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Amerikanın Hiıtdiçini
müdafaasına iştiraki

Kara kuvvetleri göndermeyip deniz ve hava
birlikleri ile müdahale isteniyor

Washington 17 (a a ) — Cumhu-
riyetçj partı liderı senatör Wıllıam
Knowland, Bırleşik Amerikanın
Hmdıçinı harbine askerî bırlıkle
iştirakinın «buyuk bır hatan oldu-
ğunu söylemış. fakat Guney Doğu
Asyamn mudafaası içın Amerıkan
hava ve denız kuvvetlerinın hare-
kete geçmek zorunda kalacaklannı
bildırmıştır.

Knowland dun gece radyo ile
yayınlanan konuşmasında ezeümle
demiştir ki:

«— Bırleşik Amerıka Guney
Dcğu Asya bblges'nde hava ve de-
niz hâkımıyetmı haızdır. Bu ustün-
lüğun komumstler eline geçraejı,
milli menfaatlerımıze aykındır.

Guney Doğu Asyarun mudafaası
için hava ve demz kuvvetlerımızın
harekete geçmesı Bırle|ik Ameri-
kanın harbe bılfııl ıştırakı sayılsa
bıle bu hkn desteklemek zorun-
dayız Zıra aksı takdırde komu-
nıstler Hmdıçmıden sonra Japon-
ya, Fransa. Fılıpınler, Endonezya,
Hındıstan ve Pakıstanı ıstılâya ha-
lırlanacaklardır.

Guney Doğu Asyada yenı bır
«Munıh'e» meydan bırakıimama-
bdır Bırleşik Amerıka Hındıstan,
Endonezya. Bırmanya gıbı tarafsız
Asya devletlermın ıştırakını bekle-
meden mutasavver Pasıfık ıttıfa-
kını gerçekleştırmeğe çalışmalıdır

Şımdıkı halde tarafsızhk sıyasetı
guden bu devletler bır tarafa bıra-
kılmahdır Şayed bunlann bir ka-
rar vermelen beklenecek olursa
bütun Guney Doğu Asvayı ko-
munıstlere teslım etmek gereke-
cektır

Dığer taraftan Guney Kore ve
Mıtlıyetçi Çm de Pasıfik mudafaa
paktma iştırake davet edilmelidir.»

İngiltere müşterek müdafaaya
katılmıyor

Londra 17 (A.P) — Uzakdoğu
meseleleri hakkında uzun zaman-
danben beklenilen demecini bugun
Avam Kamarasmda veren Başba-
kan Churchıll, Cenevre konferan-
sıjın netieelen bellı oluncaya ka-
dfr Buyuk Bntanyanın Hındıcinide
askerî müdahaleden kaçuıacağını
tekrar beyan etmiştir.

Hindiçini tneseles'ınin goruşulduğu Cenevre konferansında delegemiz
Cevad Açıkalın, t'.unev Kore Dış Bakanı ve diğer bir

diplomatU berabec

Başbakan aynı zamanda Ingılte- lerine benzer «mustakıl dış sıya-
renm, gene Cenevre konferansının jset» ıle tezad teşkil etmiyecekür.
netıcesme kadar, Guney - Doğu , Bu pakt herhar.gı bır devletler blo-
Asyada 10 devlet arasında kurul- kuna muanz olmıyacaktır Yegâ-
ması derpış edilen askeri ıttıfak ne gayesı âkıd devletler arasında
hususunda bır karar vermıyeceğını
soylemıştır Churchıll derruştır kr

Beyaz peynir
fiatları

yükseliyor
Geçen sene mahsulü beyaz peynir
stoku çok azaldı; ycni mahsulün

fiaü da arüyor

Beyaz peynir fiatiarındakl yilk-
seliş durmamışür. Muhtelif ısühsal
bolgelerinde peynir kampanyası de
vam ettiginden bu seneki rekolte
daha henuz tesbit olunmamıstır

Bununla beraber, alâkadarlar,
kı$ın çok şiddetlı geçmesı ve karın
uzun zarnan kalkmaması yuzunden

! peynir istıhsalinde yuzde 25-30 nis-
betinde bır noksanlık olacağını tah-
müı etmektedirler.

Bazı bolgelerdeki istihsal fazla-
hğının bu noks=nkğı telâfi edeceği
ay-ıct ilâve olunmaktadır

Halen fehnmizin muhtelıf buz-
hanelerinde geçen sene mahsulu be-
yaz peynir stoku çok azalmışür- Bu

ı peynırin tam yağlı olanlannın te-
nekesi 40 liradan saülmaktadır. Bu-
na mulubU yeni mahsul peynirle-

1 rin fiatları artmakUdır. Geçen haf-
ta içinde 42 liradan muamele för-

| raekte olan yeni mıhsul mallar
dün 45 lûaya kadar eıkmıstır.

< Peynir istihsal mevsimınin en
hararetli devresmde bulunulduğu bu
gunlerrie fiatlarm bu seviyeye çık-
ması a'ıâkadariarın dıkkatini çek-
mektedir

Beled'yerin beyaz peynire narh
kovmsk suretile fiatian tesbit et-
nıesi bexlenraektedir.

«— Şımdikı halde vazıfemır Hın-
dıçmıde sulhun yeniden teessüsu

tecavuzu onlemekür »
Aynı mahfıller. Endonezyaıun,

Guney Doğu Asyada tefkılâtlandı-
nlması melhuz komunıst aleyhtan

,içm e)imızden geleni yapmakür Ibır ıttıfaka gırmesinın, bu memle-
Konferans neticesme kadar Guney ketin müstakıl dış siyaset prensi-
Doğu Asyada kollektif güvenliğe P^e aykın olacağını anlatmışlar-
mutedair nihai bır karar ittihaz
edilemez.»

Churchıll, İngiliz hükûmetınin,
taahhüd altına gırmesıni ıstılzam
edecek cmsten muzakerelere gi-
rişmedjsrını de belırtmıştir

Tarafsızlann plânrarı
Jakarta 17 (AP.) — Hukûmete

yakaı iyı haber alan mahfıller bu-
gun Endonezyanın, Kızıl Çın,
Hindıstan ve Birmanya ile bir sal-
dırmazlık paktı yapmayı duşundu- ]
ğünü söylemiş ve demışlerdır öı:

<t— Boyle bır andlaşma, Endo-
nezya Cumhuriyetinın güttuğu ve

Cenevre konferansında gizll
göruşmeler

Cenevre 17 (Nafen) — Cenevre
konferansı buyün katt haftasına
girmıştır. Bugun gızlı goruşmelere
(thususî komiteler» halinde başlan-
mıştır. Böylelikle temsileılerin da-
ha esaslı surette çalışmak fırgaünj
bulabıleceklerı kaydedılmektedır

Cenevre konferansı çevreleri,
konferansın nisbeten bu yola gır.
mesınde ve derhal dağılmamasında
İngiliz Dış İşleri Bakanı Eden'in
muhım rol oynadığını bılhassa

Hindistanla Bırmanyanın sıj'aset- kaydetmektedırler.

19 Mayıs
bayramı
hazırlığı J* I

Atatürkun Samsuna ayak basışı-
nın yıldonumü munasebetıle İstan-
bul Kız Lısesır.ı Bıtirenler Demeği
yann Dolmabahçe Sarayında bır
ihtıfal tertıb etmiştir

Ataturkün hayata gdzlerini yum-
duğu odadaki karj'olasma çıçeklet
konacak, muayede salonur.da sıır-
ler okunacaktır- Bayan Makbule
Atadan da bu ihtıfalde hazır bulu-
nacakbr.

19 Mayıs Bayramında okullar
ve daireler tatil

19 Mayıs Genclık Bayramı dola-
yısile yann daireler kapahdır
Okullar yann ve öbürgun olmak
üzere ikı giın tatıl yap^caklardır

C H. P. Genclik kollannın trireni
Kuruluçlarmın birınci ve Atatür-

kün Samsuna çıkışının 35 ınci yıl-
donümü dolayısile. C. H P. Genclik
kollan tstanbul il teşkilâte yarın
iç» bir toren tertıblemiştır-

Yann saat 16 da Beyazıdda Mar-
mara sinemasının uzerindeki Mar-
mara gazmosunda yapılacak olan
bu torende tanınmış fıkır adamlan
ve eencler konusacaklardır.

Batı Almanya ile
Rusya arasındaki

münasebetler
Bonn 17 (A P ) — Batı Almanya-

rnıı kuvvetli siyasî teşekkullerin-
den bin «Hür Demokrat» partisi
bugün Moskovaya bir parlamento
neyeti gönderilmesi için teşebbase
geçmış ve bu gaye ile Başbakan
Dr. Konrad Adenauer'den müsa-
ade ıstemiştir.

Parti. bu konudaki bir teblıgin-
de, Almanya ile SovyeÜer Birhği
a^r.nHa venHon rÜDİnmatik müna
sebetler teessüsünü lüzumlıı gör-

Şehrimizde ve Ankarada

dünkü spor gösterileri

Oramiral Fechteler
Ankarada

Ankaradaki gosteıilerden bir intiba
— Baştarajı 1 ıncı sahıjede —

10 da Mıthatpaşa ve saat 14 te Fe-
nerbahçe stadlarında yapılrruştır.

İstanbul bölgesi okullan Mıthat-
paşa stadında, Kadıkoy bolgesi O-
kulları Fenerbahçe stadında 19 Ma-
yıs programındaki gösterileri aynen
yapmışlardır.

Dığer taraftan, gösteriler halk
için hazırlandığı halde. davetiyele- halk arasında hoşnudsuzluk uyan-
rin karaborsada satılinası gene mak dırmıştır

sadı terrun edememıştır Gösterileri
takib etmek ıstıyen vatandaşlar, uç
gundenben Mıllî Eğıtım Mudurluğu
ıle Vılâyet ve Beledıye arasında
mekık dokumuşlar ve davetıye
temin edememışlerdir. Farasız ol-

eden davetiyelerin, kara-
10 lıraya kadar satılması,

Yeni Menderes
kabinesi diin teşekkül

etfi
— Baştarafı 1 inci sahtfede —

kanı Kemal Zeytinoğlu, Adalet
Bakanı Osman Şevki Çıçekdağ, Güm
ruk ve Tekel Bakanı Eraın Kalafat,

bildirmıstir Parti. Sovyet- Çalışma Bakanı Hayreddın Erkmen)
ler Bırlıği ile diplomatik münase-
betler kurulmasının, Alrrmnvanın
yeniden birleşmesine yol açacağı
kanaatindedir Tebl'âde. diplomatik
münasebetler kuruluşunun. halen
Rusyada mevkuf tutulan Alman
harh esirleri mesele-sinin halline de
hirmet edebileceği inancı belirtil-
mistır

Bs=bakan Dr Adenauer. Bonn
parlamentoEuna mensub bir heve-
t'n Moskovayı ziyaret etme tekli-

Kuruldakı mevkilerinı muhsfaza et-
mışlerdır. Dört Bakan yer değış-
tırmiş ve Devlet Bakanı Celâl Yar-
cımcı Millî Eğitıme, lç İşlen Ba-
kanı Ethem Menderes Mıllî Sa\Tjn-
maya. Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Fethi Çelikbaş İşletmelere. İşlet-
meler Baksnı Sıtkı Yırcalı ds Eko-
konomı ve Ticarete getırilmışler-
dir.

Devlet Bakanlanndan Mükerrem
fıni geçen cuma kesin olarak red- ! Sarol Basın-Yayın islerile de meş-
dermıs+ı Adenauer. Rusya ile dip-
lomat'k münasebetler kurulması
lehmde hür demokratlann giristik-
lerı kampanyayı ıtbir zaaf eseri ve
yatıstırma gayreti» olarak vasıflan-
dırmıştır.

Yedek Subay Okulu kayıd
müddeti uzatıîmadı

Ankara 17 (a.a.) — Bazı gazete-
lerde Yedek Subav okulunun kayıd
mürMetının uzatıldığı vazıİTnakta-
d'r Mıllî Müd̂ faa Vfkâletı Tpm=i'
Burofundan aH'5'mız malı*ımat=
gore. Yedek Subsv nV-ılunun v i -
yıd ve kabul muddeti için evvel^e
ilân edilmış olandan başka, venı

gul olacak; Diyanet İşleri Reısiiğı,
Evkaf ve dığer ban daireler mua-
melâtile Osman Kapani meşgul ola-
caxtır.

herhangi bir karar alınmış değildır. I rildi.

Meclisin dünkü
toplanlısı

ıştarafı 1 tneı sahıfede —
kalıl- îradan sonra, Bakanlar Ku-
rulu hakkmdaki Cumhur Başkan-
hğı tezkeresi okundu Komisyon
seçımlerinde göstenlecek adavlar
hakkınd^ eruplann hazırlanabıl-
mesi içir numuzdekı pazartesı top
lanümak uzere oturuma son ve-

Yeni kabine dün i!k
toplantısını yaptı

— Baştaraft 1 ına sakıfede —
mesi. Ismir tıcarî mahfıllerınde çok
müsaid karşılsrtrmştır Aynı mahfil-
ler Yırcaluım Tekel Bakanı bulun-
duğu sırada tutunculer lehinde aldı-
ğı musbet kararlar gıbi, tıcarî ce
ıktısadi sahalarda da müessır ve
faydalı kararlar alarak meml»ketın
iktisadî bunyesinde mevcud pü-
rüzleri gıderebileceğ- kanaatını iz-
har etmektedirler Osman Kapani

ve bılhassa Behçet Uzun kabmeye
gırışı, burada bir surpriz olarak
vasıflandınlmıştır. Ekrem Hayr;
Üstündağuı Bakanlar heyetındf
yer almayışı, hiç hayret uyandır-
mamıştır.

Yeni kabine hakkında
rnnhaleferin fikri

Ankara 17 (Anka) — Yeni kuru-
lan üçüncü Menderes kabinesi hak-
kında Osman Bölükbaşı Ankara
Ajansı muhabırine şunları söylemiş
tır:

— «Şimdilik «öyliyecek bir jey
yok Zamanın konuşması daha mü-
nasıbdir.»

Dığer taraftan C. H. P. sinden
Server Somuncuoğlu: ıtListeyi şim-
dı gdrmuş bulunuyorum. Kabınede
bulunanlar hepsi arkadaşımızdır.
Şahıslarla bu kabine hakkında mü-
talea yürutmeme ımkân yoktur.
Program okunduktan sonra söyle-
mek daha doğru olur.» demiştir.

1 ıncı sahıfede —
bofa hava alanında Erkânıharbiyei
Umumiye Reis Veküi Orgeneral
Zekâı Okan, Korgeneral Kendall,
Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı
Tümamiral Zekı Özak. Hava Kuv-
vetleri Kurmay Ba«kanı Tümge-
neral Sabri Göknart, Gamizon Ku-
mandanı Tümgeneral Mıthat Akça-
koca. Merkez Kumandanı, Millî
Mudafaa Vekâleti NATO Bürosu
Baskanı, Temsil Bürosu Başkanı,
Türk ve Amerikan yüksek riitbeh
subayları tarafından karjılannustır.
Amiral Fechteler'ın yarm sabah
Atatürkun kabrini ziyaret ettikten
sonra. Mılli Mudafaa Vekili ve
Erkânıharbiyei Umumiye Reis Ve
kilini makamlarında ziyaret edecek
tir. Misahrler, 19 Mayıa spor bay-
ramında bulunduktan sonra, aynı
gün Istanbula ve Izmıre gidecek-
lerdir. Memleketimizde bulunduk-
ları müddet zarfcnda Mıllî Mudafaa
Vekâleti ve Erkânıharbiyei Umu-
miye mensubları ıle göruşecekler.
askerî birlık ve tesülerimızi geze-
ceklerdir 21 mayısta Izraırdea A-
tinaya gideceklerdır.

Rusyanın Amerikaya
îade edeceği 38 gemi-
den 10 u limanımıza

I
— Bajtarafi 1 inci sahiiede —

lardan müteşekkildır:
Bır kuçuk muhrib, 6, 15, 32, 41,

43. 44 48 sayıh yedi hücumbotu ve
12SS. 1286 sayıh ıki avcı botu

Hüeum ve avcı botlan, birteırle-
ri«e çelık halatlarla bağlanmak su-
retile bir 5 ve bır de 4 tekaelik ka<-
fıleler şeklıne sokulmuşlardı ve bu
şekilde muhnbin ve «Diyakop» a-
rama - tarama gemisüıin vedefinde
çekiîrnekt« idıler Amerıkan harb
gemıleri. pek işe yaramaz ve met-
ruk bir halde bulunuvorlaH! tcin-
deki Fus tayfalan bei renkli ış ü-
niformaları eiymislerdi Başlarmda
birer lâciverd bere vardı.

Grup. sabah saat 10 20 de Boğaz
acıklannda görulmuş ve saat 12 de
Kavaklara gelerek sast 1415 e ka-
dar demirlı kalmıstır Bu esnada
S->wet Pusva Deniz Ata«esi Aibay
Cıçerin ile refakatindekıler ve kı-
lavuz Alı Kaptan. bir Türk askerî
motörile cDivakoo» arsma-tarama
gemisme geçmişlerdir-

Bundan sonra grup, ba?ta «Di-
vakop» arama-tarsma gem'si ol-
duğu halde. ağır ağır B-sğ?z4a iler-
lemeğe başlamıs ve saat 16 da Sa-
raybumunu gecerek saat 17 05 te
Maltepe ile Adalar arasına gelmis-
tir

DıŞer taraftan Ruslann iade et-
tıkleri ge»ilerin 5cıl iht'va^l'nnı
karsılamak üzere limanımıza geld'-
«ni bildırdı?imiz Ameriksn «T. D-
14» tamir geT.isi ev-'.-'lki sabah
Malterıe ıle Adalar arasındaki sa-
h=-3 ei'îe'-ek demiT-1-mistir

İkı gundenberi şehrımizde bulu-
nan Turkivedekı Amerikan Askerî
Yardım Heyeti Ba$kanı Vısarairal
Frar-cis Maffev Hugh*s. beraberin-
de Amenksn Demz Ataselısı subai-
ve mensubları olduğu halde sabah
ssat 9 30 d' bir Turk aske-î moto-
rile cT.D 14» tamir gemisine git-
mişler ve orada grupun gelmesını
beklemişlerdır

Grup Boğ-zıçmde ılerlerken Rus
bahriyelilerıle gazeteciler arasında
bazı komık hâdısel'r cereyan etmiş-
tir. Tayfalar, Boğazın guzelli^lerini
hayran hsyran seyrederlerken, ga-
zetecilerin bindıkleri askeri motö-
rün yanlarma gelmesile derhal is-
lerinin baslarına dbnmüsler, sesslz
sessiz calışmağa koyulmuşlar. foto
muhabı-leri objektıflerinı çevirince
> arkslannı dönmuslerdir.

Halen M'ltspe ile Adalar araauı-
U demirli bulunan 10 gemi. üç gün

, içinde Birlp«ik AmeriVa bahrivesini
1 temsil eden Visamıral Francis Maf-

fey Hughes'e teslim edilecektir. Bu
. de\-ri-teslım muamelesinin tekem-
' mül ettirilmesinden sonra, Rus de-

nizcileri «Diyakopı arama-tarama
gemısıle msmleketlerine dönecekler
ve henüz kat'i ol?rak bılinmiyen
bir tarihte, ikınci grupu limsnımıza
setirecekjerdır.

Silâhsız oldukları takdirde Rus
denızcile'inin saat 8 ile 22 ara=ında
Şehrimizde dolajmalarına hükûme-

Çocuk Kral ve
Kraliçe bn geee

belli olacak
Bajtarafı btrmet tahifede —

giydinlecektir.
Hasılatı son kunışuna kadar

bır çocuk dıspanseri yapüması için
Yeşılkoy Çocuk Esirgeme Kurumu
emrıne verilecek olan müsamere-
nin programı şudur:

Saat 20.30 Seçim ve rey tasnifi,
2130-21.50 Arzumanova bale tru-
pu, 22.— - 22 20 Celâl ince kon-
sen, 22.20-22 50 Bal anlan, 22.50-
2315 Ara ve taç gıyme raerasımi,
2315-2330 Necmı Rıza konsen,
23.30 Saıye Ayla konsen.

Değerlı sanatkâr Safiye Ayla ve
Necmı Rıza Ahıskana Emın Ongan,
İzzeddin Ökte, İsmail Sençalar Ha-
lıl Aksoy ve Feva Aslangü gıbi
şohretli müzısyenler refakat ede-
cektır.
Musabakaya girecek eocuklann

davetiyeleri
Bu akşamkı musabakaya girecek

21 kız ve erkek çocuğun velilerile
birlıkte bugun 2 - 5 arasında mat-
baamıza muracaatle davetiyelerini
almalan lâzımdır.

Jüri azalan
Jün heyeti azalan birinci eîeme-

de jüri olan zevattır Bunlann da-
vetiyeleri posta ile gönderilmiştir.
Almamif olanlann bu sabrlan da-
vetiye telâkkı eyîemelenni rica
ederiz. Azalann isimlerinl tekrar-
lıyoruz: *

Necmı Rıza Ahıskan (Ses sanat-
kân), Nedim Akçer (bale raüte-
hassısı), Bn. N«vin Akçer, Ahmed
Akkoyunlu (doktor), Ayten Akyol
(1953 Turkıye Guzelhk Kralıçesi),
İ Galib Arcan (tiyatro sanatieân),
Bn Krassa Arzumanof (bale mu-
tehassısı)), Bn Safiye Ayla (ses
sanatkln), Cevad Fehmi Başkut
(muharrir), Günseli Beydeş (1952
Avrupa guzellût kraliçeaı), C*lâl
(terzi), Peride Celil (muharrir),
Behçet Kemal Çağlar (muharrir),
Zuhtu Çubukçuoğlu (Çocuk Esir-
geme Kurumundan), Bn Senıha
Demırman (beden eğitimi öğret-
menı), Afıfe Edıboğlu, Selim Emre
(terzı), Akıf Ener (doktor), Bur-
han Felek (muharrir), Bediı Faik
(muharrir), Bedri Gürsoy (doktor),
Franko (sinema şırketı müdurü),
Mahmud Moralı (tıyatro sanatkâ-
n), Şemsı Mutver (doktor), Be-
dıa Muvahhıd (tıyatro sanatkân),
Bn Bernn Nadir, Bn. Doğan Nadi,
Halıd Fahri Ozansoy (muharrir),
Refia Ovunç (Olgunlaşma Bısti-
tüsü Md), Mithat Perin (muhar-
rir), Sadun Galib Saveı (muhar-
rir), Sezai (doktor), Sabri Esad Si-
yavuşgü (muharrir), Sevket Sa-
lih Soysal (doktor), Ali Şükrü
Şavb (doktor), Ercümend Ekrem
Talû (muharrir), Nedâ Versan
(Çocuk Esirgeme Kurumundan),
Nevzad Yücel (M E. Md. Beden
Eğitimi Müdür muavini), Vasfi Rı-'
za Zobu (tiyatro sanatkân).

Müsabakada takdim varifesfcîl
gene Baki Süha Edıboğlu yapaeak,
Altıncı Noter Hamdi Selçuk da
raüsabaka safahatuu takib ve tes-
bit edecektir

Müsaraere biletleri
Müsamere bilstlen bugün saat 11

den 20,30 a kadar Şehir Tıyatrosu
gişelerınde satılmağa devam edile-
cektir

Giîmrük Bakanının
yeni tarifeye dair

izahatı
— Bastarafı 1 ıncı sahıfede —

husus Vekâletimizce gozden uzak
tutulmıyarik gunun icab ve zaru-
retine gore gerekli tedbirlere baş-
vunılnsasmın raümkün bulundugu-
nu da tebarüz ettırmek çok yerin-
de olur.D

Ankarada feci bir
motör kazası

— B&staralı 1 ınet sahıfe'ie —
Nihad Sumer adında bir gene

[ Yardım Sevenler Kongr esi Çalışmalarını Bitirdi |

Uruguay takımı
İsviçrede

Zürich 17 (a.a.) — Dunya futbol
şampiyonasına katılacak olan ta-
kımlarm ilki bugün uçakla buraya
gelmiştir. Bu takım. 1950 maçlan-
nın şampiyonluğunu kazanan Uru-

| guay takımıdır. 44 kişiden mütajek
kil Uruguay heyeti hava meyda-
nında İsviçre futbol federasyonu

Ankarada toplanan Yardımsevenler kongresı çaljştnalannı bitırerek yeni idare heyetini seçmış, bos,-
kanlığa Dr Med;ha Eldem getinlmıştır, Delegeler dun Kurumun dıkiş, nakış ve çorap atclyelerıni gez -
mişler, saat 17 de Cumhur Başkanınm verdiğı çay ziyafetinde bulunmuşlardır. Resira, Atatürkun kabrine
eelenk keyan kongre delegeleruıi saygı duruşunda g6rberiyor,-

Eisenbower ve ordı -
MJGarthy mücadeiesi
Washington 17 (a.a) — Başkan

Eisenhover bugun Ordu Vekili Ro-
bert Stevcns i'.e senatbr McCarthy
arasındaki anlaşmazlık mevzuunda
bir müdahalede bulunarak hükûme-
tin yüksek memurlanna tahkikat
komisyonuna bu mesele ile ilgili
gizU vesikalan ve mahrem konuş-
maların neticelerini vermemelerini
emretmiştir.

Türkiyeye 875.000
dolar tahsis edildi
Washıngton 17 (A.P.) — Ameri-

kan haricî yardım idaresi bugun
Türkiye ve İngiltereye mubayaa
tahsisleri ayrıldığını bildırmiştır

Türkiyeye motörlü taşıt, motor
ye yedek parça için 875 000 dolar,
îngiltereye deniz taşıtları mubaya-
ası için 2 milyon dolar aynlmıştır.

Suriye bannmda temazflk
Sam 17 (Anka) — Suriye mud-

deiumumuı yeni basan kanunu ge-
reğınce hükûmetin talebi

temsileiTeri tarafından
tır. Uruguayhlar derhal ikametle-
rine tahsis edilen Hitterfingeofn'da-
ki kampa gitmişlerdır.

Bir Japon adasuıa
radyo-aktiv yağmuru yağdı

Tokyo 17 ( u . ) — Kiyuşu ada-
i sında Kagoşima bölgesine dün rad-

EMİKÖNt LOKALİNDE TALEBE yo-aktrv bir yağmur yağmıştır.
BİRLİĞİNE YER VERİLOt — M
T. T Bırliğınin muhtelif müracaat-
leri neticesir.de, eski Emınönü Halk-
evı bınasında uç oda Birbğe tahsis
edilmiştir. Bu münasebetle, dün saat
17 de binada bir toplantı yapılmış-
tır- Toplantıda hazır bulunan Vah ve
Belediye ReU Vekili Ord Prof. Dr
Fahreddin Kerim Gökay Bırlik men-
sublan ile gorüşmüş, mevzu ile
ilgili sorulan cevablandırmıştır

Şeker buhranı
ortadan kalkıyor

— Bastarafı l tneı sahıfede —
de bazı gazetelerde, şeker sıkıntısı-
run başgosterdiğine dair çıkan ha-
berler uzerme, Şeker Şırketi Uraum
Müdürü Baha Tckand bugün bir
basın toplantısı yaparak şu izahatı
vemis.tir:

— cSon günlerde gazetelerde bir
şeker buhranı mevcud olduğu ha-
berlerinin intişarı üzerine, vazi-
yette böyle bir buhranı icab etttre-
cek hic bir sebeb bulunmadıfını
tavzih etmek mecburıyeti hasıl ol-
muştur.

Fabrikalanmızda halkm normal
ihtiyacını karşılayacak miktarda
şeker stoklarımız vardır Yalnız Al-
pullu fabrikamızda geçmiş, yıllar-
da olduğu gibi, tstanbul toptana
tuccarlannın doğrudan doğruya fab
nkadaa fazla şeker eekmeleri yü-
luadea sadece Trakya bolgesinin
R/wm»! ihtiyaeiHi karşılay«c4k mik
terda şeker kalmıstır İstanbul ihti-
yacı içın Eskişehırde kâfi stoklar
vardır. Bu fabrıkadan hergün kam-
yon ve vagonlarla yapılan teslimat
arasında. İstanbul için de bılhassa
kamyonla vaki müracaatler karsı-
lanmaktadır.

Mayıs aymın ilk 15 günlük dev-
resinde şeker bulunmadığı iddia e-
dildiŞi bir sırada 12 bin tondan faz-
la şeker satılmıştır. Bunun 6500 to-
nu son haftaya aiddir. Bu raiktar
geçen senenin avnı devresine aid
satışlardan fazîadır.

Şirket, İstanbul tüccannın Eski-
şehirden şeker getirmemekte ısran
üzerine hergün muntazaman ıstan-
bula 150 ton kadar şeker sevket-

motdrle «Ulus» ıstikametıne gıder- — " :"" , ' "" ~" T». ' -u*. A. t.
mefe baslamışür Bu mıktar da Is-ken yolun tenha ohnasmdan bilis-

tifade süratini arttırmıştır. Bir ara-
lık yayakaldırımına yanaşan mo-
tor henuz hüviyeti tesbit edilemi-
yen 50 yaşmda bir şahsa çarparak
olümüne sebeb olmuştur. Sadme
neticesinde motor 15 metre suruk-
lenmiş, Nihad Sumer koma halinde
hastaneye kaldınlmış. sepette otu-
ran arkadaşı Nıyazmin de ayağı kı-
nlmışür.

Şilide kanşıkltk çıktı
Santiago du Chili 17 (a^.) — Şi-

lıde başgosteren umumi grevler
sırasmda bazı hâd'seler çücnıştır.
Santıaeo'da Karsbınıverler, sabah-
leyın şehrın belhbaşlı sokaklannda
resmı gecıdler yaparak otobüslen
taşlayan 300 kişılık bir numayışc!
grupunu dağıtmışlardır. Oğleye doğ
ru merkezî meydanlardan birinde.

tanbulun normal ihtiyacını karşıla-
maŞa kâfidir.

Seker fiatının pahalılaşacağı ha-
beri, 15 gün kadar evvel Anadolu
Ajansı vasıtssüe vaptınlan tekzib-
de oldufu gibi kat'iyyen varid ola-
maz Çünkü, bu sene, geçen yıl iş-
letmeve acılan Adacazan fabnkası
da dahil olduğu halde beş fabrika-
mız norraal kamBanvalannı. bu yıl
eylûlde tamamlanaeak olan Kütah-
ya, Amasva ve Konya fabrikaları
da deneme kamoanyalannı yapa-
caklardır. Bu suretle geçen senenin
4 fabrıkasına mukabil. 8 fabrika
hali faaliyette clacaktır Bunlarm
istihsali de mem'eketin arrmış olan
ihtiyacını büyük kifayetle karşıla-

vacakür.
Bu sene ekılen şeker pancan,

geçen seneden 200 bin dönüm faz-
ladır Bu da geçen seneki ekime

bine vakın insan toplanmış bulu- kıyasla vüzde 40 fazlalık ifad? eder.
nuyordu. Polıs bu durum karşısın- \ Boylece şeker istihsali de geçen se-
da goz yaşartıeı bombalar kullan-
mak zorunda kalmıştır.

Alâkadar Vekâletlerden verılen
rr.alûmaU nazaran. başkentte du-
rum yavaş yavaş düzelmektedir

Posta, telgraf telefon servıslerin-
de de grevler devarn ettiğinden e-
yaletlerdekı durum hakkında ha-
ber alabilmek mümkun olamamak-
tadır.

HOLANDA T!Pt

E K O R
Mutfak Margarini

Çok kıymetlı hedıyeler da-
ğıtıyor. Kur'a numaranuı bak-
kalınızdan alınız.

timiz musaade etmiştir. Rus bah-

y ş
neye nazaran o nisbette artmış ola-
caktır.

Bu sene kampanyaları. geçen se-
neye nazaran bir buçuk ay kadar
öne alıyoruz Alpullu ve Adapazan
fabrikaları 15 temmuzdan evvel fa-
aliyete geçeceklerdir Turhal fab-
rikası da ağustos başmda işletilrae-
ğe baslanacaktır. Bu suretle yalnız
Alpullu ve Adapazan fabrikalannın
günluk istihsali asgarî 500 ton ola-
rak piyasa ihtiyacına tahsis edile-
bilecektir

Halkımızın vaziyeti sükûnetle
karşılıyarak telâja düşmemesi tav-
sıyeye şayandır »

Taşocağındaki çöküntüd*
bir amele öldü

Eskişehir 17 (Telefonla) - Vdâ-
yetımıze bağlı Akpınar koyundeki

Geıger aletleri tarafından kesafeti
1000 olarak tesbit edilen bu radvo-
aktivite, Bikıni atom denemesini
müteakıb şimdiye kadar ban yağ-
mur sulannda tesbit edileain en
mühimmidir. Hükûmet makanüan
halkın yağmur suyunu içmesini me

netmiştir Bundan başka radyo-
aktiv yağmurlann Amerika, For-
moza, Fılıpin ve Japonyada otomo-
billerin camlannda husule getirdıği
mahiyeti meçhul tesırler, Okina-
wa'daki Amerikan üssunde mev-
cud otomobülerde de müsahede e-
dilmiştir.

ilk davayı «El Berede»
uzerir*
gazetesi

sahibi Münir El Reyis aleyhine aç-
mışür.

Münir El Reyis, halec mevcud
Suriye parlamentosuna hakaret su-
çundan önümuzdeki çarj-amba gü»
nü yargılanacaktır.

İNGtLlZ KRALİÇESINİN LONDRAYA DÖNÜŞÜ — İngl.
Ii2 Kraliçesinin urun bir seyahatten »onra memleketint döndü-
ğünü büdinnlstik. Yukarıdaki resirn, Loodr*da karaılam* tör».
ninden bir sahneyı gostermektedlr.

FERN

FERN - WtLLE MEDİTERRANEAN LtVES

O S L O
Napoll _ cenova T« Manflya

ve ayni xam*nda

New Tork — Filâdelfiya. —

Norfolk — Newport —

Newt ve Baltlmor»
Limanlan için «jyayı tieariye tahmil edeceklerdlr.

Yakında «eleoek vapur, FERNGAPE vapuru
29 mayısa doğru. Fazl* tafsilAt için Galata Veli Alemdar

hanında 4 üncü katta 9 No. da SCANDSHÎP
Acentalıgına müracaat. Telefon: 42221.

rıyemerinin, bugun sabsh saat 8 taşocağında bugun bir çokuntü
den itibsren Maltepe ve Dolmabah- olmuş, goçmenlerden Saüh oğlu
çe iskelelerınden karaya çıkarak Huseyın taş ve toprak yığmlan al-
gehrı dolaşacakları sanılmaktadır. ^tında kalarak olmuştür.

M i t s u i L i n e
T O K T O

Sofuk hava tesisatile mücehhez g%yti
modern ve seri vapurlarla

Muntazam Devriâlem
Postas ı

Panama kanalı tarikile Japonyadan 15 günde bir posta
Filâdelfiya, Baltimore, New York, Rotterdam. Hamburg.
Marsilya; Genova; İskenderiye ve Portsaid.

Her aym 15 inci ve sonuncu günlerinde Portsaid'den
hareketle Aden. Penang, Singapore Saidon, Honekong ve
'eabında diğer limanları takıben Japonyaya hareket ede-
rektir. Eşyayı ticariye de Kobe'de aktarma suretile ve
Pusan (Kore), Nha-Nase (Okinawa), Nagoya ve Keelong
için ve Hongkong veya Singapore'da aktarma suretile
Bangkong lımanı için kabul edilir

Japonyadan Philippines, Malaya, Hindistan, Mısır, Fas,
Amerika içm azimet ve Panama tarikile Japonyaya avdet
15 günde bir posta.

Türk limanları için doğru hareket henüz baslamamıs-
tır. Türkiyeden nakledilecek eşyayi ticariye Genova veya
Portsaidde aktarma »uretile ve son liman için doğru kon-
sımento ile kabul edilir.
Genovada acentası- Agenzia Marittüna Italo - Scandınava
İskenderlyede acentası: Scandinavian Near East Shippmg

Agency (Egypt) Ltd.
Portsaidde acentası: > » » » »
İzmirde acentasr T Bowen Rees ve Co. Ltd
Mersin ve îskenderun acentasr Scandinavian Shipping
Agency.

Her türlü tafsilât için Gaiatada Veli Alemdar nanında
4 üncü k»tta 9 numarada SCANDSHİP acentalıSına mu
racaat. Tel 42221.

Orijinal Boyut : 5 * 29 cm




