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llğruna ınücadeleve 
'~ J 

mezunu lıakil at 
davet edilivor 

.J 
~Q ·, l ll a- • • \'aıan : 

tıı~cr ~1•0 • 1llıı11et Eıııiıı "l1 alıııaıı 
gaıe !e.lerinin Be
' aı. Ev muhabirle· 

' \. 1 C. 
1111ılusıı nun iki vuzuncıi 'ıldonü

'-lo beth le Waldorf storia otelin in 
ijhlllarında binlerce ki.ilik bir Zİla· 
01 r. llartalnrdanberl bunun ~erleri 

rine a' rılan bir 
ballı.onda bir ~er buldu. 

Ehcnboweı-'in oturduı; u yere ~ok ~-akın 

dil ~ n , lı iı ldm bi r noktadan oıtaJı gı r.~ redi
) orum. ııra ı bil" y l'ntt'k ılonu değil , adeta 
bir miting meydanı ... ,\ JTI a~ rı ına~larda 

iki bin ili 'ur kiJ ~ e rteıımiş, bundan bil ka 

IQ ı: rteıs msenbower'in bu müna, e
l ec ;ı;· 

-.ı~11 ~· 1 muhim nut ku herl.;es ken-
~ ''l (lınlt>nıek İı,;İn Ç!ldln }Or. 8 en de 

bu :ıcrı, hem ıle tahsilinin mühim bir 
'-.·~ 11} ıık uniHı ~itrH~ lıoı.,•l u olan bir .·~ l( . • ,. 

dde ı1ıı atı~ le ıi} afetfe bulunmanın ha. -
ılıt dıı) U} 01·11111 , sın ıf arkada~ım ve 
' %l'ktc1ıı dekanı <'ııırl Atkt>rmıı n'a 
~)Ilı, ~a ııtı. bana ,\mer ib 

alonun etrafında. balkon ~l'klind e iki ka llı 

localoır uı . OraJ a dil ) emek ma,ala rı ~ rrl eşti

ri lmi . 
Ku l'~U di ~e hazırlanan tanrta amfitra tr 

eklinde ik i &a) et uıun ma1'a t t rtip edilm i1 
bunlara Amerikan ın bıiyiik ııninr,itele l'İnin 

CDeumı Sa: 7 Sü : 6 da> 

FUTBOLCU\ U Y\R . .\LIYA~l •• \R 'll :VKİt ' EDILDİLF.R -
l urk iye futbol birıncıliği ni karaıııın .\dana Demırsı>or l.Jnbu 
O} unculaıı pazar ~ünü ,\ nkara ıJa Tab:nın Barda eğlenırlerken 
bir lı.nga (•ıkm ı , Zeki Otmırıaş adında hır llal'ettepeli, l\lu· 
lıarrem (. olda ) ad ındaki Adanalı futbolcu~ ıı bı ~·aklanw.tı. Ya· 
kalanaıı Zek i '' arkada ı Kl'ınal Kıra! <ı.aRda l(Öıliiktii ) te\ · 
kı r edilmı~lerdiı·. l\luharremın aglık durumu dü1elıniştır 

Fransa'nın liberasyona aldığı 
Türk malları 

Kredili olarak ithal edilecek kerestelere üc 
milyon liralık tahsis yapıldı .. 

llusu., Mıı habırinı izden 

Ankara, 8 - I'ran· ziım, meyan köku, kur~un madc· 
s.. hukumeti a'.dtğı bir kararla nl. gülyağı, )apagı, h;ılı . h:ıyv;ın 
21 nisan 19.34 larlhınden itiba- giı breleri. hintya:;ı tohumu, to
rcn muteber olmak üıere libe· ıuol naftalin ve el lş leme1eri. 
ra )on lisleı;ini :yüzde 52 ye (,'I" F~nsa hükıinıetı liberasyon 
karmıstır. Bu tedbir netıccsındc ledbirlcrinın te irlerındcn kıs
a5ağıd;ı )Blllı ma.lanmız da Fran men de ol::ıa koruanıak maks:ı 
sanın iberasyon li tesınc dahil dıl it' ithalıitını scrb t bııaktığı 
edi'mıs bulunmaktadır. baLı m.ıddclcr ıçin yuıde 10 • l;:ı 

Ne f.'asuı.ya, limon, portakal. im~ usbetıcrinden gümrlıkierde t.ıh-
.,. kıt ela P er, tut~a madeni, palamut hıı- ı: edi ec(!k bır himaye resını ıh

.._· a ına· ıhı ası, f lenmenıiş av dcrı erı, das ctmi. tir. 
nı Qd I· Pamuk, tıbbı ve kokulu nebatlar, Yeni tahsisler 

balık unl.m, tsiro:. tabaklanmı~ Ankara. 8 CA A.) - E:.onomi 
derı kmntı arı. b•k a, kuru u- <Oe\anu ~a : 4 ıi : 4 de) 

j Gu::eıcmi~ Bııgiin j 

' 

A. Menderes, 
Başkanı ve 

Meclis Y eşilköy' de. Cumhurbaşkanı, 
Bakanlar tarafından karsılandı 

..) 

Başbtıkaıı~ 1l111eı•ikıı11 

itiıııflı~ sevgi ve 

ilevleı adaı11lııı·ıııııı Tiirl~iy e lıal~kında 

ifaıle eıti flıılayış 9ösıeı•dihleı•i11 i 
Basbakan Adnan Menderes J 

dun ak anı ırnat 18.10 da, husu· 
ı;İ hır Amerikan askcrı uçağı i· 
le Yunan suından şehrım·zc ev· 
det etti Bilındiği g bi. 31 ma· 
.ı; ısta Amerikan hlikumetınin 

da\ctlı i olarak Nt>w York'a ha 
reket eden Bn bakan Adnan 
.'.\Jcndercs: oıada )aptıgı s yası, 
a keri ve iktısadi gcirüşmelcr· 
de nıU\affak yetlcr ede etmiş; 
c\'\ elki giiıı de \'unanisıana uğ 
raJ.arak, Yunan kralı ile bazı 
chcıııın i} etlı nıe\Zularda göriis 
melcrde bıılunnnıştu. 

Ümidin fe\'kinde parlak ne
ticelerle mcııılekclc donen Baş 
bakan lendercsı karşılamak 
Lizcre. saat 15 den ıt baren hava 
a anı \t' en arı. proıokola tabı 
şahs·~ etler 'e halk tarafından 
dolmağa ba.lamışıı. Ba. bakanı 

(Dcumı ~a: i .Su: 3 de ) 

•• Basbakan' ın Atina • 

Görüsmeleri 
' uadolu jan ı 

Auııa 8 - CBasbakana rda· 
kat etmekte olan umum mudıi· 
rünıiız bildirı) or:) 
Ba~bakanııııız • dnıın ~lcndcrcs 

bugün Yunan dc\lel m·ali)le 
b:r bw,:uk saat -.üren b r konus· 
nıadan sonra 'l'aloi')e gitmls \C 

\'tınan kral '~ kraliçeı;inin n1i
safıri o'arak öğle yemcgini hu· 
susi surette dost 'e muttcfık 
memleket htikümdarlarb le ~ e· 
miştir. Türk matbuatı ifıı re· 
sim almak üzere b r foıo •raf· 
çıyla beraber kralin husus! iz· 

meumı sa: 7 .sü: 4 de) ...- .... _____ ............... 

Stassen'in 
hakkuıda 

Türkiye 
denıeei 

Ba~bakan Adnan Mendel'eı. ken dısini kar~ılıyan C'umhurba~ka nı C'l'la l Ba) ar ' c dıier k imse
lerle \'eşilköy hava alanından a) nlı rken 

Stassen, Amerika'mn Türkiye'ye yardımı arttı 
racağma dair söz verdiğini bildirdi. Komisyon 
üyelerine« Türkiye semalarında tepkili uçaklar>) ı--

filmi gösterildi Bes 
\ na doln AJanu ..> Belediye ıııiiheııdisi 

yolsuzlııktaıı aııık 
\\ ash ı.g on 8 - ( Unıtcd arttırmak hususunda Ba~bakan 

Prr. s ajansı b !dır )Or): (\-:ıan l\l~ııdercse oz \erdı;.nı 
D ı~ yardım tc~kılfılı muduru b ldıl'm} tır. 

llaı old la eıı bugun dış nıu· S assen "uhaı nda, Turk ) e· 
ascbeılcr konıı J nuna 1'erdı· H :Jap lan )ard nr.n-fe, al de 

gl iıahaıta Bırle ~ \ıncr ka ı): etkc \ eı d ğııı bıldıı ın ş 1 
hlıkfıme ının 'furkı~c)e sılfıb \e denıiqır kı· 
\e askcıı rııa ıeme )aıdınıını (Deumı ~.ı : 7 Sü: 6 da) 

Ardıçoğlu' nun . 
ifadesi ahnacak 
İst;ınbul :savcılığı, • .:\lillel• ı;:a 

ıcle:;inin dünkiı h.ışmakalesi hak 
kmd.ı takibata ı;:irişmi5tir. Sav· 
cı .ık •Amcrıkalı düStlara hıtapıı 
başlık ı bu makale) i, i~inde gc· 
çen bazı cümle'cr bakımından 
•mı Ilı menfaaUerc aykırlD ı;:ör
mu ttır E:ışm:ıkalc)'l yazan Nu
rettın rdıçoğ'u ile gazetenin 
mtıi u mudiıru llıisnli Zeki Söy
kmczo~·u nun bugiln ifadclerı 
a ınacaktır. · 

- O--

Bunların, Hlfzıssıhha Enstitüsü' nün inşası sırasındaki sui
istimalden sanık olarak duruşmalanna başlandı 

=1 tatüık Buharındak H fz s
·;,.ı 1 •hha Enstıtu u ıı aat ı da \a· 

1 z felerıni sui'sıımal cılllekıcn 

1 

sanık olan beş k•sı mahkcn•c.ı e 
\ erilmı.krdir. Dün il ncı a::ılı· 

~ ye ccıa mahkemesinde ba:.lıyan 
muhakemenin sanıkları şunlar
dır: Be'cdiye Fen tslerı ~lüdu· 
riı Ihsan Bingiıler, müdul' )ar
dımcısı Cavit Dağde\ ırcn, fen 
i~leri müdürlü~ü yapı şefi yuk· 

sek m mar l':C\ et ~ kan, in~ııat 
l\ontrolu ft'İı memuru Sami 
Schan siınc)aıı Talat Egemen. 

Be~ kişı ~u suçlaı dan anık
~11 lar: 

Ihsan B n;:iller \'C Ca\'it Dağ· 
dev ren: Belcd ye tarafından 
\ aptırılan H ıfııssıhha Enstlıüsll 
bınasıııın sun'i taş kaplamala· 
nnın imal"nde noksan mal:ıe· 

( Dcumı Sa. 4 Su. 5 de) 

Pakistaıı Basbakaııı 
..;:. 

bııgüıı geli)ror 
Muhammed Ali temaslarda bulunmak üzere 

Ankara'ya gidecek 
Pakıstan Başbakanı 'e maiye 

Sadık Aldoğan 3 ay 
6 gün hapse 
Mahkum oldu 
Başbakan Adnan :\ lendere~e 

hakarctıen sanık. emekli Gene 
ral Sadık Aldoğaıı hakkında 
C\ velcc 'er imiş olan mabku · 
mıJ et kararının tcmyizcc bo· 
zulması ilzcrine dün dav&)a )e
n· den asliye 4 Uncü ceza nıah
kemes nde. kalabalık bir dınle· 
y ci kütle i huzunında devam 
cdılnı ştir. Duruşmaya ba lan· 
dığı zaman, sanık tarafından i· 

• tindeki zevat buıün saat ı ı de 
uçakla Yesilköy hava alanına gc ı 
1 cktfr. )l isafırleri İııtanbu l Va 
lisi ile esi. Garnizon Kumandam, EC'ıacı Okuluna H n lrtl'k olan rı;ki A'ken 'l'ıbbiH Oku lunun 

tamir :.afhası . B ı nanın altındak i i..l'ıııerlrr e\ vek e kapalı ıken 
~imdi buralan açı lnıı~iır 

lcrkez Kumandan ı karşıla~ acak 
lardır. Bu arada 66 ncı Tumen· 

Afrika' da dokuz 
Arap lideri 
Muhakeme ediliyor Eezaeı Okulıı ieiıı 

yeni bina a)Td~ı 

(Deumı Sa: 6 Sii: l de) 
-0-

Tıp Fakültesi Dekanı, binaların tômiri, Eczaet ve 
Diş Tababeti öğrencilerinin durumu hakkmda 

demeçte bulundu 

Dilencide 260 
Lira bulundu 

R u!usl "ulıablrıın lıdrn 

fımir 8 - Dilenirken yaka
lanan Jl useyiıı Kurkbakar'ın U· 
zerinde dört günlük kazancı o· 
lan 260 lira para çıkmıştır. Hü· 
seyın, Üskıidarda Yenicami ö· 
dinde fotoğrafçılık ~ aparkcn kı 
rı ının geçimsizliği ~ üıünden 
ayrılıp İzmire geldiğini ve di· 
lencilik sanalına başladığını söy 
lemi tır. 

İstanbul Üniverı;itesi 'fıp Fa· 
kiılte~ine bağlı olarak faalı)ettc 
bul unan Eczacı ve Dis '!'ababeı 
Okulu önümüzdekı ders :, ılın· 
dan itibaren a~n a~rı biııalaı
da faaliyette bulunabilecektir. 
Bu menuda malumatına müra· 
caat etti~imız Dekan Oı·d. Pro!. 
Dr, İhsan Şükrü Aksel :ıu iza
hatı vermiştir: 

«- Eczacı Okuluna tahsis c· 
dılcn e.,ki A keri 'l'ıbbi~e bina
.-ı ;eçen )'11 biıtçcnıizden a~ır· 
d ığımız :t.ıhsi:ıatla t~mire baş· 
lanmı sa da binanın i teni len 
5ekle sokulabilmesi için önümüı 
deki bütçeden de tahsisat ayır
mak kabedecektir. 

Daladier Aınerikayı 
tenkid etti 

Fransa Parlamentosu Çin Hindi meselesini gö~ 
rüşmeğe başladı. Molotof konferansta 

bazı teklifler yaptı 
\ııadolu \Jaıısı 

Yapılan tasarı~a :ciıe hına öğ 
rcmnıe elverısli, mükemmel bıı' 
okul lit'klinc sokulacakttl'. 

Okulun büyıik 'bir ihtbacı o· 
lan lliboratuarlar tesis edilecek, 

<Dernmı ı-oa: 7 Sü: 5 del 

den 2 'bölüklük bir merasim kı 
tası i!e b:ı n do ihtiram re mıni 
ıfa edecektir. Karşılamada Pa· 
kistan sonra Tlirk Mılh l\larşl:ı
rı çalınacaktır. He~ et An karaya 

!Dl'\'amı ~a: 7 ~ü: 8 de) 

~VATAN 
• 

Rrul)'o l lov~si 
Bugün gazetemizle 
birlikte veriyoruz 

Auoclat.cd Pıtu 

Zcngıbar, 8 - Bu İngılız pro 
tcktorasında 9 Arap iıder halkı 
1syana tcşvık cdıcı mahıyctte ı;ö 
rülcn makalc:er ~a,>ınlamaktan 
sanık olarak bugün mahkemeye 
\Crılmı,lcrdır. İddıa makamı, ~a 
) ınlnnan makalelerden bır kıs· 
mının komunıst kaynakl:ırdan e 
dinildiğını \'e km! propaganda 
nıuhi~ etınde oldııtunu ıleri sür 
nıu tur. 

Zengıbıı.r Yıiksck Mahkeme in 
de cereyan eden d urusma ada 
halkı arasında ı:eniş ölçüde ilgi 

<Devamı Sa: 1 Su: 2 de) 

Parıs 8 - Pransll. nıcelısi Hin 
dıçinl muzakcrelerının uçuncü 
oturumuna öğleden sonra devam 
etmiştir. İ k olarak söz al.ın es
ki Başbakanlardan Daladıer, Cc
ncvı-e konferansında bugunc ka-

d .. r bir neuce c.dc cdi.eıncdıgını 
ve bunun rebcbinın Amerıkan 
idarecilerden mühim bır kısmı-ı 
nın sert bir durum almaların· 
dan ileri geldiğini si:iylcmistır. 

(Ueumı Sa: 'i "ii : ı de) 
\ '.\Kfff,A R n \~KA..., I A f.Tl~DI - Vakıflar Bankası genci nıeı kezı 'e Ankaı a ubesı, dün saat 

10.30 da tnrcnlc açılmıştıı. ncsı mde lalıye Hakanı Jlas.ın Pol atkan liord.eli)ı ke l)'W 
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Gençleri dôve 
Ş. Meclisinin dünkü toplantısında 
Migros ve et meselesi görüşüldü 

<A~ağıda oku)acağınıı 
makalenin yazarı, Londra
da çıkan •l<'iıııncia l Timcı;a 
gazetesinin iktisadı nıuha
biridir. l'luhtelif gcn~·ıik te· 
&ekküllerloin Avrupa'da ter
tiplemiş olduğu bir çok kon 
feranslara iştirak etmiştir.) 

Dünyayı yeniden dilz:enlemek 
hususunda bir çok idealle

re ve pliınlara samimiyetle i
nandığı halde, bunları gerçek· 
]eştirmek bakımından en kısır 
imkanlara ,,;ılıip olması, genç
liğin karşılaştığı en büyük tc· 
z.atlardan biridir. Bugün hür 
bir dünyanın me\'Cudıyet imka
nını dahi ta~dit eden kara göl
geler karşısında bu tezat her 
zamankinden daha acı §eki:de 
belirmektedir. 

Bu bUyük bir mücade:edir. 
Hatlfı b'r çok gençler ıçin faı
la çetin bil' mücadele ... Bu nııl
eadcleyi göze alamıyanların 
tepkisi Uikaydi perdesi aıtınd3 
gıı.lcncn bir mağ:ubiyet olmuş 
tur. Fakat bir kısım genç!ı;r C:e 
bu büyük mücııdeleye katılmış 
bulunuyorlıır. Bunlar. şu vc):ı 
bu şekilde, baska baska mll:et
lcr arasındaki a)Tılıkları gider· 
mek. ve Milletlerarası bir tıı
§ekkül kurmak için uğraşıyor
lar. Bu iş muhakkak ki pek ko
lay olmıyacak. 

Bu gayretin verimli o:acağı
na inanan bin genç bu ~az Sın
gapurda toplanacaktır. Bu genç 
ler Avrupadan, Asyadan, Afri
kadan, Kuzey ve Gliney Ame
rikadan, ve hür dünyanın 40 
tan fazla diğer memleketlerin· 
den geleceklerdir. Fakat neden 
Singapur'a? Çünkü Sıngapur, 
mukadderatını tayin etmek 
tlzcre bu'unan, ve gerek iktisa
di. gerek siyasi gelişmesi bakı· 
mından gençlere güvenen bir 
kıt'a olan As:ıa'nın belli b:ı 1ı 
kapılarından biridir. Bu bakım 
d an zamanımızın meselelerini 
gorüşmck üıere genç idealist
lerin burada toplanmı~a karar 
vermiş o:maları çok yerinde· 
dir. 

TEŞKii.ATiN KURULUŞ 
TAıtİHİ 19!8 

B u bin kişi Dünya Gençlik 
TeşkilAtı adı altında bir 

teşekkfile bağlıdır. 1948 de 
genç'ik hareketleri liderlerinin 
l..ondra'da yaptığı bir top'antı 
da meydana gl"!m!ş o'an bu te
&~kkül, Birleşmiş Milletlerin 
İnsan Hakları Bcyannamr l'n· 
dtki prcnslp'trln tahakkukunu 
sağlamayı gaye edlnmişt'r, Bu 
birlik geniş blinyesi itıbarlyle. 
bu gayeyi milyonlarca genç er
kek ve kadına tanıtmak imkA· 
nına sahıptır. Singapur Konf". 
ransın'dan sonra sayılarının d:a 
ha da artacaltı ümit edilrn kırk 
tlç auı milletten her birini.ı bir 
tertip komitesi vardır. Bu ko
mitelerde, teşkilatın 1:enel pren 
siplerini kabul etmi olmaktan 
başka hiç bir mukellefiycti bu
lunmayan bütün dini ~e siya
si akide sahibi gençlik teşek· 
külleri temsil edilmektedir (bu 
6artların biri de ıdemokratık 
b·r hlikumete bağlı olmak» tır. 
Erkek ve kız izciler genç Libe
ra ler, genç muhafazakarlar, 
genç Sosyalistler•, Katolikler, 
Protestanlar, Hintliler ve l\lüs· 
lümanlar. hepsi Dfinya Gençtik 
teşkilatına dahildir.er. Esasen 

""""'9. • •• 

Dünya meselelerini gÖ· 

rüşmek üzere 40 mille· 

tin gensleri Singapur-

da toplanacaklar 

•• - -..- - - • = - ........ - - .,,,._,,._.._. 

Yazan: 

Shirley Catlin 

teşekkulun sag amlı,,,ı blitun in 
.sanlara şamı olu~undan \e 
hür dlinyanın 100.000.000 
genç -. atanda, ı namına ko· 
nuşabilnıesinden ilcrı gelbor. 

Peki ama bu teı;kilatın top
'antı'arında neler konuşulu
)Or? 

Yeryüzünde suregclen ko
nuşmalar yetmiyor mu sanki? 
Vakıa bir mesele üıcrinde ko• 
nuşmak o meseleyi halletmek
ten daha kolaydır. Bu hakikat 
diğer Mıl:etlerarası faalbetlere 
olduğu kadar Dünya Gençlik 
tcşki:fitına da şamildir, Lakin 
tcskillitın okuma yaıma öğret· 
mck, sıhhi problemleri e:e al
mak, ve çiftçiliğin gelişmesi 
için köyllilerc yarclım etmek 
gfbi başlıca ehemmiyeti haiı 
mevzularda basanlı çalışm:ılan · 
da olmustur. Bu programlar a
rasında .Millctlerarası projele
rin tetkiki gibi tasarıl:ır da 
mevcuttur. Bunlardan birinı 
İsveç heyetinin bazı Pakıstan 
köylerine zirai bölgelerin sulan 
ması hususunda verdiği teknik 

reter t:ı~in etmc:ıi kararlaştır
n11ştır. Bu iki sekreter mevcut 
mi'lı heyetlerle temas etmek, 
henüı. bu hc~etlerin mevcut ol
madıgı memleketlerde bunların 
teşekkülünü teşvık etmek, Mıl
letlerarası top.antıları ve etud 
gruplarının karşılıklı uyaret e 
rmi saglamakla \azıfc!endırll
ınl tir. icra he) etinın umumi 
kanaati, e\'\ e'ce Mıl etlerarası 
çalışma! rda fıız ı tecrubesi ol 
nıı> arı ta i grup! rı esas birlı
ğe dahı' ctm ) i başarmış sek
ı etcrlcrın çalışmasınd n Teşki 
at Ü)e ermin hoşnut kalacağı-
dır. 
Dun~a Gençlik Teşkılatı, gıit 

t!iğü bu~ uk gayt'ler do ayısiyle 
bır çok defa ha) al sukutuna 
uğramış olan nıımkar bir tc
şckkıildür. Paraca fakır o'ma· 
sına r ~men eleman \c Cikır 
bakımından zcngindır. l'eşın 
hlikümlerd n sıyrıldıklarını sa
)an Uycl r arasında dahi a31kı
rıhklar mc\cuttur. Lllkin ihti
Jaf'ı m v:ı:ular ilı.t.rındc gorUş
mckten k çınılmamaktadır. Ü
) e er. mü takıl idare. ırk f:ırk· 
!arı, zengin \e fakir dev1et·er 
mu\a:ıcnesiz.lığı gibi her zaman 
mevcut olagc'mış bahislerin 
münakaşasını etmektedirler. 
Fakat blitün bu meselelere, iyi 
nıyet mevcut olduktan sonra 
her dfıva~a bir hal çaresi bu
lunacağı inancıyla \'e taptaze 
b r gorüşle bakı)orlar. Togo-
1.ınd İcra Heyeti az.alanndan 
Emmanual Bruce: •Bu bir mil
i ti r Ve)a kut eler topluluğu 
değildır. Bızim içın esas olan 
fıkır! rın bır cşmesıdır.. de
mektedir. 

tavsiyeler teşkil etmektedir. Bu l' AT \1'" - Dün) :ı Gençlik 
sekilde. yaşama seviyesi ) ük- Tc kilııtı'nın Singıınır'da ter-
sck olan milletlerin nisbet n tiıılediği bÜ)Ük toıılantı)a rnem 
fakir olan milletlere yardım t- leketiınlzden Türkiye l\lilli 
meleri suretiyle Milletlcrar:ısı Genelik Te kilalı aılına Pki~ 
bir bağ kurmaya çalı&mak Teş· kişilik bir he.> et katılacaktır. 
kilatın esas gayesidir. 1'oplantı Ağusto a.>ının ikinci 
. . .. . , · yarısında yapıla<·ııktır. 
iKi !'ıJUHIM DA \'A ,-s ingapurda, konfe.rans prog- ,~----------. 

rıımına göre, •lnsanlar ve ~~" M~W~~ ~' Gıda maddeleri- \C •İnsan ve 
makina• mevzuunda bir asrın •ı 

1 en mühim iki mcse:esi gorüsli-
J,.cckUr. Bu iki mevzu, kendini t 
gıindc'ik siyasi meselelere kap
tırmış olan insanlann, d,h-ı t:" 
zun vadeli dAva1 arını teb:ırüz 
ettirmektedir. Maama!ih, te l.ı 
!Atın, coşkun konuşmaların ya· 
nısıra a)rı ayrı mesel 11'r üze· ı 
rinde ciddi bir çalışmaya lhtl
.l cı vardır. 

Bu sebep'e Konferansta 13 
çalışma komisyonu kurulac:ık-ı 
tır. Bu komisyonlann altısı 
temsil edilen genelik te~ckkUI 
ı .. rinln karışık ırklarını ml'yda
na getirdiği cemiyetler mesele
sinden mrskrn davasına kad r 
çeşitli prob'emlcrini tetkik e
decek, Ye diğer yedi l de bu 
problemlerin teknik taraflarını 
halle çalışacaktır. 

Aynı zamanda, Slngapur kon 
fcransınd.ı; 1952 de teşki!Atın 
D.ıkar'da tertiplediği son isu.a
re heyeti top:antı ında kabul 
edilmiş ol:ın tecrübe progra
mının neticelerini öğrenmek im 
kanı hasıl olacaktır. Her aza 
mcm'cketin dorder mümcssııın 
den te~ekklil eden bu isti.n:-e 
heyeti, biri Güney Doğu Av· 
rupada dığeri de Güney Ame· 
rika'da dolaşmak üı:cre ikı sek 

Tarihi bir 
nıüh\kat 

3' yıl cn·eı bugiın, 9 llazl
ran l!l21 de Ankanıda 

tarlhi~blr mfilakııt )apılmış
tı. J.ondra konferan ınd:ın 
onra Hariciye Vekili Bekir 

Sami Re.> in .>aııtığı anin ma
larııı 1 iirkiye Hüyük Iillet 
Meclisi hUkumctl tarafından 
nazarı dikkate alınmadığını 

giiren rransıılar, Türklerle 
yeniden anla ma imkanlarını 
aramışlar ve bu maksatla es
ki nlizırlarılon Franklen Iluy 
yon'u Ankarayı göndermiş
lerdi. 1"lizakerenin daha ba. 
&ında Mustafa Kemal Pa a, 
cı.as olarak lisakı llli•lh·i 
teklif etmişti. Konuşma c. -
nasında eu muahedesinin 
bir emri \'aki olıluğunu ileri 
süren Fran ız mümessiline, 
lllustafa Kemal Pa a u ce
\'abı \ermi ti: 

- Eski o~manıı impara
torlugundan yeni bir Tür
kiye Devleti vücudc gelml)
tir. Bunu tanım:ık lizımdır. 
Ru yeni Türkiye, her mıis
takil millet gibi hukuknnu 
bütiin dünyaya tanıtacaktır. 
Bizim nazarımııdo Se\T mu
ıılıede i diye bir muahede 
yoktur. 

l\fu tora Kemıl'in o giin 

Dun saat 15 de reıs Hkı'lcrinden F nan Aras'ın nvasetin· 
de toplanan ~cltir Genel l\I clisinde makam adına tanzı~ı satış
ları \'e Migros teşkilatı hakkında uyc'crc izahat verilmiştir. 

Azadan Orh:ın .Mete tarafından geçen celsı.:tle 'erılmiş o an 
bu mevzudaki takriri rci mu.a-.ıni Ferruh İlter ccrnplanclırmış· 
tır. Reıs muavinı ıı.1hatında, muhtelif s:ıha arda ) apı an tdnzım 
atı farının ınurnffakb etle dev:ım ettigını, l\lıgros te~ki'.ıtı ku

rulduktan sonra bu satı~ıarın ona erce ğini bildiı'mı~; bugün
den itib ren et '\'e ba'ık Kurumu ile \'arılan ıııutabakat nrtıce
sindc İstanb•ıla ihtiyacın Uçtc bırini kar51lıyncıık mlkt:ırda c.ınlı 
ve kesilmi~ bay\aıı ~r.\kedilcceğini açık :ııııı:ıtır. 1t ıs mu nni, 
hnümuzdcki kışa Bcledi)enın 30 bin Ç<ki odun \• 2 mı ~on ki'o 
mangal kömürü tokları) 'c gıreceğini ifade ettıktcn sonra l\Iig
ros tanı.im satışları t<'şki :ıtıııın birk.ıç ay içinde f ali~etc g çe
ccğini haber vermiştir. 

Takrır sahibi. l\ligro te5kllfıtı lıakkınd:ı lıye erin de fık,r 
\ e lek ifleri olduğunu ilcrı surC"rek bu mcnuda ge'ecek eC'bede 
müzakere açıl masını tekllf etmiştir. Meclıs bu tcklıti kabul c<I -
rek .ıat 16 da dağılmıştır . 
iki yalancı 
$ahit tevkif 
Edildi 
Dün Adli)cdc bir mahkemede 

yalan ,:ıhadette bulunan iki 11a
hit tel'kif edilmişlerdir. 4 üncü 
Ağır Ceza Mahkemesinde sabı
kalı hırsızlardan Salimın mu· 
hakt•mesinde. sanık lehinde ya· 
lan şahadetıe bulunan Nurettin 
ve Adil tevkif C'<lilmişlerdir. Ya 
)ancı s:ıhitler, } apılan sorgula
rında. sanığın arkadaşları tara· 
fından ölümle tebdıt edildıkleri 
!çın 'alan so} lem ek mecburiye· 
t;nde kaldıklarını ifade etmlş
ierdir. 

Beyazıt ve Galata kule-

leri tamir edilecek 

Beyaııt 'e t:alata Kulelcrınııı 
tamırıne beledi}ece karar \Cril· 
miştir. Tahsisat temin <'dilince 
tamirata derhal başlanacaktır. 

Gülhane parkında hay

vanat bahçesi açıldı 
Bahar \e Çiçek Ba}Tamı do

:ııyısivlc ha'kııı Gü hane Par
kın:ı karşı ı;:ostcrdiğı alaka her 

Un bıraı daha artmaktadır. 
Dunden itibaren parkla bir de 
ha)vaııat bahçe i açılmıştır. 

Edebiyatlı .. 
Oğrencilerin 
Si kay eti 
İstanbul Unlversıtcsı Edebi· 

~at Fakültesi öğrencılerl, 19:50 
- 19:51 yılında hazırlanan ii· 
&ans ve imtihan yönetmeliğinin 
öğrencı~ i gerek çalışma ve ge
rekse <lers eı-e dev:ım bakımın
dan müşkül duı uma düşürdü
ğunden şikayet etmektedirler ' 

Ö •rencıler, jf:ıdelcrıne g<i~c. 
bu ~tizden belli bas ı bir ihu
sas .sıstemı üzerinde çalışanın· 
dıklan gilıı ders saatlerm n knr 
şılaşma ı ~ uzundcn de bir kı
sım dersleri feda etmek mec
buri) etinde kalmaktadır 

Oğreneilcr, bugiine k~dıır fa· 
kU!te dekanlıgına. rckUörlil~e 
ve Mı! ı Eğıtim Bakanlığına yap 
tıkları mliracaaılara «Mesele Ia 
kulte genel kurulunda görüşül
dLi.ıı şeklinde CC't :ıp aldıklarını 
ve 500 kişinin bu ) üzdeıı. keyfı 
hukümlerle, çalı.,ma imkanla
rınd:ın mahrum cdHdığıni SÖ)lc 
nıekıcdirler. 

Yıkılacak 400 gecekondu 

sakinleri yersiz 

bırak ı lmıyacak 

\'cşilköy 1'1eh•oroloji is- ı 
ta~) onunun tahminlerine fö 
re bug iııı selırimiz \ 'C cirn
rııııla hua kı men bulutlu 
\e açık geçel'ek, Jı.1\a sıcak
lık derrl'esinde mıihiın bir 
deği ıııe olnıa)ac·aktır. Rıir 
garlar b:ıtı l önlerılen ort:ı 
kuH ette esecektir. 

Diınkıı ı.ıcaklık 5elırimiılle 
ıiıami 29, asg:ırı W dereceler 
arasında seçmi5tlr. 

Kücük haberler 
~'"""'-"W * numcllknvıı ı bckçllerlndcu ah 
met T pe karakola mUracnatın, ay
nı yerde oturan ZUhtU taratıııdan 
döı-uıc1u unu blldlrmı tır Bekçiyi 
dö• en ZUhtU :;:ıkalanmı ur. * Horhor Camllntn çe mestndc ab 
dcsı aıan Ali Hlrlk'ln cebinden 860 
ı.rası çalınmıştır Allyt çarpan 1a11-
ke iti· aranmaktadır * BcbC'k Bnh1:c inde oynıı;an ı3 
)& ındakı Settar Karakaya, ~&ataş 
tığı arkadaşı Çetin Sornıag~ı bı
çak a }arnıamış ır. Tahkikata baş
lanmıştır. * Oakudıır Toprnk ı:>okak J;ı :ı.u
marada oturan Mehpare Saner ye
dı 1 peynirden nblrlcnmlştlr, Meb· 
pare Nümune Ha&tabancslııe kaldı• 
rılmıştır * Milli l:tltım MtidUr Yardıml'ııu 
Celal Köktuna ile llk öğretim tcttla 
şctı Siret lateml dün Çatıııca \'e sı
ıı.· rt merkez llkokullarma ı:tdcrel: 
imtihan vazlyctını tetkik etm1şl~r
dlr. * İstanbul Amerikan Koleji kız 
kımımdan mezun olun öıl;rcncllere 
bugün aaat ı7 do törenle diploma
ları dağıuıacaktır. 

--O-
Vakıfların öğrenci kampı 
Vakıflar İdaresi t:ırnfından ba 

kının muhtaç ilkokul ogrcııci
leri içın birer ay süreli ıki dev 
re kamp açılacakm. 
Kampın mahalli geçen ~ıl ol 

d uğu gibi :ı ine Biı) ükçckmece
dir. 

25 hazirandan itibaren açıla
cak olan kampın her dcuesme 
200 öğrenci k:ıtılaeaktır. 

Mahkeme koridorunda 

afyon alış verişi 
O'ç ı;un ev\ el ccıac\ ınden çı 

kan sabıka ılardan Adil Gülsen 
Be) oğlu Adliyesinde, mıJhake· 
me edılmek üzere getirilen sa· 
nıklaı·a af) on Hrırken suı;iisıü 
~ akalanmıstır. Adıl hakkında ıa 
k' bata başlanmıştır. 

Maslakta dünkü otomobil 

kazası Giılhanc Parkı 13 elinde bir 
milyon ki~i tarafından ge-zilmış· 
tir. 

Naım Taıı)ct·ı, :Fahrcttin De
nıirbılek \iC' ~ukrii ll::ımzadan mu 
tc:iekkil bir heyel )tkılacak o· 
lan secckondular lllC\''ZUUnda Btıyukdcre)'C gitmekle olan 
görüşmek üzere Vali Fahrettin Osman Cenker ıdaresinde bulu 
Kerım Gôkayı zi~:ırct etmişler- n:ın 123072 plakalı askeri pıkap Kızılay Eminönü idare he-

yetine işten elçektirildi dir. Şişli nııntııkasında ) ıkılacak Sü_vari Okulu cn·arında 24181 
Sadi Bodurun başkan ığında· ol:ın 400 gecekonduda oturan· pl:ıkalı kam) onla çarpışmıştır. 

ki Kızılay Eminönü kaza idare ların ) ersız kalmaları tehlikesi Hızını alamayan pikap üç ağa
heyl'tıne Kızılay genel mcrke- kıırşısında Vali, kendisiyle gö-, c~ d~h~ çarpt!ktan sonra dura
zınce isten clçekurilmiş , e iş· rlişnıcğc gelen hryeıc temıııat bılmısıır. Sofor Osmandan baş
leri tednrc, yenı kaza kongre- \'ermiş \C lıeledıyc arsalanndan ka pık?pta bulunan Metin Sevil 
sini haı.ırlnmaya avukat Orhan bır tane.sinin bu vatandaşlarımı \'e Hasım Uyanık da yaralanmış 
Cemal 'Ferso.ı;un başk:ınlığında za t:ıh:.isi için çalışacağını viı- !ardır. 
beş kisilik bir müteşebbis he- detmiştır. Çalışma Bakanına 
yet tfı) ın edilmiştir. Şehrimizde terfi eden ilk- vekalet 

llköğretmen okullarına okul öğretmenleri Ankara 8 (Hususi) - 37 ncı 
kabul edilecekler Şehrimi;: Milll Eğitim 'l'eşkiliı l\lillet:erarası ı;alışma konfc-

ran ında memleketimizi temsil 
İlk öfretmen okullarının bi· tında ''azifc ı:örmcktc olan ilk etmek ilzcre Ccnevreye ı:ıitmış 

rincı dcvrcsı·ne ı'J'·okul mezuııu okul öğretmenlerinden; Ayşe 1 , 1 " o an Ça ışına Bakanı lla) reddin 
12-17 yas arasındaki öğrenci- Kar:ıhanoğlu, Baki)e Kortan, ~c Erknıene De~let Bakanı Osman 
ler, ık inci devresine de orıa o· bahat Kıııldeı:r.ıir, 'enat Kara- Kapanı \ ekalet edecektir. 
kul, kimya, )apı, sanat enstitü· gôz, l\teliıhat .. Una!an, Fatma De 
lerinin son iki ders , 11ı içinde 1 ren, Adile Oıcan, Semıha Ak
bltırmiş 15-10 ~aş ~rasınd:ıkı kus. • 'acı31e Çınar ., e ll. Fu:ıt U 
ÖğrcnclJcr kabul edı'eccktir. Q-ı :~~a) 'bir ~St derece}e terfi CL" 
kula ka) ıt müddeti 15 haziranda tırılmışlcrd r. 
tamamlanacaktır. Esrar içerken 

Bir intihar k 1 d 1 Erenköy Kokarpınar Sokak 23 ya a an 1 ar 

MEVLID 
Morıılı lbrnhlnı Paşa ahfadından 

Mehmcdall Bey kerımw ve Mü lr 
Fuad Paşa mahdumu islô.m Puad 
Tugay'm haremi allcmlzln çok ıuy
mctll eı-IAdı. 

Ö)lediği bu kul'ı sözler, on 
beş ay sonra birer hakikat 
olmuş, Tiirkiye hürri) et Ye 
istiklalini bütiin cihana ta
ıııtmıstır. 

F. F. TÜJ,llE:\'1 Çİ 

numarada oturan 13!:9 doğumlu Kuzguncukta oturan Abdullah 
Ömer Silindir, ı:cçirdiği bir si· adındaki b"r banko rııemunı ile 
nir buhranı neticesinde kendi- Fuut adındaki ı;antral memuru 
nj. evin ta\anına telle asmak su deniı kenarında esrar içerler· 
.reli) le itibar etmiştir. Hfidi c kcn yakalanmışlardır. Sanıklar 
!hakkında tahkikata ba.larunıs- hakkında lakıbatn başlanmııı-

l' \Tl\IA ~HY\ mı: TUG.\ \"ın 
vefatının kırkıncı gününe rıııtıayan 
10 haziran yarınki perıembe gUııü 
ö le nazarını müteakıp Beyarıt cıı
mll oerıtlnde tanınmış mııTlldhan 
ve hatızların lttlrAktyıe tevşlhll hıı
tım \"e mcvlldl ııcrlf okutturuıacaııın 
dan akrnba ahlbba ve aile dostları
mızla arzu buyuran lbnnı dinin teŞ 
rırıert rica olunur. 

tır. tır. AiLESi 

Polis bir esrarcıyı 
Yaraladı 

flusıısı luhablrlmlzllen 
Ank:ıra 8 - B r mlidclet ev 

vel Çubuk ılcesindc 30 kılo es· 
rarla bırl kte jandarma ar t:ır:ı
fından )akalanan Mm:affer Öz
b lcr mahkeme}c se\kcdilirkcn 
jandarmaların elinden kaçnııs· 
ıı. Emnı:ıet ikinci şube sivil 
memurlarından Tevfık Buyuk
cebeci. Cebeci semt nde vaz·re
li olarak dolaşırken esrarkeş 
'.tuzııffcre rastlamış \e )akalı
yarak polis noktasına .,ôıürmüş 
tür. Pol s memuru ikinci şube 
ile telefonla konuşurken bir 
fırsatını bulan esrarkeş dışarı 
fı rlamış le kaçmaga başlamış
tır. l\luıaffcri kaçıraea,ğını an· 
l ıjaıı Te\fik tabancasını çeke· 
rek dört el ateş cım'ş, ı;an ı l;; • 
sırtından \ e bacağından ağır 
surette yaralamıştır Hnstaneyc 
kaldırı an sanığın lızerinde do
ktıL paket csr:ır bulunınu~tur. 

Ömer Başeğmez kaza 

geçirdi 

Ankara, 8 (}lususı) - EV\el 
kı ı:ün .İ.stanbu' ile llolu arasın
da müessif b r otomobil knıa
sı olnıuşıur. 

Verilen ma!Umata göre, İstan 
bul istikametinden ::elen \ e i
çinde Demokrat Parti Auanıı tı 
Başkanı Ömer Başeğmezin bu
lunduğu bir hususi otomobil i'e 
fofbr Abdülkadir idaresinde Cey 
han 236 plaka sayılı bir taksi 
otomobili çarpışnus \e bu k:ııa· 
da Ömer Başeğmez: muhtelü ) er 
!erinden tehlikeli surette ) ara
lanıııışur. Kaza, Bolu) a on ki· 
lomctre mesafede bk 'ırajd3 
\Ukua ielmış, ıki otomobil de 
ehemmlyctlı surette hasara uğ
ramıştır. Takside bulun:ın )ol
cul:ır bir tcsadilf eseri kazayı )a 
ra almadan atlatmışlardır. 

Kazadan sonra Ömer Başeğ
mez, Bolu l\lemlekeı Hastahane
sine kaldın mıs \e tedavi altına 
alınmıştır. Dlin ı:ece hastahane 
b:ıştabibliğıııden verilen malu· 
mattan öğrendiğimize göre. Ö
mer Başeğmez sağ kolundan \e 
başından ağırca yaralanmıştır. 

Tren kazası mesullerinin 

muhakemesi 

Kazlıçeşmcdcki tren kazıısın:ı 
cbebi)·et "ermekten san ık l\lch 

met Ba~ rak, :;>cmsettın İnceka
ra. Hüsc~in Ç:ıkır \'e Xccdet Ça 
~ala\ ın ınulıakcmelcrine dün 
Ikinci Ağır Ceza Mahkemesin
de devam cdılmişıır. Hadise gu· 
nU ista ) onda ku!lanılan te'graf 
bnııdlarının celbi iç:ıı duruşma 
başka gunc bırakılmıştır. 

Atina boks takımı 

lzmir'e gelecek 

İzmir 8 <Hususi) - lzmir 
Boks ajanlığının ~nııtığı teşı.lb 
bü !er neticesinde \ti a Boks 
takımının maç yapnınk Uzcre 
fzmirc gelmesi tahakkuk etmiş 
tir. Funr açık hava ti} :ıtrosunda 
vap ılacak o'an boks maelariylc 
İzmirli lıok~örlcr ilk defa oln
rak harici b' r takımla kars la
şacaklardır. 

~TA1'Vİ1'1-) 
9 IIAZİUA:\" 195t 

CARı;i.UIBA 

AY 6-GÜ~ 30-HIZIIt 35 
Rl'M l 1370 - MA\' I 27 
nicni 1373 - şE\'\'AL s 

SABAH 
ÖGLE 
İKiNDi 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

\':ı~ati 

0427 
12 13 
16.14 
10-39 
21 41 
02.11 

füani 

08.48 
04.34 
0834 
12.00 
02.02 
06.33 

Gazetemize c önderllcn JU> 
Ye re3lmler basılsın, bıı.sı.lma

''" ta•P Pd!lrncz. 

r 
Fiıo.akamütunekadar,bir IF;J;!l;Ui;:Sflm jL ~ 

~~!ii:k~t:u~:!ue~u~:·y~~~tı:;~ - -· · '-- y ~ ·- r1~WT~,.-- ~1i.:ll 
yu bah:ısına ~akıt ikmalı teşcb ~;~~?:<. ii1;·4 ----___ - • _ --- •• 
blisune de\am etU. Bu sırada, ~~;\fa ~~!~1 c 

TAARRUZA UGRA\'Al\'" UÇAK - mr Belçika nakliye uçağı, 
İngilteredcn Yugo ıu•yıya gitmekte olduğu bir ırada meçhul 
bir avcı uçağının hficumun" m!iruz kalmıştır. llfidi e, Yugos
fnya topraklan üzerinde, A\-usturya hududu channda -.e Ma
caristan hududundan 40 kilometre kadar rne af ede \'Uku bulmuş. 

tur. Re imde, uçaktaki arıza görlilüyor. 

Bu senenin en cazip gezisine 

12 Haziran Cumartesi günü 

LÜKS İSTANBUL GEMİSİ CIKIYOR 
~ 

Bu fırsattan istifade ediniz. 

Kayıtlar 1 O Haziran akşamına kadar devam ediyor. 

Müracaatta acele ediniz. 

TÜRK TURİZM Demokrat Parti lisesi 

lstanbul Tepebaşı. Tel: 42305 Tel: 22305 

bir~?k gemi'crde ~illie · glbı -:±u /7 ~A11atı"H6/lM A.JI 'IJVK ~- A N al,M •ft~fl 
kuçuk rutbelerdekı subaylar • ~ •ft• .. ,,~.,.,.. 
filo komutanının zeka derecesi 137 -
hakkında espriler savuruyor-
lardı. Tabii bunl:ır, Amlralın vaziyetini radar \asıt:ısıylc mu 
General Mac Arthur'ün Mindo- hafaı:a edebiliyordu. 
ro'ya yapac.ıığı çıkarmayı ha\a. 
dan desteklemek vazifesini al
dığını ve bunun için de gemi
lerinin yakıt ikmalini yaptı:-· 
mak zorunda olduğunu oılml
)orlarclı. Eğer bu olmasa, ordu 
hava desteğinden mahrum ka
lırdı. Saat hır buçukta filo. ya
kıt alma işine son -.erdi ve fır
tınadan kurtulm:ık üzere gıi
ney - batıya doğru yonelı:lı 

8 - 12 t;:U\ erte nobeti Wıl ıe
deydi. Bu nobct esnasında y.ı
vaş ~a\aş idrak ettı ki bu, ha
kik:ıten çok fena bır havaydı, 
endişelenme) e değer, çok kotU 
bir havaydı. Birkaç sallantıd ı, 
adeta panik de hissetti. Dilmen 
cinin ve diğer :ıstsubay ve er· 
lerin hali ona guven verdi. Bun 
Jar dümen başında, te•graf ba· 
~ında 'akin sakin duru\'or \ c 
birbirlerine yorgun fakat sakin 
tonla mustchccn klifllrler savu. 
ruyorlordı. O sırada kaptan 
köşkü inııı çıkıyor. Yuvarlanı
yor ve y.ığmur cam arı kamçı· 
Iıyordu. Diğer gemller görlin
mcı olmuştu. Willic, Calnc'i:ı 

S a.ıt U.30"d:ı smııklam bır 
rad~ocu, Wil'ie'ye yeni bır 

fırtın ihtarı gctirdı. llunu o
kuyunca kaptanın koltuğunda 
uyukla)an Maryk'i uy:ındırdı 
:Beraberce Se)lr odasına gitti· 
ler. Qu~eg masanın üzerindeki 
hamakta ağzı bir knrış açık ol
duğu halde uyuyordu. Hiç kı· 
mıldamadı. l\laryk. haritada 
bıraı. çalıştıktan sonra, o'fay
fun şimdi tanı doğuda \'e 150 
mil uzakta dedi. 

Wi ile ·.Demek ki şimdi scy
rü fere müsait_ Yarım daire 
ir;indcyız. Sabaha k:ıdar bura
dan kuı1ulmuş olacağız.• 

• J<;vet, belki.• 
•Ah bir güneşi tekrar güre· 

bıls k.ıı 
•lnşallah.ıı 

Wıllie nöbeti bırakıp da ka
marasına dönünce, etraftaki 
fısina eşyalardan dolayı, garip 
bir güvenlik duydu. Her ~ey 
yerli yerinde)di. Kamara inti
zamlı idi, ldmba yıınıyrırdu; 
~cvdiğı kit:ıplar rafta yerli ; c-

rinde duruyordu. Sadece yeşil 
pcrd, ık kancada .ısılı olan kir 
il haki pantalon her gemi ; u
varlandıkç.ı ileri geri tddetlc 
sallanıyordu. Willie dcrın bır 
uykuva dalıp, erte,,! gün ıyi 
hır havada uyanmak arzusunu 
duydu. Bir u; ku ilacı yuttu 
ve çok gcçmcd n da.dı gitti. 

Salondan gelen kırılma. par
çalanma sesleri ile u;andı. l''ır 
ıayıp yere sıçradı. O zaman ge· 
minin sancak tarafına doğru 
mcylcttiğıni anladı. l\lcyıl o ka 
dar f.ııla idi ki Willie ayakta 
dur:ımıyordu. Uykusunun he
men tamamıyle açılmamış ol· 
nıasına rağmen idrak etti ki 
bu sadece bir ;alpa dcği'di. 
Güverte hep meyilli duruyor
du . 

Çırılçıplak salona kostu; san 
eak tarafına ) ıkılm:ımak için 
el eriyle duvara dayanıyordu. 
GÜ\ erte yavaş yavaş gene düıel 
di. Salondaki bütün koltuk ve 
iskem'cler sancak tarafındaki 
duvara yığılmıştı, o tarııf kol
tuk ve iskemle ayakları ile kar-
ma karışıktı. Wlllle salona gir 
dikten sonra blltün bunlar ça· 

tırdı ile ve bu sefer aksi tara
fa döküldüler. Kil r do!a!mıın 
kapısı açıktı. Tabak do :ıbının 
kapısı da açılmış lçinıiı!kiler 
yer ere döklilmüstü. Yerler ta· 
bak çanak parçaları ve kırı!da
n ile dolu idı. 

Gemi düzc!dı ve bu s0 Icr is
kele tarafına )atlı. iskemle er 
ka:ıması durdu. Willıc çırçıp
lar yukarı fırl:ımak ıırzusunu 
;eneli, kamarasına koşarak aya 
ğına pantalon gc:çirdı. 

Tekne bır defa daha yüksel 
di sonra gene sancak tarafına 
;attı ve Willie ne olduğunu 
pek anlamadan, iırlamıs )ata· 
ğa du~müs, sonıa madeni du
' arın üz.erine yıkılmıstı. Şilte 
öbür taraftan üzerine yığılmış· 
u. Iliran genıınin batacağını 
ve kendisinin de bu şekilde bo 
{!ulacağını dü Undü. I<"akat es
diye kadar görmüş olduğu sal
lantılardan hiç birisine benze· 
miyordu. Bu yalpalama değil, 
ölümün hız: alması gibi bir şey 
di. Gömleğini ve ayakkabıları. 
nı giyip, güverteye fırladı. 

sersemletici bir acı hissetti, U· 
çuşan yıldızlar gördü. Yanl•ş· 
!ıkla merdivenin tepesindeki 
siyahlığı gece zannelmıştl. hı!· 
buki bu kapaktı. Saatine taktı. 
Sant sabahın yedisi idi. Bir kaç 
defa tırnakları ile kap:ıgı aı,;
mağa teşebbüs etti, sonrıı bu· 
rada bir mandal olduğunu h3· 
tırladı bunu titı·eyen ellerıyle 
büktü; kapak açıldı. Kliçilk de· 
likten dışarı kaydı. Gl"i ışık g~ı 
]erini kamaştırdı. Su serpıntı
lcrl derisini yaktı. Mutfağın ~a 
nındaki geçide toplanmış, goı· 
ıcri bQylimlis denizcilerin kcn· 
disine baktıklarını gördü. De" 
lıktcn çıkarken ayakkabı)an~ı 
ve gönılegini çıkarmıştı. \yak· 
kabılarını tekrar giymeyi un_u 
tarak yalınayak, kaptan kopr~
sünün merdivenine hantlettı. 
1''akat yarı yolda durmak ve ge
mide!\, düşmemek için korkutu· 
ğa iyice yapışmak zorunda kal 
dı; gemi gene sancak tarafına 
yatıyordu. Eğer elleriyle ve a: 
yaklariyle korkuluğa yapışn~ö 
saydı, ta altındaki gri yesıl 
püklü denize düşecekti. 

Orada asılı dururken 
Merdivenlerden çıkarken, ba 

~ını kapat:a çarptı. Sıc.ık \ e 

............................... ----------------------------------------------=---------------------~ 
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~~ı~:==~&ır-~-RA-_sı-G-EL-~-,KÇ_E ______ , 
-T • • • • Sebilürreşat dergisinde yaymlanan yazı 1

1 le harıtatdal 
~e~med Ali'yi 
~rşılarken 

. rıeste ·~uı. yeııı lôik/iğe aykın görülüyor ~, .. • • kt•k 
Pla" il teklif edı•tdı• 1 Seb lune~aı del'giıı·r e ya·ı tırlar .. '1u,tafa l\'.eııtlııı rı ::ıc- 1 

• ~egışı 1 
~ ınladı klaı ı yazılar lıiikliğe ay· bil üne~at der::i.-nde ) azdığ• 

AL TEM UR KILIÇ 
.\ -.ııı Ba bakam l'ılehmcd 
ıı;~ htıgün meoıleketiınizde. 
ı/'t bir nez.aket zharcti 

4° çok daha fü.tüı; bir 
~ 1lor. llunun bir sebebi 

\~l ara ındakl an'ane\! 
~r. llu ebeıııe uııı 
tU kıı _oıenııekctimiıde hi\' 
~ 1 hı set mi) eC'egind n e-

~t'li 
~lt ı{' asıl rheııınıi) eti, 

Londra. 8 - BirJc,ık Amerika 'e Bu) uk Hriıan) a, 'l'rıcs
tcs e dair İtal}an - Yugoslav ıhtılaıını hal ıçın iıaısa)a g17· 

lıce 'eni planlar teklif euniş ler<lır. Kes fı) N bugün ,·etk;li 
tlir. tnahfıl:eıdcn öğrcnilmi~tir. Bu mahfillere ;oı·c Ym:o.~ıa~) a * Çin ilindi mesclı•:.i 1 l'an· tarafından tas,·ip edilen ,·enı plaııl:ır ı:cçcn ekimde teklif olu 
ız ıııccllı.inde ı:iıriı uJ. nan İngi'ıı. - Amerikan hal çare-ini tadil cımektedır 

mege başlanını tır. Diplomatik mahfillere ı:ore ) en• planın ana lıatlan şo)" 
l'akistan Başbakııııı bu- le<ltr : 
gun fiirki)eyc gelecektir. ı - h:ıl)a)a. Trıe le lıına111 dahıl serbeı;t bo,ı:cııin A ke 
,:,ta~ en ~ınerikauın Tur- ı :.ımının en muhim kt,mı terkcdılecekur. \ kesımi halen in· 
ki)C)e. )ardıı!"1 • d_euın gilız - Amerikan iılare.,,ındcdir. Bu bölgede kaın 'e niıfu u 
edeC'e~ınl bildıı nıı lır. 

1 

ço unluk ıtibarıyle Slovenlerden mııte~ekkıl b:ızı kuJlcr Yu-

----------- go la,~asa de\Tedilecektir. 

K b 1 
:.! Yugo.,ıa, ya halen lr1are e_ttiğı ( U) keııiıııın n en mu· ore ir ig" i hiııı kı~lllllll m11hala1a edecPklil'. !tal~ a lehine Laıı tıılı hudut 

a)arlıımaları )apılnıa'ı mumirnndiir. 
e Pakistan arıı.sında 2 

~tr lııııaıuııııı anla mayı te· 

l~~;:d:~~ leldeı· uı:ıh•}ttlc Yan n gidiyor 
" le • I' k" 

3 - R•l'le~ik \merika \u..(o•hl\~a'a 'I rıc tcntıı :.:uneyın
de. B kc-·mi d::ıhılinde ~enı b· liman l\unna ıııa ~ardım ede· 
t'ekıir. ti: llıle-Jı. ıı ı lan :ınla m:ı ı Jlu•u•I \\lııhabırlm11fl•n 

ll.ı~ t~ ıını.ı,ıncla lt'knlk. i. hmıı· 8 - 'Be .nci Kore De· İngiliz haricı)e->i \e .l.ıııerıkan el~·ılığı, ıiiplomaıık ıııahlıl· 
lcrılcn edınilen bu haberleri re-ıııeıı )orunılamaktan kaç•ınıış 
!ardır Rır harıcı~e söıcU-Li adete muhtel:! ba~kcntlcrde "~ok 
amaların• de\ :ını etti2ini -ö~ lemi tir. 

~llıttr dı_ '' a kerı i birli"•i- (: urme B rl •ının ılk part:sini 
\ ~ıı ttıni atıııı tı. Şimdi 

1

10 hazıran '!lİnÜ lım. nımııdan 
\c.~I t''hıned \li'ııın Anka .,öıurecek olan Amenka~ nak· 
.~ h 'c lıükitmel uılanıla- lı~ c gem s 'arın sabah lzmire 

~~ bıı Pacağı tema lanı l lıeı·- gelecektır Bu nıüna cbetle bir Guafemala'da Batı Trakya 
~~ 1,aıtıa nıanın pratik im- lığ mız ~ar ndan ıtibaren mera 

'tııı Ortadoguda vr \ ) a- imle gem :ı; e b ndır lecektır. 
tııa11hıa isteıııleıiııin ku- Mada)\a alat·ak olanlar Olag"anüstü Türklerinin 
ıor:. l~pıı·ı bir ııımır u- Ba ke r 8 <Hususı) - Jlfi-

ı;ı,~\a e 1 elf' alınacaktır. le~ Balıkes r garn ılı u birlık- Tedbı·rıer alındı Gelebı"lmelerı· L..._gı0
11 

Adnan ll'ndeı es"in ler•ııdr 'az felı bulutıan Kore· 
'i <ı~ ' ' Atin:ı'd:ı :ı;ıı.ıımı de .kahnınıanlık gostermı sub.ıv Guatemala, 8 (AA) _ Cum· ""~' 
• ijl•rt~~ııa~laı, lclınıed \ r a ubaylara :ı;arın sa<n 10 da Jıurbaşkanı Jacob ,\;rben;;-, bu· Ankara, 8 - Oteclenbcri menı 

t aı e ı~ılrn ıııtı~'ııhlrn sehr miz Cumhur·let al:ınında gün , 8~ ınladığı b:r em imame 1 lckı:ı~mı~lc Yun:ıııi::ııaıı ara ında 

kırı "Öriilfn E ref F;dip Fcrsan • Türkycde 'edan hurriyetı Yazan : İHSAN ADA 
ile ~'J~tala Krntli ağır <:t'f3 malı ba~ı klı ) aıı i'e l::•ref F.dip Fer 
keme, ine 'erılml lenlır. P. ı e! :::anın muhtelif nıakaleleı i keıı 
1'.:dıp 'e ,\(u3tafa Kentlı. Jidd ğe dılernin ağırceza ıııahkenıes ne 
a~ kın olarak ~ı~ası menfaat \ e \ erılnıelerinl' ebep olmuştur. 
•ahsı nilfuz temin bakııııından Uiın ll ne· ağın·ez:ı mahkeme 
de\•letin hukuk nizamlarını di· sınde ba-layan. duru~m:ıda .• sor 1 
ııı e'as , e inan~·lara U) durmak gu:.u ) apılan E rrf Ed P uc uı 
"avesi ile dıni ,e dınce mukad 

1 

o~duğunu söy emı~tır l~uru _ma 
0 

• • dığer an•k Mustafa f,entlının 
ele, tanılan c~ !er• alet ederek celbi için ba-ka ••iıne bırakıl· 
propaganda ~apmakıarı anık- mı.tır. 

~~~~~~~~~~~ 

1 Yunan dahili ve ı ~avgada bir kişi 
1 

Oldürüldü ! Harici islikrazlan 
' \nııdolıı \ıan" ııııw•• ~hıhahırıııı11d"'1 

,\tına. 8 - Yunan hükuıııetı.,· Bıılıke~·r 9 - Sınd•rgıı}ın 
Yun?ıı ~ahılı .' e ~ıa.rıcı !.~tikraz .\lm·ııaLlı kö~ undC! Gulhsnım 
tall\ ıllerı hamıllerıııııı ıııume -ıl ııdıncid b r katlına ıet·a\'ÜLde 
lcriııiıı önümüıdeki ay zıır!ındal bulunmak :stıyeıı 15 - 20 ahı 
Atıııada bir ıoplanlı)a çal{ırma- ara:.ında ka\ "a ~·ıkıııı•. bı.ı ara 
~a dün ak~anı karar \'erııı tıı da :?.i )a~ında Gazi t.:'irıınlar ta 
Bu toplantıda bu talı\ illerin 1 banca ile j aralanarak ol mu tur. 
nıem~e~etin ~konoıııık ımkilnlıı· Sanık 0 dukları tahmın edilen 
rı dahılındc ıfaı;ı ~arılarının tel Hasan De,·eJi , e hıııaıl Çolak 
ldkiııc te\'eS iil olunacaktır. badi e\ ı müıeakip kaçmı Iar-

Yabancı memleket'ere \nıp· dır .• \}r•ca bıçakla •ki kı~ )ıı 
rıkan yardımı prograıııının ta raJ:ınmı buluıımaktad r. 
dikı ve 10 milron dolarlık leni .. 
dahili btikra·ı tahvillerinin ih· Amerika'da 3.205.000 
ı·acı arifesinde de\•lc• ilibarının 
) en iden diiı.enlenmc ·i hedeff\ le 
ıttilıaz cdilınış olan bu kaı a• 

işs iz var 

İ'~·r bulunan ,\ rl:ıp:u:ııı .. \ıh~ıııııan, ,,e, rhir H' Kilis"i il ya-
pan. Kır ehir'i İ<.e ,\nkara. Yoı zat 'e 'ie\sehiı :ını..,ıııd:ı bo

len ta ... ınlar Mecli,'e nı ilmistir. siıııdiH• karlar hu S:ihi <le· 
1'i,iklikltı- olnıtı' hım kih Jtrin bul'ak. buı akl:ııın ilçe olıtujtu 
~ e~ a bir iltenin bir ilden alınarak iıbıırunl' \t"rildigi giıı ulmti 
fakat .\hana'dat.i mü .. te,na herhangi biı tartl'-.n:ı t;ıkmamı tı. 

llıı cfefa Kıı çehir ilinin İl<·e ol:ıe agı haberi o bolge' i heH•ı,111-
lanılırdığı gibi ~·urt öklısııııcle İİlerinde ı1lkkall" dıınılan hiı 
me,ele haline l!İl'mi..,tir. Kır~rhir'in ·~elirlnin a7 oldui(u 'r 
kal!.ınnmadıjı. gerel.ı·rlf'ıi ;,:iısterilmeklc• lıtraher: ilin ilrr\C' 
iıulirilıne~ e ~rrimltrden hemrıı sonra te-::elıbİı'i eılilnır5İ 'e 
oraıla hııtiin lıalincle Cunıhıırh ı•te·ı 1.\liill't ı•aı thiııin kı11:ıııını 
olnıa'ı bakımlarından manalı gorıılnıu tııl'. Kır Plıil'l()c1 de 
hirlik hııliııtll'", il kalma v;ı,ırlaı ınııı hutıııı<lıır.ıınu ıınJ:ıtııı:ı'ıı 

H i'ipala ko~ 11111111-.ıardıı'. Oradaki ,j\';1,1 ııarıilı•rin lıelbl ( n. 
I'. ılt dııhill hu nıe~Plcde hirlr.mi~lt·rılil'. 

ihli\ a1;!:11 kar'ı'ında ielaı t• (Pskiıatında değisiklik \'apıla· 
bilir. Yalnı1 bunda ekonomik " o \Dl saıUaı hiriııd ıılaııcla 
rol O) namalıdıı. Herh.ıngi bir il renin İl merkezine 'olla ballı 
~ok'ı \t 'ahiı 3rııalal' hakıınınd:ın )arıılması da iıııkıııısııs.ı 

o ike getiı;;nı~ ... ine hi1111et l'dcceı.. koın .. ıı ıı .. h:ıf:J.ıııalıilir. nu 
bir misaldil'. lla\ atın hıitıın iı .. ııılarınııı dti1eıılenme inılr• 
iılare lıukul.unun rotu bll\ üt.tiir. İelnı Pcilik sadece ti' :ıdıiflrı i 
kollamaktan iharet ol,:ı)ılı çok kolaHlı. \ksinc id:ıı~d. tor
lunı dmcııini deriııılı-n ka\'l'a) :ıuk ~f'kiJılP hil~i İIP clun:ıııııııı;; 

olmalıdır. Kararlarda ilmin esasları gôrnniinıle hııluıı.forul· 

malı, ~ aııılan i~lrr ... aglıım temrlltrr d;I\ andınlm:ıheltr. 

ııı rrin ~·ogaltılıııası amnır hİlmetlrriııln eıı İ\ i surPtlr g:;ı ii 

( ) , fon aghımış bulu· • taı:ı \e fı .... ayı~iııin tehdit altında rdegı•'cıı H' bilha~-a •. ~'.ünılileine 
,. ı b;/nahılıııcsi için ınii- meras nıil• madai)a dağıtılacak· ile Guaıemalada eroııiyel, nı· ı dalıılı bıı ınr-l'le olar:ık de,·am 

,P '' ) • 'd k k bulunnıa:sından dolavı anaya~a i cn·arındn }Crle nn~ 1 urklerdcn, 

1881 \C 1!l32 de ihnı~· t"dılınt' \\'a,hın::ton. 8 (A.\) Hu
olaıı muhlC!liJ •~tıkraz tahville- kfınıet tarafından ııc~rcdıleıı ıs 
rınin hamiller•n• al:ikalandıı- tatı~tiklere naı<ır3n bilha~-a li-

raı !>ahadakı faali) etin ııı tmıs ot 
maktadır, 

lee·c>iH mana,ına grlnır1. l'lıı~tırıııa iınknnı ıırttığına gorr 
\;ıııvana kÜ('iil. illrrln kıınılınıı'>ı kıı l;ı'iı ıııakiııP\ i hıl\ ııtur 'r 
.par;•al:ınma lııı ~ ııraC ır. Uiil!!rdtiU te,, ik ı·ılPı. İlıti' ııl'liiı ılı· 
~ınıla bir takım nolitik .. rı,..ııırre ıfa,ıınaı· ık oJın,a, illrriıı a
' 1'I :?ittikre ı·o~ıılacak: hrlki o ıaman İstanlıul'un he-rhan"İ 
lıir ilı·P,i ele il olmn ieleliıı,ınıla huııınnı.ığn kıılkae .ıktır. 

~lı~~lldta ıuası bir ittifak zmır e e me l ıc ağlanmı~ olan bütün temi· Tdiirki)eyP. &:clnwk ı~ll·venlcrın 
' '"" nalların kaldırılınıs ve kendi i· uruıııu rııha)et kc ın hır •C!kll· 
~ b" . ı:eımek fı ik ·n B h · b 1 
'1()> ~it(' ız.cr.. c ' u ranı var ne fevkalade alahi\'eller veril· 31! annııştıı. 

Qııı:ı •fakın \e ı:erekse 1 nıış oduguııu bildtr~btir. H lindigi ı,:ıbi l,oznıı Muahede 
'\ ttııch llıiibinı f)ri:ıılol;u ve """"i Mııhabırıınlıdrn Bu sabah bakanlar he~ t•l" ve ı.ı ::-crcğı_nre bahı konu~u Turk 

• "al~ 1 ilunııı cdilenıcııli. fzmır 8 - İLm rcle ekmek kongrecı• t:ı-vip eclılen bu emır· azııılı •ı ı uınhuldakı Rum az.ın· 
ıı •ıı~aan \e Amerikan - buhranı ~ıne c ddı bır afhaya name ile, basın hürrı~eti. umu lığına karşılık olarak burada 
•~a bi Şın;ıJıırı. Ortadoglı rm • bu 'uzden lzmirlılerin mi }Crleı•dc ıçuma ,e muhabere bırakımı \e mııhnc·ır ıfatı ile 
~ ııu\~ 0~ınaz :ı sanınma bu} uk bır kı,.mı bu~un ekmek· erbe tiyeti dahil, fikir ve öı nıenıl<·ke!imlze ~C!lme:erıne mu 

ınası ü:ı.erinc n ısan ası zarfında 
Ağın ilçe oldu ~~izlcrın ı.a~ ısı az:ıtmıştır. l\lıı· 

.\ğın CE.Ulzığ), 8 CA.\) - Ka ~ıs avı ba-ınd:ı ış~ız C!rın ııı kta· 
-abamızda ll~e tC!şkili miıııa~e- rı Liı; nıilron :?05 b n kı~he u.ı· 
beıı~le bugün tören )apılmı .:ır llğ olmaktaydı kı bu. nı an ll\I 

Bu nıer:ısinıde \8li, vll&)ct ile· bıda) elindckı ıs:sıılcriıı mıktaı ı
ri ::elenlcri 'e ci\•ar köy.erden na nazaran lllO bın k ılık bir 
S?elen kalabalık bır halk kiıtlesı aıalma oldu~unu ;.:o,ıerıııektc· 
haw· \ıu ıınmu tur dır. 

~~--~---- ~------------~--

~rl'iııılcı ilen hemen -nııra .11 rle hil' ~ı·kilıle iter haliııı- ı:r· 
tiı ilcl'Pği karan kar~ı ınıla. Kıı'<t'hlr'in il olaını) •ıt·ıığ ı gere!. 

relerini s:wunıııak '" umıınıı l'fkıını l\ııhııl t>ttirnırk gik sa· ı 
) ılıılıilil'. Hu karar ) ıırıırlu"e gine ıle lıiı huıuı Mııhık kıır 

naı:ı oıahilir. 

'- r 1 \:ıı;ı 0 aruk ona\a a· z kalmışı r Buna da cbep. hiııTh cılcri tahdit edılnıekte<lir. aarlc edılmenıcktc ıdı. 

1
1lr; d ~ını tıı·. •"ak:ıt iın z.ım talrbiıı" n bclcdı} e<'e kabul Bıi\le.liklc hükiımcte. basın, rad Bununla bPrab<!r, Turk :uın· ' 

~ttt\ı~t~ı~o~ ileri k~ötur- cd i.mcdığın• ler süren f ı ın- ) 0 ; ıelı:raf , e mektuplara !>an· lıgının nı:ıruz ka~?ıı?ı ı:c ıtlı mu 

~ ....................................... ~~ ..................... , 
t?ts" \P ~t'fe 1' 01'- eıl:ır nrc\ olmıı mr Halk bu !ır ko~mak a'ahi~ eti , eritmek amele hunları 'furkı) Nlc melce 

tt tttd~n. A_oıerikııda gıııe- durumdan çok nıu trkid"r. tc hıç bir ıoplanll)a mü.saade e ~r~mas a zcırlamakıa 'c bunu 
l•h1 t• hır bu)Rııntt;ı be- Bugün \alnın <le t ıiıki\le <lilıııeııırkıc ve ,eyahat ,crbc ti uçıındl sollardan tPııııııe çalı-· 

1 1lııJ 1~!?.ıın J'urki)e ili' ~ap lan op aııtı ı etı<'<' z kal· i kısıJııı.:1kt:ıılır. makta\(lılar. Son ) tllarcla .ını de 
~~'~le ~ :tlrnnııı iki ll· m ş, f r ncılar \nkarad:-ı'l lrh· ret·c :ırı:ın Tiırk nııi lt'l'ılcri hü 

Ilı tek dırl'klcıi gilıiılir.1 ırr ne b r r<•\ r;p !!elind~ r kıı.· o f • er cııııııı k:ıı şısında IHSi~leri Ba· 
~ıbiıt t leri_nin l.:ıırutınıı' d;ır ekmek <: kartııı~acııklarını er ıng kanlığı kanımı )'cıki ırıırları i· 
~l ,,

1
11k ılı•ri hir adım · k, t''\etle fade eımi terdir. çiııde miıı·ııl·aaı sahıp'erının ka· 

~~Strıc1:~. cl eğiirliı. İki ıll- lskenderun vapurunda Mahkum oldu bıılunıi kararlaştırrııı~ıı. J;unıı 
~1..ııııcı ı ahn\ı doitlıır- • raı.,•ıııen lehadıınüıı <IC\anı et·, 

,ot1111:· • • ' kacak eşya bulundu "odae•d '"•~·• me ı m~erıne me e.e Bakanlar 
\ lıtıılııı bır a\unma tc . lmı" 8 Hu usı) Bu!!tin Bertin 8 - Komlinist Do~u Kuruluna ıntıkııl cttır•lrnı \e 
~ oı.ı; 1 ~iındhc kadar \kden z sefer nden man mıza :\lmaıı)a )uk,ek mahk:mcs!· ı Gumıilciıne 'l\ırklerının muha-

~''•ıı"hıı tı. ııunun c· . d Hır· ı•yaıı l>cmokı at Parlı~ı lı· c r o arak 1'ürkh C\ e giı ebılme· 
, .,elen J:;kendcru Hıpurun a d d ı B k 

1 i ~..'llılıı Ort ~ı10ıı.. 1 ıı1 • k cı· erin en esk Dış· erı a ·a terine dair kararname j ıih,alı 
L_ ~ ... I " 6 ' b nleree 1 ra <k..ıennde kaça t1ı.'"'lb'lla ıırındakl gt>rı;in· nı Geor e Dertingcr' l:'i yıl ha· ı trıınıi~ \ e kararname çıkmış 

... t , m e )a ı. t;ıbanca \e merm h'·· 1 ~'4 \. .ı. Oı tnılo"tılııla pıs < ezas na ıııa ırnnı " rn ı r. bu unmaktadır. 
~ ı .. bulı ~mu tur. Kacakçıl f::ı te eb 1 1 "'ı •atıı1 n geh•ıı fi- d 1 ln 'tı Rer n de\ lı•t rad~osu. Bu kararnamenin :ınirlirlii~c 

.. ·1 ı biı edrnler henüz ıec;b't e - ü · 
~ .. ı hi ( U\dtıklaıı tabii Derıııt"erıı kom ıı t reJını n gırınr..-;ırı• takiben Batı l"rak~·a 

11t ~\;ı •: 'e nihaHt ınuh nıem ~·ir de\ ırnıek ç n komplo kurduğu 'l'iirkleriııden ı le\ en er \ti na 

1 1 ttoı 1111/ '!itıınıf kalalıi- 931 doğumlular 1 Tem· ı u ileı· urnıii ıiir Dert in ger ı·:~·iligınııze tıaŞ\ u~mak uretiy-
"'. •

1 
akı )anlı zı-hap d h' d ' I' dııf!u bolı;ıı•s nele kıımiiııbılerlc e serbc't giri' \izesi i tc)eeek-

~ ·ııı._ nı 1 muz a ter ıs e ı ıyor 
">ı"llıa~ 1 i, l'akistaıı - i b rl ği kuran H ır'<;!') an De· er \e \'İZi· al;ıbilrnler hiıkuınc 

\~ıı~'~ir~~ın lııı bolgeel" nkara. 8 (Tıirk e'). - Ha'en ıııokrııılarııı llİ•ri !!l'lenlı•rinılrn tiııı 1.cı• ıııuhneır olara:.. kabul e-
\"t~ tli 1111 t gııı eı·l'k, lıııtıııı s lfıh ııltınd;ı 'Ultınaıı 931 do· di. Orak 111.;:ı c\e tevk"f edi1 m·ş, dıll'l'eklcrdir. 
~: '1ıtıııı <'~ıııP-si , e digcr •tını hı erler.len iki ene) i dol· Hnt lı ile\ Jetler hc~abına r.a· M , d k• 
İ~l~.\l '.kl'l)ı ı ini ı ı•:ılİ<;( durmll o'an arın 1Ct his ed ime usluk ~ aptığı ileri siiriilmii)tiİ 1 s lf a 1 

1 kıı\\ t'7ertne toıııaıı:a- ter b r tam mle butün kııalara Doğu Bcrlın rad)'Oı.ll nerıin°tr 
\ ~ 'll<'nn1ı tiı·. b ldır .mi tır. Bu erler, 1 tem- le b ı·I ktc ~argılanan ıl !!er 5 G" ı· d 
ıı .. 1•~.,, nıuıdan b:ııen terhı oıunacak reı;atı:• n" ::ı i'a rn yıı ara-·n iZ 1 urusma 

'ki ~Ok dnJı t 1· d ' ) ' J • ' k '- ı;ı 11 • , ? flJ .ı r ır _. . 
1 

_ cıa ıapı cezıı. arına çarpt•rı a· · :K:ıhırc, 8 (.\!') _ Bugunkü 
~~ ı\~vıı 1 urkt\"' ıın· JIC!nuz k ene) ı do dum1a larını b ldırrni tir. 1 CJım de\ ırnıe' c te,ebbtıs et· 
- 't~cıı.1u1:"111111ıll·n ıtıraz 1 n ıs o an ar i e, t:unlcr. tamam· S ti K 1 ç· ı t tıklcri ıddı;ı ı ı c muhakeme c· 

4 ~bi ı• oı.hıu hır. füı- h:ınınca pcjderpey erhıs e<l le· ovye er ızı ın e a om dılrııl'i,;te o an Hl uba:ı;ı varnı-
~ 11ıı.ıı ,,,;ıkı,tan'la, me· eeklerd r bombası vermic: 1 :ı\ an be a1.ııdan ıııute-ekkıl "'ih 

bı ' fg n· 1 -- 'f • ' . il tlıırıar 8 1 an r -- . . . . . . t hıl mahkeme ı ~ ~l ı.~ırın guven ı 
~ l(Q •tıtııa~ diğer b!r dir._ llinılıstanı ı):ı 111)Ctım111len Hong Kong, 8 (AA) - .nur~- liğıııı kornın:ık• mlılalıaza 1 ile ı 
~\ tııı1111lııı 111 llerkar ı anlı- Nnııı kılı!ıak ~ak1~ıa~la. kom u· da ıntısa~ et~ekte. o!an._~ır Çı?. 

1 
gaıelecilernı \C dınle\lrilerın 

~ lt~ lt~ır· hı propa- larıııın, ı.atı ıle "'' anııı ıırası· gozcıcsınııı dun bıldırdıı;ıne ı::o ıııııhkı•me :ıloııuııa alınnıanıala 
1~ '4tla 11•

1 ıl.' küçuımı•· ı nı bulmak gilıi ıarıııf'tıcr <le var re. :SO\)ct Rıı.)aııın koıniinbt 1 rına kar:ır \~rııııştır 
•- ~ ~ırı 11

1rı1ı1ı~taııı11 ge· dıı·. Uerh:ıldf' s:ının ııııı. si teıııtr. Çine üç atom bombası verdiğı Diin abalı 2i l ll:1t1daki ünı· 
"ı"4 " 1 ( 1 . ... . . . t• · ı . . . ' <> l . ·ı k d' .. ı. '4 \e !;Pı· rıı ırsıııı~t· 1 ının e:elış ırı mı-sı ı ıııı ~. _r a-ı o~ Pili me ·ıe .. ır. r1 ~uzb:ı~ısı 1-:ı.ıar ı-;1 Alfınin )4ıt' 
1tı-1 1lı llir ekı.e n:ıtı sı-1 doınıtulaıııı \I' .\ ''1lılanıı lııslt'" Gazeıe~e ~orr, bu bombalar "ılanııı:ı~ı ~"ıpılınışlır 

~ 
\iiHtrıı:~ların~ıı mı_ it I rı.nr, tt'lakkileıiııe ka r'ı nıii lağ· ~uıı.gari ı\'ehrinin ıiiney kısmın ° i\h~ıı ~t' .\ıap lliı· liı: i 

U
\, klirı dt'gıl- ııı kalınmaıııalıılır. da bıılunnııı.ktadtr. Lonılrıı, 8 (AP) _ ııTımes• 

.., g:ızetr:.i btıglinku makalesındc 

~-uNL AR ~f\ fi) f.\g o ro@~ :!~ı~~~lııA::~'ııo~::;~~:a u~~;~~~~n~: 
rı. .r l.A}~QıWW .. "' D • \C Arap Hırliğiııırı )akında Af-
'11~ =~ rika \'e As) a ı:ruplıırı halinde 

u~ı" paıç:ılanma 111111 muhtemel bu· 
•.· ı El ltınduğumı ~umaktadır. 

~ 
te rreçmel 'e bu kadro ılg•li bağı bir bayram de~il. ayni ı·· ı· ı ti ~ı d o\ ~ .ır · ran,ıı ıl'~ ı· I• ı..,ır a 

\ ~llt de\ le• tc kıl:itı ·ıc ışb rliğı zamanda hayatımız boyunca KrJıue. 8 (A ) _ General 
%'4 \ ı\ıt ha nde çal•şmalıd r. • a) dm lanmış bir yol açıla- ~ecip, ba~ ıca ı~ran ız bankaları 

\ 1
1t \ YENi ISTANBUL cakıır.• namına l\lıısır hukiımetiyle mü· 

~ tııı 11di hı . z:fkerelenle bulunmak üzere ~Iı 

\
' ' ~ ~, tt t~rtısucı·ın gAI• AKŞAM sıra 0eıııı:ş oları hır hcv. eti kcn· 

"~ q ar " \ \ l>l:\J. \~,\~ ~ ~-\lhı :ııı a ,_ta, bilhıı - di ine takdim <'den Fransanın 
-: • ı~ !ı \ 01,l ' l\tl'Z til11 lıa gô teri· 7..\Rlmf cin K:ıhire Rüyiikeçı ini dfin öğ· 

•lhf'lle ılı- llalı lıı t:diıı - 1'örelıan .\- nmnır. Jedtn sonra kabul etmiştir. 
lı mrrık:ı ile• ':ıpılan giirii mr. · k l b 
~Ilı! g· . lt•ıın nıibbl't nı•ti<'rlr.rindr.n ,\ k anı ~·a11:rnı-: Jra seçim eri ugün 

• ~ '1'11~~ 11 •ek s- lıahıslr dhor ki: •\!illet malına kar~ı bazı Tlağdat, 8 ('rı! r\) - lrak mil 
a tıı ~ ıı 1 

\e tnr'hi Şınıdı b z'm •çin en mli- vat:ında ların alakasızlılı in· lel\ ekili seçimleri yarm yapıla 
~ y~ ıı zennin- him nokta, e as hatları trs· sanı çiledf'n çıkaracak dere· r.akıır. Halk. yarın aat 8 den i· 

... ~!! 1:'k .k: tu- bıt olunan bu anlaşmaların <'e) i huluyor. Gezi po~tala· ıib:ın•ıı reyini kul anınağa ba • 
1 ili'\ tııaıtı oneınini \e bu güzel eserlerin ınu bet r•nı ~ap:ın o gilzclim lliks la) ur.aktır. ~cçiııı kanunu hü· 

4 \ı;ır ~'l henüz neticeler vermesi imkanlar - vapurların Yalova seferlerin· kliınlerlnt• ı:öre nd:ıv ve parti· 

• 

T ü R K y E 

V4KlflAR 
• 

BANKASI 
/ 

T. A . O. SERMAYESi 50.000.000 TL. 

ISTANBUL ŞUBESlNDE 

14 Hazirandan 6 Temmuza 

kadar en az Yüz liralık 

hesap astıranlar 

100 Alfln 
20 >> 

10 >> 
20 Ki~iye Beşer Altm 

20 » Birer Altın 

-
:ıf» Teııııııuz 

Açıl14 ikramiyelerine iıtirak ederler 

BUNLARDAN BAŞKA 

Daimi Çekilecek Zengin Umumi ikramiye Kur'asına katılmak imkanını da kazanırlar. 

Vakıf lşham 
Eminönü 

nt ~ tııade~ın al· nı haıır'amaktır. Bız bunun deki peri an hali ylireklr.r lrr dilıı ak aıııdtın ıtibareıı pro· 
n~~ak enmı~ lk ururl arhnın te kilftt- ac~ıdı~ Ankara molörlU tte· pagnndaların:ı on vermi~e~i~ '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~ " ınak n · "d · d ·a· ı ı b ----------------------"~ ~" st k • e ı e. mıı düzeltmek \ c ı arc m:ı- nın e gı ·p ge en er una 
o~ r e11d ırnktın- k"nemiı• •slah etmek oldu~u- yakın pejmürdelikten 'ik!lyet Hf'\C:: MF.MQ - Nalınkoy, Şmu'ları kurşuna dizdiriyor!! 
ıı \ı \ı rnırınenın na kanı•z Runu ~apamadı· ç:d•rler 
l'\ız_ }\ bir tü ili ğımız takdirde. ~üı~l emeli:· Bu i letmelerin memurları 

~ t ita 
9

\'tasak b"· rım zin bir takım stslcre bU· bu münasebet iz hallerin ö· 
• \i~~e <:ak "Udi.ık- rünnıe i ht"maliı den end'ce nüne gcçınekttn ilcizdirler. 
~ :t rııb~Ütfı~or, dlJ\ uyoruz.. ıhtarlarına kimse kulak as· 

b t~t t>d arekete Sımdı\ e k.ıdar gciriılme· m vor, al~y nıe\'zuıı oluvor· 
~•ııı11 ı e cnııyoruı mıc bi~ tarzda eeı.ri karaı- lar Özled·~lmiz ıerb'\e 3e\'i· 
~t;ı de lıınutıaka el lar \eren \c en modern nıti· ~esine gelınciye kad;r bu 
it ~ 'etllı .ıs~rı elde ıakere tarzını tak;p eden gibi yerlerde de,·am'ı olan 

..., , ~ ııtınş nsan}n- hükumetin, bu ıslahatı yrıp· mutl:ıka al!ihi~ ı>tli bir em· 
• b dU tr a a nıce· makıa tereddüt eöstel"lll;j e- niyet nıeımıru bulundurmak 

Q~ 1 ıtıt bi tu- ce~1nı kuV\'et'e Umiı ed;,o- farzolmu tur. Kadro kifayet-
tı t'Dheı 1 <la): ancın nız. llukümeı cger bunda s;zJiğıni öne sürm•yel"m, b'r 
~ lııı.ıh b r tek- mu,affak olur \e ımd 'e kıı çok memleketlerde olduğu 

bu llkkakt·r dar , ap•lan anla~m:ıları. ar- gibi bu memurların tah~i.atı· 
ıı 11 tekn'ıt·n 1 k bundan sonı-a kolavla~an nı alakadar mües~cse ve ida-

~<ltatıı ı:!<'tirt- , a ııalarlıı başka menılckeı· reln \'erirler. Dtniıcilik Ban 
d b r tu· !er<" teimi' cden;e o ıam:ın kası da, Oe\•let Demiryolları 

\Jp urn 7.da baHıını hedi)em z çok ;:üzcl İdare · de hu fedakarlı!!ı e-
hareke- k \e bizım iç'n tak,ime \C evr ~aparlıır sanırız. 



f = 

MEKTUBU l J 

Jranoi haull i a<:rle talıl..lm edili) ur 

ransa'yı meşgul eden 
J mühim mesele 

..••.••••............. .. ~ ············ ·············: 
Hindi Çini hakkmda Meclisteki müzakereler - Güç- ~ 

l..!.~.~.'.~ .. ~'.~. ~.~.':':'.a ndan bu 1 u nd u -Tun us ve F ~~.~~~~. ~.~.~'.~.~.~j 
arıs, Haııran - r'rancıı u

mumi cfkllrı şu sırad.ı bır 
aç me de ı c mc le ıle meş-
u dur. Bun arın başında llın
ıçınl ,se ır. Burada l>ic:ı l>ıen 
u mustahkcm mc\ kiinı:ı ko
unıst erın ehnc g~"meı;ı, ko
uniJ tlcrin Tonkin'i lehd.t el
eğe baslamaları cnd i~c u,> an. 

d rmıştır. Bu mıina ebct.c M~c 
ise bır tok i tizah takrır crı 

Hrt mış. Mee' is t.ıkrırıeri ka· 
bu ederek Hind içini hnkkınd ı 
goruşm lcrc b şlamı ;;•ır. 

Müıak re hararctlı o:uyor, 
hukumct şıddet e tenkıd cdlli
vor. HaLıranın birinci gü~ıi 
baclı)an muzakere nısbct<;ıı sü· 
kunct ıçind geçmişti. Ikınl'i 
gunu rs'cı· bır p.ırça daha 
~uksc dı, hıicum'ar ~iddellen~ 
dı. Fakat mıizakerc henüz bit· 
rnedı, komiınist p.ırtısinln kon
gresi, p a s k a 1 y a nıuna· 
scbctı) le 8 Haziran sa'ı günune 
bırakıldı. O günku mUzakcre
nın ı;ok şiddetli o'aca ğı. hüki'ı· 
m('tın tcnkidlcri eevap'andır
dıktan sonra gece :; a rısına doğ 
:ru re) e murac.ıat cdıleceğı tah 
mm o unu~or. 

i kinci giınkU müzakerelerde 
bir çok mebus söz almıştır. 

De Gaullc'ci erd n General 
l\lon abert Hindiçinı'den ?.iya· 
de Tunus \e Fas me c der;ne 
temas etmi lir. Hatip nutkund ı 
Tunus ve Fas'la gö3lcrılen ;:;ı. 
aftan krssilf.e bahsetmiş \C 

demı tır ki: •Bu iki m m'eke~ 
Hındıçini') e bcnzem z. llincli· 
çını nin ) anı basında kendi inr 
~ardım eden bır koıniı:mt mem 
Iekl't 'ardır. Kuz y .'\frik 'da 
bö' le bır ŞC'Y yoktıır. Kuz Y 
Afrika i c bir nevi Fr.ıns ı -
Afrıka Bırlcşik huklım< ti kur
nıalı) ıı. Hındiı;ini'nin ) ultu"ll 
mıl)ar an Kuzey \frika'ya tah 
sıs ederek bu kıt'a\'! kalkındır
ma l)dtk. 

As) n'dııki mcvkiimiıin lehli· 
kl'\ c duşliıfü ni brllc Afrıka
da kunct i olmalıyız. Bugiin or 
tada b his me\"lUU olan bütün 
ackeri teşkiı:ıtımızdır. llindiçi· 
nl, bııe diişen vazifeleri yap· 
m k için ) eter derecede hazır· 
lanmad ğımızı gö teriyor. Av
rupa'da 14 tümenimizin bulun· 
ması laı.ımdı, 9 tümen \'ar
dır. 

Kuzey \frika'da mühim h'r 
kuHetımız bulunma'ıdır. Bu 
ku\'\et 150·175 bin 1.:i;ilik olma 
Ildır. Hiıkümetln Fas fevk.ıliı
de komi~cri Genrraı Guillau· 
me'ı bu \Bzıfl'd n a dıktıın SO!I 
ra Kuzey Afrika'cia~I sl'ahlı 
kunet erin konıuta'llığınd:ı hı 
rakmasını t.lkdırle karşılarım. 

KomUni~t l\falleret bu"ünkü 
'az.iyeli fena bir polıtika

nın neticesi olarak göstermiş, 
Amertkalı'ara \e hu:..fım~tC\ hü· 
cum ctmlslir. Bu münase~tlc 
batıp ve diğı"r komlinist mebus 
ıarla Mılll Savunma müsteşarı 
arasında mUnakaşal r o'ır.uş, 
l\Iec'is Reisi söz söy iyen ko
münist mebu an ln'lzamı boz· 
mamağa dB\'l't etmiştir. 

1\li1~t:ıklllerden Vallon Uin
diçıni harbı münascbetıyle Av· 
rupa l\lildafaa Bır i~i me elesin 
den bahsetmiş \'c demiştir ki: 
·Hlndıçinl'yc sarfcttiğimiz pa
ranın karşılığını dolar olarak 
Amerika'dan Iıyonız. Ameri
ka bundan bö)le rardımı Av
rupa Müdafaa BlrlH!ınc dahil 
mem:ckefürc y:ıpmat!ı k:ırar1aş 
tırmı~tır. Biz buna gımıek hu
smmnda kat'i karar \'ermezsek 
Amaik:ı ) ardımı kesecektir. 
Hindiçinl masrafını o ıaman 
nasıl temin edeceği?..» 

Cumhuriyet Halk 111rekctin 
mensup Monteıl sözUnc 

şöyle başlamıştır: 
• Hilkfimetih atlmll hareket 

ederek esaslı tedbir!er alması 
beklenirken So'lıyct Ba!esinln 
Paris'te temsil verm~sinl yasak 

:tS - f A Al 

- -.-::.~~· ., t.t~ı.tı::.:~ .. 
c_ı ·:s:::ı~. 

Jlintli~·ini'ılt 

<'llıği, bir haftalık gazetr)i top 
tattığı, a-kcri ıı ları fı~a ~ıı
çi~ le tahkikata başladığı gı>l'ÜI 
ıotı,ınr. Tahkikat tekcnımıil et 
mcdcn bir gazetenin toplattı:-ıl 
ması kahul cdi cme7~ icra ve 
Adliye kunellerl birbirine gir 
mlş gıbıdir. Ua:l>tıki hürTi,>et 
rcjiııunin e as unsurlanndan 
biri km vetlerın a) rılmasıdır. 
B:ıkan'ar veya llakanlık :ır m n 
up arı, tahkikat esnasında mü 

sad re edilen do yalıır<l:ı ne er 
bulunduğııııd:ın bah~edıyorlnr. 
Do) le 'az.iyeı kaı şısında Adli
~ enin i tiklali kalır mı?ıı 

.Mebu hliküm tin hareketi 
l'c bir takım mebusları korkul
ıııak istediğini söyli)erek e ki 
Dışişlcrl Bakanı Sehuman'ın 
l\lcndcs Franee'in. L:ıcoste'in 
l\litterrand'ın ve diğrr baı.ı me 
bus!arın adlarından bah~etmis, 
fakat bunları korkutamıyaea
ğını söylemiştir. 

Hatip l\lilli Sa\•unma Baka
nının Hindiçint'de yaptığı ~c

yahatlen döndüğu zaman söy
ledı •i soz'.erin on \':ıtıyetc uy 
madığını söylemiş \'e neticede 
demiştir ki: •Fransa yarın tcs 
lim olmak veya Amcrika'nın 
müdahalesini isteme!{ vaziyeti 

karşısında bulunmamalıdır. Amc 
ika'nın müdahalesi, mUes ir 

ol a bile, A l a'da umumi harbe 
scbt'p olacaktır.• 

mu.ıur. uırn da IIindicini'dı•kı 
km' ctlcrııı kumandanı iıll. 
Hl53 de başka bir \ azifeye nak 
ledi'crck .> erınc General .:\a
\ arı c 111) ın cdilmişıı. 

t•çuncu hadise Sa.> goıı'd.ıki 
rnuh•mnı:ıt dcposunılakı patla
madır. Burası Hindiçlnı'dcki 
en mühım muhimnıat deposu 
ıdi. lnfılakin sabotaj netice i 
oldugu tahmin edili.> or. Depo
nun bu~ük bır kı mı harap ol· 
muştur. 

rransız'arı meşgul eden ikin· 
ci mrsele Fas \'e 'l'unus'da· 

ki rnz.i)etı:r. Bu iki kıtada vazi 
~et çok ger,:ındir. Fransa bir 
kaç ay C\\ el Tunus'd:ıki fcvka 
iade koıniserını değiştirerek 

, erine \'oi·lar<l rıclında e\0 \•ekc 
;l'ıınus ıln \ azHc görmıiş bir za
tı ta)in etmişti. Yeni fevkalade 
komiser ışe ba:;;layınea biıyü k 
değişiklikler olaea~ıııı sö) le
clı; bunun üwrine Tunuslular 
hir nıticl(lct bekkdiler. Fakat 
bu) iik degışıkliğ n, kendilerini 
taımln ctmi~ccck bazı küçiık 
ıslahatt::ın ib:ırct bıılıınclul!u an 
Jaşılınca teıhiş hareketleri yc
nıdcn başladı. Şimdi daha zl
' adc Fransızların ı;iflliklcrinc 
hiıcum edi'i)or. blnıılar 'c mah 
sul yakılı) or. Bu esnada öldiı
ru !enler de vıırdır. 

Eu rnzi)cl hükumeti ı:üı: du 
ruma düşıirmü~ıeır. Asa~ isi ko-

son :unler zarfında Hindiçini rumak iı;in merkc-Lden a!<ker 
ile aJakıılı bazı hadiseler istrnıniştir. Fakat a kcr de 

olmuştur. Birincisi Hinclicini ~else haşlayan hareketin ko-
cierinin sebep oldugu ma rafı lay kola~ önüne g<.'çilemi)c-
karşılamak için bazı vergı!ere t~ği, aneak i tiklAI c asınıı ıla
zam ~apılma ı haıırlığıdır. Hin 'anan b' r anlaşmanın 'l'unus'da 
diçini harbi 30-85 mil) ar Fran ~kseri)eti temin edece •i anla-
ga (300 - 850 milyon lira) mal ~ılı)or. 
o maktadır. Yapılacak zam bil- Fas'da da \'aziyct buna ya-
hııssa şirketlerin ka?.ant vergi· kındır. \'C suika tlar birbirini 
!erine l ükletileccktir. takip eımekıcdir. Şiddet po· 

ikinci hAdise Hindlçini'l e litikasının orııda da netice ver 
yeni bir Başkumandan ı:önde- mb eccği an1ıışılmaktadır. 
rilmesidir. Başkumandan Genr· ı 
ral N'avarre ı:on hadiseler ü· ~n~~in..,iniijiijir;iPir.l 
zerine ::eri çağrılmısıı Bu n· 1 

z.ife bir kaç zata. bilhassa ı.Ia- AR LON 
rc~al Juin'e teklif edildi. Fa· 
kat bunlıırdan hiç biri kabul et ~/ J 
medi. Bunun iizr.rine Kuma~· Jt //aj;SQj 
dan lığa General E!y tayin edıl· <:" { I • 
dı. Yeni Başkumandan 1897 de - aaa t l'C 
SelAnik'te doğmus, muhtelıf 
tarıhlerde Hindiçint'de bulun 
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Dinleyen ve der leyen : AHMET REFiK NOYAN 

Belediye Reis Vekilimiz Sayın Gökaya 
A5ırlat"flanhe ri muhmeı kalmış 

lslanhulıla pek çrık yapılacak ~ey 
olılu~u maliımunuıdur. Runları 
c e a ıp ~ıra ile y;ıptırmaf:a ça· 
lıSt)ol' unuz. A'akanızın derece
sini şördiığiimiıı icin mıılt-cekkı· 
riı. Ihtiyaçları mıımkun nıerte· 
be ~iılerındc uğraşırken çekliği· 
niz müşk!ılatı da hili~orııı. Bıitiin 
is'crin aksamasınıı, uzamasına 

ve yıırım ~amalak yapılm:ı.~ına 
1 sehep o an bu müşküller biıce 
şun ardıın ileri gelmC'kfrriir. 

ı - \'ilfıyel hu u i iclare iyle 
hirliklr çalısan Re'e•li:,eain ~e
' iri hem şehir ve iıf'm devi ıh el 
ihlı\açlarını gidrrnıc1re idi!. de· 
!tildir. 

2 - - Rrlcıliyenin 11~11 idare 
leşkilAtı b i kurulmııılığı için lfı
yıkiylr i~lenırmektedir. 

Fransa' nın liberasyona 
Türk malları 

CRası 1 incide) 
ve Ticar~t Bakanlığından (ehli~ 
olunmuştur: 

Mııhtrlif inşaat matzeme~i için 
cne:ce E. P. U. içi ve dışı mem. 
ıcketlere ) apıl:ın tahsislere i'li· 
\"eten. ahiren K P. U. memlrket
ll'rinden kredi i olarak gctırlt
mek istenen demir ere 10 mil
yon liralık ithal mii.~aade'i wril
mış bulunclıığıı m;ı lıinıdur. 1 im 
10 nıi'yon liralık lah,ıs mevzuu 
demirlerin ithal muameldcri tl'
kcmmül ettiriler<'k tugün'cl'oe 
piyasa) a arzı beklenme:.tcdir. 
Vekalctinıiz bu dda tb ger.e E. 
P. U. nıcm 'eketlerinclen kredili 
olarak ithal edikeck kere trlrr<' 
üç milyon liralık tah is y:opnıw 
tır. 

Piyasa ihtiyaç duruın:ınıı giire 
demir \'e kerestenin ı-;. P. U. 
nıemlckctlcrindcıı kredi yolu ile 
ithaline miic;aade olunma~a dr.
vam Nlilrcektir. 

E. P. U. memleketleri için ya. 
pılan bu tahsisl<'re muvazi ola
rak D. P. U. clı<;ı klıring ıın'aş· 
m.ılı ml'm'rketlerdm ithal edll
mrk istl'nen m~clclr'"T için T. C. 
Merkrı Rankasına 15.5.Hl54 gü
nü akşamı itihnriylc trvdi c<lil· 
miş hulunan talcpnamdl'r mev
zuu mallar nıcyanıncla krrrı:;tcye 
(5) milyon, çimentoya (7) ml'
yon \'e d<'mir'ere ıfr (:l) milyon 
olmak üzere, rem'an (1:1) mil
yon liralık tah is \'erilnıi~ bulun. 
makt:ıc'lır • .'\yrıra. son giinlı"rcfo 
ıttihaz edilip ilan erlllmiş bulu· 
nan karanmıı g('rd!inel' 1~.5. 
l!l54 tarihindl'n sonra yapılmı~ 
\'e y:ıpıl~cak cimenlo talep'rri
nin <loı":rııdıın do.ftruya T. C. Mcr 
krz Rankasınra tetkik ve intacı 
kabul c<lilmiştir. F.. r. u. clışı 
mrmltkrtJer mrnşcli çimenlnlnr 
için kahul cılilmlş bulunan lşhıı 
otomatik tah~is usııınne inıım:ı· 
men bu dda da J.!Cnl! mezk(lr 
mcmlekelJı.rclrıı ithal cılllrcek 
d"nıir, krrf'~le Yr penccr" c:ım
larının. \'ekalctimizre ıe~it rc'lıl· 
miş hultınan lı:ont~nfıın!ar dahi
linde kalınmak kayc'lıylr. avnl 
surPUe ithali kararlaştırılarak 

T. C. ~lerkez Bankasına !Uzum· 
lıı tebligat yapıl mıştır. ~femleke

timi7.ın kalkınınasıyle ilgı l i olup 
~;. P. U. rlışı klıriny,Ji ıınlasmalı 
m('mleketlcrden temlni mümktln 
o an di~er maddelerin de. işbu 
otomatik tahsis yolu He uma· 
nında ) urda it hallerini tenıinen, 
gcr,.kli tel-kikkrimiu devam edıl 
m~ktedir. Ru husu ta varı!acak 
karara göre te pil edilecek mad· 
d<' er kıs:ı 1.am:ında ilan r.dilmPk 
surctiy'e ilgili!r.rin ıttılaına arzo 
lunacaktır. 

Beş Belediye 
Mühendisi 

<nası 1 lnrlı'~l 
me kullan•ldıl!ı ve bunların ye 
rine konulmasında fenni Şnrtna 
me hiiklimler•ne riayet eılill\'le· 
dil!; hakkındaki vAki ihbarların 
leıkik ve tahkikini, bu işin kon 
ırolu ile miikr.1 er memura yap 
ıırmak \ r hunların vcrdl~i yan 
lış raporu muamele me\kiıne 
koymak. 

};l'vet Aşkan: Enstitüııiin 
&un'! taş k:ıplamaları hakkında 
y::ıpılan ıhhara !Ayık olduğu e
nemmiyeti ver1p vazi~etin cap 
rtıirc\l~I ~l'kilde karcılamamak. 
tnşaatın e~as'ı ve emin blr •e· 
kildr. yüriimPsi için, ~artname
yc, mamul "' ;::ayri mamul mal 
zemenin mutlak olarak IAbora
lııvar tecrilhr.lerine tahi tutul· 
ma!<ı için önleyici tedbirler koy 
mamak. 

Sami Seh·an: Ataşman defter 
lcrini tetkik f!tmt>mek. inşaat 
eksik ve kusurlu oldutu halde 
bunları ~örmemek. 

Talat E~emen: Yapı mahal
line geı•rtılen mahf!menin mik 
tnr. niı;brı ıerkiplerini te·bit 
ve bun larr dffterlere dercetme 
mek. 
Sanıklar dun ha~layan duruş 

macla suçsuz olduklarını FôyJe
mişlerc\'r. 

nurusma haıı hususların tet 
kiki için ba•b gune b•rakılmış 

Adana Belediyesi Başkanlığından 
1 - 29336.04 lira ke~ifli 2200.20 lira muvakkat teminatlı 

Kurtuluş Caddesi ya~·a kaldırımlarına plaka dosenmeslnin iha 
le.si kapalı ı.arrıa 15 6.10~4 salı gü nü saat 11 de belediyede ~'a 
pılacaktır. İhalc~e istlrllk edeceklerin ''ilayet ehliyet rnsika
sı Ticaret Oılası \'e)a esna! derneklerinden alacakları belı.:e 
makbuzları ibraz edeceklerdir. 

2 - nu i~e ait ke~if evrakları her i:Ün Fen İşleri Müdür
lüğünde görülebilir. fsteklilere ~ lira mukabilinde verilir. 

3 - Teklif mektuoları ihale tarihinden bir saat evvel be
lediye baskanhı?ına tevdi edılecek ve postada~i ecıkmeler ta 
bul edilmeyecektir. (7094) 

OOKTOR Zf:\f 
BEYİ!\ llil \TTIJ\T,\r.J 

Hatıralar•mın <lun il kısmı-
nın ı;onund~, Çıçerın 'ın 

t' çuncu Mil etlerarası Kongre
nin Azaları İ I C' ittıhal ve Te· 
rakki f'ırka ı erklınını bir mü
ı.ıkerl"\ n da\·et ettığıni yazmış
tım. Doktor Nazım Br •• hu 
müzaktr,.nın tsa.~ıarı h~kkındıı 
b na şu ma Omalı ve'rdi: Çi
çerın. Ttirkı~c Btıvtık Mı let 
Mrrlıci hiikfımrtinlıı ittıhatçı 
~rkfınıı muhalif o'duğunu bll:
yordu Kcndı!erınl nkara a
ltl hine teşvik rdertk bazı Sİ· 
yasi ovıın•ar oynatmak iı;t<"'n•ı~
ti Fakat mılzakeredr hazır bu· 
lunan İttihatçılar n l'k~er·w•ı . 
,\nkara hııkümctinin k"rtuluş 
\(' İSIİklaJi !rmin Pd~CPk İlİr cf· 
~asct glittliğli vr e~Heo k•n
di erinin tamamrn mıl ı.•etp r
\'er kimseler o!dııklarıl"dan n· 
kara"\a :ıs':ı muhatrf~t rdemi
~ecekl~ri cevabını vrrnıi~ltrdl 
Hu •urdle <'içrrln'in fazla bir 
mOta 1Aa l!rri ı;ilrrnesıne m~nl 
olmuşlardı. 

İTTill \TCfl.AR f.,\ 
IU-:RMHm 

Btıtıln buıılardan su netice i 
çıkarmak mumkıındu Çar

lık Rıı,yasında o'duğu gıbi Sov 
~ tt Rusyasında da Ttirkı~cnın 
iç işlerinr müdaha'e rlmek a'"
zusu çoklu. l\luahedenln me
tinleri ile bunun onııııe grç· 
nıek de nıumkün olamıy.ırak 
lı. O \akitler l'ıloskovada bulu-

TiYATROLAR 

* F."HIH TIYA rno ti Tl\fl ~R "~ 
ÇJÇP..K BAYRAMI T&.\JSİLLY.Ri 
cuma, Cum.utrsL Pazar, OUlhane 
Parkınd:ı, nht "'I AZ OECEaf RÖY -
Si - KomN!I. ~ı'nzıın · Shakr. ııcııre 
T'lirl{r~•ı · 601trU Erılrn. Trl • 2481:18 * 1 &.'il ES or RLTI - CABALA-
1o'J\ KAPTAN - DUyUJı Operet 3 pe.rda. 
Her l!f'<'e 21 'de, Çarşamba, Oumarttal 
,.., Pa11:11r mnttn~ uat l~'de Ye b'r Fa 
urtrsı. Trl: 4g:ıı19 

* Ti.\ Hlll oiı,r.F. Opef'U - TI
MARHANE DON~ŞÜ. Opuet 3 per• 
de. Her 1ıecc 21'de, Çartamba. Cu
uıartcsl "e Pazar matine saaı 15'te 
v~ her Pazartr ı. Teı • 49369. 

u - Heıbur Al· 
man Tnioe ALBERTO'ı Komik Kul!: 
lalar 'I ı aı..rosu Tem11llerı. H'f ıtUn 

l ıaat· 1430 - 1630 - ı&'de. Aırru::a : 
rer~mbt, Cumartui Ye Paı:ar ge
ce'erı aaat 21.ıs•te. 
* A POLLO 61RKI - Her "'1D it! 4~ 

matine, 21 ı~ ı;uıre, pazar ınını .. rı 
10 30 matine. 

J SiNEMALAR •••••• J 
llE\ OGLU C:JHI;TJ 

* Al KAZAR Td · 4236l - Kah-
raman er'! fırı Açılrııôz Bobor * AR Td' 443"4 - Amaoua Ga· 
vae. 

* ATLAS. Tel. 4033.5 - Yamın 
Sunrl. 

* EtHA"RA· Amanıız su·ae * 1, Cİ T'I MJ2S - So!fiUn -
L~~1uıar Altında * LALE · Tel. 4iSJS - Aı:ııanaıı 
San.' 
* LÜKS: Tel 40- o - Kalpazan

lar Yu ur - D~ll Ft.ıtbnlcu * MELJ:K • Tel· 40S68 - RQpı:rı• 
dakl KAdın - Kua eöul.se 

1 E niT ı-;rııu; 
lf \OOEJ,l,H 

112 

E"'rr Pa a v• Dnl.ıtM •uım 
Br)le arkaclaşlamıı tekTJr 

hlirnk ,. çı ı~t da' et ct•ım 1\ln~ 
kovada ıkamet m"ct:ııırl ·etının 
ılo~ııracağı teh lke \"f' saiı,. i 
enıdtrı s:ozdtn grçirdık Bın

başı Nııım Cevat Be3in Enver 
Paşdnın malumat \e nılı5aadesı 

olmadan ı\nadolu'a gırmek te
~ebhusunun ıhdaı; etliği varılış 
telAk ılerc hır daha mf\dan 
''erılmrm~k maksadn ,.. aramız 
da asağıdaki maddeleri te~bıt 
dtık 

l) Cm er Pasa \'e arkadaş a
rı Türkı ·rye gecmek arzusun
dan feraızaıta ı~rnm ihtılal Ce-
1111) etı lttihadı şeklındt is am 
nıem'ekrtlrrındr çalışarak ve 
Turkıycn•n dahı'i işlerb le ıs· 
Ugal ctmiyc-ccklcrdir. 

2) Ça ı~malardaki umumi 
maksadı emıı rya'iz:nlc m!.lca
dc t teşkil ederrk 'e bu hu
susta komlıni•tlerlr ':ılrlik va· 
pı !arak ise d11 kom!ın •ıme do -
nı gıdılmıytcektır. IU'en Tur
kı c hUkOmctl de emper\'ıılıı· 
me karşı mücadele halinde bu· 

* SARAY. Trl 416J6 - De.nlZAl· ı 
tı 1'11rın ı 

+ 6ÖMl".R· Tfl: 4 3~1 - fkl A
çıkgöz; Alukada - D~nlZlf'r Hllcl· 
mi * BAN• 'rtl ' 65792 - Dırı Göm'I· 
l~nlf'r * T KBİM· Tel· •31l!l - HUrıi· 
yet earltııı T1ırkAn Su!•an * YILDIZ Tf'I: 4J6l7 - Karmen 
- İatıraplt Kalp. 

l!H \Nllt L rtnı::;:rt 

* AlE}.IDAR T~l :ı:ıe-~ - Hın· 
C'ln ın K ı ı - Y ••11 r.o Hı Yotma * AZAK • Tel 23342 - layerllr;r 
Fatt~ ı - Tıtıancalı Kadın - Ali 
Rııha Kırkharamııcr. * BTTLVAR - Kllıctımn :z,!erl * CE:.\tmmr iTAŞ Tel 22~13 -
Knmnndoiler Otllyor - Ti~ te Fır 
hna 

* MARMARA· Tel 23850 - Hın 
cının Kızı - Ye•ıı oozıu Yo!tnı * MiLı.t Tel -2'.162 - Tarıanın 
fntlkamı - Tntonun intıkrı.mı * Yı:NI• T,.I. 23812 - Öç Slllh· 
.Orlu - Karı Sön!y~ 

KAT>TKO\' cmr:rl 
* HALE' Tel · Mll2 - Celili: Pen

Çlll Kı - ~nnlı:or Kalp. 
.. OPERA T•l ı;o6a2 - Ptrls'te 

btr Amerııı:atı - Bombay tırerala· 

rı. * Sthu:VYA· Ttl 6t!l!a2 - r•Uk 
F(ahuınanları - iki Kafadarlar Ceı>
hed~ 

tr Yl'RT Trl • !0544 - Katalı: 
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Frankie Laine'in Londra' daki konseri 
CBası ı incide) 

kie Lainc'den bir parça çalı
yor, •Heeccy, Coooo•... Bizde 
tutundu bu şarkı ... Barr~ Ula
nov lnglliz ga1etclerinden, İn· 
giliz kritiklerinin görilşlcrini 
aksettiren 'Örnekler almış: 

.o gece bu endisclerin hu
zursuzluğunu sır ben duyma
mışım, ertesi gün çıkan gaze
tele rden anladım. Daily Tcleg· 
raph: ·Mr. Laine kocaman ya· 
pılı, kocaman sesli bir adam. 
Sesini mikrofona merhamet et
meden kullanıyor. Netice mü
zik bakımından dehşet verici.• 

• Dally Maltı, çılgınca alkı~
Iarı, delalarca tekrar ettirilen 
şarkıları zikrediyor, Ha ve et· 
ıııcdcn d e geçemiyor: • Din leyi. 
ciler ellerindeki opera dürbün 
leri ile vücudunun ritmik ha
reketlerini görebilmek için 
ı:t'Nidcn dökülccrklerdi.• 

• Dally MiıTor.: •Laine bok· 
sör yapılı bir adanı. Sesi de bir 
boksör'ün amansız yumrukla
rına benziyor. Ama kıskanma
m1k elde değil. l\fr. Laine her 
kızdan zahmetsizce bir rande-

- ~6> 4 ı:·:;- .: 

vu alabilirdi.• 
• The Obscrver" in kritiği 

mikrofonun muazzamlaştırdı
ğı hıçlprıklar, ve ;\Jr. Laine'in 
hayranlarının taşkınlıkları ile 1 
sersemleştiğini, irkil<llğini söy· 
lilyordu.» 

·Ama. bence ·Sunday Ti · 
nıes• ·fikrime en uygununu 
,,öylemişdi: Mr . .Frankie Laine' 
in sesi stikQneti yırtan vahsi 
bir çığlık. Şahsiyetinde Step
Jıen Spender, Charles Boyer, 
Al Jonson kaynaşmadan birle· 
şiyor. Ilayranl:ırı üstündeki tc 
sir ancak tıbbi teriinlerle iıah 
edilebilir. 

Dinlryic.i istekleri bitmişti ... 
Tercümem de... Frankie Lai· 
ne'in bu sene Amerikada yn 
pılan ankette kazandığı neti
ceyi l'Qerak ettim... Bir knç 
nıecınua karıştırdıktan sonra 
buldum: Billy Eckst.ine, Nal 
Cole. Frank Sinatra'dan az; 
Pcrry Conıo. Eddie Fisher'a 
yakın rey almış... fstanbulcla 
bir konser verse Gala Gecesi 
w netice nasıl olurdu dersi 
ni:ı:? O. S. 

Derleyen: Korkut SUNGUR 
Mister ve !llissls Smith apartmana yeni tasınnıı~lardı. \'or-

gunıluıar, erkr.n yattıldr. Jo'akal u yku nasip değilmiş. 
~ . Q:t Yanlarındaki dairt de wrilen parti· 

n ~·~ nin gürültüsü onlara sabahın üçiine 
J • • • kadar göı kırptırmaıli . Bo~ verdiler. 
1 . ?}'j/ ~,.,, Nasıl olsa her akşam parti verilnıe1di. 

nir haCta geçmeden yanıııtıklannı an 
ladılar. Komşuları yedi giinün altısında evlerini bir gPte kü
tühü gibi kullanın genç bir çiftti. Mister ,., ::mssis Smith'in 
bütün rahatları kııçınıı;, ne yapacaklarını şaşırını~lardı. An
smn l\llster Smith'in alnına dahiyane bir fikir ı:rldi. ll fmen 
bir radyo n;ıağazasına giderek, bir Sh alma riha11 aldı. O gc· 
re mahut gfiriiltfılü partiyle birlikte makine'de çalışmağa b:ış 
ladı .. . 

Ertesi ge<'.e yan dairedekilerin dinlenme günüydii. l\lis· 
ter Smith fıro;atı kaçırmadı. Hoparlörü bHi5ik dın·aıa ı;e\•irip 
sesi sonuna kadaı açarak konısulıırınn bir gere enelki putl
lerini harfi hal'flne, bütiin uameliylt diıılt:lti. 

1Uister Snıith'ler taşınilh ancak on gün olmuştu ki genç 
çiftin dairP~inden bir daha ııarti güriiltii~ii duyulınu oldu. 

•Fun Fare'den• 

8u.Pi'q;t;::AtJ1t1ıı 

· PHILIPS BJ . At1Nız/ 

;., 

., ....................... - ..... -·····:. 
ZENrl SPiKER - .KeD)'lldı-f 
ki Afrilulllır Jçla yeni rad)'O: 
ı·ericl istasyonları Jmnılmıışlur.f 

Resimde, bu istasyonlardan bl·: 
rlıtin spikeri John Kitonga gö.: 
rülmektedir. Kitonga, Kikuyu: 

J ngl!lz koTonllcrlnd« verici 
radyo istasyonfarıDin kıs:. 

bir mazisi vardır. 1949 d:ınbcri 
27 ayrı b6Igcde 40 dan fazla 
yayuı servisi faliyete geçmiş 

nuştır . 
B. B. C' pcrsoneilnden otuıu 

dcnimsırı vazife görmekte ve 
muhtelif kolonilerde bir çok 
kadın ve erkek, radyo i~Ieri i· 
çin yetiştirilmektedir. 

.kabilesinden olup, 1"alrobl ve : 
Uganda da tahsil görmüştiir. in-! 
giliı kral ve kraliçesinin 1952: 
yılında Afrika'da yaptıkları ge·! 
1ide, kendilerine radyo muhabi·: 
ri olarak refakat etml~tir, ! . . P••••• •+++++++++•+ıtı••••••• ••+++• 

'bulunmaktadır. Masraflan 3 

milyon İngifü lirasını aşan bu 
istanyonlar haftada asgari 2500 
program yayınlamakta<lırlar. 

H:ırptenberi Tanganyika, Nigc· 
ria ve Solomon adalarında yeni 
serv.is!er faaliyete ba§lamıştır. 

İngilteı·e hilkı'.ımeti bu lş için 
l nıilyon İngiliz lirası harca· 

Ucuz alıcı cihazlarının temi• 
ni halkın yararına olmıtkla'" 
dır. Ayni zamanda pazar yer
lerine ve kahvelere konan alı
cılar sayesirıı.Ie dinleşlcl ade· 
di ıırttırılmaktadır. Bu say!ıı· 
daki resimleri; İngiliz koloni· 
lerindcki bazı radyo faaliyet
lerini göstermektedir. 

E~· '\',\ŞU A:ırA :uooı:RN - - İngili.ı kolonileri içinde en eski radyo istasyonuna sahip ol· 
}llasına rağmen, en yeni tethiutla mücehhez bulunan verid istasyon; Singapur'dakidir . .)h.la~·a 
daJıi radlo sahasındaki en son olay; yeni iskan ettirilen 350 Çinli geçmene alıcı C'ihaı temia 

ediJınjş olmasıdır. lttsiın; Singapur radyo~unılaki biı~ayı nı giislf'ımektedir. 

RADYO iı.E ö(;nınnı - Rugiin !Ualaya'da okullar için .\·ayın rapılmııkta radyo -_eğitiın ve kül· 
tür hizmetinılf' .kullanılmakla.dır. 1500 kadar okul bütün yayınlarıtal.ih edr.hilnıe imkanına sahiıı
tir. Resinıdr, bu okııllanlaıı birinde lır.nı İngilh.<·e ve hem de anıı clill.-ri He verilen biı· dersi 

takib eclPıı öğrendler görülmektedir. 

"EUROYiSION;, 1954 
<Bası 1 inclıte> 

Jltc başta gelecektir. Evvele(' 
illin edilen programlara ,ın\•e· 
ten seyirciler Tivoli bahçcle~·n 
den Kopenhagdan oir yaz 1.!t>· 
ersi programı. İlalya'da Siena'· 
nın dar sokaklnrıı:dnkl meşhur 
at yarışını görccek!erdir. Bri
tnnya yayınları. mulıtcmel<"n, 

Glasgow'daki imparatorluk At· 
lrli1.0ı S•ımpiyonluk!arı, Kr:ı ıl
çcnin teftiş etliği kraliyc• ye· 
dek deniz görıUllcı·ı resmi r,e· 
çidi, nichmond At göı3terisf 
Carc Contincntal ve geceleyin 

Londra 'yı gösteren • fiflvi:ıg g. 
ye. ·: Avare göz. programlarını 

ihtiva edecektir. 
Hu yayın programı~ırı son de 

rece tecrübe ka:ı:andırac.ıktır. 

Her sdcrlnde öğrenilen şey' •r 
arttığından ve milletlerarası 
tc~cv.izyon sahasında bUytik i 

tikbıı l olduğıın .1 ınandığındıın 

dolayı BBC bu tecrübe rüiclerl 
ni dikkatle takip rdivor Gcrıd 

dirckWr Sir Jaıı Jaccıb geçen 
Anılık şUyle demiştir: 

•Avrnpn'da tele\'iıyon prog-

• 
ramhırı mübnılelcleri gittikçe 
artan bir hızla Herllror. istik
balde neler olacağını kimse lıil 
nıez. BBC'rıln en ciddi arıus11 
yirmi bir yıl radyo sahasında 
tanınmış olduğu mesuliyeli le 
levizyon sahasına da intikal et· 
tirmek ve bu memleket ha l kı
nın harıçte tnnınmasını l<·mi.n 
edebll('cek :ılet olma mesulıve· 
tini Uz~rln<> ıılm:ıklır. Bu ar
zunun tahakkuk edcl' ·ı•ine ioa· 
nıyonıın • 

J,ondon Calllng Eu roııc'd.ın 
C:Ovlrcıı: 'J 'll'lnç 'fiirknıe1.1 

' -- ' 
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11 Eurövision ,, 1954 
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Sekiz Avrupa memleketi arasında, ilk defa geçen haf
ta başlayan program mübadelesi, televizyon alanında 

vuku bulan mühim bir hamledir 

• • • , . 
• • • • • • • • • . 

•·•···········•······••··· 
Milletlerarası televizyon saha 

sındaki ilk tecrii~. sekiz 
Avrupa mcınlckrti nin ıe:cviı
:ron programlarını '6 ha!!.iran i
le 4 temmuz. arnsınd.ı mutıade
} r etmesi ile başlamış olacaktır. 

Bu Avrupa televizyon mtiba· 
d :lelcrinc basında •Eurovisl
onn ismi veriliyorsnda d.ıha i· 
yisirıc :fiddetle ihtiya~· vardır. 
Brit,ınya, Fransa, A~manya, İ
talya, Hollanda, I>an im arka, 
Belçika ve lsvlçre televizyon 
organizasyonları bu işi deruh· 
te edeceklerdir. 

Bu m emleketler, Vatikan v,. 
Versay Sarayından ol.an yayın 
Jar, biri i~tirAk eden devlf'le 
ait olmak üzere sekiz milli prog 
ıram ve İsviçredc ya·pı lacak 
dünya futbol şampiyonlııklıırı
na ait bir seti program olmak 
üzere 188 program miilıadde e· 
deceklerdir. 

Bu televizyon tarihinrlekl te 
şebbUslcrin en önemlisi. olup 
tabiatile bertaraf cdi!ece-k tek
nik ve diğer güç!Uklcr vardır. 
Fakat, oldukça btiyük bir keri
he. milletlerarası tele\•izyonda 
öncü olmuş BBC ile Radio te· 
levision Francaise <RTF) tar.ı
fından cvvcl<'e kazanılmıştır. 

Küçük çapta ilk proje, 4 ı.e-
11(' evvd Kanalı g(·çip .c.;:ılai· 

sen Fcte• programı y ıvın!•ın
dığı 7.anıan tatbik edilmi~l r. 
Bu yayın muvaffak ıılmuş ve İn 

----
A{'IK )IUIIAUEJm 

•Bir Türk o imzasıyl.1 nıPk 
tup gönderen ~ayın okuv11-
cumu1a: 

Bıhsettiğiniz konu hak· 
kında görüşmek üzere, ı 1. 
Haz.İran cuma gürıU saat 17 
ilA 18 arası gazeteye gelmeni
zi rica ediyoru1~ 

giliz. scyircl:eri iara!ındnn be· 
ğcnilmi5tir. 1952 de Paris'ccn 
l8 program Britanya'ya röl 
r<lilmiş. \'e bunu geçen yı: tari
hi taç giyme töreninin Londra' 
dan Belçika, Fransa Hollanda 
ve A lmanya'daki seyircilere rö 
le edilmesi takip etmiştir. 

Tac giyme töreninin tcleviz· 
yondakl nakli oniki aylık ihti
namlı bir çalışma neticesind!' 
hazırlanmış ve fevkalade mu· 
vaffakiycti, milletıerarası rölc
l('r mevzuundaki p!Bnlara bti· 
ylik bir hız vermiştir. Netice 
olarak, g('çen temmuz Avru
pa tcle\'izyon organizasyonlan 
program direktörleri, Londra'· 
da bir konfrransa davet cdil
mi~lerdir. Bunu. bir yıllık prog 
r:ım ve teknik teferruatın plan 
'andığı diğer. toplantılar takip 
etmiştir. RTF direkörU M . Je· 
an D'Arey ve BBC hu~ust prog 
ramlar müdürü ~Ir. Iml:ıy 
Watts müşterek organizatör o
lnrak .seçilmi~lcrdir. 

Bu işte teknik problemler 
çok karışık. Evvelll muhte'if 
memleketlerin farklı t<-l~viz· 
yon •Standard• !arı vardır. Bu 
çok basit olarak alıcı ekranın
daki hatların sayısı demcktır. 
MeselA. Britanya 405, Hollanda 
ve Almanya 625, Fransa 818'J 
hat kullanır. Bu güç'ük Avtu· 
pa'nın muhtelif stratejik nok
talarına •Slandard dc~iştirici· 
!er• koulması surelile bcrtar:ıf 
edilecektir. Şöyle ki l.ondra' • 
daıı 405 hatla verilen bir ya· 
yın hr·r mcınleke:tin maha'li 
Standardına dcği~tiri!miıı o: . ı
caktır. 

BRC progranı'arı Avrupalı 

seyirciler tarafından şu ııckil· 
de görülecektir: Progtam rad
yo bağlantılan v:ısııasi!e Kana· 
lı geçip Calais'e oradan Şimali 
Fransa'daki Cassel'e röle cdi· 
lecek. Buradan RT1'' programı 

. 
• ••....••.•....•..••.....• : 

devralır ve taksim edilen Lllle' 
c gönderir. B ir .>ignaı Fransız 
şelıekesl için Paris'e gider, di
ğeri Hollanda ve Bc'çik;ı'ya 
yollanır. l!ollanda'dan bir sig 
nal Batı Almanya televizyon ~e 
bc·kesinl besleyen Ko:onya'ya 
gider. Bir seri hususi bağ:antı· 
l:ır Haıııburg'dan Kopenhag'ın 
şimali ne kadar programı yol
larken diğer taraftan gtincy Al 
rnaııya'daıı İsviçre televizyon 
sisteminin bulunduğu Zurih'e 
ve oradan da .Jung Fraujoch ve 
Monte Genoroso'daki röle is· 
tasyonları va:;ıtasiyle l\lilano 
\'e Romaya gider. 

Her memlekette İngiliz yapı
sı televizyon levazımatı kulla
nılıyor. Yalnız Avrupa'da bir 
milyon f ngiliz lirasından !azla 
rieğrrde İngiliz aletleri satıl
maktadır. Bunlara vericiler, ka 
meralar, stüdyo techizatı ve 
Jurı-g Fraujoch'da 3000 m yUk 
scklikteki röle istasyonundaki 
clhnzlar dahildir. 

Ilrita nya "f'adyo mlihendisleri 
8 milletin birleşmesinin ilk 
safhalannda Avrupa'da ola· 
caklnr ve herbirinde yayınlanan 
programlardaki muazzam sis
l('mi'kontrol ederek 4000 km. 
kadar mesafe katcdeceklerdir. 

80 kadar röle istasyonu, a11i· 
kalı mcmleket'crin en kalaba· 
tık kısımlarında takriben 90 
milyon nlifusa hizmet eden 44 
vericiyi bcslcycC'cktir. 

llu programları seyredecek 
halkın savı.>ınt tahmin etmek 
nıüıııküıı ·değildir. Fakat Brl
tanya'da J ,5 milyon telc\·iıyoıı 
sahibinin tamamına yakını ve 
Danim:ırka'da ftalya'ya kadar 
bütün Avrupa boyunca yliıbln
lercc seyirci tarafından takip e 
d ileC'cktir. 

Ne çcsit programlar görecek
lerdir? Spor olayları ve aktüa- , 

< Deı'amı 4 ünrüde) - -

ı~rankie 1.aiııe 

Frankie Laine'in 
Londra'daki konseri 
cıım3rtesi gecesi.. . istanbul 

Radyosunda Hafü Batı mü 
1.iği dinleyici istekleri var. Ö· 
nümde Barry Ulanov'un bir 
tenkit yazısı... Bu meşhur A
merika lı c .. z münekkidi ; Fran
kie T.aine'in İngiltcrcde verdi
ği konserlerin ora halkı iizc· 
riııdcki çeşitli tesirini ele al
mış, bir hayli da atıp 1utmus. 
Gala Gecesini şöyle canlandırı
yor: • Ondört senelik meslek 
hayatımda buna benı.cr baska 
bir gece hatırlamıyorum. Sa
londa tek boş yer yok. Aşağı· 
da oturanlar severek alkışlıyor 
lar, nezaketen alkışlıyorlar, ya. 
hut da biç alkışlamıyorlar, fa
kat ası: balkon ve galeridekJ 
halk görülnıeğe değer. Hepsi 
Frankic'ye gönülden bağlı. O· 
nunla beraber inliyor, haykı· 
rıyor. bağırıyoı· coşuyor, ağlı· 
yor, gülüyorlar ... Frankie •ZU 

itim• ıt._.rken, yüz~erinde z.ul
mün ifadesi bcliriyor.1> 

•Sinatra bile saçı daha tıllın , 
kendi daha zayıf, sesi daha kud 
retliykcn dinleyicilerini boy
lesine saramanııstı. Kaz.akları· 
nın öntincle kocaman harfler
le cLııincı ya7.ılı kızlar onu 
beğcnml.'kten çok ileri gitmiş
ler, h~psl onun hayranı ..... 

•Ben de bir zamanlar Fran· 

kie'yl bcğmirdlm, ama asla 
ha)·ranları arnsına girmedim. 
Hareketle ri spazmoılar halini 
almadan, müzik zevkini kaybet 
mcdcn hayli iyi bir şarkıcı l· 
di. Gene de ağzını açıp. elle
rini harekete geçirene kadar 
sahneye yakıştırıyorum onu. 
Yoksa bu söyleyişin. bu Darkı
Jarın, bu gençlikte yaratlıkla· 
rın ı düşünmek ürpetiyor be· 
ni.• Radyoda dinleyici istekleri 
devanı ediyor ... Tesadüf, Fran 

(Devamı 4 ünclide) 

Dinlemeyi 
Unutmayımz! 

18 llaıinın, pazar giinü sıı
,at 16.15 de İstanbul Rad· 
yo~undaki d>iinyıı Radyo 
Senfoni Orkestraları• prog
ramında, nel('ika Radyosu 
Senfoni Orke~trası, Franz 
Andre ve D. Sternreld ida· 
resinde l'eter Çaykovski'nin 
•Ilonıeo et Jullette• üver· 
liirünü ıu. Poot'un aOrkestra 

l 

ve Viyolonsel için konçer-ı· 
to parı;ası• nı (Solist: l~d-
mond Bayen~) ve f'lor Alp• 
ertı.'in •Cnpriccio o sunu din 
liyecekı.iniz ... 

------------~ 
B,\ VRA'I 'ZİYARETİ - Devıet Bakanı Mükerrem Sarol, bay· 
ramın ikinci günü beraberinde nasın, Yayın ve Turiım Genel 
Müdürü 1\luamıntr Haykan olıluğu halde İstanbul Radyosunu 
ziyaret ederek tetkiklerde bulunmu~tur. Bu ziyaret ııetkesin. 
de, ihtiyaçlar tesbit edilmiş ve İstanbul Radyosunun lıalkın 
anuıarına en uygun şekilde yayın yapması i('İn gl'reken mad· 
di, manevi tc>dbirlerin alınma.sı kararlaştırılnu:ıtır, Uesnıimiz, 
Mükerrem Sarol'u teınsiı stüılyosunda, efekt masası hakkında· 
ki balıatı dinlerken giistermekl<"dir. Soldan itibaren, Mesut Ce
mil, Hrhçpf KPnıal Çağlar; Cr. vılet Çağla, .l\lükrrrem Sarol, 
llaımi Aykar, ~'\luamnıe.r Baykan ve yazı işleri ıııüdiirüınüz 

.l\lelih Yener görülmektedir . 

I' .... 
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OOnayclın. 

St •llf'n (ll'rlnl:ıJ IUıO 

ıı.so M S. AYM1 tıAN.rltT '~ h:ı• 

ı. 

t.abcrl< 1 

\'t ınıuı:bc~!ar 

crl<t~t~ 

tı_k~am 

12.!17 lıç>hş .,., J•tev,Tllm. 
i3.00 llııt=ler 

?& 

13, ı:. &\ı< f11•f'rlnl INuhar re l<yııy 
- Erc·thnent Jlatanc;t ı. 

ı3 :ıo Vlyolonıeı Hı.:r~E wı:1t 

.13.4~ J 'crthnr. ı-ım...-ı. 

14J!. llnnl· n C'&ll. mll71~ 
14 4() ~:,.ıı ıtırk iilf r J lrnnıt~l 
15,0(, l ,udwlg "an illtelh«nn 'rllo 

•r.ol ıııaJfıu (ltılıu,ı&r. Fu <H 
t:lt.atıwr ınyı.nc'ı l::Ulı~l· 1-:
nl (.K f'ı:r.• ı.) Mı·Mıt Cf'mll 
Viyolf'nı;el ı. 

.t~.20 NM!lr Hilkat ('ıılha. 
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Rennes 000 kw) ...... 44~ 
~tn:ı~bourg 050 kw) ••• 25ll 
roulouse (]00 kw) .... 3lll 

HOLLANDA 
Hllversum 1 (]20 kw) 402 
Hllvcrrnm il <120 kw) 2!)0 

INGİL.TERE 
8- R- c. 
Saııt Oaıga uı.unluğn 

630 - a.ı:ı ......... 4· 
6 ~o - a n .. ....... n " 
6 30 - 8_15 ••••••••. !!188 
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Hozırlıyon: Fasih iNAL 

nıalları gümrükf en dört 
1~. zarfında ç kilecek 

1 
tına ıınıın ohrak gumr k tatbıkalına iki jiln
!lıı$ ha ıı'lma tad r 

• • g l"lrUkl•rd• u"numl bir 
\'ar.ı an muamele er, dalıa ı da U · 1 te rrin· 

1 ' '•t c·asına gor güm .ığe tabı madd 1°.,.e in-
r, 
J ·t . 

ı ımız t"eçh ,. kı met iız-rıne verei al nacak 
~~ k.odar irnkAn n pe'lnd• gli'T!rü t•n ç•kı mıs 
't~ lrı dur"'un uk ılgı ıl rcc tah i k r,•1 n'l" kta1ı ... 
, l.;n, aı:•'aca •ııı e ',. cc bı dlrdı 
~ kunun 14 hazıran tarıhınde b 

'·• a\taiır. 
P:r-·ıa-r •kıınd .. idare edil•cek o'ar kursa iştir k 

• 'lı Eı geç 11 h~ıırarı cuma gilnu o e ,. kadar Ti· 
.... taraat edec klerdır Kun. ar bır harta mUddet· 

ır. 

akkur '"ın blrinci'er gıbi bUyuk bır al~ka top'a· 
tadır 

kaıı~nurıı" 6 nt'ı marJd•si 5483 sa~ı'ı kanunun 
1 ~ h.'ll tAdı hem d,. tal>d t etrraktMi•r. 
i~ [! Eo " urdnrm far kôt"ulmu o n ,, a a-• \k l 1 ıthal muukk t kabul ıhraç ··eva tren· 
• rın .. m un o ar k b• a., edılmek u •re sun· a 
e•ı teıım br anınd n ıtıbare!I de uç av ka'al)I-

• ·r lç "d" kaldırılma a ta fı ,. o unacaktır. 
k "8 ıncı maddedr VPk ı .. te zaruri hallerde bıı 
h ctkı ı \Hım k•r ıdı. 

~.< kınan gıımru n ınunun ruhuna us ~,ı~ rl iş-
·~• ~r .,er, me"cut bınalar•n 'lianl antrrııolaT'n 
"ı YHını "Cr !".! \"e muazzam hır darlığın me) -

1 rartıı belırt rktedir ------
\Batı Almanya 

İl isler açılıyor 

Almarvadıın 
da sah plerı 

memlrkrl"mıı" gpımek•e \'e 

mumr s 1 tm ni için temaslar 
da bulımmaktad•rlar. 

ÖnbM ı drk ımnlerde 1man 
va 'p e" n enlş fek•lıie a· 
t lıır lt na muhakkak nazar ~le 
ıbak•lmaktadır. 

DIŞ MEMLEKETLERDEN 
GELEN TEKLiFLER 

<"•mar OHC'ial De Conmerdo 
ır Y l'\augacloıı 

ar elona !' p na 
Barselondakı maruf b"r firma 

trl!raf, ::ı ile ilgilenen bir flr
nı:ırm ta temas r:tmek htı\ or. 

nıırcnu 'oor ıı .. ndel ınliclıtln 
grn 
Oıut,.hnıc~trf'g 16 
Am terdam·C 
Hollantla tıra;i m!foa ebetler 
ro u"un \tlıık •Bmoha Tıc • 

ret btille ı Tıcaret odamıza gel· 
n t r ~rrmuı her ahadak• sa
r 'H 'e tıcarl fınnaların adres 
lerırıı 'e ıhraç vey:ı thal etm• k 

ted k'"rı m 11 .. rın ne\ini blı· 
ti rmcktcdır. 

Thc Stı ong - Wear Co. 
61Z-61hıl6 \rest Red"ood 
Stı't'l't 

Baltlmorc 1, l\laf'lland 
. S. A. 

Ilır Amerikan fırması e\d~ U· 
tülenebılE'cck sa~lam, 8.65 dolar 
dan haz.ır erkek elbise'erl teklif 

tıs mumessili seçmek ıstemek· 

ima· 
arzu 

teklif e-

• lst Borusının ı 6.1954 Uy tıuı 
l Sterlin 7M 00-784.00 

ıco D 'ar 2rc ııo-2°0 ~ıı 
ı•l\I Lıreı 44 8G-44 mi 
100 tnlçr!! P'rangı 64 03-fl4 OJ 
ı O Plorın 3 eli 4')-73 a8 40 
100 Or&hr.11 il 334-G 33.J 
'lO Çeko ı Tt.Jı: K •r. .5 .50- :ı.so 

ı tı tçrıı Kıır .54 12 ~M 12 .50 
""• T FAiZLi TAH\lıt.F.Il 

ESBı\!\I \T. 'l'AB\ h.AT 
I 2 E.5 

2-1 20 •o 
l 21 6 
ıı • s• 

2~ o 
I 22 20 

lI 21 65 
Ill 2 1 90 
IV 22 O 

•aıı• .earkuı I 21 20 
raa• n a ı Il 107 .50 

... , ti FAiZi 1 TAH\"11.Lf.K 
ını Otmırroıu ı ın4110 
K tkı ma I ı'l4 ~o 
Kalkınna lI l'l4 80 
K kırı.1"1a III le' 00 
ı~48 ı t:ıaz:ı ı ıo4 ~o 
ı948 T il il II 104 ~O 
1949 Tııhvt 1 10~ 00 

, ~ Hll'ZLI TAR\ iLLER 
ı948 ik.raı:nı e 1 21.SS 
t ral?'I "il Ud:ıfaa 21 2~ 

, tkr 1~41 D Yolu IV ll'l 00 
1 41 d"m rroıu V 11'1 'lU 
ıo~ 1 abvlll 101 llO 
l'>~ı Tllh 1 1 ıoo 00 
"lr118t Bıı!lkUI m ıOO 00 
ırı~t Danı UI lV ıoo 00 

Ziraat B nka ı ıo 00 
HA!'>KA nlssn.Eııl 

T C. Mer e.z IJılDk&!l 249.2.5 
arın•ı L nl!:ıuı H. ı 00 

Obllgu on And. ı-n ı6o 00 
osmanlı Hanıtaaı ııo.oo 

. 

ı urı: Kredi 128.SO 
ana ı h lkı'lm& B. ıoo 00 

b eankl3ı R 5.5 00 
"tapı ve Kndl BankMl N. 1650 
Alı:bıınk T A O. ı320.00 
Türk ı •carct Bankan 660 

r ıan ClnJAnto 43 00 
ark D atrmrnlul 36.40 

t' \filli llUIUIASI AL'tıl' Fh'A ı 1 
(l) klb at•ın 416 000 h. 
fil Dolar . 380 Fr. 

SEIUI l!l' 1-'IYABADA OOVlZLt:K 

t 
H flllt 
GuldP.n 
Vohlt 

1830-ııoo 
100 

520·.58.5 
602-603 

ıs :zs-n so 
140-ı4ı 

FiVA1LAKI 
.5 7 .2S-:17 50 
4"110-4!) o 
47 '5•47.20 
48 7.5-4!) 00 
47 80 4d 00 
ııo.ao 6• oo 
44.2.5-44 50 
46 25·46.50 

Fh:Afl.)IKJ 
7211-728 
724·725 
730-73.5 

•andart 72.5·725 
~At.iN m:11telRLiıU.EH 

C'umhurı et Ata. 247 ~o :zso ro 
4•0 00 41~ 00 
34 ~o-:uo oo 
30 00 30:;.oo 

lll r ıs•te te~ıılt edlldl ™ 2S!2MYZ 

işletmeler Vekili 
Ankara'ya döndü I 
İki ı;Unıienberi şehr"m"ıde · 

bu1uııan i letmelE'r \'ek•lı Fe•· 
hi Çelıkb , dun akşam Anka· 
ra~ a donmüştur. . 

Vcl i', Bakanı l!•na bağlı mü· 
es c elerrlc 'e bu arada b l· 
ha a Sumerbank•a ınce'emc· 
lerde bu'unmu mürs r e men 
sub n ile ta • arak kendılcrın 
ık'l zahat almıctır. 

Fethi Çel!l baş, Bakırköy bez 
Cabr kas•nı da geımıftır. 

==::::;:= 
Jln\'Jiou 9 
ı\thrne!i/GRERC'E 
N ~'on ıplı ı tbal eden f'rnı:t 

ıarla temu et'llfK arzusundadır. 
1 o an Jcnkins., 
53" w. 144 ı. 

New1oık·31 '.1'. 
t:nıt"rl Slntr.s Ol merika 
El i ı. hC'dbelık gumiıs eşy:ı, 

te tı, tal:iak yeme?; takımları v 
s, sıgara çakmakları, bıçaklar 
c•ki vo nadır naraların imal ve 
catı ı ile al~kadar fırına tarla te, 
masa geçmek istiyor. 

E~gıu ıın anıl C..ı. Baı;el 3 
Kannrnft'IMtro -se 15 
Bıı!lel·SCHWEiZ 
~66000 metre i~lermemiş ve 

l ıkanmamıs pamuklu kumas tek 
lıf ed or. Ai!ırlığı m,.tre başına 
D7 cram gC'nlşligı 887 cm fıatı 
100 metre basına 63 l'·r. S. Basel 
Trar it tene •i lspanya İhraç 
ambaıa.J içinde bedeli akreditif 
sureti1e herban'1i bir para karşı 
lığı ödenebilir 

·rieaı·et ve Znlıiı•e Borsası 
il • S • 19.5' - SAU 

Satı.ılır ı 

• .. 

Bu '1sy ofisin DOkme 
B 1~'11Y ]'U!!IU k lüb > 
B dsy :vumut!k • 
BU#ds ıert • 
A !.ç•~ küspu1 • 

1 t"l ... b•ıl 
Un r:ı ra Ebtrıı. 
tın tra 
Un Blrtııcl nevi 
Un tıc nrı neTı 
t:n onun 
Raz.moı 
} •ı:eJı: 
B- a Pevntr yağlı Tenekesi 
Bera.z P"ynir tım yatlı • 

a.z re nır ran!'!I ra#lı • 
t atı E E:. • a Tenekesi 
Ze tıny~ı Ekat?'ll ?la. • 
Ztyt!nyıı.ğı 1. Y •• "a. • 
Ke•en aaı T. T. 
-Y-umur•a ufak l•"dlk 
'Yumurta ırı sandık 

2 r- - - .- • 

4S7 - - E!Xl.- • 
'1175 - 713.- > 

T ftlk na türel 
Pamuıc akala birine! 
1$ tır dert&! B&lRmur& kuap 
ltP•I derisi T . K. • 
E'lVUn tıaı:ıru#ı assortl Bandıl 
Koyun tıtır r;ı U!Ortl Hatta 
Ro:vun batırPtı orlJUlal ı 'cl 
F..14 tm1 çuvalll 
e um çu allı 
A7ç t::ı tohumu Y M. Dölcme 
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VATA?t 

Dünkü ilk boztrlık maçmda 
...,,.r:----~~ 

Mılli takım namzetleri 
B. Spor'u 5 - O yendi 

14 haziranda fsviçreye gide 
cek olan mılll ıak•rn, ilk id· 
man maçını dlin DolmabahçP 
tötadında Beyoğlusporla ')ap· 
tı. 

Y'rm" günclenberi kampa a
l•nmış olan mıllt takımın bu 
ilk hazırlık maçını eormek ü· 
ıere stadda bırkaç bin se~ irci 
top'anmıs bulunııyordıı .. 

E~!'r, hazırlık maçı birkaç 
gUn e\\ el gazctC'lrre bildırıl· 
miş olsayrlı, seyirci miktarı 
herhalde birkaç misli fa.zla o· 
lacaktı. 

Ieri goze çarpıyordu. 
Devre, 2~ sona erdi. 
İk nii deneyi mılJt takım 

değiş'k b"r kadro ile §Öyle 
oynad•: 
Şukrü - Ali, Gcikçen - Na 

c·, ÖZcan, AkgUn - Erol, 
Suat: Necmi; Burhan; Leftcr. 

1\lılll takım ilk nakikalaf· 
dan itibaren hücum te~ebbU· 
ı;[lnii ele aldı. Necminin ve 
Suad•n kaçırdığı ıki fırsattan 
sonra, onuncu dakikada Bur· 
han, Lefterden aldığı pası iyi 
lmllanarak üçün.eli golü yap· 
tı. 

Hiıseyin Akba~. Yaşar Doğu ile karyola.) a oturmu:ı 

Dünya şaınpiyo 
M. Da~ıstaıılı • ............................ 

u 
e 

,_ 

muha rrirlmiıe hayatını anlatı.>or, 

.Akbas ve 
-" 

göröşt.ik . ...............•....•••• 
• 

Fakat ned!'n•e, futbol fe· 
d"rasvonunun 1 tanbulda mli 
şa,ırliğırıi deruhdr etmiş bu· 
Junan zatın eski kanaati hilA· 
fına maı: n habersiz yapılma· 
sını kar:ırlaştırm•ş olmas•, fa 
kat bılAhare bu karardan vaz 
geçerek, ancak eV\elki gUn 
maç•n 1lftn "dilmesi b rçok mr 
raklıların bu fırsattan istifa· 
de cdcn•rmeler nele Amıl bu· 
lunmtıGhır. 

On yedinci dakıkada yine 
Burhan, Beyoğluspor santrha· 
fının gafletinden istifade ede 
rek topu kaııtı \'e kaleclyl gc 
çerek dördüncü, yirminci da· 
kikada ortadan baslıyan bir 
hücumda müsait Ya~ıyette Nec 
minin pasını alan Lefıer, sıkı 
b r şutla beşinci golleri yap· 
tılar. 

• • • • • • • 
Yaşar'ın enselerinden yakaladığı iki şampiyon - Dede- i 

• 
~ • • • • . 

den kalan miras: Güreş - Davarı bırakıp kaçan güreş ~ 
• . • . meraklısı küçük Hüseyin - Güreşmenin cezası - Yaşar i 
• 

• . 
• • 

Doğu' nun keşli - Japonya' da Hüseyinin tek korkusu i 
························' 

Halbuki bu uıt, muhalif ol· 
duğu mılstafı fedC'rasyon, Is· 
pan~ a maı;:~na haz1rlık maçla 
rın• nabrrs:z yanacak diye kı 
Hmeti kcırarmış•ı, Ne ise ge· 
lelım idman maçına .. 

i'ılilli takım ilk de\Teı; i ft1 
kadro ile O.}nadı: 

Turgay - Rıd\ an, Basri 
Mnstafa, Cetin, Rober - Co • 
ku"I, Suat Feridun, Burhan, 
Lcftr-r. 

Revol!lwpor da her zaman 
ki kadrosiyle o~ nuyordu. 

Sulhi Garanın idaresinde a
~ır bır tcmııo 'lıı ba 'ı~ an 
dC'ncnııı l edl'lci dakikasında 
m:ııı takım bır penaltı kazan· 
dı. Fakat LC'ft,.rın plA~e şu•u 
kale d:rr~i kenarından a\ııta 
çıktı. 

flak"kalnr :terledikçe bil· 
rum teşcbbusüııU ele 11\an mil 
ll takım ~lrm• birinci dakika· 
da ı:i•ıııdın g07."I bir şut•yle 
ilk r:olllııO yapıı O.,ızunru 

dak'kııda dıı Bevoğlu por ke· 
lec"s"nin hata •l'!dan fııydala· 

nan Burhan k ne goıu yaııtı. 

Dcuenın bundan sonraki 

Oyun, bu netice değişmeden 
5--0 sona erdi. 

Adnan Akrn 
Futbol Federasyonu 
Müsaviri oldu 

~························ 
(Başı l t-;ıcide) 

bir m!.iddet oturduktan sonra. 
başlarında Yaşar Doğu ağabey 
leri olduğu halde Sahinpaşa O 
teline inmi~lcrdi. Tramvayda, 
otob!isıe. yollarda, biitün bir 
millet on tara gururla. iftihar 
la bakıyor, bunu sözleriyle ifa 
de edemiycnler, gözleriyle an 
Iatma) a çalışıyorlardı. 

Şahinpaşa Otelinin kapısı 
akşam saat 20.30 da bile me· 
raklılarla dolmuştu. Bunların a 

Ankara 8 (Husus! :'ıluhabi· rasından sıyrılarak, gUrcşçile· 
r mizden) - Öğrendiğ'mlze rımızin oturdukları oday:ı gir-
göre, futbol federasyonunun dık. Yakın zamana kadar gfi· 
mu~avirlığıne ve İstanbul tem reş minderinde, ezici kuV\'eti 
silcılığine Adnan Akın tAyfn ıle rakiplerini bir silindir gibi 
rd lmi~ıir. dumduz eden Ya~ar Doğu, at· 

Fakat bu tayin §imdilık giz Jet fani!Aı;ı ve kilotla kar;ıola· 
li tutıılmaktadır. ya oturmuş, kolonya ile ovu· 

Dun.} a kupası maçlarından nuyordu, Bekir Büke, İsmet 
drlnUste dnan Akın merkez At'ı bir köşede ark:ıdaslan ile 
hakem komiıesindP. alııcoğı konuşmakla meşgulduler. 
vazife~ e ilheten futbol fede· Yaşar Doğu, ~ampiyon takı· 
ras~ onunun miışavirliğini ve mın. iki dünya birincisini (HU 
İs•anbul tcmsılciliğ'ni de ya· seyin Akbaş ve Mnstafa Dağıs 
paraktır. tanlı) enselerinden tutarak .}a 

nımıza gctırdl. Bu ıkı genç, 
V TAN: Filhak'ka Adnan hakıkatC'n, Türk gürcşçiliğine 

Akının son giın'rrde milli ta· Yasarın iki hediyesiydi. Onlar 
k•mın çalışmaları, hazırlıkları, da bu kıymetli ağal:icylerine o 
· drnan maçlrı{'nın tesbiti ile kadar candan bağlıydılar ki, 
pek }ak1 t1dan alakadar olma· bunu her h2.rC'ketleri~le belli 

a başlamı~ bulunmasından, etmeye çahşı)orlardı. 
kendsinın federasyon dışında 

dera~yo'lla altıkalı b r , a:ılfe nu maya başladık. BugDne ka 

k smı ayni ağır ıempoyu mu· 
hafaza ederek kar; lıklı hU· 
cumlarla geçti. Milll takım o· 
yuncularının akaUanmamak 
iç n fazla atal lık yapmadıkla· 
rı, tchlıkeli toplara gırmcdık· 

bulunmas•na rağmen )ınc fc·ı Once Huseıin Akbaş ile ko 

d 
,. 

1 1 d darkı ha.} atını Hüse:ı ın şöyle 
a 16 1 an a~ı ıyor u. -- _ 1 

Milli Takım namıetıerl B. Spor kıı1061 onııı\de 

Genç kız için vaziyet o kadar 
vahım sayılmazdı. Bu mesele 
pekA!tı unutulabilırdi. Biraz gay 
ret edi'se az uman zarfında 
kimse artık bunu dUşOnmez ha 
le ge'ebılirdi. Ella'nın Paul'e 
katlı bcslcdığl i)i hislere biraz 
öfke karışıyordu. Hlddetll bir 
mizacı yoktu. Kendisini iyi kon · ı· 
tr 1 ed b li dl r Akln e d Genç kızın sabrı tilkenmıst . 

o e ı r · ' g ne e E\•et Unutm k rok ko 
Pauı ile konusurken sinirlen- - " a !! . • 
diğini belli etmemek ve ona .l~y .. Artık o adamı duştinme· 
hücum etmemek elinden gel- yı~ N ? B b 1 k"r mı ede. 
mlyordu. ? c. a amı n ıs 

Delikanlı kendisini U:ıen dO· yim. . . 
ştincelere bir ıekil vcrebllmeğe ·17 Onunla ırtihar edecek de· 
ca1 ışıyordu Ella ile aralarında ğı sın!~ Y:·· y 
bu tarzda bir konusma oldu: - .er ne ya~~~sa . ap-

- BlltUn bmrUm boyunca ya mıs. LA.kın kefaretinı. de. iide· 
lan içinde ya;amısım gibi ge· mlş. On be.s sene .. Bır. ömrün 
Uyor. Artık Burgess ismini ı.a. yarısı .... Aıla~ kahr~tsın .•• 
şıyamam kL Hakiki adım Paul .- Ben. sızı duslintiyorum. 
lathry'dir. Başka bir isim kul- Rıca edcnm benim • y1ınımda 

lanmağı kendime yak~tıramı· bu tarzda k?nuşmayın .. 
yorum. Lftkin değiştirecek olur - Ben. ~ırşcy demedim ki. 
sam herkes arkamdan fiskos ;- Dedınız .. 
t'd,cek, btni isaret ederek: Bu lla kendlnı tutamadı. Ya-
Iarthry, su adamın o~lu ... di· naklar:_ kızıır.dı ... 

yecek. - Kotu hır lAf kullandınız. 
E la söıUnU keserek: Bir kadının yanında boyle !Af· 
- Hayır, Paul. Siz milbalAğa tar edii~eı. Hareket tarzınız 

edi~orsunuz. Bunu kimsenin çok garıp ..• 
bilmesine lllzum yok ki. - Benden ne bekliyorsunuz? 
Pauı başını 1inUne eğerek - Daha doğru düşünmenizi .. 

şun'an fısıldadı: Bu mtnuun beni ne kadar Uz-
- Ben biliyorum ya.. Asıl düğünü farketmiyor musunuz? 

bana ıstırap veren de bu... - Ama Ella çocukça fikir· 
- Unutmak !Azım. lere kapılmayalım. 
Ella'ya bakarak ha}Tetle: Genç kız birden durdu. İzze-
- Unutmak mı? diye sordu. tinefsl kınlmıstı. Artık Paul 

-9-
Uzerlnde istediği gibi nüfuzunu 
kullanamıyordu. Rengi &arardı. 

- Bana öyle geliyor ki bu 
sırtlar altında artık gezmrmi· 
ze devam etmesek daha iyi o
lacak. 
Pauı dalgın bir bakışla yU· 

züne baktı. Aklı başka yerde 
idi: 

1- Siz billrsinlz, dedi. 
Ella bu şekılde karşılık :;ö

receğini ummuyordu. Dudakla· 
rını ısırdı. Neredeyse ağlaya
caktı. Paul onu a'ıkoymak için 
hiç bir harekette bulunmadı. 
Genç kız ona kiiskiln ve kade· 
ri bilinmeyen bir insan tavrıy. 
le baktı. Hafifçe gıı!Umsedi. 

Bir celladın kııgın kıskaç· 
larla hır genç bakirt-nln göğ
sUnll delerken, ıavallı kız da 
herhalde bu tavn takınırdı . 
Böyle giilumsedi. 

- PckAlAI dedi. Ben '"e dö· 
nllyorum. Gelecek buluşmamız. 
da daha iyi niyetler besliycce· 
ğlnlzl umanm. 

Başı dimdik bir halde yanın
dan uzaklaşırken Paul arkasın· 
dan sessizce baktı. Bu acı mU
nakaşayı yaptığına esef etmek· 

ı 

anlattı: 

•- 1933 senesinde Tokatın 
Mohak kö) tinde doğdum. Ba· 
bam, dedem hepsi genı:!iklerin 
de pehlivanmıslnr. Ilen de on· 
lardan ııörerek tarlada davar 
gUderken, çoban erkad:ıs':ırla 
güreşe tutuşm:ıy:ı başlamıştım. 
Hele köye gelen gazetelerden 
Yaşar ile Celal ağabeyi okuduk 
ı:a hevesım bu bfitıin artı)'or, 
onlar gıbi o'mak anusu kal· 
bımi kanırııyordu. Koyde ıd· 
dialı güreş' er oldukça, da\ arı 
m:ıvarı bırakıp gureı;meye ka· 
çardım, ııma dönıişte de bil· 
~Uklerimden bır temiz da~ak 
yemek mukadderdi. Bir gun 
Tokatta güreşler yapıldığını 
iı;itip. işi gOcü bıraktım. ora~a 
gıttim. \'e gUreşlcri kazandım. 
1953'de Tokatta, tekrar güreş 
seçmeleri yapıldı. Kazanmama 
rağmrn beni İstıınbula ı:ö:Ur· 
mediler. Davarı bırakıp kaçtı· 
ğım için tekrar dcdemdrn dıı· 
yak yedim, Ondan sonraki To· 
kat seçmelerinde Ya ar ağa· 

bey de hazır bulunmuı;tu Be· 
nim, gUreşleri kazıınmama rıı ' 
men Ank:ıraya gotürlilmeditr· 
mi işitmiş. d-lliseylni muhak· 
k:ık buraya getirin dem·~.,, 

Boylece milsabakalara iştırak 
edip seçmeleri kazandım Be· 
ni Yaşar ağabeyim ke~retmıs· 
ti. fstanbuldaki son ı;:lircı; srç· 
melerınde de kazandıktan son 
ra: «ls\eç'ılerc karsı milli gü· 
reı;i sen ~:ıpacaksın• drdiler. 
Tokattan benimle beraber ~e
len ıırkndaşlıırım !!eri dönihor 
tardı. Bu beni c:ok üıuvordu. 
ağlam:ıya bıışlarlım. Yasar ağn 
bey beni teselli ederek: 

cBuradakilerin hepsi senin 
arkadaşın ne ağlıyorsun, hay
di çalışmaya başla dedi. İs· 
vcçti rakibimi de yaptığım ~ti 
reşte ~endlm. 

l\lt'mlekct h:ısreti 

l\Icmleket hasretı iı;ımi ka· 
vuru~ordu. Tokata gitmek ısti 
yordum. Yaşar ağabeyim \e dı 
iter ağabeylerimin ısrarl:ır.n:ı 
rağmen Tokata kaçtım. !.' a
kat, bu defa dedem, cNederı Ya 
~ar Doğunun sözOnü dlnle:nc· 
din. kalmadın• diye bcnı azar 
lamasın mı? 
Ankara~·a geri geldim. Ya· 

§ar ağabryin tavsiyesiyle An· 
karada Komar Tevzi Müc~ge· 
srsine yerleştirildim Uana bir 
baba 5efkaıi gösteren Umum 
Mudtirlimüz EyUp Sabri Ko· 
nak'a \e l\tUollr muavinı Av 
ni Akmana ne kadar te~ckkür 
etSem azdır ... 

Yakında askere gidecek o· 

lan Hüse.}in Akbaş Japon~a in 
u balarını da ŞÖ.> le hültısa el· 
tı: 

«- En zorlu ı·nkıbim nustu, 
onu tuşla .>endım. Bulun kor
kum, Rus iiircşl,'°sıııln benim· 
le r:ure mcdcn tasfi)e olmasın 
da~dı. Ne.> se. onunla anu et· 
tiğ'm gibi ilk değil ama ~on 
güre te kapışıık. Hesabını da 
A!lahın iaıi.> e gôrdıim. 

Şimdi 'atanı \ aıiCcmi ) :ıp· 
uktaıı sonra 1956 Ol mpı.) atla· 
rına ha7:,ırlık )apmak isti.>O" 
rum. 

l\lustnfa Dağı laıılının 

anlattıkları 

57 kılonun Dun,>a Şampl)o• 
nu l\lusıafa Dağıstanlı ise 20 
yaş ndadır. Ga.>ct yakışıklı bir 
genç olan Mustafa Çarşamba· 
mn Bala hın kö.> unde doğmuş. 
O da tarlalarda ve ba.>Tam ı:ın 
reşlcrinde ~etişmış. Biliıhare 
.)nğlı giıreşr he\es ederek bir 
müddet dr bu sahada çalı.,mış. 
Huse.> in ile konu urken bizi 
dınle.)cn Alu:stııfa, ha.> al hıkA· 
~eler m z. l>uı a.> a kadar a.> nı 
idı De ş k olan kı ı n arı an· 
la .> ım dcdı 'c ~unları so.> e· 
dı· 

- 1948 O 'mp ,>ala ında za 
frr er kaz.anan Ya ar A •abe· 
.>ın. Cela A abc,>ın ureş h • 
kıı.>e'erinı okudukça ,>crımde 
duramı.>or, ı;:ürcşc kar ı on· 
uz bır a aka du,>u.>ordum. Nl 

ha, et b r an encl fı;ıanbula 
g dıp gure e çalı mıık ıçln .> a
şımı bıi~ ultup asker ocağına 
ka.>doldum. Bahrı~e i olmuş· 
tuın. Bo~lcce Denizgüciı Ku· 
lilbiine girdim. Ve ilk olarak 
bUl'ada minder üzerinde gUre· 
şe ba~ladım. Ba çavuşum Ha
lil Yüceses benimle mcş"ul o 
lu)ordu. Fakat bır mliddet 
sonra, «Yavuz• harp gemisine 
ta~ ın oldum. Donanmada gti • 
re•e t:ım m.ınası ıle çatışmama 
ımktın yoktu. S:ı) ın Amiral Ze 
kı Özak'a ben m, djn~a şam· 
p'.) onu olabılcccğ mi söylemiş· 
ler. Onun emriyle tekrar Ka· 
sımpaşndaki :-la) a gc'erek ;:iı· 
reş çalışmalarıma ba !adım. 
\' e yapılan mlisa bakalarda Tür· 
kiye şampi)onu oldum ... 

Dört ay sonra askcrli!!inl bi 
ıirrcek olan Mustafa Dağıstan 
lı halen bekardır. 
Aynı odada bizi dinleyen bil 

tün güreşçilerimız, Japon)ada 
Yaşar Doğunun gösterdiği an· 
layışı, çalışmayı anlatı.> orlar 
dı Gece. Küçllkçıftllk Gazino· 
suna cidceck olan ı:üreşçileri
mrzc \•c<la edıp ayrıldık, 

mış olan balyaların. çuvalların 
ve esy:ıların arasınd.-ın geçtı. 

Jc beraber içinrle bilyllk bir ra
hatlık hissediyordu. Yalnızlı· 
ğın verdiği huzur ... 

Denizden gelen rUzgar havu· 
uın durgun sularından ) Ukse· 
len koku'ara karışıyordu. YUk· 
sek vin{:ler korkunç ha)alellt:r 
gibi yilksellyordu. Daıv.akıra
nın ucund ıki sis dlidUğü hazin 
hazin ötmcğc bac:!.ıdı. 

El'a göz.den kaybolunca Paul 
de hedefsiz dolasmağa başladı. 
E\•e donmcsi lmklinsııdı. Anne 
sinin endişeli a!Akasına taham. 
mUı cdcmlyecektl. Yavaş sesle 
tenbıhlerde hı, tınacak terlik· 
terini çevirecekti. Evde bl)yıe 
tatsız bir akşam geçirmt-ğe ken 
dinde kuvvet bulamadı Anne
sı hakkındaki dllş!lncelerinc 
kendi de şaştı. Babasına karşı 
beslediği hisler de çok acaip 
ve mantıksızdı. Katil o'duğu, 
bDtUn bu Ce1Akete sebep oldu· 
ğu halde babasından nefret et
miyordu. Bu hAdiseyi duydu~u 
andanberi ona acıyordu. On 
bes sene hapiste kalmasını ktı· 
fi bir ceza buluvordu. Hayalin
de çocuk'uk hCltıraıarı canla 'll" 

yordu. Babıısı ne k:ıdar bü~·ük 
bir şefkatle onu oyalnrdı Bn 
şefkat hissi inkllr edi'emezJi 
ki. Paul'Un gözleri doldu. 

Kendini rıhtımda, şehrin fa. 
kir m:ıhallcsinde buldu Garip 
bir insiyakla oraya do~ru "e'· 
ml~tf. Rıhtım kenarına yığı'-

İki hangar arasındaki kasa· 
!arın öniindcki bir pamuk bal· ı 
yasıııııı üzerine oturdu. ·ram 
orada paslı bir yUk gemisi de· 
mir almağa hazırlanıyordu. Bu 
Belfast'la Ho'yhead arasında 
muntazam bır şekilde isleyen 
Avoca vapuruydu. icabında yol 
cu da alırdı. Deniz kenarında 
ellerinde çıkın'arı olan erkek-
lı kadınlı bir işçi k:ılcıbahğı 
vardı. Bunlar Llncolnshire 
çirtıiklerindt- ç:ılışanlardı. Gi· 
den arkadaşlarını scliimct:iyor
lardı. 

Paul rıhtım kenarında göı· 
!erini gembe dıkmiş oturu)or
du. Kulakl:ırmd:ı dUdük se "e· 
ri çınlıyordu. ÖnUndC\ uzun bir 
tatil devresi vardı. Rirdenbire 
heyeranlandı. Ani bir hareket. 
lr cebinden bir not defter! çı
kardı. Bir sayfasına acele ile 
şu ~atırları yazdı: 

Bırkaç gUn için uzak'a ·ıyo . 
rum. Beni merak etmeyiniz. 

Paul 
Sayfayı kopardı, kmrdı. Ü· 

zerine annesinin i mı~le adre
sini )azdı. 

< Dc,·ıımı ur> 



-· 
Sadık Aldoğan 3 ay 
6 gün hapse 
Mahkum oldu 

Nezle ve Grip başıangıcınd 

NEVRoz· 
<na51 l incidr.l 

ame edııcn ıkı mudafaa şahıdı 
d nlenm• ı r Bu 5<1h t eı pol·s 
:memurları tarafından mıala· 
nan zab t \arakas ndakı ozJe· 
r·n sanık taraf ndan sar(cdılme 
d.ğıni beyan ctmi lcrdır. 

Sanık dıger şah'ıler n cclb n 
den \ azgeçm s oldugundan. 1u 
ru ma sona crmış \e lk ı>Ol 

Adnan Mendere in mudaf ı a
\ ukat Mehmet 1 "cbuke \ı>· 
rılml t r. Mehmet A Scbuk 
an•ğa snat cd len fııl·n sab ~ 
olduğunu bel nm'$ 'e ceıalan· 
dıı ılması ı stemişı ı. \) r ca. 
tabıt \arakalarına temas cdt'n 
ve l\I llet P;ırı ~j afları aras 
da çal· an ık mudafaa şah ıiı 
i'e bu huı;ustakı sanık mudaf • 
n n sozlerıne CC\ ap \ ermişı r 
Bu arada <'mnı)e.t memurları ı.:. 
tarafından ımzalanan zabıt \a· w 
nkalıırından şuphe etmen n 

NEVROZIN, soğuk al
gınlığından mütevel · 
lit kırıklık . bas, dış, 

adale agrılarını tes· 
kin eder.~ 

Dört saat ara ile günde 
Mıdtyı bozmaz hlbı yormH 3 adet alınabilir . 
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13fı hakıkat zabıt 'arakalar ç, RhmLI:K _ Cılı ve ltih· ~ 
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\Og u, lstıkla: Cııd. 407, Tel: . 
1 1 bu yoldan , atanda lar n rt ra 41406 ller ıur u konforu) e emrınıı-
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\ aral:alarının kanu i de 1 er yer 4 Ray. ~ Ttteddm 6 oora hastalara meccanen ba- DOGl AKOEi\'tZI:\ en buyuk ça 
ırasında bulunduğunu aç•kl.ı· Kaabııe Kısa zanıan 7 - Faz.ala•· ı kılır llarb") e Hal3.skarı,:aLı . ~ b 
mı t r. ma a Kesım .~o. 82 ma.ırh.ınesı lnlıb;ıh '~aına~ır r a 
Mutcakıbcn söz alan a\C da Yukarıdan ·'\'11 ıva 1 sızıltı l'ika:.ıdır. FcıikO\' 8121iS. 

2 Bir mibut. Soıısu luk 3 Bir • 
fı lı ab t gôrdu~undcn maıılU aaıça 4 Zarar ıören budala. Za· --- ---- - - --EML IC 
nun tecz) esi talebinde bulun· manın kıaımlartudan. 5 sır ec-
mu tur. nebi memleketin ı;ııruı 6 Şöh· 

ret 7 Tabaka 8 Bır ~dat 

Sad k A doğan n a\ukat :'\a I Dl :"llK Ü UUl.:\lACA~l;\I H,\LU 
1'anır, e~\clii a\ukat :\lchmet soJdl\n 8•gıı ı Lln}lt 2 \· 

li Sebuk'e hıtap ederek, Bıı5· rıı 3 Piyano 4 Emmi. ~ 
bakan dnan Mendcre•e der n Eı. Bıı 6 En Kore 7 - Al, sı-

nır 8 Nulm 1 
hürmeılcr' bulunduğunu. bu tı Yukarıdan A~ıya l - ı •ı>ln · 
baı la da\ adan \"azneçılmes•nın An 2 Ele 3 Ner ~n 4 s1 

murnfık olacağ nı \e bu da\"a)a l s tane. ıcım 6 Trombon. '1 -
de\8mın. galıp bir komutanın Mariz 8 - Içkller 

mağlup bır komutana kılıı: ,,a la ı 
ma ı cıns nden b r hareket o'a· # / 
cağını ıab cylemı,ı r \nıkat 
Mehmet .\lı "eb\ik de. bu oı· 
ler n ıarzı.c \eımrk \e af ıa· 
lep etmek mahı)et nde telakki 

9 H.azira 19:>.f Çar~amba 

A:"\KAlt \ 
cd lemı) eceğ n·. maahaza ke) • 7 2a ."ı.çılıe n ı:roı:rı01. 
C \elı Ba bakan \ dnan :Mende· 7 l!l Günaydın 
rc~e ula racaJ'! nı Ö) lem :ir. 7 4.5 Haberler ve bna raporu. 

B oo Karlllll ubab mu ıt:ı. 
Bundaı onra müdafaa) a gr s 30 Woodr Hennan orket.muı. 

c;;en a\ ukat "\a 1 Tanır, ahade· 11 oo CHınCn p•oıuamı ... J.:apan , . ..... 
ti \ e zab t varakalar n uzu ı ı ısa Açılış ,.e ın~ram. 
tabl le tab tulmu 'e mtiekk • ı oo .-.sı:er patı 
• ııin beraet n· ı cmışıır. ıı ~.o sevım 'lan Urel: 

ldd a ı e mudaf.ıa) ı ıeıkık e· ı n oo M s A ar n lııberıc. 
1~ 15 l?•ıho !'alon orkestrcuı 

den mahkeme, f ıl ab nore· dad F'.dl ldueslnde) a) Drt• 
rck Sad k \!doğanı 3 av 6 ı;un ııo: Pi ıcato polta bl Bu· 
hapse , c 66 1 ra para ceza na hms Ninni cı Kreıaıer GU· 

el Roıunuın dl l antenseh· 
mahkum etm s ır Bu ccı.a teul 
cd lmem r. 

Dünya kupası maçların· 

da saha komiserliğ i 

la11:r Ar antln aer•n•dı, e 
Y011blto Japon atııtı. 

13 '.10 o,.ıe ı:a eteııı. 

Jl 4.S R.ı.d>.. lon orli:eJtruının de 
Tamı. 

l4 00 Hava raponı. akşam 
mı TC kapanı,. 

*** 16 58 Açılış Ye ı>roı:ram. 

\ ' E:"\lli.\PID,\ niRl:\Cİ ım 1 S,\TILIK :\1010R - :!00 tonluk 
600 m2 beto·ıarme depo li:ıra· sefcıe haıır \',\HOL motoru sa· 
lıkur. ·ı elclon: 133i0. t.lıkur. Miıracaö• '!'el: 44073. 

T.C. 

ZiRAAT BANKASI 
Vadeli, vadesiz tasarruf hesapları 

28 Mayıs çekilişinde ikramiye kazananlar: 

30.000 LiRA 
Antakya'da No. 4397 hesap sahibi 

Sevim'e çıkmıştır. 

1.000 Lira kazananJar: 
A nkaıcı \Jarısıııda l 280 Liıtfi~ e, nkara .\ Jan· 

~ıııda 1808 Ziya .\rac'da 43 l\lüzey~ en. Cot·uın'da J 78 
Se)di. Hozat'da 35 'rlll'gut. 1. t.anbul · Ga lata'rla 404i4 
Cemil , Kuş:ı dası 'nda 10:!3 Remziye. :\lersin'cle 3 ~lus· 
tafa, Sinop'da 1238 lluseyın. Siuıhisar'da 264 Baha. 

nefis 
kokusuna 
bol 
köpüğüne 
hayranım 

İkinci Güzeli ve Filim Yıldızı 

~ .~/ Puro Tuvalet Sabunu 
~I için böyle düşünüyor. Ayfer, 

Şarka va mımlıkılımıze has 
en nadıdı kokuların karışı· 
mınd.ın elde edilen vı Puro' 
nun terkibinde bulunan par· 
fılm lır cildınize hoş bir ra· 
y ıha ... tabii bir tımızlık ra. 
yıhası verır. 

banyo ve lavabosunda Puro' 
dan başka sabun kullan· 
maz ve Puro güzellik me· 
toduna muntazaman riayet 
eder. Siz de Ayfer gibi ya · 
pınız ... Daima genç ve güzel 
kalırsınız. 

eOL KÖPÜKLO ·NEFİS KOKU\.\J 

PURO , .. , 
T uvalet Sabunü ·lOO~:de: 100 Saftır . 

.............................. 
ÇİMENTtt İL~ı\NI 

1 - Çınıcnıo is h:;.ılını ıde h zı tckıı k sebep er -'" ;ı· 
) ı~ ) le a~ n mu.ıer ler mıt ı t s par ~ c t klcrı ç mcnıo· 
ları ordıno'arıııda ) az. l bu .u ıaıı ıeo;I ııı ıaı h.cı ınw~n o· 
tuz -;:ıin sonra fabr•kanıızdan alci rnı .aı , 

2 - Bı.l'.rnne kadar "ı.ınleri ne! p de ı: mentolar nı al· 
ma) an ıııu •eı !er nııL n oıuı gun z,ıı fında fabr kam za nı\i· 
racaat edip, ı; nıentolanııı alma arı rıca olunur. 

ZrHirıbu rnı.ı ( 'ııncn to Fa hııl...ı sı 
16 ~A 20 ha~randa o nana· 

eak ı 8 fınaller ıcin Dün~a 
Kupası maçları organızaS) on 
kom tes•nce aha komiserleri 
ti)ın eclılmış bulunu)or. Turk 
1\lılll Takımının maçlarına (ay 
nl zamanda oı ganııa 'on ko· 
nu.svnnuna dahıl bulunan) şu 
rah~ lar eçı mı~lerdır· 

17 00 5f'mahaL l.'rg6kmen • 1 met 
Uğurlu - Nrrmln Vural • 
ıustaf& Si\ ya r"dan bera· 

bcr şarkılıır. 
17.20 RlyaseUnımhur Armoni mt· 

:ı:ılı.1111 (İhun KQnçer !dar•· 
Rinde). 

JK 00 Ulvl:re Heklm<"I • CHıl Batu. 
18 ı.s İki piyancı ı e caz mUzlt,1. 
ıs ~o Rad~ö ile fnı;lllzc.r 

Bundan ba~ka 120 talihliye 500 ve 100 liralık 

para ikramiyeleri isabet etmiştir. 

Diger keşidelere katılmak üzere şimdiden tev
diat hesabı açtırmak suretiyle talihiniıi 

denemelisinir. 

l j ıst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtaat llônları 1 ----

17 haı. randa, ncrn'<le Tuı k 
e - lman~a (il. Del:ıunP.\, 

:Fran ız 1''eder:ıs~ onu t: muml 
Natıb"). 

20 haz.ıranda, Cenc' rede 1'lir 
'kıye - G. Kore (L V•l z o, U· 
ıugua) Federa }On~~·-

• \sveç çeliginden 
yapılmış 

•Fevkalade keskin 

•En zevkli traşı 
temin eden 

"FAZLA PARA VEREBILIRSINIV 
OAHA iYiSiNi ALAMAZSINIZ ~ 
·~~---~~~-~--

Reımi Mühür Zayii 
:ıo. P. A. M Mahkcmoalne alt mCl· 

ı:ur drı oldutundan :rcnlsl kazdı· 
rıtacaıtı cihetle hUl:mU olmaı:ı~ı. 
bulanın 88. P. TOm, Kumandanlı• 
f,ına talim eyleıneal Uı\n olunm. 

(16S5-730!ll 

ZA YI 
"· Tüm. Anbar ~d den 7. Kor. 

ambar adına d enlenen ~ ton 
ı;ılrlnçe alt :ıa ı 19~4 ı:un Te 3.39666 
•a ılı a nlyat u il ıın lllllkbunt 
~ ı o d ı ından bUkmU olmııd•,.ı 1· 
llıı olun~r. 

18 45 Plvano refakatinde sarlalar. 
Okuyan· Mm·.atter tıkar 
Pl>•noda Mrn ure Ttına:r. 

19 00 M. 5 A arı H h•brrler. 
111 15 '.t"arlbt~n bir raıırak. 
19 20 Polkt.cılar. 
11130 Kil iln ua•l 
119 45 Yurttan a•aler. 
20 15 Radyo ıantul. 
20 :ıo Hep r;e ·e. 
21 15 Heµlmlrln ati 
21 30 MU lk eserlertn•n dlll (Halil 

Bedll Yönttlıe:ı ı. 

22 00 Serhut saat. 
22 15 Altano 10 senfoni do majör 
22 45 M s Aran u haberıer. 
23 00 rı:oPr•m -.e kapenıı. .... 

t TA:\'Bl l, 
1. 57 Açıltş "' program. 
13 00 Haberler. 
13 ıs Dans mu ı ı. 
13.30 Mellbat Para 
14 00 RadJo salon orkestra.!! kon· 

seri 1\) ÇaTkonkl •Haıtn lf&? 
kı• bl J. Staıua •Sabah ha· 
Hdlılrrl> (His) c ı Zeller 
•Kuş Satı~ısı operrUııden pot 
purt dJ K. Komzalı: •"ı'1ndo· 
boııu (Marş). 

14 30 Türkiller 
14 45 Georı:es G ıltar;r Te Lucıeıı· ı 

ne Boyor. 
ıs 00 Kapantı 

*** l& 00 Açılış n Turkçe dana şarkı· 
lan. 

18 15 Semai Tastıınan. 
ıa :ıo :Panılt Ak.el ... arkada~ları. 
19 00 Haber' r. 
19 ı:ı. Rad:ro ktıme taslı htJt t1 (Kllr 

dili Hlcazurı. 
lD ~o Konuşma 
20 oo Taki Çencrlnl •e arkadaşları 
20.ıs P.adyo gautest 
20 !\O Kısa fthlr baberlerl. 
20.3.5 Radro tiyatrosu Ahmed TUr• 

gut'un ızcıırabı - Yaı:aıı Re!ll.: 
Ahmet Se-.engll. 

21.20 Karışık ham mUz1k, 
21 40 Ekrem Kon_"l.l'. 
22 ıo ı.ııııı teunUt blrlltl adına 

konuşma. 

22 20 Mefharet At11la1. 
22.4:1 Haberler. 
23 00 Kambiyo • borsa "' pro;ram 

ıar. 
:ı.:ı al Dam •e caz müzl ı. 
23.25 Gllnümür:Un muzı~ı J an Sl· 

bellus Keman koncertoıu Op 
47 ere mlnor• Qalantar: aınet 
u Nenn (Keman) Ye Wıl· 
ter SU~l:lnd ld Pbllarmcnta 
orkcstrau. 

2( 00 Kapanış. .... 
lZMin 

ıs.sa Açılış n ııro;ıraın. 

16.00 PUtret it.araban. 
18.30 Carmın C&nllcro orkut:uı 
16.45 Radyo :rurt türlı:Ul~rl ı.:oroau 

17.15 na ııca pro rw.mların tal:dtml 
17.20 Senet C&ndaş. 
17.50 al Blut: Carmeıı ıUtt b) 

Smetana · Dte Moldan. 
ıs.ıs incuaz rnıcaz tuııı. 
19.00 Haberlrr. 
11115 l am et Çettn&el 
10.30 Dtskote tnız lçln bir ı.:a~ J•· 

nl p!lk 
ıo 45 Berbca a 
20 oo Marta Amatt'den •!teman 10 

}'azla izahat i1, i ıı 46:5 ~ube \ e Ajansımız 
emrinizdedir. 

............................................................... 

Zabıt Katibi Allnacak 
}'farp Akadenıılcri \ c .• l:ıhkr.me ine 20-:!5 'ir:ı a~ll m:ıa~

a rn aı orta okul mezunu \C iyı daktı•o bıl~n bır z.ı!Jıt kfıtıbl 

imtıhanla aiınacaktır. Sınav':ırı 15 haıiı'an 1054 .ı ı . aat 10 da 
Harp \kademı erinde )apılaraktır. İ~teklı'erln daha f .. ı.la bı gi 
cd•nme eri için Yı dızdaki H~rp .ı.\kaJcmileri Persond Şube· 
sine muracaat an. 0631 - 7!!43) , ................................. _, 

Kullanılmış kanaviçe çuval saflşı 
Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii 

Müessesesinden 

1 - \ hiesse e m iz.de mevl'ut takrıben 9000 dokuz bın 
adet kullanılmış kana\ içe çuvalı kapa ı zarfla teklif a· 
lınmak ureı ylc s"atıl acakı ır. 

2 - Teklıf sahiplerınin ~apalı zarflarını - ıınıı na•hı 
biri kt<' 10/6 54 nünü akşamına kadar ıııii e se em ze \er· 
meleri lAz mdır 

3 - Çınallar h~r nün ırır.sai saatleri dahilınde mucs· 
esemızde gorülebilır. Bu işe ait artname mile esemızden 

\C.}a miıessescm"zin Sirkecı J\ôprülu handaki büro undan 
temin ed•lehılır. 

4 - l\lüt'S esemiı sat sı icra cd p etmemekte erbest· 
tır. (i329) 

. 
HACiZ KARARI 

Yurt dışına fırar suçundan hakkında ıakıbat ~;ıpılmakıa 

olan Osman :\uıl o:. Burhan Erkanlı'nın ~aıp bulunma ı se 
bebıle kendısı gelince,>e \e)a tutulunca)a kadar Turk·~ede· 

ki mallarının haczine karar 'e rılnıış oldugu As. :. ı u. Us K.'nun 
216/4 maddesi gereğince ilAn olunur. .\dli .\mir 

loları .. 
20.11'1 Şehirden lt:!lçtııı: haberler. 
20.ıs P.adyo ı;uetcsı. 
20.30 Yalnız kemençe Çalan: CU· 

neyd Orhon. 
20.<l.' BiZ.bize 
20.SS İki ıı:o .. boY earı.:ıaı. 
:ıı 00 Radyonun mtızıkl• bllmı.cest 
22.25 Yann ne pQlrellm ? 
22.30 Boraa n proııram. 
22.35 Yayının ıonu. 

** -
'fEKXİK Ü~ İVERSİl'E 

2C.lS Açılış u Ope:a 1)ro;nn11 
Cari Marıa. von \Vtber: cDer 
FrelachOw Operası. 

22 20 Prcr-ram ... kapınll' 

(i310-1657) 

I LAN 
27 5.19S4 tarihli Şirket unel kunıl 

toplantaında ittifakla almlf bulun 
dui;umuz karar r.cretıncc Balkı.n 
Tnt tabrlku6ı Limited Şirketi Uc 

biç bir alJ.l>am taıma.dıjiını UçUııcU 
oaııuıarın lttllaına arz ederim. 

ı:unr l ?<iSf L 

ZAYi 
lstanbul Emıııyct mud rlutıi dör 

dUncu eubedtn aımı~ oldu~um 1kA· 
met tezkeremi u.~1 ettim yentı.ınt 
atacatımdan ukl!!Dln bükmtı sok· 
tur. lltlmet tez .. rrw No: 31 40".!114 

r mrullıı.h Ot lu ı.:mrul~ 

A • ıdı cı:ı "ıtl m kta ı )azı! )rm l <'huğda) iıı!uhılnıesı 

l~ı J , 12;ı rıııdıı ) a, it guıı \ c saat rd il) n a) rı olmak tile c 
k .. palı z. rfl ı ~!.ı ı . ) a \ .. Sd \. • l\lı d ıhaleleı ı 'apı acak· 

tır. Ş.artnameler komı:.~onda giiı ulur 'J't'k ıf mektuplarının ıh ;le a 
atınc!cn oır •:ı t C\\ .ırk kadar konıı:.\Olla \ ıı nıc ı. 

Cin l \lıl..dan 

Ton 
Jlrılrli 

l.ıra 

C. 'l r ın i n atı 
l. i ı a 

lha lr. ı: iııı 'c 
a aıı 

Tel babalı 
Saman 500 75 000 o:ıOOO li 6 !154 11 
Ralyalı kuru 
Ot 700 140 000 R230 l7/6/9J4 16 
Bıığd~ kııdmlmıısı 
(Ogııt ime ıJ 2000 60.000 42J0 18 6/954 11 

(7060--1596 1598) 

* T rabzon. Of, R ıze, Guıııuş hane Ba)'btıı t, Jo~nuı uııı, r:r· 
zinean ara nda 2100 tonluk ) )ecek. )C'm ).ıkacak naklı 
kapalı zarfla ek ı ıme) c kon nıu~tur Ton kı'omctre ı 17.5 
kuruş, tahrıı ıı bedel 6451:! lır.ı. eçıc ırrnııı:ıtı 4-166 !ıra· 
el ır. f hale ı 5/Temmuz/954 paııır es aa 11 de Trabzon .\ s 
Sa. 1. Ko, da ) apılacaktır Şartn,ıınc • kom :s) onc!a guru· 
lür. 'frklıf mektupl arının ıhalc ... ııındcn bır sa:ıt e\\e ne 
kadar komi~") ona \'erilıne . 1649 

nizen n Gune}ce ile Ça)elı kaıal.ırıııda a}rı a)r "ki ıı· 
dt't A'. SubPsı bınalıırı ) rıııden ın,a rıı rıletcktır. Kapalı 
zarfla "ha e 5 Tenımm/954 paz:ırtesı .ıaı 11,30 da Trabzon 
\ s. Sa \ l. Ko da )ap lacakıır. Kc5ıf bedelı 112249.0t lira 
seç:ı·ı ıenı na•ı 6865 ı rad r. 11ıale)t' gııml'k ı,, C\en!rr komis· 
yonıı miı raca:ıtla )eteri k belge ı alacaklar \e ha eden uç gtin 
e\\rl belgclcrıni konı·s~ona ıi•rcceklerd r. Kc if n' ar•na nıe· 
!er koını ) onda 0 uriihir 'l'eklıf nıektuplar nın • a) ni ;un saat 
9 .30 a karlar konı -~ona 'eril mes . 1650 

(164n/1G50-i304) 

Silivri Sulh Hukuk Hakimliğinden 954/ 51 
Sil \ r: beledı) cı; ne izııfel e \ek li .\hmet Bescn tar:ıfııı· 

d :ın mahkemeye \Cnlcn 3 3/954 ıaııhlı cla\a :ırı.uhalinde Si· 
lİ\Tı ka abası hudutları içinde Muradeçe~me mc\ kl'nde dıki 
h"r tarafı l.'ılusuıfa ~o} arı, bır t.ırafı asfalt (•,ıdde, h• r tarafı 
ll asaıı Kiıc;;likarsl,ın elmas, b r tarafı Kara Salım, \hnıeı Be· 
sen. Fıı) ık Yüksel, Hııs:ın Mu a ı e m:ıhdut 6618 M:.! mesaha· 
sındakı ga)ri menkulün K. :\l. nın 639 cu ıııııdclesi gereğıncc 
S lıvıı bt' lcdı)esi ın5ncvı şahs }et adına tcseılını na\3 cımı 
olduğundan hcledı) en n hu tesc 1 talebınt' kaı ı itırazı olan· 
ların ılan tarihinden ; ibaren h(' ııy ıçin<le nıahkeınt'l e mu· 
nıt·aatla itırazlar nı bı'd ı mel eri ilAn olunur. (7286) . 

lstanbul Etibank 5ubesinden 
200 !ıra ücrt'tlı b r sıhhat memuru alınacaktır. ,aı-;•daki 

'as1fları haiz olanların Etıba nk Keban :;antb csı ŞefMı -
Ke b an adresıne nıür:ıeaatları 

l - T urk 'aıandaşı olmak, 
2 - D;plomalı olmak, 
3 - .\ skerlik hizmetini ) a pmıs olmak, 
4 - h i huy sahıb" olduğunu te\s k etmek, 
5 - Eski hizmetlerini belırt r bon&ervıslerı ıbraı etmek, 
6 - Altı kıta 'iCSıkal k fotograf. (7200 

• Gripiıı , lm~. tli~, aclal~ 
s inir, lumbago \ ' C "o!;uk: 
al Pıtılı "1ndan m iitnel· 
" " lit hütlin ağrıları lc~kin 

<'el e r 
• lıa) anların mua) en 
1.amanlar<laki "aonla· 
rınıla fa)<lalıdır. 

T. C 1jl 
ZiRAAT BAN~". 

. ~ besı 
Beyoğlu Şı.J 

250 Liı·ııl• .. 
!~rO 

cıç"'cıf1 
Kumbaralı tasarruf hesı:ıbı 

4 ıaınbı••' ) O 

1 UMBARALI fı V 
d'( 

vermekte 1 • 
1
o ye 

o dcıl'1 
Tafs ilôt için Gişelerimiz saat 9.

3 

.. dedir. 
emrınız 

~ıtJe~ 
~-----.---: ··"'Uı•D 

Müdürıua , P.T.T. Genel 

dılııı " ınu:rum: bil ıı 11 r er 
Gu 'h.ınc Parkında sirdkdırı sı şo!O 

C.a e 
sımde Lam.artın 

lılmaktadır ~ (or.'-~~' 
-·s,r- tı 1 

- - --- - .- jbi: ~1 · 1 ·~· • 
1n1l1\l!f ~h il" il J"'' •. ıuıtur • tliPw / 

~!llUDll UC' rı,aı .. ıc •ııl ·'"'ft \ : 
HU .. ayıd• \'l;i"iı' • 1 

!\tl ~ I iJI cıııli 1- :r 
l\lıııtia• 0 \ 

O'ArAS> Gazet edlık ' ~ ' nı ı\ l' ' 
VATA l'li 



~- 6 -1951 ----------------------------------

i ~ff:! 
VAT AS 

!t İki 
~ilı 
~ar ç:ıısı ına dair bu ülunlarda çıkan yaıı üıerine 
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ttnko) 'ılen bir mekluıı alclım. l 'zak semtle oturma ına 
tıı alıaflar çıır~ısıııa sık ık ugraılısı aıılaşılan m<'kt u-
t~~arriıi iki noktaılan ~ika) el edl~ or: 1 - Çar ıya Ill•· 

ıtııbc\i tarafından glrerkcıı eski cami kapı ı kemerinin 
Ol.ki top sandı~, 2 - Cami tarafındaki eski dm·arın 

'>Qlıe tezat te5kil eden acıklı uzi)etl . l\lektubun muhar· 
ıı sandığının, oraya uı;ra) an turislleıin s;özü önünde ·pek 

ij bir :nıanzara teskil ettiğini, du,•arın perisan halinin de 
r .u>andınlıgını anlatı~or, birincisi iı;in Beledhenin, 

b.
1 

•tin E\kafın dikkatini çeki~or. 
"'td . 
~ e ŞUra}a bura)ıı, cm i~lck nıalıallcre }erleştlrilmi 

:ıı.ıarı 'arıtır 'c bunlar hakikaten ı:ok rirkin manzara 
~' llıektedir. na ka memleketlerde buna ra tıamak münı-•t • • 
~ıl~ir. Çoo ı;andıklan, c ki umamlan kalma, iptidaı 

ılık u uliı nıah uıüdür. Bu andıklar )azın çok pis ko
lt~ der, Sineklerin tireme ine u ıta olur. Yirminci asır· 

:ı l.tin~e b~ gi~i sa~.dıkların. )e~·i .~·oktur. Hele ~Re)azıt 
iğ bı ~ır nbıde ıle Nıtapevlnın onunde ... Reledıye bu 

~ l'e hır an t'Hel on \ermelidir. 

f! ı dut ara ı:elince, olnıyucunmrun bu husustaki şika~c· 
~ı\\ar tararından alııka ile ka~ılanacağını ümit ederiz. 

1 d.taınllnin bir minaresi \cniden \'aıııııvor gibi tamir 1 • • • 
~ı:tr .bazı tamirler ele )apılırken bir dU\arı bu ha.ide 

l'iıı c:ıız değildir. Küçuk bir çirkinlik baz.an bü~iik gfi. 
ka~bolına ın:ı ebrp olur. Bunu unutıııamalırı:z. 

na~bakan Adnan l'Uende res \'unaııistan Ba~bakanı 
görü. med<•n • onra 

Basbakan • Adnan 
'Bası ı incide) 

kar~ılamağa gelenler arasında 
Meclis Reisi Refik Koraltan, 
Dışişleri Bakanı Prof. Fuat 
Köprulü, De\let Bakanı 1\fu· 

Menaeres dün 

l' apagos ile birlıkte ) '1Jllıgı 

• 

lstanbul' a döndü 

~ Enis Tahsin TIL 

~ 'l;ııJier Anıerik~yı 
kerrem Sarol, işletmeler Ba· 
kanı Prof. Fethi Çelikbaş, Ba· 
yındırlık Bakanı Kemal Zeytin· 
oğlu, vali Prof. Fahrettin Ke· 
rim Gökay, umum müdürler, 
askeri ve mülki erkan, Şehir 
Meclisi azaları, partiler temsil 
c'leri, ruhani reis er, konsolos· 

ti 

tenkid etti 
lar ve Üniversite Talebe Birliğı 
adına 5 ki ilik bir heyet vardı. 
Terminal binasının s:ılonları: 
terası ve binanın dışı büyük 
bir kalabalık tarafından işgal 
edılmişıi. Basın mensupları ve 
fotoğrafçılar pıstte oradan ora 
ya gıdıp duruyorlar, uçağın ge 
leccği saati sık sık alakalılara V 
sonıyorlard ı. 

Başbakanın uçağının hava 
meydanına inişinden biraz e, .• 
\•el, Cumhurbaşkanı Celal Ba· 
~ar siyah spor bir otomob lle ~--,.:~.-.ıi"''.'::: 
meydana geldi '<e doğru mey· 
danın şeref salonuna gide:-ek 
Menderesi beklemeğc başladı. 

Uçak saat 18.10 da meydana • 
indi. Adnan Mendere , tebes· Başbakan Adnan ~h·ıııh'n·-. Ati uacla Yunan Kralı Paul \I' Kra· 
stimle uçağın kapısında görün liçe l'rı>deri ka ara~ında 
dliğü zaman askeri bando ve 
ihtiram kııası tarafından se· 
lllmlıınd•. 

Uçaktan iner inmez !\tende· 
res ve Koraltan ÖPÜ§liller; Mec 
lıs Başkanının seyahatin nas•I 
geçtığ mevzuunda sorduğu bir 
sual• Menderes glilerek 'e 
.çok b • • d yerek cevapland ı
dı. Ba bakanı derhal sıkı bir 
çembere alan Sehir Meclisi a· 
za'arından bazıları adeta zorla 
el ni öptüler \C Prof. Gökayın 
•yeıi r beyler• ihtarı üzerine 
Adnan Menderes ilerlemek im 
kanını bulab·Jd;. 

Ba, bakan önce askeri biri iğ• 
teftiş etli, sonra sırası:.-·la ken· 
ılisin; kaı şılamaga gelenlerin 
elll'l'ini s• klı \ e hatırlarını sor· 
du. Bilhassa şapkasını sallıya· 
rak halkı sel~nılaması büyük 
tczahüratn vesıle tcşk 1 etti. 
Cumhurbaşkanı CelAI Bayar, 

Başbakanı ~eref salonunda a· 
yakta karşıladı ve kucakla-w 
lar. Celal Ba}ar beyaz. Mende· 
rcs siyah elbiseler giymişlerdi. 
ikisi de gayet memnun ve ne· 
eli idiler. Şeref salonundak 

"orlismeler esnasında, Adnan 
Menderes Koraltanın çenes•n 
tutmak suretiyle şakalaştı ve 
sonra hep beraber, salondan Afrika' da dokuz ~li~~~~k otomobile doğru yürO· 

A l'd • l!nlk, meydan binasının dışın rap 1 en da devlet biiyüklerini görmek 

1
, için sabırsızlanıyordu. CelAI Ba 

(Bası incide) yar, tam bir ev sahih: rolünde. 
U) andınnıstır. Bina önünde b~n otomobilin arkas•ndaki iki m<'v 
kadar Arap toplanmıs ve polıs k" B 1 k 'ılecli~ Reisine 
sıkı emııl~ et tedbirleri almıs· . 11 aş ı:ı. cın ve . . • ... 
ur. Suçlu ı.:örüldükleri taktirde 1 ıkram ctlı. Kendı~ı de şoforiln 
ıki ~ ıl hapis yatmalan melhuz• a~ındakı yere oıurdu. 
sanıklardan 9 u da, el ile bası· Üstü açıln:ıış bulunan s~yah 
lan V<' tirajı 450 civarında bu· spor oıomobıl hareket edwce 
ıunan El f<'e 1ek gazetesini yayın l\l<'ndcrcs şapkasını çıkararak, 
layan Arap Cemiyetinin şefle· Cellll Bayar ve Koraltan elleri 
ridlrler. Bu cemiyet Zengibar ni sallıyarnk halkı sel~mladı· 
da 40 bın fııa 1 bulunduğunu süy lar ve •Yaşa, varol • nıdaları, 
!emektedir. Doğu Afrıka açık· alkışlar arasında ilerlediler. " 
larında Hint Okyanusunda kfıin .. Kafile .Floryadakl deni_z ~~! 
adanın nüfusu 225 bin civarın· kune g tu. Menderes, çok Y 
dadır Adanın hükümdarı 1911 gun olduğu içın, basın rnens~~ 
denbcr' saltnnat süren ve sul· !arını sonra kabul edeceğını 
lan fin~anını taşıyan Seyyıt Sir söyl.e~i. Yalnız İstanbul ~ady.~ 
Halife Bın Hnrup'tur. su u;~n, seyahatı.ne. dair ~ır ikı 
Duruşmaya yol açan makale söz soylemekle ıktıfa ettı. 

lerdcn bırinde ln~ilizlcrin Ken S. T. 
yada beyaz insan düşmanı l\lau >(. 
lauları kontrol için giriştikleri naşb.ıkanın demeci 

te ebbtisler tenkit edilmis ve: Başbakan bllfıhare basın men· 
, in~ılızler. sozdc demokrasi na· suplarına şu demeci vermiştir: 
mına o Afrıka sömiirgesinde her •- Başta Amerika Birleşik 
türlü hürriyeti boğuyorlar• de Dcvll'l!erl Cumhurbasknnı Elsen 
nilm şıir. İddia makamına göre hower olmak Ozere, Dış işleri 
diğer bır makaleyı Londrada. Bakanı Foster Dulles, taliye B:ı 
Komünist Partisinin Afrika ko· kanı Humphrey, mli Savunma 
111itesi hazırlam\5tır. Savcı sn· Bakanı Charles Wilson. Harıcı 
nıkların evlerinde ele gecirilen Faaliyetler idareeısl Harold Stas 
risalelerden bazılar nın komD· sen ve diğer devlet adamlarıyle 
nıst l\lacarlstanda 'basıldığını \'e pek çok Kongre aıalarıyle 
soylcm ştlr. yaptığım müteaddit temas'ardıı 

bütün bu mümtaz şahsıyetlcrin 
Merkez Bankasının memleketimiz hakkında büyük 

tebliği bir itimat, St"Vgl ve anlayış gös. 
tcrdiklerinl müşahede ettim A· 

Ankara, 8 (AA) - Türl\iye merikoıı matbuatı ile de vAkl 
Cumhuri)'et lıierkez Bankası U· müteaddit tcırtaslarıında Ameri· 
mum Müdürlüğünden teblığ o· knn gazetelerinin de devlet adam 
lunmustur: 

•Merkez Bankasının re ~kont !arının memleketimiz hakkınd:o 
muamele ını kestif?I volunda bA besledikleri hissiyata muvazi dUY 
zı savialnrın onaya çıkarıldı~ı ı.:ular bcsledikleortnl memnuniyet 
ö~renılmıs•ir. le gördüm. Alınan netıce:er ve 

Hususi matsatlarla cıkarıldıl?ı bunların bütün Amerikan mat· 
na liphc olma}an bu haberle· buatı tarafından hararetle des 
rtn hakikatla biç bir alflkesınır. tek•enmiş olması. bu gör0$leriml 
o madığının tebliğine Anadolu A teyit etmektedir. 
Jansı mezun kıhnmıstır.n Turkiyemin dı~ politikası hak· 

kında. Aınerık.ın nıatbuauna 
muhtelif ve ilclerle Başbakan 
tarafından ) apılan b ynnat hak
kmda sorulan suallere de, Ad· 
nan .l\lendercs'in cevabı şudur: 

•- Bu beyanatım, bır defa ta. 
mamı) le hUkı1metimlzin görüşü
nü ifade etmektedir. Ondan son
ra da bunların şımdı)'e kadar 
birçok defa'ar yapmış olduğu· 
muz. açıklamalara teyit edilmiş. 
blıtün memleketlcrce malum bu. 

Bas bakan' m Afi na • 

Görüşmeleri 

lunan politikanıız.ın dost ve nıUt· 
tefik Amenkan matbuatına tek
rar edi'miş bır ı!.ıdesiııı.len ib.ı· 
ret olduğunu kas detmek yerind
o'ur.• 

l<'ndl'res bııgıın Anlıırıı~·a 
dönuyor 

Amt'rikaya yaptıgı resmi z.i)a· 
retten bugün dönmUs olan Bas· 
bakan Adnan Menderes, ~ rın 
husu~i bir uçak'a Ankara)a "'· 
decektir. 

Yunan Dısisleri •• 

Bakanı 'n ın demeci 
Olası 1 incide) \ııııduııı \Jarı ı 

niyle alona girdiğim zaman Alina. 8 - Yunan Uı~i,Jerı 
kr::ıl 'e kralıcc Başbakanımızla Bakanı J::tfonııe Stetaııopulos 
~·ok samimi bir surette konuş· dün :ıkşaııı basın ııııiıne.~~illeı·i· 
nıakrnydılıır. ne verdiği beyanatta, üç Balkım 

Majeste kral bu görüşmeden memleketi arasındaki n:ıkeri it· 
çok memnun olduğunu söyledi ı tıfak bir emmaki ıelakkı edil· 
\'e •hal kona çıkalım. orada fo· melidir, demiştır. llakan de\•am 
toğraf daha iy; çekilir. dedi. t'dorck. buna ait çalısmalnr c;ok 

Saat 11.30 da Yunau Dışişleri yakında ilç hlikCımet merkezin· 
Bakanlığ~ b·nasında Türk \'e de mlitehassı:ılar komis~onu ta
Yunan de\•let adamları arasın· rafından c'e alınacaktır demiş· 
da C<'l'<'yan eden gör!işmeler<' tir. 
Başbakan dnan Menderes, ~akan be) ana\ na öyle de· 
Başbakan ) ardım cısı \'e Devlet vam eımi~tir: dlerhnlde. iltifa· 
Bakanı Fatin Rü tü Zorlu, Milli kın kaleme alınması işinden 
Savunma Bakanı Ethem 'lende mii;;ıakil olarak, ittifak yapma 
res, Dışişleri Bakanlığı müste· kararı amk kat'i addedilmeli· 
şar• biiyük clçı Nuri Rirgi, i· dir.• 
kinci dair<' umum müdürü Or· Öğreııildığinc göre, üç mem· 
hnıı P.ralp 'e Yunan devlet a· leketııı siya-i \e a~kcri müte· 
damlarından ela naşb:ıkan \1:ı· ha~~ı-ıarından tcşekklil ederek 
reşal Papagos, \lilli S:ıvunınıı o ıın konıisyunl:ırı önce ayrı ay· 
Bakanı Kıınellepulos, Oış;şreri rı iıtifak ta.sarı 1111 kaleme ala· 
Bakanı Sıeranopulos, Yunan cak ve daha sonra e as tek met 
D şişleri Bakanlığı müste arı Ki ni hazırlayacaklardır. ' 
ru ve s'yasi daire reisi Hristo· Bu metin de, ilç Dısi ıerl Ba· 
ııu!os iştir5k etmekteydiler. kanının ıemınuz. ortalarında Bel 
Konuşmalar sonunda gazete· gratoo yapacakları toplantıda 

cilere hitap eden Başbakan Ad· tas,•iplerine arıolunacaktır . 
nan Menderes ~unları söylemiş 
tir: Diğer taraftan parlAmento or 
•Konuşmalarımızdan her 2a· ara. ı Balkan i tlşare meclisinin 

man olduğu gibi memnunuz. 45 ve)a 60 mebustan teşekkül 
24 saat gibi kısa bir mOddeı edeceği Ye her üç memleketten 
dahi olsa Atinada kalmaktan bu meclise 15 \'C\ a 20 mebusun 
ze\ k duydum. i;) t irAk edeceği İıaber ahnnıw 

İki memleket arasındaki mü· tır. 
nasebetler o kadar sıkıdır ki. 
karşılıklı olarak bulusabllmek. 
konuşabilmek için hiç bir rırsa Eczacı Okulu İÇİR 
lı kaçırmak isıemiyoruz. Bun· 

g~~~:~ı1~a böyle fırsatları ka Yeni bina ayrıldı 
Yunan gazetecllerinıien bir rna~ı 1 incide> 

ricam var. Eğer Yunan millet i· öğrencilere tetkik \ c çahsma 
ne bütün hürmet ve muhabbeı ımkanı b:ıhsedılcrcktır 
!erimi b ldirirlersc pek mem· Ayrıca Eczacı stajı )apmak ı-
nun kalacafım.• çin mnhaııt ecz:ıne1erde (,'alı.ş· 

Adnan Menderesten sonra mak yerine son sınıf öğrencile· 
Yunan Dı i leri Bakanı Stefa· rinln okulda kurulacak bir ec· 
nopulos da gazetecilerin muh· ıahancdc çalısmalarının temını 
tt>l'f suallerine cevaplar \'ermh düsünülmektedirı. 
\'e •toplantımız tam bir anlayış Tabii blltiln bunların isteni· 
havası içinde rereyan ermiştir.• len şekilde yapılabılnıesi için de 
demiştir. okulun mali durumunun mlLa· 
Diğer taraftan Yunan Dışiş- it olması , e}a bir yerden döner 

lcri Bakanlığında görfişmeler ce <erma~e temin edilmesi lllzım· 
reyan ederken Genel Kurma) dır 

başkanı Orgeneral Nurettin Ba Okul insantına ait pro!{ranıın 
ransel de Yunan \.enci Kurma\' bir k~mı önümiizdeki sene ta · 
başkanını. kara. hava ve deni1 mamlanal.ıile<'ektlr. 
kuvvetleri kumandanlarını hu· 
susl surette ziyaret etmiştir. Diğer taraftan dış kısım U· 

miratı bitmıs olan Eczacı \'e Dis 
Kendcıll Kayseri'de Tababeti Okulu binasının da ic 

Kuseri, 8 (AA> - NATO Gü kısmı tamir ve tadillita u~ya· 
rıey Do~u Avruı>a kesimi kuv· cak. binada Oış Tababeti Okulu 
vetleri Komutanı Oreeneral raaliyetlne de,·:ım edecektir. 
Kend:ıll buı,:iln saat 16.30 da hu J Binalar ıstenilen sekli atdıi!ı 
susi uçağıyla İzmlrden şehrimi· taktirde talebe sa~ ısını da artır 
ze ı:elmıştir. mak mümkün olacaktır.• 

,_ 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Dür fikir demagojiye 
ıııeydaıı ok ııyor 

lBa!ı 1 inddt' ı herlı.e!> bili~ ordu. 
reJ.törlerinden, Amerikanın H dıin~ anın en 
ınc hur adamlarından elli kadarı o;ıralanmış. 

zil afet, f nh r.rsitcnin 'ııiLi Jolın !tt. 
Krumııı'un bir dua ıyle ha !arlı. laJ..at 

he~ lik bir ılua değil. makama lıınıaıım le U\·· 

gun .. Ana fikıi ~ıı: •• \llah bid demagogların 
t e nüfu1 \ e taa ~up i ti ınarc·ılarının errin· 

Gan·trdler halkonundan goniten ma111a
ra prk ho~ ... Her taraf .\ımrika'nın ve C'o. 
lumbia lnher itesinin bayralı.lamle lt ~i~ek
lerle !>Ü!>lenmi~ ... Buhin bu aha bir kaç ay 
f'\\el ('umhurı-ei .. imiz Celal Bayar için iı(• bin 
lisilil bir ıiyafet Hrilen yerin ta krncfüi . 
:'\llbalann hep!>inde mumlar yanı~·or. Yalnız 

kur ii tarafı elelı:trlkle hafike a)dınlahlmı . 
Orada iki , ıra iırerine oturan me.hur adam· 
!arın kimler oldugu ıi:.afetin te~tip tarzına ait 
bro ürde gösterilmiş. 

ı den \e e ki gidi•lere dC\ anı etmekten ilet 1 gl· 
1 deme~ l'nll'ı in dar kafasınıtıın kurtarsın. nun-

ı 
lal', nıukadde hislerimizi btisnıar f'di orlar, 
korku \e endi<elerimiı.I nuruz lhtiıasluı:ıı 'ü-

ı . 
riitmrnin usıtası ~aımorlar. halkın ifrat lıis 

!erini a\'aklandırnıaga uıras13orlar. ~ü3a mu· 
haf ata iddia~ınıla bulundukları kı' metleri leh 
Jikn~ ducm·ihorlıır.e 

Ortalıkta miting nıe)·danlanna nıalı~u bir 
hal var. Her taraftan ino;an akıyor. mıı-.alar 

birer birer dolu~or. (.'umhurrl'i.,i Eisenhowrr. 
;ı~ akta kar~ılanıyor. Ra~vekil \dnan :\lendi'· 
reı., huı;usi tan are ile ~ aptığı bir Okyanu~ u
çuşundan ~oıua zi~afelin ba~lanıa,ından altı 

Yt>di buruktı ö~ len en bu rluııılan 8onra 
dokuıu et~ rı>k feı;l'yf' kadar ~ enı • k. h·mek 
deum etli. Bundan sonıa ( olunıhiı C·!.i M.-· 
•ıunlan Cemheti rcbiııin u di tı Jıntiı)lerin 
program;ı ıı;öre ~ö' ltdikl~ri nutukların özii 
•Ö) ltt·e ifade edilebilir: ·C'olunıbiıı'nın btıRÜD 

ha) alla olan mezunlarının a\l~ı 130.0011 dlr. 
Bu mühim bir kunt>ttir. lli(J<'t' irfan ınue 5'· 

aat ('\'"\"Pi ~ew York'a gelmi~tir. A)nı otelin 
bir dair.-,indeılir. Ru ı.i~afette buıunnıa ı iı;in 
iplidadan tertipler nlın~a~ dı. ne iyi olacaktı. 

Anıtı-ikan hayatına ait Je\·hal&ı'ı toplu bir hal· 
de e)ntmek için nadtr untte bu kadar i)i 
fnı.ııt çıkar. 

eleı·inin ıııezunlan\ le beraber lslrr ek haki
kat namına sesimi1j o katlar ~ ukseltehilirİI ki 
~11\a bilim namımıza konıısıın ba\ağı lıl'rif· 

Jeri ı;usturabiliıiz. Hn ıU. hep birdt'n bunu 
i•te\f'liııı ~e )a1ıal1111. Drıııokn,.İ\i kurtamıık 

lddia'ı~ le ifrata gidl'nlcrin 'e ne tirede yık· 

mak volunu tutanların fen.ılılını önlt>Hlim. 
Tam üç saat ~imıi dakika ııurmek üzere prog· 

1 
ramı Japılan zi~ afet ofra ınrla nelcı olı

ugı iptidadan !>iki 1>tkıyı i\lr&) a konulmu . ı-:. 

mf'kli bir terbiye urofesoru her ~e~ i idare edl· 
) or, hatipleri tanıtı)·oı'. 

'J'erakkiııin artı. fikirlerin eı Jı.-st akı. 

Pek rabuk belli oldu ki bu ıiyafet. hür 
fikrin memleket ve tliinya iil(·usrinlle bü~ uk 
bir nünıa) işi olarak ı .. rtip edilmiş .t'nh rr
ı-itenin iki yuzüncü 'ıldönüımi ~enlikterine 

e b olmak üurf' kabul olunan bir formu! 
var ki o da su: •Bilgi edinmek \e bunu er
bbt~·e kullanmak her in anın halı.kıclır• fa
kat bir sene '>linn c;enliklerin en harcl..r.tli 
nokt.a~ını te~kil eden rbafet nauri sahalarda 
kalmadı. bü'.un Amerikalıları bu anh·ede 
meşgul eden )lat· ('artlı) dıl\ım, ( umlıurrei-1· 
nin nutkundan ba lamak i11ere her nutka 
kan~tı. .\~an atasından korkunr· ifema· 
(og )la(' Carth'.''nin komünizm korku u
nu kendi lıe~abına bir ~öhrf't \e nii· 

ıdır. Ba:.mıkalıo fikirlere 11\ntamıızJık h:ık

kına tanıanıı~ le sahiıı kalnıalı\ll. \meriknnın 

knıfrf'tiniıı .. ırrı. mr.H•ut hal \I' :ıı'!ları bej!f'n 
me~ erek 'r klifi ~örmh trl'k. ılaiınn ılaha hi· 
'ini \'I' iJPri,ini :ıraıııa ıdır. Herke in liencli
ıniı gilıi diı-iınnıe,i , .,. konu(ınası irin b:ı~kı 

'3Umagı 1ararlı göriirll7. llıı' ırla s.-rrl lıirbi

rinden a\'ırmıığı \e a kınlıkl:ın kurt ulmagı 
bilmek l:inmdır.• 

(:E'n. l::i-enhown'in sih ledill(i nutuk. top· 
laııtınııı :.ısıl mthHrini tr5kl1 edh ordu. Bunun 
drmat?odara ham ilan eden nokta ı, lıarırel· 
li alkı~lara ebcıı oldu. ninlerre lıi~i horra 
dht b:ıiırarak. enıdzi yon iı;tiılatıarını ne ka
dar tel'in etmııerinl belli ettiler. 

Xutkun hu11i a~ıııı ı.-1~raflar hPt halde 
,·ermi~tir. Fakat dcnıokı-a~iıle en ileri ı;:idrn 

bir memleketin dr.\ !et r<'i~i tarafından "Ô\ !e
nen ladhı null..ıın bii}ül. bir itiııa ile okun· 
ıııasınıla bidrn ic•in bir kl\ met \arıtır. Bıı sc· 
beııle nııtkıı ofıırdunı. t.-rc•ünıe ettim. Runu 
gf'lecek iki -.a.nmrıda olrncluğıınuı ı.ııman ca
zip n istifacleli hulatagınızı umu,·onım. 

lııı a\I "'ile\İ ~aparak Aını>rikaıfıı bir 
Tit\i eııgizb~·on idaresi \f' nikaJllı bil' 
diktatörlük kurmağa t..alkı~ma~ına lı;ar~ı lain 
bir ittirak lıaliııde protf'~t-0 nünıa} i !erine 
~irhildi. ayan aıa .. ının adını kinı-.e :mın:ıılı. 

fakat lıdtun lı.onm,nıalann onun ~trafında 

diiııdügiinii ba::-ıa Eb.-nhower olmak Üzl'l'e \lımet rmlıı \' U.'.U.\:\' 

--------------------------------------------1---------------------------
Stassen'in Türkiye 
Hakkında demeci 

<Da~ı 1 indde) 
•- 3.400.000.000 dol:ırlık ha 

rici yardım büıçesindcn Türki· 
\'eye ayrılacak mebla~. l.ıu mem 
leket n askeri kuvvcı•ııi idame 
\ t' iktısaden gelişmesin' tem n 
edecektir. 

Tiirki~ e Basbaka'lı Adnan 
\feııderes. \meı·ikan rcsmı şah· 
siyetleri ile yAptığı miizakere· 
lerde 1'iirk si'fıhlı kuvvetlerinin 
talim terb ye 'e techiıat bakı· 
mından NATO km·vetlerlnin ga 
yesine uygun bir şekilde mo· 
dern hale getirileceğini söyle· 
mişıir. 

Tilrki~ eye yardım pro:?rnmı· 
nın tatbiki ve alınan net"celere 
b:r mi al olmak iiZ<'re sunu bil 
dirnıeliyim ki bugün Tilrkiyede 
raat vazife :?Ören tepkili ha\'lı 
kuwetlerı dört 'ene önce kon· 
~renin o ~ılki ıah isatıııın bir 
kıs.mı ile tes:s edilmiştir. 

Filhakika 1950 yılında Tilr
kiycye ayrılan tahsisat ile tep .. 
kili hava ku,·veti ıesk•Jı karar 
laştırılmıştır. Fakat bunun !çın 
!?erekli tah .. -sat içinde bulun· 
duğumuz mali yıla kadar ta· 
mamen \'Crilmenıi;tir.• 

Harold Sta ·en sözlerini te· 
)'it etmek için Amerikan haber 
ter mP.rkeı.f tarafından hazırla 
nan oTilrki)e o;emalarında tep· 
kili uçaklar• himli bir filmi ko 
mi yon üye erine göstermiştir 

Sta sen ııahaıına şöyle de\•am 
etmıştlr: 

·Geçen yıl zarfında Tıirkiye 
ktısad( ve askeri kudret bak ı· 
mınd:rn harikulAde bir inkişaf 
kavdelmiştir. 

Ortıı Akdenitd(' stratejik bir 
nıc\ ki; olan 'fiirkiye azimli bir 
kararla kun·eılerini :'\ATO kuv 
vetlerinin gayesine uy~un bir 
sevlveve çıkarmıs , . ., kuzey Aı· 
tamik · paktı tf'•kililtının değer 
li b'r uzvu olmuştur. 

Türkiye. ayni zamıında mem 
leketin iktısaden kalkınması uj! 
runda büyük te ebbüslere g'ri; 
mlstir. 
Diğer taraftan Türki~ e. Yu· 

'1anısıan \'e Yugoslavya ıle rnU· 
tıim giivenlık mlina~ebeıleri tP 
is etm' . \t'! son zamanlarda Pa 

k:stan 'it'! bir an ar;ma \'aparak 
Ortadoğu müd:ıraaı;ına yeni bir 
ku\\'N ita\·e etm~tir .. 

Türkhe)·e yeni talı~is 
Wash ington. 8 <AP) - llir· 

1<'11ık Amerika Herıci \'ardım İ· 
claresi bugün 'rürkl~e.rı> dıs \llr 
dını tahsislerinden 3 milyon do 
lar sarf vetkisi vermiştir. 

Türkiye bu parayla motorlu 
tasıt. motor \'C motor aksamı a 
lacaktır. 

Yunanisıana da çelık levlıe 
kaf{ıt heınuru. alümın~ um ve d; 
ı?er çe itli mamuller içın 1 mı' 
~·on 150 bin dolar sarf yetkisi 
\erılmiştir. 

Dulles'in ! ,Pakistan Başbakanı 
D · Bugün geliyor 
emecı <Rası l ıncide) 

hWfbtt'd rrf'•\ gıdecrğındC'n merasını l apılma-
\\'a hıııgton, 8 - Bugün bır \acak \e kaı,ıla)an he)et tara· 

basın top'antısında konuşan Dıs fından uğur anacaktır. 
Bakanı Fo ter Dulle • komtlni~t· Pakistan tıa hakanını gf'tirecek 
krin bir tar.ıftan Hındiçini'deo. uçak 
harp gayret'erıni şidclellerıdirir- Karaşı 8 ( A) - Başbakan 
ken Ct>ne\'r<'dc sulh müzııkerele- l\luhammed l\lı diln Kara~i ile 
rinl sav.snkl:ımakta otduitlnrını Dakka arasında mılletlerarası 
\'e bö) Ct'e sözde çulh asıklı~ı ol· ha\D ~ollnrını açmıştır HOkO
dukları yolundaki iddia arını met bu müna ebet e uç 6uper 
kendi kendilerine y.tl 4'1!adıkl:ı:'1· Con.stellaııon uça ı a mı tır. Bu 
nı. h.ılen Cenevrede Kore ve Hin ser\ ıs daha ı;onra Orta ". Do~u 
diçinl')e dair vapı m.ıkta n1an 1 ~oluvla Londro)a kadar munta· 
mıizakcrclenn yakın b!r gelecek. 1 ıanı ererlere açılacaktır. 
te ona erebileeeğinl l)y emı tır Ba bakan Muhammed Ali Tur 

Dul'e . bir soruya cevabl'n hü· k )C\C yapacağı beş iUnlük sc· 
kfımetin şimdiki halde gllney - yahaıa bu uçaklardan b ris') le 
doğu Asyada herhangi bir mü· çıkacaktır. 
da halede bulunmak hu usunda Bn .. baken buı:un aat 19 05 de 
Kongreden ~etki istemek ta av· (Gmt) Türkı~eyc hareket ede· 
,·urunda olmadığını helirtmistir. cektir. 
F.i cnhowcr ıdare inde bu bölge. 
de müttefik devletler arasında 
mtittehit bir cephe kurulması ~·o. 
lunda bir arzu belirtmiştir. Dul· 
IC"s bu yolda girişilen leşetıbüs· 
ten henüz netice alınmadığını. 
Birleşik Amerikanın bu me·ele 
ile yalnız basımı uğraşmak tasav 
\'urunrla olmadığını fakat komu. 
nist Çinin yeni bir nskeıi teca· 
\ilze ka1kıştıfıı takdirde duru
mun o zaman değişeceğini anlat. 
mıştır 

Dı İşleri Bakanı Trieste m·· 
ele ine tema la, halen LondM

da ccres an etmekt<' o'an mil?:-ı· 
kert"ler ıra ında ftal\'a i'e Yu· 
go lavya arasındaki Trleste ih
tilafının halli yolunda gayet 
e a lı terakkllcr k:ıydedildiği 
inanl•ını da bclirtmistlr. 

Bir gaıcted Birle lk Amerik:ı. 
nın Yugoslav devlet reisi J\t rt'" 

Paki tan Uı i leriııde tli) inler 
Knrachi, 8 (AP) - Pakıstan 

hükumctı buı:Un Yakın ve Or· 
ta • Doğu memleketlerinde va· 
zifelı dıplomntları arasında bfi
zı nakil 'e tAyinler .) apıldığını 
bildırmıştir. 

HAien Puncap e) aleti valisi o 
lan lltıan Aminuddın Ankara 
Büyükelçilığine, Hudut Eya'eti 
Valisi Kn·aee SabahUddın Ka· 
bire Bü)iikelçillğine ve Pakis· 
tanın şımdikl Pekin elçisi Tüm· 
general l\1 Rıza Tahran Bil· 
\l.ıkclçılı{:ıne lfi} ın edılmişler· 
dir. 

Ortadoğu durumu 
' 

için görüşmeler 
al Tltovıı Wa:shin~tonu 'tivıırete Anadolu AJansı 

da\ et ('diı> etmlveet~inl ,:~~rmu~· I Washıngıon. 8 _ Fransanın 
Dullc şimdiki halde bövlc bır ! Washıngıon Büyıikelçl i Henri 
tasaw~r me\·cut olma:!ığını oy- Boıınet ılc Dı~ışleri Bakanı Or 
lemlstır. ta - Doğu mütC'ha ı.ısı Henn· 

Bunun üzerine di~er bir mıı ı B)roade ) apukları ı:örüsmcde 
habır Tito'ııun Akd,.nizde f•<!d· Orta - Do~u durumunu ele al· 
llnc taraftar bulundıı~u Ba!J:::n nıı !ardır. 
ask ri ittifakının K111ev ı\t m-ı Bu ~öı-uwnıede, B,> roade, Fran 
tik mu:ı hede 1 müdafaıılıırıvle na sa BÜ) ükclçlslne Orta - Doğu A 
ıl imtiıac ettirl!eceğini ~ormus. merıkıın dıp omatlarının 10-15 

tur. Dulle . Ba1_kan andlasması· mayısta lstanbulda yaptıkları 
nın henOı resmı m:ıhiyf'tt~ bir toplantıda \'arılan bbı neticeler 
qske ı·t .it~ifak şeklini. al~adıl!ını ha kında ızahat vermişur. Or
söyl~mı : •Bu aı:kerı miluıkere- t:ı - Doğunun savunma ı. bilin· 
le~ h.eniiı n~tirf!len~irilmedi ~c dıği gibı. bu toplantıııın ı:llndc· 
mı,,tır nu les bu ~ .. ıı nunın mınde bulunuyordu. 

~~~\~r:~~~a;~ı~ar~!~~d~t~~;~~~ Di.i!er tara.ftan. rliinku ~orüs-
rc rdil~t'ej!inf de sli\'leını~ıır !Jienııı çeşltlı konuın.rı nr:ısında 

Iran pctrolil me e!esının de bu· 

Fas'ta bir suikast 
Oujda. 8 CAA) - Bir Müslü 

man Fransız Deun Oujda'da bir 
suikasta kurban ~itmtstir. Bu 
ıat maC!aza ınd:ı otururken mec 
hul bir şahıs tab:ınra ile kalbi· 
oe ates etmış 11e onu b'r kursun 
la ö dürmOstilr. Katıl firar et· 
mistir, 

lunduğu :ınlaşılmaktadır. 

vrıcn. Büyfikelçiye, \\'ash'ng 
tonda ııecen hafta içinde Tür'ki· 
H Ba bakanı Adnan Menderes 
ilr Amerika ı idareciler arasın· 
da cereyan eden 'e her iki mem 
lekeıın lktısndı, malı, sıyasi H? 
askcrı mc clclerıne dair o'an 
görfişme!cr hakkında da izahat 
\'erılmıştir. 



954 il ranıiye evlerini 
ıep beraber gezeliın ... 

1 ırrkİH' I~ Baıık.ı-ı. ıııe\"Cluaı (llıiplerirıe lı.11.ırl.ıılı!!:ı geni~ 
'inıkaıılar 'P. çr-iıli ıkraıııi eterle. mulıtelit hank ,ı lıiıınPtleriııcl · oltlıığu 
çihı ııırH:luat \<' ikraııırH· .. alıc1"111da ıla iiııılrı li!!İ rııulıaf.ı1.a cıli,or! Bugiıııe 

koflar l'tırkİ\ e b Baııka .. ıııd.ı kiiı;ıjk rari ht>;-cıhı hulurıaıı hiıılı'Tı ·c 'ıırdıla ... ı· 
mn ara ... ında kazandığı iknııııİH·lt•rl1> ' " 

• • 
• 

TAHSİLİNİ TAMAMLIYAN GENÇLER 
SERMAYE SAHİBİ OLUP TİCARİ HAYATA 
ATILAN İŞ ADAMLARI 
İŞ HACMİNİ GENİŞLETEN KÜÇÜK MESLEK 
ERBABI VE ESNAF 

• • 
RENÇBERKEN BAG, BAHÇE, TARLA SAHİBİ OLAN KÖYLÜ 
REFAHA KAVUŞAN MEMUR VE İŞÇİ 
ÇEYİZİNİ TAMAMLIYAN NİCE GENÇ KIZLAR 
\cırclır 

fia,aıı.ı !tir,., .. ,ıbıhi olrml\ ı lırrıı<>rı hrmrn h"rke in 
:,!it\(' f'd111ılq.dııi p<-'k ,d.ı l1ılP11 1 OHKI) I·, l::ı H \ \K \ .... , 
•f"tlf'lıl\ ıl.;ıaırıı'" plarıırıa l'J18 \llıııılaıılıerı B\1H,. l·,LI 
I·, \ 1 I ·, H 1 da 1ı i 1 ,. ı ıı ıı ... l ı ı ıl 1111 111,1kt.ıı1 ı r. 

------------------------------- ---- --
HESABINIZOA DAİMİ OLARAK 150 LİRA BULUNDURUNUZ 

Bugun \uzhıalerce me\dunt •ahihi, dı~ındco tırnağından rııırıJığı 
paravı 1 urkiye l~ Buaka ıno emaol't edi)or ... Bu tt':\ecculı. halkın 
\C tirarct erlıabıaın f Uaaka ıun kar~ı lıl' leıJiği lnıdutaııı: gıt~l'uio 
r-n burnk drlılidir İş Banko ı, lıu iıımada Jj ·ık olmak iı;ıo tevdiıı 
talııplcrıııe 19j ı }Jlıaıa ea zeugıo lıııııka ilı.:raıııi clcrıuı da~ılı~or: 

BAHÇELİ 30 EV 
30 adet 1000 lira 

100 adet 500 lira 
175 adet 250 lira 
500 adet 100 lira 

2500 adet 50 lira 
cem'an 1.500.000 lira 
tutarında ikramiye 

EN ÇOK 

,- -- -- ------ -------, 
ı ÇEKİLİŞ TARiHLERi 

: ~ 1 i~ AQustos 
J~ ı Kasım 
ı Te:nmuz 30 Arılık 

TEMMUZ ÇEKİLİŞİNDE 

BAHÇELİ 4 EV 
zen;ın para lkramıyelerl 

~------------------

EV • • • 
1 l<RAM iYESi 

iş 

~ii I 1954 iKRAMiYE EVLERiNiN rv1~~ 94: 
1954 ikramiye planına dahil bahçeli 30 EV, bina ve ara~~ııe'1 ~~p 
geçtikçe kıymetlendiği büyük şehirlerimizin en guzel ,,,a rede o 
bulunmaktadır. Evler, otobüs durağına 2 • 3 dakika mesa 
dolmuş ve taksilerin yol güzergahındadır. 

2 1954 iKRAMiYE EVLERiNiN YAPISI 
Türkiye ış Bankası ikramiye evleri, mo· 
dern mimarinin en son icaplarına göre 
hazırlanan planlara istinaden en iyi 
malzeme ile inşa edilmiştir. En yüksek 
işçiliğin eseri bu evler, fevkalade kul· 
lanışlı bir teşkilata sahip olup her türlü 
konforu haizdir. Ekserisi ikiz olan ikra
miye evleri bodrum üzerine iki katlı· 
dır ... güzel ve şirin gösterişlidir. Her Ev : 

:

• musamba döşeli '! 
1 büyük, 2 küçük odaS 

şirin mutfağı 

modern banyosu, 
alaturka - alafıanga 
helôsı 

• geniş terasları 
• elektrik, havagazı, 
• şehir suyu, anten "

8 i 
telefon tesisatı 

d'r 
ile aranılan her türlü evsafı haıı 1 

S iKRAMiYE E\IL~~i 
BiR iRATTIR ~,~ 1~ 

d• bı.llLI., °'' f • n ~ 9r 
Buyi.ık şehırlerımızın merkezı yerı atr1' ıı.ı' 

iş Bankası ikramiye evleri. gerek :aııP t1~,,,ı' ı 
kiralamak için çok kolay alıcı ve erıeşf1'~ı~~ 
ve ikametgahınız ikramıye evınc_ ~ıı ııc'' ~ıı · 
sait olmadığı takdirde kazanac.agı gıt11 "e~ 
derhal elinizden çıkarabileceğınıt .ıi ı10 

d' itC ı, 
liraya kadar kıraya verıe ken ın 

irat temin edebilirı;iniz. • sı 

TÜRKİYE t BANKA ,,ı 
~ rrıf111 

· ıın c paranızın ... istikbalını 

••• EN KIYMETLİ EVLEı:2 
ı' 

' 


