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Dış ticaret rejimi
etrafında tetkikler
En fazla şikâyet olunan yüzde 4 ler meselesinîn
ithalâtçı tacirlerî tatmîn edecek şekilde halli

yoluna gidileceği bildiriliyor
Yeni

tedbirler
almıyor

Ankan 27 (Telefonla) — Dış ti-
caret rejiminin aksayan taraflarını
incelemek ve tadilini temin etmek
tizere İktisad ve Ticaret Vekâletin-
de bir komisyon kurulmuştur. Ko-
misyon tetkiklerinde bilhassa tat-
bikattan «lman neticeler üzerinde
durulmakta ve bu arada Türkiye
Ticaret Odalan, Sanayi Odalan,
Ticaret Borsalan Birligi tarahndan
hazırlanan ve dış tiraret rejimi hais
kında mütalealan ihtiva eden ra-
por incelenmektedir. Daha evvel 'le
bildirdığim gibi dıs ticaret rejimine,
bazı sartlara bsğh olarak takas sis-
tpminin tekrar ahnması muhtemel-
dir.

Bu arada kredill ithalât meseiest
de esash surette tetkik mevzuu-
dur. Aynca en fazla sikâyet olu-
nan % 4 ler meselesinin ithalâtçı-
yi tatmin eder.;k »ekilde halli yo-
luna gidilecektir.

DiSer taraftan tahsislerle tran*-
ferler arasmdaki müddetin müm-
kün mertebe kısalrılabilmesi içln
bazi tedbirierm slmması meselssi
d# tetkik edilmekte olan esaslar
arasinrladır.

Seçim
kanununda
değişiklik

Yenl tasannın buçünkn MecHs
toplanhsinda görüşülmesi

muhtemel

Ankara, V (Telefonla) — Hak-
kmda müsUceliyet karan ılman v»
Adalet Komisyonunun lon toplan-
tısındı ufak tefek tadillerle kabul
tdilen teçim kamınunun ban mad-
delerini degistiren tasan tahmin
ıdildiğin» göre Meclisin yarınkl
toplantısında görüşülecektir.

Kırşehirde
bir kamyon

devrildi
I kty öldü, 8 y«ka <l»

yaralandı

Ankara 27 (Telefbnla) — Bu sa-
bah saat 1030 da Kırşehire bağh
Kaman ile Karakaya arasında feoi
bir kamyon kazası olmuş, 3 kişi
öimüs ve 8 kişi de yaralanmıştır.
Kırsehirden Eskisehire gitmekte
clan Kırsehir plâkalı soför Mustafa
tdsrerindeki kamyon Kamanı eeç-

— A r k a s ı S a . S. S ü . l d e —

CUMHUR BASKANI — Cumhur Başkanı Celâl Bayar dün
Floryada istirahat etmis. bir ara denize girmistir. Resim. Cum-
hur Baskanımızı Floryada denize girenler arasında göstermek-
tedir. .

Libya Başvekili
Kahirede bir
tebliğ neşretti

Tebliğde, Tiirk merciierinin Arab
devletleri hakkında çok iyi

niyetler besledikteri belirtildi

Kahire, 27 (a.a.) — Libya heyeti,
Mısır gazetelerinde, Libya Bajba-
kanınm Türkiyeye yaptıjı riya-
retle ilgiü olarak intijar eden ten-
kidkâr yazılara cevab teşkil etmek
üzere bu akşam Kahired« ju tebli-
ği neşretmiştir:

«Başbakan. Maliye Bakanı ve Dif
İşleri Bakamnda* müte$ekkil Lib-
ya heyetinin Türkiyeye yaptıjı ti-
yaret münasebetile Mısır ga^etele-
ri, Türkiye ile libya arasında bir
paktın aktolunmak üzere bulun-
dufcunu ve bu paktm Arab devlet-
lerine, bilha^sa Mısıra baskı yapıl-

Sa. 6. Sü. 3 te —

Dün Macaristan, Brezilyayı

Macaristan - Brezilya maçmdan sonra kavga çıktı-
Iki takım birbirine girdiler. yaralananlar oldu

Maearistan - Breılly»
Bern 27 (Husust) — Dünya ku-

pası kardöfinal maçlarına bugün
Bern ve Cenevrede devam edildi.
Bugün yapılan maçlarda Macaris-
tan, Brezilyayı 4-2, Almanya da
Yugoslavyayı 2-0 yensrek dömi -
finale kaldılar. Böylelikle Brezil-
ya ile Yueoslavya elendiler.

Dünyg kupasının en eüzel ra«-
çı olacağı umulan Macaristan-Bre-
rilya karşılaşması bir futbol oyu-
nundan ziyade tekme-yumruk ve
gürea gösterisi içinde cereyan etti-
Bu arada hakem, iki takımdan da
oyuncular dışan çıkardı. Maçtan
sonra, tribünlerde oturan Macar

BERN: RADYOFOTO CUMHURİYET — (A.P.)
Djalma Santos, penaltidin Brezilyanın llk rolöni yaparken.
takurunm gakat oyuncusu •• kap-
tanı Puskas'ın Brezilyalı Bauer'in
kafasına şişe atıp yaralaması ne-
ticesinde ortahk birbirine girdi.
Soyunma odasmda iki takım ve 1-
dareciler arasında cereyan eden
şişe kavgası sonunda başta Maca-
ristanm Spor Bakanı Seb»g olmak
üzere muhtelif yaralananlar oldu.

t s v i ç r e d e dün
yapılan maçlaruı

tafsilâtını 6 ncı sahifede
bulacaksınız.

Dün Florya
plâjlarına

150.000 kişi gitti
Bh" kaç gündenberi çehrûnlzde

hüküm sürmekte olan sıcaklar dün
de aynı şiddetle devam etmi?., halk
hafta tatilinden fayda'anarak plâj-
lara ve sahillere akm etmiştir. Yal-
nız dün Floryaya gidenlerin 150 bine

— A r k a s t S a . 6, S ü . l d e —

Samsunda
hadiseli
bir maç

Seyircüpr Galatasaray - Samsun
FenergencHk m»çi hakemta»

hticum ettiler

Samsun, 27 (Telefonla) — Şeh-
rimizde misafir bulunan İstanbul
profesyonel liginden Galatasaray
Spor Kulübü futbol takımı, bugün
Samsun Fenergenclik takımı ile ve
Anksralı millî hakem Muzafter
Eıtuğun idaresinde yaptığı maçı
6-3 kazanmıştır. Hakemin idaresin*
sinirlenen Fenergenclik taraftarları
maçtan sonra hakemin bindiği o-
tomobilç hücum etmişlerse de po-
lisin vaktind» müdah=lesile Muraf-
fer Ertuğ ciddt bir tartaklanmak-
tan ucuz kurtulmuştur.

Birinci devresinde 2-2 nihayetle-
Ben maç, ikinci devrede sertleşmek
(stidadını göstermiş fakat Samsun
FenergencliKin güzel oyununa rap
men Galrtasaı-iylılar dürt gol da-
ha atarak maçı 6-3 lehlerine biti-
rebilmişlerdir. Fenerin gollerini Me
Un Metin Mu5t.f«• G,Uta«r.y,n ' ÂRIZA YAPAN YOLCU UÇAĞI - Evvelkı s a b a h 18 yolcu ile İzmirden îstanbula h.reket Men

n. Reh?. Çj,ç«k Ah. O«m,n Devlrt Havj.yollarıı» aid «Ekr, uc^mm. k a lk l s tan 10 dakika «onra. motöründeki bir flrır., dol*-
n, Kadn, KuSuk Ah yapm,ş- ,.?ı .^r.^öndüaünü b»djrmi,tik. Resim, .Eke, uçag, «,1 motbrünün İzmir hava meydiinmda U- ]

Yurdda
petrol

istihsali
Raman tahasııda

11,8 ton ham
petrol var

Batmanda knruhnakta »lan
tasfîyehanenin ham petrol
işletne kapashesl ienede

339 bfaı t*n »lacak

Ankara, 27 (Telefonla) — Petrol
kanunu eıktıktan aonra bu mev-
zuda yapılan çahjmalar büyük bir
hızla ilerlemektedir. Bu arada *lı-
nan malûmata göre, Raman «aha-
smda 11.8 mllyon ton btihsal •-
dilebilir ham petrol bulunduğu tes
bit •dilmiıtir.

Garzan lahannda da bflyök mik-
tarda petrol bulunmu; lıe de ara-
ma londajlan henüz bitmsmis cl-
duğundan bu perrolun miktan ve
ehemmdye* derecesi tayln edile-
memistir.

Diğer taraftan, Batmanda kurul-
makta ol;n tasfîyehanenln ham r>et
rol isleme kapasitesi aenedc 330
bin ton olacaktır. Bu vaziyete RÖ-
re yalnız Raman sahası 35 R«nelik
bir ömÜT göstermektedir. Batman
tasfiyehanesinden aynca yılda 55
bin ton benzin 28-500 ton cet ya-
kıtı veyi bunun yerine traktör ya-
kıtı ve benrin, 55.000 ton muhtelif
cinste aüfalt, 166.350 ton ağır mazut

— Arkan Sa. i. Sü. 1 d« —

Büyük kaybımızın
9 uncu yıldönümü

Gazetemizin kurucusu üstadımız
Yunus Nadi 9 sene
Allahın rahmetine

evvel bugün
kavuşmuştu

Bugün, Tiirk basm âlemlnin acı
bir yıldönümüdür. • yıi bnce, 28
haziran 1945 te «Cumhuriyet» In
kurucusu Yunu» Nadi, İsviçrede
geçirdiği hir ameliyat neticesi ha-
yata (fözlerini kapamışti. Memle-
kete şerefli hizmetlerile Türk nıat-
buat tarihimlzin en mutena köşe-
sinl işgal eden. Millî Mücadele ve
inkilâb yıllannın kuvvetli kalem
mücahidi Yunus Nadi; dünkü, bu-
fiinkü nesillere oldueu jribl yannki
nesillere de feragatli, (aziietli bir
Türk {fazetecisinin en parlak örne-
ginl verecektir.

Büyük vatanperver, flotad gaze-
teri ve kâmil invanın 9 uncu ölüm i
yildöntimünde onun aziı hâtırasını
sayırı ile anan «Cumhuriyetn «He-
si, onıılmaz kayıbdan doğan acısını
rahmetli Yunus Nadinin izinde yii-
rümekle, onun ideallerine hizmetle
dindirmeğe uğra;maktadır.

• Cumhuriyet»', Kuruciısnmin her
ölüm yıIdönUmUnde kıymetll «ku-
yuculan karsmnda kendislnl daha
imanlı, daha enerjill hissediyor.

BahnMtH flatad;
Y U B M Nadi

Washington görüşmeleri
bu sabah sona eriyor

Churcftiff bir basm toplantısı yapacah
konferürtsnt yapıcı olmadığı bildirlliyof

Millî takım

yurda döndü
Knfile R«lsi Uivl Yenal
etrafiı Izahat yercceğinl söylcdl

fsviçredeki dünya kupaaı futbol
maçlarına iştirak eden milll futbol
takımımız dün gece yarısı «aat 1,30
da bir İsviçre uçağile fehrimize dön
müştür. Meydanda basm mensub-
ları tarafından karşılanan milll fut-
bol takunımızın kafil* reisi Ulvi
Yenal:

— «Bu mevzu e*rafında yartn sa
at 17 d» bölgede bir b«sın toplantı-
n yapacağım ve etraflı iurettt lz«-
hatt* bulunacağım. Sûndl yorgiı-
num. Fazla bir »ey aöyliyemiyece-
ğim.» demistir.

Takım kaptaru Turgay Seren *§•:
— Arkan Sa.. f, Sü 9 dt —

Paris, 27 (R) — Wa«hlngton'da
cereyan eden İngili* - Amerikan
görüşmeleri yann aona crcoek •»
bir resml tebliğ nesrtdileeaktlr.

Konferansın sona er\n««ini mü-
teakıb Ingiliı Basbakası Churchill
bir basm konferanm jrmpaeaktır.
Bu basın konferansına eh«nuniy«t
verilmektedir. Churchill'ln bu mü-
nasehetl» möhlm me«elcl«r hak-
kında açıklamalarda buHMM««iı
muhakkak addedilmektodir.

Konferanı hakkında W«ahJnftoa-
daki ilyas! çevrelerdtn alman aoa
malûmata göre, konftrans f«rgİB hir
hava içinde cereyan rtmemlf obna-
suıa rağmen, hiç blr veçhll» yapıeı
bir karakter de alamamııtır.

Ikf devlet adamının görfiymalerl

• Biuını

Lüzumsaz yasak
Klâksan yaıağımn müspet

'estrlerini kim inkâr tdebilir?
Bu yasağın jehri jükûnefe ka-
vuşturmasa dahi nhhat mües-
seselerimize bir yenisrni ka-
zandırdtğ» bedihi değil midir?
(Klâkson yasağı paviyonu).

Şehrin tükûnett kavttftnast
davasına gelince:

1 — Erken yatanlara gece
uykusunu haram eden hopar.
lör tesleri,

1 — Gtç yatnnlar* »abah
uykulanm haram tdev demir
tekerlckli çöp araban gürül-
tültri,

S — Erken ve geç yeUp da
uyuyamıyanlara gündiiz uy-
kutunu haram eden seyyar sa-
ttct avazeleri.

fiütün dehsetile devam eder-
ken bunun hal yoluna gtrdi-
gini söyliyecek insaf ehli bu-
lunmasa gerektir.

Bu cehefTî Tni gürüHiiler a-
rastnda uykvunı kaçacak bir
foförvn klâkion çalmasını ni-
çin yasak ettiklerim dü^ündü.
ğü takdirde düşeceği hayreti
ve şaşkınlığı gözönüne getire-
rek Bavrithtivort gülümsiiyo-
ruz.

Hakikaten mademki öteki
yasaklan koyaimyacak ve tat-
bik edemiyecektik; o halde
kl&kson yasağına ne liiznm
vardı? Şoförlrri klâkson mn.i-
rafmdan kurtarmak için m»?

* * * J

üçüncü eünü tamamlark*n
chill'in, Güney-Doğu Asyada bir
antikomünist ittifak yapılmasının
geciktirilmeainl lrtediği bildiril-
mektedir.

Gene haber ahndigına g8rt, W-
senhower ve Dıı İslert Bakanı
Dulles da derhal bir pakt yapıl-
ması için müzakereler* firisilmeal-
nl iıtemektedirler.

Churchill, aradaki açıklıjh ka-
pgtmak gıyegi il» Eisenhower Ut
yaptığı (törüsmeleT» ara vtrml| v»
bugün öğlt Ozeri DuUeg U« huauct
bir göriişme yapmifbr.

Gerek İngiliı v» gerekM Ara«-
rikan resm! aahsiyetlcri Churehlll-
Dulles görüşmesinln rcamt blr ma-
hiyeti olmadığını »«ylemektedirler.

— Arkası Sa. S, Sü. 4 t* —

Yunus
Nadi

Mükâfatı
En gflzel hikâyeyl »eçecek
büytik jüri bugün toplanıyor

Yunu» Nadi Mükâfatmın 953-
54 en güzel hikâye müsabaka-
sına gönderilen yazılardan ga-
zetemizde nesrediienler matba = -
mızda İrurulan ilk eleme ko-
mitesi tarafından gözden ge-
çirilmiş, içlerinden büyük jü-
riye sunulmağa lâyık dokuz
hikâye seçilmiştlr.

Büyük jüri bugün taat 15,30
da matbaamızda toplanarak mü
sabaka birincisini intihab ede-
cektir.

Büyük jüriyl tejkll edece*
zatlar çunlardır:

Halide Edib Adıvar. Fikret A-
dil, Cevad Fehmi Başkut, Pe-
ride Cel&l, Doktor Fahri Celâl
Melih Cevdet, Reşsd Enls. Bur
han Felek, Vahdet Gültekır
Reşad Nuri Güntekin. Nihal K?
ramagralı, Orhsn Kemal, Sa
bahaddin Kudret, Yajar Nâb-
Nayır. Şevket Rado. Ahmed Hi
dayet Reel, Kemal Salih S°!
Sabri Esad Siyavüşgil, Ercü-
mend Ekrem Talû, Enis Tahsir
Til. Nâzım Ulusay. VS1I Nıı-
eeddi», Vaau, Handi Varoğlu
H=sıın Ali Yiic-1.
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Bir Yugoslav ;
askeri heyeti

geliyor
Belfrad 27 (a.a.) — Tanjug ajan-

araıa blldirdiğine göre, Nis earni-
IOB kumandanının baskanlığındt
bir Yugoslavya askeri heyeti TürK
orduıuna blr dostluk tiyaretind*
bulunmak üz«r« dün Ni|'tao har««
ket ctmijtir.

Şeker istihsaline 22
temmuzda başlanıyor

Şeker karaborsacılarına karşı açılan mücadele
diin de devam etti ve bazı isfifçiler yakalandı

Şeker karaborsacılarına karjı gi-
rişilen mücadele devam etmekte-
dir. Zabıta, dün de 50 çuval şeker 1
piyasaya çıkartmayıp fahiı fiatla
bir eazoz imalâthanesine tatan İki
istifçiyi yakalarrıştır.

Si\Tİhisar kazasından |*hrimlz
nolisine telle yapılan bir ihbarda,
Kantarcıhrd» Ssbuncu hanında 9
numaralı yerde zeytinyağl ticreti
yapan Haçik Tezelle Nubar Donik-
oğlunun, kazalan için tahsis olu-
nan sekerleri »evketmedikleri bil-
dirilmiş, bu 50 çuval gekerin piya-
says sürülmesi ihtimaline isaret
edılmiştir. PoILs tarafından bu yer-
d* yapılan aramada 25 çuval şe-
ker ele geçirilerek mttsadere olun-
rnuîtıır. Bımlar 25 çuval şekeri Ise

Plajda bir
cinayet
işlendi

Cekmec« Ada plâiında iir sar-
hoşla çarsonlar arasında yanm
saat süren bir kavga oldn; blr
bfkçi bir eri öHürdü, kendisi
ve iki arkadajı yaralandı

Dün akşam Çekmecede Ada pll-
jıııdı kadın yüzündtn çıkan bir
riavgati» bir mahalle bckı,isi bir e.i
tabanca ile öldürmüş, üç kişi de
ağır |ekilc!e yaraUnmıştır,

Ysrım saat Hevam eden kanH
hâdi:-enin taı-ilâh |udur:

— Arkan Sa. i, Sü. i d» —

bir gazoı fabrikasına larhklaruu
İHraf etmişlerdir. Nezaret altına a-
lman İki istifçi bufün Adliyeye
verüecektir.

Sanyerde Ortaçesme eaddeslndc
bir bakkalın ardiyesinde yepılan
aramadı 3.5 sandık şeker ele ge-

— Arkast Sa. %, Sü. 3 te —

BASKETBOL — Mill! baaketbol
takınumız, Viyanada Avurturya ilt
yapbŞı karş,ıl»fniâyı 6 3 - 5 5 kszan-
tnıştı. Yukandakl resira, bu maçt*

j Sacidi sayı peşinde çalışırken gös-
termektedir.

DtPLOMA TEVZtt — Dün muhtelif liselerde dlploma tevzll
törenleri yapılmıştır. Çamhca -Kız; Lisesinde yapılan törende
Cumhur Başkanı Cela! Bayar ve MillJ Müdafaa Vekili Ethem
MendeTes de bulunmn-iardır. Rçsim. -yent mezunlardan birin»
dipîom<»sının verilişjnj eöstcriyot; : >-̂ ?̂v ''-

(Diğer liselerd'ekı törenlere- dalr htberlmiz I nci fahüa-
mkdsdlr.) ' V;,

Orijinal Boyut : 10 * 11 cm
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Dün Florya plâjfanna
150,000 kişi gitti

Baştaraiı 1 inci sahifede —
yaklaştığı bildinlmektedir. İlâve st-
ferlerle bcraber dün Floryaya her
biri 20 vagoncan mıneşekkil 37 ka-
tar tahrık eöilmiştır.

20 gün evvcl Kuzey Afrikadan
kopan hava dalgasmın Italya ve
Balkanlarla Türkiyeyi istilâ ettiği
ve sıeaklann daha bir müddet sü-
receği Yeşilköy Meteoroloji istas-
yonundan bildirilmiştir. Güney A-
nadoluyu kaplayan sıcaklardan 20
gündenberi yağmur düşıneınistir.
Bu durum devam ettiği takdirde
mahsul büviik bir zarar görecefatir.

Dün hararet derecesi en fazla +51
santigrad olarak tesbit edilmiştir.

Bu sabah erken saatlerde deniz
tizeri hafif sLsîi, açık ve sonralan
kısrnen bulutlu geçecektir. Rüzgâr-
lar umumiyetle Iruzey doğudan or-
ta kuvvette esecek, hararet dere-
cesinde büyük bir değışiklik olmı-
yacaktır.

İzmirde hararet 34 derece
tzmir 27 (Telefonla) — Bugün

btırada suhunet güneşte 63, gölgede
34 dereceye kadar çıkmıştır. Sıcak-
lann tesirile bir çok yerd» bayılatı-

lar olmus, TAanisada Hasan Koe*
adında bir çtftçiye ald kükürt yükltt
kamyon tarnamen yanmıstır.

Devlet dairelerinde yaz mesai sa-
atterinin taibikına 1 temmuzda baı-
lanacaktır. Memurlar sabah saat
8 de vazifeye gelecekler ve fasıla-
sız 14 • kadar çalışacaklardır.

Izmir ve civarında hüküm süren
şiddetli sıcaklar dolayısile orman
yangınlan da sıklaşmiftır. Bugün
son haftalar içinde çıkan orman
yangınlaruun en büyüğü Kemal-
paşa kazasının Yukan Kızılcakö-
yünde başlamıştır. Devlet orman-
lıklanna aid Kemeryokusu mevki-
inde saat tam 12 de çıkan yangın
Kaymakamiıkça Vilâyete bildiril-
miştir. Bölge Onran Şefliği ile jan-
darma teşkilâtı hâdise yerindedir.
Aynca köylüler de seferber edilmis
ve şiddetli esen rüzgârın tesirile ge- j
nişleyen yangına hâkim olunmağa '
çalışîlmışsa da akşama kadar süren
mücadelede bir netice alınamamıs-
tır. Şu anda yangm devam etmek-
tedir.

Zararın büyük olduğu tahmin
olunuyor.

Seker istihsaüne 22
temmuzda başlanıyor

(Bajtarafı 1 inci whif«d«)
çlrilmistir. Bakkal hakkında da ta-
kibata baslanmıştır.

Aynca Tahtakalede Basri aoka-
ğında 7 numaralı yerde kahveciltk
yapan Asırn Solmaz, polise başvu-
rarak, Cetnşid Haydaran! Isminde
birinin, 87 lira kıymetiodekl bir
sandık şekeri 125 lira mukabilinde
kendisine satacağını bildlrmistir. A
knan tertibat lonunda Cemsid, bir
sandık şekeri 123 liraya satarken
suçüstü yakalanmıs, evinda yapı-
lan aramada bir sandık seker daha
bulunmuştur. Şekerfer müsadere o-
lunarak, karaborsacı hakkında tah-
kikzta baslanmıştır.

Ankara, 27 (Anka) — Salâhiyetli

t«rr«l*H«ı W3dMMlt5a« fSra, Al-
pullu r» Adapaun «ck«r fabrika-
lan, kampaayalarraa 22 temmuı U
rihlndt b«#lıyac«k r» b*r lki fab-
rika gönde 500 ton kilo t«ker l»tih»*l
edecektir. Turhal fcbrtkasınuı l t
agustos, Uf>k fabrlkajtnın 22 agua
tosta •• Eskisehir fabrikasınm da
eylûl iptidalarında i^letmey* glr*-
cekleri büdirilmektedlr.

Yeni açüacak olan fcbrikalardan
Konya T« Amasy» fabrikalannm
eylûl ipüdalannda re Kfltahym fab
rikasının da ekimin haftasında kam
panyaya ba;Iamalan için fcreki bû

tün hazırlıklarm tamamlanm«k fi-
zer« olduğu bildirümektedlr.

Kırşehirde bir kam-
yon devrildi

— Baştarafı 1 inci sahifede —
tflrten bir müddet scnra yo! kenann
daki hendeğe devrilmiştir. Devrilif
esnasında yolculanîan üçü derhal
Slnvjştür. 8 i de muhtelif yerlerin-
den yaralanrajşür. Kazayı haber a-
lan Kaman kaymakamı eivar kaza-
lardan v» Ankaradan yardım iste-
mi», Keskinden 2, Baladan 1, An-
karadan 2 sıhht imdad otomobıli,
doktor ve jağlık memurlannı ha-
milen kaza mahalline yetişmiştir.
Yarahlar Nûmune hastanesln» nak-
ledilmişlerdir. Bü-irJn yaran iğır-
dır. Kaza hakkında takibat yapıl-
Biaktadır.

Yurdda pelrol
isHhsali

(Baştarafı 1 inci tdhifede)
eHe edilecektbr. Ağır mazut» daha
gimdiden Devlet Demiryollarile ba-
nfabrikalar talib olmaktadır. A»-
faltın tamamı için Devlet Karayol-
larile Türkiye Petrol Anonim Or-
taklığı arannda bir protokal ira-

Tasfîyehanenin diğer mahs\ılâtı
nıemleketİHilzin doğu bölgesindeki
benzin ve traktör yakıta ihtiyacU-
nnı karsılıyacağı gibi bu pazarlara
yakınlığı dolayısile harieden getir-
tilebUecek petrol mahsulâtına na-
raran daha müsaid fiatia verilebi-
leceğinden harie yakıtlarla kolay-
bkla rekabet edebilecektir.

Diğer taraftan 6328 saydı Petrol
kanuntınun tatbikatındaB olarak
Türkiye Petrollan Anonlra Ortakll-
ğmtn iştigal mevzuu V aermayeel
hakkında Türkiye tktısad jfazete»!
yarın çıkacak olan sayısında af«-
ğıdaki maiûmaa vermektedir:

«Ortakhğın ijtigal raevzuu fudun
Raman petrol sahasuu isleterek
ham petrol istihsal T« bu petrola
borularla Batman'a Bakletmek,
Garzan aahasındakl ham petrol
mıktannı tesbit ettikten aonra bu
sahayj işletmek, ba fld b$\fr ar«-
sında aramalar yapmak, Batman-
da kuruhnakta olan petrol tasfiye-
hanesinin tesislerinl tamamlamak,
baska tasfiyehaneler kurmak v«
Işletınek, petrol ve petrol mahsul-
lerinin ahm, satun ve tevziini yap-
mak, ticaret şirkeüeri kurabilmek.

Ortaklığın aermayesi 150 milyon
Urtdır ve sermayenin yüzde 51 1
devlete, yüzde 49 u ise şahıslara
aiddir.»

Ürdünde örfî idare
ilân edildi

Şam, 27 (a.a) — Amman mahreç-
li bir habere atfen «El Binaa» ga-
zetesinin büdirdiğine göre Ürdün
hükûmeti örfî idare kanunu ilânı
ederek basın telgraflan ile yaban-
cı memleketlerle muhaberaü san-
sür altına almıştır.

Gene aynı gazstenin verdıği ha-
bere nazaran, üç Ürdün gazetesi iki
hafta müddetle kapatılmış ve Abul-
nüda hükûmeti, muhalefetin tertibe
haarlandığı açıkhava toplanblan-
nı yasak etmiştir.

Gazete aynca, siyasl parti temsil-
dlerinia KraJ Hüseyine takdira et-
tikleri bir dılekçenin metnini ya-
yınlamaktadır. Bu metinde, henüz
Meclisten güven oyu dahi almamn
bulunan E ĵulhuda hükûmetinin
Meclisüı fethini teklife hakkı bu-
lunmadığma iîaretle, seçfan devre-
si müddetince örfl idare kanunu-
nun tatbik olunmaması ve seçim-
leri idare etmek üzere bir tarafaız
kabine kurulması taleb olunmak-
tadır.

İran prelrolları mese-
lesi tallediliyor

Londra, 27 (R.) — Tahrandan
bildiriliyor: Bugün beyanatta bu-
lunan Iran Maliye Bakanı Ali Ami-
ni, petrol ıneselesiain temmtu ayı
sonuna kadar halledileceğiaİB mu-
hakkak olduğunu bildirmiftir.

Ru» gemilerinde atom topu
Londra, 27 (Türktel) — İngilil

Amirallık Dairesi, haziran ayının
ilk haftasında şimal kutub denizin-
de yapılan Sovyet filosu manevra-
lan hakkında mufassal bir rapor
almıştır.

Bu rapora göre, bu manevralara
iftirak etmiş olan Sovyet harb ge-
mileri atom toplaıı ile mücehhez
bulunır.akta idiler.

Bu haber, tngffl» bahriy* çevr«-
larmd* büyük aiikaı uyantbnntfbr.

Plâjda bir cinayet
islendi

(IBaştarafr 1 inci sahifedıe) j
Kasıropaşa Emniyet Başkomiser- !

liği mü rettebatından 98 toka sayılı \
bekçi Mustafa Yaver, yanında kar
deşi Eeoeb Yaver ve arkadası All
Haydar Kaplan olduğu halde dün
Floryaya gitmlşlerdir. Üç kafadar
muhtelif yerlerde bir hayli içkl |
içtikten sonra Çekmecedeki Ada
plâjma geçmişler ve içkiye plâjda
da devam etmislerdir.

Son derece sarhos olan kafadar-
lar, plâj garsonlarına kadın temin
etmelerini söyiemisleır, fakat ge-
tirilen kadını beğenmedikleri için
münakasaya baslamıslardır.

Plâj müstahrfemini ile »arhoslar
arasında baslıyan münakasayı, plâj
sahibi Nazımın yeğeni er Abdullah
Küçük müd-ahale ederek hâdisenin
genişlemesine sebebiyet vermistir.
Münakaşa ile basbyan ihtilâf, kav-
gaya intikal edince, bekçi Mustafa
Yaver, tabancasına sanlmıs ve a-
tes etmeğe baslamıştır, Çıkan yedi
kursundan dördü er Abdullaha Isa
bet ederek yaralanmasma »ebebi-
yet vermiîtir. Diğer 3 kurfun boja
gidip tabancada kurşun kalmayın-
ca plâj müstahdemini hssımlarmm
üzerine saldırmıs, kürek, sandalya
ve masalarla tam yarım saat dS-
vüşmüslerdir.

Bir meydan muharebesinl andı-
ran kavga sonunda hâdiseden ha-
berdar edilen Florya karakolu bas
komlseri Burhaneddin Görkeyle
Emniyet Müdürünün soforü Hûlki
Özsu vak'a mahalline yetdsmisler
v« kavgacılan yakalamıslardır. Er
Abdullah Küçûk, plaj müstahde-
mini tarafından yaralanan bekçi
ve lki arkadası derhal bir otomo-
bilt konularak Gureba hastaned-
ne acvkedllnuslerdir. Bütfin teda-
viler» rağman Abdullah ölraüstür.

Vak'a, jandarma mıntakasında
earcyan ettiği için dnayet tahkl-
katına Bakırköy jandarma komu-
fanlığırca •lkonulmuştur. Bilâhart
haberdar edilen nöbetçi müddei-
umum! muavinl Çekmecey* gide-
rek tahkikata bas.lamıstır.

Rusya da bir Balkan
askerî ittifakı

hazırlıyor
Viyana 27 (Türktel) — Sovyet

Rusyanın Türkiye - Yunanistan -
Yugoslavya arasmdaki üçlü asker! j
ittifaka karşı Bulgaristan - Ruman-
ya v« Macaristan arasında karşılıkb
yardrm paktı ve 6çlü Balkan askert ı
lttifakı hazırlanmakta olduğu haber
verilmektedir.

Bu hususta alman mütemmim ma-
lûmata göre, önümüzdeki temmuz
ayı içerisinde Bükreşte üç memle- '
ket Dış İşleri Bakanlan ile yüksek '
rütbeli askerî şahsiyetlerin iştirak
edeceği bir konferaus toplanacaktır.

tleri gelen bir Sovyet generalinin
de müşahid sıfatile hazır bulunaiağı
bu «diplomatik - askerî» konferans-
ta, üç memleket arasında esisen
mevcud bulunan dostluk bağlarınm
gözden gecirileceği ve buntın karsı- [
lıklı bir v?rdım paktı ile askerî it- |
tıfaka kslbi hususunda bir sözleşme]
imzalanacagı bildirilmektedir.

Fransa, komnnist
nini tanıdf mı?

Mendes-France'in Cenevrede ko-
münift Çin Başvekili ve H?ricive
Vekili Şu-En-Lai'yi Fransız kon-
solosluk binasında kabul etmesi
ban Fransız siyas! çevrelerinde
Fransarun komünist Çini beynelmi

nımıs olduğu şeklinde tefsir edıl-
mektedır.

Muırdaki lngil'z başkuman-
daru Kıbnsa geldi

Lefkoşe (Kıbns. 27 (a.a.) — Do-
ğu Afrikadaki tngiliz Kuvvetleri
Başkomutanı General G^orge Ers-
kin dün gec« Lonıiradan uçakla
Lefkoşeye gelmiştlr.

General Erskins btırada Kıbru
vallsi Robert Armitage'm miaafiri
olaealchr.

Generalin bu zryarettnbı »ebebl
açıklanmsmı^tır.

Btr adam, balkondan
düşerek yaralandı

Tophanede Salıpararında 3 numaralı
evde oturan Şaban Özbek Ismlnde (0
yı?ında bir sahıs evvelkl gece aabaha
kaı^ı uyanmıj ve »u içmek için bal-
konda duran şişeyi almaga gitmiştir.
Balkonda muvazenesini kaybvden Sa-
ban ikinci kattan sokağa düîinü?tür
Baygın bir balde tlkyardım hastanesine
kaldırılan kaza«denlA aıhhl durumu
tchlUnlldlr. Tahkikata. deram »dllmek-

Ubya Başvekili
Kahirede bir tebliğ

neşretti
(Bajtaroft I inci »ohifede)

ması hedefini güttüğünü haber ver-
dıler.

Libya Başbakanı bu munaaebet-
le şu açıklamayı yapmıstır:

«Libyanın Arab BirUğint iza
olduğunu, milliyetile iftihar duydu-
ğunu. Arab halkının menfaatleri-
ni gözetmek kaygunnda bulundu-
ğunu bütün dünya bilir. Arkadas-
lanm ve ben Türkiyeye, Türk hü-
kûmetinin daveti üzerin» r* iki
memleket arasında asırlardanberl
mevcud dostluk bağlarmm takviyeai
çarelerini arastırmak maksadiU
gitmiş bulunuyoruz. Ziyaretimizin
her hangi bir askerî pakt Ue hiçbir
mürasebeti olamaz. Türkiyede bi-
ze karşı çok dostane bir hüsnü-
kabul göstenldı ve Libyaya yardım
hususunda samiml bir arzu lzhar
olundu. Türkıy* yetkili merci-
leri Arab devletleri hakkında çok
iyi niyetler beslemektedirler. Arab
Birliği üyesi olmamı» T» Türkiye
ıle dostant va samiml münase-
betlere malik bulunmamn itiba-
rile Türkiye İle Arab memleket
leri arasındaki gerginlik sebebleri-
nin izalesile, aralarmda eskiden
mevcud olan iyi münasebetlerin
yeniden teessüsü çarelerini arastır-
"dık.

Libyanın kardes Mısır devletine
baskı yapmakla itham olunması
çirkin bir isnaddır. libya ile Mrsır
arasmdski bağlann mahiyeti o ka
dar barizdir ki bunu izaha dahi
lüzum görmüyorum. Kahlreye, sa-
dec« Basvekil Cemal Abdülnasr'ı
ziyaret maksadıle geldim. Kendisi
ile vâki görüsmelerimizde, u'bya ı)e
Mısır arasmd?ki dostane münase-
betleri ve bunların takviyesi çare-
leTmi uzun uzun tetkik ettik. Mı-
sır Basvekilinin de Türkiye Ue Mı-
sır arasmda dostane münpsebctle-
rin yeniden teessüsüne taraftar ol-
duğunu görmekten ayrıca mem-
nunluk duydum.»

Libya Başbakanı Kahlreden
aynldı

Kahire 27 (a.a.) — Libya Başve-
kili Mustafa Ben Halim ve kendi-
sine refakat etmekte olan diğer
Veklller bu sabah saat 7 de Bin-
gaziye müteveccihen Kahireden u-
çakla hareket etmislerdir.

Yeni Güney Kore Başvekili
Seul, 27 (a.a.) — Başkan Sıngman

Ri, Dıs İsleri Bakanı Pyung Yung
Tae'yı Başbakan tayin etmiştir.

Suriyede yeni seçim
kanunu

Şam, 27 (TJ1A.) — Suriye Par-
lamentosu bugün oturumunda yeni
seçim kanununu tasdık etmiştir.

Hükûmet sözcüsü, Parlamentoda
verdığı izahatte bu kanunun Türki-
yedeki seçim kanunundan iktibas
edildiğinı ve bu kanunun komşu
devlette tatbikından alman netice-
nin bütün dünyaca malûm olduğu-
nu söylemiştir.

Bu yeni kanunla Suriye seçim-
leri evlûl ayı içinde yamlacakt'r.

«Çöl çekirgelem Ortadoğu-
yu tehdid ediyor

Şam 27 (Anka) — Suriye Ziraat
Vekâletine Süudî Arabistandan ge- I
len raporlardan. bu memlekette
oçöl cesir<*eleri» adı verilen gaypt
tahribkâr bir cirts cekiraenin tü>"e-
dıği ve bunlann Ortadoeu momls-
ketlerini tehrlid edecek bir -sekilde
vpuılmakta olducu anla^ılmıştır.

Truman'ın sıkhî durum
Kansas Cıty 27 (A.P.) — Bu sabah

yatmakta oldu?u hastaneden ne_<-
redılen bir teblifde, eski Cumhnr
Baskanı Hfrry S. Truman'ın «ihhî
durumunun ciddiyetini muhafaza
etHSi bıldirilmiştir.

Daha evvel eski Başkanm duru-
munun memnuniyet verecek bir şe-
kilde düzelmekte olduğu bıldiril-
m'sti.

Truman geçen hafta safra kese-
sinden ve apandisitten ameliyat ol-
muştu.

Hastanede Trumsn'm ytnında
bulunanlar, bjna rağmen dün ge-
ceyi rahat gecırmiş olduğunu söy-
lemişlerdir. Hususî doktoru Dr.
Graham da bu sabah eski Başkanın
rahat etmekle beraber durumundaıı
pek memnun olmadığmı aöylemif-
tir.

Sovyetler yeni bir «ulh
taamızuna geçeceklennif
Münlch 27 CTMJL) — Sovyet is-

galindeki memleketlerin kurtulnf
komitesi tarafından verilen blr Ha-
bere göre, Sovyetler. Türkiyeye kar
sı yeni bir sulh tearruzuna geçe-
ceklerdir.

Bu komitenin sözcüsü, Amerikan
gemilerini İstanbul limanında tes-
üm eden Rus deniz heyeti başkanı-
nın beyanatına î aret etmiş ve Rus
deniz komutanmın Türkiyeye karşı
dostluktan bahsetmesini buna deül
göstererek, aynı beyanatm Moskova
radyosu tarafından da derhal ya-
ymlanmasının Rus propagandasımn
blr taktigi oldugnan ifad* «tmifttr.

Washinglon
görüşmeleri ba sabah

sona eriyor
(Baştarafı l inci $ahifede)

Fakat anlaşıldığına göre, Churchill
sevimli şahsiyeti ve diplomatik ka-
biliyeti Ue Dulles'ı yola getirip ge-
tiremlyeceğini anlamak Istemlş ola-
caktır.

Churchfll bu aabah Etsenhovrer
ile beraber Kraliçe Elizabeth'm
dünya seyahatine aid 90 daUkabk
bir fılm seyretmiştir.

Churchilld'en sonra da Dulleı ilt
Eden görüsmelertne devam etmiı-
lerdir.

Mısırda Fır'avıın'ın
mezarm'n içi boş

çıktı
Kahlre 27 (A.P.) — Munr Tira-

vtınlanndan birinirı vedi ton ajır-
hğmdaki •• bir raflddet rrrel Sak-
karada bulunmus olan mermer lâh-
dl bu^ün büyük bir girillik içinde
açılmıs ve içinden hlç blr |ey çık-
mamıştır.

Lâhdi buhnuş olan arkeoioj? Dr.
Zekeriya Goneyra, lâhidden, Milâd-
dan 2700 «ene ew«l hüküm sürmüs
bir firavuna aıd iîkeletin ve esya-
lann çıkacağmı 7annetmişti. Lâhdin
boş çıkması bu devrın gene karan-
lıklarda kalmağa devam etmesi de-
mektir.

Maarif Bakanlığından nesredilen
bir tebliğde, Kahirenin 35 kılomet-
r« cenubunda, bu devir için yapı'an
kazılara, bu ay sonunda nihayet
venleceği bildirilmiştir. Çahşmalara
muhtemel olarak sorbaharda yeni-
den b<ıslanacaknr.

Lâhidden heyecan verld jeyler
çıkacağını bekîsyen gazeteciler de
haberi dünyaya yaymak için ald'k-
lan tedbirlerin bosa cıklığını görün-
ce üzüntü dnvmusiardır. ]

G.M.P, genel idare
kurulu toplantılari

Ankara, 27 (Telefonla) — C.M-P.
idare kurulu dündenberi toplantı-
larına devam etmekte ve son si-
yasî hSdiseleri gözden geçirmek-
tedır. Toplanüda görüşülen mese-
leler arasmda 2 msyıs seçimlerin-
de C M P ye halkın fazla oy ver-
memesı. partinin teşkilâtına yeni
bir veçhe verilmesi, kasımdan son
ra yapılacak olan belediye meclisi
ve vılâjet uroumî mecüs seçimle-
rine gırilip girilmemesi meselesi
görüşülmektedir.

İdare kurulunun toplanhsı y»-
nn bitecek ve netice bir tebiığle
ysyınlanac?khr.

Güneş tutulması
filme almacak

Shetland adalan (İskoçya), 27
(a.a.) — Çarşamba günü güneş tu-
tuimasmı tetltık etmek üzere A-
merika, Aimanya, İskandinavya ve

' Ingiltereden gelen astronomlar cn
I şimalde bulııran Yell ve Unst ada-
ı lanna giımektedirVer.

Güneş tutulması seksen ve dok-
san saniye kadar sürecektır. Hâdi-
scyi fiîrne almak için altı NorvecH

| uçakla 3000 metreye jnıkselecekler-
|dir.

tfpast-
Nacaristan ile Aimanya da

dömifiıtale kaldılar
Macaristan - Brezilya maçından sonra kavga çıktı,

2 takım birbirinc girdiler? yaralananlar oldu

Tam 8 gün kaldı
Bankamızda 6 tcmmuz 1954

tarihine kadar açtıracpçıni7 bir he-
sabla hem altm (açılış), hem de
umutni ikramiyemize katılabilirsi-
niz.

VAKIFLAR BANKASI
T. A. O.

Çiçekpazan Yeni Vakıf Hanı
Tel: 24595

YOZONOZO
kavrutmaktan
koruyunun

MİVEA

i B«rn n (Huauai) — Dünya ku-
pası futbol maçlan kardöflnal kar-
şUasmalannın ikinci gûn müsabaka
lan bugün Bern •« Cenevrede bü-
yük bir seytrd kütlesi önünd» ya-
pıldı. Bu maçlarda; kuvvetli rakibl
Brenlyayı mağlftb eden Macaristaa
il« Yugoslavlan yenen Abnanya
ddmiflaal frupuna atlamağa mu-
•mffak oldular 3öylelikl«, Br«üym
U» Yugoslavya elendile*.

Macaristan - BmHra
Bern stadında oynanan bu mae,

asağı yukan bir «fmal* karsılafma-
sı ehemmiyetinl haiı bulunmakta
ldi. Dünya fampiyonhığunun bfl-
yük favorisi Macaristan ile bu da-
•ada lddiah bir manzara arzeden
Brezilyvun yapacakları bu karfilaf-
mısm netieesi büyuk bir merak
içinde beklenilraekte idi.

Brezilyalılar bu lddialı maça çı-
karken, son dakikada takımlarm-
da bir değişiklik yapnuşlar ve Bal-
tarar ile Pinga gibi iki şöhretli o-
yuncularmı çıkararak yerlerine ye-
dek elemanlanm koymuşlardı. Boy
lelikle Brezilya forveti en acar iki
forvet oyuncusundan tforrasuz»
olduklan mülâhazasile mahrum bı-
rakıbnıştı. Buna mukabil Macar ta-
kımında da kaptan ve meshur o-
yuncu Puskas, sakatlığı dolayısilt
yer alamamıstı.

İngiliz hakemi Ellis'in idare ettiği
bu maça Brexilyalıların vuruşu ile
başlanıldı. İki takım da büvük bir
iddia taşıyan bu oyuna gayet seri
bir vaziyette başladılar. Büvük bir
sürat İçinde iki kale arasmda gidip
gelen top, daha ilk anlarda iki kale
için de büyük tehlikeler doğurdu.
Fakat Brezilyanin akını kıl payı
mesafeden avutla. Macarlann tehli-
kesi ise rakib defans tarafmdan ke-
sUdi.

4 üncü dakikada sahanm ortasın-
da bir karambol oldu. Oyuncular
ayrıldıklan zaman Macar santrforu
Hideguti'nin sortunun yansının
yerinde yeller estiği hayretler İçin-
de görüldü. Ancak Hidegutı, sortu-
nun altına sağlam bir de don giydi-
ğinden oyuna devam edebildi.

Nibayet 5 inci dakikada bir Ma-
car akınında Hideguti, güzel bir
şütle takımmı galib duruma yük-
seltiverdi. Bu gol Brezilya takurra-
da bir panik havası uyandırdı. Hi-
deguti bu golü, kalecinin uzaklas-
tıramadığı bir topu yakalıyarak al-
tı Brezilyah oyuncunun hayret la-
zarlan arasmda yaptı.

Daha besinci dakikada mağlûb
duruma düşen Brezilyalılar fena
halde bozuidular Bundan istifade-
sini bilen Macarlar da yerden kısa
paslı ve seri oyunla rakibl erini bas
kı altına aldılar. Niteklm iki dakika
sonra. Kocsis takımının ikinci go-
lünü de çıkardı.

Brezilyalılar bu gole «ofsayd» di-
ye hayli itirazda bulunduiarsa da
hakem Ellis, verdiği karardan cay-
madı.

Bu gol Brezilya takımmı kamcı-
ladt ve güzel bir oyunla Macar ya-
n sahasına yerleçtıler.

Brezilyalılarm sağlı sollu bu a-
kınlan esnasında, Ma^ar kalecisi
Grositz'in yaptığı bir degajm T -
zilya kalecisi Catilho'nun kucağına
kadar uzanması bütün stadda derûı
bir hayret uyandırdı.

Brezilvahlann bu süratli ve M-
kim oyunu on dakika kadar devam
etti. Bu arada İndio ile Julinho'nurı
cok püzel iki şütünde top. diregi
sdeta sıyırarak avuta gitti. Nihayet
İndio'nun yak'ladiğı yeni bir fır-1
«atta Marar defansının kendismi'
f<=ul!e kesmçsj net'oesinde Brr-.i1-
v?lılar bir penaltı kazandılar ve
Diaîrm Sanlo<;. penaltıdan ilk Bre-
zilya golünü çıkardı. Oyun 2-1 va-
ziyete girdikten sonra hayli M-
z'«t:. Bu arada zaman zaman 3-
yuncular birbirlerine girdilerse de ı
hakem Ellis bunlan bastırmasmı

Mae&r futbol takumndaa Şandor Koçsis, bir hücam inında

d* maharetle atlattıktan »onra 13
metra mesafeden güzel bir çütle
İkinci Brezilya golünü çıkardı.

Bu beklenilmedik gol Macarlan
gayrete getirdi. Macar akmları de-
vam ettiği bir sırada Bozsik ile N.
Santos arasmda bir tekmelesme da-
ha oldu. Hakem Ellis bu iki oyım-
cuyu da sahadan çıkarmak mecbu-
riyetinde kaldı.

l Macar forveti en iyi oyuncula-
rından birini kaybetmesine rağmen
baskısma devam ediyordu. Bu ara-
da yağmur da basladı.

j Oyunun sonlanna doğru Brezil-
, yahlar açıldılarsa da Grotzits çok
[ güzel iki kurtarışla rakiblerine be-
raberlik imkânuu vermedi.

I Nihayet maçm hitamına iki da-
kika ksla bir Macar akınmda Toth
güzel bir şütle takımının dördüncü
golünü de çıkannca. mukadder akı-

| bet belli oldu. Bu golün akabinde
; Brezilyalı Humberto, Kocsis'e attığı
kasdt bir tekmeden ötürü hakem
tarafından saha dısı edildi.

Halk maçtan ziyade bir muhar»-
beyı andıran bu sert oyunu ıslık-
larken oyun da Macarlann 4-2 ga-
lebesile sona erdi. Böylelikle, güzel
bir futbol seyretmek ümidile sahîya
gelenler tekme-silîe v« güres gös-
terileri seyretmis olarak tribünleri
terkettiler.

| Aimanya - Yngosbnrya
' Aimanya - Yugoslavya karşılas-
ması Cenevrenin Charmilles stadm-
da 18 bin seyirci önünde oynandı.
Bu maçı seyretmek üzere, Alman-

! yadan 5 bini mütecaviz merakh
Cenevreye gehnişti. Cehenncmî
bir sıcak altında oynanan bu maça
başlanmadan önce, tertib komitesi
tarafından. üç Yugoslav futbolcusu
Mitiç, Boskov ve Zebes'e bire-r bu-
ket verildi. Böylelikle Mitiç"in millî
forma altındaki 50 nci, Boskov ile
Zebe«'in de 25 inci oyunlan tes'ıd
edildL

Oyun hızlı bir tempo içinde baş-
ladı. Karşılıklı akınlar arasında %e-

çen maçın 10 uncu dakikasmda, Al-
manlar en umulmadık bir anda
galib duruma yükseldiler. Alman
solaçığı Shaeifer'in çektiği bir fü-
tü kafasile karşılamak istiyen Yu-
goslas santrhafı Horvat, kaled E- '.-
ra'yı kontrpiyede bırakarak ken li
kalesine ilk Alman golünü yaptı.

Bu gol Yugoslavlan bozdu. Bu
bozgımluk ara:ında Alman muha-
cimleri bir-iki fırsat yakaladılaru
da bunlardan istifadesmi bilemedt'
ler.

14 Oncfl dakikada Aimanya lehl-
nc olan bir frikikte Fritı Walter'in
bomba gibi bir şütünü Yugoslav
kalecisi Beara fevkalâde bir plon-
jonla kurtardı.

Yugoslav takımı on besind da-
kikadan sonra yavaş yavaş açılma-
ğa ve oyunu Alman yan sahasını
intikal ettirmeâe başladı. Ar~ak
Alman kalecisi Turek ile santrhafı
Liebrich'in çok güzel oyunlan Yu-
goslav forvetine bereberlik imkâ-
nını vermiyordu. Bu arada Turek
üstüste yaptığı çok güzel hareket-
lerle takımmı üç, dört muhakkak
golden kurtardı.

İlk devrenin sonuna kadar Yu-
goslavlar baskıyı ellerinde tutrular-
sa da neticeyi değiştirecek sayyı
cıkaramadılar ve ilk devre 4'-mn-
lann 1-0 galiblvetile sona erdi.

Oyunun ikinci devresi daha ziya-
de Yugoslavlann baskm altın^î
geçti. Ancak Alman müdafaasının
eok güzel oyunu kendılerine bera-
berlik imkânmı vemedi. Bu neti-
cenin değismemesinde Alman kale-
cisi Turek'in çıkrrd'ğı çok güzel o-
yunun rolü pek büyük oldu.

Nihayet maçın hitamına 4 dakika
kala, üç kisilik forvetlerile Yugos-

| lav kalerine sarkan Alman muha-
! cimleri Rahn'ın ayağından bir gol
i daha kazandılar ve biraz sonra 'la

maç Alman!arm 4 - 2 galıbiyetile
sona erdi. Bpylelikle Alman takırr.ı
dömifinalin yolunu tutarken Yu-
goslavlar da elenmiş oîdular.

Haçtan sonra
çıkan büyük
şişe kavgası

PuskjMs'm, Br««flyah Ban«ri
kafasından fişe il« yanla-
man neticestnd* tnaçtaa
sonra büyük bir kavga çıkh.
Bütün oyuncu ve idarecfler

birbirlerine i d i l

İş ihfilâfı bakkında
yüksek hakem kuru-

lanmt karariarı

sörûnöz!
NlVEAcildinize
ııhhatve taravtt

Lsoğlarl

Devrenin son kısmı daha ziyade
karşılıklı akınlar arasında cereyan
etti ve ilk devre 2-1 Macarlann ga-
libiyetile sona erdi.

İkinci devre çok sinirli bir hava
içinde başladı Nitekim daha birin-
ci dakikada Brezilyalı Bauer, Ma-
car Bozsik'i top başka yerde oyna-
nırken tekmeledi. Başmı tutarak
yere düşen Bozsik, yardımına koş-
mak istiyen antrendrünü elile isa-
ret ederek geri çevirdi ve biraz son
ra kalkarak oyuna devam ettL

Sinirli bir hava içinde v« karfi-
lıkh akınlar arasında geçen oyunun
60 ncı dakikasmda Kocsis, kiTrak
hareketlerle Brezilya kalesin» ao-
kulurken, Bau«r kendisini t«kma-
lediğindea hakem dcrhal p«nalb
••rdl Bn penalbya Brtaflyalüar çok
rtiraı cttilarM d» bakea cajmmiı
v« Lantos güsel bfar fM* &ç«Mt
Maearistan golSsft tcmm «ttt.

Bu |old«n •onra ftyaa bflaMtttk
çıgırmdan çıktı. 62 ftd dakikada
Didi il« Hid«guti blrMrlerU* «ay«t
•ert blr fckild* çarptfarmk y«r« İHş
tüler. Foto atuhabirltrl W b*dls«yl
tesbit için aahanm mrUmam trla-
yujea, polislar âm p»>tm Mttttlar.
Saha ortaamda fotocrafçılarte yattı
araaında, hallu hayli güldüra» ko-
Talamaea oldu. Bu yüıd« oym lki
dakik* kadar mkıtaa «irada.

«5 ind dakikada Brarilyaiılarm
bir akınmda JuUabo, M M * H-
zasındaa kaptı* topla
4 M kâdar aokvM* M

27 (Telefonl?) — Deniz-
^lik Bankssı İstanbu! Top>-are a-
tölyesi işçilerini temsilen İstanbul
lünan ve dokîarı gemi sanayii isci-
leri sendikasile iş veren arasında
c;kan toolulukla is ihtilâh v"k^e'<
hakem kurulunda karara bağlan-
mıştır Karar sövl^dir:

1 — İ^çilerin 4.5 ay geç verilen
kıdam zammı farkları hakkmdaki
taleblerinin reddine,

2 — İşçinin liyakatinin objektif
esaslara göre tesbit ve zammm bu-
na nazaran yapılması hakkmdaki
talebin işçilerin liyakatini is veren
tesbit edeceğine göre kabul edilme-
mesine.

3 — Saat -ücr«-ti 62,5 kuruştan aşa-
ğı olanlann 62,5 kuruşa iblâğına,
S0 kuruşa kadar olanlara yüzde 10
zam yapılmasına, 81-87 kurus ücret
alan işçilerin ücretlerinin de 88 ku-
ruşa çıkarılmasına,

4 — Ö hakem kurulunun çocuk
ammı icja kabul ettiği saatte çocuk
battna bt|sr kuruf TtrilmMİn» aid
karana iptalina,

— Tamek

göraşms'erinin
HindisSan - Kızıl Çin

raşms'eri
neti^esi

Paris, 27 (R.) — Yeni Delhiden
bildiriliyor: Hindistan E?sbaka^ı

, Nehru ile Çin Başbakanı Chou Fn
|Laı arpsında iki gündenberi devrm
j-sden gorüşmeler bu akşam sona er-
miştir.

Komünist Çin Başbakanı yarın =a
bah Birmsnyaya iıaıeket edecektir.

Bu alcşa-nkı son gbrüsmelerden
sonra gaeztecilere beyanatta bulu-
nan Chou En Lai dünyada mevcud
muhtelif devletler arasında dosta-
ra münasebetlerin teessüs etmrsi
lüzumuna işaret etmiş ve bunun
mümkün olduğunu belirterek sul-
hun hayat icin başlıca âmıl oldu-
ğunu belirtmiştir.

Diğer taraftan beyanatta bulunan
Hindistan Başbakanı Nehru dünya-
yı bugünkü girdabdan kurtarmak
lâzımgeldiğini, Hindiçinî'de sünip
giden harbin yakında muhakkak
sona ereeeğini söylemiştir.

Chou En Lai, Nehru'yu Hindis-
tan'a davet etmiştir.

Tttrk Tabibler Birliginus
k«o(i«d MOJt erdi

ktf |Qndenb«ri talısnulariBa dcvam
«d«B T»bib:«r BljUtüün üçüncü türük
koBSfw( dûn aosa vnadştir.

Koogr*d« dttn. kooaT* tarafından tm-
kfl •dHmlf olan d«ontolo]l T» nltamna-
w komlaroolariDin raporları okunmuî
T» BHukırı •dUmlftb. Nizamnamede
t n d^t»ikluü«r yapılmı? v* deonto-
ktl kanalsyonunun raporu müzakerc
•dlldtktoi aonra »«ltcek kongrey» bı-

karar Yerilmijtlr.

itfaal edllecek

4«a a*v ı^dld* yanlı
fflrtİDiO»,
dmlnufttf.
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Bern, 27 (AP.) — Macarirt ı̂un
Brezılyayı 4-a yenmesindtn «onra
Macar futbol yildızlarından Fere-
nec Puskas, Brazilyah «yuncu Jose
Carlos Bauer'in auratına bir |ise
atmıstır.

Oj-un bittiktea sonra, daha rv-
velki maçlardan birtnde sakatlan-
dığı için maçı tribünlerden i«yre-
den Puskas, Bauor tam aahadan
çıkarken kafasma bir fl** fcrl»t-
mıstır. Bauer'in başından kan ak-
mağa baslamıs ve arkadaslan ko-
luna girerek icyunma odanna gö-
türmüşlerdir.

Macarlar da Puskas'm etr^fmı
alarak soyunma odalanzu götür-
müşlerdir.

Soyunma yerind» iki t-ıkım ara-
aında, bu sefer idarecilerin d« ka-
tıldığı bir siş* muharebasi bf'a-
mif v« her iki taraf ellerin* g«-
çirdikleri gazoı siselerini birbtr-
lerinin kafalanna savurmuslardır.
Yüzlerce polis, •eyircileria d» bu
kavgaya katılmamalan için soyunma
yerini kordon altına almuj ve 'liger
bir polis grupu da kargacılan a-
yırmak için 20 dakika uğrasraak
zorunda kalmıştır. Bu arada iki po-
lis, şişe psrçalanndan yaralanmış-
tır. Bir ara oyuneulaRin birblrle-
rine futbol ayakkabılarını savur-
dukları da görülmüstür. Maearis-
tan milli spor komitesi Ikind baş-
kanı Gustav Sebes, kavgadan jrü-
zü kesılmis olarak çıkmıştır.

Brezilya idarecileri, oyuneulann-
dan Pinheiro'nun yaralanmif eldu-
ğunu bildirmislerdir.

Yokshire'da bir dokuma İJÇİM o-
lan ve İngilterenin en İyi hakerr'
sayılan Ellis de sahadan 20 sopalı
polisin himayesinde çıkmıs v« bu-
nun hayatında idare ettiği ta çe-
tm maç olduğunu söylemiştir. Bre-
zilyahlar otobüse ağlıyarak binmış-
ler ve idarecileri de «Macarlar''bu
maçı çaldılar» demiştir. *

Millî takım dün ge«e
yırda döndi

("Boftorofi 1 inci »ahifedf)
cAlmanîar bizden çok daha iyi oy-
nuyorlardı. Galibiyet haklanydı.»
demekle iktifa etmiş v« ion maçta
hastahğı dolayısil» oynayamadığı-
nı söylemiştir

Son maçtaki takım kaptanı Lef-
ter ise: «Alman takımı bizden da-
ha iyi futbol oynuyordu, fakat
7 - 2 lik netice bu maçm hakiki
mânasını ifade etmez. Biz bu maçı
1 sayı farkla kaybedebilirdık.» de-
miştir.

Mısırda bir uçak kazası
Kahire 27 (Anka) — Bugün Mı-

sır hava kuvvetlerine mensub biı-
tepkili uçak, havada tutusarak Ka-
hire civarında yere düşmüstür.

Uçağın pilotu ölmüştur.

Bir bekci. ksçan hırsızı vurdu
Evvelk! jece aabahıı Kars: saat 3 3n

sır?'8r;ndB. Erenköyde Hat boyvmd-
devnye gezen gece bekclsl. meçhul blr
şphsı şünhell blr trazlyette dolasırken
gömüs. tiurmaajm lhtar etm.ştlr. Be'.
çtnln lhtannı dlnlemeven sUrheU ja-
hıa, Ü7«rtnde buhınpn 4 caketi atarak
karmR'ta baslam'tsa da bekçi tara.fın-
dan rrka«ınci-»n uç el sllâh atılmiştır
Clvarda yamlan aramalarcia blr çuku>-
lrlnde lki knnl' pömlek bulunmus, fi-
r rinin aabıkslı g c e h'rs:7İarmdan
Üs^üdsrlı Yaçar cldulu anlaşılmi"1

elbi=eieri, Erenkovde Aci) sokağında 1"
nuaısralı Mennhlcin evinrien çaldi"'
te?bit eclü:r.!stir Atıl&n kuTsunlari»
var-"and:Sı anlaşılan Taşar, arenmak-
tadtr.

60 yaşınHa Wr b?rbi»r. tnbanca
ile uıtihar etti

KssnkBv.ie BaSdad caddesinde S7Î rnı-
maralı evde otııran ve aynı yerde ber-
berlik yanan Hilmi r-»ııp»l 'sminde fi"
yaşır>da bir s.-hıs. riun s?bsh saat 8 5̂
te tabanca i'e intihsr ptmıştir Kr"

HT^Î bira? sonra oltr1 "Uîr P^dıse et-
r3fınrtq

Bir asVerî heyptimia
Londraya

ırda tthall durdurulmuf
bulunan kamran merruund» tktlsad ve
Tlcarat Bakanlıtı 7«ni kararlar almıs-
tır. •« kanrlar ««rejlnaa memlck«ı

kartılamak UMT» Arrupa
tfifinda kalaa kllrins

kuayoo it-
M m*rm Itafck takato ty

Ger-.eral Sabri Gokdar baskanhğmds»
ki 4 kişilik bir askeri heyetimlı teik'^
lerde bulunmak u?ere dun «abah u
ı;?kla Londraja gitrriştir.
Zeytinyaçı fiatlan yükseliyor
Geçen gene oz mahsul oiması vüzun-

den mevcud stoklana (runden gune a-
zalmaüiııa müvazi olarsV ser*e»t piva-
•*da s»yfinya? îlatl?n vu£sc!me£e cic-
»»m etmcktedlr Hâlem ek5*ra ekstn
natürel teneke yaSlan 300 - 335 kuruj-
tan muamele görmektedir

Yaralama vak'alart
lamet Önal İEminfle blr tr, «vvelkı

akşam arkadası Osman özdirek ve Ne-
lad Ölraezle bir hayli içtikten aonra
Aksarayda kavgaya tutuşmu|tur. Derha!
bıçajını çeken Ismet, Osmanı kamın-
dan ve bacsğmdan ağır, Nejadı da bc-
czğından hafif $ekilde yaralamiftır
Csman baygın bir halde Cerrahpaşa
hastanesine kaldlrılmıj, aanık yatalan-
nuftır.

Kasımpasada HaakBy caddetinfc Ye-
nt«efm« aokatında T numaralı «vdt
oturan tbrahlm özdemlr d«. PiysU
Vlekteb aokagında 58 numaralı cvd'
i'turan Kenan Erkanı, aralarmda raev
rud blr meseleden dolayı bıçakla kar
nından •• muhtelif yer!erlnd«a yarn
laauftır. Tanlı bkyardlra hıatenesin
kaMınlmıı. «nık da rıkalaaank ad)
takihata U

Orijinal Boyut : 10 * 9 cm


