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Bakanlar Kurulu 
bir loplanh. yapfl 
lktısad/ mevzular üzerinde 

görüşmeler oldu 

~ltrgmıeulara karşı 
'-tiieadele aeılaeak 

-> 

•· raıı~a yenı Ba b.lkanı Pıene 'lende~ ı unu~ <öndr ~anın· 
da <·ant• hu hın anı itimat o) ıı aldığı sıin met:lısin Bakanlar 

sırasında otururken 

Fraıısa Basbakaııı 
-> 

ıCeııevre'ye gitıniyor 
Mendes - France, dün Anthony Eden ve Bedel/ 

Smith ile uzun görüşmede bulundu 
\nadolu \lan" 

iızere komun st \'ıcım nh'lc do~ 
rudan doğrur:ı müzakerclcı e gi 
ı i ebllınrk ınıkanını ağlamışlar 
dır. 
;ut'ıulf'' ti.ıha ( rne\ ı e~~ gitmıyoı 

l'.ıris, :!O (A.,\ .) - Fraıı ız 
Raşb:ıkanı ~lencfc i· rance Ame 
rık.t llar•l' )r l\lu leşarı Bedeli 
Smith ıle ı:cirll tıikıcıı onra Cc· 

CDr.\amı Sa: 7 Su: 3 del 

Irak ordusu 
Kurmay Başkam 
Amerika yolunda 

... ıısada tt'd Prr~ 

H.ığdat, 20 - lrıık ordu"u 
Kuımaj Ba,k:Pıı General Relik 
Arı{ 'e b rinl' tiiınc-n koınuıanı 
Gen<'ral Ablıa;; Alı Galıp bugün 
ııçaklıı Suudi Arııhistanın 0Jh· 
ran şehrine ı,:itmi~lcrılır. (:ene· 
r .. für, orııdan Birleşik ,\merika 
)a doğru )Oll;ırıııa de, anı ede· 
cek'erdır. Iraklı kumandanlar 
B rleşık merikad.ı Uç hafta ka 
lacaklar 'r. a kerı ıe·i !eri.- <'" 

ğıtım merkezlcnııl gcı.ecekler • 
dır. 

Iraklı generaller bu ejahatı 
Amer ka hiıkumcunın da,·ctı ü· 
zrrıne )apmaktadırlar \e Wa· 
shingıon'da da birkaç ı:iıı kal;ı 
rak Bırleş!k \merika Sa\'uııma 
Bakanlığı ile tema~larda bu!u· 
mıcaklarrl ır. 

G. Konseyinde 
Amerika . 
itham edildi 

antikonıünist 
ilerliyor 

Ordu, Cumhurbaşkanına sadık kaldı. Gece başşehirde silôh sesleri du
yuldu. Bircok yerlerde kar ışıkhk çıktı. iki ki~i öldü 

Te;:ucı;:alpa (Honduras), 20 
- Guatemala Cumhurbaşkanı 
J;ıbobo Arbenı Gımnan'ın ko • 
mlinıstler tarafından destekle • 
nen rcJ mını dern·mek ıçın mcm 

leketi isu:.l)a başlamış olan an 
ti komünist kuV\·etler bu:ün i· 
lcrlemeğe devam ettikleri ve 
Saludor hududu yakınındaki Pa 
namerık .. n l oluna ~ akla~makt;ı 

olduklannı bildirmi~lcrdir. eKur 
tuluş ordusunun• bir sözcusü, 
anti komllnist kuvvetlerin Gua· 
temafa ~ehrinin 70 kilometre 

<Dcunıı !:iı: ; ::iü: 3 de> 

C. H. P. yenid·en bir 
1 
tebliğ y_ayınladı 

Bunda, Başbakan'ın C. H. P. 
ile temas etmenıe si 

mümessilleri 
tenkid ediliyor 

Seeiın ve Eıneklilik Kaııunu tasarılaruıa 
..:# 

C. B. P. Wer tarafın daıı itiraz oloııuyor 
Ank;ıra, 20 - C.H.P. ı;:rupu 

.l~KA 1 
adına Başbakandan ıstenen ran 
de' U)a menfi ce\ ap \ erılme~ı 
üzcrıne C.H.P. Geı el İdare Ku· 
rulu 'c Mcclıs Kuı'Ulu pani 
nırrkcande toplanmı.ıır. Toplan 
u rnnu~da a~ağıdakı tebli ~a· 
) uıl ... nnıı~tır: 

.ikı Mayıs 19j4 seçimlerin • 
dc:ı so:ıra acele ılc hazırlanan 
ta~:ırı'ar ~e alınan teşebbüsler 
Demokratik rcjiıntn de\ aın 'c 
bekaı;ını imkan~ıı ~oluna ı;:irdi 
~i endi,cı.inı dah;ı cıddı olarak 
uyandırmaktadır. ~on ı;:unleıde 
:\Iec:ı:.c .setirilcn seçim kanunu 
tadıl tasarısı ıle seçımlerde ikti 
dar tarafından baş\ urul:ın \ e bir 
c;oğu ~üksck ~eçım kUTulunca 
kanuna aj kırı ~öriılerck hükme 
b.ığlanan 'e ~•) a~ı mucadt'lcde 
muhd 'efe. aleyhiı e e ıtliğ• ih al 

<Dt\'amı sa: 1 ~ıi: 1 de> 
---o 

Libya Başbakanı 
Bugün geliyor A:.J.tn :uuu miidiiı ii Tuğgeneral 1"iıım Erten, y·cniden \ uc· uıla grtinleo a~lı;eı i 

lı. ollelo.sı yonu ha1'l.ında mııharrırim11c iz abat \l'n) or 
T!lrl.: llab~rln "l•n ı 

B Fut. 20 - Turkl)C~(' git· 
mckıc o .. ıı ı. b)a Ba bııkanının 
ri~a,rtindrk• heye şchr m•z.e 
!!clmı tir. ile~ et bu grcr~ ı bu· 
rada grçırcr<'k re ~ann 1'ürkı· 
ye) e ınüt 'eccihen hareket e· 
dece ·ur. He~ et men uplarımn 
birındc, öğren dığınr. ı?ôre, Baş 
bakan rı) ascundck he' et, Dış· 
!eri Ilakanı mtis eı;na, Tıirkı~e· 

~ i z yarcı! rıııden b r muddet 
-oııra, ~ıncrıka~ a gıdrrck, .\me 
rika'l hıikuıneti ıle goruşıııe er· 
de bulunac:ı k tır. 

Askeri müze gene 
binasız kaldı 

Maçka silôhhanesine müze haline getirilmesi için 600 bin lira sarfe· 
dildiği holde, bina Teknik Üniversiteye verildi. Müze Müdürlüğü bara· 

kada, kıymetli e_şya da bodrumlardaki sandıklarda duruyor 

.\mt'rika, I.i bya~ a 1 mil~ on 
noıar )ardımda bulundu 

Bing~ıı. :.!O ('l'.11 A .) - Hüku 
ıııetı- men up bır stııcu, bugün 
yaplı!!ı bir a~·ıklaıııada Amerık;ı 
hükümeıinııı L b~a iktısadi~atı· 
nı kalkındırmak ııı.ı k adı~ le, ı 
mil) on do arlık btr \ardımda 

(f)e,amı Sa: i Sü: !! df) 

11 .\\'D,\RPAS.\LILAH GO:\Ü 
- Haydarpaşa li l'!>İndtıı me· 
run olanlar dün okulda yıllık 

ınu taıl ~ cmtkleı inı "emi~leı·dır. 
Eski mezunlar okulda neseli bir 

.!( ıin gt~·irmı~le rd ır 

Çe ti uır:h1erin kucakla tığı 
vr binlerce y tın tliı'lü kıihiır 
mirasına bol bol nu :k İstanbul 
~ehrinde müzelerin her bakım· 
dan miıhim ınc\'kileri vardır. 
Arkeoloji, İslam Escrlerı, Top· 
kapı Sara) ı ve Ayasofj a miıze· 
teri istanbula, memleket ıçın· 
den 'e dışından hE!r ıaman 
binlerce munevveri çekmi5tir 'e 
çekecektir. Fakat İstanbu!a, Is 
tanbullu \•eya İstanbul dışından 

<Devamı Sa: i Sü: 1 de> 

Türkiye· Almany-;l 
Arasmda askeri . 
lsbirliöi fikri . 

Turı.. ·r eı.ırar Alan ı 

Kopenhag 20 - Danimarka· 
nın en büyük gazctclerınden o· 
lan • Natiooal Tidendc , mu kar· 
rcr Balkan ııskeri ittifakına tah 
sis ettiği uzun bir makalede eı 
etimle şunları y:ı.ımaktad•r: 
•Fransız parlamentosu Dısi le· 
ri Komisyonunun Avrupa müda 
!aa l'amiası projesini redd,tti· 
ği, ftal,>anın bu projeyi miına· 
kaşaya dahi yanaşmadığ1 'e Al 
manyanın da ba~ka imkinlar 
ııramak temayüllerinde bulun· 
duğu bir sırada, Dr. Adenaue· 
rın, Ankara \e Atınaya yapm•ş 
o:duğu ııyarctin ehemmiyeti 
~imdi bir kat daha arım .. kta· 
dır.• 

COeumı Sa: '7 Sü: S de) 

Fas'ta bir Fransız 
Generali yaralaııdı 
Merakeş bölgesi komutam kiliseye girerken 

vuruldu. Generale ameliyat yapıldı 
.\sııacıattd Preu 

Kazablanka 20 -- Bır ıcthışçi ı ret için Rabat'tan Meral\ef e ha 
buguıı l''ransıı ı:cncrah Manc • reket eı.mistir. 
Aıııo ne d'Haute,•i!le'i ateş ede· Bc~rut. 20 (T.H.A.) - Bir 
rek dddi bir şekilde yaralamış '1 unu.lu kadın l\iıllij etçi ıedhi~ 
ur. )lerakc bol~csı askerı ku· suçundan sanık olar .. k yapılan 
mand.ını olan ı:encral derhal a· muhakemesi so:ıunda bugün 
meliyat ediln iştir ve ~ a ayaeath müebbed hap~c mahkum edilmiş 
ümit cdılmekted:r. Had be bu tir. Sanık hükmiı :.ükuneııe din 
ı;abah .l\lerakcş'de saaı 9 4:l de !emıştır. 
cereyan etmiş \'c C:ehcrnl kilise --0-
)c ::iderken meçhul bir b ı.ikl<?ı 
li ,ahı., arkasındaı aıc ederek Köprülü Arap memleket-
karaciğeri nah·~ c ıııdeıı \•urmu~ 
tur. General b.ıstonuııa da) ana • 
rak ayakta dunnağa ~alışırken, 
bısikletli ~ahıs birkaç el daha 
ateş ederek iki Faslıyı da yara· 
lamış ve dar sokaklarda kaybol 
mıı~tur. Polıs bu saate kadar ka 
tilı bulam.ı.mıştır. Umumı \'alı 

Franck Lacosıe, ı;:encr.ılı ıı)ıı· 

!erini ziyaret edecek 
IlejTUt, !.?O (A'.';KA) - Türk! 

ye Dışişleri Bakanı .t'uaı Köp· 
rülü, Türkiye ile Arap nıemlc· 
ketleri arasındaki münasebetle· 
ri düzenlemek maksadi)·le Bey
rut, Bağdat \'e Şam'ı d~ aı et e· 
deccl.:ıır. 

Bira da kaı•aborsaya 
intikal ettirildi 

Lokanta ve gazinolar, kasası 425 kuruş olan 
birayı 500 kuruştan topluyorlar 

------- Havaların iyıcc ısınması , .• 

oı; ı ·iLI: - fükı ehir Kız Eııs· 
titiısünün müzikli moda defile· 
sinde modellerden bin~ Bu de· 
filede ude n uc-uı kıyafetler 

te~hır edılmı~tır 

halkın biraya karşı faıla ra&
beı gostermesi yüzu:ıden şe
hirde son giınlerdt bira buhra
nı bası;:ostermi~tir. Tekel ida-

j resinin bira fabrikası dc\·amh 
1 <:eklldc ıstihs:ıl yaptığı halde 
•~t•yacı karşılıyamamaktadır. 
Bununl;ı beraber halkın bira sı 
kıntısı çekmesinde, ten.i teşki· 
lattntn da rolü \'ardır. Bilind:
•ı ;:ıbi Tekel idaresi bayiler 
\ .ısıtasıylc bakkal 'c gaıinola• 
ı a b'ranın 12 şi elik kasasını 

425 kuruştan vermektedir. Fa-
l kaı şehirde bira buhranı baş 

göstcr'nce bir ~ı.e birayı müs
teri) e 100, 150 ve hatta 250 ku 
ruşa satan gazino \'c lokantalar. 
bıranııı kasasına 425 kurus ye· 
r•ııe 500 kuruş ödemiyc raıı ol 
muşlardır. Bu bakımcbn bayi
lık te,kıl3ı•. fabrikada n temin 

1 

ettiği t<?kmil bırayı her kasada 
75 kuru~ f:ız.la karla doğrudan 

1 doğruya ı;:azınolara devrctmiye 

1 
ı.>a !ad ğı için şehrın b'rçok böl· 

, oclerlnde, bilhassa Si51i, Os· 
m:ınbey, Harbiye, Maçka ve 
~·rkeci semtlerinde ı;:ünlerden· 
berı normal fiaUa bira tedarik 
etmek imkansız hale gelm'~tir. 
Halk bira)·ı yüksek fiat öde
mek suretıylc elalundan ~Uç· 
luklc tedaı ık edebilmektedir. 



• 

-· VATAN 

İstanbul yer 
y il ı Ü n· 

cieki ~ehı.r
ler1n hiç $ÜP" 
h~sıı en gU· 
u!ıdir. Y edı 
t•pe uzerın· 

de kurul· 

r 1 ya Boğatiçlnc 
ne dıyelim? .. 

Patrikhane ihtil.§f ı anlaşma 
yolu ile halledilecek 

Yctyüıündeki tehirlerin en oüıali olan lıtanbul'u 1 
uıun senslerdenbcri durmadan çirkinleıtiriyoruı 

Burasını çır· 

k i n l e ş t i r· 
mek ıçın elimiz 
den gelen gay. 
ret! sarfediyo· 

Rum çevrelerinde belirtıldit;ine gore, Patrık Athena;;oru· 
la sensınot Az.ası ara•ındaki ihtilAf hal yoluna gırmek üıere
dir. Bı ındıği gıbl Pa.trik, Sensinot azasından ıkısini kendılıtın 
den aı:'etmiş. bu hareketi kilise nizam \•e kanunlarına aykırı 
~oren beş ~letropolit Sınot Meclisinden çekilmi~. bu surete se· 
kız Metropolit, ratrığin bu hareketine karşı vaziyet almıştı. 

L--,--==.,,,,. 1'\ZA!li: _...,......,,,.,,,.__..) 

muş oıan feh 
tin denııden manz.arası hıırıkuU 

dedir. Denız ) olıyle ~eıenltr. 
b ndıklen 'apur limana yak· 
laştığı zaman, bu' erteye çıka 
r;ık drafına bakınca gôrduk· 
ltli manzara karsısında hay· 
ran kalır'ar. B r tarafta is•an· 
bul kıyıları, Sara) burnu, dı· 
ıer tarafta Tİskudar, Haydar 
pa •a, Kadıköy, Moda, ;;erıde 
Adılar, 1leride Botaz; Be ik· 
taf, Galata, Beyoğlu. . İnsan 
nere) e bakacağını ~asırır. 

Yaln·ı ·ııbancılar, btanbula 
ilk dda ıe'enler de ıl, bura· 
da doğup büyümüş olahlar 
bile. uz.unca bir a3Tılıktan 
sonra 'apurla İstanbula gd· 
dikleri zaman kendi erini be· 
yecana kapılmaktan menede· 
muler. 

ıstanbulun her tarafında a)Tı 
bir gtizellık \•ardır. Boğaz 

~eldir, Adalar gUz~ldir, Mo 
da koyu guzeldir. Haliç gü
ı~ldir, Anadolu kıyılarından 
Rum .. U aahıllerinin, Rumeli 
ulıillerinckn Anadolu kıyıla· 
rı.'lın ;:örunUşU giltcldir. 
Kadıköyün Mühürdar sahil

lerinden ls•anbu'un manzarası 
fevkalldedır. Gözün önilncie 
Ytıilköyden Dolmababçeye ka 
dar ur.anan muhtescm bir lev· 
ha \'ard•r. Sarayburnundan 
:Sııhtın, Bcyo~lunun, Halicin 
sörünüsü cm als'ıdir. Eyübun 
ll!tündc fulya tarlas ndan Ha· 
liç, KA~ıthane deresi ı;eyrt?t,: 
mekle doyulmı)acak kadar gu 
ıeldır. Samatyadan Adaların, 
Fenerbahçe. Modanın: Anado 
lu kıyıl:ırının, Kayıı:dağının 
ıörllnti~li in anı saatlerce meş 
ıul (der. Vaktiyle bir Fransıı 
bu manz:u·ıı)'a hayran olarak 
Sıımatya istasyonunun tistunde 
bir gazino kurmak istemişti. 

Denizi uzaktan sormek ister 
senız , "i:antaşına, Maçkaya: 
Saraçh&neba$ına, Yakac ıia gı 
din: bura ann manzarasında 
daha ba•ka, daha dinlendırici 
bir :Utel ık \ ard r. 

Hele Boğaz... İnsanın göı.U 
onllnde mUttmad yen e· 

ııi yeni manuralar açılır. Sa· 
hil güzeldir, tepelerden asağı 
ya bıkı~ bıska tıirlU güzeldır. 

Ticarethane kiralarının 

serbeıt bırakılmaması 

isin toıebbüsler 

E. il.ORKUT 
Bır yaz ak~amı Halıçte gU· 

n•ş n batışını S şhaneden, ya· 
but Tepebaşı bahç•sinin arka 
sından b ç seyrctt niı mi? O 
ne zıya cünbUlil, o ne fevka· 
IAde renk erd r .. "Mehtaplı "e· 
ctlrrde buraları, _!}ir nur de· 
nızi halını alır. insan bakmak· 
la doyamaz. Fakat bu geceler 
b ~hassa l\Iarmırada, BoRazda 
emsalsızdır. 

ruz Korular, 
• e 5 i 1 1 i k· 

lcr arasında koşklerle do.u 
olması Hızım .;elen Boğaı lo:ı· 
~ ılarıı~d• fabrikalar. imalAtha· 
neler, depol.ır yük&ehyor: bir 
z:ıımanlar mehtaplı ;,;ecelerde 
he) htylerin aksettiğ. koylar
da §İmdi makine gUrilltuleri 
ı~ t ilıyor. 

İstanbula turıst gelmesini is 
fö oruz. Bunun için yapılarak 
ılk feyl rden biri şehri guut· 
!eştirmek, hiç değıhe çirkin· 

Dünyanın bu en guzcl fehri le§tırm!ktcn çekinmektir. Hal 
ncfıs sanat cSE.rlcriyte do· buki biz uzun .senelerdenberi 

ludur. Camiler, hamamlar, bunun aksini yap ıyoruz. Ku· 
çcsmeler, cSki eserlt.T o kadar rulan yeni mahalleler, yapılan 
çokıur k' insan hanj! ni ıi· b naların buyuk çoğunluğu 
yaret edeceğıni tayın etmekte bırbırınden çirkindir. Buna 

Patrık, Sinot meclisinde tkseriyeti temin içın ıki Metropo
liti dhet edip 12 halı Sinot Mec'ısi yerine 7 l.lyeli hır Sınot 
.Mecliıiiyl~ patrikane ıslerini ) urUtmeye kalkı~ınca ihulU dal 
bu':!ak sa'mı§h. 

Athenagoras, Sinot Mcclısinden çekilen metropolitlerin ken 
disinden af dileme'erınl şart koşuyor. metropolıtler ise kıfüe 
nizam ,.e kanunlarına aykın hareket etmey~cek:erını ve nizam 
!arın muhafazasını istcdıklerinl soyleyerek talebı reddedıyor
lardı. So) 'pntılcre ~ıire. Patrik talebinden vaıgeçmlş ve Sınot 
hl~clu;ini eskısi gihı on iki ki•i~·e çıkarmayı ,.e Çl'kilen bes 
mclropo idi rle Sinot içtimalıırına dA\ et etmEyi "~detmı§tlr. 

Patrik ~arın ~ apılac.ık nplantıda bu ''Hini yerine getirir.se 
ht:v metroııolıt persemb~ gunli Sınot Mtclisı toplanıısına katı· 
lacaktır. Bu sureti! Fener Patrikhanuinde beş aydanberı de· 
vam eden ınla6mazlık uz.la;ma yo:uyla sona ermış olacaktır. 

Ati na 
Radyosunda 

1 Bakırköy hastanesi 
Yolsuzluğu 

Acız kalır. Yırmi sene evvel 50n verecek bir ham'eye ne 

tekaut olan iki arkadaş, iç n· zaman uhit olacağız? J" k d b' f T hk'k f 
de doğup bil)Uduklerı bu,---- ur e e ıva 1 fi . 1 a 1 
fchri h~k~ıyle tanımak İÇİ~ r l Atin~ radyosu Türk Pdebiya- Bakırköy Akıl bastan~s'r.de 
tamam ıkı sene u~raşmış, fa tını tanıtmak maksadiyle bun· dort hekim w y~d· memur bak 
kat tstanbulun ancak bir kır ~ ~w~ ~g dan sonra her pnartesi i\ini.i u kında ilçe idare kurulu tarı!..· 
mını gorme~e muvaffak ol· at 20.30 da bir konuıma yapıl· fından ltizumu muhakem,.. kara 

~~~t~ilz~fı~~a.r ~:;fe;t~~ıC:i~~ JCI mi~~nık!~1~:~:~t~~~1!~~~m saat ~ıuz"e[~~~:;~~ı 3~~~.r~~~~~ı~ıe ,~~~: 
bır sanat eserı karşısında hay <:0.30 da Saıt Faik w esrrlerl ko mıltık. İstanbııl Sağlık mudlir-
ran kald·klarını söylerler, Alman nusunda Türk tiyatrosu müter li.ı~unclen aldııtımız bir m•ktup 
gençlere ·İstanbulu iyi tanı· donanmasının cim ''e m!inekkitterinrlen Lutfı ta, memur ve m!ıstahdemlere 
yın:• tavsıyesinde bulunurlar Ay tarafından yapılacaktır. tebli~at yap ld• ı ''e alınan iti· 
dı. l O ti hart Ra-tyo müdtirll Bay Romu'ın raı Ct:\apiarının Bakırköy ka~·· 

hlr konu~tna.sını takiben Atina makımlı:ına gönderildiği b:Jdi· 
Tiyıtrıısu rejisoril B. Tıfkis Mu- rilmekı,..dir. Memur \·e hekim· 
ıenldis'in takdimiyle Lutfı Ay lerin bu itiratları kaymakam· 
konusacaktır. l•kça İstanbul ~ i'Ayet idare he 

ıst.ınbulun mesireleri pek 
çoktur Eskiden bunların 

baı:•nda Kağıthane g•lirdı; KA 
ğ thane rn bu) uk ıevk ve c~· 
Jerıce 3 eri id . Muhtcscm b r 
·La e dcVTİ• seçırcn KUıt· 
hanede dere bo) unca birbirın· 
den güıE"l sil•lti köşkler, ka· 
s rlar \'ardı. Bugun o devir
den ancak harap b:r iki bina 
kalmıştır. 

Göksu, Kuşdili, Fenerb:ıhçc 
muhtdif çayırlar baslı ba ına 
b rE"r alcmo:. Bugün bunların 
hepsi bir hatıra halini almıs
tır. 

Hatıra halini alan yalnız ınc 
sireler /değ ldir; Haliç de çok 
şaşaalı bir de\ ırden sonra met 
riık bir hale gelm ş•ır. Bır 
z man k larında uıel ~ ıı· 
lılar, kö~kler bulunan dün~ a· 
nı'1 bu emsal z parçaı;ı harap 
b·r halel dır. Deniı un geç· 
tıkçc dollll or, yer l er fena 
kokular ınsanı burnunu kapa 
mağa ~cbur ediyor. -----
Kore değiıtirme birliğimi· 

ıin ilk kafilesi ağustosta 

geliyor 

35 yıl e\'Hl bu;;un, 21 hazi
ran 1919 da Alman açık· 

dtniz rlnnanmaııı intihar et· 
mi ti, l\1erkc1i de\ Jr.tlrr blo. 
lmııun başında hulunan Al· 
manya, 11 ka~ım 19111 mü· 
tarPke ivle silahlarını bırak 
mıştı. l\tlitarPke hiiktlmltrl· 
ne göre, Alman donanma ı 

Yer av mü1akcrelrrinin ne
tirrle;ini bekltıııek üzere 
Skapa J'lov İngiliı limanına 
~etirilmi~ti. 1919 ~ent' i ni
ha)rllerinc doğru muahede· 
nin imıalıın.ıc-aj(ı \"e donan· 
manın galiJl df'\'lrtlHe tı-~

lim cdill'«l'ğİ hahı-ri ~elir 
~elmel •• '\iman aı;ıkdeniı do
nanma~ı intihara ı.Rrar 'er· 
mlı:ti. l.imanda bulıın:ın ge· 
mllr.r, 21 ha1irıındıı gün bat
tıktan ı;onra Alınan mıird
tr.hat tarafından batırılmış· 

iı. 

,\ınirııl Fon Royter'in bay 
ra~ını tasn'lırak lntihsr e
den hu filo on bir sııfıharp 
gemi•!, beş ıı~ır Hı altı hdlf 
krmııziir \e elli muhrlptcn 
mııtr«r.kkildi. 

J'ilhakik& don~nmanın ln
mı.ırından bir harta 11onra 
YersAY muahedesi imtalan
mı~tır. 

r. F. TULBE!t\~rçt 

Büyük Re!.İt Pa,a ilkoku· retine Sc,kedilecektir. Veril~-
.,. cek nihai karara gore bu me· 

lunda dünkü tören mur H hekimler hakkında mua 

Şehrimiz ilk okullarında bitir 
me imtihanl:ırı ~ona ermiş "e 
yap11an törenleri mütt>akıp dip· 
ıomalann tcniine başlanmıştır. 

Diin saat 14 te bu miinasdıct
lc niiylik Reşit Pa~a ilkokulun 
da bir tören )apılmı~. ö~rend ve 
lilt"rinin de iştirak ettikleri tö· 
rende mezun H ~iirlı-r söylemiş, 
oyunlar ovnamııjlarclır. 
Tamamıyle fü!rcncilcr tarafın· 

dan tcrıip \'C idare edi'en prog
ramı:la bilha s:ı Şrnol '.:\tano~lu 
\e ErcUmcnt Erdir'in karşılıklı 
oyunları ıle Dol!u Öı.gur'ün ·az· 
dığı mc lf'k seçımine ait pi)eS 
çok bc>l!rni l mıştır. 

Müdür Rahmi Se\'en bu ara· 
da bir konıı$ma ) aparak çocuk
lara \'at;ma hayırlı e\·IAt olmR!a· 

mele yap ılacaktır. 

Sahte mühürlo nüfus Ör· 

neği ve yoklama 

yapanlar 

Erwlre Şehremini Askerlik 
şubeı;I başkanlığında çalı•an 
F'ııat CavTıın ile Su ltanahmet 
tapu dairesi önilnde sc~yar dak· 
tiloculuk yapan Bahri i\leyamın 
sahte mUhlirle askrrt yoklama. 
nüfus örnd!ı. ikameıg1'1h senedi 
ıanı•m eıt klrri ıddia oıunmus
tur. Sanıklar ~ aknl:ınmı~. hak· 
larında takibata geçilm " ~tir. 

Kütahya'daki cinayetin 

sebebi 

rı temenni \"e na~lhatinde hulun Kütahya, :o (Telefonla) 
muş, nıütrakıbcn 48 namzetten Köyı.irler koyu arasında bir ku 
imtihanlanndıı mıı,•affak olan yııda Olil bulunan Bulgaristan 
l6 mezuna dıploma:arı sınıf o~- göçmenlerinden Osman Turgut
retmcni tarafından verl:miştir. un hır tarla ihti'afından cinaye-
Öğrcndler tımıfınd:ın sınıf ö: te kurban gitti:i anla~ılmı~tır. 

1 

retmımine te~ekkilr i!ıı.desi olR· Bir m~hta.r \'e iki ihtiyar heyeti 
rak reriien çiçeklerle torene &on j Az.a'ı uurınrle <luru'makta, tah· 
\erllmhtlr. kıkata devam eiilmektcdir. 

--- - --- --. -

H Av~ ., ,, Büyükada 
VAZiYETi·~ .. 

tar.Jonunıın tahmlnlenne j 
ıöre bu,ıın echrımıı \"e ci- Kampı 
\'arında han az bulutlu, 

1 

· 
lm.ı hır ıaman ıçin mwııi Yurdun her tarafından ŞE"bri 
Yiğı~lı ~eı;tctktir. Rilzglır mıze .;el~cck otretmenler n d ' 
lu oncelHı po ·raz, ıonra· 

1 

lenmelerini tem.o çın BilyUka· 
ları dtgt~ık yonlıırden orta dada bir kamp aJılm ına ka· 
lrnnette esecek, hn sı- rar , erılm ştır. 
caklıı;ıml.ı dune nbbcten a· 6 temmutda faaliyete geçecek 
ulma olacaktır. olan kampın hazırl•kları etra· 

Dunun tn ııkı~k hara· fında tetkık!erde ::ıuıunan Tur-
ret derece i .... !!S, en du•uk k•ye Oı;rcımrnlcr Derneği Mılli 
.... l:l olarak ka~dedilmııtır. Bırlıği Başkanı Konya mebusu 

Prof. Hamdı Ragıp Ataclem' r 

Küçük haberler 
-A· Tu,rıs•r &'nın !!•lrrA:i Ak.ıdt· 

""Ul resuınlarıncııo !::ı er Knıııı~ 
tantındı:ı tertlbed1lrn re•lm ae?· 
;uı d•.ın ıut il d& T.ılı:aım d•kı 
l"ranuz Koıa~1:ıııucıı uıanıannds 
a~ıımı~tır. 

TU•O!lıv;aıı TUrkUn tıt.anbul'da 
nı: de!& ıç•ıtı k•nttı eurle:lndc!l 
rnurekltep ıer,ı ıo '1!n ıtık kab· 
aktır. * iı•ıni:ul Tıb FıkUıtel1 rtıe O· 
\:ulu ı:ı.u - ı'M d•ra rııı m!l:Un· 
la.rına 24 Hıuıu:. Pe: •J!lbe •Unu 
ıut 14 de Hh•kl Haataneıı antwo 
cı.e ter:.nle diplomaları venleı:ck n 
r::=•t Ulı:ılıcalı:•ır '* lı•ınbul tl'nınuı !!.! Tıb Fa
kül'• ı:!:• Protuor MJm•ı~ Tur -
~.an'ın Or:mnıryUalU e t•rfll huıuıun 
d1. :rapllan teklll 6•natonun ıon 
t..,pıar. ııındı •ö:U.Ulenlı: k&buı c
dllmtştır. 

Kerar taı.dlk için Anke.ra;a gönde 
rllmlştt:. * Fatih Hndar Cadd~tntte 113 
&&Yılı ercıe oturan Duut'un ı ~ ya 
ur.dakı c:ıu Çe•!n A;kon aofracıı 

;emek ;erk"n e ... mek bıçatını kap 
m~ Te 4 yaeu:dakl atabeJ111 H~ rl 
ı batından a;ır aurett• :raralamıt· 

tır. 

Ham Cerrahpa a hutanuıne kal 

dıin akşam Ankaraya dönmur 
tür. 

Tarabya'daki Konak oteli 

Tarabya:iaki Konak o1e\inin 
yanm·~ı ıiz.erıne Eolaz. çınde 
j'azlık bil •ıik otel kalm.ımıftı. 
Bı'dırild ğıne bore Konak ote· 
lının sahıbi B. İbrahim Gultan 
ayni yerde yeni bır o•el ın~ası 
na karar vermi~tir. Bu otel 300 
yataklı olacak, her türlü kon· 
for temin edılecek•ir. 

İs\·içrc Ye İulyada birçok o· 
t•li bulunan bir milessesenin 
Konak oıe'i saibınc baz.ı teklif 
lerde bulunduğu so~leniyor. Ye 
nı otel birkaç metre geri~e çe 
kılerek yapılacaktır. 

Akıehir'de yumurta bü· 

yüklüğünde dolu yağdı 
Konya, 2Q (Telefonla) - Ak 

~ehirın Iuılukcu bucağıyle Mü
eyyetlı \ e Hisar köylerine yagan 
yağmurlar sur'atle do uya çevir
mış \'e yumurta buyukluğunde 
dolu duşmUştür. \'ağan yağmur 

dırıımu. tahkikata bıeıacmwır. \e doludan dolayı o civar ekin· * sı.e n cam Sana)11 Iıçl\erı lerf oldukça hasar gormUşt\Jr. 
6endlkt61 idart Kurulu, Mllletu· H 1 ı il k 
killerine •öndetd!tt bir mektupta ası o an &ellerde ç uzu \ e 
tecfütelı:l ıt.ramı e ta mının ıu~ hır dana kaybo'muştur. Zıraat 
muıüne alınmalarını tstemtşlerdlr. I dairesi çıftçılerimizin zararlarını * o. P. Kartal iıçesının :\!erkcz tcsbıt etmiştir. 
Oca:ı. dün En&t 10 da Bat:dat Cilt\• •.. , 
cıestnde reni ocak ıokııllnln açılışı· Kutahya da 
nı törenle yapmıştır. K!ltah~a. 20 (Telefonla) - Bu 
* Selçuk Kız EnatltUıUne baıtlı Sfin saat 12 de Şehrimiz Ve Cl" 

olarak faaliyette bulunan 3ı2 nu- \•arına dolu i'e karışık yağmur 
maralı Köy Kadınları Oe,.ıcı Kura yağmıştır Şeker fabrikasından 
öğr~ncllertnln bir rlllık çalışmaları- . . . 
nı ı:osıPren •1%1 dün aaat ı~ de şchrımızc gelen yolda musalla ı 
.Evtırı. Kıı.smıı.kıım nın kı~ re başa· mcıarlıkları etrafına ufak kur 
rıları belirten bir konu ·m•aı ile bağa yağmıştır. Yağan do'u \'t: 
Dd••rdar Ehııssuut Blrtncı İlkoku· \ a ıtmurdan mevva bah,.el rl bi 
lund& ıtçıtmıstır. • b • ~ e 

Kız:ıırımız:ın ıcce bir zevk ı:e raz haı;ara uğramıiihr. 
meydana ı;ettrdO:ltrl kadın Te U· Ç b k • b 1 d• 
bk cımıo.,ırınrı, ı;ellnllltl•r, ta yör· U U yenı e G ıye 
ler. mantolar takdir kızanmıstır. 
A··rıca Ebu.ssuut ilkokulu talebeat· 
nln •'1ibl de ı;eı:ıımı' t'e çoeııl:la• 
rın Uç buutJ!ı d•ra ıı.r11çt1.rı ornule• 
r1 alika ile ıeyredllmıştlr. 

Bir kuyuda ce50t bulundu 

Ktiıahya, 20 (Hususi) - Çif· 
teo!uklarla KôyUrler köj il ara· 
•ında kuyuda bir ceset bulun
mu;tur. Bu cesedin Bulgarıstan 
goçmenlerinden Do:uıar koyiln
rle oturan 40 yaş'arın!la Osman 
Turguda ait olduğu anlaşılmış
tır. Yapılan muajcnecle, Osman 
Turgudun :!5 gUn evvel balta ı!e 
hır yerde ölıiiırulerek kuyuya a· 
tıldığı tesbıt edi'mıştir. HAdise 
tahkık edilmektedır. 

- -

binaıı 
Çubuk, 20 (AA) - İ'lmlzin 

Yeni belediye binasının temeh, 
bugün torenle aUlmıstır. 

Ankara'ya dün do ıid

detli yağmur yağdı 
Ankara, 20 (T.H.A.) - Bu· 

gl.ın saat 17.30 da başlayıp fa· 
sılasız. 1.'i dakıka de\ am eden 
tok şiddetlı b'r yağmur ya(tmıs 
tır. Fırtına ile beraber \ağan 
bu fıddetli ~a[!mtır, bu muddet 
zarfında ~chırde ha~a·ı ıııkıtııa 1 
uğratmıstır. Bazı alçak semtle 

rJ seller basmı~sa da, hiçbir ıa · 
yiat vukıı bulmamıptır. 

Ticarethane kiralarının 1 ocak 
195~ de subeıst bırakılmasını ön 
lemtk mıkudlyle İstanbul Es· 
nü Deniekleri Birliğinden dört 
kbi:ik bir heyet Ankaraya J;ıt· 

mieUr. 
Mahmut Erbll Yusuf ı.,c~gil

tel, Ahmet A. Meriç ve Şukril 
Atı'dın müte$ckkil olan bu he· 
yet Ankarı'da ilgılll•rle temas e 
dt.rek kiralar hakkındaki l anu· 
nun dcğiıtirilmesi için tesebbüs
lcrde bulunacaktır. 

İzmir. 20 (T.H.A.) - Kor~ 
de hız.met stire!erini ıamamlamı~ 
olan 4 u.,cu Kore SilAhh Birlı
ğimizın ılk kafılesi, 10 Haziran 
tarıhlnde memlcke•imiıden ha· 
reket eden 5 inci Birll~lmiıi gö· 
turen Amerıkan nakliye gemifii 
ile ~urda getirılecektir. TURKIVE 1 BA KA 1 

tlııliler, ticarethane klra'an 
r.ul>cst bırakıldığı ta ·tırde İs· 
t.nbuldıkJ ha)·ıt pahalılığının 
yUıd.e 20 nispetinde anaca~ını, 
h~lbukl kendilerinin huna mAni 
o!acak tedbir alınmasını bekle· 
di.lderinl soylemekte \'e muay
yen yerde isim ve ~öhret yapan 
bir ticarethane sahibinin bu ka 
ııunla ist nlldl~i :.aman y rinden 
atılmasını kabul etmedıklerıni i 
fade etmişlerdir. 

DöndüncU sılAhlı birliğimiıin 
ilk kafilesi muhtemelen Ağustos 
ayının ilk hafta•ında, ikinci ve 
son kafıles"nin de Atuıtos ayı· 
nın ortalarında memleketimi· 
ıe a\ det edecekleri bıldir"lmek 
tedlr. Dördüncü Tugayımızın da 
iı:m r Limanına çıkarılması muh 
~emeldir. ÇİVRİL UZUNKÖPRÜ 

·ı 
' 

Diğer taraftan 1. Esnaf Der
nekleri Bırlltinln 'Ju te~ebbUfiil 
Uzerinc l\lal Sahipleri Derneği 
de AT'karaya bir heyet gondere· 
rek tüccar ve esnafın te§E'bbu
sUne mAni o'maya karar vermiş 
tir. Heyet dun Ankaraya ı:itmı~ 
tir. 

·ı.500.000 LİRAI~ll\ 
1954 iKRAMiYE PLANINDAN 

•• • 
T RICTYE BANl\ASI 
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Üstetmen Greenwo.ld, o .-un 
öğleden sonra A:bay Breaks· 
tone'un hUrosuna ;:eldi. Kl!a 
\'e iğneleyici bir lsticvaptan 
sonra adli ftmlr ona Caine do&· 
yasını verdi. Ertesi sabah al· 
bay, kUçiik hücresine geldiği 
\'akit zayıf pilotu kapırla hlr 
i!k~mleye çökmtiı. bekler bul· 
du. 

ıGel bakalım Greenwald. Bu 
davayı a1acak mmn?ı 
Yatmurluğunu çıkarıp uk~ ·a 
astı. Dosyanın masası Uzerınc 
konmuş olduğu.,a dikkat etti. 

·Pek almak i&temem efen· 
dim.• 

Brcak!tone kı~ın bir hayret
le etrafına baktı. Pilot kapının 
eşi~inde durmu~. ayakkabı':ı.n· 
na bakıyordu. Çocukça bir d· 
ıı. gan b•nıl, kıvırcık kah\'C· 
r•ni"I uçbn ,.e uzun clt~ri ''ar 
dı. Breakstone •Bu parlak bir 
\'ahurli ıvukattan ziyade ko!ej-
11 delikanlıya benı:lvor.• diye 
tekrar dusiındil. ·Niçin?ı diye 
fiordu. 

Greenwald gözlerini mahcu· 
biydten kaldırmadı. 

• Eftndim muhttlif sebepler 
var.ıı diye cevap verdi. • E er 
baJka dAvalarda yardım etme· 
ml isterseniz hazırım. yani milş 
kül!t çıkarmık. yardım etme
m~k istedi&imden fı' ln de:ıı. • 

SUBELERi BUGUN ACiLDi • • 

C~" A.lf.t'AlllJAll 

•Ne oldu. D1\·alı fazla çetin 
mi buldun.1> 

•Efendim. bu husustakl fikir 
!erimle z.amnınııı almak iste· 
mem. Bılhusa .... ı 

•Zamanımı almanı istiyorum. 
Olur ~uraya,• Breakstone'un 
goı.lerf pilotun el:erındcki çır
kin yanık izlerine iliştı. B"· 
yaz. • mavi yeni aşılanan dcrı 
ile yanmıs yerlerin birbirlerine 
kaynaması güzel bir manzara 
teşkil ediyordu. GUçlUkle iÖZ" 
!erini bafka tarafa çevirebildi. 
·Shal'ee senin maıh1mları hi
mayede cok ıyi oldugunu soy· 
!emişti.• 

• Bunlar mazi Om dc~il den· 
dlm. Dayak yemeyı bak etmiş-
ler.. • 

•Demek öy'e dilşilnilyoraun. 
Samimt olarak benim de nok· 
td nazanm ayni. Fakat ı:en~ 

de iyi bir mildıfaaya haklan 
var. Kendileri avukat bul•mı· 
yorlar .• • E:er akıllıca bir mil· 
dafu yapıla bilirse kurtu:acak· 
lannı sanıyorum.•· 

Breakstone'un kasian kalk· 
tı. , \'a, öyle mi &anıyonun'!• 
ıKdth ve Stıwell muhakkak 

kurtulurlar. E~er dava kafa 
kullanılarak idare edilirse, Mar 
yk de kurtulur. Ben onları kur 
tarablleceğiml san13·orum.11 

'Teğmenin, &aHıılı \'e mUte· 
reddıt bır tonla söylediği nıağ· 
rurane söı'er adli ~miri $aşırt· 
mı~tı. •Nasıl kurtara bileceğıni 
lütfen bana söyler misin?• 

•Yapılan itham saçma. İsyan 
çıkarmak: Kuvvet. fidrlet kul· 
lan1lmamııı. sanısıtlık yok. 
l\laryk kanuni &ekildc harekd 
P.tnıe"'e tok dikkat etmı~. 184'cü 
maddeyi isyankar bir harekP.t 
ıçin yanlış olarak tatbik et· 
mi& Fakat bu madde de kitap· 
larda. İddia makamının isnat 
edebileceği en ağır suç, asayişi, 
nizamı ve dlsıp1ınl bozacak ha
r,.ketlerde bu'unmık '>labilirdl. 
Fakat soyledığım gibi bunlar 
benim işim detil.• 

Albayın fis•eğmen Green • 
wald hakkındakı kanuU bir· 

denbire yukarıya ıioğru yıikscl
di tlinkil kendısi de rapordaki 
iddia hakkında ayni ten}iidi 
yapmı~tı. 

ıFakat unutma Greenwald, 
ıen tahkik h yetinin tevslycle· 
rinf okudun. re~mı tddlaname· 
yi değıl. İddıanameyi ben haı.ır 
hyorum ve o~lan senın dedı
ğin sut'ar a itham edıyorum. 
Tahkik heyet! b:r kı~ıden mü· 
teşekklldı. O da mavın taravı· 
cı grupunıian hır albaydı. Ca
ine'e gon-lerılene kadar mıh· 
kemr ve h!'yetler nizamrıamesl· 
ni gormil$ oldıı~ıınu rla p!!k 
sanmıyorum. Mlişkti ılmtıı $U 

ki, burada insan yok. Bulabil
diklerimiz cı~ hııkııktan anlamı· 
yor. Fakat stnın gıbı h•rlsi çı· 
kıp bnf.ta da otursa b~nrp hlı
metıni arzetmek \'azıft~ltlir.ıı 

Breakstone ı.ıle bastı. ve 61· 
nlrll bir eda ile sigarasını 3·ak· 
tı. Kapıda Yarbay Challe go
ıUktU. 

•Buyurun efendim. Merhaba 
Bamey ... 11 

•Challee, arkadasın divanın 
P•k ko •Y o:duğunu ganıyor· 
muş. Senı hır tek eli ile yener
miı; fakat istemiyormuş.. Ya
hut da ona benzer birşeyler ... • 

Green"" ald •Albayım, bu işe 
karıştığımdan dolayı müteessi· 
fım.1> dedı. •Jack bana bir dl· 
va da yardım eder misin di~ e 
sormuştu. Teferruatını an at· 
mamıştı. B n de memnuniyet· 
le yarılım cderel!ımi oylemış-

tinı Şım:li yaptığım i5 çok sı· 
kıcı Fakat bu Calne'dekılerl 
müdafaa etmek de ıstemem 
Karıı~n Qu,.eg herhalde delı 

filAn değıl Psikıatrisfürin ra
poru bunu l~pat edıyor. Buda· 
labr hahriy .. niıamnam~sınde 
kendilerın~ fıkır ''tren bir tek 
para;:raf bıı'uyorlar 'e ona sı· 

ğınarak köıü ve bııdala bır ın· 
5411 olan kaptanlarının üzerın,. 
hUcum cdi~·orlar. Kendı'erınl 
apta 1 mcvküne ko:ı up ·emfürı· 
ni de bHekdten alekoyuyor ar. 
Fakat bm;ok kaptanlar bu-lala 
ve k0! 1ıdur Ben çok fyı bir a-

................................................................... 

Bir kanaat ve 
Bir tahmin _ı-ı 
B•na goııderdığı bır 111 ~) 

ta ısn11nı bı1 diııll1 f-1' 
dhr hasta• (herhald~ll' 
bol h.utuı olac.ık> ııı k111'. l.f erJ 
adını kuJlanan bir 0 ~ le 
rnmıız, Dun) a fiupı5~ç ,r ~ 
pı.) oıılu&u hakl;ında ııil!'' ~ 
:kada ıyle muhtelif ce ~· fıı Aıı 
de bahse tutu.;t!lğunu ti!' ~a 
rlyor 'e bu ~eı.ıııerı \ 
anlntı or: t ol" ' 

Bırlnci nrbdatb1 ~· ~ 
bahsine ı;ore J'lacarla~ıaı ~ ~ .. 
.rbon oluna olı.u,-uc~,~ i:""'tt.J 
lıra kaunacak. 6r<' ur• ,,r ~ 
oampıyon olursa 50 .. 'e 
brdecek. ~t.f· ~bl 

Ikınci arkadaeına ~·" ~u 
o da illuarlan tutt fat~ ~ 111 
okU)UCUm•ıı (tabıl b• fi ~k 
haMuı olduSu ırın\ 1)"1. • Gıı.t 
fer .&rezıl}a uıerı~rfıi~' . ..._~kt 
bir Ol namı . lanı rsa k.-. ~U 
lılar rıampi) en °1~!! ı.ıı~_! ~e 

dlr.i arkada~ından anı•"r .:1111. 
Iacak; J\Iacarlar ~ .. ~ ~ 1'oı 
luğu alırlarsa s.r fk. • ~· 1( 
yalnız 25 lıra ,-erec J.<". ~le 

Uı;iincu arkad•fi1 ık:at,p L'._,koı 
tun anın ıamJH' on ~dl• .,r ~· 
ııı ıddıa etmış. BU 1 ~ ...._ 8 
tısında oku)ucuıııUJ ı,-; C..t 
lar tehıne bue ~1111~..,. lekı 
mış. ı: anı ~ampı 0~ ıo ,..- 'ın 
carlar alırsa )·ıln~,11s~ ,.\ 
.kazanacak, fakat 50 ııt' leJııı 
nlırı;a arkada~ına ~ ı. 
deyecek. ıırttl!:dl .\.ııı, 

Bu ıekıJleri beo b~ '1ııiı 
r.onra her bahsın, dall ~ 
tutulan iki taı.ıın pı>·oO!:':.
bir takımın. ea!l! ,,,ll"'j 
halınde lıulüıııısuı 0,ıe 
ğını bildim or ,.e 1 • •• ur 
\e edbor: ., j\I""", 

.-Siz ne de.ninlı· ö!!_,,,,, 
tığım bu eekillrre gbır'"" .... 
arkadaıtan her bı ııt 
kazanç n) a l;a) 1 

caktır?D ~ 11,~ 
Şimdi hasta ok~!dıt~ 

en elıi <lort ar , e(• _;;.ı 
her blrtnın ıı:aıaııÇ .. ttıJJI' 

""" 3 ıbı hakkındakı ,-
bildireyim: got't ç 

nahis şartlarına ıı•'1' ıs· 
tada kaınnc 'e~ ~,,ı.-ııt·~ 
.)·e hir t"Y 01nıa> 11e ı;~ 
ra ne iliacarlaı 111' ~,~;,-
3•alıla.rın ,.e ne de oJY 
~ahların eampl>

011 
-

!arını ı;anmıyo~~~. 1''~· 
Şahsi kaııaa ıı•'" ~ 

F;•llldrnbrrı c~ı5. ıı:ı~· 
ncdır. Yakıa bll ı;rt J• 
olan l\f.ırarlıır ıl3~,ııt•~ .-' 
hlıır ıta. A ''t1 5111 11ırJ11' rl' 
am llh onluf;u Jtlll ,~·· f"". 

'etli takınıhırdır oıııı•t ~· 
kesin kanııatı bır eııı1r il' ı• 
k,ndf hrsabıın•• 'ı ııııl ~ 
1 ._. • • t•rıı"ıı•' ..,,,o ...ıı 
1J,. ıÇTn L' gtıır J'" 

kımlnrdaıt ş:ııı5h cı"11 (il' 
I"akat ahir Jın5I•'~ oıı p· 

tıır.. ıı• 
hu Ufita lıaııa ıtahl b' ı~ 
mek ııartl'"le tsll 111' 
ıu ınağı tel<lıf. e 6adcce ıtıJ' 
11um. :BeııJırıb~alitell, 
kıınaali eçık)D rJ~O· "'' 
ret: ust tarafırı•0. 5f>. 

Sadun ,1ı-;,·• t ,,r ns ({E' t ulll9 
,, . ''dt 6 ... 11 

Hırı.dl çını tılıtl'"''trll"'" 
ru ilk adıvt a Gil' ~ 
Stmdı setellJJl ,,,...~ 

harbiııc!.. ır.\11 

SABAH 
OGLE 
İKİNDi 
AKŞAM 
YATSI 
İ111SAK 



21 - 6 • 1954 --- ATAN 

l;~ 
Guatemaf a 'd<' 
Dahili harp 

Altemur KILIÇ 
Mcrkezı ı\mcnka'dan on gc· 

lcıı 'e bu yazı :) azıldığı sı-
~a. heııuz \'Uıuh kcı;;pctmcmış Guatcıııala'cla antıkoınıı· 
c;-a. haberlere ı:ore Guatemala• nıst ku \\ etlerın ılerlcdık· 

AnU - Komıinbt kun etler, ı ri bıldırildi. 
~l:.~a Komtinıst nufuııı :ıltın· ı rıın :ı B:ışuak.ını Pierrc 
ltız bulunan JJaskaıı Jacobo \r - Mende l'rance Cenc\'· 
l\Jı. ı Guzınan ıdarcsinc karşı ha re}c )apacağı l' ahati 
~ ete ı:cçmı~ler \e memlekctın gcrı bıraktı. l: kısmını i gal etmi !erdir. llu Dun}a kupası fuıb11l 
ita \'\eılenn basında Alba} <.:aı- ampı) onasınd:ı Turkıye 1 
Ilı Castlllo rnuıs'ın bulundu· durı Guııc) Kore) i i · O 
lı:ı~ \e bü)ük hır kısmının da, mağlup eıtı. 
~o lan beri kom u 1\'ikaragua 'e 

Kıbrıs meselesi ile 
İsveç de ilgileniyor 

ı·orı. Haberırr \ıanM 

Lcfko c. 20 - Yundn Hükümeıinın. Kıbrıs'ın lhakı mesc· 
lcsını Bırleşmış ~lılletleı·e :.un 111.ığa kalllr \ ermc'i ha berlcri 
Avrupa basınında türlü ıef:ıırlcrc ~ol açmıştır. 

llakikı durumu ) akı nen görertk ıntibalarıııı b ldırmek 
iııcrc is,eç'ın en bli)ük gazetelerinden b rı M. V. Argıı Vrcd· 
berg snıindc bır muhabırın i K ıbrı:ı':ı göndermıştır. 

Muhabır :llıistcmlcke \'alı ı Arrnııage \C' Ba,ıl:ıpaz .\inkarı· 
os ile görü~ıüktcn :ıo'lra Kıbrıs liıftU,,U Dana };~endi ıle do 
mlılfık:ıııa bulunmu~tur. Bu mu l:ıkatta J\liıltıı, 100 bııı Türk"un 
cemaat hakları hakkında muha bırc geniş ııahat,. \ enms, Kıbns 
Tıırklcriııın gerek ilhak \ e gc reksc muhtarı~ <'l alc~ hinde bu· 
lunmalarınıu cbeplcrini aı:ıkla mışıır 

llduras'ta tıazırlaıınıakta 0 - Bir hapishaneden firar 

:~llıültedler tcşkıl ettıil O)' 1 teşebbüsü Komünist Cin' de Gemisinde ameliyat 
. ...,_ektedir ' • 
Gıı.ıem:ıl~ hukumctıııın \azı)c L :; ı;: (Kansas) 20 (AP.) y ' 'd y k d 

"t,toktanhcrı \ merika llirle ık -Kanscı )alet h.ıpıshıınesın~ em 1 are apma zorun a 
~~let1erine ,e Gline) Amerika be mahkum hucrelerınd ı· 
"'lllleketıerine endisc 'cı mek. m 1 c-tııkl r b r ı;ıb:ınca ıle b r s kJ' K 1 k f 

\ D. D. Yoffarı 
Yeni programı 
T atbika basladı 

' 
Anadolu .AJanaı 

Ankara, 20 - )1ue~.scselel'i • 
m•ı: arasında ı:cnış ka;ı;naklara 
sahıp bulunan \ c d[ı ıdcn bııgi.ı 
ne hızmellcrı der cc ııdc mo • 
dern tesis H' \a ıtalarla ınkı ı.' 
' n f>. D. Yo ları ıd:ırc-ı anııne 
hızmct ııde d.ıha ra,·dalı olm.ık 
am:ıt'l) le hatırl.ıınış 0 1 duğu gc· 
nış çalışma progr:ımı tatbık3tına 
g<'('mış bulunınakındır. 

Umum ludür uk h.ızırlamı
olduğu bu programı ı tahakku· 
ku ıçiıı onlıınhzdckı ~ ıllarda !130 
nııl) on lira arfı u ıasarlanuş 
buluııınnkıadıı· 1950 vılında 7 
bin 500 kılom ırc demir ~olun • 
dan teknik onırunü doldurmu
ııpraı mıs bir 'azı~ cıtc 2000 ki 
ıomctrelık bır h:ıt, yıpranmış 'e 
eski ıığır trcrılerın ge~·nıe ınc el 
' r ~ ı olmı~ an fl21 adcı köprtl, 
trtıılerı11 sliratle ışlemesıne ma 
nı c ki tıptc 2850 m:ıka . trenle 
rlrı SC) riıscfcrlerınr ıanzım içın 
kullanı :ı·ı cskı s sıcm ıclgr:ıt ~e ~di. Aı-benz Gıızman'ııı, kcn· g.ırdısanı )'ar:ılamı l:ır \e beş e ( 1 a an ap an 

~ 1 li:omunıst olmamakla ber:ı· z} ar tç rehı'le olarak alakoy· • AıU\dolu AJanaı ,ıs od~ıed ı•re s 
~ l\ornunist ,. ı çi• l'arhsi me mu 1 rd r. Bu zı:ıar ç eı 11 Uçiı Hong Kong, 20 - Pekın l'ad· Stokholm, 20 - Bugun ~fıra 
11 llc hukuınetc sımııs, e İhtı· kad 11 ' b n d 11 }a ında hır ~osunun ).ıyınladığı 19 Hazıraıı ı adındaki bır Fııı &emısindc k.ıp 
~· 1oaıc.yonuna dahil olınıı 'e e kek çocu udur tarihlı bir kar:ırnanıe)c :;ore ıaıı ıarafındaıı bir kadına ko~·a 

beke'erı, kifa}ı:tsiz su 'c komür TÖllE~ 
hrme ksı:-leri ıeçhıaıtı 'e ıesi 

füı)ıık RI' ıt Pı a ilkokulunda dun dip !oma 'erme ıön•ni y:ıpılmıwtır, 
(Yazısı ikinci ay fada) 

ıı. ka.n·ı da tamıınıilc nıifuzu M hkumlarla aı dı) ınlar a· Komünist Çınde blitüıı bô ge ı- ~mırı ) ardımı i c tehlikclı hır 
"llıı almıştı. r s nda rnkubula çarpışmada darelerı Uığ\'edılrııektedir. Uu ıı· aıııclı~ at ~ .ıpılmışıır. 
~Cııateınala, ııııııhe glıturmez bır mahkum \e b r kadın zıya· o:ııı bö~ le eyalet ıdareleri do•· Kaptan ıclı;ıt e bır ıııc~aj ~ a· 
~kılde, cntemas)onal Komu retç )aral ınm ı r rudan doğruy.ı merkeıı hiıkü • yııılaıııı~ \c bu .:\lalmödcki İ sveç 
itti ın Güney Aınerıka \C ler Hapı han mudüru çarp m mctc bağlı olacaktır. i .. tas:rnnu t.1r.ıfındaıı wptedıl -

\ıneıikadakı bir us:.u halı· onunda kaçmak u;ın bu le eb· Kararnamcn•ıı hedefi, mülki mışıir. i tasyon derhal bır dok 
Celınısıı. nunılun ba ka Gua· bu e " rı m olan mahkumla· idareyi \'e diğer De,·leı tcşkıla- tor çağırma~ \'C o da kııptana a· 

la hukiıııu,ti Guateıııalada r n t 1 m oıduklar n ' rehınc tını ıncrkC7.ileştırcrek tak\'i~e et meli) atın na ıl ~:ıpılacai:ı hu u 
\ı:nerikan irkctlerınc bilhas o rnk alakon n z varetçılcrın mek, kırtnsıycciıiğı :ı:ı:altınak sıı sıında talımat \'C'rın:~t·r. 

~iteıl Fruit me), acılık. sıı- kuı tar l~ ki. r n• SO\ 1 m sı r. reli) ı.e de ıd:ırc) i daJı.ı tes rlı Bu sıracı .. ~emi nu~ h,,, ,, us u 
karşı ı çi hareketlen talı lkı pılotun başına \C sur:ıılı bır hale ~okrııaktır. sa ııiıı'den pek uıakta bulun· 

t'1 ıtıiş 'e bu irkellcri mem· ı Mab:ılli c) alcı . koı:ıııs) onları nıamakta) dı. Fa kaı kaptan bıla· 
ıı terke ıorlanıak dunımu • gelenler j ad1111 taşıyan 'e şımdı kaldırıl· haı·p amelı)atın çok güç 0 du· 

\a.Iını tı. - Leo n~:ık•a olan bu ıc~.kila: her bıri ı ğuııu ı,:orerek \c bunu ha-aramı 
~ olarak Gu:ılenı:ıla''a kiı- • laedo- ı bır memleket. genı lıf:•ndc ol.:ın ~ ac:ığıı 1 bild rcrck , .ırdım ısıc· 

;'lk ordu unun norm:ıl ilı· • ıkı Anıerıka ı ha\Bcı şu boJnclerc şaınıl buhınu) ordu: mis bunun uzcr n bır caı.ılı. 
"rını çok n nn \e komu- g ç ı p zar gunu uç:ıklaıının bo ! - Mançu~)a, 2 - Kuzc~ .. Çın. 1111, 'dcnrL uçağı ıle Danirnark:ılı 

1111lıtınleketlerden gelme silfıh z.ulması uz rınc Orcı oquc n:Jı· 3 - Doğu Çın, 4 - Orıa vuııe~· bir oper:ııor gemi~< gundcrılrn 
~Uhimmatın okulına ı endi ı ı u rınd \ah hı~ .ıday:ı du5· c~ al.• • 5 ::-- ~uncy Doğu cyalr- t•r. oın·r:ıtör aınel•yaıı ) apar -

ft• artırınıı:tı. Bilhassa \meri mu cı dı BU\ uk bır ş:ıns se- ıı, 6 - Sınkıaııgı da ht \':ı e· ken ('atalına uç:ığınııı miıretı<'· 
ırıe ik Dc\lr.tleri bir taraf- r o nra kazadan sağ lim kur den Kuzey - Ratı eyalctı. b.ıtı da her an llııs tepkili uç.ık 

~ llıuttefiklerinin gemileri) le 1 ulmu • r a <la d:ıha oııra çok M~ht .. r idare makamları ''.c Jarının çıkagc melcı 1111 lı klemış 
,_1tınaıa~a ilah okulmasın:ı he,cean ı n ır ~a amışl, rdll". tcşkılatı y:ı ııız ıç .\logol•sıan bo ıcrcl r. Fakat nus uçakları go· 

atı noks:ııı çok ipııdaı şekı de 
ı lctılcn lımaıılar, eskımı \e ta 
bıı ömrunü doldurmuş lokomo· 
tıf er. ıhııyarı karljılamaktau u· 
'lak )'Olcu \e ;ı;ük \'agoı:ıları, c • 
kımi~ malzeme 'e biitün bun ar 
dan başka 350 nıılyon lıra gibi 
bır borç ile ~ c ba-Jı, an idarc. 
derhal lııı proğramtıı tabika ti 
na g çmiş \'c 1950 ~ ılınd:ın bu 
yana 200 mıl)on lıra ;>nıırım 
sığlı). rak 600 kılonıetre yo un 
balası , ra~ lar Ye tra\ er lcri ye 
ııılemis a~ rıt·a 300 koprü ıaınır 
' tak\·~ e edil mı 318 makas 
ycııılcnıııiş, 1812 ~ük ,.e 18 ~ol 
cu \ n"onu s pariş eder<"k hızme 
le ko\·mu tur. 

Diğer ıaraıı:ın ;ıtol) eh rdc 

~ Olınna çalı ırk,n. diğer ta Sar ınt nın t ırı~le kumların gesı ile Tıbet'd<' bırakılmı ır. zukmcmış \e b r bu~·uk :ıat sıi 
~t~ ~a Güney Amerika meın· uz rın ~ ı ıl p kalan ıki havacı Bir kedinin kurtardığı ren bir amematla kadının ha -

)lİk \e )O cu \agonları \apabıl 
mck ınıkunl:ırı bulunmuş ''e Sı· 
\as :ııöl~csı gund 2 rn:::on ımal 
edcbilet·ek durnm:ı getırilmi . 
tcknis)en \c ı~çılerın ga~Tctlı 
ç:ı ışmalaı ı~ le 3j(l \ agon ınıa 

rd lmış 'e bu ıırctle ~ ılcla .300 1 
'ago ı ) apılnıa:oı r;ııı f<"nni 'c .. 
kknik ':ısı talar ıcmın edılmı • o 1 o:uonıı, Y,\HJ~I - h lanhu 1 - Eılirııe llıı) anlıırarası oto ıııobil yarı'ı diın ha l:ıını tır. ile 

ım müsahaka~ a !• tiı :ık t>llen hir :ıı·Jhıı)ı gii~lı·rh oı. 
~ttıni, Guatcnıaladan doga· oncc bın rcc ıri h rı:.ıne6 n hu h t ~ aıı kul'larılar.ık ı:enıı llclsıııkı 
l\ k lılr tehlike)e karı.ı mu - cumu a mfıruz k:ı mı lıırdır. Bun aya ~e doğru yoluna de\am eımış • 

tedbirler alm:ık iiıere top arın h m n ardından d:ılgalar Roma 20 <TUflK'l'EL) - O· lir. 
a tağırnıak kararını halın le renklı far ler akın et· muzunda pek e\'gılı ked ı ol· 
· m.ştır. Ha' eılar. b ın lan baş· duğu halde nıoıo ikleııni surat 

~~eınala, hu tedbirlerin a- ka :ı :ının kum arı üıerındc la- le slırmrkte ol .. n b r genç, kar 

Truman'a ameliyat 

yapıldı 
1 e olat':ıgını hissı•tmi \C rıhı 1 onc k. d 'ı crın hJ\\an ına çıkan bis'kleıli b•r çt ' u 

111Hou1a kur )apnıa\:t, kom ~ bir canav r• ğu czm m k için d rek )onu Kansas Cı ), 20 {.\ ) - Bu 
( llondura a \e l'\ikııragııa nn d ıddı rınıekt • akı;' i • kam<'IC Çe\ rm fakat. abah J\aıı as Cıt) hastancs n· 
~ tluk andla m:ılan t ek· dır er. Bu dıa r an onra a· bu defa da yo k<"narındaki b·r de te) ıı edıldığıne gorc, c kı 
~deh ha lanıı5tı. a) a t"bı t bılı;:ınlcrının de akın hendeğe saplanm• ıır. B.-şk·ıı Harr) Truman'a bu "<' 

an ba ka ı>on hafta Gua· e cc ~ı nıl 'or. Bu ırada delikanlı mo o k· c·e mahal i saatle ) arınıd:ı dok 
da•·· • • • toru WaU cc Graham ıarafın • "' gerginlik hı cdılır ıı __ 1 leıten f rlıyarak, biraz ötede bu 

ı...~111ını • hıikıımrt. komunısl APART! MAN 1 thırın. an ağaca l(prü ıü çarpmış- dan b r amelı~:ıl ) apılnııştır 
•ıar annı ic\ kif etmek hi· Ameli) aıın ~, lnız ıp. ndısıı ol 

il hi t · · 1 , . ,.. nıa) ıp a) ııı zamanda bır afra 
~~e ınıştı. D irelcıi • e garıpt r " 1• kect', daha <'\ kesr~i arnl'liyatı olduğu iığren•I 

• 1'. loliirla \el ı:•çradığındaıı, adımın ka· mı ıir. ·ancının ilk ôn('C )anız 
ı. ttibarh le komiınısl alt' lı- fa ·ıe ağaç ara~ınd:ı kal.ır.ık 
... tı l ALTINLAR apancli ltrll gcldığiııi :ı ıaıı 'rru ~ o an (:uatemal:ı uba\· feci '<'kılde eıılm; • fakat de· ma•ıın husu ı doktoru. ;ımclıp 
tı~ lltnunıi ''aıİ)etlen <esa· k.ınlının kafa ı da bu sa)rde 

ılr. Yepycnı 16 motorlu tren 
h•z.mcıc gonmuş \C a)rıca 20 mo 
ıorlu trc ı dalı:ı sıparış cımış \e 
bu trenlcrın çiııd<' buluı duğu 
muz )ıl hıımeıc ~ıı·m<'ı;ı ı\:ın de 
ıenıa~ arı ıı :ı.ıklas ımıışıır. 

lllılıi•ı bu lardoın b:ı ka U • 
mum Mudurluk 15 anbar, 17 
ınııpa 7 ıslas)un 3 dur.ık, cc· 
m n 275 da reli 46 loJman. ~ ıııc 
a~ rıt·a 58 i ta ) o gen· !etmiş, 
E::.kı,ehır \e \)rlın \Jliı)<'tlcr ıı 
d modern tesisi re sah p bU • 
\ ıık gar htna ı ınwaaıı ıa baş aıı
mıştır. 

Çubuk' ta Gezici Köy Ka

dınlar kursunun açtığı 
"'~" Kl\ınetl' tın çok muhını o ıllı unu f:ıkaı 
U "' ArbeJız f;uzm.ını ko MUC EVH ERAT parçalanm ktan kurııılmucıur. sergı erı h • ı~ ı geçtiğını bi dınnistır. 
'~ ukiımcttrn tenıızle- Bir yangında be< kı' cı' 

'il. tlanıaktavdılar ,. ,. Japonya atom fabrikası Çubuk 20 < ) tattlrk · .. 't ıı·h • • 
l~ hı B)ct bu içerden \(' aı- )'al l'l. öldü k k Kız En,lıtiı~ü tarafından Jrga-
( •skılaı, had nokta) a 'ar uraca nıze e lılen kuy k:ıdın,arı gezıl'İ 
~~ateıual:ırlıı dalıilı Jıaı p 21 HAZİRAN ı J.iHrpool, İngiltcı e, 20 ( \P ) •rok~ o, 20 ( \ A.) _ Japon a· kur unun kaza mu.da açmış o'· 
~ Uır. \k. mı a kadar - Bunun burnda bır <'\de çı • tonı cnerjısl konııs~onu bugun ı uğu kursu'! tcdrı.: mOddct111in 
~llh~iı. komııııistlcr a· DEMIRBANK'ta kan yangın ne• t·r i ıdc lir;ll ço· ~ a) ınladı(!ı bir raporda. Japon hlt. m bulma ı muna bctı ile 

'Ut •)ı Amrrlka Birle ik ruk o'mJk iızrrc b<'S kisi ~aı • )anın terriılıi b"r a•om fabrik 1- kurs müda\lmlerııılıı e ı l rııı· 1 
~~1tırıi 11 le dk t•ttiğirıi ,.0 ,. J ~ O mı tır. D ğer ikı çocuk ale\ ler , 1 kurma 1 , c ıtoınun gd.şııril· den müt .ckkıl o arak Jı;ızırla-1 
~11etdir. rakat, Waslıing. ~ ar:ısından Hi y:ı ı ııda hır kız t,, mc 1111, çalışması ta\S )e-ıı de dık'arı cr;;i. bugiin tör<'.nlc a· 

1ıı .. ~aten1ala hükumetinden rafından kur arılnıı lardır. hulunnı:ıkta 'e. •Japon)a, .ırıık çı mı tır. 
~.... Llrnlık k k"l ı:ıııtCa kıa \e degişnıesıııi :ıı İng;ltc· c \C Amerik:ıı ın )aı ıba Torenıle, An ·aıa l ılleıvc ı c 
~ıb·le beıaber, hcrh:ılde da 1ı .ıp actıranl r İC dır. V E F A T ~ıııda .ıtonı en rj ı sah ına ıı· rıııden h.ızıları, A ıkra Va'ı i, A 
\..,~ tahrik etıncınisıir. A•""IC ük s:ı"iıue e\ cnn· TtıCC"ardaıı. Monur Şamlı'nın in· tılıııalıdır, J.ıı>on~a h:ızırlıınma tatiirk li:ıı En tıtıhıı nılıdırc ı, 

·ı, ,, • ~ ,, ı, Osman Ö dnl'ın c ı. Naim Şam· k 
ı .• • .Uirle ik De,letıeıi Gu d az ık kamet. valo"ada dcvresındc ırf ıecrlıbe alc ul'f kıız.. r .ıııı v ı;:ıizı le bıı davet· ... ~~k ~ • lı SUJeyman Samlı, Şeref Şamil, ı:; 
'~ 1 konıiinist entrika la· Tern ide Cludağ'da a·ıece suhıı Şamtı Per,ın Aslan ve :au - r:ı mak uzerc kuçuk bır awm lı kiıll sı h:ııır bu unnıu tur. 
~~ ~lin \meı ik:.ula mu 15 gunluk dinlenme Bü· len o dnı'ııı YI' eııırrı. fabrika ı kurmahtlır ... • demek· Ataıurk Kız Eıı ıilti ü ımidire 

~- lııtler alınına ına çalı· tu , t.,ıler, po t:ı masraf· :q, ıını.ı Ol'll \t, ledir. .i ::; ... ıı~e Ônıaba,, mi afirlcri se 
• l.• enç vMındıı All~hın rahıxırtlnc ka· 1 1 k k l 

'ırı~ ~0ınunist lcı-e l.;aı ı a- !arı Bankava alıtir. nışmuşt\ır cena:ıuı 21 Haziran Pa- .ını a 1 tan onra, urs :ırın ma 
q.~ ~ a itibari\ le ) ıll:ır- Trlcfon: 49620·4:i4Gi·82506 znrtes1 ııtınu Saat ı& da O!Dlanbf'Y ~ hı~ eu. halkımıı.ın kıırslar:ı go • 

aıı gua \'c llondııra t:ı te Şark Apt. No ı den kaldırılıp, Tc&· li5' terdığı a aka ve genç kızlarımı· 
(;,., \ e hazırlan. n nıllli· DEM 1· RBAN,K vıkt:rc camllnde ikindi namıızınduı w rın bu hu u t:ıki mu\aHakl\ t e 

"•l ronrıı alle kabrııtırnına ddnecl11e· 
ı eıııalııların millı hare l'tltttr. f S'T'A. 1 rı hakkıııdn kı a iz:ılı:ıltıı bulun 

""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~U:a~r:~~n;ıe~t~~~1e:a:ın~~~~~ ~· NBUL BA~KASf rnuş \~ c~~ı açmaını V~i \e 
B "dı)e B:ı,kanı :Kemal ı\y~un ı 

~-i.TUNLAR ~"-tô'>~ rJMt"\4ı~·~ Kalamış'da <k~l~~~ıan ~::.,~;·\'ali Kem;1 Ayl 

"U ( 47ıJs~ v_. U W !BJW 11P 1lRTıllılı\' ;;~;,~~~;~~~~· .~:~;~~,!~~:: ı 
''I . D a i r ~ 1 c r i ki çok takdirkar ıiz'erini nak-
~lJRIYET Mcm eketıc fıkır hürrı~eti ya lamJz \e ivi idare edebileceği ve ,ctını \c bu 1-tc bilfiil vaı.lfe 

tbı k dılme ğı muddctÇe bu miz bir dızgin temin etmez- alan oğrcım nere tc~ekkUr et· 
~ıı.. ~ :\ ı; ıbı kar ı ıklı ıartışmalann so sek, kargaşalıkt:ın kurlu!anıı· 5 o o tikten sonra, erginin Cubuk'u· 
·ııı~? gel mi:> c ı muhakkaktır. ~ ac k, c ha, al kırıklığı ıçındc !arın muhabbetine layık olnı;ısı 

bu rclımın bl 1 1 1 C ı. temenni ıylc kurdc a\,'I k<' mi•-:\~!~ t\ a rcı\eı- :ıa,;ımşoaagı• ~ 

t~l'J adı bazı nıubalıf tır. 

' 

il taraf ı avdınlaı· AKŞAM ALT 1 N 14 Mau Mau öldürüldü \fı 1 
"' YENi ISTANBUL i)~>"tt etmeleri muna· Xalrob" 20 (']' ır. ) - Mau 

~'ı ıı hur milletler kon· BA 'I:\' Y.\ '\'IS YE Tl'RIZ.'I maulJr bugün ı.abaha cloğı u Xai 
~~ eıı ınek ıçııı :nın nlSJPJ.b . . ., ün .16- ·~ ikramiyelerini kazanmak ıobi,\e 5 kilometre me.afcdc bir 

t ~ I·~ k b d d hl,~J:I. l\ll O Ll l ı 
ıh :~1 anın ız e e· Habip Edıp • Toıchan dısıp çıfılıği :ıakarak fır .. ra muvaf • 

l9IG ı n ettıgınl anlatı· tın lurnmundan, baf)ka mcm· X.\Sll. ('.\l,JS)IAI.I i ~ i n fak olmuş':ırsı dıı, kcndilerıni 
~his ' e 1950 seçıınlenn· lrkrtlcı de buna ne kadar ııa- ~c\kl"t Had o nasın Ya~ ın il emen ile abınm ,\(:lıı ınıı ıakibe başla~ a•ı emniyet kun et 
ı..d. le dı,\'or ki: \c ı· r l 1 l" "'li lerı·ı<' ··aı·pı~ıııa,.a ıııe"bur olnıus "'I ı :) et rclıldıgınden balıst.derek u ı 7m gene muı ur U11 • , w b ... 

b. lo~rtada 4 )ıllık bır ik dbor kı: leskılatıntla ıniıhim degi il..· ISJANBUL BANKASI lardır . 
.. Yıtıa seı:ımlerd'n daha liklcr yapılımı~ı hakkındaki \'ukua ı;:elen <;arpışmaıla cm· 

lıaı lllıs olarak çıkmış Bızdc şımdl toz ckerin °1 haherlHllen bahisle d ı) or ki: n ~et kuv\ etl<"ri tarafından 14 
'4 tCfct var. Her ıki ta· madığına dair b.ıbcr er çıkı· Ga dla, Be) oğlu, Sııtliıl'e \lau \lau öldlirülmü ılir. 
~ akım takım :>azarla- :ı or. Sanki herkes toz şekerden • Ba ın. Yayın ve Turizm U 

'-).'-v!~~,eri Tanrının nunü b şka l\le ya~ı:ıamazmış gibi, mukm l\lut·dur~iığunc ~eni bir HQS MEMO Kim demiş? 
'."1 ""r " h 't ) or ve etice isti ·ame tasın cdi lrk<"n kana 

lltla uy_orJar. Muhalefet odna k uebum aı ı t ",. • atımızce bu makamı 'l'ıiı•kivc 
ULfıl9J4 ycnilgıc;ini ık· c ara orsa oraya cıı.ıyor. . 
~ ınctinin b skılarına Bakk il rı , sc\ i} or gorundiik ııin kalkınma hareketlerini 

~" 1 le.Yen bir gayret leri mu ıerı erıne, btr mıklar memleket iÇ'itıc duvuran. mat 
· tlu ker alarak bır ko eye atma· bu:ılı kalkınma hareketlerinin 

ln~. • Yanlış bır tak· haber1eri.vle bc:ı'c) en ve gaze 
la.""" sc"ı ı ı h t A Jaı mı t v ı) etlik rinl duvu --çi,.,. ... m er • a t tceılere nı mleket !"İnde e· ·•• cıınd d h d yorı.z.. Bu sın ı propagandala " aa.... en a a a ,\'ahatlcr tertip ederek hükô-•. ·"'ar it d r n ~ aptığı \ e yapae:ığı tehlı· 
Jtlb a ın a geçmı ınetin çalısmalarını halka :ık· 

~ı. •ncı b' t" b keler büyuktur. Ne ~aıık ki. • 
'ilr1 u un a ın deltirmelerini kolav. tactıran bir ~) duru Jd ğ ..ı re mı makamı rımız ba ın top ~ 
aııı mu 0 u u .,. miıesscı e halin~ "etirmek iç.in 

•-~~r~,:ozü önünde ak- lannsında ı vazgeçerek, bu ça ışmalan muhtelif , c mü· 
"ft\a durumu. r(I mı i An halinde, essir \'a ıtalarla memleket dı-
~ )a. r altında taraf ız. mıl ı ı gozü onune kovmu- şına duyurar.ak sckılde orga· 

,~~~1 f ın. Muhalefet" a ~or. Bız bu gıbt ilAnları go· nıu ,tmekıir. 
:'t!kıa avsiyclerde bulun rurı;t k o uman bu•ıl rı mc • 

b •nasıhatlcrin sen ll(ll ıttıhıız cd cck ve yarınki 
ıı ıı Yardıma muh· "azıvetln hkişafını ona gore 

ba 
1 

dıyorlar. • Peka· t nkıt 'llkllnını bulacağız. 
~ 111' v r gorlln'• Herh ide, memlcketimııde 

Ti ur t '' orl r p m yara•mıık vo'lannı bu 

Eğer bu yo da bir inkisar 
kaydeder c Basın, Yayın ve 
Turizm Umum MüdlirlüğU 
memlckeıc fayda ı bır miles5e 
se h .. line gelecektır • 

r 

R ,\TI nı : nı,i~ ·nc - Doğu n CI lınde komııni tlcre J..aı ~ 1 ya ııı lan J,;alkınnıı haı ekttiııın ) ıl· 
dönunıuııu kutl:ınıal.. ıııak,adivle Uııtı Rerlınde '.!0,000 ki~inin i hraki, le )apılan niima)işi 
ha11 komiıntstler ıhliıl e>tıııck lstemMerdır. nu arada Doğu nr rlinliltrden hir k ısm ı Uatılılaı 
tuafıııd:ı ıı dih ıilnıu • huıılard:ı n hıri h:ı.,tane)e yatırılını~tır. Re,ımde n:ııı Rrrlın polı ı çıl.· 

mal. iiztre olan bıı- ko:;ayı ba~lınr ken gônılıı) cır 

H \TIU l'c nısisı,ırnı r. \K \ ~ı - <.:eneuc i..onfeı·an ına ı tirak eden ı ·ran a Ilı ı,ıcn na· 
ı.anı Georg~ Rıdault ıle (:.olda > Birle~ık Amer ika trmsılcı,ı W ;ılter Bede il ~mıth (ort.ada) , ı 

l ııgıltere Dı islerı Bakanı Antb on~ ı:ıten hu u ı bır görn me ırasında 



-

GOYA'.l\JN l\11:,lll'R '1.\1\l.OS U - Bü~ük 1 v:ıııyul tt ııtıın Gu)':ı, li9i'ılt", t'\'~ifüi .\lha 
Dü~esinin bu çı11ı,1k t:ıhlo unu ) aıı.ırken, ublonun ı:rn yıl oa ı a ıhinya \'apında bir hadi t'}e 

lichep ulauğını l:ıhıuin tdt'r tnİ)dİ acat;;ı! 

Mesele çıkaran 
11 BelGlı,, pullar 

ispanya Afbo Düşesinin, ressam Goyo torofmdon yapılan 
me~hur tablosunu 1930 do bir pulun üzerine bosttğı zaman 

her taraftan protesto mektupları yağmışh 
pulların bazıları da bir takım 

insanl;ır gıbi hadısc ı;ıkar
dıklan için meşhur o mu~ .ır· 
dır. 1900 .sene inıtc Domınık 
Cumhum clının ba tırdığı bir 
pulun liuriııdc Ili p:ıııiol:ı ııd:ı· 
sının haritası Yarılı. Bu re~ım· 
de, Haitılilcrın kcnJılcrıne oıt 

o'duğunu ıddıa ettıklerı top
rak ar da Domınık Cumhuriye· 
ti huılutları dahılinde göslerıl· 
dığı için, iki m mlcket ıır:ı ın
da ga)Tirc mi bir harp çıkııııs
u. Çarpı~ınalar l!J3i') e katlar 
devam etti ve jhtiliı! mcnuu 
olan hunudu geçen Jlaitilil'"r 
12,500 kişi za) iat \Cl"ıli'cr. Bu 
dA\'a ancak l938"clc hnl!cdildi. 

Y.\SA ROA<": ırn. mı.t 
PUi.\:~ HIK.\ n-:si 
1 902'dc • •ıkaraçun'da ba ılan 

bir pulun üıerınde Momo· 
tombo ) anarc\ağıeın Jnhlak ha 
lındc bir re mi \'ardı. Bu r.c im. 
yuzünden Amt'rikarı Senato· 
sunda Panama kanalının nere. 
de açılacartına dair mUna kaşa 
çıktı. Washlngton'da • 'ıkaragua 
taraftarı o arı Aynn mcc i i ü
~ e' eri, kanalın kcnıli memleket 
lerindtn gcçm ini i tedik!Hi 
için yanardağın tehlikesini fn· 
kAr tdiyorlnrdı. F:ıknt bir l':ı· 
nama temsilcisi, ~ikaragu:ı po 
tanesinin bi'c yanardJğın t~h. 
likesindcn haberdar olduğunu 
anlatmak mnk :ıdıy e bu pulun 
bırtr kopyasını bütün senatör 

lcre dağıttı. Bu ) clııılyorıııuş 
gıbi Momotombo yanarda~ının 
henUı birkaç hafta cYVc1 indi
fa etuğini de i pa: cdınce. Sc· 
nato derhal kanalın l'.ınama'da 
açılm sına karar \erli. 

Al.RA nü .. ı :si~I çırı.ı\K 
GÖSTF.Rl-~X PUL 

t•p.:ın) .ı.da, Se\ il'c § hrindc 
1930"da açılan bir pul s rı;i

sinde re~sam Go)a'yı anmak 
üz.ere hazırlanmış bir pul tcs· 
hlr edildi. Bu pulun lızerinde 
Alba Düşesinin Goya tarafın· 
dan yapılan meşhur çıpl.ık tab 
lo unun re mi vardı. 1 panya 
Po.ta İ•larcslııe, dünyanın her 
tarafından, bu pulu protesto e· 
den mtktuplar yağdı. llnttii 1s
\içrclı bir müfrit: •Pul topla· 
yan mi ~onlarca masum çocu
ğun hali ne olacak?. diye so· 
ran st'rt hır mektup gondcr 
mıfti. 1 panya 1 e pulu tcda\•ul 
dtn çıkarmak şöyle dur un, Us 
tdık bu puldan birkaç mılyon 
daha ba tırdı. 

FERDİX.\:\'D 
PULl.ARl 

tsrankAr tebaasını bombnlıı
mak itiyadında olduğu içın 

için kendisıııe .tıomb:ı• lakabı 

11.\l>JSE ( IK,\lt.\:-0: Pl 1. - \'ıı lı:ıııııl;ı ı:;iıılli1'iiııiiı 

iinrine l>.:ı . ıhlıı:ı 11111 ... 
wri'rn Sicilya Kralı il , ci Fer· kuvvetltri G~·üııl'ii pulıı çık:ır-
din:ınd'ııı dr\•rinıle lll!i!l":ı ka- dı :ır. I.atvi:ı'n ın istil.:la'iıılıı ılk 
dar biç pul ka ılm:ıdı. Çuıılrn )ılııt;ııliıııünii \:ııtl:ı~:uı <1urd •ıı 
.Ferdinanıl' klnı-ilt worııini o ka cıl pul harpte bir P.olŞe\lk 
dar beğenirdi ki, bu gıizr.1 ~Ü· banlrnotunJ:ııı yapılınıştı. Mli~ 

1 
ıün uzcrine po~ta damğıı ı.nın tııt.:il Lt•ıoııyıı'nııı .oıı pulu 
\urulmasıııa tah:ımmülü yoktu, l!l4U'da çıktı. Du, Leton):ı'nııı 
N"h l ı ı 12 ,. rç ,·e· tarihine ait be,inci puldur. Al-
.ı. ı ayc . pu un yn n ~e e · ı 
~ini iptal cdrn bir damg:ı yap· nıanlar 1939\la Rıı y:ı ile iın-
mak suretiyle Frrıli n:ınıl'ı yu- 7.al:ıdıkları s:ıldırm:ız'ık paktı·, 
mu,:ııtıl:ır \"e 18!i!l'da hu l:.r:ıl n:ı giire l.rtoııy:ı'yı Rıı,l:ır:ı ver 
Jçın ilk pul b:ısıldı. diler. l•':ık:ıt 1941 '<le Ltlony:ı'. 

yı trkrar İŞia: etıiklni 1.:ımaıı 
Sh'ASf il. DISF.\'R t e gcçlrıliklrri Rıı~ pııll:ırının 
sr:ımr 01.A~ l'lll. ıiuriııe yı>tı iılrn urih lı:ısar~I: 

1 933'tc İngiltere, Fıılkbnd ı· 
d:ı ıa rı füerlndcki hliki ıııi~ e

tinin yuzunrü yıltlöniimlinü 

kullııııı:ık ııı:ık adı~ 'e bir pul 
çık:ırıncıı, ingiherr ilr Arj:ın· 
tin :ırnsındııki dip:oııı:ıtik nıli· 

n:ı t'brtler ad:ımalallı grrilmiş
ti. Ad:ılar lizt'rindt hak lıldi3 
eden Arj:ınıin hükGıııetl, İııgi· 
Jiılerin pulunu kabul elmiyt'Ct'· 
ğınl açıkl:ıdı. Bundan b:ı~k:ı, a
dal:ırı kenıli hudutlıın içlhdc 
göstert•n bir pııhı d.ı kt'tıı!ı§ı cı 
kardı. Uuı:ıin h3'3 de\0 .1111 c•lt'n 
bu mün:ıkaş:ı lan ı l'ııl l\lııh:ırı•· 
be" iD diye! balı euillr. 

uiı? cc:mmttl\'ı~·rts 
YIKll.JljlS \ .\iT l'lJl.l.\R 

Çok kıss üıııUrlil, ııf:ıcıl; blr 
ınemlt>ketiıı lıll:5~e ini ıın· 

latıın yt'di pul \'arıtır ki. hiç hır 
t:ırih kitabındaki \'ıtk'al:ır bu 
pul'ar kad:ır acı bir h:ıtır:ı u· 
)an lırmaı. Sonr:ıdan l.etony:ı
nın bir p~rç:ı~ı ol:ın Rus ey:ılc· 
ti Kurl:ınd'dıı 1Bi2'de l.rtoııy:ı

nın kıs:ı tarıhi ile llgıll blrlnri 
pu' b:ı!'iıldı 1918 tarıhll lkinC'I 
pul Letonyıı'nın 1 tıkl:ılindeıı 
-onr:ı çıktı. Bu pul bir Alm:ın 
a.kert lı:ırit:ı,ıııın arka ını h:ı· 
.• ı.mı •ı. llrr pulıın arkasın.la 
hıırlt:ının bir pnrçıısı v:ırdır. 
l919'ıl:ı l,etony:ı'yı İSfal cdtn 
n"y:ız Rusl:ırb kaça!: Alm:ın 

l:ııl!:ııHlıl~r. Yl'dlnri ve son 11111 , 
Koıııııni.~tlrr Leıonp'yı :ıldık· 
l:ırı ı:ıııı:ın b:ı. ıldı. Oıerinıle 
imıli Su\')l'l Susy:ıli. t Cuııılııı

rı)etlrri Bir iği'nr d:ıhil cıl ,ın 

1.rıony:ı ' 11111 :ırııı:ı ı \':lrılır. 

ınT,\ ı.ı tuu:ıthus 
J•lJJ.1 ~\ltl 

1 8l7 dt>ııbt>ri b:ı ıhn eoo mil· 
yar Amerikan pulunun :ır:ı

.sınd:ı h:ıt51ı ol:ınl:ır nl~pet iti· 
b:ıriyleo a ıl:ıc:ık d~rı•rrıle a7.· 
dır. l~G!J'lia i'k iki rrnkli pııl· 
l:ır çıktı~ı z:ım:.ııı hirk:ıç rt-:.iııı 
tı>r l>:ı ılını ıı A\'ııi lı:ııa t!ıoı 
de t.-krarl3ndı: Fdkat dörı stııt 
l ık lıi r pul lizHindfki ha!il k:ı~ 
dtıı y:ıpılmısıır. Çiinkii Posf:ı 
lda rrsi pulun h:ıı~lı b:ısıldııw 
na dair y:ınlı5 bir h:ılırr ıı.lınış 
''e ar~l\'ine koymak llure ör· 
ıırl: i,ıeıııi ti, 7.ıırf iiı.-rıııılt! 
kull:ınıl:ın tt'r~ bir pula en .son 
l9lll"dr bir uç:ık po,tasınd:ı te
, Jdiıf edi'rnı-ıi. 193I'de be fi!) 
mil) on ndet o':ırak b:ı ıl:ın pul 
l:ırın y:ılnıı bir ı:ınesinin Ü/.e· 
rinde. lı:ı.skı lı;.ıthı ol:ır:ık lıir 
h:ıç rıkııı:ımı ıı. (l!tı pulun reos 
mini dünl:ü ı;:ıyımııd:ı koy. 
lllll ııık). 

Gr:t.l~C l-!K Y,\ZI: Uiia}anııı 
mi' lıur vııt lı.olı:ksiyoıırutırı 
l.:iıııl~rlliı"! Bıı ıııer:ıldıl:ırııı hu 
• 11 iytUtı i ve µııld:ın edindik· 
ini lı:.ı yrl't vrrid St'r\'l'lltr ... 

BİR cu~muı:h ı: ı 1:-.: üı.( ıü - Güıdiiı;iinuz ytdi pııl, l .tloıı y:ı Cııııılıııriyrilııiıı ~r. ) ıl tılı; lı:ı· 
rln tarihçesini tizmektedlr. Uu pullann her lıiı i h:ıklıında daha l:ulıı ı:ıf,iloıt y;ırnl:a nrilıııi lir. 

Garsonlar hakkında ikin· 

ci bir talimatname 

hazırlandı 
Ankara, 20 (.ı\"N'K \) - Çalış· 

ma Bakanlığı ı:ıırsonlar hakkın 
daki fa.imalnantt') i tadil eder 
vaı•) ette ikinci bir talinrnın:ımc 
haıırl;ınmış, Da ıışıa) a Se\ kcımiş 
tir. Gar on i_çil rhln .ılr) hindt' 
l:azı tad llcrlc e' k edilen ıali· 
matnamc Uzt'rindcki miiı.ıkerc· 
ler öntimuzdeki gtinlt'tdc basta· 
yauktır. ıfiıakereler sırasında 
Çalı~ma Bakanlı~ırdan bır he· 
) ettt hlllI' bulunacak \ c tali • 

lspanyol tiyatro yazarı 

Martinez hasta 

Ma<lrit, 20 (AP) - t~p:ınyol 
ti~ atro y:ıznrı Jnciııto Rtnaveıı
t~y .M.ırtmt'7.iıı ağır h:ı ıalandı 
ğı ''c krndı)ine on dini telkinin 
verildiği bildirilmiştir. Yazar 33 
yaşındadır. Marı i ncı 1922 tM! .Nu 
bel rdt'biyat milkaf:ıtını alıııış
tı. Doktorlar ~arına kaılar ya· 
samıı ının çok uıyıf bir lhtim~l 
olduğunu cöylemis1erdir. 

matm.me etrafında mUtalhları 
nı bıldırccektir. 

lzmir'de altın piyasası 

yükseldi 
lmıir. :rn (A~KA) - Altın 

pi) :ısası şiuııli) e bd:ır güriilıııı• 
dik hir St'\'İYr)'t• cılrnıtştır. He· 
ş:ıt lir:ısı ilk defa ol:ır:ık :lll.:l!'i 
kunı t.ın mu:ııııelc görnılisıiir. 
i taııbıılıl:ı 741 kurnş olan kül· 
(t' altını ise, hmir ı>İ) :ısıısınd:ı 
74:; kunış:ı fırl:11111ş bulunınak· 
tadır. Drplokaj piy:ı ası da hare 
ketli bir durum arzctmt'kll'dir. 
:Kt) metinde ) eni yük~elmeler 
olmu~. bloke dolar ilk defa 412.:J 
kuru§a çıkmıştır. Bloke sterlin 
(İngiliz lirası) 11 liradır 

\'.lT.lN 

«Kurtarıcı Sergi» 
Zahir GÜVE MLI 

•"an• raıuı ı. mn•imln IM\D 
•~rrı ınl, lıtndını koruma lt
&ndu'u •nnın df"n , ,anı kapan 
ıııa lthllkf'<I kar ı ında lllrtr 
f'•rrlrrinl salrri" h•diYf' f'df'• 
unatli•rlar•n ı ııraı.lylf' &(mı< 

ll11Jıınu1or. 2ti llarirana kaıılat 

nrf'4 ,.k ,,. hf'r ıun S4.1'f - t' 
ara<ı anı. llıılııııaı·aı. 11lan llu 
.-rcıJf' kattl..tular fU tf'ı.s.1m, 

hf"t6'.f'IUA,, &rıı•urt 11. ka.rılı.:A

turht ,,.. 'tra11ulı;(llf'rdtt: ı•ı•· 

daruc ttl ... tuut.t• , t-tuocor t•u
Yf'tt , uuaıa tturthllM, Ol.tat 
c.uuda7, .,.rruaa ... ·~·· Jıı-un 
JJf'tU, lfl 2!ı ,, Jılr'tdlm hHU\tlf, 

~duan t ut.:f'r, ~f"l'ıat l""uun, 
lı..4uıua, Alu,, ,,,.,, Urour

_, .. ı , A•ıu 4rba • Hrdrı K•hou 
ı:,11atuıJu. ).rtu ı.,-ultoc:ıu, Lry 
14. (;aıu aı, lb.IAlttiU , l .Utfı (•tt 

110, lllıan 1 tan, .\1, "t~di ("a· 
111.;. !l\tlnıa ).ıuiruclu, Gunıor 

Kaba.lıi.•·wt ıu , Mım l "7ku ... uı, 
ı ·,.rruh Ho1lı6.11. ,'\Ult•, Allan, 
'.'iu ~rrı 'uman, \bdurrahnıan 
o,ıoı'lfalı, N,. drı Al<&r, All.•~ 

ft_.rt~r. turf'Jl X•ht·, Maı ~lt
inM:k•, ~ uman Kılı«, All tıu · 

Utn, Üı aoanrr, i. Hari , 4ıa
d• Al.lir n •ıııotrar hf'dıTf' •· 
tlf'n '~ıarı lb~ırntıu, Uıha (;,._ 
J,.nlttTI, Ara <•utf'r. 

j ıı :ııı bil' kere •Allalı:ıı ınarl;ı· 
dıb deıli mi, bu, •Gene ı:ö

rii~elim. tnırnhını da aklıyol' 
olma:ı. Yok :ı, •.laya. Yla bir 
daha na ıl görlişiircliik? i it' ga
leri grne aı;ık. Biitün eş do~t, 
birbirini .rven, birbirindtn neC 
uı rdt•ıı s~n:ıtk!ırl:ır oı:ııl:ı. D:ı
h:ı dogru 11 l'~cl"INi or:ııl:ı. J\· 
t•:ıbJ ayııi yerin kunıılu~u. y:ı
Jıııt )eniden kıırulu~u İl'in tsrr 
lı·riııi yıırı ırt·:ı,ın:1 heılive t'· 
drıı ,,.:ıı;:ılkarlar ar:ısınıl:ı birbi· 
ı ıııi St'Vlllİ)'cnlrr de var mı7 
Nr<lrıı olııııy~cakını~. Hep in· 
:ııtıl. 1111~11 ı Ş3ı1l:ıı·, anata 

iııaıwı:ık ııu . unda hic bir 
\:ıyııırt ilııde etmez. Göıüş ve 
ıul:ı} ı lı;okımııııl n ayrılıklar, 

bu bır yığın ı es :ıın, heykt'traıı 
ve ha l::ı ,,..nıl koll:ıı·ınıla çalı. 

ş:ın ln~anı, v:ıkıiyle duvıırlann:ı 
re iııılaini astı\:J:ırı g:ı eri Jı:a. 
paııına tthılidi :ıltınıla bulunun 
eo:ı lı~nırn lıir :ır:ıy:ı getiriverdi. 
Saeiyi J;t'7iıı. lıirbiriylc zor b:ıl! 
da ~cak dt'rt'ceJe bJ•ka gürii~
lt y,.pılnıı~ rt'. inıl"r. heykeller 
fÜH't'k i11i1. Aııın t;ıı ayrılık 011 

l:ırııı lırıı. inin bir aı:ııla buluıı· 
ın~sınn <"llgrl değil, Neıltn a<:~
b:ı? Çiiııkii hepsi , rivayel'cri 
nt' derrC'C" muhtelif ol~a. gene 
:ı~ ııi ın:ıksadı giiıliiyor, ken•li 
h:ılı:ıml:ırıııdaıı •ı:üırl• " ula~· 
m:fğ:ı t•:ılı•ıyo1'13r. 

; • M.ıy:ı • ı::ıltri~i k:ıpan:ı<'~lı: 
ılrnincr n~leı· olm:ı mış ki ... Da· 
h:ı yeni fırça tııtınağa ba,lı· 

y.:ın )elli y::ı,ınıl:ı çocukt:ın, yal 
nı7. 7.e\•ki kin re~inı y:ıpan a
ııı:ııiir'erl'. bu yolıııı Cedri gibi, 
.Nuri İ)·eın gi~i. kimi uı.un, ki
ınl kıs~ ?:ıııı:ıııd:ı ş:ıh<.i~·etini 
kaiJııl el tirnıi' genç u~t:ıl:ınn:ı 
k:ı.l:ır tlli)t' yakın iıı-:ın, t:ıb"u· 

l:ınııı kollukl:ırıııı kı\tırıp !:cıs 
ıııtı l:ır. Tek, ktndilt'rin.ltıı ~on 
rııkiler, rah~t~·~ dtı\':ırbrın:ı 
re. ıııı ıı :ılıi ecrkll'ri bir yerden 
111;.ılırlllll k:ılıııaııııılar di~e. Ay· 
ııi A rb:ı, l':ırbtrıı, bilmem kim, 
llt'rt'ıleıı e er yollanıı,. Il:ıua 
S rılreı Gliı'c:ın i~ıniııde, Ana· 
dulunun bir l>uc~ğın.ıa •Şiır 
y:ııırağı. ııı çıkıır:ın, belki •le 
l:ıy:ı'yı hi\' giirınrıni~ bir u-

nat ~~ıkı. \ut mu~ bir de name 
clö~t'nmi~: · S:ına ~u kadar pa· 
ra, nr~riyatımmlan ıla şu ka· 
d:ır i mz;ıl ~ nmış f'~er ::önderi· 
yanız. S:ıt bunları, bozdur bo1-
dur hnr(':ı. AHı ay •onr:ı gene 
) ullı) :ı<::ığız. J\m:ı k:ıpanma. 

ılf'miş. c;:ılerl ahibi ne lap
'ın? U d~. telx-rrn kabul eıle· 
ıni)·ercı;i iı;iıı, karşılıj!ınıla re· 
~im yollamış. Göriilliyor ki, 
bur:ıda mlihiın ol:ın ,:ınat ,~ ... 
rinin kemli i drğiı, onun ta:.:· 
tlim ı:ırı.ıncl:ıki harckt'I, da\'ra· 
nı~. Sl'rgiye olmrı:ırıcı• rn~fı· 
nın , :ıılının \t'l"İ l ınr. i bunılan. 
Yoksa onr.ı rl',min hcpo;i •atıl
~:ı neyi kurtarır, nf'Yİ kurtıır· 
nı:ıı. :ı) rı nıc•. eli'. S:ın:ılın na· 
mu u kurtu ldu y:ı, mühim o
lan o. 

Çünkil bir mr mlek,•ttf', hu
~u;;ı ~:ıltrileriıı .ayısı, hatıa 
~.ıh i kar endiş<"si bile ::üdülsc 
<ki ~l:ıy;ı icin böy'e bir,f'f ôii· j 
~liniil<"lll<'7.), oı·aılaki ~an:ıt faa
liyetınin nr olduğuna en gü· 
7.el ıl<"lildir. Nitekim. gcrcck 
lıir rt im tl'nkidinin tam mA
n:ı ı~ le \':ırlığı ilt-ri ürü 1emi· 
yeceği h:ılde •S:ınat Tcııkiıçi e· 
ri Birliği• nin kul'ıılu u, böyle 
bir gerçrği rrgtç ıloğura<·:ık•a, 

galerilerin ya nma~ından rla 
çok ~ty umulabilir. Katılı ki, 
biı.ıie rıı r~ki görüsıen en yf'ni 
:ınl~~ Lsa kadar ,re im ve hey
kd saha~ında bir varlığın bu
lııııduı:ıınu rn köıümser tenkit· 
d dahi inkar rıl<·mrı~ Bunu in· 
kar. kendi krndini reddetmek 
gibi bir,l'y olur. 

işte bııııun ic;in.ıir ki .•• \la
ya. nın bi'hııssa am:ı.lörler ve 
pek genç re~~aml:ır arasınıla il
Jıi görme i doğru Ye ı:üı,t'ldi. 
Tab!ul:ırıııın hrr biri <."c\•ahir 
ta~ı değerinık o1mnmakla be· 
ral><'r gene kendilerinden ftd:ı 
rdip hrrhangi bir e.er heılİ)'t' 
etmek külfttine katlanmıyan 
•c,h:ıbı kr.hClınidn• durumuna 
bak:ıc:ık ol ak, m:ııwıllah çok· 
t:ın ölıliiğii miilt', k:ııııınıtııı don 
dui:una hiikınelınek gerekir<li. 

Srrııiıll' r ıı çok Fiircy:ı Kı
lı(·'ın ı:ıb:ık • (':ınnklan, Xııri 
i~ ı•m'in hii~ iik t.:ompo1i. yonıı, 
A\'ııi Arba~'ın Pııri 'len )·o!l:ı· 
dığı ulak, fakat tat 'ı tonbrıy· 
le gfü alan. re.~lm dikkati çrki
yorılu. Bunca ~anaıcının. bir 
kı mı ıattn önceden bilinen rt· 
~imleri uıerinclc teker lt'ktr 
durmıık, burada kabil dr{!il. E· 
ı:as~n bu crgi<lt.. yukarıda da 
hrlirtılt?ım gibi, tck'lcr dc~ıl. 

hliıiin ''" ıl~u:ınış önemli. Ru 
bakı metan, umumi ha' a~ı tama 
mıyle ileri bir sanat görü~un~ 
b~~ıı olan ~ergi, teferruatta, 
~iki hali c :ı tar.laki münferit 
:ı) rılıkbr:ı, h:ıttA ttzallara raıt· 
men, gene de hiitüni) le ayni 1 
tonrl:ı giiriiniiyor. 

.Kurıarıcı Srr~i•, inş:ıllah 

~·ok satı~ );ıpar. wy:ı hiç bir 
.ey ~:ııılıııaı~ ll ep::.i ıniimklin. 

Scrıı,iıı i ıı kunılu~ıınd:ıki he•leC 
~cn;i t"!>eı· ,,atmak ... Fakat ne· 
tice büsbüıliıı başka \C ~·ok da
ha giizel. işte a~ıl bu neticenin 
giizelliğidir ki, ·~hy:ı. yı biri 
g;ılai, bir scr:icYİ o::ırtı k de· 
\'ıırn tltircrck. 

• • • SINEMA TENKIDLERI 
Attila iLHAN 

Orıııaıı Feılaileri 
.. Ilı• Bla.ınr rurrHt• - Juhn 
l';ifıı• , ·'''"' '.\luortııud, Wll· 
111111 l>fluarr•t, Kirlııı.r• Arlrn 
1'f' ~oıau .\lorrow' tn r,.Ji-.or J:d · 
fllrd l ,udYlf lıbr~•indt l'ua· 
TUuıınt ht ~lıuıa OYmlllo.IUi 
• l t• lud,·ulur• tf'ukll ltir Attifl• 

rııı.~u lılıui - ..,,ut. 

B ir fcııc im, p :ıdığı hay3t-
tan ıııenınıın değil, kırl.ırı, 

orııı:ınl:ıırı '<'''nıiyor; bürlık ,e. 
hirlcre &ıitıntk, bilyük &chirltr
Jr yıış3ııı:ık i ıiyor. II:ıtt~ bu 
viiıden ihth':ır h:ıl:ı~uıı tek b:ı· 
5ııı:ı bır:ı kıp k:ıçnı:ı~:ı bile L::ı l· 
kı ıyor. Dil~h~rc lki~i de me· 
l'lt-yı oıııruyur L:onu~uyorl:ır. 

ornı:ınl:ırı bır:ıkıp elıre giıme
yi k:ır:ırl:ı~tırıyurl:ır. Bunun i· 
~·in çok p:ır:ı 13zımılır. Para 
kin r ·urınanl:ırıııılaki krrl'str· 
lrri i lrlıııt-k, satm:ık ic:ıp e· 
ılrr. İşit' l>ıırad:ın iıib:ırcn lilm 
h:ı~lıyor. A .~ ıl ın:ık . :ıt, orm:ııı
l:ırı i~lrltn ckiplHiıı l:ı31iytı· 
h·rini, lııiy:ıtl:ınnı çlrnıck Ve or 
m:ınlıır için ölıliiriiC'il birer 5!tl 
olan orın:ın y:ıııgınl:ırı k:ırşı· 

ııınıls .\ıııedknıl:ı n:ı~ıl (':ılısıl

dığını, 1111•11 miic:ıılelr rnildiği
ni gii. terıııtktir. Am:ı senaryo 
h:ııırl:ınırken bıı mr cleyi u· 
dtce :ıl:siyon l!llinıle, hareket 
h :ılincle diişiinıııtmişlrr :ık~ine 
h ;ırekr.ıı. rnıı. beşeri \'t p~iko· 
lojik hrlrzonl:ır, ılalgalanmalar 
:ıra ııı:ı yerltştirmeye g:ıyret et 
mi l~r. Kı. nırıı ıle olmuş. IlÜ· 
liiniiylr filmin p:ı~ıor:ıl, dinlen 
ıliriri bir h:l\ :ı~ ı var. llileli y:ın 
gııı ~:ılınekri b:ış:ırı lı olmamı ş. 

Akhisar Tütüncüler Ban

kası'nın adı değiıtirildi 
İ-lmir, 20 (.\~KA) - Akhi· 

s:ır Tiiıün(•ii!er Bankası Umumi 
llcyt'tineoe \"erile .ek icra vekil· 
leri he.) eti tarafınnıın tertip o· 
ltınan bir kıır:ıra ;öre, Rankı • 
nın arlı hun<la!I ~yle Türkb·r. 
Tütünclller Bankası olırık deliş 
tirilml•tir. 

•Otın;ın Frdaill'ı i , rilıııinin rn 
ba~ı.rıh uyuıu·u tı Aınu 

;\luortheaıl 

Sırıtıyor. llıın:ı mukabil , tcch
ni<:olor. nish•ten iyi kullaoıl· 
mı~. John J'.ayııe, ~on uıman· 
!arıla adet edildiği veclıile, sert, 
ak~i re .. ı::ıvg:ıt'ı bir erkeği oy
nuyor. ObOrl tri ne naz:ıran da 
ha muıt>dil bir hiz:ııla kalması· 
nı becerebildigi icin bu filmde 
,,ertliği. ak ... ilıği pek miibalağa· 
lı, sırıtıcı o1 mamı~. Agnes Moo. 
ıeh<"ad filmin en başarılı oyun 
curnılur. Film bütlinüyle orta
lama bir renkli maceıa filmi· 
ılir. 

Bir kadın yüzünden 

1 S kifi öldü 
Ş;ım , 20 ('l'.H.A.) - Buraya 

bağlı Hıımidi) e köyünde bir zen 
cin bir kadına sÖ7 atması kö' ün 
iki~e il) rılarak, ka\'~ı etmesine 
aebehi~ et 'ermis re vukua ;e· 
len kt\'fıdı ı:i k~i iilmlistiir. 
\'üte ~ıkın yarılı oldu!u haber 
verilmekltdir. 

-124. -

Türk· Rus mü·nasebellerinin 
geçirmiş olduğu safhalar 

r 
Ruslar, en sıkı,ık bir zamanımızda, d oıtluk ile kabili telif olmıyacak bir ı•· 
kilde aleyhimizde gizlice tetebbüıl~re geçmi,lerdi. Teıebbüıleri, dört bet 

ay evvel imzaladığımız Moskova muahe!dHi hükümlerine külliyen muscs· 
yirdi. Rusların gizli tutmak istedikleri tertipleri vaktinde haber almııtık· ) 

l . . --:rdll· 
'\T'll \ '\ T.\,\ RRU7.U!\'OA~ T'aSA ve arkactı:~larıylr. ·eniıil'n sebat dcrP.ce.sini gösterir ı-;a· 
SO"R.\. SO\'Yf!TLTrnt~ kıırıılabilme~i ic:in hrmen En· Ponlos hlıkıimeti natn.ı) t FU~ 
Gİ7.1.l TEŞF.88ÜSLF.Rt ver P~~a ı't> an laşıırak onu .ııiir- r~deniz •ahiı'erinde bır 311ıır• atıe Rafum';ı ~önd.-rmi~ti. Ar· hiikıimetl kurmaca çalış et· 

T ürk - Rus mlinasebetlninln 
1921 yılı ıemmuı ayından 

ilib:ıren ~~drmiş oldul!u •afha
Jarı an'atnııı~a çahşııl"a~ım. 

Garp rephcmizin o' kan:ı.dı· 
n:ı tcmmurnn ilk günlcrinnc 
kun·eıli bir Yunan t:ıarruıu 
ile başlamı• olan muhareb<", 
.ı\fyonkıırah isaı·, Kiitahya ve 
E~kişehirin zıyaı ile a'tyhimlıe 
neticdtnmi~ ,.t' ordumuz pe:.: 
çok zayiat \ererek Sakarya neh 
rinin şarkın:ı çckilmisti, Bu su 
rcıle iki muharip orılıı ara•ın

rfa m~safe cok a~·ılmıştı. An· 
t'ak bir buçuk a\" ~onra Sakar
yan ın ~arkıııda Polatlı • Hay
mana hattında muha rtbe tek· 
rar ba~lamı, tı. 

Temmuz ayıııdııki bu Yunan 
mu,·affakıyeti, ~arpta sulhu ;:e 
ciktirmek bakımından siya•i 
ılurumumuz üzerindr aieyhimi 
zr bir değişiklik ) ;ıpmıştı. Bu
na mukabil, Fran,ıı'arla Ki
likya me elesin in pek yakında 
hallolunacağı anlaşılmıştı. Fran 
sızlar, ~-ki na7.ırlardan Fra ~k
lin Bouillon'ıı Ankaray:ı ::ön· 
dermişlerdi. Franklin Bnuilloıı, 
Ankarada df'rh:ıl temu Ye mü-
1.akcrt'lert b~şlamışıı. J\flisbet 
ncticrler alınmı~tı. 

Bonomi kı1hin<'sinin iklidHa 
,l!elmr~iylr İtalya. Atlrla lnıtil· 
terenin hir peyki h~linfl' rfön· 
ınii~tü. Sarktıı i~e Snvyet Rııc
~·a hükiımeıi, Yunan mtıl'ııffa. 
kı, eti ü11"rinfl' Ankaranın ıfa ı'•· 
lı p rlatılmıyaeıı~ınd• enle süp· 
h•'l'nmi• w rl:ıdıldı~ı tııkılird• 
Anııdcılu mi'll idare~inin Jo:n\'er 

ka~ian miihimcc mU<lüman kııv Gürculer va ıta•ıyle yard~~rııı• 
wtlerb le F.nwr Pa~ayı ıakviy.. llı'!i te bit olunmuş.tu. ıı.ııı~•ıı 
erfecel!i vaadinde huhınmuştu. nttlce i henüz ınaluın odert;tt! 
•İttihat \'e Terakki fırkası er· mııharcheler rlt'\"a~ . e bırt· 
kAnının hariçtP.ki faall~etlcrio GUrci tanı da a'r.yhı~ı~ 1ııll' 
kısmında hu hıı•ıısta oldııkça kele gıçirmek istedik er

3
..,,p,1· 

h• z "' .. 
J,":eniş taf•ilat ''crmi~. En\"tr Pa fllmıştı. Sıkışık ır bir dt' 
şanın Mım;ıfa Kl'maı Pasaya mııda do~t ve komşu 8ıır· 
yaıdıı!ı mc-'~tuptan, Bııttım'd:ı Jetin hah~rimıı oınıada: reJı>ı'· 
alınan kararlardan. Hafıı Meh· himize gizlİC'P. bu nt''1 :yalı~ 
met Be) le o'an temaslardan le re teşehbüsii, enıpe ız fı• 
hah etmiştim. C'l'phe.sine karşı açtıcıın til11ştı· 

hir harptt bizi çok şaşır "tı1erl 
RUSJ .. \R .\llDF. hare• 
YF.i".\ GÖSTER~tİ\'ORL;\R Do~tumuzun bu unı'ıt' 

R ıı ya HAriciy€ Komiserlıti, 
bu ttrtipicri a lır ve tatbik 

t'dcrkt'n. teşr.hbii•lHini biultn, 
yani Moskova'ctaki Türkiye hü
yiik e cili~inden .•aklamışlardı. 
Halbuki hiiyiik rlrilik hu tes~h 
hüs'eri bir iki ı:iin •onra ö~
renmi•, Türkiye Biiyü:O. Millet 
Mrdi~i hiikıimttinc tar. ilatıy· 
le bildirmişti. 

Ru• Hariciyc~inin bu harckfl't 
ı~rzı hem dostluğumuza \'e a· 
ramızclaki samimi~ete muhalif 
\'e hem de dört beş ar evn\ 
im1a 1adı~ımız Mo~kova mııııhe 
dc~inin bu hususlar;ı rfair maıt
rfr•i hiikiimlerine kü lli~·t'n mu
~=1yırcli. So\"Ytl Hariciyf'•inin 
ahirişikcnan,. hareketleri bu 
kadarh kaimı~ ıll't!ilıli. Kiırt 
k:ı hile ini Ha~ınıla tııhrik.ltıı 
başlamış. Kiirt sf'rl!erdcl,.rine 
nakıt[ mtınf!nttlf' hulıınmuştıı. 
Rıı •ıraları:l;ı Yunıınistanla bır 
ticar~t muııh,.de•i akfif'tm .. k i• 
tem[~ olma.•ı da do•tlu:Undaki 

müsıerck d~vamı?Jn .. ":bııece~: 
•ında biz.I zayıf dü~ur rP ctP 
ti. Bereket ver~in }n, ga 1 \'it 

klllti. ~,. 
h~miz Sakaryanın şar )>av 
mi llç ;-iin de,•ım edetıdt dtıf 
bir meydan muharebe!!J:rel> o· 
manı ricate mecbur e ı.arıJıl· 
nu Eskişehir ve Ab'0~ıııil~til· 
.~ar rinlerine kadar sil 

TÜRK 
1'01'ASI art· 

Rusların 11 'eyhimiıdek~ : •• ili 
h. ·eU a' 

ketlerinin ına I) dı~I 511' ııf 
tıımamıyle anla~ıb.~3 \'ıtS • 
lard:ı H;rici••e Vekıll y• bÜ 

' J?U5 P ~w 
Kemal Be~· So\'yet ... derll"'ıı 

. . . t• .. o.. "' ktım .. tıne hır no ". " 1 u:ı, .1 
ti. 14 ağustos tarıhi.JI rıısç~ı 
hu nota fransııca \'r rltl 19-. 
tr.rcüme ~diler•k. 13 1

1111 ,·e Çi 
de L!!nin, Troçkı. Sta ~ 
çtrin'e .:onderil~ştı;,)'111 ı:ı 

• 'otanın mealinl l 
l~d•ct;ım. ~r) 

<De'ıJ!l.I 

Zofer'in bir başmakalesi 

Din adamlarında aradığımız yüksek vasıf ıar_ .~ 
D .. k '· z r 'd ,., .. ... ·· · ıurs.ı e1~d•· un u ,a er e n umıaı c a· bu harckrıler uz~rındc uzun u· siz. yakalanan o nası ı:o• 

ik Fenik ı mıasi)lc ııu baş nıa· wn dlişündürccck nokıaluın görmfl'ktedir. Ama)·aıtııı!ia dt 
kale çıkmıştır: mncut oldugu muhakkaktır. vi edici ta babttin , 3, b~ı 1:· 

b .. d" 1 ..: ·· h · d" ı b bet ,.ar~ •ı s on, On e~ ı:un Ur gaıeıe er· .,.Up <'SIZ, 111 adam ·•!'imiz ?U)"UCll ıa 2 tr l!C\ 11' 

de. din adamı kbvesine kimle vicdanı temiz, müsta- iı:timai bun~ ryı, : rı:rrdt~ted' 
hilrünmüş bazı kim,,elerin ir· kim , Allahıııa inanmış. kulla- ı;:ından ev,· el . b.u t~ ciddi bJ51• 
ıikap eıtiklcn bir takım şeni rırı hukukunu sı~·aııet eden sa kAy .. etmek ıı;ı\ dlll sal bit 
, akalan okul up durmakta)·ıı. ~anı hürmet pek çok insanlar bırlcrlmizi alma. 'e dCrb'rıre' 

Sultanahmet Camiinin ıkln· \'ardır. Ama ~örülüyor ki, bir na eğer tabir caıı: ı:ııccbıl 
ci ı mamı , Kur'an dersı veı-diU yanctıın da ) ukarıda cür!imlerı· karantina kcıyma ll'ıe· 
16 ya~ında bir km·ağı1a trca· ni sa~·dığımız ahliıksıtlar d~. ıinıleyıı. idi c!lril 1,r· 
\Ü'l eıın'ş, üstcliı. ıınam nıkiı· hepimiıin mukadde,; bildı~imız Kalblerınde e~nıck ı.ıb,1 •' 
hı kıyacağıuı söyle) erek sucu· bu sahaya hulul ctml~ler ve ~er ri irtikAp edeb

1
1 bll ııe eli# 

nu ~criat arka ında gizlemile terini temiz in~an:ara da tini ~ızkmis o 3~dB~ arı d e· 
me\CUI kanUnlan hiçe aymı• bulaştırıp melane tlerini İrtİ• damlar mı \'ata ndll 1rf3 ro'ıJ 
ya kalkmıştır. kaplan çekııımemişlerdır. Ver \'C vicdan tıu•usu dO~rıı rııt5e 

Meselenin en korkunç ı~r:ılı, dif!imiz misaller, ~aıetelere ak dt'eoekler, ontar~ııah ıı;}dil:J 
hıaııbul Müftüsünün de, bu scdcbilen vakalardır; kimbılır, gösterecek ter. r \ 11 rııı ııııttı1 
feci hadisede . uç ııörmemhi bunların dışında köylerde ka· gc~indcn \Crs•n, ;c rıaJ1181J11ııı~ 
ve i~i şcriala uydurmıya k..lk· s;ıbalarda din pcrde;.i a:ııncl:ı mii7. 2.aman cenıı ıneııırerdil'" 
m:.sıdır ~ledeııi Kanun istedi· daha ne ı:ibi facialar cereyan kıldır;ıcakl:ır. "' \'Mccr!:f!rıl tJ' 
ği kad~r menel,İn, ona ~öre, eımckıedir ki. ortada bir şika· bacında trJkın datıll \P~ıı~ıı t~ 
~eriat dört ı..arı almıya mü~a- yet bulunmadığı için, bunlar· Hıı~ır, clın 3 JAyık ol sr\!l·e 
ade edi) or ) :ı.. dan nf' müdneiumumrlerin, ne ~ıp n insarı 1!~: ,·c ilr111 111usb~ Kemalpa~:ı rivarında bir \'a· de bir.im haberimiz. olu1ar \ iiksek ah lak 0nııırı ı: b. 
a ktndi~ini ı:ünlercc kö)lüle· Dikkat edelim, bu ı:ihi scrir ~ine ç\)tarınak ;:r )ill:5'~:•ıtr 
re bc.~leımis, sonra da cıımiin !er l'Sİ<i cer hocaları gibi n· ilinılcrlc bf'ra nıı ı:s\ )'ili>~ 
ı.e<:cadcsini yürütmU:tür. Bu tan sathına ra~·ıımaktadırlar. hidayrıın nuru1111dc'ıı·ııııı \'11 
da yakalanarak adıde:e ırslim Yukarıda misallerini \'ercliği • mak mecburi.)~ ,crd·~1 \..,~•"r 
edilnıiştir. miı bariı suçlar dısında ne ı:i rıda misıı!'erın r ı.ııbıt~rı b rt 

Bartın civarında, i6 )aşların· bi irtıcai hareketlerde bulun· kıılar. adı ~ır~11111ı ıç 
d;; yine bir hoca, altı ) a$ınd;ı dukları, halka neler telkin rt dcpl. ccnııi:·r.• 
bır i.ızc:ığııa tasallut ctmış, tikleri malum drğildir. Şüphe intibah drrs ' 
halk tarafından !ine eclilmck· ı 
tt'n zor kurtulmııstur. 

Dün ı:neıc!crde okııduiu • 
mU7.a i;Öre, :\ııruosmaniye'de, 
Kur'an dersi alıııı ve hahı o 
mıya çalışan iki kisi bir arka· 
daşlarının 430 lira parasını a· 
tarak kaı;mı~lardır. 

TiYATROLAR 
Bunlar teker teker bakıldıj!ı 

z:ım:ın basit ıabııa \'akaları ~i 
bi ı:öriilebil ir. f'akat hl'J)si be 
raber müta!iıa edilince, işin İt' * enin Th \TRO~U RUfAR n 
tim~ i bün) e bakıınınd:ın \'eha < i(.'r.K BA HH\U n.:.,ıı;h,Lınl 
mt'ti büıün çıpl:ıkhl!ı ile mey· 
dana çıkar, Din adamı kis\'e i 
ııf' bürüntnlerdcn hemen hep· 
i Ceza Kanununun en ağır hü 

l'trşembe, Cumt., Cuaıarıeal, Pazar. 
Ohlhan~ Pıırktndt., RİR TAZ GE
CESİ RUT.-1.l'IT - Knmedl. Taun: 
Sha.tupf'arr. Tf.ırlı:çesl: eukrU Er· 
den. Tel: 248811. 

kümlere bağladığı bu ~ucları, * APOı.r.o sinttl _ Rf'r ll'•ln ıtı.45 
din derslrri ve ibadethaneler· 
le ma~keleytrek irtikap etmiş· 
!erdir, Dinin dahi tncııettiği r 
ğır hareketlere ba~\'urmu5lar· 
dır. Sur;ları emni) eti •uiistimııl 
eden •yedi emin. in durumun· 
dan da daha ağırdır. 

•Halka \'erir ttlkini, kendi 
yular salkım11 darbımeselinin 
bunlardan daha mükemmt'I tal 
bik saiıası buldu~u yer var mı· 
dır? 

Mukaddes dinimizi sade .ah 
iİ menfaatlerine değil, aynı u 
manda amnle vicdanına taar. 
ruza alet rden bu :ırlamlar hak 
i;ınd~ kaııunbr elbette !Ayık ol 
duldarı cezaları \'erecektir. Fa 
kat öblir taraftu bırl dr. ileri 
bır cemi~ ıtin fertleri olıralt 

mAllnt. 21.1.S suar~. Cıımarıuı ,., 
Ps:z:ar hıırıç hu ~ün aut l'i".30 da 
l•nMllAUı halk matlnel•rl. c SiNEMALAR J 
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~ 't 
l:; ıtt: 
~tt~~l>r: - Hiniliçinide ateşin ke,iJmr i için yaJlt IAn görii rneltr ıimdiye kadar 
~11llıııJı tir. Dlen Rien }'u',J u el~ geçiren komünistlerin, hilzırlıklımnı bımamla)ınca 

bıtrild b &c.bri Ha "Pi fiıerine yi.ırumelHi belı.lenl! nr. Bu aehcple erhirdekl Auu
an Uulı;la~tırılmı~I rdır. \'ukuıdıı Hanoi'de bir ınuhılcl ve ıey)ar aatıcı 

kadınl.ır J:ôrüluyor 

VATAN 

FiKİll VE ŞİkAYETtERI 

B u n d a n ~rınra daha baş· 
ka noı.nları da önüne koyup on
ları da çalmağa dc,·am etti. Et· 
ra!bki erkek ve kıı.dın utıcı
lcır kulak vermiş dinliyorlardı. 
)f. llilrri~'in m~mnun o'du~u 
halinden belllyrli. Parmağında 
sahte tek ıaşlı bir yüzük var· 
rlı, , 

Onu ~allııya sall:lya usul tu-

1 

ıuyordu. ::\'ihayet: 
- Pek8liı! Size bu işi ,·err

bl'irim, rledi. Haftarla Uç lira 
vr sol'!ıık bir ö~lr yemeği. Fa
kat gevşeklik istemem. a~$1i 
olmak lftzım. Pedala da ba~ar· 
sınıı. Müşteri öylesinden hos
lnnıyor. 

Paııl bütün ::Un piyano çalı
yordu. Para kaıanması ko'ay 
değildi. Saat'~r J:Cçtikçe evvc· 
ıtı yorgunluk hl~~erllyor. sonra 
her tarafı uı!uşuyor, rlaha son· 
ra ıfa ıığnlar ve ıtıırap bR$S:Ö -
tcriyordu. Hava ız mat:azaya 
ka'abalık doluyordu. F.nsP.sin
de in anların sıt'ak ncfc~ini du· 
yııyorrlu. Gelip grçcn'cr onu 
<IUrtUyordu. Nerede i c piyano 
nun ilzerinc oturacaklardı. 
Paul hunalı~ordıı. Kah ının 
içindeki dü~llncelcrln ıkıntısı 
içindeydi. Şekil almamı~ pro· 
jcler, p'fın'ar zihnini kurca ı
yordu. Babasını kurtarmak lA-
7.lmdı. Fakat nası!'! 

Öğleden bir uat sonra y(l· 
mek istedi. Birkaç dakika ge
çer geçmet bir satıcı kız ona 
bir tahak eandviçle bir kahve 

g~tirdi. Arara ~iun fa&ıladan 
memnundu. Yerinden kalktı, 
gerindi \'e genç kıza ismini 
sordu. Kıl ismini naz.lıınmadın 
~nyledl. Fakat derhal ~·anındıın 
uıakla~tt. Kızın hml Lcı•a An
derson'du. Hemen uzaklasma
sında bir ga~ ritablilık roktu. 
LAkin so~uk da\Tanma•ı \'e çe· 
kingen i~i Paul'Un dikkatini 
çekti. Daha sonra kız bü!~yc 
gitmek için tekrar yanından 
ı:cçcrkcn Paul onu gözleri\ le 
takip etti, sonra da gene hine 
drv:ı m etti. 

Genç kız ııncak yirmi ~·aıın· 
da idi. Simalll titıindc idi. U
zıın boy'u, sarı~ın. uıun bacak
lıydı. Yüz hatları muntazamdı. 
Eğer yana~ındn eski bir yara 
ili ile gciz.lerinde rle\·am'ı bir 
hliıün olmasa Adeta güzel sa· 
yılabi'irdi. Halinde daimi bir 
çckıngen'ik ve yfizUndC' ıstırap 
1ı bir mAna \•ardı. BlltUn gUn 
kaç dc!ıı'ar Pııııl bu genç ''e 
mahzun kır.a dönüp dönüp bak· 
tı. Arkadaslarıylc iyi ~eç!nen 
bir hali olmakla beraber da
lma yalnız duruyor. mOıterl
lere kareı da hep tekingen dav 
ranı ·ordu. Paul kendi kendin• 

, _ 

1 Sağlık Bahisleri J 

En yeni frengi tedavisi 
A merikıda hdU 2.000.000 

freni:ı:ı hasta vardır ve 
her sene 100.000 yeni vık'a zu
hur etmektedir. Tınıarhıneltr· 
d• frengi neticeü delırmıs. 40 
bın hasta 'e yollarını baston
larının uç :m~ le arayan 40.00() 
de kor vardır. 

Birkaç sene onc~. şim:iil e 
kadar bir hııstalı"a tar§ı giri· 
5i'mış en güri!Jtulü kanıpıın a 
mU\ aUakiyelle ncfüeleneın:ii. 
Bunun iki !cb .. bi ,·ardı. Onc•, 
frengı~ e yakalanm•s fakat bun 
dan haber ız bin erce kışıvı kıı
ıahalık bır cemiyet ıçindc:ı bu· 
lup çıkarmak l:iıçtti. Sonra. 
hacla oltluklarını hı'<iiklcrı hal 
de hir~·okları da mü~~addl en· 
.ieksiyonlar, hatta baza.ı has· 
tane-le la imarı k~J'I et•irrn 
teda\ i~·e razı otmu~ nr ardı. 

den her 2 - 3 saatte bir enJelı:
ıt}on;.ı bu tedı,he hafularca 
devam etmek ıcap ediyordu. 
Bunun is~ ne kadar ıor ve tıı· 
hımmul edılmeı olduğu mey
dandadır. 

uıun zaman kandaki sevhesf 

denen bu peni.silın kın~a Q~ 
hafta itbi uzun bır z.a:n&!'I !.C· 
\'l\Hıni muhduı ediY :du. 
DÖrdünciı hafta sonunda i l; 
z.; 'lflamakla ber b•r mıkrop· 
l ra karii tesır1nı l'hemms•tll 
bır mıktarda ka~ b• meden kan· 
da ka:abıh~ordu Sütun pratık 
mak&atlar ıçın tek bır enjü
sıyon tesırını t.ı m bır ay mJ
hAf au edıyordu. 

sabıt ka:abi en ıll\ ~ı;ıli$:
lın 19H de Japıldı (}rğlı p~i
sı ın). Bu ter ip ka!lı 24 sut 
penısılınl beslı} ebilı;ordu. F~ 
kat i:ne ~ erınde ek~ı!r' faı' a İ k ~da,iden B ilA 15 sut 
b.r aı!rı o U) ordu. sonra mıkroskopık inceleme· 

1948 de ara~tırıcılar penisı- ler'e basta kısımlarda mık::3p 
lin procalne birleşığini bı.ldu- kalmadığı gorulmü•ttir. Frengi 
lıır. Daha az afrı 'e ığntd"n içın ~ apılan bütlın te.s l~r 
sonra da ilk ya~lı p.:us.i ıne na (Kline, Was.sermann, Kalın ve 
zar~ n daha az komp ıtaE~ onlar rlı~er'eri) o en mıkroplardın 
ı;osteri)ordu. Daha ılerı hir .n- artaka an parçalar sebebı)le 
kı:aC o arak alilnıınyıı n monos nıü•bet reaksbon \erme:e de-
teaz.ate < l'A~ll ılc birl~;mış vam ciı)cırdu. Hastalık aylar 
penisilin yapıldı. bnre tamamen geçmış o'sa da 

B
ugün ise 'aıiyet lıtmbaeka- Fakaı hfılfı eskisi k•dar d!:- test hastanın frengısı oldufu-

dır. Fren"ınin en Lt.hlıkdi :ilse de mükerrer enieksiyon· nu ;o•tcrmektdır. Maım;fıh 
ve en H~ri nlan erken de\ir'e· lara ihtiyaç \ardı. Dıı..ın fcna•ı e~~r tam bir tedavi olmuı-sı 
rinde bulunan 10 !dşıde:ı 9 u- ılk teda\ ıyle frcngının ı k Araz reaksiyon enınde sonunda men 
nu tek bır cnjek<iyon .ı tyıleş· ları ortadan kalkınr.a ha.stalar fı o acali:tır. 
ıırcbılecek bir i'fıç bu unmus aldanıp hakıkaten ıyıleştıklerl- Yapılan a.ra~tırm;;larda tedı-
tur , e bunun daha da fazla ın- nı anarak teda\'ıye ıon \ere- 'id~n .sonra ıkıncl ay sonunda 
ki~afına çalı~ılmak:.:ıdır. Has· rek o ur arsa kor olup \e'a cin haftaların uç•e h•ri ne;atıf re· 
tanın hastanedl' ,·atmHır.a ıu- net 'etirinceye kadar scnderce a ·cı,yon i:OStermı$tlr. F•kııt 
zum ~oktur. ilacın nıı ule ge· kendtlcrinı b ı his•cdebılırlcr. beşinci a • sonunda et,, 60 ı. 
tırdıği hiç bir havati komplı- onuncu aş sonunda .-:: 80 J on 
kasyon yoktur. Katça~a tek bir B ö,Jece Nenen \e araran has ikinci aydan sonra da ~ 94 tl 
i~nc "" [renı;ı sUr'at!e yok o - tılığı tek bir cnj•ksiyonlı n•ialıf reaksı~o:ı ''ermi•'erdir. 
maktadır. iyi edebi ecek bir ılAç oldu Geri) e kalan c-c 6 nın is• ası-

YC'ni tedavi ~·eni bir ilA;'a Birçok l~boratuarlar arastırm~ kar olarak tekrar cinsJ temu'a 
değıl fakat tıbbın temel dırek- lar:ı bas.adı \e milyonlarca do- frengıyc yakalandı:tları tesbıt 
lerınden birı olan penisilinın lar harcanar~k uzun zam~n 'ıi cdl'ıniotır. 
de~i~ik bir tukibiyJe yapı'mıık rutta kalabl'en bir penisi'ın Bııvlece antıhlollk t•davisl:t-
tadır. Bu dd:lşik penl~ilinin 1 - cinsi arandı. d" bir dontim noktası o'an 
dı DBED penısllin ~ ahut b!rı- Dr. Joscph Selfler kendisi OBED t•k bır eui"k•i' tıPl.t has 
ıathin penicillın G dir. Ayni \I! umanı Lcstcr L. Sıaho b· tılann % 94 ünde tam hır te-
zamanda peoi!ilinin tesırlı i:Ô" rafından yapılan araştırmahr davı v,. kurtuluş sııe'ımııtır. 
rUldU~ fakat kullanılması l!ilç n•ticesi böyle bir P"nisılın cın Çevıren: 
olan birçok hastalıkl:mn tedı:ı· si e'de etUğıni açıkladı. DBED Ruhi Kemal Turk11lmaı 
\i•lnde hır kıyme t olarak eıı· r.;;;;; 
mizde bulunmaktadır. ' il • tm' Em:ml 
Frengi tedavi!ind• dikkate ~a 1 . . _f ~ . . 

yan neticeler arı.eden ----__. 
DBED romatizma ate•'~rine ve -- -- · -- - - - - - - --. • ı ı u ısu ıllD 211 T.ı~ - ı~ run 12.50 r ı.. - J ıllD • r ı., con kd1n:ıt4aa 
~er seni' ek•erısı •enç 20.000 ı raııa b~hPr ıceıtm• ıcıtı hn rtuı ıo rı.uruı .·abıuı. ı 
ınunın hayatına mal o1an bı ---·------.,;,,.-~ 
u kalh ha~tal~k'arına kar~ı mil 31; A '\ \ 'ADr. lt.E ARS.\ SA-
kcm~~d bır kor'.ı~ ucu o~duıtu· D ~HU J\'E ~lUl ... UA"'~l"'I Tl. 1 - Kürük''lllıdan Kartala 
nu gosll'rme.k'eclır . .\rnclıvatlıtr ' •• , • , ı:. .,,, " _ •. ~ _ 
da hııstavı enfeksi"on'ardarı kn ~IAHPE\ Kf.R Elcktrokar- karlar muhtelıf Eemtlerde. mıo 
rumakbdır. Zatur'rc, kıul. b•'· dıo~am. Cumartım ö~leden ıa:aıı. bahçeli rv "r msasına mil 
sot;uklut;u gihi daha oirçok has ~onra hastaları meccanen' ba- nıt mfifrez. ır~alar 
talıkların tedavısin~· faydalı I ll~lır. Harbıye HaU.skArgaı MuracHt. _13ostıncı Son trım 
olmakt;dır. 
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Fakat en faz.'a !rc:ı,ı.,ve kar- . 
§ı kuwetlı bir .:ı!~h o !ar<ık ,iO" DOKTOR Ç!PRUT - Cılt. Sac. S,\TlLIK ARSA - Cerrahpı· 
ruımck•edır. Zühre\ 1 Mütehassısı. Beyozıu 1 ça Hastancsı rıvannda a.sfal•a 

Posta Sokak Telefon. 43333 ~akın 40 metre cephe!ı 18&5 

Ç
ok eskiden bazı :foktor:ırın ı 01etre karclık arsa ;cele utılık· 

elinde hastaların dorttf' il- Dr. All~fELEK - Cilt fi! Zilh· tır. 
çil ya cıva tehirlenmesinden re,·I Has ılıkle.r MOteh2ssm H~ Müracaat· Mahmutpış; Hacı· 
vera çok fazla harar:t•en o u- ı roğ'u. İstlklll Cad 407, Tel: kuçUk ~amıi okak Mehmetl'tıı 
yor ardı. 4l 406 ilan. N o 8 

Cıva standırt bir ~,fa,; u u 1 ------------
!il olarak 1910 a ka'iır ka!dı. nr. HASA:";' HÜSr-iÜ nlLGİ· ~ 
1910 da me~hur A!man ~limı ME~ - Alman Hastahanesi sa 
Paul Ehrlich 60~ ~:rne arstnıJ.. bık doktoru, naklelitıği Fen•r· 
bilc~iğınl tecnibe etW\ten ~on· bahçe Dalyan Aralık 16 :\o. 
ra nihapl mu,·affakbttini rla hrrı:Un h~stalartnı kabul et-
606 numaralı salvar·Jn ile i· mcktcdır. 'fel. 62'546. 

EML IC 

OOGU AKDb~tZllli en bU~ük ta 
maşırhane ı lntıb.h Çama~ır Falı 
rıkasıdır. Fl'!rlkny 81'Z6ıl 

Sİ Lt AiLC rA!'iSl\'0 , U -
H"r ıurıO konfcırUvlP emrınız· 

dedır. Camii karsısında Koca· 
mansur 67. 

IAn etti. ~a '\'arsan eski t~davi
ye n:ıuıran hakikaten daha ıe· 
sırlı bir llAçtı. Teda\i ümidi 
hattaların ancak perıodi~ ola-
rak 18 aydan 4 sene. e kadar ~.\ TJLIK lKl DAİRELİ Be· \J-,1-.-G-t::'I' Şı\l\TI...u\RLA 1n~ılıtte 
haftalık ı•tıraph cnjekFi•·onlııra tonarme. astımlılara .~ falı. bo• .. 
'k 1 

• ognulır. o:rencı er ım!.ilıanlara 
·at anmalanyle mümkün o:u· Camlıca BUl"'•rlu •ıü•ellAtac.ı yordu. •y u • " l ctı~ıiri!Jr. Te'efon: {sabahları) 

lll43 de Dr. John Mahone'· ~5· 82492
· ---------

p nisilinin frcnı;!i mikropların.ı 
imha edPbilı-ceğini buldu. Bu 
onemli bir ba~'.ang~ç noktar.ı 
oldu. Pen ılinin irl.'ngı~ e haki. 
kaıen ıe:.irti olabilme•i irin ilfı· 
rın kantla hütün spiroketler 
< freni?i mikrobu) mahvolunca
ya kadar' kalması lazımdır. Ak· 
•ı halde kanda :-a an tek bır 
mikrop dahi te:O.rar Urüyerek 
hastalıj!ın de\ am ~dip ilerleme 

NATO mayın dökme j 
. manevra lan I 
•apo'i, 20 (,\P) - Afüntık 

lıpanya'nın ölen Tokyo 

Elsi!i, Yokohama'do 

sıne sebep olur. 
Buntlan dolayı kanda peni

silin srviyr ini daima yüks·lc 
tutmak için kristalize penisilin 

•Ne gırip kız:. diye dti:ilndiı. 
Birçok defa baku:ını hissettir· 
mc~e çalı~tı. LAkin genç kız 
daima ba&ını r;r.virdi ve ıoıle· 
rıni YHe indirip ona bakm~dı. 

Öf'eıien sonra bo) !ere gP.r· 
ti. Paul gri7.leri yarı kapalı hır 
çok defa hep a ·ııi parçayı çal
dı. Nıhayet •aat altı olunca bu 
!~ten kurtuldu. 

Hemen koşarak ha~tan~·e 
gitti. Swann'ın :.·anına ·prm"k 
için zahmet ç~kme<li. Hasta da· 
ha kiıtü hir durumrla irlı. Ko· 
nueacak hali ~ ôktu. Belki de 
bir tün e'"·el o kadar aÇllmı§ 
oldu~una pl~mınrlı. P.<ul b<tş
ucıınıı 0111rd1J. Lakın onu hiç 
sıkı•tırmıyrırdıı. !'• .. ann vavae 
ya\'aş kenr!ine ~l'ldi. Delıkan
Jı~·a rlikkatlG baktı. Ona acıdı· 
ğı he" i) rli. 

- Demek ı;!Pne beni iOrme· 
ğe gtlrliniz~ dl'di. 

- E\·et. 
- Siı.e eunu 5oy'iyeyim ki . 

e~~r kararınızda durur•anıt 
bUtün hayatınızın seyri de~
sir. Benimki ;:ihi .. Scınr= ı:eri 
dönmek isteseniz de mümkUn 
olmaz. 

- Geri donmiyece:ım. 

Paktı Guııe; Anup;ı kesımi ka
rar;:Ahı bugün, İni'iliZ.. İtal}·an 
ve Amerikan rleniı ve ha\•a kuv 
,·etlerinin Sici:~anın hausındoı 
mann dokıne manevralarına ba~ 
ladık arını bildırmislir. 

·Mt'dmintx Ahle• adı v~ri'en 
bu manC\Ta Akdenizın sa,unma 
sı için yapılacak bir serı manev 
radan bıridir. 

- Evv•ll nereden i~e ba~la
yacaksınız.:' 

- Si:ıin ifacleniı.1 bir kafıda 
yazacıtım. Size lmts.lattıkıan 
onra Adli ·eye \'trcceğım 

S\\ an'ın itilmeğe ta katı yok· 
tu . Fakat kuru dudakları mü~
tehz.i bir rda i'e kıvrı'dı. Gôz;
lcrı parladı, 

- Adliyeye miı Hane:i Adli
~cye? O efendiler h·r~Cl'i bü· 
tün tdcrmauyle bılıyor:ar. 
Sa' cı Sır lllattew Sportt'e ~e
lint .. Onu çok iyi tanırım. 
J\endısine yaklaşmanızı ta,·sb e 
etm•m. 

Fir zıcık saz.terini kestl. Bir 
muddet oksurdtiktrn sonra de
vam 11ttl: 

- Hayır. olaınu. Yalnız Ad
lı~·~ !'\aı.ırının hu meselenin 
yeniden muhakeme edilmesine 
karar \"ı>rmPj!e hakkı \"ardır. 
Ona bdıır da varamazsınız.. 'c 
sö~ lbrblllr inil !\fi' lfkl11n ko
\'Ulmuş, suçlu olarak hap•e gi· 
rip çıkmış cskı bir ııolisin nr
\'3'arını. ~açma özlerini mi 
dınleyeceklr.rini umuyorsunuz.. 
Bunlara ,füli saçması dİ\ ip ;::c
çer!l'r. Üste'~ de siz.ın'e alay 
eduler. 

gömüldü 

Tokyo, 20 CA.A.) - Bur.ıh 

olen lspıny.ının J.ıpon• ı Suril· 
kelti!i Franc.i!CO de Castıllo i· 
kiııcı ntan addctıigi Japonrıda 
yatmak vasi~ eti üzerine bui;Un 
Yokohama'd~ MıllcUerarası me 

- Siz babamın muum olc!u· 
~una inanıy rsunuz de:ıı mı" 

- İnanmak detıl buna e:ni· 
nim. Jurı he ·etin• ma•leyi an 
latırken mah eme reısi kC!r
kunc. feci \ e cezası mutlak 
surette blüm olacak bır cina
j etten baiı etmı~ti. Buna raf· 
men J\hrthry' ·ı o tim ccuısını 
c;arpıırmadılar. ·edeni' Bunu 
bır ker~ dil~Un•l'.niz e ... Çiın· 
kG mücrim olduğuna muUak 
surette emin detıllerdi Bunu 
h•le bile masum bir adımı bir 
ipin ucunda sallını:iırmah iÖ
nill'eri razı o'madı. Ama onu 
aCtr a:ır oldıirU\'Orlar, O dt 
başkıı. Ston•h aı:i hapisan •ın
de ebedi mahkiımbet de bır 
ne\ i ö'ıimdıir. 

P.ıul'ün hiç sesi çıkmı~ordu. 
Hasta da so'uk solu~a ıdi. Bır
denbire Ee•ınin ah:ni;i değl~ti. 
Dıha sert oldu. 

- Ha~ ır. bö. l~ o'maz. Siz 
bab.ınızı ancık bir ftk1'de kur 
tarabılircinir.. O dı hakiki ca· ı 
nb·i bulmııkla mümkün olur. 
.. Paııl o kıdal' sasınıııştı ki 
urperdi. O Ana kadıır hA b.aı
nın masum olduğunu gözöniln
de tutu ·ordu. Fakat ba$kasının 
hakiki cani olabllec~ğıni dUşun 
memişti. Bu ihtimal karfısına 
kocaman bir gol~e gibi çıktı. 
\'o'unu ke ti. Bir mUddct sus· 
tukıan sonra va,·asra : 

Rocca .. dedı. Belki d o
dur. 

<Arhsr \arl 
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Dünya Futbol Şampiyonasında 

Türkiye, Güney Kore milli 
takın11nı dün 1 - O yendi 

3, Di9er karşılaşmalarda Macaristan Almanya'yı 8 -
İtalya Belçika'yı 4-1, İngiltere İsviçre'yi 2 - O yendiler 

'--
c . 

Kemal Kök.al ciriı atnıa)a h:ızırlnnırkcn 

1 ürk - Yunan af lef iıffl 
CeneHc. 20 (AP) - Turki

.>c ile Gunc> Kore ara ındaki 
maç bugiın Ccnc\·rerun Char· 
mılles Stadyomunda 4000 .. e· 
.)irel önünde oynanmı:ıur. iı;. 
\Uru;ıu Kore!ıler .)apmı !ar ,. 

ı· iııtılleı·e fJiı·ıııek içiıı ıekı•aı• karsılasacak ..> ..> 

mektedir. Bu iki takım 1/4 fi 
nal!crde dördüncü grupun g:ı
lip'eriyle kar~ılaşacak ve her 
halde kolay ko!ay galıbiHtl el 
den bırakmayacaktır. 

müsabakaları bitti .. ,.·ı: 
400 metrede Emin Doybak, 5000 metrede Osman C0J1~~1 :~. 
ve üç adım atlamada Ferhan Devekuşuoğlu rek~ 

Tiırklcr kııgııı gilnc:ıe kar ı 

<>.)namı5lardır. 
Takımlar ı.ahaya .u :ıekıl<lı: 

çıkm15'ardır: 

TÜRKiYE: Turga\ - Hıd\an 
Basn - ~lu tafa, Çetin, Hober 
- Ero, Suat. N'ccmı, Lcftcr \C 

Burhan. 
GÜ!'\EY KORE: Duk YUM 

Hong - Kyu Yong Park, Jong 
Kap Lec - Chang Gi Kang. 
Chang \Vha Han, Jı Sun Kını 
- Soo Nam l,ec, Yuııg Keun 
Choı. Gı Choo Lee .• aing Gwon 
Wıı \e Kook Chin Joun". 

Hakem: Estabıın Marino (t;. 
ruguay) 

Türki)e ılk golunü Lcfter
den bir pas a an Suat vasıta· 
sıyle 10 uncu dakikada yapmı 
tır. Oyunun ba~lama.sınd:ın ıtı· 
baren Turkler hakimi)etı ele 
alını !ar \c daımı urctlc Koıc 
nısıf ah.ısı ıçınde O) namış ar· 
dır Tuı klrr daha ılk a tıncı 
d.ıkıkada ıkı korner atmış ar· 
dır. 

16 net dakikad.ı Suat bır go! 
dliha atmı~sa da hakem bunu 
obayd saymıştır. 

Korelilerın bu arada ) a nız 
iki defa topu Türk r ı ıf aha
sın;ı sokma.}'a mu\•affak olduk· 
ları görü mü tur. 

Halk Korr kalecisi Hong un, 
Turk c.rın )aptıkl;ın ıkı korner 
atı~ını kurtarması 'e müteakı
ben Neominııı bır şutunu plon
jonla önlemesini şiddetle a.kış 
lamıştır. 

Niha)el 21 inci dakikada Lef 
ter aya~ına aldığı topu sürat· 
ı~ surerck 20 metreden Kore 
kalesine soktu. 

Suat 30 uncu dakıkada Nec· 
miden aldığı bir pa i e üçun
cu go'ü yaptı. 38 inci dakıkır 
da Burbd n Türkivc;> e dordun
cu golü kazandırdı. 

Butün de\Te bo~unca Kore
lıler hep mudafaada kaldıl:ır .. 
Biıtiın oyuncuları kalenin o· 
nund top anmış bu'unu)or'ar 
dı. Yalnız hücum hattından ıki 
o.>uncuları ılerdr bulunu~ordu. 
I-'akat onlar da zaman zaman 
kalelerının önüne kadar ge ı· 
yı>rlardı. 

İkinci devrede Burhan 63 'e 
70 inci dakikalarda Turki)enin 
be.incı \e altıncı gollerını at· 
tı. Erol da 75 ınci dakıkada ~ c 
dınci golü atarak Turk takımı 
nı sahadan 7-0 ga ıp çıkardı. 
Türk kafile inden St'dat Ta~ -

tan'ın sözleri 
Cenevre. 20 CAA) - Bugun 

burada Olnanan \'C Türkiyenın 
7-0 kazandığı, Türkı)c - Gü 
n ey Kore maçından sonra bir 
beyanat vaen Tiırk futbol ka
Iilcsınden Sedat 'faylan ,.orlc 
demi ür: 

•Guney Korcyc galıbı~etımlz 
kolay kazanılmış bir ıafer ol
makla beraber, bunu oyuncu· 
larımızırı morali ve: mücadele 
azmini tamanuyle yükselteceği· 
ne, restore edeceğinden cmi
nım. Şimdi. anık buranın ık· 
limine ve Dünya Kupa l\laçla· 
nnın havasına aıışmıs bulun
duğumuzdan bu defa Almanya 
yı yeneceğimiz muhakkaktır. 

Sedat Taylan sözlerıne son 

Bro.ilya 'e Yu;:o lavya 120 
dakikalık macı 1-1 berabere 
bitirıni !erse de 1/4 finaı:cre 
kaulmak hakkını kazanmışlar
dır. Eğer. biraı bck'cndiği gil>i 
Yugosla\')'a yenibc:ydi, Frans:ı 
ile bir baraj maçı yapma ı ge
recek \'e bu Fransa için son 
bir şans teşkil edecekti. Bu ma 
çın gimiın yegane sürpriıini te§ 
kıl ettiği söylenebilir. 

'l'urk - Yun .. rı Entern:ısyo· ~ 
nal Atletizm Bayramının ikinci 
gtın milsabakaları dün ~lithat

l ~ haıiı an ;unu ~e" York'ta D iın'a ı\ ~ır Siklet Uoks Şnnıııiyonu Jtoc·ky -'l aı dano ile I :auıl 
t: harles arasında )atıılan ı;; raunıtıuı. ma~·ı. \lartiano itıiraı.ıa kaıannıı~ıı. l>un~ a Şampi}onlu 

ğunu mulıafanı~a mu\'affak ol.ın M.ın:iano ıliirıl ıınnı rauııdıl:ı ('harlt>,'a bir 'ol \UıurL.en 

'eı irken, Günı.-y Korell'crln bir 
· kaç s ne ıçınde ktn'\letli bır 
takımla k.ır ımıza çıkacağına 

kanııını. demi iı. 
Al~'IA~\'A - l\I \(',\ıtİs'l'ı\X • 

Üç gün önce A\·u~tuljalılara 
şiddetle mukavemet eden i koç 
!ar dün Uruguaylılaı a pek ko· 
!ayca yeııı!mi~~erdir. Bütiın o
yun boyunca saha) a Uruguay· 
lılar hakim olmus w i5tedikle· 
ri gibi hareket edebilmişlerdir. 
İskoç müdafileri, Uruguaylıl:ı
rın sürat li ,,.e ~aşırtıcı akınları 
na ancak 15 dakika karsı koya· 
bilmi:Ierdir. 

Fransa, ~lck ika~ ı yc:ndı~ •c 
de. üstiınlliğü bpat edecek b r 
oyun çıkaramadı. Esa en Fran 
~ız'ar galibhet golünü son <10.
kıka arda blr penoı. 'tı 'asıtasıy
le sagladılar. Fransızlal'ııı en 
lıü)uk hata ı pas \ermekte ge· 
cıkmclrri, ahc'nk birlı~ı ıcmın 

p:ısa Stadında ~ apıldı \'e u ne j 
tıceler a ındı: I 

110 metre engelli: 
l) ~ı. Baımaıı ('I iirk) 16. 

2> Çetin Göre ('rür:-} 16.8 
3) Aydın Tunalı ('l'iırk) 16.9 

1500 metre: 
1} Ekrı:m Koçak CTurk) 3.56.3 
2) Turhan Göker (Türk) 3.57.7 
3) Koııstantinidis (Yu. > 3.57 8 

Cirit atma: 
1 l K. Köksal ('J'urk) 49..19 
2} N. Karazıncir (Türk) 48.26 
3) N. Çetinyılmaz (Türk) 46.53 

200 ;\J etre: 
1) Ço!akis (Yunan) 
2> Yordaııidis (Türk) 
3> Sımionidb (Türk) 

400 :llelre: 

22.7 
22.8 
23.5 

l) Doybak CTurk) Y.M.R 50.4 
2) Depa tas (Yunan) 
3) Atilla U u!! CTurk) 

Disk atma: 
l) 'ı'atagana~ <\'ura ıı) 
2) ~I. Kurui.ız.um (Turk) 
3) M. Bııım:ın <Turk) 

5000 metre: 

51.:! 
53.1 

46 .031 
3J.4U 
33.32 

l) Coşgül (Tıirk) \',l\l.R H.58.5 
2) A Kokpınar CTiirk> JS.00.7 
3) 'l't'Odorakis C\'un.ııı) IS.2S.8 

Üç:ıdım atlama: 
lliıl . 20 (Al') - lJUll)a Ku· 

ııa ı karşılaşma drıncla bugün 
~!acarı tan A man) alı 8 - 3 
mağ,up dmiştır. Macaristan 
bugunkü galibı~ eti~ le ikinci 

cdememelrri ve <:ul çekememe· 
lr-ri olmuştur. ı.ıeksikıılıların 
rn i~ i O) uncuları kalcc;lcrı 
Carhaja', sağb~k Lopez, saghar 
Catdenas solhaf Bakazar w 
.. ~açık Torre;. olınu~ıur. 1) Ferhan (Tilrk) Y.M H 14.i5 _ 

2) Çet.in Kuııtkan CTiırk) l:l.67 

tura terfi etmi tir. 
Almanya ise: s.ılı güuiı Tlir· 

kiye ile bir kere daha kar;,ıla

&acaktır. 
Dlinya Kupasının f.ıvorıleri o 

lan Macarlar oyunun devamın 
da Alman nısıf sahasından çık
m.ımışlar w ma~·ı kolaylıkla 

1 Frans11lar 
l Memleketlerine 

~)önüvor 

3) AtıJliı Köksn' C'rurk) l:l.46 
Sın kla atı:ıma: 

1 ı Efatauadb <Yunan) 
2 l Kenan Çul ban (Türk) 
3) Halit Arse\c:r (Türk) 3.20 ı 

İ Hç ba)rak: HOO, 300, 200, 
100) : 
l} Fencrbahçc (Ekrem Koçak, 

.\lifüı Uluğ. Muzaffer Se'· 
ka:ı.annıı !ardır. 

üratll 1\lacarlar, bazen si· 
nır 1 A 'manl:ırıı kat ~ı ında al 
tı oyuncu ile güze kombıne
zonlar yaparak scyırcıleri bır 
ha)lt guldürüp eglcndırmi !er 

DuJiy 20 (.\ .\.) - l 8 kar· 
şıla malarında rlimıne olan 
Fran~ıl ın:ııi takınıı O\'uncu· 
ları memleketlerine dÖnmeye 
ha.lamı tardır. :\larche ve Pen 
wrne c\ün gece Reim 'e hare· 
ket <"tnıışt'r. Dön oyuncu da· 
ha bu abah f'ransaya gitmi~· 

'ı, Yaşar Siııd~I) ~.03.6 
:.?) Karma takım (Ünal Somun Diın :llod:ı'da ) apılan ~ elken 

cuoğ'u, Sedat Kıvılcım. İs· 
mel Dınçcan, Simiyanidis) 
2.08.1. 

ve A mani arı sah:ının orta ın· 't urt.. ıat..ımının hi:ııJ O) tınnıla rı .ıntrenınan ) aııartarı.tn 
l•r. Takımın dıger mensupla· 
rı b•.ı akşam \'e yarın sabah 
Fran a~ a avdet edecektir. 
Fransız millı takımının ıdare· 
dsi ııctkcdcn büyuk bir hayal 

Otomobi l yarışları 
da drindunip durdurmu !ardır. \c 'l'onı Finnc\. kımlardan dördii belli olmu • Frantochamps CBelçıka ı 20 

(A P.) - Arjanıınlı otomobıl 
)arışçı ı Juan :"ılanuel Fan!!ıo, 

Mascrati marka itııl) a ı otomo 

Salı günü ~apı acak maç. ,\l· 1SVİÇRE: <ieorges ::;ıuber -
ma !arın mı yok a Turklerin Andre ~el11)', Rogı.ı Bocquet 
mı ıkıncı tura geç,.ceklennı gos - Wı •y Kernen, Olivıer Egı?i 
tcreccktir. Takımlar şo~ e sa- mann, Charle Ca ali - Chaı • 
h:ıya çıkmış ardır: le Anl<:ncn. Hogcr \'on ant· 

L)IA:'.\YA: K\\İatkow ki - hl'n, ~:uı,:cıı illeicr, Haberi Bal-
Koh mcyer. 83u r - Po~ıp:ıl, laman ve Jacquc f<";ıttin. 
Lt brıch, l\lebus - nahn, Ec· Hakem: 1 tv:ın z~olt (M:ıca· 
ke', F. Walter Pfaff. llermrnn. ıı~1an). 

MACARİ 'TAN: Gro ıts - İT.\t,, \ - ın:LÇIKı\ 
Ruzan ki. L<'ıanı - L:ınıo, Lugano, 20 ( \ ,\ ) - İtalya • 
Bozsık, Zakarin - 'I'oth, Koc· Be.çıka ma!,'ı Lug:ıııoda Coraa ı 
ıs. llıdeguli. l'u ka . Czıbot. 't"c<lo Stadyumunda 30.000 seyir 

Hakem. Lind (İngiliz). d linlinde o~nanmı tır. 'l'akıın-
l~<;lı.TERE - İSVİÇRE 'ar .u kadrolar'a çıknu~ ardır: 1 

Bcrn. 20 ( \ P) - lngiltere JTALYA: Gheız~- l'tlagnlni, 
buguıı lsvıçre~ ı 2-0 yenerek t. iaconıazzı - cı·i, 1'ognon, 
Dün~ a Kupası Futbol :'ilaçları- 1\cstı - Lorcnıi. Patıdolfiııl, 
nın ikinl'ı turuna terfi etmis· Galli. Capellı>, fo'rıgnani. 
ur. BELÇiKA: t:arnaey - Dre· 

i Hçrelı'er. pcr embe günü is. Brandt - lluysmans, Car-
Lozanda 2-1 mağlup cımis o' rr, ıees _ l\lemıans, n. Bo eh, 
dukları İtalyanlarla ıkinci bir Coppcns, Anoul, P. Bo3ch. 
karşıla ma daha yapacaklardır. Hakem: Steıner (,\vusıurya) 
'!'akımlar şu kadrolarıyl;ı sa façın ilk dakikalarında iki 

haya çıkmı,Iardır: takımın da gayet inirli o'duk-
İNGİLTERE: Gılbert Mer- lan gorulü~or Beşınd dakika· 

rick - Ron Stniforth, Roger da Pandolfinl gı>I poıisyonunn 
Byme - Bob le Garcy, Bil'y gıriyorsa da Bcl~ika kalecisi tı> 
Wrlght, Jimmy Dickin on - pu tutuyor. SekiLJnci dakikada 
Stanlcy hlathews. ivor Broadıs. Gallinin bir hiicumu iiterinr 
~at Lofthou~e. Tommy Taylor Bc'çıka kalecisi topu kornere 

atmaya mecbur olu~ or. Betçi· 

tur. Bunlar birinci gı'l!p:.ı \'u
gn> a\) a \'e Brezılya, üçtincü 
grupt.ı da Uruguay ,. Avıı • 
turyadır. Bu arada Uru;:uay i· 
il' Anı turynııın ikinci knrşı

l:ışmalarındıı <;ok daha glil.ci 

bir oyun çıkardıkları ve rakip· 

)erini 7-0 Ve S-0 ı;:ibi buyük 

farklarla ~ endıkleri di:d>ati çek 

kırıklıgına uğramıştır. 1-'i.ha· 
kika Fransıllar Brezilyanın Yu 
go:l:nya~ı yenmesin; \e bu 
uretle l''ransızların Yugosla,·· 

larla b r baraj maçı ) apmasını 
arzu tlnıekıerd·ler. 

A.ı\nkara'da yapılan 
bisiklet yarışları 
nkara, 20 (AA) - Buı;:un yapmıs, az onr-. arkadaki grup 

ı\nkara - Kızı 1cahamanı yolu kendı~inı yakalamı~ \ e umumi· 

bili ile 508 kılometrelik Belçı 
ka oıomobil yarısını kaz:ınmı

tır. 

Faııgıo bu mesafeyi 'asa ti 
185, 172 ti omı:tre süraıe 2 
saat 44 dakıka 42 anı~edc al· 
mı•tır. 

lkincilıgi Ferrar marka o· 
tomobili ile f<'ransıı 'arı~çısı 
Maurıce •rrintignant almıştır. 

Üçüncu de yin(' bir Mnsera j 
ti kullanan İngiliz yansçısı 
Stırlıng Mos:ı'tur. 

lzmir Bankalararası 

futbol maçları 
üzerinde ~apı an 100 kilometı e yetle <lönUş ~erine kadar yarı~ 
bisiklet mukavemet yarışına 9 mücadeleli geçm istir. İzmır, 20 (Anka) - Sehrı-
müsabık iştirak etmi~, yarı~ın .\tınan teknik neticele r un· mızde bankalar ara ı futbol 
çok mücadelelı geçme i, hava- tardır: turnuu:.ı devam etmektedir. 
·nın sıl"aklığı \e parkurun ULUn J) Yasar Erlal (Oto~ıldırım) Bu hafla Ziraat Banka~ı. Gaz 
luğu yüıilnden ancak beş yarı~ 2) Kiıçükoğlu <Otoyıldırıml tepe ~aııa~ında karsılaştığı Ya 
çı müsabakayı nııı\'aifakı~·et'c 3) Ahmet Sünbül (llacclırpe) pı ve Kredi Banka:.ı futbol ta 
ona erdirmi terdir. Gidişte i k 4> Giınay Tuğrul <K:ıra:ücü) kımını 4-0 yenme)C mu,·ar-

J~likrli_ a!:_ğı Ahmet Sünbü~_l K. Ke tane_C0!2) ıldırır~) __ fak olmu5lur. • 

1/4final 
Karşılaşmaları 

Hakkında 
Bcmc 20 (A.A) - Dılnya 

futbol ~ampiyonası 1 4 fına 
kaı·~ıla'>mal:ırı için kura hu 
gece çekilcc kt ı. ~l .ıam.ıfıh 
ıen p komiıesı günun maçla· 
ı ını takibe giden ah•sların a\· 
drtini beklemek mecburı~ ctın 
de olduğundan am·ak :.-.aat 23 
de ıoplanabıleccktır. Nızam· 
name gercğ•nce birınci grupta 
k' Brezı ) a kincı grupta galıp 
gelecek ik;nci takımla maç )D 

pacaktır. Üçüncu grupun ga· 
!ip gdccrk ıkı takımı da dor· 
dünci.ı grupun galipleri~ le kar 
şıla~acaktll'. 

Brezilyahlarrn .. 
Uç oyuncusu 
Yara il 

Puan doruınu. 
kalılar onuncu dakikada kar ı 
hücuma geçiyorlar. fakat neti
ce alamıyorlar. İtalyan farları· 
ııın gayet iyi oynadıkları gö· 
rUlüyor. ~alnız p:ı i:ırı i~abcıli 
dcğıl. Bclçika'ılar nadir hlicum 
larda bulunuyorlar. Bu d e,•re
nın yegane golilnü ltal~·anlar 
41 inci dakikada Frignanin Bel 
çikalı müdafiler tarafından ye· 
re düşiirülme i üzerine verilen 
penaltı sayesinde kaydediyor· 
!ar Penaltı) ı Pandolfini çeki
yor. ~eHe dört dakika sonra 
1-0 Ita1)anlar lehine biti~or 1 

Cenevre 20 (AA.> - Bre· 
zı:ya takımının idarecıleri, Bre 
zılya - Yugoslav maçında ya· 
ralanan oyuncuların durumu 
hakkında izahat \'ererek sola· 
çık Rodriguze'in, sağ ayağın· 

dan yaralanmış olduğunu ve bu 

TAK 1 ~I LA R M. G. 

ı. Grup BREZİLYA 2 1 
YUGOSLAVYA 2 1 
FRANSA .. 1 "" 
MEKSiKA 2 

2. Grup MACARiSTAN 2 2 
TÜRKİYE 2 1 
ALlIAi\'YA 2 1 
GÜNEY KORE 2 

3. Grup URUGUAY 2 2 
AVUSTURYA 2 2 
fSKOÇYA 2 
ÇEl<OSLOVAl-.l'A 2 

4. Grup t. 'GİLTERE 2 l 
İTALYA 2 1 
iSVİÇRE 2 1 
BELÇİKA 2 

R. ı . 

1 
1 

1 
2 

1 
1 
2 

2 
2 

1 
ı 
ı 

1 1 

r. 
3 
3 
2 
o 
4 
2 
2 
o 
4 
4 
o 
o 
3 
:? 
2 
1 

ikinci clcucde İtalyanlar at 
tığı Uç gole mukabil bir gol ) i 

1 
)erek müsabaka), 4-1 kazan· 

dılar. 
DÜI'\KÜ MAÇL.\R R.\KKIND.\ 

Bcrne, 20 (AA) - Dünkiı 
maçlar sonunda 1 4 fına.lere 
kalı mak hakkını kazan .. :ı ıa· Dun 'J opt..;1pHl<ın ba~la) An a matôr bi~iklct le)\ ik ınm.a baı.a ... ıııa i~tiıilk eden mlİsabıklar 

oyuncunun clığer maçlara ka· 
tılamıyacağını bildırıni~lcrdir. 

Didi ve Pinhcır'in ~ •• 
raları hafifur. Bu oyuncu ar 
1/-l final kar ılaşmalarına ka· 
tılabilcceklerdır Brezilyalılar 
buniln Bern'de İngiltere • İs 
\'İçre: maçını tak p etmi-'rrd r. 

Uruguay takımı da İngılıc· 
ı·e • İsviçre maçını takibe gel· 
mişt'r. 

l\leksikalılar elımıııe olduk· 
ları içın İsvıçredcn a)rılm:ı~.1 
hazırlanmaktadırlar. Bu takım 
ayın 26 sında Stuttgart'ta mn· 
halli takımla bir karsılaşma 

yapacaktır. Meksikalıların Ko 
pcnhagta da oynamaları munı· 

kündtlr . 
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C.H.P. yeniden bir tebliğ yayınladı 
<Bası ı incide) mamı· kabul edilen setım kanu-

harcket er m ru a•tınl· nunun bazı maddelennın değıştı 
\ "'enmekte 'e bu arada mu rılmc:une dair tasarı Ana) asa 

e· par ılerıne tanı an mah kamı j onuna ha\ ate ed 'mıştır. 
tad.} o konu ma arı da tama '\arın toplanacak olan Ana.} asa 

' Kom ıs~ onu ta-;arı~ ı muzakcre et 
!tek Jık Ka unu 'atandaş 1 t ktr ı ıoııra umumi he~ etıı arz 
'e hurr) c l rın n ha,> ı tc· cdec(ktır Ana~ asa Konııs.} onun 
1 mcvı:ılt'ri olan Tem z da gö uşmckrde hcrhanı;i hir 
"r:ne ı, De\ t Şüra ı 1:ıb munakaş.ı. o'rnası beklenmekte· 

dercccl mahkemelcrı ık dır. 
n e:nri altı a ko.}mak ı · Tabının edıldl~ınc gorc, tasa· 

:ıı nde udıl cd im k cdır. rı Salı gunu ~iindcme alınacak 
e t crı zie de ~ ne a,· \C' ç r amba ;;unü de B l\J, M. 
arı le ıkUdar l'muml He' cıınde kınunlaştm· 
b r ta fı.} c mk ı hazırlan tacaktır. • 
dır. Bır \ ılA etım ı:n mU Cemil ait Darla 'ın 
ınuhalııfE'te l'Cl' ' rdı~ n· nugtıakil 641mıkalesı 

ı kaza tah de k· Ankara. 20 (ANKA) - Bu· 
:ı: hn 'e ı 'e Uttu J he· gunkti «Son Havadıs' gazeteıın 

k mından u·rrı'lde a)rıca de Ccmıı Sa1t Barlas ıBa~boıkan 
• eınnı.} efe durulacak hA· karannda'l donmelıdır • başlık· 

r. ı ba•m.ı.kalesınde eıcumle şun ~r parti ı ba kanı mu -
e ı tanım nıak sonundakı ları ~azmakta dır: 
kraıık zilı'lı) etle ba" ia • eDcmokrat•k memleket erde 
a ımk:ın olmayan ı::oru 11• Partıler arası mfinasebetlerın 

•"Jll"n tarıht me u .. etını kesıldığı P"k gorulnıuş değildir. 
k C H p 2ı1eclls Grupu b:ı Hele iktıdar partisı, dığcr par· 
ı ikaz etm k ilzerc temas tılerle temaroa bulunur. HukCı 
arı aramı~. bu talcbı rcd met, muhalefette bulunan paru-

tlıst.r. Bu mu&ahde ,.e erle hususi temaslarda bulun· 
t er sonunda C.H P. dcmok dukç.ı ke d,~i !a~dalanır. B·zde, 

re1ımi esaslı ekılde ısar· bu işte aksi bir istıkamet tutul 
bu tetbırler n kes n hük mu~tur. Seçim Kanunu hakkın· 

a !anmadan ene sukCınet da fıkırlerıni so) !emek ıste~ en 
ıre le tetkık ed mesı ıa C.H P. mume•sillerini Ba~bakan 

, Umumi fkAr huzurunda kabul etmemiştır. 
i !'dan bır daha talep etme· Partiler arası münasebetlerin 

le adde•mı tır ıı bu fekıl alması ı~ i de:ıldir. Ka· 
un Kanunu ta arısı bul edılme~ en C.H.P. gurup mU 
l'asa Komi<;) onunda me 'ileri Başbakana herhalde 
ara, 20 (AZlı"KA) - Üç fa)dalı ~e~ler so)le\ ceklerdi. 

1t~aın eden mtizakereler • Ne de olsa, bunlar 3 5 rnılyon • 
~~ra iı:ı~'eri KomısYonun luk hır seçmen kutlesini temsil 

~nı~si sona eren \ e ta· etmcktrdır. 

4skeri Müze gene binaslZ kaldı 
müce\ herlerin değer \'e vasıf· 
tarını yeni baştan mütehas •s· 
lara ıesbit ettirdik. Mrvcut mü· 
ze r•) a Ye malzemesi evvelA 
50 - 60 dosya halinde tesbit o· 
lundu. Bilhassa ana defterler 
ıanz'm rttik. Ayr•ca h<"rhangi 
b r surette zayi olma ıhtimali· 
ııe kar~ı h<"r er,<'r•n uç muhıe· 

f cepheden fotograflarını ıes· 
bil cd•p bir albüm vücuda ge· 
urdik. Bu çal•şmalarımıuı mü· 
'azi olarak e~yaların t<'shiri i· 
ç'n modem vitrinler hazırlatma 

a başladık. Bir yandan da ki· 
yafct rn;ınkcnl<'rı hazırlan•yor \'c 

depolarda sandık içinde bulu
nan e~Yaları da zaman zaman 
elden ı::cç"rip ha\·alaııdırıyor \'e 
bozulm rnal:ırı için hllyUk h r 
d•kkat göstcri.yoruı. Yeni askeri 
~rnzem z e~kisind('n çok daha 
ıcrı:in olacakt•r. Ayrıca b'r \ • 

1000 kils ur & n ıatArk ve bir Kore ı::alerisi 'ü· 
lld- ğd 0 mu m 1 cuda gctireceıtiz. ik:nci cihan 

~rafları le ıaı11nmas 1 harb'nr 'e zamanımıza ait en 
r b ta d. O ha a n eni 11 IAh örnekleri il~ s'.'Ah 
ın olar k bu kolleks yonumuzu zen) ınleşıırc· 

1lıu d t • ded c .. ı;iz Bu arada bi~ fotoğraf ~-
eya d polard ve hnıtA ol)cs' vücuda getırdık ,.«; hı

b . Çtirume~.. trrkrd J· na •a kavuşur ka\ u~maz hır dı; 
.t u~ aralarında ıar !ıt de l{ıboratU\ ar kuracağız. A~kt"rı 

\Uksck olan 'ie rıne müze ı;alı~mııları rümlrslnden 
aıı kıınuıması imkAn bu- o arnk mc~ dana ~~th:!d;~kimi~ 

n c<' nice eşya vardı. Melıter ıakııııı \'e tarı ı as erı 
'.\ kert :Muze• hata! r birlık de bilyiik alAka toplamış 
~,hu kadarla kalmadı. tır. Tarıhi okçuluğumuzu da 
k lı:tı>n bugüne kad:ır, ihYal a çalışıyonıı.• 
tı kusur sıl, İstanbul- Çalışmalar hakkında sayın. Ge 

a ıal\buı dışından mil· nerelin verdiği ~u. müsbet ı~a
!l·anı alAkalandıran hat, ts•anbut ~~hrının ve Türkıye 

:trı ltuzr, menuunda n•n •Askeri Müze• den daha 
1 

ha•alarda ısrar olun- ne kadar müddet mahrum kala· 

Q.~ 'ie'1crı rıak'e· 
f e ' ia ve mal· 
a ' l !JiO " 1 nda 

rn ız~men n 
'~ h km na 

b r andan da 
n" ~ı. • .,,m v~ı 
ın den er \e 

cafı sualini ne yazık ki cevap· 
land ram yacaktır. Zira bütün 
bu ı;ilzel talışmaların mahsul 
ve yerımi alınacak •mliz~ bina· 
61 • mevcut değildir. Ne olaca~ı· 
nı da bugun için kimse sövli\•e 
miyor . • \skerl 1\llhe• mUdUrlü· 
l!li. Maçka 5;1ahhan!'s'n' n yanın 
daki bir çinko barakada 'l'e eş· 
ya'ar bodrumdaki c:mdıklarda 
daha ne miıddet kalacak? R11n11n 
ce\·abını ben veremiycceğim. l.a 
1 ba alAkalılar ve bu· haıin du· 
rumd~n sonımhı olan ra~tı::ele 
kararları alanlar ela \"errni~·e· 
cek. Fakat su kadarını ~öy ıye· 
bılir·ı.. İstanbullu veya İsıanbu· 
la ~elrn yüz blnler~e ~11yıdıı ~·r 
h Ik kUtle~·nin daıma büyllk 
alfıkas nı çekmış , A.skerl Mllıe• 
m ı. daha uıun müddet O len 
mc,·cut olamıyacaktır. Ha'buki 
Türkler her şeyden e\'\'cl asker 
lık ,.e askeri fohretleri ile ön 
plfında ı;elirler \ e ö!!ünürlcr. 

nurhan Arpad 

Libya Bas bakanı 
Bugün geliyor 

(füı&ı 1 lncıdeı 
bulundu~unu bıldırmistır. 

Td irlrr 
Kalı' rc. 20 (T.H.A.) - Arap 

si.}asi çeuelcri \e Arap Bırlığı 
nın ilcrı ı:elenleri Lib) a Başba· 
kanı Mustafa Ben Halinin Tür· 
k'i) e) e > apacagı z') arete bil) uk 
b•r chemmı~ et atfeımektedırlcr. 
Ba.şlıca 1\lısır gazctc'eri bu ara· 
da hukumetın resmi organı o· 
lan eEI Cumhuriyeıı bu ziyare· 
tı mu cakip 'ftirkiyenin Orta· 
§arkta mtibım s yasl ıe~cbbiisler 
de bulunaca ını haber vermek· 
ted rler 

Aı a(l Birliğine meıtsup bir 
sbı.cti bugun basına verdiği bir 
beyanatta ~byle demiştir: cTilr· 
k )e - Pak;stan Pakıının ımıa 
~nma • akabınde \Uk11bulın bu 
ıı arcti bütün Arap memleket· 
!eri ~Uphe yokki. büyük bir dik 
kat'e takıp etmektedirler• 

Sı i cevreler. Libya Ba§ba· 
kana Dışı$1erl Bakanı vekili Ab 
dt.ı elAm Bu•avrıveden ba•ka 
l\lalı)e Bakanının da refakat et 

\ 
Cene' re'de bıl am rren~i Voın <sagda ı. İnı::ılterc lh$i~lrri n~ k•nı Arıtlıorıv Edeıı ı ortaılaJ 
eerefıne hır ııl·afet nımi~, duetliler arasında Tiırkıye Jlışı lrri Bakanlığı genel &ekreıeri Ce

nıt Açıkalın da hatır bulunmu~tur 

Fransa Başbakanı 1 Türkiye • Almanya 
Ceııevre'ye riİtıniyor Arasında askeri 

<Bazı 1 incide> 
ne\'Teye ~ apaca~ı se)ahatı tehır 
etuğını bıldırmı~tir. 
Bedeli Smith " Mendes • 
f rance goriışmesl 

Paris, 20 (AA.) - General 
Walter Be<lel Smlth saat 15.55 
de Dışışleri Bakanlığında Baş· 
bakan ~Iendes • France tarafın 
dan karşılanmı~ur. Başbakan, 
Bedell Smith ile i:ıirilşmek icln 
Ba~kanlık etmekte o:duğu top· 
lanlt) ı terketmi§tır. 

Bedeli Smith ile Mendes • 
France arasında cere) an eden 
gbrUşmede Amerıkanın Paru; Bu 
) Ukelçısi Douı::las Dıllon da ha· 
:ı:ır bulunmuştur. 
Eden 'c l\lendes - France 
ı;iirii~ıiiler 

Paris, 20 (AP) - Cene\ reden 
Londrtı.}a gitmekte olan İngı liz 
Dışı~lcri Bakanı Aııthony F.den 
bugiııı buraya gc~miştir. Eden 
bugun iiğlc ) emr~ını yeni Fraıı 
sıı D:ışbakanı .\lendeı; • Fraııce 
ile ~ eınış re k<'ndisıııe @dcruht<' 
ctti(ıi bıı a~ır \'az fcdc mU\'af fa 
kıyctkr temenni etmiştir.» 

İki de\ lct adıımı arasında iki 
buçuk . a:ıt •!ircn bu ı,:iırüşrncyi 
nıuıcakip 1-;dcn uçakla Londra)a 
mutrvcccihen ) oluna de' am et· 
miştir. Çok sam mi bır ha\ a i· 
çiııde :eçen bu ::orüşmedc .Men 
dcs • Francc, Çin Hindi sulhu 
meselesini ele P.lnca~ı .ı:unün ari 
fesinde F.clen i'e goruşrne fır 
utmı elde cıliğındcn dola\ ı 
p k mesut olduj!unu söylemiştir. 
Bu toplantıda Fransanın Londra 
Hil.) ük E'çl i ilene Mass;.;li ve 
in;;ihrcnın Parıs bıi,> uk clçisı 
Sir Gl:ıd\\) n Jebb de hazır bulun 
muşlarrlır. 

Gliru5ıneyi ·müteakip, İngiliz 
c:çilıği sozclisiı iki devlet ada· 
mının rnilletlerıır~sı meselelr.re 
temas ettiklerini \•e birçcık hu· 
suslarda tam bır mutabakat ha· 

linde olduklarını idrdUklerını • 
bildırmı5ur. l<birlİgvİ 

Eden çarşamba iilnU Aum 'f 
kamarasında izahat \erecek 'e 
gelecek hafta Başbakan Chur • 
chill ıle Washını:ton a gıderek 
Başkan Eisenhower ile iOruse • 
cekur. 

Bır İnı:ilız: söıclisü Eden'in 
Washington donU~ıi muhıemc • 
len tekrar Cenevre) e gidecefini 
sbylemışur. 

Eden Lonılra)'a dondü 
I.onılra, 20 <A.A.) - l'arıs· 

ten uçakla buraya gelen lngil· 
tere Dışi§lerı Bakanı Eden. ha· 
\& alanında toplanan kalatıalık 
bır .kütle tara[ındın alk15larla 
J;u ılaamıştır. 

Gazetedlcre ~ aııtığı be) an atta 
I:dcn, enümle ~öyle dr.mi tir: 
~Haftalarc·a ~ııren ınıiı.akereler • 
den sonra hu konferansta elrle 
rdil<·n ilk ıııuhım nrlit·r, \'ıet • 
namda komuta l!'m~ilrıleri ara· 
sında hir ~iiıh":ınenin temin c· 
tlilnu· ... idir. J.am. \C Kaıııboç i
çin de buna lır.nıcr trma,ıar ha 
11rlarnı~ bulunu) onı(. Konfc· 
ıan , hu ıiç lrrliıı anla~manın 
ne ıırrtle gcliştirilr.teğini anı 
tırmak için :!l giin ınıihlct \ 'U 

me)i karnrlaştun11~tır. !"l'eıke • 
~ i kc tlrcmcmeldc beraber, fa • 
kal §Ura ını hellrtmek ) erinde 
olıır ki, Ç'in llindınılc ate~ Jt, 
halı tre ii ctli~I tııkıllnle siya 
.,j lıakımrlnn c as otan trmaslar 
husıı~unrla hiç dcAil e hir anlış 
nıa' a \·aı ılınış hulııamaktadır. 
Heri )anıl~n. lrnnfr.rıın~ müraka 
lıP. t:ıhl mesclelr.r iiırı inde oıış 
ınalarına ılc\01111 cılı•rrkt iı. r.u 
~artlar altııııla ıimiıl eılrhilrc.:eği 
mi:r. en 1\ i ıırtirrlr.ri ııld ıj•mıı 
kanaatınıle)'lm. r;ıristc ~·r.ni 
J'ran~ız Hıı~hakanı :\lenıl eı Fnın 

cc ilr. mlllrtlNıınısı dıınıınıın 
her crrıhcsi h:ıkkınıla ı:al et fay 
dalı ı;iıru~meltı rle huhındum .• 

<Bası ı incide) 
G11zcte, Baibakan Adnan Mın 

deresin 11on Atina ziyareti il•, 
l\hrc~al Papagosun yakında Al 
manyaya yarıacatı seyahati ha· 
tırl::ıttıkta n sonra, şö\'fe demek 
ıedir: •Glıney Avrupadaki bil 
tün bu Eeyahatla, Fransıı ,.e 
İtalyan parlamentolarındaki rlu 
rumla mukayese edılınce, bir
denbire daha derin bir mAna ta 
fımaktadır. Ronn'daki bazı ı:e\' 
re'cr, Jeniden s'lahlanaeak Al 
manya ile Turkiye ve Yunaniı;· 
tan arasında askeri b'r •sbirli~i 
fıkri üzerinde çokta nb~rı dur
maktadırlar. Yine bazı kim~e'er 
de, bö)le h'r Flonn • Ankara 
m hverinin üçlinrü ko•eyi teş· 

kil rdcCt"k olal'\ Madrid ile, sıra 
tdik b' r üçgen kurulmasını \e 
bütün bu savunma manmnıcsı"' 

nin Amcrikaya dayanmasın• dil 
şünüyorlar. s;mdilik ancak ~u 
nu miişacdc etmek mümkiincliıl' 
ki, 'nıpanııı sır:ııe.iik hir kö 
~cıı'ndc. N \ l'O mlidııraııs nın yr 
ni ve kıı\•vctli b:r kalec;i \'e h() 
ki dl' Avrupa ordu~unun yeni 
bir trmeli kurulnıakt:ıdır.• 

Kocasmdan kaçan 
cnası 1 lnrlıfıtl 

r:ık kıu:nı ~tır. Damat da odaya 
döndtilhı zaman gdini g<ireme· 
miş \'c bunun üzerin' dı•arıda 

Guatemala' da antikomünist 
kuvvetler ilerliyor 

bekliytn iki taraf ailelerine du 
rumu bilri·rnııştir. Durumdan 
drrhal hab!'l'dar olan kalaha!ık 
bir t:rııp 5okaklara dökillerck 
Fikriyeyi anınıışlar, fakat bu· 
latn::1rlıkhırı ıçln de poli5e mü· 
racaat ctnı••lcrrlır. B r h~fta· 
danberi p!'lisln yaptığı arama· 
tar da fayda vermemiş, n hayet 
geliıı bugiın Oıerinde gelınlik• 
lerl oldur:u halde polis müdürlü 
ğiirıe gelerek ıc l•m olmuştur. 
Hadi•e savcılı~a intikal e•m·ş· 
tir. Taraflar birbirleri alryhıne 
da\I ~çmışlardır. Gelin hAlen 
ne annesinın \'e ne tk kocasının 
evine ~itmektedir. Netice me· 
rakla beklenıyor. 

(8151 1 incide) 
giln: ·inde \e Sah·ador hududu· 
nun 35 kılometre kuzeyinde bu 
ıunan ~.000 nüfuslu Jutlapa ka 
&abasına doğru ilerlemekte ol· 
duklarını söylemiştir. A~ilcr ay 
ni zamanda Jutiapa'nın 20 kilo· 
metre kuıey doğusunda bulu· 
nan 3.000 niifuslu Asuncion Mi· 
ta kasabaııına da yaklaşmakta· 
dırlar. AsiJerın söıC'lisi.ı. halkın 
A\ aklandı~ı bildirılen Batı Gu· 
etemala')a uçaklarla sill\hlar a· 
uldığını da bildirmiştir. 

Sdzrıi) c göre. !l.500 nUfııshı 
Tutonicap:ııı, 7.500 nüfuslu ile· 
talhuleu, 6 .000, nüfuslu Huehu· 
clf'nango şehirlerinde ayaklan· 
malar olmaktadır .• ı\silcr Guaıe 
mala ordusu askerlerinin ken· 
di ıararıanna kattıklarını söy
lemişlerse de bu hıısusta hiçbir 
rakam ycrmemişlerdlr. 

Halen lı iledn sarında bulu· 
nan Guatemala hava kuv,·etleri 
eski Albay RodolCo .\leııdoza. 
havacılaıd~n ukurtulus ordusu· 
na• iltihak etmelerini isteyen 
bir rad,•o konuşması yapmıştır. 
Kıırtulu°ş ordu.su karar~ahın -
dan, Atlantık ~ahilindekı Puer· 
to Barrios linıaııı ile ı•asifik sa· 
hilındeki San Jose limanını ba: 
tayan Gualemala'nın ~ eJ.:A11e de· 
mır~olunun kesilmiş olduğu bil 
dirılmişıır. 

Asilerin söıcusU bir asi hava 
cının Puaeto Barrıos lizerindc 
uçarak hükumet kuvve•lerine 
mensup .olduıtunu radyo ile bil 
dirdiğını ve ) ere ınmek musa· 
adesinı alarak meydana inince 
maklnelı tüfek ile ha\'a alanın· 
daki bcr.zin depolarını tahrip et 
tl~inı \ e ate~c 'erdığinı sö,> le· 
mişur. Asi uçaklıır a} rıca halkı 
hUkllmcte karsı ayaklanmağa 
teşvik edcn hcyannamr.lrr atmış 
tardır 

Halen iki taraf ara~111da mil· 
bim çarpı nıa ar o.nıamakla be· 
raher. vııkınd" bir ha~lı kan do 

mesınc a~nı d kkaıı çekmı-ktc. 
Lib~anın 'satıhlardan ~eni• ma· 
11 )ardım ~ormck Uıere yapı:a· 
cak muzakerf'lrrin bir mukad • 
demesı olarak \ .ısıflandırmakta 
dırlar. 

küleceği anla~ılmaktadır. Çün 
ku ordu Cumhurbaşkanına sa • 
dık kalm)~tır \e muhakkak ilk 
fırsatta istılAcıları durdurma,h 
çalışacaktır. llrr iki tarafın mu 
sa\'İ kuHcte sahip oldukları bil 
dirilmektedir. 

iki ki~i öldıi 
Guatemala Cıt), 20 <AP) -

Guatemala ordusu, isti!Acılarla 
henüz mııhar<'bcye glrı$ılmr.di· 
ğıni bilrlırmıştir. Dun ı;ece baş 
şehirde silah sesleri du)ulmuş· 
tur Bazı Hrlerde de kargaşalık 
lar ·çıkmıştır. İki defa alarm i· 
şarcti \'erilmiş fakat hiç bir ha· 
\'a akını olmamı$tır, is•ilfı kuv 
'etlerınin harekete geçmelerin· 
den beri :;chlre Uç ufak uçak 
taarruz ctmi,ıir. Buı:Une kadar 
~ alnıı iki kişinin bu hava akın· 
larınd:a öldiiğü bildirilmı~Ur. 

Bunlardan biri Uç yaşında hlr 
çocuktur. Radyod,a konuşan Cum 
hurhaşkanı lrbcnz ~silerin ka • 
dınları \'e çocuklıırı makineli tü 
r ... k ate~ine 'tuttuklarını söylemis 
tir. 

Arbcnz bu kol'ıı~masında, Gu· 
temalanın acçcnlerde )[ondu . 
rasla bir ademi tecavüz paktı 
teklıf ettit:ini fakat red cevabı 
aldığını ıiylemiştir. Guatemııla 
Honduras \'e Nicaraı:ua'yı ıA • 
çıkça tcca\'ilzdc bulunmak• la 
ilham etmis \'e Bır'e~mis !\Iıllet 
lcre şikA~ et eımistir. Buı çe>v· 
reler bu t:ikayetin daha mües • 
sir olabılnıcs için fısi ku\Vetle
ri9 h ıce memle}<ctın icine niı -
fuz etmclerınin beklendi~ini söy 
lemic;Jtrdir. 

Buı:uıı Guatemala ~chri sokak 
larında benzin tasarrufundan 
dolavı anrak bir iki oıomobil 
gorü

0

lchılınişlir. Postahane ı;ıkı 
bir muhafaza altındadır \e 11an 
silr mt>murları hu~Un çalısnıa • 
dıklarındıın harice hiç hır teh::· 
raf çr.kllnırnılşıir. <Bu haberler 
ıdefonla \rrılrnistir.) 

Amr.rıka nleyhlar\ıı nlıma\ i !er 
Sanıiago (Şilı), 20 (AP) -

Guaıem::ıla lchınde nümavtşlcr 
) apan Şılllı talebeler şehrin or 
t.ısınd<1 Aıııer•kan bal ratıaı ) ak 
mı~lardır. Amerıka ale\hlndeki 
bu numa,ylfler dfin o~!eden son 

Hindistan kadınları sine· 
ma aleyhinde 

Yenidelhi, 20 (.\..\.) - 13.000 
ev kadını bir istida ile, Hındis 
tan Başbakanı l'i'•lıruya m!ıra • 
caat ile, ı;'nemanın ı;ebeb oldu· 
ğu fenalıkları önlemek için der 
hal harekete ı:etilmesini iste· 
mişlcrdir. Kadınlar, istfdaların· 
da sinema çocukların manevi 
sal!Iısı için. miıhim bir ~hlike 
teşkil etmektedir ,demektedir· 
!er. 

Nehru. bu müracaatı dikkatle 
tetkik cdecef:ıni bildırmietlr. 

Prenses Margaret Alman-
ya'ya gidecek 

Bonn. 20 {AP) - İngiltere 
Kraliçe•i Elizaheth'in kırdl'şi 
Prcn~cs ~largaret gerecek ıv Al 
maıl\ ayı ziyaret ettiği \'akit ilk 
defa helikopterr bıncrektir. Al· 
man~·adaki 1ngiliz .makamları 
Prenses ı\Tarı::arnıin lnı:dllz bir· 
liklerini teftiş itin bineeeı!i he· 
lıkoptcrın inmesine müsait sa· 
balar aramaktadırlar. 
Pren~e ı\T:ırgaret 12 Temmuz 

da uçakla Alman~aya $:elecek 
'e Cumhurba~kanı Theodor 
HcU"S ile yemek yedıkten sonra 
bir helıkoptere biner'k Alman· 
\ a ;çınde bir se\ ahate c:ıkacak 
'e üı; :un sürecek alan ziyaret· 
leri esnasında helıkop erle 'Uı· 
lerce mı!. katrdccektır. Marı:a • 
reıin z:y;ıreti K,ral ailesine m(n 
sup bir kinuenin haı ptcn sonra 
\lm:ın~ a)a yapu~ı ilk ıh·aret 
ohıc.:ıktır. 

ra ba~lınıı§tır. 
Solcu sosyalistlerden, muhafa 

takar so.~ al hristiunlara kadar 
l erli parti) e mensup talebeler 
ıGuatema.a~e yapılan tecavtiıli 
mağ!Up etmek için ku\'\'ctlerımi 
zı bırle•tirelım• diHı bafıırmış
lard•r. Gerek solcular ve gerek 
Ee milliye çl:er Guatem.1laya ) a 
pıliın ıeca\ Uıün mO eb!:ılbi ola· 
rak Bırtesık Amcrık~yı itham 
etmieleı dır. 

rna~ı 1 incid 
Sundi!.n ~cnra Lod~e, Guı t.· 

malt dele~•gi Eduardo Cutıl· 
ıo At'l:iola'yı kürsüye dav t et· 
mıftır. Guatemala dele"l'Sİ kür
süye çıktı~ı \'akit galcr' de ~ d 
dctli bır alkı~ kopmu~tur. Bu· 
nun üzcrırıe haşkln ne tasvip 
'e ne ô,. takbıh mahiyetinde nü 
may ı~lere miisaade c•miyecıliı
ni re de' am tdildi~i ıakdırde 
galeriyi bo:alttıracağını sörle· 
miştir. 

Guatemala dele~esi memlc.ke 
tin'n •.MilletlerHası bir teca 'Ü 
ze• ugrad tını söylemiş ''t B r· 
le~:niş Mılletlerden Guatemala· 
ya bu teca,ilziı. har' bombar· 
dımanlarını tahkik etmek için 
müşahitler gond~mesini iste· 
miıtir. 

. . 

1 
lst. Lv. Amırliğinden Verilen Askeri ı 

K ıtnot t lnnfnrı 
~~~ 

Esktıehir Hv. Grz. 1. ci Hv. Üs. K. binalarının çe,ıtlı ona
rımı kapalı zarfla eksıltme}e konmu~tur. Ihalesı 2 Temmuz 

1954 Cuma saat 15,SO da Eski~ehir As. Sa Al Ko da )apıla
raktır. Ke~if bedeli 44984 lira 52 kurue 'eı:ıci tem natı 337-ı 
lıradır. Bu ı~e gireceklerin 9!0 )llından önce 10 000 lıra'ık 
Q40 ~ ılından ı.onra ::o.ooo liralık iş ) aptıklarıra dair belgele· 
rini ihaleden en az üç giln eV\el Eskişehir 1. Hv Kv. hley· 
dan in~. Şube.siııe 1braz ıle \ etertik belgesi almalan farttır Ke· 
ftf \C! fartname!I komisyonda \e öğleden ene! Ankara. İst. 
L\. A. İlln kısmında gönılür Teklif mektuplarının ihale saa· 
tiııden bir uat e\'veline kadar kom ıs) ona \erilmesi. 

1667 - (7320) 

* As. ihtiy;.~ iı;:in 4000 to:-: un kapalı urf'a 28 haı.irı:-: 1954 
paurte.si saat lll de Samsun As. Sa. Al. Ko da eksıltmesi yapı· 
lacaktır Bede:! 1 800.000 ira, geçicı teminatı 677.50 liradır. 
Ş~r!namrn komisyor.da w ö:lcden evvel Ankara, tst Lv. A. 
ılln kıırnında görülUr. Teklif mektuplarının ib~!· uatınden 
hır ıaıt e\'Ve:inc kadar komisyona verilmesi. <161~7116) 

* A;atıda cins ''e miktarı yazılı iki kalem ıeb?e kapalı ıarf· 
la 5.7.1954 Paurte.si t.aat 16 da Yasm·iran As Sa. Al Ko da 
ıaun ılınacaktır. ~artnamesı Ko. da •orilltir. Teklif mektupları
nın ıhı le uatinden bir saat ev\·elıne kadar komi.;) ona \ erll
mr:sl. 

Guatemala dele,ie!i bundın 
sonra, Amerikan büyük dı;ls' 
Jobn Peurıfoy'un yalınla.mala· 
rına ragmen kasaba 'e köyle· 
rın bombalandığını 'e hattl ~
~ılerın utak!arından birınin 
Meksikaya mecburi ınlş y.ıptı· 
ğını so~·lcmi~ w Meksikadtn u 
çatın ıçinde bulunan pilotun hU 
,·iyet \'e mılhyeıini aı;ıklımasını Cinsi 

Mikdan 
Kilo 

Bedeli 
Lira 

G. Teminatı 
Lira 

ı~tcmiştir. -----
Casıillo • Arriola memleketi· Tue Biber 

nin 19-14 c kadar dıktatör:uk Hıyır 
rejimleri altında ıstırap ı;ekti· 

30 000 
lMOO 

Eaon 
7500 

450 
553 

1815 - (7S51) 

ğini, ancak o tarihten sonra d: 
mokratık hilkümetl~r tarafından 
idare edilme~e başlandığını ve 
bu hükümetlerin halkın refahı 
ile ilgilendiklerini söylemiş \ (' 
B'rlesik Amerika Dışişlcri Ba· 
kanlığını, Gualemal.ıd~ki, Uni· 

* Kapalı zır! ı :!O!l ton sıtır eti ne 10 ton koyun eti 10 tem· 
muz 1954 rıinü sut 11 de Kays•ri As. Sa. Al Ko da ıatın alı· 
nac.ıkur. Bedeli 345 000 lirı i•çıcl temınatı 17550 liradır. Şut 
nıme.ti komisyonda görülür. Teklıf mektuplarının iha!e saatin· 
d~n bir saat e\'Veine kadar ko ml!yona 'erilmesi. 

(187Z-80i6) 

tcd Fruit ş rkeıi "'ıb' yah,ncı ------------.,.----

~~·~:~~r hv:k:~eet~e;~hi~~~.1!~;~~ Donanma Gemilerinin Su Üsff Ton Atı~lan 
mekle itham etmi~tir. 

Cııstillo • Arr:oıa, Karakas 1 - Donoanma gemilerinin dPniz UstU top atı~:ar• 14, 15, 
konfr.rall!\ından r.'"'cl kend n· lR, 17, 18, 21. 22. 23, 24 25 Haziran 1954 günleri auğıda hu-
dcn cwdki Guatemala hılyük rluttarı belirti' en sahada ~ apılaraktır 
elçi.sinin b~skan Eı~enhoweri 'Z. 2 - Atış'ar giin<lüz 09 00 ilıi 12 on. ö~leden so.,n 13 30 i'A 
) arct ed<'r<'k United Fruiı ır· 18.30 ara51nda \·e ~eceleri 21) 0() ilA 24 no arasında Hntlacaktır. 
kl'tini, memlekdinin ikıısadiya· 3 - Ac.ığıda ıı.rz ve tıll'eri le hudut'ant!ırılmış bu'unan atı$ 
tını kendi m,nf:ıatin, i:Öre idare " 
cımesındcn ~ikayet ettiğini a· ubuı. atıfların devamı mi.iddetince \'e belirli saat!ar d:ıh!-
çıklamıstır. Guat mala e:ı;isi .ıy !inde tehlikeli bu'unac;~ından atış süresince her türlU deniz 
nı ıamanda başkan Eiscnho· \ esaitinin mtıkQr sah .. dan i'eçmcme:eri önemi~ ıh tar ol•ır.ur. 
\\ere, R rıe .. k \merik~nın Gua <7179) 
trm;ıladaki dçısi .Tohn Moors Ca 
bot'un Uniıed Fruit ş'rkcti ile 
alakası oldugunu da söylemi;· 
tir. 

Casıillo · ı\rriola, o ıaman ba~ 
kan Eı•enhowerin nıesdeyi bi· 
tarar b r kom s~ ona teıkık ettı 

rcceğini sövl~mi~ cıldu~unu. o· 
nun itin Dı;ıcleri Bakanlı~ının 
Guaıemalayıı kar~ı harekete ;eç 
me~lndc ha~k~n Eitenhow~rin 
tas,•ibi bıılundurıunu zannetme· 
diğini b~lirtmiştir. 

Guatemala delegesi. Bıriecik 
Amerikadan memlekdinin silAh 
satın almak i~·edi{:ın!. fakat 
k~ndisıne red cevabı nrildil:lni 
•öylemi• ve ~o\yet Rus)a \eya 
Polonyadan 10 m !son dolar tu 
tarında •ilAh satın alındı:ı hak 
kında D·•;~'cri Bakanlt~ının i· 
leri r.UrmUs oldu':u iddiaları r•d 
de mi• \'e •GU3tem.ıa hlc t \ · 
devletin peyki detıldir• ekmiş 
tir. 

Guatemala detc~e•i. mcm!ekt 
tinin kl'nışu l\"icaragua) a h r a· 
demi ıeCa\'i.ıZ p;;ku imza'amavı 
teklif etti~lni fakat red ee\·abı 
a'rlığı, buna rağmen aynı anda 
Nicaraguanın Birl~•lk Aml'rlb 
il~ hir ademi ıeca\ üt P!ktı im· 
ıaladı,ını sö~·!em1$ ve •Yoksa 
Birtesik Amerika ile yapılan bu 
Pötkt. buı::Unkli h~diselerln bir 
hazırlı~ı mıydı7• diye ııormu~
tur. 

Castil n - Arriola bundan 
sonra hükumetiyle bir Am•rlkan 
triistU olan 'GnitP.d Fruit Şlr
kdi arasındaki mücadeleleri an 
tııtm•s ,.e bu şirke in arkas•n· 
da Bır' r•ik Amerika D•~i:leri 
Bakanlıfınının bulundufunu eoy 
iP.mis. Ilışişlerl Bakanılı~ını bu 
~UnkU durumun mil ebbibi ol
makla itham ~tmi~tlr. 

Guatrmalıı nP.lPgcsi. Guıtema 
ta ordusunun •ıılh SC\"er bir or· 
du oldufıınu. fakat herh:ınti 
hir ttra,·UzU rlefttmcye ham bu 
lunduJunu ~ôylemiş. bununla be 
rabrr kıın rlökillmem~si için. ha 
reket,. ~eçilmeden evvel Gü\·cn 
'ik Konseyinin c'inden geleni 
yanmasını i~ıemiştlr. 
Diğer LAtin Amerika memle· 

ketleri .mc•elenin Amrrikalar a 
rası komisyona aksettirilmesin· 
de ı•rar etmektedirler ve Birles 
miş Milletler Ana,·asasının h~·ı 
ma-:ldelrrine d;1\•anmJ ktadırlar 
Bu maddelerdi'. bir ihtiilıfın Gll 
vrnlık Kon•eyine aksetlirilme· 
den evvel mııhıılll ır•kilatrl\ ele 
alınması derpiş .. cınmekt~dır .. 

nıı memlt-lieılerin kıınaaııne 
göre. Guaıemefan•rı •ikiı' ı>.tinin 
Gü\l'•nlik Koııscyindt miiıaker• 
eılilnıc i. r:ıısanın durumdan is 
lıfade etme~r. çalı~masına yol a 
tacaktır. 

Ca tilin - Arrio1a, ı:ıı1ctrcilc· 
re \'errli~i hevanatıa. konsey •· 
ıasından TllrkiH, Erezi 'a K • 
lomblva, inıultere ve Rus ·anın 
muvafakatlr.rini aldıktan MnrR· 
dır ki. fevkal~-i .. '"n'3ntı hu,:fi. 
nt" konmustur • demi$. •iki bir 
suale dr, hlit.:<ınıP.tim l•'t'dlfl " 
re h· vurm~k h•kkını haizJır, 
CC\ abını ''crmi~ur. 

,\ ns SAJL\ SI : 
A - 40' 37' 00" 4- !le A - 40• 48' 00" 
T - 28' 03 OO" .;.. i'e T - 2s• 32' 45" 
.\rı ve t(ıl daıreleri arasında • 

l:·ZI 4%-J B u L M A c A 
%1 • 6 • 19.\4 - PAZARTESİ 

ANKARA 
7 :a 
1 • .;o 
7 4l 
A® 
uo 
t .00 

Acılıı Tt proıram. 
auna)'Clın. 
HAberler Ti h&TA rıperu. 

Kırma Ut'-h mOt!A'1. 
Hafit Vıyını mtl%1ıt 

ounun • oretttmı ·ve k•'Pt:ıu .... 
ıı .sa A•ılış u prosrım. 
12 00 Alier uı.tı. 
12.20 'Türk b ~ramınlıtı. 
t2 :ao tuaıa nukad:1ez Ata.kan 
13 00 M. 6. A~uı n haberler. 
I~ 13 Ttnl ı:Uklar. 
ıuo Öth suetuı. 
13 o norıı DIJ' n Tor.:v Martin. 
a.co Bna raporu, •lı:ıam pz:ııra· 

mı Tt kl))1nıe.. 

*** , 19.511 A~llış Ti pro'1tm. 
iT .oo C.U oıkutraları. 
lT.30 Kt•ıp Ut.tl. 
1~ 4l Oöntil Akıncı . 

18.00 •l Choptn: '8alla:1e la be· 
mol maJor bl Chcı:ın: Polo· 
nez. MI bunol maıor e) D•· 
buu:;: Ço•ulı:l!rın k!>$HL 

u . .;o ıoua Türk muzı;ı. 

ııı.oo M. ıs. Ararı •e hı'b•:ıer. 
ııı l~ TarUıt•n bir yaprak. 
l~.20 •at E~ coıe. 
19.30 Köyün Ult1. 
ı9.(3 Turttl.a ıuı.u. 
:ıo 13 ıta~Jo suet•u. 
:K'.30 Jtad o ı•nfonl crtut:uı 

R•Tmo Tıaa'o r ldaı ulııde 

•lEchubert: Roumunda U· 
TUtUrU bl lll:;dn. Orford 
unfcnW tl Rtuaky Ko:u· 
kott • Altın horoz. 

:ıı.u Rad:ro hattuı. 
2ı.30 CttrlJe Ceyhun. 
:u.oo Eezb•ıt uat. 
22.15 \•ıctcr u :xa~ıer Cu;at.. 
22 u H 6 . Ararı Tt haberler. 
:J oıı Pro~ra!n n kapanış. 

*** 
lSIANBUL 

12~7 Atııu u ıırosram. 
13.oo Habezler. 
13 1l Dr.nı 11'\tiZ!JI. 
13.30 Afitap Kırıeın. 
14.00 ı ı !lobut !clıu~= •Mac.t 

re:I• bl Htc.tor :eerllOll ·~
ma Kırnavılı•. 

H :ıo :euıent Oral. 
14.0 Johnny na~. 

15 00 Kapanış:.,..._., 

ıa.oo A çılu u Hakkı Der::u..:ı fa· 
ııı br;e•ı. 

ıs 30 iıı;ıll::ı:t du~ 
18.ü Be.stek&r portrtlerl (J:ıl:an-

nu Brıhm.J. 
12 oo Haberler. 
ı; 15 Radlfe E:rtm. 
ili.O lımet Slral Te arkaduluın· 

nan car; müZ1:ı. 
20.00 Pltk ı;cçldı ,, :ıt~ıçek: 

•Donna Dı.ona• Orerturu: b, 
Scbubert •Oec.e u rüyalllr• : 
cı F, Chorıln •\'al&>; dl N. 
R.nultl • Korukot. •Hint 
eırkıaı•. 

:o U Radyo ı;ıı:etuı. 

:ı0.30 Kııa aehtr hab•rl•r. 
'20:33 'tt&lctldar mu.atkı cem!yetl. 
:ıı.oo Jltonuama. 
21.ıo ouı.errn ouumıı. 

21.30 Pe •r Ca:;lı:C>Tıkl ıseu-enlr 
• d'un ııeu c.her • Xı:;meuı 

bir rmn tıttıruıı. 
:ıı 4l Bpor hubıtıaııerı. 
:U 00 Muıtafı Konnc.ı. 
:ıı :ıo ~z e_•rterı ıRAcU;e Otü6aıı 

"' a:ka:!aelın). 
:U.(3 Bal:•rıu. 

:23.00 Kamblro • Borsa n ı:r::rum 

2 3 4 
.... 

:--ı-;-.• --ı--

5 6 ' 

SOLDAN 6AÖA. 1 - Yurdumu:~· 
• Erı.ltı ;ı:.ı bulunan :;er 2 - s:ı. 
3 - Kü:dlk. 4 - Hararet. Vlll e•. 
~ - Bir uz"umu::· Nlp.ne. e - Hay 
kın. 7 - ll&ve: Gelenek. il - Bir 
UlULlkl lie'l 

YUKARWAN ASAÔIYA• ı - H04 
'emo'nun o~ıu 2 - Klrll ı.z :ı -

Eır l r kl 4 - D•:.rmen ~ - Rume
li dilinde Coruıı: 6 - Seher 7 -
Mallu ı:ıır r1a• 6 - Uun• 

ElTELKt ı;uı.~lACA!l<ı'L'li 
UALLl 

SOLDAN SAÔA 1 - K~!e'bek. 
2 - Ttll. 3 - Goae. 4 - Alo .5 -
I:klem• e - tma. T - Uı:ıeu. a -
Alin Ket 

YUKARIDA!< AŞAÖIYA • ı - E: :l: 
ıu. 2 - Al 3 - 6!.J••m. 4 - trn. 
3 - E•· Afil!!. & - Belcle~ık 1 -
1:1: Emare 8 - F>lhve. At. 

ıar. 
:?"OT D:ına mu.ı ı. 
23.20 Dlnl•rtct ıa• ulerl 

Batı ~ü::J:I). 
24.00 Kapana. 

*** tll\JlE 
l~ .53 Açılıı n ı:ıroınm. 

<Kllılk 

ıs.oo Muharrem tnaı • M!lrü1'• 
n GUdt.eu. 

l!.:!O no ındcna'dıın hafı.t tıır· 
kıar 

15 45 Z•kl O:W:. 
17.1!1 B3ilıea pro•r&mların Ul:dl· 

mı. 

1T .20 İaıruıu OU.:el'deı:ı TU?k~a 
tanıoıar. 

lT 40 Arif SJmı Tclı:er. 
18 00 r>oro a•oral•s orlı:ut:aeı. 
lB :3 OllZ.ln ~n. 
18 4l Türk tarihinden 11rtaıu. 
18.M ~.ıarııu. 
ll 00 Haberler. 
19 1.5 Rad;o tı.me faslı. 

20 00 Tenor. Pterre Fleu. 
20 ıo ehlrden ll:üçülı: haberler. 
:C' U Raı1 o ~ıtetr31 
:o ~o Rad ofonık plyu. 
21 ı:ı TUrkülu. 
21.30 \itrdt "' Salat 6•aı:u •B•• 

h müwtıı· 
21.53 Yarın ne pt.ştnllm? 
:U 00 Fahri Kanla 
:?4.30 .Boru "e ııroıram. 
:U.SJ Yt)'lnıa ıonu .. ...... 

I'~l\1\11\ UM\ EKStTB 
::o.ı:ı Açllış n ı:ır:ııram. 
40 !il Mouucırı;aky •Borla Oedu• 

not.. o;:ıtraaındın uhne!er. 
50"11Jen Bu ıııWo Pınu.. 

20 37 ~tar el Poot •AUe·ro S;mp 
honlqur_,, 

:?O U Dtbıwy · ~ MU> • Dtniıı. 
:?I 07 Bartolı: &eman toıı·ert.::ısu. 

Çalan· Tt'bcr vu,a IKt:=.anl 
214! Rntı· •ıt.tpro~l E ~;ıı:ı!S 
22 00 Pro,rıı:ı Ti 
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.Perdeınizin genç istidatlarından .. 1953 Türkiye Güzeli 
BELGiN DORUK 

MUNTAZAMAN TATBİK EDER 1 

.. 

BELGiN DORUK. lıeı sulıoh t•t: 

uk.şum bol Puro /.:.o'jm~ıı ile cıldi

rıi sobunlar sv11ra bol lU ilt ... 

~ıe hiç sabun izi ka/1111y(Jcak şe. 

kilde _lltİııiniı yıkar •.. yumuşuk 

bir havlu ile ııe cildini 

tahriş etmeden y11zun11n ne
mini oltr. Puro Güze ll ik 
Mt•lvdu bundan ibarettir. 

Yalnız sanatkarlar ve genç, güzel hanımlar deği l 
BOL KÖPÜKLÜ-NEFİS KOKULU 

,.. 
Terkibinde krem hassaları bu l_~":,, 
Puro Tuvalet Sabunu en t~.bıı, t1ilC 
pratik ve en müessir guze 
müstahzarıdı r 

• cilcJin derin1ilderine kadar ,, ur~~ 
ederek ,-ahancı rnaddP.!eri ıaıt1 , 
men temizler 

l\ ,o 
• cildi Lesler, korur, )· unıuı.a 

ta1.e ) 'anar [" . ,. 
• d 'ld' . 'n Jı'ı: l •l !!Ün zarfın a cı ınııı ~ , 

~ rı~arı~ 
kalan rrüıclli<rini me)·daıııı ') 

" e ,.e ~i:ıi <laba catip gösterir 

..... c·ilt 111iiıt•ha .. ~1-ları11ırı • .. 8S 0

1 PuıOl\lln cirlıl~n f:t) dalı lıir guullık 

nıii.;uıl11arı ol.Jııl•ıı }111;;u .. ıııııl<1 nıiıttefikıirler. Hu~üııdt' n iıih:ırc u 

Puro') u oıir ıl~ 1t·ı·riıhr. eılirıiı~ 
sabunları 

fiet kaluııu 
ke°J~iıte ha~ tiz; 
J'i;efkji -vadı-c 

l<edınlarımız bazen kendi güzellikle rinde" 
bıhe tıerdir. Onterın tıu gizli gOzelligınl or• 
tey• çıkaracak POND'S' u n iki kremi m.V• 
ew\tur. • 

ı - P0'.110 S COLD KRE\AI: Gec('l-1 
yalmadan cvvtl yuzunuu, boyn~nu .. bu 
kremdtn surunuz. POND'S COLD KRE· 
MI cıldınmn ınesam•:rri""' kad;u nufu~ 
cd•rck. bulun kir ve makiyai kalıntıları
nı tmtr: bilahare bu kremi 111.,ıclc t•lc·. 
rar bir mılctu surunu!, Sabahltyın U)an•, 
dı~ınızda yüıunu:ıiin yumuşallık ve llle
lığınc hayran olaabınız. 

2- POND S VANISHING KRF.Mf ı 

,..s EK RET ER AL 1 NACAK., 
Ingilızce H)a Fransız.ca Mahaberat ) p:ıbilecck seri d:ıl>ti· 
o ) azabılen bir tıayan kre tere ihm aç \'ardır. Isteklller;n 
Fabrıka Mudur u~une mur:ıca tl.ırı. İ tanbul Yıin ip·ı~i 
Fabrıkası Turk Anonıııı ş,ı kdi. Bomonti Fırın sokak No. 

38 ı tanbul 

. . 
GAiBE iHTAR 

l :stlc fule• t;ıarruz uçunda n maznun olup ı:aıp durumda 
bulunan ıı30 Hl nda Jlar.wr.ı n doğma :ı en Bayburt kaz.asının 
Gn koHınd n mukim Dur un Og Emru lah fo~rgin'in bu ııdre • 
d n a~· aı ali: E~kı rhır Koçhan No. 10 a ıkamet etmekte 
o n Ibrahım A\sar nezdın ıntık,.t tti., \e oradan la İ taı -
bu Kndıko~ \ c t>gırm nı Tepe Sok.ak No 16 da ikamet etıi· 

1 bil ıri:nu~ ı e le \akı aram.ıılara rağm n bu unamadığı alı· 
nan ce\ap ;ırdan aıı a , mı ır \dı ı:;c~· ııin 24 aı:tusto 1954 gıi 
nıınt" adar As. Şubesı \ C\ a Koı olos uk il Tllrk Sc(ar<'ll c 
muracaat eımc ı \t")a mcskenını bıldıtm<' i akı hald malım 
nın hacıı olunacağı A M u,,. K nun 215 ıncı mad ie ı mu· 
cıbınce ı nen ıhtar o u ıur, dlı Amir 

UOi- i6i9/liS%) 

100 de 100 saftır 

Otomobil 'lastiklerinin en - -
• 

ı yısı .. . . 

~- .. . - ,.., .. .. 
--~ı~ ı .. ,.....~ 
~I 1'~...r.c..:;., 

• ı,ı- ~· "' . .. -..ııı~ "" . . '. 
Gooo· Y EAR FABRIKASININ. 

KART AL MARKASINI 

TAŞIYAN LASTIKLERDIR. 

En .. yüksek· kalifefotom Öbi 1 1 as ti ki eri ıçın 

Emnıyet t edebiieceainiz ı markli' 

lmtt•az ahtbl . ı :o. !~ Kilit! f'. 

L'uıııml ~ttr1•at ludnrö: .lllt:Llll \ E.">B 
Bn u71da Mes'ul MUdQr: 

lns.u; ADA 
(Y4X.&Ji) Gazeterllık n Matbarıhk T. A. - lıta.abnl 

\' A Z A !'o ~I \ l' 8 A A S 1 

iki depo dolusu tecrübesine 
bugün başlayınız: 

MOTORUNUZDA N, VERDtGiNİZ 
PARANIN TAM KARSILIGINI ALiNiZ· 

.. ziya'ır1~ 
t . C .A.'lı SHELL Benzini'nin. enerıı ,.atı'· 

sebebiyet veren en büyük mahzur~ar~~ 1;,ıar~ 
erken iştiali ve buji ateşlenmcsindekı 2 iJbeıtr• 
önledi~i milyonlarca kilometrelik yol ıecr 
neticesinde sabit olınu şı ur. . ıcııllg~ 

Fakar, SHELL ' in bu •cmsatsıı bilrfles' 
l.C.A. ' nın motörünüze layıkile tesir: ~~~ 11acrc· 
için zamana ihtiyaç vardır. Çünkü. ıştı d.f'''~ye 
sinde birikmiş olan torıuları n kızıl iştııl' 

· kell ıı• kadar kızmamaları ve bu suretle er tııbi•" 
sebebiyet . vcrmemtleri \İçin, bunların ·~if1 ~! 
değiştirmek icab cdcr.I Ayrıca. eıeı..1 rı jçi l1 
)'ere toprağa nakledilmesini 1 öÔtenıek . tabi•"111 

bujilerin üzerinde ı biriken tortularltl ~~L.'- se~; 
detıişıirmek lazım'gelir. 1.C.A. '.h S bir 11\ 
zini, but: tortuları ' elekfriii tnakletnıeı 

0 
iri ~~ 

getırert'k. , hava . ve benzin J mahlülO"s~ni ;..ıcıt'' 
kıvılcımla tam .za.manındafateş!enmc 
cti-r.1 

+ 

'ı • 
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s 
ı 
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Son 32 sene zarfında r ms· benzinde en büyük ge 1 ~ 

r---_ 
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