
·,L_ '"S)IUllARR1Jl1 1 PAZARTESi 
-.. 111\tt !1nin YALMAN - ... .....,, 

~ı.'' 1" N 1 , 1 24 \ Çin Hindi, Amerika için harbi göze 

iKTiBASLAR 

t~~oıı.ırcııarJ sot. 30~2 M A y ı S . . alacak kadar mühim mi? 
?"ctU. 07 

-
2

931& - znıs Çeviren ı NURi AKSEL • VATAN - fstaııbuJ ı • 5 4 

~hakan, programın eskisinin devamı olduğunu, liii 
~ idarın şimdi yeni hamleler yapacağını bildirdi 

~ttizan memurlar tasfiyeye tibi tutulacak 
"ii~iik 

Geı:en aralık ayınm ..:?5 inci &ıinü Lonrlrada Wembley !ifadyomunda .hcarlarla ingillılr.r aıa• 
ııncla ) apı1an u la(iltereaiJI t -1 yenılmes~ le neticelenu ımaçta Jnıiliı kalenli Gilbert 

Me-rrıc-14; bir hüc-um" kurtarırken 

Macaristan ingiltere'yi 
7 • 1 maglôp etti 

Macar takımı güzel bir oyun çıkardı. Birinci devre 
3 - O Macaristan'ın lehine bitmişti. lngilizler şeref golünü 

56 ncı dakikada yaptılar 
Auoclated Pre' 1-

'.Budapeste, 23 - Macarıstan ı • 
milll futbol takımı buıun in· 
giltcreyi 7-1 mağlüp etmiştir. 
Birinci de\Te 3-0 Macarista· 
nın lehine sona ermi ti, 

Maça Türkı) e saatiyle l!?.35 
de Halk Stadyomunda ba lan· 
mı~ ve ilk vurusu Ferenc Push 
kas yaparak Macar takımı rliz.· 
gara .karşı o) una başlaJ1?.ıstır .. 
~ıacarlar- ilk hücumda lngiljz 
kalesinin \'akınlarına soku1muş 
larsa da daha ilk milli maçını 
yapan Toth fazla :bir ga~Tet 
gösterememesi yüzünden top 
avuta çıkmıştır. 

Hideguti ikinci hücumda sı· 
kı bir • ut çekmış fakat • lerrick 
bunu fevka!lde bir ~ekilde kur 
tarmı~ır. Macarlar derhal bir 
gol ::tapabilmek için bildikleri 
bütun eyunlan yapmışlardır. ı 
Top Pushkas'ın her ayağına &e 

(Devamı Sa: 7 Sii: 3 de) 

<< Kıbrıs'lı Tiirklerin 
gözü Ankara' dadır >> 

.. 

Konya ve lzmir' de . 
iki büyül~ yangın 
Oldu 

Husu•I Muh•" r:m ·« 11 
'l\on)a, 13 - Dun 1:ece $ehri· 

mi.zde bu~ ul> bir ~ an,ın olmuş, 
Orta Anadoluııun en büyük iki 
ecza deposu ve dort dukkan ta
mamen yanmıstır. 

Hızaı·cı Mehmet larangozun 
mülkiyetinde bu,unan dükkanla 
nn birisinde gece saat 2.30 sı· 
ralarında çıkan ) angın sl.iı"'atle 
&enişlemiş, iki büyük ecza de
posu 'e dört dükkan ) anmıstır. 

İtfah e ilk is olarak sirayeti 
önlemis, ci\3r tahli~c edilmiştir. 
Yangın ubaha kadar devam ıt· 
mi"tir. 

Depolar sigorta:ıdır. Zarar zi • 
) an bır milyondan !azla tahmin 
edilmektedır. 
İımir'de bır fabnkada yanıın 

('lktı 

İzmir, 23 (Telefonla) - Bu· 
gun Tepecikte prına \'e sabun 
fabrikasında bır yangın !,•ıkn11ş
tır. Birdenbire gcni~!e) en ) an
gın derhal çatı)ı sarmış \'e bu 
arada fabrikada bulunan 12 ton 
benzol tutuşma tehlikesi gcçir
mi~tir. Yangın yerinde toplan· 
mış olan binlerce ki i bcnzollın 
infilak etmesi tehlike~i kar;ıısın
da kaçışmı;ıtır. Fakat yangın ye· 
rine derhal yetismiş olan itfa
iyenin devamlı gayı·ctıeri neti
cesinde varil:er içindeki benzol
lcrin infilakına meydan verılme 
nıiştir. 

Dünkü ı:üre~ıni tuşla kazanan BEKİR BÜKE (i3 Kilo) bundan 
mü5aba.ka esna ında 

enclki şampiyonada bir 

Güreş~ilerbniz, düıı de 
altı galibiyet kazandılar 
Hüseyin Akbaş, Mustafa Dağıstanlı, Osman Kambur, Be
kir Büke, ismet Atlı, irfan Atan rakiplerini mağlup ettiler. 
Bayram Şit'in mağlubiyeti takımımızın durumunu sarstı 

Çin Hindin"de Fransız birliklerine kaflı sa\•a5an 'liomüni t \'iet. 
min kuvvetleri komutaııı Gefteraı \ 'o :Saguyen. Giap 

Konıönistler Hanoi 
•• • •• •• 
uzerıne yoruyor 

Asi kuvvetlerin komutam «Hanoi kayıplara ve 
tahriplere bakılmaksızın işgal edilecek» dedi 

HAPBN 
Hanoi, 23 - Çin Hindi Harbi· istikametinde ;>ürümektedirler. 

nin önümüz.deki ;ünler zarfında Bu bırliklerin Eimdi Hanoi'ya 
kat'i bir ııafhaya intikal etmesi 200 kilometre mesafede bulun· 
b~klenmektedir. Komünist kuv· dukları da ilbe edilmektedir. 
'etrlerın Hanoi'ya karşı büyuk Komünist ıeneralin ıiıli mesajı 
bir taarruı için hazırlandıklan Parıs, 2ji (AP) - Fransız ha· 
bildirilmelu~dir. herler ajansının bildırdi~ine gö 

Tokyo'da de\'am elınekle olan 
Serbest Gureş Dün~ a şampıyo· 
nasının ikinci gününde Türk gü 

1 resçlleri ~ aptıkları yedi mlisa-

1 

bakanın altısını kaıanmı11bro•r. 
Yalnız 62 ki!oda Olimpiyat ~am. 
piyonumuz Bayram Şit, beklen· 

1 
medik bır mağ1ubi;rete uğramı~
tır. 87 kiloda Adil Atan .-ur'a~ ı 

1 

kazandığı için ikinci ıun mııs:ı· 
baka yapmadan üçuncu tura ıeç 
miştir. 

1 Turk gure ~ı'erinden hiç oirl 
t.asfi) eye uğramamıstır. Bayr.ım 
Şit'ın ma~Hıbb etine rağmen 
Türk takımının ~ampiyon olma 
umıdı halen de kuHet.~~!1". Bu· 
gunkil gure erden sonra ne~:c.e 
daha bariz bir ~ckilde belli ola
caktır. ~ 

. 

Serbest Güre§ Dünya 
Şampiyonasının i.kiııcl 

gün karşılqmalanna da· 
ir haberler , .e neticeler· 
le resimler 6 ncı sayfa· 
nuzdadır. 

lngiltere kabinesi 
Acele f oplanhya 
Çağınldı 

AuMlatıd Preu 
Londra, 23 - :Baıbakan Chur 

chill kabinesini yarın içın ıce· 
le bir toplantıya çajırmışnr. İyi 
haber alan çevreler, hukllmetin, 
Cenevre Konferansı akamete ut 
radığı taktirde İnfilterenin müş 
terek bir harekete J,tirık edip 
etmeyeceği meselesini tekrar ıö 
rüşeccğini bildirmektedirler. Cin 

<Devamı Sı: 7 Sü: 5 de> 

Buguıi verilen ınaliımata 1:0· ıe Çin Hindi komünist asileri· 
r~. Dien€Bien Fu Kalesini işgal nin kumandanı General Vo Ngu· 
etmiş olan komünist askeri bir- )en Giap emrindeki çete'ere bir 

' lik1erinın mlihim kısmı Hanol (De,·amı Sa: 7 Sü: 5 de> 

' Bir ~iman iktısatçısı 
TUrkiye için diyor ki: 

Kıbr1s'tan gelen Türk heyeti Başkanı Faiz Kaymak, ada " 
durumunu anlattı ve «Oradaki Rumlar1n yüzde 63 ü 11 

«Türkiye iktısadi bakımdan kendisinden yüz yll 
ileri olan başka Avrupa memleketlerine kısa 

zamanda yetişmek üzeredir» 
Tilrkttl Ajansı 

komünisttir» dedi 
-, Htikumet nezdinde temaslar 

Ulus Barlas'ın )'apmak üzere hır müddettir menı 
' d ıeketimizde bulunan 'e evvelki 

matbaasın a 1 giln Ankaradan şehrimize gelen 
basılacak Kıb~tS Türk ~e:reti ba~anı F~-

iz Kaymak, dun saat 1.> de. hır 
basın toplantısı ) aparak Kıbrıs 

d~va ının bir tarihçesini yapmak 
suretiyle söze baş'amış: i6 se· 
nedir sürüp ;:elen bu me~elede 
Türk ve Rum tC'nıaaılerinin du· 
rumlarını izahla. demi~tir ki: 

• Ulus• gazetesinin oeşrıyatı 
nı tatil etmesi üzerine Nihat 
Erim tarafından ·Yeni Ulus• 
adblc yayınlanmağa başlanmış 
tı. • Yeni Ulus• dünden itiba
ren •Halkçı• adıyla çıkmağa 
ba lamıstır. 

Dığer taraftan •Ulus• gaıe· 
tesini parti organı olat-.ak ~ı· 
karmak için C. H. P. hazırlık 
Yapmaktadır. Gazetenin haıine
Ye intikal eden eski Ulus mat· 
baasında basıla<:ağı hakkında 
baber'er çıkmı~ır. Ankaradan 
Yaptığımız tahkikata "Öre bu 
haber n aslı yoktur. •Ulus• Ce· 
tnıl Sah Barla ın matbaasında 
ba ılacaktır. 

«- Kıbrıstaki Türk cemaati. 
1878 de, ada muvakkat olarak İn 
ı:iliılere bırakıldığındanberi, mad 
di mane\i bir~ok kayıplara uğ· 
radı. Türkler, tA 1914 :;ılına ka· 
dır, )ini ada İngilizler tarafın· 
dan kat'i olarak ilhak edilince· 
~e kadar, teskilatla!'mak lilıumu 
nu Jtissetmediler. ldaren!n tek· 
rar kendilerine geçecefini iıı.ı•t 
ederek, mU\·akkat lnı:iliz idare· 

sine tam bir itaat ıostererek bek 
ledıler. Rı.:mlar ise, Kıbrıs·'.l Ve 
ncdiklilerden alındığı lSiO ) r 
lındanberi, bizzat İkinci ;)e'imin 
verdiği miı aadelerle te~kiUtlan 
maya ba~lam15 \ c Türklerin mü· 
tereddit bulunduk'arı 76 sene· 
lik devre içinde de iyice gelişip 
bir ku\·vet olmuşlardır. 1923 d~ 
Lozanla Kıbrıs 1nı:ilizlere hıra· 
kılınca TUrkler (ok üztlldüter. 
15 bin kişi mallarını müll•:erini 
~ok paha ına atıp Anayurda göç 
ettiler. Bu tela& ada Rumlarının 
\·aziyetini daha da sağlamlaştır
dı. Böylece ı i91 senesinde. l'Ü2" 
de 20 nispetinde bir fazlalıh sa 
bip olan Ye 18i8 de Rumlarla mü 
savi sayıda bulunan Türkler e· 
ka lirette kalma~ a ba~ladılar. Yu 
nanistandan ı:clen misvonerler 
num cemalıni maddeten \ e ml· 

(De\ amı Sa: l Sü: 1 de) 

'.Bonn 23 - Almanyanuı ta· ı tığı tecrilbenııı de. yeni hüku· 
nınmış ikusatcılarından biri metın bu kararında mühim ro
olan 'e Türkiyeyi ;} akında.o ta lU urdır. O zamanki hükıime· 
nıyan Dr. Hans Wilbrandt. Tür· tin harpten mütevellit bazı mus 

t kıyenın malt 'e iktısadi duru- klillr.. ı paranın kıymetten dil· 
mu hakkında. dikkate değer ı:üriilmesi ile ortadfin kaldıra 
bir beyanatta bulunmu.tur. Al bileceğini zannetmesi hata'ı ol 
manyanın maruf iş adaml.m. mus, Turk ihraç malları fiatla ı 
iktısatçılan, maliyecileri \C CDtumı Sa 3 Sü: 7 de> Futftol Federasyonu Ba8am 

YEXİ EMSh'ET MÜDYRÜ -
İstanbul Emniyet Müdürlüjüne 
tayin edilen İzmir \'ali muavi· 

nl Alieddın Eriı matbuat mümesııilleri öniinde Ulvi Yenal 

·Bir çift cambazm 
Nikahlan tel .. 
Uzerinde kıyıldı 

Anadolu AJana 
Tuluz 23 - Yerden 18 ınet 

re ~·ükseklikte bulunan bir 
cambaz: 'ipi ilzerinde diz çökmüş 
bulunan iki genç iı> cambaıı 
olan Bmy ismLndeki gelin ile 

(De\'lmı Sa: 7 Sü: ' de) 

\erdiği bu beyanatta Dr. Uans 
Wilbrandt, eV\·eJA, Türk para. 
sının kıymetten düşürilleceği 
hakkıııda'ki :iayialara temas et· 
mi~ ve Türk hükumetinin bu 
husustaki müteaddit resmi be 
yanlarını.n boş sözler olmadı~ı 
nı belirterek şöyle demişti!': 

?rürk hükumetinin, me\'.CUt 
iklı::.adı ıüçlUklerin parayı kıY· 
metten du~ürmekle giderilemi 
> eccği hususundaki noktai na· 
zarı \e kararı kai')dir. 1946 Y'I 
lt!lda C. H. r. hükümetin~n pa 
rayı k~ mellen düsürmekle Ylf 

Milli takıın Yalova' da 
kampa • • 

gırıyor 

Dün basın toplantısı yapan Ulvi Yenal, profes
yonel lig maçlarının tehir edilmiyeceğini, yalnız 
milli takıma çağrılan oyuncularm klüplerinde 

oynıyamıyacaklarmı'" söyledi 
(YUlll 7 •el 11JftW 
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Cin Hindi Amerika için harbi 1~~~..__;ı~.....:......---...._.___.ı;_~~~~ 
Dış Ticaret Ofisi Ticaret Odası 

go .. l latak kadar mu·· hı·m mı'I. ihtiyacı artıyor Gümrük kursu 
Bundan bir müddet ev\el dış ticaret ofisi kurulması lü· tasyonunun tahminlerine B .. b ı 

\'f:§ilköy ::ııeteorolojı .is· ı 
•••••••••••••••••••••••••• ·························: zumundan bahsetmiş \'e bu hususta alakalı mehafilde kuv- göre, bugiln $ehrimiz \e ugun aş ıyor 
~ Amerikan resmi çevrelerin in kanaatine göre Çin Hindi : vetli bir cereyan olduğunu belırtmışıık. l\lalum olduğu iızeTe <·ıvannda ha\'a umumiyet• Ticaret Odasında ye;'\i gıiın· 
• h b. A , k J k • • J b. : kurulması diısünü'en dıs ticaret ofisi, daha ziyade ithal per· it' az bulutlu geçect'k , ruz· rük mevz.uatının nazari esas':ı:ı 
~ ar f sya yı ontro etme fÇf n yapı an lf 50V0Şflf ; mileri. transfer işleri VeSair dış ticaret tatbik<ı.hna ait meV- garlar güney batıdan orta \'e tatbikatı hakkında bır kurı. 
:••••••••••••••••••••••••• •••••••• ••• •••••••••••••,. zularla iştigal edecektir. ku,·u:tte e erek. hava •a- a~ılacağını eV\·elce bilJirmiştik. 

munistler Thai'and CSi)am) 0 dün)a memleketleri senelik ı,,. Bu suret~e halen ~Ierkez Bankası tarafından yapılmakta <'aklığı biraz daha artaca15. Seri konferan~lar şekilde ya A merıkalılar içın, bır harbe 
girişme e muncrr olsa ci:., 

Guney Doğu AS)ada komu:ııst
Ierı cjurdurmak ıcm en mUnı-· 
sıp memleket Çın Hındidır. 
Fransızların sekıı sP·1ede:ıbert 
döğüştukleri komünı~t ordu a· 
rına katlı Eısenho ;w•r idare
sinin son zamanlarda aldı ı va. 
:ı.'yet. bunu gosteriyor. Harp 
ten yorgun duşen Fransa şlm· 
di ne gibi şartlarla olursa ol
sun bir barı~ yapmağı hararet
le arzu etmekte ı e de Ameri· 
ka Çın Hındını komünıst:e~e 
terkedecek bır pazarlığa asla 
mu\afakat etmiyeceğıni bütün 
dun)aya i an etmış bulunmakta 
dır 
Washıngtonda son gunlerde 

Amerıkalılara ve Amerikanın 
milttefıklerine Guney Doğu 
Asyada be'iren tehlıkelere kar 
şı hazırlık'ı bulunmaları hak
kında bir mıicadeleye girişilmiş 
tır. Bır kısım Amerikan siUh 
, .e teçhizatı \C teknis:ı en'eri 
şımdiden Çın Hindine gönde
rilmiş bulunmaktadır. Ameri· 
kan hükumetınin bundan son
ra müracaat etmesi muhtemel 
tedbir. Çın Hindinın komünist 
ter ta(afından zaptını önle
mek iızere Amerikan askeri b.r 
lıklerıne do ilsme enırı vermek 
olacaktır. 

taarruz edecekleraır. Thailand tısal eri yekıinunun üç misline olan Öu i~ler yeni teşekkül edecek olan d:ıireye devredildikten tır. pı acak olan bu kur.., b:ıgündcn 
dun) anın en btiyuk pirınç ıh- tekabül etmektedir. Umum dün sonra l\Ierkeı Bankası normal banka muame:~tı nı yapacaktır. Dün en lÜkseı. hararet itibaren Oda meclis salonunda 
racatçısı zengin bir ziraat mem ya kalay ihtiyacının yarısından Piyas~daki ıı.şilıler. d:ş ticar~t ofısi.nin kurulması lliıu· + ?3, en dü~ük + 13 dere· başlayacaktır. 
lekelidir. Başında Antıkomıı· fazlası Endonel.)a, Malaya \'e mıınun "un geçtı;;;çe ar:t•.l!ını belırtmektedırler. <"~ olarak ka~·dedllmi~tir. Bugünku konferans s:ıat ı; de 
nıst bir hükümet bu unan 'fha- Thaı'and gıbl Uç mem'eket ta-1 Bu arada ::'llerkez Bankasının r;ok mahmul olma~ı ,>üzün- ---------- dir. 
iland'a 1950 senesindenberı A- rafından karşılanmaktadır. En ı den bazı işler:n geç kald•ğı da ıleri siırülmektedır. MıHcakıben 2.5 mayı~ sa:ı. 26 
merikalılar tarafından sil!h ve done~anın bir gıinluk petrol Bilhassa il1'1 edilen lisanslara a't tahsis mektupları.nın ha- mayıs çarşamba, 28 mJ) ı:. c·ınıa, 
te~hızat yardımı ~·apılmakta \e istihsa:atı 170.000 varile baliğ zı.rlanması, l\lerkez Bankasındaki oersonel azlığı yıizünden ge· Ku·· çu·· k haberler 31 mayıs pazartesi \e ı Iı:ız.iran 
bir a kerl Amerikan heyetı olmakta olup bu miktar giin- cıkmekte \'e ithalatçının elLne ilftn tarihinden epeyce bir ıa- salı günleri saat 10 da olmak 
Thailand ordus!lnu ) etistırmek den güne artmaktadır. man sonTa varmaktadır. - -...- - - - - - --------- üıere birer konferan,, \'erilecek· 
jçin çalışmaktadır. B:.ı memle· Endonezva halkının kendbi- Halbuki herhangi bir mrtddeye çıkan lisan,;, ila'l eaildi· * Yeldrtlnnenı, Hayruı:ah ı:ten· tir. 
kete yerleşen Uç mı:yon Çinli ni muhte ;r siyasi cereyanlara ği zaman. bu sadece ithallitçıla rımız arasında değil. karşı ta· dl Sokak 22 numaralı evde oturan Bu altı konferansı mlitrakıp 
• umum nüfusun yutıie on al· kaptırmış olması dolauıs:v•e raf ihracatçıları ı;ra~ında da duyulm!.kta. fakat bunun ge. Luı Amasyalı uıınıı tAhıa poııu mu ikınci bir kurs daha tertip efr 

J • k 1 · raca t ecıerek fl\'dll bulunmadıtı bir 
tısını teşkıl eder. arasında ko yerli komünıstler hançten ~ar- çi m.esi. ma ıthal•nin uzamasına sebebiyet vermektedir. zamanda meçhul blr tııııae taratın- lecektir. 
munist'ik çok taammüm etmis dım gördükleri takdirde ko'ııy I':ililer ::'llerkez Bankasınıf akı permileri hazırlayan servi- cıen 3 aıun ertek Y1l%Uttı. " kadın Diğer tar•ftan. kıymet e ası-
bulunmaktadır. Çin Hindi ko- tıkla bir z.afer elde edebilecek sin personel adedi bakımından takvıye edılmesini Ye d•ş altın yuzüğu, 1 intııız altını. ı ..a- na göre gümrük tatbikatı 7 hazi-

tl t f' • ' b' a i k J 1·· 1 .. k atll altın bUe::lkle, 250 Ura para n mtinistlerin e'ine geçti1'. en !erdir ve komünistler EndonPz care o ı~ımn ır n ev\·e uru masını uzum u gorme te· 10 B:ınkasına •it kumbaranın ça· randa baş,ayacağından gtlmrük-
sonra Thailand·ın ne kad:ır yada iktidarı ele geçirmekle dir'er. ıındıAını tcıcııa etmtfttr. Sanıtın a- lerde faaliyet birdenbire artmış· 
mUddet mukavemet gc tercb:· Avustral)a ve Fi'lpınl .. rc pek ranmasına ve tıhldkata batlanmı~ır. tır. 

. d d h 1 . d k 1 al 1 19 M 1 K b * Kemal Vldlr.lı:alesl taıxılnele bl· B. k . h ı•t 1 il lecetı şım 1 en ta m.n o una- zıya e ya ıasmıs o .ıc ; ar· ayıs ve umar az rt.slne alt ve l:eı:dl ldarestncıe bu- ırço. ıt ad <;'1 ar ma arını 
mamaktadır. dır. ıunan •C•talca li4• plikalı. 6onme- 1 haziran tarihinden e\'\'el güm· 
Çın Hindınin Batısında bu· Bugün Amerika ile f'ıhpin'er Kadınlar m:Ş kireç yüklU blr kamyonet dUn rükteıı. <;>ekmek istemektedirler. 

IU!lmakta olan Burma da ,kil' arasında karşılıklı savunma Devrı"m 1 ubab saat s·e cıo.ıru Fatııııe Malta· Bu sebeple gümrüklere her za-
cıan tcçerken, benzin deposu Uu· d f 

liyetli miktarda pirınç ihrac c- paktı yapılmış \'e Fi!ıpınlerd~ h'.k rıncıen akümUlı\tOre glden bir kab· man an azla müracaat olmakta. 
den hır memlekettir. Komü- müteaddıt Amerikan iısleri ku- Türk Devrim Ocakları Kadıköy A ,a · zabıtası mem•ırhrı, !\'. ıonun kontak rapması ue benzin de dır. 
nist'erle AntikomUnıst diınya rulmuş bulunmakta ıse dl! Gü· semt ocağı tarafından tertip velki sün aksam Kadıkö~·de sos· Postı tutu rat bir hayli korku ve· İzdihamın önlenebilmesi için 
arasındaki mücadelede t~ra!sız ney Doğu Asya'nın dıger mem edilen 19 l\faY1s ve Devrim ko- yetenin tanınmış sint:ılarını bir ren bir yanrın şel:ıını atmış ve it· ilgili makamlar iş sahiplerının 
bir vaziyet almış olan Burma :eketleri komünlst'erın eline nusundaki münaka>alı top:antı araya toplayan kadınl::ır kumar.· ıaırenln mudahıle&lyle .oncıurulmüş taleplerini kolaylaştırmak üzere 
Amerikaya karsı so"uk bl:.- t.ı· geçtikten sonra Filıplnlerin de dün saat 15.30 da Ocağın Kadı- hanesini basmıştır. t=ll=r·============-1r baz.ı tedbir ere tevessul etmeğı 
vır takınmakta ve Bırleşi · mıl kaybedi'mesi tehlikesi b;ış g°"" köydeki lokalinde yapılmıştır. Saat 18 de ıertıbatını alan diğınden, tasarla~n yerden içe. dil ünmektedirler. 
ıet'er teşkilatında ç')lt defalar terecektir. Ocaklıların haı.ır bulundukl:ı- memurlar Ttlrk sokağ•nd:ı Hati- rı girilmış, Cahit, ~lazhar biıııli Konya'da hadiselere 
komünist memleket'er tarafını Yukarıda tas\•ır ol•ın:ın \azı- rı top'.antıyı kurucularıfan Ha· ceye ait evi tarassut altına a'- :? erkekle Bilgı, r.Iüni\'Yet, Tur· 
ıltizam etmektedir. ~et, Çin Hindının .\:nerık:ı ı- ene Ilgaı. kısa bir konuşma ile mışlardır. Burada bir ıamandan-1 kan. Mutena ,.e Zerrin adiı :; sebep olan oyuncak 

İkinci Dünya Sava ı esnasın- çin ne kadar ehcmmıyf't'ı bır açmış, bu davaya gençlerin bağ· beri kumar oynandığı te:ıbıt edil kadın suçüstü yakalanmışlardır. Konya, 23 (Hu~ustl _ Şehri· 
d B J 1 f d n Ver Oldu ,,unu rıo"s•6 -m'·'-ted r lılık göstermesi icap etti~ini ve a urma apon ar tarıı ın a • e; e ""' "'· ı · mizde • l'ıfodel çatlak. tAbır edi 
ışgal edilirken on dokuz mil· A~kerl mütehassıslar: Çin Ilin gayt'nin tahakkuk ettiğini söyle- - !en patlayıcı bir madde)i gece 
yon nüfu~un bir kısmı müstev dındekı komıinist ılerleyi i tev miııtir. YaTılarına kadar sokak ve rad 
ı ·ı k k t ·· • k f edllm ~~ k · · ti n·n b · l\lüteakıben Prof. Hıfzı Timur -ı ere arsı mu ·a,eme ~os er 1 e .... e omunıs e u delerde patlatan çocukla:- Mİ· 
mış ıse e urma ı arın ıy · ., • ~, a • tün şehir halkının huzurunu . . d B , bü ük tlin "u'ne\· Doğu Acc..· memle söz alarak Atatürk deı.Timi hak· 5 7 
bir çoğun'uğu. Japonlan kendi ketlerıni isti a edecek bir du· kında konuşmanın biraz güç ota. bozmuş \'e bazı \'akalar olmuş 
lerini ingilız boyunduruğundan ruma gelecekleri kanaatindedir cağını, bunun için sualli ce\•ap11 tur. Birçok çocuklar yaralan. 
kurtaran halaskarlar d i y e !er. Bu takdirde komünistler, bir konuşma yapmak istediğini mış, araba at'arının ürkme:.in 
fkarşılamıştır Bır komünist Hındıstan \'e Paklstanı yan ka sö,> le:niştir. d"!l •Urücliforinl ~·ere fırlatmıc. 

a. k B · d o la k d B .. Prof. Hıfzı Timur. tıcrhesin .-. D J ,,, i:.til...,,ına ·arşı urma nın na- pı an z r yaca ar ır u mu bir kısım kadınlar da korku Ye 
1 b. k t · te ıı· ıahaza 'a r Amerıka~, ç· Hın tihninde de\Timln ne için y .. pı'· sı ır mu aveme "OS receı;;ı " ' ~ • ın • heyecan geçirmişlerdir. Bıı a· 

hakkında tahmim!e bulunula· dindeki komlinistleri durdurma dığı eklinde bir sual b"lh-ebıı. YAPJ KRED'ı. BAN KASI 
' ' 1r k t k diıtini söyliyerek bunu ce\'2p'an• Ve Tada b:r kadın zamansız ÇOt'U· 

mamaktadır. ışıne onem vermeoe sev e me · 6 ğunu düşilrmüştür. Bunun ü-
tedir. Amerika resmi çevre'eri dırmış ve •- AtatiiAİ! bLınu terine Konya beled:yesi esa,)lı 

(i1' HISDİ:SİN 
G Ül'\EYiSDEK t 
IEMLEKETLER 

nin kanaatine göre Cin Hindı Cumhuriyetin 10 unc•ı yılclönii· Şubelerinin elli yedincisi bir mücadeleye rı:ricmiştir. 
harbi Asyayı kontrol etmr.k i· münde verdiği nutuktıı.ki bir ., s 

cin yapılan hır savaştır. cümlede şu şekilde izah etmi$ti. Sanayi maddelerinden az 

Çin Hındı da\lsı içinde bız· 
:ı.at bu memleketin mukadd•ra
tından mfıda hayati önemde 
bir çok mesele'er mundemiç 
bulunmaktadır. Çın Hindi yü
zünden bir harp patlarsıı bu 
harp Japonların ikinci dur.~ :ı 
savaşı ıçınde ele geç.rmek i· 
çrn İmparatorluklarır.ın mev
cudb etıni tehlikeye sokmaıı 
göze aldıkları ham maddele: 
bakımından dün) anı:ı en zen
gın mıntakası olan GJnev Or,· 
ğu Asyanın dığer mem·eketle
ri yüzunden çıkacaktır. Komü
nistler Çin Hindini uıptedeı·ler 
se Guney Doğu Asyanın kı ıt 
noktasını ele geçırmış olacak· a une)e inmek i!teyen komu- ı 

Ç • "·tı Rı' A"",;,EL Turk mil"etini muasır mcdeni-
euren: " " "' · gümrük alınacak 

çpt seviyesinin üstüne çıkaraca- ISTANBUL'DA 
lardır. Bu. Japonyanın bır ın- nıst: er evvela l\la'aya '.:ı a [ l 
hıtat ıle ka11ı karşı:ıa geımesı 'çu~~eu.ce1kti~~~,i~~ie~~~Ya~~ ~~:·~:~ I i" ~~w~ ~g ğız.. 7 hniranda vliriırliığe girecek 

Profe~or Timur sual ve ceı.·ap. olan yeni gıimrük tarifesinde 
ve Amerıkanın Batı nısıf kur· • , 
resinden e ıni çekme::.ı demek· leket değil ise de ka'ay ve ka-
tır. uçuk .istih~ala!ı ~~alaya':ıa bli: !ı 1 

tarı müşahhas misaller.;? açık!:ı- K J z 1 L T o p R J.\ K bazı sanayi maddelerinin \·e ma-
mıstır. ~ kıne aksamının (az.la gümruğe ı 

Bundan sonra Fazlı Gllleç \"' tabi olacağını nazarı dikkate a. 
Güne~ Do u Asya memle- :ıuk bır strateJık onem \'ermek _ _! _____ -- _ Ta~ fıır Sökmen birer !\onuşm3 lan Ekonomi ve Ticaret VekA· 

pparak toplantıya geç vakit son ş U 8 E S 1 leti, tarifede bazı değışikliklere ketlerinin ham maddelcrıne .\. tcdir. İngilizler yerlılerle bır· . 
merıkan endüstrisinın bugiın likte ene'erdenbert memleket Abdurrahman verilmiştir. esas olmak üzere Ticaret \'e Sa· 
de lhtıyacı vardır. Bu mıntaka· le tilreyen komuni t çeteleri- S 
nın zengın pirinç i tihsalatı ne karşı sava makta oldul:'a- ami Paşanın 

lnönü Ankara'ya gitti nayi Oda:annın mütalaalarına 
Bir mUddettenberi ehrimizde müracaat etmi tir. 

komünistlerin elinde ku\'vetli rından '.\lalaya'da komünistler ö 1 umu 
bı·r siyasi silah vazifesi gôre· le uğraşmanın ne demek oldu· 

bulunan C. H. P. genel başkanı Odalar. derhal top!adıkları ra-
fsmet inönil dün akµmki uçak- Bugün hizmete girdi. por:arı hafta içinde Ankaraya 

b. kt d 'f 1 'nın 73 ~ ıl enet bugun, 24 l\Ja. cektir. Bu bava!ide bulunan A· ğu ılınme e ır. " a aya 
merıkan mütehassısları, komü· büyük bir derdi mem'ekette )1s 1881 de Sami Paşa 

la Ankaraya hareket etmiştir. göndermiş bulunacak'ardır. 

· tl · ç· H. d' bir üs vacıyan nUfusun aşağı ~·JkBl'I Ölmuştü, Abdurrahman Sami 
ıııs erın ın ın ıne Ya~ının Cinli olmasıdır. Mr.ml Pasa, 179.> de l\tora'da dol- rOolOoooUTTooooooouTn' 1 
gibi yerleştikten sonra Gilney · k mu tur. De<terli bir cair ve ~ 
Do~u Asyanın diğer memıeket lekette mevcut emnıyet uv- • w 

]erini uıptetmek için askeri \'etleri miktarı da ltAfi de!il· ı alim olan babası Ahmet ~e- 9 EYLU" LDE 
birlikler kul anma.ota ihtiyaç hıs dir. ?ıialaya'nın, bir komünist cip Efendiden hususi olarak e 

" • h ıi t ders almıchr. İlk Yunan is-setmiyeceklerini ve bu i i bu- istilasma veya a ç en yar- • 
ralarda gizliden gizliye karışık- dım görecek dahlll bir komil- yanında baba ı şehit 'e kl"n· 1 1 

k nlst ihtilaline kar~ı koyabilme- di i de aile iyle beraber e- Bıııun r•~aıilc clo rli 
lık'ar ,-c ıhtilAUer hazırlama . ..ıı h l'd' ir olmuştu. 1823 de e;)aret- d•~ıh .,;, r\e,uhıtı> 
suretiyle halledeceklerini söy· sı 9 .. p e ı ır. ten kurtulmuş, Iısıra gitmiş cılabılil'liniL. 
Jemektedirler. Bug'Un Güney En Batıdaki adası :Malaya· ve orada Iehmet Ali Pa~a-
Doğu Asya memleketlerinde dan dar bir boğazla a~Tılan ve nın takdirini 1'azanarak re· ı Q 
ya§amakta ve asıl vatanları Çin .Malaya boyunca uzanan <En- rikliğe kadar JÜk eımisti. 1 ':l~ 
ıle bağlılıklarını devam ettir- ~ 
mekte olan seki:ı. milyon kadar donezya) seksen milyon nüfus ~ami Pa a ıs.as de i stan- • 
Çinli bu husu5ta çok i e ~an- lu ve kauçuk, çay, pirinç \ e di· bul'a gel mis. Tırhala ınuta· D o·. ş EL 1 Ev 
yacaktır. Güney Dolu Asya ~er bazı toprak mahsulleri çok sarrıfı " iki sene sonra da 
memleketlerini karısıklıklar ıen"in bir memlekettir. Endo· Rumeli müfettisi olmu tu r. ~ B ., R O EN 

·h '!Ali k k b ı ., Bir çok valiliklerde b•Jlun-

~~~~:Xe v~~~~:~~%ji~di~{~i~ ~:~r a::~!n~::ty~~~~;~d;~ ~e~kil~!~~ri~a~~fığ~~ni~a!~~ ~ <Sıııd'•'n";raanı .. •ııfar"" db~ırı 
raz uzun sürecek ise de komü- da ı.enıin ise de bunların bi:: edllmistir. Edip \'e Şair olan 

ı d h l h d ' Sami Pa anın Sadrazam Fu-nistler net ce e ayat e enı· kısmı ililetilememekte ır. ı.ıu •.•• ~ tla.tciro·ıl"• 
b , k b dd at Pa~anın ölümü üzerine ~ • miyette ır ço am ma e Endonert·a icri tec:ekkUlleri 

b 1 ·ı (172) ru·1 u·· ~J n " yazdıgı mersiye pek meşhur-men a an ı e ı yon n ı'"inde komUnist'er kuvvetlidir 
el · ıt 1 .. dur. E erlerinden banlar& fusu idar en a ına & mış o a- ıer. Parlamentoda da mütead· 

caklırdır. Çin Hindinde ü :en- dit komünist Millel\·ekili var· basılmı&tır. 
dıkten sonra buradan Batı, Do dır ve memlekette zaman 7.8· Edebiyatımızın yenile~me· 
ğu ve Güney istikametlerinde man komünist çetelerin faali· Binde bir ha~ il rol o "Dayan 

taarruılara kalkacak komünist yeti görUtmektedir. Çeşitli ıl- Sami Paşa Zade Sezai Hey BANKASI 

l 
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YENİ 

REŞAT 

AÇILAN 

Kanat aırının tıuanları olarak 
yaşamak r:orunda bulunduğumu 
ru r;6::önUnde tutarak havacı
lık çalı.şm&larıını::ı hızlandırma 

lı Ti! Türk Ha•-& Kurumuna her 
fınatta yardım etmellytr:. 

ALTINI 

OSMANBEY 
Şubenıizın h usust ikramiyesine istirAk için hesap açtırınız. 

CAZ i P AÇILIŞ HEDiYELERi 
Umumi keşidede Erenköy Etemefendi asfaltında her ay bir apartman dairesi. 

l O Haziran akşamına kadar bir hesap açtırınız 

• ., 
.-BEDi 

tm~J~t~_A..ıs-D. 1 

ıeri durdurabilmek çok mUskül yasi cereyan'ar Endoneeyalı'<ır bu zatın oğludur. Sezai Bey 

1 :.~ş :ıl~~~~~~ . ~~:.sında ikilikler yaratmüta- 1936 da ~~-ş~;~LBESl'Çi E, ı' o ı ı ı ı u ' ' t u ~ ı ı; a R ı '•" 
BATISISDAKİ Endonezya ve Malaya'nın :.;:::========------------,-::::_::::::::·:-:::::::-:::::.:::::::::::::::::::::::".:'.:::::::::::~:;:;;;;;;... 11 e c 
l\JEMLEKETLER bir sene zarfında istihsal ettik- /" .~ .... !!"""~• .. • fil '' ,ı 

Çin Hindinden Batı i5tikame· leri tabii kauçuk mecmuu, ka· Ba~ı a:öğsüne dü~müs olan ...- du. l\la~rııs 1)ır•ııı,. 
tinde yayılmak istıyen ko- uçuk istihsal eden diğer Duce!y horlamaya baslamıştı. gömld1 1'~ıııış11~01J 

----·--------::- ------:---:--:--:-- .Maryk ona istihkarla baktık· için hoS 
8 ı:•tı .ı D. Almanya iılerine ta· ı Erıurum'da bir infilak ıan sonra Keefer'e sTom sen Jeği ise ~~:rill ~;; 

vassut edecek firma oldu bir rapor yaz da, ben de toplan c. rkaadpnta:~n ı.sııı• , 
tıya son vere)·im,• '/)~ L ·~ ~-- ,_ A u u~ on~fl . 

Aldıiımız maJQmata nazaran. Erzurum 23 C ANKA) - Diln Romancı •Aşağı yukarı 120 Co'V"v~ • "' .. ,. """ vurdu. ltlıt 1 ı 
Doğu Almanya hükQmeıi hudut· burada b'r infilA kneticesinde !aniye zarfında masıımn Uıe· Quee.!! s ~oıııı r\ 
hın dahilinde yapılacak olan it· 3 kis ağrr sureıte yaralanmış rinde olacaktır dedi. Kamara· 1 dedı rt)lt ~· 
hallt ve ihracat işlerin:? (Bece· tır. İnfilAkı.n mahiyet i hakkın- sına "İrdi ve ~·azı mu'nesının luşu hakkında tahkik heyetinin •Niçin gelmedi?• du. Bu ,cnu)·e Leytede bir in· mı~ olmanın ceıasıru çekecek 'm,aur c • biıra55ıaıı as ıır,r~f 

.. k • J raporu.• Quee"' bilyalarını vu 'Iar•:k kekc!Adı' Efendı'm tıhar uçağı t•arpnıı,.tı. EBE tıı- tir. Bana Whtttaker'i uoi'a.• " .,. ... 
da) firması tavassut edebi!eceğı· da fazla bir ~ey o renme · tıkırtısı bacladı. • ' ·' J ,- • • " " " • J zencı •• , .ııt"1er' J 

. .. '-il 1 t B nun " varlıyarak iki daktilo savfasın- çu··nku" c:ey Çu'nkli bı'r defa 0 rafı eğri büğrü o:mu~tu Marv. k Bu"tu"n sabah bo"unca kan1a. ....,. " ~s ıt nI ve buna yetkili olduğunu ıl· mum .. n o amamış ır. u Salondaki telefon, ertesi sa· ' " · , da)·&• .. • i ıu , P 

gili makamlara blldirml~tir. bir bomba veya b ir mermi de· hah tam .şekizde çaldı: Queeı:: dan ibaret olan raporu oku· kilidi ben satın a'mısum ve kararmış parça parça olmu~. rot ve muavinleri kaptanın o· ~~z iki dışidnııJıl fi 
Beceda firmasının adresi 6ÖY· posunun infilAkı o:duğu tahmin ikinei kaptanı kamar~mııı ça· du. Sonra elinin teorsi ile itti. yalnız iki anahtarı vardL Bir güvertesine bakıyor.lu .. •Efen da:-ına girip çıktılar Her hı"! bessUın ~~·ı}ordıl~ 

ledir: edlmektedr. ğırıyordu. l\Iaryk .:üzünü buruş •Tatmin edici değil• tane i bende diğeri Whittaker dim bu hususta i'anlbaye fara· içerde birer ı.aat kalıyordu. irinde .be",.· ffcd~;fl 
W İ il.,. k b ld :ıı L J •Affedersiniz :Kaptan. Belki de ziyeler ve ihtimaller vürütüle- Gü\'erte nöbet"ı'sı· olan Wi'lie • "' r• 

Mohrenstnsse 6, BerUn • nf ..cı.n vu u u UoU on· turarak. önilndekl "Özle•ne tat- •. b'l' k • " wı lıc • ,e 
h 11 · d k' 1 · "' çocuklar yalan ıöv'.ü•·orlaı- a- • b' · · · u · h' t k ı ır. Fa at dün gece bunların sevrı'sefcrı' tanı.ı·m edı'"ordu. Sa , ıe) 8/Germany. calık ma a esın e ı ev erın tısını itti ve kah\ e•ini siiratle , • \ a ırısının n' ıt a ·er u- , , dedi , \o 

1 k 1 t ma iş çıkmaza girdi. İfadeleri k ht 1 · · hepsini tahkik etmek için vak· at onda iki yeni asteıtmenın cam arı ırı mı& ır. içti, masadan ka'ktı. Çıkarken b' . . yur en ana arını ça ıp e§ını 1. • kt • radııtar• ,cı 
Y 1 ı "d bir ırını tutuyor.. 1 d · ? ımız yo u.• "elı'cı· dikkatinı' "ı·ı .. k buhranın ı ugos avya ya gı en arkasından ]Af attıiar: yapmış o masına ne ersın. D e .. • " .. ·irn'' •af ~ 

ÖL OM • Heyetiniz, doğru !:oyleme1e B t tk'k tt' · '? •Vıktinız yok muydu?. Top dan ayırdı. N'obetçi ubay Far- · ~ t>l'' ıt 
talebe kafl.les·ı •Cı'l•k harekA•.ı s~tha '.!,. unu c 1 • e ınız mı 0 1 t d d b k "'enı su ·~ıt ' " " • - ri ihtimalini de tahkik etti an ınıı urma an u ana ·a- rington ve Volesi iÖYle bir tet , 111 , 

ı Ü l F ı •Sis bombalarını hatır'.:-· mı"., •Efendim ben ... Whlttakerin d d tt' . ., 'ı::h •• ınadıı. ot1 t 
t b 1 ni\··rs·ıtes F•n a ~.ı•rhum Dr. CeJAI sman ·• ar evam e ı mı.• kik etti, Farrfnntondan hoctan .,,.. ı • • s an u '"' " • a" ' uykusunun çok ağır olması ge • " • . şilll ô' 

:Ultesl Kimya Mühendisliği bö- Paşa kerimesi. :\lerhum Mahir yın~~ Maryk başını ka51clı, ayak· rekir ve ben zannetmiyorum • Raporda toplantıya saat be· dıtı Volesi sevmediğine. karar pekAla. ok·~· e.' 
lümli öğrencilerinden 30 kişilik Keskin'in refikası, Tevbıde Bi- • uzme tatlı ca~ını Steve.. !arını değiştirdi ve •Yani bas· 5i on geçe son \'erdiğim yazılı \'erdi. Bu sonuncusu ~ambur- ,·aktiıt1 ) . i 50) 

bir grup başlarında sun'! Kimya dermann·ın annesi ve E. Bider- •E er \'aıiyet kötülesir~e de- ka birisi salon buz dolabına a· ki. .. • ı;anırsam efendim.• ra idi, yeşil renkli bir teni ye leştir111~11~11c t1ftıt t 
profesörü Saffet R. Alp r oldu· mann'ın kain valdesi ve Celil nize sen de boya atarsın ı nah tar uydurdu mu demek Is- •Zannetmiyorsun ha? Uyku- •Eh uyuyacağınız yerde ıiç tiz sesi \'ardı. 'Farringıon'dan • Başu~ 5ılt • 
;ıı;,, halde Yugoslavyay; hareket Mahir Ülken ile Ayşe Bider- • Vasıyetin nedlr?a tiyorsunuz? Fakat Wlıittaker sunun dır olmadığı,ı bi!ıyor saat zarfında çok daha fazla bir kaç yaş büyük gözüküyor· rıkarkerı gıdı \ ıı •v' 
... · Q t · .. 'f ı k'Jı'dı· kurcaıanmıc ımasın musun? Bunu kendisine sordun • •·ı p ' etmi§'erdir. mann'ın anne annesı ueeg emız unı orma arını 1 n " o • ~ey öğrenebilirdiniz. Hiç biri· du. Farrlngton ise tıpkı sigara zune t•" et:ı ~ 
Ge~n yıl Yugoslavyalı ömn· CE:\ıiLE KESKİ~ ;iymlş masasının başında bek- dan bahsetmedi.• mu~I) niz tatmin edici bir hal çaresi- ilanlarındaki bahriye asteğmen bağlanıP ~·ıılı''r', ı f 

ellerin yaptıkları zlyarel<ı karşı- 23 Mayıs ıünü vefat etmiş- llyordu. Traş olmu • :ıiizUnU •Gemide ba kasının da buz •Hayır efendim.~ ne varamadığınııa göre ~imrli terine benziyordu. :'llavi göı'U. ırnvıınuıı 0ııııl 
lık olmak üzere tertip edilen bu tir. Namaıı bugün oğle vakti pudra'amıştı. Bu Maryk'e meş. dolabı anahtarının e$ine sahip •Niçin sormadın.• tahkikatı ben c'e alacağım. E- yakışıklı idi. Seyahat yo;·~uııiu dı.' Wı 1::11. 1 

,~ 
ıseyahat 20 gfin süree•"< ve öğ· ErcnköyUnde Tram\•ay durafın- um 'örilndil. Tahkikat raporu· olması ihtimali aklını~ 'elme İkinci kaptan küç•ik lombo1- ğer muammayı ben halleder· ğu, elbisesinin burıış•ıklu~ ı 'c dışsrı ç 
rencller Yuı:oslavyanırr sınat tla Ga!ip Pa~ Camiinde eda edl· nu kaptana uzattı. Üzerinde su di mi7a dan dışarı baktı. Hafıf kru\•a· sem ki bundan emmim. heyet gemi:,·e istlhuı ile bakı9ı yakı· 
merkezlerini ve Üniver iteler[ z! erek Sahrayıeedlttekl aile mak. ba~Jık \•ardı. •Çileklerin kaybo •Hayır efendim.• ıör Kalamzooyu görebilıyor- komutana kendi işlerin! yaptır ~ıklılığına biraz ha'el 'er:yur- __.,/ 
yaret edeceİ'ıerdır. beresine defnedilecektir. ----------------------• _______________________ , ___________ ,_ _ _. :::=;;:;;-



, , ATAN ·---·------------------------------,,.----- - --- 1 --

HükUmet proğramı D. Partı 
~ud · ._.. Grupunda okundu 
~ 1 Arabistan Fransızlar, d.o·. rt <Bas ı 1 incide) piyasanın tamamen beleltiğıni, ;:crcktigini anlattı. Grup bu me-
~r j binasına "ittılcr. Basbakan Ad· bu bonoların bir ham!ede ödorı- nıurlar hakkında ıccri tcdbıı er a ı'nı 90 b T 1 . · ıd.. ı ·· nan Menderes grupta hükumet ınesinin pi)asa)t ıkıntı;a soka. alınma ını, nıe\ıualta gercı.· ı 
lı n in unus ııyu o ur• o programını Okudu \'e sua'lcrı ce. cagını belirtti. dcği ikl!k er ~apılmasını istnor-
ıraı k vap andırd•. Saat 19 da miizake J\lcndercs son seçimlerde bazı du. Menderes hıı husu takı ted· 

• • l'I\ Ofomob"ı lı" '' sodatrd Prr
5
s renin kıfaycti kabul edildı. rncnıur arın Halk Partisı emrın- birin grupla ıniı terek olarak 

, •runu . 23 - Fı an:-.ız ordu \'C bahri~ e kuvH• !erinin Biezcrte Grup 41 ı iiyenın ıttıfakıy c de çalıştık arını iz.ah etti, mbal duşfinulcccsını an :ıttı 'e izah-
2~110111 Janu cıvarındakı daglık bölgelerde tedhı.,çı ~U\a arına )aptıkları bas· yeni hlikfımcte itimat o}u verdi er vcrdı, bu arada mesela Sı· ı 'a partızan memurların t:ı~fi~ • 
d lb Suudi Arabıstan Jngi ltercd e kabine ate· ikınlar esnasında dört 'funuslu oldıirıilmuşıiir. Fran ız ku\\ et· llukiımet programı gı upun \cısta Valinin, Sa\cının. Sağlık edı eceğını belıı tti. Grupun bu-
O-• nı Abdu az·z ç n le olarak toplantı)a ça- Jeri a)rıca bu dağlarda saklanan kulli)cıli mıktarda s iıh \e bugünkü tema~ül'crınc u~ularak 1 mudLirtinlın, l\laarif miıdurunun gunkıi ıcma~ulu kaışt ında ya-
.. ıl n Otomobıl bunun ğınlclı. cephane;ı de ele geçirmi~lerd ir. yapılacak ufak tadi'lerle l\lcclı- menfi bir rol O\ nadıklarını ka'. rın l\lec ı te okunacak hukiımet 

ı. cb:;oıa çık:ırılmı;ur. * 50 Japon bıılık1,1 ının Diğer taraftan Tunu taki bUtun dukkanlar, millı) cıçi lider oin ~arın ki top an tısında Ba~ba· rakol ardakı Jan°darnıalara kadar programına bu hu usta daha 'a-
~d 1 Ugune kadar ltal· daha rad; oaktiv ualar. Habib Burı:ıba'nın Tunus açıklarındaki La Gıı ı•c adasından ' , . . , ğ kan Adnan l\lcndcres tarafından deği,ik ık ~aparak muhan-cl b r zıh tedbırler konacağını .so.> cdi. 

ını ol h dan müteı- ir oldu klan Fransanın Brcıagnc l arımadası açıklarındaki Gro z. adasına 1 Bı\TI \ A GE Çi; :'\ -:- ,1>0 u \ !- okunacaktır. i tik bal ıçın hazır'andıkların• an Men dere ın konu maları hararet 
ltr ~l'dC>n hır:~ r~nS~~ :~ anla ılıh. nak edilmcı.inı prote,to mak adı~ e kapal ıkalmışlardır. Burı::i· man)ada? . balı? ıı .ııtıu e.ılcn Grupun buglinkü cclscl>ıni taf !attı. Çetecilik din•asında Faıı.ı ı alkışlar 'e tas\ ıp nıdn aı ı.) le 
a 

1 
~bl'l arma 1111 ham * Dört 1 ıınu l unun bir ba 1952 sene,inin başından beri Fransızlar t:ırafınd:ııı nezaret ~~,~~t gızlı polı~lerınd~n '\ ı ı..o. i atı) :e bıldiri} orum: Rıfkı ı\ ta~ ·1 bcraet ettiren \n. karşı andı. KıfaH•tı nıuL kere 

t a buçuk metre uıun· lJskın onunda Fran · altına a ınmış bulunmaktadır. Diin Kcf civarındaki trlefon hat· la ı . K_o~lo~ v.:a~hıngıon ~1.t :\~an I Celse Huliısi Ko~ nıcn'ın bas· ı' kora Ağıreeza reısı Emin D;ız:r. taknrı kalıııl ed rrck aat 19 d l 
ııq1 01

:_ a 11500 Ingil z li zlar tarafından oldu- lan mılliyetçilcr tarafından tahrip cılilmı \C 1500 metre uzun Dah ı lı .Emnı)et ~oın ıtc~ınde kan\ığında açıldı. Bü~tik bır ek- oğlu i c birlikte mahkemenın ı::ı celse~c son \C ıldı 
.. ,u ;t uldüğü bildi rildi. luğunda kablo kcparılara:< giitiırlilmuşltir ı nhat ' rnı krn ~eriyct \'ardı. Ba~bakan Adnan Ü) esinin Halk Partisi namz.e:ıı 

iıı t~clldı&ı u~ı~~~~l~bğ!~~ 7 Tunu~ıu miIJiyet~·ı· i 11, ı..eri lıanisaıırclrn J.. ııçı ı :'llcndcı es alkışlar arasında klir.1 göstcrı dığinı belirtti. Aday'ı~ • Uugiinkii ledis ııı u zaJ;rrekıi 
k '.ıı._ an bıraı fazıadır. lngiltere' de şatolar •runus, 23 ('l'HA) - Tunuslu millı}clçılcrın lllC\ kuf bJlun· B"ın"ıc"ı ler"ı mı ·z ı.liye geldi. lliiki'ınıct pı ogramı- nı ko~ an bazı memurların ıkW 1 ad} o i le ) ll) ı n la n alak 
te be 'a mc)anmda duğu bir askeri cezal'\'İnden 7 rnalıkCıııı 130 nıcıre uıJn'uğun· nı okudu. Programın okunu u dara karşı. ağız dolusu küfür P Ankara 23 ( .\ \ > - BLl)iık 
ll'k "tını haiz. bir bar turistik müze haline da bır tünel kaza:-~!\ kaçma~a muvaffak olmuştur. :'ıl!'lı)cıçi • bir buçuk .oaat slırııtesıne rag. iftiralarla' seçim propaganrl.ı~ı 

1 

!llıllet :'ı1cd nın }arınki top-
~ a taraf ic n bir so· getiriliyor Tunusluların kaçı~ınd::ıı eczaJH müdlirlugu ancak b r 2ün son ISVİÇre' de 4 ÜnCÜ men b~iyük bir dıkkat \c alaka yaptıklarını izah etti. ıant nda hükumet programı 
ta~ ~atı \ardır Can nn ra haberdar olmus ve mıllı"et,.i'erin takibine ba-lanmı-tır. ıle tak.ıp olundu. Mendcre:. seçim erde ada)!ı~ı- okunacak rad)olaı ımız ::-.ıcc1:. ""tun · 1 a J.ondra, 23 (Naten) - in .. ı'l· • ~ ~ • ~ '-' 1\1 d h t 1 

1 a 1 koltuk k .. Yetkililerin \Crdıklcri maıiımata ~orc, 130 nıcıre uıunluğuıı Old ı ~enı en ercs Uküme inin nı ko)an \C iktidarın kılit not- ın ~arınkı muzakcrelerl-.'1 ıat 
td 1 duğmelen 'le daki tiınclin kazılabilmesi ı"in ancak 3 ıı.\lık bır ıamana ıh•.;aç pro.,ramın a ;cçen ~ı arın prog ta arın a ulunan memur ar r.l" 15 tı-n ııbaren naklen )ll)• n · 

t ektr k cnar- terede, mali durumları i.' ı· olma· U ar " d 1 d b 1 
tıı~k 1 "an aristokrat'ar atolarını ı"i ~ ı b d 

\<itd e, a\ ıca te'sıı " J '\iar<lır. """""l~d rreu r~mına nazaran e.oas ı ır e~ı- sele ıne bir hııl şekli verılınc i lı) acak r. 
A. ı.. ce tem zlcmı~ler butun esk' eş 1-'a)lı miıliyetç-ilere iskt nrr lll Jlllı)or Lucerne (İS\I"l'C), 23 _ Ba· şıklık )Oktu. Bugunc kadar mu- • - --------

•b, ta ) &} ı parlatmı7lar. cılalamıslar • ~ dafııa edi'cn ana prensıplcr .> • 
ııı de n \c "abdı Emir dır. Çunku onlar ıç•n turist Fas, 23 (THA) - Fa:ı İstiklal Partı i bugun b-r he\anrıa· ~an O ga Kochlcr'ın bu~un bır duğu gıbl muhafaza edllnıı tı 
hıı lın 8Ytıı t pte b'r o· me\Sımı ba lamakladır. me yayınlı)aııık, :Fran. ızlarır. te\kıf ettikleri mıllı)clç•lcre son kemığinı kırması \C musabaka· Mendere bu hususu ga)ct vaıılı 
4" 1 , 

1 tır. Her iki oto in"ı iz hükiımetı, bu ı:ibi şa· <lercce iş~ence )apııklannı 'e )apılan bu işkence'crın insanlık !ardan çekılme ine rağmen I· olarak betırtti 1954 scçımlert'lııı I ıı n~an1ıotrnor~~rini Ca- to ara sahip kimselere ı:a~et a· kaidelı-rı~le kabili telif olmadı~ını hl dirmi ıir. Rc)annamcdc, man)a Pı ıx dcs :-\alions m•llet· mil:ctın D. P. ıktıdarına kar~ı 
~ etm ş· cır \'ergi er ko}duğundan bun· mil'iJ<etçi:ere ~ apı'an i~kencenin önlenmesi ıçın Rırlc::im ş l\lıı· lerarası senclık atlı mu abaka· gö terdıği ıtımadın b:r taze cnı· 

1 ~~d· ~ lar bu , crı:ilcrı bdeyemcz )lale Ictlerden yardım beklenmektedir. tarının birınci ı o mu tur. şinden ıbarct olduğunu, esasen 
tıtcıl\ gelmişler ve o sırada araların· 1 Alman bıııicisı Guenthcr Ro· ayni prcn.;ıp eri mudafaa eden 

k Cunıhurba<-- dan bm, canlı nıüze'cr. pllınını 50 Japon balıkçısı Irak Dıs'ıslerı· denbcrn, l\lagnus \"011 .Buch\\ald lıü'·'m 1 d d ~.,, ,. \'e llans - Guenher Wınk'cr 44.fi r.u e ın c sa ece nazarı O· I 
Celal orta.>a atmı~ur. Bu) iklc, için· • • lar:ık dcğişıııış bulunduğunu, bu 

8QyQr'ı de oturulan, fakat müıe haline D h d B k T k" ' Icna puan aldıklarından birınd gUnkli programın eski bır prog. 
tebrik e • getİrıJen hu atoları zjyaret e· a a atom an a am ür ıye ye olmuşlardır. ramın dC\'amınclan ıbaıet oldu 

D hı ttı denler çok olmuş, buradan top· llugun ) ağan şiddetlı 'ağınur ğunu, son seçimlerde her >erde 
Cıııııhu 2b3 (HHS) - Hın· ı .. nan para)la aristokratlar ver- Hastalandı Gelecc.·k saha~ı çamurla kapladı~ındaıı partı ılcr tarafından bu ana prcn 1 

, .. r askanı Dr. RaJ·cn gı erın\ ode~ebı mışlcrdır. 1 ~ 1 nıti~abakrılar ç0k ıchlıkelı o'ınuş sıplcrin müdafaa edtld:ğını ve 
-~un B k · ı tur. Prıx de.o :\ atıoııl> atlı mLi· 1 ~ııd •erı )en den ka u şato.arı gezme. ı tC)en er ' "adolu ' tan•ı BC)l'tıt 23 (Anka) - 1 ·ak Dı ,abakaları çok tehlikeli man•alı m letın umunıı tasvibine uğra fOPL,\:\TI - S;ınat rwk ll' Jlİt"ıİ meıunları 

~ ka ebet) le Turkı~e bır Turk lirru;ı kadar para \er- Tok~ o 23 - Japon ma'.,:am- şışler , e 1\lılli Eğıt m Bakanı 1 rnusabaka'ardır ~lu abakolar so dıgını anlat:ı. ı tarını ~ a ıı ııııı;hırd ır. 
~. Ba~ara ,u rnc a 1 mcktcdirler. Biizcn de ev sahıbi ları son Bık ini derıenıeler sı· Dr Fazıl Cem.ılı bug.ın uçakla I nunda ·' apı an ıasnıfte dbrı ta· l\lendcrc D. P. 'ktıda,.ının --------- • - - ---- --

6 • ıunst <'rı gezd•rmektc 'c bo\ le· r" ında atomı''· 'ınlara maruz. 19'0 19"·' de\ re ın t h • 
~ C .. " Bağdattan bur )a ı:elmı tır. Dr. kıma derece vcrılmcktedır 'v • '" :. 

111 1.Jır J • B• Al • k 
1 unıhurı•et· c ., lıklr daha fazla a aka top anmak k.~ıan L'tıkur.\U '.\tartı b.ı' kcı lılını' \aptı İntı"ka de\•ı·c ı o ır man 1 tısatcısı ına ., ı um d " . . r h 'b' k Fazıl Ccnıa ının tcda\J mak adı A man}adan sonr 58 ı 4 fena • · ~ .... 
ı tekr.ır seçilme· ta ır. gemı nın ta n ıne ·arar \er- le Lubnana gc dı •ı bıldırı mek· puanla İrlanda ıkınrı olnıu tur. rak adlandırdığı bu dort yı. ·- .,, 

t e Hındıstan hukiı· • • • • • • • • • • • • • • • : mi tır. Gem ıı n parçaları atom le} c de. bu 'Z ~ arctın Irak. Lıib Dığcr derece alan mıllctler 'c çindc na ı' giiçlilklcrle Kar~ıJa. • • 
bu ınun tcbrikerını .> • ara~tırma mcrkez)enne d-ağ:ı nan \C Sttrı)C ılc :'ılı.sır arasın· fena puan a\ııırı O)'ed•r. l'· şıldığını. muhalefetin bulun çel· ru·· rkı·ye ıcın dı·yor kı· 

\ ) k hır şeref duv : • , lacaktır. dakı gergınlikle ıl,.ılı o duğu anı çUncti :Fransa 55 puan. dordun· nıe gn,>retlcrının nası yenlıdığı. .:» ! 
~e • • . • Diğer taraftan. :\la'rt a): so a ılnıaktadır. ı cü Tlirkı) c 61 nuan, bcşınd Is· nı anlattı Ba~bakan onümii!.I'. 

' lUb11a • 9 E \1 l LJ l O [ . mıııda Rık ni )akınl:ırınd.ııı ,C' ki 1954 - 1958 deHesınin tarsım f Ba~ı 1 i:ıdd ,.> tune mecnıua~ı 'futkı~enin va. 
QQ~et 11 ve Ira k • 1 • çen \'c böylece atomik ı ınlıra Buradaki İ\ a 1 müsahııler Dr 'ıcre 94 fena ouan. bir dc\•rc olaC'agını. bu dort ) : rının artı~ı. paranın kı.> m;?tten hancı ı;crma\ c\I cclbetmek .çln 

eleri Mı , Jinll\c ct'l\c,inıkn • mııruz kalııııs olan Jirıtsu~Jwa Cema ının, hazır.ın a\ında Tur·ı Sovyetler dörtler toplan- 11;ınde nıuhalcfrtin ko.otck'c.ııc diı urulnıe 'lden mliıevcllit !l:ır )aptığı ~<'nı teşebbus er c \nıe 
b sır a 'J d' b ı k · -o k 'c - Irak dostluk 'c kulıur • k 1 1 har<'ketlcrinden azadn kaJın:ıraı. kı da bol bol a•nıı ,.e mütenıa rikalı ış adanı aı ının, kaı şı:.ına ır .. k • Bı, dolaı.ın .. ı.aıt~r • "'aru a 1 a 1 ·ç· gem~ nııı ·' • U tısı ıçin yo amaa r ' 

"' ıl..... k 1 k ·· tt b k J aıı,a masınııı llldonünı mera· clah:ı 'apıcı \'e daha baoaı·ıcı haın di,,en "iık~e en fıatların uı~ u 

1 

bazı a,\anı ha\ ret ımkan ar "1· ••ııyor • tbuıu n t))a .• ııc • ı · ı· ınurc e nıının ço· ıa ., • ., , 
~ 1 ır • • fır bir radyoaklı\•itc e, ı ı L :le •nılımndc hazır bulunmak üze· yapıyormuş leler e·cıc edilrccğinı nıi;let ta. caretle alakalı. \e e kidcnlıerı kardığını )azıııaktadıı. Mecmua. 

a , r ·A) - Veri· • ) O • kaldıklım :ınla ılınıştı1·. Balıı>· 1'' ı stanbul \C .\nkaran Zİ\Drct Bcrlın, 23 < \.A > 1ngiliz ıafınılan tasfiye cdılen muha'c· me\cut giı~·lüklcJ·i daha da f:ız nın )arın çıkacak olan hazır:ın 
ltıha~ c, ?.!ısır huku· 

1
• • çılar ha~ ağrı ından 'e diş et· l'drcc,!!ıni de b dıı mektcdırlcr. bölo;:c,ındc ı,:ıkan Wcltam sonn· fet karşı:.ında daha rahat ~·alı~ı- lalaştırdı~ nıusahede o.unmuş il) ı ındakı bır makaledE- Ttiı·ki-

ı. d cttı ı bır ka- • • lerin n kaııaıııasında.1 tı'lt 'ı Bir otelde n 11 ay zarfın· tag gazl'tes nın Strashour,!.! mu lacıığını blirtıi. tur. 1 yede Anıcı ıkan mut<' cbbislerı· 
l't)d: hukumeti a- • D o'" s E L ,. [ v . 10 gıiıı kadar iirrn b'r ha~ta ha biri, SO\) et hukıınıctiııııı ö Hükumet programında büttin Bu nünkil Demokrat Partı hü ni fa) dalı imkanlarla bcrabrr 
1 a l'apan Surı~e. • • ık deH· !?eçirııı ~ıerd'r. !wate da çalınan eşya niımuzdckı onbahımla Ber ındc Baka?lık'ara all çalı.ma mC\zu. kumı- i mrnfl netıceler do~u· baıı tehlıke crın de bcklcdıgı de 

n gazetelcrının • : Üni\ er te inden doktor :\la) a- , eni bir dortlü konferans top arı uzerınde duı-ulu)or. her s .. - l ran bu tedb·rc ba~nırmıy ırak bclirtı mcktcdir. 
l> l!d llı"nctıııış 'e : B j' R O t N • ma balıkç laı· ııdan iki-inin lıfı· :;'\e\\ \ ork. 23 l'l il.\) Bura 1 aııma~ıııı arzu edip etmcdiklc· hada ba arılan 'c başarı acak O· tır. Kaldı kı. Türk;ye_"lin. Mİ· İkıncı dun} a harbı cnelcrın· 

tı/nlere gcr~kli • 1 l • la aynı ebrplerden muztırip da b ~ O e den 11 a} zarf nda rinı anlamak nıak~adn le- Balı ı lan ı~ler bclırtı l\ or, ~ enı ham· len iç nde bulundu~u baz re. de Turkı~ edekı \mer kan Ha-
l ard. • • olduğunu O\ lenıekıed r. mü tcı ı' r tarafınd n 97 489 dev cUer nezdınde \aklamalar le'cr hakkında ızahat \Crıli) or- çirı mü~kullerı bertaraf clrnıı betler en ı inın m,ıdurlu~unü 

~ llkı dn '\'crı en ml • 5 ıtıııra.u k .. .taı' • Singapur'da öğrenciler lıa\lu. 44.ooo se \•)et 10 276 )<ı:-. \apnıış o duğunu ıdd a C'lnıekte· du Bu .arada polıtıkaınızda hıç i ·r n parcı ını kıymetten du· yapmış olan H._I Lehman taıa-
lı ır n a Surı) c \e • cııLdan al.anbr hu • . tık ortusu 14 122 ) :ııak onusu dır b~r dcğ!~ık ık o maJ<acağıııı, a)- Ü"me~e hir de ıht•)scı ) '>kıur fından ) az.ılan bu maka ede ~oy-

t gııtetelerıııın • l.ur;l)ii d;ı ;mrlcr~ • teslım oldular 10237 bardak, nn; ç .. \ kaşı~ı. Gaıcteci.)e "Orc bu haber St. nı enerjik hamlel~rle çalı ılaca Ve ;eni hükiıme: çok dah:ı "'" c dcnmcktedır: 
ıı~c ;rını ne net- • • s·ngapur 23 (A .. \ ) _ ça. l0i6!1 sı ara tsb 1 'r l4.561 " rasbouı n'da \vru~a kon e', ıııe ğı anlatı ıyordu. lktı adı \ c sı h m 'c ml\e:.sır tedb:rler ;ılın. Bu fa) da ı ımkan ar mcya-

~ •ıı e tedır. • • • • • lı ıııa mlikcllefiyctini pro:e:.ıo kı barda ının ç:ılındı ı oıe ıda btırak eden bazı na et adam- n.aı sahalardakı kalkınm:ımıı: ı· ma ı yolu:1da geniş bir progr.ım nında yem 'abancı erma}e ka· 
e lıı :

11 
r ihtıliıl hu : f : etmek mak adi) le bir mektep resı~_ce tcspıt edılnı 1 r. !arından alın~ı tır ·Gene gazc- çın başlanan 1~ crın en kısa za. hazırlamı•r'T.• nununun karların ) uzde onunun 

ı.ub c nesrıy tına YA p 1 ve KR E D i . b!.na ına ığ•nıp bar katlar ku- ;\luştcrıler tarafından çalınan tccının 'rrdığı haberde bu ycnı ~a~~~i ıı~~~ıı:te~a~ı~~~ı~::c~~~ Alnırrı,. i~tısatçısı, bundan ancak haı ıce çıkarıl mil 1 lahdi· 
~L .ıbanan matbuatı ~ • Iran iiç hin ç. 11 •; talebe·, eHcri C:i~ anın kt) nıctı 8!!.672 dolar t:ıt konferansta bı has a \lo'utof sonra 1 urkıyen n yapt ğ dının kaldırılması bulunmakta-
~ v ıce b • 1 aktadır t f d \ l'n hat \erıliyor, ba)ındırlık, zıraat, . .' 1 ı 1 mu· dtr. Di"cr ınıkiınlaı gcnı tab.t 

'il •• a ın ır hare· B.A N KAS( • ıle pol'sin ıııiist erek mudahalC' m . aı a ın an ' \'l upa guvcn ı.,ı maarı'f, sağ ık sahalarınd:ıkı' ta. cıze\ ı kalkınma hamlesıne te- c -.:ı e andırmakt 9 ı · (' · l' b ğ - ----- d k ka) n:ıklor 'e mahal ı ıstih ak pa tı 11111 • a \e , • erı ı ıerıne tc:-. ım ayra ı r. ı - ali~elc daha geniş bir hıı. veri- n~as e ere·, .kıqa b'r zan:ı.ır.da zaı·Iarıdır 
OlıJu'·ı"e Yapacak 1• • çekınişlerdır. Siıııd·~e kadar lece"i anlatı ıvordu. 1 b r mıh ar lı.ralık enve ... t·s.:nan 

" ı.rını belırt 
1 
••1- h ç b'r hr• dı's k b 1 b " ld ,, 1 ı 

- • • • • • • ' • • t • '• .. c vu u u mamış· Vcrgtlerde yapıhıl·ak dcğtşik· 'ap 's.ı.nı. zır~a•e e \erış ı a Tiırkı)cnin )ab:ıııcı crnıa)e)ı 
-------------------·--·l-ır_. ____ ,_______ • • • • lıklcr de miıhim ) er ışgııl edi- !arın .~ut~madıyerı arttı~!nı. bu teşvık ı:a) rctlcrının mu\3Cfakı· 

Yenı hukiımete mcmleKet 
Jııunetınde ha}ırl• ba~arı'ar 
dilerken. bu ısteğimız dik· 
kate almas nı ondan r c·a c 
deriz.• 

YENi ISTANBUL 

l>l:MOKR ,\Si.'IİZ 1.EJtİYE 
l>OGRU .-'IU GiDIYOR? 
lif. l"ermi muhalefet par
tileriıı ın millet irade~iıı ı yok 
muş gıbi tenkid .) urütmeleri· 
ni dogru bul mu.) or, di~ or ki : 

•Karar \ermek cçmen ere 
m dlıser. yok a parti ileri 
gelenlerıne m ? Seçmenler ka 
rar vcrı) orJarsa, demokrasi
mızin tchlıkede oldu~unu ulu. 
orta iddia etmek. m 1 et ira· 
dcsıne me}dan okumaktan 
ba ka bir şey sayılamaz. Halk 
yığınları.nı kazanmak iste} en 
partılcr n bu kadar büyük ha 
talara du mclcrı kendileri i
çın. hiç de tchlıkesiz dcgil· 
dir. Keskin sırkc kcnd: ktipii 
nti yıpratıı·. Halkı aydınlata· 
cak yerde öfkeler n n ıczze•. 
lı sinırliliklcr'ne kapı an par 
tılcr ba.:arısızlıktan ba arr 
sızlığa dü,.mektcn kurtulamaz 
lar. 

Demokraı.ımizin bo} una 
"'erı'ediğıni 'ddia edenler, 
b r takım tuhaf fıkırlcr ara 
ında sendelcmekted rlcr. 

AKŞAM 

JE)JUR ADA YI.ı\R 
IESELESİ 

şe,·ket R:ıdo memurların 
eçim mucadeleııın e c ir mele· 

ı ini yeni n izama bağlamak 
lazım geldiğini söylü~· oı·, bir 
ukil k endi parti::.ı nin progra 
nıına muhalif olduğunu a. 
çıkça ortaya dokmüş olan 
hır zatla na ıl işbirliği .) apa· 
caktır? di.)e .soruyor \ C dilor 
ki: 

• İngıltere ki dcmokra inin 
be ığidir, orada bu mahzur 
çoktan görulmüş ve memur· 
lann mcmunycUeri sırasında 

!eğer ki emekliye ayrılmış 
\ieya memuriyetinde.'l. istifa 
etmiş olsun. Aınerikada da 
a} n usul yıırürlükledir zan· 
nediyorum. 

Polit•ka~a giren onun bÜ· 
tu n ııeıicelerı.ni göze almalı· 
dır. Bılhassa memurlar han 
"• iktidar ·gelirse gelsın, 
de\ Jet hianctini saınimiyetle 
yapmaya mecbur oldukları 
için scçım mucadclclcrinc 
!atılmaları hem kendilerine. 
hem de memlekete rahatsız. 
}ol; verıyor. • 

ZAFER 

RF:\' '.\IİKT.\R n : :\ISBET
LERİ~İ:\' BİR TAHLİLİ 

:\Jümta1, F aik Fenik ~on 

. e~·imin tasnif n eticele~i hak· 
kında neşrt'dilen rt'.,mi U · 

kamla r miına~t"betble di~· or 
ki: 

11950 de. Demokrat Parti
nHı aldığı Teyler. )üzde 55,22 
dir. Ş mdi bu nısbet ~ iizde 
58,42 }e YLikselmi~tir. C.H. 
P. nin de o zaman aldığı rey· 
ler. ) üzde 39,59 dur Sıındi 
) llzde 35,11 e düşmü tür. Ya 
n; 1950 de D. P. nin aldığı 
1·e.> ler. Halk Parıisininkine 
gore . .> üzde 15,63 ileride ıken 
ımdl biraz daha açılmış ve 

yiızde 23.31 i bulmuştur. 
Yine tekTar etmek lazınİ· 

dır kı, bu net re seçmen ::.a
yısının bu defa 1 mılyondan 
faz.'a yilk(elme ine rağmen 
elde edilmi lir. 

Bu ne•iceler bize gö,teriyoı 
ki. ha lk Demokrat Partiyi 
tu tmaktadır. ona zahir ol· 
maktadır. Bu partinin mem. 
lekeli felakete değil, saadete 
götürdüğüne inanm•ş bulun
maktadrr. E~li:iden Ha k Par 
tisi tarafını tu tanlar da ya· 
\•aş yavaş ondan ~Uz çe\·ir· 
miye ve memleketin bayrı.na 
çalışanlarla beraber olmıya 
ba,ıamışlardır. • 

1 

TURKIYE 1 S BANKASI yordu. Bu arada ktiçuk c.:ınaf ~a muvazı 0!8r?k her t~rlti ·~ veli Amc.ıkalı \Cıgı mükellefle. 
~ - ... \'ergısinın kaldın'acağı. hayvan ıı.ya.c~n da ~ıtgıde te.zayu~. etı • ri içın çok muhınıdır Turkı~ e-

· ' ve muamele vergı:crinin tadil ğ nı. me ela, kısa b. r mud~et nln lktı:ıadı.> atı gelı~tığı takdır-
edileceğı belırtılıyordu. ev, el .enede 600 mıly~~ _k !O· de ha en \merıkan )ardımı ı c 

1 
Programın okunmasını müte· vaıta? ıb~reı. ~!an ~ner31 . tıb· ı desteklenen genış ası\cri mucs· 

akıp saat 16.30 da ccı c tatıı e· al n ?1, "'Imdı uc m } ar kılo\'a sese} ı kcndı kcndı crınc Turk
d ildi. Yarım saat sonra aı; ı:n ta. b ~\taç yü~ ~·n t?ı~u geftme !er de tcklı) rbı cceklerdir. 1947 

KOZAN 

Şubesi 

Bugün Açıldı 

cel.sede bazı milletvekilleri pro~ 1 yen çımento ! tıhsahnın de se denberı. SO\')Ct cmpcf)alıınııne 
ram üı.erindekı görü,.lerinı anlat· ı ~ede otuz mılvona ~ıkaTılmak kar ı bır mtınıa tc kıl eden Tur 
tılar. Cihan Baban son seçim- uzcre hulundu~unu. b·rçok men ki)c~e bır mı')ar do ara yak n 
terde alınan .netic~nln nı~~a , e 1 sucat ve şeker .. f~~ıı~alnr~nın Amcnkan a erı ~ardımı )apı. 
ehcmmıyet.ını bclirttı, bılnassa kurulduğunu. kom ur 'e dığer mı tır. A uıca 500 mıl) on do ar 
~ırizm me\'ZllU Uz.erinde durdu. madenlerin üraıle inkişaf ctt• tutarında· da iktısadı \ardım \'8· 

Kasını Küfrc\'İ mutat espıilc- ğıni bel nmiı; \e bilhassa yeni pılmıştır. • • 
ı-iy.e do:u bır '.konu~ma ~:ıp!ı. petrol siyasetinin ehemmi\'eı: 
Bilhassa mü.:ıtakil olarak mil!ı t· üzer nıfe durarak ezcümle şöyle 
vekili seçilen Dr. Bchı;:ıt Uz'un demi tiı': 
kabinede yer almasına takılıiı •Bugün Türk) ede mevcut 
\C •Behçet Uz'un partiye girı~ı- bazı mU~küller. pek az memlc 
ne daha biz muttali o!ınadan o kette görülmüş <:ayanı hayret 
Demokrat Partinin Bak.ın'ık san kıılk•nma hamle inden ilerı gel 
dalya:Oına kuruldu.» dedi. mektedir. Pek tabii ilar~k bal 

Ekrem Ali Can Halk PartışJ:l. hn ve b;lha a memleketi.Ti ka 
den ada) ::<isterilcn bazı memur hır ek.eriyetini teckil eden köy 
'aı ın son seçimlerde oy;ıııdık:a· lu s nıfının ihtiyacı da gittik· 
rı ro'e işaret etti. Hu!:ıubdtı !ıı- ee artmaktadır. Ancak. şuTası 
mayc poJıtikasının bütün meni- oa muhakkaktır ki. Türkiye, 
'eketçe tasvip edildiğini, ancak ik•ı adi bakımdan kendi ı.nden 
Toprak l\lah:ıul erı Ofüinin bono yUz yıl i•cr de olan ba·lıca Av 

j ~-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi.:~ 'arının bir emis) on mc\'zuu ha· rupa memleketlerfoe kı~a za. 
1 • ·~ ı lıne gelmesinin doğru olnıadı.;ı- manda ~ctismek üzeredir. Bu 

nı söyledı. memlekete behemehal kredi 

Turkiyc) e ~ apılan yardım iyi 
bir ~ardını olmu~tur N'ATO 
ıncm eketlerının pek azı Ameri
kan yardımından Ttirkı)enın el· 
de ettiği netice crt alabi'mis!er
dir. Amenkan ,>ardımı a)rıca ~a 
~anı haHet ıktı adı reticeJcr de 
vermi tir. Bır zamanlar buğday 
ithal eden Türkı} enın dun~anın 
dörduneu buğday ıhracatçı ı ol
muştur. 1948 denberi komur ıs· 
tıh alı ,.. 41. çe ık ı tıh ali r;, 
59, pamuk J tih ali ,.. 182. krom 
i tih_a ı 'C 262, dem r ce' heı·ı i 
tihsali '< 288 \e manganez ıs1ıh· 
sa i de 'C 2.167 artmı~tır. A) nl 

Telefon değişikliği : 

Avukat EKREM ONUR' un 
yeni telefon numarası 

:'llendercs tekrar klirsü~c ge:· Yerilmes:ni ta'·"'iYe etme2: bir 
di. Son seçimlerde Halk Paı ti· vazifr hllivortım. Zirıı, 'i".!:ki· 
sinin 3,100,000 oy aldığını fakat ve. çürük b r ortak del!il. bilA 
bu oyları ela hak ederek alma k"~. nar ak istikbale doi?l'll dev 
dığınt, çünkü 1950 - 1954 de\· adımları ile ilerliyen bir mem 

«2G391 » olarak değiştirilmiştir. 
resi arasında D. P. nın hıç bir Jeketıir. 
hata yapmadığını, C. H. P. nin 
de ilibannı tazeleyecek hiç bir 
harekette bulunmadığını anlattı. 
Toprak !'ilah ul:erı bono'arının 

Tii rlıiytnln iktı adi duı·umu lı ıık 

kında Fortune d,.rgi~inin ~ aııısı 

New York, 23 (A.P. ) - For· 
Adrc : Bahçrkapı Cmum Sıgortu Han 'i'\o 610. 

HOS MEMO 

OfM9/IJ 

8U% 
PE.RJ>eSl
NIN (j'J!A'I ~ 
SıiVE <i/T. 
7"/t!/Nfi 

vÖK& 
aeAAılK/ 
~~ 

l/.R voz 
ATAUM_ 

q.ız 

- Kramlin'de dönen bir dolap!! 

L.iK/N f Pd Y/~ S'Ü~ 
~ /$'S/~UK ~EV,e;:s/ 
~A~V/»IJZA..0'..tV/ Ne 
tJÇ aSA SARST/ -

devre içinde Turk linıanlaı ı Uç 

misline çıkmış. 1052 senesı o
n unda illillı ge'ırdeki artış l!"o 

34 il bulmu tur. 
Fakat Turkı~cnin bu artan is 

tıh a ı ) uk c en ma raflar ıı mu-
\'azcne~ ı tem n ctmcmektedıı \'e 
bunun ııctıeeı;ıı de tıcaret açığı 

'c enflii ) on "eh nıcktcdır .. 



_, ______ _ 
isviçre'de insan 
kurtaran köpekler 

•••••••••• ,. ........ . 
~ Bunlan yetiştiren~ 
~ Schmutz kimdir,~ 
~ ve bu teşebbüste ~ . . 
~ nasıl muvaffak ~ . . 
! olmuştur? ~ . . 
··•··•··•·· ·•··•····• 
zurıh, Mayıs. İS\ıÇre ı;e 

A\ustuna koylerınin kar 
fırtınalarının \ e hel elıinlann 
dehşctıne maruz ka madık arı 
seneler parmakla sa~ılacak ka
dar aıdır. Geçen kış bu bakım· 
dan dığer senelere nazaran 
daha da fecı olmuştur. Fakat 
gene de Alp dağlanndaki kur
tarma ekıplcrının bu> uk faa· 
li) etleri netıcesınde İs\ içre 
dağlarında ölum nıspeti aıdır. 
Ve bu kurtarma hızmetınıtı en 
muhım uzifelerınden hırını 
İs,'içre ordusu tarafından ku· 
rulan 'e bugün Alplar kulubti 
tarafından devam ettirılen kö· 
pek kurtarma hızmeu )ap
mı ur. Geçen kış ay'arında Av
rupa dağlarında \ uku bulan 
he)elanlarda bırçok ınsan ha
yatlarını bu hızmette kullanı
lan Alman çoban kô;>ekler ne 
borçludur. 
A"usturyanın Wa.sertal va

di inde servı e aıt bir kBpek 
55 aatten berı ka~ıp olan 15 
)"asında ıki ııenç kızı kar or 
ıçinden kurtarma~ a mu' affok 
olmuştur. A~ rıca 86 saat kar 
altında kalan bir adam canlı 
olarak kurtarılmıştır. Bir ekip 
Ü\ elerı kurtarma ameliyeleri 
.sırasında butün umıt ennı ke -
mıs ol malarına rağmen, bu kö
pekler sa) esınde 9 kışi kurtar
ma~ a mu,affak olmu ur. 

Schmut.ı: \C Trll adındaki koıırği 

I. v•çre ordusu köpek kurtar
ma sern:. nın müdürli Fer

dınand Schmuıt'dur. Kendi
s i;>le, çalı makta o'duğu Bern
deki Milli IS\ ıçre kütüphane· 
.sındc tanıştım . Haziran a~ ında 
i viçrede ba ılıo ingilııceye 
t ercume e<lilecek olan •Ko 
p ekler m simli eserini :i eni 
biıirmlşıi. 

58 :ıa-ında olan Schmutı en 
çok kendlsıni alakadar edn kö· 
pek erden bahsetmekten hoş
lanır. Kutüphane metha1in· 
dekı çalışma oda ında oturur
ken ayaklarının dıbinde mu· 
hakkak •Teli isımlı kur t ko
peğı ) atar. 

Schmutı. 36 ene evvel kö• 
p ek ~ eıiştırmc:ı e baş lamı ır. 
;Bern civarında bu unan doğ
rluğu koyde maha li polis te • 
kı'atının hususi i şler için bir 
kurt köpeğini )elıştirirken on· 
lara ) ardım etmiş ve o zaman· 
d an beri bu i e merak sarmış· 

• tır. Schmuız kôodi o derece 
m ukemmel :iCtiştirmişti ki. 
bırgün ehlı~etsiı o arak char 
golde balık a\larken köpek gc· 
lip kendısini yaka'amıştı. 

1svi~enın bır numaralı kö· 
pek \etiştirici i olarak tanın· 
madan ewc' dahi, herkes 
Schmutz'un bu sahadaki meha
retini bilmekte 'e polis çok 
kereler Yardım içın Schmutz'a 
muracaat ederdı. 

K ôpek bahsinde Schmutz'un 
anlatılacak birçok hıkAre· 

leri \ardır. Berndeki İngi'iz 
e'çisi bir gün, Gurten dağın· 
da arkada ları)la bir' ı kte pik
nığe çıkmı~tı Pıknığe giden 
kadınlardan biri binlerce lira 
kıymetınde \'Üzuğ.ınil ka) bet· 

Yazan: 

Walfer Brandf 
Rcuter ;\luhabııi • 

mıs ve saatlarca yapıl an arar 
tıı malara rağmen yfülik bulu· 
namamı tı. 

Bunun ilıerine Schmut'Z'un 
köpeklerinden bıri bu iş:e va· 
zıfe'endırılmi.ıir. Schmutz ikı 
kere kadına ait başka hır yu
zuğu uzağa almış ve köpek ikı 
keresinde de yüzüğü çımenler 
ara ından bularak getirmistır. 
lJ çuncU defa Schmutz, } Uzuğu 
atar gıbi hareket ~ apmı ve 
yUzlı •U avucunda saklamıştır. 
:Sunun üzerine ı·öpck uzun 
muddet aradıktan sonra n ıha
~ et çım,..nll'rın arasında me)
dana gelen lı•r çukur içinde 
kn Me ı ) iizuğu çıkararak ahı
b nr gc ıı·m tır. 

1[137 cncsinde Schnıutz ilk 
defa o arak ordu \'t' gümrtik 
j!'l, "esi emrinde bulunan ki>vek
lerı ı mtıhandan gctirmiştır. 
Harp patladıktan kısa bir müd
det sonra 1 \'içre orduları baş
komutanı general Guisan, ken· 
dısini ls\•ıçre ordusu köpekleri 
teknık d ırekıörlügilne ta}in 
ctml ve bu suret'e muhteliC 
' azıfeler içın köpek )etıştır
me) e ba lamı ur. iste o z.aman 
bırinci dun~ a harbinde Ital) a 
A\U tuııa Alp'arında 40.000 
askerin heyelanlar netice inde 
ha~ atlarını ka~ bcttiklerini ha
tırla mı tı . DUı::man tarafından 
mevdana getirı en tek bir hr:ıe
la~da 7.000 a kerin öldüğll 
de unutulmamıştı. 

Schmutz, he)elan kurban-
larını karlar a undan çıkarabil
me'erı ıçin ilk olarak 6 kurt 
köpeğını :ıetiştırme)e ko:ıul
mustur. Hususi bir si.sıem ve 
bU) ük bir sabıra dayanarak, 
kopcklcri kurban'arın bulun· 

1 

c;cçenlerde l\lo ko\'a)a gıtmiş o!:1n Comedıe ~rançai~ e 
muhtelif trmsillt-r \etmi ve bunık alika gormilştur. 

daki resimde. Fran ı z ar tisl trinden üçu l\loskova) ı 
n ı.rn Kıeınlın sara): onlinde görulmekted ır 

trupu 
'\'Uka• 
guer· 

dukları nokta) a ulaştırabil· 
rne erinı sağl anııstır. Başlan· 
gıçta askerler kô;>eğın sahıbı.)· 
le birlıkıe gômülmekte \'e kö· 
pek kendilerıni bulmaktaydı. 

Köpek'er en fena şanlar da· 
hilinde dahi fırtına kurban· 
!arının ) erini tespit etmek u
zere yetiştirilmektedir. Derin 
kar tabak ları a' t ında, adam 
ba) gın olup bağıramıyacak hal· 

de olsa dahi kopekler koku al· 
nıa hassaları) le kendisini bu· 
labı!mektedir. Schmutz'un kö· 
pekler i kar :ıltında bır adam 
hissettikleri zaman gidip sa
hibine haber \ermemektc Ia· 
kat derha: kazmaya başlayarak 
mümkün merıebe daha fazla 
.insan kurıarmaya çalışmak· 
ıadırlar. Kurbanlar ne kada r 
derin olursa, köpeklerın iş· 

leri o derece gü~e mckted ır. 
Jl arbı mlıtcakıp orduda ı:ı

r i,llen ta amıf ne ce ınde kd· 
pek h zıııet sel'\ ı ıııiıı lağ\'c· 
dil ııe tehlıkesi 'ba,gö::ılerdiği 
zaman, is,•ıçre , \ ' p kullibü bu 
sen·isı kenıl ınc mal etti \ C 
Schmutı.'u diı·ektôr ta~ in etti. 
Bugün muhtelif dağ kö} !erinde 
120 ;}eıı mış kopek vardır. Btr 
laza vuku buldu~u tnktirde 
ll numara~ a telefon ederek 
bir kim e en )akın kôpeğin ne· 
rede olduğunu oğrenebi'mek· 

tedir. 
Hadi~c mahalli çok üc ı·a kö· 

şede ise. köpekler huı.usi u· 
çaklar \Cya helikopıerler:c ma· 
hallıne taşınmaktadır. 

K öpek kurtarma servisinin 
bütün Js ,·içre'den i tasyon 

ları vardır. Tehlıke me\ simın

de kôpek'er bir dakika içinde 
hadıse maha!lıne hareket c· 
decek şekilde haıır bulundu· 
l'ulmaktadır. Bu işte siiratin 
rolil bllyUktiir. Kımıldanacak 
kadar ;} el' olduğu taktirde bi r 
insan kar altında bir müddet 
~aşa)ab•lir. Fakat müthiş so· 
ğuk kısa bir :zaman içinde in· 
sanın muka\ cm etini kırar. 
Yaz a) larında köpekler dağlık 
mıntıkalardan inerek, talim 
terbiye işine rlıinerlcr. 
Köpeklerın eğitimi her hl!!· 

gede kuru lan mahalli kulüpler 
tarafından deruhte edilir. Bu 

bir merkez eğilim koleji 
) oktur. Eğitim usulleri birbir
leri~ le en iyi köpeklerı )'e t iş· 
tlrmek hu usunda rekabet e· 
d rn 'kulüplerin kcndi'erine 
bırakılmaktadır. 

Eğitiıııe köpl'kler altı l\ tık 
iken agel , ,gıl , • Otur , ıyata 
gibi ba it emirlerle. b~şlanı.r. 
A, n ca her sene l:.Hçrenın 

6a'inpiyon kopeğini seçmek ü· 
zrre büyük miisabakalar yapı· 
ıır. imtihanda Oberland da 
ı lk defa hakıki hir he) ~lanl.a 
karsılaşırlar. Tccrlıbe !çın ko· 
pek sahipleri 5 metre kar :ıl· 
tına saklandıkları halde, köpek
lerin .kendilerıni bulınalan 
cereknıekı.edir. Hizmette ku!· 
]anılan 120 kopeğin çoğu polıs 
' eya ~ümriık makamlarına ai t· 
tir. Fakat ahıpleri o mahal· 
lin he) elan kurtarma kuliip· 
ıerıne men up üye erdir. 

Londra'da bir kamyon 

kazası 

J10ndra. 23 (A .A.} - DO,"'l ak
şam Londrada vuku hulı:n bir 
kam) on kazasında dört kbl ö!· 
nıüş ve dort kişi yara!.ınrr.ıstır. 
On tonluk bır kamyon bır köp
rüden geçerken köpriı;uın kor· 
kulu unu parçalayarak l:! met
re yüksekten demıryolu hattırı a 
dilşmUstUr. O esnada oradin geç 
mekçe olan bir tren de bu kam 
~onla çarpı~mıştır. 

V~TAN 

-=-----------~-----------------------
--- 24 • 5 • 19!İi ~ 

Adalet Cimcoz, Maya' nın 
durumunu izah ediyor 

Eğer sanatçılar yardıma koşarsa Galeri bugün
kü buhranlı devreyi atlatabilecek 

İstanbul'un ~anatse\'er ba· 
\anlarından Adalet Cimroı ta
~arından dört yıl tnel Bl'JOğ
lu'nda açılan , ., on be$ giıııdt' 
bir ttrtlıılenen sergiler saye. 
sinde şehrimiıiıı sanat '' kıil· 
tür ha) atına unıinlik kat311 
.'.\Ina Galerisi'nin kapanmalı 
trlılikesi kar5ı,ında bulundu
ğunu tntkf" bildirnıiştik. na· 
van Cimco1'dan, ~la) a' \I kapat. 
~ıak zorunda katısının ·srbeple. 
ri \'e Galrri'nin kurt:ınlma,ı 

için düşünülen hal rareleri 
hakkında bilgi rica ettik. Bize 
a ~ağıd.ı ol..u~acağınıL ya111ı he. 
) anatı ,·ermek nezaketini gös· 
tt-rdi. 

.\D.\LET ('İ:\ICOZ'l:..; 
BE\.\ '\.\Ti 

• En eul :'ıia) a'yı niçin açmı~
tıın • . ize bunu anlata.rı ııı: Mem
lekette yetişen aenç Eanatçı:a. 
rın kabı liyetlerıne. !len . an:ıt 
görli !erine \'e çalı5ma·arına 
sınıı·,,ız inaıtırıın. Bun' ann ya
bancı sanatçılardan hiç asağı 

olmadık'armı , aynı hizada ol
duklarını ve kilçüm enmiyecek 
de erler ta ıdıklarını sanat 
severlerimiıe tanıtmak en bü· 
)iık iste!!imdi. Bunun için hiç 
bir ticaret \"e kazanç amacı gu: 
meden Galeri'yi ac;tım . Dört 
vıldanberi ara' ıksıı çalışmal ar, 
giiZE'l \e başarı lı onuçlar ver
d i. Halkımız ) eni sanatı , genç 
sanatçıyı alkı 'adı ve sem1eğı? 
bs !adı. Kazanç anıacı güdlil · 
mediği için hucıfılE'ın ve o:·ıa 
zevkin tutacağı -e~ eri göster
mekten kaçındım. İşte bunun 
için <le satı la r dtişiık oldu. Bu 
tabıi idi, halk l epyenı lıir "a
nat an la) ı,ı ile kar ı'asıyoı·clu, 
buna alışma ı, se,·me i ve be
niııı~emr::.i lbımdı . Sat ı sonra 
gelecekti. Halkın ze\•kine ına
nırım. be 'emek beni ümit ıı 
:kı l madı . Ayda en a,!l0 1 dort 
~tiz kisi galeriyi geziyo:·du. De 
ni sevindiren bu id i. Anadolu 
Ye ~urt dışında Viyana, Alman
ya. Pari.s, Amerika 'e Yakın· 
şark , ~Ia)a \'e modern Tilrk 
sanatı ile i l '.!ılenrli. Auup3<la 
ne.riyal yapıldı . Bunlar az &~Y 
değıl. Şehrimizi zivaret eden 
bir çok Hbancı i\la) a'yı tak
dire 'kar ıladı. Burada yalnız 

Rn. Adalet Cinıcoz 

:\laya Galerbi'nde 

dar ı.ağladı(:ı başarılar ... 
Şimdi "ele im .\laya'yı niye 

kapatıyorum: :\ !aya'nın sene· 
lık ortalnma ma rafı altı bin 
liradır. Sat ıslar la bu par::1yı çı· 
karmaya imkan yok. Dört yıl 
bu masrafa dayanabildim, ama 
artık takatim! aşmıs bulunu
yor. Bir ~andan Kuyucu Murat 
Pa a ga' erisi'nin öte yandaıı 

Şehir Galerisi'nin açılmış ol
maları .:'ıiaya'yı kap·•tına iizün
tümü hafifletmi~'eroir. Bu ,,er-
gide- Maya'yı kapatacağımı do t 
lara öylediğıın zaman, onlarda 
çok samimi bir ilgi gördüm. 
Ga'eriyi ya atmak içb beni yar 
d ı m vaadleriy:e teşvike ça!ıs· 
tılar. Kendi:erine mütcşekki· 

rıııı. Gösterdikleri \'akın!ık ''e 
Hgiye gu\ enerek, Meya'nın ~ a
şama ı için yeni bir cl~neıne 

<inha yapaca~ım. Bunu da :\l a· 
) a'nın duvarında il~n t:ttim 
Bu deneme :'ifaya nın ~ıl' ık mas 
rafının bir kısmını karsılayabi 
lirse, yine aj nı hıı.la ve dost
lar !>a~·e.sınde :\laya ) a,ıyı eak
tır. Olmazsa hediye edilecc'.< e· 
serlerı ~ahiplerine iade edece· 
ğim 'e Maya'yı kapatacağım .• 

Ba} an Ciınc·oı'un dii)ündiigıi 
bu hal çareı.inin r e saın ' e hry 
keltra !ar tarafından hoıı ku~ı
ıanacağını , ., anatkarl.ırıınıLın 

'tara·~ a ) ardıma koşaraklannı 
ıımu) onıı.. <:alcı i sahibesi ta . 
ı afından, sanatkiır la ru hitaben 
yaııl:ın ı e .'laya'nııı clu\ arına 

;ısılan açık nı rktııbun ure tin i 
a ağıda, ~·t>r~·t\e i«;incle bula· 
<'aksını1. 

ana t c crlerinı. rr sam ,.e hey 
ke'l'i' eri gorıııck e kalmadı. ,a
ir 'e edebi) atçılanınızla da ta
nı tı İ ste :\! a~a·nııı bugiine ka· 

------............... ııııııı1ı ......................................... -ıı: 

SANATKARLARA 
A~IK MEKTUP ! 

·'laya. bu <;Crgidtn sonra lıapatmaya karar \'ennidi, Bu 
kararın do~tıarımıı ara!.ınrfa U)' and ırd ığı samimi üzuntu le de
\3m dilegi karl>ı~ında. o ;\la~a . )l'ni bir dtneme dah.ı npıııa· 

~· ı kabul etmiştir. Hu !.e rı:iıl~ n sonra, Galerinin dtuııı etme. 
sini ıınulayan anatk:i r \ e anat seHrleri, • )layap, ıurtarı
cı bir <;ergi yapmaya drum etli)Ot. 

Dostlarımızın tasarlad•Kt bu sergiye o;\la.)a. ya in:ınan ~a
natkarlar birer e<;t>rle katılau ı..ıardır. Sanat Se\·erJerin .:na· 
ya. nın <le\amı maksadı He sa t ı n alacakları bu l':ıerlerin ge
liri ilr galerinin zarurı masrafları karşı lanacaktır. ~ergi atı· 

ı , galerinin zaruri ma-;rafları nı lar'.lıla~abildiği takdirde. 
• 'layh çalışmalarına her zamanki gayreti ile de,·am ede<:ek
tir. 

Sanatkiır ılostlarınımn 1 ~. Haziran 1!!54 pazartesi gıinii 
açılacak olan \ergi için 12 lla ıiran Cumarte~i gününe kadar, 
Galeriye hirrr est-r göndermeltrini rica ederim. 

ADALET chıcoz 

l'.\I\ Sl LTA:\'l.'.\'11\' HJ.:Dİ\'ES i - ras Sultanı, Fran a) a b ir 
kaplan \e bir di!ji arslan hed ıJe etnıi~. bunlar Yincenn<'!> 
Ha\Vanat Bahçe ine gönderilmi~tir. Kaplanla di5i arslan aynı 
kaİe te seyahat etmi1lerdir. Kaplan 15. ars!iln 6 ) a şındadır 

lzmir pamuk müstahsil· 

leri endiJede 

İzmir 23 CA~K.\) - İlk-
bahmn yağmurlu "eçmesi il· 
t erine Ege ve ci\·arı pamuk tar 
la'arına azroti ismi verilen 
b;r kuı·t dadanmıştır 

Konya'da yeni asılan 

tribün 
Kon)·a. 23 <Hususi) - Şehır 

stadyomunda yarım milyon lı· 
ra)·a ~·aptırıl an 4000 kişilik be 
ton kapalı tr iblin. \'ali Kemal 
Hadımlının bır konuşm.ısıyle 
a~ılmı~tır. 

fiENERAl ALİ FUAT CE8ESOYUtı 

1 
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Sovyet • İngiliz iktıs~ 
T .. k·ye 

j 

ınünasebetleri ve ~ 
( cırdıl'l'lı 

Ruslarla aramızdaki münasebetler bozulur gibi olmuştu. Fakat Rus Y . eri 

yetişmeden, ikinci lnönü savaşını kaz.anmamız üzerine, Hariciye ı<o~:de-
Çİt'erin tavrını derhal ve esaslı olarak değiştirivermiş, Moskova ,,,ucı • ., , . tı 

sinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdikini rica etmı~ · ) 
__,,.,.,,, p 1 

----:;Uııı.ı:ııı: 
L ____ _ 
:\EDE:S :\IÜS.\l\l.\H.\ 
EDEl\IBZDİK? 

E ''et, Ruslarla aramızda mü-
nasebetler boıu lur gibı o' 

mus, gergin bir ha\'a esmeğe 
ba~lamıştı. Eğer Rus?arın su· 
dan ,.e çeşitli bahaneler icat 
et memek şartiy' e komşu larına 
takındıkları ) ersiz \'e kötil ta
''ırlara mukabil İngilizlerden 
fazla bir yardım gôrmüş olsa· 
lar 'e İngiliz.leıi ablukadan 
vaz.geçirebilselerdı, b'r derece. 
ye kadar mlisamaha i.e karşı
lamamız mtimkundü. Fakat 
diln de yazdığımız gibi, aylar 
geç~iği halde esaslı bir ~ey mü 
bayaa edememiş'er, ve 1n;ilız
leri dilşmanlarının saflarından 
bile· ayıramamışlardı. 

İKİSCİ İSÖSÜ 
Z.\l'ERİ:\DE.'.\' :SO:\RA 

Rusların he.nüz ):ardı.m~ yclı~· 
meden. Ikincı İnönü :ı:ı\'&· 

şını kaı.anmamız üzerıne So\• · 
yet Hariciye Komiseri Çıçerin, 
taHını esaslı olaralt cieği~lir
mişti. 16 Mart tarihli l\loskO\'a 
muahedesinin Türkiye Bliylik 
::\li ııet ) leclisi tarafınJ.ın tasd•· 
kini ve bir konferans halinde 
Kafkas milletlerınin her birı~·· 
le a)Tı a) n muahedeler akd ini 
benden rica etmişti. Bununla 
beraber komünizm leh::'le mü· 
samahakar davranmam1zı iste
ıneği de unutmamıştı. \'adedi· 
len maddi ~ardımın nak'ıne 
tekrar başlandığını ,.e mlım
kün olduğu takdirde ıaz.lasıy,e 
gönderı!rce~ını söylemişti. 

Çiçcrin, benden İkinci İnö· 
nii zaferinin ehemmiyetini ~or
du. Eğer yapacakları ) ardım 
zamanında ) etişirse, Yunan or· 

Fuar için 
·İndirme yapıldı 

fiıa11sl Muhabirimizden 

İzmir 21 - 1954 İ z.mi r f•ı a· 
rı hazırlıkları ilerlemektedir. 
Fuar müddetince z yaretçllert? 
\' e Fuara ge tiriecek esyalara 
devlet cemiTyol arında yap.la
cak ıenzilit için but(Ü..'1 Ula~tır 
ma Bakanlığından ilgililere bir 
sirkiller gelmişt :r. Buna gü:e; 
i zmire gelecek Fuar ziyareıçl· 
leri için dem ryollannda yıiıd~ 
25 tenzilat yap ılacaktır. 

Yurt içinıcn ,·eya yurt d ışı n 
dan Fuara gönderileC'ek ;ıen: 
kende eşya için de y1iıc.le 50 
bir indirme yapılacaktır. Ayrı· 
ca ,\ \'t'Upa lımanlarınlln I'ua 
ra ı.evkedilecek c~ya için tari 
fE:'i gereğlnre na' lunb.ı peşin 
alınacak. Fuarın kapanmasın· 

dan sonra menşe memleketlere 
iade~i halinde parasız ta;ınrı
cııkur. 
Diğer taraftan, b'le'l'?ri:-ı Fıı 

ırrda \ ıze edilmesi cartiy ı • De 
n ;'Z,}·ollarında dıs hat ~ 11cul3· 
rının gidip gelmelerine de yüz
de 30 n isbetinde tenzillıt ya
p ılması uygun göriilmtiş.:ır. 

Mevlônô türbesinin etrafı 

tômir ediliyor 
\ nkara 24 (T.H .. \ . ) - .'.\fe\'· 

lana Celaleddin Riımi'nin tür
be ı etrafında yapılması karar 
laştınlan tarh, çlcekllk \'e di· 
fer onarımlar iç'n hUkumet 
300 bin lira ıuıanndaki tahsi
~all Konya beled yesıne gön· 
dermişlır. Belirtildiğine göre, 
Konya • Ankara turi tik yolu
nun yeniden ınşa edilmesi ile 
:\levlAna) ı z·yarete gelen turist 
!erin öıedcııheri tenkicl lere mey 
dan ,·eren tiırbenın etrafı cma· 
rılııcakt ı r. 
Diğer taraftan Konya beled ı 

ve i tiirben in ıç kısmında da 
İhtiyacı h s,edilen harap kısım 
ları.u re·tire edilıne·j hususun 
da aynca bir tahsisat ayrılmış
tıT. 

lbrahim, lbrahim'i 

öldürdü 
İzm i r, 23 (Telefonla) - .\ k· 

hi5arda Göçek kö} iinde İbrahım 
i~minde bir çoban aralarınd::ki 
bir eskı münakaşanın t azelenme 
si üzerine gene İ brahım i•ınin
dekı bir kövlihıl e'inde bulun:ın 
yapağ nıak; ıy.le deli.{i.leşi:. ede
rek öldürmii5tiir. 

* Şişli Meydanına yeni ın a edll· 
mıı olan apartmandı. bada na )'&pan 
Sdl'r Güle• dıln asansörle aıtıııc·ı kat 
au.n&Or kapıaı araaına sıkıearnk a~ır 
ıurette yaraıanmuı Te li:aldınldılı 

E;ışJJ Çocuk Hutahanuıocıe ölmU~
tür. Savcılıkça h'Clt&e) • elkonulmuf 
ve t 11.hktkata başlanmıştır. * Teknik finlHrslte ukt T&.$11:14la 
blnaaıncıa tertip olunan belediye I• 
mlr aerııısının acılıs töreni buı;Uo 
ıaat 18 de yapılacaktır. 

dusunun Boğazları bile T ürk 
:\lifli ordusu karşısında müda
faa edemiyeceği cevabını ver· 

ye ingıliı cnıpen rdU~ııu • • 
darı o an Yunan ~ ,ted • 
Jüblyete uğrataraab~' e 1 

dim. 
- Buna emin 

dedım. 

hu Garphl~ra k, et JI gı 
olabilirsıniz mUttefıkımız ~0/derect 

da ehemmi)etı !lk)e e 

TÜRKİ\'Er\İ'S Z ,\FERİ, 
SO\'YETLERt:\' DE 
İTİBARll'\l ARTIRACAKTI 

Çı~erin, yakında Fransanm 
Bolonya şehrinde Antan

tanın bir konferans a ktedecc
ğini ve İngilizlerin bu konfe
ransta bir itılaf seferi kun"t>tı· 
nin teşkili ile B•Jğazlsrıı gön,l"
rilmesini isteyeceği .dyia~ı'l!n 
doğruluğuna hlikmetmek iazıro 
geldığini söyled 1. 

Kendiliğinden gele:-ı bu fır· 
~atı kaçırmak istemedim. Der
hal: 

- Türk milli ordusu mltkm 
ki, :-.iı.in yardımınız olmadan 
bir itlliif seferi ku\'\'etinı iı.ıerı
ne getirtecek kada r kuvvet.en
miştir, neden Rus hükümcti. 
hAla mua\'eneti zamanında yap 
mıyor ,.e yahut yapmak isteıııi 
yor, neden Garp so yalist lı 1e
minde bizleri Taşnaklardan da
ha çok harbar gö~tcriroı"' 

Çıçerin'in böyle bir ihtara in 
tizar etmemiş olduğu belli idi. 
Yüzüme baktı, sözlerime de
\ am ettim: 

- Bugünkil vaz.iyetimi:ı: i'e 
Rusyanın cenup u:kesini bil
tiin miınasıyıe düşmanlarına 
kar,ı kapıyoruz. Eğer İngiliz
ler. sizin Türkive, İran \'e ,\f· 
ganistana ,.e Hint ihtilalcileri· 
ne daha !az.la yardım eli i~inızi 
anlarlarsa, bu ;) ardımınıza ma 
ni olmak için size o nısbette 
faı!a tavizat ve ~ardım ctmeğe 

olacaklaroır. Eğer, Türki· 

* \ESİ :se::; OP&REl·t - \' VR!llA 
.\ \'CJ - DU)illt Operet 3 perde. Her 
ı;:e~e 21 de, Çarşamba, Cumartw 'l'e 
Pazar matine u.at 13 te n her Pa· 
ıı:arteat. Tel: 49369 * TF.VJfİO 1ÜLGF. Ore retl - Ti· 
MARHAl'iE DÖNtl'><tl'. Operet 3 p"r· 
de. Her ıı:ece 2ı ·cıe, Çar..,.mba, Cu
ıı:arteıl Ye Paa.r m:ıtıne saat lS'te 
"" her Pu:artesl. Tfl • 43359. * Ki.'çl ' K S\H!IOE - :\feşhur Al· 
man TRtos ALBERTO'a Komik Kuk 
ıaıar Tlya tl'Olu 1 ~m&tllerı. Her ııun 
s:ıat : H.30 - ıs.:ıo - 18'de. Aynca: 
Ptrşemb~. Cumarteeı ,.. Paıar &e· 
celerl aaat 21.U't.e. 

* APOLLO s ir.Kt - Her &Un ı6.4.5 
matine. 21.15 suare, pazar ıünlerl 
10.30 matine. 

SiNEMALAR 

Jılar nczdınde ~ 
0 

dertC 
İktisadi yardımla[ 11 ··t 
tacaktır. Yoksa.! ~ ·3 • 
ranmak Jçın bız/ ınııııtl 
luğunuz.u ve )·ar ~kıaş.tt 
cak \'e bizden ° en' 
sanız. ingıJ ız eınP rı a'l' 
ikımizi de a~ rı .8) 5ızııı e 
t :"\ ~·azık k• c"' a ır. • e • oıı d J 
raflı hareket erı 131ı 
fırsatı 'erecekll\na d~ 
za sadıkız ve da\c JıilJ'e 
kalacağız. Benı~rı sıtı110 
min noktai naz ttefıJc 
ktkı dost 'e nıu •• !>• 

.. •arıını ... et 
tır. Duşman. ·et 
lik olarak hare;. şuPııt 
Bizim hakkınıı~eP >-oı:t~ 
nize hıç bır se ·rıde JJ 

. phcSı ! il 
peı; alıst ce: ffak•) e 

11
, 

cağımız J?U~ a ·rtiınal ~ 
her hangı bır h ıe~ 
ten \ e inkıJApt~~csk ıf· 
memize bağlı 0 ıııı .ıı J 

için kanunıarı;~ııart 
ği bir şeyde arıaıll ' t 
samahakıir da'-r fil!~~, 

Bu söı.lerirrıle. s:Jre 
il . hı" bır m nızme " ac• 

l ayim davranın!> ını' . 
yet Hariciye ~~tııı•ı: " 
kere daha hatır 

1 
tim. so''> 

Acaba ned~rı ıer ,c 
ima mutercdıt~ı cts ' 
~enı;ı bir c~~Jcdell at• 
yaşıyorlardı · ·, esıı.a :ı:ı 
.:'ılılletl('rar~~ı ısrd'~ P ' 
mak istenıı) o; crıııe&e 
'abını yarın ,1 
cağım. ( ~r~• 

,,41 
____..:,o, " --,--------G-.·-ey l(orB oıJ 

Türk - ş'e yeni iltihaklar un nıf1 
ycıf'lp / 

Ankara 23 (T.H.A.l - f•çi ( ..\ t\ '•• 
v .,3 • ı r 

Sendikaları Konfederasyo.nu Seul .. nirt b 4' 
ıTürk • is • Federasyonu dı~ın :ırz daıreŞuııı:;~: , ı t 
da kalan send'ka \'e sendika bulunan .:ı•· b ,,., ı 

bÜP'" etıo· 1 b'rlikleriyle bölge ve iş kolu çıkan ııara~ ı: t· 
federasyonlarını bit' çatı altın· kısmen Uç bin 
da toplamak gayesiyle giriştiği rannııŞ, 

faaliyete de\'am etmektedir. ~ ıııt ıı 
Bu cümleden o!mak üzere Ka 1ıtıll•ı: 1, ,e 

rabUk İsçi Sendikasının Kon- raslona 11rı ıı1 sı t 
federasyona bağlanmasından den ele ' gcÇ 1111 t 
sonra Zonguldak Maden İşçi· temas.ıa~~di~ ııe 5eıı 
ltı- i S°"'?ndlka sı ile Demir;olu Bel ırt! ıcr• sı 11 

Maden ışbçı·n ıı) c f çileri Federasyonundan a>r• );{ 
bir te~ekkül halinde çalışan fen ktr 
ı 1'"edcral - is in de Konfede· dır. 



n 

licari kredilerdeki 
tahditlerin sebepleri 

Yaza n : FASiH iNAL 
) 1 kabul edecek ) ani iş hacmi.ti 

tesinı astığı için kredı tahsi:ılc.ı azaltacak, \e yahut kredi temi
tabially'c talebe nısbctle aza • ntne çalışacaktır. 
maktadır. Bundan şu mani çıkmakta. 

Bu sene bu duruma inzimam dır ki. kredi talebını azaltma
edcn bir de ) ilzdc 4 :ne,zuu var nın ~o (arından biri \'e be' ki blS 
dır .. •. . ircası spekulfıtif mahi}etteki pa 

İtha Atın guç e tıgı \"C har.~ı ha ılığı onlemcktır. 
maddeye ı_ısans çıkacağı belii ol-1 Zannıma gorc yazımız.ın ba· 
madığı ıçın, ıthalatçı e.u_ıdckı ında bahsctmi~ olduğumuz mal 
parayı talepte bulunmak uz •• e mukabili kredi nisbct'erini a· 
Merkez Bankasına yatırrlığı gib! znltmak'a ticarı krediler aro
a.rrıca eld~ _et_ti_ği kredileri de sındaki milnasebct meyda:ıa çık 
lısans tcmını ıçın l\Ierkez Ban· uuş bulunmaktadır. 
kasına \ermektedir. Tabiatiylc )lal mukabili kredi er az'Jltı
b~ da _h~r seneye nisbctle kr~- larak norma' hadlere indiriTece~' 
dı temını me~·zuunda darlığa sc olursa ~ımdi sadece eyirci \"a
bcbı) et vermı~ bulunmaktadır. tıyetınde kaldığımız hayat paha· 

Buna mU\·a~ı o•arak Merkez lılığını ön:cmek imkan dahiline 
Bankasının bır sıralar ylızdc girecek ve kanuni yorarla yapıl 
~50 )e ka~ar .~ilk eltmiş ?'duğu makta olan karaborsa) ı do~uran 
ıthal krcdılerı de kesllmış ve stokçuluk önlenebilecektir 
t~b:atl.yle banka'ann disponlbı- Durmadan arttığı ltıraz ·~ötür 
!ıtelcrı azalmıştır. mcz bir şeki'de görülen fh at rne 

Bir üçilncu sebep he bankala ııelesine çare o arak biz mal mu 
rın &ıln geçtikçe artmasıdır. Ban kabili kredilerin noı·mal hadlc
kalar çoğaldı~ı nisbe.te mev- r indirilmesini tck"if etmekte· 
duat artmamakta, hakikatı ha.· )JZ. 

de açılan Bankalara t.ıksinı o • Böl le bir yo:a sıdılecek olur
maktadır. Buna mukabil her a· sa tüccar elinacki para ile du
çılan banka ile birlikt.-ı kredi ruınunu a)arlı)abjlecek, mal pa· 
talebinin çoğaldığı görülnıektc- ha ılığı yüzünden i• hacmini 
dir. daraltmamak için kredi bul:uak 

l\re\'duat nisbetinc gö •p kredi mecburiyeLlni du~ mayacaktır. 
açacaklan tabii o'an banka 'arın Mal mukabıli kredileri rasyo. 
bu durum mu\·acehe.,inde isleri nel senycye indirmenin t [ ":ı:-ı 
daraltacaklan meydand.~dır. krediler bakımından bir ikinci 

yukarıdan beri saydığımız se-
beplere inzimam eden asıl 

milhim bir amil daha vardır ki 
o da mal kıymetlerinin yükse l
mesi baıika bir tabir'e ifade et· 
mek gerekır:.e hayatın paha'ılaş 
masıdır. Daha ziyade spekülatıf 
mahi> ette olan bu pahalılık \"Cya 
mal fiyat'arının yilksekliği, tüc 
carın elindeki para ı:e daha az 
iş yapabilmesini intaç etmekte
dır. 

Tiiccar bu durumda ya elin· 
deki para nisbetinde iş yapma-

fa) dasını da unutmamak Hlz m· 
dır : 

Buglin ~ ilzdc 80 nis':>Ptinde o· 
lan kredi haddi indirilecek o'ur 
sa bankalar buradan ta~arruf e· 
debi cceklcri paraları ticar! kre
dilere tahsis imkanını da bula
bileceklerdir. 

Hü'asa etmek gerekirse mal 
mukabili kredi nisbctlerinin tah 
didi, spckü!Asyona mani O!?.CJğı 
için hayatın pahalılaşmasını ön 
lh ecektir. Bunun neticesinde de 
ticari kredi mcnuu nisbeten hal 
roluna girebilecektir. 

11icaret ve Zalıiı•e Borsası 
:!? • ş • IUI - C' l ~ı \lt'.ftSİ 

Buıtday JUmUşat dotme Kilosu 34 - - Kuru~ 

KU$)Cml Çunllı 42 -
Fasull a çalı Erzurum > 72- - .-
Ketcıı tOtıu.mu. > MI - 60. -
'Uu natra "1':k.5tra 327$- 38:10.-

Un Dtatra 3ıOO 3300.-

Un otısın D. 2613 - 2925-

Razmol > ıG:IO -.-
Krpek: > 15 - - . -
Beyaz Peynir yatlı 3ıoo - 4000.-

Beyaz Peynir tam yağlı 4100.- 4500.- > 

Beyaz peynir yanm raClı 3300.- -.-
Kaşar peynir yatlı Anadolu > 330.- -.-
Turyatı 230.-

Krema torun 310- 350.-
Krema manda 480.- > 
Yumurta ırt nnd:tı 92000.- - 05000-
Manda derlıt salamura kuap ı70 .- - .-
sı:ır dertaı salamura > 170.- > 

ı a1 b er r;Ua 20 T.L. - ıs r;ün l:!.50 T.L. - 3 c lln 8 T.ı •• (On kelimeden 1 
f azla b eher ıceılme lcln hu clln l?O lıurus alınır.) 

~ATii.IK ARSA - Cerrahpa· 
a - Kocamustafapaşa asfaltiy· 

le. Samatya caddesi - Tram\·ay 
yolu arasında • Cerrabpaşa as 
!atlında eski halkevi bina~ına 

DOKTORLAR 
DOKTOR ÇİPRUT - Cılt, Saç, 
ZUhrevl l\Iütehassısı. Beyoğlu 
Posta Sokak Telefon: 43353. 

40 metre mesafede dört yol 
Dr. ABbl ELEK _ Cilt ve Züh- ara _ında, 40 met~e cepheli 
re\ 1 Hastalıklar :\!Utehassısı. Be · 168;,. ~12 sa.halı mli)l~:.n.a \'C 

yoğlu, istikJil Cad. 407, Tel: her ı~e ve ınşaata mUsaıt ~.r~a 
41406. acC'le olarak satılıktır. ~ı.u~.a-

EMLAK 
BOGAZ, YAHUT l\JAR:ll.\Rı\ 1 

raat: Zılalımuıpaşa, Hacı Klıçuk 
Cami Sokak :\lehmetpa~a Han 
No. 8. Tel: 27933. 

kıyısında 6_ • 8 Y~~-~~ -- odalı "~ ı .. \ TU .IK t Kt DAİRELİ Be· 
konforlu kıra ık ko. ku o~anla tonarmc, nstımlılara şifalı . bo~. 
rın 9 • 12 ara ı 84364 :-;o. ~a Çamlıca Bul"'urlu l\Iüselliıtaşı 
telefon etmeleri. 15. ., 

SUADİ\"EDE TELEFOSLU 
müstakil bir ev möbleli 
möblesiz kiralıkt1r. 

1·E~İKAPIDA BİRİXCİ kat 
veya 600 m2 betonarme depo kira· 

lıktır. Telefon: 133i0. 
Müracaat: 5:?603. 

EUE~'"KÖ\'DE T.'\~1 KOSFOR· 
LU satılık Vı!Ui. ·reıefon: 82051 
Saat 14 • 19. 

MÜTEFERRiK 

VATAN 

1 Şehirden Röportaj f 

MiGROS KARŞISINDA 
~~ 

ESNAFIN 
ENDiŞESI 

- 1-
.••.••..••...•.•.... ··· · ·· · ··········· ~ . . 
• 1 • ! E manın isi sürük, manavın niyeti. . - Hacı Bak- ! 
i kal - Şöhretli çorapç ı - ithal malı Beyim, gelmi- ~ 
: yor! - Migros'nun köküne kibrit suyu dökenler - : . . 
: Arabacılar, sütçü ler ve ekmekçiler misôli - Böyle : . . şey gören, işiten varsa haber versin. . •..•..•..•......•.• 

. . . . . .............•••... 
Yazan: SADUN TANJU 

G eçenlerde mana,dan bır kı· 
lo elma aldım . • \rıık me\• 

sımi geçtı , son defa ~hC'lim di· 
ye düsünmıiştiim. Dokuz clm:ı 
için ödediğim 265 kurusa mı 
yana)·ım; evdC' heosinin de i· 
\'inı n çüruk rtkmasına mı la· 
na) ım? Pıir hı'ddet manava kos 
tum: 

•- Eu ne rezalet: dc<lim. 
c- Içınde değılim ki, ağa

bey .. s dedi. 
E\ et, cimanın lçınde olamaz.

dı. Fakat umursamaz: tebcssu· 
mu, a'nycılığı ılc ne) in ıçinde 
olduğu da bell iydi hanı .. Çok 
kötU bir ucarct ahlakı .. 

B unC'a ~ ıllık bakka ınız bi e 
size kötü malını bın b;r dıl 

dökerek meıhedıyor Çtı:iik zcy 
tin, mahlfıt \"ağ, sıks:ınız su u 
akacak sabun, içi kırık l'ı dolu 
pirinç ... Ye llstclik büıün bun· 
!ara, sanki rn iyi knlitc:ı imiş 
!er ı:ibi ) uksek fıyat!Jr öde· 
mek mccbutı) etinde k:.l t~ orsu 
nuz. Bizim bakkal, üç def:ı h:ıc 
ca ı:itmiş bir müb'lre.: zıı:tır. 

B i-zdc, orta \ e onun aşağısı~-
daki sınıfların makul fi;aı

la sağlam, iyı ve ze\'klı es) a 
alabilmelerınc imkan ) o:-ıur; 
bunu bıliriz. Fakat rUk;;ek fr 
yatlarla, en ıtlmat edilir JnJğa· 
zalardan a:dığınız esyalarda da 
aradığınızı bulama-zsınız. Şehrin 
en büyilk caddesi üzerinde ka· 
in. namlı bir çorap mağazasın· 
dan birkaç giln e\·vel ıki adet 
çorap aldım. Tanesi 7.!5 lira .. 
Daha e' \el :ddığıın Mr tan,.si 
çok dayanıklı ~·ıktığı ıı; i n p .. -
ra) a acımamıştıın. F'ıl~at :;:f'lın 
gorun kı daha ilk ~ı) işte. ) iı· 
reğım acız' • ettı . Çorapların her 
tarafı kaçık \e sakat .. 

hi ama, emnı)et in ui stima 
l i. t icarı hayatımııın paro' aı:ı 
mıdır" 

D ört beş zıin e\\cl paketini 
60 kın u a aldığım ıras bı· 

çağının 75 kuruş olduğunu öğ 
rcnincc, scbebını sordum. 

İthalat ı:uçluk eri scbcbh le 
geurtilcmı) orınuş 
•- Peki bu jıkt ' cr yeni mi 

ithal edildi? • dcdım • 

Xe sebep de,Cil mı! .. 

şınıdi , 1\liı:ros adlı bir şirket 
kuruluyor di~ e, bütiln _bu 

e,nafımızı bır cndi,e almış ilk 
söı.leri • Bizde böyle ş~y ) lirli· 
mez,. o' uyor. Te~ebbiısün öyle 
kolay kolay akim bırakılmaya· 
ca~ını da an layınca, alttan alt 
tan propagandaya baş adılar. 
eMigros. kurulur da. faaliyetin i 
gen :şletirse, ai cleriyle beraber 
şehrın beste bir nüfusunu te&· 
kil eden esnaf guç duruma dü· 
şecek» m ~·· · 

Şehrin trafığı me\'"ZUU bahis 
olur. «l'o!ıarı tıka\nn en 

mühim amıl atlı arabalardır 
hükmü verilir. Tam bu mevzu
da bir karara varılacakken kı· 
yamct kopar. aVay efendim, 
5-6 bin aHen;n ekmeği i'c o~ 
ııamak ne demcktir? o 

Bir ;:Ut da\·ası ı ardır. Pas· 
torize sut satılması nı:?::burl\ c 
u konulmak istenir. Gü~ilmıcr 
le, hela aralıklarında bır.•kı· 
lan, m ikroplu el erle sağı lan 
sütlerin, mahalle aralarında, ya 
rı yanya su karıştırılmı, ola· 
rak satılmasına mAnl olunmak 
istenır. Malum ses, ylnı: iist 
perdeden yllkselir .• sena:- ~ıl· 
çil er halka kolaylık g!ictP.~ ı)or. 
Onları menedersenız. asıl o za
man halkı diışUnmemis olursu· 
nuz!n 

Şehrin en baş ı:ıdasını tam 
bir hürriyetle istismnr e

den 200 fırıncı . ekmek me\'ZUU 
ele alınınca kıl amelleri kopa· 
ı ırlar. Hayırlı tcşcbbiislcri bal 
talamak için her vasıt:ı) a baş· 
\'Ul"tırlar, ha ıta ekmek ra bri
ka ' arını sabote etmcğe kadar 
i~ı ileri söıurürlcr. 

Ye medeni dıin) anın hiç bir 
yerınde ,k,ıçuk zumrclerin kcn 
4· menf:ıaılcrini bu derece 

ammC' mE.'nfaat uzcrıne çıkıırttık 
ları. d !?C'r taraftan, rcsnıı ma· 
kam'arın kuçuk z,ımrc menfa 
:ıtlenne bu df'recc ha sas dav· 
ranıp halkı unuıtukları gcirul· 
memişı.r, görulemcz de . ., 

«- Hayır, eski mal ama, el· 
de az kaldı da ... dediler. 

::\ligros hakkında esnafın ka· 
pı'dığı E.'nd işelcri \"e bu endi· 
~elerin versi2l iğini gelecek ~ a· 
-zıda anlatacağım. 

-•. ~~~~----~--~~~------------....::..-----------

lsta n bu I Belediyesinden : 
Edirnekapı garajında tamir i~:cnnde çalıştırılmak Uz.ere 

elektrıkçi, makasçı. boyacı. m o tör tamircisi ile kamyon şo· 
föriıne ihtı)aç vardır. işçilerin aylık ücreti 275 !ıradan 400 
l•raya kadardır. Şoförlere 250 lira aylık "e yazlık, kışlık el
b.se ıle ayakkabı da verilmektedir. 

isteklilerin cllerındek ı be lge'erile Temizlik İşleri l\lü-
durlüğiinc müracaatları. (6556) 

Maliye Vekaletinden 
BaŞ\ ekaletle Hariciye \'ckiılct:nin işgalinde bulu.nan eski 

GlimrUk ve İnhısarlar Vekaleti binasında 
Yapılacak iş Kalorifer tamiri, 
Ke~ıf bedeli : '.!2i90.00 lirad ır. 
Teminat l 709.25 liradır. 

Eksiltme mahalli ,.e tarihi: 10/6/54 perşembe günU saat 
16 da :\taliye \'!'!kaleli milli emlak genel miıdürliığilnde ka· 
palı ıarl sıırctile yapılacaktır. Sartname mezkür mahalden 
bedE'li mukabılinde alınabılir. Eksiltmeye ict irlık isteyenler 
bu iş için Nafia \·ekfıletinden alacakları ehli~ et belgesini 
kom sycma ıbraz etmeleri şarttır. (6399) 

r 

36 AY \ ' ADE İLE FAİZSİZ, 
Bostancı ile Kartal arasında 
bahçeli e\'lerc müsait ucuz flat 
la arsalar sauhğa çıkarılmıştır. 
Sans yeri: Bostancı Tram,•ay 
durağı, fınn yanı 538: telefon 
52812. 

İSTİBAH CA:\IAŞIR Fabrika
sında yıkanan çamaşırlar ev 
kadınının zevkidı r. Feriköy 1 
81268. 

AKORDIO~. GR.\~l.U'OS 
• Eı. et. seni dinliyorum.• 
· Sen burada ~akken arkoda. 

Tamiratı mUtehas·ıs Kalaycı
oğlundan EICCel Radyo e\'indc 
Galata YUksekkal.iırım 25. 

P T T Genel Müdürlüğünden 
24 adet sepc:siz ve 11 adet sepetli motosiklet kapalı ya. 

Zılı teklıf alma suretıy'c satınalınacaktır. Şartnameleri An
karada genci mUdüritlk. İstanbulda telefon mUdlirlUğU ve~-
ııelerinden a tı lira bedelle satılmaktadır. (5973) 

Elektrik Mühendisi almacak 
lstanbul Sular idaresinden: 

İdaremizin Terkos Tesisleri Amirliği vaıffesini ifa edecek 
tecrübeli b!r Yuk~ek J::!P.ktrik MUhcndisi alınaC'aktır. Bilhassa 
~·ilksek tcvcttUrdP. tecriıbesi olması şayanı arzudur. Aylık üc
ret 750. - Uradır. Aynca prim ve ikramb e ödenir, :ojman \"e· 
r:lir. 

Taliplerin vcsikz'arılc bir ay zarfında Beyoğlu lstiklll cad
desi Fransız çıkm:ı?.ınd .. ki MiıdUrlüğümUze miıracaatlan. 

(6;$28) 

* 
Daha sonra kısa süren bir 

yorgunluk uykusundan sonrı: 
yatakt:ın kalkmak iizereydllcr. 
.\Iiriam gb•inirkcn delikanlıya 
dönerek: • Sevgi'im,» derli .• sa
na söylemek istediğim bir şey 
var. Canını sıkacağı iç-in söy
lemek istemiyorum ama, bir 
yandan da mecburum • 

Bir tehlikenin yaklaşmasm:ı 
yakın duyduğu o sınsl korku} u 
yeniden duymağa başlamıştı 
Guy. Darbenin dUsmesini bek 
ledi. 

şın Shiela bana te!cfor. et-
tı.• 

Guy birden yatağırdan fır:a
dı. •Xe? Sana telefon ı•m etti?. 
dı~e bağırdı. Sesintb ınlithış 
biı hiddet edası \'arJı. 

Rica ederim sakın o E\et. 
bana telefon ettı \e hakkımıı
da her şe~i bildiğını !i~tcdi. 
Peşımızc tnkdığı o idi hafi) e 
den öğrenmiş. :\eyse, seni bı· 
rakmaz, l Ani yeniden ona iade 
etmez.:,em ikimizin basına da 
bliyük işler açmakla l~lıdlt et 
ti beni. Bilhassa seni !}er:şarı 
edC'bilirmis.• 

Guy giyinnıcğe baş'amıştı. 
Orospu. erkek dclbl karı! .. :o 

diye küfre başlıyordu bir yan
dan da. •Ulan Guy'ın kim ol
du~nu ben sana gösteririm'• 

Miriam ona sarılarak, kolla
rının arasında onu sakinleştir 
meğe çalıştı. Fakat ne yaptıfı 
nın farkında bile olmıyan Guy 

lsabelle 
hazin 

Patino'nun 
Gkıbeti 

.......................... ·························: 
~ Kolay Krah'nın kızı nasıl hastalandı?- Birbiri arkası sı· i 

ra geçirdiği ameliyatlar ~ • . . 
• . •. . ... ..............•....• 
K alay Kralı, dünyanın meş-

hur zenginlerinden, Patı
no'nun kızı lsabel e'in Paris'te 
çocuk doğururken bir beyın 
.kanaması neticesinde ha~ ata 
gbzlerini kapadığını )azmıştık. 
Paris gazete eri bu hu-usta su 
malümatı veriyor: 

Isabel e hamile ıdi 'e çocuk 
doğurma zamanı yaklaşmıştı . 
Buna rağmen vakit vakit soka
ğa çıkıyordu. l\layısın 12 nci 
çarşamba akşamı, kocası Gold
schmidt'le bir ikte bazı ahbap· 
!arını z.iyarete gitmiş, gece geç 
vakit Scribe otelindeki daire· 
sine dönmüştür. Fakat yatağa 
girerken bir fena:ık duymuş 
ve kusmağa ba::lamıştır. Koca 
bunu gebelikten ılcri geime 
sanarak teıas etmemiştir. Esa
sen lsabelle çok geçmeden uy
kuya dalmı~tır. 

Goldschmidt sabah sıa! o!la 
doğru uyandığı zam:ın karıı.ı
nın el'an uyumakta o duğunu 
görerek kendbini uyand~rmak 
istemiştir. Fakat kzdı11 bir 
tUrlü uyanmamıştır. Bunun ü
zerine hemen doktorlar çağı· 
rılmış ve onların tavsi) esiyle 
hasta, Xeuilly'deki Amımk3n 
hastanesine nakledi!m•stır. 

Hastanede kendisini muaye· 
ne eden t:ı:ıınmı~ dört F:zın
sız dokto:11, profesör Guı:t:ıu
me, doktur :ı.ıayer, profc•ör 
Gercin ve doktor De!e\ re ka
fa tasında bir ameliyat ~apıl· 
masına lilzum göstermişlerdit. 

Hastanın Yazlyet! bu sırada 
ağırlaşmıştı. Genç kadın gOç 
lUkle nefes alıyordu. Saat 11 
de teneffüs hemen hemen dur· 
muş gibiydi. Bun•ı:ı üzerine 
oksijen \"ererek su:ı ' i teneffüs 
~ aptırılmasına ba,ıl:ır.mış ve 
profesör Gui .lauınc bC'\ inde 
tilmör ameliyatı yapmıştı"r. A
meliyat muYaffakı~·etlc netıce
lenmiş Ye hasta n"Ie~ ~ırnağa 
başlamıştır. Saat 16 da kendi
ne gelerek kocasını istemiş, 
onunla görüsınü~!llr. 

l sabelle'ln geçen ~az bir 

Fakat saat 17,30 da vaziyet 
yenıden fenalaşm15tır. Profc
s!ir ikınci defa kafatasım :ıça· 
rak yenl bir müdahalede bu· 
lunmuşsa da bir netice elde 
edilememi5tir. Kııdını kurtar
manın kabil olamıyaNğı an1a· 
ı;ılınca çocuğu kurta:-m:ık için 
teşebbüste bulunulması mııv:? 
fık gorUlmllş ve ailenin mu\·:ı
fakati alınmıştır. Bu sırada 
çocuğun da nabzı za)'lf:amakta 
idi. Bu vaziyet karşısında; a· 
mellyat masasına yatırılmadan 

• . ....................... .. 

plıijda çekilen rt-smi 

odasında kadına doktor marer 
tarafından sezaryen ameliya tı 
yapılmı~ ve 11 dakikada ameli 
yat tamamlanmıştır. Bu suret
le bir hayat kurtarılmış. fakat 
Isabelle ~ok geçmeden ölmU~
tür. 

Çocuk pek zayıf ve h:lsltci:. 
Fakat ya\'aŞ ya\·a~ ker.dlne ge! 
miştır. Bir aşk izdh·a~ı yapmı~ 
olan lsabe le'in ölümu Paı-is'te 
bilyük tcessllr uyandırmı~. ce
naze merasimi tok kalab:ılık 
o'muştur. 

CH,\RI.İE C'II.\PLİ:\' ROl l.\DA - Tanınmı~ film artisti Cha r lie Chaplin u ze\·cesi, bir dü 
ğunde bulunmak üzere İs\içre'den Roma\a gitmi IC'rdir. Yukarıda sanatkar \e eıi Roma ı;o· 

lı:aklarında görülliyor 
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onu bir kenara iterek giyinme 
sine devam etti. 
Kız · Rica edeTim kendine 

ge:. Se\·gi ım bunda üzulecek 
bir sey yok ki. • diye yakarıyor 
du. •Otur da bir!ıkte bir ~are 
dilsUnelim.• 

Fakat Guy çoktan: l apıya 
doğru ) Uriımeğe başlamı~tı. 
Miriam l arı gı) inik h:ilde onun 
pcşınden kostu. •Nereye l'!ıd.
yorsun?• diye bağırdı. 

•Nereye olacak o pis oro:.pu 
) u temiz emeğe .• 

Ve kızın kendisini tutmnsı
na rne) dan bırakmadan dıfarı 
fırlodı. 

* 
Hizmetçi ~lichel ı~rar:a ca· 

lan zile cevap verme!\ için ka· 
pıya koşup da kanadı açar aç
maz. Guy onu bir ~;:enara ıte
rek içeri daldı. 

Kız şaskın şaşkın onu:ı arka· 
sından baka kalmıştı. Shiela 
terasa oturmuş. sırtıttda gece-

liği olduğu halde sabah kahve 
sıni içiyordu. Dclika;ı'ır.ııt ken 
disine doğru geldığini gönincc 
hain hain sırıttı. l\Iuzafferane 
bir tavırla •Demek beni atlata
cağını zannedl)<'1dun ha?• 
dbc mırıldand:. •Aptal adam!• 
İçinde kabaran .nefret dalga 
:arı tA boğazına kadar gelmıs 
ti. Guy, terasa çıkıp da masada 
oturan kadının yanına varınca 
clının sert bir harcketiy e kah 
\"e fincanını bir kenara fırlattı. 

• Kaltak diye bağırdı. 
Shiela scsıni çıkarmad:ın böy 

lece oturuyordu. Yüz adaleltn i 
iyice gerilmiş. gozlcrl bir nok
taya diki.I ve ağzı hlızU m'i~tU. 
Guy hemen dnUnJe dur:.ı) or, 
içinin bütiln zchirl.ıı :ıl<ıtıvor
du. Bir müddet scınr.ı ~·erı:ı· 
den kalktı; aralarınd:ı ıistU cam 
lı bir masa \ardı. 

·Evet, öyle» diye mırı:dıın
dı mağrurane bir edayla . • s:m 
di benim nelere l\adir oldu~l"u· 
mu anlıyabi lirs1n.• " 

' Bu söz Guy'ın damar:anr.a 
yayılan bir damla zehir ~illi 
bütiln vücudünü sarmağa kifi 
geldi. Hırsla bir tekme sa:ladı. 
Aralarındaki masa tuzla buz ol 
mustu. Tabaklar, bardaklar ye 
re dUşmü5, yiyecekler dökUl
miiştU. 

•Senden nefret ediyorJm an 
Iıyor musun! Senden nefret e
diyorum.• diye bağırdı. 

O anda :kapıda kendi:erini 
gözlb en hizmetçi kız: da ken 
dini tutamamış bir ~ığlık at· 
ınıştı. 

Fakat Shiela kendini topar
lamakta gecikmedi. Yerdeki 
cam kırıklarını eze eze Guy'ın 
yanına kadar soku'du: önUnde 
durup, gömleğinin önünü kav 
radı. 

·Beni 1\Iiriam bir nane mol 
la ile atlatabi:cceğını mi zanne 
dıyordun?D dıyc bağı,dı. •Yala 
ğındın her kalkı~t:ı fı\m fı· 
kır fıkırdayan, pis pis m3sum 
l ı:k numaralar yapan dıinkii 
çocukla mı ba~a çıkamıyacnk
tım. Senin kafanı bir karı ha. 
\aya fırlatıp, ne yap !ığ:nı bil 
mez eden bu mu ya!li? Beni 
parmağının ucunda oynata~ile 
ceğini mi zannediy::ırdıın 3\'a
nak? Yılan ıs'ıklarını andınr 
bir tavırla ) üzüne karşı haykı 
rı~ordu. •Ama )anılıyorsun ev 
!at. benim elimden •rnrtulac3· 
ğını sanı~orsan yanılıyorsun. 

( .\r1':ısı \ 'ar l 



İki gunde ~ aptığı ikı İ S :'llF.1' Al'l.I !i9 Kilol bundan 
netice ınde &:•llıp ilan edılırl..en 

• e e 
bir bakıs 

e\\ elki amııb on ada 

• umu mı 

lsvcçliler şampiyonluk ümidini kaybetti. Şampiyonluk Türk 
takımı ile Sovyet takımı arasında payloşılacak 

Tok o 23 11. P - - Scrbe ı 
j;Üreste ağır ııcletın \ ldııla-

ı ından olan Bcr ıl nto.n ~onun 
Rus rakıb ol mpı) at .ampıyo 
n.ı l\ledok eh\11 )e )en lme i 
burada bu\ ıık bır Jı prıı te -
kıl eımem ~ ır. Geçen martta 
J H te )ap lan bır kar la nıa 
da ı\n on--on bu Ru rakıb ne 
b r kere daha \enılm.şı. J \CÇ 

tak nı·n " ıdatec • Per Stro~m 
herek hakcmlenn \Crdıklerı 
karar n )CT nde oldu unu so,>

men a)ni duruıııdedr. Faka,...,,....,,..::~ 

dar \ e hatta ıkı \'C.} a, Uç pu- 1 e 1 Turk)e \e Ru .>anın bu ka- ı V hb' ~ 
an daha fazla alacak kao ıl-

~~:.•e olduk ıırı "Ol'Ll nıekte- 1 Emre, nin ) 
Turk takımı kaplanı Hü e· l B J 

). n Erk men ~unlaı·ı öylem'ş I eyanaf 1 ~ 
ıır· 

lcm ur 
Ru !ar n ag r klctteki bu

gunk ı .. .ı bı,>etı. Turk ,>erun 
kar ndakı ta..: m ampiJ O!l" 
luğu şanslııı ını ku..-vetlendır
mı~ıır. K mın amp) on olaca 
ğ ancak al g..ınıi .> ap lacak 
finallerde ka 'I olaıllk be lı 

• Ba) ram Ş 'Ln ınağlübıye
ıındcn ha.} al kırıklı ınıı uğ· 
radım Ondan bırincilık bek· 
li,>ordıık. Fakat hA'~ Rusja
nın el ndcn takını ampiyon 
luğunu alacağım za ınanı.> o-, 
rum • 

Rus takımı •darecisi M. 
Pemljak nelıceden bu kadar 
cm n "oru.nmemekte \ e •takı 

Tokyo, 2:l (A A ) - Türk 
Gure,s Yedcıa ~on başkanı Em
re. be)anatta bulunarak şun
lan ciy !emiştir: 

•- Dıin) a şampiyona ınıu 
ilk ı;:ti nlrriııden a ınan netice· 
'er tatmınkiırdır. 

Emre'ye goıe Turk ckibınin 
birınci derecedekı rakıbi ha
len So\')el takımıdır. Zıra )ta· 
carlar artık kupayı kazanmak 

olacakt r. 
Şımd ~ampı)onluk ıç n )al 

n L TUTkıye \e Rus;>a fa\orı 
dırler I \eÇ \e Iranın <:an · 
ları hemen hemen )Ok • 'Jı
cl r ~neak fer i şampıJonluk 

nıımızda bır ha.> li .>eni 'e 
genç güre ç' bulunmaktadıT. 
Millet erarası müsabakalarda şansını kaybctmi lerdır. Bu-
"ençlerin ne japacakları e\' nunla beraber Emre, İran takı-
' elden ıahmın ed lemez.• de· mının da .Japon takımı t:ıbi bil 
nı tir 

a b leceklerd r. 
lkı gun kı gecedır cıe• ;ım 

ede.n miisabakalaı ı, ek ıer 
bındPn 30 000 kı ı se,> retmış· 
tır Bu ak amk kar ılaşmala 
r•n e) rciler olımpıyat cam 
p )Onu Ba)ram Sıt'in Japon· 
.>anın ıfl par ettiği gure ç le · 
den Shoio Sasahara'ya a
yı hesabı.>le mağlüp olduğunu 
gormu~lcrdır. 

İkı fs,·eç• olımpı,>at şa:npi 
vonu da rak plerıni kola\ lık 
la tu a get rmlşlerd r 6i kilo 
da Olle Andcrbcrg F lıpın·ı. 
Vılkıng Palın, lra.1111 rakiple
rıni mağ!Cıp eım şlerdır. n
derber" mdidcn şamp ~on .ı 
ğa namzet gorunmektedır. 
Palm \e Anderberg'ın b rf'r 
bir ncıl k. i'\nton5 on ~e Ber 
tn'in bırer ık ncıl k \ c Gron· 
berg'ın de bır lıçiincü uk 
\C\a dordtınculuk alma ı ı'e 
İs,:eç tak•mının 25 veya 26 
puan ağlama ı beklenmekte 
dır. Japon)a da hemen he-

İ:.' eç takımı ldarec i Per 
.-...rıembeck de pek ıyımser 
,görunmemektedir. \ ntonsson'. 
un mağiübıyetı ile hayal kı· 

r k ığına uğromı~lia da ıŞam 
pıyon olmak için ufak da ol· 
sa, bir hlimaı \'Dl'• demi~tir. 

~taçıan onr<ı Antonsson 
rtus rakıb'nın çok ağır oldu
~unu Oj lemı tir ki bunda da 
haklıdır Medokichvili. An· 
tonsson'dan 20 kilo daha ağır 
dır. Güre de her ik•si çin de 
tu ~apmak ihtımall b'r An 
içın dahi o ' a belirmemiş ve 
kar ıla~maları gecenin en do 
mık ve hareketsiz milsabakası 
olmu tur. 

'.\ledok•ch\İl' parlak bir gil 

rcşçi olduğunu göstermemiş· 
t:r. Sadece ağırlığından isti· 

Cade ederek Anıonsson'u hep 
altında tutmağıı çalı mış, İs
veç i de b T O) un yapabilmek 
için açık bır yer bulmağa ut· 
ra mıştır. 

,- ' . 
PUAN CETVELi 

Dünkü güreşler neticesinde güreşçileri
mizin fena puan vaziyeti şöyledir: 

Fena puan 
52 Kilo HUSEYIN AKBAŞ 7 
57 
62 
67 
73 
79 
87 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

MUSTAFA DAGISTANLI 
BAYRAM ŞİT 
OSMAN KAMBUR 
BEKİR BÜKE 
iSMET ATLI 
ADIL ATAN 

1 
3 

hassa hafif sikletlerde kuV\ et-
'crinı muhafaıa ettıklerini ,.e 

bu :üre çılerln \abancı Ul" 

ınan arı hayrete du~uı-ecek de

recede başan sağladıklannı 

soylemiştır. 1 

Serbest gureş dünya şampiyoııasının ikiııci guııu 
----~ 

r r dü k·- g·· r 
• 

1 
Hüseyin Ak~aş, Mustafa Dağıstanlı, Osman KanbJ 
Bekir Büke. ismet Atlı, lrf an Atan galip geldiler, A 

Atan kura ile üçüncü tLira geçti ,ı 
Bayı•am Sit'in beklenmedik ınagtubiYe ~ 

takımımızın durumunu sarstı ,
1
: 

Dun) a SeJ"best Gureş ~ampi- ba~la) ınca.} a kadar, dun Japon 
yonasının pazar gilnu de\·am ~a 'e İranın elde ettıkleri ga· 
eden kar~ı·a malarınja 'ı'üı·,;: Ubı.> etlere ra~mcn. Ttirkı) e 
gure çı erı ) edı ınÜli3 1Jal\a J ao ,ampı) onanın fa\'Orıı>i addedil· 
111ı-tır. Gurc~cılerınıız bu mu· ınekte.} di. 
abakaların altısını kazanmış. Pazar :;:ecebi alınıııı netıceler 

ti~ kiloda O impi)at s.ımpiyonu ,ö)ledır: 
Ba~ram Şıt, beklenmCfii · l>.r 52 Kil O : 
şekilde Japon rakı'>ıne tuşla Y. Kılano (Japon)a) M. Tsa· 
mağlup o.muştur. ka,a ~t anıaıe·) e < Ru.s) a) eh~e-

Ga'ibi) etlerinıızı. !i2 k•lo:la ::*llıl ri)elle galip, 
Huııc)ın Akbaş sa.>ı ıle. 17 kı- ~· "' Richard Dcl~ado (Bırleşık A 
oda lustafa Dağıstan.ı ıt!ıfak· merıka) Voelg) ı La:.ılo')a C\1a 

la, 67 kiloda o man K2mbur caristan > ek~erı~etle gal,p. 
tuşla, i3 kitocla Be kır Bu!\c "" il lise' ın Akbaş (TıirkıJ e) 
tu la, 79 kiloda hmet ı\ tlı i'tı- .-. Molla İ'a ııni'~ e (İran) ek eri 
faka. ağırda İrfan Atan sa~ı \etle ga'ıp. 
ıle temin etmiştir. - !l7 Kir.o : 

Türk güreşçiler in in l\lu tara Dağıstanlı (Turkı)c) 
Yakubı'ye (İran) ıttif.ıkla ~a-

müsabakaları J' 
ıp. 

r.ı kilo: 
Türk il ıisc) in \ kbaş rnüsıı 

baka aı ın ikınci gunündc ıkin
ci kar ıla ma ını, en kuv\ctli 
rakıp'crınden biri olan İranlı 
. \lollaka~ınıı'yc kaı:-;ı yaptı 

Çok çetın geçen güre~ıc ikı gu
re çi de kat'i netıccyi a'ınak 
içın (•ok uğraştılar. (\ctıce<lc 

HU eyin Akbaş gure~ı ;,ayı i e 
kauınrlı 

.>7' kilo: 
!kıncı giinUn l'k kar ılaş· 

ma ını Türk )lustafa Dağıstan 
Jı ı'e gene şampiyonanın f'n 
ku\'\etli güreşçilerinden franiı 
Yakubı yaptı. Yerli dakika mü 
radeledeıı ,,onra Tıirk ;iire~ç:-

ı rakibıne asağıdan İ) i bir sa' 
dırı .}apnuş, iki defa İranlının 
sırtının yere gelmesine ramak 
kalını tı Fakat atik bır cyuıı
cu olan Yakubi bu iki hamle~ı 
de geçhtirme~e nıU\'.ıffak ı>l
muştur. Çok he) ecan ı "'er.en 
bu güreşten onra :'ıl b!afa na. 
ğıstanlı ittifakla galip :ıin edıl 
dl. 

G2 kilo: 

''.l'ürk güre çisi Bayra:n Şit 
bırincı ıunı kur'a ile ?.tlc1aığı 
içın ilk mfisabaka~ını ıampı~o 
nanın ikinci gunünJe yaptı. 
Bayram Japon Shoıo S:ı~anııra 
ıle karşılaştı. Glire , her ıki 
mü abıkın fevka'ade ~c\•ık ha-

.i2 kilonun fa\Oı ı~i 
HÜSE\'İ:\' AKBı\~ 

rcketleri karsısında nay.-an ka 
lan on bin kışılik •ıir scy.rcı 
kutle:-.ı öniınde cerc~ıı:1 etr.ııs
tiı. Daha u tıin gıirc~en Japon 
ittifakla ~afip ılan edilınıştır. 

67 kilo: 
67 kılodıı Usman Kambur 

bu,iın karşı a~tığı Fin!andıyalı 
Pentılla') ı oyun başladıktan 
iki dakıkıı sonra mindere ya
tırma~a mU\ af fak olmus, 58 sa
niye de yerde mUcade'e ettik
ten sonra O man :Kambur f'in
landıya.ı rakibini ~ enmiştir. 

Bu galıbı)et o~mıın Kambu· 
run hafıf ıklet kar$ı aşmala
l'!nda kazandığı ıkınei zaferdir. 

i l kilo: 
Bekir Buke dunku mağlübi· 

yetinin acısını bugtin tuşla ka
zanmak suretıyle çıkarmı Lır. 
Bekir BUke bugün Fran J?. Re
ne Chesncau ı c gure miştir. 
Bekir ayakta gure,tiğı ılk de\'
recle iıç puan aldıktan onra 
yerde gurcşı lercıh ctmış ve 
ıki dakıka 18 sanıyede sarma 
ile Fransm tu a getırmıştir. 

i9 kilo: 
ismet At'ı, Arjıınıınlı Lcon 

Genuth ıle karşıla tı. ismet bu 
ikıncı :kar ılaşma ında tam.ı· 
mırlc üstün bir gıire~ten soo
ra ittıfakla kazanmı ştır. 

87 kilo: 
dil Atan kur'a)ı kaıandıgı 

içın giırcş yapmadan lıı;üııeu 
tura atlamıştır. 
Agır: 

irfan Atan Arjantinli i Pız· 
h.ch ile şanıpı) onadaki ikıncı 
mü abakasını yaptı. i.Tstlin hır 
ı::ıireşten sonra ekseriyetle ga-
lip gcldı. • 

Diğer müsabakalar: 
A. A. TP A. r . 

Tok)O, 23 - Duııya Amtaor 
Serbe~t Güreş !janıpıyona~ının 
ikinci (timinde Japon) anın çe 
\ık 62 kilo güreşçısi Shozo Sa· 
ı.ahara 'fıirkh enin Olimp'~·at 
Şampiyonu Bayram Şit'i mağ· 
lüp ederek Tiırki)enın şampi· 
.)Onluk 5ansını azaltmıştır. Ja· 
pon J:?ureşçısının kendisinden 
daha kuvvetli fakat daha az çe 
'lk 'J'\lrk şampi)·onunu ittifak'a 
)ennıc i Rusların dünya şampi 
) onluğu um anını muhafaza el 
nıe şanslarını kU\"\ eılendirmiş· 
tir. 

Guı~·ı :ze (Rusya) !'' orrr.
tino Rcal'a ffilı;>ın) tu la ;a
lıp. 

Jaınc, Rose ( Flırlc~ k \mrri 
ka) F . Flannerj 'ye (A\'tı;,b:ıl
ya) tu a ı:alip . 

Taun o Ja karı <Fınlan<lı) a) 
K. D. RubJ')e (Yeni ZclJnda) 
tuşla ı:aliP. 

Lajos Bencze (\lacarL'>lan) 
K. Yonemori') e (Japon:. ı:) il· 
tıfakla "alıp . 

6'? KiLO : 
Shozo a ahara (Japon:, ) 

Ba~raın ~ııe (Türkı) e) iıtıf:ı -
la ı:alio. 

Gerhard Fu;leın (.\ lmaıı. a) 

J Armiıt'c (Yenı Zelanda) Cı\" 
serıyctle galıp, 

G !Joffman (~Iacuı tan) n 
GaıTard'a ( vu~tralya) luşla 
galıp. 

Allan R ce (Birle-ik Aıııerı
ka) ~lansuato Xapi!ay'a (Fılı· 
pin> tu la ıalıp. 

:-\. Mousach\'lli (Rus~ a) Gı· 
\etch'e <İran} ıttifakla galıp. 

67 Kİi.O : 
s. Babara~v (Rus~a) A. Ka 

\Uno'ya (Japonya) ıttıfakla 
galıp. 

Osman Kambur ('ftirkıye) 
Erkki Penttila'ya <Fınlandi· 
) a) 2 dakika ~G sanb ede tur 
la galip. 

i3 KİLO : 
Bekir Buke (Turk) R. Ches 

mcau'ya (Fran,.,ız) 8 dakıka 
18 saniyede tuşla galıp. 

Jay Holt ( Birlcsık Ameri
ka) J:o'ardin'e (İran) ıttifak· 
la ga'ıp, 

Langarela (.\rjanlın) Gon· 
zalo Euguierdo') a (Fılipin) 
ıu~Ja ııa•ip • 

Per Berlın ( İ,.,, eç) Radics 
La1os'a (~tacarı~t.an) 7 dakı· 

İnınıı 

ka 13 sanıycde tu~la galıp. 
'1'. Kaneko (Japon)a) Hen

rik Hansen e ( Danimarka) tuş 
la ı:alip. 

V. Baloyadze (Ru ya) J. :.\fo 
naghana (Yeni Zelanda) ıu~
la galip, 
79 Kİi.O : 
G Kanizgıa <Rusya) Zaııdi· 

H {İran) ittifakla 2alıp. 
Vazel Gronber; ; İs\'eÇ) .Nic 

holas Arca!es'e (Filipin) ıusla 
gal•p. 

fsmet Atlı (Tilrkiye~ Leon 
Gcnuth'a (Arjantın) ittıfakla 
"'alıp, 

Georgc Gurıes Dlacaııısıan) 
l\T. Cowdrey'ye (Avustralya) 
ıu la ;alip. 

H. Kaısuramoto (Japon,ı;a) 
W. Hubel'e <Birle.ik Amerika) 
ıttifak!a galıp, 

87 KİLO : 
Wi lking Palm <t~veç) Takh 

Ağır iRFAN ATAN 

7 
3 
2 
3 
2 Osman Kambur rlunku gure i nı de tu~a kaıanılı. 67 kilonun aın 
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1 

IMilli 

Devletin memurları 
<IlaŞl 1 lncidel 

onı a tekrar memurların arın

dı J er almağa kalkı ı)·or, hlll..u
nıt>tin k!'ndi ine inanmasını \e 
güH'nmt>sini bekliyor. 

,\dalet men uplarınııı 'ali~ di 
bir kat daha ll<'ldır. Ara)a poli
tikanın uıibe H' ihtir.hlaıı k:ı. 
rı ınu. hakimlt>rin htil..Uli c.li)e 
tizerinde tilrt<liğimir. ) uk~ek 

1 
pren~ıplerin hiıkmıı !:ıfıra ini- I 
) or. Kar ınızıı biı mahkt>mc çı-1 
J.ı) or ki tarar tutmakta. adale
tin kabını hi('e 'a~ makta ne ka-1 
rlar ileri gittiğine ha) rı-1 ediyoı • ı 
~unuT, .Sl'çim müc:atlt•lt'i ha l.ı. 

)ınra, i~in içyiilll anıa~ılıyol. O ı 
mahkemenin rt>is \e a111 ... ı. toplu 

t k Y 1 Ld k • • hir haJde nıubalir partinin ada~-a ım a ova a ampa gınyor lan diye karşınııa dikili,or. 1 
Futbol Federasyonu başkanı mi ikiye ~ıkarmamız ihtımali 

U.vi Yenal, dün Böl •e hinıı- de mevcuttur. Yalnız cuna da Aday ol~ak i _t~~tn lıir nıl'_ınu- ı 
:ı.ında bir basın toplantısı ~ a- işaret edeyim ki, kam•Ja alınan ra ıkı a} wn \f'rılıııe'ı 't 
parak, çe.,itli meselelrr etı a· o\•uncu'arın hepsi, fcvkal8de ı..endi~inin dilediği tamı ı ı.rçim ı 11'.:A:l'llllm"!~"""Wıl 
fında geniş iz.ahat v<'rmhtir. blr hal o'madığı takdirde is- miicadelesi yapmakta sl•rbt>~l !-.a-
Toplantıda otııı kad:ır gnı.eteci \'içrr~e göliirü 'creklir. yılması tanındakl yanlı~ u'ulln 
bu unmu tur. Son maçlarda birbiı ı ardına deği'}me)elek olursa, 'l'iirki~f'dl' 

Ulvi Yenal söz.le· ire dünya çıkardı~ı güz.el oyunlarla form- de\·let memurluğu temtlli bir 
kupa:.ı hazırlık arır.: ele al:ırak da olduğu tesbit edilen Blı~uk me,ltk mahi)etini ı..ı" hede• rk 
başlamıs \e demiştır ki: Erol'O de kadroya aı ıyonız. \e idare ,.e aıl:ılet ciha11nın 
•- Seçilen on ;!k•z kişılik Kafı ' e 14 haziran sabahı İs- memleketin l ukselı: menfaatleri. 

kadroyu ~arından ;tıb~reıı Ya- \içreye ha reket cderektir. ne ç;adıı.. kalac·ağına htl bağlamak 
lo\adakl Büyük Otı::ldc bir h:ıf- Uhi Yenal, bundan sonra mumkıin olma)ac·aktır. 
ta i tirahatc çeke~ci:İl. Bir lıaf Bir taraftan de,ıet mrıııurıı profesyonel kliıııc lig maçları-
ta :.onra da kampı B~ıı·,ad.ı ku- na temas ederek. Futbo' Ferle- qfalı) lr me ltk bağlılığı. di!?t•ı 
rarak c;alışnıa larıı 'ı;ı~byaeağıl. taraftan politika ihtirası hir ra ) onunun lig maçlarını tehir 
Futbolcu arımız yor"un o'dul-.- aıada yıiruytınn. Politilo.a ha)a-

cımeveceğıne. ancak musaba-
luından bu bir haftıı!ık dın- tınıla talihini tecrube etmtk i -ka ta imatnamesi hıikümleri ge 
lenme~e muhakkak kı ihth ç· le\ <"n bir memur. ~tçiınlerden 

reıtlnrc seçtiği oyuncu arı bu • 
!arı ''ardır. Kamp ıdmıın arı da 0 hiç olmaz a bir ) ıl eH ti rt>,mi maç'ar için klüplcre vermıye-
mümklin mertebe haf f olacak hayattan c;tkilmeli \e bıitiin h;ık 

ceğıne işaret etmiştir. 
\e bu arada yapı'acak idman !arını teı ketmelidir. 
maçlarının da hafif olma ına Futbol Fı.'derasyon•ı başk ~- :'\lillth ekilliğinin hart>ınin hu 
dikkat edı erektir. n ı , bır · Türkiye kupas11> mııç- ı.usı bir dtrl'te'i ınamaı·a .. ını 

İsviçreyc gidecek kadro:ıun !arı ihdası. hakem dtı\·ası im!- gödermt'i ele\' iti ha~ atı için bir' 
miktarı henüz kat'J .--urcttc tes se' elr.rine temas ederek sozle- tehlikedir. J:ger emeklilik 1am.1· 
bit edilmemiştir. Kıdı·oyu yir- rinc on vermiştir. nı yakla an ~iı~eı.. erkanın bilı:i 1 

• \e tetrube inden i tifadt etmek 

M Ca • f n lng"ltere'y" 7 1 mag"'lu" p ett'ı ihti)acı var,a. iklnti hir me(li a ns a , 1 1 - ı kurmak sureti) le bunun ;) olıı 
rna~ı 1 inride) ~esınden aşırmıştır. \rtık İn aranmalıdır. 

çi~te halk he) eraıılanmıştır. gilızler ıçın aradaki r ırkı ka-ı Ahmet Emin YALMAN 
Pu~hkas Kısl·ıc'e ıki defa pa pamak ıçin çok geç olmuşıu. 
\ermiş fakaı sağıç bunları ka· Riraı sonr.ı Pu,,hkas'ın vaptı~ı 
çırmışur. t:çünciı .--eferınde ıse b r gol c oyun i 1 J\tal'arısıa-
topıı bırkaç mcıreden kale) e nın galibi) etiyle sona ermişti r. 
atmışsa da Merrıck bunu da Oj unun biımcsine 13 dakika 
kurtarmı~ur. kala l\lararlar kalechi değiş· 

Be<l!ord Jezzard ilk İng•liz t ı rmiş'erdır. Fakat bunun se-
hücumunu )apmış fakat orta· bebi anlaşılamamıştır. 

Jarda topu kaptırmı. lır. hi\'İÇRE - URl'Gl'ı\ Y :"ti \ÇI 
Sekızinci dakikada macarlar ı.au anne. 23 (AP) - ts,.ı;-

pcnaltı çizgısinin üç metre dı re ve l'ruguay mıllı tak1nı .. rı 
§ından bır frikık atmışlardır. bugün burada ) apılıın mllll m2ç 
Pushkas topa doğru koşmuş \·e ıa 1-1 berabere kalmışlardır. 
uzerınden al a)ıp geçtikıcn on Hol!andalı hakem M. ltor:ı'-
ra Lanto kun etlı hır \'uruşla n idaresındc ) apılan bu marta 
_ağ direğin hemen içerı.,indcn Urugua\' ılar ilk ı:oJlerını 3ô 
topu kale)c sokmuştur. ncı dakikada )apmışlar 'e İs-

Bu gole ra •men l\lac~rlar , içrclıler de hı r dak"ka onra 
Wemb!eydeki oyunlarını goste- Charlcs Ca alı'nin a l,.igı penal-
rcmemış erdir. Hu sdcr ne ~e- ıı ~ c beraberliği nıin elm 's· 
kılde harc~et ccliltncsı icabl'ıti ıcrdır. 
ğinı bı'eıı Jnı:ıl•zler ~larar hu· İn gıltercııin bunıl.ııı e\ \ elkl 
cum'arına biraz karşı koyabıl· ağır mağlubi) tileri 
mişlerdır. O\ unun ilk 15 daki-
kası ıçındc Inı:il iz hucum hattı Budapc te 23 (A .) - Bu-
hemcn hemen hiç bır hareke: gün buTBd:ı oynanan ve 7 - 1 
gösıerenıemıştir. ingilterenin mağllıb=yeti ile 

22 nci dakikada attı~. bir ı;:o neucelenen İngıltere - Maca-
le Pushkas 90 bin se) ıreı):i a· ristan milli futbol maçına ta 
deta \f.'l:d iı;ınde bırakmı~tır. kıııılar şu kadrolarla çıkmış-

Toth'un sağaçığa 'erdiği u- !ardır: 
ı.un bir pa.. ınıılizler için bU- \laoaristan: Gros•cs. 'flu-
) tlk bir tehlıke ıe;:-ki' t:lnııs. Sa zanszkv. Lan tos Bozsık, Li· 
niforth topu çe\ ırmişse de kon rant. Zakaria~. Toth: Kocsis; 
trol edemı~erek a)ağından ka· Hıdcgııtı, Pu kas. Czıbar. 
çırını~ , e Toth toou ~ut çek- İng 'tere: Marr ek, S •ani-
mek "çin durdurmak lİlCı eyken forth. B.} rne. Wrigh t, O\\en, 
l\lerrick teh ikeyi uzaklaştırııus D'ckc..'1 on. llarr s: Swell, Jel· 
tır. Fakat, b ir dakıka onra zard, Briadis. Fipney. 
Toth :'.\lac·ar ıakıın ·r.rn uçun- 'la\ta :\lacarisıanın blitnn 

. 
lngiltere kabinesi 

<B~ı 1 incidl'J 

Hındinde komünı tlt're karşı! 
muşterek bır harekete ı:iri~ılme 
sının .}arınki toplantıda konuşu- 1 Jacak }cgAnc me ele olmadığı da 

1 
i la\e olunmaktadır. f nı:ilız lider 
!eri Jngılıcrenın liıak Doğudaki 
durumunu bıitün cepheleriyle j 
teıkik edeceklerdir. Şımdi~e ka 
dar İngıltere, ht>rhangi bır ha
rekete girişmeden e\\'el Cene,
re Konfcran ıııın neticelcrıni 
beklemeyi e a tutan bir siya· 
et tak"p etnıekte:,di, Fakat kon 
fer:ıns uzadıkça, e a en Çin Hın 
dinde a kPrt bakımdan durum a 
rını ku\•\el'endıı mis olan komıi· 
n·.-tler, o kad:ır çok fa)da'anmak 
tadırlar ki, bunun neııce ı o! '.l-ı 
rak İngıltı>renin karşısına bu 
bekleme. Sı\•a etine hır had ta· 
)'in etme i ~amanı ıelml, bulun ı 
maktadır. 

Yarınki kab'ne topl anıı ına de ı 
niı, hııva ve kara kuv • .:t!...ri ~e -ı 
!erinin de ıştirak ctmc~eri bek-' 
lenmektedir. Dı işleri Ba\:mı ı:: 
den de Cenev:re Konferansı hak
kında ilk elden malüm.at \ererek 
tir. Dün Paris ~olu ile I.ondra
~a ge'miş olan Edenın \ a· :ı ka 
bine top antı ında sonra Crne\ • 
reye domcsi bek enmc"k ed:,., nı 
şişleri Bakanı bugıin Churchill'
in sa~·fı~P l'\'İnc giıierek Başbıı
kaola husu i bır görü~me yap· cu golıimi )apmı<ır. şu sı ra· komünıst lidcr kri hazır bulun 

da e.} irr;Jerin tcz.alıiiraıı on mu~. oyundan onra her 'k" mı~tır. 
haddini hulmu~ ~•'. Bu aol 26 tak m O.}u.ncuları :'.\lacar t n -------------
nrı dakikada olmı: hır. Ba \ekil" İmre Xa"Y arcıfın- K .. . ti H o' 
Kırmızı gomıek i Macar fut· dan kabul ed"lmis erdir. omums er an 1 

bol sihirbaı.ları b l:li.: eri bü- tnı:iltcre milli takımı bun- .. 
tun oyunlaı 1 ı;<i-tcrmişlerdır. dan önce de ikı defa ağı r mağ 
Bir keresinde Pu hk;ıs topu liıbi.} ele uğTamı$tır. Bu11lr.r 
to.puğunun Uzerine alaı:ak ç~ 1878 ~e 1881 de iskoçyaya kar <Bası ı inride) 
\'İrıneye baş ıımış ve İrı!!ılız mu şıdıı'. İng lıere ınil'i tak·ını mesaj göndererek bu gece ııa-

Uzerine yürüyor 

dafileri bunun altından ne çı· her ;k; maçta da İskoçyaya noi' u iş:al etmelel'ini cmretmıs· 
kaca~ını meraka beklemişler 7-2 Ye 6-1 mağlup olnıu~- tir. Fransız ajansı Giapın dün ge 
dir. lu. <·e morsa \erdiği bu·me;,ajında 

İngiliz kaleci i l'ıterriek de sen- ~öyle dedığıni bı ldirınekted i r: 
yircileri ha.}Tan bırakan oyun- Bı'r çı'ft cambazın e:Pazar ıcee i saat 2:!.30 da 
lar çıkarmısıır. Hanoi ka) ıplara \'e tahribata ba 

ikinci de\·ı c başladıktan son , ,. kılmak ızın işgal e<lile~ktir • 
ra t'inncy Ingl ıerey? il~ go_ Nıkahlan fel Hanoı sıratciık Kızıl :\'ehir d" 
yapma ~ansını vcrmış \e Su \ .. tasının ıııerkc-lıdiı'. Bu böl:e b~ 
zaııszkyi'nin ayaeından aldığı u • d k ld men tamamen Fıansnların kon 
topu ~eri bir pasla top!u hal· ı zerm e ıy 1 1 tro'lİ altında lıulunmakta~sa da 
de bulun:ın diğer 1ngiliz o~·u~· <lbi 1 tncldt) Dicn Bien f u'nun sukutundan 
cularına göndermişti,r. . Grıscıs Ro"ers adındaki d;madın dini sonra komiın~tler deltn eı~afın 
müdahale etmek istemış e de 'k~hı k k . . h'p daki savunma mevzı erıne kıır~ı 

B d in- nı ·.. arını ··) ma ç n ra zl b , .. , 
topu tutamamış 'e roa ıs 5. 0 b' ·u . mcrd',en'ne ıaarru ara ı:cçıne)e ıı~.a.n, ar 

·ıt ~Ane golünü 56 ın ım n ır ı a ~e 1 ı d 
gı ere~ın Y çıkmak merburivetinde kalmış l ır. . · . · · 
el dakıkada ~apmı tır. 

1 
t n • k ·lb" c 

1
• \"ft ıun Rır gaın11on tahlı)e ı>dıh)Or 

h ı - ır. ne\ az ıpc - e ıı; " u 
F~kat .. ~acarlar de~ .a . m~ tiil dıı.v:ığının i\iıııle lıüsbiltiirı Saygon. 23 (AA.> - La~s hu-

kabıl hucum~ g;çmış er • '. e :nre göriin!\n "elin ip merdiven dudunda bir gam ızon tahlıye e
~ı.ubı~r topu lngilız .. kalesı~ın den tele tır~anıTken. o:ımat dilmektedır. Kamboç un 300 kı
onlerıne kadar sllrmuş ve Koc d k d k' trle ç km bu- :om<'tre kuzey dotu unda bulu
s:~·e. \crdıli pa Macarların ~c lt~nu)·~~dıu.n Genç çift ellıerıulc nan Pnom Penh )akın h r yer
nı ~ır iOlü olmuştur. aıt l' miı nzene ı.ırıklııı 1 olduğu de bulunan S empang Bo•Jt'~ gar 

Uç dakıka ?nra Czı~or bir h ;de rahibin önilne ge'dikleri nızonu umumi bir harckAt Ç"rı:c 
pas tıahn vt'rmı$ \'(! bu ,efer de 11 

• d h z r bulu- , esi dahi ınde boş:ıltılmakıadır .. r· T h '\! . · k bu zamn.n m<'rasım e :ı ı , k d 
gol~ ott akt~ış.tır ... ~ı rt~ J ıııı~ nan 20 000 seyire·n·n hryec:ını Bu harekat Kamboç ~ln ·ı·~rr.e~ o 
ı;:o u tu ma • ıçın ı er a ı ~ 1 dd' . b 1 R hip b*tısundaki durumla ı gı ı .. ır 
sa da yere uiışnıiış \'C topu ya· son ıtı .. ıııı 11 mıış•u. ~ .. ıı b F z kumandanlığı-

} . t muıad sozlercleıı om·:ı, • blıtıın 3 er .. r~nsı 
ka a~ amamış ır. b 1 1 1 .. lü tehl'ke· nın b r soırfı u tarafından \ erıl-

Beşınci j,!olden sonra 1ngiliı canı az arL'l ıer ur . 
d b • saas rm maharetıerı mışur. takıını tamamen cançekişır bir en .. erı. :" a ı . . ------------

hale gelm ışti Olibor'un , erdi- nj gostrrebl melcrın tem inen . f 
~1 üçüncu p~s ile Hıdeguti al· bu 'plerin .daimi . surette !.)Ahi 1 Asya sosyalıst kon eransı 
tıncı go'Ü ~apmışıır. kudr<'tın ~ .mayc 1 altı?d? bu· Kala (Brmanya) 23 (A.A.) -

lngiliz'er on bir ıra,re• da- lunnıa;ı ~~ın .dua .. etm ~ıır., Asya sosra'ist konferans~nın 
ha göstererek '.\Jacar kale. ine Bcı ty. torenı mute:ıkip pıste bıiro ıı bu abalı liçilnrü toplan 
\'aklaım !ar ve r'inney Broadı e inm<'k iızere iken. :ıyağmın. 11• u-ını ) apmı t•r. Toplant•ya Rir 
bir pas ,·ermiş \C. fngiliı .. 18 d~.n ı:'.ın etek~e.rine ta~ı.lnı~s'. ne ıce: manya, Jilndi :ın , Pakistan, En 
attığı ,utu kalenın s:ığ wt ko· s ııde m~\ ıızcne~ ~· ka) b~de!ek don ez~ a, 1 rail. Japon; A tın 

endelcyıncı> blitıın sryırc ter sah l ı \c Vietnam deJerrcterı iş 
nıe~e:csının üzerinde tam bir 
ciddıyet'e durmak !Azım ~elmek 
tcdir.• 
Faız Kaymak. Kıbrı.s Türkle

rinin Ana\•atandaki kardeşlerine 
olan sevgisini ifade etmiş; genç
liğin ''e matbuatın alftkasından 
şükranla bahsetmistır. Heyet, sa 
at 17 de, Taksim Abidesine bir 
çelenk ko) muştur. 

hafif bir feryat koparmaktan tırak ctmektecrr. 
0 

kendilerin; a·amamı lardır Se 
vircileri eğlendiren b'r dij!er 
had'sc de. b'r gazete fotol!raf
cıs•nın gelinle güveyin mensup 
olduğu cambazhane akrobatla
rından birinin omuzuna çıknıı~ 
\'aziyetıe genç evlilerin ro
tol(rafını çrkmek ilzcrc ipin 5· 
nüne kadar ı:::elmcsi olmus1ur. 

imti~az Sahibi: siSA~ Konu: 
Umumi ne riyat l'llüdürıi: 

IELiH VE~F.R 
Bu sa' ıda Me:.'tıl l\lüdür: 

.İHSAN ADA 
<YAT,\S> Gaz.eterilik ve ~latbaı. 

cılık T. A. Ş. - t~tanbul 
\'ACA!'\ Mı\lll,\ASI 

He il.: taş forlan ' 'eCa kalhıni 1ı.. 1~11t1.\orlar 

Beşiktaş, Yefa'yı 
ı-o mağlôp etti 

Maç kolite bokımmdan vosatm oltmdo idi. Bzşiktoşlılor 
gollerini ikinci devrede yaptılar 

p rofes)one ı..-ıimenin Beşık

taş - Vefa takım arı ara
ındaki ig maçı dun l\l ithatpa

,a tadında 25.000 e)ırei ö
niınclc )apıldı. 

'fakımlı;r .saha) a şu kadro
larla çıktılar: 

Be;ıiktaş. BU!ent \'edii 
(kaptan). Faruk - E·ref. Ka 
mı!. Nu r.et - ~lelin, neccp, 
Şe\ ket, Fahrettin, Coşkun. 

Vefa: Orhan - 1'"uat Rahmi -
Arif. Kenan. Galip (kaptan l -
Khım, A'i, Garbıs. ı ınet, K. 
Gaıbis. 

Hakem: Faık Gokay. 

1 k denenin sekizinci daki
kasında Orhanın degajm;on .sı· 
ra ında topu evkete çarptır
ma ı az ka dı Be~ıklaşa bir gol 
kaıand l'IJQ[du. Svn<lan ow·a 
on dorduncu dakıkaya kadar 
Beş ktaş adeta tPk k ıle o~ nıı
dı \e bu arada Fııhrettının ağ 
dan ~·ektiği kornl'rler Vefa ka
le i ıçin çok teh'ıkclı oldu. 

On dorduncıi dakakada Ilıi
!ent i) i hır kurtarış Yaptı. Bu 
dakıkadan itibaren Vefa O) u
nunu dıize'terek ba kıdan kJr
tu du. hatta zaman zaman u)· 
tun de O)nadı. 

Otuz besinci dakıl: dJ Be
şikııışın sağdan 'ı lr hiıcmntı n

da Şe\ ket guzel bir l: fa \uru· 
şu yapmakla berab ,. kale) 1 
tuıturamıyarak bir gol kaç• rdı. 

De\ re sonuna kadar 1 ı :a
rafın gayreti hır netıce verme
di ,.e oyuncular sa) ı ız bır be
raberlikten sonra SO) unm .. o
dalarına çekildiler. 

İkinci devrenın be.lnt'i da
kika ında ReC'ebin so dar. ka
'eye gönderdiği topa k.ıle::ı mli 
da hale edemedi, bund ın fayd'.1-
' anamayan .Metin bir gol ktiçır
dı. 

Yedınci dakikada Fah cttl~
dcn bir pas alan Şevket \istunr. 
çıkan kaleci Orhanı ustaca b:r 
aşırtma ile mağlüp edere:. Be
şıkta.a bir goJ kazandırdı. 
, On beşinci dakikada çok gü
ze bir gol poı.isyonuna giren 
şe, ket topu ka'ecinin kucağı
na atacak b r gol l{açırdı. 

Otuı altınc) dak ı kaıla so'dan 
gı'."len topa kaleci Uriı:ın ı n fe
na bir çıkısı Coskıına bir gnl 
)'apm:ık fırsatı \erdi ve Bcşik
tnş böylece 2 - O vaziyete s:ir
dl. Vefanın bütün gayret!eri 
'boşa g der<'k maç da nene bu 
netice~ le Bc~ikta ıehıne bı tti. 

Oyun bir glin e\ \'C'ki Gala
ta aray - isıanbıılspor maçının 
düsıik kaliıc,ine nısbetle ol
dıık!;a ze,·kJi ve canlı o'du. Hiç 
o'mazsa yerini bulan pas!ar, 
dlızgiın vunı~ ar seyrettik. 

Beslktaş galip gelmekle be
raber \'efa da hiç fena or;ıa
madı. Ancak Büyük Garbi•in 
hücum hattında adeta Bc~ıktaş 
he ahına ayılabi'ecek bozuk 
oyunu ve kaleci Orhanın her 
iki golde de hatalı ol•ışu Vefa
nın mağ' fıbi~etıni ko a) !aştır
dı. 

.\. Bahti~:ır 

Fransa kupası 
Paris. 23 ( \P) - ~ice bu

gün Marsi1s a) ı 2-1 ~en erek 
Fransa futbol ·ampı~ onu ol
muşı ıır 

Bisiklet yarışı 
Dun Ankarada ~ apılan (60) 

ı..,ıomcıre'ik eri bbıklet ~ arıs
larında aşağıdaki dereceler a· 
ınmıstır: 

ı - Raşit Küçukkavasoğ u O 
toyıldınm 1 saat 21 dakıka. 2 -
Ya$at Ertal Oto~ ı.ldırım 1 bı· 
siklet boyu. 3 - Ihsan Va1an
kurtaran Otoyıldırım 1 saa 23 
dakika 

• 

5000 metre lo usundan bir goriiııiiş 

F. Bahçe gül ku ası 
birincisi oldıı 

Gıil 'kupa ı ikinci gün mü 
abakalarına dün de Fenerbah 

çe \ e 1\liıhatpa a stad;nda de 
'anı ed lmist•r. 

E de edılen derecelt>r ~un· 
lardır 

J'enerbahçf' tadında 
Çekiç Atma: 

1 - Torna Balcı G. S. ~ı.ııo 
<Yeni gül kupası rekoru ) 

2 - Nurettı.n Alpdotran F.B. 
33 42. 

3 - j)iya Papas B. S. 37.36. 
Torna Balrının elde ettiği 

41.90 l ı k derece yeni ::ül ku
pası rekorudur. E ki rekor 
34 45 ı 'e Sabri Kö~eoğlu tara
fından 1951 ~ ılında tesıs eô i
m ştir. 

Ciı it ı\tma: 
1 - Fuat bren B.J.K. 44 18 
2 - l~) han Bahadır F.B . 

42.10 
3 - Ernes Rucier's Kurtuluş 

3i 67 
Diı.l.: .\ıma: 

ı - Mu tafa Batman F .B. 
35.06 

2 - Madenlioğlu B S . 29.51 
3 - Nureıtin .\lpdoıtan F .B. 

28 67 
l'nın ,\ilama: 

1 - reofa.ni :sinı :_yonid s B.S. 
5.81 

2 - ;rodori Yor n"dis B S . 
5 76 

3 - Tahsin Bliyıikdoğan KG. 
5 56 

Gulle ,\tnıa: 

1 - 1\lusta.fa Batman F.B . 
ı 1.17 

2 - leko Polato~ B.S. 10 Q6 
3 - • k IA ~lilis Kurt. 10 53 

800 l\l r.tre: 
1 - Ekrem Koçak F.B. 1.55 2 

(Yeni ı:uı kup:ı ı rekoru ) 
2 - İlhami Koç K.G. 1 58 9 
3 - A)d n Tunalı B.J.K. 

202.5 
Bu müsabaka r:krem Ko

çak'ın derece i ~rıı · ~Ül ku
pası rekorudur E ki rekor 
l.37.4 'le Turhan Gökcr tara-

r ndan ıosı sene inde te is 
ed ı m şu . 

200 i'lletre: 
1 - - Muzaffer C:eh 1 F.B 23 
.2 - Torlori Yordanıd .s B.S 

23.2 
3 - Simiyonid' s B S. 23 5 

400 Engelli: 
1 - Burhan Cengiz F B. ~i 8 

3 atıe ın işi rak ~le ) ap lan 
400 metre engellı mu abaka~ı 
gorulen 'Uzum iızc-ı- ne tekrar 
edı l nıi ~. bu kere Burh:ın Cen 
g iz ) aln ı. koşarak 57 8 "'ıbi 
bir derece elde cimi. ir. 

ınkla Atlama: 
1 - \luh"" :rı Alruı F B 3fl~ 
2 - Zh·a Ümar Dz GUcD 3 :ı:> 
3 - Kenan Çulban B J K 

3 30 
5000 ~lttre: 

1 - Osman Coşgıil F B. 
15.36.8 

2 - Cahı t Önel G.S 15.37 
3 Cihat Tunça.} F B. 15.55 5 

Puun Tasnifi: 
1 - Fenerbahçc takımı 84 
2 - Be) oğ uspor 30 
3 - Be~ıkt, S takımı 14 
4 - Gal tasara) takımı 9 
5 - Den ızgıicU 6 
6 - Kur•ulu~ 5 
i - K:ıragücıi 4 

l\lıi abakalardtın sonra dere 
re alan atletlere madal\I \'C 

kluplcre kupa arı verllmi tir. 

Bölge bisiklet yarışları 
ir.nı r, 23 (AA) Bo'ge b'-

sıkleı )'arışlarına burun de .eh 
rıııı izde dl-\'am ed imiştir. 

\'umno,·ası a falımda 60 ki
lometre uzerındeıı ;>apı an ko~u 
lardn birınc lıği Okta) T ) en
,,an ıkıncı lığı Cıhat Afdık ka
zanmı~lardır. 

Emekli ve gençler maçı 
Dun Cinci saha ında ) apılan 

an'ane\ i fuıbol maçında K. A
) asof\ alı Emek'ıler, Genc'eı i 
guzel \e teknik bir o~unla 2-1 
\ ennıe) e muvaffak ol mu ur. 
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GÜZEL GIDALANOIRl[AN~ YAVRU- İVI -UYUR. 

İYİ OYNAR VE EGLENİR 

Çok Sevdiğiniz 
·\ e her me\. imde bulamadığınu nadide cıçeklerin koku~u· 

nıı ~ece \ c :iındiız tı-neffiis etmek fır,atını ::.ızlcre İngılıı ma· 
mu atından cRAC 'A~• çiçek C:>an .ı kalıpları \Crmektedır. 

• H \CAS.\.\' • Yatak odanııd a, "alonlarınızda Bam o odantL" 
da: hamaınınızrla, ht'Hilarınııd a, Gardroplarını~da , ~~abat ha. 
vu'larınızda H' otonıobılinw1c kn lanıldığında nefı• ç·ıçek koku· 
su ırncffii eııııiş o'&l•ak ınız 

R \CAS \!\'~ Kırılmaz 'e d6ktılmez \e ıkletı takıibcn 75 
gram olılıı~ıın<lan ba) an arın e l çantalarında ve ha) taı ın cep· 
ennde taşın:ıbılir, çünku R \CAS \.\' • ufacık btr çıçek e~ans· 

Jı kalıptır. 

•RAC.\S\:\11 ın bir ka ıbının girdığı oda)a \e bılha. acar. 
droha <IÜ\e ı:clmrdiği gibı clbi clerınızin kuflenmc-inc mani 
o'ur. 

eDİKK \T , 11R \C \SA:-ia her odanızın en ~iik ek köşe ine 
ufak bir çi\l ıll' a llma;ı ve ha,·ıı. ccre)anına kaptm'mama ı Jıi· 
zımdır aksi takdırde ha,•a ceı·c.}anı oRACAS.\:\" • ın ncsrcttiğı 
nefis kokuyu alıp göıürcbı' .r. 

R.\CAS \N Ecza depolarında, hm at depo arınd:ı, 1':.:'.zıı.'·'\· 
ııc•ll'rde. tuhafiye ma,l?azaların da, modern bakkaliyelcrd .. \'c 
saır ) er erde alı'ır. 

•RACASAX • aı mıkt:ı • .1J stcldı!!indC'n al'r.le tcmın ediniz. 

t R \CAS.\~11 ın itha:atcısı 
'e fabrika mume:s ili. 

. \ . JE:'llALY. Ycrebalan Cad 17/J 
İSTANBUL • 1'e : 29212 . 

'fl)"t!n" ll~C/'tnde. 
jevkalade_ tcsır icra eden tnr 

Mühim 

Fie.tlar : 

ı. Mevki 1850 T.L. 

il. Mevkı 1200·1500 T.L. 

il. Ekonomık 975 T.L. 

Turistık Mevki 725 T.l. 

Bu yaz Akdenız gezılenne çok 

ragbet var. Tarsus. tıklım tıklım 

gıttı. 

Yer bulamıyanlar üzü fmesınler. 

~ KURULUŞU 1915 O. P. 

-B Ü l-M-A C-A ~ ....... iiiıııiiilSTiiiiiiAN-BU-1 -AL-MA-N -LİS-E~-i iiiiiiiiiiiita;' 
Tf'n için muanam b\r k•·~lf 

çiçek toplarkrn mrydana ı;ıkmıttırl 

Bakir bır uu.rtnln teninizin CllUI• 
ht;ı Uurındc ha)'l'cl vcl1CI ltaırlerı 

Emınönü llçesı 

A k de n ı z aeyahatlerının en 

guzelını tertıp ettı . 

ı 2 3 4 s 6 ' r ... 
N -ı~ w 

111" 

c.~ 

« 

'7 23 A ' raın 
'1 O Ouna}dın 

8 

Badema 
4 rn 

t Ur 

'1 ~ Habf'r ~r vr 0&\a ra ı. 
fl Kıı.rma aball m l 
ll 30 Ro;~r R er Frank Pourcl'l 

ve Jeım On er or ra srı 
'' iyen Jn q ıc .pardcn 

D O n r • mı \e kap:>nış 

18 
18 15 
18 
19 00 
1915 
l 20 
19 4 
20 1 
20.30 

12 7 
13 QO 

A 

.... 

rr rra· 

I• 

D "'r· 

r ,.r 

*** 

Deutsche Oberrealschule İstanbul 
vardır. 

C6lt- d A:rurdekl çıçrk toplayan ki· 
dınlann hankUIAdf' brvaı. .. ıı.,re ma· 
lık olduf;unu bılıyıırmu~unuı • lflc bu 
muşahede bırçok hllırtnırn bazı nadır 

çıçrklndf' ııulunan fC'Vkalldf' Jaf ba· 
kır bır u3ar .. yı C'lde f'lm,.gl' aevk <'l• 
mışlır, ~ıı. onu Cıre A3"Pl111,. namı 
altında hf'r yrrdc bulaDılıuın'ıı. Bu 

Denizci/[/c Banlumnm LIJ/tı ISTANBUL 

\dal ka~dı 31 Ma:,ı tan 15 Haz ıana kadar yap lacak
t r Ka\ ıt ıçın Kim k Cuzdan• 'e lkı adet ro oğraf lazım· 
d r Kabul imtılıanı 16 Il azıranda yapılacakt•r. Kazanan 
oğrencıler n kesı.n olarak ka) ıt 'e kabulü :!1 Haz randan 
30 Jlaz rana kadar ~ııpılab'lir. Fazla nıa uıııat içın okul 
d 'l c lne pmrac; at. TURKTURIZM 

<') ı .. bir uHr,.d r kı alışmıt oldutu· -
nur krrm ~bı •abah v,. &kfam yU:r.U· = 
nuı.c boynuııuz..a , "~ cllcnnıu tatbik -
cdf"bıllnınıı = 

Nıouc.e ha)'l'rl 'ıonddlr ııyah nok· - Tepebı'ı Me,rutlyet Cad. No. 60 (lrı;gılız •uırı tıruı) 

1 
İst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 

Kıtaat llônları 

talar ııı,·ııt .. ıcr kızıllıklar. çıller !U· ı =Telefon : 42305 
atıl' kaybolacaktır Cıldınız b:r gOI 
)&prag ı tıbı l.UC' ,.e yumufak bır hal 
alır ırnın11 bug'lirıkll modanın ıcab __ _. 

Adana :\•. Cezac\ i onarımı açık ek ı tme ile 8 haııran 954 
•alı a t 10 da \dana Sa, \ • Ko.da ihaJc,i } apı acakl1r. 
t\.P f bede i 20 000 lı:ı:ı. ge(·ıcl temınat1 1500 lıradır. Şartnamesi 
om"' onda gorultiı i tC'l 'ı ('rin şartnaıııcdc ı.stenılen be'gekrle 

\" 'eteı lık be ~e~ı ıle bırlıktc be lı saatte komb)'ona müraca

Dllnyanın rn tanın• 
mış leknısy .. nlrn c;ı·; 
Ç"klf'rdrKı ~u fl'•KB · 
lld,. usan•vı f'Jdt• ••o.it•· 

bllmrk ıc;ın .'l'enclf'rt<' 
çalışmı~~ar~ır~ 

ettırd gı C1bl t.&mamen lltıl 'f" 1 · 
, .. rraı rorUnecrktır lsfanbul Sıhhi 

-..>.'-:>....J··-. Cıre Aıwptın )alnız 2 Arthrma 
Eksiltme 

ve 
Komisyonundan 

(6379 - 1449) 

* As. j htı) ııç için 7000 kilo be) az pey nır kapalı zarfla 4/ Ha· 
ı ran 934 Oumn gunlı saaı 16 da Çankırı As. Sa. \ 1. Ko. da 
sıııın a ınacaktır Bede ı 18200 1rıı, l:eç cı teminatı 1365 lira· 
dır Şaı tnanıe ı komı ) onda iörtilı ı r. Teklif mektuplarının iha· 
,c •a:ıtınden b r saat e\"veline kadar komı.s)ona \erı mc i. 

1403 - 61.>9 
1 

5405 sayılı kanun gereğince açık eksiltme 
pazarlık suretiyle alım ilam 

Pendik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden 

1 - 500 ba kıl keçinin alınma ı için 17/5/54 pazarte
si ;:ünü ) apılan ihale ınde '~ l'bı ç kmadıl!ııır\aıı ihale 10 
glin uza ıldığ ndan k nci ihale · 28 ~la) ı 954 cuma "Ünü 
saat 15 de Pendik veteriner bakıcrt)O oji cn,ı ıu tinde op· 
!anan koını yonca l apılacağı ılan olunur. (65401 

,._ 

wya 3 ı:ıın lecrUbe cdı· 1 
ruz gor .... ~tınız ıarkt&n 
heyecan ~ duyacaluıınıı. 

ÇİMENTO İL~t\NI 
Çimento i lıh alınde ll radı!!ınıız muşkulat dola;:, ısı il<' 

muhıerem mü~teri't>rimizin siparıi ettık eri çımenloları or· 
dinolarıııda yazılı bulunan lcslım ıarihlerınden 30 ııün son· 
ra fabrikamızdan ald1rm:ı arını t>hcmnıi~ etle rica edcrız. 

KARTAL ÇiMENTO FABRIKASI 

Teklif isteme ilanı 
PTT Genel Müdürlüğünden : 

6 adet kamson kapalı teklif alı11a url'tile a Ln alınacakhr. 
Sartnanıe eri Ankara Genel l\liıdürlük fs·annulda Tele

fon ~füdiirldıı nmelerlnden 145 kuruş bedelle satılmak-
tııdır. (6534) 

All he~· Şatarabanı. ı 2 000 k k • h b b l' 

il ' 
\şağıda ı•ınsl, mıktarları. muhammen bedeli ve ilk teminathif' ~ aı ~8g.ı1A 

~lue -e eler ç~n a)n a)r \e hiza arında gösterilen '!Un 'e ı;aatlerdc 
5 1181111 

lıK \C So yal \'ardım \hldurlüırn bına •nda toplanan Sıhhı Kurumlar 
8 

nunca lı,ııala1·ındn ) az lı •ek ide ihalesi yapılacaktır: , ı.11111111 e 
1 ı I teki !erin cari ı;encye ait Tıcarct Odası ve:.ikn:.ı ile 2490 sn) ~ ıııı 

geler \C bu ıs ere yeıer ılk teminat makbuzu veya Banka mektubu old:;d r < 
2> Kapalı zarf u ulu cksılııneler tçin ihaleden Cbir aaı) e,..,e ınc r 

kabinde>, oııs' 
3 ı \ ç•k Ek~iltnıeler ·ç·n ıhalc saatinde teklif mektuplarını Koını > 
4) Postada vaki gecikmeler ayanı kabul değildır. 

0
nd 

5 t~ ekliler IJu ışlere aıt şartnameleri çalışına pünler•nde Komı'Y ıd r• I< 
6> in aaı \C o•ıarıma ınliplcrın ihale glinı.inden üç gün e\\el Ba> 11 

den \c~ika almaları şarttır. (GS57l 

Mut'<'~ 
.Aılı 

< in•i :\liktaıı Jluhanınıen ilk 
Bt>dt'li Tr.mınalı 

l .r.-Kr. J,r,-Kr. 

Bakııkby \k. Porta tif Rönt- Bir ııdet 6000-00 430-00 
li c Hst ':!en cıhazı 

GUN KEŞ1P~ ;:!0 :::~~~~K~ ~~8~rtltrl !Gadanol ı adet efen veya enevır u u at 
Donl tttl). 1 

;
9 is H::.~~lt~rtun örtüsü almacakhr • 

10 4.5 İm:ııtt Sırat Te arkada,ıan 
~YNl 

2000 aı Offcnbach •Hofmanndan Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğüne/en 
hlkA rlcr. opcra11ndan •Enl· 
rıaclt' "re Mlııuet• bl J 
ıBrahms •Ninni• c Llneke 
ratrncller• Vals d ı J. Stra· 

uss •Sarkı Ma,..ı>. 

20 15 il.adı o ıı:a t'te&I 
O 30 Kısa şelllr haberlrrl 

20 :u NPcml Rv,a Ahıskan. 

21 00 Konu ma 
21 10 Mülki f' Ecevtt. 

2 000 adeı keten \evn kene\ ir hububat örtüsü kapalı 
zarf a teklif alma u;etıyle muba~ aa cd lecekıir. 

ıllAYIS İ K R tlltl İYESİ 

500 ALTIN ı 
• 21.30 \llyolouael &alolar Çalan t.Me 

sut CC'mUı aı J Pil Ramuu 
•Mrıı\ıc• b ı W Ullcm de Fech 
onata 

21 45 por 'lıublhalltrl 
22 00 thk ıdar musllr.l cemiyet 
2 30 "az ts~rlrrl Hadlfe ÖtUgen 

ve ar ad lan). 

Örtü teklıflcr·· Giimrükleıı nı ·s olarak depolar mızda tes
lim FOB \C CF te lım $t'k:1•eririe ~örr. alrt 3)rı f'a• bıldi· 
rilmek uretirlc Cbl'Z teklif cdild ğ. takdirde muhteol"f ıes
'i nı ekıllerıne giirc bez \e 'l'iirki~c'de imal. depolarımıza 
nak 1 ve ıe~lim ıçin de a) rı :ıvrı fiat bild• rileceklir. Ve 
htı işe ait şartnamede açıklanan e,a !ara uygun şekilde 
haz rlanae:ık nunrnne \e mu\akkat tenıınat ile b'rlikte 28/ 
llaz. 1954 giıniı aa 15 de Toprak 'lah ulleıi Of si Umum 
'fiıdürlüğiınde buluııdurulaca k eki de po tala nacak ,·eya 
ayni giin ,e a:ıte kadar umum müd!ırliık nrnlzemc mlidur
lliğlıııe ıe lını cırıeeektir 

Öı tul erin •anıamı içın 1ekl f \erılcbileeeğ" gıb" 500 adet
ten a ağ o mamıık üzere \'er•'ecek kı mt tckl"flcr ele ka
bul edilecektir. 

AIAT AJA VNsı Husuj' 
22 4 Haber er 
23 00 Knml)I o • Boru n proı:nıoı 

ıar 

ı:ı 07 011111 m ı ı. 

Dlnle lcl 51ckltrl Kllslk BA 
tı mU!'.IAIJ 

4 00 Kapanı 

·n:KSİK C~inmsiTF. 
20 ı S Açllı Te program 
20 16 Bee•hoven cPromeıh~U•• U• 

nrtUnl. 
20 20 Baa Ezlo Pın:ı:a"dan Bel ini, 

Roııs1nl n PUeclnl'nln opua 
!arından ar aıar 

20.33 Soprano Marta P.~ınınıı'den 
R Straı • YC Waıı:n"r ın 0-
penı.l•r nd&n aryalar. 

21 4G Lorıung· •Der \\ lldJclıtltt• 
ve •Cttr n Marangez> opera
larından ıı.ı;alar Söymen 
Baa Oror; Hann. 

21 00 Blzet · L' Arlest"uue aıllll. 
21 20 Ha do Sol majör, 88 No lu 

&enfonı. 
21 44 J 8 Ba 1ı P'• nıalo:. l No 

lu •Br :'ldcnbu~ konçerto-
au•. 

Teki f mektupları) le b"rlik e \eri eeek tıımakkat temi· 
naı miktarı •artnamcde yazılıchr. 

Mudde 'nde \erilme)en nümune z \e eminats z ol:ı.n 
teklıfler nazarı itibara al•nmı'oacak \C potada "uku bu acıık 
gerıkmeler kabul cd lmeyecek r. 

Örtiill.'re ait artnamcler \nknrada Umum l\tudürlUk "\lal. 
zenıe '1iıdürliiğunden. isuınbulda ( Beştktaş) 'talzeme' Subc 
l\luıiiırlüğünden, İzııı r \C ı kenrlerun orıs Röl"e :\lü dLirllık 
lerınde.n bedel ı z. teıııın edıleb lır. 

Ofis 2490 a) ılı kanuna tfıb" olmadığından ihakyi yapıp 
) aıımaınakta \ey a kısmen ve d lediğinc ) apmııkta erbe ıfü. 

(6.i75) 
~ ............................. . 

Sahhk Baskı Makinesi ve Pirinç Çizgi 
70 lOO eh'adınıia otomatik K. O. E. V. l. G. ve BAU· 

ı;;R marka Baskı mak nesi satılıktır. 1s'er uıiyetlc r;ör· 
ınek arzu edenlerin 26 Marıs 9:>4 tarihine kadnr Anka· 
rada r. C. Zıraat Banka ı Matbaa ına muracaatları (6555' 

iKRAMiYESi • 1 
le 1 / 

Ç e p~1~ 

31 . Mo'l's. 
Son 1Jtir6k tarihi 

24. Mcay15 PAZARTESi 

100 ALTIN 
HER 100 LiRAYA BiR KUR'A NUMARASf 

"------fi> O G U B A N K f---
ı; oo A ' ve Hakkı Drrmaıı fa· 22 Fro;ram n tapıı.nıf. ........................................................... 


