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Güney Doğo Asya
paktı

| iliplnıerde ManlUa şehrin-
de toplanmrç olan sekiz

_ memleketin temsilcileri,
bâvret nyandıran bir süratle güney
doğu Asya müdalaa paktuıı (SEA-
TO') hazırlamaya, imzalamaya ra«-
vaffak oldular.

Yalnı/ şurasi kaydedilmeüdir ki,
böyte bir bedefe acele vanhnası
için yapılan karsılıklı taviztor, bo
müdafaa paktııu NATO evsatında
olmaklan uzaklastınnıştır. Paktın
hükümleri arasında. âkid devlet-
lerden birine tecavür edildijfi tak-
dirde diğerlerinin otomatik şekilde
silâhlı müHahaled* bulunacaklann»
dair bir kayıd mevcud degildir.

Manüla konferansına tştirak edeD
«levletlerden barılan Formoza için
genis bir harbe katılmak nivetinHe
olmaHıktannı izh*r etmişlerdi Bu
s^bebledir ki. miHivetçi Çin bu
pakt» î tirak elmediği sribi Formo-
asa adası da SFATO andlaşmasınm
müdafaa hududları dahîlinde eös''
riimemistit Ingiliz rnüstemlekesi
H-mg Kone da avnı «sekilde müMe-
refc miiriafaa hattı dfşmda tutul-
mustar

nifcer taraftan andlaşrnada teea-
viız tkomiintet tecaviizü» olarak
ts«rih edilmemistir Biriesik Ame-
rifea hu hn«nsta ısrar etmemi'jtir.
Bu volda hir karar alınmasında
mtıhtPÜf scN>MeT roi ovnami'rtır.
Bn ararfa PaVistan k«*nrfi-îine val-
Tii7 knmüntsilerin deei!. fakat ffin-
distartm da teravür edebilepejfinî
be'irtmiç. nmnmi mahiverte bir te-
CPV'7 nnTnn îribara alınnrak mo-
kabii tedhiHerin ebVönünde rutnl-
m»«inı inleb ctmistir.

Maniîi» andiasması. esas hedrfe
pîHen vnlda »tılmıs bir adrmdır
Bu yoida ilerlem«ye devam edildiği,
miishrt müdafaa plânlan irjerinf'e
durulducu takdirdedir ki ana ga-
yeye aiasmak mümkün olacaktır.
Ancak o zaman. ffüney doğu Asya-
da homünisl yayılmasına çizilen sı-
nın muhafaza etmek rmkân dahi-
linde bulunaraktır.

Paktın, iktisadî ve sosyal yar-
dımla alâkalı 3 üncü maddesi, bn
böisjedeki memleketlerin komü-
nizmle mücadelelerinde belki de en
kat*î rolü oynıyacaktır. Bu sahada
ahnacak ledhirler yeni paktın kâ-
ğıd fizrrinde kalıp kalmıyacağinı
tayin edecektir. Ancak o zaman,
SKATO dün basjayan ve önümfız-
Jcki (dinlerde şiddetlenmesi bekle-
nen hıirnmlara göğüs gerebilecek.
yıVılifUVacaktır.

Rnsva ve knmiinist Çin. yeni and
lasma.n malûrn sekilde itham etmiş,
İprdir Fakat Hindklandan ^elen
«p-ıkidler bilhassa manidardır. Hind
Bnsbakıtnına eöre. NATO eibi veni
(Ttinev dnjju A«:va nakrı da «sömiir-

komvan bir t(^ekkiil->
larar ^ptiı-ecrkmî  kansık-

lıklar yaraıarakmiq! Nphnı'va ba-
k'lacak olursa. zünny doğu pakh.
Asvah olmnan devlptler tarefindan
rıovdsna eprrrilmts ve bn memfe-
l-pfVr. himave editmfk istemiven
ve hnntj nciMca ilân eden d'irer hazı

A. Eden, Avrupada
seyahate çıkıyor

tngiliz Dış Bakanı, Brnksel, Bonn,
Roma ve Pariste görnşaeler yapacak

si'p bir aravn «rplivnrlarmış.!
Hind Bnshnbsnınıp bir tarnftan

N^TOVa versİT nürumlan. dteer
i'"pv doçtı Asva paktı ile

tPriKİfTfpri vpkirtda ıHdecp£rî
P»Mn<le komfinHler tnr-fınHan

Londra 9 (BBO — Bu akşara
bildlrildiğinc göre İngiliz Dış Ba-
kanı Eden cumartesi günü Avru-
pada seyahate çıkacaktır. Eden.
Avrupada müşterek bir ordu ku-
ruiması meselesile alâkalı temas-
larda bulunacaktır.

Eden cumartesi günü uçakla
Brüksele gidecfk ve orada Holan-
da, Belçika ve Danimarka Dış Ba-
kanlarile müzakereier yapacakUr.
Eden oradan Bonna gidecek ve Baş

bakan Adenauer ile görüşecektir.
İngiliz Dış Bakanı sah günü Ro-
mada, çarşamba günü de Pariste
İtalyan ve Fransız idarecileriîe mü-
zakerelerde bulunduktan sonra Lon
draya dönecekür.

İngiltere, Almanyanın silâhlanma
sı işini müzakere etmek üzere bir
9 lar konferansı toplanmasmı tek-
lif etmiş fakat bu teklifi Alraanya
tarafından kabul edilmemiştL

m<mımnfflll«nnilKlinilftmWIIUni>Hinilllnımııi

«'•*» «ı&1ıy»raktrr. B u n d a n e m i n o -
labilir.

Washinpton 9 (A.P) — 1952 den-
be-i inşa edilmekte olan ilk atom
deniıaltısı Nautılus. 30 eylûlde A-
rnerikan donanmasına katılacaktır.

Geminin kumand^nlığma Ejge-
ne P. Vilk nson secilmiş olup, 11
subay v e 85 erden müteşekkil roü-
rettebatı da 3 senedenberi yetişti-
rilmektfydi.

Naııtilus. irçnsı kararlaştınlan
ilk dört atom
rincisidir.

denizaltısmdan bi-

İnsan zekâsı
eksifiyor mu?

Roma, 9 (a.a.) — Beynelmilel nü-
fus kongresinin dünkü toplantısı
esnasında Kongre âzasının cevab
vermege çahştıklan mesele şu ol-
muştur: (İnsan zekâsı eksiliyor
mu?) .

Bu mevzu etrafmda cereyan eden
müzakerelerin hasıl ettiği inübsa
bakılacak olursa insan zekâsı. içti-
ma ve iktisadî terakkilerle basbaşa
yürümemiş gibidir İngilız murah-
hası M. James Maxwell, bu mevzu
üzerinde yapılan tetkiklerden bah-
sederek şöyle demiştir: «Eğer in-
sanlann hepsi birden daha az zeki
olmaga doğru gidiyorlarsa bu key-
fiyeti farkedememeleri ihtimal da-
hilindedir.»

Kongrs Szalan müteakıben ze-
kânm irsi bir haslet olup olmadı-
ğııu ve bunun hangi mekanizmaya
dayandığı mevzuunu da müzakere
etmislerdir. Bu mevzuda bir ko-
nuşma yapan Amerikan murahh?sı
M. Robert Cook. zekânın babadan
evlâda intikal edip edemiyecegini
isbat etmenin imkânsız olduğu ne-
tıcesine varmıştır.

C.H.P, niı kurulus
yıldonumn

Ankars 9 (Telefonla) — Cumhu-
riyet Halk Partisinin kunıluş yıl-
dönümü münasebetile bueün saat
10 da parti il merkezinde bir top-
lantı vapılmıstır Torjlantıda İl Bas-
kanı İbrahim Saffet Omay ile di-
şer partililer muhtelif konuşmalar
vapmışl?rdır.

Şehrimizde
C.H.P. nin 31. kurulus yıldönü-

raü dolavtvile. dün il merkezine ge-
len C H.P. Genel Başkanı tnönü,
'dare kurulunun bayramını kutla-
mıstır.

Avnca ısenclik kollan sabah saat
11 de Tsksim anıtma bir çelenk
koymuslard'r. Aksam Suadive pa-
zinosund'î İnönü ve Kasım Gülethn
dç bulundufu genclik kollan balo-
su gec vakr» V»d#>»' ''•'varp etmiştir.

Mehmed özdemir
Evliyazadenin duruşması
Ankara. 9 (Telefonla) — Reisi-

eumhur Celâl Bayara hakaretten
sanık Mehmed Özdemir Evliyaza-
denin duruşmasma busün şehrimiz
Agıreeza Mahkemesinde gizli ola-
rak devam edilmiş ve duruşma ka-
rar için başka bir güne bırakılrruş-
tır.

Kırklarelinde bir benzin
depoaunda yangın çıktı
Kırklareli, 9 (Telefonla) — Bu-

ırün saat 17 de sehrin tam merke-
îinde Rıfat Eleva'ya aid benzin de-
posu, henüz bilinmiyen bir sebeb-
tlen tuhışarak yanmağa baslamıştır
Belediye. itfaiye ve emniyet teski-
lâtının fevkalâde gayreti ile atesin
büyük benzin deposıma sirayeti
önlenmiş. şehir büyük bir tehlike-
den kurtarılmıştır. Yangın söndü-
rüîmüştür.

DEVİR'in M1S
Bugün çıkan dördüncü sayunrzı şo anda milyonlarca Tiirkü
'Igileudiren

KIBRIS MESELESİNE
hasrettik. Bu sa;nm«da Kıbns meselesinin içyüznnü oknyacak-
suuzî

— Enofis karşısmda

— İnkilâbçı Kıbns Müftüsü Dânâ Efend;
— Türk tezi
— İngilterr hükûmetinin »DEVİR» e beyanatı
— Ahme<' Şükrü Esmer: Megalo İdea

— A. Mithat Berberoğlu (Kıbns heyeti üyesi) Enosis hareketi
— Ismet Inönünun ve Boyacıgillerin beyanatı
— Kıbrıs meseiesı Birleşmiş Milletierde - Ismet Giridli
— Renkli Kıbns haritası.

VE AYRICA:

>ıinyada ve yurdds birhafta — Hâdiseîeri yaratanlar — tım,
ekrük, sanat - Müzik - Tiyatro — Sinema — Spor — İş
lemi (Dı« borclarımıı niçin ödenmiyor? — Migros nedir, ne
apacak? — Yabancı uzmanlarm raporiarı).

DÜNYAYI ÖNÜNÜZE ÇEKEN DERGİ

Marilyn Monroe'ye
yapılan tezahürat

New York, 9 (AJ>) — MarilyTi
Monroe. sırtında vücudünün şekli-
ni olduğu gibi belirt?n yünlü bir
elbise bulunduğu halde, Los An-
geles'den buraya geldiği vakit. New
York hava meydanı altüst olmuş-
tur.

500 kadar tembel memurun, u-
çağm önünde fotoğrafçılara poz
vermekle meşgul bulunan sarışın
yıldıza ıslık çalarak ve bağırarak
tezahürat yaptıklan 45 dakika es-
nasmda hava meydanmda hiç bir
iş eörülememiştir. Polis, parmak-
lıklan kırarak güze! yıldıza saldı-
ran halkı güçlükle durdurarak. ka-
dıncağızı meydan binasına sokma-
ğa muvaffak olmuştur.

Marilyn Monroe, New York'a ye-
ni bir film çevirmek üzere gelmiş-
tir. Neşe içinde gazete muhabirVeri-
le konuşan artist, kocası sabık
beyzbol yıldızı Joe Di Maggio içın,
pişirdiği yemeğin sadece biftek kı-
zartmakten ibaret olduğunu itiraf
etmiştir.

Jane Russel'in yeni rolü
New York, 9 (a.a.) — Beyaz per-

denin «Esmer Bombası» olarak ad-
landınlan Jane Russel «Erkekler
esmerleri beğenir» füminde baş
rolü oynamak üzere dün gece Pa-
rise hareket etmiştir.

Film Paris, Monte Carlo ve Lon-
drada çevrilecektir.

DUnya güzeli film çevirme
tekliflerini reddetti

Hollywood, 9 (a^.) — Bu yaz
Long Beach'de yapılan müsabaka-
da dünya güzeli seçilen Miriarn
Stev«nson, muhtelif film şirketleri
tarafından yapılan teklifleri kabul
etmemis, tahsilini tamamlayacağmı
bildirmiştir.

Stevenson, «İyi bir talebe oldu-
ğumu bilivorum. ama iyi bir aktris
olacağımı bilemem. Önce tahsilimi
tamamlayacağım» demiştir.

Dalles - Gan Kay Şek
mûlâkafı

Tokyo 9 (AP) — Amerilta Dış
Bakanı Foster Dulles, Güneydoğu
Asya konferansı için gitmiş bulun-
duğu Manilladan dönüşünde Tai-
peh'e uğrayarak 3 saat 15 dakika
kadar Başkan Çan-Kay-Şek ile
mülâkatta bulunmuştur.

Dulles, hava meydanında, verdi-
ği beyanatta, «Çan-Kay-Şek İU son
görüştüğüm tarihte, Çin, düşman
lcuvvetlerine karşı tek basınaydı.
Fakat bu defa yslnız degildir. A-
merikan donanması Formoza kıyı-
larınt korurrak üzere emir almış-
tır» demiştir.

Uzakdoğuda çarpışmalar
Tokyo 9 (A.P.) — Millıvetçi Çin

harb gemileri ve tavyareleri, çar-
şamba günü de Kızıl Çin kıyıl~rını
bombaıdıman etmislerdir

Dün ilk defa olarak Amerikan
F-84 Trunderjet uçaklan da hare-
kâta iştirak ederek iki kızıl g?.m-
botunu ve 100 kadar ufak askeri
tekneyi tahrib etmişlerdir.

Kendisine polis süsü
vererek genel evlerde

kavga çıkardı
Ankara. 9 (Telefonla) — Kendi-

sine polis süsü vsererek ger.elevler-
de dün gece hâdise çıkaran bir şa-
hıs yakalanrnışür. Hakikaten es-
kiden bir polis olduğu anlasılan

ı Hijnid Avcı admdski bu rdam.
I birçok kadınlan dövmüş, hâdıseve
| elkoyan poliflere âe kendisinin po-
i lis olduğunu söylemiştir. Sanık

Mtstrdan
bir heyet
geliyor

Kabire, 9 (A.P.) — Mısır hü-
kûmeti 7 kişilik bir temsilci heye-
yetin Amerikan yardımı ile yapı-
lan yol inşaatı faaliyetlerini tetkik
için yakında Türkiyeye gideceğini
bildirmiştir.

Halen A'menka ile Mısır arasm-
da iktisadî yardıma mütedair mü-
zakereier cereyan etmekte olup Mı-
sırlılar yol inşaatı faaliyetlerinde de
yardım talebinde bulunmuşlardır.

Dünya Genclik
Konseyinde görü-

şülen meseleler
Ağustos ayı içinde Singapur'da

toplanan Dünya Genclik komitesi
2. asamblesine Türk delegasyonu
olarak katılan heyet, dün saat 15
da T.M.T. federasyonu genel mer-

BlR DAKİKA:

Perhiz ve lâhana
Zonguldaktan resmi bir

ağız, çok değil daha 15 gün
evvel, kömür istihsalinin aza-
m% hadde yükseldiğini ve ar-
tik sıkıntının fılân mevzuu
bahis olmadığınt, tatlt tatlı,
müjdelemişti.

Dünkü gazetelerde, genc
resmî olarak kömürsüzlük
yüzünden bir çok tren sejer-
lerinin tatil edilmekte oldu-
ğunu okuduk. Zaten vapurlar
da toprakh kömürden dolayt
yürüyemiyor.

Merak bu ya, aeaba azamiye
mi vanlamadı, yoksa artık
uazami* de yetmiyor mu?

D. N.

Güvenlik Jvonseyı r ^ ı ^ i l
bugün toplanıyor

Konsey, ftusların bir Amerikan uçağını
düşürmeierinden doğan durumu gâriişecek

New York, 9 (R.) — Bu akşam
bildirildiğine göre, Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi yann top-
lanacaktır. Konsey, Rusların bir
Amerikan uçağını düşürmelerinden
dofan durumu görüşecektir. Wa-
shington hükûmeti, bu hâdiseden
dolayı Rusyayı Konseye şikâyet et-
miştir.

Diğer taraftan bu akşam Mosko-
va radyosu. bu mesele ile ilgili ola-
rak Amerikan hükûmeti tarafın-
dan gönderilen protesto notasının

Rusya tarafından reddedildiğini
kaydetmiştir.

Siyasî çevrelerde belirtiHigine
göre, Rusya i!e Amerika arasmdaki
münasebetier önümüzdeki günlerde
yeniden gergin bir safhaya gire-
cektir. Fakat diplomatik cevreler,
Rusya ile siyasî münasebetleıin
kesilmesine taraftar görünmemekte-
dirler. Bu yoldaki teklif. senatodi
çoğunluk Hderi tarafından yapıl-
mıştur. Fakat Eisenhower bunu
reddetmiştir.

"Naboland,, a
4.820,400 lira
kıymet konuldu

Mahkemece satılmasına karar ve-
Naboland şilepinln kıymeti

Safa Kılıçlıoğla 6 ay
hapse mahkûm oldu

(Baştarafı 1 incı sahtiede)
Safa Kılıçhoğlu temyizi kabil ol-

mak üzere 6 ay hapse, 500 lira da
ağır para cezasına mahkûm eiümiş-
tir. Karar kendisme tefhim edilmiş-
tir.

Mahkûmiyet karan fudtır.
«— Ammenin telâş ve heyecanını

Albay Nasr, binbaşı
Salâh Saümi azletti

izahat verraistir.
Bu münasebetle Doç. Dr. Cihad

Abaoglu yaptıgı konuşmada bilh^s-
sa atölve çahsmalanna temas ede-
rek şunlan söylemiştir:

«_ 47 devletin iştirak ettiği ça-
hşmalar 13 çeşid atelve haünde ol-
du. Bu atelvelerde halk eğitimi,
ciftçi gencliğin vazifeleri. genc ka-
dınlann cemiyetteki rolü fribi mev-
zular münakasa ediierek al'nan ka-
rarlar konseye aksettirilmiştir.

«Genc kadmlann cemiyet için-
deki rolü» mevzuunun eöruşüldüâü
atelyede bir kadın deleçe, kadm-
!ann erkeklerle rekabet yarjmama-
lan ve her mevkiin kadınlara ta-
nınmaması tezini savundu Biz bu
mevzuda tam aksi bir müdafaa va-
parak delegenin teveccühünü ka-
zandık ve kabul edilen şu proVeTni
Sne sürdük: Asyada erkeklerinin
zoru ile çalıştınlan kadmı kurtar-
mak icin bir kanun çıkanlmasına
çal'mlmas.»

Cihad Abaoglu, Türk deleçasvo-
nu toklifi olan, egitim merkezi"in
Ort?«:arkta çalısması fikrinin kî>bul
edild'&ini ve ilk merke7İ*ı Türkive-
de açılmasına karar verildi§ini an-
îatarak 5U izarıatı \fermistir:

«— Memleketimizde aeılmasına
karar ven'len e^itim merkezieri,
eerrlik me«!elelerini halletme

bu husustakı rapor dün
mercie gönderilmişür.

c'dus;u maksadı mahsusa müstenid neşri-
! yatta bulunmaktac sanık Yeni

Halic Tersaneler Müdürü Yüksek Sabah gazetesi sahibi Safa Kilıçlı-
Muhendis Nedret Utkanıa Marmara oğlunun suçu sabit görüldüğünden
Liman Bölee Müdürü kaptan Bur- T. C- kanununun 261 ind maddesi

gereğince 6 ay hapsine, 500 lira
ağır para cezasına mahkûm edil-
mesine, Yazı İşleri Müdürü Reşad
Mahmud Yanardağın ise, bu yazıyı
gazete sahıbinin ısran üzerine koy-
cîıığu anlaşıldığından beraetine ve

haneddin Kent ve Istanbul Deniz-
bank Başacentası Servet Tekten
müteşekkil üç kişilik bilirkişi he-
yeti, Nabolanda 4 milvor 820 bin
400 lira kıymet koymuştur-

Raporun bir sureti dün aynı za-
manda 3 üncü icra hâkimliŞine de
yollanmıştır. Satış ilânı neçredil-

dikten sonra «Nabolar.d» satıhğa çı-
kanlacaktır.

Türkiye ve yardım
fonları

m?hkûmiyetin teciline mahal olma-
dığ.r.a temyizi kabil olmak üzere
oybirliği ile karar verildi »

6 Yargıfay üyesi
emeküye ayrıldı !

fBastaraft 1 inci tah^Ude)
Yargıtey raportörlerinden Halid
KömürcüoğluWa>ıhinrton 9 CA.P.) — Ameri-

kan D's Yardım İdaresi dün ya-
yınladığı üc aylık faalivet rapo-1
runda Amerikan yardrmından is- ı h * b i r Partide politika mevzulanna

j kanşmamıslardır. Sadece adalet cj-

(Baştaraft 1 inci
İhtilâl Konseyinin sözcüsü, Yar-

bay Hüseyin Şafeî'nin geçici ola-
rak Millî İstikamet işlertnin baştna
getirileceğini bildirmiştir.

Siyasî cevreler, Binbaşı Salâh Sa-
limin Albay Nasr'uı gozünden düş-
tüğünü söylemektedirler Buna kat'î
bir sebeb pösterilmemiştir. Fakat
geçenlerde Binbaşı Salimin verdiği
bir emrin bu azilde rol oynadığı
''annedilmektedir.

Salâh Salim, baş sansürcü oîa-
rak hükûmetin kurduğu Genciik
Teskiiâtının orgaru olan haftalık
El Thawra mecmuasmı bir ay müd-
detle kapatmıştı. Halbuki El Thaw-
ra mecmuası ise, aynı zamanda
İhtilâ! Komitesinin nüfuzlu bir âza-
sı olan Millî Müdafaa Vekili Abdsl
Hakim Amer'in himayesındeydi.

Danvada ffal arlışı
— Bajtaraft I inet sahıfede —

Bu bültene göre ham madde fi-
atlarındaki yükseliş bilhassa yiye-
cek maddelerinde olmuş ve 1953 e
nazaran vasati yüzde 12 olarak
hesab edilmiştir. (Kahvelerde yüz-

Hani kömür artlıydı?
ir Anadolu Ajansı ha-
beri (yani resmi malû-
mat) kâfı kömür tedarik

edilernedi|inden bir krsrnı tren se-
ferlerinin kaldınldığıru bildirmek-

! tedir.
Bunda şasacak cihet görmüyoruz.

Çünkü bütün aksi iddialara rağ-
men kömür istihsaümizin iyi git-
mediğini, çıkanlan kömüriin tcp-
rakla kanşık olarak tevzi edildigini
biliyorduk. Yalnız biz değil, Deniz-
ynlları vapurlannm stim tutami-
ması sebebini izah eden sozlerini de
gazetelerde okumuş olanlann hepsi
biliyordu.

Simdi bundan şu kadar ay ev-
veline çidiyorum.

Memlekefte virml a<?cd clmento
fabrikası kuruhnasma karar ve-
rildi.

NP çürel şey değil mi?
Lâkin çimento demek kömfir

demekMr.
Biz bugün trçnlerimizi, vapurlan»

j rnızı islpteoek kadsr körnür ist'h-
I sal edemediğîmizi itiraf ederkcn ya-
' nn i^letmoye hazır hale pplecek
| çimento frbrikalanm hangi komürle
işleteceçiz?

Bnşka islerde nastlıiır. orasını
fırsat düstüVce çörüçchüiriz ama
iktisadî te-ebbü«îlerimİ7He plânstt
hs^eket ettiS'mir mnh»'<'cskt'r

Bnnnn en biivük ı*«-lili eknncmi
sahismrta her ıKin yeni ve birbirin«
avfcin karar alısımıtdır.

Bn kTerûı aksınr gibi Irtica'pn
karara barlmarak sevlcr oima'iı-
Jhnı isfe kaldınlpn trpnler ve stinı
tn(»mıvan vatıorJar ffösiprrnektpdir.

Bir »iirlü kâfi mıkt-ırda 5stih«al
pdîîprn'vpn hPYaçaTÎ. kok îrorrjM'"ü>

rı̂ tfn fazîa kun^nıintatın (Mve ter-
sîne olamk fn'la 9ar*e1<în'oT» pshsTt
s^ttlsn e1eb<rîk de kömür !<-'fH»ıi«
iyi eitnediğini gösteren «»çık alâ-

Ögrendiğimize göre, emekliye ay de 4Z tereyağı yüzde 9, ette yüzde
nlan Yargıtay üyelerınin hiç biri

ayrı ayn belirtilmektedir.
Türkiye için şu rakamlar zikre-

todlannı bulacak, halk e&itiminin
senrtik yönünden en kolav yapiU-
bilme çsrçterini araştiracak. vst«n-
daça iyi bir dünya vatendası nİTia
volunu gö«terecek olan lideri ye-
tistirecek, kfıcük sanatlar öjretile-
rek ve Itomünizmle mücadele ede-
celctir Mprkezlerin taİpV>oleri burs
lu. ögrefim üveleri beynelmilel kim matuf teşebbüsler
seler olacaktır.» I m ı ştır.

2 nisbetinde bir artış gönilmü?-
tür.)

tifade eden Avrupa memleketleri- j ^ " ^ ^ " J ı r . » ? « * aöaiet o - Yiyecek maddeleri dışmdaki mad
nin secen tnall y,I zarftnda kendi h a n , w n ^ t , a r a f *»| Bormesmde hız- delerin fiat art.Şlan arasında 1953

I metlerı bulunan bu uvelerın etnek
dolara ! i y e aj^imaiann^a da hiç bu-

politik mülâhaza bulunmadığı alâ-
kalılar tarafından behrtiİTiekt?dır.

Gene alâkalılann bildirdigine
göre, 6 Yargıtay üyesinin emekliye
sevk sebebi saHece kanunî ve sıbhl
durumlandır. Buna misal olarak
da emekliye avnlanlar arasında 40
küsur sene adalete hizmet etmiş
Yargıtay üyelerinin bulunduğu gös
teriîmektedir.

millî paralarile bir milyar
tekabül eden <rmuk?bil fon» ayır-
dıklanm, bu paranm çalışfırılıp
tokriben yüzde 64 ünün askeri iş-
lerde kullanıldığıru belirtmiştir.

Raporda, yardım gören memlc-
me- j ketlerin bu husustaki vaziyetleri

Bu devletin. ayırdığı mukabil
fonlardan 45P00 0O0 dolar rutann-
da para çekmesi tas\-ib edümiş,
bunun 37 000 000 u askerî işler ve
6 3OCO00 dclan istihsali arttırmağa

için kullanıl-

senesi sonundan itibaren kauçukta
yÜTde 12. kerestede yüzde 3. pa-
mukta yüzde 7 bir artış kaydedü-
mistir.

Bununia beraber ham madde fi-

Bütüa ba satrrlin yszarfccn on
beş virmi eün evvol NMraeîer Ba»
kanımn kömür isti!ı«ia?âtımınn art»
hği ve bn M Idare edeniiîrtn cofc
başnHi çalıstığı h-*Mctnd->Vî bey-n-
larmı hafrri^im. Ve bir Vpkîle btf
«Jerece yanhş r"p!fıı»ıat vpriîmiş o!»
masını şayanı teessiir bnHnm.

B. FELEK

İzmirin korfulaş
bayramı

— Bayffjrnt) I ıııo iahiteti* -~
Saat 8 de Atatürkfin İzmire gtr-

mezden evvel bir müddet Istir-h-t
atlannda artış hepsine şamil bu- buvurdukları Eclkahve mevk'in-Je
lunmamnktadır. Meselâ Birleşmiş j ^ir tcren yapılmıştır. Muhtelif te-
Milletler istatistici 1954 senesinin I şekküllere mensub heyetlerm
ilk kısmmda, fiatlannda bilâkis
bir tenezzül knvdedilen ham mad-
deler mevanında zahire. seker, ne-
batî yagîar ve süt gibi maddeleri

MESUD BİR
zikretmektedir.

Veni tstanbul ga7etwl Yan Içlerl
Müdürü arkadaşımıı Muzaffer So»sa!
ile Ferdan Çetinturk dlın nikâhlanmif-
l=rriır. Arkadaşımıza v sşıne saadetler
dileriz.

Onuncu Yılmıız dolayısîle

Dün akşam

miyeli Aile

huzurunda

Açıkhava Tiyatrosunda İkra*

Cüzdanı sahibleri ve Noter

çekilen kur'ada

Acıbademde, dörder odalı ve beheri

en az 35.000 lira değerinde

DÖŞELİ 10 EVİ
KÂZÂNAH TÂLIHLİLER

veriİTii'tir.

Ana Kraliçe Elizabeth'e

sosisli sandviç gönderildi
New Ycrk, 9 (a.a.) — İçinde hu-

susî surette hazırlanmış yüz tane
sosisli sandviç bulunan bir paket,
dün uçakla Ana Kraliçe Eliza-
beth'in Buckingham sarayı adresi-
ne gönderilmiştir.

Kraliçe Elizabeth Kral Altıncı
George ile bundan 15 sene evvel
Hyde Park'a gelerek bu sandviçleri
ilk defa bizzat Başkan Roosevelt'in
elinden tatmışlardı.

Bir Amerikan şirketi bu 15 inci
yıldönümünü hatırlatmak üzere
bunu tertibtemiştir.

Halkçı gazetesi
mesullerinin duruşması
Ankara, 9 (Telefonla) — Milli

Müdafaa Vekili Ethem Mendere '̂e
ve Ankara Valisi Kemal Aygün'e
hakaretten sanık Halkçı gazetesi
yazı işleri müdürü Cemal Sağîam
ile yazınm muharriri İbrphim Cici-
oğlu aleyhlerine açılan civaya
bugün Toplu Basın Asliye Ceza
Mahkemesinde devam olunmuştur.
Sanıldar müdafaalarım yapmışlar
ve duruşma karar için başka bir
güne bırakılmıştır.

t s f m

1 — Engin Balkan

2 — Emine Vardar

3 — Angeliki Valasyadis

4 — Çevket Yegül

5 — Paraskevı Eksino

6 — Gani Balo

7 — Ayşe Kocaman

8 — İ. Hakki Çakıroğlu

9 — Pembe Kırgm

10 — Mehmed Dinçdoğdu

Cüzdan No.

11603

263

9798

1343

10670

1324

4071

1619

5459

7364

Şubesi

Beyoğlu

Samsun

Beyoğlu

İzmir

Pangaltı

Keçeciler

Üsküdar

Edremid

Karşı yaka

Parmakkapı

A y r ı c a

Yine noter huzurunda yapılan çekilişte

.009 LİRA DE5ERİNDE 1000 SAAT
kazanan 1ÛO0 müşterimiZ posta ile haberdar

edilmiştir. Kazananların isimlerini gösteren

broşürü bütün şubelerimizden alabilirsiniz.

YAPI ve KREDİ BANKASI

Bn yıl seker rekolfesi
220,000 lonn bulacak

(Baştarafı 1 inci sahijede)
hlr fabrikalarma ilâveten bu yıî
Adapazan, Konya, Amasya ve Kü-
tshva fabriknlan da şeker istihsal
edecek, ge^en ksmpanya 174 000
ton olan rekol'.e 3 av sürecek. 1S54
kampanyasında 220.000 tonu buîa-
cakür.

Geçen sene istihlâk edilen şeker
203.000 ton olmuitu. Fazkhk, şe-
ker fabrikalannm stoku ile karşı-
lanmıştı.

Şeker firketi bu kampanyaya bir
yenilikle girmektedir: Alpullu
E^kişehir fabrikalannda istihsal
edilen kristal şekerlerden bir fcsmı,
el degmeden, otomatik makinelerle
birer kiloluk paket haünde çıka-
rtlarak. küçük bir ambalâj mas-
rafı ilâvesile halka satılacaktr.

Paketlenmiş şekerler bir iki güne
kadar İstanbula getirilerek bakkal-
lara dagıtılacaktır.

Atina turnuvasmı
Nielsen kazandı

Atina 9 (SHA.) — Burada ya-
pılan şarkî Akdeniz tenis şimpiyo-
nası finalinde Danimarkah Nielsen,
Fransız rakibi Paul Remy'yi 5-7,
8-6, 6-2, 9-7 mağlûb etmiştir. Tek
fînalinde ise Vollmer (Alm ), Brad-
ley'i (Amer.) 6-2, 6-2 yenmıştir.

zurunda söz Eİan bir r*'ıe*m;i eü-
nün mâna ve ehpmmiyetini belir»
ten bir konu^ma yarmıj ve bura—
dan şchre mütevecciben hareket
edilmiştir.

İzmiri düşman istilâsından kur-
teran 't̂ hr^man ordurr.uzu tem^üen
iki ko] halinde harekpt p-cîçn süva-
rilerimiz saat ta-n 10 da KOHH(C
mej-Jamna gelmişler ve bir subay
evvelâ kışla ve bilâhare hukûmet
konafına s^nlı tavr'sg'.mızı çek-
miştır. Bu arada Konsk mej'darun-
da yerlerini alan tarihi mehter ta-
kımı da harb havslan çaîm-kta >dû

Kaleflen atılan toc'a bir d-fVrita-
lık saygı duruşu yapılmış, bundan
sonra, sehir bar.'loşu tar-.fmdau
İstiklâ! marşımız calinrnışbr

Saat 11 de Seh'^i^i zi'-irot eden
bir heyet 11.15 te Atatürkün annesi
Zübeyde Hanım'n K'r'-yakpdakl
kabrini de ziyaretle kabre çelenkler
koymuştur.

Kurtuluş bayTamı şenliklerine
sonra da devam edilmlî,

gece fener alaylan tertib olun-
muştur.

Irak Yeliahdi bognn
gldîyor

Şehrimizde bulunan Trak veHohdı
Abdülilch, Başvekil Adnan Men-
deresin davetüsi olarak dün öğl»
yemeğini Büyükadada Anadola
Kulübünde yemi'îtir. Bu yemekt»
Hariciye Vekili Fuad Koprülü d»
haz:r buîunmuştur.

Emir Abdüülâh buırün saat 12 d«
hareket edeoak Ankara vapuru ile
İngi'tereye müteveccihen memle-
ketimizden eynlacaktır.

ve Sğleden

S O N A V A N T A J
YAKACIĞIN en güzel mevkiinde AĞAÇLA NDIRILMIŞ, SU ve ELEKTRİĞİ getirilmis

bütün yolları açılmış arsaianmız 7 LİRA gibi çok makul fiatlarla satışa arzedilmiştir.

SATIŞLAR SADECE 6 EYLÛL AKŞAMINA KADAR TAKSİTLEDİR
A R D A: Ankara.. Anafartalar Cad. Vakıf - İş H. No. 202 Telefon: 10098

Müessesesi: İstanbul.. İstiklâl C ad. No 220/2 Telefon: 40227
(Türkuaz saz salonu ûstü) HER İKİ ŞEHÎRD E UF MÜESSESEM Z PAZARLARI da AÇrKTTPv.

DOUGLAS
EN FAZLA TECRÜBE EDİLMİŞTİR
Diinyanın en tecriibeli uçak imalâtçısı Dotıg-
las'tır. Aşağıdaki Havayolu Şirk^ticritıin mu-
azzam ve modern DC-6 veya DC-6B Uçak»
ları ile Istanbuldao istediğiniz yere gidebi •
lirsiniz:

K L M Holânda Kraliyet Havayoüan • PAA Par»
American Dünya Havayoüan • S A S İskandinavya
Havayollan • SWISSAIR isviçre Havayolian

KERVANSARAY
954 - 55 nıevsiminin Uk fevkslâde numarasuu

yrn,ek salonlannda takciim ediyor.

S T E E N B A C K Jer
P E R G O L A da
Z U L E M A

ve
Sevimü Frpnsız şar.tözü:

E V E L Y N E P L E S S 1 S
Her yoce 22 30 ve 2415 de iki progıam

NOT: Öğle yeıneiler.ma KEîlVANSAIİAY'da yiyinİ2

1

Orijinal Boyut : 4 * 9 cm


