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G U atama lada siddetli .ı 
iç savaşlar başladı 

Cllnıhurha ~kanı Guzman'ııı 
aleyhtarı 

" . 
ıcın ..a komünist 
Cü111lıııı•başktı11lığı bi11ıcsı 

1'l e111lek eti11 iiete lutuldıı. . ... 

lıükiımetini devirmek solcu 
kuvvetler lıarekete geçti 

111ııl~i11elitiif ek ff teşi11e 

biı•i koı11ii11isı. aleyhtnı·ı 

Auodı•~d l'c•u 
'fc~lci~alpa (Hondura~), l9 -

t"'uınhw·ba~ka n ı Jacobo Arbeıız 1 
Guzman'ın soku hükumetim de 1 
\,rmek i\·ın komün•st alc~ htarı 
kuneı er, Guaıemala)ı bomba· 
Jamı.,l;ır ve ı~tı'a etmd~e ba.,la 
nıı~l.:ırdır, Bu kunetlcrın ba.,ııı 1 
dıı Guaırm;;ı1ah ıniillcl'ı Alba) 
C<'!rlos l'ıı -. ıil!o Arma~ hulıınmak ı 
tadır ve bu l.: ul'w·t'erin diin ı:e 
l't ıki lımaıı ile iki i<: şehirde 1 
doğru il <'rledıklf' l'İ b'lciırilmi~· 

ıır. Pueı'LO Barı·· o ~dıııdaki .. ~~: 1 Alnı<ınl.u a ı - ı ııı.ıg llıp olduğumul mü abal.;ada ta li.ımımıı çalının l\lill ı .,u s;ıhıllcı ıııde hu un.ın bu} uı. 

ıne~\ e ıhracatı limanında \c p, 8 •• T •• "8 G K s Cik ah·lleriıı<lekı San Jo e de· 
nız - ll ıl\a ü ~iinde müslc \ li -.,~,~;.·~:·,.~::::r:~~· ·::,\;~~ u g un ur ı re • o re 
:·:ı~;~~.~::~:~:::.:~:~:,~;~: 1 takım la rı karşı laşıro r .:~ bu uııan flr ~llıuleu f"hrı ılt' 
llundura hududu l üınınci. k· 
7. capa ,ehır:e•·:r de de :;ddm 
ç rp ı~ıııalar ,, !maktadır. 

Baz.ı . ehir;eı"<ic cit: ayaklan -
111 .. lar olduğu bildirılmeklcdır. 

t::ıstillo'nu n ı;ôzcusii taarruzla 
C Otvamı Sil: 7 Su: 3 de) 

Dün yapılan maçlarda : Uruguay, iskoçya'yı 7-0; Avustu rya, Çekoslovokyo'yı 
5-0; Fransa, Meksi kayı 3-2 yendi ; Yugoslavya ile Brezilya 1-1 berabere kaldı · 

. Cenevre konferansı 
Birinci safhası 
Dün bitti 

n• dolu ~Jan•ı 

Ccneuc 19 - Buı:un oğledl!n 
onra Hındıçin mesele :n• mü-

1.akrrc 't>in .} ap lan toplamı) 

1 

nıüteakıp şu tcblığ )ayınlanm 
tır: 

, Dokuz rlr"c::a•) on nıahdut 

~ · . 
r-!~.·\'[> \ ÜLE:\l.lm _ Kolomhil a'nı n nıerl.ezi noı:uta'dıı ıınİ\ ersitt• iıgrcndıeıinıl<'n hiri· 
~~:ıı_ l.iırarınıtan uldurıılme ı füerin e 4 ,t~(IO oğı enl'i numayi' ) :ıpını:; \e milli mar . ~l liHl'tk 
~~ kanının ı;arı ) ına doğı u )Urumcge ba~lıımışhr. A ke rı kun etler buna m:ını olmak 

nıahiyettf' hır toplantı yapar:.k, I 
ll ındıı;ınide barı~·n yet iden le · 
.; ısi rn e!>elcsinin mü1akel'c,ine 

( DM ilmi sa: 7 ~u: 4 de) 

ltıı \c hu ırada hır e\ in balı.onundan gelen meçhul hiı· !.ur un bir a,keri iıldnrmti titr. 11
l.trine birlik komuıııııı •Att • tmıi Hrmi~. netkedr. doktu oğre nc · i " iki si' il otmu5· 

tıi r. ,\ ) n ca 30 kişinin de ~ arıa landıgı bildiıilmi tir. 

Tuna Dersevi 
Kapatıldı 
Ç~mbcrlitaşta Tuna Dcrse\i ~ ., ~.'...:.. 

---Oı---

Emeklilik Kanunu 
Tasarısı 

sahıbi A. Tuna'nın, ogrcneı•o • 
rındcn 18 • 19 yaşındaki Özer KUYRUKLU ÇOCUK_ - ,\ nl..aradı J.u_l nıkhı doğan :'\afi ~t ll'rli 
isimlı bir tenç kızı kandırarak j adındal.;i çocuk amelıyat )apı!mak uıere Ant.;ar:ı .hı.en Tıp 
ıçki içirmek sureti) le Ul uttuğu .Uademi ine yatırılmı . tır . • \mehyatı ~ap~cak olan d~ktorla~,. 8 
nu \C muteakıben teca,·ilzdo ba santim uzunıu~undaJı.ı .ku3T~un .• Jı.u)~~~ı.umu h~crelerının 
1unduğunu biı.:irmi tık. . anormal t~s~ı.ı.:~ı etm~sınd~n ılcrı . ı;eldııını ' c ilen.de _ı tıup 

Evı.·elkı gu"I ~li:li E~itım B .. • ı ' eretegını bıldirmışlerd~r: lteı.ım~e ~oc:uk ku)·rugu ıl• 
menmı ~a: i Sü: 1 de) &oruımtltedır. 

.t.~odal•d r r~ J 

Phe:ıic Cıty CBirlcşık \ meri-
1 ka). 19 - Teşkilatlı rına~cı \ 
gangsterlere karşı a\ :ış açmı 

olan Alabamıı E~ alet de\ lctiııın 
\eni Ea,şsa\·cısı Aluert L. Pat • 
teı-ı.oıı, birı.at kcndısiniıı ele kl's 

1 
ıırip ) alan arkada~larına siı} le 
tti~i akibcle uğranıı • 'c diin ~l' 
cc burada o• onıob·lindc vuru· 
lup ölduru,nıüşıür. 59 ya ıı dak 
B-"1 :-:ırrı, Esal etııı l><:mokraı 

Valbi tarafında n tasln eı.lılmı• 
•Jlup vaillcsinc re mel' l 7 Ocdl:: 
a başla~acaktı. Kendisini \ uran 

meçhul Şahsın, küçuk çaplı bır 
tabancayı Patcrı:onun ağzına sıı 
kar2k ateş cttıği tesbit cdılmı< 
tır. Paıeuon cv-.clcc Alabamrı 
Eyalet de\ letinln Seııatorlcr n • 

1 den idi • 
<Deu.mı ~": 7 ::,u: S de) cnillo r Hunt 

1 Berne. 19 (Hu~usi sure te 1 
• 1 ~öndcrdığimiz muhab;rimır. ~e· 

l'al Taı ku b!'d ıriyor.ı Müreffe' den 
Diln~ :ı Şamp yonası l/8 f nal· ' 

leıe b r "Un ııotİl':ıh .. tıen onr;ı lsfanbul' a 
bugiııı ckraı ba la ımı lir. Yı.-1 
r n (bugün) Gunr) Kore le G f" ·ı k 
karş la .. c.d l. Eğer ga,l p gdw az ge lfl ece 
tk, ~!acarlar da Almıınl .. n > e n•ctoı~ "}anı 

ı•erııc ekrar Alman aıla !kar· A ıkar;ı. 19 - Mürt>fte C'\ Hlrı 
~ la acağ ı.. da buluı an ) era tı ıab ı gazl .. rı· 

Bugün ~apıl.an mu ııbakalar- ilin İsunbula borulaı la na . 
da u ncuccler alınm tır: bu &aı.!arı mc kenlerde ) emek 

Zürihtc: A \'Ustur):.a Çckoslo· pı,ırme. 51cak u, FrıJıdr.r , c e\ 

1 

rnkyaya 5/0 galıp. ıerıı teshınınde \e ~eç ılı • ~na-
Cene\'rcdı;: f'ransa .\ mcri· ~ ıdc , c kömurle ç .. Jış.ın santra 

kına :l/!? galıp. • ) erıne ideal bır mahrukat ola· 
~ Bale'~e: Uru "'llay. İsko~) a) a rak ku la ıılmabı ga) e:.ını ıstıh- . 
ı/O salıp gelm şlcrdır. daf cdcıı bır muk~\clc bır haf 

j Lozanda: Brezılya • Yu"o ıa: ıadanbcri Ba)ındır ıı. Rak.ııılı • 
la 1/1 berabere nctıeelcnd·!"ı ğında ~ırke , c MU es cscl<'r Baş 
•çın ma~· yarım ~aat temd·t c· I k.ını \'tik ek Mühcndıs P kret 
dılm:,,tir. ~uer'in sa.kan ığınd~ lşletme· 

!er Bakanlığı Pcu:ol l lctmclerı 
Dunya Futbol Şampi Re M Doktor ~luhcnd ~ahap 

d h Bir"ı. hbnbu. ']::. T. T. Gcneı 
yonasın an ususi SU· lluduru Prof. Kamuran Gornu;'I 

\C Amcrıkan Ralph P.arsorfl! 
kumpan) ası mumcıssıllcrının ı~tı 

l rak etuklcrı müzakcıeler ı ct.c~· 

mac;ların tafsilôtı spor ! sınde imu:anmı tır Bu ~rke• 
Petrol Kanunu hukum:eı·ı. da • 

sayfamızdadı r. ıcsınde ıeap eden muıacaauarı 
- - www - \ e faal ) nlcı ı ~ apH·aktır. 

rette getirtt iğimiz foto· 

graflarla, dün yapılan 

"""" ................. ._ .. ..,........,...,, ..... ._. .... _,...._...,_.. .......... ____ 
; 

BUGON 4~üncü SAYFAMIZDA: 

p 
. 
1 

Derleyen ~ NUR SABUNCUOGLU 
Ümründe bir zarfın üzerine pul )apı. tırmış olan 

her insanın merakla takip edeceği S tefrikalık bir ~an 
<1eri~j ... Pul alemi hakkında bilmcdil'i iniz; pek çok ,ŞC~ İ 
bu ~·.mlardan öğreneceksiniz: 

YA K 1 N DA· VATAN'DA : 
~~--- _ ..,.,.,..,,,,.__ ... ____ ___ _ , 

D tu 
KAN.AD· 

Yazan: 

uz. 

Ahmet Emin.YALMAN 
Bir müddettcnberi Kanada'da bir tetkik se)ahali 

.~apmakta olan ba~muharririmizin , t'ht>ınıni)cti gün 
geçtikçe artan bu bü) iik mcınlckcl hakkında ) azacağı 
) aııları ZC\ kle takip edeceksiniz! 

ı ar ~ı u · a Anı eri 1\ a ·' a 
J 

Y\Z \N : 

Fasih iNAL 
Gazetemizi temsilen Tarsu {:<'misinin lüks Ame

rika ~olruluğuna i~tirıik eden Fa ih İnal. bu cazip se· 
yahatin tafsilatını sizlere pe)derpcy anlatacaktır! 

.._ ................... _. ............ _. ................ r!s. ................ _ 
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' 

l'AZAN: 

Hu bu b af , i, f, isini Türk Köylü Partisi Kadıköy HAVA ' .,,, ~auçuk ithali 
'T 'T k . d k ld VAzive:rı ·~ , için tahsis 

koruma Poll•tı•kası ongresı yarı a a ı ,.,~~~~k::.~::~:~.·ı~~ı;~. ~; Yapılacak 
1 rf" huJ('ün şehrimiı lt rh·a· 

Türk;yc Köylü P•rt's' Kati-- 1 !•e. '.·aka• b'rlr•,lirec•k köp· 
rında h&\'a, jlrn,I olarak d ı" il ti d 

. köy iltt"~::ıin rı lık kongrc.,.i dün rünün )·apılm~ı:: 1 ndan C\"\·et vol K.:11 ı tık :ır ~' Y z n en, 
18 k 

1 

tamanıen bulutlu g,cerek, ı h k ı · el nı urusa, saat 17 de içe n1c-rk.-zinde ya· \'r su d:t\<ı.~ın;ı önem \f'rılmrs· kautuk a rı a ar·nın iUÇ u· 
1 T ha\:a sıraklıJı biraz artacak, l<l k b f b ı 

Prof. Dr. Kerim Om er ÇAGLAR 
. a·ın a an op·. 'ı pılmı, .. ıır. n· isli\.·rn raporda hav.·at p:ıh;ı· rumria ka ı 'arını ,.,. u a -

k •ı h ll j ruı!!ô\rlar po~T~tdan orta 1 · ra .. •' a ~.u erı Emckl'ı G 1 n C'··- lılı~ına tema' rd·lm:s, ı'lçe ı·da- r·kalarda çalı$an ıoı:.çı ,rın pev·\ OC b 1 h cnera ccrp " "" . ., . kuy\-('l!p r"'crrktir. Kıcıı bir kl ld kl 
ısı u )1 er k;ı.rın kon~rt- başkanlı)!ıııa .,.('. rr kurulunun y· talı~n1adıı!ı ôa l ı:ıman mr\'Ziİ ~-agıı hf'kl,n· dl'rpry •Şden uı.ı akşt· .. Hı 'k·. a· 

iki lUlafın fi- 1 n,vr·•a 1·r.·ıd• ·dı'·m ,. r. r·rıı eır\·elre ''a!m·,ı· u umt": 

Toprak 
r fında.n 

f atlar~nda 
) p·l· 

1797TL. 
NEWYORK 

PAif 
P,r.rr lf.JEE«ECT.V 

ZENGİN PARA İKRAMiYELERi 

Türkiye $ Bankası 
paıaaıım •.. islikbaliAızin ımnıyıli 

Pttrr lfırcnfccv 

\'ik cd=ci zamlar konduğu ı:ö· 
ri.ılmcklcdir. 

Ofisin alını ycrlfri bulunan 
dt nı;ryolları islasyon::ırı il(' 
lıınan \C iskelricrdc Siha (51') 
ha , !\·<"!, H .ay ve .\nıai)·a 
\ .:ı)etlc·rindc ycıi.,ıir=len m;ıh 

sulr ven <'0 ir.imd:rı, ova rnah 
$lulü bugday 28 kuruşa, bryaı 
ıırpa \r )ul.ıC 22 kuruş:ı s:ı· 

t n alınacaktır. 
:\lcn1lc ktlın d:~er yerlrr·n

clrkı m.-ıh:-.ulün alım ba fiaı
l;,ırı bllgd:l)' için 30 kuru,, ka 
r şık bu~d:ıy için 29 kuruş, 
çavdnr için 2~ kuru~. beyaz 
ve çakır :ırp:ı. ve )'ul;ıC i~in 

22 kuru' ol:lrak trsb!t ed7 
-

çi mt!\:ni müteakip büyük Türk ... "' ... nı~kledir. k 
atını hem 22 ölülrri i('in b:r d~kika ihtiram 'luh ,.,ebe raporunu •eık k "ıj t"' ı:;o ton için Y;qı·,~ kauçu 

kuru~a çrkarm•ş ve hem bun· ı b mek üzerC' kom:svon frı::kil c· illin pn :rukc;;rk ı;;ıcııkhk t:ıhcı ~ı. hu fabr:ka'ar tarafın-
. k duru"u yapı mış \C ilçe a .. ka· 2.;. en fliişhk ıı;ıc;ıklık 16 fle- k 

ları ayrıca k:Ioda hır ·uruş 01 Jlkmct Ta..,k nt bir )ıll·k ct:Jdikırn !'nnr:ı tcnki<llt'r<' ;:r- . . dan vtter gcirıilml'mr ıe \e ye 
Pr:m ıJAıte eımişt'r ·ı · b rl ·· ı h. rt>C'I! olarak ka,rlrrtılmı~lfr. ni ıah5 1 ı;ler Yapılm:ldı"' takd·r · · f ~liytL \e muhasebe raporunu c· ,,,,., ve u ara a so1. a an ır · . 

okumu tur. Ü\'(' kon:!rrdc: Kaô·kö\ ilcr!i·nr 1 1 rlr: fahrikala(ın koııpanmaK u· 

Y.banct mrml,kd.cre sattı· b~~i. 6 k·'"'" ha,., ·hulıındıı- Ku··çu"k haberler rur.t·nc1. kalacai:·. ısrarla tl•riı 
ğ h b b t n k ı·ırs ne Raporda, ı;eç n1l< rdr parıin\n b 1 h ı l suculmrk•J"dır 1 
ımıt u u a ı ·a ı , . ve parıil:Jerin iyi calış•ıkları be ... unu, :na('na ev ça ·"m<ı i'lra ------------ f . . k l . 

karşı mu~terilcrimiıin gös.er- ci \am edi·cmiı·eccJ!;ni "'ö,Yl<'mi,ııt * Şrhrtmlzde mt1.atır bulunan Bu dP a.. rf'"mı m.:ı am ar. e 
Jirtilmckır. aÇ!k filmler·n son ı d t d:kleri titizliği ;::öıöni.ınc a- ıir . Kıbrıı.ı o rrncıı,r d•Jn de te ktk- Sana~·i Oetaı;ı tarı ın an vaı.ı:\e 

l•P ers;:ıf üstünlü~i.ınc önem ı:ünl('rde s:n ma'arda fazla ~ös- R k d· .. · l ... t . ırrın,. dr\·am "'mıı.tf'rdır Talebf'ltr e:raflı olarak te:kik t'd mt"kte 
t<'rildijl: YC' bu yüldrn c:nayet· u onu •1 "'OZ ;ı ::ın U)E' frın Flon1to. Ycşllko3· hata alınını Zil& . • 1 k •·· 

\·cr:lmc ı \·r müs1ahsılin bu bir krt;mı knn;::r<'nin .vapılahilt'· rt't pımı ırrdır \'e kauçuk ımalaıç• arının . a t 
lcrin ml'yclana ,ı:rld:.f· :carle <'- l h 1 b 

m;ıksaıla pr:mlcr c tt..,\ik c• ('(' ·ni, b:r k ı::m rla t;:ılik eriil· * Atlna hUllttlerara11 ı11marıar \-e hakık 1 tıyaç art tes ıt e-
l dilmtktc idi. .ı\rrıca Kadıköy ic;;· K ı ır .. T k H dilmesi verinde bir tl'dbir O· m si icap etti~ini i.-Jrlia rlmis!('r. rına-rt'ıUnfl ışttrı e .. rn ur • ·e· d·Jm,.k~ed'r. 

lnu.".ıur. "z.ı·r·,ı,·•t B .• k.·,rılı"ı ıyı kch!.:ncten .'\ltıyola kadi\r ht.13 ı· • kl 1 k• RO ,,ıırım fi donmu.ıur. ıo ıun ı.11~ Unıumi kan!i.::ıt imalaıın da· 
,, _ t-- nr ırrur yo ama \'apı ar:J rrn Krın~re çalı maıınna. d•lr 1 · · 

mal yetıştirilnl•s;ne ö:cden· a.rna\ut kald·rımının bulunu· Ü)'C'drn 6 kıc;;inın hcız·r hulunclu he··etımtzin h1to..tırıartı 1 r&Po't dJn ~ılm.ama.&1n1 t~mın ettikten grın 
beri önt·m vermekte \'c D \'let ,. 11 sefa'tt olarak vası!landırıl· C!u, konzrryr Ôl'\"am eclilem:)t t rrte vtrllmt tir. ra ht·,aca )E'tecek derrct"de 
ürrtm" Çiftlikler·nde elde o· m·-ı•r. •· k • 1 l , Krını;red'" Ak.deniz hafzaıı m@m- k;:ıuçuk t~h1;1t;:nin )apılaca .... ~ er.. artır,;ı~ ırı m Ştır. IPketlfnnde m.uen ttptrrı ü:r~rln· . 
ıunan yüksek c·vsafıaki to· --------------- oe mıl:r:Akf'rf'l"r (' .. r .. ,an ırı.t~tlr merkez:nded r. 

humlukları köy!Uyc dag,tmak Bı'r esrarcı lsfanbul E. Lı'sesı' * ........ , S•llm ttkokulund• Deniz Harp Okuluna 1 
suretıyl<" lıu f;t),·)e hizmet dun btr vrdll m Mım~rtsı vrrıımıa. 

mıstır. cırn:y(' çalı~m:ık:adır. mıızun olan 132 Ofr"n('lre dlplom& talebe alınıyor 
F at k.:ır.ırnnml'.c;;·ndt dikka lk' lf lan ıorfnle tf'v ı fd\lmı• ır. 

Meıııltkcıin muhıcı;r böl· 1 sene a 1 aya y f 1 h 1 * """'' cem~rtı rn ıeztntı· Hrvbellada D•n'ı Harp Okulu t, Ü nint' Çt ktn tn mühim no\ı: a 1 1 a e 1 ı ı !iki t b Jn H rek Te E l b · [ gclerin<': yayılmı otan 16 d v· "r n n n u§, " • • ,.,. Kn ,.jinin ;r'ncı sını ına or 
t.ı hiç iiphes·z Topr:ık ~fah· :et üretn1e çirtlif(nde yrtişti· M h ld ""011,··.,en rt•",~'n'•"•'ın"•'• Here<• Halı ta okıı:u bitirm·s ,., de\·l'' ol· 
. ulleri Oflsintr halırlanaC":tk a kuAm o u 'G . ·ı· .. 1 ~ f rikn yükst.•k r\'saftaki tohum· efırı ıyor Fabrlkuı. dfnlı ko•kü 21yaret edl· ,;:unluk :mt'.ban arlnua muva • 
olan alım b· remlcrindC"kı ti· ı kl r Tu"ı·k ko····Ju"su"nu··n cm· ıere.k ,, korıurıe temaıta bulunu- fak olmuı .Mekliler kabul edi· 
.... ar:ı, hulnıhat çiCtç:sini daha ~ ;ı ' . 1 k ,1' Bu unl r· Bir müddet C\'\'el Reroııtun· .. ıaeaır.tır. ı-cekıı·r 

r ·ne \·erı mt ;e ır. o c O"rcndı• mı·,, •o.re ~.ıı·ııt E· c < ,\ f'\":ıfı:ı nı .• h,ul )t:io;tirmr d.ı yapıl.\n hır rkıp tıramaıı;ı l'li. ~ ,., ~ * Tophanedıo oturan All omert Jl. k d 
)e te.;v k için b:ı1ı primler ö· rl~ h.ısadına ba"1;1.n1ak üze~:c nasında Ü7.C'rınrle r!Sr~r bulunan ~ılım Rakan·ı~ t~tanbul Erk"k lttmlnde bırı, Fındıklıda, ~t.,ua çeıe K:ıyıtl:ır 10 a).;.u~tn!ilia a ~r 

bulunduı,:umuı. rkın ınahsulu· 
1
. ~ .. 1 . k. . ~ .. / ı cp~ınin '·atılı h:ıle .,~tırılmeı. bl eamıın& ıırPrtlc murzıınlfr~ 11 dıovam tr:lf'cek, kabul imtıh;ı:nları 

t1, nnlf"!liİlll' a:t olan cihı"tt:r . g~ b toh luğu I smt·t ..,-.cn;:::u un ~nrı ~~ır ... r 7,a " ~ 5e:lha•tın oon'Y ve Jtmpt Arcı)• 1~,.. 15 • "r) ;ıCu!lltOS tarıhlerı a· 
flır3C'.1t p')·:1~.:ı:l:ırının tip\('ri· ıdıunl 

1
J .. n ton ·rt''klun~nd n mahkrmcsındr lapılan duruşma ııe ~ar.:1r "'rmış Ye bu husustıkı aa ııcı tş_kım ~lblB,Ji talıp k•~•r· ra~ nd<t ,·ap ·acaktır. 

ne uy un rlsarıa mnh.t:;ul ye- dt ~ e 
1 
ureıınen Çı •h' - l'l

1
'1 klcr sı dün sona er mi lir. Sanık 2 emri İı;tanbul vıliyetine gOnder ken ıuf 1 •ü ·:ıı • 1 •rmı&tır. '

1 
· 

1 

J~ıtı mıc.;tır. U IO um U - ;ı h hk · . 16 VCt rİner V8 ziraat mu 
t frmek İ('in m\istahsilı brlli iliçlanını~. s lekıörltnmi~ ve 5 ne 6 ay apse rn.ı um o.nlu~- mi.;;ıir, 
nokı;ıl:ırtla tf'c:\''k eını<'k ıa- çuvalla.nn1 ·~ olnrak çifırk :ş- tur. Önümüzdek: ~r" yıl~ndan itı 
7ımdır. nu n1:ıl-:s:ılla ve d·ıı: lt'lmclcrincle kö) liimiiıe 28 ku Çekirge öldürüldü barcn İstanbul Erkek lııı;esine 

Vali lsveç'ten döndü 
Sır muddettenber lsveçte bu 

luni.n İstanbul valı ve beledı· 

hendiıi Amarika'ya 

gidiyor 
S3lıdarch1ki rı k~bctlrr,. k;ır· ruc;;a trslim rdiln1i ti. Geçen 
şı mrm· ketiıni7.İ koruyabil· ekim n1evs'nlındc Türk müs· 
mek i('in mı t.'15 tknırklik ıop t hsilinr pr,:n lıcclcllc 46 bin 
h., .. hu d::ı) l:ırın:ı na.1rır:ın da- ıon k:ıtiC:yc tohumluk saıılnır•<. 
ha :y· t\':ot h:ı olan ve kiloda 4!1 b;n ton tohun1luk da 525·1 
100 adetteıl filılı p('lrmir hu· . ayılı k:ınun ~en;e\.·esi içind 
hınm:ly;ın '\n.'ldolıı b(·)':t7. bu!· z;rn:ıt Il;ı-ıka,_c; ile mııht ıÇ o· 
da~·nın hf'r k lo;;;unJ l kuru~ (Drv:ımı Sa: 4. Sli: G da) 
prim \'rrilı Cf'kt'r. Geçen sene re 
k' otla 100 dr n f:ııl:ı pel<'miri r 1 
bu 1 u nm ~> ~ n Trakya \'t' S: ha 11'!111!~ .. P'tP'l"IJl!~~~~"I 

hariç. di~ır Anadoltı buğday- i~~~~ .a ij !arının b<'hl'r kılosu 30 ku - lıııt.J ' 
rıışl.'n .aı,n ahn•rken, bu.'•"• ,., 
aynı ev .... afıakı Trak~·a. Gunpy __ ~·-
do!!u vr diğer Anadolu srrt 
bu,d. vıarınııı k'losuna 3 kıı· Fransa, Italya· 
ru, pr:m vrrilnırk surttiylt k 
ne-.mı "'• ıo n;•beı;nd. bir ya mUtare e 
rot »mmı yap,Jm,• o•ııyor. 1 teklif ediyor 
GccC"n ~rn,. 2l kııru;;ıan s:ıfın 1 
:ılınoı.n ç:ı\'d3r1n kilosuna bu 

e. .ı uru k.ltıllrak fiaı 
2.> kunı .l kııı ln1,~1 r. ı\· 
nadolu be\' z 3rp.:1l1rı 19 ku· 
ru :an. ~iha v~ çakır arpalar 
18 kuru;;t:ın n1lilı:ly:ı:ı Prl.lirk4'n 
,·eni mahsul için bnnl:ırın rt· 
'rtıarı 22 kuru a yük5E'llilmiş 
tir, Ayrıca Anadolu b~y:ız :ır· 
palarına kiloda 1 kuru111, b:ra 
J,k ('\'5af·nı h:ıiz olanlara cl:ı 

kilo":\ ' ' 1\ııru' pr:m \'<'rilretk 
tir,0·~ıl~~ sene An:ıclolu yu· 
l:ıCl:ırını 19 \'r ı:;:h. yu';ıCl ırı · 

Koıı). 1!1 (Trl foıı'a) Bnz. de ya lı talf'he kabu! edılecrk 
kır ve ilk n i:c, I· rındr ittılv;ın ~·e re·sı profe~or GOkay e\·vr;ki ~fıomlt:kfltim 'l veıer·ner ve 

&ece şehrim·ze dönmü~ıtir. Stya z r.ıat miihtnd•.sler·nd~~ mtitf!-1 
hati ~ırasında isvrç Başrekıh ! ~t-kkil 16 kişilık bir ırup tet
ile Türkıve • ts,·eç iktısadi me · kıkler yıpmak üzere Z:raat Ve j 
selrlrri ü~erindr de durmuş o· k~leti tarafından 'e 6 a;y miıd· 
la.n profr~ör GOkay, bu mevzu dede Amerıkava ,;:Ondıor·lm~kte 
da ıu iıahatı \ermıştir: dır. Bu vetrrinerler dün 1stan-

mrıı..,rlı ('ekır~clrr ;:::oriılmiıstur. 
;\Hicadc· :-onunda 1,,·('1\iı r.:e c ırü· 
'.eri bil) ük h<!.';ır ara. cbC'biyet 
vcrın~d, n dldUriılmiiş~ür. 

tır. Bu hu~usta yazdan, gtrekli 

h.:ızır~klar ~ apıl~raktır. 

666TL 
LONDRA 
pili[ 

,._ İs\'<'Ç'der, biıımle tc.aret bul vı:A;vet ,., \Pteriner mudur· 
lerini geni~letmek istiyorlar. lURUnde b:r toplantı '·aparak 
Boğaı köprüsü ile de il;·lendi· tetkık lieyahatinin proıramları 
lrr. Bana 43 bin a.da ÜZt'rinde nı tanzim ctmi~lerdir. 
kurulmuş Stokholmde inşa e· \'eterıner, mi.ıhend·sler 21 ha 
dilen tüneli le denıı kenarında ziranda uçakla Amerika.ya ha· 
yapı.mış ylızme havuzları ile reket edectklerd'.r. 
kooperatifleri, umumt maJaza· 
ları ve blok apartıman:ırı, bah 
çe tesislerini, Operada.ki içti· 
mal yardımlaşma ve tesanüdü 
aıılıyan yüksek h•lk mektebini 
d• ıeıdirdıler. • -------

BİR 

YENiLiK 

DAHA 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
BEYOGLU ~UBESİ 

11. yll cvvrl bu gün, 20 Ha
ı.lran 19ıO d3. Fran~. ital,a
ll miitarcke teklifin r bu
lunmu tu. llnrt al ı•eftn, 
Baş\'t1'il olduktan bir gJn 
sonra, yani 17 Jl a1irand11 
Ahn.:an,·:adan nılita.rrke şart· 
t:arını ~ornnı ')hı. I r.1n-;1ı or
duları klille h:llinde \'C g:ıy

rl muntaıanı rirat l'ıliyorlar
dı . Fr:ıınsa csa1;,en nı:ığllıp 
olnıu say ılı yordu. Jl itl<'r ile 
t\ıfu1ı801ini 18 llaı.İrJnda ~,Jü· 
nih'de hulu ·nnı ~lar, l'r .ın'i:ı
nın n1iitarcke tcklitini hcra
bf'rcr görli~ nıii~l tnli. !'\elite· 
de ıvrıtı Fran~anın 1talyaya 
da ~ıliracıatl kar1rl:H;lırıl· 
nıı1 1 böyltcıe 1\ılıı ,,olini de 
tatmin edilml~li. Ç"rı·~iz k:ı
lan } .. ran\a, 1\ll11 :ıny.ı.'nın e
mirltrine bO)'Un r~ıor('k, ay· 
nı mütareke telo:lirini italy:ı
ya da yapmıştı. 554TL 

FRANKFURT 
pili[ 

Bundan sonra, 

Hediye e~cetimiz.ı 

BUtün ev1tı; 

AÇILIŞININ SENEYi DEVRiYESi MÜNASEBETiYLE 

17 / 8/954 tarihinde çekilmek üzere sayın hesap 

sahipleri için hususi bir ikramiye keıidesi 

tertiplemi1tir. 

BU KEŞiDEYE KATİLMAK iÇiN 

BEŞ TEMMUZ AKŞAMINA KADAR 

150 Liralık vlıdeıiz ve en az 3 ay vadeli 

2SO Liralık 

TASARRUF HESABI AÇTIRMAK VEYA MEVCUT 

HESABINI BU MiKTARA ÇIKARMAKLA 

1 ADET 10.000 

2 ,. 5.000 
,ı 4 ,. 2.500 

10 ,. 1.000 

10 ,. 500 

50 .. 100 

l lll A 

KAZANABiLiRSiN iZ 

BU KEŞiDEYE iŞTiRAK EDENLER AYNI 
ZAMANDA BANKAMIZIN UMUMi iKRAMiYE 

KEŞIDELERINE DE KATILIRLAR 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

BEYOCLU ŞUBESi 
(8051) 

rrnsa ile J\lnuınyıı nrııCiın

daki mütareke 22 Jl:ı1.iran
da. ve ltatyı - rran,.a ıraı;ın
daki n1ütareke de 2t de im
ıalanmışhr. nu nıiin:t.l:itb~t

le Lonc1ra radyosuncl;ı konu
şan Churchill aynen şunl.:ı.rı 
söylemi5ti: 

- İngiltere muıaffcr ola
cak, Fransa'yt da kurtilra
cıakhr. 

Altıncı Kısım 

DİVANI HARP 

1'1üdafaı ıvu\.atı 

oıı jkinci bö'.ge komutan:ığt 
adl1 imiri Alb;_ıy Thco<iore 

Breakstone'un masasının üıe

riı1e ,·ur:ın. sisli $;ın 1"ransis, 
co'nun nemli günc~i. bir yı~ın 
klarlın en üz,.rinde duran, şiş· 
kin bir . arı ı.:ıı·rı ·ıydın.l.:ıtıyor

du. Zarfın üzerinde g:ı ·ri mun 
lazam kırnuıı bir y.ııı ile 
·CAjNE· yazılırdı. l:il ı·ı yüz.· 
lü, gür saçlı ve bi.i) ük bunınJu 
bir ı.aıt olan Brtak~tonc, ark~ı~H 
masasına dönük olduğu h:ılde 
döııer ko~tu~unıl:ı oturmu~. li
m.:ını ı::, yrrdiyotıln. Yarı h:ıs· 
ret. yarı kızgınlık l~inde d<"
mirlcmeyt> h:ı7.ırlan~~ bir n;:.ık
liye genıisine b.:ıkıyor.f:ı. A:b.:ıy 

Brcakstont- drniıe çıkma.nııı 
ha~rctini cckiyor.ıa. Daı::hca 
riiya. ı da bir nnkl!yo! gemisine 
komuta etmekti. Amrı•.ör bir ge
mi meraklısı idi, !:>iriııci ı'iin)a 
harbinde ele kısa bır müddet 
bir destroyerin s rir subaylı· 
t:ını yapmıştı. Fakat Sİ\"il har 
yatta mük.-mmel bir avukat ol· 
ması onu bu şimdiki işine bai?
lamıştı. Zat işleri büro-;u bü
tiiı müracaatlerine :f4k.lyt ka!
mışıı. O ela, sukutu hayalini:ı 
acısını. milmkün o1du~u k;oıd~r 
Aık, kaba hir dıo11itcl liı::ttnı kul· 
lınarık çıkarırdı. 

mavi ~izgilcrle çiı.ilnlı)• b!'):.ı 
kaat yığını vardı. Bu, tahkik 
heyetinin, Caine destroyeri k;ıp 
tanı \'arbay P. F. Quccg'in i
zinsiz olarak komutadan uıak

l:ıştırılmasına dair raporu idi. 
J\lbay Breakstone son Ü(' yıl 
zarfında, kıllı eı:erindc böyle 
çok raporlar tutmuştu. Du sac
n1a krlimclcr arasından s11:ın 
hissiy.ıt kırıntıları, cümlel< r. 
im:ıkır, ona, tanıdık bir mer
diven, )'&'lı bir gündeiik('i ka
dına ne kadar tanıdık gelir.,<'. 
o ka,ıar iişina ıcliyordu. Fa
k:ıt. bu dJva kadar kendisir.i 
r:ıhatsıı ed· n ve üzen bir d:&· 
va da hilt1rlamıyordu. Tahkikat 
beceriksizce yapılmıştı. Ta\' ı· 
sclcr budalaca idi. Şimdiye ka 
dar elde cdiil'bılen \ ;ıkıalar kor 
kunç dcrccrdc kar:şıktı. Rapo· 
ru tekrar gözden ;:cçirirken. ma 
sa<lan öbür tarafa dönmüştü, 
cünkü, sallanan bir trende o
kurken duyulan mide bulantısı 
ile karı,ık baş a~rısına benıtr 
bir rahatsıı.Iık hh:c;;etmişti. 

D<>şeU olacaktır} 

YAPI ve KREDİ BANKASI 
1 

ı.s 
Mil.YON 

Lira Tutarında İkramiye 

PENıZDE ı~SYAN 
~~'HTllMAN W"UI( 
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bölm nin kapısının \.'urulduğıı
nu duydu. ~tasasına clöndü. kl· 
atları masanın üz;·rinc a tı. 
•ltcrhaba Cha'lee .g~ı içeri•. 
İçeri genç bir yarbay a:irdı. 

• Birisini bu:dum galiba efen
dim ...• 

.fyi. Kim?• 
aTanımaz~ınıı <?fendim. Bar

n<"Y Gre<!n\\"a!d ...• 
•I\luvaızaf mı:ı • 
•Yedek efendim. Ama atra 

gibi bir subaı'. Avcı ~llotu. Üs· 
t t:"men ...• 

•Bir h;ıvacı hukuktrın, nvu· 
kaılıktan ne anlar?.1 

·Sivil hayatta a\'Ukatmış f'· 

Cenrlim .• 
• nem pilot. hem avukat ha?• 
ı \{ilthiş bir çocuktur e(er.

din1.• 
ılsminin Greenv..·al'1 olduau. 

nu söy.rmiştin gali1Ja? As·ı 
tlol!andalı mı:'• 

• i'ahudi rfenrtim.• 

yordu. Da.'ga lı, kum rengi saç
ları ve yuvarlak yiızünde tatlı 

bır uyanıklık v<trdı. •••• lakat 
!i:Ö\lediğım eibı, efendım, müt· 
hiı bir çocuktur• 

•Benim Yahudi'er a!:eyhın~e 
bır fikrim jok. Bunu sen d~ 
bilirsin. F'akat bu iJ oon dere
cedtı: naz k bir l• ... • 

·Eft'nd m tam aradığımıı a· 
dam o~duA"undan rminim .• 

•. ·erien bu k:ı.dar emin ın 
\)akalım'?-. 

•Onu ili tanıyorum. O da 
benim hulunriuğum aırada. Gıo. 
~r1{eto\\·n t"niver~He~i Hukuk 
Fakültr~inde irli. Benden dt' hır 
ıınıf ilrridr) dl, fakat dost ol· 
duk .... 

•Otursana On ikinci bölg!·ı~ 
ne arı~or ô~ley~e?.• 

Chal te masanın ranınd1 hı 
i"'kem'~'·e oturdu. Hasıar. d"n 
~Pni çıktı. (rçüncil Jpreced• ~·d 
nık:ardan do?ayı i!:rınistı, ş:ııı 
di muvakkat \"atıf~ ::~te ır: ıı0 1 
Filo!itına riönmek için sıhhi ra· 
por heıkli ·or •• 

karmışlar.• 
Ptk kahramancı değil ... • 
Barne ·'in hıYacı"1k~a pek a~ 

oldugunu zannf"tmıyoı·tım. Ya•
nız iki Japon ueat:ı düşılr:nw.~,,• 

•Bu Cain.e dAvaıır..ıa lyı O·a· 
cağını nPrden bt:i ·o.~nn"• 

• Efendım, 7\lar\ k bı011c ran
mıştır. Barne) rle oo• .e d~1·ii· 

lara b:ı.yılır•. Challl'e ttunıkld
dı. • Be 1ki onun ıarip o1d-ııgu.nu 
~anacaksınız... HahA çok ga· 
rip! Ama ben ona dH~lJın, ~\ -
buqurrqu4''1üdür. K111l<lenli· 
lıorle d~hşrtli alitk:ı.darriır Hat -
1a hu me\'zuıia oynatmıştır bile 
denllebiiir, Hukuku httlrdi~ten 
sonra k11:ldtriıi diva· arında lh 
ti~as yaptı. Bırçak dA\aları ıia 

kaz ndı. Bahri ·e) e girmeıien 
\\'a,hinglon-'da i ·i iş yapıyor

du.• 
Yedek subay pro;:ram1ndan 

mı?. 

Hayır V7. Sônta-lıataY• z•ç 
mis.• 

Brrak·tone birkaç sanıreı bur 
nunu &Jıkıp rlurrlu~ 

·Biraz sol gibi ıeliyor ba.· 
n., 

gıth? 

SABAH 
ÔGLE 
!Ki:llDI 
AKŞA)I 
Y\TSI 
İMSAK 

Kucııında iki t~ra!:arı uzun 

Kendi kiiçük bürosunu, ma· 
~al;ır, doJya dolapları ve mavi 
gôm'.eklı kadın bahriyeli!.-rle 
dolu btıı·uk odadan ıymn rom 

Albay Break•tone koc• bur· 
nunu buruşturdu. ChallPe biraz 
daha rio~rulriu. Bir <it c•k•tl· 
nin cebinde. diğer eılınde rle ıi· 
'ah bir evrak ı;antası var-iı. 
Tavrın ian, halin der. hem sa• 
11. he:m de tı::ki Aıs.inahk sEzili· 

·t\ı.c;ıl yı1ıınmı$? Dii;•nilı; mü"• 
ıHa)·ır e!tnriim. l

0

çllc ıemi· 
sine ınerken mA"l!aya carpmı~. 
Uçağı yanarken onu ~ekip çı· 

.. Zannetmem ef"ndim.a 
•Onunla konus~un mu"• yım. 

i 

Ada 
~knı 
Baş! 
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Ada pazar' da 
Ekmek darhğ ı 
Başladı 

ANU 
!'dapazan, 19 - Ekmek dar

~~~ lehrimizde de en hlld bir 
~lıaya girmiş bulunmaktadır. 
llıın çuvalına 2 lira zam yapıl

ı keyHyetindcn istifade et· 
k istiyen fırıncılar Belediye· 

'tam i~tediklcrindcn ekmeği 
tıkarmakta devam etmektedir J 

~t, Bundan bir müddet evvel ay 
~ ~ckllde yapılan bir harekette 
Q~ltdiye fırıncılar aleyhine yal
~ IJ~~ıneğin gramını dü5Urmek-
ll tıfa etmişti. 
~ cl~iyenin bu defa tatbik 
ı ... ~cğı sekil merakla beklenmek 
'<11tr. 

'- fzmirde 
~ ~ir, 19 (Telefonla) - Uzun 
•1:arıdanberi Belediyeye karşı 
ı~ıııtladıkları tertiplerle şehirde 

e~ buhranı yaratan fınneı
~~lt'ketinde bugün esaslı bir 
~ille hareketi başgöstermiş, 
~ıı ıy~kada 3irketc d:ıhil bulu
thıldblitün fırınlar şirketten 
~il' lklarını ilan etmişlerdir. 
~ ~neıJar şirketinde ba~layan 
ı.~~0züımc hareketinin diğer 
~ere de sirayet edeceğine 
• kkak nazanyle bakılmakta 

~·-o-
11'1distan'da bir ~arpıf· 
\' ~ada 7 ki,i öldü 
~ ~ı Delhi, l9 (A.A.) - Ag· 
~ 1ıesfnde dehşet vermekte 
ıı:tıeeiJerle halk ve polis a· 
~ ~ dün vukua gelen çar'.QW 
:ıı.. kişi ölmüş 8 kisi yara-

~ ,"tlır. Ölenler 'arasında bir 
~ ~~rcttisi ile polise yardım 

1 köylü de bulunmakta· 

\~td t""~lar a)-rıca Nainpura ka 
n 3 kisi öldürmüşlcr-

leıtf 
on konuımasında 

~-( arıza 
\de lra, 19 (T.H.A.) - Kay· 

~'' 4 
direc:n devrilmesi üze 

il~ ıı'" ta. Undcnberi Adana -
lh •• telefon konuşması yapı 

ij;,.~lır 
Ut ' 
~~i~lınbe göre bu tamirin 
~ ~n .cbebi Kayserideı: 

ltda . ıneıre telefon teli· 
<:ı 1~1k. edilip yoll:ınamnma-
~k Cl'i it>lmi~tir. 

Clrta'da ıiddetli bir 
11.(,ı deprem oldu 

1{~· 19 (A.A.) - Dfin 
ld1,ll~a~ıc l,25 de Cakarta

llııı bır Yer sarsıntısı kay· 
1~ ıı~lt~r. Jeofüik servisinin 

~l'ld ~före deprrmin merkeı 
70°0cey:ı hUkQmet mer

~~-la;,ı~oıneıre mesarede 

ı~~ 

l,p~~:~AN--, 
l(ilolarla ıı 

ALlıNLAR 
~ÜC:1"EıYmetli 

YHERAT 

* Gualemala'da komünist 
hiikumetine kar ı bi\
iç savaş ba !adı. * Fran<iada yeni kabine 

Mende.; • France tarafın 
dan kuruldu. * Suriyede yeni tevlilller 
oldu. * Cenevre konferansındaki 
delegeler aynlmağa baş
ladılar. 

Amerika'h albayı 
Gözetleyenler 
Yakalandılar 

Rurust ~uhablrlmlıden 

hmir, 19 - Evvelki gece Al
sancakta ortalığı he:>·ecana veren 
devamlı tabanca sesleri duyul· 
muştur. Yapılan tahkikat sonun· 
da, birkaç el devam eden atış

ların. NATO'da çalışan Ameri
kan :ılbaylanndan Savalos tara· 
fınılan yapıldığt :ınlaşılmıstır. 
Hadiseyi izah eılen Amerikalı al· 
b:ıy Uç ki~iyj yatak odasını gö
zetlerken gördüğünü ve yakalan
maları için ates ettiğini bildir· 
miştir. 

Filhakika h§di!'cyl müteakıp 
otomobille kaçan sanıklar dev· 
riye polisleri tarafından yakalan 
mışlardır. 

Türkiye - Pakistan 

anlaşması 

Karaşi, 19 (A .• \,) - Pakistan 
Başwkili ::\Jupammcd Ali Türki· 
ye hükiımcti ile müştereken alı
n:ın kararları derhal tatbik mev· 
kiiııe koymuştur. Pakistan, iki 
memleket arasında yapılan an
la~nıanın mahiyeti ve gaye.-;i hak 

VATAN 

Suriye· kabinesi 
güven oyu aldı 

Türk Rabl'rll'r AJ1M1 

Şam, 19 - Yeni Suriye kabinesi diin gece müstakillerden 
Sait El Gilzzi tarafından kurulmu~hır. Yeni kabine tamamen müs
t:ıkillerdtn kurulmu~ olup, hrr Bakan iki Bakanh~ı uhdesinde 
bulundurmaktadır. Yeni kabinede Ba;:.bakan Sait F.1 Güzzi, Bas· 
bakanlığa ilhe olarak uhde~ine ::'ıfilJi Savunma Bakanlığını da 
almış ve Iu.ct El Sakkat Dıs İıileri ve ::\taliye, İsmail Uli Dahili· 
H ve Nafıa, .'.'\ebih El Rızzı İktisat ,.e Münakalat, Esat El Gorani 
Adalet ve Sağlık, Xihat El Kasım Milli Eğitim ve Ziraat Ba
kanlıklarına getirilmi~lerdir. 

Kabine günn oyu aldı 
Şam, 19 (A.A.) - Suriye milli mecli~i bir muhafüc kan 

63 oylıı Sait El Güzıi kabinesine güwnini bildirmistir. Ba~bakan 
Mtcliste kısa bir hit:ıbeclc bulunarak şöyle demiştir: 

•- Hükumetimizin başlıca gayesi. tam bir tarafsızlık için
de ve en kısa ıaman zarfında ı;cçimleri tcrtiplemektir .• 

Bunu müteakıp Başb~kan millet\"ckillerindeıı. seçim tarihi· 
ni ıe hit edebilmek için, seçim kanununda yapılması istenen ta· 
dili bir an önce müzakereye ba;ılamal:ırını istemlstir. 

Ttvkiner 
Şam, 19 (A.P.) - İki yıl evvel Irakta ıllür Suriye hükume

ti. rejimini kuran, sabık diktatör Edip Çiçeklinin düşmanı Al
b:ıy ?.luhamm~d Sefa bugün burada tevkif edilmistir. Cumhuı
b:ıskanı Edip Çiçeklinin geçen martta iklid:ırdan uzaklastırılışı· 
nı nıllte:ıkıp Suriyeye dönmüş ol:ın Alb:ıy Sefa, bu kere. •Ordu
ya siyasi prop:ıganda sokmak. la suçl~dırılmıştır. İyi haber 
alan mahfillere töre sabık Müdafaa Bakanı Yüzb:ı.:;ı l\lusıaf:ı Da
Talibi'nin erkek karde~i de tevkif edilmiştir. 

Cumhurbaşkanının 

Ziyareti 
Ankara, 19 (Hu:su~i) - Cum· 

hurba kanı Celal Bayar bugü:ı 
B:ışbakanlığa gelmi ve Başb::
kan Adnan Menderesi z.Iya t et
miştir. Cumhurba~kanmın tlya· 
reli bir saat sürnıü~tür. Bu zi
ynrclıe günün mevzuları üzerin
de göriişmelcr cereyan ettiği tah 
min edilmektedir. 

kında ~lısır ve diğer Akılcniz 

memleketlerinde hasıl olan yan

lış kan:ı:ıti gidermeye çalışacak-

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

SA!\71K - İmıirde zarfçılık usu
lü ile clolandırıcılıL: )'apan bir 
sab1kalı, tvnlki giin 17 yaşında 
Gülten Diril'i İstanbula kaçırır· 

iit'n yolda yakalanmı~tır. - --- -
Güneş tutulmasının seyre 

diliş tarzı 
Şikago, 19 (A.A.) - Ameri· 

kan Tıp ct>miyl·U gazetesi. 30 ha
ıiran günü vuku bul:ıcak günl'Ş 
tutulması hadisesinin hususi göz. 
lük o!madan se)Tedilmesi tehli· 
keleri hususunda halk3 ik3zd:ı 
bulunmaktadır. 

Gazete, halen piyasaya ar.udi! 
mis giineş gözlüklerintlen hic bi 
rinin, gfüii, bu fenomeni Stj-ret
menin ıehlikclerine knr}ı koru· 
vacak k:ıılar kuvvet'i olmadığını 
bclirtmektt ve hadise ile güneş 
gözlüklerind<"n biri ile ~ryı·rdi
Jeeek olurS3 gözün karni taba· 
ka~ı merkezinde vuku bulacak 
tahribat netice~inde tamamen 
\'e de\·amlı körlüğe maruz kala
bileceğini ilave rtmekıedir. Ha· 
discnin en aı dört kat neg:ıtif 
fotoğraf pelikülünden seyredil
mesi ic:ıp ettiği bildirilmekte. 
halta bu şekil miiş:ıh9denin da· 
hl birkııç s:ıaiyeden faııa devam 
ettirilmemesi tav iye olunmak
tadır. 

Bulaşıktan şikayet eden 

kadınlar 
Milwaukee, 19 (A.A.} - )Iil· 

waııkee kan verme merkezinde 
('alışan doktorlar bulaşık yıka
maktan şikayet eıkıı ev kadınla· 
rını merkezi ziyarete clavet d
ınişlerdir. Kaıı verme merkezin· 
d<' bir günde 1300 test tüpü, 
1000 cam levh;ı, 75 büyük bar
dak, 300 cam boru ve 900 iğne 
'kaynatılıp yıkanmaktadır. 

Tüberkülozdan .. 
Olüm nispeti 
Düşüyor 

• Anadolu AJansı 
Cenevre, 19 - Dünya Sağlık 

Teşkilatı tarafından j'a~ııılanaıı 
raporda açıklandığına göre, 953 
yılı Temmuz \e A!(ustos ayı İ$· 
ı:ıtistikleri tübcrkülol hastalığııı 
dan mütevellit ölüm ııisbetinde 
bir dü~me rekoru kırını, bulun 
maktadır. Rekor Daninıuk:ıda 
kırılmıştır. • ·itekim tüberküloz 
dan ölüm nisbeti bu nıemlekeı· 
te temmuz ve ağustos ayında, 
jÜzbinde 5.2 H dUşınüstür. 

Sene itibar edilecek olurs:ı 
1953 vılının en az Koh ba ili 
kurba~ı veren memleketi yüzbin 
de 9,2 le Hollanda'dır, zira Da· 
ııimarkada bu nisbet ~ üzbinde 
9.6 dır. Beş kılaya ya) ılmıs bu 
luııan 25 memleketteki neticeıe 
ri ele alan r.ıpord:ı, bu memle· 
ketlerde tüberküloz ölüm nU;be 
tinin memnunivet verecek dere· 
ccde düşmüş ~lduğu, henüz is· 
tatistik neticelerini gönderme -
miş olan diğer bir cok memle
ketlerde de böyle müsbet neıicc.ı 
Jer alınmış olduğu tahmin cdilı
diği belirtilmektedir. 

R:1porda verilen grafiklı!riıı 
tetkikinden anla5ıldığı üıe~ bu 
asrın başındanberi muhteli!•mcm 
leketkrdc, tüberküloıdan ölüm 
nisbcti yüzde sek en w hatta 
bazı verİerde vüzde d~:ın düş 
müş 

0

bulunmaktadır. 

Türk Tabibleri Birliğinin 

üçüncü kongresi 
Türk Tabipleri Birliğinin ü· 

çüncü büyük kongresi, 26 hazi· 
ran günü c;aat 10 da Eminönii 
öğrenci lokalinde toplanacaktır, 

Üç gün devam edecek kon· 
grcde. Türk tabipleri merkez 
konsryinin geçen ekimde baş· 

Jıvan faali,•ct dene ine ait ça· 
lı~ma rapo;unun müzakeresi ya· 
pılacak, tababet ile al§kalı ka· 
nunlarımızın bazı maddeleri hak 
kında ııürülecek teklif Ye dilek 
lcr konu~ulacaktır. 

Paşabahçe Cam Fabrika

sı iıçileri ikramiye 
istiyorlar 

Ankara, 19 (T.H.A .) - . İı.tan 
Lul Şi~e ve Cam San;ıyii I~çile· 
ı·ı Sendikalil giiıı<lcn güne ar· 
ıan hayat pahalılığı kar~ıı;ıııda 
iktisadi devlet te ekkülleriyle 
Tekel Umum Müdürlüğü ve ~rn
li Savunma B,ıkanlığına bağlı 
ı~ yerlerinde Çt.lış:ın işçilere ve 
rilecek olan ikramiye hakların· 
dan üvelerinin de istifade etme· 
!eri iÇin Büyük lıllllet Mecli:.i 
~zalarına hitaben bir br)anna • 
me hazırlamı<ıl;.rdır. 

s~ndik:ı bu beyannamede ez
cümle ~öyle demektedir: 

aArtan hayat pahalılığı k:ır
şı:;ında pek a·ı olan kazançları· 

mı1la geçim ı;artlarımızııı• müs· 
külatını takdir eden :-.iz.lerdrn, 
mağdur Türk i~çiısi için hayırlı 
oıan bu k:ınun tati:ırıları Yül"sek 
Meclısimizde müzakere tdilfr -
kcn bugünkü Devlet Reisimizin 
kurmuş olduğu İş Bankasına 
b:ığh ve sinesinde iki biıı kişi· ı 

yi barındıran P.ışababçe Şişe \'e ı 
Cam Fabrikası işçilerinin de bu 
karnın kap amıııa alınma ı hu· 
susunda müz:ıharetlerinizi. bek· 
!eriz.• 

Prof. Muvaffak Akbay'ı n 

yeni vazifesi 

Ankara, 19 (A.A.) - Öğren
diğimize göre, iç tüı.üğı.inü yap· 
mak üırre 12 temmuzla 17 tem
muz 1954 tal'ihlcı;.i ara~ında Sı
ra.ı;burg'ta toplanacak olan insan 
Hakları komisyonunrla memlekc 
limizi, Hukuk Fakiiltesi <lckaııı 
Prof. )fuvaffak Akbay temsil 
edecektir. 

Prof. Muvaffak Akbay. temmu 
ıun onuna doğru Strı;zbıırg'a mü 
ıeveccihen memleketimizden •Y· 
rıtacaktır. 

Güzel Marmaranm Muhteşem Köşesi 

.. KALAMIŞ 
KOYUNDA 

APARTMAN DAİRELERİ 

\'E 

500 ALTIN 
Sizin için hazırbn;ın ilı.-ramiyelerdir 

HESABINIZI AÇTIRMAKTA GECiKMEYiNiZ 

. 
1°ARALANAS KO'.\IÜSİS1' - Ooğu Berlinde geçen ~·ıl komü· 
nistlere karsı yapıl:ın isyan hareketini anmak maksadiyle Bah 
Berlinde 20.000 kişinin iştirakiyle bir toplantı yapılmış ve bu 
arada ban komünistler bu toplantıyı ihlal etmek istemi terdir. 
Resimde hı sırada yaralanan bir komünist ıııenci polisler ta· 
rafuıclan u:. yardım lıastant)i ne ıötürülürken cörülüyor 

IST.~NBUL BANKASI 
GALATA, BEYOGLU, SÜUÜCE 

r 

• -

K\Z.\ - Şoför Kazım Pel:den idart indeki esya )İıklü bir J.;am~on İ tanbuldan Ankaraya gt
lirken llıhçelievlerde denilmiş tir. K:ıı.ada yoh:ul:ırd:ın bir kişi ağır yaralanıiııııtır. Resinı kaıa 

..., • • ·..ıı.. Yt·rinin halini gö,termelı.tedir. , . -

KUR IUEZU~l •. \RJ - Tiiı'k Kadınlar Birliğinin oluma, yazına bilmeyen kadınlar için ıçh11ı 
kurs bilmi~tir. ı>enim ilkokulunda yapılan bir törenle mezun 61 kadına sertifikalan nrilmi~
tir. Resim mezunlardan bir gruı>u öğretmen ve ~~cl~•lar Bir1rı:i Ü)-eleri ile gö termtkteair. 

F.:S ÇİRKi~ REsi:m.EUİ - Siı.enıa Hlılızlarının resmi dün\3 g:ıutt'lerinde ~ık sık yer :ılır 
ve bu resimlere naıaran yılılızların hep~i de ,.e ht.r an gü1 .. ldir. Halbuki bu güıel ;>ıldrzların 
da ba1an pek çirkin resimleri çıkabilir. Konu urken, 5alı;ala ıı J.;en. bir lt'es iır nya dalgınlık 
anında bu güzel yıldızların gcrc:i 5iındi~c kadal' bir hayli çirkin fotoğrafı alınmı .. tır ama gt're).
film Sirketlt'ri \:e gerel"e arfotlerin hemen ek~t'I isinin bağlı bulunduğu rtklam şirketleri 
hu gibi fotoğraCfarı derhal lnıh:ı t'ltinni.,tir. \'ukanda gördüğünüz iıç fotoğrar. açıkgö: bir 
muhabirin J,;ağıt ~e1>etine atılıp imha edilıne L;ttn kurtardığı bu nevi nadiı· re lmlerdenuir, 

" 

l.O~DRA HELİKOPTER Al.A ~I - J,ondrada ilk defa helikopterler için ini me~ danı ya· 
pılmı_ş le törenle açılmı_ştır. İngiliz Hava) ollan >İdare i şimdi 40 kilometre dahılinde yolca 

taşıma};; maksadiyle )·eni bir helikopter liervisi kurmağı du~un mcktcdir 
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1 PAZARDAN PAZARA 1 

Biı.• İspanyol 1 

yasagı -· ---~-~---,.ıı 

6ENE'RAl ALİ FUAT CEBESOYWı 

BİR KR Ll~ Jt\ \·,\Ti - Re-mi puta basılan binlerce ir•Aa nın ıçınde yalnıı hır taneıının, 
Bulgaristan Kralı Bori.I ili ün tokmıl hayat hlklyeslnl pullardan takip o imek mumkundur. 
Yukuıda resmini ıördlljUnüz pullano hangi hl d iseleri tetıd içın çıkanldıklan yuıda 

an latılmaktadır 

Dünyanın en kıymetli 
metaı, eski pullardır 

ı•••······················ .... ·-··················. • • ! 1856 yılı nda lngiliz Ginesinde basılmış olan pul bugün ! 
• • ! yüz bin dola r ediyor. Bunun da kimde bulunduğu ! 
i i fşa edilmiyor. ! • • • • •••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 

-1-

puıııann kıymetini a)ır-
lıklan vı boylan ilı 

kıyaslıyacak olursak dun
yada en kıymetlı Dfl'snenln 
pul olduğunu görüni.ı. 

:l:·giliz Gine inde 18~6 da ba'1i 
mıı bir pul vardır ki, bu pul lik 
.çıktığı zaman bir sent'e ıatı

l1rken, bugiınkli değeri yuz 
bin dolardan aşağı değıldir. 

Demek ki pulun kıymeti on 
milyon mi~line çıkmıştır. Bu, 
herhan~i b!r eşya için bayrrt 
verici bir kıymet artı~ıdır. Ü· 
ıerinde ;ki tane birer penilik 
pul bulunan eski bir zarfın 
d> yetm;ş bes bin dolar etıili 
vilk dir. 
Görünüşte çok değt>rsiı olan 

kil#ıt parçalarına bu kadar 
par;ı vermenin s!rrın1 ancak 
sıyı!ı ptk çok olan pul merak 
lıları anl:yabilirler. Amerika· 
da 12 m;·yon pul koleJ<siyon· 
cusu vardır. 

Bir pul ne kadar az sayıda 
ba!ılm•,sa ve üzerindeki kom 

EKSiK HAÇ - 1931 de Ame rikada 99 milyon 
bu pullann bir tanesinde haç çıkmamııtır. Bu 

meli bugün 10,000 dolardır 

adet basılan 
pulun kıy· 

poz:syon ne kadar kusursuua bilmez. Pulun fotoğrafı ancak adlm vardır O Oda Bulg11r 1 
c nisbette kıymet kazanır. En Kenny'nin tavassutu i!e çek.ı- Kralı 111. Boriı'tır. Üztrtnde 
der bulunan pullar bazan te· lebilır. \•e Kenny'nin ifadesine lcraliyf't arrrİası bulu ır.an bır 
11adlifen yanlış basılmış olan'" göre bu pula ııh:p olan adil'" Stoıinka'lık .. hır pul 1896 d~ ı 
lardır. :\tesell yanlış renktt mın karısı bık pulun kocaıı::ın· Boris'ı n ıkıncı defa \ aftıı e· 
\·eya ortaı;ı ters basıJmı~. pul· da olduğunu bılmemekted ır. dılmesi dolayısi)le basılm·~· 
lar az bulunmaları bakımın· Jş;n gArip tarafı bu pulun hiç tı. Boris'ın baba~ı. Papa'nın 
dan kıymet kazanırlar. Fakıt de gUzel olmamasıdır. KirliGiri gözüne gırm~k gayeıuyle 189.-l 
nadır o:mas1 da, bir pulun kıy Uzerinde po!ta idare!ıne ait de oAlunu katolık olarak va!· 
metlen.me!i i~in klfi gelmez. yazılar \'e i,aretler vardır. Üs tiz ettirmişti. İkinci vaftızi ise 
Dür.yanın b:rinci sınıf kll"ik telik dört köşesi de kesikıir. Ruslara hoş gOrünmek itin 
pullarından sayılabilmesi için Vlkı.t, kendi cinsinden elde ka Ortodoks kılısesınde ·apt r-
bir pulun, tıpkı bir kadın gibl, lan tek puldur, fakat yine de mıştı. 1911 de veliaht Prenı 
dayanılmaı b;r cazibeye malik bu MlU.O. pyanılmaz caztbesi Boris'in resmi, baha!ı ve k8r 
olması ger"k:r. Put meraklısı nin ntredcn geldil:ni put me· deşi C)·rıl tle beraber elli 110· 

bir adam böylp bir pula bak" raklıları dahi anlıyamıyorlar. tinkalık bir pul üzerinde tık· 
tığı zaman o pula sahip olmak ZARFLAR PULLARIN h. 
iç.n paras.nı. şöhrelini, ve kıy KIYMETiNİ ARTTIRIR 1918 de kral olduğu ve 1930 
m•t verdi:' daha birçok l•Yl•- dı !talla Kralı Vıktor Em-. ı d d b"l ı·d· ÇUnkU E :;kiden pul koleksiyoncuları rı r a e e ı me 1 ır. mAnuel':n kızıyla evlendiAi z;t 

pu!ların kendine ha! bir güzel pulları zarfların Uzerinden man da birer pul basıldı. 1938 
lili vardır ve değerlerJ de bi· koparıp zarfları atarlardı. Fa· de oğlu Simeon'un ilk rlo· 
T rıci pilnda bu güzelliğe bağ· kat ıon altmış •enedenberi zarf ğum günü mUnasebetiyle be· 
lıdır. lırın da ehemmiyetini anlamı şinci bir pul çıkarıldı. Kral 
PtLLARl GİZLE~lEK ya baıladılar. Bütıln P0'1a Boris'in hıyatına ait en •on 

damgaları ve işaretleriyle bir 1 d 1944 de · lü u d ı H.'l.STALIGI h . pu a o m o a.rı-
1.1rf pula ~ ayatiyet• verır. 1 k · h ı· ı 

B üı·ük pul koleksiyoncuların b gıy e çı an ııya çerçeve ı pu 
Zarfıyla beraber yaşıyan ir ı ı ıla, ellerindeki kıı·mer:ı dur. Fakat Boris'in nası o· 
pulun bir hiklyesi, bir dramı *ü hll' b d B · 

Pullırı gizlemek hastalı-'ı var- f dü~ d ir ıır ır. azı rı· 
~ vardır. Değerlf"ri deı ıar sıı 1 · N il r 

•............... ·············••ı • • • • • • • • • • • • 

Eski piyasalar ve lôf atmalar - Çimdik ve Jem

siye faslı - lspanya'da yakın zamana kadar 

devam ediyarmul - İnsan haklarından sonra 
• • • • hayvan haklarını korumak 1 
• .................... • •••••••••••••• 

Ya.:aıı: E. T. 
E•kldon lstanbuld• 

sir"l'rde, kı,ın 
arası p1rasalar1nda 
ili atmak r•k 

yaıın me 
Direkler
kadınlitra 

revaçta idi. 
Bunu Adeta 
Jnre bir sanat 
haline getiren 
ltr vardı. Ku' 
dili ça)·ırında 

goı:lerine ke~ 
tirdikl•rl ka· 
dınların arka 
aııura ıaatlerce gidip Jı"Pl+ ıı
ıer ve durmadan bir~tylf!r 

ıoyllyenler çoktu. 
Bu fibller neJer ııiiylemrı

lerdi neler! ..• Te,hihler, edebi 
bir paTçadan alınmış cumıe
ler, JfJİU! Jeçirme1,.r, ahlar. 
onar birbirini takip ederdi. 
Piyasalardaki IAf atmalar he
men dalma bundan ibaret ka
lırdı • .Kı$ın Dirtkltrar11.sında 

\:e K;ıraııçar~ı içinde iı::i çint· 
dik atmağa kad.tr vardıranlar 
vırdı ve bu, kadına kartı en 
buyUk nezaket ve zarafet ıa
yıhrdı!... Çimdlgl yiyen çok 
defa, e1nının ac1ma51na rağ
men, ıeıe.inl çıkarmamag;ı mec 
bur olurdu. Fakat bazın y:ın
larıni1a bu1unın yıflı bir k;a
dın i•tn farkına varır. ,em~l
yeslnın aapını çlmdikliyenuı 
kafa ın:ı lndirPrek: 

- Sf'ni gidi utanmaz, ar
lanmaz ıeni?, .. 

Diye baıtınn1ı, Bu kaba 
Jar1da ıarafet gosteren, o 7&· 
m11n kalabal·~ı karı~ırak bi
ni ka3·~ttirtn .. ge çılışırr'ı. 
F kıt ba711n buna muvaff.ık 

o1an1:ıL blrkaı; ~emciye dar
becine daha maruı kalırdı. 

~fecrutiyetln ilanından sön· 
1'1.a ıar atmak Adeti a:ıaJdı, nl
hay•t bti•btıtun ortadan kay
boldu ... 
Bizde kayboldu. fakat lspan· 

ya'da hBI.i de\iam ediynr
m111. Nihaypt. t panya hnkiı

meti harf'kttft 
ge{'mf'k IU-111· 
nuınu flu "uı1 
\ot. c;ık:ırdı ı 
bir kanunla hu 
nu )'a"i:tk f't
mi • t Al ıt<tn
ıar u;ın k~

nunrl" a~ır re· 
ıalar varttıı'f, 

JJf atmak t.-._pan,·anın hıl

ha"'5& ~uneyind" pek re atta 
lmi1. Sevil'de gdıPl bir kadın 
g~rrrken her ~tiren muhak
kak hir~ey ıovlrrmlş. l\imhl 
·"Ronjur srvlmti mahlUk! rı . 
kimi l -~rnl do!l;uran ana ı;ok 
)·aıa~ın!11, kimi,i de: •Bir trf'
nl yoldan çıkartacak karlar 
gH7ehıinlz!• derml1. Sevil ka
dınlıtrı ba' ı;evirmeıler, fak:.t 
sOy1enen 507lrrd,.n mrmnıın 

olurlarn11•. Rir kadın "'"ka~a 
tı~htı:ı 1amııın lıiç kfm<;e gu· 
:r"lliAinften bah--rtmcı"ie hu1un 
dU}'armtı! ... 

Kanunun çıkm~"il ü1rrlne 
kimse ılf atmıyormuş. Fakat 

gü1 .. ı bir kadın gören sal eli
nin ~ahadet parmağını aA:ıına 
gPtirrrek •SOyJemek i!lterim 
ama 5Q)1İyemiyo.rum!• demek 
i~termlş! ... 

Bir İc;panyoı gazetesi 1.lf at· 
mak Adetinin f!;panyoUa· 

ra Arapl:ırdan grçti:1inl i-tdia 
ed13·or. Bu .-a-
lete diyor J..i: ,----,,-.,.. 

•lspanyad 
urun. m'1det 
kalmı5 olar. 
Arapl:ır bir 
çok .idrtıeri· 

nl bire ka hnl 
f'ttirdıler. Bun 
ların ar.ııun 
da harem ha,·atı vardır. İı· 
panyoı kadınları da Araplar 
gibi flrtlinıirler Ve soka,ıta oy-
1,. çıkarlardı. Rir erktA:in ya
kın akrahasından başka bir 
kadınla konuc;ması kabJJ de
ğildi. L.if atmak bunun neti· 
reı;ıdlr .• 

İsp<1nyanın güneyfnrfe ka
dınlar, y.ınlırınrta ya,tı hir 
ka~ın bulunmadıkça •ok•4• 
tıkamıtzlar, Bir erktk faıl.ı 
ıululuk td•r•f' Yl$h kadın, 
tırıKı bir ıamanl:tr blzdp o1dıı
i:u gibi, '"mıı;,Jyf'~lnl kafaıına 
indirir. ('ı"k .. n kanunun bu J:i· 
hl hldisPTere son l'Crece.lf 
umlt edili,or. 
+n an haklarından ~onra 51ra 

.1 hayvan halilarını korumaya 
t:elmlş ... lngilt.f'rtde 23 mem1ı 

kPte meruup 150 
r-==~,.,....,. dele~e topla· 

narak bu hu
ıucta hararetıi 
miııaktre1erde 
bulunmu. ne 
legf'ler hay· 
\·anlara rzi\et 
edildiğinden a· 
rı arı lk.\yet 

etmişler. O J.:aftar ki ço$tunun 
gnılPrı ·a armıı "' karar V('r

mı,ırr. ffa)\·,ınl:trın hakhrı 

kflr11n11.rakt1r: hııntın i('ln hf'r 
t:ır .. rıa ,ıı:rr,.kH t('c:rhhtı,lf'rdf' 

bul11nııl:ır01kfır _ • Runit~n -."" 
ra flnca gurr ı va,aktır. horn1 
rto\H!ill }asakttr. R:ı11 drlrgr-

1 lf'r ;.t, fi17.1 \':trı5l11.rın1n, vıııı:ı.k 
rdilfnr'<ıtıı df': i"ilf'n1i!l)lt'r, fttkat 
hıı huıı;,u:c;ta hır llarar" '·arıla · 
1t1amı,tır, Run:ı mukabil k't· 
~~ııhk hn _yvanların n1tzbaha~ 

Jardıt •ilaha lncanl bir ştkitdf!1' 
<ıldunlhttclerl ittifakla karar
ı .. ,tırılmı,. Duşunulrn ln,.anl 
ı•kli hoı·vanların hlslrrinln 
jptal rıtilme~ı. kafalarının on· 
d:ın ı;onra kesllme.,ldlr! ... 

Jfa)'\'an llaklarını Koruma 
Kong:rt inin kararlarına dl)·e
ceğ:lmiz ~·oktur. Ha)'\•anlara 
e1irrt rtmPk hakikaten pek 
tlrkin şrydir. Onları •ılaha 
ln~ani bir fCkJld""~ illdilrınrk 
l'1rı mın·a fıktır. rak11t h"niiz 
Jnıı;an haklarını koruyanıadı· 

~ımı7. bil' sırada hayvan hak" 
ıarının korunacağına nasıl 
inanabıliriı? 

d·r. MeseIA yukarıda bahsi tı'e· vayet rre gore aı. er tara ın 
• pullardan daha fazladır. h d'" nl l B · çen yilz bin dolarlık İngiliz dan ze irlen i...oti a atı ır. ır 

G•nesi pulu, ilkin Kont Phi· BİR KRALIN HAYATINDAKİ takım insanlar da komünisı-
.. 

Jıppe von Ferrari'ye, aonda PULLAR ler tarafından vımılôuıtunu 
Arthur Hind'e ve nihayet U- u zerlnde mUbim adamların 5öylerleT. Kendi doktorları i-

APOLLO SiRKiNiN SON 
GONLERINI KAÇIRMAYINIZ çünkil b!r ele geçmiştir. Fa· resmi bulurıan bitılerce ııt, yabani keçi avlarkf'n ·a .. 

kat pulun hAlen kim:n elinde pul baaılmıstır. Bu eah.siyetle· kalandı~ı zatilrrieden öldilğil· Halk matıneleri devam ctmckfrd ı 
olduğunu, bu pulu htan ko· rin arasında, hayatının başlı• nü ifade ediyorlar... Biletler Atlas ve ~tarmara s ncmaltırlyle Sirkte .satılır. 
misyoncu New York'lu Fin· ca vakalarının her biri için (VARiS: l\lese le ~ıkaran pul· G,.reılert her tarafa bol otobiis vardır 
bar Kenr.y'den başka kim5e bir pul baıılmış olan yalnıı bir JarD 1 1ı••ıiııiıiııılııİılıııiıııııiiılıllllllm•iıiıııııiıı•••••ı•••••• 

-=-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

YARIŞI K . .\ZANAN ATLARA ZİYAFET - Bir müıayedede tablolarının çok yüiıek flyailarla satılışına uıaktan seyirci olmu!S bir re'i:saına intlhaı sorul
duğu uman: «K•7andııtı yarışın kupa~'t jokeye verJiea bir at tan farklı bir durumum yok• diye Ce\•ap verdijl rivayet edilir. Birletik Amrrikanın Ohio eyaleti
n in Cle\·land ıehrinde bir at yanıı tertip edenler bu hlklyeyi duymUJ olacaklar ki, Y•rtıı kıunıcak atlara ziyafet çekmek üzerı bir masa hazırlamalı ih· 
mal etmemltlerdlr. Zlyalet 11<1 menüd•n ibaretti. ilk olarak ealıam ve kereviz verllmitUr. Blllhare her ıı başına birer tabak .ı•k•r_ doğ~tılmııtır. 1"an~ı ka-

ıaııan atlara düııya yarı~ tarllılııde ilk dola verl!mlı olan bu ılyafe~ Clevland'lılar tarafından allka ile takip edılm~tır. 
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Sovyetlerin iç ve dı$ 
durumlarındaki değisikl ikler 
r -· l 
1 

Bolşeviklerin d ahilde d e vam e den dehşet v e hariçte ki mümaşatkô r s iY05.'
1
: 

leri ile g arb i Rus ya'da kurmuş oldukları kuvve tli idare , yen i Rus re jİIT1 1 ~ 1 

b ir t e hlikeden kurtarmıJtı r. ~ 

L ~ı~ 
Fransızların reket vukuunda en mUbim va. sında bir uçurum açtı• 
l\ludahalesi zife ona dÜŞt'Cekti. raf etmişti. 

Memleket iaşe ve ihtiyacının 
pek dar1idığ1 zamanlırda 

Sovyet RU$ya hilkQmetı a•hil· 
de mahdut miktarda olm3k u .. 
zere ticarete ve ahı veri~~ nıü
uade ctmiştı, Dahilde d~rum 
bu kadar kötüye doğru ııdrr· 
ken. 1921 yılında \Tolga ~ehri 
sularının çok çekilmeıı;i yüzlin· 
den bu nehir bcyunda sakin 
yırmi beş otuı milyona baliğ 
o!an mi.ıhim bir h1.~ kütlesi 
atlıkla karşı karşıya gPlmişti. 
Yardım gehnceye iıi:1C:ar halk· 
tan bır kı.5mının mahvolaca;;ı
na muhakkak nuanylc baktlı· 
yordu. ·Kıtlık :,•av:ış yav.lş Kaf· 
J ;.!':"A'nın c,,nuhun:ı ve ~ırka 
doğru sirayet elmeğe de baı· 
lamıştı. Bu mua'l'zam ff'1Ak<:te 
Garplıların )·:ırdımli koşacağı 
sanıimı$tı. F.":k"'l• F'ransızlaı·ın. 

bu f•l.\ketten Sovy,• h1ikume
tini mesul tııt ... r&lt reıiinı alı-y· 
hitııdP mtidah:11e ('artlf'rine te· 
''essül ve bt.na 1c arşı So· yet le .. 
rin mukavemet erte··\·kle·i Jiiı 
önüne getir.;..i"··e lf:!rplıların 
yardımı bekte.1.:.;igi kad~r mu 
hım olamıyac.16U, 

Yeni Rus rejiminin 
Tehliked•n kıırtuluıu 

Kıtl;k ve . yoksuzluğun halk 
kutlPlerını boJşevikler aleyhi 

ne çevireceğini ve full hart
ketler başlıyacağını düşUrıen 
Sovyet htlkllmeti, merhaıneti 
hır tarafa bırakmış, yeniden 
terOr idaresini ele almıştı. Kıt .. 
lık olmıyan yerlerrie de hUku· 
metin durumu kuvvetl~ndiril
nuştı. Bu arırt-. Kııılordunun 
takvıye v,. ıa~esine ve techiı,;1-
tına 5Dn dı-rece ehrmmıyet ve· 
rı~mıştı. Çllnkil sil~h;, bır hı· 

Gnünü yaz ı sı : 

Hububat çiftçisini 
koruma politikası 

Kıtlıktan müteessir olanlar:n 
şarka doğru intiıam~ıı bir akın 
halinde gitmı:Ierine pek ehem
miyet verilmemişti. Fakat gar· 

• ba doğru hicretlerin muntaz.'.l:ıı 
icrasına ve bunların yabancı 
memleketlere gönderilmesine 
ehemmiyet atfedilmişti. 

Polonya ve Romanyadan ıe· 
len mukabil ihtit~lci çetelerin 
çılkardıkları karııaşalıklar is
tisna edilecek olursa, Rusyada 
muvakkat blr sükünet hüküm 
•tlrm<ğe başlamııtt. Sovyct iıll
kUmeti Polonya ve Romanya· 
ya bazı tAvizler yaparak çetc1e
rin faaliyetini hafiflctmege mu 
vaffak olmuştu, 

Kıtlığın ve bunun intaç ede
biteceai mukabil hıreket!,.rin 

derecesi ne olursa olsun. bolşe
viklcrin dahilde devam eden 
dPhePt ve hariçte miımaşaıkar 
siya.setleri ve GarbJ Ru.ı;yı'da 
kuvvetli hir idare kurm·ı1 oı· 
rn.tları yeni Rus reiimıni bir 
tehlikeden kurtırmı~ıı. 

Sov3et hükiımetinfD 
Deği~en siya~eti yıl• 

. . ·acu~ı • 
Rusya ikıısoJI ıhtı) ~;n ' 

' . . . tll'" l,. 
nız Ingııtere den. cını ~, 

d .. memi!<.ti Bu ıht:)• dl te" 
m;nya ~e · Amerikad•; :\ııııan~ 
mine çalışmış ve hıt·~ff~k ~~ 
ya'dan almağa mu\! oiıot•tl _ 
olmuştu. Fransa'nın c, ~ırt1 
ri degışmf"yen siyadetJ fnjl ıt ~ 
"nda, bolşeviklH irıı•" 1 ~I 
Fransız, Fransız - A rak Jı. 

1
• 

gınll~ınrten fayda'.an:,. ço" tt 
tert' \.'e Almanyaya I' r~ ,,~il. 
vız!er yapmış ve onl:i ıct'i (! 

1
, 

mıştı. Bun. un bir ne.
1
• lJııtı' Oh 

k 1 l perP • ra , ngı ıı . em ıunıo t 
mücad•I• halınde bU ,ııetl•~ ı 
ta Şark ve Aı;;ya ~et~ rfl • 

vaktiyle yardıın . ' ~e• d 
dair Vt'rdikleri sozle . ~ 
mtişlerdi. . .k1,,..d• • 

Sovyet bükOınetı, ı , 11 . İ t jtO 
rumunun i tikbalıD ıerl>., 
s:örerek esas prenslP ):•pl '~ 

r ın v• ,., •• 
Fransızlır1a mUnast'botta olan emperya ıı d rdt r t 
Girişmek itin lızm ile mücade"•Yi u~" ,, 
Yap ılan te5ebbüı veyahut değiştir~:'\ıe ı~ L' • 

A ..-rupa ve Amerı . ""tk ~ 
1 'fLŞI" ·S 

g ovye.t Rusyı'nın nıi~tert'de mlinasebetlere .. gıd ift f · "" 
miımessili bulunan Krasiıı miştL Bunun ıçın ~ıerııte 1.1J 

4 Ekim 1921 tarihli bcy3,ahn.. rnez Jng'.iı menfaa bLlıurı~ 
da Fransızlarla mtinascbata gi. giLvir bır harekette - :ı . ·ıtı ı• rişmek ümidini iz.har t'tmiş ise ma~a karar vernll de~t • 
de, Sovyet Hariciye Komis~ri emperyalız.m a.ıeyhı~!••t ~ııı.J 
Çiçerinin tahriri ve şifahi be):\ retlerini kendı ~e 10kııD011.e natında, bu ümidin kuvvetli ol· u~gun bır mecra)ibir • 
mıdığını, çünkü ırransııların ıçın de oyalayıcı 11 

il l 1111 1 ,ıı. "'. r 
m tema.diyen bo şevik idar1:!'İ'" ,a:udeccA:i anla$t • rııt" f'I 

nin Rusya ve cihan içın bir br.· Yarından iubaren ı9Zl 
ll oldugunu ve binaenaleyh me milna5cbetJennin :1ren ~ıc' 
dent hükUmell,.rin vıkit kav- T~mmıızundan ıııb aııl1 
betm,.drn bu ıdarcye mUdıtha.le mış oldua;u safbaıarı ,rı 
zamanının &•idl~tne natr girıı· ı:ım. (iV~~ 
tıkleri te5ebbUsun ıki tıraf ara · __.. -----------

- .,.> 
43111 fi' 

TAK/;IM Ttl. 'P"-; 
llrrım - Hl'lç Yolu ,.;ı841 -;ıo * YlLDIZ: Tel. ıt°ıt.tt11 1 TiYATROLAR 

(Baıııt 2 nci de) * SEHi ll TİYATROSU BAHAR Ye 
lanlara taksitle cİa#ıtılmı~tır. , ÇİÇEK BAYR .lMl TE.\t:SlLLER l -

Toprak Iahsull r· Of- , f1 Per•embe, Cuma, Cumarıea.ı, Pal'!ıt.r, 
e 1 JSI ee OUlhanı Parkında, BİR YAZ oe. 

çen yıl 14 milyon tonu bulan cr:st Rtl'YA!I - Xomedt. Yaaan: 
hububat mahıulUnden 2 mil· BhU:eapeare. TUrJı:çeıı: şuıı:ru Er .. 
yon tona yakın bir miktarı den. Tet; 24388. 

Askı - ormanı.r 
Maceraları. ('UfefJ ,,. /İ 

JSTANBUJ. ,,"1113 

* ALEMDAR: 'f~~ıttl• / 
I'rena - :P-edatler -"4ı - J * AZAK: 1tl. 2 , 11• fi 
ıer - Kortuıu• ~, 1tı~pı 

kOylüdt"n .satın almtJtır. BU'" * APOLLO ıJRKi - Rer .ıttn ıe:.~ 
nun bir milyon 7~7 bin tonu m•ttne, 21.15 •uare, Cu.m•rtHi v• 
bu"day, 53 bın tonu "açvdar, P•u.r h•r19 her ıttn uaı 17.:SO da 

6 .. tf'n-2.llltlı halk matineleri. 

* Ç'E/\fBERLfT-' 81yıD 
Inttkam Ktlı~ı - -~.llJ 
dın, 1 V"'" * tAR\tARA. ~ıl""I ,,. 
Ptfnl - P'f'dalltt ~ ,, , * \t!LLI ~ Te!.lJluvııl' .ıflJ 

81 bin tonu arpa, miltebakisi 
yulaf ve m:sırdır. Ofis eliyle 
köylUye 540 m;ı on ı,ra öden· 
miştir. Ofisin satın aldıaı hu .. 
bubat, bugün için haddi istia· 
bı~i bir milyon 600 bin tonu 
bulan ve sayı \'e hacimleri 
her i:Ütt art;ın ofıııı silo ve am 
barla.rrnria muhafaza rdılmi, 
\'c bılınd ~ı gibi bunun bir 
mılyon 183 hin ton• baliğ o· 
lan pek buytlk hir kısmı ya· 
hancı memleketlere satılmış .. 
tır. 

Huhubıu satın alan Alman· 
ya, İspanya. Lehistan, İtalya, 
Yugoılavya ve Breıilyadan 
yurdumuı.a 241 mılyon Türk 
lirasına tekabiıl eden döviı 
girmi$tir. Toprak 1\.tahsulleri 
Ofiıı1inin mtmleket dahilinde· 
ki hububat !§atışları tutarı 219 
m'lyon liraya baliğ olmaktı· 
d·r. 

Kdylud,.n yük5ek bir iç fiat· 
la satın alınan hububatın 

rlıinya piyı:1saları fi11tl;ıriylP he 
rice s~tılm:ı.~ı memleket mat· 
huaıınrla çnk defalar bahis 
mrvzııu olmıı' ve hububat 
mlistahııili lehine tak;p edltt>n 
bu himav~ "istemi pek çok 
tenkid edilmiştir, 

Bund:1n ,.\.'Vplki yaııJarımıı· 

da da miltPaddit d•falır he· 
li1'tti~imiz 2ibi memleket mUs· 
tah•llinin büyük hir y<kOnu· 
nu içine alan ve köyıtl nilfuau 
aras·nda en fakir zümreyi teş· 

kil edPn huhubaı •klcllrrlni ko 
ruy:ı.rak onların iktısadl ve 
soı;;yal kalkınmalarına çalış

mak bizım için milli bir mec 
burlyetıir. Eıa:sen hemtn bil· 
tiln clünyıda takip ed•len bar 
lıca himaye politikalarından 

birini teşkil eden bu metod· 
dan Uç senelik tatbikattan ıon 
ra heyeti umumiyeaiyle elde 
edilen müsbet faydalar tered· 
dutaüz olarak bunun emniyet· 
le yürüyecek yollardan biri 

SiNEMALAR - , ....__ _ _J 
BEYOÖLU CİHET! * ALKAZAR • T('I. tlM2 - MU· 

ı.lkholde Clnayftt - Kanii İhtıltl -
KorkunQ İntikam 

Kaıe11ı - Kanıı fi' 
lan Kıdın. 2~ "" * YEN! "f•I· fi 
V'B.;ıt - Aşk Yıl.dl~ı. ctfll' ~ 

f 0 1 ,,, .,ır 
KA-· şoıt'J ıssı' * ıtALK: Tf'I, 1'f1" ""' 

Krıatııı - ı<aııttn ,. * AR • Tel. 44304 - La Dam o raııı.rı. ~' ol ~ 
Kamet)'• - Bin Tahlllle Pettnde. * OPERA: 'ftl,· ···~·· • * ATLA!: Tel. f0833 - Ceıur J' rd ;--4 
Oazetecl. ~altı .f'ariası • 'fiil· ı.I ,,.--/ 

t t * eUar;YYA ,..~ * NC ; Tel. 8~!'.I~ - Toto Bu .. ıı lhtııtJ. _ Y'ıl•tl .i 

teJı:!r - Deniz.altı Harbl. ,... * LALE: Tel. fJ.5Q.5 - Ölüm P'e· otlu. eCI~ ~·· 
daıu - l!anıualtte. * YURT' 't'tl· fl.1~ 

Altında - l-ıt>tttt" * LttKe: Tel. 40380 - Matao - f~ 
ll•ydut •• Kıldın. 1 KONGRf~ ,.. r:.I * MELJ:K· Tel. 4Cl881 - Macera ı~·.DJ"-1~·'-
Kt.dını - Karn&\&l kızı Llll. ,

11
y'1' ~~4 "r * BARAY: T•I. 41&.55 - ÔldürdU YS:SILAY c~1ır•f\ Jt ~ 

&Um Adam - Hayal! Oeeeler. KonRre•I 20 JI c•-• ,o'ı * SÖM!:R: Tel. 428.51 - Bıçkı· atınU p.at it d• ttırı~!fl 1 
rılt - LUJı:ı Hayat. blbler odMtnd• n ,,..-* !SAN: Tel. 85793 - Orman re- j ye arkıırtaşıarı111 !lİ 
dallerl. r-.ıtktadır. ~P' 

İstanbul Güzel Sanatlar Akade 
Müdürlügw ünden ·( bed' 1 

· ktl' ~ 1 1 
Akademi konferans ulonuııun 32400 lıra1 u,uı "ı 

adet iki kiıilik koltuk yaptırma i;i kapalı zar •ö ~ ı, 
meye konulmuıtur. n•dır cıddı' ıl,. 

Mezkfir işin muvakkat teminatı 2430 ~ıAI ,J~]ılrJ 
9~4 Cumam•i ııUnU saat t2 de B<yoğlu ı.ıı pıl•''~,~ ,..-;. 
numarada İstanbul Okullar ıaymanlığında ~:urı o 1 •1 ı 1 ı' 
ye ıırmek lstiyenlorin kanuni tarif atına _uıU ,,ıt 1rıı•~1 ~ l1yacakları teklif mektuplarını •ksll!m• ııiln evdi tıJ1,, ~ 1 

mezkur saymanlıkta toplanacak komi•yon• t ıduk_l• ,-1 •1fı! zımdır. İsteklilerin ticaret odasında kayıtı~ ;oo ıır•~ıl' 1 
rangoz a~eıy.esinin ıahibl bulundukla~ıııı 1 .. ~tcrır ,.ı~"" ~ 
teahhUt ıılnı baıan ile ıra eyledıklerını '"'met.kor .,.,ıe~~ 
birlikte yukarıda belirtilen gUn ve aa•tıe ve r•''reb ıı"ı!/ 
bulunmalar ı ve istıyenlerin keşif ıartname ~·nde s0 

( I 
uatleri dahilinde her ııUn akademi kateın > ı' 
ı:ın olunur. _ ~ 1 rıı1 .,i 

• bıkoh 'ı olduRıınu g !ermiş ve bu po· j Bır ıo Aıl~o 
litikanın iddia edi\diğ &ibl konsoloslıl~ I ~Jı •' 
ı:eniı mahıyttte bir kUlfet ol· yokO "r<t•' ı" 
madığı; aksine, sağladığı vA- ırt 1t1' 1''ra, f 
ıi m•kyaslaki faydalarla mem Sabıkalı ~kı ıil',ııı' ı 
le ket çapında bir nimete teka· Cf'ylAn e:vfl! ., 0 ıo~tııı '' •' 
bül eylediği tebeyyün eımiı· Alman 1' 0~dr1"1''bıı ~ 
tir. Sayısı yirmi milyona yak- )ı;en mi.ısta 1 prı' ~,ıı 1 ı 
la•an Türk "'İftçiıini memnun vakılanntıştır ı,bı ı.1' • 

• > - d••·~ il"' tden yeni hububat bareminin te~tım t 1J11i.1' 
hayırlı tatbikata mazhar ol· yete ıo!l.ıru 
masın ı temenni ederiz. İanmııtır. 
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Sultan Mehmet 
Refad'ın hiddeti 

·····•····••••······ ............................. . 
IOyledikçe hiddeti daha ziyad e kabaran h ünkar, bu gevıek v e lapa zanna· ! 
~lerı ihtiyar, birden son b ir fevera n la, s an ki damarlarında Yıldırım Baya· i 
~ . 

ırı, Yavuz Selim'ln kanalrı tutuıarak ilerledi, Gümülcüne li' nin ta önüne : • 
..... 

••••••••••••••••••• 
kcıdcır g itti, onu yakasından 1uttu... i 

• ......................... ! 

l7a.:an : Feridıın 
f~rıdaki bastı~ okuyan· 
~ar elbette hayret etml • 
'la· Cunkil Sul an Mehmet 
~ ~ h Osmanlı padlıahları i· 
~ alC!k, nazik, dcrvı3rncs· 

ıı.,e ~iınseyl incıtmemeğe bil 
dikkat eden bir hılküm
~ trak tanınmıstır. Reıa· 
\ı lUn meıııeu de gahba 
4r bundan ibarettir. Fakat 

ın Yakınları, onun eıd· 
-t~ınanıarma da f&hit ol· 
~r. Gerek mabeyn bae-

i a it Zıya Bey merhum 
~kse balimabeyincl !,Qt· 
hi '"i Bey merhum. yazdık 
d ııra kıtaplar:nda bu cı· 

l
e tebarüz ettirmeği unut
~rdır. 

cı ııclirutıyet parlamen
~ da Velvele koparan mU

dtselerden bıri de ka· 
~aSlnln 35 ıncı madde· 

!@• ~lllnc dair olan hilkQ
l'&~ıfidır, Meclisi Mebusa· 
il !dılerek )eni bir ınti· 
, dılnıesini kararlaştıran 
lııı~e Terakki Fırkası er· 
fp nu aa~ amak itın pajı. 

Fô.:ıl Tİİl,JBENTÇİ 

I 

Ol 
FİKİR VE SİkAVETLElll .. 

~inleyen ve derleyen: AHMET REFiK NOYAN 

Et fiyatları 
İstanbulun birtok ycrlerlnde 

et Iiyatları ba~ka ba~kadır. Ge
rek tanzim saueı yapılan yerler 
de ve gerek baz.ı kasaplarda da· 
ha az fiyatla verılen etler sch
r in bır kısım mahaJll!rinde kilo· 
da 70 • 80 kuruş fazlasıyle &an· 
}lyor. Böyle fahiş fiyatla satı
lan etlerin cinsi, nev'i ve di{:er 
evsafı, ucuza vcrilen!efin aynı
dir. Bunun sebebini allkadarlar 
herhalde araştırmıyorlar ki epey 
dir bö)lc devam ediyor. Halkın 
gıdası olan bu et i8ini Belediye 
böyle ba51bo~ bırakmamalıdır. 
<ihtiyacı olanlar ucuz yerlerden 
alsın) dP.n~mez. Çok gcnl5 olan 
şehrimiz.de oralara karlar gidip 
alamıyacaK durumda olanlar da 
vardır. Bununla Lbcra~r baslıca 
gıda maddelerinden olup ka· 
nunda da icabıpda narh konul· 
ması gösterilmek suretiyle ehem 
m!yetı tebarüz. ettirılmi5 bulu
nan etin bir takım kasaplarda 
fazlaya satılması (ortada bir se
bep ve Amil olmadığı diğer ucuz 
satış'arla meydanda iken) ihti· 
kardan baska bir5ey det:ıldir. 
İhtikar da kanunlarımızda suı; 

olarak kabul cdilmiflir. 
Binaenaleyh Belediyenin ka· 

nun Ye nizamları tatbikte mllkel 
lef bulunan allkadar daire me
murları harekete geçerek vazi
frlerini yapmalı, halkı hiçe sa· 
yarak kendı!P.rinden keyfi bir 
surette !azla para alan bu adam· 
!ar llyık olduktan ceza)'l gör
melidırlcr. 

İhllkftrın men'i hakkındaki ka 
nun ve iaşe kararnamesi hlikilm
lcri ~alıııı Belediyeyi değil Ad· 

dafaa Veklletinln bu hususta 
Jtizumlu tebligatı yapmasını ri
ca ediyorlar, 

Pazar yerleri it i hala 

düzelemem iştir 
Şehrin muhtelif mahallerinde 

muayyen günlerde kunı1an pa· 
:ı:.ır Yerlerinde halkın ve e~na!ın 
yaz \·e kış çektikleri sıkıntılann 
giderilmesi ve ııyni zamanda gay 
ri sıhhi olan bu var.iyctin düzen· 
lcnmesi için buralarda u~tleri 
örtü1ü, altları beton yerler yap
tırılmasını \'e bu arada satıcıla
rın mallarını koyacak beton tez· 
gahların da inşasını birkaç deta 
yazmıetık. Belediyenin bn hu· 
susta hiç bir harekete g .. çmedi· 
ği. pazar yerlerinin perişan hal
lerinin devam ettiği görülmekle 
dir. 
Halkın ihtiyacı olan gıda mad 

delerının pis yerlerde, çamur, 
toz ve topraklar içinde utılma· 
sı hem gayri sıhhi ve hem de 
pek iptidaidir. Bu iş fehrin pek 
çok ihtiyaçları arasında ön pll
na alınmalıdır. Belediye meclisi 
az.alannın, a!Akadar daire mü
durlerinln paz.ar yerlerinin fena 
durumlarını belediyeci ı;özüylc 
gormelerini rica ediyoruz. 

Vakıflar idaresinin 

nazarıdikkatine 

ıh salfıhiyeti vermci< 
~ llürnyet ve İtılfıf 

l' gelınce; bu tAdllı 
,. et esaslarına aykırı go 
~~I bir seçime de gidil· 

l liyeyi de alakadar ettiğinden 
adalet makamlarının bu husus· 
:arı tetkik ettirmelerine ihtiyaç 
\ardır. 

1stanbulun muhtelif semtle· 
rinde mcsçit tarzındaki ufak cı· 
milerden sarlınaz.ar, buytik ve 
bellibaşlı camilerimizin bile bil· 
hassa dış kısımları çok milhmr.l 
dir. Ecdat yadigarı bu çok güzel 
sanat eserleri hiç temlzlcnıniyor, 
bakı'mıyor. Mermerler. kapılar, 
camlar ve saire tozdan, kırden 
renklerini kaybedecek vazivete 
gelmişlerdir. Avlularını dlkeı;ıll 
ollar büriımilştUr. Hayvanlar ot
latı'maktadır. Gene bu avluların 
medrese bozuntusu harap yerle· 
rinde bir takım fakirler pislik 
içinıfo oturmaktadırlar. 

ı ı cnuyort1u. Bu madde 
~~ebusanda konu5ulur· 
'tr ıyct ve İtilA.f Fırkası 

'ille' ~Uzakerclcre fstı· 
tıla. lllillerdl. Bu yüz.den 
~ul Y.alnız. kalmı§lardı. 
Rıııd bır ekseriyet hasıl 

-: d an hük(ımet de mile 
g, ı ~nıa düşmüş ve Ku 
aı ~la rıyasetlndeki ka

llık 1911 de btüa 

1 >'•t 
• ıu "e İtıU! Fırkası 

ilp arı derhal hareke· 
'~lrer, Sııt Paunın tek 
~~ 1 gclmemeııı için u 

l!ıı caıtı kararlasurmw 
'lnt'f'bbü U ukünde 

\ı trıı:~ 1 ıhat ve THakki 
•. nından Ta At Bey 
~~~I .. ), ba~mebeyıncı 
~ P'l Be~e telefon ede· 

llıiltı bl'dırmlş ve bu 
r a asıp tekilde atlatıl-

• ~ ttl'Wniştı. o gün uur
ııı bı.ı Fırkası Rebi A· 

'4t<1usu İsmaıl Hnkkı 
l4ı,p l't\cbu u Hacı Ali 

lllebusu Nafi l'a· 

Sultan Jllchmct Reşat bir merasimden dönerken 
~a, İ&tanbut mebusu Tııhır Hay Gerek ba.mabcyınci 1.utfı Sı 
rrttın Bey, Gumlllcune mebııı111 ınavı ve gerekse ba~ka•ıp 11aHt 
İsmail Hakkı Bey, Drııı; mebu- Zıya Beyler, Sultan Rrsııdın 
au Esat Paşa Toptanı, Üskııp culurnııda Jttıtı~ t ve Teı akki 
mebuı;u Pavlaf efendi, 1ııtan- r'ırkasının arzu ve islek:eri ile 
bul mebusu Kostantlııi Ii dendi bu ıııakam'ara getlrılmlşlerdi. 
ve diğer aynı fırkaya mrnıııp Itıl fcılar, bu iki zaun, konu· 
bırkaç m~bus daha huzuru hu ıulanları Htıha~çılara na~lede 
mayuna kabul cdılmı~lerdi. rck teşcbbüslermi balt.ı.uya. 

caklarını sanıyorlardı. Halbuki 

5uıtan füsadın kar$ıcında bir 
halka teşkil ettik eri za· 

man., Padbah kendı' erın len 
ne istcdiklerınl &ordu. Mcclıste 
atak hücumlan ile mPshur o· 
lan GümlılcUne lllebusu isma·ı 
Hakkı B~y, arkadaş arı namına 

konuştu: 
- Evet, baz.ı nuruz.alta bu

lunmak istiyoruı.. Ancak bun· 
!arı arzelmcrlen evYd ba~ma· 
be) lnci ile ba~ktıtip k•ıllarını-
7Jn h111.urdan çıkmasına miısa
ııde cdıniz.. 

her lkısi de durüst, mcvkılerı
nın screfıni muhafaza edecek 
kımselerdi. 

G ümUlcineli'nin bu hlı; de 
beklenmedık soıleri kar~ı

sında baııkatlp llalıt Zıya Bey 
ile ba~mabeyind bembeyaz ke· 
sılmlşlcrdi. Eğer hunkAr. bu 
talebi kabul ederse, artık ne 
rıara)da \'e ne de dışarıda iti
barları kaim ıyacııktı. Heyet A· 
ıaları da ııaşırmışlardı. 

Sultan Re&adın kaalan ı;a· 
tıldı: 

- Onlar benim mutemette· 
rim ve en ~akın adam:arımdır. 
Onların 11iilemlyeccğl maruıa
tına olaca~ını tasavvur edemi
yonı m. 

Halit Ziya Beyle l.(ttfl Si· 
ma\'i Beyin yilz.lerlne biraz. 
renk gelmi~. Adcta ferah!amw 
tardı. 

H alit Ziya Bey merhum. M
tıratında hadiseyi ~o) le

ce hikAye ediyor: 
•Geni5 bir nefes n'dım. Bu· 

nunla bitmedi, söyle,iıkı;e hld· 
deli ıfaha :ı:iyade kabaran hün
ktır. bu gevşek ve Jiıpa zanne
dilen ihtiyar, birden son bir 
feveranla ,sanki riamarlarında 
Yıldırım Bayeı.idln, Yavuz Sııl· 
tan Selimin kanları tutuşarak 
ilerledi, Gümüldneli'nin önUne 
kadar gitti. Onu yakasından 
tuttu: 

- Benimle mutlaka yalnız 
konu5mak istiyorsan, gel iı;cri 
gidelim! dedi. 

Denizcilik Bankasının 

nazar ı dikkatin e 

1 - Şehir hatlarında işliyen 
' 'apurlardan kııı:ükleri yanaştık
ları i kelelcrdcn a:ı;akıa kaldık· 
!arı için yo'cular çıkarken çok 
ıorltık çckıyorlar. Her ne kadar 
tahta iskele veriliyorsa da bun· 
ların kenarlarında tutunacak yer 
olmadığı ı:ibi vapurun lçıne ta
m:ım~n s:irr.mlycrek bir 11c11 mu 
a'!Akıa kalıyor. Yolcular oraya 
ba~ınc:ı dığcr ucu kalkıyor. Bu 
yuzden geçen gun bir kadının 
ayağı kırılma tehlikesi geç.ırdi. 
Bunun itın bu vapurların için
de ve ış edıkl,.rl iskelelerde ili· 
zumlu §eyler yapılaralt halk bu 
sıkıntılardan ve tehlike'erden 
kurtarılmalıdır. 

2 - Bazı iskelelerde \'e \'a• 
purlarda çalışan çımacı ve saire 
gibi m!lstahdemlcrın elbise'erl 
yırtılmıştır. Bir kısmında hiç 
~oktur, PcjmUrde kıyafetle i~ 
.ı;ı)riiyorlar. Dunlara yeni elbise 
vcrılcccğlni iımit ederiz.. 

Ye d ok Subayların Milli 

M ü d afaa Vekale t inde n 

rica ları 

Her sene haziran, temmu:ı: ay
larında yedek subayların yokla
malıırı yapılır. Bu yoklamalar 
Askerlık fubelerınde ekseriya oğ 
leden e\'Vel veya sonradır. Hal· 
buki büliln dc,lct daireleri her
&iln 9 - 17 arasında müracaatla· 
n kabul edrrler. Askerlik sube· 
Terinde buna &ı>btp olarak ileri 
~urUlen Clşlrrin çokluğu, çe$it· 
li~i. nwmıır aılı~ı) kcyfıyetlerl 
blltiin devlet dairelerinde de mcv 
ruttıır. Buna ra~meıı ılaire'er 
nasıl çalışıynrlarsa Askerlik &U· 
heleri de yoklam.:ı aylarında bir 
kısım memurlarını yalnız bu iş
le tavzif ederek sabahtan akşa· 
ma kanar milraeaatları karşılıı· 
malıdırlar. Bu y{lzden mUşkUIAt 
çeken yedek subaylar Milli Mil· 

Reylcrheyi ve EmlrgAn cami· 
lrri gibi deniz ken;ınndakilerln 
avlıılanııda ria 111ndıı!lar ve ka· 
yıklar ôuruyor. 

Biıtiin medf'ni memleketler
deki ıbadet yerlerinin her hıısus 
!arına kat5ı oralarda gnsterıı,n 
alakanın bizde daha fazla ol· 
nıası IAıımken milhmel davran· 
mamız çok UıücU bir şryd ır. 
Camılcrin yalnız lç erinin de· 

~il . dış temiılıkl erlnln de yapıl
ması, av'ularmın tıınz.ım edıl· 
mest ve muhafaza•arı. aldikları 
ucret '"çimlerine bıle urı gel· 
mPycn c ı mi hademcltriyle ola
maz. Yakıflar idaresinin uınıan 
zaman muvakkat ı~çiler kul la
narak umıımt t(mlıllk yaptır! · 
ma11ına ve avlularının tanr.lmln· 
ôe de hunlardan anlar hlrkat kl
şınin daimi nlarak islıhdamına 
ihtiyaç vardır. 

Vakıflar Genel Mllrlilrlliğiinllıı 
fıılanbul ~chrinin daima rcnebi
lerin de giirduklrri camilerden 
b~şlamak suretiyle hu l3leri de 
a!masını temenni ederiz.. 

Vatanda !arın Vakıflar 

Baımüdürlüğünden 

iste kle ri 

Okuyucularımız.dan fU mektu
bu aldık: (Bır umanlar Yenlca
miin her iki tarafında abdest 
muslukl;ın '''rdı. Şimdi parka 
naıır olan ~ırtındekl bırakıldı. 
Kaldırım yiiksdtildiğlnden mus· 
lukl;ır aşıığırla kalmı~tır. Abıle~ı 
ıılanlar birar, zorluk çekiyorlar· 
dı, Şimdi oturacak yer ve Ustil
nc de ayrıca tahtadan bir karıak 
yapılmış. musluklar büsbUtUn 
çukurda kalmıştır. Ahde t alan· 
lara kolaylık olmak için musluk· 
ların oıurulacak yerle bir sevi· 
yeye l Uksellilmesini rica ediyo. 
ruz..) ' 

HattA I,lverpool'e gittikleri 
zaman kalabalık arasında ilk 
olarak l\lıınhry'yi kendisinin 
tanımış olduğunu &öyledi. 

g --

ıstıı.ıaı Caddesinin Tak&ime a~ılan alıı ı:Unün hemen her &aa tinde, trafık 1.orluğuna maruzdur 

Şehir trafiğin in tek 
Geçit • 

çaresı: 
Orhan Eyüboğlu, yolcudan fazla para alan şolörlerin. 

. Altıncı Şubeye haber verilmesini istiyor. 
G ün ,eçmeı.kı memleketimi • 

zin herhangı bir yolunda 
bir kat ta§ıt kazası olmasın \C 
gaıetelerde c3 ölü, 5 yaralı 
varıı kabilinden ha\•adis oku· 
mayalım. Üç ay sonra yürur· 
l!iğe ;irecek olan Trafik Ka· 
nunu da ~imdilik yalnıı istan 
bul - Ankara fehirleri ile bu 
vilb etler arasındaki ) ollarda 
uıtbik edileceğinden, kazaların 
tamamer önüne ı;:eçılmcsi bek 
lcncmcı:. Bu husu ta kendisiy 
le konuştuğum 6. Şube Müdü· 
rü Orhan Eyüboğlu şunları 
soylllyor: 
•- Kanun, bildifiniz. gibi 

Ankara'da, lstanbul 'da ,.e bu 
iki feh ir arasındaki yollarda 
tatbik edılecek. Trafık bakı· 
mından kontrolu kolaylaştıra· 
c.ı.k olan kanun bılhas a ıchlr Trarik 1''iumlarına rlı,yet etmly Jen htr \'asıtanın akıbeti budur 
dıEında bliyılk fa~ da sa~lıya· •- Karaköy, Eminönü, Kö:ı ıebep olacak.D 
caktır. l'::Skıden Şııbe Müdur· ı rilnlin, Mısırçar~ısı önU, h - Vatandaeı rahatsız eden 
lu~lı ve kaymakamlıklar tara· Bankası, Bahçekapı. Atatürk mevıu lardan bıri de, hakkına 
fından verılen cezaları ) enı Bul\'arı, Bel aut ve Taksim"e ra:ıı o'ma)·an \ 'il Iaıla para a· 
kanuna gore mahkemelerın bu geçiılerden llz.ım. O zaman lan tak i fo!orlerldir. Bunlar 
\ermesi icab etmektedır. Bun tra!ıği hiç durdurma •ız.. Yeni hakkında ne dıl§unüyor ııunuz? 
dan sonra motorlu \'ası talar 3 ollar y.ıpılmaısa trafık ) olla ,_ Ken<lısınden fazla para 
&adece lGtanbul PUkası taşı)a nnı doşemclcrini islfıh etme•-. alınan \'atandaş bııe bır tele· 
caklar ve me elA Kartal. Pen yardımcı ~olları esaslı tamırc fon eısın. Eğer 24 aat zarfın 
dik ı;:ıbi )erlerden pl:ıka \'e eh tabi tutmak lAzımdır. Tek is· da parasını e\in kadar gon· 
Jıyet v~rılmıyccek • 

_ Bıraz. da fehrımlıin içın tıkametlı yolları arttırmak, tah derip. şoföril cezalandırmaı • 
den bah~cdclım. Istanbul'da mil tahlıye, a tlı arabalar, tar &ak o ıaman btedığinıti söyle 
bir ırafık derdı olduRunu ka· ra pllkalı arabalar \·e dolmus yın.• 
bul edı)or mu unuı? me\''lUlarını tanıım etmek ge Orhan E);lboğlu haklıydı. 

•- ~raf ık ı;uıleri ile mu· rekmcktedir. • Daima ıoförler tarafından faz 
ayye.n me)dan ve gilzerglhlar - Metro )apılınca fa)dası la para ôdem~ye meebur olu· 
miısıesna olmak şartiyle bır tra olacak mı dersiniz7 yoruz da bır defa tıkfı)et et· 
fık derdi )Oktur.• •- Metronun, fehrin iifkin me) iz.. Böyle bir muameleye 

- Si~i derde ııokan bu mu· !erine büylık faydası dôkuna • maruz. kalırsanız 6 ncı Şutıe· 
ayyen meydan \"e ~Uzerglhlar caktır. ~1etro, dolmu~ların da :\'e bir telefon edin. Bakalım 
nere,l<'ri<lir? tamamen ortadan kalkmasına ~e ol cak?. \ ) dnğan OSOL 

•- Günlln her saatinde Be) r; 
rusefere sıkıntı Hren )erler, Migroı'tcı çalıımcık üıere· ı Mayıs ayında 67 yangın 
Karakôy meydanı, Kopril, Bah 
çekapı, Bankalar caddtsidır. lıviçra'ye bet kiti oldu 
Muayyen trafık saatlerınde 
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Tophane. - Karakoy arası, on erı ece Mayıs ayı içinde eehrımıı e 
Rıhtım cadde~i, Babılli. Bele İs\'içre Migros teşkılAtındıın 67 yang,ın vakası kayd•dılmır 
dıye, . Beyaııt - Akııaray ara· b!lediyc) e gelen bir yazıda teş tir. Bunlarda ikl bina tama· 
ııı, Sışhane. Tarlabaşı - Tık· kilAtın reisi senator Duttcweı· men, 4 b ına kı&men ranmış, 43 
ı;ım ara&ı ve Taksım meydanı; ler'ın 1-12 temmuz. tarihleri a· yagın da daha baelangıtta ıön· 
~u~arte&i, Paza~ akeamlırı dürülmil§tür. 
hmırı;An - BUyilkdere arası, rasında; yardımcısının da bu· Nisan ayında $chrimlzde 112 
yuı~ her a~eam ar.~ha vapu· günlerde memleketimizi ıiyıret yanıın olmu~tur. 
ru ı&kelelerı, Kadıkoy - Al· edeceği bildirılmektcdir. 
tıyol arası ı;ıkıntı vermekle· Teşkillt yeli~tirilmek üz.ere Bir kiti öldü 
dir. • ~ kiıinin fs, içreye gönderilme· 

- Peki bu l~ln blr hal ı;a· sini istemektedir. Bun!ar, satıe 
resi yok mu? kamyonlarının çalışması, depo· 

•- Var tabii. Yeraltı geçit· lama, ve depoların konırolu, mu 
lert açmak lhım.. hasebe, umumi idare .,.c mür 

- Bu ıeçitler r.'erelerde ol· tahsille temas mevzularında tet 
malı? kiklerde bulunacaklardır. 

Konya, 19 (Telefonla) - $eh· 
rlmiz. kiremit fabrikasında tılı· 
zan işçi Hüseyin Kuyucu fahri· 
kanın damı Uzerlnde gezerken 
elektrik cereyanına kapılarak ol 
mUstilr. 

' tuulamıştı. Birden ıtiıU bir 
dUkkAn camcklnındaki ıu ill· 
na lll~tı: 

Bereket versin mebuslar mil 
dahale edip af talebinde bu· 
lundular. 35 inci ma l le mllza
kcre edilirken iştirak ctmeme
Jeriniıı sebebi. p;ıdişahın sa· 
lahiyeılcrlni senlşleımekteı\ r!o 
layı olmadığını, ancak Sait ra· 
şa hllkumr.tıne itimatfarı kalma 
dığını söyliyerek on1Jtı tekr::r 
bu makama gctirllmcmcslni ri
ca ettiler. Sultan Reşat d11: 

Bundan sonra muhakeme 
ba~ladı ve savcı Sprott ilt saat 
müıldctlc, hiç durmadan ve liiç 
bir kfığıda bakmadan hücumla· 
rına devam etti. Coşkun bir 
t~IAkatlc konuştu, cinayeti kor
kunç \'e insana ôehset verici 
bir ~ekilde tasvir ttti. Cebin
deki usturayı çekerek zavallı 
\'C kendini müdafaadan Adz 
bir kadını, metresini, hattA kıır 
nında kendi tocuğunu ıaşıyıın 
metresini nasıl öldtlrdilğllnü, 
bunda" sonra evden ko~arak na 
ııl kaçtığını ve cez.adon kur
tulmak için yabancı diyarlara 
gitmtğe nasıl hazırlandı~ını an 
lattı. Dedim ya, coşkun bir t:ı
llkatle vaziyeti ortaya döktiJ. 
Jüri heyeti ·de ağzı açık bir 
halde sözlerini dlnley;p apı5ıp 
kaldı. 

· ~ * çoilf#• ~!ff~A.E. v-.,_~ 
'Rlr piyanist aranı or 

?lllldilr l\tr. Vlrtnr Harrlı'ı 
müracaat 

il\faahn muknemet edememe&! 
korkusu yiiıünden binanın :ı:emin 
katında yapılan balodaçiitler 

ıtlçlükle dansedlyl)r~u 

- Meclisi .l\lebusandaki it· 
tlhat ve İtlllf Fırkaları millet· 
vekilleri olmaları itlb.myle na 
zarımda milsavidlrler. YegAne 
arzum memleketin &aadetl. te
A1i ve terakkisidir. Sadrazam 
intihabına gelince, bu da sırf 
hukuku hilkümdaranli §Aha
nemdcndir. 

Cevabını verdi. 
Ertesi gilnU yine İttihat ve 

Terakki Fırkasının namzedi o· 
ıan Sait Pıışa tekrar ı;daret 
makamına getirildi. - - -----
Kadınlar Birliği kongre

sine gide n Türk d e lege leri 
21 Hazlran 1054 tarihinde 

Londrada toplanacak olan Mil· 
letlerarası Kadınlar Birliği kon 
gresinde Türk Kadınlar Birliği 
ni temsil etmek üzere Profesör 
Afel inanla, K. Rirliği İkinci 
Baskanı Yllksek Ziraat Mühen· 
disi Hacer Dlzden 19 Haıiran 
1954 gUnU Uı;akla harekl!t etmi~ 
lcrdir. 

Müdafaaya gelince .. Çek z.a· 
yıftı. Maznun fakir olduğu l;in 
usta ve tanınmış bir avukat tu
tamadı. Avukatı dosyaları bile 
lfıyıklyle tetkik etmemiş olan 
acemi. ya~lı. ince sesli bir a
damcağııdı. ~farllıry'nin lehine 
bir tek söz bile sarfedemcdi. 
U.yıkiyle müdafasını yapama
dı. Zaten iş uzun da sürmedi. 
.l\laz.nunun milcrlm olduğuna 
hemen karar verildi. Zavallı •· 
damın itlra:tları ve feryatları 
kalbimi partalamıstır. Onu l -

rlcta sürükleyerek mahkeme sa
lonundan dı~arıya götlirdüler. 
Herkes ona hücum tdiyordu 
Colllns ile Burt. \·ıı:ıdcdllen mU 
kafatı, beş yüz lirayı paylaştı· 

lar. Artık bun~ ne dereceye kn 
dar hak etmiş o'duklarını Al· 
Jah bilir. 

Hasta pek halsiz görünüyor
du. Ba~ı yastıklar tiıerine düş
tü, Şu sötltırl gayet yavae bir 
sesle söyledi: 

- Yarın veya öbilr glln yine 
~aliniz. Daha anlatac3klanm 
var. 

Orta\ı~ı derin bir sllkQt kap· 
!adı. Boulla bil" bardağa su ko· 
yup Swan'a u1.attı. Hasta uyu 
dibine kanar içti. Göz.teri kapa. 
lıydı. Paut ı;ok heyec.ınlıyı!ı. 
Ba5ını iki ti! arasına almıs. ses 
siıce duruyordu. Konuşmak, 
bin sual gormak istiyordu . 
Fakat hastanın ne kadar halsiz 
olduğunu da gö.rliyorilu. Boulıa 
ayaklarının ucuna oesarak ka
pıya doğru yürildU. Paul de 
çekingen bir tavırla Swan'ın 
elini sıktı ve onu takip ettl. 
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sene dllnyadan ayrı kalmasın.ı, 
canlı canlı meura girmiş ol· 
masına imk6n var mıdır? Paul' 
ün :ı:ıhni altilst idi. Kendi kcn• 
dine bile bu suall sormağa ce
saret edemiyordu. Swan, nılis
bct bir şey söylememiş, sadec11 
kendi şahsi kanaatini ileri slir 
mUştU. BiltUn bu anlattıkları 
olmıyacak şeymiş gibi görilnU· 
yordu. Fakat babasının kor
kunç bir yanlışlı!ıa kurban ol
ma ı ihtimalini dll~ilnen Paul, 
ı;ı!dıracak gibi oluyordu. Ar· 
tık bunu dü5llnmemcsl !Azım· 
dı. Kendi kendine heyecaniarı
na hAkim olmağa niyet etti. 
RUtUn ı;UkC\tunu ve kuwetinl 
mııhafaz.a etmpk \'e doğru dü
şünmek llzımdı. 

İlk iş olarak eve mektup y:ı· 
~ıp Plblsc ve çama~ır istedi. 
Iklncisl de Y.~l.C.A. dan daha 
&erbestçe yaşıyablleceğl bir ytr 
aramak oldu. Nihayet bir bina· 
nın beşinci katında, tu·an ara· 
sında bir oda buldu. Mahalle 
pek cana yakın değildi. Fakat 
oldukça itibarlı bir mevkidey
di. Bına, ı;ok kalabalık ,.e pa 

tırdılı olan Ware 5oka~ının ya· 

kınında Sherwood kanalının 
ağzını doJru düıen bir sokak
ta idi. 
Kirayı peşin verince elinde 

hiç para kalmadı. Kendine bi
raz. çeki düz.en verdikten sonra 
bir i~ aramak Uıcre soka~a çık 
tı. 

Worthley canlı ve hareketli 
bir ıehirdi. Mümbit ve bakım· 
1ı bir genh vldlnin ortasınday· 
dı. Civ,,rındıki diğer ~ehirler 
gibi burası da bir sanayi yeriy. 
dl. Worthlcy'de porEtlen, bıçak 
\'e deri eşya fabrikaları v:ıtdı. 

Buralarda çalışmak bir ihtisas 
m~clesiydi. Paul de bu gibi 
i~lerden hiç anlamazdı. isti sen 
dikasına bağlı değildi. Kimse· 
den ta,·sıye mektubu almamır 
tı. Diplomaları da henüı res
men öğreımtnlik etmek için 
tamamlanmış değildi. İ ki gün 
gazetelerdeki iş illnlarını me
rakla takip etti. Nihayet bir sa· 
bah tallh yüzüne güldü. Pek 
kalabalık olan Ware soka~ın· 
dan geçiyordu. Kütük bir kah
veye girip birkaç pıra karşılı · 
ğt bir kııhvc ile bir sosisten 
mUrekkep bir ytmek ~emeği 

Paul, tereddlltle lçerl:ı e gir· 
dl. Burası h'r çeşit eşya satan 
bir pazardı. Tencereden çocuk 
oyuncağına. tabak ç:ınaktan 
kadın çamaşırına kadar her tUr 
IU ş~y tez.gAhlar Uzerlne dir.il
mişti. DükkAnda ne varsa hepsi 
aynı fiyata satılıyordu. İııgil
tere'de bu çeşit mağazalara her 
tarafta t~ adUf edilir • .l\lağaz.a
nın mildllrll olan adam otuı 

yaşlannda, kendini be~cnınle 
birisiydi. Etrafta dönen \"anti· 
tAlörltrdcn hasıl olan rUzgAr a
damın kravatını ha\llara uçu
ruyordu. Paul'ü ba5•an aşağıyı 
sUzdilkten onra dUkkAnın bir 
köşesindeki bir piyanonun ya· 
nına doğru yürlldU. Piyanonun 
P.trafında YIJınla notalar \'ar" 
dı. İçlerinden bir tanesini alıp 
attı V! kısaca: 

- Şunu ı;alınız. dedi. 
Paul, derhal oturup çılm:ı

ğa basladı. En gilç rıartalan bi
le kolaylıkla ı;alabiilrdl. Bu ö· 
nUnt koydukları nota basit bir 
valsli. Onu ı;ıılmak lşden bl:e 
de:ildi. Nitekim ko'aytıkıa ''c 
k~ndinden bir ~eyler katarak 
çaldı. 

<Arkası vat) 
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cBiuns İmparatoriçesi Teodo rı• filminin yaratlcılan, Giı.nnı 

b al, b ir aşk sahnesinde 

Roma'da çevrilen büyük tarih filmi 

l\laria Cınale i le Georges l\laı·c 

VATAN 

llq ytrt ıstırap ~ıkmeytııiz ı w "" 

,KiŞiN AYAZINDA ... YAZIN SICAGINDA -

BAŞARI İLE KULLANILIR 1 

imparatoriçe T eodora Mideyi bozmaz, • 
kalbi ~ ve • böb· • 
rekleri yormaz. , 

• ı Yazın fazla güoeoıe durmak
l t• o m ütevvll it ba~ ağrıl arı· 

n a ka rş ı Gripin faydahdır. 

e K ininli Gripin, baş, di~ 
ağrılarını ve bayan ların mu· 
ay) eo zama olardaki tanc ı· 

ların ı ıürat lc lcskio eder • 

, •.. .•.•....... ... ....•... • •••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • 

Bizaı1s imparatorluğunun ihtişamını canlandıran film, i 
şimdiye kadar emsali görülmemiş masraf ve emekle i 

. 
• • • •••••••••••••••••••••••••• Roma 'da, biz Türkleri yakın 

meydana getirildi. i 
• • 

·························! 
5 aray meydanının tam orta· 

sında bulunan, 98 metre dan ilgilendiren muaı:zam 
bir film çevrildi. Senaryosu
nu Andrt? - Paul Antoine'in 
)'azdığı, rejisörlüğünü Riccar· 
do Freda'nın yapıı,ğı bu şahe
ier film, bugün yarın halka 
gösterilecek..... Konu.su tama
mile tarihten alınan, çevrilmesi 
için, dünyanın en muhteşem 
dekorları haı.ırlanan romalıla
rın hayaunı olduğu gibi, bü
tün ihtişamile göstermeğe çalı 
ıan bu filmin ismi: cBizans im 
paratoriçesi Teodora•dır. 

yüksekliğindeki sütunla bunu 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir 1 

çevreliyen 18 metre yüksekli-ı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ğindeki dikili taşlar, bunların 

civarında yaşıyan çılgın halk -
topluluğu. kavgalar, mücadele 
ler. müsabakalar, bizi aynen, o 
günlerin büyülü dünyasına sil 
rüklüyor. 

•Bizans İmapartoriçesi Te· 
od ora• nın kostümleri, en aşa 
ğı kırk kadar tarihi filmin kos 
tümünü hazırlayan Valerio Co 
losanti'nin geniş tecrübesinden 
faydalanılarak ve o 'lamanın 

İstanbul kıyafetleri naıara alı 
narak meydana. getirilmiş. 

1 &J b.er ıh 2t T.L. - IS ılla 12.St T.L. - 3 r tln 1 T.L. COn lı:ellmedea 
fazla beher kelime tein her ı:ü.n 21 kuruş alınır.) 

TJOKTO~LAR 
DOKTOR Ç)PRUT - Cılt, Saç, 
Zührevi ~fütehassısL Beyo~lu 
Posta Sokak Telefon: 43353. 

Dr. ABİlllELEK - Cilt ve Züh
revi Hastalıklar Mütehassı~ı. Be 
yoğlu, istiklal Cad. 4-07, Tel: 
41406. 

SATILIK 5 KAT yeni apartı
man. Nişantaşında; denize, Çam 
lıca ve Yıldız Tepelerine nitzır, 
kalöri(erıJ, parke döşeli ve bü· 
tün konforu haiz. Apartıman 

boş teslim edilir. ~Itiracaat Tel: 
21537 - 83119. 

36 AY VADE İLE ARSA SA· 

O devrin haşmetini daha de 
tinden duyurabilmek için, ba
ıından sonuna kadar, gözleri 
aihirleyt!n renkJerle çevrilen 
bu filmin. başrollerini Georges 
llarchal ile Gianna ?tlaria Ca 
nale oynuyor. Georaes l\larchal 
!Bizans İmparatoru Jüstinycn 
dir; Maria Canale de Teodora 
rolündedir. 

Biı.ans İmparatorluğunun sal 
tanat yıllarında İstanbul moda 
sının payitahtı mevkiinde bu 
lunuyordu. Bunu filmin kos
tüm matı.emesine kaJnak olan 
Saint - Roch mozaiklerinden Dr. HASAN HÜSNÜ DİLCİ- TIŞI - Küçükyalıdan Kartala 

B u tarihi film için, bugüne 
kadar hiçbir filme yapılma 

)·an şahane dekorlar hazırlan
dığı gibi hiçbir maddi IedakAr 
lıktan da çrkinilmem1ştır. 

Ricardo Freda, zamanımızın 
en kuvvetli rejisörlerinden bi 
ri olduğunu. bu filmile haklı 

olarak ispat etmiş bulunuyor. 
;l:talyan sinemacılığı bu eserile 
en ön planda yer alacaktır. Dal 
galı bir araıi üzerinde, dünya
nın hiçbir stüdyosuna nasip ol 
mıyacak derecdedevasa dl·kor
mıyacak derece devasa dekor 
Jar arasında Osmanlı İmpara
torluğu ile ayni ihtisarp. sevi)e 
sinde bulunan Biıans Impara 
torluğunu yeni baştan yaşat
mak, cidden akıllara. durgun • 
luk veren bir çalışmanın ese
:rıdirı. Roma'nın yakınlarında 
bulunan ve film:n çevrilmesine 
tahsis olunan sahalar uzun bir 
çalışmadan sonra, en ince te 
ferrüauna varıncaya kadar yıl 

Yılan zülürtil Teodora rolünde 
Giann a !\lana Canale, sanat k ud-

retinin şahikasındadı r 

!arca etüt edilmiş, İmparatorlu 
t::u kostümlerine. moda Şekille 
rinc. hususiyetlerine, örf ve a· 
dctlerine tam bir sadakat gös 
terilmiştir. Yalnız saray sahası 
nın 7.000 metre karelik bir ara 
ziyi işgal ettiği düşünülürse 
lilmin azameli kendiliğinden 

anlasılır. Bu saray Roma im
paratorluk sarayının hemen he 
men aynidir. Öyle ki, o devrin 
kendisinden en fazla bahsetti 
ren ~lacimus sirki, beyaz mer 
mer merdivenlerile sarayın 
bahçesinde aynen yer almıştır 

Saray bahçesi, yüzlerce hey
kel:e, en nadide çiçeklerle 
bi\·birinden cazip havuzlarla 
süslenmiş. Bilhassa, çevresin
de sayısız çesmeler bulunan, 
binlerce fıskıyeli havuz gözle 
re doyulmaz bir haz veriyor. 

öğreniyoruz. MEN - Alman Hastahanesi sa 
Gianna l\.laria Cana le, bu Iilm bık doktoru, nakletitiği Fener

de, bukalemun gibi bulundu- bahçe Dalyan Aralık 16 No. 
ğu yere göre değişen ve baştan da hergün hastalarını kabul et· 
h<Aşa incilerle, ıümrütlerle ıs mektedir. Tel. 62546. 
lenmiş olan şahane, açık bir -----------
elbise ite görülüyor. Bu filmin 
sıı·C kostümlerini hazırlamak 
için. beş ;yüz terzi çalışmıştır 
ki, bu bir rekordur. Ayni za
manda, hiçbir Amerikan fil
minde, bu kadar faıla teknis
yen kullanılmamıştır. 

G ianna ?ı1aria Canale, Gcor-
ges Marc:ha! "ın karşısında 

büyük bir kudretle seyreden
leri meftun bırakan bir sanat 
kabiliyetile oynuyor. Beş sa
atten Cazla devam eden filmin, 
ne kadar kısa sürdüğü zehabı 
na kapılarak a}Tılıyorsunuz. 

Şimdiden haber verebiliriz ki 
bu filmin memleketimize gel 
mesi bir hadise olacaktır. 

Çeı•iren: SEYiT GÜLEÇ 

EAfLAJ(. 
SATILIK 1K1 DAİRELİ Be
tonarme, astımlılara aifalı, bo~. 

Çamlıca Bulgurlu Müsellitaşı 

15. 

SATILIK ARSA - Cerrabpa
şa Hastanesi rivarında asfalta 
yakın 40 metre cepheli 1685 
metre karelik arsa acele satılık
tır. 

?riüracaat: .Mahmutpaşa Hacı

l:üçük Camii sokak !debmetpaşa 
ilan. No. 8 

Bayındırlık sergisi rağbet 
gördü 

On etin evvel, şehrimizde, Tak 
sim ıezisinde açılmış bulunan 
Nafia Vekaletinin •Bayındırlık 
Yurt Hizmetinde.e sergisi hem
şehrilerimizin büyük rağbetine 
mazhar olmakta. devam etmek· 
tedir. 
Yapılan hizmetlerin, vatanda· 

sın ayağına giderek teker te
ker hesabını vermek gibi yepye 
ni ve tüzel bir zihniyetin müj
decisi olmaktan başka, sergi, 
modern san'at anlayışının hA -
kim olduj:u resim, pano ve mo
tiflerle de ayrı bir alaka mev
zuu olmaktadır. 

?\ıfanyetik bantlarla idare edi 
len sergi radyosu, sergi sinema 
sı ve televizyon neşriyatı hem
şehrilerimiz.in rağbetini artttran 
sebepler olarak, ziyaretçi adedi 
ni, şimdiye kadar hiçbir resmi 
sergide görülmemiş, bir mikda· 
ra çıkarmaktadır. 

Bizans İnlpar.l tori.çe'.~ ıia. 3kibeli bu nıu olacaktı? 

cBayındırJık Yurt Hizmetin· 
de• serıisini açıldığından bu 
yana on gün içinde 200 bin ki 
si ziyaret etmiş ve memnuniyet 
lerini türlü v~ilelerle belirt -
mişlerdir. 

UÇAK KAZASl - 15 haziran c:ünü California'da dört motörtü bir yolcu uçağı inişe geçece~ 
lı iırada yaıııııal• ba~&Dll~ iyi bir tesadüf nelicesi içinde bulunan 75 yolcıı ile üç mürettO' 

baıı kurtulmah mııvalfatr. olm u~tur 

\ 

Eski Başkan Truman mide 
sancısından bir piyesle 

rol alamadı 
Kansas City (lılissuri). 19 (A. 

A.) - Harry Truman dün ak
jam, pek revaçta olan •Call ~te 
Madamı piyesinde bizı.at rol al
mak istemişse de bir mide san
cısı yüzünden eski başkanın bu 
arzusu tahakkuk etmemiştir. A· 
merikanın eski Lüksemburg bü
yük elçisi Madam Pearl hlosta'
nın meslek hayatını canlandıran 
bu piyesin dün akşamki temsiii, 
Harry Truman rolünde bizzat 
Truman'ın 01naması itibariyle 

1 cok fazla sükse yapacaktı. Fakat 
tam sahneye çıkacağı sırada es· 
ki başkan birden kendisinde bir 
yorgunluk hissetmiştir. Daha 
sonra Madam Truman, eşının 
mide sancısından mustar"ip bu
lundulunıı beyan etmiştir, 

kadar muhtelif semtlerde, man· 
ı.oı.!alı. bahçeli evler inşasına mü 
sait müfrez arsalar. 

Müracaat: Bostancı Son tram 
vay durağı No. 538. 

~UTEFf~llllC 
DOGU AKDENİZİN en büyük ça 
maşırhanesi İntibah Çama~ır Fab 
rikasıdır. Feriköy 81268. 

UYGUN ŞARTLARLA İngiHzce 
öğretilir. Öğrenciler imtihanlara 
yetiştirilir. Telefon: (sabahları) 

82492. 

SATlLIK 25 BEYGİR motör ma 
değirmen. Taliplerin Yalovada 
İstanbul Oteli sahibi İsmail Aı 
tilA'ya müracaatları. 

Burdur Maarif Danışma 

Kurulu kongresi salışma· 
ları sona erdi 

Bıırdur, (Hususi) - Üç gün
denberi devam eden ve günde
mine aldığı çeşitli mesleki ko· 
nuları müzakere ve münakaşa e
den İlimiz 1'1aarif Danışma Ku
rulu birinci Konıresi sona er
miştir. 

Dört yüzden fazla öğretmenin 
iştirakiyle yapılan Konıre mes
leki ve milU hislerin tazelenme 
sine ve tezahürüne vesile teşkil 
etmiştir. 

Kongrenin en büyük hususi
yeti her dereceli okul öğretmen 
!erini içine almış olması ve se
çilen konuların ilk, ona ve lise 
öğretmenlerini ilgilendiren pra
tik ve aktüel konular olması i· 
di. 

Kongre gündeminde (aktif 
metod, ders araçları, ve Halk 
Eğitimi) konularına ııenis ölçü 
de yer ve zaman ayrılmış olma 
sı bütün öi;retmenleri memnun 
etmiştir. 

Verimli ve basarılı bir çalış
madan sonra sona eren Kongre 
çalışmalarını müteakip Kongre 
üyeleri Atatürk\hı büstüne bir 
çelenk koymuşlar ve büyük A
tanın yolunda' yürüneceğine, 
milli inkiliplarımıza sadık ka
lınacağına dair and içmişlerdir. 

Aden - Yemen hududun 

da sarpışma 

Adcn, 19 (T.H.A.) - Aden 
civarında bulunan kabileler bu· 
gün Yemen hudutlarını tecavüz 
ederek Yemen kabilelerine ait 
malları yağma etmeğe teşebbüs 

etmişlerdir. ~lütecavizlerle Ye
nıen kabileleri arasında vukua 
gelen çarpışmalarda 4 kişinin öl 
düğü, birçoğunun da yaralandı
ğı haber verilmektedir. Yemen 
hükQmetinin hAdiseyi İngiltere 
nezdinde protesto ettiği ve Arap 
Birliğine malümat vereceli bil
dirilmektedir. 

Türk • Yunan atletizm bayramında Yunan atletler i ellerinde T ürk bayrağı 

Türk• ı;~~;.;rk•~flefitffl 
bayramı dün &a,ıoJ~1 • 

Müsabakalar heyecanlı geçti. Ekrem Koçak 800 
111 

rede yeni müsabaka rekoru yaptı 
Türk - Yunan enternasyonal 

atletizm bayramının ikinci yıl 

müsabakalarına dün 1ıfithatpa. 
şa stadında merasimle başlaıııl 

dı. 
Jandarma bandosunun işti

rak ettiği geçit resmine ınisa

nr Yunan atletleri, Türk bay
rağı taşıyarak, bizim atletler 
de ellerinde Yunan bayrağıy:e 
bu geçit resmjne iştirik etti
ler. 

Geçit re~mını müteakıben 
Fene:rbahte klübü idare heyeti 
azasından Kamran Tekil, mik
rofona gelerek yarışma'an aç· 
tı. müteakıben de Yunan ka
filesi reisi M. Politis bir konuş
ma yaptı. 

Bundan sonra müsabakalara 
gcçi!di. 

400 metre engelli koşu: 
l - Emin Doybak (Türk) 55.6 
2 - A)'dın Tunalı (Türk) !18.8 
3 - Attila Uluğ (Türk) 60.0 

(Bu müsabaknya Yunan at
letleri katılmamışlardır). 

800 metre: 
İki Türk ve iki Yunan atle· 

tinin katıldıkları bu koşu, b::.ş
tan sona kadar seyircileri pek 
büyük bir heyecana. düsüren 
zevkli bir mücadele içinde c~
reyan elti. Deparla Ekrenı başa 
ge(ti. Kendisini Dıjpastas ve 
Kostantinidis takip etliler. 
230 uncu mctrerle Kostantini
dis atakla başa geçerek tempo
yu hızlandırdı. 320 nci metrede 
Depastas Ekremi atlıyarak Kos 
tantinidisin yanıhaşına geldi. 
Finişe 300 metre kala Ekrem 
.ini bir atakla finişe kaldı. De
pastas karşı koyarak 100 met
re kadar çekişti. 200 metre dö
nemecinde Ekrem sıyrılarak a
ı·ayı ac;tı. 40 m<""tre kala Kos· 
tantinidis Depastası geçerek 
ikinciligi kazandı. 
1 - Ekrem Koçak (Türk) 

1.53.2 (yeni müsabaka 
rekoru) 

2 - Kostaııtinidis (Elen) 
1.54.3 

3 - Depastas (Elen) 
1.55.6 

Çekiç atma: 
1 - Torna Balet (Türk) «.23 
3 - İlya Papas (Türk) 31.76 

(Bu müsabakaya Elen atlet
leri katılmamışlardır). 

100 metre: 
Bu kosuya 1 Elen ve 5 ı•ürk 

katıştı. l\oluı.affer baştan sona 
kadar hakim olduğu koşuyu 
rahatça kazandı. 
1 - Muza!frr Selvi (Türk) 

11.- -

Emin Doybak 400 metre engelUde 

2 _~~.~ki• <Eıen> Ankara 1 da • 
3 Yü~1o:u~:anidis <Türk Golf KulübU 
l - Erdal Akkan (Türk) 1.85 

(yeni müsabaka rekoru) 
2 - Lamberopulos (Türk) 1.75 

Gülle atma: 
1 - Çakıoikas (Yunan) 

14.65 
2 - Yataganas (Yunan) 
3 - Özkcnt Akbilek (Türk) 

12.01 
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endes • France 
biııe iııi kıırdıı 

ika, bu hükıin1etin siyasetinin ne 
e olacağını beklemeye karar verdi 

Ancrbt•ı! Pnu 

~ - Baı;bakan Pierr~ ı nı bild"ren Fran!a yeni Başba· 
ance buı;Un 16 Ba kı;nı endcs France'in 11iyııseti 

e 13 De\lt-t Bakanl•ğın nı bl'klem"ğe karar vermı~tir 
esııkkil seni kabines ni y . • · 

.,.,u ilan etmiştir. Bu, etk li çeYrelt-rde hb•l olan 
tas de\Tes ndc Fran· ~ana_ı~e ı;ore. Mcndes France, 
•kı til ed n 20 1 hukQ akt nı C"neued" So~ et \"e ko 
l{abın e d hl c 

2 
B • mlın'st Cın deJ,.~rler ·ıe mUza 

ı · ı;1 ~u':rınu~ ;etçi H:- ktrel.ere ~atrrd!'cektir. Müı~ke 
lııtp) Partıs'"le me!lsup rııler n •kı taraflı kalmas nı mı, 
~llbukı bu partı, l'l}en- ok a fnı; J••re ,.e Amf>r'kanın 
"• ınha edilınce mü en eh bu gorll•m•l11re iş 'rtık ni nf 

t Parti, yenı hükO- ıstivecr~• henüı brll" değ !dır 

1 
Ak etmem .. yi pren ıp l11rdes Franc• General Paul 

t 'kararla•t rmı~ olup. F:h nin tavııi elerin- uyarak Ha 

1 

rar-ce kabinesıne ı; - no ') i mudafaa kararı ilr mu· 
·ubu hakkında d ! p zakere~e ba5lııdığı takd rde ko 

:rı ~crmeııı muht,.mel- mil., •lere kar~ı kttV\e le dura 
b •. e ı;iren tRP men· h lecrk kanaati umumidir Fa
bt ıtaşırı Topraklar Ba kat mılzak•relerin uzama~ı ha-
':ılrı. Buron ile donan· lınde l-hno 'n"n düşmesinden en 
~ leıdvıre qıemur Dev- d:ce edılmektedir. 

t Andre l'ılonteil'dır. Ye•k"li si~ .ıı;I ~ahs:HUere ;:o-
'1 ranee, Lan"el .){ab • re Mrndes Frar.c•" Hi"ld çinide 
a!ıje. Bakanı Edı:ar miltareke tem:n etmek için Laos 

hıc ayni me\'kide mu ve Kamboç'un bohinm•sine ra-
1 Sfr, ııd r. Fakat Baş~ ekıl•n Vı.,t· 

Charle& de Gaulle'n'n nam'•n ne kadarlık bir kı~m·nı 
~lltian General Pierre komuı:ı· tlerc terke hat r oldu 
afaa Bakanlığ na ge ~u hıın!lz: b rr.mem11ktedir. 

'i~VVelce, bazı ıhtılAf Şa\·e• Laos ve Kamboçya, hür 
ı e Laniel kabınu n· Vie•nam lımanlarır.dan mahnım 
{'nt ş olan Franço 5 b rıık l rsa bu iki memleket za

"' ~ t-~~leri Bakanlığına mania tamamiyle komünistlere 
'ltııd r. terkedılecekt:r. 
tı,, ıı France General ~· ile ı;orüetü :ııendes France'iı.\ Cenevrcde 
•ıı <A A ) _ Basvek" komünistlerle milz.akerclerde bu 

1~ dea France • Fran· lunduğu sırada, İngilt"re \e Bir 
.ah Bourbon sara ın- leşlk Arn~r ka iJe d 1ğer m~••le 
C nt kuv.,-etlcrı başku ler~ mü akere etmesine ımkAn 
~eral Paul Ely'yi gortllmemekted"r. Sıyasl şahsi· 

1 
Itır, yeUer, Cene'l.Te milzakettlerln· 

• lJraseu ve Amerika d~~ Om d"ni kat'I olarak kesm• 
l) ~n 19 CA.A.) - A· dikçe Fransa Ba~\ekilinin H·n· 
~:'.;1 ,ri Bakanlığı 20 diçınide lnftıliı - Amerikan mü 
~ll er H.ndtınl müz.a terek p'lınıııı kabul etmi3eceği 

b r nctıce alacağı dtişUncesınded•rler. 

Dersevi kapaflldı 
lııı· <Bası 1 incide) k!Sy akıl bas•ahan~inde hemşi· 

~~ 1 Eğ·t:m Mü· relık ;>apmış, oradan a}TJldık· 
,,; tcHonla, derse\'! tan so!ll'a da bir hafta kadar 
~ asını istemış., mü - önce Tuna dersevine yazılmak 

1~Ht;e temasa geçe istemhtir. Milesse•e MUdurüne 
ııı n cneı Okullar 5 Iıra kaparo vermesine rağmen 

c( n 41 inci maddesi kayıt \e ktinye defterinde Oz.cr 
~lı:~reten kapatılma in ism ne rastlamak mUmkUn 
d ~•m&tır. olmamıştır. 

1 •;~! 6.aat 11 de özel Ders~vıne devam eden öğren 
ıta S erınden Sevki cıler, öıer'i b"r iki de.fa gordük 
an lllı ındaki bir he lerini, dul ve iki çocuk babası 
arı nıuhürle:.'lrn c, ka o~an Mildürtln e\·lenme teklifı 

•utulan zabıtla :> apuğını, fakat sonra her neden 
td ı nı IUdilrl - se bund-an \"'.az~eçtiğ[ni lEittlkle 
f a ın •ır. mmfkri!tt':-

l l 11 ~aptığımıı so- Dcrsevı 'e hldtirü ha"k'kında 
d: 19 ya&ında o· ıdarl 'e kanuni takibatın !apıl-

~ •n evvel Bakır- masına devam edilmektedır. 

atte hazırlanan proforma faturası 
ketten 24 saat zarfında ikinci 
bir fatura &etirtebilmek imkA
nının nasıl bulunabildiğini ara; 
tırmaktadırlar. 

Netice olarak şu hükme vanı 
mıeur: .Proforma faturaları bu· 
rada doldurulmakta ve do\iı 
lahsısini kaçırmamak için, nor· 
malin altırdaki fıatlar bile fa
tura)a yaz.ılriıaktadır. Aradaki 
fark ıse, ihracatçı firmanın bu 
lunduğu memlekette ayrıca 15· 
denmektedir. 

Guatemala' da şiddetli iç savaşlan başladı 
(Ba5ı l ln<'ide) 

nn ~u ıst"kame•lerde ıelıstığını 

oltesi 
az olacak 

so~lem·~tır: 
San Jose. Bassehir Guatemala 

Cıt~. Puerto Barrıos. 
Guatemala C t) nın 120 kılo

meıre kuze) dogusund1kı Zaca· 
pa $ehrl 'e Mck~ ka hududu ~ a 
kı Iarındakı Rctalhuleu, Burada 
kı Guatemala bu uk e çisi de 
Guatemala C b 'nın bomb1lan -
mış \ c muhafız ala\ ı kı lası ile 
genel kurma~ b·nasının tahrın 
edılm"& olduğunu oğreı•d·ı:ini 
sovlem ftır. Wa hlrıgıonda, Dış
ııeri Bakanlığı da Guatemala -
nın en bu~ uk hmanı Pueno Bar 
rıos'da a)aklanmalar olduğunu 

suballannın gitt k"e artan ko
mıinıst nufıızundan cndı etme 
ğe baş adıkları anıa~ıtmakt dır. 
Geçen hafta gene' kurma' baş 
kanı Ge.,eral Carlos Saltı ra· 
rengiz bir fek ide ortadın ka -
bolmuş ve d ~er be subay da 
memlekı>ttcn kacmı Jartlır 

Mahsulün Orta Anadolu ile Diyarbak1r, Malat
ya ve EJazığ'da düşük olduğu bildiriliyor 

oğrcndığını bıldırm ştir. 
Ayrıca Quez.altenango 'e Zaca 

pa fch rlerırde de a)aklanma • 
lar o mustur. Castıl o '!Un soıcu 
su denız. kuvvetlerınin de hare· 
klıa ı~tırak etııklerinı so) le· 
m ,t•r. 
:IJemleketin iıtte biri 
Komunlst ale~ htarı kuv
'et!Min elınrfe 

Telntka Koml•!lısl partisi 
::ıtek iko 19 ( \ P ) - Mek ·

ka komlıni t parmi dun a"Ce 
b r be,·a'lnarne n ~red rek kr 
d "s ni mlıdaha rtme · iç'rı Gua
•rmalaya l\lek ıl anın ~ rd mda 
bulunmasını t"mı ! r Komu
n t par nı'l hır ö cü il bu 
teC'a\ ırun R rl .. • k ıner ka ta 
raf ndan haz. rland il '11 'e bu· 
nun h-rkf' in malumu oldu unu 
&Ô"\ ımı"ftır. 8!3 annamr'ip Gua· 
temala' a l ardım etmrn n M .. k 
s•kıı halk111ın m!ldaf:ıa na da 
~ard m edılm $ nan na gelc
ceg• dP. belirulm~ktedır 

Cenevre konferansı 

'l1irk Havadis ı\.lann 

eden kuraklıktır. 
Ven~cn mıtlfımata göre, ge -

çen sene 14 mılyon 300 bin ton 
mahsul ıdrak rdilmJ.,:,;en, bu 1 
ecne tahmınen 7 illı 8 milson ı 
ton charında hububat elde edi-
leb 'ecektır. 1 

D r taraftan geç•n mahsul 
ılında hububat ıstihsalin n yuz. 

de 10 u ıhraç edılmısti. Bu mah 
6Ul s tında ılk tahmınler tahak 
kıık C'ierse. ıhracat•a b"r ayar 
ı ma s aııı'ması hatta hububat 
ı'ı.racının tabd de tabı tutulması 
mUmkUn göru1mektedir. 

Bununla örrab~r. rekoltenin 
hakıkt durumu b rkaç gun son 
ra Amdo!ma tıkarılmı~ olan 
tahm rr k plcrinın verecekleri 
raporla'td1n sonra, daha kat'ı 
bır şekılde anlaşılabıleccktir. 

Ncw l'ork, 13 (AP) - Ame-ı Ola&ı 1 ınciıle) 
rikan NBC Rad:; o Ya~ ın Şirke devam ctmi,ltrdır. Dele~as) on 
tinin muhabıri Mac Bannell bu- !ar Laos \C Kambııçıa muhasa- Bı'rbı'rlerı'ne 
gün Hondurras ba~kenti Te;:uci matın durdunılması m~uuunda [ Brezilya'h bir 

Senatörün gaıpa dan verd•~ı btr haberde. e;a dııki karar 'arm şı rdır: M d ıki uçdın. Guatemala ba;kcnti .Hıncl"çinide muha~ mat n ay ey an okuy fi 
Guatemala C t) de Cumhurbaş- nı Ard2 ve sUraıle durdurulma· 
kanh~ı sarayını makınelı tufek &ını temin ımk ad:> le su husus 
le taradıklarını b ldırmi~lir, Bu lar tekl f edılir: Pehlivanlar Türkiye için sözleri 
husu ta bafka tafsılAt ''erme· a - İk• taraf knmuhnlıkla-
mı~ir. rının tem~·lc !eri Cerıenede '\e 

Bannell Guatemalada hareke a mahallinde derhal bulu~a-
stadında Kırkpınar u ulU ıddıalı A k · 19 11 b 1d ıı 

Bugıin K dıköy Fencrbahçe 1 Anadolu AJanst 

1 
k n ara, - a er a ı6ımı 

gureş sapı aca t r. Bu senenın z.a 0 c 1951 ıl d lst b 1 
Kırkpınar ba•pehhvanı lb-ahlm g r • S ın a an u 
Karabacakla irfan At n ve Or- da top anan parllımtntolar b•rlı 
han Çakar butün b •pehlıunıa- ğı 40 ncı konferans~na Brezıl~a 

te geçen komUnıst aleyhtarı kuv caklard r. 
'et:erın, memleketın takrıben b - Bu tems·1c·ıer Laos 'e 
üçte hırını ele geç rd klerıni, sa Kamboç muha rmatın n durdu
uş kesımlerlrden alınan hah.er rulmasble :1g11i meseleleri tet· 
lerın kıt o du:unu fakat mus - kik edeceklerdir. İlk önce, knn
te\'lilerın, dtin 5!ece girıştıklerı feransa ka"lan muhtclil de'e· 
ilk hucumlardan sonra bugun gasyonlar tarafından ne~i sürU 
~enidcn guruplaşma)a baş'adık len teklif H f k;r1fr dıkkat na 
larını betirtmıftır. Muhabır. zara alınarak, bı.ı•un :> abancı 
mliste\lılere, Guatemala dahi- kuvvetlerin \e askeri person,.
lındekl kız.ıl düşmanı km ~etle- lın geri alınması meselesı gô

ra mr)t\an okumıı ·ardır. He)etı Rcısı olarak ıştırak etmış 
Dil c m lb l1' g l buluna" Senaıo azasından Attı· 

n 1 83 z.a e en ıo Vıvagua. tı:ıan meclısının 7 I 
ba;prhlıvanl r lan Ha ·rebolulu Nı~ 1954 t h d d ~ 
Sulrl man irfan Atanla İbrahim • an ar n e 'er 1 1!>ı 

rın de iltihak ettiklerini söyle- rUsUlecekt"r. 
mı~tir. c - Tcrns"lc ler tavsiye ve ka 

Karabacağı; S ndırgı ı Şerir 1 c nulkun~a bır mun~sebet getırc· 
Irfan Atan İbrahım Karabacak rek, ls anbul Parlamemolar~~
ve Orhan Çakarı; meşhur Kara sı konferansında memlcketımız 
A!inın oğlu Kara Hasan da İb- lehindekı ço.k dostane \"e takdır 
rahim Karabacak, Çolak İsmail kar &oı.lerını tekrarlamıştır. ı 
\'e Karam ır&elli Sabri rı bugun ~rez.ilyalı Senator, ko.~erans I 

A. P. 111uhabırl rarlarını mtimkUn olan s;ıratle Y y rı o arak İstanbul glbı ınsanı 

Sam Sumruerlın'in Hondurras konferan a blldıreceklerd"r.• 
ba~kenti Tegurıgalpa'dan verdi Delegas~ on ar konferansın ça 
ğı haberlere gore bugun komu lışmnlarına deva metmes ne ka· 
nlst aleyhtan a•llerle HUkftmet rar vermi lerdır. Vıetnam, Lao .. 
kuvvetleri arasında Guatemala· ve Kamboftakı kuvvetlerin ko
nın bUtun önemli kesimlerınde mu anlıkları muvakkat v~ya 
çarpışmalar cereyan etmekte· kat'i raporlarını 21 gUn içinde 

aat 13 te Fenerbahçe st~dında: tefekküre dlı\et eden giiıel bir 
kı > a~lı gureş• da\ et cttıklerını 1 
\"e geım .. '.lıkleri t dırıie yenik şehr n seçilmış o.ı_nasını mem-
sayılacakl nnı blldırmı lerdır nunıyet.e ifade edıp bu. konfe-

. ransla cesur Turk mılletının mu 

ciir. Asi kuvvetler dun kara. de 'ereceklerdir. 
niz ve havadan Guatemala~a kar l\luteakip toplantı 22 haziran 
~ı taarruza geçmiş'.erdir. l'ılem· gtinU l apılacaktır. 
leketin muhtelif kesimlerinde iç Ceneue Konferansının 
al aklanmalar patlak verdiği an birinci safhası bitti 
Iuılmaktadır. 1\Tilstevll kuV\et· Cenene 19 (A.A.) - Hindi· 
lerin me\•cudu 5000 kiEi tahnıin Çini konferansının birinci gafha 
edılmekte<lır. Guatemala Ordu· sı niha)et bulmustur. Kamboç 
sunun mc,·cudu 6 bin civarında \e Laos'a dair Fransız teklifi 
olmakla beraber subaylardan bir hakkında eu anlaşma) a varıl
çoklarının, HUk~mctin tutturdu mı•tır. Bu iki mcm1ekeıte a•e~ 
ğu solcu Sllasetlen memnun ol kcsılmesi için mahallinde \'e)a 
madıkları SOl lenılmekted·r. Cene\TCde askeri müzakereler 

Dirleşık Amerika hUkumelı başlıyacak ve bunlar ıki Haz.i -
bir mUddettenberi Guatemalada randa Vıetnamda ba-lıvanları ta 
ki Arbenı; ı<o!Jtminin Paaam.ıı ka mamlıya~ktll'. Bu arada Joon
nalına yakın b_r meufede bir ferars çalışmalarına de\Bm e
komtinist köprü bası kurmaya decektir. 
çalıştığından korkmaktaydı. 

Komünist aleyhtarı kuvvetler E ki 1 k K 
bugUn memleketin en ö:ıemli 2 me İ İ anunu 
limanını, San Jose ile Puerto Bar 
rios'u ele g~çlrmişlerdir. Bu li• Tasarısı 
manlardan biri Puerto Barrios 
KııraY•P denizi ve San Jose Pasi 
fik Okyanusuna na~rdır. Dahil 
deki diğer iki ~ehrın de asllerin 
eline gecmiş olması muhteme:
dir. 

Blrl,5lk Amerika'nın 
Göriı.5ü 
Washington, 19 (AP) - Bir· 

le;ık Amerika Dı~ieleri Bakanlı 
~ının naıarında Guatemalanın 
k-UçUk fakat i~i yetiştirilmiş or 
du·u son seneler içinde Mosko
' anın batı yanm küresine nü
fuz etme teeebbUslerinin strate 
jik bir unsuru olmuştur. 

Dış i~leri Be.kanlığı üç sene
den beri bu orta Amerika Cum 
huriyetindeki ~!eri endişe ile 
takip etmekteydiler, Çünkü ko 
milnistler ve taraftarları hilkt1-
metle gillkçe daha nUfuı.lu 
mevkılerl ellerine geçirmi~ler. 
işçi \"e çiftçi birliklerile, toprak 
dağıtımı programına tesir etme 
ıte başlamı~lardır. 

Buhranın asıl başlangıcı. Gua
temalanın Atlantik sahillerinde
ki Puerto Barrios limanına Po
lonyadan 2.000 ton harp mal -
z.11mesinln gelmesı olmu~tur. Po
lon~ anın Stcttin limanından yük 
letilmis olan bu malzemenin Çe 
koslonkya fabrikalarında im~! 
edilmiş oldukları zannedilmek
tedir. 

Birle;ik Amerika Dışieleri Ba 
kanı John Fosu~r Dulles bunun 
Uzerıne Guatemalanın orta Ame 
rlkanın en kuv\Clli memleketi 
halıne geldi~ini &öylemis ve bu 
memleketin Panama kanalından 
1400 kilometre mesafede bir ko 
mlınist kalesi olabilece~ıni belirt 
mifti. Bunun üzerine Birleşık 
Amerika. Guatemalanın komşu 
lan Honduras ve Nicaraı:ua dev 
!etlerini r;ıltıhlandtrma{!a b.ışla
mıstır. 

Bundnn başka Birleşik Ameri 
ka denizci mılletlerden Guate· 
malaya siUıh aevkh atı'la karsı 
ambargo konma~ını 'e bu mem 
lckete ı:'den g~miler:n ararna)a 
ıııbı tutulmalarını i~H·miş•i in
gıltere ambargoyu prensip itiba 
rılc kabul etmiş fakat lngılız 
balrağını tn6tlan Kemilerin a· 
ranmaııına raıı olmamıetır. 

Guatemala Cumhurbaşkanı 
Arbenz. Komıınist değildir, Fa -
kat komUri.$tlerın fıkırlerinden 
isli!adc etmektedir ,.e ordu) u 
kendi safında tutabilmek icin 
elind.en gelen gayreti gô ter· 
mletir. Bilhw:a arbdaeı silah· 
1ı kuV\et'er haşkomutanı gene· 
r:ıl Carlos Dlaz ıle ga~ et İli ge· 
çirmeıte talı~maktadır. 

Fakat diğer ordu ileri gelen 

"" <Bası 1 lnclılel 
bazı maddelerini detistiren 11-
) iha aynen söyledir: 

·Madde: l - 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı· 
ğı kanununun 6122 sayılı ka
nunla deiUşen 39 uncu madde· 
nln B fıkrası aşağıda yaııh ~e
kılde değlştirılmiştir: 

B) Fıill biz.met müddeti 25 yı
lı doldurmuş olanların istekleri 
üzerine, 

Seçilmiş belediye başkanları 
ve vill~ellerin daimi komisyon 
üyeleri hariç olmak Uz.ere 25 biz 
met yılını tamamlamış olanlar 
kurumlarınca !Uz.um göruldü
ğtindc yas kaydı aranmaksız.ın 
re' sen, 

Ceza bakımından takibat veya 
muhakemeleri yapılmakta olan
lardan bu durumda bulunanla· 
rın istekleri takibat veya muha· 
kemeleri sonuna bırakılır. 

Subay ve askeri memurlarla 
gedikli subay ve gedikli erba~la
rın harbe haz.ır ık de\Tesinde is· 
tekleri) le emekliye ayrılma mua
meleleri durumun aydınlanrna
Elna ve tehlikenin geçmcsıne 
kadar ı;:erl bırakılır. Bu de\Te· 
aın baf adığı \"e bittiği tarih er 
lcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilir. 

Subay ve askeri memur olduk· 
tan sonra veya askeri memur ol
maz.dan evvel öğrend sıfatıyle 
yahanrı memleketlerde tahsil 
veya stajda bulunarak avdet e
denler masrafları kendi tarafla
rından bdenmişsc tahsil veya sla 
ıa gidi~ ve dönüş tarihleri ara
sında geçen müddet kadar dev
let tarafından ödenmi se bu 
müddetin iki misli kadar yuka
rıda ) azılı 25 ) il fiili biz.metten 
ayrıca hızmet etmedikçe emekli
ye :ıynlmağı lsthemezler. 

Bu fıkra htikUmlcrinc göre 
re'sen emekliye sevkcdllenlcr 
hakkındaki kararlar kat'ldir. Bu 
kararlar ale}hine hiç bir suret'e 
kaz:ı. mcrdlerinc başvurulamaz. 

Madie: 2 - Ayni kanunun 
40 ıncı mad lesinin birinci fık· 
rası aşağıdaki &ckilde dellştiril
mlştir: 

• fşlirakçl ve te\'diatçıların \"a
zifcleriyle llgilerinln kesilmesi
ni gerektiren yaş hııddi 65 yaşı
nı t\oHurdukları tarihtir. 43 ün
cü madıle1e yazılı olanlar dışın
da hizmet mliddetlerl ne olursa 
olsun 60 yaşını dolduranlar hak
kında kunım'arınra yaş haddi 
u gulaııah lır. Bu vazifelere 6" 
yaşını dolduran1arın açıktan ve· 
''a naklen ta,inlen cai1 tle!!ı'

dlr.• 

Amerika' da bir 
Savcı öldürüldü 

( Bafı ı incide) 
Teşkilatlı cinayet ve gayrı ah 

laki faalıyetlerle savaşmak Uze
re E) alet dahilinde, ıatandaşlar 
arasında kurulan Cemiyetin Ba& 
kanı Ho\ard Pennington, Başsav 
cı Patersonun e.Cına:,et Sendi
kası• adı \er.len çete tarafından 
ôldunildu unU soylemiş 'e mUc 
rımlcrın ceıala dırılacakları hu 
&usunda l mın etm ştır. Paterso 
nun oğlu sabık Blllöaşı John'da 
baba:imı.ı ıııtıka.mmı alaca ııı1 
soylcn I t r. J>(!nnı g•on, Valı 
Gordon Persons'ıı mUracatla, 
Phenie C t} de sıkı :ıonetım illı
nını ist ) ~eğınt be• an euniştir. 

Bir Sc"ahir intihar etti 
Washı gton, 10 (AA.) - Se 

nator Lcster C. Hunt bugün Se· 
natodakı burosunda 22 Kalibre 
lik bir sllAhla intihar etmiş vı:. 
ka'dınldığı hastahanede blmil ş
tür. İntihar sebebi hcı'lUz. anlasıl 
mamıştır. Senatör karısile bir 
mesai arkadaşına birer mektup 
bırakmıştır Asansör memuru 
polise \erdiği ıfadcde senatörun 
odasına giderken s lAhı giıleme· 
ğe çalısuğını sö} Icmişt"r. 

Saadet Kaçar mahkOm 

oldu 
Bundan bir müddet ev\·el Sa-

cadele deı;tanlarının l a~andığı 
bu ~chrin, demokrasi suurunun 
da dU:ıya çapında tecellı ettiği 
bir yer olduğunu ifade eylemi&· 
tir. 

Ayni nutkunda Brezilyalı Se· 
natcir. mezli'ir konferans mUna· 
scbctiyle memteı:.cıin candan ve 
sevgi hayranlığını celbeden mo· 
dcrn Atatlirk Türkiyesiııin kalp 
ve ruhu ile temasa geldiklerini, 
asırlar boyunca haksıılık \'e an 
laşmazlıkların lnırbanı olan Tıir 
kiyenin birinci dünya harbinin 
l ıkınuları arasında c:Gazi• nin 
idare ettıği cesurane ve muzaf 
ter bir hamle ile sıyrılarak bu 
~llnkU hür. mUstakıl, Cumhuri
~H~ı H' inkılapçı durumunu u!! 
l dı ı Tıirk m lletınin, geçml$le 
kı g rrl müstakar ve tehlikelı 
t:ı.marı1 arda Brezil)alıların da 
çok iyi bıldiği gibi •Ya istikltıl, 
~ a olum-o ha) kırışı ile cesarete 
ı;elerek memleketini ve hrıkımi· 
l etini kurtardığını, kcndılerıne 
gösterilen hiisnü kabulü Dreıil 
~a parlamentosuna \e Brezill.aYa 
karşı ~ôsterılmi$ telakki ettık· 
!erini de beyan eylemis ve bil· 
~·ük l\li!le• Meclisi Reisi Refik 
Korallan. Hariciye Vekili Prof. 
Fuat KöprUIU, Konferans Bas· 
kanı Lord Stangate ve İstanbul 
Mebusu Cihat Baban ile diğer 
hA•:pl•r tarafı'ldan verilen nu
tukların Brez.llya heyetince bll
' Uk alflka ile dinlenildiğini sby 
J"yerek söılerine nihayet verml~ 
tir. 

dık A!doğanın mUdafaasını ya- Mahku" mlar ı'ç'ın 
parken. 4 Uncu Asli) e Ccıa il A-
kimi Selahattin Demirel1ly~ ha 
karet ettiği ıddta olunan Millet <Ba~ı 1 lnddel 
Partisi eski it Baskanı A\'ukat ı~tvekill Iahmut Goloğlu yeni 
saadet Kaçar'ın durusması 50• bir kanun teklifi yapmı~tır. Bu 
na ermi

5
tir. 3 lincU Asli) c Cezn tek'ife gıire Udi! kanununun çık 

Hakimi, Saadet Kaçar'ın 6 ay tığı tarihte asri c .. zaevine girmiş 
hapis cezasi)le tecziyesine karar ve eski hükümlerin ceza tenz.iltı
,·ermi~tir. Ancak, mC"ZkOr mah· tından Lstifadcye ba~lam ş mah
kemece, müdafaa delilleri din· kfımlar hakkında gene eski hU· 
lenmedcn miickkili hakkında ka kUm'er tatbık edilecektir. 

ıı Mecliste uz.un mUnaka5alara 
rar verilme~inden mtitC\'e it sebep olaca~ı tahmin edilen bu 
tahrik olunduğu da naıarı iti· kanunun müzakeresine paurtesl 
bara alınarak Saadet Kaçaı-'ın günü Ada'e encümeninde ba$
cez.asının bir ay tenıil ile 5 aya !anacaktır. Bu teklif kabul edil
indirilmesine karar ~erılm ~tir. diği takdirde bin kadar mahkOm 

Sanığın baska sabıkası olma- fe)dalanacaktır. Diğ~r taraftan 

1 
binlerce mahkQm mılletvckllle-

dığı için cezası tecıl olunmuş· rine durum'annın dfizeltilmesl 
tur. • ıçln telgraflar ı;ekmieıerdir. 

ilôce111i%del~i h1ılı11aca11111 

Jı1ı lleılil111 iş sekli 

' -

A~z kokulannı tamamile bertaraf eden 
BiR DIŞ MACUNUDUR_ 

Umumiyetle ye~il nebatlarda bulunan Klorofil'in 

.son .. zamanlarda 2.milhim hassası keşfedilmıştir. 

1 • Klorofıl'in kokulan giderme 
hassası 
2- Klorofıl Antitoksik. hıwası 
(Dışlcri çOrülen zehırleyici asi· 
!aktık baklcrılerinin tesirini .. 
zale eder. 

m~ı 
20.6.1954 Pazar 

AS KARA 
? 28 Açılış Ye prograın. 

'1.30 Günaydın. 
e 00 Sertlen şarkılar. 
8.30 M. s. Aran haberler ve hı-

Tıı. rAporu. 
8 4!1 Pa •ar ı&abahı melodileri. 1 
9 00 Oyun bnaıan. 
9 15 Ha!lf t r kılar. 
o.•o tuaıa t-rac:ı. 
9 SO Kadın ıe~ n ıaz toplulutu 

.. o.u Jiactr Buı\1;. 
ıo :ı ::-feY'n DemlzdöTen. 
ıtOO Daldan da1ı .. 
ı ı ıo Pcar ıkeçl. 
12 00 Mku gaatt. 
12 'O Yurttan acsler. 
13 co M. s Arım ve haberler. 
13 ıs Neş'e lii!le mUzllt. 
ı3.30 ögıe ıuctuı. 
ı3.45 Tanınmış operetler. 
14.00 H:ın raporu, ııqam progra

mı n kapan1'. 

*** o 111.58 A~ılıo ve ı:ıroaram. ı: ,. 
11.00 Orhan Seunar n arl'ıdao-

ıarı. 
17.!0 'ure•tın Çamııcıat. 
17.45 İneeu• (Hüzzam taalı). 
18. O Radyo ile lngtUzee. 
ıs 4!1 ~dl Hosau 
19 00 ı. S. Ayarı ve haberler. 
1" ı5 Tnrlhten bir yaprak. 
ı9 20 Nlcoıaı \\ lndıcr'lln een dul 

lan unrtUrü \"e !=metana· 
Şarka aen1onU: poeın. 

19.45 eaı,kı demeuert. 
20 ıs P.aı!ro ıaıetesı. 
20.30 Kın epor haberleri. 
20.35 is•erın çalalım. 
21.4!1 Pllk albümü. 
22.00 Ou ve dan!. 
22 30 11) Haydn · ~'\lncaklar aen

fonW b) Tscbıı!konkr: o
lın Onee;ln j1rn 'Vals n po
ıcıneıı. 

22 45 ı.ı. e. Aran ve hııberıcr. 
23 00 Pro;ram ve kapanış. 

tsrANBUL 
12.S'I Açılış ve prcıı;ram. 

13 00 Haberler 
ı3 1.5 saz eEerlerı Nubar Tek;ay 

v~ Fel'°d Aralar.gtl. 
ı3.30 Hafl1 teman me!Oı!Uerl. 
n 4.5 Safiye Ayla. 
ı4 ıs Dau ve c:az müz111. 
14 40 Şuı Karı!e,ıcr. 
ıs 00 • ı Heııt7 Pu.reeıı tl'a une• 

ve •Chaconne> b) O. Ph. Te 
ıeııuon Yarlı !Allar kuarte 
ti •L• mıJOr• Çalanlar: Se
mt Arı:••o (ıte!!la!l) lıllm 

Almat (Kwıanı Panayot A· 
b•eı (\ lycla) o. Ceradlnl 
(VIVO!On$el) 

ıs 20 Suzan au, en 
ıs -4.5 Joae Grıınad"! orkestra!ı. 
16 00 Huan Mutlu~n 
16 ıs Ltıltsemburg Rııdro 1enfonı 

orkcs•rn ı idare ~en: Hen
rle Penals Olocchlno Rosslnl 
•Hır ıı: &ı.lta&Ean• Operası 
mertUrU Maurıce Raveı 
•Dırhlna et Chloe• SUlt No: 
2 w. A. , •onrt •Küçük bir 
g~ee mUzlıtb gerenad. 

17 oo ·eedet oıeı. 
ı 7.30 Ptpe Lutz ve Dul Arnu or-

kestraıırı. 

1'I 45 Ayten Oençtr 
ıB 00 Okul • Öğrrnd uatı. 
18 ~ Karışık hatıt ı:ııüı:llt. 
ıo 00 Haberler 
ı<ı 4.5 ~e rıı.ı 'den•nız ıı) Linke 

el ıtatra ta• opueUr.den bir 
ı11rkı: b) P Schubut, •İm
promtne• •La bemol>; el 
\Volt Furarl, cU1.donna'nın 
Elmutaru icterm'.:Zo; dl 
Ch Oçunod, •r;;arkı &Oyledl• 
Aln 2: man•: O Kr laltr. 
•T•mbourln Ohtnoı.u; O 
Rub!nı;•eııı •Romanı• g) R 
Wıı;ncs. •Acıları. 

o ıs Radyo gretcsı. 
20.20 Ahmet ç:ııan. 
20,.50 Yeni bulueıır. 
21.00 l)thlrde bu hatta. 
21.15 A. Zarnb l(!ltı ve arlı::ad~ları 
21.30 Bpor naberlert. 
21,45 Baz eserleri (Vecihe Duya!, 

iuettln Ökte). 
"12 00 DUn h kAyderlnden Ornek 

ı .. r 
22 10 Dlnle:vtct ı :tklerı .,.. ı•ır ınu 

tlk1d) 
2 4~ Habe•l•r 
23 00 I'rogramlıır. 

43 o:. Oüzal ,•.ıer - GuM ı meıocıı 

-~· 

onra dltlerlnlz~ 

' ; !.3 St\ 
lıt. Boru.sının 'Z0.6.9S' rıratıarı 
ı s•erıın ?84.00-784.00 

ıoo Dolar 2S0.3o-:ıso.:ıo 
ı:JU ı.ır .. t 44 ~ 80 
ıoo lsvı~e Pranıı M.03-M 03 
ıoo F'lortn 3 68.40-73.68 40 
ıoo Drahmi 9.33t-B.334 
ıoı Cc.tosıovak ıtur. 5.50- 5.50 
ıoo l•vıcnı Kur 54,ı2~4 12.50 

"O 'I FAİZLi TAB\"İLLLR 
ı:sn 'lif vı:: TAU\"il.AT 

61vu - ı:nurum l 20.70 
eı ! - ı:rr:urum :ı-1 2ı 40 
1!!4ı Dcmtrrolu :ı: 21 60 
ı n Dr:nır oı ı n 21.83 
1941 DemlrfOIU 22.70 
Mllll IUdnfaa I 22.55 
· mıı daraa ıı 2ı 80 
Milli MUda!aa lII 2200 
MUll MUdafaa IV 22 40 
Ziraat Bankııaı I 21.10 
Ziraat Banlte.sı n ıos.ıo 

"lı 8 FıtZLi TAB,1LLER 
ı94ı Demtnoıu ı 105 3J 
Kalkını:na ı 105.80 
Kalkınma 11 101.150 
Kalkınma rn 102.ıl 
1948 iatıkrazı I 10.5.00 
1948 Tab vll D ı 04.50 
104tl Tııb\'111 ı<K 00 

"'• 5 FAiZLi TAH\'İLLl:.R 
ıe•s tmmt:rell 21.& 
fıı:ramlyell MUd:l!•:l 23 :ı.ı 
İrk. ı941 D. Yolu IV 110 15 
1041 Demll')"olU V 110..50 
ı 1153 Tah TIU ıoı 45 
ısısı Tah\'111 101 2l 
Zlraat Banltau m 100 :!O 
Zıraıı~ Baııkaaı 1V 100.00 
Ziraat B&nlı::Ul 100 00 

DAN'Kı\ ııissı:ı.ı:nl 
T C. Mrrkez Bankası 2l0 00 
Garanti :Aıınkuı H. 128 00 
Obllp910n And. l•ll 164 00 
oamıını.. aannaı ııo oo 
rurt Kre<1t 128.SO 
sanayt Kallnnma B. 100 00 
t, Bankaaı R M 00 
Ynpı ve Kredi Bankw N. 18 50 
Altbank 1· /ı O. 132000 
Türk Ttcaret BankUl 67S 
Aralan Çlmeuto 4i 50 
Şark Dec;ırmenıuı 40 00 
PARl BOH6A61 ALTIN Fİ1"oı\TI 
(1 ı Kl'o altın 4ı5.000 Fr. 
(1) Dolll 360 • 
SERBEST ALTIN rll"ATI. un 
Napoıron 44..50-44 7.5 
Reş1t ~.30-5UO 
Hamit ~ 00-50.2.5 
Ou1den 4910-'IS.'1.5' 
VaJılt 49 00-0.2.5 
hıglllz Llraıı eı.ıo-eı 20 
B. Horoz °'6 25-46.50 

KÜLÇE ALTlS Fh ATI..\ 'l 
nc-wo '144"7~ 
Yttll ktllçe ?42·'44 
:\tekıııko 74,•'7.50 
Standart j"Q-744 

KALIN BESUUIU.İKLE~ 
Cumhurıru ı\ta. :uo 00-.l.5!1 ~ 
Reşat 430 OO-'µ 00 
Hamit 331100-342 00 

1 

AZlll 300 00·302.60 
SERBEST rirA&ADA ~ö"iz 

Fh:ATLARl 
TOrk!:rıı Mcount {1580-1700 
Talcu 6terıınz ~ ......-
nıtU Avrupa ""• -.-
Taku Amerikan 1.5.50-ı600 

Dolar Efektif 60.5-Sıo 
Dolar Traıu!er 
Sterltn& EtektU 
b'l'lçre Fran&ı 
Fransız Franı;ı 

Pranaız Fr. Tr. 
ltaıra Liret ıoa 
Atmanra :Mark ı 
Yunan Drahmi 1000 
tuau Pnıta 

Ul-628 
ı$.50-1600 

143-144 
1000-1600-Ul50 
60 ıoo-ıoo 

ıoo-ıoo 
142-ı43 

ı7-18 

r.o-280 
1440-14.50 

ıao-ıa~ 
•-'ildi 

M~ır Llrıısı 
Lübnan LlrUl 
~ .. t 15'te ,_,bit 

ler. 
Ol 30 Dans <111tlı:1Aı~ 
21.00 Kapanış. 

rı:K!'<IİK O~h·ı:Rıo:i l'E 
20.ı5 Açılış ve Türk m\l!itlsl. 
20.45 Hattalılc, pro:ramın takdtı:ııl 

20.50 Saıııt - eaens: •Hayvanlar 
Karnıı.valı• 

2ı.15 Dvorak Op 45, No. 2, Sln 
naP30«1!4I, 

21.25 Joh, Strauu: cYarua> ôpe
re'Undlln melodller. 

2ı.u Andre Kc»telanetz orktstra 
~ıntlın müzik. 

2ı 55 "•'dteuteı: 
Vabl. 

•Pateell•ro 

'2 00 Pro.,"'l'am n kapanış 



-· 1'.lTAN 

VÜhl(aCa me~hur ALMAN HORCH VERKE 
fabrikaları mamulatı 2•3Yzve6 TONLU 

18 kişilik tam Dizel 
' (f A OTOBÜSLERi •KAMYON 

•• •TRAKTOR 
•• • 

•OTOBUSLERI 

yakında memleketimize 

fJBlecekfir l. 
40 Beygirlik tam Dizel lastik tekerlekli ve } IF A traktörleri 
60 Beygirlik tam Dizel katerpilar tipi paletli 

6 tonluk 
1F A kamyonların 

şasisi 

MOTOR : il 11lındır h, 120 lıeygır, tam Oınl MOTÖR : 4 silındır!I, 80 lıe79ır, mm Oızel 
ıu ile soğur 

FRENl.ER Hav• frenl 
ŞANZUMAN : 5 ileri ve 1 geri vıtea 
L.ASTIKLERI 1200 x 20 
MAKASLAR Muavin Makaıh 

moUSrU, •" ıle sojur. 
FRENLER : Hidrolık freni 
ŞANZUMAN : 5 il eri ve 1 geri vitea 
LASTiKLER : 825 X 20 
MAKASLAR : M\qlvin Mek•slı 

100 kilom• lre de 28 htre m•zol Nrfeder. 100 kilomelı'ede 17 112 litre mllffl nrhder 

120 Beygırlik İFA 

Tam Dizel motoru 

K. K. Lv. Dairesi Bşk. dan 
::!,ıO .. eı . mit\ B oınu ·~ .:! .:; k !oluk ku ula da o -

mak uzere ıe)un:a lı Dolma, B.ırbu ~a !asul~ c ile :\larmclat 
.a.ı.tın alınması dü ünulmck:edir. Grrck i letkıkatın ~apılabilm,.
~J i~· n miltC"ebb:slerce !abrık;ı.l.ırıı ın )eılenn: im;ılit sisten1· 
ler c bu mamUl rr ne at C\ af 11 ~ ,;:e .;ılJı lünın•lu hll-
auslar bakkındakı ·rk f erını dt' nunıunelcı 'ıı' 10 
ı·emmuı 954 de A ~•ra K K K. B;k ııeına ~ôrıdrı -
m•.rr . J80n - n8H ı 

MÜSTERİLERİMİZE 
En son gelen yazlık pamuklu çeşitleri 

atı a arzedilmlş t ir. )Jevcu!lan az olup birçok 
desenler kupon halindedir. 

)Juhtclif renklerde desensiz . »fon bulun· 
maktadır. · 

• 

UÇ F 1 L 
Beıoğ!u 

l
, , ı il 

Uçaksavar Topçu Okulu Kumandanlığın ~ 
o 

dan tebliğ edilmiştir. ~ 
z 
-< 
\!) 

1 

ÖLÜ Ka ·a ve L"t,:.s. Top atış· 
Jarı hakkıtıd.ı. De:nizcile.
rc \·e hav1cı aı a ih>tır 

1 - 24, 25, 26 Haııran 954 ~unıer ııde c;aat 09.00: 12.Öoi 
14 00 \t 16.00 arasınd;;ı, Tuz·a'dakı ha\.a me.}danı Gtint\·iıı
rlen a~agıda uç nokt.t ile bel rtılm:~ deniı :saha~ı :çeri- ın· 
de bu'un.tıı, 11.d)lr~ıı ada uıerınde. 'fopçu kara a ı{arı \e 
~ıne bu dcnız :tah.~ı ütcr·nde, ha\a hrdetleriııe karşı t."çs. 
Top. atışları yapıl~cak:ır. 

2 - Atı-. ,&ı:;ünlrrindc hiç b;r dcrıiz \asıta~ı \e~a U<:iılgtn 
belırt len !iı.th.ıya girml'mesi rhentmi~ etle ;btar olunur. 

(•) Arı: 40" 49 00" Kuıey 
Tul: 29• 20' 06' Dogu 

(bl \rz: 40" 43' 12" Kuzov 
Tul· 29" 07" 18" Doğu· 

(c) Arz: 40• 39' 24." Ku·tC'Y 
Tul: 20• 14' • :54'' Do,gu 

1841 17903) 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtaat llônları 
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-----------------------
1 

110 ton kuru ;oganla 440 ton Paıatcs kapa•ı zadla 5 Tem 

Mühendis Mimar ve Desinatör Alınacak 
Milli Müdafaa Vekaletinden : 

J - )lıllı )!udafa, \'•ka" tı ın.aa· lıler .ht:~acı ıt.n An· 
~ara·:\.a 875 Iıra a~hk ucretle: 

2 tecrtibelı staııkçı Y lLıh. 

2 tecrube:i R·k. )luh. 
2 tccrubclı \·. :O.linıar 

350 lır. •J lık iıcrctle: 

1 Dc:tınator alınacaktır. 

muı 954 Pazarte!i saat 17 de Yass1vir<tn As Sa. Al. Ko da 
..oıatın ahnacaktır. K so:anın bedeli 26400 ıir,, G. Teminatı 

11980 hra Papat•.:n bedeli 105600 lira. G. Temin•tı 7530 lira· 
dır. Evsaf \:e şartnamesi komısyonda ;:öriı:ur. Teklif mektup"' 

ı ıarının ihale saat;nden bir ı;aat evveline kad•r komisyona ve-
rilme&i. 1693 - (7453) 

* Kapa.ı z;ırfla 600 ton odun 6 7.1954 :unu •.al 16 dı lla-
latıa .\. Sa. Al. Ko. da satın ılı-nacaktır Bcdelı 39.000 ha ~·· 
~·ci temina•ı 2925 lı.radır. Şartnamesi komisyonda ,orüliır. Tek 
lıf nıektuplarınıo ihale saatinden bir saat r\'\"Cl~nc kcdar ko~ 
mı~} ona "erilnıesl. 

MOTOR ; 4 aı hndır. 4 umalı tam Dııelı mo-
ti5rü, haV'a Ue sogı..ır, 52. bırgir. 

FRENLER : H idrol ık 
ŞANZUMAN : 4 ilul ve 1 geri vi ıu. 

LASTiKLER : 650 X 20 
100 Ki lometrede 11 112 litre m•zot ıırr•d•r 

MODAYI 
"TAKiP" 

EDEN 
HAt91MLAR ... 

130 ton Sı'ır eti kapalı ıa rl:a 5.7.1954 gunu saat 16 da 
)falaıya As. Sa. Al. Ko. da sa \Jn alınacaktır. Bed•li 214.500 
lıra. i;et;ıci ıemıncitJ 11975 liradır. ~artnamesi komis} ond a gO
rlilur. Teklif mektuplarının iha.le ,Saatinden bir saat e\o·\·eline Super . , 
kadar kom•s~·ona \'Crilmrı.sL 1790 1791 - (7769) KUllANIYORLAR 

* 

Türkiye Mümessili : 

YAKUP SOYUGENC 
Cumhuriyet Cad. Na. 3 Pak ApatlJ!laP 

Taksim - lstanbul 

Telefon: 87352·87353 
Telgraf: SOY GENÇ • istanbul 

BOL VİTAMİNLİ 

Glir<""n\ı. - _ • a'cııdır ·l 
' menfaatınrz ıt 

2 - Taliplerde aran ılacak ıart!ar 788 s11yı.1 memur1n iı;:a· 
nununun 4 uncu maddc·indckı arıları ha:z olup dev'.ete kar~ı 
mecburı hıznıet bulu ma~;ıc.&k "5ker1i ini yapnns olacak \e 
}'a ı 45 deıı tazla olnıa)acak cc nebı okullardan mcıun ol.ın mu
hcndıs1erin :\I lli Eğıunı \·ekli Jetinden tasdıkl .. ruh~atnamelcri 
nı ıbr1ı1ı; etn1elcrı 11ı.llmdır. 

3 - ~türae.ddtta goudcı ılc tek bC'l~elcr: D le ~·e, ıkaıne:· 
ı:ab tc kere ı, hü:sniı hal ka~ıdı sıhhat raporu .. ·oterdcn tasdik· 
1ı nUius hiı\'İ)Ct cuulanı i>rne~i. mah.tl'.l sa\cılık~an mahkiım:· 
~eti olmadığına dar be g , noterden tasd:kli diploma örncğı 
ve OO'.erden ta~diklı terh;s teskere.si örueğ "Ve bütün çalıştığı 
ycrlC"rden \erı; n bon~erv slcr. 

.5 'rC'mn1uL 1954 Paıar~csi ..... actl 11 de B.tlıkc~ır L\' .. \ . S•. 
\. Ko. d~ 25 •oıı ıgır eti kapalı ıarff~ ~atın alın;;ı.caktır. Be
dclı 35.000 ira ~cçıci temin.ı.tı 4000 lıradir. Şartııamc~i Komis
yonda l!Drltir Teklif mckıuplarının ihale sa.:ıtindC"n bir saa• ev· 

lmliyaz ~ahibi : Sllıı.\N KORLE 
L'nıumi neş riyat l\liıdüı· ü: ~-;.,...-. -

4 - İ tek'ilerın kı a zam a da K K. 1 . D. B k. !ı:ına 3 
maddedekı bcl&elerlc brzzat \e~a posta ıle muracaatları ilan 
olunur. l 746 - (7672) 

Hasfabakıcı ile Terzi alınacak 
Hadımkoy +:\· 1L. ıaha. ~ı ı<,: ;k h ~ ıb<ır.:ıcı ıle b:r ka· 

dın terıı;,i ış a ınacaktır lla5tab•kıct)a 75 lıra \e ayrıca o
ku.Ju ta}in bedelı \Cr lir Terz.ı ucreti 100 liril ucrctle ba~iar 
\e a;)!nca Subay ta)Ill bede ı \'eril:r i...,ıeklılcr n a ağıda )a
zı:ı b-clgelerıle bir ktc J[adı:n kOy .-\s. Hastahanesi Baş Tabıb· 
H:ır:ıe mur.caatları. 

Ttirk olmak (nulus ka.ıdı tasdıkli sureı.J. C .. ı. Cmumi· 
liG,nden belge, iıı b•l ka,ıdı. doktor raporu, dılekçe. en aıa· 
&ı ıkı !e e hızmct edecrt.n• d•ır .. ·o·er ıenedı, mal beyan-
namesı, Bon'. enıs. 1840 - (7904) 

\CI ıe kadar komb)on: \eritme 1782 - (7764) 

,.. s E K R ET E R A L 1 N A C A K ., 
İneılizce v ya Fransııca !\l u ha berat Y<ı.P•hilccck eri dai\ti· 
1o yazabilen bir bayan seKretere ihtiyar; vardır. Isteklil r:n 
F'abrika )l lidür 1 ü~üne mliraca ... tları. İ;,tanbul Yün ip:i;i 
Fabrikası Ti.ırk Anonim Sil keti. Bomonti Fırın sokak No. 

38 İstanbul -
, İsfanouf'Remurlar Kooperatifinden " 

Kok kömurü ile berober kredi ile odun 

tevziat ı na başlanm ı ştır. 

'\'arısı aür~cn, yarısı meşı olmak ve iki lirası pe~in 
\'e on altı lirası dört ayda Ye d ört mUsavi taksıtte öden
m•k şartı>l• Yen:kap:, Fın d·klı v. Kadıköy depoların· 
dan nakıl \'aSıtalarına teslim kredi ile \:e çck:si on sekil 

lira. bedelle odun le,zia~ına ba,,:anmı~t~r. 

MELİH ~ENER 
Bu sa)' ı da tHes'uJ 3lildur: 

İU S.\N ADA 
( VAT.\N) Gaıet•cilik ve Matbaa. 

cılık T. A. Ş. - l•tanbul 
VATAN ~lı\TB.\ı\SI 

ViYA ALI 

FR TZ 

H"r numara DUBIED •• DIAMANT TRiKOTAJ 
l<'INELERI Toptan ve Perakende aaıı,ına 

ÇANTACI 

T 
<Sultanhamam Kapu>Çular ( ll!o :ataş) •okak Bardızban 
han kat 2.). Sayın müşterılerinın yaı.l ıga çıkmadan evvel 
behemehal V!;!:anadan a etirt d i,ti. en son modellerini göı
mclerini tavs iye eder, Ve aeği~en telefon numar;,ı.JJ: ının da 

2 9 1 1 o 
oldurunu art eder, . ............................. ~ 
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araköy, Eminönü, Sirkeci 
Cağaloğlu, Türbe biiir 

~a.kkap d'an "eçerken, 
4 rınıda yuru) en empri

~ r kadının ) anında, a ıt 
ıı lupt. Sağ tarafa doğ-
p Pencereden es en· 

r _______ D __ .N_A_Yu_~_N= __ V_E_L __ i ____ l '.I'iınd b.o~ından dönerken, 
rad}oyu açı . Ellerıyle de di· 
reksı) ona 'urarak empo tuı
ma) a ba Jadı· 

- Dıyarbakır şal akaaar 
lifle Y•aar, zalııım ) aaaar. 

Sır

ıı .. ldıı ş elmcc n yiı
~Ofor de tekrar "aı<ı 
~nında muavinı oturu

t~ l'kada da ıkı kı ı \ar
~a nı " "el m·e trııfık 

Şı~hane) c doğru inerken, 
:\la iye Subesinin k.ır ıs ndaki 
kaldırımda bir ahbabına rası-
la~ ınca durdu: Rejisör: - Anlayamıyorum ki niçin şu kısacık cümleyi tabii söyliyemiyorsunuı . Halbuki gayet basit. Sa· 

Duı-• • ;ıaret \'1'.'Idı . 
r k•dın kar 1) a teçt . 

a ~ hale çer edı: 
tı kar çın b r ıırabay 
~ !0 rlar bırader. ih• -
l:Joa ku aka-m:ıı ha' 
ı..~ e 100 - 150 kar u 

clbl"t b r ndcn b ; -
;~ e~r. Knrako), E
n rkccı:. ·onra :ıı am 

g ercde kaim şl m".' 
rı:ı a\Jtun manzara n 
~~ın. degıl mı? . N C) -
d nı )alım. Herıf· abn 
~aş t•p Tophane~e 

ı d rabadan iner inmn 
P t.ık >.ı:ıt ıır bak· 
i/1 1 rn )ctmış kuı uş 

( " 11" hıçhir r} de
on k 

11 •ll c: kardı. para-
I hekl<'ml'H başl .. dı. 
• nıu u dedını Bu 

~ . 
• Yırm· kal! d nıa· 

ll1aıJ,ır l çlan ba-
a rrnı <t.ı ha' •.• 
r llr b r C') anlaına

fo ı dı)crck b r 
l!d: 

~ani 

ko~ acaks 11 •• Ka pıdan girerkrn 
pılız, l ı-nıek yerdt'"n pıliı, otu· 
rup kalkarken pilız, apt<' e :::·
deı ken nene p"liz ... l'ıl z.~ız in

ı;:ıliLCe kati) en olmaı. Ay tlt'
dın nıı~d ba•ka manaya gP.lır, 
1\) \iiZ ders 11 ) ne ba~ka ma· 
n.ı ı ,·ardır. Yani çok ıncc me

elr .• Lar liırı açarm•ş. B ı oe 
Jıikırdı~ı lia ka yere getireli\;. 
""e d \Ordum? Ha. ghurıı o }" I 

Je dedım. ·To a baka'tm fortl 
Jıcpel' • ded nı. ne~~ u bağ•rıp 
ıı-pınme~e badam.az mı?. Ka
bahat onda değil, kabahat bi· 
7. m millette birad•r.. Muıur
uktan yana blrincıyiz.. Giıvtır 
kı mı Tophant'" rı hl•mına a~ak. 
ba ıı mıydı, heınen kulaı;:ına 
f s ld .> ol'lar, ·'l'aksi saati 11~ 
) azarsa onu \ereceksin• di· 
yorlar. Herif de bcnlm yüıilme 
bakmadan hemen saate bakı
)or ~eyse uzun lafın kısası, 
her Cin yakaya bir yapı~tım. 
•Sana bu lstanbu]u tlndan ~ · 
derim denus• dedim. Baktım 
kıkırik gc\'~edi. Ti.bll ~ıp di~e 
fortı papcli de tosladı. 

Sofor, Galatasany'ı geçtık· 
len sonra tekrar kaldırıma so
kulup seslcnd:: 

- Karaköy, E minönil, Sir-
ı.eci! ..... . 

\'c kaş·a goz arasında, arka
ya bir kişi d aha aldı. .~ma 
bu, tral ik polısinin iÖ<: iin • 
den kaçmadı. Yanından ;eı;er
ken al'8bayı durdurdu, Eğılıp 
şoföre doğru: 

- GötiınUn ya=ına \'allahi 
bakmam, ~ akanm canını, de· 
di. 

K:kirık'ten forti papeli ko
p.ıran o arslan, polisin karşı
s nda b' r"enb'te fare kesili
verdi: 

- Yakars n afabP.ycifım. 
Valla yakars n. Ben seni bıli
r m.. Bır daha "Ol ürsen ne 
dersen de. Bir ~t>n }.ıkarsın, 
b r de Beykoz:u Fethi \•ar, o 

yakar. İkiniz de yak .. r51nu: ağa
bcycigim .. 

- Haydi çek! .. 
- Çekeyim agabeycı,ıl'\t .. 

Y ~ karsınıı.. \'al!a yakarsınız. 
Oıomobil ilerledı. Sofö r ha· 

U kendi kenciınc SÖ} Ieniyor
du: 

- Yakarsın.. Biraz zor l I" 
:...arsın. 2i numaradaki yten 
ak ama beni merak etmese se
nı u ldiinaun oı·ta yerinde, 

- Teefııık .. Ulan Tecf ıık ... dece «Yaşamak ne güxel .. O kadar mesudum ki» d iye ceksiniz .• 
s~ haber'!. Ha>m'ı gördiın 
ınü, Hayri} i? .. 

\aklı ne~·nı ) ı\oııı~tl' e Çe\·:ı .. ı -
dı nı amil, ne) e dua rt .• Sofor 
S<') ı 'niıı ) umu ak zamanına 
ra tgeldın. Serbe~t ı.aııaalta 

bo\ lcll"ı·ıne ar:;ını a\ radım ol-
un ı;cliını bı'C' wrmem Gı-
gelelım, gônlıımu b r kar~ a 
kapıırm ~ m bo~ nuınuz bu
ktik .. K:ırakb) Ernınönti, s·r
keci ..• 

- r;örmedim br' .. 
- Görürsen .. oyle o kaşka-

\•.,la, yarın akşam Topbancfü 
11•dc'nin kahH ıne :;tl ın. O· 
nunl;ı bır aksa tam t \ar. So) le 
ha, unuıma ... 

- Sö} lerım Ö) Jcrim .• 1 
- Daha ba ka n:ı 's n'.' 

Yenge ne ) ap ~ oı? Do"'urdu 
mu'.'. 

- Haftil} a l'Unla) a beklı~ o
ruz. 

- Çok hcrge:e he.rifs n br 
TP\ fik .. \lckıep ııı açacaksın? 
Bıı kaç•ncı olacak'? ... 

- Allah k met tder e bp· 
,ind ... 

- lTlan ıınlarır. bP~i birden 
buyiı} iıp ıie pı) asaya çıkt•lar 

m) dı, kını ,. ana yan bakil" l 
ın .. z Drı'!'l mi h;ı" ..• 1 
Otoınob !in arkas nda bir 

ran\\a) duınıu. bo)uı a k:ım· l ı 
pana çalı) ordu. Şoför .s. )fi s • ı 
nirleııd·: 

-
Pilav ve makarna 
Yemiyenl~rin 
Mayosu 
Artık ~ aı geldi. A uupa'da 

olduğu gibi bizde de plajlar a· 
dam al ını) oı'. Zarif, r,: ıı zc·I ma. 
~·o nıoae ı ıcı ı mc}dana çıL;ı) or. 
Geçen ~-ıııarın Bikin i 'alg ı "ln.ı 

kar<ıı bu yar daha ıiyadt> l.a
pa lı , f;ı J. at a~kı ı ı modt llcr r~
\'açt a,. A~kı ,11 nıa~ o l.. ııllan

ma ı... fu la pil:il' \ e ın,ıJ,a ı ııa 
)t•me ıııek 'arthlı- nıu ml..rı n nl. 
duguııa gci re hiıi ın pl ajlaı ıırııl 
da bıı nıod ı·llr ı r ,,. , rek ı a-t
lanal·:ık <!emekt ir. • 

- Ö•t!irme ~unu be b yn·· ı ı 
mizln dıb'nde Hacıağ:ı! . Bır 

( Ot. \ ıt mı Sa: 2 Su: t de l ---

• 

1\1. G. 1\1. Stüdyosunun şirin dans )· ıldm .Jane Pouell gl'ç;en hafta 25 ' aşına ha mış \ e :l'lldönümiınü kocası 
Te çoculdariyle birlikte kutlamı,_tır. Re imde Janc Poq ell'i son filminin bir ahnesinde fÖrü)'Or5unur. 

* Y.ne Warner Bros'da re:::k 
li ve •sinemaskop• u )ani ı:e 
n:ş ekranlı olarak ı:euı!en 
cGtimü~ Kadeh• adlı bu)iik 
taı ihi filmin basrotıerın· Pie-: 
Anı:cli. Jack Palance \C Vir
~inia l\Iayo canlan.i:rc.cak' at· 
dır. Bu film içın stuciyoda tlJ
gunc kadar hazırlanan dckc;r· 
lann en buyuk 'e en masrd
lılarını in.a ettırmek gerek
mi~tir. Bu dekorlar arasınd,. 
ıarihl Antakya'yı, Kudtis'ü ve 
Xeron deninin Romasını cır.
ı.ndu·an dekorlar d .. \'ardıt'. 

* •'l'ru \•alı Helena• f.•ıni· 
nın rejisörü R :>be:-t W ~c. ,~
c;enlerde bir zı~•;ıfet ~a.: .~;.,ı 
çevrilirken mühiı.ı l>ır ka raı 
almak zorund:ı kaim ~tır. B·
lindiği gibi eskı YtınıınıslP.n -
da çatal ve) a ka. ·k kullat·ı·
maıdı. Kral!dr b;lt ellcr'yle 
yemek yerlcrdı. Bu s~bcplc zı 
yafct esnasında ak•örler:n ça-

ıaı:a :remek yemı;ıe.1 u~ "un 
dü~meyecekti. D·~er ta:<tftan 
fılmın kahraman':ı,·ın., bu a
rada, He1ena rofüOJ O) nt~·an 
dilber Rossana Podcs•r.'~·ı. e1-
leriyle yemek :;erkc;1 ~~nnek. 
seyircilerin tub:ıfınt1 .-:ideb'iir 
di. •. Neticede ıcji,ör ziyafet 
sahnesinin üzerince f:ızl:1 dur 
maınağa 'e ak:orler·n lokma· 
l:ırı ağızlarına ı:öttirıı -ıer·ni 
göstermeıneğe l-,ır.ır \'crmi~
tir. 
* Marılyn ?ıJonroe'nun c .. c

bcsinln herhangi bir tabii de 
kor içinile ikinci derecede ka
labi'eecğınc imdıyc kadar b•l-
ki kıınse ihtimal \'ermbord~. 
Fakat 20 th Century Fox'un 
uDtinücü Olmayan Nehir• adlı 
yenı renkli fılminde Kan&dı'
nın Rocky Dağlarıııın ihti:amı 

.Marı1yni golı::cde bırakıyormuı. 

* Warners Stıidyolarında çe• 
ıı.cn cOn:ar. adlı fılmin mev
zuu nihayet açıklanmıştır Bu 
fılm Atom Bombası'nın tcsu
lerinc daır hır fanteııi!ir. İlk 
patlatılan Atom Bombasının te 
sıriyle bu)ti)cn New M:xico 
karıncalan üç dbrt metre bo
yunda cana\arlar haline geli
yorlar ... Bu korkunç hayvanlar 
la mucadcle etmek vazife 1. 
fılmde Jamcs Whitmar~. James 
,\rncss. Edmund G·v.-:ln ,.e 
Joan Weldon'a verilmiş. 
* Unıvcrsal Studyo.mnda çcv 

rilcn •Eğlence Kızı· adlı ii:m
dc Shcllc\• Wıntcrs iki avrı 
karcktcr ya nuyor. Ö:ıce aklı 
başında bir şarkıcı oidn Shel· 
le,>. fılmin yarısında sonra 
ııooukkanlıhğını ka) betmıs, ta 
mamcn hislcrinın esm bır kr 
dındır. 1''Hmc sfllb ve ses oyun 
lan ıle melodramatııc bir ha\a 
\erılmcğc çahşılmı 'tr. 

* Cohımbia Stüd)o!annda 
<;e\ rılen •Buz Cehennemin ad
lı filmde Kuzey Kutup Bölgc
smdeki balina avcılığı ele alın 
maktadır. Hakiki kutup dekor
ları içinde Çevrilen bu filmde 
A.cn Ladd, Joan Tetıel. Bnsil 
::,ye.ney ve stanley Bakcr bas 
rolleri O) namaktııdır. 

* :,\lax Ophul \'C Ma~ er Kin 
gslcy'iıı nıc~ dana getirmiş oldu 
.,ıı •Zevku adlı Fransız filmi 
.\mcrika'da çok ba~arı kazan
mıştır. Bu film Guy de l\lau
p s ant'ın üç hiklıycsini anla• 
tı)or. Bu hiklyclcr •lılaske ı , 

• l\lodel11 ve • Madame Tcllıe•'· 
nin Evla dJr. Baş rolleri Clau· 
de Dauphin, Simone Simon. Ma 

delcine .Renaud, Jean Gabin ve 
Dınielle Darrleux oynuyorlar. 
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\.; D~iz kenannda oturanlar daima rahat 
bir kıyafet setmclidirler. Köyde ve pl!jda 
süslü elbiselerle dola~mak göze hos aörlln· 
mez. Orada çıplak ayak, sercscrpe bir kılıkta 
s:ezı ir. Pek genç ka-!:nlar ve genç kızl;ır 

pantolon ve bilhassa dizden aşağı~a inen kı
saca :pantolonlar 'iyebılirler. Bu kıyafet on
lara yakı~ır. 

Resimlerde '1Örü'cn kıyafetler bu ya?~ 

mahsus p1iıj kı!ıklarıdır. Çizgıli \ e bol pamuk 
blı1z.lar çok modadıt- Diğer resimdeki emprl· 
me pantolon gene pamuklu kumaştandır. 

Bluz i e emprimenin renklerine uygun bir 
poplınden yapılmıştır. Bu kıyafetleri giycbll· 
mek içın narin vücutlu ve genç o.mak ııızım-
dır. R. E. Y. 

BİRAZ DA ZAYIFLARI DÜSÜNELİM 
Blr çok kııdınl r şişmanlık

tan 6 kayet edıyor. Bir çokları 
da şışmanlamıık 'e~a hıç ol· 
mazsa ıayıf'amamak istiyor ve 
'buna çare bulmak istıyor. Bi
raz da onlan dUsUnerek fayda· 
lı bilgller ooınmelerine yardım 
edelim. 

Bazı kadınların köprilclik ke
mıkleri çok mcydandad.ır. De
kolte giydikleri zaman boyun· 
ıa gôğsUn arasında derın çukur
lar göze çarpar. Böyle olanlar 
fazla yol ~ ürildükleri veya yo
rucu bir iş yapuklıın uıman 

• 
\Ücutlarının o kısmına soğuk 
suya batırılmış bir bez; koyup 
bir müddet bırakmalıdırlar. E
sasen uyıf olan bu kısmın faz
~a terlemesinin önü böylelikle 
alınmış olur. 

Hafif hafif yapılan beden ha
reketleri vıicudun uy ıf olan 
kısımlarını adaleleştirır .. Lfıkin 
saşmanlamak için pek fazla gay 
ret sarfetıneğe de ge:meı. Son
ra bir kere yolu tutarsanız Önü· 
nü alamaı.sınıı karışmam. 

R. E. Y. 

Karaköy, Eminönü, Sirkeci Cağaloğlu, 
Türbe biiir 

<Bı$ı ı incide> 
tramvay ele geçirince adam mı 
oldun sanıyorsun?. Bak uçku· 
run sarkıyor, onlı top1a!. Hay· 
di eyvallah Tefik .. Karaköy, E
mlnönU, Sirkeci ... 

Şişhane yokuşunun Ust ba· 
şından bir EminönU yolcusu 
bindirdi Dlişkiln kılıklı bir ih· 
ti.yardı. 

Karaköy'de biltUn yollar, 
boydanboya tıkanmış, Altıncı 
Şube tekmil clemanlarıyle se· 
ferber o'muştu. Kulakları yır· 
tan dildük sesleri ortalığı çın 
çın öttürüyor, buna rağmen 
vasıtaların bir adım ilerleme· 
si kabı! olmuyordu. Seyfi ara· 
bayla kaldırıma sokuldu. El 
frenini çek•iktcn sonra: 

- Şimdı geliyorum, ded!.. 
Tokatlı'dıın bir ayran içeyim 
birader. Ciğerim yandı sıcak· 
tan .• 

Gitti, geldi. Direksiyona o· 
turmadan önce kaldırıma doğ· 
ru seslendi: 

- Srkecl, Cağaloğlu, Tilr· 
bel ... 

KöprUyü gecmek 15 dakika 
sllrdll. Bahçekapıya gelince, 
muavinin yanındaki ihtiyar 
indi. Şoförlln eline 25 kuruş 
vcrdı Seyfi birden kl>pllrdU: 

- Elli kurus elli: .. Bu ara· 
baya elli dördün Desoto'ru 

derler. Yirmi be:e kapı açmam 
bl"n adama ... 

İhtiyar, mazlum bir hal aldı · ı 
- Ama ben her uıman Şiş· 

hane'den Sirkeci'ye, yirmi bc,e j 
geliyorum. 

- Senin yirmi be~e geldiğin 
vakitler, Galata köprUsU iki 
taraflı ~alışıyordu. Ş!mdi Kön· 
rllyU ikiye taksim ettiler. Fi· 
yatlar da elliye çıktı. Bir yir· 
mi be~lik daha elden ı:eı baka
lım. 

L·ı 

Kotü t,i 

~ 

Kotü hi 

Fena Fena 

Zaı•if ıavıı·laı•la ot111•11ıağı 
• .. ,., . . 

09ı·eıı1111: 

'\'ap ı lnuyacak 6etyler: 
1 - Sandalyanın üzerine çök· 

mek, 
2 - Bel kemiğini eğerek o· 

tıırmak, 

3 - l\I!itemadiyen kımıldan· 
mak, 

4 - Bacakları açıp ayakları 
iç tarafa çevirmek. 

5 - Bacaktan yılan gibi san· 

da iyen in ay aklarına sarmak, 
6 - Sırtı kamburlaştırmak, 
7 - Vucudun arka tarafını 

çıkararak oturmak, 
8 - I::llerınl kalçalara daya· 

mak. 
:\lerdivenleri inerken de re· 

.simlerde gördıiğlinüz cıı·kin ta· 
vırları takınmayınız. Resimde· 
k i gibi irım .. f!e çalışınız. 

Camur banyosu tedavisi, bir--
çok hası hğı iyi ediyor .. c: 

Almanyada tatbikine başlanan bir usul, bir çok ill~t!ed: ~ 
tedavisinden gayri, kadmlardaki hormon faaf iyet.nı C: 

ıBütün ~ollar Romaya çı
karıı dh e hır söı vardır. Onu 
bız öyle deiı~tırsek \"e desek 
ki illetlerden kurtuluş için bir 
çok yollar 'ardır. Uyar mı, uy
maz: mı, orasını dcşmlyelim . 
Fakat bıldığimız şudur ki has
talıklar türlu tiırhı l ollardan 
yürüyerek tcda\ ı cdilır. B ırın:? 
saplanıp kalmanın do ru ol
madığını yeni )Cııi teda\İ me· 
ıodlarının meydana çıkı~ından 
an!ı~oruı. Vakıa burada bııh· 
sedilenin çok eski bır maıisı 
\ardır ama ondan yeni imkan
lar sağlamak \ azıfr.si bugünkü 
tıbba düşmilsıür. 

Bilındiği üzere romatizma ,·e 
kadın hastalıklarında eskiden· 
beri ı;amurun ~ıfali tesirlerı 
görülmüştür \e bu1:Une kadar 
ondan şifa umanlar, umdukla
rını az çok hu:muslardır. Bu
nunla beraber ı;amurla tedavi· 
nin ek.sık taraflarını gidcrın"k 
için sarfı.:dılc:ı gayretler ye'li 
usulde •Çamur tedavısinınD gc 
1i~me,,ıııı ı;ağlamı&tır. 

Son sene:erdc ele alııan bu 
eski h 1 kfılc 1:ayet hararetli a· 
raşurrnaların konusu ! apılmış· 
tır kı fını:ı· ondan ırli2el neu· 
eelcr c~e t:dildiğini duyuyo· 
ruz. Pu"a fCirc sıcak ı,;amurda 
~on ıün!erc kadar bllınmiyen 
lıaıı ha~saların me\ cud•yeıi is· 
bat edı'miştir Onun şifa kuv· 
veti tek taraflı dcğıl, çcsitli· 
d ir. 

\'licudu~ dayanabileceği sı
caklık dfıt c.esl. mu:ıyyen \ c 
mahdut ulçüdedır. Kan akımı· 
n:n çoğalmasına l ardım eden 
bu sıcal>lık ağrı dindirici, ,.e 
yumusatıcı usıfları haıl:dır. 
Ayni umanda onda illlhap'ı 
yerlerdeki sız.ı,tıları emme) c 
yarayan bir hassa mevcuttur. 
Mesela bunlardan rHumin a i· 
di \"C)a kilkilrt• gıbi kimyl"\'İ 
birlcşiklcr, )ahut da karınca· 
!anma ta hır cttığınıız hlidise
nın müvcllıd olan ~ Knrınea a· 
s clı~. sıl·ağın ciltte husule gc· 
tırdiğj tahriş1er clo:a) ıs le hır 
nevi elcktriklrnnıcye, ıız.ıyıp 

ı::erilemelere yol nç.ar, Sıcak ça 
murda bulunan bu kimvcvi 
hassalara 5imdi bir de yenisi 
ilave edilmiştır ki ona çamurun 
uHormoııcl tesirlıı divorlar. 

düzene koyuyor 

Hormon nevinden bir takım 
b.leşıkler çamurun ihti\•a ettiği 
nebati maddelerde mündemiç· 
tır. İnsanın seksüel hormonlan 
na yakın olan meı.kOr birle
aıkler, mesela cınsi kuvvetleri 
düstik kadınların hormonlarını 
çalı§maktadır, yahut bu tip ka 
dınlard:ıki hormon kıfaHtsiz· 
lığıni gidermekte \'C cinsi) et 
temay üllerindc ku\ 'etlcndiricl 
rol O)namaktadır. 

Bıitün \'ücudu içınc alan bir 
çamur ban~osu her biln)eye 
ııygu ı:elmeı.. Çıinku teneffus 
organlarından, kalbtcn ve kan 
akımından fazla ıs ister. Bu 
itibar'a bazı kalb hastaları 'e
) a marazlı büny e1cr !çın me\"" 
zıi banyolar tavsıycyc ~ayan· 
dır. Yani çamuru yalnıı has· 
talık mcrkcı.lcrının üst!iııe sür 
mck lfiLımdır. Bunu tabii dok· 
torlnr tıı) n \ c tcsbit rclccck· 
tir. Vejctaıiv sinir s'sıcmını 
h def tutan boyle bir tedavi 
şcklı VÜl'Udun ıçındcki mrrkc
zl tahrik \ c tahriş etmek ııa-
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ata HAYAL 
l)]RÇEKLEŞİYOR 
~l Sa)fası'nın geçen sayı· rl heyetlerini eçmek. 

lillda •Türkleri Bckliyo· C) Ylliyet müsabablanıu 15 
başlıktı bir yazı, daha doğ Ağusto a kadar neticelendir· 
bır mektup yayınlamıştık. mek. 
s Rcid Burnett adlı bir D) Birincilik kaunan ekipin 

da'Iının Londra'dan gön- ve tek oyuncunun ramanınıfa 
tı bu mektupta, Türki)c'· istanbul'da bulunma ını sağ· 

Milli Oyunlar Heyeti bı· Jamak. 
~a &'~tırileblldiği taktirde, E> istan~~l'da yapılacak mii 
Y~tın Londra'nın meşhur abakanın JUri heyetine kahta. 

lt 'l'ıratrosu'nda Ekim ıyı:ı <'~k ~e!egeyi se~io a~ını n h~-
llısıller vermesinin müm· \ ıyetını l\lerkez Tertıp Heyetı· 
0labil~ceği belirtiliyor, hu ne bildirmek. 

~tı Ve bu fırsatt:ın doğac.:ıic F> ~lmta~a birin~il~rinin t · 
Parlak imkanları kaçı::- tanbul a gelırken mıllı kıyafet-

' -ıtı.ıı. tavsiye olunuyordu.. lerini de ıetirmelerini temin 
tırnctt Türk rakslarını etmek.• 

~Sıkisiıti memleketimlıcle Festival talimatnamesinin ıli 
htı ettiği gibi, Ba:ı alemi- ğer bbı ilgi çekici maddeleri 

alandaki zevkini de bi de şunlardır: 
Ve üstelik büyUk sanat •Vilayet müsabakatannda bi-

erinde birçok nUfuılu rincilik kaıanan ekipe veya tek 
~c tanıdıkları olan bir zat o.run~ya 1'!erkcz _Tertip Be~e-
ta ~en hafta blizı kısımları· tınce ;ıOO lira mukHat verıle-
~ladığımız uzun mek· cl'ktir.ı> 

~ıınııe geçtiği z.ıma:ı, se- • Vilayet mü-ıabakalarında bi 
taı heyecanlanmış, fakat rinclllki ıt..unan oyuncuların 
haan sÖyliyetim, ise n~re- n onlara refakat edecek çalgı. 
~Blaınak gerektıginı pek <'lların n "\·iliyet ~üri de!e.(esi 

llıeınıştik. l\lr. Rurnett nin j tanbul'a gehş ve Tutan· 
~kıı öğretiyor, bazı hal bul'dan dönüş masrafları ile 111 
t ileri sürüyord•ı, lakin tanbul'da kalacakları yedi gün 

~ b·t Çapında faaliyete ge· için 20'şer lira yevmiyeleri ö-
tti' 1rkaç ay lçinr:le, Stoll denecektir.• 
't:t de Türk ruh:.tnıı tem- .t tanbul müsabakaları Ey-
b~k ntükcmmeliyl'tle bir Jütün 9, 10, ll'lnci günleri A-
1ıraraya getirmek bire. çık llava Tiyatro unda\ yapıla· 

15 t~ derecede gUç bir ıs c·aktır.11 
t-{1nnıuştü. Oysaki, l\lr. .f tanbuı müsabakalannda 
t Y ngiltere'd.e .hu işin ha su mükifatlar dağıtılacaktır: 
~ daşar Ve bızımle mck- Birinci mükafat 3000 l.ira 

de U:Urken, bayiileri. ne ikinri mükifat 1500 • 
Ilı tbııler farkında olmıı· Üçün<'Ü mükafat 1000 • 

' er gerçekleşmekte i· Diğer derece alanlara da he· 
~IS 
tıqn a.Yiası'nda o mektup 
11( bırkaç gün sonra, Ya 
t,tf'~i Bankası'nın kültür 

di)eler verilecektir .• 
Yapı ve Krt'di Bankası ile 

Gazeteciler Cemiyeti'nin bu gil 
zcl faaliyeti, Londra·daki dostu 
muzun oradaki emprcsaryolar. 
dan aldığı vaatlerle b:rleşince, 
Türk Milll Orunlan'nın dün
) aya tanıtılmasına engel olabi· 
ıecek scbep!er asgariye inmiş 
o ' uyor. İstanbuldaki F csth·al, 
Bankn'nın onuncu yı!dönümü· 
ne rastlayan 9, 10, 11 EylUl ta. 
nhlerınde yapuacağına gurc, 
l\Ir. Burnett ile İngiliz empre· 
sar)o o sünlerde memleketimi· 
ze gelerek, rakslan !oplu hal· 
de iôrebi1ecek ve uygun gördük 
leqri seçebileceklerdir. Bu şe· 
raiE' dahilinde, Stoll Tiy:ıtrosu 
nun, Ekim ayında, yeni mevsi. 
mi Türk Milli Oyunl:ır ıreye
ti'nin temsilleri ile açması pe· 
kala mümkündür. Ekipleri., haf 
talar, hatta belki aylarca mem· 
leket dışında kalmağa r:m et
mek ihtimal kolay o'm:ıyaeak
tır, likin bu işin Türkiye içi::ı 
ne kadar geniş \'.C müspet bir 
propagandaya Yesile olacağı 
kendilerine izah edilince, her
halde bu mani de ortadan kal· 
kacakur. 

,;: idare eden Ved:ıt 
tud r telefon etti. :Mektu. 
rec ~tunu, bizleri çok ı:e
~ e bftzı havadisleri ol· 
~ertesi sabah Gazeteci· 

~eu·ne gelmemizi söy. 

SANAT SAYFASI 

Şiiri ile blrllkie ı;onderd141 mek
tupta Pallt Sabri Ceykıı kendlnl 

....,._.,,,. şu .ozterle tanıtıyor : 

•1037 yılında Olresun'un Xuşlu • 
han köytlndt dQAdum. İlk tahsl
.ımt Merkez İlk Okulunda bitirip 
orta Uhsillme Giresun Erkek sa
nat J!:nstltüsünde başladım. ıo ay 
önce iatanbula geldim. Halen ı.. 
tıınbul Sultan Ahmet Erkek Sanat 
Eıiatltüsüne den.m etme.lı:teylm. ı:ıı

lrden b&•ka hiklyeıerlm dt Tardır. 
Enstitümüzün matbaa atelyesinde 
baııtırdt:Jmı:ı ötrenc1 gazetemiz Me· 
şalc'dcn ba;ka biç bir rerdt tmzam 
çıkmamıştır.• 

Rir fındık bahçesi fçinde 
l>enizden uzak kuşlarla 
l\Jırıedir söylediğin bestesiz ~arkı 
htr haylidir gözlerinde esen 
l'atlı. 

Cö7.Jerindeki se\inç panttılan 
~nltler kadar uzanık 
inip kabaran götsünün üstünde aGk 
4\ı;ll'hk. 

1-'ındık bahçeleri içinae. 
bir acı ki sormayın 
~lev alev gözlerde 
l'alnıılık. 

llir fındık bahresi içinde 
ttrar tenhala$ınra 
l\ıınedir Öylediğin bestesiı earb 
hır bayAldtr gözlerinde esen 
l'~ttı. 

Faik Sabri CEYLAN 

GERCEGIN 
PESiNDE 

Alan PRYCE - JONES 
Alan Pryce • Jones, ·Tim es• ıu~lt'l;i Udt-biyat İliıvec;i' 

nin tenJıitçileriııdendir. Deetho ven'in sanatını inceleyen bir 
eııer ve kısa hikiyeler de )·um ıştır. Bu yaıı ı, c:Sew York Tı· 
me -. gazete~inin Edebi;yat İline si'nde çıkmıştır. 

~ ~ğı yukarı her on yılda b ir, 
birisi çıkar, Roman·ın öl· 

düğünü ilan eder; tcnkit~iler 
matem tutmağa başlarlar; ro· 
mancılar, her zamanki gibi ro 
man yaımağa devam ederler. 

Me ele ııu ki: mantıkrn roma 
nın ölmüş olması gerekirdi. Ro 
man, alt tarafı, 400 yıl enel 
s iir ağacına :ı.sıtanan ve kuv· 
\etini, çoğunlu~un güveni:mel 
ve geçici zevkinden alan, başı 
boş gelişen bir edebiyat ıarıı
dıı·. Ağacın üzerine daima ti l· 
renm iş olma.sına karşılık. son 
radan ortaya çıkan d;ı. l, kendi 
haline bırakılmış, kendi başı· 
nın çaresine bakma-;ı beklen • 
mi5ti . ..-"itekim üst<.?lik. zaman· 
la, sinema ve rad~·o baskıları 
nı gitgide arttırdıkları haldı.', 
roman p ek alfı gelişmek imka· 
nını buldu. 

Fakat günün birinde, tenkit 
çiler romanın artık öldüğünü 
güvenle il~n ediverdiler. • Bu 
zamanda kimin roman okuma· 
ğa vakti nr ki'.' • diyorlardı 
Bir konuyu sinemada dörtte 
bir Hala, rahat rahat t akip 
etmek \'arken, in.sanlar roma
na ne diye üç, dört dolar ve· 
rip, u-ıelik kıymetli zamanla· 
rını okumakla harcasınlar? Ya 
yınevleri, daha y irminci yüzyı 
lın başında kendini tüketen 
bir edebiyat tarzını, iyi niyet 
gösterip 'Zorla yaşatacaklar da 
ne olacak? 

Bunları söyliyenler mantık· 
larını kullanarak konuşuyor· 
!ardı Fakat romancılar maıı
tığa ·meydan okurlar. Öbeler 
bile, mcura ginneği reddeder 
]er. Bu ısrarın, tenkitçileri ba· 
zen çileden çıkaran bu canlı· 
lığın, sebepleri incelenmeğe 
değer. Herhangi bir insanı ro· 
man yazmağa ~evkrden sebep 
ne olmuştur acaba? Apuleius'a 
veya T.:ıdv :\tura~aki'ye kadar 
geri gitmeğe hacet yok Belki 
de bugiine k:ıdar yazıl:ın en 
bü,·iik roınan olan r.Don Kişot11 
so~ımırıu cevaplandırmııkia -
dır. 

Roınan, ~a1.ann biri, bir hi· 
ka,•e anlatmak istediği ıçııı de· 
ğiİ. grrçC'ği ifade etmeğe çalı · 
mıık arzusuyla yanıp tutuştuğu 
için yaulır. Romancı, kendi 
kendine, • ama ileri süreceğim 
pek az. ~· bir ı:ert;e i "U gö· 
iürme-ı şekilde ıfadc edebile· 
cektir, üstelik ispat ı-dilebilen 
scyler, hayatın ancak mahdut 
bir cephesini teşkil eder» diye 
düşünebilir. Mesela: eKitabım 
100.000 sayıdan fazla satıldı • 
cümlesi, i:;patı mümkün olabi· 
ıecck ge.rçeklerdrndir; lakin: 
QSeni ycryüıündcki bütün in· 
s:ınlardan daha fazla St'Vİyo • 
nım• ıil>i bir !Af, gerçek ola· 
bilir, inkat hiç bir zaman ispat 
edilemez. Ama işte, gerçeğin 
bu elle tutulmaz tarafı edebi· 
yata meydan okumaktadır; ve 
yauırlar ona mümkün olduğu 
kadar yaklaşabilmek için alc 
gori' ye, srmbolizm'e, teşbih'c 
başvurmuşlardır. Düpedüz. be· 
Jirtemeyecekleri bilgileri ta· 
rife çalışırlar. Şiir ol.sun, man 
zum veya mensur hikayelerin 
anlatılışı olsun. böylelikle doğ· 
muştur. 

Ayrıca, iyi romancılann pay 
laşılacak bir kozu da olmuş· 
tur Bir gerçrğin hayali kendi 
leri.ııi öylt>sine sarmıştır ki, on 
dan kurtulabilmek için ansmn 
bir roman yazmağa koyulmuş 
!ardır. Cervantes. bu ruh ha· 
line mükemmel bir örnek teş· 
kil eder. İşe çağının şövalye· 
lik menkıbelerini gönül rahat· 
lığıyla alaya almak maksadı lie 
başlamışken, kahramanının 
başına bu}Tuk bir ş~hsiyet 
kesbetmesini önleyemedı. Ale
lBde bir mizah eseri, aşk, din, 
<ıelilik, cesaret, krndi kendini 
aldatmak gibi ger-teklerin öy· 
lesine istilasına uğradı ki. çap 
genişledi ve neticede hayatı 
her cephesiyle işleyen bir eser 
ortaya çıktı. 

V. S. Pritchett'in, inıiliz ro 
manının cbabast• adını verdi· 
ği Fielding de, bu sebepten, 
Cervantes'i kendine örnek al· 
mı&tı. O da, insanların garip 
taraflarına karşı ha}Tetle ka· 
rı$ık bir ilgi duyuyordu. Fiel· 
ding ısrarla sanki 5öyle demek 
tedir: İnsanlar hakkında fazla 
bir 'ey söylenemez: iııbanları 
ant'ak çeşitli cephelerden, çe· 
ı:;!Ui hallerde gösterebilirsiniz: 
bırakınız başkaları o hareket· 
lerden. ı:ercken manayı kendi 
leri çıkarsınlar. Onsekizinci 
yüzyıldan bu yana. tecrübelrrl 
arttıkça A \·rupalı romancıların 
düşüncesi hep bu oldu. 

cuttur. Şiirde yeni yeni tecrü· 
belere girişiliyorsa. romanda 
da a) nı şeye rastlanır - ancak, 
~iir, çoğu zaman, biraz daha 
ilerdedir Xe kadar kuV\'etli 
olurlarsa' olsunlar, romancıla • 
rın bir hamlede çevrelerindeki 
sairlerden daha ileri auldıkla 
rı görülmemiştir; Romantizm 
Hareketi olsun, Realizm veya 
Surrcalizm olsun, iht!IU yara 
tan her hareket, ewela şair -
ler tarafından bas' atılmı~. on 
dan sonra romancılar tarafın· 
dan gcli~tirılmiştiı·. 
Hı•I\ yeni nesille birlikte bu 

ihlilaller \"e gelişmeler de\·am 
eder. Romancı, hiç bir zaman, 
her şe) in söylenmis veya ger· 
çcğın herhangi bir cephesinin 
katiyetle açıklanmış olduğunu 

dUşünme1J Smollctt'in bir ro· 
manı ile Turgenev' in bir roma 
ııı , '\'ahut •La Princesse de 
CJe,:rs • ile <l'innegans's 
Wake• :ıra ın<lak i farkı ta· 
sa\'\'ur edin. Önemli olan, on 
sekizinci yüzyı:da Bath ile on 
dokuzuncu yüzyı lda Badrn ~e 
h irltriııin , ) ah ut Henri Il za· 
manındaki Paris'le modern 
Dublin·in arasındaki fark dt~il 
dir. Bu romanların tarzı, tek· 
niği, kaygıları farklıdır ; lakin 
mevcut farklara rağmen, bil· 
tün bunlar yine de ııvııı mak· 
sada yönclmisılr: insan konu
sunda gerçeğe mliınkün o'.du· 
ğu kadar fazla yaklaşabilmek. 

Nitekim dünya romancıları· 
111 •Saat • golfu 11 oynayan o· 
vunculnra benzeıebiliriz. Hepsi 
de önlerinde küçük bir top ol 
duğu halde, b ir çember teşkil 
ederler ve hcp)iııin maksadı, 
topu, çemberin ortasındaki trk 
deliğe sokmaktır. 

Bereket versin ki, bu oyun· 
un. sonu gt>lmeyecek ince· 
likleri vardır. Bazen. en cok ö· 
ııem vcri'en gerc:<'k, ahlaki bir 
mahiyet t:ısır ... Bazen al:ıb i l<li 
gine r.:-alısttir. ba7.en lı:ıplle 
birleşir • mesela bir yaııda Zo\a 
nın romanları öte yanda Flau· 
bert'in o Sıılammbo • su. Bazen 
llemingway'•n rahaılıl:ına . b:ı-/ 
ı<'n de Gide'in ı srarlı int~t'leme 
ler'ıı e meyleder. 

1
. 

Fakat esas ol:ın şudur: Ger
çcge yakiaşabilmenın tek ça re· 
~i . onu bir romancı göıüy?c ~n- ı 
Ct'lemcktir . Radyo bunu ha ııra
maz: imkanları dardır, sahası 
fazla geniştir. Sinema da ba~a
ı-amaz. çünkli oyalanmay:ı vak· 
ti yoktur. Sinemada her şeyin 
lıavattakinden bira7. daha g=v
rek. biraz daha geniş \'e acele 
o!ma~ı gerekir. Demek olu) or 1 
ki, in~anoğlu kendi b, nliğini 
de~mek arzusunu du,·duğu 
müddetçe, roman da y:uılacak
tır. \'e insanlar zamanla deği~
tığine göre, romanlar da ç:ığ· 
dan çağa, onlarla birlikte, de· 
ği:ıccektir. 

Evvelce çoğu romanlara ko· 
nu teşkil eden orta veya yük· 
sek sınıfların yaşayışından şim 
d i artık pek bahsedilmiyor. Bu 
konular ortadan kalkınca, ge· 
r iye hayatın anlatılma. ı tok 
daha güç olan tarafları kalıyor. 
Her memlekette, aşağı yuka· 
rı herkes anormal bir ha~·at 
sürmektedir ve bu hayat şan· 
larını objektif bir .ııörüşle an· 
lata bilmek için bir Dostoyevs· 
ki'ııin veva bir Dickcns'in de· 
Msına ihtiyaç var. Romanlar 
çoğu zaman bir takım sudan 
fıkraların sıralanmasından iba 
ret kalıyor; yazarlar gerçeği 
desecekleri Y<'rdc. gündelik ha 
yatın sathını şöyle bir tarı· 
vor ve bu arada şahsi görüş· 
İerini ortaya koyuyorlar. Lli· 
kin, köşebaşında daha iyi bir 
şeylerin beklediğini ummak 
yanlış olmaz. Yeni bir Stend· 
hal, yeni bir Gogol, yeni b ir 
Swift, belki de herhangi bir 
anda ortaya çıkacak ve yinnin 
ci yüzyılın ortasında ,insanla· 
rın kendileri hakkında duyduk 
!arı şaşkınlığı biraz giderme· 
ğe yarayacaktır. 

Şimdiki halde herkes hamleyi 
başkalarından bekliyor. İngiliz 
ler, her z;ıman olduğu gibi, göz 
terini ümitle, Manş DeniLinin 
ötesine. Fransa'ya dikmişler. 
Fransız'lar Atıantik'in ötı-.oin-

den, Amerika'dıın medet umu· ı 
yorlar. Amerikalı romancı -
tar ise, uzaktan bakılınca, dik
katle birbirlerini göıledikleri 
hissini veriyorlar. Ergeç. ha
kikat ile şiir yeniden, gereken 
şekilde haşır neşir olacak Te 
çeşitli milletlere mensup roman 
cılar tarafından gellstirılen ha
yat ve insan senlezinı> yeni ye· 
ni halkalar eklenecek. Kenil 
kendimizi bulmak için. bu sen· 
tezi boyuna dcşmekteyiz - ve 
benliğimiz.de şurada Pickwick'. 
ten burada Oblomov'dan bir 
parça, bazen Kaptan Ahab'dan 
nahos bir akis veya Charlus'yil 
akla getiren dehşet verici bir 
cephe bulmaktayız. 

Hayali "ak'aların heyecanı· 
na kapılmak için roman okadu 
ğunuzu sanmayınız.. Romanı. 
kendi benliğinizi bulmak mak· 
sadlyle okuyorsunuz. İnsan ken 

Fran~ı:ı r<''samı Detacroix'nın (1798 - 1863) yukarda 
fotoğrafını gördiiğiinii1 •Pasa ile Gavur'un Mücadele~i· ad· 
Jı tablo\u, Arif Kaplan'ın alt ,fütınlnrda belirttiği fikirlere 
ga)·et b i bir öı·nek l<'skil et mektt'dir. Delacroix, gerek 
kompozisyonlarını diiıt>nlcy iş tanı, gerek kullandığı rt'nk· 
ler bakımıııdan. re~imlerinde •hareket• yaratmağa çalışan 
bir re "amdı. Fakat biz onu bugiin atlan ata, t'enıtherlPri 
insana • benıedıği t için değ il. bilaki , re!.İmlerinde, reaJı7· 
min iistiıne çıkan bir •hnu, u:.talılı.tan öte bir sanat duyu· 
"u meHut olduğu için takıl ir edi~ oruz. Delacrolx, on do· 
kuzunru ,,17 nim ilk 'arısın da ki taklitçi realizm modasın· 

dan: emprt' yoni~e doğ u ıanan bir köprüdür. 

RESİMDE HAREKET 
B ir tabloda ressam elile çizi· 

len her nratık biıe ne se· 
kilde bir hareketi anlatmak is 
ter~e istesin, bu hareket aslın 
da gene de bir hareketsizliği 
ifade eder. Tabloda kosan at 
btediği kadar dört nala ka lk· 
sın, tu\'al üzerinde kasılıp ka· 
lır. Gerçek bayattaki davranış 
lar, :sıçrayışl:ır kağıt üzerinde 
tam bir atalet olm·crir. Ama 
dünya kuru ldu kurulalı, resim 
sanatında mümkün olabilen ha 
reket kendis 'ne )·etmiş .•. 

Hareket bahsinin sinema 
dünyasında rolü bU,,biitün :.y· 
rı bir sey. e Canlı Rt>si me film 
Jeri insanı bu bakımdan şaşır· 
tıyor. Kişi. hnrt'krti anlatmak 
istiyen çizginin •marifet• ini 
ilk defa bu filmlerd e görclii . 
Tabloda ko lunu havaya kaldır 
mış bir figürün asırlardan be· 
ri öylece dura kalışına alışmış 
ken. Öte yanda cazın temposu 
na uyup, çe itli hareketler y:ı 
p:ırak d ans eden bır figüre ba· 
kıp da n asıl ~aşırmaz? 

Arif KAPTAN 
lamamış. Bu alanda ileri gidil 
mek istendikçe e,;erin ı:ülünç 
bir hal aldı~ı görülmüş. Xite· 
kim, objektif olmaktan ga~Tı 
bir meziyet gö)terememiş res 
,;amlardan Me.~sooier'ye resim 
!erinde hareket olmadığını söy 
Jenıiş:er: bir •Meyhane Kavga· 
s1o tablosu yapmış. Boşuna 
bir ı:ayret. Zira havaya kalk· 
mıs iskemle o ııoktada kakılıp 
kalmış, yarıra kadar çekilmiş 
kılıç bir türlü kınından tıka· 
mamış bu resimde. Bu gibi 
ınüba!Ağah hareketler, bir tab 
loda hareket unsuru olmak -
taıı çok. korkunç bir hareket· 
~i.,lik do)!uruyor. Oysaki, figür 
terin çeşitli hareketlerini bir 
~ana bırakalım: iki eşyanın tab 
Joya konuşunda birbirinin av· 
nı olnııyııa iki a)Tı dunıs şekli 
resımde tatmin edici bir hare· 
ket ağlayabilir. Resimde hare 
ket bıızen bir da\•ranışın. ya· 
hut düşen bir c ismin ancak 
bir anını tc~bit ediyor, bazen 
de iki eşyanın duruşları, daha 
doğrusu görünüşleri arasında· 
ki fark tabloya ~·eter derecede 
hareket verebiliyor. 

Halkın ilgisini çeken 11Canlı 
Resim• filmlerinin renk prob· 
lemi de resim sanat ile kıyas· 
laııamnz. Sinema tekniğinin bu 
filmlere vt>rdiği imkan ölçü· 
sünde çok göza!ıcı. çok hoş 
renk kombinezonları bulunabi l 
miş. Belki bu renkler i nsanı 
bir bakımdan tatmin edebili· 
yor. Ama bu renklerin yan ya 
ııa geli,inde re~im sanatının 
sonsuz ve çetin problemi yok. 
İçleriııde bilmem kac bin mum 
kuvvetinde ışık ~·anan film 
r enkleri ile 'ene aynı e asa 
dayanan Kaıedril \'itrayları -
nın renklerini kıyaslayacak o· 
lursak, bu filmler çok zayıf 
kalır elbet. Sinema Tekni~i 
•ışıklı renkı bahsinde tıpkı 

f ikirsiılikten çok ceki}Oruz. Kültür Yl' düşünce yo!;:sulu 
ya1arhır, derııiler. kitaplar isıediği n iı kadar... Tartış-

nıa'arımızda, konuşma larımızda duygudan. heyecandan ı;Tı· 
lamıyonı:. Bunun için ya,•anlıktan, athilikten, boşluktan 
kurtaramı1 oruz kcndimiz.i. Fikirden, düşünceden hız alma~·an 
her tar:ışma. her akım yıkılmak zorundadır Ancak fikri o:an 
ki~i erin serbestçe tartışması, kcndı lerini kişisel duygutannın 
hc)Ccaoındarı ayırıp aklın kurallarına u) ma ı ile ·gertekten 

ileri bir toplum. tam anlamı)1a kültürlü bir aydın toplu'uğu 
kurmak mümkün. Bana bJnları üç a;·d ır Ankara'da tıkMeık•a 
olan ·Fonım• de~ısi düşündürdü. On beş günlük tarafsız 
siyaset, iku,;:ıt, kültür dergisi olmak hü\•iyctini tası)an •Fo
rum •• imde daha önce benzeri görü ' medik, Batı anlamında 
bir fikır ıı .. r~icidir. •Forum • da iç, dı siyaset, memlr kct ak
til;:lit,.si. ıl: tı ca ı, ku ' tilr ve sanat konularında yazıl ar buluyo· 
rııı. Söy cyecck bir fikri olan, bu derginin cayfal;ırıncla açıkça 
fikrini acıkıayabili~·or. Her türlü an !ayı ın serbestçe snu· 
nuldu~u bır alan. Ama bu a lan ela ~ahs!yat yok, küCiir yok, 
a~11a g, leni avurmak yok. Son çıkaa 15 haziran sayısını oku
yorum: 

•On b~ı; günün notlan • nda her ayrl ının okuması gere
ken ilgi ~ekici aydınlatma!;ır buluyoruz. Bu notlan tim yau· 
yor ııknem fakat uki, bilgili, ölçülü bir ayd ın oduğu açıkça 

bc'li. Dr. Turhan Fcyz.ioğlu Mahmut lllaka l'ın •Anado!uda 
Bir Köy. adı altında lngiltere'de yayınlanan kitabı üzerinde 
duruyor. Jhı tcrcOme hakkında istifade ile okunacak bilgl'er 
\'eriyor. İlk bakışta bu köy notlarının yabancı dıllerc çe\'ril • 
nıe i ınemleketimiıin aleyhinde gibi !?ÖrUlebilir. Vaktiyle İt ... 1-
yancaya Ök•ü1 Toprak. adıyla çr\Tildi~i için • Yaban• ronı:ı
nına ve yazarına karsı yapılan haksız hücumları hepimtz hı· 
tırlarız. :\laka 'ın kitabı da istenir~e :ılryhimize bir prop:ıga11ıia 
sebebi olabilir. Ama gerçeği saklamak, kendimizi alda tm k 
sayı lmaz mı? Turhan Feyıioğlu da yazısında buna temas cdi· 
yor. Di\'or ki: 

•Falı..at millet i<'İn asır 1ararlı olan, hakikatlerin ö~ lt>n
mt'~i ıfeeil. giı.Jenmeye çalı'!ılmasıdır. Hakikatleri yabancıdan 
ı.al<lama}"a kalkıcıalım derken, kendimhden de o;aklamamıt teh
llkf'\İ urdır n bi1 bunun zararlarını l'ekmici1dir. ::lliihim olan, 
lıa~kalarının bizim hakkımuda \ 'erf'c-ekleri hükümlerdt'n ri· 
yadr rnılletimizin kaderini dü1eltmek hu t1'unda hi1lm gösle· 
ret'egimi1 ra;1-·ret \"C b:ı~arıdır; lakal'ın bu h:ıkımilın yurda 
yaptı~ı hi1met ise paha birilmeyet'ek kadar hüviiktür.• 

Dergidr Ahm· t Şükrü F.smer'ln · Kırım Harbinin Yüzfin
cU YıldönümOP, Aydın Yalçın'ın .fktısadım ııcla F.nflasyon 
Delil'ti'crio ı:ibi dikkatle üzerinde durulat'ak makaleler oku
yoruz •Forum • un kültür ve 'anat bölümU, her savısınd, bir· 
birinden değerli tetkikler. dt>neq:ıelerle dolu çıkıyor. Gc;,.n 
ayıda Özcan F.rgüder. •Yalnız lığın Öldürdül!ü Adam. haş"ğı 

r.ltın rta Sniı Faik için ~imdi\·<' karlar okuduğum Pn güzel ı'l e· 
::ıemelerclcn birini .raımı~tı. Bu saı· ıda da Cavit Erginsoy, öl!i
muniin otuzuncu yılı dolayı~iyle, Franz Kafka iizerlnd e d•ı-u 
yor. K:ıfk:ı ile Kanun mün asebctlrrini ince'eyt'n bu yazı ında 
Erginsoy, Kafka'nın anladığı anlamda Kanunu ~öyle açı'•lı· 
ror: •Kanun insanın dı<;ında \·e ii~tündı-dir, fakııt onu t:ınımak, 

ona do~ru ~itmek lazımdır. O bir menzildir. Ama yol'! 'Bir 
ını•ııril rnrdır ~:ıdN·ı-•. voı ,·oktur. Yol deıti§imi1 terı-dıliitten 

ba ka bir ey detildir.' Demek ki kanun in anııı hİ(' hir uımın 
\'arama' ~cağı ~cydir. Onu aramak, on doğru yiinelmek haya- ı 
tın yegane m5nasıdır.ıı Bu kısacık yazı Kafka'nın dünyasının 
bir yonünü bize aksettiriyor. Dünya l'dcbiyaıı nda di'imiıc b· 
zandırılm:ısı gereken daha nice büyük yazarlar, yaratıcılar ol· 
duğunu bir k~rr daha an l ıyoruz. Otuz yıl önce dünyadan 
rıyr:lan b ir Kafka'yı bugüne kadar tan ı madık, tanı~ an'arımız 
da top'uma tanıtmadılar. Ancak son bir iki yıl içindt ırk tük 
çevirf:lt'leri yayınlanılı. Kafka'nın •Davan, • Şato•, · D~ğişmt
ler•. •Amerika • gibi önemli e.;er lrrinl dilimiz.de görmek dile
ğinclcyız. Çlinkii Katka herhanı?i usta bir \'azardan daha üstün 
lıir ki•ı'iğe •ahiotir. F.ı"'in<;oy onu <;Ö,·le anlatıyor: •t\nl'ka'nın 
tıl,.bi) atı. Allah olımı~·acafını t.rkpn an lavan, fakat bu acı 
all•ndn erilmeyio e1eti lnana\1 in an '"'''atının ve Kanununun 
yolunda ara\an ·niçin bu kelime kullanılmasın· bir pe)gnm
beıin kitabıdır. • 

•Forum11 bizi kendine ça{!ırıyor. Türk a\·dınları bu alan
da bıı iu malı. bir ara,·a ge!m~li. Aklın. kil türün mutlu ı ığı 
nltınrla tartı<;malı. • Forumrı gibi her bakımdan doyurucu, 
gerçekten ~tviveli bir kültür derı?islni u i1.2lsiz. k:ıyıtsız hava 
içinde rıkaranları. ''ıı.;atmaya çalı:anları desteklemek her ay
dının gört':vi olmalıdır. 

Film ressamının çizgileri si· 
nema tekniği ile el ele \'erınce, 
bu çi'Zgiler gerçek 1ıarcketin 
t a kendisi oluyor. Oysa ki, bir 
tabloda hareket ancak düşün· 
cemiı.le, hayal &Uciimütle bal 
le ıtiğimiz. bir problemdir. Film 
deki hareketi görmek için gö 
zc. tab:oda ise l!Özle birlikte ' 
düşünce ı:ücüne ihtiyaç var. 
oCanlı resim • filmlerinde biıJ 
ilgilendiren tabii olan hareket 
!er değildir. Daha çok, bir fi· 
gürün, yapılmasına imkfın ol· 
mıyan, hatıa biraz ıkomik» dil 
~en mübalfığalı hareketıyle il· 
gileniıiı. Zaten işin sanat tara 
fı da burada. Ama bunun resim 
saııatile ilgisi ~ok. F ilmdeki 
hareketlerde gcrçekcilik olsun, 
mil balağa olsun, bunlar her -
kes tarafından görülür. anlaşı· 
lır. Fakat, Van Gogh'un bir 
peyzajında çizgilerin hareketi· 
ni, virgüle benzey('n yuvarlak 
çizgilerin sağladığı •dinamizm• 
i görebilmek için biraz sanat 
kültürü !Azım. 

Rodin, resimde hareketi 

vitray ı:ibi cümbü~lü bir ıesi r 

k:ı~ı~;~~Y~~;·ı~m~a;ı~·~~~k. ba· ı H ! RT.",RJ" NJ• Z V ! D .MJ ?. 1 
Film ressamı renklerinin ar il f1' f\ il 

ka~ındaki ampulleri istedi~i ka ··-------------------··-----dar çoğaltıp pırıl pırıl parlayan cıBaşladığı nokta ile bittiği yer 
arasındaki 2aman• d ile anlatı 
yor. Yani. yerden bir şey al· 
m:ık için eğilen Iigürüıı hare· 
keti, başladığı noktııdan sona 
kadar. sılsi!e halinde birbil'i ar 
dındaa releri bir takım hare· 
ketlerle tamamlanır. Ressam 
bu harrketlerden birini. konu 
nun maksadına en uygun ola· 
nını seçer, Bunu yaparken de 
- tıpkı film ressamının yaptığı 
gibi - büsbütün atA!et doğura 
cak kadar mübalAğalı hareket 
!erden çekinir. 

Resim sanatı hareket bahsın 
da hiçbir :zaman sınırlarını ıor 

kırmızılar, yc~iller yandırsın, 
istedi~i kadar iöbek attır ın 
:'ıfikilerine, ressamın umurunda 
değil. Vitrayların ~altanat sür· 
düğU, ı:Ö'Zleri kama~ırdıi?ı de 
'irlerdc. resim sanatı boya tüp 
leri arasında her rengin içine 
katabilı-ceği bir ırlşık tüpil • bu 

'lamadığı için hiç tc hayal kı· 
rıklığına uğramamı~. Kendi 
malzemc.~ile, kendi teknik im· 
kanlarlle yeıinme•ini bllmi~. 
Gcrçtk sanatçı çarpıcı, ho~. eğ· 
lencell olmak yerine daima 
.güzel• ve • tesirfü olmak yo
luııu sccmis. 

.\lak<ul Dotan'ın •Karya• adlı uzun ~lirının ilk kı mı :Ş NI· 
an 19:;4 tarihli Sanat S.ayf .. ı'nda ~ ıkmı,tı . 

KARYA-11 
Ren o fnsan!ardan biriyim 
Sırak c;e\'gilerle gülümc;erdik yıldulara 
Olympo - yfılı elirdi ba'ika iklimlerden 
Ş:ıfakla nınrlanan dağlar içinde 
trı.ul u ut büyürdü 

Altın nıtp·alarl a dü~ünrt>lerimizin 

Rir yeni günle olgunlaşması 
Hep bir kardeşlik tiiterdi canımnd:ın 

Billiır 'iular kinde -:arkılarımız ~ylenlr 
Birer nefe• olup tüterdi 

Bakarsın rığlıklar atılır dallar ardından 
l"edi renk birbirine kan~ır 
Karya bn vı- $ehvet dolar 
Yeni rıbgfir1ar eser ölüm üı nefe~lerden 
''~rşı dağlar bir güzel parıldardı 

Maksut DOCAN 

TiYATRO 

* ~hak .. spurf''ln Bir Va7 <"rf'· 
rest RUya ı KomP.dtsının. Bahar 
Ti' Çiçek Bayramı münas,betlTle, 
GUlhane Parkı'nda Perşembe. Cu· 
nu, Cumırıeal -re Pazar ı::eceıerı 
•erilen tenuıııert hasarıyla dnıım 
ıotmektedlr. Baymın eona 'rdlkten 
sonra hu temstlln, rt~lşllı: mi.zan· 
eenıe Acık Han. Tlyatrosu'ndıı telt 
rarlanması dUsQnQll\yordu. Fal:at 
haber aldıtımıza gOre fz:mtr En· 
temaayonaı Puarı'nın tertip heve
tı bu tcmsllln Fuar münue~tıv
lf'. onıdatı Açık Han. Tlratrosunda 
telı:rannı arzulamaktadır. Bu hu
susta Sehlr Ttvatroını'na henUz 
b!r teklif yanılmıs olmamaıtıı hl'· 
raber, Bir "\·a:ı Gf'~t,ı Rll1u1•nı 
temı!I eden 'klbln fzmlr'e dav .. t 
ed!lmesl lhtlmııll lnınetlldlr. Na
to Kıınarı:Ahı kunılduktan sonra, 
m!sarır ettıı'U e<"neblln!n aıı;ısı 
dahıı. dR arttın İzmir, hele Jl'uar 
zıınanı her milletten )'tlzlerce tu· 
rtst ta111tından 2ırar•t edilen bir 
şehrimizdir. Sehlr Tlratrosu :ıı::o
medl inamı akUlrlertnln ıı~·nıer
de, kendi hesaplanna tr:tlpledllt
lert zarıf tumed,.n aı>ııra. tiyatro
muzun fzmlr'I daha )'tllı:selı: 1eTl-
1eıı bir temnlle resmtn Etyaret et 
mest. fQphe yolı: kt çolt ;erinde o
lur. 
* Oörı acnedenberl tiyatrosuz 

kalan İı:mlr'de )'tnl bir tıratro 
kurmak itin izmlr Rf'Jedl:rest fa
aliyete ı;eçmış ve önce bir tiyat
ro blna&ı rapılmuını kararlaştır
mıştır. Takında tiyatro blnuının 
ıaeaaına ba,ıanacaktı.r. 

RESfM 
~ 

* Bugün eaat 11 dı P"r.ınsn" 
Kon,oln~Jutu Galertal'nde ~lırra4 
Akadf'mf~I rrM&mlerından Ennr 
Krıınlr'ln rntmlertnden müte4elı:• 
kil bir Bt'rgl açılacaktır. Bu ·~ 
30 H:lVJrana kadar devam ede -
eektlr. * ıs Haziran Çarıamba ~
nU BefQ#lu oıı:unl&şmA EnatttQBtl 
ıalonlarında Kulell Aıknt Lfstsf' 
nln reaım aerıı:W açllmıftır. * Catalea orıa oıı:uıu re&lm 
6 •rctmrnl emfh Jtartal'ın İlk •• 
Orta Okul llitrtncllertnln ett.rlert:r 
le t,.rtlnlcdlğl ıenrt. dUn aaat 17 
de Unnflıı AmPrlkan Rab~rıı-r 
.'.\trrke7!'ndr. açılmıştır. * \laya anat r:alrrbl'nln yıl
lık mıuırarıannın bl~ kısmıaı kar 
,ııamıık makaadh·le, elli tadar re• 
sam "" hc}·k~itrasın galeriye he· 
dlve ettlkltrl csnlerle t"rtlplen'n 
Kurtarırı , er~i ı4 Haziran Pazar• 
tcııl ı:Unll ııçılmıştır. Daha ilk ı:ün 
den ıooo lira tutarında resim Te 
heykrl !!\tılmı, olmuı, bu aerı:t 
uveslnde Maya'nın kapanmalı: uh 
llkealnt atıataca~ını ıı&tennektt· 
dlr. 
Kurtancı rrıl, 24 Hazinana ka· 

dar, Pazardan başlı:a herı;tın uaı 

ı4.30 - ı9 araııı ac;ık olacaktır. 

EDEBiYAT 
~ * en lout LISttlndr.n Tettşen 

lrr llemri'l'nln Kadıköyündekt 
:.terkr.zındıı, 22 Haziran Salı ı;llnt1 
aaat ıB'dıı alt Falk'I Anma Gf1Jıtl 
tertiplenecek tir. 

Roman. siir a~acına eklenen 
bir daldı, demiştim. Bazen, 
Virginia Woolf'un cD,<ılgatar. 
ında olduğu gibi siir halint' 
avdet etliği de görülfir ... Haı · 
ta Jane Austen veya Tvy Comp 
ton • Bumett ıribi romancıla· 
rın nazmındaki sai(lam inşa 
tarzı esasında şiire has bir 
titizlikten ve lüzumsuz kelime 
kullanmamak kaygusundan do~ 
maktadır. Dikkat edilirse ~ö
rülllr ki, herhangi bir yerde 
\'e zamanda vazılan siirlerle ro 
mıınbr ıırıısı;,da bir bd mev· 

dl hakkında hiç bir zaman son 
ı:özü söyleyemcyt'Ceğl için, ro· 
man da hiç bir zaman ölemez ....................... ._ .. __ .... ,_,,_,_,_, __ ,_,_ ...... _.,.A 
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NA1FTA qonaMAtlAZiNI .. . 

İn.san sağlığını tehdit erlcn en 
korkunç ıpti!Alardan biri 

de be) aı ıehir \'r~akıliğidir. 
Dıinya üıcrinde iıyle ) erler 
\'ardır ki buralarda oturanlar 
bu zchirin ôldürücü tesirleri
ne her An maruıdurlar. Bir 
nevi •Unutma hastalığı• veya 
•hulyaya dalma illeti• d ~c· 
bileceğımiz salgın oralarda bü 
tün ıiddetiyle huküm sürer. 

Uzakşark, bunlar arasında 
başta 'elir. Onun ardından 
Yakındoğu, salgın merkezi o
larak zikre değer. l\fcseıa Mı
sırda ero n ve afyon iptill 
,., kaçakçılığı alabfldiğine 

hükmünü icra ctmekıedir. 
J,übnan hariç, Arap memlrkct 
IHinin hemen hepsinde haş
haş ekimi yasak o'rlu~u hal· 
de gizli yollnrnan elde edıll'n 
ıehırli cevher bir pazar me
taı halinde alınıp atılı~or. 

Kacakcılık o sekilde yapıl· 
maktadır ki bunu yapanlar 

1 akla ha)ale ı:elmiyen usuller 
ve ''a ıtalar kullann orlar. Bu 
na kar~ı alınan tedbirler ne 
kaçakçıları ve ne de zehir 
mUptelAlarını kötü İ$1erinden 
\"azgeçıremi:;or. Beyaz ıehir 
yuvalarına yapılan ani bas· 
kınlar Vl')n hudut muhafızla
rının ga~Teıl<'ri \'Ak1a gizi 
yoldan ıs gôrrnlere go7 dağı 
\'ermekte ve onları karı~na 
lı:ı urmaktadır. Lakın belanın 
kokünü kazımayı, bugunkıı 
eartlar de\·am ettl~i müddet· 
çe imklnsıZ:aetırıyor. Çünkü 
küçU~ünden büyüj!Une kadar 
ıışal!ı )'Ukan herkes işin !cin· 
dedir. 

B eyaz tehir kaçakçılı~ında 
Arapların kull:ındığı u· 

sufürdcn bir tanesi de tehi· 
ri deve karnında nakletmc,k· 
tir. 

Us ikıcrı kap~üllere doldu· 
rularak d~vt'ye yutturulan ıe· 

----

<.: öllerdekı üvarileri, bey az zehir kaçakçılarını mutr.mnıli yen takip ederler. 

e e işkembesinde 
roin kaçakçllığ 

jstıfaıle ediliyor. Onlar i~iıı 
gırd sıni ~·ıkıısını bildikleri 
jçin kaçakçıları ele .;cçirmek 

ko'ay oluyor. ihbarcılık. bol 
para getiren işdir • .Muhbirler 
aldıkları mükAfatlarla geçin· 
mektedirlcr. 

Zabıta tarafından yakala
nanlar Kızıldenlz kıyılarınrla 
toplama kamplarııı<ia tecrit 

hır hudut aşıldıktan !Onra 
kusturu uyor. Yahut da yine 
de\·enirı burun delıklerinc sak 
lanan kapsullrr ytrıne vardık 
tan sonra çıkarılıyor. Bundan 
başka ayakkabı tabanları ile 
ökçelerı zchır kaçırmak içın 
kullanılan malıim yerlerden· 
dir. 

Deve İ$kembesinde beyaz 'le 
hlr kaçırmak yerıı keşfeclılen 
usuller ara ındadır. Sonra ek· 
mek içinde. suçuk arasında 
kaçırılan zehirlere sık sık 
rastlanmaktadır. Bunlardan 
gayri o~ le ince düşünUlmıiş, 

hesaplı kaçak ''asıtaları var· 
dır ki 7.ehlri bulabilmek için 
insanın 'eya hayvanın Adeta 
derisini ) uzmek icap edıyor. 

Erı çok Sü\·eys bölgesinde ediliyor. Ceza, üç yıldan beş 
tuıulan kaçakçılar kıy· ) ıla kadar hapistir. A}Tlca 

metli metalarını Suri)e ıhı F P' para eczası da veri iyor. 
listirı arasını birle tiren bü· Son 'Z.amaıılarıla bu ccıala
yük kervan yolund;n naklet· r~n arttınlnıası derpiş edilm~ş 
mek•edirlt"r. Burası ayni za· tır. Bu aı:ada kaçakçıl:ırın ıs 
manda Asya ile Afrikanın ledıği suç nlsbC'linde idam e-
dü~Umlendiği noktadır. Bir ~11 mclenni. isıiy<'n_lcr .v.ar_dır. 
dcCasında burada nevrlerin }< akat bu ısteğe dın sılahı~ le 
karnından kilolarca afyon çı- karşı koyanlar çıkmıştır. On
karmı~lardır. Yalıııı hayvan- :ara ı:ör.e böyte bôr şey idam 
Jarın burnundan cıkarılan ze ıçııı kUı sebep olamaı. Buna 
hırin üç kiloya yakın olduğu dın CC\ az vermez .. 
bıldirıliyor. Hapis cezasının beş sene· 

. den 2:i senc'e çıkarılması, 
Zabıtanın aldığ\ tedhırler a· 1 akdi cez..a d~ 600 liraya ka· 

rasında en müessiri kaçakçı· der olan auımt haddin 10,000 
ların içine sokulan ihbarcılar· !ıraya yUkseltılmcsi beyaz ze-
dır. Bu hususta kaçakçılııtı h•rin fiatına tes r etmiştir. 
bırakmış e ki kurtlardan da Şimdi SÜ\'eyşin Asya kıyı· 

sında bir kilo zehir 30 Mısır 
lirası olduğu halde 50 metre 
ötede, yani Afrıka kısmında 
200 lıradır Fıat Cır'amasında 
Kanalın öbür kı) 1sında alınan 
sıkı ıcdbırler rol oynamıştır. 
Bir taraftan diğer tarafa 15 
kılo zehir kaçırahilen dıinya
nın parasını kazanmtıktadır. 

K ömür çuvalları, ml'yva e· 
petlcrl kaçakçılık vasıtala 

rıdır. J>ort:ıkal, yumurıa, ka
vun, otonıob'I lAstiklcri için
de kaçırılan zchlrlrr de keza 
malilmdur. Bunun dışınrla hiç 
"mulm:ıdık Jerler vardır ki 
kim enin aklıı a gt'lmet. onuo 
icın bl') z zehir, her şeye. rağ
men tehlıkeli bir nesne olmakta 
dcram cdeccktır. 

Çe\irt'n: R. A. 

~~~~~~~~~~~~..---...~~~~~~ 

Her yerin bir meczubu Yar-
dır. l\fecıuplann kusuru

na bakılmaz. Almıştı saıını e· 
llne, okuyup duruyordu: 
Belki gü1elll'rin kervanı geçe 
Baryıyım, beklHlm yol kt'na· 

rında. 

Kalaoolık kasaba çarıısın· 
dan biri: 

- Voyvo! dedi. 
Sanki hiç bi yokmuş glbl 

bir öbürU: 
- Bacı'ya bak! Voyvo! Er

kek kılığına cirmi~! diye bı· 
ğırıyordu. 

Baldınçıplak deli, bi:- dön· 
dU baktı kalabalık çarşı. önce 
lirktü, beygir gibi blşını ~a:· 

ladı, geriye dönUverd~. sa~ ıım 
adımlarla yürllmeğe h;şladı. 
Voyvo deycni ~örmcmMı a
ma, tam da önünde dJrtıver
mlştl: 

- Sen mi \'oyvo lfe !in ba· 
na~ 

- Yok canım, tanımam ki 
ıenl .•. 

Baldırıçıklak yürüd!l gitti. 
O uzaklaşınra, voyvolayan N·· 
il bdmyordu: 

- Voyvo! Voyvo! 

HiKAYE 

Meczup durdu, uz.aktan ar
kasına baktı. GUlilmscdi. BÜ· 
tün çarıı korktu birden. O da 
korktu. Kaçtı. Sonra durdu. 
Dınlcdl. Voyvo seslerini duy
du. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Yoruı· 
mu~tu. Bayıldı .. . 

* Baldırıçıplak meczup rüya 
ı,;örüyorum sanmıştı. Oysaki, 
yorgunluktan düşmüş, kendi
ne gelmişti. Peşine takılanlar 
arasında çocuklar da vardı. 
En çok buna !izüldü. Koştu , 
koatu, koştu. Bir çukura dli
§Ünce yo~unu kaybetmişlerdi. 
Aı·ka<la ka 1an ı;ocuklardan bı· 
ri, yanındakileri dürttü, çuku· 
ru gösterdi • .Meczup, bağlama
sını böğrüne hasmı~, mırıld:-ı-

. nıyordu: 
- Ren deli değilim ki, l>ı-n 

bacyı dcğıllm ki. btn Karaca· 
o~lan değilim ki... Karac3oj-

ı 
1 

1 

1ğ1r tezeği enin 
yerini tutacak 

rs~ .. ;~dd~;;,den ucuzca istihsa;·;d;;~·~··;;,~~· ·~ 
i tan gazı mutfaklarda, otomobillerde, sana- ~ 
! yiin her şubesinde kullamlabilecek ~ 
..•....••.••...•..• . .............•••. ; 
Çöp l lğıııları, hayvan güb

releri yakıt maddesi iJ;· 
tıhsalinde kıymetli bırer meta 
haline geliyor. Hayvan gührf' i 
neyse 1 ıımnıa, şu hiç b ır işe 
yaramaz rliyc tenekrde d .. hi 
görmekten tik imi duyrluğu· 
muz çöp ş:mrli bir otomobili 
işlclf'n veya bır t\'İn ınutfağı· 
na havag37.i mi ali rahatlık 
veren bir nesne olmu~tur. On 
dan istihsal edi1l'ıı Metan ~a
'Z.i sa)e inne türlü tUrlli işler 
yapılıyor. Hele vasıtalara teş 

mil edildikten sonra yakıt 

darlıtJ çekmek rliye bir şey 
kalmıyacak. Çnnün, beygir 

kU\"\'cti olabileceğini kim aklı· 
na getirirdi? Fen, şimrti o 
yolun üzerindedir. Cabrlka
b r kuruyor. F.ldc et
tiği maddeyi ucuza maletme· 
ğc çalı~ıyor. ~i~el erf' yahut 

bidonlara doldurup lıcrı<esın 
aya~ıııa getırmek i liyor ne· 
polarna biriktirerek, rioymak 
bilmiycn her çeşit makıneye 
yemlikler hazırlı~ or. 

Bir hesaba eöre Metan !?37.I" 

nın 50 litrf'.si. bir tonluk kam· 
yonu 80 kılomt'trcye götüre· 
rek kuvvettedir. Işi paraya 
dnker~ek böyle bir kamyonun 
80 kilometrede sarfcdeceği 
gaz 2,:'i ila 3 liraya maloluyor. 
Şimdıki halde hiç bir yakıt 
bu kodar ucuu malcdıll'mcdl
i!I gibi ,·asıtalarda na kulla· 
nılamamıştır. Çopll'rden gaz 
istihsali için yapılan tesisler 
çok karmk Alet. ede\·atı ihıi
va etmrsine rat:men hu ucuz· 
ıuıtun temirıl ~acıı.r~ı. •ewlir. 
Runun mütehassıslar h~m mad 
dt'nın bolluk 'r rleğersizliğin· 

de bulmaktadırlar. 

f ılhakika bizdl' de bir söz 
vardır: B r i~de üstünkör

Jük görürsek •ÇCrdeıı çöpten• 
yapılmış deriz. Guçckten Ra
tılı insan kıymetsizi kıymctll'n 
dirmcktc usta olmu~tur. De· 
ğersizi fırlatıp al mı) or. Ondan 
istifade tarclcrıni arıyor \'e 
bulu)or' .. 

Bunun na~ıı yapılrlığını da 

tanklar kurulacak. Petrol tank 
Jarı gıbi ıanklar!. Burada ya· 
kılan ateş çöp yığınlarının ih· 
tiva eıtiğı kükürt vesaır gaı· 
Jarı bir sayaçtan geçirecek. Bu 
alete gozomeıre denıyor. Gaz 
buradan geçtikten sonra kom· 
pressorlara aktarılacak ve ıaı· 
)İkle 350 alÜ)e kanar getiri
lerek teksi[ ı:dılecck. 

Böyle bir tesisin günlük Me 
tan L tihsali 800 nıeıre kilp· 

tür. Tabiidir kı çöp ıan:.t arı 

ne kadar geııış olursa elde e· 
dılecek gaz da o nisbt"tte fazla 
oluyor. 13 metre .> üksckliğın 
de \'e 12 metre çapında bir 
tank lle mua~ycıı bır sc.ne 
zarfında 10,000 metre küp )le 
tan istihsalı mumkündilr. 

Hayvan gübresinden fayda
lanmak şıkkına gdince; doğ· 
ruya ,>akın tahminler şu neıi· 
ccleri \ermişt•r: ' 

50 ineğın senelık gübre i. 
16,000 metre kilp Metan ga· 
zı \'erebılir: Bu miktar, ısıt· 
ma kun·eti bakımından aşağı 
\'Ukarı l!UlOO litre ben·tinr 
~·eya 14,700 kilo <ilıel yağına 

metan ıuı Batı Almanyıda röp \l' gübre ıll'n 
bir tesis 

~o" 
de ka~ naklarıdır. s~o~ r CI 
lünün ba~itıeştirılınış ,ett 

muadildir. 
Dığer yakıtlara nazaran ik· 

tısadi olduğu anlaşılan Metan 
gazı teknik alemde yeni im· 
kanların başlan;:ıcı sayılmak· 
tadır. Diğer taraftan bu gazın 
elde cdıldiği gübrede verim 
ku\ veli kaybolmamaktadır. 

15 scnedenberi üzerinde du· 
rulan mesele, ~on tecru

belerlc «Metan b<ıkterilerie 
denilen mikropların faydalı 
unsurlar olduğunu gös'\•r· 
mışur. Bilhassa hadisenin 
köylıik mınt~kıtlarda gl'niş ıat 
bikat saha~ı bulacağı tahmin 
e<lilıyor. Çi.iııkü ahırlar gwı: 

için en mükemmd ham mad· 

• ıı na • ~ hazla kendi mutfal>-1 dl ıı 
erk gazı isıihsal cdsCırıd·dtll 
düşünt.ilmDştür. ~k ard' 
ıBıo ı:au denilen ° ı;oJlil 
bahsediliyor. Bunıarlıı Jı•'"'' 
şehirlınin kullandığı ınıoı''~ 
ıından mahrum ~· çıı.ar' t 
Kendi gazını kendi "<ittll b • 
ve veme"ini onda P1•n )I~ 

• ı; e<tı ... .it' 
koylUvfi tasavvur . ·!r Jll!" • 

• ' ~I) ıt dern ocağı 'e~aıre- • ıt . . ıırıı... bit 
nıyetten nasıbını 3

11,11aıı 
ğı gaı. halınde );U U' 
ko·,ıu .. vü' ... b~ • • .• içi .. 

Bizim memleket ~· 
miş kafı an olur. 11td:• 

kısaca şu surellc izah eoebili· 1 ·or 
riz: Müna~irı ) crlt'rde biiyük llay\an gübre lnıll'n cıkarılan M etın ı:azı .\lmanyada, otomobil ya lı.ıh olarak kuıtıın• ı) ~ 

- ~ ........ aıi1 

.. ....-..~~ ......... ...-~~....-.-~~ ........... .......-.~~· ....... ......--. . ..................... ~...,...~ ................... ~ ................ ..,,,....,~-...., ,-urüd 

Cahit /RGAT 
landan söyliiyorum s:1dtce ... 

Çocukları &ôrdü. lrözıerını 
sildi: 

- Gelin çocuklar, gelin. 
Gelin de, ne olur, ditı'c~ in. 

Çocuklann dJerind" taş'ar 
yardı. Hepsi yere tilk!mlüll"r. 
Taş arını topraklara atıı' ar. 
Balrlırıçıplak deli, söylcyıp dıı 
ruyorrlu: 
Seherdl'n uğradım ıln§tun kn

yilne 
Hot «eldin ıevdlğlm in deai 

hana 
Tomıırruk memesin verdi aii· 

11ma 
Yorgunsun sevdiğim em rl•ıli 

hana 
Ru türkiiyil bitirmiş bitir

m~miştl. O yobaz voyvocula· 
rın sahı: 

- Yuh: rliye b~ğırdı, ı;o-

cukları meme lliflarıyla kan
dırıyor! 

Bir taş diiştil baldırıçıplağın AJrılanlar elbet bir ıiin hu. Hatice dar :> 0 lda • ti: ııl 
yanına . .Meczup sazına davran lu~ur ti. ı:esillfll~ !e 1 

dı. İkıncı bir ta~ da sazının Allama ~ndiğim giıl dedi ha· H .. rk<"S kulll~ bııf•ııı:, ıll' 
tam üstüne diışmıiş, kırmış na. ıli. U1.akt:ın bır ın• ct51 Jll' 
koparmıştı tc'lerlnl. Baldırı· O rla gü!rlü. ,ı:elivorclu. B•ğl~i ,81:aıt 1l' 
çıplak meczubun ı:öz.l~i nehir Tozlu yol alabildiğine \J1.a· cecik r!iıaAr ıı ~ ,r 
lere benzctllemcz. ;:öllr.re ben· nırkcn, çocuk. kuca:ınıla kı- ran bir tlirkU_'."ıcuye dO~ ,,t• 

zeıilrm z. den•zlere benzl'tılc· r1k saz, eyirtl~· ordu. Hatire btı ıur yürU. 
mrz. Deniz. an'atılır, göl anla. .Meczup, yüzüniı toılara ı;ok divnrdu. Hcıtloe ru\'crd0~111" 
tılır, nehir anlatılır, mcnu- muş ağlıyordu . Sesini kimse lli.rkü yuzline .~u ,.uıı 11 flP' 
hun gözleri anlatılamaz. Ral- duymuyordu. \'ıikümün ilstune ~,· 
dırıçıplak tozu dumana katı· Kasaba kahveleri •merhıt· ~ 1111 g5ınr'aıııı 
yordu kaçarken. bao ların tadıyla doluydu. Pış- Ağırd ı r )ukırr • ,o-

Çok uıaklarda gailba yağ· rıirik oynuyorlardı. Voyvocu· ıııııc · ;,ı· 
mur yağıyorrlu. ların şahı gelmiş, birinin ar- Vardığı .zaman bliY,,ce 

Meczubun azı yolun ken ,. dında durmuştu. İkide birde cuj!u tor.lu yodıdıı ,ııa.!1-
rında kalmıştı. •ŞU kAğıdı çık, bunu oyna. lar buldu. O a 

diye karışıp duruyordu. * - Çek arabanı, toı. ol, dedi 
Çocuklardan biri nenen on birisi. 

ra sazı eline alahildi. Sağ'am Vay sen misin bunu öylc-
kalan tellere dokundu. Ağı,. yen ... Voyvocu hırslandı: 
dı: - Bana mı ııhkfım?. 
Yt'şll başlı örilf'k nl<1am _ Sana ulan, saha! 
.Su içmem gölünı1111en... Kah\'ecinın uykulu göılr.r: 

Sonra, yiıksrk dağlara bak· açıldı, horoıl:ınmalıır baş'adı, 
ıı çocuk. Ağ arlı. kahve birbirine gireli Jıİrecek· 

Tozlu uz.un yo'da m cı.up. ti, gÖ7.'er sokağa döndü. Hati· 
bağlamasız meczup, ç:ı 'ıımıs ce "1Cçlyordu. Voyvocu dışarı 
dudaklarını ıslatıyordu: hrladı: 
Renim halim geli imden hrl- - Nereye Hatte? 

ldir - .... 
Elleri U)Ut da gel dedi bana - I\ercye kız? . 

• •• ............ ....__... ................... •h ......... 

KRALİÇE1''İ1" SEl'ltET'fiGt SAHl"iE - Yukarıda giirdiiğünüz re im, rransıı rejisörü Ht'no 
Clalr'in çe' lrdiğl •Gece Giizelleri• adlı filmden bir sahnedi r. Geçen yıl Vl'nedik Fe~tinli ndr. 
birinciliği kazınan bu fllfl'I, Inglltere Kralltesi bir hayır cemiyeti tarafındıın tl'rtlplenen bir 
'ılı iete•lnde gö teritmek Uzere seçtiği uman, ingllll a nsilrıi tela a ıtüşnıü~tü. Bu sahnede t. 
tal3·an 3ıldıtı Gina Lollobrlgida, çıplak olarak (arkadan> bir havuıa girerken göriılm•ktrdır. Re· 
JIMJr bu sahnenin kesılmeiine ltlraı edince e\'\'CIA Krııllçe ,.e gala geresinde bulunanlar, unrı ııa. 

bııtiın lnsillı vatanda tarı Glnı'nın çıplak &ırtını e~-retmi~l,..rdlr. 

ca~cı; c;ÜzELİ - Hir sark dil heri rolunu oyıu.>·an halyan 
.> ıldızı Gina Lollobrid;;ıdıı rtımin diğer &1hnelerlnde bu elblss ile 

görünme kteıllr ... 

~· 
ıcr&t (ıll'' 

... ~çcıı ,t •ı' 
f 'JJTll " ıs ..ı~' • 

. .. · · ı1cri• ' ııeçfll ıııt'' t'' A~F.RJK,\l,JI,.\R .\SC:.\K n U K ı\DARISI GORDULER - .Gere (ru ıe. h rekett: tıı ı\ ,~, °''' 
nıerika'ya ithal edildiği zaman, u n sür heyetinden en·rı gumriik i~aresı d~rdt• rıııtı ııır.'ll'' ti"' ft' 
Lollobrldgida'nın sırtını \'e kalçalarını ~österen ~ahne ke~ilme dıil. !'kr ınılrri /. 1\ıll'1,,& ' 
sokulamayırağını hllrlirmlştlr. ~on yıllel'da F ranm, Italyan n İngılı~ i 1 hirıı a• ,, ıı'111,1' ,rağbet gnrmekıe oMuğunılıın , bu memleketlerin prodüktörleri bU tçelerın yrıı ıııılı~ıır b' 
gelerek hası latı göre :ıyarlanı:ık tadırlar. 811 sehrrle. Knllçe için kesll~:ııııır nır~ 
nıerlkalı'lann •ahllkı bozulması nD ıli ·e Cilmıl~n çıkartılmı1'f,;r. ınrr~I 

nesinin ancak bu kadarını .t.c f'klct r. 
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ÇAPRAZ KELiMELER Haıırloyan: ESAT HAMDUN 

CÇapraı kcllmelerln 

Soldan saga: 

bılledllJDtı ,,~tllerinl, buJthalıl cueteınl rlD a 11c:I ayfasındı bulıcüsınu> 
nebi bir memleketin parası. 2- un )Cmi; bıcn; Boş; Bır ku· 
Ila\ e; B"r :li ı: Obur. 3 Kuş mas. 14 - İç UZU\ :arımızdan 
palaıı; B:r rcsım ce<i\'cli, Kadın bırı: \'uz; P m . 15 - Giınun 
gı)ım eş)asından bir, Fena \U" bır kısmı; Bir ku ; Bu}urmak: 
rekU. 4 - Bir UZ\umuz; Ba;:lan· B ır mey\:ı. 16 - Ehemmılel; 
gıçsızlık: Yemin; a·r akar u Bır bocck: Ça alatız; Sır edat; 
5 - Saman a tıı dan su ) urtlten: ten Ueılcrındeıı bıri. li -
Muk"ddes .ehirlc:rden l.ı11 ı; Bır U); Aşı ı kısım, a ılr nıfınası· 
\'ılfl)ctimiz; Buyruk 6 - A a· na ge rn b r önek; Bıı ha\\ an. 
ka; Bır av ku~u; Habeş biı)İl" 18 - Saç hasta ı; auş 19 -
ğü: En çok. 7 - Bır kııa; Nı· Sır ha)\3 ; Bır renk: Ba~ağı; 
şane; Bır nida; Duman lekesi. Akcığer; Rcs:samın bo~ tep;;i· 
8 - \'aııh; Çok ı:uzcl: idrar- si. :!O - Bır ı·c k; ;\hıdaba e; 
dak azotlu madde; Yardım clı· Bır a)akkabı, Dır bcs m dde· 
le ımc. 9 - Pek sağlam ll\ ak· S'. 21 - Cuzl; \) ı ~ U\•Sl, Son; 
kabı dc~ıl; Bir ıııus kı iılctı; Fazla olarak. 22 - Pişmcmı:ı: 

ı - Bır ç.ıı~ı; B:r sporcu; 
Ya\lu ~apmıs h&)VDU. 2 - l\lez· 
ru· Bır hlikUmdarlık; Hısslı ıp· 
ta ı. 3 - Harekdsızlık; Bır un· 
\811, Kundura todu{lu. ol - Kur 
nıa; :sıfat l'kı; Agır bır tc:t.:1; Ke· 
sın. 5 - Bır memleket, Hadd nı 
bilmeı. B r çiçek 6 - Bır nota; 
Pot; Vila)Ct, l~ı. 7 - Bılgı~c 
da~ anan; lşarcl :oıfııtı; Para; En· 
cumeı • da ı,. 8 - Mecal; Ha· 
ı ika dcreccsınde akıllı. 9 - B r 
ıaşıt: Takdır sozll. 10 - Bır mey 
\.ı; Bır a~ kk.ıbı; Bahçt\an alet· 
Jcr ndcn b ı ı l 1 - Tc gr;.ıf; Ec· 
mbı bır nı ı et•ı. ıerd; Yeml'k 
12 - Yurdumuztııı bir bülgesı; 
Hııin n ü tüne bırakma; Bar ak· 
ıar. 13 - U~duı m ; B.r ı;oru; 
Dclıller. 14 Çaıışmoı; Alçak· 
!ar; llır ba~~C'hır. 15 - B.r ba· 
lık, Eskı kadınlarımızın sokakt;;. 
gı~dik'erinden b r ; n r ~cnıı,. 
16 - D 'sız, :'lleı; Askcrı hır bır· 
lığın kısa adı, lzm r \ iliıyctı k;ı· 
ıalarındaıı biri; Cet. 17 - Dtirt 
hıı ıfcd~n b r : Akıl; Gunıuş ıp· 

1 k i.cbı; Bır bc>I madrl~ i: Ec· 
ncbı bır m, nılekclın ı> ,rası. !~

Bez paket Hır ha) \an: Yalan. 
10 s. ıke · Y:.ı.ı.ı ı lıliküm; A· 
~ k; R ı· dcnlı ıck ıi'-;ı 20 -
1\\ ard:ı'I hırı: Ilır mc\\a; B r 
h.ırp ~enı sı; Bır nota. 21 - GU· 
lıi sc\t·nın katlanma ı gerek ı 

şc): Tu<:l'ar ('~~ a ı. 22 - Atlan· 
1 tık paktı le kılalı. 23 - Çok ı· 

) ; B r ôlçu; Kı~a kılıç; Bır a· 
sılz.ade: Bır ilah. 24 - Belli 
zamanlarda alına•ı \ c~ a 'erilen 
paralar; Sanem. 25 - B r kafes 
kusu; Bır maden; Bir 5ebzc ) c· 
meAi: l\laıbuat 

Yukarıdan aşağıya 

1 - Blrlıkıe; Hıddct; Bede· 
nimiıdc taşıdığımız. bir iılçiı; Ec 

S..)rnm. 10 - Re~at Nunnın :Faalı~ctten kc ime; ı.;):sallık. 
mc bur romanı; Te..lı ; \ ükltl: .!"edım n ba ı 23 - B r kadın 
Zarf edatı. l l - Bir nota; Küt· adı: İnıltı; Bır ıı da; T rzi alet· 
le halinde şc~; D n adamların· leııııdcn biri. 24 - B"r soru e· 
dsn biri. 12 - Fc a; Aki.; Ea· d.ı ı; Hane· ın ~arı~ı: Sa)ılar. 
lıkcs r ' liı> clı ılçdcrıııd n blrı; 25 - Bır renk; B r olçu· Bir 
Tarılıi bir dc\·lcı. 13 - Er ha.r renk; Gı) nı c \8 ından b ri. 

RIR ıı." uııs - nu kil ed" ?aman uman ı.,.ndl lnd•n 5oz açtııt· 
rııız < arrıı•1 luırllialllr ırıııd,anı bu )ıl ~ıom Z'r urlhnlıtır. ı rans:;ı

da h!!r ) ıı bllyUk bir llrl vr mrrakla heklrıırn bıı olaJı biz dr ok111ucu• 
lanmıza blldırl1or, bu lıııfta hu kö r•l MUUI Z'e arın~oruz. 

I ı-./1 .. "''ı.. 
.. J 

-~~....> 



J 'ı~ rede .)apılan lu rkı.}e - Alınıııı.)a lll i llı matııHlil J..alrci Turg.ı)'ııı g1111') bı ı.uıurı ı 

Dün va 
I 

Futbol Şampiyonasında 
------------------~-------- --

Bugün Türkiye · G. Kore milli 
takımları kar_ ıla_ ıyor 

Dün yapılan ma a ·da: Fransa, 
Çekoslova 3 - 2: Avusturya, , 

r gu 

Ber 19 CA \) - Diıı ~a 
Fıı bo S mp )Ona ı çın jann 
20 H liran Pazar ~.ınu 2 ınl' 
" 4 unl'u gruµ aliırniaıı ~ 
kaı ı d•mılan ~.ıp caklardır. 

l kind grup t:ıkı ıııl :ı ı ı n ın 111 .1 ~ 
b n : 

<.;cncHcd · T ııkt\ KOll' 

H em M:ır no Uı ugua) • 
Ba e'de· .ı\laran an - A -

ına ) a Hak m· ı.ı g <I gılız 
Dorıl11n< u gı uıı ta kım lan -

nın maçı ıı: 

lkrn . Jngı crı.: - Is\ ır 
re Hakem· Zı;o t ('Macar • 

L ııııo da· İta!) a - Bel, • 
la. Hak m tnıe, {A \ u tur 
)3 

nu unlrn maçlar lıaldmıcl:ı 
ta hnı ıoler: 

Bcı e: l9 \ A 
zıran ,.Unlı 2 ne 

\lnı a n)a - :\lac•nı·ıstan 

Jlaçı: 

Şamp \On.ı açıldıgı dan beri 
ilk defa olarak bu maç ıçın 
s adın af:Zına kad r do acağı 
tahm n cd .mcktcdır. Bu ıkı 
takım n 1 4 fın llerc kn abıl
m crı çın maçı berabere bı
tı me ert de kaf dır. caba .'\ 
m .. !ar 19<>0 denb r hıç ~e· 
n ime) en b r t.ıkım kar~ısı -
da bu a n U\ ({ k O abılecc • 
le· m Jı buna pek 'ht m.ı 

11 ıtta bazı 
\ima t.-ıkı-

3'1 ı rno u, TurKı) e : 
Almaıırn aKım :ırı arasında 
bır bar j m tı > pılması ih -
malını .,oı..ın ırdc u·arak ta
kımı ı kunc ın b ı 'k' cı nı:ı 
ç aklama~ oı kar. r 'eril' ~tır 
~1amafıh b rçok ;\lmıı bu n 
çt gomıE"k ç n 1 \ ıçrc' akı 
eıt gi den oıntrcnorun b ı vo 
; decr_ı pek zanne<lı emt'klc 
d K~.ı en t\ man takımın 
ıkamet e u Sp.e:ı: de ılcrı su 

y a 7-
111 heı·11heı·e 

\l .\Sli:Oll \il Z l'H \:'1.KO - l 111 kı)C - l ı. 11 .ın ı ıı ınaç ııuliı 
kura) ı lelı ımbt <,"rknıck sur ctı le :\lil lı ta kıııııınmıı J>ııın a Kuıı;.ı • 
"• maçları na i t il'll l..in ı a •lı) an 14 yn ıııda kl Roma lı r ranko ı.o n 
Ttirk - ,\iman nıa ~ ınıla da haıır buhınnıo tur. Jt r ı ınıl c• l ı an · 
ko, i"' ine bu~ 1ıs111ncl e llııkc>~ l"Nlr.us~ onu Reisılı· birlikte 

ı:onı l ntl'kt rclı r. 

ruldugune gu e )alıtıı geçcıı 
maçta bek er. 'en O) unu çıka· 
ranıa~ anlar dcğı irılteekıır. 
Bunlar kalrcl Turck \ e Sağ
bck Laband dır. Buna kar~ı
lık sa rhaf ro pal )<'rini mu 
hafaza ede~ekur. 

Po ıp b rkaç dC'fa Maca. -
!ara kar ı O) n:ıdığı dan bunı 
ı ın 05 ıı u• u :ne ı:\İ b mck
tedir. llu arad.ı Po •pa • la
caı lıırın pas \ rme~ n once .. r 
k da arı ı.ı e len~ l .;ıret et
t klerını ka~d tm t'r. Altııaıı 
an ı enurü Herbeı .,er de :\in -
car arın O) ununu bır saatin ış 
!etme ı e benzetmekte bu sa· 
atiı 'e)ış'ni boz.ıcak kum tn 
ne ııı n n" ol:ıbılcreJlıı i lıulnıa
~;ı ç:ıtı~mak•adır \!acarlar hıç 
b r zaman rakıplerin ktiçlım-
cm cı k'cr ndcn nırınkı m çn 

en b 'ık O\ u l ı aı ı IJ de;;ııı 
ıı n çıkacagı ıı bıld rmi krdır 
\1 caı takımı ı• ) :ı ı kı kad 
ro~J oı e olacaktır 
Gorsıts - Karpat (\e)a Bu 

ı~n kı), Lantos • Bozsık, ı.o· 
ra ıl, Zakarıas • Bııdai (\'Cl a 
To.h 2), Kocsis, Hidegun, Pus 
kas, C"lıbor. 

'l' ıı rki~ e - Kort ma( ı : 

Kore takımı ) arın Ccne\ re 
ı.ııhasında son an 1111 c'de e • 
mc e murnCfak olacak mıdır? 
Buııa krndilerı dahı iht mal 
\Premcmek•edır. :\\ ın 21 n· 
clc 1 \lçıc'den a,, , nı k iç 
' rleı ı ı a\ ır·mı olma'arı bu 
•ıu ısp:ıt etmekted·r. M,: nı:ıCi 
Kore ler bu ına<'t n d ~ üzl -
rıni akı)la çıkmıı)a :ızmet· 

mışlerd r. Kore takımının kad 
rosu y .. rın bıldir lceckt,r. 

'l'ıirk takım•nın kadro u ise 
ş<i) le olaca kur: 

TurJı:ıy - Rı<l\·:ın Basri -
~hı taf:ı, Çetin. R •bcr - l~ıo 

Frt•ıdun (\C)..ı Nccın t· 
111 r.urhaı L ftcr 

.\ ıtrcnor Pı.1ppo Soı rlro he 
ız santrfor o arak ha ı:i o· 

) ilnCU\ ıı O\ a arJl:ı ıda tcred· 
dut etmek~t?dır. Bununla be 

raber Ncemeltinin teıcıh edıl 
m ı.l mumkund!ir, sa,dro Türk 
takımının Kore) ı ) cııt'trğ•ne 
\ c . ell•k sura·led 'e ~erek c 
ek k crı '") csı ııde us un gele 
cl'ldcnııc ııırn lıı11unnwktııdır. 

1 ul\ a - llı•l\•İl;.a nı:.t(· ı: 

ita )an takııııı ) .. rınki ıııac 
çın bug~ıııdcn l.ugaı o')a ha· 

reket etnıiştır. t:murn')et iıı

barı) le ltnl> an arın m. 111açln 
rı dak muclafaa hattını deciş 
ırme) eccklerı. sadcee hlirunı 
hattıı ı ad ' deceklcri b ldı· 
rılmek eu r. Buıın göre takım 

O\ c kunıhc:ıktır: 
Ghcız • \ nccıız' Giacomaz 

ı · '\ eı· , Tognon. :\ c,ti - Muc 
e nellı, G:ıl j, l'andolf ni, T.o· 
ıcı z.ı. ~ağıç Bon pcrti yaralan 
rılacaktır. llal) :ın ar tarat· 
tarlarının da teşcıi) lr bu ma1;1 

J,.azaıın~·akların <"ıııind r er. 
Bclç k.ı.lıl.ır da dündt'nberi 

lıuııınıalı bır ~ckıldc h.<Lırlan 
maktaclırlaı·. Anrreııöı·:eri LI· 
\ ng oı e, ilk maçın ) or~unlu 
unu gıdı•ı 111 k içın antrenman 
nra ara \Cl'nı •ır. Bu takımın 

ı k maça çık~rı k;ıclrıı~unu ay
nen nıuh ıfaıa c mes kuvvetle 
ııuhtemeldır. 

i ııgıltc• ı e - h\ı\Te uıa~· ı : 
1 \Jçrcl o)uııculard;.n dôr· 

duncunlı•ı de l •• atannıı~ olma 
ı aı ırenor ltuC"g egger'in ti· 

mit erı ı kat >)rn kıım.~mıstır. 
\ ntrc ılır i gılterc m:ıçını ka 
1 .. rnae:ıklarını, hatta l>eraber -
lık c da hı ıktıfa etmb ecekleri 
ııı ilt'rl surıııekıed•r. 

Maıııafi C"ğer isuçı r İııgıltc 
reSe )eni ir \C Relı;ika da i
ta!) ll) ı mağlup ederse, h~ iç· 
r e 1/4 final ere katılmak 
hakkını k;n bl"dccektir. Bunuı• 
dışınıla, hı;raj nıaçı ov am.:ı ı 
l;ı rckerekıır. İs'' çrclilcr mu· 
tad arı \cçhile takımlarının 
kadro unu maçtan beş dak•ka 
once açıkh~acaklarını bi dıre· 
rck bu hu. usta hiçbir iıahat 
v rmcmi lcıdır. 

1 ıgı ı takımının antrcııörU 
Wı terbot om da i ' cre!iler 
de <1 .. ha aı umitli dd~ildır .. 
in., 1 z takımı da T.ucerne'de 
haıırlıklarını ı.:ımamlamış ıııaç 
ıçin Berne'e harekete hazırlan 
maktadır. Bu takım da vıırın· 
ki kadrosuı u heniiz ıl:ın etme 
mi tır. 

Dünya Kupası Futbol Mac 

!arına ait filmi götüren 

bir lsviçre uçağı düstü 
Zur ch 1'1 rr H.A.) - Rıe· 

z !) ıı • ~!ek k .. futbol maçına 
oıi fılmi Lozandan Ztirıhe -:o 
luren uç k ~ilık• ~r uçak, Zut 

lj ,. 

• 

o.) ıı ıı ııan l'ı an'a - Yugo ıa,~a mıllı ma~ıncl a 'ııı:osl;Hlar ~tı:ane 
l:I\ ~ il ı. il rıuını ıstı) 

Dünkü nıa~lıırııı 
tafsilatı 

Bern 19 (A I'.) - Dünya 
Futbol Kupa ıııaçların•tı ı k 
tururıda bugun dıın~a şamp • 
)onu l'rugua) ılc turnU\'aıun 

kuvvE"tl takımlarından bir: o
la \llStuı)a rak plerini a· 
çık farkla ) eıını•sleıd•r. Bu 
ıki toıkını \' yrrk fınallt're kal 
ınak hakk •11 kaı.aıımı,lardır. 
Brcz'l~n \'C Yugoslav)a o.ı 

<'l')l'ek firıallerc aılanı şiardır. 
Buı a nıukab 1 Ç<'koslo\ak) :ı, 
i koç) a, J."rnn a \e \leksıka 
c'eme olıııuşlard r. 

Bugun f<~\kalfıdc b r oı un 
n(ı 'CT!'ll l.'tUl!'U3) İ kOÇ)3) ı 
; O gıb pC"k buj tik hır farkla 
ycnm ş \e rakıp t:ık ma bır 
futbol der Hrııı şl r. 

.,\\u tll)a, :ığl..ın \e gurbuı 
yapılı Çcklc:ri 5 O \e kola)c'a 
ıı ı :ığlup cıınl l'r. Rr zılJ a \ e 
Yuso la\)a ıse nıznmı nıtid· 
det uıı f•ııüa )rııışeıııcm: il'!', 
15 er dakık:ıc\an ki 'l'ındıde 
r.ıgnıeıı ) •nı: 1/1 bcrnb re k.ı' 
ın ,]ardır. 

Hu ikı takınıın elde:' ettıkle
ri birer Pli' an çe~rek f•r.alle 
rt kalmalar 'tin kUidir. 

Fran a. çek şıııelı b r maç•n 
on dakika nda penalııdan 

Mrk k.ı~ ı 3/2 yt'nn1ş, fakat 
hııkcnıın \'crdt bu pcn h 
Meks·kalı darC"cı l'r n ltır:ıııı•a 
) ol açmı r. ı cak Fu bol 
Fedcras.} onunun 'er ccgi ka 
rar net'ce~ ı dc~ı 'rmı) cc k· 
ır. Her kı takım turnu\'a dı· 

sı kalm .. tır. 
1. ci \'e 3 üncıi grup:ardaki 

takımların puıan durumu şuy 
lcclır: 

,\ \lt ıııı)a 4, Um~uay 4, Çe 
ko lovakya o, i koc;ya o. Bre· 
7.ılya 3, Yugoslav) a 3, Fransa 
2, \leksıka O. 

Geçen turnll\ an n gal b' dün 
)a ıımp yonu Uru;uayın hu
"iın j koçr ) ı ; O ) cnmesı, 
tak ııı n ga) et İ) formda o'· 
c\ ığunu ııo t~rmı ır. 

Ba el stadını dolduran 43 
lı'n ıııerakl• l'ıugua~lı futbol 
P.l'• stlt-1' nın, İ kOÇ\ :ıhlara a
dc•a bir ders 'erd klaıı ı ,ı:or 
mu lt'rdır. G11nry f\me k:ıl -
ar her bak md.m o k d:ır ii • 

tlinluk gö •crmışlerdir ki, ra 
kıp'erini adeta nı~kt~P takı
nıına çe\ ırnıi !erdir. l 1ruguay 
, !arın arı·sıık ara pac;ları. Ic\· 
ka lfıde top koııırolları çok be 
ğenilmı Pr. bkııç~a'ıl. r ~.ını 
manasil le <"Z l ın•s \'e O} un 7.<ı-
m;ın zaman konı~dı)·e dönııılis 

uurindc a ı ol.ıuk c'lu mu~ \ c 
parçalanmı~tır 

Mureıtcbcıtın hcp~ı ölmus 
tlır. 

tür. f kot~a for h~t ı hucum 
ıcş"bbıı tınC' !!ır şıığı anl;ırda 
dah' o kadar ~a' :ış harekt.1 
c-ını :;;t r kı, halk ırık m .}uh.ı 

lamıştır. 

Ba~ıan ba a futbol ustadla 
rıncıan mıiıe,ckkıl Urguay t:ı 

kınıının k ~ ıldızı solaçık Cıır 
o~ Borgcs ile soliç Jııan 
~<·hıaff no'nun İsko~·)a mud.ı-
fa.ısında bu) uk ı::edıkler ar;:ı· 

rak aha bo) unca adeta uııı 
!erek komalar, k:ılc-)C" soku 
lup \Ol ler sı.nurmıclarını scy 
retın k adeta bir bale e~ ret· 
mC'k "ibı olu) ordu Fuıbol mü 
tcha arı Sch;afCıno•nun bu· 
gunkü O) ununu "ordukt«"n son 
3'a, Urunua) lı fut fol ~ ıldız·· 
n ı halc-n diın) n n en yi soli 
ç' olduğunda miıtter kt rler. 

lTruguny Çe) rek f nallerde, 
4 t•u ;::rupun g lıplerındcn b • 
ı" i' karş l:ı ac.ıkııı·. Bıı gru 
p,ı lııgıl•<'rc, hal,\ a, 1 ' çre \ e 
Bd~ıka dah ldirlcr. 

Türkiye Milli Talebe Fede 

rasyonu Merkez icra Ko

mitesi ~u tebliği 

yayınlamıştır 

.-rurk ~ :\1 Ilı Talebe F ede 
ras)onu İs\lçredekı mılll fut· 
hol kıırşılaşnı.. <' na ında 
'l'urk ba.} tağın n ) ani ş bır şe 
k ide teı t p cd !erek as mış 
olmasından buyuk hır üıuntu 

duynıakıayız. Bundan en rl 
de bu ~ibi had sC"lcr olduğu 
halele 'e Turk mıllr•ı bıı) Uk 
bır t tızlıK goskrdiğı h.ılde 
bu g bı hat'C"kl't'rr n de\am 
etmesi b zı üımıckıcdı.r. Ya· 
bancı nıcmlckC' lcrdcki basın 

aı:ı clerınıııın h<.} ragımızı !,ı· 

) ıkı 'C'Çh lC' tanıt.ıh lnıclcri ı
ç n nıc 'ul makamlaı ın hareke 
te geçme crın ~ dr\. tle arzu· 
arız.• 

Macarlar, günde kaç de

fa yıkanıyorlar? 
Brrn 19 <TURKTEL) - :Ma 

car fuıbolculan, günctc üç de 
fa ban)o )apnıaktadırlar. 

Sabah, o•IC' ve .ıksanılaıı )a 
pıları masajdan sonra, bıııiın 
rutbıılnılar, ıl k suda iiç cla
k ıka karlar durarıık, ada ele· 
riıı: ~umu .ıtmakl.ıdırlar. 

Bunun r"bch·ıı or n b r ;:a 
L urı)C, :\lııcar fuıbolcular•n· 
d:rn biri ı.u ce' ab 'crmışt r: 
:\lac:arıstanda bu kadar bcı! 

'e ı::uıel su) 4. bulmak lmk n
ı; ı:ı:ci..r.• 

(4 • 1.) iıı ı klıt ; 
ge1irdi.~ lff~. 

Yazan : Gu':Jliı ,anıııı • 
o un•·a futbol şampıyonası baslayalı bıte hJÇ de iurl> 1~, 

b!r pcspembelık ıçinde .)Uziıp duru.} ot dul:. rır ' 1 •d • 
1. · ıı '.a s•· -\ıçı· H a ·ın eden o;:,.zetecı'criınız daha orıı~ flıılB ı 
:ı.)aklannın loılarını si'meden telefon aı·.ı, ıct.srııtoriteıe.ı j' 
:·ı.}nrlar \e bitlere konu~tuk al'J ecnebi futbol' Ordl· Sil ~ j 

futbolumuz hakkındaki pöhpöh ennl u asum 01 a< er .ır95,w 
<la ) aınJan tahmini klasmanlarda isnııııılı.ı ılk b • spo~ ·~, • 
,ı:cirur koltuklarımız da kabardıkc;a kab;ımordu crı \I d' 
anm•zda hemen hcr:;:ün bes i. irı harf.erle ı;oru dı1'1'' 1 ııt 

lar bızden korku,>orlar •, •Bılnıem kım •rurfder~ct el' d;1~ • 
yor. , ·MtitrJ Türklerden çekınin! nıısalı 01~~· ıııı il t• 
d l~·e •'' e ol a "ururumutu tat ı lat:ı okşu)ordu...... bil tıJ\ 

ınımız l:o\ ic;re) e hareket etmeden ister ıstcmet l;t'· ııe~~ı
nelfus ettı de Ö) le gıtti. Yani aşagı yukarı hc~t\ 1p dil,, 
onlara: •Alman arı ~ cnmemıı i. ten bile değıl • c~ oı s e , (t 
Halbu!\ı l'ürk futbo unun bu .ampi) ona~ a gırıll tııııısı1 111? t 
maç .:ır an C"Wolki atmosferi hır dil~uııiın. Konus..,e rtd

0
,,d • 

ki . . hcZI•" ' 1 
~az ı arımız takımımıza hıç gu\E•nmr~cn. 

11 
ı ıı ııı 

farı.ı, ıı~risanlıklardan dem vuran ~özler \'C )
3

58
, ota.1'1 ııı 

lu)chı Bütun bunlar fııtbolc:u'arımızın çok has uk~t .ıl 
izu-tın~fülcrini iğnelc<likçe lgı eledi. ~ıac ard~ı tı'· u\ ıı!: 
kuılretleı'inin çok ibtıiııt. çıkıp ba aı·ılar go~ı~ ,0ı;ıcre ': .~ 

Kı~arası dıin öyle bilE"nip maç k.ızandıl:. ı"'ıbıilc .. trO ıl 
erın )(O·· ( Bu:;:ün bö~ e kabarıp maç ka\ bettik de y~r ,. 1bı ı P 

• . uırnc " ı't • 
B~ııa öyle ;dıyor ki seviı.me 'c Uz b 

1
• ıı r\ 1ıııf. 

pek el e olmJ\ an bu ruhı mcd \ e ceıırlerdcn "ı" çıY c , ı; • 
• . tık su "' cdır a• tulup artık aLırık o'sun hıs erımız.ı man ıctı n ıııi • 

bı!. Diisünnıeli)iz ki futbolumuzun <"sa:. ımn 1111• 'faJ,11. ı;il e 
de mükemmel tatbik ettiğımiı bir sısteın ' 3r nıı~ıt"· ·~ ı 

1 ı~ le !ut bol oynıyan on bir futbolcu) a ıı:ıhıP ece "' 111~ t • 
arıi1 y.ı ında tocuk arımızda inkar cdı enıı)I nıll~'aıı J,llet' ıJ 

dun) ada hiç bir mılletın futbo'cusundıı bu 1~ 1111 bll aıtı 1 

ha:;!l'.tlcrııı mevcudıyetl de muh:ıkk.ık. GclJ: rduğLI ı . 
, . k'' k 110 •" erını aııcak herke.sın kendi.crınl ·uçu ., , ., • 
biısbuıı.ln co~kunlukla onaya dökU) orJar. nıllııın ~ ıJ; ~: 

• Bu de:,ıe~tir ki cfkfııı umumi.}e. fu:bo;~ı futb01~til ıı~r 
l'agt etncbı QJI' futbolla bO) o(ÇU enll)'ecCğ j( bati Ulla 1' ( ı• 

h. • d' :r.· • uri oı:ır:ı ,. arı 1 t 7.a b~etur ısı zaman on'ar ga) rı~u . 111ac3"' B) r. e 
ı Pı·i m-:-ziyetlcrb :e aradaki !arkı pckAla J;a! kat :;cııctistilll \ 
\crip öyle~inc sahlanıyorlar sahalarda .••. ~=la k&r~ı rıt t' (1 

· · b' ı ·r fut[}V hcU · ı: ı; karı unıunm e futbolumuzu ccnc ı ' 1 • sence ço 11 
~a şan.• ı grirıince i}'er sarpa sıırJ\crı) oı. nıcı:tc 1'ı;ıt ııt t" 

Jıp gc ı~ . t a et 
nıen Cuıbo•umuz ~un geçtikçe serpı ııı ,aı· dC ~ , ~ 
futbolculanmıı. çok kabılı~ c.:' ı scııc;l~r·~utbO a. nr ı; ı0'.Jr 
ıı ku!:ursuz bir takıma, ne istıkrarlı ~ı.r bunları P ~bt.S C·rıı· 
mış bir ekole sahip dt'ğitıı.. zaten bil urı bek cnı "t' ,c>' 
gôrı:ü tiı futbolumuzdan daha 5 • 10 ~c~~ fevcrıır: ~ • 11 

Şıındıki hdı.te futbolumuz dah ı çok ru :ı• ıı C<i ,c · 
ıı \ ,. t 

kun:~· rle parlayıp sonmcktcd.r. ı.ek Alıll · li r"' c 4 
ı~ıeri böy!P itidal'c muhakeme eder 'fckrar !Jb ~et 

d .. unmc) ıı. ,:ı . 
~ cnı'diğiıniz için oturup pek O\ • bır ' 
l!ımız .\!manyaya :ılın:ıbilerck 111uht :~nı dı· bl Cl\ rt 
scrnıçt·ıı •ne oldum d,Jilerıne 11 de 

0 ı.U ıurct ~ ı:ıo~ ' 
ı vı•ın<'Bo " ırll•• ııııt • 

?.lazıcr, te,kilaı~·a par an aJ " . tab11 5 ,. ı~ ~ı 
• ' ıabıııtın ,sırı" et~ ıı 

tıııı olan ,\ maıılara )'c.-nılnıenııı . ·i en :P1 ,.1rc o 
. 'n 11ootCI 1\11 /1 • 

ağla) lP sızlanmayalıııı. Kcıı.tısı " 0 amPi~ 0nası ,ı-t11a' 1' S' 
ra:men rutbo'umuz dlin) a futbol ~ daha ıd b ~c ect 
dar ffiU\llff.tkijcl gôstermı~tır. Ona t edcJil11 \ C 

<laha metotlu J;Urbuıle,urme.}C' ~a>rc 
ne! ıc umitle b .. kalını. 

~h 
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