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Kücük - Büyük Herkes İein

En yenl jpe lIİ&f.'Tfcİıaseret usullerl
J 4C6JKÖİ, basılıs

Or.G.Aİdnf^s - Turan A. Beler
En terbiyfU v*'. görgülü bir adamın
bile hlç bjbtfadiği itıceliklere tesadüf
edeceği bjr njuajeret kitabıdır.
Karton cijdli 800. bez cildli 750 kurus

ÎNKİLAP KİTABEVİ

eçim kanununu tâdil Kırşehire aid tâlrı da
tasariSl MeCÜSten Clktl dün Mecliste kanunlaştı

Muhalefet, tasarıyı hukuk devletî fikrile bağdaşamıyacağım ilerî sürerek

şiddetle tenkid etti, tenkidlere Başbakan cevab verdi, neticede 33 red

ve 1 müstenkife karşı 337 reyle tasarı kabuJ olundu

H o ş

G o r !
uzel türkçem'mn renkli
sozleri arasında «hoş.
gnr!» tâbirini pek »eve-

rim Bu iki kelimeciğin arkasmda
insanra bir yaşama düzenini gm-
teıen ince bir felsefe saklıdır. H»ş
görurluk, yenenin, yeniiendeki kn-
sıırları bağışlaması anUımna !•-
Kr. Bomalı gladiatoriar yert ıer-
dikirri hasımlarının iistüne cikar,
imparatornn bir işareti öıerine.
kılııla karnını desiverirlermi?. En
eski devirlerde bile tarihimiı bu
çeşid barbarlıklara yabaneı kal-
mıştır. Savaşta olsun. harışta nl-
sun. Türk daima erkekçe d«vr»«-
masını biKr. Düşmanlann» karşı
arıkalınla doğüşür. Yendi mi. »n-
lardin «ç almağa tenezzül etme*.
Sava; alanıni bırakıp »ıvrçmayi
*kannk1ık« *a»dığı jiM. ıa>ıfın
iızerine çullanıp posaMnı çıkarmayı
da kendine > akıstırmaz. Diinkiı
h-stnı bile oNa. Türk. sayıfa T*
kcire sefkat besler. elinden tutun
ona yardım etnteyi vaıife biiir.
Milli karakterimizin bu acık belirti-
lerirM yüzyıllar boyunca göre jöre,
bir çok hatı milletleri biri örnek
edinmişlerdir. Macar, Çek, Alman,
Fransız edebiyatında hu knnuJar

lı im ıırrı bır hayat »ni«>,<ın»,
oVmokrsıik devlet idaresine Hofrn
yürumeğe ealışırken, ntillt karak-
terımizin dünyaca »evilen rasıfla-
rtnı kaybetmemejre bilhassa önem
vermeli> izdir. Savaş meydanların-
da yedi kat yabancılara bağı*U«h-
ğimız hos gorürlüğü yurd îçinde ve
barış zamanında kendi «iz karde-
gimizden nasıl esirgeyebiliriı:? İki
devredir. «serbest secimler yapıyor.
milli iradenin tecellisine göre hü-
kûmet kuruyoruz. Son dört yıl bo-
yunca siyasal hayatımız çok görül-
»ulü gecti. Sanki bitmez tükenmer
bir secim kampanyasins girmi'jir
pihi mııhalrfrt. genc iktidara nef«
aldırmamara.sına cattı durdu. İkti-
Har. bazan pek insafsız bir hal Kİan
hutün bu hücumlara eesaretle gö-
giıs gerdi. tahammül gösterdi. Hat-
tâ <ecim savaşının son jfünlerinde.
Başbakan ağzı ile. netice ne olursa
ol«ıın. secimlerden sonra artık ya-
nlan ve soylenenleri umıtmamız.
birhirimİ7İ hoş görmemiz lürumu-
na isaret etti.

2 Mayıs secimlerini Demokrat
Parti iktidarı büyük bir dürüstiük-
le idare etti Yüktek Secim Kuru-
lunun kendi ale^hine verdiği ka-
rarlan biie derhal yürürlüğe koy-
du. Dort yıllık çalışmalann imti-
han gününde. Türk vatandaşı. De-
mokrat Parti iktidarına büyük bir
zafer sağladı. Akhna gelen isnadları
Kavurmak, haklı haksız tenkidleri
arka arkaya sıralamak suretile ba-
çarı saelıycağinı ııman muhalefet.
hic beklenıediği bir yenilgiye uğ-
ramısfı.

Bu rlıırum karsısında Demokrat
Parti iktidarına yakışan hareket,
şüphesiz yere serilen mııhalefete
el uzatmak, « i«temese bile, onun
yaralarını sarmağa ealışmak olma-
lıdır. Muhalefetsiz bir demokrasi
tasavvur edilemiveceçine, bizde de
haskası hulunmadığına fföre. yeni-
len muhalefeti hiisbütün ezmeğe
kalkışmak elbette doğru sayılamaz.

Son günlerde Büyük Millet Mec-
li^ine sunıılan bazı kanun tasarı-
ları. tarafsız yurddaşlarda (Demok-
rat Parti iktidarı acaba muhalefeJin
kokünu mü kazımak istiyar?» fibi
bir kavgnya yol açtığı İCİB bu ko-
nuda hassas davranılması lüzumu-
na işaret etmek istiyoruz. Bir kı-
sım memurlar. bir kısım vaziferi
hâkimler seçimler sırasında taraf
rutmuş. partizanlık yapoıış olabi-
lirler. Biıtiin gayretlerine rağmen
bunlar Demokrat 7aferinl engelli-
yemediklerine göre, ortada yenl
iktidarı acele ve olağannstH t«d-
birler aramağa rorlıyacak ne var-
dır? Serbest »eoimli bir Idareye
ka\u*alı heniir dort yıl jecmişrir.
Demokrat Parrinin hugün elıle et-
tıği parlak netice. o partizan me-
mur ve hakimleri doğnı yol» jeti-
recek bir ders yerine geeeme» nl?
Onları adam etmek fayesile ada-
let mekanizmasının en yükıek ka-
demelerini bile icra orjranı emrtnc
verirsek. kendi rlinrnle adaleti ıc-
delemi^. körpe demokra«imİ7İ hır-
palamıs olmaz mıyiT?

NADİR NADİ

— Arkan S. 3, Sü. I M —

Ba^bakanm dün Mecliste hazır bolunmak fizer*
«ehrimizden uçakla Ankaraya hareketi

Ankar», SO (Telefonia) — Bfl-
yük Millet Meclisi bugün, 2 Ma-
yıstan sonr» en muhim eelselerin-
den birini yaptı. Nevşehrin vilâyet
halıne getirılmesine aıd tasarı ilt
seçim kanununun bszı maddelerini
tâdil ve bazı maddelerini lâğvedttı
tasarının gündemde bulunması do-
layısile Demokrat Parti milletv»-
killeri ekseriyete yakm ve muna-
lefet njilletvekiKleln de tamamen
Meclıse pîelmiş bulunuyorlardı. ,

İstanbulda bulunan Baçvekil Ad-
nan Mendere? de uçakla Ankaraya
gelerek aeçim ksnunu tasarısının
müzakeresi sırasında talona Rİrdi.
Bu arada Menderes gerek »eçim
kanunu ve gerekse Nevşehrin vi-
lâyet olması Usarısının gdrüşül-
mesi »ırajında bir kaç kere kürsü-
ye gelerek konuştu. Menderesin
bilhcssa »e<;im kapununun tâdiU
tsjarısı münasebetile yaptığı ko-
nujma bir «aatten farla sürdü.

CM.P. adına ifk konusma
Seçım kanunu tasarısı Rorüşül-

mege baslandığı sırada ilk sörii
— Arkasi Sa. 4, Sü. 4 t* —

Mahsul durumu hakkında
Ziraat Vekilinin izahatı

Nedim
25

ölanea,
arasında bulunduğunu

Müdürü
aöyledi, Toprak MahtuIIeri Ofisî Umura

nikbin görünüyorise

Ankara 30 (Telefonla) — Mecli- | Ökmen cevab verdi. Nedim Ökmen
bu eevabında Trakya, orta Anado-
lu vc ccnubu farkl bölgelerini elc
alarak ban bölgelerde mahsulün
çok düşük olduğunu, fakat geçen

— Arkas\ Sa S, Sü. 3 t» —

sin bugünkü toplantısında Nığde
milletvekili Hasan Hayati Ulkü-
nün memleketin rira! durumu ve
hububat istihsali hakkında sordu-
ğu »oruya Ziraat Vekili Nedım

Antalyada sıcaklık
gölgede 41 e çıktı

tzmirde de termometre gölgede
35 i buldu; halk, sokaklarda

atlet fanilâlarile dolaşıyor
Bir kaç gündenberi devam eden

bunaltıcı sıcaklar dun kısmen azal-
mış. bütün gün güney ve kuzev
doğu yönlerden orta kuvvett» rüı-
gâr esmıştır Bır haftadır 30 dere-
cenin üzerinde olan sıcaklık, dün
29 îpntıgrada duşmüştuı

Yeşilkoy Meteorolojı istasyonun-

dan veriliîn malûmata nazaran, bu-
gun hava oğleye kadar kısmen bu-
lutlu geçecck, rüzgâılar kuzey do-
ğu yonlerinden orta şiddette esecek,
hararet derecesinde ise yükselme
kavdedilecektır.

Antalya 30 (Telefonla) — Bu »a-
— A r k a s ı S a . 6, S ü . l d e

Istanbulda
keşfedilen

stoklar
Ankara 30 (Telefonla) — Ticaret

Vekâleti müfettışleri tarafından
yapılmakta olan kontrol ve tetkık-
ler neticesinde Istanbulda evvelce
bildirilen mıktarlardan başka bu

— Arkası Sa. 6, Sü. 7 d« —

Almanyamtı
NÂTO'ya
alınması

Eisenhower ile ChuchiH'in
bu hususta karara vardıklan

bildiriliyor

New York (30 (T.H.A.) — Eisen-
hower ile Churchill arasında cere-
yan eden görüşmeler sırasında Ba-

— Arkası Sa. 6, Su. 3 te —

Nemurları
tasfiye

lâyihası
D.P. Mecliı Grupu bu-
gün Tmpacagi toplantı-
da, esaslan hazırtanan

lâyihaya ton şekKni
•erecek

Ankara 30 (Türktel) — Demok-
rat Parti Meclıs grupunun dün al-
dığı karar gereğince. «iyasetle ug-
raşan memurların tasfivesi için 'ıü-
kûmete salâhiyet verilmesi rıusıı-
sunda hazırlanacak kanun eklifi ü-
zerinde çalısmalar» bu sabah baf-
lanmışır.

Saat dokuzdan itibaren Demok-
r»t Parti Mecli* grupu idare heyeti.
akşama kadar müteaddid toplantı-
lar yaparak .kanun teklifinin e«-5-
lannı hazırlamıştır. Bu teklif mü-
teaddid mebuslarm imzasını havi
olacaktır.

Diğer taraftan Demokrat Parti
Meclıs grupu yarın saat 10 da fev-

. — Arkası Sa. S, Sü. 5 t* —

Iki DJ>. nilletvekili bir takrirle Kırşehrin
vilâyet olarak ibkasını istediler ve 6 DJ>.
nilletvekili de aleyhte rey knllandılar

GÜBeş tvtvlmaauu seyr«d«ıı halk

Dün güneş tutulması
alaka ile takib edildi

Ban açıkgpzler, e«ki röntgen filmlerini plâkalar
haline getirerek halka sattılar

Dün günef tutulmu», (ehrimizde
büytkk bir alâka Uı takib edilmij-
tir.

Günef rutubıuuuuB

ilk eoru'.me saati olsn 14 ten itiba-
ren halk, ıslendırslmış cajnlar ve
renkli göziüklerle caddelerde güne-

— ArJcoaı Sa. 6X Sü. 4 t« —

Macaristan • Brezilya maçında çıkan kav^adan bir rörünüş

Halk oyunları için yurd
ölçüsünde^ yapılacak müsâbakalâr

Gazeieeiler Csmiyeli ile Yapı Kredi Bankasının nüştereksn
giriştikleri leşebbös dün basına izah edildi

Dün Yıldızda verilea kokiejlde VaU r « Belediye Reiı de katdf
I Mt aıAı/tfHUd«;

Şeker alanlar
beyanname
veriyorlar

Dün bir şekercL deposundaki
3500 kilo sekeri Bclpdiyeye
teslirrı' etti ve bunlar derhal

halka dağıüldi

Şeker tevziatı dün de devam et-
mis, tanzim satıs yerlerinde gene
ızdıham göze çarpmıştır. Fakat
halkın ancak bır kısmı şeker ala-
bihnektedir. Bakkallaj müracaat
edenlerl sıra numarasına tâbi tuta-
rak itişip kakıtmayı önlemektedir-
ler.

— Arkan Sa S. Sü. 2 de —

Telefon
konuşfitaları

P.T.T. Umum Müdürü. gehirler-
arası ksnuşmalardan bekleme
müddetmin eskiye nisbette
nzun sürmedieini söylüyer

Macaristan ile Almanya
dün finale kaldılar

Müzakereler hayH gflrttl-
ttilü oldu, bir Kıışehlr
miHetvekilmin üç »turum
için Meclise alınmaması

kararlaştı

Ankara 30 (Telefonla) — Bugun-
kü Mecliüt* feçim kanunu tadilâtl
görüşüldükten »orıra Kır»ehir vılâ-
yetine aid tasannm görüşülmesint
geçildi.

İtk »örfl C. H. P. den Sırn Ata-
lay aldı ve eok romantik bir konuş-
raa vaptı. Konuşmagı fik «k kah-
kahalarla kesıliyordu. Bu arad»
Sım Atalay C. H. P. nin Nevşehrl
vil&yet ytpma tesansma muhalıi
bulunmadığını «öyledi. Sım Atalay

— Arkaa Sa. S, Sü. 3 te —

Birgenc
babasîni

Gelinine tasallûttan sa
nık adam, yargılandığı
mahkemeden çıkttğı m-
rada öz oğlu tarafından

tabanca ile vuruldu .

Tokat 30 (Husustt — Bugün şeb
rimir adlıyeeınde ortalığı heyecana

»i««a,iK»rkun5 b^r-,ciı«»yet îs-
lenmiştir. Erbaanm Alacabal kö-
yünden olup eelinine tecavüzden
sanık Veli Ahmed namile maruf
Ahmed Okçu isminde bir tutuklu,
Ağırceıa mahkemesindeki duruş-
masıtu müteakıb jandar-na nezare-
tinde adliye merrlivenlerinden iner
ken. 17 yasındaki oğlu Omer Okçu
tarafından tabanca ile vurularak
öldurulmuçtür.

Katılin sttıgı 5 kurfundan ikisi
başka bır mahkûma ısabet ed?rek
yaralanmasına sebebıyet verm:;hr.

— Arkası Sa. 6, Sü. 1 de —

Dünkii dömifinal maçlarında Macaristan, Urugu-
vayı 4-2, Almanya da Avusturyayı 6-1 yendiler

Bern 30 (Hasusi) — Dunya ku-
pası dömifinal maçlan bugun Lo-
zan ve Bale'de oynandı Bu moç-
larda, llruguayı temdidden sonra
4-2 yenen Macariütanla Avusturya-
yı üstün bir oyunla 6-lmağlûb _e-
den Almanya finale kaldılar. İki
finalistin de Türk takımmın da bu-
lunduğu ikinci gruptan olmalan Lil
hassa enteresandır.

Cumartesi günü Avusturyt ile
Unıguay üçüncülük maçını oyna-
yacaklar ;pazar günü de Macaris-

Ankara, 30 (a.a.) — PosU, Tel-
graf. Telefon Umum Müdürü Talât
Tolunay bugün taat 15 te Telefon
Müdürlüğü binasmda bir bajın top
lanhsı yapmıştır.

Umum Müdür, İstanbulla olan
telefon konuşmalanndaki bekleme-
lerin «on senelerdeki eskile kıyas
edilemiyecek derecede trafik ar-
tısjudan ileri geldığini ve misal ol-
mak üzore de 4 scne evvel 1400 e
k^rsıhk bugün 3B00 konuşma ge-
çirildığini »öylemis, maddf faıkân-

İsviçrede dün ya-
pılan maçlara aid

taisilât 6 ncı sahifemizdedir.

Askerî Miizenin
Ankaraya nakli
Müze Müdürü General Nânm
Ertert, bu hnsusta Ankarada
VekAletle temaslar yapıy»r

Ankara, 30 (Türktel) — Milli Sa-
funmt Bakanlığı, askert müzenin
İstanbuldan Ankaraya nakli im-
kânlarını araştırmaktadır. Bu mü-
nasebctlî Askerî Müze Müdürü Ge-
neral Nazım Erten, Bakanhla te-
ma3İarda bulunmak üzere bugûn

— Arkan 5». 9, Sü. t d« —

tan - Almanya, dunya şampiyon'J-
nu tayın edecek maçta karşı karşı-
ya Eeleceklerdır

Guatemalada
dahilî harb

dün sona erdi
Elde pdilpn neticenin komünizmB

k^t ı̂ zafer olduğu
belirtilijor

Guatsmal» City, 30 (A.P.) —
Merkezi Amerikada kârn bu cuırı-
hırrıyette 12 gündenberi devam
eden ıç harb bugiir. sora eı-rr.ış \»
Amerıkan eiçilıği nef.'eyi komü-
n'zme karçı bir zafer şeklinde kar-
şılamıştır.

Memleketin başına geçen yenl
askeri rejim. bütün sivilleri. elle-
rndeki sılâhian hukûmete teslıme
çsğırmıstır. Renmi idare edenler
avni zamapda mpmlpketin mus-
takbel revrin: ait'Vnmmrst 3=iler-
h mÜ3?ker-°ve haTirianm.Tİç^'lTrlar.
Asi kwre+ler şefi Alhav C?rl<>3

— Arkası Sa. S, Sü 6 da -

IAZISIZ..

Orijinal Boyut : 4 * 8 cm
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Fabrikaların ham madde
ihtiyacı karşılanacak

Ticaret Vekâleti, fabrikalaruı kapanmasile binlerce işçinin
açıkta kalacağuu gözönününde tutarak en kısa zamanda
ham madde tahsisi yoluna gidilmesi için harekete geçti

Piyasada hüküm süren kauçuk
ve tops darlığı yüzünden bir kısım
lâstik ve mensucat fabrikalan faa-
liyetlerini tatil kararııu vermişler-
dir. Fabrikatörler, bu maksadla Sa-
nayi Odasında bir toplantı yaparak,
fabrikaların kapanması neticesi
kendilerile işçiler arasında husuie
gelecek hukukî durumu müzakere
etmişlerdir.

Sanayi Odası başkanının ve idare
heyetinin hazır bulunduğu bu top-
lantıda fabrikatörler, harn madde
darlığuım had bir safhaya girmiş
olmasını, ithalât için Merkez Ban-
kasınca transfer yapılmamasını fab-
rikaların faaliyetini tatil etmeleri-
ne mücbir sebeb olarak göstermiş-
lerdir.

Sanayi Odası, fabrikalann kapan-
masile açıkta kalacak işçilerle iş-
verenler arasında hasü olacak hu-
kukî durum hakkinda görüşünü a-
çıklamıştır. Fabrikatörler ham
niadde ihtiyaclarının süra'tle karşı-
lanması için hükteıet nezdinde ye-
niden teşebbüslere geçecek ve alı-
nacak neticeye göre durumlannı
tayin edeceklerdir.

Aynca Sanayi Odası da hükûmet
nezdinde teşebbüslerde bulunacak-
tr.

Alâkahlarm verdiği izahata göre,
evvelce üçer posta işçi çalıştıran
fabrikalar, faaliyetlerini tahdid e-
derek bugün birer posta işçi çahş-
tırmaktadırlar. Ham madde temin
edilemediği takdirde fabrika sahib-
leri bu postalann da faaliyetlerini
durdurup fabrikalanru kapatacak-
lardır.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlı-
ğı bu fabrikalann kapanmasile
binlerce işçinin açıkta kalacağını
gözönünde tutarak en kısa bir za-
manda ham madde tahsisi yoluna
gidilmesi için harekets geçmiştir.

Bu arada gümrüklerde bulunan
bu çeşid ham maddelerin bir an
evvel piyasaya arzedilip ham mad-
de ihtiyaclan kısmen de olsa temin
olunacaktır.

Nitekim geçen hafta içinde Sa-
nayi Umum Müdürü Ahmed Cemil
Conk'un Ticaret Odasında sanayi-
cilerle yaptığı toplantıda bu husus-
lar üzerinde durulmuş ve prensip
kararlan alınmışb,

Sanayi çevreleri, Umum Müdü-
rün şehrimizdeki incelemelerini ih-
tiva eden raporun Ticaret Bakanlı-
ğına verilmesini ve alınaeak neti-
celeri alâka ile beklemektedirler.

Kırşehire aid tasarı da

dün Mecliste kanunlaştı

Antalyada sıcaklık
gölgede 41 e çıkfı

(Ba$tarafı 1 inci sahifede)
bah saât 7 de gölgede 29 derece o-
lan Hcakhk öğle üzeri 41 dereceye,
güneşte 72 dereceye eıknustrr. Şeh-
re iki aydır muntazam su verile-
meraekte, buz satan dükkânlann
önünde halk birbirine girmektedir.

Bugün 9 kişi bayılmı?, bir kısnu
hastaneye kaldınlmışbr.

Egede halk yağmur duasına çıktı
İzmir 30 (Telefonla) — Şehrimiz-

de ve Ege mıntakasında hüküm I U -
ren sıcaklar bugün gölgede 35 '*-
receyi bulmuştur. Bu yüzden halk
sokaklarda atlet faniiâlarile gezmeğe
bsşlamıştır. Öğle paydosunda Kor-
donboyunda işçü e r »çdonlarile de-
nize girmişler, burasını plâj haline
getirmişlerdir.

Güneşte hararet 61 dereceyi bul-
muştur.

İstihsal mıntakalanndan gelen
hsberlere göre bu yıhn sıcakla»
yüzünden hububattan gayrı bütüı
mahsullerin tahmin edilen rekelte-
lerinde geniş azalma olacaktır.

Halk yer yer yağmur duasına çık

İzmirde yaz mesai saati
İzmir 30 (Anka) — Şehrimizde

yaz mesaisinin »atbikına 1 temmuz
pçrşembe gününden itibaren başla-
nacaktır. 1 eylûle kadar devam ">-
decek olan yeni şekle göre, daire-
lerde iş günleri 8-14, cumartesi
günleri de 9-13 arası çalışılacaktır.

BORSA
İst. Borsasuun 30/S/1954 flatları

Açılış Kapanış
1 SterUn 784.- 784.-

100 Dolar 280JO 280.30 •
10U Fransız frıngı 6.80.- 6.80 —
100 Liret 44J0 44.80
100 tsvlçre Tnagı 64.03 64.03
100 Florin 73.M40 73.68.40
100 Belçika fr»ap 5.60 5.60
100 Drahmi 9334 »3 34
100 Çekoslo Kuı. 38.88.87 38.8S 87
100 îsveç Kur 54.12ifl 54.12S0

ESHAM V TAHVtLÂT

% 7 FAİZİİ TAHVtLLER

Sıvmı • Erzurum 1 20-70
S ı v u • Erzurum I-T 20.70
1941 Demiryohı 1 21.60
1941 Demiryohı n 21-85
1941 Demiryolu rU 22.60
Miiıl Müdafaa t 22.45

Milll Müdsfa H 21 80
Milll Müdafaa m 22.20*
M"» Müdafaa IV 22.40»
Ziraat Banltası I 21.10
Zir*at Bankası 108.25

6 FAtLİ TAHVILLEH

1941 D Demiryollan IV 102.15 '
Kalkmma 1 102.30'
KAİkınma n 101.95 '
Kalkınma m 102.50
1948 İstikrazı I 102.30«
1948 istikrazı ü 102.30 <
1949 Tahvili 103.75'

5 FAİZLI TAHVILLER

1948 ikramiyeli
1941 Milli Müdafaa
1941 Demiryolu V
1951 tahvili
1953 tahvili
Ziraat Bankası III
Ziraat Bankası V
Ziraat Bankası V

22.20*
23.60 •

111.15"
101 50 •
101.70*
100.00 •
100 00 '
100.00 •

4.5 FAİZ1İ TAHVILLE'ı

949 tahvili 107.00 '

Banka Hisseleri ve Maden Şlrket.er-

T. C. Merkez Bankası 249.00 <
Garanti Bankası H. 130.00 '
c LiZü^y-Jiı Hrıü ibl.OU

Yapj ve fCredi Bankası 16 50
15 BanK^j-ı ^5.(10

Akbank T.A.O. 135.00 '
Sanayi Kalkımna B. 100.00
Aslan Çimento 47.50"
Şark uegırmenlerl 40 DO
Ticaret Bankası 6^0

PARİS BORSAS1 ALTlNfTATl

(1) kilo altm
(1) Dolar

415.000 Fr.
. 360 Fr.

SEBERST PtYASADA DÖVIZLER

J'erlin efelttif
Fransız frangı 54
Lolar efekttf
Dolar N W.
İs^dçre frangı
Turkicsh Aceonl

99-100
625-627
644-64C
149-150

16»0-1700

SARRAFLARDA ALTIN

Cumhurlyet Ata. 50.50
Resad
Çülden
İnglUz
Külçt

KALJN
Be«ad
Hamid
Azlz

58.60
48.40
61-60
7.40

BISÎBtRLIKLER
' 42000-42500

33500-33800
29000-29500

Sa»t 15 te tesbit ediidı
(•) ltarctUler Bonada

careıuerdlr.
rauamel*

Halk oyunları için
yurd ölçusünde yapı-

lacak musabakalar
Gazeteciler Cemiyeti ve Yapı ve

Kredi Bankası, bir kültür hizmeti
olarak memleketimizde halk raks-
lannı teşvik maksadile mükâfatlı
musabakalar tertib etmişlerdir. Mü
•abakalar şu mıntakalarda yapı-
lacaktır:

Adana, Adapazan, Artvin, Aydın,
Bahkesir, Bolu, Bursa, Çorum. Di-
yarbakrr, Hâzığ, Erz\ırum, Gazi-
anteb, İzmir. Kars, Kastamonu,
Konya, Ödemij, Rize, Siras, Trab-
ıon, ürfa.

Her mıntakanın blrincisi seçile-
cek, neticede Istanbulda Açıkhava
Tiyatrosunda yapılacak nihaî mu-
sabakalar bu mıntaka birincileri a-
rasmda cereyan edecektir.

Istanbul şehri müsabakalara çif-
tetelli, köçek o>onı!an ile katıla-
caktır. İstanbuldaki nihaî musaba-
kalar renkli filme ahnacaktır.

Dün bu güzel teçebbüsü basına
izah etmek ve Gazetecilerin fikir-
lerini almak üzere Gazeteciler Ce-
miyeti tarafından Yıldızda bir kok-
teyl parti verihniştir.

Toplanöda gazetlerin başyazarlan,
hkra yazarları ve yaa işleri ıtrüdüc
leri bulunmuşlardır. Teşebbüs ken
dilerine izah edilmiş, bu mevzuda
şayâhı dikkat mütalealar îlerî îü-*
renler olmuş ve hazır bulunanlar
halk oyunlanna karşı memleket
ölçüsünde bir alâka uyandırmak
gayesini güden hareketi memnuni-
yetle karşılamışlardır.

Dünkü kokteylde müsabakalara
manevî yardım ve müzaherette bu-
lunaeağrnı bildiren Vali ve Bele-
dlye reis vekili Gökay da bulun-
muştur.

Şeker alanlar beyan-
name veriyorlar

(Baştarajı 1 inci sdhifede)
Kanun, istifciliğin 3500 lira para

ve 3 sene ağır hapis cezasını âmir-
dir. Bunu hisseden ban istifçilet
dün beyanname vererek kendilerın-
de şeker bulunduğunu bildirmişler-
dir. Dün bir şekerci, deposunda
3500 kilo şeker bulunduğunu ha-
ber vermiş, şekerler ahnarak halka
dağıtılmıştır. İlgililer şek-sr darlı-
ğının bir iki gün sonra tavsayaca-
ğını söylemektedirler.

Şekersizlikten eczacılann ilâç ya-
patnıyacak duruma düştükleri hak-
kmdaki iddialara karşı Belediye
İktısad Müdürlüğü, Eczacılar Ce-
miyetine ve şek«re ihtiyacı olan di-
ğer cemiyetlere yetecek kadar şe-
ker verildiğini söylemektedir.

Dün geç vakit Vilây«te, Alpullu
Şeker Fabrikasının faaliyete geç-
mek üzere olduğu, temmuzun
23 ünde İstanbula 30 vagon şeker
gönderileceği bildirümiştir.

Telefon konuşmalars
(Başicrajı 1 inci sahifede)

larla yapılan tesisler ve insan ta-
katinin üstündeki çslışmalara rağ-
rr.en memleketteki muazzam kal-
kmmanın tesirüe artan bu trafiğin
tamamile karşı'.ananr. dığını ifade ;
etmis ve bu b kımdan 03 ten şi- j
kâyet edildiğini, halbuki bu ma-
sada çslışan 6 memurun her bi-
rinin bir dakika zaranda 2 ilâ 3
aboneye ceveb vermek mecburi-
yetinde olduğunu mahallinde ga-
zetecilere göstermiştir.

Ankara - İstanbul ve Anksra -
/zmir konuşmaları bundan üç ay
evveline kadar yüklü saatlerde bek
leme müddeti 3-4 sasti tecavüz e-
derken mevcudlara ilâve edilen
yeni tesisler ve alınan tedbirler
s=yesinde bu bekleme raüddetleri
Ankara - İstanbul arasında 1-1.5
saat arasında kalmskta ve İzmir -
Ankaraya konuşmalarmda âzamî
yarım saati geçmemektedir.

Halen radyo-telefondan Anka-
ra - Bern, Ankara - Paris, Anka-
ra - Hamburg, Ankara - Londra,
Ankara - New York ile doğru ir-
tibatımız mevcud olup bunlar va-
sıtasile muhtelif Avırupa memle-
ketleri ve Amerika ile radyo-tele-
fon konuşması yapılmaktadır. Bun-
I?ra ilâveten 5 temmuzda Ank;ra -
Telaviv radyo-telefon irtibatı is-
letmeye açılacaktır. j

(Baştarafı 1 ind tdhifede)
dan sonra Osman Alişiroğlu (C.M.
P.) konustu ve Kırşehrin ıstırab çek
tiğini söylerken aslen Kırfehirli o-
lan Adalet Vekili Osman Sevkl Çi-
çekdağ için «nankör» dedi. Btı söı
gürültülerle karşılandı. Neticede
Osman Alişiroğlurmn 3 celseye iş-
tirak ettirilmemesine karar verildi
ve salondan çıkanldı.

Osman Bölükbaşı konuçuyor
Daha sonra Osman Bölükbaşı C.

M. P. gnıpu adına söı aldı. Bölük-
başı, hükûmetin bu tasanyı hissi
ve siyasî sebeblerle getirmiş oldu-
ğunu söyledikten sonra esbabı mu-
cibeye temas etti. Bu arada «Ben

! konusurken, Başbakan çok gülü-
yor. Temenni etmem ki bu hal
Aydının da başına gelsin!»

Bölükbaşı daha sonra Kaman ' e
Çiçekdağ kazalarmın durumunu
anlattı. Bayburdu vflâypt vapmak
üzere söz verildiŞi haH» ^--"lcra-
tik bir tesadüf eseri olarak Kırşe-
hirin kaza haline getirildiğini söyle-
di ve sözlerini şöyle bitirdi:

— «Biliyorum, biliyorum, bu ta-
san çıkacaktır!»

Başbakanın mukabeiesi
Bölükbaşıdan sonra Başvekil kür

süye gelerek «Kırşehir parçalanı-
yor!» diye vaveylâ kopanldığını,
55-60 bin nüfuslu Adapazannn
yıllarca vilâyet yapılmadığı halde
«Adapazan faciası» diye bir me-
seleden bahsednmediğini, halbuki
14.000 nüfuslu Kırşehrin yalnız ida
ri bakımdan şekil değiştirdiği içm
trajik nutuklar çekilmesinin Rarib
olduğunu ifade etti ve dedi kl:

— «Hınc ve ir.tıkamdan bahsed'-
yorlar. Eğer kendi te^ekkülleri :k-
ridara gelseydi o zaman hınc ve m-
tikamı bütün dünya görürdü.»

Menderef bunlan iöylerken Os-
man Bölükbafi oturduğu yerden
haykırıyor v« metmslarla *ta dala-
fi yapıyordtu

Menderes daha MDra bu vilSyetin
siyasi durumunun «normali göster-
diğini açıklayarak «Biz Kırşehir için
herşeyi yaptık. Bugün de oluk gibi
yardım yapıyoruz ve bu devam ede
cektir. Kırşehir gene berhudar ola-
caktır.» dedikten sonra kürsüden
indi.

Gürültüdea anlaşılmıyan bir
konuşma

Müteakıben Dahiliye Veküi Dok
tor Namık Gedik tasannın esbabı
mucibesi hakkinda izahat verdi.

(Daha sonra Kırşehir mebusu
Mehmed Mahmudoğlu, gürültülerle
kesilen ve bu yüzden anlaşılamıyan
bir konusma yaptı. Bu konuşmayı
müteakıb D. P. mebuslanndan Ta-
lât Vasfi Öz Ue İsmail Hakta Ak-
yüzün müşterek bir takriri okun-
du.

İki D. F. millervekilinin takriri
Gürültülerle protesto edilen ta i-

rirde Nevşehirin viiâyet olması, fa-
kat Kırşehire dokunulmaması teklif
ediliyordu. Takrir reye kondu, re i-
dediidi.

Müteakıben tasannın tömü oya
arzedilip kabul olurduktan sonra
maddelere geçildi. Maddeler üzerin-
de konuşan milletvekillerinden is-
mail Hakkı Akyüz, bu tasannın bir
yanlıshk olduğrunu söyledi ve dü-
zeltilmesini istedi.

Daha sonra maddeler kabul edil-
di ve tasanrun tümü 39 oya karşı
285 oyla kanun haline geldi. Demok
rat Parti mebuf larından İsmail Hak
kı Akyüz, Yakub Gürsel, Ekrem
Ali Can, Turan Güneş, İlhan Ş'pa-
hioğlu ve Doktor Talât Vasfi Öz a-
leyhte rey verenler arasuıdadır.

DenizciUİTi]
bayranı {

Bugün Denizcilik bayr-ırnıdır.
Sahil jehirlerimizde törcnk* ym-
pılarak, kabotaj hakkuıın g'imilerl-
mize geçişi kutlanacaktiT.

Şehrimizde yapılacak meraaim
saat 9,30 da Taksimde ba|layacak,
Beşiktaşta Barbaroa meydanrnda
sona erecektir.

Öğleden sonra Moda koyunda
kürek ve yelken yarışlarile muh-
telif gösteriler yapılacaktır. Deniz-
cilik Bankası, halkın bu gösterileri
takib edebilmesi için «Aksus,
«Trabzon», «Erzurum», «Göztepe»,
«Basra» ve 74 numaralı vapurlanru
ayuTnıştır.

«Kasımpaşa», cBeylerbeyi» r a -
purlarile 26 numaralı vapur da ge-
ce Marmara ve Boğazda gezi sefer-
leri yapacaktır.

Türkiye ile Fransa
arasında vize
üsuiü kalktı

FUTBOL

Mahsul durumu
hakkinda Ziraat
Yekilinin îzahalı

Dün güneş talnlması
alâka ile takib edildi

I incf sahifede —
seneye nazaran ortalama düşük-
lüğün yüzde 20 ile 25 arasında bu-
lunduğunu söyledi. Bu arada na-
renciye ve incir mahsullerinde de
donmalar olduğunu ve maîı donan
müstahsile kredi verildiğini, pa-
muk mahsulünün 750.000 balye lif
pamuk civannda olduğunu bil-
dirdi.

Toprak Mahsnlleri Ofisl ITmum
Müdüriinün beyanatı

Ankara 30 (Telefonla) — Toprak
Mahsulleri Ofisi Umum Müdürü
Feridun Üstüner yeni mahsul hak-
kmda bazı teşriyat üzerine bana
şu beyanatta bulunr%ıştur:

a— Bazı gazetelerde yeni mah-
sulün azhğı dolayısile bu yıl dı-
şandan buğday satın almak mec-
buriyetinde kEİacağımız yolunda
neşrjyaya bulunulduğu görülmüş,-
tür. ''*"' '

Memleketimizde mahsulün istih-
sal safha5İle ve bu husustaki tsh^
minlerle Ziraat Vekâleti ve İsta-
tistik Umum Müdürlüğü meşgul
bulunmakta İ5e de istihsal edilen
hububstın alım ve satımı teşek-
külümüzü nlâkadsr ettiği cihetle
bizim de bu konuda kendi görüş
ve tahminlerimiz vardır.

Halihazırda Çukurovada ve Ur-
fa ve Diyarbakır bölgesinde Ofi-
simiz alıma başkmıştır. Çukurova-
da bu seneki mahsul durumu ge-
çen senekinden üstündür. Urfa ve
Diyarbakır bölgesinde ufak bir sa-
ha müstesna mahsul iyidir.

Geçen sene Çukurovada 9-23 ha-
ziran arasındaki 15 günlük riev-
rede alımlarımız 21294 ton oldugu
halde bu sene zynı devre 'cinde
31,300 ton alım yapılmıştır. Diyar-
bakır bölgesinde geçen sene aynı
devredeki 9970 ton alıma mukabil
bu sene 7885 ton alım olmuştur.

Trakya bölgesinde de mahsu! iyi-
dir ve ahmlçrımız bugünlerde baş- '
lamak üzeredir. Ege bölgesindeki ;

m-hsul durumu da geçen seneden j
daha iyidir.

Orta Anadolu bölgesinde vegeta-
tion takriben bir aylık bir gecikme
göstermiş ve son yağan ysîmur-
lardan mahsul f-ydalanmış olmak-
la bersber bu bölşenin mahsul du
rumu hakkinda simdiden kat'î bk
tahminde bulunulması doğru değil- !
dir. I

Ziraat VekâİPti ütstistik Umum
Müdürlüğü ve Ofisimizce gönderi-
len eksperler bu konuda tetkikler-
de bulunmaktadırlar.

Memlcketin iç istihlâk ihtiyacı
bakırnindsn bvıfr'fıy ithalini dü-
şünmek için hiç bir sebeb mevcud
değildir.

Bir de, Ofisin buğday ihracatınm !

durdurulduğu hakında bir haber :
şsyi olmuştur. Son üç, dört gün zar '
f;rda YunpnMana 10.000 ton Tısk
ya serti ve Rumanyaya da 65.000
ton Anadolu sert buğdrylarının sa
tılması hakkınc'a anlscrr.aya vanl-
mış ve mukavelenamenin imza saf- '
hasına ei?rmi'5 olması da bu haber-
lerin vüsuk derecesi hakkinda bir
fikir vermiş olur.->

Ankara, 30 (a.a.) — Dış İşleri
Bakanlığmdan bildirilmiştir:

Dıs İşleri Bakanhğı ile Ankara-
daki Fransu büyükelçiliği arasın-
da mektub teatisi suretile 3 ayı aş-
mamak üzere Fransaya gidecek
Türk seyyahlannın ve Türkiyeye
gelecek Fransız seyyahlannın vize
formalitelerini ilga eden bir anlaş-
ma yapılmıştır.

29 temmuz 1954 tarihinde yürür-
lüğe girecek olan bu anlaşma ge-
reğince iki memleket uyruklulan,
yalnız pasaportlarını ibraz etmek
suretile müteakıben Fransaya ve
Türkiyeye gidebileceklerdir.

Denizaşırı Fransa arazisine gi-
decek olanların vize almalan lâ-
zımdır.

Resmî bir teşekkül tarafından
tertib olunan, talebe, sporcu, tu-
rist kafileleri. 8 kişiden az ve 50
kisiden fazla olmamak ve ikam-2t I

Macaristan 4, Uruguvay 2
Almanya 6, Avusturya 1

Macaristan ile Almanya paxara
final maçtm oymyacahlaı*

Bern, 30 (Hususî) — Dünya ku-
pasınm dömifinal maçlan bugün
oynandı ve Urugvayı 4 - 2 yenen.
Macaristan ile Avusturyayı 6 - 1
yenen Almanya finale kaldılar.

Macaristan, Urugvay karşılaşma-
sı sıkı bir yağmur alunda ve çoğu

gol temdidin 20 nci ve dör-
düncü gol 26 nci dakikasrnda kay-
dedildi. Böylelikle |ampiyonanrn
en güzel maçı Macarlarm 4 - 2 ga-
lebesile sona erdi.

Macaristan: Grosits - J. Buzan»-
ki, Lantos - Bozsik, Lorant, Zakar-

Macarlan tutan 50 bin kişilik bir yas - Budai, Koçsis, Palotas, Hi-
seyirci kütlesi önünde oynandı. |dekhuti, Czibor.
Kayan saha yüzünden handikape I Urugvay: Maspoli - Martmez,
olan Urugvay takırru 12 nci dcfd- jSanta Maria - Andrade, Carballo,
kada ilk golünü yedi. Czibor üç
kişiyi çalımla geçtikten sonra, bos
kaleye golü attı.

Macar muhacim harb; bilhassa
Palotasla Hidekhuti. Urugvay ka-
lesin.3 yaklaştıklan sırada daima
tehlikeü olmaktaydılar. Buna mu-
kabil Urugvayın bekleri, Macar
sağ ve sol açıklarını iyi marke
etmekteydiler. Macarlar kaleye her
yaklaşmalarında, sayı çıkarmak için
şut atmakta fakat tutturamamakta
idiler. Urugvaylılar ise, çeşidli
manevralarla karşı taraf müdafaa-
sında gedikler açmağa uğraşmakta
fakat topu her seferinde Macar

.raüddetleri 45 günü tecavüz etme-
I mek şartile, müşterek pasaportla,
Jvize almadan seyahat edebilecekler-
dir.

Türkiyede iş futmak istiyen
Fransızlar ve Fransada iş tutmak
istiyen Türkler hareketlerinden ev-
vel vize almak mecburiyetindedlı-
ler.

Memurları tasfiye
lâyihası

Afmanyanın NATO'ya
alınması

(Baştarafı 1 inci sahifede)
tı Almanyanm Atlantik Paktına a-
lınması ihtimali üzerinde de durul-
duğu ve bazı kararlara varıldığı •
bildirilmektedir. Fakat tebliğde bu
husus sükûtla gecilmiştir.

Anlaşıldığına göre, Fransa Avru-
pa ordusu proje?ini tasdiki reddet- \
tiği takdirde Washington'da alınan :

gizli kararlar tatbik mevküne 1 o-
nacak ve Batı Almanya NATO'ya
davet edilecektir.

Amerikan çevrelerinde kavdedil-
diğine göre, şimdiye kadar Fransa
buna itiraz edegelmiş ve vetosun-j
kullanabileceğinden bahsetmiştir.
\Vashington görüşmeleri sırasmda,
Avrupa ordusu kurulmadığı tak-
dirde Almanyayı NATO'ya almak-
tan başka çaıe Höıülemediği de tas-
rih olunmaktadır.

Dün eünes tutulurken
alınan resim

(Baştarafı 1 inci sahifede)
şi seyretmiştir. Bu erada bazı açık-
gözler röntgen filmlerini küçük
plâkalar haline getirip etraflarını
banthyarak beşer kuruşa satmışlar-
dır.

Kandilli Rasadhanesinden aldığı-
mız malûmata göre, güneşin tam
tutulma şeridi, Kuzey Amerika or-
talanndan başlıyarak Groenland ile
İskandinavyanm güneyinden geç-
mekte ve Kafkasya ile Hazer denıa
güneyine doğru uzsnarak Pakistan-
da nihayet bulmaktadır.

Tutulma, memleketimizin her
tarafından görülmüş, en çok görü-
len yerler Trabzon ve Ardahan ol-
muştur.

Şehrimizde saat 14 ü 15 dakika ."3
saniye geçe güneş tutuhnaya başla-
mış, 15 i 28 dakika 23 saniye geçe
tam tutulma olmuş ve 16,43,53 te
ise nihayete ermiştir.

Büyük araba vapurları
inşa ettirilecek

Bilhassa yaz aylarında Anadolu
ve Rumeli yakalsrı arasında mo-
törlü vasıta nakliyatı arttığmdan
eldeki ar?ba vapurları ihtivacı kar
sılayamamaktadır. Denizcilik Ban-
kası Umum Müdür rouavini Os-
man Dardpğan bu rrevzurİE Wen-
disile görüsen arkadaşımıza şun-
lan söylemiştir:

«_ Motörlü vasıta nakliyatıi-
daki izdihamı önlemek maksadile
büyük tiote yeni araba vapurlan
inşasım düsünmekteyiz. Bu gemi-
ler uçak gemilevi tipinde olacağm-
dan ve kaptan köprü=ü az yer iş- j
gal edeceğinden 80-90 vasıta taşı- |
yabilecekiir. Bu rr.evzu henüz ta- i
savvur halinde bulunmakla bera- |
ber, yakuıda etüdlere başhyacağı-
mızJ t?hmin etmekteyim.»

Bu araHa alâkalılardan öğrendi-
Şimi/e tröre, Liman İşletmesi için
600-700 beygir kuvvetinde römor-
körler inça ertirilmesi de düşünül-
mektHir. Halen hizmette bulunan
300-400 beyeirlik römorkörler bü-
yük geTiileri çekememekte ve bil-
hassa dalgalı günlerde gemiler rıh-
tıroa yanaşırken son derece zorluk
çekmektedirler.

Papagos Almanyada
Bonn 30 (A.P.) — Yunan Başba-

kanı Mareçal Alexander Papagos
bugün 6 günlük resmî bir ziyarette
bulunmak üzere buraya gelmiş,
şansöliye Dr. Konrad Adenauer ile
Alman kabinesi mensublan tara-
fmdan samimiyetle karşılanmıştır.

İdareciler, Adenauer ile Papago-
sun askerî ve siyasî meseleler dı-
şmda Yunanistana açıknası müm-
kün uzun vadeli bir Alman kredi-
sini görüşeceklerini söylemişlerdir.
Bu kredi muhtemelen 200 milyon
mark civarrnda olacaktır.

— Baştarafı 1 inci sahifede —
kalâde bir toplantı yaparak, hazı.-
lanan mezkûr kanun teklifini mü-
zakere edecektir. Bu görüşmeîerden
sonra, gene yarm öğleden sonn
kurulacak olan muvakkat b ;r •—>- -
mende «Tasfiye lâyihası» son sek-
lini alacaktır. Lâyihanın, Adliye
Teşkilâtı Esasiye ve Bütçe encümen
lerinden de geçmesi icab ediyorsa
da^ işin müstaceliyeti V>-'- -dan,
Büyük Millet Meclifinin cuma güı
kü toplantısında. bu kom" -1ar-
dsn müteşekkil büyük ve geçi--i
bir encümende tetkik edilmesi da-
ha mnv«f>V sörülmüçtür.

Tasfiye lâyihası, gecici encümcn-
den de çıktıktan sonra. Mc !is he-
yeti umumiyesine sevkedilec-' ı'r.
Büyük Miilct Meclisinin pazartssi
günü yapacağı tonlantıda ^orüşü-
lecek olan bu lâyilıanın aynı zia
kanun'yet kesbedect^ine muhakkak
razarile hakıimtktadır.

Ankara 30 'Türktel) — Bugür
sabahtan akşama kadar yapılan ça-
hşmalsr sonunda partizan memur-
lann tasfiyesi hakkinda hazırlanan
kanun lâyihasmın esasları aynen
şöyledir:

»Devlet dair=l srinde, öz?l idare,
belediye, iktis?dî devlet te-^Vtijlle-
rinde çflısan mpmurlar. hâkimlîr.
Temyiz. Sûrayı Devlet. Diyanı Vu-
hasebat reis ve azalarile Universite
mensublarından siyasetle meşsul
olan vs bu htişallerinden dolavı
vazifelerini kötüve kulbnarlar.
devlet me^aisini siyasî maksadlarla |

j müdafaasına kaptırmaktaydılar.
I Hakikî bir futbol ziyafeti man-
zarası arzeden maçın ilk devresi,
Macarlarm 1 - 0 galebesile sona
erdi.

İkinci haftayım başlar başlamaz
Macarlar üstüste hücum tazelediler.
ikinci dakkada Urugvay müdafa-
asınm fazlasile degaje ettiği topu,
Macar santrahafı Loranta geçti.
Lorant topu Budai'ye aşırdı. Bu
küçük kapalı sağaçık, Cruz'u at-
lattıktan sonra topu ortaladı ve Hi-
deguti bir kafa şutu ile ikinci sa-
yıyı kaydetti.

Urugvaylılar ilk haftayımda Ma-
car müdafilerine sokulmaktan çe-

Cruz - Suto, J. Ambrois, Schiaffi-
no, Hohberg, Borges.

Almanya - Avusturya
Bugün fevkalâde bir oyun çıka-

ran Almanya milli takımı AVUJ-
turyayı 6 - 1 yenmek suretile dün-
ya futbol şampiyonluğu tumuvası
fınal maçına kalmak hakkmı eldt
etti.

Bugünkü maçta, Almanlar, ken-
dilerinden çok daha kuvvetli sayı-
lan Avusturyalılan bir şut yağ-
munı altında bunalttılar. Bu he-
yecanlı maçın son dakikalannda
Avusturya •takırru âdeta şaşkına
dönmüştü. Avusturyahlar, çetın
Alman müdafaasını hiç bir zaman
geçecek oyunu da gösteremediler.
Ahnan kalesine yaklaştıklan sıra-
larda dahi Avusturyalılar topu ka-
leye sokmaya çalışacak yerde bir-
birlerine ikram ettiler ve kısa pas-
larla oyalandıklan su-alarda da to-
pu rakiblerine kaptırdılar.

Almanlann sağ ve sol içleri mü-
âafaaya yardım etmek hususunda
talimat almış olduklan cihetle,
Alman takımı ekseriyetle yalnız
santrafor Othmar Walter, sağa ve \
sol açıklar Pahn ve Schaefer ile
hücum etti. Avusturya müdafaası
bu 3 kişilik for hattmı dahi dur-
durmağa muvaffak olamadı.

Almanlar. Fritz Wa!ter vasıtasile

11 asııı
birleştiği

takım
«Bugfinkd Macar taknrnm

futbohın şahîkastna yükselmif
birbirinden güzel 11 •yımm

letnsil ediyor

kinir gibi oynamışlardı, fakat ikin- |32 nci dakikada ilk gollerini attılar
ci haftayım ortalanna doğru artık | Haftaymm sonlarına doğı-u, sert o-
her şeyi göze ahrcasma saldırma- j yunu ile tanınan ve Puskası da
ya başladılar. Urugvay'ın ilk golü- jsakatlamış olan Liebrich, bsraber-
nü, ikinci hafta>-mm yedinci daki- hk golünü atmak Ozere olafi Avus-
kasında Hohberg attı.

Urugvaylılar ikinci haftayımda
hemen hemen mütemadiyen hücum
teşebbüsünü ellerinde tuttular. Hat-
tâ bazan btk Martinez bile hücum
hatüna katılmaktaydı.

Maç, yedinci dakikadan itiba-
ren sertleşmeğe de başladı. Bilhas-
sa Hohb.îrg'in hücumlan Macar
müdafaasını bunaltmaktaydı. Bu
nefis oyun sırasında Urugvaylılar
ikinci gollerini de temin ettiler.
Oyun, nizamî müddet sonunda 2-2
berabere bitince, talimatname mu-
oibince uzatıldı.

Bu devre zarfmda Macarlar mu-
azzam bir gayret sarfile oynadılar
ve iki de gol kazandılar. Macar
gollîrinin her ikisini Koçsis attı.

Askerî Miizenin
Ankaraya nakli
(Baştarafı 1 inci sahifede)

Ankaraya gelmiştir.
Verilen malûmata göre, İstan-

buldaki Askerî Müzenin enteresan
sekYeye"ugratar.lar." bu hareketleri j bir de tarihçesi vardır: Askerî Mü-
sabit görüldüâii takdirde, bo§h b n - | M binası, rutubetii olduğu için
lunduklan vekilin kararı ile vazi-
feierinden çıkarılirlp.r. Subaylar ve
askerî meTnnrlar bu fıkranın şümu-
lüne eirmeıler.

«Bu suretlş vazifelerinden *i'c -

Maçkadaki eski SiUhhanenin As-
kerî Müze halinde getirilmesine
karar verilmiş ve Avnjpadaki mü-
zelerde tetkikat yapan üç mühen-
dis tarafından hazırlanan plân ge-

dilen memurlar, hiç bir kazaî ve reğince, binada tadilâta lüzum gö-
rülmüştür. Evvelâ 250.000 iiralik
tamirat masrafı yapılmış, bilâhare
tadilâta geçilerek 900.000 liraya bir
müteahhide ihale edibniş olan mü-
ze binasınm, bu sene halka açıl-
ması kararla^tmlmıştı.

mercie müracaatte bulun n,
haklannda verilen karara itiraz ede
mezler. Mahkemeye müracaat ede-
mezler.

«Bu furetle vazifesinden azled'lcn
memurl&ra hiç bir nam alrmda taz-

turyah Wasner'i sakatlıyarak dur-
durdu. Fakat hakem perialt] ver-
medi.

Dcinei haftaymın ikinci dakika-
sıflda Morlock, kornerden gelen to-
pu kafa Ue içeri soktu. 51 inci da-
kikada Avusturyahlar ilk golleri-
ni attılar. Fakat 4 dakika sonra
hakera, Avusturya aleyhine bir
penaltı verdi vt dunım 3 - 1 oldu.
61 inci dakikada Almanlar dördün-
cü gollerini de çıkardılar. Avus-
turyahlar, 5 inci golü de gene
penalttdan yediler. Bu penaltıyı
da F. Walter attı. Maçın hitarmna
bir dakika kala O. Walter, takımı-
nın 6 nci golünü de çıkardı ve maç
da böylelikle Almanyanın 6 - 1 gs-
libiyetile sona erdi.

Istanbulda keşfedilen
sloklar

— P,a<rtarai\ ? 'nci sahifede —
defa da 255.218 kilo demir, 226.386

1 kilo saç. 3794 metre demir boru. 80
ton ithal mah ç;mento, iki milyon

'< küsur bin metre küp kereste bu-
i lunduğu tesbit edilmiştir.
ı Böyleoe son te?bitteki diğpr mad
' deler haric 1,124.231 kilo demirle
|3 milyon metre küp keresteiin
stok halinde mevcud olduğu anla-

| şılmıştır.
I Ellerindeki mallan satm^ıktan
' imtina edenler hakkmda takibata

Fakat bu defa, aynı bina Tek-
nik Üniversiteye verilmiş ve rutu-
betii bodrumlarda metrûk bir halde

minat verilemez. Anrak Emekli San
dığı kanununun hükümlerince az-
ledilen memur 25 senevi doldur-
mussa hakkinda emekli muamele-
si yap'lr Fakat, diğer emeklilerî j k a l a n m u z « eşyasının da Ankara-
tanman ikramiye hakkmdan istifa- ^ nakli düşünülmüştür. Ancak,

bunun şiddetli bir muhalefetie kar-
şılaşacağı da hesaba katılarak, ön-
ceden durumun bir kere daha tet-

Bir geno babasını
öldürdü

de edemezler.»
«22 seneden fazla hizmeti olup

da emekli maaşma hak kazananla-
ra, emekli maaşı bağlanır. 22 sene-jkik edilmesine lüzura hasıl olmuş-
de'n az hizmeti ol?nlara ise, sadece tur.

Tam 5 gün kaldı
Bankamızda 6 Temmuı

tarihine kadar actıracajınıı bi)
nesabla hera altın (açılış), heu
d« nmnmî ikramiyemize katıla-
bilirsiniı.

TÜRKİYE
VAKIFLAR BANKASI

T. A. O.

Emekli Sandığı tarafından toptan
ödeme yapılır. Bu suretle vazifesin-
den azİedilen memurlar, bir daha
devlet dairelerinde hiç bir suretle
çalıştırılamazlar.»

Yannki D. P. Meelis gnrpu top-
lantısmda kanun lâyihasına son
şekli verilirken, daha bazı ilâveler
vapılması da muhtemel görülmek-
tedir.

Diger taraftan, kanun Meclist^n
çıktıktan sonra, mutasavver tasfi-
yenin pek kısa bir lamanda yapı-
lacağı ve bu hususun yannki top-
lantıda da temenni olunacajı bil-
dirilmektedir.

> Seı ve saz sanatklrlannın bir
1 gazete aleyhme »çfağı dava

Dünya gazetesind» nesrediltn baxı
yazılarda kendilerine meyhan» çalgıcı-
ları dendiği iddiasile Hadlfe Krten, t -
cıiınend Batanay. Kemal Gürs» v t Nec-
det G' rer tarafından «çılan hakaret
tiavarına dün Toplu Bcsuı Mahk«m«-

| sind* d«vam edilnıijtir.
Yazı uhibleri Falih Hıfkl Atay yt

Bedil Vaik. bir hâdiseyl tenkid ettik-
lerlnl iöylemlsİCT, hakaretin meveud
olmadıgını lddla etmişlerdlr.

Durusma yaztlaria tetklH ı.çln ba|ka
[ gün» kalmıjtıa,

Müze Müdürünün Bakanhkla te-
masından sonra, alâkahlann da fik-
ri alınarak, bu hususta kafî bir
karara vanlacaktır. Mütehassıslar,
İstanbulun fethi ile yaşıt olan ve
Fatihin eşsiz yadigârlannı sinesin-
de toplayan bu müze için İstan-
bulda yeni bir bina aranmasma ve
bulununcaya kadar da eşyalann
muhafaza altına ahnmasına, böy-
lece müzenin Ankaraya nakledil-
memesine taraftardirlar.

Gaalemalada dahilî
harb din sona erdi

(Bajtarafı 1 inci tahifede)
Castillo Arma», mütorek» müzake-
releri neticeleninceye kadar fira-
diki ateş kesme anlaşmasının mer-
iyette kalacağını «öylemistir.

Mütareka haberinin bildirilmesi
üzerin* tarifi gayri kabil aevinç
<ıhneleri görülmüştür. Bütün kili-
>lerin çanları büyük bir §evk ile

(Baş+craf] I irri s
Jandarmalarla bir hayli mikadele
eden baba katili güçlükle yakalan-
mış, tsbancası elinden alınmıştır.

Maktulün gelini Hanife üzerinde
yapılan aramada da bir kama bu-
lunmustur.

Katil, cinayetini itiraf etmis. ha-
basının gelini Hanifeye tasallut et-
tiğini gözlerile gördüeünü söyle-
miştir. Cınayetin hakikî sebebi e-
hemmiyetle tahkik olunmaktadır.
Katil tevkif edilmiştir.

Basketbol takımımız
döndü

Viyana ve Grazda Avusturya (A),
(penç) ve (temsilî) takımlarile muh
telif karşılaşmalar yapan ve bütün
maçlan kazanan basketbol tskımı-
mız dün sabah simplon ekspresile
şehrimize dönmüştür.

Kafile reisi Faik Gökay, Avus-
turya seyahatinden ve takımımızın
çıkardığı oyunlarla aldığı neticeler-
den çok memnun olduğunu bildir-
miştir.

Berne 29 (Husust lurette glden
Atıf Sakar bildiriyor) — Btr maçı
kazanmak için yalnız tekniğin kâfi
gelmediği Macaristan - Brerilya
maçında bir kere daha ortaya çıktı.
En iyi oyunculan Puskas'tan mah-
rum bir şekilde uhaya çıkan Ma-
car takımı sağaçıklannm da «akat-
lanması üzerin» on kişi oynamsic
durumuna diiştü v« buna ragmen
cenubî Amerikanın en kurvetli ta-
kımlarından Brezilyayı açık bir
farkla yenmeğe muvaffak oldu. Her
fırsatta gol pozisyonuna girmesint
ve netice alraasını bilen Macar for-
ları, oyunun daha ilk dakikalannda
iki gol kaydederek Merkezi Avnrpa
futbolundaki sistem üstünlüğünü
gösterdiler ve en iyi iki elemanla-
rından mahrum olduklan h»ld«
«asnn maçı» denmeğe lâyık olan
bu oyunu kazandılar.

Brezilyahlar penaltıdan ilk golle-
rini kaydederek 2-1 raziyets gel-
dikten sonra Macarlan hayli sıkıç-
tırdılar. Hattâ maçın Brezilyahıar
tarafından kazanılacrğını ümid e-

i denler pek çoktu. Fakat ileri geri
çahşarak açılan ve kapanan Macar
takımı yakaladığı en küçük ftrsat-
lardan istiiade ederek rakibine 4

gol attı. Bu mncta takımm en Jnıv-
vetli oyuncusu Puskas oynamii v«
sağaçık da sakstlanmamış olsaydı
gol adedinin 6 veya 7 yi bulacağı
şüphesizdi. Bugünkü Macar takımı-
nı futbolun sahikasına yükselmif,
biribirinden güzel 11 oyuncu tem-
sil ediyor ki. birbirile bu kadar
iyi anlasmış 11 asın bir araya dü |-
raesi çok nadir bir iştir.

Brezilya takımı Macarlara karşı
bambaşka bir «istemde oynadı.
Şimdiye kadar gördüğümüz kısa
paslı ve ince Brezilya futbolu j'enne
çok sert ve uzun paslarla oynanan
bir futbcl seyrertik. Brezilyahlarm
sertliği bilhassa ikinci devre o ka-
dar siddetlendi ki, karambola <3ü-
şen Macar oyun'julan ekseriya şid-
detli tekmflerle vere yuvarlandılar
ve dakikalarca kıvrandılar. İkinci
devre başlıyan şiddetli yağmur
mağrur Brezilya takımı için çok
büyük bir şanssızlık oldu. Top kon-
trolu çok güçleşti. Buna rağmen
Macar kalesini çember içine alan
Brezilyanm futbol aslan şahane bir
incelik gösterdiler. Bu arada bomba
aibi iki Brezilya şütü Macar kale-
sinin üst direklerinin köşelerinJe
patladı. Bu talihsizlikler çok zayif
bir vaziyette y&kalanmış olan Ma-
car takımını telâfisi imkânsız bir
duruma düşmekten kurtard^

Oyunun son 15 dakikası o kadar
elektrikli bir hava içinde cereyan
etri ki. mo.çı idare eden İngiliz .na-
kemi verine bnska bir hakem olsay
dı sahanın bir muharebe mevdanı-

! na dönmesi mukaclderdi. Nitekim
' raaotaa sonra korVv.'an oldu. 15 bi-

ni bulan Prezi!yalı seyircilerdea
bazıUrı, isi İsviçreli polislere saldı-
racak kadar szıttıHr ve buniardan
biri bir tekme ile İsvioreli polisler-
den birini yere çılttı. Bu esnada sa-
hanın radyosu miitemadiyen bütün
pol işleri sovunma salonlanna da-
vet ediyordu.

İngiliz hakeıni son dakikalarda
MaraT-lordan Buzik ve Breziyalılar-
dan bir oyuncuyu sahadan çıkardı.
Çok gcnmeden Brezilyalılardan bi-
rini daha saha dışına attı ve maç
da bu elektrikli hava içinde sona
erdi.

Brezilya seyircilerinin taşkmlııc-
lan İstanbuldaki seyircilere taş çı-
kartacpk bir halde idi.

Operatfc . Cralof • •

Dr. Bahaeddin Lûtfi
VARNALJ

tdraı *• TcnasSI ToOan
Rastalıklnn MülehaMua

Galatasaray- Mısır apartı-
manı karşısı Emirnevruz
So. No. 10/2. Tel: 42203.

Final
maçı

Bern, 30 (Hususî) — Bugün
oynanan dömifinal maçlan ne-
ticesinde, dünya futbol şampi-
yonluğu Macarist;n ile Alman-
ya arasında kalmıştır. Bu bü-
yük final maçı 4 temmuz pazar
günü oynanacaktır.

Macarların İsviçreye git-
meden önce «en korkulu raki-
biniz kimdir?» sualine «Alman-
ya!» ccvabını verdikleri hatır-
lardjdır.

OPERAİ'OR - UUKIUK

Zivaedijin MAKTAV
Kulak. burun, boğaz (ajıı,
His) hastahklan mütefaasnn

Caüaloğlu Sağlık Müd«rl&gn
karşısuıda Ksrdesler Apt

i j 23197

Orijinal Boyut : 5 * 10 cm


