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AMERiKA BiZE GÜDÜMLÜ 
MERMi VE ROKET VERlf OR 
NiKE TİPİ U(.AKSAVAR GÜDÜMLÜ MERMİSİLE HONEST JOHN SAHRA TOPÇU 
ROKETİ KIRK KİLOMETREDEKİ IIEDEFE TAM İSABET KAYDEDİYOR 

YENİ SİLAHLAR İÇİN TURK SUBAVLARI AMERİKADA EÖİTİM GORECEK 
CHP MECLİS 
GRUBU BUGüN 
TOPLANIYOR 

1 

,\nadolu Ajaıısı 
Ankara, 9 - Başbakan Adnan 

Menderes Anndolu Ajansına ou be
yanatta bulunmu$tUr: 

Karşılıklı atwuıuna programı ı:e
rcıtıncc müdafaa maksattan lçt::ı 
yeni slllihlnr \Crtlmesı hususu:ıcıe 
Tllrklvcnın Amerika Dlrleşlk nı-v
ıetıerıne yaptııtı talep kabul edil· 
mlşUr. Blrlcş:k Amertlı:a hQkQruc
tlnln bu knrnrı, NATO üyesi dev-
letlerin müdafaa gayelerine uyırun 
olarak, NATO askeri m1ıkamlerı 
tarafından hıızırlnnan programa 
dayanmaktadır Bu program ııerc

IUncc. Turk orelu.suna yakın hlr 1 
tarihte teslim olunacak 111IAhlar 

(Dl'vamı ISL 15 Sü. 15 de) Lrtı..ostdtl.1 badl~eler ııre.ınt1a lnılllı; poll•I tarafından tr\lo.1f eill· 
len btr Kum ıeııct. 

Öğr4Ilc:U&ımızc ı:öre. C 11.,P. :nı:
letvcklllerıııden bir kısmı bir mQel 
d.ettcıı bert oebrlmlzdc bulunrıı'&lı: 
tn ve Baya;: Millet Mecıısı-ıııı 

cı:ün:ıeınsıu o:arak ynpııgı otu
rumlar yüzünden. Anknrnya g!ı.mc 
mekted.lrlc• BlllndliU ıılbl, 5 inci 
Mcncıcres Kabinesinin. Meclisten 
güven oyu IRtecıı~ı tartı~aıı otu· 
rwmı 46 ·c.u P. il mlllt>tveklll ka· 
tılmamış v,. bu cıunım C.H.P. ge
nel merttez.ınm Cllkkatlnl celtmış. 
tir 

Bcıırtııcıığınc göre. iç tQzük tft· 
dlllertnln, öntlmilzdekl oturu:nlar 

!Devamı •ıu 6 80 t dal ___....__ 
KIBRIS MESELESi iÇiN 

1NATO'ya başvuruyoruz ~<Lôstik 

! nuhraııı 
............ om\ .... 

Vaı· •• » 
GÖKA y _ 1 ı.11ılı11luıı e•kl mnl· _ ........ _ 

ııl mini ıııll•ln )l'!· 
111 RPIJı hU> uı. t•l(·iıııl;ı (;ııı.n~ 111, Hususi ::\luhabhlmlzden 
tı1P1k1 ııın lını ulııroı. ~urıı.ı cıuıı· Ankara, 9 - Bugün Yat 1$ te A· 
aııcunıı hllıllrııılsllk. Bil> ılk t'lçl, gllh Erozanın bıı.şkanltgında topla· 
f,llLIPııeıırı.ı ı.h. ı.ıinılr kalorifer nan BUyUle Millet Meclla!n<le blr 

11~hııtı olınoıtıiı için ııııotıı otc· aözlO .ııonı önergesl ıorüşOlmUş, b!.r 
lııtte linlıııniı ıın:1111 ılimıO tur kanun tasanaı cıa ltabul ed.llmlştlr. 

l'r11t, ouı.a.-ın nlinrı&)R ı::ıtmlyc- Bu .Qra<la C.ll P. Ankara mllletvekl· 
''"· ~I ile ·bcrnLırr nernl' döneccı:ı il Recep Dengin, TUrlelyenln otomo
lfade cdllrııcktedlr <ıllkllJtn rnlık bil llatlğl elunımu hatkınde tenı.1d 
'sının nrınınrına doı::ru yapılacnı. lerdo bulunmuş: cmemlekette rtıd.ek 
•1-n de\ ırt hll$t;nnlnn mert ehe· parça n 11\.atU:: buhranı Tllr> cıeml•· 
'llldeLı ı-; TO toplantı ına R bR· tir. Daha aoııra Ferit Melen (0.H.P.) 
lan Adnan MrnderP~lr. ınemlı-ke· llı:Uaadl cıevlet ıeştıkleUllertntn ıcıare
llaıııı tem lltn 1.11uıma ı da ınn· eı Içln hazırlanan J't!DI ıaurmın Ak· 
~ttıe muhlcnıclıllr. savan ı.aratlannı anlatmıstır. 

BAŞYAZI 

FIRSAT ••• 
ö ZCAN ERGÜDER 

S 
\l I:\ \lf,"ID•"tffS, 
ı \rnlık ~·arşıımha ı:Onll be inci Demokrat Parti hOl.;fltm'tl· 
ııln ııroı::rnnııııı okııduktnn onra lçtlnıl\ salonunu terı.r.dr.· 

re1ı;, rıroıranıın ıııtldufn:ı.•ını nrı.aılıışlanıııı.a bırakıını7. Fakat lııu· 
111ıııu.ı ııutı.111111 \c knn:ıılıkl• ınrtı~ıııalnn ll'cll•tekl buııu•I oıla· 
tııııınıı ıat.lp rıll>orduııu:ı.. MOzul.crcJerl brn de ha•ınn 11yrıtan ı:_n· 
lt!rldf'ıı hf'nı ,ıızınlınh'. hf'm de 1.ulnı.tanmla talo;lp ettim. O ılın ·'t .. rııstf' ıırlll) 8 cıknıı lklllk, bnnn. iki parti ıırn ında utabliıı otnrak 
lı.ar~ıımınhllr.ı,.-k bir ıı.;1111.: olnrali dcıı:ıı. bOIOn :rnrtta ı.e in bir 
tal".;ıta hrllrrıı ı.orı. 11nç bir ıı.ıııı. r;lbl ıı:örtlnılU. Eni, ,-urt ll>l>e 
bllttıııınu5w • hPın )ıtlııı:ı tıı.rcn dl'tll, şahsrn de.. 

nuııııı buıılıırı •l:ılıı de gllmıll' olıııanıaıı11.a lmliln )Ok ve 
bfltüıı huıılıırııı ıııtmlt"kel lc:lıı ne liodar tehlll.ell, ue 1.Bdar \"ahim 
olıtuıııııu "" rııl" •111 me\klılelrı in an ıııfatlyle slıdrıı 1)1 bilen ı l e 
~Ok! Hu ıı.ıııı. hl'r llll'S'UI, hrr 1)1 nl)clll \'Olandlll! ır:lhl sıı:ı lll~l· 
lı~ rııhııl•ız ecİIJnr, lklllı::t ı..ıııtırmot;. )ok elnll'k l~tl)Orımnuz. fa· 
1-111 6unu ıöreuıl)Or~ııııı11. ki lklllıl liııldırınanın ıe 11lzln ııı. sıı. 
haıı, .. uııı:ıııı, urııhııt çıılı~ıııaıı , ı ıenılıı rtınenlrı >olu, ~alnııd1141n 
)11r1Mııııuıı far.ııı,111111 rt'J ini ıılınış bir cnuhall'ft"l" ı..or ı dalın snt 
ltııtıırırr nl ııınk. hıı-1111 ııoıon bUtOne susıurm.ı)a ~·alışınaı.. ~'""" 
ıı, nıtır;ıkatw•lııl ınıı.ıııı•ıı: hlr hole ı:ellrmtı. deılldlr. Aı. ine bUtUıı 
bııııııır ı ı..ııııı. tl'Hıfı.t lıııkllıısız bir hlile wı.ar. 

'Uırkl)e, dliııJıı 1ııır1Jlrıl11 nrlfı.•lnıte duhl bu~unldl ll'hllı.eıı 
bir dııruıım cıu,ııwmlştlr. fllç tıl. hurp. ı;ulh lçlıulrld ıı.ıııı., uı~ 
lçtndekl ııefrrt udar tehllkell olı.ııııız. Duıı:Uıı alzl IM'kll")l'n en lı(ı
Hlı. \67.Ue bu ll'tıllı.e)I ııuı..lkaıen ortadan LaMırmaı.tır. Bunun 
lc;tıı ti!' trli cıı.ıır , ol ı;lılıı nıfi bet bir fıareı.et yapıııauııdır. Bu 
llııhtıt•I hnrcı.etııı ue olmw;ı ıtız.ıuı ıeldltlnl lııe blı.tııt ln!lııU ıılze 
Cii ll"rnıl~tlr. • .. 

lııoııiı )Urdun ek .. ı-rlJctlne tercfıman olaraı. 11UUKUK DE\· 
Lt·1 ı 11 ı ıı.,.or mı u\ urdun eli5erlyetl11 GıOnOn lı:I ne ı.ndar 111· 
!llrl•ndlClnİ h;rkes' kadar ıni5nU de bll.IJ'or. Falıat inönü ile ~lr 
aaı or"rı ııır lionu•ıırnıınıı oura lı..1 tr.ınln edebilirim ı,;ı ullCH. 
lth t·.lu e "' t<lll K l li ııt,\l.ETl" ne dof;ru atııcncınıı illi. ndıw 
"•111 ıııd 11 1111 oıil sö)ll'ml,ect'ı. \C l>Ö)1etmı,ccck 111,; insan o ı>lıı· 
caı.ıır •. \I Ushel hııreı.cllcrtnlı ııaıııı.sıneln bucGot' kadar \Ukubulan 
bültın J ıprııtıcı hAdlsclcr unutııtncaı.:. sadece \"e eadeee :rarıııa ba
lt.ıtııraı.ıır. 

Kadıköy seferleri 
dün hiç yapılamadı 
ELEKTRİKLİ T REN DE 
MANİSA ŞiLEBİ KİEL'D E 

ÇALIŞMADI 

ÇARPIŞTI 
Alçak b&$111Ç alanının tesiri altın----------------------------

ela bulunan llannarada ıocıos fır· ı 
tınası büküm aonnektecıır. SaaL
te 40 elcnız mili hızln esmekte 
olan ııüney rüzı:ürlan denız 11efer
lerlnl reıce uğratmışur. Dün şeh. 
rlmlzde bava parçalı bulutlu ıroc;ı
mıo. ııuhunet + 12 ve + 6 cıercce 
arnsında d.eğt§m:~Ur. 

(Deumı :.a: :ı, so 2 deı 
~ 

Nareııeiye 

Sevkiyaıı 

A.:aldı ••• 
Sebzelerin de bo l sev

kıyat yapılmasına rağ 

men fiyatı yüksek .. Manifatura fialları 
bir türlü düşmüyor 

Ucuzluk söylentileri piyasada durgunluk 
yarattı . Kalite bozulmasından korkuluyor 

Tlcare~ ve Sanayi VekAleUnln 21 kararnaıneıılne ııöre, aralıle arının 7 
Aratıle 1957 tarlhlhde neşredilen blr lDrvamı Sa. 5 SU. 6 dal 

Dün B. M. de ingiliz ve Yunan · görüşü 
açıklandı. S. Sarper sabaha karşı konutu 

Uurusi ,\1uhablrlmlzdt'n 
Ankara, 9 - Kıbrı.stakl Yunan ted.· ı 

lılfçl teşkllAtı EOKA'nın tekrar h&· 
:reltete geçıneal ve Uç TOrleün tedh~ 
çiler tar&!ınd.nn 1tatl~llınoa1 hld.lae
ııl ve bu hAdlso ile llglll olarale Kıb
rıs Türktür PartW Oe.neı Başleanı 

Dr. Fazıl KOçük'un hUkQmotlmlzo 
yaptığı de:ıtel:leme talebi Qzer1ne 
hnrlclycmlzln Kıbrıs meaelelin1 n 
bllha.ssa tedhlşçlllk dtıvaaını bu ae-
ıer :NATO ~ba.kalılir t!1J>}anl11mda 
ortaya atma,-a karar verdlll inanılır 
ltaynaklara atfen blldlrilmelı:ted.lr. 

öte yandan, fChrlmlz dlplomatllı: 
revrolert Başplakopos .Makarloaı:n A· 
merlk&ya yaptığı aeynhale rağmen 

Yunant.gt.anın Birle;mlş MllleLler Ge
nel Kurulundan bu seter de geçen 
yılki. Oenel Kurul Toplantıııınd.a hA· 
ali olan durumu daha fazla lehine 
çev1rmeııe muvaffak olamıyacalı lea· 
nnatl hlk:lmdlr. Bu kanaat NATO 
grupunun yanında OUney H Orta 
Amerika cıevlctlerl srupunun ve baş 

<Devanı• sa: :;, bü ı deı 
--+--

DÖRT MİLYON 
LİRA İSTİMLAK 

- -
BEDELi ODENDI 

«Parayı nerden buldu

nuz» sorusuna v a li, 

«Ben maliyeciyim» ce

vabını verdi 

Vail vo Belecııye Başkanı dün. 
ll!Uml&Jc bedellerinin aQl"'atle öden 
meğe ba,landılhnı belirtmiştir. Va 
11, dOn dört milyon liralık bedelin 
öcıend.iğlnl, buı:tın de beş milyon 
llrBJık becıeı öeleneccğlnl eöz.lerlne 
eklemiştir 

Gazetecilerin : c- Bu parnyı ne 
reden bulıtunı;zh sualine ise yeni 
Vali ııu ce\·abı vermiştir: 

c- Maliyeci bir Voli ııelıll: bu 
işler cıe hal yoluna ııırdl d.en;lnlz 
oıur, biter Şimdiye kacıar vatan
daş para aımnk için biı:lm kaııımı
r:ı arıne1.nyord.u. Şimdi gelip bir 
nn önce ı:ıaralnnnı alsınlar d.lye biz 
onların knpısını aşındıracaııız.» 

!Devamı ~L ~. Sil. &. de> 

lstanbol \'alisi dftn lllltoııda lr•n \ e ıralJı oaı..nnlara ölle y~ell 
\"UdL 

Orta Doğu meselesi 
NA TO'ya ·gidiyor 
Türkiye, lran, lr-0k Dış Bakanlan bugün 
Ankarada' bu meseleyi görüşecekler 

Irak nışt.şlert Bakan eörevlı~ı 
Ali MOmtı:zla Oışlşlert Ba· 
kanı Ali Ardalan. 16 arallkta Pa· 
r111te yapılacak NATO toplantısı. 

na katılacak illan Başbakan Ad.nan 
l\.lencıeresle glellşlnden önce istişa
relerde bulunmak 1l2ere memleke-
timize ıre!mleltr.ıır Ali Al'dalanla 
Ali MOmtu Ba,bakandan, .NATO 
ela Ba{tdat Paktı azalannın prob
lemlertnı NATO mensuplarına liah 
etmealnl beklomekted.lrler 

(Devamı: <;L 5, so. 7 d~I 

Veraset 
• • • 

vargısının 

::ihıull tllnlııle ı::htl'I bir fır at ~ar. 3--1 ııln ıoura aKıtırısıı rn 
.\nıcrıkuılıııı ıılıııııc ,,ı,; munzam ı.retll m~eltltrl ılbl blrhlrlııdcn 
rııuıunı ıı.ı ""' ı•leJI muıtı•Clklertnııııc milzaı.rre etnıl'I. 07.l're Pa· 
'l•e &ldlıor.ııııuı~ Hıı mesPl .. lerln htr ikisi de pıtrll llOlltll.ııı;ırıııı 
bı~rlıııır(tı r. Hı•çrıı tunıarlcbl ıı:tınO Kıbrl!ltU Huııı tıuın ırl.dqları· 
ttııı. all'ylılnP ~ ııııtıı.ıarı ırnnıı ııllmıu lşlrr nıeHl'lr~l•ln ııe ı.aılar 

Son çıknn kararlar notıceslnde. 
bu yılki meyva mahaulOnün dO· 
~oıı:ıoııo dolayıstyle esıı:ıen İıltnn· 
bula aıı; gelen clnıa ve narencıvc 
mık:tnrlarıncıa hlsscdlllr bir cıa~üş 
olmuştur. Ftıhaklk:a. geçen yıl ı;rh
rtmıze 7074 to:: elma, 673 bın a:ın· 
cıık portakal ve 164 bin sa:ıcıık 
mnncıaıınn ıı:clmlştlr. Halbuki hu 
yıl haı•cıe 654.000 ton elma. 578 
bin ııandık portakal ve 130 bin 
ııanelık manılalina ı;atılmıotır. Bu 
son rakkamlnl'da. her ne kadar. 
kMlIIl \'C arnlık ayıııııı mlktarıarı 
yok6a cıa, ketzımallar, .ı;on aylardl\ 
pek az mal geldiğini söylemckl'>
dlrler. 

................................................... " ........................................................................................................................................................................................ . 

tadili 
isteniyor 

c~uımı: Sa. r.. iti. 7 del 

~os KARARl.ARl:-1 TF. ini 
Elma ve narenctyo hakkında a· 

CDevaını Sa. I'> so il de> 

\,. llli6Ydl'lil ~o odalı nr.nlı: Par!;; otl'll dtln ~abnh, <'lnmotlnkl nç 
ı. ı.ı .. hirll'li:tc :ranmı ur. Otrldelil ) anıının knlorlfn bnc.asındalil 

lııır , ııııı 1 ınhmln edllnıl'!ktcdlr. "natır. 75-SO Km. h11ln P•en rilz:~llr ttfnl)e )e· 
ı ı.ı Unıtıırııı ıuııı ın:ı ı ıır" c ı 'ı liorkun" rüı.ıArın lf'!llr1yll'! otel blıtıt.•ıntlan ı.oııaıı nleı in ıoo M. ile· 

llt·hp ı.ndnr ah••I eırn :ı \llJ n • ' ~ ı ı· ı ı idi 
rt11e-1;;1 • ıı.ı ı.o liU ıle )alinıı~tır. Rr imde >nnnıı olrl görlllıl)or. Ol ti .oo b ıı ıraya ı:orta ı . 

lnönü Meclisle seçim HCi 
diselerini labril eıı 
i lnönü'nün yapmak istediği ôdaletin, hukuk nizamının ta te 
metlerine kadar hücumlannı tevcih etmek suretiyle D 

oevletl •e DCTlet nlzamlannı zor
lamak ur. 

Oazetentaln 5 Aralıle 1957 ta• 
rthll nüüıuıncıa BOytlk Millet ~tec
lllllnln bir cUn evvellel toplantwn<la 
hUktlmet pro;ıraınıoın mU2akerealne 
alt olarak )"&ptıtınız ne.ırlyat. ha· 
lı:llcatlerl olduğu gibi yazacak yerde 
serele nakli yoluyla, serelı: doğrudan 
doğruya umumi efkAra mea'elelerl 
takdim şeltllyle hOleumetımızı aııır 

lttlbam ve iftiralar altında b:ralea· 
cak mahiyet tntllWlletadır. 

Ftlhalı:llta, Halle Partisi Otnel B&J 
tanı inOnli'nUn aeçlın mevzuların• 
H Oaz1antep'tc vuıı:ua selen mOea· 
ılf hldLsere dair hak "" hakikatle 
hiçbir a1Ale8.Sl otmıyan mauatlı &Oz· 
ıert aütunlarınıu. geçlrllmlş, arnl top 
lnntıda bu meaned.dz iddiaları hl· 
d.llleler • ., delillerle re<I ve cerh eden 
ıelAhlyetll .-eltlllerln n mebualann 
sözlerine yer verllmemtş•tr. Gazlan· 
tep meselesinin aslı f\ldur: Htıdl&e 

cumhuriyet D•rramıncıa denm eıll· 
yor. Bir takıın Hal.it Parı.ııııer fld· I 
detll tnhrilı:.ter:e f\IUrauz halt' getl· 1 
rtlınlşlc:dlr. Buolllr Demokrat Pıırtl 
binasına, Belediyeye, bUletlınl'tc hü· 
cum ediyorlar. Belediyeye ıı:ırmek im 
tAnını buluyorlar. Adetn ı~al eder 
glbl Belediyeye giriyor, onnlı Türk 
bayrl\ ıuı indirerek yerine Hl\llı: Par 
tbl b•rraıtını çekiyorlar; Belediye-
nin evrakını yalı:.ı)·orlar HUkQmet 
binasının lı:apıaı kapalıdır Binayı 

muhıwıra ediyorlar, t•ıtarla hncum 
e<llyor, camları leınyorlnr, içeri gir 
mek ımkAnını bulacakları ıırada 

devletin allAhlı kunetlerl re~lyor 

1 n bu ıneşum teşebbüsü burada dur 
cıuruyorlar. Bu arada bir komlller mu 
avını tcbld edlllyor, bir çocuk yara· 
!anıp ölüyor. Slllh kullanılıyor, taf' 
la hUcuına grçlllyor. Deliller Oyle.'!l 
nedir lel. meşum •tı felAleeUJ hAdlse , 
nin öncoden hazırlanmış bir tertibin ı 

ı Dt'ı nıııı 'a. 3 :-o. t de> 

Rusuıl llluhablrlınlzden 
Ankara. 9 - C.HP. Mllletv~. 

terinden İlilllall Rüştü Aka!l.l. Ferıt. 
Melen ve İlyas Seçkln'C1en mOte
ıekkll bir heyet. verat.et •• 1ntl· 
kal -vcıı;ısı ile go:tr vcrglalnl tacın 
eden bir tasıorı bazırlamışlanıır. 
Dlr ııcı güııe ltaelar C.H.P. Grupun 
da BlSrtışQ!ecek olan bu lkl teıt::
fln gayesi, me,·cut kanunlann ıu 
ve ona ı:curıı vat.anelaşların bll-
6:(1nk:O geçim hadlerine göre a. 
yarlanmasını te:nın etmektir. ba 
il hazır rayici matrah olarak ta· 
nınması. orta ve kQçQk mQkellef· 
!erin cıunımuncıa içtlmal adale~• 
aykın bıızı haller yaratm~tır. Y• 

ı ıır,·amı Sa: ll. su: il de• 



_!...!-TA :o; - 10 R41 il\ t~ 

Yeni naziler R•J!liJ:•·l;fff11 S EH i R 
iNSAN HAKLARI HABERLERİ 

beşeri tekaınül ve 
H All> relA· iz olacak zamr .... 

ketinin ~a- Yazanı nın ııaıdara ııotı 
rattıtı mud- lloçent rıım ı votır ı. 

di ''O ıiı'lan,.vı nın t•'llşme ı;ııfbıt 
ıatırapıarıncınn Dr. K.etJIÔI ıatınaan tıııoka 

Migros şehrin 
gıdasının yüzde 1 S 
ini f emin edecek 

Güdümlü mermilerden 
Feza yolculuğuna 

B ntı Al· 
ııı n il• 
, 1111111 l°tl 

ıııırll iş ııııılıt.e 

ııır-ı, ı::ı-~···nt•·t lııiİllM!ltıi!llii!I 
llP. t'Ok llı:I t:t'· 
lıtı•ı htr ı.ıırıır 

\rrıll. Mııthıı.ı li•==•ı 
1~.;l:ooıl ll dnıut lıi~~ı~!·~· 
~ c· ıı '-l uı .. " : !J• • 

ı.."r'ln, ıııılrıınıı 
ınunııııı ıcoru. bir toY cıııtııaır 
maıc <ıure ~ ı- Tosv•1 DıımokrAf!I, botort 
ruımue b~lu· , ,, teklmtıl notıce-
nan nırıeın ıı ... ı;lııcıo ulaşllan bir 
l\Jllletıer Trı- ıaıırıı ~acul rı 
ıcııAu. be,. r tt-rlhtnao mtllıtr!SııA 1eçme uauıu olup ıaanı ()cltle. ı.
ı:ıır ı:nevkı ar.ıeıım 10 Arallk ı 48 rın, Jcenc:ıııerlnll daha ıyı ve daha 
Cfi& ınel • tnaan Haklan l:v:ım· mııA•ut bir hayat urzı enıtlnyarak• 

1 Beyannam tnı kabul ve llAn lnrına inancı ıcıarı ıc ınaolerı 11~r-
ıtm19t1. O tar htım bu yana. lO beııtçc mclorını ıracıc ccıer. 
.Aralık aantı, ııerclc n M. T kil tı, şu halc:ıo. I! ııe mtı heelo oaıt. 
tettk tıırçot aza Clevletlrr ' illi- molcteaır ki. ınsntı hııklannı lhlAI 
rtlcu ~ il ba ıı t111r1 ~mı tıı• 
o~ıcııııer tarafından, ınun llıklın nıovkı ve durumunc:ıı oıanıann tıa 
Oono olarak llAn odılmıo , 0 ıcuı.- ııncııı ıcıarıı odrnlır ııeımektocıır. 
:anmaJtta ı:ıuıutım\ıttUr. Tarih bunun en açık c:ıııııııerırıa 

Bııcon bl4k• c:ıunyalarla ırtı~at ıtoludur 121& c:ıo JHl7Uk art.'ın 
Hllamaıc <ııuırcı bulunan cıcınyıı- kabutu ile fııırılterecııı batlayan vo 
ınııın lııtlıın'8ız bOttın ııaktnl~Hnın ııı~tı ve IG80 satha anndaıı sıııçım 
en btıyUk bayr1Un1 olarak tel ıı:tı ınucaclıloler, 1710 Anırırlkıuı ve naıı 
eellleblhıcok bir ııuıı ml!\CU~A. l"rAıt11tzı lhUI llerıııdc başarılı Clö
fllpho ııtmı,oruzı iti, ıı ııun, Jn~nn tıUm nolctalarııın uıaım•$. ve Birin 
Hakları ClUnU'dUr Zira. terCl'ln CI VO blllın!ilila fk ncl D•lnya Harp. 
lnun olmak hlL}ıılycUylcı ııah p ol· lerıncıen ıonrn ın11an lıııkl rının, 
maııı a rekıın bir takım hak v nazari dil ol& , buııun'ktı mutatrar 
ıuırrır tlcrın ınııvout oımıcııtı bir movkllııo cırıemııtır Dlkkne ııcıııır 

rdo vıı umınaa. b zıııtıhl in& ıı· ıe. bUttın bu mocacıelııler, idare .. 
1n ve ınıanlık'ın nrıııııncıan balı• aııtılero ll&1'1 )'apılmıotır ııunlar, 
ıceltıemeı dııanlıkl morhumu· Fraıı.ıuz ıhut&ııncıo vıı umumıy tıe 
nun tUm\ıla ıçıno ııının mAne- olcıuıu ıı bl. oomıyotlerın ve~a mıl 
~ı aeıerlrır. rordın tahsındı bir· lııtıorın kenaı ıaare:crıdır. Maama• 
takım halC'lar tııitllnaıı Lece il ve flh, Amrırlka:ı lhUlAlinao oıttuıu 
ıemorıctıır. Cl~ı Bu haklara aahlp ılbl, ba,ka mıllııtlerln ıc:ıarecılerı· 
olabilmek ıçın, aııcr rertıcrln v • ne kartı kazanıım14 zaferler do 
1• Cl!mlyııtın nıımaıısı •ekııcı ki mevcutt\lr Ylnnıncı aııırcıa vuıcu 
ıcazııtıorınl' ldıum )'Oktur, ınun bulan on pırlak mııalhırcıen birini 
olarak doıtma:C lı:Afl<llr Bu ltlbıı.r- voren T!lrk thtıllll mUca!lol ı ıııo, 
ıacıır ki. ln11n haklarına. tabll hem ıçerelckl hem <119araa1tı ıaare
haklar vııya torc:ıl hakılr ela Clenır. cılerv kartı k~anılmlf bir ıı an 
Demek ki, kınca ıtaae ııc:ıııın. llak \'e hUıTl)'ctlorı ıavıışıcıır 

ilk sabit mo~azo Beyo~

lunda, ikincisi Beyoııtlo 

açılacak 
Mlgl'Ol!uıı tchrımızcıo 16 aralık

ta açacal!lını tıııc1ırcıı ımız ilk ııa
blt maRaıa b r mUdtı.et daha ıro
cıkoreıc ancak bu ll)'ln ııonıarınc:ıa 
taallyetc gcçcbllec ktlr tık mıı
l:ııı:nnın bllbll6Sa B~ oıtı unda teıı.a 
t:ClllmNıı )'Oı:tııı;tıın ileri ııoruıon 
§ kAyotler <lll<kn•e alınarak ikin. 
c sının neyoıt\a kUnılrnMI lıa• 
rarlııı tırllmı~ ~o ııerekll çalıomıı
lara baılaıımı,tır. hırllllıır ıusı 
yılı ııonunn kactaı •clılr dahlllndo 
6 .sabit mn azanın fa&ll)eto geç
miş olncaıtını bcllrtmı•ktedlrlcr. O· 
to yandan Mlgrosun bu sene tchrln 
ıııaa llHlyaotııııı yüzcıe ııı ıııı knr
§ılacıığı cıa bellrtllon hUf.uııar ı· 
rwılndnctır, Oeçeıı ııoıııı ka!lılanan 
miktar yUzcle il cMltındı idi. 
Aynı tc~kı!At taratından hazır. 

latılmııkta olan, ae kllnsrrvelvrl 
ile turşu:ar cıa bu a~ ın 11onları11a 
dORr<ı piyasaya eüruı cekUr. Mlll" 
ros ileri grlcnlıırl ıcıe ııtok mül· 
tarı bulunup, bulunmacııııı ııualı
no ete eu cevabı vcrmektııcıırlu: 
c- AtCfll kar dayanır nııh 

Şehir Tiyatrosundan 

istifalar in.un hl>'.ları, r rcıe, onun ) arntı· ı 
cLAı taratıncıaıı th9an ııcııımı• b r ııun hak vo lıtırrıyetlerlnln en 

'" ın t b v mcrıı ·-ı bl ıı. Sc>n tınıcrdo scıııaıye "'chır Ti· takım ımtı"azlaı'Clır ki, onu bun• ııı 11~ o amc.., :ıı r ıo;c " 
, A b nı k 1 Q ya~rolıın anı.etll'rındCJl buıınrının larcıan mıınrum il!tmek ıo!Ahl)ctı " • a • onuıu Q ve o.ı.o cı •· 

dl,er f rtlrre urllmcml•tır. mMlır tarafıncıan çllnımaıııını ll!tlfa ectcrck. ll'tll!lıkıarı l>lldırll· 
h A b u ı mektccıır 1ııtıra ecıen ııant.ıktırı·~ ruıan hııktannın bu mahl)'tt '° mUtll .. o odcm u.ı dUt nur er, ... 

karakteri. in r.ntıiın asırlatt ınU- lmarııııın acıııı tekAmtıl ctutııne, ar113ınun Muıııufor Aralaıı. ıtaluı1. 
cıaeıe ıntıııı A!lall't, tıllrrtyot vo hatt ırorllr.dıtıru.ı ıııanmaıctacıır- Sarıcı vo Altaıı Karıucı~ bulun. 
müsavat prensiplerini koıavcıı lar mı Jıu:;uııta ~u kedanna ıııa· mnktadır EdlnaıRııııl;t blllflYo a6-
lzah otmıtktııaır. Gerçekten. il.da· ret etmek lllzımcı.r ki. ın anlık mu re bcr <ıç 6anatdr <la. dıtıırıdaıcl 
ıeı, llak vo hikıkatln sahibini ve ııınm bir t ıuıık t & mUI &ayrı 1· fllm ıtrkcUen ile olan tonııııl rı 
yıırını bulmlll'.ıdır. ııorrıyet. ıert- 1;lııcte buıunmrı \aııır Teknik p. yüzcıncıcıı, tl)'ntr.ııılııkl ltloırlylı .va 
ıerın, 11111an eıtatl) ıe haiz oıau . tııınclcrın, harp ıra~ rııtler Clıaın- kıııcıan liı:lleıımcdllclerı ıçın ıstıta 
ınn halci ardır, arzu ve ıradııler - dakı sahalarda uıtıa~ nbllcllRı 1.ı1. ctıneıtl lıYıtUll ıııırmtlılerdır. 
n ROre. latırrıal tmelerl .ııcrbfıiıt· tıha ı ıcucıretl ınııaıııııııı hay11t ı.a- Oto yaııcıan c:l1.4arıüakl itleri ile 
ıstdlr: Bu sıırbestlntn hucıut.lan. vıye.1111 o eltmok ııurctıyle ae. uğr~an saııatkArlorın ti) atrodnn 
ancak \e ancak, diğer fertle.in ıktlsndl b.r tekll.::nOI husule 5:ctlr- ll)rtlmnlan mubıeııt aöylt'nt.llcrc 1 
tabii haklnrının bududuclnı . .MO· mcktcdlr Ancak, ıkt aQı ıekrunül <le )Ol açmı,ur Bu araaa -Ollha a 
Uvat ı e, hak ve hOrrtyetlerden, nuıı ~ knllı: tufimUl sevıyeslnao fılm ı ıcrl)I rıızıa urırqan artltıt• 
hiçbir reroın dtR rlerıncıen cıaha dl!R.lıc, hukuki vıı pıılıtoloJık to- lotln tıya•roann tıııa etmcll :to• 
az V"1• Clııhıı fazla lıt !adcı .:do- k&ınuı cı , ııctlıiaal ınltışafın ço.c runda ı.ııraxılac ı.ları c:ıa ıuarıa I• 
mıyıc tını ıtacı eacr leto, bcı· 11 rısınaeellr 1nunlar, ferden ve facıe cdllmııktcdlt 
~er terlhl. Oçc ırca cc:ıııen bu d•'- toplulugun b r cilz.'O olarak. gerek· y 
~erler uıtnına nkan kanlann lO !! p:;lkolojık &ClıJme ııevıyesıne u- anan Bostancı ilkokulu-
~Ozyıı.,ıarının hlkll.}cs ııden lbe• 1 1 n b ı b 
remr. dCl'lH, mtıbalAI• eaıınıış a.,mlf ardır. unun ıı.' ıca se o- nun talebeleri nakledi'dJ 
O

lmaz bl. etıtım le lltıre.ım usun rıncıe 
lnkı!Ap yaratılmll!!ıdır fru;nn haL Acaba. fert. \'e ceml}ct olaraı:. ~ooaaan sıçrayı.n ateşten çıkıın 

bunca m!lcacıcıeıer kime kar ı ya. larınıı hilmıeL, aile. olrnl ve cemı- Yanııın ııetıcc:slnde e\•velkl &ün l"a· 
ı t ki 1 r t rcll ınsıın nl ye~ tlrbıyel rı vaıııtaııl le ııajlanır. nan Do tıırıcı ılkukulUb\ltı tamiri· 

Pi mı ıt? m 0 e ' • Feracıı. ııuıan haklannın uıvııı ine 
ınak ııırauyto haıı: olctuRu halt· ne ımıcAn oımııdıtı nnır_ıımı~tır 
ıarcı•n maıırum etme ııor·otınde nanmış bir oohsıveıın. iyi bir tan- Marlf mucıarunurı cıllnkU ıııtklkle. 
bulunmuıtur? Kimler kencıııerl· reci olabllcccAınc ku,·vetıı bir karı rı &Onumııı vaı1ı1111 bu karar ııovıı
n hemc.ııı.rrının tıııtUntıe bir ta ne nıovcuttôr bl llıı ııos.ancı ııımırnıunun :ıoı; 
ırım haklıı nnımı,ıar ~e onlnrı:ı Ö 1 11örUIU~or ki, ıııııanhk yan· talobW!lnln, en l al<ın Alım{lt nuım 
ill tptıanı ha .ıarına tr.cnvtı:t .ıt ı ııı >Olaaııır µalkoloJık ve hulı:u· ilkokuluna natch:cııımcırrı U)tı\111 
ttlAhlvtLllll \ı\enclllcırlnele bUln'l\IJ- lcl lltmcy yatırım yapacak yer- ;öıO.mUıttır Ah'.llct Rll'!ltn lllın• 
llirctır? <la tcıknık vıı lkttaadl tekAınUlo va ıtuıundıı b\ı ı.eb p.tı çın tearıu~ 

Bu ııUalletın e vabı kanaıuı- rını • yoıunu yatırmaktadır Oua raııılmMıı urur t hl ıı olmuttur 
mızct yınt ıruıın hakları metbu• ki ırıeıın haklarının ' ınwıınca bir Yanan Dcntaııcı llllokulumın ,. .. 
tl'IUncla muncı mıı;ıır inııan hal:· ya,uışın hUrmet ve raRl>ot ııırmo rıne yapıtıcıık olan yeni bina ıçın 
!arını iki) U'Ca f\ ıne'J 1'ab!.l01t d ı b r cıı arda tein t v llı:tı .. a cıa ıa m alt b r ıına Al'al\lloa ur 

ııı ınt!\'1~ oın ın ıı 

1 n1111nlıır buııthı roza « YA· 
hntı ıçın hnııtlauıyorlar. 
Al a ilk aıcıecııkler konaı 

arntarıncıa kultıpler bile kuruyor 
lar l"cuya un·ı p11yl':l11r atılı 

.ver vo ııy yolcuıuıunun ıartları 
araı;tırılıycır. DüLOrı bunlarla ar
tık hayalpor Uor c:lcftıl. auny • 
nın en nu hur ilim adamları me• 
ııuı olu)'Orlnr 

Çok yüksek 
irtifalara 
erişmek .. ' 

Müh. ISMAIL IŞMEN 

Qok ytıtuıok ırurıdııra crıımek, 
tarihin çok etki cıcvırıcrıncıcn 
berı lııAnn munııyyı.es.n blLl!rııt 
ıer ıçıncın bırakmıştır Mıtolojltlo 
bu lıaııretı llıı<lf! eal'ln orııımoıer 
ııayıaı:tcıır 

GÜNEŞE YAKIN 

nnıııılus ı.abrınuen knrtııı ita· 
nntlıırı.vııı kurtulmak ımkAnıııı 
bulmuılarııı, Otınııee çok yakla
ıan tcaru11. Ele cıeııır.ıuo dllıınn,. 
tü, 

Çlıı t a rihi. bir lıkeırıhı ctrafıı1a 
lıavaı flUokler baRlııyııı u~nınyı 
dtışonon Van ııu·dan bahııedıır. 
turat ıv dııvrıııcııı Heurıtım Ah· 

/\ııırriliılll Uahrl)~•lıılıı \ lıd-.<l-1'' 
r oketi Hl.il nıll Jrllfıa fıtlniılnııt 

t • hıhıul rmazlatlıı dıill)lnlll bir 
kumıııın roıoarırı 111111111,tır. 

met Ç.elebl kanat ve tulum.arla 
Galata kul~lndon ııaYn nııı,p U11• 
kUdarcıa Ooğnncılar meycıaııııı ııı 
<tlıtı cıevırcıe Hasan Laıınrı htan• 
bU!da sarayburnunıııı ıehlbtieler
dcn blnnın ııünnet cıuıtonUncıe 
cırafıtıa havaı ftşiiklcl' ) orlııttırıl• 
mlş bir &0µııto blı1ml4, t tekletl a 
teşlııylp olcıulı:ça yQkı;cğe tırlnmıo 
tı, dcnıze cıcışoıı )fü:croıc ellhllc 
çıknn Jlıı nıı 1Pı1dı1ıllıın. Ilı rı ti 
ı nyı ıılMlOn\, ııızıı ıml&ın ıı6yl dl• 
deyince PadlŞah oıaukça ı:1.ılmOş 

takat eonradntt bu caml>nı aclaını 
11Urunrm<ışuı . 

Oert!k çııııı Van Hu ı: rııktio 1111 
un Laıııırı JA'tO ıırctt lblııı \'ll/I 
roketle hnva ııı:ınııorınııı harekilt 
eclebılecetını bllelllclcrınl bilmiyor 
!ardı, 

BÜYÜK BAŞARI 

l'l!lfl tıı Joseplı ve tı!tlel'IM :..ıoıı. 
ı:ıolfler karııeşlerln 53 metre ktı:>
IUK bır balonu Pıırı te 2000 ın tre 
1(\ksel!e uçunı n arı havncılııc ta:ı 
hinin bir İ:ııışka merhalcsını teşktl 
cı.ı 

1903 te \\'rlgnt kııraeşl rın mo• 
tlirlü bir uçaklıı hava!ıınıııa.arı 
yırmınc llfirın ııarıaıc havuoııııı 

yapraııını açtı 
Bu bAd•seaen bir ıntıcıdcıt tına 

bir makinenin uzaktan güdüııılO 
bir şekilde ıcıarc cdllobllmcıl için 
bazı tcşel•b(lsıere eırlşlldl 1801 lla 
lngıltcrnde Tlınes flchrl tll!orlndo 
bir torptcto ile LccrUbeler yapıldı 
1898 de Amıırıknn bahrlYcıılııcıcn 
tı•ıımen nraaıey P'lııkl'I Lorpııcıoıar 
için bir racıyn toııtrol cllımıının 

paıentını almak için mlitııcaıu. t\ 
tL 

o;ı aokueubııu ıran A1m1111 
llamıan Oarıııwırıcı~ v C11iha 11011• 
rn HWı Kon,taııth\ t:d\ıaraovıuın 
zıolkovııkY rtık11tln ıııayen reııı ı:G 
mllcrıncı 11 t ya1ıl•r yııznıı.oıardı, 1 
rııka' dlltnnco ve toıtıırıerı çoıt 

aval tcıı ı 

ııh-,ııııır rı~·ıı t;ı tltl\ll)ı reılftt•ııl. 
ı,~ı. ı•uıı tııtı ıııııtınıatlll llll• •· 
ı 111 '.\ntltın tıuroııa ılrrıı,ıııı. 

11zlllktr11 .ııııın 11111hlt\l,a1111· 
eınıı clnlıı) ı ıın~ııııırıııı \t! hU 
) llt11<•ıı ılc ı~ııır !Oll ıerllıııltll. 
t•oıııırl( ı, nınhl.t'me•I. lt~ınııı 
it \l'ruılıı eııılrlt'rlııl :tnlnf! tıl!• 
llrıııl'lılt• ıııllkl'llt>f 01t111ıu ~ 
ı1Prııı nıulılr.•l;ııı 111111 k111dl8lnl 
ııııllenlllnııl) el'l'il IJ\ııanııııı 
ııırıtı '" mllılfll't•lll olnrak l9dl'd 
1·ıı.11rılııın~ıııı oo~ru bıılıtu. rı· 
knı l'oımrı: ı~ mııhl.rm~lnlıı 

1111 lınrnrııııhııı 011 ADııra. l')alet 
ııınlıl.1• 1111.,.ı "ıı'rılıjı, !liatıon 

l!ııroıı.ı ıl<'rı:ı•ı ııııl.:1.:ıtıcln. ılt\• 
11'1 ıılr.•lltr.rı Cııııll)ellıııleıı ılt1· 

lıı.ı ı ılli~ .ı nt•t ı 
\ lııı.111 hh) ilk ll'l'lllR)C 'fi 

rıul lhl rı,ııı ııı ııı:ıııkrll lrııı•ll· 
•·llt•rl olarııı.: \11111111 ııılllrlllll! 

•111 lı..ı > ı l ııtıı..ııır.ıh•ıı :\11•.llrr, 
Norııhert ııınhkt•ııır~ıııııe ıen•I 
ıııaııı.onı t'ılllıll h·r. t'oknl. ıı.ıl• 
ılııro ııelmı•lrrlııl hR7.ıtlı.Yllll > ıl• 
lıırl:ı ''I') rt•I,, ) fıt.) ılı lnıl:ııı ~ııd 
inallı ı•ll ~11111111 toııııııııuıııı tılr 
hnı il ııılrn• hırııl.tı. \eni :\:ııl· 
ırr, I· rıtrrnl ı\lnıaıı~ 1111111 lıflıı1• 
ılıHlr lılr ım-J al kıılllltl'll nla• 
rnk ) n ı• ıır. '1 nrıu l•ltıılrr ııl• 
ıııııla ııın•krı .. 111111 trtckkulle 
rl) lı•. nknılt•ııılk ııınhl> et ı rl" 
tıırıc ,•ıılı ılııııt > 11) ınr\ lt'rl 'e 
<lt't&llrtl) il', t aall)ft ll'rlııl dl'• 
\Alil Pltlrl)ıırl.ıır :'ıiıuıtllıın ı•ıı 
l11•ıırıı ilt.rııııtı olRn \ alııııtı a• 
il') hlntlıliıııı On. fı~11t 1ııııt111k• 
tn 1t1:ı1ta \lırıı,ıırl11r. Ur.cl'lı >il 
cıuııı•' Alııınıı)ııııııı ı.:ıı••llk ııır 
erhtlrıııeı.ı \ aııııııı ıııPıııırlı•ıııııı 
ııırchııl rllrr 111r11fııııtan 11111• 
rlhl, lllller rıııııııııııı hıırtlaınııli 
ıı•ııı rır.ııllnr kollaıııııııı .il .. 
lrrl; ur. 

H•ılr.rııl lııınıı~ n ('ıııııhıırl. 
)cll, oıı )llılıı ntlıl)ll l.n)ılullU 
lklh ııll 1111ıl'lzl'5I Ilı•, ırrl'I "ia 
ııı ll'lılike•tııı eıııııııııı.: kilı:ııııı 
~l)clllllr. !llıııııaaıım tıır lıll)Rtl 
tııkrıır kıl'liıı, ın, hlrıı•ını ıcı-n 
ıc hrr l•lrdlf.lııl tak!llle utın 
111 ıhllrıı lııınıılnrııı :\ar.lll!rt.ı 

ıır llıdl' yrııl Ulr nıaı·rr&)ll nıııı 
t•niı do ~O) lrllPMl'ıt. ta kal lktl· 
nıll ılOtPn ııor.ulınn•n hR,IAt 

il' ll'l'lfrglıılll.lrr lıntall•trrlr••'o 
Nnılh•rlu •rıılt fnall>ellııl' çn1' 
ııuıııı lılr so•flll lı011)1' ıııeyııa• 
ıııı ııelecckllr. Ilı-le. kıınclll bir 
ııolltlkıı •nrlnlaııı da rlıı" nııı>• 
ıınna 1:tkıırsıı. 11133 rı.cıımııa bl!ll 
r.ıır ulıı> lıırııı l1'ktıırı. htı: de lb· 
11111111 •lıtı 911yıtııı111ıııııı. 

a ımaıc Vf' mo;;1o Ut ııtmak Ha al dl tı&lktnma .mı b r cıııter j Yanan D n• flyıuıra atL b ıuııır.nlı 
mucaclPI 111 1 

1 
11 a ~a rcar}ı yaonl· ifa cır m 7 t aı mkrı, hıısıısı <'lbl~r ve vl'rCrklmlndl'ıı t,,ıırlnlıı•. ı: '""'" ı·fl ııırı:e ' ır<l 11111 ı ol 11•11t.l;ırılır. 

muı ı~ n IJU<ltn ar >l'ı •J " • • • 
BiRiNCi CiHAN HARBi 

Slflr ııolillUlllllAll lıa9lıJ'Oll ,\I 
nıanlnrııı 011 ! ı ltl11 orln) il lı.111• 
ııııı:ıı 11.ll•ıııll ıııuıılı:rıılu ht•r 
,.ııııınıı lı;lıı surnıı •ltmlnt·eııl· 
ne :ılL ilk ıırllTtıırr ııe 11fıı111a 
ııırtıııılıl. h.ll•cl mııı>lr.r lrılıı 
1arııtırı t1rıınııl ' ırı ı.11,.ı kor 
ıııntııın rııaııı\!ıı ı.üııııır rıaıııv 
rıııııı >Oı.Aı•llılııır~ı ılt'thal \'if!• 
ilk rıııııurııııı ırslr ~ıtı \e ı;eıllı 
rııılntıııırı ıırı ışı. lınlillııdl' ı.:•· 
1111 kull:uııınıı ıırk ~ulıi ıııııllP 
t11111111 )lll!•rltıl. Hunu Ot. 11111 
ııırı'f' ı ~111111 ıııııı 1•11'11 tıılilP 
1'111 Oıe llllt•ı nıı tıırıı ııııııı ı:a 
11~1111 \11111111 l'mııı .. ırı.ı, ılı 11a· 
ı ır lınlmııı..ta •ll•·lllklrrt" ı.nr 
•ll:ı•111.ıta tı ı t:ııııı•tır. \\ rııpA 
lklls.ulı l•lılrllı:lııılt•ıı 'fiılrre•t" 
111\I} unlııt,, ulııc·nk ıln. tlı• ı:urıı 
ıııışüıı 11ııı11111·11ıtııın rıı ·ııııı•ıı. 

) nlılı15nıı lkli•:tth lıııhmnııı ııı-· 
ıırı llrrlıllr. lliıl tın hunlar. :-.·n 
~llHP Almall )AılA ~·ok tltlllll ııır 
'""hl hllnte ınrl dtııııı ııeıır.,. 

c mly<?t tını ı va Rn1Rk ıan P•' .......................................................... ı ....................................... . ,,,,,,,,,,,,., •••••• " ......................................................................................................................................................... .............. ... . 

tını h· f\~m ,., d r Crm ' t 
B nnc t1lhaı ıııırbıııtl ı ı ı4 

111181 U\llldarır. a k rl ma otlar 
çııı ıcuııııııılmn ı uuıctıırı ldarı 

edllcın hııva k ııı lorıııın 1'!1l'ı mı 
yeUnı onu il kO~ dU lııtµ bıtma
deh AlthAnlıır trıllcrıe IClare i!Cllle. 
bilen bir gtıdUm.o mennı meylla 
na ı;etlnnlşlcrt11 

b r ıcıanı ııdrnlnr zıımretıın ıı a 
n . h ıkOmt>Uıı mc\CUCI )rtını 111\• 
rurı tıımıe~ı· Sôııyo.oıı ve antrf1· 
polojl ıArlnler., bu ıcııro edeni r 
ı.:umre1ınııı. ıcıı.re llktıcııırı mııv· 
ıcııne nuıl ııolcllklerını ızah cıcırr. 
Monar1ı. arıııtoııruı vo demokra· ı 

ı ııbl ıcıare ıııııteınlcrı, amınıı ltUCI• 
ılltlnl kullırımak «l!lAhlyctlnl ha• f oınuoul•••;•ı~~'l'~j"'"Ş~;·ı;ıuıu•uı j 
i Allemızııı ı:ıuyuııu 
ii Al\MATÖR 
i ı , t'Trl u:ı.Kt:'lıc·ı ·nın 
i Vefatının kırkıncı rıına1119 
1 mtıucılf ıo Aralık ıo~ı bu;Uıı· 
i ıco sııı ırontı Teşvııtıye camım- 5 
i el ikindi namazını mnt•nktp ı 
: memlekctlml!Un tanınmı~ hıt 1 
i Kur'an ı;a l\le\·lldhanlan~dn ı ~ 
~ H H rız Abaurrabman OUt?.e.S ~ 
: Henııeklı, H Hıfıı :Dıat oor~Clt· i 
i il, H Hatıı Ml'Clt 8 lır'J:. H ~ 
: Hafız !'atlrl Kaya Ollnııntı, 11 : 
i Hatıı H lbrr.hım ÇAnakkaltıll. i 
i H Hafız l\I Ziya Karacan, n ~ 
~ Yalıya Eskltehırıı Duahıın ve : 
ı: c:ııtıır camı arkıctaııarı tararın• 1 
i dan Mevtıcıı ı;)erlf o'kunacllk v 1 
i ıtatlm Duatı yapılıclllı:tır. Ar- 1 
: zu buyuran akraba. doııt ve elin : 
i karClc.,lıırlmlzln teşr1flerlnı Hen ~ 
: ederiz. = 
i Hl krıırl Alll'sl 1 
~ ....... ,, ... , .............................. , ................ ,, 

Araltk ayı ıçmde 
a/acagım:. iter tı[e 
ıooı GtccŞarabı ı(I 

ı adet dm.Jar lak",mm 
bedatıa ı•enlecekıır 

1001 Ctce altrJ.•t•11 

bır de ıak-vım ısıeyımz. 

TAŞ DEVRi 

I ÇAKARALMAZ HAFiYE 

&'N~ :"'fiı1İ$i'f01l. 
l.tıR .. 'fllkÜN\Ü A11P 

HAFI R.i'fE'llM . 

MiS Tik 

EFLATUN NURi 

................................................................................................................................................................................................................................................................................... _ ............... . 
ihttyar ka!lın ela buna ıaıc:ıu vo: 

- Elbette Olur. oecıı Kış ıre
ceıerı uzundur. Kırmızı onırormo 
ıııar cıa keyıt ehli asıcertennif. 

tnoeenoıa ıözOnü kesti: 

1 

- ıı:ıer tlttıCll tarihi llatırAları 
canlancıırmaııa uııı:1111ıatı: aç ICAlı· 
rız. Ca•hertne. llayelt ıuccy )'~mc
ıe ~ AÇiıktan tııovorum. Allaha ıı
ınarlaaııt Catberınc. Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 36 
au•ın koluna ıılronık onu tıa ıçe 

ya cıo•ru ııUrUttlecıı. Kapıtımn hol>' mlfU D r tan ının toknsınc:lan bir 
111 açıımı,tı ıı , ınuUak kapı.ııın· ae.nız fObUnu f>&I\'a ı ti&llanı}or
cıın ı11tan)a butı Dorı Lcancıro, cıu 
ol'\alarda yoktu Acaba ihtiyar ıçor 
ele mi lı:almııu S:&er ırmnek ıçln 
bahQ den ıroçmlt olu;Clı, onu mu
bAkkak Omıılort lhımdı. Avluya 
ı:eldlklorı zamaıı acx. ora.mı bırak 
tılı aıbl buldu Otomobilin yll.'ltık 
tan ve d()ı;cmderı )eline konmut 
tU. Kınlı: araba. pQ5lı kanola •c 
tıır aUru burcla •tYa )Jtılı oıcıulc• 
tarı yercıe auruyorcıu Paklt orLaaa 
ılı Don Leancıro·cıın nu cıc tahta 
uncııklarelan eııer )Oktu. 

Roıı. ıtrarına baktı. lnoeııncıa 
motoru ıtlıtmoıı nııırıanıyorelu. 
Avlunun yeııı bo,valı tahta kapı· 
cıan bqka uııuıı yoktu. Top tıu 
varına ııçflan daracık pcınc rocıcın 
1>qıca da bir açı.k ıaraı ıııırtınmu
yorau Duvarıann heıısı ctümc:ıu:ı. 
o çok ytıuı.ktı. xolayca atııır ıı
rıı cıeıııttı Huna raımıın Leıncıro 
oıdın lla)'l>OlmUttU eanıu yer a

çıııp onu ela undııdarı da lçlne 
aımııtı tnocıncıa otomobllo blnmlt 
u Res. otomobtle oıunna::laıı ıv· 
veı 1ıınaı1&1 manıvelAyı yer bırak 
aıak Uzer. elllclı OöıU i nç kızın 
avaktarına ıaıtııcıı PıbUçları kum 
ıu ıcıı Den r .uvunaan o.a tıkıl n• 

~I\' 

IUDIS K flK \il\ 

Sa nt Jun de Luy, tıpkı ınlıı a
türo benzııyon bir tehlraır nurıı
da her ery ıcuçOktOr D nıııın ııorı
ıuzııuıundan bı ka bOyUk 1'111"1 
hlQ bir ,ov )Oktur. PIAll ktl~UIC• 
ttlr. Kuınoau, otellorl, rıhtımı 
vollıa'11 nul vanıa hııpııl bir r <>
yuncak ıılbl ICUçOk çaptııdır So
kaklRrına. Mkl klll8e31no vıırıııca
ya ıcacıar her ecyl bövlodlr eılly 
plAJCla yaınni aoz yordu Pl'rt'lOI 
lokan' Mınııı ıınuııae.n reçerkoıı I• 
çıırıyo baleti lJu!'hı kalabatık vıı 
c:ıoıu idi EA r hııktkat n ıtcx. sıı 
ınt Joan cıcı Luy•cıı 1lı Rllntln bl· 
rıncıe ona rııııtlamarna ına unıcAn 
yoktu, Parleto fl(lkaktıı.. Rupcrt•c 
raııtlanlı btı hafta oımu,tu B.r 
haftadanbcr1 <il' saınt Jean do 1.11,, 
cıa Kaııno tam yanıbaıc ınaa Vılla 
tamını taıııyan ve kadın e1Yaııı 111• 

tıın blr dUkkAndn (nlı ıvorc:ıu HU· 
pert'O.on arn1cıııı:trın aonra hc:nt!l 

yanıncıa çılıttıCı Olııa ouvarlne
dcn lılıı l11tcmıttı. O araııtc l'ar~ 
te terzilerin nrtık işi bltm•ş 'la~ ı
ıırcıı l\.1cVflım ıamamıyl ıreçn1 ştl. 

Sally O!llP.yn alnt Jean Clo LU)''ll 
ııuneıı: ı.tecııııını &il leo.ı ıınt !o
bnstlen·o g tmclt: 1ç ıı pasaport il•· 
ması lbımdı. Du ıeıo vakit aoı:ır

mck lbtmnıyor tıit an ovvel ııtmfllı: 
istiyordu ôlıı;aı.ın diki filcm!ncle 
1;ıık tanıdıktıırı varcıı onun va itil 
ıııylf' B larrıu:'dv Vl'ya aınt J nn 
de ı.uy'da bir h bulınııııı nını r.Cll· 
yorcıu Sallrnın bln doları vlil'c:ll 
Fara aı1tıntı11 Çl'kmlyorcıu OhCRV'I 
tatil muc:ıcıct ndo dıı çalışarak hl· 
rııı cıa1111 ııarıı biriktirmek ıııtacıı
ıtını &öytııdı oıuya cvlclimlt nl· 
cıuıundaıı bahııotrıırını,u. nııa lca• 
ııınının bu lı•berl Ncıw York Her11lü 
;aımtetııııcı.ı okumu, oımaaı ıııttnıa 
il do varııı Fakııt aralımıida buna 
Clalr hiç kotıulmamıolarClı. Zeki ~a 
cıın hald ıaU taınamtylıı bllmetıo 
bile ıı nç kııııı ha~atıııcııı bir ır 
oıauııunu acımıyor dolllctl. 

D rhal Salnt Jcan cıo ı.yu'da tıı
nıdıklarına telefort ttl. vtı Vail• 
mOl!l!l!cMlfllnln l!lhlbtnı b\lldu Mu• 
vaklcat bir r.aman ıı;ın onun da bir 
aatıeıya ınııy•eı olduıunu ıı rıın· 
c:ıı Sally'Ye d" onu tav ıye etti Dlly 
llllklv Parlster. QIUJaml>a ütıımı 

oraya ııtlon l>elly, hemen cr.c11l 
eabııh it başıacıı. Valin ııradııkl 
her şry ıı;lbl kOçücClk bır dükıc n· 
dı Dışı tiarı boyalı idi tçı bOyOk 
nıltRnta Clnllıırtyı~ 11lliilil urıt bir 
yercıı nuracıa ~OH!terıer. blu21ar, 
qarplar, knıtııı çıımnşırlan ve ha
ıur e~bıaeler &atılırdı. 

Matı.am V llıı B çlnrı entıya bo
~ anmış c.mıor bır yalıudl kacııııcıı 

'l'ombul ku.u boylu, kırk ya 1arııı· 
eli kadar neşe il bir ın .. ancıı Sallı• 
nln başlıca işi il lt>clon sonrııları 

mnaum Vnlla Kazınoaa b&kua oy 
ııark n allkkAncla bulunmnıc ~ıı ga 
tış ynpmnc idi Satıtıan krır da .. 
ıacaktı 

oukıcnn her gnrı orı lkldım ıxıycı 
kadır ıcapanırııı. sııııv yemıılılerı
nı kaldılı kUçflk oıcıııe )'l~OrdU 
ouncıım ııonra ı>IAJda birazı ııotaş 

mata çıkarcıı. o Hatto plAJ bom
~ oıurau Yııttıük uatınao her
ıı:ıı Clf\nlıı.Clen çıkmllj olup ctrlrı 
cıaıııtırcıı. Pergola loıı:an tli! ı plliJ ın 
en kalabalık yeri idi lluracıa her 
mau hemen hıımen cıoıu idi. Sal· 
17 Salnt Jc11n cıa Luy·a ıı ime ıe ol 
cıuk~a ctlrtıtll bir harekette bulun. 
mut oıcıutunu biliyordu Uer ıun 
batıra cıetterlne bir cümle olııwı 

kaycletmeıı Adet cdlnınl3t1. Oraya 
ııclm ini do ıu iBlı:llae kaydııttı: 
•Fazla kolay ve acelo karar ver
mek~cll va.ıııeçmeııyını. Bu h\13\ıa• 
ta ııefıılme ıınldm olmam lAıını.ı 

Ant b r kararın ııvloıırrııo ylnı 
0.nl bir kararla avını terketmltLl. 
Şimdi cıc yine böyle bir kararıa 

ıcoıınsıııı arnmak Qzcre tııışltiv cıaş 

mtlştU llU tıe Kaelar ı;:arıp bir ına
oerıı ıc:ııı Yoıcıa otomobil kUllanır 
ken h p ıı:uıaıı:•nrıncıa bir tek ıır-

m.n uıtuıtuım. kıUaınnda bir tek 
Hblt rıtır olarıık buralara kactar 
Ulıtllşll Btlytlk bir t vltlıı ırelmlş 
takat )'lrml dört aaat sonrn bu şev 
kıncı n e or kıılmanıııtı ıtoıe dört 
ttlnuenb r )'ll()A.J&lnız Y,..&malC O
nu bUSbtltün mahzun etmişti. E
ııer ııı' 11 yalnız lrnlnıayabılırcıı 

Otııldckı Prnıı.sıı: zabiti dunnıaıın 
onu Pcrıoıaya yemelo •e cııınııa da. 
vet cdl1orılu. Bır do e&mor vo ııım 
alyah ıınçlı bir cenubi Amerlkıılı 
)ıudı. H~p peflııe dlıfÜfot. ıüı: •· 
diyor DUKkln<1 ıtacıar ;ellp ona 
muııallat oluyorcıu 

Vıılla müCMCBc&ınQe çalışan vo 
elblıeıerı prova eden Yvomo bunu 
hımıın rarkotm ştı Bnlnt Jı:ıan cıe 

Luy·cıa tıerkcıı blrbırını tanıraı 

YVOııne do öcnubı Amerıkılıyı ta
nıyo-du Onun 1>eteıwıfRı tilr ka• 
cıı ·• ltolnylıkla bir lncl ı:ercıanlıll. 
bir araba aıabllecevlnl, ha~tA blr 
do ov tutabııecetını söylCiı or ve 
b\I üç te1ı bir ı:ı:enç kadının naıııl 
olup da recldodı•b hıe,.ıııne bir ~Qr
IQ alr.11 ermiyordu 

(Dn amı varı 

Mandıralar 
şehir dışma 
nakledilecek 

UNl<:'to:F' SUt P llnl~tırma He. 
;rıtl, dUn vllAr•ıe ıelrreıı veııı • .., 
ııtı mıkarnınd" tlyarl't etlnltlet• 

1 

<lir FIU zlyııret P.8Jiasında tlnıcer·ın 
iıa •nbul vlllivııtııı" yapllbllotıtıhı 
vardımıar da bcıtrtllmlıtır Ven 
lı>n matılmnta aıırıı •chlr lçınao 
bulunan bilttın ahır v• mandıralar 
ıııeııır dı,ına nclCIPDllecoktlt Atıtr 
8ahtplcrıne Kaça ~eknıl!cecıoıcı Ktl· 
çOk Naltku çlttllll taı11ıı eclllm1$" 
tir A)'t'lııa boş )'erClc O. llOt tOJ)' 
lama mıırkez nın ıcuruıaııagı belir. 
tıırnektcaır. Bu mcrkRzlcrdo top
lanıın ııatıcr, Heyyar ııatıcıların su 
kan.şıırmamaları için mOhllrlU 
gttjtUmter hıtınat .-ı yasayı auııııı· 
le<'rktlr 

Ordino ile odun satışı 
yann başlayacak 

Bcıecı ycnlıı tl!mlıı C!OPl>lltllRI O' 

dunıarla orıılnolu ~ıı.tı11ıar yapııco· 

liını bllcııı'mııtık Haber aldığınıı-

Mııs~ach11srt1.ı1 eyn!ctınııı Wol'O 
hııstıır mr.vkllnüPlil cıarıc OnlV4!1'> 
~ıtos nde Rohert H Oocldnrd arıı,. 
tırma ve trcrııbolıırı modern ro
ket tekıııAınııı uaşlıı.ntııcını teıkıı 

l'ı·liltr. 

Tele>1lzyonda oyun 

J 

eder Coddard J!llö de ı:ı 
sulp yııkıtlı roketler n- oaşllnco TlfatrO!;U ıımeklcrindt 
zorıııo torrObcıll'r yapmıttı •Olduliu Gibi• adlı oyun, 12 /.• 
111111 da cMeUıocı or nurııını: ralık. !157 piit§Cmlic gClnfi, t,.uın' 
Eıı:ttem11 Altl\u.ıu (Ç<ık yUlca4ılt bul 'teknik Unıvonslle tt.levızJ'O" 
ırtırıılara ertşnıek için metodı acı. nuMıı ~ ııyınlanacaktır .• nııırdt. /.' 
lı kıtabırıı netnı1ıın Oocıdard 1026 rıt Ye Ari vo NJs9 tnıan rol almlf' 
da ilk mayı >"akı\lı rnkot motoru- ıaraır. Plycsl. VA.ld öııcnıut ıannr 

ll>e\aıııı il :>. ü • .a drı re ltoymuttul'. ..................................................................................................................... 

r•jı:nas:RtJ:iJ 
Bu topluına tiyatro 

Erol AKSOY 
za göre ordlnolu snıı~lara yarındau Ceçenlıırdc T\lnç Yalman, ıno 
itibaren başlanacaktır Duna ıı;örc halJet» de bir Qf!tıortıcııllıtııın ıtıı 
odun almalı: ltitln!fi ller \'atanda, • it:filltt.. Ol!rtnCll@rl llrQlllıtn U• 
evvolli lJl!leJlyo tkUut MUllUr:O. )'atru cır.crııııı bir ııoru~&urına yap. 
güne mOrncant ederek. buradan fiııı, otcıuıcça kötQ ~nuçııır al• 
bir otttıııo alııoak ve cıaı11 llöııtn nııe. TUııç 'Y'aımııı ydıııınaı, ti• 
s&~crllell depoya ııcıertlı otı.unu. )'ııtro ilatıındn ııarıır ııııan bu 
ııu tf'lnlfi Cdfc.,lttlr tençlcrln bu derece tiyatro bllQ'I· 

ııınacn 1otMın oımaıarı acınacak 

blloooktır. Kıtıfllıırın cıııırnııe 
Q11vrıı111tııı balıı! konu nıınadııtııı• 
ııllro bu 1ııı11ııar bırıcııç kl~ınııı 
tokrıııncıo kalacaktır. U~tlllt ııu 
ıcıtaplar TUtlclfe'ye birkaç •CSt' 
ıııııır HattA tıaıatt çok mer111t11 

bir tiyatrocunun bile nneınıı 11ır 
kitabın Türkı)e'ye geıcııııııden ıır 
beri bile oırıınz. 

Dolan Sigorta Anonim 

Şirketinin Hayat Poliçe 
feri lkramlyHI 

Vıtllkll7 Mılııı· 
roloJI htu7unu 

ııun t•hmlnlıtıne •Orf ııuıun 
t•hrtmıı Yll chuınaa hua pat 
çalı çok buluttu ıtı~•tı•kl 
rU~altlar lödo,l•h iUIYYlltll eıe 
rık, fıtlına olıulı.tır. ı\JrıCI >'• 
fıt ıa lliuhtettı•ldlr, IJUnlln ın 

yllkı•k h•rar•tl U, rn dO,Uli 
llll .... , ntMrık lıodrdllmlsllr. 

T AKV IM 111 .\lt\l.IK ifil\? 

'4 " · ' 
ı\V H?- Cl("' 111 - l(AIO\f :ı:ı 
ff ll 'ff 1111.1 - KMil\f 2? 
ll lC"rt ı.ın - c'rıııRt.hf'tıınrı 111 

l'IABAll 
ÖOt.ı!: 
iKiNDi 
.AKQAM 
YA'.t'St 
1MSAK 

\'ll•Atl t.Mlll 
07,14 o:.ı B3 
1200 0720 
14118 011.47 
111 41 11100 
il ili Ol 8!1 
OllH 124'1 

C'111Pll'ml1P lllnilrrllfıı ;ı 
r.llıır tfl rr•lttılfr hN tl•ın 
rııı•ılınıı•ırı ıııtr tilllınrı. 

blrıey. cıeml7t! ıetırıyorcıu 
Hertıald., TuııQ Yalman fn ı

llzceyı ı~·ı bllaııı ve Amf'Hka·cıa 
ela ııyı•ro ıı l't'nlml ııördU cı ıç n 
ıtlemlııketımızıao tiyatroyu 11 çıııııı 
ıcııçlcrın bu kunııda btrııı;rlor öt· 
renebllm{lk lçın mı ıııkm&ılar çoh· 
t ıtınl bilmiyor olmolı 

Oeçenıercıe ie~anb\ll'Cla yapılan 
t}yauo fııs&t\·allnc ııel n AvrupR 
Olirencl 't' yntroları .UlrllRI ·&.tUD 
naşkA.nl llonıt Statk\ııı'la T!Jı·ic Tl
)'attöStı tlzcrıncıe konuşnıu,~uıc 
n :r ara l!llı: ı Urklye'nlfl tıy11l~o 
~artıatın!I geıcıı dayııntlı K~tırtl
ııındeıı tl)'tıtro azerınc yazılmış k.· 
taplat lstrmısum DtısMdtım. ıöv
lemek r.oruııan lcalaıın: Tllrklyo
cıo bu 11ınnd11 yıızılmıe 11noalt beı 
on tı!lll klıap ~arc:ıı. ırııcıı bun
lara naııaıvlcrı ııahrıolırıııın tc:ıı
rın kıtaıııannı. ııüııtıınc:ıcn kaçınış 
olanları dı ekleyin. tı0rlıya ıorlı· 
ya on bM rakamını buıu ... u ıuz 
tıu klUı>llt da ıışaıı y\ıkarı oıcııı 
ki! abı havıuııııcıatı kunulıunaın~· 
tır 

TOrlclye•cıo n oaern ,ıırc. hlkA· 
yeye, tabanoı romanlara btıytık ö
nem verr.n, Hııııtçı tınıwlıır.n bir 
hatıl yavınovı olcıuııu lıalıhı ti· 
)'atro fll!arıne ynılnıı, kitapları 
Oa bil!tıramtlllınız Ostn1 ık 

O lıaldıı kıilıı kAlll ııorlya yabaıı
N dlllercın )'81'.llmı• kltAplar kıdı· 
yor Sorunun bu blll(imOnıı ı: ç-
111ııdrn burııaR ıırm~ıı ,u ııöyl •ıır 
blllt•: TIVAtrORUnu kurma yolun
da olım h'r n•!!n1li!l<ct hıım l:ılll!I• 
:Prl ,.ldıı Clcb imek tçın kencıı dl· 
lın!llın yararıaııaına!.~a. mı ıl rr• 
co,vıı kaaar kt'n<ll Uyatl'06unı \'il• 
rablllr? 

n .r kora böyle bir aurum lklMI 
tlClen alım ıntımıarn bıın:t mektt>
aır nu da vakit kavhııtUr r. bll· 
trllf!r ıı rııkılr vere pııhlllıva ınal 
olur 

Bu dUnım tiyatro ile tı11ll!ın,.n 
lıırllı ıııyıaırıı 4n rn11 il lnd reh • 
•it. hk elde bu !tltaııııırdıın ya 
bancı ııu bilenler blrter ö ru.ı"" 

A&ıl KOtU&U yabancı cıııcıen y•· 
rarlınmıı. tiyatro ııe ııııııono~ııır1 
ıııııırlar. Yotıancı kitaplarda ıı~re
nlleıılır birer cıoııma olarak ıtıt•· 
bilir QUııkU bu bllııHerı fütelllt 
\attıeabllcccklerln ııayIAı azcıır. dl' 
tınıkur Uıı~cllk yabancı ııya\ro ya
zınını izlemek de olclulıça sııç 
ı Ur. DUylece tlya\ro alaıııııda bit' 
kcıç kl~lnlıı kllrdö~tı,anıı Ml••'r 
bcylıtı b ıı8~terır. 

n\ltüıı lıtllllı,rı yanyana aotırlll• 
(1 Wlıtı blrkllç tanıı de 11111 ekıuy1t1 
Ozaman bl'llU do Tunç Yıılınıan'ıll 
Cll"llC'tncsınde elde dtı~ı ı;o:ıuv 
ıııevlndlrtcl olocııktır 

'.tlylltto kilit uru konusunun ıı• 
kadar önımıll olcıuıu ortada· Tür 
klyc'de bir \ılusaı tıyatroyıı vır•~ 
mak lıtıııılyon;a, b\ınun ilk eatt, 
yeril oyun yazandır TUrıtıye'd 
)erli oyuıı yazı.rı )'ôtlfml!l!t lı!tıııı,!; 
yotııa. bunun aa ilk eart.ı Lıvat•~ 
kOltOro vuroblltccıc bir ptyaeaııı11 
t 4ekktıı otmesıcıır. 

O halde mesole)e bir çıkar yol 
araınıılc ııorokmokı11cıır 8anırı11' 
ki aydııılartı:nızıın. tıııılllkll! ti• 
YBtro llttrlnde Cl!l~Oııı:ııılcrln d9f~ 
de mcdm önco bu Qt!rcto bir ça•· 
arıunııları ırı otur. ÇUnkU vaıct • 
mız olaukça az. 

ŞlındlYe klldar bU kOmıCI• ... 
yarar bir ~aııarının llıırı ıflrtıJCl!I~ 
ıtUıırı pek sarımıyonıın Belki ' 1 ıııralarda aınatl!r tıyatrcıluo bd 
tıaııınıııyor. Amatllr tlvatrocul"' 
uvıra etmcmcıılnl ııııreııİnOll}'e IC,. 
Clar bu knnu cı~erıııae pek cııırııır, 
mak ı:l!rek Kaltlı ki ~oıunttıle 
onlar ıtıı satdıııı ııolctaıı ııırendlle' 
lerl bir kaç pıırça bllılylo a•nıı,. 
ve atılmak ı:ottıncıa kaııvorıar. ~r 

Benim dlycceRlm, b\l aın•t" 
tiyatroları nkıtllar lçlllP kuntıılC 
ırer drrıı bal nr ııetırmek ı:n "" 

••llıclıın llııclııre Milli Eiilt m 7'1V 
kanıııwnın ıc:ıınıı ccıeceıtı eııll!'ıııt 
çlnde n-,ıılm mtlzlk ı:lhl ""ıı• 1 

del'!!!rt ye.nındn b r tıvlltl'Y' 11rr! 
n\·mok: Dı'rd ıı en kf'f!t rme ı;arf" 

I!• cıe bucıur. Nonırım. 
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MEVLID 
.:ıazetemlz Kurucusu ve B~muharrtrl 

merhum üstadımız 

S E D A T S İ l\I A V İ' nln 
azız ruhunu tAzlz maksad!yle 4 üne.O ölüm yıldönümOne 
müsadlf yarınki il Ara'ılc ı 957 çarşamba günü, ötlıı na
mazını müteakip KA".H'\ c·oııt ':'F:Rlrl•nde, tatanbul 
B"ledlyes. Başimamı ıtuagO Hacı Hatı:zı :-iıı•rrt \ t:O:h.C.'A \ 
lıtııreıılndc, maruf mııvlldh ~ n ve hatızlaıcıan Hacı Hafız 
1111' ııı .\hl•l" Hafız 'lrl'lt .... -.!(:i.'n. Harız ZPl.I AL'rl'\, 
Hafız l•rıl (ll,IHl>J', Ha!ız Kl\ııl 1\ \R \C:A, Hatı:ı; .\il 
Otll " f 'S, Hntız Rııııf C'f'll;tl'l l;/l' l(l, Hafiz \lıba• '\ \Z \s, 
Hafız ı\117. U\lllth F ı I. Hafız li•maı t:Kı>\{;, Hafız \111 
ın RJ:Kl J ı.l taratıncıan, t'111 lhll K \RDt:--ı.t:R•ın lliUıllerle 
katılacakları mevlld kıracı olunaca&ıır 

Merhumu &evcn azız ol;uyucuıarın, yakın cıost. mes
lekd~ \O tanıdıklarla anu eden cıınd~ların buyurmalan 
mercudur. 

Hürriyet Gazetesi 

YILBAŞINDA 
KALAMIŞ KOYUNA 

Nazır 

APARTIMANIN 2 KONFORLU 
Dairesi 

12 
Müıteriye 

MESKEN KREDiLERi 
Ayrıca 

50.000 
LiRA PARA iKRAMiYESi 

İSTANBUL BANKASI 
4 GİJN KA.IJDJ 

SENE SONU1VDA. .............. 

,.,.~2.s o o····\ 
t ikra111iyeclen \ 
.i he.rkes J 
\ faydalcınallilir! l 

• - -#. 
~-····~···- --···

SADET 

lBEHERiNiN 
TUT ARI 
· 30.000 liRA 

-- -~ 

10 
ADET 

IO_f?.f!.00 
L i RA· 

L CJI il=', 
f1 ı M11. iJ f'fi m 
BEDAVA 
MEBUSLUK 

DOrıu. J\Jlllet Mel'llslnlıı J ,. 
nı faali) Pt df'nt•I kin bir ta 
ı.ım tflLiıl. dt'JIŞll.llkll'rl hıııır. 
lanıror. :'\JP•4'l:"ı mUzal.rrtler ıı· 
rıı.ınde ıttrııı uı t'dl'n mllll'h e· 
kllll"rlııdeu para t't!r.a,ı alııı ı· 
!'llL. 

Eı:rr bu dıl~unı·t crrt•r.l..lf'· 
elr f' muhalefet mllll'tHklllt'rf· 
ne ,.,.ııı bir ,·azltt ıtnş03 or de· 
mt"l.;llr. 

:\fıııı ları :\ltrliez Bıınlin'1ndnıı. 
alıp :'\ferli~ nnıeslne yatırmal.;"' 

"" '' \ u.ı 

YAKALANDI - Clnanı ınn· 
""" memur 

Jarı on ıün ünrl' Edırnr Ct,,81'\lıl· 
dtıı liacan bir nrnhl;Qmu dtın l . 
ıanhuldn )·aı.:.aınıııı,ıordır. \ ırmı 
Yt'dl yıışınıtpJ.;J -ııhılrnlı lsnınll Pi~· 
ı.ın. \ ılnııuı oltlıırnıt'lf' tr.şl'lllııh 
ııutıınıl:ııı '"ı.ız •l"nf' 01111 Ut• ııy 
h&Jhl' mahl..Onı olınU) \C hu t'Cl.!t• 
~ını ('l'l..mf'I\ 117.trt Edirne Celllevl· 
nP ıoııderllml5Ur. .......................................................... 

1 

işbirliği fikri 
Meclis icindc 

• 

Canlanıvor 
Muhalefet ı:r.rtllerl arıı.sındakl 

«Ağust06 a.yı lşblrllğll nın. hOkO· 
metin ı:etırcıııtı önleylc' tedbirler 
yüzünden l!erçekleşememesı ve 
milletvekili scçlnılertnde O P. nln 
büyük blr çoıtunluldıı temsil ee11· 
lobllınesl, reJ·m cıilvaları flzcrlnde 
blrl"şen muhalefet partilN'ınl, ye· 
nıcıen bir d•blrll!';lnln• mflmkt1'1 
olup oımadııt: hususunda dllşun· 
ceye gevketmlştlr. 
Şehrimiz ıılyMi çevrelerinde be

liren fikir. yeniden bir işblrllltlne 
tılıtlleblleceğı n\erkezıncıecıır. Bc
ltrttldlltlne göre bilhassa Hür. P. 
çevrl'lcrl, muhalefet partilerinin 
«meclis içinde bir işblrllltb yao
masına tarnıtar görilnmekte \'e bu 
lşblrlı~nın ttaha çok demo1'ratlk 
müesseselerin kuruıma'!ı 'e mev· 
cut mOesseselerln snğlam l'lllL!la~ 
bal!larunıısı ırlbl t1scıece retım me
seleler! ile llı:tll hll!.uslara tnh.sar 
etmesi fikrini savunmaktadırlar. 

Buna ıtöre yııpılacak t~bırııtının, 
cıaha çok bit cgörüş blrll!ıh ol&· 
caıtı üzerinde cıurulmakta ve her 
ÜÇ muhalif partinin alt kademe!C· 
rl böyle bir •iörüş blrllltl• vaı ı~a· 
ıııyle, mlllet çoğtınlutunu c!!nde 
bulunduran muhalefet cephesinin. 
mlllet iradesini bütOn llyle te!'lls• ı 
eelt!blleccğl fikrim izhar etmekte· 
dlrler. 
• Hür P J! başkanı Orhan Köprü

lü, böyle bir görüş blrllltlnl ta
mamen benimsediğini lfaıto etmiş 
ve yakında Ankaracıa topla."l&eılk 
olan 11 başkanları :topalntasında 
bu fikri savunııcnğını bellrtmlıtır. 

Bu cgllrüş blrllğh ııcrçekleşlrse. 

o tnkcıtrcıl', muhr.lefeL partllcrt 
mecils ı:nıpları birlikte çalışscak 
"' rejimle Ugtll büton çalışmala· 
rı birlikte yıu;acaklardır. 

lzmir Vilayet Meclisi 

Başkanlığı 

1zmır. il mususıı - lzmır VI· 
il.yet Meclıııl bugün yıllık toplan
tu;ını yapmış ve çalışmalanna baıı 
lamı$Ur Yapılan ı;eçtm neticesin· 
de VUAyet lltl'Cllııl İkinci başkan· 
lığına tanın ·~ tenise! Belli 'Rt>
ıer oy birliği~ ır. seçilmiştir 
•••ıuııııııuııııı•n••••n•••Utııuıııııınııtıııııı•• 

NE HABER? 
'lıııw \ nlıııan'ln bir ıııudıl"· 

(Pllhl'rl bll kl\~Pdl' ('lkll\:tkln 
oınıı «:"I> H \Bl'R~n lın ııı.ıı 
tıı.raları lııınılan tıö3 le l'.ızar· 
lf'•I \f' Pt>r•l"ınhe ııunlı>rl ya, ııı· 
ıannroı.tır 

--------------...... "_...... ............................................................................................... _ .... 
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İnönü Mecliste seçim hôdiselerini fahri 
(Bap ı tncıcıe) 

eaerl olııuııu apaçık g6rQlllror • 
Şunu da aöylemeyı unutmayalım: 

Kalabalıtın bir kısmı da ceza nını 
mubaaara ny& zaptedlp kapılannı 
açmaya gidiyorlar Çok tükilr iti hü
kumetin, deTlot memurlarının ve al· 
!Ahlı kuvvetlerimizin aon derece ba 
ılretll hareketleri u ayaklanan k(lt 
lelerin dışında kalan muhtl'rem AD· 
ıeplllerln ıon derece ıe.abır ve taham 
mü! goaıermclerı aebeblyle meşum ve 
buytlk bir teı.~Jı:ct önlenmiş oluyor. 
Şunu da be11rtmok lfızımdır ki, 

iamet Inöno, daha evvelki telgrafın 
da oldul!u gibi, aqn koııuşmaaında 

da Oazıanteplllerden bir bütün ola· 
rnk bab.scdlyor. Halbuki bu müeasır 
htldlaede Anteplllerl, harekete işti· 
rak edenler ve hldl.sentn mağduru 

olanltr diye en az iki kwna ayırmak 
IAzımılır Bunun dıflnda, b&lltın yüz. 
de dok.aanı bu m~um harekete ba}· 
ret n nefretle ae)'lrcı kalmışlar ve 
bütün memleket zathında vatandaı· 
lor ondan hüzün ve lnftal du:rmut· 
!ardır. Ama ismet Paşa, buracıa da 
muga!Atnnın em&alıtz bir örneğini 
vererek, eflı:ilrı umumlyeyt yanıltmalı: 
için, bau tahrikçilerin kurbanı O• 

lan bir kııım vatandaoların hareketi 
nl mabadı mahauıla ve haluıız ve 
meanr<lalz olarak bütün Anteplllere 
mııletmek tatemıotlr. İnönü bu auret 
le hcnı Gazıa1ıteplllerın muhterem 
ha.kıııa lftlra etmiş, hem de parti· 
alııln ıuçlarını mu.um kütlelere yUk 
le>lp, işin içinden aıynlmak itiyadı· 

nın oır delilini vermiş oluyor. 
Görülüyor lı:I, 1non!l, hakikatle 

hiçbir ,ckllde kendlalnl ıı:ayıtlı ad· 
detmlyerek bük!lmetlm!zl umumi er 
lı:dr nazarında auçlu ;Ostermek malt 
&adiyle mtcllıtekl Jı:onusmaaını )"ap· 
mı.ştır Şayanı ıeusortur ıı:ı, sazeıe 

nlz blr taraflı olarak inOnünün aö2 
!erini ne~rett141 halile. IJı:tldarımıza 
ve hOk!lmetlmlze yapılan hakalz ve 
l!tırıcı hücumların mulı:abelealnl ıeş 
itil eden &özleri, görüşmeleri aayra. 
larına almıık ıuzumunu hbsetmlyor. 
Bu ıuretle hültOmetın hücum ve it· 
'tlralar ııltında lı:almasına ve mal 
durlyete acboblyet vermiş oluyor. Sl· 
yaııl tıklrlerlnlzl yazı, tenltlıl, ne fe· 
kilde olursa oUıun yazmakta aerbeat 
eınız. Fakat bak1katlMI ya tahrif et
mek veyahut lı:arşılılı:lı münakaşala
rın yarısını almak yaruıını mealtQt 
geçmek auretlyle, umumi etktı.ra kar 
eı borçlu oldul!unuz hildlaelerı dol!· 
ru aluettlrmelı: vozlfe ve meı;ullye
tlyle telif kabul ctmt~en hatalı bir 
yola sapmıı oluyorsunuz. 

inönünün yapmalı: lateıllj!l adale· 
tin, hukuk nizamının ta temellerine 
kadar h!lcumlarını tevcih etmek au· 
retlyle Devlet ve Devlet nizamını zor 
lamaktır Fakat eski tertip bu alra· 
aet zorl11molannın çılı:ar yol olduğu· 
nu unncdcnler hllı!ranla Jı:arplıı.p

ealı:larııır. 
Kanun ve nizam cıışında. kim o

ıursa olsun hiç kimsenin en ktlçU!t 
bir harekete s;eçmesının bu :nem 
lekette artık mümkün olmadıP;ının 
anlnşılma.sı mukadderdir 
İnönU'nün 27 Ekim tarlhı:ıdr. 

klllml 1!-0Çlm neticelerini bildiren 
:;adyo neşriyat· hakkındaki itham· 
lıırının da hakikatle hiçbir a!Akası 
olmadığı, MIAhlyctll Vekllln avnı 
Mecllt! toplant111ında vıırııır:ı 17.a· 
lıııt ve arzottııtı \'el!tkalarle sabit 
olmuşken. ıınzetenızln im sözleri 
de nıeşkt1t bırakmı~ olması ylııe 
aynı tl'k tnranı ı,:örüşün b!r tna
hürüd!lr. 

Halk Partıs' Genci Başkanı. l'!'l
san hoklan cvrenS!'I be;'annamesl 
nın önsözOnü mcvzubahs ederek. 
tahrike çalıştığı kütlelere anarşi 
vo ı tlş ın diret ve cesaretin, a
şılayabllmck ve o hareketi adota 
meşru ı.:öst.el't'bllmek ıcın beyneı
mııcı hukuk prcnslplerincıe ve 
Türkiye CUmhurtyetl kanunıa:-ı-1-
de bir mesnet vo mazeret aranıak 
tadır. Fakat o nasıl bllml'Z vo·a 
t:llm<'mczllkten gelir ki insan hat 
lan beynnna:nesı ve insan haklıırı 
ı;özleşmesı. teminini istihdaf etti· 
ğl hak ve hürriyetlerin başlıca te
meli olarak ancak devlet nizamı 
fikrine daynnmaktacıır. İnönü bu 
l!erçcklerl d!lşünmez. ÇUnlı:ü o. ci· 

• !74..1.,_, 

tedenberl oı>0rtunlst siya.set ıcabı Oe olursa oı.un. klmln tarafından { -;;;;;,;;,;;,;;,;;,;;;;;;iiiii;;;;;;;;;;;;iiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' 
~ndellk Politika makaatlanna A· !ka eııııı~ edllaln tenkllde, müte- ' .... 
let olabllocek ı:eııoı itlzel mefhum caslrlertnı kabretmekte bir An cıa· 1 
lan seçcr1ı:cn hakikatlerle bıııtıı hl tf'reddü<le cı~mez. diye boıır&malrırı ka~mnda bi-
t.almak m~ulıyctını benimsemek inöno·non Mrcllstekl konUto='.lll· le ı;otuı.1>1101ııııııaı ı.aybetmc· 
rıcıetınıte cıetlldlr. ınncıan 11onra işlerin mahiyeti cıe- ~«-n MendP~ rranre ı;öıtPrtnı 

OörülUyor ki intınıı rahatça ve tıomlf. ciddiyet ve vehametı art· 113 iP. taıııonılonııştır: 11\ ılTdı· 
kolayca lhtllllden batı&eıııvennek· mı~tır Bu ı;lizler ya kuru tehıtll• ınıı onuç tıılur: Bir baıN im· 
ıcdlr. Halk kütlelerinin çarpı~rua· !erdir, biran önce bunların bu l\ftnıııı lııılnbllme lilçln ara~tır· 
ları ve çıkan kanlı hle11M:ler Uzc· bıçare mahlyeUnl orta~·a çıkar- nıalarıı pf'knll\ ırcebllll'lllnh:. Hll-
rıncte müzakereler cereyan L-df'r· mak IAzımcıır Yahut da bu ı;ozle· CEZAYI R iÇİ N 1110 lslP.dlilnı hııkllmetlıı rıı· 
ken, ayakllUUlıadan, lhtllAlln felsf'- rin ark11.5ıncta bır taıı:ım maksatlar pılaıı trkllCIPrl lncrıenıl°'<len l'Pd· 
l'eıı nıten vo şıırtlarından bahset- ve emeller ırtzııcıır. K<?zallk bu TARTIŞMALAR d!'lnıf'tnf'•lıllr.11 
mele tekin deelldlr. Bur;rün m".:n- takdlrcıe de bu maksat ve enıl'll· Jluııııııln hPrahPr. 1'1Pnıteıı 
leketln ıçıncıc bulundutu eartlar !er! mutlak• ortaya cıkarıp t"n· f rall!'f' \il ıarnrıarları l\IP.clls 
onun bu memlekette yaşattıjtı !lart kil etmek vo ml'mleketl dcınal F raıt~ı7. ~lrcll•l Ctzaylr çoguıııutunuıı co~ı.:.ıın •IU> ı:u-
larla hiçbir zaman kıyas kabul et- huzur ve 115aylşe ka\•uştumıak IA· ı~ın hazırlıman ı.adrn ı.:a. l rıııı aı.ıı )OIUJ iP. öoleyl'we-
mez. Devletin ıslllhlı kU\'Vetlcrl:ıı zımcıır. ııununn tartıemnlı bir 0 • mi inilir. llu>1:uların tf'•lrlne 
muhakeme edilmeden vatandaşlb!:t Yeni işe bıışlıyan iktidara cınııeıı liapılon insanlar aklın kuullıı· 
katletmek yolunda kullanan ln.~an en mühim vatan vazlfccıl lşto bu- turumdan •oııra kabul Pttl. rıııo aldırmntlar. Frnn<ız milli· 
cıevlet aleyhlııdo aynklanan şuur- dur. Vatanın vo vatan emnlyetının C"f'Zll)lr balliınııı l•IPl.lerlne )etçllrrl ll'rek•lr. hlr ıurnr için· 
f>UZlara karşı cıevlı~tln slllhlı kuv- ıılyıı.set sabıkeJılannca tehdit al· u)"'.ımıı olnıı~ an bu kanuna ı:lirc de S:t'lf'ceı.ırn ~ırt ct!l ırml-lrr-
vctlerlnln lşlcmeyeceıtını ııöyle.:nck tında bulundı.rulmııı;ına hiç h•t atr8 li.e•llnı••lıutf'n 3 llJ •onm dlr. ı n nkh ba•ııııta nlan .... ,ıı. 
ı;uretlyle affedil ez bl ür' t ..... ah fil höln nıf't•ll•tlt'rl ı.urıılar.ıık. .. . m r c e .,vs- zaman t amm edUmeyecextır. , tıı.:ıcılRr bile bıı dıı,-~•hilukton 
terl«or \'C atı etmez bl h H kil Frao•ız 'all•l tarafından l'· ·~ 
<lü•üvor Devi tin llAbl k t•llrn «blllıl' hlıldlmr.llt>rfo liıı· " 

, r atııya O met adına l kurtıılamıy<ırlnr. GM1r•..,; RldB· 
v , • c a ı uvvet· Devlet Vekili \e Ba,velı:ll ıılt ..ıbı e~J.;I bir de'l"lr.t adamı 

lerı \•atan nlzL- emnl••et v y d ruıacıı1', ~ yıl ~onra d!\ Cna•lr '" ~.. , ıı asa- ar ımc~ı ' tıaı.,n ne dl or: ıCP-7.&)lr ı~ı 

~!?.1 ••• ~.1.~!~!~.~;~! .. !.~~.~?.~~~.1.~~ •• ~.~~~ •• ~ .... •H••• ............ u •• :.~.~.~~~ •• !.1.~~~ ........... ı :~~;:~::.!~~- 'lt<'ll"'I topJanllrn tD· t•ran ız.ıarıı alt bir rurRltd1r. \ aıııız Fran•ızlPra alt hlr me· 
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Yüksek Seçim Kurulu, 
sonuca te3İr etmiyeceği 

gösterilen delillerin 
k a r a r ı n ı v e r d i. 

Hususi Mubablrlmlıden 
An.tara, J - YUbelt Seçtm Kurulu ı ıu bu delilleri cUkltate a larak dörde 

bugünkü toplnntıaında C.HP. nın Dl kar~ aektz orta Diyarbakır aeçtmle· 
)"Brbakır aeçlmlertne yapmıı oldugu rlnln )"enllenme.I k.aranna urmıetı. 
ıtlraıı reddetmiştir Blllncıııı gibi. 
daha lınce Ytıbelı: Seçim Kurulu· Yüu.eıı: Seçim Kurulu bugQnltü, 
nun ıatecııııı Uzcre C.H.P. nln ttl· toplaotıaında. Seçim Kurulu Başka. 
razı mahalllnıle incelenmek üzere nının da kaUldılı bu yenileme lı:a
Dlyarbalı:ır İl Seçim Kuruluna geri rarını, gösterilen cıeııııerln aonuca 
gönderllmlt n il Seçim Kurulu yııp tesir etmiyecetl ıı;erekçealrle bozmUf 
tığı incelemeler sonunda 34 bin ti· ve Dl~·arbakır açlmlrlnln yenilenme· 
flnln oyunu kullanamadı!lını. bu a meal bu.usunda karara vannı,ıır, 
r11da bıızı D.P. illerin c H.P. illere Yüksek Seçim Kurulunun bu ka· 
maddi baskıda bulundukları tublt rara varabilmesi, üç ııün aüren top· 
edilmişti. Diyarbakır it Seçim Kurıı· Jantılardan aonra olmuştur. ..................................................................................................................... 
Eisenhower 
Başkente 

dönüyor 
Anoclatd Prcu 

Oatt)-aburı:. 9 - Geçlrdltl ha· 
tıf inme krlzıncıen aonra burada· 
ki çlftl!Rlnde l.!tlrahat etmPktc o
lan Başkan Elsenbower. bugün öl':· 
leden sonra Wııı;hlnı;ton'a cıönme!le 
karar vermiştir. 

Hatta sonuna ıtol\ru bqkan. u
mumi bir muayeneden geçcceıt ve 
ondan sonra Parlıı'te toplanacak 
olan NATO konferansına katıı:r.a 
tı\.15\ll!Ullda kcrnra varacaktır. 

4 mHefvekilinin 
dokunulmazlı klan 

Türlı ffabulu Ajann 
Ankara. 9 - c H P Adann mil· 

ıetvcklll Kasım Gülek'ln dokunul· 
mazlıRının ka!dınlmıısı hakkındaki 
Başbakanlık yazısı Mecfüı Ba : ... r:. 
:ıııı tarafmcıan Anayasa ve ACSa· 
!et komtayonlarıncıan kurulan kar 
ma komlayona havale ecııımlştlr. 

Karma komıı.yon birkaç r;rün" 
kadar toplnnarak c .M P. genel b~ 
kanı Osman Bö!Okbaşı, Bu:dıır 
milletvekili Futhl Çellkbış, Malat
ya milletvekil! MP.hmet Kartal ve 
Kasım GOlck'lıı cıokunuımazlıkhı.
nnın kalcıırılmaı;ı hakkındnkl Baş 
bakıınlık: yazııarını lneellyerclt ka· 
rara baj!lıyacaktır. 

C~M.P. il idare 
Kurulu üvesi 
tevkif edildi 

C.ll P. il idare heyeti il» 1 Dr 
Enver :.talcan. dün aabah ev!:ıdı>n 
cıkıp muayer:~hancslnc ı::ıcıer;ı:e·ı 

sıvıı polisler tarafından te\•klf e· 
dllml~tır. 

Btılndl!ıl aıı-ı Dr Enver l\.falcan, 
bır yıJ önce Buru CM P . il kon
s:re!olnde yaptığı konuşma ôf!l>C
blyle hakkınıte. açılan düv11 neti· 
cesınıte ı yıl hapla ve ıo bin lira 
pııra Cl'zıı..sına mnhkOm edllmı,u 
Enver Malcan'ın Temyiz nezdln:!t
kl itirazı kabul ecııımemlş ve h•k
kındalı:ı karar keıslnleşmtııtır Ka· 
rarı veren Bursa Toplu BB1'ın 

Mahkeme•! infazı lstanbul Savcı· 
lı~ına havsıo etmiştir. Bunun (l. 
zerine dOn sivll Polisler taratın· 
cıan tevkif edilen Dr Malcan. dav
cıhRa celbedılerP-k cıurum kendi· 
&ine tebllt ecııımıe vo oradan Top. 
taşı ct'Zııevlnc ııönderilml~tlr. 

İl başkanı Hü&nO Zeki Söyle
me:ı:of:ilunun cıa Kiltahyacıa ı;O:;vOn 
de bulunmru;ı bakımından, c l\t P. 
il ld11re heyetinin üye aayısı 6'e 
inmiş bulurunaktacıır. 

C.H.P. lzmir İl 
teşkilôhnda 
huzursuzluk 

Ru~ud )Jubabtrlmlzdf'n 
fzınlr, 9 - C H P. 11 t~klltıtı 

içindeki huzun;uzluk devam et
mektedir. istlta etmıo olan esltl 11 
başkam Or. Leblp Yurtotıu ıle ta· 
rattarları yeni bir kongre toplan· 
ma.'ı hW'usunda ısrar ederlerken, 
hnlen ıcıarc heyetini elinde tutan 
~P buna lüzum ı;ömıemekte, ça 
lışmaların normal şekilde de\am 
cttljtlnl l!Övlemektedlr. 

Öte ysndan. yeni il b~kanı se
lAml Savran bugün .Ankaradan 
şchrımlze dönmüş ve ~u beyan'lt· 
ta bulunmu§tur : 

cBcn burada ~·okken partinin 
nı:lyetını totkik P.tmck için bir 
heyetin ızmlrı! geleceıtlne cıaır ha
ber çıkarılmı~ BOtı.tn Eııoyl rtola
şacak böyle bir hoyet var amn. 
daha gelecc!il zaman belli de~ll. 
Yok.sa bizi dinlemek tçln bir tel• 
tlş heyetinin s:enel kuruldan ı.:ol· 
me~ı bahis kof'ıısu cıelııldlr • 

Bakanlar Kurulu 
dün toplandı 
Buıu•t Muhablrlmlzd~n 

Ankara. 9 - Beknnlar Kunı\1J 
buırtın saat l 1.30 Ue 1,3() aramıcıa 
bir toplantı yr.pmıştır Bu toolan
tıda ı;lyast ve tkUsadl mesetı::lerl 
nzerınde ııörU~mclt'r cc~an ettı~I 
sanılmnktıı.ctır 

Bil' Amerikan filosu 
lzmir'e geldi 

nnnunun ıoru~hlnıPsl ,.ır:ı.ında 1111,ııcııı.tır. df'nıtl\ bir 1.l'hll· ı 
Pf'k ('Oli f'raıı•ız mlllrl\t>J.111 ııu nel P) ılnıBZ t'raıı a. Cf'Zd'l"lr 
ıorU!f' taraflar olınıİ<lıkl~rıuı ıı:trCl'ilııl aııcaı. duyıı;uya ı.o· 
acıı.c11 brllrtml~l•rdlr t-ı.ı na.. pılnııııtaıı lnl't'lf'n;P. k<ırdOcıını 
bal.an :\l~ndl'~ • t'rnnce , e :111. hullnl ıılan bu mPSelc) ı ı·öuhl-
ttrraıııt kanım tel.lifinin ı.ohııl lir. ~ııı~oıılıırc:ı C«-z3Jlrllnln 
•dllınP•lnl bnleml'I. için ~lddl'llt' hılrrl>l't kin ~rlşlll.lt'rl lilıtm 
fill\~mışl:ırııır. bonunda ı.anun kntım boliuenıa•ı cıırın<'ıllkıf'tı 
:!QO l' ı.aJ'11 269 03 lıt kabul •· &Pllnt'nıl':ı.. C:er<.~&e cllı.lnlnl 
<lllnıl$11r B:ı~bal.Rn Tt'lb; Hali· > ıınıan 269 mlllPtlf'l..lllne karşı 
lord'a ı:örP«lıu 1.:11dnı kanunn t'e- ('e itli f;f'bf'Obltrle de ol~a ..!00 
za,-lrdr ) Pnl bir dılunln ı.urııı- nıllkh rı..lllnln rrııbr alnın ı u· 
ınası lcln fa~d111ı olPe~ı.tır. c:u- mit Hrlrlıılr Mende• • Fran<'e 
\Pnsı:ıııı. l<·lnıll' l&•DJPll ınıı,on· 11111 t'ran ı:ı: nılllı>tlnln nıutın· 
lart'R ı.a.ıın \I" erı."'" Onılt ı:P.· lııl.: \ e b:ı urısıııı lstf'J tn bıi) ül> 
llrpt·f'ktlr.n :\ltndf'' Franrı>'11 ıh·· lldl'rier, ıı ta potltlka<'ılnr ~ıl\· 
rf' he ('4'1:1\) lr halı..ının rıı.rı n· nıaz )Ollann &onunu önrl'dtn 
lı11111ad11n J aııılnn bu ı.adro kıı· r.llrü)nrlnr. Her türlü ftdoı..~r· 
ıııınıındaıı hl<· bir ey <'ide ... ıı.ta ı.atıonıırnı. lnıınçlnrını l>n· 
dllt'ınez. cı \ elnıı Ceza' lr'de >o· lalıalılilarn ı.ıır51 sa\ ıııınınuıııı 
•n~an A' nıpalıların rıı.rı alın· \'l'klıınıl)OrlPr. (ol'r(·f'I; '' l'rt'f· 
ıııı~tır. ~endlJ.a, bn•ın. ıopluıı· il bl r bıırı• llf'rl) l ı:ıırrıı bu prı 
il hUrrl~tllerlnllf'n ,oı.,11 11 hu· ııtıı.ııı·ılnrın ı:üslt•rdll.ltrl ,oı. 
lunıın )fu•llJnıanıarın fll;lrlnl llııılır. \ol.•n tın (l'~lt «O' ııncııı.n 
ii:n•nllnıt>nıhllr. Bu bnl.ınıdaıı ı..ııılrn kunıınl:ırı ('PZ..'l)lrlllerl 
\'Dlı~matar &crçl'I.. harıea. l\nıı<lırımınz dum a n'dııılarını 
ırr<·tli adalPle ı.areıdır. Kartrn aıııaıanıoz. Meııdes • • f'ranee'ln 
\ e '"çim ı.aııunu ile Crıa) ır aşırı 1111111> ••tel nılllrt\ el;tıll'rl· 
1,lndt' ı.uçtıl; dP olsa bir ilerle· ıılıı ıiırlil haknrrtlt'rlnP- ı.ar•ı 
Dlf' f'l<lt' Pıllll'nı h·l'ı·eı.ı ı r.n ttn- il rkını•drıı. ı•ekl nnıf'dl'll 5fı) 11'<1 I· 
dil.al lldt':r t'a~ n Tıınu hııl.:O· ili u slıtlrrlıı drı:Prl n önenıl 
mt'ıtt-rln•n nrat·ılık trı.ııtının lılr ı:ün nnlo•ılncnktır: 
<'hldl hlı •tkllıle ln<'t'IPnnır,,I· cıDıınınn lıJ ıeıtlclın ıcın hiç 

1 
nı 11'1.111 eııııı,ıır. •"akııl a•ın bir üzüntlı ılll) mu,orum. 'Trl.: 
nıllllff'l('I duyıulnrıa l'O mu üzüntüm Mrl'lh'lıı bu ı>öılcrı 
ııuııınaıı :'\Jeı:ll• ı:otunluf;u hıı ı.aııuı Plffif'l I ldlr.ıı 
ı;oz.Jprl dlnlP.nıt'I; l•tf'ml'nıl5tlr. OKTAY AKSAL 
s11tcı nılllel\f'l.;llJl'rlnıo ulllOnı!ı> 

~----------------------J 
BAS~N HÜRRiYETiNOEN 
DOG~AN· MAHZURLARlN 
YE·GANE İZALE VASITASt 

BAS\ 
't İN 

HÜRRi ETİDİR 
Ki ~A 

GAZETECiLER CEMiYETi - nnzet•cfür crnııretının nı1ı1,; kon. 
ere§! dtın ('<'ml:rctln Hnl blna•ın· 

drı J&pılmı,tır. l\onıre rrl llılne ,ıon 1 uran \ azmıııı: ıı.ıncl "'ls
lli:I' Ml'llll \ f'D" uclldlı..ten ı;onra ıiıııdenıdf'J.I nı ıdıtrlrrln m0ıa1'e
rl'slne ge('llml•. bu arada nlzamn:ı mi' tadlldtı 111' Jenl Yardım TPll· 
nı11ınonıf'•I nıüıa_ı..el'f' v_e kııtıul edllınl llr. \ Pili idare hl'yel ıııc 
'Iıı•tııfa \ üttl, Kadri Kn>ahal, C'c' at t'•hıııl llil•liııı Rrct'p Bilclııt'r 
.o~nıan K.uaca, O•maıı :'\l"hlnclıı, ..;.,rtnt •ra, lftn; mtırııkıpl!klara d~ 
Zf'lo;I Ct'mııl. KrmaJ .\ydar, \ il l r PRll eçllnıl•ll'rlllr, Re•lmdt' (,:ıze
lf'rllpr ('PntlHtlnln 'l'rl'f holıuıd•· hıılıııınn 'tatllrk ı..ı; ""' ı:firuıu,or .......... H·~·h~·~·b~ş·~~·~·~ ............. A~'k~d·;ş·~·~·; ... öld·Ü~~·~ 

ifadesi alındı hammal yakalandı 
fıtanbul Muaevllertnln ruhani re

ıaı HahambDJı Ratael Şaban ile hıı· 
ham Başılık Al<'.clWnln üfelerlnden 
ıten Baruh Köhen, Abraham Amran 
Davlt o.ıeo ve izhak Rutı dün u .. ,: 
cılıj!ıı çatrılaralı: lfadc vermlşlerdtr. 

Bu Phl51aMn lladelerJ Mt'rsln an 
cılıtının tebll;tatı uzmne alınmı .. 
tır. 

Cinayet maeası memurları dün ıı;e
ce ıı;eç uıı:te kollar Selt.bnttn Kalu· 
ma~ adında bır ha.'llalı ancak cıon 
ııcce ele ı:eçımııştır 

Sellba ttln Kalumat, evve!Jı:I gece 
saat 21 aıralannda Slrked Arabalı 
npur lakcle5lnde kendlal ııtbl hamal 
lılı: )"apan Avni Zıpkı'YI balılı:çı bı· 
Çili! Ue karnından yaralamış n kaç 
mıetı. 

Bıçatın tt'a1rl ile lı:arnı boydan bo 
1& :ranlan ve bau.akta:ı dışan aar
lı:an Avni Zıpkı knldırılıllj! tııı: Yar
dım Hastanwode dün, aababa Jı:ar 
•• ölınüstur. 

KUŞTÜYÜ FABRIK.ASI 
İz."nlr. 9 (Hlll!usn - 4 harp ı:e

mısıncıen müt4ekkll yeni bir A· 
ınerlkan ttıo.su buitln llmanımı
zn g~lmlHlr. Amerikan filosu il· 

Zira. blr müddet öne<', Meraln Mu· 
•evllt':1tıln ruban! reisi oldutunu ld· 
dla iden Davut Hakan, Mersin UY• 
cılıj!ına müracaat edert'lı:, :Utanbul 
Habamba•ılık Mecllst baekan ve 
Oyeler!nln, ilini Aytnlerı menettıtını • 
hükilmete hJIAfı hakikat 'l'eslkalar 
Yerdliflnl ve resmi makamları lj!tal 
ettl~lnı iddia etmiştir. 

manımızda b!r hafta kalacnktır Bu iddialar üztrlne çatırılaralı: 
Bu aracıa. bl:· mUddettenben İz· dün ifadeleri alınan hahambneı ve 

Hidta~nln p!l!Uerl, pollate verdik· 
!eri ifadede ~auen araları daha tı.ıı· 
cedf'n açılı: bulunan ATOi Zıpkı tıe 
SelAhattln Kalnmutun yük taşıma 
meaoıuınııen kavgaya tutuştuklan· 
nı blldlrmtşlerdlr. 

SUL TANHAMAM. ÇAKMAKÇILAH 
• SANDALYACILAR ~k. 18 Tel · 22 30 27 

mirde bulunnrı bir Amerikan ana mecıııın dört uyu.! adll~e koridorun hl • tamir gemisinin de ziyareti 11> ara- cı k dil 
1 1 

' çb.r eeklldP llglal Yoktur, Meraln-
lık tarihine kacıar uzatılmıştır a ;n er 1 e görilşen gazetecilere dek! Mw~\'llertn rubatıl reisi Adana 

.......... , ................................................................................................................... ._., .. ._.,...................................... •- avut. Haltan'tn ruhani reı.atıt.ıe dakl ).!tzrabldlr • d~mişlerdlr. 
HOŞ MEMO - Bakırköy biir !! .. ....................................... " ............................ '" .. 'A'j"'"CAPP ...... _ 



V \TA,. - Hl AR\! llt 1951 

A 'd 1 • 1 r Vrupa an ge en artist er 1 •IUm:t'rnnm•"lJll!Im 
Kömür külü işe yarıyor E~:~~au~~~~~1:~,·;~r~~~{~~ :~1~~i:et~~:~~~~r~:

1

~~~:E: 
Kömürle çalı n 1nglllz elek:· 48 lteç.ııln bir senelik latlh il) )onda çok ı:örUıınıU tUr. çünkü 

H O 11 Y W O O d 7 f e t h e d ı· y o r 1 ;:~r :Eırit:;~~:·!~~y:duiE ~~~!:~~~~~:~!c:~~l~;r~!::~ fü~:!~~~~l;~~;~r~:1~~~:~~~~ 
U 

atılıyor ve bu •ekllde aadeeo ma,ıı yetinde moda dünyasına arz.edil- turup on:ara yUz yüze ve Clo"rU· 
rafa glrllmoklo kıılmıyor timdi ınl• old\l. <lan cloj,lrura hitap edrrken Krall-
ııayet ehtınuııyetıı old\lfl\l anlaşı· • 
ıan bu kül heba ediliyordu. Kö· I b h , çey1 ancnk ikinci defa ıorecek 
mUr kUIU şlnıcll, ytnl bulunan Kralise E iz:a et 'ı J~ıa r Krallçenln !Ilı;. televizyon 
uı;uller ı;ayealnde çok verimli bir Jcon.ıfm&.aı, ekim ayında Kanada· 
,ekllde z.ıral mamullerin yetlftl· herkes görecek ~ı z ~are•ı eanaaında. Kanada Oe· 
rllmealnde kullanılmaktadır Beş ne! Vallalnln oduıncıan, İngıl z 

Hollywo<>d oıcıum olalı çeşitli 
rnlllctlercıen çıkma kabillyııtlerın 
kayn&.itıı;ı. şöhret ve para u(;rJna 
\ Urla çıııınlılı:lann yapılc11Rı mll-
7onların 6U blııl harcnncıığı IOk
aün, ıtöııterı~ n en \>aşta ı:eıcı tı 
cıunyanın ta) ılı bayii ülkelenncıen 
b rıcıır S nema cıünyasımıakı l ı-
rlnl almu.ı ile beraber macerape
~ t, hayalperest b r vığın insan 
Hollywoocı a•ücıyolarının kapıaını 
a ıncıınnnya ba~lacıı Tabii bu lıı
un yıaınının ıçıncıe bir takım ha
ırııı:ı kabıllyetlercııı yok cıe lldı 
Ama bazen bu hakiki kab lıy t 
ahlplerı z yan 01cıu. &'itti bıııı:n 

en kof olanların şöhreti arıı a!Ayı 

tuttu \il bazı bazı cıa haklkntcn 
h ak yerin! buldu Fakat ~tnıdl
ye klldnr. cııın lcblltr ki Hollyv,oocı
a ıel p yerlcşere;ı: ıöhret yap:nış 
yabancı yıldız•ar hiç bır za:r.ın 
acn aeneleroekl kadar bol olmr.cıı 
Te hiç bir vakit Hollywoocı atücı
yolan 'imdi oıcıuı;u kacıar ka::ııta
nnı bu y:lcııilara açık tutmacıı
la r 

AMERİKAN MECMUALARI DIŞARDAN 
KADAR EHEMMİYET VERiLM ESİNİ 
nerr a mecmu•ları açıktan açılia 
bunu protest ett ter Ama gene 
de Hollywooc1 a bu akm devam 
et~l ve ediyor 

Amerikalılar 

şöhretli yabancı 

yıldızlar peşinde 
Şimdi ı:eıetım bunun ıebepltı:l

r.e: En başta H0Uywooel'c111 sacıe
cc kazanç ııııyrsı güden bir takım 
reJ13(1rler kola- ve ucuz bir kazanç 
tem'n• cave ı ile C1Unyn cuz lllk 
kraı•çelerı ısecımıerıncıe d r Cc 111-
mış ıtUzellerl Holly~ocı•a torıa>ıP 
bunlarıı tllm ÇC\lrtmr}e baı!la:ıı
ıar. Dunım bö le olunca Holh
woocı·cıa vabancı ııekı;apel krııllçc
lerının uyı ı artmaya ha•lftCh 
Bunların ar11.51ncıa. me elA. Anıta 
P.kberıı in l!ml nı &öyleyeblllr z. 
Tal:ılJ bö:v l'l!I Amerikan güzeııert· 
n n a•evh ne olu orcıu Fakat. ttr
tık ddnya I! nema 11everlerl klA k 
ı\mcrllı:an ınızel t pinden bıktık
tan için reJ~örler n başka b&.;kf\ 
m.lletleroen Vt; aı çok adı cıu 'Ul
muş güzeller araması tabii b.r 
eydi. 

ce ile Hollywooc1'a çaltnlanların 
arasında Sllvıtnıı Mangona ve So
phla Loren•ı ııayabllınz 

Bu aracıa Hollywood'un caıo:lhP. 
ı.lnl de ııeheblcr araswda 11ynıak 
icap celttı Bu caz.be b r çott ya
bancı b lhll.!Sa tnılll:ı: yıl:ııılıırı
nı oraya tekmıo ve bu \ ılı:1ı~l11rın 
ekserı.ııı Amerıkan vıı anc1RŞlıcını 
kabul etm tir Meselı\ Stew,rt 
Oran1?cr, Dcborah Kerr bu ~ekıl
de l!olhwood a gelip ver I' rı •1 
Joan Gollıns lı;e noııyv.ooıı·u vr
cJb edrn soa fng llz eöhrııtl rın
cıcn biridir 

Nihayet dörd(lnca ııebeb te lln· 
kiki bir ı.anat eseri meydana g~
tırmek l.!!'f." n r JI rll'.ln cıcırı a 
l!'lnema çevrelerinden kah 1 \ •ı r 
bularak bunlarıı f,lm çevlrtmeı. n 
yolunu tutmrıları;tır nu ~eklltl 
Hollywoocı·a ıı l!p yerle mı, v 
c.racın oöhreıııı basamaklarını tır
manmnya bı;.ş amış bir yıı-111 ur
tl.!lt lmıl ııav.ıb liriz. \leııelA.c..ıı:ı
.ercıen ı~,eçll lnıtrld nel'ln"!n:ı. 
lngll1z Jnme., M '50n 11on zamnn
ııırcıa lı!ml pC'ct duyulma~ıın P er 
Anı:cll \"e n h yet en son olaruk 
Hollywoocı un çok faz.la ön :n 
vereli iti 'e memleket mızcıe geçen 
mevıı m O)nı:.ran ıSon Kö,:>rth 

Her ıeye rağmen (The Le.at Brlcıı:e• acılı kordc!A 
•ıe sanatını hütlln ıı nrma tenklt

Hollywood'a çllerıne kabu t>t'tlnnı~ buluna-ı 
Almıın artisti Marta Schell bı.ı i'ıı 

akın var yeyle Hcıllvwood ııtüdvolarından 
içeri sızmış yabııncı yılcıızlar arıı· 

İl<lncl bir P.bcp olarnk •a ~unu "ıncııı en şöhrr•ı olnnlnrınctandır 
ııövlc •eblllrlz Gene ">u reJ ııllrlcr, En &on olarak ~unu övllvcllm 
l!hrctl evvelden duvuımu ve ta- Bu yabancı sanntkAr a;cınındR 

GELEN 
DOGRU 

ARTİSTLERE BU 
BULMUYORLAR 

nınmıo yıldızJa:ı Hollywood'a da- Hollvwoocı un ı:cellkll artla ı.:rı 
vet ecıerek bunlara film çevırtm•~ muhıık!tak surette çok l.st forle 
nln yolunu tuttular. Bq da ucuz etm şlrrdlr. Zira ne o ur.!a olsun 

Dunun &ebeblcrl çeş tll yö:-.lcr- bir kazanç yolu tcıı Z ra. za• n nnatın b ı1ncı derecede b r tlıı m 
elen ıtüşünülcb lir Fakat her ev· bu art stıcr ktıf cıerececııı ıs m kazancııııı yer olan Avrııp11'c111ı'ı A
cıen evvel bu cıurumun Amenta- rapmıt ol'lukalrıncıan f •ın b r ner ka'ya sanetkAr olarıık ııı n 
da bazı & nema çevrelcrtncıe hoş- reklAme lüzun. yo tll ve '> lh:ı .ı ı dızlann Amcrtıı:alı ml'&lc ta"t
nuuuzlukla karşılancıı ını aöyle- dıt memlel<etlerCle b r havi ar r· .arına öRretecek çok ııeyler \ar-
rııelıylnı HllttA bazı tanınmış ııl- el topluyablllyorıarcıı Bu dO,an- cıır. T~RJfl1'° OZllt lltHOll\k IU.RR'h nlıc l'OZll. \ ' '\Uı\ l'l•R \'\'(HU.I 

ıuııııımıııııııııııııııımm:ııııııııııııımııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııım•ııııııııııı: ııııııııııııııı·m.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuı ıuıııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııımıı: ıııııımuı 

1 

_ ~ ~unları söytecıı· •Bu kadar l!!tlr;ı-

' 

HADiSELER - HATIRALAR hat esbabı fazıa Mektepten çı-
N ~ kıncıı blnellkhırl ı.ıcmlcıe bunu bu-

-

OPON, rutubetli ve soğuk 
tıa ... ııluda bir ihtiyat tedbiri 
olar.ık ıılınmn~ı fnydnlıdır 

AVUSTU Ry MA CARl•STAN a~~l':
8

t~~~~r!~nıı ve ferah koridor 
• nrında gezerken bir kcnar<la. <!Ski 

'------ i ramııııın u~un oturtma saatierı:ıe 

GAZETEC'.LERl.Nl.N Z ı· YAR ET ı· ~~~t1t:i~~·~ıı~1·:~~~~~~~/~:~ 
" ~ !~cı~l~r~~~~~~~~a~~!~n b~.~~t~ ~~ı; 

1 918 senesinin razı !p•ıcıoln· cıı o a1'-4amkl zlyafı'tte ve erte:ıl 

1 

nnda Birinci DOnya Harbi ııonü 11ofray11 ıı:elcn yemcklC're l'l 
sona ermezden bir kac ay •v- J1üremecıııer. 

veı Avustun:a - .Macar gıı7.ctecllc-- \ ı !.TL il\' \ M \C n 
1 ı1nelen mürekkep bir hevet latan- il ı ".\ llPTf 

mak ve b~ hlzr.ıııncıııkı kUçük pen 
cerccıeıı ~erilen kuru ı>kmeııı t<>
mek ıuretıyle cezn görQrlerml~ 

A vu.turya - Macar ııazetccl!e
rl lstanbulun g1iı1ılccek yer
lcrını mUC$11c clcrlnl ~czcıı-

bula Relmtoıı Bu aevahut TOrk ııa· A vusturya _ Macar ııazeteclle. 
2:etecllerin n Vıyana ve Buıtıı.J>f't- rı arasıncıa bü 0 _ t:-lr r ka· ter. oercflerıne 2.lyatetler verıldl 
teyl ztyar.ıt erini iade etmek çln bet vardı, blrb rl rlne Adeta Bu z yat t•erın en parla ı Levıızım 
dl Avu.~tury11 - Macar mntbua• ce- .nareııı taraunııan Beykoz kaınıı-

1 mlyetl. TOrk ga:ı:Pteclle:inl almnk .ııtıhfııtıa bakıyorlardı Esaı.e.1 bu da ver lrn et Mlaaflrler. Leva:ıım 

l (!zere lııtanbulııı bir mihmandar iki hUk\lmet. baş.arında b r ııQ· Re s İsmail Hakkı P114anın m?tö
ısncıennııı cıcıen baııın heyet!. ltür?ıdar buluıımasına. orcıun•ın ve rtyle Doıtazcıa bir gezinti ;-ııptıktıın 

1 
bindikleri trım n sırkrcı ıs•ru ı;t>- vabnncı mcmleıcetıercıeıcı elçller n n Kavııklardan ileriye kadar o'llt
nuncıan r.ynlcıırıı dakikadan ıtı- mu terek olma~ına ratmcn ielcta tikten ı;onra. Bcykoza çıktılar E\' 
baren Avu tu-alılarla r.ıaca a dO man ıtlbl ıcıı Avu.tun·alılar veli kundura fabrikasını ııez<lllıır, 

ı • ·ı r. rıı kcndllcrını 1ber bakımdan cı ha vü"'. mlsaflr ol!n~tu Dizim mathua\ •· tionra remete davet edildiler 
l cemiyeti de aynı surette hnrckl't &ek ı:örürlcr, Mııcarlıır bunun ıılaıl Kıı.srın bnhçeıııncıe, çınar fl~aç-

cttl l.flsaflrlert nlıp cctlnnek 0" nl ıcıcııa .ıcıorek dn.ma Avu.qturya· .arının ır111ırr.ıı nele mııkellet o•r 
re Vıvanı. ~e nudape,teye b r mlh- lılara tefevvuk etmeıı;e çn ıoıyorıar- aorra hazırlıınmıştı. Y~meklcr hPm 
mancııır ı:önd,..rdl Bu mıhmıındar. <it Bu rekııbr.t yüzünden BuOııpe • çeşitli. hem rıcıcıcn çok ne!l•tı 
o ?.a."Tlantar Tnııın ı:azetes n•ıo ~ıı· lede Vlvıır.acıakllercıen df\ha .nuh- rokatlıyan m(l<'.5.'!Cl!Clll ır.vazım te
zı lelcrt müCIHrO olan K!lzım ŞI 11;1! te,om blnnlnr ııaravlar yapılmıştı ısının mlsetlrl('rlnl nf!ırlamnk !~·in 
OcrıılUl"Clt Klzım Şlnı.ıı. Derean Macar gazel~ ııtı cııı hiç bir lıu- rıflt<ın maharetini g05tcnnlştl ... y,., 
g ccek ııazetecllerle birlikte yola ~usta Avu.ı<tuı; alılıırcıan ıreri kal· vazını Relbı muavini ev sahibi sı
çıktı IBalkanzuıu cıenl!C'n Dcrlın - mamala çalışıyordu tatlyle ıtıu bir nutuk söyledi, mı 
1 1 1 b ...,, İ!tnnbulı. ııelen Macar ıı:azetf'cl-ııtanbu treni 1 e ır ""n C\•e eaflrlerc ıh~ ııeldlnlzl• cıecıı Oıı-
aorıru Sirkeci ll!tMyonuna ı:uıcıı- "rı Avusı uryalılara nlsbeıle. çok ıar cıa kısaca cevn pverdller. or-
ler ~ Qkack oahalyt tlerdl Bıışlnrındıı tnda bu ltııCinr aaıel yemekll'r, ,,of 
lı.K 'nrnı< ı 4 KL llR\' Pcııtcr Loycı·un başmuharriri Vezl ra Ozerıncıe, nralarınn kOçük buz 

ndıncıa y~lı başlı son cııırecc zeki 

M atbuııt Cemiyeti mı~afırıert ve mal\lmutlı bir zat urcıı Pi' ti parçalıırı yıırlcştırıımııı mütenevvi 
kartılamak için büyilk hazır nıralp'ln ve ıımcıı a:ııarını hııtırlı meyle.er cıururken nutuk ııö)lemek 
!ık yapmıotı Oazı"eciler ol· VA.'.llac1ıf:ım dlf!er bir kaç cazetenln ten, yahut cıınıemckten Claha n.ü· 

z n çotu ııtuyoncıa hazır bulunu· b~muharrlrlerı boyetıı dahildi hlm 1• varıııı 
rorcıu Geıenlcrle tanışıldıktan ~on Avdr.t için muşa blndlıttmız za· 
rn arabalara bmllelı Her arabııcıa AV\i3tUryalılara ıellnce. hP)'ete man herkeste bir keıılldlk vardı 

ı-ımın re sllk ecıecerıı nokt11.11ıncın 

aantım ltalınlı ındn toprak, llğun Bu yıl .!'loel mesajını Kraliçe J!l. ce ve Franaızca olarak Kana:ta 
çamuru ve aınal çOp ve lta.ıntı· llzabetll televızron vaııtaalyle ra· mllle ne bitap ettltl zaman :va
lar!a ürtllımüş kOmUr ltUIU ıaba- Jlnlayacatından milyonlarca te· pllm4tır. 
kuı aayeJılnele donum b:ı ına 

8 ıo ton çarır yetlf ırmelt mllm 
tun olmuştur. KOmür ıtu:un:ın. 

arpa yet.ıştlrmede de genlf OlçU· 
de latlhaal anışı aajlladıtı tesb•t 
edllmı, bulunmaktadır lngllterc 
cıe aenede ı 000 000 tonu bulan 
JcOmllr kUlll kalıntıaı bundan ba, 
ka JOI ın,aatıncıa toprak ıtablllze 
lş!erındc kullanılmaktadır. YUzde 
beş çlmtnto, )Uzde 10 kömUr lı:ü

ıu ve yuzde 85 toprak karı,tırıl
malı: ıureııı le ı·apllan bir ı olun 
cııterlerlne nıızaran çok daha ıat 
lam olctucu anıa,ılmıştır şııncıı 

ıilzde 80 kömUr kUIU ve ıilzdc 20 
k!I kullanmak ıuretıyle ın,aııt 

için BOn derece aatlam tuıtlalar 
da o;apılmaktacıır 

Kaımir carseden 

tuvalet mantosu 

inglllz modıı dealna«ırlerının 
içinde muhayytleal en kunetll 
ve en genç olan John Cavanagb, 
btoçyanın Prlngle Kumpanyasına 
m(lracaat ederek kendi.si için aaf 
kaşmir caraeden Ozeı auratte do
tunmu, bir tuvıılet man \l f&P 
malannı ı.tedlll zaman kampan· 
yanııı terzilerine bir problem ya 
raımış oldu. Fakat netlerde, onn 
mUzdetl Noel mevılmlnda bUttın 

dUnyıının dlkkııtını çekecek bir 
gece mantosu olarak tecelli ett! 
CaYno1111h'ııı çl:r.:1111 bu ilk ır.sn· _ • •" 
toyu yapmak için kumpanyanın 1 '1l _ ~ 

ı 
' 

ı 
' ı 

1 

t dokuma te7 ·Ahlarında özel dtıtıetk .ı---------------------------
llkler ~ apll mıt Ytı dokuz usta ı 

-çı ___ • bet hıı_ıı~ -m-Uddct!e aad•ce b~ ım~b1 t•(la '' l1f KATIJ _..; 
-- ----------·~--------------........................................................................... ._.. ................................................................................................. . 

vtni 

CEF 

ViDt 

COB Ü7JiT - Tlvlla VrJn, tahanr~ ile Turıılur n ka&tll zannı lle tutulııP 
Gıırlr. idama rnııhlıllnı edlllr. C~t Orvlnı•tn ıuçıınlııluna inanır .•• 

OPON, ba~, diş, nd:ıle nğ
rı lnrıııı lc!'kin eder ... ncıle 
\ 'e gri11 bn~lnngıcıııdn hin;ok 
fenıılıklıırı önler 

Uç mi aıır bir Türıc ıııızctec vur- anlasama~ıklarıncıaıı b~ mulınrrır Yqlı mıunrıer kurulduklan ka
dı. Doğruca Perapalas ot llnc ııı- Prden hiç birili gelmem otı Ot>l/ı mıo koltuklarcıa uykuya daldılar. 
dıtcıı Kısa bir lllt rahııtl mütcn ip lk ne. C1MeC"e:1c muharrirlerin arıa· iyi bir reMnm oıcıurıunu aonradıın 
öğle yemeı:ı için yemek &nlonurıcın ında cıa .htllil! "ıkt.ıtıncıan ba"-, •nlıuııcımı7. Ekrem Rize bunıaıın 
~oplnndık. Sofraya evvl'lll çorba, .. karlktıtUrlertnı yaptı. lJyumayAnların •• ,, •• , ................................................................ .............................. •••••••• ............................................................... .. 
buncıan sonra tas kobıı'>ı ile p lı\v .arma gazetelere tarihi makııll'll!r kıı'\kııhaları U>kuya dalanları u- STJV R QPER ÖZET - JıJa ıoı n lllm babası, Stlf noper'ln arkadafı IU&Jlı il• 

I
·.·, 

" 

günde 6 tablete kadar alınabilir 

•········································· .•...................................................................... 
İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü 
Sallnalma Komisyon Başkanhğmdan 
ı - Gilmrilk Muhafaza TeskilAtı için 5-HP tipi motör ma

kfnesıne bir adet tekne açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Bu bir teknenin inşaasına ait tnhmın bcdclı 8052 lira olup 

geçici teminatı 603 lira 90 kuruştur. 
3 - Keşi!, fcnn1, idari ş:ırtn3mctcrl ve kroki ve hcsa~ cr.t· 

vellcri eksiltmenin yapılacağı Galata Çinıll Rıhtım Han ıkincl kat· 
takı komisyonda mesai saatleri dahilinde gorilleblhr. 

4 - Eksiltme 26-12 - 1957 Perşembe glınü saat 11 dedır. 
5 - 1steklıler ek illrneye gircbılmek ıc;ın bu ne\·I \'e bu de

ğerde İi yaptıklarını tcvsık ctm~k mccbumet ndcdır. 
6 - Ek~ itme günü taliplerin gccıci ıcmınat makbuz ve i · 

ten ilen vesalklc bıı lıkte komısyon1a buıunmnlım. (17430) 

AYI 
T c Mtrkez Bankasın<la:-ı a dııtım 9 8 056 tarih ve 3438 •a ılı 

Macar~tan oıer!nc a nmı' 2aı l&tııUııtlR ne Clahll fMu ne ve Cı· 
hazları M hani ki ak.samı naat 432 77 dolı:r ıutanncıa ltha mfl
eaaııem ı T ve G nüıiha!arını kaybettik Yl'nlıı nl nıncıı~ımızel:ı'.'I 
hUkUmııüz1 ı r 

'l•lın il ıı "' o rı. 

TANK iMAL ETTiRiLECEK 
Kamyon şasllcrı üzerine :ıkaryakıt taşımaya mah~us tank

lar lm11 ettirilecektir Talıp olanların Harblye'dc 

MOBiL 01L TÜRK A. O. 
l\lübayaat kısmına <Tel : 48 32 50) müracaatları. 

"eldi . .hlac.nlar tBll kebabını GUlfl a vnzan Frlcıvung adında yaşlı PN- yandırcıı. onlar ela ıoıcıuıerı .. " t ör getir lmıştl beraber C&JU$ların tllne dUJCr ,\b7lı J&ralıdtr ... 
benzettiler ve tabaklarını etle Cl:ıl• Bu ziyafet, mluflrlere iki kur-
durdular. Avu.:;turyalılarn gelince B u rekubetln garip bir tCCl·l· oana mal oldu. AvU3tUryalı aıızt'-

~~:~z, ReJzl• diyerek plllvıt aıııcıır- _ ::~~:e~~~1ıı:~~z:~~·:~ ~~;~vı:e ~~~~~~~~ıı gk~irı~~~~al111ıd1, bir atın 
B.rıncl DUnya Harbinin 50nu-ıa Avuıturyaıı • Macar mıaatırıer. Avuııturyıılı - Mocar mlllaflrler 

doğru Alman~a ve Avusturya - Ma ıcend ıerıno mıhmancııırlık eden latıınhuldan gonra fzmırı cıe r.lyu· 
1 earlııtan'd!'l büyük bir y ycct'k buh- Türk ııazetccllcrl ve Hlll'blye Ne- ret ettiler. iatanbuldan Bandırma-

' 

ranı \'ardı Hele pirinçten eser kııl- zaretl tnrııtından mihmandar ta- ya, Bahriye Nezareti tarafından 
mnmıştı Bu aebeple uzun tııbak- , ııı ecıııe.'l YOzbaşı Ekrem Bey tah!l.11 ecı ıcıı Galata \•atı lle. ora· 

ı 
1ard11 tepelemr. pllAv ıt6ren .ı\\'US- ısonra Rı:ı.e mebuau olan Ekre.ı:ı dan tzmıre huausı t~nlc llldıldl. 
turyalı mıııat rlerın a ızlannııı ıı ı ıuzoı ile b rllktıı Heybellaelaya ı;:lt tzınırcıc VC'rllcn ziyafette ııotraya 
yu akmıştı pUi\Cian bir kaç dcta ı ıer Mo:?kteblıı her tıırafını ı:ezdl· tamıım iki cıozüne yemrk ve tat 
ııldılar ıer ve görCIUklerl intizam ltaııı ın !ı ııeldll. J.'akat mlııatırıer akıllan 

Fakd bu fazla yemenin net c..,.. da hayrette kalarak: cB!zlm Bah- mıııarcıı. bunlardan ancak bir ka
ıl cıaha q ıtün ıı:BrülCIU A\'ustur; il rlye mektebimiz bu kncıar mQkem çınıı el ııüıcııı er. bu uı:ecıe lçlo
iı ııazetecllerden üçü Macarlardan reel cıeııııcıın deelllıır HattA içle- rı .cıen klm&e hııııtaıanmacıı. 
biri mldllll rln bozarak ha.stıtliın· r n1en blrlııl ltencıını tutamı• arak 1 ııls ·ıaıı~ı n 1 h. 
~~''''''''''''''''~·"'''"''''''''''''''''''''''""''''''''''''''''""''''''''''''''''''''~""''~·······~· ·~ ..... ~---~ • ..,.~,,,,,""''''"""'~""""~'""'''''''''"''1 

$ s 1• N. E' ~ ! ~ ~ R ~?.:~~;,::~::.;:~:. ( B u G u N 1 : 11ut1 u ~.~ ~ ~.~ ~ ~.~, m ·~~:~0::·~·"m 
1 

-- 1 ı T .a N 8 V l 8.00 tlçer şarkı 
U .KAZAR ı •ı ~ı: uı:111::ı AT Robcrt" Taylor. 2 - J 1 y AT R Ol A R Cumar:eaı ıs ı.e ı.aıeııe ae. satı '11atıııe 17 ae. Oenıı 363020. ıı:11cııto1 8 30 Rıııır meıocıl!er 

Hata • OUllıtan OUıey • Tallh Ku u • C. Buton. aıatıneaı llUare· 21 00 de Carşamba talebeye ı7 cıe 360672. ıtınalıacS• 5ı8825 7 57 Açılış vo proııram g OO Saz eserleri 
TUU Ulml. J. Wyman KAR/l.CA TiYATRO IT~t: lsT \"dll'I. orı ıa: rl Rıımı 242711. Ouucıaı 8.00 Sabah muzııı 

ATI.Ali ıTet:'40835Jı 4t6666) f \la ktlnı J •Ttl: 4431311: 3a0p45 830 Haberler 9.IS Hatıf müzik 

I
Kume; • Howarel Keel • I 1 'l /1. " 8 O L 'P.lllR 'fh'ATROSV (Telı CİB/l.Lİ ttARAıtOLO ıto PANTALONSUZ AŞIK 8 45 Oyun havaları 10.00 Pro;ram, kapanı~ 
An Blyth • İng. H2157) (Dram Kıımı)I aıe<lı 1 oerce Çar,aın \)arşaaıııa. OUaıarteaı. tren-vaour-ur.ak 9.00 Ork~tra 1ı 57 A~ılı~ ve prognrm 

·Ln/I.·. !il• !Tel·. c•c1~·1 Al.E:'llD'\11 (Tel 1 zz 35 lll SULAR ALTlNDAKf YOL• D• O\ımartu:ı ttDır:11l'- Pnıır Nil ıe CI• aıatı il.IS Şarkılar 12.00 ö le koıuerl 
"" ,, " • '" •• EYl&t . Hint tllml, 2 • r a 11 an 1 Jtaıı .anoul1b 11 Bali m•tıouı ~ ne P~r e 08 Cu rı. • '- ~30 Kapanıt 12.30 Şarlı:ılar 

:ıı:::1ı!a1:!;n~ert~g Renkli- Macert. Yolcu lan. suare: 21 do en• tal•D•J'• ı.eııııııı P• cı naıı! ~enzııatl>m~rı. ı O oemır1oııın Ra1a111 12 57 Açılıe ve proıırıım 12 55 Serbr:ıt aaat 

f!'l;('f 11'1'1: 41!-IS\l:lı: ş!ı~:t Y~zge~: ~ı!~ ·~:1: ::;,::'!hı rlurao oTll ı :'30 matını waııuıu re Saar 21 tıt ~;;~Ilı 3~04~5oo;u::~~~:~ı; i~ ~~ ::ri~~ı orkestra ~~ ~ ~L~eı~::r~r~~~~~ıcr 
# BUytllı: lskencıer · Rlchard mı. •DELİ> ıto:ııedl s per. Kİ ı;ll K SUJNE CTel 1 1 J f A 1 Y E 4 ı8'e !Tattı ıaatlert ı. 13.30 Haberıer 13 80 Salon orke.strası 
# Burton. Precıcrıc Marah, de Tuan: Reli& srcu 440276> Uhtıara•· 4402011 - ıŞebtı 13.45 saz eaMlul 1400 Şarkılar 
$ oırnlelle oarrıcua (.'E..'IBF.Rl.iT.\c; CT" ı ı nın Suareler· 21 00 de rr:YZESt· Komecı Çar- B111:1r1:0y 1164« Bercı:ıu Hatları 444233> - •Ban 14.00 Orteatra mUzlıtl 14.30 l-'ranaız f&rlulan 

1 
t.A.U ıTeı: O :ıs 9!1J ı :tz U IJJ ı · Yarın Atılı· $E.S ES OPERC:TI cTeıı aıııba, Pe:sembe. cuma 444644 eur;uaca ,!8603 Yollan 444790 •• 1382401 14 30 Şarkılar ıs 00 Şarkılar 

BUytllı. tatender 111cı&ım. 2 Kanlı pusu 44 93 61!) Cumnrt.eıı Pazar ıuare BDyuuaa 51G08ı cuııua:ın p f' ,- d f 14 50 Danı m\l.%141 IS 30 Orkestra 
LtlKS ıTel ı U Ol BO)ı MARMAR/I. 1ret :2238101 FESTİVAL. WDZll.al op• 21 cıe Cumnrteaı Pazar 880001 00. CrentOy "2~~ 0 IS • m a 15.00 Kapanıt 16 00 Proııram ve kapan1' 

BOyUk 1a1tender • Renkli- ı • E:v!At, 2 • Deryalar ı:ı- reı 3 pırce 12 tal> ııatıne ıaat 11 de cuma Plorya 138992 Halle O& ıtı.117 Açılıt n proıram 16 57 Açılış ve program 
Slnemukop deri. ıo ırnı:~a: ı ıı:ıırlo ıı:o talebtJe 11 cıt - Kara nl7 22g939 Ralıcıocıu ıbıtanbul 2745001 ı Be lt.00 TürkOler 17 00 MOzltler 
Ş \:S: (Tel: 486'SO) Çöl- Y&.'ll ıGebzadrbap: Tel: oaçellı Carıamba •aı Ahclaı anında ı on.111 S!l2948. Rone:ıaca ~18402 votıu 274ıı.n1 ı ıAnadolu 17.15 Hnflf earkılar 17 30 OJ'UD hanları 

de Bir isı.anbul Kızı • TU· ı:ı ıa tenz:tıaııı matine · Paı:arıuı Sah 1Uan ıı tsı.nnbul 214222 ta•ın1• 'l'alı:aaıı 2745021 17.4!1 Şulular 17.45 Şarktlar 
ran se,.ııcı:.u. Belgin DO· 22 SS fi?) 1 • Yarın Allll· 18 00 Mırlar Bo m llzlk 18.00 Danı ortestraaı 
ruk _ TOrk filmi. :raca:ım. 2 •Kanlı Pu~u <-tı-«••«••««ititit«««-tr««•««•«+ tıtlt*lf.lf.ıt:ıt•••••••••ıtıtlf.ıtıt• 1840 Saz eurl!rl 18.30 Radyo köy poııtaaı 

SAR.n· •T~I· 4'16l!6)1 t'ENI en 11.ilJ reı: * ... 18SS 'Tra!lk ati 1840 Türküler 
Şeytan Rublu tn nlar 68 26): l • Nehir kızı, 2 · * + 1~ oo Küme faaıl heyeti 18.SS Serbe.ııt ı:ııat 
sımone Slı,ınoret, Vera canavarlar ya•atı. ! KOÇ ı zı aıarı 20 NtsanJ Ay kOçUWyor. S nlrlr.rlnlzln \ ' A\' 123 linsım • 20 Araıııcı : 19,30 Haberler 19•00 M s. ayarı, haberıer 
cıouzot f'ranıızca ö * Yeni bir şey ıılyccek yahut ala- ıerı.ı nl!liı k11ybolacak KOçük bir knyıp. ama umu.-:ı11· • 19 O Sevilen pllklnr 10.15 Tarihten bir ynprat 

g " o 
1 

a ' * cakıııoız. BASAK 12? 11.tu sıur 2% f.vllll) mıyacııksınız Tam ~ön!OnUze • 19 o Radyo llo in°ıuzc~ 
l 'AK f; fM fTPı: U 31 91): fi hft !Ttlı l$ 01 12)1 * eıı(;.• ı:!J .'ll•an %0 Ma71S} • 20 15 Radyo gazct~I ·2 • 

* Anlayı~lı vll ımklıı olun Bak- ııörr. bir ı:ün. lf 20 30 Operalardan ranta, 19.35 Şarkılar 
01$1 Canınr • Nerlmaıı 1 · ıtah:aman Aktıncııar, * Metin olun Tenkitlere uıtra· ııız vere ıızı mahk(\m r.Cler.er oc"; ı \K ızı •raıııı 20 Ocak) • 20 •o Ordu saati 20 oo Dini • Ah"kl •ıU 
Kölrnal, Kenan Para, 2 - HerttY SııDln cin, * yaCl\k51IUZ. n ~ "' '' 

# rA' (TPll '811140JI 60RFVY/I. ı Ttl 16061?) * IKIZı mı iZi Mayu t O Haziranı Tl!R \J:I 1'23 EJIUI 22 F.ktm) Sonraları ııık Sik llııtırlıvncn~ı- : 21 0-0 Şarkılar 20.IO TUrk mllzlll 
# ı "I :ı T f * B lcıl ı ı h ı ki Etrofınızcıııkllere b roz all'lka nız bir ıürı lf 21.30 eıır dünyamıı 20 15 Radyo gazeteal 

At.it ouzeı ı:ıeydlr • w, - " 11 tY · • ay un* r v n 1 atır ataca ar. 1 b h • 21.40 Şarkılar 20 30 Serbest uat 
Hoıcıen • .1 Jon . OPEIU cTeı: 11112ıJ1 ** Haklı CleAllıı!nlz Neeıı ile ıı:eçlf• ı.ıtı&terln. Henı on ar a tıyar o· KOV\ •21 ocak ıs Sn batı • 2200 MUzlk ıohbctı 2035 Türlı: mııı:ıııı 

Zara Hın * tırmeye çalıjın. ıur. hem sız d!'rdınlr.I unutur- Bugün nas hat dlnleyın Ba,ı-! 22.45 Soprano Keti çura. 
ntSI AR ıreıı ••ıtSl)ı \ 0 F..SGH,; ızı Haz. tt "r'emmuzı ı;unuz. bo u•· cıu"unuzu ~eurmıvı.- "' 21 05 Temsil 

" \'UR1 ı'tel: sı 97 NJt ** ı O• A um • ~ • • 23 00 Orkestra 22 oo ç~ıuı muııı: 
Yarını ... nuıma - Barbar• yl anlaştııtınız blrı~1ne cıert Rt:P , 23 F.klm ıı ıtuım ı cek • ıer 
Stanwyck Frecı Mac Mur ı - Otllnln ııundı 2 · * Clökec mız Al<tam ferahlık • 23.1~ Haberler 22 45 M.S. ayarı, haber 
ray tng satire sultan ** ıctlrl}or Buıtün biraz 11esınızı rUıtaeltln 8Al.1.K 119 Şubat zo Hart) • 2330 Proııram ısoo Gece ko~erı. 
YE!\1 MELEK (Tel: 4442891 ÖZE.'li: (Telt 36 912~): * \R 1.AS ı2l Trm 21 Atınıosı Yanlış hareket ccıcn elz ııegıı. Poranızı Lsraf etmeyin Sıkıntı • 23.33 Karışık hatır ın.U 23 30 Dana muzııı anU ( 
ftınk Rayaı • T:rrone Po- Leke cötaUıo: Tnnım) * Alış verişinizi huctın yapın. ~iniz. aclllor başınız atr1yacak. • 24 00 Kapıı.ı:ıı• 24 00 Program ve kap ) .... .. .., 
•''''''''''''''"''"'"''''''''''''''''''""'~''.'''""'''''''''""'~~""~'"'''''''''''"'''''''''''~"'"''''''''''''~''~'"'''''''""''''''''""''''''''''""'""''''''''''''' 
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ESHi\M VE 

TAHViLLER 

\\'l\~-9 
IKTı\SUUI 

1&ıll latlkraı:ı ıoı oo 
1038 ht 2!H'lll 

MM K IK l • 2000 
lı>ıı n o Y tk ıv > lOSQO 
1 9-lı DDY IK V • ıoırnı 
ıeaı lııLlkrazı • ıo:ı S!> 
1033 laııımııı 11 10!1 ı;ı 
1953 AruorUııman 1 ı 102 75 
19~ Atnort.lsman JI t 101 oo 

t D ili ı 102 ll:I 
Z B. iV. ı 102 55 
z n v ı ıo:ı 03 
t :O VI 11 10011.S 
z n vuı , 104 40 

ıııu o oy vı o uı2 ao 
KAL. ı ı 103 oı 
KAL U ı 10240 
KAL m • 102 eıı 

ırıtıı ı 1· ı 11 ıo:ı oo 
11140 ı 'I' n 11 102 11!1 
11141 leT t ı 102 fiil 
ııı•ı D c y u , ııı as 
I~ 1 r> D Y 111. t lll 10 

MM t 1101111 
MM JI. 11130 

MM IU. 111 '13 
r.n ıv ııuaıı 
Z f3 r. iUOO 

t Z Ü U lOD 00 
• Dıntıaııı ıN11m11 ııın ı~ı 

~btıııuvnn Ancı ı n ı'fn nı 
Krecıı nınk A ş ID'I oo 

1041 o oy ı ı ııo ııo 
ld ili\ '111\ A il IMHL!tıt 1 

erke:ı llankaaı 180 00 
~ıı1111 Kıııtınmı n ıu ıı.ı 

•ran ı nanıcuı ı ı 00 
~111>1 ve Krt!Cll Dank A C1 O&O 00 
• Tıcıarot Dank /ı. e 63 ()() 
"kbınıı A 1!1110 ırı 
~!\lan Qımrırıto 1011 ııtı 
11
•tk Lı ııırırı nıen 113 oıı 
l?iır Bınkuı ıııı Otı 

C Al.'l'l'li rıt: htlttt,IKt n 
l\111Tıhurlyet Ata 114000 MBOO 

!llfıt 05000 100000 
~ııınıt 70000 78000 

tiz 110000 GKOOO 
Vllhıt 68000 68000 
!) kt'ı.c:~ \(,Ti~ t '" 1 .\111 
, eıru e 1~5 rn:ıo 
•lııkıııko ıo:a 103.ı 
~tlll\dard 1620 lll2ll 
•rıı 11000 mm) 1020 ıır.ııı 

flOll A llAltlo 1 \l TIS 
f'l\'f'l\RI 

~ınhurıyıı Atı ııoııo 11075 
nlh•t 10100 l07&o 
c C!şat 1 800 llill il 
lııuıaen Holldnda IO!JOO 103~ 
t llllz Lltıısı 14000 141D.ı 

l
»ntııız vık. ı:ı'/oı 1 t 
ı:f>olyoıı 10400 IO:IOJ ~ 

Vlçru OllOO 10000 ı 
_.,....,._~ . . 

':BULMACA . 

tı: l!oıcıaı1 aatn. ı - l!:i!kl patnlnrl• 
l'ıı~~an bırı. 2 - Hnç ll - Ştdaetll 
g '-11\llluk 4 - 11a114ıam11, Otlak. 
''-;- Pek acıkll bUyOkçe. o -
~~· ncııu n r rellk 7 - nır hay. 

Macııt bcyııırı 
~ t111ı.arcıan ••alıya ı - Konuıc 
Qıı';' Meryeırı Anıuıııı evinin bulun 
, u Yer 8 Eza 4 - Adlar. I· 
iti.Ilı 8 - nı~ çıço.ı. I' uııa o - Mıı 
~ l"&tltı. Oe. şlllt 7 - Dır müzik 
t\ı 8 - B,r fdat 

llf 'liKI 1111/\f\l'A"IN llAU,I 

1, !oıcı aCA · 1 HÜIA&n !l -
1:l•ıc. vau a Pala Aıt • -
ı.c!1 sut a Za ıu.ı. m o -
4tı Ar ı - Dalyan a -r.:meı. 

"•l'u11arıdan 1141nıyaı ı - Pıpııl; 
, 2 - Yar ıravı 8 ..J ııaıazade 
'IPt. Ulı.ılll. Al il - Al O - Ay • 
ıı.J'- 7 - 8öltüt, At o - An. 

l) 
ıtlet Demir Voll:ır ldııresl 4c 

ll~..tdl bir il' rkkUI hallnr gcl· ı 
ille • •ınro rnimrıı eski nıcvz11atta11 

bir tUrlU kurtuıanıı)ur. 

ı_;llııet ııt ı buıunmayın cıurak 
~:arı trenlere uıneıı yo!cıutara 
'tt Cltııntırleı yntııız fildiş bile. 
~Q lbııırter donıı blleUerının dO. 
~ • lııt119yonııırıncıan alınması 
ıı 1~1tllhd(lr Ottt~ d!ltıO~ blleU rı j 
q, tteııcıo kondıtkUlı'let tarıırın 
Qetıı~~~ılma~ı mı!Vıımatıcııır.a unun 

1' o.o D umum Mtıdttrtu~o 
~ 

'lııı°I' Ur~ltH llrııılr~ ııllArı lılnre I 
t~ıı 1 ' ıı.ıısnıll bit 'rs•t.:lıOI ııııllnr 
Q-~1 ''"' rırtılı rı>lıl lolnrı•ıılrı tıııı:ıı 
lııa ll111Jııı·ııııı ~,. r.llıııl)ıotlııe 01 
lt/Qıı 1110'\~IJHlllll ftllll )!!ili ı• ll• 
tııı~ Rull' hlr ı irim• ı.ıırııca&ıııı O 
~~ •ltıtlsılk nııın tıı}or ı.ı bu he 
~ı 'tı ••lnırııııı,ıır, 11111111)11 hııllınıtn 
llıtl rr 10111-)ıınıt.1 hatloııı lıllı·ı al 
t'ıı 1\lıt ıl " 6111l"rlml" l.iu) ruh 
'ıı 11*' nııılfımdıır lllıllıı ıırhnr 
'ıt•ıı nlaıııntaıılnr ~111111'1 lo,;lnılf 
.. ~ hekıt)'or Olt .. bUIUlllllR) il du 
Qtıtı •rcııın hillPl'rı. )Olroıılun m 
~il ı..ı ı:ıım .. tııı .. ıı Hrıı .. tıııhor 
rı1111 ınnııııııln ıınıın• hlll'tının \ll' 

*t,••~ıııcı~ tıl' ı:lhl ııı•lıııır ,nrrtıl'f 
tı r lıllrıııı ıouıı.ı 1!11111 r.ıllll'lııtrce• 
tft1ılt"ıııfllll311r•1t ıı ~11111ı11 111r11ıl11 
Q~tı eı•rk ıtllı'lr , .clllnı ı•ı ıııtıııııwıı 
llltı I lltlıtlı"f lllr ~mini! nıllr"'l'•l!~I 
ı,111 lıaıı..n ıwırı, ilk ıllUl'rtttr•I lıl'k• 
~lk rı..,.ıı lınııuıı .~~ıııı rnrııırıı ıu 
~ nıuı·ıı ıılll)ıor. 

~ 7' 

1 Kadıköy seferleri dün hiç yapılamadı 
lllaıı ı ıncldıJ 

llll'nıs l\AIC ,.A ' 11111 ı 
Dnn ıı tınn erkl'n untıercıe bııt· 

llyan ıocıos nrıınMı llmnıuın ıııı
ttıır üurlnde btkllyuıı 11 miler lt'ln 
büyOlt bir tchllk" ~aratmıştır Du 
aracıe noıezcın a11mırıı bulunan 
Yuııoeıav bandıralı bir şltop. C1e· 
mır tnrırarak EmlıııAn liıılcnncıe 
Cıtptcıı kara1a vurıntı§tur Ocınl al• 
liOrt.a mUaYllllllftl IÇlıı Hllf:Cl•rpıın 
Onıurlncıe betı:lıımı klt.'111r Öt Yan• 
dan, ortak6ydc Yüksek Deııızcılık 
okulu önle.rtııde bulunan Kıırade. 
ııız vapurU armetOrlcr alt bir ,ı. 
leple çtırı>Ltrnıı tılhlıı< ı allıtmıt
tır 
l\;\HT 1, 1'1 lll'llH 
llt-:\ nr.ı.t 1:\1-ıumı 1 

Lodos fırtınası Şehir Hattan 
aeruıerını dıı akaamı1t l"alovadıın 
kalkan araba vapuru hava muha• 
lefeUntten Kartııa )'atı8'amıyıırak, 
rolcularıuı Heyıı ııaaaya ~ıkarıı\•t 
ur. Oeıııı havıı.nuı cıuruıınııımıt bolt 
leınelc uz r acıa açllclarıııa cıınıır· 
hımı,ttr. 

ll llOtı Marmua nattı, \'ıuova. 
AQal r, lltMtancı, Kalaını,, ııayoır• 
paşa, Kadılt y ııctıırlerı fırtıııa yU• 
tUndm tatil ıııtılfiıl,ıır KtılllYalla 
ile ırtıı.ıaı .. dl'Cll Kcıı.;rtl • 011trnıı r 
ar1151ncıa tonııt1 eallobıtmııtır. U&
itıaar lskol lııo bırıkrm kalıbı• 
ıııı tıışınıık için tramvay va oto· 
ütıe 11oförlerı kAtı 1J lııuıcııııncıo ı 
blrçölt K UıitO)ll\ kamyonlarla ee 
ralıat ııtweıı tor Jnaıı kalmı,ur 
ru ı ıu ~uı;ı 11.1;11.w 

Du arada. 1ü11ııırcıeııberı Kııtlteı, 
actıııııuaa mall&uı vııtl)'ctte bUIU· 
nan R mıcııııııv ıltlı:ı ubıılı Kıııtlay 
tıratıncıaıı yeı:ıı ) arttıaıtar 11 mııı-

dllmıttır. Alllll savuııma Baııan:ı. 
tının ıatu.ıs cLtlAI bir uçalc para• 
9tıt111 ileııl:zcllere palto, c,•amııtır. 
ruıı çorap. \'•dır. okınolc. helva. ıı: 1 
ıııı vıı peynlrcıen ibaret )nraım 
mıdzr.meslnl un~ ı l 30 da oııbcş 
metre ırtltıı!Jım uçarak ntnııştır. 
Cldo ııcfcrını )"aııınakta olan Et· 
r03k vnpuru rırtıı1a yrızuııcıeıı şım 
Clllll< 40 l!aıtt l'Otıırlıcıır. Deyı"tıt ı;e
rıırını )'aptnnKta olan Kıı.cıct vaııu· 
ru IH on altı saat rötarlQ sır
m.ştll" 

~I\' j,., \ Klt.1 Utl 
ı.: \ıtı•ı-.11 

O~c ) arıcı an, bl r sovyet ıınıanın
dan yüıdedllll bul!Clny lıamuıe:sıy 
le ıtılsınk,rn ııtmoltte o:nn Mııııt. 
sa şllclıı, Kici kanalı ortnıtırınJa 
se~rederken 7 aralık 1957 aqamı 
1'1 ıa ar111ı öntiııe ııe~nlck lt!tı)'en 
UcıllAncıı baııcıırnıı l~osıcr ııalıll ıe 
tnı11171 Çarpıtmı ,.ır Müsacıeınıı ne 
Uc 111ııaıı aııır )'ara.laı.aıı llollAtnın 
ıreıuıaıııı knıınıtıı kaı.ıaıwıaı;ına n1a 
ııı olmak ıçm Mıınliıa aOrUklıl ertık 
Hülle oturtmuştur Koater 1111 au· 
1111 yarı batmıı nı:ıycttedıt. cıın 
lıa) bı ) oktur. Yı.pılaıı ııcııı tllill· 
uattaıı ııoııra. .MıwlH ,ıı bı ııuçeuı: 
ııOruletek yuıuıııı cıovllttl ııt.ınıııı.ııe 
111ıu vorıımı,ur 

H 1 k't ıtl 1\1,I t lll,'.' 
t Hilt l,1.111 OL tıOtl 
bUıı .aııL ııı :ıo dı clektrııı. tebe· 

kcaınıll ııfl1la ynı.ımlll!I Uzorınc aır· 
k cı • Halltall banliyö treıı ııefer
lerı JfilUtaa uıırıuıııttır Yulcu ıın;ı; 
il~ atının on ltnıauaıık ııaatıncıe ıı .... 
ıııl oıaıı bu dUtuın eırıı.ucı Ll!La!r 
~oıııında bQ)'üll bir ıtalabaıı ııı oı 
tılemeııuıe Hbep oımu;ıur. 

Kıbns meselesi için Nato'ya baş vuruyoru! 
llJiı•ı 4 tlrwrıdeı j ılo etmiştir 

ti lru, irau Y J'ııklllau olmak uıııı OllrUtnı11ler cıcvam etmeıctedır 
re bım Aayı Yt Afrika ıruııu ttn.ıt Türk delcııesı 'l'tlrktyıı enat aya· 
leıınıu ı~•ll defa ılıumı, olan kA• h)'le aıtbııhıı kı1'ı konu4acaktır. 
rarı Yuııııııııınıı ııtectııı tclUIClı ttf ı ıılı,1'7. 11111 "" l'il'.11 
aır ettıııı )lllDl4m17ııcaklarının •im Kt1'1 M \!iil A ,, \il \Ilı\ 
UJ)'e ltldarkı temularllan ınlııtılmıt ı \ ı 1• \it~ ıı~' "I ,1 111 
olttıL!iıııa dayıııımrılı&ıdıt, , " 
ıılrtl,J. MI Mlu.ı,1 r.r nuı Aııknra il tnııllıl'I ı:ıcle11 n :ı 

Naw-Ytırlt, 11 Kıtır rııeııoll.'ııl lllrlntınlş M!lı tl11r eıyııel Konıltc-
buı;ıUn Birleşmı~ Milletler 61~ a.sı 11ınııı Kıbrıs n.ro!clcsı ııörll~n ı•lerııı 
Koıuıt ıııcıe ı;clrUıillın llD başl n• do ııöylccııij ı;oz.Jer Ankara slv11111 
dı~ında ilk sözü alan tnırllız de çc\l"elcrl vo l hr c.yode ummııı;e~· 
leg ı Albay :Notıl hOkOmetıııı; le k6Lfl tem ~ııtnımıştır. 
Kıbrmı muhLarlyııt venneıe b 61)'11.'ı.1 ~e\roı!C"rdo hllkım kattautt 
ıtır oıauıunu aı:ıklıunı.şur a 80re ise. Tül'kl)"c Kıbtııı ml!!lcllll\I 

N bl h · Ctl')lflfiaa NATO nun ön.ırnuzııekı 
o e. mu tarı:vet nıesc.cs nı.:ı ııorıttırcıe Paıll!tıı yapacatı Ba,vrkll 

Kıbruı tınrıunııı bir ıem5ı.c • .s. ıle ıer toplatıtl\lılın ııaurllkll ııı.ır.rk 
gör~üleblleoellnl v bu 'c:ıu;,,. tedlr Ve ı:ıu ıı.e30le bu topınııtu•a 
cınııı cıe papaz Makarloıı oııo.- f>trnrıı bir ıı it ille ele a.ıtıarAk ha 
lecalıtıı bllcıırrnı,ur )oluna ıtoııulucııktır 

SlıZlerıne devam ectcn, lnııhıı Yllle nyııı ~vtelt:rlfi bı!yııtt , t· 
doıc il ı TUrltıye. Yunanıııtan ve tlklcrıııcı gOrt:. Ttırk htıtı.Orııl!:tnırı 
lnııılterıı htıkOmeLlerının aıe ole- lak ınıcıcn b ~kn bir 11111 eııre8ı ı:4• 
Y• lıal çaraıı bUlınık ıçlll ıııırrı tıul cıntlyel'tğl ve bunun altA.ı,,. 
r mi bir trkllde yuvarlaıı. bir ma bırıeşmı~ Mllktlerın alaeııııı b:r l:a 
ı;ı otratındıı toplaıınıaları ltızım rnrı tıınınııvıırıııtı kUvvııUc nıııhw-
119.dıllını bu)'nıı ııttıııttır ınctcıır 

lıııtllız cı ıeııl'ilıtıdııı, aoıııa Yu Klllltl""T, ııı ılı \t. 
naıı llarıcl)'c Veklll ııöz alıntı lıı· ıı \\\Si f."I\ OH 
ı:ıll.4?r ıılıı Kıbrlti~a rııtl$tıımlıı1tccı 
ilk lll)'MeLllıl dııvatn ottırc.ııgıııı t,ofko ıı ıı ı•r 11"' ı - Kıbrı.~ me 
ııö~ııyerclı lnıııltııre tıOkntııetıne aelnsının 13ırlcşmı~ Mllletleıae u" 
lddetl çnunı,ıır rıı,ııımoal ınılr:ıısrbetıyle buı:üıı 

~ K ı hrısııı her tıırufınd ıı .EO KA leş· 
Averol ctııha ııonra Yunaıııstn. klliıtınırı talır ltı ile b!ı) Ok kn:-aı;· 

nın Kıbrl.ll mesel ını rcırkıye vo •alıklar çıltır. ıtır. 
lnıtlltcre llo ııor<ışm )'I doğru buı ı Vorllr.11 ilk rt.kamıarıı tıl\Zarıı•ı b;.ı 
ınndıli;ını bu ııllll! ıenııı eeıı:;ır,ua le ıııtlb çnrpı~mıııarilıı cıı ııı: 10 kişi 
Kıbns bnlkı ile fııı: il..: hUkume·' lılınu,. &o itişi cıc nı:ır ııuretuı )•nrıı 
ıı IU"85ındn uıllı ıcrcktııııııı illi· lıınmışur 

lsf an bul Belediye Reisliğinden 
lstanbul Belediye Meclisi 

Sayın Azasına 
İstanbul Belediye 'ıleclisınln ıı oıııctııkl ruznrımcdc yazılı nıliı.

t ccl isleri mUıakcre clınck ve knrnra lıaAlıımak lizor" bir giln• 
ilik fovkalAdc toplantıya d.iıvcti knrıırlotlırılınıııtır. 

Bu toplantı 13/12/11l57 tarihine rııstlnynrı Cuma ııUnU ~ant 
15 de yapılnca~ınılıın <ı glin rnuayytn ııanllc H!!lcdlye ~ıecllsl .sa· 
!onunu tc,rlrlniı rica olunur. 

Rt'Z:\'A IE: 
Teklifler : 

1 - 100 adet Troll'Ybil~ ve teııls;ıtının lp:ırlş) için Bl'lcdlyc
ntn t.ı~.T.T. hlctmclcrl Umum MUdUrlUğUnc kl'fııl<!t l'tmcsl hnk· 
k1tdn 1.E.T.T. İ\lctmıılııri Umunı MUulltlllAU tcıkllfl. 

2 - Sular idare inin 1058 yılı blltçcsı hnkkındrı Dclcdlyc En· 
cüm<>ni raporu 

3 - Şehrin imar mevzuu ile a!Alcalı muhttllr leler hakkındı 
tcklıflcr \'tl cnclinııındcn çıkacak mnıbııtnlar h kkında, 

4 - Bütçımın 120 ncl )'Cdl'k ucırnek rııslıudan 10000 Jlrnnın 
tcnı.111 ile 10 uncu sosyal >'Ardım !11Rlını tıtıvcsl hakkındı hcup 
işleri mlldllrlU U ll'klllL (17431) 

· eanyonuzda 
en yüksek kaliteli 

KOMiLi 
... ~--"'"' 

A10MIZAsYOff uauLO iLE 

\-~\ tı>\LEN t'taANE SABUN ... 

BANYO 
SABUNU 

,l:!'hlbl VATAN Goıt'tr.ellllı 
t Llathnncııık T A !Ş ııtıınn 1 
\m1uı , .. ,,,., ""·'' '"" 

l"tnumt Nr•rtvaı MUCIOl'(I I 
il #\:ıran tııı:t•ııf ıt 

l:ı ıayıcıa Yazı hıerını fitten 
1dı..,. e<len meııuı Mü<IUr· 

u ""ili .... "'" "Jt 
le Up rr vnıuların vcnı narı 
~ rroncı rıımuını rıoı ecııırııı 
~ WST7' 

NECMİ KOMİLİ ·Tel: 273118 

- - ·- ----- --------- -

GüdOmlO mermilerden feza yolculuOuna ,. ..........•....................... 
ÇOK YÜKSEK iRTiFALARA ERiŞMEK 

(il 1 il ııdıı.-ı 
n\1 atcı,ıcınl.4 ve dOrt sene sonra 
rokeUıırındcn biri aaatte 600 ınll 
hızla 2000 ııt 1600 metre) ırtıraa 
çıkmışu . ı:;tır"atll ıııden ilk rok<?t 
onun ~11rımr 

HARP VE SULH 
oocıcıard ar~tırmll va buluşları 

nı ııorkr.ıılıı eııırıııu Anıacıe ıtılıyoı 
du fakat bundan l&Llfade etmeı;ı. 
ııl bllcnlr.r Almınlır olmuştur. f. 
tııı batlauıııcın~a Aınerıltalı olsun 
Alınıuı oıııuıı rokııtlcrtn harp mu 
salları için kullıııııltııası hwıusun 
d11 bir cı0ııuııcelcrı ycııuu AHupn· 
da rokııUerın '"' . tlrllmııMnde On 
cO ol 1111 A ırnnıı asıllı ıtennann 
Obıırtll her ttı)"dcn !l)'ade tezada 
.se)'ahat tnııvl!!UU ile alAkalı idi 
Tcklıflıırıncıcn biri de posta ro
Kctlerıyıe Clenlilıır aşırı posta r.er 
vlıılerının atırıılll bir ha:e geti
r ime.si idi OOCl\lard'ın etüdlcrlnl 
cıuyıı.ıı Oberth 1919 da ona ,u 
mektubu yazdı. • 

ııMıılıtO'rl'ııı rfl'ııcllııı. 

\Ulllll/111 11111111,fc>rl tlZl'-

rlUdl'lt tıtl.rılPrlr n~ııı;ık pruh· 
lt'tıtlııl •O"llrlı•rılrnıwrl eııı. ı 
ı•lnH"klt•)lnı. 'rı•tl.11. \e hr,aıı 
l.lrlllllll ltı'(IC'C',1111 11 .. Fl'llllt'I< 

ıı,rrı• ıı.rıı •ıı/f'lı•ıle 111.uctuıu· 
ııııı 1111rı• hrıı hu nıe\Zlldaı.I 
arıı lırnı.ıl.ırılıı ):llıı11 ılO"tı:ll· 
ıııltilııı ''" olz, ıııulllPrl'lll ı•h,.ı· 
cllııı, hu ~:ıtııuln olılııkı:n mıı 
lılııı ~·nlııııı ıhır > 11111111,~ınl'-. 
llılılııı ırııyr..ılrrlınr memen 
lııı ııırHııclr .~nr.ııııs ıoıcıuıu. 

nııı ldı ııır ırınııı hlr lürlii 
1 .. 111111 rııı•ııırıllın nııııun ıo,;lıı 
O'•rrlrrlıılzl ıtnıııırrrııPttlr.1 ı, 

ıırıuını rd~tttıı ll~ıııııı kltalıını 

hltlıırı• lılr ııtı•ıııtıııııı .. ı.u 
ırfııııırrııırı. hl'nlın l~lıı hlr ,t .. 
tPC ııl tc'Hklır l\ıınıuıılıııt•r hu· 
ıüıı ııılllrllı-rlıı tııl'·•~ı.1111 ı.ı· 
rııııııı ıııll ırrrk ("nll~ııınları 
ıırııı•l'ıolnıı.• lıfl•Ok ıınılılrııtlO"r 

hdlll'ılllrlılllr. 

llNııı •.ı~ ı:ıınrıml:ı 
lll'tllıllıın Olıtrlh 

lll'lılı•llı"r~ llr 'lııfl'm.ıııı.. 
'.ıh•lıp9l,ıı 

Oberth , sOtllnc.I• tltıtdu. 11123 
le «Hoketlerle 8eyyarc1Ptaras; 
f'eıayıı tlldl'' aülı raporunıı nP.ş 
re'tl ve OoCldatd'li bir tıtl$ııasını 
ııöııctercıı llll ıııl.iı ıınıı tıkır teati 
ııl uıtıcr dllttıııör oluficayı ka· 

1 
<lor m ımkllndll 

FEZA GEMiSiYLE 
SEYAHAT 

rolteL tı:crltbelcırt ynıbnşı Wa!tet 
oorııbıırııtr 11mııqo \Orllııı Ama• 
ttır fcl!!a ıcml!ıl ktQbü azasıtıoatı 
oıı cıokuı yııındn Werıilıcr Yon 
braun DAkııhl a11ııcıı, onuıı a11ıı 
tnallııaoı rcııııı seyahati oımıııcla 
beraı1or ııııkcrt rokııtlcr Orerını 
çalı~ınayıı 2orlanuı. ııı:ıs to ~on 
Brııuıı Daltık Denizi sahilinde U· 
zak bir tııtclo 1' cıııımonae mev. 
kllııde bir ınıoumliı ıncmıı ataş• 
tırma merkez. kurdu. Di4er ta· 
raftan Alman UnVll kuvvetleri 
~eıı Hcnnıınn Ollrlıııı lll31i te 
P'rau"ıı tııevktıtıılc dl er bir ı'b
ket araştırma ıtıerkezı teslıı eıtı 
\t başına A\'USLUrYıılı mühcnıllıı 
Saonıer•ı tretlrdl 1ıtı roket oıer· 
k 21 ıırwııncıa rııknUcL. lınttll lı:ts
ltnııçlık Almanların nle~hlne bn· 
2.1 neuccıer doRurdu. lkıncı cı. 
hnn Harbi c:mı.ı;ında Almenınr 

ı:Udümlü mennllerl ıır.rl hnllnde 
imal edip mOttcflklere kartı 
kullınııtıııırlerdl fakat 111cı cc 
iki ııllAhl V ı bombası ile V 2 
rokotı KUi anablldller. 

V2 ROKETi NEDiR ? 
V 2 roketını.ı boyu ııl metre. 

~apı ı.5 metre kadardır. ı ton 
patlayıcı maddeyi 200 mil me
eıı!Pye il dak'llaııa ıotrırr.hıllr, Mer 
fnlıılh bdton ı~ırlıRı 14 tondur 
v 2 nln iı;aıdP. ti motllr bir yakıt 
pompası ile be~ enmckte olup ı 

cıaklkııla il ton alkol va mayi Ok 
ııljen HrtPllnekteCllr itte bu bir 
cıaldkntıın ııouuncıa roketin hır.ı 
"hnl\ edc ı mil kaelardır 

\' r V2 uzak bir hecıere atq 
cıı.d ıl;ı r.amnıı. önce dik olara. 

4 ~aniye yQkseıır ve ııonra heıle
fc dotru L"t kame ıılmıı} a bn~

lıır Şakulcııın "ıırıben 47 dil' 
recc}e ııııtıncc. otomat k pllot. mo 
tör knpıınıııcnv.ı 'eya yakıt bi• 
tıııtevc kadat rıı@rmıyı b\I a~ıdı 
tutar Afermlııln menzili motörde 
ki yakıtın yaıımıı zamanııın üal! 
lldtr. 

Dil roket ııcnık 111Xerl. tfereıtse 
llınl " ' .mdnn şayaııt hnyrııt bir 
ıulfıhtır luıaı eıl lldll!I rarnaıı Al· 
tnımlaı•ııı bu ~a.ıaoa Cll!Pr m ılet 
lel't! 1111uraıı llJ seııP. llı•rldıı oı. 
duğı. • 1phtıt1lz<1lr 

FEZA YA iLK ADIM 
Dr vorı Brauıı•a ı:öl"P V 2 reza• 

Y• ttllt11ııımclt için tık ı!'.l'mdır 1 
urııın n\'fl!I bir ııun•ı peyk bit 
«feza 18te,vıınu• kurmaktır 
V2 aen !lônrak tl'crtlbr.lerdl'n on 
ra :ıllcıo rnıllllt bır ml'tız e er 
meli nıllmkOn oıcıu Buncıaıı 11011 

Oberth'ln lec Obe ve neşrtya:ı rn ela !iç kodmnı•ll bir l'tlltııtle re 
Avrupııan bOyU~ bır al4ka toı>- znnın eşlğıııe R• ınr.lt ve feza ee· 
ııııı 192'1 cıe roket tııcraXltsı ı:enr,; yahatının katııı.ının açılma.~• ım 
bir Almııı ııru~u bir deza gemı. k~n dnhtlıne ınroı Ru81ann ııput 
stylc aııyatıat klübth lı.Urdular. nlk' Vf' Afi'IP-r kalllanıı Van· 
roket tccffibıılerı yaptılar, ııytı.: ııuarc:ı•ı 11un•ı pi! ki feto} a çıkarı 
bir tnll<'ı ıuı nı rcı.mıye ba•lıdı· bllr.eeıc rolcctlerı nıe~daııa gr.tır• 
lar Av turyılı lıavaoılık muhen ~.:_ 
11111 Ell rıı 15110111 r 1038 de .ıto· 1 
ket Uçuşu rekııılll» adlı bir eı;cr f 
nı·:ıı·uaııır.e bu IJ•cvııllıı karşı bal 
kın alllkll!iı bir kııt dllhn arttı. 

O znnııııı. llitlor rcJ.mlndeKl ..ıı 

kı ıi şctlııt nırınoı Cıhnn Harbin · 
aıııtı cıCldünılll hnrr.be kullıınmu 
tc Cl.>büslcrlnl unutmamışlardı. 
Alman ordusu roket cem yetının 
fanlıvetı ile nlllknılnı olarak ıec· 
rObe!cre vıul)'Pt etti. 1931 <le ......................................................... 

Bulaşık yıkarken 
sıcık, 11bunhı, todelı 11.ılırın 

içınde •llerınıı tıhrıp olur 

kırmııılatır. serlletır ve zar• · 

felini kaybeder. 

PRINCESSE 
EL LOSYONU 
Cild tahribatını önler çatlak• 
/ırı geçirir, nasırlan yok eder. 
Size pamuk olbı bembeyu 
ve yumuşık eller keıındırır. 

2 
f 11111\1 N \('f \P Ort. 

cnıınıotıu Tüvlr atık. 'I'lll!''lr 
tııuı ~o. 10/11 Tcıl : 27 41 71 

TOPLAN Ti 
Katllköy Keruıı AtatOrlt or 

taoıtuıunu " öınmcllerını Kn• 
rumn OC'ml'l!I 11'1 okuı Allıı n .... 
ııgıııın rıllııc l!Prını toplanıııa 
rının 14/ll.'ıll!l7 cuınartl'.ııl ııut 
14 ıu oltııl bina ııı<la topları•· 
cıktır OUndımııııııı, yüııetıın 

ııuru111ırı nporıuıııın okunup 
lbrasınctnn ııtınra yeııı ençlnıloı 
ve dlleklcrın dlnl~nnıcıılnl tıı,. 
kil 11ttııı Otrenllınlstır 

ZAYi 
fstnnbul Dankası Patıh AJan,.n

dan almış ol~u&hım 121130 K C ıı. 
cllıdanımı ıttıyl ettim. yen!A nl ı
laonııımcı n CJ:ılı:lsının hotmıo vl\1t
tur. 

1111111:1 f[lrı., ılnııu. 

Belediye Meclisi 
troleybüs için 

toplanacak 
f&tnııbul Del dl)'o Mccllsı. bu 

ayın ıa <ıne t ıdtır ecıen cuma 
ı:flnü saat 15 to rııvhlACll! bir top. 
laııtı >aııacıalıtır Toplantıda ıo<> 
nacı troıııybUI \ e te21L"latının eıııa· 
rııı ıçııı bC!locıı~·c 1111 t t T T 2&
neı ınııdcır.oıonl'! kcıfalet Nıneaı 
ıtı!!Vzuu oa ıtllı'tl Olrcektır Sular 
ıcıarr.sının \'llnl vıı blltçe111 hakkın 
da .ı belediye enoUmr.nı raporu ııa 

Amerika bize mermi 
ve roket veriyor 

lnA•I 1 IJtf'lıl•I 
Amerllan Nil<,. tıııı tırn •.onvıır ırtı 
cıUnıl(I ml'rrtı'lrrl ıtıı Jtonf'~t tnh:ı 
nahr tOlll,'lıııı• rııkntll'tlnctıın ı"rr·: 
kup rtmektPıllt A1t1.,rı1t11 n rll' ılı: 
DcvlrtlPrl tııtatın t n tPkl\n,111 l't· 
tlrıırrek lmlll ecıııen Nll:I'. cıtı~· 
ınan uı:11ııl11tıtıın kııçnın t r.'1 ırı .. 
lerırıı dıılıl t""'"'l2 hırnliuıı t, u 
uı:aklnrı buıurı ınııııı rcırhllnıto n· 
blll)•r.ııııı h1tl1. kııraıııın hn\·11 " ı· 
tılatt bir IUClhmlll ml'rm nır Nll:e 
birlikleri ıcın cıırııı.:ıı rcırıc ııu"nv 
ve ıshuh11vl11N Anıtrıka B rın,ııt 
Devletlerı kara orduııu nkıılları lh 
ctltlm ılltııof'lılrrcıır. 

ıronNıt Joıııı roktot l'flkr ırını ıııı 
ııcımtu bir mlırmı otmııyıp. arı 
rıecıerıarlne lılırtı kUllıııılaıı ,.,, ba
ııııtlk mıırnıı ıeyrını halli ıııcıuın
ıoz bir nıket tir. orta ve ur.un 
meıı~ıııı olan bu rukıL Ul!un mım· 
1!1111 Loplarc:ıa•ı ttıhı ııafıt vıı cıa
ııa tıızla tıaı•eflet kablllyetııı"' mn· 
ılk bir oıııuıı. atılmaktıcıır 

.nu yenı aııı1tıanıı 1'ıırıt ellAhlı 
kuvvııtlerlnln eııa.~cn kucıretll olan 
milClafaa &ıfıconu cok fııtla arttı· 
racnliı şOphl'f:llZdlr. 

Dlrlr.şlk Amlrlltı Dcvhıtınln bu 
ıurcııe azız Türk milletin re o
nun tetııfl ı tırGusuııa e>.a r.n hlr 
\"Ole Y sllıllerlr de izhar atınlt ol· 
auıtu cıtuııyeUn yeni ve pek ı:ıy
mern bir cııılılı olan bu che.:nmı
~ etil hlldrse hrşı.sındn duymnkta 
otdultınıuı: memnuniyeti !Hlyfllı: 
dOııt vo mllttfflklmlz Bltl~lk Amil 
rllca ticıvtetırıe YB Atnıırlkan rrıılle· 
tine en dt•rln teşckltOr \'e taıı:dlr 
blslerımıı.ı birlik\ Uada ıı;nıek 
benım için çok zevkli bir vnzııe 
teşkil cttnııkuıdtr. 

,\:"\ \l>Ol.ll Al\,..,1,1'\ :-O.OTU 

Blllncııırı lflbı Nlkc sllAhları 40 
ttııometre ve)"ıt cıanrı ı11zı11 mc:ı· 

EJlll. ıın moclı fll llr;ııkııll\'ıır tot'lım 
olerok: kabtil edllmeıctecıır. nll)'tllt 1 
blr hııroket kiıblllyetıııı linl:ı ôlıuı 
mıımıııcr Utaıııarı ı:oıc uznk nıfllk· 
relcrae buımııkta \'C ııntın etır.r.ı:t" 
aırler. ıtoncat John 111ıırnıııetlne 
ııcıınco 8 metre uzuıııuııuııda olım 
bu ~cıııınsur. metmllel' 4fı lcllcımeL 
re u:ııılttül bit kara ımcıeflııe tıun 
ıubct kıycıeunckttıcllr. Kıııı yakıt 
kullaııılrııalt ııuretıylc elde ecılltı-ı 
hızı nor•ıttnı atmaktfldtr. 
ett1ı1Hhhhtlt•ıliU1111Uıut11tılt1tılıt1HilUUlt• 

KONGRE 
T .ıt.'r.J>. htaııuı rekttlli okulu 

Tnlcbcı Oıımlteünın 0/12/lll~' gUbll 
ekaerlyet temin edllemedliUıdclı tll· 
pı!scııyan yıllık ıtonırcsı, 141.12/11&7 
cumartul aut 14.0U ıe \'ıldızdıkl 
okulun ıntlAlbCle rıpılıcıılttır. Or• 
ıere ııuyuruıur 
00NUPJ~: 
11 Kongre bn,kaulık divanı ıe~lml 
2) '1 U~Ok tadili tının mUu.keruı 
31 Yıllık bütçenin on•rlırııııaaı 
4J idanı, murakıp 1ıe1etltrlnln ve 

tıayelye' dl.anı raporlarının o-
1tuuma11 

&J 'lcmlıltler Ye raporların lbruı 
t) eçlmler 
7) Dllıklır, 

ZAYf - 110.IJ.Q57 tllrlhlnClıı a."l'la· 
tör şot!lr olınaJ.! lçln l5tatil>uı Dc
ltıdl}e sarıııx MOdilrıuııııncıcn ıı
aıııım 85570 sııyıtı muayene taı:.1)- ! 
rumu 24YI tttllm Yenl!llnl alRra· 1 ~ımdan esı:ısıı.ın htııtınu )'l\ıttıır 

l\tol l\uhrıı Kn•:ır 

Manifatura f iyatlan 
.. •• 1 1 lllL"llil' 

ıludeıı IUbanlh bir lı.UllD ı;ıam11kl1.1 

ıarra: ~ 

BA~YAZININ DEVAMJ 

ın11mulletı •J-vbl rıaUarı la aatıl~ 
cakıı, Dun ayın ı u oımwna rat 
men manıratura ıııru-.ıııcıa her bıın 
111 bir ucuzlan1n .lilUfllıtde edllme
mlştır. ESAMn ıonı,ıuıuuıut ınıı.ııı 

FIRSAT ••• 
(Bap l lndd•) 

fa~urııcııar da uııtlarua bit dllf'Jle 
belllenemlıtce&ıoıı Uıdc ıtuılfltr• 
cı .. 
.Sİ('iN BİR l:CC:ll ... UI.\ 
BEKl.ENE)lf:Z? 
Kıraruaıne<le :ıa hlı;nı tf)'odau 

balısedllmlktcyd:. Manlfa,uracılarm 
blrçokı.rında mevzuııb&lıl.a ıııımuk 
ıu mnmuııerın ancak blr 11::1 taneııl 
bulubmaııüı, buııa nıuı::ııbll ıııyı a 
dalıı pamukluların ~eştcıı ~ yUı:!I 
geçmeıueaıt, ııu ı:ııMı.r urarname 
ilan edilmeden alınmıştır. n11ndan 
börl11, evtııltmıreı eldeki maunrıu 
&ntılmuını l>ekleliıek ıcabedecektır 
.ıtı. bu d& en azın<lan 2 • 3 ay .ııüre- 1 
cektlr Bu mü<idet zarfında da ima· 
!Atçılar 11careı ve Sanayi Vek(ıletle 
rıne mtıracaaı ederek. lmül edecek· 
lerl ınamuller ı~lıı yetil tlatllt ıaı.ıı 

) eceli ve plya.ııafA arıodeC~klettllr. 
•S'l \.SD.\RT· l\li\l.ı. \R :sısuı nıR 

crnılllhı oldntıınu \'1llnndn•n bir kPtt ılıthn ııO•luml lir. lı: ınt•r· 
lrlı•rlııı1tt1 .. tııı..ııı ı•d •rı•i:lıılı mO•hı•ı "' cırtr.ıhn ııır &il n•Ptln ~o· 
lıınıı lını.ırtıuıı.ıı.. uurO' ı•arl•ı• ı:llıııı·ılO'n cıııre l••hrı• ıtlO'Hllnnıı.ı 
ıııtıftttrı.. !tir •I) ll•l'llıı le•hltl ıı:lıı H·tehiılhı• ııl'o.:rhır:ı: htl•lıılı.~ t.'a_ 
ıırııı ıtıutıııle'rl'tl. l•ılJrı' ıııeıııııı ııdıı ı.111111 1111 ı•ıtrl•r. cllıılonrnııı.; 
hlr hıırbr ı:Jıllıoır•ıınıır. llıı hnrbı· ı.1·111, ı111ıı111ır ı:ldlıı. \lıılıull'r,.. 
tın Cll..rlıtl ~orıııeı. ıaııC dl"t:ll lrn\\rlllr. Bıııulıuı ı•ılllıı ulıııı. Huıııı 

)llllll:llll'- hC'lll DIPOlll'kt'l, lıo•ın Oııtlllll/, Jırııı CiP &bin lc;lıl hlr l;Uf 
lulıı• \ulu ofnr,ıl;lır. tl•Plllıol\rf lı\lll l..tııtfl'tRll•lıt ını•rlk,111111 ~I· 
IA•l'llı;ı tli)ltı Plııtf'k flzo•n! JllflllRll l;lıllll•)tıll ı•nlıeııııı-111.ı .... lıtlHlı.: 
rııı.ıııı ... , .. ,,.ıı,oıı•tt ıııh .. L •imi tir, \ ıırıııııııuı.ıııııı blıılcrt~ ı.ııoıııetre 

Oll'lh' blı.t' tnnııınırıı ) nbııııı-1 lılr mrnılelrnltl' J 11111ınıı hıı l~lıl 'l Ur· 
l.bo•ılr 111' lrndııt ıılU•lıl'l lf'11ı.llrr urııtııaıııı ~ı:ı: tir ıtürdüıııır.. )ıtl 
ŞI'' ı -ıı )ıtlllıgıım: ı.ıı.ıırclP hııı::üıı J ıırılıı lı61dm 1111111 husılmrl hıı· 
ııı•ı hlrtll'ıı rrbrrt'lo. \alanda ın lo,:I tılrdt"ıı ı•ııı.ır,ıı.tır. \ ııtaıııtıı. 
"Jürt.l)l"lllıı bir cchıılümı oldıııı:ıınu ltlrclcıı hatırtııncnı.ttr. \e bihle 
bir hıırrlic llnlz ııl"tiC' •inile bo"llrcct'ı. lo: uııı lıauı•ı ~lıln 'I' pot• 
111111111 ccıll ı.ı f\ Ul'\H,ıl> '" <ilt(ırnhJrıı rPJlııllııl kurnı:ıı.. ,ıı. 
ınııııa utıırnıınız wll•bı:l aıtıaıı orııı erı ı, ı zrnıınl ııuzıtlnnıı' oln• 
ı·ut.ıır. 

ÖZCAN ERGÜDER l'CUl''LUli. GErhtuılt ut, 1 
UUIA... '·--------------------------,,,, ClbrUotü!ıUınllf mıınlruuratıııara 

O. Doğu meselesi göre vatandaşa ucuz pamuklu cır· 

tllrebı.menln tek yolu, •standart• 
pıımulıluların taylnlOlr f'al::at bu ra 
plldıCI taiııdıtclt •p&muklu .aııayll· '" 1•

1 1 ıııı·llf~ ' 
n!n ınıtlşatı baltalanını, vıııoııkhr. Anttataya hııte~fltlnClen lince düli 
çoıııtu ııer ııancı b.r aanayl •ube.;1- BlltonOa. bir ba~ın tCıplantısı tero 
nın lnk~fı. dalma dııba tcııı. daha ı tlpıtyen ıran Dışlşlert Baltanı Ad· 
mtıkefııtr.tl ~Uhıal yıpmata ç61ıf· dan Menaereslı Ortacıo ucıaıı:ı &I• 
ınıııııa ınuıııı:ıııı cıııır.. 'I i aurumıtnu gözden ıeçırecııx. 
Pi' ı\!h. l>l RO\J.S tuını. dOr\ Bnidat Palltı deYıetltı 

Öte yıudan. ucuzluk ııOylentllerı rını tııı: lendlren mOşterek mcse
)'UEDnııen manııatuta plJ&U81Dda tılor dünyanın u blllgeglnele hU· 
bUYillı: bir durıuhlull rıUkuın atıtnı•k tuı1.in ve aııu·ışın teıııını için alı· 
ttıdlt Anadolu eanatı ınaı aıı:ınk için bncıAk tiıdblftor re iktisadi ııroııram 
daba önceden rl:loderdlklerı para\ıırı lann tathtkl me\ZUUnCla aör~-
dahl ııerl 16tl!'llıelı:t1aırıer mc!er l apacaklırını açıklnm1ştır 
K\1,111" llllZI 1 \C \K MiT Ali Ar<lalaıı irandan TOrkl)CYC 

Dltrr taraftan, <!Ub dl blılllr<llll ııcçı!<lelt olan petrol borulannııı dd 
tıılz gibi, ııııııt fabrikaları. csklcıen •ennıeıııııcıc Utı taratın anl~nma
bam p111t1uk ıııhndaıı ııa ucııu &at dığı bszı ııolı:ta lenn mevcut olılu• 
tıkları cıeleh Jerl chtıtmnn~ lata ka 1 ıuııu. rık11t bu tıxır nrrtıııuıın 
rışıırmak llzere hatekl'te ırçnı ıer· bertıırar edlleceğ,nl bckledlitlnl s()y 
d;t nu dıı. ııa~et tabii, ,, lhuk.lll lıll ıerı.ıeur 
ııte.erının bozulmaların& sebep ol•· OazeLecllerlıı mümkün oıcıuııu 
eltkm kndkr ııı temtıetıı buıunmnııo ÇL 

Yine. ıtararnaınenln llAıııııdan ev lıfnn Irak Oışış erı Bakan gürnv· 
Yel ııo Nu. hı ince ıı>llftt ıı:orıatı kir llııı Ali MUtntnl': ıı.e tıa 111 rııcmup. 
yüzde 25 • 30 idi. şımııı 1:,ıı yUı!Cle 1 rı)'ll yaptııtı kl!ıa lkt flyaktıstü 
ıs oıcıuıundan, tabrlkal•r •kabı vıı llMlıltialCle Ortaaoııuıı11 htııcoın su 
uour:• tpllkltr dokuyacak n uetloe teıı huıursuııutunun tck ırıtlııeb· 
de pamuıı:ıuıırın ııaıı~ı ylue boı:uı blbinlri lsrıııı oı ıugunu tekrar et.-
muş olacaktır. nıış. Pıllııun ml'!!eltf!I llalledlıe1.t ı 
K\R,\R'llHU" •F\S.\NO(.'Ul .l!Kıı A ıwn Kıbrıs \'fi SUll}~ m~elclerlnın 
• ı.\~i oı.vtı de kolu)'l!a ııruı~cıııecetını 1'e)·an 
Kanırnam~nin en bllyQJı: ıaydaaı f!tmtııtır 

•ttı!ııl\ cu uıt a l!'hgeı otmu~ olma 1 cNurı 8111 Patkfiln çOk mtlhım 
ı!'.lır 1"11 :ıııoeutıık u.ve ıoııe tılr t•b 

1 

bir •atı~ ~ı oı.:ı. gı.ııu buı ttıcı· 
tlkacııu ~ıuu mal ar lllUhL~llr top ıtıeııırı R• ro ıt ıııı Uıefıı Amerllla· 
tancı vt tatırlkatürıetlıı ellerıncıen Yıı il ttıgın ı acıvıı nı1ıır 
ıecrtek ınıuıeıı ıtıı cok ı:ıahıllya ıııı·ı ·A ımO ı ~L~ hzt'l'"ll 
maı oltn~ktıytıı. l!IOyte kH Aııkıırıaııııı tuplılltı ·rnrkıyıınln 

Pa111119u iplik h•llnr uttren tıbtı a \CU ül!(!rlıt.ı buııa ı yapllat'ak· 
kı tU,tıe 18 ıoıaıuçı Urırıı cııatt ur lJlldlttıcıı ifil" gl}re. TOrk oı . 
bit lftlıhlı:&JI UUflifClll 0 Ca, hl\ 1 !eri. On Uak Atı l\lcnel r s Jn jqA· 
lpllklerdım . mt'!c tı lınm be7. imli t- •ro kon~ ttcıe vernc • ı tı Ilı Ol!.t.'
illyor Ye >"llzde 16 k •rla bir bo ahr. rıı le ıra· İran \"C! Prtklııııın ile 
lle)'e ınuyıırdtı nanı tırl!I boJ•Y•h tanı bit mutabıı ate varmak Is· 
fııbrlkA yrııı bit yllılle U drlıı, m~ lemektNllr llu taliitlrcı • koıı~cr· 
seli ur.ulerlnı olçek blıaıımaııı lem de 'rOrk dele(IMyoıııı OttaaDoııuıu 
ı.ırlmt için yrnl bir Urla toptan Da dat l'ııktı cıevlııL!orlhln ııOzdı~U 
cıva Httlnıaınudı !i>lfaUyle konuçsbllccokUr tııııncıı-

Oııha oıı~eııı eı ıeglttlroıPlır ıoııı ili 11ıuı, fUık tilştşlerının ııııY ı 
de vüzd' tı ıtArlırı llln rd'r rk n• NA'J'O•yu ôrts·Dö 11 m"" l• ı rl\'le 
ııııa••• ıı uınııın rllrıı" eo paha ııııa yaıuncıın llıtılr.ndınn ktlr 
llYll mili oluyordu K~rRrtılmHUll fllb 'rllrk Oı,ltlcrJ b\l 1111 b114,tı 8• 
rıtııılatdaıı ııııııc satımrnı m n tdl <'alt oıaıı cı ttıa «lltH meıcrcıe lla 
''· bovlelllıl• fuatıocı.ııuıı enıeı o Oat Paktının Orl&-l><ılUIU U cle
lıtflt iYi li•r•tlanmı@hr. rının NATO cl11k1 e zıılllOl!ünO :ıı 

.ayabllltııo bu Olay ·ı arxıvenın Bs-

CHP. Mecll's Grubu u cıu11yıısı ııe orta·OORu ınıııetııı-
rı aru.,ncıı ornıımal: llite ını le p 
t<I toliln<ın h r iki lararçn kabu· 

IBııtt 1 lnllld•) 
oı • ırllR!llPbl m~ı llıtırnalınl dllı· 
kıtı' •lıın o ıl P R ıırı merkrPJ, hll 
Lüıı O.H p il tillll L\!'klllerlntlt'n 
buııün yııı;ııt.uıc Mr.cllıı • ııpu 
ıoı:ııııııtısınıı kııLıltnıılırıııı ıoıı mı, 
ve bu hll!i\111\ı mlllnl\lnlclllrrı 1Cl!'ll 
ılirt,.mı ... rıcıı l'tmı~tır 

14' il lllft"T'ftı 

Avrır.11 cınıı ı• Ti P tııcıı~ 111 ıı. 
ptt b11~knrı vr •lı Fııık tıtrırı Hıı 
r11tç\IC111n c1 ıı 1' 1 t1111h\ll il t-ın • 
1i!1lı ııııı bir o•ıınırım tPll!rn•u 

crlml•tl~ tlıı trlP" nruı lJArtı•~u 
11 lı11.,kıınlıft111011rı ı~ıııııbuıcı11 ım· 
lutinn G 11 P il mllll'lVl'klllf'r n 11 
ııuıtllnkll ırrup tonlnrıtııoınıı ıoı il· 
11111ınrını tPmtrı ıı:ııı ehııhflrılıır "" 
(lllm"l"rl• nı t.tıl'mln rıca Pllt\rk'P 
dlr 

Bu telgraf (berine iki ıttln /in
ce ~"htlmlzr ll!Plen O 1t P Hoııny 
tfUll!'tVl'ltlll ttı-ıın AltR dün An .il· 
rayıı ha~rlı:Pt rtml~tlr. 

llft 1 I' ~4 4T 111 'r~ 

Grup toplaııtısı Ankııra:ııı bıı· 
~n uııt 15 t•> rapılfil'aktır. l)ııon 
t-"onomlk tet!blrler kotıı1Aundakl 
~·alışmalar ıamamlanacıık. Gonnı 
db ~fe<"lls t il:zilr.Ondo yııpııacaı:ı 
r~.vlefien değ!şlkllltler llzerınııe 
auruıııc•ktır c ti P merXez ıcııı~ 
kurullı Cla bll lltıbalı Ankaraııa tr.ıp 
1&111Cllkt1r 

fay .••. 

.o tııArıcıııınıı ıı crr:ktır nu ııu u 
'1 <lrkıyo bıı ııııt Paxu içinde lılt 
lltlııtlllı nı vkll .kil.l'.alllıbll v 
n rl •ık Amerııtaııın ı.ıılirn ııt h• 
kıııı an lıhllı!C ı~ın yaµrııakt11 ü1· 
OUAu l"ebhU11tcrcıe daha ku·net• 
il bir cıurunıcıa olacaktır, 

Bir jandtırma şakalattıftı 

bir mahkOmu vurdu 
ı,,ın r il ıuu uıoıı rıuıııtırı 1'11 

rlml! n 'ı t ıı a.4t1111 nnn na,. t111U 
ccı bit hatıııır nıırıu~ rnAhl:O nıar 
kovıı,u11cıA fi be~ Mktlvtıı b.r ıan 
Oamııı ıırı hıt tıııınnıı ınll~'ıih•lrım 
lıır tldl'n tı rıy ıı , • .1ınıa~ıtk"ll Alt' 
ı Pili il t banııa~ıtıcııın çlkaıı rnet 
ııılll'l'lıı ada:"Tur (llOmUnıı 11l'bop ol 
mu tur 

nıt aka fit'tlce11!ntle şled ııı cı· 
~avııttrn şa; kına dllnrn ınn:lıırmıt 
K r nı "'tklf l'd ırıı şt r 

Fazla fiatla peynir satan 

bir bakkal 

tr.mır, ı 1Hu8wıtı Pf'vnır rı-
fıtıannın l!!!!blt ııdllmlş olmll ına 
rııl!ml'n buıılln bit bn .kaim ltlltı
l>U 3~0 kuruşa satılmn'<ı lcnbcd n 
bevıız Jlt'~·n rl 4110 kuru tan ı<Ottı
lı tesb t l!Ollınlş ve Mlllı Ko:u:ı
ma mürettlşlcrl ııırnfltldıın •u~tll!
tO yııkalanatık sa~eıııııa v .. rııınıe
tlr. 

Narenciye 
181fl 1 trıcttlt) 

1ı11an son kıırarı11te1nn aonrt. ht;ı 
(lok dahli ı. nıal •hiltı. ll ol,Nık 
ı:clmektcdlrlcı Manavlar. ı;ancıııı:ı .. 
nn !ıergün bırız cııtıı kQçOICIO· 
AOn(I, iyi kaliteler atMıııı d(lştık 
t v.auıkıtertn dotcıurulCl\IAunu !t>y 
lt-m•'ktcd lrlc:-. 
"ı ıızı. noı. 
l \K f 1' il U 1 

Şt'ltre teletı bzl'ltırde tsc. m•y-
vaların akı>ın olarak, bir art~e 
oımaktndır Dunun ııcUc~ı. ge
çen yıl bu ·~ lnrda. hal"de Lo;:ıtan 
GO kurusa ııatılan ilhana 25 kt:· 
ruıa. '10 ·il ı kuftl a olan Jlırasa -10 
kuru~a. ve ııeçcn > ıl 8 ı kuruşa 
entılan ı p nık ıt;e yine 80 IUtu n 
sAtılmtıklMıt !-'allat bu c\ıcuz. 
ıuh ıı rajmon ı>cbzcc11ıır bu gr.y· 
aıııımız cıç (I' it fmb:zovı M. 1& n 
145 kurutt ıtn ve <lııba yukır!arıua 
rıunaktnaırlnr 
JllT~U!\I' hl\ltlh 

lKI hnftııcınn berı pc:tnlr alitan 
ClllkttAtııarın <ın<ınııe biriken halk, 
dOb bUttlıı alin, yırıc kuyruklarda 
br.kı mıotır 

İstimlak bedeli 
ıBarı ı ı11e1de) 

Duı;ıcıncı11n sontıı da 10 bin llrtı· 
dnn vuknrı olan tsLltnlAk bedelle
rin fi l\cıcıımesıne 1>ııatanaeılltıt. 
11111 il ~\ 111 :s 
lı'\ l'I, 1' \il\ ı 
mın aut ao Oô ıo ır nle Anka· 

tııva ıı den ~cnl Vatı. ııareketıncıen 
ınce lı::encıll! nden ııeynhıt sebcb.nl 
oran gııtl'tııcllcrc. cHer oeycıon 
ne pııra ıernlnl• dettıl11 Ye l'!öz· 

.l'rln" ôyl" devam etmiştir: «BU 
arııdn 'remız.111< lşlorı Mücınrlilliü 
re 11 g1>rekll vaıııtalartıı olekttık. 
trnmvoy ve ttıııcl için ııızumtu dö 
vız lranııh!rl ıeı llıı c:ıo uıraeac:a
Rıın ıı 

l'ııtklll çevr lrı·. yıml Valin.o 
Ankaraıtın eşyalarını cıa toplay1p 
ehrtmı:zo t ıyııcatını bollrunııte:

oı r 

Veraset vergisi 
Cila ı ı lnclilr) 

nı teltlltte mevctıt fillılll)'ctler b l· 
re et nl 1 tllmıık euretıtıı bU ı!la· 
lıı l:zlllc. r r ıct•n kılcıırııacu· 
tır \'eni t kllfln veraacı ve ıntı. 
liıı v ra ı nrUll ında çok bttyoı: 
b r dl!l llkl!k yı1>m1)'11C1lı llkttıi· 
mıktı ır 

ÖL yınclan, ırllr H'rıı~ıııın bu 
Ctlıılia ıarııar ll.lltılda u ve orta 
ıeıırıı fi\Okellerıerı ıntltaıarrır e
den bazı bQlltlmlerı ae tMlll ıdıı
ını:t:ıeııır Buna gllr • ıellr Yertrsı 
uııarı nıuıırıyet hacıcıı '7& ııracıan 
1tılı lltayı çıkarı aı11ktM11r Ayrıca. 
ilk 11 lır cıııımıııe ııt verıı nl&betı 
e I& dan 10 ı ltıdırllmektecıır. Sun· 

ctııı b114l!a. alt ge11r ıııcıemoıettncıe 
verıı cıııımtıırınııı uyuıı ırttıtı •. 
ıa tadır 

Ö§rencl yurtları hakkın-
da tinerge verlldi 

Anlı:Arıı il IHu.,uslı - c H f'. A· 
elana milletvekili Cemal eanlbra
hlmoııu. buttorı Mooııs B1$kııtılt
ına \'\lksek okul öıtrencııerlnın 

•trenci vurıları ile tıı:ııı bir 50ru 
ııerıı 1 vennı,ıır, Öııergnde, Aıı

kıırıı ve t ıanbul illerinde yClbck 
kullnl'dıkl ö rene! sayısı 50rul· 

makta ve bu Clireııetlerd n kaç ta· 
inin ıaırndıın ,;eldıaı. a;r.ca 

Ankara \"C 1 tanbulcıa kaç tane 
resmi vcyn yan resmt. kaç tane 
de h1.1Auııl o rf'11cı yurdunun bu· 
Undutu v bu yurtlarda !r&Q lale
tıenln barıııdırııc:ıııı hıld:ıncıa bil· 
ııı ıııtetı!flt!ktıdlr. 

/ ~ / W1 if 
bıçak masa mermeri ka,ık çay ibriil 

~ / es ~ 
lnabo çatal banro tabak 

1 

• ı.t if ~ . \ 
r•Olı tava yer çinisi fa yanı kapı tokma§ı 

... ve yağlanıp ~irlenen herıeyi 
tertemiz, pıtı! pıtı!, l'eni gihı yapar. Çiinkii FAY 
Teııılıleırı~ To1u. lıililmuııı ll'ınizllk işl('nniıi 

klil<ilı.den lıallel mek llzerP ı aııııımen Jııısuııi hir 
Amerikan fornı!lliiııe (_(iire Purn Siıhıııı Falırikn
ıının mtitehassıs klrııyııgerleri ııırııfrııdtııı inınl 

edilrtıektcdir. FAY Tc-nıiıleınc Tozunu mutlaka 

fay·,,:::~::;·~:~·~ ::;'· ::;:::: 

tencere 

~-
mermer 

~ 
lastik 



DON MAARiF VEKiLİ iLE BAŞKANLIK iÇiN GöRüŞEN 

S. Belliren, tek seçiciliğin 
kaldırılmasını istiyo r 
SELAHATTİN BELLİREN BU Ti-\KDİRDE REİSLİGİ 

POLAT İSTİFASINI .4CIKL4DI KABUL 
. 

EDiYOR. 
MERKEZ HAKEM KOMİTESİ DE iSTiFA ETTi 

Ankara, 9 (CEMAL SALTIK BiLDiRiYOR) -

Milli maç akşamı Federasyon tarafındna verilen ziyafette, Belçika Kafile Başka. 

nı Kaptan Turgaya hediye veriyor 
............. ...... "'" .......................... _ ..................................... '''"''""''-'"''"'''' ..................................... nı ....................... . 

Ne yapa hm, buda fena değil 

G. '\R\\' • İsT\'lo"Bt; l.SPOn 
Blr uans!crden cer lye talan h• 

aap, pazar güııQ ödenecek. oa:ıta 

•arayın traruter etı.ı~ı Onııl, lltl ltu· 
IUbün anuıındıı bir anla mazlııta ı.e· 
beblycı vermlşt1. Uzun ıtlren 1bt1UU 
ıılhayot, ltulUpler arasında oynanıı 
calı: hwruıı! bir maçla glderllecekıt. 
Hı\.ınlattan 8 bin llrayı san • alyab 
tılar Onalın transfer Ucreu oıaraı: 
alacık ve geriye arıan b4sılu 111rı 
:ranra payla$ı1Acaltttr 

San • ltırmızılılar bu harta Aıaa. 
raya -cltmedlltlert takdirde kati ola. 
rak 1-tanbulaporla pazar cnnu Ml~ 
bat~ .S~ınııa Prtlla tattır • ......................................................... 

1959 AVRUPA BASKETBOL 
~AMPİYONASINA TALİBİZ . 

F. İ. 'B. A. toplontısıncla memleketiırıİt; 
F. Gökay ile T. Atakol temsil 1edece 

spar ofllnıarı Federaa~on Başkanı E~ ~~~: ~=z d Fallı: Oölı:ay ile beynelmilel buket• ~: ' ;4,~ 
bol bakemıerımızcıen TUrgut Atalı:ol, _,., ıaııı... .. _a "'""' ,.,...11._.v 
bugün Alman bava. ıollarıaa alt Lehimize olan bu taktörl'tr S-1eeı 
uçakla saat 14.1.5 te F f.B.A. toplaD· da.. aıe:rblmtzde olanıan da tfı1 
tıaınıı iştirak etaıelı: Uzero MUnlh"e aıraıarablllrlz: sP. 
bGao.~~lt\.e;. eG~E~l.el~!eOrRdlr. a) Bir evvelki şampl:;onaı;~~-"ııııi' 
~ x x dn yapılına..ı ve Sotyanın, ,....-

::;par Oyunlan Federasyon Başkanı çok yatın bulunm&61. ~) 
Pallı: Oölı:ay, bııgtln aaat 10 dl\ uçak· b) Alı:denlz Ollmplyatıannın 11 
ıa Ankaradan tehrlmtze gclecekUr. Bcyrutta )'llpılacalt olması. f' 

12 • 14 Aralık tarlblnde MliDlb'te Hemen hemen blrlblrlnl çok .. ~ 
başlayacak ola.n bu toplantıtıa fil lı:ın tarlh'ıerde, aynı ı.ara.Wı bil ,,tJ 
hu.su.slıır müzakere cdlleceltttr: plyonalıırın yapılması blz!m tçln 

l) 1959 Avrupa Jtadınlar arası ba• dezavantaJdır. ~ 
kttbol çnmplyonıısının reri. Böyle olmakla beraber, evveıce 1ııl 

2) 1959 Avrupa erlcelı:ler arnııı ba.&- rlmlroe tertip etU~lmlz oeynel~ t' 
lı:eıbol vamplyona.aının yeri. bultetbol müsabakalarını iyi b~· 

3) Avrupa baaltetbol pmplyon ku· kllde o~anlze etmemiz u k pi' 
lüpler turmıvaaı artlıın .-e flb dıl!ım121 haklı ltıbar bizi (lp:tll 
tUrO makta.dır. 

llııftııııııı tıl7Jıu ıcın "" 1'htmm1)Ptl1 ~1ıor hıl· 
dlse ı. hl{· ~üplıe-lz, Turli.1)1' • Hrlı•lı..:ı fulbol nın· 
<."JJdı. llıı hAdl~eııln en dlU•ntl' dl'&l"r tnrafı da. 
hal &llıl >•tıl'hlll"ecılnılz bir ıuı.ınılu ı.-ıırş ı ı.ar•ı' ıı 
ı:elııı,.nıbıll. ı,onı.u Jtelelt.;ah futholrular, hl"ll.1 
bir ıııı..ı mll ıesnıı. fl'rdl t;UIJIU~el ı e ı .. ı.nıı. bllıı:I 
bal.ımııutnn. blzlıııJ.llcrdl'n üst ün ıteclllcrdl , .. uıı· 
rn. bu "ıırııı18' nıaııa lili{'üın~ıııııı,r~ı. ınıuıtajln· 
rııııı2 dn ~arılı: ' oha 8\RDlııJı dlJellnı nma • 1lra 
ı;nhn bizim dt nte• ilimize olat'nt.; ı.:ndıtr tıoı.ııı. '" 
acırdı • "' lrt'I aı aııtaJını he.saba ı.:aunarnız ı:errl.:· 
lir. llu aı·ıınıoJlıırııı. lıt'lf' milli ı.:nrıııtn nınlardn 
bu)lll< rolü ı rılır. Ul i:er taraftoıı fııth•ılrularıınıı: 
\n liıırll) a hl r hafta ilnrl' ı:ıt tiler. 11 ıı ı •J a nıı tı· 
lar. dlnlrııdllrr. Rl'lçl\;nlılnr IMC boı.nı. u~ oıııli 
havada lndıı.ıerl Aul.;nradı yol Jcırıuııtnınnu ır:l· 
dtrmr&e ııd; nılilt bnlnmnılan ~ahn.rn ı:ılitılıır. 
Ou R\"ant11.ıtnr1m1La hlr de o) 11111111 11.:l nıle. J'f'lll 
bir nuntııJ lmtıldı : On1Llnc1 ıtııı.ıı.uıl~ bir ırol 
yapmamız. Oııtun banl:\ra rRıtllll'!ll &U.ı:rl bir a>I· 

ıörr. tıı-raıırrııı. de fcuııı bir netk., dt&lldlr; )e· 
nlltlılllrdlı. de... 

f"l'nl'rbahçe kaledJI Şukrll dlln ma5ortı &ldtrtk, masaj 1aptırdı. Kolay deill, dolru,u, mllli mıçta oy· 4) .Mubtellr memleket !l'derna}'Oll· 30 S \ :-ilYE GÖRÜŞfutf'7. ~ 
!arının 30 ganiye lı:aldesl halt· P.JB.A. toplantll!mda oızı çııJ 4ı 

libi3 et ı.ııc;ı rdı \;. • BelÇlkalılar, 1cendl ı~esaplanna mc:nnunlyııt 
verici olması ge:c.'ten beraberlik sayısını yalnız. 
iki ıerlo temin ettUer : Takım oyunu. nefes Os
tünlülü-

Bum bcrıberllltte yetınmemtzın &ebeplerl 
ille bir bayııcur : 

AS:ında dcl!erll b ir futbolcu olmakla beraber. 
aon r.aınanlllr(la pc!: de formunda olmadıl!ı ı:öL· 
den kaçmıı an l\!ettn'ln oynat.ılmL'lında babet ol· 
trtaııııtı tıı.en de anı Udı Buna kıınııhk yine l!On 
zamanlarda ıo:ma gtrı:ııl~ görünen Receb'tn t•l:ım 
cı.ı~ıntıa bıraltılmama!l iyi oıunıu 

Mustafanın çıkarılmasıncı.an &0nra onun ve• 
r ne Abmcdtn ııecırıımeııl. Ahmedln ı;crlne de Ay. 
ban·ın aanmL'!ı hiç doıtnı de Utıl Böyle bir ti· 
6 ı lüzumundL mt>selı\ : •Cosıtun, Naci. Ab!ıteu 
battı çoıı: tıaha isabetli olurdu. • 811nlıtr, idari tOrlf, ' l alom 01Plll'Ulllrt0d .,,. 
llncl' • 

'l 111\1111 o~unnndnn ıh·ncll' tf'rtll o• ııanı.ı1Arı. 
(~ılımı u.~ırı ıırreı'.l'~r ıı:ollımwlt'rl, ~ıı.ı ık ı.uıııııı· 
ınrı ,,. hunun n<'tlre.,lnrı,. "" l'htrı,ıı ı:ol fır•ııtı 
Anında fır.mu hl kullnnrnnı. ımııreılndf'rı nı ıh · 
rn01 \:nlınnınn lı:f':lıcıı srlu•plrrillr. nr.~ lr otııı · ı,ı. 
hlr iki n11'trrt1rn c:ol ı.ncırm:ıyı ,ı .. ıın ,., f • llC'r 
alhl bllr;lll \I" il'< rtıbrll rnttıolı'lılnr ıll'ill. onın.' 
fi n ('Oli dnlııı a7. hrı•ı-rıı.ıı fntbolC'nlar hf'C'Ntnı,.1.· 
lrrdl. 

llu lıtllrttltlmlı. 'f'hl"tlll'r ) nnın•I rııı tıolrul ı· 
rıııının • briki bir 11\1•1 ıııtı,11',n ı • nl'fl'l!l,.:lııl 
m un sununn l.:nıtnr dl'\ ım .. ıtlfl'nıl'm1'1tr1. lklnrl 
dl'\ rt'dl' il< 1(11\alıl'lr ı 111 ( 0 01. tı~tilnlllı.. •nı:h' ı,..nli 
tılr ıorcnnluı::ı dO·ııırlrrldlr 

llfll ~ rllmlzdr bnhın "' bfıtun l\IHltııJı ırı · 
;11\8111 j olınfll.IDO O\;&mtrıl.ııt r'lhlrllcl PıllldJtlılf• ---

• Yeni Vali ve Beleellye Rels mız Mümtaz Tar
han 1stanbullula::-ın ı:ıınnllerlnl kazanmak için <;e
çecetı emıpatı yollanncııuı blrlncllslnl, öyle ı;anı· 
yorum ki. e:ı tsabcııı taratıntıan s~tl. Gerçekten 
de Spor ve s~ Saravı acımı taııımıısına ratmcn 
ne spora. ne tıe ııe::gh•c J>C.'< ha}·rı dokunmayan. 
Bclectlyeye b ir yılk ve kül!e~ olarak kalmak•a a
vam eden binayı, Beden Te•btyc51 1ııtımbul BOl· 
aeaıne devretmek düşllnccıılylıı bCtün sporcular 
~e aporııeverlerl scvınıılrdl. • 111:1nl ıı'IDC!\'yt ıt::ırıltll\; ,t,l\·yn yıırnnllnı.ulıl.ıı 
ıl l)I' bir '"' \ardır. Su ..,, ,.., \I' "l'r&l -.ııra~ ınıı;r. 
tla bıı .,.,zo h ııı ırlııt traı. hlr dıırıırııdn~ıh: l..ınıl l' 
""'llll ı.ıırnlmnror, •POf hRrf'~l'tltrlnf' dl' 111'1. n' 
ııııhne uln~ordu . Zntt'ıt hlr il)' •fir.•ıı Hı•} Ol'llllllf'I 
f,,nılr F'u:ırı , cıuııı:ınt Pıırl.l\lı• ..,,.ıı•lııa~ıt)I 11:1111\• 

}Jr ,ult"rlıtl' dtinılilrrn ili- :ı~ııı. ıcllnhıır '" {'lf'l•li 
Hı:ı' roıııı•ı , ıul.Pn Mmr '~ ""rı:I sarn) ınılıı ~.-.ııl 
ı.urnınıı:o .. ,. 11nrl't! 

Sp•ırıı &:l'llll('f', lllf'<4'1P. bl~ dUO}U ı:ürt' •11111 · 
11()011lu1:u ,,.~o hcıul"rl tılr lı Drl'l.f't olnrnı. ılo 
ı;porr111onınır, .ı~nttll' ıw lıl' ı:ll ıı, ..,,,,., '" ""n~l 
"'Hr/ll llldO bo} ııu~ttrrrl't.;lrr. lln ıtıı ıı:erı·rlil f'l1 ı.;ı. 
fnyt'tslı. nnıılonn dt,ınıla dn !il>ur ıııırrl.f'llr ,1ıır 
sırı ınf't.; Lolo.- dt'tll. Zlru her ,,Jefa•ıncl n Hrll'cl·· 
Jf'Y•' tııışı-uruı araı.. lılıın Llrıılnııarııı. ,,.,.nırc. 

rı alhuld ı.u ~. rı" Rrılrn l rrtıhr-1 f•tnıılıııl 
ııöıre ı \tllıturını:u enırlııılı· ıılurs.ı, bn ll'•ı..ıınt . 
ornd.ı ı:Urf'~. lıot;•, ,..ı..rıııı ha•l.rthol, ııılr~tıol, '"' 

lon trol 1 \l' hnt Hi rnıı•n ırııl•l ılhl ı.ıııınıı alıırı 
1ıoor ,.., o\ untnnıun ~arı,tl~tna1or11u d~\ nnllı olfl· 
rnli tertip l'tmcı. 3olun11 ı:lıll't·rı.ıır. • Kı Bl'tl ı. Spor l'e Scıı:t Sarııyı , ııruıı: deve tu· 
ou olmak• an kurtulaca1ı:t1r "' bundan böyle yal· 
ız ve ha'Clki bir cSpor suayı» olacaktır 

Yent Vali ve Bı tediye Rı ısımız. il k emı,~t• 
Yolunu tyı ar.çtl : Sporcu \'e l!J>Ol'Sf!\'~rlı'r d " ;'IP 

t>çmlyrl'm • BOyUlt ını:clal'dıı 2) 000 k i ·ilik Mıt· 
h11tpnşıı ııtadı ıstıab batı~mı 27 bıne cıkarı}""r. en 
az :ııa.ooo kı de yer bulurum ümidiyle vol!ara 
dlloüvnr. yer bula.•nıvııcnı:ı:ıdnn emin 110 OOı) xı ı 
cı" radyo' ıırının başına fi (lşüyor nu ıoo 000 iti • 
n n .porla 117. ço't aır.ı:ıı ı ~ı drotu h erhalde 4.ı.ı 
binden a~n ı dc~lldJr 

Ynrt."ll m iyon tış . ı t anbul rınrmunun u~ 
te b rtdl: 

S&Yın M ımtaı. Tar!lan l k a ız P" f!.• nnb•ı,un 
Uçte b rint ı:azanab ım '4 ' " 'lıab 1 r sonınz 

c.'ı.~ ftııı (.,: .'>;un 
.. 

·- f 

... 

nayamadı amma. onUnde koca bir ile var .. . ................... , ......................................................................................................................................................... . kındakl görüşleri. kındnn allıkadar eden bir ı:nefJ1~ıJ" 

Karakçılıkt a ileri 
Evvelce 1959 senesinde J'BP!lm:ı.">I 30 saniye kaldet1n1n ta~b11ı:an 6~· tararlaştırılmış bulunan Avrupa bas lı:ındalcl gOrüfümüzUn ne ol 

lı:etbol (erlı:eltler arnat) ,aaıplyonaı.ı. dur. ı;t,r 
nın febrlmlzde yapılmıı.sı için ~ııo· Hakikati konuşmak ldn"'IL r:tıı:ır' 
bllae geçmlG bulunmaktayız, Bunctsn bizde daha bu ltaldenln ıatbl ıf' 
evvel. 1957 So!ya şampl)"onuınıta maç yapılmamıştır Yalnız ıı~1ıı1 
da müracaat etmiştik. re. (ilci !edenuıyonun an1114ı:n f1l'~ 

hamlelere doğru •• Bu şampiyonanın tendi memlclı:"t geçen aı BUlı:reşte oynanan ~:!' 
lerlnde yapılmaaı için İuall ile fs. ya • Türkiye mllll mQs&bl 
panya da namzctllklertnl Jı:oyaralı:.. tntbllı: t'dllmlştlr. 1~~ 
teşebbüse geçmişlerdir İşte bu ba· Hem bu kaldevl tatbik etmeJ pıot: 
kımdan bu toplantı bizim için çolı: huıwı! ıruretl.I' İmlll edilmiş ıi 111'( 
mühimdir. de • Omega. marıta) aaatıere ııı ~~ Avrupa Kayak Şampiyonasına katılıyoruz. Dördüncü Böyle bir 411mplronanın memleketi vardır, P'alı:at. henüz Türltlfed• Jfı 

aııotlcr mevcut olmadıl!ındıt>. 
mlzde ynpılmuı bizim için her b&· deler tatbik edllememletlr. 11,ıı 
ltımdan çok Jaydall olacaktır. Herhalde bu toplantuta blzltl> ı;'' Uludağ 

Yurcıumuzdakl kayal:çıİık •poru bıı 
yıl yeııl bir merhaleye aırmlf bu· 
lunnıııtta.dır. Da.Çcıhk ve Kış Spor· 
lan Feııera.syonu, bu çoru daha d· 
:vncıe dağlık bölgelerdi' uııratılaıı bir 
spor branşı olmaktan çıkıırmış vo 
bUtUn yurdun her )'önünden gole· 
cet aponııverlere ka.,akçılığı .evdir> 
meye ve ö4retmere baş!aaı1Ştır. İşte 
Sırııtamış kayak öğretmeni vo)lnko 
mi :vc~lftlrrne kurı.u •• Sankam1' kur 
w bu rOnde atılan tik adımdır. BU 
ıı:unıerde faaliyete r;eçecelı: olan tur
aa fedcruyonun dhetııaı olarak 
muhtelif ordu blrıtlı:lcrtnden 50 ta· 
yaltçı aubay ve aaaubay, aynca ıtıo 

böl;elerlnden de 2.5 beden 'crblyesl 
cı;ıretmenı katılacaklardır. Kurıı alba 
>·etinde aubaylar, aııker.erl, öAretmen 
ler do okul içi n okul dışı ıı:ençle
re bu ı;poru öğretmek için yurdun 
mııbtellt yerlerinde açılacak 22 ;rl 
mUtecavız kur3a öıµe~enlllt edecek 
!erdir. 
onıH 11.\'i T&O \RIK EIHU.S 
\J \l.Zf;,n; 

Ka )Olk ~ııoru z;nkll olınasınıı. ral · 
mrn her ~eyden enel 1.JJ malıeıııe 

ht~Hn bir ,pordur. Gerri dot u ille· 
rlmlzı!e krndlnl blltn her toruk 
lıır \•if ı tahı:ı parca ı rıuı ııztriııde 
kaJm"t• b:ıtlar 1lmmıı, bu hltblr 
7nıaaıı ka,ak porunıın bizde teknik 
bir h:tlc ı;tlmeslni ııağla.maı. llıı e· 
heple Oığeı lık .... K" Spotları ,-, •• 
drrasyunu Rcl"l \ ım Kurı , Genel 
Kurma n"•kaııhğınıı )nplı~ı mllra· 
uatlan nf'tlce>lnde kur.inil katıl<a· 

·.., uk ıcııçltrln çah~bllıntlerl l~lu 
bııı çill k:l.yli ~darlk etmiştir. B• 

Kupası bu yıl da yapıllyor 

f6~ör ERDAL) 
miktar malıt·me il~. bu kı en BI 

iki bin genr, ka~·a.k •porunu 1ı~rene 
rl'lı: ve yapacaktır. K:ııyakçılı~ı otret 
mr kur lan bu ıne\"Olm: Kars, \rda 
tıın, (;tıll', Sarıkamı), Cılavuz, Alrı, 

t:uurunı , llaı;ankal~. ,\şule. Gumil 
lıane; Uaybn rt, Erlinran, Blllls, ilin 
ı1ıl, Yıldızeli, K•)suı. \'oırat. An· 
kafi, Bursa, Uotuberazıt, Van ve 
·'lalaly•d• arı ıar.akttr. 

K~ l-'AALİYETLERİ 
Bu auon ıınralt mUsabBknları U· 

muaılyetle ocalt ayında b~lıı;acak 
ve kar mtuıılı oldutu takdirde bölge 
blrlnclllltlert şubu baflDd& nihayet 
ıenecclttlr. Bölge blrlnclllkltrl bittik 
ten ı.onra 12 • 16 mart tarıblerlude 
Uludsğda 1 Urlı:lyıı Kayalt mrlncllllı:· 
teri ~apılaca.ktır. Aynca 1.5 • ı6 GU· 
batta Uludağtıa yUlt&elı: olcul!ar ara. 
eı alaloaı Te bUyük jj\&lom TUrklye 
blrlncl1lğl, 2 martta Zlgana'da Zlg&· 
na Kuıııuıı ılalom yarışları, aynı gUn 
Oeredenln Elentepe mevkllnde Esen· 
tepe Kupası .aıa.ıom yarışları ve Boz. 
daCda da Bozdaıt K11p84ı müsabaka· 
ları yapılAcaktır. !I mart tarihinde 
de Anltarada Elmada: KupMt adı 
ııltında alafom blrlııc1lllı:1erl tertip 
edilmiştir, 

\filli kavakçılılımızın mb altaka 
kabllinl trrlnı ıırtlırınak tnaks:ıdiyll', 
takım~m11 2 t •nbat ıarıhlerı ara· 
••nda \\u turyanın Bad • Gasteln 
kayak isıa JOnunda yapılacak Oiln)a 
"'•Y•k uırlnrlllklerlne l~tiro1k t d tcek 
Ur. 

\yrıu, ıeçen yıllarda oldufu &lbl Avrupa bll8ketbol sıımplyonııaının ııllcller1mlzln ller1 ırtlreceğl ııı~ır.ı~ 
bu kı) da t uncü l 'lndat Enlernas memle.tetlmlzde yapılma.aı için blzl nüz bu kaideyi tatbik etmedi' I' 
)oııal Ka)·ak ıurnuası tt'rllblnl' ka şanslı kılan huaualar şunlardır: Jçln m!ldl'nklf kalacakları ,.,,-. 
rar verllnıi llr. W • 30 nıart tnrihle· a >. 11157 Sotya ,ıımplyonMına fsraıl ııl gorilşler' olacaktı~~--- -- ./ 
rinde UhıdaCda )·apılacak yarı~mala ile Iııpaııyanın iftiralı: etmlmlş olma· ---- • ::.:...__--1. 
ra dlin1anııı layııı karakçıı•n dhtt ıarı. / Garmzon - Adale 
tdikrtkllt, Slalcım \C bn) uk ıaıoııı' bl Demir perde menaubu milleti• 
•tll lnd" yapılac-.alı mıııoabakatar için 1 rln. şampiyonanın yakın bir rnemıc- karşı/aşması , 
milli kuak takımımız ı7 mart ta• kette rapılmaaını (İlıtsnbulda) ar· ., 

zu etmeleri. ı e'11 
l ludatda kampa ı;lrecelıtır. Slllhlı lı:une;.lerde oııor ıaal 1 çf' 

nln arttırılması ve bu taallJ'eı '"f 
tıcwııdc elde cdlle<:eJı: h6Sll~ 
l\Ulll .MUdataa veıtr.letl talebe 6'ıf! 
larına yardım &&~lamalı: ın•k_. stf 
isıanbulda bir garnlzon bCdtll 
blyut ıtomıtesı teştıı eııuınıştlt· ı'. 

iılt ıaallyet olarak :latıınbUI ıı6 pli 
alndc aı~vcut aslı:er &porcuıard~ ~ 
garnizon futbol takımı me)"da ntı"' 
tirilmiş buluuuımalttadır. fal> _,ı~ 
aarnızon takımı 111ı: karşıJIŞ~ııll' 
OnUmUzdekl cumart1:4l gtinU • &-'' 
pnµ Stadında profe_,yonel t.Uıı> 
Adalet talı:ımıyla. yapacaktır. ,or.f'. 

Garnizon • Adalet maçındtıll pl-,,ı 
er.çllecek futbolcular 15 a.raııtı: ıı:"f" 
günü Burada yapılacak .ıııtCıbll -J,'ıf' 
veııcr futbol eamplyonaaın~ it .• t 
Kuvvetlertnı temsil edeceJı:trrd ~ııır 

Halen a.slter bulunan :tııttı0 

fUnlardır. 1'' 
Fencrbabçeden: Şerer. Ntcde~~ 

şar; oaıııtuaraydan : yauel. ııo•'"° 

r.~~~~~~~~~~::=---=-------~~~g;;~;;;d I Metin; İstanbulııpordan : JC.,,.-ıı-ıı"' İbrııhlm, Ve!adsn : uuını. ~ıı 
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llll'lll )f'1İ tir'™' knr•larındaıı birinde r edtra )OU CJl~kanı \ ım Kurt, 
oCrtntlltrr. kayıık dt>.r• I nr•rken-

daletten, K Erol. l.\IUrveı. P 
dan; MUnOr. Günay, 


