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Haiil Özyorükün Denizli
nutku hayret uyandırdı

(Baştarafı 1 inci sahıjede)

gîyasî çevrelennde hayret uyandır-

Ozyoruk bu konuşmasmda ısbat
hakkuun muhalefet tarafından bll-
iltizam ortaya atıldığını söyledikttaj
sonra bu hakkın verilmesile vatan-j
daşlarm gırtlak gırtlağa geleceğini
iddia etmiştir.

cadele edlleeegi söylenmektedlr.
D. P. kongresinden sonraki haf-

fa CMJ> d e b f a . a ç ı k h m top,an.

*« yapacdc ve D. P. kongre ko-

lkri lenleri te.
Babkesh- C.H.P. il kongresl

bogün yapıhyor
Balıkesir, 6 (Telefonla) — C.HJ»

11 kongresi yann saat 10 da Şehir
d 'Ankara siyasî çevrelerinta hay-1 stnemasmda yapıl'acakür. Genel

reti; Ozyörükün «vatandaşm gırt- Sekreter Kasım Gülek bugün Ma-
lak gırtlağa geleceği» hakkmdaki nisadan jehrimize gehniştir. Gülek
mütaleasından değil, daha ziyade varm kongrede bh- konusma ya-
İsbat hakkmın evvelâ D.P. ye men- pacaktlr.
sub 11 mebus tarafından B. M. M.j CJW,P tl Kon*resi dün vaprfd,
ne venlımş b.r teklıf Ue istenmJş| C,M Partisi il kongresi dün «•

İTmAda1et KomtyTnun^gİZZ?»»* **>*«-*• m«ke,
, , , * j , bjnasında yapılmıgtır.

olan bu tasarı aleyhınde komisyonı g
reisinin bir kongrede peşin olarak
kanaatini izhar ve kanun teklifini | JJ"
verenleri itham etmesi bu çevre!er-i,.«'
de siyasî hata olarak kabul adil-1

mektedir.
Denizli kongresinden intıbalar
Denizli 6 (Yılmaz Çetiner telefon-

la bildiriyor) — Senelerdenberi gör
mediğimiz itidalli, dedikodusu* bir
siyasî parti kongresinin Denizlide
cereyan ertiğini söylersek mübalâ-
ğa ermiş sayılmayız. Falanca hizi-
bin adamı idare heyetine seçilecek-

W
M " "hasibli*e tücear Zeki Olcay getiril

mişlerdir.

Irak askerî heyeK
Ankarada

Ankara: 5 (a.a.) — Dosi ve kar-
deş İrak'm Erkânı Harbiyei Unra-

rmş, fılanca fcizibin gdamı başkan mıye Reisi Tümgeneral Arif Kay
olacakmış, bunlann hiç bir kırıcı makcının rıyasetındekı 15 kişilik
rnücadelesi dünkü Denidi D. P. 11 aakert heyet, bugiin uat 1040 da
kongresinde jroktur B. M. M. nin E t i m e s g u t a s k e r î h a v a a I a n j n a

bir hayh h k t l b l d v e E r k â n ı H a r b j U m u m i

N u r e t t i n B a r a n s e l

g j B M M. nin
bir hayh ha^ketl. mebuslanndan

n da kongreyi alâka ile takib etti- Z 7 T ' t f,„ -„„ , / ... , , ,. kumandanlan tarafjndan
ler. Şunu da ılave etmek lazım:
Kongrenin böyle gürültüsüz, patır-
dısız geçnıesinde konuşmalara mü-
samaha şosteren Dr. Sarolun bü-
yük payı vardı.

Toprak Ofîsi mübaya-
alarıaa 15 haıiranda

kaşlıyor
(BaftaroU 1 tnct sahiiede)

her türlü tedbirleri almıştır. Müba
yaat dokuz bölge müdürlüğüne
bağlı 350 ye yakın ajans müdürlüğü
vasıtasile yapılacaktır. Diğer ta-
raftan hububat fiatlan hakkında
ki kararname İcra Vekilleri Heye-
tine bugün sevkedılmiştir.

Kararnamenin hafta sonuna ka-
dar çıkacağı tahmin edihnektedir.
Yeni kararnamede boğdaylar prım
li olarak âzami 33 ve asgari 21 ku-
ruştur Primsız Buğdaym fiatı ise
30 kuruşla 18 kuruş arasmda değış
mektedır. Kanşık Buğdaym fiatı
17. 40-29, arpanm toami fiatı 25,
asgari fiatı ise 1950 kuruştur Çav
dar 16-25, Yulaf lW-25 kuruştur.

Bu seneki mübayaa baTeminde
pelemir nisbetinde değişiklik yapıl
mıstır. Bu arada hektolitrede 100-
400 aded pelemiri ihtiva eden buğ-
daylar primli buğday sınıfma alın
nuştır. Buğdayda bulunacak âza-
mi pelemir nisbeti ise hektolitrede
1301.1400 adettir.. Bu evsafı haiz
olan buğdaylar kanşık buğday ola
rak mübayaa edilecektir.

Samatya sahîlinde
bir cessd bılundu

Amerikada gazetecilik tahsilini

birincilikle bitiren Türk genci

merasım
le karşıla>nmıştır.

Heyet bugün öğleden sonra res-
mî ziyaretlenni yapacak ve akjaın
İrak sefareiinde şereflerine verile

Kongrenin güzel bir tarafı da bir
köşede C.H.P., CM.P. ye yani mu-
hfef

cek kokteylde haar btüunacaktır.
Haıiranda şehrimizi ziyaret edecek

heyet
Irak Erkânı Harbiyei Umunriye

hpfefete aynlan yerdi.
Fakat orada muhalefet mensub-

ldnndan khnseyi görmek mümkün I * e ' ' i TuSgeneral Refik Arif Kay-
clamadı. Kongrenia yapıldığı salo- Ir>akfi ile refakatinde bulunan 16
rurı dışında ise partili, partisiz yüz-'*'5'lik askerî heyet, 10-13 haziran
lerce kisinin bülundıtğu görülüyor- tarihleri araaında fehrimizi ziyaret
du- edecektir.

••• Irak heyeti 10 haziran cuma gü-

Bir delegenin istekleri şayanı n ö s a a t 9 ' d a «Ç*1» A n k a r a =**-
dfkkatti Gayet güzel konuşan, h i - ; m e s g u t h a v a meydanmdan hare-
tabet kwweti olan bu köylü v a t a n - | k e ü e M a t 1 0 3 ° d » Yesüköy'e gele
daş diyordu ki: I cektir.

«— Pa7r.uk 100 kuruş, buğday
E r ( : * n ı Harbiyei Umumiye

cruz kumştur. Buğday fiatlannı R e i s i v e l • aberindeki heyet, Ye-
hülcûmet asttırsın. Hububat eken ÇJ*öy hava meydanında askerî
bir çiftci ye^ek parçaya, makineye Erkân tarafından karsılanacak ve
eskisinden fszla para veriyor. Şe- IstanbuTda bulunduklan tnüddet
hirli, köylü iki kuruş fazla fiatla zarfmda Harb Akademisini, İstih-
ekmek yese ne olur?» kâm Okulunu, Heybeli Deniz Harb

* * * Okulunu, Yassıada Deniz Egitim te
Denizlinin kazası Çivrilden geçer- sislerini, Dolmabahçe Sarayını, D»

ken beleHiye reisleri Nuri Balaban, "« müzesini, Topkapı Sarayı mü-
Devlet VekiHni bir finernı kahve zesini gezeceklerdir.
içmeğe davet etml», bu arada da Heyet 13 haziran günü uçakla
kazasına ikinci bir mekteb, yol, Izmir'e gidecektir.
polis kadrosu, otomobil, telefon — ^ M H M I B I
şebekesi ve daha neler neler tate-
mişti. Bunlann hepsi Çivrilde vardı j
ama Balaban, daha iyisini, daha
zelini arzu ediyofda. Başka kaza-
ların ileri gelenleri Ise «ya bunlann

1 ıncj °amtede)
rülmesile neticelenen cinayet hâdi-
sesinin tahkikatına dün de devam
edilmiştir

Bugüne kadar yapılan tahkikat
sırasında katili ele verecek en ufak
bu ıze tesadüf edilememiş, sadece
Nurının bir kadın meselesınden ol
düruldüğu kanaatı hasıl olmuştur.

Dun oğie uzeri Samatya sahille-
rinde bir ceset bulunmuş ve mor-
ga kaldırılmıştır.

Cesedm üzennde hüviyetini tes
blte yarayacak bir vesika buluna-
mamıştır. 20-25 yaslannda olduftu
tahmin edilen gencin Küçükköy
cinayetile ilgili bir cinayete kur-
ban gitmesi ihtimali göıönünde
tutarak tahkikata başlanmıçür.

Katillerin kendilerini «le verece-
ginden korktukları bu genci san-
dalla gezerlerken denize attıkları
zannedilmektedır. Ceset bugün,
bazı görgü şahitlerine gösterilecek
tır. Morgun vereceği rapor, hâdise
nin esrannı aydınlatacaktır.

Hariçten aldığımız 10

Gazetecilik mesleğine cCumhurıyet» yazı aüesı ıçmde inti-
sab edip yetişmeye başlıyan arkadaşımız riruz Makulvu ÜÇ seae
önce Amerikaya gitmışü. Teksas'daki Houston Üniversitesinde
meslekî tahsilini birincilikle bitiren Firuz, New York'a giderek
A. P- de 1956 yüı sonuna kadar çalışmak arzusundadır. Resim-
de, mezuniyet günü Houstan Post ffazetesi muharriri tarafından
tebrik edilen arkadaşımız Firuz Makulu (sa*da) görülmektedir.

Forf grevi bilti
I Detroit 6. (R) — Beş Atnerikan

Ford otomobil tesis-
başhyan

rabrika i|verenleri
arasında bir anlaşmaya vanlnuftır.

, işçilerin kendilerine daha ga-

hiç birine sahib olmıyan kazalar ne l e r m d e d ü n S e c e yarısı
yapsın?» diyorlardı- | * r e v b u Sece

Kongrede baska bir Çtvril dele- »endikası ile
gesi çıktı ve dedi kf:

«— Sayın Devlet Bakanı, sevgili
arkadaşlar, biz çok fakir insanlarız. ra/ıtili bir ücret plânı temin edil-
Çivrilin kalkınmaya ihtiyacı var. mesini istemelerinden doğmuştu.
Kurulacak bir rabrika, kazamra 3ı- Amerikada yeni bir rrev tehllkesi
ya edecak, iş hayatı gettrecektir. 1 Pittisburg, 6 (AP) — Çelik i«l-
Pancar yetiştiriyoruz, bunu baska leri birliği, gözüne ilk hedef olarak
bir vilâyette şeker haline getiriyor- u S. Steel tirketini kestirerek üc
lar. BSyle bir fabrika, hiç olmazsa retlerin arttınlması içm yarm mü-
poncan usare yapacak bir fabrika zakereler» başlıyacağıru bildirmış-
Çivrilde kurutara. (Bu «r»da ce-

1200.000 çelik
U birliğm bask

"" '• Donald, yann U S. Steel febrika
öen _ ; 1 . . , , T-ı * Oi

Çivrilli çiftçilerin
s;- "

Birliğin evvelâ saat başına 25

fabrika için veriyoruz, devlet de bi- c e n t z a m «teyeceği fakat pazarlüt

|Q|| yolda

aza o l d u .binden bir banka defteri çıkaran
fakir vatandaf bunu delegelere
gösterdi, şiddeûi güiüşmeler oldu). ^ ^
İcte bu hbrika için ilk parayı ben ^ " " " " ^ **" '" w - *» ' " " * * * "
^ . _.. _. .... ... ., . . sı ıkıncı başkanı John A. Stevens
vtrıyorum. Biz Çıvrıllı çıftçılenn 4 . . . . , , , .
_, . . . Zt • • u- -ı »• J - - "** muzakere,lere başlıyacaktır.
abnedır kooperatif ıs»n bvrıktırdıgı- " N * v

miz 750 bin liramız var. Bunu da

w ayrıca yard l m dste., neücesinde 12 veya 10 cente kadar
Devlet Vekili Dr. Sarol gülerek n e c e § i söylenmektedir.

Çhrrilli'eri fabrika kiınna temailan 3» ruurfnma kadar bir anlafnaya
için bir heyet halinde AnltarayB vanlamadıgı takdirde birllk 600.000
bir acı kahve içmeğe davet ederken isÇİyi greve davet edecektir.
wada bulunan baska kazalann de- Çelik tşçileri hâle saat bajına va-
legeleri de «boyle 730 btnlik fakir- satî ücret olarak 233 dolar kazan-
Hğe can kurban» diyor, gülüşüyor- maktadırlar.

Bir cocuk, traktör altındm
Yılmaz Çetiner

Eskişehh- D. P. il tumgrea

(ttattarait I ıncı sahıiede)
yüı sonuna kadar inşa ve montajı
tamamlanan yeni Adapazan, Kon-
ya, Amasya ve Kütahya şeker fab
rikalarma ilâveten bu yıl Eylûl a-
yında mantajlan tamamlanacak o-
lan Burdur, Susurluk ve Kayseri
fabrikalan dahil olduğu halde eem
an 11 şeker fabrikasımn 1955 yıh
kâmpanya hazırlıklan tamamen
plânlaştınhnıştır.. Bu seneki kam-
panyalar için 970 bin dönüm pan-
car ekilmiştir. Şimdiye kadar ya-
gao müsait yajmurlar dolayısıle
pancarlann h«r tarafta neşvü ne-
ması memnuniyet vericidir. Bu
yılkı pancar mahsulünün 2 milyon
tona ve şeker miktarının da 300 bin
tona yükseleceği umuhnaktadvr.

Adapazan ve Alpullu Pancar sa-
halannda pancarlar nisbeten daha
erken kemale gelmekte ve feker
muhtevası ıtibarile en yüksek de-
receye Temmuz ortasından itiba-
ren ermektedirler. Geçen yıl bu
iki fabrika sahasında 15 temmuzda
söküme başlanması elde edilen s«
ker miktan ıtibarile odukça mü*
him bir farkın kazanılmasına se-
beb olmuştur. Bu farkı bu senedt
kazanmak için gerekli tedbirler
alınmıştır Geçen sene olduğu gibl
bu sene de erken sökülen pancar-
lar için çiftçilerimize mutad pan-
car hadellerinden maada erken sö
küm taznünan ödenecektir.

Mersinde bir adam,
hemşehrileri tarafından

öldürüldü
Mersfaı, 6 (Telefonla) — Bugün

dere içinde bir cığırtmaç tarafm -

Arab
30.000 kamiinist var!

(Baştaratt I »nct sahıjede)
disinde, Arap Birligi sekreterliği-
Bin şu rakkamlan tesbit ettiğini be
lirtmıştir:

Surıyede 10 bin komünist var-
dır. Kızıllarm Lühnanda da sayua
rı aşağı yukan bu kadardır. Mı-
•ırdaki kızıllarm sayıaı 6 bmi bul
maktadır. İrak ile Ürdünde bin'er
komünist vardır.

Gazeteye göre Arab komünistle-
rinın çoğu ışçi sınıfından ziyade
entelektüeller suııfina mensuptur-
lar. Ve bu zümre, faaliyetlerinl
Milliyetçüik kisvesi altında maske
lemektedir.

Komürüzm bütün Arap devletle-
rmde kanun dıtı ilân edılmiştir, fa
kat Lübnan ve Suriyede solcular
başka isimler altında faaliyet sarf
etmektedirler. Oeçen eyiûlde Suri-
yede birçok komünist parlamento
Mçimlerinde adayhklarını koymuj,
bunlardan biri, Halit Bektaş mebus
••çUmişti.
Btr Sovyet ticaret heyeti Sudan'da

Hartum 6, (a.a.) — Bir Sovyet
heyeti, bugür Sudan hükûmetile
Börüşmelerde bulunmak üıere Har
rum'a geuıüştır. Böyle bir ziyaret
ilk defa vaki olmaktadır.

Kahire'deki Sovyet elçiliği birin
d kâtibi ve ticaret müşavirinden
mliteşekkil olan Sovyet heyeti,
Hartum'da iki hafta kalacaktır. Su
dan ve Sovyet delegeleri arasmda
yapılacak görüşmeler, müspet bir
netice verdiği takdirde Rusya, Sfn
dan'dan alacağı ham maddeler mu
kabili bu memekete maklne ihrac
edecektir.

Manisa ziraî kaikınma

kongresi
Manisa, 6 (Telefonla) — ManUa

vilâyeti ziraî kalkmma kongresi bu
gün «aat 10 da Şehir Salommda
toplanmıştır. Kongrede Manisa
raebusları, Vali profesör ve do-
çentler hazır bulunuyordu.

Ziraat Müdürü tarafından oku-
non 22 maddelik muhtıra ûzerinde
muhtelif deJegeler aöz almıjlar,
ceşidli ziraat konularma temasla
görüşlerini belirtmillerdir.

tzmirdeki infilakın sebebi
anlaşıldı

İzmlr, 6 (Telefonla) — Dün Kı-
züçulludaki cepanelikte vukua ge-
len infilakın ikinci yurd içı bölge
kumandanhğı muhakim subesince
yapılan ilk tahkikat sona ermistir.

Buna göre mfilâk, barutlarm sı-
caktan kend, kendme kızışmasından
Uerı gelmiş ve dışandan hiç bir te-
sir olmamıştır. Bılirkişi heyetinin
yaptığı daha esaslı ve derin tahki-

Iş yerteri asgarî ücret
kanononn tammtyor!

1 >vcı
Film sanayiı işçileri, sinemalarda

yapılan mümessil seçimlerinin mev
ruaia tamamen aykın «k
sinemada çalışan programciların
işçi sayılmadığını ileri sürmüşler-
dir.

Tekstil ve Örme Sanayiı Iş^ıleri
j Sendikası mümessili, 4 haziran

1954 ten itibaren yürürlüğe giren
1 asgarî ücret kanununun tatbik e-
! dilmediğinden şikâyet etmiştir.

Şişe ve Cam Sanayü Işçi Sen-
dikası müa&essili, Paşabahs» tabri-
kası dışmdaki imalâthanelerde ka-
çak ı«ç küçük çocuk ve kadın ça-
hştınk a», kaHfiye işçinin açık-
U kaldığuu anlatmştr.

Ekmek ve Simid Işçüeri Sandi-
kası mümessili iş yerlerinin gayri-
sıhhJ oldugunu, işçilerin bir ar«da
yatınldığını soylemiştir.

Bölge Çahşma müdûrfl Badii
Süngütay şikâyet ve dilekleri ce-
vablandımuş, asgarî ücret mes«le-
sıne temasla denüştir ki:

<— Asgarî ücret mevzuunda ka-
nunun bize tanıdtfı salâhiyeti kul-
lanıyoruı ve biz de biliyoruz ki
iş yerlerinde yüzde 99, asgari *c-
ret tatbik edilmiyor. Bızim salâhi-
yetimiz, ış yertni savcıhğa şikâyet
edmee biter. Bujrüne kadar ysptla»
müracaatleri bu yolda karşıladık,
salâhiyetımiz aı. Kanunun duzeltil
mesini biz de istiyoruz.

Çocukların çalıştınlmasına taral
tar değiliz v« tatbik de ediyoruz.
Fakat bu bir sosyal davadır, O cp-
cuklar aile geçindiriyor. Sigortalar
dışmda içtimaî yardım müessesesi-
nia kurulmesı lânıudır.» ^

Çahşma mödürünün imkânsızhğa
dalr yapttgı kcnuşma aonunda,
Tekstil Sendikası mümessili Celâl
Beyas demiştir ki:

t— Şayed grev hakkımız tanın-
nuş olsaydı, bunlara lUzum kal-
mazdı. Temenni edelim de Türk
işçiaine grev hakk) verihnis olsun.»

Birmanya Başvekili
şehrJmîzden dün

Bçakla geçti
Dost memykeÖere nezaket ziya-

retleri yapnrtk Czere büyük bir
seyahate çJrnış olan Birmanya
Başvekili Unu, beraberinde esi
Daw Mva ve 5 kişilik maiyeti ol-
duğu halde dün sat 13.30 da İsrael

şehnmfee gel-uçağile Tel-Avivden
miştir.

ajanında Vali muavinlerin-
den Nafl Tamer. Binnanyanın Bel»
grad Elçisi Hla Maung, Yugoslav,
Urael Konsolosluklan mensublan
ve basın temsilcileri tarafından kar-
şılanan Başvekil Unu, Yeşilköyde
2 saat istirahat ettikten sonra, saat
15.30 da Yugoslav Devlet Başkanı
Mareşal Tito tarafından gönderilen
hususi uçakla Yugoslavyaya git-
njistir Millî kıyafetleri ile seyahat
etmekte olan Başvekil Unu ile eşi
Daw Mya, aym 16 sına kadar Yu-
goslavyada Msreşal Tito'nun misa-
firi olduktan sonra. Ix>ndrada Kra-
liçe taranndan kabol edilecekler ve
müteakıben Amerikaye gecerek
Başkan Eisenhower'in misaiiri ola-
caklardır.

Şehrünizde yahuz iki saat kal-
makla iktifa eden Birmanya Başve-
kili Unu, bunun sebebini soran ga-
zetecilere şunlan söylemiştir:

«— Bizi davet eden olmadığı için
memlekatiııizde kajmaktan vazgeç-
tİBs- BiSyle bir davet vuku bulmuş
olsaydı T«rkiyede de bir kaç gün
geçirmeyi çok arzu ederdim. Şunu
da ilâve edeyim ki, iki tnemleket
birbirlerine karşı gayet dostane
hisler beslamektedirler. BUbassa is-
tiklâl mücadeteleri esnasjnda Asya
devktleri Türk istiklâl mücadele-
sinden ve Atatürkten ilham alroış-
lardır •

meaxUketiain bar
ricî politikssını da şöyle izah etmiş-
tir:

«— Birmanya politikasınm ana
prensipi bitaraflıktır. Fakat bu bi-
taraflık ve herkesle dostluk hiç bir
ziman hareketsizlik manasında an-
laşılmamahdır. 19 milyon nüfusu
olan Birmanya, dünya politikası
icab ettirdiği zamanlar tamamen.
aktif ve yapıcı bit siyasçt takib et-
mektedir. Biz büyük devletler ara-
sında, küçük devletlerin birer mu-
vazene unsuru olduğuna inanıyo-
ruzo.»

Yugoslavyada bir kaç gü evvel
sona eren Rus - Yugoslav görüş-
melerf hakkmda tefsirde bulunmak-
tan çekinen Birmanya Başvekili,
Asyada bir komünist istilâsı bekle-
nıp beklenmediği hakkmdaki suali
de:

«—. Asyada hiç bir devletin harb
çıkaracağını zannetmiyon.'m. Zira
Asyada bütün devletlerin yapmalan
lâzım gelen bir çok hamleler ve iş-
ler vardır,» seklinde cevablandır-
mıştır.

Bafv<|tyi, A»ya4a
kavuşan devletlerin komü-

nistlearnrsinin âdeta imkânsız
ğunuı da ısrarla tebarüz ettirmU ve
bu saemleketlerde hükfim«tleria
halkıı» reyile işbaşına geldiğini ve
uzun. mücadeleler sonunda halkm
hürrtjretin ne oldugunu çok iyi as-
ladijfcsı da sözlerine ilâva etmiştir.

Hilton (HelinıU
hâdise

Toplantı geç vakit
miştir.

nihayet er-

kat cevam etmektedır.

Dünyanm en yaşlı
kadmı öldü

Buenos Aires: 6 (a.a.) — Dünya
kongiMİnin önüraüzdeki pazar gü- «r, köye amele getirirken 9 y*pn- nıed Alidir. Alinin hem»««eri oian" wn en yaşlı kadmı, Rosarıo da 148

kalarak öldü
Eikişehir, 6 (Telefoola) — Şeh- Mersin, 6 (Telefonla) — Bugün dan gorülan cssedin hüviyeti, kısa

rimiz D. P. ilçe kongrelerinin ge - Tarsusun Bağlarbaşı köyünden Hü- zamanda tesbit edihniş ve failleri
pazar sona ennesile vilâyet seyin Durusoy idaresindeki trak- yakalanmıştır. Maktül, Bitlisli Meh'

nfî yapılman takarrür etmiştir. da bir çocuk romorkta annesinl Ali Kızıl, Yusuf Yılmaz, Osman
Kongrede vekil ve mebuslannuz da gönnüf ve atlamak istemiştir. Mü- Yılmaz isimü katiller. flk sorgula-
fcpzır bulunacaklardır. D. P. vilâ- vazenesini kaybeden küçük Hasan nnı müteakıb tevkif edilmi|tir.
yet kongresinde hizib mücadelesın tekerleklerin altma düferek feci

mü- bfr şekilde ezilmiş ve ölmüştür.4en ziyade il başkanlığı için
Mehmed Alinin, parasına tamsen
oldürüldügü «nlaşılmıştır.

yaşında ölmüştür Arjantinde nü-
hıs ıdaresı geçen asnn sonunda su
rulmuş olduğundan. Carmen Njva
re=e'in 1807 senesinde doğmuş ol-
duğu vaftiz vesikası ile tesbit edıle
biimekteâir. &uayanm en yaşh ka
4ını oniki sene evvel sığındığı bir
düşkünler yurdımda ölmüştür.

Yozgadda iki hırsız bir

vagonu toydtı
Yozgad, 6 (Telefonla) — Yerkoy

de bir kaç gfcı evvel garib bir hır-
sızlık hâdisesi olmuştur:

Yerköy gannda çslışmakta

Başbakanm mühim
bir demeci

(Baştarafı I inci sahHede)
Amerikall gaaeteci bu mülâkat

esnasmda Basbakana stt suali de
sormuştu:

«— Rusyanın civarında bulunan
memleketlerin ekseriâ ya onun pey
ki haline gelmiş, yahud da sakat
bir tarafsızlık siyaseti yolu ile can-
lannı kurtarmağa çalışır vaeiyete
girmislerdir. Bunlara raukabıl Tür-
Jdye, tereddüdsüz, garb devletlerilt
isbirliğine mukadderatını bağlanuş
bulunuyor. Bu tarüıi karann alın-
masında en fazle müessir olan un-
surlar neler olmustur?»

Bu suale Başbakanm cqvabı şu
olmuştur.

«— Bir kere şunu söyliyeyim ki,
bu karar bir hükûraet kararı de-
ğil. Türk nuUetinin kararıdır. Sağ-
lamlıgı buradadır.

Biz, hükûmet olarak bu kararı,
arkamızda mılletin iradesini bütün
kuvvetile hissetmenin verdjği em-
niyet ve cesaretle en dürüst ve a.-
çık ve en manbkî şekilde -yani taro
bir realizmle tatbika çalışıyoruz-

Bugüne kadar, misallerile gör-
müş bulunuyoruz ki, Rusyamn ileri
sürdüğü «Coexistence Pacifl<ıue»
nazariyesi, bızim anlgdığımız ma-
nada -yani milletlerijj ve devletle-
rin yekdiğerinin işlerine müdahale
etmesinden majun olarak, herkesın
hakk hürriyet ve istiklâline ve top-
rak bütünlüğüne tam bir riayet için
de- bir sulh. ve geçim rejimi olarak
değil, bir milletin ötekine hâkim
ottnası karsısmda, tahakküme ma-
ruz kalsnlann buna katlanması şek
linde tecelli etq»aitt«dk. Bu. v,aa,-
yette ya tâbi obnak, yani yok ol-
mak. yalıud d% keod^ni» müda-
faaya azmetmel( şıkkından birini
seçmek zarureti, vardır. Tarafeızlık
-neutralisme dlye ügüncü bu sık
mevcud değildi*. Çünkü bugünkü
şartlar dahilinde bir devletin tjîta-
raf kalaoağmı iKn etmesi -ve hattâ
bu bîtarafhğa riayet ohınacaRina
dair teminat alması- onun mevcu-
aıyetinin vç istiklâlinin korunaoil-
mesı için kâfi gelmek şöyle aursun
bilâkis tecavüz emeUeri becliyen-
lerin iştihasını arttıran b«r vazıyet
ihdas etmektedir. Bugün, büKııj hür
milletleri bilâıstisna ve topyekûn
şekilde tehdid eden yok edılrr.R teh
li>esi karşısında yegâne •mlhü ko-
rumak ve müdafaa yolu, müş*erek
emniyet sisteminin tatbikidir Bazı
devletler için tarafsızlık siyaseti ta
kib etmek mümkün jlabiliyorsa bu,
hür dünyanın müçterek emniyet sis
temini, henüz tam kemaline var-
mamıg olsa bile tahakkuk ettirıniş
bulunması sayesindedir. Buıa»n-
aleyh bir nevi an'ane seklinde ö-
tedenben tarafsızlık siyaseti takib

olan devletlere yeoıU'louı
Uâvesi suretile bir bîtara^k bljku
teşekkül edecek olursa bu 1114te-
reJt emniyet sisteminde vahim bir
rahne te$kü edecek ve herkesten

evvel bu siyaseti takib etmek isti-
yenlerin mevcudiyetmi tehdid eden
bir durum hasıl olacaktır.»

Belgrad konferansı
Amerikah gazeteci, Belgrad kon-

feransına temaria «U *
muştur:

«— Rusyayı ileride tecavüzkâr e-
mellerinin tahakkukuna geçmekten
vazgeçirmek bakımından, kanaati-
rüzce, Yugoslavya ve Yunanistan-
la akdettiğiniz üçlü ittifakın rolü
ne, olacaktır? Halen Belgradda Ma-
rssal Tito ile Sovyet liderleri ara-
sında cereyan eden müzakereler Bal
kan ittifakı ûzerinde ne tesir ya-
pac*Wır? Onu zayıflatacağı düşün-
cesinde misiniz?»

Başbakanm cevabı şu olmuştar:
«— Çalkan ittifakı garb emniyet

sektörünün mühim bir açıgını ka-
pamaktadıl. Bu suretle NATO ca-
miasının nıüdafaa kabilıyetini art-
tırdığı gibi o camianm Balkanlarm
emniyeti bakimından kıymetini çok
yükseltmektedir.

Yugoslavyanın Balkan ittifakına
samimjyetle bağlı olduğuna tama-
men kaniim- Şşasen bu itüfakm, is-
tiklâlini ve toprak bütünlüğünü mü
dafaa^a aajmll. bulunan Yugoslav-
ya için çok kıymetli bir emniyet

i teşkil eylemesi başka türlü
ş m e ^ imkân bırakmaz.
Halen \uku bulmakta olan Bel-

grad' görigmeleri hakkında resml
İ na^fimızı biliyorsunuz: Biz

d Y l•b\. müzak^nelerden, Yugoslavyanın
salâbeti, ve hür milletler camiası
ile olafl rabıtası bakımından her-
ı̂ rtrav İHr <m4İ5Çfc, duymuş değiliz.
Binaenaleyh, bile bile Yugoslavva-

^ktın| za'fa düşürete-
djtf Ü k tğini hatırunıza da>f gBÜrmemakte-

Yainız şunH unijtmamak lâzmJır
ki, bugüne kadar Rusya takib etti-
gi siyasette kendi|inin kuvvetli ka-
lıp karşı tarafın ıpüdafaa ttah'Uve-
tinin zayıflatıhnası maksadım ütih-
sale çalışmıştır ki, bittabi bu, dün-
yadaki gerginliğin izajçsini sajmi-
ıniye^l^ «Ĥ Jî. ct"tjğirie bir delil ie^-
kil etmez. Bu itibarla Belgrad kun-
feransını zevahiri istismar etifl̂ le
suretile aym maksadı temin jj'in
kullanmağa gayret edebilir. 4-1"
cak, Yugoslavların tecrübeli
lâbetli olduklan nazan itibara qlı-
nırsa bu bakımdan da <
hal kalmaz.» •*.

Basvekilin tetkikleri
Başvekil Adnan Menderes, be-

raberinde Millî Müdafaa VekiHj Et-
hem Menderes ve evvelkl geo* A-
tinadan dönen Nafıa Vekili
Zeytinoğlu ile Karayollan
Bölge Müdürü ve Vilâyet ^ef'a

.Müdürü olduğı^ bjdde dün ögkşrien
e-vvol Macka kylan ile Ordu ka-

sahasıni ve
Zincûrlikuvu Boğaz volları iru||atı-
nı mahallerinde tetkik

olan

İngilterede bubran
böyByor

Londra, ( (B.RC.) — Demiryoh»
işçilerinin grevi el'an devam et-
mektedir.

Resmî makamlann mümessili bu
gün işçi mümessillerile tekrar te-
mas etmis ve grevler durduruldu-
gu takdirde yeni müzakerelerin baş
hyabilecegini söylemiştir. İşei mü-
messilleri ise görüşmelerin başlayıp
müspet safhaya intikal etmestnden
8nce grevlerin durdurulmıyacağmı
beiirtmişlerdir. Grevler devam et-
tiği takdirde, İngîltere büyük buh--
ran ile hafta sonunda karşılaşacak-
tır.

Arab - Yahntfl
gergi

Londra, 6 (B.BC.-T.HA.) — Gaı
ze bölgesinde vukubulan çarpışma-
lar üzerine gerginliğı yatıştırmak
maksadile Ingiltere, Mısır ile isra-
el arasmda arabulueuluğa başla -
miftır.

Aynca, Kahiredeki İngîliz, Ame-
rikan ve Fransız sefirleri, Mısır
Dış İşleri Bakanı Mahmud Fevzi
üe Gazze çarpışmaiarı etrafında gö
rüşmelerde bulun-nuşlardır.

Siyasi çevrelerden beirtildiğine gö
re, bu görüşmelerde, bilhassa Mısır
Bagvekilinin bu mevzuda vermijş
olduğu beyanat üzermde themmı-
yetle durulmuştur. Bilindiğı gibı r j o l a c a k t l r

1 ı*ci

resi Hilton oteline ve açılış töre-
Bine davet etmiştir. Reisicumhur
Celâl Bayar, Hilton otelinin nüsa-
firi olduğu takdirde kendilerine
günlük ücreti 350 lira olan meşhur
Karadeniz dairesi, Başvekil Adnan
Menderese ise Akdeniz dairesi tah
sis edilecektir. Reisicumhur ve
Bafvekil, otelin açıüs töreninde
bulunraayı vadetmişlerdi. Pün Hil-
toau temsil eden diğer bir heyet
de Büyük Millet Meclisi Başkanı
Refik Koraitan, Maliye Vekili Ha-
san Polatkan ve İstanbjjl Valisi
Prof. Gö.kayı açılış törenme davet
etrnıştir

BUtüa »tel, açıh$ güjnüne
yetiştirilemiyor

Otel idaresı, açılış gününe ka-
dar bütün Pkfiİklftri t̂ ny*ıpjamaV
için gayret gostermekteyse de iki
lokanta, iki bar, 7 nci ve 8 inci kat
taki odalar tajnamlanmadan otelm
açılış törenmin yapılacağj anlaşıl-
maktadır. İdare, otelin bütün ek-
siklerinin ayuı ancak 15 inde ta -
mamlanabileoeğini ilân etmiştir.

Müessif bir hâdise
Dün Hiltotı otelinde müessif bir

hâdise olmuş, ve iddiaya göre 10
haziran gecesi verilecek büyük ba-
loya davet edilmemelerine sinirle-
nen bir. iki mebus, otele f dar gi-
derek, müdür muavinlerinden bi-
rıne hakarette bulunmuşiardır.

Bir sürpriz
Hiltonuo açıhşında bulunacak

artistlerden Ann Miller, dün otel
müdürüne bir telgraf çekerek
gece en orijinal dans numsralan-
nı seyircilere takdim edeceğini bil-
dirmiştir Dünyanın en güzel ba-
caklı kadmı olarak tanuıan ve ha-
caklarını 1 milyon dolara sigorta
ettiren Ann Miller'in bu hareketi
gecenin büyük sürprizlerinden bi-

Kararsızh^n sebeb
oMkğo bir israf!

(Baştarafı 1 inci sahıfed*-

ye devredllmesl, inşaat şeklini de
degistinnistir. Bu defa Teknik U-
njversiteye bağh Maden FaküHesl
yapılması için kişla, dört n^üyon
liraya bir müteahhide ihale edilmiş
tir.

Bina okul şekline sokulacağjn-
dan, müze olması içm yapılan ta-
djilât tamanvle ortadan kalduilmış,
fakat inşaata resmen haşlanılama-

Yugoslavya Türkiytye

mıştır.
MilH Müdafaa VekâletBun, kız-

(BaşUtrafı 1 inci

maslar hakkmda izahat vvrmlştir.
Yufioslav D13 Bakan^ Amerikan,

îngiliz, Fransız ve Yunan elsilerini
de katajl «taı^tir. ")~İ '

Verilen izahata göre, Popoviç, bq
gâriişmeler sırasında Yugoslavya-j
nin istiklâlinden hiç bir fedakâr-t.
ıkta bu)unmadlğını tasrih etmıştiB,

Fmtin Rüştii lorlaaon fcir
Amerikan dergisinc beyanatı

layı geri almak istediği ve Maarif
Vekâleti ile bu yolda bir anlaşma-

vanlamadıgı söyl«unektedir.
Kışla için bugünlerde üçüncü bir
tahsU sahası daha rivayet edilmek-
tedir Bu da, yeni tesis edilecek İ»-
tanbul Devlet Konservatuanna ve-
rilmesidir.

Bina, tekrar el değiştirdiği tak-
dirde, bir iıilyonluk zarara, bu de-
fa müteahhide ödenen 800 bin lira
da pklerecektir

Tavanı ve iç teşkilâtı tamamen
yıkılarak Hört duvar haline gelraiş
olan eski Maçka kışlası iskeleti, a-
kibetinin tayinini beklemektedir.

Uç sene evvel faaliyete
geçen bir işçi federasyonu"

nun ana nizamnamesi
kabul edilmedi

Eskişehir, 6 (Telefonla) — 1 nisan
1952 de kurulan ve 15000 e yakın
işçiyi temsil eden Sakarya bölgesi
Işçi Sendikalan Federasyonuca bu-
gün Çahşma Vekâleti tarafından bir
tebliğ gönderilmiştir. Bunda, sen-
dika kanununa göre karar alntadtk-
ları, bu yüzden ana nizaoınamenin
kaDul edilemiyeceği bıldirilmekte-
dir.

Tebliğ, işçiler arasında hayretler-
le karşılanmıştır.

Wasnington, 6 (a.a.) — Washing-
ton'da bulunmakta olan Başvekil
Yardımcısı ve Devlet Vekili Fatm
Rüştu İorlu, «U S News and Wnrld
Bepord »adlı Amerikan dergisinf
verdiği mülâkatta, Sovyet idareci-
lerinin son ziyaretlerine rağmen,
BaUnın Yugoslavyaya itimad etae-
ğe devanı edebilepeği kanaatini be-
lirtmiş ve şunları ilâve eylemişt r:
«Rusya, Yugoslavya hakkında i*
umumi politikasını takibe de\am
etmektedir. Maresal Tito'nun tek-
rar Busyanın safına geçmiyeceğine
eminim. Yugoslav devlet başkanıuın
sldığı durumun arük değiçmiyece-
ğini tahmin ediyoruz.»

Fatin Rüstü Zorlu, Sovyet pol$-
tıkasına tomasla, buBiia herhangi
bir değiş.iklik husule gelmedığini
söylemiş ve şuulan ilâve etmiştir:
«Bazı belirtiler Rusların sadece
taktiklerini defJstiıdiklerini göster-
mektodjr. Çunku R.uşîar peyk »ıem
leklterine hâkin» old.uktan sfnra
artık, Batıh devlgilerle ve Birles»k
Amerika ile bir harbe girişmekşizin
bu sahada daha fazla ilerliyenuve-
ceklerini anlamışlardır. İşte bu se-
bebden Ruslar şimdi Batı mfida-
faasuua dayandığı memleketlerden
mümkün olduğu kadarıru tarafsız
bıt toprak haline getirmek maksa-
dıle politikalarını tâdil etmektedir-
ler.» »

hacı Ömer ve hacı Güney adında
tki kafa dengi arkadaş, gece saat
B da kalkan ve Kayseri istikame-
tinde gitmekte olan demir yüklü
marşandize gizlice binerek saklan-
mışlardır. Tren, Yerköyden 5 Km.
kadar aynldıktan sonra iki arka-
daş, demir yüklü vagonlara geçe- | ,
rek. demirleri tren güzergâhmm «ncelemektedir. Bununla beraber

Abdül Nassır bu beyanatmda İsra
il'in tecavüzlerini eevapsız bırak-
mıyacağını bildirerek «ihtardB»
bulunmuş tur.

Diğer taraftan, Tel-Aviv Mısır-
Israil hududunda tarafsız bölge

dflir Nasır'ın teklıfin!

etrafmı çeviren bağ ve bahçelere
atmağa başlamışlardır. Epeyce de-
mir attıktan sonra trenden inemi-
yeceklerini anladıklanndan vago-
nun içerisinde bulunsn vasıta Ue tre
nin havasını başaltıp yavaşlaraası-
nı temin ederek aşağı inmişlerdir.
Atmış olduklan demirleri bağlar-

Israüin bu teklifi kabul etmiyece-
ğini bir sözcü beyan etmiştir.

Suriye ordusu, İsrailm Mısıra ta
arruzuna karşı hazır oldugunu, Or
dün başbakanı da böyle bir hâdise
de Mısın her bakımdan destekliye
ceğini bildirmişlerdir.

Diplomatik faaliyetler devam e-

inmi^ler, fakat arabacının boşbo -
ğazhğı neticesinde yakayı ele ver-

j mişlerdir. İşin garib tarafı, tren
fENİ TİP BİR ÜÇAK GEMİSI — Ingüiz ûonan masjuaa mensub Centaur ucak geraisi, Akdenizde ' yavaşladığı zaman makinist bunun
yapılan tattûkata i^irak etmiştir. Auüral Pedder' i^ jaocak geaaisi olan Centaur. bugüne kadar j sebebini anlıyamıyarak bir bozuk-
zaviyeli bir güverteye sahib ilk ucak «emisidir. A merikan dcnanması da zaviyeü güverte sistemini jluk olduğuna hükmetmistir.
kabul etmiçtir RetJmtift. z*viyeü güv*rte4ejı hava Uauuı Sea Iiawk u^aklan gûrülmektedir. j Yakalanan iki hırsız, savcıhğa

dan toplayıp bir arabaya yükliven ı derken, İsrael ile Mısır arasındaki
hacı Ömer ve hacı Güneş, şehre Gezze kesiminde dün yeniden ftn

Ankarada sahfe 2,5
lır&hklar

Ankara, 6 (Telfifoala) — Bugün
sahte para basan bir sabıkah suç
üstünde yakalamnıştır. Birkaç gün
evvel Emniyet Müdürlüğüne Bent
deresi semtmde kalp para basmak
üzere hazırlıklara başlandığına da-
ır bir ihbar yapılmıştır.

Bu ihbar üzerine takibata geçen
polis Bent deresinde bir terzi dük
kânında faaliyete geçen Kalpazao
Püstem Çakjrı ve he-

taraf kuvvetieri arasında ateş teatı
olunmuş, vurulan kimse olmamışse
da, hâdiseyi takib eden bir Birleş-
miş Milletler mtişahidi, İsrael kar-
şunlarma hedef teşkil etmemek için
«tam siper» yapmak zorunda kal-
mıştır.

nüz 250 kuruşluklann kalıblann!
henüz tamamlpmış vazıyette yakals

şinıdiye
birkaç 2J

ğini açıklamışür.
Rüstem Çakır, baskı aletleri ?e

bh- takım kimyevî tnaddeİ£rİ£ btr-
likte tevkif edihniştir.

f ARAŞÜTÇCI.ERİMIZ — Hollandadaki beynelmilel havacılık
gösterilerine iştirak eden Türk paraşütçüleri, Almanyada da at-
lamalar yaparak büyük muvaffakıyetler kazanmışlardır. Resim-
de. Hoüanda Havacılık Kulübü başkanı, parasütçülerimize hitab
ederken görülmektedir.

Orijinal Boyut : 5 * 14 cm


