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enı kabine dün kuruldu 

~~ll~f y -, 19 :Ua~ıs gençlik ı;ö terilcrlnln i~i dün .\nkarada "\'il JHlmıstır. 111'1 EN Kız öğrenciler gö terilere ba lamadan önce i tilıJal maışını 
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~ "liıı 11 h.ı t ıra· 

~~ ~e "heılı bir 
ı..!ttk '• ı11 lıuhınuyor. 
~tıı."te Parı ~nsı~tu slı 
~ l..'<~ s teı.ı h:ı· 
~~:'«.._ kn 'e 1952 
~~ tes~~ırelerin. 
lıı..~I) hıııııa' kongre-ı 
~ tıı.) iı ıallp 
l'\~ ~~Il ı :, ltlip dP. 
s~~la .:asılıe ,., 

~- llıı hr t~, karar· 
\.~.~·~ ~lılar P•ınil tes· 
~"' ttt ıttinı'" hu~. 

~ .~tall dinle),. 

~>\kı- ın her ta· .. tına 
ıc ıııı 111 kaıl :ır 

ı..~ :"llk Jlto duıar, <''" 

~
'"'!~· Jlıl ~ rag cı11mıarı.ı 

... ""lltla llı ı lıalrn 
\.~ lıı tutan l\Jo • 
·~· l.~.hıı~~etf'fcı·in. 
ı )ı """<tıı.r , la Perde 

~&~h.•), e homııı • 
~~~~t~ SÔıiJ \'i· 
~ı.~' a!ntı~. Ri. 
~~~•k. lJ. rı ~ilen. Dolmabahte ııtad)omunda dun ;>ap ı lan gö teriler 

~'~~~:~ı~~:.~ Gösteri davetiyeleri 
x~ -~-ı t\ız. \ e· 

~'t~~~r0r~1~~,~:~~ karaborsada 10 lira 
'! •et, llt r 0Plantıl;ır 

~ ~~~ı~!:~~ıı~~ 19 Mayıs günü için dôvetiye isteyenlere Vilôyet 
~~ ~lr ~~~~~ı, kon· ve Eğitim Müdürlüğü red cevabı verdi 
t~ >~" ~11. fa~a k~~· 19 llayıs Spor ve Geııçlık Bay yc:erin kara bor-ada aıılmssı 
~\'tıq ~at llııkine ~- ı·amı gösterilerindeki ,izdıhamı yine maksadı ıem~n ej:mıe:n!ş
~"'~t ta~l. ı\rad:ı ~ıt onlemek ve şpor hareketlerıni tir. Gösterileri takip etme';: ıs· 
~'-\ ;tıııı l •l'llı. a daha çok sayıda halkın seyre· dyen vatandaşlar. bkk..>ı; -;:ün· 
~ ~~.~11ıi, ilk g. debilmcsi maksadiyle tertip e· denberi :\lilli Eğitim l\liidürlü 
~\ "'i la lt~I ll'lvek~~ dilen gösterılerın ilki dü11, bi· ğündcn 'illiyet ve be1~diye~ e 
~ lll\ıı ilalı•i ı\' 

1
1 1 rl saat 10 da Dolma bahçe. diğc taşınmışlar \'C ~ine de c!::\cuye 

~ ~ııl'i0;·ı cuO:: ': ri 14 de Fcnerbahçe stld!a::-ında temin edcmemi,lerdır. Parıı~ız 
tt la )ı lılr Jco ur 1 olmak üzere iki ye~dı! biı·den olması icap eden da·ıct yc'u·ın 
~ ~-~ari len ~u 

1 
• yap.lmıştır. karaborsada ş:mdiden 10 liraya 

~' !ıttot" U e: 1 Diger taraftan gö5tcrı!er halk kadar satılması, halk arasında ) •ıı:' 11ılcb 8~'.'· için hazırlandığı ha de da-.etl- bo~nutsuzluk yaratmıştır. 
'tı .. •11· 'ır - - ---------

~ !: -.' ı:::~~~ A t 1 'd k. : ......................... ···~ 
~~ "111ıeyetc·' VUS ra ya a 1 ~ Göster~lere ait. di~er i 
~$~~'!'·•· .. Sovyel casusluk : ':~~~!~0!,~~cı j 

'Menderes Kabinesine yeni olarak 
F. R. Zorlu, M. Sarol, O. Kapani, N. 
Gedik, B. Uzve M. Çavuşoğlu girdi 
Fethi (jelikbaş, Ethenı Menderes, Sıtkı 
Yıreah, Celal Yardııneı yer değiştirdiler 

Dr. Ekrem Hayri Üsiündağ~ Kenan Yılmaz. Rıfkı SaliDı .. 
Bur~ak, Yüınnü Uresiıı kabine dışı kaldılar 

Bakanlar Kurulu ilk topfanı~s1111 düıı akşaııı yaptı 

etti / ve Cunılıurbaıhnnı'nı faııhaya'da %iynret 

fF YENİ KABİNE 
Huıu•I !\luhabı.rlmız 

Erol Ülgen bildiri~or 
Ankara 17 - 1954 seç'mle· 

rinden onra toplanan onuncu 
Meclisin ilk celsesinde Cumhur 
başkanı seçilmiş ,·e Cem Bo
yar, ~·eni kab"ne~i te~ki'e Ad· 
nan :'ıle.nderesi memur etmişti. 
Mecli~m bugünkü toplantısında 
Başbakan Adnan l\renderes·n 
te~kil ettiği yeni kabinenin lis 
ıesi o};undu. Ve si)a&i mahfil
lerin .:IL'llerdenberi devam e· 
den merakı sona erdi. 

Başbakan 

Devlet Bakanı va 
Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Adliye Bakanı 
Milli Savunma Bakanı : 
lsiıleri Bakanı : 
Dııiıleri Bakanı 

Maliye Bakanı 

Milli Eğitim Bakanı 
Bayındırlık Bakanı 

ı 

ı 

• • 

E. ve Ticaret 8akan1 c 
S. ve S. Yardım Bakanı : 

G. v e Tekel Bakanr 
Tarım Bakanı 

Ulaıtırma Bakanı 

Çalışma Bakanı 

iş letmeler Bakanı 

. • 

Adnan MENDERES 

Fatin Rüıtü ZORLU 
Dr. Mükerrem SAROL 
Osman KAPANI 
Osman Şevki ÇIÇEKDAG 
Ethem MENDERES 
Namık GEDiK 
Fuat KÖPRÜLÜ 
Hasan POLATKAN 

Celal YARDIMCI 
Kemal ZIYTINOGLU 

Sıtkı YIRCAU 
Dr. Behçet UZ 
Emin KALAFAT 
Nedim ÖKMEN 

Muammer ÇA VU$0GLU 
Hayrettin ERKMEN 
Fethi ÇELIKBAŞ 

Şeker fiyatlarına 
zanı yapılmıyaeak 

Şeker Şirketi Genel Müdürü, ihtiyacı karşılıya-
cak kadar şeker bulun~uğunu söyledi 

Sen Sinod bugün 
Toplanıyor 
Rum Ol'todok~ Patriği Athcna· 

goras'ın Sen Sinod meclisine da
ııı~madan baıı kararlar alm.:ısı
nın dogurduğu ihtilaf devam et· 
mekte<iir. Bilındiği gibi Sen Si
nod ınccli indeki Enez ve Beı
gama metropolitlerinin vazifele
rine Athenagoras'ın re'sen al
dığı hır kararla son \"erilmiş ol· 
ma ı ihtilafın siklet merkezini 
teşkil etmektedir. İki mctropo
lide kar~ı yapılan bu muamele, 
meclısi ~kil eden 12 üyeden ye 
disinln itirazı ile karşılandığı i· 
çin ihtilaf alev:enmi~ bulunmak
tadır. 
Diğer taraftan birkaç günden

beri :;ıehrimiıde bulunan Yuna· 
( Del·amı Sa: 7 Sii: 3 de) 

ı 
A.ıuıdolu AJanu 

Ankara 17 - Son günlerde 
baz.ı gazetelerde, ~eker sıkın:ı· 
sının baş:;ö:oıerdiğlnc dair çı. 
kan haberler üzerine, şeker ı: 
keti umum miıdurn Baha 
Tekand bugün bir basın top· 
lantı:oı yaparak ~u izahatı \'el'
mi~tir: 

•Son günlerde gazetcleı·de 
bir şeker buhranı me\'cut ol· 
duğu haberJerL'lin intisan 1.İ!<?· 
rine. \'aziyelıe bö) le bir buh· 
ranı icap ettirecek hiç bh· sc· 
bep bulunmadığını ta\'Zlh etmek 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Fibrikaları.ınız.da halkın ;ıor 
mal ihtiyacını karşılayacak nı;k 
tarda ~eker stoklanmıı vard:r. 
Yalnız: Alpu'lu fabrikamız3a 
geçmis yıl'arda oldu~u gıbı. 
İstanbul toptancı tüccarlarının 
d.:ı~rudan doğru) a fabrikadan 
faı.la §eker çekmeleri yüıünden 

<Devamı Sa: 1 Sü: "I de> 

Daha l\lcclis açılmadan ku
liste kabine etrafında hakikate 
yakın tahmin!er ileri sürülüyor, 
kabineye yeni giren veya mev· 
kimi muhafa'za eden phsiyet
ler tebr·k ediliyordu. Fakat 
Mecliste kabinenin listesi oku· 

\ nuucaya kadar merak ve tercd • 
J (Devamı Sa: ' Si : ' ie) 

Bayar ve Menderes 
Yugoslavya' ya 
Gidiyorlar 

Ronısl !\luhablrınurhll 

Ankara, 17 - Cumhurbas· 
kanı Ce'Al Bayar ve Başba
kan Adnan Menderes ha~ı
ran a)'I ortalarında Yugos· 
lavyaya &ideceklerdir. Bilin
diği gibi Mare~:ıl Tito mem
leketlıniıi ıiyaret ettiği sıra
da Cumhurbaşkanı Bayar \'C 

Başbakan Menderes'i BeJgra 
da davet etmişti. 
~~-~~~~~!!~~~~D~e,~·ı:et~B~a~kanı Osman Kapani Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz 

Kasaplar İstanbulluyıi 
azap ~ektiriyorlar 

Et liyatlat1nın yükselmesi, halkın kandJrılması ve buna kar
' şJ/ık resmi makamlafln ilgisizliği üzüntü yaratıyor 

Et fiyat;ıannın son günlerde 
alabildiğine kontro:sü? bi.- şe
kilde yükselmesi, biltüıı İstaıı· 
bulluları düşündürmeğe ba~Uı
mıstır. Et gibi en m!ilı!m bir 
ba~ '1da üzerinde cereyan eden 
ticaret oyunları; mubtelii sebe!l· 
!erin arkasına sak~anmağa çalı
§ılmakta ise de: müstehlik, bu 
anormal yükseli~in, et ticaretiy
le meşrut olan kimseler tar:a· 
fından meydana getirildiğini k:-ıt 
iyetle bilmektedir. Ancak res
mi makamların bu mevıuda pek 

ğını sanması hayretle kat~ılan-,--

~\.~,\~ "!:~~ b~~;.:: Faaliyeti tahkikah ~ ............................ ; 
L'.. l • 11 h avası , ~ ·•I "ıı AmıcJ2tt4 Preu r ~ 
'.\.t ~1- t 111}1 'Ytcan Canberra, 17 - Avustral)ada 
\ı~ ~lii 'illan: Sonra ki Rus caı;usluk faaliyetlerini 

~ -· , pasif davranması, meseli Be~e
diyenin hergüll 15 - 20 ton tu
tarında et tanzim satı.ı yapmak· 
la bu anormal gidişi durduraca-

maktadır. lstanbulun günlük et 
istihliki 90 • 100 ton civannda· 
dır. Umurn.i istlh1~kin 6 da bir ı 
nisbetinde yapılan Belediye et 
tanz.lm satısı hem hiç bir fayda 

1 
temin etmemekte; hem de res· 
ml makamları •tedbir alınmış
tır. Bundan sonrası bizi alaka· 
dar etmeZD gibi haklı bir yola 
&ürük!emektedir. Gerçek olan, 
iehrin çok bi.lyük bir müstehlik 
çoğunluğunun et'i kasap dükkan 
ıarında seyretmesi ve evine ilaç 
lçin dahi olsa, et götürememe
ı.idir. Diğer taraftan, bu işin ti· 
caretlyle mc~gul olanların mes· 

<DeVa.mı Sa: 1 Sü: 1 de) ~~ ~lııı >'tıııeır 1~1 sa. tahkik ıçin kurulmuş olan komis 
~~~lt~11b~ara~dik. )on bugün çah~malapna başla· 
~ ı ~,~,.., ır • et- mıştır. Tahkikat, daha ziyade A-

-t._ t .. "'~te· · s '"\, S.. ... vustralya~a iltica etmış o'an O\ 
~ 'ti~ llJ\a taınaa >et Elçiliği ikınei katibi ,.e A
~ iti •t~'- }; •itan be. vustralyadaki Rus l:izli polisi şe 
~' ~. tlıt i at bli. fi Vladimir Petro..-'un if~aatına 
\..~ 'tııL•r \ı:" tag. istinat etmektedir. 

la~llı ıı Ytı·... ..,._ 7 S~ 3 d ) 
~: ~ıııı lıl~ lt,rı,te· <~vamı Sa: u: e 

~ ~~ -.!lt r ~a\ İrlcr, 
~~~.~~•n °~ınuş. Bir 11ıekt1ıp 

~~il ~libıı 'Palı 
~t'lttıııııttbı la \"e. ""'*;' "~ ak llte bo ı 
~.~~ttirıtr:.:~rai: 
'~~~ lopıa ' '· 
~iı.. ~~~·•t, ~ bııi lldıiı 
ıı...~" ı...ll ._ ıı ton-

~ııf\ır ~ıııııı;ay tid. . ..._ ''•ııı aı: bir -...:.·~ ı, •ııa 

İzmir C. H. P. i1 başkanı 
Sevket Adalan imzasiyle aldı
ğımız yazıyı Eminönü 1 ıncı 
sulh ceza mahkemcsinln kara
rına tevfikan yayınlıyoruz: 

Dojto Pakistan'da 
300 kisi öldü .... . 

Pakistnn Başbakanı, işçiler arasmdaki kanlı 
çarpışmanm bir .fesat hareketi olduğunu söyle

di. Dakka'da fevkalôde hal ilôn edildi 
&uorlatecl l'~.sı 

Dakka CDogu Pakistan), 17 dıaha ba~ka cesetlerin de bu:una 
Dün :ece aeı; vakit buraya ula· cağı zannedilmektedir. CuıııJrte 
şan haberlere tire Adamjee J üt ~i ,ünü ~·ıkan kargaşalıkl:ırdaıı 
Fabrikasında çıkan karga~ltklar sonra ahn:ın t<>dblr:er nctice:oin· 
da 300 kisi ölmüş ve 300 k4! de de dün durum kontrol altına alın 
yaralanmıştır. mıştır. 

Haberlerde 1>0lisin şimdiye ka Askerler her taraftıı devriye 

it ~'1. bir rtı. 
it l't, lı ltıs. 

~ ıı.•eır es 1ııu. 
., ">'le ~ileııjll 

": ~ tııa, 1 b ııa. 
IS11. '6 lr Ül· 

. b) 

•20 nisan 1954 tarihli gazete· 
nizln bırinci sayfasının 3 üncü 
siitu.nunda <İzmirde tnönü ile 
Yapılan gızli konµşmalar) b:ıs
lık!ı )azıyı okudum. Bu ya. 
?ıda sahscn ismim rikredilmek 
suretiyle bana atfedilmi5 be· 
Yanlar da vardır. Basın kanu
nu gereğince a~ağıdaki tekzi· 

<Denmı Sa: 7 Su: 3 de) 

GERi VERİLE~ SOV\'ET GE:\IİLERİ - İkinci Cihan Sau11 sırasında ödünç u ki.ralıuna ta· 
n una gereğince• AmeFika hükumeti tarafından Sovyet Rasyaya verilen gemilerden bir kısmı 
dün limanımıza gdm~Hr. C.elen gtomiler unlardır: 15 numaralı bir kon·et'in yedeğinde 1~86, 
42 n 44 numaralı n Dyakop kurtarma gemisinin yedeğinde 1213, 48, 6. u. 45 numaralı bü
tum botlarıdır. Gemiler bugün )faıtepe önlerinde Amerikalılara devredilecektir. 

dar 206 kişinin cesedini topla- ıeımektedir ve ak~m saııt 8'den 
rlığı ve sekiz yaralının da .has· sabah 6'ya kadar soka~a çıkma 
tahanede ö:düiü bildirilmekte· yasağı i!An edilmiştir. Dün ak· 
dir. Ölen ve yaral:ınanlann an· şam Karaşide Başbakan Muh;.m 
sında kadm \'e çocuklar da bu· med Ali durumu müzakere et· 
ıunmaktadır. Ce.sdlerin çoğu:.ıun mek için kabineyi acele bi:.- top· 
bulunduğu nehir kenarında araş lantı.ra tağırmış ve Sanınm:ı na 
tırmalara denm edilmektedir " (De\'IUU Sa: 7 Sü: 1 da) 

PA YLAŞILAMIYAN ÇOCUK -
Boenos Aires'te 42 yaıında Era 
Kıryan i minde Türk tebaalı bi
ri, 38 y311nda bulunan kansı 
Sak Baltayan'dan ıyrılmıı ve U 
ya_şındald oğlunu beraberine a
larak Parise gitmŞtir. Kendisini 
takip eden eski eıl Parla mah
kemelerinden lehinde bir karar 
almala muvaffak olm~ ve ço
cuk kendisine nrllmiıtir. Bu 
sefer Era Kıryan kararı temyi& 
ettirerek bozdurmuştur. Bu ma• 
da anne de Arjantine dönmek 
maksadıyle ollu ile birlikte Ce
nova'ya gıtmlıtlr. Bunu haber 
alan kadının eski kocası Kıryaa 
derhal İtalyan makamlanna mii. 
ncaat f'derek kadınla çocutu• 
nan Arjantine gitmelerine mL 
t.aade etmemelcrbd lstem1fUr. 
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JAMERiKA MEKTUBU} 

Mc Carlhy .. Ordu mücadelesi 
e ü duru 

Ntw York, "'"'\ 35, yu:de SO. 
Mayır. - ( \' AZAS : ,1 ~uz.de SS, 1954 

A y 1 a r • ı D , - ı To~vl\r 1 ocak a:-ında % dınow Ame. ~. eJlfff t3 50 ~utdc 29 \C 

rıkan umumi ~ uzde zı. 1954 
dk1ruıı ıs•al --------------------------- ~lartında ) uz· 
edtn me~elderın bı5ır1da Mc dır Dı"'er ifade ıhı, demoJ...Ta- de 46, ) üuie S6 'c ) uzde 
Carthısme •elmektedır demek sının serbestçe iflemesine mlı· ıs. 
t~ pek milbataga olmaz Su· daha'e cdılmek ıstcnmemekte 
,tunlerde cereyan ed.?n mUn;ı- Hı bunun ıçın ~ ukaı ıda temas et yukarıdakı ııısbetlerden :ın-
kııa'ar basında Cen •He Kon· tıı:ıınız bu' uk masraflara ka1- laşıiı}or ki prcst1Ji su 'a~ 
feransı ve Çın Hınrtı harın:- lanı maktadır. Başkan, Senato le arlan !ıtc Carthy ıırvesıne 
tltn daha fazla ) u ı ~a ettıt ve kongre daha ııyade seyırcı 1954 Oca~ında ulaşm ş ve le· 
g ı tele\Jtjon )a}ınl.uını 20 dunımu muhafaı.a etmegi mü· hıne yuıde 50 fıkir be}an edıl-
mi yon Amerıkalının se re!tı· nasıp gormrktrdırler. ~Iaama· mıştır. A E'} tekiler ıse ~ uıde 
ğı tahmın edıliyor. !ıh bu pasıf durumun gunden W a duşmiıştur. Fakat, ordu 

Senator Mc Carth) ile 0 du •une aza dı:ı da müşahede e· ıle miicade e•ı başladıktan ~on 
arasındaki ıht.i!Hı tet<ık eden dllmektedır ra prestıjıne halel gc mı~. e· 
stkiz senatorden m'Jtes .. l...kıl l\1c Carthv 'c bu~un ismini hıne fıkır be\•an edenler ~ üırle 
komıteye Demokrat Sanatör taşı\in cereyanın çok zaman 46 ya du,mus aleyhtekiler ı•" 
Kefauver bas.kan ık etmekti.'· gerek burada. ı:erek bmm br ~ ilzde 36 ) a yüksrlmı~tır. Yu· 
dır 130 mubabır , e 60 foto ında ath! o'arak mutale.a edıl karıdakı nisbetle.rın diğer dık 
muhıbirıni meşgul edrn mtiza- dı ını ''e acele hükumle:-a \ a- kate de"er noktası da, fıkir be 
l:r.rı er Amerıkan bukClmeune nldı ını' müşahede P.tmiş !)'J u· )an etmese taraftar o'ı1nların 
ısgarl gunde 3 500 do ara , e nU\ oruı.. Hal şudur ki bu•un nısbetının stlratle yükselmesi-
500 ış gucü saatıne mal olmak Başkandan zıyade i~mi gec"'n dır. Tabıi hunun ebebi. yaı-
tadır. ordu Bakanı ve mus·ıi· bu zat. bir çok zıt fikır ve ka- nıı.. ha kın Mc Carth) hakkın· 
nınden ba~ka ıkı ,entral, 20 naat ere hedef olmakl bera- daki mal<.tmatının artmasınrla 
yüksek rtitbelı subay ,.e düzi· bcr. bilJ. uk bir Amerikan kut· de~ıldir. Rakamların dığer bir 
ne trle memur ıı:lcrıni güçl • 1esının mUı.aherPtını kazanm ş neticesi. Amerikan halkının ko 
rinı bırakıp biitün v;lkitlerınl tır Hatta göz ınun Cumhurba • münwne kar~ı hassasıyetının 
bu ıhtı:Ua tahsi5 etmlşlcrdır. kenlığında olma~ının ta.J:ıil ol· değicme derece idır. Bu :ıok· 

Dıger taraftan 'Mc Carthy ve duğu da kabu edılmektedir. ta pek mi.ıhımdir. Zıra. Jkinc:i 
komıtesı de kom\inıst.erl takıp Yalnııı takıp ettj!!i vo tar ço"u D•lnya Harbindekı cili'ı arka· 

zaman tas\lp edıtmemekle bP· daşlı ı \e müte~effa ROM"· 
nııfesınden ieri kıı mamaktadır 

Gunde asgari 44.000 kelime) 1 r•ber. fonk ''onunun men•udı' e \elt'ın polıtikası AmcrıKan u· 
tıne katiyetle inanı maktnı:iır. muml cfkArını tahmın erın u · 

bulan ubıtıarı tabetme ma • 

V .lTA H 

Dokumacılar Kooperaf itinin 
yılhk kongresi dün yapıldı 
İstanbul Mahdut Sorumlu Mot1Jrlu Kuı;uk Sanat D(')kumacı

lrı Kooperatifının ~ ıllık ~ene! kurul toplantısı dun saat 14 30 
da Ye~lldırek'tekı kooreı atıf merkezinde yapılmıştır. 

Ba~kanlık dıvanı ~"tımınrfen rınra yo -ıııma yarıldığı es· 
nada. 3 gun evvel kooperııtıften ihrat kararı kl"nı\isıne bıldıri

M Halı! Gıır, durumu;;a itiraz ttmış \'e kongre ha~k:>nı Azmı 

:\ lıınt.r'le aralarında haclı yar. münakaşa etrafa da sıra~ et ede· 
rrk a~ız kavgası şeklini ıılmısıır. Bıı milnaka11aiar1a bırdenbire 
e rktrık enen hına kongre)ı tıık rı erlen komher tarafından ya· 
t,~•ırılmı~tır. 

l"ongre başk;ını b" ~ında ukiınetı lemin etmek maksa
dı'!" otunıma ll da~ı.a anı \ermlıı, bunu takıhen de Uye!eri, 
\ tatürk ,.e Kore ~ehitlerinın rııhıınu th.ıı ıçın 3 dakıkalık ~u· 
kuta da' e• rtmıştir. 

Kon~e bund~n oııra cakın bır h~va ıçerisını:I" cern an et
rn c, faaln et raporu okunmuş ,., tenkitler vapı'mıEtır 

Bu muna~rbPt'e sciı. ıılan im~ler. ortaklardan ! ·aım kb.;y 
\ e ferih S:ımlı'' a ı oon°ratıf i,.in "O terdık'eri ~a,·retlerden 

dola\l tc~ekkur etmış'E'r, faaliyet rıırorunda belirtılen tüıükte 
Hırlılat yapmak ~•ıretı~ lP ta'i olarak dokumacı' ık vapanların 
l(r.op0ratıften ihrac nın do~nı oldu~unu h•'irterek hılh•na teı.
.. ,fö arı birle tırmdı: sureth le bir sıte me •dana ~etfrı mest t"· 
,e'lbticU tiz.erinde durmuşlc:rdır 

Üyeler tez~ah menuucda ·ana yakıla dert yanm .tar \'e 
tPzgah ~·erie(t ırmek !çın Yalidı> handa. 1.3 liralık bır oday3 4000 
ıra hava narası ve 100 !ıra kira ,·erm'k zorunda kaldık'ar·nı 

~ö>lemışler, hır sltf·~ e ;:ıdrlefü: ihtiyaçları oldulunu be'.ırtmiş

lerdir. 
Faalivet \e muh;ı•ebe rapor'annın asdlkinden •nnra açık 

hulunan idar"' heyelJ uvelik!erı:ıe Rtfık Konuk'la Nevzat G Jrsoy 
gct•nlmı$, dıleklerte toplnıtı son bulmuştur. 

«Naboland» için 
5 milyon lira 
Yaflnlacak 

1953 te evlenenler, 
Roşananlar, .. 
Olenler, dooanlar ufı her gun için 1200 del ar- • !tekim, s::eçcnde, Komitesı i· tilnde SO\) etlere miızahır hı'· 

dır. t~.:aı edılen 65 memurun ç n ısted ı tabs atı Senato mıstı . \"Ukat Dr. Suat Tahsin t ı Siğ'ık müdürlüğünce y•pı: 
ıu;n tik maaş tutarı 2000 dolar pek az bir indırim yaparak o· We\amı Sa: t. Sii: 6 da\ Turk'un .• Dumlupınar• deniza:· lan bir senelik ıstatıstığe gö.,.e 

~2~~~~~Y.~ii~!'.!;~~~:ı~; ;::raa:fıicnbıd:~:n·:be:n'm;;;::;~; •• ~) ri" M~W~ ~g~ ~~ır:f ~n!~1;~~~1~:1:~~~~1Ei:~ t~.~ ~~~}~i~red:~~~~:k:;1~::~ 
tahmın edılmektedır. Mc Ca,.t· ~ .,. davasına rliın HI. üncü 'fkar.et l 19;115 rloğum ve 14981 rilum ·ıak. 
h~·'nın talep ettığı bir mektu· ual'erın başında Mc Carthy mahkeme ınde devam rdılmıs- ası kaydedılmiştır. 
bu bulmak için ordunun 14 mi hakkında ne rlıi,iındukleri ı:e· ij 1 , tir. Dıinkı.i ılımı mada ôz alan Bir vıl içinde evlenenlerin ı;;ı. 
ra ayı 14 gun l gal ..ıtme~ı lA· br. Geçende, memleketimiz ha·lt J.L acente a\ukat arı 1h an Yar~u· Yhı io637, boşananlarınki de 
ıım geldıCi ôy enmrktedır. kında bır konuşma yapmak ı· ı \at ,e Uizaraki Kürkcüoğlu . t • 96i dir. 
Mac Arthur . Truman ihtı'i· çin ça~rı'dığını bir hıgh school Ressam Ahme t vrç'le muhabere halinrle hulun- İstanbul ilin~ hağh kaı:a ve 
fında dahi ıs bu kadar bu\lı" da. a tıncı sınıftaki bir kız ço· duklarını Ye 5 milvon liralık te· köy!Prdc bu nisbctlcr su fekil· 

cuğu tarafından aynı suale bıl t•aşa I minatı yatırmak hu usunda 10 dedir: 1670 erkek, 1550 kız. ol· 
memı~.. mem kaı;ıncı defa mu.ıalJ' ol· 1 .. l\• ıziinllik mühlet isleriiklerini bi l· mak ı·ı·ere ~. 220 do"um. 107" o· " ~ele •ıc Carth"'n ' Ba.. 41 )'il enel bugun, o ıa- ~<c '" " rue .... 1 ,, ~ ın ~ muştum. Bura)a neldtgımden- dirmislerdır. nunışma başka s:ti· lhrn 2141 e\•lenme \'P li6 bo-
kanı bulundutu An ti · Amerı- bcrı ışıttı~ım 'e okuiuk arım ~ 1 ı:ıo; de Res am Şe- ne hırakı'mı tır. can~a hadisesi olmu.~tur, 
kan faalı)e 'erı taki:ı senato k f k ld .. \ .lı.er Ahmet P<1şa olmu tu. ~ 
TAll Konutesınde onc<>d•n mü- pe akr ı 0 unu ıçı!l, ce\•ap ı ektP.hl Tıbbi ede iken re • ni~er taraftan, •Naholand• ın Veri en rakamlara ~rire istan 

d \erme· .;:uçtu. e:ı 1'- çcue- m• olan -ftraı.ı , e 1 ı·ıılaclın· ~atılmasını iste~en Samı Gomil- bul jJj hudutları iCl"ldP 1053 yı-
~avır olan ve halıh;ızır<Ja o u- 1 d d .. .... ı dtı o " ..... er en cbış,,. &e> er l'U~ r· dan dtıla,·ı muallim muıl\in- I ı:en' n, bu talebınf' cı'\'ap veren ltnda 11649 erkek, 11126 kız ol-

.da ıs dolar 11 lık 1 b r er bu :ıran ttnuz.. ı acrnte avukatları bu hususta ce- mak lizflre 22ir do~um 16057 
:Mr. Shlnc ın orduda ıst nal B ib b li~ine tayin cdilmi~. 1862 de u ı ara, mcv-ı.u ı u su- ~ vap \ermek için de mehıl iste· ôliım H 12i7!l e\•lenme, 1145 bo 
muame:e'e tabı tutulması için 1 d k t Sıııtan Abduıa1izın iradesı~-tun ar a e e a'ma · ıs P.memış· · mişlerdır. şanmıı hadisesi olmuştur. 
Mc Cartb~ tarafından ordu çev tJm. Fakat, ilnive:s,lelenn le Pari e tah ile goııdrrıl-
re erınde tavassutta bulunmuş amme idaresi Eemınerlerınde mi5 'c f'kiz )il ornda kaı. ı 11111nnn111111111rml 111. Türk Film Festivali ha· 
olup o madıt:ını trsbittır. Mc nle\ZU olduk.tan ı;onra. kararı- mı tı. 18ifl de a\det cderrk ~ 1 ki d 1 

b dd. \' b tb · ı kt hl J. ı r ı arı iein ün yapı an 
C&rthy'nın muka il ı ıasına mı değııttrdım. Ve kabıl o ur- uz il 1 ru eı.ıy e mi' e e 9 EYLU'' LDE ;J 

ıore. Shine, Mc Carthy'nın or· sa, mevzu un e aslarına da baş '• rnuı) e resim muallimi \e toplantı 
dudaki komlinıstleri takip en ka b r )azıda temas edeccğ m. Paıli ;ıhın da yaHri olmu • 
vaıgeçmesı )O!unda b r koz: o· Bo~· ece. dun) a polıtıkasının tur. lR!IO da ı ut hesi ferikliğe Tilrk Fi m Dostları idare he 
!arak ku'lanılmak j•tenmiştir. lıderi bir mil etin siyasi hattı )Üksehniştir. iki yıl onra 1 llıı'll l! ~ıuıl!ı ıı.ıı 1 ) e •ı dun juri iıyc'er•nin cie iş-
Ona ıore, ordudan. Shıne'a dı· hareketi ve amı'lıori daha iyi ecnebi mlsarirlt>rin teşrifat· ~~ 11, b•r u • h.ılı tirAki ıle b r toplantı yapmış· 
ıu erler J:ibı e~ıt muame·e e· anla.ılacaktır, zannındayım. çılığuı a ta) in Pdilmiştlr. A ıl olılııl.ı.ulıuı. tır. Toplantıda. II nci Türk 
diJr.ıtsınden başka bir şey is- .Me elA Mc Carthy şimdiye ka ııd ı Ahmet All'dir. Fakat tat Film Festivalinin nence eri ü· 
tenmemistır. dar pek AA susturulabilir, va· lı dilli u gült>r yiizlu old11-

1 
Q z•rinde t?Örüşü mils ve ITI tinr.U 

Gorü'liyor ki mese"e ılk na· zılesine senatoca son \'erilebi· ~u için kendi ine ker IA- 1 1 Türk Fılm Fe tivali haıır'ık· 
urda basittır. Foıkat şu ve ırdl. Bilhassa, General Motors kabı \ t'rilmiıtir. Rii'ayete go hrına ~imdidım haclanılması 

ld 11 d 1 ı b re Sultan ı\ziz. Şehzade '\'u. ·• • için bazı temenniler ileri siırlil 
ya bu ıeA1 e ha e ı mesin n, dan bedıye bır Cadil'ac ara a sıı r ızzettinin df' huzurda hu· O Q ~EL j EV ü u 
Mc Carthy'nin, ordudakı ko· a dı:ı, 10 bin dolara bir makale m q r. 
mlinut faalıyetler hakkındaki ~ azdıtı \'e saire gıbi ithamla- Iundııgu bir ırada mabe)in 

iddıa:an 'e ithamlarının doğ· rın senatoca tetkık ve tahki· ya\ erlerinden Ahmedin çag 1 !ıı ~~u..'. ~~~ı. ~~ •• ~~ı: \ I"' r-T AK V lM -l nıluk derecesi üıerınde mue - kınden sonra ... Mc Carthy'nin rılmasını emretmi~tı. Jlabe· 18 nfA''IS 1954 
sir olacağı gıbi, bndısinın de kudretinin tc ril masuniyetten yinci bu emrin yaverterden SALI 
ne derece ~ahsi menhat peşın- ıbaret olmadı~ı da çoktan ka· hangi Ahmede ait olduğunda A 1' &-G ti · 31-HIZIR 13 

. mütereddit kalmt§ll. Yusuf 
de oldu.tu hakkında fikir ve· bul edi'mıstır. lz.ıcttın Efendi: RIDtl 137!1 - IA\'IS 5 
reeektır. Bu ıtibar'adır ki. mü- Yapılan anketle.re göre çeşit· kııra.>ı u ıınrler HICRI 13i 3 - RA)IAZAX 15 

A - Canım, f'fendimiı bizim ukMt erın şu ve.ya bu sathi Ji iı;tımai sınıfa ara mensup • 
bir hal şekli.-ıe bailanarak uza· merikalılar fikirler1ni bildir- Şl'ker Ahmf'di emir bııyıırrhı 
tılmadan nıhayete erdırilmesi mll erdir: 1951 de )ilzde 15 ıar. 
yolundaki bır ı;ok teklif ere lehte, ~ Uzde 22 aleyhte, yUule Deıni~ti. Şeker Jakahı Sut 

b d b l tan Azizin de hn511na git. 
şımdilik ku ak asılmamakta, 63 ise ademi eyan a u un-
Amerikan ha kının hakikatı mu~tu. Nısbetler 1953 de sıra- m~ti. Bu tarihten onr:ı ıte-

. 4r.rll re samımız •St'ker Ah· 
oğnnmesi için fedakarlıklara Ei.)le yuıde 19, yütde 22 '"e yuz BANKASI 

d il d ı met Pa~a· olarak yadedilnıe· 
katlar.mata d_"_a_m_e_d_ııın_e_k_te_-__ d_e_ıs_9, 1953 ~a~n_ın a _Y z e I E _ le ba~lanmıelı. oaıeteınu. conder!I~ ;fazı 

\ ·a•atl Ezani 
SABAH OJ 89 OQ.17 
OGLE 12 10 OU9 
İKİNDİ 16.07 0846 
AKŞAM 19 22 12 00 
YATSI 21.15 0152 
İMSAK 02 ô6 07.15 

Yqılko llle'c!'rolrııı ı · ı 
tas3 onunun t alınıııılerıne go 
re bugun §ehrimiz 'I! en a
nnda hava ıımumi ·etı" bu
lutlu ı;cçccck, ruz.;arlar ııu· 1 
ney coıılerderı zaın;ın ıanıan 
ı.m"·"flı esecd;, haya sıcak· 
lığında deği~iklık olınayıı. 
caktır. 

Diınliıı suhunrt azaıni 23, 
asgari 9 derece arasında geç 
mi~'ir. 

Küçük haberler 

Adnan Menderes -
Sadık Aldoğan 
Da s ı , 
Ba rk 1 Adnan ~ItnderP~· ' 

hakaret•en sanık General Sa· 
dık Aldoğan hakkıncl~ 'erılmış 
o an mahkum yet kararın '" 
temyıı mahkemesınde bozuldu
~unu e\ velce yazmıştık. Bu ka· 
rar üzerıne İstanbul asllvc 4 
U'lcu cr·a mahkcmesınde ~ enı
den haclı) an muhakeme) e dun 
de devam o'u.!lmu~ıur. Geçen 
cı: e de mahkeme bO"Zma\a 
u'mus 'e maznun tarafından 
sehkeden reddı hAk m taleb 
hakkında bır karar 'Erılmek 

Ah· uıere doS) alı 2 nr ağırceza 
met Af;ac.,ıunun ı~ ınc1 olum ıldo- mlhkeme ıne \ ermıc•ı Bah i 
numud•.ı.r o aabah ı:ıat ıo.ao da Tes ~eçen mahkeme reddi l"akıın 
vl.kl>ed•kl ev nd• bir anmı ıt-renı ll 6 

pılıcııı. ve o:ıeden ıonra da mevUlt ta eb•m tetkık etmış 'e hAk • 
okutuhcıktır J m n ıarafsıı.lı{(ını ortaya ko' a 
* F&Uh Eilnan3~a Mahalle!llldekı cak hıı; bir had•ı;e \(' \'iıkı~nın 

mıı.niııl komuru depo uııdan çıkan me} darıda bulunmadığı netıce· ı 
uugınd n huauıe ,eıen zeblru ••· •ın Yarmış•ır. Taleb •u urp• 
lardan clvar halkının ucııcını ı.:o- p 
ruma. b.lkımından ald1'ı tedb. en le redde u~ra an ganık Sadık 
dolıyı Fa•lh B!ledı~ Ba.,'lekım.ne Aldoğ2!1. okunan karara karşı 
taktırnam• H:ıımı ur bır dl\ eceğ olmadığını soyle- l * ın.euı umamıatııan !l1nıt e ki m • lr 1 
ukol binaaının karakol avlu uı:u1aitl ' . 
&tat!ırlı: bustunun aç:lı~ tör.mı o·.. Adn n ME'ndcres n ,·ekılı a· 
~n na• ıne >•ı>ıta aktır. vuka• lehme• Alı Sebuk de. 

'* t T t1nıvmıtesı Teknı .. Oku e'kı dd.alarını teyıd den b?.I 
Talebe cemi e•ının Uk ııeneoı kur~ı karann doğru ve ve.,.lnde bu
toıııantm 20 ma ıa peraembe unu 'undu~t'lU belırtmi•t'r )labke 
ıaat ıs de t T. ü konteran1 uıo- me muddeıumumının alebıne 
nunda yapllaraktır UY"Un bır şekilde. sanık tara· 

---o fmdan once göster im • ~ıı1n 

O.. k'" k Uç mudafaa şah'dı'lın celb ne 
un u taşıt ataları \'e muhakemen·n 8 haziran sut 

E~ upten geçmekte olan Rıd 11 ::ıo a taJk ne karar vermiş
van ıdare~ındek 4542 p Akalı t r. Haber aldığımıza ~öre Sa· 
kamyona a•lamak isuyen kam d!k Aldoğan ve vekıllcıri. avıı
>on &ahıbı Şe\ket Yurdakurban k • '1ehme• ' Seblıke b1ı:\'U" 
tekerlekler1n altı.na düserek a rarak bu da' adan \aZ"'eçılme , 
ğır surette 3aralanmıştır Şe\ Eni l~tem:~ıerdır. j 
ket kaldırıldığı Şışlı hastanesın Bir işsi cereyana knpıla- , 
de olmu~tlir. r""k o"ldu" 1 
Fatıhte Mustafa Of:u'dan k ... 

raladığı bısıkletıe Karadenıı: 
cadde_ınden geçen bir şahıs, 
Yuksek Öı.çelık,e kardeşı Hu 
se3 ııı Oı.çelık'e çarparak )'ara 
!anmalar na sebeb )et ~erm'ş· 
tır. Yaralılar Şışlı has•anesı~o 
lıa ldırı mış, kaçan ı;anığın a· 
ranmasına başlanmıştır. 

Mecid yekov E•,.nıepe cadde· 
stndeki Ferıha Oztakuşa a t 
ınşaatta çah•an marangoz Sa
mi Cıcı. çatıdaki e'ektrik kab· 
!osuna çarp1ıl:ındıın rercya l"l 
•uıulmak surcııylp ölmıi•tür C'e 
sedi muayene eden adli tabip 
def.n ne ruhsat vermi~tir. 

Denizcilik Ba Si 
1 S Mayıs çekilişinde 

EM ........ ----GANDA bir evi 

Anadoluhı.sarı Do:aybagtarınd..a No 7 • 4"de. otııran 3230 hesap 
numaralı Ba~an ŞAHEl\":OE OZLUPAl\llK kaıandı 

150 liraya açacağınız bir hesapla 

Her ay bir ev 
Her 15 günde çekilii 

Her tUrlU Bankacılık ı&lerı 

Denizcilik Bank ~ ı 
(6316) ... --------- 1 F. f', T'OLBı::XTÇi ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı p a p ı 11 1 1 : 1 11 , 1 H reıim.l'r basılnn, bu\lma• 

aın ta•• edtlmeı. 
-;:=======----------========:::..=======~=======-=-==-

uçunuz! 
Her ıuılıı modern konforu haiz lukı 
DC-6 uçakları ... ne fi" ıçkı 'e ''emek· 
ler . 'olcuların rahaı \I'' •aad,.ıı içın 
içten ~elen •amiıni h izmrt ... 'e ıi!· 
telık gıtti.;ınız ' erde daha uzun mud· 
d~r kalıp i~lerinizi ' al-; ri ndc bi t ırme· 
nızı 'e ''ll' anıza zamanında ka\ 111o 
mıııızı !al'<la)an ur.at 'P intizam! 

ııahat içi n aeyıhat ı c:en - '.~ 
tuıııe veya S AS büro larını ~ 
mOracut edinız U 

Sllıf'D,tf'AV,4.f' A'RL,A'ES Sl'STEAI 

İST AN BUL: la\&ım Cumhurlyt t Caı! Altınh<!wkı l, Ti' 83276 
ANll\AAA : Awtıl'lı euıvarı. lluyulı. sı" ma, teı 2!&20 

Mtıcmuaya ''e ilAnı yapan 
fırmaya ismıni Ye adre-
sini oğrenmek !çın mektup 
yazmış. Ntwyork'ta reklam a· 
centelerinde ı;alısan arkadafla· 
rına da kızı bulmaları için yal 
yaran mektuplar gondrrmlşti. 
Eğer evvelce \erdıği randı· 

man ruıde ~ irmi beş ıdı:> se bu 
afktan gonra ~ıfıra ducmu~tü. 
Bo)una ~atağında, korse ı ' inı· 
na bakarak iç ~ekip duruyor· 
du. WılEe bu garip'iklerı en· 
dişe ile karşılıvordu. Bunlar o· 
na uzun deniz S<') nhatlerınde· 
ki insan'ara ııit romanlardaki 
hadi.se•eri hatırlatıvordu. Bu 
kllsık arazları kendi ~emi ar
kada larında da gfümek pPk 
de eğlence 'ı bır şey del\ıldi. 

Nihayet kendisi <le bir .eksan
trfklı~e mUptelA oldL Bir gUn 
kaptan köprüsünde, nobettc 
kah\ e içerken Iinranın üzcrı· 
ne kendi markasını bulunma· 
sının hoş olacafını düşUndil. 

Bu fıkır kendiliğinden ı:arip 
detıldl ama onun bu filtre re· 
aksiyonu garipti. Bır kaı; dak:· 
ka ıçınde kahve Cicna::nna rn11r 
kasını kammak ve markalı bir 
kah\C fincanına sahip olm~k 
onun ıçin en muhim şey ha· 
!ine ı:eliverirdı. Fıncanı ôtl,ıın· 
mekten nöbe•e bile dikkat e· 
demeı o1du. Gôzlerının önilnde 
hep markalı fıncan rak~ediyor· 
du. Nobetı bırakır bırakmaz. 
ı:emının atehesıne '1derek bir 

torpil a'dı. fincana W..K. harf· 
!erini, bir saatçi dıkkııti ve ıh· 
ıimamiyle kazımakla saatler 
geı;ırdi. Boylelikle yemek saati 
geldı geçti, gPCP oldu. Sanki 
katılan harflerin içini, mavi bo 
ya i'e doldurdu, fincanı. ı;ek· 
mere •ne, çoraplar ve ı;lm.:ı· 

fırları arasına dıkkatlr yer· 
le~f l rerek kurumaya bıraktL. 
Sahab 4 te nöbet i~in uyandı· 
rıldığı zaman ilk düşüncesi ie 
ne fincandı; çekmeceden çıkar 
dı ve tıpkı bir a~k mektubu 
kar~ısındakl renç kıı ~ibl if· 
tiharla seyr,. daldı. Bunun iı;in 
nöbete 10 dakika ı:eç ka'dı 'e 
Keefer'den azar işitti. Ertesı 
gün ö~leden sonra fıncnnı k:ıp 
tan kôprüstine çıkardı \'e Ur· 
ban'a \ererek içine kah\ e dol· 
<lurmacını sövledi. Erlerin f•n 
cana gıpta ile bakışları, w.ı

Iie'ye bOyuk bir zevk veriyor· 
du. 

Ertesi sabah, gene hariku· 
:~de fıncanı ile koprliye 
çıkıp da, Urban'ın LU marka· 
lı bır fıncandan kahve içtiğınl 

~örmek tıpkı şah.si hakarete 
uğramış ~ıb; onu dehEetll kır 

dırdı. Çok 'eçmeden de mar· 
kalı fıncan modasının bUtün 
gemiye ya) ıldığını gordil. Wıns 
ton adlı bir er fincanına gotik 
harfler kazımıştı. Willie ninki 
huna kıyuen ana okulu isi 
idi. O .ı:ece kııgınlık'a kendı 
fıncanını denize !ırlatıı. 

Bıı uzun kAbus esnasında \\'•l 
ııe. l\lay Wynn hakkında hulya 
lar kurmakla yüzlerce, binle.ı· 
ce saat geçiri~ordu. Resimle· 
rine bakıyor, mektuplarını tl'k" 
rar tekrar okuyordu. Eski ha· 
yatı ile ~egane bağı da o idi. 
Artık sıvıl olarak mevcudiye· 
ti, tıpkı yuksek sosl'eteye ait 
bir Holı\ ut fılmi gibi parfıi111· 
iti bir hayal halıne ~elmhti . 
Hakıkat. boyuna yalpalıyan ma 
~ın tarayıcı, deniZ:er, buru~uk 
hAki i.iniformacı, dlirb'ni ve 
.kaptanın ııliydi. Kıza ihtiras 
dolıı mektuplar )'azıyor "e son 
ra bunların içinden evlenme~! 
rl air olan lwımları gilçluklP. 
çıkarıyordu. Mektunlan t on· 
dermek vicdanını rahatııız e· 
diyor l'e kendisini sutiu his· 
ediyordu, çünkü zaman rec· 

tıkçe .l\lay'le evlenem·~rret:ıı ı 

C~- A.K.YA RDAR 

daha bi anlıyordu. Eter sağ 
salım donerse, kaba t>tr şırkı· 
cı kızla, mucıde:eli ve muna· 
slp olmayan bir izdı ıaç de:.ı 
de .suklın 'e luks do: ..ı bir ha· 
yat arzu edecektı. 

Mantığı böyle diyordu, fa· 
kat, fakat mantı~ın Queeg"ın 
dırdırlarından kurtulmak \'e 
) eknesaklığı boımak içın. kur
du~u romoıntık haval!erle p!k 
a lD:ası yoktu ~lektuplarının 
garip bır ~ekıl<lr kaypak ve 
tenakur.larla doiu o'duğunun 
farkındaydı. fakat bunu tıı'e bı· 
le onları postalıyordu. Bunla· 
ra karşılık ma~ın tarayıcının. 
fı'o posta semisi i"e kar<ıl3 . 
tıAı nadir halleroe May'den hır 
silrü sıcak, saadet do'ıı meklup 
alı~ ordu. Bun lir onu hem sar
hoş ediyor, hem de uzU~ordu 
Kız, mektuplarda kend sinı ,. 
na tamamıvle te lım ed ı\ or \e 
ızdnaçtan hıç de bah,~eımı (\"· 
du. Bu kAğıt üzerindek1 ;: r.P 
aşk macerası s ıriın ıı:itııkre 
Willie. 1\la,•r bUsbut'.ln bağlan 
dığını 'e oan karşı haksıılık 
etmekte olduğunu gutıkçe da· 
ha fazla ıdrAk edi)ordu. Fakat 

rüyalar Alemi çok kı,,meıli idi 
ve parçalanamazdı, bunun ıçın 
aşk mektuplarını yazma~a de· 
vam ettı. 

ROLAr\D KEEFER 
l\IADAL '\'A AL11'0R 

B ir Kasım iUnu, Caine bali 
kaptan Quee;'ın komutası 

altında Ulıthı atoltlne \'ardı. 
Bu, Guam'la ~ enı zaptedılen 
Palaus arasındakı. atol, bütün 
dıt;erleri 'ibl \'alçın btr adalar 
grupuydu Kaptan ıemiyi d!" 
mir atma noktasına ;"'ırmek 
ıızere mane\Ta yaparken, \Vıl· 

ı e sancak taroıfındn esniyordu 
Omuz.una bı:- elın dokundu~u
nu hıuetti. Dondü sa: tarııf· 
ta bır )erı clı'\',e tosteren Kr· 
efer ıWillıe ~ekerım. bak da 

bana bunun hır serap o'up ol· 
madığını so)le dı) ordu . 

Bin ) arda } adar uzakta ka· 
muflaj bovasiyle bo~ anınıs 
1..ST upi bir çıkarma genıısı 
demirli duru)ordu Baş tara· 
fındakı kapata altı tane aı•mıs 
tonluk hedef ba~h ıdı. Wı l•I" }a 
hazın hır se e •Am~n A 'ı~ '11 

-...--------------------------------------------------------------------·-----~------------------,._-
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G!il'i:~, 1tb~!;~:·-·1 
.. ~ll~-e 

Çin Hindinde yaralıların tahliyesi ~1!~~~ ~.~li!~. u•M 

* na bakan Adnan l\lende· 
J'es tarafından yeni ka· 
bine 'kuruldu. * Çin Hindi'ndc yaralıların 
tahliyesi durdunıldu. * Doğu Paki tandalti numa 
~·işlerde 300 kişi oldü, 
300 1'isi :>aralandı. * l\Iı ır Cumhurbaşkanı Ge 
nernl Necibin Kara~')i 
zbaret pdecegi bildirildi. 

d d ld '.\lemurlar, U. müdurun ur Uf'U U b<ı~kıcılığından şikciyel~·i. 
Mesela dun gelen hır meı.-

& c.oclaı"d Prcsı 

Hanoi, 17 - Ç.n Hi:'ldi'ndeki 1''ransız ku\1 \eUeri b.,komu• 
tupta deniliyor ı.i; 
•Devrimızde kamçılı bir i· 

dare hüküm ı.urnıektedır. Ga 
.ıeteniıden bizleri müdaraa 
ctmenizJ rica 'e ıstirhaıu e· 
deriı.• 

Bır umum muduı·iın elınde 
l.amçı ile dola~tıııına 'e me· 
murları, bia- e:.ir kamııı ida· 
re<:isi &:ibi çalı. tırmak i ıu· 
diğine ihtimal verm;:yiz. 
Amnuı, herhaldr orad.ı bır 

ate ,·ardır Jd, mütemadi) en 
duman çıkı~ or. 

J\lemur ı;alışmı~or :., 'ka
nun gereğince inbcden <Czıt 

Bir katil 
Mahkum oldu 

tanlığı, kuz.ey Vıetnanı'daki kunel'.eı· komutanlığı Hsıtasıyle 
ve ı·ad~ o ile Vietmi•ılı komutan.ığına aşağıdaki knarlarını bil· 
dirmıştir: 1 - Vıetminh tarafından ileri sıirü:en şartlar dahi· 
lindc, Dıen Bien Fıı ) :ıralılannın tahliyesi imkiın:.ız 2~m: tır. 
2 - Dien Bien Fu bölge:ıi ile Na~an ınıistahkem mevkii yakuıın. 
d:ı Sonla'nın 50 kilometre 'rnıey doğusundaki 1'uanglao :ıtralcjil.: 
yol kav~ğı arasındaki yolun bombardımanına ba~laıı .. caktır. 
Fııhakika Fran ız ba.,·to.nutanlığı, Vielminh yara1ılaı-ınl!l tah:i• 
!'CSmi temin ınak:ıadı}'le durdurulan bombardımanların \'ielminh 
komutanı General Ginp'e I; uvvetlerini kolayca ve zahmetsizce 
Kı.ul ~ehir deltasına indirmek fırsatını temin ettiğini nıuşah• 
de cylerni~ir. Bu surt't e n:en Bien Fu yara'ılannın tahliycsl, 
hıç olmazsa ~imdilik dl•rc!ıırulmu;ıtur. Bahsi geçen y.>'u:ı bom• 
rardımanma av ve bomba uı;aklan bu &ece yarısından ıtıbaren 

bas!•yacaklardır. 

verilir. 
Yalnız bu cezalar hiç bir 

.aman 1946'dao cnelki a<:ı 
hatıraları canlandırmamaıı

KANADA HEYETİ - ljehrinıitde bulunan Kanada a~keri he)e ti ü 

Jlususi J\luhablrlmud~n ..,._,, ziraret rttiklcri •mıda 

fmı·r 17 - Bundan bir mUd 
det C\'\'el şehrimizde Fran 
Hans isim'i bir Alman gemici
sini?l öldünilmcsıJ le neticele· 
nen ka\ganın duru~ması buf~1n 
de devam etmiş 'e karara bağ
lanmıştır. Katıl Hakkının, ~e· 
bepsiz olarak ôldiırdüğü sabit 
olduğundan 18 ene ağır hap~e 
mahkfım edilmiştir. Sanık ka
rarın tefhiminden sonra taş~n 
lık l'apmak istemişse de jan· 
darmalar tarafınCi:ın bastını-
mı uı 

Trafik kanunu bu yıl iz. 
mir'de tc:ıtbik edilmiyecek 

İzmir 17 • Hususn - Öniı· 
müzdeki eylül ayından itibıren 
tatbik me..-ki ne g rccek olan 
trafık kanununun bu Yıl İzmir 
de tatbık edil mı~ cceği anlaşıl
mıştır. Bu husu~ta ~ehrımiz il 
gıl makamlarına gelen blT ya
zıda butçe ımkilnsızlığı ) uztin 
drn kanunun ıatbıkatı iç n :m 
cak b r m·l~on lira :ıyrıldı ı 
belirtılmekte \C bu sebeple 
trafık k:ınuuunun ~adece Anka 
ra ..,e İstanbu'da talb'k edilc
ceğı bi dır lmektedır. 

Bir Amerikan şehri sular 

altında kaldı 

A•keri durum 
Hanoi, 17 (A.P.) - Hindiçini'de uıfere ıidecck yol!arın ki· 

~idi olan Kızıl :\ehir Mltr. ı, Cenevre konferansı muhasamatı 
durdurmadığı takdirde he1ziran ortalarına doğru komıinistlerin 
büyıjk bir insan da1ga:ıının ıstilasına uğramak tch:ikc:.iy!e karşı 
:tarı:ıya bulunmaktadır. 

Dien Bien Fu'yı. ele geçirmi~ o1an komünist tümenleri ~im
di Kıı.ıl :\ehir delta•ı ctratındaki Jo'ransıı miıdafaa çemberine 
doğru ileı·lemeğe b:ıııl:ımı lardır. Fransızlar komünistlerin top· 
lanıp taarruza geçebilmeleri için daha altı haftalık bir zamana 
ıhtiJ·açları olduğun•ı öylemektedirler. Fransıı.~ar bu ar:ıda 
Amenkan uçaklarını., ııı:" 1.emc naklederek yaptıkları yardım· 
tarı başka harici ~ araı:nlan. da ihtiyaç duyu1abi'cce"ıni bclırt
:ncktedirler. 

dır. 
Tekelın idare~i~ le Sulta· 

ııahmet llapı~hane:.inın ida • 
resini bırbirine ı.an ırma
yaJım. 

EC\'ET GÜRESİ~· 

Hastanede hadise 
C ı karanlar 
' 
Yedıkulc Verem hastane:>indc 

1 

teda\i gören hastalardan İ~· 

A ·k Bir Japon adasma mail. dört arkada,ı ile beraber « men a diın vılayete müracaatla, h:ıs-

1 k .1. . 1 Radyoakfı"v'ıfelı" tabahcılardan b'ri ile ~apuğı Müstem e ecı ıg"' ı münııka a sonunda. hastaneden 
tabıırtu edilmek ı:tıretİ\ e çıka 

Desfeklememel., )) Yag"'mur yag"'dı rıldığını bi'dirmiştir. Sır:ların· 
da pijamaları o'duğu halde. b:r 

A~ ..... ı:.ı~d r .... ~. •n.uıoıo ~~arı.. t.ak_ı ile vilayete gelen hasta-
Xew York, 17 _ ;\'.cw York Tokyo, 17 - Kiyusu ada.r:ndıı !ar buradan sağlık müdurlUğU· 

demokrat senatoni Herbert Leh- Kagoşima bölgesine diın radyo· ne gönderilmi lerdır. Sağlık mu 
man Birleşik ,\ınerıka miı:ıtem· aktil bir yağıııur yağnıı;ılır. !Je- dürli.ığünb!I. poli v:ısıta iyle 
lekeciliği desteklediği takdirde iger aletleri tarafından kesafeti ha&taneye nönderdıği hastrJa
komünizme karsı yaptığı müca· 1000 olarak tesbit edilen bu ratl rın pıjamaları çıkarılarak ta· 
delede başka mil'etlerın mliza- yoakth·ite, Bikini ntom deneme- burcu edilmi erdir. Bunlard:ın 
hcretlerini temın cdemiyeceğini siııi müteakıp ~imdiye kadar baı.ı İsmail, tedaYisine dC\ am edıl
~öylemistır. yağmur sularında tc:.bit edilenin mek üzere Bakırköy \kıl has· 

Amerikada zenciler f 
Beyazlarla beraber 
Okuyabilecekler 

~"'"'"'"'iatfl!d PrP.4'1 

Washington, 17 (A.P.) - Bı: 

!eşik Amerika Yüksek mahkeme 
si bugiın okullarda zenci çocuk
ların ayrı oturtulmalarının /\it ı 
eğitim alanında ~eri olma>· .. n 
bir hakaret bulunduğu kararını 
ittifakla \'ermiştir. Yük:.ek mah
kemenin bu kanaat kararı. b .. s· 
yargıç Earl Warren tarafınrlan 
basın ternsilcilerıne okunmu tur. 
Kararda unlar be)an edilmiştir: 
Irki mü!Ahaza'ar sebebiy'e ço
cukları avni dershane dahilinde 
ayırmak.· genç dimağlarda bell:i 
de a 'a ılinmc l imkansız hıssi
yat yaratabilir. 

Bugünkü tarıhl karar. Yıiksek 
mahkemenin 57 yıl evve ıe.:.i:ı 
ettiği ayırma doktrınini kökün
den yıkmaktadır. 

M ısır'h gazeteci 
,ptulhayr Nagib' inı Ukratı) a llllı Bir•iğının ku- en mühimidir. Hükümet makam tanesi veremli hastalar kısmı

rulu unun 60 ıncı enei de\Ti~e- lan halkın yağmur ı;uyunu iç- na gcinderilm·•tir. Yapılan ıah· 
Pcaboth <Ma.ssachu<:setts), 17 si mUna ebetiyle yapı'an bir top me ini menetmiştir. Bundan bas kikntta 1515/954 günü koğıı,,ta 

(A.A.) - 15 gun devamlı suret· lantıd.ı konu,.an ı;enatiır Leh· ka radyoaktif yağmurların Ame· kavga eden isnıailin. miidahalc 
te )-ağan ) ağmurl~r sonunda top 

1 

man 0~ le demiştir: rika, Formoza, Fili pin ve Japon- eden baı:hemşircye küfür etti- İdam~.~!~.~~.~ 1 
lanan suların tazyıkı altında sed . t h t kanun· )ada otomobillerin camlannda ği, bu ) tizden taburcu cd lece 
!erden binnın \ ıkılması uzcrırıe. ·- :;;a~e mu acere · • husule getirdiği mahiyeti meç- ğini anlayınca bağırıp çağırdı· 

Kahire 17 - Solcu El Cum
hurül ~lısrı Derg Si sahibi Ab· 
dülhayr Nagibin bugünkü duru 
masında, savcılık makamı sanı 
ğı.n idamını talep etmi ur. ~a 
gib. :.\hsıra zarar vermek ve 
memlekette karışı'klıklar çıkar 
mak gayesiyle yabancı mahfil
lerle biri kte fesat karıştırmak 
la sanıktır. 

Pcabod) şehrı~ın biltun bir nıa· larımız'a Asyanın renk ı n~ıllet bul tesirler. Okinawa'daki Ame ğı ve jandarma ıle hast:ınedcn 
h· J e i ular a tınd kalmı~tıı·. leriylc bc)'az. ar arasında bır tef rikan fü:.iınde mevcut otomobil· ı·ı1·arılaca~ını go .. rilncc d"', 4 

a ' 'k ağ de\·am edecek oh•'" " ' - "· 
zarar ve Lnanın bııkaç milyon rı )apm .a . :· 'erde de muahede cdilmistır. arkada ı ılc rezalet cıkardıkla-
do arı astıgı tahmın cdil'll('kte- sak. bu mıllctlerden. ~un)a : : t 

dir Fclaketıedc erın tahlı)'csi erinde Amerıkanın 1ıder ısını Rir Çinli aileııi babı.tan I rı anla•ılmı tır. 
ı~ı · Bo-ton d.ın bura~a akın .ede 1 dest~kleme eri;ıi ı te~·emerıı. \ . zehirlendi -0-
meraklıların ) ol arı tık~ması yti ınerıka. bu nııllct!erın çoğu ta- Taıpch. 17 Cı\..\.' - Be kisi- Batının komünis t Çi n i le 
ıunde 1 güçlu •e ul!ram:ıktadır. rafından kabul edılccek ".c .oun- !ik bir Çınli aile .m~ )Cdi: erı 
Su a :ındakı mah:ıllclerı scuet· lan komuniım müeadelesını des balıktan zehirlenme al:.mc•i 6ÖS 
' . . . · tek'cmcğe sevkedeeek bır for- tem.cleri üzerine Fonnoıa na· 
'Ilck ıçın Cl\ardakı le~ cıc yı mu bu malıdır. Gerek bu mıllct kamları radyoaktivi .... ~ a~ın.ıru· 
ğılan merak ılann sa~ ı ı 40 OOO ıerın \'O gerekse Bırle~ik Ame- na tutulan balık' arın b..ırıı:•<t da 
tabnun edı mektedır. nkanın menfaatlerini tatmin e- geimis olma~ından tındıse etn~e!;: 

t ica ret i artıyor 

Wa.hıngton, 17 (AP) - Hari
cı Yıırdım İdaresi Direktörü Ha 
rol Sta~en, kongreye sunduğu 
bir raporda, 1953 yılında hür 
dün)a ıle Kızıl Çin arasındaki ti 
caretııı anmış olma~ına mukabil 
komiınist blokuna dahil memle
ketler ı!c balı arasındakı tıcari 
alışverişin azaldığını be) an et
nııştir. Rapora göre batı ı:c kızıl 
Çin ara ında 1952 de 634 milyon 
dolar kıymetinde mal teati edil
mi ken. bu rakam geçen )ıl 705 
milyona yiık clmıştir .• 

Savcı. Abdürrahman Salim, 
iddianamesinde, sanığın 'ko· 
münisl memleketler elçilikle· 
riyle temas ettığini, talebe ,.c 
i çılerı isya.na teşvik ettiğini. 
~azetesinde şantaJa tevesşül et 
tiğini :-öylemiştir. 3 azadan 
müte.ekkil ihtilal mahkeme_i 
hakimler he~etiııln salı günü 
bir karar ,·ermesi beklenmek· 
tedır. 

lsrail • Mısır askerleri decek an·a~malar l'apılmaısa, fe. tedirler. Hastalar t"d.ı\ i ııltına 
çarpıştılar cl bir muvaffaki.) etsızliğe uğrr alınını~lardır. 

yacağız. 
Kahire, 17 ('.l'HA) - Bugu:ı 

sab:ıhın erken aarte: ındc :l\Iısır 
-Jsra 1 hududuncı.a her ıki t.ı· 
raf asker en ara'öıni.ı ı Shlı bır 
çarpışma ceres an e mi5tir. Mı
sır hiıkümeune nırl'"lıP bır söz
cuniln ıfadesıne .cörc İsrail as· 
kerlcn. Mısır hududunda tcca· 
\'U'Z ctmi !er \ e her ıki taraf ku\ 
\Ctleri arasında rnkubulan çar
pışmada, 1 Mısırlı, 2 İsr:ıılli a::ı· 
ker o1müstür 

Avrupada olduğu '.!ibi. Çin 
Hindi'ndeki durumun da CC\'llbı 
budur.• 

* MEVLÜT 

Annemız Sıtare A~aoğlu 
Babamız hmct Agaoğlu 
Kardeşım z Abdurrahman 
Ağaoğlu'nun aziz ruhları· 
na ithaf edilmek üzere 19 
mayıs çar :ımba günü a

teşrifleri rica olunur. 

-
BEYOGLU ŞUBEMiZiN 

Hususi 

Otomobil Ke,idesin e 
Katılmak için 

4 
Haz.ırandan ev~ el bir küçük: 

ııe,ap açtmnll .. 
HEU 

200 LİRAYA 
Bir i~tirak numarası 

1STANBUL BANKASI 

at 15 te l\laçka'da lhlamUT 
caddesi 29 numaralı ev· 
lerinde mevlfn okııtula

caktır. Arzu buyuranların 1 
AİI,ESİ 

........ ııiilııi .. ~ ............ ... 

ta yardım ctmcsı kendılerınin 
menfaati icabıdır. 

Temenni ediyoruz ki: mev· 
cut stoklar istıhlake kafi gel· 
dıkçc: tevzi aksaklığından i· 
Jcra geldıği o~ lcnen şeker 
buhranı kola)ea geçer.• 

YENi ISTANBUL 

lIÜRRlYET iz Ti'BK 
J>El\IOKRA bl 

ıu. · ernıi partılerin &C• 

imlerde kazanıp kaybetmesi 
demokra inin kaçınılmaz be· 
Jırtfleri olduğunu öyluyor 
\ e <liyor ki: 

«Seçimlerin \erdifi sonuç· 
Jar, birkaç politıkacının ı~ine 

etmiyor dıye. kurduğumm 
sistemi lekelemeye hakkımız 
:ı. oktur. Yürutülcn tenkitler. 
t:orünürdc, yalnız, seçim for· 
maliteleriyle ilgilidir. Fakat 
bu formalitelerle bir meclis ku 
ı u duğunu ve hiikıimct kudre 
tinin de bundan doğduğunu 
dUs;ınursck, ne kadar kötü 
bir i~ girişidiğlni anlayabili· 
l"iz. Demek oluyor ki, yaratıl· 
mak istenen şüphe, doğrudan 
doğruva. sisteme C:C\Tllmistir. 

Ölçfilü düşünmcli)iz. Yapılan 
eyi yık"IIlaya demokrasi adı 

vcri:emcz. Hürrıyet yıkmak i· 
çin dcğıl, yapmak için kulla· 
nılır. i\Iak~at'arına zorla eri· 
şcmc) enler. belki, onun ıçın, 

hurrıyetsizlih1cn ~iki) et edi· 
yorlar.11 

SON POSTA 

l\IASK.\ T 'DA 
KESİLEX ELi.ER 

Erniment Ekrem hlu, 
l\laskat'da hır ızlnrın e lleri 
lie llmesinden bahi le bunu 
bu asırda doiru bulmuyor, 
fakat )'azısına u uretle d e· 
\•am ediyor: 

•Amma-. Bayı·am arifesinde 
piyasadan ~ekeri yok edıp ~e
bcp iz \'e kasdı bir buhran ya 
ratan, paranın hilkfımet ı.ıy· 
metini düşürecek paiav:-asını 
uydurup milletin yüreğini oy· 
nalan, hayat pahalılığını ş:ıhsi 
menfaatler sağlamak nıaksa· 
diyle körfikleyen bir tak!Dl • oy 
suz, vicdansrı herifleri gözo
nüne ~etirdikçe Maskat'ta ca· 
ri ceza sistemini kıskanmıyo
rum de~m ~·ıııan olur. 

Tu rist öğrenciler geldi 

'l'urkiye 'Milli Talebe Fede
rasyonu Turizm :\lüdürluğümin 
davetlisi olarak yarın ~chrimi· 
ze Atinadan uçakla aal 15 te 
16 kişilik bir İsveç talebe gnı. 
pu gelecektir. 1 

Grup ~ehrinıi:zde bir hafta 
kalacaktır. Ayrıca Danimarka 
Güzel Sanatlar Akademisine 
mensup 90 genç şehrimize bu 
sabah otobüslerle Ankaradan 
gelmi~lerdir. Öğrenciler ~ehrnı 
tarihi yerlerini ayn ayrı 
gruplar halinde gezme'kte \'C 

bilhassa şehrin muhtelif karak 
tcristik yerlerinden >Tokile:.
yapmaktadırlar. 

Filip i n asileri bc:ışkan ı 

t e slim oldu 

Subaylar yakında yargılanacak 

Avrupadaki Rus b'.oku mem
leketleri ile ) apılan ticaret be, 
240 milyon dolardan 220 mılyon 
dolara dü~miiştür. 

Kahire 17 CA.A.l - General 
Abdillhakem Amer, ·El Ab
ram• gazetesine verdiği beya
natta. orduda görülen son is
yan te~ebbüsü hakkında yapı
lan tahkikatın sona erdiğini ve 
suçlu subayların yakında ihti· 
lal mahkemesi huzuruna çıka
caklarını bildirmistir. 

9 EYLÜLDE 
'tuhu• T CtZ\t~ndt'n 
ılcı dol.ahına l.adar 
tıuıun <'Ull,ilc;.ı 

• • 
• 
• 
• 
• 

Eisenhower'in o rdu 

Carthy ihtilafına m ü da· 

halesi 

• Washington, 17 <AA> - Bas-
• ken Eisenhower bugün Ordu Ba 
• kanı Robert Steveru; ile sena-
• tör Mc Carthy arasındaki anla~ 
• mazlık mevzuunda bir müdahale 

)lanilla, 17 (A.A.l - Fılipin l O • de bulunarak hükumetin :,iik· 
asilerinin ı;;efi Luis Taruc bu sa· • sek memurlarına tahkikat komis 
hah, Filipin ordusunun genel ka • yonuı\a bu mesele ile ilgili gizli 
rargahı olan l\lurph kıslasına 1 Do·. s EL ·ı Ev • \'esikaları \e mahrem konusma-
~elmis ve derhal tevkif edilmiş- : ların metinterıni vennemelerini 
tir. 'l'aruc'a. teslimine vasıta o- • emretmiştir. 
lan •Manilla Times» gazetesi nıu • B İ R O E ~ • · Ma u Mau 'la ra karşı 
habirterinden Benigno Aquino • • 
refakat etmekteydi. sarnhiyeUi • savaş 
şahsıyetlepn söylediklerine gö- ı; ll4nıana 1-adur • Xairobi. 17 (AP) - fngilte 
re, asi liderine. teslimi i<:ln her- (\Udan .alanl~ı hı.l • renin do:u Afrikadaki askeri kuv 
hangi bir tavizde bulunulmamış- ~ura~• d.a :ırcrlfU • vetleri ııenel karall:ihından bu-
tır. Ba kan l\lagsay~ay'ın ocak a- • • gün veri'en malOmata göre gc-
yında ileri sürmü~ oldu~u s:ırl· ~ • • • • çen hafta Ken)•ada Mau lılau ted 
!ar. yani fı~ilerin sartstL teslim 1 

• • hi çi!erine kar~ı harekata ı:iri-
olmalan ve cinayetlerinin hcsa- • 

1 
YA p ı , e KR E O 1 : ,.en enıni:veı kuvvetleri 121 ted-

bını vermek üzere mahkemeye • hişçi~i ö'.dürmuş ve ı:;'i e ir e-
verilmeleri karan aynen b kidir. • BANKASI • dilmiştir. r\\nı devre zarfında 4 
Bilindiği gibi asi lideri isyan, • 1 • A \Tupalı ve 10 Afrikalı kaybe· 
ayak'anma. cinayet, adam kaçır- • • dilmi,.1ir. Emniyet kunctleri ay 
ma ve yağmacılıkla ~uçlandmi· • • • • • • • • • • • • • • • rıca 184 şiıpbcli şa~ı tc\ ki! et-
maktadır. mıstır. 

HOS MEMO - Nasıl kıyacaksın bunlara, Memo? 

1 

E~Kİ IU.LF.L\'l BiNAul - Eski ı;mınönu Halkl'\i bina ın 
dan üç oda dün saat 17 de re:. men l\lillı Türk Talebe Rlı-llğı
ne \ crilmi~tlr. Bu miin~sebcl le ) npılan topl:.ı.ntıda nli 'e 
bcledhe rl'ı~ vekili Ord. Prof. Dr. l'alırcttin Kerim C:iil.ay, 
emnl) ~t miidürlüğiı mensupları \! gençirı· hazır bıılıınmu l:ııırlı r 

KOÇ OK SAHNE ' de 
19 Mayıs 1954 Çar~a robadan itibaren 

I\IEŞIIUR ALMAX TRİO ' ALBEr.TO' 

ırn:uiK KUKL.U.AR 'l i Y.\TROSU TEl\ISiLLEIU 

Her gün: Saat 14.30 - 16.30 - 18 de 

A)nca : Perşembe, Cumarte,,;i \ e Pazar 
geceleri saat 21.15 de 

1-'i)at:ar: Her Jer büyüklere 250 Krş.. çocuklua 150 l\r~. , ................................. ,. 
G ençlik ve Sp o r Bayrc:ı mı Münc:ısebeti le 

APOLLO SiRKi 
Öğrenci lere Mahsus 
Hususi Matineler Yapıyor 

19 Mayıs Çarşamba ,.,. 20 Mayıs Perşembe gun'cri öğrenc:
lcr, yalnız 13 matinelerine hü\'i~ct \'arakalannı göstererek 
1.5 lira mukabilindp 1!ırebileceklerd r 
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iŞTE BiR RESSAM ! 
- Saime Belir'in Resim Sergisi -

G oethe mi Beethoven'i gö
rünce, yoksa :'\apolyon'mu 

Goethe'yi gôrünce, her ne ·.se. 
birinden hirl: • İşte hlr adam'n 
rirmiş, Hiç aklımda doğru dıi
rii•t kalmn: o bı.i} tiklerin so\ -
edikleri rle. hatan Ö\'Jenen 
söı.lr.ri hatırlarım. ;'ıtühı~ o an 
,öylr~ en degil, öytencn ~iızdlır 
ben er. 

Zahir GUVEMLI 
turuncuları ufki istı!t•me ti er
de di:i~eyıp ahçların hem0 n 
~ alnıı Co\ de erını go(t,.~ ~k. 

toprağı canlandırır bir pr) r.a· 
jında Demek i~ıı,orum kı, Sa
ı;ne Belır'ın re ım1erinde. sev
diğı il~tat'arın 11.lcr \'aı. Bu ız
lcr. hır daha tekrar edıyorum, 
kat'i)ycn taklit derece~ n" du5 
mü\ or re bu ın ana adeta !e: 
ı ahlık \'<'ren bir muşa hede. 

Sulukuledc c\·leri onündc oturan tlngene kadınl arı 

(;aJata~aray Li esi'nin o a
nıç ıçi kadar kapı a~unda sa
natkar sa;me Rellr'ın resimlc
rl.nı ~iirünc·e ben de içimden· 
·işte hir rf' sam. ıiedım. \ c 
halırlarlım. Rıı gihi iş er P. u~
ra anların çoğu foıoı:raf o'ı· 
jektirı o:ibı ı:öı:lerin sahibidır. 
r.örduk'erini unutmazlar. Ak~i 
Jık bu ya, ben çok unuturuır.; 
bir giirdü~iimü knlay kol :i~ h1 
tırlıyamam. Onun ıçin, şımri, 
•SaimP. Be ir'in acaha )iay:ı Ga 
lerisi'nde hir scrgh·e katılmış
lı~ı var mıydı~. diye tereddüt 

Halbuki bu ressamın. bizim 
ötekı •anatkArlara benz.emelcn 
harikularlc bir tarafı 'ar: Hııs
•asi~ etı 'e taze ığı. Şimdıye ka 
dar ;.:iirdiığum t csım sergilerin 
de, e)il'l'İ\'i bo~le ~a\3ş ya
\ aş kap•p gôttircn, ona heye
ran a ı'ayan pek az ornr~r ra t 
'adım. Bu. acaba ürkek rle en 
i kel etinden mi ge iynr? i ok
•a, ·fauve. !arı hatırlatan ya
lın \ e birbll'lni büsbütun mey
dana vunn rcnklcrd<.'n mı" O 
pırıl pırıl. par aklığını ' lor'e· 
rındcn alan renk ı"'ık! rın
dan mı? Bırdcnbıre •· •;tırmek 
briki znr insan me•l"kten nl· 
mayınca bu teferrüat Uıerınde 
ı ahcllc duramıyor. Ne o'ursa 
olsun. Sergi) i gezen herkes. o 
kıiçuk bo) da peyzajlar.ı , çıçck
' rrc, portre yııuularınn bak
tıkça aynı hlikmli \•ermr.kt<> te· 
rcddüt etmı~ eccktir: i~te bir 
re sam ... 

Dünyanın ezeli göçebeleri : 4 ediyorum. ~oramaılım. Çlınkli 
tanımı~orum bu res~amı. 

Re samı tanımak v,y;ı tanı

Çingenelerde gösteriş 
merakı ve kavgalar 

mamak neyi de!ıistirir? Herhal
de resimleri rlrğışlırın,.z. Re
sim'erin renkleri ay'lı renk, 
kompoı:isl nnn a) nı terkip ola
rak kalır yine. ,\ ma, henımle 
beraber n mlitrvaıı scrı:ivi ı:c
zen re~~amlar da aynı heye~a
na kapıldı ar. Şimdbe kadar 
~ördüklerimiıin } uzde doksan 
dokııı:u ı:!ihi bilınenlcri, hil~i;i 
dahi'inde tckrarlıyan ,·cya ye· 
ni araştırmalar ııc~lnrle ko~an 
bir sanat he\·cslisi karşmnda 
değil. gerçekten yaratıcı nsfı 
o'an bir sanatkar karşısınday
dık . 

Sanatkarı. • Paıar l «'fl • gıbı 
knmpozısyonu itibarb le de, çıı 
lışı'ışı ıtibariy'e de titıı \e ,du
rü•l e~erlerinden dola)ı tebrik 
ederim. 

:························· ······ ·········· ········~ 
~ Sulukule'deki kavgalar F ransa'da kan akmasıyle ne-
i ticelenen bir hôdise 

. • • • • 1 • 
-o-

• "4····· .. ·······•··•····• 
Sulukule çinseneleri arasınd:ı 

ki kav,alar pek mes}ıur
dur. Burada oturan çin&e~eler, 
seyre gelenlerin beş on par~ 
'ennesl üzerıne derhal ka\ sa
~ a başlarlar. lki taraf dalııı kı· 
bar, daha var!ık'ı o:duğunu 
iostermek için elinden gelen 
ga:}Teti ııarfeder. Bunlardan bi 
rı: 

- Biz.de şu şa • §U örtQ. şu 
elbıse, fU mutfak takımbrı 
Yar! ... 

Dl'rerek e\ indeki e$yıyı ka· 
puıın onilne sıralar, her gıin 
neler ye 'iP içtiklerini anlatır. 
Kar~ındaki de bunların a tın
da ka:mamak için. eşyasını ka 
pıdan çıkarıp gostermeğe baş
lar Pıra hatırı için şakadan 
ba;lıyan bu 'kavgaların ciddl
le tiğı, doğü~e vardığı çok gel 
rülmUştUr. Bunun sebebi çin· 
genelerin. bir çoklarının ıan· 
nettiklerinln a~lne olarak çok 
mlltrur olma'erıdır. Zor karşı
sında b()yun eğmekle beraber 
kendı aralarında en kUçük ha 
karete bıle tahammül edemez
ler. 
GO TERlS 
l'IERAKI 

Bu ya'nız Doğu çingenelerin~ 
mahsus değildir. Batıdakı 

çıngenelerde de aynı gösteriş 
merakı, aynı gurur \ardır. Bu 
r•da kabileler arasında sık sık 
çarpışmalar da olur. Bunlarn.ın 
birini 21 sene ewcı çıkan .lo· 
umal gazetesinden nakle:ıiyo· 
ruz: 

6 Şubat 1033 gUnU rıırlos 
kabilesıne mensup çı'l~rnc'er 
bes bı.i) tik araba ve bir çok 
hay\'8nlarla No)On .elırı ch·a
rına geliyor, burada yerıeşi)or 
ıar. Kabile, getirdi~! atıarı er 
tesi günkü pana) ırda sattı'·tan 
sonra yoluna devam cdc~<'kti. 
Akşama doğru Deme.•rc kabl 
lesi de 15 kadar araba ''c prk 
çok hay' anla geldi, lak.il bir 
~ e.rde yer'. eşti. 

Ertesi gün satış çok hararet 
1i oldu. butıin atlar :;üksı>li: fi. 

atla satıldı ~erek Carlo5'1arın 
gerek Demestre' erin eep'crl 
para doldu. 
BİR KA;\1.1 
:KAVGA 

Çingeneler hovarda olur'ar, 
ceplerin<.'le para olunca bu 

Dün iki 
Yaralama vakası 
Oldu 
Kasımpa•a Bahriye caddes·n· 

deki 1 numarall lokan'fıda. 
Dursun Ali Yılmaı. l!e Emrul· 
lab Ataç mUnaka~a ederlerken 
Kadır Kambur da münakaşaya 
karışmı5 ve usturasını çeken 
Emrullah Kad'ri muh•e'if yerle 
r'nden yaratıımısur. Sanık ya
kalanmıştır. 

Kasımpaşa Bahriye caddesin
deki 15 numaralı kahvede otu
ran Yusuf Ya~ !Acı da alacak 
>üzUnden araları"rla cıkıın mü· 
nakaşa sonunda \hmet Serbet· 
ti tarafından çakı ile karnın
dan yarala.nmıstır. Sanık yaka 
ıanmıstır. 

Bir randevu evi basıldı 
Fatih surreemlni sokak 17 

numarada oturan Rurha.nın bu
rada randevuculuk yaptıfı tes 
bit ed lmlş \e }apılan baskın· 
da b r çift uyı,:unsuı vaziyette 
akalanmı~•ır Randevucu Mık 

kında takıbata ba~lannu~tır· 

Yaıan: 

E. T. 

• • 

Saçları lıc l'hr ı· y iilli gürmrıııl . 
ı:om:ı n) alı bir Çingene 

Ulr 'in&tne güzeli 

Uyuz kediler 1 

Arasmda ölen \ 
Kadın 
Cerrahpaşııda bir kulilbedc o

turan 70 yaşındaki Fatma Özal
tın'ın, birkaç gıindenberi dışarı 
çıkmadıgı nazarı dikkati celbct
mış \e ıçerl girildiğinde Fatnıa
nın o milş olduğu görulmüştilr. 
Fatmanın odası açıldığı zaman, 
kadının beslcdıği 26 tane uyuz 
kedı dışarı fırlamışlardır. Cesc· 
di muayene ederek defnine ruh
sat \eren Adli Tabip )lehmel 
Dinçer. u~ uz. kedı'erin de imha-
ına IUıum go tcrmiştir. 
C.H.P. Gençlik Kolu yarın 

için tören tertipledi 
Kuru!uşunun b:rlnci \e Ala· 

ttirkun Samsuna çıkışının 35 
inci yıldöniımU doJayısiyle C. 
H. P. genç ik kolları İstanbul 
il tcşkilfHı 19 mayıs günü bir 
toren tertiplemiştir. 

Saat 16 da Beyaı:ıtta ~ıarma
ra sineması lizcrindeki Marma
ra gazinosunda yapılacak olan 
bu torendc tanınmıs fikir a
damları konuşacaklardır. 

• . . 
• •••••••••••••••••••••••••• Gerçeklen yaratıcı olmak ne 

demektir? Bunu tarif etmek 
biraı gıiç. Yalnız, . ergiyi rin· 
Jaşırken üzerimde hasıl olan 
intıbaları ka~ dedeyım: 

Bana ÖYe geldı ki. havır, 

nu sarfetmel.ien çekinmnler. 
Bu dtfa da örte o'du. Akşam 
üzeri r.n yakın meyhanede top 
lıınıp kafayı tUt Uleme~e ha~
:adı'ar. Kadehler gidip ı;?elinee 
·iki t.ıraf arasında rekabet baş öyle ge medi, eminim ki, na

) an Salime Re lir. LC.1pold Lc
Thoma~ cebin- v~ 'den ba lamış. Van Go"'h. Ga-

gösterdi. 
Carol~'lardan 

rlen portföynl.İ 
me tre'Iere: 

çıkar:ır.ık De· uguin re Ct'-zanne'da karar kıl

- Runu ı:öriiyor mıısıınuı:" .. 
İçerisi bin franklık lnnknot ılo I 
lııılur, derli. Deme·trc'leden 
.Nicola kendi porıfö~ Unü ma
sanın ıiıerine koyarak: 

- Her ha'de bu portföyrl"
ki kadar yoktur. 

mış . .Bu isim:eri uka'alık olsun 
\'eya hainlik o sun dı~ e zikret
miyorum. Sahiden öyle Ve Ö)'· 
le o'du~u ne bi. Ne mutlu öy 
le olma•ına, Su var ki, hu tr.si 
ri ancak ahiden tecrübeli göı
ler re1rkedchll1}or. Çünku bazı 
re•imıer, sahldtn bir sev.ı!inin, 
adı ı:r~cn ressamlara kar~ı du 

Ce\'abını \'erdi. ~ımun lııcri )uian juurlu. sıımimt sc,;:ınin. 
ne kimdr daha çok para vıır hlirmetin c eri. O derece cid· 
dıye bahse tutuştular. Demes- rll bir te ir aksettirb or. Ke-
tre'lerin on bin fran:nna mu- limevi bılha~sa ısrarla tek. ar· 
kabil Carlo •:ar 37 hin frank l lıyorum. Tesir ... Biz, umu ni· 
çıkardılar. iki kabilenin e1rası ~etle taklıt ı:örmr.~e alısnı•s:z-
e'a en pek iyi değildi. Bu hadi ılır. CCı:anne'in • Kumarbaı:!ar• 
se üzerine kavga başltldı. Bar-, ındaki kafa•arı alır o urt:ırlıır 
daklar, ~işeler havada uçuyor, kendi tablo'arına. İlalbukl lla· 
masa'ar devri'iyordu. Kadı!llar il yan Rclir öyle yapmıyor. :\!f'SC 
bağırarak erkeklerini te~ei e- ıa Van Goı:h'un tuş istemini 
dıyorlardı. Çok ı:e('medcn bı- bulamaı.sınıı onrla. Ama teıııt-
çaklar ('ekildi. llftdi,cyi seyre lar islrmini, kontur çı1 .. (ını 
den ve Deme~tre kabilesine görebilirsiniz. Renkler Van 
mensup lkM lıir Carin 'lu lle Goı:h'un renkleri dc~ildir :ıına, 

FÜREYA KlllÇ'IN ÇINl 
SERGlsr 
FUre) a Kıh•"ın Be~o_e•u Ol

gun'a•ma Ensıitlı !ınun G•leris n 
dr cun•artcsı gUnü açtı,fını b '· 
dirdiC!ımiz çinı \e sua5 sergisi· 
nl son iki glin içinde binlerce 
zi~ aretçi gezmiş ve serg deki e· 
serlcrin hüvük h.r kısmı az za· 
manda satılmı•tır. Sanat ırnkit· 
ç;miz Zahir GUvemli'nin hu ıl~I 
~ekici sf'rgi hakkındaki tenkit 
yazısı yannki sa~ ımız.da çıkacak· 
tır. 

MAYA'DA DÜN 
AÇILAN SERGi 

KORO KONSERi 

Gtiı.el 

evlenmiş olan İrma kardeşinin 1 'kompozisyon tarımın nisbel'e
tehlike'i vaıi) ete düştüğünü jı ri, veya ahenk telakki i onun-
görünce kocasını ve girdiği ka dur. Yahut Ceuınnr'in turun- Şehir Orkrsıra ı ,.e Şehir Ko· 
bl'eyl bir tarafa bırakarak De cu, mavı renk'er arasında kur· rosu bu;lın Fen FakU Lesinin 
mestre'lere yardım etmek içın rlufo so~uk sıcak armoni. ini, kcınferans sa'on\ında, )luhıttin 
gizlice araba ına giderek koc~ apayrı bir inşa içınde ta:bık Sarlak'ın idaresinde bir 'kon~r.r 
sının ta.bancasını aldı, kardesı eder. Yahut da, tutar, Gauguın vereceklerdir. Piran• t Fcr<li 
ne verdı. 

1 
gibi: o~uk renkler ar.ı~ın.ı .i.in Şlatzer hu konsere solıst olarak 

Ç
ok ge('mcden tabanca pa lla- • _d ~._r_u_l_m_u_ş_, _o_k_·r_a_y_a_!d_a_1_tı_rı_ı_m_:s __ ka_t_ı1_a_ra_k_ı_ır_. _______ _ 

dı. lrma'nın koc.:ısı krndi 1 ~ 
tabaneasile yaralanrlı .. İrma bu 
hldi e karşısında dt?h~i!:e :ı.ıı
pıldı, Jandarma kar:ı~otuna 
koştu: 

_ - Çabuk yetişin, çabuk di
ye bağırdı. 

İrma'nın jandarmaya ko~tu. 
Jlunu duyanlar derhal ar.ıhası 

nı ateşe \·erdiler. Jantlarmal:ır 
ge1dikleri zaman bir arabayı 

;) anmış, fakat orta'ı"ı silt li
ınan buldular. Yar.ılı çnktan 
ba~ka bir yere aşırılmı$tı. Hep 
si yangının kaza e eri olduğunu 
sö)lcdi, hadise bu ~uretlc ka
pandı. 

Eroin imaline yarayan 

asit satıcılarının 

muhakemesi 

Memlekette eroin imaline ya· 
rayan asit ıısetik a.nhidrit sok
maktan •anık olarak evkedil
dikleri 9 uncu asliye ceza mah
keme inde mahkum olan Fcdon 
ve \'edat haklarındaki karar 
temyizde bozuidufundan, sanık 
!arın muhakemelerine dün ye
niden de\'ıım edilmiştir. Roıma 
kararına uyan 9 uncu asliye cc 
za mahkemr(i sanıkların tahli
ye taıeplerinl red netmiş ve bi 
lirki•I tetkikatı için duru~mayı 
başka güne bırakmıştır. 

Denizyolları göç nakliya

tına baıladı 

• 

Yazın yaklaşması dolayısiyle 
sayfiye yer'erinc ;;öç başlamı~· 
tır . .Bu hu usu gözönıine alan 
Sebir Hatları İşletme 1 20 ma
yıstan itibaren her ı;:Un saat 
11.30 da Besiklaş, Hayrettin is 
kelesinrle.n dalara. yalnız. eşy ı 
nakline mahsus o' mak üzere 
hlr vapur kaldırmaya karar 
\'ermiştir. Bu <::ererler bır mud 
det de\am edecektir, 

CE!lo' f.\'RE 1\0:\I'ER,\:\'SJ - Cr.nene konff'ran ı miin aselıl'
ti)le bu şehrt hüYük ölçüde ~a 1r.teri ve Ioloğrııfç ı git mi tir. 
Hunların ara sınıta ilk defa olH<4k Çinliler, Knzr.y Korr.llıcr 
&iıriilmekttılir. Yukarı d a konfe ran<> bin ası nda g;uet r ciler h arı. 

,· ıı sturyah bi r ra d) n tef lrcl si, ku1r.y Kore ajan ~ı ' r ~O\"\'tl 
ra~s ajansı muhalı ırl rıi . Çinl i !erle knnu~nı <tga ~alı~;ı n bir 

Fran51z muh arrır sorülu}'or 
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Orfafark ve MüslünıO~ 
ilet le • 

mı 
• 

rı 
. "' lngiliı emperyaliımi, evvela Şark va Müılüman milletlerin bir rshb9~'.,011 

k ı blesi olan Türkiye'yi ortada n kaldırmak kararını vcrmiıti , Bu karar bU 
maz: lum milletleri intibaha davet ct miıti. 

L -----..-
E'tı'ERY.\Lts TLEl\1:-\ 
K,\RAR I 

o rta As~a'dakı Şark \e uıus-
lıiman mıl:etıerının durum 

!arından bahsederken, on :ırın 
ıstikla ve kalkıııınaları ile Tı.ir 
kh enın ı tıklA' mUcnde e•I ~
~ aseti ara•ınrla ı;ok ıkı ve sa
mimi münasebeUer bulundu~u
nu hatırlatmıştım. O tarihleı-
de cıhan sı) a etıne hakim btı· 
lunan İngilıı emperyaliımı i e 
Garp kapıtaliı.minın Orta ve 
hattA butün Asyanın hurrnd 
\'e ka'kınma•ına hakıki hir m~
ni o'duğu anlaEılnuştı. Şark 
mıllct'erının ya nıı baelarına 
İngillz. emperyallzmine karşı 
mucadele~e atı nıaları müm
khn değıldi. :ı.tuhakkak surrtte 
Tıirktlc \e So\•yet Ru ~adan 
maddi ve nı~nc\I yardım gör
me eri lazımdı. Bu ha'i sezen 
lngi ızlcr, en ela Şark ve MUs
ltiman millrl'erınln rehberi \'C 

kıblesı olan Turkiyeyi orla
ıian ka dırmak k;ırarını nırmış 
!erdi Empcrya'lst hodbinllğ!
ne gıizel bır nıisa' teşkı: eden 
bu karar, bütün mazlum mil
letlerin intibahım sağlamıştı. 

İngi itler, nusyayı sıkışık ve 
~ok müeküt bir duı umda bırak 
mak için abluka altında kal
masına ve mukabil ıhtılalcıle
rın harekatına mUsait d3\' an 
mıştı. Yıini Rus iılkcslnde i tıit 
rarsız.lığın de\amını uybun hul 
muştu. Bi ahar" Sovyetlerln J -
tlkran temindrıı sonra empl'r
) a list 'C İSll acı bır de\•let ha· 
lini alacağı o guıılerde ha ıra 
gelemezdi. 

İngiliz \'e Garp empenaliı.· 

mine karşı Asyanın 'e Şark 
mıl'et'erinin kurtuluşuna aı da 
o'sa Sovyet'erden başka yar
dım edebilecek ba§ka bir rl,.,._ 
1et ) oktu. Fakat So\-yeUer. 
siyasi pazarlıklarda iki veya 
Uç alıp bir vermcsıni çok iyi 

tatbik etmJşl.erdi. Bö' 'e. o~
makla beraber emper~a'izme 
kar~ı m&ne\lyatın ) ıik•e ml"~ln 
de hiz.mett,.ri dokunmu~tıı. Or· 
ta A~~a denihnce hatıra Tur· 
kıstan. Öı:bekıstan, Tıırkm .. n ~ 
tan, Tacekıstan. Afganıc•an. 
Iran ve ı;aıre gelmektedır. 

FERCı.\l\'A 
f'ACİASI 

r urklstan. Rus SCırabr Cum-
huriretı federatlfi ıç.r.e 

,;ırnıı§ \'e ~arı muhtar bir Çum 
hııriyct olmuştu. 1\lerkeıı ra~
kr.nt'di Tiırkı~ıan umumiyet e 
mul'ıık bir er.ha et içınde kal
mıştı. İhtı'alden onra buı·:ı a· 
ra gelr.n r.slr Türk z.ııbıtlerıııın 
hımmrtıle açılan bir kaç mek
tep pek fa~ dalı olmuştu. )lıl~
liım nlara mahsu~ o mak uı:er! 
iiç muallim mektebi açı'mı••ı. 
Bu mekteplcrdc gerek 'l'tir:C 
zabitleri ve gerck•r. t taobulda 
tahsıl ı;örmilş ,.e son zamanlar
da mr.mleket·erine donmüş 
Türki•tanlı gençler ders okut
muş ar. irfan na\atında mühim 
hir rol o~ namışlardı. 

Tıirki~tan Cunıhuriycllnın hu 
dutları ıçınıir. Fergana denilen 
Mr \ ılayet kısmı 'ardı. Bura
sının merkezi maruf Hokant 
şehri idi. 

Bolşevik hükiımetin ilk f P· 

~ckkü ünde 'rilrkı tan ;ıhalisl 
mcrkcz.lcrı Hokant olmak uz.e
re tamamh e müstakil \'e de
mokratik bir Cumhurbet tesis 
etmişlerdi Ta5kent Cumhuri
yeti Rolşe,·ikler tarafından i
dare edıldlği !çın Moskoa :hm 
yardım ;örfü·or<lıı. Bun'ar, Ho 
k~nt Cumhuri"etini kan 'e a
teş içınde boğnıu~lar. 1ıı1a ) ılı 
6 Şubatında Errneni'erın de 
~ardımı i'e Hokant ~ehrinl 
y:akmı~lardı. bu surete ~ır çok 
Turki~tan ı munr.'" er ı: r.cler 
\'C "rta yaşlılar heder olup ~it 
mişlerdi. 

Yunanistıının eski nışi~:eri * H fiiR 1 1\ \TRO!!U DRA~I IUS· 
Bakanı \'cniz.r.los A \Tupanın en :IJI - Pazartul'den h&lka her ;'ee 
ıyi bı iç o~ nı~ anlarından bıri- l 21 de, Puar matine 15.30 da !iO l\AK-

d H , • 1 b · U T t • Taun: Elmer l'!lre. Ttlrtçe.I 
ır . arple.ıı ~ne ut n şam- İ.&udıı ZrTbd:ocıu • 'leı: 42157. 

P.ıyonalara işurak edcrdı. lkın * '.';OJtn Th'ATRos ıı 11.o Mı:nt 
cı clıınya harh nden ı;onra meş· ııtıuu - Salı'dan başta brr ıece 
gul ~etınin :ırtması üz.er ne mıi 21 dr, Pıu:ar gUr:dUz 15 30 da .\I F:· 
szbakalara. e kı•ı ı:ıbı katı'ama- u;~ RA!'m ıs KJ SK A!'-( l.l ı"; ı • Ta-

.. un. I.nuls Vrrrıeull. TUrlı.çeal: Bur-
mağa baş amwı. Bır muddeı han FPıeı: • 'Tel: 4040I!. 
evvel Yunan Lıbcral Parti ı * ı;ı lllR 1 ıu ı nosu r.~ıt~o'O 
başkanlı#ından ('c'kildij!inrlen B OLUMU - Prrı~mbe, cumartesi 
şımdi ~erbest bulunmaktadır. "' Pazar aut 21 de, •:rrıca Paz.ar 

B 
.. 1 h f p .. 15.30 da \ \ 1 1 KIZ • Taun • Jacqu-

U yuzc rn ~rçen a ta • :1rııs ea DeTal. TUrkcuı: ihıan B~ran. 
te yapıla.n şampıyonaya ıştırAk * GCl"'(. 

• n 'Ll K llYA'fRO U - DO• 
ctmışı•r. \ F.R YOJ .. U - Komedi 3 perde • Ya· 

Venlzelosun r.•ki hllı:ısinden ı:an: A A. 1-lllne • ·rurltce~ı: M Bu· 
hiç bir :ey kaybeımedl~ı ~orul rlan • 5ahne1e ı:o:ran: A•nl oıııısıı 

U•tUr )1açı Venızelo 'un hiı:- 6" 11• Çar4aınba auare 20.30: Ç~ream· 
m Y ' • ba matine 111.30 - EmlnOnU o:rcnci 
likte ovnadığı genç hır Tunuslu Louıınde. 
kn1.an mıştır. * \'f.M !iE!i OPf.RETI • \ UR \ tA 

Y w k • f A. \ T i • Bü)Uk Operet 3 perde. Hrr 
agmura ar'ı sıgor a ıece 21 de, Car~mba, cumarıuı re 

İn"'lterc.nln Güney nde bir 
p'iıj ~rhrindrki bıi) ıik bir o· 
tel, mUetcri çekmek için yeni 
bir usut bulmwtur: Jlav<ının 
ya~mu rlu oldu~u günlerde pa· 
ra almamak. Yalnız bu.nun için 
yağmurun 9 •'r 16 ara ında \'R~ 
ması ve sn~ıınak halinde olnııı 
sı ~arttır. 
Yapılan i:an fücrinr. otel şim 

diden dolma~a baş~amışur. 

Senede 123 gün tatil 1 
• 

fıalya scnrde en çok !atll ya 
pan memleketi'. Simr\ i ı~panya 
kendi •nı gerıdc bırakmıştır. 

:\farlrltıen hildır lriı~ıne göre 
İ p:ınvadıı sene-de 123 ı:ün tat:! 
yapıımasınıı h:ış!RnmışıH. Por 
tekiz \e Guney mcrıka mcm 

1 •J:rtlerı de ;ıyni ıaul esasını ka· 
bul etmişlerdir. . 
Hırsızlar Kralı emekliye 

ayrıldı 

f ngilterenin hır ıı.lar kralı 
geç-en hafta bir fulbo: m2çında 
se,·irrilrrden birinin cüzdanını 

aşırmak isterken yakalanmı•
tır Ht>nry Pt'ior ıırlınrlaki hırsız 
kra'ı 72 "aşındııdır ve f'lleri t't 
remr.ktedir. H~kımin hmuruna 
çıkınca suçunu h'raf etm:ı; ve 
artık emekliye ayrılmak niye
•lnrie nlılıı~unıı sövlcmlctir. HA 
kim ~u kArarı verm'(tir: 

• Ru iıı için artık c;nk ihıiy~r· 
sınıı. Evinize riönUn \'e elll'ri
n z• ccbınlı.dcn başka cebe ok• 
m~vınn:: • 

Yıı~lt hıı m: kat'! •ÖZ 'Frdl
Gınclcn serbest bırakılmıştır. 

Pazar muine aau ı~ ta ve her Pa· 
zart.esi. Tel: 4Q31!!1 

* TE\ HIO 8İl.GE Opereti - •Se
çlın Arlfcal•. Qp,reı 3 perda, '"crı~rı 
aaaı 2ı'de !~kıılm'de. ~umartuı pa

zar matine ı~ tc. Telefon: 43134. 
* 1'C ( llK !. \HN>, - Çarşamba• 

dan ba,ı.:a her ı;~e &aat tam 21 de. 
Salı. C11m taleoe matıneaı •• Pa
zar mı ine auı tam 17'de CİNAYET 
\ AR - Ptru 3 perde - Var. n. P're
ıterlk Knou • r.evlrı.n: Tnfll~ Sadul
lah • 1 •I • 40276. 

SiNEMALAR 

KE\ OGI lJ ciH&ı l 

* At.KAZAR: 'Id' lli&l - f'Ahl
tenın Bclilııı • Eıahralar Kartalı. * AR T•I: 443:14 - Atom 15eldul * ArLAS: T~I: 4083!1 - Tibet~e 
Fırtına. 

* El.HAMRA - Korkak P>ıhrama
nın o•ıu - Dtnl:ı: Ftdalltrı 

Millctleraraıı Homıircıler 1 
Birl iğinin 

lstanbul'da yapılcıcak 
) hlletlerara ı Hemşireler Bir 

h ının 1955 yılı kongresı lstan
bııida yapılacaktır. Knnjre hıı
zır:ıkları ile meşgul olmak Uz.e
re şehTımize gc!mış bulunan 
Birlik ı:r.ncJ sP.kl'eteri :llis Daısy 
C. Brid;:e . Ttirk Hemsireler 
Bıı·Ii~i neisi Esma Denizle te· 
mas \'e tetkiklere başlamıştır. 

Bir otomobil çalındı 
Kalamı• tekele sokak 6 ııu

marada otıırıın yiizbası Tahsin 
Tandoğan karakola müracaatla 
;:nce P.Vınin önilne hırııktıfı Mal 
lf'P~ 636 plAblı husuııt otnmn· 
b lın tıılındJ~Lnt bildtrmJ~lır. 
Sanık aranmakı:ııt ır. 
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Hazırlayan : Fasih iNAL 

f ransa liberasyon nisbef ini 
· yüzde 53 e yükselff i 
iktısat ve 'l'icaret VekMeH ne,şrettiği 504 sayılı blr sirkü· 

terde Fransan.n ibcras:;on nisbetinl yuzde 53 e !:ıkardıgını be
lirtmektedir. 

Bu kaıar 21 ni aıı 1954 tarihınde11 itıbaı en nıcı"ı> ete gir-
mi:ıtır 

Bu tarıhe kadar lıberasyondan isti(ade c<lcn ıhraç m:ıllar1· 
mu: .cnlaraı-

Yumurta, hanı deri 'e deri kırıntıları, pikle, balık ~ uııtur
tala ·ı. badem fındık. aıter l:rbuklu me~'\·eler, salça.ar. t•ır~u
far, hayvan kan'arı, d"'h: gatıe mustamc! madde' et, jeaherdit. 
ımvant. ipek doküntuleri, l ftik, yıin döküntüsü. pamuk di>kün· 
tüsü, kemık, boynuz. t11·nr.k. pampılmus (grep frut) safran, 
anason, samanlar, mıdve \ ::ı l)fyangoz, mevan kökü hüUi a ı. 

h:aru ipek. ıuıctaşı, k:ıra kehnb2r, demir ce\heri. bakır ve cev
heri. pacııvra, hurda demir, borasit nebati ham bo) al ar. 

Malüm olduğu iııere, l ~ ocak 19->4 tarihınde, ~ l a~usfrıs 
1946 tarihli Türkiye ile F:-an a arasındaki ticaret nnla ma •na 
ek bir protoko'un irr.7l.'St ile netice'enen mü:ıakereı~rdP lt'ran· 
saya ithal eri o tari'1'c s.rbest bırakılmıc; bulunan mal':ırımız, 
protoko'a bağlı listede ~er a!mamışt1. Fran a hiıkümcti tarafın 
da:ı bu defa yukand:ı n.er'ı\ete konulduğu bi'dirilc~ liberasyon 
tcdMrlerinden bazı mal a:-ımız: da faydalanmakta \ir, bu sayede 
t!!kilerinr. ilıh eten 1:e:n"'l tr:kyitler<len kurtul mu oı maktııdır. 

Bu defa aiınnn tedb r neticesinde, a ağıda ad'arı yazılı mal
larımız da Fransanı ı lıhe"a~·on listesine dahil edihı!o; bulun· • 
maktadır. Yalnız tohumu;. fasuba. lımon, portaka', küspeler, 
hııya madeni. palamut hliJ5rası, islenmemi5 av derileri, pamuk. 
tıbbı \e kokulu nebatlar. ha ık unları. k.si!ol, tabaglanmı<: deri 
kırıntılan, bak'n kıırıı iizüm, me~·nn kökü. kursun madeni. zift. 
giı yağı, yapağı. ha'ı. hayva11 guddeleri. hintva~ı tohumu. toluo1, 
naftalin. el i~lemeleri. bir kısım deniz mah ulleri 

r'ransa h•ıkumf'li libei'fl•) on tedbirlerinin te irlerinden kıs
men de olsa korunmak maksadı~ 'e, ithalatını serbest bıra'ktığı 

baıı madde'er için riıule 15 \'eya yüzde 1 o ni petlenndcn güm· 
rıiklerde tahs 1 edılet"ek bır hima\e resmi ihdas etmi•tir. GPrek 
evvı>1C'e, &ere'·•e bu kere rran a\ a ithalleri serb<'->t- bırakılan 
madde'erimizden b ı re rr.e mevzu te~ki edenlerin ba~lıcaları 

,unlardır: 

Yumurta, narenc;~c kuru üzüm. kurıı.un madcr!. ~iin ,.e 
ipekı: halılardan yiızclc 10. el i:;lemelerindcn ~üzde 15. 

Seker istihlaki Sümerbank' ın . 
1!!~~S!!~ a,~!~a'inde. ıe· I ~~!~~!!~I momuııe<ine •••· 

rekse_ şekı;: ıs_t.ihlA.kınde her s" j malin üslunde b r r3ğbetin mü 
ne "OZC gorülur bır artış oldu- şahede edilme : ve bazı fırsat 
i;u mU~ahede edilmekted:r. dü-kUnler;nin bu malları kara· 

Bu ara.da ı.95~ yılına kadar borsa~ a süı mek üzere fan ıye
fcker ıst·h alı ı,,tıhl~ke ye e· ıe "Cçıııi~ olınalan a ıın atım 
cek derecede ıken on ık 'i l- miie~ e•e•in· bazı haklı tedbir
danberi ıı;fhsalin istlhl~ke '" ter aımaya e\ ketmış bulunmak 
ticmedıği müşahede ed me .. tc ~ adır 

dit> . Halhn ihti)acını kar~ııamak 
Jl!!;ılılcr aradakı farkın şeker 'e ucuz malların kara bor a\'a 

ithali ~olıı. ıle kapalıldı(.:ını l>e-1 ın ıka inı önlemek gayesini is· 
l.runektedırler. t hdaf eden müe e~e. a a •ıda 

19-i!> ~Jlında 134.8 bin ki mallardan her defasında mu 
&eker istih a :ne mukabıl ayyen miktardan fazla -atı \'a· 
bin ton ı tihliık olmu tur pılmama ını kararla tırmı tır. 
• 1950 yılında. 13i.4 b_i.n ton i Esasen normal ihtı~ aç ara ; e· 
tıhsale mukabıl 128 bın ton şe tecek derecede 0 an bu miktar 
ker istıh'ak edilm; tir. tahdidi. hakiki müstehlik ara-

1951 yılında 186 b n ton et· _ında memnunluk te\ lıt etm 
kcr lstihsal'ne mulrnbil 150.8 Ur ı 
bin ton şeker i t h ak edılmi.- iıı; ~iler bu tedbir ahnnuya-
Ur. calt olur•a. mües I' enın tanıim 

1952 ~ ılında 163.2 b'n torı >a tı 1 rolünti \'apmak•a güçlük 
şeker btıhqaline mukab 1 1":9 çe'·cce"ını bı- irtmektedirler. 
bin ton ceker ht'hlalc cdi•m: • Bu arada kapuı bezi, kaza. 
tir. Bu suretle i~tihlak. i tıh~al • na, diyagonııl. diril. ka arlı 
den 16 bin ton fazla o'mu tur. bez ve pat t:er her eferinde 

1953 yılında 167.8 bin ton şe 10 metredtn fazla: 
ker ic~ih. a~ ed l~i tir. Buna Ereğli lüks perdeliklerl, lı:u· 
mııkabıl ıstıh Ak 203.6 bin tonu W. ve damasko be-er metreden 
bulmu tur. Bu suretle i tih ate fazJa; 
nisbeıle ıstih'akin fazlalığı 36

1 

L-:ıryola - 1 ·ı · b d t 
1 

n or u erı rer a e • 
b ~ ton~ur. , ten faz'a: 

1 
Oh~ü'.11uzdekk·i yılllt~hrdl:kt gderhe. Basma. tobratko. ııoblen ve 

su :ıa • gere se s ı • e a a i\Jalatyanın diner 11 1 • 
z yade artı olacağına muhak- 6 mamu er o 
k k 

·ı b k , k d nar metreden fazla satılmıya. 
a nazar~ta ır. caktır. . 
ihracat durumu 

14 mayıs 1954 cuma cünü Ti· 
careı Odasında FOB: 73614i li! 
ra değerinde 12 :ıdet menşe ~a
hadelname3J venlmiştir. 

Danlmarkaya 4480 lira değe
r·nde 175 kito bağırsak. 90208 
lira değerinde 16200 kilo tift;k 

İspanyaya 443520 ı:ra değe· 
rinde 2200 ıon buğday: 

İs\·eçc 6089 liTa değerinde 
:?35 kııo bağırsak: 

f:sv:çreye 1960 lira değerinde 
92 kilo bağırsak: 

lıalyaya li052 lira de~erin
de 45410 ki o ce\•:z kütüğü; 

Romıınvava 42848 t r:ı değe· 
rlnde !54250 kilo taze balık: 

Polonya\•a 126000 lira de
~erinde 206104 k·ıo cevız kü· 
tü~ü: 

-11-
l\ll nu~u: GoRE.'\ 
l'A ITT1LLF.R 
Dün Kıımblyo Boraa11nda muamele 

ı;örtn tahTlllerln kapanış ft:ratlan •· 
.. tıda gl:bterllm~tlr • 

Yüzde 5 tall:ll 19S3 Jıılkra.ıı ıoı 
liradan. 

Ziraat Bankası ın. ıoo liradan, 
Yüule 7 raızu 1941 Demtryolu m. 

22.a.5 liradan, MUll Müdafaa JL 2UO 
Uradan, IIJ. 21.'iO liradan. ittihadı 
Milli Sigorta 40.50 liradan, Türk T1 
caret Bankası A. 8.11.5 llr11dan, sınai 
Kalkınma 81.nkası ıoo liradan mua· 
mele ı;ömıllştür. 

Bir adam sansar zehiri ile 

intihar etti 

Sulukule caddesi 132 numa· 
rada oturan 62 yaşındaki l\lığır. 
dıç Tokmak, .an ar tutmaya 
vıırayan ·ıebirden içnıek sure· 
tiyle intihara te~ebbiıs etmic:. . ,. 
ur. l\tığırdıç Guraba hastanesi 
ne kaldırılmıştır. 

BORSA 
iıt. Borusının ı;.:ı.19S4 fıyatluı 

ı Sterlin 784 00-784.00 
100 Dolar 280 30·280.30 
ıw ı..ueı "" ao-44 ao 
100 İl'l'1Çre P'ra.nıı 54 03-64 03 
ıou l"lortn :ua.40-73.88 4U 
100 Orahml 9 334-9.334 
100 Ctıcoslonl: P>ur. ll SO- ll SO 
ıoo laTlçre Kur. 54 12.5()-54.12 SO 

'To 1 F\IZtl T\H\il ı.t:ıı 
I'! R!\:\I \f: TAnVll..ı\T 

tTaa - Erzurum J 20.ll5 
Sivas • Erzurum 2-7 20 30 
1941 Demtryolu ı 22 10 
1941 DcmJ.n·oıu ıı .ı 53 
l941 Dtmlryolu 22 & 
Milli Mhdaraa ı 22 20 
llllh Müdafaa 11 21 60 
:ı.ııııı MUdarıı.a ııı 21::0 
Mlllı Mlidafu ıv ll.95 
Ziraat Bankası l 2ı.40 
Ziraat Bankası n 108.00 

"'• i 1 AIZLt TAH\°lLLl':lt 
1041 Ddmryolu 1/J 103 ıo 
Kalkınma l J03 40 
Kalkınma 1l 103 00 
Kalkuıma UI 103 oto 
l!l ıı tstllcnzı l 103.30 
l94S Tah'l'lll 11 103 00 
194' TahTıll ıoı.40 

... 5 t'\l/.l f lAR\.lLL&R 
t!MB b:ram!Jell 22.00 
h:ramlyell Müdafaa 2;!,00 
iıı:r 941 o. Yolu JV ıos.80 
1953 Tahvlll 101 00 
l95ı ı ahvlll ıoo.ss 
zıraat Bankası nı ıoo.oo 
Ziraat Banknı ıv 104.00 
Ziraat Bllnkası V ıos 00 

ll \ 11. h. ~ Hl t:L&ıd 
T.C. ~erkez Bankuı 2~6.00 
Oarantl Bankası H 120.00 
Obllgaayon And. ı-n 160 00 

1 

osmanlı Bant.ası ı ıo.oo 
TUrt Kredi 128.l\O 
Sanayi Kalkınaıl. 8. 100.00 
İş Bankası R 55.00 
Yapı TC Kredi Bankuı N. 18.40 
Al:banıı: 'l.A.O. l~0.00 
Türk Ticaret Bankası 86.60 
Aralar. Çimento •5.00 
&\rk Deatrmtnlerl 3C.40 
P1Rf'I BORS!\Sl ALTIN I' h A'l I 
O ı kilo altın 418.000 Pr 
(1 ı Dolar 361 1 r 
SERllE 1' PİTAS \O.l 00\ 111.~. ıt 
Tilrk!sch-Account ı880· 1700 
Fransız Pr. 157) 100 
Dolar Efektif S98·60ll 
Dolar N.Y. Aır.erlkan Sl4·61tı 

Sterl!n Erektlf ıS.:ZS· lll.50 
İsviçre Franı;ı 142·143 
., F mrns 'l L rı:"I r n· " t.A ııı 
n~t S.5.75·5S.90 
Hnınlt 49.2.5·49.50 
Gulden 47.30-47.40 
Vahit 48.25-48.50 
Aziz 47.75-48.00 
inamı: uruı 60.~·60.75 
N'apolyon 44 . .S0-44.75 
B. Horoz 46.25-46.50 

Kı·ı,c.;.: illL\ fiTUl,.\IU 
D';uso 724·725 
Melwko 'i40-745 
Standart 723·:i)4 
Klllçe 723-124 
Yerli 722-7.!3 

ILO.IS 8R~istnı.Utl.P:lt 
Cumhuriyet Ata. 248.00·250 C'O 
Reşat. 42!1 00-430 00 
Hamit 347.!IO·:ı.>J 00 
A7.17. 303.00·3W 00 

ut 15'1f' ıe Dil f'dlldl 

DIŞ MEMLEKETLERDEN 
GELEN TEKL\FLER 

J.a Primnf'ı a 
Le' faulde-: 
.\ndorra 

Yunlü kuma~ tı>klif edebile
rekllırini bildiriyorlar. 
Sodı>te D'entıeprbe :\taritime~ 
et Terre tre 
S. E. :u. E. T. 
25 Rue du Gcneıal l°Ol - Pari 
(8 ) 
Fraote 

•Sulfıir ar enık• 1i orpime.ı~ 
ad'ı maden satın a mak istiyor
lar. l\ladencileriınizle a<:ele te
ma etmek arıu.sundadır. 
Ramaıan Ballou 
Rue Gambetta 
:\Iajunga/.\ladaga,('ar 

Kon,erve. kuru ~emiş 'e 'rür 
kiyede imal edilen pamuklu. ytln 
lü 'e ipek:1 kuma !ardan satın 
almak üzere tacirledmiz'e tema 
sa geçmek istediğini bildirmek• 
tedır. 

Herr Gu tav Rnbe n s 
Rem cheid/Gennany 
Adı geçen firma memleke!J

mizden (Ferro • Phosphor, Feı -
roillcium, Silici um - ::\Iangan) 
ithal etmek istemektedir • 
l\Iİ<'hel \"aghmour. 
B. P. 9il 
Beyrouth/Lübniln 
Gülyağı ihraç eden ihracatçı· 

larımıı'a alakadardır. 

ı\ntimal .. 
Tira Droınit 717 
lsrael 

• Paludienıı hastalıklara karsı 
önleyici ve tedavi edici ilaçlarda 
kullanılan maddeleri ihzar ettik-
1<.ırini \'C ilgili laboratuara sata· 
bileceklerini bildiriyorlar. 
Atonıo Saad and Co .. 
P. O. B. 1897 
Beirut • J.übnan 

Lübnanda Türk fııına arını çe 
şitli 1 ıer için temsil edebileec· 
ğinl bildirmektedir. Yunani tana 3990 liı'a değe· 

rinde 2400 kilo ciToz ihraç e
d i!mi ı:r. 

l1icaı•et ve Zalıiı•e Borsası 
Vali dün ~ahit olarak 

dinlendi 
l1 • S • 1954 - l'AZA.lt'IESi 

Şeh"r Meclisi tonlantı~ında 
fpek. !\felek inel'T''llerını.n tah 
liyesi mUzakC't'p edilirken. orta 
ya atılan bir rli'!Vet •<!cilası vü· 
tünden dava ar:Jil•ihn• bildir
tni~tik. Bu d•wa do'nvı ivle \'a· 
li Gökayı!I dUn 2 ncl <;Or"U hA· 
kimliğinde cıahlt olıır~k malfı· 
matına mliraeaat edilmi tir. 

Akdeniz'de siddetli bir 

fırtına var 

Akdeniule şiddetli b'r fu·u
ııa hüklim tlrmektedir. Bu e· 
beple vapur efcrleri aksamak 
tadır. .~na farta vapuru dönliş 
seferinde Mer inde i göreme 
diğinden havanın sükunet bul 
masını beklemekıedir. Demir 
"' Kırşehir ş:tepleri de fskt.11 
dedunda ylikleme boşa:tma ya 
pamamıştır. 

Satı$la.r: 

> eert 
Mısır r.arı 
Xunemı 
Un Eketra Ekat:a 
Un Ebtra 
Un Blrlncı nnı 
Ua o!ialn 
naı::mol 
Kepek 

Dökme 

> 
Çunıu 

Beyaz Peynir Yatlı Tuıüe.ll 

Be:rıu~ Pe:yn•r ::raaıı > 
Beyaz pe:rnu yanm yaı;ıı • 
Kaşar pe:rntr Y•tıı Trakya 
Kaşar pc:rnır fağb 4n1.dolu 
81dey1.i Diyarbakır i.'rlm~ 
Vtta 
Sana 
X&şaryatJ 
Yumurta trı 

ut ak 
Reci b&ıtınatı 

5&ııdıfl 

Koyun ba~•tl OJ'IJ1ııal II 'el 
ba!tu'Uıı orlJlnal L'Cl 

Xıttu ba~ınatı 
Slltr dut&! yaş 
'Manda derlıd n~ 

K1!0$\I 
> 

" > 

• 
• 

28.83 
32.5 
25.75 

-.--.-
4ı- ,.-.-

3275- 3673.-
3190 - 3300.-

~.- ---
26ı3.- 2!12:1.-

17 5 21.-
14.- ıs.-

:ısoo.- •coo.-
4000.- 4.S00.-
2700.- - 3400.-
~oo.- -.-
uo.- 390.-
520.- ---
270- -.-
290.- 300.-
320.-

9500.- - 10800.-
8700.- 9000.-

100.-
110.-
122.:; 
65.-

142.
l<l5.-

-.--.-
173.--.--.--.-

Kuruş 

" • 
• • 
" > 
:. 

• 
• 
111 

• • • • • 
• 
• • • • • 
• • 
> 
• • 

... 
Bir kadın . 
intihar etti 
Dun saat 5.45 sıralal'mdı, Ban 

dırma ~eferinden di>ıımekte o
tan Denizcilik Bankasının • F.!.
rüsk. vapuru Ahırkapı feneri ön 
!erinden geçerken bir kadın ken 
dini denize atmak suretiyle ın· 
tıhar cımi$tir. 

Hadise şöyle olmu)lur: 
Gemi ) olculanndıın Gönen'i 

Arif Caner kızı, i~tan'bul Çarşı· 
kapı Sinanpa~a medrese O)okak 
24 numaralı evde oturan ~em· 
~ettin Yürü'nun karısı Reınııye 

ı 
Yürıi. b:rllkte se) abat etti~i ba
basının ifade~ine goı·e, tuvalete 
gıtmek iızere yanından ayrılmış 
ve ba~taraf k:ıdınlar tu,·a?etinc 
gıtmıştir. Burada ayakkabı, maıı 
to ve hırkasını bırakan Rcmzi~·e 
kendini pencereden denize at
mı,tır. 

-
SiZDE 

OKUYUNUZ 
Yoku \e mürettebat hadiseyi 

görerek kaptana habcı· vernıi~, 
gemi durmuş ve o esnada o;-adan 
geçmekte olan Ere"' i Kömür İ1'· 
ıetmesine aıt 3 numaralı motör
lc gemiden bir ekip \"ak'a yerine 
gitmiş, bütün aramalara rağ:r.en 
Remziye~ i bulmak kabil o'nıa· 
mbtır. Durum Emniyete br!di
rilmis, tahkikata başlanmıştı:. 

Şu hakikatı asla unutmayınız. 

1 

Üzerine benzin dökerek intihar 
etmek istedi 

Kadıköy Cem sokak 4 numara
da oturan Zekiye :-;uray dün sa· 

Dünya yüzünd~ diller her bir 

markadan fazla GOODYEAR 

llstikleri ile seyahat edilir. bah e\'lnin bodrumuna inerek 
üzerine benzin döktükten sonra 
ateş:emek sureth le intihara te
,ebbüs etmiştir. Yanar vaı.iyette 
dı.;an~a hrlayan Zekiyenin ateşi 
halk tar:ıfından söndürülmüştür. 
Akıl ha~ıa ı o'duğu anlasılan 46 
yaşındaki Zekiye Nümune hasta· 
nesine kaldırılmıştır. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Çanakkale ve Dikili' de 

Dünyanın her tarafında rnilyorılarca insan·ı 

son derece memnun eden azami randımanh 

bu lastikleri sizin de kullanmanız menfıati

niı icabı değilmidir? 

deprem 

Ankara, 17 CA.A.)- Devlet )le 
teoro!ojı Umum Müdürlil~iınden 
bildırildiğıne göre, bu:u:ı Ça· 
nakkalede saat 15.28'de dipten 
gelen şiddetli ve 4 sani}-e suren 
az zararlı bir deprem olmu,tur. 
A}Tıca buı:ün saat 15.a7'd~ de 

Dikilide dipten ;elen \'e t sani
~e süren bir deprem his:seJilm:s 
tir. 

"'ramiral Fechteler 

Ankara' da 

Ankara, 17 (AA) - Güney .'.v 
rupa .:\lüttcfik Kuvvetleri Ba~· 
komutanı Oramiral \\'illiam M. 
Fcchteler maiyetinde Gnl. Whe 
eler \e üç subay olduğu halde 
bu-;un saat 16'da husu~i uçakla 
fehrımiıe gelmıştir. 

Cengiz Han'tn kemikleri 
Honk Kon:. l7 (Nafen) -

Cengu. Hanın kemıkleriniıı, İç 
l\iongolyada Si)en e)aletinde Yjk 
~aomo ~ehrine :eurıldiği hıldi· 
ri!mektedir. Komüni:stler büyiik 
bir tören ~apmı,ıar ve Cengiz 
Hanın kemiklerini Singai eya
letinden alarak iç "ılongolya) a 
ta~ımı~lardır. 

Cengiı. ilanın en fazla evdiği 
gözdesinin kemikleri de a) nı ıa· 
manda iç )tongolya~ a taşınmış 

\e Cen:iz Hanın kemikleri ya· 
nına konulmuştur. 

Silahsızlanma konferansı 

gizli devam ediyor 

Londra. 17 (AA) - Sil:ıbız· J k l'd k' 
lanma konferansının dordüncU e e e f 
toplantısı bugun saat 9 ~O da 
CG:\IT), ı.anc3ster uouse'de baş Karısıklık 
lamıştır. Bu toplamı da diğerle· • 
ri gıbi gizli cereyan etmektedir. Tekel :;ene! müdürlüğünden 
Bilindiği ıııbi yalnız ilk toplan· &on birkaç ay zarfında on bı>ş 
U açık olmuştur. Birle~miş Mil· kadar müdlir \C memur Ana-ı 
letJer Bürosu toplantı sonunda dolunun muhtelif yerlerinde 
bir tebliğ ya)mlayat·aktır. vazifelere nak'edilmiş. bir kı· 

Bir tayin sım müdür ve memurl:ırm da 
Ankara 17 (A.A. l- Öğren- merkezdeki ) erleri dcği~tiril-

diğimize göre, Till'kiye!lin tiye ıniştlr. 
i bulunduğu BiTleşmiş ~!illet- Ev,·eıce de bildirdıgimiz gibi 

ler Kore komisyonunda bit' za- genel müdür vekili :'llünir Ka· 
mandanberi münhal bulunan ı.acık'ııı memurlar kar~ı ındakı 
Türkiye temsilciliğine Dıc;işle- ~e.> fi . 'e hay~i.> e.ı kırıcı harc
ri Bakanlığ'l protokol dairesi" ketlcrı umum1 b r üzüntü i'c 
başkanı orta elçi Te\ fik Khım kar;iılanma~tadı~. . Bu . sebeple 
Kemııhlı tayin editmistir. Tekel ca~ıa~ı ı~ındekı huzur-

d k b 1 
ııuzluk glin ~eçlıkçe artmakta 

Ye e su ay ardan as· dır. Bütün bu sebepler dolayı 

keri memur alınacak 

Ankara 17 (A.A.) - Terhis 
edilmiş 2!i iJS 37 inci dönem 
mezunu olan yedek subaylardan 
arzu edenlerin ordu hizmetinde 
1-ullanılmak üzere aslceri me
mur alınacaktır. Asgari. lise, 
ticaret lise i veya muadili ko
lej mezunlarından ve 26 ya~n 
dan yukar1 o'mayan ; ıekliler 
kurslara tabi tutulacaklar. mu 
vaff:ık oldukları takdirde aske 
ri memur kadrosunda i tihdam 
edileeek!erclir. 

Bayar'ın te~ekkürü 
Ankara. 17 (AA) - Cumhur· 

baskanı Umwnı Kltipliğindcn 
şu yazı alınmıştır: 

eCumhurbaskanhğına tekrar 
ı;eçitmeleri miıuasebetiy1e Sayın 
Devlet Başkan4111z Celal Bayar'ı 
tebrik etmek nezaketinde bulu· 
nanl&ra te~ekkürlerinin i'.>!fığını 
ajansınl'Zdan t'İca ederim ... 

Bombadan yaralandı 

İzmir 17 (Hususi) - BugUn 
şehrimizde demirci Remzinin 
atölyesinde çırak o:ank çab· 
68ll 17 ya larında Şenay adında 
biri, hurdıı demirleri kan::tınr 
ken bombaya benzer b~r cisim 
görm~. bunu mengeneye sı
kıştırıp tetkik ederken patla
mı~. Şenay iki kolundan ağıTca 
yaralanmıstır. Çırak tedavi al
tına alınmış. tahkikata başlan· 
mı~tır. 

iyle bir kısım mP.murların da 
vadelerinden istifa etuğı ha 
her \ erilmektcdır. 
Çin'den Türkiye'ye gele- , 

cek bazı mülteciler 

Cenevre' de 

Ceneue. 17 <AA) - Komünisı 
Çinden hür memleketlere sığınan 
mültecilerden 108 ki, ilı k bir ka· 
file dün .uçakla C:enene~e gel· 
mıstır. ~Iılletıcr&ra51 l\lüıteci Teş 
kilfttı \'e Birleşmiş Milletler l\lül 
teci İ~leri Yüksek Koını eri bun 
!arın muhtelif mcm'eketlere "er 
leştirilmesıni temıne çalışmakta 
dırlar. 

Dün ~elen mültccilerdrn a.tmı I 
~ı muhtelif Avrupa memleketle· 
rine muvakkaten yerleşıırilecek 
tir. 
Dığer 48 muhacır Brcz •, • İı; 

rall \·e Türkiye~ e c-ıdN ekıE:ra1:. 

C.H.P. ti sanıkların 

duruşması 

Seçınılerden bir gün önce 
ya ağa rağmen propaganda yap 
tıklan iddiasly e 3 lincii asliye 
ceza mabkemesıne veri!en, C. 
H. P. Nuruo~maniye ocağmdan 
l\lehmet, Murtaza. Kemal. Bat 
tal, )lahmut ve ~Iuhtar'ın mu· 
hakemelerine dün başlanmış
trı'. Sanıklar yapılan sorgula· 
rında suçsuz olduklarını sÖY· 
!emişlerdir. Duruşma ~ahltlerin 
celbi için başka ~üne bırakıl· 
mı~tır. 

GOODJiE~' 
Nylon' dan mamut azamı takviyeli binek lastiklerittıiı 9 

Gnünü yazısı : 

Mc Carthy -Ordu 

Mücadelesi ve 

Bugünkü durum 
(BıAşı 2 incide) 

Gal!up'un yukarıdaki istati· 
ğine göre, tah il kademelerin
de yukarıya doğru çıkıldıkça 
l\Ic carth,> ') i tutanların ni:sbe 
ti tutmayanların lehine düş· 
mektedir. Keuı fikir beyan et· 
memeği uygun bulanların nis
beti de artmaktadır. Din esası 
na göre. l\IUsevilerin yüzde 83 
ü aleyhte, protestanlann yüz· 
de 45'a, kaıolik'erin yiızde 56 
ı lehtedir. 
~le lek gruplarına göre 1st., 

~ırtçiler ba ta gelip yüzd:ı 53 
lehte. yüzde 26 ale.}hte. süzrJe 
21 ise mü~tenkırtir. Beya~ ya 
kalı sınıfın yüzde 45 i leh, rıiz 
de 41 i aleyhte. yüzde 14 ü mils 
tenkiftir. El işçilerinjn yü?de 
45 i lehte. yüzde 3,ı ü alevhte, 
21 i i e müstenklftir. i~ 9d.Rm· 
!arının yüzde 45 i leh. yüzde 
45 i ale\ hte yüzde 10 u i. e müs 
tenkiftır. 

Siyası grupla maya gı>lince· 
Demokratların )'uzde 36 ~ı leh. 
yüzde 44 ü ale.> hte. yüzde 20 si 
mü~tenkiftir. Cunılıurlyetçlle· 
rın yüzde 61 i leh. yüzde 25 i 
a:eyhte yUzde 14 ü ınli~tenkJf. 
tir. Müstakillerin yıizde 46 51 

lehte. yUzde 37 i al<!'yhte, yüz. 
de 17 si mUstenkUtir. 

Coğrafi grupla,}maya ı,:öl'e ı· 
se. şarkta kilerin \ iızde 50 cj 

leh. yüzde 35 i aleyhte, Cenup 
ta ytizde 37 si leh. yüzde 41 i 
aleyhte, Garpta yiızde 42 leh, 
)üzde 38 uleyhtc. ortadıı \'(' 
şimalde yüz:dc 50 leh yüzde 34 
aleyhte. geriye kalanlar ise 
mrı~tenkiftir. 

le Carthyisnıe'in baa esas
ları ve devam etmekte olan mü 
ıakcre'erin muhtemel neticele· 
rl i.iıerindc diğer bir yazıda 
duracağız. 

Dr. Kem .. ı To•ua 

111 • 5 • 1954 - S.\LI 
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7.28 Açılış ve proıram. 
7.30 Ounaydın. 

7.43 Haberler ve hava raporu. 
8.0 Karma sabah müzl ı. 
8.30 Mllsettc orkestraları • 
9.00 Günüıı programı Ta kapanış. 

*** ll.b8 Açılış u proı;-ram, 

12.00 Mker saati. 
12.30 Sadi HO(llles. 
13.00 M. S. Avarı •• haberler. 
ı3.15 Radyo salon orkeatraaı. Set· 

Se!lad !!:dit & ) l\.l~rna: Pot. 
purl, bl Löhr: Onot. c) Puc 
cini: Tcısca oı:ıenıaından :fıı.n
tttı, dl lJede: Ebedi bahar. 

13.30 öıııe ca:zetuı. 
ı3.45 Radyo salon orke&truının de 

Tamı. 

H.oo Hava raporu, akşam pro;r1ımı 
.,.. kapanış. • 

••• 16.bl Aı;ııı, ve proııram. 
17.00 R•rdn: Re maJbr ra:rıı aazıar 

kuarteti Te mi bemol aıaJör 
ıonat. 

ı7.31l Radyo 11• in;Utzce. 
17."5 l.\lu&lll Aracı - Snlm Erdi • 

Oonill Akıncı'dan beraber 
ıı.ıo Turhan Karabulut. 
J8.30 Dtnleytc:l Ue hubıhal. 
18.40 Geçmiş iUnıerden ıprtı:ııar. 
ı9 00 2.1. 3. • .. yarı .,.. haberler. 
19.15 Tarihten bir yapralı:. 

19.20 Ncvtn Demlrdoven. 
l!>."5 Dini - ahJAJct musahabe. 
19.55 Santur takalmt. 
20.00 P.osainl: Scmtramlae uurtü· 

rü. 
20.ıs Radro i:•Ute&l 
20.30 inccsaz (Bayatiaraban taalıl 
21 00 Temal.I: 
22.00 !!mnlyet 1111atl. 
22.15 Piyano tştl~ kiyle z eserle• 

rı rMuau~z ounerl, Ali De· 
mir). 

22.30 Ralh - "'lımaııan orkeatraaın 
dan d.ans müzt:J. 

22 ~ tor. S. A3·arı ve haberle:. 
23.00 Pro:ram n kapanış. 

tsTA~CUL 
12.57 Açıl!$ Te proıram. 
13.00 Haberler. 
13.15 Dans m'1zltl. 
13.30 Ahmet Üstün 
14.00 ai Bal!our Oardner cÇobaD 

d•nsı• bı Joaeph Bafdll 
Trompet Konçertosu cMI 
beaıoh. 

14.20 Oöemez 'lt•rde~ler. 
14.(5 Ha.Of tıırkıl&r (Mel Tor:ue) 
15.00 Kapanış. ...... 
ıs.oo Açılış ve dr.ns mur._ı. 
JB.20 Se\Vdllclerl fıkralar. 
18.30 Memleket hanları ses n eaı 

blrllıt. 
19 O Haberler. 
111.15 Karıııık Aı.;~m müallt· 
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~' Avusfrıılya'daki ı Yeni kabi:;T~~n kuruldu aAıMAKALEDEN DEvAM ı 
, _ 

....... Oıı A • ~ S t 1 k <B•ıı ı ıncıdeı Eal~~meyen k~~gr~ 1 
De ovye casus u. dlİt de"am etti 1 fS al k b• k Esk B l <BB!1 l incide> 

s~~ıt.u~ el ınaca lr arar Faalı'yetı' tahkı"katı maz ~ .. ypa ~e~1ı~:· s~ro~~u:d:eh~· ı.e gen••l•fınde araıi~e H\ int- ı 
"tL- ~ , . g ,, tara. sahip olduğuna delalet 

°'l lcrd eıı Fransız ~aıclclennde dikt.ate ta)ill bir kumet üyelerıne a)Tı'an kol- cilrr. 
~~t\t1l! ın tık. Haber tud•ır: Beledıye wedısi t!)planarak, (Ba!ı 1 lndde ı tukta o•urmuyorlardı Fakat es j 
I.'~ hpt tcJısın tnıı!aa 1,. n le, Eıffel kule5ınln · ayal.li.!rı Komısyonun Canberradaki ) a kı hir alı~kanlık'a tiır ara M·t· B" ı.r:neı.ı 1'1Jnı;rc,·e az mcmıc-

1 lıt trıJ paca:ı top!antı ıkı aun sürecek li Savunma Bakanı Kena•ı Yıl 
!Jı.,·· ICar nııs olan hu.)uk han.ı;aıı ~1khrmagı 'kararta5. ı·e Kralıtenın A,·ustrah-adaki maı Bakanlar sandahasına o. kf'tten yıwlen f;ızla au top· 
,~llr, ~~tlbese kar§ı 62 Tl' • gıbi bUl11k hır çoıunlukl:t muıavıri Wı!lıam WındE~~r bir turdu Biraz. ~onra b r millet· lanmııtır. Tii Japoııyadıın. Bur-
t ' ı~ın eni kararı halk, gazeteler tarafından konuşma yapacaktır. Koınisyo- ı·ckıli arkadaşının ko'una gi. ma'tlan, F.nılnnP7ya'tl;1n. Hintli · 
ıtı,, L,,

11

1
111.11kla Jiar~ılaıımı tır... nun başkanlı~ına A\'USlralva ali ı rerek dı arıya c ktı Bu ı;ıırcı •ıın'rl;ın, Pakistanıtan, Amprikıı· 

ı. ıı,. tsı 1 hk · \ 1 · 1 · rlan, l\1Pkcika'ıhn yol maHdlıırı. "L.,,.
1 

n n altında bir hım,.ar cımlma~ı Z6 mart rna ·emesı rrl.'!ı Vi 'ıam Francls c yrnı kabine liste~ okunun· 
it ""' .., a ~ n b k ı 11 k nı himıt oıleyerPk ge!Pn deteıe.-~ ~ '•ıı hrıtmı ,r derhal ı~e ba ıanmu;tı. Jlan-ıırda •.1\H•n aş anı a \e Roslyn Fo ca,>a adar Rakan\ara aiı kol-

.,, ~ • w, arakt ter Phılıp Ye George Couıts L • tukların hepsi bomboş kald ı. 1"r \ar. Riufrn hf'nıff'n bil ka 

' iltrı l~tın rn:ınz.ıra ı kapatacasını, ~chri cirklnl,.~·ı- mif crdır. İkı ı:iın sürr~ek o an, kıkalık ara t~ulı teccsstisli hır ilaha kııtııh;ılık nını;ım171 ıtıı,.. 
\~bıı~ lın ı. O z:ıman gazeteler huna itiraz rtmı~ler, 1 tc wood da aza:ıklara tlh·in cdı l· l\lec'istrJ.:ı 'oklama ı e 10 ti~ kimse gPlmPtfi. Gelcrrk ~cnrlrr 

~•t il ltıınu lerdı. l"akat itır zlarını dinlclem,.miş· bu toplantıdcı ne Prtrov vr ne ıtat daha ktımcıladıktan onra rinı, ('ıınkiı rnrslck btık•mınıhn 
\..~~ 111 erı,dıktı n onrn orada ho ·ır. bir h11ngarın in. de karısı konuşma acaklardır. n havct kabınen.n liste 1 okun ço~ !stifıl~rli bir kongre ... Üınit ı ÜÇ OELEGE - f'f'neue'ıleltl f\ore 'e Çin Hındl konferınmu 
~l11

11ha l'brt lı bır hareket olacaı!:ı anlasılilı, nlha· Toplantı mahkrıne salonu ha· du. . . . • . 1 rıtı~ı.m gıbl. bugıınku topldntı: l~tirak rıtr.n Knlı:ımbiı clrlrgr~i F.duarclo 7ııleta tarafındıın '·erf. 
\. llıı, ı ime "Ctiflcn b' d ı k 1 I~· lşlcrı Bakanı ~aıııık Ged ık 1 ıta. •~ anhı.ıl. gf'IPrl'k l-ongre.' rr.ı lf'n hir ıl•·ıfett• Si.' ~m pren"'i W•n ("'oida), Tıırki~ e del••esJ 

'
"41~r t• • o nıa~ını bakılmayarak binanın \lktırılma- .... 1 ır ~er e yapı aca Yrni llfc.ndere~ kabıne~· çok .. il T k ı 1 J ,.. - " ~ " " " " 

~rild tır Çunku Canberrad ı . . '' 1' r: 1ırç ırse. ur ~azctcu rrı- bü• ilk elrl Ce,·at Açıkalın c orta dal \e <"uncy Kore Dıı İ•leri llL'" kıı ... ı ... Şura~ını hemen Mhh)elim ki eckl mcc- · a yer 1 ,.e in karşılandı. Yeni Bakanhr Yc.nı kabıncdc mcvkıJPr nı · ııı ıı t l'k h · ı " > • • ' " 
~ .. """tlı k d r k l aı ban_c:,ı 60 .E. aze.tP.d . i'.e. ya. hancı Kıırıılıı {iç va•lı .. ~ a nıııkaoıl h f d B k i nın m e erara~ı !ıırr: rrı ı a Bakını Pyun \ ung Tat konu,uılıırken 

•tı.ı ar:ıcıııda 15i•""ci te"'ekkul ba ımın an ar · 1 k • v ""' mu a aza e emıyen a ·an ar rekrtine ı•ınmalan knla la•ır. ---- _ -----"" b . •'"' ı: c çı ı .er. muşahıtlerını ıst•ap e· hep 1· .. -nr \'e kendı' ·~h~Jarın ~ ~ liıi._ il l~dc ıı 1 t'k • 1 . ı t .,. 1 f d er- " c" ,, unl.!Jrdır: Doktor Ekrem Ha~- Gf'ren kon.:relerin birn ''311- c; s B 1 c H p yi tt..-:;"'ltı~ . o ı l anın .es n o m~mıs ır. narar !! T ccek bUyuklukte bır. ına~~eınc da muvaffak olmuş şahsıyet:er ' J ar 
~IQlıl&t'ırı. bakırnınılıın •anlı~ bir hareketi t:ıshih etmek alonu mevcııt dr.ğıldır. \\imde· rlen ııııır-'·kl'ptı· Yalnız ık·ı. bu rı lJstiinrta~. Kenan . Yıl~otiz, m:ırık farıınıırı \arılı. Rıı eni'' e e as, • e e 

l = Rıfkı Salım Burçak. ) lınını • programlar ılah;ı miıkemınel, ali 
lltt \Cr lop ııııtı~ı açış konuşmasın- d;ı nlnıasa .nıhayet bir Bakanııı re<in. 

~ t,ııı,'dhe ıııerU.-ıııin bu kararının hiz.im irin rlcıs ~a I'eırovl arın halen Sydney'cle ·~aha rfo#ı•mesi a~a'iı yut: •• ·ı Bugün te~ckkul eden ~cnı kıı~~: ~r:üı;ı~c~~İ .. kı>nıitrnln 1111 tenkid edi.yor 
otıı .. 

0
11nl Cderl1. Blzıle de bu gıbı ınıınasel:ırt~iı ha· uJunduklarını. hayatlarının cnı- ımumi bir teıııcnııi mahıyetın .!'ıienderes kabinesi bu aksam k'I · · . .,..,, ı· k "" 

J r nı)et altıncla olrlu~unu ve hıır- . i ' ene çe ı t'n reısı \e •• w or 
"" 111ttr~ .. anıı~ adımlar atılı)or. y. ak;ıt hır k~re ıırhın ri) et ıcinde \r korkusu? ya~a· ılc ... :ıt ·. k b' . 1 h saat 18.30 ria •lk 1 toplantıSl'ıı 1 Time~ gımtcsinin paıar U' ısı cemil Sa it, «C .H .P. de bir takım menfaatine 
"it btıı. "''ri donmegl kımse du~unmuyor. Of'ğil hn\'le d tj 1 i d ld k' 'enı a tne) e a ıı ) enı •a · yapmıştır. Bu top anııda. Baş ba5ııı11harriri J.es•r.r hrkel'ln 

r. •p, htwn;ı talimata &)kırı ·apılmı~ !>atlar hile nıa~:n saa e W ç ~ copu t ar;nı siy et gırnıektedır. Bun'ar Fa- bakan Mendere!ın yeni me•ai açılı& konu masını \'!! tf'likiıAtın düşkün dar gÖrÜşf Ü İnsan/ar vardlf» diyor 
arı 1acıb. akmıştkır. kın eyer . e ro~.ar tin RılşıU Zorlu, ?ıiıiker:em Sa· arkadaslar qe kab lnenın müs- rııhıı olan mu"tfu'r Jlm Rft•f''ıın 1 . 

~~lı•- &'teki iıangar nlha et talim me ·danının hir a •r ·aç ·ere onu~ıu"unıı o)- 1 t • " 1 ''" .,,,.,,., •ıun•blrt"'''"~" 
"'h g k rı 1 1 t' p t 1 k~ • b k ro · n man Kapan · :\annk r.e. takbe: çalı~ması hakkında u· 1 rnellk raporuıın ıtinledlk Oğ. Ankara 17 - BugilnkU .son haınidır. Bunun seb•bi. bu ı. 1 but oruımrı;ine mani oluy!lrdıı. Hal H 'e- kemı§.JJ.· d c. r~~ a , arı \ lr ~c dk. Behçet Uz. fuanımer Ça· mum! bır konuşma )ap•ığı on teclen onra büyük mukezl•r Ha,·adı!n 'gazetesinde •C. H. r. damların hu•u•I mez.ı •tl•rl ol-

~ llıiıı 1 bfıe tahammul edemedi. Halbuki bizr'le ue b c:;ok 1~,:~ er ın e.Hne f ~ ~ '.e ~ıı ~o~luclur. Fatin RUştü Zor&u ları.n ;örü~Ierını öğrendiği tah harldnıtekl Jııretelerin ıttvaıarı içindekı lftıra reJımııden kur- mayışıdır hte C. H. P. nın has· 
' ! ı~~r:ııı!rı kapatan in,.aat 'ııpılı or da kinı~r es ~k üc~ /ce ~ er.erın e e ı:o- dıs temaslarda Blrte-mıs M • min edılmektedir. rnıınakaeıı edll,cekti, Bu toplın· I tulmıılıdır• başlık ı yatısı .. da ta'ıklarıııdan b rısi uflannda 
~ bhUl'u ~irklnlt~tlren her hareket kar~ısında z ,;f' d eı ır.P tr . dtıt le lrr mOnasebetlerlnd0 vr ık· Bu toplantı saat 20 ye tıya da Berlinde ~'tkan Tagrcs-1 Cemıl Saıt Barlac C H P nın hô'A bu kabı! insanlınn bulu· 

• Sehır meclisi, daha bası;aı; olmalı~ ız. \C 1~~laı;;~r m:hı~~·i~~tını~erha;~ lı;cadl saha'a~da vu~u~'I r lan kadar devam etmıc•ir. Bunu pit~cı gazetesinin h:ı muhıırriri son durumunu tah111 .et~ckte ve nu~udur. Bunlar 1950 - 19~ a-

l . Enis Tahsin T)L ,ka kaynaklar tarafından teyit e- hır cah~iyettir. Yenı kablnedf' muteak P Adnan Menderes 'e Erik Rl'ger reislik erlecf'k'I. oı.et olarak ~unları so~· emekte· rasında memlekette h~kim ôla:ı 
d ldikl · . "' 1 . t' \\' d Ba5b kan yardımcılı~ı "'.ıracak bakanlar Uıplıı bir halde Çanka- Enstltuniln kurulu•unılanbf'ri ar dir· ıftira rejlmının varatıcılarından a 

1 
ı • erını suv emış ır. n e· , b h 1 d . kt . . • · J 1r f b d p t • B 1 \c u ca a ar a ça.~şacıı ır. yııya g tmışler " Cumhurbaş. kadaıımıı olan Rr~er ile 9 ma- ı ·· Partıleri ı•asıta dcğı' gaye farksız. dti6tincedt>dırler. MPselA 

~~ S anbulluya azap çektiriyorlar ~iC:nınunbi~n ~~:~~ o~dı:iuun.ıçı~~ Dokto~t'~H~ker~~~· Sarııl. cısasPt~ kanı Ce!AI Bayar tarafını'lan ka ·ıı. parar akşamı ,ııece nrı•ına tetikkl edenler, yahut şahsi men C. H. P. ne programıyle bağ'ı 
'il b 18 R • d dil~ .. t kt' d Ak b ç Po 1 ı a a nmrt 'e par · bul olunmu~tardır. karlar tıcratıerdik. Hali tınıamıy- faatlerıne Alet o'arak kullanan- o'an memleketin tanınmıf blr 
s•tt(et la41 1 lnrlde) Geçen yılın mayıs ayının ilk tı~l~a~: 0?a~atı~ı :ild'ı~i~i ·-~n: ı nıuna ebet '? mevz.ıları~d11 Bıı;:ün\erde kabinenin !aa'i· le normaldi, neş'eliyrli. Ru kıy. tar parti mıkadelelerlnı kiılti ro- ~az.arı Başbakanla tiyatroya 11-
• ~.:t"trı.ıd trzıarı da " 'd· 15 guntinde 4200 karaman. 1030 eli ı t ğ d _ .. ı " . andalyasıı hır Bakan vazt~·f· Yl'tin'n kesı! olarak clevam l'· metli arkadac ertf''I qb;ıh yata· la sevkederler. Bunlar ıçın p·r· der Be•bakanın C. H. P. ••e "'e· • :"f l "I ır ...... sıne ana tı ını a so\ em ıs . d . .,. 0 1 1 B k 1 ,. . . .. . d ~ . . . w • "' 

1, ltıııde · dağlıç, 4350 kıvırcık ve 56 bin tir. tın e ıuı. eve a an ki \;ı- clrce~ı Ye program uzerın e ca gınrla ölıi bulunmasın mı? ile- , tı ıçınde tenkıt dahi teh!.kPli'lir. çece# nden şünhe edilmez.. Fa· 
~ lli~et 'liaYVan 'Bor· kuzu kesilml~ken; bu yı', ayni Wındeyer Petro\·'un il~aatınırı, zifesinde it ~olitika \'e .rnat. lı•ılııca~ı tahmin edılmekterlır pimizln içimiz yandı. Baği;ı bulundukları teşekklı ıın kat o ~aııır hakkında cıışitli de· 

IQ lldııı~rı tetkık ettik l mtlddet içınde 4248 karaman; 1-\anadada Guzr.nko'nun rapmı~ buat ~ne~wl~rıle. me~ı::ul ıacali Yeni Menderes kabinesinin Dıin r;abah (basın 'e hükıimPI) 1 hastalıklarını öy e:•enler ho~ dıkodular çıkm'ır. B•zim gıbl, 
~~~tan 1~ nıaJtlmata 1588 kıvırcık; 43716 ku.:u kesil- o:duğu ifşaatın netice,el'i!le brn tır 'ı enı İçışlerı Bakanı ·fok· programı, Demokrat Parti J\lee merrnıı p•rafında konOJ~tuk. Rir gorilnmez. Onlardan ~üphe edl- kaderi C. H P. n!' bajlı tenkit-

e gcır 1tıbaren bor- miştır. Normal olarak, istıhlfıke zer nl'tıeeler verdiğini s'5~·ıemi~ tor N'a~ık Ged·k pa:ti "e ~lec li ~rupu.nun 23 ma' ıs paz.ar Cf'nubi .\frikalı. bir ..-\iman. bir lır 'e damga'anır. 1 ler ~apanlar hakkında ufak bir 
~e iore,e~ hayva'l'.a- arzedilen e~n a~ması l1az.ım çe· tir. Bu u~aattan ô~renildi.:?ıne "'Ö lıs faalıyet ndcı se\llmlş bir -zunü yapacağı toplantıda oku· Japon, hir .\\·ustrahalı ıeıt:te<"ı I Bu satır'an yazan C. H. P. ne hicap du 'tlladan D p ye geçece· 

it~ asa ti fıyat· tırken. muhım bır eks.ı ış goı.e re Rus rlçiliği men up'arı ıle şah~ ye·tıT. Ula$tırnıa B knnı nacaktır. Yeni kab'nenin ,;rup orta ·a tlertlerini sertlikten son- progrmıyle bağlıdır. llle\cu• par ~ı d!'dıkodu•u tıkarılır. 
la( h:~n A çafpmakta~ır. Bunda "ı:ı:ı. ~ıd· brrabrr Rusyaya donrn TaB ,\· muhr.ndis Muammer Cavu$oğlu ta umumi bir ta51'iple karşıla ra bir is,içreli. bir Bnrmıılı, hır tilere göre en hi•idir '1eml .. ke· C H. P nin esas hasta!ıkların· 

t·;-<.111, ıgarı 180 • detlı geçmış olması kadar. fıyat- iansı muhabiri Antonov bir ~I uzun yıllar Bayındırlık Bak1~- naca~ı muhakkaktır. İngiliz, bir Amerikalı dı •lıze ti ancak bu partinin kalkındıra· dan bırısı içınde bu teşlt dUıU· 
1~tı. 238 

'arın yükse~li~inın de ~lü ~ar- VD <Rus gizli po' si ,e es uslıık lığında çatışmış. Bakanlık m:.ıs Kııbincn:n programı Mccli- karıstı. Meğf'r hıikiımetlerle gn· ı cağına ınanmıştır. Bu ~rbenle Cle nen hasta nıhlann bu•unu&udur. 
!as • 270 k kuru§; dır. Kuzu ctının para ettığını go tc~kil~tı) ajanıdır. lcşarlıftını yapmııı, me\'!U~3t ı .in 24 mayıs pazartesi toplenıı zr.•elerin müna ebetl!!rlnde tr.t. kendi par'ı inin hertur1ti ha~t2- Partının bu gıbi in•anlardan te • 

. • ı1a k urus; rrn celep er, bol mıktarda ku~u Bayan Pctroı·u zorla Ruc a~ kauamak ve bir ı~ adamına sında okunacak ve Menderes kik le hatledilmege mııhtaç ne lıklardan uzak olrnasım ıster. mlzlenmesı tb.ımdır. Bun'3r par 
tıı 12,s Uruş: ~etırmektc ve bu gıdasız ellerın ı!Ölfırmeye tecebblis ede·ı elci- fakışır şekilde bunları en kısa o !!Ün \feclistcn itimat o ·u is kadar mesf'le Yarma~. Ru miına· Her tc~ekkillde olduğu gibi C. timlzin biınyesini ·kanser• .d1'! 
it 1 ~ •11ıı • 255 kuru&. pıyasaya arzından mütevellit biı- tık katiplerind~n Ki5liısin de hir zamanda tahakkuk cıt·r:nPklc ıiy ecektir. fult'llefet m llr',·t- kışa, enstitünün nr. ırlhi istika. H. P nde de bir takım menf:ıa- kemirerek zarar ,·ermııkt•dirler. 
~t llJ da günlerine alt yük klırları kasaplarla beraber casu tur. tema~ fiz etmiş bir idarecidir. killeri dışında Meclis itimat o· metinde hayırlı faalhellerr ::1- tine düşkün dar görü• ti insan· Bu gıbiler yUzllnden parti taraf
~tq 1953 y tesbft dml~ ccplerıne indirmektedirler. Winde)er Petrov'ıın faali\ eti· \'eni Satılık ve Sosyal Yardım yu ,·erecektir. ri~ebilecejlnl belli et!i. Dlin ö~- ı 'ar \'ardır. Bunlar tenkide taham ~ızların göı.Unde itibarını kavbe 
~ ~ lld~ bellı tnayısının Zannımızca, et meselesiyle cid nin bes kısma ayrı'dığını söy- Rakanı doktoT Br.hçeı Uz ?ıınir l\IUteakip top!R.ntıda komls- leden sonra milletlPrarası polis ı mili edemezler. Yerinde bir tı-n· der. C. H. P. nin yeniden Ata-

tı~ ijllı ; laaz karaman di surette a akalanm:ının ı.aına· !emiştir: Bcl.edivrslndek! ve. ~ıiltiir .~~~k yon ~ecimleri yapacaktıT. ttşkilıitının rel~I Flo~rn.t ı .. ou- kit dahi onlarca satılmış bir in· tUrk'iln kurduğu gibi zlndt ola· 
ı~ lOo • tıı ~lıç .. 125 - nı ~?k ge~lkmiş bulunmaktadır. 1 1 _ Yerli halkla ıemas etle- takı muvnffııkıvrtı ıle ~oh ret :\lııhall'fl'tln fikri wagı"nin ,.e Yıyııına Ünn·rrsıtr.· ~ana ın:\h•us vacıftır. B •l(a n~r- ırak c;alışması isteniyor•a hu gi· 

1 aıı~llruıtt O, 6Utkuıu - Bu tun bu ızahattan sonra. şehrin rek maliımal top'amak: vııpmıs. r.ski iki ir!ar zamaıı,nı!a Ankara 17 (ANKA} - Yeni ~i Akıl Hıstılıkları prnfe~örii tiye mensup olanlar Adeta vatan bil erin temiz.'enmesi ~Az.ımd:r » 
ııı~tı a.r 1• et durumu ~u şekılde hulasa edı 2 _ Yerlı hıılk arasından ajarı Tıearct Bakan'ı~ında hulunm ış kurulan Ucüncll Mendere~ ka· Hıns Hoff'un lştlrakivı,. 1(311'!IP- -
bııı tııtturasındaki !ark lebilir: . :ar temin ctmr.k; ve bu sec;"mlerdr ha$!ımsız cıla· blnesi hakkında O man Bölilk lf'rln cinayet hıbrrlrrlnl nf'$rt.t. (eker fiyatlarına zam yapılmıyacak 
~ thlık · Ancak bu 1 _ p1~ asaya normal. ıhtıya· 3 _ Avustralya) a Ru~ aja•ıla rak kazanm.ı~~ı. Behçrt Uz Ba- başı Ankara Ajaı:sı muhab·ri- melf'rinin tarzı ,., neti releri h:ık -1 

~d''*•l.lıt.e •ksettırili- cın altında et gelmektedı•. rını sokmak: kanlık tektıfınl kabul ederıten ne ~ın'arı sövlemlştir: kında lştlfadell münaka•ılı-r a- _ - · 
a ı: lle de ı:oıden 2 _Bu, ya tabii şartların ne· 4 _ Rir halT vukuuni:ı Ru~ · Dl'mokrat ParUH de kaydolmuş •S'mrlılik rnylenilec:rk bir çıldı. Bııgun enstltiınlin getrr.ek CBa~! 1 i~r:ide) tır. 
tııı il ılek!A bu gene- tıcesıdır. Yanı şıdde~:i kışın se- lara yardım edecek bir beşircı tur. •ey yok. Zamanın ko.nu~ması eıı,.ki faali ·et proımıını füedn.1 sade~e Trakya bolgesın n no=-· ı Bu sene kampan ·ııları, g;;n 
~tıba.ha ı hafta'ık bebıyledir. Yahut da bılıltizam kol kurmak: Yeni kabinellr şu şahsıyetlerin daha munasiptir. • ele ıh1rırağ11, )·ann ıb frrai l.o· 1 ma ıhuyacını karşılayacak m k !eneye naıaran b T bucuk ay 
~ ı1~~1 ..,,da keslleıt celepler tarafından idare edıl· 5 _ Avustraha hakkında 'Jieı ·erleri de ~Tilmiştir: Tıcarrt D ~er taraftan C. H. P. e·n- mit,. ,.l'ni reisi. Finl~"ı\bııh s:a- tarda .şe~e.r kalm.ı~tır. İstanb. ıl I kadar one alıyoru· Alp•ıllu \t 

•~ıed cınsıerine mektedır. turlU mal(ımat ıonlamak Bakanı Fethi Çclikba~ İşletme den Sernrr Somtınt'uoeıu: •T.ıs tetr:u ce~ki Harlnye Nımn) Er- 1hu~:acı ıçın Eskı§eh'rde hfı Adapazarı fabrıkalan 1:1 tem 
ır: 3 _ Al ni isim altt!lda, kuzu - - -- iM Bakıınlı~ına. hleımelj!r Ba te\ i ~imdi görnni~ bulunuvo- kn'nun idareııind, torllnacak "e tok ııT vardır. Bu fabrıkad:ın muz.dan e '\'el faalıyete ~eçecek 

ti;ı~~~i S7 dıle bır eti toptan 2:10 \"e 460 Sen Sı"nod bugu" n kanı Sıtkı Yırca'ı Tlcaret Ba· rum. Kabinede bulu'!anlıır htıı kongrl'! kararlannın tatbiki 1 I· her ,un kamyon \e \'agonılarh 1 erdir. Turhal fabrıkau da 8· 
""1111 r 8 bü ilk ba~ kur~far arasında atmak, a?açık kanlığına İç ~ı,..ri Bakanı Et· si arkadaşımızdır. Sehı,1arle bu ni ırıı'len gcçirerl'k. .>aıııla~ te•l m~t arasında. 'tan tu~ıoı; başında Jşletilmeğe boc. 

410 Fısatlar: uiıstimaldır. Demek kı 230 ku· hem Menderes .Milli Sa\·unma kabine hakkında milta.lh \•Urilt lht ·azıda knngrr e kuıbakl'ı bul !çın de bılhassa kaınyo'lla !anacaktır. Bu 5uretle valnız 
3a0 - 440 kuru~ rufa satı'an etler r;ok kottidur , Toplanıyor Bakanlığına, Devlet Bakanı Ce mem" imkAn yoktur. Proımım tarıdı bir flktr ''"rmf'•• çııış. vAkl muracaat'ar kar;ılanmak- A'pullu 'e Adapazarı fabrıka· 
2aQ - 440 » gıda nız.amnamesıne aykırıdır; lU Yardımcı MilU Et: •lm Ba· okunduktan cıonra söyltmek dıt tım. Ele alınan mese-lrlerdl'n n tadır. l~nnın günltik istihsati asgari 

b~. ~15: 440 yenilmemesi. satılma:ınsı ca:z· . . .<Bııı. 1 incl~e) kanlığına getlrilml&lerdir. ha doğru ·oıur• d~miştir. \'erilen kaurlardan ayrıcı hah- Ma) ıs ayının ilk 15 gtinlilk 500 ton olarak piyasa ihtlyacı-
~;'-1.i( 285 dır Buna Belediye nasıl mtisan· nıstanın eskı Koordınasyon Ba· srdcctJlm. devresınde Feker 'bulunmadı~ı na tahsıs edilebilecektir. 

~· \ ~ \' de "edebiliyor? . 1 kanı Sifneos ve eski 1.ç }&leri Ba "ecı"p, Karacı''y·ı \ Gu" mru" k ve Tekel Ahmet Emin YALMAN ıddıa edildıği bir mada 12 bin Halkımız.ın \'az.İ\·etı cfikunet 
~· tıu~' 315 biiyUk 4 _ Eğer. fiyat yılkselısı: ta· kanlarından Gunarakıs ın Athe· '1 ., tondan faıla ~eker s;ıtılmış~ır le karş•Jayarak telha dil:meme 

•so IUr. r.yat'ar: bil fartların meyda:ıa getirdiği n~goras'la yaptığı t~masla~. §eh D p k" 'd Buııu:ı 6500 to.nu son haftaıa Si ta,·sfye3 e favandır.• 
aao - kuruş bır darlıktan doğuyorsa: resmi 1 rımlz ~uhan.ı cevrelerınde dıkkaL Zı"yaref edecek Bakanı 'n 1 n oöu a ıstan a aittir. Bu miktaT geçrn seneni'l 
~O 450 > makamlann bu mevzuda da ıtıi- le takıp edılmektP.dlr. Bu çevre· ayni devresine ait satı~lardan htanbutdaki durum 
~~ - :.\75 :a şUnmesi tedbirler alma!I Hmm· lerde ısrarla belırtildiğine göre Demecı' 300 k"ış"ı o" ldu" fazladır. Şehrin ceker durumu hakkın 

- 295 :ıı dır Et 
1

mevwunda, lktıc:adl ol· Athenagoras'la bu ıki eski Ba· Ttirlc Haberler Atanıı Sırket. 1stanbul tilccawmı da diln b·r görü me yap•ı:ımız 
\ ~." ma;an küçük baş hayva:tlardıın. kanın gôrtişmelerl, gittikçe ' 8 " Kahire, 17 _ Cuma gecesin· CBaıı 1 lncldr.) E ki~ehırden eeker getirme- •eker ıirketi miidUril, ez.cUm.e 
ıl~1~1 444 b;ıyUk büyük baıı hayvanlara dotnı b r him bır hal alan Patrikhane denberı burada bulunan Pal..is- A?OCA kanı Serdar Emir Azzam Hanı mekte ısrarı üz.erıne her gün şunları ~öylemistir: 
4lo _r. P:y:ıtlar: geçi& yapmak gerekmektedir. Bu ihtı!Ahna bir hal çaresi bulmak tan Dışişle.rj Baka"nı Zafer•ı'lalı Ankara 17 - Haziran 1954 Dakka~a ,ıderek nli ı·c .askeri muntazaman lstanbula 130 ton •- Sehrin toz seker sıkıntı 
3ao 460 kurus ise bac:lıbaşına bir program me- için yapılmaktadır. Han, dün gece ııeç \'akil uçakla tarihındrn itibaren mer'iyete kumandanla temaslarda bulun-, kadar şeker ı;evketmeğe baş'a- •ı. con aldığımız tedbirlerle gi 

l~ ~O' 460 '" se'esıdir. Sen Sinod meclisi bu~iın Fe· Karasiye müteveccihen Mısır· girPcek 6290 sayılı kanuna bağ mak ve hlikümete bir rapor Hr· mıstır. Bu miktar da 1ctanbu- derllmeğe ba~lanmıştır. Toz. se 
,ıı ~ 21S - 450 > Kısacası et dhası. günde lOOO ner Patrikhanesınde toplanarak dan a)rılmıştır Zaferullah Han, Jı yeni 'Ziimrük tarifecj hakkın mek:e vazıfe.lendirmiEtir. !un normal ihtiyacını kar~ıla- ker sıkıntısı. bıldijiniz gibi Al 
~~ b - :?90 i cılız koyunla halledilecek bir dA· ihU!fıf meı'?uunu görU~ec:ektir. Mısır Cumhurbaşkanı General da basında ve p·~asada muh•e Kabine bugün de toplanarak mağa kAfıdir. pu"u fabrikamızın &toklarının 

~ l· Ve va değıldir. Bu mevzuda ikiye a)nlan şehri· Neeip'ın Pakistanı ziyaret ede· re haberler ve sovlentıter ya. durumu mlızakere et~i.ştir. Şeker Iiatının pahalıla§tırı- bltme•;nden ileri gelmi~ıir. Bu 1
' ~ti 5ıo büyük miz rumca basının görilcüne na- ce~ini le ziyaret tarıhinin ~akın pılmaktarlır. Umumi ekArı bu Karıııldıktırı komünıstlerln lacağı haberi. 15 gtin kadar E'\' arada b rkaç eker motörlımü· 
440 r. F'ıyattar· s ı r d " zaran, Athe.nagoras'ın hul;iınkil hir tarihte tespit edi:ece~lni bil menuda fl'nvir etmek maksa- çıkardığı bildirıliyor \:el Anadolu A.ian~ı vasıta siye z.ü.ıı Jodo~ sebP.bh·le H"ybeliada 
aao kurus İ İ e umumı hareket tarzı devam etti~i müd- dirmi~ıir. diyle , Glimrilk ve fnhiserlar Karachı, 17 (AP! - Basba· yaptırılan tekz:pte olduğu gl'ıi açıklarında kalması. bu sun'! 
~30 - 460 • detı:e ihtilafı halle imkan yok· Bakanı F.min Kalafat şu beya kan Muhammed Alı bu&Un ver· kat'iyen varı t o amaz. Çünkü. darlığı yaratmıs bulunuyor. E-
~ls - 460 :a G b ı 'd tur Diğer bir görüşe ~öre de Dlier tarartan ! naha bulunmustur: diği beyanatta, Doğu Pakisıanda bu sene, geçen l ıl i~letmeye a !im izde kafı miktarda şeker var 

~~ b~. --.. 295 :a rev aş a 1 ı1'htitkAtf. her§eye rağmen halledi- Kahire, 17 (THA) - l\Iısır Si ·6290 sa,·ılı ,.e 6.3.1934 tarıh ifçiler arasında patlak ,·eren kan tılan Adapauırı fabrikası da dır. Dün 1250 cııval to~ şeker 
'~ıı 0 ve 4Sa Audolu AJans:ı ece ır. lAhlı Kuv\etler Komutanı Gene· il .kanuna baflı tarifemizin ne. lı çarpıımaların nıiiretteo bir fe dahil olduğu halde beş fakı- tevzi ettik. BUytik mikyasta is· 
~~Itır bürtık Santia"'o, 17 - Şilı İ~ller Bir ral Abdülhakim Amir, bugün ~!r tarihinden 5 ay sonra yU· ~at hareketi oldu~unu söylemiş kamız normal kampanyalarını ıihakte bulunan mlif's•e•ele.r 
~o . Fıyauar: llğı ıaufından ilan edılen umu· Bf r ıııektııp yaptığı bir konuşmada Mısıra rUrlilğe girecektir. . tir. Başbakan mt.rkez.i hilkCıme· bu yıl eylülde tamamlanacc:k bile. son durum kanısında bi 
~~ - 460 kurus mi grevler bu iete ~arısından ı· . göre, Türkiye - Pakistan Pak· Bu kanunun tatb'kaıı neti- tin durum.la il~ilenmek üzere ge olan Kütahya. Amasya ve Konya ze mitracaat etme~r. b2~ladıh.r 

tL.~. <.ao .... 460 > tibaren ba~:aımştır. Sılinin baş- CBqı ı incide) tının kurulma sebeplerini açık· ces!nde, bazı e~·a f'a•'arının rekll teqbırle~. aldıtını. k~n~ık· fabrika:arı da ôeneme kamp:m Halbuki. normal olarak bu mil-
ı~ııt - 20 "' :ıca sendıka konfederasyonu o· bimin ayni puntodaki başlıklar l~mışur. ytikselece~i v,. dolavıslyle bir Jıkların komtinıstıerle Pıkıstana yalarını yapacaklardır. Bu su- e~sese!er ihtiyaclarını fııbrika· 
'- be 5 

> lan bu tc~kılat komlinistıerin çok la a)ni sütunda ne~rini r,ca e· hayat pahalılı~ı doıturacdı vo dufman .dı~er. e!e~anlar tara~ın retle geçen senenin 4 fabrika !ardan temin ederler. Görülu-
\tııı l "' sa3 fazla tesiri altındadır Gre\• ilA· lunda hiç bir esua dıwanm~· dan tertıplendığını beyan etmır na mukabil, 8 fabrika hali faa. yor k ı. lüı.umcuz. endişeler dt, 
4~11tir. F bü~ük nını bildiren tebliğe Sili İ&çi· dr~H. P. ı:enel baskını sayın yan miltaUalar nettredllmekte tir. tiyeıtc olacaktır. Bttn'arıı:ı is· zamansız biT darlık yaratmakta 
aso 1Yatıar: !eri Birliği ba~kanı İclotario inönu ile aramda yazılan fe- olduıtu S?öz.den kaçmamaktaclı • Dakka'da fev~al~de hal ilin tihsalf de memleketin artmış Amil olmaktadır. Eskişehirden 

\.~ 33()' 47o kuru~ Blest'ın kayıtsız şart!t? olarak kilde Ye bahsedilen konuya alt Kıymet r.~acına icı·nat eden . edıldı olan ihtiyacını bUytik kifayeıle her gün 10 "agon ıeker getirH 
·~ ~ ~4() .... 4So "' serbest bırakılması. biltün diln· olarak hiç bir konu~ma vuku· I vPnl tarifem izne, eckl•indl' oı. Karası. 17 CTHA) - Dolu Pa karşılayacaktır. vonıı. Miktar olarak 150 • 200 
~ .... 30o • ya memleket'eri3le ticaret ''e A bulmamıştır. Bııe atfedilen ko· rtuğıı .crih" yOı.cie 1000 nl!hetin· klstanda Dakka Y.akınındıki ~a: Bu sene ekilen şeker panra- ton civarında bu'unan bu f!· 

~ ~ bti ., merika Birleşik Devle'l'rıyle o· nuşma ve sözle'!' tamamen uy- 1 cif' ver"İYI! !Ahi ""'a buluıım~- rayanganj bolıesınde çıkan ka rı. ı;eçen seneden 200 bi.n dd· kerter. sehrin günlük ihti••ıcını 
ıı~ve 542 b lan askeri paktın tanınmaması durma ve hayal mahsulüdür. rtı{!ı 2lbi nnda ıont "lsbetinrlı> rı~ıklıklardıın .~nnra bu. "'"1 ""~~ nüm fazladır. Bu da geçen S"· normal olarak kaT$ılıyııhilect'k· 
4lo &tir. F' Uyı.ık gibi mutad komun:st tal enleri Hak'ıkatle 7.erreee ılgiJeri yok· ''E'r:?iltnecek maddeler mP.ı·cut fev~a!Ad~ ha.! ı.ln edllmıstir •. ~ nekl ekime kıyasla % 40 faz- t:ı- Bir iki gun sonı a. toz Şf'ker 
3\A •Yatlar: ı kt d kerı bır!ıklerf' haıır oJ rmpı ve . .. k _. b ~"1160 _ 

4
•
0 
kuruş yer a ma a ır. tur. Böyle konu~maların bah· cleföclir. .1 . ti B' l'kl r devriye dolıı !alık ıfadt> eder. Boylece ~eker 

1 

sı ııı ısı ntYe ır ~PV mevzuu 
" ( gedilen şekilde ve umumi bir Yenı· _veni tarı·r ... nP. anormal rı mı~ r. ır 1

1 e d A b i~tlhsali •~e geçen geneye naza bahs olmıvaca~ tır. İstanbullu-
\~~ ~rı.. .... 47 't enevre • m:ıva bı~lamıc ar ır. )TiCi, U i b tt l k il t 'h , b'I ' I .~~lltı"" - aooo > yerde yapılab"Jeceğj ııklen ~l' dererP.dl' \•ük•f'k "" ne nf' a· ıun' de\'let daireleri de muhafaıa ran o .n s e e artmts o aca • ]ar m s erı o a 1 ır er.• 

,,,_tıc ..,~ bıı • K f d mantıkan kabul edilemez. Bır norm::ıl dnecedP dü•iik hir ver altına alınmı~ur. 71 kişi tevkif 
\i -~~il i~Yhoru:~kaınıa. on erans m a tieçim propaganda ve partlnıiz :::lvi ihtiva etmev·rı. maddP]efrt edılmiştir. Bilindiği ıibi nüma- 1 1 t L A r. d v . , A k r 1 

~~"1 aft aleyhinde bir tertip mahsuiil husu~ivrıinP. zlrııl kı:ılkınma 'a yifçiler, Bengalden gelen mtilte· s . v. mır ıgın en en en s erı 
d .c_·~ 11lla1'1 ası iı:ln 1' 1 1 olduğuna 6ilr>he olmıyan böyle ha~ınrhk; r.lıemmint. rierP<'"''· cilere fazla iş verilmrslni prote.5 K ıtnnt llnn lnrt 
,, bf.7ct~lkt 1l Yllzd; er eme uydunm bir muhavere •ıôtli rine ıröre. mııkul vrrııi had' eri ıo Ptmekteydıler. ---.-------------------
~ ~~a llda~trnckte· Anadolu AJanSJ bir gaz.ete sütunlarında ycrd •· ne ıAbl tutulmuş bulunmakla· Pakistan Baıbakanı yorıun Aı.. ihtirac iı:ın 1100 ton odun kaoalı zarfla 10 haz.ıran 1954 
., ~ ~ı: IQıal't dtı.lsbct: Cenevre 17 _ Batılılar bıı- lamııı. Yalan ve tertipler en dı• Karaşi, 17 (AA) _ Bu gece per embe saat 16'da Bolu As. Sa. Al. Ko da satın alın3caktır. 

A tııı fiUcarı lkkatı gun komünistlere milracaatla faydalanmda çah~anlar hak- bildirildiğıne ,öre Pakistan Bas Redeli 30800 lira lira l!eç 'ri temınatı 2310 lıracıır Sıı~tnımesi 
., r ~ ltıet kında verilecek htikmil umumi ~nlasmatarda zikTedl!P.n !Prı. r zl Ko da \e öğledıın ev,cl .nksra. İst L\'. A lldn kısmında gö· ı. btUa"'-d aın Laos ,.e Kamboı;ta derhal ateş b zil~· veva tavı'• tanınftn m~-'· bakanı Muhammed Ali, & a me "k "4ll a iki efkftra bırakıyor ve başka ir cı " " "" d ı kt rulUr Teklif mektuolarırıın ihale saatınden bir saat evvehne t11 ""Un kes hatmi kuv' eden fıile çıkara a rieJPr. memlt>ketin 7:ırufi •hl'- sa iden ola~'l yor,iun •: · an mus 

'lt. ltıa tle L • cey Ô~}eme~j iüzUmSUZ te\ak• b l kt d 0 1 'r• kadar kOrnlSYOlla \'erflmeSİ. (6331 - 1436) ., ti(• r edıı b 11.a. cak mütehassıslar tahsisi ıle " vıırl:ırın:ı revan \'CrmrklP 01 "lu t11rlp u unma • a ır o :·o~ ... 
t.ı r~ ·~rl lıui:üe q~- Cı.n Hindındc mdtarekenin saf ki ediyorum.• l!una ihıill kanun :ıctıAr1 hl• kl'ndisine ıiört cun yatak•3 mut- * 
~".'t -~~ıye1 ~il etnl ~- ha safha gerçekteşmesf yolunda vıl mliddettr cümutnncı t!ir"l'lı· lak istirahat tavsiye etrııişleı- Asasıda miktarı yazıtı 7 paru te: bal~alı kuru ot hizaların· 

Ilı erın j ı h 1 1 · t ı f • • k" • " dlr Bacbakanın bu miıdilel z.aı • da ''az.ılı "Ün Ye saat!P.rde Gelı bolu AF. Sı. Al. Ko da utın alı· 

~l tıı~· il ta ıem n az.ır ama arını ıs em Ş· . es r~·ven UÇ ışı verd!lnP ı:ıörr. \"er;::i Artıır•lmıı . y • • " ~llıı.~ı etıernzını !erdir. y fınrlaki hutün rarıdevuları tehir n;1eaktır. Şartnamr51 komisyonda ve o~leden evvel ht. Lv. A. 
~-1.ı"~ "1 d c:ı Vf' rlolavıslvle nmııml hlr · · ilan kı~mında "Öriililr Teklif mrktuplarının ihale. saatinden bir :ıo~ııı •ıı; \'e Ucu e Çin Hindi sulhünil görü&mek 1 d havııt pahalı'ığı rliişilniilrmPt. rdilmıştır. " 

~ıu (aıa bır konz.t fi· Uzerc toplanan 9 milletin ilk Yaka an 1 ----------- saat evveline kadar Herıs• bir ısıekliye \'erilebileceği i!bi her S ~~ ar
8
fllar, ...... rot gızli celsesi.nde, Sovyet Rusya Bıınıı.nl:ı hr.nber. tııthikP .. ıı Amerika'nın, lngiltere ve kalem a~Tı ir.tekli\'e veri Pbilir 

~:--lı 11.-'lııd '""SeJ• b ti h b' ş h' d fes ''' takke ile do- 7J>nıri m•"deler -'1c1ndıı ııfak l\liktarı F1\·atı Tutan G. Trmın;ıtı İhale •un ,.e ~~ ~ a aı u u hususta m p eın ır cevap e ır e . .. "" " Türkiye'ye tahıiıleri "' • 
ı~t. ı.111lııı l'l~e kordkık. vermek suretiyle yarın yapıla ıaştıkları ,örülen Alı Gun- tpf,.k maıirlclerdr fiııt farkının Urı Kuruıı Lira Lira saati 

1 ~ 11:, ı. ttı]t u k k' hd t ı d doğdu. ŞukrU Kara batı. Galip ELiZARETH LONDRA'DA - lılı~ılt' ı?rlmesi müınl\l•'l o1Amar Washlnı:otn, 17 (AP.) - A· 
"'tıı~~~U -.tıh~ Cti lto . ca · 1 ıncj ma ut op antı a Atbayrak polis tarafından ya İngiltere Kraliçe~! ikinci Eliz.a· iddiası da varit ı\pf''rl•r. Fakııı mP.rikan Harici Yardım İdaresi 

~. tıq,., ki haky· mlitcaklp milz;ıkereler !çın ka I Ih b h'l . ilk" ri h • 1 " bu«ün Türkı· ·e ve İngl't,.reye 
~ feıı'a' tı hem ı· P•"'.! açık bırakmıştır. kalanmıslardır. Dün I ncı su tt t1 eşı Edlnburgh D u B • bu urum VekalPtlm zce qnl. .. 

~ t~ ı k ı Pa u 15 d k"k u ö ceza mahkemesine sevkedite.n tanya milletle rtopluluiu mem- rlen uzak tutulmıv:ırıık ırilnOn mUbayaa tahslclerl aynldıtını 
~ k 

1 llıeı a iteıı • ı:: saat 
3 1 8 

s ren g • sanıkların muhakemelerine ba~ te.ketıerinl ziyaretten sonra Lond icarı ve ıaruretinr. ~örr ıır•o•ldl bildirmiştir. Türklveye motbrlu ~ııuıı, ert, bütuet rU me'er hakkında resmen ke· ... d.. - . . ta~ıt. moto··r \'e ved•k parça i"in 
.,rı 

0 
UtJu:u n tum davranılmış olmakla be- ıanmı~ur. ra jl onmunlerdır Kraliçe Buc. tedbirlere h;ıc'1.'IJTUlmasn11n • " ~ 

• 11Ullde c .. ııe raber salAhiyetli bir zat. toplan Yukarıdaki resim de yine böy kingham ııara~-ının balkonundan nıümkUn bulundu~unu dıı teJ,a 875.000 dolar. İngiltereye deniz 
.. re. tıda bazı terakkileT etde edil le şapka kanununa aykırı gf. teuıhuratta bulunan halkı ıellm rih: ettirmek tok yerinde __ o· tasıttarı mübayaa!ı içın Z m.il-

d ğLnı soylemistir. rincn b·rini gösıermektedır. larkeıı. ıur.• l on do ar ayrılmı~tır. 

16!! 17 32 l';O 2409,75 146954 18 
138 17 23 460 1759.50 16 6 954 18 
186 17 31 620 2371.5 186 954 18 
61 17 13 770 1032 75 21.6 954 16 
24 17 4 080 300- "3 6954 18 
90 17 15300 1147 5 25 6 954 18 
fit 1l 11~ MU 28.6 954 ı• 

(~ZS - U%!t) 
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FLORYA KUMUNU VE DENİZiN HAVI 
BiR CEPHESl LEBiDERYA DIGER CEPHES1 LONDRA ASFALT 

SATILIK ARSALAR 
ı-: ektrığı, telefonu b.nc yakın e\, ko,k. \1 la, ~al. p .Kuçükçekmece c ektrikli banlı~ö tren ı.$lasyonuna \e çaı·,,J)a 

YAYA 4 - 5 DAKiKA MESAFEDE 
adedı pek mahdut olan bu kı~ ır.ell ar~a arı kaçıınıa~ını:ı: '! 
Bıttıkten sonra, bır daha omruni.ızun sonuna kadar 5700 - 6700 lıra ara-ında bo}le bir arsa lrn amazsınız'. Zıra, 40 000 !ıradan daha a aı;ı f ı) atta ) a ı arsası. lsıanbu da ntC\CUt dcğıldır. c:ı)ıl 

Yalı bcnzın ıas~ onu gaz,no plıij ) apma) a fe\ kalade mu an bJ.unan arsa arın 'çın de jn,aat ıçın çakıl, di~ i kum, Si\ a .ııerdah kumu bo miktarda me\ rnttur. Flor~·aya 'e denıze, ;llımaı· Sınan koprusü ve dere \'a~ıtası) e bağlı olan, ıutl~n • b•it 
ipek kumu ılc he'll cfenı:ı: 'a~fını ha ı \C hem de ~ol l'klınde bt.lunan hu cm al ız arı;a ar b,; :fe,kaladc husu:ıı;ı.et ı nden dola}! sert riizgarlardan 'e bÜ\'Ük <1al galardan muhafazalı bulunmakta \C hıir turlti su sporlarının istedıği ~eraitı tamam 
bu unmaktadır Ar a ar 2·0- 295 metre kar<' arasındadır. \' e adece 18 adet me\ cuclu kal mı tır. d tjP 
\ n~ \l..\R A GİDİ. : Perşem br l uma Cumarteı;, - P :ı.:ar gunleri aaı 10 da ~ <ız.ıhanenıız. onundeıı kalkan ücret iz. 'ası talara .. Arsa kapa~an:ardan 500 lıra kaparo alınır, bedclın iı tü tapu 'cı·•lirken tahsil edil:r. Bir hafla zarfın a 
ıınıı • ma\3n arın = a.arını b.:ska•ına \l'rmck•e sırkct crbc tıır. Gld•ş ıçın 'ıitfrn ıra ııuınara~ı alınız. 

ISTANBUL YA P 1 KOLLEKTiF ŞiRKET 
llalıçekopı İ~ Hank.t'ı arl.•m Yeni j,. ilanı k=t :?, :\o. 15 • 16 'felefon: '.?illO. 

~--~~~:c;:~!!!!!ll!I------------- MU ES S ISI MEHMET GÜR ----------------~~ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 

" herkesin 

\.ç..N\R 
"'o~--·······--·~ Filim Yıldızı ve : 

: 1952 Türkiye İkinci Güzeli : 
• • 
; ••• . AYFER FERAY ••• i 

~OL KÖPÜKLÜ · NEF İS KOKULU 

l a1 hrr cOıı '0 1 ı. - ı:; ,ıın IZ.50 1 ı .. - 3 un i ı .ı •• (On S.:•llmedea 
talla brhrr ı.~ıııue ldn h~r ı:un zo 1'urıı~ alınır,) 

DOKTORLAR. 
n:~İK \Pli>\ RIRi~ci kat 
600 m2 betonarme depo kıra· 

DOKTOR ÇI PIU ''l' _ <.;ılı, Sac, lıktır. Telefon· 13370. 
Zbhre\J Mut<'h:ı ı ı. Beyol:Iu,.,, , ,· , . , , ... , 

oka Tt''('fon: 433.53. ..6 .\ \ ' .\UE 11.1., l<Ap:sız. 

J>r. 1\ r.ı.um ı:K - Cilt \'e Zıib· 
re\ ı H. talıklar Muteha ısı. Be 
)o"'u. ı~tıkla L'ad. 407, Tel: 
41406 

-----------------------

Bo tancı ile Kartal arasında 
b:ıhçe:-t C\lere müsa't ucu:ı: fiat 
la arsalar sa ılı~a çıkarılmıştır. 
Sa•ı~ ) cri; Bo,tancı Tramvay 
duragı, fırın yanı 538; tc'efon 
52812. 

141/TEFE.~ il llC EMI. K 
l " DiYEDE fEl.lffO N t.• ı _ I İ:\' riBAH C.\:\Jı\ŞIR Fabrika
.. • , sında ) ıkanan çamaşırlar ev 

mu~takıl b r ev mob,clı 'e~ a kadınının zevkidir. Feriköy 1 
mobleslı k ralıktır. 181268 

Müracaat· 52603 ------------
\IWRDİO~. GRA \J ,\l'O:" -

l ,llE:\'KÖl'nJ~ ı \~I KO~'H>R- I Tamiratı mütchass•s Kalayc • I 
I.U atıhk Vı la. re efon. 82051 oğlundan Eiffel nadyo c'Yinde 
s .. at 14 • 19 Galata Yük ckkal :lırını 2j. 

AT İLANI 
. 
INS 

·. 

Her malın en iylaini temin eden 
Phılıpa, buz dolıtplarının da en 
mUk•mmelini takdim etmektedir. 

Bır buz dolabı almak ıçin derın derin <1Ü·• 
$Unmeye hacet kalmamıştır. 
Yeni gelen 9 muhtelıf model PHILJPS, 
buz d olaplörını PHILIPS salış maga
zalarında gorünüz. Zevkınıze ve iitıya• 
cınıza erı uygun dolabı kol.ıylıkla bu. 
lacakıınız 

Sojlomlok * Aı ctryo" 1aıfoyoto * leroftt ••. 
i•• me1 elon ı•ıuı it t•kt•m•h. Bir avl!IC 

Oc arıııc 

· bıİş, ~iş, adale~ sini~ ve lumbagO ağrılarına karşı •. 
-------... !4-: ' 

1 

• 1 

1 ist. Lv. Amirliğinden Verilert 
Kıtaat • t lônları 

ALI NACA~, 
~ . . . . . . . ,, 

Çamaıırhane Pi? 

Do!fahane/ere n7unsus 
f/fkan7a - santrifü.J 
dli.i vesair /UaKinele~ 

mevcu/fur. 

• 1 
t 

• 1 
1 

SANATKAR 
· sı h 

Zeytinburnu Ağı,· B:ıkım 1 amir Fabrı!C~ 5;~1~~, 
bran~ları yaııh işc·ıer sına\la alınacaktır· ;~ l1 ~ 
mı yapılacak sına\a iştiı·a~ etmek iste)enl ııa ili 
ile Fabrika Mlidu1·1üğlıne miı rac:aatları. fa 
Fabrika Personel ~ubz3ine başrnruıması. 

- Kaporıa.:ı. 

l - Moıör tam •• cısi. 
ı - Optik ta·mcc:Jsi. 
ı - Saraç ust·ısı. 
1 - 'rop tamiı·cısı. 

* d~ 
11 ıo ~·t 

250 ton kadar Çayırın biçme, kurutrn ' b rl· 1s~ 
tel.i b:ıb a ) apma. birliklere ta~ınma~ı \e jnB'' ı? 
) apınası dahil kilosu ıo ku,.uş. geçicı teı~5 cıe ııı 
Kapa ı zarfla ihalesı !815 ıı:ı4 cuma ~sal e•I ı;o!ldl 
As. Sa .• \ 1. Ko. da .vapıi~:akrır .. Sar~ıı:ım 1(1.111 ;:..zı~ 
öğleden e\\'c' Ankara ht. L \. A· ııan 53111 t,.y' 
Teklif mektuplarının inale ~aaıindcn b'1 (13 1 

komb) ona 'erilmesi. · 
er>" * /95.f p• 

Açık ek iltme 1 e !00 ton saman ?.715 5,uıı 
t1 ~O da Topkapı ~Taltepe As Sa. Al. l{o.da .- artıı• 
K:Ic•u 12 kuruş. t:Pı;icı teminatı 800 }iradır ... 
yor.da görü'ür. ı~:ıs ııı' 

b ç ..... , 

1 

ot·ıırı 1or 
A~·ık eksiltme i't: tahminen 15U ton 11 dt f~ 

:,;apma ve nak ıyatı :t7/5/934 perşembe saat 11rııJııi l~Pe A~. Sa. Al Ko.d:ı iha!e•J ''apılacaktır ~9

5 ııııtıl• 
k~"utma, bal~a yapMa \e ndklı~esi .kilo)ıı 0~0rtı ut· 
mınatı 619 lıı·adır. ş ... rtn:ıme~i komısy~ trl' 

-/9'54 P~ı~ 
A~·ık ck~iltme il.? 90 tur: kuru Ol 27/:J ıııı s ~ 

llJ C:a Topkapı :'.Ialtepe As. Sa Al. Ko.da sa ,,,ııı• 
los;.ı 16 kuruş, ı:eı:!cl temir.atı 1030 'ıradıl'· " 
• on<1a gorülür. 1340 ıf 

954 rt,;~ 
Kapa ı zarf:a t:Srı ton Odun 16 hazirıı~ın al•11~ • 

11 .t\c Topkapı :\Ialtept" As. ~ ... Al. Ko.da 511 ,,e~ı ~0.,sı 
55 lira, geçici tcmina·ı 33Gö liradır. "art 11111 bıf • 
ı·~liır. Teklıf mektuplarının ihale saatinden 1.;Ş 
kadu komisyona verilme.i. 1341 5949 • 

~» 

E reğ I i - Kon ya Mensucat Sanayii İ ŞÇ ileri 1 ~~=~~V~a~l:is~i ~v~e~B~e~l~e:d~iy~e~R~e~i~s ~V~e~k~il~li~ğ~in~d~e~n~~~:iiiiiiiii~;:===;:=:ı:====;;;;i 
Sendikası Yapı Kooperatifi Ortoklığmdan: lstanbul Umumi Meclis Sayın Azalarına 

l - Kon) a E ~!:lı ı ıneru uent ana) il i çı eri rndıkası ) apı 
kooperatıfi ortak! ın., ın r C'tlirr.ccğı 16 bihük, 26 ortıı, 39 
kflçuk kı m<"cmu ı Rl ıka'llf.'l {ıh bina~ı ın~aatı uhidl fi) at u u
m e eksıltmeV(' on J!ml <tıır. 

2 - Yapıl:ıcar. in •ın ke~ıf bedeli 830.000 ıı a \'C geçici 
t"mınııtı 33000 liıa t·r 

3 - Ekcıltmc e' :ıkı l\nkarada Sumerbank gene miidür· 
1.i~uf'dc, i tanbuld sumntımk a'ım atım miies;e e mudürlü
~iındM. Komada Sıımrrb:ını. alım satım miie C',e i Konya a· 
t• ma azas•ndan, Eı f'ıt.J•'r' mrnsucat ~ana\ i ı,çileri sendika ın· 
dıı .,or ı eh lır ~e 5 •ıra nıı kııbı inde alınabilir. 

4 - Ek ı tme ?.2/5 !l~ cumartc i glinu saat 10 da Silmer-
1:-anı- F. e~li Brz fa '>:-•kası tnuC'sscse müdfırluğündc yapılacaktır. 

5 - i tekiler '<'': ıf e\rrakı arasına bu i i ~apabl'eccklerine 
d~ır belg(' koucakll\rdır < ~ fıa mildlir lik'erınden alınabilir.) 

6 - Koopcratı! ıh 1 ) i dılcdı~i ekı de icrada erbcsttir. 
5923 

İstanbul umumi mec isinin a ağıdaki ~ıindemindc ~a1.ıh miıs 
tnceı iş'eri ı;:ôrıi mek ü·ıere 21.5.1954 tarihine rastla.ı;an cuma 
gunü saat 15.30 da bir ı:tınlıik fevkaiade top antı}a dhetı ka
rarlaştırılmı tır. 

O ı;:ün muancn saatte umumı mec is sa onunu te~rüiniz ı·i· 
ca olunur 
<: ü x n F. "ı : 
1 - Daimi ~:ncuıııen fııası ikc11 :'\lıllet\ckili cçilıneleri doloı}l 

·~ 'e Daimi Eneiımencı iki {12:a seçı'me ı hakkında. 
2 - İmar ışlerı~ le ilgili H adet İmar i\Iıidür'ıiğil teklifi. 
J - Bir kı ını kadrolar üzerinde yapılması laıım fClen tashih 

ler. 
4 - Bahar Ba~ramı ha ılatının bütÇC}C irat olunarak maka· 

ma tah ı at \erilme inin tcıckküru hakkındaki Hcı ap jş
leri lludürluğLi teklifi, 

5 - Paıis Be ediye ~ıeclisi dostane iki kararla (Konstantinopl) 
isımli sokağın (lsıanbun diğer bir .sokağa da (Ankara) is· 
mı 'erılmi lır l.\leınnuniyet ve samimi hissiyatımızın ittılaı 
hakkında rek ır. ( 62i2 \ 

Cibalide Abdülezel Paşa Cad. üzerinde 233 \'e 23:5 ~o. 
lar bırleşık halde, telefon. elektrık, su \e ha\·aı;:azı me\·cut; 
imar planına cörc 4 kall ı in. aata 'eya 1adile müsait. 2 cad 
deye cephesi olan, b;,nka şu be i, mağaza. kere tc depo.su. 
imalathane, depo \'.S. her türlü i,e eh-erişlı bitisık 2 adet 
binıı . alılıktır. Müracaat: 12860. 

lrntt3'u ba.lı.lbl: SİNAN KORU: 
t:m.amJ Neşriyat i\1041lrli: l\JELfu \' F~,ıı.:& 

Bıı •u•da Jes'ul l\lildOrı 
ts<ı.,:-1 AD\ 

(V4.l.L\') Gazele«llık •e t~tbacılık ı . A S - fuan•ıü 
\. lA!'i MAlBAAftl 

ııt°'~ * hte•ıf ~ıı fJ 
,\~agıda cins ve miktarı yazılı nıu 

1 
jııt1 11 ııd' 

da ,·ıızılı ı:ün \'e saat:erde kapalı 1arf ;:>ırıi·'"r· 'f' 
Ko: da satın ~lınncaktır. Şartname'cr gıirtl 11e;r.t 
evvel Ankara, ıst. Lv. A, i'an kısmı~da5ast eı" ~ 
ıuplarının ihale !?tin ve saatinden bır jıı' 
mıs~ ona \'erılmesi / 

Cins \e miktarı neıMI 

~Tuhte'if kuturda 
8010 Kı;. ~rinç çubuk 
12 adet bora püskürtme 

t.ira 

tabancası 19SOJ 
-- 1 
2850 Kg. 1-5 mm. ka· Ff 
lınlıkta beıli lastik 141 ı. ı~';iJ' 
ıe,·ha ____ 1831 ?. _ 

38
. ,

1
.) 

~ ton hl'.)iU ustüpu 165W 12 cOS" 


