnlor• renkli olarak 
çeTirdO.lerı bir .lınerlkıuı rnınt. 
LAI.E Te AR. 

Bu da, ayni rejisôriln, ~e ay· 

mız ıCanavar1ar Saı:ayı. nı 
l1atırladınıı mı? Andre De 
Toıh o filmin r"ji~cirti ıdi ,.e 
hbılat rekorları kırmasına 
ra~mrn, filmın este ık hizası 
'asa•.ı a~amamışu. Bu df'fa 
klAsık bir ko\·boy !ılmi deni -
~ nr l\onıı ~lli. Riı~ uk toprak 
•ahipleri ııe küçük toprak •a· 
hıhi çiftçl'er arasındaki ez.eli 
mücadelP. lfin ırinc adPt ol
duC!u \"l!Çhı'e bır <le gönül serU· 
'eni karıstırılmıs. Kütük çift· 
Jık !ahıb nln ~l!vdiği kız, bU· 
j !ık dftlık ~ahıhi ıf P. P.vlenı • 
~or. Sonradan Carkf>dboruı ki. 
bu) ük çiftçi, araıisi ni kanuni 
olma~ an yollardan naha da bU· 
~ütmek, bir n"' i dere be\ i ol
mak nıyetindedir. O uman mü 
cadele haşlıyor. ReJisor. hu ko· 
nuyıı, il.İ7.P.I ve dınlendtricı bir 
tııhiııl! ılekoru ıı.:ersin,. oturt· 
muş. Tabiat, k<)\'bny filml,.rin
de, i~ı:al ttmesi gereken haki· 
ki ~ne yerleştirılmi& ü~telik 
fü;lubta bir renk Pndie,.•i, bir 
ışık endişe•i açıkça his~edili
.,·or. Bazı ubne:erde film kov· 
bov fılmlerini n son zamanlar
da - kıılınlaşmıs ha' a•mdan <'I" 
kar ~bi o'u~or Tahıl bunda 
oyuncuların. hı t1aua Ellen 
Drew. Alexander Knox'ın dah 
li de ''ar. Eseri' fon milz.i~I o-

ni o~ uncu ı e (Rando:ph 
Scott'la) çe\ irdığı ba~ka bir 
fılm. Bu defa, ~ ıne kovboy 
fılm'eri havası ıçınde:ıiı ama, 
is bir arazı işı degıl, demıryo
lu dofenmesı ı§ı. Carı;on feh
rine demır~ olu 1ıetirıtmek is· 
tenlyor. bir takım kanun dışı 
adamlar huna ens:eı olmak ıs
tıyorlar, ne) se kı, demiryolu
nun medenıyet demek olduğu 
çabuk an 'aşılıl or, Banka mü-

bl~ 
ESARtTTE1' HURRlnnr. - Dil'n Bltn Phu'da Komimi.st Jerin eline esir. dU5e~a tt.ıalı 

aerhest bırakılan, Kalenin tek hemılresl Cent' ien~ de Gıhırd Pari~ .. donduğil sıra 
rıtla kareılanmıftır. Re.simde, hem,ıre annesııe kuraklı ırken gorülmektedlr. 

dür eri, ~azeteciler, milhen • 
dısler elele 'ererek Carson 
Cıty'yi medeni bir hale getiri· 
~-arlar. Obur fılme naıaran Ot> 
Toth bunda daha az !le\ ıyeli, 
daha basmakalıp. Üstelık \\'ar· 
nerrolor, bilhassa kır sahnele
rınde, dağlar 'e goklerde. ter· 
ı;eveyi <~kadn ı) berbat edi
)Or. ta••ey'ın \:ompml5yonu 
ıız çok hır şes e benzemie. Ran
colpb Scott, adeti üzere, at 
kosturu~ or. do\ üşüyor ,.e ka.· 
badayılık edıyor. 

«Meslek Seçme Günü» intıba/a,, 
....,.._........,,. ............... "',,,...,. ........ "" ........ ....,,."" ....... """"~ 

Genç kızlarımız neden gazeteci 
olmak istiyorlar~ 

Yazan .. ESl.N TALU AT Y.\RJŞT - fngiıtrrr'dt> an'ıınt\i mmnY .\t):ırı~ları ~ apıl mı'-lır. Kraliçe ~·r 1 Diikü \e Kral aile ının h111ır bulunduğu )aı ısta • :'.'İt'\er Say Jile» is!mlı at bırınr 

M rktcplcrln tatil olduğu de\'· 
rtj ıı girmedrn evvel, .,\. 

tııtiıri;: Kı7. ı.ı esı· ~rın Eını( 
t.ılcbeı~ri ıçin ·Meslek intıhaP• 
ı::linu tertip etmiş. ilenç kıı.lara 
havala atılırken, bir !ikir \er· 
ın~k \C onl arı hayata hazırla· 
mak mıık adt)lc muhtcliC mts· 
lrklrrdc ı im ~apmıs kaoınıa. 
rımızı, Atalıirk Kıt. Lı < ıne 
<ltl\rl etmışlrr. 

l\lc ck'crın çarpıştıkl.ırı giln! 
Hcrk<'s .kcndı mrsl('ğını cıııır> 
go,tcrnır;!c ~·alıfııcıık. M,.s!ck 
.ahihi hılınlarımız konuşma
~a haşlamaılan c\'\ci Maarif 
Mıirlürü lrıp 1anlıyı açtı. Ala· 
Hirk dcuiınlcrinin sayıo inde 
bri) it bir glin t('rt•p cdıldi~ıni. 
<'\ vclcc hö~ 'e günler tertıp e· 
dilmcdil!i gihı hir kadının iste 
clifıi mc lcği ~rçmc imkanıı.dan 
mahrum olduğunu \'c es:...den 
kaılınların öl":rf.'lmenlık ve o:U 
yıka) ıcılığında n haeka 'oir şey 
:> ;ıpm~dıklarını anlattı, 

Olii yıkayıcılığındıın sonra . 

mühtndis'ik. mınıarlık gibi mc• 
lek ernc: Hayat şartları bu r~f 
b"ti en ~iızel eek' ı) le izah e· 
dn or. 

Xılckim sorulan suallerin ba 
~ında da şu ~l'lt) or: 

-- A) da kaç para kaı.aııabilı· 
riı? 

Miıhrndi~li~i ııcçmck i tiyen 
lC'r içın de ) ukarıda'~ı ualın 
o~ nadıi;ı ro' büyük ma, \ e· 
IA.kln, ı;?dın gorıın ki ~tnç kız· 
larımıı. m:ıtematiksu; müh 0 '1· 

dı 'ık ıstıyorlar! 
İtırıı! etml'k IAıım, bıılm rnes· 

ldle rl!! kur yapan'arın a
~ ı~ı da hır ha~ 1i kal)arık! 

Gı1zeltcilık hııkkınd3 soru:an 
ı;uallerl i ltr eniz şii~le hır w 
ralayfvl'rtlım... Jll'lki hııe (f• 
bır ~ol ı;osttri miş olur. 

- Her gaı.etfr.inin bir oto· 
mobili Hr mıdır7 

-Guetecıler rok para ka· 
zanırlar mı? 

- Gaı.eteci lbtiyarladıktı:ı. 
sonra tekailt maaşı alır mı~ 

Bu guallf!ri hız de rok defa 
kendı kımdımizc sorduk! 

Her mt>slck en.ip gelir. \fcsl"k 
sahihi kadınlarımız bu ıç hu-
7.uru i.1> 4\P.ndılcrınc ayrılan sı· 
nıfüra da~ıldılar. 

Gazeteciliği niçin meslek o· .,_.,riı.,~ 
larak intihap ed•cekerıni ~enç 

Kapıların üstiindc ·~Iimar, 
)!iihendıs, Doktor, Hukukçu, 
Rr ~am, Heyke'traş, Gazeteci. 
Öğretmen• dıye tabe!Alır asıl· 
mı: 

kızlarımız şu şekılde izah edı· .. ıfllllX1~~ 

na~~ti sınıflara gırdıkt.en 
sonra anlıy;ıca~ıı! 

Tuhaftır. hlz mPktep sıral:r
rında okurken, riyazhe ile a'a
ka'ı m~ leklerdcn kaçınırılık! 
Daha mı ııı aklımız l'rerdl... 
Yoksıı tembel mi) dık bilmiyo· 
rurn! 
Şimdi rajibcl daha ziyade 

) or ar: 
Seyahııt imklnı, Mac~nlı ha 

~at (!) ·Şöhret· Bir de. Gelin 
dt tııhmln edın bakalım' 

•Otobüste para çıkartm'lk ı;ıh 
metinden kurtulmak:. E~ba:ıı 
mucıhnlu kııvvetlı. Yakını:!& 
Ba bıiı.llyi. omuzunda fot:ıgraI 
mııkineci :ısı ı olarak tırmanan 
hlr çok ı:<'nç km ı:ormek ı~•en 
bfü olmıya<'ak' 

Hıı)ıli hayırlısı! Rakıpl<':- ar. 
tıyor!I 

Amerika'da 94 yaşındı bir a· 
dam 4 ay hapis cezasına mah
kum olmuş, fakat yaşının çolc 
iler'emış oması yuzılnde.n cc· 
zısı tec.ıl edihmştır. 

r.fahküm Alexandra Nıcolaief 
adındı bir Beyaı Rustur. Suçu do 
landıncılıktır. Bir kaç s.ı bı~ • 
sı o ın bu adam son defa lU 
bin dolar dolandırmı~tır. 

Alman Musovil ri 
Almanya 'da Milsevilnin mık 

tarı çok aulmı§tır. Bu gıdış' e 
15 stnc sonra hıç bir musevi 
kalmıyacağı tahmin edı'ıyor. ı a1 hu ıon 20 T .lh - ıs ıün 12.so T.ı .• - :ı ıün S 'T.L. <On kl!.limtdrıı 

fazla ll•hn ktllme itin hrr ııın :?O kıırıış alınır.) Hitler reJımınd~n .. vveı Al· 
l"F.:\'İKAPIDA ntnt~ct kat manyada 5~0 hın )lu~f"1 \'ardı. 
600 m2 hcto•ıarme depo kira-

1 
Şlmdi ancak 24 hın klşı kalmış 

lıktır. 1 elcfon: 13370. tır. Bun' ar da yaşlı in ·4niardır. 
DOKTORLAR 

l>OK IOR Ç!PRU1' - Cilt. Saç, 
ZUhrcvt ~lütcha ısı. Reyo{tlu 
Po ta Sokak Telefon: 43353. 

Dr. ABÖIEl.f.K - Cilt ve Züh· 
rcvi Hastalıklar Mütehassısı. B«! 
yoğlıı, 1stiklRI Cad. 407, Tel: 
41406. 
DAIIİÜ\'E lllÜTEIUS~ISI 
~T \HPE\'KI:R Elektrokar-
dioğram. Cumartesi ö~ledcn 
sonra hastalara mecrancn ba
kılır. Harbiye HalAskAr~aıl 
:\o. 82. 

EMLAK 
f.JIE:\'KÖYDE 'rAM ltOSFOR· 
LU satılık \'illl. Telefon: 82051 
Sut 14 • 1Q 

ATn,nC tKlDAtREı.t--sii'· 

MllTEFERR.IK 
nEt ,İKT, t :'\IOREFTE 'll'~L\
s r - istenilen 'skelede motor 
tc,lıml satılır. Müracaat: .MU· 
refte 1'u~l~ı Aytaç \'eya Ga
lata Aytaç Sarape\ i. 

sts ı .ı ,\ iLE PAl\"SiYOXU 
Her ııirlü konforüyle emriniz· 
dedır. Camll karşısında Koca
mansur 67. 

nol"iu AKDEstzts en büytık ça 
maşırhanesı intibıh Çama:ır Fab 
rıkısıdır. Ferıkoy 81268. 

tnnarme, utımlılara sifalı. bo~. SATILIK l\IOTOR - 200 tonluk 
Camlıea Bulgurlu MüsellAtışı ı .sefrre haıır \1 AROL mo•oru sa-
15. tıhkur. ~Uracaat Tel: 44073, 

. 
inşaat Fen Memuru Alınacak 

M. S. Vekaletinden I 

İstanbul Teknik Oku1u Tekniker kamı meıunlanndan b•· 
rem dışı 330 lıra ucretlı iki insut fen mel\luru •lı~aeı.k•ll' 

Aık!rlığıni yapmış olmuı sarıtır Tallplenn Anlıarada •As· 
kert tabrıkalar Tekatit ve Muavenet Sandığı :'>ludürlüCune b i· 
rer dilekçeyle ve diploma ıu.retlerin.l ekle)'erek mUueu t'a:ı 

(6813) 

Hayatta kalan genç ).fil3•V :er 
Almanya'dan başka Y!r!ere hic· 
ret edı) orlar. • 

Mııır eski Kral ail ıinin 

emlaki 
Mısır'da Faruk'tan sonra Kral 

allcsı men.suplarının emUkınin 
satılmasına başlanmıştır. Ew.'!· 
il eski Velıahd Me:ımet \ll'nın 
sarayı. kıymet'ı esyası satıl.ı.t'1k· 
ur. Bıından sonra Faruk'un kıı 
kardeşı :Faıı.c'nın .. m:Ak ve c~· 
)ası satılıh çıkarılacaktır. 

Kral :ıılcstnin satılaca'.< araıı•i 
270 bın feddar kadardır. Bı.:nl3· 
rın sara) larındakı kı) met ı eş
yanın kıJ meti de dö:t mil) on 
Mı.~ır lırası tıhm!n eduı~ or. 

Geri veril n vergiler 

isviı;reni.n Wand Kantonu 
meclııınde geten hafta 'er.;:i 
hal\kındı hararetlı b ıT müzake 
re olmuştur. ;\luıakere )enı 
hır vergı ıhdasına değ:!. eski 
verzılerden birin n gelırınden 
b ir kısmının halka iıdesıne 
da.rd ı r. :Mccı.s bunu kabul et· 
mıştir. 

Fra.:uı:ı gazeteleri ~ erı ıın ka 
rardan buvıik gıpta hissı ile 
bahsedıyorıar. 

TiYATROLAR 1 
* HHnt Th'AIROIU BAHAR Ti 

ÇİÇ'.EK BAYR.0..\11 TEMS1L1'Eltl -
C.umı , Cumartuı. Pazar. Guıhın• 
Pırl::ındt , BİR YAZ GECESİ l!l.UYA· 
6I - Komedi. Ylll!l ' Shlk!!.!):!!.U• 
TUı1::cuı Ukrü &rd•n. Ttı 24.'!öll * TU"l !El OPtaEli - CAı!ALA· 
MA r;:APTAN • BUY\lk Operet 3 perde 
H•r ııecl! 21'de, Çarumbı. Cumartesi 
"• Pu.ar mıtıne ıau l~'dı " her Pı 
urtuı. Tel t9laD * rr;' HİO 811 GE Op•.retı - TI· 
MAllRAN'E DONUSÜ. <>ııue• 3 per· 
d~. Her he~ 21 dt. CUeamııı, CU· 
ıx:arte•ı u Paı:ar muıne u.at ııı te 
re her Pazartuı. reı tıl363. * Kt.:Çl .. ıs \H!\E - .Meıhur Al• 
ı:ı:;an TRlOS AL.BEBTO'a omlk Kut 
lalar Taatroıu Teııuillrrı Hu ııuıı 

ua.t: a.ao - ıs.30 - ıB'dt Arrı~ı 
Pn mbı. Cuma:tuı " Pız.u •· 
eelert a11t 21.lll'te. * APOLLO llllKi - l'lu eün ıe 45 
mıUn@, 21 ı:ı ıuıre, ili.tar SUnlerı r m•~;~EMALAR J 

BEl'OGLU ClHtIİ * ALKAZA.lt: Tll 4l5!l - Eıh· 
ra:naıı suı.t - ikı Açıltrozı llcı.ıe: * AR. Tel : 443~4 - Amaıuızı b· 
T&Ş. * ATLAS: Tel: 4081' - Tıman 
Sunrı. * ELHA.\tltA: Aınanııı Sa '1'1$. 

* İKCİ. Tel ô-Ua! - So;-tun -
le ıu:ıu Al ıncıa * LAL:t. Tel. 41'~3 - Aoııuu 
IStu * LÜK6. Tel: 403to - Xtl:ııuaıı· 
lır l"U\UI - Deli Futbolcu * u:ı.:EA. Td. 4036! - JtUyım· 
cııkt Kadın - &ara toul71. :;un * SARAY nı 4ı~s - ouılul· rız. 

Edirne Valiliğinden: iJ' 
01~' 

. Edirı\en V: 
1 - 3S9SS lıra 31 Kr. kesif bedellı ar ı;6 ı~ 

se ı'lmer, Eski kadı~. Ya:,<'ıl• u Saray AkP'
11

50ll)lt ,1ııt 
!arak ıçme suyu ıulesı tı!erı kapa'ı zarf ~S ~ıır11 ·0 , 
konulmu~tur Muvakkat terııınatı 2695 'ıra aat ıO ı;ı' 
10/6/954 tarıhine mu~~r;ıf Per5embe gıınil 53pıl''' •'' 
kona 11ında mulP.•,.kk.l daımi encumende > ... ııra'' <' 

" • il ~e ... sı 1 erın ıhale tarıhtnden ile: iiln evvel Va 1 \'esıl• ... ı• 
bel-esi alma.arı, 954 ıent•ı Tıcaret oda~ ı.:arıuıııı;-41 
m~kbutlarını muhte\ 1 ıarf arını 2490 sa~ 1 at 5ı;ı.ct /} 
reJınde hazırlaya:-ak lhıle !aatınden b r ;a \ 3ı;ı ıt 
nır.n reısııaırıe ve·n~eıerı J.'1.ımdır. Posta 

8 ~·' 
bı; edılmeyeoektır. tncuıııt.11 

2 - Şartname ve buna ba:ıı evrlk 

rlilebılır. 



. ..... 
RÖPORTAJLAR 

nikGh kıyma'nın 
. , hikGyesi ... 

•••• ~ . ......... .. ........ - ...... ... 
b~~"' ba~ımdan geçti. Yarın da sizin başınızdan İ 
ılır. Beyoğlu Evlendirme Memurluğunda nikah i 
~değil, adama kıyıyorlar ! •...........•..... : .. .J 

--- ----~·9 

Yan::. 

Sadun TANJU 
• 

salonun öteki ucuna b!r kıpı 
açmayı dfi~fiıımctlerh 

•Hah. tam buldun dü~ilnc· 
ccklerı §tyi, dcdım. Bıına .1dıy· 
la, sanıyla İstanbul Belediye. 
si duler.• 

Birden, ıkimize birden, umul 
mayan bir dirilik geldi. Tam 
ilmldımizl kaybedeceğ!miı bır 
sırada salonun kapısı açıldı ve 
bizden c\•..-e!ki niklhın dav•tli
lerı, kalabalığı yara yara dı~ı
rı çıkma~a ba:Iadı'ar. 

Vazife.sı. mübaşırlcr gibi ses 
lenmek o 'an bir adamcağıı ba
ğırmağa başladı: 

·Sadon Tenci beyin dav: tli· 
leri u'ona ... Sad'on Tenci be
)1n davetııleri ... • 

Bıraz ıonra niklhlı:n olaca· 
#ı için de!ıl, fakat iıdilıamdan 
bayılmak üzere o~an niıan?ı
ma: 

•İımlm böyle oluydı da, 
ben;mle )ine ev:enir miydin?• 
d,ye sordum. Kız:ca:ıı gUlm•te 
çılııtı. Sonra kendimizi kapı
da bı.ı duk O bağıran adam: 

•Sadon Tenci sen misin? d•· 
dl, 

•Eh dedim her halde ben o
lacağım. Sadun Tanju dcm:k 
istıyorsunuz: her halde ... • 

Adam. kapıcı!ann ve mUbı· 
~irlerin o ehC'dl t .. rslfği i!: yil
züme dık dik bakh. 

•Hadi dedi, sıra ser.in! ı 

1 
1 

Sinirle.nmiye bile takatim 
yoktu. Ha)atının en naz.ık dem 
lerınden hırını yaşıyan hır ı>ım 
seyc bıraz olsun nuı.-et.e hl· 
tap etmcnın ltizumu.'lu, bu do· 
t:u:tan kaba ınsana. nasıl an· 
latırdım ben? Hanı kolumuz. 
dan tutup • Sallanmayın!ıı dıye 
tekdır de etse, ses ı;ıkarmıya. 
caktım. Bır insanı bu derece 
sıkıntıya, iskenceye maruz bı· 
rıktıktan ~onra, ondan mu· 
bvemet beklemek ne abes! 
N'ı=anlım v• ben. ve bıitun da
vetlıler kuzu ııbı olmuıtuk. 
Sılona gıren bır •oh!• çekıyor 
du. 

Nihayet nlklh memuru 5el
di. •Sabrın sonu ıel1mettir• 
dl} e bofuna söy!emcmışlcr! İş
te nihı) et nık~hımıı kıyılıyor 
du. Memur, bu sandalyelere o· 
turan hcrkue soyledıtı sozll!!'i 
bız.e de so) lüyordu. Sonunda 
•Al.ah mu'ut etsın!ıı dedi. 

Ellcrimııı sıktı. Bir bıfka va 
zıfclı, biı.ı yıkılıdıfı gıbı çı
kış kapmnın yanına ~urı.!kledi. 
Bütün do!tlar onumuzden ie
çıyor. e.ferimizı ~ı.kıyor, bı zı
lırıyla opu~uyoruı, w~ det te
men.nilerıne te~ekktir e~ıyoruz 
ama, her e~y bır rüyıdakı ıibi. 
silık, hayal meyal'·· .Sır tek şe· 
yı dU~Unlı) ordum; • bıtıyor .kur 
tuluyoruz::a 

TEMMUZDA 

Ha .bulu. acıt lşkenrc bundan 
sonra başlı) onnuş. Son dl\·etlıy 
le de el sıkıştıktan sonra, etra
fımda aşılmaz hır in3an çembe 1 
rı buldum. Kımi şd.er d:ı~ıt· 
mış, kimi çıçck .cpetlerinı ta· 
şımış, kimi tc'gra[ getirmış. 
klmı saadetimize du:ı ctmı~ ... 
:F:ıkat blıtün bu )nptıkl.ırı İ}İ 
~('> lcr için kcndilcı ine bahşış 
\'Crrncdlk~·r., ada nı ların bır ye. 
re a;>rılm:ığa nirrılcrı ~oktu. 
Derken arkadan hır ba~ka :ı
daın ~ardrop r•rası diye beıı· 
den 6,5 Jıra i t"mr.•in mi:' 

1 KiSI YE 
Garajh ve Otomobilli 

f\TİLL -

•Xc gardrobu bu?• dl'clim. 
• Efmdım dedi, ~lçckleriniı.i 

muhafaıa <'ltik.:. 
All:ıh ıçın!. Sonrad:ın 3 st-pet 

çıçc~ın bu • mııhafaı.a. mn dt· 
•nda knldıgını o rcnınc·, f"'}"

hn •tiıt u adamdan- hes p 
sor• dedi ama, bızde ha. mı 
kıldı kı ... 

A~ gın ba,·gın c\·e g~ldik. Her 
kes ne buldu~ •a onıın t}ır.rıne 
uzandı .. . Bırııı: sonra kartl~şim: 

•Aman dedi, adam ar p.;ıra 

almak kın n('rdeyse ınsanı par 
çalı:- arak' ardı!• 
Karımın kız karde~i: 
•Sorma dedı, b•nden de bir 

sürü sızdırdılar ..• 
uNe?• dedim. •Siz de mi bah· 

flŞ Yc.rdınıı~ • 
Kardeşim \'e baldız: 
•Yoksa smi de mi soydu

lar"• dh e kahkahayı basınca, 
uten sınırlcnnuı gerıın. hep 
bırden katılırcasına gUJJl"eğe 
ba51ıdık. 

Gulunmiyecek şe; mi bu Al· 
lah a~ına? 

GRiPiN 
ALOl~INIZOAN EMİN OLMAK İÇİN 

i e stiperıntcndent M:. J. L . 
Collıns de buradaki fa':ırıkalar 
~a Yetışmiş tecrübell i~l tmeci 
ıerdır. Mllessese.nin mem.ekc-

bilhassa 
dikkat ediniz 

GR IPlN 19 ıııen ~ denh,. r i 
hiitiin a!rrı la ra k ar~ı ha· 
arı ile k u llanılmak tadır 

tlmlzin lıletmeciliflnde ve ti· 
ral kalkınmaıında iaydalı ol
ma.sını ~menni edıyoru:ıı. 

Dr, X' mal tOStı'X 

• 

- V ATAN ı-

Filmci le • 
renı 

• • 
rımız, 

• 
mevsıme hazırlanıyor 

1 
1953·~4 m evsimini 48 fi!m 

i:e kapatın Türk prodilktör
lerı yeni mevsım haı.ırlılı.na 
çoktan başlamış bulunuyor
lar. Elde ml'VCUt !enaryoların 
!On hazırlığı yapılıyor, klrlı 
bulunarak sa tın alınan eser· 
!erin ı;l'nuyoları sUralle ta· 
mamlanmda ı;alıeılıyor. Blr 
yandan da mutad ktiçiık kliı;ük 
d!dikodular, bızim fılmcıliğin 
pazar l erleri mabi> !!tindeki 
Ye~ilçam ''e Ha\ a Sn kaklar 
ile Hıristaki Pasajında \'l!ya 
~Ii~onun ml!yhanesinde. çal· 
kalanıyor. 

Türk Film Postları Derne· 
~inin tertıpledı~i II. Türk 
Film Festh alinde mevzulu 
fılmlerden hiç birıni ffir nln 
kül hal nd~ ba~arılı buimama
:sı sürprızlı olmuetu. 

Buna mukabıl İpar İnıer· 
nıti onıl'ın Der.iıcılık Banka· 
~ının mıll bımayesi ile hanr
lad:ğı bir Şehrın Hik1yesi 
re.'lkli kültür fılminin ayni 
jUrıce seçilmesi, miıteakı~n 
IV. Berlin Fılm Fe!tivalın• 
teklif edilip kabul olunması, 
prodüktorlerımizi \'e onlara 
dost ıorünenlt'ri hayli ofke
ltndirdi. 

il 
1954·33 mevsimir.in en ciik

kat çekici f:lmlerınden b::i 
olacafı tahmin ed:lt'n Sinek' 
BıkkaJ., Duru Fılm hesa -
bını rejisör Şakir Sırmalı ta· 
rafından Çe\Tılecek. :\lantan 
bl'ri Adadaki kôşke çekılm•ş 
olan Şakir Sırmalı senaryoyu 
b t rmek Uzere bulunduğunu 
\ e temmuz içınde çalışmalara 
geçilcb erctın' söy!Oyor. 

Halide Edip Adıvarın mcm 
lekl-t sınırları dışında da ta· 
nınmı romanından alınan ·Si 
nckli Bakkah ın has artıstıeri 
de belli oldu. B.ı kadın ı-oıU 
olan Hahia0yi, Sezen Seı.ın o:>· 
ııay:H·ak. iki j ıldaııberı be) .ız 

· perde.len uzak ka!mış 01a.1 Se 
zer Sez·n'in böyle mühım bıt 
rolı::.e, dtgerlı bır rejısor ifa· 
res 'ntle ve anlayı•lı b·r pro· 
duktorlt' tekrar sanatına ka· 
vu~ması kendi hesab na da. 
Tiirk fılmcıliği hesabına d3 
şanslıdır. Sinekli Bakkalın dl· 
ğer muhım ro!lerını de ş.:ı r e 
aktör Cahıt Irgat ıle - kı Türk 
Fılm Festi\'ali ba~arılı erkek 
artıstlerindendir Mucap 
Ofluoğlu o~ nıyacaktır. 

Cahit Irgat, İtalvan piyanis· 
ti Pt'rrigrıni Ye l\lucap Oflu
o"lu da htanbullu halk san1t 
karı Te\'fık' i canlandıracak. 

Sinekli Bakkal'ın teiif ilcre 
ti olarak şımdıye kadar mu
tad rakamlardan hayli kaba 
rık bir para ödendi~ı \ e film 
dış ıı.uırlara satıld ğ takdir
de ayrıca b'r telif hakkı öde
nl!ee~I de sövleniyor. 

Hal ide Edip Adl\ar'ın fi!" 

rek • Ate~ten Gomlek ı, gl!rek 
se •Vurun Kahpeye . roman· 
!arı. Tıirk E"debıyatına ol::iu· 
ğu kadar, Türk filmci! .('ne 
de 6irmi~ i:simlerdir. Sınl'maya 
alınan bu U~lincU eseri hık· 
kı:ıdaki hükmil de zaman ve· 
recek. 

III 

And F.lmin i~i. yıldır hr 
b~r!Hıni d'lyup, re.; mler ·•i 
r.tmın zamır: 'ordü~Umüz 
• ·asrt'ddL-1 Hoea ve Kel Ofbn 
canlı rl!sım filminin yırcyı 
geçti~ıni. bizzat Turut D~· 
m·ra~ temin edıyor. Res,am 
Yük•el i1noarın ·daresindek 
b r r.kıbin Tur~ut Drmıra~ın 
rejısörllltü ile hazırladığı bu 
ilk canlı re~ım Turk fılmi, 
a\·ni zamanda rl'nklf oluyor. 
Kodakchorn renk ~i~tcmi le 
çckilt'n fılm 2850 mctTc kadar 
tutacak. İk ' j ıldanhcri b r ıilr 
'il hlımiyen bu filmi. 1955 lk 
baharında ımıhal·kak ı::orccc
tFmizi. prodiikıiirii .iiyliıyor. 

..\nd Filn} bir ~andan :-ias· 

•Son Bask ın • irnt il!P çr.u il mektp olan bir tılmin baı ar
tifitlrrl arasında iki. de mr.Sh ur karikatürist \·ar: Cumhur!
) et gazetesi karıkıturisti Ali l 'hi re Altan.,, Rr~lmdr., Al! 

l 'hi'yi hu fılmin bir u hnr.sinde görilyorsunuı. 

ili 

BURHAN ARP'4D 

•Sınrkli Hakkaı. Cilnı inin baş kadın rohinii Srır.r .SN in O) rıı) acak 

:redd'n Hocayı tamıımlarkt'n, 
bir ) andıın da renklı H m•ııi 
kal b T koml!dıl P başlama~a 
haz rhın•yor. Fılm n adı •İ•
tanbul 'Ger.clrri 1955 , ~·ani 

b r nevı ılaturk.ı Brod" ay 
melodı 

::-enan o~u da ıam dorl ki· 
: ~azmış· Turgut ta ; 
Mehmet Muhtar, Cemıl Cahıt 
Cem 'e Turgut Demırağ. 

JV 
9:14·055 me' s min11 haıırl•k 

yapan fılmcilığ mızın hoş bır 
sıirpr11· de \'ar. Yenı ırcekkul 
eden Kahra rılm he~abına ta 
nıanılanmak uzere olan ·Son 
Baskın isımli macera fılmın· 
de, Muzaffer Tema, Göniıl 
Bayban, ~1ıicap Ofluoğlu. Ay
ten Çanka~ a gıbi tanınmış be· 
~·a:ı: pPrde arilitlerim.tle birlik 
te ıenç Ye del'lerli kari~atUrcü 
lerlmızden Alı Uh ı ıle Altan 
da ''ar Prorfükıor Ahmet U~t· 
el'in sövledi~ır.e gôre :\li Ul· 
''İ de. A tan da. profesyonel 
fılm aslarımıza taş çıkartacak 
derecede bı~arılı o 'llUYorlar· 
m•s. Ali Uh. produktôrün 
tAbırl ıle ,vaıife!ıni anlamış 
'e se\ıniı bır sh il polis· bü
tün husu•be•leri ıle• ''" Al· 
tan da • b,r ka •a hır· ız.ı ro· 
!Unde çok mu\•affak• O)nu
yormuş. 

v 
Geçen me\'( mı •Beklenen 

Şarkı • fılmı ile ıyi hasılat ya 
parak kapıtmıs olan Sonku 
Fılm. müesse«e!i cahibi Ca· 
hıde Sonku İs•anbul Şehir 

T j atı o•u i'e ıı!Aka•ını da kes 
me•ındrn <:onrıı. ~ ı- nı me\ c me 
hıi~ uk bır rıddi~ etle ha1Jrla -
nı~ or. llk olarak, Sadık '('n· 
d 'ın hazırladı~· ~ rni bir cr
nar~ o, Talıiı \ rtemcl ın rcj •· 
cılt rl.a ~ ııkırııia ı;euılmctt' 
ba•lanaca . '.Foıo~rıır d rl'k~rj 
rti fıh·n akon lk cı Turk 
Fılm Ye,t 'ııhnln ba~arılı o
perııtoru . Fılmın adı hıınüz 
kat yelle tt~b·t edılmem ş. 
·Bu toprak benımn r• o cak· 
t•, •onra de~ •tırı dı, • C•ftl k· 
t,.Vi Cına~ t't oldıı Trkrar da 
de~ sebıl r. Basroıu, j iııe Ca· 
bide Sonku'run o~ naması 
muhtemel. Di(!er rollerden 
fımdn e kadar sadece Gal p 
Arcan belli oldu De\let Kon 
ser,·atu,·arından b r iki isım 

Uzerınde de duruluyormuc 
Pakat Sonku Film'ın tlc•·i 
un!ı he•ab•na $ mdiden b 
ka ıp '"ar Bek enen Şarkının 
kahramanı fark•cı Ze ·i Mil· 
ren bu de.fa daha kırlı bır 
anla mı ile, Erman kardeş· 
terle çalışına~ı karar nrm:ş. 

VI 

Pro:iıiktörliığe • eçen yıl 
•l\lahallenin Namusu • fılmi 
i'e baslı' an Yunkım Fılme
rıdis • Jt Turk Fılm Fe!tl· 
valinin başanlı operatörü~ 1-
·ıncı ma:nuUtı olan •Sıma! 
Yıldıu• nı b•r ıydanberi çe· 
vırıyor. K.pre sa,•a5larına ka· 
tılan Türk a•kP.rl b rlıklerıni, 
bir fılm hikhe•t içinde anlatan 
bu e•erde. be~ az perdemiz n 
ı;evılmi$ jon prômbesi Ayhan 

J~ık, kıdemli \e d :erli ka • 
rak•f'r art••ıım·z: At ıf Kaptan, 
ba•roller o~nuvrır. Rej ,sor, .~· 
tıf Yılmu BatıbPk . 

iki 'ıldır ba~ar lı macera 
fılmlrr ıh: alA ·a toplıyan K! 
mal FıLm mu e•esı de -dört 
lı me b rden hazrrlanıJor ş ·m 
dılık b r tane ının l•m ni ôh'e 
nebildık. Gôrtinm"yen A
dam• ın ~enar~ osunu O!ma::ı 
Sııden ~azmış. RejubrlUIU 
LCıtf kad • I 'E' il Türk Fıhn 
Fe~tl\ alleriııde ba•ar•lı reji· 
. or• ~ apı~ or, A~ han lfık, Tu· 
ran SP.yfıo~lu başrollerde 

Türk fılm pn a•asına yıldı 
el i~ e kader kordeU > et•:uren 
Türk fılmc•lerının mevcut iki 
me.;lekl te•ekkUlilndl!n bır tı 

ne•i •Yeri Fılm Yapal\lar 
Cemı eti- adını ta:!l'. Ce~
~·etın bu i•mi dah . fılm nıı.4-
tının n •aU Ee\i) esınden ne 
ıc·n bu derecede ıerııie kal· 
dıtımızı bellı eder. Me~er.l 
memleket.erin mesleki fı~ 
te~ekküller . o m• mleketin i~ 
mini ta•ırlar. B•zdek te• •kk~ 
Jün ismi ise udece ıYerlb 
dir. Yanı •l erlı kun.1 ura • ve 
•Ytrlı kumaş iıbı. Maam.tfılı, 
onava ko ·dukları kor eUlar 
da bu .yer1i • 'asfını pek tt:ı' " 
gun dil~üyor. 

Hl34·.53 me'' 'mi mamull · 
tının sayı bakımından kabuık 
olaca~ı tahmın edıll!l1 mıi!· 
takbel b!Unçownöa düt.n· ~ 
111rle ·~erli fılm • arasında b:r 
iki tant de •Tilrk fılmi • .e 
inşallah ra•tları.z. 

dir oğlum. Unutmak daha iyi 
o:maz. mı~ Yeruden canlan<itr· 
mağ.ı ne !uzum var. 

&bip Flemlnı'ın evi Belfut 
,ehrının tam go~i!lde ~:mal 
ısta~yonunun cıvarında, dar 
çirkin kursuni boyı.ı küı;oıik 
bır bina idi. Tıpkı yanıbasında-
1\cl kılise) e benzıyordu. Butlin 
rorgunlu~una, ) aralı bır hay-
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- Ha,·ır. Ö re:ı.mek istb•o. 
rum. Yoksa hatırımı bin tur.ti 
ihtımal gelir ..• 

Sesi kısılıverdi. Rahıp dm• · 
~ınl masau da amış genış elı· 
le goz erıni cirtmUş dua eder 
gibi bır ta \'lr takınmıştı 1 1 nı. 
yetli bır adamdı. ButUn oınrü· 
nü Hak \:O unda ~ah~mağa 
hasretmısti. Fakat imkinları 
mahdut ıdı Ye çok defa "sene 
görmil~ ü ki cm~klerı boşa ııt
miş 'e en b ı nı,·et ı çalısmala
rı bıle •emer,.sıı ka m ~tı. lnıı
vadan hoş'anan bır ruhu .-.:ı!ı 
Kendi kendıne ke baha t bu!dıı
ğu sı · sık 'Akı ıdı HattA tıu· 
na karşı ~ledığı mubabbet•e 
de bazan hatalar ı~ledıttr.i far 
kederdı E:la'nın kusurlarını 
küçuklüklcrını. gururunu ıorür 
lakin onu faz.la •\ditı lı;ın 
bu ku•urlıırını cıddl hır tarzdı 
ısbh etmeğe ka kışma:dı. Bil
tun facıa şurada ıdi Hakıkl 
hır din adamı. en ktiçuk l>ir t • 
muıy'e in~.ınlara Eıfa verebil·
rek kudrette hır sozu ıl• kul· 
tarı Allaha kadar erıştirebı'e· 
cek bır azız olmak he\·esınde 
ıdı. Fakat dunya nimet erıne 

vıı n gihı karanlık bir köşe~·e kızın kısılmış dudak'arı ve 1-u 
saklanma~ . ar7:usuna . rağ;1;en zorakı ne~esinın mAnlısı ne ıdı? 
Paıı: . rahıbı gornıek ı tedı ve Yoksa. 0 da her ~eyi biliyor 
kendı~ını.: yıı~mıırdan parılda· muvdu? Paut bır ko;tıığı ı;oı.. 
yan, gurultlılU 'c aydınlık s~· tiı.. Ella mutfaktan bir tepsi 
k.ıığa attı. Cumartr.sl oldu~u ı- ıçınde şeker ve kakao~J ge!ır· 
çın .her y~r çnk a~abahktı. An dl. F1ncana kaynar u ko;>du. 
nesı k~ndıne gelmış ve yatağı· , , . . . . 
na lalını~tı. Paul artık daha . Ela Paul d.~n ıkı Y'lŞ buvl~~
faıla bekliy mezdi. Her ~eyı tu. Fakat narın \'e solgun ,ha ıv 
nğrcnmesi liıımdı. le çok ~enç duruyordu, 1 e~ıle 

Sokak kapısını \'Urunca a\•· çalan ırı ve manalı e A goılerı 
ıunun ışığı yandı. Kapıyı E.ta vardı. A.sıl gıizellığını de bun
F:eming açtı ,·e: lar teskıl edıyordu. Bu goı er 

_ sn: mısinız Paut'! Buyu· ek(erı~ a parlak \'e canlı ıdıler 
runuı. Dedi. !Akın çok drfa da yaş'a do'abi· 

Misafiri salona aldı. Bur.ıcı lırler Yeya hiddetli de olabılir· 
alçak tannlı, ko~'U kırmııı erdi. Ella'nın . kı!tlı kıyafetı 
renkte iç l'rı ot dolu es~ a arı her zaman teı;nızdı. O aksam da 
olan hir nrla idi. Şomlnedc ko· knyu renk bır pli•e etekle 
miir yanıyordu, genç kız ıu· boynıı~u. ortPn be)~Z: ,.e bol blr 
lıimsiyerek: bluz gıyıyordu, Sıyah çorap-

- Babamın bir misafiri var, ları da \'ardı. 
dedı. Bir kaç dakika ~onra gi· P.ıul kakao fincanını eline 
der. H&\"a ne kadar rutubetli aldı Hiç konuşmadan yudum 
değil mi? Site bir kakao ya. ~'Udum içmcfe basladı. Ella 
pa},m. ~Un orti~ ordu. Ara sıra ba~ını 

Kakao ikram etmek Ella'nın kıldırıp bakı~larıyle Paul'r 
Adeti idi. Pıul hiç canı iste· bir ~ey er Eormak ıster ıtbı 
medi ı halde reddedecek kuv· ona bakıyordu. Şakala~ıJ' ge· 
''~ti k ndlnde bulamadı. A~bı veı.t.lik etmesını severdi. L!kın 
ona mı öyle ıeliyordu? Gene o akşam ~v uhıbui rclUnU d 

buyük bir cirldiyetle oyn:ıyor· 
du. 

Paul kendisine hlı: cevap 
vermeyınce kaşluını Çattı , ... 
an!arındald gfikQtun denlT'ı· 
na razı o:muş goründU Dı;arı· 
dan sesler duyuldu \'e so:.ak 
k:ı pısı ,urutto ile k•.P• ndı. E:lı 
ba ını ka:dırıp baktı sonra: 

- Babama burada o duğunu 
zu habfr \'•reyim. D•dı Genç 
kız odadan çıkar çıkmaz nhıp 
Fleming hemen içen~ e ıeddl. 
Elli yı~larında. :;enis omuılu 
beccrıksiı görUnen irı ei ı bir 
adamdı. A''ağıııd.ı kabı i$ pı· 
buı;oları sırtında dıki• ~·erleri 
akı:ılla:mıs hır r'ket '\'e 
hlr siyıh Nntalnn nrdı. Kırçı' 
sakalı !İ\'ri k~silmi$ti . Çocuk 
goılerını andıran irı ma\'İ ını. 
!eri yUzunlı a~dı:ılatıyordıı. 

TelA~la Paul'a yaklapp umi· 
miyctle elıni sıktı. 5onra m 1· 

hıbbetli bır tavırlı koluna lir 
dı \"e: 

- Ho9 ıeldıniı otlum Dedı. 
Sız! gordUfüme memnun ol
dum Şu odaya fidıli;ll. Slz:ınle 
konuııcaldarım var. P~ui'u ya· 
z:ı odım'la ıotürdil. Buu.ı.ı ev· 

lu\'a bıkan, yer'eri " duvar:ıı. 
rı bomboe hır kUçlik oda idı . 
Açık renk me$e ağacında:ı bir 
Am rikan ~azı masası, torna· 
dan çıkmıs bir kaç !skeınl•rlen 
\,. kuçük bır ki ta fi !'{o'abıncı.ın 
b.ı:ka e~ası yoktu Uıracık fO" 
mintnln iızıırınde ~ tŞll mermer 
den ıkı tantında n'dızlı m~
aıke hf'yke,] ri olan çok çırkin 
bir sat duruvordu l\lı•afırıni 
oturttuktan sonra rahip ağır 
adımlarl.t masası basına yilrU
dti 'e ora~·a yerle•ti. 
Şdkat'ı ,.e um!ml bir eda 

ile snr.e başhdı: 
- Se,·;::ı!l ~·a,·rum. Her hal· 

de ı;ok şıddl!tll bir sar•ıntı g•. 
ı:ırdinız Şunu unutma~ ın ki 
bu Allıh tarafından ı 'ıvor. 
Sı brını v .. tahammul kudret•'ll 
de "ine Allah verir. An~ak o· 
nun ·ardınıı~ 't bunı da ·ana~ıı
lirnnıı~. 

Pau' aksi bir a le fU C!\'I· 

bı Hrdf: 
- Benim btedıtım ewe l 

br.r ze)i o:renmel11r. 
Rıhıp ıtır· bır ıvırla so:..ır;· 

rınl! dv ım e•ti: 
- Su çeok hazin bı: hiti•t 

u kadar bağlı olan hır inun 
bu tekemmtiliı nasıl c de ds ı· 
lırdı~ • "ıtekım ıımdı de kendın 
dın ctr..ı."l olıru' an bır h\·ırla 
bi: tılmn b=! s ıler so l•me
re ba~'ıdı <Denı:ııı nr> 



-· Zeytinburnunda halkla 
jandarma çarpıştı 

(Bası ı incide\ 
rinde üç .kardeş babaları, 70 
yaslarında Ali Alkan ile bir· 
likte Zeytinburnu, gecekondu· 
lar Yenidoğan l'llahalles:nde 
küçi.ık bir kahvehane açmı • 
!ardır. Bundan on be gün ön 
ce de bu kah\ehanenin yanın 
da kuru an hır. dukkanı kıra· 
la;>ıp sebze satmaya başla;>an 
Alkan ailesine jandarma kara 
kolu tarafından bu dtikkanı > k 
maları bildirılmiştir. Gccckon· 
du dukkiının yıkılması her ne 
dense on gi.ın kadar uzamı", ni 
haset ba:>ramın b·rınci günU 
A1ı Alkan 'e oğulları dükkan· 
da mallarını )erle t rirlerken 
jandarmalar gclmi,.ler. dükka· 
nı yıkacaklarını so)lemişlcr· 
dır. Alı Alkan jandarmalara; eş 
> aları çıka racasını birkaç da· 
kıka musaade etmelcrıni 1··ca 
~lmis, sebze küfeleri 'e diğer 
e~ aların dükkandan çıkarılma 
sı sırasında li Alkanın oğlu 
Hı.iseyın: 

•- Yazılı em·r var mı, el· 
lerındc, bu dukklnı > ıkmak ı· 
ç n?ı dı,>c sorunca, iddia cd l 
diğıne gorc, jandarma onbpşı· 
sı kurur etme) e ba lamıştrr. 
Onba~ının :>anındaki erat da bu 
uzı) et karş sın da. ellerındcki 
tüfeklcrın dipçıkler·> le lıç kar 
deş \C ihl yar babanın uzcri" 
ne hücum etmi 'erdir. Bi.ııun 
bu hadisclerın cereyan ett" ği 
sır.ada orada· birıkme) e başla
>an \ e gittikçe artan kalabalık 
jandarmaların bu hareketi 
karşısında baba jıe üç kar· 

dc,i d pçık dıırbelcrınden kur 

Ahmel Alkan arka<laşı ııma omuıuııdaki tüfek dipçiği )arasını 
gü,tcı·i~ or .. 

tarmak kaygusuna dfi~mü~ler- ~ 
d r. Jandarmn onba sı bu \a· Zcrzantıarın \ e ıne) \ &ların ULeri ne )ıl"lan 
z yet kar. sında biısbuti.ın he· 
yecana ~rlip, yanındaki 4 ere 

1 

rer haftalık rapor .aıa:ak du· 
•Süngü tak cmr·'li \crmış H rumlarını ıesp ı ctıırmı. lerd•r .• 
kalaba! ğı dağıtmak istemiştir .. Scyıt \I nın )ara ıırı dığeı·ler • 
Runa ragmen mtı\afCak o ama· ne ı::ore daha ağ·rd r. 
yınca. jandarmalardan b·ri al Hiıdıse) müıeakıp li~ kardeş 
dığı cmır uzerinc makıneli ta· \'c babaları )aralı olarak dev 
bancasını çekcı·ek ateş etmeye !et kuvvetler ne karsı gelmcke 
ba lamı esasen b•rb r·ne b.ti sanıklığı ile karakola jandar-
ik gec~kondulardan miiteşck· malnT tarafından goturulmüs er 

kil mahallenin sakınleri kad n d r. 
ve çocuklar ile h!ıdise ~erin· Eri esi sabah lstanlıul Cunı· 
deki ıso·dcn tuzİa insan pan ğe hun) et Sa\cılıl:ına sevkedilen 
uğramış ard r. s:ınıklar. as ı kendiler'.nin d~-

Halk aıa ndan. bazusuna gü ~acı olduklarını so~.leyıp ~ah.t 
Yenen bırkaç k i , e Alkan a ·• ler ni, ) ara arını "O ter ncc. ı· 
le >le Jandarmalar aras nda kameı~aha rapten Sa\ e lık ta
\ukubulan ao~ü me ara ında rafından serbest b rnkılmışlar: 
jandarmalardan, Mehmet o"lu ı d r. 
Mu tafa Ka)alı \e Mustafa Çe· Bakırkö)d~n gelen yardım~! 
leh de ba~ıar nclan )aralanmış ı l.~Hetlerln şıır.ak yle anha k~ 
ıard r. HU ey n .\ikan, Alı \!· u bır ~ekle dokulmeden bas 
kan \C SC'\ Alkan dn \Ucutla- t r lan hiıd en ıı tahk kat na ls 
rın n muhtel r )erlerınden ~a- ıanbu' SaH•ıl ğı \e jandarma a 
ralannı laT, adli doktordan bi ı ay komutanı elko) mu- ur. Me 

Karakolda j:ınd .ıı ınuların \;endi· 1 
ine ağır hir ~rkilclı• hakaret 

Pttiğini sii~li~rn ~I') it .\linin 
kaıı ı \e ı;onıgu 

' sullerin tespit edilme ine talı
lmaktad r. 
Sr,it Ali Alkanııı karı~ı da 

• ılaucı 1 
Arbede esnas nda en a#•r ya 1 

raları alan Se) t \l nin k:ıno; 
B:ıhrı\ e ~ikan, l1ad e .!!ece ı. 
!!Öllırülen. kocasını nörmrk i· 
c;in karako'a gitnı t•r. Knd•n•n 
'e bazı şah'ılerin iddialarına 
nöre: bir jandarma eri kiifilr 
ederek kad na hiicum eım·s ve 
s lahl:ı da tehd'ıte bulunmu<· 
tıır Bahı .. ve ~lkan, bu hust~ı; 
ta Savcılığa o;ikayet d lekçesi 
\C'rm· ıir. 

Birk:ıc; ı:ün öner o bölgr<le 
\'lıkubulan jandarmalar n tC'ca
vilzlerl te<' siir c kar ılanınıs 'e 1 
ılgilılerin bu g hl Md' rler ü-, 
1rı'iııde ehemm·)etle durmalar 
nı gerekıirm·ştir. 

ıTa ıırlarnı,ı Koınutıınlıl!ının 
fi'<' kalan iıahı 

Gazrtemiz.in bu müessif hAdi 
selle oliıkad:ır olma ı üzerine. 
önce mühim b'r dunım o'madı 
~ıl'ı üyl<'ven hıanbul Jantlar· 
m::ı Komutanlığı dün gece ;:ec; 
'akit b·-r blilten ne retmek ih· 
thncını hissetmi tir. 

Had'se verinde sorusturma 
rnpl ığın1ızı du) an ,.e alakal• su 
ba) ları gecekondu maballC's·ne 

Hadise) i gören şahiller •\'atan• 

önderen jandarma komutan! • 
l!ı dun saat 2:i te ya' ın'aclı~ı 
bii'teninde, hlıdise\ i fc\ 't et· 
nıek'e beraber 150 - 200 k"· 
c:in:n jandarmalara Jılicuııı rtıi 
ğini 'e bir jandarmanın sillihı 
nın alındığın~ idcl a etmektedir. 

Bafl Almanya Opp~nheimer ~a.kktnda j Cambridge 
verılen karara ıtıra zlar j .• 

Üzerinde görülen 
Bir Çek uçağı 

washingıon, 4 c \A) - Ame . Qgvrencı'lerı" çıplak 

1 
rikan alimler federaS) onu dun 
ak anı nesreuiği bir teblığcle, , • • 

1 Alom Encrfsi Koı!lı~onu ta· Artist ıstemıyor ar 
Anadolo AJan!ı 

Wıeshaden, 4 - A' rupadaki 
Amerikan hava ku'" elleri gc· 
:ıel karnr"ahından bı'd•rddiğı· 
ne göre. b·r Çeko lovak bom· 
bardıman uça~ı dun Federal 

lmanya Cumhurt) etinde Bav 
yeranın Hor bölges üzerinde 
ı..;çmuştur. 

Hududun biraz ötesinde bom 
bardıman uçağının <'trafını iki 
Çekoslornk a\ cı uçağı sarını~ 

ve onu tekrar Çekoslornk~a is 
ti kametine se\ kctmi,.lerd r. 

Çekoslovak bombardıman u· 
ça •ının solunu kaybcttiğı içın 
mi Alman hududunu geçtıği \e 
ya mlircttcbatın n hurri) eti 
5eçmek üzere• b r Batılı ha\3 
mcsdan na inmek te ebbusuy'e 
m hareket ettıkler· sual mcv· 
zuu te~k.l ctmekted.r. 

rafından tcşk•l <'dılen husı.ıst 
kom ten n, atom alimi HobeTt 
Oppenheimer'in Amerikan gli· 
venliği iç n bir tchlıke o duğu 
nu beyan etmekle haksız b:r 
harekette bulundugu ka) cledil· 
mekte 'e şo)le denilmekte· 
rur: 

• Biz bu kararı haksız tel~k
ki cdi:>oruz 'c bundan maada 
bu kararın, bundan bô)le sır· 
Iarı muhafaza lilzumundan zıya 
de s sasi mülnhaza'ar.ı hakim 
kılmaya başlayan bir gi.ı\ enlik 
sistemın·n tcbl'kesini de işa· 
ret ettiğ ne kail bulunu) oruz. 

Haile Se lasiye Kanada'da 
Oltawa. 4 <AA) - Kanada· 

'a k sa b r re mi z•yarette bu· 
lunmak iızere husu:.I bir uçak· 
la Bo tondan ~c'en llabcşıstan 
imparatoru Haıle Sclasıc dlin 
ak am Otta'' a:> a 'a)ıl o.muş· 
tur. 

Anadolu AJansı 

Londra, 4 - Dlin gece Cam· 
bridge Tiyatrosunda ıParis Cıl 
gınlıklaTı• adındaki rövünün 
temsıl , arti tlerlc üniversite ta 
lebelerınin katılu kları karı, ık· 
lıklnrla sona ermi~rır. 

T"yatrO) a gelen birkaç yliz' 
talebe, temsilin ba:lıca hu us 
yeuni teşkil eden arti tlcr·n 
çıp'aklığını itiTnzla kar ıla nıı ş 
\e daha b·rıııci perdeden itlba 
ren ahneye, sebze, me)VC \e· 
saire fırlatm:ı)a başlamışlardır. 

Sahne) e çıkma,> a mu\'affak o 
lan bir talebe de artistlerden 
b·rini üzerine bir ,ifonla soda 
sıkar.:ık kovalamaya başlamı • 
tır. ÜniYcrsiteye mensup fı•a· 
~ıs memurlarının bu talebeyi 
yakalomaya ça'ı maları uzeri· 
ne karı ıklık biısbütiin artmış 
ve temsıl 'aktındcn çok e\\'cl. 
ha) k rmalar 'c yuhalar aras n· 
da sona erıı.iştir. 

,, ATA~ 

Kırkpınar güreşleri 
dün başla ı 

Dii11 desteııiıı b~iyiik, orın ve kiieiik 
.> 

boyl111•111ıl11 giiı·eşleı• yapıldı 

Güreşçiler, Adalı Halil ile pehlivanların piri Cemalettin'in 
mezarını ziyaretle çelenk koydular 

Hususi !lluhabırlmlz 
İS)lı\İI. 10P.\Rl •• \ K 

blldirt)or 

Edırnt", 4: - 'l'arihı Kırkpı
nar guı-eşleı ı bu ) ı bıraz geç 
ka mış olmasına ra •men bay· 
ı·ama tcs:ıcllif etmesi hascbıyle 
hem pchlıvan hem de halk ka
labalığı bakım.:!dan çok alaka 
1upladı. Hu ene ctiın~ a .serbest 
gür s mi.ı abaka'arına katıldık
ları itin irfan ,\tan w ,\dıl 
ı\ t.ın guı c ere gelememişler· 
dır. !,:)a)et bu iki kaı·deş de gü· 
reşlern gırse) diler baş glire~ 
müsab.ıka an daha hc)ccanlı 
bır ha' a ırdı 

Kırkpınarın bırınci gtinü o:
masına rağmt"n cyııci!tr he
m n hemen bütun tribünleri 
dolduracak kadar toktu. Baş· 
pchli\an ardan Ihb:ıı:skıli Jb· 
rahim, Alt Ahmet, Sındıı·ğılı 
Ş rır. Duzcc'i Ço'ak 1 maı , \
dapaıar·ı Orhan Çakar. Kccmı 
Yı dıı \c Bandırmalı Kara lla
:-.an bura~ :ı gdmış bulunu~ or· 
'ardı. :Baş gUrqltrııı netıt'<'Si 
h.akkıncla daha bugundcn tah· 
mınlrr yurütulmcge baş anmış. 
herkes cırt ı) a hır lıkir :.ürm k
tcdır. KU\'\etlİ so~ enti ere sö
re ).ı Orhan Çak.ı.r \e y.ıhut 
Bıındırmalı Kara llııscyın'den 
bıı ı b:ısp hlivanlığı alacaktır. 

ra), Kental Dcmir:ıürcn (İslan
bu ), Ahmet Dinç (Çorlu). 

Dc:.tc küçük boj una on do· 
kuz çift i tir ak ctıruştır. Galip· 
lcr ,..unlardır: 

\bdullah Seur ( \lpu lu), 
Jlakkı .\lcrıı; (Pclılh ankoy), 
ll:ıkkı Selvilı (Saray). Arif Gü 
'er (il ay rabolu), l\lchmct \ıs
l;ın (Şık). İbrahim li:ıtar (Peh 

livankôy), :'tlchmet Çe:ikturk 
(İstanbu' ), Ayhan Özkır <E· 
dinıc). l\lustara Da\'u'cu <Edir 
neJ, flecop Dayıoğ u (Edirnt"), 
Ş \ki Eren (Edımr). Oktay 
Atab.ıy <Edırnc), )lustafa Şen 
(Edirne), İsmaıl Sr)ar (;\lal
kara), ~lehmet P('k.;eçkin (E
dirne), Mehmet Bil,ç:ınoğ u (E
dirne). 

:Huglın saat ond• pehlivan .ır 
top uca Rl'ledıye karşı~ında ni Enlll'Ga dB ~· 
JaHrbıy parkına gelmış, 10.10 fııtlı 
da İstaııbıı ılnıı gelen 1Ichter Ii takım ını~t 
takımının ıştırakı~ le Beh dh e· !arı ba~ a 0 
den Atatürk anıtına gıdılmiş, f"z,a ~orucııde 
İstik a' nıar;ııylc bıır.ıy:ı bir c; • - 1ııtı - sa gozoı I nk konu mu,, onra peh 1\ .ın l>ü nkü dt· tc gıiıe,J eıi ııclrıı hir go rüııüş 1\ 
!arın ııırı sa~ ı'an ~c\ h Ccma- .l\tılll t:ı ıı f f ' 
cttın tıırbr:.ınc gidılcrek bu- ta ıçındc 

) apacakt r.r ' ra~ a da bır çelenk konulnıus, ı 
bunu millcııkıp k.ılıl, \d.ı ı l)ıgrr 1' 
ı ı a ı 'ın mızarır .ı gıtmı lır. r ) onu JıJ c'' 

Cuma nınıızını muteakıp ::ie ... ,,nı \ 
bu :ı,..r ""d' 

litııi)e cı:ııııııııde bır :\le\ ıd o· Ankıır )ll "~c 
kunmuş, p h·nanlar namaıt ·ıı • 
kıldıktan sonra s. t 15 de Sa- )ahati ıÇI Jll.l 

tııll1~ 
la~ içinde top anını;:.lar, bando- Jıkfarı r 
nun Çaldığı lslik al m_ır I~ e f eoe 
§erer dircgıne b:ı)rak <;<'kilmtş B gu" n ı l 
\e onu 1akib n de hak m he- U ~tlı~ı 
~ tın in 'e halkın önunde peh· ı ıııı1 
lİ\anlaı· ıliıı-u st gür s J· paeak- , B. Spora ö'~ 
'arına daır and.c;nıışlerdır. Ge- ~ ~ 

çıt rc:•m.nden sonra gw·eşlc:rin e· maÇ yar 
birinci kategorisi ol"n desto ır 
güreş erme b:ıslaıımıştır. ( 

Deste blivlık bO\.·a oıı b<'ş ·ı:ı sı•1 

J Busıı • f • 
çıft ıştırak etmıştır. Calipler d, 

Stadın ı 
§un'ardır: çe Jııl 

Orhan ç .. kar (İzmit), liya ıusporl8 

Doğan (İstanbul). Eının Çırt- caktır. _ JjC ıt 
Iik <Kırk ar lı), İsmaı Kaya :,.,rı -
(Şılc), A ı Ak~ay C\lalkara), }: 
Rccc-p Yı dız t. Ialk::ıra). :jukru ks~~~~~ıd "~ ~ ~ 
Cengiz (Uzunköprü), .Mehmet n~nhrUııı " 
C:ımbaı (~l.ı kara). Kiımil Yıl· 

~0j}~g:f.f :-~~~~.;;;;:~;; ı i r ani ı la rıa""A~k~·r;~d;· ·;~!~·;;~~" ·9;;;~mda yapı ı~;·~r1of :ı~ ib~:~i~~~\ta~r~~fa)r~~~ı~).r~~ spor temasları ku''me lı'g maÇ 8. ,t 
ıııan .\lpan (I.Uleburgaz), Sa-

1 
~ 

uettin ~ınışek Dlanis.ı), i\lus- • E"'rı'fe 1 
tafa Bandır (Malkara), ibra· Ankara güreş takımı lran'm Tac takımını d ,,. r 
hım Eren (Ada pazar), İbrahim Beşiktaş I st.Spor' u 2 - o yen /, robe' 
Gezıci ( d.ıpazar) Cevdet 'l'oz 4 - 3 mağlup etti 1 7 v f B k '/ 3 3 be 
l'tı (İ l.ınlıul), Sıi l~~·man A\CU • ı e 0 ey OZ 0 - jo;.tJllt.: 

J Anka-ra 4 (Anka) - $eh· nan hanın Tııç Takımı bugün 3 /1 
(Pehlivanköy), füict Sert (İ • l 'I . Profesyonel küme m.ı"lanna. son

1
r: arııl:· rim.zde güreş müsabaka arı 19 " ayıs sıacl~omunda Gent· ~ a," ,t-

tanbul), Kadir Dereli Uılalka- ~ apnıak lııerc m·safır olarak lerbirlıği tııkımı) la kar~tlas· Şeker ba) ramının birıncı ve par tcbl"' 

Galatasaray, lzmirspor'u 
4 · O yendi 

1znıir, 4 mu u. i) - Şchri
mızde bu un.ın Galatasaray fut 
bol takımı bu,ç:iın ikinci karşı
laşmasını İznıirsporla )apmış, 
bırincl dc\T<'de 3, ikinci devre· 
de de bir gol atarak nı;:ıçı 4 - O 
kar.anmıştır. 

Galata aray karşısında gajel 
can'ı bir O)lln o~n.ı)an Izınir· 

spor kaz.ıntlıgı birçok fır atla
n ve bu arada bır pcnaltı~ı ka· 
çırmıştır. • 
Bayram' da yapılan milli 1 

maçlar 
I'aris, 4 {Anka) - Son gun 

lcrde )apılan nıllli maçlarda 
a~ağıdakı netıce'er alınmış
t r: 

\\usturya - \lman)a O/O 
Fransa - Belçıka 3/3 
lsviçre - Hollanda 3/1 

J\Jaeaıhmn .)Cni bır ıalıbi)ctİ 
Solothuın (İs\ içre) 4 (AP) 

- 16 Haziranda İs\i~·rede baş 
layacak Dün>a 1''uıbol l;iampi· 
yonluğu turnuvasını kazanmak 
ihUmalı uınumı:>etlc kunetli 
goriılen !>!acar mılli futbol ta· 
kımı bugun bir antrenman ma· 
çında kar~ıaşuğı f \içren in ı· 
kıncı kume takımlarından So· 
Jothurn futbol takımı onbirini 
17/l )enmiştir 

gelen iranın Taç Takımı gu· mış, ve matı iıstlin bir oyunla ikincı ;:ıinlcri Dolmababte sta- ıçın t 
re~çileri bugün nkarn Gü- Gcnı;lcrbırliği 2 - O kazanını~ dında de\·am c:dılmiştir. tır.·nJ\ııl o tJ 
rcş Takımı ile )aplığı müsa· ur. İlk ~unü ~apt'an maç:arda. l' f bir>~, 
ib ka :ırı 4-~ ka) beımiştir. --0-- Emni) ette Beyoğ'uspor l - l cssı bCr to 

1'ıti.i abakalarda aşağıdaki ıfe berabere kalmışlar, Bc~iktas da bt'r:ıııı c,rr 
tireler alınını ur: Türkiye f uf bol İstanbulsporu 2 • o mağ'üp et· ,sp~rccsıııdC 

:>'? Kiloıla : mi tlr. ne ı1oııştıl'·, 
Hıcla)et Atakan (Turk) - B' . ·ı··v. !kinci gi.ınu yapılan Vefa - kırı re o 

llıisey n Pur (lran) a ittıfak· lfln(I IQI Bf'ykoı maçı da 3 - 3 sona er- ~~~cı ı!C\ 
la mağlup; mlştir. 11 ıı to oS 

:;; Kilo : Kar.c,.1Jaşmaları . Emni)tl - ne~oğlusııor ~~~-: tC~~ 1 

\li L'yar (Ti.ırk' Enced'c llk on beş dakıkası mU\aze- da ,1rıı1 ft 
(İran) ııtıfakla galıp; nc'i geı,:tiktcn sonra, Emni)ct, crilcıı r, e 

ii2 Kilo : i lk ı;uıı karşıl;ı malannda hücum le ebbüsüni.ı e1c almış, ~ıkı ,uııı.ş 
İbrahim Pehl \an (Turk) Adana, Bur~a. Ankal'a bUti.ın devre boyunca Beyoğlu· Ct ,ıırt;;' 

Lcdboro ( İr:ın) a 8 dakıka !!.7 takımları galıp geldi :;por ınüdafaa.sını wrlamasıııa ~~nıdS r:ı~ 0 

saniyede tu a galıp. rağmen gol çıkaramamıştır. J.;:ıtJııt1 11 ş ' 
67 I\ilo: 

Kuk\er dtaıı) fsmaıl !iter 
(Ttirk) e ekserı) eıle galıp, 

73 Kıl o : 
:\1ehmet Yucc ('J'urk) ~ehi· 

d (İran) a 3 dakıka 35 sa 
ni}'ede tuşla galip, 

i9 Kilo : 
İslam Pur c lr,tın) Hasan Şa 

11 n (Turk) e ıtlıfakla galip; 
87 Kılo : 
Nızamettin Giırbüz <Tıirk> 

)lııhammcdi <İran) a 7 daki 
ka 15 saniyede tuşla galip. 

Bu suretle Ankara Gureş 
Takımı müsabakaları 4-3 ka 
zanmıstır. 

Ge nçler Birliği lran'ın Tas 
takımını 2·0 mağlup etti 

Ankara, -1 (.\nka) - l\lı· 1 
sa!ır olarak şehrımızde bulu· 

Tiırki~ c Futbol Birincılik:e- ~evre, O - O ona ermiştir. 9c;il:l çı "' 
ri ev\'elki gün Ankarada 19 lkinci devrenin ılk on beş . ete ı;c \-e 
)layıs Sıad) omunda merasim- dakikasında iki güzel fırsat ka· ~~01ış si' fi 
le baslamıştır. çıran Emnbct. nıbayct yirmın- t,ıcil•lld~ofl' 

Bu musabakalara grup bi· ci dakikada Fethinin a) ağı.} le Jtlı.,ı 11 bır gol kazanmı~tır. i.~nı ı;ııt.3~, 
riııcileri olarak Ankara Ha· 
re:tepe, .\dana Dem=rspor, ~la 
nba Sakaryaspor, l\lersin Yol 
spor, Bursa Merinosspor. Eski 
sch:r Demirspor kulüplerı ka 
tılmaktadır. 

i k giın yapılan karşıla~a 
Iarda Adana Demirpor, Mani 
sa Sakaryasporu 3-1; Bursa 
l\lerinosspor ;\Icrsin Yolsporu 
8-3; Ankara Hacettepe Eki-
ehır Demirspoı·u 6-1 mağlup 

etıni. lerdır. 
Eugun Erzurum Karagucü 

Hacettepeyle, Bursa Merınos· 
spor da ,\ dana Dcminı:ıor ıle 
kar.ılaşacakırr. 

Bu golden sonra, heyecana O> uıı )ıD 
kapılan Emniyctlıler tempo ~- tafıtl S 
rını bozduklarından, altı ~akı· ınısıır· ısj ~ 
ka sonra Bcyoğluspor omcr sc~ı f 
va ıtasıyJc beraber:ık golUnu dII • ~-~ c' 
çıkarmış 'c oyun böylece 1 • 1 AfrlJllr ı.l 
nc:tlccleumiştır. • till· s~11ıııı 

Emniyet takımı. üç seneden· fstıll )!C 
beri profesyonel ligde ilk defa ddill. , ıJ \ ı 
olarak sahadan bir beraberlik" ~ııSıll\-do ~ 
le çıkmıştır. fer ~ ı;r' 

Be iktas • t tanbulsılor ı1I 
ikinci maçı Beşiktaşla ıstan· J3il) r•~o ~ 

bu spor yapmı~lardır. 1ıc 13r~ il· $ 
Oyun. hayli sur'atli bir tem· 3 - 3 

po ı e başlamış. on dakıka de· Jllıs·•'' 
vam eden Beşiktaş ba.skaından 
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P.arlaıııeııt.ttsun fla 
} bertli lınslar / 

Dulles'in 
Türkiye' ye 
Dair demeci 

I Japoıı 
liav-'alaı.• oltlıı 

• aııı ~ .,:, 
t• . l:unJeri ~ıın Jhı-ta ili' g<'ll'n Fraıh11. g~ ı.fl"lf'lt ıiıu !Öl. 

t lt~~tk,.n h~nıen her sa) (adı bir ılrdlf' L.aı 'll:ı$l ı nı. ı.:v
~dıçi ıı i'dfl"ki ft:hli lı. f'li ll41i~·f'I... Rilindiii ~ibi hıı r.t 41:a 
~: \'ı1>f nın ih kll\' rılrı i umn mii ıl ıl f'ltl'nh.-ri f' ı·:ııhır 
b"ıı hallnıforl ir. lhıp son unıanlarda lr.ırnanı ~. lrnıııii· 
ır hayli iltrler.ılsftrdir. lhı ııı ad:ı Jli rn Hiro l'lııı nıiı ~
~e, ki ini de l'le geçirdik len sonra Ton\.in'f' :ı rL.ın~~a 

~l ~dır. Gucll'll'r •'l'onlı.ln trhlik.rdro hı lı! ı i1t \:ıLİa"'l • 

( JillSI 1 ınrlı! P. \ 
b:r yardım re ınlizJh•rı:te ıhll-

1 

r:::cı var.ıır. Bıınıın ı. ıııclır 1:1, 
m.,tel:ııbıl u\ ıılıl: pm rımı l· 
ı;indp lııı ll:ıı aclı yıır<iıll\ \ierpı 

1 

dil mı tir.ıı 

200 polis çağınldı. 25 polisle 150 sivil yaraland1. Sosyalist
ler, Meclis Başkanını bir odaya hapsettiler 
ııaıtıııu \Jan•ı 

1'..J:yo: 4 - o;in &ece yarı ı 
,J Jı •il P:ırl .. ıııPnt .. ıındıı hı.ıkO • 
n.e. ço uıılu ı) le ımılıa'efet mıı
hu 1 ı ı ara ınrl:ı rıhn b r l"::ı\'
·.rı ) :ılı .ırm:ık i ın "OD pol n 

tedh-.. ı kanun ta arı ı . ledis t&Tafın• 
so~yalist gruba men~up altı ı:a dan kabul ed lılllH c kadar Tok

dın mebu ha.kan ık mc\·I ıı e \"t.l la J·:ı :ır kıır 
BJhınlar hey t ne tah 5 ed: n • Eu sabah be~ an ıta bulunul 
ır:ıları i a e mm·afi 1: olınu•· diyl't ?ılec ı B knrıı da Mee· 

l:ır \'e p;r .. mento çal·~m:ı' n· lı n ft hinı ve B:ı lı k nın •e· 
nın uı::ıtılmıı 1 yolundal:ı hıikü - y~h t n n t mamcn •ll a ın ı tr 

-~· ıga çalı ıyoıl:ır. 
\t:ı 'tİn i'ılrn ı;onı·a Kuzey ACıil;a me. ell'lni mlilı i.ıu bir 

.,tor. 1· ;a 'ta yeni ho.disell'r ol rııu , Tunu 'ta blivuk bir 
hııkünı ıi ı ih·or. '\'rnl J)~lur P.ırfol J'rıhırJ:uıu 

,~' in:ınnıı)or, 
0

srılnıin rı he t H samimi ol 111a,a4 :ı ı 
, ... f:u rbrııJe f\ ime glrııı i) l'ı,.ı:i ni lu lıl i ı i,·oı'. 

Dıı l•s :,: erine der:ıml:ı ~uıı
ıcrı w•l} em; tir: 

1 
•- EıZlhl 1: n.:ıtım;: şııdur me: u.leb ne muhalefet edecek·! mi. ir. • 

et r.lıı.e ıne mechııriyl't h:ı ıl ol 

l:i T,;rJ:lycye yapılac 1: il:tı~ad. 
1 r:ır:iıın ıç;n \'erılecel: elan l:re· 

ııııı tıır. 

ler"ni blldirmıc'erd r. Sl"nıhat f n bldı • 
Mllm:ıf h baJ·ıı b'r odaya lT Japonya Eıı bak nı ı.,cru 'l o· 

1 
tan'dalti f'r:ın ııı: nıiisltmlrkrltrincl,. dl' u ;;h·f'f ku · 

t~ıGı11efrler .ı•oni!il'lı t ı }'tll' grı giııli \,; utı~or• . b:ı lı ı;ı 
la~ Ya11yor, J' ı an~:ı'd:rn anıl:ınlı.: il ind i t :ı n'l a 
d • ~t<"g:iııin 1.ın \'ellıon ıl iı:i ıı i lıil ıliri} or. 

diler Amerıbnııı z.,HnJ,_,nl cı .• ğ 
rud:ın do..,rura :: lıını:ıl: eıı,. ı.;r 
ş~)dir. Bıı l:rr.tı nl hl ı·a yere 
ı;:ııf tlec-ı:l: el: h,r ıfelmı}elim 
daha lyl.ıo 

Bu ı.Gdi eıere, P:ırJjmentonun 
;:mdıl:ı ıcol:ıntı dc\'re tn n ıı~ıı
lılm:ı ını n Ea,b.l·:ın Şigenı 
Yo, ıd:ı nın dı~ m~mlel:etlere ya· 
p .-:ığı seyalıs n ba l'a bir tarı· 
he alınma mı i tiyen So y:ılı t 
P.ıırtı ının '\Iec•; icindeVi mUnıı· 
!· ... ;ıları tebep olmıı tur. 

pııtı'mı~ bulunan • Ieclis B::ı ka· şida'nın se)'llhat ıı tehır rtmt• 
nı çoğunlııtun kararını mebus· ·, B rlt>•ık Anıerık:ı'da hazıra· 
lara b"ld rmenın bir yolunu bul r.an k r ı ama progı mını e.I· 
ınııc f:ı\-at i\leclıs b"n:ısından an l H etm tir. Ba~bakan Cu'l\a 
c ı: 

0

muh:ıfı.,lann yardımı i'e ar· unU Tol:yod ıı ıı~ rı ma ' ka -
ka kııpıdon çıkıp ıfdebi'mi<tir. rar ~ ırı mı•krn J. noıı .ı.·bc"·al 

~t e llbrt~al Jıı i n h .. ıli ı;tsl var. laıl' al kanım , nhaıu 
f;~'k bir t:ıhm İ\:A,i lırpnatı ı lııılunılıı . llııHııııtt 

~h k~t ı ı nda kt.ıulisinl vnlfl' indt.o uuklıi lııth ; h .. -
\ ~'1ı, fakat deılilrndu u hali devam ~tli vor. Rıınt:nı• 
•, li l e ik t ıs:ııli giiçliil..lrr, lı i r ta L. ı m i,: nv~eltl tr ... 
'-'•ıı ~ '"rt i ı:-iiçlul.:ll' ri )l'hmf'ı'!I' mııktf'ıl ir hiikuınl't .adanı 

•• ~11 hir nırml rlı;rllir. l'ıl:ıt hunlaı ın e~trı i çok defa 
lııd~•lt ıi ııra~ııııla L::ı ' hnlııynr. 'ruııa :\lıi ıbr:ıa l! irli;i 

~t, 1 oı,ıugu J!ihl h:ıklk:ıti ı:-örnır1:r, iırri dn ,..nı aıimlr 

R 51ı ::\::ın, Wuhlngton'ıh ıaırtrcllere hhıp ederken 

Washington görüşmeleri bitli 

nı, l leri E:ıl·anı m ıf P.ııl:ıb•n 
- Ti;rı:ı:ı·e ile P;;ıki tan ar ınıbkl 

pnl·tıın h:ıh e.lerel: fUn :ırı ·•Y· 
l ·ır.işıir; 

«- Orta do~uda, Tı.rl·fye ile 
Pal·."tan aı :ı ınd:ı bir do thıl: ve 

<Ba ı ı incide) ~ l:er1 bir anlıı.mıı)"a se\'ketmek ı J;;r IEi ani ~mil ının al·di rol: 
y:ırelinl, :;eçen ay cereyan eden mUml:Un oldu,,ıı tlll·dırde, Yu - c~ .. ret \"erki b:r h.ıdı e.lır. ı.ıı;. 
g~nel seçlıııler m ıce ın.ie hal· go.ıavya rne eıe·f de l:endıllğ:n ıeı·ab ı emnıyı:t mtflıııınunun bıı 
kın hu~ ıık hır çn&ıınluğu tsrdın den h:ıllolacakur. Zlrıı Trıe te ç:ıl; ön·mli mınt:ı\·adıı )'rr r nıı~ 
<IJn ) .•ıııdrıı ıl.ı ıd:ır:ı aeurılen me e.eıf, bır e menıık me.::eıe-1 o'ma<ı .:ı •anı dıl·J-:ıt ,., m•mnıı
rı.nılıurb ı.:rnı cam. :Ea!·ar ıle sinden ZI)' de makul b.r ınır h:ıt ı .. yetıir. Pal:ı ı .. nla mııtldıl imiz 

So·nıi~t mebıı lar Mecus Baş 
kanı Cuçuıni'yl Komiteler salo
nııııa J·:ıpııtmı=lar \'e bunu nıii· 
ttııhp .ıtc'i e ~ıd. n l::i .in yol· 
lıırı tıı 11111 !ardır. Bıı ar:ıd:ı 21 i 
polı~ ol ııı:ıl: lı1ere pil, k .. an c:;ıh 
ın yııral:ındı"ı t:ılımin t'dilmel:· 

Eir hlll·iımet sözc.ı~.i dilnya Parti •o"Cl u dun Tok\ o da Yo· 
se~· .. hatıne çıl·ma 1 karr.rla~tırı· c;danın ııa :ı~d".n l'"cl har }·e~ 
lan B:ı~bııhın Yo•ldıı'nın h:ırrkc edemiycce ını ıl.ın r nı tır. Jı. 
tinin fayri mua\'·yen b'r zamana pon Diet MPcl,ı ındı· .ccrr" an •: 
bıral·ıldığını bildirrr.fo;ı·r. a.~ · ı den m tnl:ı>re er do ıı~ mle. se 
b:ık:ın Pol"~ l:uwetinin )'tnıdf'n yahat t:ırılıın n dalı. ~a ~er b:· 
te•h'aılandırı'macı hsl:kındaki rakı m ı muhtenıcldır ----~--~-----

Ba~muharririmiz telsizle bildiriyor 
.. llık ' -,--~~~'-'"""""""'""'~""""""'"',,.. ---

•aıı. an lııraknıı) or. 
· h rııor ı.a~ı 1nda in ını ıkıntı ba ı~·or. Frımıı gı. 

· ~J ıııt•1'arak bizimld ll'r 1'11' a lındıiı 1.a ntı n b:ıva ı ff' . 
113or. 111'11' h;ı~at p.tha lılıl!l da lıir ,ar('a lrrıı lt. ıı e 

l!;.ı \tkıl lendere in ıınırlııdıi:·I tt ç.ımek me ele ıdır. Adrıratıl: bulun n \'f' At ntil· paı-tı l\\'f' i Do"rt gu"'nde varılan netı'celer en ileri 
l.rı f.a ı) et programını ctatbı- böl5e ının lmıdafıııı ı ile ilfıli o'an Tılrl"l}'e llra ınd:ıl, bu 1 bır 
icP. l::o,·ııı:ıl: ı.:ıhsJnde bır ill: a· bu _me ele, İ_talyan - ~·ugo hı\· ll~i il·i m•mlel·et~ yeni bır km·· 
dııfü ,J:ır:ık \3 ıfll~dırnı~ctı~. ieçırn , 1 ln.ın t m :ılı olmu•· \"et l:ııynıığı olmu tıır. Bu iki ümitleri asm!shr 

llıı 11.<;1 lf' el;bıı5 ıle Turl:ıve· tur. Adnjı&t,k mUdafa:ısı teır.i· mem'el·etin ~·aplığı. d.ğ~r m·m- • • 

Pendik'fe dün 
Bir şöför 

Parçalandı 
Enis Tahsin TIL 

'da Üçlü İttifakın esasları 
f esbit edildi 

.re \':ılJ .. ııcı • eıml)'e yatırım. nat atına alındı~ı tııl·dırde, ZII:ı· M:etıere niimııne ıe~hl e<iecrl:- <Bası 1 htidr) 1 terek teb'iği'l "Ok dikkate la· rna"ı 1 inı!de) 
lı.ırıııı 1l'Ş\ ıl·, Hıı~·ıır - Menderes 

1 

re!ııl Tito da memleketinin fil· tir. t .. da zaman zaman şofor i~ki i-;mJı 
Progı ııın ınııı t.aşlı :ı lıu llsis et· ııe~· hududuna htlnnet edıleceği . A tın anya me r. l e~I kildi. k' t"ski ve sam'mt dost yık ol~cağ• ' . ·len·vo:: . . Mende· \'e htanbu'a )'ilki ırkC'n urhos 
1 1 1 · · · l ı k •· t · k T ı t hıılindeydiler. l res. h'zmefü .. ne muk:ıbele is· k 1 .. t b , cnıı en ııı ını te •ı etme ·ıe - ne r.anna fetı~ece ve r.e e V.'aslıinfl!On, 4 ( \.A.) _ Hıı· :u • a fi met eri go rm ~· a:.a-
clır. n.e ele l:cnd _lı,ı,ınılen ortJd~~ l rkıy: \'cl:i'i Fost~r Dnl!es hıı· Eisıınhower, bizim de çıığrıl, ıeven; pazarlık arayan b r mem mıştır. Yo'cu ıır şofoı lıı bu hı· 

P.ll~t.ık~n ~JeııJere bu1.iin kalkacal:hr. T1lrk lılıl:Ome: reısı glin y~ptı~ı konu mada. Avnıpa dığınıız baçın ı:onferıınsıncla blr lekeıin. temsııc:s·. diye. h.are~et line itiraz etmişi rı;e dC' kr d si· 
. t;ı.,..,tn ılı? lnr furu{me daha Yugoslavya ile İtıı':ıa ara ım!ıı · Mlidafna Coımlıı 1 mıı:ıhMe~i t:ı~- Fr:ınsı~ ajnıısr.sının sual ne ver etmem ş, kend ı; yaset nı mıllt ni içki a'maktan ,.11~ r<'meml: 
yııpmı, \'e ı, ,;, lıı;oe \\'a hingtond:ı bir a kert ıınla m:ı ıerçel·)eQtir· ı cl"k c:lllnıedi i takdirde Birle ii· d •• <'evapt1. bu intıbsı tamıı- ı ölçUlt-rle ::UrU en mfişıerek ı ıerdir 
re mi mliı:ıl.ereler ilindem:ni meye ,alışırken, ilk n z:ırda, A'merlhnın tek tııraflı 0 ıır:ık mi) le tey t <'decek l san kul· mer.ratler:n. icııpl:ırın. dü~rınuı.: Nih~yet Pendik, K rtal'•pt 
ıl:mııl etmiştir, Trleste i.lni hol lcin uıun. vt- ~o Almanv:ıyı si' ahl:ındırm:ısı ınUm J:ır.d" Menderes :ı;o·n • Esk' dos mes•nl:. ald•~'.m•z v:ız felere go m vkline g .. ındi 1 ı man hrşı-

Yunanist:ın Vl' Y·ı , ' . n n, Dığer tııraft:n Ayan :\leclisi lambııçlı blr yol seçmi~ f bi &.l' I l·iindi'; demistir tıımdur. Ank:ır:ı'dıı göriiş•ük: re tak\'ıyemız karş• tarafın tak dan gelen 065 Düzce p ıı. llı h r 
Trıeste mr~elesinde b r hal ça Dış lilna•ebetler Kom·S)·onu rünebilir. Fakat hak'klltte. Men ' ' · bııgtin de mlikemmel bir l:o· dinne bırakmıştır. Bu defa el knmyon'a t_ksi ara ınd .. q ld t1J 
re ine v:ırıl•ncaya Jrndrıı· ara- Rei i CumhuriyetÇi senatör A-1 deres, evve:a \"e her eyden ev-1 . ... nuşmıı y:ıp ık, mii\·azi gayeler- de edilecek mad~i r.etk.ele~-'n bir çarpışma \'Uku bu muştur. 
ıarınd:ı askf'rl b"r lttıf:ık kıır- lt'ıcander Wiley dün B. Amerı· vel iüvenlık mesele ini ortııya Bır çocuk boguldu le i'erilerliğimizi anlııdık • de· hududunu bu sıınıyede b lm yo 1 Mü ademe netice ırdt ta si 
mayı l!<'cıktirmeler· hıısmunda kanın Parl men o S rayı Capi· I atarl:en me eleyi kokten halle· 1 1 tanbul, 4 (Ankll) - P.aşııb~h d'. nım. Her ne ekı;ik kalmı55a şoforü Yakup Ayarı dr h:ı' ol
bır in ı z _ merik:ın trlmi ıo blnıı•ının Komı yonlar Sala- decek b:r yol tutturmuş, cephe· çede tu~la fabrikl•ı yakınınd:ı Ga"elec'lerin dilnl:U yemeğ n kıs:ı zamanda itmanını bekle· mU , ya culard n Gulı n sa
hini rrddNlikleri iliylcni ıııek· nundıı P.:ı5vekıl Ienderec •erefi· den bir tekıırrUbe girışmi tir.> oturan lie<lihıının iki buçuk ya-j de l\Ienderts her suale açık ce mek cıı:zdir. Washinoton te· i bahat Firdcv Sab:ıhııtt n Mus-
tedır. nr bir ı; le yemeii vermiştir. Eiscnhowpr'ln dr:ıfeti rır.:.laki l:ıı.ı, evin altında bu'u· ı vapl:ır verdi. Çok alAka ve se-ıı masları .netic_es'.n?e aç•'a~ im· tafa ,:, Gazi 1 • mındekı çocu ı-

B:ıtılı mafi'lere göre 3 Bal· lenderes d:ıha sonra, Pzıık· W:ı hıngton 4 (AP) - B. Ame n~n h•lll çııl:uruna d,ısmilş w pat" uyıındırdı. E,ki dosıum A· kanlar kaderımızı her rıhetle ğır surette yara'anmıştır. 
do ııc!a yaptığı bir tttkik zezi- rlka Baskanı Eisenbower buzlln bo~ulmııstur. mer·k::lı gıızeıeriler bu kadııT fyıleşıirecek mah"yetted'r. Türk 1 y ralı' r Numune h tıırrsirıe l::iın de\'leti, hu iki m!'selen·n 

b'rbirine baıı-ıı olmad ıı, "Öril· sinden henilı dönmli~ bulunan T<ırkiye Başbakllnı Adnan ~fen Kızın ces•dini çul:ıırd:ın :ı.nne· c:ına yahn zeı:· kanı:yıslı hU milletini çok havırlı ge'işme· kaldırı mış, tahkikatıı b:ış'. nmıi-
1> " " Sııvıınm:ı Bııkanı C\\arles E. deres şerefine Beyaz Sarayda si çıl:armış ve kadın yarım •aat l:ilmet reisimiz ~!mas nı tebrik ler bekliyor A. F.mln \'alman ıtır. şllnil Washing on ve Lon,lraya b 1 ıı-ı d 12 ı 

zlıar etmlşltrdir. Wihon ile de :r iörUşme yap· tert:p:eJ "ğı .. ö. e ~·em:•·n. e • ·ıırağındıın ıayırn;ayıırak _i'~ilire- eltiler. 1 

1 

· --
mışhr. Amerıkalı sl\'.l ve asl.e:t ıdııre re te•llm etmek ıstememıı;tır. Gıızı>telerdl' aeni' haberler. f t l A- · ı ·~ · d y 'I A k .. 1 

TUrk. Yıınıın ve Yugoslav Capitoldeki ~ğ!e yemeğinde ci, Konırre lıderi re 5 ~ılrk dev· Şe hir Tiyatrosu artis tle ri - reslmler, h:ıraretli • makaleleı- S • V. mır ıgın en erı en S en 
nı hakanforı bu ay so•ııınc dhı>tliler arasında şıı §:ıhsiyel· Jet adamını d vet etmıstır. çıkıyor. Türk az'm ,.e seb:ıı- • K ıtaot 1 f Ô n la rı 
toplanıp hfılen mf'rıılekPtlt'ri a ıer ıle hazır hıılunınuşlarrlır: :Bu ~ '" e~na toplıınuya an· nin Bursa turnesi n n htlr dünvanın en sağlam _________ ,;.;_....;_.;.;,.;.;.. _______ _ 
rıı~ında mr\·rııt JlM1 tık '\lııa- 11 Bll;lı3k:ın ı uııvini Fatin P.il:tll vet edılenler şunlardır: l\tebu· İstanbul Şelıir Tiyatrosu ar- 1 

• • • A~. kışlanın ı;ııtı•ı onarımı kapalı zarfla ek 
1 

tme' <' konmu• 
h ' · · t k'-l 11'1 k t B k Eh 'l ı· · Re · J sel 'l t"n kall's oldu ıınu yazıyorlllr. Bu J ,, l'hr~ nı Rm tl'SP "ı ı as ·rr 7.orlıı. Sa\'ıınnı:ı :ı ·anı • em •an .. ec. m ısı e "ar 1, • tistlnind"n bir grup 7 ve 8 ha· emp:ıt'li lıı.wa iı;oinde ı;'yaı.i, ııc: tur. Ihalesı 11.6.1954 iiin ı saat 11 de .Malat)a \ıl' sıı Al. Ko. 
bir ittifak hııt:ne sokar.:ık an· !endere•, nı*leri Bakanlığı ;\Iallye B:ıkanı GPorfe Hıımp ı· ziran t:ırih' rınd~ iki t msıl vl'r- l· • ..u 'kt s dl i·onucma- da yapı'acııktır. Keş'( bedel; 28705,07 •ıra, fl'Çıcı tC'mınıııı 215:.: 
Jarmııyı Tesmen imzal:ıyac:ıklllr· llıisıe•arı Nııri B"rei, Türkiye - reY, Harici Yardım İdare i Di· mek üzere Bur aya gi.lt>r•k•ir. Prı: .m •. ~ 1

• :ı . • 1 radır, Kecif ve şartnamesi komisyonda gurulıir Uu ~e ı:ıire· 
dır. nin Wa hington Biiyük Elçisi F. i'e

0

ktörü liarold Stassen, Sen:ı.- Şazi ·e Moral'ın b:ı k:ın ı ğında gi. l:ır yı şekılae ılerlıyor: ceklerin ihale fününden en az ur gJn e\'\·r• Mrk. tıı le Em lik 
tng·ıız hariciytsi, iyi btıber ı Cemal Frl·in, Amerikanın Anka t' r Alex:ınder Wiley, \'e De· dı:cek heyelto JI lid· Pi kin, N~- .re~deT~s. dün Amerıknn A- Md. den ye.erlik belıesi almaları şarttır. Tek ıf me tıııı arınus 

l:ın mahfilll'r tarar ndan vu'kl.m ra Bltyuk Elçhi AHa M, W&r· mol:rat Senatör Waltl'r GeorgP. zihe B c rik' i, Giılistnn G,ı~ ~. yıın meclıı;ıne tanıtıl rken &"a: lhııle saatinden b"r s:ıat en·eJine kadar kom.~\ ona vrr 'mesL 
ler· ı;ürull'n bu gflrıi • te:ıti l'ri ren, nı,h'll:ıın Mullvini Hanry T m •r· R Chiperfirld, nemok· 5Ukrıyt' Ata\·. fuhip Arcım:ı.n. d?~ ~:ri; ·En "y' dos•:ımu~· t~ Po.s•ııdııki ı:ecikmc kabul edilmez. • (1505-6635) 
h:ı'kkıncla re.:.nıen mlil han > rı· Bj ro:ıde. Jlııriciyrnln Tqrki: rııt Tcm•ıkI Thomıu Gordon, !lhıaız z A n. Ji:aılri <) t'm n. b rını ku lıınmı ır. Bı.r d ğerı * 
rııtmektrn kııçınmıc, b"r ıizcil jl', Yuna~i t:ı~. ~·e t;.an l~lerı Dı~işll'rı B:ıkan ~lua,•ini Bl ro:ı· Hamdi Ş r·ıgil ve Rıza Toziln iş· şöyle ba~ırmı~tır: •En iyi 1 de J.apalı zarfla 650 ton odun 11 haziran 954 cuma ~ut IO dı 
ııdere tn,.cıiliz hül.:umeıinin 11-1 Şubesi n rl'kturU \\ ılllam C. de, Amerika Ankıırn Bllylik E:· tirak erleceklir. ğ 1 Amerıl-an•n tek dostu .. Bu il A S Al K d 1 

ç i Avta Warren l\·ti at hıeri özler hem Amerikalıl:ırın hıık opa s. a. · o ıı satı:ı a ınacaktır. Bede 1 19500 !ıra, ge-
g•li 3 hııkiımPte bu husıı~taki Bıı~~~ı~~kten sonra Türk lirlerle· Devlet Mii.,aviri Gııbriel liauge. Adan aya uçak sefe rleri k•mızdaki hisler n n hem de Ba ç el. trm.nııtı 1462,5 :ır:ıdır. Şartname~i koınisyond:ı ,.,, h. Lv. 
g(inışlerini ulıştırılığını s<lyle· ri, A van ı terlisine Eirdikleri za Türkiyedel-i Amerikıın Askeri muvakkaten durduruldu yaTın ve şimdi_ ~temlere.~ ·n yn.-1 A. fütll kısmında görlı'ür. Teklif mektuplarının ıhnle srıotınde:ı melde iktifa etmi~tir. ~ ı l r d b 

mıın, Amer:kalı Senafürler ta- 1 ıreyeti Şefi General W. P. Che· rııttığ• :c;evg.' .er n top u ı :ı esı· .r Et.at en•e'ine kad'!r komisyona verilme i. 14!!8 - Gi23 
Bild'rildiğine fvre fta'ya ge rafından en samimi dostluk te· p:ırd, biiyiik elçi F, Cemııl Er· Ankara, 4 CANI:A) - Haber d"r. Glı\'enılır dostların ha~re· --------- --..:........ __________ _ 

çenlerde Amerika ve İngiltere zalılirleri \'t silrcl·li all:ışlarla kin, Fatin Rll~til Zorlu, Ethem aldığımııa före Adana Hava a· tini şiddl'tle çeken Amerika, a f • ,. f D • " K • d 
ve gayri resnıt ol:ırak milrar~ kıırşılanmı~lardır. lı'Ii"afirler se-

1 
' .Ienuere , Xuri Birgi ye General lanınd:ıl'i inşa:ıt dolay!.! ivle mu· rndı~ını en milkemmel şek 'de rzmcan aım 1 omısyonun an 

ııtlıı, Tlirl:iye ile Yıınanistonın n.aılirlere Willey tarafından tak· I Xureddln Baran~eı. val:kııt hır uımıın için Adıınııyıı h.ıılduğuna inanıyor .. Mendere· 
Yugosla\'ya ile ittifaka giri•· dlm edilmişlerdir: . '1Pndpres - DııllP~ giirüsmtsi uçak sef Prleri yı:pılnın·ııcaktır. ~ın elde _ed~re_ğl ne~ıceler~ ~:ı
nıek hu~u undaki slya•ttll'r'nin Av:rn llderlerınden Cıımbur~-ı Waslı'ngton, 4 (AP) - Tilr- Jcıanbul, Anl·ara. İ keııclerun se ır_5ok nıkbınl k gos:ermıst m. 
görıiniirde NATO iltif:ı.kı dııhl- yeıçi \\'. Know~~nd, yaptı~ı b r kiye Bat:bakanı Adnan Mende· ferlerin'n yapılmasına de\'am o· Dt11'! g~nde varılan merhalele~ 
!indeki taahhiitl~riy'e bağcloş- konu~m:ıd:ı: cBııtün Amerıklllı- 1 re B"rlefk Amer"k:ıda ıeçir· lunmakt3dır. en ılerı umutl:ırı aşmı~tır. Te 
mııd ğını iler· siirıııiiştiir. lar Tiırkiye\ i hllyük ve hakiki d"ği son gl\nlin gerçel:ıen yUk· ,Bergama tenlikleri masların hudutları programd:· 

Butıa mııkab:l Tiirk'ye ve \'u b"r mliltefik tl'liıl:ki e<livorl:ı_n 1 ıu müz:ıı·Heler programı anı· k" hudutları ç~k .a:mış ır. Eı· 
neni tan, gene gCir,inürdt, Ba demi•, Tiirldyenin 1950 de, Bır·, s na D ~b:ıkanı Foı;ter Dul es kermesi başladı ,enhower, bugunkLl yemel:te 
tının toppl:un savunma sis e- levmis Mı'let'ere ~·ardım için 1 ile bir saatlik b'r gürOşme sı· Berg:ım:ı, 4 (AA) _ 18 inci Menderes'le bulu,:ıcak~tn .. ev 
mine Yuzoslav kaynakl:ırını kıı Koreye ıonderdi~i meşhur ve kıQmıQtır. tı:r~ht Btorgama kermesi •enlik velki giln fe\'kal4cle b r gorll~ 
zanclırmak yolundııki giri~ 'kle kahrıım:ın Tuı~ydan sitııyişler Da~a evvel Cumhurb:ışk:ını leri buglin ö~leden sonrav S31lt 

1 
m.' Yll?~ış, ft\'an .. hat r.'y~ rn: 

ri teşebbüse h'ç h'r miı lllhna- le b:ıhsedilmiştır. Eisenhower, \ Ienderes ile di· 13 de cumhur"yeı 'fılpydanında clımen .. tenderes ı. dinle) ere_k 
n•n mnni olmaması gerfll:tı-ei Cumhuriyet~i Senatör Cape- ğer !5 Tllrk liderine Beyaz Sn· yapılan parlak bir törenle hlŞ" çok ıılkıd:ımı~t r .. Kabul re~mın 
güıii,iinU müdar:ıa t'tmel:tedir· hard misafirlere hit~b~n: a.B. ~- rayda b'r öğle yemeei \•ermiş- ıamıstır. cı~ h_er il'i ~art ~en ~aııpl.e~ 
ler. meril:aya ho gel<iınıı:, s:ze ı· ti Başbakanın yarın Tiirk•\'I' T,ırkıyt'ye da•r g!ıv,n '\e Se\gı 

nill\ ve ı;:!iveniml? \'ar. Bunu s;atiyle 15 de New Yarka ha· IPrini ifaıle e m'•lerdir Bir "ki 
32 Mau Mau öldürüldü h;Jnıemi'ZI istiyoruz• demiştir. reketi bel·Jenilmek1ed"r. Bıı :ık Tekstil Sendikası s:ı!!:ı l::ıclar ne redilecek mır 

i\leıııll're in tPmaGl:ın s~m geç vakit Ilnrid Yard·m ı 
Nalrob' (Kenya), 4 ( t. A) - elr rında .. . İdııres: Dlrel'törU llarold S•ııt;· K . ld 

~a hington_4 (AP~.- T_u~l:ı~·: sen :•e nihai bir ~örUşme dara ongresı yapı 1 Çinde se rbest bırakılacak 
liUl:umet Reısınln ıı)aretını :>O yapmıştır. 1 
rumlayan Wash:fliton Post and · <Bqı 1 incide) olan ngiliz iı adamları 

tara- Time.s - Ilerald ~azetesi buaün· bııl ctme•ine mııkııbil sendikanın 
• }·ü bıı~mııl:ale•inde, 'Ba:bakan Çin alfabesi değişecek i50 kuruş istetllğinl ifade etmiş- Cenevre, 4 (AA) - Bugiln 

- ---- - Adnım lenderesin Akdeniz böl· Pekin, 4 (Tilrktel) - li:omU· tir. Rapor okunıırkım Uyeler a· açıklandı~ına göre, komtıııısı 
ıesinde, Tries•e meselesınin hııl ni t Çın b.ıl:Cımetl. asırlardan rasındıı yer Y r mı;n:ık:ışalar çık· Çinliler Çin.le es:r bulunan fn 
lı içın zemin hazırlamak sure - beri Cinde kullanılmakta olan mış, baştan bunun çim r'e il
tiyle Türk d 'plom:ısisinin önderi )a7ı şe\·li ve Cin alfobet;·n ·n gili olduğunu belirterek d 1 ge. g·liz iş adamlarını serb,st bı· 
!itini te ;s edecefıni yaımıstır. yakında terkedileceğin ' hunun terfi ihtar etmı~t.ir. . . r:ıkmayı ktıbul eımislerd'r. Bu 

Başmllhılede ıunlar kııy~e- ı yerine daha elver"5li bir alfa· . Son ?l:ır~k ~ı.~~ T:ıJı: ım _flbıte~ na muknbil, Birle~·k Amer"l:a· 
dilmi;tlr: cAnıerıkan ldarecııe· benin kabul olunacağını res· sıne, dığerı Sııt ııcede şehıt •0 2 yı Pekin hUl:ilmetiyle müzal:e· 
r yle miiı:ıl ereler için hurııya men a"ıl:latnı•tır ların mal:bere'er.ne l:on:n:ık ı.u 1 b k . . h . h 
' · ~ • · h ı tt ı ·ı:· çelenk se· reye c ar etme· ıçın apıs cı {elen fr. Adnan i\lenderesın Elnlcrce senedenberi c:ıri 0 • r~ azı~ a ırı an ı ı • . . . 

Uçlil Balkan Paktının, lCuzey lan Çin alfabesi yerine Rus 111 çılen 1k! heyet tarafından yerle- 1 ~elerde _bı_ı una~ Amerık:ılılar 
Atlaııtıl: 1ttıfal:ı teşkil uy la fabesi veya ona yakın b:r 11-I rın: tev<lı edıl!?lştlr. . ı !ııd~):e ~ .bı tutu manıışlardır. 12 
mndni derpiş eden bir plAn i· fabenin 1-abııl olunacaeı kuv· ı l•onır~. bnııın saat 10 dan ıfl., lnzılız ış adamı Uç senedenbe-
lerı silrdil~li bildirilmektedir. \'etle tahmin ed,lmektedir. ba.rı:;ı ça.ışmal:ırına devam ed·· 

1 
ri Kızıl Ç'rde tunılm:ıkıadır, 

Yuioslııvyanın ~lmd.ki halde ----- cedır. 
Natvyıı aıır.ıp ahnınamıuı rr:ese· 
lesi s.y t h kımdan münal:a:a 
ivturebılır. Fakat muhakkak o· 
lan cıhet ıudur: ilI!işterek mU· 
d fu utnınrla lmnılmıış obn hu 
ır.ı tesl:ılıat, yani Eıın: .. n Paktı 
ile ı. ato Pal-tının birbirınl ta -
maml matarı s:mtır. En ilk na· 
arda ~r.rçei:le.ı'ri me i m!lşl:UI 

bir iş ıbi iiriınebiir. Fakat bu 
ıırıda, Yunan Bıışl:entinde cere· 
yan eden ol ylara ds bakmak ye 
rınJt olur. Ba vel:ıl ll~nderesin 
W:ı lıinıtondı:ı bıılundııgu bu sıra 
da tera al 'l'ıto Atlnada I>ıral 
Paııl'ıın misafiridir. Gıne bu 
anda Tılrl"iye llul:umet Rei i 
P.a•l:ırn Ei9enho\\ erle g;irii;ılr
len Cııınhıırreisi Tıto Yunan 
Krıoıl ,ımıyııı<Ia yemek reınek
te~ <li. IIPniiz birbıç yıl evvel 
Mo~ko,·ının here \.:5r ajanı ro· 
liı nıle olan Yugo,l:ı\' komliniı
minin liclPri, kımıiinistleriıı Yıı
n:ınhtana karşı giri tik l'ri ~n
' asa ~ ardıın eımi~ olan bir li
der, hıı~un Yun:ınistanla ittıfa
kı '" 'ıt e m~ktedir. 

Sımdi Itah a ile Yu~o•lnya ·ı. 
mUft,erek mUdafulan uf'runda Teutiı Sendı~uı lwnııeaine ijtiı it~ edenler 

1 - Açık eksiltmeye konu'aıı i~ asaııda ııöstcrılcn mahd· 
lerde yaptırııacak ilk okuı in ~aatıdır. 

2 - Eksiltmel~r! 14.6 1954 paıartesı ı:UnU saat l4'de il dal· 
mt komisyonunda yapı aca•,•ır. 

3 - F.k i,ımeleri a\Tı iYrl yapılacağından istek'ı'cr!n eksili 
meye girebilmeleri i;iı: lh:ıle glinUnden uç ı.:lııı c\'\'cl Hı :hk 
mokamına d''ekı;oeyle mılracuı ederek bu işe benıf'r b r deh de 
15000 llra'ık i yaptıklarını \·cya denetledıklerınt- dnir \'e~!!cı· 
lıırını ibraz ederek alacıık'ıırı yeterl'k be'"e erl\IC' 1954 yı'ı ti· 
careı odtısı ve ikası ~·e teminat makbuzlarını ıbraı c me.erl 
l!lzımdır. 

4 - Bıı işe alt şartııarr:e keşif vesa·r evrııl: mesai su.t'eri 
dahilinde her flln n daimt komıcyon ka'cmındc forUlrlı r 

Po tadak~ eecikme'er kabul edilme:. Hii37) 
flrrı;I Kii} il Kr. ıf hect~lı Gtçlri tl'min ı tl 

Frtinrıın 
Tercan 
Terrım 
Kemah 
Refahiye 

Kcrtak 
Pırnasıl 

~.ıirztoe.u 

Acağı İhtık 
Sö~tillli \'era 

Karayapral: 

2fli!i0 313 
298i!' 88 
2i6!J8 77 
29817 o,, 
2822ll 36 

Tokat Valiliainden 

21 ıı 23 
2210 47 
2077 41 
2236 28 
2116.98 

1 - Ek~il meye knnulan if: Erbaa sağ' k merkeı·n·n ha· 
rlcl ~u tec;icatı yapımıdır. 

2 - 1nş:ıll• kec f bedeli 15424 lira 56 kuru~ ve g ~·ei 
tem'natı 1156 lira 84 kuructur. 

3 - tş:n keşif ve şartnamesi mesai gUnleri dahılinde dal· 
rede her ln görülebi'ir. 

. 

4 - Eksiltme 14/6 954 pazartesi \!linU s:ıat 15 de Yilbeı 
n:ıf:a miidUrlfiğii binasında a ç·k ektiltme usulu) le yapıla
caktır. 

5 - Taliplerin ihale glln tinden en ıız Uc g!ln örıce di· 
tekçe ile vıılil'ğe milrııcaat ederek alııcakları eh'iyct ''rsıka!J 
ve geçici teminata zlt makbu z.larlle b"rlikte ihale ı;?ılnü ko
m:syonda hazır bultınmala:ı vaktinde yap•lm:ıyıın mürııC'uıt· 
ların kabul ed"lmeyeceği ve postada vukubulac:ık grc kme-
lerin na111"• ôtibara ıl•nmıye ca~ı ilftn o'unur. <6739) 

• 
lstanbul Sular idaresinden : 

6 61954 paz:ıT gUnfi cast 9 ile li ara nda O a'kçılaı 

1 

me\ hındek" ttrf i ta•yonunu n cerı?l"an keı;ılC'rr!: ' el·l-~rik 
l:l:ıre• nden b ld r"lmiQtir. Bu ı;elı pıen mezkur ::unde sut il 
ile 1 i ııra •nda t tan bul y:ık:ı ı; nın u durumu 1~1~ r o'acak· 

1 ur. Abonelerimize il~n o'ıınur. (6781) . . 
lslanbul Sular idaresinden • 

Bal:•rl·öy'Unde Çırpır• Çay·rında ld:ırt'\'e n't arıııirleki o!• 
lar 10 6.1934 gı.inll saat 10 da mnlıallinde nıwrma ~olu il• 
s:ııılaral·ıır. 

5:,.rtn:ınıe ı icbre \'ezne inJen bectclı;i7. olnr:ık al nabTr. 
İ•ıC>k ılerin \:ııırar kları 250 1 r:ıva nıul :ılı ı :ıl~caklar te· 

minaı makbuıl.ır )le mııanen un \C aııtt<' mahallinc.e bu 
hınm:ıl~rı. (ilill) 

iııııirnı alıilıi: .-. i \' \ :\" .ırnm , ı-~ 
t 'nınnıi n<"srh, t Mıul uriı : :\t rı İ fl l C:\"ER 

Hu ""~ ıd:; i'lff' 'ul lllııd u r: 
in. \ · rn\. 

l\'AIAS) Gaır.tecilik '" 'l atba~rılık T. A. Ş. - htınbul 
\ ' .l. T A ~· 111 A T B A A S l 
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FLORYA - KÜCÜKÇEKMECEDE 

1 -1 R 
210, 260, 300, 350 ve 400 METREKARE 8UYÜKLUKTE OLAN ARSALARIMIZ YARISI PEŞjN, KALAN KISMI 12 AY TAKSiTLE METREKARESi 7 LIRADIR. ba" 

Kadas ro t"e parseUsyonu modern .ıehircılık s sıemine gore ,>apılan İDEAL FIAHÇELİ EVLER MAHALLESİ. bah~cli EV arsaları: F'LORYA P Aj ılesi ıle karsı kar~ıyadır. Arka Gepheleri KUÇÜKÇEK:\IECE <;OLU nU ön cephcle~i ba:~ li 
MARMARA Den.zın. ve f'LORY A PLAJLARINI, .\ D.\LARJ. HA YD.\RPASA, K \DIKOYU go rrnek•ed r . .Soguksu tren isıasy onundan bir i tas,> on berıde. F !ona ilerısinde, elektriği V(' elektrikli hanlı) d urnine ka' u~ mu~ o an. İstanbul un 
~ ) eceklcr carş na ah p, Kti çıikçekmece ko~ lı ı ta yonunda, elektr klı banl ) · trenındcn ı nıl nce. kopru 'c deniz kenarındaki \ ıl!iılardan sonı·a "elen a falt krnaı·ındaki bu ar:oalar nı.sli gdrulmem ~ bır urnzlukla muh•ercm halkını ı 
J:iÇ arına arzolunmu~tur. 

'MERKEZi: HE\ .\Z1T, C'.\RŞIK.\P I. R l:\'AZl'I PAi.\~ K.\T ı. :\o. 12 - 13 :UBESİ : t s rA~BtL. KUÇÜKÇElrnECE -.uıt ŞEX .\JE1"V.\LI .\ İLE GAZ İ~OSU BAHÇESi • t getj. 
Kum H denıı banyoları - Her glin Sirkecıdcn kaloriferli, rad.>olu, Iüks otobli sen. ı - \yrıca :? dakıka1ık aktarma suretiyle e ektrıkli bani )O treni - Akaı· çc mesi. taıyıkli su (terkosl te~ısatı - Sağlam, temiz ha'ia - 50 me.ınl # 

r , de 1\tar al Buharı (Mu cmadl Park> - S rkcci:ıc 14 ki lomeırelik }ani 15 ıiak kalık kı a mc afo - ~llıhtelıf köşkler - Fırın - Benz n isıa~yonu - Yaprakları açmıs. itina i e }elıştırilen (bakımı şırketımiıc aıt akns~a, dıte 
d ç)a ve eıns <;amlar) - Yilule 33'ü pc in, kalan kısmı a:ılık taksitlerle ağlam, konfoılu evler. butiın ihtiyaçlaı· hep bır arada. , 

'J',\k ıt usulun un kalkacağı ve fi) atlara hır misli ıam ~ ,ıp ıl:H·agı ~un aı tık gl'lnıi tiı. Hu fırs.ıt hır daha omriinıiıun onu na kadar rlinııc gc~mı~ etek tır. Son ~unlcıi kac;ırma) ınıl. 
ırkctını z tarafından in•as ına başlanan 6 adet dlikkllnı, b ır bu.>uk gazinosu 'c 8 odalı sal onlu otelı 'e J. e~il ~ahaları ile bu PL J ve S.\ YFIYI:: sıte s.ndc ınıılk edınmek bahlı,>arl •k olacaktır. z,ı·a l lanbulda p liıj, av \ e sıı~fi) e 

a>ır. zamanda bir aTada bulun duran b r ıkınci ) er mevcut d cğılnır 

k 
Dun) an muh m merkez crının bazı,ında henıız kurul mu s bulunan Tüı k) ede ılk de!ıı ıırsalar mız•n hulundu~u nıe\ki Küc;ıikçekmece hattında tatbı kata 'eçılen ve Fran!tZ ~ rk~ t n~ ~ukumeıç~ 19j5 senesı sonunda ışletme) e aÇ 1~3 ~ 

27000000 l ra!'a hale ed len \e her on dakıkada bır uçer be~er ugon halınde e\kedi ccck \C S J"ke<'i - Küı;ukc;ekmece mesafe ·nı lR • 20 dakıkara indırecck, ELEKTRİKLI B.\XLIYO 'l'RE:\I IM\zuunun bir ha)Al mahsulu oıına ,. 
ama men anlaı ılm ş bulunmakt ad r. Halkımızın n aat işinın hızını art k sozler ılc gomıc ktecfü'. .\ \'ll• 

Kezıı. hukumctin 30.000.00 O - 50 000 000 U:llı mı yon) l ıra .ırfı.} le .} ı:ıpnı:ıkıa oldugu; S rkec· İ DI-~AI. BAHÇELİ EVLER l\IAH.\LLESİ ınesafcs·ni a ~ari 12 kiloıııcıre kı:r.ıltan, !'ani 15 • 20 dakıka.} a indiren 50 metre "'enislığınde~\a1' d 
PA BULV RI~ IN ın-a ının ne derece liratle ılerlcdiğini ~ ı ne a.} ın halk m z nozlerı c g ormü~. lıulunmakıadır. Sırf bu bii~ iik bulvarın :ıliikalı Kuçiıkç ekmece Asmakoprı.inun sondaJ ları hır YUGOSL.\ V inşaat firması tarafından ) aP 

11 

Bu.) uk acenteler n, buyuk sen s i ta :;onlar•ntn, bil!'Ük~r mııhalleTinin, bu tran it .} 0 1, :'\IU'l'Eı\I :\Dİ PARK C'l.\RŞ \L BllLVARl) uzerine sıralanacakları artık gözle ;;örünür bir hal almı~lır. 

SON FIRSATTAN iSTiFADE EDiNiZ 
H k ki bir rekabet k sa b·r nıı.iddct "çın. İDE.\L BAHÇELİ EVLER. R \HÇEI.l EVU: R MAii \LLl~Sİ. B \HÇELl E \' ARS.\T,.\HI:\'.\ D \ te mil ed imiş bulunmaktadır. d,11 Jıt 
Sari<'Cl' Ba}Tam muıı:ı ebet ) le a) ın halkım z n bu) uk ta tılden i tifadelerini nazarı dık kate a'ıııarak, 9 llazıran 1954 tarihine kadar ar,,alarını kapa yanlara ar a bedelleri yarısı p cfn, kalan kısmı 12 av taksıtle metrekare · 7 1 ta 12 a 

edı ccckl r Tamam nı pe~ n o<lcmck i C) enlere ~ uzde 15 lC nzılat ) ap lıı· .• \.) rıca pafta 3 ada 2fl da kı \ e satışları ~ t'n· y:ıpı ·an dcniıdcn biraz geride olan aynı mevkideki ar:oalarımız•n r.ıetrekaır fıatlan pc~ın 4 ııra; )ali ı pc~ın, kalan kı ını 
ıtle 5 l radır. 

İNŞAATLARDA GöROLMEMiŞ KOLAYLIKLAR 
tn aatlar ·çın bir" ci dl'recede ehemmı) ette olan tuğla. ar atarım z "çlııdc modern makı nelerle P ~ a,a fi) atından çek daha ucuz:ı "mil ed !erek ~aulmalmıclır. \) rıca kunı, cakıl, \'C ta51: te~kılıh \e 'asııalarımızla J tan bul ra~ "cinden 1~u,~c > 

ek ınc temın etmek her zaman "çin mümkündiir. Bu artlar dahılindc her t p e\ lcr· cm :ı 'ler'nden çok daha ucuıa mal ederek yüzde 33'ü pc in, kalan kısmı a) !ık taksitlerle ipotek 1ı olarak deruhde cdılır. Ar~a alan muşterıJer 1111 

t rma mecburi.}etı yoktur. \r alar nuz iç nde .>en den )ap !makta olan ınşaat"ar \ardır. ı: t 
ı:;rcct Anadolu Müşterilerimize Garanti Veriyoruz : 2SO lira kapoTa~ 1 tel h:l'iall':.i olarak adrc:."m zc gondercn her mü-tcri)e a)l'lla cıık aısa, :II.\R:\l.\HA DE~İZİ \"e J'LORYA PL..iJLARii\l butıin ıhıişamb le g ı; 

ıınan1' 
istanbula gel melerıne llizum ka -arıa olarakı r .• \k nın zuhul'\I nda dollacak her türlıi zarar \ c z ~anı Sırketınıiz ş md den k abııllenmişı·r. .\yrıca a) ın Anadolu müsıerı'erim;ze b r ko1 aylık olarak tapu \ esaır muam cleleri hakkında 

re gereken bmıin forma) te su· nü guniıııe lel'e bıldırilcccklır 

ARSALARIMIZI ZiYARET GüNLERi 
ıı IK K .\ T: 6 Hazıı an 10~4 Paıar ;:unı.i öğleden e\, el sa at 10 30 ,\1 'c g Haziran l054 Çar,aml:ıa günli saat 14 00 de Y azıhanemiz önünden husu:1t va s talarınııı.la hareket edılcrck ı; drulecektir. Vasıtalarda zuhuru muhtemel 

\er lmemek uzeıe her es n bu"'unden ~ırkeıım ze ınuracaatla ucrcbız h :ı • fı•ler n ıı maları rıca olunur 
.\RS.\ K\P,\Y..\~ m m 'ı l" ..;n:R I DJ-:~ R \Kl\ r: Kl~.'11 'l'.\ Pl' n:n iı.İ RKI:X TAHSi i. ı:uır .:m~K CzımF: :H,\K8l'Z ;lll'K \RII.İ '!SO Lt;u KAPARO .\ Ll.:\JR. 

Şirketimiz Bütün Türkiyenin Takdirini Kazanmakla Daima İftihar Eder 

ıııt 
ııdıhanla 

SiRKi-: rnrizi;.; n tc r.tn MÜl:l~sı:~E i t.E ,\T,.\.K.\ SI \'OKTl' n. 
İİlll ...................................................................................................................................... ...... 

... 

,, .... _____________________________ , 

' AKŞAM 
7 Haziran Pazartesiden itibaren çok cazip ve merakh 

8 yeni tefrikaya birden başhyor 

1 ~ .. 1 
HAZRETi EYUP 

ı :ı 

" GOK BAYRAK 
. 

BURADA BiR 

,. İNSAAT 
Kooperatif inden : , 

1 - Pa~abahte İspırto Fabrikası üstundekı ı'r~rf 
tip olarak 24 işçı evi (50 loJman) kaP' 

1 _.<. 
eksıltme}·e konulmuştur. :1Y 

2 - Yaptınl:ıt:ak c\•lerin tahmini kc ı! bede 4 
rndır. Mu\akkat teminat 39985 92 ııradır 1sdt 

3 - Eksıltme 14.6.1954 naz.arıesi iÜllÜ saııt,ıı:.. 
~Iusıafa Kcınalpasa Cadde i Inkıliiı> So ıac' 
tım:ınındııki kooperatif mcrkezınde ~ aP~ 

4 - Bu İ"c aıt ihale dos\"n arı koopcraııf 
!ira bcde'lc tedarik cdilcbilır. bU ~ 

S - 1 teklilerin Ticaret O<la ı \e ıkası ile k ııt 
ratiC ft'n he) 'ct:nden verılccek ) eteri p 1 • 

SOLDAN E:iAÖA • 1 • Blr yemı-k 
nltU 2 • ~b~b 3 - Clnııct 4 • U· 
mit e-dtn. 5 - Soru B:ırsaklar G • 
Den tr~oı: n r brd maddt'al 7 - Bu
bamur tş1. 8 • 1u ı Tenakus. 

< rngiı. Han'ın Casıı ıı 

Can nr~ ııı nıac:rraları 

Res mlı •arıhl tc!nka 
en - ~ı:ı > 

.. 
Bizans Onlerinde 

Yazan: 
Kemal S.\:lJA~C I Gir, 

EV VARDI ... 
Yerli ıellr roman 

\ uan: Rruu ~.\;\ ,\ \' 

ası:ari (200) bin liralık bu iibi iS ) ~arı 
sen•i,lcrini teklif zarfının içınc ko)nııı 1 ' 

6 - 1-:ksıllnıeniıı ~ apılacağı 14.6.I!l.34 pa~art~,, 
ye kadar 2490 ~ayılı kanunun t:ırifınc bll ı: 
zırladıkfan kapalı zarfları koopeı·atıf. 11,ıı 'I: OK ıo.RDAN A AÔIY A 1 • 1115, 

ı 2 - 3 - Bir çeoı pantolon. 
4 • Tlbc Ruhan ı 5 - Yaramaz d~

U Bir mevııtm il - Kl ıt para: Nr· 
!lv eki 7 • Otl<rma. 8 • İLı.ve, Ko
n şa 

E\ \ rEI.Ki llUl.:'11 \ C \:-.: L~ 
il \ 1.1.İ 

SOLDAN AÔA 1 • fspan)ol. 2 • 
LAlıı 3 • Etrııf ı 4 • A 1. :; • Dal·' 
an 6 - in Euc.am. 7 - İl. 8 - Er· 

ı.e 

YUKARDAN A AÔIYA t • İle. 
D ba 2 • atran ç . 3 - Pir 4 • A• 
na Yclt. .. • An 6 • 1 ılancı.lı:. 'l • 
I&. a - ı.a: iım ı:. 

'1 28 At 1 e proı:ram. 
7 O Ohna dın 
7 4~ Haber n uı ha Ya rap ru. 
fi 00 Karma sabah m t ı. 

8 30 Roaslnl La Boutlq ıe Can•u-
que lem ı ı. 

O 00 O ır tın pro ramı Ye kPpaııış 

*** 1 l 8 Açıl ve rcısıram. 

ı 00 A " r saati 
ı o evim Tan Ünt 
1:ı o M Ayan n haberler. 
13 :; Yeni dans p!Akları. 
13 45 Pi'!' no refnkatlnde 3arkı'ar. 

Oku ~n Behiye Aboy Piyano 
<la· "lhal Er utun. 

14 00 Rad o ha ama takımı. 

14 20 Ne il ha(!( müzik. 
15 00 Ka p me tuplan ban ra• 

po!"l şaon ııroıramı Ye ka-
panış. 

~·· 16 58 Açı 'e program. 
ı o RAd'!'o cocuk saıı ti. 
ıa oo in esa Hicaz faalı). 
18 :ıo Radro ile Inıtlllue. 
18 4,, ln r a oyun ha oraları. 
ııı 00 U. Ayarı ve baberler. 
JD 15 Tar.hten b r yaprak. 
ı ~o c vrı e c h ın 
20 00 Mandolin tuaruU. 
20 15 Radyo a etest 
20 :ıo Kı;;ıı. sı:ıor haberleri. 
20 " Haldn· Re ma r v1 olomel 

konçerl.O!u 
21.00 Hafta aomı soh~tl. 
:ıı ıs Har•a wn ı programı 

2l 4" M A an ve haber er 
23 00 ~ en " )erltrlnl ı:e ıroruz. 
23 4.> Program ve kapanış 

t TA~Bl'L 
1 At; ış ve rıro.,ram. 

ı 00 Haberler 
13 ı.. ec.m. Rın Ahtıtan. 
13 4S Radvo &alon or tıstraıı kon· 

J4 
14 

S<'rl ıı.I A Tluımas Ravmond 
l' ert!lr ı b Mlrhlela Karan 
Jıkta Buse er Senerıı.d ı c) 
A b \Vinter Ça tovaltl'nlıı 
\ aıs Ha. ıralan Potpurıı dl 
P ııarcı !na İspan) ul Dansı 

Pasaadobl'I 

8nUınlş 

Ol· 

Atız kokularını tamamile bertarat ! eden 
BİR DIŞ MACUNUDUR 

Umumiyetle yeşil neba tlarda buluna~ ;Kl~fil'in 
s~n, zamanlarda 2. mUhim hassası keşfedilmiştir. 

1 · Klorof il'in kokuları giderme 
hassası 
2 - KlorofiT A ntitoksik. hassası 
(Di~leri c;ur!lten ze hirleyici asi· 
la ktik bakterilerinin .l tesirini İ· 
zale eder. 

Sabah.öğle. akşam. her yemekten ~ sonra- dişlerinizi 
klorofilli Radyolinle fırçalayınız. 

17 O() Kadınlar ıasıı h~rett. 

ı; 40 Kayıp mektupları. 
17 4S Otıçıncz li:arlle.şlr.r. 

18 00 Necdet KOJ'l,ıttırk orkutrau. 
IB ı aı .. uhr.f!Jerlnden 
l8.4S ŞUkrtl Tunar Ye artada,ıan. 

lP 00 JllıbUlf'r 
19 ıs Zf'l;l 11.hıren. 

19 4.5 Vtyolon!At Hana \\'ilk. 
20 00 Saz eserleri (tmtse CAn, Ful 

)& Ak&ydın) 

20 lS Rad;ı o -ga 'eteıı. 
20.30 K111& şehir hı.berlerı. 

20 3!1 Operet dUnrasından 
20 50 Konusmıı. !Hasan BedretUn 

tııı;cn). 
21 00 Menıııreı fıldınm. 
21 :ıo Dinleyici lstelı:lert (Bam Ba· 

tı müzl •1). 
22 o Antap Karacan. 
22.:ıo Beru Perdeden müzik. 
22.4.> Haberler. 
23 oo Kamb(.)o Boru .,, proı.ram

ıar. 
23 07 Karı•tle hafi: şarkılar dam 

t'C CIU! mUz1 1. 
24 00 E:ap!\nl.ş. 

ız:utR 
14.llll Açıl~ le ı;ıro;;ram. 

ISJlO Mtıterrem Bnydan. 
ıs :ıo aı Beetho•en. ratbeUque 

pi ano sonatı bl Beethonn· 
Pa :UaJOr Romence • Keman 
tcın. 

16 00 Küçük d nleylcllerle bAıb&Ul 
Hl 4!I Ba~lıca prorramların tatdlmt 
15 ~ Fahri Kua a. 

MENKUL SATIŞ ILANI 

Üsküdar icra Memurlu-

ğundan : 954 / 331 
B r ataC'a ın teınlnl ı, in ha Mil· 

len 8000 ııra kıyınct11 ııoırmetlk rm· ı 
mr. l:omp:ır~or borç ödenmcmesln • 
den 7 6 IJS4 ı:nn ı at ıs· 16 da C n· 
gelköy Kuleli Caddesi S3 No ıu fab
rika tini ndr aıı ılarııktır. Alıcıl rın 
tarafındnn teklif edilen bedel mu
ıuımmen kıvmetln ~üt.de 75 ini bul
madı ı tııkdlrde ikinci arttırın sı· 

nın ıo 6 934 gtıııü nrn\ >er 'fe ısaatte 
;rapılarak en yuli:RIC tek11fte bulu• 
nanı\ satılaeaktır. 

Alı<'ıların bu ı:tınlerde ve s:ıaUer· 
de Blltış mııba\llnde hazır bulunan 
uıı, memunınıı. müracaatları 11An 
olunur. (7075) 

17 20 Opera m~lodllerl. 
17 4S P.adyo rurt tilrktllerl korosu 
18 IS Se~lm Tan SllyUIYor. 
18 30 ıo:ı ıı:r.t f1ırden da~ orkestrası 
1 & 00 Haberler 
19 a Radvo ka<ıınlar fııslı. 
20 00 Cıımarte&I ıo!lbctl. 
20. ıo Şehirden kOç!lk haberler. 
20 ıs r.advo &a ~ •si 
20 30 Dlnleylclntn saati. 
2ı 45 yarın nr pişirelim' 
:ıı JO Suzan TaınAn 
22 30 Borsa •e programlar. 
22 3S Yarının ıonu. 

-a 4 
GULÇİN'İN MACERALARI X9 Amer kada ınıl;onlarea in anın hc~ccan 

'e ZC\kle ta kip ett ği bıı re imli ı·oman n 
Tilrki)ede ııe.ır hakk•nı ıAk amı 

Ru "'iz.i pn lıs·n harıkulaıle olan yeni 
maceralarını Tıırk) ede ) aln z • .\kşam• 

neşredeceklir. almı~tır. 

6 
KLEOPATRA v 

7 
U R C A L 

.sayı .z uli: mau!ralaı ının t.:ahr.ımanı o· 
lan tarı hin hu nır~hıı r kadı n ını n ha~atı 
re~ımli bir std halın dl' can laııdırılmıs-(ır. 

Kahraman.ık ~e aşk romanı 
1·a:ıan: :\lu harrcm Zckı KORGl'X.\ L 

B 

K A R A il M E 
Avrupada «Müthi~ Türk• ünvan ını kazanmış olan yenilmez cihan peh-

livanının hayatı, macerala rı ve en h eyecan lı güreşleri renkli büyük tab

lola r ha linde takdim ed ilecektir. 

• • • 
Bu yeni 8 tefrikayı 7 Haziran Pazartesiden itiba re n AKŞAM ga:ı:etesinde 

takibedeceksiniz. 

Türkiye Eczacı Kalfa

ları Derneğinden : , 
Dernek l'mumi He~'rti, ek· 
seri) etın bulunmam ... 111 -

dan 23.5 954 de toplnnııma· 
mıştır. Kongremiz 6.6 !l.'54 
gılnu N'isaba h:ıkılınaksızın, 
!'ınc Eminonu iığrenei loka· 
!inde saat 14 de aktrdilcce· 
ğınden ti) clerin tesrıfi r•e:ı 
o unur 

( . i' ~nmı : 
l - Dernek tüzilğünde, 

Ccmi)etler Kanununun 2, 
12 :w, 21, 2~ \e 27. ci ınad· 
de ine gore vap1lan tadil \ e 
ta i hihlerin Kongrenin tas· 
\"ıbinden geçirılmesi. 

iD ı\ırn nr.Y'ETi 

ZAYİ 
T. O :Utrke:ı Bankası İzmlr Sııbe· 

a.nden İivl~rtde Buhler1reru Pabrl· 
kasından geçirmeli: için aldıtım l4 
11 19!11 tarih ve so sayılı 72 ievtçre 
F'ranlı:llk ) cdek abanı lmrar md;:· 
tubu Ue bu mala alt 72 franklık 'l"e 
a~n1 fabrikadan diğer bir mnla alt 
102 franklık ılgol"'. a pollçelcrtnl kay
bettim )tnllf'rlnl alacaıımdan C8kl· 
lcrlntn lıUkmll yoktur 

ı abrlkııtor tllm u l\~maı 

-'luıuıta .l.liış o: ııııarı 541.lhli 

. 

Yollar 5. Bölge Müdürlüğünden · 
Mersin 

Bölgemiz ihtiyacı için şaı tnanıesi ~creğınce (1881) 
takım mavi keten, (192) takım Mkı kcıen ve (75) takım ~tin 
ili kumaşıan ı çi clbiselerinın satın alınması (2490) say1:1 ka· 
nun gereğincı> kapalı zarf usulü ile ek ıltmele konulmuştur. 
~luhamıııen bet.leli ( 49.983.00) kırk dokuz bin dokuz l üz sek· 
~en iiç hra olup mtmıkk:ıt teminatı (3748.72) üç bin ~cdi ) iız 
kırk sekiz lira yetmiş iki kuru tur. Şartnamesi bölgemizden be 
del iz alınabilir. İhale i 21 6 1!154 p;ızarte_i ı:ünü saat l 1.00'de 
'.\!ersinde bölgemiz binasında toplanarak komis~onda yapılacak· 
ur isıeklilerln muvakkat teminat makbuzu \'es a banka ınek· 
tubu, 'l'icarct Odası \e ika ı \'C bölgeden alınacak huqusi şart· 
namc\e (50) kuruşluk damı?a pulu yapıştırılıp imzalandıktan 
sonra <lış ı.arfa konulmak suretiy e C2490) a)th kanunun 32. 
madde ine ~öre hazırla)acakları tek'if mektuplarını ihale glinü 
saat (10.00) a kadar komisyon ba~kanlığıııa te\'di e1mcleri la· 
ıımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6685) 

lzmir Belediye Başkanhğmdan 
Fu"r İdareslndrk:i k~~.r \"C şartnamesi ;ere ince Kullurpark 

dah. 'ince palrnb c i salı:ıca paviyon in~aatı kapalı zarflı ek ılt· 
me suretiyle yaptmlat ;kt,r. 

)luhammen bed~!i (4P9j5.22) lira olup geı:lcl 1cmınatı 
{3747) liradır. lha!e~i 14 haziran 954 pazartesi gunü saat 13 te· 
dir. i teklı'erin 2490 ~ıı~ıiı kanunun tarifatı dairesinde hazırla· 
yacakl:ın tek if mektuplanr.: iha!e günı.i en ;cc saat 14 e kadar 
encumen b.skanlığına vermeleri ilan olunur. (6:514) 

miş olmaları şuttır. Posta ~cdkmelcn 
alınmaz. c d 

7 - Kooperatif ihaleyi yapıp .} apmamakta ' 
clh etmekte scrbe tlir. 

Maliye Vekaletinden b 

Ba 'ck~letle Harici) c Vekfılclınin i~~alılldc 
Gumrı.ik 'e İah"sarlar Vcka eti bınas•nda 

Yapılacak iş : Kalorifer ~a~ ~.' 
Keşif bedeli : 22790.00 tıra d t· 
Teminat • 1709.25 ıır:ı 1

e111be 
Eksiltme mahalli ve tarihi: lU/6/54 pc~!ldU 

16 da ~talıye Vckiı eti milli em!Ak grncl 01ezı;ıır palı zarf suret ile ~ apılaca ktır. Şartname 1 rj~ 
bede!i mukabilinde alınabilir. Eksilune)C ~ııJı)t 
bu is ic;in Nar n Vekaletinden alacaıdarı ~J 
kom ıs) nna ibraı etmeleri ~arttır. (6399> ,..tld'" 

jjı .. 1-

Çifte Havuzlar'daki Mü~im E~ycı Moıı 
6 Jlaz.iran 1934, Pazar. a:ıt ıo 

ÇiFTE HAVUZLAfl t 1 
~'ifteha\ uzlar Cadde-i, Cem il Pa.a çıı.nı• ııt 
köşkte : bC ş 

)J obiln~ kı,mı: Höne,a n:. 'Hrinı) ıc ııı• ~ 
dan ibare; ~emek odası takımı, Forans ~ ıı'''t 
yazıhane oyun masa ı, sigara ma aıar' 1'ııPfi 
X\'l s:ılon vitrini, hasırlı ve Pöıipuıın çı~ 4 
gıliz l\lağun ağacı koltuk ve kanapc. b r o 
'ile sandık, Bronz \'C Ve~ z a) nıı. harı1'9 ) 9ı•';, 
Bronz \'e Kristal şamclan ve avız.eıcr. ,r. , 

'I alılolar : Bailey Forcsı ni RiitrrıanSe'-ı' r 
arıistler:n ıııuhıın t'5erler". Biblolar : Si ~
Bohem Kanton Çın kiı eler asureJikJcr.r. G~ e 
şamdan, jardinyer \C grup heykell~etet"1ı;ıı " 1ı 
ya Epok Semaver, tabaklar, kutula!"· 9,1"1 ıı: F 
Tebrıs, Şm·an, Kc an, Ferhan. şu rol<• şlC fO 
ları. tabak takımları, bronz be:; keııcr;c~. 
nadide parc;alaı· te hir glin u: currııır ~ô 

. 11ğıO 
lzmir Belediye Başkan rt 

Fen 1sıerl MUdürlliğündekl kc .. ! 1~ c Jts:"~ 
re ~lııhatpaşa cadde :nin kız ko eJı 1.~ ı;ıP'J?ı 
sın da ycnıdcn kanalizas~ on ya pıJrrıası 1

1
.•

1
35o9S 5" 

me)e konulmustur. Muhammen bede ~3ıJr•1111 
çicl teminatı 2?33 liradır. İhalesi 18 k8nuıı.~9ıe 
:oaat 15 ted r. isteklilerin 2490 sa) 111 lıırııı• 1 r• 
sinde hazırlayacakları teklif mcktUP ıııll , 
~aat 14 e kadar encumen başkanlığına 
olunur. <6765) ğl~ 

Adana Belediyesi Başka!~' 
,,..ıo ıırıı d 

ı - 29336.0 l lira kesifli 22ov.. pıaı:• dt 
Kurtuluş Caddcı;i ) aya ka!dırımlarınııııııt J 1 c ıt 

le i kapalı zarfla 15.6.19.H .salı gunU , tfi) • 
pıl:ıcakur. Ihaleye i~tirak cdeceklerın ndcıı 
sı Tıcarct Odası \C)a esnaf dcrnck•crı ft 
makbuzları ibrıız edeceklerdir. her ı:uıı ,ııı 

2 - Bu i~e ait ke if evrak ıarı . 8 IJlııı: b r 
luğıinde sorulebilir. İsteklilere 5 lı~ındCJl d•" 

3 - Teklif mektuoıarı ihale tarı po ı• 
ledbe ba kanlığına tc~di r.dı!ccck ,e 
bul edılme) eecktir. (7094) 


