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C. H. P. Kurultayı
bugün toplanacak

Tüzük tadilâtı yüzünden îkî hizib arasmda
şiddetli bir mücadele olacağı anlaşılıyor

Mevcud havaya göre, Kurultay daha ziyade seçimleri kaybetme

sebeblerîni inceliyerek idare mekanizmasında tasfiyeler yapacak
Ankara 25 (Telefonla) — Cum-

hunvet Halk Partısi 11 inci kurul-
tavı ygrın »aat 10 da Yeni Sinemada
toplanacaktır. Kurultayın günde-
mınde 9 roadde vardır. Yoklamayı
müteakıb Genel Başkan İnönü ta-
rafından kurultay sçılacak ve bir
başkan üe iki başkan vekili ve 8
kât b seçıldıkten sonra Genel Baş-
kan uzun bir mıtuk söyliyecektir.
Nutku müteakıb genel idare kuru-
lunun hazırladığı faaliyet raporu
okunacak, arkasından komisyonlar
seçilecek ve bir taraftan komisyon-
lar çalışmalaııni» âevam ederken
bır taraftan da genel idare kuruhı
raporu hakkında görüşülecektir.
Bunu gundemin sekizinci madde-
sinde sösterlen umumf komisyon
raporu üzerindeki göröşmeler takib
orlcccktır Islahat komisyonunun
hazırladığı rapor da bu sırada el*
alınarak müzakere olunacaktır.
Fnn^an sonra secimler vapılacak-
tır Bilhassa gundemin 8 inci raad-
d<-M sorüşukırken çok şiddetli mü-
nakaşalar olacagı ve tfizOgfin de-
ğışmesıne karar verilirse seçimlerin

— Arkası Sa. S, Sü. 3 te —

Şeker
bollaştı

Alpullu fabrikasından 75A trniluk
ilk parti şeker bugün şghrirnln -f

getirilîyvr

Bir k«ç zamandır sıkmtısı çekılen
«eker son günlerde piyasada bir
havli bollaşmıştır. Ban mmtaka-
lardaki bakkallarda normal günler-
deki kadar »eker bulunmağa baı-
lamıştır. Alpullu fabrikasının istih-
sale başlaması üzerine halkın şe-
kere tehacümü de aralmıştır.

Iki eundür fasılasız. olarak flç
posta ile çalışmağa başlıyan Alpul-
lu fabı ikasından 750 tonluk ilk
psrti şeker bugün şehrimize geti-
rılmış olacaktır. Gel«ı »eker>r
derhal bavilere dağıtılacak ve »e-
ker sıkıntısı tamamile ortadan
kslkmış olacaktır. Normal şekiHe
çalışmasma devam edecek olan Al-
pulludan daimî şeker sevkiyatı ya-
pılacağı ve bu seneki kampanya-
nın diğer yıllara nazaran fazla ola-
cağı bildirildiğı için artık yeni bir
îeker sıkmtısının doğmıyascağı alâ
kslilarca haber verilmektedir.

Adapazan fabrikası da şeker
istihş.ıllne başladı

AHapazan 25 (Telefonla) — 22
femmuzdan itibaren 2 nci kampan-
ya yılına başlıyan Adapazarı şeker

— Arkası Sa. 6, Sü. 7 de —

İhrac malları
hakkındaki
kararname

tcra Vekilleri Heyeti kararname
müddettni bir sene daha uzaftı

Ankara, 25 (Telefonla) — Rakıb
vaziyette olan ıhracatçı memleket-
lerin norma] rekabet şartlarını ih-
lâl eden tatbıkat yüzünden sürüm
imkânları sclbedılmiş bulunan ıh-
rsc maddelerımizin dış pazarlarda-
kı rekabet şartlarma ıntıbakını ko-
laylaştırmak ıçın geçen vıl 907 sayı
il? neşredilen bir kararname ile
1953 - 1954 yıhna mahsm oLnak
uzere Ziraat Bankasında bır tevzin
fcnu Lhdas edılmieti. Yeni neşredı-
len bır İcra Vekilleri Heyeti ka-
rari'e «1933 - 1954 vılına mahsus»
kaydı bır sene muddetle uzatıl-
miftır. Bılindiğı gıbi. 907 sayılı
kararname ile ıhrac mallarımızın
B listesinde bulunanlarına pnm
vsrılmekte, buna mukabıl A liste-
sinde yazılı malları ithalinde ıse,
yuzde 25 - 75 nısbetınde bu fona
bn PRV alrnmaktarlır

Kurultay arifesinde
Ankaradan notlar

Yazan: Doğan Nadi
Avkara. 25 Temmuz Bu

mevsimde umumiyetle pek ölu
olan Ankara Cumhuriyet Halk
Partisinin yann başlayaeak bü-
>-ük kongresine ijtirak için devlet
merkezine gelen delege kalabalığı
ile canlanıvermis.

Otellerde, lokantalarda bir ka-
labalık ve harekertir gidiyor. So-

kaklarda bile ekseriyetle vilâyet
vilâyet grupların aralarında bu-
luşup hararetli hararetli konuj-
tuklan görülüyor.

* * *
Evvelâ toplantı yeri. Halk Par-

tisi kongreleri buradaki Büyük
Sinemada yapılırdı. Rahat, geniş

— Arkası Sa. 6, Sü 4 te —

TÜRK - AMERİKAN DOSTLUĞU — Tarsusun New York'u
ziyareti esnasında İstanbul milletvekih ve Tıır'zm Kurumu Baş-
kanı Dr. Lûtfi Kırdarm Nesv Yoık Belediye Reiyine İstanbulun
snahtarını verdığini yazmıçtık. Re>-im bu munasebetle New
York Belediye binası önünde yspılan rnerasimi göstermektedir

(Tarsusun Amerika seyahatıne dair yazısını 5 inci sahife-
mizde bulacaksınız.)

Vali diin bazı hnncılara
bizzat cezalar kesti

Gökay. diin pazar olmasına rağmen
ekmek işile meşgul oldu

Sovyet
notasmm
akisleri

N«ta Washin^t»nda M karşı-
lanmadı. Londra ise tetkikJer

yapıy»r

Paris, 25 (R.) — Avrupa güven-
liği meselelenni göriışmek üzere
bır konferanı toplanmaaı teklifınl
istihdaf eden Sovyet Rusya tara-
fından dün Birleçik Amerika, tn-
giltera v« Fransa hükumetlerint
tevdi edilen nota halen Washing-
ton, Londra v» Pariste büyük bir
dikkatle tetkik edılmektedir.

Nota hakkında henüz resmt ve
kat'i mahiyette bır tefsir nejredil-
memıa olmakla beraber. İngiltere

— Arkast Sa. 3, Sü. 4 te —

Tunusta durum
gittikçe vehamet

kesbediyor
Fransız nakliye kolu arasmda

çarpışma oldu

Tunus 25 (T.H.A) — Tıınus
Kurruluş Komıtesı Fransada bulu-
nan Dusturi partısi lideri Habib
Burgobanm bir beyanatmı yayın-
lamıştır.

Tunus lideri bu beyanatında Tu-
nusun istıklâl ve hurriyetme ka-

— Arkası Sa. 3, Sü. 4 te —

Hindistanda
seylâb

1800 kişi boğııldu. yiizlerce
fv yıkıldı

Londra 25 (R ) — Ilindistanda
Jantse şehıınde sevlâb netıcesınde
1800 kişi boğu'mustur. Bu arada
• ıırletcec ev de julann tazyıkına
feyanamıyarak yıkılmijtır.

İ t̂anbul Valisi ve Belediye Vekih
Orrl. Prof Gokay dun pazar oldı;?u
halde İst^nbulur ekmek davası ile
bizzat meşgul olmuş ve bırçok fı-
rınları teftıs etmiştir Vali bu tef-
tisı esnasmHa yolsuzlukları görülen
fırıcıları bizzat cezalandırmıştır.

Diğer taraftan alınan tedbi:ler

sayesırrie IstsnbuHs dün ekmek
sıkmtısı hi5";eriı!memıştır. Fstih. Dı-
vatıyolu ve Aksaray semtınde bir
aralık ekmek tukenmışse de Vali-
nin rruiahalesi iie nığer fırınlardan
ekmek getirilerek haikın ıhtiyacı
karşılanmıştır.

— Arkast Sa 3 Sü 7 d. —

HACI NAMZEDLERİ — Dun
bınden fazla hacı namzedi İzmir
vapuru ile yola çıkmışlardır.
Resim, bir araba eşyasile İz-
mirde vapur beklıjen bir hacı
namzedini go^termektedır.

Celâl Bayar dün yüzücü
Doğan Şahini kabul etti

Floryada
dünkü

toplantı
Son alınan malî ye

ikfisadî kararlar
göıden geçirildi

Celâl Bayann başkaniığ^nda
yapılan toplanhda Başbakan

•e jehrimizdeki Bakanlar
hanr bulundular

Ctımhur Başkanı Celâl Bayann
riyajetinde Florya deniz köşkünde
dtin de bir toplantı yapılmıjtır. Bu
toplantıya Başbakan Adnan Man-
dercc ve çehrimizdekl bakanlann
hepsi katılmışlardır. Dört taat de-
ram eden toplantı hakkında ma-
lûmat verilmemekle ber«b«r ton
alınan iktısadt TC maM kararlann
gözden jeçirildiği tahklk edilmek-
tedir.

Türk'Alman
dostlugu

Alman Başbakanı «Alman-Türk»
Cemiyetine fahri aza oldu

Bonn 25 (Türktel) — Alman -
Turk Cemiyetinin ilk resmi kabulü
Bonnun sayfiye yeri olan Bad Go-
desberg'in Beynelmilel Kulübünde
tertib edilmiştir.

Kulübün büyük Beethoven salo-
nunda yapılan bu toplantıda Türki-
ye Buyük Elçisi Suad Hayri Ür-
güplü ile elçılik mensublan, Al-
man Adliye Bakanı Meumayer,
müteaddid mebuslar ve Alman ik-
ttsad v* ilim sahasınm tnnınmıj

— Arkası Sa. 6, Sü. S te —

Son döviz kararfarmın
haricdeki müsbet tesiri

Suriye ve Lübnanda paramızm
kıymeti derhal ytikseldi

Son senelerde cenub komşularımıza 22 milyon
Türk lirasının kaçırıldığı anlaşılıyor

MAREŞAL TİTO ve HABEŞİSTAN tMPARATORTT —
Amerıkayı ziyaret eden Habeçıstan Imparatoru Haile Selasiye
Yugoslsvyaya uâıaiTiıs ve hava alan-nda Marpşal Tito tarafm-
dan karşılanmıştır. Resimde, Imparator ve Yuşoslavya Cj-.nhur
Reısı otomobılle hava alanınrt&n ayrıhrlarken görülmektedır-
ler.

Süveyş kanalı hakkındaki resmi
görüşmelere bugün başlanıyor

Başvekil albay Nasr, Mısırm herhangi bir müdafaa
teşkilâtına katılmıyacağını belirtti

Londra. 25 (R) — İngiltere Mü-j
dafaa Bakanı Anthony Hesd bu
sabah uçakla Kahıreve varmıştır.
Yarınki parartesi gunü ikı huku-
met arasında ilk resmî görüşmelere
başlanacaktır.

Bu husustaki gayriresml müza-
kerefere on beş gün evvel ba?lan-
mıştı.

Mısir Başvekilinin basın
toplanhsı

Kahire. 25 (a.a.) — Mısır Baş-
bakanı Albay Cemal Abdünnasır,
Milli İ'tikamet B&kaiı Binbaşı Sa-
lâh Salim, MünakaUt Bakanı Bin-
başı Cemal Sahm dun akşam ya-

— Arkası S. 3. Su. 5 te —

SolıU. Cclal dün Florva Koskunrie Do çan Şahinre rftriisi.rkcn, safda: Gcnç
Dolnıabahçedcn Flor yaya do£ru vüzerken

{Yazısi 3 üncu

İkinci diinya
harbine dair

ifşaat
General Gruenther, 1944 te bir
Alman denizaltısınm Manş'ta 3
gcmiyi batırarak yüzferce Ame-
rikan askerinin ölıimüne sebeb

olduğunu açıkladı

Slapton (İngiUere), 25 (A.P.) —
KATO Kuvvetlon Başkumandanı
General Alfred Gruenther bugün
burada Ikmci Dünva Harbınde bır
Alman denızaltısmın nasıl Marş
denızıne gırdığıni ve yüzlerce
Amerıkan askerinin nasıl oldürül-
duğunü ifşa etmiştir.

General Gruenther Avrupa çı-
karmasmm onuncu yıldonumu mü-
naspbetıle burada yapılan bır me-
rasımde konuşmu; ve 1944 nısanın-
da bu ka=aba sahıllerınde üç büvuk
gemide Amerikan askerlerınin çı-
karma talımlerı yaptıklarını ve du
sırada bir Alman denizaltısınm bu
üç gemıyi batırarak yüzlerce Ame-
rıkan askerinin ölümune sebeb ol-
duğunu ılk defa acıklamıştır.

Hindiçini açıklarında
diisüriilen fngiliz

uçağı hâdisesi
New York 25 (R.) — Hindicmide

Hainan adası açıklarında Çin uçak-
ları taraf-.ndan düşürülen İngiliz
ucağı hâdisesi Washington'da bü-
vuk bir asabiyet uvandırmıstır.*

Uç.'ıkta ölenjer 3ra<;ıncls.üc »Anı?-
rikan vatjncln.şmin bulunduSu tes-
Hit edilmistır. Amerika Hnrbıyo

| Vekâieti. Formoza sularmda bulu-
nan iki wik grrni-inın drrhal ıâ-

, dıse mahallıne gıtnıesini emıe'mb-

ÖJrenciler, dinlenmek için cardak yaparUrken

Köprü altından Ağaçlıya
götürülen 80 cocuk
Burada kıırulan yiırddaki cocuklar öyle bir hale gelmişler

ki. onlara mazilerinden bahsedilince isyan edivorlar

Köprüaltı ve mümasili mahaller-
den toplanılan 80 çocuk. Ağachda,
Etibankm buradaki lınyit maden-
lerini işlettıği zaman inşa ettirdiği
mukemmel binalara yerleştirilmiş
ve burada «Ağaclı Kimsesiz Çocuk
lan Barındırma Yurdu» namıle bir
yurd daha doğrusu bır ıslahhane
açılmış ve bu çocukların terbiyosi
buradaki muktedir ellere tevdi edil-
miştir. Bu vurdun bir senelik faa-
livetini gdrmek üzere İstanbul Ma-
arif Mudürlüğii bir ziyaret gejısi
terhb etmişti. Basta Sehir Meclısi
Maarif komisyonu başkanı eski
maar'Mlerimizden H'isaıno r̂ljTi ni
ray. Maarif müdürlüaünde bu iş-
lere bakan şubenin sefi Cavid Gür-
can ve kimsesiz çocuklan hima\e
Herneğı başkanı Nımet Selen oldu-
ğu halde bu iftihara deger möesse-
seyi gezdik Arabadan indiâimiz za-

Çorluda işlenen

esrarengiz

bir cinayet
Çorlu 25 (T.HA.) — Bugün C.

Savcılığı ve Emniyet teşkilâtı es-
ıv»rlı bir oinayet h.îdî esıne el koy-
muştur.

Çotlunun E<;ki Bnj*lar mevkiin-
dcn geçmektc olan bir korucu, ö-
nnne çıkan topraeın \-ızıvrlindpn
şuphekıuniî. toprağı biıaz kanfü-

Sa 6, Sü. i tt —

man bîzi Yurdun müdüru Ali Kıhc
ile oğıetmenler ve yurddaki ço-

— Arkası Sa 6. Su 6 da —

Beyrut 25 (T H A.) — Türk hu-
kûmetının doviz kpçakçıhğını on»
lemek için son aldığı karar, Bey-
rut, Şam ve Haieb piyasalannda
bır bomba tesiri yapmıştır.

Gazeteler. Türk hükümetiııin k3-
rarmı büyük başlıklarla bildırmiş-
lerdır.

Bu münasebetle belirtildiğine aö-
re. bilhassa Beyrud'da yalnız Tur-
kiyeden gelen turistlerle iş yapan
yüzlerce müessese ve sarraf bu»

— A*kas\ Sa 6, Su. 2 de —

için yeni
tahsisler

Bu defaki tah«islerin
parça te işlptme
sile. ham maddeye inhisar

edeccji anlaşılıyor

Ankara, 25 (T-slefonla) — Bazı
sanayı maddeleri için yem^en tah-
sisler yapılması hususundaîa hszır-
hklara başlanmışür. Tuıkiye Tc?-
ret Odaları. Sanayi Odalan. Ticaıet
Borsalan Birlıği Bu hafta içint'e
Istanbulda toplanarak sanayi ihl:-
yacları için şubat ayı zarfnv'»
yapılan taleblerj tetkik. ederrk ka-
rar» bağlayacaktır. Bu maks-Lİ a

— Arkası Sa S Su 3 te —

Bayarın mesajırı
götiiren heyet

Libyadan döndii
Aldığımı* malûmat* gore^

hur Başkanımız Celâl Bayaı tara-*
fından Lıbya Melıki Esseyyid Idı ıs
El Sunust Hazretlerine bir rnesaj
takdım etmek üzere memleke.i-
mizden ayrılan Riyaseti Cum'var
Umuml Kâtibi Büyük Elçi Haydar
Göık ve Başyaver Kurmay Albay

— Arkast S a . 6. Sü lde —

Balkatı
atletizm

müsabakaları
Umumi tasnifte Yugoslavra 187

puanla birinci. Yunanistan 116
puanla ikinci, Türkiye 111

puanla üçüncti

Bslgrad 25 (a*.) — Bugün yapj-
lan Balkan atlezm müsabakaUn
sonunda takımların durutıu şöy*
ledır:

1 — Yugoslavya 187 puan
2 — Yunanistan 116 puan
3 — Türkiye 111 puan
400 metî? enge'ü ı — Yunjn

54 ] 2 — Yugoslav 57.0 3 — Emın
Dojbak 57 0

— Arkast Sa 6 Sü S te —

— Bana kalırsa Nııhun gcm isini ^Amcrikadan bu tip f etniler
eden

Orijinal Boyut : 5 * 14 cm
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CH,P*_Kurultayı
bugün toplanacak

CAZETECİLER BAYRAMI — Gazeteciler bayramı dün akşam
Liman lokantasmda yapılan bir yemekli toplantı ile kutlan-
mıştır. Toplantıda, İstanbul Gazetecileri, ailelerile birlikte
bulunmuşlardır. Vali adına, muavini Mehmed Ali Çetik ve
Çehir Meclisi Daimi Komisyon üyelerinden bazılarının da ha-
zır bulunduğu toplantı, sarnimî bir hava içiııde geçmiştir. Re-
eim, dünkü tOplantıdan bir grupu göstermekıedir.

— Ba.ffarafı T inei
de çok hararetli geçeeefl tahmte
edilmektedir.

Knlls faaliyetl
Kurultay arifesinde parti eevre-

j lerinde şenis öleüde bir kulis fsa-
liyetinin basladığı şözden kaçma-
maktadır. Bilbassa ıslahat komis-
yonur'in hazırladığı raporu müte-
akıb Faik Ahmed Baruttrunun bu
kom'̂ von adına verdisH beyanatla
C. H P Oenel Sekreteri Kasraı
Güleğin İstanbulda verdiği beya-
nat srasiTidski terad kurultaya k=ı-
tılacak deleeeler «rasında eörüş.
farkınm bulunduSunu şimdid?Ti
eöstçrmektedir. Çünkü buşün C
H. V. de iki zıd fikrin çarmştısı,
ketum olarak tanınıms partiHler t=>-
rafından bile artık aÇ̂ kça ifede ve

! kabul edilmektedir. Birinri fikir.
Faik Ahmed Barutçunun liderlieini
yaphfı grupa aiddir. Bunlsr
1946 va kadsr olan devri bir
«güdümifl cumhuriyetçi devir» o-
larak kabul ehnekte. 1946 dan son-
raki devrin ise «demokratik eum-
huriyetei devir» olması lânmgeldi-
ğini, partinİB hüviyetini bu zihni-
yetp sörp dejHştirmek icab ettiğini
«tek partinin tarzlan, metodlan ve
sistemlerinin esaslı surette redde-
dilmek» lâzım Beldiğini söylemek-
tedirler. TslahaJ komisyonunun ha-
zırladığı raporda proşrama dair o-
lan hâkim tez de budur.

Diğer grup ise, daha riyade sta-
tükonun muhafaza edilmesi lâzım

DİL KÜRULTAYI ÇALIŞMALARI — Dil Kurultayının
çalışmalarını bitirerek dafüdığını yazmıştık. Yukandaki resim,
yeni idare meelisini toplantı esnasında göstermektedir.

Son döviz kararlarının
haricdeki müspel

tesiri
— Bnştaraft 1 inei sahifede —

lunmaktadır. Bunlar endisederini
gizlememektedirler.

Gene Türkiyeden gelen ruristler-
den ancak yüzde birinin dövfc mü-

etimizi Divân Reisi karşüamıs ve j saadesiyle çıktığı, geri kalan yüz-

çeldiğbrt. p«rH tuzugfhıde TS pro-
grammda «ac«k realHeye. mtıbak
SerektiîH taman kflçök defişiklik-
lere gidilmesl fikrinl mudafaa et-
mektedirler.

Fakat her fld flkrfn taraftarlan
d* son sözfln kurultaydan eelecegi
nl söyletnektedirler. Ancak kurui-
tayın akademîk mn»akaşalara oek
iitifsf etrr!?yip, daha zlyade secim-
leri kaybetme sebeblerlnin mûns-
kaşa-nnı j^ıpaeaSı re müsebbibleri-
nî idare mekanizmasından tasflye
edec^*i t*hmln edilmektedir.

SeelmleHn »evk re Idaresl
Bu iki görüşün di?ında kurultavın

flîerinde duracagj bir mesele de
1954 «»"imleririn sevk ve Ware*i ve
muhalefet varifesİTie partinm ne
yolda devam edecejidir. Bu hustıs-
ta da haien iki eSröş hfikimflir:
Birinci v e Tnutedil çöröse eöre Mec
listfki 3 kisttik muhalefet grupu
vazifesini Wdal ile yapmalı ve sert
Cikışlara tevessCl etmemelidir.

İkinci şrup İse. ne pahasına olur-
sa olsun sonuna kadar ve ber mev-
zuda mu'ialefet Jeîini parola haiin-
de kullanmak zamanı ?elinee M»c-
listen «̂ ekilrneğe kadar raran bir
politikaya taraftar BÖriinmekted'.r.
Yann başlavacak olart kuruHavda
bütün bu fikirier carpışaeak. miJ-
nakaşalan yapılacak ve tüzükte
muhakkak surett* bir de6i?iklik o-
lac?ktır. Programda deçişiklik olup
olmıvacsıfı mutedil erııpun kuvve-
tine bsğlı gorünmektedir.

Resimli Komanımız G « , B O . StMENON fiCEL GEMISI

İhtiyarlan
genclestirtnek
için çahsmalar

Bayarın mesajını
göKiren heyet
Libyadan döndü

— Baştarafı 1 inei sahifede —
Eefik Tuljadan müteşekkil heyet
memlekstimire dönmüş bulunmak-
tadır.

Trablusgarba muvasalatında he-

Bingaziye kadar birlikte ieyahat
etmiştir. Heyetimiz Bingazi hava
alanında Kral adına Saray tesrifat
ve Hariciye Nazorlan tarafından
husuai merasimle karşılanraıştır.
kabu! etmiş ve bir müddet alıko-
vannda El Bayda yazuk sarayında
jembe günü saat 11 de Bingazi ci-

Melik Hazretleri heyetiraizi per-
yarak iltifatta bulunımiftur.

Lıibyada bulunduğu müddetçe
heyetimiz şerefine müteaddit riya-
fetler verilmiş, Baş Vezir Vekili
ile bütün vefirler, teşrifat reiai ve
diğer ileri gelenler bu
hazır bulunmuşlardır.

Bu ziyaret bütün Llbysda
leketimize ve Cumhur
«a karşı çok samiihi dostane teza-
hürat yapılmasına vesile teşjril et-
miştir.

İzmir valiliğine DilâTer
Ârgun tayin «Kldi

İzmir 25 (Telefcnla) — Aydm
Valisi Dilâver Argtınun da îzmir
valiliğine tayini katfleşrmçör. Di-
lâver Argun şehrimi» gelrais bo-
lunmaktadar. Yann yerd r» eskl
vali arasında işleria deni muaıa»-
lesi yapılacakto.

YENİ ESERLER

Mesldd ve teknik ogreÜm N«. 14
MAUTİT VekiletLcin T»yıml»mikt« ol-

dugiı clletleki re Tetcnlk ÖgTetlm> der
Elslnln 14 ttcea »y-jı d& çıkmı?*u.
Derşrlnln bu ı»yı»ınd» d&, ögretmenle-
rt er kadırüarını yakıad&n llgllendl-
ren bir çok yazılardan başka, U4T#
olarak bir de pttnn TerSmektadlr. 71-
atı 100 kuniftur.

Düşünceler ve hahralar II
Bir müddet Aaea blrtnd dldl çık-

mı* olaa Blamark'ın «DüşüneeleT ••
Hatıralar» adlı «<BTİrıtn Udnd elldl de
çıaotıştıı. Yakm tarlhteslzln btr çok
noktalaruıa ! « i tutan ve Nljad Ak!-
pek t»rafı=dan dlllaîlze çevTİlsa bu
değeril esertn birinel eUdl 470, lklnd
dldl 380 kurtiî flatla bütün kltaba-
larda Batüraaktadır.

Hav\>an çiftliği
Maarlf Vekiletl. Dunya Edebtyatın-

dan Tercümeler lerisl lçlnde, yenl A-
merlkao. edebivatmın iklnd eseti ola-
rek. Hallde Eklib Adıvartn Georşe Or-
Treü'den dlliraize çevlrdlğl ..Hayvan
Çtttllflı ed!ı esert yaytmlamış Te 120
kuru? flatla satışa •îikarm'.ştır.

Stendhal"in hayah
Maarlf Vekiletl. (Klisikler lçln yar-

dmcı e?erlerı sertslnden olmak üzere
Vahdî Hataym Pierrs Martlno'dan di-
lirr.ıze çevirdiM (Stendhal'in Havatı)
adJı 6=çri yayunlamış Te 225 kuru? fl-
arla satışa çıkarmışttr. Maarif Veiüe-
tl yayınevlerlle bütua kitabcılarda sa-
tılmaktadır.

NUH
Maarif Vefcâletmin yayımlamakta o!-

duju .Modern Tiyatro Essrieri 3erlsln
C!n 63 üncü kîtabı olarak, Mübeccel
Ba-ramvellnin Andrs Obeydsn diliml-
LS •rsvirdlğl .Xuh< pıyesi basılmış ve
İCD kuruş flatla satışa çıkarılmiştır.

de 99 unun muhtelif kanallarla pa-
ra temin edib ahş veriş yapbğı
bu vesile ile ifade olunmaktadır.

Gerek Beyrut ve gerekse Şam ve
Haleb piyasalannda son seneler
zarfında Türkiyeden kaçak olarak
sokulan 22 milyon Türk lirasının
bulunduğu Irovetle tahmin edil-
mektedir.

Sarraflar. Türk p«ran 1951 sene-
sinde 90-95 kuruşa serbest piy»- j
sada bozuhırken, çok fazla miktar- |
da kaçak para girmesi yüzünden\
bu kıymetin son ramanlarda 50 t i r- »unların
kurusa kadar düştüğünü ifade et-
mektedirler.

Tûrk hükûmetmin ton aldığj ka-
r»r gazeteler vasıtasiyl» duyulur
duyulmaz, Türk parasının kıymeri
birden fırlamış, daha ilk gün lirada
10 kuruşluk bir ytikseliı kıydedü-
mistir.

Türk paraamm kıymetinin daha
da artaeağını anlayan larraflar,
büyfik ölçü de Türk paran taleb-
lerinl yerine getirmekten istinkai
etmektedirler.

Londra ?5 (A.P.) — 600
âlim ihtiyarlan genel estirmek için
yapmış olduklan toplantıyı sona
erdirmifleHir. Bu âlimler ihtivar-
lamayı tatlı bir hale getirmekten
,.,» hatt? banl^n vasl'lan genclestir
mekten bahsetmislerdir.

Harbin sonundanberi toplansn
üçüncu jerontolojl, ihtivarlamanm
ilmt tetkiki, konferansına 40 mem-
leketten doktorlar, sosyologlar ve
kî n-aff̂ rlpr iştirak etmistir.

İtalyan âlimi Dr. Alcide Fraachi-
ni 1300 ipc?nı aencleştirmekte ol-
duğunu iddia etmiştir. 57 vaşında
fakat gayet dinc pörünen İtalyan
llimi buğdaydan hayatî eh^mmi-
yeti haiz maddeler çıkararak ve
genc boğalann guddelerinden isti-
fade ederek yaptığı genclik aşıla-
nnı ihtiyarlara zerkettiğini ve şa-

Ankaradan notlar
— Baştarafı 1 inei sahifede —

ve havalı bir s=lon hazır, zaten. si-
nemanın sahibi de özbeöz Halk
Partili.

Fakat bu sene nedense bir ak-
sîlik olmuş. Sinemanm çıkıs, ka-
pıUrı galiba ihtiyaca kâfi görülme-
diğinden, hakkmda bir dosya tertfb
edilmiş. Kapatma ihtimali karşısın-
da da sinema sahibi çarnaçar Haîk

I Partisinden özür dilemeğe mecbur
olmuş. Binaenaleyh, yann nisbe+en

VA fO TUZ OC/.

TAN OELKURA
GEMİOE KİMSeıee YQK '

(Arkan m )

PROF. NİMBUS'nn MACERALABI ı

vanı hayret neticeler aldığını söyle-
miştir.

Washington Üniversitesi tıb okıı-
lundan Dr. William Kounz da hor-
mon ve tiroid hulâsalarından vaptı-
ğı emieksiyonlarla yaşlılan bedenen

bildirmiş

Eîsenhower'in
dünkü konuşması

Washingttm, 25 (AJ?.) — Bas-
kan Eisenhower bugün «Yalnız hü-
kûmetlerin aptal olduğunu, bütün
milletlerdeki halk kütlelerinin sulh
askım taşıdıklannı» söylemiştir.

Mayflover otelinde railletlıerar»-
sı hristiyan genclik cemiyetinia
12 nei kongresinde konuşan Başkan
Eisenhower şöyle demiştir:

«Hür milletler, zorla, MVD'nin
tehdidi, polisin tehdidi, çocuklann
ebeveynlerini jurnal etmeleri teh-
didi ile imansız insanlann zorbalığı
ve yalmz Devlet Reisine bir esir
sadakati ile kurulmuş olan birlikler
karsısına çıkacaklarsa, aralarında
birleşmeleri lâzımdır. Yalnız hü-
kûmetler aptaldır. Halk kütleleri
değil. Hukûmetler kuvvetlenmek
isterler, tahakküm etmek isterler,
diğerleri üzerindeki salâhiyetlerini
arrtırmak isterler. Fakat hür bir
millet bunlann hiç r#ini istemez.
Bugün dünyada eereyan edon mü-
eadelede bir taraf beşeriyetin hür-
riyetini istemekte, diğer taraf ise
yalnız maddiyata ehemmiyet verir
ve bütün manevî kıj'nvstleri inkâr
ermektedir. Fakat sonunda zaferi
kazanacak olan manevî kıymetler-
dir.-,,

Tarsus N©w York'tan
avrıldı

New York. 25. (a.a.) — Türk
turi=tlerini v e bir de scrgiyi ha-
mil bulunan Tarsus gemiii Türki-

j yeye dönmek üzere bugün New-
! York'tan ayrümıştır.

ticesinde eskisine nazaran daha
gene olduklannm görüldüğünü söy
lemiştir.

tihalât için yeni
lahsisler

Bastarafi 1 inei sahifede —
Ankaradaki Birlik merkezinde ge-
çen çarşamba gününden itibanen
ihzarî çalışmalar» başlanmışbr

Şubat ayı için hazırlanan liste- j (nizamname) herhangi bir tedilât

; dar, sıkıcı v*
salonunda toplanılacak.

* * *
Cumhuriyet Hslk Partisinin bu

seferki korgresinin hususî bir e-
hemmiyeri var. 1950 senesine naza-
ran biraz kendini toparlaması ü-
mid edilen bu parti. son seçimlerde
p\'ve'kinden daha agu bir m?ğlû-
biyete uğramıştır. Kongre bu h«-
lin sebeblerini ve bilhassa sebeb-
lerini arayacaktır. Eeer imkân
•lursa, belki de yeni bir takım
esaslı kararlarla parti idaresine
şöyle bir çeki düzen vermeğe çsh-
Sacak. Bu bahiste m=şhur ıslahat
komisyonunun raporunu, hemen
hemen her vlâyet heyetinin getir-
diği, diğer bir çok tekliflerin takib
edeceği muhakkak.

* * *
Fakat ezelî derdimiz: Gene $a-

hıslar üzerinde duruluyor. Yani,
gûya prensipler meselesi maskesi
altında bir hizip diğer bir hizipi
vurmaETa ç^lıçıyor. Bu arada. ister
istemez Kasım Gülek taraftarlan
ile Nihad Erim taraftarlan var.
Daha doğrusu Nihad Erim taraf-
tarlan değil de, Kssım Güleğe
aleyhtar olanlar grupu.

Bu defa Nih?d Erim münakaşa-
ya kanşmıyacakmış. |

Kasım Gülek parti tüzüğünde ;

DÜNYA KARİKATÜKLERİ ı

— Bu yeni memuro aldıfımdaııberi kimsc «ikâyete — Evet... Evet... Siz dokundukça trtriyorum... Ellerinlz bn»
pelmiyor! gibi!

lerd« tevsi, itmarn ve tesis maksa-
dtle istenilen makine bölümlerine
ve bu arada tops, kauçuk ve eczayı
kimyeviye gibi kredili ithale le-
şebbü? edilen maddelere yer veril-
miyeceği tahmin edilmekte, liste-
lerin daha çok yedek parça işktme
malzemesile, ham maddeye mhi-
sar edeceği anlaşılmaktadır.

Tevv, itmam ve tesis gibi yatnım
ihtiyaclarmın da yeni rejim anla-
yışı çerçevesinde kredili olarak it-
halınin bahis me\'zuu edileceği bil-
dirilmektedir.

Avrupa Kraliyet ailelerine
mensub 90 kişi Yunanis-

tana davet

yapılmasını istemiyor. Esasen ıs-
lahat komis>-onunda da tek muha-

Balkan aUetizm
müsabakaları

— Başîarafı 1 inei sahüede —
200 metre: 1 — Yunan 22.2 2 —

Yunan 22.4 3 — Yugoslav 22.5
S00 metre: 1 — Ekrem Koçak

(Türk) 151.3 (Türkiye ve Balkan
rekoru) 2 — Yunan 1.52.3 (Yuran
rekoru) 33 — Yugoslav 1-52.4

Yüksek atlama: 1 — Yugoslavn

Köprü altından Ağaçlıya
götürülen 80 çocuk

— Baştarafı 1 ivci sahifede —

cuklar karşıladıîar. Gelen cocuklar

MÂCAZA5I

İ^AISI - NiİKAM
Ct LENkLtO

ı- Betoniyer ve Vibratör
Betoniyerlerimiz ve Vibratörierımiz satışa arzedılmiştir. Mü-

racaat: Galata Kardeşim sokak, 15. HALİL TAŞÇ1OGLU
Teiefon: 40375. Ppsta kutusu Galata: 130. •

lü- •

J

Atina 25 (a.a.) — Saray çevrele-
rinden bildirildiğine gbre, Yunan
Kral ve Kraliçesinin daveti üzerine
Avrupa kraliyet ailelerine mensub
90 kişi ağustos ayında Yunanista-
na gelecek ve Ahamemnon gemi-
sile 12 günlük bir gezintiye iştirak
edeceklerdir.

Gelecekler arasında Holanda Kra
liçesi Juliana, Prens Bernhard ve
iki kızı, İtalyan Umberto ve Kra-
liçe, İspanyalı Don Juan üe Dani-
marka, İsveç, Lüksemburg, Yugos-
lavya, Bavyera, Rumanya ve Bul-
gaıistan kraliyet aileleri mensub-
ları bulunmaktadır.

Gayıiresmî olduğu bildirilen bu
ziyaret esn=smda Bikini mayosu
giyilmemesi Kral Paul tarafından
rica edilmiştir.

Salzburg Festivaü
Salzburg, Avusrurya, 25 — (AP)

— Bugün bayraklarla donatılmış
Salzburg şehrinde kiliseler bütün
çanlannı çalmışlar ve Avıasturya
Cumhur Başkanı Dr. Theodor Ko-
erner, dünyanm dört bir köşesin-
den gelen binlerce müzik severin
hazır bulunduğu parlak bir mera-
simde bir konuşma yaparak bu se-
neki müzık festivalini açmıştır.

Salzburg'un yetiştirdiği dâhi ve
büyük insan Wolfgang Amadeus

j Mozart'm heykeli ön-ünde konuşan
j Cumhur Başkanı 34 senelik mazisi
olan festivalin. Avusruryann Mil-
letlerarasında sulh yolu ile e«ki
mevküni almak gayret erinin bir
sembolü olduğunu söylemiştir.

Mozart'ın temlerile nihayete eren
merasimden sonra bilet bulabilen-
ler Katedrale koşarak ilk konseri
dinlemişlerdir.

31 ağustosa kadar devam ede-
cek olan festivalde Rolf Liebeı-
mann'm yeni ooorası '(Penelope»
dünyada ilk defa temsil edilecek-
tir

3 — Yugoslav 1.S0
Disk: 1 — Yugoslav 4710 2 —

Yunan 45.04 3 — Yunan 44.14
3000 metre: Steeple 1 — Yugos-

, ... , - lav 9-0İ4 (Yeni Balkan rekoru)
degıl ae, toptan bir heyet halinde 2 _ Abdullah
seçilmesini ve vazife taksimınin bu
heyetçe kendi aralarında yapılma-
sını istiyor.

lif olarak kalmış.
Ötekiler parti başkanının, genel

sekreterinin ve genel idare kunı-
lunun, kongre tarafından avn avn

1 yorlardı.
! Maarif Vekâleti memleketin nruh-
j telif yerlerinde Irurulmuş olan bu
j vurdlardan eelen Sgretmenler için
I burada bir kurs açmıştır. Gazi Ter-
! bive Enstitüsü profesörlerfnden
| Şükrü SeleukoSlu ile bir Amerikalı

* * #
Bu prensip (!) dâvasmın altında

şu gizli: popuier bir adam olduğu
için konşrede daima rey almağa
muvaffak o!an Kasım Gülek, 10 -
15 kişilik mahdud bir heyetten rey
alamjyacak ve genel sekreter ola-
mıyaeak.

* * *
Diğer taraftan İsmet İnönü mese-

lesi de var. Kuvvetlice bir eereyan,
onu da artık telleyip pullayıp bir |
rafın şen=f katma orurt-mak istiyor.. '
Bunlara eöıe,. İnbnü gene genel
başkan olarsk kalmalı. fakat salâ- l
hiyetleri tahdid edilmelidir. Onun j
yerine «genel sekreter» unvanı '
(tgenel başkan vekili» diye dağiş-
tirilmPİi ve faal hi?met daha ziyade
bu zata verilmelklir.

Ana muhalefet partisi denilen
Halk Partisinin dae l̂maîinı, ismi-
nin deeiştiriînnesini hattâ meşhur
6 okun sembol olarak ortadan kal-
dınlmasını istiyen bir eereyan dahi
ınsydana çıkacak.

Bskahm neler pöreceeiz? Her
halrie onümüzde cümbiişlü üç dört
şün var.

DOĞAN NADt

Kökpınar (Türk)
3 — Osman Coşgül (Türk)

9.1-28
Üç adım: 1 — Yugoslav 14.60. İ

2 — Yugoslav 14 59. 3 — Yunan.
Maraton: 1 — Yugoslav 5.431,

2 — Yugoslav 5.4.59
10.000 metre: 1 — Yugoslav

29.37.S0 (Yugoslav ve Balkan re-
koru), 2 — Yugoslav 31.27, 3 — Hü-
seyin Topsakal (Türk) 3158.4.

4X400: 1 — Yunan 9.17 (Yeni
Yunan rekoru), 2 — YugoslaT 3.17,
3 — Türk 3.24.4.

Türk-Alman

mütehassıs da burada ders vermek-
tedirler.

Yurddski çocuklann hepsi birer
vazife almış bulunuyorlar. Kahveci-
lik yapsn. ahçılık yapan. sigara sa-
tan, bahcede kavun karpuz yetis-
tirenler vardır. Bir kısım cocuklar
da tenekelerle linyit kömurü çıka-
nyor. civ=r köylere ve evlere satı-
yorlar. Mü»ssese çalısma arzusunu
tesvik icin bunlann kârmı kendile-
rine bırakmaktadır.

Yurdda klinik psikoloma dava-
nan vumusak bir terbive sistemi
tatbik ediliyor. ÇocuSun her arzu-
su yerine aetlriliyor. Fakat itimada
dayanan bir terbiye sistemi ile ona

U işin iyisi. kötüsü anlaülıyor. Sitıe-_ __

Sulfan fibdülmecid
ve kadın meselesi

— tkinrî sahifeden devam —

tarifteki maUann resmen çarşısı
pazan teessüs etti. Ve bunlan kâr
iistüne kâr satanlar, ellerini kolla-
nnı salhyarak, günvrük venneksi-

Böylelerine: cMİ-

oldum. Koro ve mü=amere devam
ederken Yurd müdürü bazı çocuk-
ları eöstererek su izahatı verdi:

Bu çocuk on lira yevrniye mu-
kabilinde eroin sabcısı imis.' Su ço- | s a f i r a m a > " e k ^ r \ " , 6*ntT_ * « u

cuk randevu evinde evlâdlık imis.
Müdüt burlan söylcrken elile ağ-
nnı vanm kapıyor. İzzerl nefisleri-
ne dokunmaması için verdiği iza-
hatı çocuklann duvmasını istemi-

bu gümrüksüz maUarla
haddi varsa boy ölçüşsün...

Madem çuvaldm kendimize be-
hrdık. iğneyi onlara da batırabili-
riz: Bu memleketin şartlanna ran

yordu. Burada maziyi unutturmak j olmıyanlar. değil hiç gümrük rer-
ve bir aile hayatı yasarmak «iste- ] memek. lüks ölçüde gümriiğe lâbl
mi takib ediyoruz.» diyordu. Haki- i tutulmalı. Devletin varidatını artır-
katen müessesede bu hal 307le eö- k b k d d ? M i l l i
rülüyor, elle tutuluvordu
resan vakalardan biri »u idi:

Teoman Güierman isminde
çocuk \urda gelmeden evvel

Corluda is'enen
esrarençiz bir cinayef
nnca bir i-nssn cesedi ile karşılaş-
miütır. Korucu vpziyeti derha! sav-
cıiığa bildirrniş. vaka yerine giden
Kmniyet memurlan topresı açarak
cespdi meydana çıkarmışlardır.

CeswHtı 25 yaşlannda bir şahsa
aid olduğu ve boynunun sol kıs-
mında yarslar bulunduğu eörülmı'is
ve otopsi için hastaneye nakledil-
m'stir.

Yapılan otopsi snr.unda cesed ü-
zerinde 10 aded çscma huhmnvjş
ve bunun av tiifcğ-ie öldürüld;i5;i
anlasılmışhr, Bir müdrlet sonra
eesed teçhıV edüm'ş vo karpuzou
Nivaziye aid ıkluŞu anlaşıimi'tır.

Zabıta, iki kişiyi nezaret altıni
aunıstır.

— Baştarafı 1 inei sahıfede —
bir çok şahsiyetleri haar bulun-
muştur.

Cemiyet Başkanı profesör Baade,
Türkiye Cumhuriyetinin demokra-
tik istikrannı belirten ve büyük
bir alâka ile dinlenen komışmasın-
dan evvel Başbakan Dr. K. A-
denauer'in, Alman - Türk Cemi-
yetinin fahrî azalığını kabul etti-
ğini bildirmiştir.

Yemeği müteakıb, Ankara tfe
îstanbulda ve Türk köylerindeki
hayat ve faaliyeti gösteren iki kül-
tür filmi alâka ile seyredilmiş ve
Türk kadın ressamlarmdan Şük-
riye Dikmenin modern Türk sana-
bnı caniandıran bir sergisi büyük
takdir toplamıştır.

Buraya gelen haberlere göre,
Bonn'daki «Alman - Türk» Cemi-
yetine mukabil. Ankarsda kurul-
mus olan "Türk - Alman» Cemi-
yeti de bir müsamere hazırlamak-
tadır.

Bir Norveç gemisine
Akdenizde ateş edildi

Malta, 25 (a.a) — Londradan
Karaşiye gitmekte olan Norveç
bandıralı «Nordvard? gemisi, La-

j valette limanmın 25 kilometre ku-
zey doğusunda hüviyeti meçhul bir
harb gemisinden atılan bir mer-
.•niyle yaralandığmı bildirmiştir. j ..,

Müttefik kuvvetleri genel karar-
»âhuıdan bildirildiğine göre, bu
hâdiseyi teyid eden her hangi bir
r̂ por alınnıamıştır. Burunla bera-
ber Maltada, hâdiosnin vukua pet-
diği bölgede dçniz manevralarının
cereyaa ettiği beiırülmektedir.

maya eitmek arzusu olana bile mü-
saade ediliyor. Bu eoeuklar öyle bir
hale pelmiş kl kendi mazilerİTiden
bahsedilse Isyan ediyorlar; bu biz
deŞiliz divorlar. Müessesenin mü-
dürüne baba. öğretmenlere aSabey
diye hitab ediliyordu. Yemeği he-
pimiz bir sofraya dağılmak suretile
yedik. Çatalım yere düşüren bir
çocuk bunu yerden aldı ve derhal
EÖtiirÜT) değistirdi. Yanımdaki bir
zat: «Bu çocuk buraya geldifi za-
raan yemegi aveu ile yerdi» dedi.

Yemekten sonra yatakhaneleri,
atölyeleri gezdik ve cocuklar ta-
rahndan yapılmış renkli, renksiz
resimleri eördük. Tamamile çocuk-
lardan mürekkeb bir koro dinledik.
Mehmed Ali AmacıoŞ'u isminde bir
t;enc ögrermen elindeki kemanla bu
koroyu dsr* edivordu. Çok mü-
kemmeldi. Korcnun rr.dyoda çal-
ması icin teşebbüse girişilmesi ka-
rarlaştı. İsminin Orhan Taner ol-
duğu söylenen bir çocuk alaturka
şarkılar okudu. Bu ses o kadar gü-
zel. o kadar temiz ve berrak idi kl
gözlerimiz doldu. Radyo idaresi ve-
yahud Konservatuarın alarurka
kısmı bu genc istidadı hemen kap-
malıdır. Onu biri Zeki Özalp, diğerl
Mustafa isminde siyah renkli iki
çocugım ağızlan ile Celâl Sahini
taklidleri takib etti. Herkesi taklid
eden Celâl Sahin, kendisinin de

hem de sazsız tak-
edildiğini görse herhalde çok

il̂ i sösterecektir. En son Kerml
Ozakava isminde cılız bir coctık
ortaya çıktı. Mükemmel t?klid!i
monologtar söylcdi. Müdür Ali Kı-

bir
bir

sueu isiemiş, ikin?i ;*eza
mahkemesi kendisini mahkûm et-
miştir Mahkûmivet ilâmı kendisine
yurdda tebl'Ş edilmiştir. Bu çocuk
?imdi o ksdar ıslahı hal etmiş ki
bütün öğretmenler lehinde konu-
suyorlar. Temv'zs eönderd;?i itiraz
kararmı gördüm. Şu satırlar gözü-
me ilişti:

«Insanm dünyaya Belmesl nasıl
kendi elinde değilse. terbiye edil-
miyen çocuğun zararh olduğu da
çflphesizdir. Bunun suçlusu ben
değil, cemiyettir.»

Bu basbbaşma çocuk davasma
verilmesi icab eden önemi göster-
mektedir. Dünün hapisane adavlan
burada ciddî ve sistemli bir telkin
ile ne kadar yumusamış. ümid va-
deden insanlar olmuşlardır.

Çocuklar öğTetmenlerrie rirlikte
denize girmek üzere sahile doğnı
ilerlediler. Bunlardan otuz tanesi
müess«selere tevzi edilmek üzere
Mevlânekapısındaki diğer bir yur-
da gönderilmiştir. Yalnız İstanbu-
lun, belki dünyanm en güzel kum-

bakımından mı sade? MUIetin
Fn ente- ' ekonomisini kalkındırmak bakımm-

dan da elzem...
Madera sıvandık. şn düzensiz i?'

leri topyekûn hal ve fasledelün.

(

Avrupa lelevizyon
şebekesi

Londra 25 (A.P.) — Bu hafta so-
nunda burada çalışmalannı bitir-
miş olan bir konferans Rusyanm
da dahil olacağı bir A\Ttıpa Tele-
vizyon şebekesinin kurulması im-
kânlarmı müzskere etmiştir.

Onümüzdeki sonbaharda tele^z-
yonu olan bütün Avrupa meml=-
ketlerinde seyredilecek müşterek
programlar için plânlar tetkik edil-
miştir. Unesco tarafından tertib-
lenmi? ol=n knnf^ransa 13 m°mle-
ket iştirak etmiştir. Birleşik Ame-
rika da müşahidler göndermıştir.

Konferanstaki iki Rus delegesf
bu teklife büyük bir alâka göster-
mişler ve Rusyada televizyonuı)

, süratle gelişmekte olduğunu bildir-
salhgı burada idi. Hattâ. dakalann I mişlerdir. Buaunla beraber Rusya-
getirdiği kum içeriye doğru iki ki-
lometre kadar ilerlemis. kum dağ-
lan vücude cetirmişti. İstanbula 40
kilometre mesafede olan bir yer?
otomobille bir saatte eidilmektedir.
Halkımızm bu yere rağbet göster-
mesi ve Karadenizin koyu mavi
sulan içinde yüzüp kumları içinde
yuvarlanması tavsiyeye değer.

Fuad DUYAR

Şeker bollaşlı
— Baştarah 1 inei sahifede —

fabrikası 26 temmuzdan itibaren
serbest şeker satışıra bpşlıypcaktır.
Fabrika 24 saatte 1p^0 ton. bir yıl-
da 240 bin ton parrrr islivc^ek v?
30 bin ton kristal şeker istihsal

Kamynn ve arabalarla psnct.r
cif.'ri, küsce doîr'urarök

!'c. bu pİ7İn çocuğunuz. dedi. Nasıl j dönmçktedir. Bıt çuretle Adapaza-
dedim. Bunu vurda Cumhurivet j rında vem h?^'-"cı
gazetesi yollamıştı, dedi Memnun j tikge gelişmektedir.

nın 1955 sonundan ıvvel
televizyon şebekesine kaülamıya-
cağı zannedilmektedir.

Haziranda sekiz batı Avrupa
memleketinin müştereken tertible-
diği programlar büyük bir muvaf-
fakiyet kazanmıştı. Bu programlar
Belçika, İngiltere, Holanda, İsviçre,
Fransa, Batı Almanya ve D-nimar-
kada aynı anda seyredilmişti. Yeni
şebeke kurulduktan sonra Mosko-
vadan yaymlanacak programlar di-
ğer Avrup3 memleketlerinden sey-
redilecek, Ruslar da diğer memle-
ketlerin neşriyatını takib edecek-
lerdir.

Büyük Elçimiz
• Ankara, 25 (Tclefonla) — D^

fşleri Bf.kanlıjp İdari İşler Umun.i
Kâtib muaviri Settar İksclin Atina
büyükplçili^ir.e tayini tekarrür et-
miştir. Bu hususta Dıj İsleri Ba-

gün geç- kanlığı Yunan hükûmetinden
1 rcman istemistir.

Orijinal Boyut : 5 * 6 cm


