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Bugün ikinci sayfamızda ___ _J 

aşbakan seçim kanunu için 
C. H. P. ile teması reddetti 

·' M.France 
Güven 
Oyu aldı 

- I 

~:rıderes, C.H.P. Meclis Grup'u Başkan vekillerine "C.H.P. · 
~örüşülecek hiçbir mevzu yoktur,, diye haber gönderdi 

~1· C. H. P. fikirlerini 
Mecliste savnııaeak 

•• 
Seçim kanunu 

llu'lul ~ıubablrlmlzden 

Ankara 18 - c:. H. P. m c :s 
grupu scçıııı kaı.ununda yapıla-

İ-\iı;ıe Cııınhurb.ı kaıtı 1. Hodolphe Uubattel 16 Un.ıran gu niı I.au anne :ıtnd)onıunda Un u 
a Kupası mıi abakaları açı nutkunu iiylerkcn 

DONYA KUPASI FUTBOL ŞAMPiYONASINDA 
._...~~~~~-~-----.... ----..---.........~ 

Fransa'nın 14 üncü 
Başbakam Eisenho· 

wer'le görüşmek 
arzusunda 
hsocı~tcd J>rr 

P rıs, 18 Pıerre l\lcnd~ -
Fııınce bu sabahın erken aal· 
crındı: Fr:ın:.anın len başba· 
kanı o mu tur. 

Bır ay ıçindc Hı dı Çıni Har· 
b ne son \ercmedığı taktırde s 
fasın 'ercceğıni 'Ad eden P er 

Clle\am ı a: 'i u: 4 dcı 

l ı Tasarısı 
Esasları 

llu•ud Muhııbırimt?df.ıt 

Ankara 18 - Seçim kanunu
nu tadı! eden tasarının muı.akc
rcsi bugun içi lcrı komısyonun· 
da uıun nıiızakcrelerden sonra 
ı .. nıanılannııstır. Tasarının Mec· 

! 
cak tadılicrın hır ı i:n he\ tı ta· 
ıalından tetkik edi:ıııe .. ıı:i k:ır.ır 
laştırmıs \ c grup baskan 'ekil· 
erıııi bu lllC\"lUda hiıku mdlc te 

1 masa m nıur etmı~tır. Fakat C. 
! 1-1. P. nın hu talebi rc.I ! dı nıi~-

1 

tır. 

C. ıı. P. meclis grupıı ba~kan· 
lığının bugun l ayınl01dıt:ı bır 
teb'ıgc gore, bu mevzuda hükıl· 
mcıle tcma:.a geçmek ; tn~n C. 

Türkiye, G. Kore maçı 
1 Pazar günü yapılacak 
1 

H. P. meclıs grupu b şka:ı ve. 
Wenmı ~a: ı sü: ı de) 

ı tckı ıniızakcı·csı ırasında lıazı I 
)Cnı ttk!ıl er ~ oıpı aca~ı anıa,ıı. 

1 
maktadıı. llu arada hır prır:ı 1 
tesıııdrn seçııen bir millctvckılı· ı 
nın ıl<.'rıde bir b.ı ka partı)'c geç 
uği takdırde nııl et\ ckıllıt!ındcıı 
isııta cdN't'Sirıe d ir hıiküınlcr 
teki ı o uııat•ağı «İ) lcnnıl'ktedir 

~~~--~~-------------

:ı-J Bugün, Brezilya - Yugoslavya, Fransa -
Meksika, Avusturya - Çekoslovakya, 

Uruguay - iskoçya ile karşıla_şıyor 

Komisyonun hugün kabul et· 
tiği yeni toı arının ana hatl:ırı 
şunlardır: 

• 'Icnsup olduğu siyasi partınin 
aday 1ı tesınc girmiş bulunan 
kJm:.c dığcr bır Sl\'.ı ı parti tara. 
fından heı hangı hır seı;ım çc\ -
re ı ıçın a-loıy g ' tcrılcmez. Hıç 
hır ahı p:ırtı~c ini abı om.· 
\an kını 11111 herhangi hır sıya· 
~ pa t ı fınd:ı :ıd \ go 'C'rı 

Oleumı a: 7 ıi: l dtJ 

S. Mangano ile K. Douglas 
Türkiye'de film çe.virecekler 

=tl Me~zuunu Tevrat'taki «Judit ve Holoforn» elsa
' nesmden alacak olan bu filmde 5000 figürana 

Libya Başbakanı 
Geliyor 

A n.adolo .t.Jansı 

Ankara 18 - 'lürki)c hukd· 
metının dıh etine icabetle L ' b>a 
Ba~bakanı Mustafa Ben Halım 

(Dcrnmı a: 1 :ııi: 3 de> 

ve 600 biniciye ihtiyaç has,/ olacak 
\ 11.)1.\Z ÇE11~1.m 
\atan \ azı u,,.retınden 

1 

llal.) a ı n en şöhrc 1ı .) ıldız.la ların Cİ\ar.nda ılekorlar kura· 
rıno.ın Sil\ana ~ıangano'nun ko ı:.ık •Judıt \C Hoıofcın• adlı 
casın 11 ı r m şırkeu mcnıle· b r r lm Çc\ ırmek ıs eıncktedır. 
kcunı zd .. b r fılm ÇC\ ıı mek i· Bu fılııı 'çı'l lloll~\\OOd'dan b'r 
çın ıcşcblıuse geçmiş \c muza· rejısör \ c Loııdr;ıd ın hususi 'kn 

1 
kerelerde bulunmak iıuıc mü· meralar gctirıılerektir. A\TUpa 
ınessıllini fstanbula. göndermiş- da ilk defa renkli 'e Uç buutlu 
ıır. olarak çekılecck bu filmde, Sil

Şirket, lstanhuldakl saraylar vana l\langano ve Kirk Douglas 
na ve hilha~sa Ycii•kult"deki ımr CDcvamJ Sa: 7 Sü: 6 da) 

Basuıa « karavaıııı 
yeıııe~İ» verildi 

.. 

-
l'olislcı; bitli fırını miıhürterlerken 

{Dc\anu tıa: 'i Su: 3 de) 

•• R. Marciano 
E. Charles'i 
Yine yendi 

A• ortated rr,!' 
• t\\ \ ork 18 - Dun· 

~ a \g r "ıklct Bokc Şampıyo 

H•ısıul ıureıu ı:tcıtn 

l\'J;C,\ T lARK\' 
Ttlslzle blldlrlsor 

Bcın, 18 - Dunya Kupası 
f'utbol Şampı;> o nas n ıı l 3 fı• 

nal karşıla5malanna bır gun a· 
ra \erildıkten sonra ~aı ı (bu· 
gunı muhtel C «eh rleı de tek
rar başlanacaktır ~·aı ın musa
baka ~ apacak m ile kr ~un ar· 
dır: 

B rir.ci ;::rurı Lo :ında Bre· 
zıl~ a -- Yugo a" a 

nu Rock~ Maıc•ano dun ~ece 15 Cer.e\fcdc: Fran.sa • M ks.· 
18Undluk b r kar la-mada Ez· 1 k 
zard Chaılr c t fa la J:• ıp ~e "u urcu .. rup, Zur ht~. '\\US 
Jerck dun~a anıpı~?nluğu un ç <Ucumı a: 7 :su: 3 ele 1 
\anını muhafau eınıı~t r. 

~ 

Hakemi :ı. n, bok örlcnn han 
gı raundlar kazanın ~ oldukla· Dünya futbol şampiyo· 
ı·ını go terrıı ııe·ıcder o~lrdır: nasına ait diğer haber. 

Hakem nııhy Golds cın: :ııar 
ciano 8 raund, ı-:uard Char•es 
5 raund ve 2 raund berabere. 

llakem Arılıur Aidala: !'llar· 
<Ue\ıımı Sa: 7 Su: 3 de\ 

ler ve resimler bugün 

altıncı sayfamııdadır 

9rdu · Mc Carthy 
ihtilaf mda iki 
Tarafta suçlu 

.ıh oct .. teıt rren 
Wa hıng on 16 - Mc Carthy 
Oıdu ıh ı cıh ı e me.~ul o an 

ll rcl ıs kom ) o u dun "e 
ahı lcr n dınlt' mc ı~ n so 

d rm r Komıs) on azala· 
ı ınd.. Cumhuı ) e çı Senatör 
Ch,;ı ır~ E. Pot er bu ıhtilfıfta 
her ık tarafın da suçlu olduk· 
la ını o~ enıı 'e gerek Mc Car 
thy 'c :ı:crrk ordu adın;ı muhinı 

~ (Ue\'anıı ·a: 'i Sii: 3 de> 

Bir çocuğun 
Kuyruğu 
Ameliyat edildi 
Ankara 18 - Bır hafta ka

dar en el Gulhane hastanesine 
:ı:ctırilen blr ~asarında Na!ı 
B lerli adında bır çocusun muıı 
~ene neuccsındc kuyruklu oldu· 
ğu ha> retle gorulm:i tür. B;r 
h;ıftadanberi uz.crınde i mi tet· 
klkler yapılan Nafıiu kuyruk 
sokumunda bulunan ıç santim 
boyundaki ku)ruğu ımgıb a
me ıyat ~apılarak alınm•s .r. 

.. 
91düren aşk 
iksiri 

Türktd AJ1n31 
Loı dra, 18 - Müstahzar ilAç 

lar ımal eden b r firmanın 44 yaş 
larındakı bir Daıre ?ıludürü, 
genç \ e ~tizel Daktilosuna, kadı 

1 
nın olilmüne sebebiyet '\eren bu

CDenmı a: 'l ıi: il del 

Almanya'daki usule uyarak gazetelere ilôn veren bu iki delikanlı mÜS· 

takbel eşlerini tekerlekli evlerde yaşatacaklar 
:6 l'Rllı\:"J ARPAD 
\ alan 1.;aıı Ur)rllnden 

Şchrımızdeki tcmsı.lcri u· 
mumi bır a aka ılc karsı
lanan Apollo ,)ırkinin çadırlar 
aleminde hoş bır hadise cereyan 
etmek üzcredır. Romantik H 
rcnklı dun.) al arı ıle çeşitli hü!· 
.)n';ır \,ad eden sirkler, i'l~an
ları daıma cezbetmiş v• baıı 
bazı d.ı terki dı.) ar eı:mn pe,ı 
sıra ıirukl mişlir. Bıiyıik çadı
rı. çadırın etrafını ç~vrc'eycn 
arabaları 'c iri'i ufııl:lı di~cr 
ça lır :uı ile her güıı ve her 
g cc kala balık ıı) ıda l tanbJl. 
unun dc\·ııınl. ala rn \ e tc.:e~su· 
ün(i top a~ ;ın Apollo, tıir mild· 

d ı soura yınc yollara diistfigil 
zaman ,muhakkak ki :ı!'kasında 
bazı hatıralar bırakacak, hatıa 
belki de bazılarımızı aramızdan 
alıp g5tUrcccktir. Sirk kıırtro un 
da çatısan erkeklerden iki A 
man gencının birkaç :;ün cV'le' 
ı:a.zetelcıinıizde ya.) ınlanan i-

<Dcrnmı ~a. 5 Sil: ti da> 



1 

~ 
Belediye • 

' '. ' ıyoruz ••• 
B•:eo yen:n ye r r AZA •. :---------] uı1 , . .,..Je. bü· 

tt:rsizl., n C 1 tün memleket,. 
b.r.mı~n rn·~· :.f E L ,. samıl bır ma-
bulıi deZı.d.r. U ff Y E E ft hı et amd•n 
f.ıkat l~n ıun bu \e bunu?t 

!erde ;aze·,.ı~r· "-------------------------- ııb meseleier 
de s k s·k •orulm••• ba·la- lorda hı'k ıcın. d•ha ıumullu d• bukOm••• duım•kıed.r. 

~a:ı neırı a~. b lh.a!!a \ A.TA. • bır ıstır.ıp ~ıtbebi olunca. btz zatfn ·ukar•dınberi ~::ı ·dık 
ın uıerıne bu~·uk b r haı.;as·· beledt ·enin otekı hızmeterın.:.n ıar·mız da ;:ostermektrdır k: 
:!·,..t~e parmak ba.st s;ı nok a:ar, manz.arisıru ı;ı:mıeıı. ıu y.ızı· hı.ikılrnf'tın İ5tanbul'da hakıkl 
h;1lk efkarını, hat11 hukümet dakl mak~adın dı~ında ioru• o- b:r b~led."ie t!!!:S ""tme1., bu· 
en.den bu mevıu uzerıne e,iıl ruz:. nun ıçın i<:reklı Z"'m:n , e im-

meye ·e· .a:etmı~ .. ır deneb lır. kclnJ.ırı ha.zır· ;ım~1.ı ıaruret ha 
se:ed.. e'lın e ers·tl·t·nı i· ts'.ınbul da beled· ·e yok~ur lını almıct.r. Halkın !Ztırab•nın 

fad!: '""'-erken yaln·z Sulto.nah· ÇunkU kırtasl hır fı~ıt da:- dinme!ın,.. ebep ol:.c.ak bot·le 
m!t~ekı b.tlı f:rını sa,·mak, re 111 ·nd"" bun.1.l•n me\CUt be- h bb .. :r t'""t us. paradan zt ·ade 
yaln.z falın &ız:nonun mu}te· led! ·e tpşkılltı ıncak bu kır- ka•'i harekttt ;:e('menın h1zu
r. ·ı 10\'du,unu b ... ltrtmek, fU taS·Y~cır:gın caplar.n yer.!'!.e munı1 ınınmaı .a ıh•;, aç ~ö~ıer 
numa.ra.ı taksı eoforunün, bu zetırmt>k ıç n çabılıma.kııd·r· mektı•d r yap·lıcak 5 basıt· 
kacıb:n halktan fazla para al.. ~!t>Stli q)Yle hır sua~ ortara t r t:k 0 .,re \ı.ır:unC'u,·u. muh 
d t::nı tebanıı ettırmek kana· .at ıbı :r· t~k;rı. hıl\c•n ı;,·hhatiyle nvn:.ı.-
a~ m:zce pek munferit m aller Beled \·en:n kııntrol i lerın.. ,.aııı b:r dıhı:ı belıni do:rulta-

ermek olur. Ha•ti bu;:i.ınku de kull~ndıt murakıp acj,.di mavacak k;;ıdar at r C'!"z:alarlı 
şarlar altında • beled~ ·e ) e· ned:r., Gecıe belcd.ı ·en:n k!rta. tıor?i •t e·mıok imk3nların·n be 
!ersızd.r demek bıle ha.tıd~r· fı mekanu:masını "Urutmek i.· led·,·e,·e \erJmtsı llıımdır. 
Çunku asl nda İstanbul'da. be çın kaç memur çalı~maktadır 
ledıye )Oktur; \ar oldu~unu Emınım kı, buna \tr·lectk et 
da kııme ıdd a edtm"'ı. çap, murakab .. kadrosunun az Bu cezaların ,:bret·i mties~i· 

Bız bo}le bır huktim ikame ~ı 1 .:ıınında kırta~ı muımtle- re Y1Sfın1 ka,·btotmemesi 
ederken. be't;dıyerun butun aı· ler ka.drnsunun 40~ korkutucu iç·n !lir'at11" tatbık edi'ml"ler· 
hal•rdaki amme hıı.metlerı::i cok.uıunu meydanı kO)aCak· dl" it"Tekır Bunun için de kat'l 
it>Zt:ınıın~ ıımıs de:ılıı. Çunku t::r ter:lbırler al·nma.~ı ica~tmek· 
her ııhadaki faa.ı.) ı i baştan Fııkat .. Bu bö' le olma!ı .• tf'dır Bu iki un11urun temınin 
biii Ulla b2 ınde olan be'edi• d, elde ye·er der~cedt mUrl'" dE'l Snnra bel,..dJ\'fl kordrrt~U 
~em.:.ı. kendı )okluğunu, hak k!p bulıın&a"d' her y,r kon· \rn bııtan rlu?f'nle .. me1 i, ktr 
içın. bılhas~a ıstırap m•\ ıuu trol edılebılserdı, , aıı ·et da· t~si muam1tlel"'rri'" ftıia.kA•\.k 
t~ri..ıl eden bazı nok•a.lardot Ja· ha mı ba ka ttirlU ola.cakt."' El Yap·larak mura.kaht' kadrosu· 
ha cok meydana koyu~or. B:ı be·'e ha. ır... no:ı ehemm·,·et Yerılmelıdır. \'t 
noktalar i!ıe, ha.kın doğrudan B·z bf'ltd· ·e ,., .-rc:zdır hat h lhaıs;;ı •Ff'ı;:m knntro·suzlu· 
dcJ?Ul• ıkt15adI durumuna .ak- ,a mi" cut dP.I ldır derken bu tu usultınu ortaci.ın k.1ldır· 
aee .. n lmme hız.metltrıdir. Be· kan'1:atim•z· :u vakıı:ara isti m:tk li?ınttiır. Sura"ı unutul· 
ledııı:nin l oklu~u. bu me\·ıu- nat ettır·,·nruı. m~m~lıdır kı, ~eçimlf'td~ nl"•i· 

ı _ Belt>d.) t>nın murakabe cenin tek ~mili, cr:ıaları affc· 
llır esrar ıatıClll tevkif te kı:ltı )'Ok dente•k kadar d l•r.k m<'d•M• h•« bo! b,-

adildi 1a, ,ft r. rak•lan muhl•k'r ••naf o.~,ı. 

Yı:o, .ıda, Satıh Kırık i!min'" 
de b:r macuncu 1 k:lo e!rar &a
tarken şuçustu ~ ak;ı.lanmıştır. 

Suç ona&ı Abıdın ısm:ndPki 
e:enç Babieık:)·e kaçmış•ır. Sa· 
Lh Kırık ~or;uAtıı u müteakıp 
te' k.! oh.ınmıı tur, 

Yeni emniyet tedbirleri 

alınıyor 

1 
\"tni Emııi)et '\tüdlirü :\la d

d:n Erış, F.m·,·yrt .\mırleri ve 
Şube \ltidtirlrrı ile b;r toplantı 
yapmıştır. Bu top'antıria a"~~iş 
,-e sarkın•ılık me~e'elt-ri ·le ye
r,;dl!'n tP,kil eriıleıı motorlu tkıp 
!er de \aı·Ce ta11o!iımı ,;oru~ulmul 
tur. 
~~~~~~~~~~~ 

1 TEMMUZ 
ÇEKiLiŞiNDE 

~AllCEÜ 

.... 

~: 

ZENGiN PARA iKRAMiYELERi 

2 _ BeJ,..rJı,·r. bu Zı\" f ırş· bu t!iinafın p'.inrifl nyunC'o:ık o· 
kılafl,. murakıb"' Ye kt)ntrt)I l:ı:, Cf'bındf'kı p~ra11, bn~azın-
Yaııfer;in yapma ·a çalı~ıı;a b·· dcı~ı. lokm::\!Jı çalın~n halk·n 

h•, f'lincie neti~E' ;ılmıya yarı:t· rf'y:ıd:·:r.:::::.::::::::::::::;;: 
)aC'ak kanuni mklnlar "1f''·· ı r ~ 
C'Ut ~~ildir .. H ı n ) ürürlük· 1 

ı. buıun.n beı.a;ye me\'Zuat• i" ~w~ ~ij h. lkın sıhhatı ile oynayan rs 
nala, muhtekir, vurguncu, ka 
raborsacıya en ufak bir tesir •ı 1 
yapm:ık•an uzuktır. Biıli fır·n ] 
'" E'msali; haklarında durum
larını belli eden zi'lbıt tutul· 
du~u halde kanunun boslukla 
r nrlan k,-nriisinc Ytrdi~i im· 
k21;ırrlil:n faydalanarak h.tlkın 

!ll•hh;ı.t;~ le nyn;ı.m;ıkıa cil':\·a. m • ı 
ril"erk, halkıan !;ı.rıfr ci1ı;,ı p;ı,· 

ra alnı.ıkla bir J:f'<'"rif' hırkac 
1 

'ı.nl'ak;ı. a anorutu~ 

tıılan ı~hılla hrr ~ere elli; hat\ 
i üt., ık .)LİZ. ·ra C'f'l,.l Yrrscl 

h lf' hunu mrmııunıvcılr k::ır· 
•ıltı~arak. briki 0<' rııtmunıın 

k1>farf'tini Örif'ri::::-,n f.ır7..C"rlrrrk 
.. arsa· 'irrlan rah;uT·ı:• ciıı.\·a 

cakt•r. }l .. ri yıınria h;ılk ;:rn!' 
mııhtrkir "'•na(ın elınde yolu· 
nııp dur raktır. 

3 'Yuk;ırıria ~;ı dıfımıı :. 
k; ıınıı;nra ·IA\f': t'riileC'f'k bir ü 
cı.inC'Ü"-ıi cie, btlrdı,cnın. zaten 
kaı·ı h:ç h:r nt>t;C't 11lm:n·ı:t mü 
sa t n'ma ·an kontrnlunu 1a· 
m.:ın z:ııman krndi rııaıı;ı ·le ha 
fıfJ,..tmf'!iit, dah;ı do4ruı;u kal
d!.l'maıı;ırlır. Si ·ı~t Sf'b~plere lr 
ca ed 1f'n bu hö1l. umum; ·e-tl' 
ı•c;:ım ar Celer•ndııt gOrUlm,.k
t ... dir Esnaf b;lm11ktedir ki. 
mtirık·p h ... r nal\ılsıt u~ray 1 p 
z~b·t tut!a bili", bu C'PZa infırz: 
edi'merec"''k, h::\ttl ıffa u~;ı· 
'~cakt•r. Her dl'!Yır ve dt!:vrl!· 
de tekrar olun::1~ ... ıen bu !-e
tim kontr,,lsUzlu}U b1>1,.dh·e
nln .aczıni b;r kat daha artır
ma ·ı. Ya•anda~·n biraı daha 
eı:lmesine sebep olmaktad:r. 

Bu sa,·dıklarımız dışındı:t hal 

Amerika· 
İngiltere 

harbi 
l '1.2 yıl ,,.,.el bu~iin, 1!) ha-

1iran 1812 de ı\mrrlka, 
Jn,ctiltrr('~f' hilrf) ilan ~tmi$• 
ti. Rritın~a ad<1l11ırına karşı 

~tri'jti.:i i~tilıi harhinf1~ mu· 
,af(;ık olanır~·an ;\'ııı,ol,yon 

Ronaparl, in~ilir. ti«aıet do
nınınaııı;ını \'\Irmak i(in :ııcık 

df'nhlrrı kor an ,cı;rmilrrl 
j!Ondrrbor ve bıitün A' ru
pada İnglliı m~ll;1rının l!la
tıımaıı;ını nttnetmıok malı. a· 
dı~·ıe kıtaıun ahluka"ını tat
hikf' çılı llordu. Digf"r ta
raftan denİ7l('rf' hdkhn olan 
in2ilizJPr, kendi müsaadele· 
ri olmadan Avrupaya Amf'· 
rika ve mü~t.-mleke •ıtl•~ı 
ılrm .. 11inf' m:inl ohıyorlardı. 

1307 den sonra Arıupav;ı 
ham madde götiıren Amerl. 
kan r•ınU.rlnln tnglllzıer 
taralındın nptttdllmr\l ve 
1712 dtn .,,,,ı dolınuı olan 
Aıntrlkalıların İngiliz ıdde
dilJp gemilerinden atınarık 
mecburi hltm•te tlhl tutul· 
ma ı iki dn·leti lhtllıl!ı dil
ıtlrmUıtu. 181 o .. ne<ln• ka
dar ıtcen hl:dlıtler, bu lh•J. 
llfı buıbutUn arttırmıs. 1~11 
d• bir Amerikan harp p
mi~infn topı tutuımuı ıi:va· 
ol miln,.tb•tl•rln kullm••f
n@ı ıebep olmu!j:tu. 

VATAN 

~mekli Kanununda yapılacak olan 
değişikliğin Üniversıtedeki tepkisi 
Birkar '1Jndenberi t'nıvıı:r:;ı te o~rf'tim Uye:erı clr.asında en 

onemH mevzu o:arak gorLl~Ui.!:ı, ~l )il h zmP." .suresı \e 60 )l"l"l 

dolduran Unıversite profr:cor·,.rının rtsen tekaude .se kı!'ü istı
en kanun tasarısının B. 111. :\!. d~ karma komıs onda ka~u:u, 

ılım re,Telerınde endL;.e u~ :a.ndtr'Uı~tır 
Tasarı konusunda k .. nd:lerıy e 'oruştu""umuz alaka ılar tasa· 

rı kanun· aştığı takdırd• gPrt:k İ ı;ta111ı11l Unı' pr:-.t1t'..S.1 'e ""•rı:ık1.e 
T~knik Unı,·er.sıte k.ıciro·arında buyuk Msluklar mf'y ıana ı~ıe. 
ceııni. cunku; taıı;arna zor•, her ıkı t'nnr:rsttPd,. tPk:1urlr: ~"'"ke
dı:ec~k olan profe:.cir &a ·ı~ının bu ·uJ... ·ekün tutacağını ve aç .. an 
Yl!'rlerın kolay kola.y dcldurı.la mt' ac.a.gını bf'lırtmekt~dı!'.er. 

Dıter taraftan as lı.ıJdi·.e ,.e hlımet &ilresıne '"'O'"c tl.kaut 
edılecek n:an profe5or! •rın. h!ı .en ı ımlerınden bu -uk nis~·te 
ıstıfaıie tdıldızı. e.sasl!'n. Batı Ünı,er1ıitelerınd~ ao \a~lDJ ki.il? 

calı~ma ha~kı \;erıldıgı ha de, oirde fit) ''::J'-ın nr.\e .... nre a,·;ır :ı.n
dıgı anl.ışı:ıimamakta ·-e l>·ı yaşın proft-sorler ıı;ın en ,.~r·..,,.,i ~:: 
'a" o:duzu. bin-ok profcsor:er:n bu l·ı~larda eserlerirıı verdı···1 
soy'enmektcdır. 

Yaptı ımız tetkike iiır"" kanun.;an en f;ııla. l ıtnh·ersit•· 
cınde Hukuk ,.,.. Tıb Fakülteleri. Teknık t·nıYtrsıtede In~iat F2~ 
ku:t..."i zarar iOrtcektir. 

Belediye Sarayı inıaatı \ 
Ataturk Bu'.Yannd• Sara.cha 

nebışında yapı:masırı.a kar.ır ,.e 
r:len B,.ltd:}·e Sara.'-ı intaıtında 
t'm.el hafriyatı tamam1 anmı~ 
beton dOkulmesine ba~lanmı~tır 
İnşaat norm.al olarak de,·am et 
m~ktf' muaYyen mtiddet ıÇLnde 
b: irılm"~ıne çalı lmaktadır. 

Tramvaylarda aktarma 

bilet usulü salıya 

görüıülacak 

Şehir Genel nıecliıi dun top 
lantısında KAr.akOr kopruslinun 
tam:ri munoısebfl'tıylr: muvakkat 
bır ıaman ıçın bu mevkıde tram 
\'aylard.; aktarma b:;er usulu· 
nlın ihdas edllme~Lne dA;r vtri· 
len bır takrırı mi.ıı1ktrr. ve mtı
nakaşa me\'ZUU yapmış·ır. 

j\ff'clısın ek~eri~·tıi t.-r;ıfından 
df'steklenPn bu takrir hakkında 
E. T. T. l'mum ~liJdür 'fua' ni 
mütala.:ııunı bildirmiş, kat'i ka
rara Vilrabilmek için ttknık ve 1 
mali tetkiklere ihıiyaç bulundu 
~unu jlrri sün·rek, satı gününe 
kadar mühl~t iSlemişt;r. Bu mr\· ı 
ıudaki takr:r sa:ı ı:ünil !\feclistc 
tekrar müıakrre olunacak ve ka 
ti k,ı;rara v;ı.rılacaktır. 

DiJ,'t('r t.araCtan Silivri<le soıı 

yağmurlardan ı;1r11r görPn tar· 
la, bal! ve bahçe !iiahiplerin:n za. 
rarlarının te~bitind~ ~11"cliı; Zi· 
raat F.n<'umrninin de ('it.ll~nta"ı· 

na dair ltkli([ kabul rd('n \lec
li<, E. T. T. nin 10'11, 19:12 '" 1 

lfl."i:i )l ' i.;ırıııa ait bilcinçolarını 

tasdik f'tmis, :;Unrlemındf'kı di· 
~<'r rn:tddrlrri de görüştük!"en 
ısonra d:ı~ılmı~ıır. 

Plaj kıyafetleri defilGıi 

dün gGce yapıldı 

Mefkı1re Gurzfl ile Caddl"bos 
tanı Pllj g:aııno&u t.arafında.n 

mu~ferekt'n tertıp edılen ıP:ij 

kıya.fetlerı defılesi.o dun 2ece 
Caddebo~ta.nında. >·apılmısur. 

Bu deitlede en son p:~j kıya· 
Cetlerı teşbır edilmı&tır. 

""C'".W-
ZENGıN PARA iKRAMiYELERi 

Türkiye İŞ Bankası 
paranızın ... 

istikbalinizin emniyeti 

-. 

istanbul-israel 

HAVA , 
VAZiYETi"~ 

Kömür tevziatında 
Numara ı:;ulü 
Tatbik edilecek 

\"e;ılkoy 7\lefeorolo t f!'ıtas· ı 
yonunun ta.hmlnlerıne ıore. 
bu.;un ıehrımlı 'e civ•rındı 
bat·& onceleri bulutlu, mf!\llİ 
ıaganaklı, r.onrı aı bulutlu lzdıha.mı onlı:m~k ıç·n komtir 
i~cecektir. Ruzg1rlır kuııov ·::ı.•ıı e. t~vzı mu>!S ıo:esının lı· 
df)gu )onlrrden balıfçe orta tanbuJ .Euro:u Fıultanahmet İ!k· 
.b.Ul"\ftte t"'"f'rr.b, sıraklık d! oku'.una ndk.ed.lrnı~. AU!1de 600 
rece,.indt l:ıu~u~ deit~ıklık. 0ı 'a'.:ıınd<ı.şın ı;'e:rını gorebı!ec,..k 
mıyac:ıktır. ~eki'de. buro pt:rsonelıle tak,ıye 

Durıku 11;uhunıot -r 2~ la edılmışti. Fak.Jt bu defa '·atan· 

-

- 18.~••'•'•"•niid;.;a..::ı;;•t:;m;;;;:it:;l;;•r;;,·-..ı d~;ların !a.bahın çok erken sa· 
·- atlerır:de buro onune &elertk 

Küçük haberler 
~~~~~~~~ 

* Çoplflrt roeı!!l.•Jı.: •'lrfltile t=ha 
a•~,t~ kırar Tl!rl!n ''9~!Mii e, Am!~ 
rıkıı:1an 6 l:ıuldo:er ttıakınıo<ıl li!'lr
llll~•tr su l!'1akıntııır ıumnı:ı. •en 
birk•-; ıune kad!r çı.lıi:ırıııralr:tır. 

Makııı.ıol•r fuu•·ete ll!'"lrllıiıa:t•n 
ıoro.rı. ç:opler, ı•hlr dııı.nda a-;ııarak: 
buyuk (.:ıkurlar1. d!'lldı.ıruıuak lm· 
ha ed1lecektlr * tatanbul ıı 1::cı • Kurulunuıı 
Pendık - Kıtl'tı ıuı Jtampıan bu 
!'11 ll Temmuzdan itibaren fl.allt•· 
te J8ÇlCl!lr:tıt. 

Kamplu 13 tr l(UnlUk d.ort de'!'~ 
reıı ı-e kız erke" o&rıncilerıne. mah
i"ua !'!laea.ktır. 

A'\"fıc& kamplıra Inııl!z Te Am@· 
nlu.n tzcıluı dt Lt~1rak ıdaceklır. 

dır. * Turk. Z:adınla.r EırU,ttnın reı:-· 
kalad~ toplanruı arın ıa.ı• 10 da 
At&tUrk Bulvtnndakl 'I' YUkM'.lr: Zl· 
rut MuhendUlerı Lok&ltndt 1ıı:ııa. 
cak.tır. 

* Ankart. 'l'e.puru dun ua.• 12 da 
4YI oıcu ve 120 t"n f1.1..,Je Ba•ı A.,;.· 
deniz harek~' etmtşta 

Tıp Fakültcıi D kanı 

BrükHI kongr ıins 

ittirak GdııcGk 

lstanbul Unn trr:ııte.sı Tıb Fa· 
kulte.sı Dekanı Ord. Prof. Dr. 
İhsan Şükru Ak••I, Bruk•'1 de 
toplanacak olan akı; 'fi ıın:r ha.s 
talık1arı kongre.sine Lnıvtrsı1e~ 
~i temsılen iştirak etmek u:ıeıe 

dün Ankar;ı. ,·apuru ıle Brlik . .sel' 1 
e hareket eımiştır. 
D~kan, bu konzredrn başka 

A\rupa'ııııı muhtl"lif ~ cr:erındc 
c:ocuk psikolojisi mevzuunda ıf't 
kiklrr ~.;ıp;tCdk rP dönüşünde 

m,..mltkf'timizdP ı:k dr(ı olarak 
çocuklar içın bır akıl hastahane 
ı;ı kurulm:ı,.ına çalışaC"aktır. 

Senenin en çok hôdiıali 

geçen günleri 

Jstanbul Adlı~·f' ının '\Itiraca· 
?t Stiro,una. ;:-ecen Çar~amha ve 
Perşembe ~ünleri 80 kı~ı baş 
,·urmu~ ur. Ru iki ,11iln ı;cnenın 

tn faıla hıldıs'° cere~ an eden 
gunlf'ri olmustur . 

oPkled;~lerı gorulm11~tur. 
A1 ınan ,.e bu s;;ıbah~.ın itiba· 

ren tatbık me\k.ıne konıc;k Je 
Ilı karara ;:ore her sabah &iJt 

~ d~ 600 ,·atandaJı !ıra numara 
;ı terz1 edıieCP..k ,.t sırası ielen. 
icerı);e ca~rııarak muamelesı 

a:orulece:k•.ı.r Bu .!Uretle 600 dl!'!l 
(ızla muracaatÇtn!n bo~ ~ere 
~Pk etTıe:.;ı onlenm!i ve sıraya rı· 
a'·F.t bu&uöu !ag:lanm1;; olacak
tır. 

I\lıomur ,.e rmeklllere 
\omur tevziatı 

lstanbul Memurlar htıhUk 
Kooperatıfı. kredı'.1 kok komıiru 
1e,·z:ahn1 b11.lamırır. Bu e\L.i· 
attan memurl.:ır tm"'klr dul YI!. 

:, ~tımler ıstıfade eı!eceklerdır 

Emniyet mıımurları vat

man va bilGtçilGre fana 

muamele ediyormuı 

lsıaıbul E:ektr k, Gaz '" ~!o· 
mo•orlu •.ı-ıt ıfçtlerı send:kası. 

Be:f'dı)'e otobus , . .., tram ·ı1)l.ı • 
rında bıle•çı, '\:atman. 'e şofor 

o arak çalışan .sendıka Uyf"lerıne 

Emnıyet memurları tarafından 

fEna niua.mele ed.ldı,t:ni ıddia. 
eierek 'e bıu had:!e:,.rı m:sal 
;ostererek Içışlen Bakan:ı~ına 
tel:• durumu brldırmış "' tedbır 
alınmagını ıstemıştır 

21 Haziundın ıtıbır.n !.kın· 
dınavy• Ht' aıolluı l•tınbul
L' dda direkt •eferlerıne baılı 
yor· 3 •aat uçuı mudd•Iı • Tu· 
yıklı ha" tertibıılı lukı DC-6 
uçakları • .\nane' i İ!~aodinav 
konfor •• m"•fırptrlı~i. 
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CU)lARTESİ 
AY 6-Gt:~ 30 - IDZ:IR U 
RL~!I 1370 - HAZİRAN 6 
mcRi 1373 - SEVVAL 11 

\ 'a51tf Ezani 

SABAH 0427 0843 
OGLE 1215 04 3~ 
iKİNDİ 1818 oaa:ı 

AKŞAM 1944 1200 

• 
TO•k'Y• $ '"''"' 

kı muzdar'.p ed,.n blzı me'' 
ıular l'ard1r k:. bunlar•n orta 
dan kıld·rı'mıs• ıı•tn belr· 
d'.yttnin t"lirıde det:ldir. 

1812 nl•ınında Amorlkın 
Kongruf İngillz ıefahıln• 
ambarıo koy,,,uı •• iki ay ll•yahıt Ac•ntınlzı ••Y• bUroıarımızs mUracoat ~diniz: 

YATSI 2147 02.()4 
İMSAK 0209 06.25 

peranızın ... 
l•tlkbalınlzln emniyeti 

)fe!ıoll ,.t pahalılı~" . Bu der 
d:n hallini •ad-ce btl!"d; ·ed,.n 
bekl~mek. hiç bir zaman neti"' 
ce alamamak demek olacak" 
r~r. Bıoled· ·enın d,. et fıyatla
r·nın ) likselmt-sinin önlenme· 
sinde Yitifel,.ri v.ırd•r. Fakat 

Ci -

Çalı ma Yılına Girmiştir 

MUHTEREM MOŞTE11.llE11.INOEN 

GORDCl~lJ TEVECCIJH VE ALAKA YA 
VE TEŞEKKIJRLERINI SUNAR. 

ıonra da llıtkın Edlıon İn- SAS·IST NBUL : Cumhurıı•t Cad .. Trl 83276 
-'it h llA 1 tf Gu«temJ.ıı ro.ııd.etUen 1a.r1 
•• erere arp n tim 1 · llAS ANKARA: Al•lılrk B>Jh rı. Tel 8620 n mımıu •a.uıru.. •uıı.ma· 
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Evvell serıııntllerle ~nçe· 

lenmiı su tepe ve kuyulanndan 
baıka bırıey iörmedi:or. Ca· 
ine'e bır da.lianın tepesinde 
yük•eldıkçe. diıer bir da•ıanın 
kenarında ıiyıh bir nokta farlı: 
ettiler. 

Willie ·Galiba Uz~rinde n~ 
kiıi \'ar .• diye bağırdı. Daha 
i3 i görmek içın kıçtarafa koştu 
Sid~etli bir rüzgar onu kırın· 
U!tU, fikma torba~ının ıizerine 
yıktı. Kenardan aıağı dilım•· 
mek icın korkuluklara tutun· 
du Ye 'ık sık nt:fl"! almaya b.lş· 
l:1dı. Ai:zına, burnuna ~u!ar doı 
mu~tu. Rıi1~Ar pant~lnnların1 a· 
rağından ~oklip çıkarmıs. pana 
talon:ar. d1t,,i1ıo ~·ı" ilr'-ınmı1.•ı. 
Bu haline hiç aldırıs etm-den 
araAa ka'ktı. 

Qu<0g kapının e<l~inde, ik!n 
el hpt.nla yUı yüze go.mi;'ı. 
·Eh Mr. ~hryk. ne b•kliyorsu. 
nuz".' Sancak tırafını bamu'."' 
fıl~sinl kurdurup. gü\'er•!' ek:
binit.i can )tltklerl ':I! ş·ma'1-
rlırı'.arı ile baıında. t>e:Cletseniı 
iYi 01ur .• 

• Teı~kkür edorim dondlm. 
EAer iecmeme mti~ıı.de eder· 
stniı ben de a~'lli tmri verect:.ı: 
tim efendim .• 

Queez yana. rekildi. İkinrı 
kaptan. kö~ke girdı ve bop1r· 
lorltr rısıtaıır:e talimatını v~r
di. Yana. ya.tmıs ıenıi 2ri sa:a 
doil1! mane\Ta etmeye başladı. 
Selın Uzırinde tic kı;i -rırdı 

Yuıında denizde iki Uç kafa 
daha i•tiıkuyordu. 
Mıryk dilmene ve makinele

re emırler Yerirken Quee.a 
tBı,lar b.-lki bılm~k istersiniz• 
dedi. "!r. Mıryk panıge uğr•
yıp cezayı mtlstf'ltim hareketi· 
ne giriıtiji ııra.da ben de rlıı
gııira. b~ıvurmak ve ıafra almak 
UtE'reydım. K~ndi ıihnimde ka· 
rar \·ermiş bulunuyordum ki. 
eğe filo kılavuzundan saat 
10.00 a kadar talimat ielme.ı:se, 
ktndi başıma. hareket edecr:k
tim.• 

Maryk •P•kl:l, Sti~ ell ıım
di bıra.ı daha saj'a ztl. .. Ta.m 
sata.• 

Queea devam ediyordu: •Ba· 
na z.yıf zekA:ı bir aptal mua
melesi yapmakta olan ,\!r ~far
yk'e bu komuta karırlarımı 
bıldırm•k icin hiç bır seb·P 
aormemı~tım. Bunu askeri mah 
kemede de tekrar ede~•i].:r .. 
şahitlerim de olacak .•.• 

• Çiğn•me onları ~tıwell. 
Dilmen doııru .. • 

!ıryk makine.?eri durrlurdu 
Ye mikrofona i!tti. •Cın ~amın 
dıra:arını fırlatın., 

~tUt-N,llMAlf W~VK c~ .. A.K.rA~IJAfl 
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Kurtulanlar zemiye alındı. 
Yüzü bembeY•Z. ıoz'•dni d•h
f.et bürıi.müs ve üzer1nd! ~· 
ya.ı bır dondan 1-ışl:a birsey 
bulunmıyan bir er Be:liso,1 ta
rafından köprti~·e -;ı"a"fdı. E· 
rin üzeri k.ın Vt ·ağla kap!!y
rlı. Yana~ında ,ıerin bır yara 
vardı. Bellison cGemi (Geor,i:e 
Black) mıs efe.adım .. Bunun a
dı ?\forton. l'ıterleri hastane· 
de.> 

?ılorton k,,;ı faka.t müthi5 
bir hiki!e anlattı. Georz• 
B'ack rıiz;ıira yan ,.erınia ve 
bütün mal.ine ,.e dümen kom
binr:zonl,;ı·,ına raimen döndti
rtılememi·ı. da:ı.ala.r va.ntıl1tor· 
ler;, c!ph;ıne ~ındık'.arını, yer 
lerinden &okmüş, makine da· 
ire!-ine tfenız hıicum etmiı, ma 
kinı:er •iurmua. eltktrık:er sön 
mu'. Gtmı bo ·le kolu kın•dı 
kırıımı, ı·aziyette on dakı.ka 
•tiri.ıklerımiş,. Bu ~ırada bovu
na ~:ıınrak tarafına do(ru yı+ı. 
rormut Herkes batırıyor Yt· 

) a dU' ediyormuş. Nlhı et &an 
cak t.rıfına do~u muauım 
bir f·kilde yıkılmış ·e tekrar 
dopu.amanuı. Morton. bun· 

dan sonra suyun a:t,ııda ve 
k 1.ra.nlıklar içerisinf.e oldu .. u
nu hatırlıyormus. Sonrı de'll
zi.~ ustüne cıkmıs. OÔ!galn o
nu geminin kırmız.ı tersine doa 
ru \'Uru ·ôrnıus. 

Bırkaç tit metre'.ık hir rU
.reU bulunan deniıe do,iru ba
kan ?ıfaryk, •Bir dtfa dahı e~· 
raftnda dönehm • dedi. , Ha ·a 
bıra:ı dtizr:lıror gibı. Bei'.l·on 
Morton'u aeaaıya iötür .• 

QUt"eg. ·~lr. ?ıtaryk. komu+.ı. 
yı tekrar alıyorum 1 dedı. •Fır 
tına dininceye kadar da m0 S!"• 

leyi tamamıyle bir tarafı bır:ı· 
kchm.• 

?ı:!cryk, bet"'in bir tı'i ırla 
kaptana dondti: • Ha!·ır, konıu. 
ı. bend•dir efendim Sizden bU 
ti.ın ıayzılar1mlı1 kamıra.nıza 
gtlmeniti rıca edr:rim Bırbıri
ne zıt emirler gemı) i teh:ikel e 
du·urebılir .• 

•Beni geminin kcptan köp· 
rüsı.lnden çıkarıyor musunuz 
efendım".'• 

, Ev~t efendım. • 
Queei di&er subayları bak· 

tı. Yüzlerınden korku ve cıd
dı~ et akıyordu. ·Sııler bu ha· 

rekete lstirlk ediyor musu
nuz ... Siz Mr. Ktefer'• 
Romancı dudak:arını ısırıyor 

du. Man'kıin yilıune baktı. İ
kinci kaptan atıldı: •Kimse iş
tir.1k etmiyor! Kimsenin de iş
tir.lk e.tmesıne hacet yok. LQt. 
fen kaptan köprusunu terke· 
din kaptan. V• yahut da emir 
vermekt~n içtınıp edin ...• 

Queei •Kaptan kOprü.silnde 
kalacağım. Bu aemının mes·u· 
li)·eu bAll bana aittir. t~y.ın:a 
komuta elimden a'.ınamaz. E· 
fer hareketlerinızin gemiyi teb 
like e rtu·ürdugıınıı .. nrmez~ .. m 
konuı;,maracaJım. Fakat ak~l 
halde tabanca çekseniı de ien~ 
konu; urum.• 

•Sıze tabanca çeken fı in 
yok efendım Soyiedıkl•rın.z 
bana u~.ıun ge:di. İkinci katı· 
tan ıubaylar.ı dondu; • Sıt.ltrın 
burada kalm.ınıza !uzum 1 ok 
Ha,·a sakinleıince tekrar top· 
lanırız.• 

Sub.ı~ lar kciskten a'rılmJ"a 
baııı.Jadılar. Keeftr Wı.Iıt'nı:ı 6-
nüne geldi, seıam:adı Ye -s~~
den nObeti devralmarı1 hazırım 
efıondım.• dedi. 

--------------------~--------------·------.---------------------------------------
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Altemur KIUÇ 
u~lu Ba 11'aıı .\ndla nı a ı n ın ası 
ilıı keri hır itt ı fak haline gel 
lı ~1 \e bu ıtt ıfakla ~.\TO ara· 
_,, 

11da. gereklı bağlantının ,>apıl 
* ~O\)ttlr.r IUr ligi ( ; 11 \ell· 

lik Konse) inde e lli clo
lmzunc·u ' eto) u ku llan · 
mı tardır. 

* Yen i rra ıısız Ba b.ıka ııı 

, isı önunıleki muhım bir en· 
rtl de f tnlJa ı l e \'ugo la \ )a a
ı~"dakı Trie le ıhtılafıdıı . (;e 
ı:U ~kımde Amenkn \ C İııı:ı l· 
~ııın bırdenbire \'erdı klen hır 

1 lt irfa. kızı ıın ihtı laf imdı, aı * 
~ l>lina getmı bulunmasına 
ıl:lnıcıı , ~ehnliğıni muhafaza e 
1 tor, lleniiz ıki tara fın ta lep le· 

:\lcndes l 'ram c gin en o· 
) U almıştı r. 

,\mcrik;ıda .)Jc. C'aı Uıy -
nrdu ihtila fı neıicelennı J.J• 
ıir. 

~ l.ııııaın ı \ le uz ı,. tınlınam ı • '<t, w 

Amerikahlararası 
Konferans 

tt,l!l( ıınde .\ıııerıka 'H~ Jngilte
~lr İtal.l ın ın daha lehiııd ~ olan l 
ı1 karara 'arm ı tardı: 1 gaile 1 
ı~1•ltınııa bulunan ,\ bolge iıı ı I 
~ Yanlaı-a dt\'l'rdel'eklrr , e e· \ uadolu ~jansı 

\'ATAS 

\nadulu Aı~ ıı.ı 

Wash,ng.on, 18 - Amerikan re nıı ı:.ıh ı~ etleı . BırJe~ık 
Amerıka hıikunıctının. Guncy \C Kuze\ Korc)i kunct ,ı.o ı u 
ile b rlrııtıl'mek hu.-;usunda Cumlıurba kanı Sıı ı:man nı·~ ı de~· 
tck lcmı~ cccğı nı bildırmi;lerdır. 

Ccne\l'c'dc cere)aı cdcıı Kore sulh ruüzakerelcı ıııın ııc i· 
c s z dağı ması fü:erınc Gunc) Korr ll ıı.ı·kı,ı. c \ ck ılı P) uıı ' un 

1 be~ anatı sı~ .. si çe\Telcrdc hayret u,ı. andınnıştıı. 
Pyun bu be,ı. anatıııda, Ccneue Konferansı ıda anla;.nıa,ı. a u· 

rılmadığı içııı mıizakere crın akamete uğradığını bıldırmış 'e 
demı hr ki: 

iıŞımdı Kore harb ı nc i~tıra k eden 16 De\ lcl, Ko.ı!cran~ın 
r.et icc z kaldıeına da ir Bırleşıııiş ~lıllctlere bu· ı·apor \crme
ıdirl r. 

Gıiııc~ Koıe bundan bo} le scı bcst~·e harekt"le ;c~·ıııck lı.ık 
kını kazanınışıır. B'.rlc;:ik Anıe rik:ı. karşılıklı gu' e ılik aııla~
ıııa~ı \ccıb ·lerıni ~ct·ine ~eıiı·mek iııere Giı n cy Kore hlıkume
t ınin kararını dc~leklemclid i r.ı• 

Bir Fransız 

Guatamara'ya 
Havadan silah 
Atıldı 

AHı>cıaıed l'ıus 

Saıı ~ahador, 18 - Guatema
la De\ let lfod~osu diın ~ece-, ~e 
ı;eıı Pazartesi ı;:iiııü Gua ı erna la 
Ülerındc uça n uc;aklaı'dan üzer 
lcri ı.de orak 'c çekiç i are tlcrı 
boluııan si ahlarııı para.iitleı1e 
le aıılmış olduğunu bildirml • 
ıi r. Radyo bu · ahlnı ırı hiiku -
met makamlarının eliı e ~cı;t•fıi 
ni b ı!dirmı~tir. Rad) onun 'erd • 
ği ıa(sılata ı;:ore uçaklardan atı 
an bü) ük sandıklaı içınden ma 

kinch tüfekler, pıyade tüfekleri 
\e rl bonıb:ı'aı, !.'ıkm ı }uı·. Bu 
ılahlar, birkaç haha ene' Xı· 

cara~ua sahillrriı de ele gc ~·ıril 
mi;> olan ::,ılahlarııı tasıd ı:. tarı i· ı 
~aretl en ıaşıııı .. ktadı.rlar. 
İngilteıe nıii~aade e-tmi~ oı 
Loııdra. 18 (.\ . .\.) - Bu~iııı 

ııcşredilrn rc:.ını bır ıebligdc şö) 
le denilmektedir: 

1 

1 
1 
1 

• 

ıı''n halen Yu~o la\')a'ııı ıı , \\',ısh •ıgton l8 - l~ haber 
~~de bulunan u bolgeı.i· a an k:ı~ ııaklardan oğrenıldığıne 
~ d e \' uı;osln tara hıra· gor Bırleş k Amerı k.ı, Gua~e: 
~'a~J~rdı. Halbuki. \ bölgesı· maladakı komuı~ ı~tl r mesele .ını 

'ti ltıub im ~1 mı üzennd' hak muzakere etmek uzerc mcrıka 
tbtden Yugo ıananııı ıddet De\'lellcrı Dış.,lerı Bak.ın .ırı ı 

Uçağı Hindistan' da 
Tevkif edildi 

Kongrede ateş 
Açan Lolita 
Beraat etti cJtoıestolan, ıkı. tarafın bu- ıoplantı~a çağır.ıcaktır. 

lı icra a ker ~ıgmalan kar ı· Dış şen Bakaı lığı bu oplan· \nadolu \la n<ı .&osol'.lat~d r rus 
'ıta., bu k:ırann tatbikı 1 leıı tıda tek l etmc.- · uzcre uç nıad Londra. l8 - Aır France ha· Washingto n, 18 - Ponori· 

11 İngili:ı. lıükuınctı . Guaıenıa ':ı 
~ a ,iJ:i.h 'evkiya tına nıa n olmak 
maksadi) le yabancı b r de\ lrt .n 
İ ngiliz gemilerinde arama ~ap· 
nı:ı~ına nıü,ande etm•) ccekıır. 

1 
Bırle;,ik Krallık hiıkümeıı keıı· 
dı ba)rağıııı ta 1\ :ın gemilerde 
bu koııtro u b zzat ~ ııpmağa ha· 
ıırdır.• 

,\ 'f fSAUAKi TÜIU; :\· - llirl r. m is 1'1iltrı ler Teşki l a tı nwrkl'll Ati nada ol:ımk ıızrre 'J'urki) '" 
Yunanistan \!' iı,raild e \ a zife ~ ôre( e ı.. bi r ha,ın teııı,ildli~I lrnı mu \r.b u \ ll'ıİfc) c 1 urk ga1r· 
ttdlHinden Sinan Ko rle) i tayi n ctıııi tir. Ri rlr. mi) Milletler hasın temsilı'illğinin lıa• lı< a 
,·a idt " ga)e i lı e ı liç m.·ııılekeı basınına, fikir adaııılaıınııı ç.ılışıııalaı i lli! \ e geııçligın ı 
lı iıme-t etnıelı. tir. Re imdi' :--ıııa ıı Kıırle nw~·hul ası.er anı tımı l'e leni. J..o) ıl uğu ıraıla aı.kcıı Lı-

lfıııaZar edilmi ti. dt'l ı k bıı program h.ızırlamış- '" ~olları şırketının Loııdrada· kolu mıifrı t m·lli~ctçi erkek arka 
tır. kı b r sozcü,ıinü bu :ece bıldir daşları~ lc bırlıktc Bırle ık Amc 

17 kişi açlıktan öldü 

Rı,ı.ad. 18 <T.11. \ .) - Jngıfü 
ktı\ \'ellen ıarafıı·daıı b r mud
del en d nıuha~ara c.-dılerrk. ) ı 
) C(·ck ıııaddeleı·inııı J;irıncsine 
mibaade edilme~ en Humase ka 
saba~ında 17 ki. inin açlıktan öl 
<ıüı!ü haber 'rrilınekkd ir. Ö • 
lcıı'eriıı fl u çocuk, 6 sı kadın , 
'.'! :,ı de erkektir. 

tloıı 
Q Celeıı hoıberlrre goı e o 1.1 

~~andınbeıi 1ııgilıere \C ,\ · 

"· 
1 ve Yu•o lın va ara·~ın · ~ ııı ·· .. • 

~~ lll.akerelerden veni bır plan 
l do(ınustu , buna gore: 

\ıı. .... A böl•eı. i ltalva\ a hını· 
"'t'al( .. · -'-it · .\nc:ak bu bölgede ~lo 

"ıctt~e ıneskun bır kı ıııı . B 
ı t lYlr bırlık ı e Yugo la\ .)ll 
~ eıııerek. 
~1,: 'rtiesle limanı tamamı) le 

~ b laı·a b ırakıluak . Buna 
Ilı,: ı l Yugo lnyanın ikendı 

~lllde H ni bir liman ge· 
~tl t ıne Amrrika ,>ardım e 

Cii~ı · 
~ Ulor ki, yeni pl aıı ckını 
t an tok daha makul ' e 

~ ;~•fı da tatmin e_debıleeek 
~i b Ildır. :\ıteki ın Hal) anlar 
h~lt tırıu itııa ı elnıı lcrdır. 
~tıl lıtne haber 'erilı~ or k i, 
~teı ar, bu planın ,>eni miı · 

~ijt ere e as olarak kabul et 
1 tt beraber, tı ııı a ınh le ka· 
~ı, 4eıııışlerdir.. t ıal~ a ııl ar:ı 
1 ııttı t .ılıklı tın•ı 1.leı b ı r:ı r. d a 
~~oı, ;oturulnı elı, h al)a' a da 
- •tattınıterı l tah anlarla mcs 
~. 11 h:r kımı'.ı bı rak ılma· 

\~-.. 
1 "lıı "ttıt f.\ \'el hırt; , ( defa be· 

~"'~ Ilı tJnıx ı:ibi Tıit.. te ıh· 
llı:ıu aıı 1ı 1;; <ilçulennrlen 'lı\ a· 
:tı b his iılçıilerını ıı rol o~ -

'&!•, \' ır nıcseledır. Gerek I · 
~ıu, t gf'rekse Yugo la~ b ıi· 
~Q.ltl'd 1'i llıillı hisleı ~ a\ kın 
~ 'he buıuuaınular. !\J:ıa
\ ~kı.ı~l'tc:aııfar 3 atı ı ııca. da· 
~ "ıı, . ıılal'nk miıtakcrc ',. 

• ~ 1llıkan1a n da helımıck 
'4t/'lı~tkıın ı: ı. ,ııdrkı lıeye· 

•~t •ktan oııra , mfilake· 
1 ıte . ıl k 
~ tkltr· ın e ik i ıncmle e· 
~ dtQ 1 ara ıııdaki nıt. afe 
• · '~~ hır hıl\ lt ;> nkla tın!· 
'ltlı tdılebıli r . 
t ilah • 
t hl' a karşılıklı frdakar 
"ııı 11reııe çetin 1 nrste ih· 

ah· 

1 - Amerikan De\ !etleri Gua dığıııc göre, bil" Fransız uçaıtı rii)n Mcbusan l\leclisinde ) a) lını 
tema adaki komunı.st faalı~etlc· Uıntli Giimrük lemurları tara ate~ a~·an bJ~an l.olita Lebroıı 
rır.den endişelerin ı ıhiı ederek~ (ındaıı Kalkiıta ll;na me~danııı ı bugüı i erkr:. \C 5 kadından 
\c bu bö•ge~c sılah nak eden ge· da tc\'kif cdilmi~ıir. ınüıe,ckkil bir Jıiri hc~ctınden 
nlileri durdurup silfıhhır mu :ı· Öğı'cnildiğınr ~örı-, uç:ıkt a 84 ber:ıal kazaıınıışıır. Kadın. mah 
dere edilecektir. ~ olcu bulunmaktadır. Düııden · kcmcdc \'erdi{:• ifadede, .!>ilahı 

2 - G .mıl,·nıı durdurulup a· beri harckrtinc müsaade olun· ta,·aııa doğru doğrultup aıcs et 
ranması içın 5 1111 lcı dclcgcleı·ııı mı).;ııı u~·ağa a:.kcrı tcc;lı ızat , c tiğiııı ileri sürrniı~tıir. 

---o•---
Et ihtiyacının 

den mute~ckkı bır kom is) on askrri pasaporı bulundu~u iddra ı 34 ~a,ıııda c~mcr b r l:adın o· 
kurulacaktır. ı edılnıekır.dır. lan Lolita, ı;ılah ı taarrnL ~uçun 

3 - .\meı ikan de\ıetlcn Gu· Ba::bakaıı l\ehru llıııcl i Çınbc da•ı sanık olarak )argılannıak • 
atemal.ı )a girıp çık .. ıı koınuııı:. gıden \C~a oradan ~elen uç.ıkla ta~dı. lJoğer 3 erkek sanık da karşılanması 
aJanl~ rııı ~.ırekeılerını koııu·ol e· ı rın Hiı~ı !andan ~eçcm·~ cceğı· ~ crdıklc~ı . ıfadclerde. dinlr~ ıc~: :.\nkaıa ıs musu i) G 
deceklerdır. ııı bıldıımı t r. er galeıı ındcı Mebu n Meclı mık~a ta cı i uh'fık ed~n .\ :ı· 

--0-- M M 'I b ' 1 T •ı alonuııa sırf bır numa~ış ol- kara , f,tıınbul \e İwıirc Et \'C 
Dördüzlere gelir kaynağı j au au ar ır ngı ız un. dı~e ~a~lım ate a~·uktırı. ı 'Balık Kurumu t.ır:ıfından ıstih· 

- 1 subayını öldürdüler ı lerı ııurmuvler<l·r. Hadı:sedc o- -at bôgelerind n ke almış ve~a 
saglanacak , . • im olmamı~ fakat 5 mebus ) .ıra canlı ol:ıı-.ık kasaplık ;1 ,1 ~.., an sev 

f . . Na robı (Kc ı)a), 1& (.\. \.) - lanmı'ıı k d d" k d ' L ' 
zmir 18 mu 11 n - Jz.nıırlı R k ki d b . b 1 . . ıne C\alll c 1 mc tC' ır. ı;. t \ ' 

lorduzler onumlızdekı ?3 tem· e~mldl ' a) ııa . ar ba 'l ı' ugu,.n H s· M h'. Ba'ık Kuru mu ka~aplar a \ 'c f'e · 
- . aırı ıgıne ;ore. ır ngı ız or- o 1 ı'n ın 1 . 1 1 k b· · . 

!erdir YaHula;·ın yak'a makta u sud a) ırlhun "!.C'
1
tc ~11 1 1

1 
cı ' bir\i1'i halinde oı·.; nizc ettiği 

muzda bc;.incı \aşların:ı gırcc•~k d b d ,, . ··r l"k ._ • • ı cp.er <' an a~ara ıam • ı~ 

· • \ llrlOdlC ı~Çı.-au .. ı auarta o••ld""'•" ı t k· · dl h ( olan ılkokul çağ :ırı lol:l\ ısiy' . f 1 1 r 1 .• ~ • • ugu rıvaye et ııev ·ı,\ aıını a ıa da il a.:ıdır· 
c ı enne \,ım ı ıı e. ~l au l\ l aularııı hucunıtı sıra- · ' k nd 1 • d 1 b .. "clı· r sar. ı a ını an o< uru ınu ıuı. ı mak \ 'C piva,ada hir· bir uman 

tanıak husu unda \l'lli le cbbii~ d b 1 b lı b 1 Ed J et buhranına meydan \Cl"meın ck 
• · , • • .., ın a su a) a era er ıı uııaıı 1' 1"yor kararıııı almı tır , r ) npı maktadır. Bu aı a<la Sa., ~İl lç hkb r , ara alınanıı ur il · 

'ık B:ık .. nı doktor Behçet Uı a . : , ~ • : Manisa'da Sanayi Odası 
da muraeaat C'dılmi tır. 'ı :ıkın Çın, lngıltere ye elçılık Anadolu AJan ı. 
zamana kadar diırduL er cemivc· h t ' •. d k Wa.hııı;;ıoıı. 111 - Bırle~ık kuruldu 
ınin ba kanlığını \.ıpaıı doktor eye ı gon erece \mcrıka hükuıııctı L>tıhbar .. ı İzmir 18 - f:"e bölge 1 Sana-

Beh,. t ''z'un (a\. dalı bır (oı mtıl en ı ı şcfı 'fhcodore C. Sıeı - . Od 'I . d k 
~ "' Loı dıa, 18 ( \.P) - Ba bakan b 1~ d 'd \' 1 d \'ı a:.ının ·' anı•a a · urdugu 

bulacanı umıt o unm.ıktadır. eıı. • ' il ıç nı c ı etm• n "1 e b · b k 
ı; S r \\'ııı ton Church il dun ak- n Ho _ • '\t nh• ıı oldunun(' da ~u e~ının açılı torenı u a ·şam 

\apı:m ı:-tır. Törende bulunan Q . 
d.ı. ba kanı O man Kıbar biı ko· 
nu~ma yaparak, Gedıı barajının 
tahakkuku ha ınde E~~ bölge•ı· 
ne ana~ i bakımından .ığ' ana
cak faydal;ıı ı anhıtmı$tır 

"am \.\aın kanıara.,ınıı, komuıııst r rı\aHılr.r dol,.sı ı nı b;Jdırnı < 

APARTIMAN 
Daireleri 
Kılolarla 

ALTINLAR 
Kı)mctlı 

MÜCEVHERAT 
ı alnız 

21 HAZiRAN 

\kşamıı a kadar 

DEMIRBANK'ta 

150 

Çını ı I.ondra) a b'r ma lahatgü tır ' 
ur ıa,ı. ııı eıtıCını 'e bi.r ~lç•lik 1 Giıııc) l>oğu \ı.) a :-le) :ılı at n· 
h_e) etı gondcreccğ•nı baldırın • den ) cnı donmuş ., an Sıeibcrı. 
ıır. Hcsmı makamlar bunun ,ı..ı • Bu r•\ıı)cti n doğru 0 up olma 
kıı da ikı ıııeınlcket arasın~cı dığı bıl in c.- nt l"Z, fak:ıt ııo-~i
tam d p omatık nıu a~rbetlerıı :\lınh' 11 uıuıı zamandır ne :..cıı 
~ ı;inc. 'e biı) ıik elçiler. tea ti dı ııt• de re mı gorulıııedi~ı '!;. 
cdılnırsı ıe ~ol aç.ıc:ı~ını "o) k • hi Ceııc\ re konlcr:ııısı e~na,111 
nıışlerd i r. d~ da hı~· :.eı;i i~·tılınemi~l'r ... 

drııı·~tır. 

VEFAT <:in Uı nd i nde :; \ mt rıl.;a lı l;a~ ı p 

1 
S:ıygon, 18 (.\ P) - H i rle~ık 

T.mlr 5111 an ııhfRdından Ye ~bak .\ nır.rik:ı ha\'a kun eılerin·n il in 
ha ınel Ha• M dlranından .\taz- d ç nıde l ' ranrdr bir Frans1ı har btv merhumun refikası; lstaıı· 1 ı • . 
bul Oenrı Met'HA 'Oy .. ı;t Avukat All· ii süııdc \;ızifeli 5 ın ( n ubu b r 
rddln Naauhtoğıu Edı.rne Meb'usu muddc.- e\' f'l k:ı~ bolnıu~lardır. 

l\leb·u ıı Şetılc B:ıtay'ın :taınnUde· 1 ı. •· v· -

Milliyetçi Çin' e iltica eden 

Polonyalılar 
' l'aipr·. !fi {.\ ,.\,) - Formo· 

zudakj Çin hu k uıııctl, Pı·al'a ad· 
Jı Po'on~a baııdıralı b r ş ı lebııı 
-.ü\'arisiııt \ e on b ır ki~ılik mil 
retlebaıına. dtı•ı S ı) a i ilııc:a mu 
~aade i \crmişıır. 

İc-ndt.'. lr.pk ı uçaklar ıçın 

l11~1iıtık~' halledılme i 1w 
,"t\le llndiir. Liralık 

~ 1 PUtiJzunıiıı ortadan hcS.lp açtır .. nlar içı dlr. 

l Ftıkneddln N'aıuhlol!lu . KırklarPll fluradak \ mrrık .. n makamları 

ıerı, Avukat Orhan snsuhlo(!lu, or bı~ 5 tıı\al' nın l\Omun st.. ı~.ı 
tı'lamı amhloıtı•ı. YQkaek Mühen· mınh ku\\eılcrııı e r du,mu' 
dla Aydın Frtvncı ııc Altın Bal:ay olma ıırınd;ın korkmakıad rtar. 

~az)ağı bulunan 8i47 tonluk 
2:127 :.andıkıa ıraıe.ı ık ehemmı· 
~eti h:ıız t'~)a ıle rlektrık mal
zenıesıni komiıni t Çin'e ta.ı· 
yan bu ılcp. 4 ekim 1953 tarı
hinde mılli~ eıçı Çın donanma ı· 
na nıcn-..up birlikler tarafından 
yakalanmı;ı Jo'ormozanın b r lima 
ııına götürü ' ın ıi,.tii 

-. ı A''l'Upa " Balkan A~Tıea luks sa)fi~e C\lerin· 
t t •Yretıerıne 'enı im· 

•· · • de ~az ık ikamet, Yal o\ :ıda 

"'' Nec..l Ç'anlı:lı'n•n büyükanneı ... 
rı Tarı;an Çarılclı'nın bQyük ı.:nın
taldea1 Sallhatı nlsvandnn: 

t ' fl\I\ '\\ZırF:R\JR 'it 1 Termalde, U!udall'da a lece .. . . ... 
''Slılı... • • 15 günlük dinlenme Bil- Hanıuıer~ııdl rahmet! rahmana ka· 

4, turıst gemisı vuşmuştur Cena?esı bu,;ün ıe Ha· 
tun ' ergiler, posta masraf· ziran Cumartesi ıı:üııU uat IS.30 da 

t i 9eliyor 1 lan Banka,·n :ııılir. 1 Kııuıtoprak Feouer~oıu \lustnta l\1111: 
) ~ b~Ud J elrfoıı : 19G2lh4546i· 82:i06 har bev 11okn~ımıa ıs No. koşkhn -
llı tı talı tS.ıslıana :~im deu knldınlarak ikindi namazından 
~ltic~1 isi bınden fazla Jn DEMi' RBAN K ıonra Kuacn1tlııncL'dekl aile mak-
"'h . 1 c bl'resınr defnedllect'Jı:tır. MeT!A ralı 

.-..ı iel al ın 21 inde ti· mt't cyıe:rr.. Cell'nk ı:ondnllmemesl 
~.. ........ ":..::!::.""' 

Keyif sahibi haydutlar 

Ho ıon, 18 C \ l'J - lJun gN·e 
burada 4 ırıa~kc.-lı ha) dut bir a 
panım:ın da rc~·ııe wrla gırmi~. 
ev ah ip'erı olan kan • koca) ı 
bağlamışlar, :\larl'iaııo -- Char 
le agır sıklcı diınya boks -a nı 
pı) on luğu nıa~"nııı ıar~iliıtını 
radyoda di nlı•mlş, hafif ll'rıip 
kah\'altı ccl p a partmand a bul
dukları içkilcrı i~tıkten sonra 
10 b ·n dolar kıymetinde ant ·· 
ka t:i)'a \'C gıimuş !akım arını 
alarak sa\ u ııu~lardır. 

Ürdün - lsrail arasında 
yeni hôdiseler 

Tel • ,\\ t\. 18 ( A.A ) - As· 
kerı bir sözcünün bu~u n \·erdiği 
habere ::örr., b:r hrail h ududu 
muhafızı dün •ru lkarem \ alrnı la 
rında Crdiiııliıler larafın<İıı n öl
duıiil mü~tiır. 

Berlin Sinema Festivali 

açıldı 

Berl · ıı. 18 <AA) - Dörduıieü 

la~ ı teft iş ederken gorulıl\or 

KÖPıtt1ıJj•yı:; ARJI \ (;,\l\" - Uı-. i~leri Bakan ı ı•ro rc,ör l' ıı .ıt Kii ıır ii l n)e An ı.anı l nhersılt''>İ 
Oil - ·rıırih \ e C'ograf) il l ·'akıııt,.,j ude ) a tH lan tiireıılc · Fııaı K ii ııı iıliı ,\ rınnğıı nı • 'f'ı ilmiştir. Hc
'imd~ l'ııkult e Del.anı Pı of. ,\k ıl e~ :\'imc i Kuı aı arnıagan ı Kii ıı ru lu) e \r.rirken giiru liı~ or 

Bir Türk gazeteciler hey~ 
t i Almanya'ya davet 

edildi 

A ıkara. 18 (T.H \ ) Ha· 
ber \Crıldıği e :;:ore, Federal Al 1 
man) a Hükümet ı nııı da' cılısı o· 
tarak. Ağusto, a ) ı ıçinde Türk j 
Gazetecilerinden ınuır.ekkıl hır 
he) etin Alman) a) ı zı) a rcı etme 
i tak:ırnır cımişıı r. 
Heyeıc btanbul b.ı ınıııdan 

,\adir Xa<l•, Falih Rıfkı Ala~ . 
.\h ıncı F.mın Yalman, Haldun 
Sima' ı , Safa Kılıç'ıoğlu , Cihat 
Baban. Sclı nı Hagıp Eınt•ç, Kli· 
1.ım Sinasi Dersan, :\lustnfa Seı·
mi. Hakkı Tarık Us, Ankara ba· 
sanından .\lumtaı Faık .Fenik. 
Xihat Erim 'e Cemil Sait Barlas 
iz.mırdeıı Adnan Dü\·encı ile B h 
zat Bi gin i~lırak edeceklerdir. 

Turk Gazeırcılcrı Alman) ada 
tiç hafta kalacaklar 'c muhıe ıf 
~ehirl e-rde tetkiklerde buluna· 
caklardır. 

Ankara radyosu program 

müdürü vekôlet emrıne 

alındı 
Ankara, 18 (A.\'Kı\) - Bir 

ıniiddet evHI Ankara rad) osu 
program müdürü iken bu \az fe 
drn U'lakla~tırıtan \'e tekrar 'a 
zi!esı iade edilen Hiknıet Münir 
de bu;ün \ckalet emrıne alın· 
mı tır. 

Üç C.H.P. li tecavüzden 

El. ÖPÜ • - Bıı)uk .lilırt Mı·c iM Baskı1111 Refik Koraltnıı ar
mağan \er me toreninde Dı i leri Bakanı ı•ror. l ıı at Köpı ulıinun 

aııne:.in in elin i öperk r n -------
Yugoslavya'da fırtınadan 1 

ölenler 

Parıı;, 18 (.\ A ' - Tanjug a· 
jaıı.~ı ıın ' errliğı bir habere gore 
dün, Bo~na'da Togatık:ı, rijelji 
na \ e Tuzla bölgel<'rınde hüki.im 
süren ş iddetli fırtıııa e-..nasında 
olenlcrın 3) ısı 28 • bulmu tur. 
b ır kadın miı~tc:.na olmak lizc 
re o cıılr.ıı ıı hep.i maden i:ç si 
dır. 

Berlin Sir.ema Fe ... ti\ ali bu ak· sanık . \ r jantin \e Parag ııa)Jda 
~UNLAR. ~~r~u;~go~~~ Üçlü Balkan askeri 

paktının metni 

~~ ~ 
~~~:"t~ll~~1 LHIUNDI: 

~~~·-·" 

lan bu yeni hükumlerc bız. kot 
ıaktcrın ve ahlakın tahkımı 
hukum erı o·arak bakı) oruı.. 

YENi ISTANBUL 
\ ~ 4~ )' 

1 
l't nlk cçim 

~"ttı 'beaPllaca.k değişik- l •Kl'IU:K 
~ ~~il'~ llyle ınotör y u- ırnnoı 

l\>ıqtı.1 11 a~•ba deği ~tlıir 
·~ lar 'i1Stirilcıniyec·egi 
L ~ •· \'e dlvo k" ' tı. ...:~illll • r ı : 
~~ or Cl'dc manlc cf 

~ ~ lltt ~ekler gorülmus 
l' lııııııa1~kdanına uğra

'1 't~~~lı 1 if Parti!er, boy 
tı.1lardınıan arıı koıı .. -
k.~rı 0{ · Amasra'nın 

~·~ı 1 llıazsa biri dl· 
ı .,~~dtt tstelcrınde des-

l ~tık1 
\,~\ iduı~ ka~dcd.:ıım ki 
~::ıııı/•ı:ı kı 'c ne olacağı 

r~!l ltı ltlsclcr arasın 
'il ~o~ltır·llva~fak olmuş 
~ 1f'alttcı'.a~ı1Jetin sağ
~bt "erın1 ere liızım
>ıtte ltrde §tir. Ama. bu 

\.~ (' ~~;ıntı~· alınan ders 
~:'\ ~ 'c:ı t llıA 1 huklinılere 
~t.~~l'ıı c Cc.rapercstıerc 
l ~llıı il-. ç~sarct verme
>,ıı l~'c nku bci~ ece 

ll ~);ı ~crs t.rıırtan 
~~•bı~·1kanıar d:ı 

1 ' -..a 1 ~r. Onun ı
~~"ıırtı bır ne\ ı n ık 
~ ~ "a~ vaııı ka

tıııııtııı.ıııfeı;ıdtr. 
a konacak o-

Jlabıb falip •rorelıan ) eılığı· 
mi:ı. ekmeklerin hütun rucdenı 
menılelı;clle rc göre en fon a ı 
olduguıııı .. öylü~ or Hı db or ki : 

•Zıraat memleketi olan \ e 
dun~anın büyük bir z:ıhırc ıh 
racatçısı durumuna gcldiğiııı 
iftiharla bildıren b r mcm e· 
kette, buğday \e ça\dar ma· 
mulli olan ckmeğın, ba ka 
memleketlere nazaran pahalı 
'e fena olması, acıklı bır h • 
dısedır. 

l\fcm ekctinıiz şimdi Jıarıce 
tonu doksan dolara buğday 
ihraç edccegiııi ililn eımektc· 
dır. Halbuki dünya fıJtlan yet 
miş iki dolar arasındıı dol3•· 
maktadır. ı:-:rgeç bu lıata da 
vermeğe mecbur olacağım ıı.ı 
z:ııınediyoruı.. 

Kö,·Hiden otuz kurusa aldı· 
ğımn" buğdayı harice yırnıı 
kuru5a satmamız, bizım tclak 
kımize göre, iktisadi hır u
rar değıldir, çfinkü kô~lünun 
ka kınm:ıs.ııı sağlamaktadır. 

O halde bu huğda) dan la
pıl.ır. kme"ı kendımiz yer -
ken, bu farkı Hükumet, ) ıne 

lıa ktan :ıldı&ı b hası ta \·eya 
bıla 'a.ıta vergilerden odt"r 
'e bize ucuz ekmrk Hdirirse, 
Ö) le tan nedi) oruz ki, en bü· 
~tik hızınetı yapmış \ e halkın 
l'andan &elen bır Se\ ~i~ıııi ka 
zaıımış olacaktır.• 

CUMHURiYET 

'l ı: n.s1~E İŞLİYEX 
RiR JIAKİ:\E 

n. l'elr].; lıante ) apıla.n ~e
) alıatlerın fa) dalı oldugunu, 
aıııa turi.ı.:ın i n bu demek olma 
dığıııı Ö) lü~ or n di~ or l.i: 

. «Ben demi) onım ki; d ışan 
kımsc gıtmrsin. \'ataııd:ıS]:ırı
mız scy abat ze\ kini tatma • 
sın ... Hnttfı bu scyahatlerı t er 
tip edenler şahsan bundan 
fa)da'anmasın • Boylc bir şey 
dcmıyorum; ama, turrzm ha· 
rcketi ııamııı.ı resmi ve y:ırı
rcsııı ı rnuc.ssc clerin h imaye· 
sine mllzhlir o'al·ak bövle bir 
te rbbüsiin mfına ını an"lamak, 
fa> dasıııı anlamak; himaye -
nin sebebıııi anlamak iı: t i) o· 
rum. 

ı-;ğer bu hlnıa)c. a) nı ~ekli 
de ko a:> lık l arla, ucu·ıluklarla 
d ı arıdan bite sen·ah getire· 
cek bır kurula, bir mfie~~ese· 
) e. bır ahsa bağı-lansa a~ı· 
mı .. çacak değıllm. Ama bu 
makine tamame ı tornista:ı 
ışlı;> or.o 

Atıııa, 18 ( . \ ,) - Türkı)Cı 
Yuso ıa,~a \ C' Yunanistan ara· 
~ıııda akdine karar 'eı•ilen a~
kcri ittifaka ait projenın menini 
lı:ııırlaııı:ık nıaksadi~ le her ıi~· 
nıcınlckcttc kurulnıu bulunan 
komb~ oııl:ır, ç.ılışnıalarıl'tn ııetı 
tclcrini kar;:ılaşlırnıak üzerr 28 
Haziranda • .\ ti nada topl.rnacak -

Sel bakını şanı Bcrlin Beledıyc Başk:ın• ta İzmir 18 (Hu,usi) _ Ş•hrimı· 
ra(ından 111eras:m1e açılmı tır .. r..c ::elen haberlere gort', Kemdi 1-'ormo a- Arjaııl n - 18 (AA ) 
Fe:-.ıi,·ale '.!9 memleket katılmak pasanın Halil be) li kiı;rıinde diln - Paragua) ,.e Parana nehirle 
tadır 'e 34 fı'mle 73 döküm~n· gt'rc yarısı üç C.11.P 1 kö\ ka· rınııı ta ması yüzünden :w.ooo 
ter ;ıö.,terılecektır. rakolt'fıa tecavüz tl crek Ö. P. kışi açıkta kalmı~tır. 
lngilizler Ruslara iki gemi ~e \ 'c hükümetin mane\ i ~ah i- I Xchrın Paragua~ 

yeline tcda\'Liroe buluıımu~ ar- !?500 ev sular altında 
sattılar dıı·. Tahkikat yapıl ın.ıktadır. takriben 12.000 kı~i 

Lo ııd•·a, 18 ( .\A) - Ula~ıır· Bir lngiliz filosu İzmir'e kurı. rılabılmıştır. 
ma Bakanlığı ik i fn"ılİl gemi· I k Al'jaııtııı s<ılıilindc L-c 8000 kı 

tıl'. sınln SorJet n us) a) a sa tılma· ge ece 8i e\ Jerını terke mecbur ohm•.ı ıtOKı: ı l.E ,\ \'.\ (i lDiı.ı:nı • 
l\ dost memleketin Balkan as s ına müsaade \Cl'lllİ}ttr. Bakan fanıir 18 ( Hususi) - lngılterc· l:ırdır. LfR _ Jilletlcraras ı Jeoloj i,. 

kcrı paktının imzası husu unda, lığın t ebliğinde gemilerin adla· niıı Akde!ı ~l fi lo'u~a men up üç _ _ - J eofmk Hırl iği B~ kanı H Ho· 
daha enci Al'aııtık konseyi ile rı bi ldirilmcmek'e btrab~r ,a- har~ :c~_ıı:.:nden. murekke~ hır .~ı 

1 

ral. Re ıl'ın Ankar&) '.l !!ı rl cr k ket ıııu tehası.ı 
1 

lngıliz ıihml 
mutabakata vaıınadan, kati bir ıılacak :ıenıı lerden birinin 10 I~ u5 gu n.luk hır ~~~r~t ı~ın o· furk denız komutanlığı erl\unlyle P ror. ~) cine) ( ha!Jmın, Roket· 
ıarih tesbit clnıiyccekleri zan ne b in tonluk Stanhope olduğu ö~ numuıdek~ cuma gunu Iımıre 1:.e temaslarda bu,unacağı bı dırıl- /le ,\.> a J;id ılcbil eccgi mc\'Zuunda 
d __ iı_m_r_k_ıc_d_i_~~~~~~~~~~n_n_i_lı_n~i~~t-r_.~~~~~~--~~ıe~~~k~tl~r~. ~F~ı=~~k=o~m=u=t=a=oı~\~'ı=a=m~:-~m~ekı~ı~ rlun bır kon~rnns \ e~ı~i~ 

HOS MEMO - Dr. Adaoğlu, Boncuk'ların evine varıyor ••• 
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fAENERAl ALİ FUAT CEBESOYUtı 

••.•..... .... . ......... 

Yeni kabineyi 
France'ın 

••........ ....•..•...•.• 
u ~ırada h r tarıı!lıı rn ı:ok 
dıkkatl ı;ckcn me tle, ı-·ran 

dakı kabınc buhranıdır. füıh· 
na, Hınd.ı;ını hJkkınd:ı b .. , 
)an \c üç ~ ın Urcn mı.iu· 
ere neııcc. ındc mcclı~ın ka· 
.nele itınıat l>cyan rtmemıı i 
bep o muştur. Lıını l bbınr· 

ı 306 muha if oyıı karşı ııncnk 
93 rey a ahılnııştır. Tıı nır ne· 
ce~ı bıldırılınce U b:ıkan \e 

akanlar sıra·aı ını tf' k • Jer k 
ljECCS ara;ına 1!\'mı.J•r \"t 

ıfa arını Cumhurbaşkanına 
amı, erdir. 
Cumhurba kanı lp id3 istifa. 

·ı abu! etnı k ı temcmıştır. 
una sebep kabin·) ademi 

tını at be) an e ı. n O) :ırın 306 
lma ı, halbuki nn:ıy.ı Ol) ı gö
e 314 oy az.ım gclnı- ıdir. Ger 
ı ana~ a aya göre kaN'l~, azın· 
ı ·ta almka a brrabcr, i ı;ı. 

e mcğe mecbur d ı dı. Fak:ıl 
ır kı(ını lhknnl:ır, bilh:ı :ı 

radı ·allrr herhalde çeki ·cek e 
rınl Eôyledıklcrin len Cumhur
b.a:kanı i~llfııyı kabul ederek 
istı:arclere bıı, l:ımıştır. 

K abinenin 1 tıfıısı her ıaraftn 
c .ı en bek cnı) ordu. ÇLln· 

kil kendi ini tutan ek eı ı) et 
gun geçtikçe aı:ı'ı; ordu. Kabl· 
ne son defa ancak 2 oy fDı.la· 
&ılle ıtimat kaı.ıınmıştı. Bır kı
sım nıebu lar, Ccne\Te muıa
kercleri csn;ı ında bir kabine 
buhranına me)dan vrrmek f -
temi)orlaı dı. Fakat hunlar da 
bırcr ıki,rr fıklrlerıni ddfütır
meğe başlamış'ardı. 

Hındiçını') e dair 6 mayısta 
yap 'an llk müz.ıkerc soııunıla 
kabıne 4!! H'Y fıızl:ı 1) le itimat 
kauınmışu. 13 ma~ısta bu mık
tar ıkl) e indi. ı..anıcl k:ıbiıw ı
nı tutan çoğunluk m0teın3. ı-
3 en azalı) ordu. 

kurmağa memur 
dikkati çeken bir 

........................ , . . 
Mendes : edilen 

makalesi 
. . 
• . . 
• 

··•••·······•••··••······• 

Radıkal r kabineye ewelft 
53, sonu 41, nıha;cl 33 reye, 
)anı mc\cutlıırının yarısından 
az kısm~ le iumat oyu veı nıl~
lerdır. De Gau'le"cli er c\'vdil 
S7. sonra 29 nıha) t l8 lt!mJl 
oyu 'ermış erdır ki bıı rıa:-li 
mensuplıınnın donte biri de
mektır. ltictakıfür daıma ç • 
kimser kamışlardır. Kab nr i 
)·a nız. Dış İşleri llakan nın 
mensup o dugu Cumhur!\" tçi 
Halk Hareketı tutma'.ta de\ m 
etmıitır. Halbuki k~ b•-ıe f• ra
a ka ler, de Gaulle cu er, mu' 
taki.Ier de \'ardı. 

Jıleııdtı rr:ınc .. 

son h herler~ iuı e) Jıler.dr 
I•ıaııcc- ın leııı lı:alıiııe)ı kur
masını kahtı! rtnıi ıır. llııdılı:al 
)erip ı;o~\'A'ı~tlrııl!'ıı ha,kıı lıa 
:ıı nııı ıakıllrrın hır \rn.ım J>e 
Cok lt"rııı ',. l\omıinmlrrin 
~,.nı Ba~bakan nam11•ıli lrhııı 
dr N'.) \ f'rdıld,.ı ı anla ı ı~·or. 
Frırnsıı I~ lı ı hn ~nnku gliç 
,ar ar ıı ıı na bulıı anın um
ma ını mll\arık ~iiııııl'rn ,tır. 

Yeni kabineyi kurmağı me· 
mur rdı rn f. Jentlc! 

• France·ın ı:ı har.İran brıhl. 

Lani•l kablne~inin y:1 nız 'G in Fıı:ııı o ı;aıcte inde dil..k;ıt' ~:ı-
dıtlnt mcselesın<lc:O.i hare· ~an bir mııkalr i vardır. M. 

ketı degıl Auupa m!lda!:ı.t ra- .Mende~ Fıancc hu ııı.ıkııiC'. ;n. 
mlası mcvzuundakl .iyJ~ ti de ıll'! {:iinün nı- ı•!t'lel'i h.ı .l:ııııl~-
bır kısım mebu ları meııınuı• kı tliişüıııclrrıni :ınl:ıtıyıır. 1: •n 
ctmeml~tır, Buna muic.ıbıl .Mrı- ları ,u ~uret'I' hul:ı il edelıili· 
Ji)e Bakanı ı-:ıtı:ar Faur 'ın riz: 
mıı l ve ıktı adi ıya eti unıoı- •Ort:ıd:ı b:ı~lırıı ik mlihim 
mi tıs\ ip e karşılanmıştır. Du mt'sl'le \'3rdır: Jlinıliçini, KtıZI'} 
sa;ededır ki :Fran ız p:1ra ın· Afrika Hindiçiııl m·~e cı;ıııi 
da uıun muddc!tcnbcrı i lıkrar halletmek için Vıet Mi ıh'!cl'lr 
vardır. }~dgar :Faııre raıtı:.:aı (kıııııüni titrle) nıiiı.ı~ı rue ı:i 
partisıne mensuptur. •ri~i ıııc ini ölrdrnberi teklif et 

Gc en haberlere 'öre Cum· 
hurba.k nı, yeni kabine)i 

kurmağa ~lcndı\s l:'rancc"ı nır
mur etmı,.tır. Mende France 
radıkal panısıne men up .ur. 
Muhtelif me r eler hakkır. ia 
muan en hklrlerı vardır. 1) i 
bir hatıptlr, mali mcsc eler[ ı;o;c 
iyı bilir. Geçen sene bu av kı
bıne buhranı baş a) ınea ı:eısı· 
cumhur kendisini kabıneyi kur 
mağa memur ctmı,tır. Men le$ 
France bu \'azifeyi kabul ed •• 
rek meclı huzuruna çıktı~ı 1:ı 
man 13 rey !arkla azınlıkta koıl 
m~tı. 

Bu defa acaba muvnffak O· 

lacak mıdıı ? ••• Bunu şüpheli 
iOrenler vardır. Ba!;bakın nam 
udı A\nıpa mı.idnfaa birliğı 
a e~hınıtetlir, Hindiı;iı'ıl mt" e· 
lesinin de ne suretle olursa ol· 
sun ha lcdılmc ine tarafı:ırdır. 
Cumhurı)elçl Halk Hareketi 
Parfüi bunların ikisinin de 
Jeyhindeıtir. Bu sebeple itimat 
re)ı \Crmı~ecektır. So ).ıl st 
ler Auupa müdafaa bir lğinln 
lchlnrlcdlrler. De Gaulle'cUl re 
gelınce bunlar A ''ı upa miiıla· 
faa bir iğinin de, Hındiçıni mc 
se eslnın her ne sur ıle olur a 
o ııun hallinin alc)hindcclır· 

ler. '.\lrclis bu) Ok ço~ıııılulcl3 

Yeşilay'ın pazar gezisi j 
Yc~ılAy C<'mi)etinlıı ııereke -

Ereğli ) az gcwıtlsi, 20 il aııran 
Pazar guııu )apılac:ıkıır, 

Bu g<"ziye Ccmi)et men up'ıı 
n \ c da\ etliler i~tirak edee<'k· 
ler: Kadıko) den otolıii le lle· 
reke:ı,e, Herckcdcn de motörle 
Ereğ i) e gidı ccck \ e as ni gün 
J t.ınbula donlİl<"ccktir. 
• ): eşilay Cemiyeti, gcıiııin pron 
ramı"ı haı.ırlam k için bu) ılk 
bır tİ' zlikle çalı,mış 'e bı.itün 
ha ırhklarını ıamamlamısıır. , _____ , 

Kiralık 300 kg. kaldı
rabilecek i nşaat vinci 
Kurtuluş Salh::ıııe Sok. 

• o. 24'e mektup a müra· 
eaat 

tim. Bunu iyi bir urrıte nr.· 
tice l'ndıı ııwk için elinıiule kııl 
!ar v:ırtlı. Ciinisıııı~yc } an:ışıl
m:ıılı, ı iıı a kl'r ı yull:ır :ı lı:ı i 
i tendi. flu , bÜ} iık fNl:ık~ı Jıı:a 
m.:ıl oldu \"f! neth c el•le c•lı'.c
ııırıli. 

Kuzry J\lrik:wn f<-linrl', lııı 
rada da \':JZJ}rt frn:ıdır. Milli· 
) N ctreyanı gun geçtltcç .. gr
ni~lıl or. llın<lır;inı'ılt! zor :ıl
tınd.ı ilç mlht:ıkil hlikiımet kur 
dıık. frik:ııla i ıikl:il \'d nwı;e 
lıir türlU );ııı.ı ııııyo:ı:ı l!•ır:ı· 

da tl:ı l,i ktı\\'rtlc h:.ı l•tııırk ıs 
tt•dık, olıo:ıdı. Tunu~ ta ı : .. h:ı· 
ta pek ı;eç h. landı. t•:ısı:ı ısla 
h~ t ıızdeıı lbarrı k:ıldı. !hı ~e
h pi .. Kıııtıy Afrik:ı ıllın.):.ııın 
rn ıı:ıııl. nokt:ıt:ırınd .n lıiıı h:ı· 
'ini alı)or. 

l>lğer ıııeselt'lcl'e I! iınctı, J\ t· 
l:ıntik p:ıktııı:ı lı.ıı;ll\lZ, [, k:1t 
nıil :ıvnt 1 liy OrU7. Müıtefikle
riıııiz hize a .ıj!ılılı: hi iylc bak 
nınııı:ı!ıclırlar. lluııl.ırın lıinıat. 
J:ırının az:ılın:ı ııııı sebep .. ne· 
Jerdenberi t:ıkatiıııizin fe\'kin
"" \ :ı:ııllcrcte lıultının:ıınız. l>U 
v:ı:ıılleı i tııınıam:ıklır,ınımlır. 

A \ftıp:ı ıııüd:ıf:ı:ı birliı;i de 
bir llll' ı·lrdir. nıı husu taki 
muknvell' uce'e inız:ı rrlilıııiş, 
\' ııi) .. t iyi<'I~ trtkik t'ılilıııeıııi • 
tir. nn bırlh:c k:mlııı:ımıı. bir 

Mecliste kobul edilen l 
tasarılar 

Ank:ır:ı Hl (llım•~i) - Btiyiik 
Iılleı Meclisi bugil ıı toııı:ınıııı~ 

de\'lct u i lcrl umııuı nılidilrlil· 
ğune llilfanlı. Gtdiz - Uemirkiip. 
rU, lı:ç:ıy - Kemer baraj ve 
hiılroc-lektrllı: s:ıntı allarım ı:ı tt ,j ı 
h·in 2!1,600,1100 'iralık tahsls:ıt ve 
rılıııcsi \c mlİ\azenel umıınıiye 
k:ınununa bağı eeıvtltle deı?lşiı;
lik y:ıpılm:ı ı h3kkınd:ıki rnsarı
l:ırı kabul edilıııiştlr. 

General Cook gitti 

Ankara, 18 (A. .) - Dün ~ehri 
mı7.e ;elmiş bulunan Avrupada 
kl ı\ml'nkıın lşıal Kuvvetlrri 
Kumandanı Or;en,.nl Cook, bu 
aba h sut 7.45 dıı hu ucl uı:ıı~ı 

ile memlekctimııden a)rılmır 
tu, 

kaç rcylllı: cogun uklıı olauı:ıı, 
bu) ulı: bır ek rı iyd l:ıwııdır. 

l!u~ il' bir ek eri~ t•t k:ır:ır \" r-
111 dikı,·c ıııuk;\\ ele nıa'h ete ::
rcmcz_ 

ı:unıarılan haşk:ı ktiııı.ıi, ik
tı~atli j!tnış ıslahat 1321111 r:ıın
l:ıııı bıl.>uk ehemmiyet \rrnı • 
lı' iı liillcfıklrr ılr. lıl.nu ıak

ılır ~ı ııwli. hizim lııı ııu ... ı:.t:ı\i 
ç11h,nıııl:ırınıı11 ıııen•nun ukla 
ı..ır ılaıııalıılırlar. 

J<'ran :ının kalkınrııası, t~ki 
.kıı\·ı·d \ ' f' nlifııwnaıı ııı 1 ~ı ı

\'in hun :ırı gii1iinUıııle bu'un
dtıı ıııak i'ızını ılır.,. 

• 
l'uıı~~ııın 111.ıli ıl urn nı ıı -

ı ı :uır. n a) ı b:ı ıııılrı f ıJn :rnın 
ııı:ıll duruıııu kurt Jluşı.ınb : i 
rn ıııtisıılt v:ııi;·l'lte.ıir. Fr:mk 
ııııllrı ler.ı r:ı ı piy:ı~:ı .J.ı s;ıı;l:ı ııı 
bir ıı:ıra ollluı:uııu ;:ı:t l..~·c ı;ıi, 
tt•riyor. 

Ge(·cn 'rrtll' )l:ıliyc Vı·kıli :'tir. 
F.ılg:ır F:ıun•'ıııı ii) .. ıll ·ı gılıi, 
h•rgı gdirh•rirııll'ki nııınt:ı1~1nı 
ıırlı büt<·e ll('lı;ıııın lınlıoılıl r 
tahıııiıılı•ı«leıı ıl:ıh;ı :ı :ıı;ı ol:ı
c:ıı.:ııı:ı i :ırrt :-:ıyı':ıbillr. 

llıııiıı r bunıı .ırı nlıcı lml
makt:ı, T:ı :ırrıır S:ınılıkl:ırı git 
tıkçe :ırt:ııı ) :ıtırııııl:ır kil) .ı .. y. 
)i'nıt'ktcJır. •St:ıbılı~.ıtıon fun· 
d,. l:ırıııın do :ır tııl:u arlııt· 
r:ıJ lıır \'t• Aıııerık:ın >iıı:ıri$lı~ı i 
i t' lıt•,ltnl' rtk çıık yiık. ı•lıııış

tir. ı:u stok, Anıcrık:ııı ikr:ızl:ı
rını v:ıdcsinrlcıı r\'Vt•l iiı1rcllı.;ı 
gibi a .. rekırse Avr11p3 Tt•dıye 

J:irli(:ınıle biı ikıııl o• ~n açık
ları d:ı k:ıp:ıyabılcrektlr. 

Uıı ınii :ıit '':ııi,·ctin mllnıı· 
k:ı :ı giiıilrııırz rmartsi ~oııı•ı.e. 
oıı'ıın liy:ıtınıl:ı ktııılini gii.ta 
ın kteılir. Uıı Alımın ıl<' ·t'ri g~. 
Çt'n rnr\r ıı:ı1..ır:ııı ı 100 Jr.ınk 

du ıııiı~liir. 
.\ lın ı:ıd)O n lele\iıy11n ti· 

lı ;11 l ;u ı - lst:ı iı>tık , .. F:kııııo 
ıııik F.ıüılcr ~li!li ı:ıı lilii ii ı:ı
r:ıUııd:ın yayıııl:ınun h:ıflalıl: 
brllett"nde verilen nu'ıiın l;ı 
giirc. 1!l:i3 ı-nr i :ır:ı ıık ayııul:ı 
Frıııı.~:ııl:ı ıı 42r..ma aılet ;ı:•e: 
r:ı.ıvo rih:ızı \.ırılı. (y .. ni !'i.l 
:ıd:ı

0

m b:ı ııı:ı t:ıkı ıben Lir ci· 
lı:ız). 

<:t•ne :ıvnl bellclene giir", o· 
ıonıolıil :ılıcı r:ı<lyıı l.ıı·ıuııı ıııle· 
di l!J:i2 ent i soıııınıl.t lil.:l !3 
ik n J!l:i:ı ent 1 sonıııııl:ı r::1 
hin 7.iO yr yıik t•lıııi tir. 

:11 :ır:ılık HJ.i1 t:ırihiııde b• .. 
y:ın olun:ın ı.lıcı telrvizyon ci
lı:ızlarının :ııkdl !i!J.!)71 di. !.:Un 
l:ırıl:ın 44 2!111 i s~iııe \'e Seint' 
et Oisr, ll.41!i i ~orıl \'c :wuı i 
de Pa - de - C.t l:ıi !l ılep:ırlnıan 
ı:ırınd:ı bulunuyordu. Hl:i:l c
ıır.si onunıln bey:ın o'uıı:ın a
lıcı televil.yon cıh:ııl:ırıııın ye· 
kl'ınu 50.000 r:ık:ırııı etr:ıfınJ:ı 
idi. 

Fıan,11 1 İ(':tr l'l fılo 'iu - Tı· 
r:ıH•t tilo u ile ilgilı makam· 
1.ırın \'erdiği rakamlara göre, 
h:ılen Fransız ticaret lılosu f:ı
:ıli) et h:ılındc 3 !i21 8!1'.i ıonila
ıoluk 735 gemiden mürekkep· 
tir. 

Deniz tczgahlar\ıa siparl~ e
dilen ı:cmi adedi G4 o'up mec
mu tonilatosu 616150 dir. 1 
cylul Hl39 tarihinde, t<•ransız 
ticaret filo u 2.7a3 R33 toni A o 
tııt.n 670 parça ;emldcn te:e:. 
kili edıyordu. 

H:ıyaıın sırrı ntrrdf'ılir? Ge- trılir. Kr:ıliı·~ pclt ~. iııı'e, bo' 
liıı gtÇl'n nt• illrrin g:ı3('- miktarda lJ \Hamini komp cıd 

.ı, t:ıhiatln C'ihelcrine uyıır .. k " bilhas,:ı ıı:ınıntrnlk a it bıı-
{Oğ:.ılııı:ık ı'ııılır:' l'zıın hayatın lun nıakt:ı ılır. Acnha bıı p.ın'O· 
ırrı g:ıyedrılir. %cki olnı.ık ,.~ ll'nik :ısil 111.ıın hayatın sırrın· 

konu nı:ıl; . an:ıtııı:ı . ah ip İn · da bir an:ıbtar nııılır? Di"er 
. :ın urnn ijıııu rliılıik ptşi ntl~ ha) v:ııı':ırda yııpıl:ın ktld:-:e:-
ıııçiıı kıı :ır? l>J lı:ı ('ıık ıı«'•il ıııiı•ıwt .. urııı~· vcrnıisıir. Rlr 
j·arat:ır:ık ya\'rıı':ır i(·in mi! okııyıırıı belki ümitlrnmlş:ır . 
ll:t) ır. ln.-:moı;lıı, raş:ıır..ının F:ıkat ins. nlarıla, bu tetkii..lt· 
7.t!\"kini t:ıtmak, l'i!lrıını"\: l"C l'İn mii prt nr l il'e \'crmr~i. ıt ı· 
fl'ınwk i~iıı, y3şının, n:> ııı :ıl ha sonraki nesillerin ~ .. iı~111a!a. 
iııııiir ç.ııtıııın ıi,liiııe çıkııı:- ı· ı ına h:ıglıdır. 
nı i tn. O 1:ını.ı:ı ıı" 'ar.a~~k
lıı .. l\Pndinr Jyi iıakahi'ir m '! 
1~ ı y:ışaııllnın. zl'11ı:lııli1•,. lıııılı 
tMı• olılıığuıııı iılr·ı-. t' le•ı n •il, 
:ı ıın11.ııı :ııl:ımıtlır ~·nlt çal: ı:
Vt- y.pr:ınır. nır u.. rnclld 
l'l •il hu k:ıd:ır siir':ııli ya~ nı:ı 
ılı. J!oııı:ınt!k \'f" k:ı rııdC'rıli . 
P.11. ıır':ıtli y:ışn orııl. lştt" 
j!rr( y:ısı:ı hirl::ı~· d •i;, l'\"'<'nrn 
!f'!", hirk:ıı; kıt:ı ::iir••ıier. 

T• Ilı Jıaptın, uzun stireJi ol-
111:ı ının sırrını, lat'ıd:ı ıı· 

r.ııı :ık. :ene hu a~:-ııı ltllmlcri· 
r.p l:ı ~ ıııeı ol mıı~ııı". İ·l'i : rı tıı
rın, 3 hafta \ry:ı 'ıirkı;-; ay y. -
~:ıııı:ıların:ı nıuk3hil. 3rı "ıry'c . 
rının !'i - 6 ) ıllık hir i>Miirlcrı 

il ııııı~ı ;ılırııleri tııı r.ırkııı ıo .. -
bel>inı :ır:ım:ı ğ:ı s~v::"tmi~tir. 
Xıçın arı bryi daha f:11•a ) :ışı
.) ıır~ 

ITzıın tetkik ve :ır:ıııı:ılar arı 
b<'yl il<' i~·ilcrin yediklt·ri ı.ıı • 
d:ının !:ırklı ol.lııı;ıınu g(i tı·r

ıııi~ı ir. lşd lrr. çict•k loz':ın ,.,. 
bal ) iyurl3r. ll:ılbulı:i arı be~ i, 
kı>nJi ine lııı.ıı i suret1r a~ rıl
nıış, l.r:ıliç<' Jıl'lıe~i ııılen )cmrk 

H,ıy:ııın uz,ın .sırrın•:ı, ~:ıvc· 

. inde o:duilıı s .t<:'.ılıi:ır. 
~"ıl~alma fikri, in~:ını.'11 C\len
nıt• ı• •\keder. E\'lile:- uzun <i
ıııii rlii olurlar mı:' Dıı ınukayc. 
sı) i. iııtir.:ını'ı hlr h:ı~a: lırcn 
l \ 'i lrr kııı:ınır. ncklı :!) k'lı.:ın· 
cı, h. ~ının clinçliğiılir. Kayna· 
na ıniiıl:ıh:ılı• i, h:ınıııvn gıyin

mr ıkr·li yoktur. l-:\'dftl.i hıırnr, 
in an öıııı iiııc ıc :r c len fak
tiirlrı in haşınıl.ı ııel'r. ('ol·ıı~u 
olnı:ı~an bir :ıitr, daimi bir hu-
7ıırsuz'uk ve y:ışaına i tc:... izli· 
ı.:i ıciııılrdi r. Onlar, h :ı) :ıtta ek 
•İl• bir tarafları ol 1 ı~un11 tıi~. 
.<'<krlı•r. Kı-ır kadın• ırın, nc· ı 
şı·sil olnı:ıl:ırınılakl ııe rndıl•· 

rini . uçlu bu'malarındakl ~e
brp budur. 

An heyi, uzıııı ümrUnıl h:r 
\ilaıninılcn alabi'ir. E·ıli bir 
rrkq~in yaşı, neslin in ömrii il,. 
ii'<.;iıl~hilir. Tabiat uwn omı;li. 
~ ııln 11. kendine \'crmt tır. Ha
~ atın uz.ıın sırrı tahiııtin lcın
rlerlir. Ama, in ano~lu, .ıaha 
birı.;ok ~ ıll~r 'P ıırcılln. bunu 
aramakt~n \"U:~'çmıyerektir. 

FIKI~ YE ŞİkAYETlERI 
Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOYAN 

Anadolu yakasının sulan kesiliyor 
Şehrin An:Adeılıı yaka~ın,ıa me\ ne ı;:ıtılııı:ı ını i lemi~·ir. 

mı .ıılıırın a1lığı \t' or:ıılaki ni • lir edıyc \<'nli~i 11 /5/1954 t.ı· 
fıılıın fiınılen güne :rjyadcleşe- rihli ve Emlak \"c Kamul.ı~tırma 
rek ihtiyarın arıoıa ı yüziiııılr'l nıiitliirlii)!lİ 381i8/99H4 ııuın ~uılı 
l~lmalı'ııın yeni b~rıcliniıı hitrııt>. <'r \:qıta 14 p.ır;.ı•l nu'n.ıra'ı ka· 
ine k:ııl~r yazın . ul.ırın hır giin t' du \':lrt nr ı .. .ııyc m:ı 1 olup h:.ı

l:f' ı ip l'fll' i gıinu vrri <'Ct"ği Su r:ı 111111 1/500 ıııiky:hn1ıl~ pUnı 
J3r J.laıt•sinı•c ıl!iıı eılilıııiş, bu· ~;qıılın:ıclıjlıııtl ın s:ıııi.ınıı.)aca· 
nun ii7.ı•rıııe lıcrkl'S Lrrtih:ıtını ı::ını hi'ılırıııi tır. 
:ılnı ıı. llal biiylc ik<"ıı 14 p~r~ l illi· 

Bır ıııiıddf't b<iylcee ıle\aın el" ın:ıra 'ı kale dU\'arının sa~ınıt~ki 
ti\;;ıen onr:ı ,.ıııı unııııılarda 11~ n k:ıpı sa~ ılı 'r•anın sahibi hu 
rl"ııin ıı ,<'rf't 't'/:İ gun!Pı<l- ,Jahi kıı.lr clU\'ıtrırıı yıkma~;ı b ~ııı.mı~ 
ıı ':ıı ı ke~mrsi h:ı \.:ı cnılişrye Jli 'liP k ntli ar-a ını ıta il'•\ he,\·-

şlırıııu Hır. h ,l.ı)aııı.k h<'r iki&ini hır P tır•ıı 

ı-:-kiılr.n su Hrilcn ::iinl,.rdP. I ~11_'1 <18 °kl'l"~SIP. tlcpoı.u ~ııpma\;; 
:.tılar .ahaht:ın akşama kadar a· ı~ın Ill"lt'clı~c~e muraca t etmış. 
kardı. ~inııli b.11.an sa:ıt on ı>ır- tır. 
ılc, lı.u:ın on bc~ı,. tıl:ır .t..esil- 1 F.l; lrahrııı ah ... 1111 P\lcrRdel o~ııran 
ıııckteJir. id:ırr. huna .ebrp o· ıa "' unu " 11~ ıını·~ .c .. <lıye;.P 
aı:ık 'iiksek mınlakalara j;U git· haş\ urar;ık nı<'skrn rr ı~•rı-ınrle 
ıııı'<liı;iııdtn t:ı7) ıki arttırmak i· ~er~~ıe. '' .. P0

' 11 0 am•y~.1·11f.ın1 
·· h t , ı·I ı• Jü'·f ·u ~rı ılrrı ı;urınıı~lrr, hunun uı..- -:-ın " t,'lil ıııuıı ;ı Je eı, .. ·'., , · l · · 

•-t· ı •'\ . k 111 k nın<·lııı· J.e1Nlı) e ırnu1. hır karar ,. r· 
\:lhlllı<'llCol C '- •• Fk b h' 
rirr.ıınılr. k:ılı111lı •ıııı l'eri ,.tır· ııırıııı•lır. a ·at u şa ıs ,;. J.e 

ki J •• ıı~thıı'· "ı i ı:ırl' "•···-ıı ılll\'arıııı yıknı:ıkla deva m ~!tı· 
ıııt r. ıı. - ... , • • ,, . ı c r ..... . n ı 
:.rııcltrılc lııı m:ılızuru da önle· J:ıııc ~ 11 • ·:• ıp uıurıc•r c cılı) <'· 

1 k 1 . ı l:ırı bır "tııı ıııiiııhal ~c hır 1~ııda \Crerek ılııv-.rın yı. ıı ,. ~ın . ı • , , 
1 

,. • . • 
ıliğer &iin yiık ek yt•ı·ıcre vrrme " 1 nıaı;ı~ın _men ını ı tcmış. ev· 

"·t · ı· l'ıı ıı ııl"un hıı ene :-:ık Fııtıh J\:ı) nı:ık:ıın l ığındıın Fc 
ıııı" r ı, ı, • " :-\ h" ., 1 I"' ,,.. ,. 
ıallıik e<lilrııı)crd: ) r ııi lıir tet- !1 ~r • " 1Yt: m.111 ~ır ~ı.,une men ı 
· ı · ·ı · 1 ı .· ı., , ,. ı~·ııı hav;ı C' <>dılnıışlır. 

1 tıht'j,. g rı ı nı sın< e..ı ~euc)l.~. F "t"b • 1 b ı.. 
1 ııı:ılum dt'j~iJ.lir. • .. a-: ı ı a~ıy.e u ~ e ıhıvarı 

Seııt•lr.ııleııbrrı y:ızın en lü· \t' ars~ ,rhrın ınıar p l~ııııı~;ı ~ol 
ı.uııılıı t.:ıııı 3 ııd:ı 11 ıkıntısı ~·c.· v_c )rl.l~ıl hsaha nla~alk 1gosıenl.mış· .... b. . tır. u usıısa aı ı o 'a Inı .. r 
keıı AnaJolıı );.ı.-:ı ınııı ın l'rt• ı . 1. 1 

.. ,, .. 
1 

.,.,
1

,.
11

n·.
3 

t ·ı 
1 J" 1 k d nıuı ur ııı;un ı r "'~ u "" arı ı 

ııuıusu lıu ıa 111 da ın ne a ar \ 'il:l'l v 9•413!lll . il 
lt"\':ıııı Cllt'ı.:t"·inı haklı o' :ıraı.: ~:ır c • • e ..> • numaıa e 

,_ 1 1 •1•1 1 ı.. 1. 1 ııı:ılıftızılur 
ıııa,;t;u ır :ır. ·• ııı:ı 1 ucll< 111 n ~u n· . 1 
rrti lı::ıl'i) r·I~ ne uman hitct•cği ıııa cn; r) ı: . . 
ııi " l;ı·ııdılt'l'iııiıı ne v:ıkıt ıJt.I 1 - Bu ~;ılı ın Be edıytnın 
sııy:ı ka\ 11,21 :ıkl:ııını öı:r~ııııı< ı. malı olan .~alc clu\arını yıkma-

( 1 ıııın nırn ı. 
I~ I~ tır 3r. 2 :i\J k 1 d le 

Bir ;.ıııııııc nııies rs(' i ol:ın su. - • <' en tr arasın ı e· 
l:ır i,ı:ıre~ıııiıı hu lı11 u ıa ıı:ı:Ka rı-.-.te ılrpo u yapılma ı e ~,<':ı 
ıııalum:ıı \'t>rıııe,j lazıın olduf,ıı kanunc-n de yıı~;ık ~lrlııi!u ~ınrt· 
gibi suların h:ıııı:I ~ünler ı.:t~i ip le h~ hu~u takı mur;ıcıı~tın d.ı 
ıı~ııı:i &ıiııler ı;;ı.,t kat;ı:ın k.\~·:ı re<ldı a!fık3dar ardan bck.enmrk 
k:ııl:ır nat'lt•re \·rri l ee~ınııı de ted lr. 
surt"ti lı::ıt'ıyrdt' k:ırarl:ı~tırıl:ır:ık Kadıköy Moda yolu ne 
lıı-rkr~<' dııyıırulııı:ısııı:ı ,.,. elıı•ın 
ıııı) t•ıli hıı· .,rheıı olnı,ırl:'.~ .ı bı:· 

111111 deJ;ı~tirilıurıııc ine ılıtıy.ıç 
\':ır<lır. 

llir ol.:ııyurııııııız h.ıll:ııı e\;;sc· 
risııı in ~.ızele okıı.ıı.ı.tı(:ırııbn , 
r:ıJ) o,uıııın d:ı hulun ıındığınıl:ııı 
bahisle u l:ı rııı ke. im 'e akımı
na ıtit ilanl:ıt•ın, iclarenın miıtl'" 
lrrrik:ı t:ıhsbalın.J;ın blulııc:ık 

hlı- otomobile konnr:ık hopar!iir 
lerle lı"r tarafla du)"Lıru!ııı .ıs ı 
Cikriıı·lrılir. 

llalkın su sıkıntısı!lın gi11cı il· 
ııır ini temin t'decrlı: lliwnı!u 
tedbirlerin silr'atle a:ııımasını 
Jeııı~ııııi Nl .. ri1. 

Fatihte bir sokak halkının 
isteği 

J<':ıl ılıtc llnl·ati\•cyiı m:ıh:ı lr· 
.:-iıı.Je sııııdi a ı:ılt uü~cnınekte 
o1:ı n (Ho~a(Lcnıli c:ıdde i) ncı 

aıııul Şenıscttın S:ııııi sokııı:ıııın ~ı 
:.ene enci kanaliz:ısyonu in~a o· 
lııııııııış :ı da kaldırım'arı y:ıpıl
ıııamı,lır. Uuroııla otıır:ınl:ır kı· 
şın çanıurıl:ın. y:ızın tozdan çol. 
ıkıntı çt•ktiklrrindcn bu sol\ıığ:ı 

,ı:ı kalı1ırıın ol un hir an cvYel 
ılii enıııe. iııı flrletlıyedt'n rica 
ediyorl3r. 

Fotih'te Belediyeye oit 
kale duvarı yıkılmaktadır 
f<·aıih kazasının Ciball Küçük. 

nıu taCapaş:ı mahallesinin K:ıra· 
~arıklı ~oka~ ı nda (258) partol, 
(2208) ada ve (47) parsel nu· 
maralı evin ahibl Galip Tiizü:ı
er evinin arka~ıntl:ıki B~lediy~
.) e ıılt 14 pıır~cı numaralı k~ le 
duvarının f\'lne l•ııh~I -df'n kıı.
mının kanun mucıbincc kendifr 

zaman bitecektir 
(!eçt"n ı•ne li:analiı.as~onu ve 

diğ .. r lesi l<'ri yapılıp beton do· 
,eıınırğc haşlanan Kadıköy i:\lo
d.ı l'aıJ.lcsinin bir kısmı bi'mi~, 
l,'oğu k:ı l mı~tır. Bunun inşası rck 
)nv:ış gidiyor. ~liilı-ahhidin kul· 
lanılığı bıı·kaç tı. la ve ctiı'i a
mele ile bu yolun ın, ıan c\'\·eı 
hitirilm<''ine imkan olnı•y;ıcak. 
tır. Şinııli taş \e topr:ık yığınl:ırı 
ii1.criııd~n atlıyar:ık ~fiılİY<'n hnlk 
pğnııırl:ır başlayınca ı;.ımurdan 
grç•cnıi;ereklerdir. Bu :ın:ı e;ııl· 
deıle ve dr:ı!ıııdaki r:ıdde \e .,o. 
kak :arıl:ı ikamet cdcn'er p•k ~·ok 
tuı·. Bunların d:ıh:ı Cazl::ı sıkıntı· 
d:ı kalmaları doğııı de~ildi:-. in
şa:ıı işinin çabukla•tmlm:ısını 
bütiin halk beklcınekte ve isle· 
nıckıedirlcr. 

Gıda maddelerinin 
çoğuna etiket konulmıyor 
Yeııilecı•k. içilecek, kıı1 !anıla

t'ak ~1') !erin üzerlerin: na tarını 
~·e vasıflarını gö lerir etiket ko 
ııulnı:ısı k·ın uni ve nıt'cburi 
olduğu halde birçok satıuların 
buna riayeı etmedikierl görUlmı•k 
lrdir. Kontrolsuz'uktan ileri ge· 
len bu \'a1.iyctlen genıs miisteh· 
ilk kütlesi zarar ediyor. E•naf 
tutturabildiğine para istiyor \e 
:ılı~·or. Halk rcıımcn şi:.:.ı;ct el· 
sclcr kendilerini yormaktan, iız· 
mekten başka bir nctlc:e alamı· 
yacakiarını dllşiincrek ya'.nu. söy 
lcniyorlar. Halktaki bu kanaatin 
yanlış olrlııfunu her vesile ile 
ıiıı) urm;k, tııtbikatını fitlP.n ı:o<
tr.rml'k, kontrolıı eık' a~tırm;ık, 
a lakayı zi~ adele~tırmek !azımrlır. 

r 
Rusya • Polonya ha rbi iıtima edilece k olursa, Sovyetler h r tarafta, her 
türlü vas ıtayı kullanarak dütmanları na galobe ça lmı~tı . Faka t buna mukcı• 

bil memleket te çok harap olmuıtu 
~ '-------,\ Rl.l'KAYI \ \R:\IAK 

İ('i :-.· Rt Si.Aiti~ 
S,\Jt FETTi<:i (i ,\\'RETU:R 

Üç ~ ı l mfılrıııadi) ' n de\'am 
rrl n dahı'i harplerlı>. ah· 

luka~:ı karşı Rus So\yet hılkti· 
meli ha ımlarının "h a•i \'c ıı • 
kni hatalarından fa~ ela ' anı· 
rak Hu h:ılkının birçoğıınıı ve 
bilha,<a Rus o'nııyan mu id
man an kendi tarafın::ı ('ekmr· 

ini bılmi ıı. Bıı ayede Rııs 

J:!Nı,.ralle riıı ordularını içlr· 
rinden kazan:ırak bunlan rla· 
i!ıtmış. nıiıslüman ha kı doı ln· 
t!iliı rınperya'iz.min.. ı.aqı a· 
)ak andırmıştı, Cihan Harbln· • 
den ma~lup ı;ıkmış o'an Al
manya 'ile mlı taekcn b.ırHet 
erleı,ifmPk kin Sn\'yct"l'r, trş

kil e tlik't.ri Kızılorclu arla 
garpta ab ııkayı yarmak,,. ktn 
ılilerine yol a(·mak i•tem·~· .. r
dl. Bu mak~~ııa P:-ıloııp~ a la· 
ıırruı clmişlcrdi. y.·aı:aı Mdtıl:ı

rını adi heıld fü.criııdl' h'rlf'ş 
tirmesini hi'emrdik'eri kin ı.m 
dııklarını hulama mı. la" \'e \';ır 
~ova onunılr ma~liıhi\elr ui!· 
ramı larrlı. Ru yüzılrn 11h uka 
hatl ı ~arılamamış, hi'iık;~ r<kı. 

ıdnr nazarnn r!aha ıia k;n 1'-'l

:enmi<li. Rııpıtan ~nnra So\~ el 
hiikiımdi başka ç;ır,.lcr• has· 
'urmak 1Ü7umunu clu,·mıı~:ıı. 

Rl'st.\R I ~ RAŞ\"URULGU 
('AREi.ER 

R u !arın ha~\urrluğu çat"'l,ri 
511 cııreıle hul~sa etmek 

mıimkunrlilr: 

1) Abluka hattı uı.erind~ bu· 

«Naboland» 
Davasma 
Devam edildi 
\'an~kkale onlerınde Dumlupı 

n:ır d,.nizaltımııı batıran Xabll • 
land 'apurunun :ıl',.n' ;~ı aleyhi
nr. şrhit ailrkri ıar;ıfınri~n açı• 

ı .. n tazminat cliıva•ınıı riiın a ıın· 
cü ,\ li~ e Ticar<'l l :ı hkeme in· 
de rlf'\l!nı ohınmuştur. 

Jliı ııku t el ede 20 şrhit ııi!,.
·ini tem ıl<'rı crman 600.000 li· 
ra tatıııinat isıc~ l'n ll\'ıık:ıt Be· 
kır Sıuni Gorı;rn \'f' Xııboland 
ııel"ntasınııı a\ ukatı La1.ar:ıki 
Kürkr;uoğlu hazır buulnmuşlar· 

clır. 
<.:else<le; avukat T.ıı1arakıııin 

;:r~·rn rel~rde huhınmadı~ı i~·in 
k r ııdki nc ıeb'i~ tdllen gıyııp kn 
rarın:ı itirazı hAkim hırıı[ındaıı 
rNI rrl lnıiştir. 

ıı lahaı·c a' ukat T.:ızaraki, :\a· 
bolandırı mr.su li~ttinin kıı ti ola
rak tahakkuk r.tıııcılil;ıni, şehit 
ailr'erı nin trdhir ı e ı;aıış ta le· 
b;ııde bulunmak h~kları olma· 
dı~ını :<Ö~ lemiş \'C mehil tale· 
binde buluı•muşlıır. 

Hun;; kar,ı Bekir Sami Ciiimü· 
;;:en; !'\ara burnu öıılincle ,P.hiı 
olan den iz<'i leri mh~irı cc•etkri· 
nln hcn!iı {'İİrlİmrıli~ini, .:'\'abo· 
iane! arcıııası \Ckı'inin daul ı 
uzatarak şrhitl('rin Hrc.csını 
mutu:ırrır r.tmrk is•rdığ;ni ;ın 
!atarak keııcl ilcriııc a ~ünden raı 
l:ı mch ;l \Crilnıemc~ini talep et
miştir. 

Hakim, A' ukat T.a1.arııki Kilrk 
~·üo~lıına kııtı olarak iı ı: ıziin mr 
lıil yerilmeı.ınc H ~r'ecPk rr.l~e 
de Xahol;ındııı atılıp ~ııtılma· 
masına dair kararın ,•erılme~ ı 
:çin talik r.clilmışılr. 

KÖR KADI 
• 

Dört nokta 
(Ra~ı 2 nrı dfo) 

ııı a.ı ihtimallrrlnl Cuıaı a~lı

n r • 
.\iman takımı antrtnoıii· 

niiıı, .ikind dt.Ht'dP miulafu 
la çekileteginizi biliyordum, 
onun için dene ara,ında. i
kinci deHtde n' tarzda o~ na
maları laıını Celdigi hu. ıı-
uııda iki a(·ığımıu ıali ıınt 

verdim l\itckim tahminim 
ıtogııı \·ıkh ve işimiı kolay
la~tı. deıne'i bu müdafaaya 
çtkilnıf'nin ne derece hala l ı 
olduğunu giblerir. 

Jllacarlar ,\imanları, biıim 
kiler ele Koreli leri ) enıtıııi 
takdirde Alınan larla bir def~ 
daha karşıa~ac:ıl ı1. Bu kar· 
; ı laşnıa ihtimli gerçrkle ... i r~e 
'ukrıdakilf'r Jibi hatalara 
diişınr1~ek daha iyi bir ne
tice aım.rnııı mıi nı kıinrliır. 

Sadun G. SAVCI 

ıuııan dt\ !et 'c mi'l•lleri:ı ir\ıı. 
rt~ine karşı ayni mıllrtıcn mu
arıı nan un•ıırlıırı ınuhtflı[ 
sııretlerrie kandırarak :ı dı ''e
tin hiikiımttlerin " karşı ku\V~t 
li hir komp o hrnrbm:ık \e 
hır hiilciımet riarhrsi yıotmı'"ak 
kt.n rlilPrinp nıü1.ahır ve . :>rdım 
rı nl:ıcak bir dH]etı ıktitlar 
mr.vki ine :rı irmr.k v• ) :ıhut tn 
J:İ i7. \e ~·ran.,ızların :ı hlukası 
lehinde olan iya ct!crıni gev
Ectmek. 

2) .\ ) ada ve Afrıkaılakl nıüs 
hinıan iı 'emıııi rl:ıimi hır ihu
lal teşkil~ıı halinde lnt "ı• t"M· 
pcrya 'izmi all'\'hinde ıııp :ınıak 
Yf' bunları muhleli! Y•> .ırıJan 
)ll\'a~ ~araş harektlc ı::etırm ':. 
Ru harekt.lın ba~ına İn:::tli• i · 
y."eti \'c tmperyaJiz,11ı ile kat· 
inen ;ınlaşamı~arak olan Os· 
manlı lmııaratorlufıı'lun )Url 
dısınd:ı bulunan r~:..i B~~ku
manrlan vl'kil i n• Harni;ıı> :.-.:a· 
zırı Envtr P::ış;ı ıle Il.ıhrıye Na 
1.ırı Ccm:ıl .Paşayı \'e arkadaş· 
Jarı nı geçirmek. 

it) nadoluda hiil'l'i~et Ye is. 
tiki~' ul!nıntla miırarlclt~e a ı
ı~n \ e her ne bah~sına o'ursa 
ol•\ın muıalfer olma~a nrnc· 
rlen Ttırklrre \'P. lstikliıl h;ırr· 
J..e1 lcrinr tr. ııhup edip hurada 
lnı::iliz \'t. Fran(ız tmellerine 
kar•ı büyük mii~kü'~l ı;ıkıırt
nı ~ k \P mııraUakiyet hıılinde 
ha~ka ı~ raflarclan kendi lehine 
ta' 11.<ıı dd" etnıek, 

4) Rm~anın içinde \'e ciı~ın· 
dR kPndınrlrn olmıy:ın l'P Mos· 
kf'l\ıt)a ba!: ~nın;ı~an h•rhangi 
~ahı~ ,._ ıümrej e inanmllmllk. 

-------- b15t 
J\l'nd ln- ltiıumlu o an r.ıı· 
ıumr• " bır mem.eketı .ye' 
nabilmk- iı;ın hatıra gellll· 
vaarflerclı> bulunmak. ıı:ıe ıı:ı 

3) Du;manlan ae)hbuıı•l'I 
u•ıta arı kul anırken 
iyice :ı~ arlamak. ,e d•· 

6) Oiişman arını bile ,yır 
si•e'f'rl r. bırbırlerind•tı 1ı;AJ!) 
ma k \C bunların hala ar ıcıl t 
fa\·dalanma~ını hı mek. /\ ,,tı• - , .... l 
hayall' ı:e me~en dığer sı.\'3'ıf 
l:ırı ar:ı) ıp bularak ın al'· 
düşmn arına kap•ırınaın 

SO \'YCTLERİ:\ 
IU\ '..UTAKi\'ETl ,. 

bi ı;:.-

Ru ya - 'Po'onya bat so<-t: 
n;ı edilecek oıurs:ı ısıtJ 

tl ti \ ~· ırr. her tarafta heri r ıar ta ~: 
yı kullanarak du~man ı;ı 
Jrbe çalmıştı. Fakat b~rı~st"J~ 
kııhı' memlekrl de ço ~,, 
olmııştu. ı~ıihsal uın~t!l ~ t 
:u:ılmıştı. :\lııkıwcınet e!rle "; 
ltilcr, hır~ry 'ernı•J]lşt ,t' h; 

. ' rd" a, )!"' 'P ı.~rar et mı~ c ı. ·1" 
l u' • 

klım,t mu\affak o ur !I ~ • 
tı• !I :ıahıresini a'ara#ını E "!O 

Jıiler. bunları tahrıpteı:ı • 
memi~lrrdi. okcaıı ~ı 

Çarlık zamanın-la ıı e!l'·e , 
J:ırak işleıılmıs ,.e ıtt ~A! 1. 
'e endüı;tri lhtb acıı:ıahar•P 0

1• meycn fabrıkıılar, la çcıtc d):(I. 
muş wya randımanı :trtSl ıl 
mliştli. Kakliyat erıdllrıd•:" ,, 
kı.inrlen harap oı~u~ll b'r ~! • 
tırm:ı durumu fena • 1 ~ ,.. 

.tıC"lmlsti. Hu A~a her•~,ıı f"' 
den kurmak v- )er.ı 
mak ;;erekmi~d. - • '"ıt' 

------------------
(0e\"4J.W 

/ı 
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frika'da ırklar: 2 
' dt A'Tupahlann, daha 
bıııu İngı iz.lerın aılcdı 

a olsa~ dı, muha:Ckak 

1 İctın kalkınması yo· 
Ok; daha taıminkfır bir 
' de edebllcctlderdı; 
~e oıan ilımatları ar· 
'!l!okraı.i \C par1amen
llıet aha ındaki adeta 
'bııeceğımıı. bı1gılcrinı 
tanı, daha tc•irli bır 

ıınabı'cceklerdi. l\la 
~tkaıe boyun eğme

t lltektedır. Ha k ara
Pah ziraatçıların a· 

hrırıak hususunda Jaı 
~ !'\cm ~ oruz; h;ılcn 
•a•çıtarın son dere· 

''lı·bkr an geçırdıklerıni 
zorunda o'mamı

kendılerıne ;ı)Tılan 

1 
ıra pek az çıflçinın 
nıu~ahede ed~yo· 

Uda hır bütün ota· 
~dcceı::ımiz. A•yalılar. 
t kalkınması yoluıı
·:ı ia~ ret ı;arfetmcklc· 
t h nın e onomik kal 
/aPınakıa o.dukları 
~~tın başında Kenya 
• n~ :ı.çmıstır. Ve b ı· 

'Ilı 1 k Hrleşenlerın 
<'kette hak ı bır 

unına.ktadırl:ır. 

!11:.ttnak 'hımdır ki, 

01;r. ın~sell G:.ıney 
b ucundan çok da· 
ır k 

1 de serıyetle tem-
1' ır. Halbuki GU· a\ Avrupal'.arla J\s 
a le 4 :ni.s i faı!a· 

da i e bt>hcr As· 
~bı! 40 ., •n \( . 
ı\ ı e ,,,, .r rı-

~ltı~l'u paJı~a nazaran 
•n aıı düşm ktedı". 
·~ an her ahoıda 
1 lkılfıla ııl hıısus-
11 "e A ~a'ı!ar tara· 
~iledı'ınek:ed1r, nı· 
~ .. ıı \·c A y.ıtı·ar ol 
t~1lların durumu 
~leır. Maamath ge 

11 ACrıkJ ılar eko 
• 'lıt~anı~ temeltaş•. 
~ ICdırJer, çünkü 

ııı,'lıı§çi'iği olm.ıdığı 
t h ~keun ıstıh~al 

1 i• a.ı Sıfıra inecck
•In hl h ııı u tdıf ka· 

11 , edı mış olma~ı 
j d~rlığıni ,.e As 

• d.1kını mümküıı 
qrıl .. bıınııı daıml hır 

e bakılmamalı· 

~ 
ltı\ 

r 1'.llA.\": ı 

\ AGA HAJ\7 
1 

L ..J 
H'msil t"dı'mesi için bir sistem 
ı-1 ·ırlanırken ba~ıt k aidel•r ve 
ıfrmokratık hwu~·ara dayanı

Lıra l apılacıık hesaplar, daha 
bırçok ı.enr tathıki imk8n 11. n· 
Jahı'ercğı ~ihi mem'tkt>!le hır· 
çok karga~alıklar doğurabi c· 
cektir. 

A\'rupalıların, A•)'alıların ve 
.Afrıka'ıların mantıki arzu ;ırı
nı a~arlamak için ga~ret ar! • 
derken. ıdea: \ e nazari bır ada 
Jet sa~lam"k ıe~a istikbal içı ı 
~ aı.ılı bir ana) a a haz.ır:amak 
ht>definı gıitmll) oruı. .Muhtelif 
ırk arın a)nı kalkınma cvise· 
sındc bu unmadıkları husu•un· 
dı1ki hakikati ı:oz.önunde bulun 
durma ı}IL Ak•ıni kabul ede
rek bir ana~ a•a hazırlamak ta
maml'n J;ülünı; olacaktır. 

cem')eı·n Afrikalı olma)an 
un•ur'arında bil2i \ e tc.-· 

nık kabıliyet daha faz'a &e li$· 
mış bulunmaktadır. Fa ·u o ı 
hılgıli un ur ıır da, clJ•rmd•kl 
auntajları ~ahı~ o arak dr ~·I 
fakat ırk olarak geri "a'mr~ 
kim<eleri ka kındırmak yohn
da kul'anmalıdırlar. 

A frikatı ların kalk ı :ı r\.n'nır.~ı 
son derece ya\ aş \'c di'•. ıtii b r 
fCkilde e'r a'ınmalıdır. Vı! h< -
ki de frika) a giden en bü) jk 
Anupalı bi1e ı;ağlam bir tt· 
mr'ın na ıl atı'acağını f;pat ti 
mı~tır. Temenni edelim ki, i· 
be al \C ın ani duyguı.ıra sohıp 
bulunan inı:ıi ıılerin Crril }lho 
de 'a, gaddar bır empcrya i t 
\'e dıkıator n:ı1.ıırı~ le baktık la
n de\lr :::eçmiş o sun. ~\l uhak
kak ki Cccil Rhodcs bir bil~ ilk 
imp~ralorluk kurucu U)du, la· 
kat o, bundan da başka bir şey 
di: ku hirlü mazı i ve bilhassa 
Roma İmparatorluğu ve ırklar 
araı;ındakı muna ebcıla hu u· 
sundaki bilgısi sayesinde kü
çiik in a n'arın g(irmcdiklcri bir 
şeyi kşhis etti: İnsan hJrri
~ etlerinin hak \'e mrs'u'i) eıle· 
rini tamamen m üdrik bir Af· 
rika diin~asının meydana ı:c'
me~ıni tedrici bir şekılde saf· 
la~ acak karışık bir cemi) et:n 
jhd:ı edilme i lmkiı:ıı ... 

Fakat onun idrallerının gcı
çrk e~nır i i~ıcnı'i~ or ~. bunun 
için tek bir ~·ol \ardır ırk. renk 
H me7hrp f nkı gfücıİhııcden 
büllin mrdrnt in.sanlar için mü 

(Kenya'nın ileriye 
doöru hamlesi) 
eavaıın ihd ası. Dünyanın bu· 
günku inkışafı sırasında baz.ı 
ırkların, tarıhl, col!rıırı \'e di· 
~er bazı •e~plad~ıı öturll da· 
ha bu)Ük a\·:ınıajları olmuş· 
tıır. Bunlar bu aunt:ıjları ıd· 
ı ~:.,. eımcli \'C dc~i,"n ami )eri 
nazarı itihara almalı1ı.; gf'nE.' 
bu nımrtlrrdcn istifndA r•m:ş 
o an ırk ar krnrli müsaıt mcv
kı eı inın huduıları ~r3ı.ına ı;ö. 
mu nı ~ nıcli, !akııt bir babanın 
çocuklarına ı:ö tcrıneklc rnükeJ 
lrf oldujlu hakıki lidcrlıği is· 
pat cınıelidir. Her ııe kadar ya· 
kın hır islikbalrlr ıam miına
sıylc dcmokrat ık bir çerçeve 
dahilin<ic müşterek hır faaliyet 
,ahasına girehi mek p:aı " bir 
hal çart~i değilse de, htr ırk 
'e renı:e mrnsup ı:ısan'ıırın 
k:ılkınma~ı hu~u unda 8ııriedı
lrn ,ı:ayrctlrrin h ıı; blrı balta· 
:anmamalıdır. 

B ııı:ün için bu teyakkuz ve ir· 
şarlın mP~·u'İYtli A~y;ı ılar 1 

H~ a külnirlU Afrikalı .rdıın 
daha zb ar:le A \'rupalılara ait 
bulunmakl;ıdır; Afrık;ır:la k.m. 
ftk ırklardan müte~~kkil bir 
camianın kalkınması lstenll i
) orı.a, hu hıı~ııs h iı; bir zamıın 
ıınuıulmamalıdır. 

Belçika Kongo'Sunda bu ~a
bada arfcdilcn gayrel'er neti· 
re~ınrle muazzam teraL;t.ıler el
le tılilnıiştir. Kong;J°nun inı:ı
lit Dogu Afrika ı toprak:arır.
da anladığımız mAna fa karışık 
ırklardan mı.iteşckkıl o rnadı~ı 
dn~rııdıır, fakat scın derec·c b;ı 
iretli \'e uzak ı:örü~:ü hir te

mel preıısıp atılmış bıı'ıınmak. 
ıaclır. Umumi hayat ~ \:lesin· 
df', rğıtı nı, <'kcınomik ve tt>:.
nik ahada ,\,rupa'ı•arııı sıan
dardın:ı erişen her A fri:..a·ıya 
.\Hupıı lılar'a aynı haklar v~'!'ıJ. 
ınc:.tı-dir. Onlar için renk ve 
ırk hır hudut teşkil rtmem k· 
ledir. 1 tişare konsc) terine ~ v 
nıpa'ılar'a ayni hakl:ır oahi· 
!inde kabul cdilmc.,_tLdirlrr. 

Bii) le bir hakkın ıanınm:ın 
ahlaki bir hıık olduğa gıbı te
mel bir ihtiyaçtır. S:ı 1 hç11, ah
,aki, ekonomik \·e cn:rlektüel 
)Ol arlıı, <İ) asi nüfuza cri~me· 
nin, kanunil karşı gelmek, ~irl· 
ckt \'<' işhirliğınrlm kaç ıı:nak 
gibi usu lere mı.aran daha kı-
a ~nidan tt'min edılcce~ı hu

su unun Afrika'ılara i)İte> an· 
:;ıtılma ı :.adar 1yl hır yol se· 
ı;ilerncz. 

( k. rmdrt) •rrl~lnın lııı mıl<ıl•• 

~ı"ın ı ıır~ı1•·~ · n••ır hıkkı' mOphıı 
sırın caHırmı7• alltir.ı 

~ I{ ..... 
\ '\:, t ıı ltu\Jçaıı ı:cnılleı i~ le h ali) til e buhınıııaı.. iiıere h11ı:1111r kadar ' diinyada in •a 
• ~, llııtt d ı etli uçak ola rak t elakki edilen Sııpermarihr: !i?.) uçağı (eçe nle rde 

tt4ı~ ltl>~ın_b Down'dı ilk u çu unu 3ııpm1slır. \'irkr:rs Arm~lrong tırııf ı nd.ı n 
ı ,1 t, h1t hı \ e ayarlanabilen kanıtlı tttriıbe uçağı olup 2 Rol !~ Royr.e Avom 
~ ~~•ta1t ,utuşu 211 dakika ı i rmıiş n pilo tıı ~arha · l\I, .J. I.iı:htı:nw hu uçıı u Ann 

~~ tıı bu ll&ıfland ı rmı~tı r . Hım Kımıırı~ınıfa ,\mirallik hirinri T.nrdn hııhri ·~ 
~t ' •' ) nl uçakların nn du ec·e mıı ~t eı;n ıı :ka hi l h rtlı- otıcaAını tr.h lr et

llt~41lrı için handAn anyı ı tıın rokf'llPrle mii c·• hh eı. ol ııcak u gerek· 
takdirde bir atom bombuı da tqıyabilecektir 

Yaz sıcal{larıııda 

----· 1 

• 
M iDEY İ BOZMAZ : 

KALll VE 1 
IOIREKLERI ı 

YORMAZ 1 
1 1 

• GRİ Pli\' •. fazla eüne§te dur· 
maktan mute,ellıt bıış s~mı 
\ e kı rı klı~a kar~ı başarı ile 
kullan ı lı r. 1..--------.. ..J 

~: • 
baHrn lann nıuan en·zamanlıı r· 
<lak i l!a ncıl a rınd ıt ıılın nıaeı fın · 
da l ıdır 

• 
1 GRiP 

4 saat ar• ile günde 3 adet alınabilir 

Aldığınız müstahzarın hakiki GRIPIN olup olmadığ ına 

bilhassa dikkat ediniz. Taklitlerinden sakının;z ! 

. 
işçi hastahanesinin temeli afi ldı 

<Ba 1 l incide) 
B~shrkiııılcı, ile İŞÇİ teşekkul· 
lrrİ mümı-ssil'crının hazır hulun 
dukları torenc Genel .Mudıirun 
bır konuşmas yle başlanmıştır. 

}amil ldıl, konusnıasıoıda 9:i3 
GPnPl .Kurulunda 'ariedılen has· 
t.ı.hanenın bir )il nrfında •nşa 
edılme\,. bashndı~ını, en mo· 
drrn te'lıkkılere gore hazırlan· 
dığıh\ belirterek bundan ı;nnra 
da hmir'de ~oo. Adana \e An~ 
kara da 2:;0 şer, Bur•a, Samsun 
\'fi Eskısrhır de de 200 er ya
taklı ha~tahan .. Jerin inşa&ına 
bışlanaca~ını &o;.lemıştır. 

Hastahanıınin havırlı olması 
t11mennısı~ •,. ilk har~ atılmıştır. 
nun kU ııl resmı ıapılan Samat ·a 
Jşçi Hastanı-sinin plAnı, Bırlc~ık 
Mılleılu So ~al H Sıhhat İşlerı 

ihraç edilen 
Çürük yumurtalar 
Geri gönderildi 
Harice nıal ihraç eden bazı fır 

m~ların son zamanlarda boz:uk, 
ı;ıirii - mal ~ondl'rdık eri " bu 
~ iiıclcn hariçte Tilrk ihraç mad· 
delr.ri hakkında fena inliba ya· 
rau'masına stbrp oldukhrı ı:o· 
rülmektcdir. Ru kahı! htıdiscler 
den tıirİ grç~n harta iç111dc rn· 
kubıılmuştur. ltal~·nya yumurta 
ılmıı; eden bir firmanın ~öndrr
d i~i yumurtalardan, 14 •a~ııı 
çütiik \·e muz ı r olduğu Napo'i· 
de yapılan mua) ene ncliccsınd<' 
ınlaşılmış \e bunlar Jtal)Bl'a ka 

şubr ince kabul olunmuş olan 
If'nnİ csasbr gözonunde tuıula 
rak İşçi Sigortalan Genel Meı
krzin n mC'mtırları tarafından 
ha711 larımıştır. Hastahane. en 
rnoderrı 'e en ı;on ~ stem t"da· 
'i eıhazı ıl,. teçhız: e<:l ılme bakı· 
mındıın bUtün Balkanlarda eESiz. 
bir müe·~e•e olacaktır. 
Sam~b a l~çi Ha•tahanesinın 

inşası 30 a) ıçınde ikmal edı!· 
mııı o acakıır. Hastahanenın ın· 
şa~ı mrmlekrtuı bazı hna mey 
danları 'e hastahaneler ~ apmı. 
olan Turk mimarlarından Hasan 
Salmana yedı mılyon dört yilı 
küsur bin lıraya ıhale edılmış· 
tir. 

Ha•tahane Türk Mımarlı.rı n 
Türk igileri tarafından yapıla· 
caktır. 

l Mahkumlar 
1 Meclis' e tekrar 

Müracaaf ettiler 
Ceu kanunundaki deği~k.ik

ten sonra hA en cezae,lerınde bu 
lıınanların mahkiımiyet müddet· 
Itri uıamış \e bu ~urct'e mut&· 
z.ırrır olmuşlardı. Bunun dilz.ııl· 
dılmesi !çın Meclı•tP 'apılan ıe· 
şchhuçJer kanunlaşamamıştı. Ru 
arada Trahwn mitletvekth 
Mahmut Gnlo~lu tarafınd•n 1 
al:u tos 1953 de yapılan teklıf dt 
ad'ıyc enrum~nınde görilştılur· 
kcn Meclıs tatil olmuştu. Mah
küm ar ~eni teşekkül P.den Mcc 
is eki butlln mılletvckil enne 2 
haz.randa telgrafla ınlıracaa• 

!ıul edilmrmi~tir. 14 ~andık çu· cdrrrk mal!duriyellcrlne ı;~bep 
rülc yumurta Ankara Vapuru ilt' 1 ?lan bu yanlışlığın dılz.elUJmesın 
Türkiyeye ı:rri ~ônMrilmiştir. _ ıstrmi~lerdlr. 

Sir kin teknik işlr.tme fefi~1e fil tekerlekli e\'lerlnde goruşiiyorlRr 

~< Aııollo Sirki» ıııleıı iki k.i.-> i 
Istaııbul'da e''leııınek isti ror 

ı Bası t incirle> 
Unları bu Ihtlmalln hiç d!' u· 
uk olmadığını akla g•tiriyor. 
Alman gençlerinin ilanı ~oyle
dir: 

• A nollo sirkı mtmurların· 
dan. durumu iyi ve bıri 28, dl
i'.erl 32 yaşında sarısın iki Al· 
man genci. e' lımme.1' ·rzusun
dadır. Ta iplerin birer foto~raf 
ilp Be~ oğ u r. K. .3i.3 adresine 
baş' urma !arı.• 

l•tanbullu ham:ınlarhı mu· 
hakkak evlenebilmek için ırün
IUk gazı>telerimiıe kocaman ko 
eaman i!Anlar veren ıki Alman 
geneınr:len 28 yaşındaki Gunt· 
hrr Srhmİdt .ıı,. riUn 1anı•tık. ::ıı 
yaşındaki arkadaşı şimdi ık giz. 
li kalmak arzu~und;;. Gunther 
Schm•dt, rn26 \ ı'ında Drc drn 
of' rın:mus. Şehrin ıanınmı$ bir 
terzicınin oğlu imış. Lisede o· 
kumuş. Sonra harp patlamış ve 
1 i ya$ında iken cepheyi! git
mis. Alman\'& harhi ka,·bcdincr 
AmPrikan bli'grsinde t•aret ha 
~atı ~ aşamış. Kendi•! hlkhesi 
ne ~oylp dtvam ediyor: 

· - Snnra scrhe•t bırakıl· 
dım. Tekrar iRhsile de\•am e· 
demez.dım. H;ırp gonrası Al· 
manyuında yüz bln'erce ı•nı;'e 
bırlıkt• yeniden bir hayat mü
ead•leune atı mak lAzıın:tı. 
Sırklerde çalışmağa başladım 

ilk olarak ~ros sırkinde 'azife 
aldım 19ı;o denb,,ri d• Arıojlo' 
da ar~ ,. e tel•fon c!!fıyim. 

- Peki 1stanhulda e er.meyi 
nereden dilşündtınuı? 

- Yafım 28 Bu ~ a• erhkle.,. 
için c ·lenme hususunda ht'l 

İstanhullu bir ha~at arka!lışı ara ın GU!ıther Shmldt mulıarr:lr1-
mlu ApoUo'nun a~hi b.ıil ındı iıahıt 'eriyor 

bir karara varma ~ağıdır. Sonra ~or: 
burada bu!undu~um müddet ur - Hele ·u gamu'erlne diye· 
fında ;:ordüğilm fevkal.lde gü- cck yok .. 
tel hanımlar; e\1enme hu~u- Gunlher S.chrn!dt, rni!Um ve 
sundakı arz.umu bir An en·· l mahçup glllllm!Uyor v• b.trde· 
g~rçekl•s1ırmc.Ce beni Ad"b ğındda Yıyana usulil Tehtd • 
zor'adılar. MPmlckeıinlıin dılı- Meht~l kokteylınden bırkıç ru 
ni '" • Adet erıni b.!m• dlğlm i· dum alıyor. 
c'n biz.de T'Pk ra~b·1 ı• nla" ılAn - S1mdıye kadar kaç mem!e-
verme usulilnll tercih •:Um. ket gordunilı 
Zaten ak~am'arı temsilden s n - Almanyadan so:lra tu.!ya 
ra arka".1&$ım ile oturup ie~ Ayw,turya Te Yunınistını do· 
vakıtlıor- kadır h"P bu evlenme la~tım. 
işini konusuruz. - Hayırlı bır kısm .. t tıka 
Gunther Sch'llıd•'e tanışmamı • da İttanbulda e\lenirscn l'~ıni
z.ı u~lamıs o:a.n Apol!o'nun bı nn de sırkte çah!ması z.arurl 
.sın şefı n hmar, EOZ• karı•ı,·or mı? 

- SırklPr umumi bir izfüac; Basın şdı O'hmer. ona m•y-
mtie•ccsrsldır. Bu nevı evlenme dan öırakmıdan soze karısıyor: 
ere ık ~ık ra~tlan•r. Snn rlefa - Sirkt• kadınların yapabı-
bir men~ubumııı :la 11\Unfote leccğı her ne\'İ i~ 'ardır !aka• 
ııvni $eklldP e\ lcnr:li Hem unut e•i c;ahşmak istemcz.se konfor· 
ma,•ın ki sırk riü~1lı'rri p•k 'u \'e tekf'r:e il c,; .enmiıdl'! ra 
muhkşcm ,.,. pek n"ıJ.tıa' o· hal bir elle ha,atı silrcbllir ... 
lıır. mter hlıim Schmı-i'e hayır- Gun her Schmidt, başı ıle tas 
:ı bir kııımet çıkar•a 11 z d" ıı:lir dik ederken. O hmar h"'nl c· 
muş 01ur•unuı. He:n blz.m 1 mdcn ~·akafa~ıp arabalar mr 
Schmidt yakışıklı v~ sılıhntli bir haı·e~tnp doğru sünil:Ju~oı" 
gençtir. Boyu 1.1~4. kilosu 84 - Ge ın goz'criniz.le ~,.,rt.ın, 
kiloclur Gözler' dr c!A arabalarımız. nP. kadar caııp v• 

__ Ve m~nıı'ı m~nalı göz kırp~ahattır. Ve sdz.lcrin:n do~rulu 

ıunu upat etmek ister gibi, ~
ni, Apollo'nun teknik ı: etme 
şefi Kre.l!er ın a'!'ırtım.an • a
rabasına !oku r. 1fodern te· 
a•tcrınl 'e caz.ıp tar.ıflarını 
go .. erı •or. 

Saat 16 'l "'eçti 17 s•annr.ın 
ilk mu~ıerı1 .. rı ge meğe lıı:lı "ı. 
Çadırlar • araba~ar A'•ınlr.d l 
veni bır haya ve kı'!:nı1Janına 
ba•ladı MUsta ·'!-el ,Unv Gunt
her Schmıdt. vaııfesı:ıln .lt••r.a 
~ tı. B•n de sirkt· n ayr,!aC.l· 
t·ın. 

O•hmar yüzünü bUsbıitUn ıe· 
'imlef !ren btyaz ~h-ri eaka.ını 
utrete tıırete ;;li iller: 

- 150 kif "ık me cudumu:t:ın 
SO ka1arı kPndı aralannda •v
h G•ri kalın 100 Un müh.m 
bir kı!mt da e\ lenmcğ• · 
minim he,·csli a!l'ma ah fU m~s 
ktn derdı. Zıra hepsi bırde::l 
evtenml!~e ka'karlaru apırtı
man • ıraba o.rımııın urısını 
~·mdık nl'I rırkaç mislıne çı· 
karmak tAzım ... 
Kapıdan çıkarken, Gunth•r 

Schmıdt doHça scs!enb or: 
•- Düğünüme beklerım :a 

del dı. Daha muhalı.em•nın U 
başında Marthry'yı ı.ıiaına mıh 
kum ettırmek ı•tcdığ.nı anla· 
dım. 

Komi.ecre defalar'a !o)le· 
dim. Fakat nnun kanı1ati bam· 
bıışka idi. B~nimkine uymu· 
yordu. Sıze daha eVVP.l dP. ko· 
mi erin namuslu ve dürüst bir 
memur okluğunu ö~lemı~tlm. 
O marth ry' nin m!icrim olduğJ
na inanı)ordu. Onu bır !tere 
ele geçirdikten onra da ko!.ıy 
kolay b rakmay:ıcaktı . 

~AUN=ttT.:.~ ~ Ç!via ll•~!fJIMA.E. y, _ __ 
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Tabll mahk•meye her çc~!t 
sahit çağırıldı. Evvc'A ılk deh 
o'arak cesedi goren doktor 
Tuke ı;eldi. Bundan oa~kıl a::lll 
doktor o'an profesor i>obs.:n'u 
da ı:etird ılcr. P.rof .. o.. J eu • 
kıns'lr o doktor, b:.ı unan U!" 

tura He bu tarzda b.r cinayet 
işlenebılectğınl soyle iı. Yalnıı 
her ikiı;ı de gerek sıllhın ge
rekse maznunun c ~ı •lcnnde 
kın ekesı olduğuna vemin ed• 
mediler. Sadece bazı iilerl ben 
uttik'crinl EO> l,dıler. Bunlar
dan sonra ~az:ı m!itl!hU!l!I 
mahkem• hururuna çıku. Mali 
tul!ln apartımanında bu:unan 
j uı yanmış mektub'.ln Iarthry 
tardından yaıılmış olabil:ıığı· 
nı sô •lrdl Yalnız. yazısının ~ek 
'ıni değıştirmek iı;ın buıııı sol 
,. i\ 'e yaz.mı~ o'duğunJ da ilA· 

S\\'ann'ın takati kcsilmwi. 

1 
Yastıklara dayanıp derin nefes 
aldı. Sonra ağır ağır sozlerinc 
devam etti: 

- İdare makincsınin ne ol· 
du~unu bilir,,iniı. Dar r.ıı:ı.m· 
lara 1:iirc ağır ağır nareket e· 
dr.r. nıvanın tahkikatı ıla bu 
şekilde i'erliyordu. is•l"dıklerı 
ne idi? Cinayet aletını bulm~k. 
Marthry'nin e bisel •rınrle kan 
izi o!up olmadığı na h~kmak, 
~ahitleri dinlemek \'c sı:ır~ .. 

Aleti maz.nunun e~yaları arn 
aında buldular. Bu cs;..i modeı, 
gcniw• ,\iman mnmurnıı b:r US· 

tura idi. Hafüce pas·ı~ılı. 1\lar· 
thry hunun kendı ıne ait olup 
hah:ısından miras ka dı~ını, \'e 
~enC''erdenheri o sandıı,•a dur· 
duğunu kııbul etti. Ço~ drfa bıı 
usturayı a tmaı;a ni) et chil!ı.ıi, 
lakin haııra kıymeti oldu~·ı i· 
çin muhfaza eltiğinı rll' lifi\ c 
etti. Bunu o kadını öldürmek 
için ~akladığına ihtimal Vi'rır 
mlsinız.? Hayır! K. \ 'in·~n ha· 
yır. Böyle düşünmek pek mlna 
sızdı. Bır katilin ilk işi kullan· 
dığı stl~hı yok etmektir. Dale 

bana ustura)ı goştcrirkcn se· 
vını:ıcn sıçrıyor Ye: 

- Ben size söylemedim ml'! 
Artık :laka) ı e.c verdi demek
tir., dıyc so~".enıyordu. 

Ustura~ ı bu ifden anlayan
lara göndl'rdılcr. A~ nı zaman· 
da Manhcy'nin clbl e'crı de 
mua) eneye gıtti. Bir taraftan 
da cinayet :ıkşamı )tona ~ııur· 
lıng'in !'\ ınclen çıkn.1 • damı 
gören şahıtle~ sorguya çekıli
yordu. Bun ar M. Prus•y, E 1-
ward CoJlins \'e Loııı a Burı 
irli. Prusty uzağı ivı gormmil. 
Co~ns sersemin bm,rlı. Hanı 
hrr istediğiniz.! söyle .. bi eceğı· 
niz. cinsten hlr sersem Loui«ı 
Burt'a gelince bambaskıı ttirlu 
hir kadındı. Karanlık ve ~ait· 
murlu bir eylı'ıl aksnııı h'I ııy 
dınlanmamış bir sokıkta ka
tili bir an ltın gorm iş o'•iu~u 
ha'd", kal'I bir il anla ta:fsilAt 
vcri;yor \'!? onu tanıd ğını iri · 
dla ediyordu. Yuvar·a~ ) llıO \e 

inattı ta\TI hlllA go•Jmlln ö· 
nlindl'<lir. Aynen şu öz. eri !Ö~ 
}emiş l i• 

- Kırk beş yaşlannd:ı k ... 
dar bir ar:lamdı. Uıun ho~·lıı \'e 
zayıflı. Çok esmer, tra~lı bir 

~ uzU \e düz. bir burnu varJı. 
Koyu renk bır par·lesü, un 
pabuç ve utrınçh hır kasktt 
gı)iyordu. 

Baslangıçta Dale bu ifadeyi 
kııhul etmişti. Ukın Marthry 
tevkif edildikt• n !onra \ aıi) et 
değ! ti. Çünku Mıırth~ ne u· 
z.un boylu, ne ı:yıf, ne de es· 
merdi. Orta bo)•lu, beyaz tenli 
\'c bıyıklı)dı. F,lblstlerinin fek 
il ''e rengi de tarıfe uygun de· 
ğildl. Fakat Louı•c Burt bunu 
da tevil etti. Aee:e ifade verdiğı 
için tarifte yanılmıs o'dugunu 
ıleri ürdil. Gajet ~akın bır e· 
da ile •iıı:le.rinl ddfütırdl. mı~. 
müs olduğu aıtam ne uwn boy· 
:u. ne de traşlı) d ı Ba~ında 
kasket yerine ) umufak kenar ı 
bir ı.ııpka, sarı yağmur'uk ye· 
rine kursııni bir caket \'ardı 
Sonra ı!ade.sindc tarif etti~ a
dım asağı yukarı .Mar~hr1 yi 
anr:lırıyordıı . 

Swann bir kere daha söı c· 
rınl kesti. Dudak'arı kısılmw 
tı. ZM nefe alıyordu 

- Hu mühim şahitleri maı· 
nunla yi.lzleşlirmck lAz.ımdı 
Polis komiseri l'e herabe: Ll
\trponr~ gittik. Marth~·'n!n 

l anına on hır sıvı! memur cı 
sıralandı. Ekserıya bu çareye 
başvurulur. Bırçokl.trı bu usu. 
!il ıyı bulur. Velha•ıl bu on ikı 
kı&ı arasında EBhıt!cr .Mar· 
thry'yi tanıdılar. O zamau ba· 
ba.nıı \\ orthley ye "crı getirı' 
dı Kat 1 suretle A1.1na Spur
ling'ı oldürmeklc ithıım l!"iıldı 

Hasta adam b.n ıahmi!tle 
Paul'c doğru donrlti , • .? ıoı1crı· 

ne fO~ le rle\'am etti: 
- Ben hfıll onun )liıd!! suı 

mahkum edıleceğıne emin r'f'· 
~ıldim. Vaziyet çok ı)! h:ı.ıır
lanmıştı ama gene dA bir taraf. 
tan aksayacağını umuyordum. 
l,Akfn ca\·cıyı hc~aba katmamıs 
tım. Sız ~im<li belki komhr 
Dale'in bu i$de ba rolü o)'na
dı"'ını ve l\Iarthry nin mahk,.ı· 
mıyrııne •ebep oldugunu ıan
nedenınız.. Ha bukı hayır! Su 
işi başaran sa' cı Prott oldu. 
Bundan sonra da mabadına 
nail oldu. Şımdı artık Sır Maı. 
tew Prott'dur. Sırlik umaniy
lc de iktıfa etnıı) or. naha da 
ylikselecektır. O zaman :anın· 
ma,•an kilı;ük bir memurdu. 
Likın hrr ne baha .na olursa 
olsun muvaffak olmnk: eme in-

\e etil. 1 
C.:ollıns'le Burt da aı .. ~ hte 

şahadet cttiler.Hc'e Burt ma
sum tavırlan. sakin bü1 lı iri 
gôı'criv'e juri heyeU tizerin1e 
çok derin bir te~ır bıraku Bır 

melek cdası)le yemın etti O

na ne so;1 ı~tmek lster:lı' erse soy 

lcttıler. • Fh et, bu palto nnun· 
kirlir.• ·TA kendı~i, onu tanı· 

dım .• dedı. 

<Ve\ amı nr) 
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Dünya kupası fut bol şampiyonası 

· sabakalar bugün 
ekrar başlıyor 

Brezilya -Yugoslavya; Fransa - Meksika; 'Avusturya -
Çel<oslovakya; Uruguay - İskoçya ile karşılaşıyor 

Eer c. 18 <A'\ 

m }atı 

Vugo 
c s ds· 

- :\lck· 
( lspan· 

\C\e u a\, cnkt r. 
• Yar h ng k m' r g P 
~el cck han er 1 4 f nJl'c· 
1 e kıt lmıık h kk n kalana· 
caklar ha lcr ta r \ \ c uğ 
rayacak ' h ::: · ı r• • krıır kaı· 
• .ı ma\a mecbur olncakl r" 
'Ru hu u a ~urlı ülc t hm n 
lcr çe tlid r 'ıla.ımar kıı 'I o 
larak so} lr.neb lrcek baı e\ • 
ler \ard ır i\le cliı b r tak m 
ı 8 fın 'l<'rde ·ki kar la ma· 
da en az ·kı pman alamad ğ 
takt rd , 1 4 fına 1 re kal im ık 
hakk elde .. dcmt'z Bılı d • 
l: g bı b rınc' grup a Fran ay 
la :\lck ık ' iiçunc~ı 0 rupta da 
Çcko lov k} a lr 1 koç} he· 
nuz h ç puan alamam 1 rdır. 
Bu scbepı n bu tak mlarıl' tas 
fı~rden kurtulab imek ıç n \a 
rınk· maçlar kazanmaları C''" 

:ıcmd r. H.ılbuk f'n a le 
:\lcksık b rbırler nı- kar O}" 
na} acaklard r. Bu ebepten bu 
maç ikı tak m çın •son şan 
karsılasm.ıs n• ıe k 1 edecek· 
ıır. Gal p elen dt'. Brcz ha -
Yu~o la\') il m ç n n m .. ğ'ubu~· 
l bır baraj maçı ~ ap:ıcakt r . 
Fakat Brez ha Yugo l,ı\)a 
\e}a Fran a - ?ıll"k ıka m.ıc· 
ları bcrab re ne• cetcnecrk o· 
lu~a. "erek Fran a \e J?Crt'.'k· 
sc Meks·ka ta fi} ryc u~ra} a· 
caklarcl r. 
Tukı)e _ ~lınıın~ıı maçının 

ttpkilcri 
Berin, 16 (Al') - Batı B~r 

J''l gazete erı bugun umum • 
Htle \iman} an n dun t \ ~re 
de Dun\a Futbol Kupas Tur 
nmasında Türk l\lılll Takım· 
na kar~ı tatmin ccl e· bır ;:;-ıı· 
lebe temin eıllğ ni 'c pazar 
gunü milli .\iman on bır·n n 
i\fararl ,. ı.. tc d sıı de 

~············ · ······ ···~··· ·····: . . 
! Umumi puan ~ . . . . 
~ Durumu . 

. . . . . . . 
Bcrnc, 18 <AA) - Dün~a : 

: Futbol Şampıyonasına katı· : 
: lan takımların h psi ilk kat' : 
: ıla~malar nı yapın ~ bulun : 
: maı..;acl r. Bu maç ar sonun : 
: da umumi puan durumu : 

. . . 

: sol ledır: : . 
: Clnnci srup . . . -------
: Erez Iya, Yugosla'i~ a 
: Fran a, l'llck ıka . 
: İklncı çup 

. 
ruı-an : . -· . 2 : 

o : 
• . . . . . . 

: Macaristan ~iman} ~ : 
: Turk }e, Guney Kore : . . 
: liçuncu gru('I • : . 
~ i~~~~~a:~e~~ı!~:' a ~ ; . : 
: nordıınoi ı:rup : . . 
: fs'iıÇI C 2 t 
: İn4:ıltcıe Bclç ka 1 : 
! lıal a O ! 
~ ........•...........•.••....... 

I 

fJİİtıİİ yaııılttcnl~ 

1>u11 a Kııııı.~ı \l ,ı ç lanna ı'tıra k eıııı~k uıere b\İt;rr.~e giden 'lmk \lıllı 
uılanrı daıı lıır gı ırıı aııtıeııııı~ııa gidi' rkl'ıı. 

m 'n b'r halctirulı 'ye ·çinde oy 
na) acağın ) azın· ard •r. 

Spor ) ıız.ırları ı:ene uııııı ın • 
}'<'' 'ub ır .>le Tiırkla n dun 

rı o.> nad kl:ırındıın s:ka) et 
etmiş. bu oyun tarz n n s;1k;ı• 
!anma ehlıkrlcrınc \Ol açab -
l cegın bel rtmışltı d r. 

Xacht • Depe ehe gaıeıc i 
\'maıı)aıın, Tıırk takım' ic 
) enıde-ı kar~ıla,mak ıhtirnalı· 
n önkmek içın l\lac:ırlarl~ be 
ra brre kalman n bclk ' de Al· 
manlar ıçın claha ha) ılı ola· 
caf! inanc nı br'ıı tm ' t'r 

Dığer tıııaCtan ltal)'an hası· 
n, ltal,>an nııllı tak•mının is· 
\ crrlılı-rc )cnılm olma ı k r 

~ nda adeta matem tuımak!a 
dır. Corrıere l>cllo Sporı şun· 
hırı ) azmı • r: 

Takımım•zın her bak ıııdıın 
ınuaızam u ttinhığüne rağ· 
111 n İ ' •çr<'ye ycnılmC'k! Feci 
\t' anla ılmaı bir netice 

Tu ı k 'lıl lı Takımının kaptanı \ e kaleı j,j Turga) ~l'rfıı ıı ııtn 

niir Saııdro Puıı ı> o ıle ~·alı'1rkrıı 

G.ızelC'lerdcn çoğu mağlubı· 
~ cıin ) ukünu hakeme l ukleme 
~(' ~alı mı lnrdır. 

Ulvi Yenal, daha • • 
ıyı 

Stockholııı "alc.'teler umu· 
mı)'et ıtibarı}lı- Yugo lav tak ı 
m nı beğenmekıed rler. Dagens 
N.> hC"tcr gazett' i Yugos av ta 
kım nın muhakkak ki turnma 
da, er.erf ıni mumk{in oldu· 
ğu kadar tasarruf eden ycgfl· 

oynıyabilirdik, diyor 

ı r takım oldugunu yazmış•ır. 
.\)nı gazete lngiltcre \C Bel· 
ç ka ara mdaki maç n ncııce· 

s•n lngılızler ıçın şcrcCI' • o· 
!arak 'a ıflandırmı t r. 

Vı}:ınııda basın. \'U turya· 
nın l·koç~ayı yenıııcsi üıer· 
ne:. mıllı on b rin Ceko lon • 
ya;>ı cumarte ı gUııu yenec-e· 
gınden limıtlidir. 

Buradaki futbol uı.manları, 
Alman takım•nın dün Türkiye 
} acık farkla yrnmrsi nc(ce 
sınde. Alınan tak mına Maca· 
rıstaııla vapac:ığı maçta hic ol ~ 
mazsa b;r beraberlık için kııv 
\etli ~ans vcrmektccrrll"r. Ru . . ' 
mutehassısbr MacartS an ın 
ımd ye kadar Almanyayı as· 

•fı yenemediğ•n: de hatırlat· 
maktadırlar Hatta pıı:ı~ar gün· 
kü maçta lmanyanın Dün}a 
Kupası favorıs' '.\tacaıistan• ye 
ncb lcct'gınc ihtımal verenler 
de vard r. 

11ır j 5, içre gaıtlesi l ıirk 
ının ln mağliıb ı) elini 

tahlıl edıyor 

takı 

Zurıh, 18 <AA> - İ vıı;rc 
spor gazetesi , Der Sport • bu 
gunklı Turkı:te - Almanya 
!uıbol maçına temas eden b'r 
yazısında s{)yle demektedir: 

·Türklerin hücum hatt•nın 
ut'arı uıyıf olduğu için Türk 

lcr gol sa) ısını artıra bı !erek 
b rçok şans kaçırd•lar. Bı.rin· 
ci haftaymda Türk hucum hat 
t n n k ı aı L durnmu oyunu 
kazanmalar n.ı mlni olmus· 
ıur .. 

Berne, 18 (.\ \) - Türki)ı
Fuıbol .l"rdcra ) onu Ba kanı 
U \ i Y<'n:ıl, 'furk - ,\lın.ın 
millı maçını mlİ <akıp \Crdığ 
bc}anatıa ncticcn n tabii oldu 
ğunu soylem ~. bununla bcra· 
ber Türk o:ı uncuların, mum· 
kun olduğu halde. daha yi o· 
) un çıkaramamalar•na e:ıı-f et 
tığını bel rıerck şoyle demış· 
tır: 

Bu maç sonunda, oldukça 
h.ı}a kırıklığına ugrad•m. ÇUn 
~u çok ümitl•l d k. Fakat ma· 
çın .\lnıanlar lehine nctıl·eleıı 
mc~ nın normal olduğunu so} _,. 

, 

lcmeli}inı . imanlar ga:,rct \e 
teknıklcr nin nıiıkfıfatını goı-

ıııu~ t'rd r. Bununla b~ı:ıber, 
Tiırk takım n n daha i) i bir o· 
) un çıkaramama:.ına nıUtees· 

ır i nı. Umum•v ... t ıııbarl~ le o· 
'ııncularımızdan h ç bırı bu· 
tun \e normal kab liyrtinı go 

teremedi \C hep i ıkınci de\· 
r<'}e gayet yor 0 un hır şckıl· 
de ba:ılad-. Mamaa{ h takımı· 
m zın bundan önceki k:ır•.ıaş 
ııı.ıl .. rııı h· r 1;oguııd:ı bü~uk ba 
.;arılar ka~dettığ, hatırlarıh· 

dır.-

•11 at, C'o kun, 1.t'Hcr, Eı ol H füth an biı antı eıııııan ı.ıra:.ınrla 

------------------------~ ARKADAŞIMIZ 

AHMET BAHTIY AR 

BiLDiR/YOR 
.......... __ --~ 

Hiç kimse 

Şampiyon 

Olacağız 

Diyemiyor 
T,oıan 15 - .\lıHi takımı

mız I,ozan ~ehrinın ıçı·ıde 
'J'erminu< otclınde ka •yor. 
Or"anııas~on ko"llık:ıı C\" 

\'ela şehre ~arım •a.ıt tadar 
uzaktakı Go I klüb:.i.ıu:ı p:ın 
h onunu bızc ayum ş .. T'a· 

kat bura ı ınuhteıır b .. l.ı:n
laıdan sap,. ı:örlınd l~un •il 

ı;ehır içıııde "ÜI.' lıkle bu O· 

tel bulundu. 

i ,;çrede organlutor H mı 
hakkak ki çok çalı-kan bir 
mı Jet olnıak!.ı. bcrabrr, ,,e
d<"nSt> dtin~a kııpa.;ı organi· 
1.a yonunu bek endiği ve {i. 
mit t'dildiği ı-kılde \'apama
mış .. Gelen takım ard .. n b•r 
kı nıı nnrak kendilerı ara· 
nıak ~uretiyle. daha ıııiına~ıp 
otdlrr bulabilmis'er .. 

1.ozanda daha do!irıısıı Lo· 
7.an C)\'arınd.< Yugo la\)a ve 
Fransa t:.ıkıııı arı \al'. Di~rr 
nııllrllr.nn takım \ rı mııhtehf 
şchırlerr \'e Cl\arlarına da
ğıtılıııış .. 

or::anith.> on tc-kı iıtı \'C 

ıakıınlar ek:,,crbi E rn'dc \ e 
cıvarıntla bulunu~ or .. 

Bu •.in hrı;at l>u dukı;a 
nıuht lif ınil etlerın idarecı -
!eri i e konuştum .. lllacaı·Iar 
da dahil olmak Uzerc kim· 

r biı ~ampiyonlıığu kazana· 
cağıı dıycmiyor ar .. 

Me rlfı , Uruguay idareci
si : ·Fifa'ya tı-, ' im ctliğı
mız. sampiyonluk şildıni bu 
scf r de mt'mlekctc götür· 
mt'k icin e'imizden geleni 
yapacağızıı dıyor 

İtalyanlar, kı:.aca za.,ıl 
ohluklannı, futbol kalilclc· 
rinin son senelerde dıi~iik 
bir manıara arzeltiğinl. .ın 
cak iki ene ça\ıştıktan ~,)n 
ra, be.} nclmi el pi va :ıda hır 
'e.} ]er ya pabileceklerJDİ SOY 
Hi)or'ar .• 

1\laca rlar, en raı.Ia A \'US· 

hın aıfan korkuvorlar ''c 
ke~dilcrı i~in e~ t!:h1il:rıi 
takımın Avusıurya l''duğu. 
nu ileri surüyorlar . 

Avusturyalılar, :ıeticc h k 
kında ıııuıaliiadan çd:in•yot"" 
lar, yalnıı 9S4 dünya :ıampl
yona~ında sürpl'iı'.cr bekre· 
ncl>ilir diyorlar . 

A imanlara "elınce; bütun 
emelleri tatmin edici bir ne 
tice alabilmek .. Bilhas,,a bııi 
YC'nmek ba~lıca ga~ elerinı !'"S 
".:il cdi)·or .. Ga)ct tabiı bııi 
yendikten sonra, ~lac .. rlara 
mağlüp olurlarsa, :\iman u
mumi efkarı bunu makul 

kar51'ı1 abilir. Fakat b.z .. 
mağlup olurlar:.a, A:m:rn 
spor c!karına bunu anl.ıt· 

nıak guç olacak .. 

Alman idareciler.ndeki u· 
mumi kanaat, bıı klt'iy.:?:ı 

ihmal edilmez. tchlı!<!'!i bır 

rakip o'duğumuıdur. Alman 

başantrenörü Heı Bertmcr 

bir İsviçre gazetesine şunı •• 
rı söylcmi:ı: 

•Bizim için en kritik nıa~" 
dostumuz Türkiye ile vapa.' 
cağımız maçtır. Çunku Tıir

kiye bıci ycnebılir:ıı ........................... 

'I'ııı ı. 'l ıll ı J'.ıl.ınıının ıl.ı a ı.a ltt·ı.,ı 1 urga,\ H .Snkrü ulnıa n 

an l ı enör sandro P uppodur. 

.~mız Necat T arku bildiriyor , 

Dünya Kupası finaller_inı~ 
ilk dört k 1 ası 

Zurıh, 16 - Dun}a Kupası 
1/8 fınafürınır ilk doı m ı;ı 
bugun oynand., Umum yetle 
az ~<') iıTi topl:ı~·an mlisabaka· 
l:ırda net ce ıtlbarb le b·r sur
pr.z o madıysa da, ÇckosJo,ak 
!arın Uruguay ı.ıkını•na iO ncı 
dak•ka\a kadar gol attırmama 

ı \'e ".\\ustur) alıların i koç
Jııra kar~• çektıklerı "Uçluk na 
zarı dikkatı ı;ekt . 1-0 \\'u 
tul'}anın galıb yctı~le netıce· 
lcncıı H 25.000 se} tl'İ önün· 
de Zuı ıhıe O} nartan nı.ıç•n ka 
1 tcs h ç tk ) ük rk olmadı. 
lskOÇ) a ' ılar S'"rt nılıdahalelc· 
rr)l<' \'yanal lar rahaı oynat· 
mad !ar t'llcı ıne, dalıa do~ru 
u a}aklarııa gelen hl'sallar sa 

y s zd : şuı kah lı} cu çok dli· 
şuk oldu. 1 ı·oçbr, bu yu1dtn 
formunıb gorunme~ r n \ vu • 
tur~ a ·ların Prolcst'un (bır'n· 
el de\ ren n 33 ncu dakıkas n· 
da Koı nrr 11 den k:ıle aha ı 
ko~es•ndc- aldığ pa,,Ja) atlığı 

gollı- mağlup oldular. O~ un 
U\ksıı gcçt. bund.ı Belçıka

lı hakem Fı·aııckcn'ın ı> .. yı faz 
la} rl . lskoc~ :ılı arın sert O} u
nunu onlc)tlllcdiğ ı:::bi, ga}. 
rınızami t:ıç ıııı. larına "O?.)U" 
mu} or, ofsa} t hususund;ı } an 
hakemler· nal<lrı ıtıbııra alnı • 
~or, faHıll<'r çok geç ~·<ıl•yor· 
du. l\hıhakkak kı l•'rancken, 
bo)le bır ıııaçı ıdare edecek 
çapıa b r hııkem değildi. -.\ • 
'usturyalıiar ancak :ıra sıı a 
klaslar nı gö~ıerebıldıleı', hem 
ô 1 koç markajın n zaman za 
ıııan çok hafıf olmasına rağ· 
nı n. En i) i oyuncular rns· 
tun aJ.lardan llappcl. l!an.ap· 
pı, ·Koli er 'c ka cl'ı Schmıcd • 
t . Oc\\ •rk normal O} ununu 
go::.ıercmedı. (Sakat Wagner'· 
n yrrınc O} nayan) Dieı1~1 \'e 

. chlegcr za} ıf kald !ar. bkoç 
} a taı ımında göze batan bir 
avuncu olmamakla berab~r. 
t~kım ahengı \e }erden oyun 
gtiıeldı. Fakat muhacim!er n 
gol poıısyonuna ~ırmclerin~ 
rağmen şut çekemcme'eri mağ 
lub } ı-ıi ·n taç ettirdi. 
Gunüıı d:ğ r kar' laşmal:m 

ııornıal nı:mrclcr verdi. l.ozan 
da ~l'luııno\ iç' in (Fransa -
Yugoslav~a maçın•n H üncü 
dakıkasında> attığı ~ol. tcknık 
bakımdan üsttln manzara aı·· 
zed~n Yugoslavların galıb} e· 
ıı iç n karı geldi. Cumarte i 
gunli f'ran .ı. :Meksıkayı yrndı 
sı takurdc, Yugo 'a\'ya Breııl 
}a)ı .}encı W)a bcrab~re ka· 
lıı·sa, Yugo::.la\lar kardöfına· 
le kalacak, ma~lüp oldukları 
taktirde <Brezil~ adan b:ı ka 
- b t"tll'i grupı;ı.- hır tur ııt· 

la~ acak takımı ta: ıu etmek 
çın) tekrar J'ranı;a ıle kar ı· 

b ~cak aı·. Breıilya, Mcks k;ı. 
:. 5--0 }endi. 

Bern'de (65.000 kişdık Wank 
dor-r ~tadında) yalnıl 28.000 
scyircı önünde İngiliz hakemi 
Ellis'ın idaresinde oynanan U 
nıgııa) Ceko,.ıova kya maçı 
nı Ccnubı .\nıerikalılar, son 
20 dak kada ııttıkları iki gol· 
le maı:ı kurtardılar. :'.Taçlara 
claır cntcrc an rakkaml.ır: 

* 
Mağlup dort takımdan hıç 

hırı sol atamadı . 

* 
Yugosla~lar, Dunya Kupas n 

da (eleme turları dahıl) be· 
ınei 1--0 !ık galıbiyı-ti Fran 

sa} ı yenerek temin ettiler. Ay 
rıca ingıltereyc kıır'ı da 1- 0 
galib')et'cri var. C Ar:ı: a yal· 
nıt. 9 mayıs 19.34 de Zagreb·de 
Belçıkaya kaı,ı 0-2 lik bır 
magliıbi.) et girdi.) 

* Brez lyalı 'aı n A \o B takım 
!ar. Iı;vıçre nıillıler) le b rcr 

a nıııı> ona) a ıştırak eden 

dt'\'rclık ık maç } apt•lar. 13re 
:z.ily:ı .\ 1-1 berabere k.ıld •. 
Brczıl) a B l-0 ga'ıp gcldı. 

* .\iman spor mccıııualannın 
bır kı:ımı bıze karşı f ııgıl z 
hakem \e numara )apnıamı 
z n onu ne ı;:cç lmC"sın• • 1 t) or 
du. Gaytl tahıl olnrıık bö~le 

O. Şeref Apak 
Alınan neticeden 
Müteessirim diyor 

\ nkara. 18 (Anka) - is\ ç 
rede yapılan Düny:ı Kupası ma 
çında Alman milli takımın. 
4-1 .}enilcn tak mımııın bek· 
lcnme} en mağlubıycti karşı· 
s· nda cskı f"u tbol J:'cdcrıı5yo· 
nu Reisi Orhan Şcrd pak 
A~K.\ Ajansı muhabirine ıht 
aslsı ını ~u ~ekılde anlatmı~

tır: 

•Doğrusunu !tcrsen·z bu ne 
ticcyı asla beklemiyordum. t:· 
ınumı:eıle çok az farklı bıı· 
mağlıi bi} et normal ola bılird • 
1'"aknt ncrce ağır oldu. Cok 
ıııütı-essirız. Bir ııı·a rad~ O} u 
kapatmak i:ıtcdım r.ıkat kUçiık 
kızını bırakmadı. Maamaf h ma 
ç n c·ercyan•ndan cdınd:ginı ın 
tıbaa göre Alman takımını yen 

mek pekala nıümkundür. Onla 
rı İspanyo'lara nazaran daha 
az tehlikrlı buldum. Maçın kaY 
bında en buyiık amil taktık 
hatası olmu tur. Yerden scrı 
paslarla oyna~ an bpan} ollara 
karşı tatbik edılcn taktiğın , h~ 
\adan uzun pasla oynayan ırı 

yap lı adam'ara kar'ı tatb k 
cdilmı-k h•cnılmesi bır hata· 

d•r Takım \'e taktıg;n evvelden 
ılanı da hatalı olmu~tur. 

Bu suı·etle rakib'mizc tcd· 
bıı· almasını sa •tadık. l\taç • 
rasında tad llt yapılması da 
hatalıydı. ~lüradde kabılı~ eu 
}' iıksck olıın Feridunun solaç • 
ğil alınarak iptal ed lmes•. Bur 
hanın soldan orta~a nrilerck 
soliçe Lef terin a Jınmesı hil" 
cum hatıımı:ı:•n randımanını 
vuzde 50 azaltmı tır. Bir clc 
Eroliln takıma alınması fıı) da 
'ı olmanıı-tır. Kanantımı:ı:ca b.~ 
rarla Coskunun oyna!'lnı:ısı .. ı 

cabcderdi. Bizi~n: ?~ kun u:~ 
r'nde ısrar edı•:mızın sebe 

ğll" bıı futbolt'unun ~ol:ıçık. sa f· 
•·ık santrfor Ye her iki tarıı 

1 ' ' · Ero ta oyna.>abilml' ·ndı-nrlı an· 
iltrlc.} en yaşıyla lakınıdıı 

0 
• 

cak sağaçık oynayabilır. C 
kıınun muhakkak O) natılnıa<~ 
lA:ı:ım ~clird'. H.ıktkaten ne 
tıcedcn çok mu eessır m • 



l111ttikada lkJ bu~uk milyon iıd birer ata~ t!ikmeie karar 
~ 'erın.ı,, hunun iı;in huırlıij'a baıtannııı. B~k.an Elsen· 
~ tr bu çalıemay1 bu tun km"\ !ti le t 'll. edı ·ormı,l$ ... Ha

II•zdelerde o)md!lfum r:aman bınm bu menudakı kayıt· 
ıınu: gorumun onfine geld•, ~ııreğim ıızladı. nıınyanın 
tarafında, hatt a acı en bol olan meml!!ketıerde bıle • 
htı tirmek lçın bu iik çalıfima ardır. Yerine enuı dl· 
~ıkçe bir a~acın kesılmeı;tne musaııde edılmez. Bu vuz· 
ll ki ormanların uha&ı aıalm ı. mutemi!.dı.)cn f:rni~ler. 
,te idlııce ... Orm nıarı dıırmadaıı llhrlp edh onıı. Ku k 

'el bir gun TıtEdtlen &u.ru.nun menbaına gıtml tik. A· 
.\1 d k enı agı onnatıının ke.narında durdu. hepumz ınrlık, men 
aı1ar yarım aaaı ormatıln içinde yuniduk. On bu; sene 
~e bu mrnbu ııttik. Fakııt bu ııu bindıfimıı o o· 
tııenbaın onune kadak' ıtldı; eski ormandan eser kal
tı! .. 

l' 
~ laltlara ıitme~e hacet ok. İ!lanbuldı ba~ımıc hangi 
. levinek ağaı;sız, bo~ tıpeltrlı kateıla~ınr.. Bu !epeler, 
ti ağaçlık olsa m nura ne kadır değıeirdı ... ~ehirden 
tarı,ıları bakanuu: pe se 'tek bir ıı;ıç goru~unuı. 
~ tarla.l.uuı hudutlarının aga~Ja,.la Çt'Tllttıf'sl lizımdır. 
~ ka\'iayı mini olur, hem sıhhi te iktısadi balumdıın 

.\t tnı.in e el er. 

1 acı çok ıeverim, a~açsıı manıara idet.a ı:ıızümc batar. 
llfoınun en tatlı gilnlerf tınar kadar huyilk bir 7!!rdali 

0 llı J;ol~eslnde !iCtm~tır. Burada kom~ıı tocuklari le blr
"tlYttır, salıncak 1.-uruak sallanını ve tabii ağacın mP ''"• 
~ ~ bcı bol erdik. O zamanlar hemen her el ın. kliçuk 
~~bir bahçesi, bahçede birkaç a acı \"ardı. Şimdi hunlar 
a~d dı; eskiden kalma a açlar bile blrl!r birer kesili or. 

e 1.t.ele bir a:aç sefcrberfr•iııe fhthaı; urdır. :Bu 'a· 
tır l!! nıleket bı.r ıiln tamamen htsır. daı.4k kııfa ı;ıbi, 

• Bunun onune geçmek hr pimlı lçln bir \•ıızifedlr. 

Enis Tahıin TIL 

ltçim kanunu tasarısının esasları 
~lldı·ı <Bap 1 lndde> 1 ya kararın Unından ba~lıyarak 
httııd rıin yazılı mu\•afa. yedı gun içınde a.}Tılma ısteğın· 
ı.~ı ır. . de bulunmadıkça hiç bir secim 
iJartının adaylık yok Çe\Tesinden adaylıklarını ·koya· 

teya P de muvaffak ola· maılar. Ayrılma i •teğı en y:ıkın 
!la Yoklamayı ltaı:ınıp I Amıre verilecek bir dılekçc i'e 

t{j ':11elc.rinc ı;ôre parU· l apı ır. 
!! 1 organları taraf!n· Ordud n ayrılma hakkını ka
hı~arı kabul cdılmiycn unmamıs 0 1duklanndan do!.yı 
:ıkuı bır seçim çevresin- ayrılma istekleri reddedılmış bu

•rıen ad.aylıklarını k~· lunanlar aday ıı tcsine sdr ·meı· 
afıııd ı;ıbı. ba~ka bır ler. AlTJ lma istekleri kiibuJ cdi· 

t. se ~n aday göstcri'e len <'r sonradan mill.'!twkili se
toııc;. ıemezlcr. cilcmemiş olsalar dahi ayrı'.ma 
~rdc ilen kımsenln yaıı isteğinden feragat edemezler bu 
rııı~: tasdikli muvafaka ıstck mutlaka yerine getirili;, 
~ııru~ı Şarttır. 35 inci maddede yaı.ılı hakim 
haıcnrında \•azife ka-1 ve hakim sınıfından sayılanlıır!a 

• \ ı~ıerın bu seçim memur ve hizmetliler ve askeri 
~1.if {tık l'k q-çim kı:· şahısların herhangi partınin 

ı ,: abul cdrn teml ız program ve nizamname ini ov
ıı b 1ıevlet ş(ırıua men mck1 'rya bun1 arı iyi gördüklc· 
t ııcı n secim ç \Tt>· ıini so~ l<'mck 'cya bu hu~ust:ı. 
ıh derece.}e l\adar baık:ısına öı veya herhangi 
~·a sırn arı ıı lııvlıkla· bır hil \'c harcketlr tC' kinde bu 
~ lak~irde . b~nlar lıırımak ~urcllll<'e- il:~s.i faa li) et 

~4fa lldakı v zıfc <''"1'1 tto lcrm lcri ;rasaktu'. Akı i ıak· 
'lı•k 'e h>fı rti d·r· dırde 500 liradan aşağı olmamak 
~llrlanlığına bı'd·rm"· ı lızere at:ır para cezası alınır ve 
ti l)a.r. tardlarına karar Yerilır. 
~e ~t, lizd idare ve De\let le hükumet l~lerınde 
l( ç eınur '"Ya hiı- uızfe alanların bu i~ler etrafın 
~ıı: ıeanlar!ıı hAk.m da )apacakları konu~malarla a· •r. nrJan lia\Jl~nlar•n lak'ı dire \e mae~qeselcrin kend: 

l 1 :ftlınlcrln bas on· I faalıl eUerinl gôstcrir şekilde ya 
.~e ; once; &eı:imln yınlıyacııkları her tilrlii matb;ıa 

lld@n ey~ ara ıeçımle· ı cçirn propıısandası milhiyet!ıı:le 
~crı•l'llev~·eı Yapılması. sayılmaı. 
~ \e egı halinde ise HAkim \'e Ukim sınıfından sa 

\,}rak \ kararın llAnın- i yılanlar da dahil olduğu halde 
'~te h~dı ı:un ıçlnde i~ de\•let, vila)et. ôzel ıda::-e, bek· 
%k~ç bir secım cev d1ye memur \e hizmet!ıltri Ean· 
t~llerıt'nı ko> amar dık kurulu ba&kanlığına sccı e· 

1 'illetler ve seçl meıler. 
ha kanı Seçıme iştirAk eden partil•r ta 
'llıltrı barı. genel v • rafından gosterllen adayıardan 
~ ltç 1~~1angıcındıı.n veya müstakil adaylığını koyan. 
1cttını . Ycnılenme.sl lardan krtip edılmiş ma+bıı \'C· 

••tııa '~n vakUnden ya daktııo ''eya başka bl:- A'etle 
~ • l'e . arar Ye:ilm• yaıılmıs veya teksir edtlmis oy 
~ ~aıı nııenınenln ve pwulaları muteber değıldir. 
t ltuıa haelı~ arak ye Seçıme iştirak eden p.utiler1n 

~'l>ılltl.arı elmedıkc;e "' kendi alimct ve i~aretlenni muh 
.ı•1~lar1ı:ı ıeçim c \Te• tevi olarak bastırdıkla:-ı matbu 

~"ıı llıu 1 l>oyamullr. oy pusula'annda Yazılı adaylar 
't.~el?ıu;anar subay· dan bir veya birkc;ı tizilerek ye· 
it~ 1~1 &ub 1 •kerl adli rire buka isımlerın ~ azılm;ısı ha 
~il 01'\iu ay Ve gedik !inde iJAv~ edilen islmlf'r hesa· 
: ı. 11tıııı bu~an ayrılma ha ka tılmıyarak mezkdr matbu 

~t·llıl,rtrı ~nanlar Jie" liste olduğu zıhı kabul edilmiş 
~ tt, 1, 

1 
ıelangıcın urılır. • :r• 1,; ın•n Yenilen Seçim kanununun siy:isl parti. 

"ıltııa& ınııerln Yak- lerın radyoda propaga:ıda yap· 
L.'' 'terı,1~1 kıırar ve- mııları hakkındaki 47 'e 4o ıncl 
~ e:ıınen:n ve maddeleri kıldınlmıjtlr.• 

C. H. P. mtclis ırupu tarafından 
rıjimle çok yakından ilılli t~· 
likki edilen bu mevzuda yapıcı 
bir lebirli}i kurmak te:ebbilsü· 
nün rcddedıldiii ~Iirtılmekte \'e 
grupun bu husustaki fikir \'e 
dil~ilncelerinl komisyonlardıı ve 
meclis umumi heyetınde m!ldı· 
faaya kanr verdi6i ınlasımakta

dır. 

<Buı l i11clde> 
dırmı& \ e eunları soylemıftir. 

ııEiz. Sendikanın v~ya i~ile· 
riL meseleyi dAva mevıuu yap· 
malarını bekliyoruz. Boylece hA 
kikatin meydana c1kmas1na yar
dım etmıs olacaklardır. Fakat 
bunu ~ apmaktan çekiniyorlar.• 

D ğer taraftan. ifçiler, bugiln 
lerde Bakanın fehrimize gelerek 
mesele~ e el koyması ihtimalı 
Uzermdc durmaktadırlar. 
Yedıkule santral mensuc2l 

fabr kasındakı hAdıse. dun hıç 
b.r inki~af göstermemiştir. 

VATAN 

/ Amerika'nın Chorchıll 
ıle göı ü ~ eee0 i ııı e eleler 
Anıel'ika, Orta Doğu' da daha müstakil bir siyaset takip et

mek tasavvurunda olduğunu bildirscck 
ıl ocla tECI Prus frana genı· ç.ır a iktısadl yar· sında komünist aleyhtarı h s· .1. 

d m apılması kararı gcrı kal· l ?.t ~aratmak i('in, Fransın n 
mı;tır. H'nrii Cıni de,·letlerınc tam s· 

, -
..... ~ ................ -

NEVA 
Wash ngtoıı, ıa - Dı•i<lı;rı 

Bakanı Foster Dulles'in, lngıl· 
tere 'e Fransaya, Birlt>ş k Am" 
rıkan•n Orta Doğu 'e Afrıkada 
~ mdık.ne kı)a~en daha musıa· 
kıl b r ı; l aset takıp tasavvurun 
da olduğunu ıhbara hazırlandı· 
tı 50) lenılmckt dır 

3 - Am"r kan Harıcı)e.sı tiklal \ermes· 'Urumu oıeden· ı 
Frarsa) ı ı;Ucendırmemtk için beri takdır olunduğu halde, A · 
Bırle•mlş • hlletler Te•klHıunda merıkarı •darcc•lerı Fransııların 
Fas dA\ asında Fransııları tut· ı Hındı Çınıve ıs• klAI 'trılmesı 
mu~tur. mcselesını sauaklamalarına mu 

4 saat ara ile günde 3 adet alınabilır 

in~ u~rc, Ba bakanı Chur· 
eh 11 ılr Dı §lerı Bakanı Eden 
gelecek hafta burada Başkan 
E senho\\ er 'e Dulles ile goru~ 
tüklerı zaman bu cıhet kcnd • 
lerıne aç khmacaktır . 
Eısenhower - Chıırchıll mü 

IAkatında hılhassa Hındı Çıni· 
nın akıbl'tıyle Batı A\TUpa mü 
da.faası nıes~ll'sının clP- alınma 
sı beklenılnıekted r. Fakat Dul 
les son gunlerd11 dostları ıle ~ ap 
tıfı husıısi ı;oruşmr.lerde, tn;;i· 
lıı lıdE'rlr.rıyle Orta Doğu nıese· 
lderın i rle açıkça gorıiıpnek ka 
rarında oldu~unu anlatm•s ''e 
Amerıkanın Orta Doğu siya~e· 
t nde değıs klık'er vap lması ili· 
zumunu belırımişıır. DuJIP.c, A 
merıkanın ı;erck Orta Dolhı 'e 
gerek!lr Asya ıııyasetınin. İngil· 
t~re \e Franunın •somür;;cc"· 
lığ" kacan ;::örü~lcrini destek· 
lcmtk temayUli.l yüzünden zarar 
gordüğu lnancındad r. 

Yetkıl' darecıler Birleş•k A 
mer kanın. İn$! ltl!re ve Fransa 
yı gucendırmemck maksadı ılr 
bAzı hallerde. takıbinı kararlaş· 
tırdığı siyasi rotasını )\lmuşat 
t Cını ~riylem'ş ve ~u m'saileri 
zıkrııtmişlerdir: 

l - Mısıra uıun Yackli w 
•kt•sadl yardım yapılması karar 
la~ ırılm eken, SU\ e) ş Kana1 ı 
ıh:ıUfı mcselrsinde İngiltercyı 
desteklemek makı;~dıyle bu ~ar 
dımın t:ıtbıkı ;?ecıktirllmiştir. 

2 - tran pt>trol ka~ nakları· 
nı mıllı'!'qt rm's \'c bu An~lo • 
lran:an Petrol Kumpan~a!l na 
1 milyar dolar sermaye ha!!la· 
mış olıın İngiltere ile arasında 
b'r ihtilH yııratmı~tır. tngilte 
rC'n·n d.l\ as nı desıeklemek için 

Libya Başbakam 
<nıı5ı 1 inridc) 

rc!nkatlerindc L b~a Haricile 
Bakanı Abdussclam Busayri \'e 
M;ıl )e Bakanı I\ııri Ancni bu· 
lunduğu halde Hanc")e Mü teşa 
rı ile Başbakanlık Ya' eri. Bas· 
bakanlık Hu usi Kalrm Müduriı· 
nıin de dahil buhındugu bır he· 
)Ctle TurkıH)c resmi bır zıya· 
ret ~ apacaklardır. 

Dost mcmlrkctın deJ:erli dev 
let adamlarının bu ZJl' artıtlcri 
kendilcrınln uçakla 21 Haziran 
Pazartesi günll öğledl'n evvel 
Ankara)a teşrifleriyle başb) ıp 
ınısafırkr, 3 ,ün Ankarada ka'a 
coıklar \ e sonra istaııbula ge~e
ccklcrdir. 

Ordu • Mc Carfhy . 
ihtilaf mda iki 
Tarafta suçlu 

(Baaı l incide) 

roller Ol namı.ş bulunan memur 
ların aıledılmelerinı ıstcmıştır. 

ikinci dünya harbinde bır ba 
cağını aybetmiş olan eski mu· 
harıp senatoriln konuşması ile 
Bırle~ik Amerikanın tarihinde 
gortilen bu siyasi dram Ozerine 
perde inmi~ \'e televizyon kame· 
ra.lar1 da objektı!ierini baskı ta 
raflara çe\ ırmişlP_rrl ir. 

. 
lngiltere Kraliçesi 
Kaza geçirdi 

(Bap l iJ1cide) 
tir. Kraliçenin biraz sağında ve 
ilcrisınde, çayırda at kosturan 
kocası Edinburg Dükü, gergin 
teli Kraliçeden el'nl farketmiş 
ve ha~kırarak kendısini ikaz et 
mıştlr. 

4 - H'ndi C n de, halk ara· ı ı;aade etmış'erdı.r. 

tler 9 ıuıcıı 
ı kııllaıııW· 

Birle~mİi Milletlerin· Çin Hindi' ne bir Türk. Yunan af lefizm bayramı 
heyet göndermesini isıemİJtİ 

Siyam, 

Arnı•ı.attd Preu bu ·· b ı 
Washington, ıa - Dııbak;ını 1 Siam tar.a.fından ileri ı;iırfilen gun a( ıyor 

John Fos1er Dulles bu1:un Rus teklifı destekltmı~lerdır "I 
)anın_. !Jırle mış Mılletler Gu· / 'furkı5 e Temsılcısi S~lım Sar Fenerbahçe Spor Kulu bun Un '1 un.ın atletleri geldı!~r 
'~nl ,k Konscyınde kullandığı 59 per, Sıam'ın Gu\·enlık Konse~ ı· terııpledıği Iurk - Yunan En Bugun le >arın ~elı.-imızd" 
cu 'eto ıçın ıSov~et.erın &otde ne takıp edebilec.egı i:;i )olu tek tcrnasyonal Atlctızm Bayramı yap lacak olan Turk _ Yunan 
sulh d~''.ISı ufnında c;alıştıkları lıf etmış o!duğunu liO)lemış \C bugun saat 17.00 cie l\lıthatpa~a Enternas~onaı Atletızm Bay:a· 
Y?lun~ak1 ıddıalarının uhteliği· Eon iUnlerdeki h&dısatın Sıam' Stadında başla)acaktı.r. mı )arı~malarına ıft dk edecek 
nı be.men hır mısal daha. de· ın tl'klifıni haklı ~osterdı~·n· Musabakaların Turk \c Yu· Yunan ekıbi, dun 6aat 15.00 de 
mış•ır. bildirrnlşiir. Selim S~rper ,T3'iı nan atletleri arasında tertıplcn Yunan ha\ayolları uçaıt1 ile çeh 

S lam. Guney :- Dogu As~ a· Komis~ onla ılgılı de\ !etler tas mı olmas. do.ayısıle geçen haf rimıze gelm §tır Mısaf r sporcu 
da harp tehlıkesı me,cut olun \'İP ettifi ''.: hAdısat ıcab cttır ta ~chrımızde )arı~an Mısırlı 4 lar Yeşılkoy ha\a meldanında 
olmadığını t~sbı~ ıçın Diln) a dı~ takdirde Sıam tarıhınde de atletın bu bayrama ıştorakıne m merasımlc karş lanmışlar \"c ıka 
teşkılatının Hındı .Cınıye bir he· f~alıyeltc bulunma.k selahı,> etı • kan ı;orulememışt r. Bu itibar m•tler ne +ah~ 5 0 1unan Mana 
.>et ı;ondP.rmesını ısıemış ,.e Sov ııın ,·erılmesine taraftır olduğu la Mı~ırlı atlrtlcr dun .::ece mem Palas Ottlıne ınmişlerdir. 
yeller. Vetolarını kul!anmak su nu bi:dırmı~tir. leketlerınc donmU~lerdır. Türkiye Bokı birincilikleri 
rethle bu te~ebbUsü durdurmuş Birle~ik .\merıka namına ko· ;\lu&ehakaların programı 
!ardır. • nuşan Bıiyuk Elçı Henry Cabotl 17.00 ntPrasım 'C açı ı~. saat Turk•\c Ferdi Boks Birıncl· 
. D11lles, Kızı:laı ın o hôlgı>cll'! gi 1.od~e. lTinrliçını'drki sa\ aşın 17 3j ııo M. enı;elli. 17 ıo ~uk· 1 ldcrı bugun 'e yar n saat 20.SC 

r•ştıklerl harcketlerı. bir karan· Sıam \f' bulun Gune~· ~a !çın st~k atlama 17.55 800 metre çc da Spor le Ser"ı Sarayında ~a 
lık perde altında ı;ıılemck pe· bır tehrlit tPşkil ~ltığıni so.)le· kış atma. 16 00 uzun atlama pılacakur. 
şın<!c ~Jdukl~rını soy!rmlS'ır. miş ve demiştir kı: 18.05 gulle atma, 18 10 100 met Bu ~amp yonaya İstanbul, An 
Türkı.) e Sıam'ı ıle~teklİJor •- Hındiçini sava•ının hakıkat re, 18 30 400 metre 18. 50 4 ;<.100 kara, İ:ımır, Kocaelı, Eslu~ehır, 
~ew York, Hl (~'SiS) - Giı· leri 0 kadar bariıd~r kı ne ka· 1 bayrak. Ed rne bol;;elcrlyle bunun dı· 

~e~ A~> a~ ~ ozcl ~ır ı;ulh muşa dar propaganda ) apılır&a ~ apıl. Pıııar: 14 30 400 m•tre engel şında kalan bolgtlerın. e\'l eke 
c. e hc)~tının. ı:onde~lmcsi~e $ın Komiınist emperyalıi'mınm li. 17.35 mıırak atma 17.50 1500 Adanada ·ap•ığı grup bırıncı

daır Sıam ın GuvPnlık Koo•eyın ımliıse' er mılleUerı idaresı a'tı mtlre, 18.15 üç ad·m atlama, l klerın n b rıncılı:"İ H federas· 
de resmen yaptığı teklif Turki na almak uure ııirişuği bu en 16.20 d•sk atma. 18.30 5000 met \onun ça~ırdığı boksor er katı· 
~e. "/~ dc\l<'ttcn muteşekkıl son ıe•C'bbüsıi hiç b•r zaman ;ız re, 18 55 Isveç bayrak. lacaklardır. 
•U~<'n ı Kons<'~ınln dıt!er üye li)emeı:. Bugun, Vıetminh kil\· 
lcrı .tar:ıfından derhal d!!Slt'.k - \'cllerinın moder s !Ahi 1 d 
lenmışı'r. . . n ı ıır a a Bitli fıı·uı ııilıa~ret . . teçhız t'dılmış olmaları :Sıam'ın 
• T~rkı~e. Am<'rıka: inı:iltl're, karşı kar~ı~a bulunduf:u tehdi· 

1 en~anda \'C. lılli~ etçi Çin, di bir kat daha aruırmı~tır. • 
'· 

kapatıldı 
Basına «karavana 
yemeği» ' 'erildi 

Rundan 10 1ıün e\'\el, ihbar 1 de tatbik edilmiHir. 
üzerın~. ani b•r kontrole tabi tu Be.1Nii~ e tarafından bitli fırı
tulan ,.P- y;ıptı~ı ekmeklerın gay na \erılen. " Hrılmesı iı;ın a· 

1 
rı 51hhl, ışcılerının bitli olduğu radan ıo Bun ~ıb uıun bir müd 
tesbıt ı-dılen Su'tanahmettrkl .. 

<na~ı l lnride) 
nın top'anabılccctını umıı ettık 
ler•nı so) lem iş 'e sozlerınc ~Ol 
le de\ am etmıştır: 
•- Abıden n etrafında 450 

bin ağaçlık bO) ıık bır part \'lİ· 
cuda ;ctırılcceklır. Halbukı b ı 
bu derece ı;a) retle re rııı:mcn, 
henuz abıdcııın ınşasına harca· 
nacak para) ı bılc t<'darık etmi~ 
de~ılız. 

Bugiiııkil ha) atımızı kendileri 
ne borçlu oldutumuz azıt Ee • 
bıl!crimızın ruhlarını tebcil \ e 
•aziı maksadı)la giriştiğimiz bu 
hd) ırlı hareket. maalesef. bu \'a 
tanın ninıeılerınden en gr.nis 
manada i tifade eden zenginlrri 
mızin Altıkasını uyandıramadı. 
Yapılan buıün te,l'bbiıslere rd 
men. abide icın bırk:ıç hin lira 
lık teberruda bulunan bır zen 
ginimız çıkmadı. Buna mukabil 
Mektep erden, kışlalardan \ e ış 
ç kr tarafından gönderilen; a· 
lın tem le top'anılmıs. gonülle 
''erilmış paralarla bu günku 
miktara erışeb'ldık. Daha ""·el 
kı giln, Bakırkoy Mensucat i5c;i 
!eri bir gunliık pazar ~e,•mfyrle 
rini bize vermek suretiyle. 10 
bin liraya lakın bır )-ardımda 
bulundular. 

Son olarak, kadınlar b;rJiği ile 
teşr ki mesai etmeğe ve zP.nf!İn· 
lerımizm karılarını birer bırer 
çalarak )·arrlımlarını istemeğe 
karar 'errlık. Bu isi, kadınlar 
birliğine dahıl arkada~ıarımıı 
yapacaklardır. Bu suretle, red· 

dedilme ihtimallerinin, kadıııa 14 numaralı fırına, niha) e• dün detin geçme.;ı ıcap eden ceza ~ 
kan;ı du' ulan ı;aygı sebcbı) 'e bir ceza \"ermek kabıl o' muş , e gıin kapanma \C 50 hra p.ıra 
bıraı olsun azalacağını umu) o· karar dun akeam uslu 6aat 18 odtmcden ibarettır. 
ruz..• 

* Temsil Bürosu Mudurü, mO· 
teakıben :::azcıecılcri, bırıncı Or 
du Mufettış Vckılı Koro:ereral 
f.,mail Hııkkı Tunabo~ lu ile ta· 

S. Mangano ile K. Douglas Türkiye' de film 
çevirecekler 

nışurmış ,., Tunabo\ lu bu m · CB.t.sı 1 lnctdel l ıkram edilen pastırma. sucuk 
na~ebetle l aııtı~ı k~nuşmasında ba;rolleri oynavacaklard•r. H~· gıbi Turk mezcleri:.i pek beğen 
ezcıim e şunları sol lemışlır. len Napol'de b r fılm çtvırmek m ~ti. 

•-- Ba~ınıa ordunun i~ birlığı te olan Sih ana Mangana şa,·et Roma'da muauam bir Yilllsı 
~armasında. memleket ın<'nfaa· Tilrkiyedt'.kı muzakcre ~r mUs· bulunan \"e en buyuk zevki bu 
ti hakıınınd:ın, hu~ ıık hl dalar pet ne ire \'erirse d<'rhal fsuın· \ illavı tefri~ e•mck nlan Yvn'I· 
nrdır. Anrak hu i hırlif:ıni ~ a· bula ı:tt-lmeyı kabul etnıl~tir. Sıl ne Sanson şimd', , .. nasında bır 
parken. maksadın. ~. 1 l~t naza· ı \'ana Mangano çalışmağR ha~la· :ark salonu hazırlamak'a mcş
rın~a ordunun prestııını arttır· maden e\'\'ol on gün Bılyilkada gııldiır. Bunun icın Tiırkiyeden 
mak olduı!unu unutmamak IA - da dinlenecek bılAharl' filimin bhı cşvalat ile bılhassa n.rı;ı· 
zımdır. Ordu hak~ında yaula· çeuılmr~·nıo baş'anacakı r. JelH iste•rn'stir. 
c.ı k ~azılar ve \'erılecek ha\'adıs İtal ·~n fılm • rketin;n hfılen Ayrıca Turk sE~ ircilerin:n 
lcrdı> bu h~su~a bılhassa dıkkat şehrımızde bulunan mümes••li· ·Saba MelıkcSI• fılminden ha· 
e<lılmtsı; <luşnıanbra fırsat ,·e· n n ilerı sürduğil hususlar şun· tırla\?.Caklan Eleanore Ruffo 
rerck. onları memnun ederek tardır: da müıa t bır fılm teklıfi a~iı-
) azı ve haberlerden kaçınmalı· S 1 d d ,.e,-ı1 .. c .. k ğı takurde Tu kiyeye ıelmeyı 
rlır. Bu esaEen bir m lll 'azife· ur arı~ . ı• n a .. '. .. " 
dır. Aksi hareket. du~manların sahnele.r ı~ın dort, beş bın kı· arzu etmektedir. 
ışine ) arı~ acağı için, \'atanper •il ık bır fıgfiran .or~usuna mu· 
, erlıkle telif edılemez. hakkak surette ıhtıyaç \•ard r. 

BAŞBAKAJ'\Tl\" ~EYAHATİ 1 lTıca ata .gayet i)i ~·nebilen 
" 6(11) suvarı ıs•enmekledır. Bun· 

Kızılay' ın umumi 
Heyeti tooland ı Bonn, 18 (T.H.A.) - Resmi lar en a~a~ı on be,: gün rcjisô· 

çe\ rel"rrlen rerılen haberlere rlin emrinde <'lacaklardır 
~te, Turkiye Başbak~~ı Adnan Btitun bu fı:ıiranları İstanbul <Bı~ı 1 incide) 
. endere• .. E~ Jul a''I ıçı~de Al· da anlaeıııa \•apılan muesscse te ur bulunmuştur. 
manya~ ı zıya ret edecekur. ının edecek: İtalyan fılm ~ırke Tcıplantı ı saat tam 10 da, Kı 

Turkıye . Başbakanına Alman ti de 0 mucsseseye ıJud t ve ulay cemiyeti umum nıerlm: rPi 
HilkCimetının ~A~·etlısl olarak 12 Ho:ofern• fılminin TUrk yede Karaosmanoğ:tt. bır kon'J;ma ıle 
Türk .:a.zeteclsının de refakat c· Yunanistanda, Pakistanda ~ e acarak, delegelere •hoş bt:dinızıı 
deceği ıU.\ e edılmektedır. , muhtelıf A,;l a \"e Afrıka mem· demle Y • lyı çalı~malar temenni 

leketlerinde g5s•erme hakkını etmistir. 

M F " ld vereccktır. Bu kazançlı ise bır- Bundan sonra. riyaset di\•anı se 
ı rance guven oyu a 1 c;'ok fılm &ırketlerinin talip ol· Clmi yap1lmı19 ve rclsliğ9 ittifak 

<B&ıı 1 incide) 
re Uendes - France yeni Fran 
sıı mili! meclisinden 47 )'e kar 
~ı 419 reyle itimat almıstır. 154 
mebus )11ııste-:kif kalmı&tır. 

la Af,on mebusu F.ı•a •en"•l 
Generd Ko,nig'in Avrupa Sa· dukları anlafılmaktadır. reis vekıl ik'crine ise lm11:- me· 
\'1.lnma Cam'ası andlaıma pro· .Judit ve Holofernı filmi ı· busları Cıhat Babın .l.? Dr. Da· 
jest hakkındaki ıstişa.ri raporu· ı;in Kırk Doug as l 40 b n d?lar. hı Ô'"e teı;ılmıferdır. 
nu 13 reye kar~ı 29 oyla tasvıp Sıhana Man6ano 80 bin dolar 1 ı1lacaklardır. İngıltereden geti· R ~ asel dıvanının teklıfı) le, 

R. Marciano 
(Barı 1 tncidel 

ciano g raund, Eıurd Charles 
5 raund \'e 1 raund bera b"rc. 

47 yasındaki mutedil radikal 
rnsyalı!l baebakan bir cıkmaza 
g:Xmiş bulunan A\TUpa .Müda· 
faa Camiası andlaşması hakkın 
dl bir anlaşma temini için de 
yeni blr z;ıyrct S<lrfetml~tir. 

etmiştir. rılecek makinelere yol masra· toplantıya kau:ması mukarrer 
Knmisyon ü~ clerinden yalnız fı olarak ellı bin lıra odenmek· bır d~le~enın A"I o' umu dolavı

ıkisi toplantıda bulunmamı&tır. tedır. sıyle ıkı dakıkshk bı: sayzı d.u· 
Gl!ncral, raporunda, andlae!?la Sılvana l\Ian~a:ıo \'e Kırk ru. 5unu m~tcaklp komısy.on seçım 
proıec:nin tasnık cdılmcmesıni ı r g 1 l b d 1 tanı.\'e etmektevdi. Douı:las gibı ıl'i cohretll yıldı- e ıne cü~ı mk& ."e on ır.cr e e 

~ ıın memleketıınizde muazzam geden ~ tese kıl he~aP. '~ dı ek 
Fra11sız Bıısh.lkıını Eiscııho1'er'· bir flm ce,·irmeleri muh:ıkkıık I !er komısyonları ser;1ln115tır. . 

le gorıı,m~k arzusunda ki Holl)'l\Ond'tın ıh dıkkat na· Da~ı sonra anıt_ - kabıre g~dı· 
Cen~nc, 18 CAA) - Yeni zarlarını Turki ·e\e çeHrecek· !erek bir çelenk, konmus ve .. ay 

Franııız Ba~bakanına yakın o· ur. Memlrketimıun bundan sağ gı duru&?nda buıunulmuştıır. \ . 
lan çe\Teicrden bu gece bclirtıl layacağı maddi w mane\1 ka· nıt.~ k_abırdcn doğruca ~tıme&;ut 
dığine ~circ, Mendes, Cumhur· zanclar şilphes·z k• bU\'Uktllr. takı Kızılay merkez amoarlarına 
başkanı Eisenhowerle do~rudan B 'k h t'' ld T r gıdllmı&tır. Burad2 1 200 )ataklı 
doğruya bır gorilsme talebinde · u 1 1 ~o rto • 

1 yı ız•n ı u • 'e tam te:ıkilAtiı ı;eyyar Kııı.ay 

Hakem Harold Barnes: Marci 
ano 8 raund, Ezzard Charlts 
6 raund l'e l raund berabere. 

Assocıa ted Press: Marciano 
10 raund, Ezzard Charles 4 ra 
und l'e 1 raund berabere. 

Yankee Stad)omunda ~apılan 
bu karşılaşma)ı 45.000 kışı sey 
retmiştir. 

Türkiye • G. Kore 
Maçı pazar günü 
Yapılacak 

• <Bıfı 1 incide) 
turyı - Çekoslovakya. 

Mcndcs - France. kend•si le 
b:nde rey vermiş olan 99 komil 
nist mebusun reyleri olmasa da 
hi başbakanlığını teyit edecek 
kah sa~ ıda rey almış buluna· 
caktı. l\lendes • France reye mü 
racaııl edilm•den ev\'el komil· 
nistlerin re) terinin 1 emin etti# 
eksrr· ·e•ıe ba;bakanlıkta ka'· 
mak ih•imalini reddederken şo) 
le demiştir: 

•Askerler mlz. kendilerine kar 
~ı cephe almıs ''e d!ıfmanlarını 
des•eklc) en k'mselerın tlyin "t 
t:klerı b'r hukıiml'tin memleket 
lerlni idare ettiklerini oı<ırenin· 
ce acaba neler hissedecekler
dir." • 

kiyeye gelmelerı 'c gu~el stan hastanesı '"ezilmi v d 1 g 1 r 
bulunmal'ı dilsilnmektedır. bulumuıda \Tunanın ılk renk k 

1 
.. ıh S e e e e e 

E . h •· F ı· il b l r 1 . l ta dırlcı1n ı ar etmı5lerd1r. 
.ıun ower ın ransaya ı \'~ . ~ ııuı u ı mının çevr • Ö leden 60nrı komi•:roıı halın 

mektubu mesı ıçın ıA_zım bu~un kolcn l·k· deki çı,ışmalara devam edilrr.!·· 
Wash:ngton, 18 (AP) - Sa~ ~rın ;ıosırr lrer!! n umıı' onıt tlr ~ 

k E h ı.. fi fT \ T,Y ~ \IiTİSTT T:l\İ ;i . ' an ısen ower ..,ug n yeni Komısyonlar haz:ırlıyacakhrı 
Fransız hukfımetinl Bırlc51k A Tünf\tYE1 E K \Ti ~• Ol'Y· raporlan ~arın umumi he) ete 
m~rıkanın Günf!y Do:u A&) ada THJKT.Anı \' AKl?'it.TK arzedcceklerdir. 
hala miıttehıı bir ınudafaa kur Gecen nisan dl ının Ik gün· Umumi heyet, saat ıo da top'a 
mak yolunda çalışmaya İ&tP.k· ~erınde tsıanhul Gazeteciler Ce narak. raporları mlııaJ..'.erE edecek 
11 oldu!:unu t .. ının etm ~tir. Bas mi\ etinın dR\ etlisi 11\arak mem· lır. 
kan,, Fransa De\ l~t ~cısi Rene Jekctım 'ZEl gelen ve Ba~1., Baln · 
Cot~ .)'e gondcrrl ~ı bır mektııp sunria hatır bul1ınan İtahanın 
ta, A Hupada bir an c\'l el bır dort cohretlı , ı dızı memleke• 
mudafaa sistemi kurulması Hı· lerıne" dnndııklrr ıa~an h•rke· 
zumuna da i~aı et etmietir. 5•, Turk·, eclP zorduklrr· hlis'l.tı 

Suriye kabinesi 
kabulü le Türklere kam du •• 
dukları sempatıyi anlatmıslar· 

Amerika savunma 

bütçc!i 
Wa h l'tton, 18 CAP) - 1 

Temmuzdan itıbaren başlıvacak 
)«mi Mali Yıl zarfında B Ame· 

I Casus Hayali' nin 
1 İdam cezası 

Tasvip edildi 
(füfı 1 lncid•) 

Harau Kara&ah.n, ı;skeri rvu! 
mahkem•de yapılan duru;ınısı 
onunda ıd:ıma mahkfım edı ıuş 

tı. 
Bu hukum temyiz mahkeın .. !m 

t:e tasd.k e~ılmı~ 'e :ı':lal·t ı.o
mısyonu bugün Hayatı bıkkın· 
dakı hukmu tıgnp e•mış••r. 

.. 
Oldüren aşk . 
iksiri 

<nı~ı 1 incide) 
•.ı·k ıksiriıı içırdığı ı-;ın burun 
5 ~ ıl hap s cezasına mahJ...1'.lm ol 
mu~tur Hukum 'J)En Daire 
alUduru Arthur K. Ford, 27 ya· 
şındakı dakt losu Betty Graııd' 
ın cmuhabbetınııı kazar.mak ıçın 
ed ndığı fondan c n•ı-ıdC'n çuku· 
ta arın ıcıne, cantharı ne 'ey1 
•İ&pan~ ol sineğı • denilen Cl!lsl 
hıAlerı tahrık edıcı ,ia ·et l.-u\ • 
ve•lı bır madd• sokuştıırdu~un'l, 
~oylem ş \ e kendısıne ısnat e:iı
len olume sebebı) d surunu ka 
bu'lenmı •ıır. 

Bu ı;ulrulataları Bett Grand 
lle b rl k•eo ~ J) en 19 ya~ındaki 
buro arkadaşı b ~an June .Ma· 
lıns dC' ôlmll$tlir. 

}'ord"un müdürü bulundu~u 
•ubcdc 22 kız çalıfmakta)d!. In 
ı;ilız kanunlarında ölilme sebe· 
b'ycl ~ucunun azamı ceıası 14 
yıl lıap••tir. , 

B SA 
ht. Borumun 11.!;954 ft!atluı 

1 eTltD 7!4 QG.-784 00 
lC'J Do!ar 2!0 ?0·250.30 
ıw ı ırer o !0-+4 
100 lıl'IC:rt F'raııfl IS4 ~f 03 
ıoo F'lortıı :! !! 4'}-'13 gg 40 
ıoo O:'ahml o ~.334 
100 C i:OI Ottlı: lı:::Ul 5-Sn- &$!1 
ıoo r. .. ıcr~ ıtu: ~4 12 ·~4 12_şo 

.. , 7 TAİZL1 YAR\1Lt t.ll 
ESH '1 u; TAR\'iı.Ar 

E.lna - E:rzı.ırum I 20 70 
e.ı.-u • Enurum 2·7 21 40 
11141 D•mırroııı I 21 an 
1041 Demıeyoıu II 21 !5 
1941 Demlnolu 22.70 
•ııuı MudafH. ı 22 ss 
Mllll M• dataa n 21 ao 
MJUI MUd!l!U nr 22 o:ı 
Milli .1Udl!aa IV 22 4:l 
Zlrut Banka•ı I 21 1~ 
Zlrut BınkııJI II ıoı 10 
~ 5 FAİZLİ TAHYİLLtn 

uu Demırroı11 ı ı0,5 35 
Kalkınma I 10,! 4:l 
Kalkınma n ıc2 ao 
Kılkınııa Ill 102 25 
l'Hö İ!•llı:razı I 1C3 00 
ım TahTU n 1ouo 
ı;u TahTUI ı04 00 

... 5 FAİZt:I :uın1Lu:a 
19{5 b:racır i!J. 21 L5 
tbamırill MUda:•s 23 3ı.: 
irk 19U D. Yc!u IV 110 ıs 
lll41 Dtmtrroıu 9 ııo.ac 

1953 'IlhT11l 101 t5 
195ı TıhTUI ıoı 2J 
Zırut Ballklsı m ltXl 00 
Zınat l!&nkuı IV ıoo oo 
Ziraat !!Antuı 100 oo 

a.ıs.ıtA nısstu:at 
l' C. ?.Ink~ :Sınkaıı 2JC 00 
Grrıntı Bıntuı H 12J o:ı 
Obllıu:ron Aıld. I·II 154 oo 
Omıanı. 8aııbaı 110.UO 
Tiın ıtreaı us.so 
Sanarı G:ılkıı:ıma 8. 100 00 
X. B&ntw R M 00 
Yııpı •a Kl!!Sl B&nkaaı N. ı6 50 
Akoanıı: r AıO 1320.00 
TU:k Ttcuet Bankuı 575 
.'l.rs &n Clmw•o 47 .sn 
~rk Dettr::unlu1 4Q 00 
P lRİS DOllSASI ALTIN Fh'A.'11 
(1) Ell• tltın 4111.0~ 'Fr. 
cıı Dolar ~ s 
6ERBE6T ALTL'l FiYAtl.ı\!11 

"'•Polroı:ı 44.50·44.T.5 
R~t ~ OO·!S s:ı 
Hamit 43.73·!!1.~ 
Guld•ı:ı 4! 10·411 U 
VUUt 4!l TS·4 00 
tnıııu Ll.-uı 111 10-&ı.20 
B Ho:oa 46.2ş.,5..50 

Ktl.CE ALTIN FİYULAfll 
Dczmo T"2·744 
Yerli t.1ıl~e H0·7~ 

MO:ııto ıu-wı 
Standart H~·Hl 

KALIN BESİBİIUJKL.tR 
Cumhurı et Ata. 250 oo-~ oo 
Re.ut 430 oo-ru.oo 
Haoit 33!.00·3"2 00 
Azız 300 00-302.5, 
llUBtST PITASADA DÖ\1Z 

Fl'1ATLAR1 
l!lô0-1700 -.--.-

i'iukiye Ac·~nt 
Talcu Stultnı '!O 
Takaa Avruı:a '!< 
Tı.tu Amutnn 
Dolar E!ektlf 
De:.ar Traı:I! er 
s•uı.tt.a; E1ettlf 

ı~ıeoıı 
E00-603 
622·!24 

l.!~lEôO 
142·1'3 

1000·l~le.50 
ın 100·1~ 

100-1~ 

ll lçre F'rınıp 

F'rınuz Frangı 

F'rınaız F'r. T?. 
l•aıra Lire• ıcıs 
Almanra :ı.ı:ar:ıc I 
Yunan Drahmi 1000 
israıı Pru ta 
Mmr Ltruı 
Lübnan Ltruı 

1'2·143 
17·ıS 

270-2$0 
14~0-1'50 

u:ı-ı~ 

Bir O.P. teşkilatına i;den 
elsektirildi 

Uçfincil ve dordüncu grup•a
ki takımlar da paıar günü kar
fılaşacaklardır. Bu arada Turk 
llhlll Takımı da Güney Kore)· 
le pazar günil karşılşacakıır. 
Koreliler bu maçtan Um'tlidır· 
l•r. Fakat buradaki umumt ka 
naat galıb ~etin Turk takımın· 
dı olacağı mcrkezindedır. 

25 ·aşında 'ken mebus se· 
çilerck siyası haya•a atılmış o· 
lan 47 yaşındaki veni başbakan 
kurıulustanberi Fransanın ba· 
~ına gelen 14 üncU başbakan· 
d 1r ve 20 nci kabineyi kuracak· 
tır. 

A nura SıH•unma Caınla.sı 
hakkında 

Parıs. 18 < .\ .\) - Fransa Mıl 
li Meclisı Müdafaa Kom:syonu 

Şam, ıa (T.H.A) - Cumhur 
başkanı Haşım El At•ası. ni 
kab"neyi ku"mab Suri~nın la 
'lınmış sı~ıısi şahsı)ellerı.,den 
Saıt El Gtim~i memur e:mı~tir. 

dı 
Bu.ııUne kadar yirm'den fazla 

filmde ba rolil O' na\ an Yvonn~ 
Sa'ISO" · k olarak Ba, 'I. Balo· 
suda lçtıği rakıyı ve kendisine 

r kanın mudafaası iç"n 2ll 'Mıl- İz.mır 18 <Hususi) - Seneler 
\ar Dolardan faıla sarfıl at ya· denberı lçınde ih ilUı bir türltl 
pı'masını. derpış eden askeri hall•dilemı~en l:r'a D. P ılçe 
bu•re bugün A~an Meclısi tara· ı te ki.atına parti gene l."tlrulunca 
fından tasdik edılmi~tır. ı~den elı;ektirılmı~tır. 
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K.ÇEK~IECE J~ÖPRÜSİİNİİ GEÇiNCE 

L O N D R A A S F A L T 1 ve SO metrelik T U R 1 S T 1 K B U L V A R üzerinde bu P A Z A R G Ü N Ü yopılocok emıalsi% BAHÇELi EV 

A R S A L A R 1 N 1 N satışlarında 

MENFAATiNiZ 1 C A B 1 BULUNUNUZ •• t •• 

ZiRA BUNLARDAN DAHA CAZiP BİR ARSAYA BiR DAHA TESADUF EDEMIYECEKSINIZ 

A Ti v 
İnşaat Kollektif Şirketinden 

Eminönü Meydanı No. 22 kot 1-2-3 telefon 20486 kısa telgraf ad. ( ALTINEVLER) lstanbul 

. .\R:-; .\L.\F:. Do:.. o ar n J\LIR\ \ede i ba ol r n. herkr~e har;ırel·e ıa\·,·ye e ikler FLOR\ A KOYL ba .. 4iah;li ._.df'kı TLRISTJK ~!"nı (OTEL - G • .\ZL\0 - PLAJ) a. \C 

korulu~a ııoı oı \IF:TRF: 11ES\FEDEDİR • . , 
<.orı d .K en !>Ona he k"' j.,. nbul'uıı \'t c \arı en -.aha'lf'. e~ guı ar ... .ılaı" le ka . ..,, kar~ıya ~f'ld:kleı·ini anla:a(';ıklard•r 
Hd en n1e,tut I.O'\OR \ \St-_\LTI \Olu C' l3. Vf:nı Tl"RISTIK \\'RUP\ Bl.L\ \Rf volu ;it' 14 kıloıneııe mesafr-de bulunan '\it' bu~linkü hakıkı dcgcr nde:'l f;Ok Ul'Ul..ı \e· 

rıltn. 5 kha'de ..,3 h·p r·ı e hiı~hk b r <;;er,('• trnı c-dtc k olan, ... ;ih;,ı.ne arsal;ır ~trek kara yolu \'3sıl;o:-.ivle Ye ~ereksr rlektrikli banli.>Ö ılt' 20 d~k·kadır 
l mu:nıJ-C lt' J.)(l 300 nıC' ı kar~ ara!'. da ola ar:-11;.ı.r n, nıetrekal'f' f\".,, .. arı 12 - 18 ::ra \'C' bedriler' 1800 - 2'100 ~ 3600 - 4800 lira ken, SADECE. bu P.\Z.-\R ~ünü 

doı.hL :!0 .. il nıudd le \C' hi.ıyuk 'f"nZ lct la ınelrrkare ( \a•l;.ı.I" 6 - 9 lira \'e b• deJ·er 900 - 1:150 - 1800 - 2400 1 radan \"erilerektir. 
P\;,-.ada lk a ı:e ,., n1k\a ıa paı..,·lt'i'k ç·ğıın D<.'all \(' 1950 S\·ne:-.ılldt"ııber, :s..ıd•te ha!kn n1enf•:ı.·ı u,ğruna. f.,tanbul'un C'l1 o;üı.e-1 YC'rlr- em~al'e>ri~le tenasüp kabul r-~ 

n1,.. <'C k "f'k d tn ucuz btdcl c le al "a ar1.rd n .... rkeı m•Lin, bu )cnı ... at ... ıaıında bulunm;ı1aı nı "a) n "" anda .. lar m·l;t (bilha:s:sa muka)-t')'ie ·mk3nını \'tt·eceg·nden) rhemnı:)etle ;ı\·· 
'.\ Ji edtrız 

\,..,ali:i a b 1 c c ra lıu p \Z \H .. i.ınü "<tdı 10.00 \"p l-t.00 dr )a1.ıh .. npnıır ö:ıli ,; en kakan ,irkeL:nıiı·n oıobı.i:su ıle ~id lr-cek 'r. F.ı.zl;.ı. ahatun1U on.C"mek ,.,. ;ıt..,cdar ı!k de-
fa stçeo 01 hakk n ka1.aınmak ;ç n aJ tal plerd n, ·'.(dt :::unünd.·n ev\el ~ rke !n1ize ıııü :·ac .. aıla i.i<·reısıl otobüs (:şlcrinı \'e sır;ı numara\ırrn 1 ;ıld!rmaları 1 -r~ olunur 

\rsa kanava Iardan 2:;0 lira k;ıp~ro .11 n r bedelin [i-.·u ıapu \'f"rıl'rken t:ıh!'lil ed·lir_ Rtr h4lha zaıfındoa t;opusu nu almayanların a~alar·nı başka a'·plerine YE'Jn1tkteı ..,irk('' 
muh ard r ..•• 

19 Ha1. ıraıı ı~ı:;.ı ( un1 aıtesl 
A\1..\11\ 

• 8 ' 
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' 1 
A 
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Tap l Pir: 

.. 

Kıtaat l lônları /

1 

'--1-st_ ... L_v_._A_m~i-rl-iğ_'_"_de_n_v_e_r_i ı_e_n_A_s_ke_r_•_ı 
1 a,- •u , 110 •t 11 _ I) 1110 ı•w ·r ı _ _ 1 rıla 1 1 ı. tO n k~lhncıde• Tr.;ıbzon Ornıan İ:olelmcsinın 'l<"ksiladaki ı~tıf )crındcıı 

f;1. 2la bf'h,.r tı:f'tırııe 1ı in htr ıun !t kuru~ alınır) 700 Demir köprü b,tıf )'erındcn JOO. Topu kalan b:tf verındeıı ! .r:-ırıd ,._ iı; nı.IP. hf'ı.,:ü·ı !-.U bulu·ı 680 ıon cem'an 1880 ton Odun kap:ı ı z2rf"a TrabLon °birıikl • 
~ nu. C:ift ha\tıı'arııı en mu·cna r::;e: ta~ı:tırıhır .. ktı~. "·k!ııladan t._,ına.c..ık odunun bedeli 14000 

D\Ulf.l)f; \ILTE U\SS ISI \t" nde. \lura(';ı;aı· Kızıltoprııık.I <. .. ·~'.<'ı ten~ın~ı! 10-~l~ l·ra. ?,<"mırkoprud~ıı ıa ... ~ttırı.ıactk odu.· 
.. f . I Se anıı (e:-nle ı· f·e Hi\'Uz.1;1.r t Un btdelı lı.,00 lııa. ge~ıcı tenıınat1 1313 Ha, 'JopukaJ.--ınd<tn 

\! \l!Pt\ K R - Ele 1 "Ok .. r- . ' l ı " •. d b d .•. 8110 . b . • -
d

. C .
1 

.. ,.. d \ ... faltı :\'o. 4 :!. j ·~ıt ıı ı.a('a" o unun f' e ı -·> na eçıcı tem·ıı .. tı 1 ı8.ı lı· 
O~r m. umJ.rte-, Oı;;.•<' C'D ra. 1880 1011 oduııuıı berl"!ı .).'l !llO ·ıra geçitı temin.l ı 4015 Jı-

soDra ha rai..ra meı.::ranf'n ba· radır lh ~t·!'ı: ... 7 9:14 •· ı .ın1b.ı ,·ıaı ll de 'frabw • · S \ 
k I1 b • 1-1 ı· L:i · "'ı\'J 1111\. - 1\:: \'J' \enı apcııtı· _ ,. · 1

. -· • ,.ı. • ·' '
1 

· "' "· "'· • r ar ~e a a-. r~azı · .> • . , ho. da ,apıl;H~-.i\t r Poı ı 1,•r h~ 1 Jnde a\rl a\Tt ı!--lı·k ilerc de ·ha~ 
:\o 8'l nı;:ı . :-.~.ııt .. <;>ııtda· dpııııe, (aın . · . _ __ · .... · 

· 1 \" ld T 1 n 1 le edı r. ~- ·tn .. n1e-. konıı~von d-. ~orulur. Tcld;f mektupları 

1101.. lOR ("!PRl:T - Cilt. Saç. 
1 ZLihre\ 1 ~Iiiteha:,:-.t!ı. Beyo2 1u 

Po-.:a Sokak Telefon: 43353. 

1 Dr. \Rimo:r.EK - Cilt •• Züb
re't Hastalıklar Müteha ısı. Be 
yoi('.u. istik!U Cad. 407, Tel: 
4H06. 

ea ,. ı epe fH ne aıır. . . 
k 

.. f 1 , , 1 b., nın ıhaıc ';:ı 11dcn b.r ı.:a l e\\t•l·ııe kadar kom·.-.)ona veril· 
.. or , r piir,.,r- "o"e 1 "' u· 1 mesı. 1756 

tlln ko foru he11ı .\partıman · 
bı'~ •e:ıl·m ed·lır. \lürare1at Tel: Gıınluk ;Jı:i.\aÇ n sbe:iı de 124 ton Sığırrlı kapalı z;ırf a 

2ı:ın - s:ıı 19. 

36 AY \'AUF; 11 E ARSA 

13.71954 a ı .... t 1 t dt: 'l'r;ı.bıo :\~ _ s;4_ A', l\o. da satın a· 
lı11.ı.c.·aktır B·d<'li :.?3~600 lira ~e~·ici temın.ı.rı 13030 l'tadır 
~arınamc-~ k.omı.s)onda gOt'ü!i.ir. Teklif mektuplarının ıhale sa 4 

A.- atınden bir a .. ı e\vehne k<tdar konlı.~:ona \er .mt- ı. 1757 
'flŞl - Kü<:ıik~a;ıdan K ... rt~la 17;)611757 - l767'.i) 
k dar muhtf>.if r.emLerde, man· * DJI.Gl· u .ıı. bahçeli t\. Pr n~a~ın4l mü Buz Mıhı Alınacak 

tram .\ sgarı 3 ay da~anoıca · r-\.:-,,J'.a. kı~ın dönda, erıer n ka~· 

BULMACA 

ııF' - .\.m, n Has ahaı.e..,: sa 
J.>ıı.; doktuı u, nak'ptil·~i Ftn ·r· 
bahçe o .. ı.}an .\ra ık 16 '\"o. 
da Jıer.:.ün h~:-.·a aııııı kabul tt· 
nl i,;·f'dır. Tc 62.1~6. 

~ai nıiifr<'L ar:-:.a'ar. 
\[iilae•at• Bo1;ta.ııcı Son 

var du -.-~ı ·o :>38. 
1 
n1am;1larını on:f'mek ic;in kur,dur;ilarırıa çakı_lnuık uıere Bu'- 'lı '" 

---- hı aıın a:ın;ı.coıktır. Verm('k islr-)enler·n 11Un1uıu~lcrı c b:rlık· 
_____ , ______ ! \E'>,iJUPIDA 

BIRbiCI te ııe kadar zamanda ne mıklar te.~Lm rdt-Ceı\ ennı \e r:at tek· 
ka t 

liflerın1 bir taahhüdü •azammun f't ıneınck uzerC' :10 llaıiran 1954 

ı 3 5 7 f 
600 m2 betonarme depo 

l ııktır. Telef'>n: 13370. 
kira~ tar;h·ne kad,.r 1\ •ık•rada Kara Ktn·vetl('r K. ı., Oaire:-ı B)fk. 

.~~~~~~~~~~. ı EMLAI< 
S.\T!LIK iKi DAİRELİ 

ı• 

•ı 1 tonarıııe. astımlılara ·ıaıı. boı ~ 
• • Cam.ıca Bulııurlu llü•ellitası JJO(;L u:oı:~IZI\ en büyük ça 

.ı 15. / maşırh;ı.ne. i intibah Ç~ma~ır Fab 

j rikasıdlr. Feriköy 81268. 

• I '• S. \TILIK AR. ı\ - Cerrahpa· ----11 • ~ Ha ... ıanr. i ci,atında a:ı;fa~:a S i ŞLt A1LE PA'\"Sİ\"O~U 

:ı~ııuı göndernıt":eri. 1810 - (7848) 

* .\c;-ık ek:,iltn1e ile b:r .Sir!ıJı!ırı Kalorifer kok kat.anının L·n 
~·ıt kazanına tahvil ,,. tesisatının onarımı ·şi 7 Temmuz 9o.t
Çar~amba . dcı.t 10 d;ı. Aı.n kara ~I. ~. V, 4 ~o. lu Sa. Al. Ko. da 
ihale'<i yapılacaktır. Keşif bedeli 8614.40 lıra g"çıc:. teminatı 
1396 'iradır. Şartnamesi Ko. dcı \e ö.,'e<ien <'\\rol lst. Lv. A. 
ilan kısmındıı görülür. l stek.i .er n ihale &un ünden üç ı:Un ev
\ el H\· Sv. irı~ ubesine mlİ il'a01t1a )!'~erlik be'gr:,ı aiınal;ı.rı 
ş~rt ır. 1741 (7667) 
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1 •••••••••••••• TENiNiZiN 
TERAVETvEGÜZELLl~INI ... 

USULILE EBEDILEŞTIRIH ------..... 
o 

kcılo1 
Sonra ' faılo ~ 

.,,uso 
yo~lı tabakayı yu 

1 
n 

bır bezle hofıfçe jı 

~~~~~~~~~--~ 
APOLLO SiRKiNiN soN 

GüNLERiNi KAÇIRMAYINIZ 
l!a :k 
Bilet'.eı 
(;,·celerı 

Prenses Mevhibe Ce/ô/ettin' in 

~~ı 
Yazan: SARA ERTU~RUL f(O 11, ,, 

Sarav ha,ahnın lç~li!ü, adetleri. c~:;~~ ~j)J 
acı tararıarı. Sara~ da geçen aşk nıaeerala ...,1 
' 'el h~\'alla karsı kars11 a. 1 ,o~.-

Sotış yeri: inkılap Kitabevi -An~'~ 

, ____ TAKSiTLE -S~LIK ~ 
APARTIMAN DAiRELERI 

~luıacaat K .ı)-a Briket 
kal 6 :>lo. 606 Şaotiye: 
Briket Ştı. lns"'atları. 

- ·0· D1 :_,, .. J 
ln,.a at ~irketi Un1U ca.ddtS 
Sarı) er Orta Çeşrnc 

- - l y kın 40 metre cepheli 1685 
~ • ı .t n1etre k~rel'k ar"a acele atılık- Her türlü kcın(orilyle em.iniz· 
,. • - tır. dedir. Camii karşısında Koca'" ı; 

1 [ •. ra•aat·. \l ahınutpa a l{acı· ı mansur 67. lmtiyaı sahibi: SİN .\.S KOıtL 1 ,1;.t' ._ İngilizce vc-,\;1 Franoıtca \luhabenu ).~p: b··ec k ı.eı rı..:.ı',;,·.i · ' LIH \~ · 
SOLll.t\' SAG"- l ıur •Y\ID . . •• ------------- . l'nıuıuı DC tbat !\luduru: l\JE 

2 ıe 1 111 ,, etı•t>1Iııdru 1, 1r_ 3 _ kuçuk Camıı ~okak :\tehmeıpaşa t o yazabilen b:r bayan !iret<.:re ihü~aç \ardır J1;1eklıkr:n Bu sayıd" .~les'uı l\tuduı·: u"~ 
ı.tt Rır l. ~ Ala ,) ıA"e 6- ilan. Xo. 8 l\Gl' ~\RTL.\Rl-\ ng~lılte Fabrika 'lli:hir'liğüne mtlr-:ııcaatları. 1:-. tauhul \ün Ip-ıı.n •· ...," 

< na..ıa an ııı ıua. Ua .er. a 1 ögrf'l r Onrcncilt-ı imtıhanlara Fabrıkas;. Türk Anonim iı kt'll. Bomontl f'ınn -;ok ak No. hJ SAN AD.'\ s ..,.,. 1' 
'.'O• ıe " te 1 b hl ) 38 İstanbul (\-'A l ,\.~) Gizelecililı. \'e !\Jatbiiatıllk T. A· ·,· 

\ t.:K.ARIDAS' .-\ A(ıtlA 1 - Lı- KrR.\(,lK 'ILL\ Bahçeli, ) etiı: :rııı .. Tc~e Ol; (sa a ar• 1 \1 A T A N l\J A r B A A s 
ra· •· uu e lr.l •neuı haber·uı. 2 - butun ...:o fnru ha,ı, <i~nııe )il. 8:l4Q2. --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı_!--·-----~~2~~-~~~~~:_;_ Te Bır rrnk. 3 Tar.:. 4 - Sdhre• 5 --

125 A 
J300 Hab•tlr 
13 

14 ,. 
" 

1). 

ramı. 

-\'fn A n ... ar ad&.i ar1. 
ıı 00 Karışık. ba!U ••rk ıar. 
16 Urkan D tr - sa b Dlt:er 

ndan 

.,. 
ark.ada'-

11 4S P , ano . " batır m•lod ıar 
Edl' La.aten}. 

00 

21 ı 

ek erl f Hafi! 

22 ,. 
22 .. o er a pPrdı-dtn c.ı it. 

45 Habe tr 
2l 00 Kama o - borıo• "" pr r•m 

,ar. 
21 ar k •f 1 • lr: ıı.•. d•rı• 

.,. ra m •ttl 
,. t"t X.arı•nt• 

Bir beBJ mılddH B lo & 1n • 
~:-- ım, 7 Bı- T"ll\ -.· Jpu· 

Mukry ftı'f•tı bırı. Bır 

Du,Kl· Bll '1.\C \'l:>i llALLl 
~-Ol DA~ · Ac'IA l ıo.ıbı .ş. 2 

lle. 3 Ha· !'lnat 4 - Arı, .jııı.. 

5 - -.;aıııha 6 Alim. 7 - iPii· 
Nil: & Rt' 

YCKARIOA-.; ... AÖITA· 1 - Cl· 
nan ır. 2 Ara Se. J - ).lafı.; 

T 4 1 5 Hab t - . !n; A· 
ıaıı u., ık a :\.!• •· _____ ., 

Satılık müzik aletleri 

Aıı a tt .\. nıa mü· 
)\enine aıt o an \ m;ın 

nıau \·ıhrafon ve caı. ta'.;.ı

nıı t Batlerıe) acele ıatılık
tır. \rıu ed n11:rın • .\nkara 
14 \la~ ıs e' 1er1 H ıcı so· 
kak nunH1ra 1 e )"aıı ıle 
ve\a list kattakı 26493 :ıu· 
maralı telefona müraea.ı.t· 

an "'·-----IZ"İI'. 
l°'.51 " 1 Te pro r&m. 
5 OU Dıırm· ' "Y•l"lt!lO&lu 

15..3fJ aı C'e ar Pr•o.k "rnfonl.t T•t 
fL,yonlar Ça •n Wa • f!r G: 
Ptt•lna: bı Kodaly Ga.ant.a 
d•ıuları• 

15 00 K'.l\ k d,njl' 1 Ptle ba,ba 
l' '4 Ra~ ıca rocramıarın tal:d~· 

mı. 

1650 f~br1 KaTala 
i. 20 ç ıı•n r ., .. truı t~fl! rn 1.Pik 
17 45 nlld\O -..urt urth:,r ro-

ıu. 

ıı .S A Ue ,,r n. 

ıl.:>O •'J Erden Dans ... 
'f UO H•lıtflpr. 

JP l Radyo k•dınlar t•ı ı 
2Q 00 Cumartesi sohbf'U. 

~-· nı ıe,ı 1 in ""'a ı Rar RM 
1 ,.,. r ır;ı: m ııı aı.ck er 

4.5 Ta n nl! rıı, rrllm' 
21 ~n GU.rr öq,~ıt. 
22 30 Rqraaı •r ~ro-ramlar . 
n.u TaTınuı Bl"nu. 

k last k • • •• 
ıyı qorec 

KantJGl't A.4tr Katnıonla• 

'Goodyear şımdıye kadar; alby!l:ı' Milyondan fazla 
lastik imal etmiştir. Bu mık.tara yaklaşan d!inya 
yüzünde dığer bır marka yoktur. 
Evet • Dünya yüzünde Goodyear lastiklerı ıle dı
ğer markalara nazaran~ daha fazla~yolcu•v:'daha 
fazla yük taşınmaktadır. 
Bu hakıkatlar Goodyear'in mllşterilerın t emnıyel 
ve ıtımadını kazanmasından' ve mamulatının faikı· 
yetınden ılerı geldıllme şüphe bırakmıy&W pra• 
tık delillerdır 

M••k .. tl•yll TATKO Otomobil Ustlk ve 
Makin• Ticaratı T A Ş. 

Beyoğlu, Taksim Bahçesi ka,..ıaınd• 

ınd 

1 el•lor> 82240 - 87419 - t.!9. adr. TATKO 
Mamlekati" har bir tarafında GOODYEAR tıayıl.,I mavc:utUır., 

bekliyor • 
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