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sahneye
çıkıyor!

abeşistan imparatorn bir
kaç güne kadar Birleşik
Amerikaya hareket ede-

eektir. Adisabeba'dan alınan ha-
berler, Habeş topraklan altında
mühim urmııium damarlarıua rast-
landığını açıklamaktadır.

Bu iki haber, Habeşistanın sah-
neye çıkmakta olduğunu göstcriyor.

Faşist İtalyanın tecavüzü sırasın-
da bu Afrika memleketinden sık
sık bahsedilmişti. Fakat Mussolini
devrinin kapanması ile Habeşislan
unutulmuş, ondan bahsedilmez ol-
muştu. Fakat bu topraklarda da
batı-doğu soğuk harbinin devam
etmekte olduğu müşahede ediliyor-
du.

İkinci Cihan Harbini müteakıb
Sovyet Rusya, Afrika mütehassısı
dîplomatlarmı Adisabeba'da top-
latnıs, oradaki Sovyet diplomatik
heyeti. herkesfc nazan dikkatini ce-
kecek kadar kabarmıştı. Bir ara
Habeş başkentindt 300 Sovyet dip-
lomatısıın. tnenıurunun. turisti-
cin (!) bulunduğu söyleniyordu.

Bir taraftan, Mısırda patlak vorip
Sndana kadar yayılan karışıklıklar.
diğer taraftan İngiliz Afrika müs-
temlekelerindeki silâhlı çatışmalar.
Mau-Mau isyanlan arasında Habe-
gistan sessiz ve sakin bir eda man-
zarau arzermekteydi. Şimdi anla-
şılıyor ki, geniş propaşanda şebeke-
si ve ajanlan ile Sovyet Rnsya bn
memleketin Birleşik Amerika ile
işbirüğinc gitmesine mâni olama-
mıstır.

Halen dünyada en mühira nrani-
tım madenleri Belçika Kongosnnda-
dır ve buradaki istibsalin mühim
bir kıstnı Birleşik Amerika tara-
fındajı satın alınmaktadır. Habeşis-
tanda rastlandığı bildirilen oraninm
damaslanndan da bu vaziyette Ba-
tmm faydalanması imkânlan coğal-
maktadır.

Diğer taraftan. Birleşik Amerika-
nın Habeşistan topraklannda aske-
rt üsler kurmak istediği ve bunun
iyin de Habej imparatorn ile mü-
zakereler cereyan ettijji ve daha da
edeceği hilinmektedir. Bilhassa
Suudî Arabistan ile Orta-Doğumra
«iiçer petrol merkezlerini knzeydm
gelecek hava akınlaruıa karşı. Ha-
beş üslerinin tesirli surette konı-
oıası mümkündtir.

Habej imparatorunun. Washing-
ton riyareti sırasında yapılan tek-
lifleri, Heri sfirülen plânlan itiraı-
»a kabul etme*l beklenmeli midir,

-/Pj 1 8" c* t '< 1 ' tartışmalar olur mu?
- Italyanın tecavüzfine nğradıktan
•pnra, Avrupada sürgün hayaıı y«-
şayan ve maddî dunımu oldtıkea
bonılan Haile Selasiye'ye bazı A-
merikan şirketieri dolpurı konrrat-
lar teklif etmisler, sahneye çıkma-
sırn istemişlerdi. Habe; imparato-
ru, paraya ihtiyacı olmasına raf-
men bu teklineri toptan reddet-
mljti. Şimdi aynı Amerika ono
Imparator olarak karşılaroağa ha-
zırlaıunaktadır. Pazarlıjm pek o !
kada» kolay olması beklenmemeli- i
dlr. i

Ömer Sami COŞAR

Rusyada işçilerin hayat

seviyesi düşük

New York, 16 (Naen) — Sovyet
Eusyadan elde edilen raporlara ? *-
zaran, 26 »ene evvel bir Rus işçisi
kazandığı para Ue şimdikine naza-
ran çok daha iyi şartlar içinde ya-
sayabilmekteydi.

Eksp»rler, son zajnanlarda Rus.
vada vukua gelen para ayarlama-
lannı dikkatle takib etmisler ve
bu neticeye varmıçlardır. Rus ida-
recileri. fiatlarda ındirme yapük-
îanm ilân etmişlerdir. Fakat bu-
na raemen. bir Rus i?çisinin halen
«azanmakta oldufu para Ue, 26 se-
ne evvelki işçiy? eöre daha ivi bir
hayat süremedigj görülmektedir.

Amerikanm Kore harbi Avustralyada
hakkmdaki beyaz kitabı

Bn harbi Rusyamn bazırladığı

kitabda ortaya atıidı
New York. 16 (Nafen) — Birieşık !ile Nam fi, Sovyet vatandaşıdır'ar

Amerika bir beyaz kitab neşrede-
rek, Kore harbini tamamile Rusya-
nın hazırlamış olduğunu açıklamif
ve bu hususta deüHeri de ortaya
atmışür

Rusyayı ağır şekilde itham eden
beyaz kitabda kaydedilciğire göre,
Kuzey Kore Bajbakanı ve Siiâhh
Kuvvetleri Başkorautanı olarak va- jdilerine Komünist
zife almış oian iki kişi. Kim İr Sung 'etmiştir.
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Diğer taraftsn beyaz kitabda ilâ-
ve edildiğine göre, 1946 dan stmra

devamh olarak Kuzey Koreye «ga-

jzeteci» diye giren Sovyetlerin her

ibirinin kurmay subaylar olduklan

anlaşılmışür. Bütün tecavüz plân-

larını bunlar hazırlamışlar ve ken-

Çin de yardıaı

r
BİR DAKİKA:

Pakistan Basvekili
ve Hariciye Yekiil

geliyorlar
i Karaşi, 16 (T.HA.) — Dış bleri
IBakanhğmdan bildirüdiğine göıe,
!Pakistan Dış İşieri Bakanı Zafıru!-
ilah Han, haziran ayı içerisinde Ba$-
bakan Mehmed Ali ile birlikte An-
karayı ziyaret edecektir.

| Öğrenüdiğine göre, Pakistan Baş-
'bakanı Mehmed Ali Türkiyeyi zi-
.yaret etmeden önce İsviçreye gide-
jcek, haziran ayının ilk haftasında
şLozanda aktedilecek olan Pakista-
inin Orta-Şark temsilcilerinin kon-
feransma başkanhk edecektir.

Londrada Kraliçe şerefine

yapılan şenlikler
Londra, 16 (Naen) — İngiltere

Kraliçesi Ikincı Elizabeth'm mero-
lekete dönüşü münaseljetiJe dona-
tıbruş bulunaa başkenti gezmek
maksa<ii]e memleketin bir çok yer-
lerinden halk akın etmektedir.

Bugün bu münasebetle bütün
kiliselerde Kraliçe içtn hususî â-
yinler yapıîroıştır.

Kraliçe, Marlborough kilisesinde
yapüan âyine kaUlmıştır.

I Suriyede 8 bln
öğrefmen grev

ilân etti
Sam. 16 fT.H.A.) — Şam'da 8 bin

ülkokui öğretmeni grç̂ - ilân etmij
. bulunmaktadır.

i Millî Savunma Bakanı Dr. Münir
;EÎ Acieni. bugün verdiği bir beya-
natta, öğretmenierin ilen sürdük-

leri taleblerin, Millî Savunma Mec-
iısine tevdi edildi*ini ve derhai tah-
kikata başlandığıru bildirmiş VP öğ-
retmenleri, vazifelerine devama da-
vet etmiştir.

Izmir bskkallan aralanndan

Rus casuslarile
mücadele

Hürriyeti seçen Sovyet diplomatı'
tarafından mühim evrakın
tetkikine bugün başfenıjor

Canberra, 16 (Nafen) — Bu haf-
la Avustralya kıt'asmda Sovyet
casuslan ile mücadele gayet ge-
ni} bir ölçüde bajlayacaktır. Ge-
çenlerde burada hürriyeti »eçen
Sovyet diplomatı Petrov tarafın-
dan verilen gayet mühim evrak ya-
nn sabah hususi bir komisyon ta-
rafından eie aiuıacaktır

Sovyet diplomatı, gizü tutulan bir
evde şrünierdenberi Av-usr»-a'va JoVI
S'n.-i'et casus tejkllâtı hakkında
bildik'erini yazmakla meşguldü.
Avustralya hükûmeti tam bir te-
mizlik yapsbilmek için memleket-
ten komünist veya komünist taraf-
tan diye tanılanlann hudud dışına
çıkmalarmı yasak etmiştir

Bina okur
Egki Taksi-m. gtadyomu 7-8

bin fctji ahrdı. O zaman fut-
bolıın meraklısı her halde 20
bino'en jazla vdi.

Yeni stadyom yapıldt. 25
bin kişılik. Fakat, daha bu
sîadyom bitmeden, seyirci
adedi en az 100 bini buldu.

Şimdi F. K. G., gûya, müjde
veriyor: 100 bin kişilik bir
stad yapiıracağtz.

Tabii o da bitinciye kadar
maç görmek istiyenler 200 bin
olur. Hadi ypnisi, deriz.

Ve bu iş telefonda böyle.
trende böyle, vapurda böyle,
elektrikte, havagazinde, jabri-
knlard-a, velhasıl her sahada
böyle.

Bir »oîtnadı, bojtan» siste-
mine kcpıhnışız ki. gornıayın
dostlar! — D. N.

Pakistanda kızıllarm
tertip ettikleri karışıklık

Endüstri bölgesinde ölenlerin
sayısı 200 ü buldu

Karaşi, 16 (a.a.) — Pakistan or-
dusu doğu Pskistanda Dakka yakı-
nındaki Narayars^anj bölgesinde,
dün çıkan karışıklıklardan sonra.
duruma hâkim oîmuştur ve Kara-
şide kuvvetle tahmin edildiğine
göre, Jute endüstri bölgesinde de
durum düzeimişt:r.

Karjşıklıklarda ölenler hakkmda
hiç bir resmi rakam veribniyorsa

Sanşın artist Monroe'nin

yeni filmi
Hollyvk'ood 16 (Nafen) — Sanşm

da 200 kişinin öldüğü hakkında
söylentiler dolaşmaktadır. 500 ka-
dar da yarah o'.duğu saruhyor.

Karaşi endüstri çevrelerine göre.
son hâdiseler karışıklık çıkararak
memleketin endüstri faaüyetini bal-
talamak ve böylece işçilerin duru-
munun ıslahına meydan vermemek
maksadile komüniatler tarafından
tertib edilmiştir.

Yeni tip bir dizel

motörü yapıldı
Londra. 16 (Naeni — İngiliz mü-

i artist Marylin Monroe stüdyoya jhendisleri veni tip bir Diesel mo-

Ingilterede transfer

durmadı

Londra, 16 (SHA) — 1953 - 54
lutboi sezonunun kapanması. trans-
fer faaliyetinin devam etmesine

i •
I Bugün Linfleld'in santraforu Jim
|mi VV'alker Doncaster'e, Leices-
| ter'in sol açığı Tommy Dryburgh
j Hull Citye Liverpool'un sag içi Ke-
vin Baron Kral Kupası finalisti

Kıbrıs Türklerinin
yaptıkları miling

Preston Northend'e,

milletvçkili «eçiimesini

istiyorlar

Blackburn'un
Dundee'yejso! beki David Gray

| transfer oîmujlardır.
| Transfer piyasası şimdilik çok dü-

ı . i şüktür
i Umir 16 (Telefonla) — Geçen se- i „ . . , , , . . . . . .

ne şehrimizde kunılmı^ olan B .k- | B u i k l e t l e y e n i Dir lngl l lZ
; kallar Derneği bugün ilk uraurai j r e k o n i
' heyet toplantısuu yapmıs ve dilek- j

i ler arasında işçilerin olduğu gibi

j bakkallardan da mebus seçiimesi,

t hararetli konuşmalara sebeb olmuş
ve müstakbel bakkal mebuslar hak-
kında tezahürat yapılmıştır- Bu ara
da bir Ahali Bankası kurulması da

i kararlaştınlmıştır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI
1.500.000 liralık ikramiye plânının

1 TEMMUZ KEŞİDESİNDE

ayncft çeşitli para ikramiyeleri
hesabınızda en az 150 lira bulufidurunuz

Türkjye iş Bankası
paranızın... istikbalinizin emniyeti

Lefkoşe, 16 (TJî-A.) — Lngiüz
Maarif Dairesinm Türk kültürünı
yaptığı bir baskıyı protesto etmek
maksadüe Lefkoşe ve civar köylf-
rin Türkleri bugün muazzam bb
mitina tertib etmışlerdir.

Fevkalâde heyecaniı bir hava
içerisinde cereyan eden bu miting-
âe konuşan hatibler Ingilız Maarıi
Müdürlüğünü ve onun adamlannın
dahil bulunduğu komisyonu şid-
detii bir lisanla tenkid etmisler ve
yapılan küitürei baskıyı izah et-
mişlerdir.

Eisenhower'in hususi tem-

»ilcisi Ortaşark'ta

bekleniyor
Beynıt, 16 (I.HA.İ — Mevguk

menbalardan verilen haberlere gö-
re. Başkan Eisenhower'in hususî

i Londra 16 (SHA) — Southamp-|temsi!cisi Erich Jonhson 4 haziran
ton şehrinde yapılan pıofesyonel | tarihinde ikinci defa olarak Orta-
bisiklet mukavemet yarışrnda, Ken çar'<a e«-lecektir
Joy 154 millik mesafeyi 6 saat, 53
dakika, 50 saniyede bitirmekle ye-
ni bir İneiîiz rekonj tesis eöniştir.

Bu mesafede profeşyorıeller tara-
fuıdan tesis edilmiş başka bir re-
kor yok ise de. Ken Joy'un 6 saat.
53 dakika 50 saniyelik rekoıu en
iyi amatör dereceden 18 dakika 50

dönmüştür. Artist Frank Sintra ile
birlikte bir fıim çevirecektir. Bu fü
min adı «Pembe Etek» tir.

20 Th Centruy Fox bu film için
Marylin Monroeye mühira miktar-
da para verecektir. Artist ile stüd-
yo idarecileri bu ocak ayında yev-
miye mevruunda kavga etmisler ve
Mar\'lin Monreoe de ayrılmışü.
Stüdyo. 21 yaşındaki Sheree North"u
denemiş, onu almaya çalışmış. fa-
kat istertiğini elde edemediginden
gene Marylin Monroe'ye dönmek
ve artıste istediginden de fazla pa-
ra vermek mecburiyetinde kaimi|-
tır.

törü hazıriamağa muvaffak olmuş-
lardır. Bu diesel motörü sayesijıde,
5 kişilik bir otomrbili belır!: bir
müddet isletebümek için sereksn
benzin miktan ile 44 kişilik oir oto-
büs ayru müdHet çalıştınlabilmek-
tedir.

Böyle'ikle mühim surette benzin
kazanılacağı kaydedilmektedir.

Şeker billi mi?
\ı kaç stündüı- gazeteler-

w le şektt kıtlıgından bah
I <eıien haberler çık-.yor.

»,u habeıierden evvel de mahalle
bakallarmda şeter bulunanıadıgıni
bizzat gördiim. Bi/im memlekette
böyle bir hadisenın vukuu, >->in
gazetelere intikali mevrud olsa da
olmasa da bir şeker buhranı yaıaı-
mağa kâfi gelirdi ve geldi.

Türkiyede şeker buhranı olabi-
lir mi? Bunu «anneîmiyorum. Çün-
kü memleket sekeri kendisi vapar.
Olsa olsa istihlâfc »vtmasından <\n-
layı. ufak «ef?k «nkıutılar olur: o-
nu da tcvzi ustalıUlarile asgari had-
de indirroek kabi! olur.

Bu girişlen suaıa; son günlerde-
ki şeker Mkmtoımn s<»bebierinı >-e
mahiyetİDİ yazacağım. Istanbuîun
şekeıiııi Alpuüu sairikası verir.
Cünkü Alpullu bUıılıuia Eskişthif-
den ve Uşaktjn daha yakm-iır. Pu
mesafe farkı kilo ba ı̂na 2 UILTUŞ
kadar navul farkı >apar. Tiiccar
bu küçuk Carkı <uara maıiıktn gc-
lcmez ve pek tabii olarak şekeıini
Alpulludan alır.

Alpulluda ^eker bitmiştir. İstan-
bulda şeker şirketinin küçük sto-
ku da bitmişiir. Bitmeden etv<l

Türk inkılâbcıhğında Atarürk» ' tedbir alındıjı vt Eskişehir fabri-

Koruma Derneğinin kongresi
Çoram Yıiksek Tahsil Gencltjjni Ko-

nınıa DrrneğS aenelik kongresi 21 uıı-
yıs cum» guniı s»at 17 de Ticaret ve
Sanayi Odası Mcclîsl çalonunda yaoı-
tacaktır. Ekseriyet olmaz.sa kons^e 28
mayı?ta »ynı yerde topianncakiır.

mevzulu eser
Milli Türk Talebe Blrliğinin kurıcajı

Ata^jrk Kütubhansttnin tik kitabı oia-
rak kutüfchaned* yer alacak olan «Turk
Irjkı'âbcıhjında Atahjrk" mevmlu
M*ı müsabakaiiTiır muddet:, ilâ-i edil-
cnji veçhile Î0 ağustosta sona ermiş ola-
cakür. M. T. T B. den bildirilciiSlne
gore. büyük bir alâka toplıyan bu mü-
«abakaya istirak edenler. eserlertai ta-
xanüiic»âd bajlanııslardîr. Halen iki
eser Btrlür gönderilmiş bulunmkt^-'i'.

lzmirde çiçek bayramı

• sanive daiıa azdır.

Izmir 16 (Telefonla) — Bugün
Karşıyaka Orman fidanhğmda çi-
çek bayram: kutlanmış, açılan çi-
çek sergisinrie mı.htelif müsabaka-
lar yapılmış ve kazananların mü-
kâfatlan Vali tarafından verilmiş-
tir.

TÜHKİYE EMLÂK K O İ
Levend Mahallesi

3. cii Kısım Evleri

Isfanbul, Şişli Levend Mahalİesi 3. ncû kısmını

teşkii eden 255 evin inşaatına başlanmıştır.

1955 yılında biiecek olan bu ev/er Bankamtzda

bir ev hesabı açiıracak müşterilerimize satılacaktır.

Evlerin plân ve saiış şartlannı gösteren broşürü-

müz şubelerimizdedir.

Mayıs Ayı Çekaişinde

hepsi

Çamlıc» yoîunda

bahçeli ve doHpr oA'h

3 Evi kazanan 3 Talihli

1 — Bayan NERMİN GÖRGt'N
(Adanp Şubesin<ien C. No. 13301)

Bay TOMA KOSTANOĞLV
(Beyoğlu Şubesinden C. No. 24641»

Bayan ELENİ PAPAMANOLAKİ
CBslat Şubesinden C. No. 2023)

9 E Y L Û L D E

10 DÖŞELİ EV
BİRDEN

S Hs/irana kadar cıudân

bu kur'aya da girerler.

YAPIveKREDİ BANKASI

9 EYLlJlDE
BL'7 ıtulalıııu kadar
b i) l u » t >> a s 11 c

10
D05ELİ EV

BİROEIN
5 Ha/îran* kadar
c ufftan alanlar bu
k.ura>a <fa rir«rl«r.

YAPI ve KREDİ
84NKÂSI

25.000

LİRAUK İKRAMİYE

Keşidesi

BUGÜN SAAT 19 da

G A L A T A
MER1CEZ ŞUBEMİZDE

YAPILACAKTIR.

AEZU EDEN

SAYIN MVŞTERİLERİMİZİN

KEŞİDEDE HAZIR BULUN-
MALARIN1 RİCA EDERİZ.

İstanbul Bankası

TURK EKSPRES BANK
29 Mayıs Cumartesi günü

DKflİRBAIVK

kasına eline geçcn her ııakil vası-
tasile İstanbula şeker gönHermesi
tavsiye edildiği viyleniyor. Bunun
böyle olduğu da muhakkaktır. Yal-
nu Eski^ehirden hatta Uşaktan İs-
tanbula kâfi miktarda şeker gıin-
derilememiştir. Bunun bir nakil
gürlüğü nlduğunu kuvvetle tahmın
etmekteyim. İs'snbulun günlük
ihtiyacı vasati 200 tondur. Yani

1 günde 20 vagotı şeker geür ve dur-
madan dağıtılırsa günü giinüne ih-
tiyae karşılünsbilir. Boyle o!ma/sa>
sıkıntı bilfiil haşlar. O başlaymca
psikolojik «ıkıntı da başlar. O za-
man 209 ton yerine 400 ton sekere
ihtiyac hasıl olur. Çıinkü tücear,
bakkal ve halk şekeı bulunmıyaeak
endişesine kapılarak fazla tnubayaa
vapar. Bu fazla mubayaya c f ab
verilemedikçe sıkıntı sürer gider.

Aldığun malûnıata göre bi/irn
1953 teker kampanyası 170 bin ton
dur. Buna mukabil bu senenin is-
tiblâki 20<1 bin tonu germişHr. Ara-
daki f?rkm şeçen senelerden ka'»
ma stnkiarla ksp3tıl?raih da temin
ediliyor. Filhal aradaki 30 bin t«- U
kapatacak stok nıevcudsa hakiki bir
şeker Mkınlısı olmaz; ama stoklar
kâfi gelmezse, yeni ıstıh>aiin başlan
RIC taıihi olan 20 tçmnıuza kadar
biraz darlık olahilir. Bu darlığın
vuku hulup bulmnarağını herkes-
ten iyi şeker şirkctj tayin edebiîe-
ceğinden umulur ki, istilısalin is-
tihlâki kapamıyacağını tahmin rder
se, şirket bir ıniktar ^okrr ithaline
teşebbüs edecektir. Bu sade bir gı-
da ihtiyacı değil. Hr psikoloji zaru-
retidir. Çünkıi aldıjımız malûmata
BÖre eldeki tnr şeker bitmek üze-
redit ve mevctıdun büyük bir k!s-
mı kiip şekerdir Bu şekerin de
perakende satış fistı toz -jekerin-
kindcn 35 kurus f?7!»dır. Bu halk
için mOhim bir fark yapar.

Şeker sıkıntısının bugünlerde
birdenhire patiak venşi yalmz Al-
pullu fabrikası stoklarınuı bitmiş
olmasıııdau ileri gplmi« nlmasa ge-
rektir. İ^tihsa] ile istihlâk arasın-
daki 30 bin tonluk hojluk Ramazan
ve Bayram miinasebetüe sarfi;ratm
çoğaldığı şu günlerde kendini his-
»ettirmiş, şeker tüccarını gafil av-
lamıştır. Şeker 'aleblerinin ha\ a-
ma kadar artarak devam edecfğine
de ışüphe etmemek lâzımdır.

İmdi yapılacsk sey derhai büyük
sehirler piya^alarım lâfla değil, pi-
yasayı doyurmak suretile tatmin
etmektir. Bunun için Devlet Demir-
yoriannın elindeki bütün vasıtalan
şeker fahrikalan emrine vennesl
lüzumunda kbnse şüphe etmez. O-
nım yanıbasında türcarın kamyon-
larla bu nakliyata yardun etmesi
kendilerinin menfaati icabıdır

Temenni ediyomz ki: mevcnd
stoklar istihlâke kâfi geldikce: tev-
li aksaklığindaTs ileri feldiği söyle-
neo şeker huhranı kolayea geçer.
Mesele Miçük çıkmtılan:

— BakkalİRnn nydurraasi. diyt
mühimsememekten gebnemektir.

B. FELEK
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Liralık bir hesabla

Kurtuluşta bir Apartıman Daireai,

Bir ki'1o altın

Lüks bir sayfiye evinde yazlık ikamet

Üç talihliye lcıymetli miicevherat

Yalovada 15 günlük dinlenme (iki kişilik)

Uludağda I 3 günlük dinlenme (iki kişilik)

Kazanabilirsiniz.
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HAZtRAN

Keşidesi için acele bir hesab açtınnır.

İjtanbul dışmdan hesab açtıranlann havale ücretlerile,

ikrawiyelerinin gnnderme masraflan Bankaya aiddir.

İkramiyelerhi intikal vergilerini Ranka öder.

Tel: 49620 - 45467

Keşideye iştirak
etmek üzere para

yatırmak içio

3 GDN KALDI
I t lanbul M e r k « z l : SlrkKİ. BOyOk <«
Postahane karşisı. Ttl: 24224 - 225 - 257H
Osküdar AJansı: Ahmediyi, Halk Cad. Ko. 1
KaragUmrük Ajansı: Atikall. F«vzi Paşa Cad.

Kömürden petrol
Capetown, 16 (Nafen) — Kömür-

den petrol elde edilmesi için ha-
zırhklar ilerlemiştir. Güney Af-
rika krimıir ve oetrol şirketi tecrü-
belerini tamamîadîŞın! ve ilk defa
haziran aymda kömürden petrol is-
tihsaline girişeceğini açıklaraiftır.

Fakat ancak 18 ay «onra seri ha-
linde istihsale başlan^bileceti de
iîâve edilmektedir.

ESİN PERE __

ile
Yüksek Mühendis

EBCÜMEND SEVGEN
nişan'.andilar.

16 Mavıs 1954

KİŞİYE 100 REŞAT ALTINI
B U O Ü N A ( 11 A >

O S M A N B E Y
Şuberaizin husufî ik.-*ıriyesin« i»tirak içir> hesab aı;nr!n».

CAZİB AÇILIŞ HED1YELERİ
-jumî keşidede Erenkov Ethemefendi asfaltında her ay bir aDartıman

KREDİ

Orijinal Boyut : 5 * 40 cm


