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Menderes'in Amerika' da 
• 

Denizcilik 
için anlaşma imzaladı 

Bankası bı rakhğı intıba 
Müşterek tehlikeyi Amerika'dan 

başka yalnız Türkiye biliyor 
:Ne\\ York 7 - Ba bakan Adnan :Menderes n Amerıka· 

yı Zİj areti eı.na~ında lmpoıt Export Bankası ı;ıbı b·r ıııen
badaıı birkaç yuı nıi') on dol ar istikrazı \ e bu sa) ede cide· 
me zorluklarının tasfıye i piyasaca bcklenıyordu Dört gün 
içinde bu me\'7Uun ele alınma yı~ı kapının kapalı olduğunu 
gö~ıermez. fktısadi bünyemizin takviyesi esaslı bir pren:;ıp 
olarak kabul edildiğine gcire, bunun icapları istikraz. da 
dahi' olarak yerıne gelecektir. Dort gUnllik müh·m W:ısbıng· 
ton temasları esnasında bunun ıeJerıiiatını halleııneğe ı;ade· 
re ,·akit kalmamıştır. 

İktı. adi bakımd:ın mi.ihim olan noktalar her yerdt>ıı he· 
men hemen kesilen hıbe esa ın n dort sene için de,amıd r. 
Bci) lece iktısadi ıeclıizaıımızı tamamlamak '<:in dört sene 
muddelle her Y•l 71} m'lyon iku~adl yardım de\·am edecek, 
azalm•yaca'k, belki artacakl r. Bundan ba ka, bize kredi açan 
\vrupa milletlerıne Amerika baskı yaparken ,ımdi eı:\"'IK 

edecek, bunun hür dünya hesa hına luwmunu bıldırecekt"ir. 
1'ürkı)e,ı.e açılacak merikaıı bususl l.."Ted'lcrinin, ı;er· 

Amerika 'i11n Çin Hindi' ne 
müdahalesi muhtemel 

nıayelerinin garanıı~ • davas• da ele a'ınacakt•r. Ba~bakan 
\dnaıı Mcndere n Amerıkada bıraktığı ,,ıyasi intıbalar 
~unlarılır: 

:\liı ıeorei: tehlike-) i Amerıkadan ba;ka yalnız Turk) e ta· 
nıamiyle bil ~ or. Aradak; sıkı, an layı 1ı i birliği barı ın bas 
~arant'sidir. '1endere , demirperdc ile drvaııı eden fı 1, iyi 
niyet delillerine clayanınıyan muzakcrelerin yeni bir :.\lünıh 
zıhnİj eti .)'aratacağına, oyalamaların çok tehlikeli olduğuna 
Amerikanın dıkkatini çekmi:, sesini I~ittirmiştir. 

Hükumetin 30 gün icinde Kongreye müracaatla 
Çin Hindi harbine İştirak sa/ôhiyeti istiyeceği 

bildiriliyor. Van Fleet, Hanoi'ye gidiyor 

Ahmet Enıın YAL:\l.:\X 

Asgari ücretler 
yeter görölnıedi 

Bir hırsız 3 yıl 
Hapis yatacak 

1 
\nado!u AJuısı 

Washm'.!ton, 7 - Amerika 
I 'l'emsilcıler Meclisi i eri ::el•n 

Demokrat üyesinden biri, hüku Bir kısım tütün işçileri için tesbit edilen 250 
kuruş asgari ücrete itiraz edildi 

t:) uyan bir bekçinin tabanca· 
ını çalan bır hırsız dıin sona e· 

ren muhakemesi neticesiiıde 3 
sene hapse mahkum olm~tur. 
Bir müddet e\·vel, Balat bkele 
sine kayıkla yanaşan sabıkalı 
hırsızlardan İ.c;mail, iskelede u· 
yuyan bekçi Faik'in belinden ta 
bancasını çalarak l.":lçm~ur, Ta· 
bancasının çalındığını anlayan 
bekçi, uyku sersemliği ile, ka· 
yıkla uuıkla!jan ismail'i yakala· 
mak için denize yürümüsse de 
ayaklan ıslandı~ından hırsızı ta 
kib edememlşıir. Sonradan bas· 
ka bir suçu :1 üıünden yakalanan 
İsmail, 2 inci Asliye Ceza Mah· 
kcmcslnde devam eden muha
kemesi sonunda 3 sene hapse 
mahkftm olmustur. 

metin 30 ::un zarfında kongre· 
~e muracaatla ekız yıllık Cın 
Hindi harbine müdahale ı.eli· 
hiycti iste~ eccgini b!ldirmis· 
tır. sminin tasrıh edilmesini ıs

<Dcvamı Sa: 7 ~ü: 3 de) 
-11-

Bir sporcu 
Barda yaralandı 

nusust luhalılrimızdtn 

Ankara 7 - Ankarada lig 
Şampiyonu olan Adana Demir· 
spor oyuncuları dün akşam Ta· 
barinbarda eğlenirlerken bir 
ka\•ga çıkmışlıT. Kavgada De· 
mirsporun halı lfuhancm üı; 
yerinden b ı;-aklanmı;s, Aynur 
adındaki artist de )aralanmış· ' 
tır. 

~ Bılindiği gibi, bır müddet ev· 
- ·~ 1 ~el Çalışma BakanJı~ı tarafın· 

ı dan Istanbul tuhin bakım igile 
ı riyle Tcksul işı:iterine as~ari üt· 

retin tatbiki kararlaştıl'ılmış ve 

ı bu iş için as::ari ücret komis • 
ronlan kurulmuştur. Tütün ba· 
kım i~lerinde çalışan i.)çilerih 
asgari ücretlerini le~bit etmek 
üzere ıeşkU olunan komisyon, 

• çalışmalarını bitirmiş ve muhte 
lif bıranıılarda ı;alısan tütün is 
çileri için şu asgari ücretleri tcs 
bit etmiştir. 

Sıipür,;eci ve kulu tasıyıcıla· 
ra 250 kurus; sıyırıcılar \'e yap 
ııık açıcılar için 325 kuruş; A· 
yak!.'ı kalburcu \ e kontroller i· 
çin 400 kuruş; Kasa taşıyıcılar. 
omuzla 500, tekerlekle 400 ku· 
rus: Tozcular 750 kuruş; Har· 

Sıcak' b• mancı ,.e kesiciler 750 kurus: an ır Sandıkçılar 575 kuruE; 'fongacı· 
lar 500 kuruş ·ve isıüçiler 600 

Kici öldü kuru~. 
'1 Tütün ff"ıleri için te:;bit ve 

B. Etu:'ııl. ·j1·1~T GE".· EL 'IÜn u"n u·· •'> ırkaç :;:ündcnberi $Chrimiı· - ·' ·' iiin edilen bu a ıarI fü;retler, 
de de\ am eden sıcak bir utan - E mniHt genel müdürlüğiıne işçiler tarafından az jtÖrillmü~ 
d~şı? ölümüne sebebi)et ver- tayin olunan İstanbul emniyet ve ümit edilen memnuniyeti :1a 
mıştır. Sarıyer'in Uskumru kö· ,, d - - Eih \' tl( d- ratmamışur. Tek.stil işçilerine 
Yi!nden :.\lustafa Özcan C\'\elki mu uru em e ıne~, u~ ait asgarı ücretlerin tcsbiti isi· 
gün ı:uneş çarpmasından ölmlis Anka raya varmı) n ~ enı uzı· ı nin de, buı:ünlerde bitirileceği 
tür. 1 re ine ba lamı tır ümit edilmektedir. 

1 anzim satışı etleri 
düşük kalitede 

Umumi et fiyatlarının 5,5 liradan aşağı düşmemesini halk 
üzüntü ile karşılıyor 

Şehrimiz :kasaplarında satılan celep ,.e kasapla basa çıkama
etlerin fıaUan hala 5,5 liradan mı:; olması ~lddctlc tenkid cdil
asaAı dü~memiştir. Belf'diyenin mektedir. 
tanzim satııı:arına ve bu me\'ZU İstanbul Belediyesi İktisat İş 
da ~apılan difer çesitıi faaliyet lerj Müdürliı!!ü, Et ve Balık Ku 
lcre rafmen, bu ı:üne kadar va·ı rumu ile işbirliği yaparak tan· 
zi)·ette hiı; bir değişiklik ı:örül zlm HllSl faaliyetinde bulun· 
memesi, halkı şlnirlendlrınekte makta ise de; ıelen etlerin dü· 
, e mesut makamların bir kaç elik kalı lede bulunu~u 'c umu· 

mi istihlak üzerinde müessir o· 
lamıyacak derecede oluşu 6ebep 
!eriyle müsbet bir netice hasıl 
olmamaktadır. 

26 Mayıs tarihinden bu ı:Unc 
kadar kesilmiş olarak, Et ve Ba 
lık Kurumu tarafından şehrimi 
ıe sevkedilen 9 va.~on et'den an 

(Deurnı Sa: '7 Su: ı de) 

ODEON MA C A ZAL A RI 
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BAŞBAKAN MENDERES 
DüN A TINA'YA GElDi 

f Bugün P~pagos'la Türkiye ve Yuııanistan~Ia 
1 ilgiJ! meseleleri görüşecek olan Meııderes, 
öğle yemeğini Kral ile beraber yiyecek 

ıııilli istihsaliııin 13 ınilyardan 19 
ıııilyar liraya çıkarılıııası isteııiyor 

A ISCll l&t.d P reis 
Atina, 7 - Amenkadan av· 

det etmekte olan Basbakan Ad· 
nan Menderes ve berııberinde bu 
lunanlar, .NATO Güne~do~u Av 
ı upa keı.imi kunetleri komuta· 
nı Amiral Fechte:er'in özel u· 
ı;ağıyle bu~ün ııaat 19.40 da Na 
poli'den Atinaya l:elmi~tir. 

Başbakan, Hu·a meydanında 
Yunan Ba~bakanı Mare,al Pa· 
pagos, Savunma Bakanı Kanello 
pulos, Dı .. l~leri Bakanı Stefano· 
pulo , Yunan Kuvvetleri Kur· 
may Ba5kanı ve Deniz. kuweUe 
ri komutanı Amiral Lappas. A
tına Bliyi.ık El~imiz Cemal Hlis 
nü Taray, Amerıkanın Atina bü 
yuk elı;-i,i Cavendis Cannon, Yu 
gos'a~ a Büyukelçisi Radoı. Ja· 
vanoviç, bü:, ük elc:ilik mensup· 
!arı \ e ba~ın temsilcileri tarafın 
dan ''e aı.kcri törenle karşılan· 
mısıır. 

Basbakan Adnan Menderes 
Hava alanında basın mümessil· 
!eri) le çok samimi hasbıhaller
de bulunmuş ,.e muhtelif soru 
ları cevaplandırdıktan sonra Yu 
nan Ba~bakanı Papagosla bir -
likte otomobile b!nerek «Grand 
Bretaı;ne• Oıeline gitmiştir .• 
Başbakan Adnan Menderes bu 
ak am Yunan hıikumeıi tarar n 
dan Hipodrom ~akınında açık 
ha\ada verilen b'r zi,)afet c ha 
lir bu:unmuştur. 
He~ct Ü)elcri, Yunan Ba,ba 

CDeum ı Sa: 7 Sü: 4 dt> ~ 
Ba hakan Ad.nan .lfcndcrı~~ ı\ mf'rikanı n se i Rild~o~unda de• 

me<:te bulunurken 

Dünya şaınpiyoııu olan 
göreşeileriıııiz geldiler 

Şampiyonlarımız hava alanında törenle karşilandılar. Veh
bi Emre« Tokyo' da çetin musabakalar yaptık» diyor 

Tokyoda yapılan Serbest Gü· 
re~ Dünya Şampiyonasında eam 
pı~ onluğu kazanan serbest güreş 
takımımız dün saat 17.15 de u· 
çakla Y~ilkciye ge.di ve kzahü
l'at!a karşılandı. Serbest Giireş 
Takımımıtı kar§ılamak tlz:ere Şe 
bir ve Bahriye Bandolan, beyaz 
uniformaları ile saat 17 de tay
~ are meydanında yerlerini a!mıt 
!ardı. İsviçrede yapılacak Dünya 
Futbol Şampiyonası için kampa 
çek.ilmi' bulunan Milli Futbol 
Takımımız: mensup'arı da karıı· 
layıcılar arasındaydılar. 

Uçak indikten ıoonra 
Uçağın kapısında ilk olarak 

Vehbi Emre :öründü \'e uzun u 
zun alkışlandı. Müteakıben Nuri 
Hoca, Yasar Doğu ve şampiyon 
gilreşçilerimiz de birbiri :..rkası 
ıı-a uçaktan indiler \'c ka~ıta· 

l ıcılar tarafından ku~tıldılar. 
Meydanda, hareketlerinde gönül 
den davrandıkları beı:i otan sa
mimi fakat küçük bir kalabalık 
vardı. Kafile. bu kalabalıkla be
raber gilmruk dairesine doğru 
ilerledi \'e ancak ~Umriik mua
melesi yapılırken, gazeteciler, gi1 

<Denmı Sa: ., Sü: 6 da l 

1 İzmir' de 
Tramvay kalktı 

Giuc~çilerimız Ye~ilköyde uçak tan inerlerken kar~ılanıyorlar nuıus.I 111uhabtrtmhde11 

Turiznı 
gelen 

. İzmir 7 - Şehrimizin tram· 

tetkl•kı• ı•cu• l 1 \ayları .artık bu geceden itiba· 
____ 1 ren tarıhe karı~mıştır. Bu mü 

h 
• :.. nasebetle Konak ile Gfizclyalı 

Ir AJD18Jl ı arasındaki yolcuları nakletmek 
c n şimdilik bu halta 20 oto· 

• •. --.--------- b;.ıs tahsis cdilmistir. Bununla 
250 bm uyesı olan Alman Otomobil Klübü şefi b.raber. ihtiyacı daha i)i b!r 

A G d · T .. k · 'd I Cf>kilde karşılamak için TToley . er eıssen ur ıye e temas ar yapacak btlsler çatışıırılaıuktır. 
Almanya'nın A. D. A. C. (U· ı sahasında memleketinızc b:lhas· Diğer taraftan tram\·ay ray· 

mumi Alman Otomobıl Kiiıbu) ı;a otomobille seyahat imtint ıs 1 ları bu geceden itibaren s6kül 
nün turizm şubesi .cfi Alexan· temektedir. mcğe başlanmıştır. 
der Gerdeissen Anı:dolu'da tet· Seyahatimin gayelcı·,ııden bi
klklerde bulunmak uıere ~ehri rl bu imkanı nraEtırmaklır kı 
miıe .ı:elmiştiı. bunun için Türkı) e Turlnı: 'c 

A. Gereeissen, dun seyahati Otomobil Kulubü ile temasa gc 
bak kında kendisi~ le görü,en ı;ece~im. 
muhabirimlıe ~nları söylemir Şimdiye kadar Türkı) c~ e ka· 
tir: ra )'Olundan .ı:clmek mümkun 
c- Kulübumi.ız 1900 yılından değildi, fakat ~imdi gıttıkcc 

beri faaliyettedir ve 250 bin A· kalkınan memleketiniz.i iyiden 
ıası vardır. iyiye tetkik etmeye 'c iki meın 

Türkiye) e \'e Türklere karşı lekeı arasındaki kara yollarını 
ıonsuz sevgim vardır. Bu. mem- tesbıt etmeye ratışacağım. 
leketinize sekiıinci ı:elisim ol· Ayrıca istikbalde anadolııda 
duğu için istanbulu hemen he· teşkıl olunacak turizm scnu:eri· 
mc;n tamamiyle bilirim. ni de tcsbit edeceğim. ö,ıe ~er 

Ikinci dünya savasından sonra ler vardır ki belki bu!!fine ka· 
şimdi normal bir bayata kavu· dar turizm bakımınaan ele alı· 
ıan memleketim halkı, turizm (Deum.ı Sa: 7 Sü: 3 deı 

Sanat ve ilim için bir lira 
ödenek ayrıldı 

\nhıra 7 (T.H.A.) - Cum· 
huri.} et Halk Pan:si iktidarı ıa 
manında, fen, edebiyat. sanat ,.e 
diğer ilim alanlarında ba~arı 
~ibtercn sanatkftrlara 4933 sa
' ıl• kanun hüküm'cri gereğince 
\ rr len İnönü Sanat Armağanı 
ıç 11 1954 bütçesinöe de ödenek 
a~ rılmı tır. Ancak, bahis mev· 
mu kanunun henüz değistiril
rncmiş olması dolayısiyle İnönll 
armağanı için bu yıl bütçeye 
k,,nan yekun sadece bir Türk 
ı .. as dır. 



-ı VATAN 

l t KTI BASLAR 1 A. 

İsveç neden fa raf sı 
kalmak istiyor? ıSehir hatlarındaki yaz tarifeleri 

yarın tatbike -başlanıyor ı-e,Ukoy L\leteorolojl istas 
l"ODunun tahminlerine gore 
bugün ıehrimb; \e charında 
hava sabahlr.~ in puslu mute
akıben giınıin rlenmınra u 
bulutlu geçecektir. Rüzgarlar 
umumi) etle güney ~önlerin· 
den orta kuvHtte esecek, ha 
Ya &ıcaklığında düne nlspe· 
ten yükselme olacaktır. nü
nun en yııksek hırar!:l dere 

1 
cesl + 26, en du~fik + 17 
olarak ka)dedilmi&tlr. 

,......................... ·····~··········· ...... ··: 
i Üç yüz sene zarfında birçok harplere .kahlan lsveç, : . : 
i bundan sonra memleketin imarı, servetlerin adil bir : 

Şehir hatları \apur ıefer:crinde yaz tarıfesinln tatbikine 
yarın sabahtan itıbar•n bı&lınacaktır. Yeni tarifede i!k defa 
olarak Adalar i:e Yalova ve Boğaııçi arasında direkt seferler 
tertıp edilmıştir. Bu aradı .Moda, Kalamış, Anadolu h.ıtn se
fer:eri !ıklaştırılmı~, Caddebostanı ils Koprü arısında direkt 
seferler konulmuştur. Araba vapurları Üskudar - Kabataı hat
tında gUnUn 21 saatınde seferle.re de\'am edecektir. Sirkeci -

. : i şekilde tevzii ve sosyal müesseselerin geliştirilmesi i 
l. ................. ~~~~~ tarafsız kalma kararınd~~!.~ ••••••••••••••••• J 
Mensup o.duğu aiyul parti. 

meslcğı ve )aşı ne o ursa 
cı.sun. goruşttiğunilz İsı. eçli er· 
:kek 'e kadınların )ilıde dok
unı size ı. alüıyle bir lsveçli si
yasi tarafından söylenılmış o· 
lan şu ıöz.:eri kelımesi kelime· 
&!ne aynen tekrar ederıer: 

•Bız üç yuz &ene durmadan 
harplere kan5tık 'e ı\ vrupada 
ö)'nanan dramlarda, bazan ba~ 
rolu baıan da figliran rolu :HP 
tık. Niha)ct fakir diıştük ve ka 
buğumuz.a çekıldık. Dı~ politi
ka ıle hıç bır a iıkanuz. ka'ma
dığı içın bir buçuk asırdanberl 
tarafsızız: ve bundan sonra da 
tarafsız. ka,mak ıstcnz. Bizim 
içın polıtıka; ittıbklar, filtuhat 
'e askeri muı. affakıyetler pe· 
~inde kocmak demek olmayıp 
sosyal muessese eri gc i§tırmek. 
m"m eketı imar etmek ve mem 
lekette servet \"e kaz.anç!arı va. 
tuıda~lar arasında Adılane bir 
ıekilde tevıl etmek dcmektir.11 

Bir zamanlar dilnyanın en 
iyi gemıcı:erıni ve Gilstav A
do f $'1 bi askerler ~ etiştirmi~ 
o an İsHç nıi.letı içfn tarafsız· 
hk bugün bir esas prensip ve 
tabiat hahne gelmıştir. 

İsviçre de tar fsız bir mem
lekettır. İs\lçre,ıler de bundan 
sunra nıi::eUer aracında çıka
c,k harplerin hiç birine karw 
ın ı~ı asla arzu etmezler. Fakat 
İsvıçrenln taraf ız.lığı ile İsve
çin tarafsız'.ığı ara ında ecaslı 
fark ar \ardır. t~viçrcli!er taraf 
sız olmakla beraber dunya hA
dıseleriyle alAkadar olur'ar. 
Her İs\içrell vatandasın bu hl· 
dıse er hakkında aşağı ~ ukarı 
bir fikri \e takip cdı'en politi
ka dolayıcıy•, bazı memleket--.,_ ___ , 

ÖL Ü M 
Rcd::ıs icra l\!ernuru me:hum 

Ali Raelt Efendi ze'l"cr ı ve KA
zım ısınaaı Denırn, Niz:ım Der• 
un Te Sedat De anın annele· 
rl, 

'.\JELl.K nı n AN 
dlln f.!.bBb Haıı: ın rahm~tıne 

bnı$II1 ı tur c;,nı ' buıorun 
OA'e nama nı rnuteıklp FPrl· 
kö camll d•n. aldırıluak Fe· 
rlköy rnr arı tına defnedllecd: 
tir Çelenk ı;öndullmemeal rica 
edilmektedir. 

llerhumc1e Allah an mıı~tı
ret dll~r. aııeaı. efradına tAz:I· 
;rdulmıtı sunarız. · 

!ere karpı sempati \'e)a anti· 
patın urdır. İsviçreliler oyna
nan polıtıka oyunlarının nasıl 
netice vereceğıni kestirme l§in
de de pek mutehassıstJrlar. 

Buna mukabil İs\Cç~iter po· 
litika l§lerine kar~ tamamen 
allkasızdırlar. 

İs\CÇ 
buını 

leketJ ıle FiolAndlyad.ın mürek Kadıköy araba vapuru •derlerin~. Kadıköyden aabahları 7.40 
kep bır \tarafsız şimala bloku da Sırkecı) e bir gefer HA ve edilmi~tir. Kartal - Ya'.ova arası 
kurmak itin ona) ak olduğu ,.e araba upur seferleri de sıklaetırılmı~tır. 
bu b!okun tarafsızlığı Sovyet Çınarcık upur ıefulerl a~ılı)or 
Rusya tarafından da garanti e
dıldiğı halde İS\'eç hükumeti \'e Ya!o\anın bir mesire mahalli olan Çınarcık iskelesine Y<iZ 

İsveç umumi efkArı bu te'klifı tarifesınin tatbikından itibaren Şehir Hatları İşl!tmetlnce her Kücük haberler 
de kesın bir eekilde reddetmiş. P.azar gilnlı vapur i~et1lecektlr. ,.. _. • _ • _ ., __ 
tır. Pazar günleri Koprüden uat 8 de harc..1'et e<iecek bir Vl- * u. T T. 11ırııt;1 Tıb Deme:ı 

Bırleşik Mılietler teşkilatı pur gıdi~te Kadıköy ve BCiyukada iskelelerine uğra ·arak Çı· Ue Tugoılnya Taıet:• Blrllt;ı ara-
içınde de İneç tamamen taraf- aında etreneı mUblde!uı busuBun-

narcığa gıdecekhr. Donll:te Çınarcıktan 18.45 d .. harekdle Ya· dakt (alışmalar tamıllll.lnmalt uze-

ı&viçrcde kuıbalarda çıkan sız bir durum takınmakta ve !ova - Buyukada - K:ıdıkoye uğrayarak Kopruye avdet ed~- redir. 
kuçilk gaıeteler bi:e sütunla- çok uman müstenkif ka!an h· çaııımaıar bitti.ti takdirde her tkı 

rının muhim bir kısmını dış vec tem•ilcilerlnln arasıra rey· cektir. meınıekette 7! er doktor namz:edt 
l · · b t ı ı ı hl k ı Çınarcıklıların İstanbul ile ı'rtibatını sall'lamak üzere ay- ara"'"da mubad ı polıtıka) a tahsis ettikleri hal- erını ı ı ı ar a ey ne ·uı an. e. ~ ı e yıııııacaktır. 
d ı; d .. u· kt d' rı c a mart . gunleri Koprild uat 16 d kalk n * Ortaköy, Çırat;an ~Cide~! S.S'2 de Stokholnı'de 16, 24, 32 say· ı6 ı a ı;;or .me e ır. ca um H cu e.sı en a a numarada oturan ı4 yaşındaki Ne-

fa olarak lnthar eden buylik amamen kendine has b'r ta· bir \'apur Ködıkoy - Adalar - Yalova seferin! yaptıkl!n son rtman Akan.kay& ımtlhanlarının ırt 
esaslı ~azete:erde dış politıka rafsız: ık içinde j a sayan İ!\':Ç, ra Çınarcığ:ı gıdecek v~ cumartesi - par.ar gllnleri aaat 3 de ııtınemesıne mUtee111r olmuş ~ ne 
ha"'·rlcrı'ne ayrılan •a,:fa mlk- askeri gücünı.i &ıltikçe kuvvet· ç kt h k t d k 1 k 1 1 - k K rü olduıtaıu bllm•cUaı ıo tane hap = " ,, 1 d' i . . ınarcı an are e e ere aynı a e e ere u6 • a) ara op • :vutmak auretl)le lntıhıra te;ebt:Ua 
tarı bırı geçmez. Bunu da bir en ırme ~ını asla ihmal etnıe· ye denecektir. e nıtştır. fürımın ilk ,-ardım haı-
kanaat Se\•kiyle de"il de nez.a- mektedır. fsı.·eç bugün el?ı'im tahlneWıe kaldırılmıştır. 6 h' t Ycı:ll açı .. n Çınarcık s~f~r!triy!e hem ÇLnarc:klıların de· ket icabı apar:ar. Dış haber· ve teç ıza ının milkemm11.Jiği * ııır haftıdanbul hrımıuıe 
]er; Kore'de harp patlaması, itihariyle Avrupanın en ilerıd~ nızyolu ~a~lanmış \"C hem de İstanbul h;ılkına J"eni Lir mt!sıre bUlunan iü:eça Lueıı eon aını!ın. 

g l d 1 d bl in nıahaılı t mın edılm.ı"' o'ac.ıktır dan 70 kız ve trkek o8rencı baüı-
Blr e.~ık Amerlkada Cu-hur- e en or u arın an r c u- e ,. . . • ,,. İ nnda Llae ~Udürtl N. Papanlkolau, 
başkanı ııeçilmesi gbli bırinci hlptir. S\eÇ hiç bir harici )ar- Tatarıdı, Komınoa. Papayanı ve oan-
derecede ehemmi) etli neviden dım talep etmek~izfn bövle bir Troleybu·s Bı'r gu" nde ta bA)'lar OldUl\J halde dün •ktam 
O Ursa bırincı' sayfada '"er alır. ordunun bütün masr;flarını trenle Ialceçeye dönmllf.lerdır. ,, * İıitanbul t:rkek Llae&J Tarih o 
İsveçin bir tarafında kaybolan l alnız başına vüklenmiştir. retmenlerlnden Ali Ekrem ioaı, ze-
hir çocuğun bulunup bulunma- Fransada. İtai)ada ve Batı Yedı' ay sonra Onbeş yaralama kll Konupa, l"lzlk b~etmer.ıerın-
dığı, ts~eçin en ya~lı kadınının Almanyada bir kısım poiitı1>a· d•n Yakup Akbay, .·urı onu ve 

1 r D 11 R 'h l' f Tu.naız:ca ögrelrrıenlerlnd•n Hartı 
ı.efatı. ordular arasında yapılan cı a • 0~P • atı 1 tı a ına ·ı 1 k v k' A>man'ln eI!,.kllH ayrıımaıarı mü-
bir maçın n•tİCeSi hakkındaki karışmaz \e tarafsız bir V:ı;:I- ( eyece a ası nuebetl)le dün öğretmenler derne· 
haberler bir İsveçliyi gilniln en Yet alırsak si!Ah~anma ma~raf- '! rı tarafından İEtanbUl KlübUnde 
milhim dış haberlerinden ~in Iarından kurtuluruz.• dive bir Bir mtiddet evı.el iniası ıki Pazar g!lnu ıehrimiıde 15 ya- bir çay ,.erıımışttr. 
mıs'I fazla a'akadar eder. fs,•eç· tez ilen ~!irmckte iseler 

0

de is· yüz ~ etmış hın Iıraya ıhale e· ulama Mdisesi . o:mu&tur. * :Rumdlhtnr adde!lnden geçen 
lı bır kadın ise bntiln bir sene 

1
veç meselesi, hiç bir ordu bu· dilmiş olan İstanbul trolej bilsil 1 Kasımpa~a Gulhane sokak 2 ~~~~n~~tü~~~:ı!~:ıda~a~;:t~~ 

içinde dış politıkaya alt ~ az:ıl- undurmadan \'e tasarruf y:ıp- için lüzumlu 20 vasıtanın teklif numa.rada oturan Dura~ Danw unnetmtş n korkuaundan yere dU 
mış blr makale ya okur ya 0 • madan hu zamanda tarafsız. kal muddeti sona ermiştir. ~luhtelif man ı'e dayı. ı~ın ?ğlu oı:ner U· Jerek :raraıınmı~tır. Taralı m Yar-
kumaı. jı;,•eç basını sadece in· m:ının pek de mUmitUn o'm'l- firmaların .:vaptı~ı tcklıf'er fn· lus •. gezmek ıçın gıttıklen Sarı· cıım hntaner.ıne kaıdırıımıttır. 

d 11 .. t · d k 1 ı k k * Zeytinburnu ~'lnar mahallesin sana hoş \'akit geçirtici makale 16ını ıro~. crt) or. celcnnıekte olup bu hususta 15 j er e ~a a aşır ar en ·a\·ga) a de oturan eotör Ahmet, Ko.munızm 
ve resımler yayımlayan bir ba- C'r.nren: Nuri AKsı:ı, gün zarfında nıhal karar ı.eri- tutuşmıı~!ard.!r. Bu arada bıça- ııropaganduı yaparken yaıtaıanmıo-
sındır. İsvcçte dış po itikal a alt 1 r ~ lecektir. İki yllz jetmiş bin H· ğını çeken Omer. Durak'ı kar· tır. Sanık hakkında takibata bae -
mescle'crle meşgul olan topu 1 ralık döviz müsaadesi alınır a· nında.n aftı: sur,ette ~·aralamış· ıanmıour. 

Ü d · rd lınmaı malzftme derhal "Ctı'rı'le tı.r. 'ı aralı llk Yardım Hastane· * 5arayburnunda dtmlryolu ke-

::.:u po~iti:::~ :arşıır . ı ~":ım~W~ı~ğ ~~~ ~~d~s~a)?b:~~r~~~~yi;::r h~~\ı; ~~;tı;.aı~ırılmış. sa~ık y~~alan~ ~~:~~~~\:~~F~~t~~~?ı~:~~= 
alik•sıztığın ~tbepleıi cl~c~i sağlanaraktır. . Ka<lıkoy Yeldc~ırmenı nde~ı rinde ırrıca b!r de bıçak bulun-

& • bır kahn•de oturan Bahae!un muştur. Sanıklar hakkında taklba-

KUltür seviye i bu kadar yük- Altı uygunsuı çıft Bılecık, sarhoş halde içeriye s:i· ta b-.ıanmıştır. 
sek bir mil'ctln dl~ polıti· Ç-rk .r::.s Hasan \ r Ah 111 t { d * Kandlttldeltl •SeTdaleJ'le• gazino ~ -c- yakalandı ren • •a ıro., u ara ın an ıunda ıarhoş halde tabanca çeken 

ka)a karşı bu dtrece alakasız. kama ıle ~ aralanmışur. Yaralı flıtşça,-uş Mehmet ve çavut cemal '°" higane kalışı, memlcketlrri- Vak 'ast Kireçburnu'n<laki ı~lehtapı .1\"ümune hastanesine kaldırıl· takalanmıtlardır. Sanıklar bıkkın· 
nin bundan onra da tarar~ıı 8 1 1 . otelinde. Ahlak zabıtası mc • mış. anık ,vııkalıınmı.•t ır. :ıa aktb•t• bnşıanmıştıo:r. 

7 ).ı CH'el rnı:un, 8 hui· * B 1"t ~· dl n t .. ka'acaı!ına inanışlarınıian i'rri murları tarafrndan ~apılan kont 'tln,e'do kahvftcilı'k ~apan ee .. •• .• ura >9 oıı •n ıo .. ı. 
raıı 18i6 da Ff'ra&kr.r Hli· ili J ,. " J ıında oturan Muharrem. Beştktaı 4 

gelmcktcdir. İs\'eçtc herhanı:i rolda 6 çıft U) gun uz \ar.bette R ?.a Çap. aralıirında çıkan kav· çı eıgortalnrı oıınanırrlnde kardeşi 
{• ı;r. •in ,\,ni l'aşa ıle Jlarlcl· k d " 

bir mrc'isle orla) :ı: •Acaba ı- ı yakalanmış ır. Yııkala.nıın ·ıı •.n 1 ga sonunda ::ialih Çap, Ali • 'u· Parlak Karahasano~tu yanı~ tedu-1 
çüncü dıinya sa\ aşının da dı· .}r. 1"a 7ırı Ra ıt l'aşa ölrlii· lar muayeneye sevk~dılmış, o ca· ri. l\lııammr.r ve Abdull~h tara! >•PıldıQını TP. k~rdeştn n bu 1uz-

d k 1 ıı; (( k , rnlmiı lrrı!ı . ."ult;ın ı\ hdii· h kk d k b t b 1 den oldüğUnU lddl.& e ml&tlr. Ceset 
şın a ·a ma"'a mu\'a .t o a- taziz hal' edı lmi ' Jlesind ci a. ·ın a ta ı a a a. anmı~ )arından basından taşla ~aralan· Morıııı. kaltlırıımıetır H dl!ıı hakkın· 
bilı"rl'k miyiz? o cliye bir sual tır. mıstır. Kaçan ısanık!ar aranmak dn tahkikata bulanmıştır. 

b k ıturaı tııhta cıkmıştı. Hiıku· ı 
atılsa u ua e alınaca · cevap Dığer taraftan ~'alih Ba ipaşa tadır. Yeni Emniyot müdürü 
muhakkak ki •evet. olacaktır. met erkanı !dar" e yeni hır caddesi 121 numarada rande\ u Beyo"hı Kal~ oncu r.addrsJ 143 
1svc1:1İkr bu eualı evP.t d ye dii 7 en 'rrmt'k icın çalısı- culuk ~ apan Suat Gençkalsın'ın numarada oturan ZUhtU Tabak· vazifosino başladı 

d k k t 1 . ~ordu. 8 ha11ranıla Mıthat k ft ce\aplan ınr l'n anna lcr nı "ine ~ apılan ba~ ında da 3 çı lar acce e\'İnP. dnnerhen, tanı· İ 

Evlenme 
Dairelerindeki 
Usulsüzlükler 
Evlendirme nıemurılukların· 

da, bu arada Beyoğlu Evlendir 
me memurluğunda yapılan ni· 
U1ı merasımleri esnasında iz.
dıhama manı olmak "e persone· 
!in bahşış almak maksadiyle 'a 
t!!ndaşları taı) ik etmesini on· 
lemek uure, \'ali ı.·e Be
Iedı) e Reıs Vekili Prof. Gbkay 
tarafından ilgilılere talimat \·e· 
rılmiş ~ e bu halın onlenmesi 
için faalıyete geçilmiştir. Bu 1 
cumleden olarak. Evlendirme 
memurlukları salonlarının i!· 
!Ahına girifilecek; balkın iirer· 
ken ı.·e ç:karken sıkıntıya ma· 
ruz. bırakılmamasına çalısıla
caktır. 

:Beyoğlu Evlendirme memurlu 
ğu nikAh salonuna bir çıkış ka· 
pısı açılması için ;) akında faa· 
llyete geçılecektir. Aynca, bu 
gıbi yerlerde çah:an personele 
kati bir ihtarda bulunulmau i· 
çin emir de \'erilmiş bulunmak· 
tadır. Bah§i~ almak makudıy· 
la usulsüz harekeUerini devanı 
ettiren personel hakkında he • 
men i~ten çıkarma ceıası tatbik 
edılecektir. 

Evlendirme memurlukların • 
dakı \'estiyerlerin durumu da 
goılden ,;eçirılmektedir. Bılin· 
diğı gibi, palto, pardesli gibi es· 
~anın konulmı!!ı için ıesis edi
len bu ) erlere, nıklıh içın gelen 
teker 'e çiçek!er adeta zorla 
celbedilmekte: sonra da cmuha· 
faza ettik» dı:ye ~üksek ucret· 
!er istenmektedir. Bu hali ön· 
!emek için de kat'! talimat ve· 
rılmis bulunmaktadır. 

DOGAN SiGORTA 

HAYAT POLiÇESi 
iKRAMiYESi 

Doğan Sigarta A. S. nin 5.6.954 
tarıhinde yapılan 33 üncü ıkra
miye ke~ldesinde :M. 2433 sayılı 
hayat poliçesi sahibi İzmır'de 
Bay Sıtkı Özen 1000.- lira ka· 
unmı~tır. 

MEVLID 
Meralı İbrahim Pl.JI ah!adından 

Mehmedıll Bey kerımeaı u Mü~lr 
F\ıad Paıa mahdumu İl11m Futd 
Tuıay•ın haremi aıtemt.z:1n çok kıy
me•ıı evlldı, 

JATMA NF:YltRır; '[CGAY'ın 

veta tınııı kırkıncı gUnUne. ru•llll &D 
10 Haz:trıı.n Ftrş•mbe ünü o:ıe na
maıını müteeklp B~~azıt ram.U oe
r tinde tanınmı, mel'lldhan 'l"e ha· 
tızların J.otlr•kl) le te\ tlhll ha Um " 
m~\ ııcıı $erı r okutturulacagından 

akraba ahlbba n aile doı•ıanmız.ıa 
arıu bu\-unn 1h\1Dl dinin te~lf· 
ı~ı rica olunur. 

utr;&i 

m=IB!!!!l!!l!!'ll!!!l!!l!!m ........... ~ 
a•a"t'a !'.lr~l~dııtımı• dort ma.. rıı $anın i~tıınhulda Rru- tt k I 1 l f d .. •tanbul Emnı)et Mudlırluğu· ~ to , " n n b '" n U) gUnSUZ \8Zl) e C ;) a a anm S° madığı bir fa US tara ın an Jl" 1 
de•e i tınat ettirdik erini öy- 11lıııki knn;ı«ında Sadra7am ne ıA~ın edılen Allıeddın Erış ------------

J l'lliitr.rcim Rıı tü rn$anın ri· ıır. lcıle rııralanmı~tır. Sanık aran· dun ~eni 'aı.ıfcsine ba;\anııştır 
Büyük Mevlidi Şerif 
Çok kıymetli ılle bUyük en• 

mU; MI:nHUM OSMAN MURTA• 
ZA ru:YNUR. ~UME YAT• 
MA SADIK SET ·un. Azlz Ruh
lırır.• tthıf edllmrk üzere ı3. 
6 ll4 Panr .unu Oğlen nama
Zllll mu uklp eı il cam ı ee:ı
flılda mc.mltketimlz:ln en kıy
me•ıı !JıU Kur an n Mcvlldhnn 
lırından - Belediye :ı.ıeurııı:ıar 
MüdürlUtU Baflmamı - Dllab•D 
Seytd Hacı Hafız Nuıret T«ll· 
çay ldare!lnda Hacı Hafız Ha· 
nn Atku,, Hacı Hatuı Rahmi 
Se:ıau Mecıt Sealgür, Zeki Al• 
tın. Es at O•rede, Ali ouıaes. 

Me.hmet :Elı;aıı. Mehmet Kara• 
can. Ilihl Fatihli kıırdcşlertn 

oku acatıarı Kur'anı Kerim ve 
:ı.l~\ll~I urtfe erw eden akra• 
ba, do t, ve din kardeelcrlml• 
%.n t~rınerı. 

Çocukları 
Seha ('Uebl eynur 
ellm Oll!UD seynur 
Nevld~ BU'at Edln 

lcr'cr: maktadır. • · 
Ü U il bl dil ~a elinde toplanmı$ olan K 1 

ı. ç ne r n~a savaşı Tak~ı·mde hır' ı·n~aatta ,..alı!an ır angıca çarpmıyayım 
k · kil - mrclı 1 \'tİkr.lA mühim bir - • , • 

patlamıyaca tır. Cun ne Sov İbrahim Han, Zi.'a Co•kun, Ah· derken 
t R d BI , ik A mr.~r.lcyl mıizakr.re ediynr· 1 " ye u~ya ne e r,e~ me· met Giıne•, Ahmet Ak.• ıtdıı a-

k bö bl h k t k rlu. Ru ııırıırla Sultan Ah· ~ 
rı ·a )le r arp çı ar ma ralarında "ikan kav::ıa Erınunda Kartal Çımento fabrikası ö· 

li · k d ' · d b ı dulhi~ :ramanındı maht>yin ~ p ce are nı en ı ın e u amıya. birhırlerıni odunla yaralamış - nünden geçen Edıp idaresinde· 
caktır. ~a,·eri ikr.n Sr.rukrr llü~r.- !ardır. ki Çorlu 10 p!Akalı hu&usi oto· 

2 B .. ı bl h ti d 11 yln A mi Pa a tardınrlan · oy e r arp pa a tı;ı Ahırkapı İ•kele cadd~ind~ki mobıl, bır kırlangıca çarpmamak 
t kdird d S ti l. e na»dada J(ondt>rilmesinden 
a e e OV)e er sveç 6 !lahil "llıinosunda çah~"n 'ec· i~ın denız kenarına } m·arlan· 

t il d 1 Çil k.. k mıı"ber olan, ba11 kim§P.lere .. •-ecav z. e emez er. n u ço 5 drt ile ~lıhri Gol;, aralarında mı~tır. Edıp'le, otomobılde bu· 
i · tc h d'l ı 1 i ııörP. ise, ilcüncU kadın e.· ~ı ç ız. e ı m ş O an SHÇ rıkan ka\'l.'.a sonunda, birbirle· lunan karısı Unurzade ,.e 4 &'O" 

d ıt) · d bi' ek f P.ndi rlnlayıslyle sara va in· " - ;: or usunu mae. up e e ,m rini hırakla '· aralamı•lardır. cuğu yaralanmışlardır. Tahkıka 
R 1 k h l 1 • tisahı bulunan \'P. Sultan ' .. us ara ço pa a ıya ma o,a- I Bunlardan bas,ka Fatıhıe :;, ta başlanmtfur. 

kt B k b 1 j 1 • Ahdülhızin intikamını al· ca · ır. una mu ·a ı sveç e.e R•yo:ıundıı 2, Flakırhfiyde 3, A K K 1 ·· O k 
geçı'rmekle Rus'.ar hıç bir stra· mık lstlyrn kolalası Çer· .n • ız o oıı rta ısmı 

Şi•lide 1, uskıidarda 1 )a!'a'a-
tejlk fayda temin etnıiyecek- kes RaRan Rey: ma hAdisesi daha olmu~tur. maıunları diploma aldı 
lerdir. - Dnranma. Seraııkr.r! k 

3. Takındı:ı oğukkanlı \'aıi- D!Ye bağırarak içeri e Trafi kararnamHİ Amerikan Kız KoleJi Orta kı· 
.}et ı;a)eslnde .iki diln)a savaşın girml ,.f' Hiise •in A\ni Pa· Ankara 7 (Telefonlal - Ka· aım talebelerinin diploma tevzii 
dan uuk kalmağa muvaffak ea ile. Raelt Pa3aıarı oldur· ra yolları trafık kanununun is· toreni dün saat 17 de KoleJde 
olan İsveç bir UçUncü dUnya müı, krndiıılnl tutmak btl· tanbul Ye Ankara vilayet hudut· )apılmıihr. 
sava§ında da tarafsız kalmanın ·r.n Bahri ·r. Nazırı Ka ·ııe· ı !arı ıçınde 'c İstanbul ıle An· 38 ;enç kız.ımız dıp!omalarını 
yolunu bulabilecektir. rıli Ahmf't Pa~arı da ağırca kara illerini birleştıren kara almış 'e bunların arasında E· ı 

4. İsveçin herhangi bir mem· yaralamıştı. Katil hlrka~ """----ı:.:::;;;;;;. __ _.,,. yolları uzerinde tatbiki hakkın· mel l\"ahum, Gulçın Aktürk, Nad 
lekete karşı bir iddiası olma· ıiln sonra idam edilmlttir. Lira Tutmmdcı lkıamiJI 1 da ki kararname bu"unkiı res- ya Avakoğlu, Gulbun Çoker, Se ı 
dı ı gıbi kims~nln de İsveçten f", F. TÜLBE1"TÇİ •••••••••••• ı mi "azetede ~ayınlanmıs ve yU· \'al Ozi§, Ender Çubukı;u, Çili· 

Türkiye $ Bankası 
paııuııııa -· islikbaliaiıiJI ıauıiyııli 

istediği hır fey yoktur. !----------..,;,-: 1 rurl!ih girmi§tir dem Talu mük8fat almışlardır. 
İsveçin tarafs.ızlığı mevıuu ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;~;;;;;;mmm;;;;;;;;;;;;;;ı;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9iiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;-;;;;iiiiiii;;iiimiiiiiii--iiiiii•m;;;;iiiiiiiiiim;;;;;;i;;;;;;--;::-;--;;;;;--;;;;;;;;9iiiiii~İİİİİ-jjjiııııı~ 

üzerinde gorll~tliğilnuz tsvecli-
ler size ) ukarıki maddelerin 
birkaçını veya hP.psinl basın.ı· 
kalıp sayar dokerler. Onlar ta. 
rafından i:cri sürülen bu delil
leri kabul etmeyip mukabıl de· 
ılle.r aerdetme.k !Ateneniz bu 

hareketiniz pek hos kar~ı!an
maz.. Bu takdirde nazlkAne gU
erek siz.e: •l\e yapalım bu se· 

fr.r de tarafsız kalmafa belki 
muvaffak olamayız. ama gene 
uğraşacağız:• derler. 

lttlfakl.ırdan 
uzak kalıD 

1 945 senesindcnb:ri İs\ eçl her 
hangi bir ıttıfak sistemi içi

ne almak için y.ıpılmı~ teşeb
b!islcrin hepsini lsveç reddet· 
mtştir. Danimarka, Norveç ve 
İsveçtcn mürekkep bir blok te~ 
kıll hakkındaki çalısmalarda 
mu\afCak olunamadığı gibi İs· 
veci Atlantik paktına alabil
mek için giriel:en tcşebbiıs de 
netice vermemi~tir. 1052 enesi 
ocak ayında Fın!Andiya Başba
kanı Kckkotie.n üç sima! mem· .............................. , 

KERVANSARAY 
Yazlık kısımları 

P E R G O L A Öğle • Akşam yemekl ri 

M AV 1 S A L O N DANS • ATRAKSYON 
Ç A R D A K ÇAY • APERiTiF 

Açılı§ 13 Hazircın Pazar 

Geriye sıçradı. • Af!e<ierslnlz 
efendim• diyebildi: 

•PekA. Haydi 1§ basına.> 
Wıllie radyo odasına ,ıitU. 

bilt!in Foksdevresinl ·aradı. 
Radyocuların kahve lçtlkt~n 
sonra, kAbus gibi •didat datda! 
didıdit • seslerinden kaçtı. Ya· 
ta:ına Ul kuya henıiz geçmişti 
ki, radyocu onu sene uyandır. 
dı. · Fırtına ihtarı efendim. Pa· 
silik Komutanlığından blitiln 
gemilere. Simdi gc!dl.11 

•İyi, ne kadar hafif o kadar 
iyı ..•• 

Willie •Efendim> dedi. • E
ğer haber hususunda yalan soy 
lcdiğııni sanı~orsanız gidip rad 
)'o odasında kendıniz kontrol 
edebillrsiniı.-

Willie haberi çözerek seyir 
odasına çıkardı. Queeg ranza)·a 
uzanmı~. sigara içiyordu. Mar-
yk i<kemJeye oturmu~. kolları· • Willie &eni yalan &oylem:k· 
nı masaya dayamıştı. le kim itham ediyor kı?• K;ıp-

Kaptan mesajı a.:arak okudu. tan pis pis gulumsedi; kırm ıı 
• Birşey buldun dfğil mi? Tah- Ifiıkta yüzündeki siyah çlzt;iler 
min etmi5lim.• gbıükuyordu. Sigarasından bır 

•Efendim eski haberler ara· nefes çekli. Sigaranın 16lğt be· 
sında bulmadım. 10 dakıka ev- ~az: g<irünıiyordu. 
vel geldi.. •Efendim tuhaf bır tesaduf· 

•Ya Wıllie senin hayatında ten bahsettiniz de ... ., 
pek bol olan tuhaf tesadtUler- • Willie n kadar alıngan olma. 
den biri daha değil mi? Neyse, Alınganlık \İedanı miıst'"rıh ol· 
yoklattığıma memnunum. tabii mamanın Isaretidir. Haydi gide 
haber yeni de gelmiş olsa bi· bilırsln arık.,. 
Je ...... Steve haritaya geçir bu· Willic midesinin bulandığını 
nu.11 ve kalbinin §İddetle çarptığını 

• Başiis1üne efendim ... İkinci hissediyordu. •BasUstüne efeıı· 
kaptan kurşunkalemle yazılm15 dim. diyebildi. Kaptan köprü· 
haberi okuyarak. kalemi ve per sünun dı~ına cıkarak yuzUniı 
geli aldı. •Bu olabilir efendım. rilzg~ra verdi. Bir an sonra. ge 
Doğumuzda ve ıuneyimlz:de.. risln geriye dUsmcmek için dU· 
Üç yuz. mil .. Tam üç yuı mil.. vara tutunmak ıorunda kalmış 
Fakat dairevi ha.fıf bir karışık- tı. Ellerinin neml.i ve kayg.ın 
lık diyorlar.> duurda tıtrediğlnl hissediyor-

du. P.ıynter yukarıyı ielip gil· 
verte nobctinl ahncay.a kadar 
koprude kalarak rUzglırı kokla
dı, dalgalı denize baktı. Sonra 
ll•rdın~'le birlikte aşağıya sa· 
lona indi. İki subay, karanlık 
ulonda ayakta durarak, \'e bir 
elleri ile tutamak yerlerine a· 
sılı oldukları halde !.ahı.c işçi
ler. Kahve ibrlğlnln altındakı 
ocaktan kuçuk kırmızı bır ;ılev 
gozukiıyordu. 

Harding •Sallantı arttı• de· 
di. 

•Geçen yıl San Fransisco dı· 
şında yaka!andığımıı havadalci 
kadar de:il-> 

•Hayır .... 
\'ar mı'!• 

Cıvarda tayfun 

•Hayır ... Güney do"iuya do:· 
ru hafıf bır karışıklık var, o 
kadar! Herhalde onun esıntıle· 
rine yakı landık.• 

•Karım tayfunlardan dolnı 
çok endi~e eder. İkide bir mek· 
tuplarında, ruyasında bizı tay· 
funa yak.ılanmıı ıörduğunu ya 
ııp duruyor.a 

•Eh, yakıl.ınınak ne o~ur 
saııki? Ruzg.\n yand;ın ve) a 

başlan alırız. • ta1>it bu nercd! 
olduğumuz.a ba~ ıdır - ve tay. 
fundan kurtulup çık.tm~ Unut 
ederim ki bu sefer de rilitJıya· 
r.ağımız. en kotu ~ey tayfun o
ıur!a 

Fincan ve tabakların. yanda· 
ki bufenın Uzerınde~.;i cukurla· 
ra yerleştirdiler ve Kamara.arı
na çekildiler. Wıllle hır arıılı~ 
bir uyku ilkı almayı dUşfindu, 
sonr.-. vazgeçti. Başucu lamba
sını açtı, bir dakika kadar Dı· 
ckens okudu, sonra ışık açık 
o:duğu halde uyuyakaldı. 

«Nasıl açıkdenızdc )akıt ik
mali yanacaklar bunlar?ıı 

dalganın tl tepesine yukşelln· 
ce elrıfüki gemileri, kocaman 
zırhlıları. uçak gemılerini, tan
kerleri. destroyerleri görüyor· 
lardı. B,µnJar ba§taraflarına 
çarpıp, ayrılan dala;alar ara· 
sında ılerlıyorlardı. Coınne'in 
ba~tarafı lı.e, hep su altında 
idı. Çapaları her an su altında 
kayboluyor, ıuvertede kopıik
ler kayn.ı~ıyor, kaptan koprU· 
süne dalgalar çarpıyor ve ım· 
lar her taraftan akıyordu. Yağ 
mur yağmıyordu fakat hsva, 
bir hamamdaki havayı andın
)Ordu. Gökte kara bulut yığın· 
!arı vardı. Geml gecekinden 
daha az yalpalıyor fakat daha 
az çok inip kalkıyordu. Yüı>· 
ı;l'!ıp alçalan güverte, tıpkı bir 
asans<ir hiuini veriyordu. 

İkincı kaptan WH!ienin su
alıne cevap verdi: • Bılmem. a· 
ma tankerlerd~ki Cilfımalara ba 
kılacak olursa te~ebbüs edecek 

ler.• 
Kaptan. koşktin içinden ses· 

lendi: • Gu\'erte subayı b.ıy, ha· 
rometroyu okur musunuı Jt'.ıt 
fen?. 

Wıllıe 'e .Maryk kaptan kop· 
rilsUnun iske!e tarafında dur· 
musıardı. Saat ııabahın onu idi. 
K<itü, sarı - gri gün ı ıl(ında, 
deniz siyah çaınıır gıbı yukse· 
!ip alçalıyordu. YUk!elen dal· 
gaların ılrvclerinde beyııı k<i
pııkler hasıl oluyordu. RiızgAr 
Wıllienin göz: kapaklarını yakı
yordu. Etrafta, dalgalardan miı 
te~ekkil tepelerden. \'!dllerden 
başka bir§ey iorülmıiyordu. Fa 
kat b.aıan mayin tara)·ıcı hır 

~:!~=--------
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::~.,:~:~ ,,: .-: ,~_~Ial!·rmL~ "~ ~~an ittifakına 
· ,ru İtalya'da yenı bir 

parti kuruluyor ~!.~:~!,.s~;~M" r ' 

* .Birleşik Amerika~ı res
men ziyaret ettikten son 
ra diin Atinaya varan 
Ba5bakan Adnan Men
deres bugün l\lareııal Pa 
pago la bir görusmtde 
bulunarak. * Bırle -ik Amerıka hiikiı· 
metinin 30 gün 11Tfın
dı kongreye muraı:aatla 
(,"ın Jl ındi harbine mu
dahale iı;in al;.ıhiy et iır 

tiyeceği bıldirildi. 

* Yunanı.:.tandı ı:öru~me
Jerde bulunan 1·ugosln 
dt,·lct ha kanı Jaresal 
Tito Belgradı döndü. 

..lHO('ial.ff Prhs 

Roma 7 - Milyoner a rma tör Achille Lauro dun ak.am 
yeni kralcı panisi adına merkezi hükumet blokunu \e neo -
faşistleri iıalyadan komuniımi atmak için müşterek bir cephe 
meydana getirmeğe davet etm iştır. Bin kadar poli~ \'e k:ıll'a
b:niyeri herhangi b;r karsa.•dığ•n çıkmasına meydan \erme
mek için çalı~ırlarken Napolinin mil~·oner beled;~e ba k;mı 
40.000 ki:;:iye partisınin takip edeceği yolu izah etmi~lır. 

l - Parti hüküme:i deste~ li) rc·ek H kabinedt b r yer 
temin eımeğe ı:aJıo;acaktır. 

2 - Parti. Avrupa avunma l'am;aı.ını d.esıekli~ecek H! 

kab"nede yer temin eısin ve ctmes=n komünizme k;ır~ hukiı.
met \e neo - fa 'iı;tlerle muşterektn çalı.ııcaktır. 

Bunlardan başka. bir hafta e\ \iel kurulmuıı olan bu kralcı 
partinin eski kralcı parti ile na ~ ıl bağda~acaı!ı me:.ele i zıhin
lerde bir istifh;ım uyandırmall:tadır. 

Vakıflar Bankası Milyoner armatör . . 
Bugün faaliyete lzmir'li Onassis' e 

...... 

Asılan Geçiyor Dair bir yazı 
\~ lııtk' Runul l\111lıabirım11df'D \ n~el:ıt~d P r••• 

"\A. ne H Yunanis- Mau Mau'lar . Ankara 7 _ Vakıflar Ban- Xew York, 7 - ·Xew York 
l~tlo·a mensup ol- kasının yarın faaliyete o;:cçme~i Hrrald Tribune ... ~aıete i bugtin 
'lııı.a \'ugo ın·ya'nın ,nadolıı .\Jan>ı dolayısiyle b"r basın toplantısı 

0

milyoneı· armatör Arktot'e Sok-
tc~;ı~ı bir mıi:,ktll )a ~·apan genel müdür Tarık \.ii· ratc~ Onıı ,•is'e dair hazır"adığı 

~· ~r u,. 1 , h Naiı·obi, (Krn~a) 7 - G~1,:en ~ · k ı d 'iki · l tr~'ın ~ meme.et e_r re-rk bankanın mak~at Ye !!a- uc; ma ·ar en ı nı neşre nı:~ · 
e k cuma akşamı .,aat 20 :ıc do~:-u ~ 

~oı \a ı teca\ uz ·' eı;i hakkında izahat vermi~ıir tır. 
oıııap Nairobi hapishane inde l' 'Hit, " · h · " ·1 \ ıa olarak yar- Tarık Gürerk, bankanın 5o mil c;a:zr.tenııı • ayrl"t ,.l"rıl'J mı • 

,hti(.L ııı-tını dprpiş ede- Lına Kamau ad ı gen~· bir A f- 1· 1 • d f P.tlerara'ı gemi iş etnıel'İ i • .ola· 
• ... 3"ı rıkah zencinın bos:mımı ba11•1 il- yo. n ıra ı~.;:. ermaye~·e ve .ma · ıl. 4ittr ~:ıl'ak a, hu do. ı;. d a ka h b r .. k va~ınandırdığı armatıirun .. er 
~ •~t ~ATO men up- miği geçirmi ve bu ad;ım !ılau ı m ne\ı ıı:n nara . a :P u \C'tı 300.000 000 dolar rivanı:da 
'ıs~l~Yaı:aktJ. Yani \'u Mnu tedhis harrketlnc n•ensup ı lundu~_uııu ıf~d~ ctı~ ~. \ akıf· tahmin rdilmckteclır. \laka leye 

1.,"Cıt d~tistının \ 'P.}a Rul olduğu için asılmıştır. Yi:mi be lar m~e~se. es~nın elı~df' mev· göre dunyanın nıuhtl"'ıf nıem
'~tıııı .. lru baska bir_ d".' ' er dakika f.ı ıla}la dig·r 6 zc-n cut muhım mıkıardakı '.'>erma~e lcketlerinde sahibi bıı'undu~u \!" 
'"--...,. u ci dah;ı a\. nı ;sebepten. '.·ani !('d- \'e var.lığ.ın. ancak b. r _ban.ka ı~-''Glh"ı t cr.ır-.a, 1'urkı- r d 1 b }3 kontrol ettiği 30 kadar gemi 

lıhı· an yarrlıma im- hi rı olduk'arı için darağacına eıme~~ ıc~n t; verı~ı.ı . r ,e-· kuıııpan~a ı \'e~a ticaret ~irke i 
1 \ 'ıı~ .\ATO miıtterik- gotüriı'muşlerdir. Erte i ..,ab;ılı kide ışletılebıleceğını ızah et· , :ırdır. 
.( t•ı1k,c ı~n. ~aıilımına ı;tı bu korkunç J~c devam ~dilmiş mi~tir. ll;ılı Almanya 1<~:..ononıi l:laka-
r, ~ t tı. \'r ıkı)onetinı kanunları ne l hiı- Bankan111 "a) el erini anlatan 111 l;erhard grcrn'erdc Haınburg 

lıltor . kiım gı~cn 7 zenci daha a ılmı.- genel mıidür, \'akıf ar Banka- Bremen \e Kid ıeıgih!a:-ında o 
~ ıiııı lu, tkli bil' en· t r. ,ının menkul 't ı:a)rı menkul na-sis hc,:ıbıııa 70 mi'rnn d ~·ar 
~ ,Jı.lıti e~er Rıılkanlaı-da Mau l\rau tı-<!hi çi rı l!H2 vı- k•ymetler karşılıtında ikraıda kıymetinde teknr'rr in a eclilrli
~!ııt~ ~ır şekilde bo- 1ı ekım a)ında faalıyete gec 'i- bulunııcağıııı, ıgona onaklıkla ğini ,övl<'nti~ w: \!r. Uil:ı--!. 
i~ ~•rİ, •tıi.Fak olsun ol- den beri bıı tarzda idam crii!PIJ r• kura<'agını, her tiirlü banka hir rcrrl o'arak <'11 bii) iik ) alım· 
>..t'Yı ~ butun Avrupa- Kenyalı l)'ahilcrın- ~ayı 1 3!)0'ı muameleleri ıle \'ak•flaı-a ait tı ıııü~terimiırlir. d~ın:,t.:. 
""1141Qı arbe )>Üniklen- bulmu;ıtur. Curlerinde ıuh .. t~ız gaFi menku' \ f' 1 letmeler;n Ona' i halen i 'erıni lontc· 

1ttl1ı itin, reali,ı bir siliıh ta ı~an ar. adam ö dur,n- rasyonel b"r ~ekilde idare H karloda kurduğu genel kar:ır~ii-
İttif '111;eııeri bertaraf !C"r, mii cllah ahı !arla i birliği dame.;ini deruhde edeceğini hından idare rlnıt>.ktrıhr. !\laka 

~ \ıt ~~hı :\'ATO ile ('a kuran ar \ e,·a l\l;ıu ~lau Ct'mı,·e· anlatmı tır. : .. y<' göre Batı \ mama Rıı~b-ı· 
~tt~ ~azsa ııelli ota· tınin andiçme töreıı'rrine i~tı~ak Bankanın Ankara ube,,· ~a- kanı Konr.ıd Adenaucr g c;:mler-

d, 1.r foı·miil hul- eden:er asılmak m·eti.}le ida ıı 1111, l:.taııbııl ııbt>'i 14 haziran de Ona,,,b i'e yaptı~ı b'r ~örıi. 
tnıı kul ollııa)a- edilmektedir rr. Cuma gecesi ak- da. hm•r .. ubt>si de pek ~akın· ıne sıra.ında bu uır i;ıtid:ıların 

~C!I amın 20 iyle a bahın 5 5 U a-ı 03 faaliyete geçecekıır. da ba aj ını gcc;trıııe - U:t""'" 'Mon 
ı. ~lııı ıle Yııgo,t;.ı,' a-:_ ı asıncla asıl;ın 14 ki~i i>ncrden. intikam alan kılıç balığı tekar O) a ı:ittiğıni ~:ıı.inorl;ı kıı 
~~•L ır haha ,.,:.,et• f\en'a Ali l\Jahk"mesinin pcrıı· mar oynadığını .:?5 fo'r.;ınııız al:ın 
·r "ta · • • • ,, ' s " • f k b t · ğ • " '- t b ~ile • ~ı..ı mutttrikin ka'ı \c clippcli yar"u;' H'l hı;- 1 Mc ıana, 7 (AA) _ Bir kılıç 

1 
ra?ı:ı ·a\' e tı ı.nı ,a .. t unun 

~bt 0:ltıfal.; ~;,ıpınala· r.urunda muhakeme tdi 'nıi ·'cr. I' halıgı intikam hırsı ilr e~ıni ri'· a5la acım;ıdığı hır k~\'1'1 oldı~~u 
~ dtı'.""''•caı.:tır. Fa- duru ma)ı, kırmızı fesi Afrıka- diıı·müs olan ba ıkçı}ı :;ar,'amtş- ?u anı~.t~~ı-tır. On~"1' \lont<'·k.ar 

l. ı~1 ~bu da de il- lı polısl rın nezaretinde bacak- lır. Dışi·i ~aka'anıp andab c;c- o\a don~tnl'l', Arle~aıı·.:n ,71\a-
l...~ı~ ~•rıın bÖ\le biı farına pran°a vuı·ıılmuş o dtı"ll kı'incc rrazaba .. elen ec tc'mc· rrtı deutndf' te<l~vııl<le hu ıın~n 
'-~ l ta · • " ., " " ı..• F 1 l t • Gll.fı· \'ıp etme ini ha de getirı mi <'rdlr. ı anlar· 'e şiddette hücum etmış. netice .. ır ran ~ı. para'ı.nı ~ < r f' mı~. 
~•t, ili 11 lıtıtıııasını da ı d.ın Ndgewa adlı 37 )"aşındııkl de sandal dc\·rıinıckten ~üç k;ır bu altız:ıı ı .. etıp bır kağıt b:ı,kı
\ )ııı~atnaıe.' h. iın - bir şah ın f'll '.ışhsı 12 ~ .ı ında,. tu mu , fakat b .. :ı;.çılard:ın bl- ' 1 ~~~lınr ~okt.urmu~ Ye ~ıi.tıra 
ı Ilı dt t..is\ ıbini ag- 12 çocuğu 'ardır. ı rı ~ aralanmıstır • o!aı ak ~l~an~ a .Ra~haka~ına 
ı: \• l;ı a bir -- gondt'rmı,.tır. Ona ~ıs ::\ew \ ork 
l~1>-. 11Co la,· ih~ı~·:~- 1 HPr:ı ld Trıbune muhabirine \'l'r 

~Q tl;~ i~~bp~~~::~~~; . ALii N 1 kra m ı'yelerı· ~~:. ,?ie~·:~ı~~~:~do~~i~~~;~~i~ö~~ 
~l emı' \ e demı~tır kı: 

~
. ~n' i ~ok,. 

1
• hl ı B ;ıbaın ~ehrin en ileri gdrn 

,~tl ı. ,f' ın r " • d d b' • dl ı- -ııtlt o.arş11ı1.;1ı hus- " ıc a a~n.~n an ıra} ._. .. 

.Mu;ı vıni Abdülhü.sevin left ah 
bugun iranın 1934 ·de 'fiırkh e 
frak ve Afıııni,lan la aktolun.aı; 
Saadabad Saldırmazlık \'e Do t 
luk Paktı o iptal olun mu~· sa)· 
dığını . .;öylemiıstir. 

Tiirki)'e Sa.bakanı Adnan ~Jen 
deres, Xew Yorkta ~.-aptığı b•r 
konu ma ı-ırasında. Tiırkı .. enin 
milletl erara'ı hukuk noktaina· 
ıarından Saadabad Paktını mtri 
;:ordüğünü beyan etmi·ti. Tıirk 
lıiiklımet Reısinin bu be\ anını 
yorumlayan Abdiılhu~erin. sun· 
!arı söylemiştir. cİran ik•m·i 
Dünya harbi ;;ırasında ~ abancı 

De\·leı!er tarafından hıı:al olun 
duğu zaman Pakta dahil devlet 
lerden herhangi b·1·i herhangi 
b"r hareketet bulunmamı~tır. Bu 
ıtibarla İran o tarlhıenberi pak 
tı iptal olunmu, ~aymaktadır . 
~:<;a en bu yolda Türkler" keJ
fiJencn ~ifahen maınmat Hril· 
mi•tir. • 
Dı,bakan ınua,•ini :unları iU 

'e cımişıır: •İran herhan::i tin
ten bir Orlaclogu Si\ ıınma pak 
un;ı i~tirak ı>tmiyetcklir'" 

Cumhurbaşkanının 

dünkü temasları 
Cuınhurba kanı Celal Ba~ ar 

ılıın saaı 18 de vila~ ete ::e e rek 
b'r saat kadar me~gul o'mu•· 
tur.Cumhurbac:kan ı bu arada 
vali ve beledıye ba•kan \'e ·ılı 
ProC Cökay 'e ~ehrımizde bu
lunan Türk ytn•n Pakistan bii
) ıik elçıs; Salahatıııı Akbel ile 
;:öriı•mihtiir. 

Almanya' da in,aat 

faaliyeti 

Bonn. i (Anka) - Hıihımr· 
tın a'dığı bir karar grr·gınr- Jh 
tı A nıanyada bu "ene -ra• fınıla 
);10.000 apartıman kaıı i ıı- ı rd• 
lecektir. ,\ 'man tekniğiııi ı bir za 
fl'ri olarnk kabul edi im"k'p o· .. n 
bıı in,aata glire, her ii 'l\nıHd • 
bir kıı t yapılmış ola«a!tt r. 

Dünyanın harbe veya 

5ulha gittiği yakında 

anlaşılacakmıı 
Yeni Delhi, 7 ( !.A ) - Ba,ba

kan N('hru dun llındı:.tr.n .. on 
ı::re id<"rlerıne. lfindlçı.nı b ıhra 
nınııı sımdi)e kadar kaı~ıloı~ı· cn 
lilt'~~· .. ıerin rn uhim olduğunu 

'''.'-lrmış. ·dün~ıının ıHıl°?>e \r~a 
•ll he doğru ~ittiğı bir iki hafta 
Uırfında 'arıh olara~ an:al)' aca':... 
tıra deıniştır. 

Japonya' daki siyasi buh

ran devam ediyor 

Tok~o. 7 (\ \ ) - So.•yıı ıi tlr
rin dıyet nıec ısi mlizakc!'e:eıının 
ıız;ıma ına itiraz ettil..reri. Janon 
\ada 'İ\ "'I kıırt<ıkiık hala clP· 
\..ını etnıektcclır. D'ğ<"r taraftar 
ıb ra ler, ~o~)albt'rı· hakkında 

kanuni trdbir alınarak muh;ı e
fetin ıııumanaatına uğmen •PO 
lı< le ı-ııatıncl.ı ı,Jahoıt kanunu-
1ıLıı1 O)a konmasını ta1rp rtme .. -
tt>dirlt'r. 

1 

TllHı\J" BİR i'ıl.\NZARA - Rotttrdaıntılaı, ıe~·f'n gun b1t\ıılı: lıir \on~ına :ıhit oldul:ıı. Bıı )&1' 

ı:ını "öndürelıilmelı. için büliın itfahe sefrrber olmu~hı. Rt~imıl~: ll otd - ti«' - \'illı- , mf') danın
da ı;ı ralanan horlumıarıa, itfaİ) f' n,frtlf'rinin inti1am it•f'ı hinıl • c;ıılı 111:.ları gorıılıııt l.ltdi r •• 

Tifo yeni seyahate · ı 
,, 1 

B c'::r:ıd. 7 - \'ugo~l:w Cum
hıırba;,kanı Josip Broz 1'ıto, hu
glin Yunani-tandan Belgrad':ı 
donmliş \l' başkcntın demın•o u ı 

ista~yonıınd:ı kendısıni ş,dd t ı ı 
bir yağmur altında bek <'~' n bin 
·erce \'atandasın:ı \erclıti hita 
bede Yııgo la\'yanın '"ı.ıtı iic a
ra ındaki miina chetlrri t?k\·i~e 
için i erde \'C"Oi 'rJ.ıha•lr e çıl.a
cağını belirlın i -tir. 

Tito. Atin:ıya ~aplıt. !I gi.ln 
'ıık ı.ı~arel sıra ınrla nıem,ke
tıy'e Turki) p \'e Yıın:ır· tan a· 
r<1•1nda a ktrı bir it:ı!J'c kuru -
n;ı,ı hu u unda muta!'!\, kalın
dığını anlııtmı~. fakat pa:ClPı iı;ın 
gl tarihte re"mrn lınuılan:ıca~ını 
•Ô~ lt'mrmi tir. lttifakm, b:ı ~ ~z 
ıic dev' et dısbakanlaı ının Be -
!!l"«d top antıları ıra,..ımi;ı imll" 
ı.nma,ı beklrnmektedir. 
Tıto. komilni t \'ugo3}avn Jlt' 

'•apitali:st \'unani tan 'c l\irki· 
~,. oırhınd .. kuru' .. cak bir i:tilıı'.;: 
haklond.ı ,Uphell"r iz.har cm·~ 
o ;;ın kim.-e'rri tenkil'e dcnıi•:ır 
ıd: • 

· En 'ahim ihtilar·;mn a\ nı ~; 
trme •ahip memlckeılrr ara-ın· 
da \'U ·ııbuldu~u ttcrube~ 'e sa
lııttır. Bu tı.-crlibl'yi geçirdik .• 

:\J ;ı re•al bö) rce. konıiini . t Yıı 
go la\yanın komıinlst Ru yad:rn 
a)rı mı, o ma,ına doğrudan dol: 
ru~ a tema la iki mt'nılekrtiıı a\ • 
nı ,j tr.me ,;ıhip olrna-:.ı .. b·~
ber. ~eçinenıectıklerini atlatmı• 
,,.. d~mi tir ki: 

ı : \'ı , ı : tti~ İ.\".s ,\SI - 'I ıı ı kh t' ı : ııı ıaı. Krı•dı 8'ıııka•ı !ot· 
rafından l.«"\f'nt nuhallt"sindt \tııidt"ıı '!,)'! ı·\ın 111 :ı ıııa b;hlan· 
mı~tır. Rf'•İnıdf' diin te ıııt"I ııını:ı tiirt'ninılr h:ııır bulıınanl:ı;·dan 
hır 1. ı~mı ile lhnl.;ın ın miidurü korıu urı.. .. ıı gorıilnıl'lı.lı•dır 

~·~~ijıı:n~-:~c~~; 3 oo+ıoo+s o+s o rı}~~.a~·ısın baba ı tutun tue<>a-

~~tt ki ~.etlldir. u- l5tanbul Radyosu Anka· 

~•ttıııı~\' ı.ıç . ıt ""'el ra'dan naklen haber 

Si:otrnılerin " ıt o ma ı meııı 
kkilim121n i::.tiklalinin tehdit o. 
lıınma-ına mani o madığı gibi bi 
2.ı> dl' eşil haklara ahip olnıa~an 
b r men_up muamel!'Sı ~.ıpılmış 

SiH i çrnelrr ib·ra' erden tır.• 
~oııra e:ı kuv\el'i muhaf:ııaka: 

ı~~'ttdeı;~unasebet- Bu zengin A L T 1 N ikramiyeleri \.ı '%ar otıı)dri. cu yayını yapmıyacak 

~~~:~i unutuım~. 1 O Haziran 954 perşembe İ~ıanbu• 7 (A:-.'K.\ ) - Seh-

cepheyi te-;ıkil eden \"e muhal-
retle bir uru ma~ a varı nıas nı 
ı,feyen tcr.ıkkipP.rvcr paı-tinin i

Çamlıca tepesi davası 

'-" ti fo 
11 

Wa hlng
'!tiıQ.\ l"JniıUt, 'l'lto 
t L ,r,,,. • 

'~' ııatdı.;· .ının te
~l'ıı4~,i 1 Balkan 

)\ ~ 111da11 e· 

'~i ~-· 
~., cicıh ·ı · 

'd'I cı ı ave 
~~ 'eti 

açtıracağı nız 

150 liralık bir hesapla 
ka:ıanabilirsinix. 

•• 
~ lıtcı~· . 

t'ı\ ~ı ı. lııın kararı • 
\Q tlt11 ~Y daha ka

SUMERBANK 
~·~l'tı ll lrer rnahal h\ ti 'eriıo~aca ve 

Sermayesi : 200.000.000.- TL. 

'Ö .... fü. 1 

~~-~ ____ A_R ta~m~guro@~ 
l~\tı.\ Cumhurı)Ct llükCımctının se· temiınilin ıcşkilallanmasında 
t g.\:t İ'-· · ~ ırci kalacaf:ına. \e mHlehn ,.e nihayet hayatın her safha 

\' ~ l"' ·'I:\ , , bö"le bir netıce'l memnuni- ... ında ve bılha sa ıktisadı fa· l' "'I) "" 1 İ..., 1
• PiM " " ~.'I 'ftL . '. r,Jlı )etle karşıla.> acağına ıhumal ahyette 5iddetli bir disiplin n 

\.°'~ "el \erılemeı.• me>nıdi~etinde .:orüyoruz ,.e 
. "rıı.:_.r,lt,.ı._!ııadde- YENi ISTANBUL bunu candan beldi.>orıtL.ı:ı ,_ ~ ~t O\u • 

"nlillthlik, ·ın- DÜNYA 
'1 tır, di.)or· BEKLBDİGİMİZ DE\'IR 

b.~'·ıı b ~ ~eltılekPsi hanı 
ı...'-lı, tr1 hı.ı ette , e-
~ 11~lta lllenııe· 
~~ (J ıı dı:ıarı~a 
4~ trı'!llaı ~lltitınesi 
~l\ı dusırı C§ebblis-
~: ilıtiy l:ıbi o
~. il tevaçıarına 

ayarı !tına ıı-
't 11nııısı liı 

itti) 
'~ l)ı~ l:enf.1 
'' ille ~en1e ~ hır 4a~es~n 
~il treıt te i•ın 

ııı tı tıı 'c )( durak· 
\ıa;ı aııııarınt 
ll'ıtılıtYoludur aç • 

't Q;ıh Oldut.. a •.. 
•Ilı '<I d "Otu 

l' ~bıı llh:ı Pa· 
01°11lar: 0 •tnak 

q, .~t· ~a nınıı 
~ ı t'< ~ irııerce 

'% il 8.l'Jak 
Cle 

' 'l'tırki:re 

Habip ı:dip - 'J'örehan tarar 
ız bır De,·leı Jı.on olo unun 

Tiırki) c) i, .} iu ene enelki 
Amerika' a bcnıNliiıni öyliı· 
) oı. utu

0

:ı 'e bol btıh aller
dcn bahi le di}or lı.:i: 

• B z 5imdi tamamen leni 
hır aleme .:trı,>oruı. Bu ale· 
min bünyemizde yapacağı bir 
çok dcği5iklik•er olacaktır. 
Fakat hız. bu degi iklikleı i 
lıep lehimize 'c hepimizin re· 
!ahına uyacak b"r 5ekle ok· 
makla mlikel eırz. Bilmeli) ız 
ki, teker teker hepinıızin re· 
:fahı, memleketin umumi vük 
sclışidir. Bu cihetten her fer 
dın kazanmasına 'e bu kaz.an 
cı haklı olarak elde etmesı
nc çahsmak. memlekcue u
mumı hır ikti at düsturu ol· 
malıdır. 

Biz bu çok ıcn"in toprak
larda ) aşı,> an insanların bek 
ledıği ve ötJedığı refah ve sa 
adetin teminini , her ıtün ar· 
tcıcak bil:iieri ıle, çah~ma sıs 

l'.\CİASIS REsİ:\ILİ 
HİKAYESİ 

J.'atih R1fln Abl' Bogui~·ın 
deki Hpurlanndan, şehnn 
:tÜ7elligini bo1an bu manza
ralardan b;ıhı~le dı~ or k i: 

i,tanbul, Batı şehirciliği 
prensiplenne \e di iplin'eri
ııe uyularak imar edilirse, 
:yalnız kendi ~enesi içindeki 
ıkti adi te islerin değil. nice 
endüsırileı·imiıın topyekiın 
bu mem:eke'e sağladıı;ı ka· 
ıançtan fazla menfaat temin 
eder. Bunu aklı ba~ında ber
kes bilir. Bilme~e de işitcbl
lır. özrencbilır. 

Bunün ~ehrimi7de bir ko
ıııisyo"n vardır ki, arkeoloji 
bakımından Jüwmlu ı;:ördilğO 
zaman her yapıyı durdurabi· 
lir. Fakat tarihı \e tabii l:ıi· 
zelliği bakımından Eehir ııa· 
mına müdaha'ede bulu:ı.ıb!le· 
cek bir otorite yoktur. 

Şehı.r mahvolmaktadır. Bu· 
nun bir çare ini bulmalı !, --................................... -. ...................... .... 

ı•' •nı1de bulurııın De\•) ('\ Baka· 
nı Dr. 1\Jükerıeın Sarol dun 
\'ali (;öka) ı ıi~ aret eım·~ ve bP 
ledi) P nıiidiırl('rİnin )apuğı ıop 
la11tı)a katılmı,lır. 

ki t;;ır.ıf ara,ıııda h:ıktm rolü ov <:am'ıca ıe.ııe•ınin k•nıe ail ol 
nadığı anılı~or. • duğunu 1Psbit ıçın açılan da,a· 

Bunun':ı berabrr. Yo~ida ı.ibe· ya dün Ü küdar 2 intı .\«h~e 
ra1 Pnrti'i mukabilind~. muha- Hujrnk \lahkeme~ınde de\am e· 
faza kar parti't>rin birle~tirılm!- ~ dilmi~ıir. 

U. P. IJ. 'll' Jr~El'81" 111:\ ı; fİ - Ut'mol.rat l'aıti 1 tanbul 
il mıit e~l'blm he~l't i ılk lopl;ınmıııı ~apııraı. ha kanlıla lla~ rı 
Göne-ni seçnıi,tıı, İkı nc-i b.ı~ka nlıga 1-'abttılin Sa~ ınıel', mu ha· 
'iP Ü) f'lığ,. 1' uri Atılgan \I' 'f'krf'ter ııHlığe de ~emsi 

Toplant ı) ı takiben ba:. n nll"I' 
supları ile ~öri.l~r.n Sarol, rad· 
yolara yenı blr HÇhf' \·erilme· 
"inin dıişünü'rl iiğiınü belirtere'>.. 
f sıanbul rad) osunun Ankaf3· 
dan naklen yaptı~ı yayın1;ı.ı·ın 
kaldırılması ütcrine ı;alı~ifcıığı· 
nı. Ankara \'e i tanbul rady"-

;;ini knbu' l"ltiği taktird~. ıcrak-
kipcner partinin hükiımı>L poli· 
ti kasını destek' eıne~i iml.iı:ı da
hilind~ ~örıilmrktcdir. 

!arından ayrı ~aaUerde ajans hi 
berlerınin verileceğ;ni ~öy:emi• 

tir. ı . . . ' 

FRANSA BU YAZ sızı BEKLiYOR ! 
J'>arise giderken. tatilinizin b"r kısmını Rh6ne 

geçiriniz. 
Yadis'nd.e 

Pari e giderken Rbône \ a di~inde durunuz. Ari es. ..\ ' ·~
non, Grenoble ve Lyon gibi, her b:d bir ,anat merkezi ol;rn 
eh;rlerl ı::eziniz. 

Alpes da~larının sehhar nıanzarıısı orıa. nda, c;renoble şeb 
riniıı s iıe bağış'adrj\'ı ı::enı~ i ti rahat 'e ıenezziıh ımkanla· 
rından i tifade edin:ı: 

Pari e ı::elı in•zde, Opera C addes nın 8 numarasında 'ka n 
'l'ııriıın Umum Mudiiı liılhi Kabul .\lcrkeıine muraC'aat ed,n•z. 

Fran ıı ba kentinde ikamr. tlnııin en müsait şanlar ile 
tanziminde işbu merkez size yardım cder('ktir. z 

~e,ahaıinıı.in haı.ıılığı husu unda gereken her ı l'\İ mallı· 
:mat için aşağıdaki adreslere miiral'aat edeb'lır,..lnk 
- Ankarada : 1-'r:ıns:ı Biiyiik Elçiliğı nezdinde Fran. ız Tu

rızm 'fiııne-:;sı l'iti· 
- İstıınbulda : Tak~ınıcle ka ın Fran:.ıı Baş Konsolosluğun

da Fr:ınsız 1' caret Odası. 
- trnıirde : Fran ız B:ış Konsolosluğu. 

HOS MEMO 
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Husu5İ Keşidede 100 . 
Kazanmak 

REŞAT Al TiNi 

için 

OSMANBEY 
Şubemizde ~emen bir hesap açtırın ı z 

CAZiP AÇILIŞ HEDiYELER! 
Umumi keş idede Etemefendi asfaltında her ay bir Apartman Dairesi 

1 O Haziran akıamına kadar bir hesap astırınız. , 
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Merih seyyaresi 2 Temmuzda 
~ünvam11a iyice yaklaşacak BESTE YERİNE RESİM ... 

..•.....•.......... ..•.•.••...••...•• . ••••••••••••.•.••••••••••• ······················••! 
j Şimdiden bütürİ memleket /erdeki astronomlar, bu ta- ! : Galatasaray Lisesinin Cebir öğretmeni Fran- ! 

• i biat hôdisesini esaslı şekilde tetkike haz1rland,/ar. i 
~ sız Konsolosluğu'nun Galerisi'nde yağltboya ! 
~ resimlerini teşhir ediyor ! 

i Merih'in yeni resimleri çekilerek bazı Slflann çöJ 
i zülmesine çalışılacak 

. ··················· ................... . 
Zahir GÜVEMLI 

• .•••..•.•.......•... ... ... 
Ö nilmuzdcki 2 temmuz, Mc· 

rıh'in dun)ua en çok yak 
tas tığı gtinc ra Uı) or. On beş 
"ı'da bir tekerrtir eden bu yak 
İa$ma ıle komşu cyyarcnln 
dlinya)a o'an mr :ıfrsi 64 mi'· 
yon ki'onıetrcye inecek. llAdl· 
se) ı lt bit için rpe\'ce ıam:ı n
danbcri h.ızırlık halinde bul!l· 
nan a tronom1ar bülun. kıta':ır
da. tt'lcskoplarını dikmiı:, bek· 
!emektedir er. A~ rıca Str:ıto • 
fert! çıkacak pi otsuz. roketler, 
çe~ith otomatik makindl'r'e 
teçhiı. edilmfı olarak kovanla· 
rından fır'amayı bek iyor. 

Bugünkü \'az.iyette r:ıs:ıtçıla
ra ;:ök) Uı.unUn bu dikkatli a· 
raştırıcı:arına iş çıknııstır. 2 
temmuı yııkl.ıştıkça, 'Mcrıhiu 
d~ dÜn)amıu yakin tığını he· 
uba kat:ıralc mer:ık ve heye· 
canla işe sarılıyor'ar. Avrupa, 
Amerika ve Afrika kıta :ırınd:ı 
gok) lminü tara) acak a1etler 
:;imdidrn ay.ıı il \az.ı)ctte tutu
lu~ or. İlgili ere gore bu Ccrki 
vakla~mada Merihe dair bilin· 
mr.) e~ baz.ı nokt.ı ar aydınl.ınıı 
~ktır. Çtinkü g rek optik cl
haz.'ar \'e grrekse re im alm:ı 
tekniği büyuk bir ı k;ınıli e 
maz.har olnlU~tur. 

M erih scy) ııre i, Astronom· 
!arın en çok dıkkatınl Çc· 

ken. daha doğrusu dıkk.lt rinl 
tek i{ ellikleri bir ~ ıld ıı.dır. 
Bunun sebebi. imdiye l>Jdar 
lçınde wya ) üz.unde s:ıkl dı~ı 
meçhullere rn faı.'a giri'cn •c)'• 

yare oluşudur. MUştcri giin ~e 
çok yakın oldugu için t tki!;: 
fdilemcmlşlir.l Pluto, nzd:ın 
çok uzaktadır. Diğerleri kl'ıf 
w nüfuzu imkansız bir 5rtn i e 
t111rılıdırtar. Onlar arasında m• 
ela Venüs belki de mııhte ('111 

bir manzaraya sahiptir. Faı;:at 
in<an gözü, yani bu göı.Un gö
niş kabili) etine kuvvet ve· 
ren cihazlar, seyyarenin etra
fını saran ık w bcy:ız bulut 
tabakalarını de ip geçecek ta· 
k~tte dcği dir. 

Onfar:a muka)ese cdılirsc 
Mmhın örttisunde şaffaflığa 
~akın bir açıklık vardır. Bu. 
ınce ,.e ma\'imtrak renkte bır 
atmo~fcr tabakasıdır ki mo
dern alet'erle sırlarının hiç de· 
ıı·se bir kısmına ermek mUm
kUn olmudur. Nitekim bu at· 
mosfer taba kası iiç ayrı 5rlii
den mUtrşckki dir. Mavi • be
vaz. bu:uUar halinde görUlen 
bırinci tabaka buz. kristalleri· 
nin pckleşmcsinden me)dana 
gemi.tir. Onun altında sarıya 
ça'an bulutlar vardır. ~!ez.kur 
bulutların, fırlırınl.ırın a':ıbora 
e tılli kum ve toz. z.crrclerind".n 
ibaret olması muhlemc'dir. l'
çUncu 5rtu i e mrnekşe rengin-

de bir buhar tabakasıdır ki su 
damlacıklarının kkftsüf etme· 
sinden i'cri J:clmiştir. 

Bu rrnkll örtüler arasından 
tl'le kopla bakıldı~ı zaman 

ılerih'teki ~ ıl ölçüsüne göre 

İsveç, tarafsız 
Kalmakta ısrar 
Ediyor 

A ıud,,lıı AJ:ınsı 

. . 
• . . •.....•.•..•.......•••.• 

~ton ı•:ıtonııır dıtındsl: i lıu bii \lı \: lt·hı kuıııa 
• lc:'ı- i la ac' )21 rsi t etkik tıliltı:d: 

% trııı1111111l a 

en-ıırede v111:112 gelen b:ııı tı· 
biat lı dı-e eri ııurıileLıllr. Me-

c 5 yı dızııı Kutup ıuınta .:ı!:ı
rını 5rttn bt')'otz.lık aı:ılıp to· 
ğal.ıbi ir. \'.1hııt da cy~:ırtıll' 
nılı :ıhrde edı en ~eııi~ ılii11iiı.:-

iyt"ılc bilinnıiror. Uıınl.ır:ı gcc;· 
ıııi' Lir rııcdeııi)elin lı:ıkiye'cıi 
ui).-ııl.-r bile \:ll'dır. Fak:ıt çok
Jıık, kaıı:ıll;ırın oıııik :ıld:ını~l ır 
olduğu iiıt·ı ıııJe ılurııı:ıkt:ıılır. 

lcr nl<'\'Siıııiııe gı..ire rtııl: drlli • şiuıJi tı'll.:il:\·ılcrin lımidi 
tlrir. llıı rrnkklln hJ7.ı b:nı lı~ıı:ıtcııL~rı bu)ult grlı nıe 
yeşile ~dlınası orııılı )~ll~<'n ip kayıleılt>n rasat :ılellt>riııdedır. 
tidat nebatlara lıaııılrdil nıekle· Oıılar'ı 2 tcmmuzd:ı . lrrih 11111· 

t.lir. :ııııııı:ı.,ının hal yo'ııııa gir l't"l:i 
Merihin rt'•lllİni çekmek 701'· <lıi~iinlilmekledir. ltesim çekme 

luk çıkaran bir 1,tir. 7.ira pek inıkanl:ın daha f3tl.1 1 :ı5ıııı tır. 
soğuk oldu~ıı kin lotol(raf ma· f'oto~ratt:ı ışıklaııclırın:ı i i ko. 
ldnrsini bc,ıeyreek ı ıktan ı:ı~ Iıı. nıış. w . iırr i kı :ıltılnııs· 
mahrumdur. lli1.iın onu gürehil tıı·. \'('ni Sı>t-ktroskopl:ır, l'ul:ı 

- Voila la qucslion... tira~ dcıe<:c indedir .• .\m:ı anr;.i. 
Bu c.e;, Ga!:ıt:ı~;ıra~ 1.i'tsinin r11·~·;ı tulab!liyorum. Be~te yeri· 

bir onuncu ~ınıfınd:ı, t.ıt:t~ tıa- ne resim ... 
~ında cebir der i \'eren bi .. l'ran S11lerr bu trf<orruatı ncd~n •a 
sız ö~rrlmenin ce irliı·: M. Piti· yıp döktüm:' Rıı tıtf.~itatı nP.rltn 
Jipp ~on der. ini Hrİj'Or. r.cçen verdım? Riı. kon o'oshane<l~ ~r. 
, ne Klıl:ük Sahnr'dr :>~atörl~r· Breton adında bir t•rans11 rP.~ım 

den ilı:ırct bir trup i!:I piyes <-''. :ımatörüııün ·~rıdsini ııördük ki, 
ııaıııı,tı. ıı:ı-rolii r~ınn :ıktür, hah ini clınc~e hacet dani yok· 
hit: de fcn:ı değildi tem ide: M. tu. ~lin;ı yan adında bir ):ıbaıırı 
l'hilipp ... Şayet bu rı'. m:ıyı-ııı ı prole,yond rr ~am c:o•·dük. rP.-
oıı haftasında G:ılat:-snra~ Li c ~imlrrinin r<'.;İmle P"l: U7..tktan 
inin ark.ı avlıısund:ııd futlxı' ,a. ilgi 1 olduğu hakkında, d!!:m dıin 

h;ı ında bu ' un aydı:m~ mcklt-bi:l dii"ii kadar açık:am~ j;ı;>maf:ı 
pıl.n• ~iinündcn .onraki ikiııci çalıştım, Şimdi aynı yerde bir 
cıeJı:neı?ini e ki mewnl:ırla öğ· ba~ka amatör'e k:ırşı 'ı:?ışı;ı<ıyız. 

r;tnıen1rri~ futbol maçını SC'yre· Altı yıldanbcri mrmte::ctimizrlr. 
derdiniz. M:ı<:ı ~cyrctnıek bir ~ey bulunan, çok geımiş. çok gôr
ıll"gıl L.ıkın l"iy:ı1Jyc öğretm<'ni ınüş. çok okumuş. sanat hakkın· 
r. Phılipp, ögretmenlcr takımı. da fikir ~:ıhlbi bır rc:.inı ıınıaıö· 

ııın santrforu sıfatiyle sağa :.oh rli ıl<' ... Bıı arl:ım, Ralaban'ın ser 
ku ıııı gul ıır inde do'aşıyordu; gısini gördü~ü zaman, ona, bü
oıııı ~ürıııJiiniiz... tun acenıiliklerinc ra#men har· 

1 le, fraıısıL Konsolo:.lnğunun ı :ın k:ılnıı~tı. 0 Çünküo bir mem·, 
s~ılonuııd;ı re~iııı sagi..,i açan zat, Ickctin re,mi •aplike. olmaı. 
o :ıynı M. l'hilipp'tir' Bir t:ıblo- Topr:ığından fışkırır.11 Krndisi, 
uııu ~ıu ~iblrrirken: uı.un trreddütlerden ve çalı~ma· 

- Uunıı yaptığım ı:ını:ııı pi· J:ırd.ın sonra ilk sergisini açtı. 
ya ıııl:ı lı"y:ıı boya yuktu der. Bir Görii mcğe bir~·ok bakımlardan 
h,şk:ı mı: dcgl'r bir sergi. Philipp gt'rci 

- Hu portredeki kadın Bre· bir resim amatörii. ıa:-in s:ınatı 
ıilynlıdır. Doğru.su ııı"mlcketin üıerinde dt'ğme me. lek mensu
~ll'aklığını his cttirdıllnı<'~i JA- bundan çok diişlınmii~. Sarih vr 
zııııılır modelin \'e rr samın. di- ı ~oğnı Ciki.~'rr sahibi .. ~·:ıpt_ıj:.nı 
ye t:ıkdiın "<ler. Arkad:ı ':ırınd:ın ııah ,.e mudafaa kabılı\'etındc. 
\f, Itoııx'ııun portre~i iiıcrinde Peki ne yapmı.;? Şimdi de o 
bir c·iinılc \:ırdır: U L'thoı'cn'in hıı~u~ta düşündüklerımi hülha 
\ ı•tlınci s"nfoni ini dinlerken ••• edeyim: 
(İhtiın;ıl lıu lıe le değildi, :ını:ı Hayatı hl'r taraCından kul·ak-
1..'.lr,ırı yok). l'hiliı>P balı "ller: l:ıy:ın \'e crşitli sanat kollarıy'a 

- ?ılil1Jğt• kar,ı dr'ı,. .. ~ıi bc•·e· i'gi'enen bu res.>am cvwla pek 
sim v:ır. hit('\!l7ı lıir dbkot<'k ('Ok resim görmü.-. u laların ço· 
y:ıptıııı. Jtoux her p.ı.:Jr ~ .. h:ıhı ğunıı incrlcmi. Uıkin hiç tıl· 
nıuııf:ı?-1111 b:ın:ı gı•lir \'C nıiizik rininin ır-irini ak ettironiyor. n:.-
dinleriz... 'en bilgisi mükemmel de· 

Bu :ıııutiir ress:ııııa sord•tın: ncc·ek dercl'ede. B:ıh11~us 
- R~'iıııleriniz unıuıııiretlr h:ı uurıu bir deforma~yon t ik 

ı·a ız. ller motifi vrya fon p15n· rine s:ıhip. Sırf bu de· 
brını birçok kiil'iik p:ır<;:ıl~,f:\ bö rornıa-yon 3ye. inde, p, r•pckti! 
U\ orsllllll7, .:-.'rclt•n? hiltlcrine tı-neZ7.ÜI eımed~n bir• 
SJlıiden de Phi ipp'b ı • 'mlc <·ok resimlerine öy'c hir '1aclın, 

rinde geııl~e bir ılii1. ı;,ıtha te~:ı. öyle bir d~rinlık hl i temin !"· 

dıif h"mı-n hemrn kabil dc~i'. drbiliyor ki , em~alinc ancak hü· 
~f.ı.:ı iirtü li ıııii? Mut'aka küriii yük u-talarrla le adüC cd•rnrııı_, 
kare)('!'(' biilünmii~ ... Dııı·ar p.ır- Oemrk Phılipp onların ralısma 
ç:ısı mı? Zıt Uik:ımctlrrdc ~i?· YO 'arını adamakıllı .!ncelemi~ ... 
J:iler'c k:ıfc~'P.ıımiş ... Kri~taı \'a· Yaptı\tı resimlerin ço~u rnlrri· 
1.0 mu·: Küçiik rrnk lokm:ılarına yör, portre \·c natürmort ... Bir 
t:ıksim <'dilmi \'.s.. amatör için !ahit cı·yler. Si)ah 

mcmiı ancak gün~, ı ıklarının rinırıı c'er, ışık kuvvetlendiri· 

1 

Tlrss:ım b:ın:ı dedi ki: 
ni helen 1ııyıf rl."Ctek~iyonu ile cilerı gıbi modern :ısıoronomi - He-sim de hlr orkl'~trasyon 
kabil olnt:ıktaclır. Hu ~ü1den ilıııiııt y:ınlınıeı \'ıısıt.ı':ır \':it'· e-rrldır. Orkc~trn miiıiğlni din-

konturları yü1ünden Rouaulı'· 
yı.ı an<lıran bir husuneti \'ar. Ra
uıı de l\Iatj.;,c'i hatırlatan bir 
arabc ~k zevki .•• ~fiinhanidcn çok 
kırık çiı:,riyc ehemmiyrt veriyor 
ve çi1gi) e geniş ölçüde pay ayı· 
rıyor. 

re im çckııır ı_indr. ı~ıkl:ınılır- ılır. llt'lt• Kalirorııiy:ı'ıl.ıki Mon ll•ıliğiniz zaman her mu ıki alc 
ın:ı mr t•lr 1 ıızun ı:ıın:ın:ı ihti· P:ı oııı:ır r:ıs:-ıth:ıne:.inin beş 1 ti :ıynı z:rnı~nd:ı küçiik kiic:lik ses 
ya~ gö trri~or. llnll>ııki l rrilıe m~tre ç:ıpınd:ıki mııau:ım 1e·. lcr çık:ırar:ık 1~1nıJn1 ve boşlıığıı 
yerden b:ıkın<'a senııreııln d e- Ir:.koım, onl:ırın bclb;ıı:t:ıılı~ı 1 <10:<1ur11r ..• 
\':ım ı bir k:ıyn:ı ııı :ı \C)'a kin mı~ri7<'ltrıl endi~. J\lt'rihin .rt,iııı _ Eevt ama, siz. ık> gayet iyi 
için yanma h:ılinde 01dıığıı ı:ii· lrrı nnnnla Çl'kılt'cektlr. Seyya- üilirsiııiz. ki, ln.,:ın kulağı nllı.ı· 
rıilıir. Bu ald:ıtıcı bir ol.ıydır. rpde hayat olup o'ııı:ıdı1;:1 tla )'ti :ıyııı ıında tiç :ıyrı se i wpte· 
Çiinkil hlidı "nlıı k:ı) n:ığı <lr3· hkl u imlrrdt'n rnl:ı~ıl:ır:ıktır. debilır. Ses sa) ı ı, a) nı &n:ı te-
ı drğil bb.im hep har"kt'tte Bugıinkıl bı'0iıııi7t' niire '\le· :ıdııf eden ııol s:ıyı ı. çoğıılınr:ı 

bulunan atıııo fer t:ıhaı.:aınızııı rilıin atmosterintlıo r:ınlıl:ır:ı lııını.rı Uçe irca .. derck duy;ır 
k.ı~ nasııı:ı ııııl3dır. ydeeek ıık ıjeıı yııktıır. O hal - \'t' idrak edtr ... 

Yük.sek hlVll tıı.bııkalarınd:ı de orıııl:ı c:ın'ının ıııiitrkSıııi' _ . liiıııkündiir. J.!ıkin bir or-
ıcaklık arttığı nl bette li::ıyn:ı· sekillı!ri dt',i?il, anrııl: prk ipti· L.'.e,tr:ıyı dinlrrkeıı J>İ) :ıııoyu kc· 

ma da artıır . .MHllıin şıı ın~~- d;ıf neb:ıtların loıı'ıın:ılıileedU mandan, keııı:ıııı :ıltod:ın, :ıynı 
lııır .kanalları» biılnı atmo~ft'r t:ıhnıln rdilıyor. Çıinkil hıınbr noll:ırı ç:ıldıkl:ırı lı:ılde, sc5'e· 
deki kaynamanın a1.;1ldığı uı· :11 ok ijen'e ld:ımei h:ıy:ıl eıJı•. riyle :.yırt tılcbi ır~iııit y:ı ... iş-
man'arcl~ güı Ulıııi1'ıiir. rn-;ı hilirlrr. n,ık:ılım, 2 t"mmıı1~ te onl;ır :ıyııı se le boslıığu bö. 
d"nbcri ilim diinya ını mr tııl kom unıııı h:ıkkınd:ıki bilgil"ri ıııl.'lcr" ayırmış oıuroı·I:ır ... 
eden bu •kanall:ırıı ın malıl)•ell rnııJ wni't\'Hek nıi': \'ok :ı - Urniın hilılitinır gür" mii· 
hi'a anlaşı'mı d"gildir. Yalwt bııncl3~ ~on~:ı d:ı e ki~llr. mi zik başk:ı. re inı b:ışk:ıdır. Her 
da onlarırı k:ın:ı: ını yok a 111.un yt1intce~i1.~ iki inin :ıyrı lrknikll•rl olsa J,"!e 
n,•bat şeritleri mi oldu •11 lat- Til'cl l.1 A . rt"ktir. Re• mi nıiizi~e \'eya ınii· 

J 

------- ı.igi re ıııe uydıırıııay:ı ç:ılışııı .. k •. 

A •k 'd •k• ' u" n'vers'f ede - T:ıınam, i~te şimdi üstüne men a a 1 1 yem • 1 1 b:ıı;tınız.. Uenlın y:ıpııı:ık Mcdi· 
~im ŞtY hu 1..ıten. nen, nih.ıyet 

Gizli silah imtihanlar bacfadı lıir re im aıııatörilyilııı. Elimden 
1 gel r.ydl be lclcıııek i krıliııı. 

.ıu .. rl le4 l'trn Çiinkii miizik se\·ı:isi bende J!ı-

Dogrıısu, Philipp, ilk . rrgi ini 
ac::ın bir amatörden ziyade. bo· 
r:ı'ama devre>ini ı:eçirmek Uz.rrt' 
o':ın ı»kimis bir rc~~:ıma b!'nzi
~·or. IlİLe güre en miihim kusu
nı tonlarında açık . koyu la.ı

dın:ı şiddetle düşklin'iiğüdür. nu 
siy:ıh • be~·az srrtlil!i çok dda 
giizü yorm.ıkta. Bey:ızı o kadar 
uol kulbnıP, cta deİ!<'l'icri ö'diir
mcsr, resimlerindeki renksizlık 
intıb:ıı ortadan kalkarak Ye g•r 
çcğiıı i kl'lclinl değil, etini \"C 
krmij'iini wrecck ... ____ _ 

lzmir'de ilk kadın 

l<onsolos 
fznıir, 7 (ANK.\) - Birkaç 

ene eH·cl İımirde Amerikan 
llabl'rler Servisi mensuhu ola· 
rak bulunan ~lr~. Brac·kcn hu 
dera konsolos ~ekili olarak h· 
lnıir'c ı::elmi:ııtr. )frs. nrackcn 
şimdiye k:ıdar İımire ı:elen ilk 
k:ıclııı kon olo tur. E yraııı 'l':ııili miin:ı~ebct.hlc 

telıır ı>ıliltn ÜniH ı·silt•l<'r imli· 
lı:ınl:ırı dıın s:ıb:ıhı:ııı itibaren 
b:ı l:ııııış11r, Yaz·. sıca~larında Waterhury (Connrclicut), 7 -

Kongre otom enerjisi konıi!>YO· 
r.u 51.a':ırınd:ın Conne<"lil'lıt Cıını 

Slockholm, 7 - Talilinl gc~ir hııriyl•tçi trııı-ilri i .J.ımP.s T. Pat 
mck üure ) arın :Mosko\•aya gl- terson. TI'rleşik Aıııerıkanııı l'liıı 
decek olan 1 \CÇ Dışl,leri B:ık.ı· dr tecrübe cdilmrlcı i çol: tPiıli· 
nı Oe.stcn Ondcn, l HÇİn taraf· krll ol:ııı iki sll:ıh bııluııihı nnıı 
nı.'ık politikasına s;ıdık k:ılııca· ı;ıi} Jemişlir. Patterson, Başkan 
~ını ve cko'lektif gU\cn ik• a;iı Ebt'nlıowt'r'rn :ılim erin tavsl\ e 
altında harbe iştlrAk elnı .. vceeğl sı lı7.trlne atom sıl:ıhl:ırının ~,.. 
ni tc) ıt etmiştir. On<len. 1949 da Iıştirl mtsinl talıdlt rtt;ğir~ &ı.i"
t~Hç arafından ileri slirlllen ve ı mlş \'e şunl:ırı il \'e rtmıttir: 
tamam!) le bağımsız bir l k:ı"ldl- • Bıınlar3 bomba d•l'ft, silah 
nav nıcmlekellcri boku t"Jkil e dırnnım. Kıınşıl: um .. nl:ırd:ı bu 
dilme~ işinden duyduğu tees iiril ıu~uyoruz.. Bnntı ntom tneri~I 
~·irlmiştir. \e l'Ab ı kuvveller komlsY(lnla· 

Onıil'n dtinyaııırı iki bUyUk ııs ı rı 57.:ı~ı oldıığuın için livlıiro· 

Dı ı•r taı·:ırt:ın ilkokul imli· 
lıaıı ' :ıı ınıı d.ı dt•\'3nt eılilıui~ ve 
ortıı oi;retııı ı ıniie~. c derinde 
Jc:ırııe te\"Ziine h:ısl:ınmıştır. 

Ort:ı Üı:rrtıııı miie.~. c,,elerin· 
dfi hltirı:ııc imıilıanl:ırı yarından 
ıfib:ırrn b:ı5Jıy:ıl·:ık \"e Uİr :ıy de 
nıııı eclt'crktir • 

lrak'ta yeniden nümayi' 
oldu 

Tor l: lfalırr lu \ J,nn 
Hıığ<l:ıt, 7 - r.ugıin XeccCtc ye 

nl niim:ıyişll'r yapılııııstır. Nıinıa 
yişçılerle polis kıınelleri arası n· 
ua \'ukııa gelen çarpı nı:ıda ııii· 
ın:ıylşçı•rrd en biri ii ıııiiş bir ço 
ğu d.ı yaral3nnıı<>lır. Emniyet 
kıınrtlcrl niıııı:ıyi ~·ileri d:ı •ıt
m:ık için gıicliil: çcl:ııılştir. Dl· 
~er t:ıraıtan vcrılen bir h:ıhere 

GRiPiN 
/ 

kert hloka a)Ti'dıl!ını ve mi !et rum .• 'e o':ıcağını tt:ıyet ;yı. bi
terarası mcsclelt'rde y:ıinıı. bir- li>oruın. Yeni bir Jı:ırp h p ınıı · 
kaç de,•letin ses ı;-ıkar:ıbı'diğini tın imhası o:::r:ıktır. • .. 
SÖ\lr\'t'rek demiştir ki: PallerS<ın t'mnlyet mııUhaza•ı 

• ·t· l k p kl T şki'"ıına d:ı ile bu iki silah lıakkrnda d:ıh3 
• an ı a ı c a { • ..~ l • . " ddet· 

hil 1 k ll komUni•l'erin a7. a ma uma \etn\t') ı rr 
mem c. e er: • mhtlr. 

ya~ ılma sıyasrtı karşısında cm 
niyet'crinin tehdit edildiğinden 
endi~e etmcklcdirler. 

Di.f'"r arartan SO\'Yl."lrr Bir ı{(i , 
Amerikanın çc\irme siyaseti gUt 
mesinden şliphc'enmcktcdlr. Hal 
buki kollrktir güvrnliğin hakiki 
temeli kU\ \'etler mu\•azencsi de· 
ğil, Bir'e~miş Milletler olmalı
dır. 

Mil'ctlerarası sb·asettc tsveçln 

görOsO ~udur: 

.t veç ko11ektiC gÜ\Cn'ik adı 
ltında mUstakbcl bir harbe sü

rük'enmckten çekinecektir.• 

Avuıtralya'nın yardımı 

Sydney <A rnstr:ıl) a) 6 (A. 
p,) - Dısisleri Bakanı R'chard 
cuey Avustrahanın Filistin 
mUlteci eri içın 50.000 vustral 
ya ı:rası verecel\.ni bıldırmir 

Kanada'da bir deniı 

kaza11 

Toronto, 7 (AA) - Toronto 
\akınında Ontario Gölündf' için 
de bulundııklan bir balina ka· 
\'ll:ınııı d"' rilmesi netire~inde, 
Kanada bahriw~irır mensup 5 
subay namzeti. boj!ulmıışlıı r. D"v 
rl'en kayıkla k:ıç ki 1 buhınılıı ~.ı 
bi inmemekte olduğundan knzr. 
kurb:ın'arının dahn rıızla olıbi· 
lcccğlnc de ihtimal verilmek!e
dir. 

tir. 
Bu 194A denbf'ri A\'lıııtralya· 

nın yaptığı altıncı yardım ola· 
caktır 'e ceman 605.000 lira) ı 
bulacakbr. 

ıire 'ccef'te ut 18 ılen ablh 
ı:a:ıt ~·e k:ıdıır ok:ığa çıkma ya· 
ı:ıığı !'!in rdılıııi lir. 
nur:ıu:ı on biı kaç iin içinde 

ı;ık sık k:ırı ıklılt çıkaran barı-· 
çıluın lideri Şc) h Abdu113h t~v 
kif rdiln<'k b:lzı nınkııflarla hır 
llktp, reı. l'Vine flİİnılrrilmi tir. 

De\'lel d:ılreleriylr köprii!Pr :ı~ 
krrı kuvvetler t:ırar ı ııd:ırı mııltıı
rıı~:ı altına aJınnıısıır. C:ıdde ve 
;okald:ırda zırhlı :ırııh:ıl:ır devri· 
;·e gcmııo k t eclı rl er. 
1ı k '"{lmlf'rl fflılr tdlhıuyece'L: 

Bağdat, 7 (TII.4.) - llilkum~· 
lr men up alahiyelli bir şah~ı
ret b51.ı ~<'Çim daire:erinde . e
çimlcrin tehir olun:ıcağın;ı dair 
matbuata intik~I rrlcn h ab•rl ~ri 
l~k1jp etmiş ve çar~amba "il nü 
bulün sedm daire erinde seçimin 
yıptlacatını söılerine ll~ve et· 
mi§ lir. 

• • 
G. RJPJH fazla günetl• dur · 

maktan mütevellit 
şiddetli baş •Arıları 11• dif , •dale, 
sinir, ~om:tizma ıı{lrılarını dindirir 

GRIPIN bayanların mueyyen 
zamanlardaki sancı 

ve rahatı12lıklarda •lınmıısı çok 
faydalı bir mUstahzardır .J 

-- 111 ' 

Hariçteki ittihat ve Terakk! 
F1rkası erkanının faaliy tıerı 
~nver Pa,a, Berlin'den Moskova'ya d öndükt n ~onra Doktor Nlı:ıl11 se~: 

beraber Büyük Elsili§e g lcrek b ni ıi yarct ett i. Kendisine s~yl jyecek ,,_ı. 
«,AnkClf 

' yler vardı . Fakat birdenbire mevıua g irm d im. Bir a ra ıordu: 

dan ne haberler aldınıı, Fuat Paıa?» 
\_ _____ _ 
İl\İ GRUPU:\. 
R f R 1.EŞ~IESİ 

İttihat ve Terakkı fırkası er-
kanının biri .\lo•ko\'ada , ... 

ılil!rri Berlinrlc olmak iiure iki 
ı?rupa ayrılmış o'dukl;ırını hA
tır:ı larımın hundan evwlki kı· 
sınıl~rında anlatmı-tım. Talat 
Paşanın şehadetinden ~onra 
Enver Pa. a Bcrline giderek te
~chhü•lere ;eçmiş \'e bu iki 
grııpu bir (~tirmi~ti. Talat P~
ş:ı ı:rupun:ı mtn up sahsıyctle
rin :ın'attık arına göre. Enwr 
Pa~:ıyı Bedri B,y "ibi muhıeri~ 
hir z.atın dine bırakmamak !.•· 
tr.dıklerinden w p:ı~anın l<tik· 
h:d için \';ıııd't.rdc bulundu~un. 
d:ın bu bir'csme mun .. ~ip ı:ö
ru lmü tü. Enver Pa a, berahe· 
rinde fırka erkanından doktor 
Na11m '" Rcdri Rrlrr o'du~u 
halde tekrar )fo ko\'aya dön· 
müştü. 

E1'.\'E R P.\Ş.\:'\'11'" 

JlA YRET VE HE\'ECA:\1 
E n''cr Pa a, doktnr ~hım 

Beyle beraber büyük cld
Ii~c ııelcr~k beni ziyaret etti. 
Kendisine sö> Iiyeceğim hay'i 
şeyler vardı. F:ık;tl birdenbire 
rnevzua ~irmcdim. Ah\•al hak
kında öteden beriden konus· 
tuk. Bir ara: 

- Ankaraclan ne haberler 
aldınıı Fuat Pa~;ı:' 

Dedi. Ben de e,;,a en hö) le bir 
u~ıc intiz;ır <'diyordum. 

- :Miıhim haberler var pa· 
,am. 

Cevabını \'erdim \'e daha e\'. 
wı ya'nıı i lam alemi ile mi'~· 
J(ul olacakl:ırına dair vermiş 
oldui!u ı;ö1.e rağmen H:ılk Şiı r:ı 

f ngilıerenin P aris büyiik el · 
çisının maa~ı senede 4500 ster· 
!indir, Bundan ba,ka 22,39-0 
&terlin tahs'!'at ,·erilmektedir. 
Mııh:ıfaıakar mcbu~larda n 
Kerhy bu tahsisatı {a1Ja bul· 
mu~, indirme yapılmasını iste· 
nıi•ı:r • 

D~i.)eri ıııü~ıe~arı huna cevap 
\'ererek Fr:ınsada hayat pahalı 
lı(tının 1938 senesine nbbcıle 
yiizde 330 artt•J!ını, halbuki c' 
çinin maa,ındaki artısın yüzde 
77 olduğunu, t'lçinin se\'iyc!'ini 
koruması için bu tahsisata JU· 
tum olduf:unu sörlem•~tir. 

Rir ba ka mebu~ da Waslıiııı:: 
ıon hii~iik elçis•ne \'erilen 291R.3 
İngıt:l liralık tah isatın indi· 
rılmesini istrmiştir. :\Iüstrsıır 
buna da muarı1 b11lunmu•tur. 
~elicede indirme kabıı: edilme 
mişıir. 

Molotof Bern ıehrinde 
Cenevre konfcran~ına i•t:rak 

etmekte oJ:ın So\':;eı n l•işlrri 
Bakanı 'ıfolotof, fsvicrenin baş 
sehri Bern'e giderek f w:çre 
Oısisleri Rak:ınını 'e fs,•içre 
Cıımhutbaşkanını ziyaret eımiş 
tir. GörüsmP. ııırt b;r nezaket 
z.iyareti şeklinde olmıışı ıı . l\lo· 
lotor, İs\"<:Te Dı-i,leri Rakaniy 

j le 20 dakiı.:ı. Cumhıırba,kan;y
le beş on J;an·yc görii•müştiir. 

~roıoıor Brrn şehrinr ı:iclrn 
ilk SovyN hiikümct adamıdır. 
Eski Dışişleri Rak1nı Litvinof 
eski 'ıl iiletlr.r Cemiyeti toplantı 
larında b11lıınııı:ık lİ7.P.re 1sviç 
rP\C b:rçok clrfa ı:elm' tir. Fa· 
k:ıt 0 7.ıımıınlar Snı•yrtlerle i~· 
\'İcrr ıırasıncla ,jyasl mün:ısebcı 
mev<'ııt olmadıfından ts,·içre 
hiikumet :ıclamlariyle hiç ıe ın ;ıs 

eımrmi ti. 

lngiliı mebuslarının 

tahsisatı 

tn,ııiliz Ba~bakıını C'!hurrhıll 
in;:iliz m<'hııs'arın ın 1000 ff\ıti· 
l'z lirası otıın tahsisatının 1 :lOO 
liraya çıkarılmasını mecli~C' ırk 
lif rımişt;r. ~frbuslıırdan biiyiik 
bir kısmı bu tr.klifin alrvh;nde 
bıılıınmuşııır. nunlııra ;:iire v 
çim masrafının artmas•na mu· 
kabil maaş ve ikreılerin artıırıt 
madıf!ı bir c:ıracla mrbus ıııhsi· 

sarının arıtırılmıısı haks11lıklh'. 

)fuhafaz;ıkar mf'bıı~lardan çoğu 

da teklifi n ıılryhinded ' r, Yakın 

da görUşülr.cek olan la) ihanın 

harııreıli mlin:ıkaşalııra sehıp 

olııcdı tııhmin edllijnr. İfçı 
Parti.Ji la~ ıhanın ıle.>hlndedır. 

}ar fırkası pro:ramının Ana· 
dolunun mu\afakati alınmadan 
cıışit'i va•ıtalarla memh~ket .. 
~n;.uıma~ını Ankara hUhum•tı· 
nın hiç rle iyi karşııamadı~ını, 
Rinba•ı ~aim Cl'\'at Reyin A· 
ma~r:ı'da trvkıf P.dılack ,\nka
ra~ a grt\ri diğini ve Halil Pa· 
şanın da İrra Vrklllcri He)rli 
kararı~ e memleket harirıne çı 
karıidığını öyledi:n ı-:m·er J'a· 
şa hayret \'e hPyecanla yerin
den fır'adı 

- Run'ardan benim kat'h·
Yrn haberim yok. Sili temin 
erlerim, \·;ılnız ~alm Cc\'at B·· 
ri Yrangel orducu cnkaz.ıyla 
meşgul olması için htanbula 
.ı:iindermi~tik. 

nedi. 1'.ilhakik3 biIAhare Red· 
ri Be~in, Enver Pa~anırı ma'ı'ı. 
matı olmadan :\alm c,,•;ıt R•Yi 
Anadoluya gönrlerclığini anla· 
dık. 

irrin AT n : TER \ KKi 
F IRK.\SI F.RK.\;SI 
;\IE~tLEKET nJŞJ:SOı\ 
('.\UŞ :\t ,\ YI KABUL 
EDİYOR Dl' 

Enı·t.r Pa.a, doktor ~Azım 
Bey \'e ben • .\nadolunıın 

pek naıik hir sarh:ıya ıdren du· 
rumıınu bir kere daha !!Özden 
ı::eçirdik. İttihat vr Terakki fır. 
ka•ının bariçtrki ~·crleşmiş o
lan her iki grup aza•ının mut· 
laka mem1ckcl dışında kalma· 
~ını. memleketin iç işlcriyl• 
m"ş;:ul o mama•ını Ye hiitlin 
ı::a,·retlerin is'am Alcmlnr. ma
tuf nlma~ını, Türkive R!i) flk 
i\fılld :\lrclic;i hükiımetinin rı· 
7.ll~ı harıcınde harr.ket edılmc· 
ml'•ini kararlaştırdık. 

TIY A TROLAR =ı 
* sr.nln Th' \ T R OSl' 8 \11\R le 

ÇİÇEK BAYRAMT TEMSILI ERİ -
Cuma. CıımArtesı, Par.ar. GUlhan• 
Parkında, BİR TA7. GECESİ RÜY ... 
ST - Kom~dl. Ya7.an . Shakr.ıp~ue 
Ttlrt.-~ ! • SUkrU Erden. Tel: 24888. * 1 I:l'd Sf'S OPF.R ETt - ÇABALA· 
MA KAPTAN • llüytlk Opertt 3 perde. 
Htr ııece 21'dr, Çarı.amba, Cumaneaı 
nı Puar matine !aat J!i'de Ye her Pa 
zarıcaı. Tel: 49399 * H:VHİD RILGf: Oprretl - Tl· 
~fARHA'\'tı: DÖ!IOÜSÜ. Optrrt 3 P•f· 
de, Rrr ı:ece 21'dt, Çarşamba, Ctı· 
m11rte.sl n Pa1.ar matine ııaat 15'ıe 
n hrr P11~arteal. rtl' 49369. * Kl;(;l K S \11,F: - Mc~hıır Al· 
rr:an TRIOS ALBERTO's Komik Kut 
lalar Tlydrosu 'J •nu1llerl. Hu ı:tın 
ıaat: 14 30 - 16.30 - 18'dt, Anıca: 
Perşrmbt!, Cumartul YC Pazar ı:•· 
celrrl uat 21.15'1P, * AP OLl.O S in Ki - Hrr ı:on H5 4s 
matine, 21.15 ıuarc, pazar ıı;ıınltrl 
10.30 ml\tlne. 

SiNEMALAR • =ı 
RI, \ O(,Ltı <'1111':11 * ALKAZAR: 'hl: 42~62 - Kah· 

raman Şnır f1<1 ~cıtı:öı: Bokror * AR: Tel: 44354 - Amaıuı:ıı 5a· 
\&Ş. * ATLAS: Tel: 4083!5 - Yaman 
su~arı. * ELHAMRA: Amansız Sanş. * il'lci: Trı · 84l9S - sonun -
Levllklar Altında * I.ALE, T•I: 4352!5 - Amanııı: 
Sau.ş. * t.ÖKS: Tel• 40380 - Kalpnan· 
ıar Yunsı - D•ll Fulbol~u. * Ml!:LT.JC: Tel: 40868 - Rüyam· 
<lakı Kadın - Kara tönlrc. * SARAY: Tel: 41~8 - Jnnlı:al· 
tı Faciası. 

Dr. ABi:m·:l.EK - Cilt ve Züh· 
revi Hastalıklar ~lütehassısı. Be 
ynğ'u, İstiklal Cad. 407. Tel: 
41406 
Dı\Hh.h' E MÜTEHA-:'>SiSİ 
~lı\HPE\'KER Elel:trokar· 
dio~ram. Cumartesi öğleden 
sonra hastalara meccanen ba· 
kılır. Harbiye HalAskiırgaz.ı 
~n 82. 

f'MI. K 



Bir teğmenin. kardeşinin evi 
önünde tabanca attığı jddia e· 
dilmektcdir. .. 
Levazım teğmeni Adnan Oı· 

ı:onUl, aral:ırı açık olan kar~Jcşi 
Sinan Öı.gönül'ün Jblıcıoğlu 
Kırka)ak sokağındaki 2 numa· 
rah C\ inin önüne ::iderck ta· 
banca ını çekmiş 'c bir el ateş 
cım.ştir. Hadiseden sonra Adli
H) e ~bnderilen Tefmen Adnan 
tiC\ kcdildiği Sulh Ceıa Mahkc· 
mc ındc sor~u u yapılırken aıt· 
:amıştır. Teğmenin muhakemesi 
başka ~üne bırakılmıştır. 

Şehir yollarının durumu 

görüıüldü 

atom santralı 
T'itlsburg, Penn yh·anla (U 

~IS) - Pittsburg'un Thc Duqu 
e na F.'cktrik Kumpanyası. seh· 
rin elektrik ihtiyaç'arını karşı· 
lamak ÜZ('re bir atom santrıılı· 
nın inşaatına karar \'('rmiş bu· 
lunmaktadır. Yakında inşaatına 
başlanacak olan santral. atom 
encrjisin"n bımş~e\'er gayelerle I 
ku'lanılışının rn iyi mi allerin
den birini tc~kil etmektedir. A· 1 

lom ~antralınııı inşaatı 30 mil· 
,·011 rln'ara ma'olacaktır. 

Muazzam bir alüminyom 

fabrikası 
Rockdalc. Tt'xas Cl'SIS) 

Son zam:ı.nbrda Amerika Alii· 
mi~yom Kumpanyası hu kiiçük 
Sthırde muanam hir a'üminvom 
rahrika~ı açarak günden !:'Ün~ ge 
lişcn Am~rlkan lktısadivatını 
dtstcklcmistir. • 

Fabrika için lliı.umlu <'lektrik 
umunıb·et itibarh-11' al de~erli 
düşiik dcr~crli. ziftli kömür n
larıık :::füöniiıırlc lıılıılan lin\'it-
tcn istihsal edilecektir. • 

Hançere tedavisi için 
«atom kokteyli» 

Washin::toıı. C U.SIS) - .:\'atio 
nal Geographic Magazine, han
çtre lcıladsindc kul'anılan •a
tomik koktcylo hakkında şunla· 
rı yazmaktadır: 

.Jlançere guddcniz lüzumun
dan bıla faali~ et gö~teriyorsa, 
doktorunuz gudrlen!n faaliyetini 
yavaş'atmak için rad) o • ııktif 
ı) od inden hazırlanmış bir atom 
kokteyli vererek sıhhatinizi ıs
lah f'dehilir.» 

Dtrgi, ·~tom kokteyl• inin a· 
tomık enerji ve malıcme!erinin 
sağladığı barı,se\'er ''e faydalı 
istimalin diğer bir misalini ter 
kil ettiğini belirtmektedir. 

VATAN 

FiKİRrE 5İkAYETl.ERI , 

Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOYAN 

vilayeti meselesi 

Sümerbonk Pamuk Satmolma ve Çtrçtr 
Fabrika/art Müessesesi Müdürlüğünden 

ADANA 
ı - ~lue;;se~emir. mdkeı: ve bürolarında münhal bulunan ba· 

rem dahili Ye barem hıırici kadrolarda çalıştırılmak üze· 
re müsabaka imtıhanı !'e memur alınacaktır. 

2 - Mü•ah:ıkay;ı gireceklerin en az: orta, u~e \'eYı daha yük
EP.k bh•il görmüş nlma:arı, Memurin K~nununun dordiln
cil madde indeki ~ıırtlıırı haiz bulunmalan lhımdır. 

3 - Yukarırlaki sartl;ırı h;ılz ol::ınlar Hl.fi.l!l:W tarihine karlar, 
bir dilekçe ile .Müeçstse Mürlürlüğüne müracaat edebi· 
lirler. 

4 - MÜ!>abaka imtihanı 21.6.1034 tarihinde mü:ssesemiz mer· 
keıinde saat 10 da yapı'acaktır. (7180) 

., 
.. 

~aatte 160 kilometre hızla H.) reden dun anın en modern tn nl •Kom~t, 

Almanya'da yeni iki 
"Konet,, treni yapıldı 

·~························ 
.......................... 

~ Bunlar saatte 160 kilometre hızla giderek mesafeleri 
: 
• • • • . i ôdeta yutuyorlar. Ayrıca konfor bakımından da devrin • • • • • • • • • 

~ trenlerinden çok üstün durumdalar ... 
• • ............................ 

B u )az A:man Devlet De
« mıryo'ları İdaresi ıki hat 
üzerinde ıkı ayrı treni iEletm•· 
) c ba~:ıyacak. Bunlardan b,ri 
Frankfurt'!a Hamlı~ı:g ara•:n· 
da gidıp gelecek; diP.eri Ham· 
bıır~'la İS\'içrenin füs 1 sehrı· 
ni birbirine bağlayacak.• 

• ••••••••••••••••••••••••• 

Habenn buraya kadıı• ol.ı n 
kı~mında bir fevkalade\ık yok. 
Her lerde. her daim o:ahı'ir. 
Yeni hatlar iş'etmey: açılır 
Me~afrlcri kısaltmak ı~.n renı 
tedbirlere tcvc~sıil di.tr. Fa\:at 
burada bahis mevzuu o an şey, 
blldik'erinıizdcn, gördUklerı· 
mlzden değildir, Demlryo11arı 
işlerinde süra 't, gllzellik 'e ra
hatlık bakımından dünyada 
m~vcut o'anların hem en basa· 
rılısıdır \'e hem de trencıllk 
trkniğindc büyük bir gelişmeyi 
ifade elmrktedir. 

Kornet treninde, 'a ıonlardan birinin i~i 

Birinci•i Frank!url'la Ham· 
burg ara ındaki mesafe~ i 5 ~a
at 57 dakikada katedecek: ikin· 
cisi Hamburg'l:ı hviçre :ırasını 
1 l saat 49 dakikada yiyip yuta· 
cak~. 

Hesaba ı::ore bu trenlerin r;iır 
atı ~aattt. lRO kıloınelrcdir. in
san sabırsızlığına cevap veren 
en kestirme kara ) nlu! İsimle· 
rinden de anlaşılacağı uıere 
şımdiye kadar yapı'mış olanla· 
rın ft.vkinrle gilr'atleri ve göril
nusleri var. Alman ar, bu me· 
safe yutucu arına •Kornet tren 
!eri~ dıyorlar. Gökteki • Ko· 
m~t • in ra' 1ı rakıbi!. Bir tek
nik muciıcsi ... 

ğıl haftalarla ölçülürdU. Bir 
yere gıdecek o'sanız uzun uzun 
rlilşünmenlz lAı.ım gelirdı. Zıra 
önünuzde bütun lorgunlukları, 
rahatsızlıkları ve hatta tehlike 
!eri i' c bitıp tükenmez bir yol 
\ardı. Bôy!e bir badıreyı goze 
almanız adeta bir maceraya a
tılmak olurdu. Halbuki şimdi 
o~le düştinmUyorsunuı. Gidece· 
ğıniz ) ere v,;lizınizi kaptıtınıı 
gıbı gıdiyorsunuı. Hele yukarı
da bahsedilen trenler cınsinden 
tabuk, rahat ve mukemmelıne 
rast'adınıı mı. soluğu i!tediğı· 
nıı: yerde ahyorsunuı. 

A ~a~ıdak.l satırlar, trenle yol· 
culuğun ı k yapıldığı gün

lerd,. insan !ağ ığını tehlıkeye 
dlişurece;ıne daır, resmi tıp 

B unu oğrcndikten sonra bir he3eti tarafından ,·erl'~n bir 
de şımdı eski'ere goz ata· rapordan alınmıftır. Bakın. 

hm: Hanta,lık, ağırlık hır ta· tren iru;ana neler edbormu~: 
rafa, doğrudurust bır yo culuk muş· 
da edemı:ıslniz. Dumandan, is- ıS{ır'atli hareket ( o zama-
ten, kömür kurumundan göı. a· na göre saatlt 15 • 20 k!!ome -
çanıaısınız. Üstelik rahat da re) br~ ni sar•ar. Bu itibar!a 
rlı:ğıldirier. Burun buruna sıkı· beyinde • De!irium furiosum. 
şır kalırsınız.. Hele biıimkilerle dcnilrn bir nen hastalık mey-
muka~ em c kalkmayın .. Netice dana gelir. Bu, yolcular !;in 
.sıkıcı o:ur. Çünkli ötekilerdeki bôy'c olduğu .ı:ıbi tren ııe~er· 
konfor ~anki bir transatlantik ken ona yakından bı~ ınlar """ 
konforudur. İçinde Amerik'l.n ~a durup ıeyredenler içın de 
barı. ~alonu, lokantası \'e saırc- böyledır. A~ni hastalık ~eyır-
siy!e karada yürüyen lüks h.r cileri de tehrlit etmektedir. E· 

ter trcn:e !e~ ahat mutlaka lü 
zum:u :&e buna karsı tcdbırler 
dıi~ünulmelidır. A)rıca sc~ir
cılerin sür'atle gl'çen treni gor 
memeleri itin tedbirler alınma 
lıdır. Onlara :imdılik ,unu tav· 
sıye edebiliriz:: 

Demıryollarının ıki y.tnı in· 
sanlar tarafınd.ın ;orıll!':l•ye
r,.k ~ekt'.de yıiksek -.:e aralıksız: 
tahtaperde!erle kapatıima.ı!. • 

Gene o umanlardı bır r.ahlp 
kılısedc va'z: ederken ı!rarla 
~unları haykırmııtır: 

•Tren şe~ tan ı~ıdır Çarpıl· 
mak istemıyorsanız onda1' utak 
ka'ın~ .• 

li mart lBôO tarih'i bir ır.ah 
keme kararınd.ı trenın kotU· 
luk uı hakkında ~u kayıtlara 
rastlanmı~tır: 

• \'1kıa tren naklh·atta kolay 
!ık \'e lir'at sağ amı~tır. Fa
kat ln!an hayatını leh ılı:e · 
düsurmcsi bakımından te:niç 
edılemeı. Sa~lığa :urarlıdır. 
Bün~tde gôrünmez ;aralar r 
çar Zamınla delılık husule ie· 
tirır. :1 

15 • 20 kilometre sür'at için 
hnyle soyleyenler bugunun 180 
kilometresını ~ôrselerdı acaba 
ne dı~ eccklerdı~ Ve~ a tepkıll 
uçakh.rı gôrselerdi ne > apıcak· 
lardı?. 

füdiı A. 
gemi!. Kompartimanınıza eşya· -------------------------
larınızla ııirmek yok .. Va!ızı;ıız 1 · 
dahi kapıda elinizden a:ın:n:ş. 
hu•u ! yerlerine y~rle~tirilmiş· ı 
tir. Siı: safüre yumuşak ko't I· 
~unuıa yas anıp birkaç saaHnı· I 

Çamaş1r Makinası Almacak 
~ Devlet Umum 

zi 5aat ~deccksıniz. 
Şimdi biraz daha ötelere gl· 

delım. Bakın, bugun c dünil, 
karşılaştırmak için, bu gidış•e ta 

Üretme Çiftlikleri 
Müdürlüğünden 

l - Teklif a'ma usulüvle 10 acieı bü) tik ,.e 10 adet or 
tip çamaşır mak:nP.!1 satın alınacaktır. 

fa)da var mı yok mu?. 
İşe ken·anlardan \'e yahut 

po ta katırlarından ba lamaya
:ını. Onlar çok rskll. Postanın 
\'C~ a in anların ara bayta nakle· 
di'diği devirlerde iki sehir ara· 
sındaki mr afclct .ı:ünlerJe de-

2 - Teklifler 2:?.fi 954 günil saat 1 T ye kadar umum 
mildürlüğe verilmis olacaktır. 

3 - Geçıci teminat 2.500 - liradır. 
4 - Bu işe dair ~arıname Ankarada umum mUdilrltik E· 

konomi ~ubes nden, İstanbul da Yollama Memurluğun:.ın 
(l\emeraltı Zurafa Sok. No. 41 Galatı) \erilir ''eya bur~-
larda görü ebilir. <6i49) 

,,,,. ...................................................................... ....... 

O da ~ahit:ı-rden Albert P· 
ru-t~ o adamı babanıza ben 
Lelmckle bcrab<'r apartman· 
dan kaçanın yüzde yüı: ba
ban11. olr\11l!:11n:ı dair ~·emin 
cdemiyeccğlnl soylcdi. Fakat 
iıldia makamı Pru~ly'nin göz
:crinin iyi görmcrli1i Collıns ve 
Lousa Brut ile beraber fehadet 
t•tme'i için po is tarafınrlan 

1 
T,İ\ erpoo"e getirilmediğine kız 
dıi'.\ı için boy c söykdiğlni ileri 
.sürdü. 

Vclha,ıl hakimin jiiri heyeti
ne SÖ) ledi~i söılcr lamamiy:e 
maznunun aleyhinde idi. Jilri 
23 arıılık giinü üç :sRatlik bir 
toplantı yııptı \'e müıake.re et· 
ti. Mahkeme 1 huıurunda kırk 
dakika ~üren bir münaka~adan 
.onra babanızın mahklımiyet!· 
ne karar verildi. Ben de mah
:.cmede idim. Anrıen:z ı::elemiye 
c~k karlar rahatsızrlı. Ömrümde 
o müthiş dakikayı unutamam. 
Lord Oman başına :.ıyah tak· 
kcsiııl ~iyip hükmü okudu \"t' 

.\ilahın ma~firetini diledi. Ba· 
hanız iki polis arasında çırpı
nıp duruyor, durmadan Allaha 
kiifrcdiyordıı: •Allah rnk. Mağ 
fireti de sil.İn ol un. Benim O· 
na ihtiyacım yok arlık!· diyor· 
du. 

Ah Paııı: İnsan Allaha nasıl 
karsı gelir. Herhalde hunun ce· 
uısını çekiyordur. En on da
kikada artık hertürlü Üll)it ke
silmisll. Hiç şüphesfa çok in· 
saniyetli bir kimse olan Da!ıi· 

lı)e .Naıırı hiıkmün mahiyetini 
defiştirdi. Ölüm cezası )'erınt 
müebbet hapis cezası vcrllmı:sı. 
ni istedı. 

Bu suretle babanızı Stone
hrarl hapi~anesine knydıılar. 

Gene derin ,.e uıun bir •ü· 
kfıt devresi nldu. İki erkek bir· 
birlerine bakmaktan çekiniyor. 
!ardı. Paul çöktu ~il koltuğa bıi 
zlılmiış, nemli elindeki top~k 
haline gelmiş mendıl!e a!nını 
siliyordu. • 

- HAia yaşıyor mu? diye 
sordu. 

- E\'et. 

- O zamandanberi onu kim-
se t:örmedi miZ 

Rahip içini çekti. 
- Hapisanrnin rahibi nsıta 

ıyle görüşmek istedim fakat 
çok fena hr$ılandım. Bab.ını1 
o kadar şiddetle reddetti ki ye· 
nidı:n bir kere daha gorti~ınek 
için basnırmadım, Annenize 
gelince azizim Paul kendisine 
karşı yapılan muamele onu çok 
kırdı. Sonra siı:i de dUşilnmd!e 
mecburrlu. F.n iyi ~ apacağı ~ey 
çocukluk hayatınız: <'Snasında 
bu safhayı silmekti. Bugüne ka 

-8~ 
dar da nııl\"affak oldu . Lakin 
fimdı artık kunetlı ve o:gun 
bir insansınız. Sııden bun:arı 
daha faıln saklamağı doğru bul 
madım. Onun için her~c) 1 et
rafı) le anlattım. Kotu hAtırala
rı hafızanızdan •ilmenizi lemen 
ni.etmckten ba~ka blr~ey yapa· 
mem g .. nç iniz. serbestsiniz. 
Hayat önilnllzde yeni ufuklar 
açı) or. Size hiç birsey sö~ leme 
mıs o:duğumu farzcderek yo'ıı· 
nuıa rle,·am edıniz:. 

l\' 

Fleming'in yaz:ı odasındaki 
konuşmadan r;onra bır hafta 
'eçtl. Bir puar gunti dcr.s:er 
tatil oldu. Son ôğrcncıler de 
gıtıi. Ella Paul'ü av:uda bek ı. 
~ordu. En güzel ma,·i elbı f'· 
siyle. süsliı \'e kordelalJ şapka· 
sını ~m·mişti. Pauı kürsüden 
indi. Sert aı1ımlar'a ) ürü~·ordu. 
llu dersleri annrsinl memnun 
etmek için veriyordu. Çok de[a 
küçük çocukların kendisine \'er 
dikleri Ce\ap ar onu eğlendirir· 
di. L~kln o günü abaha kadar 
hiç uyumamış, kafasının içi bu 
) ıizden bomboş hlr halde) d 1. 

Allah bı.ir nasıl haU ayakta 
durabl'bordu? 

Ella gayet ihtıyatlı hır tavır. 
la ~u sözleri 60) ledi: 

- Musikıyi belki de bı.lem.iş
sinizdir Paul. Fakat hava pek 
güzel. gez.meğe ı;: tsek İ) i olur 

Ekseri) a pazar dcrs!erinden 
soıu·a J'dul kUçtik llarmonl· 
um'1Jn önıine oturur. Ella için 
çalardı. O dukça usta idi. Genı; 
kızın z:cvklerını \'e musiki an· 
la~ ısının hudutlarını bildiği i
çin ona Haendel 'e Elgar"dan 
parçalar çalardı. f.lıkin bugün 
bunu ~apmağa kuvveti ~oktu. 
Eaa'nın tek'if dtiği s:ez.meyi 
reddedemedi. Çünkü El'a'nın 
kendisini o) alam ak lstediıtinı 
anlamıştı. 

Koluna girdi \C berabcrct> 
parka doğnı ) iırüdüler. Orad~ 
gezen çok" kimse \'ardı. Kadın
lar elbisrlcrinl ı;iı~termek kın 
ı.:elmı, erdi. Erkekler de pazar 
kı~ a fr.line ı;ırmisler, kendile· 
rinden emin \'c nırmnun bir ta· 
'ırla dolaşıyorlardı. 

Bu paıar salası Pau"ün bir· 
denblre zıddına !:!itti. Daha par 
kın kapısından gırake.n: 

- Bu 'eçit resmine leti.rlk 
~ecek ke)fim yok. dedi. 

Ella kızgın bir t.nır:a 3üıu
ne baktı \ c hiç CH'ap vermt'dı. 
Derin bir tarzda hiHedcre bir 
insan detı:di. Ukin Faul'e mu 
habbetle bağlıydı. Adrt ''C ili· 
rencklcrc çok ehemmiyet \'•r· 
dlği içın lıunu hiç bir uman 
itiraf etmezdi. Paul onun i) i 
hır arkadaş olduğunu kabul et. 
mel.le beraber ahlakındaki ıa
rip tezatlardan pek hofanmat· 
dı. Genç kız hem iyi kılbl. 
hem de a~ ni uıma nda dındıır 
olması ~uzünden çok dar go· 
rüs'U idi. Rahip kızıydı ne ol-
sa •••• 

Eil.ı Pauı ite arasındaki mü. 
na•ebetin artık kbkle:m.i~ ol• 
du~una emlndı. Onunla nuılsa 
erı;eç e\ :rnecet"ıni bllh ordu. 
Gerek kendi.si gerekse kocası 
için çok büvük eme'ler be•li· 
)ordu Pau''iln ı.ekhı Ye k~ndi 
teşkJJAtçılı~ı sayesinde hayatta 
mU\'affak olacaklarına kanaati 1 
'ardı. :\le Jeğı üz:crindc f i tc· 
sir'er apacai!ına emin oldutu 
için koca ının tlnh ersıte profe
sörıi olarak en ~ iıksek ''e ki· 
bar muhıtlere g rebi r-eeklerıni 
umuyordu. 

Bu son günlerde meydana 
çıkan me ele ,·üzünilen Paul 
çok tizülmüs. Ella'nın iız.etinef 
si kırılmıctı. Yalnız ikısinin 2"Ô· 
rti~ !arkı başka idi Ella'nın ka 
bul ettiğini Paul etmıyordu. 

ı D \"ahtı var> 



T'ATA . · 

Hazırlıyan : Fasih İNAL , 
Milli 
dün 

Piyanııo 
~ekildi 

Yeni gümrük kanununun 
dün f atbikatına başlandı 

Uç ay eVH·1 ncşredıimiş olan kı\ md es .. sına mlistc nit 
.rümruk kanununun tatbikatına dunden itıbaren girişilmiştir. 

Yeni kanunun tatbikatı hakkında gerek i5 sahiplerinin, ı;crek.se 
ıümrük.çülcrin sarih malumatları olmadığı içın dün gGmrülde 
J)ck az muamele olmuştur. Esa en taviz :istcsindc bulunına~-aıı 
ma.I;;ır arife günü ak~amına kadar imklln nispe~inde gümrük
lerden çek~lmiş o:duğu cihet'e, dün ;:iımrüklcre pek !az.la mu
racaat etmeye de llizunı kalmamış bulunmakta)dı. 

Yt ni kanun'a ithal edılccek mal13nn ı;umruk re imleri 
yükseleceği cihetle. eskiden ithal edılen malların da buna mu 
'"aı.1 01arak pahalılaştınlm~ma ı için cntereı;an bir tekli! orta
ya atılnu~tır. Bu da , kıymet esasına göre ithal edılccek malla· 
ra birer damga vuru'.mas•dır. Bu urelle damgJsız ma~1arın, 

ylni kı) met esasına gore ithal edil mis olanların fi,) atlarının 
yükselti:meti ni!pcten önlenebi:ecektir. 

Dığu· taraftan ~eni gumriık tarifesi kanununda istatistık 
num'.\ra 1an me\cut olmadığından :'ılerkez Banka_ına ~öi'pıla

cak taleplerin ne §ckildc o1acağı da bi inmemektedır. 
Bu hususta i'gililerle yaptıgımı1. temaslar netıccsındc a!

dıgımız ıruıliımata nauır .. n Merkez. Bankasına t .. lep \ermek hu
susunda ~apılacak müraca&tıan eskı i gıbi muı-mc'(' yapı'acak 
yani eski tarife ve i talistik numaralaı ı kulhıııı i.ı"aktır. :\fa:ın 
fıilcn itha i sırasın1a gumruk jdaresi talebi ~eni tarifc~c tat· 
bik edecektir. 

Ancak ilgililer ithalatçının yapılacak mutabakattan evvelce 
haberdar olamamasının ne kadar gıimrıik vergisi tahsil cdı

lcceğini bilmemesi guçluğünü doğuracağını belirtme_ ·tedirler. 
Bu sebeple bu sekildcki tatbikatın kısa bir zamacda de

ğistirilmek üzere muvakkat olacağı tah min e<lılmektedir. Di· 
ğcı· taraftan yeni glimrıik kanununun tatbıkatına ait 'ficarel 
Odasındaki kurs:ann ılm.ci kı mına öntinıiızdeki ~ünlerde b.~
lanacaktır. 

Ticaret Odasında \eı ilen konferans ar. ilı:i ılcr 

bliyuk biı· a:iıka toplamaktadır. 
atasında 

Bazı maddelerin 
• 

ithal şartları 
Ev'\elce Liberas~on )o:u i:e 

ithal edilmekte olan mallara a · 
jc te~cilerin Vckalctın tetkıkini 
m üteakip ) apılacağına dair ka· 
rııra tekaddlim eden 15 j!Ün zar 
fında ecnebı satıcı'arla yapılan 
bağlantılara jstinaden ihbar 
mektuplannı ıe:.cıl ettirmeyen 
\ e dıs ticaret rejiminin ~ürürıu· 
ğe konulmasından önce E. P .. U. 
saha~ından \'C~a klirinı: anlaş· 
malı memlekct:erden otomat:k 
tahsıs )olu ıle ithal cdılen mal· 
lar iç ı n ~eni rejım doa)ısiy e 
tahsıs alınamaması ) iızlinden 
ithallerınc imkan olma.} an mal· 
!ardan memleket ihth acına U.} • 

1;un olanların muayyen şartlar· 
la ithal cdilmesıne :müsaade o· 
lunmu.tu. 

Bu kararın alınmasına e,,,a.s o~ 
:mak frıere ~apılan 2i Aralık 953 
tarıhlı ankete · ce\ abcn U~ıli fı r 
mala11n \ekalete )Olladıkları di· 
lekçelcr mc,'luubahis olup ev
\ Clce Liberasyon füte:ıınde bu· 
lunan: 

1 - 619/2220, 2221. 2223. 
22:!4 poıısyoııdakı ıelsıı. telgraf. 
mursıle \e ahize makınelerı ve 
bunların cçhiı.e \ e aksamı fen· 
nıycsi, ~alnıı alıcı radyo)a a ıt 
c çhizc ve aksamı fcnnhenın, 

2 - 667 /2448 - 2450. 2454 -
2457 b \e :?459 - 2461 pozis· 
:!ı ona dahıl zaııilhareke araba ar 
\ e aksamının (otomobil \ e ye· 
de· aksamı), 

3 - 679/2476 -- 2478 a poz.is 
yona ~ıren 'elo pit 'e ak:.amı· 
il'ltn (R)Tıca gelen saybkartlar ha 

DIŞ MEMLEKETLERDEN 
GELEN TEKLiFLER 

hahid Saleenı ınd Co. 
1313 Street Kundı Gran Moti 
Bazar 
Lahore ı \\'. Pakbtan) 
Koyun barsağı teklif etmek 'e 

i.gılileıin kendileııyle temas et· 
ruelenni istemektedır 

.\ . R. ('. r. E, :u, 
Yia ;\losCOhl 60 
l\lilano/ITALY 
Yiınlü flanel. paltoluk kuınac 

ıhrr ı: etmekte \C komisyonla is 
norecl'k bir miımessıl aramaktıı 
cl1r. A)l'ıca pamuklu, re:, yon. i• 
f"kli . de en ız. klın.~şlar ll'kH 
c mekte 'e ıop•ancı ithalatçı'~r 
\(~a komı ~onrularla temas et· 
ınek ı temektooır. 

Ov J'enner Ah 
J' ~edıild nL.atı 66 r. 
Jtcl inki/Fl:'\l l'\ DI ,\ 
Tahta \ün ııı ı.ır.eıcıi b.sıklet, 

or,utucu zımpaM kagıdt, bo acı· 
lar kaplama Ugı.iı ~ apı,..ka:ı şe 
ı icii rLalatör eıitlcn, forpiı, çe· 
kıç \Csaire içi:ı tahtadan mamul 
aplar. ıralar, 3!'i ıwaklı ıııotör· 

ı u balık~·ı gemile ·i tekli f etmek· 
trler. 

Gt'ner.11 l\lcrt·ıı • til lherl('a S.A. 
Plaıa TemplP. ti 
\'a lenc:ia/F.SP .\~ A 
Enjektör, derece. res amların 

, . .ığtı boy:ı e3cl'l ım do;cnıe mal 
zeme.si teklif ediyorlar. 

ı:u ı;enio Del Campo. 
( 'ue ta de ~anto Domingo ~:? 
Guaılarrama/l\IADRlD 

S<ıbun, bo)a yağı cila ayakka· 
uı cılası \ es:ıire ımalalc:ılarına 
tere bant in 'e reçine teklif et· 
nıekte ve aliıkadarlann kendısiy 
le temas ctmelerir.l istemel.."tc· 

.. c iç), . 
4 - 105/373 -- 375 b poı.b· t'ır. 

yona ı:ıren kadife, pcluş ve! Yoeı Llt. 
bunların korde'ilarının, P. O. 8 , 119 

5 - 383/1329, 1329 a, b po-1 'Jel ·A\h/ISR.\EI. 
ıis) ona ı:ıren kadife 'c airenin I Su ısıtıcı 'e l,.ayı:abcısı teklif 
de bu defa asağıdaki şartlarla elmektedır. Taf i!At Tıcaret oda 
ithali kararlaştırılmıştır: ı.ındadır. 

ı - Bu mallar için ecnebi sa· Japan Expo1·t Trade nest':arch 
tıcılarla kat' ı bağlantılar 22 ey· Organiıation. 
Jul 195~ tarihinden önce yapıl 2,3·Chome, l\luromuhi, l\'İho· 
mış olacaktır. b h ' Ch K 

2 - ~lcvzuu bahis mal, ar e· 'l'\ 1 /J 1~
0~~ u. 

kim 1952 tarihine kadar )Uk • 0 
)O • , · 

lenmiş bulunacaktır. J:ıpon hiikü:netının destekledi 
3 _ Mal bedellerınin Şubat - ği (Jetro) namıle maruf yukarı 

.BAJtSA 
Jst. BOl'IUlftU\ Z7.!.Ul4 fl1 .a.t!.t rı 

ı Sterlln '184.00-784 00 
100 Dol.a.r 230.30-280.30 
ıoo ı..ızc' 44.l!o-4t.80 
ıoo laYtç re Franrı 64,03-{;4.03 
100 P lortn 3.118.40-13.88.40 
100 Orabml 9.33~.334 
ıuo Qc.ı::oaıovaıı: E ur. .5.50- 5.50 
ıoo tnıçnı Kur. S4.ı2~4.12.50 
~ 1 FAiZLi T .UJViL.LEB 

tı:SD \ :it YE TAm' iLl•.r 
Sına - En.urum l 20.85 
Slvaa • Erzunım 2·7 20 50 
ı114ı Demın·oıu I ıo.5 .50 
ıll4l Demlr;olu U :ıı.55 

1941 Demlryoıu 22.60 
:~mıı MUcıaraa I 22.20 
~mıı l\Jüelaraa 11 21 ~ 
Milli l\tnda!aa lll 22 00 
Milli :.lüdataa ıv 22.~o 
Ziraat B.a.nkaıı l 2UO 
Zıraat nankaaı lI 107 • .SO 

.-. 1 F.Ül.I l :1'.A.llVflıEK 
J 04 ı Demlryolu I ıo4 50 
.Kalkınma I ı04 50 
Kalkınma lI 104.80 
Kalkınma ııı lOS.00 
JIMS istıuar.ı ı 104.SO 
11148 Tab Yll lI 104.50 
19<!9 Tahvili 104 00 

"O 6 t .4.1.l.IJ 'l' A.11 V'iı.LEK 1 
1948 İkraınlycll 21 85 
İkramiyeli :ı.ıucıaraa 23.2!1 
ikr. ııı4ı o. Yolu ıv ııo oo 
ıD!i3 Tabvlll 101.00 
ısısı rahvlll ıoo.ııo 
?.lraat B&nltaaı ıır 100 05 
Zırut Bankuı JV 100.00 
Ziraat Bantı;aııı ıoo 00 

tu"ı ... \ nl s!!>r. ı.EJti 
'l o. Merkez Banli:uı 249.23 
Cları.ntl Bankuı H. 120.00 
Obllgasyon .:\od. l·ll 160.00 
Oa.maıııı 81DU..ı 110 00 
'lur.ı:: Krtdl 123.SO 
Sanarı Kalkınma :s. 100.00 
h Bankaaı R.. SS.00 
Yapı Te Kredi Ban .. uı N. Hl 50 
übuık T .A.O. 13."0.00 
'l'ürli: Ticaret Banı.:aaı 660 
Arstac Çimento ~s.oo 
Şark oeaırmenlerl 36.40 
1'\RIS U01t"AS1 ALTI:" f'IYA'l ' I 
c ı) kllo allın 415.00 Fr. 
(1 l Dolar 360 Pr. 
ı.t.Rtil::!!> l t•l\.4.SolDA DO\-ı.t:Lt..K 

'JilrkisCb•ACCOUnt ı6SO·l700 
tranaız Fr. 157) 100 
t>olar Etelaır V 580-SSS 
D<>lar N. Y Amerı.:an 602-ti03 
Sterlin E!e .. Uf ıs.25·1S.SO 
lnl~re f ranııı a0-141 

ı:.CHHES l ALTL'i IJY& lL.4.IU 

R~ı 
Hamit 
Gulden 
Vahit 
Arız 

ln .. ııı:z: l lra11 
.Napolyon 
B . Horoa 

ıı.uı.ı,, c .t.Lrıı> 

De;uao 
Yerli tülçe 
Mel;alli:o 
Sı.ancıart 

~7 10·57.20 
49 20·49.30 
47 00-47.10 
48.50-48.75 
47 70- 47.80 
60 25-60.50 
44 ı5·44.50 

'i6.2S-45.SO 
PiTA.LL.UCI 

722·724 
720·72ı 
73()-735 
'1~0·722 

l\ .U. l"ı BP: rslılLlKu:a 

ı•umburt1tt Ata. 
Reşat 

Ham1' 
Azı.ı; 

247..50·250 00 
430 00·435 00 
347 50·350 00 
303 00· 305 00 

Nejat Sunar 
Merkez Bankas ı 
Müdürü oldu 
'lcrkez Baııkası 1 tanbul Şube 

•i ll i.ıdürü Fahreddın Ulaş'ın 
\1 ıiletvekili c~ılmesı ebebılc 

100.000 lirallk büyük ikra;;;fyeyi 022840 
numaralı bilet kazandı 

7 lfaziı an J95 t ~·ekılı i dun 1339026 :i41268 
Anlara'~a ~aa t 13.30 da ) apıl· 350396 351305 
mı ;tır. Ikrami)I" kaıanan num.a· :>62519 364147 
ral arı a"aiıd;ı bildiriyoru1: 37518!\ 376049 
022840 numara 100.000 !ıra. 3914ii 395856 
119534 numara 50.000 li ra 400673 401545 
130792 1ıuınara :?0.000 !ıra 416988 419128 
390906 numara :w.ooo lira 426391 436456 

J0.000 lıra ikram ı)e kazanan 440257 442394 
numaralar: 449040 45263 ı 
057832 ]29756 230667 294450 479199 483148 
3369i5 358105 459579 467969 485700 488'294 
371407 478222 496870 009558 

346963 
352270 
368470 
384797 
399484 
40'J l 15 
422733 
437616 
445589 
453191 
48.1798 
488314 

355376 
372791 
386425 
400380 
413154 
423 128 
438814 
447317 
466143 
484729 
490294 

5.000 lir.1 jkramİ) f'! kazanan 1 %00 I.ira ikrı&mİ) e kaı.llnan 
Jtunıarala ı·: nıırruuaıar: 

0.19473 0.50446 054987 082494 Son üç rakamı (.'ili) ıle n 'ba 
124292 169656 li2076 185837 jet bulan 500 numara ikıytizer 
186709 229559 235203 290821 lira , 
357270 36.H:l8 393909 40919!1 100 lı ıa ikramı) e kara nan 
409906 4j0li- 482813 495184 numanlar: 

J.000 l ıra ikrami) e kaıanan Son üç rakkamı (321. 951) ile 
numaralar: nihayet bulan 1000 numara j ü· 

001636 
021392 
0327.i9 
(.i44428 
049787 
066:531 
0828:!0 
092424 
120231 
132762 
149626 
156009 
1670:32 
183896 
:!10028 
232637 
:?31039 
268478 
281Ml 
28!'1131 
297876 
304368 
317218 
32.)83!'1 
335710 

008429 
023942 
032851 
044590 
0.17653 
068662 
085727 
0!16.'516 
121781 
140242 
1.i0;)2{) 
157695 
171072 

188730 
222638 
2.ıon8 
261450 
!.!71556 
2842()3 
289282 
2fl8251 
~-108710 

317454 
328.547 
336414 

018671 
024249 
035300 
047891 
06lil28 
07:ı41:ı 

087852 
101424 
1uı:ı8 
147292 
154915 
161349 
18oo:m 
191982 
!.!2300'.! 
24i972 
265259 
277254 
287873 
292080 
3016:-H 
312061 
322507 
328560 
337404 

zer lira, 
019204 JO lira ilı.ramı) e kı&zanan nu· 
027257 maralar: 
044251 Son ıki rakkamı (21, 68) ile 
049645 niha~et bulan 10.000 numara o· 
06492:j ııar füa, 
080712 :; lıra ikramı) f! kazanan nu • 
092189 maral.ır: 

10209.i Soıı rakkamı (2, 3J ile mha· 
128198 jet bulan 100.000 numara be~er 
148170! lira ikranıi)e alırlar. 
155327 '400 lira teselli mukafatı Lua· 
161876 nan numaralar: 
180111 02:1840 024840 
20201R 622140 022240 
226273 022540 022640 
:l4814l 0228.10 022841 
266181 022844 022845 
277747 0228411 022849 
-R8i08 0228i0 022880 
295894 023940 024a40 
:-!03917 027840 028840 
3150.12 042840 052840 

025840 
0:?2340 
022740 
022842 
022846 
022830 
022890 
025840 
029840 
062840 

322730 082840 092840 122840 
:1287771 :122840 422840 022040 
337693 022820 

026840 
022440 
022800 
022843 
022847 
022860 
022940 
026840 
03284l) 
072840 
2!!2840 
022810 

Kızken 
kararile 

mahkenıe 
erkek oldu! 

işler yoluna girdi, pek yakında 
evlenebilecek sevgilisiyle 

baf\'ll ıı':nu;t ur. Bı.. ~da nuC•ıs 
menıuru h ır f•s doldururken 
ormııştur: 

- Çocuğunuzun adı ned ı r? 
- l!arıan. 
Pran ız.'arda larianc eı :..e ı:, · 

.Marıann ı ı> kıı adırlır. Rı 
rincı•inde ~on n. ha fıf -•ı 
rcltı-. ık in cı.sınrle bilfıkıs iiı. -
rındc dıını larak ~cddell h:r 
tarzda öylcnir. Bıı1la, ÇOCU!..tı · 
ııun ad1111 >:Cİ\'lerken •n » ~ i ~cd ı 
deli hır taı lda O) edigındcn 
nlifus memur u doğan çocuıtun 
kıt. oldu~u nu .. ınmış n~ niıfu 
kuttiğunc .\larianne d iye yaz. 
mıştır. \lerkez Bankası ~ludurlüğiınün 

1nhilfıl cttıği malumdur. KıLk'1ı H kr k olan :lla ıian \e 

Iemnuni~ elle aldığımız nıa· n işanlısı Cole« le 
Bu ~ .. nlı,}lık d rlıkanlının ııs· 

kel'e a ' ımasına \e A1 ıııan) ad:.:ı· 
ki F'ran~z. işgal k ıı\·vcllı>ric 
~bnderilerek orada a kcri 
ta ım ~orme~ine mani o' ma· 
mı~tır. 

h1maıa nazaran İstanbul Şubesi F ransa'da '.\larianne Kinack 
\lüdurliığlinl" uzun müddetten· adında 23 yaşında b r kız 
beri Bankanın .\l üdlir\mUa\ inlı· akrk olnıu~tur. Son ı.ımanlar-
ğıııı ~apnıakta olan Ncjat Sunar ıla dün) anın her tnrafında . kız-
\a) in edi'miş bulunmaktadır. ken erkek olan in anlara ra,t. 

Xeja t Sunar, :\lerket. Banka ı la ıyor. Bunu ıııçin .ıınelı~.ıt ıııa 
nın ııerek dış uca ret işlen ne sası na ) atarak bır ame' i:> at ge 
gerekse banka ınuametatın:ı bi• çirmek ) CÜ)Or. r'akat ~l arıan• 
hakkın , ak ıf bulundu!u c ı hctlr. ne ameliya t nı as.ı ına ) atma· 
Hı) inı, hem banka camıasında dan, mahkeme klırarıylc erk"k 
hem de pi~asada çok i~ 1 karşı· olmu•tıır. <;ünkü bu genç kı.t. 
!anmıştır. hakikatk J\ız <leğıl , erkektı. 
Yenı Mudlirc bazifesinde ba· Fakat hır )anlı~hk e~eri o'arak 

şarılar dı lel"iı.. ııüfıı,a kıı yazılmıştı. Y;ınlı;<lık 
,ınıd i se\ diği bir kızla cvk'n· 

hı.ısu i 'e bila iıcrt:t çalısan b r mck i te)incc meydana .-ıı:mış 
te~ekkul olup Japuıı ticarctı'I •' ,.e nüfus kaydının tashihi :ç1 rı 
h~ \erip diln)a ticı:retıne iştira- mahkr m,.ye baş vuı;mak Hızım 
kı fazlalaşt ırma gaye_i) le .kurul· ge mıştır. Hadı c şudur: 
ı.wstur. J apon) a jle ticaret yap· • Paris ''akınında Senli~ l\ası-
mı:k i3teyen dıs ıırm<ılara bü· • 
tun kolaylık ve yaı dınıları temi basında Marian Kinac.k ndıııda 
ne amade oldu~unu bildirmekle bir makinist \ardır. Bu r,enç 
dır. Ayrıca ı:öndermiş oldukları askn Polon)a: ıdır. Baba ı Rı· 

rınci dünya harbinden sonra 
Japon ticaret biilteni de ticaret Fransaya hicret ederek burada 
oda ındadır. 

'1 arıan a kerliğıni bıtirertk 
mem' ekct1ne döniınc(' Co\~~t • 
adında hır ~ene; kılla tanı,.. 
mı~, e\i~erck c\·lenmek is· 
temisur. Fakat liizuınlu mu· 
ıınıcle~ ı tamamlamak lizere nu 
fus daırc.sinc ba~\'urunca: 

- Sen kıı.,ın, ba,ka bır kız

' rv enemeı.sin! 
Cevabiyle karşılanııı~tır. 

Bunun lizerine ,,u konuşma ol 
mu~lur: 

- N'oısıl o'ur. hm kız de· 
ği' ıın , görnıü) or musunuz? 

- E\et göı·ü)oruz... Ha· 
kikatıc erkek in, lakat re::.· 
men l'l'kck <leği' , kız ın 

- ·undi ne )apatağıııı'! 
-- ~lahkeıııeyc ba1vurarak 

işı anlatacak ın : onun kararı 
iızerine kıılığı bırakarak er
kek olac;ıksın. 

:\ısan 1956 tarihlcrı arasında da isim \C adre i \ erilen lirnıa 
tcdiyesinin kabul edıldiğinc da· ;.:;...:.~-...:.------Z--Jı--.----8------, 
ir ccnebı satıcının bir mu~ata- Ticaı•et ce a ııı•e arsası 

) eılcşınış ' e 1931 de hır erkek 
çocukl.ırı dunya) a gelmişti•·. 
Baba (.'Ocuğuııa '..\ larıan adını 
\ermiş \"e nüfus kiılliğune ka~ • 
dedi'nıesi ıçin nüfus dairesine 

İşle bu \'al.İ.) et üı.eı·ıne !>la· 
rian ıııahkcmt':)e ınuraca :llla 
Ol.fl!>İ) etıni tashih ett irnılj)• 
tir .Sevgilısiy e pek ) akınd.ı. ev 
lc neceJ\tır. 

kat mektubu ibraz edilecektir . 
Yekil.letimize yolladıkları dilek· 
çelerinc '\erilecek ccubi mek· 
tupla birlikte ılgili firmalar 
m erkez bankasına miiracaatlan 
&ırasında bu hususları tevsik e· 
dcceklerdir. İktisat \'e Ticaret 
Vekaletinın ev\elki tebliğinde 
.Merkez. Bankasına müracaat müd 
d etl o:arak kabul edılen 30 Ma 
yıs 1954 tarıhl 30 Temmuz 1954 
o larak tashih edilmi~tir. 

i ,6.u .a l'.a.c.a.rtul 
dqlu : 

lluiday Otia1n 
Yumu~ak 
Sert 

no .. me Kll~u 

Yumu~k Lüb • 
5&rl 

• .. 
35,25 

36,67 

Kuruş 

• 
• 
• 

Sovyetler, Avrupa 
Dışişleri Bakanlan 
Toplanhsı istiyor 

1 Yugoslavya' da 
1 Seylaptan 

20 kişi öldü 
Auoc: ıa t ~d rros 

• 
.. 

N l: \ltELE G OIU!." TAll\U.U :n. 
DUn kambiyo Borsuında muaınc· 

le ı;ören Ub'l'lllerln kapan~ tlJıtıarı 
aptııla söııtcrt ımıştlr' 

Yuzde s fal:z:ll 1941 D.D Y. it. v . 
ı ıo - Uradan, 1951 ıstııaaz.ı 1 ıo.ııo 
liradan. ıe33 utıkl'aı.ı 101 ıo Ura· 
dan, Yüzde il tatzıl Kalkınma ll. 
104.80 ııractan muamele ı;örmü,ı.ür. 

Bir otomobil kazasında 
10 kiıi öldü 

Lublıyana (Yu:;osla\ya), 7 -
S oven~ a \ e Hır\'atist;ında l:lin· 
lcrce ya •an y:ığmur!arın meyda 
na getirdiklcl"I su baskınları ne· 
licesinde 20 l\İ~inın öldliğiı \'e 
50 milyon do'arlık zarar ziyan 
olduğu bi'diri'nıcktcdfr. Dlın ge 
cc ta an nehirlerin suları çekil
me~ e ha 'amı~sa da 1500 hektar 
tık ekili arazi ular altında kaı-1 
mı;ıl ı r. Yugo:.lavyanın Slavonski 
Brod'daki en b uyuk , agon fab· 
rikasını da sul :ır basmı5tı r \ e a· 
lakalılar fabrikanın 15 günden 
ewcl faaliye te geçemlyecc!ini 
söylemişlerdi r. 

,. UiYot ~~ 

MİL~ETLER~;;~·ın;,.,,., ··nm;·· ·~~:~,ı 
TE~IS bugünk~~·· ; .. ~~ 

Owings (Mar;,"and), 7 (AA) -
Owing::; yakınında Kifatınde vu ı 
kubulan bir otomobil kazasında 
ıo kişi ölmilstür. Bir virajda kar 
ıılaşan ikJ araba ça~~ışmış ve 
Eadeınc neticesinde bırı ates at
mıştır. 

İs\ cÇle yot kaıa. l :ıl'l 
Stokho1m, 7 (AA) - Dünku 

paıar ı:iınü ~ortu muııasebetıy
ıe İsveçte yol kazaları çoğalm:s 
bu arada 6 k!şl ölm~s. 20 ~si ya 
ralanmı~tır. Olenlerın hepsı mo· 
tosık'ct kullanmakt .. ydılar. 

MUSABAKALARI ~h ' I ~'utbol Takımı naııuelle· fı '1 
rı bugün Dolmabahçe Stadındıı .ı\ tlı;ar•· ı~ 

Ilt'ükscl , 7 (A ı\ ) - KanadR lı 
tc nıs yıldızı Lorne i\l:ıın . mıllet
lcrar,ısı tenis turnuvasınd tek 
erkek er .anıpiyonıı cl ıııı:ştu r. 

Tek kadın ar dömiii:ıoı l neti · 
ederi şoylcrl ır : 

Yuso aıvyanın bu kısmındaki 

en bıiyük nehir olan Sa\'a Ne!ıri 
bir\'ok köprüleri silruklcmiş ve 
topuk kaymaları yotlan kapa- Dorothy Lcvin ( Bırlnşi Aıne· 

nuştı r. rika) Bclçika' ı Merc:cıs'i 11/9, 
=======-==-==-===c--:. 3/6, 6/ 4, :\lelita Ramiı eı D lek
nın i:eri suriılcce~i 
kU\\ ctlendirmektedır. 

kanaatını sika) Belçikalı Van Cutsem'i 6/ 3, 
7/ 9 8/ 6 yenmi~lerdır. 

ı.aal l 7 de Beyoğlusporla bir 11 ~ • i püll>1 
0ri 

trenman maçı yapacaklardır. Mı l de,. a~ 1 ıııll v~ 
lı takım namzetleri bugunkli nı:ıÇ pi.Yon net>! 116' 
ta el ' erfoueki bütün c'emaııları tcsi c;C ~oı1 

muna\'cbc i ' t! oynatacak Vi! form dece!' 11ıı111' 
\'aziyet:eri bir daha soı:den ı;:eÇl· t niŞ b':uıı~ 
rılecektır. ~filli takım nanı~ctıc· e 

1öğrV' 
111

c1v 
ı·i antrenmanlarına 12 hazıtana ıııilıııı 

b r a • ıın •·tıf· 
kadar devam edectk \'c u a pscll" 
da bu~unkiınden maada ikJ ha· ~ a 



o ınesele 
hhll t.ıı milhJm konuema memılanndan biri hayat 
~t 1lılıdır. Kiminle gor üas~iz bundan bahtıle dertle• 

~ti' g~oruyor: •Bu gidl5le halinılz ne olacak~ ... Pahalılı· 1 

"lı il blr parça artması kaJ'lıııında böyle bir sual ıo· 
tılrı llek tablfdlr. 

lı.k ııca İstanbul gazetesi r.on nüshalarından birinde 
'ti rınıeseJe ini ele alarak ıu ııattrlan yaııyor: ·Dün ·a 
~ttı 0rnıaıe do ru t;ıdıyyor, istihsal artıyor, y abanr.ı 
lıt erle münasebetlerim iı iyileşiyor, mahsuhimilı bol
~ıı '~Yet karaıııında gecim masrafının aıalmuı Hızım 
~Cıt • Ai oluyor ..• Beyu peynir 300 kumaa çıktı, et hea 
ı~. <o ıtündenberi beyaz peynir 320 kuruşa, et hr.ş 

ltttt t• çıktı). Balık fıatı akla gelmlyecek nisbetl hul· 
,, 1• hemen 9 llrayad ır, Vazıyet bu ıekilde kalır a 
Llı, \\'armadan etin k!loıu 15, tere ·ağın 20, beyaz Jll'Y 
c':lto il lr kostüm 500 lıra olaraktır. l'tıı·e tanılın satııları, 
t· tdcuııuk temın etmeğe muktedirdır. Bunu, enerji ile 
~l erek blı kendlmıı trmin etmeliyiz.• 

~dır ııca İstanbul'un yazdığında htlyiik hır hakikat pa• 
I.:'. b l'ahalılıkla miıcadelede bailıca müessir huklımet 
'fl1tt erıber \'atanda§lara da mil hım nzıfeler dilımekte· 
tt, ,'de bir Müstehlikler Cemiyeti kuru!muatur. Bu· 
''t•:bepııit )'ere fiat l"ll kı;eli 1 karşısında derhal hare· 

ita \'e bo kot llAn ed l'r. Blitun İsviçrrlller \'erilen 
h~t ederler. Bır taraftan aldıkları terbiye, diğer 

llttn lı:rede buyuk z.engın bulunmaması, halkın ço· 
Orta halli olmaııı hunu temine yeter. 

~ıı. 'taZ!Yet böyle de ıl dir. \'urgun uretiyle he apsıı 
Dtbn in anlar pek çok tur. Bunlar yalnu: kendilerini 

r, 1 r, lıat ne kadar l iık ellrse l ükselsln aldın~ et· 
lı teın iarlbi bu ı;ıbilerden mühim bir kısmının pek 
'il d rnıe !dır. Halbuki meseli fngllterede büyük ka-

il.Sok 0~te Uçiinden fatlasını ,-ergi sureti le hükiımet 
-~lara auınana aı vergi \eren. yahut hiç urmlyu 

daha ıneram anlatmağı lmkAn ur mıdır! Yurgun
"tıı:ıekhısınca harekete e\·ketmek için \•urgunıın fi· 
q

11 
t~n baıka çıkar yol )·oktur. Birçt>k du~ıine~-

~ :mal •"'" duygusu bunu lup otthlc. 
f~ Enis Tahsin Tll 

Köpr'"' • unun tamiri yüzünden 
seyrüsefer aksad ı 

Macarların yeni bir 

9alibiye~i 
Berne. 7 (A.A.) - Dunya fut 

bol $ampiyonuına katı:mak i· 
tin buraya &:e~en Macar mJlll ta 
kımı Berne'de Youn~ Boyıı ta· 
kımlyle 26.000 seyirci önünde 
Yaptığı dostluk maçını O/O ka
zanmıştır. tacarlar birınd de\• 
reyı 2/0 Kalip bitırml~ierdir. Bu 
kar ıla .. mada blltün !acar oyun 
cuları kendileri:ıi göstermiş ve 
bilhassa Czibor, Kocsis \e Pus· 
kas fe•kaJAde bir o)un çıkarmış 
la.r~. 

VATAN , -
Oppenheimer'in 
İlmi araştırmays 
Devamı isteniyor 

Auochted Pru! 
Washington 7 - Amerikanın 

on tanınmış Alimi dtin başkan 
.Elıse11hower'e, Dr. Roben Op· 
!Penheimer'i hukümetin atom 
urlarını öğrenmekten meneden 
cmnil et s·sternınin ılml araştır 
maları ciddi h ır ~ekitdr. tehdit 
ettiğınl \ e bunun mılli bir intı· 
hara kadar ~idebileceğini bil· 
dırmişlerdır. Amerıkan ilim a· 
damları Federas)onunun bu ıi· 
za!arı Başkan :Eisenho\\ er'e a· 
çık bır mektup ı:ondererek sis 
temı ~cniden ı:ôzden geçırmesini 
lstemıı;lerd ır. 

Mektupta şo~ !e denmektedir: 
cMemlckeUne sadık bir fılimin 
tasfı)esi memleketimiz iı;in bir 
fe!Aket mahiyetini taşımaktadır. 
Bu sıya.setin deYamı müstakil fi 
kirli insanları mtidaiaa tesisle· 
rinden tasfb e edecektir. Yeni 
silahlar eskılcrini birer oyuncak 
haline getirirken böyle bir yo· 
lun tutulması sonunda mılll bir 
intıhara gıdilmiş olacaktır.• 
Amerikanın ilk atom bomba

sı imal edenlerden biri olan ve 
Princeton Uni\ersitesi atom a· 1 
.raştırmalarını idare eden Dr. 
Oppenheimer hususi b'r tahkı 
kat komu:onu tarafından bire 1 
karşı iki o~la sadık bir vatandaş 
ilAn edılmlş fakat milli gU\ en· 
lik için bir tehlike te~kil ettiği 
de ileri &tirülerek atom sırları· 
ııı bundan sonra öğrenmemesi 
içın bu me\'zuaıda bilii edinme 
sı menolunmu.,tur. 

A \'A GARH.l1iER \'1·: SlffGİLI St - Hollywood'un mc~hur 
lılm yıldııları A\·a Gardner kocası ~arkıcı l''rank Sinatra'clıın 
ayrılmağa karar urıni~tır, Artist, ispanyada geçirdiği 6 haf· 
ta zarfında yeni bır ~e\·glli bul mu~tur. Bu se\ gili boğa .:ure$" 
çısı ;\Iı~uel Df'!minguın'dlr. Ava'nın boşandıktan sonra bot:a 
ııuıe§t"iSı ile. t'\ lr.ntregi o lenıyor. \'ukarıf\a ıı.rfüt, ,\mel'ika· 
Ja donmek uzere ta~ vare r. binerken , ı;e\ gılbine ada etti· 

#1 11radı görülüyor 

Dünya şampiyonu güreşçilerimiz geldiler 
<Ba,-ı ı l:ıclde> re~ Federasyonunun son Uıp.a.n 

rcşçl'erimiıle gbriı~\ ek ımkAnı- tuında alının ararlar bıkkın· 
nı bu'a bıldıltr. da da eunları soyledı: 

BUL ACA 
3 5 6 , • 1 2 

\°fhbi Emrenln r.o.}lerliklerl ·Beynelmi!el Federasyon Tok .. 
Kafılc ba5kanı \ e Güreş Fc· yoda bırincl ve ikınci o:an!ann 

derasyonu Bı:kanı Vehbi Emre 12 eylı1lde istanbulda kar§ıla&· 
sazetecılere &ll b~yanatta bulun tırılması lı;ın bır teklif yaptı. 
du: Tekilli burada dz tetkik edecek 

1 c'fok~·oda çetin milsabakalar 'e kararımııı b ldırecc~iz.. Ay
raptık. Eğ~r. ilk tünden ltiba· rıca, Japonlar tarafından, 1955 
ren, ihtimaller ilzerinde dU~finUp 

1 
~ayısında Japonyaya davet edil 

on~ göre haıırlanmamııı o sal · aik Ye d!veti kabul cai!I:. 
1 dık. bu nct1ceyı a lamaıdı . . Rıl- Toplantıda 1955 Greko nomc.-ı 
dığınit gıbi Ruslar olımplyat mil Dünya Güreş Şampiyona~ı:lln 
abakalarında 25 pu\·anla birin- Karlsruhe'dc (Alma 1ya) yapıl· • 

ci olmuıılardı. Bu defa 33 pu\·an ma~ına karar \ enldı. O tarıhte, ·--------..1!~,_.;.;;;;;;., 
a'acak kadar bi ça\ı~tıkları hal- 1957 Serbest Güreş ŞJmpı~oııa· SOLDA:' SAOA· ı - Elr yakıt. 
de, bııden sonraki d~rece) 1 ıut· sının mevkii \"e tarı ili de tespit !1-~~~·~1~ -n Bir b~(:· 4dttm~:; 
turabildfür. Tokyodaki musal:>a· edi:cccktir. Bu mtisabakaların İs Amca • .5 - Blr tıeıı mad:teaı. ncı 
ka ara btilun mılletl •::- l) i h:ı- tanbu'da ) apı!ması içın gayret bir madde 6 - oenıeıııı::. truıı: do
r.ır.anarak gelml~!erdl. Sadece lı a~~edcceğiz. r1~ ~~n1:1~~-\;- Ba,ıtıama: A!pa. 
,·eçlilcr b:r terakki gösterememı~ Onumlizdeki temmuz ayında 1'11KAI'.LDA?" AŞAÔIYA: ı - Yen-
lerdir. Bizden iki güreşı;ı klbe Balkan• Greko - Romen mıis.ı.- ıneı bir balık: Kısa r.amı.n. 2 _ 
olamadı. Osman, bAriz: bir hak· bakalarının hazırlıklarına b.a~la- Z•ybelt 1~111 . 3 - B:r muılltl lle-

1 kl 
,. caıt B ti b • • hl tını utıe~en. 4 - nı: nc•a s _ 

sız 1 a. hakkı olan üçilncil:ilğil "a eıı. u m 5 an.ar mu e· um~mı yardım. Bir aoru edatı. G _ 
kaybetti Ye dcirdüncü o:du. De· melen .Pragda yapılaczktır. Mızıkalardıı kullanılıın :ııe!e.sa bir 
kir de sanssıı. güreşler yaptı Bu ?liur\ lloca, kODUilll'Or çalgı T - Haatalılı:lı 8 - MU!klra• 
nunla beraber bu iki ~tire~çimıı ~ '':11i Hoca da şun!ar1 söyle- DÜl\KÜ BUUlACAl\'ll\ HALLİ 
5 puvzn temın ederek, ~ampiyon miştır: 
luğumuz: üzerinde mtiessır oldu· .çok çalı;tık \'e hakkımız: O· 
lar. ismet Atlının iranlıla kar- lan dereceli e!de cttık. Ben Eım 
fi kazandığı açık galibiyetin ta- dıye kadar bu derece çetin mü· 
mamcn aksi bir karara batlan· ubakalar gôrm•dim. Her siklet
ması bızleri üzdü. Bılha!Ea son le gUreşcn:er iyi haıır:an.mış, 

ı gıinU a:dığımız tedblrierle neli· kıymetli c:cınanlardı. Hıç bır gU 
ccyi lchimlıe ı;evircbı!dik. rcş ,.e hiç bir g.ıhbb et s:o:ay ol 

Hakemler baz:ı yanlış kararlar madı. Bunun içindir ki, p.mpi
\'crdıler. Bunun zararlarını de- ~o~luğumuı o dcerce .Ber•flıdır • 
f!.'Ce!i o'arak bGtUn mil'etler çek Dün,>·ı Sımplyonu Husl')iıı Ak-
lil.er. Biılm hak~rnlerimlz btitiln 'hacın an.ııttıkl~rı . 
müsabakalarda gayet iyı,dilcr ,., 52 kı.o .ampbonu Hüseyın .Ak 
takdir gördü'cr · • baş, Rusla olan kar~ıla,ma.sını 

· §oyle anlattı: 
Bayramın Japcma Ylnilmcsi ta ıRusun milsabakalarını hep 

SOLDAN SAÔA· ı - \"ırana. 2 -
Al•nı. 3 - Dide o& - İllm. 111 .s -
Ez:J. 4 - Tartı. 7 - Yer. İn;ıı. 
il - Az. 

YUK"RmA?· AIMÔIY • .\: 1 - Ve
dia; Ya 2 - İl Ter 3 - Yaı11glr. 
4 - Alem s - Ne ı::•ı S - Ansı
zın. T - Se. 8 - Yıl.nUlı:. 

8 Hatıran 19.54 Sah 
Al\ KARA 

'.28 >.çılu \"il rırc~rım. 
• o ounıydın 
"'i.5 Hıb•r er ve han raporu. 
'i uO Karma rabah mu•ııı. 
1.30 Film mU•llı:lertnd•n l"çme

ıer. 

Tahkikat kadrosu Oppenheı
mer'i, hidrojen bombasının ima 
lıni ,ec.·iktirınek ve yıllarca ev 
'el komUnistlerle münasebetler 
tesıs etmia olmakla da ıuı;landı
rılmı~tır. 

mıımen ea~ssıılıktır. Bunun.a takip ettim. Sol ayatı ıic tırpan 
berabe~. ınu~a b~k~lar. ~ k~dar Ç" atıyor \'e hasmını hemen bastı· 
tındl kı, bırın.cı \'e ?a:mcı olu~ mordu. Ben de güreQe çıkıncı 
o. derece ~uhım addcclı'm•tr.ılı- &ağına doğru hücum ettım \·e 

Bacbakan Menderes du" n Atı'na 'ya geld 'ı dır .. O~ımpı~:ıi mu~abakalarında 1 urmayı taktım Sonra o:a:-ıları 
1 a)nı sı~letıe 20 mu sabık gırmiş ı pek bilmıyorum. Hakem koi ımu 

zım geldiııini belırtrnıclerdı'r. re 3 gures' e şampiyon o:mak 1 tutup ka!dınnca galıp geldığıml 

uıo Günün ı;ıroıramı ve kapaııış. ..... 
l1 •s Açılu ve rırcı;ram. 
\2 C0 Allı:~r 1!.I~ 

Oppenheiıner'in a\'ukatı ko -
m~)onun verdiğı kararın, atom 
enerjisi komisyonu tarafından 
gozden geçirılmesini istcm~tir. 

Pakistan Başbakam 
Yarın geliyor 

Pak:stan Başbakanı Muham· 
met Ali, meınleketimııi z yaret 
etmek maksadiyle çar~amba l:Ü 
nü husu~i b·r 11ı;akla şehrim i1e 
gelecektir. Rashakan Yeşilköy 
h;ıva alanında merıısimle karşı 
Ianarak \'e bıl~hare bir otele 
inecrklir. Pakistan Başbakanı 
ayni günUn akşamı treni(' An· 
lrnra) a harf'ket edecek, cumar
tesi akşamına kadar Ankarada 
kal:ıcak \ e temas:arda buluna-
caktır· ____ _ --- -

Turizm tetkiki için 
<Bası 1 incide) 

namamı~tır. Onumlızdekı =iın • 
}erde Ankara) a gıdrcck İçişleri 
Bakanı ile temas etlikten sonra 
Ven'a kadar Doğu Anadoluda 
bir tetkik gezisine ç1kaca~ını . 

f;Qylerc bırçok' Auupalı A~ 

mıdııltııııın 'l'uri tik böl::elerini 
gorınek imkanını bulmuş ola -
l'aktır. 

Biraz: e' vel de ö) ledislm gihi 
ben zahsen TUrklye:yi \'C Türk· 
!eri rok ae' erım. İki memleket 
ara•ındakl do tluktı mal(lmdur. 

Harp dolayısi) le bir tabii du 
ra ki ama ı:österon bu rabıtaları 
:ı emlemek ıçin sa:ınt eden Turk 
- Alman dostluk cemi;·e1iııin 
faali) eti de şa~ anı şUkrandır. • 
Miufır Turizm Mıidilrti. ko -

nu~m~ını Türkçe yapmıs ,.e 
Ttirk - Alman do•tluk cemheti 
faal Azası olduğunu a~rıca Ö) .. 

lemi$tir. 

Amerika' nm Çin 
Hindine müdahalesi 

<8ati1 1 lncidP.) 
kanı Mareaaı Papagos, l>ışışle· 
ri Bakanı Stefanopulos. Amtri
k.an \ e Yugoslav Btiytikelçıle -
rıyle basın mumessıllerinin de 
hazır bulunduk'arı yemek geç 
\•aktc kadar samimi bir ha\'a i· 
r;i~~e de' am etmiştir. 

Oğrcndığımizc fÖrc Başbakan 
Mcn<lercs ~arın öğleden evvr.1 
dost ve müttefik Yunan hüku
meti Başkanı ~larcşal Pııpagos 
ve Dısileri Hakanı Stcfanopu· 
los ile iki memleketi al:'ıkadar 
ecl~n meseleler üzerinde bir ı:ö· 
rüşmc ~apacak \ e öğle yemejiin 
de Tatoi'ılcki yazlık Jkamcl;:a
hında Yunan kralının misa!ıri 
olacaktır. 

'Tuı k tllJi l<tıhsııl I>eğcri 
\\ ashington 7 (AP) - Yetkı· 

li dıplomatik mahfiller bugt n 
Ba~baltan Adnan Mrnderesin, 
Tilrkbe)e tecm\I cd ı en Ame' 
rikan ~ ardımının arttırılması hu 

u unda ı;irıştı~i ıeııcbbti 'erin 
bil) ilk bir başarı ilıı neticelen -
mlş olduı:unu lö!1\ lcmişlerdır. 
Diplomatik şahsı) etfo:c göre 
buncla TUrk ıltıhlı kU\\etlcrıııın 
l rn iden \eşkilatlıınılırılıp ) eıiş 
lirılmclcri taı-ıını tebarüz ettı· 
rrn s!tayı~kiir raporların ela ro· 
iti olmuştur. 
Başbakan ieçeıı hafta Wa

~inıııon;ı yapı1ğı 4 günluk zı
~ arct sırasında iki esaslı ka • 
ıanç dlamışur: l - Bırleşi k 
Amerıka hilk(ıınet , 1 temmuz 
elan itıbarcn başlayacak leni ma 
Ii J' ı zarfında bazı mu!ahaıalar 
la, Tilrk ~ Cl e tcmın cdılen as· 
kerl J'ardım tlıerınden ke inli· 
ler yapma) ı kararlastırmışken 

Ilafbakanın Zİ) ar eti neticesinde 
bu karar dej'!i~mlş \'c b 'IAkı.s yar 
dımın arttırılma~ı lilzumuna ka 
naat getirilmiştir. 2 - Halen 
Tür kile hesabına ipariş olun • 
muş \'Cya imal edılmekıe bulu· 
nan, takriben )arım milyar do· 
lar kt) metlıırle askeri malzeme 
mevcuttur. Bunlar henüz Tur· 
kiye) e teslim edılme.miştir. Zi-

<naaı 1 incide> larcı netlc11 indi'! Amerika hü· 
teme) en temailciler l\leclııi U· kCımeti bu tcslımatı hızlandırma 
)esJ Wa hınııton Post ve Time.s )ı \Adetmı~tır. 
Herald'de çıkan ,.e hUkumeıin Bu itıbarla >eni mali > ıl ıar· 
Nısan Bl ıoda bo) le bir mü daha- tında TUrkı) r.ye 500 mil) on do
le talebınde bulunduğunu iddia ları askeri malzeme fck'ınde \ e 
eden bir ~aıı,_,ı bir tbaber sız· takrıben 200 m'bon doları nak· 
nıası. 'c kongreden istenecek sc dl ~ardım olmak uzere 700 mıl· 
lAhıyet haıırlığının bir kumı o· )OD dolar temin edilmis o'acak· 
!arak müta!Aa eımış \ e sanırım k ' 'k' haft b k d tır. Başbakan l\lenderesın Ame· 

1 1 1 a 'e) a ır a
1
) a ,}. ar rikan liderlerh le ) aptıgı müza-

bu talep MeclıEe ge cceı..ır .. • k 1 . 
demiEtir. ~re erd~. k~ndısın~ daha . uzu~ 

Post and Times Herald .:aıe- I hır müddet ıçın. Turkıyeııın sı· 
tesi bu sabahki sayısında neşret !Bhlanma proı:ranıının Am.erika 
tiği husmi bir haberde Cumhur tarafından ?este~len.er.cğı hu
baskanı Eienhower' in, Çin ilin· susu da temın edılnıışıır. 
dino handan müdahalede bu· Dığer tarartan 'fiirk idarrci
lunu1ması husuı;unda 26 Nisan !erine, sırf ekonomik "'ayeler i· 
da kongreden mezuniyet iste - tin bir borc temini hususunda 
me)c haıırlandığını fakat ingil· §imdıki halde Israr etmcnıclcrı
tereniıı buna muvafakat etme - nln la\slye nlunduğu anla~ıl • 
)eccği için tasavvurun t!UYR dUş maktadır. Halen, iktisadi yar· 
tU tinli bildırmi~ti. dım faslından Tilrklyey c 70 mil 
General Jaınes \'an rleet Çin l on dolar ayrılmıştır. De\·let 

mnıtinf'! gldi)nr hiltçesının yüzdf' 36 Etnı mtida· 
Wuhington 7 (A.A.) - Se· faaya hasrctmış bulunan Turki 

IAhiyelll çevrelerden bııgiln bil ye, tabiatiyle ıktısadiyatının te· 
dirildiğine gore, Cumhurrt?isi mellerini ı;ağlamlaEtırnıak ihli· 
Eisenhowcr General James Van mallerini ara~tırmaktadır. Ame 
Flcet'in Çın Hindini ılyare~e rikan idarecilert Türkil cııın 
memuı eını ştır. General Van NATO ht fakının dogu cenahı· 
Flect Beyaı Sarayda Cumhurba5 nı koruduğunu \'e bu \·aziyeti· 
kanı ile ı:örü~mÜ6 \ ' C bugiln ni idame ettirrbdnır.ı;l için ıla
GMT saati ile 1~.44 de uçakla ha bir kaç rıl dış ~ arrlıma ihtı
Sanf:ancisco'dan Tok~oya milte yacı nlara~ını helirımişlcrrl r . 
\·eccıhen hareket cımıstir. Amerikan makamları, Tiırki· 

Do§u Pakistan'da tevkif yenın topyckiın milli istihsal·-
. nin ~imdi kıymet itibarile 13 mil 

edılen ler )ar 500 mil~on Tiirk lirasına ba 
Dakka 7 C A ) - Öğrenil· liğ olduğunu \ e~ a son 5 yıl ıar 

dil:ıne göre Pakistanda bugüne fında ~ Uıde 40 ni bette artmış 
kadar tevkif edilenlerin sayısı bulundu~unu. ancak Tıirk iktl· 
6S!> a 'arm13tır. Bunların 13 e· i 
:,alet meclisi Uyesl. bir kısmı tıad yatının NATO ittifakının tah 
da komünistlerdir. Eyaletin her mil eti!~i malt ytikü çekebilme 
tarafında durum halen sakin· si iı;in. milli 'aridatın 18 'eya 
d :r. 19 milyar lira~ a :ı Ukselmesi ı&· 

ı> w mumkun olmuştur. Tokyonun hu anladım.• 
Yunan ba&ınıuın görıi u t b d M IA Atına 7 (AA.) - Ba•bakan su~ıyc. ı uy u ese . 5:? kiloda Daği~tanlı her zaman emindi 1 

, , ~ ~use~ın Akba~. 6 rakıblnd0n be ı 57 kılo ~ampı~onu Mustafa Da 

:a~~a~eı!1a~~~:.r~~~u:d~s~~:~~;; :~ı: ;0a::1~~t1ı. ve 5ampıyonluğu tıslan'ı da , gtircş'erınde hiç h"" I 
lehine elde ettıf:i neticeler Yu· . . . . . lcCzn du:,:madığını 'iC daıma re
nan resmi ı;evrclerinın btiytik .. Bı~.ı 6 gtircsçımlz bırınrıde:1 il neceğınden emın olarak mınde
ıl~isini çekmcktedır. Yunan 1 çunc~)e kadar derece P.la:-ıık k.l re çıktığını byl~di. BalTam Ş t 
B;ı~bakanı .Maresrıl rapagos'ıın ~e o dular •. R~sların t gurcsr;lsi Japona )enılmcnın hın.cmı Ru•u 
partisınin organı olan •Estia• derece alabıldı. İranlılar ikinci- ~enmekle ~.ık~rdığı ıçın çok 
gazetesi bu meuudaki bir nıa· !iği bizim1e pa~·ıa~acaklarını dü- mem.nun .görun~yordu. 
kalesinde, Birle~·k Amerikanın şunt"rck biıe karşı çok çetin mu . ~Urc~çıler, gumruk muayene· 

• b' k · ._ sını muteakıp biiytik bir kafile 
agır ır as erı yuk taşıyan mem sabak3:ar çıkardı'.ar ''e bu, Rus- hali d h ti ·ıa·ı l 
lcket'ere iktısadi ,.e askeri yar ların rpe~cc i~ine yaradı k"'yn e ~c re! gcHrtiı 1 

ier.AkBb r rl .. • o çocu0 u o an sey n a· 
ımını a.rttırmak luıumunu ka· 'ıliisahakanın en iyi hazırlan· şın boynundaki Japon kravatı 

bul elınış olmasını memnunluk mış ı::tirc~çııcı·j blz:Imkilerdl Bu h k · h · • 
~/:~~;ı:;~a~ttiş!~):ıe a~~:~kt~; ı ~u fRu.ı;l~~tr da tak.dir cttile~ Ye çie:d:s~~k ~;au\na~lı~~tıidıh.!!ıl:r;~ 

er ırsat a soylcdılcr.» \•atından cok memnun gö"U~n-
kıından ne kadar kUV\'Ptlenir ,. Vehbi F.mrc, Be' ne'mi'el Gü ~ 0 d • •• 
hedeflerine o kadar Jcolaylık'a · " r u_. _______ _ 

er şi lceeğlnr\en k ;m~e 5tiphe et 
mıımekted r. Bu &ebepten Yu· 
nan umumi efkAr•, Amerikanın 
Türkı:re leh•ne l:ahul elmiş ol' 
dutu prens b n Yunanistan hak 
kında alınacak kararlara ela hA 
k m olarııl!ını haklı olarak h-ı 
m't etmr.ktedir. 
l\lcn<lrrrs'in K1111ıı<la rarlyn unila · 

heyanan ı 
Gandrr (Tcrrf'·~eu\ P.) 7 (A. 

\,) - Xc'' Ynrl tan hareket et 
tıkten snnr;ı r.;:ınrler ha' ıı alıı· 
nına u~ra) an Ba~hak;n Aclnan 
'lrndı>res K;ın;ıda rııcl) o~u tnm 
silcisine Kanar\ııyıı hitaben ln· 
;iilizce olarıık \'erdıği beyanatın 

ela tİ)) le dem·~tir: • merıka 
Blrlı:•ik ıle\ lctlerine yaptığım 
kısa hlr z yııretırn sonra yurcla 
dö,mckte~im. ,\merikaya \Akl 
bu ziyaretim ço ksemereli ol· 
mıı•tur.• 
Raşuklhnıi7.İn Atınada yarın 

~ııtı:ıra...:ı goru~me 
Atina 7 ( ~ .. ~ .) - Yarın u· 

balı Yunan Dı<işler· Bekanlığ•n 
ela Rashak;ın Adnıın Mendrrrs. 
nısislcri Rakıın miıste•ım i\uri 
Bire .. ,\ıina bii) ük elçisi Cemal 
HUsnü Tarııv Ye Yunan Haşha· 
kanı 'tarr.~ııl P;ıını;:ns, Oı<i~h•ri 
Hakanı Sıefanopulns, Dış:~teri 
mliste~arı leksanôr l\irıı'nıın 
i ştlr~ki) le bir toplantı ~·apıla· 
caktır. 

Bu arad·a Yunan S:ıvunma 
Bakımı Kanellnııulos da Savun 
ma Bakanı Ethem Menderes 
' 'e ;enel kurmay ha~kanı Gene 
ral Nurettin Barall!el ile görU· 
ftcektır. 

~azada bir kiş i 
Oldü, 7 kiş i 
Yaralandı • 

Huııul l'tulıılılrlm!ıd'n 

Amasya 7 - Amıı!ya - Mer· 
ıifnıı arasında çılısmakta olan 
iki otobli~. bu;:iln Amasyadan 
rckahr.t dnlayı:;ıyle arka arka· 
ya yola ı;ıkmı.lar \'e sekiıinci 
ki!ometrcde şoför Sttrli idare· 
s ndeki Cin olııbıısü Toros oto· j 
büsünu geçmek ısı erken çarpış 

1 
mıslardır. Bu sııdmede Toros 
otobtisü 5 - 6 meırc sağındaki 
yamııca fırlamış ,.e iki taklak 1 
attık lan sonra ~an yatmışıır. Bu 
esnada ntobtistin üzerinde bu
lunan HOsevin Çetin adında bir 
s•msar ezilerek derhal ölmiiş. 
yedi yoku da yııralanmı tır. Ya 
ral•lıır hastanr~ r. kaldırılmış, 
tahkikal;ı ba5'ıınmı~t1r. Toro~ 
otnbü~ılnün $Oförii tC\ kif edil· , 
m•ştır. 1 

Brezilya'da ölen g revciler 1ı Buenos Aires 7 ( .A l -
Buenos •res civarında Moron' 1 
da grevci ı•ı;iler arasında \-Ukua 
gelen b r kavga sırasında iki ki 
şi ölmüş, Uç ki~! de ~ aralanmı , 
t ı r. İslerinin ba5ına dönmek ıs 
tiyen bir İ$Çi grupunu !abrıke 
) a götürm,kte olan bir idareci. 
baş•na isabet eden bır kur:unla 
oldürulmü;tilr. 

Bl.İI UK POLİS RO~tAM !llÜI\ Al'ATI Du l ılın, polisie ro· 
m~"ı m'.ıUfatını. l..nnı.1.•11. ·aıııt -De rres manutırının eski 
hucıelerı.nde ıeçen, aOldurP.n G11ıeUılıD mmlı kıtap kauınmır 
ur. Resınıde, romanın ·azarı Françols Brlsnr.au'nu, rrançolse 

Arnoııl n Arlett • ile beraber gı:inı or~unuı. 

\ E~I RİR HARP SİLAHI ım {;n, - Munkh ruaıı'nil.ı tcşhıı 
edıleıt bu alet, ilk naıardı, enı tip bır harp silıilhı ıannedılebı· 
lir. Hılbu..lrl, bu ı:arip hlAhı. ağaçlardı ı nrıırh ha•aratı ol· 

dürmelte kullanılaıı, buit bir piih eriza!!.ı • dur. 

,;ı.30 Fah:ll'e Ca::ıu. 
l.S oo ll e. Arırı ve hal:trlu. 
tS 15 Rtd10 uıon orke ".ruı <tı

tı.an Ozsoy 1dares'n1rl ııı R~:::ı 
l!erı· Pr ns O#rencı ope••ln 
d~ fantezi, b) Roml:uı; Kro 
&an Rober. eı Romberıı: Nl· 
na F.oıa fantezi. 

13 ıo Öt:le su••e ı. 
13.4.5 lhdro ıalon cı:kestrumııı de 

vaırıı. 

1'.00 Han raporu, akfsm prosra
mı ve kaı;ıanlf. 

'*** 16 sa Açıllı ve program. 
17 00 a Maurtee RaHI Trio, b) 

Maurıee Rant : Pavane. 
17.30 h'edtha F dan • ? earın Ak

çan. OönUI Sö;sler'den bert• 
ber ırkılu 

1e oo r •rtl'?'ın suuö•e:: 
18.30 Radro l'ı İngl tzce. 
ıa 45 Juna Chru•:v ile Kay s:ar.· 
19 00 M S Arsrı ve hsbtrlu 
19 13 Tartbtrn bir raı;ırak. 
ıv 20 El~"1=n cuısnn 
111 45 Dlnl - AhUlı::f munhııbe. 
1' ~ Nev tik• MI <S•vlı:I Seve~) 
ıtl.00 S•t m• ır.• ".ld !er Çalanla: 

Mtths• Fenmeı:ı. Fethi Kopuı 
;en • Kelı:'"I. 

20 ıs Radıro sa •'ut 
20 O ine• • < •tıııburek faslı). 
21 00 Teınıll: 
22 00 Avrupa kcnn ı Türk lı:o~

tesı edına konu ma. 
22 ıs Ke!!Un - Plrano ve Tlclorue!" 

le ue eıerlrrl (Ali Erlı:öse. 
M•ır.z·ez OUnuı Zekt Du>ıU 
Jul. 

22 •o Btra:ı: da dans edelim. 
22 45 M. S A;arı ve hı"erler. 
2~ 00 Proırao n taı;ıanıı. ..... 

İS1ASBUL 
t • ST Açılla ve program. 
13 00 Hlbuler 
13 u Dana mü:J.#1 
1 "O LU'fl Oün•:l 
1' 00 aı Fraı:z Ltı- :Msec Faıı~

zuı b) Jo.'ı.annn B:ahı:ıs Ma 
r.ar dı11 ı • ·o. ı 

14 "0 ouzın 51Prr. 
14 ts a •KJnc Coleden earkt!ar. 
15 00 Kıpanıe. ..... 
ıs DO Acııu ve dsna muzı:t. 
ıs :o Konıumı 
18 :ıo >iemlüet tavaları ıes ve ası 

blrltfl. 
U OD Haberler. 
ııı ıs Kınıü: ıkşam mUD:ı. 
it' 4l Radyo tneeu: lıeyetı (Uoşalı:) 
20 13 Radyo ırı:ı:eteıı. 
W ıo Kıta eehlr haberhrt. 
:ıı> "l KUçUk orlı:eıı•ra 
2'l M Heplml.zln aaa •ı. 
21 00 E:Okran "ö:er. 
:ıı 20 Sllr d nva!l'.ll. 
21 tO Bülent oraı 
22 00 lı•anbul müulertnde. 
22.10 PIJ'lUl? dün\'uındıı. ge•lnU· 

lcr (Cemıl Reıı• F:ey) 
22 30 IS&: u .. lerl Ceı-ı1•t C:a ıa, 

Dünü Turan, P..alll Can). 
2; 4l Haberler. 
23 00 ıamblrc> - boru ve rrOiTDm 

ıar. 
23 7 Der..! ın!J•':ı . 
2l :!O e•ın Ken•on mkeı~ı!1. 
23 O Yal.s f•s•tvall oueg•rw. 
24 oo Kapına. 

tzMtR 
15 SB Açılış n program 
ıs 00 A bil" Yı ~ın . 
ıe :ıo P ano 111 Neı'tll dııru mtl-

tı:ı. 
ı• 43 ouzın Ergiln, euzan Ta •ök•ıı 
lT.1~ B~·ııc ı;ıroırrıml~rın taltdlml 
1720 Mırlı: \\arnow nrlı: trau. 
1T 3.5 Küme uz e!rrlerl 
lT ~o Bir klç ıuzcı mtıo:ıı. 
18 00 Gar kılar. 
IB :ıo z,yb,kle:. 
ıs 45 C' ttçlntn ıu+ı. 
111 ~ Köy havaları. 
111 00 Hıbul,r. 
11115 r-ad~O e•lı;•kl•r fa•'ı . 
20 00 Gan rolc-lın (~++e L•"ı""-•nn) 
20 10 Sehlrdrn k ı- 1t hab•rl•r. 
20 13 Rıd:ro J;ll!'!!!I. 
20 30 İzmir m•.uııı: okulu tr:oro:u. 
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2ı ıo s,tAhııttın öıgtı, 
21 ~il T. e mı olc1l!l 
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22 ~o !'\l'lrıı v• .,.,.~ram. 
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caısn vıroııın ıt Bronıa.a• 
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t l Pıt komı )Onu :ı 3 • • 
n au ,.cnari ucrc es • a!gııı ı ücret C'rını ll\ln •e 

erı d~ ~ lı an ı ı C' gunluk (723:1) 
t P t trn ı ilan o t :ı ıı 

l - upu. gecı 'e kutu taşıyıcı ar 
2 _ ınrıcılar H )apr;ık a~cı 8 ... 

k k !burcu ve kontro ar 3 _ \ ya çı o. 
4 _ Ka ;ı ta ıyıcrlar 

a) Omulla ta n anlar 
bl Tek r ek c taşı\Zn ar 
Tozcul;ır 
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Zabıt Katibi Alınacak 
1 hkcm ıne 20.-25 ı a a ı ma:~ 

Harp Akad mılerl r. d ·t 
0 

b ı~n b tabıt katıbı 
lıı en az orta okul mezunu ve 1)~5 ~ 'l.:r n 19S4 sa ı .saat 10 da 
lıntıhanla alınacakfıı. Sına\ ar~tır j tekh erin daha fazla b gl 
Harp Akancmı erınde \apılac .Akad mılc ı Person l ubc-
ed•nmc erı ır;ın \ ı dızdakı Harp <1631 - 7243) 
sine m ı ac at :ırı. ' 
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FEVKALADE GALA SUVARESI 

10 Haıiı an Peı~eaıbe aat :?1 de 

GüLHANE PARKINDA 

Subay Elbısesi 
Uzun ceket, uıun 
Pantalon 
Subay Elb sesi 
Kısa ceket, uzun 
T'antalon 
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18200 1367 
(7065-1604) 

·a alı ıarfla eksıltmel e konm.us 
!\.! k•clanın çatısı onarımı k Pll d ~talat) a -~. Sa. Al. Ko. 
• .,.. 6 1954 ı:unU saat e • . tı •1153 

ur. İhale i 11. . r "8705 07 lira. ı:eçıci tPmına ... 
da lapı acaktır. Ke<if bede.' komi·s~ onda ::oııılür. tBu ise E ;.ı,r:~ lıradır Ke~if \C şartname ı lin e\"l:e' .Mrk. n . \e m 
cekler;n ıhale ı:uo~n~en .e:ı::a~~ıı:şarltır. Tek if mektup:~rı~~r 
Md. den ~e erlık . e ı:et ı evH•line kadar lcomfa;yon~ ~r;;~) . 
ıhale aatınden b r saab 1 edilmt-~ (1.JO. 
Po•tadakı ::ecıkme ka u . 

~ odunu 28 6.1954 pazarte 1 at K.a;ıalı rarl " ı:.wo lon me~ t alınacaktır. Bedc!i 
S Al Ko da "ın 

11 de Dı)arbakır As. ~. ~- i·r;ıdır Şaı-tnamesi kollU(~o!l-
66 000 ıa, ı;e~·icı lemın .. tı 4:ı;:ı0 ı h ••. atindeıı bir ~aat e\-
da ı:oru ur. Teklif ınektup aı·~nın ~ a e ;ı (1642-725") 

adaı kom ıs~ on. ~'::e~r~ılm::e:ı~.-----;:-----

İHT AR GAtBE 
Sı'. ın Yıldız.eli ka~-

Usu uı: .ıka}et urund~n m .. zn~n Do '"iu zabıt kitıbi Se-
sından nfıfu a k.ıyıtlı idris o;ltı 193bu eb~p e ~alp , ayıldıgın
IAh .. ttın Atanın mc.ske:'li mec; u,. \c ıe kenini bıldirme i "ya 
dan Ankara ~lerka Komutan ı.,ına n M K . nun :?13 ıncı 

h;ıtı , üc ıt e) cmcsı '\ • u. :ı.ynı yeı'<ie 1 a ıhlar olunur. 
m<ıdde ıne t dıkan ı nen \dlı \mir 

(1632> . 
GAiBE İHTAR 

d maınun 1 tanbul 'ı ayctı B• ık~ 
Esur f~mek uçun an t O 1931 Dog. lu Uuan Se-

k.aasında nufusa kayıt ı .\:me ebep e gaip sa~ ı dığından A:ı
Hr'in mt~cni meçhul "e u ı. nini bı'dirmecı \eY• aynı 

"" danlıgına nıes .. c d-kara Merkez .n.uman . _ 
1 

u K nuo 2rn iııc, ma 
"erde isbatı vlicut e~lcır.esı '• u. . (7244) 
" · •· 'htar olunur. _ de ·ne te~ fıkıın ı . .uıen ı .\dlı \nıir 

(724'=-1632/1633> 

İzmir Belediye Başkanlığından . , 
. . . d ki kec l 'l'e şartnamesi "ere ın· 

Fen i leri ~ludurluğun e k 1 •• ·ı Reşadı~e De.resi ara-
ce 'Iıthatpa a caddesinin kız ·o eJı 1. ~ kapalı zarfla e ·silt· 

'"' 1. n :iapıması ı•ı -ında yeniden kana ıı.asyo n br.delf 33095.22 lira olup ı:e_ 
me.}e konulınu~tur .. :'lluha'bı~fe ·i 18 haz.İran 54 cuma g~nu 
çlcl uminaıı 2~33 ı;ra~ır . .., a ılı kanunun taı'ıfa~ı daıre· 

Gll.E1 !.ER' ki bu undu u ••ıolenl• " l'•k· ,,., 15 ted'<. htekhlm~kıi~" .:.~ıupl•nm ihale •unu eu ';! 
Gu n.ıne Park nda Csırddn ı Şoför er Ccmıyctinde g:ı.. 1 ~ınde bazırla~acaklaı:ı başka.ıılıfllla muracaatları ı1 

mde Lamartın e saat 14 e kadar encumen 

l~ •• :::::m••••••••••••ı••• olunur. (6765) 

tı maktadı 

Bunu gerçekleştirecek. 
en büyük amil. kuvvetlt 
gıdadır. . .. 
Bütün diınya Doktorlarının tavsıy~ 
ettiği FOSFATİN FALYER "'!ama-

. de çoc:ug- un uza emnıyetle sını sız 

verebılirsınız. 

~ .... 
•Tabii vrtamrnlen ibtıva eder. 
• Yavrutann mide ve barsaklannıaslalıuz~az 
* Hazmi kolavdır ve nret beslevıcıdir. 
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EKSİLTME i LAN 1 
V k il 8 müdürlüğünden : I stanbu I a I ar _a_ş Fatih küllı~esl Akdeniz ıncdme: 

1 - EkSJltme~r konulan ış. • t lup kc~if bede.ı 
cak ~u tc ı~a ı o • kri kalörı!e.r ve 1 

• 
4954 

97) liradır. 
(74099 50) ve muvakkat t~mı~a~.ı ( t 15 de İstanbul Va-

9.,,A aı.artesı "Unu s:.ıa 2 
_ Eksı tme 21 6 ı .n P &ol . k koınis~onda kapa ı 

kıilar Ba miıdür!tiğıinde top anaca 

zarf usulü ile yapılacaktıı. b dıgeı· bulun e\ra. İı>-
3 - Bu 1 e aıt ş;.ıt·tname ": bun_a a~ ı Heyetınde mesai sa-

t bııl \'akıf ar Bıı~mudur!uğu en an .
1
. 

a'leı·i dahi inde gorülebı ır. . .. · • 
' . gircbı'ıurlen ıçm . 4 

_ istcklılerın cksı tnıc:.e . . d IUğune bir ka cmde (40 

a) lstanbul Vakıf ar Ba;,m_uk ur m'ımarı onemindc bır i~i 
b · teknı ve bın" lna ık u 

1
· .n k kabullinu )apt:rdık'arını k tı ikına edere · ınuvaffa ıyc c • t ühcndisliği salahiyctını • 1 k Yahut ın~aa m •. \e~;ı mıınar '. • . . k'Jd idare Ye den~t:edik!erını 

h . .i:r. olarak ı)ı bu şe ı e rilmic belgeleriyle birlik-
. . . hibi idı<rc'ercc \ e ...,, .. bıtdırır ı :.a . . ih:ıle gununden üç gun evvel mu

te tatıl gunlen harıı; 'kaları tekli( mektuplan
racaat ederek ıılacak!arı vcsı 

teı lcıi 2zımdır. . b' -
na ı •P n:e . . •l Tıcııret Oda ı \ esik.darı ı:~ ır 

b) 1934 )Ilı \ızc ın~ blak\ v kkat teminatı Vakıf ar Ba~-934 97) ıra ı . mu a lıkte (4 · • tırmı bul unmaları. 
mi.ıdurlüğü \ezne. ıne ~a hfişk m'el'ine ıöre haı..ırla-

• •1490 s:ıyııı kanun u · 
4 

5 _ Lstck llerın - . 1 ksiıtmc ı:ünü sut 1 c 
l acakl. rı t~ktı! mektup t!ını ~akbuı. mukabilinde ' er
kadar Komi ) on RM~an ıı;;ına 

m derj laı.ımdu·. . ı. (6849) 
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