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t yükseliş ••• 
elli h"k . h u fımetııı programını ıı u hedefin 
~ ~er~evesiııde oldıığmıa güvenebiliriz 
~~i kalkınmamızın icaplarına iıygun bir idare 
""~ıne · 

sıne ve esash Adliye ıslahatı na muhtacız 
~ lıt..~ ll.;-qll : ıllıı11et E111 iıt 1:7 al111aıı 

, -... tr, h 
1ı ıııı~ ıtkuıneıı bugun ) eni J>. P. 

ı Ct~>'ltıık nun ~aı-şı ına çıkacak, prog· 
• trt,

5
; Alnı program erte i gün 

~ltt ~ 1 gıın nıuhaldctin huzuru' l:ı 
tı 'tıı..:ak trislnc dinletilct·r.k \e mü~J-

'ıtaııı .. 
,,llıtt~01cllıet~ine dair bıı ani)ccle ı 

~!i~trı hi: ~ a.kat I>. f'. hükıınıctinin 
lıı~,.t~ 1111 ç bıı •ıniz İ\'İn bir sır rle~il-
L 1, tll~( 
~. '1 ~I~ ' . aınımı, mr.tın, ı·r.~ur 
ıı.-..'• )'ıa~tt •)a eti, ılahilılr. tum hıı
~ ,, lt\t I' lırı e ı>olitika ı ... 
l~ ı~ltrı ~:•iııiıı hiç . üphe ~ok ki lı.ı

"'llı1ı1c b rdır. onra bir takım fıl\ • 
azı 11ıahzur \"e ri klrri hi!c 1 ---

bile goıc alnıı~ıır . .Fena oldugunu pekala bil
disi hır takım halleri bir tek i aretle t:ısfi~ e 
ede< ek kudret :\'C iml.:ana da ah ip değilrlır. 
Rö~ le ltır~ey insan kudretini as;ıf. 

u. r. hülı.umeti. bes enrlik bir demok
ra~i nıfüaMlesi \C dort senelik ~·ok ~·etin bir 
iktidar imtihanı nrtitrsinde karııım11da clıı
rPJ\ Or. Rutıunku hal \C sartıar altında aıı;ığı

daki noktalara dair bu hıikônıete kredi aç· 
mıtk )erinclr olur: 

1 - D. I'. hukumrti, bir zümrenin men-
faatlcrini \l' inıliyaılarını, diğrr zumrcler Te 
gı"Uplara iı~tun tutan bir ınır 'e zıiıruc hü
kiımrti clrğildir. Gcnis ve tc ur bi r kalkınma 

< Denını Sa: ':' Sıi: 3 de) 

lt· tere, Kömür • Çelik 
~ ... li~ine girmiyor 
1ı1:: b;, heyet /ngiltere'ye gidecek. Avrupa istişare 

"n altı Başkan Vekilliğinden birine M. Ete seçildi 

il 
ılnadoln ArA"•ı 

Stra bourg, 21 - Auupa isti
şarl kurulu 'e Konıiir - Çeliı.ı: 

merıkalı Bili h.'\ırslade'dır'er. 
İs\eçli antrenör. Antonsonu.n 
son defa Stockholmde Rusl,.a 
karşılaştığı zaman, hll'kemlerin 
kotu bır kararına kurban git· 

(Devamı Sa: 1 Sü: 4 de) 

-- ........ 

Birliği kurulu dünkü ınüsterck 
oturumda baskan ~ardımt•ı an 
Jean lonnet \'e A aın Poher ta· 

1 rafından bırlıfın rapoı unu tak
dım mak adı) le ~e-rıl<>n 1zahat 
uzerınde muzııkerelerdc bulun. 
mu tur. 

lııı::iltere de ege i Grl!\\')'nd, 
memleketinin Konıur • Çelık :Bir 
liğine e.it haklarla katılmayı he 
nuz Jmkan ız addetlı;:ını öy'e· 
miş, fakat bu ligin yuk,.ek oto
rite inin tanınma~ı gereken ha· 
kiki bir kudret olduğunu be ırt-

(Oeumı Sa: 7 Sii: 1 dt> ) 
-0--

Dulles devletçiliğin 
Aleyhinde 

.. 

!GuNüN YAZISI : l 
ı ............... - -------·-
' Hava nakliyatında işbirliği 

Yazan İsmail IŞMEN 

ı Bugün ikinci sayfam11da ____ I 

Bakanlar Kurulu 
programı görüşlü 
Toplantıya Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar da iştirak etti 

intikal devrinin kapandığı 
belirtilecek 

ffu !usı Mubahl••ml•• 1 decek \ e bu hususu pau:ı LCS! 
Ankara, 21 - Hilku:net proı;:· 1 "tı.nU okunacak programda be

ramı üzerindeki çalışma ar son 1 lır.ecckl r. Ycnı Meclıs çah~ma 
safhaya gelmıs bulun:nakt:ıdır.

1
' lannda soz.lu soru arın cevap:an 

Bu ak am saat 19.30 da .CnJ.;rn· dırılma~ı 1 in•n daha müessir 
tar Kurulu. De\let B1~k:mı Ce- bir ~ckildc çalı,ması içın bu si 
IAI Ba) ar'ın da iştir.ıkh le bir ) asi muste arlıklara ıhuyaç oı 
toplantı yapmış 'e içama geç dugu bı ha~sa belırti'mektedir. 
\'akte kadar sürmüştür. j Bundan ba,ka basınla hUJ.i'l

tcncH~ konfrnn~ına i tiı ak eden Filipıo he) eti. Sagdaki D15 i~leri Bakanı Carlo~ Gartı.) adır 
Bu toplantıda hükumet pro~- 1 met çalı•mat: rı rra~ında · , r 

ramı üzerinde durulduğJ pı·:>ı!· i birliğ ıemını maksadiylc hü 
ramın tesbit ed ilen anı hatl .. rı- kümct soıeıilüğıinun idas edil· 
nın gôıden geçirildigi tahmin c· mes uzerınde d<! durulmakta· 
dılmektedir. dır. ili\ e edıldiğıne göre, bu Molotof Çin Hindi için 

Yeni hükumet prog:·:ınıın n mevki de Bawbakanlık eski hu
her sahada. bil ha sa ytip•cı esası ~usı kelem ınuıiiırlı Basri Ak· 
lar getireceği s<Menınc-ktedı.r.. ta,ı.n getırılmesıne muhakkak 

Programda intikal devrının nazari:lc bakı'mok•adır. 5 maddelik teklif yaptı 
kapanmış olduğunun lJe.ırtilcC'C Oı---
f:i de umulmaktadır. 

Amerika, Çin Hindi'nde, müşterek harekete geçilip ge Ankara 21 CA~KA) - Yet 
kili mahfillerden alınan habCT· 
lere nazaran yeni hükômel bazı 

Somuncu oğlu 
Birlik tavsıye 
Ediyor 

çilmiyeceği mevzuunu araştlnyor 
• slj a 1 mU~teşarhklar ihdas C· 

Anadolu A.!a.ıuı ı-

Cenevı e, 21 - Çın Hındi hak lantıdan daha ~apıcı \C \etımlı 1 
kındakı konferansın dordüncü olmu~tuı. Goru,.ıilen hususıar, 
mahdut toplantısını mtiteakıp bu hakkında tafsilat almak mum·' 
gün şu tebliğ yayınlanmıştır: , kün olamamışsa da, ı:eç•m paz3r 1 
•Dokırı memleketin murahhas tesi günü yapılan toplantıdtnbc 

heyetleri Çin Hindinde barısın ri konferansın lıAzı noktaları bır 
ıeessüsli meselesini müzakereye türlü halledemedıği bilirımektl'y 
devam etmişlerdir. Gelecek rnah di. Görüsmelerı.1, ı;:erek Frunı;ız, 
dut toplantı 24 ına) ıs tarihinde gere~e Vıetmin tasarısınca ver 
saat l5'te milletler ('emiJeti bi· almış olan, •ate in kesilmc~i· \C 

na~ınria lapılacaktır.n .toplanma böl&elerinin tahdidi• 
Resnıt bir ınahiyeti QI nıa)~n me\"Zulal'l iıterinde eereya ı et· 

biızı haberlere gorc, bug!ln Çın mış olması ıhtiınal öahilinoedır. l 
lltndı mcvzuunda ccrı>;,an edE'rı yrıca konferan ın t:ıf' ccei. 
ıop'an ı en clre ) apılan iki ton (llr.umı Sa: ': Su: 1 dr} - --ı 

Dieıı Bien Fu'dan, 1 

., aralılar taşınıyor 
---General Castries'tn eşi, Çin Hindi durumunu 

Lanie/' e izah edecek 
ıı-., ... ıattd ""'ili 

Hanoi, 21 - Dıen Bien Phu 'I !erdır. :F'akat l1akotiıl naklı)e u
\~d~sı \e etr~fında~ da~'anla çak al'ın.ın y.aral!ları tahlı~' ıç.n 
hukuın ıiren şıddetlı meHım fır I ınmelcrıne Jmkan \ermek uıere 
lınaları \e hıı\anın çok" elektrık- Dıcn Bıen Phu ha\a alanının ta
li olması t<'raıı ız helıkoplcr!crı- mir edilmesi hakkındaki Fransu: 
nl Ye ufıık Bcaver uçaktarıııı ko· talebine ltomünıst'er heniıı bır 
munisUerın elmc dlisen bu ka- cevap Hrmcmışlc.rdır. · 
ledckı yaralıları ıahlb e etme.-- l'ransıı u~akları ka.edeki Fran 
ten alako,ı; muştur. ~ız yaralılarına ilaç ve ~ 1) ecek 
Fransıı kuv\ etleri komutanlı- atmal?a devam etmektedır er. 

ğı dun uçakların tahliyelerı i- Kml Çın radsosnunun bu gece 
cep eden 120 yaralıdan ya,nız bıldırdil:ine gôre Hindi Çını'de 
40 ın. Fl'an ız hatla°rına getire- komünbt Vietminh reJımi ıde· 
bildıklrrıni bildırmiştır. Bıı ) a · rı llo Chi Minh. Fransız hcm'li· 
ralı ar Dıen Rıcn Phu'dan J,aı ·- re i • Dıen Rıen Phu kale ının 
un baş ehri ı.uang Prabang'a ı:e- ~e,·kat nıeleğı Gene\le'e ele Gal 
lirilmı ler 'c oradan daha uçak !ardın talı ı~ csını emretmıştır. 
!arla Hanoi'a nakledilmışlerdır. ·Q2l° ıuıwı.\c.\ ununso.\pı:H uı:ııad 

Komüni t.er dün yınc 75:1 ~ara re f'ran~ız hasta bakıcısı •saralı-
lıyı iade edeceklerini bıldırmi,- me,'amı Sa: 7 !'iı: 1 cll'l 

Pakistan Başbakanı, 
ziyaretini tehir ediyor 

Buna, Doğu Pakistan'daki hadiselerin sebep 
olduğu bildiriliyor 

1 
\ .. '5. tC.ia l •d ,.,,~, 

Karachi, 21 - Önumiızdeki 
1 hafta Ttirkıs e) e gıtmesi beklcnı 

len Paki tan Ba bakanı )lunam
mccl Alinin muhtemelen hare· 
kelini tehir edeceği bugün ina
nılır mahfillerden öğre.ni'mi:;· 
tir. Bu mahfiller doğu Pakislan 
da son günlerde patlak \eren 
karışık:ıkları hatır atarak !Baş
bakanın o bölgede bulunma ının 
lüzumlu görıildüğüıııi ı.öylemis
lerdir. 

Ö!l!n ve sıralananlar 
Karaşi, 21 (A.A.) - Doğu Ben 

gal basınına gore Xara;>angaj'da 
vukubulan son karışıklık kurban 
lannın resmen ·300 den fazla. 
~!arak tespit edı len a) ı ı. ha· 
kikalte 500 ö'ii ve 1000 den faz· 
lı yaralıya baliğ olmuştur. Olen· 
ler arasında 25 kadın ve 10 da 
çocuk bulunmaktadır. 

Prof. Ahmet Özel' in 
Durumu için 
Bazı itirazlar 

(.iÜZEL S.\~.\TLAR MEZU~LARI - Güzel ' Sanatl.ar Ahdc
misi meıunları • ders yılının sona . er.mesi mıinasebctiyle dun 
Marntara lokalinde bir nda toplaııfm tcrlip etmi~Jerdir 

ll u<T1d 'fahahlrlml7drıı 

Ankara 21 - Geçen muhale 
fet ~ ıllarında makul 'emlisbet 
ıenk

0

1dleı·iy c ıanınmı~ olan \'e 
mem'ckeı menfaatlerini parti 
kayguları llstil!ıde tutmasını bi 
len Scncr Sonıunl'uoğlu bu 
denedcki C. H. P. il milletve 
kı•Jeri tarafından ~ıeclis grupu 
başkan vek"'liğine sc~ lmı•ı·r. 
Server Somuncııoglu • aki • 
n bugunkü •a:> ısı.ndaki makale 
•ınde on cçimler tahlıl et· 
mekte, )enı çatı~ma devresi hak 
kında goru• crın anlatmakta 
'e ezcumle O) c demeklcdır: 

1 
•Tazclcnm s b r ıktidar ' e 

tela ar murakabe uz fe.sinde 
kalm•ş b r muhalefe• ) en iden 
faalıje e 0ernıek uıere bulunu 
jor ar. Kar ılıklı muameleler!, 
kullanacakları dıl. ~ aıılarır.da 
ki üslup önumuıdekı dort ) ıl 

1 .ık kaderıne tc5ir edecek bir 
önem taşı maktadır • 

Memleket n me.nfaali Meclis 
çalı malarını dcJencrc olmuş 
seç"m mueadclcsi ha usından 
uzak tutmaktadır. Hakikatleri 
ıktidar \e muhalefet obJektif 
b!çukr'c ele almağa '\"I ıfade 

1 ctmeğc çah:malıdır .. 

NATO devletleri · - 0
--:-

cıazetecileri İ~mirde Ethem Yetkmer 
~mira/ Fechte/er, •Bir sa~aş halinde Türk Emniyet Genel 
donanması Amerikaltlar taraftndan takviye Müdürü oldu 

edilecek» dedi İstanbul Emniyet mıidürli Et-
ııusu5t Muhablrımlı:den hem Yetkiner, Emniyet genel 

lzınir, 21 - Basın Yayın ~ıısm toııııntısında, o sıra~:. müdurlliğunc ta)in edilmiştir. is-
umum mlidurlüğiınun davetlisi iı::ı:ıı.t-uldan uçakla ,e!m ~ ., an tanbul Emnıyet nıildilrluğu için, 
olarak memleketimizde bulunan !' . .'.'.O Güney Avrupa Kun etle- İımir \'ali muavini \e Emniyet 
ekiz NA'l"O dc\'lctiııc ait 14 ;a· ıı .ı:omulanı Oramira' F~chteler müdür -.ekili' Ataeddın Eri~'le 

zcteci bugün uçakla A:~karadan de !':ıır bulunmustur Ba ~tıret· halen mudur muavini o an l\I, 
&e!lr mııc ~e mistır. G,,zıemirde- le J..!.ndisinc teHin ed .• e ı su· Ali Alp~ar'ın isımlcrindcn bah
ki nav;o Teknik (\kulunu ziyaret ı:. ı~ri ce\·aplanaıran A'T'iral, Ar. sedilmektC<iır. Seyhan mi'letve
<'dcn gaıeteeilcr, sonr:ılll1·1 NA- k~:-a ve İsta•ıbutda yal)lığı te- kili olan mUdür mua\•ini Ahmet 
TO ı.oıargahına gelereı;: kendile- ıı.as!:ırdan ı;on deıecc memnun Topaloğlu'nun yerine de şube 
ri içın teı-tip cdi en hir basın oi~ l tunu betirlmis \'e bJ anrla 1 müdürlerinden birinin tayini 
top·.ııtısına '\litı mısl:ırıhr. (Denmı Sa: 1 Sü: 1 de} kuvvetle muhtemeldir. 

hT Ü~"ECİLER YE~i m.ni5~1.ERU; - İtfai)e mensuplarının )eni elbi~elerl dun aat Hl de 
.l'atihte )apılan bir torenle TcrHmiştir. Re imde bu münasebetle yapılan teren Cüniiu.}or, 

İstanbu'dan D r mi lel\ekili 
seçılen Teknik (•nı' er:.ıte rek
törü Prot. Ahmet Özel'le Prof. 
Dr. Kemal Atay. hocalığı tcrcıh 
ederek milletvekilliğinden istifa 
etıni§lc.rdL Ötelin hoca olarak 
kalması için Teknik Üni· 
versitf' profe örlerinin Ba•ba· 

(Deumı Sa: 7 Sü: 4 de> 

A~KARADAKi DEFiLE - Dun Ankllra Ku 1'eknik Öğretmen Okulunun OpeJa salonunda 
tertip ettiği deliledc tcıblr rdilen 110 ko tıimden Bayan Jncı •O)alı l'amıa. (sağda) ' 'e Ba
)an Denıı. ·Türkmen Kızı • ( oldal adları \erilen elbiselerle. Ba)an Reşide Ba)ar \e Bayııa 
Berrla Jlendere 'in de buluad ugu bu defilede :ınahalll iı ve l.iyafetlcrimiıln rünua illtl.>ar 

lanna \ c modern hnasına nasıl u)"duru1abildlJi göstcrilmiıtir 



l'AZAN: 

VATA~ 

Şehir Tiyatrosu artistleri 
turneye çıkıyor 7' vnıpa Kon r 

.t'ls e y i . 
nin tl!ktıri U· 
zerine Str:ıs
bour 'ta 20 

İSM 
. 
l l.1 İŞltlEN 

) rıcn 10 nıUşahıt 
devlet \ e 9 mu 1 
,ahit mııı~tlera 31 ma) ısa kadar o~namaları icap Merktın iınl bir kat at il 
rası ıe ekkUIUn kapatılan l&tanbul Ş~hlt 1 ı~;ll'ôlıırı artlst:erı bugünden ltlbal'en 
ıotırakıle Stra5 \,. kendi he ap'arına turnl'\!~ çıkacnktıı·lar. Bunlaı dan birinci 
bourghla Uc har grup bugün \lacrı Rııar •ı ba~kan'ıfında olarak hınlre, oradan 

1 

Ni!andan ıO 
Mayıs 1954 e kadar toplantıla
rını yapmış olan • \vrupa'dıı 
Hava Nak i)·atının Kcordinas
yonu Konreran81ıı çalıJm:ıları
nı bitirmiştir. 

ICAO, Milletler2rası i"İ' H:ı 
Tacı1ık Teşkılatt taı-afından da 
vet efü ip. Könc:~~yc ı tlrıık 
etmiş olan de\ lct:cr :sunta: -
dır: 

Avusturya, Belçlk:ı, Danimar. 
ka. :Fınlandiya, Fransa, Al
manya Federal C•ı:nhuriyeli, 
tr anaa İtalya, Lük!emburs. 
Hollanda. Non eç, l>ortekiz, 
İspanya, hve~. 1 vıı;rt>, TUrki· 
~·e ve tngl tere. Bunlarc'.lan bae• 
ka Arjantin, Avu~truly.1, Bre· 
ııl~·a. Kanada, Mısır, Habe ·s· 
tan. Honduras. İsrail. JapOn>'n 
Ye Amerika Birleşik ıtev etleri 
de müşahit o arak i tlrak et
mişlE!tdir. 

Kongre çalışmalarını takip 
eden l\lllletlerarası te ekkO ler 
ıırasında Birle miş )tillet•u, 
Avrupa Kon eyi, A\Tupa İkti
sadi 1 birli i TeşkilAu. Ha\a 
Araştırma bUro u, ıı leUera
rası Tical'(!t Bürosıı, Husu 1 
:Havı Nakli)•atı M1lletlerara ı 
Fedtırasyonu, Hava Nak-ı~at 
Şirketleri Birli Al. Mıllellera ra· 
sı Hukuk Birliği. Hava Nak i
)•atı Fran11ı Enstihisu s:ı)ıl:ı· 
bl'ir. 

Konferans ~alışmaları neti
ccsınde. bugünku durumfüı yal 
nız •Çok tarartı ıniaıma:arıı la 
Avrupada hava nakliyatı koor
dinasyonunun mıimkiın o anu· 
yacağı kanaatine \'al'mış \'e da 
ha rasyonel bir anlıyı ın ku· 
rulabilmesi itin 

a> tşbirli 1 
b) Serbesti 
c} Menfaatlerin l\orunması 

esaslanna da:ranan yepyeni 
bir sistemin tatbikinin icıap et 
ti ini tesbit etmiştir. 

nA''A X.\KLh'Al'l~[ı,\ 
lSBIRLİGİ 

A) - Konrcrangtıı örüşü· 
len mcsel~lerdcn bil'• de tarı· 
fe:l hava er\ tslerinde trafık 
mübadele ı o•muştur. Takip e· 
dllen yollımn beraberce kuı 
)anılması, ~ki taraflt -.c çok 1ıı· 
rafiı anla maların yapılma~ı 
\'C t.rafık serbcstisinı tcnıın 
maksadıyle bau t .. hfütlerin 
kaldırılma ı hususunda Hau 
yollarının mUştcreken giri ecek 
leri ıra tırına ve cttldleri, hü· 
kumet erin de tekleme i tani· 
ye edılmişlir. 

B) - HB\'a ile yer ırasında 
ki muhabere.erde tamamiyle 
radyo telefon kullanıldığı t•k 
ditd~. Avrupa JlB\'n nak'ıyı:ıtı 
ekonomık b kımdan daha ço 
istifade edebllceektlr. 

ICAO nun 1952 dekı, Hava 
Se\'rüsefer Böl~ PIAnının tat
bıkinde bazı nok anların bulun 
ması bugUnkU rııdyo tcıcronun 
Uyıkiyle kullanılm9masına se
bebi) et vermi lir. lşte kongre: 
de goril Ulen meselelerden blr! 
de memleketlerin bu husustakı 
durumlarını dUı.eıterek sadece 
radyo te~o!on kut anmak iste
yen iılelmelerln faaliyetini ko 
lay'aştırmaktır 

C) - Mürettebata uçu~tan 
Zlnce verilen havacılık bilıisl· 
n<ı aıl ta lmatnameyi yeni ~art 
ve icaplara gore uydurmak fay 
dalıdır. Bu menu llc a1ikalı 
olarak JCAô, h len Avrıınacla 
?ıtillctlerara ı hava me:»d,nla
rındı kullanılmakt:ı olan usul
leri öıdtın geçirmeli ve mah· 
zurlu olanlarını be irtmeh· 
dir. 

D) - H&\'a nakli)' ılının te
klımul ,.9 ekonomisi uçaklımn 
muretıebatı ile vey:ı mUrett<ı
batt;ız olarak dt!ğiştlri'Obilmcsi 
ile çok yakından alikalıdır. 
Muayyen hatlar Uz<ırlndc uçıık 
mUbade:csı yalnız hav gemi· 
lerlnln daha rasyone• bir e· 
kllde kullanılmasını t<ıntin ,.ı,. 
mekle kalıtııyacak fakat aynı 
umanda kar ı'ıklı yardım ve 
feblrliğlnln daha e a lı bir tı· 
kilde tatbik mevkilne konulma 
sını temin edecektir. Bu mt\'· 
zu ile a?Akalı o arak ICAO kon 
uyl, lllletlcrarası hava lıukU· 
kunun çerçcv si dahilinde mc· 
s ıeıerl incelemesi icaı> <ıdcc k 
tir. 

DAYA 'AELIYA1'INDA 
SERBESTİ 

A) - Hava nakliyatında •· 
ıaml bir kolaylı ın mevcut ol· 
masını t<ımln makncUyle vlztJ. 
lerin kıldırılmasını. iilmnık er 

._1954 yılındr 

Bahçeli 

22 EV 
ve 

Yük ek Mıihendls 

deki bagaj muayenelerinin a- ta milddetıc faa'il ette hulun· ôıı Ankara) a gidecektir. flHncl grnr. Şntl) e '.\loı·aı'ın başkanlı· 
zaltılmasını, sıhhi mua)cnete· mu5 o an AHupa Ha~a ~uı;. i! ndc olarak nur a\a 11ıaucl:k \e Renkli Fenern i O)nayacaktır. 
rın basit estirilmesını, mUret- ) atı Koordınasyonu K.onCerıın. l'cUncU grupa dahıl olt ıı rı· da şehrimizde kalacak \e Bahar 
tebatıtı eh'i)etlerlnın ayrı ıı~- sı• Avrupa kıtası dnhılindc ha . dl k · y 
rı bakılmamasını. efer fmıni- 'a nakliyatının tekPmnıUlUntle b~' ranıı esna ında <~ıllh:onr parkında ıeı~ .ıı e lece . , Bır aı 
festo unda Yize mUhiırlerlnın dah, :rakın biı' 1 birliği. dah2 Geceııiı komedisinde rol alı:caktırlar. Bırıncl \'e lkıncl grupa 
inceden ificeye kontrol edilme ııeniş bir erbestl \ e rt na fü"'ln ıfahı arli tleı· turne hasıl:ıtını aro orında payla3ocak'ar. şehri· 
me ini ve bu gıbl taman kay- bir anleyışla mcnfeatleı in kar. !!'izdeki temsile i'tlrlık rcltıceklcr de nah:ır komitesinden 
bettıren muamelelerden sarfı· ~ılıklı bir şekıldc J,r>runnıosı blreı· nıaa5 ııi belind~ mur.zaıt'I Ucret alacak ardır. 
nazar o unmasını konferans tav liıtumunu bclirtnuşhr. Şt'hlr 1'h«trolarırıın bi• an cvvcl kapanmasını tcımln için 
l)e etmektedir Al1ınan ktnrda

1
r;a

1 
rıil~ lllll\ acı4ı5• arlistleı in 11tun nıUd'INtcnberl devanı eden gıwrellerlllln iç~ Utlı 

b) - Mayıs 1933 te Fransız ğın cap el ır 15 s r a \e r . 
hükumetinin daveti üıcrınc ) onalızas~ on c 11 ıa.ı dahı in de bö)'cce açığa nırulmu~ bulunnıaktııaır. Allıkalı makom•aıın 
Catıne~'da toplanan 14 Avrupa ôe tatbiki esa tır. y ılnı1 ura. ı·rğbetslzllk \'e alakııF.ızlılt iddia arı, ğc •en gUn ttc Yatdı ımız * Ankıut •apuru aan ıaıı.ı 12 ae 
de\ eti, bau naklı)atmın ko- 51 da muhakkaktır ki, bu Mi)Uk g.bı \'Rrit olanıayacnğı gilıl , eğer son günlerde rağbet hakikaten natı Akllenl.z hattının yaz pr<Ye,ta-

1 1 ı · b k bil • I mının ilk sercrtbe çıkmıştır Giden tay aştırı ma ı tın aıı arar- prt>grnmın tatbik eıl• e tı1"•1 ara\mı idivse. yeni eserler tem•lll suretly e bu mohrnr gider - tqıeı.ııar arl\eılittıı. Fı'ıı.11.&ız ~U)Uk tı 
ıar almıştı. 1954 te Strasburg- ..e bundan {aydnlı blr nctlcı> lebıllrdl Hatta thatrtı mııtıiirlliğllnUn ,c kuı·u un bu tedhiı'i ısı. Denıtcıtık Raukasının ı; r <!ıO-
ta toplanan konferans bu hu- sağlanması için ulıı z bUyUk alma 1 İcarı tıı.fordİ. Blly'•• ) aJ'll'ncıık ytırde. u~·atroların bir on h3~~eknt~~~0R1!~:11;:1,:1:~~~~(J~~a ~~ .su.starın pek çok de\•let tara- hava ~:krilbd·a~.gldru~ı~;:ı~ılnhca~I!~ cvnıl kapanmasını ağ amak için h!!r Oç ti~ etrönun mart M· lltpterı Konırresıoe bt.Anııuı Unı•er· 
{ından tatbık mevkıln:e konul- ması "11 ee;ı ıı. ı.::ıl\' • n • • k k d . sıte!ll adına htlrt.k edecek ola.n Prof. 
duğunu m!?mnunlukla ğötmUş- cılık paı-caı nntu bir kllld\ir. nuıHlll sahneye kollııbrn~ ıı~ escrı, 16 ma ıs a amına 1 aı' or. Pertn Aı.a buluhMaktadır 
tur. Bu meyanda bUtiln bava Sistemın in ıcanılı 1>1r seklide >~nı elli gilnden fazın ısrı;r a afişte tutulnıuıtur. * Ankara 6nıveraıtcaı Sl>aııııı 1111-
yollan için ba_it ve hır limek i liyebl'mcsi oncak bir köor<ll- --ucr 1-'iıtuıtesı o tetılil Qyeıetlbden 

k t. 1 J k G B ı d • 1 • b~ent Cahıt To.lu. u tnllllı fıa.tat gıriş • Çlk!Ş ·atlı •ıaZt?' anma- nas~onun eseri o\abll,r. a sı"m azı"nosu e e ıye p aj test gUnU gaat 15 de Kalllıçnme San 
sı, gurnrilkten geçm~k lçJn )O:,----------- traı Mcnııucat FiıbtU.:uınna •Soi~aı 
cu pıısaporllıırının MU\'2kka· l GUT rııııt• ıtoııusunııa bir kıınteraıı.s 

;~nv!0~~~~~a~~~:ı~~l~~1t:~~: ~wm M ğ Kiracı değiştirdi Evleri pahalı l "e:ec~~~~k At&tUı1! ün iıtanbuı·d•n 

~" 
. . 6amııun a hltrtket ettltı gtınun " ruk N!Sminden muaf tutulma- Taksim Belediye gazinosu f tanbul Beletlıyeslnın ~hır_ıır ı ıncı rıtdönumunae Mustara K fllal 

sı, yolcu n1anifestos\ınun tek · müsteciri Kazım Arın, belediye hayatı ucuzlatmak gayesı ıle Dernetınce Atat<ırk MUl!cstnde u:r-
blr örnek olarak yaı.ılmıısı a· ~ı ı~ ile ara6ında mevcut ınukav~le- çeş:tll sahalarda ;ı•aptığı t~ eb· tıpıencn ttılil•ntldıı, dernek başkıını 
yılabılir. _ _! _____ ~- de devir salAhiyeti bulunmadı· bUs erdl!ll biri olan Flonatlaki ~~~e!t:.~~1tıı.~.~~:Ur:!'11:11~~~uı;~:: 

C) - 1944 yılın<lı Chicago- 'I k b U l ğı halde mezkılr nıilesscseJlln ucuz plAj evleri işi de ba art!IZ r~k ya~maaı uzerlhe vıııııtkee ııı,:11!· 
da toplanan 52 milletin İIUI· !Y a işletme hakkını on be~ bin li- tıkla neticelenmişt':-. Bilin 11,ğl lenı tırornu cttıısı vetUDll.SUr. 
lan, MilleUerarası !!İ'iıl hıwaeı f b rahim ra a~·tık kira ile Cihat Kent- g'bi geçen ~ ıl ~·apılıın bu ev· ı * istanbut tl'ntvenııeatnde harç 

1 · ı •! " , I 'lltıtınıı. DIUCIClctl dlln &k$llm wna lık An 19ma&ını Jm7 a c mııı er P· . 1 n nıen'e ÔC\'J'l!tmiştlr. Kontratın lerin 2 odalı o'tın arı bPlcil ye tnn~llr. Unıverııte imtihan tiri 7 
tll. Bu tnla&manın 2~ cu mııtl- aşan buna müsait olmama ı yUzUn· mensuplıtı·ına gündelij~; 7 .,,e 3 hıı.zıranıta baflil\acaktır. 
de ine g

1
öre 

1
Akit, .~ev11mıerin d Ü ğ Ü o U de.n taraflar aralorıntta söılU otıalı olnnları da halka güncl." 1 _o1ımcetrıhatafıralarh~nı.lndyteıııltse1~1b:~~ııı~r.d.~ birine a t o up •• 1ı1te erorası ıın'aşma akdetmışlcrdıT. !iği 20 :ırad:ın kıra ya \ erilm ş • " • ...-

sHere iştirak edM h!!l' htı\'ll 4 30 yıl evvel bugiln, 22 :\ta- Di er taraftan Taksim gaıi· ti. ıa:1''~~j.uaros İlkokulu )'Cvrukurtııı.-
gemisinin içinde te cil \'e ikıısı yı 1524 de Yavuz Sul- no u müsteciri yıllardanberi Bu orada gu.ndeliği 3 liradan rı bueuu taııt ta"te törtnıe ana içe· 
uçu&a elverişlilik \'es1kııcı, mU· tan elim Hanın kızı ve Ka- muka\•e:e harici icgal edip Halk halk~ kiralanmak 1 l yen boı cck ve rıldız \akacakıotdır. 

tt b l 1 1 b rd j r i i l u"le~~ıan ın ku: w * Kadıköy Glıııd<>CdU aokatındr.kl 
re C a ın ıuns nrı, 0 a u nun u an "" bahçesi namı altında i5leterek çadırlar da hiç b•r rağbet gör- bil' ınç:ıatta aıva yapan KAzım. mu· 
nalı. ra<lyo lisan ı, yofcu ve karde 1 Hatice uıtan ile , .c halktan yUk ek Ucretler aldığı meml t'. Evlerde eş)a olarak vazene ını ıtayb dereıt Uı;\ln U kat· 
:rUk n1anıfestolıırı gibi e\rakın 1 ılri l\ıam lakbul tbrahim Tak im bahçesinin ön kısmı da, b'rer dl\ anla birer masa ve i· tan aoıtatıa dU$1TIU tur Mır rıı.tata· 
bulunması Jcap etmcktcClir. Paşa e~le.nnıl !erdi. Uu mil· ki ki na.n Kazım hastahane~e kalllırllmış-
ICAO nun hna nıkllyııtını ko na ebetle tarlhlerlmlıde mi - mevcut Danı •ay 'l'e Daiıııt En· ıer ma a mcvcu•tu \C re· tır. 

cümen kararlarına roğırl'n, şe· cı'ar her ılirlil e ya:rı beraber _...__ .......... ______ ....,. __ 
laylaştırma programı gereğin- li gôrUlnıeınl derccet\e nıub d <i 
.. d g ,.en b doklimıın':ırın tc•eııı bir dllıtıııı .va ın lnıı•tı. hirlinın ıstiCadesinc bir tilrlü Betırmck zorun a\ ı Dar ıc· ,_ G 60 onur.~ 06 unn~ 

bakımdan madde 29 un tadili ncı m k\ık karşılarlar \e Çocuk Bahçeııi yapılmak uıcte dalı olmadığını, şehirde husu· .. 
yeya ıersiıl icap etm~ktedlr. hııttA \'avuıun llatke Sultan vaktiyle ıstimlik edilen ve am si 1eşebhUslin plaj odalıırı içLn I g EYLULDE 

Küçük haberler 

dernekler 

Türkiye ~ıuall imler Bir ığı 
!Kongre ı. btitUn Ti.lrldyedekl 
ı;osroloji, tarih peı'iaaoil öğrrt-, 
menlerini toplayan Dernekle, 
keza Tlirkıye Beden Terb yesi 
öğretrnenlerltıin teşkil etmi$ I 
ornuııı <Türkiye '.Beden Terbi· 
ycsl ÖğTeımen'er Cem yeti> nin 
tütılllmler Blrliğlfıe iltihak et· I 

ınek hususundaki l!•eklcrinl tel j 
kik etmi~ ve bu iki Derneıtin. 
Türk;~,e Muallimler Bırliğine • 
girme'erj husu~u kongrtıce it
tifakla kabul edıln1lşt r. 

Bir kadın erkeği yaraladı 

Kasımrıııea Kotıalar sokak'! 
41 numarada oıul'an Hasan A• 
kin. aralarında çıkan münakaşa 
sonundr . çocuklarına bak:an 
Fevtiye lıığda tarafı•ıclan mal 
ktı la )"tıralnnmıştıt. YaTDlının 
tedavisi yııpıırılmış, sanık ya. 
kalanmışıır. 

Bir hakaret iddiası 

Ycd=kule \'erem ha tanesin 
dc.n atH-t ğli n lince llı burcu e· 
dı' en Ta'ip Koral ıle Kadır Bez 
6rmlr. huıaneye ğrlerek h119· 
talardan N•gahi Eraslana hak&· 
ret e.·mı terdır. Sanıklar hak· 
kında takibat başlahmlŞ'ır. 

c ... a 1 e, u .. 11 ~ tahsis edılem(!mektedir. Bılln· lirli \alanda a hizmet ğayesi !r 0 0 0 0 0 

bir kısmına ihti)aç \Oktur. Bu nazı mU\errlhler, bu izdi- diği ıbi bu husustaki karar. ile yapılan bu i in hiç (le ray J 
ICAO nun •Nak'lyatı kolay. adında bir lmı olmat11ğ1111 1- f meye a't olen bu yerin ruıuli aldığı Iıaı gö tcrmektcd r. A-

l ~tırma Şubtısia mlırettebatın lcrl siirerlr.r, tarih !kitapla- işga• şekli ile dah' kiraya ve- nadolu yakasında me\cut tanın 

1 
1 -

lısans veya ecrtihkıılarının pa- nnda \e bu aı ada me bur rilemi) eceğinden aerhal eski mı~. plajlar, tN·aslı bllvük 0• llıııun r ,ı ııt ctö•eli 
saport \C \ize )erine gııçmesi 1 mu\ eıı lh llanınıeı 'lıı eııerin· ha•ine gctirilm(!si icap .e ıl ğ rlalarını, komple dö cll ki kar cıa,ah ı.ır oc ••lıi4. ::\lr.mlckrt lı&\ aı·ıJığının 
mesele ini tetkik edecektir. de grı;en nıulılr.şem dll ll- mahi)ellnde idi. ~ola, 010 8 , e andalyaları ile ulılılıı .. ıııır. lır.r temrl ıaşıııda hiltün 

D) - Uçakların hava mey- filin taf!lilôlını doğru bulmnı gUndC' lH 6 !ıraya k oralamak· utanıtn~IBl'ıınııın ) ardım 
dan arındık! bekleme umanı• lar. Bu ural!lk Utundn bu - Köy Kadınları Gezici 1 ta \e a rıca p Aj duhullycsı de 

1 
1 Q 

61 
pavı vı1ıi\ıı. nıı bakrnttııın 

nı azaltmak için hl en me\cut nuıı nıUnaka ıı ını \apacalı almamaktadırlar k• belMıycn n !'i I ha,•ncı geııı:Hllmlı tanı 
teknık Hı idari roı malıtelcl'ln de ilit. Oı'lh~a çık1tcnk ~eni Kursu 5ergisi licreılcr'nc nlsbclle , arı ya. ~ mana b le milli hiı· r.~erttır. 
tcıtkık \e tadıll \e Ur'ııll azal \'e lkalar biıl al dın lalarllk· d r o o" ş EL., Ev 
taeak husus arın kaldırılması. tır. S@'çuk Kıı Sanat EnstilU Une rıya ucuz u · 
üzerındt! duru an pek mUhlm 1.arllılerln rlu.) etlnp, göı c bağlı o'arak KUçlıkçelrnıece kö· 3 ('-TAK V f ll'I -
bır meseledir. ~uıtan "'Üle\ nııın blı' ıiin nıU yünde faaliyette buluntın k!ly açılacaıır. 1 B ·ı R O EN " 

E) _ Strasbourg konferan- na~rbrtlni getirerek keniti 'k3dınları gezici kı·su çalı ma- Serg•de kursun bir yıllık fan 1 
ı;ının ta Hl) !'!!eri arasına, tarl· düğUnu ile vrılrlnlıı dll,ltllııll larını.n ona erme 1 mUnasebe- llyetinl gösteren eserler te,hir 
fcslı ha\a ervislerlne kıır&ı tı Rl'asındııki farkı . ornıus. nıık llyle yarın saat 18 da bir .sergi olunacııluır. llo11lıan• ı.~ılaı 
kip cıfülecek hareket tıırı.ı gır- bul tbrahinı Pa a ~u l cubı ,.. - O d f M I - ı uıılJn -•aıılM hu 

mcktedir. Tarifeli ha\a serv1'- nrmlıtir: .. TrlB. PrBo ·,- usı1'TfAFEA SREf}Ş TLB,~Ll'GEES~'ly 1 11 ı.ur•\iUJ..U.da cıı~ıı~r. • 1 ıcrlnln menfaatini haltldar el· _ Denim dujünilnı kadar ~ .. 
mc)en sOS)+al yardım, acil \ak 
atar. dört kitl6en fazla olmıyan müktllef bir düğün nlmaınıs 

• tır. Çunk.ii benim dliğüniim,. 

tası~an tal'iCeslı. servls'cr için sultan uleyman U.ıu te~rif Devlet hasla.nelerinin ve. doktorlarının mcs'uli)el. 
devletlerin deha genls bl-: ser- burnrmu !ardır. Fakat iıin Kıınuna aykırı doktorluk ve üfüriikçıilUk. - Ruhi tedavi, 

SAB il 
OGLE 
f K f:-iDI 
AK$ M 
YATSI 

füant 
09.10 
0445 
O!l.44 
12 00 
01.45 
O'i.05 

hava taksileri \e sadece yiik dhanın en hli)iık ııaıll ahı Esaslar Tipik Vııkalıır ~ YAPI ve KREDl l"' 
bcsli temin etmeleri ta:ep c<lıl dfiflinıinıiıe bu mtı tclıe bir l\Janyetızma, Pslkanalit. radyestczi .• Estetık Ye ılmi ıec- BANKASI 
mektedlr. ıat ğclnıemlştlr. rUbc ameliyatları. - Türk Tabipleri Birlıği Kanunu çıkmıştır. ı E uuPteınıu ınnarrll•d '"' 

· ••, "80 K. ı •e re5imler basılsın. basunıa· TIAY,\ :\'AKLI'\' TINDA 1• F' TÜi ıır.o TÇt r • 
• • '"";'\ ~;l.Ll.U ı uı ıı c c c e • .1 <ırı la41r •ıll:ınn 1'1EJl\1 AATJ,ERİN' 

iMSAK 

\'uatl 
04 ao 
1211 
1600 
19 26 
21 20 
02.30 

KORU:'.\'MA 1 

A) - Strasbourg Havacılık 
Konferansında müzakere mev
zuu olan muhim mesele'er ara
sındn aşırı bir reknbetin yara
tılma ına mani olunması ve 
her uçağın milllycti ne ôlursa 
olsun a)'nt muamc'eye tAbi tu 
tulması, mcın!aallerin karsılık 
1ı bir ~ckılde korunması ayı
labllir. 

B) - lliikumet:eı•in iki taraf 
lı \'c çok taraflı görilşmcler 
neticesinde birbırler:nc hava 
yolu hakkını \'ermelerine de
vam cdllecek \'e A\'rup hava 
nak ıyat isteminin dliba kul· 
lanışlı bir hale gelııbllmesl 1· 
çin aynı yolların muhte!ıf ıir· 
ketler tarafından ku'lanılmuı 
na mu aado edılcci"kllr. 

C) - •A\rupo idi Hnva· 
cıtık Konferansıa adı altında 
kurulmuı temenni edilen bir 
tcşki!Atın, muhte'ıf hUkfımetıer 
tarafından ta~in edilecek ııli. 
hiyetlı ahı lantan 'e h1tva nak 
ll)'atı ile alaka'ı rcsmt vo gny
ri re mt te ekkUllerın ırıUme • 
slllerınden terekküp etme 1 \'c 
ICAO ile yıkın temas halinde 
bulunarak kısa zaman rnsılala
riyle toplanması, Avrupa Hava 
nakll3 atının muntazaman ge· 
u~mcsi itin çok ıuzumlu bir 
ı;ılı9ma uzvu olacağı muhakkıı • 
tır. 

ı 'ETİCfi : 

Türkiye de dahil olmak lııo· 
r 17 Avrupa devletinin ,. •Y 

Odasına doğru yUnimeğe ko
yuldu •Keske ~eçen hafta onu 
görebılseydım.» 

Wıllic elini uzatarak. koluna 

dokundu.• Çok müteessifim 1~~~;1iili~i1 Tom; hem senin için hem de E 
Roiland ıçin.a 

Romancı biran su tıı. Sonn 
avuçları ile götlerini kapata· 
rak, o\du. •Bıli~orsun birbirimi 
ze pek yakın dei!ildik. Ayrı $C" 

hırlcrde ;ı.a ıyorduk. Kolejde 
daha i.>i tanışmamıza imkin 
hasıl o'du Ben onu birat aptal 
sanırdım. Fakat babam hep Rol 
I0;)'

1
U bana terc•h cdertli, nelki 

de bildiği bir ey 'nı-dı.• Knma 
rasına ııirdl 'e perde. ini kıpnt 
ti. 

Wıllie giivcrte~e çıkarak baş 
terala gllti. Bir aıaAıya bir \ u
karı) o yUrU)erek. sık sık, l\ton 
tauk'un kaı·armış. cıılmlş, bU
'LUimUş teknesine baktı. Muhte-

cm bir giln ışı ı parladı ve 
stindO; Körfl'zdc o uk ba· ı Uz 
gAr e mcğe ba !adı.. Hep kUIUr 
bu. tembel, isini bllır 'c $ı lfo 
Rollandın L!!ytc<lekl kahraman 
ro Uııc nasıl olup ta ll) ttıu ol
duğunu dUşUndU Bu i i kendı· 
si )apıımaıdı, Ulithlnin pıılmı· 
)e atnçları Uzerinôeki seruoda 
şimal yıldızının parladıfını far· 
ketti. Yımıbaşında hılAI şeklln· 
de ay vardı. Dlrden artık Rol· 
land Keefer'ln bu manzaraları 
llrtımlyeccğini dU~UnUvcrdl \'e 

cephane sandıklarının ~·ıınına 

~·öktU, biraz ağladı. 
\Villle o gece n6bcttl'.'n saat 

12 de ayrJldı ve derhal yata ına 
serildi . .l\lay Wynnin IPllrlak ha
yallerı arasında uyuyordu ki 
bir el kaburgalannı dUrııil. 
Homurdanarak yüzünü yasıık
larına gömdii \'e aHl'.'r halde 
Duccly'yj art)orsufiuz. öteki 
yatakta. Ben nöbetten şimdi ay 
rıldım.• 

Qııecg'in se~i «Ben seni isti· 
~·orunı uyan• dMI. 

Wlllie çırçıplak yataktan fır
ladı. Sinirleri gergindi cBaşU -
tUne Kaptıııt ... » 

Koridorun sôııUk kırmızı ı ı· 
ğında udeco gölgesi seti'cbi
len Queeg•ın elinde mcs:ıJ def
teri vardı •Bize bir zat işleri 
mesajı ver. iki c'lakıka t!Wel gel 
di.• 

Willie otomatik olarak donu
na uzandı oCiyinmeye lilzum 
) ok, salon soğuk değil. Şu me· 
sajı çözliverc!lım. 

Salondaki 1 kemlcnin derisi, 
Willie'nin çıplak butlarını üşüt 
tü .. Queeg başında durmuş cö
zlılen bir kelime) e bakı) ordu. 
Mesaj kısa idi: ııAlfred Pcter 

9 Eylülde bir çekilişte hediye edilecek 
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Ouce:y a~rılacak en scı·ı vasıta 
ile yenı bir 'azift'~ e tn) in için 
Washingtona 7.aı isleri dairesi
ne gelecek. Seyahat ıçin Dllı·t 
derect!lt tercih yopılaeaktır.• 

Kaptan boğulıır 'ibı ıO kadar 
mı? • dı>e sordu. 

.su kadar clendim• 

.nu Duccly Qelcıli no kadar 
olmu tu.• 

•Ocakta gelmi li dendim • 
dokuz on ay olduD 

ırYahu yedi subaya kodar dllş 
tilk .. Zat hicri aklını kaçır
mış.• 

,Jki yeııi subay )Ola çıktı c· 
fendıın. Farrınglon ve Vole~. 
Eğer )Ctl ebllıl'lcrııe . • 

tÖyltı~se onlar gelınce)cı kıı· 
dar tr. Du~ly do bekler, Ga
liba fnıl iyi ıcıl \erdini.• 

Kaptan yırtık bornutu lciııdc 
kapı)ll doğru glderk<ın wı•ııc 
uykunun vcrdili bir htıGUnctl<ı 
aAnncsıııln bir 1!Cmi tezgAhı \'br 
mış efendim dedi. 

Queeg •Gemı ıeı.gAhı hah ·ac 
dl \C kapıyı çarparak kapattı. 

Ducely'nln emri geldikten 
sonra bir hafta kıırıtanı sıhhlyo 
çarn&undan başka kimse görmo 

di l\Ial') k'e telefonla arım 
ha a rı.sı oldu unu blldııdi. 
İkıncı Knptan gemiyi tek bası· 
na ıdııre edl) ordu arnk. 

el 

Bir galon ~ilek 

• h eantık va Sarılık 
.canım Sarılık , 
el)u,>nr duymaz hir top ate-

o KaÇar saklanırım. 
ı h arılık \ah urıhk 
Willıc Kelth. Mogmog ada-

ııınd .J 1 suba~· ku!OhUnde k ı rık 
pl)anö<la eski sanalını cıe ııl
mıstı, arkı U) duru) ordu. E· 
peyce aarhoeıu Kech!r. ııardıııg 
ve Pa~ ntcr de ıırho !ular, el 
!erinde ıç kadehleı ı etrafını 
alını,ııır gU 1U~Up ıaı kı siı) ili· 
)orlordı. 

a \h orıhğım tuıtıı 
\lı sanlık 'ah sarılık! 
Mııydanda bır Q:ÖnilCk ucu ~n 

rUnec 
Oı'lalığı duman nttırır 
Ah sarılık vah sorılıko 

Wıllle o kadar 41U'dU ki pi)a-

no iskemlesinden yuurlandı. 
Pa)ntcr onu kal6ırmıık içın e-

llincc, elindeki kadehi onun 
a;omleğinc di.ıktU. Caııtc subay· 
lorının hnykırıelnrı kulilptekı 
daha az neşeli 2rupların nazarı 
dıkkaııni çekıyordu, 

Jor ensen ko un uzun bo) lu, 
tombulca, dişlek \'C ~llli bir as· 
tel'.menln bO) uhda oldugu hnl· 
de onlara doğru yalpa 1) :ı ) ' -
pah)A gtıldi. •Al'katttıılır klnı 
dondurması ile çilek lsıer? tlı 
ye ordu. Sarhoş orhoş herkes 
mu tıeL ce\'AP 'erdi .tyı ö~ er 
ııe ... ('UnkU l.ııı, benim )ctlek 
ııubav okulundan orkadaeım BO 
by Pınckne) lir. bUıUn ~emek· 
ltrin btıluııcluRu Bril\ge gemı· 
ııınde ubaydır • 

Calne &uba\ arı A tej!ınen 

5 EV Haziran ıo Döşeli Bahçeli ve 

ç._ıitli para hediyeleriylt 

ı.000.000 lira 

Ayrıca her evde ~ Buz dolabı :!_. Rad)o • Çamaşır maJ.inası .• . J:ltktrik~süpUraesl. 1r Dikls mııkinası 

1:odık6y Şub mlıln 6nünden her saat boşı kalkan vaıııolorla bil evleri ılyar t tıd bllitılnlı. kadar ~apı 
'=* 
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''ATAN 

1 T u11us'ta 
Ayaklanma . 

ı-

<<Ortadoğu' nun kaybolmaması 
f.Bzımdır>> 

lhtim~.~~.~! ..... I 
h'- ALTEMUR KILIÇ 
<1 \ Otk 'f' 

d..i 1111eı dunyanın c.n 
' eıı a· "uoclattd Pruı 

Tunu . 21 - Sı ahlı hır a)a!\. 
lanma ıhtınıaıı bulunan Tu:ıus
ta Fran:.a baıı tedbiı er alnıı~t:r. 
E\\C)fı mıllı~el~·ı l.!dcr il . Bur
giba, 'J'unııs sahilleri :ı.;ıkl:ırı-ı
da La Galıte adaı;ırıda\ı mer.fn
~ından a ınarak Fran3anı.1 Bre
ta;:nc ~arım adası açık'.ı ı :ncıaki 
Groıx ada:.ıııa nakledilmı~t:r. 

S: ~il'id' &lrbaşlı gazetu 
~ hııtıt Nesir tarihinde 
' a.ııyııı 1 h~\'adi ıe.r. ha· 
~ Ctftıı dır. işte bu ga:ıe· 
~~ t\.ııı &ıın 8 ütunluk biı· 
~~ ~ıkan tarilılnın en 
~~ı: ~1erinden birini ha 
S \llte e~Jıa Birıesik Dev 
' •kıııı1 lhvanı, ittüakla, 
'- ı~h&a l'da ırkların tefrikı· 
\ ~t ıef:. 1) kırı addetti. 

Cene\ re konferan ında 
So\yet Ih i leri Bakanı 

Molotof yenı bir teklifte 
bulunmu tur. * Amerika do t de\ let· 
lerle temaslar ) apmak· 
tadır. 

Los .\ngeles, '.!l - Beyrutta ki Amerikan C'nıHrsıtesı Ba~-
3-anı Dr. Ste\ en B. Penro~e buguıı burada bır hasın konferan· 
.sındakı be.) anıtında , Arap a e minın Bırlcşık \merika)a <'m· 
per~alıst damga51 \Urdu~unu. zıra Amerikanın Fran~a 'e İn· 
gıltere) i miıstemleke ~b ıı'ellerinde desıekledığını zannc•t ·klu,· 
ni ~orıemi~tir. Dr. Penro,e de mıştlr ki: 

Tunu:.lakı 'Fran ız u:numı \a· 
!ısı general Pıerrc Voız:trd ıki 

senedcnbcrı nezaı·ct altında bu· 
lundurulan Bıırn ıba'nın Gro.x a 
dasında daha rahat cclı-ceğını 
~ö.r:emistır Fakat b:ı ·.ıda her
kes mitliretçı Jıderın uka.Llar3 
:.urulme~i nelice:ıınde ··~nd:ı.ının 
de!!il Fran:.ızların rahat cde::ck e 
tini ı;o~ lcmektedırlcr. 

lıı.~"'ıı tek okul de\Tesın· 
ıı..;~ ar Dıer'i.> r:te girerek. 

* Paki tan Ba bakanı Tür. 
liJe zıyaretinı gen bı
rakmııjtır. .............................. 

eOna Doğunun bi:ıim içııı Lü)uk bır oııem taşıdığına \e o bol 
gede kendi ö.: menfaa!imıze u~ gun olmak in beraber a) dın bır 
si~a et takıp cttığımiıc, Fransa \C İngıltercnin l\ase~'Lrıne 
uymadıgımıza onları ınandıra:,ılirsek, :fa~dalı bir i ~ap.nış olu· 
ruı. Orta Do:u. hıir dli::ı~a ekonomi i \e müdafaası ıçın ha-

~aıi bır önem arzetmek:eıti~. 

~r llında b , G K • • • ı:"\ \e bi • e.)az olma· ore secımını ~ ltftiklbaıısa ıendlcr ale.> • • • 

•·~}Ut k Yapılma ı Amen· j L"b 11 k d 
~tt, ır~ ıı~~ıa.rından' bıı ıdır. 1 era er azan 1 
~, ı....lıtı rıkı \ e :ıcnci a· 

Dun) anın malum pe•rol ka) naklarının ~ uıde 60'ı bu bo!ı;:e· 
dedır. Baıı a'emi bu ka:. ıuıklardan mahrum kalacak o u:-sa .\v 
rupa endu~trisı akı:ıayabilı". O taktirde )egane çare, A \ nıııaııın 
ıhtiyacını Amenkan k.ı'l'nakl.ırıııdarı ıemin etmcktır kı . .\nh'l'l 
:.a böy:e bir munı.am 'uki.ı c·ekemez. • 

halya Yugoslavya'yı 
protesto ettı 

noma, 21 (.\.A.) - ltalya b!j. 
kiımetı. Yugo av a~kcrlerınlıı 
Adriyatık denıı.inden İtalyan b:ı-

it "ll)li~ " aret' 1 ~nadoln '•ansı 
~ ... hı • ~n 1 gıı~ından· Seul '.?l - Güney :Kore se-'°• r ıstıha le ıeçırmi~ 

~ l ıııa d ~imlerinın resmi 'e · .ı~i nı!•i~e-. r il bir ha\li a· 
- ı · !erine göre, parti'erın Jlcl.~ı Ü· 
Vıı...'~dtraı b Jı yehk sayısı ~ôy cdır: 
l.., •Jttı d u umctın len· 1 ~ ~~iıı ıhıiındekı sahada Liberal parti: 109 Alı Jıyetci 

• 

lngiltere 
Sovyetlere 
Nota verdi ,~,. bizı azimli karar Demokrat Parti: 15 Ba.,:ın1:.ızlnı·: 

1ıı:ııtt ~ Silih '13 Aı.ınlık Partı ı: 6 Lı~~nıl Par 
ı;~ t \e be 1ı kuHetlerde ti seçımlerı kaı.annıı~ o rr.a ına 

~t.ı!ttı 'l'tı,ıı/az olma~anlara, rağmen. Ba.,kan Sin.,"mıın Ri'nin Aıudolu AJanp 
~ctı...., Dıde ~·apılmama .. Mosk0\'8, :?1 - Mosko\a'dald 

• fo\ ı. ". istediği iı•'lc iki "O"ıın!u"u cl<tc l a, -:ı te ırler )ıp· • " ., E ngı .iz Bıiyükelçıligi, SO\'Yet Dı 
«l edememi,tir. Bu çoğunluk a- 6islen \•e!ia etine bir nota te\ • 

ı\ııı na~a ada ~apılacak bdzı tad .. .ıt di ctmi~tir. Notada. yüı.b:.ıı l;an 
~~ , ttikaoın federa.svon için 'erekli idi. don iı.ıkkır.daki caı;us~l!:. isnat-
~~ ııy~~:aıetıerin fed~raı Bir Amerikan askeri !arı proteJl\l edilmekte ·:e i>ütün 

' ~ ~lan f d 1 h · ıddialar readolunmaktarlır. ı. qt tr • e era u uçagy ı düctü 
~~ ~~ eııd·l>Olıtıka dıiıenini T .\\u~turat~·adaki ko:nüni, t 
~ "tttket ışesı ıle daha e· llonolu'u, ~l (A.A.) - Ame- t:aı.usluğu hakkında Churthıll'ın 
~~•ltıııd ttnıenıl" i insan rikan kU\'\'etJerine men up bı,· ı:evabı 
ÇL~ı •ııı a daha iferi)e gi· deniz uçağı Pearl Harbour'dan Londra, :?l (L. P. S.) Diin A-' ;:ı~ıtr 'tnııtir Kalifornia'ya gıderken Pa ıfik'e vam Kamara~ında mıı:ıafaz.akaı· 
~I~ ftder~l hükıime· mecburı ini~ yapmıştır. Uçakta mebuslardan Sir Waldrc,n Bıı~
~ı So edf!rek kendi böl· sekiz kişilik murettebat bulu::ı- 'ekıle .casusluk 'e koıniını t 
~·~ ~ Slaı tnu\auneyi maktadır. propagandasını tahkik için A· 
~·~~tok ha astır- Amerikan hau 'e denıı kuv. vusturalya'da bır Kraliyet komıs 

~\I a ııine.} de, .ay· vetlenne aıt uçak ar \ c gemılrr yonu \ e Amerikada da komüniz· 
~" "it a dıh İ7.i alunda kaza mahallıne doğru ) ol alm:ı.k- me karşı dunya çapında bir pro-

Hemingway komünistle· 

rin kara listesinde lıkçılarına ate~ açtığı<ıı bu ge. 

1 
ce iddia ı le Bclgrad ckı' iğıne 

Washıngton, 21 (A.\J - Ab- ı,ör.derdiğı talimatta llııreşaı Tı 
1 raham Lincoln tuga~ ında gonül· t> nezdinde hadıı:ıel ı pr.>tes .:ı el 

lu askerlık yııpmıs olan :\larm, ırıeı:ıini bıldirmı~tıı'. 

Maken'ın bıld ırdığıııe ıwre. ro· S.B.F. Yeni Dekanı seçildi 
mancı Erncst Hem.ngwa\ •Can· Ankara, '.!l (T H. ,) _ Sı~a
lar Kımin İı;ın Çalı.) or; isimli sal Bi gilcr Fakülte ı Dckanlığı
e~erınde Fran~ıı komunı t lıde- na 15 O) la Prof. Bedri Gursoy 
ri Andre l\Jart) '. • kar" tieı;ilnıistir. 
ctti.,i ı~·ın komun=:.tleı· lar .. fın- Prof. Rurhcın Koni 3, Pro[. 
dan kara 1 ... ~· e dMhıl ed ıhııi~· Tahsın Be kır Sa.ta 1 oy alnH:l· 
tir. 1:-rdır. , .......................... ~ 

Telefon değişikliği : 

Avukat EKREM ONUR' un 
yeni telefon numarası 

«2a39I)) olarak değiştirilmiştir. 
Akres: Ban<'ekı:pı Umum .Sıgorta han :'\o. blO 

1~ .~r ırkların anı tadırlar. paganrla kampanya~ı açmak için 
~ >Jtl'tc:~;ınıası, i)Tı "" bir Haberler Ajansı kurnlacağı { 
~'\~~!'de ' okul olma· -~· • • • • • • • • • • • • • hu usuna nazan dikkatının çe-
\._'"'ıı;ıtı de ıencilerin . • , • kilip ı;ekilmediğıni ''e komiıniz.-
'ıt~ tdibııllda, han anlar gı • • min dunya iı;in aı-ıetmekte ol- a .. ~ 
ı!~ >'iit ... 11 lf'kilde dl'rs • o E V L u·. l D E • duğu tehlikenin te~hiri husu .. un 
'1\ ~"ıl 1ıartırı bir \'ııi· • ;ı ı • da Avustural.}a ve Amerika hü· 

\... .. ~I ; :. • . 1 kumetleri ı'e )lajest.e Kraliçe 
~. ,• \'erı:t·e l>han bu ha· • )\ah" ,m,~ınrl"" • hükumetinin i ·birJiginde bıılu-
" • tı L_ l'je karar \eı- • Buı dola~tna ı..aıbr • nacağı hususunda teminat \Cl'İP 
'-.•-....~tar • • . 1 \°'>i;'.'lll\ b[.' ıretin ılgası • "u•un ~l'•"'• ~erme~eccğını.. -.ormu<tur. 
~ ıı,~tt bı"ı ~anrdır. • • Cevaben Sir Winston Churc-

~~~- .. 
~~"" U2 ~~ 

AMERiKA 
c ( 

l>un .\nkara Opera salonunda Ankaııı Kıı Teknik Öğretmen O kıılu tarafından ) apılıın defıl~
de • lkm .\ ğhırım. Jlenı Gıderim• ısıgda) , .e ·Göksu• adları •l'rilt.n modelll'I' An· 

kara Kıı Teknik Öğretmen Olıı;utu öğrencıleri la rafı odan gôsterilir\..en 

Trak·ta' da 
Manevralar 
Yapılacak 

Bir yurddaş 
Dövüldüğünü . 
iddia etti 

Patrikhane' deki 
Anlaşmazhk 
Devam ediyor 

ll•mı-ı ' l ııhıbırımızden Galata Kulcdıbı !ll numarada ı Bır miıdde' .ıt".crı Ru:ıı Q, o 
Ankara. '.!1 - Bırıncı Ol'du oturan Kemal Poyraz ı~mindc bi d·)e• Patrığı At!ırn:ıı:o ,h 1 'C!n 

m:ıneHaları 15 hazıranda '!' :ık- ri e\\·elkı ;ece ~arısı matbaamı- sınod nıec mm ... baı.ı .. \(~!e a· 
\ada bıı~la~acak \e ıkı hafta de- za gelcıek bır ilca,ctte bu un- r. •ındıı de\am eden ıhtıld: ı1 ım 
\am edecektır. l\lan<'.ral.ıııı 1 mu \e kendı~·n• n Ku ed bınden ı·emantı. gazeteler \e kılt.:ıe' e 
kıncı Ordudan bir ı.o oırlıı 'r geçerken bekçi İbrahinı'e poli, ılgıli çcHelt'r tarafın•ia:• a ak:> 
bır Yunan pı;yade ala) ı ı~t:rfık Adnan tarafından do\:ulduğunu ile takıp edı mekt<'; tıatl '" e • 
edecektir. Kara Kun 't'erı ko· ıddıa etmi tır. 1 roıfında bırçok dedıkuiuıJı· \il· 

mutanı :Nııl'cttin Bararı,l'I'ın .da Kemal PO) raz'la bır.ikte gele· pı.maktadır. Bazı ÇC\ re t>f !>. 1 
re edece~: bu mane\Tada mu a· rek ahıt olduklannı •Ö) e;,en enın Tiırkı) e dı ınd;:ı"' Oı to
hil o arak Tmk, Yun:ır. r'erı- :\ıkoli oğlu İstefo 'e ~hı~taf.ı dok kıh elerıne de tu .. ı rt
kan }uk,ck a kcrı ş:ıh~ı:e:lc .. i :\un As da Kema Poyrıız':n ~u- mıs o duğuııu. bu ara~ ı Amerı-
bulıınacaklardır. 1 kanda adı geçen polb 'e bı-kçi kadakı O todoks Ba pı~'.opo.ıı· 

Be)inı:i Kore tuı:.ı)ını ıı larafınrlıın dö,·iiiürken görciiı'. e- nun Athcnag.;ıra 'ı ta:.lııh edrr 
haıırlandı rini . ortada bir ı;uç olsa hile ka. bır mektup ı;oııderdi,ı:ı•n• ~çıkıcı-

İzmıl'. :.!I <T.H. ) Korc-ı nunun, bır. _vatandaşın y~I cır- maktadırlar. Fener Pa•r:',;hJnl!-
rlc hızmct ~ı.irelerını ıknıal ~t- tasında donılıne~ıne mü ·,de ı. ıhtı afın ılk gunundc.1.J" ı ta· 
mi. olan 4 ·iınciı tuga~ ır.ı · ~, de- etmediğıni. Kenıa P~ıHaz'ı ta.ıı- kındıgı ketuııı ta Hı ııı.uhafaıa 
r ··tirecck .) ınci Kore tU"';J) ı· ı madıklarını fa kal hadi•('\ e har- etmekte .. \nıcrıkadan '!' r nır
l~IZ Sefo;ılıhardaki top :rıma ~ı uzüntii du) duk arı~?•~-ı. doli- saJ hakkında da hıc bıı !!4!ıaıta ~'-ı~aıı Uphe iı.. esr • 1 O • hıll demı tir ki: .f:vel elenditll ı 

~' ~'1-da ho lannıadıktan • • Avusluralja 'e Amerika makam 
\:• "·~tti ıı._ .da ho ıanm:ı· • . : tarının bu hareket erınden ha-
~ ~lld uazı nıüfnt u· • D Ö s E L İ EV • be!'im ,·ardır. Komtin ist propa-ı 
~~~1~ l'.lti bıılU muha- • • ı:andalarını ccrhetmek istiyen 

ve 
ATLANTI~ 
SEYAHATı 

kampında hazırlıklııı ır, ikmal 
1 
~ ı ahadette bulundJI,: ı. ıı.ı ~Ol buhınnıamaklad11 

1 

e'mi tir 

1 

ıemı lercıır. Bu munıısebetle Patr ı •. ~thr-
' ş . 1 ;. lı :n. k:ırn!arın hc\rlır.p ; e il nagoı ıı:ı'ın ah:.ına da baı.. hu-
Dcğışlırıııc bır ığımı.t n tik ka· gılenme inı \ e ortada suçlu 'ar- cum1ar ~apılmaktadır Pc1t:·.g•n 

fıle~~ haı.ıran a) ının. ılk ,haft~s.'n. sa me~ dana ı;ıkarılmasını dıle- kendı ah ı etrafında • ıp.Ian ıt-~' ~ tı--:-. lı:aran t tb· •• • dünyanın herhangi bir hur mcm 
~ \ ~ ;:•arı =~n~~ 1. 8 İ R O E Nı • leketine Iajeste Kra ice h•ıku-1 
~ t~ ~IMlardır. Fa· • • meli her zaman )ardımda bulu-, 
~ .... hda, ... eni bir • • nacaktır. '.Mamaafi biı. bu meın-

-1 - 1 H•nnıut t..ü.- 1 k ( · .. "-.ı kopıcı.ihnı •. • lekelte ıler an'ane \'e çmae .. u. • 
ıruz~n alanlar lıu d J • • 'çn uğumuı. ,art ara en ı.n ce- ı 

~"' • lı.ım~ • .ı. ıırerlcr. • kilde u~ an metod:arı ~e~mck hu· 
~1\ b' tlatak:, karann : • sıı unda istediğimiz. usul1e.i eı:-
' ·" .~ 11lda büyük · • • • • mek bakımından ,,er~,t olma-

'~'~· ~~1~cabır .... :~ıı:· \/API \e KREDi. • 1tyız. Şimdiye kadar kaJlandı-ıı\""-1' b'bir b\.illi muhr • ı • mız. me(odlar biç de fı?na neti-

~ ~ ~ Ölı~l:."s~ıt" ~:.~ ~: BANKASI : celer Yermiş degildir.• 

11'. ~ ~tvıi<:, h• • • Ankara Belediye 'lf:J. \ ~ ~ le uı~aııı, Anı· • .... • 
~bı ~ '°rti• oıdulu ı· • • • • • • • • • • • • • • • Batkanlıiı 
~4- )~' ltııt~akla, Ameri-
~tt tltlJeıı ine e.!esl U· r;e · nausa \e demokıatık u· Ankara '.?1 (Husu,i) - • .&.tıf 

~! "trıtı'ııropaganda- ıo:uller bunların hak.kından ıelır. Bender'ioğlunun m:lletvekıl; 
:"ttk b 11J olu~or: A· işte Amerika~ı. me ela ·o,) et eçilmes'yle boşalan An.kara 
~dır lkıı12Jıklar 'e I Rıuyad.an farklı ;, apan bü) likluk beledi) e başkanlığı eçımı l 

• • >'ak•t •r do budu>! hoı"mndo y>pdaco'1•<. 

~llNLAR ~r:?~goro@& 
~"~ 
~~'~l \>~Ak 
N lıtıi: '~llt 
~ ~~~ •o~ llıenıuı·Jarın
~':t~t llıdtn ~imlerde 

~lftı \'e ~•Ylıklarını 
trq trıııe nanıayınca 
b11 il', l'a1t avdet etmek 
~ adar at Ziraat Ve 
~o~da nıeınurıarın 
il Pl' azall.d Yaptıkları 

met ~le)daııında harap bir 
halde duru)or. Bu eser tamir 
edil e ve içi de küçük bir 
miiıe haline ::etırilse Mımar Si 
nan'a ka~ı beslediğimiz bü· 
) ilk se,•::inin lif tan ibaret ol
madığını 'ö.stermekle kalma
' ız.: ehrt. veni bir nıiııe ka
;andırarak ·&elecek nesil!ere 
tarihimiıi e\'dirmel e de biz· 
met ederiı.. 

3 KIT'ADA 
6 MEMLEKETTE 
9 BÜYÜK ŞEHİk 

63 Günde Eski Dünyadan Yeni Dünyaya geze 

geıe, güle eğlene yapacağınıı emsalsiı bir l 
seyahat 

AFRİKA'da : 

A TLANTIK'te : 

AMERIKA'da 

AVRUPA'da 

Fas'ın bcmbe) az. efahat ~ehri 
CASABLAXKA 
İki 2da: 1 ~anar)alar dı~arı La 
Palmas, :? Nes e ada ı Cuba n 
dılber HA \'ANA 

1 Florida'nın Lilks \e ı:ıiı.e tık 
.ehri 'e p aj cenneti r.1ıami. 2 
Atak fakat muhafazakar a i Ic
ıın \alanı CllARLl-:STO:\. 3 -
nunyanın altıncı lımanı \e Wa· 
shingtoıı'un zenl'i dolu iskelr i 
BALTİ:\IORE. 4 Swesinde i:? 
milleti !Jarındmııı ı~ ını'yoıı nu 
fu"u dünyanın eıı ~ uksek bina
lariy'c ;:ökyüıündc ve ~ine dun. 
yanın en uzun ILincllcriyle \erin 
altında ka,·nıı~tığı dev şehir 
.'füW-YORK 

1 \ı amık nhı nde Portekı.:'ın 
sırın başkcntı LİSBON. 2 Akde· 
ııidn cennetı Fran•ız RI\ ıera
sında \'İl,LEI-'R \NCIIE, N ICE, 
CAi\'NE:s. MO;\Tf: C \RLO 

HAYATINIZIN EN BÜYÜK FIRSATINI 

da ımanımı~dan bır .ı:.ınr:r ıl.an rız. hamlara ceup , ermemrsi ır 
nakl~~c gemı~ı?·ıc hal't<!ket ede- kısım Rum eemaatı raı"!•ı~dan 
cektır. Bunu bırer hafta aıa ılP Vali ('ikayel U\"Un norti memckte: bu halın 
dığe~. kafıle erımız lakı,> edecek • bllha:ı ae Papa Eftım'in 1~,ne ~ a-
\e b~tun. tugay hazıran :ı) ı ıcın- Edı" ldı" radığını llerı urmektedır.eı . 
de :Kore) e hareket "lmıs ola- Gene ki 1 e\ le alakalı bal.1 kı 
caktır. cer de, Ath~nıı"ora 'ın Sen Sı--0- C'.H.P. Ü'sküdar ilçe ba kanı, ,., 

iç t len Bakanına va:i Gokav'ı nod mcclı.sinde ekserı) etı temın 

Ef es' e meşale 
Getiriliyor 

partizanca hareketinden dolayı etmek için bazı manevralar çe. 
telgrafla şikayet etmi. .ir. \'irdiğıni ôylcmekte; Patrığl · t -

fç i !eri Bakanı :\amık Gedık'~ >Ulsüz hareket le itham etm k 
çekı'en telgrafın metni öy'edir: tedırleı·. 

1 ıs. :>. 954 giinü füküö.rrda Jladıse'erın a 'al·ağı }ekıl, ı-
Türı. nabrrlrr AJan11 vatanda~lar \'e partili arka<la~- } ıları 80 binı bulan Ortodok~lar 

Paı·ı • 21 - Lourdes şehrinde- larımız tarafından raptınlan Se- tarafından alaka ile beklenmek· 
ki tarihi l'ıleryem Ana mabedin- limil e karako unun açılış mera- tedır. Ha ıhazır durum. Athena
de y .. kı!an bir me :ıle Tlırkı)e:,..e imine İstanbul Valisi Fahrettin goras'ın hadiı;e eu hakını oldu-
doğru yola çıkarılmıştır. Bu me- Kerim Gôkay da\et edilmi tir. ğ~ intıbaını u~andırmaktadır. 
,.a e, Fransıı. ehirlerinden geçi- Saj,n Vah idare kurulumuzu 
nlerek Portckiı., t.pan :ı, ita ya temsilen gıden arkada' arımızı 
\C Yunanistana ~ôtilr.ılecek ve C. H. P. adına getirdikleri çiçek 
Atinadan bir \apura konulnrak sepetirirı Biıyiık •Rıürk.ütt blis 
lı.mire getirilecektir. lle·al~. iz- tunun onilne konulma-ına üç dl'· 
mirde Efes'tckı Konsıl kiiısesi- fa ~ aptığı ) er iz müdahale ile 
ne yer eştırilecek bıınd ın !:On· mani olmu \'e <:onunda • tın 
ra ~ apılacak muazzam bir tören- şum1ıı ıçcrı) e dıyerek hakaret 
le Panaya Kapulu'daki "eryem etmi tir. 
A!ianın .son ikaınetg.tılıına göhl- Vnıifesini bitaraflık a yııpma
rulecektır. Bu merasımı takıp <'t un bu zata gerekli inzıbati mııa 
nıek üzere yii.:'erce lıtri:.~Jya"ınj melenin tatbiki husu-ı:nd3 "rb
Ttirkl\ <') e. gitme) e hıı~ırlandı~ı tercceğınız yakın ~l~'rnyı iıçe 

· haber 'crılnıektedır. :\1 ~~:ı'c . tö· idare Irnı u umut adına <ajgı ile 
rl'ni nıutcakıp 1st:ınbul tarıkiyle arı.ederim .• 
tekrar l''ran:.aya getirılc<'ek \'e _ 
e ki Yerine konulacaktır Ki iı:;e· , 
)C mensup çe\rı·eıer. b:ı merıı i- Mau Mau ların mevcudu 
min on e'li senenin l'.' '.l bilyLik ve silahları 

lfalyan ticaret 
H~vP.fi Ank;1ril' da 

Ankara 21 - Bugün ehrl· 
mize b r lıa ) an t caret he) ctı 
gclmi til' Yaı•tt temaslara ba$ 
lıyacak olan he\ et menılekttı-
nı zdcn ert huğda~ sa ın ala- , 
caktır. 

Bilinclili' gibi. ltal)an'arın en 
e\•diğ ~emek olan makarna 
ert huğda\ dan yapı ' nıakıadır. 
İtalyanlar b:ı ırın enede 
200 b n ton ert buğday i~lemek 
le \e bu bu~da) ın mühim bır 
kı_mını mı-mleke imiıden al
mtık i temekted rler. 

hıri tiyanlık hadi e i oldl!ğcnJ 
blldırnıcktedir er. 

Alman)·au Hnid,.n 100 toa 
::'\aırobı, 21 (A.\.) - Ken)a hü bujdar ~atılıyor 

kumctınde de\·lct \'ekili M. Mic Ankara 21 (T.H. \. - Son 

t.:. ~0ııaiaıı~ların ve if· 
,~ııq,, hı~et . aların ve ıf "'lh- ~tr •nı b'ı . 
'~"'4 ı ıııı "ek ı dığı ı-

:._ tı;ri\ı •let emrı. 

llernuri~eıinin \ekar \'e i!· 
ietıni daıma muhafaza ile mii 
keller olan biı· in an bu şekil· 
de konusmaz, bu \'ekar ve 
jffeü .sba t ıhtıra~h•r.na kur· 
ban edip, ayaklu altına a' maz. 
Ve içınde ''azıfe aldığı bır ,·e· 
kiletin icraatının 'alan oldu· 
guna kani i eler,· bu iktida
J'ın, çiftçiyi "e köyluvü Cela· 
kete sürüklediğine ınanı~ or
larsa ne :rüzle \'e hangı ''ic
danla nki'i tcbrike gelmis· 
Jerdır? Kötu icraatta (!) de
'\amlnı tcşçi e~lemck \C bun· 
dan sonraki mesais:nde me'1l 
:eketi <laha çok uçuruma ~ü
riiklemesini temenni etmek i· 
çin mi? Bö\le b r tr:brik s i· 
)asi mürailik de~ıl de nl'dir? 

Yeni Maarif Vekilimiz Sı· 
,.ın Celil Yardımcı'dan eski 
~~erlere ba~ka hır ~oıle bak· 
masını ısti) oruz.• 
CUMHURiYET KACIRMAYINIZ 

hacı Blunde:ı dun Ken~a mec· defa Batı A maıı) a 'le ~ apı an 
lı ınde \erdiği be~anat c:.nasın- 150 bin tonluk bu~dııv an'/ 
da ~lau Mau •ethı·çılerının hA· ma ı gereğınce bugu.n lstanoıı! 

1 len 1500 - 1600 kadar ateşli sı· limanından ılk pal"i buğday 

1 

Balıkcsır. Zl (.\nka) - Balı· faha malik bulunduklarını Siıj· Kars Jebi le C\hedilmi t r. 

Yeni Sabah 9aıetesi 

dava edildi 

11' ı.:~~Uştıir 
t ')_"' bqll hır kaç 
~ ~~:•tı1ardatı bahisk: 
~>~ ~~ Qe ~tı Yaııtıakta. 
l ~:ı:,.._ tev

1 
ltltaı 'Fa ik 

\_~\~~(ii P Verurk 
~~~ 111ibi 
tı'l'I ~r. ı bııİJ'oz anlatalım : 
ı:"t. loıı aııt Pal'~ ki, bu 
\~ 1lcı ta., ae rt.isi ada~ ı 
"~~ .... ~ ~~l b~enıere ken 

ti.~ll'Qı l>toııa §ekildi! 
t 't 'i liulırianda yap 

Demek bunlar, meıııur·~ et· 
]erinin \ekar \C ıffetıni a lA 
dilşunme~en. ~iınlenni 2tin et 
meye bakan, dıin siyasi b ir 
ihtiras uğrunda tafra atarlar 
ken, bu~n onu bir tarafa bı· 
rakıp menfaat eri için tabu· 
bus :rapabilecek mahbette in· 
anlardır'.• 

~'il o'qlett~ tnensup 
~ ' a ~e sure i nıenıu· AKŞAM 

Ilı;. ~daıı. rbk teı.\•ır 
~ Ol 1$laınış· 

ı ~ 'llı· ıt llıaı.: U 
~ 26 'seı11 -:;re sunu 
~ tt ~ tı •tıd Unlardan 

~, ıı.~t ııu8tn a n~cedc 
1,L ~~Uhe11~?~. kendi· 
.~ ~•ıı trı ta\sı olduğu 

~ ~ 'dere 1ndan bil
~ınYli ~. hugUnkn 
ııı~t l't ıle it daıtığını 
'~Ilı aıı ett o:rı.uyu '~ 

t la. aı:ı lğını. tirat 
• 1 \'ftııı 01dukunu 

aıtneınurluk 
h e•rnıR 'e 

11 kı fsad 

TARİH! lff'OIE'U .ERE 
YESt KIY)IETLER 
1L,\ YE EDEI.t:\I 

Se' ket Raclo. A~ a of, ıı ha 
mamının dl"PO olarak lwlla· 
nılması münasebcthle dıyor 

ki: 

B'r .s:naa eserme klıcuk 

b:.r kazma ındırılmcsınc hak ı 
olarak ıtıraz eden c:ski e eıcı· 
ler bu hatıranın komur df!· 
posu olarak kul aı ı'"' · •ıı e 
çıkarmamaktadırlar. Halbuki 
\ a•of\a hamamı nıe,•kl ıtı· 
bar' ie. de tam turı ık bir bo 
s:enın ıncrındedır. ~utlanah· 

~IECl.iS 
K .\Ç.\KLARI \ 

Cumhuriyet yazıyor: 
• İııtanbuldan mil' et,·ekili se 

çilen iki üni\er~iıe profesörü 
mechsin vemin törenine git· 
medi'er. Tahkikat. tetkikat, ü 
nİ\·ersıteden a\·rılmak i·teme· 
diklerinı övtenıe-ı l"r mi? l\len 
sup oldukları partinin aday 
lıste i ilan edilh or, :.e.5 cıkar· 
rnıyorlar. Ser:m1er ~ apılıyor. 
ses çıkarmıyorlar. Xeticeler 
ılan edilı)or. ses cıkarmı~or· 
lar. Tanı ıra ı:alı~ınaya ~P.
lınce yoo sa~ ım uyum yok, 
o\le mi! 
• Eskiden zclin olacak kıı.

lıır içın bir günlii~ünt. kapalı· ı 
carıııdan ba;;lık ka'dırırlardı. 
Se' ımli p:ore ö~lerinıiıin par· 
ti aday lı~telennde oynamak 
i ıeclikleri rol acaba bu arh·et 
ıac rolıi müdür'..' Onlar mebu~ 
. ecilebileceklerini herke· e 2ös 
terin hl'\'l' lcr•ni aldılar. an· 
'arlık F'akat kendilerinden 
bo alacak yerler i('in yapıl· 
ma ı !hım :ıe'cn kı~mi sec' ın 
ın-ı•raflarını kim öde\ ecek., 
Millet mi., Yooo hu fazla, bu 
kadarı ııek fazla~. 

-------------------·------------------------------------

..=:--

DİKKAT: 
Y crlPr azaldı. Pasaport 'izclcl'i ise 

u1un süriirnr acele ediniz. 
:u lf H.'.C.\AT: • TÜR KİYE TURİZ~I 

KURC:\ll' 
t~tiklı'il cad. 186/2 Telefon: 49842 -

TPlgraf: Tiirktur 

ke ir n . r . Gcnçlık Ko u. birçok lemi hl'. Bu sıliihlar. kıiçıik çap An'a, ma mucibince \iman) a 
iıye 'erinin btıfa ctmi oldıı~una ta tabanca•ardan fil a\•ında kul- ~a bu a.} i~·inde 30 \e haziran 
dair yanlış haber \ C!'en •Yeni Sa !anılan ıüfekıcı·e ka<lar ınuhte· l'e ıenımuı a~ lanQda da 60 ar 
bah11 ı:aıeıe~ı hakkında dama~ .. lıf nc\i \e bü~liklüktedirler. bın tonluk C'\ki)al ~aptlacak 
mak iizcrc D P Geıır · Ktırul"" " Kenj a dev[ et Hk•linin izahaıı 1 hı 
dıın nııı •~adc Menı i ~ıır na ::ore 8 - 10 kısilık behP.r D ğer ıarıırtan haber H•rildl 

Dicrr taraftan iline cclildi~i· l\lııu 2\lau çeıe ıne bır tek aıes· ~ · ne göl't'. Bat. .\'manja)a )e· 
rıe ı:öre Ay\Slık D. P. kunılu da l• sılah verilmi ti. Buna nazaran niden 100 b•n ton hububat sa• 
a\nl gazete hakkında da\a acmak ~laıı Mau'ların mev.:ut arı aıami mak üzeır Bo.nn'da )apılan mli 

1 
uzerc ::cnel kuru'a müracaat et- 15 ı'a 16 bin radde:erinde bulun ıakcrelerde bir prensip anla~-
miş bulunmaktadır. makta idi. ma•ına 'arılm ıır 

-------------------------------------------·----------------------------~ 
HO~ MF.MO - Garip bir yolcu ! 1 

~N 

~"'"""" K/MS'G 
~lbvK 
iS'r#M/
)'M.~,.. 

Oi«ltAr r.ı:. ç,-My s~~
ı11vYA' YA ~.v ll"/~WJl'St,,w./f 



·---' __________ ....;;.... ... ..._ __________________________________________ _.. __________________ _ 
V-'T AN 

Cenevre' de 
ihtimalleri 

anlaşma 
azalıyor 

Konferansta birbiriyle asla anlaşamıyacak cere
yanlar hüküm sürüyor 

Berlın konfera:m ban, ~o-
lunda m.ısbct herhangı bır 

netıce Hrmeden sona ererken. 
ümıtler Cene\Te konferan ı 
lizerınde top anmı 'ı. Cenevre 
konferansı barış bahsındc hıç 
bir ıler eme ka)dedılmcden da-
ı'ırsa ne olacaktır? 
Ceneue konıeran:.ı kulislc

rıne şö) le hır goz atı d bı ıcı
man insanın dünJia !>aı,şı hak
kında bcsledıği şon Umıt er de 
kırılmaktadır. Ceneuc konie
ransı toplanırken bu 'konfe
ransta barış içın cıddi \C esas
lı bır ııekılde çalışı acağı zan. 
nedılmısti. Halbukı şimdı nele
re şahıt olu~oruz., Amcrıkan 
Dışışlerı Vekili Foster Dulles, 
ça ışma programı ttıbarile As
~ aya aıt ıhtı'anan halletmek 
uzere toplanan bu konferans
ta A )a dev etlerinin en ku\
' etlısı o an Kızıl Çin! temsıl et 
mek üzere konferansa katılırış 
o'an Çu En Ley ıle gorüşüp 
konuşmaktan imtina etmektc
dır. 1''ran~ızlann bır kaç gün 
CV\C tertip ettikleri mükel ef 
hır akşam yemeğine, bu ıi ·a
fete Çın baş murahha>ı Çu En 
LeJi de davet edilmış oldu u 
iı;In Mister Dul e bu yemeğe 
"elmı)eceğinı bı dirdı. Ziyafet 
bır gun onraya talıı: edildı. 
\ enı baştan davetiy.-ı'cr gonde-
rıldı. Fransızlar yalnız Eden, 
Dul es \e l\Jolotof'u d.n et etnıi~ 
lerdı. Bu defa komunbt Çın 

Dışı~leri Veki ı \'e Çin murah
has he;>eti Başkanı Çu En Ley 
in davet o'unmaınış olduğunu 
ıleri surerek Molotof zı~ afete 
ge mek ıstemedi. 

Batılı -.e Doğulu de.egeler 
yalnız resmi müzakere erin 

cereyan etmekte olduğu top
lantılarda bır araya gelmekte 
\ c her iki taraf bu müz.akere'cr 
de ôtedenberi malUm olan gö
r ış cı ı tekrar edıp durmakta
dır. Konferan~ın ılk gunlerın
de oğleden sonra' an saat on 
besten on dokuza kadar de\ am 
etmış olan mUzakere'ere bır 
kaç gün sonra saat on ~edıde 
son verilmeğe başlandı ve bun 
dan onrakı aat er basın top
lantılarına tah:.ıs edı dı 

Ba ın toplantı'annda taraf-

• En zevkli traşı 
temin eden 

FAZLAPPARA VEREBiLiRSiNiZ. 
DAHA iYiSiNi ALAMAZSINIZ -

Soyadı Tashihi 
Enelce Ildncl Altın olan 90yadım 

htanbul 3. As. HukUlı: Mahkemealnln 
·~• r.ıao n}'llı ıaını tıe Altın oıaraıı: 
a '"h e<l1lm1'tlr. 

H Al"GASER ALTIS 

Jardan her biri mukabıl gnıbun 
ileri silrduğU tezın aksıni ıddıa 
edip durmaktadır. KonCeran a 
katılan heyet erden her bırı
nın emrınde basın mensupla
rına malUmat \ermek'e görev 
Jı hır ıstıhbarat şefı oulunmak
tadır. Fakat bu şefler guya ga
ıetecılere hıç bır ey oyleme· 
mek ıçın direktif 8 m.ş nibi ha 
reket tmektedırler. htihb:ırat 
şef ennin gazetecilere haber 
verebılecekleri bır ey de mev 
cut olmadığı du uniı uı· e bu 
:ze\·atı mazur görmek icap et
mektedır. istihbarat şeflerin
den hiç birinin basın mensup
hırı ile arasını bozmak i.inc 
gelmediği için bunl3r gazeteci 
lere karşı çok nazik da\ ran· 
maktadırlar. So\yet murahhas 
heleti ba ın şefi Borısow i:e 
) apılan bir mül8katı, istihba
rat ~eflerının miispet hiç bi:
şey soy emeden gazetecileri ne 
zaketle atlatmakta olduk'annı 
aksetllrmesi itibarıle aynen a
şa!ı>·a naklediyoruz. 

- Bay Borisow sizden iki 
şey oğrenmek i tıyorum. Birin 
cisi, Hindiı;lni ~eselesinde Sov 
) et Rusyanın nasıl bir \'atiyct 
a mağı düşfinduğu. İkincisi, A
merıkanın atom tck'ülerinc 
kar ı Molotof un cevabının ne 
olaca ı. 

- Yarın ıki ) iıı: gazete mu
ha birı içın bir basın toplantı
sı tertip edı) oruı.. Siıi de da
\ et edebihr miyim? 

- Çok teşekkür ederim. Su
al erıme bu toplantıda mı cc
\ ap verilecek? 

- Ne öğrenmek i.;tiyord ı· 
nuz? Amerıkanın atom teklif
lerine karşı Hindiçlninin ala
ca!!ı \Uiyetı değıl mi? 

- Ha~ır hayır! Suallerimi 
bırbırıne karıştırdınız. 

- Biz serbest seçim yapı -
masına \'e )abancı kuvvetlerın 
Koreden çekılmesine tarafta
rıı.. 

- Bu ı:orlişiınüzü csa•cn bi· 
•,yoruz. Son iki günde de ıa
tcn bundan ha ka bir şey din
Jedığimız yok. Benım şımdı oğ 
renmek istediğım mernkketı
nızın ... 

- Affınızı rica edeceğır.ı. 
Acele bır ~ere gıtmek mec?u
rıyetıntle) ım. Yarınki ba ın tup 

lanusına buyuracağınııı \e u
çakla l\lo.skou'dan ı:etirtti ı
mız h8\") ar ve \ otkaları beğe
neceğınizı fimıt ederım. Şımdı
lık Al'ahaısmarladık. 

B u şartlar altında çalışan biz 
basın mensup'arı okuyucu 

Iarımıza ı:.tıhbarat eHeri i'e 
temas ve) a konferans mu
ıakerelerını takip ederek Ce
ne\'reden yenı bır şey bildıre
mıroruı.. Zaman zam .. ;; Cenev
reden etrafa ~a)ılan neyecanlı 
bazı haberler, Batı w Doğcya 
mensup çeşit i mura'th:ıs \e in 
san arın devam etmekte olduğu 
konferans bınası bal'lnda nece 
nin l'erlemış saatlerınrle !~iti
len 'e zaptedilen şe) lerdiı'. 

Cene\Te konfcran'sı top an
madan e\'\'el de egel~rın otura
cakları ma~anın şek ınl ta) ın 
etmek m ıhim bır me.:.ele ol
muştu. Amerikalılar ~ uvarlak 
\"e)a dort koşe bu· nı~~a c•rıı
fında km! Çin murahhasları 
i e bır arada oturma~ ı ı-zu et 
medıklerinden uzun münakaşa 
!ardan sonra masan:n at nalı 
~eklınde o masına k ra: veril 
mişti. Masanın şek!i uzeriııde 
mutabık ka'ındıktan conra b:ı:> 
ka b r nıe ele, delegeler•n ma· 
ada nasıl oturacak!nrı daYa:.ı 

ortaya cıknııştı. Bu hu u~ta tı • 
:zun uzun görüştukten sonra ö
tedenberı ınaliım olan diploma 
tık an'ane yani mem'eketleriıı 
Fransızca isimlerının i k harf
lerine göre masada yer a,ına

ları esası bir tarafa bı rak.lara:C 
de'egelerin memlek 0 t e.inin in 
gılizce isimlerine göre sın ve 
mevki almaları husu.u kabul 
edildi. Bu manevra sa,esı~d~ 
hu; bır mem.eketin hi sı,atı 
rencide edilmeden bırbınnın 
aman ı:ı. dlı~man. Güne~ \'e Ku 
zcy Kore murahhasl:ıı tnl'l ~an 
yana oturmaları tehhkcsi ön
lenmış oldu. 

Bö) le bir hava içinde he 
baş:amış o an Cene\Tc konfe
ransında birbiriyle q~ ;ı cınla~a- ı 
mılacak olan muhtı!hf n.ılctı 1 
ruhiyclerin hakım b•J unmakta 1 
o'duğu gorlildük~e irsım ığın 
CeneHede baıışa biraı daha 
yaklaşacağı hakkınd.ı bc•lenen 
umıtler de blmek~dı ·. 

(f'viren: J:'li ıı rl AKSEL 

. 
Köprü Yapımı ilanı 

Samsun Yollar 7 ci Bölge Müdürlüğünden 
1 - Tokat vill'ıyetinde Zile - Çekerek yolunda Çekerek ır

ma •ı üzerinde ~apı'acak b:r betonarme köprü ıle Ordu i'inde ,.e 
Orau Çambası ~olund3 ve :'ıle'et ırmağı uzerınde )apılacak bir 
betonarme kopru ayrı cıyrı tnliplerine ihale edi'mek Uzere kapalı 
zarf u u U ile eksı.tmı-ye kC1nulmuştur . 

2 - Çekerek ırma~t Ü"Lerinde } apılacak köprunUn bede i 

1 

k' fi 1264ll9 02 liı'a 'c muvakkat teminatı 7575 lira, l\lelct ır
mağında ) apılaeak köprlır U:ı. bedeli kcwfi 153484.53 ira ve mu

\'aıekat teminatı 8925 lir&d;r, 
2 - İhaleleri 10 haziran 954 perşembe günO saat 15 de 

Samsun'un Matasyon m"\'kiir.de bölge mudurlUğU binasında ya· 

pı!acaktır. 
4 - Ta!iplerin b!l teknik önemıle bir köprü insaatını taah

hut ıdare ve~ a kontro! etmek suretMe inşa ve ikmal ettik' erine 
dair belselel"i ekliyerck i haıiran 954 akşamına kadar bölge mU
dıir'uğüne muracaatl:ı )cterlik belgesi almaları ve en az 15000 
on beş bin l"ra nakit. ermaye i bulunduğuna daır banka mektu· 
bu H'' a me~duat cü1.d:ın. ıbraz etmeleri Uzımdır. 

5 - Taliplerın 954 s<'nesine ait Ticaret Odası \e ıkasıyle 
temıı:al mektubu vey:ı mı;kbuzunu ve Çekerek köpni ü için 633 
allı 'uz otuz iıç kunı<; \'e Koeali köprüsO için 768 yedi ~üz a't
mıs sekız kuruş bedf'l mukabili bölgeden alaenkları ihale dos· 
j·asındaki evrakın her bırll"c 50 5er kurus uk pu yapıştırarak 
imzalanmış kop) al arı 'e yetPrlik belgesini dış zarfa ve 1enzi1At 
tekliflerini iç urfa t:o~ ı.rak Iha e saatinden bir saat ewe ine 
kadar komi ~on ı·eisiiğir.c makbuı mukabilinde vermeleri il3n 
olunur. 

Postada \'aki gecikme 'r nazarı itibara a'ınmaz. 
6 - Çekerek köp:-füünlin bir dosyası Tokat Nafıa nıüdür

'üğünde, Kocali köprUsüniin bir dosyası Ordu Nafıa mlıdürlü-
ğande görülebılir. (6487) 

,..._ACELE SATILIK EV EŞYASI~ 
Motörlü Singer Dikiş makinası, Ho\"el' Çamaşır makine

sı, oc!a takım arı, ha ılar ve her türlü ev eşyası, kadın \'C 

erkek elbıse:eri buı:Un öğleden sonra, yarınki pazar biltUn 
gun ve haftanın diğer :;:ünleri görülebilir. 

Ad res: Göztepe Tı;.rı kbey sokak Nadirağa çayırı Yeni 
Apartıman 

, ......... ,mmı ..................... . 

SİNEMA TENKİDLERİ . . . 

Attilô iLHAN 

J oe ~le Grf'a Amerikan film lerinde bir nnıanlar r omantik 
a~ık rolleri O) nardı . Son yıllarda hep ko\·boy fılınlerı çevirl
J or. Yukarıdaki rr~imdc, kendi sini, kov bor kılığında, t:niver. 
sal - fnternational :.tüd) o ... undakı roruk aktörleri eğlendirirken 

göru) o rsunuz. 

SAHRA 
•C'altlt Drhf'J - Joeı l'llc Crra, 
O!'an Mock .. ell, TP Ch lll \\'UIJ'
ln rtJl•Qr Kuı-t .:-.-eumann idare
sind e l:nlursal - in~rnational 
huabına •tf'c·hnkolor. renkli o
larak ~evlrdı!<lnl bır .\merlkaıı 
fil m i - Al\", 

R ej sör Kurt ~eumann'ı bun. 
dan eHel ~eyTettiğımız 

.\li Babanı.n Oğlu ısimli fıl
mi) 'e tanıyoruz. Bu pek de 
sağlaın bır fılm değildi. Ya:
nız reıbörün u~durma b' r ı
ra senaryosuna kend•sinden 
• b'r şeyler• katma~a çalıştığı 
hissolunuyordu. Bu sefer. a) ni 
rejısönin bir kovboy filmıni 
e) redıyoruz. B l"ndı~ı gibi 

ko\·boy film eri son ıaman'ar
da 1Ik karakterlerini kaybet· 
mi~. aşağı ) ukarı kır ha) atı
na ait garın ter f•lmler • hal"
ne gırmışlerd·r. ıllaydul - Ha-

KARA EL 
•Bla.kr. Hand• - (.ent Kell1, .J. 
t arrol l\alsh •!': ı tre•r t !'lll'nln 
rejisör Rlchard Thorpe ldart-
ındt ~l(;'I htsabına ~" ırdlk

lf'fl bır ,\merıkan filınl - AT
LAS. 

R ichard Thorpe, hatırlarsı-

nız, Kara Şova}) e " bi 
iddia'ı , • Pranga ~lahktimu • 
g b i zarar ız filmler n reji Ö· 
nidih'. Bu erer, Gene Kelly 
gibi dan ör olarak ıan nnıış 
biı· cı) ıım·ıı~ 'a b r zabıta H l'ı
na~et f lmı )apah "lec<.'ğini. )a

hut dJha doğru~u ) apabıleceği 
ni, ~ö ıermck is•emiş. Bu ak· 
törün bundan evvel ) ine bô)
le dan sız 'bir filmını &örmuş-
tlik. Bu frlminde biraı daha 
yerle ık, bıraı. daha oturmuş. 

Rejisör, onun o)ununa bu çc 
it filmler için irap eden hava 

vı mumkun mertebe 'erelıı -
mış .. ı. Carrol .:\ai h, l e, bılın 
eliği " bı Öl<.'denberi bu çes ~ 
rolleri kendine mah us bir ko-

çocuGu 
:fi~e· çaprazı olma~an. doğru· 
dan doğru~ a sıf:ır çobanlarının 
kır hayatı ı 'e il&ilenen kO\'boy 
f imler ne hemen hemen h iç 
rastlanmıyor. Neumann'ın bu 
:filmi, nasılsa ilk çerçe\ e içer. 
sine giriyor. Işın ıç·ne insanı 
~aşırtma) :ı n, garıpselme) en 
b "r serüven kosmuşlar. Koy
muşlar ama. bu serU-.cn. en n· 
<le sonunda, Amerıkn'nın Ba
tısında büyuk kır ha)' atını ) a· 
ıyan ı;ığır çobanlarının yek· 

nasak fakat ş irle do'u ha:ııat
larnı daha i~ i belirtmek içın 
kullanılmış. Bu bakımdan film 
ıe\•klc se)'Tedılebılır bir kır fı' 
mı ha ine gırmiş. Joel l\Ic Crc
a nın ko\boy fılmlcri çevirerek 
elde ettığl ustalık buna cklc
ııııncc basbayağı sev mli hır 
:fılm oluyor. 

• Kara E l · filmınde, hi~· dan 
etmedt n dı·aınaıik bir rol o)· 
nanıayı denr)·en Gene Kelly 

la: !ıkla o~ nar. Bu f im. ıabıta 
\e cınascı f imleri arasında 
bır yerdcd r. Boy e e erled sc 
\Cll seyirclları ilgilendı. cb:
lı~. 

in 
MEVSİMİ YOKTUR 

BAŞARI İLE KULLANILIR 

\l lDJ:: 'ı f 
BOZ\l \ Z 
KALBi \'f, 

BÖBREKLERi 
\ ,OR&IAZ. 

.... 

kininli 

e } uın fazla güoc~te durmalı;, 

tan mıitc\ c ll it ha§ ağrı~ı1'·e, 

kırıklığa. L.:ar~ı GR1P1N tıo~ 
derce~ fa) dalı<lır. 

• GRlPlN, lıa~, dış. atlale .. 
ıin i r \ C bayan ları n oıU3)"' 
) CD zaman lardaki sancıları• 
nı teskin eder 

GRiPiN 
4,.ıaat~tr• ile ı: ıi ode 3 adet · alınabilir 

DİKKAT: aldığınız müstahzarın hakiki Gripi~ olup olma· 
dığına bilhassa dikkat ediniz. Taklitlerinden sakınınız! · 

' 6ENE!?Al ALİ FUAT CEBESOY~ 

HOl.ŞE\'İK 
l'RE:\'SİPLI;Ri~DE~ 
FEDAKARLIKLAR 

1 !121 ) ı 'ında Rusya'da hükilın 
süren açlık. istihsal kaynak 

lnrının kurumuş \ e fabrikala
rın durmu olma•ı halk ara
sındaki memnuni) etslzliğı bir 
kat daha arttırmıştı. Bazı mın
taka'arda isyan :ır. Bolşe\lk 
ınüe :.eselerıne l<.'Ca\ uzler ol
muştu. Halk clındekı tohumlu· 
ğu ) C) ip bıtırmisti. İstıh al k:ı 
b, iyetıni :ırttıracak makine \ e 
iılet er de harap olmuştu. Yer
lerine ~ enıleri konulam:ıdıgı 
için haricin yardımına mi'ra
eaat zarureti a~ıkar bir hal a ı
mı~tı. İşte bu Jiilzden Go şe\lk 
prensiplerinden mühim bir kıs 
mı sağa doğru serf \ e bariı ha
reket erle feda edılm:~tı. Me· 
selli köylilnün istilıs.ıliıtınd:ı n 
e.:.kisi gibi muayyen bir \ergi 
alınarak gerıye kalan kısmın 
kendısine bırakılması, ufak ti
carete serbestlik ,·cri'ıııesi gi
bi müsaadeler bah:.olunnıağa 

baslanılmı tı. Bu suret'e hem 
halk tatmin \'e çah$ma\a tcs
' ık edılmış ve hem de haricın 
muavenetini temın e lebılecck 
musaadeler ve temın .. t \Cri -
mıs olu) ordu. 

DE\ l.ETÇİLİC'iE 
DOGRU 

H aricin yardımı bir an eHel 
temin edilmeli idi, çünkü 

bılhassa açlık nııyeıinın bekle 
meğe tahammu:ıi yoktu. Ru 
miışkUI ah' a' Rusların. emper
y.ılizın \'e kapitalıznıe kat•ı 
sonuna kadar ahdettıkle i mu· 
bareze) e ) oksuzluk içıııde de
\'amları ha'ınde Rus mıl e,;ı ·n 
mahv \e ıfna3ından başka b.r 
netice veremıyeceği kanaatini 
doğurmuştu. 

Bol~e' iklcri, bic!ayctlenhcri 
takip ettıklım cıhan~u:nul ko· 
ınünızm m·Jcade'esındc11 be.ki 

OKUYUCU FİKİR 
1.>e ŞİKAYETLERİ 

Dinleyen ,.e Derle) eu: 
Ahmet Refik ~O\"AN 

de mU\akkat tılr mıirlclet irİ'I 
\'az~eı;irerek A vrupJ, ft "Yll ve 
Amcrıka ile ,,.;yasi \ e iktısndi 
münasebet ere girışaıe~.-? mec
bur Ye bınao>~1ııleJ n un ıımi ko
münızm şeklınde dt'' anı cdt:n 
inkılap hareket! ctatrmıc. ~fı
ni devletçilik ~ekline inkı'ap 
etmişti, 

vukarıdaki izahattan da anla-
şılacağı lizerc. So\)et ida

resinın, prensıplerinden feda
karlıklar ) apmıs o'masına rağ 
men Rus)anın kendi kendine 
iktisndi durumuna bir çare bul 
ması hemen hemen imkansızdı. 
O tarihlerde bütUn dUnya si
~aselinc ve iktisa~ıyatına hfı

kim olan İngıliı erle hıç o maz 
ı>a iktisadi sahada anlaşarak 

onlardan yardım temini ıa
rureli vardı. Bu maksat'a Sov
) etler. bir çok taviz er ) aparak 
Londrada İngılizlcrle bir iktı
sndi muka\•ele inızalaını~l:ırdı. 
Fakat bu muka\elenın yuriır
!Uğe girmesi içın daha bazı fe
dakarlıklarda bulunulma ı ıeap 
etmlşti Bıı fedakfır!ır:' .. ra, e\
\e!İi bizimle bağlandığı muahe
denııı ıeabı o an ~ .ıı dım arı 

.}anmamakla başlam15•,. 
.Mosko\ a muahede:.ı•ı,n ımzr.

sı üzerınden lkı ny g.:çtiği hal
de, memleketimize _ia'nız bır • 
kaç milyon fı~ekle '>'r kaç bin 
tüfek göndermişlerdi. Diğer es 
lfıha ,.e cephane ile esırl<.'rimi
ıın memlekete nakli :•astım te
hır edilmış olduğu a.ıla~ı.m.,
tı. 

AÇIKÇ.\ 11.\RE KET 
ı:obiz 

B u maddi yardımlar için ön-
ce hiç bir şey ı temedık

lcri hntde, sonraları mukabUı
ni ta ep etmeğe başlamı~lardı. 
So\'yet Haricıye komiserlığine, 

~atlayan.~'.' lôğımdan 1 TIY ATROLAR 1 
şı ayet 1 * \' l,.\İ liGS OPJ::RETJ - \.l)llM \ 

• \ \'CI - BU>Uk Operet 3 perde. Her 
Samatya caddcsı, Dnutpaşa ııece 2ı de. Çarfamba. cumartesi •• 

\'okuşçeşme sokağında oturan o. Pazar matine uııt ıs tc vo ber Pa
ku) ucu larımızdan bazı:arı mat. I zartesı. Tel_: ~:ıGD 
baamıza ııelerek sokaklarında pat * TI·\1110 niu;~ Operrtl - TI-

b 1
• 

11 
h l\!ARHANE DÖNÜŞU, Operet 3 ııer· 

la)an !r a,,am~n aftalardır t~- de. Htr ı:ece 21'de, Çartamba, cu
ınlr edılmemesınden dolayı ~ı- mıuteııı ve Pazar matine r.aat 15'te 
ka) et ctmışlerdır. ve b~r Paıartuı. Tel· 49369. 

* Kt1ÇÜK \lr.\F. - Meşhur Al
IT.lln TRIOS AL.BERTO'~ Komllı: Kuk 
lalar 'l'lfatr<»u 'l eınalllerl. Her ırtın 
saat. 14 30 - 16.30 - lB'de. Ayrıca: 

Okuyucu'arımız pis suların et
rafa ya) ı:dığını, ev mecralarının 
tıkantlığını, sokağın geçılmeı. bır 
ha e gcldiğinı sö) lemekte \"e bu 
halin bır an ev\ el giderı mesini 
temın için ilgililerin dıkkatini 
çekmektedırler. 

Bir bekçi tevkif edildi 

Pe~mbe, Cumıırtc ı 'e Pazar ı:e· 
celerl aaat 21.15'te. 
* .11'01 1.0 SİRKİ - Her ı;Un 16.45 

mMlne, 21.1$ auarc, l>&ı:ar gtınlerl 
10.30 matine. 

1 SiNEMALAR --Ht:\'OGLU ClHETl 
Fal h bölgesi bekçilerinden * AI.KAZAR: Tel: 423112 _ Kor· 

Zekeri)'atıın, ayni zamanda ka ••nlar Kralı • Tekau Akıncıları. 
pıcı olarak çalıştığı Galatada * AR: 'Jet: 443!14 - Yabancıpllll
bır aparumandan bazı eşya çal 1 >ı.larcta. 
dığı idd a edilınıştir. Adli~e~e * ATLAS "l'eı· 40835 - Karıı El • 

.. d k t k f d"l . * El.HAMRA - Sahte Şöval)O -gon erı en sanı e\ ı e ı nuş öıum Yolcuları. 

tir. * 1::-;cı: Tel 84595 - Kadın Ber-

ARLON 
Birinci sınıF . 

lsviçre saalıJ1t• 

beri - Vollı:ano. 

* T.AI;E. Tel: 43S9.S - Vahşi Dün
yalarda. 
* LÜKS: Tel: 40380 - Batatha

neye Düşen Kı:r.. * MEi.EK: 'Jel: 40868 - DUnla Cen 
neti - A teşll A k, 

* SAHAY: Tel: 41656 - Günah 
Kulübesi 
* SİtMER: Tel: 42851 - Saba 1ıte 

ilke;;! - Oalp Kervan. 
* ŞAN: Tel. 867112 - Sahra Qo• 

cu~ıı. * TAKBİJll• Tel: 431111 - Olzll Ya 
rn - lla)ıı.t Acıları. * YILDIZ: Tel: 42847 - Şarlo Aa
rı Zamıııılarda - Cııva oerıneıerı. 

ISU!llülJL chıt.~ı·l 

* "LEMOAR: Tel: 23Ga3 - Mllzlk· 

lstanbul Şehir Meclisi'nin 

dünkü fevkalade 
toplantısı 

İstanbul uıııumi meclisi, dli.n 
saat 15.45 de reıs vekillerinden 
I"erzan Aras'ın rıyasctinde ı op 

'• lanmıştır. t relis azası iken 
mılletveki i seçı en Suat Bedük, 
s.a~Ah~ttLıı Karayavuz, Zıya 
!'öktUrk, Se~Cı Gbğen ~e Dr. 
Zakarın meclıse başarı dıle~ en 
mesajlnrını okuyan Ferzan A· 
r:ıs; meclis adına yeni mıl!et· 
\ ckilleı·i.ne teşrii hayalıa da 
mu,affakiyet temennisinde bu· 
lunmuş, bdahare Daimi Eneli 
mende münhal iki azalık ıçin 
seçım yapılmıstı r. 

Cizli reyle ıcra edilen seç'm 
sonunda Hayri Erdoğdu ile 
Sabri Taşkın'ın Daimi Encümc 
ne seçııdık:erı anla§ılmıştır. 



I 

ı; 

~-~ H. .,. 

~9'~ İstanbul ,.e Ankara t.'niHrsite takımları maçtan cnl'l 

~·•uuı Universitesi rG:· .. s·~;~~···········ı 
t~ra'yı 3-2 yendil i. Spor bugün! 
• ı t~I~ Üni~~r naha canlı oynayan İstanbul ~ Oynuyor ~ 

'~dıııd arı, dun :('niversıtesi )irmi sekizinci : ! 
t onu a az bir dakikada Tekin, otuzu.ncu da : : 

ilde kar- kikada da Hıkrnct \ asıtasiylc : : 
,tnz n . :k· gol çıkardılar. ! Adôlet'te Beykoz'la : 
~ ıııı.b. ıdc1rc n. l : ı 
~ .., . Fakat \8Z') et :! - 1 o unca • karşılaşacak : 

Sibı~idıJ~l': ŞO) le .\nkara Unıversitesi hız'an:iı • • 
< - l\I 'e otuz üçüncü dakkada Cadt Profesyonel lig maçlarının 

l' ~Ieı h • u! t. takımının beraberlik golunil altıncı hafta karcıJaşmalarına 
ay~ • Gun. w 

~ ar, Tekin, ) apu. bugun de dc\8m ed:lecekıir. 
, ~et _ Oyunun b tmes·nc pek az Guniın ı k karşı'.aşması saat 

\ 11( 9 
.. 
1 

'Hık- kala tstanbul'ular. ~ağdan bir 15 de Adalet • Bekoz; ikinci 
4)'· " Refet korner kaz.andırdı. Tan arın çek i e saat l 7. de Galatasaray -
~ic: Ca\İt; y 1j tiği korner Tek"n kafa ile ta fstanbulspor takımları arasın 
ıı. · mamlıyarak 1 tanbu'a üçilncU da o:,.nanacaktır. Maçlar Dol· ''re b d d .\Atl'ıııi b >an e· golU .kazandırdı. ma ahce sta n a yapılacak-

,,~tlıı t~ıncı da 0) un, bö:, lece 3 - 2 İstanbul tır. 
' b r ar l\ubı- Onıvcrsitcsınin gaiibiycti ılc Diğer karşılaşmalar şunlar· 
l. O ioı kaza- b:hi. dır: 

'd &alip bit:r Galıp; İstanbul takımına Sl'ref Staılmda: 
' A maçtan sonra; ıki kupa \eril· l5.00 S. Spoı - K. Gümrük. 

nkaradan d' l i .OO \'eşildırl'k - Boğaziç. 
ı ı.,.

11
.

1 
ı. ı-·encrbahçf' Stadında: 

l'J ~ • 15.00 B J.I(. - F.B. (A) 
' lngı"lfere _ 1700 Bağlarba ı - Yenişeh r 

,, \ "t.Ca Stadında: 
l 1500 \'efa B. Spor ( A.) Macaristan mac. 1 17 00 Bü)iıkderc - Karagücü 

1:) üp abasında: 
~ Budape~ e 21 (ANY.A) 

Paz.ar gunu > apılacak olan 
ing !tere • ~lacarlstan mi it 
futbol maçını .::eyre·mek üze
re b r mii)on futbol meraklı ı 
bı e içın muracaat etmis, fa 
kat ancaı; 90 000 k şi)e b'let 
temin ed lebilmıştır. 
Budapeştede karaborsada 

bilet satılamamaktadır. B'let 
fiatları 70 kuruşla 10 lira a· 
rasında değişmektedir. 

15 • 30 temmuz tarihleri ara
sında ) apılacak olan A \Tupa 
turnes'nden her ikisine veya 
bunlardan birine. hususı du· 
rumları dola),siyle katışamı
) acak olan namzetlerin yu~t 
itirazlarının en geç mezkur 
toplantı) a beraberlerinde ge
tirmeleri. 

3 - Mi'll takımımız için Is 
tanbuldan çağırılan namzeı'er 
şunlardır: 
Yalçın Granit. Yuksel Al· 

ikan, Cemil Sevin. Şadı Gül
çelik, A tan Dinçer. Saclt Se' 
dilz, Erdoğan Arabclen, Hik· 
met \'ardar, Tı.ıran Tezol. \'al 
~ın Okaya, Güney Ülmen. 
Yani Tımaid:s, A•;ram Baro
kas. ŞC\'kf't Taşlıca, Muvaffak 
Gôzllaydın. 

Yeni tahsisler 
Ankara, 21 (A.A.) - Eknomi 

\'C Ticaret Bakanlığında;ı teb
lığ edılmiştir: 

A \"rupa iktisadi lşbir1i~i dışın 
da kalan klirıng anlasmah mem 
lckcrerdcn kereste, çimento, 
ınuhtclf lnsaat demirleri ve kar
pit ithali maksadiyle 30 nisan 
1954 akşamına kadar T. C. Mer
kez Bankasına vlki ithal taleple· 
rıne 8. 250.000 liralık tahsis ya
Pılmıs ve keyfiyet mezkur ban
ka} a bıldirilmistir. 

14 30 N anta ı Gedıkpaşa 
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Türk güreşçileri Tokyo'yu 
geziyor 

Tok)o 21 <A !\) - İ)ire 
d•nlenmış olan Turk güreşçi
lerı yann baş ıyacak o'an mil 
sabakalara hatır dunımdadır· . 
lar. İnre inre yağan bir yağ 
mur son unda serinFyen ha\·a 
dan istifade eden 'l'ürk ı.por
cular, otellerinin hl'men kar 
~ısına düşen geniş )cşillik sa· 
hada gczinmişlerdir. 

Ekib n n Türkıyeye zafer 
sağ ıyal'ağından cm n bulu-
nan antrenör Nuri Boytorun 
h ç de endişeli görünmüyor. 

Turk güreşçileri için, Rus· 
ları, İranlıları, İ Yeçlileri n 
Macarları rakip gören Boyto
run. ek binin bir hayli altın 
madalya kazanacağını ummak 
tadır. 
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K. Ayasofya Gençler 

Emekliler maçı 
KUçllk Ayasofya Genç takı 

nıı~ la Emekliler arasında ya
rın saat 10 da Kadirga Cınci 
sahasında &ir futbol maçı ya 
pılacakuı. 

Münakaıa sonunda yara
lama hadisesi oldu 

Dolapderede oturan sabıkalı· 
Jardan Kerim Alev, kıskançlık 
yüzünden ara'arında çıkan mü 
nakaşa sonunda. Gö başı sokak 
53 numarada oturan ml'tTesl' iz 
mara İstiridisi cakı ile yarala
mıstır. Kerim. kendisine mlinl 
olmak i tiyc.n ZeJ nep Gedeş, 
Ayşe. Roza, İstirid s ve Avni 
Sakaryayı da yaralamıştır. Ya 
ralıların tedavileri yaptırılmış
tu. Hadiseden sonra kaçan sa 
:ıık aranmaktadır 

Encümen Reisliğinden 

8•ilı bulunduğu 
Kazanın adı 

• 
ltUT 
Gülnar 

• 

Krşif bedeli 
Lira Ku. 

16965 37 
15153 Si 
15170 33 
15019 07 
16404 4.2 

konul-

hizalarında gösterilmişt r. 

kc if r.c•vE.'li \C projeleri 
Müdiır!Uğünde görebile-

Mın ak kat teminatı 

I .ira Ku. 

1272 40 
1136 54 
1137 i7 
1126 43 
1237 oa 

W&TAN ı-

Üykusuzlar 
klühü 

l
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Gecel~ri uyuyamıyanlar için l 
Amerika' da bir klüp açıldı 

------------·- ~ ............. ....,._. ..... -...J 

u yku. canlı mahluklar_ için en 
buyuk ihtı) açtır. Insanlar 

~ emcde.n, ıçmeden uzunca 
müddet yaşıyabılırlcr. Fakat 
üç. nihayet dört "eceden fazla 
uykusuz kalamazlar. De\·amlı 
uykusuzluk insanın kuvvetten 
duşmcsıne sebep ohıT; b.rçok 
arızalara yol açar. 
Yirmınc asrın .}8 ama tar· 

u ı.nsan'arın daha fazla ça ı~ 
masını, daha fazla .} orulm:ısı
nı icap eltirıyor. Bu .} ü~n 
sinirler daima gergin bulunu· 
yor. Eskiden insanlar yatağa 
girer girmez U.} kuya dalarlar 
dı. Ş'mdi bedc.n \'e fıkir yor
gunluğu buna imkan bırak· 
mıyOO". uyumak isliyenlerden 
mühim bir kısmı yandan yana 
dönerek saatlerce vakit gcçi
r'yor \ e bir türlıi uyuyamı· 
yor. 

U ykusuzluk bılhassa Amc-
rikada çoktur. Oradaki 

baş dondiırücü ha) atın bun
da büyük tesirı olduğu mu· 
hakkaktır. Bu yuzden Ameri
kalıların çoğu her gece uyku 
ilAcı alır, ancak bu suretle u· 
yuyabiliyor. Yapılan bir ista· 
t'stiğe göre ) apılan uyku i· 
laçlarının ) arısından fazlası 
Aıncrikada sarfedilmektedfr. 
Bu, oradaki uykusu:zluğuıı çok 
luğu hakkıııda bir fikir 'erir. 

Uyku en ivi dinlrıııne \a ı
tasıcl ır. U:> uyan adamın bütün 
UZll\ lan gev, er. daha az ça
lışır. Yeni doğmus ~·ocuklar 
günün 22 saa• ni U.} ku •le ge
ç'rıl'!cr. Yaş ilerledikçe u) ku 
nisbeti azalır Maamafih ço. 
ruklarm 10 • 12. genç l'rin 9 • 
10. orta yaslı'arın 8 - 9, yaş 
lıların 7 - 8 saat U) umaları 
lazımdır. 

Rahat b:r Ul ku Ul uran ın· 
san, sabahlcyın 'ucudu tama
mı) le d ıı en mı . nc,)cli bır 
ha de kalkaı·. derhal çalı~ına· 
ğa başlı)abilır. Gece)· U.}ku· 
suz geı,:ırcn i c bilakis yor
gun. kötiımserdir, oturduğu) er 
den kalkmak sıeml'z. 

İn anlann hir kısmı kolay tı· 

) urlar. Neı r.de olursa o ı-
sın uzanıp u~ku)a dala.ıılar, 

oturchığu yerde. ha•tA ayakta 
U)U)anlar \ardır. Buna mu
kab 1 ~atağından ba ka )eri 
) adırgayanlar H? u) uyamıyan 
'ar pek cokıur. 

l'.> kudan tı) anmak da ljah 
~a "Öre degi ir. insanların b'r 
kışmı \aktinde uyanırlar \'C 

kend 'rnni çabuk toplarln. 
Bir kısmınm ise U.> ku ıı ağır 
rl r Bunlar mlincbbıhH saat 
çaldığı. gürültü etlıldiği halde 
u.> anmazlar. 

Amerıkada herkesin bir klü· 
bü bulunduğu halde uy

kusuzların klübü yoktu. Şimdi 
bunlar da .. U.} kusuzlar Kiti· 
bü diye bir klüp açmışlar
dır. Klüp 24 saat açıktır. ıst -
) e.n burada 'akit geçırebıld ği 
g bi yatağa gıren er de uyu. 
yamayınca telefonu açıp klfip 
azasından hcrhan"i birıyle ko 
nuşabiliyor. Buna konuşma· 
dan z'.} ade dertleşme demek 
mu\·afıktır. Çtlnkü konuşu'an 
!ar hep: • HAlft U} umadınız 
mı~ Benim de göılime uyku 
gırmedi...• gıbi ~eylerdir. 

B r doktorun iddıasına bakı· 
lırsa U.} umak için ilfıç al 

ma:. manasıulır. Bir insan u· 
yumuyorsa uykuya ihtıyacı 
yok dernektir. •Neden uyuya 
mıyorum. hele bir uyuyabil· 
sem gıbl düşuncclcr uyku· 
nun kaçmasına sebep olur. Ya 
tağa yaıınca her tlirlü duşun. 
ceyi b:r tarafa bırakırsanız 
mutlaka uyuTsunuz .. • d'yor. 
Doktorun söyledikleri belki 
doğrudur, fakat muhakkak O· 
lan bir şey varsa o da pek 
çok insanların her ıürlü du
şünceYj b'r tarafa bırakmak 
istedikleri halde buna ınuvaf 
fak olamadıklarıdır. 

Uyunıanı.n füı;taıı başka 
yolları \'ardır. Bunun b:ı~ında 
zihni uyuşturmak gelir. Bu 
maksatla hamamdaki kurna· 
Iarı sayanlar. b r delikten içe 
ri ~TİP merd \ e.nle aşağı in· 
dikten sonra kapağı kapa.} ıp baş 
ka bir merd venden ınen:c.r. 
bir sokaktaki binaları sıra ıle 
gözönünde..'l geçirenler vardır. 
Bu gibi uyuşturucu düşünce· 
ll'r çok defa u~ kuyu davet e· 
diyor. Fakat her şeye rağmen 
b"r turlu U) uma) anlar da pek 
çoktur. 

U yku çok lüzumlu bir sey 
olmakla berapcr hatta-

lar, aylar. hattA senelerce u
yumayanlar yardır. Bu gcrçı 
ııadird r, fakat bö} le U) ku~uz 
'ara hemen her tarafta rastla 
mr. Son günler zarfında i\la. 
rıo Sa fa adında bunlardan 
biri olmuştur. :\lario 30 enr.· 
denbcri uyuntamışm. Gc.nçl 
ğinde az u) urken ) aşı ıler e· ı 
d 'kçe U) ku az.almış. nıhayet 
hıç us umamağa ba,..lamıştır. 
84 ) aşında ölen Marıo uzun 
mliddet tı) ku ilacı aldığı hal 
de bundan fa) da "Örmemiş
t'r. 

Doktorlar bu " b" in~an'ıırın 
bulunmasının u) kusuz ) a ana 
b'leceği manasına gelmcdı~,. 
ni. bunun b r hastalık sayıla
bıleceğini SÖ) lü.} orlar. 

E. Korkut 

Çorum Vilayeti daimi encümen inden 
Kazası Köy O 

Kesif bedeli 
l ,ira Kr. 

Tl'minatı 
I,ira 

1sk' ip Ya\ u 28585 50 2144 
İskilip Doruk eki 29906 58 2243 

l - 14/5 954 tarjhinde iha les' yapılmak üzere açık eksilt
nıc.}C konulan yukarıda bulunduğu yer teminat \C keşif be
de !eri yazılı köy okull,rı in~aatına tal'p çıkmadığından 
28 '5 954 cuma günü saat 14 te ihaleleri yapılmak üzere açık 
eksiltme müddeti uzatılmısur. 

::? - Şartnameleri Çorum vi!Ayeti daimi encümen kale
minde görülebilir. 

3 - fsıeklilerin teminat makbuzlari:,lc belirli giln n 
saatte \ ilayet daimi encilm<'nine müracaatları ilan olunur. 

(6485) . 
lsfanbul Ticaret Borsasından 

Borsamız ajanlarından Behzat Öıtoprak'ın istifa etmis oldu
fundar. mumailcylıle hotsa nıuameıatından dolayı ihtillıfli olan. 
arın i5bu ilan tarihinden itibaren on "Un içinde yazı ile Bor· 
sa~a mUracaat etmeleri i:an o'unur. (6499) 

r 
11Her ne ise biz. )İne minnet

tarız size. Gbtiıreccğiniz bu ktl 
çük paket çok mUhimdir. Pa
rısteki komünist casu luk şc
bekesinın eJebasılarını \'e ça
lışma tarzlarını gösteren ve i· 
kalardan mürekkeptir. yrica 
Hus gizli polisi tarafından yok 
edılnıesine karar \erılınis nıııl 
ıecileriıı bir listesi de \'ar.• 

1 

Bu açıklama Gın"ı .-.erseme 
çe\ iı·nıişti. Dworkiı;; getirece· 
ği Yesikaların böy <' ı:izli \e po::. 
ta}a güHnllcmei)ecek kadar 
olduğunu sB} lcnıl'misti. Guy, 
hiçbir ~e~den haberi olmadan 
gızli bir teşkilAıın kurye i ol· 
muş çıkmısıı. 

" ilahım,• di} c bağırdı. 
o:Ben ne yapacağım şimdi? Xc 
) apabllirim? 

hakkınız. Bunu takdir elmıyor 
ueğil1z. Fıkat kımsenın olup 
bıtenlerdcn haberi .} okken bu 
bır k:ıc kağıdı Parise u aştırma 
nıı bin l'rce, halla mihonJarca 
insanın ha) atını kurtaracak. 
Hem bu ı~ ıçin tahm n nızden 
fazla Yerme' ı ~ozden çıkarmış 
bulunu} o ruz.• 
Allahım, ne çıkmaz bir i in 

içine düşmüşıü . sonum ne ola
l':ık dıye diışıindü Guy 

Sonra yiıksck sc le uPcUla,11 
dedi. •\'erin bakalım şu pake· 
ti bana. Teklıfinizı kabul edi· 
yorum.• 

Halk tarafından çok serilen rahmetli Rıza Şah Peh ıe,·inin Tahran"dal.:i he)kell 

Tahran' da gördijklerimiz 
Yazan: 

Eskı eserler muzcsini, bizzat 

Ord. Prof. Dr. A. SOHEYL ONVER 
ettik, Bu arada Garp musiki<! 
fasılları da \'ardı. TJhr~n ın 
en baş mugannı)'elcrındl'n bır 
hanımın konserınde bulun
duk. 

Bır de heyetımiz.in daha Tür 
ki} ede iken 'erdiği bir karar
la Tahran BUyuk Elçbi iken 
1282 (1865) de vefat eden He
kimbaşı Abdlilhak Mo'lanın 
oğlu ve şair Abdülhak Hamid 
Be) ın babası hekim \ e muver
rıh Ha) rullah Efendinin Tah
ran'a 15 ki'ometre mesafede 

si civarındaki kabrini, bir ara
lık bulamı)'acağız dıye üın!t
sizhğe düşerek, zorlukla bul
duk. Hazırlattıtıımız çe!enki 
kabri başına ko)duk ''c azıı 
ruhuna fatihalar okuduk. Ora
da bü~iık Sc'çuk Imparalor:u
ğunun blını i TuğrJI Be~ i'l f • 
ran Selçukları mımarisinJe ~·a 
pılmış meşhur turbesıni zi) a
ret ettık. 

Iran'da cskı ve ) eni Garp 
\'e maha'li tesirler,c do'u çe
§itli Alemler içinde y15at!ldık. 
Şimdi de Hemedan'a iidelim '• 

tonarme. DOKTORLAR 
DOKTOR ÇİPRUT - Cılt. Sac. Çamlıca 
Zührevi Mütehassısı. Beyoğlu l5. 
Posta Sokak Telefon: 43353. ---------

rck gezdırdı. Geçmış ve ~ enı r. _ 1 t e 
mudiirü Fransızca i~ahat vere: 1 0 ARll\IELEK _ C'l v Zıih-

asır ann en kıymeı .ı c::.erlerı- ~eyi Hast~l~k~ar fJutchassısı.TBl~ 
nı ıbtıva eden bu müzeden ıs- )Otlu. lstıklal Cad. i07, e . 

l'E~İKAPU>.\ BIRİl\CI kat 
600 m2 betonarme depo kira
lıktır. Telefon: 13370. 

tifademiz çok oldu. Bir köşesin 414o5. 
de iran'ın en kıyme1li ve ha- ------------

36 A\' \'ADE lLE FAİZSİZ. 
Bosıancı ile Kartal arasında 
bahçc:-i evlere müsait ucuz !iat 
la arsalar saııltğa çıkarılmı~tır. 
Satış yeri: Bostancı Tramvay 
durağı, fırın yanı 538; tc,cfon 
52812. 

kıki ressam \'O :\linptür- sanat-
karı Hu::.eyin Bahıad'ın sergi· 
sını ~czdık. Kendışj} le l.:ını~
tık. Onun sanat eserlcrını çok 
bl'ğl'ndık. Bu 'ciru me~ ı ayıı 
bır maka ede ~ azacdğ.m. 

r 

--ıı~...,l!!l!I"--•...,., ......... 

8~ 
kı.> ı:ıında 6 • 8 } aıak od:ılı \ e 
koııfor.u kıra ık köşku olanla· 
rın 9 • 12 ara ı 84364 No. ya 
telefon etmeler. ~ İran Akademisi kütuohane.,inl 

gezdık \'e oldukça eski e eı·- SUADh'ImE TEl.EFOl'\1,11 -
ler gördıik. Bun ar aras•nda en müstakıl b r ev möblelı Hya 
~a\anı d"kkati İbnı Sina l'SE.'rle 
rinden mlirckkep bir el'oıının möblesiz kıralıl;;tır. 

i~TİBAH Çı\l\IAŞm f''abrika
sında ) ıkanan çamaşırlar ev 
kadınının ZC\ liıd.r. Fcrlköy 
81263. 

l\lılli Ktituphancde :ıçı mı bu- Muracaat: 52603. 
hınma ı ıdi. İbnl Sina'n n eskı 
\E.' .>enı cer erinin, hakkı:ıd :i t.llENKOl'DE I AM KO~"FOI:· AKORDİON, <:R.\l\IAl'O~ 

Tamıratı muı!'ha • Ka a~cı-
'lC ı,\at. afi~ resım. mın~atur- LU satılık Vılla. f<'.c!on. ll205ı 

· oğlundan EıCf<'i lla<l o e\inde ler. bu meyanda benim de h· ~aat 14 - 19 G 
tan bu 'da mc\'cut İbni Sina --------------a'ata Yüksekkal rnını 25. 
minyatıirlerinden ıbaret kol
leksiyonumu bir panon üzerin 
de teshir ediyorlardı. 

Fat ih'in hususi kütüphanesi
ne ait ''e İstanbulda tezhip e
dılmiş bir ibni Sina eseri de 
suretı mahsusada bir camekan
da teşhiı· olunmustu. Diğer yer 
!erde de İbni Sina kıtap:arı 
teşhır ediliyordu. 

Buralarda her toplantı ~ıirll, 
sözlü ve sazlı idi. lran'ın bu 
ruha ) akın taraf arını da bize 
~sterdiler. Kazım Recennın 
hoş geldiniz şiıri en oeğeni'cn
lednden oldu. 

l\Icsncvı'den aşk ~::stslı •ına 
duçar bir ı;enci teda ,.i hika} e
si İbni SinA'ya baş ro! \"f"rıle
rek Fcrhl'nk liyatros:unda gös 
teri di. 1ran ba'.esi oyun'arı da 
bunu takıp elti. Her ikisini de 
pek beğendik. 

Harıci.> C<'leki resmi kabulde 
' pek ruh okş:ı) ıcı mılli mu 

siki.} ı dinledık. Askerlerin se
nelık soor ba~ ramında ha k o· 
yun arını •\e ha\a"arını tııkib 

-57-
•Su halde hemen dônmemc 

niz ıçın hiçbır sebep }Ok• 
,E\et bir sebep )Ok ama a

ce eniz ne oluyor allahaşkına?• 
İhtiyar ı\'emek yediniz mi?• 

Bir babanın oğluna nasihat et 
mesıne benzer bir ooz a .arak. 
ona daha rakından tesir etmek 
ıstcdi i belli olu) ordu . .. cebı
nızdekı lısıede adı yazılı olan 
tchlıkc ı adamlardan biri yarın 
öldürıilmuş olacak. Tabii H' 
zamanında Parise ulaşıp vcsıka 
ları ~ erlı yerıne teshm etmiye
eck o!ursanız .. 
ıÇok makul bir mazeret!:e 
İhıiyar onu kapıya kadar ı;ıe 

çirdi. Fakat ön kapıya de~ıl, 

YAKALAMA MÜZEKKERESİ 
~uç· Cezaevinden fırı:::'. 

~:ınık: Hasan Hüseyin Sunar. Şaban oğ. 930 doğ.lu. 
BRndırma n~usıına kayıtlı, Bandırma Paşomecit rn:ıhal'csJ 

Pıızar caddesi 3 No.da mukiır., halen 66. Tüm. 26. P. A. 11. Tb. 
7. BI. erlerinden. 

Yukarıda hunyeti 'e kEmdisine isnat olunan suçun mahi
yeti yazı ı şahıs hapi t~h:nduğu Tiim. Cezac,·inden fırar etml~ 
o:.ıp halen halı fırardıı bulunduğundan }akalanıp kumandanı
ğımız cezaeYinc teslimi hakkında As. M. U. K. nun 111. ci mad
dc:ıi gereğince \erılen )ak:ı:ama muzekkeresidır. 

Adli Amir 
6526 - 1487 \ 

.--------~----------------------

lzm i r Belediye Başkanhğmdan : 
Fu•r İdarr.sind~k.i kc~.C ve şartname J gereğince KU!türpark 

dahi'ind" palmi.}e!i sah:.c!a pa\iyon in~aatı kapalı zarflı eksilt· 
nıc suı ,.ti} le .}aptırıln~ı;ktır. 

M.ıhammen bedeli (4g955.22) lira olun geçici teminatı 
(3747) lıradır. İha e i ı.; hazjran 954 pazartesi giınil saat 15 tc· 
di:-. f teklilerin 2490 -~·yılı kanunun tarifatı dairesinde hazırla
) acakl:ırı tek:if mckhıplanr.: ihalo günu en geç saat 14 c kadar 
r.ncljmr.n başkanlığına vermeleri iliın o unur. (6514) 

bir )erde gormilş olduğunu ha 
tırlı) or, fakat bır türlü yerıni 
ıta~ın edemıyoıdu. Romııd:ın 

gelen Parıs eksorcsine bıner· 
ken §oyle bır gÖziıne ilişmi ti 
Bu tesadüf car.mı sıkmamış 
değildi. Su anda hususi kom
partımanında uzanmış, trenin 
tik taklarına kulak \'erirken bu 
nu düşllnllyordu. 

Birden aklına geldi. Bu Sbi 
ela'nın Paristekı. dostlarından 
biri~di. A\'ukallık yapıyordu 
aklında kaldığına göre. 

Guy, bunun vesikaları taşı
yarak kurye) i kollı)an Rus 

' birine g"rmiş, alt list olncaktı. 
Adamın D\\Orkın ın biltlln bu 

olup bitenlerle il.eısinl bılıp bil 
medığıni merak cdi:,ordu. Şa
~et bı ı)orsa 01\orkln'e ne sa 
parlardı acaba? Fakat ~u anda 
daha fazlasını dtisilnecek ı:ı bi 
değildı. Adamakıl ı ııcyecan· 
lanmış. yorulmuştu. hı bır uy 
ku çekmek. Parıse \arır \armaz 
da cebındekı kağıtları D'\\ or
kın'e ıeslimdcn ba ka şey dU 
şilnccek halde değıldi. Ondan 
sonı a da basıp gıdecekti. 

xxıı 

Guy bir ce\'ap almadan ewel 
Dworkın'in kapısını b'r kac ke 
re \'Urmak zorunda kaldı. So
nunda kapı açıldığı zaman 
D~oırkin pijaması.} la karşıla
dı onu. 

cUyuyordum da .• dedi. 
Guy onu U) ku serseminden 

daha beter bulmuştu. Hasta, san 
ki ömrünün sonuna ielmiş ii- ı 
bi perişan bir haldeydi. Yüzil 
sapsarı kesilmiş, bir kaç kilo 
birden kaybetmişti, Guy'ı içe 

•Bana kalırsa Dworkin size 
bunları anlattığı zaman sizin 
böy'e bir \azife)e memur l'dıl 
mıs olacağınızı ı:ızli polisin he 
men haber alacağını tahmin eı 
mi\'ordu. f'akat o adamlar o· 
nun zannettiğinden de kurnaz 
çalışı.> orlar. Bu bakımdan D· 
workin'in sizi aldattı~ını zan
netmeyin. Ama ben si'Ze daha 
açık konusacağım .. 

«Böylesi daha iyi olur tabii.» 
•Siziin ha\ a yoluyla gelmek 

ten vazgeçmeniz savesinde giz 
li po'is kuryemizin kim olduğu 
nu bilmiyor şimdilik. Şimdi 
b8yle önemli \"e taşıması ger
çekten tehlikeli ''esikaları gö
ıürme} i reddetmek en tabii 

• \Iıikenrnıcı ... diyerek iht•yar 
adam masasının Közlcrinden bl 
rini çekti, çıkardığı paketi 
Guy'a uzattı. O da hemen cebi· 
ne yer:eştirdi. İkisj de ayağa 
kalkmı~lardı. 

ihtiyar uYeme kyedinlz mi?• 
diye sordu. 

alt katta. bahçeve açılan arka ka 
pıya götürdü. .cebinizdeki
lerle arka yoldan ııidecek olur· 
sanız daha saflam olur.-. diyor 
du. •Bu suretle takip edilmiş 
olsanız. bile hayli vakit kaz.anır 

ajanlarından 'biri olduğundan 

liÜphe etmemeğe başlamıştı. A 
damın istasyona ı:irip çıkanları 
kollayış tarzı su ~ötürmcı bir 
şekilde onun da bö)lc bir za
manda Cene\ rede bulunuşu 

maksadını ele \'eriyordu. Bere 
ket versin Guy'ın trene binişini 
görmemisti. Yoksa her şey bir 

ri aldıktan sonra yatata kadar 
Adeta sürüklendi. 

Guy oturmadı bile. Cebinde 
ki kağıtları çıkararak yatafın 

fistUne fırlattı. •AL.-. dedi. D· 
workin hemen uyuyacak gibiy 
di. ıEvet, trende kahvaltı etmi~· 

tim.» 

sınız.-. 

* Guy, bu yüzü daha evvelce (ı\ rkası \'ar) 
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+ 52 kilo - HÜSEYiN AKBAŞ 57 kilo - MUSTAFA DAGISTANLI 62 kilo - BAYRAM ~· C 67 kilo - OSMAN KAMBUR '/3 kil,. - RFKIR BÜKE 
~ .. - -

erbest gure-> dünya şanıpi yonası ır 
_ ürk güreş takımı 

Buğüıı 

k t 

$ erbcsı Güt e.ş DUn~ ;ı Sanıp·· 
) ona.ııı bugun Tok) oda baş 

lı~or. Butun dun)a por ÇC\'l'e· 
Jerının dıkkaı \e alal.ası u an 
da Tokyoda cere) an etme) e 
basla)an \C çok çetın o'acağın· 
dan kım-enır. uphe ı bıılun· 
mayan bu mti•abaka ara ~onel· 
tılmişur. Tok)o şampı\ona·ına 
22 milletin 160 ~ure~çı i ışıı
ı ak etmektedir. Turk ~c. ~o,
l t>l Rus~ a İren gıbı crbe t ııil 
rcş•e büyük ıddıa arı o an mil· 
letier Tok)o mu abakalanna 
tam ekıp ha'ınd<', diğer miJ.e • 
lcr de çe ıtli mıktarda gUre~I 
ile ıstırak eımektedır:er. 

Şampi)onada bu)uk rakıplcr 
arasında )Cr alan ls\·eç'ın mti· 
aabakalara beş gure~çı .~ani 
nok an bır ckıı,> e ışıırak etme· 
ıi diğer fnorılerın takım ha· 
lınde kazanma şanslarını şüp· 
hesiz arurmış bu'unmaktadır. 

f • • 
ısı 

• 
ıron 

1 Dünya güreı ,ampiyona51 

1 

programı 

22 '1ıı) ı s : 

8 00 ~ 9 00 Tok~ o G) mna.-c· 
unda (milsamıkaıaun ~ apıJa· 
ğı > cr) tartılar. 

10.00 - 10 30 a~·ılış 
1 - ldarecı erın 'e gürc~~ı

lerin :;:ıri, ı. 

2 - B. G. FederaS)onunun 
\e .Japon ba)raklarının ı,;e:.i!i· 
~i. 'Japon milli marşı, 

3 1954 Diın)a G. Ş Or~a· 
nizaS,\On K. Rcı~ ı Sekıchiro Ya· 
ımi t r rafından musabakaların 
1'<'.,men açılı. ı. 

4 - Prens :'llıkasa taratın· 
dan nutuklar 

1030 - l:!.00 :'llusahaka?ar. 
l:!.00 - 13.00 Yemek 
13.00 - l :> 00 :\lü abaka 
l:'i.00 - 18.00 ,\ ı a 
18 00 - 21.00 .\lü~abaka 
23 "alı, : 

8 00 - !lOO tartı 
10 00 - 12.00 mlia.!ibaka 
12.00 - 13 00 )emek 
13 00 - 15.00 mıbabaka 
18.00 - 21.00 musabaka 
21 :uay ıs : 

8.00 - 9.00 tartı 

Tokyo ~anıpı) anasının '!'ürk 
takımı. dola,>ı:.ı)le Türk gu:-e· 
eı bakımından an:ettı;ı ehem· 
mi)et me)dandadır. Zıra bun· 
dan e\ \ elkı şampı) o nada takı
mımız bü) ük hır ıalıh~ızlık ne· 
tice ı olarak 6 kı) metli clema· 
nından mahl'um bır şekılde mü 
sabakalara katılmak mecburi· 
)etinde kalmıştı. Aldı~ımız ne· 
tıce Türk ~ılreşinin me~kiıni 

ka) beımekle o duğu ) olunda 
dün.>a por efkarını )an'ış da 
olsa bir kanaata se\·kedebılirdı. 
}'akat bu:!un bö} le bır kanaate 

mahal olmadığı aşıkar<fır. na· 
ha şımdiden Tokyodan ı:elen ha 
ber:er, takımımızı ı:ıircn ya· 

87 kilo - ADIL ATAN Ağır - iRFAN ATAN 10.00 - 12.00 müsabaka 
12.00 - 13.00 )emek 

hancı ımi~ahı !erin takd r do'u 
soılcnnı ıhtı\a ctmektcdır. lla 
kıkat olanı da ~udur kı, Turk 
gurcş takımı i) ı hazırlanmış· 
tır. Mılh ckıb•mııı te~kıl eden 
gençler uıun bır eleme ve c:c· 
tin ıniıcadc'elcr nclıl·<'sınde mıl 
li forma\ ı tcmsıl etmek hak· 
kını kaı,;ıımı laı dır. 

samııl) onaı1ıı bıı ı akıbi 

'.\l ili takıma seç len gürC'ş
çılC'rımiz Yalu,·arla hır müddet, 
.Nurı Bo)torun, Ya ar Doğu \e 
~aını Arıkan ı;:fbi kı~mct:i an· 
trcııorlerın nezaretinde bir <le 
kamp ha~atı ı:eçirmi ler \l' her 
b rı furnılarının cn yuksC'k de· 
rccC' ıne ulaşarak, ustun b r 
mora ılc Tok,>o lO unu tut-

muşlardır. 
13 00 - l:l 00 müsabaka 
15.00 - 18 00 ara 

Takımımızın umum[ 1:orunü· 18 oo - :?tJ.00 mlisabaka 
~il bu şampi)onada en llerı iie· 
rece) i alması hususunda biıe 

haklı bir umlt \C1 mektcdir. 
Tok)oda ~ahaııcı mıı ahıt!erin 

de ifade cttığl gıbi sanıpi)ona· 
nın favorisi Türk takımıdır. 

2.l ~fa~ 1~ : 

8.00 - 9 00 tartı 
10 oo - 1:! 00 müsabaka 
12 00 - 13 00 )eırlek 
ı:rno - J:i.10 mu abaka 
15 30 - 17.00 ara 
20.30 21 :ıo nıukifat tenii 

roünya giireş şaınpiyonası 1 

Şanıp ) ona nıe' zuunun ser
b<'st <:?uTeş olma ı. Uıkımımıı 
iç n bıi) uk bır :n antajdır. Zı· 
ra bıltndıği ı?.bı Greko • Ro· 
mende birçok rakıplernniz ol 
dugu halde, bunyem ıe \C 

gclenek'erımize tıH~tı n gelen 
serbest gureşıe nkıplcrim 1. 

• en tehlıkeUlcr' Ru lar. 1 H'» 
1 tr \C İranlılar o mak üıe· 
re • sayılıdır. 

Bu cfC'rki maçlar iç' n, bu 
e~a lı nokta dışında, daha ba 
ka avant:ıjlarımız da vaTdır 
ki şunlardır, 

Kaf le başkanı Vehbi Eınre 
güreş iş erındcn çok ıyi anlı
yan 'e değerli elemanları 
seçmesini bıkn eski \O tecrü· 
beli bir güre çi 'e idarec dır. 

Kafıleye rdakat eden an· 
trenôr Nuri Hoca ile Ya aı· 
Doğu bı'gili -.c tecrübe ı öğ
ret cılcrdlr. ller ikisi de su· 
re çılerlm'ze hem müsabaka 
ka bıli.> etlerini arttırmak. hem 
de nı~ncv yatlarını ~ ük ek 
ıu turmak bakım1J1dan faydalı 
ôğutl<'ı de buluncbı'ecek du· 
l'llmdad rlar. 

'.\IJ'li takımımızı tc~kıl eden 
güre ç !erim z•n hemen hcp
s' "enç \e cnC1 jık t'lemanlar· 
dır Bu gure çıleı ınııı. Tok~ o 
la ı:.rış cr•nc trkarldum eden 

hazırlık de\ ı c ınde bıl~il da 
l'CCİ 'e anırcnorler nezare ·n· 
de i) · \C ciddi çalı tın nıı:-
1.ırdır. 

En ıııulıiııı nokta olarak 
da, başrakib• miz olan nu ]a
rın cknıcğınc )at! ürecek b'r 
had· e bu efor bahıs me\ztıu 
deiü dır. Haıırlarda olduğu ti· 
ıcre 1952 Oliınpiraıları.nda, 
b r milna ebets zlik yüziinden, 
l\lılletlerarası "Urc fedcras
) 11nıı. tıım karşılaşmalard:ın 
önce a'u ~urc çımııı pro· 
re~:; oncl ı an ederek takımı· 
mııı c.ıı iyi elenuınlarırırlan 

mahrum bırakmış. bu suret'e 
de Ru takımı çok avantaJlı 
hır dunıma girerek ampi
l onluğu saglamakta pek gilç 
ilik ı;ekmemısıi. Halbuki bu 
cfc.r takımımıı. bilhas:;ıı nu 
ar gozonünde tutularak ku· 
rulmıış ve hazırlanmıştır. 

İ te bütün bu noktalar ta· 
kımımızı Tokyodaki diin)a 
erbc't gıiTe~ sanıp') onası.nın 

fa\orı don bC's takımı ara ın 
da bulundurmaktadır. 

19,j2 n n re\·anşını 'e sam1-
P > onluı!:u alabi ir mı) iz, ) a
ni Rusları samphonluk tah· 
tından ndır p onlann l crınc 
bız geçeb ır m yiz? 

nu hu u~ta katı bır şc) soy 

Ahmet BAHTİYAR 
!emek. elbette. doğru o'nıaz. 
Zıra bırçok milleılerin gırdi· 
ğ bu gib geni olı;tiaeki kar 
1la malarda mlisabakaların 

.neticel>inc şu 'eya bu şeki'dr 
mtieı. İT o abilecek büıiin a
milleri ~özl.inundc tutmak la 
zınıdır: mü abaka ~iıntindc ! 
gül'c çinin n•zami ağırlığı mu 
haf:ııa edıp edemedil:i, sü· 
re}ı;in •ı o "unkiı ıhhi duru
mu 'e ruhı h:lleti bu kabil 
nııi abakalarda bazı milletlere 
men up hakeın'crın blrbıPine 
ta' izlerde bulunacak şekilde 
tınıpla maları • ki maı!de bu· 
nun birçok m' -ali eri ,·ardır -, 
e~ırcılerin müsabakanın ce· 
re~an tarlı iilc:ınde lehte ~e
~ a ale~ htc O\ nadıkları rol bun· 
!arın başlı<'alarıdır. 

Bununla beraber. "UDU der 
hal ka~ dcımek lazımdır ki, 
'l'okyodaki diınya erbest ':!Ü· 
de~ amp'yonasında, 1952 olim 
pi) atlar:ndakınden fazla şans! 
lı oldugumuz muhakkaktır: · U 
m Uerimızı de buna göre llyar 
lamak gerektir. ı 
Takım halinde ampiyon ol 

mak bahsinde, faıla birincilik 
'e iki ne 'ik elde edebilmek 
çok mühimdır. z:ra bll;ndiği 
~ibı birine 'er 6, ikinciler 5 

<Dc\anıı 1'a. i ~ii: ;, ıJeı 

iyi lıazırlannıı~tır 
f' 1 

il 
... J 

TOKYO '\'OUJ:\ D.\ - Bu1:un kt>ndılerinden mu\'ııifakıyct 
hır haftadmberı 1'ok~oda bulun maktadırlar. Onlardan bır 

giirmrkte ıniz. 



E 

> ~il Bien Fn'dan, 
llt-ahJar tasmıyor 

VATAN 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 1 KÖR KAOI 
~-....--.........--

. Kısa bir röportaj ~ arı. <B•sı ;ı lncidel sınında bugUn çıkan Ilanoı men H e d e f ,· m i z : M i 11 i 
Cb1 ~: ınua~eleden do- e i haberlere göre sükut den <Ra;ı 2 inddr> 

•ı:nı nhc bır tesekkur Dien Bien Phu kalesi komutanı Bcslan Cankat'taıı, i ııaın ol-
~ llıtkııı~Ştır. llo Chi l\linh nın kansı madam Chri tian de •• k 1 8 ı·a için ı;;in)or :ıı ora l 'ılan H 

•tuı 1 Unda, komüni t Castries. Başbakan Lıınlele .Hin- r u s e 1 c • • • jt:ıham·a için sin)or H. J:j. 
birJıt~ an •Vietnam ı ka. dl Çinideki hakikı durumu arı 'I' co'ıl ,ı ıı not alm ı l ;ıı ılır. 
' l'ra:ın . kendisine mü için uçakla Pari e dönmeyi kıı - - İ n ıtı hıı ıı ı.ıı ı n 
ı. Ilı lıt~~ hemşire inin rarlaştırmıştır. Pazar gunil Ha- (R • • 1 lıım ocaklarından biridir. n.m i \' İ an'anı• lı•r ne u1<1 11·: 
~ Ch ıkll!rini bildir- noiden hareketi beklenılmı-kte- 3 li1 1 ınm ııl - 19.H ku ı ~ııııu 40 h :ı nını 
.;-rıı.ı; ~lınh: •Bu ta'ebe dir. Kalenin uzun Sliıen muh:ı a- \ıarf'krtir.ln çer~·""'i i~·inde bütiın utıfifta~- loırınu,ıuı-. ı·aı.at diger taraft an 1ilmi: l'l i, mm:ıH.ıkiHıtle hıti ııni~h· •• 

\'erdi~ lıYeniı: hususun- ra ı ırasında hergiln ı «d) o • te la rın h:-.li 'ı· nıenfaatlerini a ) ni deı rteitt. mu- u~ulleı 1 \lll. f'skimi~tir, ) a\ •~lıgı, hakka ııi el dir. Krndilerine kunı nıumıı· 
b&rek a demıitir, efon a general de Ca trle ile kailıl f's tutar. ıl d u~tn ı a nıf'lı bakımdan sıfıra inılin•cr.1' dl'- zun rehlırr tııö\ cll'ri g:ızete-

\tıltın.ın~ta gelince: Ko- konu~muştur. Madam de Ca tıi· !? - \f'p) rni bir l.tikbale nı illeti Ut'atıe ıet l'd eıt ir. Adli)cmiı diın~ anın " meınh·kl'!in ci, muze mıııluru, otel, ,. sı -
r ~ııvv bugün bir ta· es bilahare koca ının kenllleinc ka' U§ltlrnıan ı n nıe~'uli}rt \·e ~crrflni taıı) ıın huguıı\.; ii d aulaı ın ı iha ta etmiş ;n ılnınıı1. ) abat ııc·cnteıeri sahiplı• rinin 
il iuııe ete. Kızıl Ne!Jir Kaledeki faaliyetler hakkında et n. P, hıôlulmf'ti, de\ Jet nüfuzunu hu u 1 ml'n- Gerilik ıne~li \f' muhalif parlif'ilik \ ~!li~cd ,• hazır lıu tıııı ııcaldarı hi• ,.., 

llılı ,Ç doğu kesimin- raflı malümat vermedığini Ol- fııııt \e ahi nıifuz k.a•d ı~le ııiistimal tlmek ne :> :mk kı J.öprüba-,ılaı ı kurnıu tur. ı: lı tenli' ll :ınınıla r komitesi bas 
ltn 3 11 tarafından mJ· l"n1ı· ., \e dcmı tir kı" RilkOmft . t 1 1 1 kaıiı lla\ an lla \ ıl•e ı,. l\ lı 

erı karakolu sar " " " n r~ r.n ere> giiz )ummalı \P onların suç ot- aıt l)c ı l a hatını te,a ı t'tıe ele alııı aı.sa k, mil ı dar tar~hndan ukında H'ı i-
~ lan

11 
, te, Hindi Çınb l en bl bi en bir 1 ı e ı ın oğa razı olaıııaı. ) Uk elınc ga) retlerinıiı toı)aı kalı r. lert•kt ir. Bu anıaUir rehher-

2t (Ap ( a lries kumandanın noktai nazarını a 3 - il. P, hükUmeti, iir'alli '" ntlı11li !Pr ı.uı uınıılnutıln turhın hfQ ) - Fransız Bn- çıklamak ~':n.da_)_ı_m_ ..... • ----- bir ı ıı rrd a isle) f'cek, biitün " atanda ıann ı ı . G eri l.alııı ı~ bir memleketin ) ııksl'lıtıe ı bi r ınt uuunda salah! etli ıııu-
~ d 1 ıır. a} nl itina ile bakaı·ak bir moılrrn iilaı I' ııarti iti deiıildir. Bir mill tl İ)İıl ir. I:ğt>ı· llau nıeso;IUl'J-i olarak çaıı Rl'9k-evletler' 1 ·ı 1 1 1 'd ınekıınimıası kurulnıa~111a \ I' e~ki , kör, lop.ıl esa~h l•lıhal hareketlerini nıuhalefe llt• J..01111 · lar \ {°! bıı arada l f'kaınııı ı.. 1 gaze ecı en zmır e kıml aıı ııa ıla tabi lululmıJ... 

, 1 ( l.11 t:'l't si tP.ntlu leıeldrn ta~fi~rsine taraftar- aıak, artla~aı ·ak, ele le H'ıP rl'k ~· iinıtıiısl'k, 

ı.~ d .ıı~:sı 1 .fn clde) 1 Bundan sonra bir Kana6:ılı ga dır. ıanı.111 kaıanırıı. çalı~mal :ırım 111 n \f'r i nıi ~iıt.· la ııtıı~hınd:ın wıını 1 i ~·l ıı ne 
ı..:.~boırı •Çlnd U SU ıj 'cıtiş ıeteci. SO\') cllerın denlıallı kıl\' 4 _ Buır.ünkıi ~ailam , f' rmln \im) r.th lr. ~elir, heı ,ey ahenkli bir manzara a lıı , h a ıi~·- ehi un iilih or': 
~'l.ıJ4 U l\ıt h ~b scv.ı"nt E't· vellerine t<>mas rdertık il. r. hu 1'iımt'tinin geriliğe thir. ,.,rml~'ı e. teki itılıaı ı ın ı ı lmnellt•niı . )Iİllı iş hlrligiıı i - Kunımumuı hu kıırsl :ı -

t ı..~e b~kırı .:ni 1 bu,iln- ı • Rusların Snorkel'•e teçhıı •ı ı•ıııı· ıı Atnı•k b.ıkıuıııı .. an J>. "'. lıııluı111t·li ıö - rı lıe ı· nıe\ si nı tekrarlamak 
ıı. ""'il nı ı h ıı d · ı ı J 25 1 "ne-. \İrılan hürrhetini korıı)il'Gl•n n \ 'i! 11111· ' " • " .. 
., ı .. Sup .... a \'e 1 e ı mış o an \ c su atın a • nıı nı•ı·t ... , .. ~nmaı ı. df'ni "oru il' han•ke\ t'l · \ e !1 111a tiır n•lllırrlethı :.a \J . 

~
111•r· · •nııı.111 ~ Jman su'r'atle "ı'tl"bı' en 300 ~oo 8 kaı'lil cs H uhi dini dm.·:r:ulaı ın ı.llfll •ah~I ' " • p .. " "!ı k ~ "' " - .., - g f l sını kalitt> lerinden asla fl' -Ct 4ııt1111 1111lı ~nda htıY· det denizaltı gemılerı uı'(f•r. A- nıl'nraetlPr ht\:.abına htlı.mar H ullstiıııallni ııırti , ınııhatcft•te ıefıl3 ır~atla ı· \l' l'nıe l ılir. dalıa ı l ı k Plnı~dcıı :ırıtırmö'lı: 

~lıtıOıu ın so lemlcıtır caba herhanği bir çarpı rna fi- has a i~ eflt öııle)eldlııe, fııünaka a Jılird~'I·- •·akal muhalefet, millı \azifeleıden )llnçiıer- n iyeıinded lr. 
~'l'irı k Ubrıbln' b3- nında NATO'run bu Ru denız• tlnr ~a~ıı ı gö,tenneğl Taı-lılımırın ana Umt- e, ken tl menlaatlfli ht>\·~e} i kıılllh·ııl kle \c _ Kurumun U)e 1 bir ga -

ln.atzeendllt-t'JM \'e· ııltıları~le mücadı- e eôtl'ek o· li sa~:ırığını gü,·enllebilir. yıkın " boLgtıntu bit gld i~e aıılofinınkl a zeled olarak hana bi r u tlfl' 
e ne d ınen!ıı b:ıkım an deniz \C hua ku\ ı e•:trl Ru, glirur~c. gaflf'l \e halaıuında ı tiil etler c tlUşli~ uı· ınu? 

ı...-1'1.ıı ı erece intıbak ı lnrınkinden O liln b r CH~cde rı ne ohu ak~ o zaman l>l'mokrat l'a rti hüktl ııı @- - F.Jbette. Tmi znt tlh a-
-cqliııınbcanlı bir mi- bulunnl'ak mıdıt" • ~u:ı ini •nt H ıı ı i Plin. btikraı·ın nı iç emnl~e.tin lrn- t l m17.ı 11 "n "h"mml)~tt'ı tara ' · 
~ ellrt • t i, lı. c.ııdl I~ i nl~ ellili', heılf' lrı·li\ıl@ ki ı ntlt 1 ~ ' 'CC .- .. 

1 
1ı,t114111 m ~. ga- muş '~ Amiral de buıııı· llu ıunnıuı \'f' .venı n nıollem hlarf' cihazı- laıındıı n birini tekil edrn 
'4l \'e ~ arasınaa asa· hu u ta htırhanei hir teredôOdU· n ı ıı lmtultni~ı !alla öln1aı. Kara nı kıııl \ın - 1 aih l'neı ek, tanı lııTJa ) oluna lir.\ aııı plnıelirl ir. ama tor ve bil ıı; ill rehhf!r P-

tte ''Plı \..-onu mı ınllı bile yoktur H r an onl3rın 1 vellrri ıı. tiirlü tilrlU nlkaular allınita hiinl - ı •1 anıaın ı)k menfi yulda ~ liıU)cnler \C)a tiştirme kur,ıarım ıza haııım 
s~ harp k denizaltı arıyle ba .li Clkabi l'C'ek Hti b lismar elmP~İnC lıaı , t -a ğ!lllll bun_llat ~fiı"atli \ C 1 adiJ.:al bir gidişe a) al\ il) dul'a ına- Jarım 111 te \ ik. 

r 1 A:rrıt·karsa Türk \'Szi~ette~ İZ• demi tir. kurnııık blı· nruretlir. ~Ot\l'a lilarc maldnt-1 ) aıııaı :>ı aba ne der, ne ) atar?• gibi l errıhllll - S d G SAVCI 
' t-~·ı .. rı ·an dcniı: Bu arada. Ortado~uva yapıla- ı J =---- -a_u_n __ . ____ . 

g ~h . "'' cdecrk ml- cak herhangi bir tecavillll dor- •inin 'e aitıtlf't cihazının , kalkınan hir Tür- leı le do{; ı u ~olundan ~;,ı )mamcı lıd ır , I>ıh anın 

1 

_ 
l tııı kt durabilmek için N 'ı.TO'nıın cl'v- ki\l'llİıı ilıtl\lırlıırına yptjc;mf''i İııl tl'nıin f'l - f'sa~ı millete tandan hiımı·t etmekll', onun .. a. R 111 M A c A 

~ ff·osııAkdenlı.de btı- )ar kU\'H!tleri olrnn-ı •&tını ;R"~1· nıl'k lıllkiımf'tin bas nzlfe~hllr. \if't rf'n:ıı ,.,. liın 1torii ~ linf' gü,enml'kte, onu tc•nvir rn ik- - • 
~'il. takviye etli· diği hakkında kon:ban Arııi"a~. htımk olıırsR VI' emin t-llr.rtll' bulun1ııa1sıı, na ı•tıurğt. lam kı ymet \ermektc·rliı . 1 

dtn,za~ki Tilrkiycdt!ki intıbalnrı nı Nrıto k ıy nıetli umanlar ,.e ga' retlf'r bıı~uttı heıln lleıl eflnıiıiıı milli eli nırt , .•• ıııillı > iik el 1 2 3 4 5 6 '1 r 
.a~ *""'! Turk do· TUrkiyede te~ir \'e l<ucl ·et h:ı - "' Itır .. o: .. h ı· mlı' kl""f'P haklaı·ın koı unııı ı ı ar- .i 1· ' k 1 ... 1 ~ ııu."' ~ek l<I t k u " "~ nıe o lıl:ı s: tlnu ilan f'oereK, , efere çı .. ııı a , )e-

l ı.. ini- 1 c a • kımından daima lt!r kkl h~llıı- tı'. 11', lıt · ı·· nıııkltıf'·ı·n·ı ~ f'n·ı t•mellftı·e •4ı·• · ı •· 1 · t' . -

~"lir.. , . d d d' '-•)' t . ti n ' ' ...- "' .... "' ili \'lgnlaıın ) o tu-.u olma.. .amanı ı:r ını ır. ~ • ... kaı•· e ırı l)e .,., ır m.~ r. , .. • ı 
dt tıııı f. 1 CC\llp ver- Gazeteriler'e , ap · lıın b:ı•ın .. ııtnıa" ı e arf!hnP c;ahip kalmaııııı lirJındır. Şuna f:nıın olahi!lriı ki bu \ ulda mlllell'e be- - - • 
' ,1ctın t-d ve •Şilphe iz toplent~sını müt":?ı\t:J Anııra ı-:sl.. i ı"ııl tl'ri ne dh f' nuıkaıltlt\ Ml\alını ? Rıın - nbl"r ) iııiımf'lı: i~teııll'~P n ihtira e irlerinın w 

l'atej1kerc.k: . Feehteler t.ari~a'daki bı nci Yu la rın iİ'lf' ı inıle neden saphınııı kıı lalı nı ';' Riıe h·rı akıl lılıınn, tlirhı tUf'lti ii\nkl tın se 1eı i • - - • - , 

~ " e " " "' ,,. • • g ı :t iJ.; çe J. ı:.ı la rak, bıınl oıra bas çeHren er gı • cı j 
~ kıta) rse Knrade· re, beraberindt Gr-:e .af Kl"lda;ı ına h ıılli n ü fuı, parti t a h;ıklmnı ii tan ım .ı ın , tikçr ;ızıılacak, nıillı lı:f'n an ahenkle, iç n hal- ~ - - lıııiıii -

1 

l lst. Lv. Amirliginden Verilen Askeri ı 
Kıtoot llônları --------------A . •hti) aç ıçın 110Ô ıbn odun kaııalı zarfa 10 haz ran 1954 

per embe saat 16'da Bo u As sa. ,Al Ko da 3tın a n:ıraktır. 
Bcdelı 30800 'ira lira !leç ei •cıniııatı 2310 ı ra o ır ~a:-• ııan .c i 
Ko. da \e öğ eden ene' "-ıık .. ra, lst. L\ . A •• lan .ı·m 1 . -ı ~"· 
rulur Teklıf mektuplarının ıha c :ıatınficn b r sn at t'\ \ e ır. a 
kadar kom is) on:ı H'rlime~i. <6331 - J.136) 

* As iht'~aç iç n 4ll0 ton sığır cı i k.ıp.Iı zarfla 7 Ilad
ran/ 934 pazıırtc aat 11.30 da 1' rz nran L\'. \ Sa Al Ko: 
da a t ın alınacakt r. Bedelı 720 000 1 ra . t:~ıc . teminatı 
3!!550 lıı :ıdır. Sarınamesı 6t!le den e\\ el \.nkara. hl. l.\ · A. 
lıan kı mında \e l<:rzunım •le Erz nl'rın A . S:ı A Ko da 
~o:'ll'ur. Tek C mektup armın hale sa t nden bıT a.ıl e\\ e· 
line kııdnr kom )Ona \erı nıe.ı. 041:1 -6:!08 

* A . ıhtıyaç çın 6 ton bir buç ı a ıl k ) emeklik zey• in· 

l 
laıı kapa ı zarfla 28 ma)ıs 10i4 cuın •aet 1630 da lzm'r 'rur 
ılç Kı la A Sa A '. Ko. da ~at n ııhnaraktır Kı o u 300 
kUrıt ~eçıcı ıemınatı 1350 ııradıı. aı namr ı kom ,\ond3 

t görulıır. Teki r mektup! rının ihale aetlnden bır aat e~ 

1 

H ıne kadar komı }Ona \ettlmio . l12!l3) 

A . ihti) aç iç n 6:i ton ıaı:e kabnk ıle 48.300 kılo tııl~ 
i~lı hakla kapalı ıarfla 28 5 19:'14 l'\llna aat 15 3ll da ftmır 
Yurt çi Kı· a A . Sa. \ 1 Ko da •alın a ınacak •r Kab:ıgın 
kıla u 30 kuruş. baklanın kılo ıı 20 k.ıruş; hep•ıııin l'C 1r 
tem natı 2142 Jiıadıt. Şartnon1c 1 kom; yoııcia ı;ıırıı\Uı Tek 
li! mektupla ı ının lha'e saatltıd~n b r sa.at e\\elınt kadar 
komi yôna \et' lmesl. <51~2-129311!?!1.t ) 

* Ac:tığıda bııktıırı ~atı ı 7 \}arıı te bel\ alı kuru ot h'uıl arın· 
da ) at.ılı gUn 'e •aa•lerde Gelı bolu As a \1. Ko da atııı a ı · 
nacaktır. arlııanıesl komi~\'Onda \e oğledl'n l'V\e' 1 t. 1.v A. 
1 an kısmın6a ıörü ili' Teklif mektuplt1tl1111'1 h:ıic aat nden b.r 
aat cneııııe katlar H~n• i bır ı:ıtek \e \Cr. eb. eceğı ,.bi her 

kalem a)rı ıtlrkll\e \eri ı>bi ır 
Mikta rı Fh a lı T\ı tan 

ı.lra Kunı9 J.ira 

HIQ 
13R 
186 
81 
24 
!10 
66 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

a:z 1:ıo 
23 460 
31 620 
13 i'7Ô 
4 080 

1:; ::ıııo 
11 220 

* 

G. Teminatı 

J.ira 

2409.75 
1759 50 
2371.5 
1032 i5 
300. 

1147.5 
841,5 

ihale ~un \8 
:ıali 

14 6 954 18 
16 6 954_ 16 
186954 16 
216954 Hl 
2:ı 6 954 lG 
25 6 !154 IG 

28 ô 954 18 
(6325 - ı4!9 l 

Adana A~ CMae,·i onarımı açık ek "lınC' • e 8 haz:ran 954 
•ıı.lı ~a:-t 10 da ftana • Sa A • J(o d;ı ıhalcs ~ ııpı acalttır. 
K" f b<>deıi 20 000 11 ıı geçici tcmınalı 1 ·00 lıradır ~art name i 
ı:ornM·onda gorülur İ·trk l ı rin artnaııırde ısıen 'en be gelMle 
\l' )C'lcrlık be gC'•l ılr c•rlıkte be 11 saatte kom ~ona muraca-
at arı. (6379 • 14.t<l) 

* J,:ıpalı ıarrta 6!i0 torı odun 11 hazlr n 954 cuma ~:ıa• 10 da 
Hopa A . a 1 h:o ıla c:: ı ., alınacaktır Brdt' 1 19500 lı ·a gıo -

t._leap "d bır mültıha· nan ordusunu telt 5 ~tmek İIZ" · J o.ı ip lıi r r iha1 Jaıım .. ı r ' i ha t ır, "o··nı'ı l, p·ı rtı•n , · · ı 'l -ı-· • -, --
~ ap~111 . ıııezhelli) e, ~a~ retlh f'. \f'rinıl i çalışa- edc>bileu~k \f' bi7i miltı hrılf'flc r" J;.1 a 7 a- - - n ci trmınalı 1462 5 ıı rtl r. Sartnamc•ı komı ~ ond \ e i J,,-. 

' 

de cevı !.llaYJ ~ apa· 1 de o'duğu halde lıçak a Ati na~ a milli ı.ı .. ii l Pı lt. İ<.İn k;ıhı nf' i.;e onu dPrhal 1 .. • • 

~'
............::Of aÇpin\•ermiştir gıtmiştir. lı ğı~ le, \İtılan haızıyte gım:I ~oluna dl'\ am ,_. .- . -l·~·-ı 

ın 1 için fe. ,if Vi '>fl Aılli~ f'nıizin MikHili bir milli hf'rlPrtir. -..at c \f.' ılH' kndır koıııı vona \erılme~i. 
ıh:ı 1 r . aatınden 
1483 - 6523 H• d" ki na ı:: ittilı:('t' grnis fı rı.at '" iml.ıi n lıır \f'r,iıı . 1 m:ınrla \ardıracaklır, 1 ı?fiııı iı · Trklı f mı-k t uolarının 

<&111 1 Tiirk aiili} el·itiği ml'ruleketin <'n l',kj , e ait- A hmet Emin YALMAN Soldan 13ab ı a.~r Tekile re * 
L.• . l'llu lnddel 1 ~llİflenok hau•ktt 1 J ı . 2 Blt ııota 3 eamı11ııtı Jcı- K 1 r 10 b b G o . t 
~~nı , vakLu anlas \Va hın~on. 21 (AP)_ Bıı - ~.~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ım~Hııdnu 4 Akak~t ü~ n~~ ~pa ı lnr a ton C)aı q un 14 N4 p. ~Me,ı ~na 

lleıı ·-·~ bu •:ıtbika-ı Jeşık Amerıka ha en ,lll':Z'iden tliı 1 lstanbul ve Prof. Ahımef o" zel' o·· .. 1~l;:-b~~~k~l'~~~~~ıı1 il~ e~ı~ı~nt~h• ı l·5 ele hmit tnı .As~ \ .\I !'~ ded •altşn a ınac:ık.tırk Beılc'. dınwo 
1 <la iahlacak r~re- lı)e Bırlcşmiş Mılletlcrb m~n- ~il un ya gureş 8 - lpMI! ·ra S:l'ÇICI emına 1 1 ıı:.ı _;, .ı ra r rtnume 1 om 'i\ 01' R \ e 

lımaı ıtı~ın I up do-1 memleketlerin Gunt'~ ( Baıı 1 l :ıdde) Y ı l:arıııaıı Asa,. ıya · ı B ından öğle<.Jt n e\ \el Ankara f .:: t T \ . A 1 •n k ,'lıındJ !!Ol ulur Tc 1 l 
•ı 'tııı ttk1·r Doğu A ~ a)l komüni t tN:n U· Bursa r da f 1 rh na kana te graf "ek tık' eri bildiril· s. a mpiyonas 1 ~r~~ 3

2 ı:;~., ~:~:e~ı~::!~~~n 1 mckt :.ıp arınır: ihale :!:>1 ııc:er bir a. l e\\ clıne kad .. r komls 
( .\j) ı l zune karşı korumak ıçin Çın Hin ' 4 As ı ) u..-uı. R tbesız askrr .s '\ona \erimesi. (1461) 

• bu .a~ - Sov et· d nde herhanrı b' r mü~teı ele ha H f f mişli. Dlın de İ. T. C. T. Birlı~i <Başı 6 ııcıtlıı) Wt ııtıımıHae )a n.h ffü mtlle· 
ilde !J\~am ~eç u- rekete .,ııı,ılmc'ı ke,fnet nı de asar ar yan f Başbakana bir telgr~! ~ekerek iıçüncüler 4. dôrduncu'er 3 i! t rdı 68- H1!~~aba:ttm,,•! •• 711 bn:_ı K palı" ırı11 3'WI kı o ,atak Mclalı 14 6 Oj4 p~ıarle i ~aat 

~ ın tareke ;)r tek el p d teklemı) eceklerını ı rektör eılnin hol.'lllıK 'aıife ine tic•l.f\c lC!r 2 , nllıncılıır ı puııtı ..... ~ =·~ .... " 
l eklıt .. 

11
a<1t1e ık ye· ıaturmaktadır. Dll n alt anı bu a· Diln aat 15 le ani o arak ~ı- de\'a nı etme i hu u unda ·mıis'- alacaktır. Faraza nıuhlt'lıf 5 k ıanan !G Ja fıml Dı A~ S Aı Ko dıı ~at ı alınıı ak\ 

·~1 b~ ılı &ö)l~il ı;ık amı) 1 ~ apan d p omnı k .. h kan 'e kısa btlr muı:ı.ı .. : devam ade· ı temivlerdır. elerdc 3 bir ncllık. 3 ık ncl- n P ;'liK Ü RUl.:UAC \1\"l.S HALLI ı ra, gt'~ıcl t@mlt•atı 3~41 f•5 ııad. ıır' na Hc•I k n 'on a \ e sa • .r a an mah· l)Cl er Dı.iflerı Bakaııı John ('den ıddetll ıttına !lır kauy:; 'rıılebeler te'gra{larında Ünl- !ık il on b r aktın unııımı \e" 8 !dan Sata 1 Panorama 2 oglP fın MH' \nkıırı f·l 1 \ \ llAıı kı~nı nd 
~~t11 ~ \ e Fran a Fos·er Dul P ın )akında Çin Hın d\1;~~1~ 0:~~~~~~· Fatıh Malta ,·er~ltenın ıatcn :ız olan 6~rrtlrn kufi Uıeril'ıdt'n h mtoıı 33 ph & ;vnls,Ya~ı bbt<~ ~~-:-7 ~· !~- '11e1<l1ı1111rının ılı1!" 11eal ııtlct anı C\\C ne kadar konıl•~o-

k,b .. r1e esas teş dine bu2Unktl komiıııı t taarruı •ar"ı ınd3kl 11 nııınar'lı bı'n.a"tn kadro undan iı ç kışiııın :ıxrıldı - nı ele geç rmi ol a c.ı k tır. f. bant s Ne. na \'eti ıtıl!•ı. 0 482 , 
" etmlıle r- lıırının dün~ıı sulhü \C gü\1'11" ' ~ ' • ftıııı. bifiacnale\lı Al\mcl Otı; 'ın k 'lcili kt elı 6nırık t.lcrc~ !er ~ uknrıdan -\$8. ın ı - Paıtu 

14Rl 148'.! 6122 t lıı1 1 iı ı~ın hır tt?lılıke tP k 1 cdıp çatısı uçmu bu ylizd ~:ı sokak- l rtherslle) t' hlıufil'U ll'rluguııu mhtel f mılletler aı :ı nctn da 2 'ın .. 3 NaUın. 4 - Iraklı 
ıı. '.,1'« t : lu noktalan l'lıned k crını \ crıııde tetkık etı tan gec;rn llayrive ~J··Iı. Zc·v- 'lıldiı nıı lcı dir. h.1 daj:!ı arak pa) ıa~ı ar.ığı ı · 5 

- " • 
6 

Alo: Irak. 7 
- Yazan. - - -~- -.. 'q ıı• tnl'!k u re b he ın .. ~nderi hul 'ah Şa!<"J \(' Sabri K:lıç ya. ç:n 33 puanın :ığırlı " ı da il 8 Arll . ita. fKap:ıılı Zarf Usul'ıle Menkul Mal Sif 1$!) t "lll4e ze r )e ,.o - ıalanrnı~ıarclır. Diğer taraftan Teknik i"niwr- " C!. 

~ "Uı,r ı.. ates ke n- ITIC.5lOİ Blrieşııu~ ~l ılletlerdt'n ta " 1 d ımımı ta nif Ozerınde hı se· ı::zJ:m e,e h 1 Rur,atht site pru fcsoı·lr.ri ara,ın a ~en. v-w .. •--• ~ 
1- attı te· lep etmesinın ttıuh ıenı el o (lURu- Bur a 21 cT.11 .\ ) - Selırl- Cılr ecri'\ an lıclirııılştir. Bıın 'ar, dilecrktiı. 1 • I 

...-:ır., k ııu 6ö)lenıl l<>l'dir. mizde on ene'er·n en ~iddelli 1 Başbaknıı a tclgıafın nıahthıt u• Su haldP. takııtı nı zın ınllın- ~ • 
~ tttL~VYellcrının ttı A\ rıca Bırlr k Anıcı ikanın , d r . el d :kiin olduğu kadar çok h ı in· 

ll trı böl"elerln '"irle m ş Mıl'e er balarını ıu- rırıınası but?un o'muş. bazı ha ~ı a pro e-or tarafın m çet:ı' ı- ı J'k kL k 1 
'f. " 6 :umunda ku\ \et kul anmak <la •ar kayded imi tir. 1 ğini, htanbu'da ıse ha~~n kırkı cı 1 

• '" · nrılı · alma ı 'e 
~ "'n h · Öğle~ p doğru b rdenb:re ko profe ıır bulunduğunu Bu tel- şamp 'yonluğumuzu ko a) la,- J 

tık er hanıi bi dahıl olmak Uzere mlışterek bır pan \'e b' r aa• kadar sidddlr 1 graf hahcrını gaz~tele:dc oku- ~ tırma-ı ıizımdır. 
._,~ t'ıH!ler ıelırl· harekete ı:ıl'!_me'erıne tmkan \(' de,am eden fırt ına ~chı'rde kor duk arını, Ahmet Ozel'•n mıl et- ~ımdi bıı e-:ı d:ıhılındc ba 
a... ııu ....... ı ıecek bır karar sur"tınin kabu- • 1 zı tahm111lerde bulunab' I '-"Q•)' '" " • " • ku )aratmı~. birçok at!aç kökiln \•ek!I ı{!ınclen sonra rcı.::to;\' ,ı.ktE'rı 1 rız 
ı b • neıareı J 1 Junil isteme i de nıuhteme dlr. tlen ~okiılmü bu arada \hı- ele 1 tıf:ı ederek l'cknık t:nııer- Takım•nıız ılk dorı s ıkle tr 

ı.. ı~ koııtr 1 ç n Mudafaa paktı • ı geri kalan al!ır ıklellerc na· I .. ~;:~ı o mcka- Washıng on, 21 <AA) - Çin dama a falıı üırrinde Geçit ıte( c ) apılacak ~eni seç:nıde zaran bir ha) 1 an ıdır. Da· 
Ilı ~e ıhtAı . • Hindind~ durumun aı-ıetti~i teh KÖ\'lİnde tıırihi bir çınar ağacı rektorluf:e adıı,· ığını yrnidt'n ha hareket it .,iirr ılcn bu ık 1 

'- etler •• eruu !Sn- ilke 'uzUnden Amerıko ıle ln· ôe\Tile-ı el:: ana yolu 'kapatmıs- ko~ ma~ı gerektıği hu u~·ınu öne !etlerde dii"r.r ntıllet er n 'e 1 
..,ası " ürmektedirler. " 

1 ıaran· ~ilterenin bir mUtteflk mitdafııa rır. hııttl Hu laı ın glıre çılerine 
,~ıı\ıı 1 an a ma ı teşkiline ııdeccği SÖ\ Pıııarbaşı mahalle inıle de dahi teknık n ıUn ' iigıimiizLi 

._ lı d~~et0t>1 a.ıtt.Jda u lenmekteôlr. Amerika, Cfınfo\rl'- b'r kavak ıığal'l, b' r e\•in üze- Du'" nya serbest gu .. reş gö termeklil!m z mtiınklindür. 1 
~ıu~llıaıııaı 1 ı t.:brüıü deki konfe rans nlha)etlcnmcden r'ne MHilm' . Bat pazarında .\ğır sıkletlere ge' ince. bunun 

lııu c rb temerkilr: Çın Hintlinde herhangi bir ha- lıir çınar fıTtı.nanın ııiddeti i'e bilha, a Rıı. lara karşı hınız 
r "er,c1 

ki konular rekete girişılmenıesı hususunda- l:ök!inden öklilmüsıiir. Campı'yonası bugu"n !tİİÇ' olacağını kabul ('(Jl1ek ıa 
e !erdir. ki ingUiı tt.klıfini reddetmişti. Fırtına cıı.n ka,·bına sebep ol -/ zınırlır. 

k ınaını ~:ı rla . tk.inler iiıerinde 
t o''rn•• tarar ika ettiğ i haber \'er:Jıııck <Ba51 1 inridl') KMdıltr'nden en Caz,a fi. 

ur Ç l'k 8' J'"'' ' ' mitli o'th.lğuınuz gUıe•çiler , '"" . e 1 ır ınıne gırmıyor •edir. ti"in' ~ö,·'emi~ ve ı\emı~rr ki: • , '?1 !> ~ b rinci d!'reı ede 'Hu e.} n \k-
i\ l K ( d .. •Bence şıımpıyon uğa en kll\'- ba,. :\lu lafa Dağı tanlı , Ba) 

lt.\lllı~ ~ h incide) kırar urelinde, meclisin, Av- aza .ar a ur \'eli: narıuel Antonııondur. İna ram Şlt. t!Oıtrli da Bekir Hllkc 
.\~ ~ ~l\ tiSUsusta t n. rupa Kömur \e Çelik Bırlığlnl nılmat derer('de kmvMli bir a• ve İ!mt'I Aılıtl r . D f'r t:il· 

'ık.~iııe•lt l il lilşmelt!r- temsilen lir he)elın ~akında ln· KİSİ öldü damdır • ..,.imdi i e her uman- re çilerinl'Z de çıkaral'aklar 
~ ~~ dıJtkC Uklcre Je gl tere)e hareketinin tekarıiir kinden lnınetH 'e fonnunda· ~llr"l!~l!tc s:Brl' unıunıt dC"rel'e-
"'-~11 1 •ol'\ıjt Ilı çek- f!tmiş olm.asını .memnun!) ıH e nususı Mııhabırımlıd~n d.ır, p ~er sıkletlerde 9~2 O· Jenme ustünde fayda 'ı rol ()~ 

'rıi~ ~. lııİrı Ortaya ı ·~a~ det.tığ111 ~l!.rtılmekte. ve i n- Kütahya. 21 _ Şeker fabrika- l•mpı) at yan aj!ır ş:ıınpıynou nt) abıkcek durumdadır r. 
llt\ll\ rıı~~~ ne de- gıl~cre ıle Ko.mur 'e, Çclık Bir- sının k:ıı.1n d aire i kf!~lf!\intle Palm. \ k el ~roenber: '.('. ~l- Bu sure le ıı \C>}R 3 birin<'l-
beı Otorit .a rnev- ığı ara ındakı mlınbebet er m~ çalışan tman montör'erindcn l 'e \ndenbe~ d em de umıtl '1Z ık. 3 \e)a 2 ikinl' lik alabil r 

'~lı 11.terı eııın kar- ıcl~inln ele altnıs tarıındokı c\•li \e tiç çocuk ahibı Erih Lıw Kanaat mce tak nı halinde ram <'k ıakımıııımn camp·~on ol 
,, "' 11> oıdnde te ırli !'apıcı :ılhnl~<?t takdirle kar~ılen I birdP.nbire mu\'uenesıni kav be- Pi> nıılııftun 1'11 ktı\ vetll ııntM macı ihlımal' çok ku\\ etlenir. 
•~ ndhn, u:u kabu• 1 maktadır. detek 35 nıbtre irtifadan ~tr~ ll'ti lweç, Rlı!yR ' e 'l'iirkiylı Tok) otla çelin bit lmt hııtı 
~ a taına u otori- Dığer taraftan Anupa hti a- du mus H p:ır('nlanarak dcrhııl d;r. 'l'urklrı ın fe\ lrnlade ı~i en· geçin•cek 0 an güre çılC'rimi· 
~a ?ıı tdı ~'~le ha re meclisinin a t.ı ba,kan veki 1 o nı llştlır. in aetın ayni kısnıııı · I rc~çill'rl \ ' lll' Sıı ın pi)Onllııtu ka zı> nın\•affak ,·etler d ·ler. oı·ıı-

11\ıjıı hl'q r. bugun öğl~en sonra .e~·llmi tir. t'lıı çalı ~ n ıııonlor'erdcn evli \e ıaııabillrler. fnkal tıı kıl11ll ~ l?nl dan nıemlekrte t:ıkım hallnilf' 
''•tı ''*t c~hı t:!tı ı da Bıışkan \Ckllllklerine seçi en- iki c;ol'uk b:ıba ı olan ıı aseliç alına•ı bazı l'lt>ııınnları ~örıtı t!· şampiyon olarak <lonmelerınl 

~ lır01111 vap ver- ler EUnlardır: Alıııan);adan Von llih us arltalla ı ~ıuserktn onu ı tl'tıt . • ıeme.n ni ederiz. 
eıı~ et ıöy e Hrenla.no ( Hırbtban • So ya- kıırtarmnğıı ga~ret Metek kfıti nlğrr t:ırartan Rus :ıııtrenö 

~ ~ kı-ııill he lı~t), ı ngl t~redcn I,ord La~tOıı eli. <le ~c.ıre )U\l!ranııııs ve ay· rli A s~~aıol'Ö\' d:ı. tnkttnına 
ı ~ı~tın r ne ka- ((,ibetaf) , Itah ııdAn Bogg·ano nı eki tlc öln\ll~tlir, ı:Uvendl~ nl (ll\'lem'ş ve cıemh 
tt it l&ta knıılnıı· Pico ( Hıristi)ao - Denıok:-at>, He-r ıkı montör A msn~anın t'r k'• Kıınılallmrc her s ııik-

1t' 4.!!bb11~dlğını ve. İs\eçlen Elmğren <~ô~~al • De- Buka\' firma ı ıııl!h2r:dis.erin· lr.ti.n ilk :\ H i ·çınde bir de-
t , Unu h iırısınek mokrat). TUrkbeden Muhlis Ett! dendır. , b'l ğ Ol' p' yatlarıı 
t ıı, ı Setlivo- (Demokrat) HO' andıdan Van Cenazeler bu"Un n1 r "a imle rece a a e:e ız. m ı . h 

oı h'>a ' s ' 11 t) .. naz~t ıı vazıvet burada ~ut' e-
' hı •l'ata c .. ~ı.nız Notters ( os~a s · kaldırılmı • Almanvaııı nnl::er!il ' i 1"' "Ç1'1er n birine· olmak 

tıı~tre~ ao'rura at mck uure uçakla 1st:ı:- hul:ı gd· 1111-'nrı ver. 'l'i.irklrrlE' heniiz 
11-ıı lı~ toyı ııne. Bir ero inci yakalandı t ln•lmüştiir. Cenaze IY'.'.'"Mi nln· kıır~ıı.~mı ödiliz.. Bu lııharla 
~tllteb tlıtı.n eınc ;. de Va 1. 'ek r şirketi m'ıdürlı , h:ık a ·ınd:ı h r mlilalh , urUt 

1 ~~e l.ır:ırınıe\· Şehremininde oturan sabıkıdı hflktımet erkanı, ısı:ı ·er Vf' halk ınt'k cUç fakat ı ~veçlller'e M :ı· 
tt 

1
t. lıu d ndan ~roıncilerdtm AUeddın Akııı 'ın bulunmu tur. 1kl de2eı·t• f•n a- catllırın kuweıli olduklarını 

1\ 4 llıe t~a urum üzennde ,., e\·inde hır mıkttır damının 61Um!I nıuhıt•e arrııı te- hl! ,·orıır . 
t a bı• ır. D:ı erôın bu'unmu tur. A a 0cldın . bu e iı r tı~ andırını tır 

ı\1... ·ınıı .. bl nıl.ıl\'ıı e:tlrr s anıplyonıı~ı ya 
~,.,_ '"lıp , - r- eroınlcri, Yenibahce J\öpriibası Kıı ~l an·li 'ıfp 
~ •retı " """'· 1. ı 11 ) 1 rın bıışlıyaraktır. llıi t ~ ı·ı 4"'"na ı;okağında oturan Arap Talı in- Kırk'are ı :..ı ( lhU•l - \ ' -
~. tdıy0 ~stek- dt'n aldılını söylcmlşür Hınn l · zr. 1 ~ Çtırltc1.klly arıısınt!a ~·aııs• 

~l "tiııa ruz., yet Kaçakçılık bllros•rnd11n Tu- m~ktıı olan :\lalkara 111 plAka l ı 
lııı~ı\ ı\ ) ltr ran Can idare indeki l'kı p tara· Adil Şip~ak'ın idare e~1 12l kam-
Otı r11 ırı - AY· fından tertibat alın mı ''e sah - ) on bugUn ta ) Ok fi l'e gtaarkcn 

' ~~:• to:f!~: bu. kalı eroincı'erden Arap Tah ın , yolda bir ökilı: araba ın:ı çarp
G tıı }ırJiğı ı~n- satıs ,.aparken yaka anmıştır. mış. ç:ımur ukta bulunan şoför 

Ok t an M Yuk. Tahsinin C\inde \'e üzerinde 2.5 mııulnl Altan Selen l'ert' dtı~e
L u~rı orınet gramlık paketler halinde külli- rek ölmllstür. Şoför adalete 1es-
"1ta ~ ra J)ı>ru • ı ııı • Y~t ı rnikU.n1:ı ~roln bulutlmus- m edılmislir. 

ttllU lUt~tinl tur. Sanık ar hakkında takibata lblıkl'~irıtt. 
t.r. Bu 

ba~lanmıştır. B;:ılıkes r 21 (Husu 1) - Mcr 

lce!te bııi!lı Köpey'l ~ısvnn(l~n 
iki çoeuk oynadıkları ,ıuv.u ı.ı 
lit.~tın .- çök me : ile ~nk:ız al
tında kalarak aJmüqııı~. 

,.aralanma 

Balıkesir f!1 cHu 5us1) 
Dur unbeyin Gökçcdağ nahive· 
ı!lndtn C~mal Karadağ, Rtırıh· 
~an lt>ptttiu • ~ıl t!rbtı göf!lln 
den ağır ~urctte ) ara' anmı5.ır 

A. n .ıhtl) ar 

Milli futbol kamp ı 
ınası ı lntlilr ı 

Kanıp sırasında bu Cutbo'cu 
tarın rorttılaı·ı dıkknte a ına · 
rak eeı·eklrse k:ıtlrotla tntlllnl 
)'Apıleb lecckllr. 

Knmpa klıtılen rutbolcuııır 
keınpın başloma to ı lh nelen iti 
haren federe ·oııun idııı·esiııe 
tabi bıı ' unacaklar 'e miinhnsı· 
ran milli takını çalışmaları l'e 
mcş~ul olacaldnı·dır. 'ı'tıkımtla 
i~l m eı'f yatllı hı ıbo'cuıaı· gOs 
terilen tar•hle kanıpa ı tırtık 
etmek üzere hazır bultLnacaklar 
dır. 

Krbrıs'l ı Türk heyeti 

Anka ra'dan ayrıld ı 

Ankara, 21 (THA) - S~hr1-
tn•7.e ı:e en Kıbrı he~ cıi, tı-mıı~ 
.atını bitlteı t?k. bu :ık~am Islan• 
bula hareket etmı"ıır. 

22 - 5 • ıss.ı - n 1M \ Rn:sl 
ASKAR\ 

7 28 A ılı ve program • 
7 30 O ına..-dın , 

7 45 Haberler ..-e ha..-a rnııoru. 
S 00 Karımı ııab3h m..ı • 
8 30 ROM nl• La Bout.que faı:ı ıı 

que bale muzı ı bı Sciıu· 
b~n · Rosamunde bale mQ!.J. 
~ı . 

9 00 O ınrın pro<rramı n kııpa ıı -'f•• 
ı6 58 Açılış ve ı:ır~ram. 
12 00 Asker saati 
12 30 Nevin DemlrdOven . 
l~ 00 t 8 . Ayarı ,, Iı•btrle.r. 
13 t5 Eıtlencell tatil mUzlıll. 
ıı 30 Ö I<' ııautesı. 
ıa 4~ Plnlıo reralıPtlnde sartıltr 

Okuyan: MUAllA Mtıkad8et 
Atııkaıı Piyanoda : ~lenf\ı fe 
Tun ay 

• 00 Radyo bal!lama u.tım1. 
14 20 Rl:ra•etlC'Umhur armoni mw 

k&S"J. ser: Ihsan K•lnc.-•r iı I 
lı . Yekta Madran· '•mır ~oı
Jıı.nnda 'marşı . bl &o\ A'h:rl 
:Bo aztçlnde (TB!s) . c) Salnt 
- Saens: San prensP.s oııetl· 
Bından komik uvertürü. 41 
P. Kalman Çarda$ FUreUn 
operasından potpuri. 

15 00 Kayıp mekt•ıı;ııan. hava ra• 
ıııır t. ııktııftl ı:ıro,ramı •e ka 
panı~. 

*** 15 58 Açllış Te ı:ıroııram, 
17 00 Radvo ç~ılı: naıı. 
18 00 İti emu: (Bllt!im JOlı) , 
ıs 40 Rad~ o ile in~lll2ce. 
18 5 ı Scvdlllıılil &lr mambo. 
il! 00 M S A' arı n habrrler. 
i l! U 'l'lrlhleh lllr yaprak. 
ID 2() flr11hms: LA maJör rılyal\O 

Ye t:emın sofıatı ve Deb\ılif' 
Arab~k. 

ili 45 Malı.-e Vt!kAl~tl ialı. ti. 
ııo oo ttırtıııı.: LAttıı Ametın ıetı· 

fonl'-tlası. 
20 15 Rad)o ı:auusı. 
20 mı Kısa eııor haberler!. 
20 n Sidl Hi>ı:ıe!ı 
:ı 1 ÖÖ Hatla ııo. u aohbrtl. 
21 1.5 Hatta sonu programı. 

l!I 45 M 6 Ayhrı 'e haber er. 
3 00 Etlence "rlt'flnl ıtel!ttonıe. 

23 30 Program ve kapanış 

ıs r xnuı. 
ı2 57 A ılış Ye tıtbgraıA 
13 00 Raberlıer. 
il l.S Sarktlar 
13.45 Petcr Cı\ 'l'konkt •Kutülıı 

cıoı. Balt' uııı. 
ı4 15 Tlans m•Jzl~I. 
14 30 Sa l'srHfrı ıı.ııbar 'ru:,-ay 

- ErcUm~nt Batan•rl. 
14 ~o Hart.anın ı:ıro ramı. 
l ~ 00 Mual!A Yakar. 
ıs 15 Caz müzltl. 
15 30 AYnl Artun Ye arkatı,\:.&!1. 
ıu 00 Ptnnl•t C'llarlle Kunz. 
16 ıs TUrkftn Dl er. 
16 43 Akol'deoıııa melodlltr ( A. Du 

me Q ..-~ arı<adaş'an). 

17 00 .Ha kı Ol!rman rasıı llr .. eU. 
ı <!o ıuı ıp m'kttıı:ııırı . 
iT 45 Merııarr-t Atalav 
IB • e K ı tıı: dııu ortııh 

tl'Ul. 
IS u .Pi anlst Carmcn Oavıller'• 

lıtonbul Defterdatlılından 

~luhaınntl'n brrll'll 
ı .ı rı K. 

53~4 00 

5li4 80 

8000 00 

Tf'Ht l natı 
1,l ta K. 

414 30 

388 11 

125 00 

KarlPl Mn!lefie 1. iııl'· B 1 m· 
ı;ız ~ı il 'tug:n KonıJtafı ığ • 
Bıı Uıılun h ahm nen 1> iE T 
~dı 1!814 K ı' muhlt'lit :\lot . 
\A~I atoı K r Sl?lmed ı ntt ııt 
ogg K~ı. 11endPI \SJt ıOo Kar 
{ (' 600 cat; bıl'ltıntı l 0 l l !Aı; 
b'don. 121 a6e l 200 J,l 57 
adet •ac bldonlRl'ı) fal.la~ın n 
bedeli tah il nok~ıını nlıN) B ·ıı • 
de o'unur.) 553-2208 

5e ;mh·c R 'n<' 'l'ıımcn Oı donıı 
Rackanlıl!ı Akar) akıt Şube~in
de bulunan, 
llOKlo,ardını dışı nıadent 

i5 
2610 
1004 
2719 
560 

ya~ 
)adım dıtı di•l ~:ığı 
K111th gre~ :\B~ı 
Bozuk bıılık ynu 
Kalıı beclıı )il.İti 
Kauçuklu 'aıe ın ya. 
~I 

M adet Boş aç b'donu 
():'az :ıc nın b del tali 1 noksa 
nı alıcı~ a iade edıl r) 

53~-21i0 

<fümruk Muhafaza Deniz Boi'!~ 
Komuta.'llığı Haskö,ı: atol~ l'S n
dıı bulunan 82 ailPt ıeınaifıl'n 
hurda m:ıklne enkazı olup tah· 
tıılneıı 1 '1 ton k~aar b r•l.i rl.ıiden 
tHrlk' itt ıkansıı '~ liu nı ktıı
rın 13600 k lo u hurda plk. 
:aM 'kilosu çe ık bundan ba~ki 
tahm ne.n 1500 l\ilo alım : n) uın. 
CFatla ın n bedel taht:H nok
canı alıl'ı~ a iade rdılir 

553......2183 

1H48 Oi) 386 10 h 'lbUI GllmrUitleri BıtmUtın 
'iı!Wı•dc btılı 'lan 2 adet a•an

<ir 11' teferruat \ e 2 n(ict ec. 
ki kıılo lfcr \.ıııanı ~53-2049 

'ukarıda :;aı: lı menkııl ma 1 ıır 9 6 9j4 çar amba una 
saııt ln dt' rıuın Emlaı..-. "lldüdliı~u'ldek ' komi!)onda a rı. 
a' ı ı krıtı lı tarr u ullle satılaeaktır. 

İ •tckl 'cr'ıı :!490 sayılı kanunun tar falı daiıesinde ha
tırlhtınlıc ıtattl f mek t ııplarıtıı H ikntnetsllh ~ehtıl nl satı< gil· 
nll saat 14 P kaı'IAr Komi•\'O.'t Bhcknhlıjtıııa \ermP'rri fntlı 
bi gi için ödi 0 eçen Mlidiirllı ğe be \Urmaları (6!'ı.17 

11An Kr~b l'f n n\•lı'ıdllfrl J 
18 45 Onlli !ili'llı•ı IŞUıttU Tüııat 

Te arkadaşları J. 
Hl 00 Haberler 
iP ı.s frtan Dofrtısöz. 

ııı 45 fl tlılii t Edili Lil~tn. 
20 00 Sllz l'!rrı,rı IUita :ıı::arabey 

n arkadııııarıı. 
20 15 Rad\O Re tte!1. 
l!D 30 ltl!.i. llı!r hıb,:l!'ri . 
20 15 Oprret dllnyaaından 
20.50 Konuşma( Hann Bedre•tın 

ti.ı;en). 

21 00 Aflre fi:dl~l ıı . 
21 20 l'!Ule Çl! l. 
21 30 oınıe:vıcı lst,.ldrrl (lfaflt M-

u muzıııı 

22 00 Mu tara Ko~aneı 
22 30 R•ra Prrd~rı:ı mtı71t. 

22 45 Raııertrr 

23 00 Kıml:ilyo - !orö Ye ııroeram 
llt. 

13 07 Kıtı ık hiflf $11rlıı i? d AM 
ve caz mUzteı. 

24 00 Kapanlf, 



- a TA T .A.H 

tek bir kupondan 
'• 

Gii niin '"" hih ii L H'nİli~i El>J:~ HOK ElhiıırliklNi 
han ı mlar ara•ı ıı da hir lıornba ti' iri )apıı! Filha· 
L.i lı. a EDE~ RO K. Kunıa~ları i lr. ~rh ı rcif' \f" kırcfa 

~ururla gi~ı· lı ileer~i n iı bo! hir ' az kn af<' I İni t<'k 
La~ın ıLa yarım ıaatte ha.ı ı rlı~abilir•ioiz. 

EDENROK PRATİKTİR ... 
\; 
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•" adat yamalı .. ocatı~ 
e Paftc:ara ll va ı tıklı bOyDk 
' 3 fallı fırın., 

~Gen" ' lagara 
• !ıaıct,ikll saaı.· otomauıc ııı 

·~ • o l. ~ o 

CA 'l I 
• Tarınoıtat. 
• Yemeıcı.,ı r 11eskt "'"hİlfen 

e lma dolabı: ... 
e ea1ai'" porıeıe.t" ttıl.ltd tr~ - .. - ....._ -

P H lıL\C 0 1 TORK LTD : OR~ 
leyooıu, Hamal ba,1 10 (İngiliz aafareU karıısınu 

JılU A~ORA • yanındı) Tel.' 44251~. Talg. PHU:COTUR _ 

................................ ~ 
F AT YİRMİBEL OGLU 

~ 

MÜESSESESi 
:?4/5/954 Pazartesı ı;untı sayın mU~terılcrımııın hiıme

tırıe Amade olarak açı nı:ıktad r. 
Adre Su tanahmet O ~aO\ohı Cad .• 'o. 152. Tel· !!2292 

---------
1 inhisarla r Umum Müdürlüğü ilanları 

Sahnalma Komisyonu Başkanhğmdan 
ı - l\lc\cut ~.ırtn m<>•ıne gurc 23 kalem )angın sondurme 

ma1ıcmesı ko\a kaırr:ıı, ~ü,.ek çanta merdı\'en, boı1um, lanz, 
re or \e• paı.ar ık uretıvlP satın alınacaktır. 

2 - Pazar ıkları 7 /6/0 \ p zarte i günü saat 11 de Kabalaş. 
tı ln ıı ar ar umum nıiiallrlüğiı Satınalma komi yonunda yapı
lılcaktı. 

3 Şart anıelrr her"un komi vonumuıda gorülebi ir. 
4 - İdare kı mıoı1 \!'\, t!'mıım<>n halt' edip etmemekte le· 

ya kısım kı• 'll ayrı a' • t pir c 'r nırktr rrbr ltir. 
!'i - ı tcklı crın 12cıo ı ı ·akkat tem nat makbutlaı-. 

urı kanunı ve :ıik <>rh'c b·rı kıc bel r ı &:••n \e iaalc komıs}o· 
numuza muraca. tarı i ~n u ur (6354) 

Edenrol. leodioden pı!Tonlu olup terzİ)t. ihtİ)aı; ş:o•tl"r· 

nıer. ~umı,ın uuriode ita retli ı;iı.gilt.rden l esmel '• 
E;ene i~aretli .L.mmlırı di lınel l..afidir 

EDENROK GAYET DAYANIKLIDIR ... 
En i na· .ı:t'' kin nı;ıh~ulu ulan Edrnrol l.;alitl" 

balınııudan ~ol ~ağlam hi r luma~ıır 

EDENROK YIKANABİLİR ... 
_ l pli~irıin hu•u İ!CIİ •a)t.ıint~e 

co Lı~a l'.dllla nd.t l..urur \C 

fc, Laliidc iıLiı ıutJr. 

Elbiselik EDENROK 
kuponları, 3 m atbu 

modeli havi zarfı yle b ir· 
tikte k utu içinde 

"atılmaktadır 

STRAPLESLİ ETEK: 
ve 2 ııurnııralı parçular ıluz 
ıplil.; ı•ıikurneııııde: \arıya ka· 
ılar ılılil,.rck giiğ~uıı orıa•ırıa 
~cıirilel'rl.:., iki 111·11 arkadan 
hele haf!lıuııp •lığer ıki uı·u 
na lıo~ unıla dıığrııelcııerel.tir 

;{ llUlllilf'd.ll pan;adaıı hır tl'.I. ı)j. 
l.i:le '-.lo lıir etcl !'.ide l'.dilir 

DEKOLTE BULUZLU ETEK: 
numaralı par.,;a Cfarr. o laraL 
lıa~laomı~ı ır1 

2 numaralı parı;a ile tor ba ya· 
pılmıştır 

3 numaralı parça te l.. dık ı~le 
klo§ hir e tek olur, bele geoit 
bir ~emer takılır 

Türkiye Mumessili: 

AYNİ 
.. 

GUN KEŞİDE 1Kl 
ltl .. 4)!1 s İ KR .. 4 1,l İYESİ 

500 Ti 

J 1 
f K R A M-1 Y E S 1 

Son 1ıtir6k tari1'J ç k 
' ...... 

24 • Mayıs PAZARTESi 3 1 • Mayı s • Pazartesi 

100 ALTI 
HER 100 LiRAYA BiR KUR'A NUMARASI 

1 
,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii~~,- • 

~ 1 M E T O TUZLA İCMELERİ 
İTHAL malı çimento!arınuz gelml tir. 

Adres: :.ıersin Uray Caddesi :Xo. 71. Telefon: 1327. 

. 
lzmir Belediye Başkanhğmdan · 

Fc'l I.ıcrl müdıır ı.ı;iındekl ke~iC ve şartnamesi ::ereğince 
Kapı ar mevkıinde 1253 cıkak 1521 ada, ıo. 11, 12, 13, 14 nu· 
maralı p:ır.se !er 11Lerındr ofuk ba\·a dtposu ikinci \mm inşaatı 
i~ınin belli edilen 17 ma~ ı• 954 pazarte i günU kapa•ı zarflı ek
si Jmesınc talıp'isi çıl:m:ıdığından ihalesi 2490 ayılı kanunun 
40 ıncı madde~ine tcvfikıın bir ay nıı.idrlct c paurlı~ı bırakıl-

mıştır. · 

Muhammen bedeli (123334.8'>) hra olup geçici teminatı 

(7417) 1iradır. lstek'ılerin haftanın paz.arte i, çaı şamba ve cu
ma gtinlerl encumen ba l:;ınlı ına mliracaatları iUn olunur. 

(6410) -- ' 1 Selld'o • saçların cazı es sıhtrlıdlr. 
dikkat ~dinıı.. 

23 Mayıs pazar günlinden ifbaren Otel. Lokanta \'C tam 
te~kili\tiyle ıi~aTctçilere açılacak \e husu ı trenlerı de 
i.-tPmc~ e başlıyacaktır. 

. 
ASiSTAN ALINACAKTIR 

lstanbul Hukuk Fakültesi pekanlığından : 
F'akü'lemiı Ikinri l\ledrni Hukuk kürsıisüıırle bir dorduncil 

Meocni Hukuk kür üsimde bir Hukukun umumi prensıpleri \C 

H;.ıkuk :\letC'doloJısi Hukuk Fe'scfesı kürsü ünde bir Kara Ti· 
careıi 'e Sıgorıa Hukuku kürsüsiınde bir De\ !etler l'mumı Hu· 
kuku kür.,,iisünde ıki J<.:s:ıs 'J"eşkilat Hukuku ki.ır:;ıi unde üç a 1 • 
tanlık açıktır. l\lemurın kllrıununun aradığı ~artlan haiz istek 
'ılerın 7 haziran 954 &ıırıii ak~amına kaılar dekanlığa miiracaat-
Jarı. (6449} 

• DOKTORLAR, VEREM HASTAHANELER -

Ecza Depo ve Ezcanelerin dikkatine 
((MAGGlONI» Fabrikasının Comp. lsobicine 

< Hydrazide ae"de fsonicot .n i•ıue) 'ercm Hır sa·ı~a at"Ze
dılmı tir 
İstanbul r-:cıa ])cpo:1u P K 70!\ t,•anbul 

4' 

: ©@lınlbO 00 
! ELEKTRİKLİ 

ÇAM AŞIR 
MAKİNELERİ 

rf hdr ~j!(l~ 
~ /!ese c ~l/Ju 

e Bır aıle "ın çam•şırını 

en ıklisadi, en Çibuk 

ve ~n mukemmcl $•• 

kılde yıkar. 

e Ev hanımını yo•mıı, 

cllerıni yıpr;ılmız. 

e Az yer kıpl•r fevkall 

de pratık ku llanı~lıdır 

e 8t!'yaz emaye kıplıdır 

, / o~ 
o N r,,~~ 

K ıurlı V 
Mıhçıo;lu. K01Uıl şt1· ıı' 

LI 1 ,ı ...A ,, .... ~· 

ı. .. uaı G•~,.,,o• . ıı 
,.,il f{ oısı 

MUHIM EŞYA MUZAY~J • 
l\lobıl)a - Tablo - Bıb o - Guınu 1'; d•

1
, 

1954 pazar nunu sııaı ... ,,ı, 
~ ·; ~ J 

InIİR<;A~ U ~o. 111 .Kl~<'L ~ ı; c 
nam;; le maruf :-o~ V 

Emirgan - istınye cac!d0::.ı :\O. 14 obus0~5ı. ~ 
LOUİS XV )azıhane \e ı.utup118Df• e1' t1135 ç ı:ı 
I.ouıs XI V salon .altııııı. lngi'IZ ~ eil111 eıer• re c 
pok aat he~ kel, Rone:..a.ns Kiıtuph~ çeıııııc,ıır 
o) ma koltuk, masa Ye Rahüler. ıalı ., 11es ıt J'd 
Kanapc ' .• Tablo .t.-: Bourgıgnon B "bıoıar· ı~ ,n 
talo"c art•sllerin miılı·~ c· erlerı 24 ı;ı ı:ıi ı 
Döro Bohem Saks. Se\•ı· Kopcn_hagCJll\ıerteb•1 O ı; 

ı 
dıl BordurlU tabak ıakıını, SeladOP 1' 1 ııı:ııı1,_ 
mı. Napoleon ı harika ıwm pi~ tab:crı: 18 1 ıııı· 

1 

\ e kısmen altın kap:anı.ı çaıa. Hf~re!>C•0ıır"' 1 
A \fupa, Ç n \'C Tuğralı fıırk guın1 Übıçıık 1111' ft~ , 

kutular v.s. Halılar: Ç n, Pekın- ıarı. S 
Ayrıca yazılar :\Tangal. Eı;cr takınır ııl 
su takınılan ve sair nadide parçıı 11 j10rıııl\ 

're~hir günli: Cunı.ı• tc 1 
r.; .ıl 

li"111' t .,,, 
lmllyaı ah i b ı ~ r,. \!'il fll \ ..ı .. u. ı ,.. 

l 'mu.ıı ı o r~ ri\ af 'hi ıtıı rw ,ı iir: l 
ı~u ~ıı• ırh• ,, .. ~· 11 1 '

111 c ; 
insA ;\ AP\ J ,. 

(\'-\ 1 \ :\} (;;ı1rlrıili l. "" M ılhıı~ı·ıllk il ft fi ı 
t.tl AN Jl ı\1 1J 


