
1 
~ 8AS~IU11AlUdR1 

l'het Enıin YALMAN 

~t ' ıııaNEVI 
t~:ilQ Alollafenarl sok. 30-32 
ltı~: _24207 - 29316 - %1315 

"Vll: VATAN - tstanbuJ 

I PAZARTESi 

31 
MA Y J S 

1954 
\tı,: 14 - n'I : 4688 

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

İGüNÜ N YAZISI : 1 
ı~ slYAsET" ve--MEM~~~~:· ... 

Yazan : Hasan Refik Ertuğ 
Bugün ikinci sayfamızda __ _J 

"I Başbakan Menderes dün 
Amerika 'ya hareket eff i 

Atina'da Mareşal P~pagos·'la goruşen Menderes, dönüşte Yunanistanda 
24 saat kalacağını ve bir hasın toplantısı tertip edeceğini söyledi 

A. Meııdeı•es bugün New Y ork'ta olacak 
Anadulu AJ;lnsı 

Ankara 30 (A.A.) - Ba~ba· Başb.okan Etimes ut .ıskeri hı 

~''1lttton••• Ekonomi " l1m<t B•k•n> S. '°"""" ı.old•n l>lnd) " dlğ" '""''" 

~ earet Odaları Birligi 
kan Adnan Menderes Am"rıka \'a alanında, Cumhurba kıır.ı Ce
hukiımetinın davetıne icabetle. lal Ba~ar. Buyuk Mil' t l\leclisi 
Bır'e~ık Amerika De\•letreri ba,· b:ıskanı Refık Koralt.oJ, ?ılec'is 
.kanı Eiscnhower \e diğer yük:.ek başkan \'ekilleri. Bak,u:ııar. B:w 
Amerik.on resmi sah:.ıv.'.!tlerıyl.. bakanlık mu"Steşan, TJ:ıi\'crsıte 
ıkı memleketi alakadar -:d~n me- rektörü, Danıstay, Yargıt.ıy \·e 
ııe:eıer hakkında goru~mı-k üze- ;,ayı.tay "b.ışkanları. mıl!l.'hek:.· 
rc bu abalı hu:.u j l>!r :ı~keri lcrı. generaller, AmerikJn biıs ilk 
uçakı" Amcrıka~a sıt!llek üure clçi'iği mü le arı ılc it lyan \'e ~ lllık toplantısı yapıldı 

~oııı~ Ve Ticaret Bakanı, «Hamleli politikanın doğurdu
lrıı. 9tı meseleleri hal!.~.~::~ .. yolundayız,, dedi 
~ı~fh 1 ~ Ankara, 30 - Yıllık mutat '-c h b k 
~ "•11a arını 1 toplantı•ını yapan Turkiye Ti· I [um ur as am 
~ i caret Odaları Sana)i Odaları \'c 1 1 

1 Tıcaret Borsalan Bır ığinın bu K f ' ~ 
top antı ında hazır bulunan ı-;ko. as amonu oa 

(J._ nomı \ e Ticaret Bakanı Sıtkı hadnln AJanq 

mcınleketimiıden ayn'mıctır. Cl>e\·amı !Sa: 7 ~u: 3 de> 

~----------------------.............. ._..... ....... Başmuharririmizden telsizle 
.. -... --~ 

AMERİKA'NIN TÜRKİYE'YE 
DAYANMAGA İHTİYACI VAR 

'
1 \z~'\· Yırc.ılı, cere)an eden gorüşme· Ka t monu 30 - Cumhu~!>aş· 
1 Ellı· • lrr onunda oz almıs 'e §U ko- kanı Celal Bayar yanında h et-

\ le • rı YALMAN nuşma)1 )apmıştır: meler Bakanı Fethi Çe:ikba; \e 

Başbakan Adnan Menderes, Amerikan siya
setinin çok nazik ve buhran/, bir dakikasmda 

Washington'a geliyor 
Ra~hakan Adnan ıu~ndere dün Ankara'dan a} nlırkrn kenjfi,i ni uğurlayanlarla ;:öriı~uror l•ııı tetek_\iniz. 8 •- Tiırkiy miı iiç dört yıı. bazı mıllckı-kıl.eri o'duğu h:ıl- 1 

• 1~l.l ha 'kusı unı~ danbrıi c,ine aı ra llanan bır de Çankırı " 'l'o )adan geçerek ı----
\ ~ııd '""ıııe.z..~tıt ~ ~~ ham enın , e ink.şafın b:iyu.: , Kastamonu'ya gclmistır. Cumhur D p k • S ta 

llr'4j1/lli~ ktıJ~~m.af~ C\ k W Jı~) ecanı ıçinderlir. hti· ba k.ını ~O J,ırda lezahLiratJ:ı k.1r ! • a 1 il 
)~ 11

l, ııu 1 •. ı ı kudıctı gene arkada~larıınm I ;ıı annıı tır. Başbakan;] 
azledil•li 

i\c-w York, 30 - Bu sabah Ainerikaya \'arır \atmaz Baş
bakanımızın :ı::ırı·ı hd~i..y:ıcak ?.iyareti bakımından n•b::ı yok
hlmağa kOl'Uldum Go:·üştiıCüm AmHikatılar bana şunları an· 
:.ı tıılıı r: 

I J c il llDCC [ 1 ll'ğ" b' d " t h"'·" d Q\ı~ ı•rıiıeı" 1 ı ac c e ı ı o::ı ı yuz e yuz ar • 18 !lO de u"umet mc~ anına F 1 1 D k 
~}j llı•ıar \a,:nı '~ e- mış, s nai cihaılanması ayni nh- gc'en Ha) ar burııda onbinlercc: az u a 
~ı t tı ll)ıııııam:ıj;\ \e bett g işmiş, ithaliıt ve ihr1ca! K:ı tamonulu)a kısa bir hitabe 

'ıo~şkilııı 1111 t:ıh ıe: hacını üç mi,line )iık•cimi~ bu· irad ederek kendı İ1ıl' go~tcrdık
-lıı~~at l'aı 1• 

11 ~k unmakladır. Bunun iç pı~ a ada !l'ı ı cYgl t<'zahhrlerıne tcş~kkı.ir 
~tş J baı1 n:ı · 111

" .t1 
\ dıc: tcdı> elerde doğurduğu el- l'lmı~ mu\ hffakiyet \ bahti,rar

•l'ııı aıuak ı ıı.;ı ı 1
• b ttekı me clelcrımız vanlır. lık tcmennisınde bıılunmu~tur. 

ı11 1 lızc-rin~le~~ )al- Fakat buna mukabıl dcrh.ı ifa-ı Cumhurbaşkanı g ceyi Ka tamo· 

•- l\Iendlrts bu··~~a Amcrıkan sbasetınin çok naıı:. \'<: 
buhranlı bir dal;ik ~ınd:ı gelıyor. \'atıştırma meyıllerindcn, 

~t\j llıllh:ıfaı e 
1

1~ ta., (l>e\3Dll Sa: 7 ~Ü: 1 ılc) nuua ge~·ırecektır. 
dt ıı et J) or. -----

~ti cı1110kı a ı '.ırı· tl 1 • ----. 
htrıu lrlek \t\a gi. •I 
~< d ıı, adıı) a} ır· 
ıı t;ı~~tt. ~İnde nıa-

•ı~ •rıne terkct-
~ lıı 

k eski mal \e t.ıhakkum ka~gu!arından nz.gcçme}en muttefık· Pa istan Başbakanı Mehmet Ali, Fazlul Hak'ın «İstiklôl er.11111 tcreddut!ıi ~I :ı et. k.ır~ısında Amerika ne ) ıpacağını 
· f d · - · h /k · f f /k · f d · - · f d / şas:rmı tır. x~ ı ll'd.ğıni bılcıı. aılm i bir sı:-asete ılı.:> o.an ıs e ıgı, a a emnıye e ıne me ıgı,va an aş anncan bir müttcfıke \~ kunctJj dosta dayanmağa şiddetle ih!bm 

.ve malını koruyamadıg'"'ı » nı ileri sürdü ·I vardır.nemokr::sİ)e\ehu usıksebbu eınanan,cseçimlerden 
zind('lc~mh hır tı .. • Je ç t-r.r., halktan en genıs ,eklluc t•svip 

ogu Pakistan Başbakanhgrna İskender Mirza getirildi 
Karaşı, 30 - lloğu Pakistan tt dı:alet 1)1, ga. 1 

'ıt llt11 °tru... raı:ıt 
St~hııııl'e lı~kleneıı 
't ~ 'lııi ~: 'c çok gc· ı 

t ııı•tı ıınaı kamla-

A ~°'" ated rre ~ fi 
l 

Başbakanı A. K. }';ızlul Hak bu
g\in aıledılmış \e duruma umu
mi va'i Gulam .Muhammed nzı· 
j ed ctmi. tir. 

\C :U\Cn O\U a'ıın 'furl{i)r bu ihti~acı mtikemm~l !:ıir ~ekilde 
kar~lı,or. Amc- ıka, m:lr. ,1 mes'ulnrl'crını kavray:ın çe bu 
ufurda fe.iakfır'ıkt .. n ~t'l»rmediğinl ı pat eden bir mcmleket
tır. Her iki bu) uk Aın· .. ik.ın parlı i bu gorUste beraberdir. 
Aıneı ika ptral.ırııu !:Ok .. ta atmak mej lini bırakmı~tır. Artık 
ancak \C'rımli <aha';ın tacıh edecc-ktir ki, Tilrkiyen!n bunla
rın en ba~ında g ~d.ğınde butün Amerikalılar beraberdir. Hu· 
su 1 serma~c de de\'İll tarafından atılacak hareketleri pek 
yakında takip d cek~ir.-. - ~oıe •tı. hududu da, 

" ~tıdtıd hnarı risk 'c 
\~~ " Unu tok &$1" 

\~ tiıııı 
~ 0 ~:rde mahalli 1 
~~ltt ~ı•r llUii tlnıaı., 
\.. ıı.Ltttkil:ıtllern.obat 
Ct:~ ''Lııı '· hır ta. 
llüı diter ~Ullannıağa 

t'ıtıe~ 3taftan ıla 
· litcre faali-

~ıı 't 11% 
'~~Ilı ~lirlıırın bas· 
'-b~a ha l>~rıı idııı e- , 

\\;'t~~t •l~~ırıı kmdi 
. \~ tlbı 1~etin· na aııııak 

r ~~l>t,,,.ı ı\ arp?lık 
~~it~ t~ tt~ \Olı)Je \s %1ıı ır. 11 1eıc.ıncy· 

,~~~ tr ar ıı )U1.dm 
\:~~t. ~· 1nda ihti. 
"'~ ttı,1d 0klanıaıu 

ort, el lnusterek 
ı ı :ın k 

t.• ' llarıı alk-
""«tııı. lıır, te anu. 

• "t , Guceniıı .. ~ e k 
~ ı! g0 a ı ııar-

1 ~İıı baı~lınu~ıur. 
~ ld~r, tı:ı bakarak, 

\,'.· ~ >•ııno uııalia c 

HA. Y ~ DE GALLARD - Çin H indin'de komünh llerin eline 
gcı:en Dien Bien Fu mü tabkenı mevkiinde e irken erbe t bı
rakılan Fransız hava l.uwetleri hem irelerinden Gene\·ieve de 
Galiard • Teruube Duanı P rabang'a geldiği ırada difer bir 

hem ire ile görii ürken. 

lh'~ ' ' kl'IJd' • l.~'tl liku ını M J il- A A 

~~,,:: ~a:.i
1

• 1nı~~~ o oto. anı olarak 
~lıt t i iistunıı, 'd 
~t\1~':1~'e 1ı·.ı-!Cene,Te en ayrddı 

)) llYa!(erkezııı 
~ '-.'-lıı 'tııo~ la n rn.ı- S D · ı · B k t ı · / k ·· ~,~~~ ~ıır~:L l'arıı ovret ışış e~' . w~ a_m~'-n. a ım~t a ?1a uzere 

tıı.. rıı~ ~rr "ıını'ıe. Moskova'ya gıttıgı bıldın'1yor. Çm Hmdi müza-
ı.~ ' e l <ın· d · 
~~, l'ııh c anuııc kerelerine bugün evam edilecek 
~L 4tdi lttı.ı b ._ tiııı· ;ıkacaL: 

dtt· ıı e 
'• 1 ıı, hl >. bir 

~-\ .. tı 11tııa r hıi. 
lıı...'1 ~' ~ıı , 0tağı· 

1\,.~ ~ ~ıırı 11 : bu ne. 
\..~ '• llatt lllu1 \c 

~ bir ;~ c Jhren 
ilıııt OJ ıı rı rl ı te

l.."'-~ tlıı i11 •r. Uu
ı.."-~11. bıı ı .. loıu da 

·~·· "hııı ı ' ~·.'111~ bllt!( aı:ın 
'~~~~ '~.vıı lllı ı ıı-

' t11ı;; '" kıtııaıar1• 
'•rıli~ "L.latınııa 
~t 1 ı' ... b' 

"-tı't\ ~Q 1 ııı' •naı 
'a"IJ ~ ~ sı, ,.1~re ktı. ~~ .. ij~ft inıtnıe~
~ \ı:•l"~ litı ıı k fo. 
\ ~. tııı Urt;ı· 

•tçiını 
~ e-

~tt~ 

• 'ıı.~ıh!arıi ntil· 
"ltl ., bir ,_ 

"'-"-~ tt tdı ... a. 
"';·-~t lıtıi ltınc-z. 

~. 7 •ııtıu onlııra 
ıı: 

6 
t ıırıu 
cl.ı) 

il Aunr.ı~ ted Prcss 
, .. • ,.. • • Cenevre, 30 - İsviçre makam-J urk hıkayectlerı !arının bi_ldirdiklcrine göre Sov-

l et Dış ı~:erı Bakanı Molo ov 

Y h il bu sabah uçakla Moskovaya mıi· unan a Kma tcveccıhen CenC\'l'eden hareket 
etmist!r. Sovyet Dıs I5Icrl Ba· 

Tanıtılacak kanı lsvçire makamla••na bir
lıaç ~ün ~onra l:enevrcye döne· 
ccğını bildirmistir. l\lolotov bu Aıuıloln AJaruı 

At'na 30 - Mil'eUerarası Ti
yatro Enstitüsünün Palermo 
kongresine i~tirak etmiş olan 
tiyatro münekkidi Liltfi Ay A· 
tinaya gelerek sanat çe\-rele· 
ri~ le temaslarda bulu.TJmuş ve 
•Turk • Yunan dostluğunun 
anat \'e kültür yoluyla da bes-

lenmesi• bahsinde Atina rad
yosunda iki ko..Tluşma yapmıştır. 
!Diğer taraftan t'na radyosu 
ayni mak~at'a Türk hikbceile 
rini Yunan halkına tanıtmak i · 
ç·n b:r seri neşriyat bazırlamı~ 
tır. Bu neşriyata bir müddet 
ewcı olen tanınmıs hikh e ya· 
zarı Sait Faik Abasıyanık'm ha· 
~atı \e b r hiU)esiyle ba;lanıı 
cakt r. 

sabah saat 4 de Ani o'arak hare-
ket etmekle Cenevredc bir sıir
priz. yaratmıştır. Hava alanı po. 
!isi üc .Rus uça~mın So\•yet he· 

(Devamı Sa: 7 Sü: 6 da) 
-o--

Bir 111ekı1111 
Yüksel Bozlmrt'un İımi.r1de 

i~lediği bir basın sucu ~üzün· 
dcn ehrimizde tevkif edildiği· 
ni bildirmiştik. Yüksel Boz.
kurt'tan aldığımız bir mektupta 
bu hususta şöyle denilmektc
dır: 

•Şahsım hakkında. devlet 
kuvvetleri ale) hinde yatı yaı· 

CDe\-amı a: 7 Su: ,ı de> 

1 
Doğu Pakhlan Başbakanı 

D.akka, 30 (A P.) - Pakistan 
\liıdafaa Bakanlığı müsteşarı Ge 
neral j kcnder 1\lirza Doğu J>a
kıstan Başbakanlığına tajin edil 
miş ve oğlcden sonra ~emin d-

~sti~ 1 
1ıfl'rkeıi hı.ikumet tarafından 

idaı esi ele al nm•ş olan Do •t: 

Her taraf~;ın dinled!k'erim şunu tc~it ediyor ki hUknmet 
reisımiıin ziyareti rn ı:azik bir :zamana düşmU tür. Yapılaccık 
konuşm.ılar her ıki memleket için de, blitiin insanlık için de 
çok ha),rlı olacaktır. Bura~a gelmeden zaten nikbindim. Amc
rikadaki temas:ı.rım bu r.ikbinlıği bir kat daha artırdı. Bu· 
r.ıdan S-elcceğini t:mduğum bi haberler bu senenin en iyi 
bayram bedi) esini te~kıl eeecektir. 

Pakıı;tan lllah.ı li hükumeti ve 
umumı ''a ılık bugiln memlcke
tın bu kı mında fcvkalfıdc h .. I 
ıliın etmışlcrdir. Doğu Paki ta
nın 14 B.ıkanı azlcdı'mi~lcrdır. 

Basbakanlık, demiryo!u ist3s
ronu. posta binası 'e radyoc\ i 
aslced muhafaza altına alınmw 
:ardır. 

1 J\Juhaınııwı Alinin nutku 
Karaşi, 30 (AA) - Pakistan 

BaşbakanL Muhammet Ali. rad· 
yoda Pakistan milletine hıtabcn 
iradeıtıği bir nutukta, hiıkiımeti 

<Deuını S.ı: 7 Sü: 2 de) 

Tallal açhk 
Grevi mi yapıyor? 
Dün bir ajans, Ortaköy ş·ra 

Yurdunda yatan eski :trdun Kra 
lı Talla:'ın sinir buhranı geı;iı
diğini ve bunun neıice i ol:ırıık 
dört giındeııbcri açlık grevine 
ba~adığını bildirınişlir. Bu ha· 
ber üzerine dün gece geç vakit 
.kendisiyle gorüştüğümüz eski 
Kralın hekimi Kenan Tüker şun 
tarı söylemiştir: 
«- Bildiğinfa gibi eski Üı·dün 

Kralı Talla! bir sinir hastalığını 
tedavi ettirmek uzerc şehrimize 
geım·ş ,.e halen de tedavi edil
mektedır. Kendisi hastadır Has
ta bir insana zaman, zaman kriz 
ge'mcsi tabiidir. Açlık grevine 
gelince: bu gre\ i nonnal intan· 
!ar ~apar• 

ŞEFKAT ZİYA RE ı i - Atatürk Kıı Enstitiı:.ü ögrencilerindcn 
bir grup Ani.arada Keçiören Çocuk Yu\'asına giderek küı;üllcrc 

hediyeler ,·ermi lcrdir. 

Ahmet Emin 1'AL IAN 

·Et ınevzuunoıı ele 
alıııınası gerekiyor 

Fiyatlar yüksekliğini muhafaza ettiği takdirde 
konserve et ithal edilmesi fikri öne sürülüyor 
Son aylaTda gittikç·e hAd bir IAki 200.000 kilodan 100.000 ki· 

sekil alan et darlığı ve et fiat· toya düşmüştür. Bunun bir mik 
larındaki .> ükseklik de\'am et· tarını ha,-aların ısınması, sebıo 
mekted r. Bunun neticesi ~e- kümes hay\•anları \e balık eti 
hirlınin et i~tihlaki günden gü· lstıhlfıki ile izah kabil olsa bl· 
ne düşmektedir. Geçen gün biz. le, fiatların .)'uksekli i dolayı· 
~ııt belediye başld.m muavini siyle geniş halk pıbakalarında 
Ferruh İlterin verdiği rakama ete rağbetın mecburen aıaldığı 
göre İstanbulun günluk istih· bir hakikattir. Bir belcdi)·e i · 

---------------...,...--_.:._~---.,:_......;;._ ___ __ ...::... ___ _ sinden ziyade memleket çapın~ 

Bölükba~ı, Kırsehir'in ilce da bir iktısadl mesele h:alini 
_ ..:. ... alan et mevıuunu alfıkalıların 

d bir An e\'veı ele alması hemen 

Yap ınasuıa itiraz etti her .)erde gunlin mevzuudu'!'. 

C.M.P. milletvekili, «Ktrşehir'in ilgası ile kurulacak olan 
yeni ilin adı «intikam Vilôyetİ» olacaktlf» diyor 

Son sünlerdo yapılan neşriyat 
üz.erine bu mevzua daha bıiytik 
bir alllka gösteren 'atandaşla':". 
eı darlığına ve fiat yukselişlne 
çareler düşünmektedir. Bu a· 
rada \atandaşlaTdan bir kısmı, Türlt; Haberler Alansı 

Ankara 30 - Nevşehirden 
gelen bir heyetin :\'ev~hirın il 
olına ı hakkındaki talebinin 
hükümeıçc müsait karşılandığı 
ve bunun ancak Kırşehrın Nev 
şehir~ bağlanmasiy)e mümkün 
olaca!!ı şekli.!ldeki haberin A
nadolu Ajansı \ asıtasiyle yayın 
lanması büyük tepki er yarat· 
mıştır. Bu hususta maliiınaılna 
müracaat ettiğimiz İçişleri Ba· 
kanı Dr. Namık Gedik, :\ev~l'
hir hcyeıinin müracaatını.n mü 
sait karşılandığını ıeyid etmış· 
tir. 

Bölükba ın ı n trlgrarı 
Ankara 30 (T.JJ. \.) - Kır· ' 

şehir millet\ ekilı Osman Böll•k 
başı. Kırşehir ihoin :ıga edile
ceği habeı·i üzerine İçış cri Bıı· 
kanı Namık Gedik'e a,ağıdaki 
telgrafı çckmiştir: 

.c. M. P. nln Kırşchirden sı:ı 
çimi tam liste halinde ~aıan· 
ması üzerine, bu viJA)·etin lağ\'e 
dilerek dağıt•laeağı ve merkcı.i 
nin kaza hal;ne gcıirileceği yo 
lunda iktidar partisı mensup· 

(De\-amı a: 7 'Ü: 5 de) 

.,. 

Kırşehir ili hıikümel konağı 

dıs memleketlerden kGnser\'e 
-~ ~ ... et ithali suretiyle buhranın gi• 

derilebileceğini ileri sürmekte• 
d:rler. 

--o-

Lübnan' da Caferi 
Kabilesi jandarma . 

· ile çarpışh 
'l Urlı Haberler A.Jana 

Be~ut, 30 - Caferi kabilesi
nin hUkıimcte karşı ayaklanması 
de\•am etmekte \'e .hükumet kuv 
vetleriyle yer ) er çarpı!jmalar 
cereyan etmektedir. Caferi kabi
!esine mensup 400 kisilik bir 
grup dün gece yarısından onra 
saat l sularında Ekrum karako
luna hücum ederek, karakolıı 
muhasara etmişlerdir. İki taraf 
arasında cereyan eden uzun çar
pışma faıkiyet'eri sebebiyle jan
darmaların a:eyhlnde cereyan 

" etmiş \c karakol yakılarak, iki 
<Denmı a: 7 Sü: 5 •> 



- - ı VATAN 

B ir haft;ı, on r \AZ,\~ ; 1 Ve kalet:erd<>n 
gün \'ar ki, bu husll!un so 

fı Ierae ve ~ • nan cevabın ma Toprak Mahsul eri Ofü!nin İskenderunda hayvan yemi ola· slyalf mab· ı Hasaıı Retı••,. E~tug"" 1 rulduğu \e alı· 
basında, ida· ------------------------ h•)ctıne göre rak 7 - 8 kuru~a ~ tışa ç·•k::rdığı bitli, canlı böcekli ve çüriımilş 
renin t.ır:ıl· • bir karııra \"artı huğda) 'arın ~t'hrırnızc g-tir:Jer<'k Hasköy un değirmt>nine satıl-
sızlı~ı. paruzan memurlar ve hangi bir tavizde veya taraf· dı~ı ma ümdur. . dığına dair Bekdiye Sa lık müdürlüğüne bir ihbarda huhmul
seçime girip de kazanamıyan gırlıkte bulunan, yahut propa· Aday memur~n, seç.m prOPJ· muştur. Beyoğ:u Kaymakamlığından \'e Sağlık İşleri müdlir!ü
aday memurlar, başlıca muna- ganda yapan memura kar,)ı. b,. dgand:sı \'e fh~alı)cttlle~I e ııaa~~n· f'lden bir heyet bu ihbar üıerine beraberinde zabıta rof"murl:ırı 
kaşa me\'ZUlan ba!ıne gelmi~ taraf bir tahkikat sonun:l;ı, a· a, .. mme ızmc erını "~·r . . . 
ohu unu)or. ğır bir ceu tııyinıne Jmkan ve- tac .. k surette veya n~~murluk da olduııu halde lfasköy un değırmenine gıtmı~tır. 

üıerınde bu kadar münakasa recek kanuni hiıkliml~rl yürı.ir· vazifeleri ile te'ifı ga)ri mum· GO ton buğday: h~vi motörun. ambarın rıhtımınJ. yanaşmı:; 
edilen bu mevzularda henilz lilğe koymak gerekir. kiln şekilde harek('t etmı~ o'· o!dıığu görülerek, ı'k olarak bu buğdaylar gözden beçiri:ı;tl~tir. 
tam bir fıkir birli:ı sağlanmı, ~ıiphe yoktur ki, mernut'lıır duklarına Devlet Şurası tara- Bunların ~:Uzde ellisinin t:;.~·: \'e canlı hayvanlar1a d"lıı olduğu 
dcğıldir. da, diğer \atandaşlJr gıtıi, .Sİ· fından kana~t getırılır e. d!ı~a- görıilmüş, ayrıca 18 ton buğdayın da fabrikaya çekildiği anla· 

Mesele malüm olmakla bera· yasi kanaat sahibi 0 ma;.ı3 VE' !arını~ reddı muhtemeldır. Fa· şılmıştır. Bu şekilde boıuk buğdayları ha\'İ 22 numaralı ambar 
ber, kısaca tekrarlı) alım: buna göre dıledıklerı p.ırtı)e, kadı s_ura a~ayc mıeımutrlun .. mt u· bir ele ZJ.°i>nt tutul:ır.ık ıni.ıhiırlenmiştir. Bı.ahare mavnadaki buğ-

a) Seçimler dısında, .u veya eçimler esnasında rey vermek ta bır seçım aa ye go- er- 1 , 
k d te serbesttirkr. İkinci Cıh:ın dı""ı"n• \'e 4 mme hizmetlerini da) ara. da eıkonulmı;51L:r. _ . . ·ı bu partiye arşı temayul u· e; "' " 0 b ır.c- k ti t ld k 

yan memurların. gerek Hüku· Harbinde vazifem icabı ohır:ı!~ ak,atmadığına kani 0 ursa • Ve ığer tarıırtan bu llo .) l•rt ne ma sa a sa ın a ı .arı. 
m t iş erınde. gerekse utan. memleketimızde bulunıın ve kAlet. emriD muamelesini ıptaı fabrika mes'ullerine so~·uldugu zaman: 
daşlarla olan münasebetlerin· resmi sıfatı haiz olan in~iliz- edtbilir. •- Piya ay.ı tın ımal ctır.ek için almıştık. Sonradan bun:a-
de ahsi tema) ullerıne mağllıp lerl temasta bulunuyorrlum. Zira, bir memur. ancak rın bozuk olduğun:ı gö. dıik ve \'azgeçtik.'ll cevabı alınmıştır. 
olma'arı, kanun hükmü ve adJ· Bu zat ıırın, muhalif j)artiye ta « ... Lüzumu sabit oldutu tak· A'akah doktorlar bu hu"'daylardan kari surette ekmek ya-
let dU.}iUSU ıle bağdaşmavan raftar bile ol alar, si;,asi kı;n;ı. dirde ..... \'ekAlct emrını.- alına· pı amı\'arağını ~öylcın ~fl'dirtH. 
hareketlere bas ''urmaları. h m allerini lıhardan ı:ckinmcdiklc- bılir. :\lemurin Kanununun 60 
iktidar, htm muhalefet çevre- rinı görürdlim. Harp sonuna ıncı maddesinde be'irti <!., bu k Böylecle _öıle<len~~ril sehriml.iz~e deb\'amı ede:telden bozuk ek· 
lerinde ftki)etlere yol .ıı;mak- doğru )apılan seçimlerde, ana •luzum» u. takdir husus•ın 1il me · mese efın n .Se•x:P cı i an aşı mış u unma a ır. 
tadır. \•atan dışında bulun.ın lngiliı- Devlet Ş(ırası kendisiru sal3hı· Dun şehrimiz"n muhttlif yer:erindcki değirmenlerde Bele· 

b) Seçim' er csna~ı.ı.d:ı, n1u- er arasında, o zamanki muh.ı· yet'i addetmektedir. diye ekipleri tarafından arastırma'ar. yapılmıştır. 
halefet partı:trinden -adııy gos ]efeli temsil eden İ çı Partisi- Fıkrimizce. aday memurlar Mezkür buğda,•!arın ne maksatla Istanbula Hasköy detirme-
terılen bazı memurların, haki- ne rey ,·erdiklerini gızlemeyen· hakkında bu .} ol dan inzio:ıtr. nine sevke<lildi~i ar. ştırı rr:aktadır. 

1 

HAV• · .,,, 
YAZİYET.i~'~" 1 

.Rugtin §ehnmiı 'c cin· ı 
nnda hava az bulutlu ge· 
çecek. c;ıcaklık derece i 
biraz artacak, riizgarlar 
batı yönlerinden orta kuv· 
\·ette e ecektir. ::uenıi ha
fif yağış olma ı muhtemel· 
dır. 

Dunkü sıcaklık en fazla 
26, en az 14 santigrat ola· 
rak kaydedilmlştır. 

Küçük haberler 

Barlas, «Ulus» 
Gazetesi mevzuunu 
Açıkhyor 

Rıısusı Muhalıirlınlrıl~ıı 

Ankara, 29 - BuıünkU Halk 
çı •Yeni Ulusıı gazetesinde, c\ • 

\'elce C. H. P. tarafından ytni· 
den çıkarılacağı söylenilen • U
luSD ;azete:ıinin çıkarılmasından 
neye vazıeçlldlği anlatılmakt• ve 
~öyle denilmektedir: 

• Ulus• un Türklyedc tutulmu~ 
ve alısılmı~ gazete boy \'e enin
de bır forma ile buılmıısı ım
kanını genel sekreter ~u mu~tur. 
Cemil Salt Bari~ Almanyadan 
getirttiği küçük bir rotatifte ka· * Emlrglnda Tokmalı:burnund& kO f · · d 4co )' 

ru altındaki Ç&aılıl:ta, kurduğu blr ğıt masra 1 harıç, gün e ;) ı-
çadırd& oturan Teper Tildrtn'tn, bu- ra ücretle basmağı teklif etmiş· 
ıunaıadı&ı blr sırada çadırındın bi· tir. •Ulus• gazetesini küçiık 
zı eşya çalınmıştır. Teper'ln çadırını boyda çıkarmağı genel idare ku
aoyan hıraız aranmaktadır. * suıeymanlye Karlı Sokak 14 nu- rulu uygun ıörmemi~tir.• 
marada oturan Kadrt)e Ayli ru ıan Bugünkü cSon Havadbı gaze
nedtrek bir miktar bora tçmlştır. I tesınde bu yaııya cevap \ ere:ı 
Kadriye tecıavt edilmek tçın Esnaf Cemil Sa it Barlas •Ulus ve me-
Hutahanesıne kald.rUmıştır. . .. * Had~• olarak çalıştıC-ı Enıl· se:esı. adlı ba~yazısında. U us 
nonOndekı •1001 Ceılt.> ma~aıaaın- j gazetesinin çıkmayacağına dair 
dan ı at çal11n Fatma Behire yaka , gaı:ete'erde çıkan haberlerin b:ı 
lanmıştır. Adli.ye)• s;Onderllen F&t· ' l k d h , 1 , 1 
ma tevkif ecıuı::ı1$tır. 1 gazete ere ·as ı ma s~~ a \ e •• -

_ _ , ,___ diğini \'e Ulus'u çıkarmam k ve 

)ki taksi kaza nda bir bu yolda u~~ml. ef~a'.ı ~amla· 

kate aykırı beyanlard1 bulun· lere bile rastiamak kabildi. Fa- bir muameleye gıdilcbı'~c• "'ı 
maları ve hatta memur:iyc~lerl kat şunu derhal belirtmeliyim gıbi. memuriyet sırlarını H~a 
do ayısiyle bıldikleri mahlma· ki, memleketlerinin .}ıiksck etmis, .}ahut lliikümetın hlik· 
tı kötüye kullanmaları yüzUn- menfaatleri muvacehesinde ve mı sahsıyetini tahkir eylemi& 
den Hiikümetin, bu gibıler ha'k hatta ..,;azife'erınin en küçuk İ· olduktan iddia f'dilenler varsa, 
kında derhal ve ileriye muza! caplarının icrası sırasında si· önce idari tahkikat açılıp hak
tedbirlcr almak zorunda kala· ~asi kıınaatlerine mağlüp olduk tarında lıizumu muhakeme ka
cağına dair haberler çıkmış· !arına şahit olmadım. İşte İda· rarı Hrılirsc. bu gibiler cezai 

Kırkpınar güreşleri 
4 Haziran' da 

51 1 mak ga)fetını güttuğunu, g.,ı,.,-
ölü, üç yaralı var tenin sahip ve başyazarı ;ene! 

Et f • ti .. .. idare kurulunda aza .JMufo için 
ıya afi n 1 n Bağlarbaşın~an Us~uda~a gel 1 orada konuşulan mesclc'eri böy 

ıı:ıekte. olan ~ıha~ Karlı ıd~r~- ıe değiştirerek •Halkçıu isimli 

Y .. k ki'"'' d ,,·~de.~ı 13954 plakalı t_aksınm ! gazetede yazmasının siyasi kaU se ıgı evam Bulbuldere~ınde. frenlerı. patla' idelere uymayacağını söylemekte 

1 
m•ş \'e _F~hıme Kozan oğlu na ı;a_-: l ve şöy:e de,·am etm~ı;:ted;r: 

tır. renin tarafsızlığı, budur. Siya. takibata maruz tutulabilır:er. 
Bac:lıyor Edıyor parak oltimune sebebıret \ermışı ·Kurultayın \'erdiği açık ka-

~ t r. Taks de -~ulunan yolcular· rar karliı ında genel sek:-cter 
TarıhI Kırkpı.nar gureş'erine Et fiatlarının aylardanberi da_n lir sto Kahyaoğlu, S_~lvano j Kasım Gulek"in gaz.:tı.-y, çıkar

bu yıl da 4 haziran günü Edır· ı de\'am eden yiıkeklıği halkL'l 1 :ılılAsyan ve Yak~p. Dorrıi ğ mak kararını i itince Alman) a· 
nede başlanacaktır. 3 Ye 6 ha· şık~yetlerıne sebep olmakta· yaralanmı~lardır. lladıse hak· dan getirttiğim ro•atifte bastı
ziran günleri de devam edecek, dır. Belediye et tanzim satışla· kı~dıı tahkikata bas•annvş: ı. r:tbiıeceğimi sciy!edim. Kasım 
gtireşler iç'n Sara) içi mesiresi rında fiatların 380 kuru s olma- Istinyeden geçmekte olan I Glilek parti:ilerden Re bii Rar
ıahsis edilmiştir. sına karsılık. b:r çok kasapla?' .'.\luazzeı Göksal idaresindeki, kın'ı bu işe memur e ti. Bunun 

ıdutnin tarafsızlığını temin si kanaat taşımak b:ı~ka, bu ka· 
etmek \'e memurların, hem naati \'azife icaplarına karı~· 

iktıdar partisi mensuplarına. tırmak ~ine başkadır. Görıiluyor ki. aday memur· 
!ar. za}ıf olmakta bernbcr. 

muhtelif kanunların himayesi hem de muhalefet partilerine 
tavızde bu unma'arını önlemek 
için kanunlarımıza )eni huküm 
ıer ill\·esi luzumuna inanıyo. 

M uhalif partilerce aday ;ös- a tındadırlar. Kanunların sarih 
terılip de mebusluğu ka- hUkilmlerini çiğnememişler ise 

zanamıyan memurların \'az..ıye· hakkın tecelli edı:ceii muhak· 
ruz. tine ıelince: kaktır. 

Yurdun muhtelif yerlerLnden eti 520 kuru~a satmaktadırlar. Kartal 45 plakalı hususi oto· üzerine eski Ulus eb'adı:ıdan kü. 
genç- pehlivanların Kırkpınara ll!e\·sim şartlarının. hayvan tüc mobil Yervant idaresindekı 1 çük, fakat beher gazete i dörlte 
işt!Tak edeceği öğrenilrnistir. carları.nın lehine olma~ına ra~ 11528 plakalı otomobile çarptı~- üç Tür:. gazeteleri büyu;..•üğü:ı· Bu hükümltri iki grupta top 

Jamak miımkundur: 
l - Mtmur statusiınU daha 

sarih ve kat'i hükumler e çiz· 
mck ve memurları, gerek hıye. 
rarşik, ~erekse siyasi amirl('.
rıne karşı sağlam surette hı
maye etmek Uzere Memurin K.ı 
nununu de::iştirmek !Azımdı:. 

Burada bir kaç kanunun bil-ır:---
küm'cri ıle karsı karsıya bu· l 
lunuYoruz. !llPlll!l .. N,.f".llllll!lll~P-~• 

Mıl etvekilteri Seçimi Kanu. ~" ~~ ~ij 
Ayrıca, güreş meraklıları da men, f at düşmeme i haklı iti· tan sonra İsıınye Do~ F.ah_rı· I de sekiz sayfa olmak üzer.: ilk 

bu vesılc ile Kırkpınarı ziyarete razlara yol açmaktadır. kasının bahçesıne düşmlişıur. on bini dört yuı:, bunu t.J.:io 
gideceklerdir. l\fısafirlerin ı·ahat İstanbul ctçi'er derneğinden Kaza sonunda otomobiller hasa eden her on binde 50 lira oİ
ettorılm~si iç:.n Edırne beledı· bir zat ise et fıatlarının normal ra uğramış, yarala.nan olmamı: ı mak iızere .uıu•ıo u ba51nağı pa
yesi tarafından tedbırler alın· oldu4unu söylemekte, belediye tır. Tahkıkata başlanmıştır. rafe edılmemış bir not o'ar .. k 
mışıır. ıanzim sattslarında satılan etle Bunlardan başka dün şehri· Rebii Barkın'a \'erdım. Notun 

2 - Buna mukabil, h~nı?i 
J)arti lehine olursa olsun. her· 

~milletvekilinin moı- ı 
batası tasdik edildi 

Ankara 30 (ANKA) - Yıik· 
aek scçım kurulu Hakkari mı!· 
let\ ekılı Übeydullah se .. en hak· 
kında ~ apılan itirazı tetk k et· 
miıı \e karara bağlanmıŞt•r. 
Bu millet'i ekılınin ıkı defa ) a· 
iını tashih ettirdıfi iddıa edil· 
mi~ \'e hakiki yaşı kaybolduğu 
için mazbatanın tasdik edılme 
mesı istenllınisti. Yüksek secim 
kurulu, mTetvel:ilınin mazba· 
tasını tetkik sonunda tasdık et 
miştır. :Mecliste iki en genç mıl 
letvekıli böylece Übeydullah 
Seven ve Antalya milletvekili 
AtilA Konuk olmuşlardır. 

nu, mua;ı.")en istisna:ar dısında, 
n:ıe!11urların ad.ay_ ola?.i!ece~le- !ı 1 
rını kabul etmıştır. Boylc o un _.! _____ _ 
ea, diğer adaylar gibi, memur _,_...,...,...,....,..,..,. __ 

adayın da, bu ~ıfatla siyasi par- Birinci Cihan 
ti muhitlerine girip çıkmasını, • 
siyasi top antılarda nutuk söy· Harbinın en 
lemeslni, amme ış:eı'ini tenkıd büyük deniz 
ctm~sını tabiı ve z;ıruri karşı· 
lamak ıazmı<iır. sav aş l 

Halbuki, .\lenıurin Kanunu. 
mcrnurlan, ı;ı~ asi beyanat \C 
nutuklar vermekten. Si) a i r.eş 
rıyat yapmaktan ve siyasi ce· ı 
mıyetlere, kulup ere intislptan 
menctmektcdir. Bu iki kanu
nun birbirleriyle ça lı~ır ~it:>! 
gorunen hlikumlerinı ve icap
larını nasıl izııh ve teıif etm~k 
mUmkiın o'abilir? 

Fikrimizce, :ııeınurin F:&nu
nunun vaıettıği yasağı, Mıl'et 
\"c.killeri Seçimi Kanunu, sırf 
seçim devrelerine mahsu:. ol· 
mak iıı.cre, muvakkatan kaldır
makta ve memur adaylara si· 
yası beyanat \'e nutuk vermek. 
sil asi neşriyat yapm:ık hakkı
nı sağlamakta ve siyasi partı· 
lere girip çıkma imkAnını bah· 
§elmektedır. 

3s ~ıl e\\el buı:ıın, 31 .'.\h· 

Uğur Emiralp'ın yeni bir

çok hırsızlıkları meydana 

çıktı 

EJ!idcn Cazla ev soyan genç 
hır-·z Uğur Emıralp'ın ) aka· 
land•ğ•nı b•ldırmi~tik. Derınıe~ 
t rılen tah~ıkat sırasında, U· 
ğurun.Beyoğlunda oıuran Ley-

i JA A} cıin eşyalarını, Mesrup 
Yorgancının 660 lirasını ve al-

i unlarını, '.\luıızzezin 200 lirası
nı. istııvrinin 180 lirasın Pem 
be Güçlüniin 1035 hrasını da 
çaldığı anlasılmıştır. Uğur hak 
kında bu suçları yüzünden de 
takıbata başlanmıştır. 

rin kalıtesinin iyi olmadığını mizde 4 taşıt kazası daha ol· kopyası brnde mevcuttur. 
söylemekıedir. muştur. Göriılüyor ki • Halkçıa neden· 

. . se tebliğinde hadiseleri değ: ik 
Amerıkan tebaalı hır olar.ak ortaya atmaktadır. Ken-
Türk odasında ölü dileri teklifimin 450 lira ilı:er:n-

554 d"'n değil, 400 lira olduğunu bil-
bulundu TL. • mektt'dirler. Kaç sayfa bıısılac:a· 

FRANKFURT ğı i~aret cdilmemektedır. Bıı n-
Dıin şehrimizde şupheli bit dan b şka benim .getirttiğim ro· 

blum hAdısesi olmuştUr. Ayaz· latifin de •Ulus• un yan büyük-
paşa Gtimiı•suyu caddesindeki HJr K ılilıföndc o:duğu işaret edilmek· 
•Üçler apartımanının birinci C~ tedir. Rebii Barkın'ın An;.;lrJ-
katında oturan Zek: Albin e· daki matbaalarla temas ettiğini 
\'ınde ölü olarak bulunmuştur. 1 sanırım ki , Halkçı.., nın bUtiın 
Amerikan tebaalı olan Zeki 40 1 
~·a•larındadır. Ce edi mua"ene l mensupları bilmekte<lirler. Fa· 
" " " kat mak at o değildir .. 
eden adli tabip ölümü Şüpheli j Hakkında yapılan birçok dedi· 
gördiıgilnden mor~a kaldıt'tmı~ kodulardan bahsı.-den Cemil Sa· 
tır. it Barlas makalesini ~öy:e b~~ir-

mektedir: 

1 KiŞiYE 100 REŞAT ALTINI 
•C. H. P. hasta dediğim za· 

man bazı arkıdaslar alınmışlar
dı. Yalnız • UlusD i~i ~r4zın de· 
liltcrindendir. Bıitün h;ıvatı bo
yunca açık hareket eden. entriYENİ AÇILAN 

OSMANBEY 
572TL 

DUSELDORF 

Hal böyle iken, muha!c!ct 
partilerince aday gôııterilcn 
bazı memurların, sırf btı teseb 
büs'eri do'a)ısıyle vekalet em· 
rine alınmı<: bulunmalarını ne 
suretle izah ~ebiliriz? 

yı 1916 da tarıhln en bu· 
\Ük deniz muharebelerinden 
biri Skajarak açıklarında İn
gifü: ve Alman donanmalal'I 
ara ında c-rre)an etmi ti. İn 
giliz donanması yirmi ı;ekiı 
dretnot ~ınıfı modern muha
rebe gemisi, dokuz muharebe 
kruuzöril, sekiz zırhlı kru
\ UÖr, )İrmi altı kıınazör. 
be5 filotilla rehberi \'e ) et· 
mi dört muhripten mute ek 
kildi, Almanlar. on altı dret. 
not sınırı modern muhare· 
be gemisi, bes muharPbe kru 
,·azörii, ~ııı e ki zırhlı ve 
altmış muhriple muharebe. 
Ye girmişlerdi. İ§tirak eden 
gemilerin sayısı bakımından 
dunyanın en buyuk deniz sa 
,·ası addedilen bu muharebe 
çok çetin &artlar altınd,t "'· 
reyan etmiş ve sonunda İn
gilizler yüz on iki bin ton tu 
tannda on dört gemi. Al· 
manlar da elli dokuz bin ton 
tutarında on bir ıemi lı;ay. 
betmi !erdi. 

Subemizin hususi ikramiyesine iştirAk için he.ap attırınız. 

._ kadan. yalandan, tezvir:le:ı, if
tiradan. telmihten, dalavereden 
hoşlanmayan \'e nefret eden 
Atatürk, mümkün olsa da diril
se ve buyük maksatlar'a kurdu
ıu • Hlkimiyeti Milliye. gazete
sinin •Ulus olduktan sonral>i 
serencamını ıörse bir kere daha 
ölürdü.• 

PM 
PrLV tf:.JEERICrfı'fl 

•Vekalet emrfo muamelesi a. 
leyhinc bu durumdaki memur· 
lar tarafından De\ !et Şürasın. 
da dAva açıldığı takdirde Şu
ra. ilgili \'ekAletlerden • Vcka· 
let cmrıne almafa neden lüzum 
görU:dilğünU• sorabilir. Dev· 
Jet Şürası Kararlar Dergisinde 
münteşir bir ~ok kararlarda, 

6 AY TAKSİTLE 
DÜNYA KUPASI MAÇLARINI ve BÜTÜN 
AKDENİZİ GEZMEK FIRSATI AYAGINIZA 

GELMİŞTiR ! 

LÜKS İST ANBUL GEMİSİYLE 
12 HAZİRAX - '7 TE:mm.ız (26 Gün) 

fSPA~\'A - İTALYA - FRANSA - CEZAYİR - l.İB. 
1'A - 'L 'ANIST \N ıeı:isl 

Bu şahane geziy.: ıştlrak edeceklerden ayrıca İsviçre'de 
yapılacak Dünya Kupası maçlarını seyretmek istiyen!er için 
Tren \'e Stadyum Numaralı giriş biletleri İslanbul'dan temin 
edilecektir. 

Ayrtca Bu GEZİ SİZLERE : 
NAPOLİ - ROMA - CENOVA - MONTE KARLO - NİS -
KAN - BARSEI.ON' - MADRİT - V ALANCİA - CEZA
YİR - TRABLUSGARP - MALTA - GİRİT, görUp gcz:nek 
f!rsatını ~erl'cektir. 

BÜTÜN BU İMKANLAR 
TURiSTİK l\IEVKİ.. .... Pesin 
11 EKONOMİK ......... • 
İKİNCİ ..................... il 

BİRİNCİ ................. . 

185 T.L. 6 Taksit 
225 T.L. • 11 

300 T.L. • 
470 T.L. > 11 

90 T.L. 
125 T.L. 
150 T.L. 
230 T.L. 

~~~~~~~~~~~~ 

MÜRACAAT " 
TÜRK TURİZM Seyahat Acen 
tesi. Tepeba~ı. Meşrutiyet caıı. 

No. 60 (İngiliz sarayı 
&ll'asında 

Tel: •2305, Telg.: TUF!K 
TURtZM • İST ANBUL 

Ankarada: 

DEMOKRAT PARTİ E)IİN· 
ÖNÜ İLÇESİ. Bahçekapı, Ce
m bey Han. No. 44. Tel: 22305 

Tclg. ATILGAN - İST~~BUL 

İzmirde: 

Denizcillk Bankası ve Antaş 

CAZ i P AÇILIŞ HEDiYELERI 
Umumi kcşide<le Erenlı;öy Etemefendi asfa•unda her ay bir apartman dair~!. 

. 1 O Haziran akşamına kadar bir hesap açtırınız Skajarak ·u:aşında her iki 
taraf da ıaterin kendilerin· 
de kaldıjını iddia ederler. 
Fakat deniz tarihi ile uğra
&an bitaraf miıverrilılcr. or
tada iki taraf için de l:at'i 
bir zaferin mevcut olmadığı
nı ileri ı;ilrmüşlerdir. 

• • • 
.TIIBfilYE .-BEDi 

F. F. TÜLBE:\'TÇI 

Her yere bakarken sintineler· 
deki kur,un safraları da çeke· ( 
!im mi? Biraı. ııUç olacak da.• 

Emirgan'da bir kamyon 

tutuıtu 

Diln saat 1G sıralarında Emir· 
ıan caddesinden geçen Recep 
Koca idaresindeki 244~2 plakalı 
taş yüklü kamyonun motörü tu 
tutuşmustur. Yangını sö.ndürme 
Ye çalı~an Recep ile şoför Ah· 
medin el ve ayakları yanmış
tır. Yanıın söndürülmüş, tah· 
kikata başlanmıştır. 

•:IJe yaparsanız yapın, Beni ra· 
hat bırakın. Biitün bu budalaca 
işten gına gc'di. Benim dadılı· 
ğım olmadıkça bu ı;:cmfde bir
~eycik yapılamaz oldu. Xe ya· 

C~- A.K.YAltllAll 

parsan ve nasıl yaparsan yap. .. 
Tabii birşey bulamıyacaksınız. yapmalarına sebep oldu. Oğle· 
Bulamazsanıı. umurumda bile )e doğru arama, subayları mah 

değil Artık bu ı:emide istediğim cub eden erleri eğlendiren bir 
hiçbirşeyin istediğim gibi ya· komedi haline ı:elmişti. Aray·ı 
pılmamasına alıştım. Tabii baş cılar, tıpkı rüşvet almı5 ııümrlik 
tan savma bir arama hiç arama memurları gibi bastan savma 
değfüiir ama, J?ene istediğin gi arama yapı)orlardı. Saat birde 
bi yap. Fakat beni içine sok· i\larky aramayı durdurdu ve su 
ma. baylardan arama yapıp birşey 

Şaşkın ikinci kaptan «Efen- bulamadıkları ) o:unda müsteh 
diın aramaya devam etmemizi Zi tekmiller aldı. Yağmur dur· 
lıitiyor musunuz?ıı muştu, fakat hava hA!A kapalı 

Kaptan dirseğinin Uzerinde ve rutubetli idi. İkinci kaptan 
doğruldu ,.e kan çanağı içinde· Queeg'in kamarasına gitti ve 
ki göılerini l\laryk'e dikerek onu çınlçıplak fakat uyanık o
«Tabii devam etmesini isti) o· larak ) atakta buldu. cBuldıı· 
rum.• diye hav'kırdı. «:-.:'icin is· nuz mu? di)e sordu. 
mi~ecekmişim? Ben bu gemi· ıHa:, ır efendim • 
nin basından kıçına kadar aran uTam tahmin ettiğim gibi. 
masını istiyorum. Şimdi lütfen Hiç olmazsa maiyetimdeki su· 
dıvarı c:ıkın. Başım ağrıyor.• baylarımın kı\'met \'e sadakat 

larky ses çıkarmadan ara· leri hususundaki tahminlerimin 
maya de\'am elti ise de mürette 
bat çok geçmeden de.llisik!iği ~oğru olduğu !!1e)~dana çıktL 
hissetti. Kaptanın ortadan kay Raptan sırtını dondu. ~Bu anah 
boluşu ve ikinci kaı>tanın adet ' tarlan buradan çıkat' \"e ı:eri 
yerini bulsun kabilinden hare· veu 
keti. ubaylar ,.e assubay:ardan aBaşilstilne efendim.~ 
ır.UrekkeJ) arama ekip:erin:n •Etrafa da söyle ki eter be
işleri gevşetmesine ve erlerin nim mallüp olduğumu sanıyor· 

Kaptan Querı ile :\laryk tayfuna tutulduklan ı.ırada 

edectimi tamanında ;ene tev· 
kü ederim.• 

•BasüsıUne efendim• 
lkinci kaptan bazı erlere ku 

tular dolw;u <inahtarı iü\'erte· 
) e çıkarmalarını emretti. \\'il· 
ile, Voles ve Farrin:ton'u bun 
ları sahip'.erine iade~ e memur 
etti. Erler kaptan köprüsü ite 
mutfak arasındaki sahayı dol· 
durmuş, gülü~üyor, bağırıyor 
\'e iüres ediyorlardı. Subaylar 
de binlerce anahtarı arırıp. e· 
tiket!erdeki iı.imleri bağırıyoı
lar \'e sahiplerine \'eriyorlardı. 
Bir delilik karnavalıdır. kop· 
muşıu. HARTE'dakı bahrıyeli 
ler klipeşteye dayanmıs:ar on· 
Jarın inlemelerini, ba:ırı~mala 
rını, eller üstünde tepe ıııklak 
yUrilmelerini açık saçık sarkı· 
Jar söylemelerini se)Tediyortır 
dı. Engstrand ~Harını da getir 
miş müsıehcen şarkılara refa· 
kat ediyordu. Köfte üzerinde 
pembe bir dondan başka hıçbir 
şey olamdığı halde ortalığa c;ık 
tı. Belinden kocaman kara b"r 
anahtar çıkıyordu. Subaylar. 
arap uçı ıibi karışmış anahtar· 
Iarı ayırmaktan ba&larını kaldı 

SABAH 
ÖGLE 
·1Ki~Dl 
AKSA~t 
YATSI 

gittikçe daha cüretk~r şakalar larsa. yanılıyorlar ... Ben tevkif ................ _._. __ .............................. ,_ .. ~------------------------------------------·-----------------------Denizclllk Bankası \e Antaş 
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-
ından 

* Tüı'kiye Ba~bakanı Ad· 
nan ıendere bugün 
Xew l ork'ta kar ılana· 
cak. 

"*- Doğu Pakıslan Ba5ba· 
kanı F'azlul Hak azledil· 
dı. * M\ et Dı i~eri Bakanı 
1\Iolotof ini olarak Ce
nevreden ayrıldı, * Lübnanda Caferi labı
Icsiyle jandarmalar an· 
~ında çarpı malar oldu. 

Güney Doğu Asya' da müşterek 
cephe isteniyor 

Anadolu AJansı 

Washin:ton, :rn - Sena ti'.' Cumhurıyetc;i Partı lıderi Knov. -
land bugün \Crdıgj bey;ınatta demistir ki: ·Bazı muttcfiklerimiı 
~ıı:ıllara kar ,ı lnü5ter<"k lcı.;heye illıhak dmek ic:in daha faz.1a 
beklerlerse Guney Doğu Asya komunıstlerın clıne du,~cektir.• 

Diğer tarailan ~c-n:ı:ör Man Iield ile Carncy de bu mealde 

konuşmalar yapını~.~rdır. 
Salahiyetli çeu~!cr bJ bt) an::ıtlan ı bilhas a pcrşı?'ll~ günü 

Wa.shington"da o.ar·ı~ .. cr.1' olan be dev et a kcri gö ·u~mc!crl 
arife.ınde manalı tt'lakki e:tmcktedırler. Bu konfeı·ansa Bır~~şik 
Amerika Jlc ber:.ber .\\UStr.ı ~a. Yem ze:anda, Frafüa v· İn:;il
tere i~ti:-ak Ldec·klerdır. 

j Süveyş' e muvazi 
Bir kanal açılması 
Teklif edildi 

AssocUıtt.ı .,,., •• 

İsrail' de petrol Bir astronom, Habeşistan bir 
Araşhrmalan Seyyarelere gitmek Orladoğu Paktma 

ll.o.ndra 30 - Eski inftı ı Ba 
kanlarından Lord Hore - Be· 
1 sha Suve~~ Kanalına mü\az· 
olarak A kdeniıdcn K ızıldenize 
~eni bir kanal açılma;;ı içın a· 
ıom kuv..-etinden i t"Cadc edil 
rnesıni ıcklif eımi ur. E:ok" Ba 
kan Avrupanın ihtiyacı olan 
petrolim dörtte birtnin Süvey5 
kan~lı ~olu i'e nakledıldiğ.ni 
ve lngilteren n bir tek su vo· 
luna bel bağlamamns•n • oı;un 
j~·in ikinci bir kana' açılması i
cap ettil:ini soylemiştır. Atom 
haberle~me ensıiıiı ümin b r 
toplantısında konu an Hore -
Belisha Akdcnızden Kmldeni
ıe en yakın yo un Mı~ır - israıl 
hududu bo\unca uzanan bölge 
c1<lugunu ve bmada iki deniz 
arasındaki me afenin 150 m.:ı 
:::eçmedığıni holinnıısıır. ik:n~ ı 
dünya harbin)n ba ladığı ır.ıda 
lngılıerenin. 11 arbı) e 'Bakanı o· 
lan Lord Hore • Bclbha Hu 
laTın 194!'.) da UraJlarda ıkı neh 
ri b rleiit~rnıek ıçin 'açtıkları k.ı 
nal in,şaatında atom ener:lb n· 
den il-;tıfade etını~ olduklarını 
b ldiw ki erin de ıla\ e c•mi~· 
tir. 

Kudu 30 (IBB) - Kalkınma Kabil değil, diyor Girmeg'°' e hazır -n .. 
:Bakanı Dov Joseph, israılde pct :\ ~,. E :-; 

rol araştırmalan )apan mubte· ~ew York 30 - Birle;ıık A- Anadolu AJanıı 
lif ı:ruplann faali) etleri hakkın nıcı·ikanın en ıleri gelen a:SU'O" wa~hını::ton 30 - Habc stan 
da a~ğıdaki malümau \·crm~- nomlarından bıri olan Cly de f mpnTatoru Haılc Selasıyc. Gü 
tır: . Tonbau"'h. seyyarelere ı.eya· venlik paktı akdolunnıa ı ınak-

- Jsraıldc ilk pctr o: ara~tır- hat mevzuu etrafındaki tartı - sadi) Je Ha be ı tanın Afr1ka \ c 
ma kuyularını açan Lapidot gru maların, çalı~maların · kuru gii Yakındoğu ınemlcketlerı ile it· 
pu, en buyük nev'inden iki del· rıiltti olduı?u kanaatındedir ve tifak cdıp etnı >Cceğı hu ıı unda 
mc tesısaıı daha ~alı tırmaya ka bu astronomun iddia'arına gö 1 ki soru~a cevaben. Habc j,tan. 
rar vermiştir. Önıimüzdeki ay· l'e. seyyarelere "ıımek kat'iyen mu ıcrek gü\'cn P,c ra\ dalı o
larda Lut Go u yakınındh ve "Ü mümkün değildır. lacak her türlü ' •birl•ğ•nc i~ti· 
ney sahıl o\ asında iki ku>unun Plııto ,eyyareo; nin ka~iri 0 • ı rakc lıazırrlır demı lır. 
açılmasına başlanacaktır. Pan-
İsracl Petrol ;;;ırken tarafından lan bu ınerikalı a tronom. ar Birle miş Milletle'" Ç n Hind" 
gctırti?erek Hayfa~ a ~ıkarılan zın etrafında kutru 30 anıim harbine mticlahalc) e karar \er 
bir kuyu açma cihazı. Kuzey Xe ile 30 metre ara~ınrla bulunan dığ· takdirde. Habe::oblanın da " 
gevde kurulacaktır. Kesarya mın küc;ük a) larl~. dolu aha bulun Pzakdoğuya liıblı kuwcı ~on 

k . r k . 1 • k t dugunu \C dıııı)antızdan kalka- dermek ihtimal" hakk•nd:ı lııı-
ta ·asının JCO ızı \C J~O OJı ·,et cak herhan~i bir ha\'a ~emisi · para ıor. <unlar söylem;,tir: 
kıkatını deruhte cdrn Isracl Con nin behemehal bun ' :ırd, n biri· '.\lü terrk glİ\ en' k bız m dış 
tıncntal Coıııpany de yaz .onun· ı 1 ,. • 1 t k·ı 
da ku)u 31 ac:ma~a ba' a\al·ağını ne kc;tardı>.'P o

8
arça anaca~ını ,oydc sh. on•ımızin e-a' n e ı et· 

lim t cımcktedır • me. · e ır u n ıronom ~ mektcd ·r ~lenıleketim, duma-
Arızonııda Lowell rasathane,ı.n· nın nere inde olur a obun her 

Bu ac;ıkl.amalarda bulu.n~n .ve de c;alıo;ınakıa ,.e hususi suret ıeca\ÜZ harekeı •nc kar<ı ko~m:ı ı ~51111~ 
k. • petrol~n mcvcudı~etını ~ını te l!PI t·r~·!'i fotoımıf nı'lkıne· ya hııl rdır.• "' 
?ıdcn kat 1\et e tahmın ctnte\e reri \"C lc'e-kop arı ile bu a3ila- ------------
ımkan 'oksa da ·on a 11 ay za: '"'" recınılerını çekme\ ı' c;alış-
fın~a _ mr.><laııa çıkarılaı"- ba:ıı JC maktad•r. Ru surı>ıle iddi:ı ının Amerika' da trafik kaza
oloJık_ bun) elerın petro un bulun ı doğru oldıı~ıınu i~pat edecek 
~a ı umıtlerınl km~et.lendırmıs olan astronoma ciıre. \cr vü- larında ölenler 
o duğunu be) an c·nııs ır. ziinden canlı h:ç b·r nıahlük 

canlı olarak ba ka bir cHare 

ı ''e ı:ideın 'el·ekıır. D -::er taraf 
tan LO\\ eli ra at hane nrlck" bu 
,.aıı~maların ordu taıarvıdıın 
tl" de \P.klr.ndiğı ka~dedi ınck· 
trdir, 

lsves'li kızların Ankara-

daki gösterileri 

Xew York 30 ( ~ o\) - B·r
IC'cık \ mr.rikada hın ala rın dü
zelme:.) le ttlf k kazaları da 
artma)a ba lanııstır. Cuma ı;c 

ce inden cum::ıne i ..::ünUnc ka
dar traf k kazalarında 6!'.l kısi 
ôlmü-ıür. Bı.ın'ııra ebep şehir

lcrara ı ~ ollarda mo:örlü va -
talar n ço~alma ıd r. ]) ğcr ka f.1 . 

Ankara, 30 \A) - Turk E •i· z.-ılar net re ındc beş kışl boj!ul 
ı:m Dcmr!i tarafından şehrımı- mu~. bir k si uçak kaza~ nda 1 Rl' 1 \ k 1 · 1.,,. · 

AL'! \il.\ KOl •. \YJ,m. 
- Araba \apurlaı ıııa git l'n ara· 
batara i~·eı iıle bilet 'eritnu int' 

ba lanmıştır. 

kı) et c tem ! ctmc3ini, he:
'l'ürk gibi c'bettc biz :le temcn 
nı eruyorU7 .. 

Yolu açık 'c ~an~lı ol un.-. 

YENi ISTANBUL 

RERBER PARASI 
RIZD.t:~! 

Yeni İ tan bul )·aııyoı: 

cSu tanahmet Camiiııın ikin 
cı ımamı. 16 ,Ya ndakl bır kı
"Zı kirlctnk kten sanık olarak 
tcvkıf edildikten sonra. aka
lını kt'S<"n hapishane bcrberi
nın e'..ıni ı ırmı ~ 

Yobazlar :jeı ıaun kestil!'i 
parmak acını:ız...• der erdi. 
llalbukı rnbazların s.ıkalını 
kesmek ı"tıycc<"k cllrr ·ı~•,.ıl
mıştırı \e hır kanun temına•ı 
o'maısa şllııhe iz ıısırılacak
tır.• Onun içindir ki dün de 
işaret cttiğimız gibi biz ohilr
riyet hudutsuz deği!d&r: bıl· 
hassa disiplin ile ka)'ltlıdır. di 
~oruz. Laik Türkiyede sakalı
na bu der<"Cc baalt ~r aol..ırın 
çoğa ması kıyafet kanu:ıumma 
olduğu kadar, inkı apl. rımı7Jn 
da nıhuna a)kın b)l'unm:ıkla
dır. Boylc adamların sak.ılı
na bakmak manevi \al'lıkların 
daki kôtulük istidatlarının 
teşhisi için k§fi gelmektedir. 

Tekrar ediyoruz: Bu sakal 
modasını önlemek hususunda 
zabıtamız kanuni bir imkina 

bip ise mevzuatımızın mü· 
saadcsi ni betinde kendilerine 
ardım etmek isteriz. Biz hu 

lıu ustaki berber Ucrell .. !'inin 
tamamını ödemeğc haıırıt.ıt 

ze davet edilmıs olan I \eç'ın . . s - ' n aııı •• 111 • .,ılım 
.soliya• kız'arı namiylc maruf :ılmu. ve ~ort kı~ ele muhtel! 1 En titu ün'.le .\taturk hu~ıti diııı 
jiınna tık ı:ı upu bu~lin saat 16, "aıalarda olmuştur. ) ııpılan hır tortnle aı;ılını hr. 

da uı :'.\la''' Stad~onıunda çok 
kalaba ık halk lnitle•i önUnde 1 
HC: usulü muhtelif jımnastık: 
go ıerıleri yapmışlardır. ----

666tL 
LONDRA 
PM 

l~ur lfrr&maıv 

ZAFER 

TEHDİT :\IEKlUBU 
ALDIK! 

Ad\ he l'eıı.ik bir tehdit 
mektubu aldııını )azı ·or, di
~oı· ki: 

·Tehdit adc bana değil. 
Mumtaza da tevrıh edilmiş: 
•Eğer bu çesit ~azılara de
' am cder~eniz - hangi çeşit 
anlıyamadım - kan kl)Ca F'e· 
niklerin ikıbcti Ahmet Emin 
Yalmandan da kötü olacak
tır.• dıyor. Ve lluc ediyor: 
<rabiı n• demek ı.stediğımi an 
ladınıı .•. • 
'r\c demek i tcdiği nıalüm! 
ikinıiu birden bir kaç kurşun 
la temiz emek: 

Zaten imıa diye de •'l'cmiz
Ic.-yici. yazmış. 

Hodri mc)dan! 

Bu mektubu e'be!tr ta:-af-
ız veya Demokrat \•ııt ~nd ~

l:ır yatını~ olamazlar. O hnldc 
buna Halk Partisi muhaleft.'
tinin memlekette attı ı nifak 
tohumunun ~eni \c ham b:r 
ıney\"C i diyemez mi~ i•"' 
Ya lnız adam pek c hindir. 

a a~ı ıktır. Elinde kalemd r. 
ba ka hiç ıniidafaa \•asıta'ı V' 

silAhı ohruyan bir muharriri 
guya böyle tehditlerle ba kı 
altına almak ve onu sindir
mek istc.-r! 

Ama bilmez ki, biz'.cr inan 
dığımız Ye doğnı bildiğimiz 
)'olda sebatla yurtimcı;ini bilen 
insanlarıt; tehditlere kulak a-
an ardan değiliz.• 

SIRASI GELDiKÇE 
...._...._ ................. -- -· 

Utaıııyor gibiyiz ••• 
Yazan: İHSAN ADA 

İ tan burun hes ) ıiıünı·ü ) lldönümii iı;in ı;:iidimiiıiı a~an i~ler 

~ııpına.:-ı fa.,aı lın ıp da hi~· bir ŞP~ ) apmamal.. 'apamııınak 
rlunımuna du~ıılılukttn \ r o gunun cinenıi göı menıeılikten 

gelindiktt'n onra. be.- yi11 hirind ) ılılıinumunde ne olur? Fa· 
tih'in türlırsi iınundf' otum a~mı~ an ki~i. ~ ;ıkında iıltri hilP. 
kalml)aı ak olan larih ;:nhidi surların önıınde llir konıı•anı 
dinlr~en 11( lır~ {ııuık., \m,ı hııni nuede bıı beldenin ~lıll~f. 
H"killel'i, c.ı•nt>l '..'llecli., ıı) elHi, hu şthı in leın,ikileri. tn kiı· 
ı;iik bir ıınıt ,e,rnin ve~'? ('i~tk ba) nmının a~·ılı~ında buJu. 
n:.ın r.,sıni nıiimessillc1·": 

Kullama ;\:t )3Jıılıı, ~a ~.ıpılıııa1~ Kaıar Hrilinte de butun 
dt'geri H ünemi ile ele 61ınır. 0) ald )apılan bir :ô~lerişten 
ibarPttir. \lelıttr 1 akım ııın ı aıl) odan o~ IP.nİ)ltı i bir )enili!.. 

değılclir. f:ger bu bir kutlama he, Rad)o. O manlı H1'an mii· 
ıigini )a)ınıııın ~;okluk utinclt' ha)kıımakla H ~ınmak l a'da, 

ölınu lıir ı-oınatı kulhl\or ılcıne1'tir, Xe )ap·a,·ağıın111 •a ı rmı· 
114 \ll'hter 'I akımını 1!.l l'\lıı) ıs ı:rnliklr.ı ine okaııık kadar. .• 

O gii,ttriltr ki, hir hantdanın ı.omürgtciler~ h•slim ettigi 
'l'ıırki) Pnin 1.;ııı tarı ima ı Iıaı r.keti nin ba,fangı~· ı::iinlr.rini kul 
Janıa k İ{'İn ~aıııtır. (:unun 'r~ini htrr. Gen~·lik kara,ına ll)" 

gun • e ister. O )kbtrr Takımı ki, ~ ıkıhın lıanrılanın hir 
toplulugu iıli. Onun gii-terıs )eri ıle. sade<"e i:Oken tarihin 
del.;oru içindtdir, 

sÖzhı, !:"lgılt kııllam lar, bıı}ulı. İhmalleri iırtmeı. Ru ~ehri ya· 
pıları) le, mesk<"n:tt h le, "oka ki art} h•, ihli) açları~ le m.ımur 

bir h:ıle •oka bili~ or ıııurnı? Bu ehirde ) a avıınlaı 111 lıa) atla
rını 'e jhth a(·larını le rHhiflerden \'«' vurgıınc·ııluılan kıırla
ı·abili} or mıı)111? (:Piıtigim~lliı. )erine pl~n \e diızcni lı:H.im 

1.ılabili} or 'ı• ~agın fraıılarıııa u) durabilh or ıntı)UZ'.' nu ehı i 
'alnı1 h~\ .ıılon ha kınca !(uır.I değil, içinıl~ ~ a arken ılc. ~hc·

k.t'ıla ottu ana oldıı:tu kıt dııı'. \'edikulrde oturana gôı r '' "· r.,ı . 
\İıkılere'clr. ol ııana ı•lcluğıı kadar Süthite " l\kiııl:ıı 'ıl.ı otu· 
rann ~iire ıle r.uırl )llll·ıhili}or mu)117? .\tH'ak bunların hal'ı 

Ilı> ger(·ek bir kutlanu olahiliı. 

f'O~ Mt=:MO Nalınkoy ısrar ediyor!! 

, 

ı 

'J'IDJSİI. - J,tanbul l\ıı l.he i dtı ~ılının sona ernıtsi ıniln.ı•ehcli) le dün okulıla bir mu<•a
mtre vermi tir. i\lu ıımerrdr. okul müdiresi l'aika Onan \e cllğer da\etliler haz.ır bulıınmu tıır. 
Genç kıLlarımı.ı. ·l.e)ııebin Köyü temsilini başarı ile O) namı lar, mi arirl<"rin tııkıtirleı ini 

toplanıı;ılardır. 

KIZll,A Y ~IADAl,\'A!:'I - Wa~hlngton bu)uk t>lçimiz J'eridıın C'emal ı:rkin. f'lçilik 
bina~ıncla )apılan bir töıenle~lr . llrnry K. llkke)'e Kmlay maılal)a ı)lr. ~erl'r ihl'ligi \'ef" 

mi~lir. Görulenler soıdaıı itibaren bü) ıık elçimil rtridıın Cemal ı:rkin, Ha) an ı:rliin, Mı . K. 
' Hidı.ey \t lUı. llir:..~y'dir. 

Ölüm~!:~ l:IK50~~ a~a:J 
tinde bırakan sevgili annemi Bayan 

"lRl \\t:l' fRDİK'ın 
gerek ~rnaz., törenine katılmak ge
rrkae ı:ntktup, tt!grar ve telelon a Te 
bizzat ı:eıerek bUyük acımıu payla
şan ve h&staltlt esnuında da yakın 
llı;tlerlnt esirgemeyen akraba n dost 
,ıarımıza şUkranlarımızı lblAlı için sa-
yın ııa ctenlzln deltıletınl nça tderl.%. 

ltrbumun F.Ylitlıırı : 

t 

KJ;~IJ.E:\" \'Ol - Alikali'dc eski nostan okağı re imdi' göı ul· 
dugu gibi hil' dll\arla ko!,ilml. ıh. \bdurrahınan Kım11·ık adın· 

d:ıki bir t'ahı~ tarafından ) apıldığı bildirilen bu dııur ~ uzüıı-
den okaktan gcliıı geçenler sıkıntı~a uğramakt.ıdırıar. 
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Sovyet Ticaret fil osu ' 
6ENERAl ALİ FUAT CEBESOY~ 

1 
Casuslukta kullanılıyor GÜLHANE PARKINDA 

····· ············ ···· ···~ •• ••••••••••••••••••••••• • • 
~ Bu gemiler, muhtelif memleketlerdeki komünist partı- i 
i ferine Moskova'dan para getirmekte ve askeri haber- i 
~ feri de bir kurye gibi Rusya'ya ulaştırmaktadır l . . ....... ... .. ........•... .....•. .... •. .•...••.•.. • , 
RU!. r. Amer ka ve mütti fiık· 

:erinin savunmay müteal
lik hareket v~ faa!iyetlfrini ) ı 
kından takip etmc·k içl:-ı. tıc:ı

rrt gemilerinden l>tr k•smını 
yüLen deniz iliıleri gihi kul an .. 
maktadırı.ır :\füttrc,·.-1-r dcnı~ 

,.e hava kU\"\'f'tlerinin iştir;kilc 
açık denizdı" h r d~f ı manı..:\T" 
yapışlarında . yakıal6.rtnrla. Ru 
ba:ıkçı remilerinin brH.rdıtine 
~ahit olmakta1:rl.ır. Batı . .\vru
pa s<""hirlerinden b.ızı~arında 
uman z.man mahalli komü
nı.stlerin k nşıklı":i. çıkarma·a

Tt bu şehirlere bir kısıın Rus 
tüccar'arının ziyar ·t yaptık a
rı eün ve saatlere tesadüf et
m<"ktedir. Sovyetlerin kendi :.e 
milerini tamir ettirmf':k !çin, 
Amerikan bahriye~inin • .\\·rupa 
~u'.arınd.ı üs olar.ı.k faydalar:· 
dığı lim-.n'arı tercih cttik'.eri 
görülmektedir. 

Bütlin bu zaman trsadü!leri 
kimstnin gözünden kaçmadığın 
dan Birleşik Amerikanın Amr· 
rik-. limanlannda emniyet t<"d
bir:eri aldığı şu sırada So,·yet 
h ıber a:ma te~kilflLnın bir ko· 
lu olan Sovyet ticaret :tmı!eıi 
ne karşı da, alarm ,·aziyC'ti~a 

iC"Çilmi~tir. 
itaıvan emniyet te~ki!. tına 

mens~p memurlar, Güne~·!k:kı 
l'ato teşki'.itının tekasüf eıtigi 
ce:ıubl İtalya Jiman1ariyle Ak· 
<ienizdeki altıncı AmerikJn fi
losunun üs:cndiği lirnan'.ard.:ln 
bir türlü ayrılmak :stemtyen 
Rus gemilerine .JJ.ırek.it !Akip 
çisi kızıl gözler• diye ad lak· 
mışıardır. Sovyet ticaret filo· 
suna mensup bir kısım gemı • 
ter tamir yaptırmak bah~esiy 
:e ve sıra ile 5-6 h.ıftalıQ:ına 
N.ı..poli limanına demirliyor
lar. 

Çevi ren: 

Nuri Aksel 
•• gu L~ahorn 1tı:yan Jim ... nın· 

dan henüı ıyrı:mıştır, Leıhorn 
:imanı .. 4-.\"u turyadaki Ameri
kan ;,skeri birliklerine ailiih, 
k\.aıım \'c teçhizat iöndermek 
üztrc: kullını?ın bir ikmal üıaü 
o~dut:u için Rus şilebinde bu
lunan &ditmların, non Zotman· 
Iarda Avusturyadaki Am~rikan 
i:ı;&ll kuvvetıne göndtri!t:ı 
tank ve kan1yonlırı te:ıbit ede· 
bilmiş olma!arı muhtemeldir. 
Dığer iki Ru. ıilebi bazı ta· 
mirler yaptırac;1klarını ııö? i
Ytrek müttC"fiklC"rin on z.:,nı:ı.1 
İarda Akdeniz mınevra:arı C'S· 
na-.ında üs olarak ku!l~ındık'.a· 
rı Sici:ya adasındaki S)r.,_;rus 
limanına inmişlerdi. Bu iki şı
lebin tamir İ'$1eri de n1a:ne\'r2· 
!arla beroıber bitti. ŞilC'pler ma 
nevra'arın sona ermesin·Jı:n 

iki gün ~onra Syracus liman·n 
dan l\"rıldı·ar. Rus şilC"pleri 
ital ·a):a yük gttirrcekleri Z.il

manı da. pek kurnazca ;ıyarla· 

maktadırl:ır. r\itekim bir Rus 
şilebi bu müddetten birka~ haf 
ta e\·\'C'l Ye bir Am rıJ.:.:ın uça:.: 
gemi.sin.in Brendizi 'im>\nın:ı 
İtalvan hava kuv\·etıeıi ı~in iC 
tirdiQ:ı tepkili uçakl;,ırı bJ.-nlt~ ı
ğı sıralarda bu limana :('ltrek 
hamu'.tsini ~ıkarttı. XJto mü')· 
ttrC'k harekit Vt faa:ıvetlttrine 

sahne olan )l'apoli Iim: 11r:a :-on 
btş ay zarfında seki! Rus ~i· 
lebi ıeldi. \'ukarıda b:.hsetti
ğimiz Andreev \'e Deınev ,il~p 
JC"rinin Napoli ter::;a:ı.esinde ya 
pılan tamir işlerinin haddin· 
den fazla uzam:.sı mütte!ık 1 ı:-r 
istihbarat teşkil.itının ;özün· 
dtn kaçmadığı gibi ~bpolı 1 ı
man dairesi memurları Napo
'ide ~ato teskilitı kurulm.ı~ 

dan C'lVel hiç bir Rus a:emı:;ı
nin :\"apolide iki haftsrl•n faz· 
1a kalmadığını da sö:.·Jemekte
dirlcr. 

Andr,ev ad~ı Sovy,t ~i~ebl 

silindirlerini tamir eaı:-e· 

ctgini ilC"ri sürı:-rek 1952 st"ne~i 
ka~ımında Napoli limanına ı;:el 

mi ti . Geminin tamirini yapa· 
cak İtalvan tersanesi mühe::
di::ı:eri .Andreev'in ~o:kiz a~·da 
bütün tamir iş~erinin ikm:ıl o-

h ld Bundan bir müdd,t e\·,·el Xa-lun:.calını söyledikleri • ,. 
yeni bir cok tamir ı~l~ri çıka- polidC'ki ~;ıto teski'itı c-r· 
fan gemi 19.~3 senC"si . ~ıs:ınının kanı İta'.van makamlarından, 
sonlarına kadar • ·apo:itJe kal- Napoli Ji~anına. gr:en Rus gt- · 
mı~tı. A.ndrrev'ın fşi ıl!e:- t.it· mlleri \'e limJnın ttmniyeti J'c 
mez bir başka Sovyet gembi o- ilgilenme!erilıi ta!ep etmi:;;ti. 
lan Dtınev aynı tersıreye ta· Bu ikaz üıC"rine h3rC"kete S:P-
mire ıddi. Deznev SU\.·;.ris!nin cen ftalyan memurları .And. re~v 
bildirdi:ine iöre. zemid:? 4 ay- gı:-rnısi kornİ..')erinin mcıha'.ıı I-
lık tamir-.ı.t i~i varmı$. Bu he· talyan komünist p rtisı !ider-
!!idpça Deznev, bu senenf11 Ağus :erinden biri ile :örüıimrle!' 
to!'i nihayetine kadar ::\apolide yaptr~ını tl'sbit ettıı,r. Bt•n-
kalacaktır. dotn mada İtalyan memurları; 

Sovyet şilep:erindı:-.., bazıları zaman zaman Andreev 2emisi· 
da yine tamir iş'.eri için diğ<"r nin tamir iş!eri ile alikal:tn-
1ta!yan limanlarına inmektec1ir mak üzere Romada'-\.i So\·yet 
Jer. Bunlardan biri. bir ayı mü elçi;iğinden 1'"apoliye a:örideri-

ne dr zemi tamir işi ·r nden a!"l 
l.ı.r in.san:ar o:madı,ı.;ını or!a)a 
ko}·dular. İta:yan rr;;mi n1.:ıkc.ın 
l..ı.rı, t;ı1mirat yaptırmak b .. ha
nc:ıiyle İtalyan liman:i4rına a:c
Ien SO\"yet gemilerinin g;ı: ı e
m<!ller arkasında koştuğuna 
kanaat getirdigınden bu ay 
başında Andreev :emisınin ".e
rine ge'.en DernC'V ~ilebi mü · 
rettcbatının h .. rekıitı, ~imd! 

ciddi şekilde kontrol e ii:mek
tcdir. İtalyan hüküınetı Ro
n1adaki Sovyet e:çilt}inP yap· 
tıQ:ı teblia:atta, bundan böyle 
bir aydan faz:a ka'.mJk kaychle 
ital'fan tersaneltrinc !amire 
&d<".Cek Sovyct ıemı'·~ri .pet!!'rı· 
ntlinden pek azının ge:nıdt'" k.ıl 
mas1n04 müsaade edile~i' Cl'~İ
ni bi:dırmi~tir. '.\lur ·ttttb~lın 
faı.la ı Ru.s\· )'a dönrn. ~·~ ml-'c 
bur tutulac~ktır. ita~v,:ıniar bir 
ihtiyat tedbiı·i olm.ık iiz~rc 
ital\"~n ttr~anc<erine tJmir~ ;e 
J('n ·Rus gemı:trinin radyoları· 
nı da çıkartmaktadırlar. 

Tüccar sıfatı takınan bir ~ok 
Rusun birdenbire bir Şthri ıi· 

yaret etmeleri veyil So\·yet ze
milerinin baıı askeri failliyet
!cre sahnt olan limanlara ha
mule boşaltmak ÜZt'l'e inmeleri 
gibi hidist'lere. yalnız İta.'\·ıda 
dej:il, ~IütlC"fiklerin manevra 
yap~rkrn ü" olarak ku!l;ınr;lık

ları dıter baıı Batı A\Tupa 
:imanlarında da şahit oh.ın'TlJk 
t dır. 

Nato istihbotrat sulJaylt~·ının 

kanaatine göre; Atl;.ı.rtik 
OkyanuS11nda, Akdenizde, $i
mal ve Ba:tık deniz:trind.! rio
ialan Rus ~lepleri. Rus tanker 
leri ,.e Rus b2lıkçı ıemileri biri 
taraftan hamu:e nak!(·der ve 
bilhk tutarken. diler taı·aflan 
•tık 11enizlerde ve Batı Avrupa 
limanlarında da Kremlin namı 
na gizli ma:ün1;1t toplamakta~ 

dır:ar. 'lürettebatının bir kıs· 
mı istıhbarat işJ,.ri için surrt! 
mahsusada );etiştirilmiş: olan bu 
iemiler. 1'Ioskovaya çok kıy

metli malümat ıöndcrmektedir 
:er. \'ine elde mevcut delille~ 

re göre Sovyet ıemilC"ri Batı 

A\Tupi m(mlekC't'.eri m ... 1.alli 
komünist Pilrtilerine 1\toskova· 
dan para :etirmektC' ve mahal. 
li komi.ınlst C'rin ,·ert.!ie:i aıı;!\e

ri :izli haberleri birc·r kuı h'? 
gibi Rus limanlarırıa ul:ıjtır· 
maktadırlar, 

Tücear zemisi ki~v.·si a'tınd1 
faa:iyette bulun;ı.n Sov~ ('t ge. 
milerinin )'ÜZt-n bir,.r• casu. ;uk 
merkezi olduğu bu~Uıı Batı 
dünvasının hrmen her tar;ı.fın 
da ~nlaşıldığı için bu ıcmiler 
bundan böy:e Krenllinc :eç
mişte yaptık:arı dC'Tfl'l"Cr1e fay

dah hizmetler eöremiyecekler-

....::.te~c:a:v:i•:...:z:am:::,:•:n~d~a~n~be=r=i=b=u=l=u=n=d=u=-==•l;e;n:;;;;m;e;m=u•r;l;;;arın .. :n::e_::m:il:h~e~n~d~i•~· _ _ d_i_r. __________ _ 

« Athinai» gemisinin 

sahibi ölmüş 

Yaz sıcakları esnasında 

cereyanda oturmaktan mütevellit 

GRiPiN 
BAŞARI iLE KULLANILIR 

t mustatu.ırın 

D.l"~1l a\dıQını lmadıQını 
" · olup 0 . "'ı\ü'A\ Gr\pın d 11 tılı.lıl· 

,, dı\r.ı,.ı\ t ın . 
bı\nasıa p\ontnll 

\etinden 

GR İP İ N, MİDEYİ BOZMAZ, 
BÖBREKLERİ YORMAZ 

Limanımızda bulunan •.4..t· 
h:nai • ismli 'Yuna.n gem:sinin 
29 mayıs günü bayragını yaTı· 

ya indirmesinin sebebi anlaşıl· 
mıştır. Öğre.ndiğim:ıe göre, :e 
m;nin ahibi öldüt(li için ha)·· 
rak yarıyı indirilmiştir, 

D:ğer taraftan S3\'C1l1k1 bu 
mevzuda tak'.batı icap ctt:recek 
b:r husus aörenıemiştir. 

Batı Trakya'dan beş ki,i 

ilt i ccı etti 

Ankara 30 (T.H.A.l - Allka 
it makamlar tarafından \"erilen 
bir habere göre. dün geç vakit 
Batı Trakyada.n beş ırkdaşımız 
daha \1eriç nehrini yüzerek :eç 
mek suretıyle ,yurdumuza ilti
ca etm: !erdir. 

"fülteeilerin Enes'te is:kln, 
iaşe ve ibate edilmeleri için il· 
gililere ıcrekli talimat verilmiş 
tir. 

Sağlık Şurcıs ı çalış maları

nı bitirdi 

Ankara 30 (.\.A.l - Üç gün· 
denbeTi toplantılarına devam 
etmekte bulunan '.\"0.ksek sağlık 
şürası. gündemindeki me\'zula
rı inceliyecek kararlara bafla
mış ve Bakanlığın. bulaşıcı. sal 
ırın ve sosval hastalık'arla sa
~aş hususu

0

nda aldığı tedbirler.i 
mcmnun;yetle karşılamışt:r, Su 
ra, buıün toplantılarına son 
verm:~tiT. -------

Uçak gemisindeki 

infilakır'I sebebi 

Quonset Poin (Rhode ls· 
landl 30 (A.A.l - Bennington 
uçak ıemisinde 99 kişini.n ha· 
yatına malolan infi:ik hakkın
da yapılan tahk katta şu neti· 
ceye varılmı tır: İnfilika. uçak 
tarı fırlata..11 Alette kullanılan 
mayi ı:ebep olmuştur. Bilindiği 
gibi :ecen ek:m ayında Leyte 
uçak gemisinde \1Jkubu~up ~7 
kişinin ölümüne sebep olan ın 
fillk da ayn' ıckilde izah edil· 
mişti. 

VERİLECEK OLAN TEMSİL 
Rejisör Max Meinecke, Şeh ir Tiyatrosunun genç 
elemanlarıy/e Shakespeare'in «Bir Yaz Gecesi 

Rüyası» eserını hazırlıyor 

-108 -

Rusya'daki tebaamız••• 
durumu ------1 

ro~ı~ r V. Bahilr b"~Tamı 27 lI.ıyıs 

ta mutad tört:-.le a~~ljı 
Yı.lardanberi ihm"'I edi:~'l Gi.ll 
hane parkına bu \"\·.si:e i'e d.: ol 
sd. bir oarça çeki dü:.el "eril
miş. yeni kahveler, ;.:t>nı !_ıir 

ha\ uz. renk renk bayraklar. 
ş,.,hir Bandosu, parkın yeni ;::s· 

[alt yo:u. V. inci bayraının g:ı·· 
ı:cn senekih·rden daha it!r.:d.I 
hazırlandığını gösteriyor. Fa. 
kat hC'psi bu kadar değil. V inci 
büyük bahar bayramının büyük 
bir hususi)·cti var. 13tanbul 
~ehir Tiyatrosunun genç ele
m .. nları, Rl·ji.sör ~lax ~feineckc 
nin hazır'adığı Sh .. kcspeare'in 
• Bir ''az Gecesi Rüyası. nı.. 3 
liaziroın akşamtndan itibaren 
Gülhane Parkında oynoı.yacak
Totr. HC"m de mcmkketimilde iik 
defa olarak bir klasik pı:,:es, 
bünyesine çok uygun bir ~ab.i 
atmosfer içinde, çim .. nl~r üıı.. -
rinde ve ağaçlıkl<trın göl~c·Jik
leri arasınd., oynan.ıc..ık. Gü :
h .. ne Parkının ıiri) kapısındJn 
bır,,z ileride, sağ<ı. s::ıpan YC'· 
lun iki tar•fını kaplıyan çi
menler \'e ağaçlıklar, ·Bır Y;ız. 
Gecesi Rüyası. nı, ılı'<: ve yıt

dıı.lı İstanbul geceleri11in en 
t<tbii bir hususiyrti yaomağ.t 
hazırlanı~·or:;tr. Ba:ı r hayra· 
mı komitesinin bu ııüıtl kırarı 
\·errn üye:erine şe!ıi_r kil !.ı.irü 

adına teşekkür borc;hı~ uı. ts
tanbul ş~hrinin .Yılın altı ayı 
tiyatro soınatının nimet ,.e h"· 
y,canlarından mahrum çorak 
havasını yeşertecrk böyle bir 
teşebbüs. temenni edelim ki 
ge:ecek yı:larda de,·am ettiril
~in. 

h .. k . · d 1 ki olduklcırı pcı ·~ Türk tebacısı tücca rların Sovyet u u metın en a aca ı eııer ı 

d f 1 'd " B "ktar SoV'f • y e kunu yarım milycın Osmanlı altının an aza ı ı . u mı ekti ) 
1 kd• d arısı del11 An kara hükumetine yapmış olduk arı na ı yar ımın Y ~ 

'-------

Şehir \'c ınernlckt-t için bu 
)'C'pyeni \"c: çok vaadkiı.r tc~eb~ 

büsun heyec;ı.nını bütün şidde. 
ti)·Je duyan Max lleinecke, se· 
vincinden uçuyor. Gü'hane Par 
kı, Belediye ve Şehir Tiyatro
su arasında mekik dokuyor ve 
)'orıunluktan bitik bir halJ:to 
olmasına rağmen. h:ılind'n zer 
re kadar şikayet etmi:.:or. Bi· 
likis cok ınemnun V".' ü:nitli. 
· Bir )'az Gecesi Rüy'lsl• nı bu
rada, bu dekor içinde oyna~ma
sını şöyle izah ediy"'lı·: 

Rejisör :\teinecke 

rantfoz ve nlakinistlerden nlÜ
ı·ckktP • Bir Yaı Gecebi Rüya
sı . k•drosuna İZoıhat vel'i)·or, 
görüşünü belirtiyor ve düıelt
me:er y;ıpıyor. ..\n1a bu arada 
bana da bir sürü izahat \'ere· 
biliyor. 

•- Bir ''az Gı.:Ct'Sİ Rü\'lSI• 
idral bir acıkha\"a pi~·esidir. 
Geni;i seyirci kütlesini cezbedc
crk taraClara. yani a}li, roman 
tizm ve bilhassa komiıt un!lurla 
ra bol bol ma!iktir. Fakut aynı 
zamanda S<"Çkin ınUııev\'Prin 

de zevkie St·yredcCL·ği !>~r sanat 
eseridir. Bahar bayr.tnıı proa: 
ramında yer al:ın p".'k çc:< ha· 
Cif eğlence gösterileri yanında, 
kültür yolu ile de fiİ(r:n ve ru
hun dinlendirit,biltc:>ğini isbat 
edebilmek bakımınd;ı rı rl:ı. bu 
tecrübeme önem \'eriyorum. 

Onun bu hC'yeeant karşısında, 
ı.;u sırada her biri bir diyarda 
kendi )·ararlarına turnede bu
lunan Sehir T:yatrosu asları· 
nı hıtır.ladım \"e gayri ihtiyari 
sordum: 

- Ph·es kimler'e hazırlıyorsu 
nuı. Ekseriyet turn~d: değ!l 
mi., 

- Olabilir. Fakat ben he· 
men soı.dec<' g,nçlerl~ ,ab~ıyo
rum ve neticeden çoıt m:mnu
num .•• Genç sanatkAr:arın hep 
st dr bi.ıyük bir samimiyet ve 
hev('canla çalışıyorlar. Ayrıca 
f\-t~tmaıt'l :Xannasov'un toplulu 
~u dii bu tcn1sil için hususi bir 
ba ' tt ha1.ıı"adı. :\fC'~hur .Alına: 

TÜRK TÜCCARLARININ 
RUSLARDAN ALACAKLAR! 

Tlirkiye Büyük Elçilığı tara
fından yapılan bır h(!saba 

göre, Türk tilccarla!'l!.H:t nu1ıı

lardan alacak·arı o:J11 par.'.lnın 

,·eki.ınu bir milyon O:smanlı li
;.asını geçmişti. O tarihlerdi! 
bir Osmanlt altı!1ının kıyın .• i 
iki Osman:ı lirası k.ıd.ı.rdı. Bu 
hesaba nazaran Sovyi't Rusya 
hüki.ımctinin tUcc.tı"larımıza 

borcu yarım milyon O:ım.1nl! 
altınından fazla idi. Bu miİI:.· 
tar, Sov)·etı('rin Ank.trı hüku
metine yapmış olduklatı nakdi 
yardımın hemen hem,-n yarısı 
dt"mekti. 

Hangi z:.mana taa'!l!k edL·r· 
se etsin, Sovyet Ru3_,·a hüki.ı

meti, Türk tüecarlal'lnın a'.aeak 
!arını bir tür'.ü öde:nek iste

memişti, Bir tacirin alaca· 
ğını U,bat eden C"Vrakta il'.raz 
olunacak bir nokta :,•ılamadık
Jarı takdirde gaI"İp tekliller i· 
teri sürmüşlerdi. Meseli Kap
tanzade Hamdi Efendi adında 
bir Türk taciri )'etmiş bin lira
ya baliğ olan alacağı için Mos
kovada tam bir buçuk yıl sü· 
ründükten sonra ve büyük e!· 
çiliğin mütemadi gayretleri n2 
ticesind..e Sovyet hUkümeti Ham 
di eftndinin üç milyon Roma· 
nof rublesi alacağı olduğunu 
tasdik ,tmişti. Fakat borcun 
tediyesi için Hamdı efendic!.cn 
şimdiye kadar bu alacakt3n hiç 
bir sey tahsil etmemiş o·ctu~u
na dair evrakı müshile ibrau· 
nı istemişlerdi. Bu garıp leldif 
karşısında za,·a:Jı 'l'ürk taciri 
bir Şt-y yapamıyacak hal": ı:;el· 
mişti. O \'akit Sovyet mf"mur· 
!arı alaeagı üurinden bır mik 
tar tenı.iliı.t yapmasını tJ:~ıJ (l· 
mişlerdi. 

V a li An kara'dan döndü 

- So.ıhııe. ha' ottımd3 bll n~\·i 
açık IHıva tcnıs.i'.ltrini"1 pek ('0 4 

~unu haıırladım. 8C'rljrfde, \'ı· 
\"ana·da VC' son ol;crak S.ı1~hıırg 
da bu nt\'İ temsil'Prd~ daim.-ı. 
zrvkle çalıştın1. Son o'ar:ık 
Milletlerarası 1951 S•!zburz 

~--.t <·cisi )lttnd.~ Is1:ohn'un bu pi Sağl:k Şürasında bulunmak 
Yrs için haıırl;ıdığı mu~iki~in üzere Arıkaraya gitmiş bulunan 
Frrenc Fise;ty. idaresindeki \tali Gökay dün saat 13.15 te u
Berlin Filiı.rmoni orı\('Slrao;ı l4 çakla ~ehrimize dönmüştür. 

fe.sti\'aıl e!i\nasında Av·ı..,tur):l
lı ti't18tro ,·azarı Gri"!p~rıcı''Jn 
Saf~-· piyCsini, Jtclllırıım·daki 

rafından çalınan bandı. 0;1i'T1 Bulgar casusu 1 S yıl 
Gülhıtne tc:msillerind: tekrar 3 
nacaktır. hapse mahkum oldu 

K.:.ya tiyatrosunda hazırı:ımış
tım. işte bütün bu tcc:·iib<:l, r
den, halkın a~ık ha\·J t:ıms~ilc· 
rini kiılpa:t salon te.n~:!Jerir.e 
tercih ettiğini yakından anla
mıs bulunuyorum. A\'rup:ı'da. 
hava şartlarının çok aı. müsait 
bu:unmasına rağmen bu gibi 
temsiller. su veya bu mahallin 
tarihi hususiyet!erind(n de fay 
dal.ınılarak. sık sık tekrarlanır 
\'e geniş a:aka görür. İstanbul~ 
da vaz mtvsin:ıi i!=ie, Avrupa ile 
kıyİs kabul etmiyecek kl\dar 
müsait ,.e böl·le temsi'.ler için 
idt'al. Hem burada yaz ayları 
zarfında bütün tiyatrolar ka· 
prt1ı o!duğundon Taşradan ve 
"a memleket dışından gcltn!e· 
~e de hiç bir kültür gösterbl 
tanıtılamıyor. fştC": bütün bun
ları gözönünde buiundurar~k 
Bahar Bayrarnt komitesine bu 
t..oklilı yaptım ve büyük ~ir on 
1 ;ı) ış zösteren Çotlışma arkada~ 
larım tarafından alika ve mü· 
zaherct ile karşılandım ... 

•- Bir Yaı Gecesi Rüya:;ı,. Ankara 30 (ANKA) - Bul-
nın Gülhane temsi:iııdr sahne- garistan he. ahına memleketi
Y<' konuş b .. lomından hl·rh, ngi m'.Zde casusluk J·apmaktan sa· 
bir deneme yaptınıı ını'.' nık olarak şehrimiz garnizcın 

•-Evet. Eserin aslırHl:.:ı. vak'a mahkemesinde yargılanan Bul 
dört ~·aı gecesinde ı;::çt•r. Btn ıar casusu Manen Guruef';n du 
bir tek geecye sıAdır.:lım. 1'ıpkı ruşrnası ~ona etmiş ve casusa 
temsiller gibi saat do;,;uıdl b;..ş 15 yıl alır hapis ceusı \'er\l· 
Jayıp yirmi dörtte bi:i:;or. Son miştir 
ra Ü\'crtürr bale koydun1. Or- Bilindiği gibi Guruef, bundan. 
kestra üvcrtüriln Y.l!'bın.1 gc- b:r ınüddet ev\'el Kemerburgaı 
lince. b<Ale de başlıyacJk \'c ü-ı da yakalanmış \'C şehrimiz. as· 
vertilrle ortadan ka~bolacak ,.~ keri ceza evine getirilerek giz 
pıye:; başlıyacak. Ya:ıı bil· nevı li o:arak duruşmasına başlan· 
sadece kulaı:ta deği', aynı za- mıştı. 
m;ı.nda göıc de hit-.p cd.:n ü· 

Dram tiv .. trosunun sahrıe .ır 
kasındaki ~odasında konu~tu
ıum l\oleinecke öylesint nı~r:gul, 
Ö\'k•sine nefes alamıyacak hal 
d~ ki. sözünü durmadan ) arı
da bırakıyor. müten1adiycn ge
lip giden ''e bir seyler soru!> 
bir şe)"·ler gösteren artiitt, de
korcu. ressam, terzi. sOClör. m:ı 

vertür dcn"mek istedim. 
Prova devam edecekti. Ka~k. 

tırn, .ayrılırken dalgın dalgın 
a:ülilmsedi~ 

- Biliyor musunuz ki sizin 
Sarayburnundaki Topkapı sa· 
rayı tabiı dekoru l\Iozart'ın 
•Saraydan Kız Kaçırmao opera 
sı için ne ide .. ı yerdir. 

Bütün köştrk:ere \'e çtl:ııc 1 ~· 
re rcı~m,.n iki yıldır bizlcrı z:ı
man zaman mes'ut C'C~rıi}. hat. 
ta şu ~40 yıllık İsta'lhııl Şehir 
Tivatrosu • nun itibJrını bile 
iade eder gibi olmuş ~t. intcke 
de ne Z(·ngin muhayy .. 1•, ne tü
kenmr-k bilmez bir en. rjı kay. 

Burhan ARPAD 

Afyon Daimi Encümen Reisliğinden 
Afyon merkez kazasına ballı 30232 liTa 82 kuruş keşif be

delli değirmen Ay\'alı köyü okulu inşaatı kapalı zarf usu· 
f:ylp eksiltmeye konulmuştur. 

ihale tarihi 10/6/954 perşembe :Unü saat lS.30 da icra 
ed:leeekıir. 

Bu işe ait şartname ve evrakı keşliye mesai saatleri da
hi:inde vilayet daimi enciimen kaleminde ~örülebilır· 

Taliplerin ihale tarihinden 3 qün ,,-,·el vilAyct makamına 
müracaat ederek alaeakları ehliyet ,·es;kası ile 954 yılı ticaret 
odası kayıt vesikısı ve muvakkat temina~a ait 2267 lira 4~ 
kuruşluk İş Bankası makbuz veya banka mektuplarını havı 
teklif mektuplarını muay)·en saatten bir <:~at ev\'el ma_kbuz 
mukabilinde \'iliyet daimt encümen reisliğıne YE'rn1elerı. 

(65951 

- i:Tü. İnsaat Fakültesi dekanlığından 
' 

1 - Fakültemiz iiıU~·acı içtn beheri 330 lira muhan1men 
btdelli nümunesine ı.:y;un 16 adet masa açık eksiltme ile sa· 
tın oltr:araktır 

2 - Bu işe alt kesJ ve şal'tname hcrıün mesai s.1at'crjn. 

de faküae stkreterlilinde ıörülebilir. 

3 - Açık eksiltme 8 haziran 954 salı aünü saat 10 da yapı
lacak o·•n bu lhaleıe iştııik edebilmek için 396 lira muvakkat 
teC"linatın ihalede~ ön,•e t. T. Ü. Ycıne::ıinc )·Jhrılınıs cı·m1sı 
~art!ır. (65'1) 

Port Sait'te büyük bir 

yangın oldu 
' Pon-Sait 30 <A.A.J - Port· 

Sa:t '.imanı dahtlinde İngiliz 
ordusuna ait eşya ve malzeme 
depolarında dün öğl<'den sonra 
büyük bir yan~ın olmuştur; Ha 
sarın varım m:lyon İngiliz lira 
şına baliğ olduğu lahmin edıl· 
mel.:tedir. 

Bir gazeteci öldü 

New York 30 (.\ A.) - A· 
meriknın tan~nn11ş kadın gaze· 
tecilerinden .-\nne O. Hare ~le 
Cormik dün gece \'efat etmi5· 
tir. Pulitzer mükftfatını kazan
mak sureıiyle me::;leğinde tema 
yüz etmiş bulunan :\le Cormık 
Ne\v York T:mes gazetesine 
mensuptu. 

Bayan Çan Kai • Şek nev

rasteniye tutuldu 

S .. n Fransisko. 30 (Türktel)-
1'h vsuk bir mcınbadan alınan ha 
bere göre, Forınoz.a'daki l\Iılliyet 
çı Çin başkanı Mareşal Can Kay 
Şek"in zevcesi Bayan Çan Kay 
Şek, buradaki büyük bir akıl Vt" 

sinir hastanesine yatırılarak t(
davl altın..- alınmıştır. 

Bu hususta verilen tamamJa
yıcı ma'Umata nazaran, hladam 
Çan Kay ŞC"k, işsiz:ikten mütev('l 
!it hiı.d bir nevrasteniye tutuı
n1uştur. 

Çan • Kai • Şek, Türkiye 

Büyük Elçisiyle görü,ıü 
Taypeh 30 (A.A.) - Başkan 

Çan·Kay·Şek dün sabah, Türk 
ye büyük elçisi lııettin Aksa
lur'u kabul etmiştir. Çan·Kay· 
Şek'in yeniden bn kanlığa şe 
çiJmesi nıünasebeıiyle %eçenler 
de Formoıaya gtlmiı olan Ak· 
sa:ur, yine Tokyova dönecektir. 
Bilindili üzere izzettin Aksı· 
lur Tilrkiyenin hem Taipeh, 
hem de Tok) o büyükeltiliti vazi 
felerinı deruhte etmekledir. 

RUSYA'DAKI 
TÜRK MIELESİ 

B iR M1SAL G ıd• 
tevkil e 'J-

A nadolunun Karad~niz :ıhı;· H
ak_sız yert 'fil~JJ ff 
rındC"n dol•Y.~racJ)t. I' 

Yük e!çıliğine ınu d&ıtd:,ıı 
ka;·et C"denle~ ~ı ~erebil e> { 
hususta bir fıkırnak:etı.1l 

leri ve bilhassa Trabı;,on 
ha:kından bir çoğu \'aktiyle 
Ru!iyada rırınc:ı ve tütün ame
lesi ve rahut alelidt ırgat ö-

1.ıı·ak mai. c-tlerini temin erteı·
lcrdi. Türİcire Birinci Cih.ın 
IJarbine iştirak eder etmez, 
bu biçareler, Rusyanın en hüc· 
ra vtrl('rine sürülmüşlerdi. Bol 
şev

0

ik ihtililinden ~onra her ne 

kadar menfalarından dôncbil· 
miş!er ise de, hürriyete ka\•u· 

şamamışlardı. Bunları her e!i

ne g('çiren hüki.ımet madenl~ r

dC", yollarda re hatta daha il:-· 
riye giderek, zor kullanmak su 

retiy'.e orduda istihdam etmiş· 

lerdi. Sürıüne ıöndtrildikleri 

zaman pasaportları elltrinden 

a!ındıtından hüviyetlerini de 

isbat imkinını bulamamışlar. 

dı. 

k 'l·ı ,, 
tin bir va a. ııı>·~ 
terim. ca•ındall1~ f LAzistan s .. ıı. de tc'' iS r 
d 1. k ~hrın . · JıJ' ..J' 

a !\ ıns "'" .-,·etıııı ıı~..Aı 
miş Türk tabı~urklın p~ 
Ji.k sahibi bir (lu zad• ,u . ..., 
doğan oğlu O ııarbi•' ~ '"·• 
Bırinci Cihan ttıktt sı 
miz tahakkuk eal>'r JOP . ·ı ber . J 
ebeveynı ı_.e .. ınüştil· öf ' 
dahiline surul eıcit' r 
lar on yedi on ~r 'ko'.'· ı (f 
olan bu gc~Ç ,\Jnl)f1)•1f.1": 
!arak evvel_a ı' pbulı J ~ 
radan da ıs a )919 l 'j: 
Harptt-n sonra ·1es.tıl....ı 

1 n aı . "" dönmüş o a türk'l-tı 
isteyen Rasııtl. -oostof. . . 

·d rkeD J• · • )·aı·a gı e ·ının Jt•" ' ' olunmuştu. rnek • ,.. , · 
beplerini öıi""ııorl~ ı 1 1 
lil< tarafından. iki~· 

R IJSYA'DA TEVKiF 
EDİLENLER 

R usya, f,vkalAde bir dı.:vi:- i· 
çindc yaşıyordu. Bu nıcm

lekette yaşıyanlar kolaylıl(a 
teYkif olunabilir, zindana a4.ııa
bilirdi. Suç tebeyyün e:mcmiş 
o:sa bile sırf şüphe !!zerine u
zun zaman mevkuf kalanlar 
cok olurdu. İsnad ohınan ch
rümle alakası olmadır,ının js
batı da çok zaman maznuna dü 
şerdi. Tabii me\·kuflar arasında 
Türk tabiiyetini haiı kimsel:.>r 
de vardı. Bunlara da diğerJt!ri 
gıbi muamele edilirdi. A:lc.~k 

rusçaıı layıkiyle bilmtdiklerm· 
den kendiledni müdafaa edt
meı.ler, şiddetli cezalara maruz 
ka ~ ırlardı . 

~erliğine yaıı-•:ari~;>~ 
mıza sovyet ,-ero"f'! 
)!art 1921 de ıeri.ı 1;,t ta, ı.-·kif se.b<P bil°'~ I 
Büyük Elçihğ\irleıln P, 
re JüıumJu .tt~ rsK't 
ifade edilmıi1 '· ,d'~ ~ıf' 
balarınd~n bu ertd~ ~ · 
sebeplerı ,·e. n ,,,uı ,,,- f 

t .. ·ı ·· "'•renık"' ~•".:;r/ı,1 uı u O& di eu- tııJ""ttl 
Rasimin kenbir ın~ ;;ı 
mış olduğu teın•'\,ıı 
hansklisk'd• 00Jıl1 ..ı 
da buıunduğ",·ed•" ~iı" 
hadiseyi hık•-., ~·~ f. 
So\'ıet Haricıı b"'~ıt·oı1 
\'erecek ce,aPk i(ııı,.,,, 
barüz ettırın< (O~ 1 
dair daha bı~dilr· ~ı 
mek müınI<u <ll'' 

f 

·"' lı 
1 1 

Kadın • ıo.rd~ı~~ .... ,,, 1 ı 
TiYATROLAR ,.t; _~,' •. ,,,,., ,,P' ,~f. 

* !ARA~: ~4"_!..r! * \"ENi SES OPERETt - CABALA· Romanı. .,.,ı: ~ ı / 
MA KAPTAN - Bllyük OpeHt 3 pe rde. * StJtı.IER: t i .. _, ..,, 
Her ıece 2ı ·de, Oıutamba, Cumarıt61 banın oozratl~. P'..--- ,S "'J.t 
ve Pazar matine u.at 15'de • • her Pa * "AN: 'ft · ,_d

11 
'7f.' 

urtal. Tel: .(0399 Ana. otel: (..,._V' * TEVHiD BlLGE Ope reti - Ti· * TAıtsflf: ... ~ 
MARHANJ: DÖNt)'şö. Operet 3 per· calı tı.fehıııtt. ~11: .ı, / 
de. Her ııece 21'de , Çartamba, Cu- * yllJ)IZ· .,ıılll!I" - ~I 
marteal •e Pazar m atine aaa t 15'ta Süleyman1D S Cf'~ 1 

1 
Te ber Paa.rteıl. Tel· 49349. ıeslnde. . .,...(1f- "'I * x CçtK SAHNE - Mqhur Al- IS1'~7 1':~ f 
man TRİOS ALBERTO'a Komllı: ltuk * ALEAfDAB ıfı }. • "' -~ 
ıaıar Ttratroeu TemaUlert. Her ıun tör Kt.IP - AP ı ~ , , 
saat: 14.30 - 18.30 - ıa'de. Ayrıca: * AZAK: 1'e1~iS S: ~ 
Perşembe, Cumarteıı Te Paz:ar ıe- ti • cana•arıll.,.. J.'!!' ....ı ~ 
celerl •at 2ı.15·u. * :euı.vAB:1'ol" , ı· ~ I * APOLLO siıtKJ - Rer ıun 111.45 dın • ounab _ı..t1-"ofJ • 

1 matine, 21.15 auare, paıar ıonıerl * ç!:t.U~S!l ıll .J 
10.30 matine. İkl yoı.lU Adaıs' ~·fi' t 

1 
raıında. Afl.A '. 

1~.,, ~ -
SiNEMALAR * >!Al\': M"~~-*' ...____________ tor Kalp!· 'J'eı:, tı! ..,, 

.. * MILL · '" ö•:..ı ~ HEYOÔLV ciRETJ ee • Kah~rn1'eı: vır. ~ * ALKAZAR: Tel· 42582 - !.leçhul * YEN"İ- ctJ'/'). 
Oenb·aıu - l)ehıade !lmbad. Aaı Kız. ıJlff ' ""hı * AR: Tel; ff394 - Çelik: Kahra· gA.D ı · ,oıl~ ~ 

m~~=rı.As~ Tel: 40835 - Kaçat. * HALS: 'l":~µıtt~~~ * rLHAAfRA: - .$ab&ne İntlk.am • Cinayet • 5.' 1t16ı- ~ 
Cesur YUzbafı. * oprıt.ı\ ı'.o p 1"'!: ~ * iNCt: Tel: E.4395 - Meullna - Şf.ıphtı - 'I'O f/o: ctF;' 
Pardayanın otıu. * stJııE'f 9'~~& .. * LALE: Tel: fi3595 - Çelik lt&h- ıar K&ltJol • 1'tl; 1..-ı~ 

* yua'I': ,ııt ranıanlar -"'' * LÜKS: Tel; 40360 - Ata Düı:ren Sevglll!I -

ALINACAK r' 
. 

DAKTiLO 
ııı•" . 

1 - Fabrikamız saymanlığında çaııııııa~ P,J 
• l: ·•" b:r dakulo alınacaktır u11Uf1 s °'t# 

2 - Taliplerin en ııeç 8 haziran 1954 
1
1 ri ı< iiJ' 

müdürlüğiıne di:ekçe ile müracaat ctın~ ~1;ıo ııı /
1 günü saat 9.00'da fabrikad a yapılacak • il tJ• 

hanında hazır bulunmaları lazımdır. •• tıll' . f 
f\türacaat edenlerden İngilizce bilenıer ıf1 ••k olanlar ltrcih edilecektir. ı s•~·,ıı 

OrbaniY"c:sii ,.. ıl 

Hidro - Elektrik inşaatı 
iller Bankasından 

ıırıla yaP 
.J 

,,~~ ~ I . ,-e . iJ',.. 
ı - Kars hidro·elektrik tesislerı s~uyıe b _1' 

\"eten yaptırılacak iıler kapalı zarf usu p f'. f 
na &öre eksiltmeye konmuştur. 

4 
TL. ohl / 

2 - Bu i•in keşif bedeli 62.468.4 :l· j 
bedeli 4.373.42 T.L. dır. . ro;e:er Jl'.I. 

3 - Bu işe ait ek>iltme ev rakı 'e :'.dır. 1 ,,.ı,., r 1 

deile bankamız muhasebesinde saulrn~k. y•P''İıı•"i.if' 
4 - Eksiltmeye ııirebilmek için .'1'111dır· 1 ;ıt' ,ı' 

direcek insaat işleri )1apmıs olmak ıa~ 6.ı954 1
1 

rin bu hususu belirten \'esikılariyle l · 
1
,t 

bankamıza müracaat etmeleri lazımdı r. 
1

unil 511d~j~ 
5 - Tekli! zarfları 18.6. 1054 cu~a ediıııı•,,, 

1 
~ 

makbuz mukabilinde bankamıza ıeslıın ıunO ',..ı ı',j 
6 - Teklif zarfları 18.6.1P54 cuma ıeni ol~1,ı11 "' 

mız Satınaıma Komisyonu buıurunda 'ra yaP1~d . 
7 - Muayyen tarıh ve ,ıatıen ,on aı. 1' ~-

leri ve verilecek teklifler kabu l olunın Ftt· j! 
meler nazırı itibarı alınmaz.. . -errneı1111etll"' 

8 _ Banka yeterlılr beleesı verıp 'ııııeI<t' 
yapmamakıa ve işi dıledifine ihale e 



\j Ve h "' ususı sanayi cephesi 
idare edilmelidir 

fek' 
BORSA elden 

~l.'t Yazan : FASiH iNAL 
·.ııın de\ 1 . . · ı llkabiJ etçı soru- ~adıllı 'e sadece teknık bır ma-

l"a oıu Demokrat Par ~ı.yet arze_ttitı için basındakı 
~1 hı :u,. memlekette kımse butlin kapasitesine rağ

h·zın alkınmasına ı:e men tab atı) le ikineı p.fında kal-
~lltın et etmiştır. maktadır. 
~llun Undan, l abancı 

1 
b r illl~~dan tutun da B u iki) e aFılı.ın en ı:enış ıfa-
• lbniy athane}e kad~r desinı tahsis işlerındc ı;:ör

t~ıııe Ctın. em~relcrı- mektl')iz. Memleketimizdeki kal
~ bu ~ek ım_k~n.ı y~k kınma hamlesi dolayısi~le hilen 
iee;kıne a. te.sırını ı:ös· ı bir döviz darlığı içinde bulun-
irdıın ınış, lıusus! ser 1 duğumuz malumdur. Bu döviz 
b r kaılkıle her saha- darlığı kendisini birçok şekilde 
t ll!;şı lllma hamlesi meydana koyduğu ı:ıbi ham mad 
ltker ı~. t de bakımından da müşahede edil 
e 1~·n e rol 2ibi hu- mektedir. 
'-na)'it~sa~~ru. bıle . Bu sebeple dış ticaret rejimi
''naı eksho_n.arın nın tatbikatını gösterir talımat· 

1 ıer teşebbüslere namede husu.si anayiin ham 
• ta·ına~ayenın ı:ınne madde ihtiyaçlarını nasıl temin 

-t ltkı'de ışur. edebileceği tespit edilmis \'e ay-
~den ifade~ etmek Jık ihtiyaçlar uzun tetkiklerden 

~.~de i:eşebb~. de\'" sonra tahsis edilmeye baslanmıs 

1 "ırıu ... l\~~ buı:un ıe- ur 
d '" •rlud"" lliğ"" • ~ ıı ııarı . ur u çer Her ayın 20 sine kadar a) ilk 
•111, 1 

~~~~n !>lmu: ihtiyacını sanayi odalarına bi1-I 
ld Clind~k~ı~etı, ,hu· diren sanayiciler ondan sonra j

tbı, l!uııu nı de\'ıete şin ewell sana) i odasında. m!i 
1 

~ lta~'ri ~en. acı m - teakıben Odalar Birliği ,.e \·e-I 
:ılırıuş) işınde ı:ur kaletıe tetkikıne inti"ıar ctmek-

t ~ıbı 
1 
ı:~ se~clcr- tc tabiatiyle bu tetkikler esn:ı

e~ n rıza ) en ~ır te- sın da da aylar 'e a} :ar geı;m('k 
«t ~.~atır 1 hıl~fı.~a tedır. l\lısal o'arak şunu göstere-
l~e ına~~ı.r sok.uı: biliriz ki, sanayicilerin oc:ık a) ı 
ti let Pre . lımıs ıdı. ihtiyaçlan ancak yeni tahs•s c
llıllk ı·::S 1.Pıne U)" dılmiştir. Buna ra~men b:ı hu-
1 tesebb ~ıyeti 1:11~~ susta henüz Merkez Ba•ıkasına 

ı ~· ben·Us sa~ıb~nı da tebligat yapılmış değild i r. 
ı * • duiu~n ~lımae- Hususi cephenin bu dar du· 

llıcı hal ccsı~1c !ılç rumuna mukabil de\ let fabrıka 
it e :okmuş- lan i htiyaçlarını İşletmeler \'e-

:bbı.;sün kileli kanalı ile kendilerine ~ah-
~ ta ışaca~aıd~ce ken s i.s edi!en kotalara a}Tılan dö

ı:ı bask b~e mem \•ız.lerle anu ettikleri zaman te
tı(llretısip~d ır ~ey min edebilmektedirler. 
~: tıhniyer en h;:ı~c- Arzu ettikleri zaman. dünya pi 
~ toı Old 1~ ne k&- yasalarının en müsait olduğu za 

1 atık b~:umı •. ~u- mandır. Daha açık ifade etmek 
ti lll.lıtı~ 1 -· sekı.de gerekirse me,e' ti yün 'ü mensu
ılt~tınıeke~~ h • cat sana)iini, \"ani Sümerbankı 
ta,ıtt scktö e. .u.su:~ ele alalım. Sümerbankın Meri
~(~ •rırın~ dı)e 1 nos fabrıkası tops ihtiyacını dün 
(etij il', AJeınr~ ) a~- } 3 piyasalarının açıldığı \'e fi-

• tek bir e et~e ı- yatların E'n mü.aıt olduğu de\•rc 
ttınek sana~~ o~- de almak imkanına sahiptir. 

e nıec un- Bu ~üzden Silmerbank mamul 
~ ~t. ikine· i . . Jeri f'msallııe nazaran daha ucuz 

~ b tcek ıih ~. nı ıs~ olmakta. a} nı zamanda memle
~ ııı11'ııst san~17.~t ha_, ket dö,·izinin de tasarrufu sağla 
d 'llılck . ~ ıın ge nabilmektedır 1 
~ ı b eıın kalkın- · 

ist. norsasının :?9.S.195~ fi.Tatlan 
ı Sterlin ıs• 00-784 oo 

100 Dolar 280 30-280.30 
ıuu ı.ıret 44.SD-44.80 
100 lsvıc:re Frangı M 03-64 03 
ıoo Florin 3.611.40-13.68.40 
ıoo Drahmi t 324--9.334 
100 Celtos oı-aıı: Kur. :; 50- 5 50 
100 İ&Tlçre Kur. 54.12 50-54.12.SO 

.. 1 rAizı.t T "''İll.F.R 
f!SH .. ~I n: TAn\11.AT 

Sn·as - Erzurum ı 20 83 
Sivas - Enmrum 2-7 20.30 
1941 Demır~oıu J ıos 50 
194ı Demtryolu n :? ı :;~ 
ısıcı Deml.ryolu 22 ~ 
ı.mıı Müdafaa J 22.20 
~mıı l\!Udllfaa n 21.ııo 
l.1111 MUd:ıfaa 111 22 00 
M.111 Müdafaa lV 22 15 
Z raat Banka ı ı 21.20 
Ziraat Bankası lI 107.80 

~. 6 PAl7.11 'Iı\11\'h,I.• H 
1941 Demi.notu I • ıos 50 
Kalkınma I 104.50 
K.ı.Jkınma u ıos oo 
f::ıı •11ma III l 'll oo 
1948 ütiknııı I 106.50 
194R Tah\"lll 11 104 00 
194P Tılh\ l1l 104 00 

.. \ 1 \1711 T.\n\ ILUm 1 
1948 iıtramlyrll 22 20 
İltramlyell M MUda!aıı 23.25 
1941 D Yolu ıv 109.50 
1953 Tahv111 101.00 
ıo:ıı Tahvtll ıoı oo 
z nııt n~nı:ası ııı 1 ~.es 
Ziraat l'lankaaı JV 101.00 
Ziraat Fıın ası V 100.15 

11\!li K \ flİ'SSELERJ 
T.C. Merkez Bankan 249.25 
Oarantı Hant:r.sı H 120 oo 
Obtı;asyon Ancı. ı-n 160.00 
Osmanlı Bankası JIO 00 
1'\lrlı: Krecıı 128 50 
şanayl Kalkınma B. ıoo oo 
ıs Bankası R :<~ oo 
Yapı ve Kredi Bankası N. 16 so 
Akbanlı: T.A O. 1320 00 
Türk Ticaret nankaıı 660 
Aralan Clmento "5 co 
Sark De~lrmtnlerl :ı' 40 
P\RI"' rnııı:,.;ı ALTIV rh \il 
O ı kilo al tın 4 ili 00 Fr. 
{1 l Dolar 360 Fr. 
-.ı::ıtı:ı ı> 1 l'IY \SADA ııo \ ld. I ıc 

T• rkt rh-~ccount 1680-1700 
Fnı11 "' rr ısn ı~o 
Dolar Efektif 590·595 
Dolar N Y Amerikan 612-613 
Sterlin E!ektlf 15.25-15.50 
İsvtçre Frangı 142-143 
sımnı::ST ALYDI Fl'rı\Tt.ıuu 

Reşat 5G 70-56 80 
Hamit 49 00-49.25 
Gulden 46 'i0-46 70 
Vııhlt 43.S0-48 7.5 
" lz 47 70-47 JI() 
inı;Ul:= llraaı 60.25-60.SO 
Nııı:ıoıron 44 l S-H.SO 
B. Horoz 46 25-46 :ıo 

"' 11.& AL'[l:"l Fi\".\11 \Ki 
De:ı'U$0 729·730 
YerU kUlça 726-727 
Mc-k ll:o 740-74.5 
Standart 7W-727 

t;.M,I' HF.$inlnLIRı 1 K 

Cumhuriyet Ata. 
Re • 
Hamit 
Azl.: 

250 00·2SS.OO 
42.5 00·4JO 00 
34S 00-347.50 
303 00-305.00 0~ ır unsu Halbuki hususi sanayi erbabı 1 

:ıı tıır. r olma- kendisine tahsis edilecek aylık 
~ 'llun'l'eUc ·r ihtiyaçla ) Ninınek nıecburiyet:n 

1 

saaı ıs·ıe tesıııt rdlldi. 

1 t htıi~et·' ade e: dedir. Bu \ 'erilinceye kadar ham ---------··--• 
:0rrn"kteı~ orta ı madde:.i bitecek olur..,a iş hac- :'ltt nıı:ı.E Gonı x 
" ı~" HZ An- .. d \ . T\11\ tl.LER "llek d · mını ara tnıak. tanı kapası•e i- Dun K..ımblso RorsıısıullR muamrıt 

bu tıhn·e \er 1 le ç ı mama y cc ri - ören tahvtıırrın kaparu, ı'rauuı a-c ltıakla ~et ~r- ll'r me}dana çıkmaktadır. v'~:cı: 4t:rı~:ıı ıı r 1949 ıatıkra ı I 

ııtli hiııa cra ~r Bunlar da mali~ ete a)rı, arrı ı06 :;o ııradan, 
e~a.r Ufak d mer ı- te ir eden unsurlardır. l Yuzde 5 tal ıı IP38 ikramiyeli 22 

!ıe te, l&J • ~ Olsa liradan, M M tkr. 1. 23 25 llradnn 
let v Crının ak- İthal l'dilen ham madde bakı- ' 1941 D. D Y. ıı.r ıv. 108.85 ı.ra-

ernıektedlr dan, v . 109 83 liradan, 1951 istikrazı 
k; 1 • mından oldu~u kadar dahilden ıoo.so liradan, 1953 utıkrazı ıoo.9S ıı 

l ıı ldaııa~ıin a'rı . tedarik edilen ham madde bakı- radan z.raat Bankası ıu. ıoo lira-
~ a J a~ d d . h" a· dan. v. 100 liradan: 
~d re edil ·- mın an a ıs aynı ma ıyeıte ır. Yuıcıe 7 ınızıı zırant Bankaaı I . 

~ ~d··ece ayrı me.:ı Karabükün demirini de,·let sek 21 20 ııradan: 
et ll:ıekle ka~~ı törü ihtiyacı kadar alabilmekte, Akbank hwt 1.350.- ııradıın mua 

l t4 !;anayii bir· ~ hususi sanayi; te\'1iden kendisi· _m_r_ıe_~_o_r_m_u_şı_u_r. ______ _ 
~ tı~te, hu~~c~ ne ) etecek miktardaki hisse ile 

~~ıncı eld s iktifa etmektedir. 
~ r. li •riatinc en HattA a~'llı şe~ i kömür mev-

sana) ıi. hususi sanayi di) e bir 
tefrık ) apmadığına , .e sadece 
bır sanayi, Turk sanayii kabul 
ettiğine, icraatına bakarak ina-~ afta için~: zuunda da ı:örmek kabildir. 

~,c~le~eıııas edılmis . Bütün bunlar,. dev:et sanayii
~ıı sanasiinin nın hususi sanasıe nuaran daha 

1 ~biıııe bağlı ol- imtiyazlı o?duğunu açıkça mey

11ıyoruz. 

~, 'tı hususi sek- dana koymaktadır. 
lıııtıı Carcı Vekiı- De,·let fabrikssı da sanayi oda 

Mademki bir sana) i, yani Türk 
sana} ıi vardır. Bunu bir elden 
ve kurulacak sana\') \eknle•i k:ı 
nalı ile idare etın~k en yerinde 
bir hareket o':ıcaktır. Aksi hal
de hareket noktaları birbirinden 
farklı olan iki cephenin bcr3-
berce )arı a sokulmalarına :pek 
imkiın olmasa ı;:crcktir. 

e llt: JnUdürlUk sına ka~ ıtJı olmakla beraber ora 
~ ııı U~UrlUCü k~ dan }apılacak m·ziata biganedir . 
tlt ,;~ıdir. C!inkü sanayi odasından C\'Yel 

~l'll ııı,ktece bir se- kendisini koruyacak bir f ş:etme 
~ bı.r e, halbuki lcr VekAleli me\·euttur. 
~ td~k aksak- Biz Demokrat Partinirr dc\'lct 

b~~Viiıılirrıe~tedir. I 
\' 1.. n ıhtivaı;: .., • 

a '"ek~ıeue ıd:ı- , ıcaı•et ve ZaJıiı·e Borsası 
rı etın h . 

bıı l4~la aız 
ı ~ h11au ~·abtmek 

ltıtını sı 'if'kttir, 
l'ııql\ iki~~"iilrlJ
~ l'l'al"ı cı elden 

~:ı ld tlan bir 
~ arc edlle-

~t ı %ıe 
t ~eaıdtıtü ,. devlet 
'hııı toıu ekAtet, 

t~nırıak~lan bir 
uııı a buna 

ara 'ınudurıu-
1 ~ abip oıa-

~rUlllU 
~~Dere 
"Qrı ~o~be ı:Un!i 

~ t'rı adet . 721.170 
~\; ~llıi tir~ense sc 
~"ıl \~). . 

\ ~ 18200 ,. 
~o~ !ııı~ ıra 
dttı. lıra ık: • ~i : c!eterin 

' ha 76 lira 

z9 - :s • ıos.ı - cı.:. ıAnn:st 
Sa~lar: 

llul!day otııın 
Bu:day rumupt 
ll.lıaır Ul'ı 

Un .Ekatra Ebtra 
Un ebtra 
un oıtain D. 
Razmol 
Kepek 

Ookme 

B. Pe:rnır :raıım ya~ıı Tenekeıt 
Bc:1az Peynir yatlı 
Beyaz peynir tam ra:ıı » 
Yumurta iri undı:ı 
}.ları:arın ya:ı 

Tifttk natürel 
TUtlk anamal 
Tiftik ince atandart 
Tiftik h1 atandart 
Tiftik Konyadat ıtaudart 
Ti!Ult aı.ra ıtandıırt 
Sıfır derut salamura ıcuap 
Kol un baf;ırsat;ı ortJlnal ı . 
Koyun batırsa ı a.ssortt halka 

. 

Kilosu 29 20 
> 28 75 

» 
» 

» 

> 

> 

- .-
3050.-
29!!0.-
2613.-

18.-
14-

3000.-
3200.-
3900.-
9000-

24!!.-
725.-
685.-
125.-
835.-
740.-
700.-
205-
135.-
21!1.-

-.-
3650.-
3325.-
312~ .-
2850.-

l9.SO 
- .-

3350.
:ıaso.-
4400.-

- 10~.-

-.-- .--.-
8SO.-
-.-

215.-

-.-

Kuru• 

> 

in saat • Fen Memuru Alınacak 
t ıı;ı ı~ıraa\. dl'ee-
~ "~· r, d • M. S. Vekiıletinden 
~ e~Crinde 

ı,.ıııa ı 'ta 
l~ ı 1\\1: delerin-

' •• 1ı d 
\&, '.ıtıı11• 1!4erind e 

\ ~~\' de 
, ·~terinde 

\~~ttr, 1~ıra de 
~,~ kiı0 ~6 li 

~~ eı-ı~e 2 SYe-
1 rl 4BOO 

l l.~· det 
"'1,r.. erinde 
>h., r 

' Q ~ı-.k ıra 
~~~ ı~~lUn~c~e· 
'11~52 c3tb:in 

l~ lira de 
lırta Uı-

tstanbul Teknık Oku'u Tekniker kı:.mı mezunlann<lan ba
rem dı~ı 550 lira ücretiı iki inşaat fen memuru alınacaktır 

Askerli~ini )apmış oıma.;ı şarttır. Talıplerin Ankarada As
keri Fabrikalar Tekatit \"C Mua\ enet Sandığı Müdurluğ!ine bi· 
ı-cr d ilekçeyle ,.e diploma suretlerini ekleyerek miıracası'an. 

(68131 

. 
iz mir Belediye Başkanllğından 

Fen işleri Müdilrlüğündekl keşif ,.e ~artnamesi gereğin
ce l\lithatpaşa caddesinin kız ko:cıi ile Reşadiye Deresi ara
sınr\a yeniden kanalizasyon ya pı:ması isı kapalı zarlla eksılt
n:ıeye k?nulmuştur. :'ıtuhammen bedeli 35095.22 lira olup gc
cıci temınatı 2633 lit'adır. lha lesi ıs haziran 54 cuma günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ıarifatı daire· 
sinde hazırla)"acakları teklif mckıuplarınc ihale glinü en geç 
saat 14 e kadar encümen başkanlığına müracaatları il ln 
olunur. {6';'65) 

YA.TAN 

FIKill VE ŞİkAYETtERI 
Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOYAN 

o. Bankası müstahdemlerinin dilekleri 
Denizcilık Bankasının muhte-ı haline getirtmek için ayrı •n i· 

lif ;} erlerde i~lb en \'apurlarında ınalithane açarak iki beygirlik 
çalı:ıanların a~ağıda yaı.dığımız motörle dört kışi çalı tırdıklan 
dilcklerıni haklı bulduk. Denizle zaman muamele vergi:.·ne tabi 
nn hertürlü tehlike ve sıkıntı- olu~ orlar. Ciinkü b·r ima ~th:ı 
lan~ le daima kar~ı la~arak yıpra- nenin bu vergıden muaf 1lnı ı 
tıct işler soren bu adamhırl'l "ı için ik i beyg•rrk moıorJ , 
\e ıstikballenn ı n temini eı- C:ört işçbi bulunması Jazmıd r. 
zcmdir. Bankanın bu hu:;us ıırı Halbuki bu gıb lerin lnı:ııatha 
sağlıyacağını ümit 'e temenni ııelerındekı moıör kun·eu :ız 
ederız. C'lsa Ye dört ı ç:s: bulun~3 bil~ 

ı - l\lustahdem:crdl'ıı birisı mağazalannda çal ışanlar na he 
seferde gemide \'Cfat eder.sc \"C aha katılarak müstahdem 3-

yahut herhangi bir iskelede ha~- ?edi arttıtından bu \·ergiı'.cn 
taneye nakledilip orada ölü•·~e muaf olam•yor. Bu \"azip•t kar 
ccn.ız.csini nakil için yapılan şısında bazı tüccarlar işi mu
masrafların ,.e hatta ;:cmı nak- \'azaaya dökerek bu imal;iıh:ı· 
Jiye ücretinin :ıi esine \\!rılen neleri ayTı h·r namla işletmek 
tazminattan kesilmesi doğru de- zaruretinde kalıyorlar. 
ğildır. Kendisine hizmet etmiş 
b:r adamın ölüsü içır. yapılan Esas itibar·yıe muame:a \'er 
masrafın bankaca verilmesi ve gısi sanayi in inki~a!ına mani 
ayrıca nakli) c ilen.ti alınmama- olauğu cihetle kaldırılması ;a
:.1 lazımdır. zır.-:dır. Bu kalkarsa fabrik 3 ,.e 

2 _ 62 gün hasta .r::tan':ırm ınııılathanelerde işçi ııdedi ;:r. 
\"azifeden çıkarılmaları da insan tarak halka iş · ;ıhası açı im S 
haklarına a~kırıdır. Bu mudJet ohıcak, daha fazla istıhsal }:ıpı 
zıyadelc~tinlmekle bcrı•ber mu- lacal: ve neticPde bu rnüc~5es~ 
an en zaman sonunda iyile~eml- !erir: muameleleri de geniş!,ye 
~enlerden on beş sene ve daha rPk 1'aıançları anacağın-:lan ;:c 
çok hiz.mcti o:anlara tekaüt ma- ıı· 'erg•leri de o nbbette :ıl
ası tahsisi \'C hizmeti bu kad:ır )"2.deJeşecektır. Ş·mdı İ>e OÖ)' e 
olmıyanl:ıra da tazminat ve:il- mu\azaalarla hem işçı adedi ve 
mesi yel"inde olur. istihsal az olmakta 'e hem de 

'ergi alınmıyarak hazine ;ar.ır 
3 - l\lüstahdcmlerin haya:la- e tn'ektedir. 

rını is'erine bağlayabilmelerlni 
ve daha iyi çalı~malarını temin 
iç'İn istikballeri düşüniilmcli ve 
l\endilerine hizmet müddetlerine 
göre ikramiye ,.e tekıuit maaşı 

verilmelidir. · 
4 - Bunların doğacak çocuk

ları için ikramiye \ erilm~i <le 
h~m n.ü~usumuzun artmasını tcş 
\·ık eclıcı ve hem de on~arı sevin. 
dirıci iyi bir ~ey olacaktır. 

4 - Kırtasiyecilerin derıie· 
rirden birisi de mlinaka~::ı ı~
lerıodeki aksaklıklardır. :\fa1i):e ı 
depolarından kırtasiye alm ı;ıan 
resmi daire Ye miiesse.>elerın 
bir kısmı alacai·Iarı senelik kır 
tasyeyi münaka~aya ('ıkarma
makta \·e ilan cımemektedirl!'r. 

Yalnız ora ara memurlarını ~ön 
daip (şu C\'Safta su kad;:r kır
tasiye alacağız, Jlilnıuneler'nizi 
ve ~artlarınızı hazırlayın biz 
sizden istiyeceğiz) demekte ve 
bunu b.ldirdiklerine dair 'esi· 
karı ticarethane:ere mühiirleı
tirmek ted ırler. Hazırlığı yapıp 
bekl iyen tticcarlar mrıl!arın i· 
lan ed ilmeksiz~n. haberleri ol· 
maksıtln bir yerden alındığını 
duyarak teessürlerini izhar ~t 
mekte ve daha ucuıa verebıle 
ceklerini, daire ve mlies!e.;eıe 
rin bu ) üzden çok zarar c:t•k
ler ni söylemcktedır er. 

,_ 

Helcil ve haram 
~························ 

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

lmamm niyeti ve mantığı - Büyük şeh i rdeki böyle olur
sa - Zinhar, haramdır - Yerin altındaki damarlar - Ki-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. 
~ min tesiri fazla?- üftra modern hocalaryetiştiriyoruz-

Müdür böyle olunca - ilôhi Dônô efendi. . . 
• • . . . •••••••••••••••••••••••••• 
B u)ük ~chrin büyük camıle-

rinden birinin ikincı ıma
mı, kendi,inden Kur"an dersı 
alan 16 :>aşındaki bir kıt çc
cuğuna teCa\ üz edip de ) akayı 
ele \"erince; kcndinı g:ıyet ına. 
sumane müdafaa ediyor: 

• Ben onu iğfal etmedim Ni-
1\ahımı bizzılt kıyar.ık a'rlım. 
Hclfılimdir, ve biz.im dinimizde 
4 karıya kadar cev:ız varctır: • 

hte içi ,.e kaf~ı bö;:e hilra
fatla dolu bir adamın kendini 
müdafaası ki. en :ı:., i5lediği 
fiil kadar tehlike' i, korkunç! 

Seçim münasebetiyle Aydın
da bulunuyordum. Bir köyde 
anlattılar. Hoca efendi, sulama 
tesisatı) le z.inh~r tar·ıııa:-ınızı 
sulamayın, yttişen mahsul ha
ramdır. drmiş. Çün;tü sulama 
tesisatındaki makineler glıvur 
işiymiş Ye toprak onlarla sula
nınca murdar olu)'armu~. 

İzmirde, uhrevi bilgilere ol· 
du~u kadar, dünyevi bilgı!ere 
de sahip aydın fıkirli bir hocı, 
mcslekdaşlarından şikayet edip 
durmuş ve bazı hAdiseleri nak
letmişti. Şimdi me\•zu ile a!nka. 
lı olarak aklıma geldi. Birisı 

Yaıan: 

Sadun Tanju 

•• cek kafalı bir hocantnkine )'ak 
taşabilir? \e dcvam'ı münase
betler bakımından bir din ada
mının tdkin imkanları nasıl 
inkiır tdilebillr? 

* f marn hatip okulları açtık 

........................• 
cuk hocanın önüne diz çökmilş 
Kur'an okuyor. Arka sıralarda 
da birbirini çimdikleyen, itişen 
ı:Ulüşcn bir sürü modern mol
la:ar. 

İşte. ccmiyrtimiz.in ihtiyacı 
olan külti.lrlü din adam:an böy 
le yeti;tirıli)·or. 

Neyse •.. Bu bahsi diğer .•• 
Fakat yarın cahil \'e örUmc•ıc 
kafalılardan biri, gene Suıt .n
ah met camilne birinci veyı i
kinci imam olabilir. saf b!r a
i'e de, 16 ) aiındaki genç ~·av
rusunu. onlara ders alma.ğa ~Ö:D 
derebilir~ 

Anadoluda bir ka~ tanesini 
gördüm. Onlardan bahsrtıniyıı 
ceğim. istanbuld;ı. Zeuekte b.r 
tane var ki, gidip gÖrscniz; ~ J * 
rınımız için deh~ete ıiüşersııtız. Kıbrıs Türk kurum'.arı !ede:· 
Mektebin müdıir od ı ,1 Aııado rasyonu başkanı Faiz Kaymak. 
lunun en licra köyünd;ki hoca ı:eçen pazar günu, bir basın 
tfendi:ıin odasından farks.r~ toplantısında; Muftü Dlna e
Bir kö~ede leğen, ıbrtıı:. Duvar .fendinin Kıbrısta küayetli din 
da ıslak bir hn\lu. Müdlirli da- adamı bulunmamaktan şikayet 
ima ayakları çıp'ak, ko ı~rı çıp ettiğini ve Türki)e~·e gelerek 
ıak, aptest almaktan dönerken hükumet nezdinde tesebbil.>e 
görebilirsiniz.. Ccbind~n çık:ır- geçeceğini söyleyince, dayana-
dığı enfiyeyi muttasıl çeker ve madım. 
büyük bir mendile s .irültil) le • Beyefendi, dedim; DlnA e-
burnunu si 'er. fendi aradığını burada bulabi 

Mildur böyle olunra. t:ı:tbe· leceğini sanıyorsa aldanıyor. 
ler nasıl olacak? Güya. derste· Nafile zahmet etmesin!• 

ŞU! * dirler. Sorarsınız. dt?rsi!1 ismi He'e bu son. Sultanahmet ca 
Hocanın biri bir dağ k\:iyün- de Kur'andır. Peki bu gilrO!tü mil ikinci imamının marifetin 

de • Biliyor musunuz ey cema- ne7 Dersiniz. Sınıfın taht:ı k:ı- den sonra, zannetıntm ki DAnil 
at • demiş: . ze:zele denilen fe- pısının ara' ıklarına gözünüzü efendi · Halimize bin ~iıkürı. 
Jaket nasıl olur, biiir misıniz? uydurup içer! bakarslnıı: ki, a- demtsin, oturdu~u yerde otur4 
o halde an:atayım. Yeryüıliniin man Allah! Ön tarafta bir ço- masın . .. S.\Dl'!'i TA:\JU 
her tarafına doğru uzanmış dn· ı--_________ __;:__.....;_::.:,:.:.:.:..:.:..__.:.:.::.:.:...:~....:..:::...~:_ 
marlar ''ardır. Bu damarl:ı:ın { SAJILIK JARLA ) 
~ac~. ~=~~iğ::!'tak~°J'a:~f 1[;.s;\~: \ 
ları cezalandırmak isterse ora- lstar.~ · - ·:erdarlığından: 
nın damarını çeker \'.? dUn;ayı 
ba~: arına yıkar!ıı Kı~·meti Tf'minatı 

* Dosya 1"o. Cinsi Lıra Lira 
İşte size üç ayrı vak'a. Üçu 

de, kötil , cahil din adamının 5213-2653 Kartal , Kıla\•uz Çayırı. Yeni - 1245 93.37 
sahip oldu~u mantığı göstt'r- karıye Mah. Ceph a.'lcl ık yolu (ça 
mek bakımından di~kate de· pa gore) 118 ada, 55 parsel, ye-
ğer. Bugün, ~u anla~t'ıyo:- ki; ni 12/5 kapı ı.ayılı 498 i\12 tarla-
son çeyrek asır içinde, ccmb~- nın tamamı. 
tın muhtaç o'.duğu din adam- Yukarıda ~azılı tarla 11/6/954 cuma günü saat 14 30 da 
\arını Yetıştirmckte kusurlu lll lli Emlak l\Iiidürlüğundckı kombyond.ı aç.k arttırma ile 
dauanmışız. Biz.ım. halıhazırd:ı satılacaktır 

5 - Gemi limanda sefer için 
hazırlandığı ~ırada ınüstahdcın
ler hergün gemiye ıidip vazife 
yapmak ınecburiyetindcdirltr. 

Bunların aileleri şehri:ı muhte
lif semtlerindedir. Her ne kadar 
~~ıkta bulunan gemi} e gitmek 
ıçın muayyen saatte gemmi:ı va
sıtası tayin cdi en )'erden dlıp 
kendilerini ~emi)·e ı;:ötürmekte 
\"e tekrar getirmekte be de Şe
htr Hatları vapurlarının u~ra
dıkları :>erlerde oturan·ar buıı
lara binip iflcrine ı;i~·~):leri ?i

man kcndı erinden v.ıpur ticrctı 
alınmamalıdır. 

Kanun \'(' me\'ZUata avkırı o kı· n b k k ·kı . d t la. n bu va··,, etı'n o"nu··ne ".'e,.ılme- <' uyu. e ·sı. erımız en steklılcrin geçici teminat makbuzları "' ikamet"ah sc-

K 
.. , ~ birbi bu. Hangi münevvcr:n, netl ·r il d ı " ırtasiyecilerin hüku· me- ı dl' temennı olunmaktadır. k ti · , er . '"~ .n~ı us .. c z an ari) e. b. rl kte satış .;ünu kom syona. 

---------------' _e_u_· ı.e--r:.:.in:..::d:..::e.:.:k.:..i _ı:.:e:s:ir::.i,~örum- faz a bıl~ı ıçın sozil feçen l\Iü durhığe başvurmaları (6659) 

timizden dilekleri ---w.:::~--.......---:~ .... _...~---~·..--~ 

ı - lzm ıleki ka~ t Cabr ka
sı, okulların. de\ Jet d.ı ı . clrrı
nm. resmt \f" hu lhİ ıntic ~e
selerin \'C airenin kA~ıt ihtinç 
!arını sağla) acak durumda 0·~a
dığ ı gıb ı çıkardığı mal .ır ka· i-
l te it ıbarıyle de ııokıı:mdır. Bu 1 
sebeple her sene m .lyonlarca 
lira kıymeti.!lde kfı!!ıt hııriç!en 
:;eıırilmcktedir. Do\·iz sıkıntısı 
çektiğimiz bir zamanda ıptid:ıi 
maddeler.nden çoğu mcmleke· 
t imizde bulu.nan bu k~~·tlarıı1, 
mevcut Iabrıkanın tevsii \'eva. 
hut nakli) c vesairesi daha -ko 
laj !ıkla temin edıle"Jilcce:> \"t' 

böylece maliyet masr~rı ;zala
cnk ) erlerdg yeni fabrikalar 
kurulması sureıiyle memleket 
dahilinde yapılması, :ıl'm •hti· 
racımızı kar,.lıyarak paramızın 
harice giımemeııine \".ı hem de 
kırtasiyecilerin bu hu~ıı. ta çek 
tıkleri -;:üçlüklerin ııiderilme. 
sine !ımil olacaktır. "' 

!? - E~'lebi memleketler.iım 
gelen kağıtlar kil9 değ:l top 
esası. üzerinedir. Fakat bir top 
ta hıç sa'11lamak suretiYle mu
an en .kiloda ka~ıt vardır. Hal 
buki lzmitıcki kAğıt fabri:ı:,ısı 
top de~il ki'o iizerinden sa'ı~ 
yapmaktadır. Toplardaki kil~ 
m 'ktarı muayyen değildir. Bu 
~e:kll k.olaylık yerine zorluk çe 
kılmesıne. zaman kaybına se
bep oluror. Fabrika bu ıoo":ırı 
yaparken kılolarının da <ı,rni BİR SAHNEDF. BEŞ ŞAHSI C,\NLA!\DIR.\X .\RTİST - Tanınmı rransız ~inl'ma arti ti F . • · olmasını ıemin edere bu müs medide beı muhtelif rolü aynı ıamanda oynaoıaktadır. \ukarı laki resimde film t "hl d silk ;r;andel )enı çe\·irdıti bir 'ko-
kü lat ortadan kalkar. a~fütlk başarı)a ait bir sahne görülmektedir. l"ernandel bir Fransız allcslni b ar~:ır~ ei • ' a r~!oU.nılan bu teknik u 

3 - Kırta.>iye i~leı·iyle uğra l cuzellik enstitüsiı sahibi olan Alain, çama~ırhane !oahlbi Ueı.ire gemi .kumanıla~ıı ~r ' eş nı Ot)n~mBaktadır. Soldan r.tra ile 
şan tüccarlar Uğıtları odefter a•·nı d · • ıcnnc, gaze ecı ernard n Rahip Charıe~'l 

J an a t'anlandıran rcrnandcl gıini lu) or. 

r'---------------------------------------=~--------------·~ Acaba sen de buna üıülmiye
cek misı.n? 

- Ha) ır anne. Sen boş ye· 
re üzulüyorsun. 
Şen bir ta\'ırla el'ni salla

dı \'e :;anki bu işaretiyle anne 
si.nin !bütün ~ndişelerini si
lip süpürmek istedi. Sonra 
yandaki odaya giderek mek· 
ıulıu yazmaıta koyuldu. 

tenkid edilecek bir taı ııf aran
sa ancak ifrata varan fntiZ.ını
dan her şeyin mükemmel bir 
tarzda ) erli yerinde oluşun ... 
dan başka bir kusur bJlun:ı-

Odası e\' n ön tarafında kii
ı;ücük bir oda idi. du\'arlar1 
kağıtlı \"e futbol ile Hokey 
maçlarına ait resimlerle süs 
ıo idi. Şöminenın üzeri!ıde mazdı. Bunda da annesinin te-
üniversiıcn ın şampiyona maç siri o!duğu muhakkaktı. 
larmda kazandığı kupa- Paul masa ba~ına dimdik, 
!ar ''e diğer mükafatlar var· dirsekleri bedenine ) :ıkl;ı~mış 
dı. Pencerl'nin altındaki kü- bir tarzda oturdu. Dlle:..çesinı 
çllk kütüphanede romanlar hıızırladıktan sonra dikkatle o
\'e dah~ ciddi kitaplar dunıyor- kudu. Sonra oturma odasına 
du. Bunların ('O~u isabetli bir annesinin yanına ıitti. 
ze\'kle seçilmiş eserlerdi. - Bana doğum kAğıdımı ,·e· 

Kar~ıdaki köşrde bir kovuk rir misin? lektubun bu ak
vardı. Burası ye$il bir perde Şam gitmesin! btiyorum. De
ile a~Tılınıstı. Daracık )'atal:ı di. 
or~d~. idi, yanında ;nuşamba Paul yanından ayrıldığı an· 
örtulu masanın üzer:nrlC' mek- danbcri kadın hiç kımıldama· 
tep detter!eri yıfılmı,tı. dan sandalyesinde oturmuş 

Paul'ün yüksek seciyesi, maddi kalmıstı. Masnı da henüz top 
~ •. ma~e...t sıhhati. ze~I ve ka· lamamıştı. Cevap verirken, ot
bı ıyetı odanın dilzenındcn an- lu, yüzUnün hafi!çe kız:ırmıs 
laşılıyordu. Eğer bu rerçeved~ ve sesinin btıu htyt"canlı o!-

duğunu farkeder gıbi oldu . 
- Xercdc oldu~unu bı'mi· 

yorum. Bırak da arıyayım. 
- Aman anncl Bu kadar güç 

bir şey mi? Her hald! şu çek· 
mede olacak. 

Gözü annesinin kağı~!arı ~ak 
ladıtı karınlı konsola 'liştı . A
i leye ait hatıralar, lr,::il \"e goz
lillil de orada dururdu. 

Mrs. Burgc:ıs'in ağzı hilfıf
çc açıldı . .Kötü dı,leri görün
dü. Yüıiındeki kırmızılık geç· 
mişti hattA buruşuk yanaklan 
her zamankinden daha solgu:'l
du, oğluna baktı. Yerinden 
kalktı. cebindtn blr anahtar 
çıkardı. Çekmeyi açtı. Arkası 
Paul'e dönüktü. Bir müddet 
çekmede bir 5eyler aradı. son
ra çekmeyi itip kapattı Vt' ~"il· 
zUnü oğluna döndü. hafif bir 
&esle: 

- Hayır. Burada yok. Bula
madım. Dedı. Paul dudakları-

nı ısırdı. Annesini ı;ok sa
yar hıç munaka .. a etmed .. n 
onun her dcdiğınl yapar ve 
din'crdi. Fakat bu vc.s il' ılc 
takındığı ta\ ır delikJ:ılı~ ı ha) 
rete düşiırü~ordu. Yk\, şça: 

- Bu çok mühim anne. Bu 
kağıt b.ına çok 16zım dedı. 
Kadın acı acı söylennıeğc baş
ladı : 

- Ben lh.ım o' .ıt'~ ın: ne
reden bılırdim. B·ı ka .t ar da 
pek kolay kaybolur. Seni b[h u 
tünce) e kad3r ben neler çek
tim. Hem dul. hem yalnızdım , 
üstelik de güvenecek l:imsı:m 
yoktu. Kolay bir ı$ miydı" 
Yüküm çok ağırdı. San,ı ev 
bark temın etm k, tah .: para
sı! hıılmıık hep bana <llistii. Bu 
kadar ı~ ara~ında bir de ka~M
Jara da nasıl b.ıkabılırdım. On
ları koyacak ycrım bile yok
tu. 

Bu b~lı:ltnmedik Ant hıddet 

annesinin huyu~a o kadar a~
kırı idi ki Paul çok hayret et
ti. Fakct halindeki ciddiyet 
mUnaka,a etmenin faydasız ol 
duğunu belirh) ordu. Paul bu
nu pek a!A bllıyordu. Sakin bir 
tavırla şu Ce\abı verdi: 

- Zarar )Ok. Ilır örnetini 
çıkartabilirim. Bu oıkc;sm So
mersct Be etliye dalres:ne mek 
tııp yaz.arım. 

Annesi bu sözlere de Itir-ız 
etti. Fakat biraz yumuwamı, 
görUnu}ordu: 

- Bu mektubu y:ızmak sa
na d..ışmez Pauı. Dedi. 

Bunu söylerken oğlunurı ) il
zUnc baktı çocuğun şUpheli Vt 

endise• ı olduğunu ~örünce ~u 
sozlerı i a\ e etti: ~ 

- :\lc .~Je çıkarmağa değ
mez.. Bugün çok yoruldum. Be
lediyeye mektubu yarın ben 
~az.arım, 

- Sakın unutma anne. 
- Paul 
- Affedersin. 
Kadının solgun )Üzü güldü. 
- Pekall. Dedi. Haydi gıızı 

:>'ak. Ben de sofrayı top'ıyarım. 
(Dc\lmı \1lr) 
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G.Saray A.Gücünü 
dün 2-1 mağlup etti 
ilk golü Ankaragücü yaptı. Bundan sonra Sarı 
kırmızılılar açılarak üstüste iki gol çıkardılar 

.\n.adolu AJa.ru• 

\nkara 30 Şehrım:ıde 
bulu!tan Galatasaray futbol ta 
krmı bugün 19 :\ta.> ı!ı stadya· 
munda çok kalabalık SC.)-irci 
önünde ikint maçını \nkara 
:,?:ücü :ıe yapt : 1-lakem Bedri 
Cakıroglunun idare..;indc ta· 
kımlar sahaya .ı.şağ:daki kad
rolarla çıktılar: 

Galatasaray Ceınal -- Ka
m:1. Xecmı Ta)·yar, Doğan, 
:\'ecdct - H:kmct; Kadri: Re· 
ha: Co~kun; Al. 

Ankaragürü: H:kınet - \· 
tıııa. -~bdullah - '.\retin, Er· 
cüment. 7\ecde~ - Ari(: Ha ... 
san; Yılmaz: .\bduı·ah; Hü:;e
) .n. 

Oyuna çok -.eri başlı) a!l An 
karaızüçlüler hemen Ga1ata~a

ray nısıf sahasına yerlcşn1e~e 
nıuvaffak oldular ve "ıkı "llt 

larla rakip kale~ i tehdide ko
yuldu ·ar ve oyunun 6 ncı da
kikasında lTılmazın ayağiyle 
b:r ~ol kaz<ı.'ldılar. Bu ~oldcn 
ı;.onra ovunun 12 nci dak:ka· 
sında Rehan:ıı aya~ıyle bera 
beri k :;ollıtr"n: kazanmağa 

mu\'affak oldular. l\ar~ lık · 
e;cçeıı oyunun 30 uncu daki· 
kasında Galatasaraylılar tek· 
rar hücum tt!'ebbü:ı.Unü ele 
aldılar \C .\linin ayaıryle 2 
ncl ıı;ol\erını kazanan Ga~ata
sarayl:lar devre)( 2 - 1 lehle 
rine kapadılar 

İki.ne• devre başladığı z.a· 
ınan Ankaı..·agı.içlüler blltlin 

hatlariyle hücun1a geçtiler \'e 

b:lhas:;a Yılmaz ,·asıtas:le Ga-
1ata5aray kalcs:n: tehdide baş 
ladılar~a da b:r türltl netice 
alamadılar. Bu tehlikeli du· 
rumdan kurtulan Galata!.aray 
lılar yine acık'an vasnasiyle 
tc.-.irli hücun1a ~eçtiler. RL'ha 
ntn 18 çiz~isi içinde fevkal<'ıde 
şutu direkleri yalayarak dışa
rı çıktı. Oyunun sonlarına doğ 
ru .<\n~'.aragüçlüler bütün hat 
lar:vle Galatasaray ka'.esin· 
çen;bcr içine" aldılar ve uzu.n 
müddet ceza ı;iıgis: iç.oinde kal 
dılaT:-.a da nrtiCel·• de~·~tire· 
mediler, maç da bö,lece Ga 
lalasarayın 2 - 1 :zatbiyeı:yle 
sona erdi. 

/ 

Adana Demirspor 
Grup birincisi 
Oldu 

İsveç «Sofia 
Kızları»nın 

Gösterileri 
~ 

1 ;,:ı ~ 

!. ... ~~ il' g' ~~~ ıti ~~ :ı~ ı~r ~· Adalet Corları Btyoğlu~por kalesini sıkıştırıyor 

Dün yapılan profesyonel lig maçların 

1. Spor Kasımpaşa'yı 1-0 
8.Spor Adaletil-0 yendi 

P ·ofes)onel kumt" Ii;:: m4Ç a. 
rınd;ın ii\:isı dlin )lıthatpa~a 
.stadında ),1pı·dı. 

2500 s ~ırcı or:üııde be~lan.~n 
ilk k.ı.r:-.ı aşma)a ikı tar;a.f ~u 
kddro arı. çıktı ar. 

13lanbul:,por: O:.nıa , .. \1<1.· 
tddın, ~letın - Kenan, '.\l, ıh. 
l.rdotan llıınu. \)demir .\d 
nan. car y ,ıın.a1.. 

h.a~ınıpa :.ı. Sedat - Hıı..n1ct., 
Ah· Glinı;oı .Sar.-crddın, '.\C'C· 

deı. • l .\"ı. Ta)y.ı.r, .Kayh.n, 
i\"J•I, ,\hmct. 

}lclkcm: Cet.mı Ba~ar (,\::;,k1-
ı a). 

B ış an""ı~·~a Ka.;ınıp.ı.~a'1ı ;ı ha 
fj bakımı) h <1.ltına "tren o· 
.) un, çok ~eçn1 d n nıut V•Ztn 
bı ekı aldı "'c d· \Te ~c.ı·1urı<ı. 
kadar bu şckılde d~\'.nı tlli. 
lkı laraf kaiC'tc rııı tn de h _men 
hıç bır tchlıkc~ ~ m.Lt'UZ kal
maın~ arı O)'unun d1'•a Lızl .. 
oıtal.ı·da g çtı~ıni ;,f :nıııi a 
kaiıdır_ Ya!r.:z onunc.ı daKi~a
da J\a!ıımpaşa .-.aga<;ığı Ul\ ı:ıın 
a\ut çiLgıslndC"n k.ı.'.e~ı? doğru 
te\ ırdı ı topu h:J~ han ı,,-bt~h 
5a)-ılabilecek bır koı.r.1 \ uı·u ... ı) c 
ka'.t'le gönd, rdı, (;,ık.at Osnıa!'l 

topu bloke c 1 lı. 

İkıncı de\r rle 
hU.cum hal ı ~ö)le 
ıru;:ti• 

Ka.:.ıınpa~ ı 
doğııtirıl· 

:\ejdl Talla•, hayh<tll, .\h
m t l! \I, 

Haken1: Sulhi Garan. 

Ük derre, iki tarar d<& bariz 
hır u.,tUnliik ... ~·aınadan nıu~ 

h \'alin ..,;lyı at~k bir oyunla 
~t"<;li_ Bu devrede .\dalet ıS.1 
.,u k.oc;ırdı. Buna kar .. ılı:" c!.3 
ÖmC"r ;ü~· \·azij:etlrrde j..,ab, l'~ 
-;:öru ve ı;r,·ik h.,r,.kct riy~c 

iki gü.Lel kurtarı~ ~ .. parali. Alla
eti ıkı ""olden kur!a.dı. 

De, re ;,ayrsız o·arak berabere 
netH:e c11d i. 

lldnci devrenin ilk dakika
. ında K. Erol"ün birden k2le 
kô~<' in~ çektif:i çok gii?r! bir 
~ütü Surnopulos ft\'l;.,ıl5de b:r 
ı1.tı:ışla ,.e kornerır onled!. Bu 
kaltci on ıkincı d;ı ........ Jıda bir 
kurtar:ş daha y.optı. 

Otuz iı\ilncii doı.kıkad1 sağ. 
dan bir akında bır pa ... alan 
.:\iko hafif. fakat p:a-.e bir vu· 
ruşla Bryoğluspora bu· gol k;,ı.· 
zandırdı. 

Otuz btşinci doı~·dkada Bey
o~iu~por kcılesı biı· tiıl:ih eseri 
ol.ırak topun dirrğe ça. pma· 
sı~le bir go:den ku -''.ı!du. 

Bundan !:>Onra B,•yc~1.u .. por· 
lu'ar ~ol )tmemek Z.1yretıyle 

oynadılar. Oyunun bitme..,ine 
b ·::ı d;tkika kala Sa iın s.ı.'.";ı'la 
n.orak '.'ıahad<ın ('lktı, blraı son
ra da maç 1 - O ~\d. !et a:tyhi
nt bitt. 

.-\dalrtin Ero·. ~ecnıi, ,\h· 
ınct \.e Gök(·tn gihi en iyi eılc
manlarından mahrum ôlm s 
te~irini bilha .... ~a hiic:..ı:n h<tttın· 

d~ a:ö:Stcrdi ve Beyo~:uspnra 
~~lıbi)<'t ~o.unda bü~ük biı 
avantaj ~ ... ı;::lad: 

A. B.\HTIY.ut 

\dana ~ <llııstı ı> - Bu
~ün )·apılcı.n kar·;l3 malarla 
Se) han böl:;e!ıi ratbol "l'UP 
b:rinc:il gi sa.na errnı~ \e Ada 
na Demirspor ::::ı-upu bir;nci 
olnıu tur. Bugünkü mac;lard.i\ 
Konya birınci .... i, Gaziantep bi 
rincis'.nı 5 - 1 yrnmi:; .. \dana 
Drm:r:,por da Ka)-scri b:rın

cisi Hava~ücüne 3 - 1 -zalıp 
g(''m·';<tir. 

DOrduncu dakıkad"' hır İs· 
tanbulıipor hucumunda top 
'\'ı nı.aıa :cç( -..e topu kalt ye 
do::ru Uru;- ) aptı. Sedat kale· 
den çıkarak i.ıst\.ıne ;::ıtmtk is· 
l<'di Lıikat birden \ az~~>·çerek 
k.ı r~e dondu. Bu tertddtıt 
anından ısti[ade td• n i ı1m l 

Caf :e pa.!ı lfCrdı, Cafer )-tk:'l 
me!ıafcdcn hır iıtle takımtn• 
bu: ı:ot k.ııandırdı. 

Zat o pek 5000 
Metrede dünya 
Rekorunu kırdı 

Ank.ıra Kız Lisesiıhn an'ane\!i. )akan top mü~bakasında F.de· 
bi) ;.lt ögretıutni ~ıuaııa Öııtl topu tııtarkrn 

DokuLuncu da;..;ık.ad.t i. ta ı
bu por bır ;ol d•ha ) aıım ık 
uz.ere\ dı. .f'cı kat S ırac-:Lld t .. , 
milda.fa•)"l a~oıak h.oı.lc)e doğ 
ru akan İ tdnbu :;porlu muha
tlmı boynund•n )'a:i.J.JYIP )e
re du~ürdiı. f~taOO'.lio;p~r J('h•
nc v ri~ n frikik netıct:stt k.-d
dı. 

Bundan :;onr<t K• 11npJµ l· 
lar hırçınl.aşıı.ar ~:-: çıkı-: ar 
\e ra\."Ullcr )aparak o;un~arır..ı 
da bozdul.ı.ı. 

\ anH be~ıncı d"ıiıa.ad ·"')~· 
dc:ın Kasın1p.1µ ı1.a·es, önlıne 
'onderJ'cn top• St•llt hii.;.;ını 
olcı.madı \"C Hılmi)e \.ador ~el· 
di. Hilmi topu boş .. .-al 'JP <1.!a· 
mcı.mak meh;ı.r<'linı ŞJ.~ılıcak 
bir tarazda gö:"ıterdi. 
O~unun g rı kalan kı-smı b;r 

çrkitme manıara~ı u;ı'1d~ de· 
'\.'am ettı \'c m~(' l - O i~tJnllu'.-
11por chıne bittı. 

Hakem. ıkınc' d"' l'dr, en 
barız ra\°Ulleı e kili'~! dahi pek 
.kaJlt.::ıııdı. • İkıncı nt.u; ba~l,.dı~ı ı.ıman 
ll"Ytrci sa) ı:ı.ı 5.000 e ).ikla:;· 
mıştı. Takınliar "'*harla ~u k;ı.d
rolar!a yer a'd11ar· 

Adalet: Ömer· Fahri, S;;ıli;n • 
Orh<ı.n, Cah.• Rahmi .. Turan, 
.. ıhat, Salah;.ı.ttır, K. Erol, Sa. 
lım. 

l'a. '· 30 < .\P - ~ıe,hur Çe 
ko· O\.ak •·:et Emil Zatopek 
bu&ün 5000 mL'lrc!-·i 13 dakika 
.57.2 sanı)rde ko;::arak Dün,·a 
Rekorunu kırmı~iır. Bundan ~v 
\.-elki rekor 13 dakika 58.2 !\a· 
n:)e ile lsv('çli atltt Gundcr 
Jlaegg tarafından 1942 de kınl 
rnıı,ctı 

1952 Hebinki Olımpi)atların 
da 5000. 10.000 metre ve mara
ton ko~ulannı kazanmış o'an 
Çek Lokomotifi Zatopek bu
gün Colombes Stadyomunda ya 
pı'an mille:lerara!ıl atl('tizm mü 
sabaka~ında kosmuştur 

Fran ... ız Dı"'ı~leri Bakanlı~ı 
Za:opL'k'e 'ıır vermediğinden 
Çek at"etı mü.\abakaya ancak 
,on dakikada. me. ... elenin halle· 
dilmesı üzerine katılabilmi$tir. 

Avusturya, Norveç'i 
5 ·O yendi 

V 'ana 30 ·\PJ Bugün 
bu ada P~·attr Slad.vomunda oy 
nanan Avusturya - Sor\.eç mı 
Ji futbo: maçını, Avusturya 5/0 
ka7.anmıştır. l:k devre O O sona 
ermi~tir 

Eskişehir'de yeni bir spor 
klübü 

r • 

\e~~k;~:,a30ad(;:~.~i;,', bu~~~ ~~~~ ~: t, ~iı, ~ ~ i.:~• ~~\\ ıı~it\I 
saat 16 da 19 'la;, ıs sıadyo- ~ ,.. .. $~ ~ ~ "~ .... ~ ~1 . 
mıında gö!ıteriler:ni yJpn1- ... Jar ----, .. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ö;;ö~A~Sı.etl 
~'.\/~ı g'~;ı~~~~·r~~r;~ü~~;.~~ ı B u L M A ( A ı lst. Lv. Amirliğinden Verilen r ~ 
tan ~1aar;r Vekili Cel3.1 Yar-
d,ml'ı. nıobu,ıar. kord'plonıa· K ıtoot llAnlorr 

tik hazır bulunmu~·ur Göstr· ıJ~ 1 

rilcrden sonra B. :\1. :\1, i ba~- ı 2 3 f 5 6 , r As ihli)·aç için 400 ton sığır eı: kapalı, .. ~ 
kanı Rerık Koıaltan c:enç kız .,. ~ · ran/954 pazartesi saat 11.30 da Erz:ncan L,.eçıCI 
]arın 7:? ~ a;-ındak ot:ıretmcn- __ J __ __... ___, _ da satın alınacaktır Bed_eli i20.000 l:ra. kaı•· ~ 
'erı \fil\a Kaıkn ... ı nı kabul c- N ·ı 325.50 liradır. Şartnamesi Ogleden evvL'l \.O ı.;J. 
<leıek :ltıftıiıa bulunn1u-;;lar~: w - - - • - --ı- ilan kısmında ve Erıurun1 ıle Erz:ncan .\ ". ~ tı·r 
d 

1 
1 

~.ö:·ü:ür. Tek'_jf mektup'.arın.ın '.hale ~a<ıt:nd:., .. a 
ır. .,. - - - • • - - lıne kadar komis)·ona verıinıesi. ( 1415-"'lll' 

Kütahya boksörleri Ada· ı.,, - ... - -- * . 4 ,0ıııı~; 
"' j • lsl;ıhııe As. Şubesındekı . Sa. Al. !\o. da .;,ıı·' 

na'ya hareket etti ı -. .. --ı- Kapalı ıaıila 7000 ki'o sı~ır eıi ll 619J ,ııD 
Kütahva 30 CHu:ı.u .... i 1 . -1- - - - - -- Bedeli 11200 lira zeçici ıem•nau 840 lıradır • \ . .., • L'', Roks aj;ını ,.e ~n;rcnör Hakkı _ _ _ _ ı yonda .. \dana Bö'.&e K rl• ,., .\nkara. (:;t };; ·d' 1 

Ertemin haskanlı!!:· 11daki kııı ~ j \ 1 Gaııantep. İskenderun. İ5'.l.ihiye Bc:ledı,e 8'" ıı' ~_:..-
!ıle 3 \e -ı he1ı·randa .\d3na- !ır mektuplar1nın ıha:e ~aaıındcn b:r ~aat L''''C' (tJ! 
da yapılacak olan · TUrk;ye 8olda. sıı.ıı1_ ı Bllıı.rdoc:ıa ı,ıı,·avı )Ona ,-erilme~i. 
boks b·rintilik!er:ne kaı·ln1ak /ot " 1 1 ı brlyan, dokundurma. 2 · 1 * .

4 
cıı111~ıi1 

Üz('rc bu~iin hareket etmi~lir_ ~~nk:::n~:~ı b~r ıı:~zettsl: Ailf' erk•· I J,apalı zarfla 6.)0 torı odun 11 haziran 9J ı~~ 
K 

·ı T .. ·k· . ı.· hl k .. f · ... atranc;- ta:o.larınııan dt 1 , • arı ede Ul !~ e .-.ı..l 1 ll\ biri' AIC3 dılt. 4 Tf'r"I Yaoı. 5 ·- Hopa .\s. Sii . .lı.I. Ko.da S.?tı:ı alınacaktır se. aıt6' 
Ycılcr ';ianıpi~·onu \ıacan d<:ı \futevazııı. fi - Ekmeııın 07.\.I; ~at· çıc; tPmınatı 1462.5 ~ır:ırlır. Şartnamc:;i korou> tta• 1 /t 

bulunınaktadıT. ;~:;~ı t~~;,.~~r:ı~·:;~nbı;:k.~m• Fa;ı•. )~ ı:an kısmında göriı'i.u· Teklif mektupJarınııt 1~ ' 

Bursada yapılan Grup ~:;~&;:;ııerdcn bırını bır ferde ıe· b.r :-aat evve:ine kad1r komisyona \.·erıırnr~ 1 · 

birincilikleri sona erdi Yukarıdan ·°' ıya 1 İhata tt· * dde' .;.ı 
mek. a Sabı; sır bıa.aıı._ J - Pa.ı- .\ şalt,da .cins ,.e ·nik!ar y~z;;}ı yiycce.k .,~ı~ \~~ 

Bur:,a 30 (1'.H,.\_) _ Şeh· koloJU;; Hrr senf' bir artan. 4 - sana d p• r tının ,.t-~·a meı!e ının )ıtdırt. 5 -·ı a yazılı giın \.e saa:lerde iımir yurt•Ç't ıflrlt', 
r:m:tdt yap·lmakıtı. olan rut· Bir nota 6 Tatlı bir maddt. Al'· da kapalı tarfla satın alıllaCaktıT. SartJ1~ 11 b 
bol ~rup bırinri'ikltrı bu~ün !ardan bı:·ı. 7 l'ıhtrtkkep blr. t0r~; _ı:::_örüli.Jr Teklif mek!ıtplartnın ihale saatinde _.il 
nihayet(' enn~ştir. Kavga. 8 Ter. l. Bir peynır lıne kadar komısyona \erilmesi. 1"' 

Bugünkü mü.sabakalardii, E\"\'ELKİ BlJL,L\C \:\L\ Cinsi ~likdarı Tullr ı (,ı. Temınatt 
Tok,rdaıl Çanakkaleı 3 • 1 H .\LLİ Ton ı.ı 1 ., .~ 
J·enmiştir. ı ~oMan saaa: ı Aka.:ı·a. 2 !S '6 Od 

Bur::.a le Kotacli ara:-:ncla Mal; \Iı 3 AL Arpa. 4 - !'utbot.) Koyun tli 30 960(\!l 6050 /6 V' 
yapılan maç v•e. 1 • 1 ctevanı : :~~~ı:~tı. 15 

- Tın·aı.:.ı. 7 
- ı Ko;,un e j ~ 128000 7650 

1~~ 
~tmektt kcn had·:->.r çıknıış Y·Jk.&rıdan A:;&l(IJa· ı - Ama. 2 _ .. ; 
ve oyun yarı kalm:'ı1 r. K11.f!t'tf'n. 3 Al, Udi 4 - At: Re\·. * .:ıe~ ı 

'laç. .\.nkaralı mılli h<tk('ın :. ~arba}' 6 - Potaa. 7 - !ılall.iı:. t$ o 
R r· c;. .d . d l a - · ı. ıma. . Kapalı ıarf'a Ankarada. Gaı ''·i l<U 69 ıJ ·, 

e ık .uven 1 arcs:n e yapı - --- - -- -- ın~aatı yaptırılacaktır. Keş:f bcdelı 113·9 bt !), 
makıa idi. Kocaeli oyuncul;ı· nlinatt 6950 lirad;r, tha:esi 17/6/954 per~erı\,csJ 4-
rın:n. maçın ikinc; rie,·re::dnin k 3p1 ı,, 
35 r; dak;ka.·nda hadise ~·· ara ll 11. V. 4 ~o. Ju S1. Al: Ko: da Y p , 

şartname komisyonda ve öğleden ev, el !ı ~-t r · 
karmii:aTt üzer·n(' haken1 nıü ..ı.. O 

.nıında .g. ör .. ülür ve 600 k. uı.,ı~a komi:ı.vo.ıı~ t;. ... 
dahalc cllin·~. oyuncular ha· h ı ı.· h '(t" 
krme de hakarrtte bulunntu'.';!- 31 )IJ) ıs 19Scf raıarlesi 1 ~- e gununden e~ aı Uç :ün CV\ el n~ t1!· J 
tardır. ~\ \ KAiL\ muracaatla yeterlık hel-;esi a! n1aları_ ... arı ,dır 

r;n·n ihale saat·ndcn b:r ~aat ''"'eııne ~rııtı 
Hakem. kcııdi:-ııne he1karL't 

eden O) uncuları n1a hken1e) e 
vernııştir 

Bur"a ;::rup birinri~i olarak 
'Ieı:ino.., takın11 seç:ım·ş·ir. 

"·21 A~ iL r pro ram. rılmesı. Postadakı ~e;.::kmeter kabul cdt 
'1.30 GUna~·dıtı 

'14.l Habf'rler '"" hata rı.nor11. 
11 00 Kırma ubah mtiUQI. 
8.'JO Op~ret dur.\~ırıda un:u be& 

tf'Clif'r. 
!t.00 Ounun pro •ramı te ltapanıı. 

*** U.!i8 A~·ıiı• \' o..-.ı,ram. 

ı2.oo Aıkf'r aatt. 
12.20 
12 30 
13.rM'I 
13.ll 
13.~0 
11 4~ 
14 Nl 

Tılrk ;ı:a!ıramanıı;ı 

.\inallı\ '1ıı'.'t'ıdrl"r At•Jı:•n. 
~f. s. A_\·arı -re habt:rler 
r<oıeraıur .opranolar. 
Oıtle tl.l"<'tesJ 
cı,.an ha\·rt.ları. 

Hav~ rRporu alr;.~am proır•· 
mı •e kananı,. ...... 

l6 . .J8 A~ılı v@ pro~ram 
17.00 Dorı.t Da'..r ,.e Frantıı: Slnatra 
ı;.Jo serbut aaat 
ıi.45 l\1rdlhll f.ıdan 

18.00 Tachaıkoı-ak.r. Ktman kon. 
('t'rto~u 

ıB.JD Khı.a.tk Tur~ muzıtı. 

l'l 00 ~f. S A.••rı •e hıberl"t 
ı~ 15 l'•rlhten bir ~anr11.5' 
19.ıo l'ı.Iuzıkhol Var.)ete orlıi.eatra· 

tarı. 

l!l 30 Ko.nın .aatl 
19.4.1 Yurttan ~41Pr. 

20 ıs Rad)'O gautcsl. 
<t0.30 Radvo ıer..tonı orkp.-.ıraııı ~~: 

He\'mo raubrr a ı Beethoven 
Lf'onort ın·erturıt. b) Schu· 
mann · 1. senfoni 

21.IS Rad)'O ha.rtaıu. 

21 JO ~evın Demlrdo\·en. 
22.0 BllJuC htıı;ec lJedl&lndt bu· 

ilin. 
22.15 Litın Amerıll.a danı orkestra 
2:.1.4l ~t 8. A,·arı ve haberler. 

!arı. 

23 00 Pro: ram · e karıanı 

ı:z $7 
13.00 
13.1.l 
ı3.30 
14.00 

14 2.0 
14 4~ 
13.00 

İST.\~BUL 

Açılı 'l'e prorı.ram. 
Haberler. 
Claude Tornlbılle orkeatruı. 
Akile Artun. 
a) Ludwla "t'an Beethoven 
•!:ı;ı:ı:nont• U\<t-rturu bll"ranz 
Llu:t. t:\fıazeppaıı eenrenik fi· ,, 
. '\la,.ttUn YaT&.Ka. 
Cazı ,arluiarı. 

Kapantı, 

Edirne Valiliöinden.;.~ 
1 - 33955 lira 31 Kr. kf'if bodelli ı;oıı 6 

.. kP11 
~e Omer, Eski kadı·~. Ycı ... c-ılı Ye Sara· ·" -:.ıl' 
laec.ıl\ ıc;me suyu iı-aiesi i:,'eri kapa 1 ı ı~ı~! ~~~O 
konulmu tur~ :\1uvah_kat tenıinatı 2696 .·. 11 ~ 51at 1 
)0,fi/954 tarı~.ine ın~!l:.cl!f. Per;e~be gunu } 3pıl~ 
1.ı.onagında muteşekkJ daıml encumcnde 111 ıır 
1 Pri;ı ihale tarihind:-ın ÜÇ ,ıün evvel va·ııı~t \r!~'ıı 
bel:;e~i alrna'arı, 9~4 5en(~1 Ticaret od3 oı;ı J.;llıııl el 
makbuzlarını muh te\i zarf arını 2490 !'ayılı at 611jtf 
resinde hazırlaya'.«ık ih:tl,. !iaatioden bir 

53 \s~ı 
mrrı reis: iği ne veı·ıntJerı Iiı.ımdır postada J 
bt.:' edilmeyecektir. cuJ111J' ... ı;ıı 

2 - Şartname vt bur.a ballı evra• 
rültbilir 

ıs ıU t Ibrahlm. Solmaz •e arkada.J· ı 
l•rt). 

19 00 Haberler 
l!l.15 ~le1'bat Para. ' 
19.4S Plt'k ı;eı;tdı. a) R. Waı.oer 

crannhau~er• arya b) CternJ 
•La Rlcordaıu:a• arru.ı Uı::e· 

rlne Varyaayonlar el Verdi 
dvesprı :Sl<'lllanl• arva d) G. 
ıarya d) Q_ Faure, •Necturnı 
No: 5 eı C. Oebuaay, cDanae• 
rı Humpercllnc.lc, cRacD.:1el 
und Oretel 'l'&la dUetl. 

:.ıo 15 Radro ıazeteaı 
20.30 haa Jehir haberleri. 
20 l5 Nadir Hılkat Çulha. 
21.00 ftonu,ma. 
21. 10 Perihan Kö,.enc 
21 .. ıo Raftı Petro•yan f Pl~ıtn.ilt) . 
:.ıı 4~ Spor ha,:,ıhallcrı. 
22.00 Mu~a!a Kocancı. 

22.Jt.ı Saz eııerlerl ı Enıae Can ..-e 
ıt.ma Varot:luJ. 

22 45 Haberler. 
23.00 Kambı:ro • Bor&& •e program 

lar, 
23.07 Danı mutiğl. 

23.:lO Dtnlt:Y1t:1 l&te.kltrl (El.Ulk 
Batı ~lüzJtı ). 

24.00 Kaparı.ı" . 

İZlllR 

ıo.ıo 
20.J.S 
20.30 
21.ıs 

Bc::;oğ: u ... por: Surnopuln' -
('ıçopulos, Kart.ıl • B.1haro~lu, 
n:mıtrıol u, '1usıafc.ı • Karnık. 
,. ·ıko, Ya!a, Tckın, Oın.-r. 

Eskr,chir 30 CTürktell 
'fatbuat Te~nİ!)enle:·i Sendi
ka~ı ~,.hrimiıde bir ~por kltibil 
kurmak ur.ere ra.ı.liJete &eÇmlŞ· 
t.r. 

Evlel.kı ıun Ankariılda )apılan c;. Sarav - Gen('lcrbırligi tek autler maçında 
Gentlcrbırligi teı..aütleri hakemı bava ya k.ıldınyor 

ıahp &den 
....... 

1800 ..\("ılıt \e fa~ıı herrtb 
18.JO lnglllz<'e d.t'r&, 

ıs .\A A("ılıt Tt ı:ırocram 
ıe.oo Allıttln ~enaoy - GUZlı:ı Er· 



VAT AS 

tesadüfe brrakmıyahm 

~~--------------------·--------------------------------------.... --~---------~ 1 ---
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Yoklamaların ıslahı 
Güzellikleriyle maruf 

perde ve sahne sanatkarlarının 
o büyüleyici ve cazip tenine 

\,ı~ba •nda Atatüık Buharı fızerinde yapılma 0ına 
:.~n:ııı Relediye s:ıra.} ı i[İn temel lı:azılırk~n e~li.i ııı.

C ıt tok ı;:iızer mozaiJ..lt.r meydana çıktı. Bunun uzuine 
•• 
4fitduruııtu bulunan e erlerin tetkikine ba~landı. Bu ka-

ı Jfa~ı 1 indıle ı 
ağır me.,'uli) e-1/eri kenılile-ıinc 
giht>nnıtk ~urt>li) le• alır .. Ku,ur-ı 
lu. günahlı, lıoıgunuı kım eler 
nıilleh·t>.kili ada) ı oluı .,ıı, bunun 1 
kulfetini \t' ıahmetini mahalli 
ııarli tt>~kilatı değil, mrtkt>l tr -
kilatı çekrr. Partinin hasaı ı ih-ı 
ıimalleri bu )tizden 'ar ılır. 

"' 1! • 
f, b eserıerin mc)dana çıkması burada daha ba ka ey-
~ Ulunduğu hl ini ,eriyor. Bunun için temel bıılma-

tarafa bırakarak e ki \C kı)metll e erlerin araıtırıl· 
L ba lanıuası ihtimali urdır. 

.::onr:ı )Oklamalanla re~ 'alın
ı almalara, kötii menfaat ııuarlık• 
!arına ıe,aduf rdilmi l.ı. lillel-'Utııb d"" lt!ı llJ biı·çok ııı deni}etlere nhne olmu , unyanın en 

t itlerinden hirıdir. Kurulduğu umandan beri (tt~D 
f hl Zarfında pt:k çok deği iklilı.lere ııirarnı , ehrın 

kı ınııarı, uıuhtelif sebepler yüzunden tonrak altın . 
tır. Bunıarın me~ dana rıkanlması için imdiy~ ka

lt lı hiç bir auet arfedilmemi tir. Bolunaııııır hep 

1 \"ekilliıiinin bütün mill,.ıi t~rn,il 
mana ına geldigi •ınutulnıu • 
lıolgedlik H ht>nı•t>ı IH:ı ga.)rr.l
leri ba11 ) trlt>rde ıı ~ır ha mı -
lır. 

a dır \e ı1erinlt: lirilmemiştir. l'tlütehas ıı.ların neuretl 
• "hrın ıuuht!!lif ,erlerinde )apılacak kazılarla çok mu-' toı. • ı: kı>meıli estrler:in me)dana çıkarılma~• pek muh. 

Bundan ba~ka açıkgo1. biı a· 
damın, İ)i ni}tt ahlhi \lıtandJ -

1 ıann goziinti bağlaması ıhtimnli 
1 'ardır. Ru ne\ i kim P!rı· çcık 
dı11cnlı:11 olduğu i~iıı :ıral ırrnd.ı 
ı;tı (' i lrmi5 adamlar, hatı.i ni· 
kaplı ıhi~man ajanları lıulıııınııı-ı 
ihtimali, kimsenin hatıı ına l;"l
lllN. (.cl,e hilt m.ıhalli lr.•kilıil 

hakikatı :ıra•tırmak imkiinııı.ı 
,ah ip değildir. Ru ne\ i kontrol 
\e tetl..ikleri ;>apnıak için ntrl\ez 
le kil,.tının dahli ge-ııi ımkanla. 

-. 
to:Lııi İt.ılya'ıla ktyiı bir idare kurmuc;, bu mf'mle.~~~ 

hcıa)a ırgraııı:ısına s«'bep olmu tur. Fakat bu kotu 
hptığı lıazı 'hı j~Jer de ,1lrdır. Bunların ba~ında l<o· 
'li - - t Tl'RİST REHBERl.ERİ - Tur ki) r. ' l uı iun Kuruıııunıın teı tip ettigi 'e lıl'r l'ne _ıııua' Hn ı.ıı 

manlarda tekrarlanuak olan aıııatiir rehber kur l.ırınıl .ı n ilkı 10 ma)ısta .,ona ermı~ ,.; '~ıntııı~ 
imtihanlardan , onra mt>zun ol an 43 rehber ba)ana rlun, ~aat 16'da Galataı.aray lı esınılcl.ı 

1 c eı leı hı orııı:;tırılma ı gelir. Roma da. 't.anbul 
~~I~ flhirıllr. nu sehirde toprak altında ka.l~ı~ pdı. 
l.ık 11 

eserler , nı dır. lUussolinl, lnsanlılı; tarıl~ ınl ,.~·
lıı Olan bu f erlerin me~ dana çıkanlrna 1 hınt bu
ftullıi)l'l 'eı mi , mühim para arfı) le kazılar 'aplır

hron teHi rn!'raslrninde netıceler bil dirilmi~lir. 
~-~~·~~~~~~- --~~---~--~~~-~~ 

Başbakan Menderes dün Amerikaya 
hareket etti 

Bölükbaşı 

rı \ardır. Y 
c.r.çirdiJinıiı tt>mıbe!cıe ııii- Adalar Güzeli ve değerli Filim ıldızı 

"'· lazılar 'illHsinde ne lı.ıy:metli eı.erler bu unmu.-
•ijıı .... • . d . 
1 ... craklılar ırr bunları ıorm'k ırın un~anın 

li,b:ttFından ltoma'~a akın edi)orlar. 
da da programlı sekil de ara-tırnıa ~ apnı~k za

~IJıı\lir. i•i te adüften kurtararak bıı suretle harektt 
~.ııı de Pek kı) metli e erler bulııcafunız muhakkak· 

re en doğru )ol. ~oklııma~:ı ı:i-, (iı{;fut 
ılilrneılen "'Hl. ada• olmak i -
Iİ\ eıılt.ri nıt.rkl'ıdeki siiı.ı:e~ trn 

<Ba ı 1 ı,cide) ge\lrmek H li,le h:wrl•nılıklan 1 

!arının )aptığı propagandalar onıa da mnkezln '"lo hakkı-

\'e bu \Sdideki ne~lll8tı e ddı- nı açıktan açığa tanı'lJ. ktır. " Puro, cilt güzelliği için mükem-
<Ra 1 l inriıleı ı cnr. yeıle kabı 1 telıf gormemişlik. . :\azııri olııı~:ık _hat~ra. il .gr.lir 

Enis Tahsin TIL 

\"unan bü) ük rlçilrl"İ, İl Gc:1el 1 Amerikanın, 1954 l ı ının ilk İptidai dl'\ rlerrle toptan bır kı ~unı~n. nt>hreq'. b_ııııı~ mıı.ır.t- mel bir krem ve fevkalade bir 
mel'!isı ve Beledtje mcc j,j ü~e- üç a)ında Turki:>eden \ap ığı lt köy \Cya kıısaba halkın ıı ccı.t I \Ckı~lerının l..adtnnı lı~~ı .. ığın tuvalet sabunudur,, 
,eri, çe,itli te ckkt.iller mtinı.·<· Jıa13ıın jekunu ~tik~ek oııı:ıamış landırıld•ğına t rıh ayfalıır 11- kt>~fınr IJağlamaJ..tır. llakık.ıt-
~illeri, üniversiıeleı· tem~i'rılcrı tır._ Bunun ba~lıta s~beple.rınden da ra-llanılabilırsc de, 20 ncı le bö'le lıi_r t-nd_i•e~e .)er )Ok

>erli \e )abaııcı ba.,ın mtimr~- bırı de Amerıkada ıs h~~atında a ırda siyasi kanaat nden do· I tur. ;\laha~lı te~kılatın ha~lı aı. 
.. ileri w diğer resmi ".?\at tara- kııjdedilen nıma'kkat bır durak layı bütün bir v !aH~l halkının ıularını hı~e sa,arak kr~ rı 'ola 
fından hararft), uğurl:ır11nış \e lama ve Tüıkı;>eden alınan bAzı cczalancl:rıldığLna cİaır bır m - 'ıpan mt>rktıi tt>,kllat. h'r tıırlıı 
ke-ndi ine miıteaddit buket'er madenlerı iş ejen cndiıstrı kol- sali hıç bir ml'de-nl \e demok- ku,~etlerini _kı~a .nmanıla mira 
\•erılmi~tır. Iarında ıstıhsa in .ı:creken sevı- rat memleketıe görmek miımkuıı )E'dı«e hıketır. Uun}anın her "· çatıştığım po.itikanın \'e Türk Bıı ta bando bulunduğu ha:dc } CH bu mamış ol?rn. ı~ır. B~nun 1 değıldir. rinde taJ..iıı ed.ilt>n \Ol, ad~ laıı, 

mıllctinin mü~tcrek · alkınması- elam resmı ifa eden ihtiram kı- la beraber, sencnın ıkıncı Uç a:> Bu iııbarla e\Velre c•ddij e n~ ırmakta nıeı krılt teşkılatm 
ntn istıkba'inc olan emnı:.et ıı ta ını trftisten onra Ba,bakan Jık deucs ndc durum d.ızelm.ış- a'madığımız bu haberin de\- f'lbiı liğh ı, \e ~a?ı ına Y!>lu~ la 
\ e ıtıbann bir netice~ıdı . l\hı- mr) danda hazır bulunanlara .. )- tır \ e mütehııs ıs arın kanaaıın- Jetle alaka 

1 
malum olan \na· hareket pf melrrıılır. Hatta ~ 111 

reffeh bır mil'et daha ıi •un ik- rı Hı \eda ederek alkış ar ar.ı- ce. \mcrıkııda iş ha, atının dl~- dolu AJansına atfen radyoda 
0 

ılt 'inniıerılt de tıir ne\i cla
tısadı bır kudrete ,ahı o o m k ıncİa uçağa hinmı~tir. rak ama~ı ı;:eçıcı olup srnenın .'" 

1 
kllnnıasına rağmen. hfı A do~ru nı nta ~ apın~~ta '?)ılı \ aı dı~. 

hu~u~unda elbettekı bır takını Ba~bakan Adn.m .l\lend re 1 kınci ~arı ında \azı)et _ram m:ı- !uğuna nanamı)oruz \e hAdısc ı l\Je~kezı tr kıı:ıt. hır ı:-r:ı~taıı 11: 
zorlukları iktıham etmek lazım 1 \ e ıefakatinde bulun ı:ı Ba,l:ı.. nasi) 'c ınki af cdecekıır. Bu ı-1 j , normal olma) an bir parti r.erıne aldı~ı fazla ~atoılll\ e1 1Pı ı elmektrdır. Fakat. bu mı-sele'r kan ) ardınıcı 1 Falın R,i~tu zo ııbarla, şımdi 'l'urk - \mer knn I propa"anda çerçe\ e ındc mil· hu) it bir danı~ma ~ olıı) lı IAı~-
rın hal çareleri de gene bu yol- lu, )hllı lllüdafaa Bakanı Ethem ııcaret ni ~eni tahm"n 'e e as· talb :dıym·uz • men ödemi~ olur. 
dakı hamlelerimizin müsb~t ne- :ııendcres, Dış t~Jeri BDkarlığı !ara ırore ajarlamanıı~. '~ .baıı seçim e nasında K rşeh·r hal Ahmet fmin YALMAN 

Rııgiinılcıı iıilı.ırrn Pl 'HO 
gii1.ellık ııırloılııııa ~iı ıle 

ria,cl r.diııiz.. 1 l J!liıı r.Kr· 

{ınıla <lahıı genç 'e ılulıa 
gıızı•l gôniııdıığııııiizu l1i1.· 
ut ıuiı:ahede eıleecl,•inil. 

Bol köpüklü, p u 
Nefis kokulu 

100 de 100 
saftır. 

tice!crinin idrakinde mündemiç miı~te~;m büyük r'çi ~un Bır!!i, onemli maddelcrın Turkıje d~n k nı korkutmak nıaksad yle )a 
bulunmaktadır. Sôz' ri:ne kıırşı Gemi Kurmav başkan1 o ;: ne- ıthalini sisıenn b"r h.aıe ı:eur- pılan ayni mahiyetteki tl'hdıt- MOJ 
gösterdiğiniz ~evgı \C 3Jmill'l~<'t ral Xıırrttin Baran~·!, llış lfleri mtn.rı zamanı ı:elm ştır. leri radvo konu manıda bclir-

dolu aJakadan ,.e konu.ma'arı- Bakanlığı :\lilletlcrar;ı ;ı İktısa li An!rri~a'd:ı kın,111111111 hazırlı~ı - tirk'en . ."Rır \rap içın b:r \ra- <Bası 1 ineiıJt>) l &J' lırr ıun zo r ı .. - ıs ı:On ı?.SO T.r •• - 3 ı:ün ı 'J ı ıon kcllml'tlcn nızdan hepinizin buna ınanmı~ İşbirliği dairr i gmel. _ krcter \\ ashıngıon. 30 (A \ ) -;--- B:ış l hıstan .}apmak adalet midır? rctinln diğer· azala.rını da c.'::- _..,,. __ ,_aı.ıa_h•c•h•r•-~.r.ıın.ı.".ı,.c_ın hrr ı:ıın zo ı.:uruı alınır ı bulundu~una kani olııvoı um vekı'i :'lfıolih E~enbel, Ikincı d·ı- bakanımız~ getiren Amrrıkan hu 1 demiş ve Sa) •n Adnan Mende- rak havalandıklannı ö !tm,ştır. ı mrwww S \ TIJ.l:K iKi D \İRl~l.i Be· 

tef 

Jemlekrtimizde nuht~hhkın, lre umum mücliirü ve H:rinc: da- su ı. asken uçağı ~arın saat 1 ı.1; resi paTı· i namına yapılan bu Mo otovun uç;ığı Berline d~ uğ-ı ıonarnıc, tıml !:ıra ş f:ılı, bo~. 
tuccar ve san .. yicinin hcık: ırını ire umum müdür vr'c•lı Orh., n de ld e\\ılde ham me,danınd - çırk n propa.,:ındaları otıleme ra) acaktır. UUK ı OR ('! Pl:t ·ı· - Cılt. Sac;, Çamlıca Bulgurlu .Mu cila taşı 
korurken kanunun bize '"rdiği r:ralp'la Başbakanlık Hföusi h'.a bek enı)or \!endere· Başkan le da\Cl cım tım. Batılı dıp omat' r Rus h yPtı 1 Zuhre\İ ~Jııtrhııssısı. Bcyo~ıu 

15 idari kontrol ve hukuki sa'ahı- lem müdiını .)luz:ıff .. ı· Ersii \il lığı adına ıcnısilcıl.cr ı~e ~e": İmparator uk deninde mü - nin CeneHeden aFılmJ-ı kaN Posta Sokak Te.eron. 43353. \ Elliİli \PID,\ nlni~ci kat 
jetleri kulloanırkrn ~ .. ~ ddılt (t· hamil askeri uçak saat 8 20 d Eısenho\\er. 'e. Dış. şlerı. ~:ık~n- takıl ancak \ e cumhurı) etten ında haj rrte düşmu 1 r d in- 600 m2 betonarme depo kırn-
mcmektc) iz. Fakat, ~un.;ı inanı Atina üzerinden Homaya müte- York beledı)esı milmessılı ta a. bu )ana oa v Hhet olaıak uzun gılız d legas~onu ozcü ü Rusla- nr. ARIJIU:I.EK _ Cılt \e Zilh· lıktır. Telefon: 133i0. 
)o ruz ki. iktısadi. mali v~ ~ınai \'Cccıhen hareket elmıstır fından kJrşı aırn.cakur. Gecr' ~ 1 b;r tarıhi ha~ııt ol n Kır hır rın bugun erde :ı) acak arını re~I Ha talıklar Miıtehassısı Be 
ahada verimli mü b t 'e e:ı 1~ ı Ba. hakan J\lenilere, ,\lin.t N'ı'\\ Yorkta ı:eçırec~; o~~n ~aş 1 \ ıla):cı"nin l~a .,.a~ e 1 ku- er:m bulunduklarını Ö\ lemış )Oğ u, i tiklAI Cad. 407, Tel: 

hal çarr eri ancak iki ı ,adi ted h:ı,·a alanındw baknıı alı sabahı as ıng. onn ı:.ulaca enen ye'lı ' 1 te tir Fr.kal sozcu fazla ta! l!At ver 41406. 
lina, 30 < l\.A.) - n bıık. n hare~et .rdecck.tr l\~~nd~re;ı~1:~ h ngı ad akıl r a ıak l n mil memıstır, 

Adnan 1\lenderes·in ral;ıp odu )aretı s 'a 
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a ' . !et \ıcdanında onun hııkıkl . - Ct'nC\I de kal n Ru de eııc • n \HİLh'E l\1\ TI:n \~~1-"1 
Sl'lilii.l;ll'.ill 

ix1 IB.\11 ç l\IA IR Fabr l\a. 
sın da ) ık anan çamıışırıar e\· 
k"rlınının ze\ kıd r. Feriköy tu ucak bu abah Hdl 1ikoıı ha· mat ık mahfillerde bU)iık bır .3 - min .n İntiktım \'ilAycıı • olaca- ıi d<' hrrhangi bır tef .rdc bul ·:ı l'll \Hl'E\"Kf:R EICAtrokar-

\'a me~danına uğr-.mış••ı'. Bu le- llikajla bek ennıektl' \C aral:ııın ğ h kk k ma)ı ı~tenı<'mi~lcrdir. d"o"ram C
11

marte i Öğleden 
\'akkuf ıra ınıfa Adna.ı \I nd - dakı do 

1 tık ~e llt~f~k bağ'an ~~~ad
3

a v:r 
1

1~ ~ bo,le b'r ka- Anlaşıldığına" :::ur(' l\Iolotıw son~a hnstalera meccanen ba- nm,I Kı.i ı('REI TE rn:ı.A-~1268. 

rt>s hava meydanına frlmi" ulan bu k~dıar.sıktı ola.nl !~cr·nıeamrlaes~ne~ rar ıııeH'tıt de-ğılse - ki aklı se- Cenene konferansı hal\~.nda kılır. l:la!'b"ye Hallskargazi sı _ İ tnnılen krlc':le motör b k ::'il 1 p p ve mı! elın em cı ı . d • • , 
Yunan Bıı; a ·anı . are, ı " ... - k . 1 her iki tara- lım bunu emre er • amme \ıC l\losko\"a)a ıııaltıın"t \' ıecck \'e :-:o. 82. te 

1 
mı sa•ıl r. MuraC'aat: :\lii· 

"O 'la •"Örlişmü-tür. Görl ışmenin, da 1 go. ruşme e~.ın t "kı"lcte n"- danında ha- 1 olan lıuzur~uzln •eni ta ımat a dönrcekti". ._.;.. __ ..________ T ı '\ G 
"' • f l h n muspe S" •c I' rcrıe u acı y aç \C)a a. Balkan paktını askeri bir iltifa- ~n e ıne e11 d ilphe edilme ğu gidermC'k ç n zatı rle\leti- Çırı Timdi mfüakcreJ~ .. ın• \'O- ı lala \)taç Şarape\ . 
ka kalb•tmek mcselc~t)I.? ilg li tıre \e~ece6 n en ş nız.ın bu haberi a}ni \as•ta .c rın dl"Yam edil~cek ve nıuhtenıe-

k d r 36 A \ ' \'A DI; fl.E l'Atzsız . -. . . M olduğu z:ınncdl'mel\tedi:-. me ~·e ~ •. r 111 z l\"ew Yur:ı..ta tekzibe mü arııat bt\\UTmaıı zı. len Moloto\·'un yerını rrtıa\lnl Bostancı ile Kartal arasında ATii.IK fOTOH _ 200 tonluk mal tıcarl muamcld," ıcın • er- Adnan J.Jendere::. :M:ır~s.ıl P· - .'eıı,.~>~!031.k1• 1

30 ' ( 'NKA) r·ca ederim. Saygılar m a.• ~ndrei Gromyko işgal cdec k- ROL 
kez Boınkasının rce. skont ~ad e: I pa .. os'la on dakika' kaılar' y .. Jnız , • ., t bahce:-ı e\lere müsait ucuz fıat .sefere hazır VA mo oru a-
. · d it k n gıtmesı • Ba bakan Menderesi ge ırmr.k- 11

• • • • la arsalar sauııııa "ıkarılmıştır t lıkıır. l'ıluracaa• Te
1
: 44073 rını ara ?'a Y? u. a .. iôrilştuktıon onra. Başbakan 1 Am ral Fechtcler"in hu- L b 'd l ı ansız l.:abıne..,ınde bir i tıfa ~ " mevzuuboıhıs değıl:I::- \'e bö~le ... ·ardımcı ı Fatin Rti-tti Zoılu. le o an • u" nan a p . 

30 
(AA) O t k d "atış yeri; Bostancı Tramvay 

bir tedbir e a1ınmanııt ır.• llıl i Mudafoa Bakaııı Ethem ~u u~a;;ı ., 
1 

• . 
1 

ted . durağı, fırın yanı : te e on ,, ' . .,, - ı d t 
., • i "ır. ~ar1J1 sabah New ars, - ra· er 538 ı f B\\'\"' Al''""l\·ort Kadn 

Dl Pakl.Sfan Mendere -.c Dıs İş' eri B;ıkanlığı York'a ,·aracaktıT. Menderesi CBa$ı 1 lnriıt .. l :ı~~ er J~qc~·ı"~ugu; ~~sba~aenm~ı; 52812. • .n ale-t ı"ler nde yet t rılip karşılamak illere bu··,-ı;kr.l"i F j d ··ıd · ili il Suphl r1.c . t"uf . . • ------------- çal rı nıak uzcre enç b r 
mu te arı Nuri Bir

11
i dl? konu~- " " an .. rma 0 ıır m ş ve n e n asını 'ermısıır 

mal r katılmıclardır C F.rk n bura) a gelmı,tir. Ge- Zığet~ er adında bır jandarma 
1 
R" ~ t 'r Ek · 

1 
· t.ltı;~KÖ\'DI-~ TAl\1 KOSFOR· ba,> ana hııyaç 'ardır. Dolgun <Başı 1 incide) .. : •

8 

a' Pap"'a .... ~s·u·n "anındıı c;\i )anındaki he:ıetıe Waldor! da e'ır ıodılmiştir D ğer )and .. r- . u 15 ' a .' iplr~~d~ gaıe esı LU satılık Vılla. Telefon. 82051 maaş \er•lır. CPo ıa Kutusu . F z1 lh k ld . d k" D - .... a.c .~ ., • t l d . ecek olan . . nın ne rl\"a•ı ı e ~ı ı ır B ır.ı ) k 1 nın a. u a - ~res!n. e. ı . o 1 Yunan Dış İwleri Bak;ııa St h- Astor a o e ın e geçır ' in m::ılar kaçnıağa mm .. Hak o muş- ı Cın llındiııde- hamlık Sııat 14 - 19. 305 e,> o~ u me ıup a ğu Pakıstan kabme:.ını ıktıdar nopulo \'e Dış is eri umum mil- Başbaka.n, salı. aba hı \\ ash ~ Jard!r·. . . . Jianoi, 30 (AP} - Frıın ız ~ Uk ------------------------
dan uzakla,tırmaya üzü'erek ka durlerinden biri bulunu~ordu. tona mlıte-.ecc hC!l buradan R) HatlıS<'Yc. ordu bırlıklerı .ınu se-k komutıınlı~ı biiıiin Kızıl Nr.· 
rar \erm ş olduğunu bildirmiş Adnan ~Ienderes, ~far sal P:ıp a-, rılacaktır. . . _.

0 
e d::ılıale etmısse de, mutecavızler hir deltasının nııida!aa edilme i 

\e bu karal'a .sebep o·ara:.., bıı ı:os \c Stefanoputo~·ıa ~ aptığı Başbakanın .se) aha1 ·nı _ıa\. 
1
_ saklanmakta o1duk"arı dağlık hakkında Parisıen emir aldığını 

konu~ıııadıın onra bu görü~me- decek olan AhmE'I Emın dal bö ge~e ~ığınmışlardır. \C hiılen hü\lık mudafaa hazır ık 'ıd A ınan Doğan 'adi \e Ana on • Ieı den memnun ka ığıııı. me- • ' d ş ·r \ rz k bu ~a· !arına gırişilnıiş olduğunu bl dlr 
ı·ikadan dönüşte Atina'da yırml .\ıarı~·n an · e-rı .' 1 . · miştir Komutanlık sözcü U Fran 
dort s;ı;ıt kalacağını ve o zıım1n bah l'\ew Yorka gelmış ud r. SAJILIK MOJOR ı;ız ku.wetlerınin komunistlerin 
bir basın konferansı tertııı ede- ,eni in an dalga'arına karşı koy 
ccğini söylemiştir. Bir JHektHJJ ıııak ic:In her turlil imkAnlara u 
Diğer tal'aftan Yunan Dış 1ş- 200 tonluk sefe.ıe hazır hıp olacak arını söylcm:ştır. 

lcri Bakanı Stefanopulos da şö)'- ~ ~VAROL. motoru satılık- • 5ozcü. Fran~cıdan cok sa) ıda 
le demi tir: (Hası 1 

incide) ha\a ~ deniz kunetlerının Çin 
•- Guney - Do u Avrupa sa- maktan sanık ola1'3k herhan· tır. Müracaat Tel: 44o73. I Hindine geldii!ini \'e\a ı:e'mekle 

ı.. vunma ının tak\'ıye.,i ıçin takip gi bır te\·kıf müzekkeresi kesil o"duğunu da ilave etmiştir. 
'1, nı O"t.ı . . . . _ edılccek si)aset bahsinde tanı miş değild r. .--- -----· -
••t•ı :ı:ucıdet er cın bır. \"atan .~~~nı oldu~u. hak bir görU~ bir iği müsahcde etmiş Fılhakıka \e bunda.n bır bu- Erz"ıncan il Daimi Komisyonundan ~tıı:ı ~ a b şka- kı~d~kı hükmunu verecekur• de bulunuyoruz. <'ii:ırü~mcmiz büyük çuk ay önce Fran adan, ( ö-

• ~t~ 11 
_destek- mışhr. 1 bir sanumlY< t havası içinde cc- mestr) ımaksad le tahsılden dön 

~ e llıılyon ar ZA YI reyan etti. Balkan paktı likidi üç müş bulunduğum esnada İzmir 1 - Açık ckslıtme) e konu'an iş aşağıda ~ö.:ıterilen mahal· 
leıde )ap!ırılatak jlg oku' in~aatıdır. 

Alasehir • Belediye Başkanhğ!ndan 
Ala~chlr kasabası alçak ve yilk~ek ıcr"nıli elektrik sebe· 

ke ının ıkincı kısım ilh·e işleri ıle santral ihata duvar'arının 
ınsa ı 2490 .sayılı kanunun 31 ınci nıaddc ... ıne te\fıkan kapıılı 
zarf u u!U ile eksıltmes e çıka rılmı~ur. 

ı - Kesıf bedeli 60612.50 lira olup, geçici teminatı 4280 63 
:irııdır. 

2 - Eksiltme ıo 6 1954 tarihine rastla.> an perşembe ı:iınü 
saat 15'de be'edıye encümeni huzuru} la yapılacaktır. 

3 - Keşif \ e proje iş saatleri dahilinde beledıl e da resin· 
de ı:ôrtilebilır. 

'• bı~?8Pılma- suıtanahmet İlkokulundan &ld~ım memleket arasında hatta tcfer- Toplu Bas•n mahkeme iJıce hak 
"r er 1•rl~rı30lc 1 

paao711 kaybetum. Yeııtuııı aıacatım ruatta dahi hıç bir ayr:lık ol- k•mda ke i miş olan gı)abi tcv 

~ ~I t ~. bU- dan esttaıntn hükmU yoktur. m ... dıfını temin etlebilirim • kif müzekkere 
1 

İstarıbuld:ı icra ~ e rınek fm :.ıııtanahmtt ilkokulu ... "d eclılmir: olup mahfuzen İzmıre ~ "1ıe1 ı - sınır 4. s. 489 -.·o. ıı .,apolı e w • 

Q 1\ , Zahına :s.ınıK 'T ':11 \!!..:1 :.\'apoli, 30 CA.A.) - B,.ş!nıkan gonderılıııişı"m. Ancak, hal~n 
ualth" K Menderes .Napoli'\lc lıi: mliddet devam etmekte ~uı.unan _ve nıt~S 

2 - Eksilımel~r! 14.6 11!54 pa2arte 1 ı;:unü •aat 14'de il dai
mi komis,·oııuncla \apı ac:ı mr. 

3 - Ek. ılıınelerl a.> rı :ıvrı yapılacağından isteklilerin ek~i't 
meye gireb:lmeleri lçın ıhııle gtiııtinden üç :;:iın evvel valllık 
nıak;ımına dilekte) le mıiracaat ederek bu ife benzer bir defa da 
15000 liri!lık iş yaptıklarını VC) a denetlediklerıne daır \"C ika· 
!arını ibraz ederek alacakları ) eteı·Iık belgelerh le 1954 ~ılı ti
caret O<iası " ıkası 'lie teminat makbuzlarını ıbraz etmeleri 
Hizımdır. 

4 - Eksiltme}e iEtirAk edecek müteahhit'er benzeri fşlcri 
i~i bir şeki'de başardığını fcpaıa )ara\acak \ecıka'ar vlc bırhl: 
te ekciltmenin yapılacal!ı tarihten en az ilç giın e\vel beledi· 
yemıze nıuracaat ederek \eterl k bclgr.sı alma'arı \e işhu hö!· 
ge) 1 teklif zarflarına ko~·ma'arı sarltır. 

S - Bu is için teklif verecekler teklif zarflaıını eksiltme 
carınanıe ine ve 24!10 sııvılı kanundaki tarifat dair<' ındl' hazır 
la~arak eksiltme aatindcn bir saat C\'\ eline kadar makbuz mu· 
kab ''nde beled lC backıınlığına \ern iıı olmaları Ihımdır 

t ••ıı om· B k 1 ..... d n tcv.ıkkuf ederek Atla:-:tik paktı tehee.n olduğu ıddıa edılen hır 1 Ilı~· ıs yon as an ıg m a Gilncy Avrupa ke llTl b.l~koınu-ı yazım hakkındaki d:namın mev ~ile b~~'tlrnaıı ve Korkuteli ka~alarına baflı 20 ve tanı Amiral William Fıochtcler kufen hazır buhındurulduğ~m 
~:ta ltrlı 3 köyün 272080 lira muhammen kcşü- ile ,eörüBmilşUir. Bu :orüşm~?en ilk cel esınde k~Ia.lctlc tah ıye 

11 tııı llıa ve Is'etme kuyuları in&a isi kapalı ''e hava meydanınd.i yenen oğle me karar \erılnıı tı. 
de\ ı el'e konuı~u t r İha'e 14 6 1954 pazarte· )emeğinden sonra Bo:~baka:ı ve Halen serbest bulunduğuma eıı b~et lllakamı;d~ ·icra 'kılın~~aktır. Zar:fla· maiyeti uçakla Aın,.rikaya mü- ve haberde bahsi geçen şekilde 
~~ saat ev\ eline kadar komisyon başkan· te,·e.ccihe~ se~ahatlcr:nc de\·am hıç b .~ ıl fı~ il_ııim olm.adığı-
t~ ır, etmışlerdır. na gure kc)fı\ etın, neşrınl e-
trııı ~ 14633 20 liradır. Wash"ngton, 30 - Türki- hemm ) eıle r ca ederim. 
rd"e~,ktle~e l:irebilmek için 2490 sayılı kanu~· ye Ba bak~nı .~dnan Mende~c-ı
. ttııı ven &:ayrı işin teknik ehemmiyetinde dı· sin 'e mes~ı aı kad~şları.nı~ ·'\ ::. 

~ tıı: eya idaıe \e denetlediğini ı:o~!erir bel- hıngtonu ~ıyaretlerıyle. ıl::ıl~ o~ 
~, e "e rak, Amerıkan başkentındekı mu 

tritıe Dlan Nafıa Mildürlüğünde &:örülür ve ; - teh~ sı.slar: ik~ memleket arasın 

~ 
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60 lira mukabilinde birer örnek :<in c!akı. tıcarı mlına ebetler bah~~ 
<6736) füerınde durmaktadırlar. Bu mil 

~ O"' tehassısların kanaaılnre. Anıerı-~ ' 1 10bı'I ka ile Türkiye ara ındaki ticaret 

Eh I • f • • y k hacmi. TUrklyenin iktıs:ıdi . a-~ ıt,:ı iye IRIZ O sa hadaki süratıi inkisar ve sa~1ıı- ·ı tı r lir kurs dığı potansivele ı:öre. sa,·ılmak 'tın' ~ıın u llıuza iştirak edenler Temmuz b . ilratle ne}icml'VL' 
" t '" ıs ol ki d B d , · t t; ve unun .. • . it tı:ı ıı ar aca ar ır. u e' re mu~aı . . b 1 d ğ bel"rtllme'"-
I •ltı l.llda ıoo ders verilecektir. Motör n,il~taıt u un u u 1 " 

e ı ;e nıu hendisleri tarafından verilir. ıedır. . . . . 
• t. :ıo enıofo nıa 'eril r Trafik imtihanları lki memleket ıdarecıler~n.~n 
~ ba O had · Wıshingtondı yapacakları ı:orus 

'1 ~~ ·~•Cak d~~r ·ç· kay tlara devam e- melerin lktısadi ve mali veç~e-
Q~~ ~ahcıuıt ur e 

1
1 ı.n d" ~ ı lcri de ihti\'a edece~inden şüp-

• .,8 , acc e e ıruz. ·ı kt d' "I d !'e ıroı:ar Sa 1 ok.ak !\"o• s he edı meme e ır. "en ere 
'l'eı: ııo'ııoo ınan)o u 

6 
• • birçok uzmanların refakat etmek 

~-- _!!!!!!!!!!!!I te olması da bunu göstermekte-

floktorla
rının toplantısına i tı rAk eden 
Türk doktoru binba ı N. Gur
han ( olda), Franı;ız Albavı 

Vı. u. A. Dın ul'lc göı ü,iiyor 

4 - Bu işe ait şartname keşif ,·esair enak mesai saatieri 
dahılinde her ı;:un ıl da mi komls:ıon ka.cmlnde 'oriılebı'ır 

Posıadaki ı:ecıkme er kabul edilmez. (6737) 
İlçe i J\Ö.} ü Kr if bedt>lı Ge-çici teminatı 

Erzincan 
Tercan 
Tercan 
Kemah 
Refahi:ıe 

Kcrtak 
Pırna ıl 

l\llrzıoğlu
A ağı İhtlk 

Söğiltliı ,·eya 
Kararaprak 

28550.36 
29872.88 
2i698.77 
29817 02 
28226 36 

Tokat Valiliöinden 

214L28 
2240.47 
2077.41 
2~36.28 
2116.98 

l - Eksiltme:ı e ko.nulan iş. Eı baa saclık merkezinin ha· 
rici su te~is.alı yapımıdır. 

2 - İnşaat keşif bedeli 154:!4 lira 56 kuruş ve geç"ci 
tem·natı 1156 lira 84 kunışt UT. 

3 - fs n keşif \e o:artname ı mesai ~ünleri dahilinde dai· 
rede her An göriılebılir 

4 - Eksiltme 14/6 954 pazartesi gunil s :ıt 15 de ,, ıhe 
naf•a müdür!Uğıi binasında açık eksiltme usulu) le yapıla
caktır. 

5 - Taliplerin ihale gün ünden en az Uç gün önce di· 
lekçe ile valil"ğc müracaat ederek al;ıcakları eh ıyet vesıkası 
ve geçici teminata alt makbu zlarile b"rllkte ihale günü ko· 
misyonda hazır bulunmaları vaktinde yapılmayan müracaat· 
ların kabul edilmeyeceği ve postada 'liukubulacak gec:kme
lcrin nazan itibara a1ınmıya ca~ı ıl~n o.unur • .-. _ (6739) 

(6600) 

Mühendis mimar ve desinatör alrnacak 
Milli Müdafaa Vekaletinden: 

1. Mı il mtidaf a \e>kaietı in.aat ı~Jerı ıhtıjacı .çın Ankara. 
)il 1J75 !ıra a) "ık ücrct'e. 

2 Tccriıbelı .s:atı:-çı Y. !lliıh. 
2 Tecrilbelı E1!-. \'. Muh. 
2 recrubclt y. l'llım 

300 .ira al !ık ur ret e. 
1 De inııtör a ır•:-r:ı .tır. 

2 - Taliplt'rd"' ıır:ın acak şartlar 788 sa~ ılı memurin ka
nununun 4 maddesır.dekl şı;rtları hııız o up devlete kar~ı mec· 
buri hlzmetı bu U'ltrı).ıcak a kerliğıni )apm15 olacak \'e \e,ı 45 
drn fazıa olmııya"a" ecnebi okul ardan mezun olan nıuhend )e
rin mil I cğitım \ekli1ct nre tasdıkı ruh atnameler n ibraz et· 
ntt' ı ri lfizımdır. 

3 - :\Iüracaatta gönderilecek bC'lgcler d ekçc ikamctglh 
tr erı.: ... i hüsnil h:ı •:fi~ıdı ıhhat raporu noterden tasdıklı nufus 
hlh ı et cuzdanı O!"nc i mat, al i a\ cılıktan mahkumtl etl o ma
dığına dair be ı;:c nO'<'rcll'r. t:ı dı Jı diplom orneii \'C noterden 
t:ı dikli terhı tezkeresi örneği \ e blitun ça ıştı ı ~ e terden \"eri 
en bon.sen•isler. 

4 - İ teklılerin kıca umanda K. K 1 . B k. lı ına 3 en 
maddedekı belge!er:le b zzat \eja posta de muracaatları llb 
c.uııur. (E45;) - 1459) 



-· VATAN 

t.-c:" A~ Vakitıiıı lttiali Onler. 
1 Arabanızdaki ı.uvvetten azamı derecede ı st ıtade e d ilme· 
mest sebepler i aras ında başlıca amiller vak its iz ıştı aııe 
bujilerin ateşlemesinde görülen arızalard ır Motörü n üzün 
aO • rlaşması ve kuvvetten duşmesı gerek lhtlrak höcre· 
s inde gerekse buj i lerin uçlarında biriken kurum ve p is
liklerden ııerı gelir Bu birikintiler kızınca hava ve yak ıt 

mahlut unun vaktinden evveı yanmasını intaç eder Buna 
vakitsiz i ştial deni r . Vakitsıa lttial motörüniiz iç in çalı zararlıdır. 

IONITION CONTROL - AODITIVE 
• 

Patent . 6595 

1. C. A. - lgn;tıon Control Additlvo ıboroslnln 
yerınl tutar Türlcçesl l~tial Kontrol KatıQıdır 
TRI CRESYL PHOSPHATE'ı ihtiva odon 
bu kotık Vokltslx lıı;ol lo bujilorın otoı lern•· 
deki arızalarını Onler 

• • 
iki Depo Dolusu T ecrübesı : ;. 
Deponuııu bugün Shell'in 1. C. A. it b!~~ 
ile doldurunuıı:. içinde bir miktcır cıdı ddll 
zin mevcut bulunacağına gör• bll'j,.ıı.' 
ıonrcıki botalmadcı Shell'in 1. C. A. lı "htllol 
ziniyle ikinci bir dol11m yaptırmcıY1 h' .. ,,,., 
etmeyiniz. 1. C. A. katığının ihtira;k 0 ıııii•, 
siyle bujilerin uçlarındaki birikintıler• ,,.,., 
essir olabilmesi için kıscı bir müddet • 

Aynı blrlklntller buj i uçlarında da toplan ıp kıvı lc ım husu
llne mani olabil i r . Bu da kuvvet ve yak ı t zlyaına seb ep 
otur. Shell mutehassısla rı kuvvet zlyaına sebep o la n b u 
amıııe rı ortadan kaldırmak için eşsiz 1. C A katıQ ı n ı keşi· 
etm işlerd i r Ş imdi bundan nasıl istifade edild lQln l izah 
edelim 

Soldaili reaimcle ihtiralı: höcr••in4elı:i 
bı~ıı.ın ı ıı• r ı.ızmı• ve pe ı l 6 f"l'lakt• O tr 
• u •ıtln o er ı n O•t 010 nokla)l a trlfm•.11: CI•" evve ı h•v• v • Y •ltı l m a h lutunv" 
• l•f a lmtı.•ına a•b•P oımaktaoır • u 
na v a lr ıı a•a lşuaı danır 

me1i lôıı:ımdır. 
h iki reai111 al•fleyen ltuiileri g8•· ,il' 
t•rm•k tedtr aoıaa ha.kik • eır o ort6f' f SJt 
oıon b l .. k lnlll9' •••ot•alYI• • l•k.,lk iki depo dol11su tecrübesi ı. c. A. ' ,ıold' 

Sağclaki resimde ise otetl•M• ta m 
valııllnda vuku b u m a k ta vw " •va it e 
Yakıt mahlu l unu ıuıu t h.ırma•tacıır 
•u 1 O • n•n b•rlkıntı;•rl 'ı'anma ll b ·r 
ha•a geı•r~eaınoan ııa rı O•lm•1ıt ı eoır 

ooro>onotoor•O• koom••t•d•" 5&0· ı'n vakİtsiıı: İftialle buı"i atetleme .cı.rlı'•pdf 
dakl bull n o rmal t•k lld• at••l •m• 'ı' I • 
a O•t•rm ekt•dlr zır• burao• ı. o "" tından arabanızın kurtulacağını sıı ı 
blttklnlller ı" potOrmooano tam am•" d k • · 
ıx aı e etmı, ouıunmaktadlf' • ece tır. ~ ,,, :\ ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ' 

~ ~ 
~ ,t'"<"''f'"r•o, ~ 

Depo1ıııza iki Defa Doldurmakla HAK1K1 Farkı 
~ ff ' ,.A ~ 

1 Benzi~H;~~pa- ~~,~~~ 1 1H issedeceksiniz. 

BAYRAM ÇIKOLATAl~RlNIZJ 
• ef e ıale oıarak: 

GOLDE 
Fabrikasının Satı, Ma§azalarındar. 

ehven fialta tedarik edebilirsiniz. 

r' l TJ.l " 8 .\1 .LlR \OUI l IKOl, .\Tl'\LEll 'FO'iD~-.. , 
BlllE R '1 \01. E '- \t 1 . İ.Ks HEOl\ E l. IK Kl l'lL.\R ) 

BVGVN 

2g 
TEMMUZ 
ÇEKILIŞ INOE 

~ farın da Bu işareti ı.::~+/,., ~ 

~ Arayınız • []GJ~) 
~ ,,,,,,,,,,\ 

'\.""'""'"""''""'"''""'''""'"'''"'""'""'"'"'"" 

Tecrübeye b~layınız. 

• IST \:\. B l L S.\TI S 
'1ERl'E ZI 

~f;ıhıni .. -.okak. Ç çek Paza
ı 2/3 Kurukahvec: İhsan 
efen ) :ınındtıl. 100.000 LiRA 

Çok Sevdiğiniı . , 
did• c " \ 'e her mC'vsimde- bulamadığınız na 

1 01 :-1 , 
G. \ L.\l \ ,.\ R \ \ GO i.· 
OE'i )1 ( 

T \OL \'i C.OL OL '
P.\ ST \H. 

GOJ,OE '- 1 .\ RRIK \ Si 

(;alaıa .. aı·ay Yeni Çar~ı 
:\o. 24 ı. 

P \ 'GALT! Halisklr Ga· 
L.i ~o. 132. 

Kurtuluş. \zat ~okak 34 .. 
40/1. 

Baş Fırıncı Alınacak 
\n ·arada ı·:kın 1-"'abr ka i('·n azarni 4i5 li ·a ücretle 

'' ın' l:'ı0tn a bır ba.;; F ·ne alıııacakı,T. j.,ıekl:ler;n aşa:ıda 
~at bf'l,2e!eııle en .,zeç 15/6/954 tarihine kadar .\nkara L\'. 
Amır ~ ıe nıüracaatlar 

D ıf'k1;e. nufu, rtizdan· sureti doı.:rllhık kiı.~ıdı f ' fuhtar· 
l r.tan \ ., dururnunu ö te r belge. mahklınliyeı oln1ad·· 
g na da belge (<.: \I l"nıumılı)?~nden' tahsil belg:e.,. (var-

,a) o. 1 K r poru 4 adet \c .. ıkal·k folOJ;traf. 

L'c eı 473 liı 11) ı :;ec;menlck şart P s naY kurulunca tık· 
d·r olun:ıc<lkt T' lmt·han 16 Haııran/9M çar.;amha günü ya· 
p •cakt r (1547-6833ı 

Türkiye 
Merkezi 

Kızılay Cemiyeti Umumi 
Reisliğinden : 

E a ~ an1en zin ?i3 üııl'Ü n1addt':-.ine tc\ [:kan 
Kad kO} ubem z Kongre in n 6 hat.ıran 19.34 pazar ı:t.ıni.ı 
.. .ıat .'5 de Kad kO' Kay?na kamlık b·na..,•ndakı e\lenme 
... aıonunda (e\ kala de oplttn tı~ a da\et cdılme... idare he
vetım·ıre- kararla tır.ltu t r. Bu .. ubem·zde ka) ·:l· onursal 
'c daımı t.ıye\erle a.dat nı O dem; a .. U lı)c'erın nıezkur 

ın \E" aatte Kon .. re\e ıe.-:r flerı rıc:a olunur 

G f ' il L 'J : 

1 - R:)a-.et 'anı rç nı" 
2 - ı are heyeı: ne aıt faa l;)<'t ,.aporunun okunmas. 
:i - 1954 yıl bıil('C;,İn !l te k·k \"e k.abultl. 
4 - 1 !).=;..ı ) hE>yet ..,<'Ç nı. 

,; - K z lay n1enraatıne nıüleall k tekl flerın, Kon"'re di
ek erı ola ak un1unır mrrkeı.e ;nt;kali ı~tcnen te'" 

nlcnniler n ıeık·k '' muıaktre:oııyle karara bağlanıp 
mumı n1erkezp •rkl f' 

6 - Cen1 ye e Fe,·kcııiı ie 11" znıet ve yardınılarda bulunan-

7 

a kô Tinin la) ·k 0 örUlenlere onursa üyelik 
e c· ~·!'lın n1urıp -;ebepler )le umumi' merkeze b:ıa:-

1· 1 nl(• ı:U 
E~as n zamnanıenın 2n 
mumı kon~reyt> ;tılırak 
rv'" f'C'tlertk unıumi 

uncu madde ine tevC:kan u
erlerfl' <iele~elerın vedek·c-
111erkPl ın;ıe h·ldr.lmesı. 

'2 Ade t 30.000 
1 1 .. 10.000 
10 .. 1 000 
20 .. 500 

100 '•• 100 

~iralık para ikramiyeleri vardır! 
Bu c a z ip çekilfışe katılmak 

i ç i n s iz~de 

15 HAZİRAN 1954 
,AKSAM !NA.KADAR. 

' '150• Lira l ı k va desi z. 
250' Li ralık ' en ı a z , 3 ay•vadit1 
bir taserruf~heseb-ı:aÇtırınizf 

ı Elazığ Yollar 8. Bölge Müdürlüğünden 
1 - E' <:ıll ar ıı .. me nde a ıl 100 adet m ıhru i çadır ka 

palı z.ı.rf u ulü ıle ~at n a.1nacı.khr, 

2 - Çadır arın muh;:ıınnlen bedel, (30000.00) otuz bin .1a 
olup, .e~·ıri ern:natı (22:>0.00) ik bin ıkı yüz elli liradır. 

3 - İh.ılc H 6 1954 pazartr •. ~ünıl sa•t <15) de fü ,c 
\hıtl.ırlü u S ınalma Konıisl onunda }apııacakt r. 

4 - lh. ı e aıt Cennı \(' .ı hl şa tlldml''er her .. ün me~ai 
•a tlarında bti Ee nıalzcme SC" sındcr. (1:'l0) kJruş nıukabilin 
de a ınabıl r 

;; - 2490 S<i)ılı kJnurıun 32 nıatltle ne ~öre hazır•anac<ık 
131·fiara >0 kuru luk pul i "'• .i ed lın' fennl ve huSU!il sartna" 
n1l'. :::eı; r.mınata ait mektup \E"}I makbu·ıu ile 1934 )'tlı tt'"' 

C'aret oda ı be .. ~sı konul.Hak en tec Hıa e ıııaatinden ı:ıir s~at 
e\"'\'Cl kon1• on ba kan't ına verı cıc-ckt:r. 

6 - P.ı a ve h<'nıeri ~ıhi hcrkc!>ın eLndc- bulunan <ev~c.lc 
nıuhurlrıınıı z.arllar kcı ıl <'d!Jnıez ve po.s adakı 'ecık.me·e: na 
zara a ınınaz t63~::?) 

Yollar 5. Bölge Müdürlüğünden 
Mersin 

Bril enıız i!::::iyacı için ~artnamesi .creıiince (1881} 
takım mavi keten. (192) takım haki keten \C (75) takım ~ün 
Jii kuıı1a tan i:-ç e:biselerinın s<:ıtın alınması f2490) sayı ı ka
nun geregincı., kapalı zarf u:;ulü :le eksıltme}e konu'nıu~tur 
:\luhammen bede ı (49.983.00) kırk dokuz bin dokuz yüz sek
sen üç lira olup mu,akkat tcnıinatı C3748.72} üı: bin ~·ed! \"ÜZ 
kırk ı-ek z lira J.Clmış iki kurustur. Şartnanıe .. i bö:cıemizden be 
delsıı alınabiıır. fhalesı 2l.6.19S4 pazartesi :ünü saat ıı.oo·de 
Mersinde böl~Pmiz binasında toplanacak komi.c;) onda rapılacak 
tır İ!ttekliletın mu,·akkat !eminat makbuzu veya banka nlek
tubu. TiearC't Oda:-.ıı ,·e,:,ikası ve böl;::eden alınacak hu:susı şart
nameye (30) kuru~ Iuk dam~a pulu ~apıştırılıp imzalandıktan 
sonra dış ıarfa konulmak surctiy'e (2490) ~a) !lı kanunun 32. 
madde.;inc ıöre hazırla~acakları tek!if mekıuplarını ihalP ~ünü 
saat (10.00) a kadar komisyon ba~kanlı*ına tevdi etmeleri ı~-
ı:mdır, Postada olacak "'Ccikn1eler kabu. edılıncz. (6685) 

nu gece Ye eundüı teneffiıs etmek fır:-a k1

8 ı 1 p!:ı! 1 

mu atından RAC A.SAN• çic;ek e .. an~tı J' · ı; 
ıa.rırıll ' tRAC.\ S . .ı\. ı\ .t Yatak odanıt•la. s.a:un.
1 

ı ar ı ıll tf" 
da; hamamınızda, helalarınttd a. Gar~ı t P

111
c1a ıı 

\"U.larınııda ve otomobilin:L,tr: ku 1 lanııdlğ 
su tl'neffus ctmış oiac:ak.)ın ı ı. ıJıi:ıet 

• R.\ CAS.\ . ·. K ırılmaz 'e döklilıneı '~ııd• ,-r 
gram olduı::undan bayaniarın e 1 ı:anta_taı (;ıcliı' 
ierinde taşınabilir. çünkü ıR.\ C . .\S.~ ='' ıı t 

1ı kalıptır . da\'~ 
• RAC.\.SA:\ • ın bir ka~ıbınln ;ırdı_,;ı 0 ~~ 

droba &ü'e ~e! n1ediği i:İbi clbi!'le;erinızııı ~ 
olur. rl1) 

•D İ KKAT., o R . .\CASAS ~ her odanııı~ 1 rı.t !!~ 
ufak hır çivi 1le a,:,Jlması ve hö\·a cere): \C \~ · 
zımdtr, ak~ı takdirde hava. cere~anı · 1 
ne!is kokuı·u alıp götürebilır. . t d<P' ,ı:• 

d ·trı'a l'' .R AC.\ SA:\. Ecza deool;:.nn <1. ı ~ .1errı 
nelerde. tuhafıre mağazaları n da, JfJCJU t 
sair ~cr'C'rdl' ~atılır. ,ı.: 

R.\.C,\ .\ :\. az mikt ... J.ı P.l"ldigindcı1 
1 tel!> 

.R.<\.CASA:O..' • ın ith3 ·~ 1 1 
:1 

ve fabrika mt.ıme~"1 

3d 1 
A.JE~!ALY, YerebataO ~g~ I~ 

ISTANBUL • Tel' • 

Türkiye Kömür Satış ~e 
Müessesesinden . , 

ıcF0 . ,ı' 
lJ 'flies~e:,emiı İ Lınır Subt"'1 d .pl ~cf 

kok. ta~ \t Jı nyit kömürler nın b~ pJI 
halJPrine nak: l ve tesl:m ı..ıerı k3 bl 
sıhmese çıkarılmı ur. e ~ eııı ~ 

!?ı Eksiltme. 10 haziran 19~4 ~ 111sr d' 
de 1Lmit•'de Bol·n~,·a caddesı lt "bio ıı " 
Tevzi \1 üessc;;esı l zınir Sube., rıı ııı 
Ek~ı:tmeye iştirak edel'ekle r·n a)! caınt 
dcır imza mukabilinde tekJifleı·ırı i' 
di ctmı~ bulu.nma l arı J3Lım d:r. \·e 111t.1# 

:l> Eksıltmeye ait ıııartnam e a ,ı ı.ı 
kara.da. ~l üesSese merkcı:nden '~;ıab ı~~ ıı: 
ve l ım:r şubelerinden p ara:-.ııZ 3 . pI11a1ı 

4) Müe~sese ih at e ,yi ya P1P ,.a 

CV4T.ll< ) 


