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GUNUN YAZISI : 

Tansiyon 
ş imdiki 

meselesinin 
durumu 

Yaxa n : Dr. Kema l Saracoğlu 

Bugün ikinci sayfamıxda 

~~~~i .. Rida;~f i~ ı· 
~erdiği demeç 

~!bakarıın seyahati hakkında 
~t~era/ : "Siyaset kapılarını bu 
~ce kolaylıkla açabilen bir 
Politikacıya kolay kolay 

Meclis raz tatili 
rapn11racak 

Secim Kanunu ile memurların secimlere nasıl 
k~tılabilecekl erini tesbit ede~ hükünıler 

meydaııa getirilecek 

rastlanamaz diyor 
~ il 1 

~~~!~anı ile Başbakan Eylıil' de · ·~· •• ,. ...... u • •••• .,. :::.:'~: .~::-:.::""' '""~ '""'""'' ·"'' •·•· 
~~iın~ ya ve ~en~ Cu~hurbaşkanı Sovyetler' ikinci gı•up 7 

ı rf de Pakıstan a gıdecek h.. b t t 1• tt•ı 
~ ~-----, T ....... ,.... ucum o u es ım e ı er 

.:\iew York, 27 - . Türki~eyi, 

jl~Mi ·Türk a kenni >e Tıirk devlet a· ! 
~ damlarını )akınen tanıyan e:ık. 

~.\tjantJk Orduları Başkomutanı.! 
Amerika \Tuksek Komuta Heye-
ti Ü)'esinden General Ridgway, 

ı Başbakan Adnan Menderes'ın 

\Vashingtonu ziyareti münasebe 
tiyle. ihtisaslarını soran .. Türk 
Tetıraf Ajan::ıı muhabirine şun 
tarı :,oylemişıir: 

•- Bu zi~·aret. beni, herhangi 
bir Amerika:ıdan çok daha faz.
la mütehas~is etmektedir. Zira. 
devlet adam:arını )'&kından ıa· 

nımak şerefıne nail olduğum 
dost o;e müttefik Türkiye'nin 
muhtelif \.·esilelerle kum.anda et 
ti&im askerlerinin hayranıyım. 
Sayın Başbakanın sahsıne ge 

1ince: Bir Başbakanın memleke 
(Devamı Sa: 7 Sü: 7 de) 

Maltepe' deki teslim işi, hücumbotlann bir Amerikan ge
misinin havuzuna alınması suretiyle oldu 

İkınci dün)·a !liav·a'ı sıras:nda 1 
ödtinç verme \'e kiralama ka· ı r 
nunu gereği.ncc Bırleşik An1e· 
1·ika tarafından Sovyet Rusya-
ya venlen gemilenn geri alın· 1 
ma~ına de\·am olunmaktadır. 
\1al·epe açıklarında yapıla.n bu 
ıesl:m isinde dün de )edi hil· 1 
cumbotu Sov,yet:eı: t~r~fından 1 
A . .rnerikalılar11 verılmıştır. 

Dün. )'edi hücumbotJ.ınun. 

ilk müşahedede kullanılmaktan 
,-e re.na bakımdan yıpranın:$ ve 
metrük halde olduklaTı görül 
müştür. 18 n1ayısta Sovyetler 
tarafından teslim edilen sekiı 
gemi de (daha küçilk: altı 
hücumbotu ve iki mayın tara
yıcı> aynı \atiyelte bulunmak
tadır 

D. p. aday yokla11ıa 

değiştirilıııesi iciıı 
~ 

tali11ıatııaıııesiııin 

koıııisyoıı kııı·ııldıı 
Hususi Muhablrlmlı.: ı-

SAB.\HATTİN SONMEZ 
blJdlr.i)'Ot 

.ı\nkara, 27 - ~leclis.in yarın-ı 
ki «:lseyi müteakıp )'~ı. ta.liline 
:irmesi kararlaşmış gıbıydi. F •· 1 
kat eldeki bazı mühim \'C mlİ.~~ 
tacel liyihaları kanon:aştırma.A 

için ~leclisin bayram tatilındcn 
sonra 9 hazirand;ı. toplanma:.ı 
kararlaşmıştır. ;)lecli.sin bayram 
ertesi toplantılarında. son hiikü· 
met programında chemmi}etle 
üzerinde duru:an mı:vı.ular ka
nunlaştırılacaktır. Bu arada biJ
hassa seçim kanununun son tec
rübelerle ak!layan taraf:arı. me
murların mil'ctvckili adaylılcları 
mese:elcri vardır. ~lemurloırırı 
adaylığı meselesine nctsıl bir .... _ 
kil \·eriteceği bilinmemekle be
raber. adaylığı koymadan nıuay
Yen bir müddet evvel askerler 
gibi istifaya mecbur tJ~ulmctvtrl 
fikrini müdafaa C'denlcr vard•'". 
E:sotsen hükümet prJgrs.n.ınri.ı 

(De' amı Sa: 7 Sü: ? del 
-0-

Türkiye' ye tahsis 
Yapıldr 

4. •wciat'"d Prb• 

Cerrahi kongresinde baı.ır bulunanlardan bazılan 

9 uııeu Türk Cerrahi 
Kongresi başladı 

'''a~bington. 27 - • .\meı·ikan Dokuzuncu Türk Cerr.ıhi Kon ı leme:.i yü-z:ünden bu e!er l)T 
Harici Yardım İdaresi buzun ~resi. diJn saat 10 da İ~tanbJ: olarak çaJı,;;masına karar \eri:-
Türki)e, Fı·ansa, Yunanistan, t· Uni\.erıitesi Tıp Fakültesi ~1 'r·' diğinı sbyJemiştır. 

(Devam ı Sa: '? Sii: 1 de) 

Adapazarı ve 
Adıyaman il oluyor 

talya ve \'ugoslavyaya yeni mü· foloji En~titiısü anfisinde tb .. en Bundan onra konıre Caa_!i)'e 
bayaa tahsisleri ayırmıştır, le (fah~malarına başlamı~tır. tıne Doç. Dr. Nihat Dorken ta· 

Bahar ve Çiç'k bayramına gidtrk'n arabadan etrafa çiçek atan 
k ı ılar 

Türkiyeye, Sanyar H,dro • E· Tıp Fakü:ıe:ı Dekanı Ord. Pro rafından (Özo!agus Cerrahisi) 

ı d' 
Mu•tı•f "ulla~lrlmlır.d._• 

.\nkara 27 - :lzmitin Ada
paıarı ılc;esinin ,.e Malatyan;n 
Adıyaman ilçesinın villyet ol· 

1 ma'\ı hakkındaki ka.nun ta.sa· 

Gülhane'deki Cieek 
lektri.k te:;is!eri Ue ilzıli ler;hl· ı fesôr Dr. Ihsan ŞükrU k..-;cl bu konusunda raporun okunması i· 
zat ve kımyevi maddeler müba- münasebetle bır konuşma yapa le g~çilmıstir 
)·aası için 2.228.000 do:ar ayrıl· rak her )ti tıp konıreı;b!c be· Kongre çalışmalarına buaün 
mışur. Dıger tahsi:sler şöyledir: raber yapılan cerrahı kongre i- gaat 9.30 dan itibaren deyam ı· 
Fransava 3 milvon, Yunanistana nın. çalışma mevzularının iCn:ş diletektir 

'>'ı ı~ı .. tk .... -> t ltldi e,n, hazan 

\ .<it '• ' kı t illa~·· 
~ ~1;diiı :ta.nd~~larıa 
~~ır a.~ll trsten son

" •ı~ tıııı.ı, ~·~ ve Mec
;;> ll • •f•lln bi.r
" "ı t .,., ın· 

Bayramı açddı , ıoo.oıxi. itaıya,·a 105.000. Yu· --------
goslavıaya kok kömuru mübaya Mu·· tecavız· imam 

1 

rısı if;i,leri komisyonunda gö. 
rüşülerek kabul edilmiştir. Ta· 
saTı bu.~ün de bütçe komisyo· Vali konuşma yaptı . Cemil Topuzlu parkın fesi- a:il iç:n 9 milyon dolar ~-

· trtk . Uınk.ua 
~"1 ~.~, lıs•nla ko
' '"q~~ ,, ~~d. Olmuş• 

1\ .1· c. ~ lntıba de
'\\.~~ IOıİ; P. adına 

1 nunda görüşülmüş ve kabul o sini anlattı . Bahçeler Müdürlüğü müsabakada 
ıunmuşlur. '\feclısın y4rınk b• · · Jd Pakistan Ba$bakanı 

9 Haziranda geliyor 
toplantısında müzakere edilıne 1 ırıncı O U 
si muhtemel olan tasarı kabul · istanbu' Belediyesi tarafın-ı lstik.131 nı .. rşının çalınmct:sıııı 

~ ~ ''tit,r. ~ tkuna 

'""'" toı.,. 1 ~." vanlı· 
'• "1..ı-: tlt,,ıu ·,,.,_hrat • Dıiisbeı 

e.dildigi .takd:rde. v_ilA)·etıc.nm: ı dan G~lb~n" parkında. tertiple- mütcakıben Va'.i. ba)':ramı. J~ı~ 
ıın adc:"dt 6e ya yulc;elccektır. nr-n 5 ıncı Bahar ve Çu:ek ba)'· konu;jmasını yapmış \e ezcuml..: . .\nura Aianu 

--0--- ramı di.ın ~aat 16 da Va!icin bir demiştir ki . Karaşi, 27 - Yetkili kaynak 

' I;.""'' , "'• ilcmin
b ı., ~ ' "'" buea

''>ıı •l•ın· ~ llde , tne ~\\-1''1t' d ır. Orada 
~Ilı • •>1~.~· llatan ' & ~i '"'••ortn t>m•n 

N~~·,•de :\.~~; 
~~ ~'ı:ı lta.t ' 
~~ •~.' tdiı ıanıatt
~ ~ tııı"'lııltı~'k fayda· 
"ıı.~'tıı:'ak mah· 
'~ .~ ...... ela na
.,~ .. ,':. •n YUk 

\ı;>tti "'t 1tta ıy~ Cös-
\ 'ıi,~ · '•. 1tı hl.eme.;, 
ı~tıı~••a::'1 ı ln kod 'i •l 1 ~ aı hokuk-

11, ~•>•)tına koy-
~•t11., ; r•ı. ~·· 

ut\ ı ' \·~ebı
·~ 'lli1:di1; 
~l!ı~"~ıııı,,i •ııın lı-OJ. 
ı~aı~ •• ltbi .,,_ 
li,_ ' ir ""'uuıek· 

ıl' ... . . '"' •d ı 
'" ",.,, ı, •ını. rı 
.'l ~tı, lırışİl~~l•re 

··~ ~.ı, ••ı.,ı.,, u v, 
ı 1 lltı l"in lllah
~ ~11 "ı,ı., "'eınind• 
ı'llı 'ı.ı· d'tin ""•in- ' 

CASUSLUKTA;\ SANIK 
Mem.Jeketimiı aleyhine ve Bu.i
garlar hesabına casusluk yap
maktan sanık Pcter ~:ı.nef Gı·u
e1'in An.karadaki askeri mahlı.e
mede duruşmasına baslanmışhr. 

işçilere ikramiye 
Komisyonda 
Kabul edildi 

Bu.su.si Mall&lurlml:ıden 

Ankara. 27 - Gümrük ve 
Tekel işçıleriy:e Askeri Fabrıka· 
lar iJçile.rinin diğer memurlar 
gibi senede Uç maaş tutannda 
ikramıye almalarını temin eden 
ve Tekel Bakanlığı tarafından 
h.ızırlanan kanun tasan5ı bugün 
Butçe komisyonunda gorıişıH· 
muş ve kabul edilmlştir. 

Yabancı iki firmaya 
Müsaade verildi 

811susf Mubabirimizd.en 

Ank;;ıra, 27 - Yabancı :s ... rm.i
\e kanunundan filyd;tlaııı'ara< 
~·erli serma) enin de i~lirakiy·e 
memleketimizde sanayi tesisleri 
kurmak ist~ycn firmalj,:rın müra 
caatıarı hergün biraz dah~ .art· 
maktadır. 

Öğrtndigimize &ör..: Tıcarel 
Bakanlığı yeniden iki )'abancı 
firmanın memleketimize serma
ye getirmelerini kabul etmi~tir. 
Müracaatı kabul edilenlrrden bi· 
ri Forscna lirmasıdır. Bu firma 
Ege kiğıt sanayi şirke~i ile mil$· 
tercken k5.ğıt ve sellü'.O! fabri
kası kuracaktır. Amer!kan fir
masının 25.000 dolarla, yerli fir
manın d• 70.000 lira ile iştirak 

<Devamı Sa: 7 Sil: 6 da) 

«Tim.es» üclü Balkan 
-> 

ittifakını övüyor 
t.~ '' d '• de" "'~ıı~~,~ ~ .. 1.,,. ~~~ Gazete, bu mutasavver yeni anlaşmanın, hür 
~;;;~id,:~~:•tınck dünya müdafaasındaki tehlikeli bir gediği 
~~ ~· bi11 ltllık k -

~' ·"'-'i .. ne; '"•ı- apatacagını yazıyor 
1'-'ı~ 1 her 

t~ ..,...,.eı '~'ı en, 1 A.ssoc=J.ated Preııı 
~~.;'•ıı'ti i ·Fakat J k' r • ç ı Londra, 27 - ~lüstakıl •Ti· 

' ·~ lı, d ltbdad, ür 1$ ın a ıs. ma mes. &•ıetesi bu sabahki maka· 
'lıl)._ )t av' llıok.ra_ j le.sinde Türkiye, Yunanistan ve •• ,oııı --•bi1 ... _ B k 1 ~ h t y , 

~" ~'·~~".'•ıı ··- a an ıgına 1 ap uao.s avya tarafından bir aske· 
~ ~· ııı.- " ~ la · rı ittifak yapılm~ı ic:ın ha-z:ır-

tı.' 1> , '.'ılıkt r arı- lanmış olan pliinları, Rusya ve· 
•·"' ~~ ~t1.t ı &avı Ed b ' '" ki 

~l t•ı· ~I~ tab h 1 en eyannamesı H ~ey erinin tecavüzüne uğra· 
't ı ~ı,L ..,, b • n- mak. endişesınin tabii bir geliş· 

~I ••· ''' . •kıın ~ ~~~t \ • ttıg,l" t • Turk 11.abttl._r A.JaAsı mesi olarak vasıilandırmaktadır 
11 ı...·t~ı · " t .ı. ..\.nkara 27 - Türkiye i 1Çi Nüfu-z:lu İngiliz ıazetesi bu m~ 

' ~-~"-itı. 1Z'l i d tnn.iyeu Sendikaları Konfederasyonu bu tasavver )·eni anlaşmanın hür 
~~lııı~1 liiÜYduğu. &ün ••SN'ttiği beyannamede dünya müdafaasındaki tehlikeli 
1 > '· Jı.'da "ır•t· Yakı.ncla topla.nacak olan 37 nci bir gediği kapatacağını belirt· 
l\ı' "- ' ,,••1tsab- "·u ti 1 k f k Ali .k P kt d l 

U.kllki sına iştirik edecek TüTk dele· Itrinin, bununla beraber. Yu~ 

nutku ile açılmıştır. Bayran1 .• iş· - Bundan be$ yıl C\'Yel. Is- !ardan alınan haberlere eöre Pa 
lir<\k eden çi<;ek ara.baları sJ.at tanbulun ilk Bahar ve Çiçek bay kistan Başbakanı hfuhammed A· 
14 te Taksimde toplanmı~:ecır, ramını kutladıgımıı zaman. bir 1i resmi bir ziyaretle bulunmak 
anıl.ı çelenk konulmaısını mütea· vatanda~ınıı oı .. rak, sevdikleri· ü-ı:ere 9 haziranda Karaşi'den An 
kıp alay. Şi~hcı.ne • Unkapanı - min bir kı mının iğnesine. bir karaya hareket edecektir. Pakis 
Aksaray - Beyazıt tarikiyle b;.~- kı~mının da a:kı$ına maıhar ol- tan Başbakanı Türkiyede beş 
ta 'Şehir b;.ındosu olduğu h.ıldc n1uştum. İkisini de hoş gördüm. gün kalacak ve 15 haziranda Ka 
Gülhane p2rkına girmiştir. (De\amı Sa: 7 SU: 7 de>_..:r.::aı:.:i:..ye~a.c.vd.-e_t_c~d_ec_e_k_ıi_r. ___ _ 

İstanbul' da et istihlaki 
yarı yarıya döştü 

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

1 s ti hl ô k günde 200 bin kilo iken 100 bin kilo oldu. Etmese-
lesinin memleket ölçüsünde ele alınması gerekiyor 

--ı lstanbulda müzmin bir deri 
· halini alan et meselesi•, Bele· 

diyenin başaru;ız çalışmaları YÜ· 
ıünden büsbUtün çıkmaıa girmış 
\'e fiyatlar mütemadiyen yüksel· 
diğinden İstanbul hemşer?ıı::ınin 
et istihlikini aıaltırıasıyle neti· 
cclcnmiştir. Birkaç ay evvrl gün· 
de 200.000 kilo et istihlak edt:ı 
ı milyon 300 bin nüfuslu ı~tan
bulda ıimdi günde 100.000 kilo 
et sarfedilmektedir. Bu rakam, 
dün akşam Ankara)'a hareke~ et 
miş olan Belediye başkan mua
vini ve Belediyenin e3iti İKtısat 
müdürü Ferruh İlter tarafından 
bildirilmiştir. Ayrıca ze:ıc c.)·ni 
kaynaktan bclirtildi~ine göre, 
biı· müddet evvel günde 1000 
canlı koyunla piyasaya )apıl;ın 
Belediye et tanı.im satı~ları mU

(Devamı Sı: 7 Sü: 5 de) 

Türkiye'ye yardım 
Tedricen artacak 

Ruruıf Muhahlrlml%d t'rt 

~~
-. •. -~ ttthı bhüttl~ .ruı e erarast ça ışma on eran me ·te ve antt a ı ev et-

1.:ıı. gasyonuna. işçi Sendikaları goslavya bir tecavüze ufradığı 
'~ıtı"'\ı''tl tt Konfederasyonu tarafından i.n ttktirde alakasız kalmalarının Saraçbanebaşında meydana çıkarılan Bizans moıa.iklerinden 
•"IJ it;"- 00• l'. il, tıhap edilecek olan Türk _fıçı hiç bir zaman beklenmediğini bir baıtası 

İzmir, 27 - Türkiyedeki A
merıkan askeri yardım kurulu
nun hava kuvvetleri grupu baş· 
kanı Tuğgeneral B. J . Velister 
bugün özel uçagıyle Ankaradan 
sehrimiıc gelmiştir. Hava kuv
vetıc:ri grupu başkanı yarın Ga· 
ziemir'deki Hava Teknik okulla
rını ziyaret edecek ve Amerikan 
yardımıyle ıün geçtikçe inkişaf 
eden okul çalışmalannı tetkik 
edecektir. General Vetiıter bu 
arada NATO'nun hava taktii 

\'l\ıi 1\,;~-~l•ıt;'1 P. mu_ın_essılinın de katılması •C•P kaydetnıektedir. v li •kJ k 
~ ı 1~, "'• y &oı eıt.aı be:ırtılmekte. fakat bu· Timesin makalesi şöyle de· a ' mozaı er CO 
~~ )\lı~ı!•tıat ~~ll. lüne kadar konfer~n~~r~ işti vam etmektedir: cBelirmesi muh v 

Q ~~ ~. &ttr uı. rak •do.o işçi temsılcısının Fc temel yeglne teknik eUı;lftk, At deg"' erlidl- diyor 
: ~ '.Ntıoı a>. derasyon tarafından delil, re• !antik Paktı ile Balkan Paktının •-' 

"il: 6 da~ll nıen Calışma Bakanlığınca ta- Türk, Yunan ve Yugoslav tümen 
(Deumı Sa: 7 Sü: 6 da) (De\ amı Sa: 7 Sil: 4 de) <Yaıısı 7 inci sayfada) (Devamı Sa: 7 Sü: 5 de) 

DiJmi tevkif edildi 
Suçunu itiraf eden Hilmi, •dört karı almaya ce
vaz olduğu» ve «Allah huzurunda suçlu bulun

madığı» nı iddia ediyor 

İmam Hacı Hılmi 

Kur'an dersi verdiği ıs yaşın· 
daki A ... adındaki kıı.ı ığ!a! eden 
Su:tanahmct camii ikinci imamı 
Hacı Hilmi Toroş'un yakalandı
ğını bildirmiştik. Ev!i ve çocuk 
. ahibi olan Hacı Hilmi, bAdise 
hakkında ıunları söy!emekte<fü: 
•- Karım hastaydı ve vazife· 

sini yapamıyordu. Ben ise 38 ya. 
~ında bir ıencim. Kız.~a evlene· 
cektim. Fakat z.enıin olan baba· 
sı, miras içeride ka1sın diye kızı 
bana vermeyip. bir akrabıs1:ıa 

vermek istedi. Halbuki ben 100 
bin liralık servetimin yarJsını 
onun üstüne yapacaktım. Ben 
Allahın huzurunda suçlu deği
lim. Onun kitabında 4 ka.rıya ka
dar müsaade var. Fakat ben k3'"' 

nun nazarında suçluyum. Bu kt· 
zı nasıl olsa alacağım .• 
Hacı Hilmi dün Adliyeye gön

derilmiş ve Eminönü ın üncü 
Sulh Ceza mahkemesinde yapııan 
sorgusunu müteakıp tevkif edJl· 
miştir. 

Almanya ile 150 milyon dolarlık 
bir anlaşmaya varıldı 

Alman hükumeti, Alman firmalarının vereceği 
emtiayı dokuz yıllık kredi esası üzerinden 

garanti edecek 
"n~dolu Ajan~· rr 

Ankara. 27 - Hükumetimiz r ---------, 
d~ireleri ile iktısadi le. ekkülle· . • 
rimiz ve milli bankalarıİnınn Ö· ı YEN/ TEFRIKAMIZ 
nümüzdeki devr~de )'&pac.ıkı:ırı __............. 

yatırımlara Ve ithal edcc.rklcri BU YERi' N 
malıemeye aıt mll'bayaa, mun;ıka 
sa.Iarda kazatıacak Alma.ı fırmala 

f :~:k~~~~~:;~i~i::.~:)~=~~: ö TES İN DE 
C.:u varacak kredi esası üzerin· 
de:n Alman hükilmeti tarafından 
g:ıranti edilmesi hususunda hü· 
kı.imetimiıce muhtf:!lif projeler 
tistünden yap~'" teklif, Alman 
hükOmeti tararındar kabul edil· 
n1.ştir. Bu hu:iusta varılan muta~ 
bakat bugün Bonn'da imzalanan 
vesikalar meyanıııdadır 

Japonya ticart temsilci 
gönderiyor 

Ankara, 27 (ANKA) - Ame· 
(Dc.-aıııı Sa: ı Sü: 7 de> 

Yatan: 
A. J. C R O N İN 

Çeviren: 
REZZAN A. E. Y AL.'llAN 

Korkune bir adli batanın ıa
rip neticelerini anlatan bu 
meraklı ve sürükleyici roma
nı BİR KAÇ GÜNE KADAll, 
c VATAN • sütunlarında 
takip edeceksiniz ! • 



-· \'ATAN 

~ 
Tansiyon meselesinin ı Peyniri kediden kurtarmak için 

şimdiki durumu b~~~!!!,~!~ .. ,~~!~,!ğ .. ~i~~~ ... ~~~.~ 
12 milyon çiroz 
Elde kaldı 

\'AZA~: 

1 
Y~ilköy llleteoroloji İstas 

;)'Onunun tahminlerin~ göre 
bugün ııehrlmız ,·e ci\Brında 
hua sabahleyin puslu, sonra 
lan bulutlu geçecektir. Rüz· Gün geçmi

yor ki ga· 
ıetelerde bır 
havadis göriıl 
m~:ıın: Tan i· 
yonun yem i

( Dr. K.EltlılL S R .4ÇOGLIJ 

ıerın ve bilhas adındaki hırsız ev Swkınlerı tarafından suçustU yakalanmıştır. 
sa sempatik sı· Dun Adlı:; e)'c scvkcd 'en t.lhem Fatih il nci sulh ecza mahke
nir sıstemınin m, sinde yapı .ın sorgusı.1nda şun an soylemlştlr: 
rolü bti:;ük oı·j •- Ben hır·ız dc~ıl m Denız kenarında oturm ış peynir 
duğ~ndan sc?1 ekmek ) iyordum. O sırada yanma gelen bir kedi pe) niriml kaptı 

garlar kuzey do l!u yönlerin· 
den orta kU\"\ ette esecek, ha 
u sıcaklığında i e dune nis· 
peten mühim hır değişiklık 
olma) acaktır. 

Bu me\sim çirozun faz.la istıh 
sa. edı.mesi \'e 3 numaralı liste
ye dahı' ıhraç mallarının tak-ır. 
tan çıkanlması neticesı çıroı f,· 
yatları 2 kuruşa kadar diı~mJ • 
tilr. B\ına rağmen ıstlhlAk tc\ · 
karnde az olduğundan urum ne
men hemen durmuş gıbidır. Ha
ıen balıkçıların elinde 12 rnıl
)on adet çiroz me\•cuttur \c bun 
lar bır an evvel buz.ı:ı:ıcye ı-ak· 
!edilmediği takdırde kurtla'ltr. •• 
arı ihtımalı 'tardır. Balıkçı. r 

Jlcı bulundu, di) e.. C'ierçektcn 
tansi-:,on duşürmek içın bir çok 
ili~lar. he e bu on ::aın'.lıı 1 r-
1ia hazırlanıyor, t11c,.ıibe edııl
)'or. At. veya çok mmaffakı
)'et elde edilince de ııir taraf· 
1an. reklAm kastile. bir ta:nftan 
da sansasYon yapıcı hav:ıdıı; \'er 
mek gayretiyle ajanı.ıar faa~ıye 
te geçiyor. 

Acaba lııin do'.!rus·ı nedir? 
llugıin okuyucularıma bunu 
arzetmek istiyorum. Dotı·udan 
doğruya sebebe yönelt; nıeyen 
hiç bır teda\ ınin devamlı bir 
muvaffakıvet 'ermesine ımkiın 
yoktur. 1939 yılı başında Wie • 
ba<len'de toplanan Alman dahi
liyecı:er cemiyeti kongresinde 
Volhard ~öy:e demisti: 

Söylediklerimi ilaç fabrika
törleri duyma ın amıı, hasta:a. 
rımıza (sinirtenmeyiniı. tuz 
yemeyiniz) dem.ekten daha mti
essir hiç bir füicımıı yoktur. 

u zun yı!lar<lanberi tansi) o· 
nun neden ifo:I geldiği 

munakaşa edilmiş, sinirden \'.!' 

ya böbrekten iteri geldiği esas· 
lan üzerine tartısmala~ sUrüp 
gelmiştir. Bugün iı.;ın tansiyo
nun bir tek hastalıit olmadığı 
,.e çesltll sebeplerle husule ge
lebı:eceği anlaşılmıştır. Bu se
bep'e biz. tansiyon yıikse:me
lerini Uç grupta mütalaa ed.· 
yoruz: 

ı - Arazı tansiyon. 
2 - Sebepleri çe5ltıı ve ken 

disi sahneye hAkim tansıyo:-ı. 
3 - Asıl tansiyon ba ta•ı ı 
Birinci gruptaki tıın~f) ona 

b ir misal verelim. Böbreği il· 
tıhaplan:ıın bir insanın idra
rında albuntin ve kın görülme 
ııi. yüzü gözü şi~mesi gibi be
litiler )'anında bir de tansiyon 
yükselmesi ıörültir. Böblek 
ha talığı geçerse tansiyon dü
ııer. Miız.minleşirse tansiyon 
kalır, Burada tansiyon böbrei> 
hastalığının çe5itli be'irtilerın
den biridir, ~oksa aıal hastalık 
tansiyon de~i:dır. 

İkinci grupta sahneye tansi· 
yon bAklmdir. Fakat şi man· 
lık, (Bazdov """ Basedow). y 
ba§ından kesilme, kurşunln ıe
hirlenme gıbi bır çok sebepler, 
tansiyonun arkasında gizlidır. 
Buna tıp dılinde ·Tansiyon 
sendromu• adı vçrillyor. 

Ütüncü ırupta da asıl tansi
yon hastalığı dediğimiz tan i· 
yonlar var<lır ki biz bunları da 
selim ve habis diye iki ~ekf'de 
mütalaa ediyoı·uz. Selim olanı, 
uıun sü:::er, yavas ilerler. Ve 
hasta bunu idare edebilir. Ha· 
b is olanı ise ıenç yaşta başlar, 
siıraUe ilerliyerek tez zaman· 
da fetaketle neticelenir. Maama 
fih selim ı:Ibi baslıyan ve oyle 
ıiderken birdenbire soysuzla· 
şıp habis &ekle ıe~iveren alda
tıcı şekiller de az dı!ğildlr. 

.,~terinde tartııılan tansiyon
u !ar bu (asıl tan iyon has
talığı) dedifimiz cin.olerdi.r. Bu 
rada sinirler mi rol oynuyor, 
yoksa böbrekten ifraz. olunup 
una geçen bir zehir mi bu işi 
yapıyor'! Diye yıllardanben t· 
Um adamları çeki,ip duruyor· 
la.r. 

İşin doğrusu odur ki her ıki 
gorüıte de gerçek payları var· 
dır. 

Yini tansiyonun olu3unda si 
nirler rol oynuyor. Sinir er in 

Boğaz. ve Haliç'teki sis, ı 
•seferleri aksattı 

İki akşaındanberl devam eden 
hafif sis evvelki ı:cee tamamen 
kesifleşerek gece \'e sabah bil· 
hassa Boğaz \'e Haliç hatlannda 
vapur seferlerinin ;ıksamasın:ı se 
bep olmuştur. Evvelki gece sa· 
baha kar&ı saat 4.25 Kabıtas • 
Üsküdar araba vapuru eferıyle 
:5.15 Kabataş • Sirkeci seferıeri 
yapılamamıştır. Dün Sabah Ka
vaklardan 5.25 de ilk sefer ya. 
pıl amımış, saat 5.55 te ikinci se
fer bir sut 25 dakika rötara gir 
miştlr. 

Bundan başka Anadoluhisa· 
rından 5.20. Beykoz.dan 5.15, Köp 
rilden 7.20 de Beykoz • Anadolu 
seferi yapılamamış ve Be)•koz
dın 6.05 seferi bir sut 10 dııki
ka. Köpril • Rumeli 7.45 deri 
)'arım saat gecikme ile )apıta
bilmi~tir. 

Haliçte ise bütün scfer:tr 7.30 
d an itibaren başlatılm~tır. 

Şehirdeki huıuıi inşaat 

1954 yılının ilk dört ayında 
1141 vatandaş Belediyeye müra
caatla in~aat ruhsatı almıştır. 
Bunlardan 550 si ev, 520 si apar
tıman, 27 si dilkkln, 44 U de 
muhtelif binalara aittir. 

Birinci ayda 127, ikinci ayda 
418, UçUncU ayda 271. nısanda 
da 325 ruhsat alınmıstır. Bun· 
Ura ilAve ve tldillerle Adi inşaat 
dahil deti!dlr. Geçen sene a)'lll 
muddet zarfında 973 :;eni bına 
için ruhsat verilmiştir, 

lı i bütün damarları büzüyor 
''e bittabi bu arada böbrek da
mar arı de bilzülihor. Damarı 
büzulen böbreile az. kan gıdi· 
~ or. İyi beslenemiyen böbrek
ten tansbon yapıcı zehir basıl 
oluyor. O ha'de tansi)On konu
sunda isin ba;:ı sinirlerdir. Xı
tekim tanshonun haoıs §eklin 
de bıle ame'iyat yapıJ> höl'lre~e 
gıden sinirleri kesince 28·30 
ehımnda olan bır tansiyonun 
on altı~a dü~th·erdıği.u göru~o 
ruz. 

Benim usulümle damara tu?: 
şırınga edince tansıyon Cırlı· 
yor. Bromür şırınga ed:r.c<! ı::.c 

du§üyor ÇUnkU bromür sin!ı -
lerı felce uğratıyor. Tuz ıse 
sinirleri kamçılıyor. lşte bun
dan dolayıdır ki tansi) onu o
lan hastalara sınirlenmemesinı 
ta\'siye ediyor 'e sinir yumu· 
satıcı ilAçlar \'eriyoruz ve Tuz 
)emeyiniz• diye onun hoşuna 
gıtmlyecek bir sağlık emrı \e· 
ri)oruz. 

B ugun keşfedılmıs \e edı.mek 
te olan butün ilAçlar da 

sempatık sınırlere gem vuracak 
mahiyettedir. Bu i açların içın 
de Veraturm \'e Raumolfia 51bi 
nebat'ardan çıkanlar olduğu 
gıbi madeni o anlar da pek ço:C 
tur l'ıladeni olanların ekse'"ı~ı
nin terkibıne bromur &iriycr. 
Ben 1940 danbcrı, :ıa~ıt b r 
madde olan • Brom!ire de so
dium• u kullanıyorum. Ve çolc 
güz.el nelıce a'ı)orum. isin a ıl 
ı)i tarafı, bu maddenın hıç ..,ir 
zararlı tesıri olmam1sıclır. Hal 
buki diğer ilaçlar içinde tan~i
yonu süratle düşUre"ller f'Ok ise 
de bu duşusün bazan hastayı 
topra;a düsUrdüğü 'e hiç de
ği'se sakat bıraktığı veya kor
kulu saatler yaşattığı yine A\· 
rupa ve Amerıka gnzetelerin
de ne~redı:mektedir. 

Ben kendi u uliımü 1950 rı
ında Pariste Mıllet ererası 
kalp hastalıkları kongrcsınde 
tebliğ ctmıştim. Ondan onra 
bu mevzuu izan ıçın talep'er 
aldım. Hatta Alman)ada Köln 
Ünı\er ıtesi \'e 1sveçte Stok
holm üniversitesi beni davet e· 
derek mevzuu anlatmamı iste· 
diler. Gitlinı hem anlattım, hem 
de hasta üzerinde tatbik ede· 
rek on ara gösterdim. O vakit· 
ten beri Fransada Toulou:ıe ü
niversitesinde de tatbik cdıli· 
lOr. Neşriyatı takip eden Torj
no iıniversite:ıl elli hht:t»a 
tatbik \'e aldığı iyi neticc;ı!ri 
Gaz.etta Sanitaria'da ne redi· 
)or. Kohn tini\'ersitesi ise 150 
hastaya yapmış ve çok nteın· 
nun kalarak aldığı iyi sonuç-

ları Munchener medizinische 
Weclı:enschrift mecmuasında 
nesretmiştir. Bu onuncu ya. 
ıının sonunda şöyle bir cümle
de \'ardır: , Saraco~lunun bu 
usulu, teşhis 'e tedavi vasıta· 
lırımız.ı ıenfinlestirdi.• diyor
lar. Benim usullim 1939 da Vol 
har<l'ın öyledlklerini teyid e· 
dıyor: Tuz ;yememeli. Gerçek· 
ten damara tuz eırını:a edin
ce tansiyon hemen fırlıyor. Si 
nirlenmemeli, z.ıra dal11lira si
nır yatıstıncı o~an bromüru şı
rınga edince tansiyon düşüyor. 

Biraz da tansiyonun ameliyat· 
la tedavisinden bahsedelim. Yu 
karıda öyledl~imiz gibi her 
cins tansiyonun oluşunda sinir 

Hayfa'dan gelen iki yol· 

cuda kaçak efya 

bulundu 
Dlln Ha)fa'dan limanımıza ge. 

len Kadeş vapuru yolcularından 
İsrail tebaasından Aron Şcınto 
ıle karoe i Şanta) ir Şemtonun 
vaziyetinden şüphe edilmiş, l\lu
hafaza sivil memurları tarat·n· 
dan çeni!erek e§yalan arama)& 
tlbl tutulmuştur. İki kardeşin 
bavul ve torbalarla getirdikleri 
eşyaları arasında 285 tane yelek 
l!e 225 tane lilks tuvalet ubunu 
çıkmıştır. Yolcuların İskende
runda gemide muayene sır.ısın· 
da bu eşyayı muayeneden kaçır· 
dıkları ve satmak maksadıyle fs. 
tanbula getiraikleri anlasıımıs
tır. İki kardeş hakkında takiba· 
ta başlanmı~tır. 

Şişli kaza oluyor 
6324 sayılı J;anun!a yeniden 

teşkil olunan Şişli kansı, 1 ha· 
z·randa faaliyete geçecektir. Bu 
mUna.,ebetle öntimiızdeki salı gil 
nü saat 9'da Şişli • 'ahiye ~ıu
dilrlüğü bınasında merasim la· 
pılacaktır. 

Bir katil 20 yıl hapse 

mahkum oldu 
Bebekte Hüseyin! öldürmekten 

sanık emnıyet şoförlerinden Meh 
met Alkmın Birinci Aaır Ceu 
Mahkemesinde devam eden du· 
rusması dün sona ermiştir, Meh 
met 20 sene 2 ay 20 gün hapse 
mahkiım edilmişıi,. 

. patık sınırler~n \" kaçtı. Ben de k dı:;ı '2kalı.yıp ağzından peynirımi almak için 
bır kısmını kesmek suretı; .e , J 
damarları büzU'mekten kuı t.ı- .ar.-asından ko~m;ıya b.ı~ ıcl:rr.. Tam yakalayacağım sır.ılla kedı 
rıp t.an ı)onu dti~Uren bu am:?· b•r C\e daldı. Ben de ıı. l asından ı:ırmek mecburiyetı.1de kal· 
lıyat şimdi o'dukça kola) ı.kla dım. Ev ah ipleri de beni hırsız zannedıp yakaladılar• 

Dünün en ) iiksek hararet 
derecesi +24, en düşük + 13 
olarak ka) dedilml~tlr. 

:rapılabilmektedir Teh ike .. ı a· Ethem, 1'akimin, kooperatlfinın bu mevzudaki m1ı 

zalmış, muvaffakıyet şansı da - Peki o kadar ko .. n krdinin a&7Jndaki pe)nir dağılıp Ku" çu"' k haberler racaatı İstanbul Beledıyc.:ıi K .. • 
1 
raağaç buzhane ince mU~b ... t krr yUk elmiştır. Bllhn a habis de duşmcdı mı?ıı u;.lıni de şovlr cevaplandırmıştır: 

- - -.- _ _ __ .... ~ _ _ _ şılanmamı.ştır. Diğer buzhanc1 r dığımiz _ve kısa ~manda llıt.lat - l>uşmedl efcr.dı.n Cünkll kaşar peyniri ıdi. 
~nyle bınsanı ölume gotfüredn Ethem so:gusunu nıtılE:~kıp tevkif edılmistir. * \'ali Prof. Gökay, Satlık şnraaı de fazla fiyat i temektedir'er. 

toplant;sında hazır bulunmak uzere Marmara adasında mevcut Et 
:ı.n aqam Ankara)& hareket etml ve Balık Kurumuna aıt buıhıı-

c·nsı u ame ıyattan a) a 
görmektedır. Bazı hastalarımız 
uzerınde biz de bu amelı) atı 
) aptırttık ve neticeler mem
nunluk verici o du. 
Herkesın ameliyat rıı.kinl gö 

7.e a:ması kabil olmadığından 
hızım bromurle tcda\ i usu" ıi· 
mUz onun ) erjnl tutmaktacıır. 

Kuzguncuk'lular 
Ekmeklerden 
Şikayetçi 

Gerçi nctıce amelı)'attaki .,ıbi Kuzguncuğa bağlı fcadıye ma· 
değildır. Amerıyatta bir deıa hal:esinden bir grup dun mat· 
sinir kesilince tanı.!) on dli•iı· baamııa gelerek, bakkallardan 
yor \ e tekrar çıkış !ıemen he- aldıkları ekmeklerin ) enllmiye
men görülmü)or. Rromür sı- cek kadar hamur bır halde bu
rıngalarında ise hazan nmel ) :ıt lunduğunu; şımdiyc kadar yap. 
Laki gıbi devam ı nctıce ~ıını· tıkları biıtıin müracaatların nc
yorsa da bir çok def:ı da ı!a- tıcesız ka'dığını ifade etmisler 
cı tekrarlamak lcuım geliyor. ve muhtelif ekmek nlimuneleri 
Ameliyattan çekinen in~an İ· göstermislerdir. 

f~~;nnt•a~~~ıu:el::~:.!erc kat- İcadiyelilerın sliyledıklcrıne 
Tan ı)on, dunyada ha!'a~ wr göre, ayni semtte bu:unan bır 

la ıp fena bir akıbe•e doğru hrının faaliyetine bızzat l<'ırın· 
gittikçe herkesin a iıkas 'lı IJ. cılar cemı)eti tarafından nıanı 
zerine çeki) or. Tabıatı> 1~ bu a- olunmakta: ::eniş bır mıntaka, 
liıka hekimlerin de hu mevw ekmek ihtiyacını Kuzguncuk fı

rınından temin etmek zorunda 
ıizerinde daha çok durmalı:ı:mı b k , kt d 
icap ettıriyor. ıra ııma a ır. 

Nıtekım, bu yıl eyliı• a) ında Dığcr tar~~tan, Ramazan ha· 
Stokholmde top'anacııK olan şındanberi Usküdar fırın! :-ın
•:'llilletlerarası Dahılıyecı er 1 da, ak~am iı~rleri ekmek bulun. 
Kongresı. nın ana mevzuların· maması da &ıkiyet me\'Zuudur. 
dan bıri tan l)On )UkS('kliğıdır. Fırıneı'ar, akşam üıc.rlerl pı· 
Ben de orada kendi usu lerııııi de ~apmağı kendı kazanç cll"lıa 
tekrar \'e başka Z3\ i) e erden daha uygun bulma~ta. ve ha kı 
müdafaa edcceğım. ekmeksiz. bırakmaktadırlar. A-:, • 

BUkreş sulh 
muahed~si 

14:? ) ıl e\\ eı bugun, 28 ~la
yı 1812 de Osmanlı lm

paratorlugu ile Rus.}a arıı-

rıca, ekmeklerin altına etiket de 
yapıştırılmama ktadır. 

Dün İktısat müdürlügüne m;.ı· 
racaat eden Üsküdarlılar, tedbır 
alınmasını ve suçluların ccza! .. n 
dırılmasını ıstemişlerdır. 

Kabataş önlerinde bir 

erkek cesedi bulundu 
1 Dun sabııh -saat 8 de, Kabataş 
onlerınde denız.den b r ('rkek cc 
sedı çıkarılmıştır. Kırk -:,aşların· 
da bır şahsa ait o duğu tahnıın 
edilen cesedin bir müdd~ttcnbe· 
rı denızde kaldığı anla ılmışt11· 
Cesedi mua)ene eden Adlı Tebıp 
.Muzaffer Arca Morga kaldırılma 
sına liızum gormüşıur. Cesedın 

htivi) eu tespit edılememiştır. 
'fahkıkııta devam edilmektedir. 

1 Milleflerarası 
Denizcilik Sergisine 
Kaflhyoruz 

* ıs·ıncı Kor. K 'nı Korg. Necau neden faydalanmak için Balıkçı. 
Tacanın başkanııaındıkt TUmg. cev 1 lar kooperatifinin Ankaray.t çe~ 
det Sunay. Tun. Reşıt Erkm.en ve tığı müteaddit telgraflar d:ı ce-
Kur Aıb RU!m Atakan'dan mUtc· 1 fekkll askerı heyetimiz dun Slmpıon ~·apsız bırakı.mıştır. 
Ekıpre.ı;ı ue Yuı;osıavyadan şehrimi· Fazla para isteyen ıoför
ze &Ydet eun!ştlr. Heyet garda as· 
kert erkA.n tarafından karııtanmış- ler haysiyet divdnına 
tır. 

verilecek Napo'l"de 27 mayıstan 15 el{i. * Arnavutko:1 Dubarncı soıtaı: a.; 
me kadar devam edecek o :ın numarnda oturnn :;urı sunter. alga 
Milletlerarası Denlz.cilık serg:s:- re. ıç\rôten uykuya dalmı.ş ve ~organ Bazı şoforlerin taksimet,.erıin 
ne Denizcılik Bankası da ışı rllk Uzerıne dUşen alpra yını;ın çıkına gösterdiği Ucretten fazla par.1 is 
etmıs ve dün yapılan açılış tö- :1oZ:şu~~e~~~1;;;~ı~ndU~~~\~~: tedik!cori. müşterilerle pıız:ırl: •a 
reninde banka lOneıim ku~u:u muhtelif Hrlerınden yanan Nurı, İlk gıriştikleri son zaman arda ya· 
başkanı Amiral Xecatı Özd~niz Yardım Hastnhanesınc kaldırılmı~ıır pılan §İk~etlerdtn anlo~ı mış'.r. 
hazır bulunmuc:tur. * •Ulus• •c •Yenı ınua• ı;nzete· İstanbul Şoförler cem'ydi bu 

,, ierlnde yaı:llıtı na &leler ~Uz nden "b" fö ı · h · t d" 
Napoli'deki Denizcllık Bankası Ankarn da hakkındlL takibat yapılan gı 1 0 r erın aysı) e l\';ının.ı 

standında Denizyo:ıarı. Şilepçi. hü&e ın Cah]t Yalçın dün İstanbul &evkedıltceğini \'e 1608 sayılı ke 
lik. Kıyı Emniyet, Gemi Kurtar· 6avcııı ına ceıbedllerek ifadesi alın· nun hükmünce cezalan~ırı•acağı. 
ma, YalO\'a İşletmeleri, grafik, ması 2 .5 &aat &üren ifade ı Ankııra e r. 

m ştır Hll.\eytn Cahlt Yalçın'ın nlın nı bildlrm ktedı" 1 
maket ve resimlerle ifade edil· savcııııtına gönderumı..,tır. Proforma faturaların tet-
mlş. ayrıca standda, Denizcilik * Akaaray'd:ı bir ı.tnemada arka· k ı 

d:ıfı Zekl>1 OldUren Nadirin 5'lncl ikinden cikayet 
Bankasının Çe\'İrtm15 olduğu Atır Ceza Mahkemesinde devam e- Y 

renkli, İngilizce sözliı • lstanhul, den duru$Inaaı dUn rona ermiştir.. Bılindlği gibi, ~on bir kanun· 
\'e •Yalova» fılmleri de devam ı Nadir 3 ıene 4 ay hapse mahküm e· le, proforma fatura:arındakı f • ı 

, k Ö t . dilmiştir. o.ara g s erılme) e başlanmış. yat'arın uygun olup o'madığının 
t S 'd A T * 3'tlncü Beynelmllrl AvukaUar t tk"k' T ır. crgı e yeg11ne urk standı Kongre&! :ı. 0 llllzlran ta.rıhıerı ara· e ·ı ·ı ıcaret Odahnna 'r.rU-
olarak bu:unan Denizcilik B:m- amda İspanyanın vaıeneıra şehrtn· mis bulunmaktadır. Bu faturala. 
kası paviyonu çok altıka topla- de toplanacaktır. oıter taraftıın, Bey rın tetkıkini mUteakıp, fiyat ar 
mıştır. neımııcı Barolıır Bırııtının ıtı,4 nıı uygun görülürse ithal8ta mli.:ıaa. 

S .. b . l N i'd toplantısı da 19-24 temmuz tarllı· d dil kt k . . ergı munase eti\ e ! apoı e ıerı arasında Monaıco da )apılacıık· e e me e: a ·sı h:ılde teklıf· 
denizcılıkle ilgıli Uç bilyüK ve ı tır. ler reddolunmaktadır. 
dokuz muhtelıf beyne milel fhtı- * Ba)ıldım Yoku-$Undakt İbrnhlm Ancak, bu usulün t 1tbikatına 
sa kongresi toplanacaktır S r· Salıkll>a alt 14 numaratı apnrııma· ı baş'anı!dığındanberi lıırrok si· , . · nın ırkıı k mındıı yııpılan ruh&at• ' > 
gıye 21 dev et ı tırak etmiştır. 11z ııa.ve ınıantı muhurıemek tçın kayet me\'zuları ortaya çıkmı~•ı.. 

Beyaz pe nir n f 1 ıtden polis memuru Niyazı Akın, Tüccarlar, kendileriyl yab.:ın~· 
Y e az a çıktı41 ta.tıtanın Uzerlnden dtışerek firmalar arasında gizli kalnı:ısı 

290 k 1 k 
ağır &urette yaralanmıştır. Niyazı İlk 1 d · · , uru a satı aca Yardım Hastnhancsıne katdırı.mı • cap e en bırçok tıcarl sır r n 
ıır. bu murakabe e nasında meyd ı· 

B'r müddettenberi belerlive ·• * Da1UtP&ia Camii avıusunrıa ~·· I na çıkmasından ~ikAyet etmekl<! 
:e pe) nır imalatçı "We tac•rlt>rf a kalanan YU1'.ı:eı H~rdemtaze il$ ••· dlr'er 
rasında peyn r fı)atlarının tes· bıka.ı rankealcllcrden ı.ıeıımet'ın u· . · . . . 

urıl'rlnde 9 parça esrar bulunmu,. Bılındığı gıbl, Tıcaret Oda ın-
pltı hususunda cereyan eden mü t.ır sanıklar hakkında takibata b.ı.ş da. proforma faturalarını tetkik 
zakereler dün karara bağlanmış lanmıştır. ve karar veren komisyon azaları 
tır Buna göre, bu yıl peraken· !O~ ~:a~~.M~:~~~~ ~;cıl"~~:;:ı da. tüccarlar arasından seçilmek 
de o arak bcvaz peynirler t3m Tahaın 'Tıldınm, ııeçtrd~ bir aınır tedlr. 
vağlı 290, yağlı 270, yarı yuıtıı· ııuh.ranı netıcmncıe kendıs.ııı ıpıe Umumi arzu, bu tetkikin bir 
lar 240ı )ağsız pe) nir•er de 160 Irutfalı: tavanına a malt ti ı b 
kuruşu geçmemek üzere satıla· tıhar ctmışıır Hldıse ha:~~~JI ~ııh~ .aş:ad.şek.ılde )apılması merke-
c:akur. Bu fijatlar azaınidir. klkllta basıanmıştır. zın e ır. 

Beledi)e bu fİ'"atların kal'lul * Şl.şl1de, 6188 U)'llı kanııns ay- lstanbul Üniversite5İ 
J kırı olarak inşa ettlı'tl l'e<:elto d ı.-.ı 

'te tatbıkını uygun gormii:;ıtiı .. llktırıtan Nııtm Tnn)crl ne kıracı· 
Satışlarda perakendeci~ e 40 50 lırı Mehmet Bek Sabrt)·e Harlklı· 
kuruş kflr haddi tanınmıştır. K;\r yan ve ibrahlmtn ~'den cıkmaya-
hadd.i yukarıdaki fiyatlara duhıl, :ı~=~~~rka~,~~Y:~=~~~d~d~~k~: 
erlilmiştır. katn başlanmıştır. 

Senatosunun toplantısı 

İstanbul Üniversitesi senatosu 
6aat 15 te Hidrobi,.oloji Enstıtil 
sünde toolanmıstır. 

ında Rukrb ulh nıııah"· 
desi inızalannıı ıı . ıso; de 
ba~ll) an Ttirk • Ru lıarhi 
Tilsit muahede i ile netke· 
lenıni ti. l'arl te iki de\ ıet 
a ra<;ında bir ııakt inualana· 
caktı. Fakat ı·ran ıı İmpa
ratoru ~apolyon Bonapart 
vadettiği t avassutu ) apııı.ık 
ŞÖ) le dursun, Osnı:ınlı İmııı· 
ratorluğunu parçalamak ga. 
~esi) le Rus Çan ile gizli<'e 
muzakerelere girişmişti. Bl
bılili ile Petresburg arasında 
doğrudan doğru.)a cereyan e· 
den &ulh müıaktreleri de bir 
netice vermediğinden 1809 
da harp başla mı ve üç .} ıl 
sürmüştü. Bu muhuebeler
de talih bize ur olmamı tı. 
Xiha.}et Hükr;şte bir sulh 
muahede~i imLalamak 10. 

runda kaımı tık. 

SON HAFTA' 
Üniveritede ders kesimi yapıl 

madan toplanan son senato o.ma 
sı münasebetiyle dUn ı,ıeç vakite 
kadar toplantı devam etmiş ve 
universiteye ait muhtelif mese· 
leler ıörüsülmüştür. 

Bükre muahedesi hiıkum. 
ltrine göre. Ruslar Besarab
)a katısını ilhak ederek hu
dutlannı Prut nehrine ka
dar ilerletiyorlar ve na· 
dolıınan Şark tarafında da leh 
!erine tadilat ) aptırı} orl:ır
dı. 

F. r. TÜLBE:STÇİ 

Kaptanın kamarasına gideıı 
kaygan korıdoru gıiç bela as· 
tı. Kapıyı 1ekmeledl. Giım gum 
öttü. 11Lütfen :ıçarmısınız efen 
dım İki elımdc dolu.11 

Kapı acıMı ve olomat,k ola· 
rek kamaranın içi karardı. Wil 
lie e ıği karanlıkta aştı. Kapı 
arkasından kapanınca ışık ar 
tekrar yandı. 

Kamarada dört ki 1 "Wardı. 
Asteğmen Voles. Elmasıye gö. 
bekli ve Başçavuş Bclllson. 
Kaptanın kamara ı bir anah· 
tar deryası halıni almıştı. Bin
lerce anahtar \"ar gibiydi her 
biçimde n her boyda pirınç 
anahtarlar, çelık anııhtarl:ıı:, 
demir anahtarlar. ve her boy
da beyaz etiketleri ile saç saça 
haşhaşa o mus vaziyette idılcr. 
Yerde de tepeleme karton ku· 
tular vardı. Bellison ve Elma· 
siye göbekli anaht:ırlan ıki yı
ğın haline getıriyorıardı. .A.s
teğmt-n Voles, anahtarları da· 
ha kUçük yığından bırer birer 
a'ıp kaptana ,·eriyordu. Masa· 
sı başına oturmuş bulunnn 
Queeg'de gözleri kıpkırmızı, 
y{izli bembeyaz. fakat hlila he· 
yecan içersinde anahtarları bl 
rer birer kilide sokuyor, deni· 
yor ve sonra ayakları ares•l'da
ki kutuya atıyordu. W!liic'yc 
baktı •Orada apııill.> c!urma. A· 
nahlar arı bırak ve git. dedi 
sonra anahtarları kilide sok
mak işine devam etti. Kamara 
daki hava kötü ve duman1ı idi. 

5 Hazirana 1 kadar 

En az 100 İiraltk bir hesap açtır1rsanız 
9 Eylülde bir çekilişte hediye edilecek 

Wil,ic anahtarları yata[:ın ü
zerine bo,alttı ve kamaradan 
çıkarak, baş tarafa gıttl. 

Yağmur e~ri eğri yağıyordu. 
Rüzgar pantalonuna çarpıyor, 
) ağmur de yüzün il ) ıkıyordu. 
\\'lllie kaptan kopriısünün al· 
tındaki bir deliğe gırdl. Gemi 
o sırada bodoslama bir dalgaya 
çarptı, dalga kırıldı. Serpinti 
Wlllle'nin üzerinden geçerek 
guverteyi ve köprii)"\İ ıslattı. 
Serpinti Uzerine ge!di. 

Willle bu baş tarafta yalnız. 
kaldığı anlar, hangi hatada o· 
lursa olsun çok severdi. ca:ne
dcki hayatın bütUn ıstı:aplan
nı bu açık denizin ve t..ııc ruz. 
garın gidermesi m.ımklindü .. 
Ha\'a kararmak üzere o'duğu 
halde uzaktaki Montsuk'u \e 
Ka'amazo'uy ve en yakındaki 
himaye destroyerlerini gri • sı 
yah Oklan usun üzerinde dah' 
kara noktalar olarak eçeb;li
yordu. Her halde bıı · kara şe· 
kill~rın içinde ısık, sıcaklık, gıi 
rultü ve bahriye bey:ıtının bin 
!erce rutini ve belki de Cainc
deki çllck krizi kadıır müthiş 
\e inanılmaz buhranllr da mec 

10 DOŞELİ EV 
Kurasına iştirak edersiniz. 

Evlerdeki •eşyayı Glllhane Parki 
Bahar seryisinde de görebilirsiniz 

lYAPI ve KREDi BAN KASI 

cuttu. Fakat ôbur gemilerin 
koprulerindeki nöbetçilerden 
hangisi. mayin tarayıcının )'ilk 
sek dalgalarla göğüsleştiğine ba 
karak. mürettebatının isYanklir 
söylentılerinl, kaptanın kama· 
rasında, gözleri parıldayarak 
anahtarları bir kilide u\•durma 
ğa ralıştığını tahmın edcbılir
erdı? 

Deniz Willıe'nln ~tayatınd;ı, 
Queeg'den daha büyuk olarak 
kalabilen yegAne şeydi. Kaptan 
şuurunda. her şeyin üstünde 
bir şey oluvermişti .. O bir kö· 
tiıliık ve fesat devı idi. Fakat 
Willle aklını deniz ''e gök man 
zarası ile doldurunca, hıç ol· 
mazsa bir zaman ıçın, Queeg'ın 
hüsnilniyet sahibi fakat hasta 
bir insan olarak iktıdarının fev 
kinde bir işi ba~ar'll3Y3 ça ış
tığını tasavvur edebiliyordu. 
Muvakkat bir zaman için, Caı
ne'in ole) gibi ynka;ı klı~ıik 
katlar, acalp emirler, kızgınlık 
lar soğuyor, komik resim er 
haline geliyordu. Fakat, Wil· 
lie'nin bu hayali, aşar;ıy:ı ~n· 
lona beraberinde götli .. mesi tın 
kansızdı. Slnirl~rine \uru :ın 

127-
yeni bir darbe, salondaki z.i'in 
çalınması. kalemle ya:r.ılmış 
bir l\ot onu derhal hummanın 
at eri arasına fırl:ıtı)ordu. 
F kat ne de olsa, buntcırd:ın 
bır zaman ıçin olsa bilea) rıi • 
mak kuvvetlendiricı ve nefıstı. 
Willie baş tarafta dalgalill' a
rasında :;arım saat kadar daha 
kalarak derın derın nefes aldı 
ve tekrar asağıya indi. 

Ertesi sabah Caınc, Guamda 
Apra limanına gırdıği vakit ha 
va hAlfı sisli ve ) ağmurluydu 
edanın dalgaları sisler arasında 
idi. Gemi 22.000 tonluk Harte 
destroyerinin yanına bir 5aman 
dıraya bağlandı. Halatlar ba~
lanır bağlanmaz, Quees. isk,.le 
tarafına hes metrcoe bir sıl .. o 
lı nöbetçiler dikilmesini em
retti. Bunhr herhangi bırbınin 
anahtarı obür gemideki bir ar
kada~ arına vermesıne mari o· 
lecaklardı. Aynı uımanda Jor
genseni HARTE'ye göndererek 
b:ı sıınsoriln, mektuolar arasın 

da bir anahtar bulursa Caıne 
kaptanına haber vcrme,,lnı ri
ca cttı, Z ıyıf. gözlerın ::ı <'trafı 
çokuk bir teğmen oları ~an ör. 

501 inci Fetih yıldönümü 

töreni 

f stanbulun Fethinin 501 inci 
yıldönüm ümünasebetiyle, istan 
bul J.'ethi Derneği tarafından ~a 
rın saat 10.30 dıı Edirnekapıden 
bal~amak üzere bir tören tertip 
edilmiştir. 

Törende hazır bu1unan1ar, E 
dirnekapı iç methalınden hare· 
ketle mücahitleri temsilen Ulu 
batlı Basanın şehıt o 1cluğu ma· 
halli ziyaretle bura) a bir çe'enk 
koyacak, Topkapı ve saat 12 de 
Fatih'in Türbesini ziyaret ede· 
cekrerdir. 
A)Tıca gece de Fatıh Camiin 

de teravihten sonra blr mevlfıt 
okutturulacaktır. !....,;~-~_,. 

bu isteği. sanki Jo gtn-en'in 
deli o masandan şiıphe ederc~e 
sine iki def11, tekrar ettirdı. 
Sonra isteksızce ba~ını kabul 
makamında salladı. 

O sırada, Willie. ne e içinde 
bulunan Ducely'nin eşyalarını 
toplamasına ) al'dım ediyordu 
Quceg nlha)et gitmesine mils.ı 
ade etmişti \'e o da llarte'ın 
motörü ile saat 10 da kı)'ıya 
gıtmenın çaresini bulmu tu. 
Wi lie •Kal da aramayı gör• 
dedi. 

Ducely, giızeı domuz derisi 
ba\'Ulunu kapatırken kıkır kı· 
kır gUlrlü. Naftalin kokan lıı· 
civert Onlformasını giymışti. 
Sol tarafında yeni bir sarı kl'r 
dela vardı. Üzerinde 1ki s.ı\BŞ 
yıldızı bulunan. 

Wi lie ben işler bl iken bu 
gemiden çıkayım gıdc~ inı Btı 
rada geçirdiğim her sa:ıh•e1rn 
nefret ettim ... Çok faz.il d:ı a 
niye geçirdim Aram"l:ia gclın· 
ce, böyle bir anahtar bt•lıınma 
lacaktır ... ÇilnkU yo ~·ıır! • 

•Ben de sanmıyorum :ıma 
manzara görutmeğe dcğrr o•a· 
cak • 

---------------------------------------------------------------------.... ----------------------------~ 
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~~ ALTEMUR KIUÇ 
bq il 

ktıuı tam yeri değil 
t oı..burıuı, İıııiliz guetele· 

"lldUfuın 
b111d \e çok şaybı 

~ ~ ııt Ufıun bir eyi nak· 
\~t;3°.tuın: in:iliz bahri· 
~ l>~ın ye.ni yayınladığı 

\ ii:!~tı Utıya Harbindeki de· 
\ ~~· na dair resmi tarih· 
4t~ h!a bakan Churdılll'· 
~ tek tının idaresine 
-~ li~i \'e kötü netice· 

-._ -~t~ına ebep oldutu be· 
\."~ it. 

iııe ~irihı yazan Albay S. 
~ ~0~aıikAnc bir Uilfıpla 

'Cb ' 
~ •. tıı ~UJ, deniz hareki· 
ı.:.~ l!ır ik safbalannda, A· 
~ fo( ekat isti.bbarau Mer 

te ~un umanlar ıe· 
'%. llotru da kontrolü doğ· 
. ~"1'°l"dt_a eline almak te· 

\ ~l;ırda ı:önderileıı e· 
'~t 11

Phe götürmeyecek 
~ ~d~nuıı Ph ıyeti ,·e li· 
S ~Yaıı 8tııı1ann maksadı 
~ 1~1 °1sa hile, imw a· 

* Pakistan Baıbakaıu Mu
hammed Ali 9 haziranda 
memJetetimiuı ıelecet. * İngiltere Bı.şhalwıı Sir 
Winston Cburchill, •Dün 
~ a dmıun.ıı lfmdi, İkinci 
Dünya Harbinde oldu.tu 
kadar sabır n cesaret 
gös~rilmesini imirdir.• 
dedi. * Cenevre bnfnanıııua 

. 
dünkü toplantısından da 
bir netice alınamadı. 

«intihar pakfr» 
Yapan aşıklar 

Aunclll•d PUH 

Los Angele :?7 - Aktör .... 
lan Edwards ile karısı Rita'nın 
bugün metni açıklanan müşte· 
rek Yasiyetnamelerinden, kadı 
nın. erkeğin ölümünü müteakip 
derhal itiharı kararlaştırdıfı 
anlaşılmışlıT. 61 yaşındaki !k· .._l't~ I) 0 r ki, uman u· 

t tııı idar • . •·-t lQ k esıııı ün · tör Edwards. 8 ma)'ısta uzun 
~~ ... ~~~1:nıutaıılığ'Jn b0&· zamandanberi çektiği bir kalb 

• .,. ~ lı artımuştır.• rahatsıılığı tesiriyle ölmüs ve 
lı bi~ ın~ı ol.arak uçı karısı uç gün sonra a ırı dozda 

b se costenımekte· uyku ilkı alarak intihar eL· 

Q~ mi ti\". 
'\iı ~~ ltı\.ni . , Edwards'ın öl\ımünün yaklaş 
~l'ıı. llıiid ~E 1 - Chur- tığını hi settiklen zaman !ka

fe11 1 aJıaıe iyte Norve· leme aldıkları mlislerek vasi· 
"-~ l'\ott d~ına ~apılması yet.na~ede unları yaımıslar
~ı, ednu.. hucumundan dır: .Qlümümüzü mUteakip ee 
~ ~11 1~1 • i. Halbuki ı-,etlerimiıin derhal tahnilini ve 

~:ılt11 aııı 'esıkaları~ da yakılmasını i tiyoruz. Üzerimiz 
1. ~ Yap~ılıyoı- kı, eğer de müce\here dair herhangi 
\ ~ llıtruı :aydı, hem mü· bır ziynet eS) ası bırakılmasın. 
\~ht il dona alnııyaC'ak, h!m Cenaze töreni \•eya çi~ek de is 

\.'"-.\1 ''lırııı nrnıısına apr temiy orıoz. 
.'it~ lC 11 _.ne.aktı. 'tftıi ••DtSESi _ Gene Karı • koca 25.000 dolar tuta 

t 
ıo ~asıdna. Sarvik rmda mal ve para bırakmı~laı· 

ı.·~ilıı lınan d troyeri dlr. Son arzularını yerınf! ge· 
.""llııq3llı destro)'er filotil· lirmeye memur e•tiklel'i avukat 
t«ı'ldurıı bbuıunan albaycıı ::\f. CO\\ ıtt "'aıetceilert> 'erdıği 

~ ııakı ah!e, limana hiı- beyanatta \'asiyename, ba!'İZ 
b~tııe ı~e cemıleıini ba• o1arak bır 'ntıhaı· paktı 111ahi· 
""11 anııraııikte Ch yetini ta ıyor. Birbirlerini on 

~1' .\ı...llıd:ı11) n. (. ~ derecede e\J~orJardı dcmi~-
~;~11a11 ern~dilJnistı.. ~ 
~~tı1111 b de tro~·erıeriJ1in tir. Kadın 41 yasında~dı. 
\..~ t bıltı 1 '-diı:i 'P. buııu --o-

• ~~t~ ~~~~~~~~e~a~~~ Malatya' da kac.ak 
~'~°Ilı ılesıl'o)·crden iki· S 1"n11• Utan da ölmu t ı. E b 1 d 
~t rıı llAoi. E j - şya u un u 

• 
grevı 

.lnadola AJansı 

. 
il .Jandarma , 
Komutanı tecavüz 
Hadisesinden üzgün 
'Behçelie\ lerden tabanca tehdi 

diyle kaçırdıklıın Naile'nin 'f'Jor 
ya ch'arında ıorla ırzına geçmek 
ten anık İncirli Tanksa,·ar Ta· 
burundan Onba~ı )lusıafa Demi 
rel, Bakırkoy Jandarma Biı-li· 
ğinden Ahmet Yardımcı, )leh· 

Londra, 27 - On bir ıündenberi devam etmekte olan de 
miryolları ırevine hafta sonunda kuzey \'e kuzey dolu bölge· 
Jeri mümessilleri de iştırik etmeye karar \'ermislerdir. Ga~Ti 
resmi bir sekilde de\'am etmekte olan ıreve sekiz büyük mer· 
kezden 3000 ateşçi ve makinist kaıılmışur. Bu yüt.den sana• 
;yide ye ııda teniatında büyük bir karı ıklık hlsıl olmustur. 
Buıün ııreve istirak edenlerle hareket memleket ölçü~ünde 
bir mahiyet almıştır. Bunlar, lokomotif işçilerinin yeni çalı~· 
ma protramına yaptıkları itiraz kabul edilinceye kadar pazaı• 
geceJıinden itibaren ı:rev yapmayı karar altına almışlardır. Bu 
karar yeniden 30.000 i~iyi :ıümulüne almak-ta n Londra ıle 
Edinburırlı ara .. ındaki başlıca yolu felce uğratmaktadır. 

1 

met Sarıbayır·ın tevkif edildık· 
!erini bildırrniştik. Halk arasın· 
da hala ıünün mevzuu olmakta 

1 
devam ede!l bu müe~sif hidbe 
hakkında, Il Jandarma Komuta 

. 
Habeş imparatoru 
Orta Doğu' da 
·Güvenlik istiyor 

Churchil, sabır ve 
Cesaret tavsıye 
Ediyor 

A.ısodatd Pıu• AltM'<bted Preu 

Washington 27 - İmparator Londra, 27 - fngil':r; muhafa· 

nı Alba) Mu'Zaffer :\lu ılu, ken· 
di.si) le göri.ifen muhabirimae 
§unları .söylemi~tir: 

u- Hadise maalesef doğru· 
dur. Buna hepimiz <;ok mutces· 
siriz. Ben vakayı ::azete·erde o· 
kcdum ve derhal hadi .. e yerine 
giderek tahkikata baıiladım. Suç 
!ular :yakalanarak adalete ıe • 
!im edilmiştir.• 

Jandarma Komutanı. hadiseyi 
örtbas edip, sanık jandarma er
lerinin teslimi hususunda mür 
külat çıkarıldığı söylentilerine da 
ır sorulan suale; 
c- Böyle şey olmamı tıro di· 

ye cevap \ermi!'tır. 
Tahkikat e\Takı tekemmut et 

tirildikten ~onra ~anıkların mu
hakemesi ba~aracnktır- Sanıklar 
hakkında 7 seneden 24 .senese 
kadar hapi ceza..ı isteneceği tah 
min edilmektedir. 

Kore birliği 1 O 
Ha~iri'!'·ı!~ ctlrliYor 

Haile Seli.siye bugun kuvvetli ıakAr Partisinin <kadınlar isti
bir Habeşistanın . müvazcne ba ş.are komitesi .tıırufından tertip 
kımından nazik bir durum ar Jenen bir mitin:•e 7000 ki~iye hi 
zeden Ortadoğuda kollektif gü tap eden Ba~bakan Win ton 
venlik tedbirleri ittihazına ta· Churchill bugün· cDünra duru· 
raftar oldu~u •Öylemi~ \"C de mu ·imdi, ikini•. oünya harbiıı
mi~tir ki: •Habeşi .. tan, Birleşik de olduğu kadar ı::ıbır \'e cc·a
Amerikanın gayet guı.el bir şe ret gösterilme .. ini amirdir.n de· 
kilde adeta timsali bulundufu rr.iştir. 79 3 asındah DC\'}et ... 
yüksek ideallere de taraftar elamı şunları ilave etmiştır: "\'ıı 
dır.• \!ar geçhkçe her Batılı memle· ı;ı.ıc nabr••~r il lan., 

Washin:tondaki ilgili Basın kelle ve muhakkak k~ ~endı oı 1tmir 27 - Bır müddetten· 
Cemiyetinin tertipledii'i öğle yJrd~ı~ıızd.a durum gıttıkçe da: bcr SeCerıhi,ardak· kampla e· 
yeme!inde metni önceden ha h~ gırıft bır hal al~akt~dır. He~~ ğitım görmt>kte olan \'e buyük 
zırlanmış beyanatı okuyan im- rr..un omuzlanna. b:rımı~ olan yıı harp tatb katını mll\ aCfakıyclle 
parator. İtalyanın bundan 18 kun taşınma-:' ;ıttıkce ağırla~· 'ııtirmi., buluna . 5 iııcı Kor~ 
yıl cv\·el memleketine kar;ı te nıakta 'c çetınlcşınektedır. l\ll!.ı D(ğıştırme Tug.ı) ı 10 ha'Ziran!'f3 
caviııe ı;ıri~tıği zaman en ~id· sırlaı,mın heme~ hcm~n hcpsın lzmir limanından bir mcrikan 
detli bir ba kı altında kaldığı tl~n daha uzun hır te~rubeye s~- ge-mi-i ıle harcKct rdccektir. 
nı söylemi. \'e §Unl:ırı ilave et hıp olduğumu L&nnedı)'orum. l'a Rırer hafta ara ıle 3 partide 
mi th·: .o zaman sevgili mılle- kat her umankındcn fazla ı:.a· Kore)e hareket edCl·ek olan 5 
timin mukadderat 'e menfaat bır temenni. ce. aret \'e ebat ı:ı· inl'i Kore Değı-t'rme tugayı 
lerıni ıehlıkeye atmaklığım is tc·yen bıı· durum t:ırsı-ınrla as· 5100 ki.o·den müte ekkil olup, 
ıeniliyordu.• Ja yeis " tereddüde dü müş bu.nun 30 u ıcrciiman n teğmen 

değilim. Korkuııt harpleri c:.eref dir. 
i-lerinde mü 
ııôrecek A
lluff dıı ılk 
Kore}e hare 

\'" mu\•affakiyt>tlc geçı tirdik. 'l'uga,da c~ium 
Fakat harr> devr ııce bile me-ele "avırlik rn-ı'fesıııi 
nin airiftliği şimdıki kadar barız nıerıkan yarba\ 1 

o!manıı ·tıı-. Se"cbileccğinm yol- karile ile birlikte 
laıııı .sayhı mahduttur. n~dı.seltr ket edecel<tir. 
y:ıpabileccklerimizl tanzım ve Tuga' . lzmir Jimanındnn mu 
tahdıt etınekterlır.:ıo azıam bir uğurlama ıner:ı ınıl 

ni miıtcakın a~ rılacaktır \me 
İçişlere tema_, edeıı Churchıll, rikan nakliye geın:~iııe Sıivey" 

İ;!'i Part isini de tekle,>en bazı imanına kadar bır Tmk muh 

~iberasyon mallan 
için bir tebliğ 

İmparator memleketi ile ka
dim Habe-istana )ak n bölge 
de Uin .genç devlelJcı·· olarak 
\ asıflandırdığı mcml('ketlerin 
bugün dahi nazık b r müvazene 
ı~inde ya~adıklarını ve tabiatiy 
le bu miıvazeney bozacak ma 
hı) etle herhan~i bır sQ asi ka 
nr ittihazından kaç nma) a ~· 
lı~tıklarını anlatm • 

Mau Mau'lar Kraliçenin 

kaldığı oteli yaktılar 

g'-'zetelerın ortaya attıkları ıs- rib'nin '1.-efakal edeceğ haber . \nı_ıı.oıu Alansı 
tekleri yerine getırmek için, \lk vrrılmt'kterlır. Ankara, 2ı - Ekonoını \e Tı 

· 1 1 caret Bakanlığından teblığ edıl-
bnden e\>vel ı;:enrl eçımler yap· Dünya barı$ mükôfatı ınışur: . 

mak cıh.,tine !;,ılmıyece'•ini an- Chorlie Chaplin'e verildi E,·,e.lce Jıberas)on }olu ile it· 
• "aiı·obı. ~7 (Anka) - tau ~ ·\\-J:ıor ;r.erı esna ında 

~ ı..~"ort~lo u Komutanı llu•u 1 tuha91rlmiıd•• .\lau tedhı~<,:ilPn ln~illel'e Kra· 
lı:tmı~ , e demışlir ki. • -'lemlP· hal edılmekt~ olan ma'lara ait 
ket. Parlamento ıaı afındaıı e\'k Berlin '.?7 <A.A) - Ber ı;ıde tr::cmerın b::ıkanhğ.mızın tetkıki 

4,.-~l> • Aınirallıkteu 
~ ~~le eden emırlrr aı· 
Q lltotf'sto etti, 

\.~' t •11r .. ıı b-
.. ~ te ıın ır harpte "' 

'trt)~ karelik açık de 
\ ~ llıij ~tı eden ) Uz.terce 

~ -tabaı~a~da Chur
\.. 4i~~tte:'1 l'liuinde.n bi 
""•ıı"iltu- atının, olması 

... e, bir }'akat bu hiç 
~ ~··ı-~ t\'tet adamı o· it..._: \~ lıderi olarak 

~ llcıı h olarak kazan· 
\ 4 ııQ., Whrete halel ge 
\~ltt 1~~1 a olsa. Chur
~ \itıeliııın her saf· 

lalat) a. 2i - l'ehrımıı Em· l.çe i Eliz:abethin bundan ıki se 
nnet tc ki atı bunun bıı· k.ıça• •• I ne ônl't> Keny') ı ziyareıı e na
çılık hAdı c ını ~e)dana çıkar- sındı ıkamet ettifi oteli dün ı;:e· 
mıstır. Suri.> e mamu'atı üç katır ce ) akmıq'ardır. 
yiıkü ip~klı kuma , n~a\l.er. ta· ---o-
banca \t' klıllı:;et'i miktarda Türk • Pakistan dostluk 
mermiden ıb:ırct bulunan ''aı:ak 
e~alar. ıatbah ar mahal.esinde 
llacı Kamı~ın evinde bulunnıı:~· 
tur. 15 bin lira kıymetinde tah
min edilen e )alar Tekel ida:-e
sine tes'im edilmi , hadise ılc ıl
gili Kahta ilçesınin Kcfcma kö
yiındc Mehmet Kelepçe, Bekit• 
Kelepçe 'e Mehmet Ötturk ada· 
lele trslim cdı'mişltrdir. 

anlo~ması 

Ankara 27 !TLRKTEL) 
Türkiyt ile Pakıstan arasında 
aktedilen do~tluk \'e i~birliği 
andlasınasını.n ta d•kıne daiı· 
kanıııı layiha ı bu~ün B. l. M. 
hariclyt encümeninde muzake
re ,.e kabul edılm-ştir. 

SEllR,\ ltE~T ı_ 

\'e idare edılmelıdır. Seçını ~olu topla.nın·~ otan Dilnya Bu s ı•ı mıitcakıp \apılacağına dah' 
Kon~e~ ı . dün~ a barış mil.dfa karara ıakaddum eden 15 gun 

:·,. mulPınadi dcği,iklıkler pe~in tını Charl•e Chaplıne Hrm s· zarfında ecnebi atıcılarla )apı· 
c;e kosulmamalıdır., tir. ıan baglantı.ara ısıınaden ihbar 

Bl'GÜN 

ŞAN SiNEMASINDA 
.\Sk. Kin, ı~tır.ap H l\lateıa l<'ılmi 

GÜNAHKAR ANA 
(La Colpa d U.na .\ladre) ftal} anca 
MARİ:-.'A BERTİ FOLCO LULLİ 

Sean~lar: 3 !'i - 7 - 9.30 Telelon. 86792 

mektuı>'arını te~çıl ettırme.>en 
\e)a 4/1360 a~ılı kararın yU· 
riırliığe konulmasından önce E. 
P. U. sahasından \e,>a kliriıı:: 
anlaşmalı memleketlerden oıoma 
ıik tah,is ~olu ıle ithal C<filen 
mallar için ) eni rejım do1arısi.> • 
le tahsıs alınamaması yuzundcn 
ithallerine imkan olmayan ınal
l:rdan memleket ihıh acına uy
'un olanların nıuay} en artlıır
la ithallerine miisaad~ edilerek ı 
kc.> fıyet 8.4.19.54 \'C 21.4.1954 ta 
rihli tcb!iğlerimızlc .> a) ınlanrnıs I 
tı . t 

10. Bankası'na 
T ransallantik 
Teklifi yaplldı 

İ Bir İn"ıl z "enıi i'l-a ... ı f•r· 
ma:.ı Denızcılik Banka~ na mu· 
ı acaat ederek Turl,ı~ c iı;ın b r 
transatlamık ~ aııma.> a l:ıaz r ol 
duğunu b ld rmı 'e haz rlad • 
ğı b•r makc!ı rlt> 0öndernı tır 
Ln~ılız şırketı. teki fı le b r ık 
te neminin proje erın ı de gon
dermı-t r. Teklife göre tı an
ntlant k 22 b n tonluk " 22 

mil ural•i olacak " 6.000 OOU 
tcrlınc n~a edılecekı r. De'l z· 

cilik Banka-ının bö}I~ b r 
tran atlantık 'in a cttırmek htı 
susunda imqıf•k b r nıyet ol
mamakhı beraber ırketın t('k· 
liC ıncele

0

neee'k 'e ce~ ap and • 
rı acakhr. 

--o-
I .,, 

\.."ı tt Ilı tı tl.Ja'k hususun ri)e :\-eureıi taralında.a resmett 
' ' tı ı~1 llıi ~~ ıe~ayüıünu neı:redilmı !ıı". incilterenin ,im· 
\ lıt:'l(ıııı erdır. diki Ba~ba.kanı da ~erde leAkid ilt 
~~1-~ • 11 ~aıe.~elennde o edilen adamın ti kendisi, ybi 'IA'l'S LİNDlfARK YA P 1 ve K R E O i B A N K A S 1 

Bu kararın alınma.ına e~a! ol 1 

mak üzere yapılan :?7.12.1953 tal 
ı·ihli anketim İ'Ze cevaben il,ı:ııli 
iırmaların bakanlı~ımrza volla-1 

Arasflrma Bürosu . 
Kurulması teklif .. ~tı liıı ha 11~ndüren ta Churclııll'dir. Evlendıler. 

!!\er 1dı elerin aeık Bu bizatihi bir tolerans vt söz İstanbul 27.3.95-i- dıkları d!1ekçeler mcv2uu • olup 
1 
GÜ\'.\ UTA:'\l\'OR - Kıza teca· 

enelce lıbera yon lısıesıne dn· ,-uzden anık olarak te\kıf edil· 
hil bulunan: diğini birind sayfada bıldirdiği-

~ ' •rnı,,.. B•h· humy•ti "'''"''"· •ıiiıiiiııiıi••••lliiiiiıiıiıiiıill~ 

~lJNLAR_~m~~uroıwLı 
~ubelerinin elli sekızı.ııcısı 

1 - 619 gümrıik tarıfe 22.i?O, miı imam Hacı Hilmi adliyc)e 
22:?1, 2223, 2224 is1aıi tık numa götürülüyorken ~ lizunü eli ile 

~~ 
'~~~t '~~ ~.İ\ l'j~AT 
~~t~ l~~i~ Mende· 
~~tl~ıı il t\'y beyanly
~ '4t 'e tlk.i güntü 

tı. «ı llıi ıt· 'llluhaıetetin • 
lh. tar 1 1lıat . 

~·""lliıı ti: reyındcıı 
)~ llt b 

bq. titıı r defa :ı.· · 
~t· idiYI ı. mı! 

tıı dl(!~ "a~ 4ba&ına 
ııa.:"tııı lcıı ı r. O ik • 

den bahisle Amel'ikanın yar· 
dıında bulunma ı ıizım geldi· 

ini kayıt ile diyor J..i: 
• Basbakan'ııı Amerıka se· 

)ahali tam :zamanında ~apıl· 
:maktadır. Bu bır nezaket ziyr 
reti delil, iş r.iyaretidir. Ame· 
ı-ika hükumetinin Türki') e Baş 
bakanı'nı can kulaı:ı ile dinli· 
yeceğini \'e acele olan ihtiyaç· 
lan karşılamak için ı:enis im· 
:kanlannı harekete getireceği· 
ni limidelmekte kendımiı.i hak 
Iı bulu.) onn. 

ralarına gıren. telsiz telgraf, m•Jr gıilemlştir 
ılc 'e ahize makıneleri ve bun 

j !arın cchLZe \,. ak~nmı !enni· 1) Bu mallar için ecnebi ~a· 
ycji, ~alnı? alıcı rad) o ,., yalnız tıcılarla kat'i bağlantılar 22 e) • 

linde gö:.ierdlklerini bilıyoruz alıcı radyoya ait eclnze ve aba- lul 1952 tarihinden önce yapı!· 
Düşünelim ki, o daiı'enin mı lenniyenin, nuş olacaktır. 

ba~ında bulunan ve bu demeci . :? - ~7 ~ gü.mrük ~arife 2.,448 1

1 
2) Me,zuubahis ına!lar ekim 

"eren zat. aynı batakh!ı uzun L u· · L E B U R G A z. ıla 2450. -:4;,4. ıl~ 245, b ve _459 1.952 sonuna kadar yuklenmı~ 
zaman idare etmiştir. Kendi· _ ıla ~461. ı latı,tık numaralarına bulunacaktır. 
"'inin, ya orasını tem,izlemsi, dah ı utulhareke arabalar ve ak 3 ) u 1 b d 11 - 1 b 

ah tt b tkı kt 
· "ık ( b' d ,ua e e erın n şu at -.r u a a ı an tem:z ..,, • :;amının, otomo ıl ve "e ek par 5 1956 t -hı - d t 

ması lazım ıelirdi. Onu orada ~·alaıı), • nı an. _ arı er~ a:a.sın a ~-
kalmata icbar eden bir sebep Ş U B E S l 3 - 679 ı:Umrük tarife 2476 dıyesı~ın kabul ed~ldığıne daır 
)oktu. ill 24i8/a isıalislİk numarala- t-cnebı sat_ıcının b!1' mu~·afakat 

Bu şartlar aıında. bıitün me· rına ı:ıren velospıt 'c aksamının. mektubu ıbraz cdılecclmr. 
uhyeti üstıinde taşıyan Hu· Bugün· h izmete girdi. (a~Tıca ~elen saytkarlar hariı;- B:ık:ınhğımrza yo:Iadıkları di 

kümetin, kendi proğramına tır) lekçelerine \erılecek ceubi mck 
abotaj yapmıyacak insanları 4 - 105 gümriik tarıfe 373 ila tuplarla birlikte ilgılı fırmalar 

seçme.•i kadar do!ru bir ey o· 375/b istatistik numaralarına gi T, C. Merkez Bankaııına mUra· 

58 

· l b • f'' korde'"larının, IC\Sİk edcceklerdır. 
1n.an ar, ır p;rtıye ııütn yar .. 

Edildi 
AHupa ikıısadı ı bır ığınr. da 

hıl memleket erde, ıktı adi aha 
da ısııh ali ~ uk::ıe tmck 'E' ran 
dımanı arurmak mak adı~ la te· 
maslar yapan. \vrupa lktısadı 
hbırlığı Produrm ıtc AJan~ı dı· 
reklbru Dr. Hartcn ve aynı a· 
jansın araştırma dairtsı nıudu· 
rü Dr. King rnemlekeumıtl de z 
yaret etmişler ye dun Ticaret O 
dasında, tıcaret 'e sanan adam
larıyla bir toplantı )aparak mıh 
!arda bulunmu tardır. 

Dr. Kartcn \C D . Kını:: ıku· 
sadı .:.ahada istıl'ı:;alı 'uk c.lımek 
\C randıman: artırmak it"in Tür 
kh·ede rle bır ara•urma buro u 
n~n kurulmnsını \e mcrkeı.ı Pa 
rl::ıte bulunan mıllet•erara ı teş 
kilAtla tema a ııeçilme ini ta\Sİ 
) e eımı lcr 'c kendılerıne oru 
lan bırçok sua leri cc\aplandır· 
mı-:ardır. 

Dört gün .onra başlıyacak 
bu seyahatte. Basbakan'a ba· 
arı dilcmiyecek bır tek Türk 

olabileceği a~ıa tasavvur edıl 
memelidir• 

'~t~ttete ~hnuş Hu 
~~~~tıı bir l>o~et ar
~~{ ç morta 
IQ."<li.tt b llıtt\' •lı$acaktır; 
lıı; ~ ~ tr nı:•k olacak 
l ~ cı~ta ?tı~:C!ct bıç 

~ lıı~ ~ah~ irade· YENi ISTANBUL "t tcı· l' de tünden 

~. ~:~~alta~::i~!~: HÜKÜMET PROGRAMl~l~ 
~ ~~liıııııı .~o~liın de· TAHLİLİ 

lamaz. Yalnız ıfüşünelim ki, bu 1 28 Mayıs 1954 ı-en kadife, pelüş \e bunların caatları sırasında bu husu. !arı 

dımcı olabilirler; fakat h!c:bir y A p 1 ve K R E D t B A N K A s 1 5 - 383 ~ümrük tarifolı 1329, 'F.v\elki tebliflerımiıde T. c. 
zama rtiza ı mahdıı- 1329/a, b ıstatisıık numaraları- :'.\lerkez Bankasına müracaat müd 
lar.• n pa n ° ma 

1 

nı gıren kadife \esairenin, deti olarak kabul edılen 30 ma· Dr. Hanen \e Dr Kıng mem 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~e~b~t~ı~k~·c~r~c~a~q~ğ~ıd;a~k;i~a~r:Uarla y~ 19M tarihliM~mmuz~4 ~ketıma~kı ~mahrına de· AKŞAM : ithalleri kararla tırılmı tır: o arak tadil cdılmiştır. 'an1 edereklcı dır. 

BİR MUKAYESE HQS MEMO Gökten paraşütle inen küsük iyilikler!! 
~},, q;''ıttııı de ' ü Habip Edip • Töl'eh.ın mı-

''f, .ıı!1 L~ı...1Ydı·, Ve nı - . t ' d b h 's ~:q....,. re murların ,·auye ın en a ı • 
~~~ tJ'Ydı". ) ı· ıe birim için en mühim noı.-
'.b~l', 'llı~~lar b:ış- tanın bü.kfımet ihaıının tan· 

t ~~~ )'111~tn dahl 2.İlll ve ı lahı oldu&unıı SÖ)lu· 
~ ~ it latdıt· b<>ı>Yekün ~or ve di)·or ki: 

~ı}elıl'o~ u knmı •Biz, böyle bir ıslahatın ya· 
iti:• ttıı~ l'ıtıi ını değıl, pılmağa başlanma~ı sırasında 
\.~"I bu h~tınusıaı- u veya bu taraftan. panicilık 
,, ... ) nın ren· sebebiyle isten çıkarılanların 
4~'.\k :' olabileceği iddilannı işitice&ız 
~,, :Su iddiaların ba'Zılarında baki 
\.~l~ I}\ kat payı da bulunabilir. 
L"'t!~ ~ ~ Bu hususta da samiml ola· 
U.' 't)~ l!ı\l{J\11 rak söyliyelim ki, seçim esna-
~.; ı~aı· ~ baı. sında bazı dairelerdeki büyük 
~. a:, ı b~b. ıı ııı11 ·' · im .·1. "" .. ç "' memurlann, seç propaı:an 

tıı~111lor rıbe tok dası diye verdikleri demeçler 
litıe ıı· 1'urtıye de, bulundukları daireyi, için• 

tcınr.tıerin den çıkılmaz bir bataklık ha· 

Aqam, Dillı.atıer sütunun
da yaıı)or: 

ıAtina'da Ba~vekıl mareşal 
Papagos'un yakında istifa e· 
decğini yazan bir cazcrenin 
sahibi ile yaıarı •Halkı endi· 
şele dü.iırecek asılsız haber· 
Jer nesrctmek• suçundan do
layı dördeı· ay hapse mahkum 
olmuşlar. 
Bır bu hale bakınız bir de 

bi'Zde Allahın ~ünü serbestçe 
tekrarlanıp duran •Adnan 
Menderes'in kurmak istediği 
demokrasi Hitler, :Musolini ,.e 
Peron demokr~isidir» terane· 
!erini dü~ünüı; sonra da 
Türkiye'de basın hürriyeti o· 
lup olmadı!:ına dair hiıkmünU· 
'Zil veriniz!• · 

~t8~R,/FHP~~s;;rü 
~.tt,,ın~- .#Jrr.41&~

"/ ~& F,;ıfZ~-4 /Y/: ~/ 
/ 
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40 liraya ucuz yemek, 1 O liraya 
bir kahve! 

' . 

f1il@tlJWUWf##frB' fı ~. 
1 -01q!a{ #AT~ 1 

.•................. . .................•. -ıoa-! Lüks lokantalarda yiyecek, içecek fiyatları - lhti- ! 
~ kar var mı, yok mu? - Harc-ı alem lokantalarda i 
~ bir yemek kaça? - Kaıablanka ile bir mukayese ! 
~.................. . ......••...•....•. 

Rusyaya karfı ittifa ıoı 

• 

ingiliz Han Kuvntlcrine men up tepkili avcı uçakları 

İngiliz havacılığında 
mühim ilerlemeler 

Tepkili geı•ek avcı, geı•ek hoıt1hardı111aıı 
11caklaı·ı 

"' 
yflptlıyoı· 

Son ~ ıllar uırhnd• Buyük -
Britanya ile İngiliz l\lıllet

ler Camıasının diğer memleket 
lerine \e bılhassa Kanada ve 
A\ustral)a)a mensup uçak mti
hendıs crı. sesın hız.ını hem.-ıı 
hemen hır mıs ı a an s!i~;:ıtle 
goklerc )Ollamak teknik ll' se
lesının muhtelıf \ eçhclel'ini 
dc,meğe gırışmıs erdir. Tepki· 
li cer kuwctının harp ucakla
rına ta tbl.kl alanın:la çığır a
çan İngıliz Kralı) et kuvvetleri 
şımdı, Süpersonık • yfınl se::ı 
sliratiııdcn üstün hızda ur:ık
lardan miıtcsekkil ~"P~enı bir 
h.ıva gücu kurmayı kcnr\ısinc 
hedef ittihaz etmis ı· bu i in 
tahakkuku bır bay i i'erl mış
tır. 

Teknis)cnlerin geceli ı;ün
duz.lü çalı mn:.ı saycs·ndc. şım 
dı İngıliz hn\'J kuv• tlerlnde 
en ııon modem ::>üpel'Sonik av. 
takip ve bombardıman uc;akla· 
rı hizmettedir ve :.a:;ı :ırı gıt
tikçe artıp. modeller tckcmmul 
~ ttırılmcktedır. Devi.!. Ha\a 
ıkU\'\'etlerlnin :1<'111 baştan tec
dıdine cem'an 419 000.000 ster
lin tahsıs edılmış o up 1945-55 
dc\T~inde ~enı uçaklara 156 
milyon ter in arfcdilccektir. 

ıngılız. Kraliyet Hava Kuwet· 
'erinin a\'cı lilolarının liİm· 

dıki halde bel kemığıni teski! 
eden uçaklar, iki tiptır: 

Supermarine Swı{te ve 
•Hawker Hunlerı> ler. Her iki 
uçak, geçen yıl İngiltere')·e 
Diın;>a Ha\'a stlr'at rekorları 
kazandırmışlardır. Bu sür'at 
deneme erındc elde edılen orla 
lama hız. aatte 1176 kilometre 
ci\':ı.rındadır. Bir yıla kadar. 1n 
g !terenin elindeki avcı fi olol
rının ) arısı. Swift \'c Hunte-
ler gıbi, kanat'an ger:ye doğ
ru meylllı \e)a kıvrık uçal:l:ır 
la teçhiz edilecektir. Blı ucak
lar halen k'asik tarzdıı t ı,:hız <'" 
dılmiştir. Seri ateşli top \"e a· 
ğır n'akıneli tüfekler, güdüm
lU roketlerle tel>dil ed ilince, tn 
giliz av uçaklarının harp kabı· 
liyetı ve att"Ş kudreti hır ba
Jtımdan dört misli art.ıc ıktı:-. 

lng!Uz tepkili a\CJ uçakları dikine uçuş yapı)orlar 

İngılter<' Havacılık Bııkarıı 
Lord De L'İ ter anrl Dud ey, 
geçenlerde verdığl b r demeç
te. av uçaklarına gudümHi ro
ketler tatbik edileceğini ve son 
aylarda Avu tralyada Woome· 
ra a anında bu tatbikatla ilgıli 
deneme er )apıldığını açıkla
mıştır. 
yngilız Hava kudretinın diğer 
bir temel unsuru, düm anın ilk 
delta kanatlı uçağı. G'oster 
Ja\·e ın1> dir. Uzun harekat men 

Yazan: 

Patrick GREGORY 
•• zil i gece ve gUnduı harekatına 

elverişli, çıft tepkili bir avcı 
uçağı o:an javelin. bilhass.ı ra 
dar tesisleri bakımından üs• ın 
dur. Bu siıpersonik uç ıklar, 
· Sihirli goz. leri sayesln:ie en 
karanlık gecelerde, en kötıı ha 
va şartları altında. av'.ırını bu 
la bilmektedirler. 

Bu aylarda, dunya!lı:ı ilk tep 
kılı bombardıman uç:ı •ı, • \'ıc 
kers Valiant• lar dn Kraiiy ~ 
hava kU\"\ etlerınde hıımct" Si· 
recektir. İngiliz teknı<-ycnler:, 
çok motörlll tipten 3 ayrı mo
dc uçak geliştirllme'~tedir. \'a 
li nt bu tıp'erdcn birldır. Gc· 
rek Valiant'lar gerek •Vu'cun• 
\ e • Victor tipindeki ağır bom 
bardıman uı:aklarrı, atom bom 
baları taşı) acak iktidardadır. 
Bu uçaklardan başka. hi en 
bombardıman fı'olarının bel 
kemiğini teşkıl eden .canbcı-

V İ L LA -Otomobil -Garaj 
BİR KiŞİNİN OLACAKTIR 

Arrın 

PARA iKRAMiYELERi 
1 1 Hıılrı~ı h•lf 1150) lırılı• .... , ıctır11111 

HllııılJlllrl, 

ran lar da \:ardır. •Canberraıı 
dünranın ilk çıft tepkili bom
bardıman uta!ıdır. Millet cra
rası bir çok slir'at ve irtifa re 
korlarını kazanmıstır . 

K ra'iyct hava kuvv~·ıcrl mal 
zeme tistiınlUğ!.lndcn bas

ka, personel ustür. liğün de 
azami ehemmiyeti vermekte, 
bu .>:eni. süpcrsonık h.ıva gu
cünden hizmete layı'< adam ~e 
'!iştirmcktedir. Mem!ek~ tin en 
sec;kin gençlerinın h3\'acılığı 
meslek edinmc'.cri 1çin, maa~
lnr arttırılmış, en mlisaıt tcka· 
udiye şartarı temini cihetıne 
gidilmiştir. Bu miite\ zı muhıt 
lt:"rde doğan gençlerin. modrm 
ulaşmalarına herhangi bir en
gel me\·cut değildir. Yeni eği
tim kur !arı açılmıs ve her gen 
cin hava gücüne ait ~üksek o
kul'arda tahsillerini ikmal f't
me i imkan dahiline ginniştır. 

Bu ileri hamle, i tikbal için 
çok umit vericidir. Nitekim Ha 
vaeıltk müsteşarı Mr. Geor~e 
Ward. geçenlerde. parlamento 
huzurunda verdiği demeçte, İn 
giltcrcnin 10 yıla kadar, dlınya 
nın "n ü~tlin uçaklarına ahip 
o'acağını ima ederken. • lüttA, 
geçen yıl dahi. mümkün o'.:ıbi 
Jeceğini aklınma getirmed!ğı· 
miz bir terakkinin e iğindeyiZ» 
demiştir. 

Londra' da bir 
Cinayet işlendi 

Anıı.dolu AJa.ns;ı 

Londra, 27 - Londra charın 
da Blackheat'de bu sabah !ecı 
bir hadise vukubulmustur. Jean 
Bird adında 34 yaşında bir ka
dın bu sabah şafak vakti evinde 
boğazı kesilmiş olarak bulunmuş 
ıur. Henüz nefes almakta olan 
kadının yanında 2 \'e 3 yaJann 
daki iki kızı da boğazlan kesil· 
mis olarak yatmaktaydı. Bayan 
Bırd ıle kızlarından biri hasta· 
ne yolunda ölmüşlerdir. Dl~er kı 
zın kurtarılabileceği sanılmakta 
dır. Kadının kocası bundan 10 
gün önce ö'milstü. Bu sebepten 
polis makamlan adamın ölilmüy 
le bu:Unkü facia arasında bir mii 
nascbet olup olmadıgını araştır· 

maktadır 

Yazan : E. T. 
B elediye lokanta arı .sınıflara 

ayırmıştır; başta Iük:. lo
kantalar ı;elir. Bu ' okantalar
da mhıık ,·ardır, numara ~ a
pan artıstler ~ardır. Bu el!en
le fı~ atlar yuksekttr. Lüks lo
kantada bir ) emek acahJ kaça 
mal olur? ... Bir do~~·ııı.tıl bu
na merak ederek gitmi~, ııstc
eri ı;oıclen :;eçırmiş ve nıh:ı

yet şu neticeye v:ır::u~!ır: En 
idareli d:ınanınak, )"Jrı aı; kalk 
mak ~artiyle 40 lir;ıy:. .. . Ape
ritiCten ba~tıyarak lrnrnır..ıı a
dam akı lı doyurmak t:;·crsenıı: 
80·100 hrayı ;özden çıkarma
lısınız. 

Do tumuz ~u \0ak'ııy1 n:ık edı
yor: Geçende dört arkadaş ilik~ 
lokantalardan birine :;ider. 
İçki ile ara:arı iyi olm:ıd ı~ı I· 
çın birer portakal s:ıyu i ter· 
ler. Portakal suları ~elir, içer
ler ... Yemeğe başlamaı.dan ev 
\·eı bır portakal suyu.ıun kaç 
para olduğunu sorma~ iç1erin
den bırinin aklına ge iu. Gar
son slikünetıe cevap veriı·: 

- On lira! ... 
- On lira mı na~ıl 0 1ur? 
- Fiyat bu kadardır, i~ter~e-

niı Jı5teyi göstereyım. 

Gar on cebinden bir 'iste c:ı· 
kararak uzatır. Bakarlar, 

portakal uyu hakikaten on li
ra! ... 9 lirası a•ıl fı) at, bir li
ra ı yüzde on ~arson hi;>·e i. . . 
Fi~ an soran bu i~te bir yanlış· 
tık olacağına hükmeder: 

- Bana nıetrdote'i gönde· 
rin! 

Der. l\letrdotel gelir. hir por 
taka! SU\'umın on lirrı oldıJğu
nu o da 

0 

teyid eder. no•·t arka· 
das orar: 

- Portakal ,,u) un.ın m:ılı) e
ti ol un olsun yirmi be~ kums
tur. On lira bunun kıt·!\ ını~li· 
dir. Yani yüzde 4000 kar. Bu 
ihtıkfır değil midir'! 

tetrdotel ukunetle cernp 
verir: 

- Değildir efendim, çunkli 
iı yalnız portaka:ı hesap cdi

' orsunuz. Bunun kira para·ı 
~ar. mustahdemin masrafı var, 
artıst ere. muıisyenlere ,·enlen 
para var. Ya'nız. orkestra •c 
caz gecede -oo lira alıyor, ar
tistlere verilen para da başka. 

Yapı'an he~ap bir }ey yeme· 
den dört arkadaşın karnını do 
yurur. kırk lirayı verip luks 
lokantadan ~·ıkar ar ! ... 
B u gibi ycı· ' erin pek aceınLi 

olını) an dôrt ki~ilık başka 
hır ırup da yine ~rle luks bir 
lokantaya gider. Idareli hare
ket ederek ikı şi e bira, bfr \'İ. 
ki, bir parça beyaz peynir gc
tırtır. Arka ından iki bonfile, 
iki makarna ... Et \'e makaı·:ıa· 
yi taksim ederek )'erler. Bun
dan sonra meyve, 1.>irer knh
\'e... Bu muhtasar ve idarc!i 
)emek tamam 120 !ıraya mal 
olur. 

Adam b:ı~ına 30 hra):ı kıt ka 
naat karın do) urma';: . .• Bu. li· 
deta bir mueiıe Görülen işin 
ne derece ba~arılı oliu~unu 
anlamak içın luks lo .,ıntaların 

lıstelerine bir göl atrnak yeter. 
Listeden bazı rakaml.ln a~as1-
ya gc~iriyoru:ı: 

I<:t su~ u 
ıstakoz 

Levrek 
'l'a\'Uk 
.Fileto 
Şatobriyan 

Kuru5 
250 

1.300 
i50 
850 

1000 
1000 

Komposto 600 
Dondurma ;ıQO 
Kokte) 1 1000 
Vıskı 1000 
Votka UOO 
('in!ıı. 900 
Portakal wU,Y U 900 
Limonata uıı:> 
Kah\'e 900 
Frnn~ ız . anıpanr:ısı 100, yer-

11 şanıpan)a 50 lira .•. 
Rııknmların ~ lıksekliğine ba 

karak Juk,, lokantalar sınek av 
:ıyor ı.annetmeyln. Ger~. ô~ ıe 
tıklım tık : ım olm~yor fakat 
h iç bir zaman müşted eksik de 
ğildir. Hele cumarıe.,i ve pazar 
akı;am'arı bo masa bulmak a· 
deta güçtür. Şampanya da ıçi
len kalaba ık~a bır masanın he 
sabı bazan bın lıra) ı aşı) or! .. 

H a)di bu lokantalar için ıKe 
sesine gU\·enen gitsin; ba,

ka lokantalar ) ok de(:il ao de
ni'sin. Doğrudur, lltks lokanta 
herke in harcı değildir. Fakat 
oteki lokantalarrla .fa fiyat, or 
ta kaı.ançlılar ic:in, aynı dere
cede ylıksektir Be,·oğtunıı btr 
tarafa bırakalım, Sırkeci lokan 
talarında basit biı· ~emek üç 
buçuk dört liraya mal oluyor. 
Adam akıllı karın do~urm:ık 
ıçin beş altı lira; ı güzden çıkar 
mak lazım. Halbuki yakın za· 
mana kadar buralarda ıki bu
çuk liraya pek ala yemek ye
ni'ebiliyordu. 

aazetccilcrımııdcn mlır<'kkep 
bır heyet geçen sene Ku

zey Afrikayı ı.iyaret etmişti. 
Hey<'t Fa 'da Kazablanka'ya tel 
diği zaman Vali tarafından 5eh 
rln lüks lokantalarından birin
de bir ziyafet verilmişti. Ço~ 
neseli ve güler yüzlü babacan 
bir adam oıan va.i bir yenilik 
yapmış: •Ben munneıı bir ye 
mek lıstesı tertıp etmedim. Bun 

lar çok klasık oluyor. ho~a gltmi 
~ or. Sızlere büliın bir !i,te \'e
rilecek, beğcndığini2i l er, be
ğendığinll.İ içcrsin:z. demi~tı. 
O güne kadar her ııyafctte he 
men hemen aynı l emeklrrı ye
mış o an gaztecılerimıt. bunun 
uzcrine listelerı goıd 11 geçire· 
re ı tedıkler1 ~emekleri sıpanş 

ctmışlcrdı 
Kazablanka gıbi b~~ Jk b.r 

,ehrın en luks lokantasıııdııkl 
yemek fıyatları biz.im üks lo
kantalarımı2a nısbct c Pil az 
yüzde ~uz. ucıııdu. Bir iı-aıık 
bır kıırus he ııbıyle bır kaç ra. 
kam: 

Et suyu 100 
btakoz ııoo 

Pısı, barbunya 500 
Tavuk 450 
Fi'eto 550 
Sebıele.r 2SO 
Ye il alata 100 
Gatolar 150 
Komposto 200 
Dondurma 200 
Paris'te gerçi bır :ı emeğı hu 

dutsuz para)a mal olan l iı:..s ı 
lokantalar 'ardır. Fakat t~tan
bul'u onlarla mukayese etmek 
doğru değildır. Kaz:ıblankanın 
çok lüks lokanta ı b:zim içın 
daha iyi ö'.ı;tl olabilir. 

B iitü n bu yazdıklarınnzdaıı <'1-
k:ıcak netice şııdur: .'..\Iem

lckette umumi bir Ul!uz!uk mü 
cade1c~inc ihtı.yaç \lııılıı·. Bô~-
le bir miicadel cnın ı:>U\':::ffııkı
yet'e neticelenmesi, ltiks 0 !.in 
olmasın, ' okanta fıJ'ııtlaı ı üze
rinde de te:sirini göstcrccektır. 

Ceıu i ret Ha atı 
TiYATROLAR 

. * Yf'~'il S J S OPF.RETİ - ÇABALA· 
MA KAPTAN - Büyük Optret 3 perde. 
Her gece 2J'de. Çarşamba, Cumarted 
re Pazar matine aııat 15'de •e her Pa 
r:artesı. Tel: 4936!1 
* 1F.\JIJI) oıu;ı; Opereti - Ti· 

MARHASE oosüştl'. Operet 3 per
de. Her gece 21'de. Çarşamba. Cu
aıartesı \'8 Pazar matine ııaat ıs•ıe 
n her Paııartesı. Tel· 4936i. * KÜÇtK S\HXE - Meşhur Al
aıan TRİOS ALBEitTO'a Komik Kuk 
lalar Ttntroau Temsilleri. Her ı:Un 

at: 14.30 - 16.30 - l&"dc. Anıca: 
Perşembe, Cumarte ı n Pazar ı:e
celcrı aaat 21.lS'te. * APOLI.O sinKİ - Her gün 111.45 
matine. 21 ıs ııuare, p111~ar günleri 
l0.30 ınaUne. 

SiNEMALAR 

Bl!:YO~LO ctm:rı 
* .AL.KAZAR: Tel: 42562 - Meçhul 

Denizaltı - Şehzade Slmbad. * R : Tel: 44.394 - Çelik Kahra· 
mantar * Al'LAS: Tel: 40835 - Kaçak. * ELRA~IRA: - Şahane intıkam -
Ceıur Yllzba~ı. * iNCI: Tel . E~95 - Mesallna. -
Pardayanııı Oğlu. * LALE: Tel . '359S - Cellk Kah· 
ramanlıı.r. * LtlKS: Ttl: 40380 - Ağa Dil en 
Kadın - Karde' Kurbanı. * MELEK: Tel: 40868 - Z&ttr 'Ta
rlJI - Palyaço. * SARAY: Tel: 418.;15 - 3 Jtıı:ın 
Romanı. 

* ŞAN · Tel : 1157D2 - Günnhklr 
Ana. * TAKSİM · Ttl : t3191 - Çakır
calı Mehmet E!e • Kanlı Ct!tllk. * YILDIZ Tel 42847 - Hazreti 
SUleyrnanın Jl• inesi - Kılıçların Oöl 
ı;eaınde. 

ISTA~ucr. CİllC:Tl 

* Al,EMDAR · 'I el. 23Cll3 - Nan
kor Kalp - Aptal A ık * AZAK: •reı · 23S42 - Hicran Ate 
ti - Canavarın Tuzatı. 

• BUL\'An - /ı. kı icadeden Ka
dın - Günah Yolu * ÇE.\IDEP.L1TAŞ: reı· :?2513 -
iki Yüzlü Adamın O;llu • tl'c A ıı: A• 
raaınd * MARMARA Tel· 23UO - Nan
kör Kalp - AJHal A'1)c. 
* Mtu.i. 'J'd• 22962 - Öldüren Bu 

&e - Kahraman Şerir • Oltsllz Kız. * YENİ: Tel• 2~ - Kara El • 
.#.si Ki%. 

IUOIKOT CiUETl 

* HALE: Tel: 110112 - MU lkholdıı 
Cinayet - 6e'l'glltm Bir Katlld:r. * OPERA: Tel• 60821 - Korkunc 
Şüphe - loto Kadın Avcısı. * SÜRE\' YA. Te~ 6\1682 - Aılan 
lar Kaleli - Sahra Çocucı.ı. * YURT· Tel: 60544 - Meleklerin 
Seı glllııl • A ıevıer İçinde. 

•SAT 1L1 K ., 
Bir imzalı Ampir yalak 

odası takımı ile b r kü· 
bik yaııık odası takımı 
satılıktır. 

Adres: İstin~ e Tepeüstü 
SalAhaddin Adıl Pa~anın 
yalısı. Tel: 34086. * SOMER: Tel: 42851 - Blr Bıı· 

Danın OOzr~arı • Damplı Hain. ··········-

ve Türkiy~ 
r j~~ 
Avrupa'nın yeni siyasi inkiıafı karşısında biı garpta Yunan ordusu ıcırıo· 
keri vaziyetimizi tasfiyeye muvaffak olabilseydik, daha 1921 yılı 5011 

da istedi~imiı sulhe kavuşabilirdik. 

L------
Rt; L \R lliF.DEN 
i~GİLİZI.CRE \' .\Kl:'\LAŞ· 
1\1.\K İSTİYORLARDI? 

1921 yılı A(:ustos \ e E) !Uı ay-
ı ırında '\ olga eya•etlrnnde 

aç ık son haddıni IJulını:stı·. 
Otuz mi ;on ın an bilimle kar
şı karşı)a gclmışti .30\•;<'t'cr, 
her turlü 'ia ıta)'a baş vurarak 
bu felaketin Avrupa ablukasın
dan i le ri geldığıni \: bunun ba 
~ında da Fransanın bulun<Lı
ğunu i an etmışlçrdi. Bu pro· 
pa::anda; a Parı Ali l\lecli•ınin 
toplanmasından cwel başlama· 
!arının sebepleri vardı. İngil
tere ı 'c Fransanın arasını da
ha fazla açarak İngiltereye yak 
lasmak \ c bu s ,ıyedc Vaşing
ton konferan ına davet olun
mak istiyorlardı . 

Aç Rus halkına biri rc~mt 

ve diğeri ga~ ri resmi olmak ü • 
urc iki heyet tarafından mu
avenet olunacaktı. Rcsml he
; el. Mec lsı Alinin. daha doğ
rusu Fransanın teşebbüsU) le 
kşkil edilmişti Bunun bJşuıda 
1918 senesinde Rusyada Jo"ran
sıı sefiri olan \'e Bo!şevık hü
kiımcllne nıUd:ıhalcsiylc ith rn 
edilen '.\lôsyö ~ollen vardı. Snv 
yet Harici)e Komiscrı 1,'lçcr!n 
)lösyö :\'o1len'in ev\'clA tetkık 
ve sonra da ) ard ım planını r<d 
detmişti. Bu red ihtimal ki, 
heyetin iııhilalini mucip o a
cak ve İngiltereyi menı'1un e· 
decekti. Dığcr tarafta:l Ruslar. 
resmi olına;an Xanse.ı \'e Ho
over he.> etleriyle alelacele :ın· 
laşmışlardı, IIOO\'Cr, bi r ıki 
mı!yon çocuğu iase ;ıe iktifa 
ctmışti. Fakat Nansenl daha 
fazla kendilerine celp i ' e lngıl· 

terenin teveccühünü k.ızar.ma· 
ğı \'e bi.itün açlara :-lansen va-
ıtasi~ le :\lil!ctler;ıra ı bir mu

avenet teminini düşünınlışlcr 

Ye bu zatı on mil~ on İngiliz li· 
rahk bir istikraz. akdine resmen 
memur etmişlerdi. Krtı ın söy
lediği bir nutukta bu fstikra-
7.ln mümkün olablleccği müta
laasında bulunmuş ve şöyle de 
misti: •Rus) a iktisadiyatı tc is 
'iC tanz.ım edilmeden cihan ik
tisadiyatının tanzimi gayri 
miımkün oldu~u fikri kabul e· 
dilme e başlanmıştır. İstikraz 
mcse'e ınin de bır kaç ay i
çerisinde kabıli hal olduf:u gö
riılmektedır.• 

Tan t!aıele i de btikrazın an 
cak I.ondrada yapılabilccc~i:-ı

den bahsetmişti. Diğo::r t:l'·a.f
tan Fransa~ ı Sllez) a m .,,e,esin
dc İngiltereyc kar~ı Aciz bir 
duruma düşürebilmek :çin Sov 
yet'<'r. Polonya ve Roman~a 
ile sulbü tercih ettiklerini sö.> le 
d itleri halde, birdent>.re bu 
hUkfımctlere karşı notalar ver
meğe baslamış:ar ve bu sa~·e
de Romanya \"C Polonyayı Şark 
hudutlarında H dola~·ısıylc hiı
milcrl o an Fransayı nıe gul et 
mek istemi~'erdi. 

ııuıa~a Bolşevikler, o t:ırih
lerde hiç bir fırsatı kaçırma
dan İngilizlerin te\·ecciıhünü 
kazanmakta ve harici s:yas~t:c
nni buna "Öre tanzimde kusur 
etnıcmi.,'.crdi. 

İngilizlere gelince, Bolşe\'1k
lcre kar'ı samimiyeti ve bu sa 
mııniyetın Ruslara mal satına
ğa münhasır o'up o1ınadığı şııp 
heli kalmıştı. Her halde o uı
man Tilrklere karşı düşmanca 
bir siyaset güden lngilizlcrin 

~etl---------.::k hıııı' ,. no1ş~vlkler1 az ~~atı çckJll' 
mı~ o ınaları dı 
ti. 

1921 \'ILI soSU~rJJ{oi1'· 
SULllE KA\ uŞAU , • 1 

11 stos ~> c 
T emmuz \ e AbU ruıııu ,e 

Ru ~anın lÇ d: gorıı11~ 5 hanın Mosko\ ada JtU) 

hü!A~a) a ça ~ş~rk~~İhass' J;; 
'"et hukümetının ııa)ıl , 
~ ·1dc . t 
tan dolayı dabı ıı.,.r' 
bÜ~ Ük glİÇiüklere ~~ b 
I<'.> hinde kurullll3 IJJıı ıo 
ittifaklara karşı >-a ~§.f g 
rç ı le anlaşmasın n ~ o!t 
~ecesi hususu 5 ) 

1 
1\8\ J 

Jarımın dıkkntind:n ı3J1ll 
tır. Royle sıkış_ıkher r ~· · 
Sov.> et hükumeti· c ol 

'fiır1tı> 
iığı gibı başta . ıct er•) tJt P 
halde Şark ınıl tcSI) t" 

sıkı münasebetle~ ~ac~J;U ı 
bi gorlınmesc ça 

1
• eı:eJtl 

Avrupa \C nu_s ın ien 1 

)ekdit:erini takıP .tfıı$ te 1 

ıar ytizünden art~k ,.; "' 
· ·ctıra"' ı Fransa mcsaı ı:' . de\ e rs" 4 

rak Auupada lk1 ek oJU 

si m".>dana gelce 01n ~J 
manya ve Ru.s>,8 ir. • 
Şark mil 'etıerının rrııt: 
fını ve diğerlerinin •1' 
rafını tutacakl;ırın~u. 

f)'OP' 1 reyanlar gostcr ·eni s 1 ı 
Avrupanın bu~ GırP 

kişafı arasında bı~ri c 
nan ordusJylc 35 \ 3rr•~ 
nıizi tasrı~ eye ~~ >' ı · 
seydık, daha 19.. ı;•' ~ 
iskdiğimıı sulh~1 ,rıııt 
dik. Ben, bu tas uiıareııt 
hır, Seyıtgazl ~ bılectı 

1 
tamami.>le )aP1 1 

11 eı! J 
atıni Mla muhafa \rl>') 

l• ~jil 
1 Şehirden Röportaj 1 _Japonya' da te al~ 
PİDECİLER Edilmeyebaşla 

- Son günlerde Şe\ kct'i hiç 
gordun mu'> 

- Hangi Şevket'i? 
- Canım b ızim Şe\ ke t. 

- lisana. . Kapalıçarşıda 
çantacılık yapı;ordu. 

- Tamam. işte onu soru~o-
l'Uffi 

- Kendısi pek görüniırler
de sok ama, ı ş itt iğime göre pi 
decilığe başlamış 

- Doğru, Ben de Ö> le işıt-
mısıim. 

- Ma üm ya meV'Simidir. 
- A)nı umanda muslukçu· 

Juk da yapıyormuş. 
- İkısini de }apar cin gıbi· 

dır. 

* 

Y . b" opera 
çarpmaya. b~şlamıs. Aynı uı· / em Jr 

9 
manda cami musluklarında ab· / Anadotıı "1j0 

}. 

dest alan vatandaşların, duva· ı 27 _.. ıt -
ra astıkları ceketlerinden me\ Washington. r-:oe ôV' 
cutlarını a•ırrnayı da ihmal et· gazeıecısi PercY ~·ııııt' ·~ • · K aku > ı• 4 miyormuş. besıecısı os dıkları ~· f' 

!\Iemurlar konuşmaya dcYam terckcn haz.ır!aınnıŞ• • b 
ediyorlar: ca kaleme ~~1 pcr• ~ 

- Yeni bir marifeti mi \'ar? len adındakı 1 °cd.Ieet'~ - E\'et Aksaray'da 8000 Ji• Tokyoda tcn1sı nacııl' 
ralık bir pirle yapmış ()ant fı- Beş gece o)na ı;aPıU ~ 
rın önünde pide almak için bek ra, Japo~yanınaçııı•>' ~ 
le\en bir ahsın 8000 lirasını .)a}a yenıdenbu1ıın'~ 
çarpmış). sırada orada >11rll ~ 

- Yapar. H lZ.lı calışır herif. dip o matla ona 5111d• ı;t>~ 
- Bundan başka. Beyazıt'ıa Japon kızı ara 8, 1 ııı 

da 500 liraya bjr musluk tAmir romanıık maccr · 
t>lmiş (yani Bbyazıt Camiinde tcdır. crall 11 ~"' 
abdest alan bir \'atanda&ın, şa- Hakıkatte: f& .r\111tp4 ~ 

Bu konu.ma)ı duytluklan son dtrvan direğıne astığı ceketin· Japon) adak•. ro"11se, 
ra. size: den iç inde 500 lira bulunan mt temsılcısı 811nı!1 .~ 

- Neden bahsed i}orlıır? di· cilzdanını çalmıs). m hayatından. ıııııaıı1, 
ye sorsalar. muhakkak söyle ce * kıkatlara da> 3 dl ,d 
\'ap verirdıniz: Bu vankesic.leı·in hakıkııten de diplomatının~crı <' 

cı- Kapalıçarşıda bir çanta· ~eytan'i zekaları ,.ar. Zamana mcktc, kcndı5 poJI .e,ıis' 
cı yanında çalışan Şevket adın göre kendilerine çalışma saha- jh konsolos, JdOe il 
daki şahıstan bahsedi~ orlar. sı seçerler. Ay başlarında, ka· de oŞokkıan• ı 
Son gilnlerde çntacılıktan ay· labalık olan ç:ır~ılara. pazarla· tedir. z ı;•ıır: 
rılan Şe\ ket' in, Ramazan mU· ra dalarlar. Kı~ın tramvayları. 0 Öperanın k!Jııi'oll~ 
nasebeti~ le, is çok olduğundan tobUsleri tercih ederler. Ra· klan. as ında lAkD ,e 
bır fırına g1rcrek pıdcciliğc baş mazanda, pide satılan fınnlar le hiç bır 3 ett 'oıı 
Jadığı belli. Fukaranın. bos z.a· la cami şadırvanlarına musaı- olmamşsı iktııauır'rı 
manlarında, musluk filin yapa bazı kimseler l\Oıı 

!at olurlar. • . .· ·ırlikte . c•~' 
rak bırkaç kuruş k:ızandığı da Deniı me,•simi başlıyor. PlaJ kışı} le b der ıını;· al 
'konuşmadan :ınlaşılı\'or.. bulunan semtlere işleyen nakil me} ~ şun p:ıJJ1•).ııc ııe 

Fakat yanıldınız ınuhlerrm o 1 · · bil bu ıcı la .<t µ vasıtaları, şimdi on ar ıtın • wk c se'ı.· 
ku)ucularımız. Bu konuşanlar ~tik bir madendir \e bu made: Irak. a ·sıntu. 
Emnıyet 1kınci Şubesinin ili ni, ellerinden geldiği kadar iyı bulunmuş JcılJCS 
üncü kısmına mensup memur· b ı p 1 
lar ,.e bahsettıklerı de meslıur işle~ eceklerdır. ile e un ar a· • . rrıel / 
~ ankeslci Filiz Şevket. :'.\lenıur rasında bir Banliyö l\lu5t~a Bır şaıre (/.}>·, 
lar demek isti~orlar ki, Kapalı \'ardır ki. eğer bu yaz. şehrı· Londra, 27 d ıt ıııı 

miz<le icra~ ı sanat etme)·e ka. • "ham s:ıra~ 111 a 11Jl~~ çarşıda çanlacıl1k )apan ()fıni 1 k · .. · e 1'" 
ka(lın çantalarından parıt caıan) rar verdiyse, seri~ eme ıı.:ın edildığini cor 'sııı' ı 
J.'ıliz Şc\·ket Hamauın mü na- trenle Florya'ya gıdec.ek olan· da Ohio'da. l j~gıl•' ~ 
sebetiylc kalabalık olan fırın· ların bir kısmına şım.dı~en, gec yaş!arındakı ti•· 1 :ı 
ı ~rın önUııden pide alan \'C!an ıni5 olsun, desek yerıdır. Ralph HodSS

0 ıılll 
u ı .. Kraliçe J 
daşların ceb1ndcn paralarını ,'\ydolan oxoı, !eri için ımiştlf· e 1 
-----------'------- tc,·clh cdı e'"clC d' 

Hodırson. ıestıı Jt 

PRE:\"SI:S VE ı\SA KRALİÇE - Danimarka tahtının \'arlsl H 
yaşında prenses l\J:ırgarcthe bir toplantıda Ana Kraliçe in· 

grid'ln sigarasını yakarken 

~· .,.crsı ılll" ) Senoi unı ı;riU~ 
bi) at profcs 

tu. rı ~ 
bcıtlCI J" 

Yern ııe e'"1 

soııcı ) "' 
7 (.A. "ıde ı 

Ankarıı •. 2 eıırılfl~ıı ' 

'
ündenoerı $ ..,ış ıv..,ıe 

BırlcE•·· f.P.., 
ta oları ,.jlntı , .. 

nı tC~" ..a \'(' tarı oncll 'At 
le ketleri Qç !(Oıw ı' .J 

b uıırı .... ı; ,,,. 
yem n<' 3 er"' of 
at ı 1 de sona •dCI ~ 

A-erikCI ıs 
" ' ( J'StıS fil I• 

Sİ\ racusr ctıll· :..4' 
(A.A-> - !~ı ıc s~· ı 
~chrınltı şı ıcoP t ı 
bir kasırga ue b•ı ( 
mhctli sureb )01' d 
tır: Can ka~0 ar 1>
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'fATAS 

~ıtalar1n ameliyat _zamanını L::~b::"~,~~:~;,,ızı~ 
\~i!~.Jarllar1 tayin ~.~.~Y.~! ... , ı:1::P::;~ 

Yothoneler meteoroloji istasyonla" ile birlikte ~ 

ve 
a 

çaltşmağa başladılar ~ 
• ························-

Bir cerrahi müdahalenin Jıa~langıç sarhası: :\a rkoz 
alet inin bağlanması 

Bu arada riııgarlnr. amelıyat 
~·apıp )apmama bahsinde mü
him rol oynuyor. Rüzgarın lo
dos veya po)raz olınaı;ı, o gün
ku ameliyatı daha müsait bir 
güne bıraktırabiliyor. Zıra has 
tanın hassasiyeti bu hususta 
bir miyar telakki ediliyor. Fil· 
hakika hastanın sağlığına do
kunacak bır havada )apılan 
ameliyatın tehlikeleri U) gun 
yavada ) apılanlardan daha ou· 
yüktür. 

B Utiın bunl.ırdan an'a=ılıyur 
ki ~ıava ile ınsan ara,ın· 

daki munasebet, sımdı~ e l;ada:
zanncdildığındcn daha karısı,ı;. 
tır. Onun ta) ini doktorların 
bı 0 i ıne diı en bır \aZih tl.r. 

Bu abada elde edilen tcc· 
ı·übcler. i,şın ehcnımiyctını bir 
kat daha arttırmı tır. lh • ~ - ı 
pnz er yaratacak kadaı· aşı• tı· 
cı olmll tur. 

Tabıı bunlar, zamanla mukav 
~et ol mı~ an cerrahi mu da. ıt'e
lcr i~ındir. SLiratlc ~apılm.ı.•ı 
ıcap cdt'n'crde ha\a şartlannı 
dıkkatc almamak zaı mcti ası· 
kar<lır. 

ken • Holleritıı metodu dıye bır 
usul kullanıyorfar. Bu metO<i
la bandajlarda tcsbit edilen 
h&\'a ş.ırtları kıyınetlcndirilı

yor. Dliny.ı iiı.crindt'ki bütün 
meteoroloji istasyonlarının tat 
bik ettıği Jlollerit usu'ü yazı' ı 
metni ikinci bır cihazla neti
celendirmek esasına dayanı) or. 
Yeni yeni \'C sık sık haberl~r 
\'erebilmek için bu cihaza mut· 
lak ihtiyaç \ardır. Kayıtıa•·ı 
mana'andmp kıymrtkndirmck 
de bir ıhti aı. i itlır. l\l e.ela ruz 
gar sur'atıni çoz.ınck için ıkı 
uçlu kalemler ku !anılıyor. Bır 
ucu ma\I dığcrı kırmızı ~ ;ızıı 1 

kalem rin ha\ a haı ıtaları •~<' 
rındc çızdığı çıı:gılrr ruzgaı ın 
kuvvel ve istikaıııetı hakk.nd ı 
fıkir \crı~or. 

Bi.indiği gıbi . rad\o \c gaze-
l erle ılan edılcn ha\' 1 a 

porları şımdi ) a nız ı -alıııı
lerirun değil, a\ nı 7.tmanda !ı:ıs 
tane erin d<' ) ;ı\'a ya\ ı. ıı:ı 
nılmaz hır ~ ardımrı ı (llnıaıila· 
dır Bı:i~ lece bir ne\I lla\ a 1 ş 
hisi. deni'cbı ccek bır u ul ~ıev 
dana çıkmaktadır ki amdıvot· 
haneleri. bundan sonı a !ı • ..,a 

,.. eçenlerde bır arkadaşın pa. 
saport ı~i oldu, lJörduncu 

ube) e bir kaç defa ı;:ıttik, işı
mizi bıtirdik. Bu münasebetle 

bazı muşahedelerım oldu, onları 
ehemmiyetli bulduğum ·~in bJ
rada arzetmek ısterim. 

:'.\li'lctlcrin birbirlermi daha 
iyı tanımaları \ e se~ m lerı ı
çın karşılıklı zıyaret•tr çok 
faydalı olu) or. Son H-'! :-nla • 
malan da bu isi bir hayli !,o. 
layla tır<lı. se~ ahate çıkanlar 
çoğaldı. Bu yüzden bır hayli 
kalabalık olıı) or 'e eskiden bir 
kaç saatte olan ı ler, tablatıy
le bir ıkı ~une ihtıyaç ~ösıeri
yor. 

Bu sozlerımdcn, memurlar 
çalısmıyorlar manası çıkarılma 
sın. zıra, çok haksızl ı k edılmis 
o:ur. Bilakis. memurlar, baıan 
insan lakatının fe,•kınde mesai 
sarfcderek mütemadiyen talı· 
~ıyorlar; iş sahiplerıne o kadar 
nazik muamele )apılıyor, o ka
dar güler yüz gôsıerili)or ki. 
insan Adeta kendini resmi kii· 
~adı henüz yapılan bir b.tr.ka
da zannedi)'or. Ba~larında da 
nazik ve ~empatik &<!!'iÇ !:ıır mu 
dürleri vardır, t ereddüdü mu
cip olan noktaları da kar.un da
iresinde ve biıyUk bir hü nüni 
yelle hallediyor. Fakat is o ka 
dar çok ki, ) ine de tch 1clim o· 
ili) or. Öyle ki, bu ha!e radıkal 
çare aramak lazım. 

Başta Amerika, bu.un Garp 
memleketlerinde pasaportun as 
gari mllddeti beş senedir. Be 
sene sonra da, yine aynı p.ısa
porta bir ka) ıt düşür~rek, b:ı • 
ka beş sene ik bir muddrt ı
çın muteber olu) or. \'c bö) lc
lıkle beşer sene temdit edile
rek kullanılı} or. Bizdeki azamı 
iki senelık müddet ise, bugün
ku artlara göre azdır. llu iti
barla muddeti a~gari beş sene· 
ye çıkarmak, hem idarenın işı
nı hafifletmek, hem de 'atan· 
daşa kola~ lık bakı nıından ye. 
rıncle hır tedbir olur. 

Fakat, asıl me,·zuatım bu 
dcğıldır. Bu meyanda beni tl· 
zen. adeta beni rencıde eden 
bır nokta i'e karşılastım: bu 
uzunttl ve ıstırap ya1nız şahsı
ma aıt değildir. bır 'J'iırk \atan 
dası ana~asamızın prensıp'eı ı 
ne \ c l'CJımın samıml\"etıne ı· 

nanmış bır 'atandaş olara._ ın ı 
tcc ir o dum. i\lescle ~udur: 

Paı.aport alabılmek içın n. 
\ela matbu bır be)annaıne dol 
duru U) or, 'e muamc e} e bo'i· 
le ıkle başlanı ı) or. Burad.,, mu 
tad sualler me~anınJa, bır ~e 
Dın \'eya mezhebi- dı e bı 

sual 'ardır, ve buna d.ı ce\', p 
~azılı) or. 

A~ık sö) lıye) ım, bu su.. .tar 
~ısında Hcdanı ııı İS) an elli· 
Ha\salam alamadı. Bılmem kı. 
eskidenberi bö~ le mı ıdı yok<a 
.}eni mı ıhdas cdılmıs' 

Ana~asamıı. hepımııcc ma
lumdur, Jaiklık pren ıbı uz:ırl· 
ne kurulmuştur. Tür~n ' Cum
huri) etı \atanda~ı içın dın, ırk. 
menşe, mezhep me\Lu bahıs o· j 
'amaz. Herkes, 'kanun nazarın
da o sun tatbıkatta olsun, mu ı 
savıdır Dın 'e mezhep, ınsanın 
\ICdanı ile A 'ahı arasında o
lan bır meseledir. Hıç bir ma
kam. hiç hır daırc. 'atanda ı, 
ırk, dın, mezhep ve men~e ba· 
kımından tasnıf ederek n)' rı 
a~ rı muamelelere tabi tutmu
yor ki, bd) le bir sua•e mahal 
ka:sın. Kanaatınıce bu saa , e
sas prensıplerimıze, kanuni rı
mıza, mevzuatımıza a~kırıdır. 

Bir \'atandaştan dın, ırk, men 
şe \'e mezhep hakkında sual. 
ancak umumi ntifus tahrirı sı
rasında, ve sırf i<latısUk kabi
linden sorulabilir. Başka bır 
dairenın, hiç bır vesile ı' z bu
nu sorması. kanunt .:ıi.ımaz ka
ııaatindeyım. 

Bu vcsi'c i'e, eldekı c~kı !ııı [ 
!erle ~azılı nUfus cüıdanı da 
~ cnisi ile de[;iştirm k ıtap et
ti. Orada da •Din \e mezhep 
yazılıyor. Ha btıki, bir \atan
daşın hü\iyeUnl tcsbıt ı"ın. a
na, baba, doğum ~er \"c tarihi 
ev numarası ve sıra numarala
rı yaz.mak kafi ve 'lifı<lır. 

Belki denilebılir ki, b•ırıdln 
ne çıkar? Atalar söıu malfım, 
•Aslını ınkar eden... Şeref 
ve haysiyetini müdrık hıç kim 
se tabii ki. din \'e mezheb.ni 
inkar etmez. Amma, bun .. rın 
fe\'kınde, bunların dış ncla hır 
Türk vatandaşlığı meflıumu 
\ardır. bunun esası da kultdr 
ve ga) e birlığı. 'atan se\ gısı, 
menfaat bırliği. tehlıkc)e kar· 
zı tesanut, ıdeallerımııe hız. 
met \'e aıre te,kıl eder. Zanne· 
di) orum kı, \atandaşlar arasın 
da bu hıs erı kun etlendirmck 
yo'unda çalışmak. her vatanse
' er münewerın ga, esı olmalı
d1r Buna a)kırı \e C\ kı ufa. 
cık bır suJI, hıç de ) erınde ol· 
maz. 

Fnerjık \e dınamık Ha \c 
ımız. hl.'r halde, on l mc · 
gale'crı arasınd.:ı, an pren ıp-
leı ımıze tamamen ııt 'e a~kırı 
o an bu ak aklığın zal ı ıc :ı 
bır kaç dakıka a)tra':ııler~l:!<'r
dır. A'na~ asa~a aykırı nızam \e 1 
kanunlardan mUtcın .. dı)cn b h 
etmekte) ız. zannedcı. n t.ı bu. 

en başta grlcndır 
\ '\HE l\1.\ LKO:ll 
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ı ·randan nasıl • on •• u • 
Yazan· Ord. Prof. Dr. A. Süheyl üNVER 

Kardeş lran bızı hudutların-
dan ,tibarcn misafır ı;aydı 

ve cnvai taı.iz 'e tekrım i'e 
kar51 adı bunu Irandan çıka

cağımız Ana ka<lar ck\am e'
tırdi Bızc tayin ettıklen mıh· 
mandar A!!aH Hilsev:ı bmm ı· 
kamet \e dömış hu)u~:a..ımızh 
mcsgu• oldu. Bir Ma~ I• dd hı
z.umu \eda'arımızı )ap ıktan 
\'e .}Ol hazırlıkl.ırım a i ... m .. : 
ettıktcn sonra iyi bir '<"T ayır· 
tılan otobüs e blzı Tı•brız'e 2 
)layıs'da giınderdı'er. Yol çok 
uzundu. Zencanda bir. z kıı.ldık. 
Ikind merhalede Teb:iz'C' var
dık. YAni 628 kılometre 'katet· 
tik. 

Vakit bir ha~li t'er! 1i~lı. Bı· 
tl daha önceden habcrd4• oı.ın 
makamlara mensup ze\ at kar· 

ıran Akademisinin bulunduğu 

şısını doıa~malarından sonra 
yo a düzuldiık. Yolda Karakö· 
sr'den Pror. Ahmet Ates'i kar
§ılanıağa g<'len A rnkat CC\ de· 
tin otomobıli suya battı. İkı 
buçuk saat onun tahlisiyle va
kit geçti. 

Hududu İran askcr'crinden 
bir boluğun biılere se'.iım du
ruşundan 'e muktczl gumrilk 
muamc clcri rapıldıktan onra 
geçerek 'c akşam geç vakıt 
İshak Paı;a şatosunu uzak.ta~ 
seyrederek Doğu Bcyazıd'a var
dık 

ç~ 

Tahran"da 5ipebsalar camii 

Ondan sonrası malüm. Bir 
gece Karakcise, bir gece Erz:.ı· 
rum"da yolların yorgunluğL1nu 
gıdererck trene bındik. Se\gıli
lerc \e İstanbul demlen düm:ı· 
nın haset ettiği gilzcl di!.ıcre 
kavuştuk. K a r d e e İran'ııı 
çok ınuhahbetkarane hüsnü 
kabu unu şimdı ha~aıııruı.e mal 
ederek ıyl ntıbalanmızın b"r 
'enmne kadar mcuua son 'er 
iniş bulunuyorum. Likin İra:ı
da gordu •um ~k miıhim l!im 
\'e kültür hareketlerınden sıra
sı geldıkçe bahsedeceğim. 

ıladı. Gccc)i oranın en bi hır 
otclınde geçırdık. 3 l\laYls'da 
şı:hrı Bd di~e Reisi ile bır ik
tc dolaştık. Her şc)oden onre 
kaleden kalan parçayı gördük. 
Sonra Akkoyunlıılardan Abdili 
azız'ın 872 (1467) de yaptırdı· 
ğı mescıdi Kebud'a gördük. 
Burası hareketi arzlardan çok 
har:ıp olmuş. 'rebriz'de cskı bi
nalardan csC'r kalmamasının s~· 
bebı hareketi arz'ar cılmııkl:ı 
beraber bütün harabelt1rini gör 
duklerımizln tuğladan yapıl
mış olmalandır. Bu müstcma 
mescit de bö) le. Fakat ayakt3 I 
ka'abı:en kısımlar da \ar On· 
!arı tamir ılc mc~g·Jl oluyor· ~ eker hastalıgı her 

tar fta rtıyo 
:ar. 

H er taraf bizım istanbul'daki 
Çinili Koşkte o dııgu gıbi 

parça ı çınılerle tez."ııb gibi 5.
deta işlcnmış. Tcz~lnı tcf .. rrtl
atta hiç bır nisbetsızlık ve bo· 
zukluk )Ok. Bu kadar ahenkli 
\e )erinde güzel bır eser az 
go terılebılır. Mescidi Cum':ı'~ a 
'fcbrizın m<"şhur paz.annoan 
geçılerek gıdı'ıjor. Orası a'icta 
bir medrese gıbi. Eskı tarafları 
az kalmış. 

Kapalı çarsının hali sa tı'an 
~ U\arlak kısımları Cidden abı
de\ i hır mahı~ctte. 

Saat beşte bu gezinti erimiz 
sona erince ~olumuza revan 
olduk. Bize hususı bir cip ge
tirdılcr Eş)'amızı bu a rl ker
'ana ~uk edık Yol arkadaı;ımız 
Prof Ahmet \ le 'l<' Iaydalr ıl
mı m uu rd.ı goruşc gorüşe 
~anı ~ıır de oku) an şo[ôrumu
:ıe bu urctle olsun )ardım ecle 
ede gecenın ılk saat erınd" 
Ho) "c dık. 

11 ı tarafa daha öne d n hı
ber \erıldığı cıhcfü bm lmn 
fcı ın lndarı ve dı er m m:.ırl.ı-
ı ı k ırşı'adı. Askerı ın .. ıır l 
konduk. Gcct' ızyarct \e nut.ı :· 
l r .. h samımı hasbubaı" r 
g çtı 

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

• • • 

50 yil evvel şeker, ölüme sebep olan hastaltk- i 
• /ar arasmda 28 inci idi, şimdi üçüncüdür : 

• •...•.....•.....••• . . .................. . 
Şeker hastal•ğı bir müddet· bunu temın edemez. Şekerin 

tcnberı her tarafla pek leda\lsi ıç..n daima hır 'kim· 
çok artm ş, adeta ıçtımai bır :>evi kontrola ıhtiyaç vardır. 
dert hal nı almıştır. Yirminci Paris P tıe hasıanes·nde ~e 
.}'üz yılın iptidalarında. olu- ker hastalığın n teda\ ısi için 
me sebep ola.n hastalıklar ~- bir kısım ayrılmıstır. Bu ara-
rasında şeker 28 inci geliyor· da koma istidadı gösteren a · 
du. Son Islat stıklere ...,orc ğır \'akalar teda\J edild'ği gi-
kalb \'e damar rahats z•ıkıarı, b ayakta mua~ ene de yapılı-
kanscrden sonra \!~uncu :ncv vor 1950 - 1953 zarfında 
kiı tutmaktadır. • 

0

bu kısma 91 hasta kabul edil 
Şeker hastaltğının 11.ı a b r miş, bunun ancak ik sı olmıis 

zaır.:ın zarfUlıla bu l;adar çJ tur. 
buk ~a.} imasının sebeb ne· Fransada şeker hasta ığına 
dır? Bunu ıctkık eden dokt )I" tuturmuş çocuklar ıçın de \a· 
lar ~u net f C) e \8rm ş Jrd ı: zın istorahat kampları kurul 

eke ekserı) a 50 , a~ı. n on maktadıı·. Bu kamplar h st a 
ra kend''li goster r. Eskıd~r çocukların sıhhatı tizerınde bu 
bu ya•a .,e1medcn ba~k. ~r uı ~ uk te ır yapmaktadır 
) uztinden olenler Jl.tıı. BJ r-;. . 
s<'bcple eker baı.lal .1., tu u Tıcaret Odasında yenı 
ıınla z "oruluyord ı T bb n umumi katip seçimi 
terakk sı ba ka has·al•kl.ı n 
onünti aldıı? ndan ,e :ı ;ı.,... . Tıcaret Odası a~lık nıeclı; top 
rın \a atı ısmrunu uza!tığ n· a~tı ı dun s at 15 30 lJ H.ı) ı 
dan şekerlıler fazla or.ılınek Gonen ın ha kan ığınd ~.apılrr.ış 
ted r. Ul'. Oda umumı katıbi Z kı Z<"Y· 

ltrı ,, 
•rı e lllct-oro- M eteoroloji is1a yon'arına 
~t l a rasında gelince ha tahanelerle ohın 

art aı ı ve r;.ıporlarına karşı 
kayıtsız bıraknııyacaktır 

Rt dia A. 

~iravun Keops' a ait 
iki gemi bulundu 

«Ulus» gazetesi 
Çıkanlmıyor 

4 1\1 ) ı sabahının erkt'n ~~ .. t. 
lerınde hır bü) ükçe asltai 

cip \e bır de mıhmandarla bi
zi )'ola çıkardılar. Öğleyin hu· 
dut schırlerıne ve muazzam bır 
ka\ anın içinde kurulmus lıla· 
ku')a ~.ırdık. Fermandar ku
mandan \e alakadarlar yine bi· 
zı karJiılr.dı. Bız hemen hududa ı 
ve oradan da Doğu Beyazıd'a 1 
geçmek ıstedıkse de bizi orada 
bekliycnlerin de davet etme
leriyle kardeşçe bir öğle ) eme 1 
ğinl )tdık. Burasını görmiyen 
arkadaşların kasabayı ve çar-

ıaman mızda yer :> ıızunde bckoğ ~·n.un Oda. m~cı ~ıne :;11-

20 m iyon şeker hh ıısı , ar· nulan ıslı!anamcsı bazı muz.ake
dır ki ~eçen ) Uz ) ı!:ı nisbetle ~el ere sebep olmus; , bu arada 
Uç mısli fazladıT. YaL'lıZ Fnn !darc he~ et~ adına Ce il Umur 
sada 400 bin sekerli vardır. ızaha.tta bu.unmuştur. Bilhassa 1 ~~ IQ\>~l'an has· rabıtayı şu şekilde yapmakta· ı 

~ti ~trltt. §artları dırlar: 

\ \ ~ında:"~~~"·;,;";~n·;:· 
li~d· OLEON 

1 
Paris'te yaşıyor 

A~\t>clattd Preu 

Dünya Kupasında milli Kahire 27 - Ehramlar böl· 
gesındeki hafriyatın mudürU 

takımımızın masları Kemal El Mallahk'ın diın ak-
takip edilebilecek sam bildırdiğine göre. bu ka

zılarda 2500 sene cv\·el yapıl· 
l:sviçre'de o~nanacak D.ınya mış olan ve Firavun Keop•'a 

Kupa ı Iutbol müsabakaların· ait ıki gcmı bulunmu tur. :'llU· 
da Tiırk takımının yapacagı dür. 36 metre· bo~ u.nda , e 5 
maç!an takip etmek ıçin ılk buçuk metre enınde olan bu 
defa bir imkan hazırlanm:stır. iki gcm•nin bü~ ilk Ehram.n 
Bilindiği üzere rnıl i takımınm güne) .} üzün un birkaç metre ı
J 7 Hazıranda Bcrn s~hr;nde lerisinde kumlar alıı.nda bulun 
Almanya ılc, 20 Hazirand"ı da duğunu \'C ~aJet ıyi bir şekilde 
Ct'nc\'rc şehrinde Kor m Il ı muhafaza edilmiş olduklarını 
takımı i'c ka11ılaşacaktır. De- soylemiştır. 
mokı- t Parti 'Eminönii İ Çl!~i- El .:\lallahk. gemılcrde bir 
nin tertıp ettiği Akdeniz turu çok csya \'e Keop:.'un kokulu 
programında bu çok mhhım bır !ğnçtan yapılmış heykcJleri 
maçları takıp edebilmek iJ7 ere bulunduğunu ilave etnıiştiı . Bu 
değişiklik yapılacaktır. Tü.·k gem !erin tasıdığı bü~ ilk ehem 
mılli takımının maçlarını s~y- mıyet, ehramlar müstesna. 
re tmck isteyenlere gerek va- Keop dcvrınc ait olup ele "e 
purda yer, gerekse m.ıç arın çirilmış olan yegane tarih ı CŞ) a 
yapılaca~ı st.ady~mlar.da . nu· ıar olmalarından ıleri gelmekte 
maralı .}erler t.emı~ edıl mı:tır dır. Keops'a ait diğel' bütlin eş 

B_u .. &ezl):e a~t .bıle,ller D. P. yalar ya çalınmış veya tahrıp 
Em~no~ü ı'çesı. ı c fcpcba~ın· edılmişlerdi. 
dakı Turk Turı~ s;yahat A· El l\lallahk :Keops'un ehramın 
~entesınden lemın ed ılmekt cdi r., altındaki mezarını bulmak i· 
lstanbul öğretmenlerinin çin kazılar yaptı'l'ırken karşısı· 

ASK \ 
Ankara 27 - Öğrcndığimize 

göre, C. H. P. ge.nel idare he· 
yeti bu~tin ~ aptığı toplantı so 
nunda par!" organı o'arak çıka 
cak olan Ulus gazetesinin çı· 
karılmamasına l·arar \Crmıştır. 

Umumi idare he~ et toplan
tısı.nda uzun suren münakaşa· 
lar son unda gazetenin çıkarıl· 
ma ını ısrarla isteyen umuml 
katip Kasım Gülek ekalliyette 
kalını~ Ye gazetcnın ç karılma
masın ı iste.} en Nihat Erım ta· 
rnftarları galebe çalın tır. 

'foplantıda İnönü. Nıhat E· 
rim tarafını iltızam ctt ğı b ı . 
dirılmekted r. 

na uzun b"r koridor ç klığını. 
bunun durnrlarınıp tahta kaplı 
olduğunu hayretle gcirduğünU 
\'e bır müddet ilerledıkten son 
ra korıdorun ona erdığ~m. ne 
ticede bunun bir gemının iı;i 
o'duğunu tınladığını sôylrmış· 
tir. 

Ş md gemilerın kumlardıı.n 
tamamen temizlenmesine çalı
sılmaktadır. 

Şeker yalnız karaciğer. ta~ınat mevzuunda açılan ~U-
pankreas. böbreklere müna•e 1.a,.~relcr, o~dukça u~un dc\Bm 
beti olan bir ha talık değil- etnu.s ':e netıced_c k~tıbı um~mi· 
d'r S•nırler 11 g ddeie · • )e \erıl<'n 17 bın lıra tazmına-

. ' u rın, ma t t "! ld ıt be 'rt"J 1 t 
ne\·i st.ıkün ve huzuru.rı da ın . e~mu o . uo;u.. ı ı m ır. 
bu hastalıkta büyük alakası ~or~şmd,erı m~ıeakı~ Zeki 
, ardır. \'lıcuttaki şeker insa· Z~:> b_(k~ğlu. n~n isb!ası .~abul c
na enerji ver·r. Halbuki has- dı,1,m:s ·" ~erme, 1~00 :ra net 
taların vücutlarındaki ~eker a:> ık ü~retle . H~) ~ı Ce.111 Ata-

mer tayın tdılmıştır. 

, .. .. 

'I atıran'da eski e erler müzesi 

Hayrı Celal Atamer, uzun ~!' 
nelerdir umumi katip muavlnll· 
ği \ e uç ay C\ ve! Zeki Zeybek· 
oğlu'nun izin a'ması üzerine de 
umumi kAtip vekilliği yapmakta 
idi. 

Bir tayin 

Ankara, 27 (T.H.A.) - ?ılilll 
Eğitim Bakanlığı Batı A 'manya 
öğrepcı mtifctli~liğine müfettiş
lerden Rifat Şancı ta) in cdi'mis 
tir. 

Rifat Şancı ile birlikte birinci 
sekreter olarak Teknik Tedrisat 
Umum Müdürlüğil Şube Müdür
lerinden Sami Tuğray \'e ikinci 
sekreterliğe de Dedtn Terb:vesi 
Öğretmenlerinden Mehmet De
miray ta~in edilmişlerdir. 

Anadolu gezisi ,------------------------------·------.. 
Ögretmenler Derneği önümüz· ~. 

deki tatil aylarında buvul;: bir rna'ın odasına geldıgiııl haber 
Anadolu gezisi tcrtiplemİştir. Bu verme ini sôyledı. 
gezi bir yurt incelemesi mahıYc· Genç kAtıp al\lr. Hobson mu 
tinde olacaktır. Karad:ın trenle sunuz?11 diye sordu. 
Kars'a kadar dc\'am eden sey.t- •E\et. N ~e sordunuz?• 
hat ,llopa'dan deniz .)Olu ile ge- u:Miss Watkıns s'ı.in için bir 
ne lstanbuld.ı sona creccktı.'. mesaj bıraktı da ... di) erek du· 
Sağlanan özel vagon bir iki gün d k" fi d k tik Eskişehir .Ankara, Kau~erı.·. Sı- var a ·ı ra ar an ·uç beyaz 

~ bir zarf çekıp Guy'a uzattı. Zar 
vas, Erzurumda kalacak v: bğ- fın UFtlinde ince, i:ilzel bir ya· 
retmcn er bu şehırleri, tarihi \'C 
sınai yer'erı gorüp inceleyec k· - 62 - .zı) la Gu.} 'ın adı ~ azılmıştı. Zar 

ler ''e meslekdaşlarıyle tanışirak 1 san. me.::ıelc)ı ele almak nbetin ka2anmıstı. Bu epey para ıcmın da bugüne kadar gelip geçen fı acele~le yırup a~tı. 
mesleki hasbihaller yapacaklar - delcrmış. lkıncısı, Benım c b r ederdi kendılerıne. llafifçe giı· bütıin kötü ~eylerı bir kenara «SC\'gili (.uy. 
dır. lıkte Amerika)a geri dooer lümsedı. ıİlitediğın zaman gide 

Dernek, a1 rıca temmuzda hır mısın? atmış, her şe~ unutulmuştu ar- Pek ani 'e nliınane olaca ı· 
de Yugos a\.}a seyahati terllp- Guy kolunu ıızaııp genç kizı rız.• tık. Önünde uı.anan istikbal bil nı tahmın ettiğim için once af 
!emiştir. kendınc doğru çekti; ğöğsune Gu) · buna duşiınmek b le •Çok gt.ızel. Sımdı butu:ı bun ıiın şan'u şercfı, parlaklığı} ,a fını d ılerım. Fakat üzerinde da· 

hatta tevkif edılmis. fakat bir lstanbul Üniversitesi kü- bastırdı. uzun uzun öpiip kok- ~:~~ııeıınedcn ce' ap \erdi. uTa· !arın listunc bırer kah\ e içebi· adeta iözlerını kamaştırı,} ordu ha ~alım kafa~ la du iınecek 0 • 

kolayı bularak kaçmış ve yer !adı. Kulağına tatlı şeyler fısıl lırız. Hemen gl~ınip d ışarı çıktı. Kô !ursan, bana hak \<'recclıne de 
altı teşkilatına katılarak • azi. tüphanesi isin yeni bina dadı . «Dürt gun sonra hareket e· l\lıriam ak am )eme ine ka ~cdckl pastah:ınede alelacele eminlnı. Ilütun gece abaha ka 
lere kar,ı çarpışmıştır. yapılacak Yataktan kalktığı zaman den bir vapur \'ar ona )etlşi· • dar ~anında kaldı. Sonra baba bir kah\altı etli. Buradan öte dar &eni. bizi dıiııündüm . Neti· 

:'.\I ıria ın ıSana bir kah\'e yapa- rız öyleyse. ııı sıyle bırlrkte yemek rıyecekle l\tıriam'ın kaldığı otel bi'.cme· cede sana kar~ı olan derin ar 
Husu i hayatında gayet sa- Ankara, 27 (ANKA) - l\J:lii ~ım.» di~e iüldü. oFakat daha Guy para meselesini aklın· rini sci1li)erek &ılmek zorunda d n on dakika çekerdi. Ora)a kıma ugmeıı tni bir daha ı;:ör 

kin \'e dikkatli bir al'e babası Eği tim Bakanlığı İstanbul Uni· ene! şip şak söylen<'cek bir dan 1reçırdi. İş er }oluna gırcne olduğunu soy cdi, O gıttikten doğru )Ürürken zihnini is:aı memeğe karar \P.rdlm, Şu anda 
olan prens Napoleon Louls Je vcrsite i Kutünhancsı için eni çift sözüm \ ar. Birincisi babam kadar )Ol parası edip, )aşa)a- bıraz "Onra Gtı.}, butün olup bi eden başka derdi kalmadığın- ha) alla rın1111 birle tirmeğe ım 
rome Bonapart'ın, ceddine ait bir bina i n ı;ası n a karar \ ermi buradaki konsolosluk erkftnının cak kadar parası \ar mı~ dı., tenlerın 'erdiği } orgunlukla de dan bır kaç i:Ün sonra ~ııpacak ki n olmaıtığını ('Ok i>i anlı)alıi 
eşyalardan mtlrckkep !ıususi ve bu h usustaki plan VI.' proje. dan bı-rinden enin sebebini Bırden aklına Lillian'ın hcdı)e rln bir uyku)a daldı \'e ertest ıar ı deniz )olculuğunu diı iın li)onını . .!'eııin dü5iincc tanın, 
bir m lizesi vardır. Prens. üç :f'ri hazı rlatarak in~~atı ihaleye bilmed iğim bir iki mesele yü· ettiği a'tın biblo geldı. Onu ~a· sabaha kadar da h ç u~ anmadı. mcğe basladı. l\lırıam gibi bir n • bug üne kadar ~ a a} ı ın bc-
çocuk babasıdır. Yukarıda 1954 çık&rmıstır. Önümuz:!~ki ay lçln tünd en polisçe mimli olduğunu tardı . Bit pazarında bciylc şey- Erıesi sabah )tizündeki bir kızla uzun bir deniz )olcu!uğu· nlmkinıteıı o kadar farklı :ki; 
Yılındaki Nano'eon B.:ınııparl de inşaata baş'anacağı ve kütüp öğrenmiş. Şimdilik bunun ehem lere meraklı dtin}a kadar insan ikı çızgi.}e. ba~ının arkasındaki nun ze~kini tahan'Ul bile insa· geçml g ünleri düşünmek beni 
aılesinln Parısteki npart.'l!anl3.· hane bınasının 1955 St'!n sı başın 1 mlyeti ~okmus ama Parlste da ' ardı. Bunu da çalınamışıı la, sargı)a rağmen kendini fc\ ka- na bambaska hisler Yerhordu. htr zamruı muazzep edel.'ekti. 
rının sa onunda çekilmiş bir J da ikmal cdıleccği bild:rilmekte- ha uzun m liddet kalacak olur- alnının tcrı, 'ucudunun gücu~le iade i~ ı his cdi~ordu. Hayatın- Otele varınca kiı•ıbe. Mirı· CI>e\'amı \'ar) 

fotografı görültiyor. dır. •---------------------·-------------·-----------------------...1 



Hazırhyan : Fasih iNAL 

Pamuk ihracı için kanaviçe ve 
çenber ithal edilmiyecek 

RORS~ 
i.t. Bors.ıının Z7.S.19l4 fiyatları 

l Sterıtn 'lS4.00-714.00 
100 Dolar 2!!0.30-280.-
ıuu ı.ıre ı H .lo-4410 
tOll İn1~• Pra.nıı 64 03-e4 03 

Ekonomi ve Ticaret Vtlraleti tarafından nesredilmi~ olan 
48!: sayılı sirkülerde ihrı;.ç mallarımızın amba!Aj ve ihıarında 
tullanılacak malzemenin ithal prtları te~pıt edılmişti. 

Vekllet tarafından r:e:;redilen 505 sayılı sirkült'r ı:ereğinee 
:ı:ıer'I standardizasyon r.naıı:mamcsi hükümlerine te\iikan pa. 
muklarımız ihraeaçılar tarafından umumiyetle preseli olarak 
n:übayaa edılmekte buiunduiundan İhracatçı Birlik'erinc,. ya!· 
:nız pamuk ih:acı ~çm bns\•içe \'e çember ithalini temınen ih· 
tiyaç vcsika•ı T'erilm,ye..:.Jrtir. Şimdıye kadar bu maksatla belge 
veri:mi •e bun'arın c!a derhal iptali cihetine gidilecektir. 

100 P!orlll 3.CS.4C.-'73.88.40 
uıo Drahmi t 334--4.334 
ıoo Ce.toalon.t ~ur. ş~o- s~ 
ıoo imç-re Xur. 54.12.!0-54.12.50 
.. 7 r\int T.\RVit.ı.U 

8SBAJd Tr. T.lBViLlT 
Sıus - E?surum ı 20.E!I 
Sin• - Zrzurum 2-7 20.30 
11141 .OeınlrJOIU l 2UIO 
1941 Deml?Johı lJ :;-1.5~ 
1941 DemtrJolu 22.6! 
Milli Müdafaa 1 22.20 
Milli MOdataa 11 :ıı.ao 
3.11111 :l!üdataa I il 22.00 

Pamuk ıh:-acı iı:ın ı .. m.:mlu kana\'İÇc H çemberliklcr <l88 
sayılı !irkulcrin l 1 inci n:acc!e,.j çerçevesi dahi'inde. yani çırçır 
"fc pr~se fabrikaları. kendi ihtiyaçları iı:in getirtccekleri S;il'gıhk 
kanaviçe ve ı;elık çem~e"'eti d ış ticaret rcjımi hakkındaki tali· 
matın (Bl bendi ı;erel!i ıce sanayi ihtiyaçları arasınd:.ı ithal ede· 
ce!:lerdir. 

Milli Mudafaa ıv 22.10 
Zlraat .Bankası l 21.20 
Zıraat Banlrası n 107.IO 

... 1 P'..\t7.U 'lA1'VlLLl'R 
1941 D~mJryolu Vl 103.30 
Xatkınına r HM $0 
Kal.tınma u ıo~.oo 
Kalkınma IJT lOS.00 
19U Iatlkraııı l 105.00 

Dlğer tataftan ~8 S .. \ ılı slrkü'ere cklı madde li.!te .. inin 
:il inci kalemini :eşk1l rô~n Cçivi No, 10/10 ve 12/a) ~e::.lindeki 
ibare 10/10 ficklinde t~dil edilmiştir. 

1043 Ta.hnıı n 104.oo 
l!Mf TahTlU 104.00 

r, 5 f ·\r.et 1 'lAJl\'iLJ..ER 
1941 İkramıyell 22.00 
İkramtreıı lllid&faa 22.90 

Sanayici ihtiyaçlan 
Merkez Bankasına 
Bildirilmedi 
Sanayicilerin ocak ayı:ıa a:t 

yedek parça \'e ham m11dde ih 
tiyaçları için 26 milyor. Jiral·k 
tahsis verildiğini ve ~ehrimız 
tanayı oda!ı tarafından tahsis 
alac_aklara tebliğat ~anıld•i nı 
bildirmiştik. 
Aldığımıı malumata naza:-~n. 

unayicilere yapılan tall~ise ait 
emir henüı ehrimız Merı.ez 
Bankasına bildirilmemi•tir. 

Sanayiciler çok mU 1'üı du· 
romda oldukları c het e tah i 
in bir ln ewel 'erilmes ni ar 

tu etmektedirler. 

Gümrük 
• 

lzahnamesi 
Hazırlandı 

' 7 haziranda mer'iye~! ı;ire
cek olan kıymet e b ıı~ göre 
gümrük kanununa ait izahna· 
menın ıerrüme e!tirild:ği b11di· 
r•lmekted r 
Haı•rlanmı~ olan ıza.'ın.irnr

nin Gümrlik \e Tekel \'eka et' 
tarafından önümlizdekı -:unlpr 
de ilgılılere tt"\'Zİ tdıl •ci'g a'l 
la ılmaktad r. 

1zahnamede. k \'mi'• •;;ıı~ ııın 
prensipleri ve millt ünvem ıe 
ılımrıken han ~ı hu ll ar• ' !!31 
iinilnde tutuldu~u tı:ibi no1'ıalar 
mevzuubahs edılmek!edı •. 

Limanlar itin 
' 

Verilen kredi 
Daily Shipp'ng New~ ı:~zele

ıi Turkıyenin liman Ja\'a .. ı \ e 
ou is için Dünya Bankas ntldn 
a'dığı krediler hakk·nda i.I ır.a 
liımatı vermekted r: 

cTtiTkiye, Dünya 8an·,as n· 
dan. limanlarının tev i \·• ve
nile tirilmesi için. 3 8 mllvon 
dolarlık munzam bir ·-~:krn 
apmı'5tır. Yine bu maksatla 

DIŞ MEMLEKETLERDEN 
GELEN TEKL1FLER 

İ,,t, ıuı D. Tolu IV 109.05 
1953 TahTUI JOJ.30 
lll~J Tahnll ıoo.ıs 
7Jraat Ba t1.u lTI 100.05 
Zırut Bankası JV 101 .00 

Q d C Ziraat BAnJ:uı V 100.15 
aıee an ompany. 8 ,,ıt, ni5cı-:u;nJ 

Kae ar Buildinf, A.sanmal T c . Merkez Bankası 20.25 
Ojha Road Garanti Bantaııı R ı:zo.oo 

.Karachi - Paldstan Oblla:u1on And. I·D ıao.oo 

Kına itha!AtÇılanmıcla ıe- ı ~k·n~r!~rauı ~:: 
mas etmek istiyor. san&yt xaınnau • · 100.00 

Sankyu Sewını Mıchiııe lft i• Bankuı ıı 53.00 
Co. Ltd., Yapı ,.. Kredi !lanlı:au N. 18 .50 

,... 9 1 Ch k · h" .l.tbant:: T.A.O. 1320.00 ,,o, - ome a amıc ı- Ttirlı: Tieare~ ıaanı:a,ı 660 
Rondori Arsı-.n Çimento A ~.oo 

Rifa hinad-ltu. o.&ka/J,,. Şark Def\rm~nıerı 35.40 
PAıtl<ı ROR!U J AL'l'J"'I fliVA l'l 

PA~ (11 kilo altın 418.000 Fr. 
Diki3 maktnes;, sanayıde kul (l) 0oıar :ıs2 Pr. 

!anılan dıkiş makinesi \'e par- HRBEs1 Pİ'UUDA DO\ 1/.H.t< 

talarını teklif ediyor. Türkl.lch·Account ısso-1100 
An"ar R. Shahrabany .Pran&ır I"r. 1571 ıoo 

Do!t.r ıueıal! :;ga.590 
Khan l ·Banzatıi Al ·~aıhLr Dolar N. Y. Amenıı:an ı111-&12 
Baıhdad - ht.4'.Q Sterlin Efettı: 1.5.75·16 00 

Pamuk tohumu ihracatçıları· ını~re hansı t4l·143 
mızla allkndardır. '\F.ttBCS'l ü.Uıt FlT4 ıL,ıu 

Shırif l\'afa DaJ·anı !l&!Jat M.&0-57.00 
Ha:nit ..., 25-4~.50 

P. O. B. 50 Gulden 4720-47.30 
Kuwait • Persian Gulr V.hıt •s.50·U.75 

1 Aziz 48 00-4! :ı: 
Peynır ihracatçılarımız a le· inıı;lll:ı 1 ru1 80_75•61•00 

mas f'tmek istiyor. Napoı~ou •4.25·44.50 
C. 1. A. C, B. Rnroz 48.2.HUO 
Bureau de Pli'\ ~ <ll •Hı.c·c uı·L'( rıtuı-\ttı 

16 d ıır. D"l\l&O 735·736 
· Aw•nue e vpeı·a Ter:ı külçe 732·733 

Pari•/ France Mckaıl:o H0·7H 
İhraç mııllıırımızı tanımadıkla Standart 732·733 

un. Ye mernlekt"tımrz.in rrah~uı- ııu.ı.r:'.'l RMilıl&ı.lıtu• 
)eri i!f' altıkadar olduülarını 
h ldiri\'orlıır \ e :ıce't' teklif bek· 
iyorlar. ~llkadar oldukları mal 

!ar bakliyat. hububat. kuru :, e 
m ı: inc;r ve ilz'imdur. 

Etabli f'mt"ftt!ı. Wt"rnf'r !\tt"f· 

Cwalıurıytt Ata, 
l'!c a: 
Hamit 
.uız 

247.~0-250 ()il 
425.00·• o 00 
3•~.00-346 00 
303 00-305.00 

~ut IS'tt it pft f'ııl.lldl 

Tht"- F:tonomist 
len" 2% R'.\ldf'r • taet St Jıme~·s 
51 Rue de 1 ıııwv. 
(;ent\'t"/St ISSF. Londna ~. n'. 1. 
.Made•ıleı·de kullanılan fiti leri j 

ımal edtn makinPleri atmak is Tiirkiyenin önümüzdtk. e· 
ciınlerı n netıl·esınd,. siyasi du- · 

l!~ orlar. r:ımu askeri \ e se,•kul ceyş eheın 
F.rnt t Ja<-ohi • .~ııı~burf 
Dtrthlnıttr stı·:asH• 43 m yeti. ztraatinin inkişafı ,.e mo 
Aııg~burt/(;EJt:\l <\XY dernle<me,• buğday ve riil!ıır zı 

ni maddeler ihracatının 'ııki· 
Dokuma fabr ka. ıeıgAh ve :.· "afı, Sanaylin !ilki afı, r-;cııebi 

tı> ~ elerinde jp!ık, pamuk \'e bez 
pHçaları 11 eme:ek toplayan a·pi Sermaye h~kkı~dald kanunun 
ral ··rıe ·ı1 · ~ k 

1 
ki çıkması ııetıı.-esındt' bu memle· o r ve ce ı ı .ıo ·um ma - , . . . 

il! \e cıhaıl:ırı imal ettiklerini .-efe harıçlen husu ı . sel'ma)enın 
d

. . · .. v;;tırılma.sı ve Ot$ •rıcaret ıoı~ 
b . ırıyorlar llgı!ı1erle veya mu ·1 1• 1 h ...... d ı· · k t . . . c.- arı aıuu.'1 • ur ıveve aı 
nıessıl olmak ı<;tıvenlerle tema· h 1 b. ·ıi .. · · 1. a 
sa geçmek arzus.unda oldu\:la- r. usu.' . :r ı venın yayın .~nac • 
rını b:ldiriyorlar. Kataloğlar ti ~· b ıldır;Iınekte ;c bu ı.ıu.sbada 
caret oda ındad•r. a~·11l~n .ma~d~~ ı.Ar yennın a; 

""art n • z tı od ide. ı 125 Ingılız lırası ve asgaıı "" t'ınz .u r .• • b. h.f d . tt b .. 
Chocolat Camille ıUodı ~.\ , :.;rııı ır sa ı e~ının o~ e. ırı 
(' l 1 /s

, .
1 
~E · C•du~undan bahı le keyfıyelııı n 

our e ar~ . .... . . , 1 \: I 1 b'ld' lm . . 1 k 
'ficnet ~ek•ebi mevıunudıu·. "-~ ı ara ı ırı tsını ı eme 

Dı miınasebetlerdt! lntisas1 var- tıdır. 

nefis 
kokusuna 
bol 
köpüğüne 
hayranım 

Şarka ve mımleketımızı has 
ın nadide kokuların kırı,ı· 
nundın elde ıdilın ve Puro' 
nun terkibinde bulunan pır· 

tümler cildinize hoş bir rı · 
ylha ... tabii bir temizlik ra · 
yihuı nrır. 

Puro Tuvalet Sabunu 
için böyle düşünüyor. Ayfer, 
banyo ve lavabosunda Puro' 
dan başka sabun kullan· 
maz ve Puro güzellik me· 

toduna muntazaman riayet 

eder. Siz de Ayfer gibi ya· 
pınız ... Daima genç ve güzel 
kalırsınız. 

eoL KÖPÜKLO. NEFiS KOKU\..U 

PURO ful 

Tuva let Sabunu 100 de 100 Saftır . 

FiKiR VE ŞİkA VETURI 
Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOY AN 

lstanbul Adliye Sarayı in sa ah 
' 

miltcnıadı) en herke•e anlatma 
sıııı ön'ıyel·ektır. 

Taksim'deki Halk Bahse· 

Bir okuyucumuz. nıekıubun· 
d.ıı (2S ene en•e' yanmış olan 
adli) e bina' yerine adlıye ~a
rayı namiyle yeni b•nanın in· 
şasıııa başlanalı dört ~cııesi sinin hali 
geçmi. ~ır. Hilton oteli (h~_r _hal Bir okuyucumuz Taksimdekı 
de adlıye ::.arayı~ıı.dan buyu~) Belediye Gazino.unun Halk 
o kadar. ~ı.a b~ı· z~m~nda ıt· Bahçe inın halini söyle anlatı· 
mam edılıyor kı du~ ın a ·ıı~ ı ~or: .~ıa.a ve bandalyaların 
başland ı 'e yarın ~~ at res.mı boyaları dökülmü~. uçuk, k·rı: 
yapılacaku~ denılebı~ır. Adl~ye bir halde olup nazara pek 
arayının ~imanı edılme~esıne ı.;irkın görünmektedir. insan te 

sebep nedır. ne zaman ıkmal miz elbise ile bu sandah-alara 
edi eceklir. ?a~ınık. ~ir hald~ oturmağa tereddiit . ediyo~. Ma 
bulunan adlıyem z ır;ı~ çok il~ saların üst kı ım arı ı,;arpılmı~. 
zumlu. bul~~an b~ b ı;nn~ı~ .u kamburla m• bır vaziyettedir. 
ratle ık~alını Adhye \ ekı~ımLZ Tarife de tuı.ludur. bir kahve 
den. bek~ıyoruz) demektedır. 40 kUTus. Halbuki ayni sınıf· 

"Fılbakık~ ~er~k halkın ''.e tan olan ri•ger bahçeli ~aıino-

12.5 mil~ on dolarlık ilk istikrar. 
1950 haziran ayında vapılm stı. 
Fakat. o tamandanberi Ç'llik. 
çimento ve·aire gibi o!:oa:l h~m 
:madde hatlarının \'Ük•elmesı, 
tahmini hesapların yeniden ::öz 
den geçirilme :nı icap e~t:rmek 
tcd;r. 

C:ır. Tiırldyede cir müe e..sede 
çalı nıak i~tedig•ııl bildiri)or. 

C.rup ~radl"n 
Kl"nan Birol 

gere_k v~zıfelılerın bu husus!a larria 25 kuruş. Bu .neden~ Be 
.\ll!.4."t:LI: GOR.E1" çektıklerı sıkıntılar ~~~tur •. l~ Jcdıye temizl•k \C r at cihetin· 
T.l..B\'İLLD saat!n ~z. zaman<l:a bıtırı 11?csını den digerler·ne nümune olma 

Dt:r.~ ~ Bankasın n '>i'ıl;~di4i 
r:Hı ı;:'ire. ;, ikrazda.,:J!.ri. T.ilr 
kıye.nin d •) ticareti ır.;. 9:1 nı~
betinde ar,mı~tır Bur.can do· 
layı, bu memlekl"t limanloırını 
tevsi n tekemmül et~ı:mek 
mecburiyetındedir. 

Bankalar oı..ru 'lusa c:adddi 
J\rı;imidis Han K .. t % So. S 
sr:: n f R 

Volfram. kronı, çiıiko madenle 
ri imtiyar.ına sahip 1>lduğunu bil 
c! ıriyor. Raporları vardır. İlıili• 
lı-rle tema etmek istiyor. 

Leon King 
53 ladison A~enue 

Dun 1'aml>lYO Bor11aa1nda ll'IUaın•• ~mın 1Ç1n ne Jatım:;a b ıl' an lıdır.• 
ıe ı:oren ıah•lllerln kapaolf tıyatıan l evvel yapılmasını temenni ede y k ld I . I 
aşaıtıd& ıoatnuım,ıtr: riz. aya a ırım arı ı,ga 

Yüzde 5 11.lz11 mı ıaukru1 ıoı • Dükkan tenteleri halkı edilmemelidir 
lifi.dan. 1953 latilı:rav..ı J00.95 liradan,' 
Zlraa.t ııankuı ın. ıoo.- liradan, V. 
100.- liradan, 

Yapı 'H Jtredı Bankuı 16~ lira• 
dan. Türli: Ticaret :aanı.:aııı ınama) 
60 liradan (,o\) 8 .75 liradan, ht.mt C10 
liradan muamele aormfiştür. 

rahatsız ediyor 

Turı> tın.anlarında Mki.1 o
lan b:ıg;ıl!kü tıkanıklı"· gavrl 
kUı ıim<ın malıem,.si. a!l'bar 
ve dalıili münakallt yo ları:"n 
boıuıdugunoan ileri ge'm<:~e- Ticaı•et ve Z•hiı•e Bors•sı 

~Iev:sim dolayısiyle dilkk!nla
rın önlerine asılan tentelerin 
yerden ne kadar yüksek olaca· 
ğı belediyece tayin edilmiş ol 
duğu halde bir takım dükkan 
sahipleri buna riayet etmiycrek 
tenteleri gelip ge~enleri rahat 
sız edecek kadar aşalı indir· 
mekt.ed·rıer. bu işin de kontro 
luna ihtiyaç vardır. 

Cadcle \'e sokaklarım•z genis 
değildır. Buna rağmen en i~lek 
yerlerde bile sliratli "'İtmeği 
itiyat edinmis nakil \a•ıtaları 
sürikUlerinin ıehl'keli hareket 
!erinden sak•nmak mecburive
tinde kalan halk. yayakaldırım 
tarından ~urudiıkleri ıaman da 
seyyar atıcı ann iı;portalariy· 

le \·e dukkiın ah iplerinin va\ a 
kaldırımların n \'arısına kadar 
uzattıkları sanö k ,.e ~epetlerle 
karşılasıyorlar. Bu vazi\ etler 
de omuz omuza \'Ürümek \'C 

!karşı l'ihctlen gelenlere yol 
vermek !~·in kendilerini tehli
keye alarnk yayakald•rımından 
ortara inmek zaruretinde kalı 
yorlar . 

dlr· 
fsti!wıı. R ara den ıdel:ı Saır· 

ıun liınanırıın tamam·\·ıe yeni 
leştirilmııo;•ne. htan!m1ddk! Sa 
tıpaurı " Haydnrpa a liman· 
tannın levsiine. F.~ei::-ki imlll' 
Te AkdeJ\İ7deld f k 0 •1r!prur li 
manlarının tecd dıne hası·edile 
eektir. En mühim proje· me:n 
leket dah·li ile hariç :ıras nda 
ki mlina ebeti temin cde:t St'ır 
sun limanına ait olan dır. 
Haydarpaşa. Salıpaıl~ \'c ts 

kendemn limanları J <ı.35 sene 
sinde ikmal edilmiş olacaklar 
dır. Bunu. hmir ve c;:ım~un 11 

manian takip edecek'Prdi:- <"'o 

4,1/2 ra:zli ikraz. 21 5 enede 
ödenmek Uıere bır mukavtle· 
:Ye ba~lanmıstır • 

-0-. 
' lhr~r.ilf rlnrnmu 

25 May-ıs 19:54 !alı t-ünii Tica 
ret Odasından FOB: :i07 9'.?:? li
ra değerinde 23 adcı mcn~e ea 
hadetname i verilmiştir. 

Almanyaya 2408 ·:Tll de~trln 
de 57 kilo bağırsak . 7382 ti· 
ra dderinde 24608 l,;,ııo kırın~ı 

tütün: 
Finlandiyayı 765 lira değe-

rinde 14 kilo ünger: 
İngiltercye 423179 :ıra değe 

rinde 70580 kilo t1flik: 
İtalyaya 7U88 lira ueğerln· 

de 840 sandık yum•.ırca 1hraç 
edilmi3ür. 

:1 • s • au - P.E&Ş&\IBE 

5.ıuşlar: • 

Butd•J' J'Ulll Ue& lıilu Dobnt 
Butday rum~i.: • 
BUid•Y otı..ın > 
Çavdar > 
Arpa 
.o\rpa 

• 
Çuulll 

!'!uaam 
?o.'ohut 11ra 
Keten tohumu 
~ tohumu m&fi 

• 

AJçlçe~ tohumu Do.km• 
.o\yçlçtll tohumu Y. M. > 
Keten lı:ü&IKs1 
Un Eutra Ebtruı 
Un Ekstra 
Un Birtocı nnl 
Un ntnct Ne•ı 
Un Oflıiıı 
Razınol 

Kepek 
B Peynir T. Yatlı 'hııet .. ı 
Beyaz Pe7nl.r )'l.tU Te8ku1 
Beyaz pe7nl.r J'&rım J'&ilt > 
ıı::a.şar Peyıılr Tallı Ana4olU 
Kaıar Peyn\r tam yatlı Tr&J..-,a 
Ze1t1nratı E. s. Natuı&l > 
Zeytınratı Ekstra Naturtl • 
ZeyUnyatı I. Ye. Na. • 
Pamukyatı Rafine çıplak: 
KetP-nratı Türk Teııe.-eıı 
Krema .toyun 
Sadt\'& Dlfarbakıt ıı:r. 
Turratı 
Yumurta trt 
Yumurta utak 
Yapafi1 KasabbaJt 
Tlftilı: deri 
Tlftnı: anamal 
KoJUn eterli! T. ~. ~ 
Sıtır dertal u.lamu:& > 
Kuzu batınatı Ada& 
Ko1Un ba:ıraatı orlJlnal • 
ltoyun batırsal1 AA. aan411 
KoyUn bawaatı AuorU lllllb 

x.ı..ıoau 34.-
> 31-.. 
> 
> 

> 
> 

> 
> 
> 
> 

29.20 
:H,:; 
27.-
29.25 

103.-
s:;.-
59.5 
93.-
57.-
37.-
23.-

3300.-
3190.-
3075.-
2950.-
261:1.-

J4.S 
33.'IS -.--.--.-
-.--.--.-
94.-
-.--.--.-

31550.-
3325.--.--.-

17.- -
2125.
:21.
ıs.-

.. 
> 

> 
• 

" > 
> 

14.- -
4.150.-
3200.
l:!)D.-
390.-
4~.

m.-
2&0.-
273.-
225.-
205.-
340.-
495.-
230.-

9000.
ueo.
a:ıo.-
!>4J.-
'72S.-
ıao.-
200.-
4.5.-

12.5.-
200.-
200.-

oitOO.-
4200.-
3700.-
403.--.-
29l.
:ıın.-
23.5.--.--.--.--.--.-

-11000.
tıso.--.--.--.--.--.-

41.-
-.-
~--
220.-

Eurue .. 
• .. 
> .. 
• 
• 
.. .. .. 
" > .. .. 
" .. .. .. ,. 
,. 
,. , 
,. 
> , 
" .. 
" , 
> 
> ,. 
" > 
" 
" .. 
• .. 
" .. 

Maaşların bayramdan 

evvel verilmesi isteniyor 
Emekli memurlardan aldılı· 

mız mektuplarda haziı·anda Ye 
rilecek üç aylıkların bayramın 
yaklaşma-.ı \"e ihtiyaçları dola 
yısiyle mayıs . o.nunda tediye· 
si jstenmektedir. Bütün nıe· 
nıurların da katıfacağına emin 
orduiumuz bu dileğin ~·erine ge 
tirilmesi hlikiımetimiıden rica 
olunmak•adır. 

l.E.T.T. idaresinden bir 

dilek 
Yarı yarıya birinci ve ikin

ci mevkili olan sarı boyalı 
tramvaylardan birka~ı ortada
ki bölmeler kaldırılmak -;ure· 
tiyle tamamen birinci yapılmış 
ve Jcırmıııya boyanarak Sirkeci 
ile :\fecidiyeköyü arasında se
fere konmuştur. Bunlarda bi
letçiler arka tal'afta oturuyor. 
oradan içeri girenlere bilet ve 
l'iyor. Kalabalık zamanlarda u
fak çocuklu kadınlar önden a
lıtımadıklarında.n sıkıntı çek· 
mektedirler. Bunun dikkate a· 
!ınmasiyle beraber bu arabala. 
ra arkadan binilip önden inile 
ceği.nin halka duyurulmasını 
temin için dış kısmına levhalar 
asılması. vatmanın bu hususu 

Bu haller. ana caddelerde ol 
duğu ~·bi yan ııokaka1·da \'e 

~·ar ılaı·da da \'ak;dir. HattA 
bö le yerlerde sokağın ortala 
rını bile i~ı:aı edenler çoktur . 

Yayakald•rımlarıo• i~'!a1 e· 
denler beledi\·e~e ı~ııaı re-mi 
ödediklerin· Ö\•lüvol'lar Vak•A 
beledi~ e kanununda blMt bir 
kayıt varsa da hu. pazar kuru· 
lan yerlere mah u~ n'uo umu· 
mı cııdıfelere Vf' halkın her !!Ün 
gittiği çarsılarl'! ıe-mil cdilmı> 
i dogru deiWrlir. Simrli vörü· 

len •ey. hertaraft'a. b:lh:ı~,a vi 
yecek satı~larının vapıldıcı ver 
ıerdt' e·naf•n aelip ı;:eçmeyi 
zorla~tıran sokak ortalarına ka 
dar sandık \'f' epetlerini yay· 
maları. i portalarını kovmaları 
, eklindedir. Yalnız ı!el:r kay. 
naklarını ve esnafı de~ıl. hal· 
kın da sokaklarda rahatça )''Ürü 
me'erini temin ile mükellef o· 
lan belediyemiıin bu i~:n sui
istimal edllmiyere'k düzenli bi1' 
surette yapılmasını sağlaması 

elzemdir. 

C. Bayar 
Güreşçilerimizi 

Tebrik etti 
Ankara, 27 <A.A.> - Tokyo 

da yapılan erbe.t güre~ müsa
bakalarında dünya şampiyonlu 
ğunu kazanma~ olan takımımı· 
za Cumhurba!;Jcan CelAJ Bayar 
.ıdına aşağıdakı tebrik telırafı 
gönderilmi tir. 

Vehbi Emre 
~!illi güreş ekibi başkanı 

Tokyo 
Gure ekibı:uizlr.: dünya sam 

piyonluğunu ıaıilnmasından re 
isicumhurumuzun büyük mem· 
nuniyet duyduklarını, hepinizi 
;ıyrı a)Tı tehr:k ettiklerini ~ay
gılarımla bild tirim. 

Umumi Utip 
Vekili Belbez - .... lir 

. ----o---- .. . ııde _.,...-~ 

1 1 1 
ts\'EÇL KIZL\RI~ GOSTERtst - Şeht11Jl fil sa•~ • ran 1 SpOrCU artn ineçli ıenç kıztar Jimn1stik srupu bu akşa ,e stn;,-ı 
yapacaklardır. Gençlerin i\J gecedir spor 15,'t{ 

Yapacag"" I yaptıkları ıö teriler büyuk bir ilgi topla~•[~rdif· t 
Miisab;ıkillar ....... , •ır .... ''"' ,.,,.., 1-

Ankara, 27 <Türktel) - Memr.alalasaray lak 

1 

:~~~.:t~.~:,~· K~~~~· ,~;~ u • • ar 
~~~ ,~~rr~.ıı~eA t:~;~ar:~~~m~~~r: Ankara'ya gıdı" ' İranlı mısafır S!)orcular, 1 ha- J 
ıiranda Ankara<la bulunacak , .. $f1l9 
~ekilde hareket edeceklerdir. T !ar J·iınnastı1' Ankara, '.!7 <A.A.) - B. • .. u 

!? \'e 4 haz!ran ıarihlerind~ Ankara Bölı:esi Basın burosun· rileri. . G>JJIY 
19 Ma)ıs Sta~ında muhte'if kar dan a'dı~ımız habere {!Öre, 1s- Saat ı1.00· . .ti 
şılaşmalar \'apılaeaktır. Fut· tanbuJ li~inin kuwdli takım- kara GıiCU· ,ıtııJ' "' 
bolcular i'k kar~ıla malarını !arından Galatasaray futb.;ı e· 'feV., 4 "' 
Demir Spor'la. ikincisini de kibi Ankara Bölge bask:ın ığı· .,_7 (/. ( 
Gençler B~rliğiyle: "Üer~cilf'r 1 nın davetlisi olar.ık bu lıaft:a Ank:ıra. ' U~ 

·ık'" 1 1 D · · . ul9 'Gs' e. ı · ı..ıırşı a•ma arını emır sehrimıze gelerek Dcm;r por 'e tcsı gun rı t 
Spor'1a ikincisini Ankara Güreş Ankara Gucü ile ikı :.ar.,:::w nanacıık 0 :çıııd.J!lt 
Kt•lübı.i ile ) apacaklardır. ma yapacaktıı. miı·spor ıl1 ılJ~'. 

Gelecek İranlı &Ure5çi1er :ıun Bu maçların programı acağı· 16.00 da k~~ G•1' bl 
lardır: dad ır. lerbirJiğı 1110• <' 
52 Ki'o: Ebıılfeıl 1Iii e\'İn Pur 29 mayıs 19.>4 cumJl'!e,i: 19 tit takırnl~ruıar~r 
- 20 ya~ındadıı-. 195a senesi '.\layıs stadı: nı·~ rutbO ~rııe~ f 
serbest &üre~ fran biı·:nciııid:r. Saat 16.00: Galatasaray tek·ı haber verı a,;Jll ~ 

57 Kifo: Emir Emcedi - 22 üt:eri • Gcnçlerbirliği tekaıil· arasında ı :\~Jll~ • 
) asındadır. 1953 sene.)i fra~ bi !eri. sere! ,\pat:~ııı~ • " 
rincbidir Demir Sporun lran Saat 16.45: Galatasaray • De- .\li Rıza Gll"d 

1 

~eyahatınde rakıbı Se' fi Ö•c-l'i ınirspor. \ 'i Pn'31• t·1' ı 
sa'• he abı ile yenmi~·ıı-. ııı· Hakem.eri: Ceı.rni Bafar. J.:e· ~affrr scıı~&\·rd 
it İran takıınına da ~eçılmi~- nan Sert~ el, Xaci Baydar. man fnctllj \C ıt• 
tir. 30 mavıs 19:l4 paıar: nan sınd~ır 

62 Kilo: Mehmet Lehhaf 'l.:ı· Saat l.>.::ıo: İ ıerh ı::enç kıt· ~ecn~ 
de - 22 ya.,nndadır 1952 en,.. bOk~ 
sındenberi kendi ıkletınln ı- Profesyonel D" ya 
ran ~amDl\OnlıdUr. un ~rı 

73 Kilo: llu. en k lta\Cri - v ş •yona 
23 va ındadır. Muhtelıf ıaman e amatör amPI 
!arda Tahran birincı•i o'mu~· ı vf ı 1 

tur. Demir Sooru n fran se~·a· L" 1 H r ın . 
halinde Alı Özdemire ~ayı he· fg maç afi azı ~. c0 ~ • 
sabı ile yenilınhtlr. Beden Terbiye.si Böl&c Mu· San fratl~Jıl' I 

87 Kilo: Sa ir :\luhaınmedi dürlüğiinden bildiri!dıCine go· Dün\'B )arı ~ıoOrt # 
- 24 ya ındadır. 19S3 ~enesi re yapılacak profesyonel ve a ııu ,\rchıedJ· t'fıt 
• d . . burıı ıt Iran ~ampiyonu ur. matör !iz maçlarının pro;ram· 11 unıı gil' p 1 

' 

!arını ,·eri.voruz : e rak•0 _.ıı: 
zmri Valisi Kırkpınar gÜ· ıı ·~ıe • .. ~ 28 Ma)ıs 1954 - CU~IA JohnSOtl \ııP'~· 

1 reılerine davet edildi :\lithatpaş.a Stadında : bır ınaç • ~ 
17.- F. Bahçe - B, Spor (A) kdP" 

iı.mu-. 21 cr H .... ) - Her 29 )layıs 1954 - cuJIARTEsı Maı'ranO I 
sene ~apılınakta olan tarih; )Jithatpaşa Stadında: 
kırkpınar ~ıire;ılerı bu sene E· 17.13 Vefat - Emnı~et (P) bO 
dimenin Sarayi\·i mesires·nde Şeref Stadlllda: B kef 
cerc)an cdecektır. Güre• Komi 13 S. Spor - K. Pa a (A) as ti 
te ı ananevi davetleri meyanı1 15 Beykoı - İstanbul por (A) 1 c""a1 
da İmıir Valbı :\Iuzaffer Goı.- 17 Galatasaray - E.T.T. (A) Kar<ı a.,ıı~ 
senıni de bu ~üre~ıere da\ et et Fenerbahçe Stadında: · 'f ( v 
ır..i~tlr. 15 Adalar - Küçültılaur 'fı ,.;ıı 

17 Paşabahçe - Feriköy 111ı1a110 • tıl1~~ 
Fransa tampiyonu olan Vefa st~dında: basketb~•''!ıtt~ 

" Babil Kulesi» futbol 13 Taksim - Cihan:ir ak~am ııOP ~il~ 
takımı 

Par•s 27 ( 'fıirktel) - :'ltarsil 
ya takı';-mını v~nerek Y.'rans.&'· 
r.ın futbol .-ampiyonu olan Ni· 
ce takımıqı. ~aZ.?U:ler 11Ba:>:i 
Kulesi takımh olarak •;asıflan· 
dırmaktadırlar 

lS Bakırköy - Altınay --03 ınıı 6 ~e ~fı 
Eyüp Sabuında: muştur. uııdejJ ~~ 
15 Kurtuluş - Boğaıiçi le be~,8~11 ~'~1 
17 Bozkurt - İstikl AI turnU\ ·rı iJ1• si ı 

30 )fayrs 1954 - PAZAR ıtkctlert:ııılOJt_.ıı' 
" th d b·ır us" u·r. ~) .•fi atpa<ııı Stadın a: oşt 'zY.'/J" ı 
15.15 t. Spor - K. Pa~ı (P) goru.ı~,-ı ı ,1 
17.15 Adalet - B. Spor (P) Bclçı" frııı:ıd;tl' ı 

Fılhakika taktır. teskıl 
oyuncular ve milli~ etleri 
lardır: 

Vefa Stadında: )1 d.a JtLl~' ısı'' ..A 
eden 11 Deniz~ücti - Davutpaşa ıcrdı. ğ si ıı 17 ... 
$un· 13 Yeşildirek - Darü~afaka bırincili 

1
de ııı # / 

Hayrebet~an CErmenı), Br'1 
Necef (Tunusıu). Mahcub CFas 
lı), Anton; ( lspctn\'OI), Ujlaıd 
(:\lacar). ~ur~nbtı ı: ( Lükse·ı· 
burg'lu), Gon:t3les ve Carniglia 
i Arjantln'li ), 

Poitevin. Cuıssoırd ve Fontai 
rıe, hali_.; Fran~ıı i~eler de, buıı 
!ardan ıki ncis ı 

0 
İ panya'da. ~

c~ıüci.isü ise, \!enıke~'le futbol 
öğreıımişlerdiı' 

Bannister yeni bir te,eb· 

büste bulunacak 

Loııdra 27 CA.A.) - Dünya 
bit· mil rekordmeni İngiliz atle 

t• Roger Bannisteı beş hazir.ın 
dn Lon:lranın Whıte Cıtv taci· 
,\omunda ~apıla,·ak yarişınalııı 
da yarım mil dünya rekorunu 
kırmağa çalı 'c.aktır. Düny~ 
yarım mil relı:.ır•ı bir daki'.:a 
48/6 ile Amerlk .. lı mal Whit· 
field'e .,ittir. Whitefield !:hı 
tekoru geçen sen6 tesis etmi~
ti. 

Bu müsabak:.la~<ia Banni~te· 
rin nkipleri Çekosıa,·ak aUetl 
SUınislav Junıwirth, in2iliz 
Bili MankevillP. \'e Avrupa se· 
kizyüz metre eampiyoryu Jonn 
Parett'dir. Aynı r,iın lngiltere 
üç mil amplsonu Gordon Pi· 
rıe 12 ene evvel İs\'eçli Gun· 
dar Haogg'in t~siı; elmiş oldu
i!ı.ı dilnya üç mil rekorunu lm· 
.,,11\'ll ı .. cf'h"ıllo -'N-ektir. 

ıs Hasköy - Selimiye ikinc'I.~ ı ııı·ı 
"'U • vrlıP 17 Karagümrük - Vefa (A) ., f' 

Fenerbahçe Stadında : cektir. t , 
13 Yi s. Selim - Ram. Bir otll 1~} ıs Su'tanıepe - K. :\[. Pa.a 21 ~ 
Eyüp Sahasında: otta''11;1ıı ~: 
10 Capa - Tepeba ı da'da ıı~ . 11 

12 T Snor - Gürel hisar J~f 0ıara1' bııf ~ 
14 Fatih - :'l!altepe conactıs~,,ııı,0 ~ 
16 Şişli - 14 :\fa)·ıs • baı-ası. ıeıııt ;" 
% Raıiran 1954 - ÇARŞAMBA rı ııe pıır1(ıo0 ,~ 
!\lithatpasa Stıdında: rasıııd9 ıııt ~t 
15.15 Emnhet - B. Spor (P) yapııarıı;slP ~ı t • 
17.15 Be~iktaş - f. Spor (P l sındlil ,,~tJ t 
Stref Stadında: tur. 52 ;,~rı•:11 
1:5 Taksim - Bofaıiçi 0ııcber ıııır ı 
17 Adaıar - Selim~ e corıııc ıı4'.1 " ~ y) 
Vefa Stadında : evvel •. ıc~ 50)

1
' ~· 

13 Bü,•ükdere - Kurtuluıı nıedı§111 
• 11ı / 

1 'l Ka~asıücü - Cıhnn:ir 9itl~ ..A~ 
17 Altınav - 1stiklal .,,.:-.ıor 
3 lf•17ir.ı n JCI~ - PERŞE"Bt~ w" 
l\füh.,.tpa5a Stadında: 
15 l:'i K. Pa~a - Arlalet (P) 
1715 Vefa - Beykoz (P) 
Şeref ~tadında : 
1 :ı 'Tıı'teoe - Çana 
ıs Ba~ıarba ı - Feriköy 
17 0Pfterclnr - Emniyet (A) 
VPf~ '"hilında: 

15 l.anıza - 1'epeha ı 
17 Yenisehir - ŞehrPmini 

4 Hıııion 1!154 - CU~f.\ 
Sl"Te' ~tııdında : 
11 Be iktaş - Adalet <A) 

1 Haziran 19.'14 - PAZAR 
!\fithatpa~a Stadında: 
1!5.1!5 . Adalet - Vefa <Pl 
17 1a; Rpcilctas - Beykcrı <Pl 



VATAN , -

hükümlere ihtiyaç var 
"'•ık ;ı • • 

' nne ı grnç bır kadının enııe donerkcn ugrııil ıgı 
J ı lı· r t r. rta buyuk infial U)andırdı. Taarruzu ya

'~da" larına rrlerı olma ı infiali bir kat daha arttıı ı
ltı~a, halkın huzur 'e emnh etıni tcmın etmekle 
it ' P01ı sin ;>arı~ı demektir. Birçok memlekette jan
tır~olıs teı.klJatı birdır. bızde de buna iloi!ru gıdilmc i 

l?Jı~tır. l\ıtekim bu 'ad ide ilk adım olarak bll\ uk 
:

2
de Jandarma}a poli \3tlfe i \erilmsltir. Sal~h l· 

•ıı ~ letılnıe .. i du ıınıılrn OO) le bir le kilat men ıııı · 
r. lld.ır çirkın hır harekette bulunmaları lıakikaten 
l;ı 
bı l tınak , karlınlara taaı ruz etmek bizde en ık ra~t-
1, \~aL.•aı.ırındandır. Halbuki ba ka memleketlerde 
6ı~ .-ıı.ır lıenlPn hemen ;>ok gibidir. Değil Batı Av-

Ctt alı \ frikada bile kadınlara taarruz gonılmenıek · 
tıı &l'J•e C'ezairde eyahat ederken bir pazar gunii 

ı~ 
1 

nda !;PznıP!:e çıkmış pek çok J\adına ra tlad ık. 

İznıir'de seker 
...> 

buhranı yaratıldı 
Sun'i olarak darlığa sebep olanlar 

takip ediliyor. 
İzmir, 27 - 1 tanbuldnn son·! hal mahk me' e s 'kt'd ı mrkte 

ra şehnmiıde >aratılmak ı ıe- dır er. 
nen sun'i eker buhranı harC"ket- ı Bu bakımdan Ş<'hırd bir e
lrrı devanı ctm~ktcclır. Ş kC'r krr buhranı mevcut ıldu.,u h • 
bayramı do a)ı ı~l şehıınuzdekı bcrlcııne ın.ınılmama~ı .c ı> e -
şeker i tıh'ııkının lr\•k ılAdc aı t- tiği re~mi makıımlaıca ılavc ed i 
m.ı ından ı tılade~ e } it enen b.ı I mektedır. Me\cut stok ara ı .ıv 
zı kım:.eltr mall:ırını satışa ar ten varın da şehrımiu E k eh r 
z tmck ı ltıııcm kte \ e~a te bit den mu hım ınıktarıfa ş k r ge c
edilmı.s mıktardan u ttlıı foat cektır. 
ıstemckedır. Tl•plan 136 \'t' pe· 1 Dığtr taraftan. şchrım ı B~k
rakcnd 140 kuru-un ıizerınde kallar D rncğı bugun Vılaye e 
satış yapma,ğa ça ışan toptancı 1 miiı acaat ed rek •ehrımızde b 1 
Vt' perakendeci' r sıkı sur<.'tte mıkt:ırd:ı Ş<.'ker bulunduğu nu ıle 
takıp cdılmektt', fahiş fhatt" S&· ri urmü-'tr, toptancı arın faza 
tış .}aptığı tcsbıt edilenler llııli ı fıyat talebinııc hak ız old u 1:ları· 
Korunma hükümlerine gorc <!rr nı açıklamışlard r. 

·. baş, diş, adale, si.nir ve lumbago a J ralanna karşı 

' BASARi , ___ ;. __ 

BAJ~A~A~e~e~~:_~ Giillıane'deki Cicek 
. 
lsf anbuf' da et 

..» > 

Bavramı aeıldı 
<Ha ı 1 incidr.) • -' 

Laf alemi . 
istihlaki yan yanya 

ı·adeleler e ki iddeti}le ıle\'anı <Ra ı 1 lnr!dr> kooperııtıfi llrlınctlluğu de Bü· 
edip gitme e \e (llalk\·ı > gazett - Cunku demokra:.ı rrjımlnın <'n , Ul'dere fıd.ırl fı kazın mı~ ·ıe 
inin tem il ettiği ıumı·f' eski \e 1 bu~ ük faıılet erindrn bıı ı ~o ktndı e ne mUkdfat \t'rılmı~ ır. 

malum u ullerlf' kara ıhtlı·a,ları· ruınlulıık taŞl\"an ınsanların \a· 
d Cemil Pa anı n intıbaları 

nı ~ urutup dunııa a . bir \'İ(ekle tan a ldrdan g lecek ol.rn aeı \e 

Düstü • 
cnası ı inriılc) 

tr 'r'ı Er lıa laı ını çr\i np bunlara bakını} orla1<lı bile. 
li llz, k .. cırma gibi hareketlerin kim enin aklından 
~ 11111hakka lit ı. 

tı11 :eını"ketlcrdc bö} le olduğu halde bizde neden 1 a
~~ka:.ı ı:elmi; oı .. Bunun baslıca ebebi kadınlara 
llııı 1~nd~ ;) eter derece de terbı' e Hrılmeme ı. bir de 
1111111 •kı hukııınlcri n hafif olma ıdır. Rundıın t·nrl 

Cenevre' de 
Dün de netice 
. Almamad ı 

daha esi dr, ş mdı 250 hay\ana ~az gcldiğıne kenılimizi inandır· t.ıt ı i'tifııta guler,)uzle :nukabe. 1 tanbu ıı Gu hanr p .. ıkıııı ki 

1 
inhisar cttirilmC'ktcd r Y .mi mağa ç:ılı ır H sc\ inirrllk. ('. ıı . le etmeııidir. ı 1.andııan Prof. ~t'ın 1 To rnzl.ı 
25000 kılo ~erınt ad re 7 500 1 80 · "d ·k lı I'. nin bir nrnı akahr cihazı sıra- ıncı :ı.a.ını ı ra · tmı ol n d,ın. mrrasım e na• rda ın• r. e. 
ki o. Bugün şehrin gu'llıık 1 t,h tı~lr gın en H ·a~ gı kaııınma~ ı \e j tanbula nu bahç,..,ı kazan· nı -oran hır m ı ıhab rımu n 
laki ister Rl'!edı.)e re mı ı:.tdtı·· için birkaç tatlı so1 ~urfetmek , e 1 dıra Cemı Paşa hoc m z u d.ı· c.ımle dem ıır kı· 

~ k t\eb tlc t"maı: ettiğimiz gibi bu iki noksanı ta· 
f%t 4'1ındı r. Birinci i zamana, telakkilerin de i5nıe-;i · 
1tıııin takat ikinci 1, cezaların iddetıendirilmesı pek 

"na ıl ohı AJ.ıns ı 

tik ka)ıtlorındaki gıbi 180 • 20') ı;eçim nıııcade le,inde il•r i "ılru -ı kıkada aramızdrı bızr. şeref \ r- "ıı dan k ık kıi .. uı qp e 
bin kılo olsun, lskne ,..,, mua· k -:ı 1K .n 
vinı Ferruh Ilter'ın v ,.

0 1 
ra- len tıırlü turHi h ksı1 iddialann mc- te r ·endılrrıne uzun ö ult n R , d 1 padı•ııfl· 

kam gıbi 100 bin kilo ol-.ırı, B ıııerine sunger çeker gibi gorun. mııı dilerim.• ~ı s r nd:ı Gu h. ne parı.ı 1 

ed~enın soıdcce 7,500 ki 0 lr mr~ ~af! değilılir: f'. il . r . nin Yali, konuma nı bıtırdıkten aç• 1 ını \lptık ul! n Re ı bit 
yapacağı ınüdahaltnnı. lııç b r tf hııkıkı sıma ı kat ı surette be Ilı onroı vaş kutuğilne 5 ıncı ) 1 at ,gt'lml\ err y .. ı ahdı y ~ f 

\e . tdılebilir. Kadınlara taarnız edenlere o 'kaılar 
k ~t~ llıNıdir ki kim e buna kola~ kola) ce .ır('t eık-

Crııe\ re. 27 - C.in Hindi Kon f""" 
for:ın 1111n bugunku oturumunda 
h çbır anla~mıı)a \Brılamamıştır 
Herk<'s Çın H indınde en kı n ıa 
manda aıe§ kesı me ını ı temrk

sıri olamaz Nısbl"t e;, 3 \ e) olmalı H tenkitlerin ) ıknıak le p &kasını çakmıs \e brb"k Sl'r I zıett"n !';Crrıdn \ o!lam tı K 
16 dır Kaldı kı, h.ılen Pl\ot ll\ı kotblemt'k için değil, meml~keı gısını Turk H \a Kurumu P dın:ııın parka gım snı \ll~!lk 

~ I ı \<'rildıgi Öflenılen gilnde 250 1 .ırnnln dah~ ı) i '~ nıuktmnırl T. 'P. paviyonu ılt p rktaki ban- etm k 1 : m ş rrd Açıl ~· 1 bir 

1 
ditiııı t"'-erı ur eden taarruzlar bugunku bukihnterin iti 1ıster1 \or. \akit kaybetmeden bun)arı arttı rma. 

ıcd r Buna rağmen her hn·e t 
bugLJnku ar far dahil nde kon· 
feransçıı kahuhın(' mkiın o'ma· 

k d k .1 k F't hır ıırette ) urunıe ınl temin et- k şub·lerıni açmıştır emrı\ a· kı ,. p ral: h '1 mla rı dR ; o' un a e.sı mı o ııra · , \ı k k · · ..-.: 1 B ı k K t f d F.' • me ıııa adn le )&pılılığı na ka· En guzel ıi rnmı araba mı· parka kabu' e lırdık 'K ırk \'il 

il'\~ Enis Tahsin TIL 

,, a ıu umu ara ın an .rzu n at g 1 !'dl • 
rumdan gc-tırilmektcdır Fakat a " ~e 1 r. abaka ında bırırıcilıJh Ba ıç. er sonra, emer• ını go mrk heni 

~;ramn e n pahab 
1
0 
'*t-k ü: Şenşila 

\an artlar ı e siırmekted r er 
Yaııılıların tahl ı 'f•' i t.ıııı u ıııl.mılı 

l b · tler e ne! rde ı Ba nkıl stı1 konu ııııı-.tı ır. n_1iıdurl_uğ_u _ık_·ınc• ı~ı Çıçe1'çı • · rıdden mıitehas ı <'dl\ cır.• 
' u n<'\ 1 e as n e c 11• Parti nıiına ebetlf'rind,. harı' 'f' • - - -

b rı a~nı kurum t.ırafından gc· ahenk hıik il . t G 1 R'd ,. d" ..,. d 
tırtılıp ehrın bılha a Mı. ırça olan uııı:ıt~~laı~:e ~:e e:~1

1;~ enera 1 gway in ver IQI emeç 
Hanoı. 27 CAP) D en Bıen 

Fu Kale inde e r dli~en \e ko· 
mun ~uer.n ı:e r ı 'erme\ i kab u 
e tıkler Fransız ~ara lı' ının 

Yer 090 b ışt irmek Amerika' da bir sanat halini 
l Oş/adı . Bir Şenşila mantonun kıymeti : 

on rupunun dun r>Cf' D. ota 
u kları ··e nuklcd ılme r ·ı ı e· 
r ne ' ralı 'a rın tah ' '.\' <'S .~ •:ı · 
marn anını bu ı makt <tı.. Ko· 
mun e Pı an ıı.Ja a 858 ' r:ı ı 

~ 50 - 100 bin dolar iade eımı•!erd r 
Yaralıların tahlıı;e i i ıı n ~o· 

na erme ı uzerıne Dieıı uı,.n Fu 
c.\omatıkman b"r tarafsız bo ne 

ı. y 

temız bır haJ \ andı:- Gun,ın 
birkaç aatıni tem lenn•ckl • 
geçır.r. Bırçok ha.}\ n ·un ıık-
ıne olarak hır erk " ŞPn . a 
bır dışı ılc ~a ar n";ıi şcıışı'a 
cnede iki defa do,! ır.ır, ikı· 

sınde 4 - 6 )a\J'u 'l"ı ı ·. 
Cbapman 30 yıl ı.,ıı-J,tı n 

onra kuçuk ha.}' anı 1 b.rkaç 
dışı ıle )a~ama mı tc:nı:ı r•nıc
l?e mu' atfak olmuş• uı-. Bu ~a
yetle çiltlık me\cud ı çoğalmı~
tır. 

Sen.ila insan ardan kaçm .. ı. 
Alıştığı ınsıının a\ ucu içındc 
omuzunda durur. Bır çıfl şen

ıı 1500 dolara, dort )a-ında 
hır haY\anın kurkti 150 • 200 
do'ara satılmaktadır. 

olmaktan çıkmıstır. Fran •z uı:a.k' n \. \ \l\" <' \ 1 t:İES p \Rİ "Tı; 
ları bugundr.n 1• haren D en B • - Çin Hindin'ıte 1'oıniinist lr r 
en Fu'~ u bomba a~ ab"ler('kler· t ara fından ku atı lm ış olan Dlen 
d r. Hien Fıı müs tahkem nıe\ kiinin 

Bunche'ın sorguya çekil S6 glin .nunmııdan onra diiş
tıigiı \'c kalenin komutanı ı;ene-

m esi p rotesto ediliyo r ra l ı hristien de Ca trie,'niıı «-siı 
ıfıışttığuııu blldirmirtik. Hanoi · 

B rle~miş M lleller (~e\\ ıl c bııluıı a ıı grneraliıı e i Hayan 
Yorkı 27 (A.A) B<')aı ( a trir eHelki giın lıükunıtt 

ırktan olmı:, an sahısların terıık mu kamları) le ı:örıı~mck ÜLCre 
k s nı sağlama)a çalı an nı ili Paris"e gitmişt i r. Ua\an Castries 
b rlığin ba kan \\ ıılt<'r \\"hı kendisini karşılu}an re mi sııhıs 
te, Birle m M !etler \ e a\ eı 1 ludaıı başka hiç kimse il" gli. 
konu \Onu mudü ·u \e ~~el rüşmemi H ' geneı alln eşi uça
mukafatı hamılıdır Tialph gın nı erdİH•nine kadar gdıdl en 

Bunche'ın m lletleraras• tc ek 1 kuçük. Jiİ\ah bir. Sedan otonıobi
kullerde çııl şan .\me1·ıkan \'a li ile hau alanından sıir'aıle 
ta.ndııslar•n n sadakatla ı nı • ıızaklastırılrnı~tır 
tah k k eden koıı11 yon tıırafın 

şı a dan orgu) a r;ekılmt' ını protes 
başlamıştır F akat bu kıi~·uk to etmıctır. Bu sorgu 12 saa' 
hap;an bırçok ha t:ılığa mu ·, slırnılı~tur. 

Vali, mozaikler çok 
Değerlidir, .diyor teıttir. Bı ha :.a kola\ca \a\nı· \\"hıte. bu nıe\-ztıda \erd ğ 

avam ma~.ıa \e doğuruıke~ berunatta, Bunche n meınle. 
çok defa olmektedır. Bu vazı- ketıne , e dcmokratık ~ı t('me 
.}et kar ısında d o um işine olan bağ ılığı.ndan şuphe etme 
'ardııv eden 'f ete1rıncrler pe.}.. nin ga) et çıTk"n bır q•y olduı:tu 
da olmuştur. Bun ar doğum gu nu Ö)lcm•ş \e bu ahs n bü 
nu ;>aklasınca ha)vanın ba • tun ha\ t•n in an hakları dıı
ucuna gidi)Or ar, icap ederse \asına \ e hurrı)etler·n mudafaa 
sezarvcn yaparak. ~anı haY'a- sına \ akfettığıni hatırlatın şt r. 
nın karnını ) ararak ) auulan 
alıyorlar. Bu uretıe h em dişi 
şenşıla, hem :, aHulıın kurtu ıı
~orlar. 
Amcrıkada simd ı 12 şen~ilA 

yeu tincı i \ardır Bunların 
elde cttıkleri 10 bın rierı satı· 
ığa çıkarı mıştır. Satı New 

York ta :ı;apılcaak, derıler bi 
fiyatla muşteri bulur a b u iş 
çok geni Jı:,ecektir. 

Tu n us'ta beş Fransız 

çiftçisi öldürüld ü 

Tunus 2i (A.P .) - Fran ı 
makamlan bugun '<ar ıl k'ara 
ahnıı olan Tunu ta tedhış faa 

ryctler nı durdurmak "çin ne.nis 
b t' te kılat kurmakta olduk la 
rını açık amı lard r. Dün gece 
Merkez • batı 'Tunu::.un Teee
ru n kesimınde 5 Fran z çıft· 
ÇİSinLn oldur ulmeleri hfıdl esı 
~ôrunurde Fran ız mal«ımları 
nı harekete g~çiTmistir. İdare 
c ler memlekette blitı.in tedhış 
ç·le r n takip \ c en ş ddetli e
kılde t ecziye ed leceklerını sö) 
lemektedirler. H alen Tunu ta 
tedhısçiler daha :ziyade köy'er 
de faalj~et sarfeımektedırleı·. 

Cumhurbaşkanı'nın 

kabulleri 
Ankara, 27 (AA) - Cumhur

ba kanı CelAI Ba)ar bugiın Çan· 
ka)ad a İstanbul mebusu Zıya 
Goktıirk başkanlığında sehir mcc 
lı.sı a ıası ~lısbah Uraz ve i stan· 
bul Şoforlcı• Cemh e+i azaların· 
dan muteşek'kil he;ı; eti. Ankara 
Altındağ Demokrat Partı Bucak 
Başkanı Şaban Yi~it ·ıe beraber 
70 ki ılık •Altındağ he~ etını. Çan 
ka)a Demokrat P arti 1 çe Ba • 
kanı Efdal Ciliv Ti) a etindeki 87 
kisılik ocak \e bucak idare ku· 
rulu heyetini. ~l ehmet Dü~ünge1 
ri) aset indc Oğuz Bucağı DemoJı: 
Tat Parti hcye t' n i, Sezai Turgay 
baskanlığında Saımekadın De· 
mokrat P ar ti idare lieyetıni An· 
kara m ebusu Necmi tnanc baş· 
kanlığında, Ankara Bira Fabr"k:ı 
sı i şçılerınden mUteşekkll 103 ki 
ş lık lıe)eti, Hamıt Yurddan baş 
kanlığında Sarıyer Demokrat Par 
tı heyetıni, ayrı Ergun Karasu 
başkanlığındaki Ankara Tıp Fa· 
kU•tesi son sınıf oğr.encilcrinden 
müteşekkil bir he) eü kabul et
m şlerdır. 

G e neral Asım U çar 

Was h ington' da 

Wa,hıngton. 27 ( AP) - Turk 
H am Kuv\t'ıleri Komutanı Ge· 
neral Asım Uçak \\'a hıngtoıı ı'e 
OtıD\\ a~a )aptığı z.i~arcllc ·ı mtı 
teakıp cumart e ı eunıi mr.m e· 
ketine donmrktcdır. 
Geneı·ıı, Washıngıond:ı hı. knr; 

h afta kalıp Amcrıkan a keri 'ı· 
der!crıyle goı üşme er ~ aptık•Jıı 
onı·a K anada başkentıne .,eç· 

mış \e orada 1 hafta kalmı ır. 
General Uçar, d ün Oıta\\ ıı'dan 
Wa•hıngtona d önmü tür. 

Şam'da 9 k işi öldü 

Şam 27 (A A.) - Fırat kıyı· 
farında sul m 1 s.sıcrı içın bıı· 
pompa ı t.ı :.) onunun in;aası ıra 

sında topdk kayması nl'tıc ın
d 9 isçi o ınlı !) işı;i de y .. ralan 
mıııtır. 

YAVRUK URTLAR - Ankıııı
dak i \"a\Tukurtlar bir gö teri 
)apmıslardır. Resımde ıkt lm 
ögren cinin hareketleri gör üiüyor 

Saraçhanebaşındak· Beledi)e 
Sara.} ı ın aat aha ında temel 
kazıları e nas nda. B zan de\· 
r"ne aıt olduğu soyleneıı kı) • 
metlı mozaiklere tesadiıf edıl 
dığıni dun b lcl rnıı tık. Mahi
) etı 'e tar hi değerler hen uz 
tetk k edılmekle olan bu mo· 
ı. ıkler hakk nda Va · Prof. 
Gokay diın b zc şu izahat \ er 
tııişt r: 

- Mozaıkleri lk ı:?ördıiğO· 
mllz gU ıı d erhal h!ıki'ı meti ha
berdar eıt k. Bulunan e erleı" 
hakikatc!l alaka r;ekicid"r. Mil· 
letlerara ı ohretı haız arkeo· 
loğhır bunları tetk"k e tmekte
dir. Mozaıklcr arkeoloji muze 
sine nakled imi tır. Re'edıye 
Sara) inıışatı munasebetJ le 
bu escrlerın nıe) dana ç karıl· 
mas• b"2e ilme de hizme frr
sat nı \ernı"ş bulıınu)CYr. • 

~imes, üçlü Balkan 
ittifakını övüyor 

<Rası 1 inciif P' 
leri iizerınde birbirlerine avkırı 
taleplerde bulunmalan iht"~ali· 
d ır. Bu glıçl uğU n en mantıki hal 
çare · de Yugos·a~anın At an· 
tık Paktına alınmasıdır ki. ileri 
slırUlen itirazlar bir tarafa bıra
kılııcak ol a dahi Tı ieste me e· 
l i haliedi medık~e bör e bır a· 
dım atılamar_ 

Tı·ıe te s crbc t lıölge~i ıı:n w 
fak bir kı mı lıahn 1 e Yusıo • 
lav)a aıa nda daınll b• r tahr k 
un uru olmuştur , .e Akdenız mu 
dafaa çemberinın zayıf bir ha:· 
ka ı h:ı1ine ııeJmiştir. 

Rus pe~ klerinın son um.ınlar· 
da \umuşnk \ e dostane bir s:\3" 
et tak p c melerine rağmen üç 

Balkan mUttefıki akıll ıca hare· 
ket ederek b<1 plfınlarını hazır· 
lama\ a karar \C'rmi terdir. 

Gecen yaz \iukubu!a ıı hud ut 
çarpışmalarından beri Yu nan • m 
ile Bulıaristan srasmdaki mlı· 
nasebetler b i~ e doğru şı:taıek e 
dır V(' haı pten ~onra ilk d efa 
olar ak iki memleket arasınd!l dı )l 
lomatık m unasebellrr tees~ü e 
derektir . Hatta Bu'ııaristaıı ulh 
andlaşmasının biııı madde0 e r ·ı ı 
de yerine ı:et'rmeyc hazırlıını~:ık 
tad ır ki. bu andlasma \Cdi sene 
ene! lmzala ndığındıınbe~i · c 
' aramaz bır kaC:ıt ol nakt :ın ı' e· 
rl gidememışıi. 

Bu nunla beraber ı:erek Rııl· 
kanlar da ve gerekse diğer ~ erl er 
de mahalli gerginliklerin aıatul 
ması ır;in ısrarlı bır ı:a~ret gö· 
r UlmemeJ...1cdir:a 

şısı Yt Balıkp:ııaı ı kas p .ırındJ k rs ınd t - d 1 1 a ıs a tı7un u il\ ma :ırı a- ~ ·· c lı attır• maktadır. Hu bakımdan hiidl l 'ak t h t 1 k rna~ı 1 l nciılf') ber alii•ı; m za gore um ur 
fstaııbul fü edı\C ının r. .8 unu a ır ama· ı"nde bu kadar bü,ıik bir seqı.i ba~ı-an Ce üt Bayaı \e Ba ba· 

d b t l lazımd ır kı ;) ıımu ak '" al ı tı-
zBuu1'1d a u utn ~ ap ığı. ıırı 11 ulleıin heıı~i bü\ ük ahır- \ e il mal kaıandı~ı nadırd r Sı kan i'\dnan \I C''ldeı e, evlü! ay 

e t\·e~ı r tanzım . . ' a et kaoılarını bu derece ko· l •ınde Yuıro;la\'\ a\R . auıro-
; la denennııs. netı<'e l\l ınnı amı • 

ıb:ırelı afı er bastırır b zı krı tır llnk'kat ı .· ld r; "b" . la~lıkla açabı en hır pol• kaeı· na \at ıle g'cıecek!erdır 
ap dukkanl.ınnın \ ıtr n ne ın 'ı. :ı.:lıl <'il 0
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1. 1 g~ı -
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~ a kola\ kola\ r:ı •"anamaz. Cumhurba kan 1111 \ e Başba· 

tırmııktan ıh reltır. Bu'la raf!-
1 

e
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' 
1
' kar · ' f' . ınuıı ıe~u ıı rh ı.• Wa b.ıngton.da 'apı ac:ık a ke kana do t muhr p r efakat ede 

men. lstanbu B ' dı~<'sınd 1 f'! ~ 1 ıı"ıı 
1 1 . 1 1corme,meıı \? . e~.('1 " ri mıızakcrelere ı -tırak <'dın et· rek \e bernberler"nde b r ba· 

'ı ııı. n eı.ı~ men aa e rının 41 • • 
mcvzuund herhan ı bır C\ o I,.· iıl "ne 

1 1 • me\Cceğ hu usundakı hır u lf' n heH de dPcektır C\lm-
lem·k \e bugunku net.r<-<len p,,. ~tn:;~. ıı!;ırera? a; ırnda~t;ı ''r~rı de ·General u ce\•abı \cımı tir· hurb3 °kan m z•n bu eyahatl 
edı.\e,\ı mes'ul tutm:ık da pek b ış · re 101 duh' ugum1ıırh~ç - Bu hu.su ta b r ~e· su.'e· ı ebeb· t \!lil f. ar a urman ın a a aıııf' ı ı r ' ger a m3 

'1 n 
do •ru ol .nıaz. Z•ra bugun ın m ol ih" ~ • \ emem. Fakat bu fır al an ı•t • çınde me'tl'eket mıu ı.ı a et e· 
ekdin bulun bus uk şrhırler -ı- ) 11 g 1 gorunn~ or. fıırle ıle, BH Lakanınrı.ın el nı decek 1.ıb' a kral nın l:f'l ş eri 
dr gittıkçc art•n bir et daı 'ı ı sıkmak, ben memnun edecl k· doLı) S•\ le r 

Dünkü Mtcli nı ı.izakeı elerinin \ ard r. Mcr'a arın ekım tah::ıı • ıır • Pakistana ~Pvalııt 
nın bu n<'tıce~ı doğurduğunda . "'.n İ<' açarak tarafı mü .. ~a: Ra bakana refakat edl'l'ek • nkara 2i < "~'l\~ - Cum-
mm afık \e muhalıf otitün ç \ • kı~~~ın ;~~amag; .~11 lad ığı ı\ 1 olanlar hurba•kanı C'e Al Raur e ım· 
reler mütlcfiktır. Bu bakımda 1 ro ıır. 1 as a lı ·met Rarnr, • d· a) n n ortalar nda Pakı ta.na e i 
h k dunku }.:onu ınasınıfa , ·atan e 1 \nk3ra. 27 - Basba t> an \ 
B>\anrılı mcvıuunu nı ml k.-ı l"k .. 1 .. • . i . • n.ın Menderes p~zar guı u hu derekt r. 

çapında ele a ıp, mer'a1aı ın o. - \P.r 1 0 .tu lcıı~ı } 1 k~ı llanmı~, · d • ('umhur ba kan ı htanbula 
t d k b , d I tek partı deHınde y:ıJ..ıt •'lik it sust bir uçakla Roma1 a ora an 
a :ın ·ay 0 nıa ı_y e me\ Jna • · · • • · '. da a:.keri :,ardım h e) eıi ba ka· gtlertl.: 

gelt'n buhranlı duruma ~on ve- ıçımm ar;an se~ını hı7f' ft-kıar \ nk ara 27 (T(RKTEL) 
J'('C k bır plana idile ' ih'n· ç duyurmuilur. fuhalrretin i\Jet- nı Genera'. Scheppıırd"ın husu 1 ,.. h k C \AJ R 
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li te miUar n~ k•liteı ·c za\lf 111• b r uça~ı ıle berabeı ınde Fatin '.unı.hur aş an• e " a~ar. 
~~1 :·\zudl:~ ~ "lil erk\ h \~ duğu bir de\ irde mü takille ı ç<ık Rüstıi Zorlu. ::'\urctt n Raran•e' K:ı~ amonu H Zonguldak uıe 
. 

1 1 
k 

1 
u n d : d~I'' ra\dalı bir lllll\ urne \t bPı nık· Etem Mendere ' e .vatan ga· r .ıı den htanbula \ apacağ se· 

ı n meı_n r ·r o çu .u_n l' ı c ı ,: ı- lık unsuru ol3bilirlr. r ı iı .. lırt zete ı Ba.,.,azarı Ahmet F.nıın ~Ahate Ba~bakan Adnan :\ltn· 
:.~tını .kınlravıpd alaka!ıla. ı ı .. az ı;alısmalarıınua hıııuı·lıı dr,·am ! \alman oldugu ha de Wa hinglo de:-r•in pazar gılnu \\ a~'hıngto-
e menus o ma ı ır. lmHı 

10 
b 1 b'I · • b k . na gıdeeeklerd" r. 1 na hareketınden sonra çı acak 

Burhau \qıaıl • n ı u a ı nıeını ı a ımın . kl 
-------· dan müstakillerin kin \e ih t ira- A:.nı gun başka b r uça a t r. 

Türkiye'ye yardım 
Tedricen arlacak 

<Ba ı 1 lnddl•) 

kll\ \"el crı komutanı Gcnt'ral Ea
ton' a temaslnr ~ :ıpacaktır 

meııkan ha\ a grııpu ba~kanı 
bugün k ndisnle konu ;ı n b:ı n 
meıı,uplaı ına Tiı rkİ)<.')e unı
lan ha\ .ı kun etıerı ) ard ımın n 
arttırılıp iil tt'rılmı;acagı h:ı·u· 
sundaki oru)a cevalı~'l . •ımdı 
' e kadar o'clu •u gibi buı:ı.dnn on 
ra rla bu )ardım ın tt'<lt ı ı bır 
artma ka;ded ceğin i İl "'ı· t lfı
ııinı ovleınbt ır. Gl'ne •. i zmır
dekı te(tıı; ve tc-lkıkle ını mı·tt'· 
akıp cumartc~i gılnii teı-.·a • An
kara) a dönee ktir. 

x \ ro deniz mani'\ talın 
İl.mir. 27 (Tclcfoııl 1) -- Muh· 

temden ağusto ayı içıno Ak
d<'niıde ~ apıl cak o' o hu• uk 
:'\ATO m nevra'anna :ıı• h:ız.ıı
lıklar başlamıstır. Bu miına e
bc-llt' bu maneuaların b3 ınla 
i gıli safha arını tanzım etmek 
üze r bugün ı;ehrimizdeki NATO 
karargAhında b r toplıı:ıtı \ .ıpıl
ınıştır. Toplantıda. ~fapıı'i"deki 
Giınrv Avrupa kun l't' •ri komu
tanlığının basın d alı e~i b şka ı 
ı\ !bay Wil ia nı F. 'l' rsoııs. 5eh· 
rimızdeki N TO karargahının 
basın başkanı \ Mıilı Sa\ unnıa 
Bakanlığı lznıır Tcmsıl btiı o u 
miidiirü bıılunmu tur. Yapılan 
konuşmalardan anla~ı'dığına gii
re. a~u~to a; ında ba~layacağı 
tekarrlir dm manr.vr:ıları takip 
içın b r Ttirk gueteciler ı::rupJ · 
nun apoli'; e da\·et edılmesı 
ınuhtcm "dır. 

l\fanevra"ar, bundan e \"\"el ya
pılan Weld • fast tatbıkatı nis
bt'tınd bu) uk olac.ığından \ k· 
de nizdeki XATO İlt'\ lrtlcrinin 
birçok d eniz, ha,a, k.ıra k t\'\e•. 
te ri bu manevralara ıştırak e " • 
rl'ktir. 

Suriy e - Türltiye arasında 

emlak meselesi 

Şam 2i (T.H A.) :._ Su, } enin 
Ankara l')(:ıli ıne ta\·:n t diicn 
Kıizım E l Cczairı bugün iç İşi rı 
Bakanı li Boıo ile UZLl'I hır gö. 
ru me )apmış•ır. Veri e n ma u· 
m.ı ta göre i ç ı şleri Bakanı e'çı
; e . Turkh<' • Sıırive eııılftk me
sele i hakkında iz~hat \ ermiş v 
simrli\c k~ ilar cereyan rdC'n mll· 
zakeıelerinin butün t r rultı 1 
bı dırmi)ir. 

Yeni An kara e lçi ine bu me· 
e enın bır an evvel ha IPdılmc ı 

için g('rckli 1alimatın wrildığı 
d e b<'l an olunmaktadır. 

Kazım E l C zairi, Türk iye}e 
gidrr gıtmez. Türkıye • Surıye 
emlak mcse esınin hal i içın te· 
~cbbü~:crde bulunacaktu·. 

•a karşı ılernml ı "' ı~~irl i lıir oCumhurı~eı;; gazete ındf'n Do· Celfil ~a\ u. bu kı a ' ırt ge 
baraj liurmalannı biitım kıı llıl - ğan Nadi, lstanbul fo"k~pres ga z ~ınde Karabuke de uğra' ara 
ınlılr dileriz. l\liıst ıı kil ınil ın•H ıcıesindcn l\lıtha Pc ıı n ve na yeni kurulan boru Ca brıka• ıı 
killerinin kenıf i lerln i hÖ\ le lıi. do u \ Jan ı Mudurfi Şe ıf \nı ııçacaktır. C'umhurbaskan mu 
mt,'ulh tt \ e , .3 ,;rr kar~ı ... ınıl ~ \\'ashıngton a giderek Başbaka· ıeakıhen Kastamonu 'e 7.on · 
gördıikltriııe dai r ort a ıla ivl na mulaki o acııklaıdır. uldaka geçecek. dabıı ~o , -ı 
emareler Yardır. · \ ııgosla\\ :ı da ıntıh p da re ı o·an l tan-

Ahme t Emin YALMAN An ·ara 27 <AN_!__.2__ Ha- bulu z 'ııl'N cde~t r 

Meclis yaz tali i vaomıyacak 
Yabancı iki firmaya · rna. ı ı i:ıcide) 1 ~ecim kurul arına müracaat et 

da memurlarımızın su '\iC)ll bu mcmı -ahı laı,n rııoılorı hılafı 

M" d ·ıd• memuri)ette bulunm.ı 3rını~ ara na matbu lıseı erde i.sımlerın r usaa e ven .1 lal'lnda t'SaS!ı bir ~Cf ik )apı" ı-tı mar tdı me ını on t')ICI h..ı· 
(B 1 . . " , mama ını icap ettirdıgı an a l- küm er konma ı da duslınulme .... 

;ıq ınonr 

t"deceği bıı fabrika bu ı.J.ı~· sapın 1 makta ıdı ~aşb~kan Adn. n Men tedır. 
dan günde 30 ton kBı;ıt 1 tıhs.al derr Meclı tr.~ı dunl\ ı ~onu~ Ka!lıınlarda )apılae.ık gtre .. lı 
edc-ccktir nıasında da ~o) le dem~ . tadıllert' muuzı o'ırak Demoıo. · 

raı Parti niı.amnamr ıl"de ada\' 
İsrai Pala um firma:.ı• lc wrli ı •Ordu na ı politil:a;..:ı k.ırı • \Ok .ıma talımatnamesındc de 

serma~ enın mil -.lereken ku~cak mı) or a mcm ekdin '"la ha~ ıı· • deği~ık ıkler )oıpıl;ıcaktır Bu 
arı fa brika ı e hır mıho.1 !ıra na olnıa)al'ak bıı d•ınınıun d:ı tetkıkl rı )apmak \ e tM !eri 
t'rma) eli olup her ne\i emaye önune geçel't'ğiz. De\•! ·t memuru hazırlamak tiı:rre bir partı k o

) apacaktır. Pal:ılum fırma ı ku- mebus o m&k i teı ken mu av' en mh\ onu rı:ılnııştır. Bu kom.•
rulacak fabrıkava 400 b in Jıra hır rl ki uurıııt almn.ı laı m t!c· 1 onda o-mıın Kavrııkoğ !.l. 1 r 
ılt" i,tirak edecek \,. memlcketı· lır Bun arın hep ı lçın d,ı .m· Brrıderlıoglu. Zuhtıı \'r lb"-~ 
mlze f k parti olarak 90 hın do- dO!!Omuz tedbırlw huwrunuuı HUsnu Yanı rı :;amet Ağao.t u, 
t a rtık makıne \t' te ıs gct ecek· get reecğıL TA ki demokra ımi· Kamı Gıınde~ ve Rcıu[ onur' ı 
tır. un u de tnmeden ;)ürııme i mlım 

bulunmaktadır. 
Bunlar dı~ında ls Bankası) e kün \e mukadder 01 un• ~0n eçimlerde )Ok ama u .:ı-

maı ga rın \'e nebati )&ğ fabnkas ı Son eçimlerde bazı matbu 'ı-· ıinUn aksaklıkları bilhassa Is
kunnuş olan Onile\cr Iırma ına le ler dağıtılmıştır. Bır vı iıy(•tın t nbulda goru'müştür \e P•"\I 

ı tıh alim arttırma ı i~in yeni· 

d n hır mıl~on 200 bin ııraıık 

mııkıne g<'tlrmt' milsaade~i Vt'ril· 
mıştır. 

Türkiş'in Çahşma 

Bakanhğma hitap 
Eden Beyannamesi 

CBa.,~ı l inc·idel 
) in ed ld•ğint. işaretle öyle de 
nilmektedır: 

•T lirk • h 37 m·i ~lilleıl era · 
r ı Çalıtma Korferantına is· 
tırak edecek U\"C' nı seçmemiş 
olu p, katılacak kım o ursa ol· 
sun Turk isç·sıni temsile ~alA· 
hi; etli sayılamaz. Hatt!l. bo) le 
b "r tekli f kar ı ındn kalacak 
arkad:ışı n da tcklıfı kabul ede 
ceğinı ~anmı; oı uz. 

Kanun. nııam \e tatli hü· 
kUmlerı; le b zlcre tevdi ed ıle!l 
hak ara ria~cı edılmeme i kar· 
şısında keyf ) e li icap e dtn \'a 

lalarla konferaıı a akseıtır· 
nıekten baska bır imkana a
h.p bulunmaıl ğ mıı takdıre a· 
; an bır hu ,u tur. 

BLLndaıı başka Çalışına Bakan 
H~ nın te~ek~·üliınııize ' e tem· 
ılcil erim ze ötedenberi reva 

gorduğü muameleler nazara a
lanık ıe k ılat \ f.' efkArı umumi 
ye karşısında durum ve cıhcti 
m zı ta} ne mecburuz•. Lütfen 
'r emre mu hey~ a yaşıyabılen 
bir te<kıliıt o maktan k urtul· 
m ak ıaTnrclı bö)lere ortaya çık 
maktadır.• • 

bir kaza ında Se\Jlen başka par- idare ht!,\ctleı,nde bu un .. ~ıa r,., 
tiden bır a hıs. dığcr kaza- ıııda ada' lıkl.ırını ko~ ma · ı tedı lrı ı 
oranın e\dıği b"r başka şahıs takdırdt' ,ı-~·ımden hlr .. ent rv
lıstc) e konmu • bo~ ere h<'r ka· ,e• ı Ufa dmc erı gıbi lt"db ıl er 
zanın sevdiği .ah ı !arla ba la~ an. la\ 1) e olunmuştur. Kongre rrın 
fakat son arı kend i mak atları- ddege cçım usullerının ı hını, 
na göre ltrtiplcnmı lı te'cr da· tıiziı{:ıin ak a\an tarafiannın t~ 
ğıtılnıı • ahsi emp.ı tıltr h aber- dı ı de bu ça ışma ard.a eli'! alı· 
eri olmadan ı tısmar t'dılmı~li. nacaktır. 

Almanya ile 150 I Sovyetler ikinci 
Milyon dolarlık bir Grup 7 hücumbotu 
Anlaşmaya vanldı Teslim ettiler 

<Ba ı 1 i nrıde) 

<:erek en elYi grup ~erekse 

r.k.ı tic r i muşanrlığım ze murıt 

1 

dun te l•m ed ılen Hdı gem . 
c:ıııt edeı Japon •M tsubı hie "a ade ed leeek olıı:rı 38 gem nin 
nayi gru bunun rniimessıli Tilrkı b"r k ~nı n e~k ı l etnı ekted ir. 
e !e JapOn)a :ıra~ında tıcaretinlGeıı k alan üç grup gemin n 

:11ki·afına hizmet etmek Uzere ~numuzdekı iıc hafta zarf nda 
Turkı) e'v c mezkur grup adına lstanbula gf'lme · bl'klr nm>:kt t 
b r tem ılc gönderilme ınin d:J- dir Dun abah ade edilen H· 

~limildi7ğunii belirtmişt r. di lıucumbotı.ı muazr.am b ir 

<Başı ı !nc:ide) 

harnz grm ı o a!l 'e bilha- a 
\meriJ.a'da urı.imt i tibs.al primi ı esl m muamele, "cin 6.mf'ri· 

Ankara, 27 (ANKA) - Bırle· kadan getırı l'n t ' ı:: R u~lımo
,ik Amerıkan ın kuru üz.tımc \tr re'ıın ha\ uzuna a' nm ştır. 
ıı.ek t e oldu~u ı tıh al prımın :ı füıshmore tın hanız · mı 

~afra \ iıkleınek rure h e \(ar
kaldırıldığı 'e. böylece, 'abanrı marada on k dem derinliğe ba-
pazarJ, rda Uzümıf'nm ı e sapı· t r im· tır Hucum botları ) er-
ı .. 1 ~ ersız fıat ıek&betıne nıha· le ·n· ld kt f " 

ı d 1 r ı a · a.n onrıı ~ıı ı a o· 'et , erıldı~ı yo ıın a e\ ınç " 
1 a ıla haber rr.aaıe~ef tabak ~a~tnrak. Ru~hmore tf'krıır \Ul" 
~ nan 1 durUlmus 'e hucum botlar da 

"memı t r . ahta \U\a)aıa \ erl l'şt rılmı tıT. 
Wo h ioıgto d n ı e me n ôğre· Gemıler. nıhııi durum ar ha· 

ı~·l d ığın e gore, lrnru iızuıne ora kında bır karar Al nmadan ön
ca ,crılmekte o an pı·im progrr.- re mtrika bahı il c uzmanları 
mında bır değ·~iklık olmadığı gi· taraf ndan mua\ ene ed·lmeı-. \ e 
hı. bu p r me hak kazanaıılnnn deı:crlend r imek üzere muht l! 
od eme muamelelerine bile bas· melen ~arın lımire "'Oturüle--
lanmıs bulunulmakta dır. "ektir. 
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'leni Sup er Sure -Grip Tra'ktör Lastikleri 
Diğer Lastiklerin Gidemediği yerlere gideri 

• 

Resmini ıordUiUnUz bu heybetli U•tik 
C'aOOD YEAR'ın MERKEZi AÇIK Yenl 4 
Super Sure•Grip ıa.tiOldir. Bu la.tik dller t 
lbliklerden d•h• pahalı değildir. F•k•l 
diler llstiklerin 9Jdemeditli rerlere gider.' 

Y•p•l•n zir•T tecrübelerde bu yeni ııa-1 
tik di§er modelde olan bütün llsliklerl 
geride bır•kmı,br. Bu yeni llstik He 
Tr•ktörler diger llatiklerfn p•tinej Y•P•P 
keydıgı kaygan •r•zlde ç•lı:tm•k lmklnı 
buhnu•lur. 

DUz ve mUsavl bord• olan çekme kol· 
ları dişli bir tekerlek gibi topr•A• kavra· 
m•kta ve dilny•nın en bUyllk çekme kuv• 
velini temJn etmektedir. 

Süper Sure·Grfp lbliklerinJ TraktCSril· 
nilze takın~• ç•murlu t.rl•l•rıntzı aUrer, 
•imdiye k•d., ç•lı bramadıtaınız loP1'•k· 
l•rınızdan lstif•d• ederainiz. 

... ,,.. , 
. . 

TATKO 
ITOMOllL. IJSTIK n MAICINE TiCARETi T. A ' 

Tahıa lab,11f ""'"'· ••ı•ahı . lat&n~uJ 

BULMACA ! 

<ıaı:a ı tini vtrall r ba,. 

-

kanı :ı Bir " aru Ödeme 3 
Derli ıoı:ıııı 4 - İşarr'lu. Bevan r· 
datı. S nuayada sıra dağ 6 - Kor, 
sır 7 - B r .anı edatı Bir me•· 
• :m 8 - Rlr ataçht 

Yukarıdan Aşatıva: ı - fçtcd• bu 
lunıı1orwc 2 Bir nnk kıllç 3 -
·reDdüren 4 Buan. s h er 
• Kabul etmem,., Rlr içki 7 1 t;oli: pahalı. a - Olgun. 

DL::\'Kl' Blll.,1\1.\C.\""l:'\ H.\LLl 

5olcıan SaA• • 1 Şampiyon 2 - ( 
ArUıt 3 - Reva 4 - AC Göz 5 
Kına. 5 Sanem 7 - B11k•r. MI. 
1 Ulı.ali 

Yukarıdan AYtıya l - arp • Bu 
2 - T 3 - Maval Ka (mı ı. 4 -
Praıı. Sal 5 - lt Kara 5 - Yıl;ııı 
7 - Ot, ônem. 1 - Auml. 

.. 
Yalıtı • 

SUPElt SURE . RAIP 

GOOD YEAR 

Size ~unlın t111iı ıdet , 

. T obo"t • o.,.., Muıa•ı lıoydo 
oloı:'lı Çl'iı:nM koliou deun • • 
ıoğlom bir ıvrelte toııra9• 
ko•f'tar. 

ı:·zım 
:?s • ;; • qs.ı <"'"·' 

Başarllat1m 
Bununladır. 

:\'KAR 
,. 30 "'"u n program. 
"ö •5 Kuran·ı Kerim 
7 •~ Rabrrtu •• h••• raporu. 
ıı 00 Karma anbah muı.1~1 

1 :ıo Ptrf"f Faıt!ı crteıtruı 

t 00 G ııı ln prograını •e tap•nl.f 

*** .ısa ,\çllı6 •• proıı:nım. 

12 00 \ shr uaıı 
12 30 uın Dcmırdö .. •n 
Jl 00 ll S ~varı ... haberı~r. 
13 U Radyo salon orkeurau e

dad Edl~ tdarealnde aı ı..ıo 
Lento b) Kochmann: Dans 
aulU ~) DTorak Mönlıe ctı 

Hraby; Vlyaıu o.ııereUerl pot 
ı:nırl&I 

63 vilôyetimiıi 76 fasikül içinde toplayan bu eser iki cilt halinde hazırlan· 

mı,tır. Beher cildinin fiyah 10 liradır. 

Umumi satıı yeri: Vatan Matbaasr, büyük kitapçılarda 
13.30 O;-le ıa etul. 
13 45 Rad}o Hloıı crkratraaaıın clt 

vamı •• tapanı$. ...... 
il 1 Açılıt Tr pro(;r&m 
17.00 UlvJve Hekimci • MJlt&!I 

~e.rran. 
17 ıs Oençluln be~endlil ,> i .. ıar 
l 7 45 itilme taılı 
ll 15 Köyiln l&lltl. 

ıı 30 Yurttan aesler 
lg 00 M 5 Ayarı n hab~rl•r. 
11 ıs Tarihten bir yıprak. 
ıt 20 GonQI Al:ıncı. 

JD 4Q Bu nerenin ıürkü&Q. 
20 00 Dıı.nıı rtıları SOYllfn:ı • Zeh 

ra !!:ren 
20 15 It&dyo ıau•uı 
J0.30 B&•ı enatrünıanlart c 1'urk 

müzıtı (.Mltat A••lt.ıı n ar 
tada~ımı . 

lll 4S Radıo tümP asıı 
21 00 8tya 1 lC'llU 1 
21 15 Becthovrn A.. ll!i• •~~atı 
21.30 Haftanın turl%m kon ı mıu. 

21 40 Kabare milzl l 
22 00 BüTUk ı.ıııı,ı :Uee l.llndP bU• 

son. 
22 15 Cnr171t Ceybundın fılm •ar 

lalın 
22 4:1 M S A an ve babcr tr. 
23 00 Pro:mım ,.,, aııanıt 

İ 'rA~nUJ, 
12 !17 Açıll, "' proı;ram 
13 00 Haberler 
ıa 1:1 Dans mtızlıtl 
13 30 Ekrem Kon&ar 
14 00 Opua ve operet trden orl:ut 

ra ıreıo•ıı.rı 
14~ Gıtz..n Siper. 
l4 U Dtnah Shore vt 'lonr ldar· 

tın 

15 00 Kall'&nl 

••• 

22 oc. ı:ı:on~ma 
22 ıo ~acı7e Kmlnoflu <PJJ&nl.&t 

a}Claude Dcbusu d..ıı. Clt
htdrale Engloutıt• b) Pn· 
dene Chopln Buccua- op ~7 

~ ı l"rcdul • Chopin Schu:ıo. 
22.30 Colmın Ha wl::tna orkeatruı 

22.45 Hıberlu. 
23 00 ıı::amblyo • Roreıı. ve pr()CTlm 

ıır. 

23 07 Dana müzltl 
23.30 !.'ugen d'.\lbut in •Tlefland> 

operuından kısımlar). 

00 Kapanış. 

iı~ıiR 
IS.-'8 Açılı' \'e program. 
ıs 00 AU.e·un Şenaoy, 

16 20 l!trav!nsk\" Pulc1nella ıUlt. 
16 ~" "uzan Ta..Ok~ 
l 7 l'O Xovbo)' n.rkıları 
1'115 Bqllca ı;ıroın-amların ttı dıml 
l 7 20 Gençler ı.:onu••tror. 

17 30 Türkültr. 
lB.oo Dsnı mtızıtU 
18.U tnc~sn ıHuaeynl bal)• 
19.00 Ilabtrltr. 
19.IS lzahlı Batı muııtı.ı. 
19 45 Zeki Mürtn 
::o 10 Şehirden lctiçut: babe•ler. 
20.15 R&d70 ıuetest. 
20.30 hıN.t Yaz11r. 
:ıı oo Ha.nanın '1raa! cnuul 
21 15 Ntm•' o~u~ • Mlıkl!l'rtm Bay 

duı 
21.45 Ql".:ıcr ı fıkralr. 
2: ss Bor~ ,.., yarınki ııro&tı'.tl 

22 00 Kem•! Muırtı. 
22.30 Y:ı{Ulın sonu. 

TEK~İK ÜMYERSiTE 
11.00 ~çılU n u Muıe te1er 20 15 11.ı;ıll3 ,.. proı:nm. 

fl'reddle Balta OTkutruıı 20 16 BUyil't vtrtüozıar· Get.o ten 
il l!I 11.dnan TiırközU ,. 1ıardan vıroıontst T1bor Var 
11.30 ııı::onuşma '"· Pıyanlıt H,.ımııt Rolort. 
18 40 Snket Ylll"uaz orkeatruı Razırlıyan. P'atlb ruı:nrr 
iP 00 R.aberlcr Takdim eden· oınçrr Erimez 
ll ıs Ra:l<'o Senfoni orb•trau ton 20.:12 rtossını. •'l'&ncred u l'l'türü 

aort tdal't! eden Cemal Reştt 20 51 Mo:ıart Do major ıtnfonl. 
Rey aı Albert Roussel •Bact 21.17 Tıcbıtowıky: Si brlmol mı 
hııı et Arle:nne• bl Cla.udr 
Debuı;sv •Prtl ,. 6\\lte el :nör ı No lu Piyano ıconçu· 

tanuel dt- Fal;.a •Slblrbu 21 49 i5':3. Baclı: Or~ mUZ:tl . 
• -.. :ı: .. :Bale Süiti 

20 00 su esrrlerı Cudet Catl• ,_ 22_oo_P_roa_ra_m_v_e_k_•_P_•_n_.,_. ---
Df1rrtl Turt\n Halil Can). 

2D 15 P.adyo çazeteal. 
20 :ıo Kısa Sf'hlr haber rr& 
20 'l5 Oli l•uen Gilnnll 

ZAYi 
Vda Lluıı orta kısmı •ınıt 1 D·3'• 

20 ~ e>hbetler. den 195!1 aenc lnde almJş oldutuın bel 
21 o Rartanıı> sıyw ı mail ıesı U'l'I ettlı:n Yf!nl.l1n1 alacapm• 
21 15 r.advo ı.ıt.slk TUrt mıuı ... w J dan uti&1Aln hükmü )'ol:tur. 

ıo.ıııuıutu IH ULUER ıu 

l a, b~r cUn ::t T.I. - 15 ı:On Jl!.51 T.ı •• - J ı:6o ı J.J. con t.dime•e• 
ruıa brhrr ı.eıım11 fr.ln hrr ciın 2t kuruş alınır.ı 

DOKTORLAR 
1 .. 1mNKÖ\' DE TAM KO~FOR· 
c~u satılık Villi. Telefon; 82051 

DOK10R Ç~PRU1' - Cilt. Saç, Saat 14 - 19. 
Zührevi Müteha ı ı. Beyoğlu 
Posta Sokak 'l'elefon: 43353. 
Dr. ABDIELF:K - Cilt ve ZUh· 
re\ J Hastalıklar l\Tülehassısı. Be 
yoğlu, İstiklfıl C:ıd. 407, Tel: 
41406. 

EMLAK. 

SATILIK iKt DAlRELf Be· 
tonarme, a tımlılara şifalı. bo~. 
Çamlıca Bulgurlu Müsellata:ıı 
l~. 

~6 .U ' VADE 11.E FAiZSİZ, İNTİBAH ÇA'.'llAŞIR Fabrika· 
BoStaneı ile Karıal arasında ında yıkanan çamaşırlar ev 
babçe11 evlere mU ait ucuz fiat kadınının tevkidir. Ferı"\;öy 
la arsalar satılığa çıkarılmı t1r. 81268. 
Sauş yeri; Bo:.tancı Tramvay 
durağı, fırın yai'ıı 538; le'cfoo Df:LiKJ,I Jt.lREFTE TUGLA· 
52812. _ sı - istenilen : kelede motör 
\'ENİKAPID.\ ntRl:'\C İ kat te lıml satılır. '.\furacaat: Mü· 
600 m2 betonarme depo kira· reftc Tuğlal'ı Ayı.a~· veya Ga-
lıktır. Telefon: 133i0. lata Aytaç Şarape\ i. 

Mühendis Ahnacak 
Toprak mahsülleri ofisi genel müdürlüğünden 

'Muhtelif i yerıerimızde yeniden inşa edilecek çelik :ı.ilola· 
\'in kontrol teşkllit1 mcrl:cz ve fantı.vc kadrolannda ucretli ve 
yevmiye i olarak çabtmlmak üzere fo;-aat, makine ve eJektıik 
l ıik ek mUhendi v .. mühendislerine ihtiyaç vardır. 

1 tekli o'anlarm ı:erekli ve aik ıle Umum Mudıırhı~umüz Fen 
isleri i\liıdiirlilğıiı~ nılı:.-acaatları. (6369) 

lmtiyu ıhlbl: SİNAN KORLI!: 

UmumJ ne~riyat Müdünl: XEL'İR YE~R 
Bu 1avıdı l'tles'ul l\lüclür: 

İRSA:'.\! ADA 
(~ . .\ 1 AS) Gın~teritik •e !\1atbaac1lık T. A. S. - lafaııbul 

fATAN MATBAASI 
41 

29 
TEMMUZ 
ÇEKILfŞINOE 

• 
100.000 LiRA 

2 Adet 
1 

10 
20 

100 

30.000 
10.000 
1000 

500 
100 

Liralık para ikramiyeleri varoır. 
Bu cazip çekill~e katılmak 

için siz de 

15 HAZiRAN 1954 
AKŞAMINA KADAR 

150 Liralık vadesiz. 
250 Liralık en az 3 ay vadeli 
bir taearruf. hesabı açtırınız . 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 

Krtoot tranlorr ---Kapalı zarfla 7000 kilo ·ığır eti 11.6.1954 cuma saat 10.30 da 
İslahiye A-. !}ube:-ındeki ki. Sa. Al. Ko. da .satın alınacaktır. 
Bedeli 11200 lıra ı:eçici teminatı 840 liradır. Şarınamesi komis 
) onda, Adana Bôl~e K. da ve Ankara, ht. Lv. A. ilan ku;mında 
Guiantep, İ!ikenderun, i•liihiye Belediye B~k.'da ı:örülür. Tek
M mektuplarının iha1e çaatinden bir saat ev\'eline kadar kornis· 
;) onıı -.erilnıcs". <1521-6709 ) 

* Kapalı zarta nkaı·ada Gaz evı kur~ dershane bina•ı 
in.aatı ~ aptırılac:ak~ır. Ke:<i! bedeli 113.969.93 lira ~e~ic:i te
minatı 6950 liradır. lhalesı li/6/ 934 per~mbe ~aat 11 de An· 
kar:ı \I. M V. 4 No. lu Sa. Al: Ko : da yapılacaktır. K.-?şır ve 
artname koımsyonda ve öı:lede..ıı e\'\'el İst. I.\'. A. İlan k ıs· 
mında goriılur \ie 600 ı..uru a komisyonda 'erilir. Talipleı··n 
ıh:ılc gtinıinden en az üç gün evvel K. K. İs. Dr. 2. Mv. 1iğe 
murocaatla ~ elerlık bclı;es; almaları al'ttır. Tektıf mrk'uı>fa 

rının ihale aat ndrn b r 5aat ev\'eline kadar komısyon:t 'e. 
rilmesi. Po taaaki ~ec kmeleı· kabul edilmez. Cl:511-61Hl) 

* Aşa~ıda cı n ve ıııklar ~ :ı ztlı yiyetek maddesi hiı.ttlal' •n. 
da yazılı gun \e :;aa~IP.tde İzmir yurtiçi kı~la As. Sa. Al. Ko. 
da kapalı zarfla aıın alıııacaktıı-. Şartnameler ki>'<Ht~ orıda 
~ôrulur. Trl:lif mek•uplattnın ihale saatındcn bir saat eV\t!-
linı- kadar koıni.;yona \Crilme si. • 
C'in~i .'1ikdan !'utan G. Temin<&h İhale gıin l·e 

Koyun eti 
Ko)un eti 

Ton J.in Lira ~aali 

30 
40 

960(1!) 
12ımoo 

6050 
7630 

l8/6 954 11 
18/619M 11.15 
16835-!.!48) .......................... _ 

DENİZCİLİK BANKASI T. A. O. 
Malzeme Müdürlüğünden 

Bankamız ihtiyacı ıçin 100 ton karpit <Kılsbum 
Karbıir) teklıf alma sureti le satın alınacaktır. 

Tekliflerin kapatılmıs :ı:arflar ıçi nde 21 Haziran ak~a. 
mına kadar Mıidürlüğümüzdcki ıeklif kutu umı atılmış 
olrnıı ı llızımdır. 

f<'azla bilgı ve bedeli mukabilinde ~artnamc Topha· 
.nede MudUrhi"iımlizden temin olunabilır. C65i9J 

Bas Fırıncı Alınacak • 
nkaradaki Ekmek Fabı·ikası ic;ın azami 475 lira ücretle 

ve ınıtıhan n bır bas ft'1rıncı alınacaktır. İsteklilerin a~ağıda 
yaıılı belgelerile en geç 15/6/954 tarihine kadar Ankal·a L\', 
Amirliğine müracaatları. 

Dılekçe, nufu~ cuzdanı ur eti, doğruluk kliğıdı (Muhtar
lıktan) durumunu ı::<>~terir belge. mahkümiyeti olmadl· 
ğına daır belge. (C. ;\l. Umumiliğinden), tahsil beli:esi (\"ar

-a) a~lık raporu. 4 adet \·e i kalık fotoğraf. 
Ücret 475 !ıra) ı geçmemek artilıe sınav kurulunca ıak

dir olıınacaktır. imtılıan 16 /Haı.iran/954 ı;arsamba günıi ya· 
pılacakt•r. <1547-6833 > 

81 ton muhtelif ölçüde galvanize tel halat 
safin ahnacaktır • 

T. C. Devlet Demiryolları işletmesi Umum 
Müdürlüğünden 

Teklif verme sureti~ le 81 ton muhtelif ölçüde ,;ah•anıze 
1el ha'at satın alınacaktır. 

' Tekliflerin en geç 5 17/954 pazarte i gunil aat 17.00 ye 
kadar Ankarada umum müdürlük malzeme dairesi reıslıği· 
ne verilmiş olması laiımdır. 

Sartnameler 3 lira mukabilinde nkarac'la umum ınli· 
dıir!Uk bina ı içinde Merkez Vezne inden. istanbulda Ha~· 
dal'.Pasa vezne inden temın edilecektır. (6818) 

YAKACIKTA-TAŞKöŞK 
Nanıı>le maruf otel açıldı. Bir hazirana kadar yemeksiz. 
Bir hazirandan ıtibaren nefis yemeklerle pansi) on komple 

olarak emrinizdedır. 

KOMiLi 
Zeytınyalı u tabunlannın tafiyet u nefuetl ıarantilidır. 

iLLER BANKASINDAN: ~ili 
Hidro Elektrik Tesisatı Yaptırıla:a., 

ı;a•ab J 
1 - ) TEKIRDAG J'ine bar:'ı SAR.U' . •• j;t { 

ihti) acının temini için Si 5 Ps takatınde uıdro r.ırt •" 
~antral, h&\'a hattı \e ınd;r!ci trafe postası )iP. i:t 

1 

. ' ... 
işler için lüzumlu m:ılz.eınc tedariki montaJ rC u) 
i ·er \'aıi) ette tes'im edi'nıek üzel'e kapıı ı ııı r)-
rim Ciat esasına göre eksiltmeye konu muştu~· 11 9' ~ 

2 - ) Bu i:in in 3at kı~mı ke<if . be ~S,.... ıf 
\lak ina ve e lektrik terhiulı ke~ıf bedelı sı. 09 'f" 
sin iş1er \'azi) etle mecnııı ke if bede ı ı li5.l

61 

~iei teminat tutarı l 0.003,- TL. dır e et 

:ı - ) Bu i.c ait ek•iltnıe e\-rakı H ~r;.J 
bedelle Bankamız muhasebesinde atılmakta ~uııı• 

4 - ) Tek if ıarf'arı 9 Temmuz 1954 tt'~ 
12 H kadaı· ınakhıız nııık:ıbı inde Rantarıııı•ı:sllııı Y". 
dir Teklif zarfları ~yni gLin saat 15 de sarı )ıP1 '1• · ak ,e ' komısyonu huzurunda &leni o arak açı llt' cc ,e 
Iemeleri müteakıp iha'e l:ararı İdare Meclı!lrı. ,-#P' tP 

5 - ) Ek iltıııeye girebilmek lc;ın bu ış;ı:· ıı11 
naat verdırecek inşa&t 'e tesbat yapmı' 0_ ~srO e ~ 
leye :irecekledn bıı husu•u belirten ves!l>~f:JllJl' f.'. 
19.34 Perşembe gün ti :.aat ı 7.30 a kadar \ E ••• 111dı1· · ı~-a'mak üzere Bankam·ıır mUracaat etme erı .!J 
!ar yabancı firmalardan a .. aranır. ,,p ~ .. 

ra • fol" 
6 - ) ~luayj en ta rıh ve saat len 5on ııı•'' 

ta:ep'eri 'e verilet't.'k teklif' er kabul otun 

&ecikme:er nazan ıtibare alıomaı.. t erlP ~e' 
7 - ) Banka YETERLİK BELGES ',.crrot 

ihaleyi yapıp yapma~akta ve i~i dılcdi~ine 

~i~ ,, 

KIZILCAD~~ 
KAPLICAL,A 

AÇILIYOR 
.,ı 

ırı'' 
rı -Her turlu Romatizma, Sıya) ik ' e "t~~d• .l;.I' 

tarla Kadın hastalık a p•ıı f' 
·ni ) 9 ısll 

En son iKaplıca \e Elektrık tedavıJcrı ,c 
kilde ıidıl ve ıslih edılen. şifalı suları 1~/ 

ile meshut" ciJ' ; 
KIZILCAHAMAM KAPl..I ~l' . .,, 

PROFESOR DOKTOR SÜZ HET ~\~!it ( 
İlmi otoritesi altın 0~tı 

.... osılc:ı' 
30 Mayıs Pa:ıar gunu 

Maliye Vekaletinde! ~ 
. .... atill • r., 

Ba \"ekAleıle Harıclye Vek 81el nın ~\1da . 
Gümrük Ye İnhisarlar \'ekil 'etı bın9• t!1 rı 

Yapılacak is : Kalorifer 1~:ad t 
Ke§if bedeli : 22100.00 litııdı!· ııt 
Teminat · 1709.25 ptrŞt~~ 
Eksiltme mahalli ve tarıhi: 10/6/S:enel ııı~ıır 

16 da )taliye Vekaleti milli emlAk ıe ııı~rJ~ 
palı zırrf suretile yapılacaktır. Sa~tn:ı~ye U\jjeı 
bedeli mukabilinde alınabilir. Eksıll~111rı ell f ~ 
bu is için ~afıa Vekiletinden alaca (6399l ~ ~ 
komısyo.na ibraz etmeleri şarttı~ A '( 

- tr 
_. AMERiKAN EŞYA M0 d' ...- t ,o 

30 Ma~ ıs 1!>54, Pazar. 
538 

HARBiYE rıııı' 
Gı.incş Af 

Cumhuriyet cadclesi :.?4~· rşı!i•nd: od t 
CTam Oroc e\'1.ka \eınt ~ııtl 

Mağun atacından mamul barıkıı aueel1 ,
1
Jll 

Me~hur Beautyrest som~eleriYle ndıı tıı:~r 
dası takımı, :\lamil3 Hambo \ c~~nnPe .' O~o t 
House Yaylı Yaslıklariy'e rahat k erıt;ll pt t 
ve Plllstik Dinct Tak. ,\yakh ~e ı~rı· f'O c' ~ı 
Su, Şarap, Kokteyl bar~:ık ta.Jcıın ıcretc'· t y; 
jer ve Kütüphaneler, Çıpc'ldıtl 

1
.seta1' ınl~011 ~' 

si. sigara masnla1·1. P:ınç ve bo bcsk s~ , 11 t 
sigara ma aları, Köy eş) a 1• r~ Aı11crıl' 
bir çc ıt sair lUzumlu \e se\un 1 



1 c . umartesı 
YAZISI : 

Savunma Topluluğu 
Andlaşması 

29 
MA Y 1 S 

1154 
İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 

Yaı.an : Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Bugün ikinci sayfamızda 

8. Kurulunda Amerika 
seyahati görüfüldü 

Elcisini kabul 
.:ı> 

Başbakan, İngiltere Büyük 
ederek, müzakerede bulundu 

A111erika'da ıııaı.ı ve 
görüşüleceği 

' 

askeri 111eselelcı·iıı 

bildiriliyoı• 
------------ --- --------- ll ıırnı l Mu bah lrlm.udr n 

1 
,\ nkara, 28 - Bakanlar K~

nılu bu"iin öğleden evvel \c stın 
ra iki mühim lop anlı yapmıç. 

'•ıt . '•tıı ~\'l\IJ.,\:'\ FHA~·~ız HEM İRE ·i - Çin Hindin· 
,'-Qr•d 11 nıustabkem me\kiinin du mesi) le bhliktc eı.ir 
t~ir~? konıüni tıcr tarafından erbe l bırakılan 
1•ıııa 11: h e Ga lard • ' I e ı raubr Hanol 'dc terlip tdiltn 

ısınd a. Kendisi Sa)gon'a ~elmi fil. Hem i ı e 

~nsa:··.,yeil'id.en ao 
\~ ~sker topladı 
~~k .. Castries, bütün dünya 

lll/er ini esirlere yardıma - r.irl••ıı ik .\merika) ı ı e'nun 
mekle olan Ilabe•istan lnıpara ı oru llailt SeliısiH 
limanına gf'ldigi ı;ıracla • l n ittd Sta fe),o ~rmi,inin 

den hall. ı seJiımlarken ~. davet ediyor 
qın~ ·, Haile S 1 ~ · ' • 1 nde komünist komutanı Giap' m • e asıye nın 

b· Anıerika'da de • \~ ır demeci yayınlandı . ıneeı 
'AG""'-ı ------ ~ ssocavd Prm Habeşistan imparatoru, kollektil güven/;ğin 

" Pari 28 - Laniel hlıkiıme - /" b ı · · 
~ 

" tı bugıın normal .se \l.: ı)at uma· uzumunu e 1rttı 
AG 1 n ndan 4 ay eHel bu yıl a ker An~d<>lu Jann 
~ INA lık çağına iıcn gençlerden \\ ashın::ton 28 - Habrşıstanısulh dun~a n n nere ınde teh 

80000 Lni sılah altına alııı~yı lnı para oru lla le Selas.e bu~tin dit edılıTse ed ı ;.n hız re5arel 
• kararla t rm tır. Bır kabıne konıüni t olm ~a.n memleketle 

1 
ve azimle onıın tatbi kıni kon 

~Lt 
sozcu ,ı halen ı ih altında bu ı-e hıtaben ~ apt !:ı konu m:ı ~ın 

R lunan n f!a-ra men up ~elıs· da h ıç çekınm~den kollcktif -giı trol etme11> ız.. B ı·m çocukla rı 
(1. in :ıskerterln nazık bir ıafhada \enlık pıens b ni her .ne pa· n1 z ı dıiçar oldugumuz fcdak§r 
. "tı \.\~ , bulU!lan H ndıç nt harbıne ha ına olur a o~un ta tb ık e t· hktan uz~k tutmak g b nıu· 

•t ~ ~?\ : e\kler!ll'n imkan dahilıne ı:i· meler ni ht r.m iştır. . J:.,ddes bir \azifemız \ardır.-
l)ııll y Al reccğini ô)lemışlir. Jmparııtor bu ııı ü ııa.ebetle .\mt'rika. Dı i Itri Hakan ı 

ı~lt~b MAN Bu 80 000 kiş' 1954 sını fının l şunlıırı Ö> ıemi§t r: Dullr , lmparı.tor llaı e Sc· 
~tt1 tden taıcsi ta· kıncı -re n hal "rupunu te~kıl I • - Ko11ekti f gli\ enlık pre.n- 1 la ı ~ 'yl •Zamanımızın en bü 
't t11lıa k lazımd r etmekted ı-. Gençlerın 15 güne slbini Korede mu\'affakı~ etle 1 J ük adamlarLttrlan -b riı d ') e 

.~ı "alıiınterin ıe. (Deumı Sa: 7 Sii: 3 dt. ) tatb k rltik en ~onra .-mdi de \ 'et ıfland l'm ıştır. 
•ot "~rtıı ı. • 1trıı t r tarafın · -O-to llıt i 

t4lık ?tn fena 
'lit bu d. 8~1l İlk Mil-

h. ~ ~tı.r~t(lın üzetin
c~t baı a3ırı 1 \ c bu. 

't lttlld tlr~ine bağ· 
b~l'ıt. tn •· 
~~~ İtıi •ilı&eçme-
~~ Jn•nınunl· 

L ~ ~ttn • • • 
~ '' h. lltııtı l ) ı h ır 
~ it Ilı r. Kalkın. 

L: ı..:.~11 .... tnıı, let · h 
, L::""'th· 'tııı ın 1• 

ı"')I QI ı !l or, \dalr.t 
~~: lkeıı, ihatit ınuh-
' ~Q. 'e bir de po· 
}~ ~ oı~:~if.'t d h:ız
'~'rııı t \e bun· 

t 11r, nt e katkı -
L.~~a rllnuıı iınu. 
~ı .... "ıı.tnd ır 'el "'ltı • 
it, l>e\ Koıii dı~a-

'ı ~ llte.ıllet, kendi · 
t 1 ııı et t ?a ın:ı k 
~iııtı~tlıdir, \"ıı. 
t l'\uı.ı.ıı t rtr , e 

~tr li.tııııı •lı , haz.la, 
l.~ ~ tltt <ılarırıı le • 
,"l( t llii 

< t4t ~'llıu uncı1me. 
• 41 t b ~ tun tedr' """' , ııllt ~6lanın •· 

''' ı.)a ı tid <ılıd ır. 

Meclis bayram 
Tatili yapfl 

hıısu•I l\luha'bıriınh4u 
Ankara 28 - Bu) iık ~·l et 

"Mecl·si bu"iın aat 15 de top· 
landı. Cel e açılınca İn"ılterede 
ole.n Kay eri mılle \Ckıli İ:.maı 
Berkok için iki dakika tlızi: 
duru u )apıldı. Bursa milld\'t 
kıli Hu usi Köymcnin ara 
çimlerinin bu ) ıl .) apılınanıası 
hakkındaki kanun teklıfi mü· 
zakere ve kabul olundu. 

1\luzakere ıTasLnda muhale. 
!et mıJlch ekillcrinin söz. istc
mc) ı~leri Ye itirazda bulunma· 
yı ları a aka ile kar ılandı. 

:\leclis bajram tatıline karar 
verdi \ c celse 9 haziranda top 
lanmak üzere talık edild ·• 

-o-
• 

lngiltere' deki grev 
Genişliyor 

Atoın enerjisinin 
endiistriye tatbiki 

lngiltere Devlet Bakam, önümüzdeki ytllarda 
mümkün olacağmı söyledi 

• .. ocbt•d rrcn fi 
Strassburg, :?8 - Avrupa Kon 

eH isti are • .ıeclisınin bugün· 
kQ ıop'antısmda bir konu ma 1 
yapan In,ı.: i ıı Devlet Bakanı Sir 
David Ecrles, Alom Enerjislnın 
sana) ı d e tatbıkaıın ın önümüzdeki 
) ıllar zarfında dün~ anın her ta· 
rafında insanların )&•ayış t8l'· 
zını değiştireteğini \e hayat sıan 
dardının muhtemelen yükse1ecc 
ğıni soylt'mlştır. Şehir ve köy 
p!an.a urma bakanlığını tcd,•ir 
cdr n Ec{· es şunlan söylcnıi~tir: 

lll'. Sabahleyin 10 dan 13~0 a , 
akşam 18 den gece geç vakte k.t· 
dar devam eden bu iki top an· 
tıdıı ~uni.ın ıne\ıuları üzeriı de 
durulduğu, bılha~sa Başbaıe'lıl 
.\dnan l'IIcndeı·e:.'iıı Amerika ~O· 
\ .. ha ti etrafında soru~melcı· ce· 
re) ıın ettıği tahmin cdilmektt'· 
ılir. Bı,indıgi gıbi Ba~bakan Ao· 
nan Menderes pazar sabahı LIÇJ;. 
la Amcrika)a hareket edece t~ir. 
Ba~bakan bugun saat :!O de in· 
gı liı bli)lik c çı.sinı kabul etmi~ 
'e bir nuiddet göriı muştür. 

Yoruml&r 
\\':ıshington. 28 (.\ .A.) - (U· 

nitcd Pre:.s bıldirb or): 
Amerikan re mı şah ı~ elleri· 

nin bugıin bıldırdik erme ~orc, 
Tiırki) c Ba bakanı Adnan Men· 
dere:. gelecek hafta Washing
lon'u ııyar"t cttığı sırada kcn
disiylr. her ıkı mcm'ckcti alaka· 
dar r.den unıumı mahıycltc uzun 
\adeti iktısadl, mali \c askeri 
nıe\ıular mtizakere cdı ec('ktir. 
,\) ni şah)t~ ctıcrın ılıt\'c dtıkle· 
rıne gdrr. 'l'ıirkıycde Demokrat 
Partı hükumetini )cnıden diırt 
sene ıçin ıktıdanı ~etiren son 
eçiınler Tlirk \'e .\mcrikan rcs· 
mı ~ah:.ı~ ctlcrınc r,,,kisinc naza· 

c oe,amı a : 7 ::-ıı : 7 ri«'I 
---Ot-- -.. 

Urdün Kralı 
Türkiye'ye gelecek 

1 llsk Haucı. ıs Alan~ı 

mınan 28 - Mev-uk ka~·· 
naklarfüı n ver•ten ma!Umata ı,:ö 
re. Urdiın krıılı Hu e.) ın yakın 
da bera berı nd t an ile kralice 
Ze) n oldugu baldt Tıirkiye) ı 
zi~ art edecekti~ Kralın bir 
mıiddettenhet" 1 tanbu l Orlc
koy Sifa Yuıdunda ted8\İ e· 
dılmekte oları Ye on günlerde 
~ıhbi durumu g ttıkçe bozulan 
babası eskı kral 'l'allal'ı z·yaret 
edec:eği 'e t tıınbulda b~r. müd 
det kalacağı bildirilmektcdır. 
Diğer taraftan kralın Anka 

rayı da 7.İyaret edc1 ek Turk 
devlet adam'arı ile temaslarda 
bulunnıa~ı miiınün gdrulmeklf!. 
dir. 

4~b kıı)an allar 'e 
'• ı.:tni la~!n hız 

, bd lııbı 0 1tiıdc 
L 't •r. I• •rtıka_nıarı 

~' tı ~da_ı Olılika · ·'lir t t . ı ıe 

~ tou 11 lıop~~aıla rı 
ı~q tı k r.r ~·· 

fi · Anadolu ,\fa.nsı 
Bcr'in 28 - Ba tı ln:iltcre 

demiryolu şcbekes'ne mensup 
3000 makınist " e .ı leşç.inin 12 
;:ıi.n encl basladığı grev bart
ketı çok 'kı:ıa ıaman zar!ında 
"enel bır demiryolu ;re\i şek 
linc gırmck tehlıke ıni arut. 
mcktcdir. nlaşmazlık. b azı 
ckıplerin d ğcrlerine nazaran 
daha fazla sayıda geceyi vazife 
başında 1:ecirme:oini : er ektiren 
yeni iş proızramından doğmus 

• Yeni bir sınai enerji kayna· 
ğının doğumun• şahit olmakta· 
:ıız. Birkaç )tla k adar, muhıe· 
me!en 5-10 :ı ıl zarfında az mık 
tarda Atom r:ıı crj isiyle dün:ıa
nın h erhangi hır yerinde elek· 
ırik İ.'>! t hsalinin imkb dahılinc 
girdiğini biliyoruı. • 

Bakan, :ı eni metodla elektr ik 
enerj isi ıstih alınde yakıt ola· 
rak kömür "IO e.}a petr ole olan ilr 
tı~ııcın aLal a cağın ı belirtmiş ve 
demiııur ki: cAlom Enerjisinin 

OI'ÖRÜ \"ı\RAIAt'\01 - Dolmabahçeden geçen Turhan Er· 
den idareı.indeld Pendik 447 plakalı hu uııı otomobil Kemal Öun 
idaresindeki 2'390 plakalı lam:ı onla çarpı mıstıı . Çarpı!)ma 
~onunda husuı.i otomobil agaca bindi1'miş ,.e Turhan )·aralan. 
m ı~lır. '\'aralı İlk Yardım ha~tanesine J..aldııılmış, lahkikat.ı 

"~'it ~ ıı lca an11:1.ı1ı
\"tt ttı?lı:: P ları an 

~\ ~ d~ıı ~t~ir, .,ıı: 
hıt kunır t 

t e g~rı:rk. 
~ d~'nt 
~t t, 1 
ı.. o1g •ler 

~~t ... lıtı b· ınu. 
.~ "'b ... • ır • 
~, ı, -..u \ ı~ a ı 

~~ ~~l l'ıılııı :.1 l~itkiın.i 
'•~~il 't1 •lıliras 

1 t ta a tınıa 
I..' ~ l~ tilrilk rın 
i\ 14lttıı11ıı lttııtı-.· ıı:ra. 

' ~tt l\lq <>I eın ) 
~~~it ' e •d ıııı aıtu l 
"'~ '•t. ;ııcı tih C oı ?l!fa az. 

t ~lılı~ 4 biz· 
~liı~~t.~"llıi ;: tarar. 
tt ~ ,ır. 111 uıraaı. 
\~tqt ltıııın:ltltı~laı· 

)• lloı.t bır~r 
t' t'~~ hııı~ıı~ but. 

~ıt~li.t, oıar,kal~~ 
'tı tı h· tl t " 'tı~~ tr '"ıı ''1lşan . 
1 ~ıı~tıı ıı! talih-

'ıı 'lıı; ı11 lı tet o 
~~~he-ve ı~tt <ıı: 
'ıt 1 hıı,~tt 'Ve l1 &ev. 

t\ijı.1'1tıı:ı lrıts'u. 
'~ "\it tiıı.~rıh ' cı 

: 
7 

'-lbe· 

il: 6 .. 
\il) 

ıur. 

Bat ,.e kuıey • balı demir 
yolu şcbekes maki.nist 'e a · 

(Dcnmı Sa: 7 Sii: 5 dt} 

<Dcumı Sa: ; Sıi: 1 de> ba~lınmı h r. 

Bes liralık bankııotlaruı _, 

dava acddı 
JI 

toplatılması için 
------------------~--------Parada resmi olan Pembe Şengül Y azıe1oğlu, resmin silinmesini veya 

paralann tedavülden ka/d1Tılmas1nı istedi 

1 

Tedavüldeki :; liralıkların üze 
r~de rcsiml~rı bulunan üç genç 
kızdan biri, lsıanbu l 15 inci As-

1 

lıye Hukuk Mahkemesine mtirıı· 
caatla bu paraların kaldmlm3· 

1 sını isıemjştir. Bu ı:cnr; kı'l GI· 
resun Çınarla r ) lahallesi Fc~-ıi 
Paşa Caddesi 150 numarada otu· 
ran Pembe Şengül Yazıcıoğlu'· 
dur. Ve paradaki üç kızdan sağ· 
da kidir. Din a dilekçelerinde; 

«1715 ayılı kanunla 10.11.952 
tarihinde tedavule a rzolunan beş 
li.raJık b anknotlar üzerine. mü· 
\'Ckki:imizin rıza \ e ınu\ afaka ti 
alınmak.>ızın, resmınin t bedıl· 

1 

mui suretiyle ah ıvet haklarına 
teeavUz olunmuş, bı; suretle mad 
dı ve manevf zararlara maruz bı 
rakılmı~tır. :\!addi ,.e manevi za 

TOK'.\.'O'DAKİ Gt: RE ' iMİZ - Tok) o'dald ı.üre !erde hm et Atlı ı ıi tte) l\lacar glire~tisi Guı i<'s 
Gyoengy'yl zorlarken. l\Jatı ismet Atlı ı.uanmı~tır. tGıire~lerle iJ:ıli resimler 5, gayfadadn.> 

rarlardan m ütovel'it t azminat 
hakkındaki talebimiz ımdilik 

1 
mahfur. tutulmak lırerc \İlki tc· 

<Deumı ~a: 7 u: 1 de) 

ôlu H ~arıılılar geminin uçu' 
pi t ine ~·ılı; arılı~ o r 

Uçak gemisindeki . 
infilak hakkmd3 
Tahkikat başladı 

Quonsct Burnu, 28 - Çartam 
ba ~una Atıantıktc se) rederken 
bir ınfılak netıce:.ı hasara u r:ı· 
)an Benningıon uçak gemisınde 
ki bu hadısc~ ı tahkık ıçın bır 
denıı mahkcmesı dcrha faalıye· 
te ı;eçmıst ır. 91 dcnızcının oliı· 
mu \e 201 dcnizcinın ~aralanma 
ı;ıyla nelıcclenen bu facianın se 
bebı mahkeme tarafından :ıtapıla 
cak tahkikat neticesinde anlaşı· 
Jacaktır. D ğer taraftan deniz 
harekat dairesi reısı Amiral Car 
ney diın Washıngıon Quonsct'P. 
~elerek Bennıglonu z ~ aret ctmıe 
\ e has ahancje gıdcrck ~ar ah
arla göı u muş ur. 

Yarahl8l'dan 40' ının durumla· 
rı cıddıdır. Amııal Ccırncy gaz 
tec tere 'crdı.gı be\ ;matta ı k 
defa bo\'e bır ınfıbk hadısesiJ · 
le kar ;ıa tıgını o~ cmi~tır. A· 
mira! ınfilakın ~c.mınin fazla ha 
ran~t olma,an bır kısmında \"U" 

kubulma ının bılha a dıkkati 
cekuğıni :1a\ c l'tm ı$tir .\ mira: 
:ı~rıca ınfı akın \ukubulduğu )er 
dr bazı e~)alarda çok )üksek 
bır hararetın me~da ıa gcldıği· 
ne dair belirtiler bulunduğunu, 

Dört helikopter ) aralı lıırı gemiden ta~ırken bazı e~' alarm da sanki infılAk· 
tan muteessir o'mamışlar gibi 

1 
durduklarını bi'dırmiştır. . . 

Oğretmenler Tasarısı Ami~al Ca:net bu infilakın blr 
ubotaJ e•erı olup olmadığını 
sö~lenemi~ cceğini bıldırmi~tir. 

son şeklini aldı 
Bunda öğretmenlerin terfi, nakil ve cezalan
dmlmalan mevzularına dair hükümler var 

llusu• ı M.;babırlmlz d rn 

Ankara, 28 - Öğretmenle- asli öğretmenliğe t erli ettirmek· 
rin terfi. taltıf. n .. kı ve tcczıyc. le \'e ~tajıyerlikte gcç•ıı mudde
lr.rınc dair tını Eğıtım Bakan· u kıdemlr.rinde hesaba katmak. 
lığınca hatırlanan kanun ta .ı· tadır. Bulundukları okulun ın· 
rısı nıhai ~ekhni almıııtır. Bır- kışafıhı temin eden ve ders k i· 
kaç ı:une kadar Meclise ı;evke· tabı yazan:ara takdlrn.ı.me \erı
dilecck olan tasarı bilh.s a ö"· lccckUr. İki terfi suresi içınde 
retmcnlcrın tcrfihlenni sağa. <Dc\amı Sa: 7 ~u: 7 de> 

---o 

· 501 inci fetih 
Yıh bugün 
İstanbulun fcth nin 501 i11.cl 

) ıldönümti bugun kutlanacak
tır. Bu münasebetle bugün E· 
dırnekapıdan başlamak \ 'C F a 
ıt.ihin tubesindc bıtınck uz.ere 
bir ıörc.n yapılacak. ayrıca eski 
.Emınönti Halkcvindc de b r fc. 
tıh top:anlı5ı t.ertıp ed .lecek
tır. 

maktadır. 'fasarıda, mahrumiyet :;;;;;:;::;~;;;~:;:;;;;;;:;~~~~;;~~~-~~~;;~--~;: 
bölgelerinde çalı~n ann ve ilk· "\ 
ol..'UI öğretmen lerinin :vilksck o· 
kula dc\'amları mcsı?l si e!: .. ~lı 
ıırkilde de alınını lır. B:ı kanun, 
ilkokul öğretmenleri, or :ı \'c li· 
SP. öğretmenleri, :,ardımcı oğrct. 
m~nler. meslek okulları (i_ ret· 
menleriyle profe orle:. doı;cnt . 
!er ve asistanlar hakkı:ıı l a u)gu. 
lıınacaktı r. 

Tasarı slafü er ögrc.menlcrı 
-o-

Armatör Nıyarhos 
Mahkum oldu 

Acsoc:la t f'd r"u 
Washington, 28 - Bır!c~ık 

Amcrıka hukumetıni hı'cli yDl· 
!arla zarara sokmak ve ıkinci 
diın~a harbınden sonra ;ı:ı;rı
meşru şekHdc malzeme faılaı.ı ı 
Amerikan gemilerini elde etmek 
suçlarından sanık 7 fırmanın 
muhakemelerine devam edi•mi~· 
tir . ) un~nlı arniator Stauos Nı-
~ orhos'un konü·ol e tm~Ktc bu· 
lunduğu bu 7 şirket bu suçlan 

• (Deumı Sa: 7 Sıi: 5 de) 
--0-

Lise öğrencisi · 
Ratip f evkif edildi 
Şchrimız lbelcrindcn birind<! 

oku~an na tip, Akhı aı 'a ı;:itmiş 
ve oradan çaldığı husu.i l>ll' oto { 
mobili Sıvas'a gotürerel> 12 bin 1 
liraya satmıştır. Parayı, randc· 
\'U evinde çalışan Yıldız .adında- 1 
ki kızla ~iyen Ratip bu defa Şc- ı 
binkarahısar'dan çaldı~ı baska 1 
bir o tomobili satarken ~ 1~alr.n· ı 
mıstır. Adliye~e gönd.::ılc.n füı. 

l 'AZA.1\': 

. A. J. CRONIN 
" ÇI:\ İREl\': 

Rez cın A. E. YALMAN 
On beş yıl <'\'Yel ~Jene\1 reci cinayetin kefaretini 

acaba ~·anlı~ bir adam mı ödedi? İtimat ettiğimiz Adli
ye sisteminin i leycbilt-reği korkunç hatalar ... llleraklı, 
ııeyccanlı, ~iirükle~ ici bir roman ... 

Y AHIN BAŞLIYORUZ Z 
tJp t~vkif cdılmıştir. ı C::::::m=am;;;--ı:::=======-:======;:;;:;;;.-.=~ 



zaruretler gın 
önünde tutu· 

Abdullah 
l'AZ.A. 

VArA:S 

j 

oplultİğU ı Lise ve ortaokullarda dersler 
bugün kesilecek 

Şehrimiz ortaokul ,.e lı. ele rinde dersler, bugiin son dersi 
mı.ıtt'akıp kesıleccktlr. 

Pulat Gölü BOY OK 

Ortaokul \e ı.ıl·lerd,. ımtihanlar her yıl 1 bati.randa haş'ar
ken bu ~,! Ş-ker b .. ~ r~mının 2 hazirana tesadüf etmrsi sebebiyle 
Oğrctmt'n cku"larında 7 haziran pazartesi gunli, liseler ve orta· 
oku'lıırda ıse 9 hazıı an ı:ıır;amba günü başlıyacaktır. 

lluJ.-uk Do'ktoru 

Ye ilkciy Ietcoroloji :stas 

Karadeniz hattında 
Yaz tarif esi 

yonun un tahminlerine goı e Karaden ·z hattında, yaz mev 
) arın şehrimiz \ c eh arınd:ı simi dolayısiyle, ) olcuların da· 
h.oıı umuml,>elle bulutlu, ha süratle seyahat etme erini 
oğle) e doğru :yer )er , a~- temin bakımından Denizyolları 
mur ağnaklı geçec·e•.tir. işletmesi Karadeniz sür'at pos· 
Riızgarlar kuzey, ırnıe.> do- talaTı tarifesinde tadilat ~ap. 
ğu yönlerden onreleı-i ol'ta, m•şıır. Yeni tarıfe ) akında tat 
&oııraıarı 1'uHe1li f!srr.ek, b k edilecektir. 
sıcaklık derecesinde lıiıyük Bu tarıfeye göre salı günleri 

A\TUpada be f 
liren sı- ı 

yası ve askert 

lal'ak sulhu -----------------------...ı 

) burdur. Kurul. 
askeri alanda 
)apılacak ılmi 
\e fenni arastır 
malar ıÇln müş 
terek bır pro~

Lise son sınıf öğerncilerini, kendi arzularına :ore imtihan 
günlerini ı?cistcren listeleri ha;:.ırlamışlardır. 

Lise ve ortaoku'!. ,.da 2fi haıiran cumartesi gunu bitirme 
imtih:ın·arı son bulac;ık. li<e öğrenci'eri 30 haziran ı: r ım!->a, 

tru'lıi kompozh.yon. l tf·mmuz per<:t'mbc günü edebiy.ııt, mııte

mat.k, latince. :! •rmnıı•z cuma gı.inü Mscfe veya tarih, edebiyat 
v \a tarih, 3 t mmıız cı;ınartcsi güniı de tabiat hilgi:<:i vcy:ı ma
temdlık. tabiat ' 8~ a :Cızık der:.lcrınden o•:;:unluk imtih:ı .... arına 
g:rccPk rrdir. 

Dünkti &ühıınct azamı ~::, pa 1. ci ekspres postaları 15 

1 

bir değişiklik olnıa~aca!.1ır.

1 
saat 18 de yapılmakta olan Jlo· 

l>orumak maksadı~ le Fransa, 
Federal Alman) a, İtalya, Bel
çika, Holanda 'e Luksemburg 
arasında bır A \'nıpa Sa' unma 
Topluluğu Andla5ına ı ... Tn· 
ite de Communaute europenne 
de defensea meydana getırıldl. 
Bu and a~manın ilk nuvesıni 
hazır!ayan Fransa eskı Başba· 
kanlarından Rene Pleven'dir. 
Onun için buna Ple\Cn Planı 
da denır. 

Rene Pleven tarafından 1950 
Ekim a) ında baı.ır anan bu 
plAn Parıs·ıe 15 şubat 1951 dr 
Almanya, Fransa, İtal)a, Luk
ı;emburg. Belçika arasında gö
rlişü müş 'e a.} nı .} ılın ekimin· 
de Hollanda buna katılmıstır. 
1{!~2 yılı şubatına kadar ilgriı 
devletler Bakan:arı arasında 
de\·am eden ça ışmalardan son
ra Kuzey Atlantik Konseyin:n 
l,ızbonda 20·25 şubat 1952 drki 
toplantısında tasvıp edı!nuş o
lan bu andıasma 27 AlaV'~':ı 

Fransız Dışlşleri Bakanlığrı.rl.ı 
altı dev:et Bakanları taraL.1-
dan ımuı edilmiştir. (1) 

1 - Ttmel Prensip!P.r 

A nd'aşmanın birinci b<ılü· 
munde temel pren.ıp er 

yer almıştır. Burada A \'l upa 
Savunma topluluğunu teşkıl e
decek olan ku1r\etlerin maiıbc 
ti belirti mektedir. Bu toplulu
ğun l\lillet - ustii (supranati
onal ) kuvvetleri, miişterek or
ganl•rı \ e tıütçesı gösterilmış· 
tir. Topluluğun mahı)ctınin sa
vunı,ıcu Cdefenshe) o"duğu, 
andlışmanın 2 inci maddesinde 
açıklanmıştır. Üye de\·Jetıerdt'n 
herhangi birine nya nunma 
kunetlerine ) apılacak tecn uz 
bütun U)e de' letlt're yapılmış 
6a,>ılacaktır.• 
Topluluğun Kuzey Al1ant.k 

tcşkilatıyle sıkı i.bırlığl ~.apa· 
cağı da k .}dedilmiştır. 

Avrupa Sarnnma Ku\'\et erl, 
üye de\let•erın topuluk cmr • 
ne a~ıracakları kU\ \•etler icn 
.terekkup edccektır. ı3.ı!l ı• :ı.
nalar dısınd'- toplu 11 ı gııcn 
altı devletten hiç biri mıllı hır 
or<luya sahip olmıyaı:1ktır. An· 
cak, U)"e dC\ lct'erden HUpa· 
lı olmıyan de\letlerio mlidafaa 
ve emniyeti mesull)etı uıcrindc 
olanlar. Ber!ln ve Avu~turyada 
i~gal kuvveti bul!.!:tduranlar 
,·eya birlikleri Birleş.nıs l\fı"!et 
lcrce verilen \·azifeyi yapan 
devletler bundan n:üstesnn
d ır. 

il - A\Tupa Sa\'unma 
Topluluğu Organları 

Topluluğun utu\•ları şunlar· 

dır: Yiiriılme Kurulu ve 
Adalet Divanı. 

1 - Yürütme Kurulu (com. 
missariat): Avrupa Savunma 
Topluluğu de\•letlerınln temsil
cilerinden terekküp eden bir 
yiirutme orı:anıdır. Bu kurul 
dokuı: üyeden te~ekkiil eder. 
Kurulda aynı devlet tabiiyetin
de ikiden fazla üye b:ılun.omaz. 
Kurul üyelerinin durumu and· 
la~manın 20 inci maddc,ınde 
&öyle ksbit edilmiştir. 

• Yurutme kurulu t;y le .ı go 
re\ !erini ifa dola) ısıy 0 , hıç l.ıır 
hı.ikiımetten talimat ıstemul~r 
ve aımaz'ar. Mıllet - ils'u m:ı· 
hıyel ta5ıyan gôrev•eriylc? ~z
la~mıyan her tıir!U hareketten 
kaçınırlar. Her U}e de\let ku
rul ü~eleri faalı}etinın millet 
üstü vasfına saygı gôstermeyi 
\e görevlerinin ıfası dolayısiy
.e bunlar UZC"rınde ~ lr yapma· 
ma.} ı taahhüt ederler• Kurul 
kararlarını ekseri) etle \erır. 

2 - ledis <A emblee): l\lec 
irs. Ü.} e devletler tems cıtenn· 
den terekkiıp eder. Alman} a, 
Fransa ve İtalyayı eşit sa~ ıda 
uye tem.sıl eder. Butçenm ka· 
bulü 1ıleclise aittir. l\I c ıs nY· 
nı zamanda bir Avrupa SJ\Un
ma topluluğu Anaya,,;ı nı ha· 
ı.ırlıyacaktır. Bu Amı.} çıf' 
meclts (Temsllcl!er '!ılec i•ı w• 
Senato) esasını \P. baiPn m v- 1 
cut \e ıleride vikude getırılt'cck 
her nevı AHupa te,k: atlarıy e 
işbir ığı yapma) ı derp.ş etnıek 
tedir. 

3- irtibat l•urulu CConseiD: 
Bu kurul, yürütme kurulu i"c 
uye de\ etler hiıkiımdl ri ara
ındakı goruş 'e hareii: t biri

ğıni ''e Atıengını • aslı)' .. cak
tır. 

4 - Adalet Dionı (Cour): 
Bu dhan, Andlaşmanın \rya 
buna 1 ek tüzüklerin yorumun
dan veya uygulanmasından do· 
ğan uyuşmazlıkları ~öımckle 
gorev,ıdir. 

111 - Aı;.kt'ri .tsular 

Topluluk askerl kuv'\Cllerı 
bütiın halinde Auupa Or

du unu te.,kıl etmektedir. And-, 
laşmaya gore 1954 )tlı sonuna 
kadar 4~ birlik (groupe· 
ment ) teskil cdılmiş olacak
tır. Bunlardan 14 ıinu I<·ransa 
12 sinı Almanya 12 sıni İt3'· 
>a 'lic 5 inı Belçıka. Hol' rıda 
\ e Lük ı:mburg te~kı' ert cek· 
tir. De\ !etler aıa n:lakı l;ıl\"· 
\etler nısbctındc anc,ı: E:ıkan 
arca o}birlıjfü c slı:lacak hır 
kararla değışiklık y;ıpılabilır. 
Her piyade birliği ı:won. her 
zırhlı bir iği 13 000 kişi olacak 
\"e h.uıı ha ınde 2000 kı~ilik 
ihtiyatı bulunacaktır. 

Hava birliği 75 uça · ve 1200-
1800 kişilik olacaktır. A \'rupa 
Ordusu Genelkurmayı da sade 
bir birlik değil ôcsteklcnıe tak. 
tik \e lojistik halinde kurmay
lar blitıinünfi te.kil cd"!cektir. 
Bı.itün ordu için kıya{et, öğre· 
tim süresi ve usulü ve silahlar 
aynı olacaktır. 

I\' - :ııaıi \C iktisadi 
Esaslar: 

Top'uluğun mall kaynakları 
Uye devletler tarafından 1 

odentcck paylar, Topluluğun 
özel gelirleri ve kendisine yapı· 
!arak yardımlardan ibarettir. 

Yürlitme kurulu, tiye devlet 
!erden her birinin sınat ve ik
ti adi kaynaklarından en iyi şc 
kilde faydalanmaya \'e bunlar
dan birinin iktisadi durumunu 
zedelemekten kaçınmaya mee-

6 AY TAKSİTLE 
DUNYA KUPASI MAÇLARINI ve BÜTÜN 
AKDENİZİ GEZMEK FIRSATI AYAGINIZA 

GELMİŞTİR! 

LÜKS İSTANBUL GEMİSİYLE 
12 H.\ZİRA:'t - 7 TE,Bll'l (26 Giin) 

İSPANYA - iTALY,\ - FRA!\SA - CEZAYİR - LlB-
l'A - \UNANl5T~N gezisi 

Bu şahane ı:ezi)., ışt:rak edeceklerden ayrıca İsviçre'de 
yapılacak DlinY• Kupası maçlarını &e) retmek istıyenler için 
Tren \'e Stadyum Numaralı 1:irı~ bıletlcri İslanbul'dan temin 

edilecektir. 

Ayrtca Bu GEZİ SİZLERE : 
:N'APOLİ- ROMA- CEN'OVA-1\IONTE KARLO - :N'İS
KAN - BARSEJ.ON - MADRİT - VALAKCİA - CEZA
YİR - TRABLUSGARP - MALTA - GİRİT, görüp gcz."llt'k 

fırsatını ~ errcektir. 

BÜTÜN BU İMKANLAR 
TURİSTİK l\IEVKİ.. •.•. Pesin 
lI . El~ONO:\fİK ........ . 
İKiNCi .................... . 
BİRİNCİ ................. . 

ıs.; T.L. 6 Taksit 
225 :rL. • » 
300 T.L. • 
470 T.L. • » 

90 T.L. 
125 T.L. 
150 T.L. 
230 T.L. 

MÜRACAAT 
TÜRK TURİZM Seyahat Acen 
tesi. Tepebaşı, Me~utiyet cad. 

No. l!O (İngiliz sarayı 
sırasında 

Tel: 42305, Tel".: TÜRK 
TURİZM - İST ANBUL 

.Ankarada: 
Denizcilik Bankası ~c Anta5 

DE?ıJOKRAT PARTİ EMİ~
ÖNÜ İLÇESİ. Bahçekapı. Ce· 
lal bey Han. :N'o, 44, Tel: 22305 

Tclg. ATILGAN - 1STANBUL 

izmirde: 

Denııcilık Bankası ve A.ntas 

ram yapacak ve bunun tatbı\i· 
nı sağlı.} acaktır. 

asgari ~4 dereceler arasınıfa hazırandan itibaren İstanbulria.n 
geçml~tır. •ast 20 de kalkacak \"e gid"şte: 

1 
Zonguldak. İnebo u, Sinop. Sam 

un. Ordu, Giresun; Trabzon: 

Ku .. ru .. k haberler Rize: . Hopa. i kclelcr·:ne: dônliş 
'l' te. Rıze: Trabzon: Gıresun. Or 

- - ·-.- - - --................... du: Fatsa: Samsun. S nop; ine 

Bu Andtaşmanın sure i, .} ü· 
rurluğe gırdıği tarıhten ıt:b.i
ren ba&lamak üzt'rc P.J!i } ı'dır. 
Avrupa ordusunu yaratmak sa
yesını guden andlaşm nın cıl'a 
hallan kısaca bundan ıb ret
tir Andlaşma Hollanda. A man 
~ a, Be çıka, Llik t'mburg p3rıcı 
mentolarınca ta dık edılmıs· 
tir. 

rı ; er tara!ta'l f ,l,\" rsitede de ders kesimi bugün ~·<ıpı!acak 
ve imtıhanla:-a 1 h.ı~.r :ı sı::lı giınıi başlanacaktır. 

* Kızılay iıı•anbul Temsil Hry ti bolu, Zonguldağa uğravacaktır. 
tarafından ttrtlplencn &:önuııu ha:ta Bu •efcrin g"diş. dön 1 müdde 

1 
bakıcı kurslarını bitiren ıenç l:ız· ti sekiz buçuk "Unc indır•lmek 
ların dlp!omalan bUC\lD &aBt U d~ SUrefyle bU p~Sta tam Si.İrat 

Cl) E. Je.ınneret, ı:organi a 
tlon de la defense de l'Europ<', 
Gaıette de Lausannr, 9 avril 
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Mütecaviz imamm 
Sakalı kesildi 
Ifor·an <lersi \'erdi{ıi 15 ~·aşın

dak" kız talebesini iğfal eden 
Sııltanahmet camii ıkınci ima· 
mı Hilmi Toroş'un lt'vkif erlil· 

-~ 
ı diğıni bildirmiştik. Hacı H"lmi 
nin dün ceıaevinr!e sakalı kt'· 
silmiştir. Hadise hakkındaki 
tahkikata devam ecrlmekledir. 

Fatih Sultan 
Mehm~t Ban 

Hazretleri 
5 Ol 311 e\ Hl bugu!1· 29 Ja-

.>ıs HS3 dt lstanbul 'u 
fethetmiştik. Cihan tarihinin 
ka~dettiği en buyiık hükuın
darlardan biri olan ı·atıh 

ultan lehmet Han, bahası 
Sultan iı.;nci luradın \efııtı 
nı haber aıır almaz, ıani a 
sancağından atına atlanıı:ı 
n: • Beni seHn arı :ıınc1.ııı 

gel in!• diyerek ~ob dus
mu • 1411 Şubatında l.dir
nede iıçünl·Ü dda cali i taht 
olmuştu. Türk de,·lefi r.umr· 
lide \ e Anadoluda o kadar 
geni lt'mişti ki, tabiı mer. 
keli t stanbuldan h .. şka bir 
yer olamazdı. 29 l\la,,~ 14:;3 
de on binlerin goklerı ~ ır
tan alkışlan arasında htaıı
bula girdiği uman hcnuz 21 
) aşında idi. 

Hazreti Fatıh, \ lrmi ) edi 
)a ında ırbıstanı, .} inni f!· 

kiı )aşında Yunanistanı 1 uı k 
İmparatorluğuna katnıışlı. 
1461 de 'Trabzon num de\ Je
tini orlııdaıı kaldırdıgı 1a
nıan yiı mi dokuz .}asında idi. 
Otuz )aşında Eflak \"e Bıı ğ
danı iıllıemize iJlh·c etmi ti. 
1462 de l\lidilli ada ını alınıs 1 
tı. Bo na'ya girdiği zaman 
ohu bir ya ında idi. Yıllarca 
suren kanlı sauşlardan on
ra Arnanıtlugu dirn getir
mi ti. l4i3 de Otlukbeli ıncy
dan muharebesini kazanmış, 
1-171 dt' Kırımı fethettlrm~
ti. 1480 de \'Pıiri Gedik \lı· 
met Paşa}I J>ürveh·elc İl.al
yanın göbeği Otranto'ya ~ı
karmıstı. 

Fatih Sultan l\lehıueı ifan, 
uıftrden zafere koşmu5hı. 1481 
yılı mayıs ayı basında gerisin 
de şanlar n şerefler (folu 
bir tarih bırakarak ahit ele 
intikal etmişti. Birn1 daha 
yasa aydı, neler neler olacak. 
tı. İki İmparatorluk, on rliırt 
dt\·Jet, il.; yüz ştbir zaptet
miştl. 

Bugün. Cennetmtkiin Fa· 
tih Sultan )lehmr.t U:ın haz
retlerinin i stanbulu f~thiııin 
beş ) üz birinrl )ıldıiniimıi
dür . .Allaha ) üz bin şükür. 
ıer olsun. 

F. F. TÜLBESTÇf 

Ben gittikten ~ irmi dı<kika 
geçtikten sonra herkese sÖJ le· 
yebilirsin.• 

•Pekalii. pekala, bildiğin ne· 
dlr?• 

·Kamarot muavin',.ri yedİlfr. 
Tencke)i bo alttıklarını gor
dUm. Saat sabahın biri idl. N'o
bettc iken ~Uz numaraya in
mi;tim. O kadar Ze\'kle )hor
lardı ki her ha'de beni gorme
dilcr.• 

•Pekül~ niçin toplantıda bu 
nu ~öylemedin?t 

Wıllie sende hiç kalp yok 
mu? O cecc Whittaker'in yü· 
zünli gôrmedın mi? Tırnakları· 
mın altına kızgın mil soksalar 
bile gene soylemezdim.ıı Çanta
sını yatağın üzerinden aşağıya 
aldı. •Aman Allahım, bu tımar 
haneden kurtu'mayı diısünmck 
bile ... 

WHlie ·Talihli lıcri!o dt di 
•Korse ilanını yanına a.dın 
mı• 

Duccly utanmış göıiıktil, son 
ra giı'dü sonra kıza!'dı. •Her 
halde bana barpten sonra bu· 
nunla fiantaj yapabilirsin. Wı'. 
lie on gı.in o kız bana mc!ek 
gibi gözUktü. Ne bileyim. Bu ge 
mide biraz daha kals:ı~ı'lım 
Lord ?\clson o'duğumu iddia 
etmeye başlıyacaktım• Elini u
zattı • Willie ben h·i dcğllım 
ama bir kahramana karşı sa)gı 
duvarım ... Sık elimit 

Prof Kamuran Görgün 

Paris'ten döndü 

Par·~te toplanan l\lılletlcra· 
ra ı yüksek te\'ettürlü elektrik 
hatları konıresinde Türk"yeyi 
temsil edr.n İ. E. T. T. umum 
mudiırü Prof P.sör Kamuran Gör 
gün ve ba~kanlığındaki heyet 
şehrıın Zt' donmüştilr. İdarenin 
ctiid daire i şubesi mildürli ile 
Teknık Ünı\t'rs"te profesörU Ca 
hır n yaptı~ı teklıfler kongrede 
alaka ile karşılanmıştır. 

Bakırköy Ortaokulunda 

terbiyevi toplantılar 
Bakırköy orta okulunda veli 

!erle ) akından tanışma ''e has· 
b hal için tertiplenen toplantı 
lar•n sonuncu u yapılmıştır. 

Okul müdilrü \'eli 0Than 
Tüte 12 - 15 yaş arasındakı ço 
cukların f ziyolojik \ e psikolo. 
Jık gelışmeleri \e \eliler~n hu 
df'\'rcde alacaklar• tcdbırler be 
l"rten konusmasınt )apmış \C 
lılerın çocuklnrı hakkındakı 

mü;ahede ve mütalblarını nak 
letmele'l"iyle toplantı ~amimi 
'e terb"yevt bir hasbihal ma· 
hiyetini a'mış ır. 

Öğrencilerin ders'erindı- bu 
yıl "çinde elde ettiklt'ri bilcivi 
irade eden gö·terileri takd rle 
kar~ılanmış, cocuklırr ders tat 
bıkatı olarak hazırladıkları sof 
rada 'elilerini ağırlamışlardır. 

Tekel idaresinin yeni 

havai fişekleri 

Bahar \e Ç,çek Bayramı mü· 
nasebetiyle Tekel İdaresi tara 
fından hususi havai fi.t'kler 
hazırlattırılmışt r. Fe\ ka!Ade 
çeşitli renkleri ihU\'a <'den bu 
ha,·ai fişekle-r İstanbulun 50l 
inci fetih yıldönümU olan 29 
mayıs cuma si akşamı Gul. 
hane parkının Saraybumu ci
hetinde ilk defa atılacaktır. 

IX. Türk Cerrahi Kongresi 

çalışmaları 

Dokuzuncu Tlirk cerrahi kon 
gresi, dtin saat 9.30 dan ıtıba· 
ren Tıb Faktiltcsı :'.\torfoloji 
Enstitüsü anfisinde ~·alışmaları 
na devam etmiştir. 

Kruıgrenın dıinkU çalışmala
rında üyelere 20 rapor \'e ser
best tebliğ arzedilmis ,.e bun
ların münakaşası )npılmıştır. 

Whitt;ıker kapıda gözı.iktu. 
•Bütün subay!ar toplantısı e· 
fendim.• 

Salon subaylarla ve assubay· 
larla tıklım tıklım doluydu. Ba 
zıları ayaktaydılar. Qllecg en 
ba~ta oturmuş sigara ıçhor, bil 
yalarını avucunda yu\'arl ıyıp 
hiç bir şey söylemeden önı.inde 
ki kırmızı kaıem:e çizilmiş şc
kilieri tetkik ediyord:ı. nuce!y 
kimsenin dlkkatınl çekmeden 
kalabalığın arasından geçti ve 
çıktı gitti. Quce;: arama p1Anı 
nın :ına hatlarını anla!maya 
başladı. Erleri yukarı ıüver.: 
tcde toplamak, so}m:ık, ara
mak \'e sonra, o sırada :ıranm:s 
bulunan koğuşlara indirmek i· 
çin bir plin yapmıştı. Planının 
esası, hıç bir noktada aranma· 
mıs bir yerden aranmış bir ye· 
re anahtarın geçmesini müm· 
kün kılmaması idi. Willie, bu 
bakımdan p fınının müessir ve 
dahiyane olduf,runu kabul etti. 
Fak:ıt Queeg'e biraz acımakıan 
d;ı kendisini alamıyordu. 

Willie eli sıkarak cHa)di ce 
bennem oh dedi. 

Neşeli bir heyecan 'k3ptanı 
değıştirmişti: aylardanberi ilk 
defa olarak hakikaten mesut 

Hayfa hattında 
Veni tarife 

töreni .. verllecekt r. ı . . . * Ü&kUd:ır Kaymaı:arnlı~ı. bOl"r•t 1 J>O<tası mııhıyet nı almışıır. 
ne mensup butun tırınları trftl•e İk"nci ekspres postalan C'U· 
t!bl tutmuştur. Bcledl~• ıa.ııma.tna- ma , erine cumartesi "l.İnleri 
meslne aytın hareket ettiği ııörtılen ·? k 1 • • 0 

beş fırıncı haltl:ıncıa cıııt tutulmuş· saat -O ıie ·a karak g·dıştc Zon 
.. tur. . goldak. İnebolu. Samsun. Or-

Kıs mev::.iminde uç haft:ıda * IatılclAl savaGındıı ınönU Meydan du. G ire~un, Trabzon: Rize: Ho 
b"r yapılan Ha1fa hattı \'apur Muhare~lerlnde ~hlt dUşen kahra- pa· dönü•tc· Pazar Rıze. Trab· 

f ı · 30 h t "h .•. manıanmızın aı:!.ı: hltıralarını anmnt · " • • 
7~ber erı hazıra.~ arıb_ır ., 1 u·ere 13 haziran ıgs. pazar ırünü sa- zon. Gıresun. Ordu, Samsun; Si· 
ılı aren on es gunde r at ıo da Şehitlikte bir tören >aPı· nop: İnebolu: Zonguldak liman 
pılacakttr. Bu hatta Kadeş • ıacaktır. !arına ugrayarak bir hafta müd 
misi tahsis edilmiştir. Gemi is· * B ıyük Halkalı asfaltından ıe- dt't ·çinde g"d"c dönüş seferin" 

b 
'd '· lk • 1· · p · çen Mt.hn:ıet Kursun ldaru ndekl 1 ı ı,.. ı 

ta..'l u an ... a arak zmır, I· 2~ plAnıı kam>·on devrllml ı r. tamam ıyacakt ır. 
re. Limasola u~adıktan sonra Kwıyonda bulunan Ali oman Avcı. Çorum Yüksek Tahsil 
beş gün zaTfında Hayfaya gi- Hacı Genç • • AbdUl Akdemir )"Bralan
decektir. A.vrıca cenup liman· rr.ışıarc1ır. ıaraııı r hastahan~ c kal 

· İ • aırıımıa tahlclkııta başlannıı tır 
larımızdan skenderun ve ?ıler * Sanyer Kmrka)-a uhut cıva
sin·n Hayfa ile yakın olu~u göz nnda. uzerlnde ya lık rr elbl.sesı bu 
bnüne alınarak bu hatta çalı· ıunan etıphell bir abı.a yakalanmış-

Gençliğinin Kongresi 

dün yapıldı 

. tır. Türkçe bilmeyen, kürtçe. ttml· 
şan Erzurum vapuru da Uç hçf ı:ln Ahmet nu .... ar olduğunu öyle· 
tada bir defa, İskenderundan yen bu ıa.hı.a hakkında tahkikata bat 

Çorum Yı.iksek Tahsil Gcnç-li
ğını Koruma Dernrği İstanbu' 
ubcsinın ~ ıllık kongresi dün 

sonra Hayfaya uğratılacaktır. ıanmı$tır. * iatanbul Önlversltesl iıctı t Fa 
yapılmış ve yrnı ıdare l.ey~line 
1'uran \'eldct. Kaya I·::·c:ı, S:.ı · 

heyi E hır Attila Bozdoğan, Du· 
ran Leblebıcıoğ u seçilmıştır. 

Sanık üç jandarma kültesi tlmsat ve ictlmalynt Elllitl• 
tüsü tarnfından 1 iter tçın tertip e-

dövüldük leri n i iddia dılen konferansııırın doktız.uneuı.u 
<!Un saat ıs de Hereke sumerbank 
Halı ve Dokuma Sanayıl Müessesesi 
!olcallnde Teksif Başkanı Bahir Er· 
wy tarafından •Bendlkalard te~ı-
11tıanma meselesi> konusunda Hrli· 

Kibar hırsızın yeni 
ettiler 

Bahçrlievlerden tabJııc:ı leh· 
didi ile kaçırdıkları 'N':ııl '}i Flor 
va Cl\'arında zorla ırım;ı gtı:en 
İnciri Tank.sa\ar taburundan on 
bası Mustafa Demırel, Bakırköy 
jandarma birtığinden Ahmet 
Yardımcı. Mehmet Sarıba)ır'ın 
te\ kıf edildiklerıni bildirmişlik. 
Derhal cezacvine sevkedi en sa
nıklar, Emniyet mildtirliiğünrle 
polis er tarafından do\'üldükle
nni iddıa eltıklerlnrlı:n dun Sa\•· 
cı ığ.ı cdbedilerek ifadeleri alın
mıştır. Bu mıinasebeıle Adli Ta· 
bip tarafından yapılan muayene
crınde day .. k ızıne t sndUf .-di 
lememış, sadece Ahmcd'in sıığ 
gözı.intin altında bir bere görlil· 
mustür. Tahkikata de,am edil· 
mektedir. 

Bir randevü evi 

basıldı 

mi tir * Be lktasta Barbaros Olspanse
rlnd~ fahri olarak alışan mUtehaa· 
m doktor•arın adool bu &\dlln iti· 
bar•n ıı.ı a yükselmektedir Öntımü • 
deki aylarda ell'ktrokırdlograf hu ıı 
H.nne cihazı, Uboratuar ve dişçi ı!.· 

letlerlvıe takvlve edllccek ol:ın dlı· 
panser dal:'& vcrlmll olacaktır. * iatanbul 'Ünhersltesı senatosu. 
ıon yaptııtı toplnntısıııda , l~cleblvnt 
'f"akU!tcsl Eski '!ürk Edebiyatı l)o. 
ç•ntlerlnden Fahir fa•ın ve Ttp Fa· 
kültesi &öz kllntıı dOÇentırrtn Dr 
Irran Başarın profesörlu~c ;etırtıme 
l•rl huıuıunda takl.llteıerlnce )'llPI• 
lan teklifi ıncelem~ 'e kabul etmiş
Ur. 

suçları 
Şchr"nıizde muhtelif tarihler 

de, Süle) man D lmaç'ın 5360.1 
Haldn rıkan,, 2?fl0. Br1m:ı 
Kôprı.ilüıün 1!'\00. Erman Bon
c:ukun 250.)\fukadder Den< zın I 
23, Ya.ar Ozkanerın G • • \hmet 
İhsan Çakmakın 10, Lıli Cup· ı 
rüt"ün 1600, Vı>c l•kın"n 50. Al· 
fer Acımanın 600, lirasını ça· 
lan h ırs•zın l 1f!ur Em ralp o -
du~u te bit edilmiştir. Daha 1 
en el, muhtelif e\ ler 50Ydıtsu 
için yakalanmış olıırı Uğur fiak 

1 k nda bu •uçlarından da laki· 
bata b;:ıslanmısıır. J 

Bir kişi öldürüldü 
* Hasır t&kcltalndc batlı b.ılunan 

•Ba .:mııç• motoruna ı:trerek l:lb· 
rlt ça'kan Sedat Özkanlı adındaki ço 
cuk tenekeıerd•l:I benzinin parla- BJ lıkesir. 28 (liusust) - 8.
masına acbeblyet vermiştir. Yanaın gadiç'in Alan kö) unden 19 ) .ı-
sonunda motor huara uğramış. ya· cınd Hasa ad d b" 
raıanan çocuk. hastahaneı e kaldırıl· ., . a n ın a ır . genç 
mıştır. 1 \lıcudunun muhte ıf )"l·r erınden 
* Sırkoclde $0för Murat idaresinde 1 bıçakla ) aralanarak ö!diırülmu~· 

ki BııbarJıkl 89 pi kalı otobı.ı ün a· ı wr. Yapılan tahkikat sonunda 
L • ı ı· ş • F l k ıt d klmlil1törü kontak etmiş ve yangın . _ . . 

a e ı aır ı nat so 351n a çıl:mıetır. Yangın. ı:cıen itfaiyenin hlıılıscde bu koy eğıtmcnt Mus· 
ki 27 numaralı apartımanın 1 ıu sıkmastna ıuzum kaim dan aön- lafa ,\tılın methaldar ve ci~~a
inci katında oturan Saadetin dürülmüştür. ) ete bir kadın mP.elesinin se· * Mllletvel:lll ada~ı olmadı ı hal- b ld ıt t b" d'l · t 
burada t"andevuculuk yaptı 11 1 de ıcçımıerden ene!. propıı;andanın c~ 0 Uı;U es ıt e ı mı~ .r. 

. . . memnu olduğu günlerde M 'bine ya- Eğıtmen nezaret altına alınını~· 
lt'Sbıt edılmış ve baskın sonun kın propaganda bro ürü da"ıtan MU tır. 

da 2 çift uygunsuz vaziyette ya 
kalanmıştır. Kadınlar muayene 
ye sevkedilmis. randevucu hak 
kLnda takibata başlanmıştır. 

MÜBAREK RAMAZAN! 
ŞERiF BAYRAMI 

1 Şewaı 1373 re Z Ha
ziran 1954 tarihine miisad"f 
~arşamba ~ünü 1\lubarek 
Ramazanı Şerıf Ba) ramı ol· 
duğu muhterem dında~la
rımı.za ılan olunur. 

i tanbul l'\ltiflusü 
Ü. Xa uhi Bılmen 

İı.tanbulda Bayram namazı 
vakti: 

Saat Dakika 

nlm'ln muhakemeaıne ikinci Ağır Ce · • 
Mabkemeatndrı başlanmıştır. S&· lzmır telefon santralının 

nık verdiği ifadede br0$Urlerl mem-
nu günlerde datıtmadıtınL &Oylemlş- temeli atıldı 
tir. Duruşma, phltlcrln celbi lçln 
başka güne b::rakllmıştır. * Haydarııa 1.skeleslne )-anaşan 
•Suat- vapuru yolcuıanndan Yanı 

Plpçloko'nun sar'ası tutmuf 'e Ya· 
nl denize düşmüştür. Kurtarılan Ya 
nl, Ntlmune Haatahanestne kaldırıl· 

mı..ştır. * Türkiye Turizm Kurumıınun ya 
hancı dil bılen hanımlar için açmı..ş 
oldutu Amatör Rehber Kursuna ıu
yıUı 144 kişiden 43'U iyi dezece1ıe 
mezun oım~tur Mezunlara bröve
leri >arın aaat 16"da Galatasaray Ll· 
aesı konferaruı &&lonuncıa törenle tev 
z1 edilecektir. 

Sul:ıberger l:ımir'de 
İzmir, 28 (Hususi) - New 

York Times gazetesinin Awupa 
bürosu başkanı C. L. Su'zberger 
bugün şehrimizdeki NATO ka· 
rargiıhlannı ziyaret ederek ko· 

İzmir, 28 (Hususi) - hmirde 
inşasına karar \'erilen mode:n 
telefon santralinin temel atma 
töreni bugün yapı'mıstır. Sa.1-
tral 9 ay içinde tamamı ınacr.k. 
ilk açılısında 4000 abone::~ ~ore 
tanzim edilecek, :!ak.it ileri.ie 
ihtiyaç görlildükçe 20,000 abone. 
ye kadar yukselcbl!cccstır. 

iki çocuk boğuldu 

5 09 _ mutanlarla görUşmüştlir. 

Adana, 28 <Hususi) - Koza
nın Ağııkara kciyunde temiz:ık 
}apm~k Uzcre camie gıden Ham. 
~iye Kara'nın dört yaşındaki 
Esatla H:i yaşındaki Ayşe adın· 
daki çocukları civarda o}nama!t
ta iken ilzerine oturdukları ku
~·unun .kapağı kırılmış ve iki k.ır 
deş düşert'k boğulmuşlardır. 

gözliktiyordu. Bı.itün bu encrJI 
nin boşuna sarfedildi~•nı gör
mek hazın bir şeydi. Toplantı 
dağılın<'a Willie ~Iary;,•ın omu
zuna dokundu. •Senınle konuş 
mam Uı.ım Stcveıı dedi. Bc.·a
bercc ıkinci kaptanın kamara
sına gırdilcr. Wıllic on;ı Duce y 
nin soyledıklerini na'detti. 

Maryk ~umruğunu b~~ına vu 
rarak •Aman Allahım., dedi. 
•Demek kamarot m:ı:ı\'inlerıy· 
miş çılekleri yiyen 

•Kaptana anlatacak mısın?• 
•Tabii, hemen. Bültin gemi)i 

altüst etmeğe lüzum yok. Ço· 
cuklara acıyorum ama cezaları 
nı çeksinler. Allahın bdası çi
lekleri yemeye hakları ~oktu.• 

l\laryk Kaptanın kamarasın.ı 
çıktı. Anahtarlar hfıla yığınlar 
halinde yerde duruyordu. Kap. 
tan koltuğuna oturmuş. kiHt
lc oynuyordu. Yeni üniforma 
!arını gi)inmiş, traş olmuş. a
yakkabılarını boyatmıştı. ·Mer 
haha Steve. Her şey hazır mı:' 
Aramayı sen idare et am9 ben 
kendim de yakından kontrol e· 
deceğim. :\e zaman htersen 
ba~!ıy .. lım.• 

C~-A.K.VA/l/JA/l 
•Kaptan yeni bir St'Y vau 

l\Iaryk Duccly"nin verdiğı rna
lılmatı nakletti. 

Queeg vaziyeti idrak cttık~e 
ba~ı omuzları arasına çö:Ctü, 
gozlı-rıne mabut kızgı:ı .ifade 
geldı \'c tekrar bosıuıa b kma. 
ğa başladı. 

ıYani Ducely Keith'<' ü\!C· 
mi . Keith de sana SÖ) !rdı de· 
ğıl mi? Ası! gorcn Ducclymiş 
fakat o da gıttı ... Değil mi?ı 

• E\'et cfendım.ıı 
•Peki Ducely'nin 'ie)a Keith· 

in do ru sö)lediğıni nereden 
bılelım? 

«İkisi de bahrile suba)larıdır 
kaptan.• 

•Aman bana o pa a\'raları 
sıkma• Queeg çelik bilyallarını 
masa ının Uu.rindeki çanağın 
içinden aldı. ·Dueely gitmeden 
evvel bir şaka yapnnş olabi· 
lir. Mcsullyet hissi sıfırdı. F:ı
kat hakikaten söyledığini b!le 
kati)etle bilemeyız. Keıth hu
nu söyliyecek zamanı da iyı s~ç 
m15 Ducely gittikten SÖ} le!. 

• Ducely ondan söz almış e
fendim• 

•Evet dedığinl duydum Eğ,.r 

ba.ka işim olmasaydı, ben o 
:Mr. Ducely')e go tcrirdim. O 
kurtulduğunu z.annedt.} or dcğıl 
mı? Onu sahıt olarak kı)- ıfan 
celbc-debılirim - daha uı:ağı 
kalkmadı cehennem donunı.:a~.ı 
kadar da bur;ıdıı tutarım . Fa· 
kat dediğim <;:ıbi bütün bun·arı 
Keıth uydurmuş olabılir., 

•Efendim Willıe bunu niçın 
yap~ın?. 

·Kımi himaye etmeğt' çalıştı 
ğını nereden bileyım? Yukarı· 
ya doğru sadak:ıtı sıfırdır. B 1 
ki de sadakati aşağıya doğrıı 
uzanıyor. Her ne ise oturup 
Willie') i psikonaliz ·decek de
ğilim şimdi!. Yapılac.ık muhım 
işimiz var.11 

Ufak bir sükuttan sonra 
Maryk •Aramayı gene rapır.ak 
istiyor musunuz efendim·: di 
ye sordu. 

•Niçin istemiye)im? Ne Du· 
cdy ne Kcith bana anahtarı ge 
tirmedikr ya? Beni hı! o al:ıl·ıı 
dar eder.• 

•Kaptan ... Kaptan :;nahlar 
yok kı ... Çılek'cri kam.trot ınu 
avinleri yemıs ... İki sut-avı;'! 
sıze yalan söylediğıni mı f:ırıP· ----· 
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t~d·:~d • fm.i rumrtl i ~:"e~::!~~;;~:~~k .-~ıJ:ala·e~ 
~ ı n en y Surette yaralandı . · . 

nra Ku Af "k u~oslavya Sözcüsü Dü• Bebekte. Amer kan Ha zey rı a . bcrler Bürosu müdürü Robert 

~(. ,., .... LTEMU.R KILIÇ 1 Italya'yı tenkid etti Kcrwln"n ~-' yaşmdaki oğlu. 
q Ar.( Paşa koruluguııdakl 108 

~ ttlibt ~tlele~ı On ptolna ge· Ana.dolu Ajansı numaralı evle·:nin babçe.')in-
- -\tlilta.•ti, Fransa'nın Ku·J 'Belgrat 28 - Yu~oslav hükumeti basın ~eti Branko Dras d,. oynarkrn, !>:r kütüğün al-
\ ''kt da topraklann.ı ida· .kovi~ bugiın yaptı&ı bir konuşmada ital;yan hlikUmeı:nin Bal tında kalarak aglr surette 
~'lt~ kar~ıJaştığı müşkül- * Fransa )"eniden asker kan s:yaset~ni tenkid etmiş, fakat Trıesc ih~il~[ının hallinden yaralanmıştır Yapılan tah· 

b.ıtıı Uııutulmustu. Fa.kat topbmaga ba lamı~tır. ümıt\ar oldugunu ~öylemiştir. Draskovıç. ba:-;ın ınensupları k;kat sonunda, tivardaki arazi. 
~:~iltr~f\a, FaCi ve Tunus'ta * Cenevre konferansında i:e yaptığı konuşmada Balkan paktın:n askeri itrfaka inkı· 1 de.n dinamı:le taş çıkanlırkC'n. 

~ ~ ,uı tnlbtemJeke ıdare Turki)"e delegesi Açık. J;ibı normal se;,·ini takip edecekl:r, bu husu:ıta ne teliıış :;.!Ö;) :nf;liıık:e beraber ha\"aya fırla 
\:.. ~ a.' taın U.ti.klille kavuş alın komünistlere bil· terilmekte, .ne de tehiri düşünülmektedır, demi~tir. Dra~koviı,:. ı yan b:r kütüğün bahçe du\arı 
~~. 11.t ç~lkları nıucadele ~ cum etmiştir. İtalyanın bu itUraka karşı koyma temayülünün i) i kar~ılan.. nı a'>arak ı;ocuğu yaraladıgı an 
ı.~, ttte '"· hafiflemısti. Fran * ln.gılterede demıryolcu• madığını belirtmi fakat B:rie ~ik .. .\merikanın Yugo:-.:a,·}·a ve lıa,..;ılmıstır. Dinanlıti patlatan 
\a..~d C"h \.e •haydut. di· lann .ıre\·i büyümekte- Yunanı~lanı Balkan :t:ıfak:nı tehir etmeleri için l~l.)'ik ettı· Mehmet \"(' Halit i~·mlerindcki I r 
~""1t{~rtdtlcları milliyetçiler, 1 di!'. gıni ya'.anlamışt·r. 'sçıler h3d:seden ~onra kaçmıs 
L. 4t"~lne ısi~lematik bir e 

1 

lardır "\:"aralı çocu~ Amerikan.( 

~ ...... ik· •lınektedırler. Tunus'takı' M 1 Si r'da yenı" h.ı tane.ine ka!dırılmı,ıır. 
,ı~~~ı~::'.li birkaç ııın ev lf<aafÇI Bır phes yazarının ba ına 

,~. r,;;a.;.ııı ... ın elinde e Te1vkı'f edı'ldı" Fransızların Bir komplo '<ew y~~~en~~· «'.~'.~i'ı - p. 
\'.~~iha.lı ılh)'etti lideri Ha· J ye" mubatr·rı 'tarc Connelly. 

~liiırn.~n· ~tıantik.'teki bır Turkttl .1.Ja.nn A d h H b 1 d 'la.nhaltan"da bir sokaktan ~eç 
Jb:''ltrle >ını Protesto eden 'Jünich 28 Bundan lısa rasın a eyecan 1 a er a ın 1 1 ı:gi ,,rada beş kal, blı- b.na· 

'~tlrı;ıJ a kerter arasında T k Ha d \ . nın. damından dü..,en ve\·a :.ı.lı .. 
~. it hila devam et· bir müddet t'\'\·el Doğuya illi· Anadolq A.Jansı ur •a ,, Jan~ı J b" . k 1 1 ba · d 
"-' ca ederek Sovj·et Casus Te:;ki· Tunus 28 - Fran:5an~n ku· Kahire. 28 · 28 ni.sanda tev· an ır 1

" eme 1 e .1>ın an 3 

l,ı"'ıı~~~:: 1fevk:aı.ide koıruser :atı hakkında mühim ifşaatta zey .<\frıkadaki bu protektoı·a- kil edilen \"e bir müddet önce 1 t·rtc. ):aral.arıdm:~ ,.e melon '<iP 
I~ u~t ı b d h b sında tedhı'şç,·ıeı·ı·n •eçen gece ı'fade ı·crmekte o'.ducru devlet ka:-.ı ~ayesın e aı.ayı 0 .. cuı at . ıı, eıı; ... 

1 
•u. nı. e'un sert as· bu una.n ve u ara 3 ... ~:1"1>. a~- • • 1 k h kk k b 1 d 

~ • ~ ~ ı d •ı b k 1 5 Fransız "İft"İsini ö:dürmeleri konse'. i bınasından kaçmaya mu ;•tara· nlu 3 ·a · ;r 0 um C!"l I \iiL t)·ı netice \enne· angıcın a .. ""\ man u;u e çı- ~ .. ı 1 ı t 
ıt... qa~ v · k • k l üzerine. <;Jtlik :-ıJeten bazı \·affak olan Sıi\·ari Binba!<ısı .\b r:uT umu~ ur . "'•~, a tton biı.ı hidi· ~.ı on Papen.e ar~ı ~n aı:ot· '\l h b nd kı ) 

~tHil'le, nilıa)et idrak aa )apılan suıkastla ılgılı bat.ı Fransızlar bugiı.n aileler:yle bir d:'ı~r,lı..inim flaı,.1f4n, ihtıliıl Kou·I , u aıTıı··n. a . .;~ il . ·a_ra~ 
~•rı• • ı ı· · t lı'kte s,ohı·r·ero 1nmı'ş ,.e d,·g·cr >e<'ı ale,·hinde bir koınplo haıırı kapaımak ıçın la d:kış laı.ım 

" it 1 '"'' bir ~ıvil, Fran ta ?Sı at 'erm ~ o an e?Srare.ng t. - -' " ı 
"liı)jı. t\~alade komiser 0 Rus, . .\mer:kao a:.kerl makam baıı çiftçiler Ge. muhtelif Iamakta o!du 'u haber \"Crilmek· I 0 

rnu--tur 11 d h 
1 1 ' •d '~'- f ke~imlcı·de b;ıle'-'erek kendi a· tedır' , AbdUlmuninl Rauf bütün :ua,nc .\n er"ion 

1 
3 ~ a 11' clıı.ı l......._Qtir. Fası ıyi laı ı tarafından ıeYk edılmı~- J "' H ıı \ \ 1k ı ~oma ralarında s:Jlthlı kom:telcr kur 2"'- T"J~ra rağmrn ele !Ze<:ır·le· o ,.,,ood 28 

li l>"a.ut t olan. Laco:ıte, 1 r muşlardır. Bu komitelerin va- memi;;tir Yapılan tahkikatta r:- d('fa Pu ·t1.P:· mükiııfat '" 1 kau-
11.ı. l::,'.

1
Y'un. i_ı.inden ) u· .\.s•l ·.">mı· Tın10Ce.v Habaroı ıç n •ı ı n nnı - p 'e nıııharı·ı'rı' ..,, zifesi. çiftlikleri tedhi':'çilere rari bir teşkil<it tarafından hazır a iJ 1 

"• ;. 5 

~ i ernışhr. .\tamanov olan bu şahsın .. müt kar~ı korumak olacaktır. 5 çirt Jadı~:ı meydana çıkarılmı-:;tır. Fi 'laxwe·t ~nderson. al·r bl'r 
·ıı~"tl lt n· b . tcıfikleri ~a!-;iıt'tmak ;~in :;:rinde ~inin ö'.dürülmeleri hidise'\: bu rarinın devlet kon ... eyinde ifade kalb kr•1.i ~c~·irn1i'it;r 

tli lıt, ı·a:ı ır dıplonıal_ o- rile.n tehlikeH bir ajan oldu&u radaki Fransıt.lar arasında he- 'ern1c:-ini cie yınc bu tr .. kilit!ln ---o---
1.\ bu ı uıı ~tara karı bus· anla.:;ılm:ştır Bu bak:mdan .\ yecan ve tehey\·ür uyandırm:ş· hazırladı!::ı bildırilnıekt<.'dir 

ftt -~111 ll1nt'~a~ird bbu·. ~l;b·e_r merikan makamları • :\1 üll~e • tır. Bir<;ok k :nıscler. Fransıı. ihtıiiil, Konseyi • .sii\·ari biı< ık· 
tı .. •lab1ljr · a a ıyı . 1~ namı. altında _Batıya geçen kim hüklırnetı ile uınumi \'ali \'oi· ı lcıini ')ısırın rnuh~elif böigc::e-

..._,~tı .. izınd·e~akat .. b~~atihı~ seierın ve b:lhassa Ru larır zarı şiddetle tenkid e:n1ekte rine tevzic karar vern1i .. tir Rlı 
ı..~ t sı., biıe ,_.. yuruye~e çok sıkı b:r kontrola t.ibi tu! jlnjli nıakamların. halkı tcdhis kararın. :sü\"ari birliklerini aı nı 

Uçlü ekonomik 
Görüşmeler 

• il u n.uzey .ı\Iri.ka malar,nı ve ifadelerine ancak h;reketter•ne kar.,,·1 korumak '.·erde bulundurmamak t~in 31.•r 
u.~ '- 1ldali Fransu ıih ·· ı·urk nııbtrlrr .\l;tnu 
~,_..__e lcad . bundan sonra kıvmeı \"er·\m bahsinde kaf· tcdbil'lrr alnıa .. Cı~ı \'C bu surct'(' .k.u\·\"etLerinın 1 Bc:.?rati. 28 _ Yu!:!o:-la\" f[a-ı 

ır;ı:ınu ··ar demode bır ini eınr~tnıı~ lerdjt k pı 1· " · · lt?.s lo t'rir. makla suçland:rn1a ıad·'· ar. a~alma:-.ını tenı~n ıçın ~ a ' ·~· lıt:l'lrr ajan ... ınııı bıldirdi~ine .~".)-

lı~ "u ara~lnda Fas'la 1 S R f ·ı , . ıla\'C' olunnıaktadır. re.. Yu::!:o-;la\· \"t' Yunan :ktı.sal 
" , ovyet usya ngı tere yı S n Papa a · ilôn k f ~ ltr i.hıı, llrtıunu "ku""'·etlen· 0 zıı Silôhsızlanma on eransr nıiıtchas:-.ı:-ları. Tiı:-kiy('. ·yuna· 

.:-ıı '• a,·a"klanmaıarına protesto etti edı· ıı·yor n;stan \"e Yugı.,Jav~ a ara~ındaki 
~ ltl Loııdra. 28 (A.A Fran. ·:ı: 
l~ le-r enıJeketin biizı i- Anadolu '\Jan~ı i11.;iliz .. \n1crik.n So\yet ve Kt.. ıktbadi duruml~1rı 1~zden ~eçır· 

s~\tt}'\tıpı:nasına sebep Londra 28 So\yet Rusya Vatikan Şchr :!il('\ .. \) ı:ada tcm<:,1leilerinl!1 katıldıkl<:ırı mişlerd!r Bu görü~me:er ıkt-
s;~'-ltkı, ~nınde s.onunda bugün İ'l_;tltere} SO\"yet'cr P;-pa 12 inci Pıus -.on Papayı ~ilcih. .. ıılat!ma ko~feraıı~ı bu~ü•l sadi nüHakC'relcriıı ilkiııi te}k·ı 
~~'~tıı'~ı idi \·e Faslıları B:rı:gine kar.':'ı ha~ınane ,.e yı· .-azil• olarak tl~n C'~tık!.eıı :)onra s:.ıat 9.30 da l..anca~ter 1-lou~e·da etnıektedır. 1 

%.t ı le bunu mua"- kıcı faali~etler..ı- bıılunmakla Bu rıörü-.ınelerd(' TürklY('. \"ı l-' .. dah . ~ u~ t:umartesi ak~-ınll "Cll Piycr mey 11' nci toplanlı!<tlll \·apmbtlr e 
r,tıl ıhnde \t e~e ilham etmi~tir a~·r.ında bir uzun h ıab<"de bulu J nQnıstan \l' Yugo:-.f;n·yanııı die:rr 

~ t.tıarı~1 ~ nıenfaatin~. gö Bu hll.!)ustakı prvtc~to nota~ı nacak ur Kikuyu'lar Mau Mau Balk.an ~e\ lf'ticr_i~ 1~ olan t t·arL" 
~flltıptı:lipıyorctu, ~ıha Ru:-.yan•n Londra bu:.uk <'iç . .;· Gun batınıından bııaı O·ıt<' ~·a ı de _goru~ülnıu..;tur 
'-~tı:ıdakı fi Yıllar 191Z-- Jacob )lal'.k tarafından OevlE"l ıı·.acak nlera .. t!'lll', 3:10.000 k;~ı aradılar Di er ıanı.ftan toplanııd:ı, 'l'i.ir 
~~;atıb :l.ılJardı. \"ekıı Seh\\n Llo,d"a te\di t'- ış.iirik edecckt ,., ... .. . . 28 ( \ \ lkıye, \"unauıst<ın '") u;::,o'ıla\"~a-

tb "tı ko·· - ı 1 · • • !'\aııobı Kr )<ı_ - • ııın iktı:-.aC:i durunı:arını ıncelc-cHi prunun a d.ı mı,ıır. 7000 k K k ıc l 
ı...·'~ıljı.su ı~. h• istiklil :\talik nl ı·L_,etı;i b;rl;k ..• adı --- o--- - . ·a?ar 1 ·uyu . r 

1
"· ·"'ıek i~·ııı nıclkur dt\lctlerde bi-

L~ı ... "' lt" · bu,.!un eller·nde. :-.opal.ar \e bı ı rtr koınit<'n.n kuru!nuı .. ı da ka-
~~. d ~ı dunyanın .allı.!lda ('al şan bir te~kıliııt·n a- E 'd l"kl h iri \I \! , aı ı. ge e şen 1 er çaklar oıc.ıu.e;u 3. r · au · a.u- n:ra ... tırılmı~!ır. Kurııl>cak bu 

'1 tılı• Ud<ilk saldı, i J~nlar•n <.'ausluk \e teroı" faa k " · 
Qr~ •'h, ne kad.ar ha· ı li:yetlerinde bl.!ıunınak üzc:·e yapılacak lar aleyhıncte nunlay·s y~.para tomıs\"Onlar, hcır memleketteki 

1\ t"ri h.0.1 ~un. bu.güoku sovyetlt. p, 1 Jiğine ı?önderd!~ ormana daa•lıp '\au \hıu ara- n:uhıCtif "rr,·cı:cır hakkında bq 
\ ... .,n.;ı , d nı·-.lard1r. ı 'ıı -.alma ı. :1° bıldl ·ın ,rır ,e hükl1111rtı'n bu j 03 il ı E• Tu &:ı \erec:ei{ bu mrn·lekct en sa· 

t. , ımır - u-.u~ı ... c - iki ~rnc k trdhioı; ha\"a .. ·n. 
~ 1 ' ıJ d arrkete man olnla"'ı'l ~teın ~ t t k t . !"f.yile~lirnıck \t!" ııraatlcrini i-

ti ' olsa lı h h 1 ı·ıın1 ceını~e ı ı:-. ışare omı t.-,ı dan sonra bu ;ini nürnay;,· ha~ lrrleınıek ,.(' dah·ldeki ,.e hariı·-
' . l • a~.ır a tir. bu~un \'alı :\1uuttcr Gok'e· ı·e·.I• kar,,ı,,·an , 0 .. nıu··rcıe ;dar•· ' 

I." t \•ut · d }! · · \' k"· l b h t ' ' • ttı.ı tedı.\c hu<u,J .. ı·ını tc.-bı't ı" 1 

~ e-n ev 1zın e arıc:ye e a e u ıı-.u:o a o.in ın bc(~k;ı.nlıgında lop'anmı~ !";İ bu har('kC'tin '.\lau \Ttıu'lara )'i • 

~ıt ~ F!;tn ız müs:- heniız bir be~anda bulunman1 1 " 'e Ber~amanın folk.tor b~~ran11· kar"ı miİ<.'adelede en re-,are1 "yic ın<':ı:::ul oJ.,C'aktı 
l' te-kaı' ,. a~taki mılli t. b b k ld l · · s d h kA ' ' 

Q • n ı b 1 n• rı,uer. ". şe ·ı. e . ~~11".n \·erici bir '<aret oldugunu 'Ö'. u an u"' umetının 
'-ı i astıramıya.. lngiltere - Çin ticareti muhte ır ılc;-e trındı.: mıl ı 'e \ ıemC'ktedirler. 

ıııd, ~ı11 d~ a~ni şty Cenc\"rr. :!8 \ \.) ing:il kültürel ~anat :;;enlikleri yapı!~ "\"ümayi ·ç;ıer h·ç bi \T u 
m .. sını k•rar altına atmı~tır, \fau vakalı,·anıam·slardır. 

'···' l~klbüstenılokecı·ı,· teı. \'c. Komünı~t Çin ticari mii D " t aflan 1' . nı cemı· • . . 
'il; "' l.,ı:r o.ır ' Urll a Kazablankada bir suikast 

'
Lı~.ı.:n 1-'r'"sıztar, nasebt:tleri arttırm;ı"k ~ayr<'tiy t ı· · \ pi · le bb.. ··z. ne 1'urı. Hıaberltr \lansı 
'l ..... , ...... ~.e ını~.:'a ~g. ~ı: usul~... Raba: 28 (..\ \) - Bu~iin . 

1-tik.ı~ı da kuzey t..ılı~malara )'('niden ba;:;lamı~lar- Odemı ın Bır;::ı buc;ığında ta:-•• ö!!leden ~onra K::ızablankada llartuın. 28 Svdan hükiı-

\ 
tı1lıdtaı hare"ketinin ~~-- __ ~~ _ hl kıymeL hai7. ilan Çakır Aga. . . . 1~1eti aldı ı bir k. r~l'la Sudai\ 

d 

1 

yenı b r :-;uıkast d. aha _yapıl mı~- (,rdusuııd:ı vazıfel bulıınaıı in4 
UJ'araklar· rika_lılan, s. atı duo,_ A'itna bü~ konağının sat:n a·ınması İ';i"'l t B r k d k b 

1 

t.\lt 
01 

bi&tiın kür;;hirmedtn ıstik lile l;a llilli Egitım Bakanlığından t<ı.h- ıT, u .. "<" ('r ~ 111 
.. ~~ ·~ ur a ı ~.li.ı; subayların. h~ \·azıfel<'ri-

' kuz \( t kt sis;ıt gönderilmi~tir. '' 1 otobus kontroloru bır Fr~n- ı.ın sona crd:~ini \"e halen ordu-

~
\ '' - vu ş u.rma. ır. s:zdır., Bu $ahıs e'l.~~ .. 11~ " 1.~:- cia bulunan İng:ili:r subaylarının 
'' l~n bır kursun la o durulınuş· j ,azifelrrinl Sud::ınlı _subaylara 

~\i!\I 'I~ ? ı•JıbrfAR ~( &iö)~ ()rJr'iJll)'ı~ tur • l~~~~~::~a~•~':~~:m:t:.,ı;~~~~~ı~~~t'~l 
'~ Uft&I ~W'.A)?J U W ~&A) D 1 K KAT f scnra .\hnıet 'Juhanımet'& su· 

, d.oı ordJ-.u başkomutanlığına ta· ı 

l
~inetm:~lır. 

\~l' MiLLiYET lalin mabedin uh i harimin- Yeni kanuna göre Di~er tJraflan Sudan ordu'"' 
it V den umumi Ct"zaevinin hcrhaıı Od yazifrli bulunan İng'.liz subay 

1-._ tv!~.;~tlER;• .\ gi bir koguşuna nak'i mekiın bayram günlerinde ımna Rönderilen bır emirle. n 
.~ "~'&., .uı.. t'ES \."E Ç .. \.RŞ \F fdC'r('k kar .. \"ıcdanınla sen('- Yalnız bir tek zEelerini Sudaıılı ~;ı;bayl.:ıra de'"· 
\ .\ t l li~ ;)Jilli):et Fec; \'e çaışar nlfl•r.tk lerce başba~a kalır.sın; aklın retntelerj ,.~ bundan .. onra dı 

ı..."ıt,li\, ~tııil, B_ a ha- lı lannın ara !ttra faa1i)elc bf! ·ına gelir. gazete çıkacak rıemleket. terkelnlel~ri bildiril· 
·11 ., geçmelerini tenkid edertk di- 0 .. ft k' mı .. :ır 

~ıı' o Yihatı mu. ıgeı· tara an umarım ı v 
r 1.. '-"OT ki: 

Bir kararı 

-o--

SAGLIK Şl.'R.\Sl TOPL.ANDl - Vüksek Saghk Şıira!ı.ı bu lılln ikinci kınunı toplantı~ını 
dün ıtaat ll 'de .\nkarada Sağlık \e Sosyal \'ardım Bakını Dr. Behçet ı·1.' un baş kanlıgu;.ftı l • P 
ıru. tır. ŞUra, münhaJ haf)tane mütehassıshklarına tayin t- ıl,let·rk tabiplerin nıJ!oJ;&bı k.ı hntihanı ... 
na tibi tutulması me\.'l.UUntlJ Bakanlıkça hazırlanmış olau t~.ıslan i.tct lb·t ıtk .kabul tlnıi1tir • 

\E:\'I HEi\tŞİRELER - Gönüllü 11"'" ire \.'t ll a"itıbakıcı l..uııtunu bitiren 8.> ogr t nci)e dün 
törenlt diplom.ıları 

ı' 

, 

\("riln1İ\Iİr, 

f •• 

. • 

) IKTIRll.'~ \.Si lllRDl Rl I..\:\" (,ECEKOi\:DUL.\Jt Şi1lid e Rulgar lıa \ tant\İ arka\ında \ "311· 

tırııan 150 kadar gtıtkondunun yık.hr ı lma"it İ'}İ · gectkondu ... al..iıılrl'inin Yilii~t'1t' ~aı>tıkl•rı mu
ı·acaat .!.ebtbi)le teri ka.lnn~lır. Do.,,a tetlı.:lk edllih('t}e La.d;.1ır g'.t<·ekondular )ılı.tırılm1)atık.tır. 

Rt!i in1de bu. grtE'L.ondulardın birli.açı görühı~or. 

• 
\ • ~ ,,.i : " srnin bu igr('nÇ maceran gö· 

~~b.li~ •F('sın Ye ç.ar~.,_[:n dinin a 1- rünü.:;e a:danıp da kuzuyu kur 
~"tııf!., bır~ug.~n At;. tıncı ve \edinci ~artlar oln1a.. da ('manct eden Ja.fill('ri ar· '°'""" L. 0 le k dı~ını cı~l3mamakta ı~r.ır e· 

17" ""'kitli •1 • Am • · ıık uyandırır .• 
"'\ ı\~lı.ı.rı.d r. Haritayı denlrre doğru yol gôster~t.' 1

• 

Gazeteciler 
C'emi)·ehnin. 
1ıcşredecrğ i 

Altı Kore gazisine madal- ~. • 

ya verilecek 

, ;;.'.'ntik ~rur ak tö- hnunlarımız v .. rdır. Bir mü• AKŞAM 
:' '"!lcta. " atış du\.;ı.-. Ccha~se gibi aramızda dola-;;ın 
!: ~ltd.ı~cr ·"trıerıka. bu- vobaı!ık kırıntı:arından ;str-
tt \·~tr. jı .. 

1
ucunda da iıecek ~ey )alnız kan11n.1 it":3t 

'\...._)~ ktıq~ Uçları ay. ]eridir, bunların rüı..,:aı·.yı 
t,.!'tr..._J 4: ette bulun- çarpı:mış gen\ltri be l;.urt1r-

Otı '(~ ,l;:~_ü.ıc. a .ı,. maya mtcburuz. 
-. .. ı.:. ... ı.eıı iç titrey('rck r('se ve (ar~•-

"'- "' İd' nı.n dc-~ .,.l~ ır fa bakan bedbaht bunağı bir 
ıtıoı · iı!iit.ı.naati kt're ayıplıyorsak, ona mu. 
;:Sı"'Vı le tniz odur rıt o'.mava \'("ıtentcek kadar 

•ı•- tıu Adnan · • ~ ti 41t1orı• ız·ansız oldu.~unu gören genci 
'--t )'._rett " }a· bir defa ayıplamak itap edt"r. 

~~it •ııı d .• bu U~· Asıl ona hayret dmeli. ona 
11lı.ı anacakUğUnıterıe hiddetlenme:i. kanunun şiddt· 
~,~~re ~r. Hatır • kadar mil:etin nefreti de 

t~ ıı ~k.t 1d· rnerikan onun u1.erınd top:anmahdır. 
~ ı !; '•ııı ığer Kon. 
• ıtıı •hhuı <d•bil«•k SON POSTA 
~~~r. A.lerden da· 

, ~ ... •ı~ d11.liıtıi~•. bira, 
•'il~ ı b· &ıbı. sut 

ı., uo,1." Planla. 
• >\ Yoı.1 ta. ı kadır -. ~ dıı.• ur, 

~~'-~•u,rı '1,nde,,5 
~'I\~ '• h..'°•lı '"'"'•rıka 
~ b· '."l'nei lıudı·ctt• 
!ttt,~••ıet ltıtle\ çap. 
ı1 ~'ıı lıı,r ~1 •ınıdır. 
~ ~ehd. • h·ı~u 
' •n ıaı,·. •ı t,ıııa ıah-
t::tı..- •ıtıı l l t !nck 
~.,.,, •tdı 

d '•'in 
~~ ~ğ.,.: 1nerik• 
..:11~~ >lııy, nı•suı 
c:'l ~~"it t;1d kada. , ~ıı.ı.l't, lı ••naca 

1'iı:ı, anı b··'u 1 ı, v •• 
.. lı, ' "• '<faka· 

b ly t· . le! i rtı l'rr> 

' ıı.. ı.~ 

AŞKOLSCX 
HOCAM! 

Ertüment Ekrem Ta.lu, ~e-
1atin camilel'inden birinde l.1-

zi!tli bir horanın mübarek ra 
maun gününde İjlediği t~~

ta.n bıbj~Je ona hitap edertk 
diyor ki: 

•lleğer stn ne nlalı.1 ~Ozü
imissin ki dinin kebair ~linah 
Jardan. kanunun ağır Sli.\.'l•l'
dJn saydığı bir !illi miibarek 
ramazan güniınde, 1er:,vıh vak 
ti iş'. emekten çek.inın ~m.i~::;ir:ı. 

Htr :\tüs!ümanın Cr-na.bı 
llaktan mağfiret umduğu '-ll 

a~ da sen o Tanrının zazabına 
u~ramaktan korkmadın. F3k"t 
ı:ünün bıriııdc yüce mahkeme· 
de hesabın mutlak.a. görü;ür. 
Bund•n şüphe etme. O vakte 
koı.d.ır Adem cvliitlarının ka
nunları !leni yarıılar, yanlışlık 
~a ınthiap l"ltiğin anlaşılan se· 

llÜKUHETİI\' PROGRA~Il 
YE PAR.\ KlntETI 

CeYat Nizami hükiı.nıetio 
programında nıe\·cuL paıamı-

7.Jn kıymeti diışiırlil n1i)tceğ i 
hakkındaki kat'j faMhhudün 
ittirakla tas:\İJJ edildi~ini ı.,öy· 
lÜ.)-Or, şiındi~r kadar ııara si
yasetimi1 \-e bununla il~ili İ<'
raatımız kat'i bit· prensibe bağ 
lanmı.c; olmadığında o sel'best 
pi)asada bunun bir boH1 ka~ı 
&a~ııması mumlnın olan takas 
pi~·asasında pa.ranuıın mıite 

madben düştüğunii kaydede
ı·ek diyor ki : 

1 Serbe:.t pı~· .... sanın bütün şu 
!'>elerinde Türk lirasını re~n~i 
kurlara doğru yüriitmei, u;jh_· 

cltmek mümkündür \"e ekono
mik büny<'miı ve imkauları
mız buna müsaittir. 

A.ncak me\zuu. heııı sır! pa· 
ra:·a müt('a'.Jik, hem de ik.li
.s.;ı.di unsurlar bakımından, e:e 
almak, bir ki.ıl olarak mil· 
ta'iia etmek lizımdır 

Pr('nsip, hani paramızın kıy 
metini muhafaza ve mı..idafaa 
kararı verildikten sonra işin 
tatbikatı ko~a)'dır. 

Her halde hükumet kötü tah 
mini eri yalanlamak \ e p;.ıra 
dürüstlüğü kar;ınnı sarih ola 4 

rak ifade etmekle memlekete 
büyük bir hizmette bulunmu.:;. 
ilerideki para politikasının ru
hi temelini atmıştır. Bu kara
rı takdir \ "C SÜkranla kiı1."T$ıla· 
malı:, bütün vatanda,ıar için 
boı-çtur.• 

. 

BAYRAM 
GAZETESİ 

İlin sQhiplerıne, tirajı 
200.000 i geçerek olan bu 
gazeıc;e i!3n vern1enin 
ınenfaaderj ic:ıhı olduğu. 

nu hatırlalırız. Babıiıii :\
sirefcndi raddesi Kahra· 
manıade hanındak İliııncı
lık Kollektir Ş:rkcıi eınri· 
n:zi bekliyor 

1 
İzmir. 28 CTHAJ Kore mu 

harebelerinde bil' ük kahraman· 
iık:ar gö:-.lermiş Ôlan tugayınllla 
mensup 6 kahramanımıza ~·arın 

Seferihis.ardaki top:anma kam
pında mera~ırn;e n1ada'.) a!arı ve 
ri!('cektir. 
. Gümüş ınadaJya Or. l'" ~leğınrn 
lll<'t Ererdal, pıyadE" ça«;'u~u '1<'h 
ınet Filiz, ıop çovuşu '1 A!i Cim 

11 1, bronz \"l\drı ınada:yası ı'-e 
. piyade yarbayı !\ıvaı.t B<'ngisu, 
pi~·adc üı.t('.[{nleni İsnt(t tlep~t ... 1 

1 g:üler \"e ıop(.'u a~teğn1eni Ercü-
1 nu•nt Anar alacaklardır. 

'1era~in1 5 inci Kore Dcı~iş-
t rme Birli~imizin hu·Lurunda ya 

1 
p1Ja('ak ,.e madalya'ar Türk \"e 
ccn('bi subayl3rın da hazır bu·ı 

l lundu.Cu sırada kahramanl;:ırımı· 

~~~~~~~~~~~~~_ı_:ı:7a~ı:e~v~d~i:e~d:_::iiecek_t_ır ___ _ 

i~l 
. .. . .,, 

• 

l' .\~ .\l1 \LI 'liLYO'°ERiı'.\' GElliSi - Oi.ın t':oıtanbul limanına Pananıa bandıı·a lı • '\iki • himli 
249 tonluk huı..ııı.,i bir yat gelınişHr. Yatın ~ahibi Georıe Towilnd Cameron i\imli bir .\m~lilalı 
ıniJ)·oner gaıetec:i olup beraberınde t')İ Helen C. Young Camtron'la uç arkada)ı bulunmaktadır 

HO~ MF.MO Nalınkoy yoldaş. yolan söylüyor ! 

~ - /7 
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arun'un halefleri 1t&nar•ttmtHYtm <h~ ;·•······················· .•...........•............ 
~ Bugünün en zengin adamı kimdir -Amerika' da 30 ezası ; 
~ olan Milyarderler Klübü ~ :.. . .. . ............. ...... . ......................... : ı' 

gin'ermden biri Haydal'abat ni
zamıdır. Haydarab.ı.t insıttcre 
kadar bü) ük bır memi l:ct~ır. 
Mesahası 82698 mıl kare, nü
fu u 18 mil)ondur. Ha)dara
b t Hındıstan'daki 562 pren:.li 
ğın en buyüğü idi. 25 bin kisi-, 
lık bir ordu) a da ma ıktı. 

-""'"'...._ __ ı t -Ulg!at #At-~ 
KÜTAHYA - ESKİŞEttlR

04

M°UHAREBELER'J 
Nizam bu ordup daya:ı.ırak • 

Hindıstan'la bır tn•" • l"me
di, fakat Hınt oNL'ıı ının mcm 

1 

MOSKOVA'DAN BİR BAKIS 
' ~.., ------

lekele gırmesinr manı olama- ~1"1'-~,o.aJ:.:::ıı 
Kütahya ve Eskişehir muharebelerinin cereyan tarzı hakkında tamorııloY''

1 

dı. Maamafih t9:?9 d ı id reYi 
ctıne alan Hi":ltı.taıı Nız.1~1 
umumi u ı old!'.k )~rındc bı
raktı. 

Ha) darab1 1 N :amınrn bil) uk 
çıfl ıkleri \'ardır Eu çift'ıklc
rın nıes;ı.ha.,ı l~ıbı·ı 't.ın IazJ;,ı
dır. Nızam bun! ıd .. n scnrdc 
9-10 mı')On dolar arası gelır 
temın ederdi. Ma:ı0 ola:·ak da 
~enede bıı· buçuk mıı) on dolar j 
a ırdı. 

l\lz.amın mutfak. hiımctçı 
50 )ti eı.'"\el dlİD)anın ikinci 

zengini Carnegie 
50 )11 ev\cl dünyanın en zengic nı .. srah hazineden 'erll<lıgi için 

adamı Rockfcllr.r ma rafı a) da bır kaç ) uz doi.ırı xa ay Kralı Patlno'nun 'itııı· 

nın genç ).ışta olumu her 
t.rafta t c.sstır uya:ldırdı; ga· 
zetcler gunlerec bundan bah
iettı er. Şımdı bu ne rh 3t dur
<lu, fakat orta)a )enı bır mc· 
.sde çıktı· Zamanımıw:ı en zen 
gın adamı kımdlr? ... 
Kırk e lı yıl en.ı bô b b r 

sualın ccubı hazırdı: P •ro, 
Kra ı Rockfeller ... Petro k a
lından onra ıkıncı z n" :ı ola
r .. k çe ik kralı Cam '" e1,r
dı. Uçuncu dordunclı, b ınc 
zenginler, bundan sonra gelen
ler de ma umdu. Şımdı ış d i~
tı. Para ıle iman kimdedir bi
lınmcz sozünu herkes kabul ;, 
etmiş olacak kı bır numaralı 

ıcngın hakkında kimse bir şey 
.so) !)emiyor. En z ngin adam 
olarak b ıan bir Amerık.ı. ıd:ın 
hazan bir Japon'dan, bazın Rugunün en ıengin adaınların-
lla)darabat nizamından, hazan 
d .. Kalay Kralından bahscdili- dan biri olan Ha)darabst Nizamı 
~ or. Bunun hangısı doğrudur? 
Kımsc bılmiyor. 

y a adığımız. devirıle dünya· 

dı. Kaarun'un hazin"lerinden 
bır kısmı De ph mAbedinde bu
lundu. Bunların içind· a tın
dan ba~ka fil dışlerı, he) :teller 
'esairc vardır. nın en z ngin adamının 

kım olduğunu kat'l surett bil-
mıyoruz; fakat şimdi)-' kad~r B ugünun en bli)ılk zengini 
ge ıp geçen f'rin ıçindc en ı n- değılse bi'e en bliı u:. zen· 
gın adarqın kim old•ığu herkes 

1 

_ 
c:e malüıhdur: Kaaru•ı .•• Frenk I 
lerin Cre us dedıkte:i bu a-
damın adı zenginlığe a'em ol
rnu,ştur. Çok zengın !.ıır adam
dan bahsedi eceğı zaman ·Ka
~nın gıbl zcngın! le r. 

Kurun Lid)a kr lıdır. 1sa
dan 591 \ıl ewe do~muş, 546 
)'il eV\cl 45 )8 ında oJmliştUr. 
559 da tahta çıktı. Bütün Yu- 1 
llanistan'ı Asya'nın büyük bir 1 
kısmını i gal etti Binktııdiğı 
servet akı ara durgunluk ı:erc
~ek kadar ~oktu. Hazinesi al
tın dolu ıdi. 

Kaoırun paraslyle övtlnUrdü; 
kı-ndısını dünyanın en mcs 

ut adamı sayardı. Bır gtln Yu
nan hak mi Solan'a sorar: 

- Yer ) uı.unde benden mcs 
ut bir adam bılir mısın? 

Solan buna ~u cevabı w.
rir. DOKTOR 

ı:ecmczdı Bu ebepıc 34 srnc 
z.arfında ) u:ı mı!) onlarca dolar 
bınktırdı 

lla)dal'abat Nııanıının er: bU 
'uk sı-n·ı-tı ki) metti ta~' arıdır. 
Husu i bır dairede s.kl.ı.ııan bu 
t .. !arın kı) mctı rak:ım'a :f;;dc 
edı cnu~ ccek kadar bu) üktur. 

A merıka'da bu)ük zengin çok 
tur \e bunların :\lilyarder 

!er ku ubua ad'ı b r kulubü 
\ardır. Bu kultib<! !ırmf'k içın 
b hem.ıha! bir mı \'ar dolardan 
fal.la is yapmak lazımdı'". 1929 
dan enci ı-.•ılıibiın 6 :ıı.1•1 \'ar· 
dı. 1929 mali bunf3'1 nd3n on 
ra auı adedi ikıye :Jı.~hi. Son 
sekız sene z ı rfında ~ ınc aı·ta
r;,ık otuza çıktı. En buj u~ aza ı 
General fotors şirketıdir. Bu 
şirket 1953 de 10 milyar'ı. ı;a
tış yapmıştır. Ford ~ırketi de 
hemen a)nı hizadadır 

İkınci Aza Beli telefon, Uçun 
eli Standard Oı ıı '•, t end!r. 
Bundan onra sırasıy!e Dupont, 
General E'ektrık. Tah cco tu
tun şirketleri gelir. Fakat lm
llipte Aıa olan bu şıı-k t:l'rİ::ı 
ba ındakı erden han~l.ınin d -
ha zengin olduğu bir sır o:a:-ak 
saklanıyor. 

- . 

OSGAN 
- Bır adam hakikate:'I mes· 

ut mudur, değil midir? ö ıncz
den ene bır şey o;o:; enemeı. 

Yunan hakımınin sözü doğru 
ı;ıktı. Kaarun lran' ı açtı ı se
ferde mağlup oldu ve c.sır edil 
dı. İran hukumdarı k ndisinı 
af! dcrek yanına rnu·a~ır al-

Harbiye'de oturmakta olan Doktor Kirkor Osgan, 

Mayıs keşideşinde, EMNiYET SANDIGININ Gözte

pe' deki zarif Apartman Dairelerinden 

birini kazanmıştır. 

Kuklalardan bir kaç tip ve kuklacılar 

la tiyatroları 
1 7 ınei asrın başından brn 

Kukla tı) atro arı İngıltcr~
d e büyük rağbet gormc) e baş
lamıştır. 

19 uncu asrın sonuna doğ 11 

kukla gosterilcrı m ızıkho !ere 
ı;: rmış ! kat iki du . ı harbi 
sırasında kukl.ı,.ı.r go~(i n du -
mı tur. 

Fakat ' zı,>et şımr!ı de,..şmış 

tır. Son tcma)u.c boıc: kukla-

ıar bir dram şekli o arak kul· 
!anılmak istenilm~ :tedır. Bı.ı
gun fnnilterenin her tarafında 
kuklacılar vardır. Bunlar sr) ir 
c lerıni artık sokak köşe'erinde 

eğlendirmemektcdir. J1ugün Edin 
burgh'da olduğu gibi ya k n-
dılcrinc mahsus tiyat:-o· arda 
temsıl'cr ,·ermekte, \'ey:ı arzu 
\ e talep gcreğınce me~t~p:erde, 
toplantı sa.onlarında, hu usi ev 

!erde \'C)a fuarlarda österirer 
de bulunmaktadıı·ıar. 

Kukla ti)atrolarını:ı repcrtu
atlan Gcorge Scott - :ııoncri
eff gıbi tanınmış piy .. s ) az.ıl'la
rının eser erinden, li39 se:ıc
sınde ilk defa lemsıl .. di'cn alla 
kıki Ma\ i» ısımlı kom ık opera
ya k~dar ı;enı~ saha '•aplamak
tadır, 

Bu ı;ostcrılerin !eJırcı'erı 
temsıllfr kadar @Utcnı.n Hı:lu:. 

Çemberlita5 

Çemberli taş tehlikede 
mi, değil mi? 

Çcmb;rlıta.s . t;hlıkı>d ~ııdır. çemberlitaş çok es'dıiir. İpli· 
de""ıl mıdır .... Bıı· muddet- daları üstünde Apolto:ı'un 

teııbtri bu hususta harare~li heykeıi vardı. Bızans imparato-
munakaşalar cere}an ediyor. ru Kostantin bunu ındi ·ıp ye. 
Munak.ı,a ikı yıl e\'Vd b:ı.ıa- rınc kendi he~kelinl oturttu. 
mı tır. Beledbe. Ş 'ı :r .M c:bi 1031 de bır rivayete göre zelıc-
nc ınUracaat cdetı.!k Ç.:mberli- le, di~cr bır rıvayctc ;;:öre sai-
ta ın ı·az.ıyrtlnın telıllkclı ol- ka netice i olarak h~ykel dü~tü 
duğunu bildirmış 'e tehlıke~ i 'e ~ ukarı kısım ;1arçaland!. 
;:ıdermck içın :üzu:nın tedbir- 1086 da lmparator Bı:-ınci A-
leri almak uı.crı! ~.ıhsb.ı~ ıste- !ek i Kommenos Abideyi :amir 1 
mı tı. Bu e ki tıbiJ~ııirı tch ı- <'ttircrek üstüne altın )aldızlı 1 
kedc olduğunu iptiJn ien hey~- bir salip koydurdu 
ti tesbit etmı , b•ır cı:ın sonra C.,:emb rlıtas lstanbul'un fet-
Teknık Üni\'el"sitc profcsorlc- hinden sonra haliyle nıuha(aza 
rınden mürekkep bir heyet de cdilclı. Birınci .Must.ıh zama-
a~ nı kanaate varmı~tı. nında bü,> uk bir yangınch )"ana 
Şehir I\leclısi yapılan nıüra- rıık yıkılma tehlike i gösterdi· 

ca;ıtı kabul ederek ~>Jtçe) e t.ıh ğinden çemberle tutturuldu. Bu 
sisat koyduğundan • .ı.mLr ı• ine sebep:e hız su tuna •Çemberlı-
ba andı iıbıdı-nın etrafın ı ke ta •deriz. Fransız' ar i.se • Yanık 
le kuruldu Geçerken hke.ede ~ütun, derler. 
b .. ı.ı işçılerın çalışlıkl.ırı goril- Çembcrlltaş kırnm..ı mermer-
luyordu. den lishh ani şeki de 9 parça

c!cın mii:ekk,,plir. Sıitıı!'lun sağ-
Fakat günün birinde çalışma 1 durdu, i kc'.eler dyl3rca bo" am!ı~ını temin etmek için alt 

,. takı ıki parçası d U\ ar içınc a-
kaldı. Nıhayet söküliip götüriil lınmıstır. Bu sebep'e ,imdl gö 

ı/' 

malumata sahip olduktan sonra, maatteessüf Garp Cephesi biıim ileri 
111e 11 

. d v d . 1· d • locıl111'f :zı san ıgımı:z uzun ve yarım aıre şek ın ekı hattı tutmuş olduğu on ., ) 
\_ ~ 
:\IOSKO\'AY.\ GEI.EX 
11.\BI:RLERE GÖRE. 

Hatıratımın dıinktl kısmının 
sonunda a) nrn §Öyle demiş 

lim: AHupanın bu •eni sı)asi 
inkişafı sıra:.ında biz. Garpta 
Yunan ordusiy'e askeri \ ;ızjyeti 
mizi tasfiye) e mu\ affrk ola· 
bil eydık, d:ıha 1921 yı ı so
nunda i tcdiğinıiı .sulhe k:;vu· 
abilirdik. Ben, o•ı ta~h) <'nin 

Eskişehir, Se) itga::.t muharebe· 
terinde tanıamir e ;;:ıpılabi::cı:
ği kanaatini hala mııhnC.:ı_ı et
mekteyim. Yunan taanuw, 
l!l21 ~ 111 Temmuz. :ı~ ının başla
rında ) edı fırka ile Ktit.ılı;, anın 
Cenup \c Cenup do~ ı:ıt:ndaki 
mcvı.ılerimi:ıe kaı·şı baş:amıştı. 
Yıın:ın umumi kararl?fıhınclaki 
)abancı Ataşemiliteı-'crl· b:ızı 
miıhim gazclelrrin a~keri :uu
habirlerınin i \'İçre üze~ınrlcn 
gönderdik'eri \e Ankarıı'daki 
So\yct ~efardinin doğrudan 
doğruya .Mosko,·aya Hrdıği ma 
llımattan Yunan taarruzunun 
hede( tuttuğu me\'Zi erın Yunan 
kumandanlıı?ının iddia ettıği 
gibi Tül'k asli müdafaa hattı 
deği, ileri me\Zİlt'r olduğu, 

biltıkis Yunan ordusu Bursa -
Cşak hattı gibi ~eniş ve uzak 
bir mesafedı-n biilün ku\'\'etlc
rini Eskişehir btikametindc 
toplıy:ıcağı zamana kadar Türk 
l<"r tarafmdan mukabil biı· ta
arruz.un beklendiği, bıı taarru
zun i ·e, Yunan ordu~·ınu İzmir 
üıel'inde tabii rical h.ıt•ınöan 
şimale ürrceği ve "On dı;>rec· 

mıi, ki•! \'aıiyete •okacağı, hat· 
tiı Yunan ordusunun ma~lıi,p 
edi eeelfi sanılmıstı. 

nen Garp cephc~i k•ımıınrl ,. 
nı iken Erkanı Harbıyei Umu
mirı- Vekfılc:tı ılc muıobık kal
dığımız planın esJsı d:ı bundan 
başka bir ııey deCıldl. 

TAlllA:\11.A \'ICI 
:'\l.\LU.\IAT 

\'l rı; \:\' T.tARRL'?:lJ 
:\"A~IL OL~W~f{.;. 

\ \ ı• 
Yunan ordusu e. ( -ı ? 

fırkash· " Turk !Ilı' ba' 
nahına ta.ırruza b rı f. 
kat iki fırkasından ıeıııı 
kıırahisar tarafını de Gt 
mur edılmiş. dığerınd 
Kütah,ı.a ıstikaıtletı hal\ 1 
müştu. Bu sur<'Ue ırlı • 
rnza bı-ş Yunan f sad3~ et 

M oskovadaki bütlin a kcrı mış o!U\'ordu sur r~ 1 
manfıller, Yunanlıların Es • Yunan fırkası da ~ \aP 

ki ehır cenubunda bir mağ!Cıbi hına hakiki tanrr~ t il'' 
yete uğrayacağını bekledıkkrı ancak inoııli ve J\~~tıf~ 
bir umanda birdenbire bir mu :r.ilcrimiz.e tC"rıı~S 3 ıe ıııı 
kabil taarruza geçtı •imiz ha- ti. Sol cenah J1lt'\~·urıs 
beri gelmişti. Aıı haber, Türk tüktcn sonra bır .ııub 
ordusu lehindeki kıınaatl bir ının SeJıU!aıi ~ııi' 
kat daha ku\'..-etlendırmişti. Fa Garp crphemııın c' ~ 
kat bu mukabil Tiirk taarruıu- na 1·ıerlcmlc: b!ıtUll ı:• 

\ ' • . c ' nun unan ordusunun merkc- Sakaryaya rıc'ntıııbcle t 
zine y;ıpıldığı \"e Yunanlıların misti. Rıı muh.ıre de atı 
garp cephemizi Seyıtgaı.i şarkın Jı'arın beş. b ııın tırı' 
da iha!a~a başladıkl3rı bir müd fırkamıı iştirak e r ,, 
det sonra anlaşılmıştı. Türk Hüliısa. ıki. tar~ıı· t 
orclıısıınun E kişchir muhare- kun·etrerini bır 111 11~ ıı: 
be ini ka~ bdti~i ,.e Sakarya~·a danında toplanıı> 3~r 'f 
doğru Çt"kilmckte o'd:.ıv•ı h ıhcr be nihaHtlcnınıs -

1
• •• 

teri de hirbirinin arkasından dusu m;atteessüf ;:ı 
Mosko,·a)a gelmi~ti. t t · ti ca e mış . . ,,rcıı 

. Bıhihara. Kiitahy:ı \'c E:.kis~ Yarından ıtıb bl o 
hır muharebelerini:ı cereyan Rus muahedı-si ıca 11;ıı , 
tarzı hakkında tamaml.ıyıcı ma taraf arasında > 8Ptı50: • 

lCımata· ah ip olduktan sonra, gelen ticaret \C 1'0 glb ~ 
~aaıteessüf ı:arp cephe.>i, bizim kaHlelerinde ııc a 1 ~ cı 
ılerl men.i sandığımır. uzıın rın nazarı dikkalt ,e" 
'e yarım daire ~eklinj~ki hatlı kındaki etUdlerdtll0 dıl 
tutmuş o clu~u anl:ışıiını~tı Şu ki Türk teb3as!01 

1
_,r ~ 

halde Yunan ktım:ında'llı"ının dan bahsedecc~ıın~ıııı 
keşfi doğru çıkmıst_:_. --"'--------~ 

dü. Buna sebep 1954 bütç sine 1 
tahsisat konmaması ımi;. Tah- r~nen 7 parçadır. A't kısımda-

• kı duvar c kıdcn ~oktu. ' l .. h~ .. 
i at konmama ına se~p de İ d 1 ı d':r. b ü h 

1 
ptı a arı Çembcrlıta ın el· 

lt;Cr azı m tr assı .. a!·ın. bun rafında g"nışçe bır mc~,1 "11 var ..... ı.:ıı .. ~ıWW..i&ııllı.ııı 
lann ardsında bir :le lt:l'Van ' \aı·dır. Çcmtk-rlıta ın tamiı:inc. ken zamanla mc)dıın:ı teca\•üz Amerika'da tütün içenler 1 1 ~ rdılerck e\ ler, dıikki.!!lla: va- T YA TROLAR 
lüzum o nıadığı neticc,)ıne var· pılnııştır. Bir aralık "uv'ar ..... ü .. Amerıka.d~ tmunün zararını . 
rnaları imiş. İkinci :ı~ikmün bi tunu içlerine alacak kad<ır : er 1 ~o~ter~ek ıçın y~pı:an propa· .* H.\ı sı:s OPERRTI _ ç.'>BALA-

rinciden daha doğru olmasını lcclığinclrn. Cıımhurlwtiıı ila· g?n?a.>a rağmen tut~n ıçenler ~-.KAPTAN - Bllyük Operet 3 perde 
\'e bu e kı' abı"dcnı'n hı'ç b'ır teh nından onra siitunu; era(ıı1• '; gıtt,ıkçe çoğalıyor •. 'ı apılan .he.- Her ıece 2l'de, Çar amba, Cunıarter.i sap nra göre Aıne '·al 1 t tu ,.e Par.ar mntınt saat 1.5'de ve her Pa 

dakı bazı cliikkiinlar yıktırıl- , .·. . .· rır: 1 ar u • zar•uı. T"ı: 49311!1 
likrye maruz bulunmamasını te mı • a· bı'rl~ılı·n me•·d ın 

1 
çıkması ııe .c• l.ııa.sı .. gı~ ıın nı.asrafrnclan · d ' • k * TF:\"HIO Bİl.Gf! Opereti - Tl-

mC"nnt <' l'riz. bu suretle temin edıl:ni tir. ç~ p;ıra \erıy~r~.ar. \ alnı:ı et ve MARHANE oo:süşO. Operet 3 prr· ________________ __:__::,,~~__::.==.::ş= sut ıııasr:ıfı tulundl·n faz.ladır. de. Her gece 2ı'dc, Oal'f&mb:ı, cu-E f f" 'h • 1 Amcrikada geçen sene tütiine aıartesı ve Paur mrıtıne aaat 1S'te 

veres ah 1 Ava Gardner'in ~~~~ir~u~~k ll~~~~~r sf~~~a ";~~~= fC*h~c~~:rt~~;.~;,ı·~g~:~ur Al-

zatu .. rrı"eye tutulmuş 1 Kocaları ! rinin iki mislidir. Xüfııs ba~ına ~~.~ ;.~:~~~;~~~r~o~~~ ~~! 
sarfı~at 100 do:arı bıılmaktaılır. saat: l4.30 - ıuo - ı8'de. Ayrıca: 

\ d 1 ,\j :\ÜfuS ba§ına günde 24 sigara Pereembe, Oumarte:.I Te Pazar ı;e-
• 

1 
na ." 11 anın • • "~'<>clated Prt.S~ celctl uat 21.lS'te. 

'e ıl Delhı 28 - Hıınalaya I.os \ ngeles 28 0 .. ,,,. ıçılı~or. dağlar nd M k 1 • • • , - un .,ew * \Pou.o smKi - Her gün 18.45 
ı a ~ a a u 2ırvesıne York tan buraya celen .sinema Doktorlukta terakki matine, 21.15 ıuare, pazar günıerı 

~ı~maya ça:ı~an Amerikan dağ ~ ıldm A\ a Gardner, kocası caz ıo.:ıo matine. 
cı ık he~etinın )erli hamallar carkıcısı rrank Sinatra'dan :>:e· Doktorluk 1906 danberi çok L.----------=ı 
\asıtas~yle Katmandu'ya gö". ~·ada evaletinin Las Vegas ·eh- terakki etmiştır . .Eskiden blbük SiNEMALAR 
d~rd ğı_ bir haberde bilcliı'ildı· rinde boşanma\ 1 ümit eltığini tahribat yapan çiçek, kızamık, 
ğıne gore .. E\'erest Fatihi Sir ~o::emişıir. • boğmaca, difteri şimdi a~ağı yıı- BEYOCt.v cluni 
~dmu.n~ Hıllary 7200 metre iı A\·a Gudncr ~ r d "k karı ehemmiyetsiz h:ıstalıklar- * ALKAZAR· Tel: 42562 _Meçhul 
tı.fad:ıkı Ra~un Gla j esinde za 

5011 
ı:ünlerde bc;a~e~pa ~rü~d~~ d~ndır._ Kırk elli ~ene evvd 100 OenlZllltı - ~~hzade sımbad 

lurr.eed~n ) atmaktadır. ğü eski İ anvol b ı:: .. . bın kı ıdc 22Sl kışı \'eı-emdcn ö· m~nı:~: Tel. 4439t - Çelik ıc.brıı-
Sımdıye kadar a'ınabilen hE 1 ui · \f'n~~ı Gon afğa .rure.1çls~ tüyordu. ~imdi vefiyat 7ı e iıı-

ber.lere. g~re .sir_ ~mund 19 ~c: ~ 1;;linde o!:p ~lı~a~ı~~ ~~k mis.tir. _ 
* A'ILAS Tel: 4083!1 - Kaçak. * ELHAlllRA: - Şııhane inunm. 

n a)ı gunü mü-kül hır dunıma ı·ındak" b' ual"' k '\arım asırda \asa ti ınıııır 14 
d

.. • ı ır => .... cc\'ap Yerme • 
uşen arkadaşı Trevor'un ,'llrdı· . t . . ) ıl uzamııstır. 1840 da bu omiır 

Ccııur Yüzbaşı. * INCI • 1 el: f.4~9.S - .Mesallna • 
Parda:rıının O#lu. 

k k 
• . ıs ememışıır. . 

mı na oş:ır ·en 20 metre rlerınli· 38, UJ06 da 46 ;) aş ıken ısınıdi 
c·ndeki bir yarığa düşmüş ve J\v:ı Gardııe~:'in Las Vr~as'd~ 60 ya~tır. * LAL!:: Tel: '3!195 - Celile Kah· 

ramanlıır. 

ı:aza .onunda kabı..rna kemikle- ~~hkeme~e muracaat cdebılmesı B k d ğ'I k lb 
rinden ikisi kırılmıştır. Bundan ıçın i\'e\'ada r~ a'cti hudutları da aca e ı , a 

. * LÜKS: Tel: 40380 - Ata DUşen 
l\adın - Kar<le.ş K\ırbanı, 

~a ka Sır Edmund düştüğü yer bilinde alt.ı hafta oturma ı ica· Genç \'e pek güzel bir in iliz 
eıen hemen ç ı lrnrılamadığından betmektedır. A\D, bu şehıre g•t kızı bir otomobil kaıası geçir
zııtiirreeye tutulmuştur. ti~i taktirde ha en orada bir rö· mış, kaza netıccsınde ıki barağı 

* MELEK• Tel: 408511 - Zafer Ya
rışı - Palyaço. 
* SARA y: •reı: 416!111 - 3 Kızın 

Romıını. Bu haberi Katmaııdu'ya ı::eti- nıde sahne~ e çıkan ıkı eski ko· kesilmiştir. Genç kız kendisine 
ren hamallar iliiç, oksıjen tüpleri ca.-;ı, ·'fıckey '.' 00nr\' Ye Artie takma ıki bac•ak yaptırmı~tır. * SOMER: Tel: 428~ı - Bir Ba-
\'C penisilin: hamil olarak Maka Shaw ıle karııııaşacaktır. Bir muddct onra e:.kı bır as- banın OOz:)aşıarı - Dam&alı Haın. 
lu dağına dônmlışlerdir. ker grnç kııla evlenmek iste· 

K UNESCO, Türk dili hak-oca mütehassısı bir miştır. Nışanlanıp söı ke.:ıitdiği 

kadın kında yaptığı bir yanlıclt- ı:aınan genç kız va:ıiyeıi nişan-
:r !ısına anlatmış, •hterseniı bu 

Knoxville (Tennes ee) :?8 
( A.A.) - 12 .nei kocasından 
boşanan Bayan Edna Jo,eph '· 
n<' Hunı •kanunun pençesine 
~.ekrar duşmediğ: taJ.!dirdeı 13 
uncu defa e\ lcnmek niyetınde 
ırr. Fakat ilk defa 1033 de ı 1 
~ a ında kocaya \'aran Bayan 
}!unt. C\ inde 14 te r yasak İÇ· 
kı hulundurınaktan anık ola· 
rak 'P. bP. yıl hapis cezası ta
lebi ile mahkemeye verildiğin 
den, Şımdılık hu emeline kavu 
şc>mıyacağına üzulınektedir. 

1 O bin sene evvel filtreli 

ğı düzeltti ' 

Parıs. 28 <Turktel) - Bundan 
hır mliddeı e'' el u:-, ı~sco tara
fından ııelirediten bır istaıi tik. 
Türk'er tnrafından hususı surcı 
ıe yapılan bir teşebbüs üzcrıne 
dtğışıirilnıiştir. Bahıs konusu 
~·::nlışlığı UNESCO, dıiınanın en 
çok konuşu'an lisanları. hakkın· 
<la neşrettigi ıstaııstıh.ıe yapmıs 
ur. 

Fılhnkika bu isıati tikle, diin· 
yanın en çok konu ulan on beş 
füanı nıeJ anında, İta!) anca (55 

sigara içiliyormu$ mil)on) ve Arapça (50 milyon) 
Oı.tawa, 28 (AA) __ Kuıey A- dılleri zikredildiği halde, bun

n!erıka. kıta ında zirai mah u!le· !ardan daha çok konuşulan Tilrk 
rın ıarıhçe i iızerınde araştırma dili unuıulmus \'C} a ıhma! cdıl
l~r ~ ı:pan bir heyet, Kuzey Mek misıı. 
sıkada ~ nşayan kızılderililerin 
binler.re ~ene ene! tütün l etiş- Fakat, bundan birkaç ı:ıün ev 
tirdık:erini ve ucu filtreli i~a- \"C, içlcrınde 'l'ürkistanlı, Kaf· 
ı-alar içtik:erini te-pit cıınlşler- ka.syalı, Kınmlı. ldıl - Urallı 
dir. Türklerın de bulunduğu milne\'" 

Victorınl :'ıfemol'ial ~hi ze i Mü \erlerden müteşekkıl bir ,:?rup 
dliril Dr. S. Macneish. kızılderi· U:-.:ESCO') a mılracaat ederek, 
!ilerin ŞE'kerkamışııırlan oyulmuş resmi i tatistik'ere mll.tcnlt 'c
' e uçlarına ~apra kliflerindeıı I saikle dıın~ada 62 mıl)on ın~a
fıltre gecirılmı ttiplerleı tlitun nın tUrkce konuştu~unu bu~ıı-ı
içtıklerinı ıe:.pit etmi ur. mi5 \ e alAkadarlar \ aptık'<ıı ı 'aıı 

Rir ne\'ı pıoo~u andıran hu lıslı~ı duzeltmı lerdır Sonb;har 
!tiplerın on bin sene evveline a· da nesredılccek ~enı ı tali.slık'er 

ıt o:du:u tahmin edi!mekte<ilr. de b!.i !;-• - .. -•,.,•ı·:. _ 

lşdrn \atgeçinız demiştir. Es
ki asker buna şu cerabı \er
mıstir: 

- Sizinle C\ ennıek isıedi
ğ m ıaman bııc·aklarınız.a bak
madım. Benim için esas bacak 
!ar değil, kalbdir. G 'b ı·h 
Jimmy Durante'nin burnu • al e faf o4'~ 
• .,. r·1 d ı oıdııııı e r•nterı .. anın ı m yıl ızların- Bir suçtan maznun olup m~kenl meçhıı fsJll ti 

dan me<hur komik Jlmmy Du- Sa) ılan Osman Sa it o'lu 1326 tarihinde sıvaslll,,,,ıı~''"• 
rantc. şöhretini biiyük burnuna da ,,. ı t• 
borçludur. Artist burnunu iyi hallesinde do muş İstanbul Eyüp Nüfusun ıJI b ~ 
muhafaza rder, bunun bir arız.1• yılı hukuk mC'Lunu Nuri Erdinç (\'c)a l{arıaÇ)ıılıı~' l 
)a uğramamasını temine çalış.r. duğu }er adresini Ankara Garnizon Kunıaııd3 ,11cıl1 tP 
Jıınmy geçende tclc,iz.yonda \e)a Anknrada 2 Xo, lu As. Mahkenıede ıSbatı, .. eıı l ı 

burnu ile ph·ano çalarken kapak l\I ıl"'" '1 "f 
d{l ·· b ı u. Us. K: nun 21S'inci maddesi mucibince .~v 

şmuş 'e urnu zedelenmiştir. r 
Durun 100 bin dolara sıgortalı ıı561 / 
o'duğundan arti t ted.ı\ i masrafı 
\'e çalı:aınndı!'lı günler içın si- C A J 
gortadan 5000 dolar a mıştır. rr' 
Gençleşmenin kolay yolu , .... HURDA EŞYA SATll-Aısl ~~~ 
Bir Rus a imi gençleşmenin ...,. ~ V' 

kol:ıy l olunu bulmuştur. Bu yol ÜSKÜDAR _ KADIKÖY ve HA 't/'410ı1~11~0 çok adedır. Rus iı'imine göre Ş "" j) 
bikarbonat dusod bunun için TRAMVAYLAR! TÜRK ANONiM i 0ıe 
birebırdir. Karbonat icilmı) ecek, An barımızda me,·cut Hurda pamuk ~1ııl : ır 41 
banyoda kullanılacaktır. Yapılan Pik Takoı Tekerlek Bandaj, izole .kablO.d ~il ', 1 
teı.:rubelı·re göre bıkat·bon,,tla da \e talaşı. hoş yağ bidon ıarı. kuçlllc 7 ıııı d 
ılık su banyo 11 her defa ınJa bir miktar hurda elbise, pa lto, kasket a1'b•~1 t 
insanı bırkaç harta gerıçlc$lir- zarıe i gunü saat 14 den iti haren sağ! ,rtll~ •' 
ınektedlr. . pazarlıkla satılacaktır. Eşyayı \'e sa~~J ş nıor~ 

Haftada ıkı .defa ba banyoyu l m~clİk111!i~sı~i,ı.!elnİİlelrlıln~Lİel'"aizlılmm~llüldlul·rllllıflu.~ıılrlll""' 
~apaıı a la ilıl1);ırlaınrnnı~. _ -· 
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~ATAN 

RÖPORTAJLAR 1 

Fit'fll YE ŞİkAVETtERI 
Dinleyen ve aerleyen : AHMET REFiK NOYAN 

Tarihi eserlerin muhafazası temin 
edilmelidir 

Yu~sck mühendis bir okuyu· 
cumuı bize şun:arı yar.ı)or: 

• Bir iki :ün evvel Edı~·neka
pı civarından otobüsk se~erket1 
bir iki kişinin kapının ittisaı:n· 
deki burçlardan birinin alt y.n 
kısmını oymakla mc.g:ıl olmuı 

~'lı· 
1 

••• S•<0thm'doki tnrik mlulunu h•llotm•k m<k•adh le h'"'""''' m•k•I 

fİınizden biri ••• 

ı nazarı dikkatimi çckti. Bir.it dık 
1 katli bil kınca bunları:ı o kısn:.n 
inşa uıda kullanılmış olan bir 
mermer bloku çıkarmağil uğnış
tıklarını esefle gördüm. Ertc~i 
günü bilhassa bu hareketi ön
lemcğe çalışmak kastiyle ve ü
ıüntü içinde ora) a gittiğim ıa
man işin maale~ef tamam!an
mı~ \'e blokun çıkarılarak na· 
kil için orncı11a uı.atılmı oldu
iunu ~ördum Bu ameliye bitta
bi üıerinde kıymetıi tarıhı y:ı
:ı:ı arı ihtiva eden koskoca H ol· 
dukça .:ı~bm vaziyette olan bur 
cu tehlikeli ekilde sakatlamış 
ve az zamandoı g~meye mah

pılması için ücretli olarak yarım 
saat ) atmlmasını nöbetçi doktor 
dan yalvararak rica ettik. Fakat 
maalrsef bır ~dkat yuvasında 
her zaman tereddüt etmeden 
canımızı Sr-\·e SC\'e ellerıne tevdi 
cttiğimiı bir doktordan hiç bek 
lemı-di~imız bir ,ckildc (Prensip 
kararı \ardır. Hastalar memur 
o 'duğu için hastanemıze kabul 
edemeyiı. Alet dr dış:ırı vereme 
)iz) şeklınde reddtdildık. Acıı'ıa 
prensip kararı canla ::lakaıı yer 
!ere girer mi) deniliyor. Oku) u· 
cumuı.un temas ettiğı nokta ınu 
himdır. Bır takım hast-ı arın 
muhtelıf )erlerde aynı vaziyet
lerle kar~ıla tıkları Yai.!diı-. Bu 
gibi hallere nihayet \erı mt>si 
için acil \'e müdah;ılcJİ mucıp 
vakalarda bütiln hastan,.1f~rin bi· 
la istisna hcrkc~e lüıum: ·ı teda
viyi yapmalarına ihfiyaç o'du
ğunu. satlık vekileıınin bu husu 
.u temin edece{:ini ümit ederiz. 

······ 1ri N:········ ·························: 
leri .'~ancalı isimli bir vatandaş, şehrin trafik güç- ~ 
~ ~e~' .hallettiğini ileri sürüyor. «Bono fırsat ve im- '! 
\. ... ~:~ırse, trafiği ışıksız, polissiz idare ederim» diyor ~ 

········· ......................... : küm etmişti. 
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Yazan: 
Bu ne\·i tahribata her gtin rast Dahiliye Vekaletinin ve 

sebebi de. bu mıntoıkaya, üze- Jadıgımız halde a lakalı mak::ı.ın
rinde çalıştığım planın ko:;;ıy- ların bu hale bigane kalması 
lıkla tatbikinin mumktin olu· büttin miıne\ wr vatandaşların 
şudur. Biliyoı·sunuı, diğer kav- teessür ve hayrptini mucip o'
şak noktalarında bir takım giıç maktadır. Zıra bu ·ıkıcı ı·ı.:h 
!Ukler naz.ara alınarak, tatbi- hem memleketin tarihi asarına 
kattan çekiniliyor. Dolayı:,iylc tamıri imkanııız. zararla•· '.:rmek 
de fnl danın ne derece biıyük le hem de yab .. ncı'ar mu\'ıc;:he

Sadun TANJU 

•• 
lı. otomobil itha'h le me5:u1 

olacağı anla .ıla mıyor. Halbuki ııinde milli \Ckarı renwı .. etmek 
bır ~irkcttc memurmuş, s,ne· 

Sara"hantden ba ·tanırsa, bu tcdir. Tarihi Asarı tahrip suçu· lerce e\•\·d tahsil ınaks:ıdı~ le ' k 
fa) danın büyüklUğü hakkında na kar~ı kifayrtıi kanunlar l o.·. 

Almanyad;ı, bulunmuş. Mlinev-
' er, sozunden sohbetinden ho~- açık bir fikre, J,;ola) lıkla eri,i- ~a neden yapıl mı) or? Yarsa ne 

lcbılccek.:. 

1 

den tııtbık edilmiyor. rem'eke· 
!anılır bir zat. Paketini :ıçma- timiı bir çnk bakımlar lıı.ı o du-
ğa çalışırken. bır •ar3fün da 1 · 

Ha~ri :\ışancalı tam bu e.s- ğu gibi bir çok mtd• ııyet crı:ı 
nnlatmağa basladı. • 

Kumkapıda oturuyorum. l· nada maketini açtı ,.e :ı ... .r.i 1 b.aha biçilmeı tarihi a~3.rın~ !'•~e 
ım icabı, her giın en az olll· ha)rcte düşürdiı . Bu, dı& ~<İ· sındc bulundurmak gıbı hır lıs-

büs \e)a dolmu§a binerim. rünü5ü ile o kadar eaı.ıp bır tünlüğe de maliktir. Fakat bu 
Bilhas a kavşak noktalarında maketti ki: Saraçhaneni1 ya- üstünlüğümıizü idrak edece~imh: 

Denizcilik Bankasının 

nazarı dikkatlerine 

Sam.<unda bulunan bir okuyu· 
cumuıd.ın 19 Mayıs günü ~ahit 
oldu"u şey:er hakkında bir mek 
tup aldık. Bunda şunlar yazılı
yor. (19 .:IIaybı burada kutladık 
i~tik'alın doğum Jeri olan Sam
~undaki sembo ık merasimin de 
"rrini düşüncrrk muauam olma 

1 
sını beklerken sukutu hayale ııi? ı 
radım. Kanaatimce buraya An· 
karadan ,.e memleketin her Ye· 
rinden he) et er "'elmcsi ve bıı
&iıne değer vcrilmeııi la1.ımdır. 
Halbuki bunlar olmadığı ·.oı 
o sabah limanda bulunan denlz-sık sık \'Uku bulan ,,01 tıkan- rın böyle bir sekil :ıldığı za· iÜn belki e limizde bir şey kal-

" man ne kadar "lİzelle·<ı~eeNni mamıs o'acak. Pek geç olmadan eilik Bankasının (Tarı} vapuru 
ma:arı·, vasıtaların bu bekle- e " k 1 · · ı · b" b ·· dü unmcden rdcmi,·or.l•ır.uı. o. bu menuda ıılAkalı ma ·am ar resmı \'e mı ı ır a)T:tm gu· me esnasında yaktıktan fuzuli ~ 
bcnz.ın; halkın karşıla~tığı zor- bu memnuniyetimi görılıi ve harek~tc s~çmc:idirler.• • . nü olmasına rağmen bir tek 

maket iııerinde ızahat \"eı·me- Okurucumuzun bu ~lkayelı ba) rakla dahi do:-ı;ınmamıştı. luklar beni daima düşündtir-
müştür. Hele bir glİn Saraçha· Se başladı. çok. hakl ı \«' )ennde~ır. Bu ke· Sonradan gônişluğüm Samsun 
nede bir çarpışma olmuş, yol «BU tünel'eri tnfık ~ ükünu ı·e ltalya, Fransa ve Ispanyamn liman rei~i Xaıım bey.i,.:t oğren-
saatlerce sryrüscfC're kapalı az:ıltmak için ~çtım. Bu y:.pıl- bir kısım ehirlerinde Ceı.air, ditime gore kendisi gemi kap· 
kalmıştı. İ tc o gunün gecesi dığı takdirde Saraç lllnrdr bek Tun~s ve Mal~ada ~ a~tığımıı tanını ikaz etmiş f.ıkat yine bııy 

'emek. katılmak ı;:ibi g!ıc:lük- tetkıklerdf" tarıhı cserlerın \'e· 
C\ e ı:eldim 'e ilk olarak. Saraç lcrle karşılaşılmıyacak. Işık1ı lcv ki ba katarına ait olsun ol- rak çckmemış:er. Bundan başka 1 
hane)e tatbık olunabilec k bir i .. retleri kaldırı~onını . Ya'nız, duğu gibi muhafaza edildillini. Atoıtürkun grımde bulunmay,,11 

pHin üzerinde çalışmaya ba~la- rlaima ~anıp ,,o nen ışık' arla, harabi~ ellen korunduğunu gö •. büstünü Jiman reisi hır çok 
dım.» tr;;fığın ~ uklü olduğu rnınta- dük. Bizdekıll'rle muka~e e edin motorle gf"mi)e giıtürmüş bu-1 

·Saraçhane oldutça geniş ka\I \asıtalara haber Hrivo· C" çok füiildiık. radan nıotôrc alacak oradan d:ı 
bir ka\şak noktasıdır. 'f,;ıfık ru;11 o kadar. Vasıtalar, bu i.a Tal'ihl e~erlcri korumak hü- iske'eye çıkuıp embolik olara'• 1

1° 

•~ uku de dığcr noktala:-a nua- sarnsu k 1 ·•· kt ret er arasında, rnu ... yyen b r kumet'crin b.ş ıca nzıfelerhlı:-. n. çı ·ısı can a'lturaca · ı ran dah.ı h3fiftir, dciliıl nli"'» T · ·· · . . ı 
"' sur'ati aşmıyacaklardır. Ya} a· Bu mühım me~..ıcyi l alnız hır an ~em ısı _ı;u\ ar~~ı ve lk!'~cı 

·Zahıı·en oylc görlinuyo•·. ra !ar ı"ın cu köprü.\ O du undlını. daire de:.il bütün dc\'let teckl'ii kapta_nı bu tu gemı~e a'm.ık ht .. e: 
kat bı ır mi ıniz ki, S raçhanc ' " ı,; 1 b d Bu bıraz pahalı gibi nörıinu~ or. tı kendilerine mal tlıııe 'i \'~ ha k nıemı~ er ıı ) uz en ) apılan mu- ı 
de hC'r gün 4o SO bın artı ında Fııkat temin ederim ki. pek kı da bıı husııst .. hilkümcte va•dım nak.ışa. ~·1 '.·ını aat surmıiş n tıc~ • 

s -

' t .Jupoııya'dan resinıler 

Tok) oda ) avı lan Serbeı.t Giıres r .. r, n Şamph·ona~ı mii aba.kala rında Türk r,iıreşçisi Belnr Bü.h 
ile \'. Baloyadze mücade!e anı da. Bu maçı SO\}et ıüreııçi i p k az bır !arkla kazanmı5tır. 

\asıla: ya yol tıkanııtlı-.:ı ~ılı ıt a bır ıı:am .. nda, fuzu ı ~ere ya cı olm. l ıdır. Herhangi bir hi:n ide bmkmı motorleıın kdııt ı 1 
da kırmıı.ı ı ık seb b,\Je btk- · ı · · h k 

kılan benzinden ~ apılacak tasar senin tahribat ya ptıgını görıınce 'e 1".I ın·ı crıııın cyel'anı ·:11 • "'"""""'-"""-~-
l m k mecbııriyctind' k .. lır. rufla, bu maııraf ödenınis ola- rn yakın po is \"eya bclcdiye ZJ ~ı.swd.ı mecbur kalarak bU • 
Sonra, Sarachanenin tı·afi · yii • caktır. Köprünün meyli. ya~ a- bılasına haber wrmei<i bir borç tu gemı~ e alını. ' ar. Bunlardan 
kü her sene artmaktadn·. Bıl- lan asla .}Ormıyacaktır.ıı bilmeli. On'ar ela •Benim \'371" J"?ada Samsun ,·albi de rnera-
h.ıssa Bulvarda inı;a.sına ba~la- ·Orhan r:yüboilu. izahıtuu- ! !em <ieı\ildir• demh-erek derhal sıme 1.5 saat geç gelrrek hal· 
nan Belediye sara~ı ve diğer ta ne dedi.• allkala;malıdır, Bö;·ıece me.uur kı \e ç?cukları gıine5 altında 
apartmanlarla, Eminö:ıti - Un- . çok ali.kadar o!du. Kendisi- !ar ve halk el Ye i birli'i yııp:ır bekletmış bu l üzdcn de çocuk. 
kapanı yolu açılıp bilil'ildik- nr müteşekkirim. Benimle daha larsa tahribatın önüne &eç!'mis !ardan bazıları .h~sta~anmı~.tır. 
ten sonra bu ) tik çok daha faz "eni" bir zamanda uıun uzun olur. Bu . haller. h.erkesı uz.muş, mu te-
la artmaktadır. Sonra, Saraçha .. v t t 
ne üzerinde dilşilnmemin bir göriismek istediğini söyledi.• Bunlardan başka hükumet ıle essır e mı~ ır . 

• Planınız kabul edildiği tak mevcutların büsbtitun harap ol- Berberle rden şikayet ---------n---- dırde, diğer kav~ak nokt:ıbunı maması için derhal tamırine baş 
da tanzim edebilecek mbinfı'!• Iamalıdır. Panı:altı \"e $i5li muhitindeki 

GRIPIN 

berbe.ı:lcr Bclcdiyenın tarifesi-
·.Ş~~h.~ne Ye Cumhurh;et bah Sağlık Vekaletinden bir ni hiç tatbik etmeyıp fazla pa-

çe.sı onu hakkında hazırlanmış ra 1 ki d 1 n 
1 

b. a ma · a ır ar. un arın ır 
kroki!erim var. Henüı msket- dilek kısmında Beledı)enın tasdikli 
Ierini hazırlamış değilim. Alaka 

t;ırifesi a ılı olmadığı gibi bazı-
gôııtcrildiği ta!f.irde onlan ,.e A.emdarda Cankurtaran Ahır· ları da bu tarıfe)i görünmeı 
di"'erlerini de kısa zamand:ı kapı m•,danı 13 numarada Ca 0 

· "'J - bir yere koyuyorlar. Tarife.si ol 
meydana getirebilirim.» nip Kaf~a~lıdan aldığımız me~- rnı)·an )erlere soru'unca (Daha 

·E"er, dedi11 iniz ... ibi, •ehrln t pta (Ured•n h:ıst bu1unan 
b b " u ' a · Belediyeden bir tiırlü alamadık) trafiği muntaıam atan bir na· Saglık Vekaleti Frengi müeade-

bız iıbi işlcmeğe haslara bu le ekibi sağ:ık memur':ırır.daı: bazıları da (Fiyat budur) \'eya 
çok ıüzel bir ~ey olur Hayri l\lünip Kafka 'ıya 2.5.954 p~zar (Belcdi)enin tarifesi biri idare 
bey!» :;:tinii serum yaptırmak iı,:in nö· etnıeı) diyerek asabi)etle ce\'ap 

• Ben, bunun mümkiin oldu- betc;i ecza hanelerde b:ıiamadığı- verh·or , e istedikleri par;ı,yı a
ğuna inanıyorum. Yeter ki, ba- mır. ırgator vrya biiyiik şırınga- lı~orloır. 
na fırsat Yerilsin.... nın el'imiz.e en vakın olan :Es- . • , 

naf hastanesinde~ emııne!cn ve- B~lcdı) enın buralarını da.mı 
N e diyeyim ..• Belki şu, bana 

çok caz.ip gorünen maket, 
tatbik .k<ibiliycti olmıyan bir o
yuncaktan ibarettir. Be!ki de 
tamamen ak ine, bütün ikayct 
!eri bertaraf edecek kadar mii
kemmeldir. İki ihtim:ıl üzerin
de düşünmek de. karaı· vc!'mek 
de miıtehassısları alakadar e· 
der. Beni se\indiren, memnun 
eden cihet, ifa) ri N:s;ıncalımn 
kit'e ıstırabına eğilmı5 olmı:sı, I 
ona çare arama.>ıdır. Şıı mii
kemme! maketi haz.ırhyabilnıck 
için sarfettiği gayreti dii~ünii
yorum doı, •bu giizel. a ıl güzel 
o'an buhı dlyonım. 

Egebank için hazırlıklar 
İzmir. :!8 CHu~usi} - Taris da· 

hıl dört miistahsil birliği tar:ı
fınd.ın müştereken kurulma);:ıa 
karar nrilen bankanın tesis na
zırlıkl .. rı tamam anmıştır. •Ege· 
bank • namı altında kurul.ıcak 
olan bu bankanın 10 milyon s:r 
ma~esi olacak. Tarış birliğine 
dahil bütün müstahsil kredi ih
ti~ açlarını karşılayacaklardır. 

Zatopek Fransaya kabul 

edilmiyor 

Paris. 28 (AA) - Fransız 
hükumeti. pazar giınü yapılacak 
atletizm müsabakalarına i,tirak 
etmek Uıere Paçi.se :elecek o
lan. Çekoslo\·akyah koşucu E
mil Zatopek'e giri~ viıesi \er
memi$tir. 

rilme ini \ 'C yahut :haslamııın murakabe ederek tariictlni 
hastaneye alınarak scrumu:ı ya.1 bık ettirmesi lazımdır. 

Beni btitün varlığınla rczbetm i!'I 
J.endine delıce a~ık etmi olma 
na ratmen C\lenmek içın da· 
ha dü ı·ü t, daha akln yaradılış 
Jı bir insana ihtiyacım nr. Ba· 
bamıa birlik te bu sabah Fran
sadan ayrılıyoruz. Beni takip 
etmeğe kalkmamanı rica ederim 
:.rira bu ikimlı için de ı:ok üıü- ' 
<: ıı olatalttır. 

Bütün bunlar iı;in öı.üı· d ile· 
rim. Yaptıklanm için içim kan 
ağlı} or ama ba~ı.. rart olmadı 
ğını da takdir ~tmi;·or de&iliın 
Sana bundan ıoonra girişe<·C'ğin 
işlerde hütiin kalbıınle muu r
Caki) etle!' dil<'rım. 

:\t iRİAfü 

Gııy h'r an idn nete bi'e a
lamadığını unnetti. Bu çok ağır 
bir darbe olmu tu. Sonra yavaş 
~·a\·aş mekanıki adımlarla yü· 
rüyerek ote'den dı~arı çıktı. 
'.:\rekıuo halli elinde duruvordu 

Büıiın kalbi) le bağlandı~ı 
bir "e~ i ka' beımenin \erdi~i ~·ı 
kım Ö\·ı e~i ne dn,anılmaz cins
tendi ki: bir müddet Ö\ lece far 
kında olmadan 'ürüdii. Ha,·a
tında bu iÜne k~dar elde ede· 
bildiği en gfrzel. en kıymetli şe 
) i bir daha ı:ıöreınemecesin,. el 
den kaçırdığını anlı,·ordu. fnıı· 
nası ,e:miyordu buna. Böyle 
bir sey o'ama:ı:, diyordu kendi 
bndine Fakat bir ~·andan da 
içinden relen siddetli bir ses, 
uten bunu b3~ka ttirlti olma-

L 

ı;ına imkan o:madı~ını haykırı· 
yordu. Hayatının. mukaddera
unın böyle bir sihirbaz elinden 
çıkarcasına birdenbire değişi· 
\ermeıııne de inanamamısu 
zaten. ~linanl"ın ilelebet kendi 
ne ait oıacatıııa da bır türlU ak 
lı Htmamı~. her zaman ~üphe 
çınde kl\Tannu~tı. Bo}'le bir ~e 
.} e inanmak, bel bağ'amak ta 
baştan ıtibaren çocukça bir ken 
dini avutma, manası-ı tatsız bır 
bo a inanç olacaktı. Kendini 
omrlinde ,u anda hissettiği de 
recede boın boş ve öldtircsiye 
) alnız hissetmemi;ıli. 

Birden talihine. kaderine kar 
şı bir hınc bo~anı\'erdi içinden. 
Kendini tutamamı , hala elin
de tuıtu~u mektubu ki\ ırıp bir 
çöp sepetine atmıştı. 

•Allah topunuzun birden bela 
sını \ersin. E~ ... •••••• BUtiln 
dunyaya, kaderine talıhine ktif 
rediyor, linet okuyordu. 

En sağlamı en doııru ~e)in 

Tokyv'da ~ ıpılan Dünya Scrbtst Gıireş ljampiyonhında ~lu tafa Dağıstanlı İranlı Yakubi'3 i 
il) ağından tutuaı.. )1enmeğe çalı$ırken. Bu maçı Mu tafa J>.ığı~tanh galip bitirmiıtir. 
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artık i\Iiriam'ı dtişunmemek ol 
du~una kar:ır \eriyordu. Ş:ı)et 
boy le 'apmı) ncak olursa, içıne 
dolan hlısraıı onu bambaşka ~Y 
ler yapmağa se\ kedcb.lirdı. 

Etrafına bakındı, ikinci sınıf 
bır 'er olan Otel Barbusse'ıiıı 
önü~e gelmış olduğun anladı. 
Bu her ıaman devam ettiği ) er 
!erden bir göm ek a~ağı b:r yer 
d i. Ani bir kararla cadde) ı :::e 
çıp, buraya girdi. 

iı:erıde kimse ) oktu. Barmen 

tezgahının al'kasına ~ecmıs bar 
dakları. kadehleri parlaımak· 

la me:guldü. Burası kiıçlik , .e 
C'ldukça karıın'ıkça bir yerdi. 
Guy Amerikan bara l erıeserek 
bir bardak dubt viski i.stedi. İç 
kinin hazırlanmasını beklerken 
aklındaki herfeyi bir tenal,'.a 
aınıağa çalışıyordu. Biraı ileri 
de duran abah ı:az.e:tesine el 
attı. Birincı ahi!ede Dworkin 
in cesedinin bulundu:una dair 
uzun bır haber \'ardı. Guy, bi-

rlnci parafrafıan faı'asını oku· 
mıyarak :;:aıete) i csk, ) erine bı 
raktı. 

za,allı SP.fıl rlı~e dUsUndü. 
Fakat Dwork ı n'in öllimU biraz 
e\•yeı onun başına ~elcıılerle 
kıyaslandığı zaman bir şey de· 
~ıldi. Bu ~ ıizdcn eski arkad:ı~ı
na pek fazla acımadı, Kendi du 
rumu olmekten beterdı çUnkU. 
D\\orkm için bütün mesele :ı:a 
ma111 iyi a)arlamakıaydı. Bu :ı 
rada Cene\Te se~ aha ti dolayı
sıyla alma ı gereken para aklına 
gcldı . .\ma l'ran &) ı bir an ev
vel terketmek zorunda degil
mi) d i. Barmenin dniine bırak· 
tığı viskı) i ~udum arken nere 
re gitmesinin daha münasip o
lacağını düşünme:e ba 'adı A 
ma herşeyden apartmanını bas 
kasına deı,Tetmeli, Lillian'ın he 
diye ettfö o altından yapılma te 
nasül aletini satmalı~dı. Bütün 
milletlerin bir kul haline ııel 
diği Tanca'\·a gitmek nasıl olur 
du acaba? İtal) a? \ 'oksa ta !\ew 

York·a kadar mı uzanmah)dı? 
Nereye gideceği hususunda 
bir an ev' el karar Yermesi gere 
kiyordu. , 

Bir ara içinden gelen bir his 
le arna~·a bakıp, yüı.Unün ne 
halde oldu~unu tetkık etmek 
ihtiyacını duldu. Ama a)nada 
gördıiğU aksı pek hosuna git
medi. O eski kendinden emin 
ifade dolu ,ı;iizü .süıülmils. göı 
:erini altı morarmağa yüz ıu
tarak bir solukluk, bir bicare· 
lik yer cımiçti. Cildi de eski sıh 
hat alame:t:ni kaybetmişti .. 

Böyle kendini se~Tcdiyornu 
ki arkasında bir sesin cAfe· 
dersin iz. kibriıiniı: 'ar mı aca· 
ha?• ded•i!ıni duydu. 11Benim· 
kiler bitmış.11 

Bu Amerı~tan harda kandı 
slnrlcn üc dört sanda ;>c ileride 
oturan kadının sesiydi. Kırkına 
yakın. oldukç3 derli toplu, i}İ 
glyinmı~. caz p b r kadındı. 
Binbır mantı taşan, bütun nıyet 
!erini açık açık so:liY<'n gözle 
rını Guv'ln gözlerıne d kmişıi. 
Kadının ni) etlerıni anla) ına:ı 
ıçinC:eki eskı du) gular mekaniki 
hır suretle ona cl'vap \ermek 
llıere harekete feçli. Buna ma 
ni olmak içın elinden bir ljey 
gelmi~ eC'eğini anlıyordu. 

aTablt hanımefendL» diye
rek yerinden kalktı sigarasını 
) akmak lir.ere onun yanındaki 
undalye:ye oturdu. 

BİT'J t 

Hariciye Vek~leti tarafından 
nesredilen bir teblitdc, Zato· 
pek. bir Çekoslovak ,aıetesine 
Fransa aleyhinde beyanat ver-1 

mekle itham edilmi~tir. ------------------------·--··-""!!"-----------..,.--------------------=---• 



tı--- • ---------------~--------------------------·----~--------..... - ---------------

Hazırlıyan: Fasih iNAL 

ifaden istihsali ( RO SA 
gittik~e artıyor 

llern'ekctirniı.ln ~ıra! sahada.ki lnkı~afma muvazi a'.ırak 
nude:ıcilık mev;.uunda. da gelişmeler mu ;0hcde edilmektedir. 

Bu sah:ıya .ı;crck ö \Ict mties cscleri gerr kse hususi ~şeb
bus ta.rafından >apııan :nıtJrımlar semere \ermektedir. ?ıladent ' 
ham m;ıdd•'cr, b·vne m.lc! piyasanın canlılığını muhafaza et
mesi de ıhrac:atımızda mti:t•t tesirler !c\lıt e tmi5tir. 

l\önıur isi ihsalind<'ki i•ıki,af bilha:.:.a harizdır. 1952 ~ ılında 
4.8 mil~ on ton olan maden kömürü istıhsaU 1953 te 5.6 mıl· 

~·011 ıona, rn:;2 de 1 'J .ııı 'on ton olan lın) ıt ı:.tıh~alı ı~e ı 5 mil
yon tona vHm ~tır. 

B Jm ıstıhsa ı ıJ.ınci dlin)a harbini takip eden \'1 !ar orta
lama on oin tonken :953 tr 24 bın tona \';ırnıı~, 19.30 <le 4:!:! bin 
ton olan krom i~tıhsalı Hı5:. den sonra ~arım mıl~ on tonun üs
tüne çıkmıstır. 

Demir Ce\iıcri i '.lıh.a i 1950 de 234 bın tond.ın 1953 le 468 
biJ to::ıa y.ı~c!mı~·ir. 

Çocuk maması 
Sıkmflsı ba$1adı 

DIŞ MEMLEKETLERDEN 

P. O. B. 1395 

.ı . F.:.•ELEN TEKLiFLER 1 
Son zaman arda taka da kalk Haifa/ İSCAEI ı 

tıfı cıhetle P yasada ~ıddetli şc israelden muhtelıf resJtte mal 
kılde çocuk maması sıktntısı ihraç etmek ıstl"\en bır firma 1 
ba:lamış bulunmaktadır. 'l iırkı~ ede ki ilhaldtçı firmalarla 

:?3 61 ·63 pozisyonda bulu.nnn temas etmek tı.ı:or yıı i zaman 
"e bılhas:.a .) enı doğmu çocuk C:a Türk manııılleri muba~aa~ı 
tarın be:.lenılme:.ındc kullanı- temın edebilece~ı•ıı. bıldıriyor. 
lan çocuk mamalarınuı buluna Halifa'\'. and Co., 
maması siıtü kesilen anneler Slalcot City /PAJ\jSTA:\' 
bakımından bü) lik sıkıntılar 
do~urmaktad.-r. Pakistan hlikfımetın.ıı tasdikli 

ltg lıler ma) ıs Ue e.) llıl ayla· müteahhıdı ola!ı Lrma a!;ağıda 
rı.nda çocuk doğumunun daha zıkrcdılen mamuller;n ımalatçı \ e 
ııyade artlıg•na i$aret ederek ıhracatçılarımızh li>mas etmek ıs 
bu sırada mama it halı çın talı temekte 'e bu nıall~rı memleke 
sis \crilmcsı lüzumunu ileri t.ı e :thal nı)etınd~ (l!duğunu bıl 
surmektedırler. d,rmektooır Her ç~şitten enıtea 

Takasla gelen son bir paTti tufek \C ufak çaplı ;.ilahlar. mii
çocuk mama 1 3-4 lıra) a satıl· h mmal ve patlayıcı maddeler me 
ması gerekirken 17 lıra~a ka- k:ınık nakll)e va ıtııları, işaret ve 
dar )Ükselm~. fakat 0 rla kı- tc!siz teçhizatı. mıiteneı vi harp 
sa zamanda it hl§k edilmi tir. rr.alzcme i. ııakli)e \C köprü mal 

j ı::ılıler bu maddı- ıç n 25- teme i eınteası, muhendisliğe aıt 
30 b n dolar m ktar nda tahsis malzeme. ha 'P gcnııleı ıne a ı~ 
) apılacak o ursa 50 bın ton h· 1 nuılzemc teki f cdı) orlar. 
hal yapılacıığ nı \C normal du J . T. Jk Uonald and Co, 
rumun nısbetcıı rı~drt cdebılc 80i South Pac;fit· A H"nue 
re ini belirtmekted · rler. San Pedro. CAI.IFORi'"IA 

- -O-- İstanbııldaki Kaliforniya ile 

İat. Rorsuuıın :?1.3.1954 tıya lları 
ı Sterlin 7114 00-784 00 

100 Dolar 280 30-280.30 
ıw ı ıtf'I 44 ID-« 80 
10:) iaYIÇnı l"r•DJ'ı 84 03-M 03 
ıoo P'lortn 3 as .4~73.63.40 
100 Drahmi 0.3.14-0.334 
100 Çuoaıout: r>ur. ~.50- 5 50 
ıc:ı lsY!çre Kur. 54 12~4 12 so 

<"o l '""171) T"nit . ı ER 
ISR \M 'iT TAHVİl tT 

SıYu - l,rzurum ı 

sına · Erzurum 2·7 
1941 DemlrJOll' I 
IDH Demlr;olu rı ı ... ~ 
llMI Derrılryolu 22 15! 
Milli l\!Ud.araa T 22.20 
Mlllı Mudafaa ll 21.80 
MUll n daraa ur 22.00 
.:1rnu Mudataa ıv 22.ıs 
Ziraat Bankası I .21 .20 
Zıraat Bankuı II 107.80 °' ~ nını TARHl.U:R 
1941 Demlryolu 1 10<4 00 
ıta !l:ınma I 104.SO 
l Alllınll'a lI 105 00 
Kalkınma m 105.00 
1948 ı ıtıkrar.ı r ıos .oo 
19411 Tah ... ııı n 104 oo 
19i9 TabY111 104.00 

r; $ f"ı\ jzr 1 TAR\'lLLtR 1 
1948 İt.ramlyell 22 00 
fmm tyell Mudalu 22 90 
i ·. 11'41 D . Tolu IV 109 05 
1953 Tah•lll 101 20 
19S ı Tah vlll 10 ı 00 
Zlra&t Ban!tuıı 1 il 100.05 
Ziraat Rant.uı IV ıoı.oo 
Ziraat Bıtnkası V 100.ı.. 

ll\,l't\ Rl!i ,.l,f!RI 
'J C ;Merkez Bankası 
Garanti Bankası B 
ObUps;on Aod. l · D 
Oımanlı Baoı:uı 
T'llrk Kl'edl 
S.nar:t Kalkınma B. 
is Bankası R 
Yapı u 'ltredt Banka61 N. 
"t.bank T,A o . 
·rurı: rıcaret llantuı 
Arılan Glmeoto "' 00 
Sark Değlrmenlert 36.tO 
P\Rl!'i ımnll\51 4LTl'f F'h '11 
(1) kilo altın 4ı6.000 P'r. 
(1) Dolar 362 Fr. 

SP:RBE:>I l'IT\'HDA OıH 11'.l, t:K 

'rürktsch•Account 16SO·ı700 
Praıuır Fr. 157 ı 100 
Dolar Jl'tektıJ 800·1505 
Dolar :.;.T .o\mrrll:an 1114-615 
Sterlin Efektif l:i.25·1~ 50 
iavtçre '.f'ranaı ı42·143 
, r, ı: ıH:,1' 41, fJ , Fi T .Hi 'iti 

ne t sıı 70·56 80 
Rıtmlt 49.25·49.50 
Gulden 47 00·47.10 
Vahit 48.50·48.75 
Aziz 47.50-47.75 
İngiliz Uruı 60 75·&0 80 
Napolron 44.25·44.SO 
B HOZOl: 46.25·46.50 

~~~\~ 
"' .... \ ~o~············~ 

'
• LJ • F A ·11 r" \~. Filim Yıldızı ve : 1 111\ : 1952 Türkiye İkinci Güzeli : 

• • 
; ••• . AYFER FERAY ••• i 

" herkesin hayranlığını kazanmak, bol 

iltifat ve takdire mazhar olmak isterseniz, 

cildinizi asla ihmal etmeyiniz ... ,, <li) or. " Gü· 
zelliğin esası cilt bakımı ile başlar. Rastgele 

sabun yerine PURO Tuvalet Sabunu kullanır · 
sanız, tahayyül ettiğiniz o harikulade cilde, 

sihirli güzelliğe en kısa zamanda erişirsiniz. 
PURO bizzat kullandığım nefis tuvalet sabunu 

ve eşsiz bir güzellik müstahzarıdır. ,. 

* Odalar Birliği 
Genel Kurulu 

ı: ~cirmek ıstP.~ en inıaJatçı ları.ı 
.r:uba) aa ııccntt" i ola bilecekten 
'l ı e ayrıca muht("lif Amerıkan 
imalatçıların ın mume ı lı sı!a 

"" u u.Tı?ı. rltuı "t ı 
Deıım• 731 ·732 BOL KÖPÜKLÜ - NEFİS KOKULU 
Terli külçe 't.' 9·730 
Mekalko ~4Cl-i"5 

Standart 729•730 
ı.ALl!IO RF:~İRIR I lıo r.R 

Cumhurlret A a. 250 00·255 oo 1 
t"• !:ı m!iıenr\ \ ı nuımullcr (("klıf 

Oda ar B rl'~i "cnel 'kurul ı: tıklerııu b"ld rnıektedırlcr t· 
toplanHı hugun .\ nkarada bir r,.lı old •kları ahı.tarı bıld ırel' 
ı k bınao:ında yap Jacaktır. 

1

. Rıt tıcarct od ındadır • 

Rt a • 425.00·430 00 
Hamit 345.00·347 _,o 
Ar.iz 303 llO-::os oo 

memleketimizin en gozde 
aanatkArlarının sabunudur 

Bu deHe ge..'lel kurulunun X e\\ Yort.: l G :-.; , Y. Saa t 15'1• te.nıtt d ıldl. 

ba l ı ca hu usiyetler·nden b ri. ı l ·. s. \ , 
toplant) a lsıanbul iz.m ır 'e Amertk .. dakl ih racat ilhala l S . " · Shah and C 'omrıaıw., 
Ankara ,!?ıbl odalaı dan daha zi I "" toptanrılarl:ı IJ muı asebel- 16 <2> Shanı..erharl ı.ane, Chl· 

Nazım Hikmet dünya 

sulh kong resinde 
yade deleııe bt rak e t me ıdır. Jerı bulunan fı nıa Turkbedeki ra Raıar Bomhıı) 2 JXDIA 

Bu arada chrim iı.ı t<'nıs l<'n hl h,alri. imalatçı . tuccar H ko Sıııamekı )ap•a ı , kı ıa toz~r, konuşmuş 
ser:ılm ( olan on delege du.'l mi ) nncularla temas etmek ı te reklam ıçın uzcrlerı .}aıılı !astık Berl" n 28 CTVRKTEL1 -
ak am .\nkaraya hareket c ' ~ 'mtkte "e kcııdı "l'ının de doğı u- db;ıloıılar, lıı tık <'mLıtler,da,tık el ~O\') eılrr Biri gi tarafından 
lcrd'r. • 1 dan doğru~ a ıthalat ) apl ğını ıHn l("r, Jast k kap 1 c·a ır bcL· ı d k d · ı ı r. t> 

lerı 'c kuma farı P ıonıatik hoı- propagan a nıa ·sa ı e ı r 
- -n- 1 b dırmektedir. tumldr teklif ednor \C alaka· n~ tertıp .. ed ılen '~ bu defa da 

~·:=~: ' Prn s \ M Serm rı10ng ( o , ı.tıt . , • b ırkaç gundenbcrı Doğu Bcr. ,., ıs ~~ > •• 1 R c.arlarla temasa ge~·mck ıstı) or. 1 d t 1 l 1 d m t 
Aldıtııuız m~ı <'ım"t" ıı~ ıran npa-,., ".>.ı '... Sıp ıa o:.d :!\lr. lgnatiu B. Fa; uet., ın e op ıın ı a;Lna rva • <: • 

eı p \'A Si itin b.r durum uzet- Bıı ngkoı. • rHAILA.\"f) 10 G h G ıle ( ' iden nıekıe olan • llıın)a Sıılh Kon-
mcktedlr Fi7attardak! rül:seım• te· Bıçkı fab-. ı ka.sı •·apok ooutu·- • ,re.s am ar n~, .o . d d d 'l"" k \ ' f! 
rnM1llll phıuanm ı:el!$m•ııinl ıınıt· " • G gı·e ı • n e , Un e uı •a. n 
mtktedlr t.ıır ı"r d•""mtı •ondaJ~r CılSL! tcklıf cdı~orlar. reen ' haini i\azım Hıkmet ko.nu. tu-
vaparak t )i t:\11 r malları 330 3•o R. E . Weinegren I.ondon 11. W. il Emirle hareket ett"ği için ken 
ıı.uru•tan m ı.,•'.l"•a e m~JctrdlrlH 38, h'.larebor< galan E~GLA~I> disine • Kulda Hatip-. adı takı· 
Şehrimize ıczon b .. ,ındanherl 60- , h b / '\ , , • S d-r b ki t l k · b 

e5 balya kadar nnl mah.rnl ~a;ıaıtı (,ot en urg ~ l EDE:\ e o ka u ·arı sa ın a ma • ıs lan Xazıııı Hikmet. u kongre 
~·imiştir. Mustaıuıı maballl utışıa- Koyun barsag ı ihrar: eden bır temektedır. İhr.ıç edebilecekle· de ·'I'urk delegesi şeklindP 
rı tettıh etmeJrtl'tltr Turk Cırması ıl~ temas e tmek is r.n kendisı)le ~emasa geçme inı ahtc bir hüvıyetle öz almış 

'\ll" \'rr.t r GonE~ U.}OI' a rzu edbor . ve başıa Ruslar olııı:ık iile-
Tuıvıı ı .Fn ·. 
n 11 Kamıııro Borusınıll muame· F.mıle • SlPphanou Ki binl'hand Son, <1:"\'DI.\ ) re (!) bütün milletlerin sulb 

I• gören tah•U'rrtn kapanı., rı1at1arı P. O. 8 . 1603 160 llornby Road istediklerini. fakat, enıpeQa-
•.a:ıda ı:oatuıımtştlr Beirut/l.EBA \O~ '-'oı·t, Bomba,·/l"'DI ,\ list 'e faşist hlikünıeılerııı bu YU de 5 tal•ll 1951 tsUtrazı 109 ~ ı, 
l' -dan t9S3 ısuuuı ıoı 20 liradan 1-'ırma el\lun ı.\' tipinde Ame- b f' na mtıni olnıağa ça ıstıklal'ılı,, 
~n Hindistcndaki tanınmış ır ır vu de 7 Mıllı Müdatu ıv. 22 15 r.ka mcn•eli ye .. i K'2-80 pamuk ileri sürmü. tür. 

" r.ıa pam uklu me.1sucat, pamuk 1p , 1 ı ltrtldao. çckirdrkl~rıııi çık:.. ma fabrika· l\lo!>•ova bale~i Bcr inde leııısı Türk Ticaret BanltMı namı eı 11· J,ğı, hırda\a t ooya. ilfı~·. moti>r vrıiyor 
radan mutmeıe ı:ormü~ttır. ı~ la ) edek ak~anıın ı tııkrıben p~rçaları, sanayi makınelerı , e-

- - 0- 23000 teklıf ctmtktedir. F'abnka Bertin 28 <A.A.) - Pari ıe 
saıre teklif etm ektedir. 

• evsaf ı nı bidırcn izahat ti<.'aret fcım~il vermeden dönmeye me.'! 
ihracat durumu edasındadır. 'lax WOll bur kalan 1\loskova bale grupu 

26 la\ ıs 1954 çarsaınba ı:u· 
nü Tic~rct Oda~·ndan FOB: 
778361 1 ra değerinde 18 ııde 
men5e sahadclııamc : \CrilmıŞ· 
tir 

Alman)a) a 69888 'ira değerin 
de :?4960 kılo ıç f•nd k: 

Bırle•ık \merıkaya 17787 1ı 
ra dc!erinde 596 kılo bağ r~ak, 
10150 lrra değerind e 5 kılo ~lil· 
yafı: 

Bclç ka\ a 5868 tıra değerin· 
de 260 k ·lo tule tac · 

Da!limarkn~ a 226800 lira de· 
~erinde 900 ton kü-pe; 

İn"ilterc) c 18816 lıra de~e· 
'l'indc 480 kilo ham af) on . 25039 
lira değerinde 100 ton keıcn 
tohumu küspes·. 5880 ıra de· 
ğerinde 3 kilo "ülyağı: 

İtah·aya 110710 lira dc~erin 
d e 25 ton ' pek döküntıi ü. 313~0 ı 
l"ra değcr•nde 80 ton ee\ ız k 1• 

ttiğü. ! 385 lira dcğel'indc 9900 I 
kilo ku'>yeml: . • 

tsraile 2220 l'ra değcrınac 
2581 kilo kuru v•~nc: 

Romanya) a 43628 ı : r;ı c\eğe· 
rinde 54 ton taze balık: 

Polo.nva\a 200ifi0 ı • ıı değe· 
rinde 70 ton rıınrak tlitlin: 
Yunanı tana 5070 ı re dc~e

rindc 3132 k"o ç"roz ihraç edil 
miştir, 

Friedrich!; and C"o. Beethovenstra~e 38 dü.n gere burada Sovyet ke ·• 
:\lunc:hen 13, J'ranı·Joseph- Bonn-Rhein minde ilk temsilini veı·mistir. 
~tras e 5 GER:\1.\'.' l' Seyirciler arasında :Doğu Al-
GI; R.'ll \:\T Oftalmometre. katenometre, rnanya CumhurbaBkanı Picck, 

Kısa zaman kullanı lmış Diesel 
·Lokomotıfi fiatı 9.500 D ~ı. 
Yanlız 5 hafta ımllanıl mış G:.\IE 
I ~DER Die.seH.okomotifi fiatı 
:?2.500 D. M. Aı ırnlianılmış GAIF. 
IXDER D e·eı Lokomotifi fiatı 
9"00 D M. teklif cdi)or ve ata · 
kı.darlar<lan t·e O'ap bekliyor. 

l::lmo Embro!rlery Compan)'., 
r. o. n. 2:?'? , 
:\'ew Jersey U. s .\. 
B r Amerıkan Cıı ma.ı ·ıurk i

si makıne ıle 1şlcnmiş brodörile r 
t!>lemektc ve alakadarların ken
<!·Hy!e tema a 2eçmes.nı an:u 
etmektedi r. 

te~viyc. nivo, meyil olçme su te· Do~u Alman)adaki Sovyet t 
r .. zisi aleUeı·i, pllnemeu·e teklif yi.ik elçisi SeınyonoC i'e Doğu 
ediyorla r. Almanyalı resmi şahsıycıler \'e 

Abeı-t Sdımidt., 
Po,tfach 83 
1.angquaid/~DB 
GER:\lı\:\\' 

'l'iırkiyeden yemış, hubub ... t 
küs be ve kuı·u 'e:nis ihraç ede
bilecek bir firma ıle lema~a geç 
mek istemckted: r. Bılha~sa 1000 
len soyulmam ı~ ve çu,•allar için 
de ( ClP Hanıburg) .\merıkan 
f;stığı ihra~· ed<>bilecek bir fi r
mıdan tekit! 'e numune beki~-
n•ektedır. 

So\ yel subayları mevcuttu. 

Parlamentolararası 

Birliği Türk Grupu 

Ankara, 28 (AA.) - ParU· 
rr.cntolararası birliği Türk gru· 
h 1 umumi heyeti bugün saat ll 
cic toplanmış Vi'! yapılaıı :-;eçim 
sonunda idare he~'l'tiııe. İzmır 
1'.J ·Jleh·ekıli Cıhat Baban. Ağrı 
:\!ıllet\ ekıli Kasım Küfrevi. Bıı r-
;ı :\Jilletvekili Haliık ı)aman. 

ı·e Zahiı•e 
28 - ı - 1914 - t t;M.l 

Artalya Millehı>k li Ahmet To· 
ku,. Gırcsun ':\lıllct\ekili Tahsin 
İnanç, Ga·tıant("p Mılletvekili 
Ccı·dl"t San, lz.'Uir Milletvekili 
Xurı) e Pınar, El azı it !lilletvcki· 
lı Şevki Yaı.nıan, Sinop ' l illet
\Ckıli l\luhit Tümerkan \'C mu· 
r:ıldpliklcre i r Afyon Karahi
sar ::\Jilll"tvekili ".\ lu ı'a l Ali ÜI· 
ı;cn 'e Uşak millctvek11i Hak ·ı 
Gedik intihap t.<filır.işl erdir. 

atışlar: 

:Butady ô!lıln Do.-m• 
Butday 1Umu .. k ıuu • 
Butday :rum~al;: ,. 
Bufda'I" sert ,. 
Mısır aarı 
Kuf)'cml 
Krt~n tohanıu 
• usam 
Un Ekatra Ekatn 
Un Ekıtn 
t: n Blrlrd :; nl 

• 
Çunli.1 

ıt!loau 2&.13 
34 '15 
31 .75 
33 '2 
28,';.S 
50 -
50 .5 

102.-
3075.-
3190.-
:ıır.s.-

2g,20 Kuruş 

-.- • • -.- • 
-.- • • -.- • 

103.-
26.'iO.-
~- > - .- • 

Yeni tecrkkül <.'den idare heve 
bli Cihat Baban ve reis vekilli· 
yapmış ve reisligc İzmır millctve 
ti de aralarında vazife taksimi 
ğine Bursa milletveı.;ıı Halfık 
Şaman, gcn<'l sekreterliğe izmır 

Sovyet gemileri bu sabah Rar:moı ,. milletvekili N'uriye Pınar ve 
Kepek • muha. ebecılige o e An talya mil· 

On Otlslo 2813- 2925- > 
ıı.:ı 21 .- > 

geçecekler ;~::~ ~::;:~~ : Jetvckili Ahmet ·rokuş seçilmi~-
Arnavutlukta Draç limanını Pirine ı.ıaratoıı • !erdir • 

z "aret edecek olan SoV)ct Rus- B. Pe:rnır T . Ya~ıı TanU.tll Bennington yangınında 
~ Beyt Peynir Yaj:ll • 

~a'nın Karadenız. f losuııa men· ıtuar Peynir 111.ı;ıı Trakya > · · ı 1 
sup 12.800 tonluk ft Amiral N~- K~r ııcmlr 7atu Anııdo1u > O en er 
kimoun kruvazörü ile refakatın Krema kovun • Quınset Point (Rhodc İsland>. 
deki iki muhrip bugun saat 8·9 ~~:~~ ~~at Sao~tı ::s (A.A.) - Bcnnington uçak 
arasında boğaza gireceklerdir. Tttuı: Anamal • ı;emısinde \'llku bulan yangın fe 
Gcmıler saat ıO·l 1 arasında se 1'nll&n derisi Adedl liketind e ölenlenn sayısı , bazı 

Um iyc önune geld1t:leri de top Sıfır de.rlll uıamura guap ' ağır yaralıların da vefatı üzeri-
atımı ile I,,tanbul'u clAmhyacak ı ~~:!1 h~~;:~ı:ııııAsııôrtl J!alk• • 1 ne 95'e çıkmı şt:r. Halen dur um 
lar ve Selimlyc kt !asından da 1 Kovun bai!ına~ı Bandı! ları vahim gorulcn yaralıların sa 

m ukabele edılecektır, ------------------------ )•Si kıık kadardır. 

H - -.- > 
102.- - .- • 
107.- - .- • 
83.- -.- > 

4000.- 4.500.- • 
3300.- 4000- > 

440 - -.- • 330.- 400.- > 
310.- :ıso- > 

9200.- -10500- • sooo.- 0200.- • )00.- 7 10.- ,. 
&C.- ııo- • 

17.5.- • 
410.- -.- > 
205.- 21.5- > 
225.- 950 - > 

Eisenhower'e Dünya Va

tandaş ı pasaportu 

gönderildi 

l'\r\\ York 28 (Tl;RKTEI, -
.Keııdisın: dun) a ı ııtarıdaş • i
ln ederek ~ ı\lıın:a her taraf· 
~a neni alaka 11~ andıran \C 

bilahare, bır Anıerıkal• kadınla 
e\'lt>ndiği için tekrar Amerikan 
pasaportu alabilen Gary Dav s. 

1 

yeniden ortaya ~·ıkmıslır. ı 
Gary Davı . kcndıs• tarafın

dan teşk ı l edılmiş olan Diinya 
Birliğı Hareke.ti adına Ameri 
ka Cumhuı·ba,kiinı E ~cnhO\\e· 
re ilk dlin) a \ atanoaş• pa a· 
portunu oönderm ış ır. B:ı ka
nın ;re mini iht•\ a ed,en b:ı rıa· 
..-.aport. dunyanın her tarafın· 
da ( 1 ı muteberdir. 

'\le hur Dünya \'atanda ı, bu 
Phaportu Beyaz Saraya. Birle( 
miş l\hllct er Te k· latı Poı;tnh~ 
;nc3inden gondermi-tir. G· - •

1 Da\iıı. bu pasaportlardan yüz 
kadaı ını Be en) ete h·zmct e- ı 
clen • ~ahsı;ı;ctlere "'Öndernıek 
k~rar•nda olduğunu ifade C't· ı 
mıştır. 

Paris'te Express gazetesi 

kapatıldı 

Pal'i- 28 t ~ \ ) - Par·~ıc 
ya) ınlanan Expre cazetcsinin 
matbaa 'f' idaı eh:> n"·nin bu 
"ece po] :sıcr tarafından kapa· 
tıldı~ı öğrcnilmi ıil'. 

Polis. rliin ı!?ere aat 2.:ıo rl .. n 
itibaren E"(pre·s gazcte~inin 
bu"lLnkiı nlhhalannı toplaıual!a 
ba laıııı,ıır. 

l\lılli Sanınmaı ı ilı: :ıendiren 
ma umatı if•a eltij?ınden dolayı 
hüviyeti her]liı tr b ı olunanı ı
yan şahıs hakkı ... da açılan taki· 
bı>ta 'e d("rginin idarrhanc in· 
deki aramalara devam rd lcc:ek 
tir. Halen irlarthaııerle buluna•ı 
poı s memurlar• içeriye k im e
yi okınamakta \C hr.rhan!?i 
b ir (ey SÖ) IC'mc) i reddetmek· 
ted'r. 

iş ihtilafları. artıyor 

Ankara. ~8 fT.H .\ ) - Ala· 
kalı i ·çi ınahfıllennden 'erilen 
nıı.lümata nazarıın Sendika. Srn 
c!•ka Bırliklerı "*' 1-'edera 'oı ıa
rı yolu ile i verenleri!" ara l arnı 
d3 \'Ukubulan i• lhlilaflarıncla 
son gunlerde v!!zde 35 bir artı~ 
k:ıyderlllmi tır 

Ayni mahfıller tarafından dev 
lete a it iş \'er lerınde çalı an i • 
çilel'in bağlı oıd uğu teşekkülle· 
rin son ıanıanlı.rda hemen he· 
men hiç bir ihti'clf çıkarmad ık· 
lım bclirtilmekt~dir. 

Dığer taraftan son zamanlar
dr i çi teşckküllerı tarafındaa 
ç;karılan jhtilafiarın yüzde sek· 
senbeşinin vilayet hakem kurul· 
12nnca reddedildiği ve b u sebep 
le y üksek hakem kuruluna ıntı· 
kal ettirilmed ıği ilıode edilmek· 
tcdır. 

• ıösttfİ et " 
!;O !<'İA ;:eli(; i \Cçlı kızl a r grupu dun Dolma l~hçe sl,1dında 20 dakikalık dilli ıt,_ 

n yanmı~lar. uıun uzun alkışıanmı !ardır. hHçlı ıenı; kızlar jimnastik g~P~i öl"'~r 
\ 'e Sergı Sarannda son göı;terilerın ı )'apınışlardır. Türki)e B<"den Terbi? 

011
ç ,t ·~ıı 

m iyeti namına· bir konu5ma Japan Burhan Sümer an, te. ekkur ıe rıni bıldır st' t rt~d#1 
Tar<"an'ıla kız ögrencılerin j imna~tık hoca ı i2 )a ındaki Ba) an i\lanjo .Ka lqııı Vll I~ 
g ümü. bir plaka \ ernıi~lir. K11 öğrenciler bundan ı.onra kendı lisanları ıh~ bir1ı1'tt 1c1if a lmış mars ı . nın ilk 9aragrahnı sö~ lemi ler \ e halk da bunu deumıııı he~ rt ,rf#I 

muştur. Bu hareket tok takdir toplamıs \ e biı) iık teıahıi rııta ı.c bebt) 

G. Saray 
Tekaütler 
Takımı 
.\nkara 28 C.\ ;>;J\.\ ) - An 

kara hölo::e ının da' etlisi ola· 
rak Ga atasaray futbol takı
mı cum,ırıe~ı \C pıızar gü.nleri 
'ehrimizde ık karşılacma ya 
pacakt r. Galııta .ara) • Demir 
spor \ e ı\nknraS!ucü takımla 
rı I(" kar, la :ıeak ı ır . 

Cunıarte sunu -aaı 16 da 
r.aıaıa aray t<.'kalit!N" ile 
Cenc~ler B•rJ•.ı::i •ekautler · •;ıat 

l6 45 dr Galata.ara~ ncmlr
spor ili' kar ıla~ cakt ı . 

Flu kar • acmaya Galala a 
ray ycdcklcrıyle beraber "C 

ni bır kadro le hala çıka 
caf• oy len mckı c 'e tckai ı tle 
r n ı~e na ıl bır crt ıple O) ıı 

~ a c:ıj!ı ?. zl tutulmaktad ır S 
r• • kırın ı z.ı tckaut :ıkıın ınrl 
(~tioıduı Kıl ı r Sııc t Öget V• 
dat " bu t, E<:fak A~kaç. Muzaf
fer Tloıok. '.'ilet ıı Toker: ~luh 
te-cm Ök.;ıızc·ü . Ras h :\!inka
rı. 'lucahıt Topalnk O·man 
fncıli. Aceni Buldııkun, r.enc 
lerh rlı~inde de Orhan Scrd 
Apak, \ 'ı R•za Ertu"'. nasih '\ 
kın. Asım Kur, Ha an Polat, 
Ali Polat. Sanıık Kato~lu. na 
him Kotan \ c Sel m ·n O) nı) a 
caklan Ö)lenınektedır. 

Türkiye futbol grup 
Birincilikleri 

Adana. 28 (Hususi) ·- Tur· 
kıyc futbol bırıncı ı ı gı Uil 
mli:.ab.ıkalarına bugu.1 ş:-hr.
mizdc ba~lanmıştır. B l"Ü'Uu 
müsabakada Konl.. bı~focisi 
Hatay bırincisini 4 • O yc:'ıne· 
ğc mu\'affak o nıuş:,ı:-. Ynın 
d;ı maçlara deYanı c:lı!c• E'k, 
Gnıantrp bırıncbi Kıı 1~' ı bi
rin cısı ile, Adana D~ınır por 
da Konya ,ampiyonu ııc kaı •l · 
la,;;.ıc"klıırdır. • 

:u anisa 'da 

İzmir, 28 Cl:lu usn - Turkı· 
Ye futbol grup bırı:ıcılı,; crı.ıe 
~u;un Manisada ba.;lııımı . tı:-. 
llk mus .. b.:ıka Drnızli<ı · :ı b;rln
cbi olan YesJlspor'a A!ı on bi· 
rıncbi Doğan por a )apılını , 
Ycsi :.por maçı 5 • :.! g.ılıp bı
tirmıştır. 

Yarı~ da Uşak 5a:ı1p.ycnu 
'!'ur .. n idman Ymdu il,. '.ı'cş ,!
spor ara:.ında \ e l\lt1"'1'S-1 ş;ım· 
pıyonu Sakar) a A)dın şampı· 
yonu ,\ kınspor 1<1k11 ııları ara
sında kar;ıı aştnalar o'a<.'aktır. 

Mairano 
basketbol 
~lılano 28 (A. '\ > - ~la iro

no kupası basketbol maçıarına 
dı.in "ece dc\nm edı l mi•tı:-. 

Bliti.ırı tahınınlerın ak,, 'le 
olarak İtalyan takımı dü:ı ge 
ce kupanın en bü)uk fa • or s· 
Sovyeı takımı karsı ında iyı 
bir oyun çıkarmıya mU\aff:ıg 
olmuş \e ancak 20 .. a~·ı fark:a 
92/72 mağl(ıp olm• ışıur. R.
rinci dc\Te de 20 sa>ı farka 
48128 neFcclenmiştır. 

İta lyanlar hemen başlaıı,;:ıç 
ta hücuma ı::e~miş l er ve ıki 
takım onunt:u dakıkada 9 19 
brrabcrı•ğı tcmın etm şiir. ~·a 
kat So,-yetler bunu müteakıp 
hücumlarını arttırm•şlar ıc 
istedıkleri sekilde oynam .. ~a 
başlamışlardt'l'. İkinci d!"l'e• 
de SoV}'("tier beş oyuncu!a:-ı
nı değı l rmişlcr ve bu >ek !· 
de oyuna devam etm -lerd r. 

Bugün, 

Dün 

Atatürk Lisesi 
Kuleli' yi 1 - O 
M;1ölfio eff i 

Dun ~aat 1:5 de Do'~abahçe 
stadında ~Terbıım .. Ferhat .\ 
carkan kupa f nal maçınıh 
.\ ta turk l es Kuleli lısc inı 
l • O yrncrek kupa~ ı kazan· 
mı tır. 

.\ tatıı rk liseı;i, O • O bile'I 
b·r buçuk saatlık miıcadele· 
den sonra. ıemdıdın klncı 
dakıka-ında yaptıgı "Ollc ma 
çı ga lip bitırmcge muıaffak 
olmu.tur. 

kupası 

uıaeları 
-> 

nu lar 54 scrbc~t atı tan 33 
tinu sa) ı) a tah\ ıl eım ~ıcr· 
dtr 

İkinci nıaç Macaristan 
Fransa arasında yapılmış \'e 
bunu :\Ja,·arlar 48/3i kazanmış 
!ardır. Bu Ul'etle ikincı gün 
sonunda puan durumu şu 
şek ide ıe bit edılmiştir: 

1 - Ru:.ya, 4 puan (220 
a~ ı ). 

2 - Ceko~lo\akya, 4 puan 
(165 sayı). 

3 - :.'ı lacar ~tan. 4 p ua.n 
(143 sayı) . 

4 - İtalya. O puan (135 
sayı) 

S - Belçıka, O puan ( 117 
sayı). 

6 - Fransa, O puan 
) 1). 



--------------... -- VATA S 

,,!ki gü~el eser 
l~11~; 711~fı_n~ı iki güzel e er çıktı. Bunlardan biri Milli 

e f\ Rırlığj )l~'lnlanndan •Lalklilu, dileri Çocuk 
Oc•'·Urunıunun eÇocuk u '\'U\'h tdır. 1..iiklik Turk 

2' "'!ar • )azı 1 tarafından hazırlanmıştır. içinde bu mu~zuda 
~tzı~:tdı~, . ~azılann ~eps~ milleha :.ı kalemle~ lar~

tdı.,.. S, dıkkat \ e alaka ile okunacak sevlerdır Bır 
"""'ek · · • • · ' ''> ı~ın lıa lıklarını ıralamak ) eter: U.iklik keli· 
tıı~on~ \!! anlamları, Laikle~me " laiklik, Uiklik 

k .aı1ı hır incelrrne, l.ı\lklik Ye dini taas ııp, Dl"Him 
tAiı~.1.ldan hıirri)etf. Aiatiırk '' laiklik, \naya a n 

illik . . ... onunden tekke \ 'e U\hcletin )eddi n tari-
"'tn•· • 1 \ rı h 1• l.aililik " 'kı) afet denimi. ~ur olarak lai\. 

'1itrilet~t~keller, 1 ür~ye Cumhuriyetinde laik!ık H ,·k· 
~iıııi nı ılsilendiren me\"ZUlar, Hukukla din, I.iiiklik 
te lttı)ttin ~ ;mdır. Laiklik ve Hilafet. Atatuı·k'un ta· 
t 14ilu~1 lıakl.ıııdaki filürleri, Ahmet Cel·det Pasanın 
~~il: . 1111 IaHşı, Bin dersleri. 
'ııbızııe en ıız ele aıınnu~ bir menudur. llalbul.i 
.:•~a ~aslıca hıi.kumlerinden biri olan bu e a'ı incele· 
~llıııe~ ôl~.ı. ~tl':ıflı bir urette anlatmak, )anlıs fikir
'4iklik laııındır. nu, bııtun aydınlara dü~en bir HZİ· 
l.ıı lle ,'.eseri bu )Olda kı)metıi bir adımdır. E eri 
Uı \ruıı Oca!.larının \ 'e mali 'ükünD üzerine alarak 

l'u.n ıı hem~ireıti De Gallaıd - 'ferrauhe <solda) Haııııl'de tertip edilen bir ba ın toplantı,ınıla 
gaıetedlerle görü~ürktn 

ı. " ·r~ca ... ·ı ı·· ı·r.· · h" • · · ~ . •• u ur ı.ının ıımetını itıkranla kar ıla-

~'n 
ı~,lı, aııJı~oruz ki bu e~er bir ba 1.tngı (.'tır: bir laik· 
bQ>ıı 

1 
tıcııda getirebilmek için çıkın bu kitapta bulun-

ı d ardan ı .. k' ••.• b k' .. . d" 

Fransa, yeniden 801 Armaıör,~~v~r.~.~-~ . 
bl·n asker topladı ~~;~~~al~!~as~~~: :~~~r:t~~ı.~~ ~-qtı u 11111' "ep ıaı u• el ı de uc tı 1 ın va,ın-

:..'t:lı• nıııın, .. t •• \ ' ·1 h b · b ~ · -~- •Orııı " .ıır. erı en a erı u' uk memnunluk· 
"qtler d n .. ~J,;a ınem]eketıerde laiklik nıevzuuna dair 

l letkik olusu eser )azılmı~tır. Rizim de bu nıe\'zu:ı 

IHdlr. Bu fırma ara derh.ıJ n ık· 
den cidcnnıek uzcr~ 110.000 do· 
!ar para ceza ı kc ilmıştir. 

\i)e , . ~tnıı m:z çok yerinde bir haı eket :>lat'aktır. 
t .,.otuk ı · • t 1·

11 
~ııı::('nıe Kurumu tarafından rnvınlıınan 

rn:.ı~ı ı incide) Taraf ız memleketler bu çer· Adalet Bakanl•ğı a) ni za . 
kadar Ordu}s inı .:ıapları bekle ıçe\C dahılinde bir nıildahdiedc manda armatör i\' )arhoşun kon 
nılıx;ıekted. r. B !dırı dığine ~ore 1 bu!unmakla kardeşçe hir tcsanut trol unda çalışan ~rentaların 
kab•ne .. ?ırkaç gilnde.nbcrı gece misalı gıhtcrmiş olacaklardır. Bırkşik AmP.rika hlıkfımetlnr 
\'c gunduz top'antılar y1pmak:a Bu m~ıdahaleyl reddedecek olur· hileli yollardan edınd k eri gc 
b.ulıı~an ı\l llı ~lııdataa Komite 1 sıı Vietminh bütün dünya naza. milrrden 19 unu iade) i kabul 

• ıa . . 
0ıı S.n :Q :la gdince. bu, 2) Dİ adla rıkın a) lı.k mt'C-
' inde •nın lıır :.raya getirilmesiyle hasıl nlmıı~ nir 
'~h tol'Uk s:ıfJığına dair öğütler, şiirler, ma allar. 
h~reİ. ~ıhhı 1 alıisler, halk ninnileı i, dünyada ~·omk 

~'de td~:!eri, rt'!>İmler, karikatüritr nrclır. llula!>a 
llıa. il ecck, hem de zevkle okunacak yuıl:ır .• ('o· 

ltf bir e Çocuk ı;!>irgeme Kunımu mllli kutüphanr
l' er hedı~e etmiştir. 

ı. F ran,ız ilahlı ku\\ etlcrı rında muthiş bir mc 'ulı)·et al· eltıklerin' açıklamıştır. Şirket. 
kurmay ba kanı General I'aul ııuş o acaktır. ler bundan ba,ka. .\merikan 
Elly e c\·ğer iki '.::C!leralın ı l\lem ekctlerinin umumt efka- hü.kümeı ne 4 nl'lyon dolar za 
Hındiç nıden. avd:tleı ın<lenberi mıı harekt'te gctirnıt-lcri ''e "lll· tTa z'yaıı ö<li~eC'eklerdir. ~ı)ar 
toplııntı halınded r. cak silr'atle yapı1dı!tı takdlrdc homn Londralı a\'Ukalı L. P. 

Enis Tahsin TIL Ra) an Uı- C'a~trie-:.'nin denıe-l'i te:.irlı bir netice verebilecek 0 • Ta~ lor, ,\ da'et Rakanlığına bu 
Parıs, 28 (AA.) - Dıen Bırn lan bır ~ardımı temin cdebi"m • gün tazminatın ilk tak ıti ola· 

Fu miidafıı general de Ca tri.: ·- crı için butıin uvcckre, bLittin 1 rak 1 mıl) on dolarlık hır çek 
nın eşi Madam de Castries cilin anndere ve bütun kadınlara hi· 1 unmuştur. Niyarho bu para 
akşam ba.ına ,ıu be)anatt3 oıı't;n tap edi~orum.• j nın geris ni 3 )ıkla öd )ecek· 

l mu~tur:.. . . Hindi ('ini harbi tir. Ted )at New Yorkun özel 
• Bııgun kendımı konJ~m:ı .a Hıınoi, 28 (AP) _ Fraılbızj m~l~ nı?esseselerinden bi1'i, 

nıe:ı:un görü) o~sanı bu, eşımlc j kun·etıeri karar.ı:ahı Fransız av Mıllı S<'h r Bankası tarafından 
~a~tığım ~unlu~ teldon t:m.ı ·• cı \ e bombardıman uçak] arının g.aranti edılmi,tır. Xi) arhos 
aıı~da D~~n Bıe~ Fu fıırıasını b.ı akşam konıünistlerın eline ıc !ırmalarının suçlu olduklarını 

gUnu gU?un.e takıp et.~ış o • çen Dien Bie.n Phu kesimine hu a ıkrar etmderi üzerine mahk-::
miim~an ılcrı ~dı~·~r. :\lustahı.rm a~ınlarına başlıyacaklarını bil· me. :'\iyarho5un kendisi dahil 

~ me\·k~ mudafılerının na ıl bır dirmiştir. Karırgiıt sôzciisil \'i· şirketlerin 12 idarecis" ale)hin 

l nıaddı ve manevi ~urumda buııın erminlileı·c, yaralı Fransız esıı- de girişliği .ahst reza da\ala· 
mu;ı olduklar~~· _bıhı~t.k~e)ım. Şu lennin tıhli.}esi için çalışmış 0 • rı.ııdan feragat etmışıir. Bu şa 

: ha. de unu O) lı) cbılırını kı bu l•n komiıı ist sıhhıyc <'kiplerinin hıslar. lı leli beyan \e yanlış 
müdafı erın m_uk.ncmet azıın1 :· ger geçılmelerinc imkiın vermeı. ifade vermekten takibala uğra 

1 
rı ve re.ardlerı sa\cısın ~on d;ıkı· ıç n 48 saaltik bir miihlet \'eril m15tır. 

. kal.ı.rı~~ kadar ha) ra?~ık \Crici dığinı ve bu miıhletjn bu aksam - , 
hır ~tkılde de.~·am etmışse oie be· H•na erN·eğiııi bilclirınistir. lngiltere' deki grev 

1 denı lahamn~ul \'c takat bakı!Uın Sözcü Cenenede bir anla&ma· 
ı dan. bu bo) e olmam~~tır. 1 btl· p .. , arıldığ'ı takdirde daha !azla Genı'şlı'yor 

t 
etmişlerdir. l nat nokta armada. ~ücade.c ~- yaralının milbadele edılebileceği 

'• ___ drn bu ınsanlar tur!U .~ıahrJmı· nı de jla\C l'lmı.ştır. 
~h .. • • • • ) etler ıı;ındr~dılcr. Du,man fa·, Son ı:sir kafi it i de tahliye 
'l(d ,, eııerıısınııı 1 ıJasız akınları )lızundcn dC\3111 c-diltlj 'l . lı bır u~ kıı uzluğa gıd ı,ız tb '"11 j 'J'ok\'o '.!8 (AA ) _ Pek' d Str·ve t •k• lıkm .. • mus~uıatıı~a na\eten son ~o u. ·.vietmiııh haberıerı~j:~-, J 1' gıınlerde sıperlerı c:aıııur de•) a· sna verdir<"ı hab"'''cfe D' B" <tı h r t • d , , ı.; "" • ıen ıen 

•a.ı 1 . . ı a ıne "e ıren su ar mu a.:ıC· Phu'daki Fraıısıı e Merm· t h 
~<~ ıç 

11 
tıncıde) duğumuzu sö~ Iemektcdirler. Fa· rın hemı:-n hemen bitkin bir hale lı'e işinia son rd'ğ' · '.n 1!3 

\.. de en 8 e•ın keş kat bahis . konusu olan rekabet geltirmışti. ·~ralıd . \~ ı ını '~ .1 
•""tt eh oneınli ke değıldir. Onümüıdeki ~eni ye :\lühimmatları \'e e'bomba!arı }ı ın rar:nammbure .. ~P sobn kabfı e-

"tl'j u t · · r ki l t \' h · · d 1 
, " a 

0
unu ser est ıra-~· ~Okl .. ~ı \<'r c! u u ar .açı mış ır. c ıttığın en savaşa son \"crmd• kıldıklarını bıİd· . ti t (~illııca e uğu } u· nı keşfedılen . enerJının sa~a) i ıııccburiyctind~ ·alıp diişmanın Vietminhlıleri~rm~fin~e Fran· 

~ 11' katın surule· alanında tatbıkaıı netlcesınde elını:- geçıık erı zaman onları ye. sı b" rğ ' aı4llıaddeı ıs. ol~n düynanın her tarafında hayat ni bir ıstırap bekliyordu. iş.e ak c z y~r~ı:ıı~ ~ıenı.u~,d~h~ ) lızler 
~) Ca(ur. ~1 ı:elış· s~an~_ardının ~ ükselme~i . ı_ııı.im· tınıdan bir türlü çıkmayan on•;ı. ı~J'ran ıı k~~~~~~ ;-.n'~: ç·n·v 
~: ı,~ tatb'ktom E· kündur. AHupa Asamble ı ılk de rın bu ıztırabıdır ,e ondan bah-j "d' u 

1 1 1 
ı.e 

~ "llaıı 1 eri b f b d 1949 d l · gı ''or ~::•ıın, Jıı. • • a ıı ura a a açı mıştlr. setmcm ıcap eder. ı Toulo-ı 28 (A A ·· ~ ~ Seb ınenka- O ıamandanbcri hesap \C ümit· Me\wbahıs olan artı· mtıhJ· ı burada r~smcn b"' :} -:-. Ru~.un 
~:unf:l'ıka~~ 3·ok: ı lerimitln tok f~\·ki~de g.elism~· rebcd~ ôlmek veya yaralılara mah G!olrc ,e l\tontc~ı'!:ı11~~~~~:ö~l~r~ 

1
, ~den il:~ ha !er )er almı., bırçok ) enı kesıf us bır sığınakta ıztıraplı saat· ı uı:ak·doğudak· de k . 11 ı-
lr:ı•ı •k~ 1 er~ oi· ~apılınıştır.ıo lrr geçirmek değildir. Şimdi mev ne •mühim b:r v:;~ım U\"ie .. t~~. 

q 1 b k ıuu ~ahsolan şey. o~man·::ı· ıçin. mek üzere bugtlıı llindı ~fn~}re an notların toplatılması rle ~ağmur -l~C\'Sımtndc. }Org~ın. I hart>ket rdcceklerdır. 
, 

1 

~ç ~~ çıplak ~ol alan e>ll' kafılc· Giapla ınulakat 

IÇtn da" ld . . erı ır. sıockholın 28 (A.P.) - 1s· 
~ 1~~ 

1 

va açı f Hanol'den a~rıldığım ırada H:te. çı~an komün•,t Ny Dak 
\ • •• S 1 ine bize gtlen malumata gcire, \'i· <' e.nı Gun) gazetesi bugün Hın 
~:lt'-ıı•ep Cdıy:ıde) c ~ese addedilemez. Bu yüzden etminhlilerl harp kanunlarına diçinide komıini t Vietminh kuv 

-c ~ . lld:; •vuk::ıuz.:.ı dlh a ticuet mahkemesine ı:ide· avkm bir harekette bulunmakla '\etlerine kumanda eden Kızıl 
llde,ı ınub akn, mez. Nitekim ticari bir muame· ~!h;ım etmek mllmkfin drğildir. Gerteral :-\gu~en G"ap ile yap 

~e a e llar~ıa ·e· lenin ifası için hususi oıomobi· 0) l" göriiniiyor ki ha talanmııa tığı bir mülakatı yayınlamış. 
te " arın 11 ·1 "d t"- b" h • 'e yara'ılarımıza kt'ndi hasta Vl' l .... .. 

h ler lllın •k·. ı e g~ en .. cır'. ır şıı sa ?ar ır. nomtLnıst General Fran~·z 
.; llL clır. Bt. u 1 parsa ıkame cdılcrek tnımınaı :ıaralılan gibi bakmaktadırlrır. hrın ş'mdi Hinırçinide mil"'-
~ ' ııı Una da A r H k k 1\1 hk Fakat Vietminh'ilerin müstah· y 
> ltıta ın 3\uk:ı·I . \"ası s ı~c u ·u • .ı a ·eme· k<'m mt\kiden sa~ ımıtulanJa- kiil ~ir ?u:,unı?,a oldukları in~n 

;ı oıd • ınahkc sınde atılır. cını ılerı surmuş Ye ~unları sov 
• lltrll~lınu ·{(1dc· Bu arada, Merkez Bankası a· rın yaşamaları ve bakımıan için lemlstir: • . 

l:lcacı; 'Utır.u~~ 1 rnkatının 'erdiği ~ir ceva~ta da liizumlu ilıic:ları, doktol' arı. ınh •İki yıldan beri teşebbüs eli-
~ b llt "e b k. su hususlar be!irulmektcdır: hiye te kilatıarı ve la.e l'llkan- m"ıdedil'. mumiycıJe kurmay 

tdı~ 'llluan!1~ «E\Takı nakd1ycnin ted~\iil· :arı mevcut değildir. lıarı ~alarmdaki kiiçük bay-
tler •ldiiind ' den kaldmlması muame esı ka· Bu şart'ar altında ve böyle rakların yerlerini biz ceğiştiri 
~-ttının \'a•=fen: nunen muayyen formalitelerin bir iklimde günde bir anıc pi· yorıız.• 

lllaJı '"' csı "f lıb t 1 t ı t , rinçle \'e kaynamıs su l!l' yık:ı· C!ı il'nıe1t k~e· ı asına ,. es c o ~.P op ~ ıırı. nıın yaraJaıla ıııun müddet mı:· K•zıl General bu beyanatı Kı 
~ t t~i tedir. :Su ması da fıılen ve hukmen ı~in kavE>ınet mUmküıı değildir zıl Gazetenin Wubkovs'ky adlı 

ı tllısıı ne karar sız~.ır. Bu pa~aıarın te_da\ illden E:tcr bu \'aziyet devam ede· b"r muhablrine vermi.tiT. 

<Başı ı lndılı'l 

!~çiler temsi'cileri de bahis 
konusu iş programı del!i~nıedi 
ği takdirde pazar günü aal 24 
ten il ibaren gce,·e kııtıılmağa 
karar Yerm slerd r. Bu tem~il 
<'İlf'r 30.000 rnak n ~t 'e ateş
çiyı temsil e meklediıler. lH· 
rıca güntv şeheke 't Loııd~a 
metro~u .kondüktörleri ile de 
temaslar yapıldı~ı H bıınları.n 
da gre,·e iştirak etmeleri ihti 
mali bulunduğu bildiTilmekte· 
d'r. 

Bugün Brislol"da batı $Chı>ke 
si grev komite i azaları ile tn. 
gıliz vesaiti na'kliyt ıc kilatla· 
rı komisyonu temsilcileri mü· 
him bir toplantı yapacak r. 

Şayet bu toplantıda da b"r 
anla maya \atılmaz a pazarle'i 
g!iniındrn 'tibaren !?eııel bir 
gre\·n İngıliz dtmicyolu nakli 
yatını tamamen fclct uğratma 
s dan endi e olunmaktadır. Hu 
durııımm memlebt eknnonıis"
ne de büyük zararı dokunacağı 
tahii görülmektedir. 

ner:ıl Na\'arre· b'lha~.a Ameri 
kan müşavirlerini dinlediği için 
rniişklilata dil müstiir. Ru nıii 

a\ irle-r. ona ,elindeki kun et 
leri büylik taktik harekı\t 'çin 

emerküz ettirme ini t.n\'Si}·e 
ctmekıed'rll'r. Halbuki bu k~l\· 
' 'etleri ttnıerkilz tltirmek onun 
için kolay de~i!dir. Elindeki la 
burların ayı ı mahduttu•. BU 
yük kuvvetler yığmak iç n Ka 
leler"ndekl garnizonları zavır 
dlişllımekto \e ba kıı bölgtler 
den ikunet ~ekmekleırr. nu 
i c bizim · · iıi kolA} Jaşt ı mıık 

tadır• 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Sıcağı sıcağına 

Tedbirler 
<Ba ı 1 inddtl 

H er vatandas gibi dl'\·let hiz. 

' -
A~ıkalın'la Snıitlı'in 
Cenevre'de deıııeei 

Türk iye delegesi' komünistlerin «sinsi» bir pro
paganda yaptıklannı söyledi. Bedel/ Smith, 

Güney Kore teklifini destekledi metindi' bulunanlar da shı. 
ı;i miıcı.ıdelelere atılmakt.ıı rlb<'t· 
le trhesttirler. Fal.;al ııınıtınl .. w ııırd l'rru 
hı.ı,·ıtın mııkadde nı ak!nn it Cent\ re, 28 Bırleşık Ame· Bır·e nıış Mi let rr ba\Tdının Ko 
ha~ıaıını kopaıdıktıın ııır nıiid- rika bu~iın harp )uzunden tak· re halkına karşı. ııpıhın teca\·uı 
ıtet sonıa H' h<i)le bir rmf'I " ime uğra~an Koreyı B rle mış )ıiziınden kLrlenmış olduğu ddı· 
kararın ri,klerini ~iiı.ı almak sn· fJ etler TeşkılAtı nez.areıi al· asını erde tıkten sonra B r eş
rtth le... Si""ı lıayıılt:.ı talihini tında )apılacak erbr eı; m'er mı :\hl et eıin prc t jın kurta
fl"tnıbe timde H\a mrmlekett ~olu ılf' ~enıdf'n bırlcst rmc~e rabı m i ıç n Çıne ha kı o·an 
hu ~o illan hi11mt ,ııntk Jıen,i. I matuf Gııne-y Kore Cormü Jnu me\ kıi \erme · ı:erektığ n .ooy-
nt dıı~anlar, nwrtlik " c aret-j kU\'\ etle de teklem~tır em ~ r. 
le iptidaılan oı-ta,a \'lkııı.tlulır- nışı~ler• Bak ıı • ı m ıs P'arı Rlı!nuıı - 1\folotor gorü~me~ı 
loır. İktidara ho göriinmrk ,c,a (;eneral Wal•er Beidl 5'"!' • ı Cene\ e. 28 A \) Dıin M 
ınuhaleftte çatmak ,ın~lt\ it İııı Kore me-elr iııı müzakere eden Geoı gr Bıdault tarafından '.\!. 
eçinı de" e inin aı if P,iııdr uıi- 19 de\ lrt tem · cılerin.n ougıin Molotof'a \ erı en akşam } emdin 

l elerini biı-f'r suretle ,uii timal Ceneuede up ık an u•n-:ımi to;ı den sonra alınan ma Omata ı;rö· 
edenleri \t \'İtdanlaı ının tmir· ı antıda verdiği demeçl" Gıiı:ev re on saat 20 40 tan 22 20 ye 
!erine kulaklarını ııka) anlaı 1 Korenın undufu 14 madde! k kadar ele!\ anı eden su\3re mO
ı:örduk .• \'iiıd,. ~uz ıı.:t:ıı:ıra ı:e- planın esa iti bam le Bırle mı kemnıc b'r ha\ a ıçınde gı>çmıs
li} orm. dhen•k muh.ı lif parti., M iletler Teki lilına be !enen gJ t '. Konuşma arın daha e\\elki 
ler: değtrli mtmıırlara , , ha- \"en ve inanrı ak ettird•2ini ci\ • nı 'a · ti rda mı- re e adJf e· 
kimlert mu.allat oldıılıır. nun. lemht r. Giıney Kore ıcnı ı c· h aılmemı b"r canı ık a \ e muna 
lann içinde 'a htifı edip ;,ı, 11• j ~eti bundan "'' elk bir •oplal' ı· ka asıı reıe\ n t>tnı Oldu~u ay 
lanlar \'l"}a eski alı tıkları ,~7 i . i da sunduğu bu P anla komun rıra ·ıa,r ed.lmckıcdır 
ftlert diinın,lerirıt '"" oıada Çın ktı\'\'etlerinin srçim'crden M B dau t ,.e l\I ~Jolotor an 
lllıf'nkll bir tanda ~·alı nıalarına h .r a) once Kuzey KorPdrn c: · maada F an ı \e O\ H" murah 
lmkan kalıııa~ınlar urdır. se. kılmeler.ııı fakat eçım nrtic .. •· ha he\rtlerine men up muteha~ 
tkedP. oıılaı-a da yazık olılu, i' i Biri~ m·ş li"etl<'r T<' kiliıtınc:ı ı ar rıın hazır bu unduğu bu 
unsurlara icldetlt' ııııılıtar olan •a dık ?lununca) a kadar b"r in- komıcma arın me\'7.Ull hakkında 
de\ltt hiznıetleıine dı.,.. 1 ım mut <'f k kunet erin mem· hır: b r ma üın t ''f ımcmı~ı·r. 

_R~~ ıık. \lillrt \ledi,iııin \!'! ı ekeı•c kalmalarını talep eımi • J <.uıırr Korrnın ıhıan 
Jıur..unıttın 'akit J.:a' betnıedeıı tl St ul 28 A \ B Gunev 
lııı i~i l"lt alnııl:ırı tok Yrrindr- Bedeli Sn ith bug in yaptı ı Ko e ÔlCUsil hu,ııun 'erd·~ be· 
<l'.r· .• hı teniihele-rin ı:.aıı ettir- k~nu<>~ada denı'~t'r ~i: Birle • )ana ta Korrıı ıı b rle • ri me-1 
dı~ı tedbiıltr uaiı sı<·dına H" mı- :'Ilı eller Te-kı aıı, dun\3\I 'c n Gine\ Kore tekl,fı kabı e· 
rine gl'tirilmelidir. Politika ta • harp kAbu und:ın kurtar bılerı>k d 'mezse bundan sonra aıı acak 
malarına kıu 1 hÖ) lr bir harııj 'e elinı·ı~e kalan ).<'I' llP a'r tir adım KU7ey Kore halkını e- ıret 
kurduktan , 0 nra ela. d:İ\'anın Bu tcşk lntın kredı 'n'n k•rılm ten kurtarma\ c n harekete geç 
t asını tetkikr giri mek Jaı•m. ı ':e öhimı> mahkiım ed' me mPk o ııeaktır dem•ş r 
dır. Ru da. idare , e aıfılet dil.il tchlıkl' i imd•k" konrerıın ıra • özcü bunun Reıs·cumhur Ri'• 
lannı. b.iı kn nıemlt-ketıerin t ec- ın<la bc'ırmic hu :ı;o'<1a b"ııı ıeh nın nılıaı kararı olduğunu be•ırt 
nıbesin" \'f krndi giıli lerimir d·t~er a\Tu'mu~tur. Bö\"le bir mı~tir 
dPn aldığımız dtr Jeu göre l:i halın \-Ukubııl•ı u b ıt dıııı' a Rede il Smıtlı d m t · ki· 
kokund"n )enidtn kurmaktır. h_alkı için bir fncia teskil ı>decek SO\)rtlcr Bırlığı bır 14raf. 

Ahmet Er·in VAL'·!iA~' tır • tan B r'e m Mıl • eı- t kıla•ı. 
· ' " • ' Molotov 11 ma' ıs!ıı H•rrlı~· hir nırı h.ırekdlerını takbıh ( d r-

------------- demf'çte. B rlP<mi \!;'eler Te~ k n g ne de za hır de\lctın btl· 

Avusfralya'da yarın ki Gtını tıık'hıh etmı~ bunurı i• • tun h k \e ımtl\.zla ını kul an
mada !hık olmn)an harpci hir maKta ı ı .. r lmekt dır• 
miie- P t> oldı "ınu :•r,.· .ırmti Hı-de 1 Smıth dm sonı öz r.· 

Seçı'm var tlir. Bcdf'Jl • mith b 1 demec: ha 'l'urk d ge c \at \çı •• 
tırlatar k 11 ma. ı-: 1fl54"un So\ .ılın komuni t ~ı ın. tam rniina-

Anadolu .Uın 1 \et f'r R'r cinin d nta fP 1'1 •• ,nıe mutec \İZ me\kİ nde o .:ın 
S}dner. 28 - Beş milyondan tını Pil ııl'Iır etki (tp ıenk t (' -~i Kuzej Kor :yı mağdur \e kur

fazla A\"U tral)alı seçıtıen )ıırml bir eUn o ll'llk tar he ııecerl'~ini b n şcklınde go terme~~ uğra· 
sandık başına ı:ıide~ktil'. Bun· FÖ' l"m •tir mt'r'kalı dedı>t a· tık rını. bu mıık atla sın ı ve 
dan birkaç ıün önce yapılan an damı cvıılaıı 'lAH• etmitjir- <:n, habı~ b r propaganda)a gırışt:k· 
k~tlere ~öre i.çi Partisinin le· \eller Birlill. d/I ree~i kann'iv- lerını o) emı tır. 
hındtki cereyan oldukça kU\'VPt it. kollektif gü\ enlik prrn•i1>ini Açık lın hukfımr.tınin. Bırlt~
le~i tir. ~on mecliste hukümet redde.,i~ini hak kat, adalet \E'" m ş lıllefür otorıtesın gözö
koah~yonunu teşkil <'drn lıhf'ral ·va ~ulha k•' nı<'t \•eı-ml'k~i1ın di· nunde tutma) rn htrhangi b"r 
'P- çiftçiler 68 u:yelığe. 1 çi Prır lcd"!i gibi hıırekı>t e•mek t ~ ha ç re' nı kabu demi\ <'Ce"ıni 
tisi ist 53 Ü):eıı~". maliktır. Rıı vur.unda o;du~uıııı "" hııttA be· be~ anla şunları Hın r etmısı~r· 
6ebepttn ~eçımlerın gaH~t sılı:ı cerıretln .eme' haklarına dııh •- Kuzey Ko c t.ırafından 
bir miicndc'e doğurma 1 beklen l·•\"ln~ H'T"Tll<'di~ini ('pnevrrdrn ilc-rı surulc-n teklıf ı e Kor Cum 
meklP.d;r. düm ava ·ıan ctmi•ıir ~ö' 'Pni· huri\ etının CGuney Kore ı tek-

Ayan meclisi ise erim'er 956 ,,.n erin m~nuı ba~lt ve ııcıkıır ıCi arasındaki ana fark •udıır: 
dan önce yapılma~aeaktır. o ta Bı1 d mım 'kıır•ı. ınrlıı cotl ın'ıık Ktmy Kore t klıfı Bırle~miş :..ı ı 
rihc kadar hükt1met koali onu i ibar·, 11" biı'!Pre durun d i~iin· eti r tP. k, ııtı otonte ıni red • 
bütün kanun tıısanlanna ·karsı mek \e saf'anmızı ~ıkla tırmak d•tmektedır D ğ. r t klıf 1 t. 

veto unu kullannıak hakkını ken <'lü~Pr. dun)a tc k 'atını rn rnk ek kon 
dine verecrk o'nn çoğ'1nlulu il· 11!1"11"-lfıııı'nın lın,ın toııı:ıntı ı rol o•orıte ol rak 

0

t.ınımalt a· 
yanda muhafazaya de\am ede· Cene\Te. 28 CAA) Koıı"i":~ı d r 
cektİı". Çin hyetın 11 ba ın öıeii< · Hu Tıirk tem ilcl hev tı. Kore 

Tahm:n•ere töre seçim neti- anı? Hu an bu::fın gautec"kre de Cumhurh eti t rafından i r t.U· 

eclerınin mahalli aatle cumar mi tir k"· ı ili n tek ıfın mukemm 1 h : u-
te 1 Ee<:e :rarısı alınması miım· • \merikıı Birleş'k De..,let1er· mı-:ı temın ' tc:skl. ettığınc Ka· 

kündür. Korı> mesrle inde Giıney Ko ~ nıdir 
lı landa ~imltrl tıırahndan ileri sünılen tekl"'lr· Yüksek Denizcilik Okulu 

ri kavıı~ız ~ıırtı;ıı de •ek'rnıek'<' bütçesi 267.776 lira 
Dublin, 28 (AA) - Son üç U· bu me denin ha'lin" kat ben is· 

~elik kin \Vi<"klew kazasında va temt><liı:•nl orta' a ko,ınuştıır.11 
pılan seçimleri müteakıp, ye

0

nl :Rımdan sonra Giıney Kore 
meclis•eki ii)eliklerin tP.\"Zi şek· murahhas he,}etl tarafından su· 
li '"' partilerin kayıp ve kaıanç· nulan tasarı'a ş"ddet'e hücum e· 
Ja.rın~n _mıktarı asatıda te pit e· den ııuanı ııua, B;rleşmiş Mıl· 
dı'mıştır: Jetlerin Korede ı:'ri tıği harelt<'· 

A• kııra 28 CT. 11 A) Tica· 
ret filomuza gemi personrl 'e· 
t: tiren Yiık ek Dcnizrılik Oku 
'unun 1954 ) ılı 1..utçesı olan 267 
tin i76 !ıra alakalı makamlar 
t rarı .. da ı okul mudiırluğu em· 
r.ı c gCınderilmiştır Fianna F:ıil fi5 il_yehk. (7 ka' ıi bir defa daha takb•h etmis H! 

yıp). Fine Gael 50 U~elik (4 faz • • -------------
la). İşçiler 19 ü~elik (4 fazla). o ..., t 1 T 
Cumhııriyetçiler 3 ii}e'ık (1 hı ~_re men er asarısı 
la). Çıfıçiler 5 Uyelık (2 ka)lp). 
Bağınısızlar 5 Ü) e'ik (1 kayıp . 

Yardımcı öğretmenlerin 

emeklilik hakkı 
'Tı.iıki)e :\fuahinıler Birliğine 

n•ıiracaat eden Yardımcı öğret· 
m~nltr, pmcklilık haklarının ta· 
nmma ı jç ıı birliğin ta,·assutunu 
r'ra etmlşlerdır. Proft ör M. 
Ş,.kip Tuı çun ba kanlıf{ında diın 
toplanan ldare He) eti. Emf'kli 
Sandığına müracaat müddetinin 
eınu olan 6 haziran 19.54 tarihı· 

ne kadar bu \auyeıte olan ml'S
lckdaşlaıın derhal ,e tekrar tek
ı ı:r sandığa mtiracaalları zarurc· 
tıni kendıleriııc bıld rme) i HA· 
na karaı· ,·cı·miştir. Bu milracaat 
) apıldıktarı sonra durum ayrıca 
ele alınacaktır. 

<Raşı 1 hC'ide) 
ha.an gosteren \c t ıkdirn~MI' 
!anların terfi siirelrrındM bir 

\'l) ındirilrc~ktir. Üç terfi Urr· 
1 içinde b .. şarı gôslerip orıJ!· 

nal hır kitap ~azan öğretmeni r 
bir fü,t derrreye trrri t'ltiri'ecek 
l,r ve enıekllliklerindr hir scne
erl on sekiı ay ilzerınden hesap 
!anacaktır. 

Bir okulda on yıl ba,arı l'e 
çalısmı olanların çocuklarınd:ı'l 
biri ortaokulda bir sene ücret· 

,jz o'arak okulu acaktır 
Tasarıda nat.,ı " tah\ll mr\'· 

:rnları da derpiş edılmı•V Bır 
okulda 15 ' l b .. ş ırı i r ça'ıcmış 
o'an öğr tmenlc:r rııal.ırı olm:ı 
dan b.ışka b"r ~ere nakltdı emi
yec~k'crdir. A} ni şehir içirıdekt 
nakiller bu hukmt' tübi de~ıldır. 
Herhangi bir okulda 15 yıl b:ı· 

şarı ile ça ışıp en az lıç takdır
name alan'ar i tcdiklt-ri } ere 
naklolunneaklardtr. 

8. Kurulunda Amerika seyahati görüşüldü 
<Bası ı inciıle) kari geıecektir. 

ran daha ileri \e k t'I pilin ar Bu müna ebrllf', birkoıç ay !:, .. 
) apmak imkfınını temin ctnıek- \el Amerıka·~ ı ZI) aret "tmis o
tedır. lan Cumhurb skanı CrUı Bav.ı-

eı..i\tı~ar <!tlifim çekılmesi halınde ~.ank~ zarara cek olur a - ki e'irlerın "kıbeti r.iap şunları SÖ\•leıııiştir: •Ge 
llı,,-·ra11 ada b•. uğra):ıcak 'e tedavuı pı)asasın· .. · ~~~~~~ ~~b~~ru~~e~b~· h~b~a~~mucut~~m~ r~~~~~r~~~-~---~~---------~~~-~~~==~ 
~)t~~e:~•ne ı:o~;t Mahkemenin, paraların. kaldı· lıklar herturlü faraziyeyi miinı· 

:Menderes. Washıngtcrn'a önil- r n Waslıington'a yaptığı en:· 
mıizdeki salı günıi g lerek cu· patı\e ı aret olu:ımakta \C Cum 
ma)a kadar kalacaktır. lıurbaşba,kanının, Amerika'da, 

Resmt şahsıyctıer Basb.:ıkan'a Tiırki)e')e uzun \adeli bır 'kr<'di 
yapılacak görüşme erin b!ıhı< a açılmasını nııimklın kı'acak çok 
iki memleketi doğrudan doğru· müsait b:r ha\ a yarattı ı bmr
yıı al§kadar eden me elel~rın tilmektcdır. 

• ~1 d~ ' e rılıp kaldırılmaması hususunda kiln kılmaktadır - bund.ı.1 onlar 
'l ltıahtalcnıeri . ne karar \Creceği merakla bek· jçin kci nctlce!er doğ.ıcaktıı·. 

"" ıı:ı ~ k ınc l ~ı lenmektedir. Durusma bazı '1·ı- Bır a ker karısı olmak sıfn· 
~ a kar~· &usların tetkikı için 29 hazıran tıyle beynelmilel Kıı.ılhuça, dün-

.. n 1 saat lO'a bırakılmıştır. > a sıhhat leşki!Atına \"e nıünha· 
'< tıı~e..,1 b <1 inci sıran insani gayelerle kurnlmuş 
• ~e·.l·1a~~acııık iş Bankasının yeni idare :~!~n te~ekküllere hit.ıp e<li~ 0 • 

'l ~ at!dıı-ı. ccari· ı· · ·· 1 • Bütün medeni ~ll'min ümit et· 
1~ aı._ınus ı·· mec ısı uye erı t ~ ·~l iği \e istediği gibi bir •ates 

, bıı ~ baq hak· Anhra 28 (ANKA) - Haber ke 11 durumu hemen tahakkuk 
~•ltılll<ı ıı hı· aldığımıza göre açık bulunan iş ctmis o'sa bile, tarafsız memle· 

\ t \' ar edan dA· Bankası idare meclisi üvelikle- kellerin "·c bllha sa başk:ı vesi
~ .ı~ 1.ararı:n nıu rine esıd İzmir milletveklli Mu· lelerdc bir aracılık tcşebbüsün

o l' sebet r ara· bittin Erener. eskı Aydın mil· de bulunmuş olan Hindistanın 
4 G (,. e nı.ıb <ic bu letvekıli Uıtfi Bukiimen 'e eski doktor , e sıhhiycciler arasında 

t, :an .kerııe- Kırşehir millet•ekili Rafet öı· gönü:~iller toplamaları. yaralı 
\ tr~ ıtiraı.ın de

1
s gefüilmişlerdir veya .ağlam c,,irler içın ilftç, yl. 

~·~~ ce.,.aııt stanbula büyük bir sirk yecek ve giyecek ve diğer lil· 
1t1tı • a :ıumlU cş):ıyı temin edecek te· 

c (1 lllııı daha geldi sckkiıller meydana getirmeierl 
~ al' 'tb n res ıı ~~Ilı • urlti Bılhassa arslan kutup ayıları lazımdır. 
t 'lı.ı~ıştır ):: fok balıkları ve di~er h:ıy\·an mı Esir kamplarının lı.ıtırası he· 
nııı l U?ki~en· ı maralariyle trapez l:Österilcrin.ie niiz zihinlerdedir. Bu defa bahis 

r; r Su tın büyı.ik bir şöhret ~-apmıs o1an meuuu olan esirlerin ımhası ar
hıı d~dtıiu h U· l;ni~ersaı Sirki ıki hususi katar zusu değildir. Fakat bu beyan:ı· 

Ilı da d&~r halınde 90 arabadan mürckk~p tımı yaptığım §U anda \'atb;ct 
~ 1tanu

11 
a ken anıyla Bağdattan Haydarrııı· öyledir ki şayet hiç bir tcfebbil· 

1 t ~tftre~~ l Şa>a :elmiştir. Sirk iki ı;:iln Eon· se ıcçılmiyecek olursa vahim 
bır Ilı ra Gülhane Parkında temsıı:eri· bir istikamet a'ması mlimkun-

ı.ı ne bas~a)acaktır. dilr. 

ÖLÜ ÇOCUGU~ BAŞl~l KESEXLER - j\nl>aranın Kılım J.öyiinden l'atmıı. İsmet, .\leUhat 
'e. Hatıce a~ıannda dört ~adın. :?O gıin f'ntl öten bir c;oc:ut<un ba ını mezardan çıkararak 'ke -
ıııışlH \e koy kenarınıtakı dere ·e atmt,Iardıı. Re imde görülen sanıklar soıgulan ıra ında, 
> ağmur l ağmasını temin için e ki bir inanı~a kapılarak bu lıi yaptıklarını sö) ıemislerdir. 

teşkil edeceğini fakat ayni za. Celal Ba):ır, Amenkan konçe 
manda Ortadoğu ve Balkıınlan sini, Tiirki)C'run tabii sen ı· 
da al!ihrlar eden meselelerin si. !eri. iktis.ıdi \e a keri imkan· 
ya~! ve askeri görüşmelere me\'- lan, Batının in ani \ e demoi\ra-
ıu olacağını söy emektedirler. tik idral erine bağ ılığı bakımın 

\'l"nidP.n gidrrek nıanıar dan dıjter memleketlerden çok 
., . . fark ı \'e bamb:ı kıı Ct'pheden t .. t 

. A~kara. ~s (Tiirktel) - Ame· kık rdılmt' ı lazım geldı~ı hu ıı-
rıka) a yapacağı eyahat t:~ııasın 1 undoı t.amamı) le ıkn debı • 
da Ba bak:m Adnan .Mender('s't', ~ tır a c mıs 
re mi tcblığde adları geçen ~e- Amerıka'da bu n•u aıt ze•ninl 
\ntta.n başka, ~enidtn .bazı kım hoııırlamağa mmaffak olan Tur-
elerın refakat etmelenne karar kiH· on se,.ı'nıl d k ı . · · ı· · • ~ eı e azan ı 

\erı mış ır. bıi)Uk par amt'nto E'k eri\ 'ın 
Bu arada Hazıne G ne! l\lu~ü- da) an:ın -.e son )tllnrın ık

0

tı adf 
rU,. l\lerkez Bank:ıs~ ~e~~ Se~~e \e ı).ısı politıka nın ıdam.a et· 
teı ı ve lktı adi fşbırı.ı~.ı t~şkı1a.ı tır ccğı a ıkar bu unan ı tıkrar
Grnel Sekrtter lua,·ını gıbl bazı ı bir hükümel de l-ıırunca, Baş. 
) uk r.k memurların da B.ışbakan bak, nın bu) uk bir emnı}elle A
}ı;r bırlıktc <r:.ıahau, çıkacakl:ın mcrik.ı'~ a gıtme ınc mani kal· 
haber wrilmektedir. mam·ş H bu mar~t taknrrur t· 
Amrrıka'da gönı~ı.i'ecck mesc- mı tk • c 

lckr hakkında, di.p1omatik ka- Dığ~r taraftan. bu ge).ı.hat. 
naldan b~zı prensıp anlaşmalıı- Tilrk Ekononıisinın gcçirdıği gı.i~ 
rı.na ~ı~dıd~n ''.~~ıldığı için \\"as· lfik er \e Orta·Dogu ıle As~a da 
hı~gton ~akı ~orüşmelcrc tahsıs ccrepn eden son 'ahım hndi,e
edı en dort gunluk müddet, bu ler dola)ı i) e ac1l bir hal alllllf 
anlasmaların tamamlanmasına tır. 
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BULMACA fm1mn 
1 2 3 4 r 

16 a.. şar an Mıl.a n Be· 
'l'trley karde er). 

16.1 M 111 IA G kça . 
lG 45 Oprret d n asından 
17 00 FH ı he e ı 
17 40 Ka p mekl ıpları. 
17 4S A un Arıkan. 

1800 F mi E o eı ra•ı 
ıB.30 Ba e s:ı.hnr'rrtnden 
ıs 45 O~ un ha. a ~rı IMrhmot A· 

yar ve arkadaş arı). 

19 00 Habfrlrr. 
l91~ r.. r.· 
19 45 \: tyolontı Necip Aş .. ııı 
20 00 Sa eurlcrl 
20 ıs Rlldro a .. rst 
20 30 Kısa senir haber ert. 
20 3S K çOk oruııtra. 
2050 Unl\f'ralte postası. 

2ı 00 !\fl!e Ed bo ıu 
2ı 20 Dinle ıı ekleri (Ra:ır Ba 

tı muz ıı. 
22 00 :ıbahat n Volkan •e arka• 

da arı. 
:ı 30 Bev;ı p rc!edrn m .k. 
22 4.> Haber er 
23 00 Kıtmbl o bo~ n .,rnı:rım 

lıı.r 
2 er. Karı le 1 at ' şarkılar dsru 

ve caz ro il 
24.00 Kr.pann 

İZ ıııt 

PAM - PAN 
E n b" m ~af rlr.r n zı en 
gUzel ag rla\ acağ n ı ne· 
z h b r okal 
Serın ha\ ada 
N'cfı pesıal te er 
0.,Je \e ak anı )emekler 
Aper t f • Pat eri 

S 1ı Hala kfı.r Gaz Cad. 
~o. 2"8 

-j 

ı •:r her rtıo Z- ı·. ı .. - ıs can ı~.su :ı .ı. - l rttıı a TJ .. (Oıı lıellınrde• 
tuJa lıf'htt .... ıımr 1çln brr rüa %0 lmruı alınır.) 

DOKTORLAR. 
1 

SATILIK iKt DAİREI,i Be· 
tonarmt a'tımlılara ifalı. bo~. 

llOK l'OR Ç.il'Rl ı· - Cılt, ~aç, Çamlıca Bulgurlu Mtisellataşı 
Zühre\ 1 Mutehı sısı. Beyo~lu 15 
Po •a .sokak Te'efon: 43353. n: \'İK \rm \ Blni~ct kat 

Ur. ABİMtı.EK - Cilt ve Züh· 
r('vl Hastalıklar \lütchassısı. Be 
'o" u. f tikıat Cad. 407, Tel: 
41406. 

600 m2 betonarme depo kira· 
lıktır. Telefon: 13370. 

AUTEFE:l il 11( 

. 1 1!\TİB \H C.UIAŞIR Fabrika-
f>!\Hll.i\"l~ M IF.H.\SSl~l sında )ıkanan çama"trlar ev 
MAHPEYKER - Elektrokar· kadınının te\'kid"r. • Feriköy 
dioğram Cumaı1t~l öğleden ı 81268. ı 
sonra ha~talara mec<.'anen ba· 1 
kıl r Harb le Ha!askArgazi IH~l.İJ\U Mi'Rr:l'TE 1l'C:J,,\-
~o 82. ..,l - 1 enilen ı keledt motor 

te.limı atıl r. :\liiracaat: '.\lu- 1 

EMLAK 
refte Tut:lacı Ay ıac Hya Ga
la ta \ ytac: Sarape\ ·• 

3G A \ ' v \ nr. tı E FAizsız. I 
Bo :ancı ıle Kartal arasında iŞ ARAYANLAR 
bahçe11 e\lere müsait ucuz fiat I c:Ü\IRl K. IU:\' KA, K,\ :URİYO, 
la arsalar. saııhga çıkanlmıştır nakli~ at , e pa aport i~ler..ni 
Saııc yerı: Bo tancı Tramvay takip edcbılecck bir genç iş a
dıırağı. fırın yanı 538; tc'efon ramaktadır. Her tur lı referans 
52812. ,·erebi r. P. K. 904 1 !<tnbul. 

Telefon 24956 
l!.HI i\KÖYnE IAM f\O~f'OR· S,\Tll,ll\ :\IOTOR - 200 tonluk 
LU satılık \'ılla. re efon. 8'.?05ı sefere hazır \'.\ROi, mo·orıı ~a· 

.. at 14 • 19 t.lıkıır. Müral'aa• rel: 44073. 

Sümerbank Ereğli Konya Pamuklu 
Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 

1 - ~luhtt'l f tıp hata'ı bez erle parça beL'er ip ikler, pa· 
muk telefleri u tupuler \C hurda nıalzen•em z açık arttırma 
u ulu ıle 10 6.1954 ptrşembe ı:unu aat 14 de mucs e emiıde 
atılacaktır. 

2 - Şartname i Sümerbank, Ankara H~ Kon~a malazala· 
rında. Ka) eri 'e Adana Pamuk u Sana~i llue '" e'crınde, fc· 
ıanbulda A'ım \e Satını \füe s" Pı ~ludurlülıiınde \e nıue.s e· 
sem zde i?Orulebl ir 

3 - Müe e emiz satısı }apıp ~apmamakta serbe ltir. 
(6621) , 

Prenses Mevhibe Celôlettin'in Hôttrafarı 

• MI z A ... • OL ••• 
Yazan: SARA ERTUGRUL KORLE 

Saray ha}ahnın içyürii. idetl~rl. e~lf'nceli ,.e 
acı tarartarı. Sara~da Jı:f!>çen aşk nıaceraları ...• ~iha· 
Ht havatla kar'ı kar'iıya. 

Satı' yeri: lnkılôp Kitabevi - Artkara cad. lstanbul 

' 

, _____________________ _ 

Antalya Daimi Komisyon Başkanllğmdan 
l - Vıliı) elimizin Elmalı ,.e l\orkuıeli kazalarına baflı 20 Ye 

J parıa \1 a~etıne baflı 3 kö~lİll 272080 )ıra muhammen kesıf· 
lı 'eraltı ~u) u ara tırma ve i. etme kll\ ulan in$a l i kapalı 
zarf u:.u u ılc e · ltme~e konulmuştur. İha't H 6.1954 pauırte· 
si ,ı:unu .aat 11'de \"ıla)e' makamında kra kılınacaktır. Zarfla· 
rııı ıha e aaıındt'n bir saat evnlint kadar komis~ on ba~kan· 
'ığına 'Ct'1lme i lhımdır. 

2 - Ge\·ici teminat 14633 20 liradır. 
3 - i teklı erin ihale) e girebilmek için 2490 .sa) ı:ı kanuıı

da tadat o'unan \esaikten gayri işin teknik ehemmi)ctinde di· 
ğı-r bır ı ı ba ardıfını \e~·a idaı·e \'e dtnetlediğini J:Ö5•erir bel· 
gc brazı artıır. 

4 - Şartname \e plan ::\'af ıı ~lüdürlüğünde ıörlililr Ye is· 
tr) rnlerın adı c 'erine 13.60 lira mukabilindt buer örnek .ı:on 
derılir • (6'i:l6) 

PTT sanat oryomu ve hasf anesi 
başhekimliğinden 

:'ılikrop ö'dürücO "~~rı haiz olmak sartile bir adel Kra ını:r 
yıkama makinesi (tükürük hokkası takım eihuı) ilt } ine mil...-rop 

old .. 11·1ıcu \asfı haır hır ad"t bu asık yıkama makıne ı ayrı ayrı 

satın alınacaktır. llgılı!eı in her turlu ('V af " şart'arı bildirtn 
tekli! mektup arını makır.e'ert alt 'katalog ve aireyi Ve mum· 
kun olduğu takdiıde tü ·kçc tercumelt.rinl de eklberck 7/6/54 
p.ı1artp i aksamına kadlir !PTT sanatoryomıı ve hastahanesi 
ba he!:::mlıği • Bo•tancı) adresınt .. öndenneleri f'an olunur. 
Müe se.semız 2490 :ıyılı kıtnuna tAbi değıldir. (62jl) 

Kurtalan Jandarma Konak Satmalma 
Komisyon Başkanllğından 

1 - Kurtalandan - Vana karşı'ıldı (500) ton a. kert eş) a 
ta ıma ıhale ı kaoalı zarf u u il ile yapılacaktır. 

2 - Tahmin füatı 7 kuru~ 50 ~anıinı olup mm•akkat tPınina 
tı 281'.? lira 50 kuru tur İhale 19 haziran cumarte • ı:ünü saat 
11 de Kurtalan Jandarma Kondında )apılar.a'ktır. 

3 - Şartname er bu t<omisyonda ve Ankara, htanbul Jan· 
darma Saıınalnıa Komi·vonlarında (Siirt. Bitli \ 'an \'e Db ar· 
bakır \"ı';l\ et Jandarma Kumar:danlıklarında) görüleb•lır. 

4 - İsıckJ.lerin temin:ıt makbınıı ,·eya 2490 sa) ılı kanımda 
) azılı be'gelcr e birlikte teklif mektuplarının ihale !;aatindcn 
bır saat en el komis}'ona \ennelcri i!An olunur. C67:i3) 

Elazığ Yollar 8. Bölge Müdürlüğünden 
1 - E\safı şartnamesinde )azılı 100 adet mahruti çadır ka 

palı zarf u ulü ile satın alına<':ıktır. 
2 - Çadır'ann muhammen bedeli (30000 00) otuı bin .• ra 

olup ı:eçici teminatı (:.!250 00) iki bin iki yüz elli liradır. 
3 - ihale 14 6.19:54 paz:ırtes: günU saat (15) de Bb ge 

~lııdurlut!U Satınalma Komb) onunda l apılacaklır. 
4 - Bı. işe aıt fenni \e -ususl şarınamclcr her :un me al 

aatlannda bolıe malzeme sen ı •nden (150) "urus mukabilin 
de aıınabm~. 

5 - 2490 a"ılı kanunun 32. madde ine ı:öre hazırlanacak 
zarflara 50 kuru'5luk pul ilsnk cdılmi5 fenni ve hu us! fartna
mc. ı:eçicl teminata alt nıtktup \tya makbu-tu ile 1954 yılı ti· 
caret oda ı belı:esl konuıa.·;ık en 1:eç ibale saalındcn bir .saat 
<'\"\l'I komis)on bakanlığına verilecektır. 

6 - Para \"'e hcnıeri ı-:ıhi herkesin clınde bulunan ~e\ ~erle 
muhu lcnınıs zarflar kcı'-ul f'dilmeı \e po~tadakı &ecikıne e: na 
ı.ı a a·ınmaı. (6Sd2) 

. Kütahya ~eker Fabrikasi Anoni~ 
Sirketinden 
• 1· 1 ., 

Kutah~ ada ) apılmakta olan Şeker Fabrız>a. ıa 
1 - Esas fabrika bınası \ e mu~tc.~ı fı.\~klCl'l 

'ar.arı, beıun, betonarme ve na ışlen ışçı rıııarı b 
2 - Takr ben 3 Km. tu ünde •U 15ale boka afal 

leıinın açı ması, borularının nakı. fcrşı \C c bJ1 

ıle Porsuk Ç:ı) ı kenarında ı:: creklı dinlendil'nı 1 
ı•"ılıkleri p0ıııP • • an 

3 - Poı 'uk ça~ ı kenarında ) apılacak 0 

ııasının i~çiliklerı, $ 
kapa ı zarfa ıhalc cdılccekıir rı 'J'C. 1 / 

ı-ci m:ıdde~ e ait muukka• ırmınat ınıkt~ rı.. s. 
2·ci maddeninki Tl,. 4 000.-. 3·cu ınaddenınkı ef. 
d~ ~~~ 

Yukarıda ~ aıılı 3 maddedekı ı çı ıklcr iç ~a e:ııe 
1 f \Cl'ılcbilır. in aatla kullanılacak ı,::crck 
rıkamızca ıenıin cd IN·ekt·r. tc· ı 

Teklıf.erin en ı:cc: 7 haz•ı·aıı 1954 p~ııır ne ıt 
15'e kadar Kiıtah)a Seker Fabrıkası .anıılcsı 
ma:.ı lazımdır. dJrU 

Is bu işe tal•p o'mak bıe~ en er n r:ıbr ı:a ~15)'1tleJ 

1 

m:ıha'lı şeraıtı um~ımi 'e hu.usı artnıımclert31,31ı • 
l'ütah~a ~eker Fabrı~a ı ·ar.ti~ r.~ıııc ınuraca 
nur. (6ı'Jıl)) 

Başarılarım 
Bununladır. 

63 vilayetimizi 76 fasikül isinde toplayan bu eser iki cilt halinde ha~ırlan· 

mıştır. Beher cildinin fiyatı 10 liradır. 

Umumi satış yeri: Vatan Matbaası, büyük kitapçılarda 

1 İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
'Jalırııır.ııin c·in i 

'fop sı"afa kllğıdı 
Bob n si~ara kağıdı 

1 - Yukar da cin 
cakt,r. 

Miktarı 

80 000 top 
400.000 bobin 

\em ktar aı• )Rl lı 

~lu\akkaL 
tı>rninatı 

İhaleııın 
tanhi gııııü 

67.500 Ti. 2/7 !l;H Cume 10 
150 000 • 2/7 954 Cuma 11 

ı;: ro kağıtları pazarı k urctı) le satın alına· 

% - Paz.aı 1 kları h"zaların da ) az lı "Ün \'C aatlerde Kabata~ıa İnhı arlar umum mlİ· 
<ılırluğil sat nalma komı )<lnunda yap lacaktır. 

3 - ~artnanıelerı her gün konbyoııurnuzda görulebılır. 
4 - l\lmakkat temına toJl ıgara kag d nda 10.000 toptan boh n .ı:anı kAt?•dmda be 

20 000 bob ndeıı a ağı o mamak uzere ek ıf edı ecek mıktar \e fiat uzerındcn <;<, 7.5 temınat ~;.ı. 
tırmakla hale!ie iştıı·Ak edıleb l•r. • 

5 - İd:ıre kı ıııeıı \ c:;a tamamen \'e~ kıs m k sıın a~ rı ayr taliplere ıha le elıııekıc 
seri>e ttir 

6 - 1 teki leı n muvakka tem nat nıakhuzlar. a·r kanuni \e ikalat ) le bırl kte be iri 
tarıh gliıı \'e aaılerde konıı ) onumuza müracaatları ılan ol uııur (646'2) 

.Bakırkö} eski BaTtıthaneôe 30000 nüfu hık kuçlik şehir kuruıuvor. Baruthane kar~ı~ın
da Ye LO:\DR ASFALTI lızer"nde yeniden par cllediğınılz \e ş;mdbe kadar :.atıl~n ar
sal.an!1 fe~kınde \e tam LO~DH ASF ~L'l'l iizcrindeki arsalarımızı ~arınkı pazar ~unün· 
den ıt haren satı.:ı arzcdeceğimizl sarın mlişterilerimize iftiharla mUjdelerıt.. 

BAHÇELi FERAH EVLER ARSALAR! MÜESSESESİ 
:uarııuççular Bu) uk Si'eı i Han 18 - 19 'l'elrfon: '!j919 

Yarın saat 9 d:ın li )C kadar lıer ~aat ba:,ında 2 otohus Be~aııt D stı .'.\lektcbinclcn kalkaraktır. 

SATILIK MOTOR 
200 tonluk sefere hazır 

~VAROL• motoru satılık· 

tır. 1\1 uracaat 'Jel: 44073. 

I~IDO 
YUZME 

HAVUZU 1 AÇILDI 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtaat llônlcırr ---.ı\s. İhli) aç ıçııı 7000 kilo be~ az pe) n•ı kapalı zarfla 4/ 1-Ia· 
tiran/954 Cuma sunu sa t 16 da Çanlm ı ı\ . Sa. Al. Ko. da 
satın a'ınacaktır. Bedeli 18200 ıra, 'e~ cı temimııı 136S tıra
dır. Şartnamesi konıı:.)onda ı;:orulur Teklıf mektuplarının ıha· 
le .aatindcn hır saat e\\ellnc kadar komıs~oııa \erı'me i. 

1403 • 6139 

* As kışlanın çatı ı onarımı kapalı ı.arfla ckMlıme~ c konmuş 
tur. İhale ı 11.6.1954 gunu aat 11 de Malat)a A. Sa. Al. Ko 
da ~ :ıpılacaktır. Ke~ıf bedelı 28705 07 ırıı, geçıC't temlnaıı 2153 
l radır Kcşıf 'e şartnaınesı komi~' onda görUlür Bu i~e gire· 
ceklerın ihale eiınıindcn en az üç gun ene l\lrk. ln . \ e l~mlak 
:\ld. den }cterlik belgesi almaları arttır Tek ıl mrktup arının 
ihale saatınden blr saat e\\cline kadar knmis~ona Hrılıne:.ı. 
Posıadakı ı;:ecıknıe kabul edilmez. (l "Oa-663j) 

Konya Valiliğinden: 
l - Knnı;a mrrkezinllr fstas~oıı buharında laliırk hC\· 

kelı eh-arında ~eniden y, plırılnc:ık iki katlı l'kokul binası 
in nah kapalı zarf u u u i: .. ek itnıe\e çıkarılmı tır. 

2 - fsın keşif brdeli 125183 33, muvakkat teminatı 
7.)09 12 liradır. 

3 - ihale.si 14/6/19.:ı4 pazartesi gı1nü saat 15 de Kon) ada 
nıah ııs bina ında Oaiınl komisyonca yapıla<·aktır. 

4 - Ke~if. proje \e d ter cHak Daimi komis)on \C Na!ıa 

mliclurliığti kalem cıir.de goriılebi ir. 
5 - Talıpleı in Tic:ıreı Odası \'esika ı. teminat makh•ım, 

:Koma Nafıa nıudhrluğiincten a acakları eh ı.> et 'e ı•·a~ı.Yle '"k· 
lıt mektubunu havi :r.a: fı ıha leden hır saat en el :ııakb·ız mil· 
kabilinde Daimi ko.ı isyon ka'cmıne \ermeleri lüzumu ilôn olu-
nur. (6577) 

Ankara M.M.V. 2 No. lu Sa. Al. Ko. 
Başk.dan 

As. hır ık iht13ııcı 'ç!:ı \nkarada ::o terılecek ~ere ıeslim 
şaı1ı~J,. ti a ıı kalem tc1• ll .< nıalzl"ıne.5i kapalı zarfla ~ııt.n 
a ınacaktır. ~luhammen tı<"de i 19908 on dokuz bın do:.. ız "ııı. 
cloksan sekız Jıradır. Geı•ıci tc nınııtı 1500 bın be ) iız l•radır 
İhale i 17.6.1954 perşcınb" ı:ümi saat 11 de Ankarada 'l ~ı \' 
2 l'\o. lu Sa. •. Kom s~onunda )apılacakıır ı-~, af ''e sartna· 
me 1 her ı:un komıs}onda ve İstanbul Lv. \ , •liın kı mında go
rüliir. Tıılip'Priıı belırtılcn gıırı \'C aalten bir saat e\\ clinr ka· 
dar hazır'a)acakları teklı[ mektuplannı makbuı muk:ıbilınde 
komis}on başkanlığına 'ermclerı. (6771-l!i32) . 

inşaat Fen Memuru Alınacak 
M. S. Vekôletinden 

İstanbul Teknık Oku u 'J'eknıker kısmı mezunlarından ba· 
rem dısı 550 lıra ıicretiı iki inşaat fen menıuru alınacaktır 

Askerliğini yapmış oltııa3ı şarttır. Talıplerın Ankarada As· 
keri Fabrıkalar Tekaut \<' l\lua' enet ~andığı l\ludiıı·ıu~ıır.e hı· 
rer dılekçe)le \e dıploma •uıet:crını cklt'~erek ınuracaı arı 

t61U:n 

Erzınl'an 

Tercan 
Tercan 
Kemah 
Retahı)e 

Kertak 
Pınıasıl 

:\lırzıo~lu 
şağı ihtik 

Söf:iıtlu \'e)a 
Karayaprak 

HARBiYE 
\p,rt 

Cumhuri.> et cadde 2.U. Guneş · ) 
<Tam Ordı: e\ i kar ı ınd~ od• 

l'ılağun ağac·ndan mamul harika )eınc f.rı.'e 
~le~hur Beaut,>rc t sonı)elert.>le Queenkıı:O 
dası takım•, MamılA llambo \'cranda tıı J;O 
Hou·e Ya~ lı Yast•ltlar·.> e rahat kanape '~e o 
'e Plast ik Dınet Tak. \)altlı ve renklı r c t 
Su, :;>arap Kokte.>l bard .. k tak nı ar· po çsJl1 
jer " Kuıuphanele:, Çıpe'l dal ckreıcr rı 
si. si.:;ara nıa~aı.m. r ınc \e bol takınt19orı t•' 
sıgara ma aları, Koy ec;,ac;ı, \rııbec;k ~31<B!1 t 
h r çe ıl saır llizumlıı \e se\ mlı .\ıncrı 

Tokat Valiliöinden1 ı: 
1 - Ek itmeye ko!lulan iş: Erbaa ca~ 

rici su le i•at• ) apımıdır . 
:? - İn aat kesif bedeH 

tem nalı 1156 lira 8-t kuru l UT. lC ' ol 
3 - kn ke if ve şartnamesi mc al ""

11 

rede her an görlilebilir. .. . 53al 
4 - Ek<iltme 14/6 954 pauırte•i !?uoUc ıı 

nafıa müdürlliğü binasında açık eksıltot 
caklır. ı uÇ 

5 - l'aliple1·in ihale ~ün ünden en :Srı eli 
lekçe ıle nliliğe muracaat ederek atacal: ı;tc ~~ 
\'e ge<"ici teminata ait makbu zlarilc bırllp 1111'> ,,J 
misyonda hazır bulunmaları vaktinde Y8ı. 11 bııl• 
!arın kabul ed:ıme.> eccği ve po tada '11 011ııf 
!erin nazarı ılibal'a alınmıya t"ağı ilan ° 

okulu ·~ 
Uçaksavar Topçu ,J e~i1~1 

Kumandanlığından .,~.~b~! ·:.~ 
ıaı• lı'ııı' ,r 
ırrr 

• . . ı95'4d~' 
1 - 31ma~ts19.:ı4 ve 1 hazıraıı ·uı9 • 

09 00 : 12 00 : 14.oo \'e 16 00 a asında. \pl' at~· 
1:Une) ınden :ışagıda iıc nokta ılc beJırıı 1oıX' t 
l'isinde bulunan, Ha) ır ız:ıda üzerinde• s ııed 
'e yıne bu deniz sahası üzerinde. ha' 
Uçs. Top. ııtı<'arı ppılaC'aktır. ·ı' , 

2 - Atış ~ünleriııde hi<: tıir d:n:ıc ıli 1 

be ı·tılcn aha'a ı:irmeıne i ehcmnıı)C 
• (\ılı' 

(a) Arı.: 40• 49' 0°6°.. ~.":..c' 
Tul: 20' 20' !'". t2' 0eıı (b) Arz: 40• •45• 

18
• ~ ,, J 

Tul: 2rı• Oi' ,. !'" 
(c) Arı .;o• :19' :,:l pofı.I 

Tul: :.rn• H' 5.r' ı151 
.., 

, _____ "":"kaolıO 

Alaşehir Belediye Baş, 
11
, ı~/· 

Alaşehir kasabası al<:ak , e } üksek ~~'' e ıt 
kcsinın ıkıncı kısım il:i\'C ışlcıı ılc sddC' ıı 
in ası 2490 ~ayılı kanunun 31 tnl'I nıar t 
zarf usulü ıle eksiltme'e çıka rıımı• 1 ,eÇ 

ı - Ke if bedeli 60612.SO lil'ıı oluP· 11 f 
liradır. 8 ı a\8 , ' 

2 - Ek llıme 10.6 1934 tarı b'nc r 
8 

, .. ıı t 
scıat 15'dc beledı)e encümeni h uzul'~\,ıınde 

3 - Keşif ,.c proje is saa:Jrrl a 
11 

ı tf 
de cortilehilır. rrıtW'Jı ı 

4 - Eksiltıne)•e istirfık edecek 8 ,ııca~i 
h·i bir ·ekilrle başardığını tspıııa ' 8~ 9t il ısı• 
ıe ek ilımenin ~anılacaf!ı tarihten ~ıgc-'ı ' 
)'l'mize müracaat t'derek ~eterlık b 111r ge)İ teklif zarflarına kovmıı•arı ş;ır tcl>l f f 

5 - Bu iş için teklif \ creceklcJ3ı; 1 ı•rr ~· 
5arınamesıne ve 2490 sa,ılı kanu~ c'"c 11ııı,• 
'a\'arak ek ılıme :ıaıinden bir sıııı 1·ş o • · ' ·erııı 
kabilinde beled;> e ba,kanlıj!ıııs ' IJ ~ 

ı\oıı ~ .. 
·----------::'.~ı"s':'ll d' tmtlya7 sahibi: • · f,l l" 

f lmuaıJ ne$rlyıı t Müiliirü: i\:oııur: 1 
Bu cıı•·ııl~ !\f"c'nl 4 / ,. " . 

iH'.\i"i ı\ll~1 ;I 
lh8111'111 ~ 

(\".\!.\~) G:ııctPıiliJ. '" "111 I f) /. 
\AIAf\; J t\ 


