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ıra serbestliğinden 

Gay. 
~irat'' menkul sahipleri 1 Ocak 19 5 5 te 

I arın b b k / f d I l~Cit/ ser est ı ra ı masının ay a ı, 

~ er de zararlı olacağını ilade ediyorlar 

:: iki gropun öııe sürdügü 
t· ....... !ekee leri bildiriy oruz 
. n· ••••• ~ 
: :tt .ıJfııd · rı· ·~···· · ························; l~lııı e :j' gıbi t ocak 19:> :1 tarihin elen itiharcıı 6084 l!>a~ılı Kira lfanunu ! 
: ~k lııı arı carethane kiraları scrhcst bıı akıla<·ak 'e :mm Korunma I\::mu- : 
! 'lııbu u~cu ınaddeı.i hükiimkri tle mer'i~ Nt<'n kalkım~ ola<'akt ıı· . Rıı hal ! 
!~ ı,td!' ~~tak nılilk !'ıahiplerini mc mnun etınC'kte. buna muk:ıhil tkaret- : 
l ~,~e~ted· :racı olan liicrarlar. hu a ra,la bilha~sa toptan<·ı tii<·<•arlar tl'lasa : 
: •!la d~ğisı1·r .er. A ağıda gcrrk o·a~ d mt.•nkul ah iplerinin 'e )!f'rf'kı.;r kamı- : 
f ····~'~ıı ırıı111esini iste) en Toptancı 1 fü:('arlaı' Derneğinin görfü~iinü oku- ~ 
.~ıa~ "······:······ ......................... ; 
~ial sahıplerinin ! oplancı tacirlerin 
~ arı iddiaları 

kendılerını ~oyle Dört )ıizU mıiteca\iz iı~e.si bu'unan Top
tancı T.lccarlar Derneği, ticat<'thane kirala
rının lı.ç bir merci ve mücn•idc tanımadan 
ı:cr~e~t tıır. kılmasının mcmlckcltc bir iktısa

".lı krız~ ~ebep olabileceği ni ileri slırerek; ka
nunun l:ıthıkıne geçilmeden bu halin nazarı 

dikkate alınmasını i tcmiş bu talebin kabu' 
edilml'rncs: halinde, bütün toptan cı tuecarla
rın 1!15\ haıiranından itibaren butü ıı yurda 
ami krcdili salı.)srını ke:>mck meı·buri~c

tınrte ka•::caklan ııı alakalı ara bıldırrnı tı. lla· 
zira'l c;yına pek az bir zaman ka dığına \ e top
tancıl:ırın talı-p'erlı;ıin de heniız CC\', plJnaı-

C' İl\ llİ:\'Dİ:\'DF. - (,' in Hındi nelen gelen haberlere göre ko· 
münlst \"ietmin'lilerin ıclcletlı ba kı ı oııunda 3000 ld~ilik 
bir Fran ız kun·eti I.aos'un ı;ok ıçerilerıne çekılmek ıorunda 
kalmı tır. Komunistıeıin Full bölge ınt uıanuza hazırlandık · 
ları bildırilmelı:tedir. Yukarıda ki rt inıdt Baran Dıılll'' bağ· 
da) \t' Ba) an Eden Kore 'e ( 'in ilindi konftran ının deva· 
mı ıra ında CeneHe r.'i/ nele ınotür gezinfüi ~ aparlarkrn 

görülnı cktedır 

Tıp tarilıiııde ilk 
defa olan bir hadise 

Chicago'da bir çocuğun doğmadan evvel çocuk 
felcine yakalandığ ı görüldü 

,\ •s'>< ı.st~d r rcss 

1 
Chicago, l6 - Am eri:..a Tıp 

Bırlif:lnin gazetesi tıp tarih in
de ilk defa bir çocuğun doğma
dan c\\ c: çocuk felcınc ~ akalaıı
dığının görülduğünü bi'dirmck
tcdir. Bu hadisc~i haber ,·eren 
doktorlar çocuk fclcı vmi ünün 
ana tarafından karnındaki çocu
l:a aşılandığı kanaatine \'ardık 
'arını soyleınışlcrdir. Bundan e \'
vcl çocuk felcinın en kuçük kur

I banı olara'k iki gunlük bır be· 
bek tıp tarihıne geçmistı. Dok
tor ar buna benzer bir had ısc· 
nin bclkı defalarca \"Uku bulmuş 

ı olabılcceğinı. fakat doğmadan 
l ev\'c) çocukta hastalık arazını 
müşahede e t menin güç'iığune bı
naen bu \'ak'a,arın güzden kaç· 
nıış olabı.eccfüıi sö~lcmi~ erdir 
Çocuğun anncsı ise felce t u· 

tulmaktan kurtulmuı;tur. 
--0--

Suriye'de öğretmenler 

grev ilan ettiler 

Paki tan U ı i ~leri Bakanı 
Zafirullah llıln 

Zafirullah Han 
1 Ankara'ya 

1 

Kabine' nin şekli !eni 
bugün açıklanacak · 

~~--------------------------------------
1 Başbakan Menderes, kabinenin üyelerini 

1 

Meclisin bugünl<ü oturumunda okuyacak 
1 

iııöııü Bftyar'ı telgrafla tebrik etti 
1 

Ç.\ııı·.~lll.\ - Uün saat 15 sıralıır. n cla oför Kerim \"argir idare inrlt>kl Celedi) e otobü ü ne. 
bck'ten Sarıyer'e gidel'ken Rumelihl an ı.aıesl önünde a~· ni btikame•e gitmekte olan 115H 

plakalı bir takı.iye ~arpmı tır. Tak)i rleHİ!mis "' of ör ~fehmet Ek~ioğlu ~ aralanmı tır. 

Mısır, Suriye ve 
lübnan'a nota verdi 

Türkiye Milli Ta ebe Federas· 
) onu son günlerde görUJcn fe 
\e çarşaf hadLelerini tel'in pden 
bır beyanname yayın la n11~tı r. 

Beyanna.mcdc czcüm'e ~o;'c 
denilmektedir: 

• Türki) e Milli Talebe fo'ede 
ra yonıı, mem'eketimiLın bazı 
)'erlerinde. fe • takke \'e ça:·~af 
giylld iginc dair. gaıet elerde çı 
ka n habcı··e.ı·c mııstcnıdcıı a~ağı 

, da. ci lıusu::. ları belirtı r: 

fımcti, Mısırda bulun.ın Suı i~ e· 1 ~huratı şıddctle pro1 ~ to ct
erı -.e LUbnıınlı ıırı b.ıtlut d ,ı mcktedırlcr Bu elim c'.l" 1 olö· 

deccktır. ıak bugun Surı~c B.ı b:ıkanı 
Diğer taraftan Mı ırı 1 gere!: Sabri E' Asa i, Mahmut Abulfath 

SLırıH \'e gerekse Lubn.ı,1 elçi· şernfıne bir zıyafet \ermi \ l' 

.ikleri, her iki memlekette Mah-1 ~amdaki bıitUn clçıiN'İ ıiyafete 
mut Abulfalh lehine yanılan tc. <De~amı ~a : ; ~ü : 1 de> 

F e 11e rhahee • 
~ 

l'efn ı . 1 
berabere kaldılar 

Sam. 16 (T.H.A.> - Şamda S j 
b n ılkokul oğretmcnı rev ılfi.n 
ctnu~tır, 

İKbci GÜRE~ l\ .u·iı.E~İ DE GiTTİ - Japon.)a'da ) apılar<1k olan Dünya Gures Şampıyonası · 
:na ı liri k t'dt'r~k milJı ı: üre ekihımizın ikinci kafilesi de dün ıe<e uçakla ~hrimızdrn aHtl· 
mı tır. Re ım, giıreM·ilerimızı haıckctınden onre Ye~ilköy hau alanında ıö ten~·or. 

Kuruıus gayc.,,i Atatürkçü ilk 
\'C dC\Timci'ik olan rürki;;e 1 1il 
li Talebe Federasyonu, Ata türk 
dc\Tlm.erinin çi ncnme~ine 'l!Sla 
nıü::ıamah:ı etmiyecekt i•·. Bl')-azıt 
meydanında fes satan meC':!.ubun 
hareketlerin in memlekcun dl· 
ğu taraflarına da yayılmc1 ı kar 

ı Del'ama Sa: i su: z '41> 

Dun Ol nanan renerbahçe - Vefa karşıla$ma ındıın bir 
ıerünıiş. (l\laçın tafsilatı " e dil er 5por haberleri il'• 

ı;ütunumuzdadır) 
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....... ele~ı 

"istanbul' da Ramazan,, 1

Tiyatronun tatili Valinin şehirliye 
verdiği söze aykı r 

Stadyom ~,~~ ,: i 
.. okudUlll• d 

1 19 Mayıs s. enlikleri D
11

~edi.YC ~:~~'c.ob~ 
r:ıhrettın •• şu 

1 B d 1111ızıı •• me~lek aş ~· ı,ı; ________ ..;....;;..::.ı, _ _, ugun la huhıllUl 11 •" ıl'I· • 
Ye ill..öy !UetC()roıoji istas- ıııı1k11111ı 

0
rs 

d 1 1 istanbul Sehır 'l'ı:ra· .. oları müdürlüğünün ant o'arak tatıt 
O a Y 1 S 1 Y e kararı vermesi ha:ı;rı'l! Vt: tee-ssiır e karşılanmıstır. Üç yıl önce 

Şchır meclisi kıırarıyle mnkıir tiyatroların temsil mevsimi ma

1 B 1 - · sP 1 \Onunun lahmınlerine gi>re aş ıyor gençlerinılıi~ b1İ)11~ 
bugiin şehrimiL ı c rinrında ö terdiklrrı. J;i~l~.1 
haı·a sahahleyın deniz üzf'ri 19 Ma"ı~ Gen,.lık ve Spor Bay g iiı b111 .. bir ı 

" ' en az ) bU) u,. ıl puslu \C bulutlu, sonral:ırı ramı münasebetiyle ı ımizde ya- edebilecek "111 

kısmen huluthı geçerektır. pılacak olan ııpor gö,,terllerın n yomun inS• ın•ıııı:J 

Mü s l il • 
man Turk 

YU' snnuna karlar uzatıldıl!ı zaman bazı kıdemli s:ınatkiırlar 
---------'""' heyet"nin adeta b··na vanaşmamı• ar ·c her ".·ıı ma~·ıs a~·ında tevziatta rol al· ı· AZAX : ı penınsızla sey " " J J 

ARP AD !imleri için bu işi ele alan geçici k•ırııl iik olarak buna te ebbiis etmiş e de. 
zevattan cıYurt basının ne-ri"stı iızer:ne rrofesiir Gökay tem:.illerln 31 mayısa 

Rüıgfıılar kuzey doğu le do- faıla izdihama ~ebcp olmaması maktadır. 6~ıtY•ııı· ,rl 
ğu )iinlerinıten orta kunet- için Fenerbahçc ve Do!nıalıahçc .. his~rtırıc it ' ı' 
te eseC'ek; hal·a ıraklı~ınrla stadlarında iki "'Ün .,"Österı ) ııpıl 1

1) ~n ra\iırko) d 'J't 
•. o çı . ' a t 111 i e ıtime nıspeten l u\iselmc m k r ı •tırılrnı•tır d ın ı•p. ası a ar av ~ ara'ın .~ uk ııır s 111,~ 

ler İstanbul· 
da beş yuı 
yıldanberi ra 
mauın yapar

1 

rettığı Türk fi- rnlmalc • uretıyle cııırn& bır kaçamak yolu bulmuş ardı. Bu defa 

.;....________________________ içınde \"e dı· k::dar devam edeceğini kat'i bır şekılde belirtmi~ti. Buna rağ-

olacaktır. Bu gösterilerin ilki bugUn ııa ıere bU) hııırt•I 
1
,. 

Düniin en yük ek harnret at 10 da Dolmabahçe, 14 dl' Fe· ı planlarını fn C•'.~, 
derercsı 18, en dü ilk -+6 nerbahçe, Stadl.:ırında olm:ık iı· uoğrudur. ' ~Jll-', f 

lar ve bu İstanbul ~ehrinde 
kırk yıldanben fılm çe\Tılir. 
Fakat i tanbul'un yan mıstik 
hususiyeti ·Ramazan t fılme 
çekmek i k defa olarak •Işık 
Film müessesesi sahipleri 
Arsan ve Agop Fındık bırader 
lerln aklına gelmiş bulunu) or. 
Jsık fılm müessesesi, bu ticari 
buluşunu maske'emek için, fil
mın takdim >azılarına uzun \e 
tumııraklı bır «MaksadımızD 
beyannamesi de koym3(!ı ıhmaı 
etmemış. Bu be~annam · J f!8· 
uran lşık Film sahipl"?rı •ls
tanbulda Ramazan» ı: mini çe 
virmekle bu güzel şe!ırin cskı 
ramaıanlannı, fethın b.>ş > ü· 
züncü yıldonUmü dolayts yle 
hatırlatmak istemişler. 

Ama orta)& konulan .tstan
bulda Ramaıan11 la, 30-40 yıl 
öncenin eski istanbulunu 30 
gün mliddelle saran ve zama
nına l:ore esrarlı ve ~er yer 
büyülü haust o an eskı ra· 
maıan arasında en ufak bır 
benıerllk, en kfiçük bir alaka 
yok. Eski İstanbul ramazanla· 
rını ,aşı)an orta ve yaşlı ne· 
sillerin halA zevkle hatırladık
ları Karagözü, bUtün ihtişamı 
,.e renklılığıle Direklerarasını. 
meddahı, mahal e kah\elerini, 
muşamba fenerli kahlelerın 
komşu komşu dolaştığı ı.aran
Jık sokakları bu sözüm ona •İs· 
tanbulda Ramaıan da bocuna 
arıyacak ''e bulamıvacaksınız. 
Ama eski istanl:uFun şimdi 
tarıh olmuş bu öz.ellık'erini bu 
•İstanbulda Ramaıan .. da ara· 
mamak icap ettığini. daha ilk 
takdim yaıılarında oku)oruz. 

Filmi meydana getirenler a
rasında cami baş imamları, 

1\levludhanlar. mueızınlcr. 'c 
hafızlardan ga~ rl bır t~ml' ra ~
]anılmıyor. Bu öy esıne . bır 
·İstanbulda Ramazan fı mı kı, 
ne rejisörü. ne senaryo :;aza
rı ne foto raf dırcktorü. ne 
f~n muılgı be.stccisı 'ar. Buna 
mukanı tek bır ı m 'e h za· 
sında ıderle~en• tiibıri var. 
Bu zatın neyi. neleri ve ne 
maksatla derlediğinı anlamak 
hiç de güç dcğll. Derleyici Ş • 

Ucuz kahve 
BelQelilere 
Verilecek 
lkusat lı!üdur!iığunun atmış 

olduğu )eni bır karar gereğın· 
ce, dernekten belgesı o mayan 
esnafa kahve , erılmeyecektır. 
Yenı telen kah\eden ı tıfade 

etmek iste)en esnaf, dukkAnı aç 
tığı tarıhi, 1953 l ıhnda d~ kah: 
ve satutına daır Gelir \ erglsı 
defterini, )lali)'eden aldıaı ver· 
Ci karnesini, Kuruka~,·ecıler Der 
neğine gosterıp bır be ı.:~ ala.cak 
tır. Ancak bu belte sahıplerıne. 
kahve satışı için müsaade ~erıl
miştir. Bunun haric•nde kıınse· 
ye kah\'e verılmeyecekur. 

İlgililer. yeni .b~r ta~ım ~ah· 
vecilerin türeditını belırterek. fı 
)'at artışlarından ıstifade etmek 
liUretiyle karaborsacılık yaptıkla 
rını iddıa etmektedirler. . 

Bir ltalyan ticare t heyetı 

geliyor 

Ankara. 16 {Anf>a). - Ön~
müzdeki günlerde bir ıtal.yPn tı
caret heyeti memleketlmıLe ge
lecektir. Heyet men~upl.arı 'i Ur· 
klyede, İtalyan kredılerı ve ala
cakları mevzuunda temaslarda 
bulunacaklardır. 

ESİ•' PERE 

i ı e 
Yük ek t iihendls 

Ercümcnd SEVGEN 
nişanlandılar. 

16 Mayıs 1954 
~ ....... iılii••mır 

25.000 

LIRALIK iKRAMiYE 

Keşidesi 
B UGÜN SAAT 1ll da 

GALATA 

MERKEZ ŞUBE~IİZOE 
YAPILACAKTIR. 

nası Öıkonuk, Işık Film hesa· 
bına bir zulmet filmi meydana 
l:etirip kütlenin dıni duygu!3· 
rını en ucuz şekild.e isfümar 
yo unu seçmiş. IstanbLıl\ı:ı 
500 üncii retıh > ılına ıırma~Jn, 
maksadımız. be~ annamesl, Fa
tıhin ~sim'eri ve diğer sUslü 
kelimeler ve yaldız.lı tlbirler, 
asıl maksadı örtmek, dini duy
guları ticari gayeye en veri:n i 
surette ku lanmak arz.usunu 
maskelemek ıcln boşuna gay
retler. 

Bu din istismarcılığı, • lstan
bulda Ramazanıı ı meyda

na getıren'erin hanrlandığı 
sözlerde bütün ağırlığı ile bu
ram buram tUtıiyor. Cami ke
limesi .cevamil Şerifeıı olmus. 
.Mukaddes kitabımıı Kur'anı 

şında gösterilmesinde ~akınc• ı mtn ııene profe~rır (löko~·~ İstanbul hem~erisine basın \'asıta
,oktur mü aad~sini alabiliııek sıy e verdı~i sözü unuıp:-ak temsi'leri ani olarak durdurtmustur. 
pek çetın bir iştı.r. Ankara .san Hı>lbuki Valinin sjLlerine n•ivenerek her •Uç bölümdeki eSPrleri 
sür he) eti. bu .ıstanbulda Ra 1 . . . . . d 1·dd" 

b ·· d u··2 dln 's ~örm .. ~i tehır etmi<: !:ehırlı1 !'rın sa\ ısı hıç de aı değıl ır. ıa 
maz.an~ gı ı yuz e y .ı • • • •• • 
tismarcılığı yapan bir filmi, "<lıldı~ı gibi sevırcı mıt:ıarır:ın azalması, hu karara mL~escır \e 

olarak ka' dedilmlştlr. z.ere yapı'acaktır. irrı alan ı;ıı11 1 1 
k .. 1 se) · ·:ırı 0nt 

'Törene biitütt kız ı·e erke oğ 1 ~taclı ihtı) rrofe'' •' 
rencıler. Kuleli Askrrı L·~C'l, I maktaclır. ruıırı•'ıııd d('" 
Deniz Harp Okulu Kol'di ıtatı- nıenın kU ıırtn(I• ~~ 

~------ lacak \'e Vali Prof. Gökay. <.:arnı ra eskidttl ·ertdt f'·ı~ * Takaım, Hacı ... hmııt mah~ııuı ton .kumandanı. l\lilli Eğiıinı \C .. ı1·· cü ı1t' 1 53C• 
Yeni :<r·.all Sokak s U),lı evde otu- dor un · 6d dt' 

K 'ir.iik haberler 
hangi i~ i niyet ile mahz.ur'u amıl olamaz. Zıra Şehır 1 :yatro'arının a\' ık ma:.rafı, ti) atrolar 
gormedı? Bunu izaha imkln ·~·e ın ışlemesin crnıdtr. Bıı bakımdan her üç bölUme gecede 
yoktur. Her i<:limai toplu'uğun en a~gari bir hes:ıpl~ C'!'tn':-:; ) üz. kisi de gelse, kasava birkaç 
bünyesinde sörıilen \'e dıinl a- \'İİZ lira girecektir vo bu r:;ra elektrik \'e pek cüz'i birkaç vev
nın her tarafında fılm an'a~i- mlyeli per~oncl ma•rafı hariç, a~n<'n sıeı1r hanesine illıve cdile
nın ele aldığı konuları bıle <'"ktır. İstanbul Şehir Tivat~oıarı, gündelik kasa hasılatı i'e ge
sakınca'ı .. bulan sansilr ,heyctı çinen mües~ese olmayıp Belediye bütçesinden ''erilen para ile 
Atatüı·k'un ruh.unu muauen iG'eyen bir tesekkiı 'l?du~ım:- göre, hasılatın düsmesl. tiyııtro-

ran ouıseten Seaaız. anncsıne ı:ı- Beden Terbi)eSi müdurlerinin mnçtar d~h:eoıııclıı., 1: 

1 

zarak tentür<llot ıçmek ıurettyıe ın tehi,ıyle başlanacaktır. diğer J;\UP ·1tt:JŞ• t, ı 
Uhara tt~bbUs etmış. tcdnıaı yap- Teflışı miitcakı.ı> verilecek •ti• la olan IU~'.sıır''ıv' 
tırılarnk tahkll:nta h3 ıanml$tır ı~aretiyle b!itUn ö~rcncilcr hep re \C Gala~. bir ~ 

edecek bu fılmı masum vatan . • d k" b''h b" h ft 
t ı 1 h "Ö rıun kııpanmasmı icırn et•ırmez. Kal ı ·ı ı assa son ır a a-daşların seyre mes n oş o - • · · 

1 rürken. acaba hiç bir tereddüt rlır havalar gayet ~erh gıtmekte 'e hususi tesehb!ısle ış e~en, 
geçirmedi mı? v<ır.ı tamamıvle kıı-ıı ?ıııcılatına bağlı bulunan Ses Opcretıyte 

Y ürilrlUkte olan bir takı:n 
hususi kanunlar var. Bun

lar irtıcai yayınları ve hareket 
Jeri önlemek, din istismarcı
lığına aman vermemek lcin 
çıkarılmıstır. Fakat 1954 Ra
mazanı İst:ınbulunda kapkara 
bır numune meydana getiri:
mekte ve bır takım kimselerin 
kolay \'e çabuk para kazanmak 
içın ortaya koydukları filmler, 
rahat rahat gösterilebilmekte
dir. 

Tevhit Bi'ge Opereti t ... ır.cf'Terlne devam etmektedir. 

Atatürk inkılap Müzesin

de dün yapılan tören 

Atatürk'ün Samsuna 'itmek ü 
zere İstanbuldan ayrılışının 35 
!nci yıidönilmU münasebetiyle 
Mustafa Kemal Derneği tarafın 
dan dün saat 16'da Şişlideki A
ıatürk. İnkılap Müzesinde bir 
top:antı yapılmıştır. 

Üniversite Tale be Birliği 

Abant' ta k amp a sacak 

lqanbul Üniversitesi Talebe 
B!rlıği yaı avlarında Abant'da 
dınlenme kampları kuracaktır 
Kamplar temmııı ayında baş:a-

* nır mUddettenbert mcn;ılet.ttl· • h" d ' blDı.1 ııeJI'· .. 
mı::cıe bulunan Amerika Blrteşllt Dev oir ağızdan Şe ır Ban osunun nln her lal' 
ıetıerı oı~şierı Rak11n n.rdımcıaı refakatinde İstiklal Marşını SÖ) • ı ~ aptığı ırııı1~1 it) 0ııı1~el Mr. Henrı Byroadc el ın 1111at 17.40'da le)ecekler<lır. zaman ~ gt"' ~ 
t c;akla şehrımııcıen arrılmıştır. Bundan sonra sıra ile erkek j J;afı ııııJI * Alekaandr Ak~kun 1Slmlt bir d mağa Uç ı:ılı: 1 ,.,rt1 
tahıa Be~a:m caterıre Han 40 numa öğrenciler. kız ö~renciler be en Hele bu lal'I "ıtl -J 
raıı cıuıı:kAnı'1dnn tele!onıa Noel hsrekeı'eri > apııcak, Kuleli Aske lerirle 0

1111 
,-ıı.~ 

1 
I~ 

Para ı~ımıı b r kacıına urt.ıntııık r• ri Lisesi 1ı~e) i canlı b;r maket Iarında aş & st>ır' -ıtr.. 
parken yok&ıanmı6 a tahkikata baş o'arak canlandıracak, sıliıhlarla · en ,rı 
lanmıştır. d b )·oma gır 111ıçı tli * Fatth, iıkenderp:ı.şa aotaıı: ıo nu fiı.lki beden hareketlerin e u- ~eyircl .de ~u''" ı 
rr.anııı evcıe oturan Aree Oyun'un 7 Junduktan sonra 19 ma;> ıs 1919 mektedır. ,.~pıJIO ~" 
)'&4ınClakı oğlu Salt, kapı önuncıe oy dan önceki anaı·atanın dunımu takımlarlıt -

1111 
ıııa( .,41'-

narken açık bulunan kireç kllf\llU• nu ve Mustafa Kemalin müca· ın "' 
na duşmuş ve hafif )'araıanmıetır malıır ,·e e,-trci ,~v * Türk Amerikan Ticaret LtıLttecı dele harcketlerıyle vatanın kur binlerce sn 

1 
ııt ~1şt Şirketi mumeuııı Arıt MUeyyet uı- ıuluşunu bir tablo halinde can· giremeıııen• c.•ı it ı ( 

ıu uı:m makamlara m!ıracau ederek landıracaklardır. mektedirltf· 1 ..,,d~..ıı,_ Kaaımpaea Camıa1u ı::tımrük depo- Diğer taraftan Deniz Harp O ıl\I .... tı•,. 
.ı.uncınn oto llsttkıerını nakletttrtr- nasının ,eni ~· 

k a ilk "okusuncıan kulu ıle KoJleJ·ı öıtrencilerı de ıan . " ken, am>On mcz r , ı> 1 makta O ısıı•r..,g t 
geçtiği sırada şoför muavini Turbnn fiıiki beden hareketleri yapacak, hatpaşanın 

4
0.v• ., 

Hı yurcıımcıaı Selihıı.ttın tarafından Kore )'ÜrÜ)'iışür:de bulunacak, . . ısa ol ıı 
1 

bıl)l 
4 tane oto ıutııttnın çal.ndığını ıd- kendi sembolleri o.an çapayı tem tını o fıl>' 'f 
dla etmiştir. rarakıır. \ 'Pil ı sı'' 
Sanıklar ıütlklerıe yakalanarak tah sil ettikten sonra ~apka':ıriyle değlldır. •· tınlll ·' J 1 

klkata başlanmıştır ıDeniz.• ve • 19 ~!ayısı kutlar» ,. ,,,.ı ".ıd,. * Dün gece Fnık ve 5:ıbrly~ nallı 1 l . ki d ha~k:ın bre tll ... P'. 

azımuş~an tabiri dıld<'n bir türlü 
eksik edılmiyor. ve Ramazanı 
Şerifin 27 sine rast'ı:yan °!\lil· 
barek Lt>)lei Kadir• in kutsi: 
lığl hakkında uıun \'e te~\ıt ı 
bir vaaz bilhas a ihmal edılme
miş. Filmın Spıker'i ·Blltü.n 
melaıkel keram o gece yer yü
züne iner'er. O gece edilen i· 
badet diğer bln geceden daha 
sevaplıdır. O ,2ece melekler h~-

pimizi buşun'a se)Tedcrler ,.e hızı -----------~ 
leri rahmetlere cerkederler:" ' 

!~~~ b~~:~~~l:~~~1~~~~:;~::~: ·i"·ıR~wm,w~ij 

:'ltustafa Kemal Derneği men
supları ve ıenclerin haıır bulun 
duğu toplantıda Dernek Başka 
nı Ahmet :'IIuhtar Kumral ile i· 
dare heyetinden emekli kaptan 
Kemalettin E\·ıin birer konus
ma yapmışlardır. 

yacak ve on beşer günlük ola
caktır. Her on beş günlük kamp 
tan sonra yeni bir kamp kuru
lacaktır. Kampların yatacak ,.e 
yiyecek is'erini tanzım etmek ü-
zere Talebe Birliği, Kızılay ''e 
Tarım Bakanlığı Orman Bölge 
l\IUdürlUğü ıle nıUşterekcn çalı
şacaktır. 

tsımıı eahıstarın üzeri ,uphelenue- söz er nı )aıaca · ar ır. gıbi bil Et stıııl'OJY f 
rek aranmış ,.e ncttcecıc her ikisin Te knik Okul Ta lebe C e m i- kişilik. birnd~ 0ı;ıııl11P 
cıe cıe birer bıçak bulunarak nıOıa· \'enı st.. !1· .t 
dtre ecıumı,, ta!1kll:nta başıaumııtır. y eti tale be kongresi b itti dllrSll a•JI'" 

nin en korkıırcıı olarak, Ata· 
tıirk'ün adı da ısı! karıştınl-
mıs. 1 

Arslan ve Agop Fındık bir~ 
derlerin Jşık Film mUessesesı 
adına bu .zu•meı.. kordelasın 
da konuşan Spıker .Fatih .ve 
buvük Atatıirk ruhlarınız bın
cr.CC' defa şad olsun• demek

ten dahı çekinmemiş. 

Vıcdan hiırriyetı söz.iimin sık 
sık konuşulduğu bir .sıra- 1 

da fündar görUnen bir şahsı~ l 
, Jıı ctme~ınde ve goı:nş erını 1 
'a)ın ile iCııde ınde hır msh
rnr gorulmıyebl ır F.ıka~ b~
gtin Türkiyede .. sadece. !ılmcı· 
lığe resmi sansur tat~ık cdı.l· 
mektedır. Ankara'dak_:~ 

* Kanada Mllll S&\"Unma Ak .. 1e- haııriana rııt> • dl (1 
mıaıne meıı&up 14 ktşlllk bir aubay Yıldız., Teknik Okul Tar ebe C~ ) om beırıe:ır r; f 
grup" dUn ıaat 17'de motörlü trf'D· miyeıınin geçen hafta ııımamıa- lı\'trecel> . pıııc• dl' 
ıe Ankıradan şehrımt:ı:e ı;eım~tır nama:ran ),llık kon,resi dütt . a- Planıar )S ,.. ııı , * Eakl Emlnöntl H&tkevt bu.Un 9,d 1 · 1 · · 'C 'lf'fC"' dl ( 
ı.:ı.at ı1·cıe yapılacak bir töre11le M., ~t a yapı a~ ~eçım crı mu • min edı ·ıışaPt et~ 
T. T. E ·nın ııttracıeaıne taMla ecııı- akıp sona ermışıır. ııınarak. 1 sıırt ot!' 1 

Namık Kemal Mayıs Ayı 'ek'ılı"r.'ınde mi• olacaktır. 1 Seçım neticesır.:1t yeni idart- birkaç :1.estPd'~" ~ " ;, B' k f 'I heyeti ~öyle ıeşeJ.:kiıl etmiştir· RU ) ·ııı r'e I• 
4

) 
Ve arkadaşla• lr a 1 Başkan Sem~t ŞıJay, ba•kan na gr.tiri~ıadıl'l'~ı~~~ 

A paya \ekin Orhan l\lahmut, genel sek hatpa a ,rı ı (t rının vru Yakalandı 1 reter Cemal Akyüz, muhasip 1:11 biJiyetin1 b\11ıııı•1 ~ı 
kaçmaları Arıbadem'dt. (:amlıra yolunıta maı Tufan, propaganda kolu Ke ıarını d:ı etidlf·" ı 

hep 1 bahçeli le dördrr odalı 1111 u.ı llJuh,,bır ımııd~u mal Karabıber. kültür komisyo tatbik tı0n11..,,ıı~~ ~ 8; yıl encı bu:;un, ı; ~la- Konya, 16 - Bugün şehrimiz. nu Abdurrahman Okur, sos~al «tadın P "iıu>~ r~d 
) b 186i de Namık Ke- de azı'ı bır katil bir berber diik ! yardım kolu Fuat Üs.~enci, Koo· nına bakanıııırt'b1 oı 

mal ı·e a rkada~ıan Anupara ) • k •· • f k ı T ,, l o ı ı k d r ~ Evi Kazanan 3 Tall' hlı' kanınıla traş olur ·en ~:ı"a :ııı-ı peratı ·o ıı ubru na . o an mı , a.r. • .. : di>e ..,,fi kaçmış lardı. C\lcmleket hadi- d it ı lJI · • k' ı· ü "k ak ,..,,,. , .. 
mıştır. Bun an a ı ay ""' C' as· ta vı ... ~1e ı'l ı, m n ve • nız gor~fll~tbOI ıııl' elcrint: alt gen i ölçüde ne ı 1 k ı •- an il ı \ ş d G. k ı ıı 
kerden izın o ara ge ~re" J t a ıte • . a ı una~. spor ·o- mıştır. ~, .... ,ııe 11,~,. ri)at yapan \e hlikiımeti ld ıdarma onbaşısı l\lusa Bat1bcrk"i' ı Osman Sayan, rad)o Reşit Çiz danıı go ";,,"de ... / 

ılelle tenkid eılrn muharrir· • ı 1 · r k ' d " ı 
1 . O bir kıı meselesinden dol:ıyı rn • mecioğlu. ıeksır ;:-~v et Açan ve 

1 

tıır. ]ial ıd'ır· Jl ıl tf ırıi j,tanbuldıın uıaL:la tır· 1 Bay a n N ERM N GÖRG N 1 .. d""k · 
- leden Cemal Ozd!'n berh"r u ·- i bulma .:\Ih~· :t <)ztopuz. __ ınenıekte10 bııı .ıı-t:J mak. i te)en Sarlrazam Ali k .... 

1 
·· ıl" r 

(Adana şubesinden C. No. 13301) kanında traş olur ·en goru muş ı n t n ıı n n «un n nnn' uliı 5 • ırıbıııı 1t ~ Paşa, Namık Kemali Erzu- ve katil Emniyet tar:ıfınılan ya- ~ : C'ak bir 
1111

,-tll p-. 
ruın \ 'ali ınuaı.inliğine tayin 2 K T ""LU kalanarak adalete te,)li:n eaıl- ~ l;iınduı·. r:,ooOıı c 
etmis, Zi)a Pa aya Kıbrı - Bay TOMA OS AN0\.7 mistir. 9 EYLLJ" LOE ma ın il~·,;di'·ııt~ı.f 
mutasarrıflığı ,·ermişti. Iler (Beyoğlu su besin den C. No. 24640) •• " ;~ 

Kaymakamlann iki i de · Yeni o~manlılar 1 Belediy e otobüsünün a l- e e1 ~:~:::etle d; e J>1~,-l'JI 
Cemiyeti• nin miıes-.i:.leri n - ı 3 - Bayan ELENI PAPAMANOLAKI tında kalan kadın öldü 1 ~ 1 me~ .. eııin eliti~ )', I"', 

1 dendi. Hükumet tarafından 1 Bulun r )••İlr dıı elı ..ı . h ıps$3 tl'OV" CP Durum an memleketten çıkarılmış olan (Balat şubesinden c. ~o. 2023) 1 Şoför Mehmet Emın Yı'dırım, dı)ılı bir f'\e ·~hıb ~ l\lıl a ır 5tP • (' 
Prens l\lu tafa Fazıl Paşa, ldaresındeki 787 pl6kalı bell'di- ol.t.ilir"""· şilik b <f1 ,l ı ır1 ~f 

I• ' ' bu cemiyet namına Avrupa ye otobüsü ile Şişliden Taksime lebihr· j !-~ 
nC·~ enıyor da neliriyat Japmak üzere 9 E y L O L D E r.e'irken 'olun karşı tarafına 1 1 Q i..ı NATO heY!:le~ıtı·ı r 

Türk nabnlrr \l:ınsı p:ıra yardımı \"aad ede- geçmek istC'\'en Verjin Dündu-
Ankara, 16 - HükCımet ~ıtın rtk kendilerini Aı.rupaya yan kal<lırıldı:ı Sişli Hastahane 

seneler Doğu \ılayet'ımmızrle eagırmı~lı. ~amık Kemal ile inde ölmüş, ~oför yakalanarak o a·· ş EL., Ev (o 'I ~ 
ve bilhassa mahrumiyet mınta· Ziı a <Pa a) Bey 186i i\la- 1 o Do·. s EL ı· Ev tahkika•a bafa'!mıştır. - . Cumarte~arı "ııc r 
kalarında ka)·makamlık )apmış l ı .ında ı tanbuldan hareket - 'I' A ~ V 11\1 -l ,, karargfıhın o ı,ıt t 
olan kim elerin Iç f şlerl Ba.kan- tlmişlPrdi. ;'ll uhbir gazetesin 1 B ., R O EN ~ ~elen Ko~~ 

1
1
1
1' • !-

lığına vaki müracaatlarını ıncc· deki sidıletli yazılıınndan do • 17 .'.nı\RT l!l54 ~ dakl uç kl;e(I ı e 
ıemiş ve baıı kararlara v:ırmış- 1 lan Ka taınonma ı.ürülPn B ı R DEN PAZ.\RTESl ~ 

2
o.05 ekSP ıır ~ 

tır. Ali Suavi de A.nuııaya kaç AY 5-GÜS 31-HI ZIR 12 s ııuıı .. ıu ı.~du reket etırıış•·ıır dl t> 
·· - 'I ' d R\J:'ı.tf 1370 - :\lA\'IS 4 d ı ı 1ı ' 0" a t Yapılan müracaatta. uıun se- ını~tı. Her u~ıı ·' esma a ~ ~uı •n a •ıı •• ıı ~ Heyet ·'"'ı oe1~1 et 

A p - ııicRı· 13i3 - RA:ll AZ..\S u • d ı ~ e ecı ne'er kaymakamlık yapmış ve birle erek eneı. anse ,., "'"•>~ a ,,,.., "· e< Bakanı ı re' ıe 
halen mahrumiyet bölge!rrındc onra Londra) a gitmi lerdl. \ ·asa ti Ezani 1 ~ ot~ kanını ~b d

311 
ı ; 

bu vaııfelerf deruhte etmekte ~- Yeni Osmanlılar Cemiye- S Hazirana kadar cı11dan alanlar SABAH 04 40 09.19 U.Uıt. leketiırııı ede" ı1' 
lanlar bulunurken münhal vatı- tinin .\vrupada ilk organı bu ı.ur'aya da girerler. ÖGLE 12.10 

0
0
8
4 .. 
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7 
YAPI KREO 'I alakad1 ,~: .. 1erd~ 11~prı;' liklere meslek dışı "·imsel<'rin Ali Sııaı inin 1867 Ağusto- iKiNDİ 16 07 ve de te " " " 

tayın edilmemesi talep rdilm~?<· unda çıkardığı l\luhbirdir. AKŞAM 10.21 12 00 ~ I 'yet ge'ı~ ~ı!C A~ $ 
te \'C kaymakamlann 'lla!durıye Bundan on ay :.onra Namı\.; y ~ TST 21 13 01.52 T··mg N• pc 
tine me~dan \erılmeme:.I isten- Kemal ,., Ziva Bev · llüni- YA p 1 K RE O 1· BAN KAS 1 ..:İ.:.:.::'ıl:.::.S:..:.A:..:.K ___ o_2_.3a __ o1_.1_1_

1 
BANKASI T~ğJ!. KAz1r1t11er. 

mektedir. • J Gazeıemhe r;öndnll~n .;uı ı:: V. s b J{B ıı ''et. gazetesini nes~etmişler- ve 1 t tanbll drt 

cll~?;s~::1cı~t~e ol~~~a~zer!~j~rt~~ ıtır. F. F . TOLBE~tçt ~~ ~=~1.'.1'':;,ın~:!1151n. buııına- ta o ı ı: R a c o o a R t' at' o ı: •!o o a ıı , :::;,ra~~ış ,e , 

!eri Bakanlığı valıliklerden ~irer :;;:===========-============::-:::::=:;;::.::=:::::::=:..:::::::::::::::==:.... bil' ,ot~ 
talimatla vi'AyeUerl dahllınde de koskoca ıı t 
bulunan kaymakam'arın durum· Gemi hayatı, durgun bir 9urı s 

d · lümat is ı k b kk ı k lamıştı. rıO' • • ıarı hakkın a genıs ma - yorgun u ve ı • ın ı ı ve kaınaras\$3111 ,,r1• 
temlştir. halinde sürüp gidiyordu. ~c::ıı:=:;ı;=ıiiı=::ıı=11 ... ._._ }tel' a .,.cı 
Diğer taraftan mUraca.at eden Bir müddet mühim bir hA- Iadı. fple A~t , 

kaymakamlara Ce\'ap \·~rı~n_ılS Ve dise olmadı vp l'ılaryk'in jur- ~ibl bt üzpre ı;;,ıı 
tetkik'ere başlandığı bıldırılmlş- naline bir fev çıkmadı. Artık tırma çirı.irı. ft 
t . her seu bilini~·ordu. BUtlin şah- vorclu. ırııc:!l· •' ~ < ır. • • adını ,·er p ııı ' 
Yardımsevenler Derneği. sıyetler anlaşılml( ve hatta fasında ~~ç~tıır~, ı 

Queeg bı:e en son sürprız.le- olmuştu. Bu değişıklik Stan· her şeyden şikAyet ederdi. Wil mış hatta Maryk'in huzurunda bir ~abırsızlık baş gösterdi. çırıJı:ıpla" 'iti b• ıt 
n in 26 net kongresi riııi ortaya çıkarmıştı. Bugün fıe:d hadisesinden hemen son- !ie artık Queeg'e kar§ı derin onunla acı bir konusma yap- Queeı Caine'e ta.rin tdileli on J{eefer yı' · 

Ankara, 16 CA.A > - Yardım 1 
Sevenler Derneğinin 26 ncı kon 
gresi bu sabah saat 10".da J?ll -
Tarih ve Coğrafya Fakilltesı sa
lonlarında çalışmasına devam 
etml§ ve mesaisini tamam:amış. 
tır. 

Çalışmasına devam eden kon· 
grede btitçe, hesap ve dilek l;o
misyonlar1 raporları okunmuş. 

1 muhtelıf hatiplerin di!ek ve mli
taıaaıarını müteakıp raporlar 
bli)uk bir tasviple kabul edil· 

~~~ 1 Yapılan seçimler sonunda ge· 
n merkez başkanlığına Dr. 
Mediha Eldem. başkan vi?kiilı~i
ne Belkls Baykan ve kAtibi unrn 
mlliğe l\le ahat Tüzel getırllmis· 
tir. 

Gene' merkez idare heyetir.e 

olan dün de olmuştu ve )arın raya rastlıyordu. Eskiden Qu- bir nefret bes:emeye başlamış- mıştı. Ducely evvela ~ocuk •;:i- iki ay o' muştu ve kaptanlarııı zan 1rınr8• 
d.ı olacaktı: Sıcak z'kzaktoma, eeg"in başlıca hede.fi ı ... ~:er'· tı. Bu bir zamanlar Kaptan De bi kızarmış, mahcup o'muş \'e bir vazifede bir yılclan faıla ~ıın~l~bırlt~1~~ ,ı 
sinirli çekişmeler. kırtasi işler, di ,fakat 0 hadiseden sonra Vriess·e karşı duyduğu çocuk- ı lah olacağına dair \'atıtlerde bırakılmadıklarını bıliyorlardı. rfer. çığlı ,.en

1 
., 

nöbe:ler, makine arızaları ve herkes kaptanın artık Keith'e ça husumete hiç de benzemiyor bulunmuştu. Fakat buna rağ- Wi ile artık boyuna radyo o· ,,c r ıfil• 
.dpl · dalmi vır vırları.. hücum etmeyi itiyad edindiğini du. Bu, mesele bir kocanın men eski ı kadar tembel ,.e dasına gidiyor ve FOKS devre- ~!!,';;~~! ı;atlC t 

Bu sefaletin ta~ı .. Willıe için farketti. Bir akşam yemekte. hasta karısına karsı duyduğu havalarda olarak kalmıştı. Ni· 'Sinden gelen mesajları daha ~tmıştl. ,.crı'tCc 
Oklahama operctının .n.otaları Keefcr bu değişikli:i temsı, nefrete benziycn, olgun, kas- hayet çareyi ken<lisinin iyi 0 1- dak1i'.oda iken okıı~arak. Zat pıırnter:5• 0,1~ t halinde muhafaza ed•lıyordu. etmek üzere Keith'e mcı'f.s.ım· katı bir nefretti tahammlilfer- madığınt ve asla ı) i olmıyaea- işlerinden umulan emrin gel- hale gelı'llı ın' gı 
Jorge _en Majuro'da bu -.,..~r~t le bir mecmuadan ke,sti~i keti sa bir insana kopmaz bir şekil ğını ve Willıe'nin kendisini mesini bekliyordu. Queeg'in .. ar•s , • 
•a,.kılarını ihtiva eden nır IJ•-ıt resmini verdi Herkes bııuu de bağlı bulunmaktan doğuyor.. kaptana şikayet edip. tardedil - kendisi de aynı tehalükü glls- efer ın · il:1 r 

a'biimii bulmmtu. Sabah akşam kahkahalarla karşıladı. Kahla- mesini veya mahkemeye veril- teriyordu. Willie onu bir kaç den bcr~i •4 •' ır. 
salonda bu plA"'ı ça•ı,·ordu. O halara n•ı·ııı·e de 1"•tı"rak e•.·ı. du. · · · k 1 defa kulübede mesa1·ıarı okur- düıeıınr ..,~f,f. r ~ • n ~ Bu nefret Wil!le'nin. işinde, mesını ıstemekten baş ·ıı çares ~gW\'Oı: ı.or • 
çalmadı~ı zaman radro odasın· · :'ılr. Keith, kaptan kamarası· bu unmadıt(ı sovlemekte bul· ken bulmuştu. • . · bır '!'! 

inanı'maı derecede muntazam kestığı ııiP t · 
dakiler 1:Sdünç a'ıyor ,.e gt:nı na• sözü artık hoparlörde ı:ı•j'l· 

1
. 

1 1 
d muştu. Wfllie ise. kaptan kar- Başında beklenen ibrikteki olarak ıı.r1 .~dsı:ı:•' r h 1 d k ve dikkat ı o masını sağ a ı. b .. f b ' h' k 

1 
.,,. ,P oparı.:.ıerine ıc::J .. r ı.1' ı. de bir ·aç kere işitiliyorılu. k şısındo, muavinini ir 'Ue a ı- su ıç ·aynanıaz der er. Bu ,.ı·n. bll. ıd.ı'' ~ 

\ •. 1 1 -b . d k Tek zevki. aptanın şikayette- 1 1 .. · , kta k t . h ~ Artı:ı: h watın neri ka:an kıs· \ ı l e no etlerın en sonra, ·a· d e suç u gostermemış o ma n ·ap an' arın tayin emırleri ıı· kızla şıırıdft • .,.6 ~ c 
"' rini daha evvelden tahmin e e- d bil ··k bl r 'h d d · k · • ~ ,, mında Willie marotu arsarak onu U\an1.!- olayı yu • r i tı ar uyu- susun a da böyledır. Be lenır- ııarıısrırı ,n~' !J 

ması ve •Kaptan sizi ça,ğırıyo"» rek lafını ağıma tıkamak \'e yordu. Hatta, Ducely'nin mU· se bir türlü gelmez.. İntizar da. diğeri 8rııs, 1 ı:~· c ~ «Rana çi~~k 
ıı:Buketleri atma ... 11 

demesi yUı.Unden bir kaç $;:ıat blSylece ona eza vermekti. Fa- kemmel bir sicil alışını bilmek ı::emideki sinirlilik havasını tıı ke11'11'~1' r1'11 
bile uyuyamaı hale gelm'$ti kat savunmasında daima tek ona garip bir zevk bile vermiş arttırmaktan başka bir işe ya- göılil. çık ıJı $ • 

.sözlerini, sıcaklık. bıkkınlık ve Bu konusmalarda Queeg, bir gedik vardı, bu da Ducely ti. remadı. Bu hava subay:ardan kıiçiik ıığı·r P' ~. V 
ARZU EDEN . 

SAYJN l\fÜŞTERiLF.RhllZ l~ 
JrnŞinEOE HAZIR CUJ_,U:\'· 

MALARIS I Ri CA EOl;RIZ. 

de 35 aza eçllmişlir. 

Eğitim g ünü kutlandı 

Ankara, 16 (AA.) - TUrk 

k k k d · · leli. Kaptan her ne zaman Wil- Ağustos sürliktendl, süriiklen erlere de sirayet etmişti. Can bl kv ç.ğlı · ataca ·a ar ~ınır )Or- boyuna. •ifrelerin yavaş çöziil- 1ırur .ı •· •' 
· d ~ lı'e'nı'n kar•ısına, kendi kısmına di niha.vet E'-·101 oldu Caine sıkıcı \'e yalnız.lık arazlarından maeı ' ı-ııv 1 .. ~· gunıuğu ıntibaını edinme en düğünden, yaııların geç posta ,, • d ne " ı 

·ı 1 • ı ait bir hata veya ihmalle "ık- LCİ tipinde ıo ye il. sliratsiz olan eksantriklikler Caine' e bir ,e t>O işı emez o aca .. :ı. lanışından, resmi yayın arın .. E dının 
11 -a. bunun ucunda muhakkak "ıkarma gemisınin refakatinde bol bol belirmeye ba~ladı. r· bu ki •.• dl Wi!lie artık ba~ka bir · k tashih tarzından. radyo odasm- ~ ~ bU ıı 1 ,. .. 

Maarif cemiyetinin her yıl ma· 

İSTANBUL BANKASI 
1 

yıs ayında meıunlan tarafındıın 
tertip edilen eğitim J?ilnü bu,lin 
de vapılan bır merasimle kutlan 

k d .ı B d k h k k 1 Ducely bulunurdu. Wıllı"e Du- Kwajcleln'den Eniwetok'a gi- !er acayip ~ekll\erde sakal ca arac'lı,. ,..ııı ., (ı daha tıı;ıma -zorun avuı. ır an ·a ve o usu yayı masın- ,1.1 , . 

ıaman'ar kapıanın gözdeı;i ı- dan, bir muhabere erinin me- cely'i adam etmek için her ça- diyordu. yiltüyorlar. saclarını kalp. hac min edl> 0 1 

· k .ı k t "' reye bas ı.·urmu", kızmı"', baka EylOlün ilk iki haftasında. ve yıldız şekillerinde kestlrr ken cimdi bütün subaylar a- saJ ·opye euer ·en yap hd u- " .,, . 
f k b . ı ı kt Ih ı ret etml•, ki'ıfilr etmic, •·al:ıor subav ar arasında bir intiıar. yorlardı. Paynter Kwaja1eırı· ra•·~~1 Pn 1••11 ~··~ itjın~ n a ır \'anışı· an - \'e a~ -~~~:"~~~~~,,~~~~~----~· ...... ~--------~~--~·~~~----~~~~----~~~ 

••••••••- mıştır . ~------------~~~------~~~--------~----.. ------
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~ 

'-..ı-
• • ~ . 19.;4 ---

Pı~· 
4 ıstan kabinesi 
r ~~le toplantıya 
"'Ylrtldı 

l ~it ~ ''Ocla 
"'ııı a 16 ı,o Pre s 

' :·:ııcd Aı· b- Ba bakan ~h•· 
~nd 1 Ua· ".ı.t a \'Uk ~am oo:u Pa· 
~ a la h• ubJ!iın ciddı kJı a 

'" asıı ol lııe an durumu go· 
l:~ a t:tıkabine~i acc!e hır 
~ ilnt1, ruıı.ur 

Paki,tan l>ı~i !eri Baka· 
nı Zafirullah Hanın ha-
1iranda Tıı r l;.h·e~ e gele· 
rtği bildirildi. 

* 1'1ı-ır. • surire H' I.lı b
n:ına birer nota \erdi. 

* Kıbn, Türklrri dun 

Kıbrıs'ta Türkler 
bir nıiting yaptılar 

T ır~ Habulu \lan ı 

Lef!rnşe. 16 - İn~iliz \laa~if Dairr-inin 'l'iırk ktılturüııe 
yar>:ı~ı bir b:ı:-kı) ı proıe .. to eımek ınak~ndiylc Lefko-e 'e l'I" 
var kö) 'erin Türkleri buı:iin muııııam hır m tin~ tertıp c:miş· 
lerdır. Fc\' calide he) ccaıı 'ı bir ha,·a iceri~indc c·ere) an t:drn 

bu mitingde konu•an hatipler lnni)lz ~laaı ıf \liidürlu!Hin.i ve 

1 

onun adamlarının dah 'l bulunduğu komi \onu iddet'i b r lı
anla tenkit ctmi•'er \e )apıtan bu ~rn. külttirel hııskı)ı ~ö~· 

le izah etmblcrdir: • 
8•ıun~ nıutcakı~ na ha· 

~ ~llı ~ Bakanı S,rd .. r J:· 
1 

ko"'ut anı Doğu Pılkı •.ın 
~ "' an · 
a &ol'ilşııı 1 

\ e dıı:e: a.aka· I 
l ~~lıt. Sa ek llzcrn O:ıkkava 

<tc ı~.ıı bi:unına Bakanı bil 
litb k ır • de rııpor haıır 

biırnk bir mitıng yapa· 

1 
rak lngilıı 1\Jaarif mii· ı 
dlirhigünü protesto et 
tiler. 

040 b'nden fazla nüfu-u o'ıın ehirdc ,,ur içerisinde \C ,ur 
dı ında a) ı ız Rıını okıılu mrvcut bulunan ,·e bıın'ara hergün 
~cnileri ila\'c cdilırken, bütün okı !'arımızı a~ m yere toplııına· 
ya kalkı mak. çocuklarınıızır okumalarına mani olmak demek
tir .• chir ur dı•ında -::e'ı:;.irken b;ıi 'urların içeri ine k<1pa· 
ma) a zorlu) or'lir \ e ~ üzlcrcc Türk cı ı ~ok pahasına zorla ı-ııııı 
lak edılrrck yıktırı'mak )Oluna ~idi'ıyor. 

~ )ap<rıe )arı f 8 •• f 
l'- •caktır.n bor toplantı da· ransa u ce 

, "t ıı., \~ ki~i Öldu B k S . 
~ ~ llıa ti~~afen) - Bugün a anf avunma 
~ ~ea 1 I' aıa ızöre. ikı kı i· 

'( ıı..ıar , basıa)ıp )3)ı:m Ca"' . 1 h. d 
~u 30() kı ı;a~ında 101) ı.:şı mıası a ey m e 
~ lıadis ~ı de yaralanmı • ' SOf'laı.-d ,.,, .. 
~ "hrtıı:· Dıığu Pan:ı,tdnCla Pari . 16 - Fransa bü:çe baka 

Kı ın ya!!n:ııru re :o,.ı2u~u. 1::2111 günc~i alıında 6-1:1 ya~
ları ara~ındaki çocuklarımız her ı::uıı 7-8 kılonıetrrhk bir 
) oıu katcınıck torunda kalacaklardır ller :.emtle, o ın-.hallın 
iht·~aeını karııılayabi'ecek surette bir ı'k okul ;ıı a rdilme:.ini 
jstiyoruı. Bi'i;i'i ınılletler 'e kültüriıne bsğlı cemı~et.er )et•ş· 
ıirmel: iste ven '!erc,:.e:- terb\yeciler, mekteb! ha!kın a) a;ına 
ı::otıırmektedirler. 

İn"İ iz Maarif Daire"i ve onun ~Iaarif :llüdürü ı.se .\ da 
Tiirk"erının kültürünü nı:;ıhıetmek srvda ındadır • 

.\lıtingd<' pro'('~to k.ı!':ırı alkı~larla kabul edılnıi~ ıe o::un 
hır ha\'a içeri~inde ntha:;ete ermbt'r. l ~r e11 e Vtıkua ;cimi tir nı dun ak am Lanicl hükıinıc· 

~ lJt n bi•dırdiktcrine tinin re,men de ıck edı:i Hu· 

~~tbr:h~~~lnda tanıamir· pa Savunma Camia 1 a e\hınde «Uçan daire Avustralya ve 
, >'ince t ) lizünden kav bir konu~ma yapnıı t\r Bır de 
ı ktr \e b araflar da i e ka Gaulle'cü olan butçc bakanı Hen H b ı • G o 4 d~ ~1Yllıııtınun üıerine ka· rl Uher beden terbhesi Ve a. a er erinm c,og"'u üney - og"'u 

~~tı ınu1 ' t>o'ıs \'e son· kerlık cemb etleri bi.rliğınln fr 

t 'tt•ıtıı~ıtr~a;a!e mecburiye yafetinde laptı~I konu m:Hla ~oy Hayal mahsulu'"du .. r>·" Asya ,.,,,.,akı 
~ 1leş 0 ıs 'e ordu le demi,:ir: •Çin bir • ıyasi ve ı " 

ı,~~u~11~ıı::~iı~·k mecburi· askeri ıe kilat Fran avı Kuzey \ nad11hı \ lan" ' ""• •a t•d Preı.• 
E'~ 1 erin · Alrikadakı topraklarından a) ır· Anıarıllo ('Tcxa~ı. 16 - Ordu S) dner. 16 - A\1ı $tra:) a Dış 
~~ ~tUı fır' karışıklıkları mama'ı. ordunun veı·n milletin "İıniı müna,ebeti~·ıe dun ;ecr, İşleri Bııkanı Riclı31'd ca~e~·. 

~'<. ?an sattan faydalan· birliğini parı:a'amam0alıdu-. /w· Aınaril'o hava üs~ünde Ycrı ı•n GünPy Doğu Asyada~" durumu 
~ )~ı~.u lo~edilınektcdir 'e rupa, ya'nrı Franı;a bir bütün oı bir ak anı yeme"İnde 'ot. :ı m tetkik etmek için İn~i't ert' . \. 

~~llQ '"llılı ın den de ehemmi· duğu \'e İn!!iltcre ile a\'tll hak Amf.'rika ha\'a kuv\'f.'tlf.'ri genel merika. Franı.a. 'ı'cnı i"J:ınd:ı ve 

~. lei \ektedir. \e me-ulh et'ere sahip b"utundu· kurmay ba~kanı Gf.'ncral X:ıtha- A \ ustr:ılya Gene Kurr.ıay baş
~ nııı bu e kavgacılardan ğu taktirde kurulabilir. Batı it nial Twinıng. ha\ a !{avv.-tıcri kanlarını pek yakında bir top· 

h bı~ d lttlihını Jüt mer tifakı Avrupa Ordu unun bir ha· uçan daire. ınevzuu:ı:IJ çalı~- Jantı ıapınağa da\f.'t ettit:inı hl' · 
1ı llıd duru~Poları yakmalan kikat oma ına çalıcma)a devam malarda bulunan t-n ıyi rlimal!· rlirmbtir. \'U tralyanı.n Güney 
~ ~1 h;1<:1 hu uıe ııetirmi etmemelidir. Bu and a~nıa esas· lara mali'' bulunmaktadı:.-, dcınis Doğu Asya hakkındaki •iva.;,c~ıni 
Aı&~' ~d e Polıs 'c ordu lı bır ekilde •"oıden "C"iri mc· ve söı.lerine . öy c de·ıam e•mi~· i:ılih eder bir beyanat~a buhın:ın .• ., .. ._ , ır. b ... 

"11191 t Iidir.• tir: Ca-cy hükiımetinin. Avustr~'y3. 
·· e, bir kiti Hcnri Uher andlaşmanın ne· ·- Uçan daire'cr hakkmda çı yı bu bölge i·lerine karıştıı ma· 

~ • 0k1Urijldü den ~öz.den ::cçiritme.sini iste· kan h~berlerin ~·uzde dok>l~I dığını fakat Güney Doc;•ı A,ya-
~ ~t 16 (.\ diğini iıah etmemi tir. Auupa t~ma~ıyle muhayyelc ·.1a~,l!1 lı· ~ı~ korunma~• için bir ıvıınm.1 
~ ~ lı •ıııde bA) - llıera~e~ Ordu:.unun kurulma~ını üç se· dur. h~at ha~a kU\"\'~IJ~r ı hu ıttıfakı ) apılma-ı hu~.~.:ııında dı· 
tı a bnnıer tıkumet komıse ne eın,el. A'man~a)ı hem ilah· haberlerın ~erı kalan \': ıı.i.- o· ğer ıııcnıleketler'r muıal:crcler· 

" "•dolu \ J•n" 
'\Iexico C.:ıt~ , 16 - ,\n:.t'lme 

~unez adında 'Iek~ıkalı hır dok 
tor. Buı:iin burada tıbhi bır top· 
IJnlıda ıerdiği bryanalta oeda•k 
!erin ç·oE:u ~ıhhatıe ka:ıııak btı· 
~ orı.ar~~. birçok. kaclın'a e\•?en· I 
mclıdır er• denıı, ve i<ldı:ılarına 
~ii~ lc de,·am ctınl tw 

•Tek bir kadınla eı ·cnnıck ta 
biı organımı kanununa a\ kırı· 

1 
:!ır. Erkek'er bakımından • ~l o· 

1 

no~am~ (bir kadınla eı len:nek) 
ıans) on fazla tığı, 9amar ert'i· 
~ı. &;.ap boz.ukluğu ve ,·2ofrenı 
"ıbi hasıatık•arı teı· ı eder. ı.-r.· 
rıaatiınl'e erkeklerin ilk ızrlı\ a~
arı ••ki senelik b r mumare"e 

dcvre-i • olmalı, ondan sonra bir 
ı eya daha f:ııla kadınla e\ len· 
mek imkanı bulunnınlıdır. Er· 
:.ekler. ~ arad:lı~ itıbariyle ~r· 
rek anatomik. :erekse dimağı ha 
kınımdan poliianıdırlar. Bu iti· 
barla da muıeaddıt kadınlara ih 
ti) açları 'ardır. O~ a k•, kadın· 
lar bir kuca ıle ~ etınebi ir er,• 

Ses duvanndan 
Sonra hararet ,, .. 
Duvan 

\ nad,,lrı Aj:t'1•1 

.( 

Xew York 16 - S iıhlı kU\'· 
\'etler ı::uniı mlinasebeuyle bir 
nuıuk söylı~cn .\merıka Hava· 
cılık Bakanı Haro d 'l'albot 
Sol'yet harn<·ılığının inki~afla 

ı 
rı hakkL11da batı mali'ıın:ıt 'C· 
rerı~k cıcümle ·uıı:an belirimi~ 

ı 
tir: Geç-en 1 nıavı< glıniı bizim 1 
R~7 \'e B-52 Uç3klarımııa 
benzi.) en So' \'el hoınbarclıman 
uçakl.ırının ~to koı·a cnınların 
da görıi'meleri konıiini tlcrin 
•aaıTuzi kU\'\'et 'c kudretlerini 
bilha,sa .\ mer kadakı hcdefie
rt uta,abılecck uçııkl:ırı arttır 
dıklannı !!ÖSt<"r•r. Bugüne ka· 
daT ııiıli tutultm bu iki uçağın . 
mil etlerara ı buhranın geliş· 
mekıe oldu!tu bch le bır zaman 
da halka sö-ıerı:me i manalı
dır. 

Z f Y.\ RF:T - e kiıdarhl ardan ııııirtkkep lılr lıe~et C'uınhurlıa~kanı ('ela! ı:a~ar'ı 
7İ) ar1>t etmi-::tir. 

Çunka~ a'da 

br tı Unduğdun as~am ga· !andırmak. hem de kontrol a!· nunu iz.ah edememek !•ırumun· de bulunmaktan kac·ınm·yacağı
e •'•hsın hu sırada ıaban· t:nda bulundurmak maksadı i'e t d~dır. Kı aca5ı bu :ıab~r e·in nı -~yle~i tir. nı~ 1 teri Baka

t ııııı lıııtı y Ucumuııa usra· Fransa tarafından tcklır edılmiş Hlld(' or.u lıakkıncla hıc; b'!' nıa- nı oılerıne ıfenımJa ıfcml·lll" ki: 
-;st~tUr. li~~al~rından der· ı u. Bu ordu ,3~e.:ıinde Batı ,\'· lf11~1at slıhibi. değildir .. E~"'. bı~ 1 •-::- .G.ü~ıcy Dn~u A 'an ı 1 g~-

~atı, ı~etı tespit e· manya da Batı Anupanın ınu· daıre er. ~lcı ıhtcn ~eh~ w ~I! o ''en ığı ı~·ıı~ do. tlarıınızla sıkı hır 

1 4tifta fırar etmiştir. dafaa ına i•tirak ederrk kendi ra'arıfa ın an ve blzJerden otcrle temas halınde bu'unmamız IA
; r,lliıı ~· Ceıa)irden ~e 1 payına dü~enı ~apacaktı. Andla bir dünya me\·~:ııt,a . ?:ı.ı•ı der~ zım?ır. Rı'ha.~sa ~u hus~:ıta a~· 

-e ır:le hır ctılaıı.ndan b.r I ma) a aza a 1 dc,·letten lman· edın~ıe~e. hıç ı.uzıını 'oktur ka k~rı t~ma~lann bu) lık hır ehem 
~ab :ı Arnerıkalı Ra- , a. Luk em bur" Be l'ika , e llo: naatındeı ım Sımdıı c kadar. u· j mı~ etı \ardır.• 

Talbot. dı~er ıaraftrn ,\me· 
rikan a•l\eri ha\·a kunetlcrinin 
kaydetti!ıi kl'3kk icri de "ÖZ. 
den ~e~·ırerek şunları öy emiş 
tir: 
Anık sc· rlıınırının e rarı 

clelinmi- bulıınıı~or. Fakaı sim 
d' Alımlt'rım ·z dtğer b r dıı-..ar 
'a me•-zuldürlcr Bıı. hareket 
duvarıdır Bü~ ük silratlerde 
ha\3 tabaka tnın uçak kanat:arı 
üıerindeki dr ki tema·ı o kadar 
yüksek bir hararet derece,·nc 
varmaktadır ki. uçağı te kıl e
d<"n maddeler buna da) anma· 
makta ve muka,emetlerıni kay 
belmekıedırler. n:ıba hız.Jı UÇ· 

mak istiyor~ak daha ba ka mad 
deler \e halıtn ar bulmak 20· 

rnnda~ ız. • 

Sil .. \HSIZI..\:\',\I,\ K011iS\'0X t:XD.\ - Birlr~miş IUillcller '.Sitalısızlannıa Koıniwonu tali 
kom ıteM Birle ı k Amer ika. Fransa. Kanada. İngiltere ' ,. Soı, t'l Rıh) a ılelegelerinin i~lira• 
kı) l e ı;aıı,mal ııra b:. lamışt.ır . 'foplantıyıı i tirak t d en Birlcs~jo, '1 ılll'tler ıt"l<'!le j ::'\1orehrad 
Patıer:!>on İl e <solda) So,y• l RU ~\B~·ı tem ilen ı,ondra buyiık el~·ısı Jal'oh Malık gorulu~ or. 

~ l~ ~il~ llka ara ında tre· ·anda andla,m:, 1 ta dik ettıkıe- çan daireleri ızah e<lebilecek de. 
~ allın r netıcecınde ha· ri halde ) alnıı ·Fran a H' ita!) a liller orta~ a çıkarı mış de~ıldir. il Marilyn Monroe' nun 

&.... ~tııı lllttdeıı ar<11r. bunu tasdık edcmemı crdır. l•'akat zi~ adc~ı~ 'e itimada ~ayan 
"""' 1 ır h·c biri te\kif 8. T" k k • h • bazı kim eler mahh·et 'eri anla- yeni filmi 

İlıcıı• : ır ur as erı eyetı ~ıtab 'ece'ı: hır t~ımn ı "ı>n daire 
dQ Ord .. •• Yu oslav a ' a idi or !erin meırudiyetini haber \er· Holl~"'ood. 16 C.\'afen) - Sa 

\ k" U Gunu g Y Y g Y miş bulunmaktadırlar. Biz bıı ı ~ışın a~tısı '\la.~ılrn J\l.onroe, stüd 
'vor t1Clndı Belgrad, 16 (TH.\) - B!r me l'le üzerinde çah~ınakta) ız Ye v.oya donmiiş_tu:. Art!st .• ifrank S: ~litıt k 16 <A Türk askeri heyeti ~arın akşam bu raporları hı>saptan uzak tut- ~!natra _ıle bırlı~te. bır fıı,n çe· 

&ebeıj 1 ·A.> - Ordu Yugosıa,1 aya ,·asıl olaraktır. mamaktayı7.ıı v1recektır. Bu lı mın adı • Pem· 
~ •sıterf e Yapılan \'C Turk a~kerı he) eti .\ış't c i \'u , . • · be };tch tir. 

~tıı ı hır t ku::"·et ve- goslav askerı maneHalarını ti· • l Humanıte» nın paıar 20 'l'h C.\ıntury Fox bu fi'm 
ti~~etıt re eı~h~rünü ifa kip edecektir. sayısı yırtıldı için .:\farıl~n :\fonroe')e miihım 

, t:..1ki3j ... &nıını takriben Türk a:.keri he\ f.'ti Kor:?ene· miktarda para verecektir. Arti~t 
• ~ • c.,lretı · · · " llıiııcıeıı tazıa n,~ tır. lkı ral Necati Tacanın ba.;kanhğııı· Paris 16 (.\ .A.) - Çin Hin· ıle stlıd)o idarecileri bu ocak 
~ Ilı e ordu suren ge· da olup, Tüm:eneral Cevdet Su d•nde rlövü,mü( harp emeklı'e ıyında Yevmiye mevzuunda kav. 

\·t :ıı~p 2r:un bütun nay, Tuggeneral Re, it Erkmen. rinden bir çoğu bugün ~ehrin J?a etmişler ve ~laril~ n Monroc-
~ ~ l>oint o>OOO ~i i ve Kurmay Yarbay Asım Atakan b"rçok kı~ımlarında komünist de ayrılmıştı. Stüdyo, 21 ya,ın-

Haı·acı!ık Bakanı bundan bas 
ka. mühcndi !erin şimdı yeni 
motör cır füoeıinde çalıştıklarını 
da açıklaıııı.,.tır. Bu motörleı-. 
bu !!Ünkü tepkili moıörlcrin iki 
misli kudretindedir demiştir .• 

Arap • lsrail hududunda 

yeni hôdise 
ı ıı.'<r. ıub'Y a kcı·ı kolc· Ye Asteeınen Ali Mahır Hııru· L'huıııanite ı:azete~L'lin pazar daki Sheree North'u denemıE 
~ 4q t~r ha 1 tıaınzedi mun no"lundan miıtc~ekkildir Diğel· a~ ı ını atan miiYezzilere hU· o~t~ ~imaya çalısmıs fakat i.st~· Amman. 16 (A > - Ya)ınla 

~~· ıavnde seçmi taraftan verilen bir habere ~ô· cum ederek onlaw tartaklamış dığı:ıı elde edemediğinden ıene r.an bıı teblığde bıldıııljıCine gu 
~ ettıı.;s uca!ı da 1 re. bir Yugoslav askeri he~eti ''e ellerındeki "aıeıe eri yırt- :\Ia!ıl)n )lonroe'.>e dönmek ve rr, ,,aat 23'de Arap ICJY~nuna 

'

, . Stir , de Türki)e) i ziyaret edecektir. mışlardır. artiste istediğinden de faı.•a pa· roen~up bir müfreze ıle lirdün 

U 
ra vermek mecburiyetı:ıJc ı-a. basın biıro undan llehron bO • 
mışt1r gesinde Ürdun topraklarına te· 

,..,.._.AR~'-' rorl\ nuro@~ . ·!. ~ ... • ~~,~~·ae~,~~abi~a~~~~~ade~~~~~;ı~ ~ ':uıu. ( ~wwv A f.- . • • • •• • • • • ,mu~tur. Teb:iğde, l~rail dc•ri ·c 
·~ı -... ı • • :kolunun. yarım saat ı.lrcn bir Is? ı • F. • mücadeleden onra seri çekil· 

~'OL · 9 r: Y l U l D"e. • ı ctı:ı. bu arada bir Arap a keTi ~~t iti\...~ cağını kunetle tahmin ediyo· memleket he.:ıabına elbette da 
1
• L C: • nin yaralandığ'ı i'ii\'e olunmak-

~~(ı'- ruz. hı hayıı·:ı olur. Aksi takdir• 

1
• • tadır. 

~.~· q·~ 1\ıır.-e • t'nH intltora 
~~ l'iN Şahsın faaliyeti, :ilStem ı e rle, kim ne derse desin pıır- • llı:e .ını.tuna "•cin • Ürdün hükumeti, karmıı mU· 
!i . ..: ~I cihaz.ın iyi kurulmasın.ı t4!:ı1 tiuınlık ruhu ortalığı kaplı- ,• WCIV•.~y ı dl• • tareke komısyonu nezdinde bu 
~~tt il • 'toreıı o;duğundan, hükumet mııkine ) acak ve Tann korusun, bir • • hadıse hakkıncfa ıkayetle bu· I 
~~ )~ta tar11111 •• .\d- mWn kuruluşuna. yenıden ik gı.ln partiler boğaz boğaza :a- T O # • 1 
~ ~ ~bllle d~n Jna. tidara eelecek huklı:n"t r;?İSİ· lıp: • lunma~ a karar 'ermıstır. 
'-~ l'd tilıaııtııu lll Da~· miz el koyar \e mu,•a{faK o- - Devlet biziz. Hayır biriz! •. Edip Çiçekli yakında mu-, 

~ tıı kh ... _~•nk b•- ıuı:.a. bu memlekete yapıtııcak diye kapı acakıardır. o zaman D 0· · SEL f Ey ıı.:. ... .... ca ve • hakeme edilecek , ti~"- lltaıtıaıt k en büyük hizmetler:iı>ıı birinı devlet kapanın clınde ı.aıır mı • 
~~)..,""Ç oı11~rae~ gôrmUs olur. dersiniz?• • Beyrut. 16 ( ı\) - Be) rut 
~~llltt \ı: u ıoy Biz. proıramda kurucu. ~a- ZAFER B ·ı R O EN • ıadyo unun bu&ıin haber 'erdı· 
~ • ~lı,sc:ıbaıııtı pıcı bir hükumetin özlerini • i \ • ğine ;öre. Surı:;e Sa\'unma Ba· I 
'"'i ~ a Ve Ud~i ha bekliyor ve bu samimi dilek· ı • • kanı c-ki Cumhurbaşkanı Edıp 1 
fiı.~t q~ daYa: cihazın terimize, memleketini e\·cn BÜ\ 'ÜK \·E~IİS • t lfarin11a kltlat' • Çiçekliyi a'ahlyetini kötiıye kul 
'~ı.~•~-~h lllarda lllaktadır. herkesin iştırak edecegini a- :'\himtaı Fıilt Fenik onuncıı • t'uuıa .. . ı.,.ı., bu • !anmak sucu ile mahkemc~c ver 
~'~~~t~~tıa~:mve~ DJ)Ol'UZ. • Ruvük l\litlet Meclisinin top- • 1.un:ra dı rı rcrlcrı • mi. tir. Bu yıl başlarında tktida\ 
~~~~;ııt lıL~l "'hı:~~. akraba ve CUMHURiYET t an.tı sından , .e vtmin su retin· • • dan düştiikten onra Suudi .\;-a 
~it l\ 1 "ll:u den babhlt di;·or ki: " • • • • bi.sıana kaçan ı-:dip Çıçeklı c·eı.a 
\ıt ~~4' f llıtıltı ırıet daire- • Demokrat Parti iktidarı ka 1 • • mahktmesi rrbı Zuhdi Etım:ının 

~<rıeı~~alılt ıın doldur· DEVLET KÜJ'? )ıtsrı. ~arbız hakimiyete mu· • YAPI \'e KREDi. • reisliğinde kuru ıJ(•ak bir askeri 
tt b"<ıt. a/8Prnadığı· Nadir ~adi korpe dcmolmı- · b' t kp etmemek j • • mahkemede )arg:ıanacaktır. -.~':' b·ı uı ... 81 nıaıın "ai· gayır ır gaye a ı ' • • 

.~~ ı ~" nd J sim.iz için en biıyiık t r blike- 11.' de ka·mamı;:, bu kayıbıı ıe • BA~KASI • Suriıe Sa\'unma Bakanı .\laruf 
': ~~ttıııı lllUhinı eıı aldığı rıin idare mekanizmasının par sart:ıız hakimiyetin, htr sa~3- ı • ı ı • E deı·a·lı bl ihzarı tahkikat ~::marn 
ld~ ~~Oruz tt,blr zarar tizanlaşma~ı olduğunu sôylÜ· da, tam manasiyle pÜl'Ül:.ÜL, • • tanır tamamlanmaz muhakeme a 
L~ 11.biııı:-ıa.l'tnı 1'1r is gör '· or. d ivor ki: ve "iıphesiz. olarak tezahüru:ıe • ı leni o'arak )apı'al'aktır, denıı~.-'11 .~ .. h ınıcı 1 ~ v • • • • • • • • • • • • • • • • 
~~ "trt ır fid " 0 • •Bu tehlikeyi ön:emek ınak· hiı.met etmiştir. Böyle bir par tır. 

Üç Bulgar ask e ri öldü 

Dün b·r sab .. h gazete, n.n ~:ıı ı 
dığına göre Bulgarı tan sınırın· 
aa şu hadı,c o muştur: 
Bır sl\ıl Bulear. c\\c:kı gun 

saat 16 sıra•arında menılekctı· 
m ıe :.ı~ınma~ a tc ebbus cımı 

'e 300 meıre kadar toprakları· 
mııa ;irmeyc muvaffak o'muş· 
tur. 'Tam bır dere~ ı asacağı sı· 
rada kendisi Buı::ar askerleri ta 
rafından görülerek üzerine ate~ 
açılnıı~tır. Bulgar mültcçisı der· 
hal ölnıii~ıül'. Ü\: ki,ılik hır gr-.p 
halinde Bulgar askerleri ce~t~i 
kaçırmak üzcı·e topraklannııza 
gırınre. &!>kerlerımiz önce ihtar 
ateşi açmı!;Jardır. 

Fakat Bu ı:arlar buna ı;!dırıs 
ctmemış. bunun uzcrıne t~hdıt 
ate~ine ha-lanmış, neticede Bul· 
gar a~kerlerındcn bıri ı·ara::ın· 
mı tır. Bulı:arlar mültecınm cc· 
scdinı bırakıp )aralı arkadac•a· 
rını ko:ıukla) arak kaça:-ıa. kcn 
kendi ma~in tarlalarına dfi~nıüs 
ıer 'c ma) inlcrın ınfilA l;ı nctı· 
cesindc ıiçü de ölmuşlerd;r. Yet 
kili hudut makamları hadi e hak 
kında ıahkikat:ı başlamı tır. 

Kom iınbt Çin Başbakanı 'e Dış t teri Bakanı Çu • En • I.ai 
(ı.oldat ile \'ietnam mümessili ram \'an Dong C'f'Dl'\rt konfe

ransına girerlrrken 

KiŞIYE 1 100 REŞAT . ALTINI 

BUGÜN A~IL~ı\N 

OSMAN BEY 
Şubemizin hususi ikramı~es nr i~tir~k için he:ıap attırınız. 

CAZ i P AÇILIŞ HEDiYELERi 
Umumi kcşidc<le Er enkoy Etc.mefcndı asıa?unda her a) bir apartman daıre-1. 

TİJR:KİYE iiREDİ 
ı\ı~ ~tı 01litdi{ei neC?a~ sadiyle biz, millctvekıli adayı ti e'bette Cumhuriyet esaı.la-
'~t~~ il, lteııdiı !'•kat, olmak, politika hayatına atıl· rından a)rılamaı.dı. Xitekim HQS MEMQ - Şmu'ların en büyük zevki, insanlara iyilik e tmektir!! 
~.ı."" •ııt 16ste erınt h d h b hıı.:.lletic .. 1tnıeıerindım mak istiyen memurların a a u c a !arı. a)rıca her ,·esile •-------------.• 
- ~1il~ "er b önce btifa etmeleri Jüzumu ıle. kanunlarla, niıamlara ,.e SÖY~M~E ....:. :M 

ıararı u tnem. üzerinde duruyoruı. Alevzuatı- dürüst tatbikatla kuwetıendir .,,. .... 
ıı..· ar verın1••• V...t~/Y~~/ ( iİRPEKM&.'fL 
:.~ ~I .\illi " mızda bu istikamette yapıla· ıni . kok'cndirmb, ve Türki· KVSU.<-~ IAk'A-fA CU.l 
'\ ~U)jj~bYlda Ade. cak bir değişikliğin insan hak yryi mua ır Türk demokra~i· P#Mli"_ ~1!7'1,,r•ı' 
'1 .. •d 11 ir d !arına aykın bir hiıküm ta ı c-r evı~csine çıkarmı~tır. NAzı~~A~ ,..,,., 

~-"l'lıı1•ttı.ıııı11 evıet ve '.'aca"ına da inanml\oruz. ncv ·Cumhuriyet. mefhumunun ~,,. a ınu r "' ~DiYoR~-'1' ~~~'t l"IYaca va f:ı· !et hiımctinde ~a·ı an \•ata11· lafızdan fiil ha11ne geçmesi ___ .,..... 
~ iııa ~ll'ıaıı k o\nr· da lar, öteki \'atanda !arın anl·ıık bu iktidar .:ıaye_inde ta. 
~b ~t~•ıı:ar1 ında Çalış. Joksun bulunduğu ılirl!i hak· hakkıık etıni~tir. 
~~ ,/e :ıı otardk derhal lara ahiptirler. Po"itikayıı ~.- .\lel.ıtı.:ılar Onuncu Büyuk 
~ıı~n~lt~lara ~Uh Yanına rerek hayatına yeni bir c11 l;il \lıl'et .\leclhinin ilk toplantı. 

Gli hn~ nı iöru !ın va. 'ermek i th•en bir ıneonur. ında gene aynı yemini tekrar 
, Uııc fıııı~ ruz. Biı.. kararını vcrırken. vakttle e· !adılar. Önıinıiizdeki dört scne-

1 t,lc eaııı1 :. hiç bir dindığı hak ardan bir k mını de Türkil•cnin bu büyük yemi 
to ı~lllle1t!~:6nUnde bırakmak gibi bir lhtima le nı ı~ığı ;Hında çok genis in· 
a h~~~ a l:ıuı 1 n klişe. kar ı kar ı~·a bulunur ı·e ba- ki aflara maıhar olacağı mu· 

~td ·tıda Iİ nan ve fa ını önüne eğıp diı iınür c. hakkaktır. 
•ıı u,,krnıı besı.. · lb d h b;~den, f''· ..., ~ 11rarağı netıce e ette a a Gayret ... te\ ı.-

•a rnıva· c ddi ve hem kendısı. hem <le !ahtan ... 
---....... _________________________________________ ..... 
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rransu: çingenelerinin ne§ell bir top Ianlı ı 

Dünyanın ı ezeli göçebeleri : 3 

Çing,ene erde tabiat 
aşkı, eğlence ipf iliisı 

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

f Çingenelerin bazı ôdetleri ve düğünleri - Yıllarca esir 
~ muamelesi gören Çingeneler . .•........••.•............ 
Çıngene enn )aşayışları, l

detlerı hakkında bır çok 
) azılar yazılmıştır. Fakat bun
ların çoğu yanlış, uydurma sev 
lerdır. Ytiksek tahsıl g<iren 
~latco ?ılaximof adındaki çın· 
,ene muharrırı dı)or kı. 

• Çıngeneler dı~ ar dı~ ar geı· 
meği se,·erler. Maıımafıh her 
birı bir memlekete bağlıdır, 
o memleketın lısanını konu
şur. o mem eketın halkı haugı 
dıne mensupsa o da o dıni k:ı· 
bul eder. Fakat mıi~ede gıdıp 
ıbadet eden çıngenc gorU.m"
mıştır. On arın dini tab!:ıttır, 
Çıngeneler tabiata fı51·,tn'°ıır. 

A\'r.upada Almanya, Holları· 
da. Danımarka, Is~içre, AVLIS" 

tun·ada bir umanlar oldukça 
çok çıngene vardı. Bunlan o 
memleket halkından a~ ırm3k 
güçtu. :;;ımdi bu memleketle:
de çın"ene kalmamış gıb dır. 
J:ıpama, Guney Fransa ve Por 
tekı:ıde, hatta lngılterede 'e 
İngi ız müstemleke erinde c'.an 
mühım mıktarda Çıngene J.8-
~ıyor. 

A' rupada çingene ere karo;ı 
Itımatsızlık. hatta düşmanlık 
, ardır. Halbul..I çıngeneler fe
na insanlar değtldırler. Çıngc· 
neler ara ından cani, katıl, 
büyük hırsız çıktığı hemen 
hemen t:orülmemış gıbıdir. 
Gerçi ufak tefek hırsızlık ya· 
parlar fakat buna sebep de 
kendilerine kar ı gbsteri:eıı 
dUşman'ıktır. ıs bulamıy:ın 
çıngen~·er aç ıktan ölmemek 
!çın öteberi çalmağa mecbur o
luyorlar. 

ESİR ÇİXGE~ELEP. 

Çingeneler Batı Avrur.:ıda 
1419 senesınde nörUnmus

lerdir. Fakat her tarafta , deta 
işkenceye maruz kalmışlardır. 
Fransaya gelen çıngeneler or
manlara kaçmağa ve aç kcılnn 
kurtlar gibi. köylere. şehırle
rın kenar maha"elerıne ~ ak'a· 
~arak tavuk, horoz ve saır kü
mes hayvanı aşırmağa başln
mışlardır. Çıngeneler arasın
da hırsızlık iıdetlnın yerleşme· 
sme sebep. ccmıyetin kendı
lerıne düşman muamelesi el
mesıdır. 

Roman~ a ve Macarıstana gi
den çıngeneler esir muamelesi 
ne tabı tutulmu~lardır. 1854 
senesinde yaloıı Romanyada 
hükumet çiftlık'erindc esır o
larak çalıştırılan 4000 çingene 
ailesi vardı. Prens Sturdza'nın 
J844 de kabul ettirdiği kanun 
ve Prens Ghıka'nın 1855 de 
'erdığı emır lizerıne çingene
ler esır olmaktan kurtulmuşlar 
dır. 

Romanya'da çingeneler lf,, 
) uı seneden fııı.la esir olarak 
çalışmışlardır. Bu milddet zar
fında derebeyleri en gUzcl çın 
gene kızlarını metres olarak 
a'mıslar, bu metreslerden ço
cukları olmu tur. Bu suretle 
yan Rumen, >arı çingene be) i 
bır ırk meydana gelmistır. 

Yazan: 

E. T. 
•• KIRDA 

DO~URASLAR 

~ııpan 

Çıngeneler ckseı·iya kendıle
rıne mahsus arabalariyle 

seyahat ederler. Bu araba hem 
nakil vasıtası, hem e\'dir. Çin
geneler arabalarda yatıp kal· 
karlar. l\laamafih bu refah Ba
tı mem'eket'erindeki çingene 
lere mahsustur. Rusyada ve 
Ha.kanlarda çinı:enelerin ya1-

nıı bırkaç aıı. birkaç eşeği \ar
dır. Bunlar çerge \'e sair le
' azımı taşırlar, kabile halkı 
\ a) a seyahat eder. Hatta do
• um zamanı yaklaşmış hamile 
kadınlar bıle yaya giderler. 
Bunlann arasında vo da do
ğum sancıları tutanhr ve bir 
kenara çekilip, yaı;h blr kadı· 
nın ) ardımı ile doğurnn'ar çok 
tur. Doğuran kadın çocuğunu 
kundakhyarak yola çıkar, ka
bıle efradına yeti-ir. 

!kinci Dunya Harbind~n son 
ra. muhteh! sebepler yuzün· 
den. çingeneler göçe1c h:ı) aa 
bırakarak bir yerde ••melli o· 
!arak ) erleşml'ğe bn Jam:Ela:-
dır. Bu hal devam ederse çin
genelerin bir gün serseri ikte.:ı 
bUsbutiın kurlu maları muhte
meldır. 

Çingeneler göçebelikten \'az 
geçmekle beraber çocuklarını 
elan mektebe göndermiyorlar. 
Bunlar Jdiçıık yaştan sanat öğ
renmeğe b:ışlıyorlar. Tek tiık 
mektebe gidenler. doğuştan u· 
ki ,.e ça'ışkan oldukları için 
her şe) i çabuk öğrenı~·orlar ve 

. ........••••••.......••• 

sınıfları bil)'Uk rnuraffakıyclle 
gecıyorlar. ./ 

XEŞELİ 
İSSASLAR 

Çıngeneler dünyanın eğlence 

yi en çok seven, en neşeli 
in anlandırlar. Elledne fırsat 
geçince içki içip, çalgı çalma
~ ı 'e rak~etmeyi ~ la ihmal 
etmeıler. Balkanlardaki çinge 
neler kıyafetlerine pek itina 
etmezler. Halbuki Balı mem
leketlerinde pek iyi gıyinirler. 
Kadınlar umumiyetle çiy renk 
li, bilhassa kırmızılı elbise gı
) e.rler ve ktiçük yaşta i alcılLk 

öğrenirler. Kadınlar baş arını lir 
terler, kız'ar açık baş geıer'cr. 
Bu suretle çingene kadınlarını 
kızlardan ayırmak kabildır. 

Fransada temayUz etmiş hazı 
çingeneler vardır . .:\le ela me$
hur ~itareı Django RelnharJ, 
,\\•rupa horoz siklet boks şam
piyonu Theo ~Iedına, bır çok 
fılmler çevirmiş olan Dimıtri
ye\iç ~ingene idi er. 

B,\ZI 
ADETLF.Rt 

Çingenelerin bazı adetlerini 
kaydedeceğim: Batı Avru

pa çingeneleri hristlyandırlar. 
Bıı sebeple do~an çocuklar vaf
tiz edilirler. N'işanlılık devri 
uzıın siırer. Ni~anlı kıt. erkeğin 
dilğün haberi gelinceye kadar 
beklemeğe mecburdur. Düğün 
lcre kim e davet edilmez.. Fa
kat bütün kabile halkı duğune 
jstirak etmek. yeyip içmek. 
~arkı söyleyip dans etmek hak 
kına maliktir. 
Düğün umumiyetle üç gün 

sürer. E\'li olan herkes yeni 
evlilere bir hediye \'ermeğe 
mecburdur. Düğünün on gü
nu gü\·cyin babası bır paı-ça 
ekmek alır iki parçaya ayıra
rak tuıa batırır, yeni e\•lfü
re verir, bunlar ekmeği yer
ken: ·Sizlere yer yüzünde yaC
mur ve rüıgAr kadar saadet di
lcriıo der. 

Zifaf gecesi bütiln )'aslı ka
dınlar odanın öniınde bekler
ler, kı:ı.ın bakire olup olmaaı· 
ğını i'An ederler. Bakire değil-
e kız babasının e\•ine gönde

ri ir. Ve bir daha kimse yüzü
ne bakmaı. 

V~TAN 

HİLMİ GİRGİNKOÇ RESİTALİ 
ıo mayıs ıgs• paıarteal ıtınu 

KüçUlc Sahnede verilen f&n re
aıı.aıı 

~AS . Devlet Operasından baı 
Hilmi Glrıı:lnkOÇ 

PİYANODA · Ferdi ŞtatUr 
P H O G ft .\ lif : 

J . 5 Bach : Tatlı Ö lüm, Gel' 
ı .\rya J - D S~arla•tl · .\r~a -
F &:hube:t. Atuçlı Ba ; ııu 

zlje ithaf - L . Van BeeLhoven: 
.Bu Kart.nllk :ı.ıuarcıa - :ı.ı. Mo 
u.aoraak)•: Trepak - H\I.,:> 
\\'olt • We;ıa·nın Şarkısı - R. 
&:humann · Dl• belden Grcna
d!en - O . Pucclnl: La Bohfnıe 
Optra ından arya - W A. Mo
:rart · P'lgaronuu d081\ıı ll ope
rasından anı ve Don Glovan
nı op•raaından arya - O . Vf'r
dl · ::u&cbeth operuından ar
ya. 
Halle Lıır.-üıtrl: Ko:ıan~l\I (DU 
llf'nle~en : Cemal R . f'.ey) -
Harmandalı • KOroğlu (Düzenle
HD · Adnan Ban:un ı - Arın 
onaOr<IU (Düzenleyen. uı.-ı C. 
E'rkln ı . 

De,·let Opera:.ının kıdemli 
es Eanatkfırlanndan baa 

Hilmı Gırgınkoçla tanışık 'ığı
mıL yenı değıl.. . Yıllarca üııce 

.\dnan Saygun un \'unu Emre 
oratoryosunun Ankarada ilk 
verl'diği günlerde tıu bü) ü k 
e'ere bas solist o'~rJk k:ıt; l
mıştı. Geçen yıl Yııııus Em
renin 1stanbuldakl ıl • icı :ısın 
da gene bu \'az.ifcyı ilu!'ıne 
almıştı. Bu yıl da Tak im Be· 
Jediye gazinosunda ) er • l:ın 
kon ervatuar konserlerınln bı· 
risinde Cemal Reşit lle; ida
re indeki Şehir Orke .. tra~ı e:
liğiyle ~loıart ,.e Verdi'de:ı o
pera an·aJan sôylemlştı. An
kara Dc\•let Opcrasın•ıı 1,tan· 
bulda \'Crdiği tem~i ' c:." •ıra

~ında da Hılıni Gırginkoç'ıı ta
nımıştık. Fakat bır sanatkArı 
bil' operada yahut .senfonik 
bir konserde dinlemek baska. 
bir resital bo~ unca tatmak ge
ne ba~ka ... Programı kuran e· 
serlerin çeşitliliği, sanatkarın 
her an ba~ka bir ruh haliyle 
\"e turlii ifadelerle karsımıu 
çıkmasını sağlıyor. Öyle ki her 
Lıed veya aryada ıırtistı başka 

bir şahsi~·et olarak karşımızda 
buluyoruz. Fakat bu, ancak e
seri yaşıyan anat adıımının ki· 
rı ... 

Büyük Bach'ın arya ından 
ba 'ıyarak programın ılk kıs
mındaki Licd'Ierde Ye ikı ncı 
kısmındaki opera ar~alariyle 
halk tlırkülerinde ı-anatka da, 
öylcdiği eı;erın özüne \Rrmak 

isteyen bır kavgu dıı~ duk. 
Bach'ın · Tatlı Ölüm Ge''o ar
ya ını llılmi Girgınkoç'uıı ll\l

y u iylc sıı_, 11\ehılmek içı n bu 

FİKRİ ÇİÇEKOGLU 
bü~ uk be tecıyi her yanıyle \'C 

hususiyle bütün ömrü bo~ unca 
ö!umc karşı duyduğu özleme 
tanımak gerek. Eserı eriyle ö
!Umü bir doı;t gibi karşıla~ an, 
ona kucağını açan \"e her an o
nun hasretini çeken Bach: . çok 
e\•gil i Tanrım artık ne \akit 
oleceğim? • derken, ~ a,amak· 
tan bezmiş bir in anın dilnya· 
dan usancı nı değil , ona kavuo;
mak a rzusunu terennüm edi· 
yor. Ölüme > aklaştığı anlarda 
blıytık be~tecinln karısına mırıl 
dındığını du) ar gıbı~ ız: • Gitti· 
ğim yerde t.>n güz.el şeyler, en 
güzel renkler, ne senin, ne de 
benim as a din enıediğımız ve 
ancak ha)al edeblldı imız bıı· 
mu sıki \·e nıha~ et o var, Tan·ı
nın kendisı \Sr•. •Bunca ,·akil· 
tir özlenen s.ııat! Gel, çal a •• 
tık!o derken. bir an önce ona 
ka' u.mak için hasretini ı;ek~i
ği ölüme · lloş geldi•ı: . di}ebi
lh or. Hılmi Gırgınkoç bii> ilk 
be;otecinın bu yanmı bilme~ey. 
dı, bana öyle gelıyor kı o ilk 
an a\'J bu kadar engın bir te· 
,.e.kkülle Ye derın bır mAna ile 
sôylıyemcıdi. Bu i~k eserle ılın 
le\ icilerıni kendisıne çekıp bağ 
ln:an ses sanatk~rı her Licd'cle 
\~ her aryada bize duygulu baş 
ka bir vınını \"e sesinin c;eşitli 
kalit-c l~rini tatt.ırarak resita-
:ıne de\8m etti. • 

Bu resıtaldc yerim öndeydi. 
Bir bas konserinde kUçücUk sa
lonun ön sırasında oturmayı 
once yadırgar gibi oldum. Kuv 
''etlı bir sesi, mer.ela salonun 
ortasından dınlemek her halde 
daha uygun olacaktı. Fakat 
konser bas'adıktan sonra go
ru~i.ım bUsbiıtlin değişti. Yer 
yer kudrelli bir tonla salonu 
do.duran bir sesin öyle hafif 
nüanslarla ve ses hüner'erly
le bezenen yanları vardı ki da
ha uzakta olsaydım bir çok in· 
celıkleri sezemıyecektim. Hil
mi Gırginkoç sesine hükmeden 
bir sanatkar. İstediği eğilip bQ 
klılUşü vere bi' iyor. 

Bu değerde bir bas sesin bır 
melodi parçasını ne ince n!.iJns 
larla sarabileceğınf ve ona ne 
renkler katabileceğini cın n
mak ıçın sanatkarı ~akında"! 
<imlemek gnektiğine inandım. 

Pb anist Ferdi Ştatzer c~!ı
ğinde baı.an memnuniyeb!.ıhk 
ezdirir, hazan da bütün c:a· 

nath le kendisını \erir. Bu rt!
sitaldekı e i •ı, her an a11at
karı de tcklı)en bır mUkcm
nıcl lı kte ve o .,unlu kt:ı ıclı . 

Fa~rolltri Patrkia Roc . .\ııthonv StN•l 'e .,lolr Lıstr.r'l n o~ naılıgı 
•Para İle Satın Alınamu .. atllı film (·enllirkcn, Patrıda Roc, 
oğul rolünii yapan 6 a~Jık l'\llehıeı John Dunn'ın altının An-

tb~ny Stetl tarafından değl tirilmesinl seyrediyor. 

Türkiye'de ormancılık 

' mineri açılması 

hazırlıkları 

se-

.Memleketimizin ormancılık sa 
hasındaki tekn•k ihtiyac:arını ln 
celemek İ tanbul Ünlverbtesin· 
de Ona Şark memleketleri için 
bır ormanc:ılık semınel"i açılma

sı imkanlannı tetkik etmek iıze· 
re f'. O. A. Te.kiliıı tarafından 
rürkiyeye :linderilmlş olan 1\1. 
Pıver Terver temaslarını bitire 
rek memleketine dönmüştilr. 

:\fütehassıs. Orta Şark mem'c 
ketleri~·le Pakistan, Akdeııiı 
ınemleketlerin<len Yunanistan. 
Yu !!oslavya \'e Libya orıııanella 
rının da iştirik edecekleri bir 
eminerin ıertiblnin b•i o?acaf(ı

nı böyle bir . eminere ilmi. tat
biki her türlu yardımın F.A.0 . 
komitesince yapılabileceğini iı
niyersueye bildirmiştir. 

Roma'da işçiler grev 

kararı verdiler 

Roma. 16 (AA) - isçi:erin 
gündcliklerın n arttırılması yo
lundaki taleplcrı destekleme!: fi 
zere ı:e 'ecck haf':.ı i~·inr:c hir 
çok grev hareketlerı l apı:ması· 
na karar verilmıştır 30.000 kau 
çuk isçisi 4 ıün miıddct!e çalı,
m:n acaktır. :\laden cııdü•trisı ve 
ın~;at işçileri de oerscınbe J?ünü 
24 saatl ik bir .ı:rc\e baş'a)acak
ı:. 

Oslo'da bir casus mah

kum oldu 

O:.lo. 16 (AA- - Kuzey :\'or
ı·eçıekı Kirkenes fehri mahkeme 
sı casuslukla ıtham edılen tng
ı·ald F.rrkseni 9 ay haois Ye 500 
kuron para cezasına mahkOm et 
mişıir. Aynı zamanda, suçhı, ı;ı 
~ ıl miicldetle medeni haklarııı
dan mahruın 01aeakt ır. 

Cenaze defni bir çok mera
sime tabidir. BütUn kabile ef
radı cenazeyi takip eder. Öle
nin akrabası altı hafta matem 
tutar. Ölilnun istirahati ruhu 
için oıomünün ücüncü, doku
zuncu aünil, 6 hafta, 6 ay, niha-
yet bir sene sonra i~in )'apı- .ıııııJ .. ••• 
lır ... 

OKUYUNUZ 

J'ransız çingenelerinden bir aile 

Son bir yazıda çingenelerin 
gös~ris merakından ve bu yUz 
den aralarında çıkan knıa
lardan bahsedeceğiz.. 

::\fidenizi ekşitmemek i~ in, sıhhl, 
yasiyle yaıutan ekmekleri yıyiniz. 
Telgraf: ::\layadal • İstanbul 

fenn1 ::'>fayadağ Ma· 

Telefon: 41964 
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Vrangel ordusunun 
,,,. 

Mustafa Kemal Paşa'dan aldığım şifreli bir telgrafta, Vrangel or~us"u,tr 
kazının tamamen silôhlarından tecrit edildiğini, artık bunlarla hiçbır 111 

rek hareketin bahi5 mevzuu olamıyacağı bildiriliyordu. 

L------
E~\'En P.\Ş.\ VE 
\ 'R.\:\GEL ORDUSU 

'J'Ürkiye'deki işgal mı~taka-
larında ,·e bilhassa Istan

bulda Halk Şuralar fırkasının 
tl'şkilatına baş'andığını bizz:ıt 
Em·er Paşa itiraf etmişti. Trak 
nda Vrange i c birlikte An· 
tan ta ale~ hine Enver Paşanın 
tasa\ \lır etliği hareketin bu 
teşkıliıt a allıkası oldu~u mu
hakkaktı . Eğeı· Ankara bu 
hareketi tas,·ip etmiş olsay
dı, Enver Paşa bunun sevk ''e 
idaresini \iıerine alabilecekti. 
Stalin'in sözlerinden de. So\· 
'et hUkümetinin her zaman ol
duğu gibi o tal'ihlerde Boğaz
lar meselesini dilediklerı şe
ki lde ha l için Anadolu m•lli 
kuvvet' l'ri ile Vrııngel orclusu 
enkaıına Boğazlar mıntakasın
cla bir birlik yaptırmak iste
dikleri manası çıkarılmıştı . 

So\'~ et hiıkumeti i c ı-:nver 
Paşa arasında bu hususta b ir 
an laşmanın mevcut olduğu 
kabul edi se dahi. her iki ta
rafın birbirinden gizledieı mü 
him nokta! naz.ar farkları \ar 
dı. 

l\llTSTAFA KE:\lı\L PAŞADAX 
GELE!\" TELGR,\F 

E nver Paşa ile olan hususi 
konuşmalanmııı ve Vra:l· 

gel ordusunun istihd:ımı h:ı \· 
kında yapılan Rus teklifler.m 
Ankaraya bildirmi~tim. Bı r 
mUddet sonra Büyük Mıl et 
.Mcclisı Reisi .Mustafa Kl'm.ıl 
Paşanın imzasiyle 10 May.s 
1921 larih ve 672 numaralı şif 
reli bir telgraf aldım. Bu tel
grafta. Trabzonda bu:unan lla· 
lı Paşanın hareket tanının 
Hal:. Şuralar fırkasının teşkil 

Eski Eminönü Halkevi 

binasının durumu 

\e teftişi ile al4kalı iörüldii
ğu , ErUnıharp binbaşısı Na
im Ceut Beyin de izınsiz ola
rak memleket haricinde dola;
t ı 1 1 '"e bu kere Amasrada ka
raya çıktığı bir sırada üzerin
de Halk Şüra lar fı rkasına ait 
bır çok program ,-e be)anna
meler bulunması ılzerıne An
kara) a çağrıldığı, ke) hyetin 
İcra Vekilleri He~ eti tarafın
dan tetkik edilerek Halil Pa
şanın hudu t harieıne çıkarılma 
sına \'e Erk4nıharp Blnbıışısı 
Naim Ce\·at Beyin de te\·klfi
ne karar verildiği blldirili) or
du. 

Bundan bir müddet sonra a
lınan şifreli diğer bır telgraf
ta ise , Vrangel enkazının tamı.ı 
rnıyle sıliıhlarından tecrit edil 
mis olduğu ve artık bunlarla 
hiç bir müşterek hareketin ba· 
his mevzuu o!amıyacağı 'ıal·-:r 
verlliyord u. 

HALK ŞÜRı\LAR 
rmK.\Sl~I~ TEŞKİLİ 

Enver Paşa, Ankara hüku:n"
tinin idaresi altında ı11ılıı· 

nan memleket kısım:arında An 
karn ile anlasmadan evvel her 
hangi bir sh asi fırka teş1~ili
ne girişmi) eceğine dair '>Jna 
sbı vermişti. Bu \'aade rağmc~ . 
icra Veki'leri hcyl'tiniıı f uka
r ·dakl kararını blldıren l\lus
t Cıı Kemal Pa~anın telgrafı 
Ha k Şiı ra·ar fırkasının teş!fr 
il tına daha evvel ba.lanmış 
olduğunu gösteriyordu. Anado 
!uda birliğin takviyesi bakımın 
dan bu teşkilatın da diğerleri 
gıbi kolaylıkla tasfiyesini te· 
menni etmekten bas'.rn '\losko 
vada yapacak bir şey ~oktu . En 
ver Paşa o tarihlerde birdc:ı
bıre ortadan kaybo muştu . Ne-

~l"'r· 
-----.- sc bl :ııı ıJ 

re) e gitti.~ini kl~ndiS•l ;,ıııf 
du. Bu ) uzden .. ı;ön o d'tl 
rar ~orüsınek rrıu~ırı ~e~.ı:;.1 
mıştı. Ta'at. Pa~crııne naıır 
Lizerıne gızlıce 5ğrt 
olduğunu sonradan 
tıi<. 

"ıd 
t 'E rERı\. · iTT HAT l • · · ıS'I::" 

ı~mK \Si ERK·\=' . 
\'AZİ\"ETİ ~·~ıt 

rihıne t (f 

24 Ma) ı ~921 ta ıttıb1 (f 

hariçte buluıııını;Anını11 1 ı 
terakki fırkası er Jlt rıı'11J• 
· · · ı ·aı· '1'0 .. ;r 1 

.... zıyelı ~ÖJ e ı · . şal"'' ~il' 
Doktor Bahaedd111 

1rl>•d3 pS{. 
ıım Rasuhi ve 1 bir ~ısr • arr gu~ 
Enver Paş:ıdan lardl· \'t 
olarak çalışı) 0:. ıııe\'1'1 

11 
İs'tım ıı:emtndekı ..,pel')a 11• . . r e... ıbı ,.,. 
fuzlarını Jngı ıı d't sıl ııJS· 
ne karşı bir te.~iJerle 1 yr' 
kullana rak tngı f;n'er ~ 
mak istiyorlardı. 01~şıtı"~f.· 
ise, ingilizJerle a ı;abtıl ,;? 
kansıı oıduı:unu··cade.e 
sonuna kadar ınu . f r· 
de bulunuyordu.er btt ıı:ı,;v· 
Bunun 'ıı berab . 51ı.S1 .ı >' 

d kı • fiil' tı de araların a kendılt ıt ~ 
)arına rağmen ıC bSt C 
nadolunıın dost~ erınt~e .~r 
messili gibi gı>s~aşa ıett~ 
~ıyorlardı. TalAl ket ,e ıaıs>~ 
daşları her hare f!t sıı isi . 
büslcrini Ankıır:.er paş' dJ ı ı' 
)apmışlardı. f.~e b3ııtıeıı ~ı 
zan anlaşarak ' ~rıııed 

1 
~ 

Jaşmağa ıuzurrı go doıııd tıl P 
kete geçmişti. p.na teşıcıl~~ 
Şuralar fırkasını~·te ııı;,~. 
!At Paşa tomaın 'faıAt ~ 
Enver Paşanın. a .13e 9' , 
şehadetinden so~~t l''~ e ~ 
mesi oradaki 'fil wı'd.. 1 
Si) re' uz.laşmak \ ~); fÇ!!ı (it 
re keti temın ctın< pcı'V"~ 

Eski Eminönü Jlalkevinden üt 
oda bu&lln saııt 17 de tBrenle 
l\l iili T ürk Ta1ehe B irll~inc \"erl
lerekıır. T.:'11.T. Federa.>) onu d ün 
bu miinasebetle hır bli':cn ) a;.-ı 1 

..... S: raı•r ~~ 
.----------- tenin BeıA!ı&ı • satı /o~ (. 

TIY A TROLAR * AR: Tel : 443~4 ~ " .J * A'ILAS: Tel· ~ ..ı 
!ayarak lokalden verılecek füi * ı;ımlR Tl\"ATROSO nR.\'\l JOs
odanın hiç bır zaman lokal ida 'n _ Paurıuı·cıen baş.ita her gece 
resinin 111. T. T . B.'re \'erilmesi 21 de, Pazar matine ı.uo da SOK \ K
cıemek olmadığını ancak lokıı : i j !' - Yıızan: Elmer Rtce. TUrı.:çeı.ı 
• AIUde Ze1bctııcıu • Tel: f2157, 
o:ı~c etmekte .oı~n . ~omısy~n~ * t;DılR TtYATROSO fW!lılEDI 
.:-.r.r.T.B. tem~ılcılerının de ıstı ıua.~u _ Satı'dan batka ber ıece 
rAk edebılcceklerını ı!ade etmiş 2ı ae, Pazar gttı:auz u.30 da ME
tir: 1 LEK RANl'\llN KISKANÇU(;J - Ya-

ı:an: Loula Verneuıı. Türkçeaı: llpr
BUltende bundan ba~ka birleş haıı l"elek • Tel: 40409. 

rne merzuuna temas edılt:rek * SF.HtR TİYATROSU uılsösC 
~öy:e denilmektedır. l nöLt.'Mtl - Pe?'fembe, Cumartesi 
~Hu arada şu noktaya da ıe- ve Pazar aaat 21 de, •rrıc.• Paı:ar 

. . . .. .. k U .30 da \ .\ıılLI KIZ. 'fann. Jacqu-
mas etmek ısterız kı ;buıun ) u u oevaı. Tilrltçeaı: ihaan Borıın. 
f.ek tahsil iJCnçliğını temsil id- * GENÇl.IK TİY.UROı>U - DO
diasında bulunan bu teşekkül, n ;R \OLU • Komedı a puae • \"a
talebe o~mayan kimseler tara- ıan: A "· MUne - T11rıtçea1: M . Bu-

. 'ld "h' ··dd rıan • Sahneye ıı:oran: A•nl Dllllitl. fından ıdare edı ıı;ı mu etçe satı. Çarşamba ıuare 20.30; CarflUD-
talebeleri asla tcmsıl cd<"!nıez. ba mattne ıuo - e:mınoııu öı:rencl 
T.M.T.Federa :,onu onuncu tz- Loıı:aıınae. 
m ir kon1:resindc birleşme kar:ı- * ıL~I SES OPE.RE1l • vunM.\ 
rı almış ve böyle<'e 1\1.T.T.B. ne A Hl • BU)'l.llı: Operet 3 perde. Her 

• • • ırece 2ı de, Çarşamb!ı, Cumartest ve 
son bir şans daha vermıştır. • Pazar maune sut ı:s te ...., ber Pa-
.~l.T.T. Birliğine reri:en bu wn ıartesı. Tel: 49369 

~ansı iyi nbcl e kutlandıQı tak- * TEnno BlLGF. Opt'reu - •Se· 
tirde 'l'ılrk \'liksck tahsil gençli çim Arltcah. OpPUt 3 perde, '"""ıerı 
1 A ·ı ı J n T aaaat 2I'de Mııkalm'de, cumartcsı. ı>&· 

{( nin yeg ne temsı c sı 0 a · zar mııtıne ıne. Telefon: ~134. 
)f. T. Federasyonuna dahil ola- * KCçt.lK . AB:>ır: - Çarf&mba· 
bilecektir.» aan başka her s:ece aut tam 21 de. 

Yedek Subay Okulu'na Salı . Cum talebe mııtıneıı ve Pa
zar matlne aut tam 17'de CİNAYET 

dd • ld \ ı\lt - Piyes .3 ı.ıerde • Yazan : rre· kayıt mÜ etı UZafı 1 drrlt Knott • Cevlreu: Tevfik Sıı.dul-
Ankara, 16 (Telefonla) - :'.\111 

1i Savunma Bakanlığı yapılan 
mliracaatları gözönUnde tutarak 
40 ancı dönem yedek subay ka
yıt muamelelerini 28 mayısa 
kadar uzatnıı~tır. 

Jah - Tel: 40276. 

SiNEMALAR 

Hl;\ ot'.;tlı CiHET! 

* ALKAZAR. Tri: 42.'l~ - P'abt-

Fırtına. ı;::orı;v i . .J * ELIIA~IRA - ttd.,ıl ~J. 
nın o ıu • oenıı: 8459, .., ,,,,-; 
* INCİ: Tel: ıosP tS, 

Fahife. ,359' /. ,.ıı A * LALE: Ttl: •.-•• oıı "" ır * LOKS· Tel: ._,.. ,; > 
&eytan mı? . 40S6S __ d~ * MELEK: Tel· jY~ 
A.fk. 1656 .... ,; 

* SARAY: Tel:~ 43~l v. * SUMER: Tel· ıııd'" 
beri. ııı-r fçp .1 
Prcııa - noma gı ..,, .p: 
* ŞAN: Tel: es~ 

1 
,,,.~ 

Kadın. . 4,19 1e":'"' * TAKSt?J· Ttl• rJı:.!ıı: ,
lenin Namusu - 1~ .,atı dl• * YILDIZ• Te ()l>eJID ..Af 1 
HatA • Hülyalar cfl'":. ,; 

fSTANSlll> . ~eli!! ~ 
* ALEMDAR: T::ı~r ~ ~ 

tuıuş Daktkıı•ı - ç23542 (1;11 • , * AZAK: Tel O fCI _ . ..ıt' 
ıutun Torunu • il e' .ıı' I 
Kıını. öıdort ,,,. 
*BULVAR - artı:t!l-'ftl ..,ti 

tanbul Kan AC~..\ş: dtf ",; * ÇEın!ERLI ü1l1',d~ ":.J-. 
intııtam Yolu • 'fcl JJP.~;,t * MARMARA; Côııer µr,; 
tutuş Oaklk&Sl • %2962 "ıı.ı' -" * MiLLİ: Tel' ı;::sç•~ !f, 
nahrmdır • Erol.il "' 
il Savaş. • 2.ss9' * l'"ENİ: Tel· ı.ttf- ~,si 
Yolu • Mutadd~• ,ttP:, ,.. .J 

llAOlg . ,oıı' 1' ~ * HALE: Tel· 1 ,- . ,, 
oızıı İtUh&ID-T ı: ~"r~~* OPERA: e /.11-11~ '''~ 
Adam - tturru·et-reı~'l!ll <"", * StffiEYT A: 11r1'.':"44 ,. 
lln Kadını - ! 0

1, dO-' * YURT: ,.e ' 
Eanırh Oöl. 

Öğrendi~iınize göre 1931 do
ğumlu üçiincü tertip eratın ter
his tarihi de kararlaştırılmıştır. 
Bu erat haziran sonunda veya 
temmuz ayı lterisinde terhis cdi 
lecektir. 

Doğu Almanya Komünist 

Partİ5İ sekreteri 

.~DERMOJ 
SiViLCELERE 

1 
K.AıtŞ. 

hastalandı erest•fl 

. (AA) K l' 1 r AYANCIK Mobilyalık MEŞE K 1 Berlın, 16 - om ııı ~t E R 
a1e)htarı batı istihbarat büro- M E (. E p A R K E L 91ıS-
sundan .bu~ün bıldi_rildl~i~e ö-, ~ ~can· ~ 
re. komünıst partısı klıtıbı baş- Unkapanı KE!'resteciler Cad. 152. Tel 
knıl yardımcısı Watter Ulbricht, İİll••••••••••••••
açıklanma) an bir hastalıeının te 1 

davisi için çar~amba ılınü Doğu Q K U y U N U ı 
Berlinde bir hastahaneye yatmış 1ş efl 

ur. Batılı resmi şahsıyeıler bu ha111ııt 
habere ıtimat etmektedirler, c;On Hoş kokulu nefis taamıı ekmek ,e 

1
96' 

kil Ulbricht çar~amba giinkü ka 
bine toplantı ına iştırlık etmedi
ği gibi komünist:erin idaresinde 
dlln başlayan milll kon,renin a
çılışında da ıörünmemistir. 

Yeni doğan üçüzler 

I,lncoln, 16 (AA) - Bay ve 
Bayan James Schleıeı adlarında 
bir karı-koca vedi buçuk sene 
bek:e<likten ı;onra bugUn eme:ıe 
rine kavu~muş ve Bayın Schle· 
ıeı bir batında Uç 'ocuk dotur
mu. tur. YARALARA 

K.Alljt 



t;hve sarfiyatı her 
r%tta;~~~afta artıy·~-~ .............. . 
, Yükselmesinde bu seneki mahsulün fena ol-
~ ~.......... ması kadar bunun da tesiri var 
~~il •••••••• 'll~ arda h 

bıı k.b\e f eınen her 
t1İl4eıı ~Yatları yut. 
~te it azı nıemıe. 
193a ıeıı da.rfkı güc· 

~ •iaıa~~nde m.ı. 
•erııı fi a hemen 

tij haJd Yal!aı·ı is· 
~.:ı tı:ııa e kah\e fı. 
'il ttrııe~en ak•i 

"ı llıecrn led lr. Tur 
r~ '1"rt Uası bun JD 

t ile anlatı. 
, lt •rıııd 
~ seııakı artış te 

~ te ba·esı ba~la· 
taıı •ti S aınıştı. ~I 
bır arında fJ 

~ ~ durakı ~at. 
~ ~tıı tııııı lkt aına ol· 
'ı~ 0~ •rtış b ncı Yarı-
~ , tı( aşladı. Bu 
'~n Iırezııya'da 

'I <llıatı iö Soğuktan 
steriJnıek-

.... ltıııde · 
"~ iolii fıyat1aı-da 
t. d~ııııe bınu se de 

aı arı ekıenıne· 
oııııa~Sllarında so 
da b a beraber 

~ "~dır ~ hususta 
ltııe,1~ ahve fi. 

• b tıa~ e nazaran 
"Q rnn 5 . 
•ıı ... ~tlısıa k rnhı~

.....-ısııı a \e 
ın da sc-

her iki ururete ce\ ap ye. ecek 
rnıntakalar ise, ne de oı~., çok 
mahduttw. Bugünkü zırııat 
mıntakalarmda ıstıb~ .. ıı :ır.:I!'· 
mak da ıı)rıca muşkü iıt arzet 
mektedır. Kah\ e ağacı dikılen 
topraklar çok sür'atle butün 
zenglnlıklerıni kaybetmektedır 
er. Bunun için bil) ük yat•rım

lar ) apmadan yenı saha 3rı ı • 
tıhsale açmak Ye record istıh
sal rakamlarına ula~nuk mu:n· 
kUn olamayacaktır. 

K ah\'C btih akinde en iaı.Ia 
artış Birlc~ik Amcriknd ı 

milsahede edılmekteJ.r. ll:IW 
ilA 1953 senes.ı;ıde miı ıs başı
na kahve ıstihlAkı 8,5 ı,.; o~ram 
dır. 1924 • 1928 sene'rrind" mı 
fus basına ıstihlak he 3,'t kilo 
ıdı. 

Amerıkanın kah\ e ithalatı 
l920 senesıne nazaran ıki mıs· 
lı artmıııı \'e kıymet olarak 1.4 
mil~ar dolarla Amerıka ııhal 
mal arı Jçın<le bırınc.liğı a mış 
tı. Amerıkada hA en senede 
20 5 mılron çu\ aı kah\·e btıh· 
lak cdilmektedır. Bu mıktar, 
dun) a istıhliıkinin yı.izde 64 
une tekabül etmektedir. 1935 
- 1938 senelerinde Amerika, 
dlin)a i~tihlakinin yiızde 50'sı
nı, 1909 - 1!.113 senelerinde i · 
se > ı.izde 38'ini istihlak ediyor· 
du. 

A\Tupada da kab\•e istihJakı 
gitlıkçe artm:ıktadır. Bılhassa 
son seneler zarfında. Dara tak· 
) itlerıne \ e dolar fıkdanına rağ 
men, kah\e iıha atı mutcmad · 
) en artış ~ôstermıştır. Bunun· 
la beraber, nufus başına ist•h· 
:ıik. ekserı A\TUPa memleket· 
lennde. harpten e\"\elki se\t· 
:. esınden du. üktür Yalnız İs
' ıçrede 1924 - 1928 senelerın 
de nüfus başına 3.2 kı:o olan 
istıhliık 1953 senesinde 5,5 ki· 
!odur. 

İkinci Dün)a Harbi, A\·rupa 
daki ıstıhlAki harpten ewelki 
se\ ıyeye naıaran dörtte bırc 
dti•Urmüşse de, 1953 senesınde 
1939 sene.sıne nazaran fark 'ö 
12'dır .• \ \Tupa halen senede 10.2 
mılyon çuva~ kah\e ıstih'ak e•· 
mektedır. Bu, dum a ıstıhlakı· 
nın '1o 31 ıne tekabı.il ctmekıe· 
dır. Bu rakam 1939 senesındc 
cı 42, 1909 - 1913 :sene:.'r:de 
) lızde 55 ıdı. 

jstıhllıkın arh ı ) a nız nu us 
ba ına ı ıh flk n artm " ~ c 

izah edı emeı. L'mumı nuıı.ıs 
arlı ının da artan ı ı hlakte bu 
) fik pa) ı 'ardıı. A)Tıca. mu,,
tahsıl memleketlerin kah\ e ıs 
tih14ktnın artmış olduğu ka)
dedılmelidır. Birçok mem'eket 
!erde l:elırın 'e hayat stıındar· 
dının artması, kahve fı~ atların 
daki nispi istıkrar, istıhtıikin 
artı~ını tevlit eden baslıca se· 
bepler arasında zikredilmeli· 
dir. 

···•··········•·••··•••• 
Başlıca mlıstehlık memleket· 

!erde rclırlerin artması, kahve 
ıstih akın artırmaktadır. l\lu· 
a.} .>en bır ı::elir se' ı.> esınden 
sonra kah\'e, ıuks madde \asfı 
nı ka) bctmcktcdır. Bu taktir· 
de de, fı.> at temen üçleri ıstıh· 
lAke kola.> kolay tesir etmemek 
tedır. Xıtekım 1949 senesinde 
Amerıkada fı~at ardaki 'ö 75 
artış, ıstıhlakı ancak .,.o 10 nis· 
pctınd(.I azaltabllmıştır. Bu se· 
hep e, son ft) at artışlannın 
müstehliklerde buyük bir mu
ka\ emel ~aratacağı ve bu )·üı· 

<!en de ı tıh Akin azalacağı U· 
mıt ve tahmın cdılıııenıelıdır. 

l\lua).} en içkiler 'e mükey~ e 
fat. bi hassa çay \'e kah~e ıçın, 
mi il tema\ uJ!er o kadar kuv· 
'etlidir kı; · f·~ at artı•ları kar~ı
sında onların ~ erıne herhangi 
bir d 2er maddenın ikamesi he 
men hemen ımkAnsızdır. Son 
zam:ın arda fngılterede ve Da· 
nimarkada ~ apılan müşahede· 
ler bu hükmiı te) it etmekte· 
dır. E\'' cldenberı İngı·ıerede 
da'ma ça.} fazla ıstihliık edi· 
hr. Buna mukabi' Danimarka· 
da da kah\ e, bulun diğer mti· 
ken cfata tercih edilır. Son ~c 

nelerde İngiltcrcde çay, Dani· 
markada ise kah\'e "esikava tfı· 
bi tmu'muştu. Bu takrit. her 
iki memlekette, serbest bırakı· 
lan diğer madde istıhlakinde 
ıınt'ak pek cuz'i bir artış te\·lit 
cdebilmiştır. 

K ah\e, Latin Amerikanın baş 
lıca ıhraç malıdır. 1953 sc· 

nesinde kı~ met o' arak kahve 

1 
ıhracalı 1.9 mı'~ar doları bu· 
:u~ ordu. Bu. bu tün Lfıtin An.e-

1 rıka ihracatının % 2G'sına te· 
kAbiil etmektedir 1938 senesin 
de bu nıspct '"o 12, 19!:9 s'"n~
sınde ~ 17 idı. 

Kah\ e fıyatınnnda li!>r.? ba· 
• ına l sentlık bir artış. J.3t.n 
Amcı ıka menıleketlerıne .. e.ıe· 
de 36 mihon do!ar ı:ı••nz.:ını 
bır ~clır İemın eder. ~Jılsıııh· 
:; ı mcmleket:rr ıekcr teker na 
zarı ıtıbara alınacak olur.sa. ı 
kah\ r ıhracatının bu meın c· 
ket er içın ) ukarıdakı rakım· 
!arın ı:ostcrdiğ.nden çok d .. h:: 
ehemmi.> etli bir rol ornadığı ı 
daha barız. olarak ~<>z ı'mı·. 

P h:ık ka. k.ıh\e, S.ı \:ı .. or'
un illracatının < 90 ını, Ko· 
Jomlm anın ıhr. cııtının '' 75 
ını. Brcz, )a \e l'(ıkaı.ı ı• ı n•n 
ıhracatının ~ uzde 65'ını t~ ı.ı 

etmektedir. 
Latin Amerika, halen seneJe 

26.5 mll~·on çu\ al kall'"c ihr::ç 
clmekıedir. Bu, dünya istıhla· 
kinın ... ~ S3'ünc tekahiil et· 
mektedir. 1935 - 1939 sene· 
lerinde bu nispet C-0 89 du. Bu 
azalma, daha z. ).nde Brezilya 
ihracntındaki azalmadan tevel· 
tüt eder. 

'YATA~ 

Türk, Yugoslav, 
Yuııan işbirligi 

ı ·si; ·ı;~i~;;-;~zetesi, Mareşal Tito'n;~ -A~k;;;;-~ 
:ziyaretinin bunu kuvvetlendirdiğ ini yazıyor ~ 

........... -. .._. - - ..._""' ... ~........,,.._ .......... ~ 
İsviçrenin en muhim gazctc

lcrınden birı olan ~eue Zur
cber Zeltung. l\Iaresaı '.l ito'nun 
Ankara~ ı ZI) aretınden sonrıı 
Turk, Yugosl:ı\', Yunan m•ına· 
sebcllerinı gozden gcçırcrek 
di)or kı: 

Mareşal Tıto'nun Ar.kara ı.~· 
yahati Türkıyenın poııtıka 
mahfı lerındc bli) ük b:r ıl.,ı 
U) andırmıştır. Turkı)e ı:e ~ u
gosla\~ a bır mUddetten:ı~ri b.r 
biri.} le sıkı surette hl ,!:ınmı§
lardır. Bu iki mcm eket \ e Yu
nanistan 1953 şubatın ~a .\nka· 
rada Xı\TO'nuıı muv.11akati ile 
bir ekonomık \'C kültürel dost· 
luk paktı akdetmişlerdir. O za. 
mandan beri her d1irt \ eya beş 
a~da bir clrfa bu üç memleke
tin genel kurmayları arasında 
askeri konuşmalar, müessir bir 
işbir'ığinın sağlıın1 temellerini 
~aratmak maksadına Dıl'bnidir. 
Şimdı de Ankarada fito ıle ya
pılan konuşma'arın en mühim 
mevzuunu askeri meseleler teş 
kil etliği muhakkaktır. 

Türkiye, Yugo la\)a '" Yu· 
nanıstanın bu yıl içın'.le a k • 
ri bır ıltifak akdedecekleri ına 
nılır taraflardan bıldırılmckıe
dir. Böy e bir pakt i.;ln lıer iıç 
memleket genel kurm:ıylnn'lın 
üzerinde ç·a'ıştıkları stratejik 
,.e teknik 1 k mesai su::ıa et
mek Llzercdlr. llcr :iı: mı>m'c· 
ket ordul:ırıııın en mı.ıhirn v.ı· 
zife~i. Bulgar hududundan TrJk 
y;ı~ a ve lll akcdon~ nya bir taar· 
ruz ) apıldığı takdırde muşte
rek müdafaa )apmaktır. B ıl
gar ordusu bugUn 150 • 200 bin 
kışiden mürekkeptir ve mo· 
dern harp malzemesi ile ve nis· 
beten bil) tik mıktarda tanklar
la mücehhezdir. Bir harp \U· 

kuu halinde Bulgar ordu u, 
\'ardar \adisi bo.> unca i erle
meğe ve Yunan oı du unu Yu· 

goslav ordusundan ayırmağa ve 
Arna\ utluk a irtibat kurmağa 
ça,ışaeaktır. 

Türkler c Yugo~Ja\') alılar \'C 
Yunanlılar mtid:ıfaa pliinlarını 
ıtina ıle hazırlamışlar 'e bun
ları NATO şef erınc bildirmiş. 
lerdır. Çunkü Tiirkı)C \e Yu
nanıstan, Batı l\fudafaa teşkili! 
tının ı.iye•crı sıfatt\ le deruhte 
etmış oldukları vazifeıer çerçe· 
\e i içinde k:ı m:ık mecburi)c
tindedirler. 

Tito'nun Ankarada, Yuı:os
lın1·anın muhtemelen NATO. 
ya iltihakı için fıkir teatisinde 
bulunm:ık istediği • bıı b:ıbt:ı 
yayınlanmış olan basın haber
lerinin zıddına o::ırak doğru 
dcgildir. 

Turkiye Hariciye Veki.i Fu· 
at Kôprülü'nün, Yugoslav hU
kümet şefine Türki)enin Pa
kistan a hır dostluk paktı ak· 
dinı icap ettıren amillerin ne
ler olduğu hakkında malftmat 
'ereceği 'e bu paktın Yugos· 
la\') ada uyandırdığı endişelen 
ızalc etmeğe çalışacağı şüphe
sız.dir. Turkh enin bu pakt ıle 
deruhte ettiği askeri nzife er 
Balkanların müdafaası itin Tür 
kıııenin yapacağı yardım \C 

hizmeti hiç bir \CÇhile mütees· 
sır etmb ccektir. Bilakis geniş 
ve en çok teh'ikeye maruz Do
ğ.ı bö!;:esi. belki Türkiye • Pa. 
kist:ın paktına iltihak cder..:-k 
olan Ortadoğu devletleri v ıoı· 
tasıyle korunacak olursıı, Tiirk 
orduları Batıd,ı daha çok lıare· 
ket serbestısine malik olac~k
lard ı. 

Tito'nun Ankara se~~hati 
herhalde Yugoslavya • Yuna· 
nıstan - Türki) e arasındaki sı· 
kı işblr iğini tak\ be edecek ve 
bu ışbırliği bir harp vukuu ha
linde en büyük ehcmmi)etı ha· 
ız o.acaktır. 

SRGLJGı . • 
/ iLE,_ ILGİLiDiR. 

--- !:.! 
Diş sağlığı sahasında yapılan, Tıbbi 

kongrelerde uzun incelemeler ve araş· 

KLO'ioFİL'in 
diş etlerine ve ağız kokularına karşı te· 
&i rinin fevkalAde yüksek olduğu ıspat 

edılmlştlr. KLOROFiL dışlerin çi.ırOmesı. 
ne sebebiyet veren asıd ve bakteri le. 
rin t esir ini ber t araf eder 
Büyük çapta şöhret yapmış, bır çok 
beynelmılel sergilerde a ltın madalyalar 
kazanmış, memleket imizin en büyi.ı k 

diş macunu fabrikası olan 

RADYOLİN 
yurdumu:ıd• bu yeniliği ilk o larak tatbik 
etmekted ı r. f Diş etlerinizin ve dl•le 
rlnlzin eıhhatı için, 
KLOROFILLI . RADYOLIN KULLANINIZ 

• Sabah.~ oile,• ıqarn. her 
/yen.ekten şonrı dışlcrınızı 
Rıdyolınle lırçal.ıyınıı. 

Guy kızın elını e'ınin içine 
almış, bu nefıs manuranın zev 
kine \ armak ıçın konuşmadan 
ot uru.} orlardı: Brklen gozUne 
uzun zamandan beri kendısınl 
takıp eden hafi~e ı'ıştı. Biraz 
ileride ikı ki ının oturduğu bir 
kanape~e sığınmış, kendi:erini 
kollu} ordu. 

t;uy. eşsoıueşsek. dı)c kendi 
kend ne söylendi. )lı.ithiş hıddet 
lenmişti. Ayağa knlktı. l\liriama 
nSen burada dur biraz ben şım 
dı gelıyorum.• di:crck koEar a 
dım haf~ enın bulundu~u )ere 
do~rıı'du 

nS ı nle gortişmek isti)O" 
rum dne glır'edı. Hafiye kork 
mu . ürkmtış. b r tuhaf o:muş· 
tu 

• İ~i ama ben sizi tanımıyo· 

~~~ 

runı k. Benim'e ne dı~e gorı.i 
§Ceekmış.in ız?. 

Guy .. damın ko unu )akala 
~ara.- Çok ~e,·ezelık etme de 
benımle "el dıle söy'endı. A· 
dam kendı~.ne teC3\ tiz addolu 
nacağını. bu harcketı ~ıkAyet 
edeceğıni SÔ) eyerckten onun 
la bır ıkte ~ürüdü; daha doğru 
.ı:u Gu.}'ın kolunu tutan kuv\t!t 
li clı eltında sürüklcndı. 

Adam, •Ne demek ıStl\orsu· 
nuz.?o dıyordu •Lütfen b;na iza 
hat ''erin.• 

o.PckAliı. Ulan hıı~van ne diye 
günlerdir peşimden ayrılmıyor 
sun? Xe <li;>e nere)e gidersem 
arkamdan gelıyorsun, • 

Adam ş3sırmısa benziyordu 
•Ne demek istı)orsunuz?D di~e 
kekeledi. 

lşıe bu anda Guv onun poli
se mensup o'madığtnı anlamış 

u. Şavet resmi bir memur ol· 
saydı herhan.ı:ıı bir nahoş Udi· 
seye sebebiyet vermemek için 

s-

ibni Sinô'nın bininci yılı· 2 1 

Kasrı Şirin' den 
Tahran'a 

K.<ısrı Şirin"e Kanuni Sultan 
SU elman Bal!dat seferin· 

de girmiştir. Bunu birlikte cı
ra) a giden Matra:.r,:ı • 'asuh'un 
yazdığı resımli •Beyanı Mena
ı.l'i Seferi İriıkeyno esennden 
öğreniyoruz. Müellif buraya 
Kasrı Şirin'in glizel Nr resmi· 
ni de yapmış. Fakat ~ııı.di o
nun tablosunda !!ördıi~uıııilz o 
muazzam tuğla binanın ancak 
temel duvarları duruyor, hiç 
bir §ey kalmamış. Burasını kıs· 
men arın on dördüncil geı.:a ı-
5ığınd:ı seçebildik. 

İ k gideceğimiz şehir Kir
manşah'dı Çıplak d;ığları tır· 

manarak, yeşil vadila:-c gırc

rek. gece gittiğimizden asketl 
kontrollardan ges;erek. uzun 
bit" ) olculuktan sonra oraya 
vardık. TcleConla haber veri\· 
diğinden bizi oranın en güzel 
\e lakin yolcusu bulunmayan 
temiz bir oteline aldılar. Ora· 
da mutena bir oda ayırtmışlar. 
fakat \'akit geciktiğinden bun 
dan haberi olmıyan nöbetti 
otel müstahdemi bizi alt katta 
bir odaya aldı. Bu odanın di
:er odalardan Car:.ı yok. Bir 
defa çok temiz, bahçeye \'e ha· 
vuza nAzır bir oda. Yerler gU
ıel Jran halılarivle süslü. Yat· 
tık Yol yorgunluğiylc uyumu
suz. 

s abah'eyin kalkınca is değiş-

Ord. Prof. Dr. A. SOHEYL ONVER 

Ilamadan'da İbn·i Sina·nın ~eni :> apılan türbesi 

kalmamızı istediler. Fakat biı 
yolu tereıh ettik. 

İki mıhmandarımızla 18 i 19 a 
bağlıyan bütün gece gittik. 

Yo:da yağmurlara tutulduk, 
otomobilimiz bir köprü )1~ıl
masından suya battı, bizi ara· 
banın içinde sırtta çıkardılaı·. 

Az gittik, u1. gittik, en uzun ~o
lu gıttik. Fakat harıtaya bakar 
sanız bir arpa boyu yol gitmi-
5iz.. nihayet 111 nisanda sabah 
olurken Lehü:hnmd bir hafta· 
Jık yolculuktan sonra Tahran'a 
vardık. 

lar. Fakat İran hukümeti da• 
veUisi olduğumuzdan hürmet 
;östererek yola deuma miısn
ade verdıler. 
r ahran'da gJdeceğimiz yeri 

ti. Geldiğimizi o Eehrin en 
bu)ük miılkıye amiri Feı·man· Seyahatlerimiz bu yolda ek-
dar \"e Beledi.}e Reisi öğren- seriya gece)e rastladı. İran'da 
mlş. Otele Kırmansah'ın diğer askeri idare. old~ğundan .b_il· 
ileri gelenleriyle geldiler. He;> h.ass:ı gc~e. gıtmek memnuı) e
bırlikte çaylar içildi. Çok ıe::.i tınden bızı sık sık durdurdu

epey aradık. Sabahın bu 
erken saatınde ortalıkta kim· 
seler yoktu. Nihayet biıtiin he. 
yetlerln Tahran'ın sayfiyesi o
lan ve uzak bir tarafta bulu· 
nan Derbenrl'de olduğunu öğ
renince oraya vardık a ora· 
da bizden önce gelmiş otan 
arkadaşlarımız. Ord. Prof KA
zım İsmail Gürkan ve Prof. 
Ahmet Ateş'i bulduk. Bu yolcu 
luk beni sarstı. yorulmuştum. 
Banyo yapıp sokağa ziyaretle 
re çtkınca hastalandım \"e :?4 
saat yatakta kaldım. 

(.\:li:ısı ur) 
ve Avrupa kültürlü Fermen-,------------------- - ----

dık. İşte burada ilk büyük 1-darın otomobiliyle ~chri gez.- ' • 

ran tiehrinin hususiyetlerini 
gördük. Her rc.sml daire bah· 
çelerinde sular akan çeşitli mü 
tcaddit havuzlar \'ar. Bu hanız. 
!ar her C\'de bu'unurmu~ Şe· 
hır ek geniş, a~falt yolların iki 
tarafından ııkan ~ular içınde 
clız.ılmı- kume kı.imc ağaçlar. 
bl('bırlerine kavu;;an yollarla 
geni ~u\ar ak me)danlar n:ı· 

ıar:ı çarpıyor. 

Bızi or:!da da bir giln a'akoy-ı 
m k hterliler. Fakat kon· 

grt'.} e ) etişmek mecburı> etı 

olduğundan ) ola çıkmağı mu
' af ık gi.ırdüğı.imüzü bildirdık. 
Derhal bir mihmandar Ye oto· 
mobille bizi uğurlayanlarl.ı yo. 
ln çıkardılar. 

Şehirden henüz çıkmıştık; 
Takı Bostana götürdüler. Ka
yalığa Sasani'erden Husrev Per 
vizin maiyetiyle bir'ik:e at ü
zerinde heykelini oymu5l3r. Ka 
~anın içinden çıkan s~ılar ön· 
deki ı:enlş havuzu doldurmak
ta idi. Bu gür.el ~erde yaıık ki 
çok kalamıyarak yolumuza ko
yu'duk. Tarih de 18 :--;ısan'ı 
buldu. 

Bunu takiben İran'ın en yal· 
çın ve yüksek dağlarından 
Guh-u Blsutun'un yanından 
geçtik. Kayaya oyulmuş DAra· 
nın kabartmasını temaşa ettik. 
Arasından akar sular önlinde 
yine bir ha\'UZ. yapmış. Saat üç 
te Hemedan'a vardık. 

Fermandara telefonla bildir 
diklerinden bizi resmen selam
ladılar. On gün sonra kUsad 
resmi olacağından İbni SinA 
'lilrbesinde ve heykelınde ve 
otelinde hazırlıklar ..,on safha 
!arına varmıştı. Bunları dolaş
tık. Buraları ilk gören biz ol· 
muştuk. O gece Hemedan'da 
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hıhiyetini açıklar, durumu i· 
zah ederdi. Adamın kolunu ka 
parnk sertçe arkaya büktii. 

Kolu kıvırmakta de\·am ede 
rek ~sen hususi hafiyesin de· 
'ğıJ mi'!o di)·e sordu. 

Adam acıdan kı..-ranı~ordu. 
•E\et.& di)C ın!edi. 

•Bırakın benı.• 

Guy bırakmadı. Aksine biraz 
daha bükt!i. o Kimin hesabına 
çatışı~orsun, söyle bakalım.• 

dam bu yeni btikınenin ver 
diğı acıyla inledi. •Mrs. Shiela 
Burke. Xe olur beni bırakın. 
ne isterseniz anlataca~ım. Ta· 
hammül edemiyorum artık.• 
GuJi'ın btitün Yiicudu bü.>iik 

b r şaşkınlıkta ezilmiş kalmıştı 
Gel"çeği duymak onu yıl:mıs. 
peNan etmişti. Bunu ,·erdiği 

hiddetle hafiyenin kolunu biraz 
daha bUkerek ileri doğru itip 
bıraktı. cnUlan senin kafanı kır 
marn lAıımdı benim.• diye ba· 
ğırdı. 

TALEBE PRE!\'S - lloll~ \\ood'da yeniden filme çeJ.ılınckte olan 
"Tateb~ Prens • b:ışrollerinden ikisini oyna) an Betta sı. John ,.e 
John Ericson. studyoda bir sahnenin filme aıınma~ını beı.ıerkeıı 

t elefon ba.,ıııda b ir • kumpas• çe\·iriyorlar ! 

--~DERMDJE 
PiŞiKLERE KAR Ş 1 

A<lnnı ileri fırlayıp emniyete 
kavuşunca horozlanmağa b:ış· 
lamıstı. •Bi~m lisansıınrı var· 
dır. Polis eibl biz de resml hi 
ma~ e görürUz. Sizi tl!.:avüzti· 
nllzden dolayı te\'klf bile et· 
tlrebilirim.• diy~ bağırmağa ~a 
lı~ı,ı; ordu. 

tlJa\dı bir dene bakalım. Bel 
ki ifadeni s3ğ bulurlarsa bas· 
tanede alırlar .. Hadi bakalım 
kır 5imdi bur:ıdan. Bir daha gö 
zilm görmi)ecek seni ::n'adın 
mı? Git patronuna da anlat bun 
ıarı.11 

Vurmak ister gibi yumru~u 
nu kaldırınca hafiye bir anda 
gözden siliniverdi. Guy bir 
mliddet onun arkasından bak· 
tıktın sonra yavaş ya,·aş Mlri
am'ın yanına geri <!öndü. 

ıl'\e var Gu~? Bir §ey mi ol· 
du. Bayağı merakta bıraktın 
beni. 

•Sonra anlatırım sana. Şimdi 
gidelim artık.ıı 

' Kı'Z. delıkanlının koluna gir· 
di. Bır ikte e:tr:ıfın sessıılığı i· 
çinde koprü\ U geçıp nehrin sol 
yakasına geçtıler. 

* 
Cafe Royal'e \ ardıkları uı

man Guy olup bitenleri anla~
mı~; Miriııma Shıc'a'nın tıu son 
kıskanç:lık namara•ını olduğu 
gibi nakletmışt •. Nııtrc Daıne'in 
önünde mese'eyı öğrendıği :za· 
man Guy az kalsın hiddetinden 
bir t"ksi,ı;e atla~ıp Shiela'nın 
apartmanına koşu~ ordu. Kendi 
sini takip ettirmesi onuruna 
dokunmuş müthiş asabını boz· 
muştu. Fakat şu anrla Mıriam'ın 
kolunda \•ücudu onun 'ücudü· 
ne değerek yiırtlrlerkcn, Shiela 
i:e aralarında fCÇen her şeyi 
ona anlatmış olmanın huzuru 
içindeydi. Şimdi kendini daha 
sakin daha soğukkanlı hissedi· 
yordu. 

Bir kah\'enin önüne geloıi<
lerdi. Kaldırım bovuncn dizi:- ı 
miş masalardan bİrine otura· 
rak ı:arsona birer vermut soı:ls 
ısmarladılar. Bir ara gözü ko· 
!undaki saate llisti. Cenevreye 
kalkan uçağa yetişmesi için Ur,: 
saat kadar bir vakti kalmıfn. 
Bu işi kabul etmis oldu una 
pisman oluyordu. Ama iş işten 
geçmişti, bura;ı. a kadıır ıetdlk· 

te n sonra D\\orkın'i ) üzüstil bı 
rakmak olmazdı. 

CDevanıı var> 
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15 gün sonra tatbikine girişilecek 
gümrük • 

yenı sistemi 
Yazan : FASiH iNAL 

Yazımıza abdı ı!ld rım \C ta· l:a et görü urrıin kanunun tat·' kında hcrhan!?ı bır tereddüt 
\ ı lı te eri hakkında Güm- bık nı temdıde taraftar o'ma- kalmamış ve toplu bır hale so

rük 'e Teke Vekalet tarafın· dığını be!il'tme~ bakımından kulmu olan 1i ıey e gerek me· 
dan Re:.mı Gazetede ) a} ınla- hır kı} met ifnde etmektedir. mur. gerekse tüccarın el ne kıy 

lngiltere yine 
mağllip oldu 

nan muh ' m ıamımın bir hiı a· Bu uret1e kcınunun tatbikatı me 1 bir rehbeı· \erilmıştir. 
aaSlnı \ererek baslama) ı ) eri.rı na ; haıırandıı ba•lanr.ıa) aca· ı 
de bulduk ğına dair do'a•an öv en.ı crın vaıımııa son \ermeden ör.ce 

Tamim. belli ba,Jı u nokta· pek aslı olmadı~ı :ınl:ı ılmakta e\'\ e'ce de bu utunlarda 
farı ıhti\a e•mektcd r. , d r • , bchrtilen bır hu:.usa tekrar te· ı 

Belgrad' da yapılan müsabakada Yugoslavlar 
son dakikada yaptıkları tek golle bu mühim ma

çı 1 - O kazanmaya muvaffak oldular 
. 6 haz r n pazara •ı;sadüf et- Kanunun tatbıkatına hazıran 1 ma e·mek bt ) oruz. 

tığı cıhctle kanunun tatbıkatı da. ,am tam 15 "Un onra C:! 'l.fa 'lım oldutrıı üzere 6'.?90 ~a ,<,B» takılJI l~tıı•sılaSHllfSllll da 
7 hazırandan ıt barcn b:ı ·lı} a: hazıı~an ba) ram 0 ~P ondan son 'ılı 'e'li :::iimrtık .. kanunu. rıat ı ~ ~ 
ca~tır Ta\ ı 1ı tc'cnnc, c~kı ra S gunü )Oktur> ba~ anaca· \e l(iımrükleme sistemlerın i , 7 
tar fedek e,,a tara gorc ıatbı I ~ına goı·e, arada pek az \akit ~epycnı bir ekı!dc ıfade eı- I HgOSf ff VYll 2 • J ka:::tıllfll 
kat yapı acaktır. k ld .., .... 1 k dl ıncktC'dir. 

9 X n-ı 19 1 9•4 "hl a ıgı .,oru me ıe r. I 
· "'.> • • a tarı ı \e 1 & • • Scrbc t ekabet ~ı·tl~T al 

843, 1166 numaralı tamimlerde Ha b~k ~,.,_~ı.. ı:.ıatı tık ge- . • r '" " ı -
15 mleTı "Ootcrilen memleketler ne! nıudurıuğu tarafın.dan h.a· tındıı ha ı' olan normal fiat . 
den "a\fı men clı ma !ar hak-• zırlanması ıca1' eden ıst:ıtı ·ık "İİnıruk ver'.!1>İne e,as ıut ulur 

"' • ' h • den·'mekted r kında kı) met e ası tatb k edı- numara.arı cnuz ın.ı ar etme 
lcccktir. m •tir. Bu ifade ıarz ndan. gumı.ık· 

Muddetl ı temmuz 1955 13• Şehrımize ak•edcn haberlere !ere malın kıynıetı hu,u-~•ıda 
rıhıne kadar ıemd l edı m ş bu nazaran bu hazırlık' arın ı'erle beyanda bulunulu.rken .... d~nya 1 
lunan "Umriık t:ır felerı ve ıı- d "t \e lalblkat glınüne kadar plya aları ray•c ~ın n~zonunde 
caret "enel anla-ma ına ckii }Cti ccee sö)lenmekıedır. Her tutıılınıı•ı '.!eTektığı manası çık 1 

Turkiye '"ta\ iz 1ı te;ın n H' Al- halde ~u ~et• menin pek "eni mal:ta~ır Fle~ 1''1 o~unan kı) me ı 
man;:aya tanınan tanz liste:. . zaman ıçınc\e olamıyacağını tah ı tın ek~ ~ olduğu lıç se~!? zar-ı 
nı.tı ait olduğu tarife numara a. mln etmekte) ız. f~nhda an -~-ılır~~. on ınb ı rcza. 
rına müıealUk hu usı \C umumi f ıaıı.ı k numaralaı ı haıır- t B~ 1 edı rce: 11

• ı 
ihtarları hükümlcrındekı ala· laföa bılc kamı.!lun sure a za· r 1~ .. 1duru~ı 3 ı~!ı~li çı 

1 
ço~ 

hıyete mü ırn den c\\t''cc muaf hiı i Latbi~ mkiinı sa~ anabıl· ı n 1
' ud şkartl ar ,,11çıdn c ça ı-ma i 

olan \e 664 ıar fede \Cr a·mı m ş o acaktır. zorcıın ka ·a mrl~ :ıbır. 
1 

1 
• · un ·u e\·ve .. C\ an o una..'l 

bul~nan ~ı~aat alaı 'e m~kıne Daha açık ~ir ifade i c öy. kı) metin serbe 1 p yasa raj"eı· 
J~:ının kı)metlerı üıerınden lenmek gerekme kanunun :.ıı· olup o'madııhnı te·hıtteki n(iç·' 
~ uzde ıo. ve 19~8 de~ en ı ı·eta tat~iki s:ığlanab_ leeek, an luk mc\'dandadır. Bunu. v;,r~i 1 

dansı (n1:.b~~) yuzdc ;ı ten a· cak hakıkatı halde b rçok karı 1 vi ödeme mükcllcfhct'nin ha ' 
§agı olan dıger ı:ırıfe numara- ıklıkların oıılenme~i kab 1 ola ladı!:ı ıarihte tesbiı ·imkanı 0 1.1 
laı:n~ d:ıhıl e·~ ... nın da kı) met mı) ııcaktır. E'' elfı kanunun ve a bile. bu tarih' en ii~ -ene 
lerı u.zerınden .) U~de 5 n ~betın ı~rıfe cel\'e ınin ne eki de ıat •onra bunun tahkiki ;mkansıı 
de gumruk 'r'ergı ı alınacnk- bık edılel'!!ğıni go.ıerccek olan 1 bir mahiyet alaca~ı "'•bı tüc· 
trr. •. . \'Önet1!.1elık ne rcdilmemi ·ı;r. car da Uç ~ene müddetle 

0

böyle 
5 şubat 19.>3 ıanh \e 1026 Bu yonetmclık olmadan kanu b·r sua' kar 1 ında kalabilece-

!ayılı tamım _ıle tebliğ o unan nun t~t?.lkatı bi~aı: iınkan:.ıı 1 ~inclt>n ~ı.iphc t?detektir. 
-1 oca~ 19J3 tarıh \C .~/43 gıb ::ozukm~ktcdır. Ilalhuki -erbc't rekabet •ar1 
ayılı kararname) e eklı ıst<'· A} rıca e~kı tarı!edc ) er alan ları altında ıesb t edılecek fi:ıt 

de tarıfe n_unıa:ırları \'azı ' ı t•c- nıaddelerın yeni ıanfede nere rivazı kat'iveti olma\ an b;. 
ya~a ta\ zlı \Cr".i ha~leri, tatbik de bulu.natağını gö:.leren müta 11~ ıır olduğu ıçJn b~nda b:m 
cdılmPme bıldır lmış o duğun bakat cet\el de h:ızırlanmamış hataların olabılece"ini kabul 

Bel~rad. 16 ( .\P- - Yu~o~
Ja, j a )Iılli l'utbo Takımı bu
giln lngiltercyi son dakikad.ı 
atll~ı bır ızorc 1-0 yenerek 60 
bin Yugo 'a'' ~C.> ırcı-ıni çıl:;:n
,.a ıezahliraıa ,e, kctmıştır. 

Yugo.:. a\·Jar o~ unun ba~ı'l· 
dan itibaren inı:•liz:erden daha 
süratli , .e atak o'nama~a ba .:· 
lamı• ar 'c bırinci de\ rede to· 
pu hem lngiliz nı,ıf saha:.ı da 
hi!inde tııtmu,ıardır. İngi!iller 
birincı devrede 'alnız iki defa 
Yu:;o,la\· ka'e-ini sıkı tırıııı ıır 
fakat devre tamamlandı~ı vakit 
her iki takım da bir netice a
lamamış 'azi\ette sahadan ay
rıl mı tır. 

lkincı de\•re de 'ı'ugo.:.lav ta· 
kımının hakım O) unu ile de· 

BiSiKLET .. 
SUR' AT 
YARISl.ARI 

Ankara 16 (.:\ .• \ .) - Bu"un 
ehnm•zde )apı'an Ankara 

bi ikleı ürat yarış!arının ne
tıceleri: 

dan. bu tarJCc numııral:ınna gı rera neşredi mem: tır. etmek lazımdır. .. 
ren e ) adan sadece \merikan Miitabakat cetvel iz bu kanu . .. .

1 
ı. inti ı..atogori: 

men~eli o'anıannın 7 hazı.:ııı· nun tatbikatı. ıabiri ami\'anes '· Sıkledı esa-h.ı.na. ~0.'.f ndlan ekkı 1 - Yavuz Cokır m. Trpe) 
• dan ı·ıbaren 6290 a) ılı kanu- ıle kaı anlıkta göz kırp~aktan r:an~n a ''a 11 

• 0 çu er e a~ 1
.-, 2 - Ya ar I::nac CO·o Yıl.) 

na eki yeni tarifedeki ait ol· b:ı ka bir ev olma a ~ere~t;r r !ık oldu~u . takdırdc bır .. mısl.ı . :ı - lüluğrul oı. Tepe ı 
duğu poz ı;yonlara int bak et- Bır fRslın ~eteri ihıh·a edece ·~krar edıldığı ktak~ıdr.de uç mı~ 4 - Ahmet Suııbtil (}!. Tepe} 
tlrı erek kı~metı üzerinden ver '.!l'lı "OSteren zahn:ıme de ne• 1 ecza alı~nıa . ta 1 1 2. n<'i katogori: 
gıye tabı ıuıulma ı ıcap e•mek rerhlmenı ştir. İzahname,jz ta· k .\~ rıca ş~mdı ~_<;cici ene~'.\":: ı 1 _ \ltan Öz,oy ( H. Tl'pe) 
tcd r r re tatbııı nı ta,anur edebıl ·at 11~ 1 0 ~11 

mu r ~t u ·mu 2 _ Ce,·a t 'l'iımcr (O 0 Yıl) 
Ayrı a)rı metın'er ha' 11d• mck bıle çok mu ku dür. Çün- e ·ı ·amL'1 .a. en aza uç ay-

tatbik edilmekte olan ahdı in kii. gerek memur. gerek e i• dan barcı ıdı. :ı - .\)tek n İpek O'. Sch r 
diTım 1 sıe'cı ı ile ta\ ıı 1 tc- :ıhib . bir maddey• \ crgllendi· Yeni k_anunun <;:a) N kola_y 4 - !~ık Tapan ( il. Tepe >. 
lerı bu defa b rle tırı erek bu rebı mck çın ancak izahname- tf' bıt edılen klet <' a ı ye?ı-1 ı 
tamınıc ılNk tek b r metın ha nin ) ardımı ıle ·~ görecekler- ne kıymet e a ını alma ı bır' 
llne gNir imi~ \'e her ıarıfr nu dır. ' 1 vana, Uç a~ lık miirldeı Uc e· 
mara ın n ka ı nda al kal 'ı.rtık bu hazırlanma} a.n hu· ne~ e 'e :ınc:ilc tekraı t halındc 
ar.dJacrıı:ı '.e~:ı an aşnı, nı :ı:ı • su lımn )anında repertuarın Uç mi i olan ceza~ı on mi, r.e 
ıük cfı g mcm eke in kı altı!- da olmadığına i arcı e•nıeye çıka1·ına-ı hak katcn çok •İ,icl·•t 
mı rfimuzları t:ö tcrilmeklc be bilme\ z Jiızum ,·ar mıd:r:' :end·rılmi' bir mah yet arıc.-
raber vergilerının ıklet \e~a Bütiin bu hu usl:ırın yanın· mektedir. 
kıymet t'Sa-lar1 '1dan hangi i Ü da gerek gümrük memurları- Ru hu lhtın ~ötden geçirile· 
zerinden hesaplıınacağı da i .. a- nın. gcrck~e mükcllef'erin. yep rek tadili ,.e tahfifı cihetine gi. 
retlcnmı •ir Eun'ar. kanı•nun )eni bir istem olan kı) ınet I' dilme i hakıkaıen ~ok ~ er•nde 
mer'iyete giı eceğ 7 haziran tn asına gör<' \Crgılemck nıcv· bir hareket olaraktır. 

rihinden •t barcn tatbik cdıl· zuunda krndiler ne belli başlı '----------
meğe ba !anacaktır. nokıııla1·1 anlatan bir kurı;un a. 
Tamımin bundan sonrasın ı çııması d3 lazımdır. 

~ürur üktcki ta\ z \e indırım- Tıcaret Oda-ınca. bu hu:ıus· 
lere :ııt cet\(~! te•k 1 etmekte- ta hakikaten aliıhıyetii eleman 
d r. Okuyucularımıuı bu cel\e !arı tarafından uzun müddetten 
l'n tam bir lı le L'li 'ermek S· beri hazırlıkları ynpılan bu 
tcmem ıe rağmen Re mi Gaze kur için. ~eceyi gündiıze ka· 
te ile 14 sa) fa tutan 'e hiıliıs::ı tarak çalı ılma ına ra"men \'ak 
edilmesine de imkan olma) on ·in azlığı ebebiylc on günle. 
bu ma ümaıı bu ~ü·un ara ığ- re kalmı bulunu}or. 
dırmak imkanını bulamadık. Bütün bu sıralayı ımıı eks!k 

Bu sebeple çok mühım. olan tikler mü,aeehesinde, ka.nunun 
bu lis•eyı tetk k etmek ısteyen haz·randan itibaren ta•bikine 
!erin 12 ma)ı tar hl' Resmı ~a na ıl "İrişi ec•f'ei haktkaten me 
zeteye muracaatlarını ta\'sıye rakimizi mııc:p o'maktadır. 
ite ikufa etmem z cap ediyor. Ancak su hu.u u da tc !im 

! etmek \'erin~ olacaktır ki. ya· 
yukarıda ana hatlarını ver- pı an be~ nelmi'el anla ;r.a do· 
. mış o dugumuı tamım, be: la)tS yle kanunun tatbikatını 

1ı ba lı uç nokıayı ıhtn a etmek tehir imkanı pek , oktur. 
tcd r. . . . 'ı.ncak S(ônul, bütün hazırlık 

~u,!llardaıı bırlnc 7 hazıran ıar yarıı'dıktan sonra iş~n tat· 
tarıhınden t baren ad-\alorem b;k safhasına girişilmesini bter 
istemin tatbıkatına b::ışlanaca· di 
ğının Gumruk \C Teke \'ckA 
leli taraf ndan bir kere daha yeklılet tarafından ahdi in
teyid cdılme idlr. dırim , c ta\'İZ 1.steleri hak 

f'ılhak ka b'r kanun me\· knnda ne redilcn tamim·n ikin 
ıuu ve dola)ı ı ıle Bu)bk Mil· c milhim noktası. ta\iz iste'e
lct lıleclı ının kararı ı c temdıt 1 rlne d hl' maridelerin e k ; ta· 
edılcce~ ol~n 6290 3\ ılı. k.a?u 1 r Cedt'k e a~·ar üzerinden, ya. 
nun Gumruk vc Tekel \ ekfı.e· nl ncsif k isteme göre yapıla 
lince 7 hazirandan i ibaren tat 1 cağıdır. • 
bik cdilece!lın•n övlcnm.es• u - p) asada hakikaten tered· ı 
sul bakımından fazla bır e) diıt U} andıran bu noktanın \"e 
ifade etmemekle beraber. Ve· kiılet tarafından açıklanmış ol 

___ 0 ma ı çok yerinde b"r harekeı I 
1 olmu tur. . 

ihracat durumu 
13 ma) ıs 1954 per <'mbe gü 

nU Tıcaret Oda~ındıın FOB: 
068118 !ıra değer ndc 16 adet 
men.c ~ahadetname)ı ver mış
tir. 

1 Evvelce de bu sütunlarda be 
lirtıldlğ' veçhi e, taviz' i liste. 1 
ierde bulunan maddeler umu· 
mi ;thaJatı rcjıminc nbbetle 
yüzdr 20 yi a~nıamakla bera
ber. bunlar en ziyade ithal e· 
dilen çe5itler olduğu için 7 ha· 
zirandan itibaren tatbik ed le· 

Almanyaya 1866 ıra 
rinde 640 k•lo fındık: 

dese- cek yeni "Ümrük tarıfe inde a
şağı yukarı yarı yarıya lklet 
c a ına göre Hr"i atı.nacak 
maddeler bulunmaktadır. Di
ğer ıaraftan tav zli listelerde 
bulunan maddeleri ithal eden· 

Buigari tana 42990 lira de~c 
rinde 48462 kılo ıuzlu balık, 
49500 !ıra değerinde 45 ton 
reytlıı; 

Çckoslo\'akyaya 88000 
değerinde 20 ton 'aprak 
tiin; 

lira ter d ıtcrler'ne ni betle çok da· 
tU· ha az \'er"· ,·erecekler \'e do

Javısı) ! e ma'iyetle1'i düşük ola 
caktır. İspanya.)a 604800 ıra değe. 

r ndc 3000 ton buğda\: 
israi'e 39900 tira değer nd" T amimin üc:unt1ı muhim nok· 

M ton haşha tohumu: ta ı 1 r rürürltlk•eki taviz 
İtal~·aya !\511 lirıı de11erınde ,.e ind rımlerin bir I· lesini ,·er 

4 ton yumuTta: mek olmu •ur Bu ı :~ıeler kim 

ı sı. Rnrsuuun U.:l.19.U llo.Harı 

ı Sterlin 7M 00-784 00 
100 Dolar 280 50-220.30 
ı•ıu ı.ıreı 44 go......ı4 80 
ıoo fıı.,.ıcr" P'ranrı 64 03-64 03 
100 t"lortn 3.83.40-73.SS.40 
ıoo Drahmi D.334-11.334 
ıoo ç .. ıı:osıoraı: ICur. 5 50- 550 
100 iaYlçre Kur. 5412.SO-M.12..50 

... : f'AIZl.t TARVİl.l.l':R 
ıo: R\\I \f TAA\"11,,T 

5ıuı - rnunım ı 20 as 
Sivas - Erırurum 2·7 20.30 
1941 Demtryoıu ı 22 ıo 
1941 Dem\ryolu ll ::ı.55 

ı941 Demıryolu ili 22 45 
:.ııııı Mudaraa ı 22.00 
Milli Müdıı.ru IT 21 45 
Mllll !llUdataa ı ıı 21 es 
~mıı Müdafaa ıv 21.Ds 
Ziraat Bankuı l 2ı 40 
Ziraat Banka1ı il 108 00 

.-. 1 F \1711 TAR\'ILLP.K 
1941 Delmryoıu VJ 103 ıo 
Kalkınma l 103.40 
Kalkınma 11 103.80 
Kalkınma 1 il 103 40 
11148 lstlkra:a I 103.30 
ı948 Tahvııt lI 103 00 
l!H9 Tahvili IOl.40 

r, .5 • '\1:111 TA.Rt'ILLEH 
19(8 h:rllmlycll 22 00 
Tkramlreıı !lll•daraa 22.00 
ıı:r ııu o . Yolu ıv ıo8.00 

1953 Tahvili ıot.0~ 
ı951 Tahvili 100.55 
Ziraat BAnbat 111 100.00 
zırııat Bank.uı ıv l04 00 
Ziraat Bankası V 103.ôj 

11\""·' nıı.ıor.ı.ut 
T.C Merkez Bankası 2.46.00 
cııır.ıntl Bankası H . 120.00 
Obllgaıyon And. I•II ıao.oo 
Osmanlı Bantaaı ı 10 00 
ı ürk Kredi 128.50 
Sana"°l Kalkınma B. 98.50 
tı Bankası R :;s.oo 
Yapı 'l"C Kredi Bankası N. 18 40 
Altbantı: T .A.0 ı320.00 
Türk Ticaret Bankası 66.60 
Aralan Çımento 45.00 
Sark oeı::ırmenlerl . 36.40 
l'\RI• KOR ' J .U.TJ'll f'IYATI 
'1) kilo altın 415.000 J'r. 
(l ı Dolar 361 ı r. 
'if mu: .. 1 l'IVAS ... DA 00\' IZL!:R 
TUrktach-.... ccount 1650-1630 
.f'raıuız l''r. <57) ıoo 
Dolar Etelttlf ~95·5ll8 
Dol.ar :.O .Y. J\merttao 610-612 
Sttrlln Efekti! 15.25-15.50 
inlçre l'ranı:ı ı42-ı43 
'fftttf.~'l \L l'IS rı,·u LAIU 

Reşat ".8S·SS.7S 
Hamit ~.00-49.2S 
Gulden 4'5.'5-48.95 
\'ahit 4i.7S~8.00 

AZIZ 47.50·47.'ZO 
İnglllz ııruı 60 25-80.50 
S'apol'l"on 44.50·'4 75 
B. Horoz 48.25·46.50 

Ki 1 t t; ALl'~ flT•TI -'RI 
oeıruıo 724-725 
Mekslko j 40-745 
Star.darı 720·72ı 

Kıllçe 7:Z0-721 
Yerli 720-72ı 

... ~. '' KF.!itRiRI tıu.r.a 
cumhurı1et lıta 247.00·249 00 
R"a • 4:?5.00·4l0 00 

Boksör Marciano 
Tehdit edildi 

Toronıo. 16 ( \A) - Gli'l'i"· 
!ık Toronto Star guetesı"?ın y:,z 
dığına gore. ;ığır sıklet bol:s 
şampı)onu Rocky 'larcıano. ka 
rı:ıını 'e çocuıt:unu ölüın'e :e:ı
dit eden bir ınekıuo alını>..,ı u
zerıne, müthı~ bır korku) a ka 
pılarak onları, Onıarfo'cla b•r 
)erde dostlarının )anıııa gön
dermıştır. 

Gazete şö~ le demekterli:·: 
Mareiaııo'nun .'.\fa,,sachu-etlc 

da Brockten'de oturan bııbaı>ı
na ~önderılen inıza~ız lı·r mek 
ıupta, şampiyona 17 mr.t·tta E-ı 
zard Charıc,, i'c yapacağı ~&m
pi) onluk mü,,,abakasından v::z
geçme..sı, aksi halde karısı ile 
çocuğunun bır f:<'Zintıye <•ık .. • 
rılacağı ihtar edılmekted:r. 

Bok öriın babası me!ttııbu po 
li:> makamlarına te,·di ~•m:ş!ir. 

Dıinya HoroL Sikll't Bok<; 
Şampiyonu bok~u t~ı·ketti 
.S)dney (Avustralya). l!'i (.\ 

P) - Dünya Horoz Siklet !>ık~ 
Sampiyonu Jimmy Carruıhers 
bok::.u tııınameıı terketli~ini bil 
dirmi<:tir. 

---.oı---

M.M.T.T.B. 19 Mayıs Spor 

bayramına iştirak ediyor 

l\lılli Türk Talebe Biriiğ 
19 )la~ ıs Spor ve Gençlık Bay 
ramı mlinasebeııylc yapılacak 
törenlere fiilen işHAk ede
cektir. 

.\nkara, İ :.ıa nbu ', İzmircle 
'\! . T. T. B. nin kurduğu U. 
Y. O. Spor klııbü por gö,;ıe
rilel'İnde bu!unal·ak \'C yınc 

nm eımi~ H' niha~ et O) unun 
bitme:ıiııe iki dakika ka'a, sc
yirci'erin artık İnfilız müdafa
a:.ını yarıp ::eçmc:,ıen ümıtlc
rinı ke tıkleı i biı anda Yugo · 
lav ~ı:ğiçı '\Jitiç takımının :::a
libQeL ~olilnü ~apmı 'e maç 
l-0 Yugo,ıavyanın ga ehe h e 
:;ona ermi-ıir. '\Iıtic: bu go!il. in 
gilız soı bekınln bit fa\ ulden 
sonra atılan frikikı kaçırma ı 
iızerıne yapmı)tff. 

~ B · takımları kar1,1Ja~ma'ı 

Ljublıana (Yu~o 'a\')a). 16 
(.\P ) Buı,:ıin burada İngı'
t<'re \'C 'ı'u~osla\ya uB mılli ta 
kımları ara,.ında ~apılan fut· 
hol kaı\ıla~ma~ını Yugo~la\ : .il 
2-1 kaı.anmı,tır. Birinci de, .. 
re 0-0 sona ermiş:ir. 

Kayak sporu 
Bir halk sporu 
Haline gefirilec~k 

,\nkara. 16 <'rüı kpre·) - RU 
tün dün) ada btı?iin gcnçliğı 
~ urt müdafaasına haz:rla) an 
kayak .porunun memleketimıı 
de de bır halk S!!Oru haline :::e 
ıirilmesi ,:e bunun için çalı~ıı· 
ma~ı c as tutu musıur Maarıf 

\'ek& eli Beden Terb ) esı U
mum '\hidiırlli~u bunun iç•n 
her f"ydcn cwel bu 'uben•rı 
:ıpor mrılzemc ınin bo' mı!{tar

da 'e ucuı olarak nıem ckclı
mızde ımA' cdı'me:ıı ıç.n tan
dart o arak .,,anaı cn::.titlisü ,.e 
okullarını bu i~le 'ıızifrlendır 
mi .. tır. Okul arın ıma'atlanna 
kadar imdıık butün bölgele>- • 
ı ın ıhtıyaçlarını karşılama ı
çın ~crcklı ka)ak malzemcsınin 
harıçten ıtha ı içın ~lal i) c \'e
kaieıı) le ıema ?ara ba~lanıı-· 
tır. Bu ithal rdi'ecek k:ı) :ık 
malzeme ının her bo'ııedekı kıt 
lüplrrın ne miktar ihtıyaçl,.rı 
olduğu, a) nı ıamanda kulüp e
rın bu şube için biitçclerP. de 
ne miktar tahsi::.atları bulı.:ıı
duğıınun ıeı..pitine !iızuın hasıl 
o mu~ıur Bu nıakı:at'a Bakan· 
!ık, bölgelerdt•n sorularının a<·e 
Jr ce\ aplandırılmasını isteını · 
tır. Bo.ge'erdeıı ,gelerek mallı· 
mal ve tale' mıktarına ı:öre 
Vekaleti dö\'i·l ıahsi•i yanacnk· 
tır. Diğer taraftan kayak spo· 
runun tekmıl utanda,lar ıanı
fından i l~ilcnen bir hale geıi· 
ri!me i içir. de a)TI<·a Ka) ak }'e 
derasyon:arı ııerekli propagan 
<laYa hemen baslnacaklar. her 
ka)ak aianhğı di!ier bölgelerle 
mücterek \'e karşılıklı o arak 
alaka cckıcı eezılcr tertip:e~e· 
ceklerdır. 

---o>----

Karagücü Demirspor • 

1 - 1 berabere kaldı 

E,kl ehil'. 16 ( \) - .\ nka 
ragiicü takımı buıııin ıkinci kar 
şılaşmasını nemir.:.por takımı i
le yaomı-tır. 

Çok ~ekişme ı \e ze\kli ce· 
reyan eden müsabaka ıki tara
fın kaydettiği birer ı:o' 1e 1- 1 
berabere olar:?k ona ermisıir. 

htanbul, Ankara. lzınir rad-: 
,·olarında .M T. T. B. adına ko 
~u~malar ) apılacaklır. 

19 mayıs ;ıbahı da Bırlı!: n 
ha.ı:ırladığı bir çelenk törenle 
Taksim Abıdcsine konacaktı. 

Laci\ ertıilerin bır aıanı O Ô: 

1 -1 BERABERE KAL pf. 
. ı1 o 

Saralôcivertliler, beraberlik golünü ikinci devref1'ptı 
dakikasında penaltından Lefter vasıtasıyle yo ~ 

3. O fe i. Spor, u. 
Profe:.yonel ktime lig r.ıaı;

larından Fenerbahçe \'efa 
kar~ılaşma ı, dun, :\Iıthalpaşa 
~tadında, 25.000 e yak'a-an bir 
sc\'irci kütlc:.ı onundc yapı'dı. 

Ta~~ıml:ır sahada :;.u kadro· 
!arla \'er aldılar. 

Fen.crbahçe: Salahattin • Xc 
ctım. Ba:.ri • :\acı, )lelıh \ '.;· 
gün . Fikret, :\1. .\ li. Feriduıı, 
Burhan, Lefler. 

\'ela: Orhan • f'uat. Rahmi· 
Aril, Tarık. Ga ıp • Katım, A· 
li, Garbi:., i~meı, K. Garbı-. 

Hakem Dlindar Karakaplan 
(lı.mir) 

İ;k deHcnin başlangıcmrla 
sol taraftan ırcrlcyen K:\.;:i~ 
Garbb fa\•u!:e durduruldu. Fri 
kiki Galıp çekerek topu ::ale 
önline ;;andelledi. Garbi in b..1-
zuk . ütünü Salahattin kar-ıla
malda beraber topa hakim o
lamadı. K:'ııım yeti•erck ~.kı 
bir ~ut'e ikinci dakikada Ve
fa} a bır gol kazandırdı. 

On uçüncü dakikada Vefa a
leyhine sağdan çekilen bir fri 
kikte Orhan korneı· yapma:.. 
uretiy'e bir gole manı o'du. 

On altıncı dakıkada ortadan 
Vefa aleyhine çe'i-l'en bir fri
kikte topu yaka'ayan Burhan 
bir metre mesafeden topu arn
tıı atarak bir :;ol kaçırdı. Otuz 
dördüncü dakikada Orhan yer
den ıkı hir ~ütü önleyerek gü. 
zel bir kurtarış yaptı. 

İlk devre 1 - O Vefa lehıne 
bıtti. 

Birincl devrenin onunc:ı da
kıkasından ıtibıırcn FellC!rbah
c:e nisbı bir hakiını}ct kura•ak 
Vefadan daha ıyi oynadı. Fal:at 
gerek Vefa müdafaa ının gay
retli oyunu \'e gerek kendi n.u 
hacimlerinin insicamı bir o· 
vun tutturama' ışları yüılınde ı 
İıır netice alamadı. 

lkınri clencnın ılk on beş 
dakıkası sıkı \'e oldukça ~ert 
bır çekı·me halınde geçti. nn 
yedincı dakikada Lcflerden l>ır 
pas alan Burhan bir eşape · e 
kaleye akarken. golün ımıhak
kak olduğunu kestıren Tarı '' 
Burhanı kolundan yakalayarak 
dUTdurdu. Hakem. pek 'ıaklı 
o ar:ık penaltı 'erdi. \'efalıla -

Spor'n 

rın bu bariz penaltı)·a itiraz 
etmeleri giJ,iınçtü. Penaltı~ ı 
Lefler çekti \'e so'a 'üt çeke
cekmi~ gibi bır aldatmaca \C 
hatif bır pHI e ile sağ taraftan 
Fenerin beraberlik ıolunu yap 
tı. 

\'irmi be§inci dakıkada Kü
çük Garbi oldan mükemmel 
bir akı~a kaleye sokularak ka. 
le önündeki arkada ına pas 
verdi, fakat Sa ahattin tam za· 
manında yatarak topu b:okc 
etti. 

Bundan sonra her ıki tarafın 
galibiyetı e!de etmek için sar
fettlkleri ~ayretler ı;emere:.iı 
ka'dı 'e maç ı-ı beraberJıklc 
bitli. 

0) un sur'atli olmak!a bera· 
ber, teknik bakımdan vasatın 
üstüne pek çıkamadı. Fener
bahçe muhacimleri fena bır 
gtindeydi. Bilha~a Burhan. ıkl 
gol kaçırdı. Vefa müdafaasın· 
da Fuat \'e Rahmi çok ve J) 1 
ı;alıştılar. 

.\ . Bahti~ar 
• •• 

htanbul .. pot 3 - Beyoğluspor O 
Dün Şe;ef stadında saat 11 

de İ tanbulsporla Beyoğluspor 
profesyonel takımları kar~ıla~· 
tılar. 

At bir :.eyirci kütle:.i öniın· 
de ~ apılan bu maçı, takımlar. 
,u tPrtiplerde oynııdı'ar: 

İ tanbu'spor: O:ıınan • Ata· 
eddin, :'iletin - Kenan, Merıh. 
Kasım • Hilmi . Aydemir. Ca· 
fer. Erdoğan, Yılmaz. 

Beyoğluspor: Sürnopulo > -

Baharoğ' u. Nıkolaıı - Re:ıH.ı. 

Maroli . .:\lustafa • :'\e\'Zat, \ 'a· 
fa. Tekin. :\iko. Kamık. 

Macaristana 34!)il 1 ra değe. ~e tarııfınclan tamam n'arak hi
ıinde 10408 kılo k111•ı dert i hnmemektP 'e bu \lizden bir 
86885 lira d"l!e,. nde 38i37 k lo çok mü•kü1at a kar•ıla,ılnı:ıkta 
yaprak •ütün: •d Sımdı hıı hu~u~un halledil-

Yun1ni••ana 136'15 111 a ,Wfe 

1 

mi olm:ıqı hRk ka en çok fay. 
rinde fi771 kılo çıroı lır,ıç c· da ı tı'mu•·ıı'" 

Hamit 345.00-!47.50 
A7.tz 303 00·305 00 

1'aar ır.·ı~ t~sııır ~dll411ı --• 

f'utbol Federa') onunun ev\ el ki gun ıe kil edildiğini bildir mi tik. Resim, l'ederas) on Ba ı.anı 
Ul\ı Yenal ' ın ha kanllgında top 'anan frdera~~on üyelennı gô ıeri~or. 

Tarık Özerengin'in idaresin
de baQJayan maçın hemen be· 
şinci dakikasında Yılmaz. ilk 
golü ~·aptı. Yirminci dakikad11 
da Aydemir. ikinci İstanbul · 
~por 1:0lünü çıkardı . 

dılmı~tır. Bu metle ta\ ıı h telerı hak 



VAT.&N 

gelir kayna~ı 
lıı:ı b" 

'Ilı. 1Cı5a ır doktor la göriışiıyordu'k: etıerimiıılen şilı.iyet 

Kira serbestligiuden 
duyulan eııdişeleı• 

~mfak sahiplerinin 1 

iddiaları : 
~ d Plık ha)'\ ıınlarımmn i) i beslenmediklerini, bu 
'bir '~"lede ~altlı ,.e elli olm2dıklarını soyledi. ·Sı· 

tı.. 'ttbah ıs111ı. aı1C'ak bııska i~e :> arama1. hale geldikleri 
."""toııı11 ~Ya gondrrilb orlar.11 dedi. 
tt... ~l'Qtrl~ ~ik6Hti, 'l'oıırak l\lahsulleri Ofi i tarafından < Raşı 1 incide) 
• -...,. b Odan &etirtilnıis olan bir müteha sısın yer- 2 - Xihayet, Demokrat Parti ik~ir:< !"ı bu 
~ 61tr atırlattı. ı:t kombinaları hakkında mütaJ;ıa,ını ha ·sızl:ğı gidermek üzere harekete ;:-~ı;ti. Bız. 
'>'t?i~dda\'et edilen mütehassıs, kombinaların ku· iıq ser.eı:k intika devrini de adalete uygun 
,, ıı lltsr ~ buınıakla beraber her~e)den evnl kasap· bulın~yorcuk. Fakat, kanuna boy:ın t'ğmt>k 

lll•taı·ının ı lah edilmesi lazım geldiğini "b) ıüyordu. zsr:·nyd!. Bu müddetin geçmesini ıie bek iv~-
.1"'3'o • ~a ırıa ı;öıc bizde bir sığır 80 - 90 kilo geliyor, cek•lk i\"ıha~ et bu tnilddet ~eçmt'k üzere bu· 
~ kılo Oo l.ilo gelme l lll.zımdır. Koyunlarımız da, lunU\or Tam bu esnada, yeni bir gedik sistt· 

lü. 1t1ıt11 tlrne 1 llinm gelirken, 50 - 60 kilodur. Bu tün mirıin mlıdafaasını yapmak ve bu gürültüleri 
·~ot aY\·:nıa .. ım,zın i) i be lenmemesidir. Biıde hııy· Mecli~e ak~ettirmeğe c;a'ışmak hiisniinhetle 
~r 'lltJcler, on:ı kiı~pc, kırma gibi be ıe~ici ~iyett.kltrl kabı'i tel:! değıldir. • 

PlıJı lı azıJır. 3 - Bir memleket ki, ticaret azami ser· 

'ıı b~·Y':an t:ıemlekelirnizin belliba~lı zenginlik kay. h,-s•i i(·!nde :-·apılır ; tüccar yiizde 100 kar için 
~llliıı t~dır. Konı~u memleketlerin çofu et ihtiy:u·ını (hnıallıl:) der. daha Caz'a karlar pe~inde ko-

' L. ttıııkt crJC'r, Cuııc gii1önıinde tutarak hayvan nes· !:ar: bö~ le bir memlekette. böyle tüccar' arın 
~ 'dtt. ıi,t~ha hı1l:ı ihracat 'aı>mak için tt>dbirter al~ le-rayı fo:iliyet ettikleri dükkanların kirası 111• 

ı..: ... ~11~1111 Kıımet gud son zamanlarda bu işle me gut sıl t:ıhdıt edilir? Ve bu hanııi hukuki prenoibe 
"r ''ıııe u&tır: fıüat bugünkü tempo kafi değildir. Ha)- istinat etıiri'ir? 
~lllıJc 'Uhınde dcğisiklik yapmadıkça, dı~arıdan ne 4 - Umumiyetle, kira'arın serbl'st bıra· 
ı.....~lık h ıenrt ek i tediğimiz netile~ i eldf' edeme)iz. !:ılmasırın hayatı pahalı'aştıraca~ı tüccarın 

'"lltıı tı~·'\an nPsJinin ı !ahı yalnız memlekete faıla vaziveı;ııi arsacağı ve hatta iflasını rnuci;> 
~.~a\'ıf tklp hlnı:ı~acak, sıhhi bakımdan da faydalı olacaPı idc!ia ediliyor. Siz. her yıl yüıblnlerce 
.~ td: 'trun hay-.an etinin 'iicuda beklenill·n fn· lirıı kiır yapan birçok ticarethanelerin kira}a. 

ın YE'cctı hu u unda bıitun doktorlar birle i- ?'lnın serıelik 400 • 600 lİl"a arasında ol.luğunu 

~ 
bili~·or musunuz., Han~i~i. az kira vcrıyorum 

Enis Tahsin TIL ı:lhe. mr'ını daha ucuz :.atıyor? 
5 - Ve mademki, dükkinından çık:ırıl-

f b p mak t<>h'lke i bir tüccarın iflasını bıle icap 

ı nin k b b" • 1 t oC'ttirt>hilir bu zatlar niçin he11eyden C\'\'el 
lb ~~ azanma se e mı an a ıyor 1-ıır dü~kan sahibi olmak endi.esine du·medi-

oıcı aşı 1 incide> bancılara satılmış o"duğunu ve in? P.t·~ün hiç bir dükkanın fiyatı 10 • 30 
e ei' oluueunu. arasıra kapitülAsyonların geri gelebile bi:ı lirı-rlan, 100 bin 'iradan fazla d!)ı;ıld;r, 
~r ~a k ı ~ •k en bir 0\'UŞtur- ceğinı hic s~~ııı:ıadan söyllye. s~~edc birkaç yüz bin 'ira kazanan tılc';ar'ar, 

Ot se bsuç sayıldı durmuştur. Koylil ere, tarlala.rı nıçm psralannın pek cüz'i bir kı mı:ıı. istik· 
4~11lerce ~ğday sa•. nın yabancıların elıne geç P t b:ıldok: b"r teh'ı'ke,•ı' berta af t k · · 
'' •rıca k 1 · · .1 • • ' • • r e me • ırın avır· o,.~· ~o·ı cı. gıbi endı ermın oralarua ıscı ola· mamı la,.dır d . _. . . • 

.,'<llak a arıııt yapıl· rak çahstırılacakları , esnafa a , ~ımdi hak,ıı endı~elerle et-
~bı;: Ve Halk Par· dükklinlarının yabancı rekabetı 

1

1 rafı bı•lündırmak yolunu tutmu,lardır? 
~tı u muhaliflerin karşısında kapanacağı vesaire 6 - Düşilk kiray'a faaliyette bulunan 
)ijk e~ buçuk mıl- sôylenip dunı"muştur. Bu da top:ııncı ti!cear'ar. ht>r yıl ödemek mecburi-
k baı.ı boy sayısını pııra etmemış ve halkımızın yetinde 0ıduk ! arı 250 • 300 mily.on lira tu-

" gerek~~~sı~rı göz sağduyusu bu saçmalara kulak tarındakı :elir ''er:i ini ödememekle, )fali· 
ı\. eıııtkte nı yaza· asmamıştır. . k ta ar F.d r: Seçimde en ağır basan dü· ) evı ıarar2 so ·uyorlar. Bilindi"i gibi. senelik 

s ııır Sr~f gıbl şüncelcrden biri O. P. nin &:i- kirası 720 'ırayı geçme~·en dükkanlarda tica-
~ lıdan · 

1 
b~yUk ço. ri~tıği büyük ekonomik hamle ret yaran tüccarlar. gelir 'er"'isine tabı ot· 

0 
lııı tır ~8 ·k Parti lcr'n sonucunu beklemek gerek mamakta ve e naf verıi;;i öde~ktedir'er. Ki-

~ ru erde ü;Iü yön t ğ" düşüncesidir. Bırçok top· ra'ar mevzuunda koparılan ~ürültülerin bir 
~c <i) ..ıı~tin ° ~:ııarla. lantılarda dolaştırı'an ve üze· set-ehi rı~ hudur. °' 1 ter i onemlı rınde. •Biz palavra atma~ ız. te 
~ errıı it :ıe~ez bu mel atarız aihi yazılar ıa~yan 7 - A'-lrefendi cadde5inde \'e :\Icrrand&· 
~· •ııcaİt F e~·ttcrı.tı levhalar, halkın atılan bu ıe- ki dtikk~nlıırın pek çoğu Ev'kafa \e Beledive· 

~ n{1 oyo 
8 

köy san 
1 

mel ' cre büytik ümitler bağladı· ı ye alttıı Ru mtie~.,esP.ler, bu ~ ilzrlen ıar~nı 
e Uk br ora hal- ğını gô teriyordu. ,ığremııktıı, ;elirlerini arttıramamakta ve 

~ oy \(' akımından! Vardığımız sonuç şudur: Dev j mıilk'crin: tamir \'e ıslah edeınenıckte<lırler. 
e ağa ~f 1~ini bel Jet is erınin öbür kısımlarında 1 Evlı:afa ıı.ıt dükkan ve han'arda, buçiinOn lil-

t l'llı~ ın1 ~ ba ları aşırı bozukluklar \'e aksaklık· cü Uy'e ~u 'ünç denile bilerek kiralar üden-
~ on~ ıs~cın·) en ıar olmadıkça ) akın gelecekte 

" gore oy ~urdumuıun si)a i durumu ve I n~ıt•eflı:·. 
"~ 1 türlü par ı ere halKın itibarı. 2 - DükkAnını , tirart>thane mMkiini de· 

~ 
e" tdı: •onra .eh 

1 

rbılcn tiuyıı e · Ut ·ş er ı ~i tirrn türear ifli eder di)·f' bir kıılde yok· 
~Urdu~ de görülecek ba arılara bağlı tur. Ş"md• ilan asrındayız. ilanın rıe nıiihim 

, ~ 
1 

Uı:un ya· olacaktır• ı te ırl .. ri o1duğunu hep biliyor \'e görii\·oruz. 

~n'Uflye Ve Komu" n"ı st Ç ı" nle 1 Bö) le muha)ye· bir takım he:>aplarla başkD51· 
nıı1 miııı i)·et hakkına e' ,.e di uzatmak, in· 

• n an haklarına teca\'İİZ adde<lilmelidir. 

'tıı ota Ademı" tecavüz 9 - Bugün tstanbulun bu derece dağı'· 
ma•ına sebep bu tahditler olmustur. :'llülk 

Pakti l
•steyenler sah•p Hi ~ehrin merkezfodeki mülklerini ta· 

mır \ (' ı 'ah eclememi~ler şehrin dışına git· 
'h-ı"t\e merhur olmuşlardır. An•dolu A tansı 

llJ - Halbuki, bu tahdit er konmanııs ol· 
Sa\dı. l<tanbulun çehresi bamba ka olacaktı. 
l\laamafih. 1953 ten onra, bu değişme mii.a. 
heri" &d•Jecektir. 

l l - Dıınyanın hiç bir yerinde şrhrin 

en bOylık cadde' erınde, kundura boya(•ısı , tü
tün, sigarı> ha> ii, sucu diıkkfınlarına ra t ı anıl· 

maz. Bunlar, vaktiyle her nasıl~a ucuz kirayla 
buralara ~ erleşmi,;ı'er ve kanunun himıı;.<' l'! e 
sı~ınmı•lardır. Ha'buki kiralar serbest bıra· 

Toptancı 
• 

tacirlerin 
iddiaları · 

<Bası 1 lncidt) 
rılmadı~ırı<. göre. nziyetin na~ı~ ınkı af ıdc
ce~i mer&kla bek:enmektedlr. 

Toptancı ttlccarların ileri sürdiikl<'!'i mU
ta'Aala! ~ö~·Ie huıl-a edilebilır. 

l - lllem"ekette me~cut ga>rimenkul dı· 
,mdakı b!lcümle menkul ve sair kn·mrtledn 
mlilkıyetir:ı i timal haklan zamanın ic.•p'arı

na uygı•n tahdidata tabi tutulurken, g:ı .r!mf'n 
kul nıı.l );belinin {mutlak ta arrur hııl.;brı) 
i'eri siir<:rek ba~ıboş bırakılması açı :ra h:ık-
ızlık <!ell'ek olur. 

2 - Bu "bep·e, gayrimenkul miilkı et 
hak!arının istimali de. memleketin lkt1>adi 

ve ticari hayatındaki tahdit'ere b~ıtcr tl'd· 
bir'erle sınırlandırı'malıdır. 

~ - Bu tedbirler ara-ında ilk hatıra gt· 
len. fon de commerce nıliessese·idir. Bu 
mıi .. s.•ese inin, memleketin ihti)·aç Ye te'Akkl· 
!erine u~·zıın bir ~eki.ide hu-ust bir kanunla 
temı-ı cd:lme i lazımdır \e uzun vade i bir 
meselrdır. 

-i - En pratık olarak ~u tek'if ileri SÜ· 

rü ebilir: ticarethane kiraları 1939 ra,jcine 
göre 7 n'isli gibi bir esasa istinat ettirilerek 
yükH:lti'melidir. 

Bu e- a asgari olmalı ve 7 mislindt>n faz. 
la lclra almak i·teyenter. yahut vermek i le· 
meyenl,.,,· Ticaret Odasında, yahut Be f)d'ye..ıe 
~''\İl td:ıec•k bir hakem hevetint nıJrdctıat 
tderck kira takdiri yoluna 

0

ıitme:idlrlrr. 7 
mislin 1eklifin!' .sebep 1939 a nazaran havatın 
bu kadar pahalılanmış ı:ılmasıdır. Asgari haıi'!", 
hakem kahu: edilince. hem ga)rim~,o\l'I a· 
hihi. hrm ıie kiracı tatmin edi mi5 c"ac!lk ve 
!.>ö,.'ece kiralar serbest kaldığı zaman gayri· 
mıonkul sııhlp'rrinin binlerce lira kira ısteme ı 
önler.ecektir.• 

1'iicrıırların iddia ına göre kiralar hudut
suz .>t>rbest bırakı 'ınca bilhas a kredi i'e iş 

'a!ları tırmalar, . \'e pl'rakendeciler büyük za. 
rar r.rıı uğrayacaklardır. Çunkü Anadoludaki 
tütr..ı:- di!kkinından çıktıtı için borcunu öde
yPmr) ec·ek, a'acaklı toptancı hem alacatını 

alamavar:-ık \"e hem de yerinden nlacağı için 
iki tiir'n zarara girecek, belki de if'~s edecek· 
tir. 

Bilha~.•a P~kidcnberi avni ~·crıie iş yarı:ın 

perakent'leci mafazaların da zararı hüvük 
olıteaktır. Dolayısıy e Hazine dr. vergi hakı· 
m•nrlıın zarara uğrayaraktır. 

Ttiernrlar 6084 :-ayılı kanunun .Mec'lsin 
l ka ımd:rn sonraki dene-inde değiştirilme j. 

ni ıctı~ orlar. 

kılınca . !'ıcrke:. ke e~ine e',·erlr cadde YC so
kakıaı d a ticaret yapacak, mile_ et\'' ini bura
larda açaraktır. Bundan ıat;ıit ne olabi 'r., 

12 - Kir.ı 'ar erbe,t bırakılıDL'a ha\ı •n 
pahııl• lt~"<"ağı ıddia cdllbor. Bu yan ı ıır. ı:sa-

en bıı:rn ispat ettik. Biz aksi kanaaıte,·iz Bir 
fer9rlık ola(·ağına inanı~oruz. iptidai dUkk.tn· 
)ar ıslah cdi C(ek; imdi bir ki~ınin fayd; .arı· 

dı~ı yc .. clen, birçok kim-eler fayda l:ı11abi c
relctir. Umumiyet'e kıralar arı. Ye 'al!'be ı?iiı e 
ayarlanır. Hic hır mii:k sahibi. a.tronomik ra. 
ka'l'llanı bağlanıp, mii !kilnfi hoş hırakıııak Is· 
te·nez. Fakat ne var ki, istismar kalkacak; 
miilk'l'r de2t>rini ''erenler tarafından klr:ılıı· 

na,.:ıktır. Bi7 bilha~<a su nokta lizerlnde clu· 
ruyoruz. Hakik1 tüccar, bu topraklara bağ'a. 
nan ıiirctrdır. Toprab bağlılığın mühim te
uıhur' erırc!en biri de mülk sahibi olmaktır. 

Ba k:ılrırının miilkiine göz diken. gt>dik ahlbi 
olmak i~te) en kiro e'er; herşes den e\•vel hak 
ve hukuk <\ riayetten hoşlanmayanlardır. Hak 
Vl' huhk tanımayanların bunu talep etme i 
kadar gii ' iinç \e garip ne olabilir?• 

Cakarta 16 (A.A) - Bildi·! 
ri diğıne göre. Endonezya. Hin 
dıstan, B"rman> a ve komünist 
Ç n arasında, koUektıf bir ade 
mi tecavüz andla,ma ı akdi hu 
susunda burada bir f·klr cere 
yanı tebelliır eımektedır. Bu 
baberı veren Aneta Haberler 
Ajansı. ) üksek kademedeki hü- 1 
kiımet erUnına yakın çenele 
rin, bö)le bir anlaşmanın ku· ı 
rulması uzun zamandanberi ıet kik edi'mektedir. dedikleri.ni be __________________________________ ..; 

lirtmekte ve su nları 'JAve eı 111ek 
tedir: • Biır dUn~•a dev!etının 
bir müdafaa bloku mevdana ge. 
tlrmek yolunda gayretler sarfet 
ı :ği güney doğu Asyada siyası 
durumun hali hazırdaki mii ta 
cclıyeıi mü' acehes'nde bu fi. 
kir, cereyan, mümkün olan sli· 
ratle tatbik mevkiine konulma 
lıdır. den lmktdır • Üstü kapa ı 
lı kas edilen dünya devletinin 
Amerikdaan başkası o'madığı 
me) dandadır. 

Sarı k, fes ve 
Çarşaf giyenler 

<Bası 1 lnciılel 
&ısında, bu hareketlere girışen
:erin, cUret'erinin miisamaha !le 
karşılanacağını zannetmelerini. 
devrimci olan \'e dt>vriml\'rın ko 
runmasına çalışan Tür~:iyıo l\Ii !· 
il Talebe Federa:>yonu oıııı-ak u. 
zilntü ile karşılıyoruz. 

i1'A~.l'ADA GÖÇ\IEX EVLERİ - Her f'Y dörder ailelık bır blok halinde :'la ııılmıstır. Gayet 
sıbbı, kullanı lı \'t' uruı ulan hu bloklardan her biri (7000, bir n de 11750 lira)a malolmu tur 

Bu meczuplar bilme' iılir'er ki: 
en ufak kıpırtılarında , sar ılmaz 
Atattirkçültik ve de,•rimcilik ima 
nıyle dolu olan 'l'ürk gençliği 
nin, zamanına göre fikri , zama· 
nına gorc fıili mficadele eriyle 
karsı a acaklardır. 

Memleketimizde sarık • fes ve 
ı:ar5af hususundaki son hadise· 
lcr lızerine mes'u' makamların 
harekete geçmelerini şiddetle 
arzulu) o ruz.• 

Ge neral Van Fleet' in 

Kore temasları 

Pa de Calais seçimi ı 
L il'e 16 {A.A.) - Sosvalist 

Taegu (Kore), 16 (.\P) _ U· Deiabre. komün:st rakibi~i ye 
1 

zak Do~uda bir ıetkık e,·ahati nerek Pas de Calais mebusu se 
ne çıkmış olan \'e hes giln:ienı,e çllmistir. 

~ 
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ri Formozada mılliyeıçi Ci:ı li· K ·· · d "Ik b 
dtri Chinng Kai Shek ile "gÖı·ü~· omunıst a ay ı · turda ·~ 
nıclerde bu un sn Koredeki Ame 1 ta idi. 
ı·lkan Sekizin<"i Or<iıı~ıımın eski ı ---:====::::::ı:===== 
komutanı General Van Fle!!t. Ko 

1 

Wilson ile de :öıii5me ı beklen 
l'edeki askeri durum hakkın.ia mekıedir. 
Amerikan ve Kofeli resmi ~;ıh · Gener 1 v "" 
sısetıerle temashrda bulunmak . 1 an r reet •sTıcı Ko· 
.. .. • r • redekı askeıi teshleri tefti~ e· 
uzere buıun tek<ar Ko.e~e ıeı oecek ve Gllney Koreli ukcrle· 
miştir. rin yetıııtirilmeleri taaliyet:eri 

Generalin Pusanda Birle~ik A hakkında ıeıkik!erde bulunııcak· 

merıka Sa\•unma Bakanı C!.ı:ırles tır. 

Abone traltl Turı.ındr Rarlctr 

l.lra l.lra 

Bir aylık 4 110 p oo 
Öç ayhlt: 12.00 24 oo 
Altı a:rlılt: 22.50 ~3 00 
Senem: 42 oo 84 00 

DiIJCATı 
Gazetemize &Ondtrlltn uralt: 

'l'I yaıı:ııar neşredlWn, edUmeaın 

11.de olunmaz. iılntardan 
mu·uıı:ret lt:abuı edllııııtz. 

ABONELr.alN 
Dt1'&ATfNP. 

Adru detlltlr.meıı: ııttnUdıtı 
u.'i:dl:da 110 lt:unı.~ult: rıoaca rıu· 
ıu cOnderll.m.'31 rica oıuııur. 
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, _ 
BAŞMAKALEDEN DEVAM il" stanbı ı· k . ~ ı ""ttıı se ersız 

Kahraman kalnıası öııieıınıeli 
Avusturya (Raşı 1 inridf'l usıta'arı ile eker lma~a zor 

ki eh ' rden bir miktar ~eker lamnktadır. Hu •e ılde kam,on 
<Bası 1 iodd~l ge irim ~ erdır Fakat toptan lıı get ır• lecek ekeı ter rı k b-

hukuki n!e~nelsiz hırakılma ıoa,ı şeker tüc-carlarının l!>ıarlı id· u 139 kuıu-u buldu"undıın, 
h~r ay ~uz bin tonluk petrolii- dia 'uına göre, ~ehrim zdekı ~c ı i11:rar 1.arnrına ça ı,mak İ<"tf'· 
nun ı;ıhnma~ıruı. Anı~tuı)alıla· ker darhğıııın \~~fıne nıc-'ultı. mC>mcktC>dir. Yine toptanc•ı ;.t>• 
n ait malların .\iman malı di~e i,tanhul Seker· S'rketı nıiıriu r- ker ı ilcr~rlıır nın lcld 'a ına gö 
mibaılere ntC'\/Uıı olnıa,ına, ııi· liıl!lidtir. Ziı ıı Seker Sırkcı i -ım re, i tanbııltla eher n uteahhicl ' 
<·e fabrilı;~~ının :-ıökliliip alınımı- di) c kadar t~tanbulu.n ıhli) arı· d ı) e bir· tefıık ; oktur \e tiiccat 
-.ına, butun o )ıığıııalara, ftl.ı· nı ,ehr miıde ıiıccarın araba• ı \a•fını h<ı z ol, !1 her \ ıl anda 
k<'lll're rağmen ,\\u,turya'nın na te:ılim k lo:ıu 134 87 ku ~u • .:ın di ed ği kadar eker getir 
kahranııın.c·a g~~ retlerlf' f'ri tili' tan ~ermekte \C perakende bak 

1 ı p atma ı mumkundur. \ !Aka· 
mertehenı~ manl'hını k:nram~ğa J kal dukkin arında 141 urııf>a lıiarın belırı• ğıne gore İ<: tan. 
çalış_ıık. 'eni başlan bir turnnı atılmlilıcta~ dı. Toptan eker bulun günlük eker i~t it ·~'il 
ehrı ola~. ~a~kınma ını 'e.yyah- ıuccarlarının be ırttit: ne göre kı ~uz b n kı odur \ e b.) ra· 

1 
lıınn .~eıırdığı yuzlerce mıl~on· b r lnhısar mevı.uu olan \ e narh mın yakla mını dola\ls; le bu 
luk do\·lz~ ~or~lu bulunan Yi~a. kanununa ılbi tu•ıılan bu mad. miktar md den ile ) uı bın ki 

1 
nadan, butu.n A \U tu.r:> ~dan ne den n. .!rket depolarmda da·. o~ u "cçm ir. Fa k;ı ba) raın 
bdar çolı. oğreneceğımız \ar ... ma tok bulunma ı irap etmek )akla tıkça \e bugiınkü darlık 

1 

F. eıleraı ,\\ u~tuQanın Ba \ tki- tedir. ~itekım İstanbul ~irke i· hın ası de\ m eti kçe bu ı~t'h· 
li l>r. Juıiu Raab hiitun. n n Ç r~ğan ara.} ı depo _unda lakin cok daha fRzl~ bı: mik

dıin~ a gazetedlerini kar ı~ıncla \'e denıı b na. ı al L!ldak.ı de- tara ~· · rma ı mumkundur. Şe· 
: bulunca, kongremiıin a~·ıh~ 1011• poda dalma ıkı yüz b n kılo cı· ker ırkeıı kend dcpotarınrla 

1 

lanlı~ına geldi, bite bol bol ılert 1 \'arın~a lok b~ı undurulma~ıay seker bulundurup tu.cc:ıra saı
döktu. 1 dı. Şımdı ı e .,ırk et bu \ ecıbe· ı "'.~ğa .?ıışlamaz,a . h·anbu'un 

,\nlattığına göl'e fatia 3:> ~f'- l ~~.nl yerıne g_Pt:rmemekte . \'~ ~u blı 11.n . ~rkeı ız kalma,1 ıh· 

1 
nt. en elden ba~lı)or. Bugünkü ı ıuccarları 'E k şehırden kendı tımaU \at dır. 
dünya dersini öfrenmis. dıır mll· ı - ---- J ~-,.-~----

1 l!Ht tu ... supıarın! ytnmete. •eh. (hurchill'in İslı"fa 
lıkt kar~ı,ındıt bırle;)meğe h:ıkı-

)Or. J•'akat 1919 yılının moda ı, Ed ..., • h b • 
muk~mmel bir u;n iyet halinde eceg 1 a en 
ı\\.uslurya • .'\la('aristan gibi 

memleketll'ri ı:.lah ~etf'k )e~de Tekrar çıktı 
parçalamak, her mılletf' gura 

(Bafı 1 incide) 
·Lendi kaderini tay in hakkını 
\f'rmek • adı altında cılız ) aşa· 
ma kudretinden mahrum kü~·üli, Hafta onunu, re mi ıkanıeı· 
yeni memleketler yaratmak, gahında fCÇıren oKoca .\dam• 
bunlann arasında gümrU.• ta. ın adımlarının lkincı Dün~ a Har 
rifelerinden ibaret duurln )•· bi senelerinkınden daha da ağıı • 
ratılmasına, her birinin ürar pi· lasmı oldu~u ve mec:ıste bazen 
ya-;ıılardan mahrum dtişmeı.ine dura bekle) e konuştuğu hatıra 
meydan bırakmak .. tılmakta, fakat kl'ndısıne halef 

Rir İmparatorluğun gôbtli o· olarak se\·titi Dışi 'eri Bakanı 
lauk aeli~en, her §e)deo mah-ı Anthony Eden'in Cene\Te Kon· 
ıum dü~en ArnsturJa birdenbİ· feran ından dönüşüne kadar Baş 
re kendini toplayamıyor. Si} a i bakanlıktan a}' rılamı) acağına mu, 
partiler ele le Hre<:ek wnı,. bir.1 hııkkık nauırı> la bakı 'maktadır. I 
birleriyle lo;n&a)a tutu~uyorlar. Siya t çeHclerde 1 rarla dola· 
Kısa umanda ;>irmi hiıkumet ,an rhıı)et ere bakı ırsa Chur· 
dıi uyor, kalkıyor. Xaziliı.: bu ehı 1 muhteme en onUmuzdeki 
hallerden istlfııde etmeli bili· 'azda \e) a • o:ıbahar başlarında 
~·or. glinlio birinde A nıstur)ıt) 1 ıstıfa edecek Anthony Eden hu· ı 
) utu)or. Demokrasi alemi. bu kümeıl e!•ne alacak \e onUmuz
hamlenin minisı nı kanı~amı- aekı yılda ıys i cereyanı tekrar 
\Or, ki\ ramak istemiYor ,·e~·a muhafazakir ar ehinde tutabı'· 
kuçumı.ıi)or. Bundan ~e aret • •• mek ir;-in ur gı)retiyle çalı :ı· 
hın :\·aıilik h;ımlelenni ıenişlell· rak \e öbür ,ılda senı eçimle· 
) or, iş ikin<'i tihan harbine u. re gıdılecektır. 
rı~or. :llaamafıh buradaki sı \',_, i - h 

.\\ u'tur;1 a Ba)\ ekili di~ or ki: sıyetler, çckıl ıne krrarır.ı h•:'.ı:ıt 
Orta A nupanın bir Yaıifeı.i var- Chun·h ll'in \ er~ce~ını hi'eıı de 
dı. Bil'birine 1.1t milletleri bir \'im edegelmekte olan rh·ayC! ln 
ara) a bağtıyoı du. Ş;ırktan ge· den hoşlandığını pekal.ı hi mek· 
len tehlikelere kar)ı bir korun- te ve J945'tenberi bu e ibi rivs· 

1 
ma kaıe~i uı.ifeı.ini ıoruyordıı. )etlerin do'a3tı~ını unutmaınak
Xltelı:im buıun de )eni şekiller 1 tadırlar. C'hurchi l'in \'a:C•ı) le 

1 alan }eni tehlikeler kar ı~ınd.ı ~öy'e dedıği nak edilmekıedır: ı 

1 

a)nı 'a1ife deum edi)Or. •Anthony 1-;den ıle eı:tıer.mek 
A,u,ıurya, l nıa 'e :mır hail "ste.di~lm ı~man. ona Glııd •onc 

1 
planı )ardımları a~eslnde yl'nl nun {e kı lnır llz. Ba•bakarı ':ı:m 
blı hıı almt~. i~lcrin\ kı-.a :ı:ı- dan) on kabıne ini 84 ~a~ında 
nııında ~oluna lı.o) mu t:ıı. "I u. iken kurdu"'unu hatırlatırım. 
ı-İlm iltrlenıi • til'aı el nıuuıe· 
neı.i leht. donmu~tuı. Paranın 

i•tikrarı miıkemmel bir şekil nl· 
mı~tıı. .\' u'lııQ a, ınaıinin ya. 

Zafirullah Han 
Ahkaraya gelecek 

<Ra~ı 1 indiltl 

1 nılarını tamirde o kad;ır ilf'ri 1 
gitnfr,tir lı.i ~aziligin kurbanı o
lan Yahudilere H'~ a 'aı blrı in,. 
tıım iıl~·ude t;uminat vermi~I ir. 
\'uhleıi kalmı)an Yahtl(:fürin bugü11 hsır ı·e~rut şah«yeıleri 
hakkını, toptan Yahudi ha)ır re- ıle Kahirerleki ) abancı memle· 
mi)eiJerine Ödemek için nHl/8" ketler oip'omat•k tPm<;ilciJeriy 
lm·eler de\am edi)oı'. Bütün bu iP. görilşmclc>rde bulunmu,tur. 
\f'rimli çalı~maların bu)ulı: sırrı: Zafırıı. ah Han Mı ır Cumhur· 
.\'u tııı1anıo miktarca a~nı lcu\· başkanı Kecip, Başbak n Ab
\Ne ~ahip iki parthinin hil'bl· dülna ır. Dışi lerı Bakanı Mah· 
ıi)le didi etek )eıde, harpten mut Fevıi \e Milli t !ikamet 
onra memleketin imarı i\·iıı el- Bakanı Sa'iih atım "le göni . tük 

ele Hrmttlui ve bir ı..oafü) on len onra ltıı::il ercnın Kahire 
hUı..fımttini ıll'um tltlrml'leı i- bUyUk elçi : ir Relph Ste\ en· 
dir. son le de konu muştur. Bir Mı. 

Vi)ana·~a 1anare ile ılcirt a:ıt ır kavnıığı Z C rullah Hanın, 
)irıııi dakikada ~elini~ or. Pııkistanın Suda.n \ e İsrail me 

ı;~kl zamanlarda bile biıim İ\·in e' elcri de dahi:- olmıık üzere. 
bir kom u ~ehir dh e telakki tt· bütiin mUletlerara ı me~elcler· 
dılen \'i)ana '"" A\tı~tuı~a ilt. de Arap memleket'ennln ya. 
muna~ebetlt>rimilf taLelemtnin nında )er alacağı hu u-unda te· 
nmaııı ıelmi}tir. Avu,tun anın mlna ı \erdiğini söyiem •ştir. Gü 
kalkınnıı ganetinden alaıağımıı 'enıl r hır Pakistan kaynağı d:ı 
deı ,ler (·oktur. Dlin)anın l"n u. Zar ıı.ı lah Hanın Türk H • Pa· 
riıı ınmiki ,~ şPnlik mukeıi 0 • klstan dostluk anlasması ile 

l lan ıatif. ~irin, i~ i hu) lu, tefa- Birleşik merika l'e Irak ara· 
ke Vh ana, hala deunı <'den sın da ki a kl'ri yardım anlaşma 

ı işıale ı·ağmen \ok una 1 akın "I~! l\!ı ır devl~t ad:mıar! ile 
bir Hr .. . Hlr talih f'~eı·i olarak muzal.CTP eltı ınl soylem tir. 

ı ılı ~f'nıltl.:l'timlzi buradı nt ıı. Yine bu ka}nağa göre Pakistan 

l 
leıdenheri i~i efült.r leli tiren Dış:şıeri Bakanı Pak:s:an • l\rı 
saclullah ra .. a aile.,inin "!adı ır anlaşma ının mahıyet nı 
~tfirimİl. ~e~·fullah r. in Tr ım·ı gııye ini izah et~i~ 'e Mı _ıra : 
metli H' ınıinener e:ıi Emel ESin Irakın yaptığı gıbı. mt>nka-

1 e.rtfle tem'il ecli~ orlar •• hu • , nı.n • ı!Ah yardım n! ~abul et· 
tuna ilt aramızda h i nıuna· me ın ı tavsiye etmıştır. 
eb~tler kurmanın temelleri pek Zafirullah Han bu ~ece uçak 

iyi atılmı tır. Şimdi i) gerek i!.- la Karaşi~e donmü:;tür. DısiS· 

1 
ti~adi -.abada \e gert\;. diğer a. leri Bakanı sakında a}ni gaye 
halarda iyi bir bina kurmağa i le diğer .\rap memleketlerini 
kalmıştır. de 'Ziyaret ederekıir. 

Ahmet Emin YALMAN 
Öldükten beş saat sonra 

Yeni kabine· 
CRası 1 lneiılı-) 

ri "azete sahip 'e başmuhar· 
rırleri i e yapı'makta olan kon
fer:ıns gtb· m' yok a daha şii
mullu b ir şekılde m ' ter tiple· 
neceği \ e konfer:ıns ta rıh kat'! 
olarak tc bıt edılmemwır. 

Bıldırı!dlğıne göre. Bac:bakan 
\lenderes n Demokraı Part nin 
ik"nci ik ı'dar dene ınde ı;aı:ııı· 
c.1gı bu ilk ba •n top antısı. 
imdi~ e kadar o anların en e· 
hemmlyetlı 'ni tcşkıl edect>k ve 
Ba bakan hüklıme ınin iç 'e 
dış pol· 'kadakl "Örüşünii açık 
layarakttr 

inönıı. Ra~ an ttbrlk t.ttl 
\nkara l6 (Telefonla) 

C. ll . P Genel Baqkanı f :;met 
İnönU , C('la' Ba) arı, Cumhnr
ba kanlıt:ına tekrar eçlld•ktPn 
~onra tt' 0$:raflo tf'brık etmi;ıtir. 

1'. R. Zorlu 
Ankara 16 ( i\KA) - s·ya

,i ÇC\ relerin kanaatine gore, 
kabinede bir değ şik ik olmıya 
caktır. E a en mUnhal bulunan 
De\let Bakaniığına bir ne\· 
koordınas) on Bakanı uııfe i 
görmek üzere Fatın Rli tii Zor. 
lu'nun geı ir leceğı so) 't>nmek
ted.T. 

Diğer taı aftan :'.1ecl s"n tatil 
kararı vermeden önce, bazı ka 
nunları mliza kere ederl!ğj sanı 
lıyor. Bu itıbar' a kabine prog 
rımı galip b r ihtimalle onil· 
nıüzdeki cuma glinü okunarak 
ve itimat isıene<"ektır. 

Çekos!uva kya'ya atıla n 
Monte Cassino zaferinin 

yı ldönümü 

l.ond:.ı , 16 (AA) - General 
ndres kumanda,ında. muttefik 

Jer safında harbe iştırak etm: 
olan beş b;n Polonyalı a ker bu 
gün Albert Ha l'de b'r miti::g 
ıerup ederek, 1944 yılı mayısın· 
da kazanı'an l\lonte Ca ini> u· 
ferinin onunru nldoümünil k"Jt· 
Jamışlardır. 

d irilen a da m 
Kahire, 16 (T.H A.) - 'Bura

ya lO kilometre mesafede bulu
nan •Rcmul l\'ebh köyilnde ika
met etmekte olan Ahmet Abdili· 
gaffar adında bır çiftçi sektei 
kıılpten ,·ef&t etmi 'e bes saaı 
onra, hoca tarafından yıkanıı~ 

kC'n tekı ar diri mi tir 

«Hürriyet o y pusulalar ı » 
\'iynna. 16 CAA) - Çekı:ıslo· 

vakya' ı komilnı t'erin !oaparak· 
ları eçimlerin arife ınde. dün 
gece komüni • Çeko lovak~a top 
raklarına. küçuk ba'onıar • .ı v·r
mi mil~ on hilrr \et O) ou.sc'ı;· 
ları • aıı,·erılmi tır. 

Vak'ıı muhitte büy~k bir he· 
seran uyandırmı tır. 

Ba'on ar, Batı Alman\lda:..i 
•hürrı~et cıhadı. mensuoları tı 
rafından . uçuru mustur. 

M. M. V. 1. No.lu Sa. Al. Ko. Bşk. dan Ankara 
. Ask.eı·i bir:iklerin ihtiyacı i!,!in kapalı ıarf usu'iy't iha'cye ~·ıkarılan 2000 ton odun trklif 

edı:en fıaı finıirı ltııca pahal• görüldüğünden tekrar kapalı zarf tı3u'iy' e eksiltmeve konulmu•· 
tur. • • 

İhale-i hiza.,ında gci terılen giın o;e aattedir. E\·,,,af ve ııarllar her gun komi yon ve is
tanbul Lv. amirliğinde gtiıiileWlir. 

. 2000 ton odunun t~mamı bır 1. tek.iye iha'e edi'ebileceği gibi 1000 tonar tonluk partiler 
halınde ayrı ayrı isteklılere ihale edılebı ır. 

İsteklilerin belirtilen giin 'e saatten bır ~aat e\'{ c!ine kadar teklif mektuplarırı koLnıs· 
yon baskan" ığına n1akbuz kar.ılığında vermelerı. 5764 _ 1286 
Cin~i Miktarı T. I iatı 1'. Tutarı G. Teminatı 

Kilo Kr. Sn l.ira I.ira İhale gün 'e saati 

Odun 2.000.000 7.25 145.000 8500 29/5/1954 ıı.oo de 



1 

BULMACA 
1:?3456'1t: 

1 .-

N -·~· • 1 : ~=! ı- •ı_J 
,., .-: =ı•= .ı- --
.. - .•.. ---- ~'""""=-------~· So dan a 11 ı D«> er ı 
J hurt aıfa 3 
mı Bir tı mu ~ 
Çoban B r notıı 6 
7 

I.\'\ El.Kİ l:t l.'1.\C.\:\L'\ 
Jl \ l.Ll 

ı dar. a a ı Plotrtk 2 
r11e 3 ~rap, Hl 4 
$ in, Sr 6 Ara 7 
1 Ot 

1i u arıd n A 
2 Perende 3 
p nak S Rr <'r 
7 Fa 8 Şlkı. N. 

li illa)h 19.il Pinarttsi 
A~l\.\lt \ 

9J' A ıı. ı:,. vro:ram 
7 Oilnaydın 

'; 4~ lfabrrler v~ hu a rı<PQrtı. 
8 O Karnu obah m lz ıU 
ıı ıo H~f r \ ıuna mıl7-I ı 
l! ııo G ıo ın pro;rramı n kapan~ 

l I 58 A ılı ı-r proıı:ram. 
12 00 ~ l<r •aa'I 

r rk ta!ıramanlı 1 
MııallA M tı<addf'~ A aı.ar. 
M 

ıı 58 
l 00 
li lO 
17 43 

lllOO 
18 H ll UIHI 
18 30 Yur• an "" 'er 
1!100 !'.! S A an le ha~r ı: 
l'I ıs Tar hten b r raoraı: 
11120 na :ı Chopın llrahm , t>a h 

manlı: ff ve P.ueı d n ı;ar~a 

!ar 
l~ 4s KlilAllt T lrlı: m!Jzttl 
:ıo ıs Jtatıyo ıı• cteaı 
20 30 Rad o senfoni ork:t. •1uı .. d 

He mo ra brr •I C1morosıı: 

oız.:ı ı dtva; unrt irtl, hl 
Mozart Slhlrll rıüt operuın 
dan arıa C) Verdi' Rtgo:etto 
operns nda~ ana dl Lrau 
İlkbahar nıerı nlsi "l N•ırt • 
Samı· İki türı.u fı Borodln. 
Or ıı. As s çöllrrlnde 

1
. 

ır1 ıs Radyo hl\fta.51 
21 30 Ctvrllr. Ceyhı mbn Dlnn, 

Kn'm& H ıematıer. 
22 00 erbest nat 
22 l.'i P~rr-y Fal!h orKUtrtlSl 
22 4S M A arı n habere:. 
23 00 Program ve ananış 

(S'J ' \XR lH, 
ı:.ı .'17 A ılış ve Pro«ram 
13 00 Hab~r.er 
13 15 Dans m• 
JJ.30 ılmf' Sinan 
l4 00 a ı Ol ısrppe \erdi •Talihin 

kudrett• uvertılrtı b' An- 1 
ton Bn. lmu tl\''trtur •Sol D'll 
n r• 

14 20 Güzin ~ıper. • 
14 4' P ranlst Earl 'll.11d. 
IS 00 Kapanış 

*** 18 O A ı ı vr H:ı .. tı Drrmıtn ru ı 
he e 1 ırnnıııı HIC'nlr.i.r • 

ıg o in lllzcf' der~ 
18 4S lbr•hlm So,maz H ar .. ada,. 

tarı. 

10 00 Haber,f'r 
l ı 15 !Ud !e Erten 
ısı 4S ., w A Mo:zar. •Sara' dan 

ki\ ırma• tıvert\lrtı b) RI<"• 
hare! \\ a nu •Tanntıauur• 

arva <" Stra Ylnstı. •Slrı. Pot 
kuı• dl Johann Strau~ •lılı: 
bahar >'<esteri> Vals r ı Frar 
Ll&zr •Consoıat on• ~o 3 t 
o. Puıx-tnı, ·T~u Opera· 
Mndan ara 

:?O ıs Rad o ı:ııute 1 
:ıo 30 Kısa JPhlr haberleri. 
:ıo :ı:; Perlhan &! eri 
21 00 Konuşma. 
21 10 Kani Karaca 
21 00 \\ A Mozart Sonat •re ma• 

JOr. ı-:o 3 Çalanlar Emine 
Erel IKeman) Ferdi StatUr 
PJvanoı 

21 4!1 ı:ıor huh!ltall•tl. 
22 00 aml Toker 
22 30 u ~rl•rl Hadlyt Ötü en 

ve arkads larıı. 
22 4!1 Habcrl•r 
2l 00 Kambl o • Boru T• pro;rım 

Itır 

l3 07 o ıı• m ı ııt. 
23 ;ZO Dlol• tel lattı.l.rl ıK ,, 1ı; na 

um t . 
24 00 Kapanı 

IZ~tİR 
13 M !'.c;ı'ış v~ pro;mı.m 

18.00 Ktrlru il•rl • Salbf K lçlıko· 
l.3rı 

H 30 M rl Pl:.ş•ro orlı:utrıuıyıe 

hftflf mü !it 
ı~ 43 oam~n r ıren den t rlı:Ul•r 
17 ıs Bıı. ı.t:a pro ram.arın takdl· 

mı. 

11.35 Milrllvnt O ldU 
18 15 Kan ık caz arkı ar 
18 2S Sllrkılar 

11 45 Atatürk HU 
l&.S!I ::\tar.şiar 

19.00 Haberler 
l!l l.'i Rad~o trt•ıı:lt• tuh 
20 00 Pi ano k.ıartetıle ha!!! m J• 

ilik 
20 ıo •hlrdtn ltu ılt hal>er1er. 
20 15 n .ıro &ll etrıı 

20 30 Raılyofon!lt Pl'l't>&. 
21 ıs Yalnıa aa !arla mU7 k 
21 :ıo Çocuk e ı ımı saınl 

21 .ııo Daruı mu .tı 
21 S Doru. ,.. yarınlı.! program 
2200 St•:'.tln Yaman. 
22 o Yayının ıon 

rr:K:\IK n •i\'F.nsllr: 
::o 15 
20 18 

20 42 

A .ı. 'e proı;nm. 
Ha ıtn ı:>ol mnJOr 04 No 
Da ıl v ru lu• unfonl 

Mo ar•· '-11 bemo majör 2 
Pt aı o ve orku ra ıcın lı:un· 

erto 
21 s Beethovl"n •Eıı:mou • uvu

t lril 
21 14 \\ n ner Opl'r& :ırtndaı pa~. 

aı:ır a ı s ımbtrg'll Usta 
Şarkı ıınr d~ ıı prellid b ı 
• tg!rld den Orman ın • 
rıl ı arı C't De \\R ıre 
dtn •Vlll tr.ı~rtn At sırı,. 

ltrl • 
21 S4 Wrbrr •FrelschU nrtU· 

ro. 
21 44 Baa T.r. o Pın a da.n ar ııar 
2J 00 Pr~racrı \e kapanu 

VATAN 
ti .. ~ . t95i ./ 

11.nneS/ diyor ki 
ÇAPADIR MAMASI 
• 
iŞTE HAT/RASi 

• • 

Ben çoçuğama bugüne kadar 
Çapadan Pa;ka Pir şey vermedim 

SAYIN 

. 
• 

MOŞTERILERIMIZ 
24 l1a) ı 1954 gununden \tiboııcn mue,,eceınizın telefon numara'arı değı,ece~L'ldeıı 

) enı elefon :nmnat'!~larınuzı şımdıden takdım ediyoruz. 

47577 ve 47576 
LEON FİNZI NESiM PAL Ti ve Ort. Kom. Şti . Hazaron Cod. No. 90 

ISTANBUL - GALATA 

Fiatlar : 

1. Mevki 1850 T.l. 

il. Mevki 1200-1500 T.L 

il. Ekonomik 975 T.L 

Turistık Mevki 725 T.L 

Bu yaz Akdeniz gezılerıne çok 

raObet var. Tarsus, tıklım tıklım ~ 
gittı . ' 

Yer bulamıya~lar üzülmesinler. 

O. P. 

EminönO llçe!İ 

A lı; d e n ı z seyahatlerinin en 1' 
güzelını tertıp ettı. 

5 Gün 

'l • ..... 
1 • 

. 
Benzini içindeki yenı 

size şu faydaları 

sağlayacaktır: 

Motorunüz ıemız kalacaktır. 

A teşlemedekı arızalar onl enecektır. 

Motörünüzün çekışı kuvvetlenecek ve gaz pedalına 

basınca araban ız şahlanacaktır. 

Üstün benzınle beraber kullanacağınız Castrol motör 

yağları arabanızın ömrünü arttırır, bakım masraflarını 

azaltır, kılomeıre başına verımi çoğaltır. 

Az para ile çok kilometre için 
USTUN BENZİN ve CASTROL Yağlan 

l ay her 11111 :!O ı . ı .. - U ıun 1?.SO T.r •. - l ılın ı ·ı . ı .. !On ı.etınıı·dcn 
fula bt>ht>r l.ellmt> kın her ıun 21 ı.uru• alınır) 

DOKTORLAR 
E.UE~KÔ\'DE fA.'1 KO:\ FOrt· 
LU satılık \'illa. fc·:eron. 8205• 1 

HOKTOR ÇiPRliT - Cilt, Saç. Sıt~ • 19 _ _ 
Zühre\'i :'llü teha~mı. Beyoğlu 36 .\ \' \'ADE II.F. f.'\tzsıı. I ~ 
Po·ıa Sokak Telefon: 43353. Bostancı ile Kartal ., ıı~ınd;ı L:' 

Dr. ABİ\IF.l.EK - Cilt \'e Züh
re\"! Hastalıklar )lütchassısı. Be 
~oğ,u, btikrn! Cad. 407, Tel: 
41406. 

ba.hçe;ı e\ !ere müsait ucuz fi at 1 /' ~ 
la ıırsalar satılığa ı; karılmıştır. 
Satıs )eri: Bo tancı Tram~ay 
<lurağı, fırın yanı 538; te'efon 
52812. 

• 

DAHİLİYE ~ÜTEH.\SSIS I t~ 
:u \HPE\'Kf:R - El kt k r- .'.'ITIB:\H c..uuı;m F abrıka-
• .' • ' • e _ ~o da ısın da ' ıkanan çamaşırlıır ev 
dıogram. Cıım. arte 1 oğ e en 1 kadınının ıevkid r. 1"erıköy 
sonra ha talara meccanen ba- 81''GS 

s 
Çok Sevdiğiniı tı;ıt { 

el de cıc rt t 
kılır. Harb \'e llaUsklrıazl - . -· 
No 82. • ,\l\ORDIO:\ , {;R.\ '1.\rO:\ -
• · _ Tam·raıı müıeha,s!s l\ıı aycı. 

oğlundan F;iffcl H:Ull'O e\inde 
Ga'ata Yiiksekka'.3ırını 2.1 . -EMLAK 
SiSLİ -.tr:\ \-t:RDt.:~'l':\" ıyi 

n:~İKı\PIDA RtRi~ct kat ye i m:ş bir ameli~ ıııha.ne hem 
600 nı2 betonarme depo kira· lre ine \e hademr~e ihtıyaeı 

1 
lıktır. Telefon: 1:ı370. \ardır ı 

Ve her merı-iın<le bulam.ıdığınız nıı 1 
1 

~ 1ılt 1f(P 
nu geC'e \'e gündüz tencfrü~ !'t mek fırsat_1011pıarı' mu :atındaıı ı R.\C,\SA;o..·. çi<:ek e5an)lı k• ı;•~ 

. , ııırııııtd' d' ' 
•R.\ CAS.\:-l a \atak oclanıı ıa. salon ıarııırı tf1" ( 

da; hamamıımda. heliılarınızd a, Gaı droP ııda rı 
'ullarınızda 'e otomobilin:vır kullanııdığı t'~ 
u ıeneffüs e• miş o~acaksınız. ~ 1 r:ıetı ııı 

•R.\C \S.\:\ • Kırılmaz \C ddkClnıct ,e d~ ıt il" ç 
-:;ram oldutundan baran'arın el çantaları~ cıl: b 

ist. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 
Kıtaat 1 lônları 

lcrind~ taşınabilir, ~·ilnkü .R.\ CAS.\:\'• ı.ı B ~ ~ 

d -· 0 ua. ll"" 
aRACAS.\~ . ın bir ka ıbının gır I~~ ı;üflC 

ı droba &ıh e :elmediği gıbı elbıselcrinızııı t~ 
~s 1 

lı kalıptır. ~ 1 a ıt ... t' 

o.ur. cıı ~o ,rı ~ 
•------------------------ •DİKK.\T . • R.\CAS :-.·- her odanıııll ırıP J.'~ ıO 

Kapalı zaı·fla 8 kalem paratoner malLenıe i ımal~tı yap ufak bır c·ivi ılc a~ılması ve han cere~ıın\CA5 • .\ 
tırı acaktır. Kc if bedc:i 31990 lira geçıc ıcnı·naıı 2400 Ji. 'Lımdır aksi takdirde haı•a cere~anı a.ll ıııd' 

radır. İhale i 2i.5.19.34 perşembe saat 1 l de \nkarıı :'ıl. S V. nefü kokuyu alıp gôtürr.bılır. . . depC ~:,ı 
4 Xo. ıu Sa. Al Ko da ~apı'acaktır. Ke~if H ~arınanıesi •R \CASA'.'\ h Ecza <lepol .. nnda. itrıod~ııt 

0 
b'~ 

komisyonda \'c öğleden evvel lst. L\. ,\, :ıan kı mında "'i:i nelerde. tuh afi~ c nıağazalann rta. m eı ıt 
rü\ür ve 150 kuruşa komicyonda verılir İstekPJcrin ihale ıc 

1 ,,alr yPr1<'rdc •at ılır. 
11

ce "Ününden en az ile gün eV\'el H\·. K. n• G B k. na müra· d n 
<'aat'a ~ cıer'ik bel.; esi alma lan carttır. Tekı f mektuplaı nın 1 R.\C,\S.\X • az mikl~ . .!J r eldi:!in e 

. ·atcısı iha'e .. aatindcn bir saat evveline kadar komi yona 'erilme- .n.\CASA:\'• ın ıtlıa r 
si. Po t~daki gecikmt'ler kabul edilmez. < 12i0-3633) \ e fabrıka mume~sı •1
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* As. ihtiyaç ·cin 5 ton bir buçuk asıt'ik yem<.' klik zcı ';n· 
yağı kapalı zarfla :?8 ma)ıs 1954 cuma saat 16 30 da İzmir \ur 
tiı;i Kısla As. Sa. \ :. Ko. da' atın alınacaktır. l\i'oou 300 
kııru J:eçıci teminatı 1350 liradır. Şartname·i komi5yonda 
ııöıiiiür. Tekl•f mektuplarının ihale saatinden bir saat ev· 
veline kadar komisyona \el'İlme~i. (1293) 

.h ihtiyaç için 63 ton taze kabak ıle 48.300 kilo taıc 
içli bakla kapalı uırfla 28.:5.1934 cuma saat , 15 30 dıı İzmir 
Yıırti<;"i Kı"a As. Sa. Al. Ko. da atın alınaC'akur. Kab:.ğın 
kilo u :ıo kuru;. baklanın ki !osu 20 kuru•: hep·inin gcçic• 
tcm•natı 2142 liradır. Şaı1na mesi koın·)yonıia görUlür. Tek 
lif mektuplarının ihale saatinden b r saat eHclinr kııdar 
kombyona verilme i. (,'iii'!-1293/1~90 

* .\, iht ~aç lc'n 400 ton sı ~ır eti kaaplı ıarfla 7 !Iazi· 
J'an/954 pazat·tesi ııat 11.30 da F;rıınean L\' .\ Sa \I . Ko: 
da saıın atınacakllr Bedel i i20.000 1 ra. geçici temınatı 
~Wi50 l iıadır, Sartnamcsı ö~ledcn C\\CI ,\.nka ra. i,ı, r.'" A 
lıtn 1'ı•nıında \I" F.rzurunı ılc Erı'nC'an .\ •, Sa. \ '. Ko. da 
o::o:-ıi'fıı. Tr'-'•f nıPktuplnrın•ıı hale ~a·tın1!'n b•r :ııat tHt· 
lınC' kadar koıni ~(ına \Crı~m.?·i. CH13 621.~ı 
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