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'")'~ lıe\lel lla kanı l\Jarcsaı 1'ito. ,\tina)ı ıiyarcti ifil ınd•. Turı.he Rii) üJı; Elı;i3İ Ce· 
~ mal llusnü Tara)la Kral ::iara)ında Hrilen akşam ~cmciindc. 

k .. t~ «Ü~lö ittifak sulhu 
~lllamlastıraeak>> dedi 
t ~ 

eşoı, dün Yun-a-ni--st __ a_n_' d_a_n_B-el-g-ra __ d_' a döndü. Tito, Türk 

Köprünün 
dün gece 

taınirine 
has landı ...., ------

Tamir iki ay sürecek. Bu müddet içinde köprü
den tramvay, kamyon' kamyonet ve atlı 

araba geçemiyecek 
-, Galaıa Köorilsünün tamirine 

dıin ~ece ,·arısından itibaren 
_. başlan mı. tır. Köprünün tamiri 

iki av kadar sıirccek \e tamir 
de\ amınl·a 'olun yarısı ırafi~e 
kapatılacak, bu müddet zarfın· 
da köprüden tr:ım\a~" atlı araba. 
kamyon "e kamyonet ~eçemi· 
)ccekıi r. 
Köpıiıden ;eçırllmi) ccek o· 

laıı 'ası talar şu ~liıerı:ahı takip 
t'dcccktir: 

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

Newf orktan ayrılan Menderes 
1 bugün Atina'da olacak 
Aınerıka, ele yardım olarak. Türkiye'ye dört yılda biı· buçuk milyar 
liralıl teclıizat verecek, 500 milyoıı dolarlıl{ da askeri yardım yapacak 
Birleşik ·Aınerika iktısadi bünyeınizi tak,riye için 
hibelere devaına, dost ıneınleketlerin Türkiye'ye 

kredi açnıalaruıl teşvik etıneye karar verdi 
• 

Atina 'da yapılacak görüşmelere ehemmiyet veriliyor 
:'\ew Yor'k, 8 - Dört &ıinliık bir ziyaret neticesinde 

l\leııde.rcs'in mem'<'kct hc.sabına e.de ettiği zafer ler. harika 
derece ıni bulınu~tur. •:\ew York 'fımesıı bugün b;ış s.ıy
rasında çıkan havadısını •Amerıka Turklcrc asken yardımı 
iki mi !ine çıkaracak, tesl imatı hızlandıracak, bu artı~lar 
Mcn<lercs'in :iah t zaferi diye ka~lanıyor.• ba~!ıkları i!e 
ne retmiştıı-. 

llakikı vaziyete göre zaferler, bu gazetenin ifade <'ttığin
den de geniştır. Ta m bu ırada Amerika. )ardım sıyasetinl 
umumı surt'ttc değı tırmektcdir. lktısadı yardımhır sıfıra 

:rnk a ıjor. borç ~eklini alı:tor. Amcrıkan husu 1 S('rma)esinin 
ale~ lıiııe n'an la raf ar tasfi~ eye uğra~·oı-. Bunun ba~ s bcbi; 
alınan neticeler \'e müttefiklerin teredıludiı ve tesanüt nok
s .. nı ve hatta bazılarının ikiyüzlülüğü karşısında Aıncrika'nın 
yeise kapı lmasıdır. Bu yüzden eı;kiden \·aadcdilcn teslimat 
durmuş, ve yenilerini kesmeğe doğru gidilmi5tir. Türkiye'nin 
ınUşterek davaya hizmetleri he.rkesı;-e bi'inmt"klc beraber biı 

de yeni umumı cere~ .. ndan ııj rı 'e hariç tutulmadık. Cumhur· 
rci lmizin e\·ah.ı.tı me rlk.ın halkının bize ne kadar inandı· 
ğını \<' ~c\gi du)duğunu b·' 1 ~ince, a rka-..ndıın da 2 Ma~ ıs 

Cl>cumı Sa: 7 ıı: Z de> -
Basbakan • Ba~bakan' ı n 
New York'tan Basın toplantısı 
Aynhrken 

# 

Sırasında demeci 
\ s•otl:ued J'r~ss ,\n~ılolu \Jaııu 

' 

:\t'W York, 6 - Wa hington'· 
da Amerikanın Heri ge len ~ah ı
Y et cı"'iylc yaptığı göriışmclcı-i 
mutcakıp memleketine donmck
le olan Tiırki,rc Ba~bakanı Ad· 
nan :'ılenderes hur nulleltcı'in za 
yıf olmalarının sebcbınin Sovyct 
lecavüzil tehlikesıni kfıfı derece 
de farkcdenıcmelerl olduğunu 
1oö)lcmı tir. 

Xcw \'ork, 6 - Amerikanı 
\e ~·abanc;ı b:ı~ın mensuplarına 
\erilen bır öğle ) emeğinde söz 
alan Türkiye Başbakanı Adnan 
Menderes, Amerikan idaresiyle 
'I'iırk hukıimetinin harici siya· 
set bahsinde tamamen muvazi 
iııtikamette bulunduklarını bir 
kere daha ıc~ id etmi tir. 

Basbakn_n 'c rcfakatindcki;cr 
bugün Türkiye aatı ile 17.30 da 
Amerıkan Amirali Willıam Fech 
tcler'ııı husu i uçağı ıle hareket 
etmış'erdir. 

Ba bakan lendcres iki ayf ... • 
hk ~azılı beyanatında ·Tcca\ıiL. 

<Deumı !'iil: ., ~u: 3 de> 

Bugünkü beynelmilel duru· 
mu ~orumlıyan Turti)c Ba, ba
kanı hür dün) anın maruz bu· 
hındu:!u tehlikelerden bahset· 
mış 'e dl'miştir ki: 

cıEn büyük tehlike, lehlıke • 
nin bızalıhı meıışeınde değildir. 
Hakikı teh. ıke~ 1 ,onun lehdidı· 

<De\8mı Sa: 7 Sil: 1 de> 

lbı•ıılıi11ı Kaı•nbııcak 

Başııehlivnıı oldıı 

1 

nasbak:ın Adnan l\lendere Wa hington'da Birle ik Amerika Cu nıhurba 1.anı Eisenhower ile gö
ru~url.rn. ~agda Turli.i~r.nin Wa bington :811,)ıılı: ı:ıçı i l 'cridıın ('('mal ı:rkln ile Amerilianın An 

kara Bu~ ulı: Elçisi .\' ra \\'aı ı en gônil (i) or. 

Bir Kırşehir heyeti Bayar'la 
görüşmek için şehrimize geldi 
K1rşehir

1

in ilçe haline konmaması için Başbakan Mende
res' e 963 im~alı bir rica telgrafı çekildi 

h'.ırşehrin ilçe halir.e konma· ı Junan Cumhurbaşkanı ile Mec· ı 
sı 'e Nev:ehrin \•ila:;et )apıl· !is başkanını zıyaret etmek is· 
ması hususunda hültQmeıçe temiştir. Kır~ehir he~eıinin bu 
bir karara 'arıldığı bilinmek· görıi,me arzusu hakkında ken· l 
tedir. Kendilerini derin yeise dilerine bugün ce\·ap verilecek ' 
se\·keden bu karar üzer~ne, Kır· tir. 

Bankalar caddesinden gelen 
ıramvaylar Karaköy Palas önün • 
deki, Bebek utikanıetinden ~e· 
len tramva) lar ise saat 10 a ka· 
dar Tophanedeki, 10 dan sonra 
Tersane cadde indeki makastan 
döneceklerdir. 

~ehirliler muhtelif heyetler ha 19 kisilik Kır ehir .. heyeti D. j 
lindc ,.c resmi makamlar nez· P. il ba~kanı Safa Una! (tüc· ı 
dınde ıcşebbüs:ere geçmiş bu- car) , D.P. ikinci ba~kanı \'ah iı ı:: 
lunu) orlar. Bu cümleden olarak sensoy (avukat), D.P. il idare he 1 
19 kişiden mürekkep bir I\ır- yeti üyelerinden Hüseyin Yak
§ehir heyeti dün İsıanbula ı;:e- diroğlu (tUccar). İbrahim Akça 
!erek Floryada istirahatte bu· <Denmı Sa: '7 Sü: 7 de> 

D. Berlin'de büyük 
ııünıayişler oldu 

Kabataş istikametinden gelip 
(De\ ımı Sa: 7 Su: 7 de) 

Cumhurbaşkanı 
Rauf Orbay' ı 
Ziyaret etti 
Cumhurbaşkanı Ce!al Bayar, 

dün saat 17 de, ;cçcnlerde bir 
kaza neticesinde kalı;-a kemiği 
~atlayan Rauf Orbay'ı Aksaray
daki evinde ıiyaret etmiş ve 
geçm iş olsun demiştır. Memnu· 
ni) etle öğrenildiğine ı,:ore, Ra
uf Orba~'ın sıhbı durumu iyi· 
ıeşmektedir. 

Gümrük tarifesi 
Bugün yürürlüğe 
Giriyor 

Hususi ~ıuhabıriınııdf!n 

Ankara. 6 - Gumriık ve Te
kel Bakanlığı tarafından hazır· 

!anan \ c mec:i:.tc ıııilı.akere e · 
dileıek kabul olunan ) eni Güm 
ruk Tarile Kanunu yarından ı· 
tıbarcn yürur üğe girecektır. Bu 
kanunun tatbike başlanması ile 
hayat pahalılığının artacağı id· 
dia edılmekltı ise de alfikalılar 
böy'e bir artııı olmayacağını ıra 
de etmektedirler. 

Kırkpınar giiresleri dün sona ermis \e başpehlivanlığı Samsunlu 
İbrahim Karabu·ak kuanmı~tır. neııim. ba~~hlhanı gosteri}or. 
(Gill'e~lerin tafı;ilatı a diğer ııpor havadi~lcri r;. ı>a)fatnmladır.) 

· Yartm milyona yakm komünist Alman genci altı 
saat süren bir yürüyüş yaptılar 

~ssodated Pre·~ 

1 
Berlin, 8 - Yarım milyona ( • 1 

yakın komünist ,enci bugün amr eşyası ça an 
Doğu Bcrlin sokaklarında dola· ı 
§:ırak Batıja fu.n .. e nefret u· Bı·r hoca yakaland 
can, :.ıo:.kovarı metheden marr ! 1 
lar sö~ lemi~lerdir. Altı saat de Ruauat :11ııh1blrt,,..I •'4n 
nm eden )lirüyüııü Doğu Al· İzmir 6 - Kem:ı1paşatıın ~·u · 
man komün~t erkanı, Rus ve karı Kızılca kö~unde bir hır:.ı!· ~ 
Peyk memleketler diplomatları lık hadi. esi tesbit edilmı~ ve \3 
takıp etmisler ve resmi ecçit, kanın 70 lik kahramanı ak sa· .\tilaıtin Eri5 <ortada) kendisini 
yarın ak.am sona erecek olan kallı bir vaız zabıtaca ~akala1· liaflıla}anlar ara ında 
hür Alman gençliği kongrcsı - mıştır. lboarıalı o:an bu 'aız ı 
ııin en mühim hadise ini teskil ramazan münasebetiyle l\lürtu Yenı· Emnı'yet 
eınıi:itir. Mavi ~ömlekli genç tarafından köye ~önderilnıi -l i. 

kız \'e erkeklerden müteşekkil Köylülerden bü~ük bir ıııbarı M"d" " d" ld' 
_ _ c_D_e,_·a_mı_S_ı_: __ .,_.,_ü_: _6_d.,_a...;l ;__ __ <_D_o\_·a_m_ı _~_a_: _1 _~_u_: _.>_d_e_ı . U uru un ge 1 

1 lsıanbul emniyet müdilrlüğU• 
Çı. n Hı· ndı· 'nde Fransız 1 ne .taj:ın edıl~n İzmi~ ~ali mu~-

\ ını 'c emnıyet mudur \'ekıli 
.\'ileddin Eriş, dun İz.mirden 

ki h • • tt• 1 ı \"öpurla şehrimize gelmiştir. 1s· uca arı ucum e 1 er tanbul cmn~~et müdür muavini 
~ )Jehmet .\lı Alpsar \'e şube 
, • . .• • - mlidürlerı tarafından karsılanan 1 ıetmmh uslefl bombalandı. Cenevrr 1 \ aeddin Eri • kendisi ne gö-

konferansı yedinci haftasmda ru~en )~azeı;c~lerc czcıimle şun 
arı soylemıştır: 

.\nadoıu Ajan ı •- Yeni Yazifemden dolayı 
Ha~oi, ~ -:- Bugün öğleye doğ 1 em Asi bava üslerinı bombala ok memnunum. E a en lstan-

ru öGrenıldıslnc göre. g:ııplar J m•ijlardır. • bulun yabancısı de ılim. Her 
halindeki Fransız uçakları. del Avcı ve B-26 bomboırdımırn 1 ke len evvel basın ile emniyet 
tanın günc):indc ve bilhassa, Ha 1 uçakları bu bölgeye (' li tondan mensupları arasında samımt 
noı) e 60 kılomctrc meı;afede ve fazla bomba atmı=lardır. bir i~birlis"nin lüzumuna kai• 
FuJ )akınlarında bulunan TuUı <Deumı Sı : 7 ~u: ;; del lım . • 

• 
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1'AZAN: Miııct·r 
lcrar:ısı 

VATAS 

Tekstil kongresi f artışmah hava 
icinde sona erdi • 

Hasaıı Refik Çalışma Tcş· ı kilatının Ce- Ertuğ 
ne\Te'dcki Gc ,_, -----------------------....: 

o 1 m a l ı dır. 
Halbuki Türki 
yede mccburı 

a geri ücret 
mahdut bir iki 
mcrkeıdc tat· 

'fekstil \'e Örme Sanayii fşçıleri Sendika~ının üç sünden· 
beri de~am eden dördüncü kongresi dün geç vakit b'tmi~ıit 
Kongrenin dünkü toplantısında \'e bilhassa dilekler faslı~da 
söz. alan üyeler birb;rlerine ağır ithamlar yapmışlardır. Bu 
arada Yedlkulc Santrııl :\fcnsucat Fabrikası işçilerinin yayın· 
ladığı beyanname ele alınarak bunun haklı bir da\8 uğrun
da nc5rcdildiği , Faruk Tunçel isimli üye tarafından mü~afaa 
olunmu tur. Bunun üzerine, Şaban Yı ldız, Faruk Tunçel'i ten· 
kid ederek. bu be~annamenin patron \'e işçi müna.sebeıleri n· 
de bir mese:e yaratmak gayesini güttUğUnU idd:a etmistir. 
Faruk Tunçel tekrar söz alarak, ağır ithamlarda bulunmuş ve 
Şaban Yı ld·l ı i~çiler aleyhinde çalışmakla itham etmiştir. Da
ha son r:ı send:ka veznedal'ı Halil Gürelin Eytip Cıkva~dil do· 
~uma fa~rikasından cıkarılan Yahap isimli bir üyeye" be:; bin 
!ıra tazmınat sağlandığtnı ve bundan dolavı kendisinin de 
yiiı l ira ald •ğı münaka~a konusu yapılmı. tı~. Halil Gürel hl· 
d.~seyi . k ı.smen tel:itle yüz liranın otomobil m~srafı olduğunu 
~oylem ışur. Calı,malıır saa t 17 ye kadar sı.irmüştür. Neticede 
seçimler yap ılarak kongrenin çalı~maları geç vakit sona er
miştir. 

l"e~llköy ~leteoroloji istas 
)·onunun tahminlerine ıöre 
bu&ün ıehrirnlı ,.e civarında 
hava sabahleyin bulutlu, öt 
leden sonra kısmen bulutlu 
ıeçecektlr. Rüzglrlu kuzey 
doj'udan orta kuvvette ese
cek, sıcaklık dercee<ıinde dü 
ne nazarın detl1ilı:llk olma
yacaktır. 

Şoförü başmdan 
Bıçaklayan 
Müşteriler 

Ali Sert isimli bir şoför ida· 
l'esindeki 14879 pltıka numara· 
Iı taksi, Fener yolundan ıeı;er
ken, 3 kifi el kaldırarak <!ur· 
durmuslar \ ' C Kartala j(ide.:ek· 
lerini söyleyip arabaya innmis· 
terdir. 

ne! Kurul top 
lantısına gitmekle olan Çalış· 
ma Veklll Hayrettin Erkmen, 
bUtün memleketi sevindiren 
bir müjde \erdi. lltikumetin 
işsizlik sigortası kurmak içın 
tetkiklerini hayli ilcrletmiıı ol
duğunu ve yakında bir iki bu· 
yiık merkeıde bunun tatbika· 
tına s eçebl' mck üzere kanun 
tasarısı hazırlanacağını biidir· 
di. 

İşsb.lik Sigortası: ma!Um ol
duğu Dzere, •l\lutad meşgale· 
sinden veyıı işinden, firızl biı· 
vfıkıanın husule gelmesi dola
yı lyle. mahrum kalan işçiye' 
veya mUstahdcme yaşama im· 
kanlarını temin etmek m:ıksa
dl~le yapılan sigortaya denir. • 
(1) 

İşçilerin, kabiliyet, istidat ve 
lıUnerlerlne uygun işlerde ça· 
Jışmak imklınını bulamamala· 
rı hali • işsiz.ilk \C bilmukabe
le muhtelif işler için ·Elveriş· 
i Işçi'ern in bu:unmaması hali 

cisçlsfzlik. dir. 
İ izlik ve işçJsiılik hallerine 

mahal bırakmamak için icap 
eden tavassutun bir amme biz 
meli olduğu w ha!en bu hiz
metin •İs ve İşçi Bulma Ku
rumu• tarafından Ha edildiği 
malümdur. 

bir shıorta ihtiyatı kurmak 
mccburıyc:tldlr. Halbuki fayda
lanacak işçiler az ise, bunlar· 
dan işsız kalacaklar dıı az o'a
cağından sigortanın külfeti ka
bi' i tahammül bir miktarı aş· 
maz. Blnııcnaleyh böyle bir sı
gorla tesisine teşebbüs etme
nin tam ıamanı olduğuna kani 
bulunu) oruz. 

İşsizlik Sigortası, i,çi vatan-
daşlıır arasıncla işsiz kalmak 

korkusu veya tehdidi yüıünden 
me;>dana gelmesi muhtemel hu 
zursuz.lukları izale edrcektir. 
Böylece, işçi işsizlikten kurtu l 
mak için piyıısııdan dahıı ucuz 
gündelikle i kabul etmekte 
mecbur kalmıyacaktır. Dü~ük 
ücretle çalışan isçi, geçim zor· 
: uğuna uğrar, ümitsiz ve hoş· 
nutsu:ı.'uk sebebi:»le verimi aza
lır, iş verene ve cemiyete kar· 
şı dargın ve küskün bir tabiat 
kazanır. Bu hale duçar olan is
çinin ne memlekete. ne ailesi· 
ne. ne de kendisine fazla bir 
hizmeti dokunamaı.. Türk işçi-

ini böyle bir ruh haletine dil· 
şürm~mek, içtimai ı lahatın 
bas'ıea gayelerinden birisi ol· 
mak lazım gelir. 

İşsizlik sigortasının cemiyet i· 

bik mevkiine konulmuljtur. Fa· 
kat bu mekanizma, maalesef ge 
reği ı:lbl işlememektedir. 

is ve İşçi Bıılmn Kurumu, 
bütün memlekete şamil olacak 
surette teşkilatlanmadan evvel 
iş lzlik sigortasını tatbik etmek 
zordur. Çünkü, işsiz kaldığını 
iddia eden işçiye, bu kurum iı; 
bulamıyacak olu~ n onun du
rumunu te\'Sik edici bir b lgc 
verir \'e sigorta idaresine gön
derir. Binaenaleyh, İş ve i çi 
Bulma Kurumunun daha miıcs· 
sir şekilde te.kilatlanmıısı ıu-
2umu belirmektedir. Aksi hal· 
de, haklıyı haksızdan tefrik im 
kinsızlaşır. 

Bitirmeden en·et bir nokta
ya daha temas etmek i terim: 

Gerek •Asgari ücret., gerek· 
sc ı.siı.lik siıortasının iyi isle
mesi için memleketimizde ku
rulması zaruri olan bir müesse 
se de •İli borsaları • dır. Sosyal 
Adalet müessese: eri ara_ ında 
ehemmiyetli bir mevkii olan \'c 
diğer:erlnin de iyi tatbiki ve 
muvaffakıycti için şart olan •İş 
borsalarh nı, genç Çalışma 
Vekilinden bek!eriz. 

i sizlik Sigorta ı teşebbüsünü 
lıararetle tebrik ederken, bu si
gortaya mah..,us primleri ve taz 
minat miktarlarını tesblt husu 
sunda ihtiyatlı hareket edilme 
si lUzumuna da işaret etmek is
teriz. 

Doğu ve Bah 
Almanya, bizden 
Tütün alacak 

Araya gireni 
Yaralayan 
Kavgacılar 
Ali Haydar De\·eci. Ramaıan 

Deveci \'e Recep Cambaz isim· 
!erindeki şahıslar, .Beyoğlunda 
Kumbaracı yokuşunda kavıa e· 
derlerken Receb'in babası l\leh 
met araya ıirerek ayırmak is· 
ıcmiş, buna kız.an Ali Haydar, 
Mehmed'i arkasından bıcakla, 
Ramazan' da yine Mehmed'i ha· 
sından sopa ile ehemmiyetli se
klide yaralamışlardır. 

Dün en yüksek suhiınet de 

1 recesi +26, en dil~ük suhılnet 
derecesi de + 19 olmustur. 

Küçük haberler 

Araba bir müddet yol aldık· 
tan sonra yolcularla foför ar:ı.· 
sında pa-z.arlık baslamı&, Ali Sert 
Kartal'a kadar. mUşteı·iJerden 
17 !ira istemiştir. 

Buna fena halde kııan mü~· 
teriler, taksi Ce\·iılik ciwırın· 

-- - -- - ---- dan geçerken ani olarak ~ofö· * Beruıt• Llıe11 caddesinde riln üzerine atı!mışlar ve :>aşır.· 
Bahçell Paı&ada oturan Aydın Bar- d l k 
cı ıaımıı bir oarencı. derslerinde an bıçak ıyarıı yolun or~:ısı· 
munrtak oıamaınaktan du)'duıtu na bırakmışlardır. Bunda!! .. on· 
t-Urle eamıa eııertnın bilekleri- ra miltecaviıJer aynı oıomobi.!e 
nı kesmek ıuretıyıe tntlhara ıtaı- kaçmağa muvaffak olmuşl ar. O· 

tedavi altına alınmıştır. tomobıl saat 3.30 da Pendı • de kı.,nt.f TO hıutabanere aldırılarak 1 . "k 

* Türk K.\dmıar Blrllttnın f 4• otlar arasında bulunmuş, fakat 
tanbul Mtrkez.1 u.rafını1an memleke- sanıklar henüz. yakalanamamış· 
tlmiEde lllc def1. kurulan Sosyal A• t r 
sl&tan Jı.unu mezunlartlla, dUn 1&• 

1 
' , 

at 1" da Çatalca'nın Ahmedlye ltö· Yoldan geçen.er tarafından 
yünde, törenle diplomaları nrUDU4 görlilerek Nümune hastıınesine 
ur. kaldırılan yaralı, ailesi tarafın· 

Dtplom& tenıınt mutealcıp eoeraı dan eve alınmış oluo sıhhi du· 
Himaye evt de t6renıe ~llm14tır. rumu J,•idir. * P:mlik Kredi Banlı:aaının Le· ' 
venttekl UçtıncU parti nıerın te· HAdiseye et koyan savcılık 
mel atma tö:enı bu aabah inşaat tahkikatına ve sanıklann aran· 
yerinde yapUacaktır. Yapılacak ye- masına de\·am edilmektedir, 
nt evlerin ı;ayw 270 dlr. 

-o
Hududu geçmek isteyen 

bir şahıs yakalandı 

Edirne, 6 (Uuı,usi) - İki ge· 
cc önce Bulgaristana kaçmak 

infilak neticesi dibi deli· 
nen motör battı 

Bu yazımızda ilzerlndc dura
cağımız mesele, işsiı.lik sigorta· 
sı olduğuna göre. ne iş tavas· 
su tuna, ne de f ş ve İşçi Dulma 
Kurumu mesaisine temas ede
ceğiz. 

çln faydaları, şu saydığımız 
bir kaç noktaya inhisar etmez. 
Doğrudnn doğruya veya vası· 

talı olarak cemiyete daha baş-
ka favdaları da vardır. Ukin U) Türk llukuk Hıgatı, S. 
bu ra;'dalarına mukabil bazı 175 (unirnploy • ment insu-

Memlcketimiı.le Do~u Alman
ya ara..,ındaki ticaret münas.e· 
betleri geliştirecekd.r. 3 kişilik 
bir tUtUn mUbayaa hey'eti bir 
müddeıtenberi tütün bölgelerin· 
de tetkikler yapmaktadır. İki 
memleket arasında varılan an· 
laşma mucibince Do~u Alman· 
)'a Türki,yffien 10 milyon dolaı
hk tlltün ~atın alacak \'e bu 
miktarın fiyatı :n Mart 1955 ta 
rihine kadar çekllmiı buluna· 
caktıı', «Türkiye tliıüncülük .Fe· 
dcr:ıs~ onuu nuıı yayınladığı, 1 
Haziran tarih \'e 39 ~ayılı ha· 
'herler bülteninde •Yeni anlac;· 
manın memleketimizle Doğu Al· 
manya arasındaki Ticari mlina· 
sebet• , ·e müb:ıdelcler için de· 
'amlı ve istikrarlı bir geliıımc· 
ye esas te~ki l etmesi ihtimalin· 

den bahsedilme'•tetlir. maksadlylc Svillngrad şoseslnden 
ilerleyerek hudut bölgesine so-

Diğer taraftan geçenlerde kulan ve kapı karakolu mevkiin· 

llaydarpaşa Liman inşaatını 
yapan eirkete alt bir numaralı 
t.enczztih motörii. rıhtım ci\'a
ı·ın<ia birdenbire meydana ge· 
len infilak neticesinde dibi de· 
!inerek suya aömülmüştür. 

Motor kaptanı İhsan, infilak 
tan çıkan yangını söndürmeğc 
uğraşırken muhtelif ~·erlerin· 
den yanmıştır. 

Tilrkfye için, chcmmiyotl aşı. 
lkar olan bu mevzu, bir kaç ba
kımdan dikkatle naıan itibare 
alınma~a değer. 

* :Memleketimizde işçi sa)ısı, 
umum nüfusumuza nisbetıe 
mahdut olduğundan, işsizlik 
&gortasınm tesisi, sanayileş
ımls memleketlere nazaran çok 
daha kolaylıkla milmkUndur. 
Binaenaleyh bu işe ne kadar 
çabuk teşebbüs olunursa, işsiz
lik sigortasını o kadar ucuza 
mal etmek kabildir. Esasen, 
1:sl!lik Sigortasının en uyade 
mtişkülAt çıkaran cephesi, faı
la sayıdaki !~çiler bu haktan 

• faydalandıkları takdirde büyük 

Bugün Akşama 
kadar 

• 
BEYOGLU ŞUBEMiZDE 

BiR HESAP AÇTIRIRSANIZ 

9 HAZiRAN 
ke ideslnde 

OTOMOBİL 

kazanabilirsiniz 

• 
Allen~c verebileceğiniz en güzel 
Bayram hediyesini kazanmak 

için pnsınııı deneyinlı 

İSTANBUL BANKASI 

zorlukları ve mahzurları da yok ranceı. 
değlldir. Bunlardan bir kaçına 1,- ;;;;;;;;:;;;;.;;;;;;.::;;;:;;;;;;;;;;::=;;;""'\;;;:: 
temas edebiliriz: 1 t 

s!J~r/;~~~~ b~~g~:~~ı::t~.c~i~ m ~fi11wm• ~g 
ıırsc, sıgorta idaresine haylı t..:I 

1
. - -

ağır bir masraf yüklendiği hal- t:I 
de, tazminat alanlar geçinemez 
ler. bundan hoşnutsuzluk do
ğar ve işsizler arasında huzur
suz:uk peyda olur. 

2) Tazminat yüksek tutulur· 
sa. sigorta primlerini yükselt
mek zarureti hasıl olur ki, bu 
hal, primi bölüşen ilç tarafı, 
i~çi)i, I~ vereni ve sigorta ida
resini zarara uğratır; mllll ser· 
veti hırpalar. Zararına isleyen 
bir sigortanın deumı lmk!n· 

EttdU. 1 
3) İşsız kalan l51:llerden, han 

gisinln hakikaten iş aradığı hal 
de bulamadığını, hangisinin 
tembel veya kabiliyetsiz, yahut 
geçimsiz o'duğunu tesbit et
mek. ehemmiyetli ve hayati bir 
mesele teşkil eder. Eğer bu 
tcfrikler dikkatle, insaf \'e ada
letle yapılmazsa. işsizlik sigor· 
tası bazı tembellere, geçimsiz.· 
lere ve bilgi. ızlcre yem o~ ur, 
buna mukabil hakiki i izler 
tazminattan mahrum kalabilir
ler. 

4) işsizlik Sigortasının, mes 
tek şuuru 'c ıs haysiyeti yer
leşmemiş memleketlerde ten· 
bclllği, atalıti tesvik ettiği, ge 
cimsiz işç·iler kütlesi meydana· 
1:etlrdlği ıorUlmüştUr. Amerika 1 

ve İngiltere ile Şimal Avrupası 
mcmlekeUeri bu mahzunı önle 
mis'cruk. Lfıkin Fransa'da bile, 
bahsettiğimiz. §U mahzur ka
bul edilmekte \ 'e bir çok cid· 
di gaıctclcrde tenkide maruz 
kalmaktadır. 

İşsizlik Sigortası kurulmadan 
önce, bnzı müesseselerin vü· 

cuduna ihtiyaç vardır. :\leselA 

Ertuğrul'un 
Japonya'yı 

ziyareti ss yıl evvel bugün, 7 JlaıJ· 
ran 1889 da Ertuğrul 

hara gemimiz Japonyayı tl· 
yarct etmi ti. Devrin Padl5a 
hı Sultan ikinci Abdülhamit, e 
Jıııon a ile dostane mUnase· l 1 

betler idame etmek ve aynı 11 
zamanda Uuıkdoğudaki İfi· : 1 
ilim iılkelt>rlnde halifeliğin 1 
\'arlığını göstermek gaye· 
siyle Japon İmparatoruna 
lııymetıi htdi~·r.ıerle ht'rabcr 
lıir de birinri riitbeden mu· 
ra a O mınlı ni anı gönder 
mek: kararını verıni5li. Ami
ral o,man Paşanın kuman. 
dasındaki iki bin kü ur ton· ı 
luk Ertuğrul Jlarp gemisi SÜ 
\eYıi kanalından geçerek :)o· 
hına devam etmi , her gettl· 
ğl yerde heyecan ile kar:sı
lanrnıştı. 'fürk lıarp gemile· 
rine hasret kalan .\den sa
hilleri, lmparatorluiun haş
met devirlerindeki şanlı ba
tıularını canlandıran bu ge 
tisi alkı5laınak itin binlerce 
insan tıe dolup t~mı h. 

~~ll!!~~~~!!!l!!~~!!!l!!~~_:·_!a~sg~a~r·!_ı _!ü~creh kabul 

'1 Haziranda Japonyanın 

l'okahama llmanına muva~a· 
tat edilmiş \'e görıiımemi mu 
uzam merasimle karşıbn· 
mıştı. Japonlar, ·Bin yasa.• 
sedaları ile limanı inıetmi • 
lerdl. Türk denizcileri iiç ay 
Tokyoda kalını lardır. l'ıkat 
ne yazık ki, avdetinde ki· 
ıa)a uğrayarak batan Ertut 
rulda :nızlerce 'fiirk denizci· 
&i &ehit olmu tur. 

F. F. TÜLBEXTÇI 

Beyoğlu BALIKPAZARI Ajansımu 

7.6.1954 Paıartcsi günü Hizmete ı:lrccektir. 

. .B-Onn"da ınemleketimiıle Bau deki nöbet mahalline 50 • 60 
Almanya makamları arasında metre mesafede hudut nöbetçi
varılmış olan ticari anlaşmanın teri tarafından yakalanan Ke
tütün ihracatımız için verimli mal adındaki &ahıs hakkında ge 
olması ihtimalinden de ayni bül· rekll tahkikat yapılmak Uıere 
tende bahsedilmektedir. 1 tanbula sevkedilmi5tir, 

------------------------..... S O N G O N L E R 
Acele ediniz 

AKDENiZIN iNCISi 

LUKS 1 S T A N B U L GEMiSi 
12 Haziranda emsalsiz gezisine çıkıyor 

26 GÜN Değişen Dekor İçinde 
7 GÜN Aşk ve İhtiras Diyarı İ S P A N YA 
7 GÜN Dilber İTALYA 

AYRICA 
NiCE MONTEKARLO KAN 

CEZAYiR TRABLUSGARP 
PiRE ATINA 

MALTA GiRiT 
o 

Bütün bu imkônları 
. 

TAKSiTLE de elde edebilirsiniz 
Müracaat: 

TCHK TURiZ:\I Seyahat Acentesi. Tepc-ba~ı . 
Meşrutiyet cad. Xo. 50. lngiliı: sarayı sırasında 

'l'c!: 42305, Telg.: TÜRK TUltİZ!\l -
lSTANBUL 

l>EMOKRAT PARTİ E~ıbiÖ.NÜ İLÇESİ. 

Ankarada: Denizcilik Bankası ve Anlat 

B:ılı!;ck:apı. CelU bey Han. No. 44. Tei: 2;?305 

Tclf.: ATILGAN - İSTANBUL 

İzmiıde: De.nizcilik Bankası ve Anlaş 

Kı:ıılay'ın Kadıköy kon· 
gresi dün yapıldı 

Kızılay Cemiyeti Kadıköy şu 
besi yıllık kongresi dUn saat 
15 de yap ılmıştır. Geçfci d ivan 
ba~kan!ığı Kad ıköy D. P. baş 
kanı Tahır Kasıkçıoğlu, Te\ fik 
Demircigil, Zeki Ören ve Nu-

l
'retıin Erkinden te,ckkül ettik· 
len sonra, yıllık faaliyet rapo· 
ru okunmuştur. BilAhare ten· 
kidler yııpılmışt•r. 750 den faı:la 
üyesi olan ~uben in aidat ödiyen 
mensupları davet edildiğinden 
ancak 50 tiye mc\CUttu. 
Merkezden gelen 3 müfetti ş i' c 
temsil bürosu mensuplarının 
da hazır bulundukları kongrede 
konu•an Uyeler, merkez tarafın 
dan aidat \'ermiyenlerin ç ıkarıl· 
ması ile Kadıköy üye sayıı; ın ın 
iki ~·üıden aşağıya düştüğünü 
ve bu sebeple genci merkeze de 
!ege yollanam ıyacağını söyle· 
mişlerdir. İdare heye ti adına 
\'erilen izahatta yeni hazırla· 
nan tüzüğünün yürürlüğe gir· 
diği tarihin, genci merkez ta· 
rafından bildirilmediği belirtil· 
miş, 13 okula 3200 lira yardım 
yapı ldığı söylenmiştir. Bilahare 
yeni bütçe kabul edilmiş \'C sc 
çimler yapılm ıştır. 

Resmi daireler bu sabah· 
tan itibaren tekrar çalış

mağa başlıyor 

Seker ba)Tamını takip eden 
günlerin Cumartesi ve Pazara 
rastlaması dolayısiyle beş gün· 
denberi kapalı bulunan resmi 
daireler bu sabahtan itibaren 
~atışmağa başlayacaktır. Beş 
gündenberi umumi hayatın res· 
mi sekilde durmus bulunmıısı
nın tabil bir neticesi olarak bu 
ı:;ün dairelere ve bankalara u· 
muml bir tehactim olacaCı tah· 
min edilmektedir. 

Bu Aja nsımıula 

1 L K 30 GüNDE 

Bir taraftan, gürültilcU Çinli 
yolcuların, bir kandilin aydın· 
!atmakta o:duğu ambarda bir 
taraftan diğer tarafa YllVarlan
malan. ve ,·er:ere dolarların 
şıngırd:ıyarak saçılması gözü
nlin öııunde canlanıyor, diğer 
taraftan da, tayfunların sıcak 
hava ile soğuk havanın çarpış 
masından doğduklarını. sıcak 
hııvanın banyodaki köpükler gi 
bi yükseldiğini, soğuk havanın 

C~- A.K.YAlll>All 

7.7.1954 akşamına kadar he sap açtıranlar arasında 

1 5 ALTINLIK 
llusust Ke ide 

Bir kişiye 1 o o ALTIN 
A.;nca 24 kisiye Altın ikramiyeleri 

Çekili:t : 7.8.1954 • 
Tcmmulda J 2 O O A l T 1 N 

• • Ayrıca her ay yapılan ALTIN ve BAHÇELİ EV Keşidelerine 
de katı lırsınız 

Her 150 liraya bir kur'a numarası 

AK BANK 
Aılr. : Be~ollu K11tyonrıı kulluğu Cad. ~o. ıs 

defa da bulunca. bu mevzuda 
iyi malumatlı bir denizci oldu 
iuna kendi kendine hilkmctti. 

da hasıl olan boşluga hücum Hakikatte bir tayfunun !çlne 
ettiğini ;soğuk havanın dünya· girmeden tayfun:ar hakkında 
nın dönmesi yüzünden hortum ne bilmek mümkUnse blliyor· 
!aştığını ve böylelikle dönen du. Bu bir ilAhiyat talebesinin 
bir rüzgar fırtınası hasıl o' du. gUnah~a mücadele için güna
ğunu biliyordu. Hortumların hın ne o:duğunu öğrenmek için 
Hattıüstü\•anın güney ve kuz.e. Ulys e 1 'e Bodlcr'in şiirlerini 
ylnde niçin birbirlerinin aksi okumak suretiyle öğrenmesi ka 
istikametlerinde döndilk!erin· dar bir &e~ di. 
den Ve ekseriya niçin son ba· Yeknasaklık, bir öğleden son 
h.ara tesadllf ettiklerinden. ni- ra kıyıdan pırıldakla \'crllen 
çın parab~l çlz~~ek . k.uz~~den bir harekat emri ile bozuldu. 
Batıya .dogru. y~neldık.crındcn Artık hedef çekmesi emredilmi 
pek e!11ın de~ıldı., . d yor dıı, ÜçUncil filoya açık de· 

Fakat •Scyır E Kitabı n a, niz.de yakıt verecek tankerleri 
tayfunlar hakkındaki bazı htı· 
susların hiı!it pek kat'ı olıırak himaye c~mek.;'8zitesl veriliyor 
bl'inmediğlne dikkat etmemiş du. Bez.gın ~urettebat, b~ sa: 
değildi. Bu ilmi izahlarla kafa 'as vazıfcslnın heyecanı ılc bı 
yormamak hu usunda ona ba· raz canlandı. Subaylar da can· 
hane teşkil etrmştl Sadece tay landılar. Aksamları yemekten 
fun merkeı.inln ye~ini ve isli- sonra eğlenceli sarkılar söyle
kamctini bulmak metodlarını ''c meğc başladılar. 
sol Ye sağ yarım daireler ciı· Tanker grubu 'Mula'1 kanalı 
mek hususundaki gemicilik ka. dışında durduğu vakit deniz sa 
idelerlni e'Zberledi. Bunlarda kin, gök açık \'e güne~ kııgın· 
bir mantık buluncaya kadar dı. Caine'in himaye perdesinde 
bir hay'i dilşünmüstll fakat bir ki yeri, öncüden bes bin mil ge 

ridc \ 'C tam saeda idi. Zigzak 
p!Anı bilinen ı>c;>dl. Tankerler 
sakin bir eda ile ilerliyorlardı. 
Destroyerler de deniz.in dibini 
dinliye dinliye 1:idlyorlardı. 
Harbin ihtiyat tedbirleri ve şe 
kil!erl artık bu grubun denizci 
teri ir;ln olagan §eylerdi. Bu 
uyutucu \'c can .)ıkıcı bir seya 
hal ti. 

Willic Kcith'in tayfun harita 
sında Ulithi ile Filipinler ara
sındaki sahada hiç kırmııı ka· 
ra yoktu. Onun için bu deniz· 
lerde tayfun olmadılına bük· 
metti ve işlerini sakin bir gö
nülle görmeye devam etti. Fa· 
kat Kaptan Queeg'in bir çok 
kereler işaret ettiği ı:ibi bahri
yede hiç bir SCY farz.edilmez • 
hc!c tayfunlar hususunda ... 

16 Aralık gecesi Caine bir 
hayll sallanmaya başladı. Bu 
pek olaganü tü bir şey deği!di. 
Willie, barometre kırk beşe dil 
~üp. denizde beyaz köpüklü dal 
ı:alar belirdiği zaman, bir ye. 
re tutunmak ihtiracını çok his 
setmiştl. Kamarasında Dicken
sin bir 1·omanını okumaktaydı. 
Bir müddet sonra. çok kötil de 

nilde oku)·unca iılssettiğl bulan 
t ıya ıekaddüm eden hafif baş 
ağrısına benzer bir başağrısı a
rız oldu. Kitabı rafa koyarak 
yattı. O şekilde yattı kl, sal:an· 
tı onu pek rahatsız etmiyor
du. 

Serdumen yardımcısı ontJ 
saı·sarak uyandırdı. Daima ol· 
duğu gibi cv·vcla saaine bak· 
tı. •Ne o:u~·oruz saat daha iki 
bu!;uk .... 

. ~ Kaptan sizi köprüde ::örmek 
ıslıyor efendim.n 

Bu biraz garipti. Garip olnn 
~a~rı değildi. çilnkü Queeg'in 
haftada iki veya üç gece onu 
~·ağırıp, ehemmiyetsiz. bir hu
susu sorması muladdı. Fakat 
kaide o~arak onu kamarasına 
çağırırdı, Kapt.m köprüsüne 
değili Willie bir eliyle üst ya 
tağı tutmuş, uykulu uykulu 
pantalonunu giyerken, ı;on za
manlarda kontrol ettiği hesap· 
tan aklından g~irmeğe çatışı. 
yordu. Her ha'de çamaşır va· 
ıiyetidlr diye düsUndü. Yukarı 
ya çıktı . YilrUrkc-n, sallantının 
görUndillU kadar şiddetli olup 
olmadığını dllsünilyordu. Rutu 

betli ve ılık rUı:giır, halatlardan 
\'e tellerden ses çıkaracak ka
dar sertti. Her sallantıda, kara 
dalgalar &Öğe doğru yükseliyor 
du. Yıldız yoktu havada ... 

Uarding .seyir odasında• de· 
di. 

·Tayfun hali mih 
•Pek değil. İkinci derecede 

serpintiler.• 
•Eh h i... Biraz ııallanıyoruı 

ga!iba.• 
·Öyıeıı 
Kapıyı kapatır k:ıpatmaz se

yir odasının içinde yanıveren 
kırmızı ampul, Kaptanı ve Mnr 
yk'i iç çamaşırları iie harita· 
nın üzerine eğlimiş vaı.Iyette 
gösterdi. Kaptan bana yan :>'"" 
bakarak • Wlilie bu la) fun ha· 
rltasını sen mi tuttun ha?ıı 

•Evet efendim ... 
ıEh Mr. Maryk, böyle mühim 

bir me~'uliyctin benim iz.nim ve 
tasvibim olmadan nasıl devre· 
dildiğini izah edemediğine gö· 
re senin de bir izahın yoktur 
herhalde.• 

•Efendim mesleki ehliyetimi 
rırttırmak için yapacağım her 
şeyin şayanı kabul olacağını 

Yeni 
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ıeke ~LTEMUR KILIÇ 
~ıbı l\ontı ol Komb)onu 
~Ilı ~u Usundaki ihtilafın \nl<a r• 1an>1 
~inı •lledilemcmi olma· B;ışbakan .\dnan :\lende· Kahıre. 6 (Anka) - :'.\lı~ır ~lı li i,tıkaınct Bakanı Bınbaşı 
ıı~ı'~· \ :fet lllinh'lilcrin rcs ~ cw York 'tan hare· S.ılih Salim. Suudi Arabbtan Kıralı Suuf! ı c .ı:oru ınc erde bu 
~il ıJerı unlukleri mti- j ket etmiştir. lunmak üıere bu abah uçakla fli~ ad'a mutc,·eccıhcn haı ekct 
•tı ııı, llindiçini'de ateş ( ın llınılinde ı·raııs.ız u· etmistir. lısır i)a~i ~·eHe:erinden alınan ma'umata görc, Ri· 

t ~ Ccnencde bir an- çakları hiu·uma geçmiş· :;ad'a ıııü~\ecdheıı hareket etmiştir. l\lı ır ı~a ı ÇC\relerindrn 
ttıı~labiJnıe i ihtimalini ı lr.rdır. alınan malumata gcire. Rıyad'ta ~apı acak gtiru ıııclcrdt'. bılha<; 
lhıhndıı·mıştır. nogu ır.erlindc komünıst a Arap dev ct'crinın Türk - Paki tan Paktı ı'e mcrikan a • 
~ . Planı bir çok ba· gençler bü)iik nüma)ı • ~el'I ~ardımları kar,ısında ıa:.ı nılac:ık durum gciıd"n gcçirıle-
• ;•dnuıt'nuıı teklif et· ıer ;}apmışlardır. ~ek ~e m~temel~n miıhi:O kararlar alınacaktır. Bi'indlği gibı. 
ttd llıan komünistlerce Suudı Ar:ıbı tan Kıralı, Rı.>·ad gôrü,ıııc'crıııin miilcakıp t:rdiin 
\1,ıddedilnıis olan planı H Irak Kıralları i'c aynı me\' ı.uları gorusm('k ıizerc bu a\ ın 
lı> ır, l'akat deı hal l3'iınde mınan'a gidecektir. • 

tlı~hki lliclault planı lıe Doğu Pakistan' da •ı\ı'abın Sesi. radlO~U halkı ihtilale çağııı)or 

Kayıp kız 

Mektup gönderdi 

.... 
; 

Hıı•ıı•I \lu habırlrnızd~n 

1z.ınır 6 - Rırkaç gun önl'<' 
kaybolnıu~ ohm ~ehrı m.z do:-· 
torlarıııdan Fehmi D<'nııan n 
kız 16 )a,ındaki \ler:ıl Der· ! ınan tar;rından ~u:;:iin saH·• ı· 
ı:a ve :-larlıdeıe Jnnoarnıa ko· 
ınuıanlıı:ına Jım r po tahar.e 
damga. ın~ ta ıyan b rer mek· 
lup ~önderilm•,tir Halen f rarı J 
olan Mcıal Derman ;: zli ola· 
rak :::onderdiğl bu mektuplar· 
da aile ym n.s nda gôrdii.i!ii de-1 
\anılı taZ)ık ebeb)le ve oı:· 

·ı <''-ilen kim e le C\lenmcmek 
ç n kaçtığını yazmakta \C a·· 

le.-· aramakta ı. rar eder <' kcıı 

1 
d s ni öldüreceğıni sÖ\lemekıe· 
dır. .\!akalı makamlar dokto· 
run k•z nı aram ya de,·:un eı· 
mektedırler. 

1 \İııı Planı aramda a- • 'Beyruı. 6 (Ankaı - Kahiredcn ııeşıiyat ~apnıakta olan 
Q\~ratı bakımından mıı - ı ·ı k f J •Arabı n S ,j. rad~o~u bu ak~amkı nrşriy:ılında :\'ATO de' 'd· Ankara' da ka~ak et 
~oııı~a.nııı. nidauıt ıııa· ŞÇI er, On rO 'rnyle dı~er Arap dc,Ict erindeki re.iinılere hul'lınılarda bulu- yakalandı 

ıw:• 1 ııı~tlr.rin ı.aos \(' 1 narak et.cümle ;ıunl~rı ~öylcnıi.,tir: 
i..°<tt ~~aıııi,> lr. terketmele Ed · ı k ~N.\.TO devlctJcri hür dünyayı ınliıl,.faa bahan<' iye A-~ a ,.e ı .\nkara , 6 tT.H A. )- Et f'· 
~.bir kzey \'ict ·:ımın 1 ece Afrıka mil'ctlerini ·öte yapmak j,tıyor ar. Suudı Arabistan'a atlarının arttırılmış o mıısına 

ı d' ı nıında \c \'iet· Anadolıı .\Jaııu )ardım tcr;ı.neleriyle Pcygamberın toprak'arını ~IU3lumanların 1 rağmen sehrımizde et buhranı ı 
ıdt ~er bau ınu:ı;n"en dinden gaspetmck i tı~orlar. Ltibnandaki ıktidar adam'arı i e dr\'am eımektedır. 
~. •et l\liııh birlikleri- 'Kara~ 6 - Dakka dan bıldi· Lübnanı emperya'isl!cı·c pc:;kı:::; çekmek için satılmış kım-eler~ 
,"<lllı ıııderpi edili.' Ol'du. ı dıgıne ::orc, .Faz.iulhak Htikü· dır. Lübn:ın par'fimentosunu ha .nler durdurmaktadır. Bun';ı.r Bu me)anda bazı kasapların 
• :ı b d ki t ı k d' ·ı ı·d ha-ta'ıklı 'e kacak olarak ke-ım •Qrıı ... _ nı ise bugunkü mctın n ş a~ın an uza · llıi ırı ·ur~una ızı mc ı ır. 

,_ ...... t g0 rf' tak iınat n. ma ı üzcr•nc merkeı hukümetı Bir subaya ölüm c-eıbı ı~tendi ~ aptıklan tesbı· edılmı~tır. Bu· 
q en • f d o ğ p k ı \' ı:.· h' 6 nun üzerine İktı at 'e 'l'icare! llıııı !ektedir. Cııııa gö· ıara ın an o u a ı~ an a ı· na ıre. ( \P) - .A~keri a\çı. iki ~t'nc ev\ el Faruk reji· 

••liiıı ıı~te biri )ini a agı lığıne ıa~ın olunan eski Savun· mini devirnıek içın bir hükıimct darbesi hazır amış olan 300 Miidürü ile Br.lcd"e Kontro c.r 

r: \1.ı\ '1 \S \R \ \ I .U.,\RJ:\ l'İL.\ \'I - Cılatn anıy l.f,r.,inin an'a ,,., ı ııila\ gıınıı dıın okul blna
~ı.n~a lır.ullanmı'jhr. Bulun eski ' e ) rni maun hır ı;ut 1 l de okul hahçl" inde toııl:ınnıı~lar , I" hr.p 
ll ırlıkte okul lı.onferan~ alonunn çıkılnı ı tır. Burada topl:ıntı~ı <:atatasara) lılar Crnıhr.ti Başka 
nı Huhı•i Doregenli kı a bir konıışma•İ\ le a('mı , ınüıukıheıı s 01 alan ilah: l ':. hı ı Oıan oy, 

l 'u:ıt Baban \e diğer eskı mewnl:ır mı~i)le muhtelif hatıralar ııaklctmı lrrdır. 
\e ~. l\u1t'.> Vietnam ile ma Bakanı General -kendeı· • Hür Subay• dan biri kin ö ü m cezası istı.-miştir. lerınden müte•ekkıl ek P er ha) 

lo ... ıı"ıı~llıboçun bazı .wr· !ırza. Endüstr bo~elcrınde ça'ı Bu hfılen, bu::ünkü rejimi d'"\'İrnıe~·r t" ebbü~ etmek \e \an ke::ıımi \apı ına ı muhtem<'l 
~· 1 k ·· · t ·· "[ d b' k · bulunan mahallere ani ba kınlar y ( 'd t~t ıstıer elinde knlına şan ı;ıı;ı eı ın ·omunıst ema)-U • ı\ ısır a ır omünıst hükume ı kurmak uçlarından ihtı'al ugos avya 

... ~~'Cdir, 1u o1up olmadıkarının kontrol mahkem.esin.de muhakeme edillllC'kle olan 16 suba) ara,ında bu )aparak, kacak r. kr::ıenerin C ı· ı a 
~ g d ı k m'ştı'r B" } · b h d ğunu )aka'amı~lardır. "lllıııı ore bugün tebdil c ı mesınc ·arar ver ı . u· unan uvarı yuı. a~ı-~ A me A'ı El i\lı rı'dlr. y 

\.".'! lla ın Kızıl ~ehir kıır:ır uzerinr., 5000 de~ faza Di~er taraftan Et \P. Balık l\u anmurlardan 
tı.~ıst ııo, \e Haiphong'un mustnhdi!m kullanan mue.~s~sc· A f , 1 8. 

1 
k ruıııu ıniib:ı~aa ttıi~i ka~J;>lık ~ 

lcrde kalması geıe- lrre nıen~up l'Çılerc hııvı)<'l vus urya nın mai tr sa azasmda hayrnıları •iki hır kontrole t!\· 15 kı'sı' o"'ldu" 
"-bıı knrtları dağıtılacaktır. Do&u Pa bi tutmakta \e bilha- a )az a)· 

\I' b t'll hoıge hu~ııstıııda 1 kısıan'da t:l'çcnlerde \'Uku bu· Durumu du··zeld" 27 k" • b "' ld farında ııörü'en ha\\ arı ha-ıa· • 
\_~~~ •. ta\ idcr , ;rilnıe i~ an kmşıklıkların teker!"lirüne 1 iŞi ogu U 'ıklarım onleınr.1.: üzere r.kipleı· Relı::ı :ıd~n~do~ ·'~~~~iki gün 

llıüııı~'lııanı lehinde biri manı olunması maksadı ıle ted· \'i)ana 6 (Hu,,,u::.i) - \,·us· I \ nadoıu \Jaıısı tahrık elmektedır. \ ugo la\)a \C bilha sa S'O\RD\a 
~i un olsa bile , eni bırlcr alınmağa de\am olun· fUQa :\Iılli Banka!' n n ~ayın· 1 Pusan, 6 - Sakı on: iizcr.n- cia Porhorje'n o !!tıne.} ınde 

0

a· 
4'& l<az.ırıan miıİı • \'i · maktadır. Şımdi~e kadar t~vkif lad ğ• b'r i~ıat• ·ıiğe ~ö· den e)retnıekıc olan hır alın Ö L Ü M ~anak halınde yıığan ~ağmur· 

lııi \e 'Kamboç hukıı- o unan kım elenn sa)ı.>I 53.! 'c re, bankanın külçe n ,,jk· de\rilme:.i ııeti~e ınde 27 kı;:i 1 . .. • • ar •nsan \e ha)\3n ka)'bına \e 
~~e bir tak imattan ,_ ukse m .tiı Bunlar .. arasında ke hal•ndeki altın ~toku boğulmu tur. Jladı e Cuma ak· ~fcrhum Mu~ur Sakır Pa a 1 mıl.)arlaı·ea dinar tahnıın edi· 

lacakları a ikar- 11 i Parlamcn o u)cs·dır. 100.800,000,000 A nı,,,ıurya <i· samı 'uku bulmuştur. 57 ki ı) i 'e merhum Hasan I'a n ıorunu. ı ıen maddı hasar ara sebep ol· 
~ Bir banka soygunculuğu lininden 156.000,000.000 ,jl'ne Pu an'a ı:<itüımekıc olan al bü merhum Orgeneral CC\aı Ço· muştur. 
~~1~lrıı'd .) ükselmi~ıir. Bu m'kl,<lr halen :>ük hır dal!!anın hıicumuna uğ· hanlı ı·erınıc' • Ha :ın Çoban·ı Alınan ilk nıa'ıimata "Öre 15 
"iı b' r. l'ransızla· h •. ı · L" \ • • .. ~ı. ır Aus ın (Tcxa•), 6 (AA ) - \'Usturyada teda\ üldl" bul.un an ra) ım·:ı c.) erana ı<apı an ~oku ıe .. m' re '• ne nan _ ıan ın e_,ı. kişınfn olduğu anla~ıtmaktadır . 
.,.tı lafcr elde el· J h h d Ad · ~ 

l.:" •• ,lrok derctt inde i\skerı uıuforma ~ı.>mı taban· banknotun. yiızde yetı~iş ~ekızi· I arı~ .~P.'iı a~ nı tarafa hi~cum mu e~ s : nan Sar~n 'e Ke: }l~r çok neh•r erin ~"''ı) el eri 
."">'lt "b:ı t he a agı be calı b r şahıs dün Bcrı.:~trom ha ne ıekabiıl eunekted r. \ vu;.· T~ıtdıkldl!ı ıııdc1 n al deHılıııış1ır. nan S:ıran ın annclerı, Le.> la ~ uk~emı~ hıı,ıl olan seller gt'çit 

ııı ... t t ı. , a iıssu banka,; nı 'oymustur. s· tur~·anın ;\'aıi Almanyas·na il· ın a a ge en 'asııalar nnrak 30 Saran 'e Se\'İnı Saraıı'ın k:n ın· \e köprülerı ) ıkmış ,.e hekınr·. 
l,~ b a,.sinrnta gidil- J ı k · k b ı l'd ı · D ğ • "il' 1.1ı}Yflktiır. !ahı ile üc memuru tehdit ede· ha kına takaddüm eden ,.e iktı· !Şt.} 1 ·ıınara ılnıış erdjr, Şım· ı \.a 1 e er;. o. a~ Sıı rnn \e B.ıs· larca arazı sular a ıında kalını, 

"liıll\at rek bir odav. a kapatan so_,•guneu. , adi buhranın . on hadde var· dırc kad:ır udan aneak ilç ce· ı rı Saranın blıyuk anne1erı lir. 
tUhc lıııııtsa, ko. t k •,~t ı.0·• ge•·ııı 1·,cl·e'· lıol· 30.000 doları ~a)'et sogukkanlı· dığı 19~7 )ılıııaa )uzdc yirııı' e rı anmıştır. FAİK.\ H.\:\nJEf'E:\UI T .. " ııı ~ " S 1• unus'ta bir Fransız polisi 

l htiıı lırıist İ:crila , c lık a bır mukana kutu~a ,>er· be'e kadar dii mü~ ıd. Ha?t>n ta ın'in bir mektubu ı _ . . . . ., . 
~ir .. ~ nıaruz kalacak le tırıp cebine ko)duktan sonra Avrnpada banknot mıktarının . 6.6.9;ı-t paıaı ı:onu H:ı f,k 11 ıah. " ld '' " ld" 1 K.\Z.\ - Diiıı A~·ıkha\a Thatrosıı oııunıleki n,fallta hir olı>-

"lan ı. ı ahaıça d arı~ a çık p ka.> bol· ı , üzd<' "üzüne tekabul eden a1· Roma, 6 (A. !\,) - ' 11 ~Jo· mrt•ı>e ka\lışnıuştıır. Cenazesı 0 
uru u 1 ınohil l.ıız:ı~ı olınustur. Jt e,i;nıle, hasara uğnı} aıı uıonıobiJ 

"' ı,.Jığa lhti.>a~ ' ' ' .. . llıl!ntoo gazeıe~ı •. \iman s .. - 6 !l54 pazarıes "Ün·u· Caz.tepe .-.ıııı mu•tur ı n kke 'e do\IZ ınerl'udun:ı O\ '· • .. ' Tunuo. 6 (T. ll .A.) - Tunu • gonılnıekırclır. 
Q i~· " · . f . ' ~et an aşma ını mııtcakıp bır 1· Ca\lt Paşa okaı;ındaki Ce\at ı •ı ı 1 'ııt"dir ki ııııılnrr.· Bo genin bü•ıin rıolı kuvut· sah p }egane nıenıltktt svıcre tal\3ıı \iman s P k. k d b k ld 1 k u " •)ctçı t'r .\rap Mahal r. • 

~ttetııeı in s'ılah- ·eri bu curetk~r hırsızı aramak Federal Cumhur•} etidir. Son 1 lasması~ktolunm~n·ı 01' ~k~lıfanıt~ G~.şa ·o ·un cdn . ğ~a ırı ara ~.ndc de\Tİ\ e ı:ezmekte olan h r 
t 1 bıı duruma öre ıkındliI:r yiikse'· · c c ,ozıepe cam ın c 0 c nanıaZın• .Fran ız Polıoıne ate ctmış er 
~•ıı .. 1 Usunda knt'ı tadır. m.ck uzere ~ıal nın \lu ool • ·' e muıeakıp l·enaze namazı kılına· "ına 1 -o-- ın·-tir. \e oldürnıli-:ferdır. ~Iİ'lı)etçı er 

, ~ sı~ ı .ı:erekıır. 1945 den beri Dörtlerin ;,,,3 gundcrnıis oldufu b•r mf'ktubun t·ak " Sahra) Cedıııeki a le ka\·mağa nıu\affak olmu, aı dır. 
"t D hııd raaJıHtine le Bursa' da bir tabakhane .kend nde bulundu unu iddia makberes ne tt'\di edı ecek r. 

Q a f 11 t • linde bulunan n her yıl mii· d ı· · 1 K d 1 \."i r~k aa }C ınc d e en ~nrıco e Toma'nın be\&" :.\le\la rahmei e\lı)e ar a amını arayan arın 
ı;ıı{ lııethkonıi )onuna yan ı hm miktarda . gal ma•rafı ö· nıı. ını )a,ınlııuıaktaır . • • A•lec• 
\ı. itil\ k ıı komi , 00• deHn Federal \ vus.ur}a Cum· seferi yarıda kaldı 

"' lıiııı onıurıi t P." k· Bursa 6 (A.A.) - Dun :ece hurı~ eti bu ) ıl ,\ \l'upa iktı adi 
~IQ aınası da bilh:ı saat 02,10 da ~chrı~uıde halkı i birliğındtn de )etmit m:ıyon 
~ -ql'tıtidir hc)ecana 'eıen bu) uk bır ~an· dolar alal'aklı \3Z;~ ettedir. .\ · 
~ 11irıdiç· : 

1 
~111 çıkmıştır. Tabakhane ci\a· \'UStur)ada karabor'a lle rrsıni 

ı \Qhııacatı~ n tıı~-ı rında bır .ah a ait olan b r de· hor<;adaki dolar fiatları ara~ n 
-~~t llıııoisııcrbo~~e hır cı imalathanesi ani olarak ıu· da h ~· b r fark ) oktur n 26 
"ll~:aaıe er c .hır t.a- tuşmuş 'c tamamen ~anım tır. ş.fiıı ıııııkabil•nde bir dolar :ılı-
t~ ~t: 1 ine ·d~:ır ~~~11: 11'.tfaı)enın çalışmalaı ı yangının ıınbılıııektedir. Yedi nıilyonlu1' 
~ 4tııa.\ı ıa 11 ı ~a)ılnıasına manı o mustur. Za· niifu~uııuıı bu\ iik miktarı Y•ya 

:-.. 1 1

1ıı dabagoı~ alma- ıarın 400 - 500 bın lira olduğu nad:ı )a•ı)an .\\'UStllr)a rumhu· 
'l L hti.... nılıaı ıa· tnhmın cdı mcktcdir Qı. ..,aı·1 • 1·i\. et:. on .vıtlardaki lktı~adl 1 
Itır ... ıl\i ~oktur. 
"· \ııı: ~- \trınck 73• Hôrik a çocuklar için 33 kalkınmasının mühim kısıııın . 1 lıta, :; lak im ,.a. ) abancı turist akın• , ... ~ana I 
tttı,tl ıııdıçuııdek ı bin lira ayrıldı y:inin son yıl'ardaki inkhah .. a 
,t i~tı ~ korounimıe ~e irıde temin eım·şıir. 
•tıı "dı \nkara. 6 (T.H .. \ ) - Mı'li 

ld . it n )Drdımda Milôno'da bir kadın, pa ~ ~1111 1~nunıa be· F. ğıtım Bakan ıgı, 5245 sa~ ılı • 
~11 ... ta"llf cıııni)et Kanun Hukumlerine ııore. muh pazı bıçakladı 

... ıı tıcl f san at kol arında 'e b l· Cel'iktiril· 
has~a guze aııatlar aba ında 
ıfo, ka iıde kabıli) etlerini geli~· 
timtek iızere :ondcrileceklerın 
)abanrı memleketlerdeki ma • 
rnflarını k:ırşı am:ık üzere bir 
tahsisat ayrılma:ıına karar 'er· 
rn tır. 

1954 ) ı1ı sonuna kadar harika 
çocuk'ara 33 bin lira sarfedi!e· 
cekıir. 

goruş birlı.:ine \'armıs olma
sını hız sevinçle karşılı) oruz. 
Çunkü bu gönıs birliğinin hem 
memleketımız. hem dosttan-
mı:ı. hem de barış~ı mılletler 
ıçın ha) ırlı o'acağına ınanı~ o· 
ruz.• 

ZAFER 

GIR SAl\'Al'İİJIİl \'E;\;İ 
lllR FABRİKAYA 

KA\'UŞTU 

lılano 6 (A. ) - Papaz Don 
Gıovanni Rho bu::ün kili>ede l· 
)ıne ıştirak etnıege ::iderken 
bir kadın tarafından iki defa 
bıçaklanmı~ıır. '\laria l\"ussdol· 
1 er adında 'e 46 ~aşında olan 
kadın akıl hastane,ine ~evkedil· 
nıbt•r. Doktorlır Papasın v:ıra· 
ı.ın ın hafif olduf:ıınu :.Ö) le.mis · 
!erdi:. 

dir etmekte ,.e ona .ı:öre ted· 
hır alabilmektedir. l~te ~eni 
iktidarın yaptıtı da budur.• 

YENi ISTANBUL 

DIŞ POLİTİXA:UIZ 
llabıp Edip Törehan Tıir

kiyeoin Dış polıtikasında A· 
meril:ı ile münasebetlerine 
ttma,ıa diyor ki: 

•ılllidiseler ı;:östermhtir ki, 
Tıirk politıka ı, aciz zamanın 
dan sar:fınaıar ~mdi kuvvet· ' 
H o du~u zamanda da, sömür 

SIRASJ GELDİKÇE 

İKİ BEKÇİ 
Yazan : IHSAN ADA 

Sık ıı.: ı:riı·iitduı;u hılrle ncdtn bu hd.ır derin lt'pki ~ara ttı , 
jandarma !arla inıanıın 'aldırganlığı':' İkhi ıi r hin~ı h,ı.. . 

{'İ. Riı-ind gnııltal..i , ha} at 'I' nıal bel..çi'ii; tlİne ,ilah d:ı \f'" 

ritmi . 11.iııl'i,j J,ıaıııirctte olmadıiı hald,. onradan orta'a 
~·ıl\mı~ 'I' din hrkı-i'i halinr ıı:e lnıis bir gruba men,'Jp. Ba,ına 
ela ,aı ık arnı:ı ) et kl~ini aım15. Trpkilerin ıll'rinliği hundan 
doğU\or. Atı olan, ~kltdi~i nt ı;aldırnıada kendini •Hbe t sa
)!lnlaı ııı . hunu. ıııemıın olılukları nıe,lriin ~f' lkilrrini ,.ol· 
uı kullanarak ) apmalaı ı \.f'. ) urlıla~ın da lt't:a\ uı; l..ıı 'ı"ıııtla 

:ıdı kalmasulır. 

A'ker olanın maddi \P ,.,a~ İ('İn i hti~ adarı ~aglanır, 
fal.at onun bir dt dıı.ı hl\atı 'e ihthat:ı olabileı·t.ii dıı,ıınul
mt'7. ,\ ma bu, •aldıı nıa~ ı 'uç olmaktan çıl.arnıaz. :\it ekim Ad · 
li lıhl.il.at )anınıl a J andarma komu1anlı~ı da idari ı,.sehhıi,. 
lrrini )'aJlmJ~tır. l'aJ.a t getelı;o nduJardaki ikinl'İ ttU\;lİ/dt'n 
'o nı a hıı gibi han·kı•llH ıiterinıl e e'a~lı durmak laıımdır. 

Kendisin! hPr b:ıkınıdan din ''a~larına baglı ıtör~n "tnıl: 1 
~~~·ı iı~ıaı.ıl'a haldı b.uıundugunu !dd~a. c tnı'.' \e dirrtli -.iiılrr 
"O)lemı tır. ~ledtnı Kanun med enı nılı;;ıhı Sultanahıntt tamii 
imamına rla ht>niiı kabul rttirenıf'mi~ ' " imam nikah ı . ökuhıp 
atılamanw•tır. Buna kar'ı •\'eni i ... tanbulu ba,\lnırt l>İ\ :ıntt 
fşttri Ila kanlığrnın nt' ).aptıgın ı <>Ormalı;ladır ... Ueniiı bir es 
~·oı..tur. ktaııbuı :\lüftıi,iı he imamın lehine ı:i hi danannu~tır. 

Di,anct i~ıeri, hir mensubu olan imamın dun' a ı.. nunlı · 
rıııa i~yanına kar,ı: ,t', (•ıkarmanı"tır. 

O h:ıldl' hu '" buna benıer ~·atı,malarılan 1;onra, dinle de 
ilgi~i olını ·an niı·e gerilik hareketlerine kar~ı ıenlı.id cdid du 
rum takınmayan bu te~kitatın ö dHini ,·aptı&ı kabul oluna· 
lıiliı mi':' \'a11t:ırııı hik 1amami~ le kontrol altına alınahildiiii 
söyıenemn. Rir kadının kı"ı kollu ı:eınır'i ·ıhlak<.ızlık~ 
'ıt}'ılırken, R.uııaıanda ,\nadolu J.u,:ıbalannda hıtt:ı htan
l>ul'da Ol'UÇ tutma}anı.ır Jıa-.kı~a ugrarkcn, Diyanet hleri Ra5· 
kanlığı çar~afa bir se~; dememekte, ftse. knuga karşı .:elme· 
ıı11•ktr. <·anıilerin irinılr hirhi hırlü '>erpu' gi)ilml",int ku ı 

ikaıda bulunmamakta, mahut imamı atık~·a kınamamaktadır. 
.\lcdeni lı.•,ıht ~:ı,ak~· ı ı, pofüli Hırh·i Şerif umii ima

mına :ıuha ııı· g ibi hir muamele ·apılmı., tır? 

Göıiıl~\or ki bu te~kilatın durumu tiddi olaraı.. r.ıe aJın. 
mağa \e l'\laha muhtaçtır. 

lumta1. ı~aık l'enılı: birkaç 
gun en el Kara bükte açılan 
toreni, yapılan boru fabrika· 
sı münasebetiyle buradaki a
na)ı f:ıaliyetinden babi..,Je di· 
.}Or ki: 
Yenı boru fabrikası b'r sene 

zarfında ikmal edilmistir. Fab 
rıkanın çc~ k kısımlan alu 
a)da tamami,}lc Demir \e Çe· 
lık Fabrikaları aıölyelerinde 
~apılmıştn·. Bu, Sümerbank' 
ın, Türk İnühcndislerinin ve 
Tiırk işçilerinin bir zaferidir. 
Bu \'esile ile bir noktayı da· 
ha eh~mrni:>etle isaret etmek 
)erınde olur. 

eciliğı nefretle karşılamak· 
tadır. Tiırk dış politikasının 
esası, kim enin topral'!ına göz 
koymamak, fakat '.!Özü olan· 
lara karşı da kendisini en 'kuv 
'lıetli bir şekilde müdafaa et 
mektir. Bunun dı ına çıkacak 
bır de denıokı·asi dünyasının 
müdafaa ı için samimiyet 'e 
i~ i niyetlere dayanan tarzı ha 
reketi, bugün. Amerika &ibi. 
politıkasında fıtne olmıyan 
bir memleketin şüphesiz ki 
dikkatini eelbcdecekti \'e ni· 
tekim eımi;;tir. 

HOS MEMO - Kurnaz bir adam!! 

Bir boru fabrikası bize altı 
nıılyon liraya malolmustur. 
}'akat ) ılda demir borular i· 
çın dışarı verd ğimız do\lz 
tasarrufumuz. nedir bili} or 
anu unuz.? Ben size so)leye· 
l'tm: tam on mil~on lira. E· 
\'et )an'ış soylcmiyorum, bir 
~ılda on mi1~on lira, Demek 

dfi\ anın esası, ihtiyaçları tak 

Amerikada Türk De,•let ,.e 
~lilletıne karft ı:österilen ~e 
rın ilı:ınin bi'tim i~·in ~ok bu· 
yük bir ehemmiyeti vardır. 
Sayın Cumhurba~kanımızın 
'\C ondan sonra Hül..iımet Re· 
isımizın niha~et bulan ziya· 
reti bunun daha ziyade kuv· 
'ellenmesine sebep olmu~· 
tur.• 

Kaımandu. 6 (A.A) - Hıma· 
la.}alara çıkarak korkunç •Kari 
~dan~ı· nı bulmı~ a tc,ebbü e· 
elen lnı:ıliz he) etinın ,eferi, ba· 
ı .• rı~ızlıkla sona crmi:ıır. He· 
)eı buttııı ara:ı•ırına'arına rağ· 
men 5 000 \e 7.000 melre 'ük· 
~eklığindt'ki l!imala) cı tep~le • ı 
rındc bô) le bir ) ara tığa rastla· 
mamış \ c havaların çok fena o· 
lu u ~uzundcn ara<ıırmalarını 1 

1 
) arıda bırakmak zorunda kal - , 
mı, ur. 

ÖLÜM 
Merhum doktor ı\hm<'t Re· 

Cık Tanberk c~i. De' lel Demir· 
) ol'arı .\nkara hastarıe•i 1·cinı· 

j ı:en mliıeha~' "ı dokıor I.utfı 
Tanberk, ls•anbul T caret mah· 
kenıesı ata,ı Lutrıye Tanberk 
\'e .\lefkure Ttir,an'ın annele· 

ı ri, 
n \ \ 'A:\. J'.\iK.\ T.\:\BERK 

)nkaraqa 'efal elıniş.ır. 

Cr.,naıc i i 6/934 paıaı ıcs 
gti niı aat 13.40 da llaydarpaşa 
garJndan alınarak Büyiıkada 
ı·anııınıle öğle iı~ıü namazı kı· 
J.ndıktan sonra Büyükadadaki 
aile kabrıstanına defncdıleı:Pk· 
tir. Cenabı Hak rahmet e) le· 
s•n. 

ÖLÜM 

1 
Dul Barın Cantı Be'l'O ,., kırı J>o· 

na, Bay ve Baran Mob. Bero n aııuı 
Bay TP BaI•n Benjamen Beyo H 
aııuı Uarael), Bt.y ve Bay•n <;al•· 
mon Babanı "" aıı~ı. B•r vr B•· 
\'an lzı.li: Sarra ti (Amerika ı, Bav u 
Bayan Hayri Beyo Te alle.st, Be.har. 
KOfn, l.evı, \le ulam, Danon, l eT! 
Romano, Kamht, Be.hArbcllt.n ıı:tV• 
et, Rabaıarı, K&rtle;ltrl, Amuralsrı, 

ve a~rabnlar• olan 
B .\\ D\VİJ Bf:\'O 

Ru:o-ut<ada • ı Palu ottll 
sahipıtrindtn 

•efu ettıAlnl, cenaze merasiminin 
bugün Pnnrteal ':' Haziran ıll~4 na· 
at ı3. BUyUk Henrtek Neva Salom 
Stnagoğtında icra olıınac:nğı teesaUr· 
le blldlrtıır 

1 
l•bu llln dnttl~e yerine tı!mdlr. 

C'tnau ı.,.nzımau 

1'. Mn ı.otlç 

YE:'\İ D. r . OCA(il - Karııki>)de )eni bir ll, I'. orağı açılm • ~· 
ı ır. Resimde, a~ılı~ında bu lunnn il. 1', Jilcr gorıiliı) or. 

rünRİYE EMLAK ıtnEDİ E!NH!Sl 

] .. .... 
~ 
c 

Hu Vatınd&$ı Meakeı Sahibi \apmaCı (ılışaa Banla 

ll.ınhcılıktı ıenıl.t ı.u 
~il\ tn. ur'a ı 
Me,duat ıt l\rrdılrrP 
En masaıt r. ' hadim 

v,dclı vr vadesiz 

TASARRUF HESAPL-ıARlNA 

lı 



' YATAN 

Las Yegas'ın Türk'ü 
hikôyesini anlatıyor Diploına Koııseri 

!......................... ························: 
: Hayrullah Kefoğlu isminde genç bir Türk, iki senedir Las ~ 

Fikri ÇİÇEKOGLU 
fu anltul Urlt•l1• 1 Jtoıı •rn-

! Vegas'da büyük bir kumarhanede kurupyelik yapıyor~ 
! ve gördüklerini anlatıyor. ~ 

tuuın ın 3f .. , .. u .s• rau r &ıl
llU 'l'•k " m Rt lPd l,.• ıuınoıunda 

trrl lpl•d l&I dıplom• k o n • rl, 
Clr l..• ıra : '•hlr orı..otruı. 

untı ı.> mı~... Koc:a İstanbu'da 
hır kon er sa onu bulunmama· 
'tnın \'e musikfnın sinema sa
Jonların<la 'e al.lno:arda mıh· 
man olma ının tabıt 'e acı ne 
tice eri... 

Orl.:• ı ra -. ,. ı ı: (•mal Ro ht R•y 

• • .......................... . ••.•......... ...•..•••••• 
et lt~tı•r: t rr•f"an a .,dam ( rı-

;ya no>. ll i rnll Alaralıöthı (11.•m•n >, 
X l nul •lınl.:ua n ı • ıut ), 

Dün)anın en bu}uk kumar 
hri o arak herke ın ak· 

lına ı k g 1 n Monteı.arlo'dur. 
Değı mı? il lbukl, mer ka
da ık ık atom t rübe erının 

ap d ı N uda e} aletinde. 
çolun ort.:ı ınd yilkse en bır 
~th r, I Ve a i mı ı l\lon· 
tekar od n da one g çırmck 1-
çın adeta ) arış tmekte im ş ... 

Bunu ban.ı 30·31 }aşlarında 
•mcr, uzun bo) lu \e ) ak jık ı 

b Türk genel o}lcdı. smı 
Ha} rul h Kefoğ u olan bu 
genç ıki s n dır Las Vcgas ın 
m bu) ük ote rtnden b rınde 

nıp} elık } pı}or... L3s \ e
ga ın } er ı ) hancı turı tler e 
dolup ta~an ot llcrınde tam 
3000 kurup) urmı H \*rU ;ı.h 
Kdo lu bun ar ıçinde tek 
'furk o tlugu ıçın, Harry the 
Turk• ü herke tanıl"mt Hay
rul ah • B na bö} le hıtap d
mek daha ko il) lıırına lıyor .. 
dl}or. 

Ha~nıı .ıh Kcfo unu, Reisi· 
,cumhurumuz Ce 1 Ba~ arın A
menkıı ıahaU e:on :.ında t nı 
)an \hm t ı-:mln be) kendı
sindtn ı;ok ho annı Macera
sını ala a ı dınlemı Aıl sı
nın l tanbul'd:ı, Bo tancı em
tındc oturd ığunu ö enmış, 
onrıı da ban.ı bunun bır ru· 

port:aj menuu o b ce ını dô 
nüşunde, b r konusm:ı e nıı ın
da. hatır atmı tı. 

K e!oglu aııc,lnl derha ara-
dım. Oğu 1 rının !. )ıs b:ı 

~ında gelce ğinl H 1-1 5 )' ka 
dar kol acağını h bcr Hrdı r. 
Sonra ara)'a bır çok şe)i r g r
dı .• eçım gu u lü , onun ar-

a ından uç jand rnıa m c e i. 
~u tanahmet camlı ikinci ım:ı· 
mı Hacı llı minın kı:r. lı: çırma-
ı. Hırkai cıır im mının zorba 

lığı, ıcakl:ınn b rdenb re b:ıs 
tırm;ı ı \C nıh ) t b nım ni
:kahlanmam :Cı An d r t•n epe} -
cc zaman geçli. Kısmet bo) -
lr> mis, nıh:ı) et b.ı) r:ımın ikin· 
cı gunu goruşebıldık. M:ı.ccra-
ını :ın attı. 

Do ma blıy{ıme Bo tııncıh)· 
mı.. Li c 10 cu nır kadar 
okumuş. Sonra a kere gı nııs. 
Eır ı;ok m s k den dıkten on 
ra, 1950 srnc ı Ocak a)ında Sı 
dık Z:ıde rln b r gemı inde ' 
u!c a ıp \m rika ) o unu tut
.mu., Gemı F ladelfııı'da bir an 
ıa~maz.lılı: ) Uzünden muvakkat 
ol rak tutulunca, eve b r tel· 
graf ı;ekmış. •Anı rıkad:ı. kalı
) Onım, ta ıhlmi den )ece ım. 
müsaade ed r mi inız?D d m·ş. 
Mu b<'l ce' ap a ınca gemiden 
a~rımış, Ncw York'un )O unu 
tutmuş. K ndi i Şo)le anlatı· 
yor. 

•Tek kelıme İngi ızcc bl mi
) ordum. • w York ta lı r t:ı· 
nıdı ını '· rdı. Kendı ini bin 
guçluklc buldum. F kal b klım 

i, ondan b n h )ır l'Ok, •ba
rının ç r ine b:ıkına 1 ın o -
lum lla)tU :ıh'• d dını kcndı 
kendime, ne iş bulur anı pp
tım. \ç kald m, ilın t z k • 
dım, pı m n odum. 3 :t) sonr:ı 
~ew York u terk tl m. Calıfor
nı 'da ış var dcmı !erdi or ya 
gıttım. Yuaş ):ı\a 1n ılızc )1 
okm ğ ba lamı tım. 2 5 ene, 

bu a~ık )ık yıcı ıkt n b3rmen· 
Jiğe k dıır her i ı l':ıı>tım. Du
Junduğum ol lele kcnd mı se\ • 
dırdım. Son ·a L s \' 'rl ı is
'erin daha ı} 1 oldu unu h her 
11 ınca. do •ru or rn koştum. 
J~e ;) r.nıd n b şl m k kap ı-t· 
tı. Fakat tecrub m ' rdı. Kı a 
%amandı garsonlu a)uk ldm. 
:Bu arada chirdekl bir hu u
st m ktebe devam ed rek kı up 
~ e olabi lr ' lk sı n dım. iki 
•medır ele L:ı V g:ı 'ın en bli· 
nık otcllcrınden bırındl', ·De
~~rl İNN• de Kurup)e o rak 
çalı ll'Orum 

cKurupe' ık wr mu' 
dlcm de n ı ' 'l'ür ü 

ri lerı olan, uste ık arho 
rak kumar O} nayan mu l ı ılc· 
ri idare etm k, hiç bır hadıse-
3 e me)dan ' rmemek J;olay 
de ıl tabli ... 1> 

•Bana bır z L:ıs Vcgas'd n 
bahs der mis.ııiz'• 

•l.as Vegı , Ço ün ort:ısınd:ı 
bir vaha gılıi, gozU ve gonlıl 
okşayan 40 b n ııUCıı u b r e· 
hırdır. no nma şch ı Reno;) a 
)akındır. Ş hırde çok bu\uk 
on otel uıdır, trı i ur k ı ku
m rh ne erın Is lı eldi he :ıbı 
~oktur. OtE:ller o kad r mil kem 
meldir ki, her birine ba lı b • 
ııı na bir te. b r ehlr diyebi
lir ınız. Her ote in g lnlilk ma5 
rafı 20·25 b n do ardan M3 ı 
d i dır. Vasati ırno ki ı lk per-
oncle sahiptir.er. Her otelın 

husu i polis te kilfttı ' dır. 
G cı ek hlrde \ e gerekse otel
lerde çok ıkı bir emni} et teş· 
iki Alı m k fçln her şey Yll· 
pı ır. lllç klms po ı ten hu-
usl mlı ndc 'e ika ı ama-

dan şehirde h rhangi bir 1 • 
gıremez. Ver len -.e ik ıı dıı 
parmak izi rın n fotogr fi rı 
vardır. Ayrıca polıs merkez.le 
rinde arşhl r tC'<;ı<; dılnıl~tır. 
Her ça ı anın tor u hır lİ r im 
•erı bu dos:ı a arda aklanır. 
'DU otellerde bır insanın ihli-

---
il-.+:-:> 

J ılplom.t. na nız•ll•rl: c;Uh•r Ar
pat ı oı•rano ), Jıralr ~r lan ( Ra, 
lıarıtvn ). 

J'KOt.R\M : 
'· s. uarh : Brand~nburr k ön

(nlusu .N u. 5, Jte mııJ. 
!tarlı , 11.atndr l. Mözart, \ ·•rd l, 

B u tl Tr Ma• rntl ' d•n llf• ltati'rlt• 
lar, ana lar •• Mou.rl'laıı .ır d ü1t. 

İ t:ınbu' Belediye Ko~ cnalu-
arı la rafından \erı en \ c 

hulun bir ını \~im boyunca in· 
tızanıl:ı dc\,ını cılcıı Palar kon 
ser eri, Dıplonıa kon,criy e so· 
n:ı crtlı. J tanl>ul Konsen•atu
arını bilirmiş olan iki ögrenci
nın1 • opı :ıno Giihcr Arpağ 
ile b:ı~ - bariton Jirıır Arslan
ın • dip oma :ııl:ılıılmeleri için 
umıı ııı ı bir kon erde de ha arı 
gö lcrmclrri ve jıirıdcn not a~ 
nı .. ları grı ekiyordu . .\lcvsimin 
on kon ri bu muna cb~uc du 

2.t!llll.'nnıi.,ti. 

Soprano Gııher Arpağ Bach'ın 
' lalthau Passıon'undan 

bir arya, ~tozart'ın Don Gıo
' annı operasından ZHiına'nın 
al")asını, \'crdı'nin La Tra\ia• 
ta operasından V olctta'nın ar 
ya ını \c :'ita enet nın l\tancın 
opcr .. ınclan hir R cıtaıivo sö: 
t>cli. Bu~uk Ilachın o azamctlı 
c'crındrn a ın mış arl ayı genç 
~orır:ıno, o t'ngın mu ıkınin sil· 
kiın ve huzurunu du~ arak \'e 
tlul urarak ifade dti. Opera ar 
l alarmda, hususi,> le :\toıarl'ın 
ar)a,ıııda Guher Arpağ; Don 
Gıo\•annı nın . C\'gısıJle baştan 

çıkın ve onunda il~iın, nl· 
şanlısına dönen 7.:crlina: (DÖ\, 
dlh• l>enı guır.I )1azetto'm) dile 
pı~man ıgını ıC:ıdc edcrkrn bu 
mu ·ıkınin ınt·clığını \e ;\loz rt 
op ra ının oıc ığinı 'e hav sı 
nı belırtıp verdi. Genç sopra· 
nonıın esi pes erde 'e tiz.ler
d yumuşak ve sıc k, kudrcllı 
\C olgun ... S~sını zorlamadan 
. öylu~ or. nıct ıon 'u da kuı;ur· 
sıı7. ... Soyledığı e ri duyu}or, 
~" il or. Kon n atuar tah i-
ini henu:r. lamam amış olan 

Guhcr Arpağ'ın mu ıkiyc bağ· 
lı ığı de' am cder~c i erirle baş 
ka \' sılcl r e d,• kendısınden 
'oı açmak mumkün olacaktır. 

B·ı - Bariton Jirair Arslan'ın 
programında llaendc 'm 

Celal Ua~ ıır'ın n:naJı ıuı md~ ge!Jiı:iui tlıı) uuı:ı1, L~ \'eg.ıs'ın 
1ıırı.·u karı ını aldığ ı gilı i brın,• n kıı uu , ... 11,.~ ı ııl l;alı Kl!Cuilu, 

ebt!r.hıı lrio 11n11111ııııu lıil' anılı u ... ıı ıli)oı 

J. s. ll:ıch'ın Re majör brsin 
ci Hrandenburg konçertosu 
µrograıııın ilk eseriydi. Biı)'uk 
be tel•inln a lı Brandcnburg 
kuııçt•rlo•U aı a ında en ık ça· 
lııı:ın ı bu best«dir. Bır yanıla 
yıt) h s:ııl r ork<stra ı, öl>ür 
)':ı.nds r ut, kcınan \e piyano
d:ın kunılıııuq üçlu o hl grup 
aıoı ıııdoı devaml ı hır konu ma 
lı:ıliııde lıiı e er •.• Konserin ba 
şıntlııki bu koıı~'t'l'IO o gün un 
en b;ı arı ı e eıi ul:ıbilırdi. Xa 
sı ki hu beslenin a)nı orkestra 
\e 3\ ııı u 1 tıeı lr gene Cemal 
Re ıd ıdare inde htanbul Rad· 
l o)und:ı. bır kaç gıin önceki 
ç:ılını~ı. bu t:ıhmııılmiıc hak 
\ertlirt:t:l'k ımikeınıııelllktc idi. 
Fakat lıu kon~·ertuııun 1 k Al
lcgı <ı':>u bo)ıınta, alonda bu
tun;ııı H! ;ınki parazit ) a:ı ın k 
kin gız 1 uir kÖ>'t'~e saklanmış 
olan bir rad) cı bu ncrı~ musi
kiyi k~rı~tınlı duı du. Cem:ıl 
l!e~iıl, :ıo j,ıter ve dini >kiler 
Bach'ııı c erine karı an bu pot
pouı ı i'dep rab:ıbıL, se !erin 
n reden sızdığını anlama) :ı ca 
lışı)or':ııdı. ~ilıa}cl bu hal so 
il ılcr ~ orkcı;tr:ının birbir t·rl
nl k:ı.) betıııc ine k:ıdar sürdü. 
Bu daı,ı ııı ık ık bir mildd t de· 
\ m dtıktcn sonra orkC'slra 
ıle olı tlcr bu'u abildl. :\'erc
dt n ıtr d iı:i bell ı olmıyan bu 
r ı arı ngız sc r ı ın yuvası da 
niha) t•l lnılıındıı. Meğer Beledi 
) e g .. zmo unun b hçt' inde ça
l:ın rad~o bir telle alona ba 
lı> ıııı . S:ıJonu rah:ıtsıı eden bu 

Xt'rxcs opera ında Rccılallvo 
ve arya, Verdı'nln Sinıone Boc 
cnııegra opcr.ısından Recitatı· 

'o H al") a, Mourt'ın 1''ı~aro
nun Diığlinü operasınd Barlo· 
Jo'nun al")ası \c Bı:r.el'nin Car
men operasınd. n ı::scaıni lo· 
nıın ar~:ısı \ardı. Haendcl'in 
o çok tanınııııs Ları;:o'sunu 
ı:enc: ~anatkar, o gun bir ınuzi
k:ılile ile so.) ledl. J. Ar l.ın'ın 
Jradesindc bii.> ilk bestecinin mu 
'ikisini tan yan 'e tadan hlr 
b:ı. 'ın bilgi i 'ardı. Ru g n~· 
übür eser erde <le sc ınin d -
ğr.rıni 'c u laiığını l bat ettı. 
l'c !erde daha dolgun ve ~umu 
~ak o an ses lız.lerde d eı in
d n 'e duruluğundan ka.> b di· 
;) or. S zorlanmı) or ama, tiı· 
JertlC' hafı[ de o sa. hır çeşıt ~·ıt 
hık ık hı • dılı) or. Soprano G"u 
her Arpaj:!' a bas - barıton Jıra 

lr Ar lan'ııı o} h:dıklcrı MC\· 
:ıart'ın ~ıhırlı Fitil opera ınd:ı 1 
Pap.:ııırno • r.apag~na dııosıı 1 
Diploma kon~erını ba,arı ıle ka 
p:ıy:ın hır e er oidu. 

Yaz.an. 

~-dun T 

) dıı). c:ığı her fl!l' lrnl:ı) !ık
la tenıın edıl lıı ir. Çar,ı ı, ber 
beri, kumaş m;ığauı ı, > akl;a· 
bı bo)acısı, t 1'7.l:>t. ve ha ı lı r 
• yl me\ cuttur. ı.u \'rg:ı 'da 
her gun, en ııs:ığı on me~hıır 
sınenı:ı > ıldızı ı e h rıın buru
na ge eblllrsınlı. Bu) tık otel· 
ler bu ) ıldız arla Uçer, dor<ll'r 
harta ık angııjmıınl:ı.r ysp rlar. 
En dil ılk Ucret h:ıftada 20 bın 
do arılır. ReJ Skelton a ·S hıı
ra. otelinde 32 500 dobr hlf" 
ta ık \erirler. Mar ene Dietı ıch 
25 bin dolar alır. Betty llııt
ton'a bizim otel bir ay ık an· 
gajman l.ıırşı ı ı 100 bin dol:ır 
\erdi. Jıın)' Dur:ınt'ın bü}ıık 
burnu da epe) ce p:ıl'3 edı) or. 
Bizim otl!'e senede 8 defa lıl
r~r hııflıı çslışm:ak Uzne ge· 
lir ve 30 bin do :ırdıın a.,:ığı 
almıız. Fr:ınk lnııtra. her lıc 
a) da bır verdı ı konser.er kar 
şılığı, •S:ı.rıd • otelinin ımıum 
h ı tının )ıııde 2 ini n t\Or. 
Her ot 1 n mıııızum lıir r re. 
'ü U \llt d r. \ ıldız o ı ıı ak lıe
v > lr şehre akın eden bın· 
'l'l ce glıul enç kız hıı rı•\ 11· 

lc·ıde boy guotrrlr, lıır ıııeş
htıı un ıızurıe c:ırpnı ~ı ıımıt 
t"deı er• 

S:ıı n bomba geliyor mu 
•\'hl :ılıl ?ıl:ıı') ın lonrt'O gl 

1 b:ı d rıla dalııı çok ı 1111 yap 
ıııış. J,ıııi ctr.ı1111<l:ı gcıııs rı>k 
.ım ~ apı nıa ına r:ığnırn. he· 
niıı tanı lıır b role l.Jıl çık
mış d ıl ... Ilcııllz çok yeni ... 
Ben bu hlikmll, otelrıleı in kf'n 
<.lı ıııc ra l>et et ııır.ııı~ ınden 
çık:ırıyoı um. Ak ı lı :ılıle. n«' ) :ı 
p3r y p:ır, b r pro ram l{'ın an 
ajc eder erdı.Jt 
Ş bir her umıın turist akı 

nına m ruz !:alıyor nııı,D 
• llılh:ı :ı Jı:ıft:ı t:ıt ıt eıinde 

herk • ııı ın el.t•lln lwr kü e· 
ınd<'n ı, s Ve 'a • kın edl
~or. < ıı·c. go'nıın. Dt•troit'in 
kuın:ırh. net rı bıle bura)a hic· 
r t l'dl~or r. ller tur il rglen· 
C'e \':ır: Yılıme lıavuzl:ın var. 
Ü t 'ık Reno'da ) :ıkın. I>aha 
ne l ıersin z? llıı :ııı:ınl:ır 'e~ a 
~eni e\ lıler J.:ı Ve a ·a ko up 
bıra:r. eğlennı Ai 1.ar ıı) ı) oı
:ır. • 

n rsz da sizden bJhseıle-
liııı. 0} un idare ederken ndcr 
)apı\or unnz?ıo 

·Ilcpınıl ın \aıif 11 o dullıı o
yun ma :ı rı 'ardır. nen • n:ı-
1 • ur oyunu O} n:ın:ın bir m -
s da oyun id:ıre edıyıırum. la 
sa, ince UZU?> bir blhırdo mJ :ı 
sı gıb dır. Ortsdan lklyt> a)-rıl
mıstır. Aynı ma sdıı, iki kıı· 
rupye, iki ka ıycr ve ı,:ıtronuo 
bır teıruı cisl vardır • 

Bu Daiıı dedi ın :r. nasıl b,r 
O)Un' 

BUyUk urlarla oynanıyor 

Bu ur ar şeffaf kırm ızı renk 
t dlr. MUhilrlil olarak ma S) a 
& lırf lr \'e bir z.ıırb 8 Bati n 
f z a oyun O)'nıınmaz. derhal de 

tiri ır. Oyun h sltllr. 7.ar r 
d imo değışen bir o\•unC'u t:ıra 
fıııdan atılır. tik atışta 7 Yr 
11 tut turu ur a, hcı kes ko) du-

u para k dar par:ı alır. Yok 
er başka bir sa) ı gelmiş e 

bu oyun sayısı olur. Bundan 

sonra uııhrın atılı~ında hu 
rak rn tııttııı uluı k:ıı..:ını ır, 
ak.sı lı.ı de k. yl.Jl'dı ir. Yalıııı 
7 grlıı~ o)n n n buliln par:ı-
ıırı g;ızıno a ır. Ve o)un:ı ye· 
nideıı h:ı l:ınır .• 

oG:ılılu 7 nın ge'ıne 1':11hl 

heıı~ı ıı drıı fazl:ı ... • 

e 'ı·r ılı' ı·cbkl nıusikinin •ı-

,z:ltı:n bu 1> Le; oyunu, dıin· 
y:ıııın er. C'J t:ınca tertip cdi • 
mı• ı.,ımı<r O) uıılarındnn b ı ı 1 
tlJJ. 7 lllR gdnı S il J J.lt Jı: !.il• 

'adıı. ÇunkU z31 ın biıtUn ra· 
kaııı rı) le 7 ~ ;ıpııı:ıl~ lrnlıı dir. 
Jo'abl 8, deci.' :i :l. 4·4. 6 2 l'e 
)3pılır. Afhe :ı 6, 3·3, 4 2. 5·1 
le y:ıpılır. 10 un, 11 in, 12 nln, 
2 mn, Uç \t'. donlıin an ı daha 
a:ıd r. ll n bııkı 7 yapmak i~ın 

iııık:ın daııııa fazladır. Çuııku 
7 y.ıpııı:ık için z rl:ıı ın çift gel 
mesi rnı>cburlyetl de lok' ur. 
Bunun için 8 ve G dan daha FiKiR YE SlkAYETl.ERI -a\:ı.nt:ıjhdır.• 1 

nır nıınıara ii tııne rn at 
ve tıı fazla nr. k:ıd:ır ııara ko
nııl~hı ır? .. 

Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOYAN 

·A~ · ı ı h:ıd bir dol:ırdır. 
Çiçekçiliğin ihyası 

Az:ımt 1000 dolıır konul:ılıi ir. İtalya \'c 1-'l'an :ının Kotdaztir r ı oralardaki topra~ın 11.lığı :tü
Fakal nııılıtelı{ ııuıırnıa .ıra oy )ani ma\I dt'niı s:ıhillcrı ndcki 1 zundcn sıkıntı çeken binlerce 
n:ını:ık Slll't'ti) le her dcCa ııı· Sanremo, ~ı onııko, ~lonıekarlo, ı nlİCııza ;eçım 'a ıla ı olacaktır. 
tl.ı Jl) bin do Jl'll k:ıd:ır oyna-1 Nı~ ve Kan gıbı bellı ba 1ı şehir- Hun ardan başka mıihtelif koku 
ııı:ık l ıııkanı \ :ırdır,• !er ile u(ıık kasııbalarında ~·içek- lar iı;in hf'r sene Avrupaya yuz 

•llıle )ap~n ar o ıır mu~· çılık ı;ok i rr eıııi tir. Bıır~l.ırd:ı· binlerce lıra ''erı~·orııı. Çıçı>kçi· 
• \':ırdır tabii ... F,.k:ıt hile kı diiı. ar.ııide, tepe rruc ınuhte· 'ik in:..ı.,af edıncc mcmlck lle a· 

y:ıpnı:ını.ı ıııı lemin için d:ıiına lif çiçekler l ctı~tirıl nıl'kted ır. a- ~·ıl. t"ak ıtı ı) at !abrıkaları bu ıh 
dikkatli d:ı\·r:ııııı ıı.. nillı:ı s:ı raziııin nlığı, ıı iifu un i:ıd:ılığı. ti) acı da kar ılayac:ıktır. Alaka 
arlııı ol:ııı ıııiı lt·rilerl' k:ır~ ı ikliııı ııı ımi-ıı:ıdr,i ve atışın ıl akı lı \ekl etlerin bu işi e'e alma· 

bıı vazife)ı no:ıl:l't e y:ıpnı:ık ko':ı}lılc•n bu hl\:cli ha l ·ının 'ıır•n• ı·lc· ederiz. 
~ok guç \'e yorucudur.. bır ço ıı n u ~ıı;ekçll ığe se\kel ıııı~. 

Kunı:ır O} nayan::ırın çoğıı tır. Her tu:ıf göz alıcı, iç ar,: cı 
:ırho mııdıır?e rwlı: rrnk çıçeklrrle duludur. l"ı 

• Kum:ır uyn:ıynn bir in an ııl ı l ıı ıı ve kı dt:<"klerinin yeliştiı·it 
ko'e bu.) lik bır ilıli) ıç lıi--e· nıeleıi i~·ı ıı bir çok serler yapıl· 
tler. O ıııın lı;ln o)ıın s.ılon!.ıı ın ıııı;ıtır. Sut.. ııı :ı ı~indtki kola) ı· 
ı l a lı t'r ı lı'Y<!lle pH ı 17. ol:ır:ı.k ğı temin 7J mnııııl:ı ) llksek erdeki 
kkl \eri ir.... :ır:ııınln ken:ırl:ırın:ı k:ııl:ır su ge 

•S ırho o'rıı l:ırında gıızino tiril mi lıetun depul:ır ln a ol un 
nun rıı nf:ı:ıtı \:ır ıııulır·:. ııııı ıur. Kr~it bir nıilu un ıec:im 

l!ıı her 1.'ytlen evvrl. m ıi'· ,.:ı.,ıt:ıs ı 31:ın hu çiı;ekltı·in s.ırf 

ttrhı ıııeııııııııı etmek kin y:ı. nı:ılı:ılleı i ):ılıııı Kan şelırint'i ~a 
pıtır. Sıııı r fl ıı. ııııılıtc ir. istem kı n G ı t','deki ıtı·ı)al C:ı b rik:ıları 
leı c: ıı)un O)lla)ıp g:ızıııoyu z:ı ıl eğıltlır .... l ııı :ıny:ı, 1\içre,1''ran· 
r ra uğr:ıtan :ıı:ı ııı:ıni ·o· ın k s, lleh'ık:ı \e i p:ın):ının muhle 
gıbl bir fıı)da d:ı tlü ıinlit.•bl- lif t•lılrltrine her giln t:ıyyarc
Hr .. • lı-r i e trcnl<"ril' ııı ıınt:ız:ım am· 

•Demek si temler de var:'• lı:ılaj :ır içindi' külliyet l çiçek 
•Ne eli) orsunıız! A nıerıırnıl:ı &ıindcrilm klc<lir. Çok geni~ ve 

her O) un I<:in dJllrr e kit:ıı>l:ır nı iılene\'\'İ ol ın:ılarına r:ı"mcn ve 
~azı mı tır. Hele V. is üzerin" t1 .. tırileıı bu ~·içeklerin koku'arı 
5dd:ı bır kütuphıınc tesis eriı ıwk udır. 
mi tir.• . !tııı lrkeli ıımJ~ de lılr ı.:ım:ın-

·~l ı-ııılrketl.' dıın ıııek niyetin !:ır (•içl•klik ııek çoktu. Lale dev 
ele deği l ınisinlz?ıı rımle ~·ı~·~k \e bith:ı s:ı lA e ye-

• B iı az tl:ıhl p.ı r:ı ka7. nııı :ık l ı tırnı k adeta hır sanat ha'ine 
ı.tı\oıu ın . Sunr11 k. rıııı :ı ber g .. lml li. Z:ı ııı:ıııın btiliiıı devlet 
b r' bnr.ıy:ı gelrcek \'e bir i~ tu daml:ınnııı > ekdıKrl'leri lc reka. 
t:ıe:ığı z.ıı bet edercesine ~·içek \'e l:ı e ıne· 

Or:ıda mı e\•lrnd i ıı lz?o ı :ıkl:ın t;il·c·kç·i l iği n inki afına A· 
•Ewt. K:ırıın d:ı çalışıyor. ı ıı ıl olıııııştu. F:ık:ıt .unr:ıları l.Ju 

Bir nı ağ:mıl:ı :ıtırıclı r. V:ıkın. mer:ık tıltıkçe :ızaldı. nuıılln .> e 
dıı hir çoC'uilumuz d:ı ol c:ık.• nl )etıştırir! eri brsliytnıl>ecek 

•Gıınde ne k:ıd:ı.r kaz:ınıyorsu bir lı:ıle teldi. YalnıL isp:ıt:ı ' e 
nnz"» Burdur havali inue gillclilUk v:ır 

·40·50 aoıar an ınd:ı. Hahst ili dıı bunlar nı :ılı:ı lı gtllyıı~ı l:ıb 
bir hııvatım v:ır ve para tia b(. rık:ı l a rının khl l\'etlı oc;ı k ihtiyar: 
rll.tiıebillvoruın Bıltlın ııyenı lıır ı na anr:ık t.:if:ı~et elnll'kledir 
meııı ekrle dcınllp iyi bır işe ter. 
:ıhlp o m:ık • ll ıılbukl nıemlekeıiml'zin Ege 
İ le illi) ru !:ıh Kefoğlu'nun hl· \'~ 4.kdenl:r. s:ı h i !erinde bunlar 

kA.H 1 bu kadar. ll ıı s:ıyfa· l~·i ıı çok mil ait iklim ve araıl 
da onun ve karı ınııı bir rt • vndır. Buralard:ı Kotd :ııilr s:ı· 
mini de bulacaksınıı, CtlAI B :ı hillcri il e rekabet edebilecek 
yar T.a Vega 'a bir h:ır:ıj ı gcı r k:ıdıır ıııuı ve kokutıı çiçekler 
nıeğe glltlğı 1.:ımıı n . • ll :ırry thr yeti tirı mr i k:ıbil ve Kıbrıs, 
Tıırk• derhal k ırısını alıp B:ı- Suriye, Fıll tin, I rak, Iısır, Yu 
yar·ın y:ınına ko mu .• neııim nanlstan gibi yerler(' tayyareler 
için çok ııtizel unutu 111a7. bir ile giinu gunünc evkleri milm· 
hııtır;n dh or. • E ini öplii~ü:n kundlır. Etraflarında bu kadar 
ı.aman. \'oı.lan toprağını öpmu- ı:enlş bir i lih ak bo ı:e i bulu
-um gibi geldi bana...... nan bura:arda çiçekçıliğin ihya· 

Köy sanat sergileri 
i.-pan.> .nın Bar clon ehrinde, 

bhtu n koy cvlcrının ve ıma itha
mltrinın orn klerıni \e ora ar
daki el sanat ış erını go l ren 
bir ergi vardır. ı::, er umuınl· 
~et e ikişer katlı, ba konlu ve 
g .. nı~ pcnccrclldır. Bizdeki bir 
~ok koy c\'lerine hiç mukayc e 
edılemı~et'ek derecede uzeldir
ler. 

İma'athanelcıde, el tıantelc'c
ri, ele ı 'cnmış blullar, eteklik 
,er, hasınlan mamul muhlelıC 
ç.ııı t:ıl;ır, .apka'ar, sepetler, ı:am 
sanayıi b .• rdaklar. sürahi r a\ i
tdC'r, toprak işleri blblo'nr, u· 
1.ol;ır \'e demirden mamul kapı 
duvar ve e'cktrık tc:r.yinat arı 
yUn Is eri ŞJllar, bebekler, oyun 
caklar. ~ırma 1 teri tezyınatlı yO 
r.uk, kupe, sıgara tabakası. kol· 
ye ve airc hem yapılıyor \e hem 
ıle salı ı) or. Bu sergiyi gezince 
i pııny;ının koylcrıni \C ora ar
d ıki ınulı lelıf küçuk s.ınat yer 
ltrıni ayrı a) 1'I ı:ormc c lıiıum 
k:ılıııı) or. Umumi bir fıkir edın 
m ğe kafi gc bor. Hem turi t
lerc 'e hem de ş hlr erde otu 
ran h. lı::ı köy eı·dekl evler ve 
kflçük el sanayıi hakkında bilgı 
VH~ll 00)' e ergılel'in bı:r.dc d 
1 tanlıuı ve hnıir şchır erıylc 
hUkılmet merkezi Ankarada da· 
imi olarnk açı ması çok faydalı 
olacaklır. ~lcmlcketlnıızln ıııuh
ldiC yer'ı•rinde yapılmakta o'an 
ti işlerini hıılkıınııın çogu bll
ıntılcr. Bunl.ır biiylik şehir ere 
getirilip ın:ıg. za1arda satıldığı 
tnın n A \fup:ı mnnıullllı tab ka 
rağbet gö tercıılcr çoktur. Bir 
kısım nı3ğnz:ılar alıcı arı n bu ha 
!eti ru lı lve ierindcn i tlfatle erle
ı ek bunl:ırı p ha t) a satarlar. 
~le cll Eskişehlrde LU e taşın· 
dan ~ apı an bir çok şeyler A uu 
ııa \ e Amrrikadan ı; 'eni rden 
daha guı.clrlir. Kır ehirın Hacı· 

bek taş kazasındcı ora) a mahsus 

uENERAl ALİ FUAT CEBESOY~ 

1 
-ııo -

Sovret Rusra't' 
idare edenler 

~apılan umumi bir içtimadan sonra Lenin, Stalin ve Çiçerin grupu •~ 
y t kaıanmı4, Troçki grupu ma§IOp olmuıtu. Bu suretle Sovyet h~kO r<tf' 
Üçüncü Enternasyonali nüfuıu altına almııtı. Müıakerelerd Türkıy• 

ıuu mühim bir y r iıgal etm iıt f. 

\._-""":~----
ÇİÇERİ!'i'İ.'\ 
BEY ~AU 

t)'cllncu Enternasyonal'ın mer 
kez komıtesı azalarının da 

haıır bu unduğu komıser \e 
komls·r \e;u lerının toplantı· 
ş;nda Çıçerın, Lenın'in de ıuu· 
\afakatı~ e dış milna ebetlc::
hakkında ~ aplığı bel an at sıra-
mda RUSl anın da hı ı duru· 
mundakı fenalı 1 tabı atı ıle 
an attıktan sonra: 

- Bu fenalığın do"'urd ığu 
ıaar \aı.tyetinı gozUnunde tu· 
tarak Ru ya'yı harıci t cavUz· 
lrrden korııyueu i>ir ı;iya~et 
takıp edı~onız.. 

Demlştı. Bundan sonra da 
RuS}anın kunetını \e intizamı 
nı günden gune ka.> bettiğinı 'e 
Ba tık :sahilindeki hükılmettcrın 
Antanta tarafından •I ~hlandı
rılm:ıkta nlduğunu hatırlatarak 
şunları so~ lt'mıştl: 

- Hunların tecl\ üılerlnden 
endişemiz \ardır. Bu va:r.het 
kar~ı ında inkı'apçı ,.~ ihtlllı el 
Şarki )loskovada toptıyarak 
'e Şark devlet erln:lcn Turki c, 
iran ve Afganıstan hUkumetle. 
ri ile mu hedeler aktctt!k. 
tem rkrtimizin hayat hu!ma ı 

içın tit'arrt 'e sernıaye usul e· 
ı ine mu aadc \ercllk. Inglltere. 
SJ\a. el fı Ctntndc cltinyanın hft• 
kimi addedıldlğı içın onunla 
barıştık. İhtılAlcı \e inkılapçı 
Sark A'emıne Hrdım yap:ırak, 
Sarkı ayak'andıracıığımız tehdı 
ılı~i<' İngıltrr<'' 1 tieard mua
hrclcsl ;ıkclıne mrcbur ettik. İn 
gı tcrcnın bu mecburı;>elıne di
ğer AYrupa d vlrfürlt\ın dl'! u· 
yarak bitim c ticart \e l •a•I 
ın!ina r.lı tlcrc giri_şecrklcrını 
limit edırnrıız. Ya nıı urası 
muhakkak goru mtistur ki. Af· 
gani tana mu:ıvenette buJun
mu 'e yahut irana asker ı:ôn 
dermiş ol a~dık, llindı tanda 
Jnr:i ıı idare•ine karşı suri ve 
grt'\IC"r yaplırabılırdık. Ukin 
rlalıı'i 'aııyetimıı buna mini ol 
duğu gıbi Ru yanın harici siya. 
•e.tı de lhtillı el \'e inkılapçı 
Şark hukumet erine muuenıstl 
icap ettirmcm~ktedir. 
T ROCKJ' ' İ:\' 
RE\'A l\" \Tl 

Çiçr.rin'dcn sonra söı alan 
llarbbe komiseri Troçki de 

Prot ıto ıden Teknik 
Okul öğrencilerinin du· 

rumu düıeltildi 

Teknık l:nhersile~e ba:ıı o· 
!arak açı an Teknik Okulu o -
ıcncı ka\ıt \e kabul şanlarını 
prote to etmek mak.sadı,>le bun· 
dan bır müddet e\' el 10 gun 
liCr lcrc i:ırmcj en Yıldıı Tek· 
n k Oku' iı~reııci eri, Ankara') a 
b•r hef et gonderere de\Bm ıı· 
hkt.ın sınıfta kalan 20 kı(ının 
durıımunu duzcltme3 e çalı~mır 
!ardı. 

Hej et Ankaradıı Bokanlıkta 
ılg lılerle tema cdP-rrk bu ~ ır· 
mı o:rencınln ınıfta kalma va· 
ti)e•ler nı ıluıcltın ş \e ~ıne de· 
vnm ızlıktan bursların kcsılmesi 
nı önlem ~lir. 

Milli Piyango bugün 
sekiliyor 

Pılli Pıyangonun 7 Haııra.n 
tekılişl buiUn uat 13 30 da An· 
karada yapılaca·, ıkramıye ka· 
ıanan numaralar bu erce aaat 
23 tc Ankara Radyo u ıle )a3ın 
lanncııktır. 

la lardan yapı an vaz9lar, şeker 
ilkler, ıg:ıralık ar, hokka takım 
brı ve saır el ışlcrı lstanbulda 
A vrııpa mamu Atı dıye atılır. Ga 
zl:ınlep, Maraş, Erzurum ve Ka 
rakô cdeki muhtc if d \'C tezyin 
lşlcı i ecnebi mamu !erinden da
ha ü tUndurler. Yıne mcm ekctin 
bir takım ) erlerinde nebati has 
boyalı, guz • des nli ha ılar sec
cade er. kilınıl r, ) astıkbr .> a
pılmaktadır. HUia a meın ekeli· 
ınizin hemen her tarafında bun 
tar gıbi pek çok cı ı~leri imal o· 
luıımakt;ıdır. Bunları ergilerde 
te;ıhir etmek ve nasıl ~apıldık· 
larını kuçük mıkj asla da göster 
mek, satı ) apnıak, yerll ) abancı 
herke e bunları tanıtmağa amıl 
o ıc:ıktır. 

Böyl ce cok r ıgl>ct göreceği· 
ııc emin olduğuıııuı. bu el işlen 
m m eketlc daha ıi)ade inkişaf 
edecek, bu ) Uzden ı:c:ı,:incnler ço 
ğalacak. bir kısı mhııtka Hnl ye· 
ni iş sahaları açılııc;ıklır. 

II11kunıctiınııın bunun H:r.erln
rlc duracağını limıt ve temenni 
ederiz.. 

şun arı SÖl lemi~tir: 
- Çıç•rin'in tar f - tti~i hı· 

rlcl S.İj a!,.tınuz hızım meslek 
ruhunun ve komunımı. U!ulu· 
niln ba~tan sonuna kadar akd 
bir yoidadır. Pren ıbımlz 'e 
programımız. maddi 'c k-ndl 
bütün uvveliıru:ıi urfederek 
emp~!"l·a ızm Vt kapıtalııme ga 
lip ge!mektır. Hundan dolayı 
bazan ıayıf da dlışebillriı. E er 
buttin dün) aya komünızm aki
desınl ıokmağa devam edemez. 
ek, ovyet Rucya rahat ede· 

mez. Gerçi 'I'urk er komunıst 
de{tıldır, fakat kendılennde ın· 
kı'Ap ruhu 'ardır. Ha~at'arını 
temın için bi:r.ım dıi5manlarımız 
la mUcade!e ediyorlar. Bunlara 
yardım yapamazsak, mu\af!ak 
o'amadan kaybedecekleri innn 
ve memleket doğrudan doğnı· 
~·R Sovyet Rusyanın u~ !atı de 
mek n.ur. Yunan'ı ar ile mütte 
liklcrı Türkiye) ı fethedecek O· 

ıurlarsa. Cenubi Kafkas hudut 
larında biz onlara tesadüf e· 
drceğız. Ermenistan, Gürcistan 
\e Az rba~can kuv\etlmıı.in ta:r. 
lıkl altında komünist olmu~!ar 
dır. DU~manlarımıı onlarda it· 
tisal peyda ederlerse KafkaE:7 a 
Rusyanın elınden çıkar. Rus~ a 
deme Kafkasya demektir. Kaf 
kas)a ız Rusyanın :ıaıanıası 
mümkün değıldir. RUSH ahva
lınln ne kadar fena o du u ma. 
lumdur. Fakat bı:r.ım mesleğı· 
mız enet 'e ıcrma)e ı:e bir 
arala ge emeı. Serma) e Ru ya 
) a .. ırersc me lek gider. Rusya 
nın kapıtıU tuken bıllr. Fakat 
mcskğımiıin nusyada onuna 
kadar ) a~ıyar.a~ı muhakkaktır. 
Şa' et tarıf edı'en harıci sıya· 
~etı takip edecek olursak, o za 
man So\·yct hlikümcti dU5cbl
lir. Bundan dolayı inkıJApçı \'c 

ihlılalcl Şark hükumetıcrıne ve 
bllh;ı a TiirkİHl e mua\enet 
etme'i Ye bu .wret.e butun dun 
:ıa inkılabı jilpılmalıdır. 

LE~i ··t~· 
sozt,F.Rt 

' ' * SCJll R Tfl TROSl il \l~n 
OfCEK BAY.RAMl Tı:MSiLU:Rf -
Ouııa, Cumar e ı, Pa:ı:ar, GUlhaııe 
Pukıııda, BIR YAZ occır.st RÜTA-
81 - Komrdl. Yızan l!hake.aı;ıeare 
Tılrkr~ UkrU Ert1t11 Tel· 24 * n;ıo; j !il':S OPf.RETt - ÇABALA· 
MA K.\l'TAN • Btl7t1k 0P'ftt 3 perde 
Hu sece 2ı·de Cıreaınb•. Cumuıeıı 
orw Pazı.r matine ııaat U'd• u her I'• 
zarteat. T!I. 43311, 

* TE\ um ntı.c.;ıı; oreruı - n-
IARHA ·ı: OÖNOeu. Op!?tt ~ J'P.f• 

dP. l!er ı;tce 2l'de, Çanamba, OU· 
ır.artuı "' Pı~•r m atine uu U5'te 
•• hor Paıartuı. T~J • 403~. 
* Kt Ç'Üıt llAH.Nlı; - Meşhur Al• 

man TRİO AL.SER ro ı Jtoml.k ııı:uıı 
lalar Tl:ratroau 'ItmsUlerı Her cun 
aut: 14.30 - ıe 30 - ıa de. AJrıc.a: 
ı crıtmb~. Cumı:u ı u Peur ıs· 
tt.lerı aaat 2ı.ıs·te. 

* Aro ı ı o S iRK i - für stııı ıe 4l 
mıı.tınt., 21 ıs ıuare. paz r ~nlırı 
10 W mattr~ 

SiNEMALAR 
8&'1 0 LU C Htlı * At.KAZAR. ·reı 42352 - Kah· 

ramın e~rıt - iııı Açılııı.ııı cluor * AA. Tel' 44334 - Aııunııı Bı • 
va4, * ATI.il. Ttl: 40!35 - Tamın 
Sunrt. * T.LHAMJ!A: lımınıız Enaı * ıNci. nı usos - Sonun -
leyllkl•r Altındı * LALE. Tel: 4.139) - Aıııaıııa 
5&vaf. 

T. M. Ofisi 
Müdürlüğünden sorııi 

Muhtelif Cins Hurda Malzenıe 11~ ı • paııl' 
1 - l\Iuhte'H cins hurda malıeme açı 1 

tılacaktır. 1ı;tııf 1 ' f 
2 - Bu i&r ait !•rtlaşma 'e lıste'er B~e bcr 

Ofısı Ia'zem~ ~ube l\lildurliıl:iln 
le bilir. 

0 
3 - Pazarlık 10/6/1954 Per,embe gilll 

mtidUrlüğilnde •apılacaktır. 
4 - orıs ihaleyi kısmen VPYI tamamen 

ıerbcsttir. 



Be&iktaı • Beykoz m.a~dan bir görıinllı 

Düıı yapılan lig m~çlarında : 
~ .. .._____........... ...... __.., ... ____________ .... 

~şiktaş - Beykoz'u 
2·1 mağlUp etti 

t: kü 
ll 'ille liı ma.c· 

.... t&ıktaş - Bey
'-"lsı dU a. 1 n Mıthat· 

~~dı. O.ooo ıeyirci 

Be§ikta&lılar Deykoı kalesi önünde 

u da neticeyi de~iştiremedi· 
ıer ve maç 2-1 Be~iktaun le· 
hıne bitti. 

Oyunun cereyan tarzı va· 

satın üstüne çıkamadı. Beşik· 
taşın eansı yardım etmeseydi 
maç ı-ı beraberlikle bitebi· 
lırdi. A. BAHTİYAR 

Adana D. Spor Türkiye 
futbol birincisi oldu 

"ttl\llMUZDA 

Gar ~ t K ı s i v e 8lh ve Otomobilli 

~İLL-

-- : . 

VATAN 
,_ 

Kırkpınar güreşleri dün sona erdi 

SamSiiRlU---ibr-ahfm---ı~arGbacak 
Başpehlivan oldu 

l~İLLi TAKIM 
ÇALIŞMALARI . 
DEVAM EDiYOR 

<De,·amı ~ar) 



• 
/ ı ___ ......_ __________________ , . '. 19>i' ~~lü 

Erkek kıyafetler• .:~ 
VATAN 

Fernandel, neş .\)aklı Ko) un ., filminin bir sahne::ı.indr, alh dc;işik karaktrri bir and.- tcmsıl 

Sihirli bir sinema 
d v ' oguyor ••• 

~lehe , 1898 de>, ılk de[a hıleli sınrnıatoğrahyı buln1uştu. 1'lte 
.kameranın .)el'ini degı tinuek suırti)le, orta)a tıkarılan ganp 

bir şf'kil. 

İşte, dekora mikyaı,sııltk verilcl'ek tece~sllm ethrilnıiş ba~ka 
bır sahne. Bu de' a}·a.k.kabılar. bir projrksiy9n o.>·unundan 

ibarettir. 

Burada görülenler dekorun iptidaı unsurları, ıöıJük tutan de
vasa el, optik hayalin teknık bir hilesidir~ 

B U.}ük komC"dı san'atklrı Fer-
nandeI ile rcjisor Henri 

·verneuil. gtçc-n erde ·Be~ '\
)"k'ı Koyun-> filmini Ç'.'."'irır
.ken, sınem.ı taı ıh inde görül
meyrn, sc) r<'<len ·eri ha) retten 
h:'iyretc sürüklC'yen, gözleri ~a
şırtırken rnuh..ı:f)'ilcyi sihir.<'
yen. rnuciu"'t bir yeniii~i !Çj

nemaya getirnli oldular 
Bu rnlercsan filmiıt konusu, 

hiç de ı.annedil:di~i kadar kdrı
şık dcgi . 1\üci.tk bir şehrin il 
ri ge'en:cri mahal'ı turizmi g 
li~tirmek i<;in faaliyete geçı
yor!.t .• şehirde i.1H. Romalılar 
dl'."vrinden kalma bir kaç ka~a
b.ıdan başka. turistleri cclb<-de. 
Cfk bir eser oımamak'a bera
brr, birbirint' ~on dı rece ~n
ııycn. bir b.tında do{:an beş 

trkek kardc'>l«", hır d(' ya1lı ba 
bal;ırı \ar .Bu allı şah~ı. J<,er· 
nand('l, iil) nı pelikül ü1erınde, 

birbir:crind. :ı entt'resan, bır:li 

rınôen e~ ('nceli ha~al n1aı: ta
ları~ le ayrı a~ rı cani.andırarak, 
her kard . ..,e a)rı bir Karakt r 
vererek nQr nlerı h_.Yrctl ·r 1-
(,'rrsind~ bırakan hır ~anat de~ 
hasiy e ten1si' rdiyor. 

>ıeııes bu sıncma hf!e~in:n 
i'k yaratıcılarından biri ..• Sine 
manın bugünkü tc-kamülünde, 
bu şah .. ın e.alı n1alarının büyük 
bir rolü olmuştur. :\If!lie~. ha
rikulade genış bir muhaY)i'e 
kudretinr- sahip olduğu ieın. 

Lumi(orc karde~.erin jcadına 
geni$ imkanlar hazırlamıştır. 
Gtorges \lClies'nin sinrmara 
getirdiği ycnitik'.eri altı bü~·ük 
hi'c 0 1arak vasıflandırabi:iriı: 
Jfareketsıtlik bilelt'ri. fotogr~f 
hile:eri, sıhirbaı ık hi'elrri. ha 
vaf hi!e'rr, kim,ye\'i Ye tralral 
makinr hilel<"ri. 

'.\ff!.its. bütün bu hiielerin 
terkibinden )·rpyeni bir sinen1a 
tekniğinin doğmasına sebep o· 
muş, akla ha)'ale gc mıyen de .. 
'koriar içersindı:. a~nı ekran ü
zı·rinde. ••) nı şahı:,ları de\· vr
cüce olarak ti.ir:ü şeki'kr a·tın 
da bir'eştirmek hokkabazlıgın 
gOst<-rmiştir. Bu teknikle }fen
ri VtrncuiJ'ün tecrübrsi birle .. 
şincc. ort.aya <ı.ynı şah ın a'tı 
değişik karakteri yaşatması. 
Buster Keaton'un yalnız ba~ı~ 
"la degişik bir orkeı:;trayı tem
si1 rlme.si mümkün olabilmi .. 
tir. Fernandcl. a·tı drği~ik ti· 
11i bir and;t oynan1ak kudretini 
bu t knigin yardımına borçlu· 
dur 
1\lAKfXA • 
HİLESİ 

Çok uı.un, çok dcı.r orWın
dan bir canı ekranla ikiye oo~ 
1ünen bir tabut taba)ryül edı
nll- Soldaki, projck ıyonllı bır 
J"ay üzerinden kayarken. sağda 
kinin kameraya inen gö!gC"si, 
göı:cri yepyeni h.a.)'al iklimleri 
ne doğru sürükler. 

.Projek...siyon. bu sihir:i oyu .. 
nun en büyilk yardımcısı, bır 
filmin ekran üzerinde hayat 
bulan tasavvurudur. Kamer ... , 
fotoğrafla ın taklitine. en ko
lo):, en basit şekilde, tilr!ü ha
' artere imkan h;ııırlayan bir .S.1 

ha vaziyrtindedir. 

hile, bir gün pelikul ~ilindi tin dalgınlıkla çevrilmesinden dogmu,-tu_r. Bu garip 
a.ı ni ıw~c uzerille mulıtelı! sah nelerinden alınma ıle ortaya tı kmış buluuuyor, 

Ru~ter K.-aton. sineınatograCık hile ba.kımından. ayni anda ;,-e· 
di ki$ılık bir orke~tl'a,·ı idare etıuekle, dün)a rekorunu kırmıştır 

Ekran üzı·rindekı ha~a- tas
hih <"dilebi:i)Or mu? Ediliyor: 
fakat. bu oldukça züç bir a· 
m<!liYe. Projek:-ıi)Ona muhtc:!lif 
şekı'ler vermek surctiy.c, Sdnat 
kıirın a1nındakj bir kırışığı, bir 
h;ıteket hdt;1sın1 tashıh ctm k 
mt.ımkiın oluyor. )Jakine !'e 
proJc ksiyonun imtizacınd3n 1 
bir ·ahsın yaşını küçültüp bU· 
~ .. ü.tmek. ~açlarını. rtnginc ,.a 
rınca~·a kadar dC'ğiştirmek im
kan dahili~e gırmiştir. 

Sinenıa ba)'allcl'imiıi 

besli;,-or ,. 
Bir adam, bir ınakına: :.\Ir

lies ile ·rruca. Ha)'alla hiçbir 
zaman ~Ormenutc imkiin ol-ı 
mayan ı,ahnelerın hayallerin, 
yenı sih;ı·ii sinemanın kapıla· 

rını bu ıki ijim açıyor 
Gözlcrimııın önüne. a~·ni a

damların. a)tlt kadınların. a"
ni anda muhtelif poı·ar içcri
~ınde sıralann1asındaki son
~uz zevki, bu filmleri gOrme
den önce idrak edebilme. k im· ı 
.kan!ttzdır. 

Bıti hc~ecandan t:treten 
gKıng • Kon& tar. rıGôrünme 
)Cn Adamıı lar ... Sa'{daı: Hu·· 
ı-.ıt'arı • 11-Iellzapoppınu !er, bu 
Jilın!erin yanında, hemen he· 
men bir hiç mesabesine düş
mi.iştUr. 

Bu yeni doÇ"an sinen1a) ı. bu 
.gün ınuay~ en bir topluluk, 
!'eyredip alkışlamak imkanını 1 
buluyor. Pek yakında, bütün 1 
dün~·anın bu sihirli sinema ile 
büyülenC'ceğini'. eski filınlcri 
görn1en;n artık hic:bir caz.ip 
4arafı 'kalmıyacagını; kalpleri 
milin. rüyalarımıı.ın. yeni sine 
nıanın renk'i. cazibeli. sonsuı 
.güzelliklerle kucaklaşan dün
' asında, ha\'at mAna bulaca
~ını. ~imdid.en bütün okuyucu 
larımıza ınüjdelivebi:iriz 

Çeviren: SEYİT GÜLEÇ 

ı~kan ve Şehircilik 
Haftası ası lıyar 

Ankara. 6 (A.A.) - Siyasal 
Bilgiler Fakülte.si i~kan ve şe~ 
hirc:ilik cn:oıutüsü, 7 Haziran Pa 
zartcsi '.!Ünü baslanıak \'e 12 Ha 
ziran Cumartesi 2ünü sona er· 
mek üzere bir .tskan ve Şehir
cilık haftası .. tertip ctmi ·tir. 

Bu müna.sebeıle bu müddet 
zarfında hergün saat 15 de Si· 
;yasal Bil:tiler Fakültesi İskiln 
'e Şehircilik Enstitüsünde bu 
111ev2uda ihtısaslariyle tanınmış 
lfamit Sadi Selen, Necati Tur· 

• Hellıapoppın filıninde, hır· gay, Fuat Adalı, Zeki )la den~ 
birındcn gülunc; sahnelerle, hıç 11. Keriın Ömer Çaglar, Behiç 
beklenilmeyen bir anda, alnı, \C ~lithat Yenen 45 er dakika 
kolları, gövdesi, bacakları kay- sürecek konfernaslar verecekler 
bolan adımlarla karşılaşı~-oruz. dir. 

Karayolları Umum Müdürlüğünden 
Sayın İstanbul Halkından Rica 

Vapurlarda kart do:durmctk suretiyle son ıünlerde ya· 
pılmakta olan mebde münteha trafik scı.yımlarında \at3ndaş
larımızın gösterdiği i~birliği ı.ihniyetinc Umum ?ı.tüdtir lüğü

müı müte~ekkir bulunmaktadır, 

Bu sayıınLır Islanbul schrinin devlet )'Oliarı tra!iginde 
son ~enclerde hi :o,edi'.cn sıkışık durumun izalesi ga~e.:-ıiylc ya
pılmaktadır. Bu mr)anda sehrin Anado'.u \'e Rume1i )akaları 
arasındaki modrrn irlil>1t ~ekli de r:tüd edilmektedir. 

Sizlerin rahatça serab&t r:tmenitl sağlayacak olan bu etü .. 
dün neticeleri, vereceğiniz bilı:ilerin doğruluğuna ba~lıdır. 

Bu itibarl.t v.;ılandaştarın bu küçilk zahmete katalanarak iı

ke c gişelerinden \'c\'a \'apurlard"' vcri:ecek olan kartları dol-
durma arı chemnti)ct:e rica olunur. <5898) , 

deği,tirilecek ~.~ .. ~ ....... 1 ~ 
r·B~~;;·;:;;;~·;ik~n doktorları erkeklerin bu·~·Ü~kÜ ~I~~: l V 
! fetlerini sıhhate uygun bulmuyorlar ve esaslı degı~ı 1 
• ! lik yapılmasını istiyorlar .............. : 
.......................... ·•··•····• 
yıı~m~ se: e kadar _oluyor 

Zamanın en bü,yuk tıb 
üstadlarından :'\e~et Ömer 
lrdclp kiyafet hakk ,nda bir 
konferans \'erm•şti. Bü)·ük a· 
liika e dinlenen konferansın 
ak.ımda kalan hiılilsası şuduı·: 

•Erkeklerin k:yafeıi sıhha

te uygun değildır. Kadınlar 

• erkeklere nısbetle çok daha 
sıhhı ~·yinırler. Bılhassa k·'" 
~ın. . Erkekler kalın yünlü 
!anililar. kataklar. kalın yün 
1.ü elbiseler. kal·n paltolar gi
) erler. Kadın;ar ise ince b·r 
kaşkorseJı ,.e ince \-ünlü bit· 
elbiseyi yeter görü~ler .. o\n· 
cak dışarı)·a. soğuğa çıkacak
lar zaman kürk veya kalın 
palto g:yerler. Bu suretle keıı 
dıler!ni soğuklan daha ıyi 
korurlar. Erkekler de üşütme 
vaka!arının, kadınlara nisbet 
le daha fazla olmasının bir 
sebebi de budur • 

Dr. Ne~et Ömer Bey bu 
hususu etraflı bir ~ekilcle an· 
tattıktan sonra erkeklerin ki
yafetler:nde brr değışiklik 
hiç o·mazsa ıslahat yapmak 
13ıırn ~eld!ğıni :,ôyh.iyordu. 

B undan ıki ~ene sonra 1927 
) ılı ıpddalarında tanın· 

n1:.., bır Fransız muhan·iri er
keklerin • k~yaCeıi meselesinı 

ele almış. bunda deği '.kiık 
yapmak lizım geldiği esasını 

n1üdafaa etmişti. ?ı.laurice de 
\'a!e!f adındaki bu muharrir 
düşüncesini Le Journal gaze· 
lesinde çıkan bir makale sc
r:siyle it.ah Ptmisti. 

Dr. ~e1et Ömer Beyle F'ran 
~ıı ınuharriri bu suretie ayn 
fikir clratında bırle n1:~1erd;. 

ı~alnız bir farkla: Neşet Ö
mer Bey buna sıhhi bakım

dan hııum görüyordu: ::\fauri· 
ce de Valeff ise güzellik ba
k:m·ndan. Fransız muhaıT;

rıne göre erkeklerin bugünkü 
kiyafetler çok çirkind:r. Bunu 
ıslah etmek Jiı.zımd:r. ls'.ah e
d('rken de sıhhı dusünceyP 
göre hareket etmek değıl. ~ü 
zeıı:gi gözönünde bulundur· 
mak icap edel· 

:Sıcakta bir l aşlı KOpru 

1'aıan: 

E. KORKUT 

•• 
lon her tarafta ·aıırete ha
kimdir. Esasen pantalonlar ı 
kısaltmakla erkek k'.) afetinde 
esastı dcg~şıkl:k yapmak ka
b:l degi'.dir. J1lll•! L ifr mtc bLr . r-
şimdi .-\nıerikalılar kı)afet aP• 1 ~~ rı t" 

meselesini ellerıne alm·-.- 'azl·k ka 
1 

d' . b d• <ı 
lardır. Bazı .'\.merıkan dok "" çora 1 d· r1J'. 
·orları erkek k:yafetler:nde ~eltnekı~ .~rs !]., 
r aslı dcğ·şikl·k yapıltr\'!'iı erkek e b·· ·- tJV"' 

fıkrini n1üdafaa ediyoı. Bun- Sinıd· a:ır ;d' ' 
ar, l"ran -.z muharrirı v;ibı gü- mü~tur. -~r' _, 

M uharr rin gli;ı:ellik di)e or zellik bakımından dcıtıl. ıner- fark "ard 11,e~.tt"'~ taya aııığı f•krin başında hum :-Jr-et Ömer Bey ;:::ıb: Kı)afrt ··ıd'il 
k sa pantalon \'ard·. •Erkek- s·hhi bakımdan buna li.ızum Irr n. buı:ıı & b 
ler uzun pantalonu bırakacak· görüyorlar. Ortaya atılan fı· ra., kad· 1 ~ 1 •:Jrtı1 t 
Iar, asır arca ev,el olduğu gi k~r udur: r·n ·ıen ~el>:tı ; 
b:. kısa panLalon ~i)·ecekler- •Erkeklerin k::,·afetleri sıh- Bunlar er r iıt 
dir. Hatta sü\'are etb:sesi b·le hi değ:ldir. Sıca'<lık kırk de- ki k;~afetıeoıl11'd 
k·sa pantalonlu olacak, diz ka receyi aı;;mışken yakası kapalı çok farklı 4t 
paklarına kadar ipekli corap gômlek. kra\·aı. uzun kol, ~an d.vor·ar. ,af( ti'. 
giyilecektir dıyordu. Bu söz· ıa'on. hava almaz ayakkabı "ı•:rkek kl.: .<'" 
1 h · n k .. 11 ıer • er mu arnrn panta,onu 1 "İymek bil' işkencedir. Kırk ıı;ıcak ~u •c' ıı A 
saln1asından baska bir ey dü· elli sene evvelki k;yafct gerçi lik yaP 11111 ~it ti''. 
~ünmediğin: ~österiyordu. O- daha berbattı. Kolalı gömlek- hul eclilrl'le 1' 
nun büyük b:r uzun pantalon ler, kolalı yakalar. redingot. bir J 11 kılıtı;ı.ı 
dü~manlığı \·ardı. Yazdığı ma· bonı·tı •b lb' ı 'd ,. ma1·tadır., .,~ _ .. 

1
.. • r '"ı ı e :se er a eıa ,,, ,. w 

kale~erde şunları soy .u~or.du~ rer işkence vasıtası :di. Şimdi l~r n da d-'~' 
Utun pa.nıa_lon. İngılız ıca bu yumuı;ak yakalı spor göm· ~ıbi e."a!'~ 1ıbıt1 ~ 

dı .'e çok c;:rkındır; Adeta fıl- tek giyiyoruz, yeleksiz gez:- cetencce~ı 
lcrın ayaklarına benzer. Bu, -----------------~ a' 
ba" crkck·cnn bacaklarında· ı · AllP 
k. çarp.klığ, gözden saklamak lntaat Fen Memuru 
ıc;ın ortaya atılmıŞ\11'. Yuz yılı 'f 
enc:c kaclar herkes kulot de· M S. Vekc1/etinden , ... 
nilen dız kapaklarına kadar 

1 

• ~ 
bır ne\ı kısa pantalon giyer- ! k 5nıı 111~' 
dı. Bunlar ne kadar zarifti. !lanbul Teknık o:.u:u Te~nıker ı eınur ~ 
Erkek modası İngilizlere :eç-J rem dışı 5.30 lııa ucreti.ı ıki insa,jl,t fen ~~pıerı~J~4 
fkten sonra bacaklarımıza ik· Askerli~ını vapmı$ o!mJ,,ı sarıtır 1:3 dıjJ -
soba borusu :eç:rmek Adet keri Fabrikalar Tekaüt ve \luavenet ~:re> erci' / Jj 
oidu. Pantalon! .. Bu kelime- rer dilekçe)·le ve diploma .suretlerini c J.I~ 

~~~~~ö;,ı~~f;:dr:p bi~uı:::k:~: Adana Belediyesi Başka!~'~· 
\ard·r. Fakat böyle bir dcgi· 1 - 29336.04 lira keşiHi 2200.20 li'°ı;>• c: ıl 
şik\'.k ıanned ldiği kadar ay- Kurtuluş Caddesi yaya kaldırımlarına Pt 11 d t 
kırı gelmiyecekt:r. Golf, bisik- lesi kapalı zarfla 15.6.1954 salı günü ı;a8 . ıB.~ettl 
let. tenis için giyilen kısa 1 k · 1 · 1 rin ' ıı pı aca tır. Iha e)·e iştırlik edecek e . defl 
pantatonıar buna yeter dere- sı Ticaret Odası ve)·a esnaf •lernek:erın ıt t 
cede zemin hazırlamıştır. İyi makbuzları ibraz edeceklerdir. ...-nıı ft '.1'.' 
g:yinmesini bılcn, elbisesini 2 - Bu i~e ait ke~i( evrakları ~er ;1ul<'bJ ~
üstüne >·akıştıran iki düıine lüglinde görülebilir, isteklilere 5 l~r~ deıt r · ' 
şık. bulunuz; bunlar kısa pan· 3 - Teklif mektuDlar ı ihale tarı hın o5tad'" ,ıı 
ıalonlarla bulvarlara çıksın· ledıye başkanlıiına tevdi edi'ecek ve P ':'ıkr 
Iar, bir aya varmadan Pariste bul edilme\·ecektir. (7094) p 
balkın yarısı su biçimsiz pac- 1 ( ~ 
ıa:onları bacaklarında çıka· i t L A . (' ~ . d veri e 
rıp aıar. S • v. mır ıgın en 

B>r eı·kek evlenecegi zaman Kıtaat llônforı 0 ı· 
seçtiği kadında yüz güzellij:in- . ıcu::' 93 
den başka endam tenasübü de Kapalı zarfla An karada Gaz c''ı 13.# ıJI 
arar. Halbuki kadınlar buna in 11 aatı 'yaptırılacak~ır. Keş:f becı:ıı e1.;eııı~,~ }' 
bakmazlar. Bu nnlı~ b'r dü· mınat> 69.IO liradır. lhal•si l7/6/9o4 p ysP'll~ 
şüncedır. Erkekler nasıl ka· kara ~!. :\!. V. 4 No. Ju S•. Al: Ko: d• el j,t. 1 · 
dınların \'ücutlarının mütena- şartname kom:syonda '\ie öğleden .~'.' ncL'l \s ot, 
sıp olmasına ehemmiyet veri- mında görülür ve 600 hu'"'ıı..a komı~) ~ f( · 11',S 
)'Otlarsa kadınlar da öylece ih~le gününden en az :.iç gün ev\'el ~~ 1·:tıf f J 
erkeklerin vücuUarının fena müracaatla yeterlik helge-;l almalar•. 'e 1'•d:ı. 
te~ekkül edip etmediğine e· rının ihale saatinden b:r saat eV\·e1;" ed lı'O 
bcmmiyet vermelidirler.• rilmesi. Postadakı &eı;ıkmeler kabU 6 J 

prans:ı. muharririnin kısa 

pantalonda ısrar etmes:· 
n:n bir sebebi de iktısadidir. 

Yüz elli yıl evveline kadar 
erkeklerde de Fransız modası 
hikimdi. O ıamandanberi t.Sı· 
kimiyet İngilizlere geçti. Er
kekler şimdi İngiliı modasına 
göre ciyiniyorlar. Muharrir, 
kısa pantalon kabul edilirse 
tekrar Fransız nıodasının hir 
kim olacağını ümit ediyordu. 

Orta)·a atılan fikir hayli n1ü 
nakaşaya sebep olmuş, kısa 
pantalonla sokağa çıkan be ı 
on kişi de görillmüştü. Fakat 
bu moda tutmadı. Bugün sıcak 
mem!eketleTde şort denilen 
kısa pantalonla :;:ezenler ~ö
rulmekle beraber uıun panta 

* gınd' ı 
K.apalı tarfla ~lerıifcn T;.1.v~an D• f\tti..;; 

1 . . . 1 aktır. ,. 9 
un ctut. proJe ve ın~a:ıfı )·.aptırı CLC hıı:te .' 

lira. teçici teminatı 32563 lira<iıl". ~ 4 ,;'\ds 1 

cumartC'si saat 11 de Ankara ~[. :\[. '.",·of\ :1-
. kOı111" !.! 

yapılacaktır. Keşi! ve 5arlnam<'s1 ·cort J' 
1 

. ~ferıı ,, 
ve! st. Lv. A. I!§.n kısmın~• ' :e ·. 18 :ir'·t!' 
ve Samsun As. Şubtsınde gorillur ' e ı iJ(' 

1·il!r. İstekli!< rin ihale gününden en ~ ,1111• 

İs . İnş. Gr. Bşk. d:in l·eterlik belgei-ı t ,,'\·t 1 
mektuplarının ih;,ı.le ~-:talinden bir =-''bul ,dı 
yona verilmesi. Postadaki gecikme k• ( -

* . al• J..r 61 1 

As. ihtiyaç için 4000 tor. un. ka~J. ı;•· pi 
pazartcıi saat 13 de Samsun As. sa.. . ıerı1 11 . ~,çıCI l \ 
lacaktır Bedeli 1,800,000 ııra. o vı• 
Ş:ı!'tnamesı komisyorda ve ögled~n e J;ır•-' 11 

ilin kısmında nörülüı Trhlif mektUP ıı1•9 
e ,eı 

bır ~ ıat e\·ve:ınc k ... dar ko!nisyona 
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~~lü ittifak 
VA T .\:S 

sulhu sağlamlaştıracak» 
<B:ıS'l 1 incide) 

ekeıin istikl l 'c cm· 
Qk\'i)e edeceği \'e ııy
~a da dün)a sulhUnün 

~r etmesini sağlı} acağı 
\ r .• 
;11:ın ıstaııdaıı a)Tıhlı 
./ANK ~ ) - Mareşal 

ı~ llnanısıana .) :ıptığı 
arcı sona ermi ve 
devlet başkanı bu ak 
• acıa mü te\•eccibcn Se 
l'rılmıştır. , 
'l'ito bugUn öğleden 
~ kten kendisine tah· 
tısusı trenle yola çık 

~ racı~osunun b.ldirdi· 
' trenin geçcce i is· 
b;c §chirler Titonun 

Yraklarla donatılmıs 

t fak tesisi için Ankarada sar· 
fedilen ilk gayretlerin artık sc 
mere vcrdiğ;ni 'e her üç mem 
lcket arasında tam bir anlayı~ 
'Z ı hn iyet'nin me\cut bulunduğu 
nu söylcrnıştir. 
Mareşal T ı o, bu yeni itli· 

fakın her iic memleketin bağım 
s ılık \e gü,·enliğinl tak\'iye e· 
deceği n i \C dünya barışı nı sağ· 
lam!nştıracağını ısöılcrinc ilave 
etmi tir. 

Balkan ittifa kı hakk ında 
Ncw York 6 Uı .. A.) - TUr 

k .) c, Yugo lav} a ve Yunan is· 
tan arasında aktedılmesi karar 
la t rılan Balkan itt'fakı mUııa· 
sebcti)le •New York Times ı 
gazetesi bugtinkü sayıs ·nda şun 
ları .)atmaktadır: 

•Bu ittifak bazı Batı Auupa 
memleketlerinde güvcnsizlık his 

önce 'Mareşal si u}andırmas·na rağmen, ba· 
ğımsız mil elleri b irbirlerinden 
ııy~rmayı hedef tutan Sovyet 
polııikasının bu gayeye u laşma 

dığın • , aks ne üç eski düsmanın 
dost ve müttefik memleketler 
haline gelmelerine sebep olduğu 
nu orta) n koymııştur. 

'filo Yugosıa,·yıya döndü 
:Bclgrad. 6 (A.A.) - Yugo.s· 

la\"ya Cumhurbaşkanı Mareşal 
Tito. Yunanistana yaptığı beş 
gıinliık ıiyaretlen busı;Un Yugos· 
lnv.)aya dönmUs \"C Makedonya 
Meclisi Başkanı Lazar Koliçevs· 
ki ile di~cr sivil ve askeri sah· 
si)·etler tarafından merasimle 
Rarşı lanmıştır. 

kan' 1n basın toplanhsı s1rasında 
demeci 

~.bu CBı .. ı 1 incide ) ı Arap - İsrail ihtı!lıfları hak· 
""ll!ı·llnup ~ümulUnü kında sorulan bir suale ceva -

01anlar tcskıl e· ben Bıısbakan Adnan Menderes. 
ıı ı\d bunun da milletleri büyUk ,.e 

;ltıı lı.u nan Menderes, mu5tl'rek tehlike onünde bırıe -
~da r mil:ctıcr ara· mcmekten alıkoyan manc\'I se· 
de~~lduğu gibi yal· bepler c ilgili bedbaht meseleler 

b r bı fakat mııncvl elen biri olduğunu söylemiş ve 
~ ıtliain kurulması demiştır ki: 
te .~aYreller Uıcrin· •Bugün için ıor !!Örünse bile, 
trek~a ?e~işt~r, ge sabır ve teenni i ' c musbet bir 

h e ıktı~adı b~- neıicc)e ulaşılacağına emınız. 
"tıın Ur mıJletlerın Bfö'llk e erler bir zijndc me)· 

it ıam d b · • il:.; ı c an nn crı dana eclmcz. Biı, sulhse\'er mil 
b hat~cn b la~aI~~ Jetler arasında yalnız ihtilal ol· 
4, kıyas k ~g 

1 
n • mamasını temenni etmekle kal· 

e )uksckt• a u et mıyorın:. arni 'Zamanda bu nıil· 
~Utııaıcn ~· Hası~ Jetler arasında hatta kilçük kır 

~a kuııanar hır psiko_ gınlıklar b ile olmamalı ve bu 
1t.ııı b rb ak 1ccp~~ mıiletler, tecavüz tehlikelerine 
lııs arıa . ·~~n ta •P karşı tam bir tesanüt s:ığlamatı· 
~ ~nnetın~~~~ar e· dırlar. hi niyetle ve vakıaları 

~llılanıa ır. • • kabul etmek suretiyle, komşu· 
tdecek r tC'h lıke ıar ara ında me\'CUt olabilecek 

<o L,r hal ~erde on~ Uphelcri benaraf etmenin çnre 
b?!l kı bu\ı:ctırme teri kola) l ıkla bu 'unabil r. İsra 
ıe ~un ·honfhc.rans ıl' in )aşama hakkını ve Arap 

ıc a\ ası . h 1 ll'ıtı mcmlekctlcrınin ya. ama ak a· 
~k 'tın ko f s rını kabul etmek lazımdır. Dü· 
b )olunun nt cran-1 şOnürken hi siynta dl'ğı . akıl 

.,_ 1rakı.nıası am~ • \ e mantığa ~er verilmelidir.• 
~kaı. 80 1 nı drU· Tilrkh e Başbakanı mUıcaki· 
anı et~~r~ 1~

1: be>n Tü.rkiyede iktisadi kalkın· 
~,... ma fa) retlerinden bahsederek 
L "'\ıav. d • l' k·· 'ta •ıcn bir hatta emı. ır ı . 

'ttı, 'l' llı•nı ıcım· t' o Bu ga~Tellerden maksat. 
'r~1 Urkıye ile ış ~·· memleket müd:ıfaasının temeli 
•~a:dakı ınuni~~~~~ olan kuvve tli bir ordııyu ken;li 

~ta, llasbakan Ad. vasıtalarımızla a~akta ıııtabıl· 
llıe"'ı · d' 'tıı; ekeıı tara· m:.:e.::m:;.ız::::..:.ır:.:·.:.•------

"'ııı sır~ettcki u· N y k' ~ı ta.}ı~ınısuı:ırıyla ew or lan 
t 11tııııu ille mUte· 

"ttııııni~Ylcmiş 'c Ayrı lan M·:;nderes 
~~· an· 
~'""lıdaıı ıstan \'e Yu- <Daşı 1 incide) 

' l~Y te kil edılen stçimlcrl kuvvet i ve istikrarlı 
ıı k:n da ~Umu bir hükumet kurulmasını milm· 
d r b' r ittifa kUn kılınca bize kıymet veren 

t lnın ~u bedbaht Amerıkalılar, Mendere in Ame· 
~ ı \ r hal tar· rika'da genis temaslar yapması· 
~ lıaık İtıılyan nı faydalı balmuslar ve son da-
~t a~ll an Paktına veti tertip etmişlerdir. l\rende· 
lt :·\ !cvkalndc res, Amerikalıların dünyanın 

h.", ~·sıa halıne en çok üıüldükl rrl ve yal 
t. ~n A. n &rasında nıılık du\•dııklan bir ~nda gel· 

aıo•11 dnan l\Jpn· nıistir. K~skin kanayısı. samimt 
1 ~tn Un Sat ka· ruhu sayesinde Amcrika'nın kal-
t~ a:. \•e Orta bine \'e aklına hıtabın tn sevim-

• "'•rvenı·I'.· -
"'' t '•ın talı li. en tesirli yolunu bulmuş, hür 

l'eıilt CSkiI eyle· dünyanın asıl d ertlerin!, umumi 
Q L •dır 'N• t D~(l <ıtıaııs • ~ urkı· c!kllrın huzurunda cc aretıe as· 

ıı, ba. ~ demiş- vir ''e teşrih etmiştir. Hiçbir ~Y 
~ .ba~ı ~· a lllcm- istememiş, pazarlıktan kaçmış. 
~ \'e bU e tc~iş- ı Türk vc'nin nasıl olsa kendi var 
~, lilre :Ye.sının lığı amma aıim'i bir siyaset 
a( UtnkUn takip edeceğini, Türki~e'yi tak· 
1t \41 /\t \iye yoJuyle müşterek drıva he· 
~tl!erı ~nnısıa· sabına daha iyi neticeler ıı'ma

tııeı t n ve )'ı düşünmenin Amerikalılara 
~ "1i aıı 1llhııkla· düştüğünü ikri sürmüştür. 

f> ( 11aıı M sualleri Bu vckarlı 'e an!ay1şlı siyaset 
t ~n cnderes , sayesinde ' 'c Kongre Azasıyle biı 
l •ıı tarasındıı- zat temas volU'-'le elde ettiğimiz 
Q ab· - J 

~. . lt tilııı •atıyle nctleelerl işte snc sayıyorum: 
"il it~dUıun~eıbl~ 500.000.000 do:arlık iki sene· 
,ıııtııar ~· bu ~rı dir gecikmiş askeri techlıat 1954 
n lııub~ llt> u~ 1 

n ~·ılı içinde t:ımamcn biıe teslim 
b11 cıııeı gun edı'miş olacaktır. Bize mutad 

~ ~ \ı 1kı ıneın~ ~ halinde her sene verilen !!00 mil 
• 1e~1edikl e Yon dolarlık askeri tech!zatın 

""c c•rn~- }arıya yakın indirilmesi diışUnU 
' ış !Urken gclectk dört yılda sene· 

•( atııe?t t!k lik 240 milyon dolara çıkarılma. 
tıraetıe: sı kararlnsmıştır. Dört senedeki 

, to dkar ılı klcrı ila\•c bizim par:ımız'a l milyar 
•' 1 '°tt:,, atak 500.000.000 liradır. Fevka' Qde o -

ıııa, "e AI l:ırak 500.000.000 dolarlık techl· 
' tı .. ltı:nınu ga- ıat da ayrıca veriliyor. 

• •t ~. ıun · 
b,~ tı d "lld bad Iktısadl sahada Amerika hD· 
tı tııı1ıı1ıgll111ı; , kQmeti 1958 yılında her tUrlU 

hı 11 }Ururın~ \·ardımdan mUstatnl bir ha'e 
:;ı l~~akı b' g6lmemiz için iktı. adi bilnycmi-
1 l "~C 'B~r ~ azami derecede takvi~·e~ e, ik· 

• , ... l'Slkanı ş lısadi hibe' ere devama karar ver 
d ~~bl!r 01 ~ tniştir. Başka memleketlerin bi· 
a •ııı n dettik· t c kredi ler açmaları Amerikaca 
< bıı lir. 0 ta· l~nkicı C"di'irkcn. nazik v:ızifele· 

b1ı1 llUııkult>r rınıizın tasıdığı kıymet bakımın -
' 11dtıı:un dan bundan sonra dost d evlet-

l!te • lr rl bize krediler açmaya, yardı· 
~ ~ . -e d ~e~ a tcş..,ık kararını \"ermiştir. O-

ll'ıldla· dt>mc zor'uk!arımııı uzunca ıa
ınana taksim sı:retMc istikraz 
lcm.nı ıııcsclcsi d:.rt 1:ünlt.ik Za· 

Başbakan New York'fan ayrılırken 
<Ba 1 ı lncidl') şında öz almıs \C Türkiye \e 

cephesi, r\'\'c den h:ııırladığı ve 'filrk - Amcrıkan dost luğu 
elinde haı.ır bulundurduğu p!fın ~ıkkında hırnrctlf tcrneıınllcr· 
!arı, safha s.;ıfha, .oğukkanlılık- de bulunmu tur. Nixon ezcilm· 
la tatbik ctmeklc<Jir., demi~tir. le demlşlit· ki: CDatı t i nddc> 1 metli inin cunıhurı~·c tçi ço~un-
Başbakan fllendcrcs ismen Rus ı BugUn bu nıa•a ba ında bulu· Uçak ' ar diğer tarnrtın Dlen uk lıdai l\t. Willıam KnO\\ 'and 

pdan hah etmeden hUr diinra- nnnlnr karlar birblrlenni anlı· Bim Fu'dan 'ranoa'~a do~ı·u i· dUn )aplığı bir basın toplantı· 
nın karşılaştığı tehlike hakk:n· ~an'ara çuk az rastlanır. Dün) a lcrlcmekte olan Vle\nıinh birlik· Gıntl.ı hıılAsat<:n şö~ c dcmıştır: 
da konuşmuştur. meselelerini a,>ni fckllcle l:lirll- krinl ve Ilanoi'nin 150 klloınet- • HUı· dünyıt Güney Doğu .\ ~a -

l\lcndcres Tlirkiyenin, Birle~ik l oı·uz. Siz. biı.lm ıne elclcı'lntizl, re batısındaki 41 numara ı eyR- da ki komünist tC'hdidi karşısın. 
Amerikanın doğru bir ~iyas ct la biz. :;İ l.İn meseldennizl biliyo • Jel şo e ınin iki noktasını bom· da bir a)n kadar haıekctc gcç-
kip ettiğine kani bulunduğunu ruı. \e blrbırimlzi karşılıklı dcs balamı~ lardır. mcltdır 
belirtnıl Ur. tek li~ onız. Bütün kalbını iz si· Delta bölge, ! bir bütün o':ır k Arthur Draıı'ın ( 'in ilindi hak· 

Başb:ıknn bu sh .ıscti. tccavü- zinll'dir. Umu etmek isterim ki ele alı r atak otursa, bur ... d:ıki ka kında htl anatı 
zU bir noktada durdurmak. ve kunuşnıalannıız.ı baskaları da ra f.ıa'i~cli nisbi bir gerıleme Clınton c:-;rw York) . 6 ( ~f\) 
bcl'i bir hattın öt.esine ilerleye- takip eı in. aru tmektedir Diğer taraftan f'u - P. nmunjom müzakere erınd e 
mlyeceğinl açıkça belirtmek \'e Bunun üzerine Başbakan Men linin güney doğu una tesadıif e ki merikan tem i'cisi Arthur 
lc,ca,Uı, kiS\esl ve kaynağı ne deres de bir hitapta bulunmu;) den bö1:ıede girişi'en tcmıılemc Dean, Clinton'da bir öğrenci top 
olursa ol un karşı koymak azim ve eıciımle şöyle demiştir: eMuh hare:..eti t~na,ında 15 Victminh lu uğu önünde soy'ediği nutukta 
'\'e kararı olarak vasıllnndırmış trrcm ba.kan muu ininin içten askeri öldürü müştür. şö) e demiştir: 
lır. gelen samimi bir he~ ccanının i· Çin Hındınde f'ran~ulann • Birleşik Amerıka , komünist· 
Başbakan Menderes İdlewi'd fadesini teşkil etmrk üzere söy ba5arbı lcrc karşı ko)mak maksadı ıle 

hava alanında gazetecilerin yal- Jediği, memleketimiz hakkında Hanoi (Çin Hındi) , 6 (AA.) hür A ya rncrnlekcllerfndcn :ıs-
nız bir sualini ccvaplandırmı~ ve derin bir itimadı ~üsteren söı- - Tankların \'e bomba uçakları keri yRrdım -a~layabilmck içın 
sual ve ce,·ap da yalnız Birleşik lcri ıı.t .şükı·anla k, rsılıyorum . nın de~tekkdıği 1''ransız bir' iği önce bu mem'ekelleri, durum kli 
Amerikaya yaptığı yedi günlük J:Jiı Amerikanın hür dünya reh· kU\'\'etlerl bugıiıı Phu 'y'dc hü· lil l eşincc kcndıle rini terkctmeyc 
dyarel ve Washington'da Baş- bcrliğini hakkiyle ~apnıakta o· cuma geçerek kı;ı;ıllaı·ı Knıl :-:e crğlmiU' inand ı rmalıdır. Ameri
kan Eısenlıower \'e Dışisleri Ba Jan bir memleket olarak her a· hir ddtasının güneyind en alm1> kan bu menuda ağır bir \'azife 
kanı J ohn Foster Dullcs ile yap dımını hayranlıkla takip et· l.ırdır. Frans11. yük~ck komutan bekliyor. llindiçini halkını onla· 
lığı gorU~mclcre taallük etmh- nıcktcyiı. Türkiye ) alnız hadise lığının bi'dirdiğiııe gore, r'ran- rın mrnfaati için u •raştığımıza 
tir. lcri ayni §ckllde aörmekle kal- ::.ıı. ku\'Ytt!erine mcn .. up bir bir· ve kendile rini Rusyaya karşı a· 
Başbakan 'Menderes bu husu,. mamakta ayni şckılde tedbirle- l ik komünbtlere ait olan \'e sı- ı;ılına ı muhtemel Soivaşlnrda re-

ta : ri almaktan da asra çekinmemek kı muhafaza altıııda bıı:unan bir hin olarak ku llanmak niyetinde 
•Kendi bakınıımııdan bu rnenı tcdir. 1ki memleket ara~ındaki mühimmat depo unu ele geçır- o'm dığımııa ikna etmclıyıı. 

lekele yaptığımız 7.İyarettt'n pek münasebetler öyle bir derecele mi tir. ~I. Jo t'ph Martin 'in be~ anah 
memnun kaldıkn demiştir. gelmiştir ki başka türlü düşün· General El'.\ cepheye hareke t t tti Washington, 6 (AA) - Ttm· 

Wa.&hingtondaki resmi kaynak mese imkan ~oktur. Bu derece Pari • 6 (AA) - General Pau sllcl'er mee isinin eumhuriyetçi 
lar Başbakan l\lcnderc in, Ei~cn birbirine bağlı iki memleketin Henry Ely bu gece Uzak Doğuya llıasından l\1. Joseph l\lartln :New 
howcr hükGmetinden gelecek 12 kaderi ancak edeb yen dost ve hareket etmişti r. General El) York'lu 100 kadar genç cumhu
ay içinde Türkiycye yapılacak as ınUıtc!ik oı makur.ıı Hindiçini Harbinde Fransız biı- riyetçinin hazır bulunduğu bir 
kerl yardımın 200 milyon do'ar Başbakan söılerine son ,·erir- !iği kuı'\·et'erinin idaresini ala . iiğle yemeğini mütc:ıkı p iradelli 
tutannda olacağı hususunda te- kcn :;:<irdilğü ıyi kabulden do· ı caktır. ği bir hitabede. Birlcşık Ameri-
mimıt a' nıakla şahst bir zafer ka la~ ı te ckkür elmiş \'e Cumhur- William Knowıand'ın ba!>ın ka iı;ın llindiçinı~ e asker gün· 
zandığında mutabıktırlar. başkanı Ha)ara karşı ~österilen toplantısı dermeye lüzum lıa~ıl o'acağını 

l\fendere.s, dönüş seyahatinde c;ok samimi hü)nil kabulden do· Waı.hington. 6 (AA) - Ayan tabının etınc·diğini sıiy 'emiştır. 
Ati naya da mühim bir ziyarette layı da kalblerinıiz aj rıca min
bulunacaktır. T ürkiye Basbaka· nrtle doludur• dc•ııılşıir. 
ııı yarın öğle yemeğini Yunan na~bakana ~ew \'oı·k'ta \ er ilen 
Kr:ılı Paul ile beraber yiyecek- :ıi~a!ct 
tir. Xew \'ork. 5 (A.A.) - Tür-

Baı,;bakaıı Yun;;ın Kralı ile kile Basbakanı Adnan Mende· 
Tilrk - Yunan - Yugoı.la\' as- res şcrl'fine bugün Waldorf As· 
keri ittifakını görü~p, görüş- ıoria otelinin Palmi>e salonun
mcyeccği suaııne, Türkiyenın la, basının 'e t•caret mahfilleri· 
Washington Büyiikelçisi Feridun n in ileri gelen simalarının ist irfık 
Cemal Erkin ~u ce\·abı \'ermiş- ettikleri bir öf:e ziyafeti veril· 
~ m~~ 

• Muhakkak görüşecek1er. Her :\ew York Her:ıld gazete i nın 
halde havadan, sudan balı~cde· idare .Meclis Reisi ve ba ııı mü· 
cck değil'cr.• ~anri Law Hcid'ın verdiği bu 

Uçakta Ha bakana, yıırdııııcısı zıyafelıc New York ı.:aıetc. nıec 
1-'atin Rüştü Zorlu. Savunma Ba- ınua. rad~·o. televiz~ on dünybı 
kanı Ethem Menderes. Gene~kur nın mümtaz sımalari!e tanınmış 
may Uaşk:ını Geneı·ai Nurettin is adam ları haıır bulunmuşıur. 
Barnnsc-1 ve Dışişlcri Bakanlığı Salon Turk ve Amcrıkan bay· 
mlist<'sarı Nuri Birgi retakat et- raklarile donanmış, ;ı; iya!ct sof· 
mekt~dirler. rasıda, 'l'iırkiin kırınııı bc~az 
Başbakan ın uçağı benzin a' mak rengını ~üstcrl'n çiçeklerle be· 

için Tcrrc :'\eme İrlanda~ a uğ· zennı işti. 
ray::ıcaktır. ll:ışbak:ın Adnan Mcndere~. 
Başbakan h:ıreket etmeden ön Yemekte tercümanı \'asıtasile 

ce verdiği beyanatta 5öy c de- Gayri re mi ek ide konuıs.ıı:us , 
miştir: j yl'mekı cıı sonra da . kendısıne 

·Mühim noktaları işga' eden orulan sua! erı ce\aplandırmış
\'e istıklallerini müdafaaya az- tır. 
mctmlş bu unan diğer hürriyet Ha bakanın ,\merikanın . e~i 
sever mıl'etıerle bırlc,5mcnın ve Rad)O ile ınenıteı.:etimizc 
mümkün olan sürallc kşkilatlan hitahı 

m:ının 'Uıunrnna kani bu'unuyo- Ankara. 6 ( .A) - Bu ak· 
ruz. Bunun içindir ki, Tlirki,>e: can1kı TUı·kre ııcı•ri•atında A· 

Cami eşyası çalan 
Bir hoca yakalandı 

c Baıı ı llcide l 
iören boca bu müddet ıarfında 
ıyice bakılmış ye kendisine 200 
lira da para verilmiştir. 

Vaiz kö)den ayrılmadan önce 
kliy hoca•mın yeni Upürge inı 
\e gözüne ke ıirdili ı;eccade ile 
bir kilimi çu\·ala ko) up köyden 
ayrı lmış~ır. Hocanın bu hare
keti derhal seıılın i s \'e duruııı 
zabıta) a haber verilerek vaiz 
Kemalpaşadan uzaklaşacagı sıra 
da çalınmı} e;;-) alada birlikte 
yakalanmı~Lır. 

Sanık mahkemede suçunu tc· 
\'İ l ~·oliyle itiraf eımi~tiı-. Hakim 
su1:luj u :-imdilik serbeııt bırak
mıştır. Kemalpaşa kal makamlı· 
ğı da bu 'aı'ıın tıı~ ı n suretini in 
çel emektedir. . 
Türk · Is bir • 

Delegeyi Haysiyet 
Divanına verdi 

D. Berlin' de büyük 
Nümayişler oldu 

<Ra~ı 1 incide) 
f'D,T. hür .\ iman gençliği , bu 
6efcrki toplantısında eAlman· 
)anın ya~aması kın Auupa mU 
daf:ıa sistemi dağılmalıdır. pa· 
rolasını d iline dolamıştır. Ha· 
len beş yaşında bulunan gençlık 
lcşkil!ıtının Doğu Almanyada o· 
hıp bıtenler hakkında iyı bır fı 

kir \'erd iği ;örülmektedir. Du • 
elin öğle) c kadar ~·alnız 8.000 
ma\'i r.:ömlckli batıda ne.er ol· 
duğunu ~örmek için Batı Ber· 
liııe geçm i ştir. Bun ıardan yalnız 
18 yaşından yuk;ıı-ı beş kız ile ı 
tiı; erkek ı l ıl ca etmek istrdik· 
lvrıni b• ' tlornı ı !er ve bunlar nıu 
'akkatcn ınlilteciler kampına 
.)erlc~tırilmi~lerdir. 

1951 de mütte(ık \e Alman 
mak:ım1:ırı bir mil~on !:encın A· 
merıka n. lngiliz ve Fransız kc· 
simlerini tiyaret etııkierın i t c • 
bıt eımışlerdi. Bunlardan 4000 
ki i ilfica etmek isıediklerııı 
bildirmışler fakat ~alnız 200 U 
kabııl edılmi ti. 

v .. • J Turk Jlandl\ ~tansı 

Yunanistan ve Yugos:av)a i e ıncri kanın Scsı Rad\'O il, Başba Ankara. 6 - Çalı~ma nııknnlı Yu .. ksek Seçı'm 
)aptığı Ha kan Poiktını hakiki kanın menılekeııın ı;e hitaben ~1 tar:ıfındaıı Turk _ 1 ıem· 
bir ittifiik haline gctlrme)i ve yaptığı bir koını~mayı kendi ... e- s ild:.i olarıı k aBe)nelmi el Ça· • 
Pakistanla olan paktını da geniş siyle yayınl:ımı tır. Ha~b:ıkaıı bu lı}ına Konferansı• na gönderi· Kurulu faalı'yefı'nı· 
lctnıeyl he<lef tutan a1jmli siya· hitabelrrini, ,\nıcrı kanın Sesi len Recep Kırı ıı 'ın \:ıd)eli kon 
te ine de \·anı etmek kararında· raılvosu muhabirine. dlin New fedcra;yonca ehemmiyetle ıet· 
dır. Yorkta \\'aldoıi .\ toria otelinin kik edilmektedir. Bilind il!i gibi Tama mi ıyor 

Bu ıi)'lll'ctim eı.nasında Tilr- palın•) e ,aloııuııda, basının ve bu konferansa katılacak işçi de· 
kiye ve diln)ayı a'llkadar eden ticaret ııı:ıhfıllerin i n ileri ı:elen ıe~e,·nııı ıııilnha ıran Turk _ iş nusıısi 'lıılıablrıınl•den 
mesc e ler hakkında yaptığımız simalarının i.ıirak eltıklerj öği e tarafından seçilmesi icap edece· Ankara, 6 - \'uksek Seçim 
görüşmckrin ga) et istifad eli ol- zivafeıi ıra ında 'N·mi, tlr. Baş· gi hususunda isçi Sendikaları 
duğuna kani buluı \!uğum ~ibi. b~kan Adnan Mcmleres so~le Konfedera )ODU bir tcblığ neş· 
bu hususta Türkiye ile Birle ik demektedir: retmiş \'e bunn rağmen Çalış· 
Amcrıka arasında tam bir görüş tuhı.-crem dinlcl k ilerim; ma Bakan ığı kararında israr e· 
beraberliği olduğunu da mllşa- Amerıka se) ahaıı nin rok müs ı der e. bunu tanımıyacağını bil· 
hede ettim. bet \e ra~dalı olduğunu ifade dirmiştir. 
Aynı zamanda muhtelif me· e etmekle bahtiyarnn. Çok kısa Konfedera~\Onun bu karanna 

eler hakkında varmış olduğu· sürmitş olmasına ra(:nıen, elde rağmen Bakanlıkça delegeliğe 
ınuı mutabakata uygun olarak edilen nct ıl·elcr ınUhi nı olmu}- seçilen Rc-cc9 Kırım'ın bu vnzi 
bıl~as ~ sitln \'e kendi mcıııle- tur. Bugün burada otelin büyük le) i kabul etme i isçi m:ıhfil!e· 
ketımlzı al&kadar ed~~ . ıııe,c·:~- 1 salonundıı çok &:üdde biı· mat· ı·indc ha~ retle karşılanm ı 5m. 
l<'r .de ?.l.~lıınd~~unu bı.dırmC'~ .ısı buat he~eıi ıle uzun konu~ma· Haber verildigine gôre. 25 
t~rı,~ . l ıırk sılahlı ku\:-etJc!·ını.n ıaı· yaptık. Hunlardan c<lindil!ını Haz' randa toplanııcak olan 1'iirk 
l"A l O lara~ından tespıl edılmı~ ı ıntiba ela ıam:ııııiy'c müsbeıtir. _ tş Yönetım Kunt'll, ı:ündeın 
bu l.tınan _:-'_'•Y~~ ~ ı;ıkarı lmasmın 1 Biıy ük ,\merıkan ıni!letınin . uı•ı o!81'ıık Recep Kırım'ın du
s111:ıılendırılınesı huı.usunda an· ınenılekclımi1. hakkında du} mak rumunu incele) ecektir. Konfc· 
:aşmış bJlunuyoruı.. ~una yar: 1 ta ve beslemekte oldutu sami· derasyona yakın çe\·reler necep 
rı.ıın c<lec~~ ~aslıl:a ~mıllcr~cn bı 1 miyet, muhabbet ve itimat her Kırım'ın Türk - iş Hıı\si:,e: 
~! olan 'I urkıycnın ık\ısadı ~(': tilrlil tasvirin ö:esindcdir. Türk Divanına verileceğini ifarle et· 
ışıncslnln muhteı.~r ecphe~erı.nı olarak bundan bUyUk bir mem· 'tllektedirler. ., 

de mlişl('rcken goıden .. ::eçırdık. nunıyet duyacağınıı..a eminim. 
Bundan böyle daha suratle ar- Memnuni\'etle ve inşirahla meın B f 

tacak O'an askeri gücümüzün ar leketiıne dönmektevim beni din ir nü us memuru 
tış ı nı~- temelini .kuvveti! ~ir._ik· liyen Se\'glli ve az.İz v~ta:ıdaşla· 
tısadı)~tıııı teşkil ettfğını .soyle rıma en derin muhabbet \'e Se\' 

me~~ l~ıum )oktur. gilerimi, dünyanın bu uzak ı.o-
Turkıy~ye yapılacak geniş çııp şc.sinden arıetmckle bahttyatlı':< 

t~ nskerı yardım hakkında t~m duymaktayım. , 
bır ~~t~bakala vardığımııı soy. Atina'da yapılacak miihim 
le)ebılınm. . . müıakertler 

Bu anlaşmalann semerelerının Atina 6 (ANKA) - Yıırın 
pe.k yakında görUlcceğinden e- buraya 'iıelecek olan 'Türki)e 
mın h~lunuyoruz. • Ra~bakaııı .".dnan :\lendercs ile 

.'ıiı~on \e l\ltnderes' in Yunan Devlet Ricali arasında 
, J\oııu şnıaları son dcrec·e mühim müzakerele· 

.. '\.as~lngton, 6 - Umum ~Iü- rin cere)an cdC'coJH anlaşı lmak-
durlımüz Şerif Arzık bildiriJor: d 

Dl' k I ta ır. 
ı ? .n şam se aretle Ra.,kan Dıp'onıatlk ınahfillerın bellrt 

muavını Nl~on . Dışışlcri Bakanı tiklerine g<ire, Ali na görilsme· 
Dullc7. Mniı)ecı Humhry Gene- !erinde bilhassa iki me\'ZUU Uze· 
rnl Rıdgwny, .Ayan ~ideri Know rinde durulacaktır. 
land d~ha. dığ~r .l'iı ksek Ame- Bu nırv'Zulardan birincisi. A· 
rıka.n rıcahnl~ .. ı.ştırak ettiği. )c· merıka'da ne redilen resmt tob 
mek sonun.d~ r.u:k ve A'!1crıkan liğdc bahis mevzuu edilmemesi 
De\•let Reı . ennın screfıne ka- ne raimen konusuldueuna mu· 
deh kaldı~ıl~a •. ı?dan sonra Baş hakkak nuariyle bakılan Triye 
kan :'ıtuavını ıxon proıokol dı· 1 b'ıl\'es' le 1tahanııı Balkan - - c \(' ı . 
mana sığmamıştır. Gfrek bunun, paktına iştirak etmesi keyfiye· 
g~rek diğer tedbirler için yol a· l idir 
çıktır. llususi teşcbbü~ sahasııı- Biİindiği ı:ibi uzun miiddct • 
da da büyük inıkiinlar haıırlanı. tcnberi Yunani:ıtan ile 'Tiirki~c 
>Or. :ı.rendcrcs'in elde cltij'!i b.ı- İtalyayı iit,:lü pakta dahil etme 
şarı muazzamdır. Tiirklycyi dlin· yı arıu etmekte, fakat bunun i· 
)'a ~iyasetinde ne kadar esaslı çin •rriyesıe mesele~i nin hal:e
rollet' bckltdiği sarahatle belir· d ilml' i icin realist bir çue a· 
miştir. Son haftanın her dakika- ;ramaktbdırlar. Ancak .bu tak
Gını bunun saadet \'e fcralı1ığı i- dirde Yugosl::ıvya ile ltal\'Dııın 
cinde g~lrdlm. aynı pakta da!ılt edilebilmesi 

Menderes'in hususi tayyaresi nıümkliıı olabil ecekıir. 
biraı cwel k3lktı. Bir gün Ati - Yunan resmi ka.) nakları . Va
na'da kalınacaktır. Oradan t s- şington ~örüşmclerindc, Adnan 
tanbu!'a gclinmtsi ihtimali de :\lcndercsin bu hususta yeni bir 
vardır •. \hmct Emin \'ADI.\~ formu! tckM ettiğine muhakkak 

ması 1 incide) 
mata başiaıııışur. Bu ırada il· 
çe jandarma kumandanıle bek· 
çiler hadıse yerine :e'mi ler \'e 
mUtecaviı şahsı, i tcj!ine nail 
olamadan te~ebbil halinde ya· 
kalanıı~lardır. l\!Uessif hAdi e 
derhal durnlnıu<: \'e halk. zabı· 
ıa nezaretinde götUrıilen sanığı 
ta'a tutmuştur. Xiıfus memuru 
pofü kunetinin yardıtulyll' \'C 

zorlukla linr. edilmektrıı kur· 
tulmuştur. Sanık A~ır Ceta 
:\lahkemc ine \'erilmlştir. 

ııazari\'Je bakmaktadırlar. 
Görli~ülecck o'an ikinci mc· 

elenın de, l\lareşal Ti o'nun 
tir. -:.yı zi~,;areti esnasında . Bal· 
kan ittifakının kurulması hu u 
sunda alınan karar oldufu an· 
laşı'makıadır. • 

Bu iltilakın. Temmuzda top
lanatak olan 3 Dışi leri Bakanı 
loplanthında re,ıııeıı parafe e· 
d!lece~i açıklanmış bulunmak· 
ıadır. Atinada :\' areşal Papago 
ıle yap ılacak göriismeler sıra· 
sında, Yunan - Yu~o lav mii · 
ıakereleri hakkında Tliı kiye 
Ba~bakanı gerekli izahat \'C'ri· 
lecektir. 

Arrıca l;erek Vıışington ve ge 
rek Atina &örtişmelcri. çarşam· 
ba .::Unü Ankar:ıda baslıyacak 
olan Türkiye - Pakistan ı:lirü 
melerinin ehemmi) etini bir kııt 
c:!aha arttll'acakına Yunan si) a· 
si mahfillerinde i~aret cdılmck 
tedir. 

Kurulu. seçimlerden bu yana par 
t i le~killtri \ e ,ahı-tar tarnhn
dan yapı an itıraı .ırın Uçü ha· 
riç hcp:.ini karar b.ığlamı~tır. nu 
kıırarlar içinde eçlmlerln ye
nilenmesini kap ettirecek ma • 
hıyette bir karar yoktur. B'ıı 
milletvcki' ll'rinin tutnnak':ırının 
ipta'l hakkındaki itırazlar da ~e 
rinde görıi'nıedi2inden milletveki 
il savı:;ında da bir değişiklik o:· 
mamıştır. 

Umumiydle itirazlar. seçim ka 
ııuııunıın verdiği nıiihlct ıçindr 
) ap ılınadığınd:ın reddedlımişllr 
Parti tcşekklillcri tarafından ya. 
pılan iliraıl:ırın mahl)ctinden. 
partiler t(' kilfıtının seçım ka
nununu iyi bilmedik'cri anlaşı·
•ma'ktadır. 

C. H. P. tara!ınd ın Seyhan 
seçmenlerinin iptali hakkında ya 
pılan itiraz üç gün tik mUddet i
çinde yapılmadığından reddedil· 
mlştir. Yiı k.!;ck S, çim Kurulu ta 

rafınan ha en tdkık edilmekte 
olan Uç müracaat .Ma'atya, Edir 
ne \'c Sinop cçlml<'rinln iptali 
hakkındadır. Önlimüıdekl günler 
h;indc bu itiraı::ır rla karar 11 bağ 
l ıı nac;ık \ e 'ı'lik~ek Seçim h.uru-
lunun ı;alı~ına tarın n ihayete ere· 
(·ektir. 

B. Milletlere yeni .. 
Uyeler kah lacak 

nadohı ,\J:ın'1 

Wa h ingıon. 6 - Ayan Mcc· 
:ı i I>ı~işlorı Kom ıs) onu Başka· 
nı Alexander \\'ile). Bırlcşm ş 
Milletlere ~ cııi Ü) c1 erııı kabulü 
nıe\'Zuunda komisyonunun ha -
z rladığı bır ıaporu b:ısına bıl· 
dirnıiştir .Konıls.)on bu husus· 
taki ı:ririişUnü şöy?c ifade edi -
)Ot" 

fJapoıı~a.. ital~a. Portekiz, 
Fin'and i~ a, İ rlanda \ c Almnll' 
~a gıbi önemli memleketlerin 
Birlc,şmı Mille 'er te, kiliit•na a 
lınnı:ı ı eğer bu teskilaıın dUn
)a barısı uğrunda daha tc irli 
olmasına ) ardım edecekse bu 
memleketlerin de kabıılti içın 

bır çare bulunması ) erinde o· 

lur.• 
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... bı,I AİI.l~ PAl'\ ..,h ONl ' -
Her ı ur!U kooforuJlc emr niz· 
dedir. Camii kar,ı ında Koca
man ur 6i. 

uo{';t AKDR' lZJl\ en bUyUk ça 
maşırh ne ı intıba h ~ııınasır Fab 
rıka ıdır. Fcrıkö)' 81268. 

EML IC 
t.llESKO\'DE l AM KOM'Olt 1SA1'11.JK IOTOR - 200 tonluk 
Lll satılık \'lllfi. reıefon. H205ı sefere hazır VAROL mo•or u sa· 
ı:-ııat 14 • 19 t.lıkur. Muracaat Tel: 440i3, ... ___ - __ .. ~ 

PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünden 
Kauçuklu lıolcli :-\eopren kaplı 1 m / m bronı telden Uç 

ml'yon, 0.8 m/m ~e'dc-r. birbuçuk mılyon mı•ln• ki Cl'm'an 4 ~ 
mih-on metre 1-'ob (900 000) 'ira muhammen bedelle tl'k il 
a ni'a uretile satı:ı :ı ınııc:ıl:tır. 

Şartnameleri .l\nkara'da Genel MüdUr Uk. htanbulda Te
lefon ıüdUrlüi:ü \etnelerındcn (5) lira bedel' c ~erilir. Tek· 
'if'crin 14 Haziran 1034 eünii saat 14 e kadar ~önderilmesi 
şarttır. İdare lhalo>yi yapıp ~ apmamakta serbesttir. 

(5248) 

. 
lsfanbul Jandarma Saflnalma Komisyonu 

Reisliğinden 
1 - .Jandarma birlıklerir.in ilıli) acı için 7~ 000 kı n 3 mm. 

ka ııı ığında gıılvaniıli r;ıp' :ık demir lt' pazaı" ıkla atın 
aına r:ıktır Bıı· kılosunun tohmın b~delı 140 kuruştur. 
Gcçıcı ltnıinatı 5250 lir dır. 

2 - Ek ıltınc i 18 Hatıran 1954 Cuma gUnU a •l 11 dr vi· 
la}et karşısında bu ' un:ın komi yonumuıdn )apılacaktır. 
Şartname i her gtin komi.s)onda gorltlebı l r. 

3 - • i te'klılenn kanuni \C aık erı) le bırlıkte bclirt ı en gün 
Ye saatte komisyonumuzda bu ur.ma .. rı . (6356) 

Ankara M.M. V. 2 No. lu Sa. Al. Ko. 
Bask.dan 

As. birlık ihti)acı ~.n Ankarada ~ö terilccek ~ err. t"S ·m 
şarti~le 6 altı kalem tem 1Ji ;c m:ıl1e>me:ı i ka:ıa ı zarfla ~nt n 
alınacaktır . .:'ltuhamınen bt'dc!i l!l998 on dokuz bin dokııı ' ııt 
doksıın ~rkiz 'ıradır. Geçici tc'11iıı ııtı 1500 bın beş yüz lı rad r 
tlıalcsi 1761954 perşemb .. !!ünü saa• 11 de \nknrad:ı 'L" V. 
2 Xo. lu Sn Al. Kom:s~ onunda yapılacaktır E\S:ıf ve şart na· 
mc 1 her ı:Un kom is} onda \ c 1 tan bul Lv. \ . i lan kı mında gô· 
rtiliır. Taliplerin belirtilen ~ıin ve saatten bir snaı CV\ rllnc ka· 
dar haıırlayaeakları teklif mcktup'arını makbU7 mukabr nde 
komisyon başkanlığına 'ermeler'. (6iil- 1532l 

Bir Kırşehir heyeti Bayar'la Qörüşmek 
için şehrimize geldi 
<nası 1 lnddf'l 1 irı'ca ın bulunmad l! \e micııl 

(tüccar \ e ç fıçı). Feyzullah Ak fik rler n ) a amasına \ e gelı$· 
oy (avukat) , Kemal .\!ton ıııes ne imkiin olmııd g ını bel• n 

C tuccaı· ) . C. H. P. il başkan mek ster z Buı.a kat ı ) en im· 
klf Aks:ı1: (a\'Ukat ). partis z kAn dıı yokıur Zira Kır ehır, 

vatanda !ardan Abdurrahman Tlirkiycn ıı 64 ' ılii) Uı 'ç nde o· 
F.rdım (tüccar), Naf /. Ba) ı nd r k u ma v:ızma bi rnler' n n ısbeti 
(a\'ukat). Fazıl O uruş C üc· itıbar ,·le li ı1 c ı ıze lmek•edır. 
car), Fazıl Yalçın (anıkırl( Sait Bu r;k:ımı re mt milJI cğıtım 
\zmi GönUI (avukat). Gü!ıe· çeHclcr:nden tevs k k:ıb !dır. • 
kın Göl·men (:ı\ukaı , C M. P. K ır ehır he~clı men upları 
ıl ik nci ba kanı Hayri Copur- Basbakan Adnan 'Menderese de, 
oğlu (a\'Uk:ıt) \e ıdare heycı n K ırşch rın ılçe ol m::ıso kararın· 
den Osman Cnnaıan (a\ukaı) dan vazgeç lmes' hu usunda t:ı 
tan murekkcptir \as u ı ica eden b 'r :e:graf ) Ol 

Diln gazctemızf t.lyaret eden am• şl-:ırd•r. Ncw Yorka gon· 
he) et mensupları. Kı~rhirlile· der len \e 963 K r.ch:rlının ım 
r in panili ve parıl iz, muvafık za ın ı ta ı~an bu ıelgrnfıa . )len 
\e muhalif o'arak bu me\'Zuda dert's n ba)ramı ıebrık ed•lmek 
tam b·r görü birl'ği halı nde tc \e Kırşeh'r ıçln alaka ,·e 
olduklarını belirterek eıcilmle ) :ı rd mı r ra olunmakıad• r. 
unları söylemişlerdir: -o--

•- X iğde vilayeti ne d bi ::\ev , .... • f • • f • 
şehir kazası nın bir \•ita~et ~ek· l.1 IS 1 çesı 
inde yeni bir inkışafa kavuş· • 

mns•na biz k:ıtiyen muhalif de il oltıyor 
!?iliz. Ancak eğrr böyle bir 'ey 
yapılacak ise. Türkiyenin buğ ltımı.t lllııhab ır lmbdtn 
ôay ıiraati bakımından üçüncü, Ankara. 6 _ Ö rendiğim z.e ;:ö 
ıiral mahsuller bakımından dör re Gaıiantep'e bağı Kılis ilçcsı
dUncU dereceyi işgal eden Kır nın il o ma ı h:ıkkındn bır kanurı 
şehrin durumunda h ' ç b'r de· tas:ın ı hazırl:ınmı tır. Hudut 

i klik olmamak icap eder. E- bô'grlmndC' bu unan \c nüfus 
a en Kırşehir tft. eski z:ım:ın- ke afeti faıla olan Kı ı ntcp~ 
l:ırdonberi bUıUn ana \Olların bağı l ahiye Vl' Hata\a ballı 
gcçt ğ' bir noktadadır Eskı Bağ Hn 1 Ç< 1~ le Musa be) ı buc;.· 
dat yo'u do md ki NATO ) o ğını da ıçınc a' acaktır. 
lu da K r ehirdcn "eçer. Ne\· 
.ehir her bakımdc.n mUn:ık:ıle· l ln) e'niıı Karakuş bıı<ağı flt.e 
~ c uzaktır.• nldu 

Kırşehir heyeti mensupları. Ordu 6 (AA ) - Ordu iline 
\ 'lllyctlerinde irtical faaliyet in bağ ı n) e ilçrsınin Karakuş bu 
alıp yürildli ~ü ) o1ıındak i neşrı· ('ağının ilçe haline ifrağı mUnn· 
yat lan duydukları tee~slirü be· : sebet ı~ • bir toren ~ ·ıpılnııştı r. 
lirım:çJer \l' bu me\7.uda konu Orrlu mıl etYekil'rri. \'ali, il \'~ 
san n. P. '1 bn•kanı ezctim'e ilçe erkanı~ c bir halk kütle i ha 
şunları Ö\lem' \ r· zır bulı.nmuştur. İl~cnın 1 k kay 

•- D. P. mes'ul idarr hevetl ı makamı Glirbdz Ata a\'. dün re • 
mensupları olnrak. Kırşehirde 1 m n yazıfesine baslarnıştır. 

lzmir'de ilk-arpa m~h~ Köprünün tamirine 
alındı 

Dün gece batland ı i zm·r 6 <Hususi) - senen·n 
1 , . ilk arpa mahsulü bugUn !ller.e 

CR~$ı. ı_ ın~ıd~) . nıen n S• pal• kô.) ii. de • cnu 
l:nka~anına \'e Em•no~un~ gı· ı Dermans zoj!hı tarafından şeh· 
decek olan kanı)~~· ~am~onet r nıize gctır imi • 1., Geı' ri 'en 
ve atl.ı nrabalar. Lu ccı Hendek arpa )ar n Bursada arıt rm:ı)a 
yolu ıle Şl haneye çıkacaklar . ..1 \c Şi hane Atatiırk bulvarı gU· ~ ı kaı ac:ıkt r . 
zergiıhiyle )'O !arına de\8m ede Sütlôçtan zehirlenen 
<'eklcrd•r. Jo;minönıindcn Kara· 
kıi>e ,.decek kamyon ve kam
~·onetler. Divaııyo u. .Saraçhane 
Atatürk bulvan ı:ilıerı:fihını ta 
kip edeceklerdir. 

Tr:tfık akışının ekleye uğra· 
maması için, bütün vasıta kul· 
'ananların se)ril efer memur~a 
rJnın yaııacakları ikazlara har
fıH en riayet etmeleri \'e kana· 
lı değiştirmemeleri fl ~ube •a· 
rdından bılhassa bıldinlmekıe· 
dir. 

hamamcılar 

Karakıi)de MehmetaAa ha -
mamında çalıcan nıti tnhdemler
dcn Şe\ ket, Hii r) in, ;ırehmet. 

Ali Aslan \e Veli adlannda beş 
şahıs, b r ı;iıa en elden kalan 
süt fıcı hl'P b r ktc ~ cdıkten son 
ra zehırlcnme alAmcı er• göster
ml~lcr \c has ahanc)e ka.dırw 

mı,laı dır. 
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Haziran l'anırte ı 
A'."IK \ftA 

'1 :& i\ ı, ve vroı;nıın. 
7 30 oonııydın 

7 45 Habrrlrr vr han ra!>oru. 
8 00 Karma ubıı.h mllztğl. 
8 ~o Hatif m ile bestecileri. 
il oo oun n p!'oıırnmı u lcap•nı' 

Jf."' 'f 
1158 A ılış •e pro r•m. 
12 00 .lı.slc~r u•tl 
il 20 rtırk kahramanııaı. 
12 30 11.!u•llA M ıkadder At.lı:an. 
13 00 M S Ayan ve babtrler. 
13 ıs Bo'ero. ııamba n mambolar. 
13 10 öı?ıe aa •r.t~~ 
13 45 N B C. konser orlcutraaın· 

dan çt$1t 1 par~alar 
14 00 Hna rııporu. ak~m protıra· 

mı ve kApanuı 
ıs.sa Ac ıı, ve vrocram. 
17 00 Car muzı inden ömeltler. 
17 ıo Kıtap saati 
17 4~ MuallA Aracı. 
JB 00 a Choplıı La bemol DUJör 

be iade Choplıı lmpromptu 
ra dle majör, cı Chopln: j 

tazurkalar 
JB 30 Ki allı: TOrlı: mllzığl. 
Jt 00 ı S Ayarı "I' habf'rler. 
19 15 Tarihten bir yaprak. 
19 20 Ro fır Roı:e• orke.strau. 
19 10 Kö)'On aaatl 
ısı 45 vuru.an ır.sıer 
20 15 Rad o gtlZP,e.&t 
2Q 30 a ı Rnl'thonn · Corldan \1Ter

ttlrt1 bl Beethovm· Trlple 
Concerto IPl>•no. keman, 
vıroıon.,el Ye crlce.stra için). 

21 15 rısavo haftası 

21 30 Çevriye Cryhun dan koşma, 

il vau •e M?ma in. 
22 ıO eer~at saat 
V.l) RaY Antho y ve Freddy ı.tar 

tın ork trala~ • 
!2 4!) !'ıf s A arı Ye bııbtrltr. 

13 00 Program Ye tapanı, 

12 5 
l3 00 
l31S 
ı~ :ıo 

f T \\'RHL 
ılı Y~ progr11m. 

HabPrlcr 
l>An8 m ız1l 
Ahmet tlt<tUn. 

H 00 U Hı1 r. r 11 Oloa ehin o 
Roaa1nl •Crca lr de bir i al· 
an k l• bl Oaetano Oonlzet 

ti •Don J'a q ate c) •Saray
dan kız kaçırma. 

14.20 C'an Aqlt.. 
14 45 Basbarlton "'lllY !Scbnelder 
15 00 Kapanış 

*** 18 00 Açıl Ye l!o.kkı Dtrman tası! 
heretı 

18 ~o t n;ılllz e dns. 
18 45 Besteklr portreleri lhnuel 

de Fala 
111 00 Haberler 
19 15 Radlr., Fr•m 
ııı 45 i~mt't Sıraı n arkadu!a~. 
20 00 Plü: ıw;ldl a ı W ... Mourt 

•M~ııO•• bl Lt'oncavallo. •\'es 
ti La G Ubba• r) DeUbt'I • '.1'1 
vı:ı ~le ıt.nden iki l..nm 
d ı G. Faur!! d.!e?ıta1:1o. 

20 15 Rad o ga ete ı. 
:ıo o KWl ee?ılr habrrlerl. 
20 3.5 Sarltılar 1.taküdar mwı.tl ce· 

mlye~. 

21 00 Konuşma 
21 10 KAnl Karaca 
21 30 <'ima aer~un (Soprııno) a 1 

R &bumann. ~u ldl lhn 
est'ht'D• H •F.'r der herrllchs 

tc von Allt'n• b ı l'. chubcrt, 
•Dle Poat• t') M de Falla. 
•Jot .. dl C. Debu y. •L'en· 
fant Procllı:ue• den a?J'&. 

21 45 Spor hasblhaller1. 
22 00 ime sınan. 
22 30 Saz Heleri Hadiye ÖtQce~ 

ve ıırkac!Aşları). 

22 4S Haberltr 
23 00 KambllO • boru ve procram 

lar. 
23 G7 Dan mt17.i1l. 
23 20 Dlnlevlcl 11tetlerl (Klblk Ba 

ı m ttl~ll 
24 00 Kapanış. 

İZ!\IİR 
13.58 Aç·ıı.ıı ve proı:ram. 
15 00 ı:ıatbe KuçUkotuııarı: Alht· 

t o &nsoy. 
JS.30 t ç klL karde.ştl!n hatır rkı· 

!ar 
16 4a Nimet O :uz. 
17 ıs Bıııı ca proçamtıı.nn utdlml 
17.20 Tanıo • Va~ TC polkalar. 
17 40 Z ki Muren. 
JB 00 K han orkt'stratarı. 
J 8.25 Kerim llert. 
18 43 Türk tarihinden uyta:ar. 
18 5l Marşlar. 
it 00 Habcrlrr. 
19 15 P.&dJO ltllmr taslı. 
20 00 Gitarlarla Bach mllntl. 
20 ıo Şehlrdcn kOç k haberler. 
20 15 Radyo ıazetesl. 
20 30 RadJofonllt plJH. 
21 15 TOrkUl~r 
21.30 ıı Schubıı.rt· nomond~ tınr· 

ti!? b) t.azt. Les PrelUdn. 
:1155 Yann ne pl,lrellm' 
~:z 00 Kemal M sırlı 
22 .30 DOTU Ye proıınım 

22.35 Yayının ıonu. 

TFf\''fR t~~ hT.R irn 
20 U Açıl "e program 
20 16 J S Bach ~ mınor-. Keman 

kon rrtosl! Çalan: Joaeph 
Szjg~tl. 

20 40 B~ t!lonn • cCorlolan• unr· 
türll. 

20 iB Pranclt Re mınıır, ıcnronl 
21 27 l:lrahms. QoJ ma ör. 11 No. tu 

Keman ve Pl\ano onat• Ca 
lan ar· \\o!rgan- Srhne j r· 
han ıKem !1), Frtedrich \Hı!'ı 
rer tPJyano l 

11 ~l Loewe: •Archlb11ld Douı:ıu
• Ba.llad Söyllyen: Bu Joıd 
Grtlndl 

~ 03 Proııram n kapantŞ. 

VA.TA:S 

Türkiye Güzeli ve filim yıldızı * * ... Siz de BELGİN DORUK * * * * 
.. cildime hususi bir ihtimam 
gösteririm,, Ji) or. 

•• 3 •f'nc kaılar f'\\ el, ) eni hi r tıı· : 

Guullık Kraliçemızi n 
§ıılısi trr.riihr.•indı•ıı iSTiFADE 
r·:Dl iz ... BaU)O \ C laHtlıu11111.· 

\'alet !!alıurıurııın pİ)a•a)a çıl.;t ı~ı· * 
oı ılu)ıltırrı , Dıı;r.r hirçol..ları lllt'• * 
)anıuıla 01111 da tecrulıe ettirıı. * 
O guuıJ,.ııberi P UHO"uuu ha\ ra· * 
rııpm. ıldim:.1 PUHO kullarıı~ım : 
'e herke e ta Hı ye e<lerinı.,, * 

manda •laha 
olur!unu.ı:. 

BOL. KÖPÜKLÜ • NEFİS KOKULU 

PURO 

I 
-

e FER4H •• MUKEMMEl. 

B.R APARTMAN DA•RESI .. ,. 
• IZMIR •• A C4r.;AO A 

1 94HÇEl.I ev 
aprıc a : 

• KIYMETLI AL TIN • • 
PARA iKRAMiYELERi 

Kurtalan Jandarma Konak Satmalma 
Komisyon Başkanlığından 

1 - Kurtalandan - Vana karşılıklı (500) ton askeri eşya 
taşıma ıha!('Sİ kaoalı zar! usulfı ıle ~ apılacaktır. 

2 - Tahmin fiyatı 7 kuruş 50 sanı im olup ınm akkat temina 
tı 2812 lira 50 kunıştur. Iha e Hl haziran cumarte ı ::ünü saat 
11 de Kurtalan Jandarma Konağında ~ apılacaktır. 

:i - Şartname'cr bu 'omis~onda 'e ,\nkar:ı, f tanbul Jan· 
darma Satınalma Komi H>nlannda (Siirt. Bıtlis, Van \'e Di)ar· 
bak1r Vilayet Jandarma Kumarıdanlıklarında) gorülebılır. 

4 - lsteklılerin tem n:ıt makbuıu \eya 2-190 sayılı kanunda 
yatılı be ge1eı·ıc birlıkıe teklif mektuplarının ihale s:ıatindcn 
bir saat evvel konıi~~ on:ı \ermeleri ildn olunur. (67:i5) 

. 
1. E. T. T. Umum Müdürlüğünden • 

7 Haz1ran 19,,4 Paı.:ırtesi s:ıbahınclan iubaren Karaköy Köp· 
rusunlin su üstu tamıratına baş!anacağından Beledi) c Fen iş· 
lcrı Mlidurluğünün gösterdıği IUzunı iızerine 'J'ranıvay araba· 
Jarı tamıratın deumı muddetıncc köprııden geçirılmi} eeektır. 
Bu itibarla: 

a - Beyoğlu tarafından gelen tram' a) !ar Karakö} den. 
b - Beşiktaş tarafından gelen tramvaylar sabahları saat 

(10) a kadar Tophaneden. ondan onra Karakoyden. 
c - J:;tanbul tarafındaki t ram va} !ar Bahr;ekapıdan done· 

ceklcrd r. Sa~ ın halka ıhin olu nur. (7198) 

İmtiy:ı1 :ıhilıi: İ.\'A:\' KORl.1: • 
l'ııııınıı ne riyal :\liuhırii: :m;ı.hı \ E~l.ll 

Hu Sll\ ıılr· :'ili' 'ııl "udııı : 

İH~.\N ADA 
( \.l.IAX) Gateieıılı!ı. 'e :\Jatb;ıatı lık T • ."1. ,.. - lslanbul 

VAf ,\N MATBAASI 

Hidro - Elektrik inşaah yaphnlacakhr 
11ler Bankasından 

1 - Kar hıdro·e!ektrik ıesi• f!rı su ve ~ apı inşaatına i'a· 
\elen )apl1rılacak i ler kapalı zarf usulii)le bırim fı~al esası· 
na :;:ore ek ıltnıe)e konmu.tur. 

2 - Hu i ın ke • bedeli 62.468.44 TL. olup ı:e~·ici teminat 
bedeli 4 373.42 T.L. dır. 

3 - Hu i c alt eksıltm(' evrakı \P proje.er 25.- T.I •. be· 
del e bankamız muhasebe~inde saıılnıaktadır 

4 - Ek~ıltnıe)l' ,ııir~!ı !ml'k içın işi yap~c.ağına kanaat "er· 
d'recek inşaat i eri )apmıs olmak ıaı1nıdır. İhale~e gırecckle· 
rin bu hususu belirten \!'.l ıkalariyle 15.6.1954 Larihıııe kadar 
bankamın murac:ıat etnıe eri liizııııdır. 

5 - 'l'cklıf z:ırflaıı 18.6.l!.l.i4 cuma ııünil 'a:ıt 12 )C kadar 
rnal:lıuı. mukabıhnde bankamıza teslım edılmclidir. 

6 - 'J"('klif ıarfları 18.6.1 ııi4 cuma gunü <;aııt l:i'de Bıınk:ı· 
mı:ı ~ atına'ma Komisyonu huıurıında aleni olarak a~·ı acaktır 

7 - Muanen tar:ıı ve .aalten sonra yapıJncak bcl::c t::lcp· 
!('rı ve veri!ecck teklıf'er kabııt o'unnı:ız. Po~tada 'iıkı cı.:cıı>" 
me er nazarı ıtibara alınm •z. 

8 - n~nlra ~eterlı. Lclr.c_i verip Hnııcnıekt<', lhn!")I upıp 
)apnıaınnkıa \'C işi d'ledığine iha'c etmekte serbesıtır. 

(6609) 

"Harikulade bir uçuş 
... arhk benim için yalnız 

THE RAINBOW 
mevzu bahis 
olabilir!,. 

The Ralnbow, Amerıkaya 
9idı,·donü' birinci sınıf 
tarifeye nazaran 991 lıra 
tasarruf saglu. 

l'an Arncri~n'ın c;ul r.ajht't 
~orrn Turi•t ~. ı .. ılcn. cJ.e
ıı~lı lı~' a \olnıluju i~ın ye
ııı hiı ıııııL:~mındı rt nına· 
rıdır. Tfı,. H.ıinh.1w lir. er~a· 
hat r.ıtır,11111: :r.amao, ~a~ıda· 
l. i Pao ;\nwri~an'• muııha•ır 
ıl:iu~ı .. ri, ila•·c uucı o.l(wo
dr.n clde e•Jeniui1o: 

• Yenı "Sup er· 6" Clıppıı' der 
uçakları 

• Daha mutenevvl sefer 
• Nefıs yemekler: emrinize 

imada bar strvısı 
• Suyük, yumuşak koltukl1t 
• Emsalsız uçuş tecrübesi 
• Yardımınıza huır 411 Şubı 

:'<"• ahııt Ar!'nh·niıe Yt')'• l'aD 
A~ıt'rican hurolıno• ınura 
..... ı cdinıı: 

' ISTANIUL: Galatasaray, Yenıçarfı 20, 
Tel . 41219·40522 P. K. 2074 

ANKARA. Ankara P<1laa Otell 
Tel . 13681 

Ol:JNYANIN EN TECRlJBELI HAVAYOLLARI 
·~ .......... c ...... . 

PAN AMERICAN 

İ. T. Ü. İnşaat Fakültesi dekanhğından 
1 - FaY.i.ıllepıiz 1.1ti: acı için beheri 330 liı"a muhammen 

bedelli nümune ine ı.:~gun 16 adet masa açık cksıltmc ile u· 
tın ı;lınaczktır. 

2 - Bu i~e ait k"s:.I ~e ~artname hcrgUn me ai saat'erin

de h!küite sekretcrlığındc ;öıiilebılır. 

3 - Açık ek ıllme & hazi1 an 954 alı "unü saat ıo ıfa ''apı
lacak o·.~ bu ılıalc~e iştııAk cclebilmek içın 396 lira muvakkat 
~r.'lınatın ihı1ede'l onı e i. 'l'. Ü. Hzne ıne yatırılnu~ <' m3sı 
~art~ır. (6.Hl) 

... HER MÜ5TAHZARIN KATİYEN KATIKSIZINI TABİİ 
KOKUSUNU ~EGİŞM EZ BiR SURETTE ÇAPAMARKADA 

BULABiLİRSİNİZ . cr;ttl 
EŞ VE RAKiP J<ABUl '-' 

/(arabiber-Beyaz/Jı"ber-}(;rmızıôiber-Tarçın 
Ye!lı'/Ja/Jaı - /(/mqon - Salep - Zencefil 

ÇAPAl'lARl<A _-A 

Kızılcahamam Belediye Reisliğinden 
Fenni Mezbaha Yaptırılacak 

E\'\'e'cc; ilan edilerek Haber gazetesinin 20. 22, 24 Nıs~P 
tarihlı nüshalııı ında intisar eden beledi) eıniı fenni nıcıbaha )3" 

pım ışıne keşif yönünden talip tıknıamı: oldufundan keşü :.r
nıden tanzim edilerek 27.5.954 tarihinden ıtibaren 15 giın mucl 
cietlc \ c kapalı ınrf usuliylc eksiltmeye konulmu~tur. l 1.6 
H.34 Cuma ı:'jnü saat 15 de beledi) e dairesınde Daimi l\omıs· 

yon huzuruyla zarflar kabul edilecektir. 
2 - Muhammen bedeli 21840.82 olup '1.i.5 muhammen be

deli l6:i8,75 liradır. 
3 - Talıplerin belli ı;ün 'e !aatta kanunun 32 \'C mu ter 

kıp ıııııddl'l('rı hükümlerine uygun teklif mektuplarının daınıl 
komı )onıı \ermclerı fazla malumat iste)cnlcrin her is saaun· 
da belediye kal[ıısına miiracaat !arı. 

4 - Postada gccıkme vel a teldıiin bcllı saaltan sonra 'c
ri'me i kale alınmaz. 

5 - Beledıye .Komis)onu ihale)i )apıp )apmamakta muh· 
~ tardır. (7192) 


