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Dale Carnegie
yazdığı ve

ÖMER RIZA DOĞRUL'
çevirdiği
DOST Kazanmak
Söz Söylemek .•*-••<.•
Üzüntüyü bırak ya;amavgfbak
Meshur adamların meçhûfl ».;*>
tarafları ' •-'.... '•

AHMET HALİT Bfttabevî-'
İstanbul; ! f? :>.

Kabinede dış tkaret
rejimi görtiştildti

Dünkü toplantıda iktisadî durum ve döviz vaziyetimiz

de mütalea edildi, bugünkü içtimada yeni rejim

esaslarınm kabul edilmesi muhtemel

(ANKARA: TELEFOTO CUMHURİYET)
Arjantin elçisi dtin akşam Çankaya da nişanı Devlet Reisimize takdim ederken

Bayara Arjantinin en büyüh nişanı verildi
Ankarı. 6 (Telefonla) — Reisicumhur Celâl Bayara bugiin Arjantin devletinin en büyük

nisanı olan liyakat nişarn verilmiştir. Nisanı bizzat Arjantinin Ankara elçisi saat 17,30 da
Bayara Çankaya Köskünde takdim etm.is.tir.

Kabine dön
memurları tasfiye
işini de konuştn

Ankara, 6 (Telefonla) — İcra Ve-
killeri Heyeti bu »abah saat ond»
Başbakan Adnan Menderesin riya-
setinde toplanmıştır. Saat 13 • ka-
dar devam eden toplantıda bilhassa
memurlarla ilgili olarak son çıkan
kanunun Utbikatı üzermde görii-

— Arkası Sa. S, Sü. 1 dt —

Maraşta

şiddetli

yağmurlar
7 ev yıkıldı, 2 kişi öMü,

5 kişi de yaralaıtdı

Mara?, 6 (Telefonla) — Yağan
sürekli yağmurlar ilde hasar yap-
maktadLT. Şehrimize bağlı Af$in
kazasında yağan yağmurlar ekinler-
de büyük zsrar hustile getirmiştir.
Aynca dağlardan gelen seller 7 evin

— Arkası Sa. 6, Sü. 4 t« —

**>* n ̂  Rıırn an yacla

Sovyet üsleri
Braila limanı ile sohrini Ruslar

işgal ettiier

Viyans, 6 (TH.A.) — Rumanya
limanlarmda Sovyet kontrol saha-
iinın son zamanbrda yeniden ge-
nişlediği ve buralarda daha fazla
savıds Rus askeri bulundurulduğu
bildirilmekteflir.

Fuslar bilhassa Ttına limanı
Brailla'da hazırhklar yapmaktadır
lar ve burasını Karadenizin en mü
him üslerinden biri haline ge-
tirreeğe teşebbüste bulunmaktadır-
lar- Aynı faaliyet Bulgaristan sa-
hillerinde de müşahede edilmiştir
ve bu Bulgar limanları da Sovyet
kontrolu altındadır.

Buraya gelen raporlir, bilhassa
Rumsnyanın Braila limanında mü
him Rus kuvvetlerinin üslendirildi-
ğmi bildirmektedir.

Braila lim?nında bir çok bina-
lar tahliye eriilmiş ve buralan K Î -
zılordu birlikleri subayiarına ve
ailelerine tah?is edilmiştir. Bundan
evvel Köstencede de buna benzer
teriHjrler alınmıştı.

Ruslann Karadenizdeki filom
Lausanne 6 (T.H.A.) — Isviçre-

Bİn en büyük gazetelerinden «Ga-
rette de Lausanne> verdiği bir ha-
berde. Sovvetlerin Karadenizdeki

- Arkası Sa 6. Sü 3 te —

İstanbula aîd gtîffittk şei
sevkiyatı 1,5 misli arttırıldı

Şeker Şirketi Umum Müdürü, yeni kampanyaya üç
hafta kaldığını ve gelecek seneden itibaren artık

şeker darlığı kalmıyacağmı »öylüyor

Ankarada
bir tecavüz

hâdisesi
Ankara 6 (Telefonla) — Şehri-

mizd* misafir bulunan Nevjehir
hükûmet tabibi ile e?i evvelki gece
Çiftlikten otomobille dönerken bir
tecavüze uğramışlardır. Saat 23.30

(sularında Çiftlikten kendi hususi
otomobillerile }ehre dönmekte olan
kan kocanın yolu 5 kişilik bir grup
tarafından çevrilmiş, a;ın derecede
sarhof oldukları ânlaşılan müteca-

— Arkası Sa. 6, Sü. 4 U —

Şeker Şirketi Umum Müdürü dün Ankarada
pazetecilerle konuşurken

Churchill
îngiltereye
dün döndü

İngiliz Başbakanı «her şeyin
toplan Hiizelebileceğini zannet-

mek hata olur» diyor

Southhampton, 6 (A.P.) — Ba»-
bskan Winstan Churchill bu akşam
Amerikadan memleketine dönüşün-
df gazeteciler-s verdiği beyanatta. B.
Amerika ile İngiltere arasınd» di |
siyasetle ilgili görüş farklannı or-
tadan kaldırmak için elinden geleni
yaptığmı söylemiş ve demiştir ki:
«Fakat her şeyin toptan düzelebi-
1-eceğini zannetmek hata olur.»

Başbakan müzakereler »onun-
da eide edilen neticelerin olayların
müstakbel seyrine tesir edeceğinl.
csasen İngiltere ve Birleşik Ameri-
ka arasındaki gerçek ve sürekli
dostlueun her şeyin fevkinde oldu-
ğunu anlatmı^tır.

I Ankara 6 (Telefonla) — Memle-
ketin bazı böigelerinde ve bilhassa
İstanbuldaki şeker darlığı son gün-
lerde fırsatçılann harb yıllanndaki
durumu hatırlatır şekilde faaliyete
eeçmelerinden ve bu arada yok-
luğu hisseden halkm ihtiyacdan
fazla almak »uretile tiok yoluna
gitmesinden ötürü büsbütün artmış

bulunmaktadır. Fabrikalann piy«-
saya yeni kampanya şekerini ve-
recekleri 25 temmuza kadar darhğın
bu şekilde devam edeceği anlaşıl-
maktadır.

Diğer taraftan aldığım malûmata
göre Türkiyenin 1953 yılındaki şe-
ker istihlâki 203643 tondur ve is-

— Arkası Sa. 6, Sü. 6 da —

ASIİSIZ
şayialar

Tükeneceği
söylenen ihtiyaç

naddeleri
Hükûmet makamları gaz.
zeytinyağı, çay sıkuıtısı
mevzuu bahis olamıyacağını

bildiriyorlar

Ankara 6 (Telefonla) — Son
günlerde bilhassa İstanbulda bazı
ihtiyac maddelerinin tükendiği hak
kında şayialar çıkarılmakta ve bu
yüzden halk korku ile fazla alım
yapmak için satış yerlerine müra-
caat etmektedir.

Piyasadan kalkacağı veya fiatının
yükseleceği hakkında şayia çıka-
nlan maddeler arasmda bilhassa
gaz yağı da bulunmaktadır. Bugün
bu mesele hakkında İktisad ve Ti-
caret Vekili Sıtkı Yırcah ile görüş-
tüm. Bana:

— «Petrol ve gaz mevzuunda ge-
rek stok bakımından gerckse ihti-
yac bakımından herhangi bir sıkın-
tıyı mucib olacak bir vaziyet raev-
cud değildir. Gerek Petrol Ofis ve
gerekse diğer hususî jirketer nor-
mal satışlarına devam etmektedir-
ler. Fiatlar hususunda çıkanlan ?a-
yialar da asıl?ızdır.» dedi.

Diğer taraftan zeytinyağı ile ça-
yın da ortadan kalkacağı hakkın-
daki haherler gerek Ticaret ve ge-

— Arkan Sa. 4, Sü. 4 ît •

1

Yeni barajın in^aatı: Dün yapılması biten or ta ayaja çekilen Türk ve Fransız bayraklan

Elmalı bendinde yalnız
2,5 aylık su kaldı

0 da şehritı karşı yakasına bugünkü gi
münavebe ile su vermek şartile!

lnşaah bitmek üzere olan yeni baraj gelecek tene bu derdi ortadan
kaldıracak ama bugün için yağmur cKıaıına çık maktan başka çare yok

Şehrin birçok semtleri (susuzluk)
adı verilen kör kuyunun dibinds
ızürab çekiyor. Bu dram, 1954 yı-
lında, medeniyet bahçinde iddiası
bulunan bir memieketin en modern
şphrinde cereyan etmektedir.

j Su derdinin toplu olarak teşhiı
edilebileceği bölge, çehrin Anadolu
yakası ve bilhassa Kadıköy semti-
dir.

Halk ne diyor?
-Dün bu boigeyı doteşarak halkui

ıztırablannı dinledik. Bir gümrük
memuru:

«— Bu kış, dedi. soğuktan ve ya-
kacak sıkıntısmdan o hale eelmiş-
tik ki, kendi kendime: «Hey Alia-'
hım, dedım. hayırhsile yaza kavu-
şursak ağustfis ortasında muazzam
bir ates yakıp karşıs:nda ısmaca-
ğım.» Şimdi ise bu su dsrıi'ı o m?h-

— Arkası Sa. 6, Sü. 3 te —

Elmalı bendinde bugünkü durum: Azalan suy un açıkta bıraktığı mail satıh üzerinde pezlnti

Ankara yolunda
bir kamyon uçu-
ruma yuvarlandı

Dört kişi öldü, beş de

ağır yarah var

Ankara, 6 (Telefonla) — Dün
Ankara - İstanbul yolunda ve An-
karaya 65 kilometrc mesafede fed

— Arkan Sa. 3, Sü. S da —

Ensütin
geliyor

Ankara 6 (Telefonla) — İktisad
ve Tirırct Vekâleti şeker hustala-
rının kullantlığı ensülin ile çocuk
mamalarının ithali için y«ni bir
tnhsis vöpmıştır. Bilhassa şeker
hastalarımn hayati ilâcı olan ensü-
lin kısa zamanda memlekeümize
getirilecektu:.

Floryadaki arsalar
meselesi tahkikatı

Müfettiş tahkikatı bitti, hazırlanan
rapor dün Vekâletc verildi

Anltar» 8 (Telefonla) — İstanbul
Belediyesinin »ahib bulunduğu
Floryadaki trsaların Belediye me-
murlan kooperatifi tarafından ia-
tın ahnması meselesi İç İşleri Vt-

kâletine aksetmi? vt Vekâlet bu
isin tahkikına Mülkiye Başmüfet-
tişi Nureddin Özcebeyi memur et-
mifti. Müfettişin tahkikatı bitmiş

— Arkast Sa. 3, Sü. 6 da —

Tekaüde sevkedilecek
profesörlerin durumu

VUNUS NADİ MÜKÂFATI BİRİNCİSİ MATBAAMIZDA —
1953 - 1954 Yunus Nadi Mükâfahnı kazanan hikâyeci Ayperi
Akalan, dün matbaamızı ziyaret etmistir. Bu münasebetle mü -
kâfatı kendisine verilmiştir. Resim .Ayperi Akalanı bu ziyaret
esnasında basmuharririmizle. Ya>ı İşleri Müdürümüz arasında
^östermektedir.

GUATEMALA KAIIRAMANLARI — Guatemala'da kohıünist
tnraftarı Cumlıur Baskanı Arbenz i deviren iki ayrı askerî gru-
pun, müzakereleri müteakıb anlastıklarını ve elele vererek hü-
kümet kıırduklarını bildirmiştik. Yukarıdaki resimdc. ilk isyan
bayrsöını cfken binbasi Castello Guatemala baskentine yaptığı
darbe ilç Cumhur Baskanı Arbenzı deviren Gualemalalı bin-
bajı ile kucaklaşırken görülmektedir.

Sivasla
bir tren
kazası

15 yolcu yaralandı,
1 kişi öldü

Sivas, • (Telefonla) — But-ün
öğle üzeri çehrimizde bir tren ka-
7.35i olmuştur. Saat 12.49 da An-
karadan gelerek fiara gircn 710
nunıaralı po-ta kaUm. bir vajon-

— Arkaaı Sa. 3, Sü. 6 da —

Balkan askerî
ittifak projesini

hazırlıyanlar
Atinada iiçlü Balkan asker! itti-

lak projesinin hazırlandığı konfe-
ransta Türkiyeyi temsil eden heye-
timiz dün sabaha karşı uçakla Yu-
Dani.«tandan şehrimize gelmiştir.

Heyet mcnsubları Ankaraya gi-
Herek ittifak projesinin metnini
hukûmetimizt bildirecektir. ,-••

Üniversite profesörlerinden 25 yıl-
lık hizmet sürssini ve 60 yaşını
dolduranlarm re'sen tekaüdlüğünü
âmir kanuna uyularak, üniversite-
lerde profesörlerin durumu ince-
lenmeğe başlamıştır.

tstanbul Üniversitesi Zat İşleri
| Müdürlüğü, Üniversitenin muhte-
lif fakültel«rinde mevcud profesör-
lerin yaşlarını ve hizmet yıllarını
tesbit etmeğe başlamıştır.

Kanun şumulüne giren profesör-
lere aid listeler hızırİMiarak Sa-

Lise ve
Ortaokul
mezunları

1953 - 1954 dcrs yılı haziran
donemi mezaınlyet nf | 'ekri

belü «ldu

Şehrimiz lise ve ortaokullarında
mezuniyet nisbeti belli oknuştur.
33 ortaokuldan 26 nnda 1953-1954
ders yılı haziran dönemi mezuniyet
neticeleri «u jekilde tesbit
tir:

Haziran ayında imtihana
3065 öğrenciden 974 ü mezun ol-
mustur. Mııvaffakıyctsizlik nisbtrti
yüzde otuzdur.

Sa, S, SU. T dt —

yıştaya gönderilecek ve ondan son-
ra adı geçen profssörlerin tekaüde

— Arkası Sa. 3, Sü. 7 d* —
Suyun ne kadar alçaldığım

gösteren işaret levhası

BİN DEREDEN GELEN SU .„
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ALTI CUMHUrtİYET

Eşlsrine göre ediblerimiz:

Hamdi Başar b ize
Şükûfe Nihali anlatıyor

(5 inci sahifeden devam)
nim kitablarımın hıç birısını oku-
mamışsmdır.

Şükûfe Nihal:
— Aaaa nasıl olur. Senin eser-

lerin memleket meselelerine temas
ettiği içm ilk zamanlar iislûbun
biraz çetrefil olmasına rağmen bazı
yerlerini anlamadığırn halde oku-
dum. Ama şimdı üslûbun sadeleşti-
ğinden zevkle okuyorum. «Atatürk-
ls 3 Ayoınj kaç defa devretmisim-
dir. Ama sen, son romanım Çölde
Sabah Oluyor'u, Ankaraya giderken
bavuluna koyduğum halde sayfala-
rını açmadan geri geürdin. İnsan
hıç olmazsa sayfalarını açar.

— Tam okuyacaküm, sen tutup
Refik Koraltana hediye etün.

Şükûfe Nıhal, bana dönerek:
— Beyefendi, dedi, doğrusunu

isterseniz biz ikimiz de kendi âle-
mimizde yaşıyan iki insanız. Onun
için Harndi Beyin benim eserleri-
mi okumağa zamanı olmuyor.

Ahmed Hamdi:
— Bir türlü inanmıyor ama val-

lahi ilk romanlarını okudum. Me-
•elâ «Renksiz Isürab» ne güzeldi.

Şükûfe Nihal:
— Aaaa o pek çocukçadır.
Ahmed Hamdi:
— Çocukça da olsa güzeldi. Son-

radan romanlanna memleket mese-
leleri kanstırmağa başladın. Ondan
(onra romanlarau beğenmedim. Da-
ha doğrusunu istersen sen asıl şair-
•Lo. Fakat bir tûrlü bunu sana an-
latamıyorum.

Ben söze karıstım:
— Şükûfe Nihal Hanımın, hassas

hislerden Srülmüs, kendisine hâs
imajlarla süslü bir çok güzel şiir-
lerinden başka, devrinin panorama-
tı olmaa bakımından da ehemrai-
yeti haiz romanlan vardır. Mese-
II: Yabııı Dönüyonıın gibi. Hattâ
ben Merin kahramanlarından Yıl-
dızı romancımıza benzetirim.

Şükûfe Nihal:
— Evet, yalnız şahıs olarak değil

de düsünee bakımından YıHızla
bir çok yakınlıklarımız vardır.

— Sonra oradaki rüppe Na.Ti'kla
tsmet tipleri gerçek hayatta var nu
hanunefendi?

— Hem de ne kadar çok.
— Hamdi Bey, eşiniz ne zamanlar

yan yazar?
Şükûfe Nihal:
— Vallahi bizimki sabah çıkar

skşam döner. Onun için ne zaman
yazı yazdığımı bilmez. İsterseniz
ben anatayım.

Ahmed Hamdi:
— Şu evde bize hakkı kelârn yck

ki.
Şükûfe Nihal:
— O halde söyle.
— Vallahi bizim hanım sabah baş

!»r aksama kadar yazar.
Şükûfe Nihal bir hayret çıgbgı

atarak:
— Aaaa hiç öyle jey olur mu?

Beni muska yazan hoca mı zannet-
tin (Bana dönerek) Beyefendi, ten
sabahlan Hamdi Bey vazifeye gi-
dince hiç bir işe bakmadan^ yazı
masamın başına geçerim. Öğleye
dogru kslkıp ev işlerüe meşgul o-
lurum. Gece nadir olarak yazı ya-
zarım.

— Hamdi Bey Şükûfe Hanım ça-
lışırken belki pazarları filân RÖr-
müşsünüzdür, yazı yazarken kâğıd

seçer mi?
— Seçer, ne kadar eski kâğıd. ar-

kası kullanılmamış kâğıd bulurta
ona yazılarını yazar.

Şükûfe Nihal:
— Bu doğru, ama hemen vazıln-

rımı temize çekerim. Şizin bır rö-
portajınızda okumuştum. Peyami
Şafa romanlarını güzel defterlere
yazarmış.

— Ev.st, Hamdi Bey eşiniz kolay-
lıkla yazabilır mi?

— Kolay yazar. Zaten kolay yaz-
masa bu kadar şey yazamazdı ki.

Şükûfe Nıhal:
| — Dolu olursam kolay yazarım.
! Bazan 10 dakikada şiir yazdiğım
|olur. Hattâ tünel kapısmdan girer
| ken aklıma gehp de hemen oraoık-

ta yazdıklarım bile vardır.
— Hanımefendi romanlarm.zı

j yazmadan gidip vakanın cere/an
ettiği yeri görür müsünüz?

— Evet, »Çölde Şabah Oluyor» u
yazabilmek için aylarca şarkta Kiği
ve civannda dolaştım. Sonra Celâl
Bayar epeydir benden bir eser is-
tiyor. Vaka İzmir tarahnda geçer.
Şehid olan bir efe kansının haya-
ü. Bu eser için de gidip yerinde J I -
celemelerde bulundum.

— Hamdi Bey eşinizin eserlerlne
girebildiniz mi?

— Zannetmiyorum.
— Vallahi ben btraz idealistim

Bazı romanlarımda bizden ancak
bir iki fikir var. O kadar. Ama
Çöl Güneşi romanım bir arkadaşı-
mın hayatıdır.

— Ev işlerinde eşinize yardım
eder misiniz Hamdi Bey?

Şükûfe Nihal:
— Aman efendim ne gezer. Eline

aldığı şeyi kırar.
— Hanımefendi tesiri altında kal

dığınız edibler?
— Şiirde Fikret. Nesird* Halid

Ziya.
Ahmed Hamdi muzib muzib gü-

lerek:
— Keşke Esad Mahmudun tesiri

altında kalsaydın. Eserlerln bol bol
satılıp zengin olurduk.

— Hamdi Bey, eşinize ofcuyucu-
lanndan mektub gelir miT

— Evet.
— Ya hediye?
— Hayır, bizim hanımın okuyu-

ları fakir olduklan için hediye gön-
dermiyorlar.

Hepimiz gülüştükten scnra .âf
edebiyattan, diğer güzel sanntlardau
açıldı. Bu mevzular üzerinde epey
konuştuk. Ve Ahmed Hamdinın
ardı arkası gelmiyen esprilen-
ne hayli güldük.

Tath dilli, güler yüzlü. ve «a-
mimiyetten hoşlanan P.aşar aılcsi-
ne, altı saat konuştuğum halde, do-
yamadan veda ederken, Şükûfe Nı
hal bana:

— Kışa tekrar edeb! toplantılar
yapacağun. Daveümi herhalde kır-
mazsmız beyefendi.

— Memnuniyetle gellrim hanım-
efendi.

Merdivenleri inerken Ahmed
Hamdi arkamdan sesleniyordu:

— Aman Sermet Bey ben de top
lantılar yapmağa karar verdim. Be-
nimkine de buyrun. Bu edebî top-
lantılar haricinde insan kitaotannı
okumak ve okutmak imkânını bu-
lamıyor. Ben de hiç olmazsa o sa-
yede okunmıyan kitablanmı sizlcre
bizzat okurum.

Elmalı bendinde yalnız

2,5 aylık su kaldı

Kabinede dış ticaret
rejımı goruşüldu

— Baştarafı 1 inci sahifede —

fülmüç va bazı esaslar tesbit edil-
miştir.

Bu arada meri dıs ticaret reji-
minin tatbikatta görülen aksaklık-
lannı gidermek maksadile Türkiye
Ticaret Odalan, Şanajd Odalan ve
Borsalan Birliğince hazırlanarak
hükûmete verilen ve ayn bir ko-
misyon tarafından tetkik edildikten
sonra Vekiller Heyetine sevkedilen
tadil esaslan gözden geçirilmiştir.

Diğer taraftan İcra Vekilleri He-
y«ti Meclisin tatil devresinde ele
alınması gereken işler üzerinde de
durmuş, bu arada iktısadî durumu-
muz. döviz vaziyetimiz umumî ola-
rak mutalea edilmiştir.

İcra Vekilleri Heyeti toplantısı-
na yarın da devam edecek ve muh-
temekn dış ticaret rejimini tadil
eden esaslar müzakere ve kabul
olunacaktır.

Piyasamızda Intizar

Yeni dış ticaret rejiminin bugün-
lerde iiinı piyasa çsvrelerinde me-
rakla beklenmektedir.

Pejim henüz Uân edilmediği için
ticaret borsasında ve piyasalarda
büyük parti işler yapılamamaktadar.

Yeni rejimin mahiyeti etrafında
rivayetlerfazladır. Ancak rejimin
ithalâtımızı kontrol altına alacağı
kuvvetLs tahmin edilmektedir.

Bu suretle memleketin ihtiyacı
olan zaruri maddeler kâfi miktar-
da ithal edilebilecek buna mukabil
bazı lüks maddelere döviz önlene-
cektir. Bilhassa son günlerde
ehemmiyetli durum arzeden çuval,
kanaviçe, ambalâj kâğıdı, kereste
ve sanayi ham maddelerirda ithali
birinci plâna alınmıştır.

Bundan başka Merkez Bankası-
na yatınlan % 4 yerine yeni rejün-
de % 10 esası kabul edileceği söy-
lenmektedir Aynca ithalâtın 3 ay
içinde yapılması ileri sürülmekte-
«ir.

ithalâtın yeni baştan nizamlana-
cağı muhakkak olmakla beraber bu
hususta verilen rakamların henüz
kafi bir mahiyet taşunadığı belır-
tilmektedir.

Tedavüldeki para hacminin azal-

blacağı yolundaki haberler alâka-
dar makamlarca ne teyid, ne de
tekzib edilmektedir.

Alınacak edbirler hakkındâ
rivayeler

Ankara, 6 (Türktel) — Hükû-
met, memleketin iki mühim ikti-
sadî ve mali mevzuu üzerinde, bü
yük bir hassasiyetle durmaktsdır.
Bunlardan biri paramızın serbesl
piyasada yeniden kıymet kazanma-
sı, diğeri de, buna muvazi olarak,
hayat pahalılığmı önlemektir.

Ekonomi ve Ticret Vekâleti ile
Maliye Vekâletini ve Merkez Ban-
kasını yakından ilgilendiıen bu
mevzular üzerinde, esaslı tedbirleı
alınması kararlaşhrılrrnş ve geniş
nisbette tetkiklere baslanmıstır.
•Henüz kat'i bir karara varılma-

mış olmakla beraber, paramızın kıy
metten düşmesini önlemek için
düşünülen tedbirler arasında, 400
miiyon lirahk bir meblâğın Meı-
k^z Bankasında «dondurulması»
hususu da bulunmaktsdır. Kâğıd
paramızdan mühim bir meblâğın
böylece tedavülden çekilmesi ted-
birlerinin, gerek fiatlar, gerek Türk
lirasının altına ve kuvvetli döviz-
lere karşı olan kıymeti üzerinde
müspet neticeler tevlid edeceği ileri
sürülmektedir.

Buna muvazi olarak, spekülâsyo-
na yol açan mal saklamalarmı ve
stokların kötü niyetle mütemadi-
yen arttırümasuu önlemek için de
çeşidli tedbirler üzerinde durulmak
tadır. Yapılan tetkikler sırasında
stokların mütemadiyen artmasma,
bL- nevi Kredi enflâsyonunun se-
beb olduğu neticesine varılmıştır.
Buna ksrşı tedbır alarak da, ban-
kaların akreditifler için mühim
karşılıklar tsleb etmeleri keyfiyeti
üzerinde durulmaktadır.

Bütün bu tedbirler, paramızın
yeniden kıymet kazanmasıru mer-
hale merhale sağlıyacak ve hayat
pahahhğını tedricî surette bert-
raf edecek çok geniş bir program
içerisine alınacaktır. Memlekette
iktisadî ve malî düzenin para kıy-
meüne istinad ett|ği düşüncesıle
bu programa çok büyük ehemmi-
yet verilmektedir.

(Baştarafı 1 inci sahifede)
rukat belâsını unutturdu. Yemin
ettün, bu kış sular bollaşınca. so-
ğuk suyla şakır şakır yıkanıp yaz-
dan intikam alacağım!»

Moda semtinde oturan diğer bir
Kadıköylü de şunlan anlattı:

«— Bizim halimiz bir felâket! Ta-
savvur edin ki suyun yüzünü iki
günde bir, o da ancak bir saat ka-
dar görebiliyoruz. Kadıköyün en
şanslı, yani ana borulara en yakm
yerlerinde oturan vatandaşlara su,
iki günde bir 6 saat kadar gelmek-
te, diğer semtler, 48 saatin ancak
1 - 3 saatinde suya, o da pek za-
yıf bir suya kavuşabilmektedirler.
Meselâ bizim civara su o kadar za-
yıf geliyor ki, dört katlı apartıma-
nın ancak alt katında su akıyor.
Sular İdaresi apartıman kapısından
g'ren su borusunda bir tertıbat
yaptı. İki günde bir su gelince, bü-
tün apartıman sakınleri alt kapıya
hücum ederek o ufacık borudan
akan ölgün suya saldırıyorlar. Bu
kavga döğüş bir saat devam edi-
yor. Bir saat zarfmda her aile bir
tencere kadar *u alıyor ve o ca-
nım nimet de kesiliveriyor. Herkes
suculara saldırıyor. Neticede 75
kuruşluk bir damacana suyun kıy-
meti 250 - 300 kuruşa fırladı. Onu
da ancak (pıstonlu) müjteriler ala-
biliyorlar. Yani kısacası halimiz du-
man!

Derdin menbaında
Dün öğleye kadar Anadolu ya-

kasında buna benzer türlü türlü
şikâyet dınledikten sonra, bütün
bu derdin menbaını teşkil eden
Elmalı bendine gidip, durumu ye-
rinde tetkik etmeye karar verdik,

Anadoluhisarı iskelesinden El-
malı bendine kadar olan mesafe
3485 metredir. Biz bu mesafeyi mü-
kemmel bir otomobiüe ancak 1 sa-
atte aşabildik. Bizim ilâvedeki renk-
li resimlerin başhğı gibi: «İster
inan, ister inanma!»

Yol bir felâketti. Arabamızm her
an bir tarafının ezilmesi vçya kı-
nlması işten bile değildi. Ve toz diz
boyuydu!

Elmalı bendinde ftsayiş berhe-_
mal. Başta müdür olduğu halde bü-
tün memur ve işçiler makine gibi
çalışıp ellennden gelen herşeyi ya-
pıyorlar. Bu hususu böylece teslim
etmek gerek.

Amma neyleyelim ki Elmalı ben-
di bundan 70 yıl önce, Anadolu ya-
kasının o günkü su ihtij'acını kar-
şılamak maksadile yapılmış olup
artık bugünün ihtiyacını karşıia-
maktan çok, ama pek çok uzaktır.
Tasavvur edin ki. bu bendin sula-
n şimdi Anadolu yakasma iki gün-
de bir sıra gelmek ve o da ancak
birksç saat verilmek suretile dağı-
hldığı halde, topu topu 3 tnilyon
mBtre, küb kapasiteli olan bendin.
su seviyesi daha şu temmuz avmın
ilk haftasmaa adamakıllı inmiş ve
duvarın üst köşesile su seviyesi a-
rasında 8 - 1 0 metrelik bir boşluk
hasıl olmuştur. Bendin o boşalmış
meyilli sathında rahat rahat dolaşıp
suda hayalimizi aradık.

v Bend müdürii ne diyor?
Bend müdürü Müfid Ünsal:
«— Bu yılki kuraklık müthiş ol-

du, dedi. Son ümidlerimizi bağla-
dığımız haziran aymda bile hiç
yağmur yağmadı. Bizse, gitgide ar-
tan ihtiyaclar» kısmen de olsa ce-
vab verebilmek için bu yıl şehre
geçen >nldan daha fazla su veriyo-
ruz. Bir yandan da her gün ida-
reye 4 0 - 5 0 yeni su abonesi kay-
dediliyor. Yani bir yandan kurak-
lık devam ederken, diğer yandan
da bizim verdiğimiz günlük su
mıktan, geçen yılın 13 bin metre
kübüne mukabil bu yıl 15 bin met-
re kübe çıkmış bulunuyor Netice
meydanda: Benddeki su sevivesi her
gün 10 santimetre iniyor.»

— Peki, kuraklık böyle devam
ed°rse bu işin sonu neye varacak?
Zannedersem 2,5 - 3 ay sonra. hat-
tâ ondan daha da önce Anadolu
yakası tamamen susuz kalacak, öy-
le deüil mi'

Bend müdürü, memur olduğu için

sustu. Memur olmasaydı nasıl ko-
nuşurdu? Onu tahmin etmek hiç
de güç değil. Yalnız iyice bildığim
bir nokta varsa o da şudur ki, ci-
var köylerin tecrübeli sakinleri, bu
durum karşısında yağmur duasına
çıkmaktan başka çıkar yol göreme-
mektedirler. Yani işimiz tam mâ-
nasile Allaha kalmış!

Bend müdürü, lâfı boğuntuya ge-
tirerek bizi aldatmağa kalkacak
cinsten bir adam değil. Nitekim,
su sıkjntısının bu şartlar içinde dü-
zelemiyeceğini, medenî bir tnsana
yaraşır tarzda izah ettikten sonra:

, Bizim vazif̂ emiz, eUmize ve-
rilen şu bendi iyi kullanmak ve
Anadolu yakasına imkânlarımız
nisbetinde su vermekür, dedi. Ben
size, bu yaz Anadolu yakası su
sıkıntısı çekmiyecektir diyemem.
Ancak bildiğim bir şey varsa o da
şudur ki, bu eski bendin arkasın-
da yapılan yeni bendin inşaatj
adamakıllı ilerVemiş olup bu yaz-
dan sonra Anadolu yakası artık su
sıkıntısı çekmiyecektir. Elimizdeki
eski barajın 3 miiyon metre küblük
kapasitesine mukabil yeni barajın
hacmi 15 miiyon metre küb olacak
ve böylece Anadolu yakasmın su
ihtiyacı en az 25 yıl rahat rahat
karşılanabilecektir.»

Bu lâflan konuşurken bend kı-
yısındaki sandallardan birine atla-
yıp yeni bend inşaatına doğru kü-
reklere asıldık.

Fransız mühendislerinin idaresin-
de yapılan yeni bendin muhteşem
bir gorünüşü var. Bendin orta ayak-
larından birinin tepesmde, yani
yerden 35 metre yükseklikte Türk
ve Fransız bayraklan dalgalanıyor.
Merak edip sordük. Meğer orta a-
yak bugün bitirilmiş; bu münase-
betle baj-raklar çekilmis.

Fransız mühendislerinden ikisi-
ne, bu işin daha ne kadar süıece-
ğini sordum.

«— Bugüne kadar 70 bin metre
küb beton döktük, dediler. Daha 30
bin metre küb dökeceğiz. Yani
bendi en çok bu yıl sonuna kadar
bitireceğimizi tahmin ediyoruz.

Onlara, önümüzde duran babadsn
kalma barajı göstererek fıkırlerini
sordum.

Güldüler:
«— Siz buna baraj mı diyorsu-

nuz? Bu, kuru ve kısır bır su bi-
rikintisidir. İcindeki suyun s?viye-
si son günlerde öylesine indi ki.
bizim karayonlardan hin bu sabah
baraj olacak şu nesnenin bir ya-
p.ından öbür yanma kadar, anc?k
tekerlekleri ıslanarak tıkır tıkır
geçiverdi!»

Fıansız mühendislerinin lâtife-
leri arasında oradan uzaklastık.

Şahab BALCIOĞLU
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Anadolu
yakasına
su nakli

— Ne? Erol Flynn'in filmi mi? Yeniden gelfp bunu mut- — Sabotaf yapmak mecbtrriyetindeyhn... PlâJ güzel! mtt-'
laka görmeliyinı. sabakasına iştirake kalkişıyorj

Ankaraya giden Sular
İdaresi Müdürü hükûmetin
elindeki su sarnıolarcnın bu

işe tahsisini isteyecek

îstanbul Sular İdaresi müdürü ı
Cahid Çeçen şehrin su ihtiyacının
karşılanmasına aid hususlan görüş
mek üzere Ankaraya gitmiştir. Su-
lar Müdürü İstanbuldan Anadolu
yakasına su nakli için hükûmetin
elindeki JU sarnıçlarının tahsisini
istiyecektır. Bu işe tahsis edildigini
yazdığımız Denizyollarınm Beykoz
su tankeri bugün olmadıâı takrlir-
de yarından itibaren faaliyete ge-
çe'-pktir.

Usküdar ve Kadıköyünün ban
yüksek semtlerinde bir aydanbeıi

j terkos siıvu alamıyanlar vardır.
Bun'ar yüksek fiatlarla kuyu veva

J başka sular kullanmaktadırlar. El-
, ma!' bendinr'en bu sene verilen su
| gecen senekinden daha azdır. Bend
deki su miktarımn Bcğazın karsı
yakasınm iki aylık ihtivacını kar-

I şılayacağı söylenmektedir.

soguk dalgası

Rumanyada
Sovvet üsleri

1 ITJC-Î

Ankarada bir tecavüz
hâdisssi

l ivci sahijede —
«Krasn?y Krımn kruvazörlerini top vizleıle doktor ve karısı arasında
larmdan tamamen tecrid ederek rad
yo ile idare olunan mayinîerın atıl-
masını sağhyacak bır şekle soktuk
larını bildirmektedir.

Mevzuubahis haberi veren gaze-
tenin Türkiye muhabiri. muhteme!
bir harbde. Karadenizdeki Rus kuv
vetlerinin. başlangıçta bir üstünlük
temin etmelerini önlemek iei^
Türk deniz ve hava kuvvetlerinin.
behemehal takviyesi zarure+i üze-
rinde ısrarla durmakta ve Rusların
bu mühim hareketi trarşısıncla
Türk ku^'etlerinin icab eden ted-
biri alacağını ilâve etmektedir.

SÜKRÜ CANAL'm

Biçki Kitabları
Kadın elbiselerine alt olanlar

Temel Biçki 500 Kr
Biçki Tatbikatı. Di-
kis ve Provalar 500 •
Yüksek Biçki Kai-
deleri 250 »
Yapma Çiçekler 150 »
Hocasız Şapkacılık 150 *
Erkeklere aid olanlar:
Biçki Dersleri 500 »
Gömlek ve Pijt-
malar 300 *
İstenilen kitabların bedeii

gönderildiğinde derhal
çönderilir.

SATIS YERÎ:
ÜGCR KİTABEVt
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bir hayli devam eden mücadele ve
;kavga olmuştur. Bu sırada yoldan
gecen bir otomobilde bulunanlar
hâdiseyi görerek müdahHİe etmiş-
lerdir. Hâdise failleıinin Muharrem
Çetin, Ahmed As'an ve
adında 3 hamal ile otomobil ta-
mircisi Hüseyin Nekze ve şoför
Necmi Pehlivanoğlu olduğu anla-
sılmıştır. Sanıklar adalete teslim e-
dilmişlerdir.

Maraşta şiddeUi
yağmurlar

(Ba$taTaf\ 1 inci sahijede,
ve1 N " s raa, 2 kişinin ölümü ile ?
kiş: in yaralanmalanna sebeb o»
muştur. Kat'î zararın tesbitıne ç..
Iışılmak tadır.

Kayseride bir köyii su basn
Kayseri, 6 (Telefonla) — Pırar-

başı kazasının Kırsekiz köy vf
yayİMinı yağan »iddetli yağmurlsı
yüzünden lular istilâ «tmiştir. Bil-
dirildiğine göre köyd» çok hasaı
olmuş ve bir köylü de boğulmuştm.

Libyanın ilk Türkiye
Büyük EIçisi

Bingazi 6 (T.HA.) — Libyanın
ilk Türkiye elçisi Ali Asad El Ce-
ribli, vazifesine başlamak üzera bv
gün Ankaraya hareket etmiştir.

Libyanın yeni Ankara elcisi bun
dan bir müddet evvel muhtelif vt
killiklerde bulunmuştur. Son ola
rak da Libya devlet vekill vazife
iini deruhdt etmekte idL - j

İngüizler sokağa palto ve kürkle ,
çıknıağa başiadılar

Londra G f A P.) — Bugün İngil- |
terede birdenbire soğıık dalgası hü '
küm sürmeğe başlamıştır. Bu sabah
hemen hemen herkes pokağa palto
ve kürklerle çıkmıştır. Bir çok
evde sobalar yakılmış. mekteb ta-
tilinden istifade edip açık havada
oynaypn çocuklara kalın süeterler
givrUrilmiştir.

Sayfiyelerde safa sürenler. otel
odalanndan çıkmamisiaıdır.

Londrsda 14 yıldanberi temmuz
aymda eörülmemiş bir soŞuk hü-
küm sürmektedir. Suhunet 8 ilâ 10
dereoe civarındadır.
Avusturya daelsnna kar v^çıyor
Viyana 6 (Türktel) — 22S6 met-

re yükeeU'ğindekı Grossslocher
bölsesine vatjan karların irtifaı 4.5
metreyi bulnvj-tur. Buraya eH»n
vollar krnnndıöından, kar temiz-
leme maVire'eri faaliyete pecmistir-

Diâer t?r?f»an, bs^avan sev'âb-
lar. civar köyleri tehdid etmek-
tedir.

Isverfe sMd"^li sıc^klar
Stcckholm 6 (Ti;-ktel) — Üç

gür'enbeıi Isveçin bir çok yerle-
rinde, simdiye kadar kayd^ilme-
mis sıcaklar hüküm sürmektedir.
Diin h^raret Stofkholmde gölgede
30 dereoevi bul muştur.

Istanbula
ssvkiyatı

aid günlük şeker
1,5 mıslı arttırıldı

(Başiarafı 1 inci sahifede)
tihlâk1 1950 yılına nazaran yüzde
59,30 ve 1952 yıhna nazaran da yüz-
de 13,10 artmıştır. Maamafıh bu
süratli artışa rağmen nüfus başma
düşen yıllık şeker istihlâki hâlâ on

mektedir. Bunlar Istanbuldaki de- [ yjj istihsalimiz 300 bin tonu bula-
pomuzdan Vilâyet emrinde olarak
tevzi edilmektedir.

Bu suret'e İstanbulun son gün-
lerdeki darlığı nisbeten hafiflemiş ' rınm da kampanyaya kaülmasil»
olacaktır. Ankaraya haftada Tur- j şeker istihsalâümız vasatî olarak
hd k dk

caktır. 1956 senesınde ikmallerl
plânlaşürılmış olan Erzurum, Er-
zincan, Malatya. Elâzık fabrikala-

buçuk kiloyu geçememekte, Yuna- haldan 7 vagon şeker gönderilmek- j 375 bin tona kadar çıkacaktır.
nistan, Mısır, Suriye, İran, Habe-
şistan gibi memleketlenn vasatî is-
tihlâk m ktarı on buçuk kilonun
üsiunde bulunmaktadır.

tedir. Bu sene Adapazan, Alpullu | Netice olarak sayın ve anlayışlı
fabrikalarmın kampanyalan gerek j halkımızuı şu önümüzdeki bir kag
bu şeker darhğının. bir an evvel ön : hafta için nisbî bir darhğı «ükû-

, lenmesi, gerskse bu bölgelere mah- ! netle karşılamalarını ve şeker sa-
5 u n d e bulunmakt3c l ı r 1 i c w ı ı C i ı g n s ^u 5 ı c 1 MCUC: &aı^ ıa ıu ı ı ıa ı ıu ı »^ §

203 küsur bin ton istilılâke karşı j s u s i k l i m «aıtlarının icabı olarak j nayiinin genişleülmesi yolunda gi-
' d b h k t P iil l â l l t b b ü1933 yıh istihsalimiz ise 174,298 ton

dur. Bu vaziyete göre şeker istih-
sali ile istihlâki arasında 29 bin ton
kadar bir fatk vardır. Darheın doğ-
masmda ilk ve başlıca amil de bu
olmuştur.

temmuz ayında başhyacaktır. Pan-
car sökümü 18 temmuzdan 22 tem-

| muza kadar devam edecek, 22 tem-
muzda fabrikalar işliyecek, 25 tem-
muzda günde 400 tondan başlıyarak

| 500 tona kadar istihsal edilecek o-

Bugün şeker darlığı mevzuunda, '
Şeker Suketi Umum müdürü Bsha j
Tekan bir basm toplanfsı yaparak I
geniş izahat veımiş ve bu arada şe-
ker ithali yoluna gidıleceçine dair
çıkan haberleri yalanladıktan sonra
ezcüme şunlan söylemiştir: !

— «İki üç aydanberi memlekette
gittıkçe artan nisbette bir şeker :

darlığı görülüyor. Bu mevzuda ge- J
rek Şeker şirketi ve geıekse bü-
tün durumu bilen ve direktiflerini
veren hükûmetimiz, memleket men ^
faatlerinin icablan dahilinde basi-

lan şeker. yakın yerlere tevzi edi-
lec?ktir.

İstanbul. İzmir. Bursa Ve Anka-
ra gibi büyük merkezlerin ve bun-
lara civar yerlerin şeker darlıfı
muvakkattir. İstihsale 18-20 gün
kalmıştır. İstanbulun gonde 150 ilâ
200 tonluk ihtiyacı Belediye ile mu-

rişilen ve plânlaştırılan teşebbüs-
lerin kademe kademe tahakkuku-
nu beklrmelerini tavs've ederiz.

Yakin bir atide, hattâ bugünkü
artıs seyrine göre dahi memleketi-
mizde bol bol şeker bulunacağmı
ve Türkıyenin diğer memleketlere
kıyasla nüfus istihlâkinin medenl
seviveve yükseldiâini göreceğiz.»

Şeker kontenjanı arttırıldı
Hükûmet Istanbuidaki şeker dar

hğ'nı azaltmak için bazı mühim

Muharrem • ^ v o r t e bu vüzc'en bir çok !rsan- , , , , . . .
MuarlTr *' «*•*'-"*. b .y . l- .» i ve has- , retle hareket etmektedir

tanelere nakledilmi;!erdir. RBV<"" "*uha!:'nm "'' p k lŞeker istihâhinin eldeki stoklara
göre kifayet durumu hiç bir za-
man son bir iki ay icindeki gibi bir
sürpriz olarak meydana çıkmamış-Bursada bir kamyon

kahveye girdi, 2 kişi öldü ' ür. Geçen seneki aynı aylarm is-
Bursa, 6 (T.H.A.) — Bu sabah tihlâki yapılsaydı, eldeki stokla

şehrimizde feci bir kanıvon kazası I n o r m a l v e şuurlu bir istihlâke ki
y

olmuş, 2 kişi ölmüş. bir kişi de a-
ğır surefte yaralarmıştır.
" Ühan Gazne ,'Jaıesindeki 1020
plâka sayılı kamyon, Kurtuluştan

k

stoklar ^
-

fayet edecek durumda idi. Bugün
dahi elimizde 18 bin ton şeker var-
dır ve bu miktar geçen seneki ay-
ların istihlâkine kampanyalara ka-

geçerken Mumhrne sokağı başın- ' d a r kifayet edecek miktardadır. Fa
da frenlerinin patUması neticesin- j kat bilhassa mayıs iptidalannda
Je, köşedeki kahveye bindirmiştir. | hallîrn muhtelif saiklerle heyecana
Bu esnada kahvede oturmakta o- i kapılması istihlâk seyrini tahminin
îan Hüseyin Vatan admdaki şahsa
siiratle çarpmıj ve derhal ölümü-
13 sebebiyet veımiştir. Kamyon bu
=rada, yolda yürümekte olan Fat-
•na Yıhnaz aduıda bir kadına da
",arpmıj, tekerleklerinln altında e-

üstünde «rttırmıştır Gerek tüccar
ve gerekse bir kısım halk tarafın-
dan stok yapma temayülleri normal
satıt seyrini bocmuBtur. Bunda ti-
carf ahlâkımızin ve umumiyetl» is-
tihlâk adetlerimizin tesirmi dj» ara-

tedbirler almıştır. Dün Işletmeler
Bökanı Fethı Ceiikbaştan Vilâyete

tabık kalmarak Rumeli yakasma geîen bir tebligde Istanbula verilen
Alpullu fabrikasmdan ve Anadolu Şeker kontenjjanınm bir bucuk mis
yakasma da Adaoazarı fahrikasuı- li artınldığını bildirmiştir. Bura na
dan gönderilmek suretile temin e- zaran her gün Istanbula verilmek-

te olan 720 sandık şeker 1425 san-
dığa çıkarılnuştır- Bunun 700 san-
dığı bakkallara, 300 sandığı şeker
imalcilerine, 150 sandıŞı gazazcu-
lara, 50 sandığı mahallebicilere,
150 sandığı kahvecilere, 75 sandığı
lokantacılara verilecektir.

Ayrıca gazoz ve m^hallcbicilers
töz şeker verildiği gibi Memurin
Kooperstifı de. memurlara şeker
dağıtmaktsdır. Bu durvıma naz».ran
bakkaüar günde halka 40.^0 ki'o
şeıcer vtreceklerdir. Umumî tevziat
yekûnu 100,000 kiloyu buknakta-
dır. Bundan başka Belediye tanzim
satış yeılermde de şeker satışı ya-

dilecektir.
Turhal fabrikamız kampanyasına

18 aşrustosta, Uşak ve Eskişehir
fabrikalarımız da ağustos sonu baş
lıyacaklardır. Bu fabrikalardakı
stoklar İstanbul, Ankara ve İzmi-
rin şeker çekişleri durduktan sonra
mahallî ihtiyaclan karşılayacak ki-
favettedir.

Bunlardan maada bu sene Kon-
ya, Amasya ve Kütshyada inşa e-
dilmekte olan yeni fabrikalar da
işletmeğe açılacaklardır. Konva ve
Amasya eylûl başında, Kütah\a
fabrikası da ekim ayı ortasmda fa-
aliyete geçecektir. Bu fabrikaların ş y

pılmaktadır. Vesika usulü kat'iyyen
b k d lkemmel bir şekilde inkişaf etmek-

tedir. Bu fabrikalanmızın istihsali-

• ı._ . . . . , , . . . . . . ' " 1 — ~ •"•"" — 1 göra bu seneki İstihsal memleket
u:en kadın feci bu- jekıld. ölmüş- | mak isabetli olur. Bir .ydanberi m . fhtiyacln, k â f l gelecegktir.

ze ve kadmlann tevziattan lâyıkile
, . . . . . . . . • istifadesini kaymakamlar sağlıya-

run de inzımamıle bu seneki kam- j ca^ipj-jjj.
panyada bir buçuk miiyon ton pan-
eann işlenmesinl ve 230 bin ton
jeker jstihsalinl bekliyoruı. Geçen
seneki istihlâk 203 bin ton olduğuna

ş j mak i s b t l i o lr . Br •ydab
Aync» bu esnada kamyonun | hallî idare vt belediyelerl» mutabıktur.

çaıptığı Halil Usta da yaralannus-
iır. Şoför yakalanmijtır.

Bir Italyan filosu bugün
lzmire geliyor

İ7mu-, 6 (Telefonla) — Akdeniz
mevralarında bulunan 8 parça-

d n müteşekkil bir İtalyan filosu
yarın »aat «ekizde limf.nımıza ge-

kalmak luretile şeker latıslarmı
ancak bu makamlar tarafından ve-
ya bunların malümatı il« tüccara
verilen vesikalar karşılığınd» yap-
maktayız. Tüccar taleblerini de »1-
ray» koymuş bulunuyoruz. Fabri-
kalarm günlük ıati | miktarlan
kampanyalara kadar tanzim edil-
miştir. Istanbula Eskişehirden gön-

je>:ektir. Filoyu karşılamak üzere j derilmekte olan günde 2 vagon küp
iriyan Deniz Ataşesi A k d k 4 k l ü A
jihrimize gelmistirı S

Ankaradar , şeker 4 vagona çıkanlmışür. Ayn-
~ ~~ [ ca bir vagon da kristal jeker veril-

Bu seneki darlığın haricden şe-
ker ithali suretile karşılanması bir
istihlâk maddesine dövizlerimizı
tahsia mecburiyetinde kahnması
itibaril» memleket menfaatlerine
uygun olmazdı.

30 bin ton şeker bedeii bİ£ şeker
fabrikası tesisi bedeline muadildir.
Gelecek yıl Susığırhk, Burdur, ve
Kayseri fabrikalan istihsale başlı-
yacaklardır. Bu fabrikaların inşa ve
tesisine başlanmıştır. Eski fabrika-
ların da istih.salinden »onrs 1965

Izmirde 25 çuval şekere
el konuMu

tzmir 6 (Telefonla) — Bugun U-
şak savcılığından gelen bir tejgraf
üzerine şehrimize gönderilmiş olan
21 çuval içinde 2100 kilo toz seker*
el konulmuştur.

12.000 senelik kafatası
Santa Fe, 6 (TH.A.) — Yeni Mek

siko'da, Arnerika kıtasında ele ge-
cirilen en eski kaf,ta=mın bulun-
duğu bildirilmektedir. Arkeoloğla-
ra göre, bu kafatası 12.000 sen»
evvel Amerika kitasında yasami|
olan bir adama aiddir. Bu kafata-
stnm bütûn p;rcalarını tamamla»
mak çok zor olmustus.

Orijinal Boyut : 15 * 27 cm


