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Baslırılarak M illelvekillerine dağılılan 

MECLiS TüZUGUNü TADiL EDEN TASARI 
MUHALEFETi ALI AMAZ HALE GETiRiYOR 
Meclis miimakerelerinin yayınlclnması da önleniyor 

B.M.M. İÇTÜZÜK TADiı, TEKLiFİNİ İMZALAYAN D.P. MEBUSLARI C.H.P. Mecas Hür. P. ye göre muhalefetin 
Meclisten cekilmesi muhtemel .. 

Teklif Perşembe günü görüşülecek. Ana 
Yasa Komisyonu acele loplanhya çağırı ldı 

Hususi !\hıhabirlmlıden 

Ankara ıo - BUyQlt Millet Mecltııı iç tllzllıtünün de(i!Ştlrllmesl 
lıak:kıncıakl tekli! bu sabah ba:ıtı rılarak milletvekillerine daftıtıl 
~ıttır. Teklifin yarınki blrl~lmde ı:örü~ülmeel amacJyle ana:;asa 
O!l'ıl&yonu <lerhal toplantıya çaıtınlmıştır. Komisyon buırUn saat 

ıo cıa yaptıliı toplantıda C.H.P. üyclerı. B~kana iç tüzllltün tasa. 
~ın cıa~ıtılmnsından t8 saat sonra komisyonlarda görü~Qleceıtlnl 
""lir hUkmünO b~kana hatırıaaıkları için tekllfln eörüşUlmesl 
lle'lenıbo lf(lnUne bırakılmıştır. <Devamı Sa: ~. il: 3 deı 

ROKETLERi - Rlrlı· ıı. mern:nnın lılze 'erillll 
illi rıızf'lerl yukarıda a:örUrorıınııuz. 

Oldaı,;ı c.n.ıne t .lobnn nOJ.:lrrr tranı> b lıiı t~ıyan uzun mr.n. 
ttııı hlr ~:ıhra ıopı.:u•ıı rokdldlr. oldaı.:ı l•e dil man uçalilnrını la· 
lrııı f'•lf'rek yok l'tmek a:ürOne ıınhlp u:ı:un mf'nzllll kablll evk bir 
~Gıecıır. \dı u~ıı.en. f'Ozelere dair bir Jazı:n buclln t. el ar:ıamızda 
blacaksınız. 

BAŞYAZI 

UY AN11AK ZAMANIDIR! 
Ahmed Emin YALMAN 

Y onan f'nıPl'!Tallımlnln ıon yıllarda blu karsı cteçl\m rtıtr 
dlil ııoiuı. harp ımt1 bir nfhaya Cirmi tir. Clnfll n,-ııınnını. 
\!' clcldl tr.hllı.eıerle VI' lbtllltınrla Lıı~ıııısmnk l~tr.ml)or· 

•aı.. artık nyl\nmaıı Te Yunan emr.llerlne koreı milletçe cephe :ıt· 
tnılı.J"l7.. 

Doymak bllml>r.n \ ıınnn emperyall:ı:mlnln blll', t-ntrllm "' o. 
l'Qnl:ırı bl:r.c hlC ynbııncı dr&lldlr. Bunlııra S;areı enli bir baı sas
lıtımır. bir ıır:r.I lrndrcllml:r. 'ardır. I' :raı.ıı.: S;I potıtıı.n lmunı:ı 
rının :rarauıııı ıı.ıııı., baı-lretıml:r.I balllamış, h., a.ııttınızı uyu~ 
tıırııııış, mllll haı. n mr.nlaaUr.rlmlzJ r.lhtrllll:rlr ı.orumıınıızn. o
lııı,; harbin tıu ç0ı,; nıı:r.lk sohıı•ındl\ te ebbO•fi tllmlzde tutınomıu 
tıııeı olmusıur. iç polltlkn ihllro• '" re1'abetlerlnln, \ ııııan eın· 
ll~r111llr.ınlııc• ı.ar ı 111ıın nıil51t.l'l'ı. lmnııımo :r.ıırul'l'tlnl hlıe unut ı n· 
rııraı.: bir eldıltte 'arnıa.•ı. hl'plmlıl tı:ıOyor, utanıtınyor. deıı.r.ır 
dıısurllyor, r11ı.:111 örlit.ll'rlnln mailObu olan parıl ı>olltlknt'ılarıııı 
bir lürtıı lnllhnhll &t'llrt'llll)or. 

K arsırnı.ı:dıı sadtt'f! tılr \"uıııın hflliOmr.fl ol5n mfi•lr.rl'k nwıı. 
faatlerlnılıln kııııtRrını 11.rnıllsloe duyurınaı.. bir nnloşmH 
J olu nrıırnaı.. hlı.I ıılrhlrlmlzdeıı n} ıran Kıtırı cll\t\slnt 111 •· 

ı, tlrlrl bir Anıll hallnt' ı.ormıının maimi (;lll'l'lerlnl bulmak ıırtı.ı 
de nıllml.Un olurııu. t'nkl\I Kıbn• >nna:ınını ı.undaLlıyanınr. kl'P· 
ıl llerlnl' nıııh•U hodtılıı '" ı.aranlık lılr ır.ruıı.: ve barbarlık Ale
ııııu11r. Jflfl>llll \e taınnmlJlt. ı:ıurt Dll'~·uı bir mabbet tBşlJIUl Ati· 
ıııı '' kıbrıs .. ııısr l trlcllr. \ uıınn h11Lftmetı n \onan umumi er. 
l.:Arı uonuzcl\ bonlnrııı arlrnsındıın ~11rUlilenlJ'or 7ürl.1;rl' llt. \'o· 
nanı.1 1111 , :-.aıo·nun cok ınllhlm \e na:r.lk cl'nup lmluıııı bt'rabrrce 
lf>hl•ll rttlldtrl ıctn Mo J.:o\B, bu iki ı.:omşonnn nrnoını boım11k. 
lıiırıece :-O'at0 •1u retel' uıratmnı.. ıcın eldf'n erteni )npıJor. Kıbrıs 
ltuınıutu :ı:at, 11 bir ı.omUnlzm fatacı haline ıı:eJmlştlr. Dört Kıbrıs 
•thrtnde komllnlsl br.lrdl)e relsh~rı bulunduıunıı hlc bir :r.amaıı 
tınuıııınmaı,; \I' bllr ıtUn>IUD unutturnıamaı. lfıı:ımdır. 

Dıı ruın tıl!J il' olduiuna a:llre bize dllştn 111;: ~lfl". mllll blrllı. 
te ırsaııüt rl'ı•hf'nıl1J ctrrhal e.anll\nillrmnl.: \e Kıbn;ı otıık hıır. 
blncıt trşebhü~fi f'lt ll'Clrmelitlr. ~11111 birili;: tr anüt!ümüz. tıô>le 
lıı .. rde tıı it. lrll nı ıı ı.a\l'IDf't n ı.orunma llAhımızdır. 'recrObe eu· 
ııu ıö•lf'rmısıı r ı.ı &l"rl'lo; :'llosı.ot ve cneı,; \"unnn rmıır.eyııll:r.ıuı, 
kPııaı ht aplıırıııa rıı bO> fik b8'Rrı ımı.Anını dıılmn bl:r.I birbiri· 
nıı, ., ı.atınaLı:ı ııra111ı ırırdır. '\f'cltn iiJ le~ ÇUnLO blrtıı. hallndrı.ı 
'l'iırı.. \arlıi:ı ii)ll' ı.aroı ııurulıııaz tılr mllnt\i ı.:ıınet tf'şı.ıı e•ll'r ııı 
lıunu "' 11 1111 &f'llrııırk lınlo;. ın•ıııtır. "ııt.ı.ırıı ı.uı..uu llorhlndf' her 
tıı rıu tmklin ,,. rnı;ııalard:ı.ıı nıahrııın 'rfirlı \'atnn~e\'l'rllı.. rt'phe ı 
hııktınıarın n• slliıhlnrııı her ne\ lnt' ııahlı> ulnn vr. bil~ uı. dn·lellrre 
1111~ 11111111 \ onan ıınldırll' ı lo;U\\ etır.rlnl ı.ıı;a bir :ınmonılH dr.nlıe döl..
ııııı,wr. ıııııtıuı.ı lla l kıııı Oıırbtndl', tılzlm birbirimize clrdtılnılz bir 
sıroıııı üstün sllAtılarıın ı ı: clrpolRrda ı.aım19, n ı.:e.rı lıunrtlerlmlı: 
\artı1Jar1111 bı•llrtenll'nıl•. blıı l erı toı. dCi5ı.On Dalı. n ı.unetıcrl 
lı.arşuındu ırımıır. )rre celııılştlr. 

k ıtırı nıf'~elr•lncte \Of.ilt \aı.ıt IOJ rete ı:clcllk. < Kıbrı• •rorıı.. 
tür> ('enıl)l'tl, trmklnle \e tertemiz bir milli lmnnlıı çalı~U. 
Mllll nır.ulrlndr bir cır teı. bl:r.ml'tlnl alirmeı.: Ozcrc nıllıl 

b·~anot ccmhrtl taırulı:lu \I' bir arıılıt.; çot.: tınılı \t'rlcl hlr urlık 
CG~tl'rdl. \ u~nn C'nıprrynll:ı:mlnln ro,.a•ını bflt11n dftnJa)n du1ar· 
tııaı. h:ln tA Cl'nubl AmertkOJ a bdnr bentler ı!lnderdlk. 

cnr,-ıınıı a. 3 o. 7 d"l 

Jf. Öklllt'll K. Jlrmlrııın~ ıı . nozb.ı,: n. Dııra !i. DID('C'r O. Akşit H. Sllnrar n. Srzto A. \'urdabayraı.. 

Grupu dün 
toplandı 

. 
Yayınlanan tebliğde, ................................................................................................................................................................................................................................................................................. -.................... .. 
Namık Gedik ve F. R. 

Zorlu hakkında Meclis B. Milletlerde Kıbrıs görüşmeleri 
daha ileri bir tarihe bırakıldı 

tahkikatı 

ten ili yor 

açılması 

Hnnısl MuhabMmlrı!en 

is-

Anlı:ara 10 - C.H Meclis 'SN· 
pu buııün S saat de\'am eden bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda 
ıeçım olaylan ile ıııııh olarak iç
l§lerı Bakanı Namılı: Gedllı: ile se
çimler sırasında basın işlerini ted· 
vire memur Devlet Bakanı alaıı 
Patın Rüştü Zorlu hakkında Mec 
lls tahkikatı açılması lçln 'Mecliı 

Kıbrıs yeniden karıştı. Lefkoşede örfi idare ilin edildi. ~~;~~~~~iJ:.::~ :::: 
Çok sayıda tevkifler ~J'apıldı. Durum vehamet kesbediyor :~ı~~::!N~~~t,7~~:'~r.~ 

J IDe\·nnıı QL ~. 84. a. del TürJ.; llaherlf'r \Jıııı•ı ., 
Lcfkoşe, ili - Dört s:Uncıerıberl ı 

Kıbnsta dcvliIIl eden Rumların taş 
kınlııtı buı:orı hrıcı bir safhaya c·r ı 
mlş ve bu aracın bir Tilrk poll•I· 
nın vurularak atır 6Urette yaralan 
ması TOrklertn duruma müda.'l:r.l;ı 
etmelerine ,M,bep olmuştur. 

•ttıeıteeıııeııtltt ltlllf l ltlfttl lll t lllt ll f lltleellft llt••tlllf flfl lllflllll llllllHllllefllf lllllt llllttlllllllfl ll-1 eııttıltttıtıeııtetlft.1111111111111111-11 .... llM .. l l l lllHlleM1 •t•111_ 1 _ 111• t• ......... l.tllll ... llh•IHllllllfflffttıtll•ltllMllt ... ll .. lllllllll-l• t-l.l l .... llf 

Lefkoıe şehrinin Kale Duvnrıar1 
lnsmıncıa b ,. Türk poltıılnln meç
hul onııııJar tarafından vunılUiil" 
aı;ır ı;urette yııralarıınası har.eri 
Türk mahalle:ertncıe snratıo ya
yılmış ve evvelki hliellselerlc sınır 
Jert gergtn bulunan Türkler galu
yana gclerct Rum mahallelerine 

1 
dotru bir sel &lbl yürümete baş
lamışlardır. 

Bınlercc 1 ürk'ün Rum mahalle
lerine yfirümes. zaten c!lnlcrden 
bert haylı zı.yıf dü~r.:ı Emnlyl.'t 
Kuvvetlerini korkutmu) vo bunlar 
ilk anda duruma mOdahalo c:lcme? 
mlşlerdlr. Türklerin korkUnç bir 
c;r.kll<le Rum.arın üzerine aaldın~ı 
ve çolt kısa zamanda Rum dük'kfın 
ve vMıtalnrını yok edişi ıehırcıe A· 
deta panik yanıtmıştır. 

CDl'~·amı Sa. 5 Sil. ~ de> 
--e.ttt•>-

Belediy e 
Gazinosu 
satıldı 

lstimlôk borçlarını ka-

pa tma k için Mısır Ça r· 

~ısı'nı n da Vakıf 1 ar 

Bankasına satılacağı 

söyleniyor 

İstanbul BPJcdlycslnln ortalama 
100 mtlyon llrnyı bulan clstımlAk 
borçlannına ödenmP.slne. evvelkı 
aUnden itibaren başlanmış ve iki 
aün içinde alacaklı durumda bu· 
lunan gayri menkul ı;a..'ılplertno, 
9 milyon Ura tediye ecıllml~tır 

Blltndlftl l:lbl. yeni Vali ve Bele. 
dl;re B~kanı, tkl ı:ün önco bu ko. 
nuda bir beyanat vererek, istim· 
IAk borçlarının cı;üratlc ödcnccc
ğlııh belirtmiş ve. ııazctecllerln 
cGerekll olan parayı nereden bu
lacakııınızh şekllnı:l;ıkl sorularına 
da gülerek, «Ben maliyeciyim» diye 
cevap vermıştl 

(Ul'vııını Sa. ~. Sil. f dl'I 

F. K. Gökay 
Ankara'da 

Huıuu :uuhablrlmlzden 

Ankara ıo - Bu sabah ini o
larak oelırlmlze ııelen Bern büyük 
eıçımlz profesOr Pahrettln Kerim 
Gökay, beraberinde eetırdlRI kil· 
çUk valizini Ankarapalasın 109 No. 
ıu odasına bıraktıktan sonra vazı. 
testylo ilgili Bııkanlan ziyaret eı... 

mlştlr. Du Bakanlar aıra&yle §Un· 
lardır: oı~l.Şlerl Bak•nı Fatin R~ 
tü Zorlu. Basın Yayın ve TUnun 
Bakanı Sıtkı Yırcalı, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Abdullah Aker ve 
Milli Eitltlm Baltanı Ce!AI Yar
dımcı. 

Bt'm büyük elçlml.Z Gökay, yur
da dönüşü hakkında vazıtesı;ıe il 
sılll olmıyarak .ı;ıı.an bütün rlv&· 
yctıorl yalanlamıt:ıtır. Oökay An• 
karacıakl tcnıaslımnı akşam üzert 
bitirdikten eonrn 20.30 uçaıtı ile 
lstanbula cıtmlştlr. 

YUNAN ELÇILİGİ 
INGİLTERE'YI 

iTHAM EDİYOR 
Huı;ud lltuhablrlmlzden 

Anlanı, lD - İnanılır diplomııUk 
çenelerin Jı:aııaa tine gOrc, Yunıın 

1 

hQkftmeı.ı bir yancııın Kıbna meae· 
ıwnde Dlrlefmlş Milletlerde .kandı 
lehine bir .karar ııaQlamıııı: için uQ
ra~ırkeo, öte yandan da Tür!: bllJ:Q. 
meıtnı, Kıbrıt meaelcsl hakkıncıa 
ye.ol bir yola ıcvkeımek için Anka· 
rada önemli çalıfmalard& bulunmak 
tadır. Halı:Jkatte BUy(lkelçl Pekmez. 

<Devamı Sa. ~ su. tı daı 

--0-

l!OZGAD' A 
130 ŞAHİT 
celfJediliyor 

Hıuus.1 l\luhablrlmlzı!en 

Yozgat. 10 - C.H.P. Genci Sek· 
reterı K11&1m Gülek llo Adana mil· 
letveklllerlnden Kemal Satır l>U· 
gün Ankııradan Yozırat•a ııelcrek 
Cemil t>aıt Darlaı;, Ali fh~an Göğ<ı$ 
Ömer Bilen Rettk Danış. Nail BI· 
len. Cemil Vahit OOZPll>cy, Ömer 
Kôylüo~ıu ,.c diğer AntcpU mcv· 
ıcurıarıa Wirıi,müşlcrdlr. 

Cemli Sal: Barlas'ın (?31 Em!nıı 
Barla.." ve oıtıu Mehmet Barlas An· 
karada.'l ııclcı: ıerlo birlikte mcv
kuflarla gönl~Ualerdlr. Gazf&."lte,> 
11 31 mevkufun duruşma günü hl'
nna belll delildir. 43 ııuncıenberl 
dU~MIZ olarak mevkuf bulu· 
nan sanıkların hazırıııt tahkikatı
nın ay sonuuda blteceıtı nnın,ıl 
mıstır 

Gulantep Adliye binasının r•m· 
ması neticesinde leb ve aleyhte 130 
~ıı.hldln lfades.nln istinabe yo·u I· 
le alınması 1mkAnsızlılhndan Yoz
gat Sorgu Yı.rgıçlııtı 130 şahit için 
thzanm celp kararı çıkarmıştır. 

Acıllye tarihimize ıııı: defa kal•bıı
lık bir ~ahit ıırupu bir ocblrd"n 
dljter bir ııebıre lhzarcn celbı.-dtı· 
mektecıır. llk şahit ruupu bıı~ün 
şehrimize gelmiştir Bu ilk grupta 
bulunan 30 Jı:41nln tradeııt yarın 
alınacaktır •••t••·················································································· ..................................................................................... . 

SAHiL YOLU - " Dille nır.11 knı. ı<Ur"rıllı• l'~l'I\ nıınry rU.fıtrtr larııhn l1"81rl,lc pııtlı)Rll lodO• fır
tınuı "lrlir.rl. Plorya ~ahit lolunııaı.ı loıtlarca aıırlıl>tnld beton lıluLları ı;OrilLle

ıııl,., btı ) Uzdl'U )Olun J "3'i cleıılze «1oirıı \Ökntlı~tflr. 

BAÖDAT runı oıeteuat BAKA:-;ı.A.RI A!liKı\Rı\ GARl!liD.\ 

BAGDAT PAKTI TOPLANTISI 
DUN ANKARA'DA BASLADI 
Pakt. devletleri, Ortadoğuya Sovyet sızmasına karşı, ikti
sadi, mali, askeri, s i ya s i gayretlerini birleştirecekler 

Bu~u•I Muhabirimizden 
Ankara ıo - Baıtdat Paktı Or.

1 
tadotu Qyelerlnin toplant~ı bugün 
saat 17 t1en 20 yo kadar Başbakan
lıkta Başbal!:an Adnan Menderesin 
başkanllğıncta yapılml§tır. Toplan· 
tıya Tüalye adına Dıflşlerl Baka
nı Fatin RQştO Zorlu, ııencı ııek· 
reter bOyOk elçi Melth !:.5cnbel, 
genel sekreter birinci muavini Ze
ki Konuralp. ikinci dalrcı ııcneı 
mücıllrü Daniş Tunaıııııı 10tlrllk cıt 
mlşler<1ır. Toplantıya han Dıoıııerı 

<Devamı ı>a: 5, Stt: ı deı ---Bütçe gerekçesi 
Komisyon üyele
rine dağlfıldı 
Runıd Muhablrlmlıdf'D 

Ankara. 10 - 19:18 yılı bütçe 
tasarısı ekli cetvelleri ve ııerekçe
ııı bugün Bütçe Komisyonu üyele
rine ctağltllmı~tır. Gerekçe 66 1ay 
fa tutarındadır. 

Gerekçe. D P . lkttdarının 7 yll 
içinde memlekette moı:ıem bir rı•· 
zar ekonomisini kurduRtJ, t::araj, 
yol, liman ~lbl temel ır..ılıılerın 
yapıldığı ve en rantabl usullertn 
tatbik et11ldll!I yolunda umumi bir 
beyanla başlamaktadır. BillJ:ıare 
~erekçl'de mlllı ıreıtrtn ı 950 dıın 
beri ıo misli arttılı ııöylenmekte 
ve ayrıca uevıet ııellrlerlnde ve 
mevduattaki artış da lktı.eacıı kal 
kınmanın aankl bir ölçllı.ü ımı~ 
gibi ııtıeterllmek ııstenmekteHılr. 
lialbukt 1956 yılı için yapıtmı~ o
lan bayii tytmur bir tahmine ııö
rc sabit tıatlarla ııayri ı;atı milli 
sıellr 1956 da ancak 15.260 milyon 
liraya varmaktacıır, Bunun. bu ce 
mi.yetin en yüksek r.oçlycsıne Yar 
dlltl 1953 yılındaf\bCri lJttl&adl Jı:al 

<Devamı aa: ~ ıll: z de> 

Eroinciler dün 
yargılandılar 
Sanıklar ima lciliğ i reddediyor. Sıdd ık, mahke
mede, kriz geçirmekte olduğunu iddia etti 

Eroin imli etmek Ye aatmat IUÇU ııe baklarıncıa dAn atılan Osman 
Nuri HOb. ~fer Bezal, Sıddılı: Pamukçu, Koço IJtoııuıoe, Yuror De· 
mirci ,.. Beslm sar adlanndalı:I maznunlar dün nöbetçi mahkemede
ki aof'illl&nndan aonra ttıvkl1 edil erek cezaevlne söndertlmlşlerdir. 
Btundltl ııtbl geçen harta ı;onund a Jı:açaJı:çılılı: ınan&1 memurıan t.
!.ınye sırtlanndakl kulübe.sini buaralı: bu harap blnıda erotn l.malln.• 
yarayan leıten cam balon ve kim)'!' Ti maddeler ele geçlnnWerdl. 

Polbln talılı:llı:atını göre, lmalU!ıane:rt •Topaç» lllı:abı Ue tanınan Oa· 
man Nuri HOlı:e ve •Parlak» llkabı ile tanınan SererBezal 1,1etmelttf'
dlrler. Son olarak :raptıtıan dOrı. ktio eroin. K~ Lltopulosun Kurtu 
!uştakl be'rber dültlclnında bulun muştur. 

Besim Sat dıa taksi olarak l.llcttıaı otomoblllnd Oaman ııe blrUltı. 
eroin utarken Takalanmıştır. (Devamı: Sa. 5, 511. 1 4e.I 



eAT PA t ı 

B•l~lıJ~•ııiH(ji 1 S EH i R 
BA iN - YAYIN VE TURİZM f miABERLERi 

VEKALETİ NELER YAPACAKl Bir gecekon~uda 
H ilen faal!· -- ·· te-a. '""':. 50.000 mermı ve ı 

tt b Yazan: 

•••. ~~;~ B~~ Hasaıı ~!~:~.~:'ili u•· tabanca bulundu 
Turııun Umum mut. •iti Cnı· Bakkallık 
~ı tı d 11 r ı o. Refik venJteı,,rae mıı~ yapon gece. 

kondu sahibi iki kordeş ıane ,u lmml!' ıUıl kHrsUlet \'tı 

h:ımet:erl baııı:- ERTlJG- rı tltOlt'r ibCIM e-
Jıdır· tlıımııı.ır. İlitıuıbul nezoret altına alındı aı Bl6ln vt ·•'--------------' Ouıvenııe.\ ız:-.. 
yın. 

bı Radyo, 
cJ Turtzm. 
:Bu Uç arıa hizmetten Buın ''" 

Yayın htz.toıt:nln ıfMına memur 
bulUDan ~kı~lt· ve buna ıerlde 
verllmesl mflmlt11n olan ~ekı .• bu 
yazınuz:da .ı.ü!Al.a ettn.P.k t t.yoruz 
Buın ve Ya.vın hızmet.~ eeu tt1· 

barl)le, tam blr propaıanda la 
•-11•t.ne ıeıca Ul eder Bu h unet, 
hA:en mcrlte2ıe Ut\ cı..atre taratın
cı..an JU,rüt.Glmeıtteelı..- ıı Ya•nnlaı 
ve Haberler Daltml. l) Tanıtma 
Daıre..ı. 
Yayınlar ve Haberler Du.lresı; lç 

't'e dıı basln ve ,·a:. mı takip eder. 
baberlert. b11rtlerı ve bea:eler,, top 
lar vt buııJardan iuz lu a: rd.Cl-'• 
le~nt yayınlat 

Tanıtma Da.reel ı.ıt: TO.rlıı:i)-·ey 
tarıtımak man.ae1Jyle ınat.bUaliit 

filmler. totoıraflar hatalar ve ya
yınlar. •era:tıer ton&erler. konıe. 
rans:ar ıcrtlp eder 

Propaaa.nela raa:ıyet..nı:ı merkez
de cereyan ecı.en bu çaı,,.maıanna 
mtltenazır olarak yabancı mem!fto 
ki!tlerde aJnı vaz:fcyı aörmck a
z.ere, yi.nl Türkiyeyi tanıt.mu mlk 
•adiyle, tkJ tilrlU t91Jklı&t turul• 
muttur; 1) Haberler bOroları. 2l 
Ba.~ın ata.tellklert. 

Bu iki ıeıtkı~i.tın b!rblr!nı;ten 
far • .:ıarı, Bwn A~&.1el;kJ(·rının el· 
t=Itıcıe-nmız'Jı ba lı olaru YUUe 
ıörmeıen, aberler Boroıarının 
ı.&e, mUetaııl btrımler hallncı.e ıer
be:!>tÇe çaıı~abı:ınelerldır 0:1 mem 
leketlertıetı her ı"'ı teakıhlt. da, 
Ttırktyenın propa.randaaı ııe meo
ıuluür. Haberler bUrolarının ıa
ııp vaarı.. propa,ıaa.da ve tanıtma· 
d.tr, Batın atL~e.;.klerl ıae, bu.un· 
dukları memlek:etJn •ll'L'>l ıııdı ı 

baieiundı ba:.ıncıan ahUkları Jntı· 
tıa.lara ırore eıçı1ı vo umum mU· 
dürlült1 &'1dın:atmakla. maha!.ı 
basında Tür;t17eye .ıaır müaheı 

neşrıyaı. yapmaa:a wa..vrtt. eıuıeldcı 

öUovhclLrıer 

* Bu;unk.il cturuaJ.unu beUr:t.1~1 
mıa bU btımat., lt'aa.Altıt bUny1:910. 
de n•ll t .. kıI4t..IUld.lrılabJ11r7 

Bu auetııı makaleıunın dar tıu· 
dutları lttncıt va olcurıarı 1111len
C11ren ıtı.eı.mları ale almak mecou
rıyaıı xar111ınoa. ft..ı:ırıenm.;.zı •"1· 
la öaotUyebılirız: 

Memlekeumıı:n propacand.ıut ne 
vuıreletlc11nıecex olan yent te,i:l
llt, Veıtllet bünycıa!nde blr Omum 
AltJdOrtüft olarak kurulmalıdır. 

B.r ıut>eat ıç tıa ıu mt111elelertyle 
llCl.lenmelt, bır t\Jbe,. dit i>&..iJn 
l'e Jaba.ncı meıı.,eketlcr rad~·oıarı

rıın tutlıı Jle ldrovl nd.lıUmttU, Jı. 

rı bir tUb• d• Haoerter Baroları. 
nın ve Buın At eltklerının ner. 
kezdexı mercanı ~k i eyl mel 
•e on:an devamlı •Uret.e be.-e
mek, raal reUer nl <10zt~~mc~ a 
ralaı:ında ııı;onn.ıınu on ttrnıa. a 
mr,ııuı olma ıdı 

Rad )1 ım ı \ l• e 1. 
~ haı:ırlam•il: " , me1'11:tı: ·ı 

zetecıı ıı: &nst. !.&ünde d.e bu nam .. 
la ayrı blr I · r.< mevcuttur Bu de 
re.ce Phemmtyf":. ieazanmııı bir ı\:n• 
me hl:zmettnln plft~ıı. proiriiın· 

aız ve te\klk&lz ıe el faa!l .. 
yet:ere terkcdılmesındeltı ha~a:; a 

Pol •· N: 11nta.~1 ıda ı&k\ı:allııt 
) •P&n Ch;man ve Alı Erenay artın. 
datı tardt-ıjlt"rln R't>Cekoncıusunu 
haaarü bu _}:erde sıı rKJu t•hıancl\ 
mermlıl :ıe Alma'1 :ı-·apıa1 ıkt t.abaa 
ca ele geçtrml4lerdir suçlular ya
taı anmışı ara.ü· 

Bu hl<113e Ue .ıı · ıa!ıklkat de· 
vam etnıektt'dl:. Tabanra mermı
lerının t•nf!lınln 12.5 kuru· ta· 
Lıancaıarı!I ıac b.:ıe:- ı:ra dı· ı : ... 1t' 
oıcıutu blldlTllrrı t,. 

Bir kanserli ve bir kalb 

hastası sakakta öldü 

aret Ptme-k J terJz Her vıl, •&de
ce Baısın .. Ya ·ın vo Turtzm Umum 
'-1ildUrlOlt1 bü~eatnden ı-a m 1· 
yon ııramı.7 propaı;anda ıçtn bar 
canmaktaı:lır B:;ı pa.l'alann muka"\l 
ıtnde raydatı nctıcele-r eıcıe ed.llme 
ıını k zn csteme:z? Devrtrn.zcıe, her 
aahada plAna ve uıute te'tlUlte ~ 
nt-m verUnıektedır Btz ı:tc bu kal. 
denin dııına çıkama:vız. ?\.femle-kl"-
t.mtı:ı tar.!tmak. ~cvG.u·:neıc ve Kan er ılasta: Fi ı.e a.,, 
TOrk ı;örQfı.!nU abanc ı Alea•e -du• r:, A ~dından h an i& ~elf' ı ııı 
rcn:ı:ıaıc va kabul et ;nıt:A lç'ln na' J'i. ındal!:. Ychmct Erıun dün a .. 
aıl bir p1Ana. procraaı• ı.htı:racunız tıab Avuor1a MQzoaı önOnde dı!
vardır? Böyle b1r plı\n kaç llrava "°trek öimüştUr. 
mal 0J1Jr" Mahtelır yahancı mem Aı1lt ablh öl!laıün tlf>l"I rt,.rec!"
~e eı.ıerı casıı ı:ııtap ec11lmel!dır? dekı kam.efdf'n ııeıcııg.nı tes!::ııt et 
Her ınemıeı:eun halk erk4rının za mlş ,.e def?1ine ruh a! \f'rm.J!!~.: 
vıt ve 7umuıat: tsra!Iarı hanıı:ert Yakacık 1'.lcktep ıa::ıkak 17» 
dır? Yllı evcıe oturan 110 ~t.'1dlit t· 

Bu aorular dalı• da ırttınhı.bil:!' 
Propu•odanın nice meııııelelttı vaı 

dır kL b~t un btrer tetklk mev• 
~uudur. 014 memlekeı;er :çtn ber 
a:qara. muhtelit Clıller üzer.ade.n 
hazırlanıp lcıaa aa:ıa radyomuzıa 
J ayınlano:ıakta olan hal>erlerın ter 
t!p ve ıntlh•tuncıa. hattA k•leme 
a:ınmuınd• blle tıuawıı btr cııkk .. 
te ve t!ıPye lhtlJaÇ vardır !.le.eli. 
Ar•p memlekeUerıne ve An&lo • 
!akaon ltemıne aynı haller metni 
't'Cr!lebıllr ınt9 

İıjte bütün .bu rnetıielelor1 ınce.. 
lcmek. iç ve cıış prop•:;-unel•llu ı 
plAl1lamaıt. merol<!kctımı~ yo.oı;:tl· 
len zara.rlı propasandaları nt1tra
f,ı;e et.aıek ;çın, bıHu:ı. tecru">e.ı 
e:e:nanlarctan rnütetek..k11 bır etild 
hC'fetlDt .ıeı:·ı Uıt.1y.ç vardır Bı.ı 
eyeun bq &!t.ı azuı. kltı td• 

raportörü bulurucalıdu Y1tbanc.ı. 
cı,! b1lme1enlero t>U heyette yer ve 
rı;m~lııde raycıa yoltt\lr Bôy.e :)ır 

heyet, Radyo J&Ytnları b&kıının

lı.ıye Türker dütl ıa~Jalt la •ılr'aı 
\ıapur 14kele8!n<.I t41 '> Fe:~.:esın 
aen tı~mü \C' faptlan ınuayenıt111 
ıoaunı:ı:a detnıne rurı,,,a~ venim. -
ıır 

C.M.P. lifer Enver Malcan 

ile görüşemedi 
Evvelkl ııon tevkif edl en c .. t p 

il Jdare heye~ı uaaı Or. Enver Maı 
can. dOo kendtıını za·•ret edenler 
le gOrtı.ştnroımemışur. 

İlır1111f"r. Zl}'arete Slı11"n C "f P 1 
11 uaıkao \"ck,11 T9'v!Hı: Klrnh Ko
ııerlcr ve U ~eıt,.ett'r: B<ı.haedd.:.tı. 

Guucy'•· karantinada olctu~u ıç.n 
Dr. Enver Malcanla .1törU.ruelPrtno 
ın,Cl6aar' · 1emıvaceJtlcrını bı•~ır
m,.tc;-j 

Pedagoji Cemiyeti'nin 

konferansı 

dan elit zu~rl bır oriancı.ır, ıırukl· Peda ıJI C ·aıı~ u·n1n •rtlp etti 
mıza Cl.uyuruımu.n\lw. tuda muır.. &.\ konteraı.,,ıarın .>6 nc~ı ıı Aralık 
naza e4Jleo bir çoX tonu!ar. Raa ... ~•rtamN 4'~U saat 14 ~ ÖaitQdar 
yod&n o tarz.:ıa aunuı.maktadır ki lb.lanl~e'do Üçtıncu Selim Utokulun 
tyl nı)·e' a.hıplerın: d&bl dı..limoyı da Ahmet Atll&an tarafından llSon 
çev1rmete aewkatıne.ktedır : arıtıırınalara ıetre çocuıtun golt•me 
E!üı H"yetlnın emrinde oır kU. aı ve davranıııanı; 57 ncist ı:ı Ara

'Qphane ve bır aqıv bu!unm~ı Jıt. cuma &UDU saat 16.30 da Emin· 
da •arul'1dlr. Onü Halt Eı,;ltım Dtrnettode Or. ZJ

* 
:F& Somar tara!lndan CBUIUDXU ma· 
arif me1elelerlmlıı: karyıatl\d• Tanzl· 

Bu tavslyelerırutz, orta':a derhal m•t maartrlml.zln LBlıihatf zihni)'""" 
bır fC}lcr ...:oyn1 a.ıt l.ate;vcn röz bo- UJ; ~ lnc!J!l ıs Arallk çar~amba ıü· 
1 act1ar i~n biç C1e momnun~e~ a.U ••at ıs to .ls:taabul sr-.eı. Lı.ı.e· 
urandırac&A: rnacıırette dctlldtr. aıncıe Pror Ot. ~ıumt.az T·Jrlunı ;ıı. 
t"a.kat., ea1aalı b r htzmet kurulma::ı; r•tından Garplılıu,.mai:ııt maar~!lml 
!\ f'nıyon;a. t:ıuııun t.emellcrını aağ· rtn ro. 11 5;ı uncu.atı 2:ı • .\r;alı.t cu· 

lam atmu. bllıı ··~ Lı.'CrQbe1~rl.ıuu ma ıtıntl uat. ıa.:stı da ı:mtnönU 
••ine lCUlak 'Vermek. başka mem- Ha1t. qaım Deme inde, 'YUU.k 
.elcetltrı1e f&ı:ıılanlara uyn11.lt •'° ,,fuhend1a Z1nde Kip ta.ntından ıo
ınıdır, KollJ'• ro•çalım der:cen. ır:ullarda der• rırOlf'mt dışında fa. 

m.l7on:arım11:t bava a at:n14 olu· a:tyPtler • eızd 1'0 Am .. rtta·~a 1 : eo 
nnı Bıa •l•'&J.~a f'VVeloe- e G(l~UI ıncuı 25 Ara.lık ı;. m a ıt\nu paç 
ınıJ~t l C'Crfl\>elrr n 15 ıe j tanbul L1'kC"k LlıNlnd .. Yl\k. 

P n H • •• J M'.ü.."! "902. ı t o : r r.• rantı:Clan 1 
eo a.ıstaı. an en tıu Tc,;rn k l!:ıU m ~ ··onula"'l ö rinde 

atızel tına• ı ıc rna.; alım I • ::-Ue-cet r oırı.ş urbe.t ·r 

Yük. Müh. İs11ıoil İş111en'iıı VAT AN için haz1rlaclığı bir yazı 
"Jlllllllllllflllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllUllllUllllllllllllllllllllll/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll..: 

§ DÜNKÜ GAZETELER BiZZAT BAŞVEKiL ADNAN ViZE KARŞI DAHA BÜYÜK BiR MUVAFFAKIYET· § 
§ MENDERES'E ATFEN NEŞRETTiKLERi BiR HA· LE YAPABiLMEK lMKANLARINA KAVUŞTURUL· § 
§ BERLE, AMERlKA'NIN TÜRK ORDUSUNA GÜ· MUŞ OLUYOR. BU SÜTUNLARDA OKUYACAÖI· § 
§ DÜMLÜ MERMiLER VE ROKETLER VERECEölNl NIZ YAZI, SULHU KURTARMAK iÇiN BATI ALE· § 
§ BiLDiRDiLER. BÖYLECE ASKERi KUDRET VE KUV· MiNiN GIRlŞTlöl BÜYÜK MÜCADELENiN TAM § 

~ VETI ÇOK DAHA FAZLA ARTTIRILAN TÜRK OR- BiR PANORAMASINI VERECEK VE sızı ÜÇÜNCÜ ~ [ 
§ DUSU, SADECE KENDi Milli VARLIÖININ DEölL, BiR DÜNYA HARBiNiN EN KORKUNÇ SlLAHI § 
§ DÜNYA SULHUNUN DA BEKÇILlölNl MÜTECA· HAKKIN DA BiLGi SA Hl B 1 YAPACAKTIR. ~ 1 
~I l/llllllllllll/llllllllllllll/llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll!Ulllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllri° 

~:;;,~ ~;· ~5·~A / 
./'ıl) MüTTEFİKLERIN GUDüMLU \'~ 

BALİSTEK MERMİ USLERİ SOVYE' 

'ttı\'.\"t't Rıı.,yıuıın t>lrarını 
hf'r hangi 

USYANIN ETRAFINI SARMIŞ 
ZİYETTE TETİKTE BEKLİYORLAR 

~ t> 

/ 

{ 
1-U'Jntıtn l.f\r'.\ vr dtnlı ~ı!ler\ntle nte \ıl aı nııı orta n1tıu:1111 lihlUnılU ıurrınllt"1' ,.,. hoınhaıttımaıı u~H"-ları. 
hlr trt'a\·tı.ı; lhtlınnllııe "-arıı drrh:11l harr"-rte ,;cçel>lltı:et.. \a"tl)etlr tt'rtlplrnıııı~ııı. 

GÜDÜMLÜ MERMİLERDE 
AMERiKA • RÜSf A 
ARASINDAKİ REKABET 

Batı Trakya 
Türkleri 
K ı b r ı., 

Adıllflllfltt 

Jd ) O:r. 
hin Ttırı.·nıı du 
ruınııııun •11-
tılı.~·e ~·t"llnlf'•lt 
a:I 'Jll .. ır.ı. H.'.1· 
il Trııl.}.l'llıH.I 

)llZ hin 1·orı.. 

unut 11111111~ ,.;I 
hl. Hu )il..-: hin 
1 ıırı.., ı..ırı.. '.\ ıl
ıtan UJ: hlr Laııınn lhH'f> 'ıit. u· 
t111. IJlndl. ıı~ ııı tıoıa:t•cteı..ı 'ıı
ıııınlılıır ı,.t• ıııınıı. oı ıı:r. hlllll' 
ıuınııı..uı ıı ı ı. otu,; 1>1•1 ı.ıı .. ur 
) ıı. hu ı.ırlula tn ıu.ıııctan tıır 
~t'ııl ııt> .. ll ,rt11111ıf'11lnt' rıu:nırn. 
ıırtıııudı 111.uldı \(' o tnrlhtrl.1 
otu/. hlnJU .. \ uıuıııııııır çO!fAlfll 
IAr. ı,;nrnldılnr \t' Ttırı..lt'rl :ı· 

n111ıı.1a hıraı.utar. o, .. ıı, 1"-1 
ı..oııı'ıu dt•\lt·tln ı.onuı cin ınıı.ı 
hO.\flUJU ;111dh1'1Hlil, H,tfl Trilh
~ıı·rlalo.I Ttırı.. \,. 'fftrkhr·ch"l.I 
llııııı u:1ını11ının ürf. drt ,,. 
"'"")lil hilll\l''ılllfll IOIH'll nıuhll 
rıu:ıısıııı tııtrl ı..oınıuıı il, 

f.,tnnı111ı·r1aı..ı ,... ınroı tuta· 
ındaı..t Rurıııar. hu otu7 lıf'f 

ı.tı .. ur ~ıhla arttı, l"lo.oııoınıı.: \I' 
kilit flrl"I .ıııntınrı ı-nı tıl!"!'Jllh.'d l. 
1) llı•rtt 1 t'ııl.nL Balı Trııı.~ n·ıın
ı..ı TOrJ. t•ı. .. l"rhl'll !-arlet·e ı-a..' ı 
haı..ınnndıu, aznlınol.lo l.ı,ııu.ı· 

dı. eı.onoınllı. J)akıntılıuı cin yıl· 
dan )ıla ht"rhat durunıa rto~til. 
Zira Yunnıı ldnrC'f'llf'rl, 'l:tılJıtol 
nıh:n~ı ın nhl)t.'lludrJ.I ba.11 h · 
dl .. t•lrr bir )ıuıa. e"-ononılk ' '" 
ı..u1tııu•I bn .. kı)ı ftnhl\ \l!'rlntJI 
bııldular. \nndoludan hlcrtt t
drıı Runıhırın (·oıuuu nuıı 

1·rol..3aıın lt'rle~tlreN"l. loılr!lk 
\·crlnııtllxlııl Tlırl.lt•r all')"hiııe 
("t'\ lrflllf'r, l'eııl ı.,ı. n rtkllf'rl 
Jtunı ntUhR("frlrrtnr Jırr türlfl 
kola) ııtı \e kl'f'dlyt •aıı;lıytırıtk 
bülıçe ıı.tı .. :UJl)·atıııı 1'0rl.lerlıl 
ellnflt•ıı aldı l ar. Hu rı.onoınlk 
hıuıl.ı)ll, kUIHir )Öllfllldfn J)lll" 
('<thınınıı da el..lt"dllt'r. Kfllıtır 
&f'\ bl''ıl Z:t) ır ('t'\ rt'lerııı dlıı 
dtıltul;trıııı ı .. 11 .. ıııar t'ttllrr ,e 
'fflr}ı.lf"rl ll.IJr, hlHIA Occ- bfH· 
diller. hotı TrakJo Tfirl.lt't1 O· 
zt"rlıır )ıtJ>thın bu l!lbll'nıll \f 
Jlll\ulı l: UUl\ll IJlt klfılllllll fll lı.P 
raı.trrı .. tıı. hlr Ornt'ıl. )ÜJ'. IJ\ıl 
klıolllk hlr Tiırk toplulıııuuuıı 
h tlA bir 111) a1tt ııartl etrafıııdıl 
lııplnnanıunıı~ oıııııuııtlır. 0).~fl 

\ uuıuıı,.truı, ııorliclllıtu tu tı+
lılı 'llrlta .. ııı.. 1ını..ı.1 aın,ıl lı• 
ıı ,f dflılnrlt"rlr parllnln. rna· 
lbrt 11S11ll'rcll1I nıt'tnltl.t'tllr. 

t'.ı"-lll ) Ol hin TOrı..·tın l)lr 
trı. TOrı. ıınrtı .. ı f'(rnflnctn ınıt

ı.uııu:ııo.111111 l..t•ııdl plftnlnrı iı'lll 
ııt• hıı.,uı. hıı ı•nıtrl lt>li"-11 f''l''<"l't:t 
ul ('ol. I~ 1 bllrn Yun ıııılıl:ır. tııı 
liO )ili :l.t'lltlıll IH17.ltlll~·at•alıı; ht'r 
'l"tırl. t«" rllhtl'ıtlllll dtrhııl iill• 
lt•dllrr, Batı Trakyıı Ttırı..lt'rl. 
ııı· bt'' > ıl tlntt') e ı.tutar ı.1111· 
ı..1rıı b1 r <·t- halt>t tc:lııdr 3 nşut ıl, 
ılı. CH\mblrlıır na~ ıır ı.ı,.,,. .. ıııııı 
lıırku(' ~ııııı. c:oı. c·ılu: J.OllllJ 
t. ı111ılıl;ı11111:tlıtrı hlll" hnt kar .. ı· 
IJ!11111Hlt, ltlrl(I lf"rflll \l" UllrM• 
ı.ırln hUı•ıııııa ıtrdhil. \ unJn 1· 
ılıırl"c-llı•rlıılıı hu Tltrı.ıuı.. .ııt'' h 
t ırı rıı 110n lf'liiPhhO .. Jt"rlnl tir. 
l.:'!J':t111fı11111 lıl"llrlın!"I.. nıı•"hllrf 

G 
Q llııı:ü mcrmHcrın ırcre': 
a; tı·rl ı;:eı·eltBe feza yo;cu~ 

ıuıu b1tıkımıudan ehtrnmı. 

lttı buıou bu 1.l!IHAh - ae-mJ.1 n. \ 
ıma:ındc t>lrleşt: An1er,ka ılo 

Sov1-et Ruara aruında b1r reit•
oetı l orta.;• cı1tmuına a-ebcb 
~·t't \•ermııt "-tn•r.l.4a b~L ı :ı 
Hım!(! rnernıı trcavU1:0n~ KM: ı 

o acat trcıaroi ma:1l'"f't'e "· 
rıtt>rmty re!tAm ettınnr-:;c '>a 

mt ~avar ~Udüru.iO mer::n\t ıına 
~1dtr 

kabil oıaca4tı'C' hu mem:eK.et ele kltta kullanılAhtlPr•k mııtta.rd• )r1lnılr.\lt. ft..t flt•\lrt nrıı .. 111flıı· 

ıamıştır ~taUaı tGılıJümlO mer 

SallhlY•t ıııalılbl makamların 
beyan ettttıne aöre 1961 yıhn• 
k•dar Ru..sanın bir 1UdUmh1 
mermi tecaY~Jae 1ınne11 1bıı 
mal d1'1nda<ıır, talla~ 1985 yılı 

lflra.larında böJ fi btr tt!hHke l\lıl 
lÖı:ILt"rehll1r 0Unyanın hPrhanq:' 

1 nok aa:ı ht --hannı bl:- net: 
•ı::ıı 

8&.:.1atllt 
mbalama ... 
1Jıermı ı 

Kıta'.!lrara ı 

1CB~1ı ıı• 

bu tııahae1a tecrUbelere ilrlljffilt- drlilcllr, B•t tflVU~ l ltrm:lerll\ 1.1 "011 lı.Ullılr AIUIJA'ıll l •l" I .;rrr· 
terdir. A.nıerlkanın menni a.avar menıllı 5oon mlldır ı fakrı Den ı.;lııte rnall~t>t 11t .. ırrıu1•1i' c;al ı · 
ml'!rnılai llerh.anııı biı· baU.ııtıli: 8000 kı:ometreı tnıı <•tıııılll<·lnt" Ttırl. tııı~ı-uıl-"4l 
menıııyı tıectef:ne ulqıtnnactan ı:.ov\·et. RUliya <lo~:--ıu:a~ı cıoıı:ru ın .. u \hoırt l ınar c-ıı .. 11 .. 101..ıa 
~lavada lı:arfılayıp lmlıa eelebtle- .. utlAıuıınhnal. ı .. t .. rull. dolhll 
celıt m•hlyette ol•cllktır, Uml e- -" kl'!nd araz: ·tnelPn lJ.r:qtıc ttnırıı..ıı hu )O hll\ ltrr KUn hlıl 
tüdler bunun mumıc:ün ot.-catını ~\·letıt".O !1Ucum ed,bllmee~ ıçın Jıtr <;irkin Jll'~ rly nt )illUldı nıı 
1j:c:ieı.<.ennl1tır pu'Ia'~a t.>u Tin trY Iiftlfı't1T'11'ft? ıır;UrlUIOılc-11111• nıill.f'ntnıl"h'll f.l) 

rrı 1 le o ta:ııp o:tr.A. :~r-~1 na:.~~ ıt.llıuuııııır \t" \hnırl lnı nr· ı 
boY}'l!'l- Ru Ya Orın.-rııt ·ttt-~n ·~na .a:·~ılı~: AD D (,a 111. .-~a l'llrı. tıııı..nııu·ll JPrl altlı. 

rtrn CıldOnılU ınf"rruıler • e A '"ntıı1 · ! rol:l'"lt'r:ft H~ı asa fd· nıtıı Trıılı..\aııaı.ı )ftJ: tun 

ııuelau tamarr: alınara dCln- .............. , ....................................................................................... ,, .. ,,,,,.,,, ......... .................................................... , ............................................... , ....... • 
nıl'r ..... a kıtuını borr.tı•ıamıı. • .ı !tebllır: B1 roketle: l.ıOO lll.l nan ·ı ilrı.. Ttırı..ı~"-'" hlf'rrt 11r .. ııı· 
~e! ıutark~n Sovyeıl~r D:r<.oının zUll flRB\.{ı C'rta ır.OH"1 ~! D-.s.- ı!t• llc-nı llf' \;trını, lOl lllHt )Oli 

ranın bt'r YıPr!ndfl oldufru ılbl. :ıer' 
RaO.yo Müdurıuau nead!nde kuru. 
ıac~ babtr ıervıalerıne bıraxııma 
lJG.ır. 

Teni Vı,&:etlıı prop1'-ıan!J• ue 
"'t'U:feleııelırLlecek. u:ıuı ou vl"ll"1lt· 
na ıllveıı ı&zını ,~affi 60611 n~uu.ı 

1 
kıaun. blı IEtUt H•"?j'etiı t:.r. 
.ldaalmcıur ~ı. ı,>ropa au1,;.:&. a:~ııt 

t.am mln•11:11 Dır ıek:ılk ni.llr.e 
ı 1mı1r,r. Propa .:ı . cıaı . ·n w.ut -1 
rı. ıca.rı ınları ve va .a:aı ~efelt .. ul 

YENi BiR YILDIZ 
Do tıır.nıza. yıl u .. i ·' l ne a

layım dıyf!' dUıünrn~)ı.n ' Husu· 
ıl olarak piyasaya Adalet Yıl· 
dız marka battınlyelerl ;ıkarıl· 
mııtıı Renkleri dü.ı ve • tlt, 
k.;ıvnar suda Uabi yıkan.sı1 .ıool
m~z etrafı kuıJtıl.!!.i, gaytt şık 
Yıldız morkl Ad•l•t batlaniyelo 
ri ttm do ta verllccek :Uzel hlr 
hodlvea.r Toptan .. ıı, yeri: Su! 
tıınhanıım Çorapçı ilan kar~ı. 
Ula HJll zemin kat, İlhan Eren. 
Perak'en d~ci: Anilin boya firması 
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Aralık ayı içinde 
alacağınız her şişe 
ıooı GECE Şarabı için 
1 adet duvar takvimi 
bedava verilecektir. 
1001 GECE alırken 
bir de takvim isteyiniz. 

l TAŞ DEVRi 

1 ÇAKARALMAZ 

-· -· 

MISTl;-ı 

... ~,.il 

HAFiYE EFL.l TUN NURi 1 

--

c:.-.-- • ·- .. 

............................................................................................................................................................................. ....................................... -... ___ ...... -·-·-.. -·---·--
Baıty, tlmM Ue a~bap o:.maıt .. 

t.emıyordu Yalnız tatmak onu 
aon derecede çıldırtıyoraa nırtaı:v· 

le tanıomaıc da o derecede Urjt:O<.Q 
Jordu. t•f•ının ıçtndo hep avnı 
mua:uma vardı? fi.es. nea.en kaç. 
mııt~? Eter onunla ieartll&11aca1t 
oıuraa nt dtyeceltı? Ne yapacax
ıı• 

8aattne oU:tı. İk1)'e bet vardı 
OUkklnı açmak ıa.-ua.oı aeımıı~. 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No.37 

atır atıı plAJ<la yQr·lmete t>a.-:1•- kant•ıun lırtQ de du::nuş, b z, lr· 
dı. TL"ll Persoıa·nın lınünden ıc- :con arll:•tl&.01nı IOrmüştü 
çı:yordu. Teras ıcalatıa:lktı. Hava - Ne o? Kıme ba:C.ıyor:!un? Yok 
çok iOzel oldu;:u ıçın camlar a- .,, eaınt Jean de ı.uy·da Prem do 
çıktL ÇIÇf"klerle •tblil maııa.arın Oal'l mı IOrdttn? Sakın )'oba bır 
tı .. ıod• lDl&Il~ar oturuyordu Y• aınen1a &l'11ıt1 mı "Yar1 
mect blUrınl-tler. Z•h1'e I<;lforlar Y'Vnane, SaUy"ntn b&ktı&ı \arata 
dl. tJçtaitl ma.saıann blrlalnde ıeuı. ba..cıyorQU. Sall'I, ltcne!...nl top:ama
bır kacıııı.ı1. blr e:-leek ot.uruyord.u I• .:ayreı ettt Tabıı gOrQı:ı.me e ca-
Adamın a:-•. 11aı G.önQktU Fak,. lıtttı ve: 
aının :y(liü KOrOnUyord.u Hl"tn ı;ok _ Yo• canım Dod. tcruta 
ıüae hem de pek: zarif ııtYtnmıt:.ı vemek ytyen kadın• a ı)·ordum. 
Er:eeıtın a.ırtıncı.a 1:ur.şunı bir tanı.. N" kadar da aüzell Ktmd. r .ca.ba? 
lıi. oetum va i. Kadına cıo&ru ~ Şu uıte. Ptndt)'o; r•nıı1 \an·örlO.il. 
tııııınden duruound~ ona oı&rı _ Çok suzel! Hem cıeı ne ıı.tl 
cHlti<:Unıuırıı .... il.la a ı belllyııı vucudU de na~11tal o bı<'Un 401'· 
aa.ııy•nın ıta:bl ourkuldu Ru Ue k6nın tıaş ırıoıtertle-r-~nd~n blrldır 
ilk det• e>era'>er remek 1ed1kler1 ooua tnocıncıa derler Ol1..!1Jautn 
atına naurıadı. Ne ••.ja.t uza.lr.tı par uıı ha.rcedı:r B.r Urü etl"-
o eo~eı ıonıerı ıu aıır. Hıç de heı..a~aı. baknl•ı. 
Adamın ar~&aan ıöruna,u tıp· öaınt St:haatıen'de e\'I vardır. A:na 

ıu Reı:·e beuı.ı.vordu Aynı koyu burayı aık ıık ırellr. Bu ıene C1a.h& 
reM, parl•k •açlanu Bı.ı lk1 Ja· lk dda ııörcıum Mutıakka.6.: buıun 
bancı n• 1:adar m 'u\ eörOoUyor Juj(kina Utırar 
du. Ka.:ıının 1<an.cah•ı tnllur ~1i>ı SL.l)', awnı.:e:ıu :.~remeY1 ı . .1.Je-
1dl AOa.m bir ııaraona Htiıhtnmelt nete ı;aaoarait aordu: 
ıçtn dOndU 8MIY onun ytlailntl - Ya. Yanınd•'-1 ertteıt kim? 
1 r Q Ta:n o aıracı• ı·anıtıqında - Tanımıyorum Dona İnocoucıa 
yyonne•ın ••lnl duydu, O da ıo- nın )·aa.ında bep bırlal vardır. Si: 

n VPr ıal'f"kl Ne ·aı> 

1>1nl Gf'ı ve ııtl2:e' lı ı ıa::a: ta 
lkl kere s•rı.o oımu7or tll Ah onda 
olanl•nn cM"reıtt brncıe ola& neler 
yapardım, neler? 

Yvonne içını çekıt. 
- Saat ıtu·ı aeÇlror, i Ç kal· 

<Uk. 
Oedı 8aily, cı~kın bir ll&lcto !dl 

Demek kı bUtün bu ııın 1ç yUıü 
bir ıcacıın meıtıe.ı 1dl. Kuialr:ların 
da hıllt lııpıuirol Jtıı.ının kabkah .. 
ıı ç1nııyorııu. ~ln içinde bir ka· 
dın o.acaıl:ıaa ı.ıı~ıınal verıyorcı.u 

F•i<at. Rex'ln bunu bir beli. tellie· 
ki ecıec<-ttnı uınmuıtu. Belki de 
.. xı bir aııı1r:a.,.1 henüz koparıp a 
ı.mamıtU htıtıı.ışerek hl!& ort.Ja 
ıakılı idi O.ye do,unüyorcıu. Hal 
bu!!:. ne kadar mtnınun ve n•şell 
aörünü:vorcıu. Heın de kat'\lı&ınd .. 
ıu kadın barıkullde stıze-l ve ıenç 
ti. Acab• bu e~kl btr takıntı mıy. 
o.ı? Yoıtaa 'l·enı bir maceraya rnı 

atıt:x:ıı ut Pett botun bunun ıeın 

de Pollı•n mlU na idi? saıty P<>
lltt memuru Barbter"nın kenelt•tne 
•u•l ~orarken 11.uıı dikkatle JU· 
ıürıe ba.lttıl:ınt hatırladı. 

Bu tadına bu kahlc:ahı atan ka 

cıına kan,ı ltlnde derin oır hın 
ltab•rcıı. Ondcn muha!Ckak ıntııcaı _ 
alnıuı 11.zımcıı, tnocencıa.. eler 
d.UlckAna yanında Rox oıaraıc ıe
llnı,e Lf l(lcle9lrdl Sllily'nln kafa.. 
ı.ının içlnde İnocencıa·ya cıaır bin 
bır torlu ihtimal belirdi. Onu mu 
flakk•k d•h• Jyt t•nımuı llaım· 
dı. Fakat kadere ve kuımete ıcarwı 
s&J.ınemıyordu 1n11anların kader 
~e kıımetınl ıcıare eden büyük 
kuvvet. yapacatını önceden hazır!• 
mıttı. 

xv 

UdOnoı.·o• OL~lSlS 
D\'J'U51 

tia.Uy, Olled,en aonra dUlclclnda 
peıc bulunamadı. Madam Ol1an1n 
Bankadaki bir 14; ve poataya verı 
lecek elblHlerln t•lımı itin dit• 
nda rneti'\ftdt.I. Ak.tam üzeri dOn· 
düiü zama11 dük lnın Adeta ya,ı. 
maya uaramıı oldutunu &ördü 
Vıtrınue;u ~ıyaların bir çotu yok 
olmuttu. Düll:klnd•ltt (ırak u11un 
burunlu, uı.un bacaklı blr klltll. 
Or,&l'a dökülen ıüvete:ıerı eıarp-

ları bluzları dev~lrlp yerlerine yer 
lctLınnekle roeı;auıcıa. Dükkl.nı.n 
arka taratıncıa Yvonne de dlklt 
dllıclyordu. Sally ~apkuını çıkarır 
kon ona aordu. 

- Madam Olsa yok mu? 
- Yok. Oüya bu ıece rUyuln· 

da boyuna Clokuılar rönnUt oyu· 
na &1tt1, Zaten burun Ltler de yer 
!unda rııtı. 

- Ya.~. Öyle mi? 
- Ben aııe Dona 1nocencıa oa-

ıılaa bl•• uırar dememıı mlydlm? 
Salty arna 1ı::a..,11ında ıaçıarını 

tara.rıten blrelen old.ulu yerde du t 
du. Honra f&Pk•ını duvardaki ... 
t:ılaııclan bınne aetı. Yvonne aö.ıle
rıne ıöyle devanı ettl: 

- Yetil toıtümO &atın aldı. cı1a 
neı·ın ıon mod.eıı olan earı eov .. 
teri, Uç tanı ele eoarp bir aürU de 
dantelll m•ndll ald.ı, Amma da P• 
raaı bol. Buıün ne canı latedlyae 
h~pıı.nı aldı filÖtilrdü 

8ally bir taraftan dOkklnda.ıcı 
malları düzeltiyor. bir taraftan da 
bir ıeyler daha M>rmalı:: için can 
atıyardu. 

Yvonne, ıtneaınt- ıpllk ıeçlrm• 
ıe ça.l1fırken blr t&ra.!tan da ko
nutuyordu: 

- KoetüµıUn oır çok kU1urıarı 
çıktı. Bqtan aşa&ıya dUzeıecek, Ö
bür ıün tçın ı.atıyor. Oel1p keneli· 
at alacllkmıt Dünyada hazır oıa
mu ıcı .• Bundan baıka iki ılparı... 
ıımız daha var. Am.n bir söney· 
din. prova Yı!r.ıarkeıı earna~ırL\l·ı
nın auıellltlne bayıldım. Bir de 
clldl var kl.. (D•TamJ Tar) 

fltra!ındk ~ou usıet• kalkal)llı·ce tık mermllercıır. ıırlın,,ıuıı dıte-n ('llı.Rrınnaı rDt.l' 
modern jet bombardıman uçaıcl•- Sovyet Rua}'a 11k tızun mcn~!l- nl Rrnı... J .. tanhulttn&.ı Hıııulnr ,.t! 
rı herhanaı blr harp vukuund.• il mermıaının tt"crO~eı.nl ya.,:ı- \'nıınıııııar. ht'r 111' pnhruıına o-
Uedefierıne hidrojen bombuı a- ıını leldla etmekted:lr: e:ı!rk: bll. ııır .. a ul-ııın. bir yrre aynlnuı· 
t•blieeell: durumdadır, Bu lrı;&.."'fl· Kiye •öre bulf(ln Rul!lların tecrfl- nı"k f(1.1ıılntll'. 
llkll .ıı:uvvetıer b41en cı.unya su! bl mah!Ytıtte böyle bir mermll• Hnfl 'l rnJ.}aıtal.I ton )0ı. blıl 
b.ünü muvazenf'd.e tutm&ltt&O.u rı vardır; fakat önümüzdeki beo Ttıra.:tıı: fluruuıunun llt' dl!'rt>-

Jet bombardıman uçakların& sene zartıncıa bir atl&h ol•ralç <·e d1Q11nıhna:1. halr Jl"lıllılnl 1111 
lllve oı•rak AmerıA.anın eJtnd.ıı kullanılması baht& mevzuu detıı "ıııkıt)l!' '"l', hh.· bir 11'.'rrdılüdt 
nıevcut ort• wenzlllı .8aıt.ıı.,. cıır. ntf")clı111 \trmlll'('('k ttl-.lldc or· 
mermHer dam.ıı :3ou m·1 . . t113a lı.Olıtr 
ıJ'-00 kliometreı Jile. bır moıııı- <De~anıı ~a. O. SU 2 cteı \,,...;, _ _; _________ ,,, 

le a&blp~lrler. lialer fU tektldııı r '"""""""'""'""'"'"""'"'""'"""''''"•''"'"''""'""''"'""'""'"'"'""'""''"""''"'"' 
~e.:t,ipıl::.ıı::~a tillltrl: ~!llfl:trre t U 
l.ıi.lnawa ve Alll!nııan a•lalarına 
kurulm•kta olan ~.hJJ ;;.ı.uu.ıetrtı 

aıınzıııı mtrınller ""°' • •• ijı.1 1 1 ı ı ı 

~r.::~:.,·~,:~:r·,::·f,~~-~~~ 1D1 L B 1RET1 D 1 N LE R K EN 
oıtır Hllen Am~r111:a Thor ve Jı.. ı 
pıter aıtcıt.ımlü merınllertnı •e"'4-
ı::nU1 ettirmektedir. 

bJ IRH\J Vto.~lz lSLERI; 

I
• ıtanbul Radyoeund:a ı;,...~<'rı 

ak,ıun plya:ı.lot İdıl Bıret',n 
yarını ı.ao&t.Jlk bir koılherı 

Akdtnl~Clekt A.mcrtkan e cı fi
losu &ı~ıı. blr zaman, ıarrıncıa 

batırıyenın aüdümlO merml.61 
eoıuıare aabtp oıacakur. Bu mer 
ruıl\r Karadeniz .ııabıllncıckl peı
ro1 sabuına ve end:llötrl mer.ıtez.. 
lerıne tevcih edJlecektır. 

uzu. l:;l&rKtakı Amertkaa. 7 el 
tııo~u da PolarJ.6 llt tetbı:ıı edl
ıecektJr. 

CJ uo :uB.\KDL\JAN IJCAKLA
RI VdLERI 

Amcrıkan ııtratejlk hava ku
ı:nandanlltına l8AC1 alt. aaır 
oambucııman uçaKıarı 1zıancıa, 
Groenland, Labrador, Now Fo
und.land, A.B.O J.panya, Fa,ı,,, 
1''ranaa.. ltaJ.}·a, Ba~ı Almanya, 
Libya, "fürluye. Yunanı.tan Su~ 
udi A.rabaıtan, Formoza Pıİıpın· 
ıer, Ouamı, Oll:ınawa. Güney Ko .. 
re, Ja.POnY• ve Al•kadU:l U.ler-
t1an kalkıp lnl bir tecavazo kato
ıı Atom bombaz;ı ile k:at'fl taar
ruza ııeçmeic lmkAnına mallktlr
ler. 
Buatın A.B O. ve Bovyet. au ... 

ya tecrUbe m&htyetınde m.tıdut 
aayıcıa ICBY e ıah..lp olmakla be
raber bunlar herhanırı bir lJ,are. 

BUGUHKU r 
HAVA Y•tHkBJ Mıteo

roloJI htaı1onu 
nıın tahmhılerln• ıör• buıun 
••hrlmlz Ta clvannda ha•a par· 
cah çok bulutlu ve muhtemelen 
7afıth ıeçecek olup rılt.ılrlllJ' 
lodoııan fl1'tına ttkıtnde eıeeek 
lir. Dünftn rn JUkıok hararetl 
+ 15, en dUfllk he +ıo Santırrat 
olarak ka1dıdllmlttlr, 

T AKVI~~ ıı ARAı,ıK ım 
C.-\HŞ,,IB.\ 

Al:" t'! - otls 31 - KAfil'I 3J 
HU)JI 1313 - Jı;:ASI \I 2R 
Hicri 1311 - f'rnıı•ılJ,lrV\'l"I 19 

SABAH 
ÖOLE 
İKiNDi 
AKŞAM 

YATSI 
l~fSAK 

Va•att Exaııı 
!'17.15 02.31 
12.07 07.26 
16 28 09,,7 
16 41 12.00 
ıs 20 oı.39 

O& 29 12.47 

Gazetemiz• ıönder1len ,. .. 
~ıııu ,.e reslınler bn ılıın 

oasılmaıın l•de edllnıea. 

varcll. Hıirlka - c;ocuk Avrupa· ı 
ırıttıkten gnnra pek 1ıeyrelt tastlıı. 

l•rla yurauna dOndü. ama ner fit' 
11.ıjlnde lcendıncıer. t>ahuıttırecek: aa 
nat lz.Jerı bırakıı ırıtt~ Bu yaz 
ta~ıl:nde aene l.a.a.nbula ieldlt.nı 
aazete haberlf"rlnden ötrencıık. O 
aylarda aUzenlem€1.>L mümk.ün olan 
ba kon~erı bo~ ır.a bektecıık ly; 
kl İ::it&nbUI Racııonu İdil Bıret·ın 
fehrtm:zcıe buluu:naeıntıan rarcıa~ 
lanaraıc. çok yer.nde bir dü~Onc~ 
ile yayınları ara...c;ındk ona yanın 

a;aatllk bir yer ayırdı, ve bir pli.it 
doldurttu. Orçeıı ak,am d.lnled.
ıımız bu ptlktı. 

idll Bıreı·ın btr zamanlar herkea 
;.çın bir tec.eae konuau olan na.. 
rıka - ~ocult yanı artık buacın yoA 
tur. şı.mdı ond• aradıtımız &a.nat 
olırunıutud.ur 

önce tıııı lllret'ln aeçtıaı e.aer 
Qzerınde durmamız cıotru olur 
Onun ycrınJ.e bı.- bqkaııtı otşaydı, 

yırmı bOf daklka veya yarım aaat-
1Jk blr proı,;raruı hoı:11. ııtdece.ıC. ve 
her ç~ıt r.ovlte uyıun düşecek. üç, 
(1ört parçayl• aU"111!meyı dana uy. 
sun bulurdu. İd:7 bu kolay yola 
aapmamı9. Retıtaıını bır tek esere. 
Bı·ahrna'ın bir cıev eaerıne ayırmıt. 
Haenaoı•ın bir teınuı Clz~rıne varı 
yaı. yanlar ve .Fuııue. 2.l \'&rı}·uyon 
vo •onunda bun.ttrıu llatünde bır 

taç l'lbl oturıulan o uametıt P'U· 
aue üyle Brahı:nwı ırı bu E*erı cıeıı· 
me ptyanı.eun barcı de&:ıldlr. Ezjerı 

ilk defa çalan ve bu varlyuyon. 
ları taparcasına eeve1.J Sehuma.nn ın 
karıttı bOyUt plyanLbt cıara. bu 
mu;ııııın itudreıı \e takati üatUntıe 
olduaunu ıtıraf ederd.ı. İdil :a:. 
ret.'ln blze dinletmek için ele aldı· 
&ı belte, bu boy bir beıte. Ganl 
pıyantat bu •erı aeçmelde ya:.nıt 

pıyaniatllkte ul~tılı. doreceyl bl· 
ze anlatma ki• kalmadı. aynı za
manda müzik zevkinin de. hattA 
nı.UztayenlllJnln do ertıt11l oi1Ulı 
ıuau açıkladı 

J& büyük varıy-..yon ve aonun 
dalı.! o dev l'uııue ıe Brahma. yaşa 
dıaı romantik muzuı: çatın o va• 
te kadar ka~·detmedlğl cttretıı pL 
yauo tekniği problemlcrı ortayı. 

atmı.;tır Bundan oqka bu v&rt}·ıu 
yonlarda dikkati çeken ö<'elllİI. 
bmıectnın J:k pı:vano tıliıerlerındı> 
de olduA:u eıbı. beıııtenın •enfonliı; 
ve ork•tral yanıdır. Bu, Bralımıf·ı 
ObUr san•tçılarcıan ayıran ve o
nun dam&uuıu tqıyan orkeetraır 

Fikri ÇIÇEKOöLU 

)'oncıur Büyük beatecl ply•nonı.ıP 
lmklntarl)'le tılıt1 büyük bir or· 
kestrayı. yer rer çeşitli ıurzıarı d• 
b•tırlat•rak Clln'ıttmek tatemıştıt"· 
Haf"ndel'tn bir temaıu Ozertne BraJ. 
nıa·ın Y•zdı8ı \.arıyu1onl•r yaınıl 
PtJano teknl81 Daklmlndan deJll· 
ifade bakımıncıaa da korkunç a:tt< 
ıq:r:ıer taşır Çüna:a aanatçı bir çoi' 
varlyuyonlarda oldutu a:lbl bU 
be tede !ch\vye camb•zlıltı sayılat1 

ıc;ı bOf. kof bir m0.11lr: yumattefl 
çektnmt4; her pat1;ad• fllr dolu "' 
duyaulu bit lkll.nı yaratmak t•Y'' 
ıruauna dO,mtlştür. İdil Blrot bt•• 
çektlll yarım eaatllk mtl~lk zıya· 
fetınde ııte bu ooy blr eaerıe ı•· 
natını ı:!enemlttlr 

Oenç pıyanllıt vartyaeyonıarıtl 
her an deQışen tfadeetnı, her aO 
de11ıoen havasını belırtmekte Ef(lzel 
bir başarı kazandı. Bunu yapıl'"' 
ken, pek: t•bli olaı •k: teknik ırnklG 
!arını aaerın yoı .. na harcad.l. fdll 
Bıret. bu nüyüt ..eı boyunca dl' 
ııamıtc tıumıaraa auc;ıo ve kudret.
il, canlı ve oynaıı. bir lfade ıstr 
yenlorde ıeretı ııtbl hareketli -v• 
takacı. ll:lmı va.rı:vaaronlarda. lt~ 
lı. kımlelnde 4Ur ve melod:tyle dtll' 
ıuıu, yer yer ear&rlı ve hüaanıtt. 
yer yer uao:ıetlt ve lht.ııı1amıı, b•· 
zan ıroıcı P-=k ve eüretıı, buan ıı· 
tanıaç vtt çoktnıen. kıml yerde ın· 
ce \e zarır, kimi vercıe tiıtrt. ve tı•' 
ıtlndl. 

Yalnıı bir ll:aQ ıı:era a~uı tonuıı. 
m•jöı1lnden mlnörüne ıcten ..,ı 
bir tek yabancı tonda mıni1r "ı:ı 
vatıyuyon dınleıen yarun .aa·.ıılC 
DlUZl,ic bo;·unca. İdll Bıret'ln u:st• 
oarrnuıarı ve •&natçı tfadrıırıe 
canlanan nra.ııına·ııı müzıtını b1r 
yudum tU ıçerceıstne Jçtık. Btze b1' 
katıkaız zovkl veren ıeno ıana~çı 
İdil Bıret'll! minnet bon;luyuz. 
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Bir vatandaş Kırklareli 
için yeni bir okul yaptırdı 
Bu topraklardan aldıklarını yine 1 birçok lhtlynı;larının Rlderllmcsln- bu cmocıcrr. 111: okul• 9 Aralık 1'157 

bu topraklar Ozerıncıe yıtŞnyanlarıı de ve bu nradıı elik oıtretlm m~c- aunu l!aat 15 de Vtltıyet ve H"!e
verentcrın ırltUkçe azal<lı~ı bir za ı IDl!b nln hallinde, bug(Jn. zen~n diye erkı\nının lştlralt ettiği bl: 
tı:ıanda Kırklarellnden gelen b!r ha ve hL'lllye~ll vatandaşlara her zil• törenlP. tedrlı!ata açılmı~tır. 
ber l'üreklcro ferahlık veriyor, in- mandan fazla muhtııcız • Maarır Mudurü acıma okul mUdC. 
~ana. cçok cükürl me,·cuttıırı uz işte İstanbuı·un tanınmış ış a· rtl taraf111<111n yapılan bir konu~
Cla olan, hnmlvetll vatan<lııştarımız damlarından Hamdi H,.lvacı::ıtıu. madan aonra. okulun m(HtakbP.I öıt 
Yine van de<11rtiyor. Kırklarellndc h 156eslne Clüşcnı ya> rcncllerlndcn Oç yavru kısa bire r 

Hiç ııOphe yok ki, memleketin mış ve bu \llAyete cmo<lerna b ir konuşma yapmış. ııkendller!ne hl!y 
- ilkokul kezar.dırmıştır. le ııüzcı bir otml hediye ooen Hanı 

Basın suçlannın 

affı için Meclise 
teklif yapıldı 

llus11$i 'luhablrlmlzdl'n 
Ankara, JO - C.H P. Adana mlllet.

•eıı.ııı Kemal SarllbrahlmoAlu bugün 
kec11a BaokanlıRına basın suçlarının 

2.200 metre karelik bir arazı ıı;ln dl Helvacıo~ıu•ııa tcşekkiln etmı,. 
de ın,a edilen •Hamdi Helvacıol';lu .enıtr. 
lıkokulu• nı.;n 9X20 metre ebn:!ııı Mütl'&'<lbeıı Hamdi He!vaeıo!\ill 
da bl:- konterlllıs \ 'e projek5J7on bir konu~u yapmış. okulun co
Hlonuyhı. b ir mozeyJ de ihtiva et kur yuar talebeler yetlştlrmes! .:ı· 
mekte: ııdlktaron» tet1lııatı da bu· den z iyade azil Mlzü dol;ru, temiz 
lUı:!.,maktodu ahllklı. çalışkan, yurtsever evl4t· 

42 M. uzunlul'runda bir cephcıoıl lor ycUrtlmıwlıt temennlıılnde b•ı· 
olan okut lk! katlıdır. e ı;ınıfı rnr lunmuştur. 
cıır: her ı;ıLılta lüzumlu harttı•. Kırklareli evvelki gOn. g01eı h!r 
müteharrik kara tahta ve diller tc: okul blnnsına kavu manııı sevine 
sl.&ler me\·cuttur. \"e hryecanı Jçın<1e bır bayram hı-

300 bin lira sarfıyla inşa eı:tllen \"MI Y~olllll~tır. .................................................................................................................... 
~~tpak~~~~~.~lr ::ı~~~ı tt~~:~ır~:~· $EH R ı· N VA KA CA K ı· ş ı· 

•Madde : 1 - 8/10/1957 gQnUne ka
dar tştenmlş olup da, Buın Kanunu-
na glreu veya tıuın yolu Ue işlenen 
ıuçtar haklı:ında takibat fllpılınaz o ı b ı 
hütı:nıedllmlş cezalar ınraz olunmaz 1 r 

llu mndde bükmO: Baııın Kanu 
ııuna ıı:tren yeya buın yolu ile tş 
!enen auçtarın feri ve mütemmim 

türlü halledilemiyor 
ceıaıan ile ceza mabk<lmlretlerıntn D .. c/ w / w ' / A d "/ d • / d / 
betıceterlne de şamildir. un agıtı acagı ' an e ' en or mo ar epo ar· 

Madde 2 - Birinci madde hükmü d d b / " " d • b k /d 
l'. C. K: nun 142. Mıddesl)"1e n32 0 0 Un U UnmamaSI yuzun en geri trO I I, 
ıayııı kanunun 7 Maddesi 4umulUne 
tlrtn suçlar ·hakkında tatbik edil· 
ıııez .• 
l>E.\IQKR H IZ::\IİR 
G.\ZETES1 

İzmır, 10 rnuatı&l) JŞehrlmlzde 
ltıtı;ar eden Demokrat İzmir ı;aı:ete
•I meaullerl aleyhine aeçlmlerden bu 
Jana bir dUz.!ne:re :rakın dAva açıl· 
l?ı4tır. Bu dllvaların blrç~u İzmir 
llıeb114lan, bazıtan da hOkümet rica 
il tarafından açılmı,tır. 

Mezk<lr dlvalar gazete mesullerl 
&le:vhtne nctlcelendl!ll t&kdlrde gaze
te ıahlbl ceman 26 yıl beş ay, razı 
4!erı müdürü de ceman 26 rıı h•piıı 
nıacaıı: ve hu lklal toplu olarak 
166 blu lira para ce.zau 6deytcekler 
Cllr Bu dAuluın duruŞIDalartna bu 
tUzılerde başlanacaktır. 

--0--

Baıbakan Oniversite 

öğrencilerile görüıtü 

An'kora 10 (Husustı - latan
buı Onıverıııtesı Talebe Blrllltl lda 
re heyeti ile Blrlll!e bağlı Talebe 
CeınıyetlHrlnln ba.,konlarını bugün 
laıı~ 13 de Başbakan kabul etmıo
t.r. 
Ba~bakan oldutıu ı:ündenberl !lk 

Cleta bir talebe teşckkülünOn lda· 
l'Ccllerını kabul eden Mencıe:-es. 
İııtanbulda bir cınıverı;ıte sltcgl lı:o 
nusunda ı:cnı;lerte ııdAvAyı mes'ul 
•ahsa tevcıb etmiş. dolayısJyle mO 
bıı:n bir adım atmı.e bulunuyoruz 
~etıccden mutmain olarak btan· 
buıa ddnOyorum» dem~lerdlr. 

Şehrin J&.kıcat mrMINl, ı;l~lde daha karışık \'e içinden çıkılmaz 

bir hAI almaktadır. Bl11ne!.lğt Qı:rre, bundan bir .batta kadar Once, va. 
illik, odun aıl.1'1annın ordino Ue yapılmasına ve ordlnolu aatışJara 
•dünden itibaren» başlanmaıınt. karar vermı, bulunurordu. 

AH BU LODOS ,--
İlgllllerln beHrttlğlne göre, Yalo· N1'.R t::Ll:.RDE KAUJL'~ ... 

vedan 10.000 çeki odun ı.r.teumlş, fi· Ordlnolu satışların clodoıun aziz· 
kat odun yüklU motörUn, lod!ll :rU· • ııaı. 71.ızunden geclkmeııı uıerıne, 11 
zünden hareket edtmemeaı. •bütün Utlara bir an once beş,anabılnıeaı 
tşJerı ıuaunış~ ve tldo yetMJ .!tadar için te!ıre tara yoluyla odun ı;onde
ıtok bulunmadıtından. ordlnoıu aa· rllme.sı cihetine &:ldllmlştlr. llgılıle· 
tıp ba,ıanamamışıır. rın bcllrttl(;"lne ı;cre, l.atıranca. n 
LOlll:T SOK Alil NIS E "RARI Şlledf'D 70.000 çekı odun latenaııe 

Ordlnolann, dünden ttlberen nrll ve ilk plı\nda Şlle'den çelecek olan 
meye bışlınacatı. daha önceden ilAn 8000 çekı odun.ı derhal ordlnoıu &a· 
edilmiş olduCU lçln, halk, sabahın tı b&)lamaya !tarar venlmlttlr. 
er.:ı:en aaatlerlnden itibaren, Beledlyıı Bu yeni tip satışlara ba..,.anınca , 
lktlaat MüdtlrltltünQn önüne birik· trhlrdekl 10 odun deposunun ıaaıı

. meye ba ıamıştır. Bu durum karşı· )'ete geçcc~ı ı-e oelırln muht.elU 
111ncıa Iktlaat MüdUrlütU. ordlnolu ııemtlerlnde.lı:ı depolardan ocıun aatıt 
l&ll.fl.D birkaç ı;;On sonraya bırakıl !arına başlanacaaı wyıenmektedlr. 
dıtmı UAn etmiş, bu aradı, K.aaım· Bil arada komur meaeleaı de tam 
~·da Lobut ııokatındakl bir ocıun bir çıkmaza girmiştir Alaıcahı .. r 
depouında cOdun Tanzim satııtarı» manııaı ıtomuruou •Rumeli» ve •A· 
yapıldıtını bl'llrtmlştlr na<1oluıı komuru diye ıktye ayırwıt 

ı:ı::uımpR dakl tanzim ıatışların· tar, komurculere •.ıtu_meıı komurunu 
dan odun almak ıatıyen!erln çoklu· 27 Kr. tan alıp 3l Kr. ı.au ı.aıacak· 

" d 1 dlhamı önlemek ıınız. nu raır.amlM Anado.u komuru 
Au ıı:ar~wn a , z için ı.sc 25 ve so ıtı.ıru•tur Fa.kat ha-
makaadı:rıa, kendilerine blru tiri vaıarıu aotumasıyla beraber ı.optaıı 
numaruı vermeye başlamıt Te her 

d"rd • kb odun alabllece· cı .ıtomurcuıer. perakrndecılere, onla 
~tısın • u er ç rm halka aatmaaı ıcabedeu tıaLta ko 
tlnl Uade etmiştir. mür ~aınuı.ı.; ıatem,.ıer ve bu \·azı. 

EUerinde ~ıra numaraları• yuılı yet .ıtarşwndıı. şehlraeıu 1000 ı mute· 
kAt;ıUar olduiu halde Kaaımpa'l8ra cavtz Jtömurcu dukkauı bırer birer 
giden 1htlraç aahlplerl, orada tanzim kapamııaa başlamıştır. 
1&tı~annı kontrol eden blr resmi c.lılangaı ıtomuru derdi» ne bir ça· 
memur gOrememlşler ve deponun re oımak uzcre l:leledlye, oehrın mub 
ıablblnden, cbb :ratnız okullara ve telif yerlrrlnde tanzim aauşı yt.ptır 
ruml dairelere odun verlroru:t> co- maya baflamı.ştır. Fakat, koaıürcü· 
vabını atmı.ıJardır. lere göre bil satışlar da ihtiyaca cc· 

------------------- vıp verecek mıhlyette d~lıdlr. n:r 
defa bu kOmur.u, cyaş. tozlu ve 
kalburlanmamıştı?>. Sonra •2~ kuruş 
Uztrtndcn yapılmakta olan tanzim 

MEVLID 
Gazetemiz Kurucusu ve Bqmulıarrlrt 

merhum üstadımız 

S E D A T S İ M A V j ' nin 
uız ruhunu tl'ızlz mauacııyte 4 Onca ölüm yıl<lönumUne 
müsacıır buıı:HnkO ıı Aralık ı 957 çarşamba ııona, öl!le na
mazını mtlteaklp KA" l.H'A (' \ Mil ŞF.RIFt'nde .. lst~bul 
Br.lcdlyesl Baııımamı ııuaıı:ll Hacı Hafız ~ uuC't \ E 11.<;A \ 
ıcıarcı;tndc maruf mevlldlı.ın ve hafızlnıdan Hacı Harız 
il A k .Ki S Hafız -ı\lt'Clt "'t." IG(] R. Harız Zel.l ,\J ,11", 
H=~~: t: RI nl.'nf'J)F., Ha!ız Ktlnl Kı\R\CA. Hafız' "!I 
O('l"'f " Hafız Rnut Cl' ıı ı:el lo;Ö)IO, Hafız .Alılıa~ '\7.\ • 
ıtatı; A~lz n \llRh El.I. Ha!lz lif'ma! ERll ,\Ö, Hafız Ata 
BF REKl'l t.t tarafından. l 'atlh ll Kı\RDE~l.t:R'ln lllıhllerla 
katılacakları mevlld kıract oıunacutır 

Merhumu aeven aziz okuyucuların. yakın dost. mes· 
lek:dq , 0 tanı<1ıklarla arzu eden dtndaetann buyurmaları 
mercudur. 

Hürriyet Gazetesi 

YILBASINDA 
KALAMIŞ KOYUNA 

Nazar 

APARTIMANIN 2 KONFORLU 
Dairesi 

12 
Müıteriye 

MESKEN KREDiLERi 
Ayrıca 

so.ooo 
LiRA PARA iKRAMiYESi 

İSTANBUL BANKASI 

* 

1a tı,ıarı aacıcce 6Jrtccl, Çar,wpı, 

Ataaray, Cerrabpaşa, Kocamuıtafapa 
oa. saaıat:ra. Şelıremını ve Kanı;;üm 
rükı.e yapılmakta olup, Ferlköy, Bıı

tlktaş, Şişli n ı;yup gibi acmtlerde 
yapılmamaktadır.> 

Kömürcüler, kendilerine 1aa<1edlldl 
ti 11lbl 32 ve 30 .kuruotan ıatı l:nak 
uzere 27 ve 2~ kuru;a komu: verlldı 
tı takdirde tı:ömUr derdinin n•lledlle 
ceıııoı .eöytemelttedtrıer. 

Kömürcüler, ~'Utarıdalcı ııteklerıne 

muvaı.l olarak ıstanbula ı;etırıımuı 
dOşUnülen 70 80 bin çetı odundan 
bir miktarının kt>ndllcrıne aynim•· 
aını ıatemektedlrler Bu yapıldıtı 
takdirde •günde be~on kıı. odun al 
mata tatı:atı olan vatandat da ı.aın· 

mnk lmkAnını bulacaktır. 

Çifte ile 
Öldürdü 

Slllvriye :rakın bir ormancı.a evvel· 
ki gün bir ı;enç, çifte ile Tunıtaralı: 
öldtlrUlmUştür. 

Slllnlnln Beyciler ve Çanta köyün 
de altı genç ormana odun kuıneğe 
gllm1f ve aralarında ır.avı;aya tutu,. 
muşlardır. 

Knvııa aıraıında. Beyciler köyün· 
den 33 yaşındaki Naim Alkan, Çan· 
ta köytlnden 23 yaşındaki AIJ Erta· 
nı Clfte.l Ue TUrarak Oldünnllf, 18 
:rafındaki Sabahııttlnl de :raralamıt· 
tır. 

Sabahattin OUz hutaneye Jr.aldınl· 
mış, Naim Alkan da. tnklf edilerek 
cezaevlne göndPrllmlştlr. 

Munis Faik Ozansoy ga· 

zetecilere ziyafet verecek 
Ankara 10 tHUSU!ll - Bıısın • 

Yarın vt. Turizm ırenel müdürü 
Munıe Faik Ozansoy yarın ııaat 

13 de Sanatlar KlühOnde ı:azete. 
eller~ bir ye:nek \'~tl_r_. ---

AÇIK TEŞEKKÜR 
7 Aralık Cumarte51 ıı:UnU Kara· 

köy ntob(ls duraıtıncıa düşurma, 
olduıtum cüzcıanımı buli.rak Oala
ta Emntyeı Anıırıııtıne teslim "" 

1 
den Kabataş Rrkek Llffel son 111· 
mr talebe,l'rtncıcıı 

' F.rlf' bl]at 3 8 . lfifl:l t:rrnıı T ur.ın 

l l'df'lı l )ıı l :ı \ , :,;:ı Mustafa Do&'.\nc ı 
Frn :? 8 110 Mınıl't t:n;ö1 
ile bent derhal haberdar et.m,.l: 
için bütıın tınkAnları arayan Ga
lata Merk"'Z KomU!er Muavlııler.n· 
den Mlthat Akşoln ve Rasim Co
ral ile polis memuru Şevki B&1a· 
ran•a alenen t~eltkürlerlmln lb
lAlın• ı:azc:tenlzln tavusutunu rt· 
ca e:ıerlm. 

TıılAt Kıı rt 
J\t'tırı., Rumt'll Cad. :"o. 1211 

Sene 
Sonunda 

- . .. ·- ----- - .. ------·-·- - -------

LCll m:-, 
01iE1ij)fa"i p.] 

Tencere 
Dibin kara 

Lodos fırtınası 
dün hafifledi KISACA 

GÜDÜMLÜ 
MERMİLER 
DÜNYASI 

mermlltr tetll'D l~ mi il bull 
olabilecek, aaatte 17 bin ı..tıoml"t 
re •tiratı~. n bt'lı.I daba fazla. 
ı:t.llı> bllttın yaptıklarımızı. bQ· 
tun e ulcrlmlzl, unıltlrrlnılıl . 
ııun:ıılnrımızı silip süpürerl'lo.· 
lerıllr. Dllll>L bir rf'hrnnrm o. 
ıncııı.tır. 't' hu rPhcnnf'm mu
hl)yel ıll'Clldlr. bir llAhl ı..u,·
\l'tln in nnlnrı ılncrıı .roıa ı;eç· 
ı.ttnıeı.. l~ltı t'llıııle tıuııındnrdu
tıı u ı.orı.ıın \ asıtnsı df'llldlr; bu 
hlzlnı r.•crlmlzdlr. Oıln1a ı..tn· 
dl bııJPll/11 ı.enıll }Drattıtı bir 
rrbPnnrnıe dncrıı •üruı..ıtı.ror. 

,\frlk11d11 'a••Ylln ilan kabile· 
lf'rlıı hlr takım ııırlp lldrtlerl 
nudır. 'lr rlA hunlar, hl'r ) ıl, 
l\atılle hall.ındaıı hlrlnı: ıı;ünf'. 

tr. hlr atacn. \l'~ n bir Of'lıre 
ı.urhan rrlt'rlrr. (1•tf'lll. ha 
ı.ıırhanı \rrlrl.l'n, roşkun rn-
111.ll'r ~ııııarla • Rlz dt' bunları 
uzııı.tan ılu)ar, hu in anların 
zınnıııııı.ıorınr. aeırı7~ 0)•R ı.ı 

bldm onlord11n farkımız llf'~~ 

Kef ken' elen dönen motörcüler Karadeniz· 
deki korkunç f rrtmayı anlattılar 

Biz dr. her clln hlrlJlrl pr~ln· 
lltıı, hUrrl~tth~rtml7.df'n ı.nrhan 

lar 'rrl~ oruz. -.onra da tn•an 
llRlilıırı Bl'1annıtmf'•lnln onnn· 
c•u ' ı lılliutımünde bir 5r11ııı.. 
tıl r 5rııll k.~ 

.\O, AS ' ELl 

l.E. T. T. Umum 
Müdürünün isf ifa 
Edeceği söyleniyor 
Son birkaç gün içinde İETT Umum 

Mtldtlrll Prof. K:Amuran Görgünün 
ıatııa edecejll konwıuncıa bazı aöy
lentiler dolaşmaktadır. Dün, hndl· 
aJyte görUştütümtız Prof. Görı;ün, 
•böyle bir oeycıen haberim yot• de· 
mt,tir. 

BIUndlAt gibi, bundan bir müddet 
önce. Belediyeye bağlı bazı yükae-k 
<1erecell ldt.re Amirlerinin görevlerin 
den uzaklaştırılacaııı bahta konu.su 
oımuo n bu arada Prof. KAmuran 
OörgUnUn de, cba.ıta b:r vazifeye• 
nakledllece:ı ileri ıUrulmUstü. 

öte yandan, Belediyeye mukavele 
ı:e 1>aıııı bulunan İETT Umum Mü· 
dUrUnUn çalışma aüreAI mart a}'ln· 
da aona ermekt.edlr Bir dlter &OY· 
lentıye ıöre de, Prof. Oörıun, mu· 
kavelealnln ı;ona ermesine kadar btk 
Jly~cek ve mukavelu1nl •yenllemlye
c~• Ur. 

DUıı şehrimiz ve civarında beva 
çok buluttu Hbahleyln ha!ıf ya
ttıaıı ı:eçınl~tlr Lodos fırtınası bl· 
raz hafifleyerek devam ctm! jtır 
Rüzıri\rlar umumiyetle gııne) <1en 
saatte 25-30 deniz mili hızla es· 
mlştır Suhunet en yOk&ek ve <hl· 
şük + 14. -t- 6 olarak tC6blt edllm!,-ı 
Ur. 
KH'KE:\OE' GJ'l.l''LEH 

Karadenlz<1" fırtına harıııem ş
tlr. Fırtına ı;ırosında Ke!ken. Ker
pc ve Eretllye aıtıııan motör cr .. en 
Sarı Kaplan Demirbaş, Atik. El· 
madaf;. Aıtva g(Jztll. Varol Ankara 
Tayyar-ı Batır •• Hasan Yörük, ,.e 
Baıtlarb&fl motörlerı dun Bol!az<loln 
içeri 1rırmı~ıer<1ır. 
JlE, lzctLJ:R A'L\ 1 n OR 
Kuruçeşmc bnterlnde bulunan 

Tayyar-ı Bahri motönl kaptanı İE>
mall Kaya uıactraıarıııı ,öyle ın
:atmıştır: 

ıc- i'>Rlı Mllhllhl •11:\t ~f'lilLdC F.· 
rt'&llrlt'll ılurı:un bir hın ada \'il.· 
tıli. \ oıııa ı,rı·,llrll'n lılzlmlf' hl•rı1· 

l>tr hartlıt't rtmlş olıın dlııl'r U\· 
rnotllrl' rru;t ladık. ı.n llndr blı ıl· 
ııı"orduı.. ı,ı.f'le ıtrlnılzdl' Baha· 
çRJ, sRnraı. 1f'rtm'1.dl' \t,·a ıü7ı.-· 
ıı. f'n &f' rlıntıdl' rltlnıtn u,.11n11ız 
tlıPrlnrll' Dt'mlrıııış motoru si') rt'dl· 
'orıtu . "ant ı.ı ·r cıoıını ' ıldıL • ı• .. ,. 
~anlan fırtına patlB)l\l'rdl. ,\ rıık 
ıttcn lt'knrlf'rl ı:lirl'ınlyordnı.. km 
\ttll hlr dtnl7ll' uı:ruşnraı., )Olumıı 
;a dt'\llOI t'l1li.;, ,_aRI l8°rll' lil'fl.ı•n 

(f'nrrlnl ııordük. Rntonıııı ad11 il· 
rnlne ÇI'\ lrıllk. ,\ılımın ı;uıwy ta· 
rafı\Ja sahil nra•ındaı..ı l\ırmıt.ı \I' 
\l'•Iİ ff'llt'rll'r ara~ma dl'mlrlt>dll.. 
oenılrha~ hlnlt'n ııncl' ıtlmls 'l' 
rlPmlrlf'nıl•tl . ı.ım:mda dııhalar ıı;.
rl~lndf' ıı.ı romllrl.ör \"t bir dalııı: 
motoru \Rrdı . 

!'mll :?O df'll tooııra rtl711ii\r yon 
dl'ı;lştlrt'rf'I. ıorıo~tım f'~nıl'ır hnıt· 
ladı . Dıırumuıuu7 \ l'nldl'n ı..ntıılr!j 
nıl•tl. Knraııııı.ıa uhaha l.ııdAr 
motllrlf'rlnılıl ~·nıı,ıırnraı.: ıırmlr 

.... _______ ,,_ 

/ 

ICQ 
Zil çalmadan neye kapıyı acmaya koşuyorsun? 
Hülya geldi, kullandıtı V İ C Q kokusundan 
anladım. 

v i c Q 

Parlümleri 
. 

FLIRT VİCQ, BANCO, 

ıaranııınınta hlrhfrfnılL tız .. rtnl' 
rltl<mtnıttl' (0ıtlı•tıı.. . 

4 \ralık (' ıu•nnıha r.ahııhı dOınt
nl ı.0111111 Balıoça' nıotorıınıın bur 
cın-ı ilıeorlrıt Rhllt' ~a-ıımnıı ,aı 
ııı:ıııı clird fı" . \ rlnııın batı Ul'Ull· 
ela hnlunan ı..amı~ ı..~aları ilzl'rl 
np ili' ll:l't'I' Dıızı:tllr nıotlırll 1110· 
ili'\ rıı ;rltpmatn \ııluırı..l'n otur· 
mn~tn ~ltlrf'ltl'bat finlıatııı ı.nrtar 
ııa,tarnfla nl•lıetf'll ınııhfıız lılr 

~t'rdP btl.lt'cllll'r, Cıır•ıımha a!ı:ıhı 
ı:ıo ınt'lrf' llerrll'l.l ~ahili' , tı1n .. ı.. 
\'ll.maı. l1:ln ılf'nlıl' .~tlaılılar. I &· 
ı.:ıı lııııılarıtıın KAzını "'olnı.. I•· 
mail Rl'lf'n. l'rnını BatıR '" Bııhrl 
.\ ) ı:ıın dalı;ıılar 11rıı•111daı l.a3 ııoı 
ılıı l ar. ı:erl !.alan ııoı.ıır. ı.ı,ı ı.;ur
tnrılıhlar.ıı 

Kl RTl f .A'\ 'fO J ÖR 
Öte yandaıı önce kayboldujtu da· 

ht. eonra Erettıre eı~ındıCı ht.ber 
vcrllen Deml rbıı.ş motörU 3/ 4 Ara· 
lık gecf'al fırtına ııruıadı Ketken 
de her iki demlrınl de kayb"t" l 
\;Cinden :ıen ıze cçılmak znruncıa kal 
mış ve avarya yapan b ir kısım ha
mıııesını atmıık zorunda kal:nı~ 

tır Hafifleyen tekne büyük zor
lukla Ercf;l!ye dönmüş ve dOn il· 
manımıza "elmlştır 
-.o<:l'KT \ '\ 00:\ \:-L,\R 

Kocnellnde ııotuklar bütün tld 
detıyte devam euneıctedlr. Dur
mu~pınar mc.vkllnde Sultan ve 
Hııılı Kocaoğlu adın<1a bir ana-kız 
to{tuktan donarak ölmtıoıercı ır. 
3;;0 Km '<fRtll\t.f;,ul 

Karaya nturan Düzııellr motbrü
nün yedegmd<'kl motörııüz yeJıl 
tekne ba•ıboş kalmıo ve dal~alıınn 
t~ rlvle s0r11klenerek Ketkenden 
350 Km me5&.fe<le İnebolu cıvann 
da karaya vu!"llluştur. 

Emekli General 
Ali İhsan Sabis'in 
cenazesi bugün 
kaldınhyor 

D 
tıı\ı.u ıı;azrtl'lf'rdl' tıızzat 

Ba~nkll tarafından 3apı

lan bir ı ıı..ıanııı lif! Tilrl.: 
ordo~unıın dn hıınılan hll)le ıü· 
rıtıııılu mtrmllf'rlt' çl! rok,.tlrrlr 
l Pl:h iL f'rlllf'<'l'il hlldlrll l.rcırd u. 
tı.ln<'I ııun) ıt hnrhlııden sonra. 
\rııl'rlı.a llr Rıı•ya arasında ı:u
clılııılü ml•rmll•r muzuunda h8' 
1:.tJRll mlithlş 'nrış. dün> anııı 
natı '"" Docu dlJI' ıı.ı erphrre 
ıo rııaıı bt'Jf'tl umumi> l'•fnl 1a· 
ı.ııırınn :ılAl\alnndırnıaktHd•r çc 
hbtun dll.kotler tıç1ınrtı bir rlbn· 
'a harbinin hazırlıkları tıurlne 
tf'I. ır f'clllml tir Güdunıltl ıııer. 

nıllrr nıen.uuııda ııuı:iln ,\mrrl· 
ı.auın Bıitı>a hlr 11-ıunıuı. ti'• 
ınln edct·c~ nıı-rl\Rlf'Jl' rrıeıııcı 
11111hA1o.ı.aı.tır. ı•nı.at hu Jarı•ta 
ıı:f'rl kalnıa.,ına rnır;ınt'n Ru•~ a 
da çalışıyor "" bir an I"\\ "' a> • 
nı ı.uııret ı-e ı.unt'te 6ahlp oıma
rı arıuıu,or. Batının f'llnde Ruı; 
> ıu ı ı.orliutun bir çoı. lmli4nlar 
':ırdır. .\nıtrlka. RD•' ayı di!rt 
taraftan ı..usatan üdrrln a\anta· 
JIDI f'llnclr tutuyor. Bir harp 
\·uı.uunıta Ru•Yıı Adl'la bir lllr.Ş 
çrmberl lı,:lndl' bırnl\ılabll~c"k
tlr. Bu l.UHf'tlııt ratml'n Batı. 
"llAhlnnnın•ını harp(•! ıldll ulh 
çfi mnı.ııatların tahaı.ı.uı.u yl>
nündl!ll izah rdl'tıllmf'ktl'l" l r. o· 
ra•ı ıııuhaı.ı.aı.tır ı..ı. ıı;üdumlü 
mrrmllrrlt' Japılacak bir harp, 
ln•anlııın tahribi oıocaı.tır. Da· 
tı , e Dosu bu ıı:trı:eı:ı ı;Orenıe· 

ınt.dll. edf'nıe1ler. Runa ratml'n 
~·alı~malar hızla df'\am Pdl)or 
\f' «"'Ulhıı "*runn, rıun,anın f'D 
bu~·ııı. rtramının al.shuarı ha· 
ı:ırlanı)or. 

Daha tılındlclPn çarılan Dt'llre. 
ter ı.orkunc;tur Reddini 8000 
1.llnmt'tre ölt'deıı bulan n lıare-

1\et halinde obo& dahi. AdtlR bir 
beJnl \armıe ıibl roıasıodau 

('ıkarali herltrlnl mutlaka PIP. 

ıec;lrl'n mf'rmller. mt\CUt bOtttn 
mürıaraa u•ullerını ortadan ı..al· 
dırmııı.ıa. rıünyn)ı hll)flk bir hu
zur urJuca se,·l.l'tmf'l.tedlr. Do 

Harplf'rP. mllnl olunabilir mi, 
bllml)orum. 1 o-lh. \'Oli oznn ma 
zbl lll'. l"bedl ~ulhOn gtıçıuı..ll'. 
rlnl ortOl a t,;o)"U)or. t'ol.:ııt ma
zı. utıarpn te cı ulbn menuunda 
btllibal lcln ıı:Preı.rn öl\·tılerl n
recrı. ı.urlrctır dl',lldlr. tı.ınel 
Dün)ıı ııarbl hlrtncl inden daba 
c:ok hı•nnı bedhahı t.ttJ. Birinci 
dün> a harbi l•c. asrın b~ıı1da 
dlın> unın o zamanu l.adar ı;ör
dUı;O en bll>1iı. fcllilı;t.ttl. tkun
ctı hlr dtın.rn harbi, lnsanh&ı 
'"' nıedf'nl)l'll nf'fl'Je gbtürf'ttli. 
tılze neltre mnı olar.ak, ilim ve 
teknlı. nıaıldl Jaraların earılma
ı.ınıt Amil OIH hile. mAlll'\İ \"O. 
ı..unı hll'r, ruhi ııııtınmlar nasıl 
terto\I l'dllrrcı.".' hııtttn ııu ımal
lf're l"l!\1111 hnlnınk hrr halde 
ı.olay olmııyncnı.tır. 

DUn> a hıırııınının bilhassa in 
!anların moralini Uıf'rlnde )aı>· 
ııı.ıarı tahrlplrr me)rlandadır. 

J91:\ dl'D 5onra ln•antıır baaı

başka oldular. ~lıılrll bt.Jecan
lı, atak \l' 5obır•11: ne•lllrr seti· 
61)or. ~adece !;endi haJUtının 

dt.tfl, bUtlln bir bölı;enln ba:ra. 
tının bir anda JO\; olabtıececl· 
al ılüeünmeli, yarından emin ol
mamak, tldrta r;UnU r;Unlınt' bir 
1 asarı a zorlanmak. ln~antarı11 
ruhları Ourlnde ö.rleslne b ir 
bası.ı yarııtı)or ı.1. huzursuzlu
ı;un aMI menhaııu burada ara
mnı. r;erekl)or, Böıle bir >OSB· 
1ıştan ille birimiz mrmoun de. 
glllı. Duaya nlmetlrrlnln btıttıu 
zenı:lnllklrrl kinde. o nlıntllf'r· 
dt'n mahrum ı.alabllmeı. dtıştııı· 
N' ı ıunun hlrlnıte 11bnsumet 
ı.undnı.cıınrınııı ara)IJI bulma· 
mııa 'e 11bü ı un bunların milseb 
bibi şlulnlzn 11hamlyle onları 

~adrec nıllll hurlutlarımızın ıcın 

df'n rll'l:ll. dbn)adoıı 5Urup at
mamıza 101 ııçacaı. . O z.aman 
bakalım, ,\r•n ı..acablleceı.ıer 
mlf 

SADUN TANJU 

~.----------·--------------J Ev\•elkt R1!n vefat eden Blr1ncı ................................................................ ,. ... .................................... , ......... , 
Cihan Harbin in ve l11•lkldl Savı· 

1 ~ının 6 eı ve ı eı onsu kumancıa· 
nı. dokuzuncu dı>VTP Afyon mll
letveklll, l!mekll ıreneral Ali İhsan 
~abls'ln cenrtı:i!'S I buı:Un Teşviki· 
ye<1ek l e•·lnden kaldınl arık öQle 
namaıını müteR!tlp A!lrl Ml'zarlık
takl eohedl t&tlrahıtıı1hına tevdl 
e<1ileccktlr 

188'.l de İstanbııld• doitan Ali İh 
san Sabili ve Irak: ctphelerındo 
çarpı~mış. Hl'medana kadar b!ltfln 
lranı fethetmiş ve 13 co kolordu· 
:ıun bışıncıa Rualan ve inıııllzlerı 
ı;eoıtll yerlerııe perişan etmişti r. 

Alt İhsan Sabia Afyon cııplıutn 
de ı el ordu kumandanlıtı yap. 
;:nış ve ı:aferden ıonra S cıttllk 

cHarp Hatıraları» nı. ikinci Dün. 
a Harbl aıruında mulıtcl,f c~pbe 
durumlarını tahlil eden yazılar 
ıazmıştır . 

Dr. Mehram, Türk 
maarif ini övdü 

HUkllmetlmtzln resmi dheıt 11e 
memleketimizi ziyaret etmekte olan 
İran .Maarif Vertzı Ebel!nı Dr. Mah 
mud Mebram, dün aaat 10 cıa uçak· 
ıa Ankıradan ~hrlmlze ıı:eımı,ur . 

Vezıre. Iran llkOtretmen otı:ulları u· 
mum müdürü Muhammed Moezzl de 
refakat etmektedir. 

EkaelAns Or Mebram. aaat 12 30 
da vllı\yetı ı:ıyaret etmiş. ve bllt.b•· 
re ün1versıtelerı z.tyaret ederelt rek· 
tör ve dekanlarla tanışmıt. Qnlyerat· 
te:~ımız ve ötretlm alatemlert bak 
ı::nda bilgi alml.fUr. 
İran Maarif Veziri, buııün cıe mü· 

n ve kUtUphanelerl sezecek, nnınr 
alte re.lttörlert tarafından Olleytn 
pro!eaörler evinde verilecek ziyafet.. 
te bulunacaktır 
EblAnı Dr. Mehram, yınn Buraa 

yı da ziyaret edecek, akıam tekrar 
fehrlmlze doncrek 15 Aralık a kadar 
tetkik ve gczllt'rlne devam edecek· 
tir. Vezir hu arıda bir de basın top· 
ııntıaı yapacaktır. Vezire, mihman· 
dır olarak Maarlr Vek6letl Dıo Mü· 
nuebetler Şube MUdUrü Zeklll Bal· 
oğlu re!aku otmektedlr. 

Dün kendlalyle görüşen mubablrl· 
aıi:ze İran MaarU Veziri. Türk tik, 
orta ve mulekl ötretlm okullarını 
çok be~endttıuı aöylemlft.ır. 

Vezir, Türkiye lle İran ıraaındakl 
~ittir müna..ebetlertnln aıklafmaaın 

KUŞTÜYÜ F ABRIKASI 
SUL TANHAMAM. CAKMAKÇILAR 

SANDALYACllA.R Sok. 18 Tel · 7'230'2 7 

dan cok memnun olac•aını " An· 
tı:araya cıttlllnde bu folda bir an· 
!aşmanın lmzalanmaaına ç11llşacatı 

nı ııözlerinc tklemlştlr. 

Aynca Maarif Veziri İrau'ın uı:. 
orta ve O:retlm okullarına öjl;retmeu 
yetişmek üz~re TQrJdyeye talebe ıon 
derlleceğlnl de ısoylemlştlr. 

Fazıl Ferit Talay vefat etti 
İlk hnacılanmızdın P'azıı Frlt 

Tatny'ın 45/ 12/ 1957 cuma günü Anka
rada vetat etmiş oldufunu ht.ber 
aldık Kendlil ilk uçucularımızcıandı. 
Aile ve :rakınlarına baş:ıağlılı dlle· 
rtıı. ...... ; ........................ u••••• ................................ nıııtH••······ .......................................... Hl••••H••••······················ ..................................... ... HO$ ... MEMO ............ S~·~d~ .. ;·j·~ .. Memo? Al CAPP 
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V~tA $iVCE A$t.IAl"'4 
SENiN VDCVPUN tZl~! 
YtJziiN BiR 84$~ viiZet.ı 
1'Y.eı AY.eı <7ÜZS.. l~tSİ 
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76 ya~ında 70 film • 
çevıren 

• • • • 
reıısor 

il CE 
8.DE 
Mil LE 

1932 Claucıeue Colbcr: 1le 
Charles Laughtoo •Rom•· 

ıun Son Oünlerı. tllmlnln blr 
aabneainde. 

1936 

_... 
Oary Cooper Uk de!a 
•Butalo Bıl'ln Maceraları• 
CecLJ de B .Mllle'le fllm 

45 yıldır hiç durmadan 

film çeviren bu sinema 

kurdu için Hollywoo<l'un 

en iyi rejisörü deniyor 

Cccll B de Mllle 18 y~ıncıa:;ken 
New • York Oüzeı Sanatlar Aka· 
elemi! ne yazılarak çalışmaya baş· 
tadı İlk p,ycı;lnl ıOardenıı tiyatro. 
ııuncıa o zamanın tanınmıe t.ahne 
artisti Mary Plck!ord'"la ornacıı. 
Çılt ıliı memlelrnt çapındaki tume
lercıen bir nde bir aahne arkacıa.,ı 
olan COn~·ance Acıamıı ile evlendi. 
De Mllle tıpkı babası ıı bl, evlenir 
evlenmez. artlstllli:ten vazı:eçere.t 
t i) atro yazarlıliına b..,ıacı ı. 

Bu ııırada Avrupacıan ııelen ve 
Aııtorda oynatılan 1llmler dikkati· 
nı çekti O zamanın Fran~ız ve 
İtalyan 'llmlertnı pek aevdl Bu 
yeni mcsleıte atılmaı::o karar verdi. 
Nitekim 1010 71lında arkadaşı Jea· 
e L. Lıu kY ve o zamanlar cıcııvı:n 

Ucarett ııo uğraşan Samueı Oold· 
wyn ile blrllkte cJ Lasky Fca· 
ture Play Comany• 1 kurdu O r.a· 
mankl parayla koyduklan ısermave 
20 bin doları gcçmemekteydl. Cc. 
eli yeni t.şlne Batıda atılmaya ka· 
rar verdi. Zira Batı daha )eni yeni 
ııeıı~ıyor, Dotunun büyük ıehırle 

rluc lı:afa tutamıyordu .. 

ilk filmini 

Bir hangarda 

çevirdı 

Lo6 Anııeıea•ın biraz ötesinde Bol 
lywood elenen tanınmamış bir yere 
yer eatı Ayela 25 dolara bir garaj 
kiraladı ve derhal tıe başladL ' 

Bir ayda o zamanın en uzun 
metrajlı Amerikan mmını çevirdi· 
cThe Squaw Manıı. 

Bu mm ıcızıı Cl!'rlll melez bir ita· 
dının macera hayatı idi. Film bü· 
~Ok muvaffakıyet kazandı Cectl 
B de AUlle ln ~arajının hemen ya 
nıbaflnda ıParamountt etOcıyo!arı 
uzanmaRa başlacıı. Cectı•ı bütan 
Amerika tanı}ordu, birden bütün 
sinema ııoverlertn ııl!zbobeltl olmu., 
tu 
Aynı mmı 193J de tekrar çevir

di. Aracıan 18 yıl iCçm!Ştl, bu sereı 
!ilminin bir negatltlnl ut.lamayı 
ld.et edindi ve o za::nancıan beri bü 
tün reJllOrler bu metodu benlmacdl· 
!er. 

GOn ıeıtının mm almaya yetmt 
dl!tıne kanaat aetırerek tıyatrodn 

olduğu albl projektörler kullandı 

C"dl il. de l\lllle'ln en muvaffak oldulıı sahnelerd"n amıon MAbtdl 71kıyor 
!erinden oıcıu. bir mm idi 1032 de •Romanın ııon h:ıncı DOnya horblnln ba.şlama· 

Filmler nele b!lh&Ma bal'\yo oda· gOnlerb nl tılmc aldı. Bat roller ~ı ile harp tllrnlerı çıwlrmeğe baş· 
!arına ı:örülmcmı~ bir ehemmiyet de kendi ltcşfettığl cıç büyük yıl· !adı. Ren1';11 filmlere ehemmiyet 
vererek, bütan Amenltan evlerin. dıa: Claudette ~!bert, Cbar:~ La· vercıı, 

cıe ı:uzeı bonyo ocıaıan bulunma· uı:hton ve Prf'Clench March varcıı. DOnya harbinin 1&onunda ıı:ene kı 
ıına sebep olcıu Film Hrlstlyanllğın ilk 1&ıralarıncıa ı.ıl cıerııııerle ve sene Pauıett~ 

HAien Holl)woocı·cıa ıDo Mille Romacıak:I hayatı canlancıırıyorııu. oocıcıarcı, Oary Cooper'lı- ve Henry 
bulvarı• nda oturan Unltl rejisöre 1934 cıe gene cıocıııtte Colbf'rt'e Wlllcoxon ile ıYenı DUnya Fatih· 
tlmdlden b ır yol ithaf cdllm!.Ş bu ı Klcopatrat yı çevirterek dUnyııca lerınıı çevirdi 
ıunmaktadır. uvlleıı bir film merdana a~Urdl. Samaon n Ualllıl l94Q da tııme 
Sinemayı, b(ltün dünyaya yecı.n 103~ te <Jlaçlı aeterı~rı. Ue Cectı D alındı N hayet ieçen yıl çevırcıııtı 

ı:ı güz.el 6anat olarak kabul , tt:rcn ele Mllle rcJ!sörlüi!Clnlln ilk dıwre •'l'he ten Corm,.udmenta • On emıu 
ece.! B de Mlllc'e ı:öre. ıhı ııım alnın şnhlka:ıına erıomlştlr A&lan rıırnı ile alnl'ma dUnyaaında ı,:örlllme . 
yoktur iyi mevzu vardır.• YUrekll Rleıır roloncıe ıKlcopartrıu mı, bir para)a (1,6 m!lyon ııo:arı 

cıa Aiarc Antuan•ı canlandıran ve 20 bin rorüranla belki navatı· 

Cecl·ı B. De Henry WUcooan o}·namaktacıır. nın en muazzam filmini çenrdl 
Hl36 <la Garcy Cooper•e llk cıera Charlton ıteston Musa rolUnıle 

MI.ile kı"mdı"r?. cBuıalo nıı·ın maceraları• adlı ııım Yul Brynner ıae Flraun rolünde 
ele bir rol verdi Kcndl$lnl pek be- oynamaktadır. 
tendi ve her filminde rol nrmeğe Cecıı B de Mille 76 yaşında 70 

cecll Blount de Mille 12 it. wıtos ~alış•ı 1937 de ıse Ak m Tamlrotra et rnmını çe\•lmıl~ bulunuyor ~ı 
1881 de At.flld"de (Massachusett81 bir tıım çevırtmıııtır nema dUnJa ında 45 yıldır rcjlaör· 
cıoıtcıu . Amerıkaya ycrleımtş en es- lkıncı nanya Harbi başlamadan lilk ) apan Cccll B de Mlllc tı;ın 
kt allelerden blrının oğludur De evve ısc rej sörlüğtlnü yaptıtı rahaıça buııüntın en Jyt rejlsöıil 
Mll'ler ilk defa 1&8.5 de cNew Amıı ıPas tık Ekspres• te Gary Cooper. dlyeblllrtz. 
terdamıı a aelerek yer.c mtşlerdlr e Uarbara Stanw:;ck ele rol aldı. C.'eviren: t. K. 
Aı;len Hollanda.ıdırlar Peter il'l I r;;,;;;;;;;;;;,;;;;;,,;,.;.;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;, 1 
Mil. L'llew Amııterdam• ın uzun za· ı 1 
man vallllğlnl yapmıştır dedi artıyor Geçenlerde. H lto· 
Babası Henry Do Mllle l!o Lock ! /J} nun tom ka~ısında. uTıiı•c·ıır Tıı 

woocı Altademlıılnlle ö retmenlık A ra l!J (j Tl•llk l\ lillı ıı • açıldı Tüccar li..lu 
yapmış ve aynı yercııı ııene öğret. • bıtnü anlııcıık ta, ııklımız bır 
men olan Mat!lda Beııtrlıı Samuel ıurıu turıı;tııtın ne mtınAya s.c: 
ile evlenmtıtlr Aslen lnı: llz olan cıırıını almecıı. Acaba, dı·dlk. IJ > 

Beatrıs, estnı yazmaya scv1tc.mıı LID~ ~ 1111 kHlbc s11clcct1 ıurls~ olarak dıiıı 
böylelikle bir din adamı olma) ı ya turum• çıkım ttıcc•rlar mı ıt 
ak&ına koymuş olan Henrı.• <le Mil· zf, olabilir? Onun için tkamı.t 
le, tiyatro ) azarııııına ba,ıamıştır. aAhı Hllton•un bUvOk bir cıaıre· 

Nlteklm bu tşte oldukça muvaf Sabık Basın • 51 olan. lı:tcıbtın kurU('U5U o , 
tak olan H~nr) cıe Mı.ıe her gec:e • Yayın Umum ıuaıı \\tuı:·a sorduk. Anla3ılan 
oıtlunu yanıbıışıııa altp Tevrat ve Müdürü. lı61en bu lı:lüp öb11rlerl ıııbl normal bır 
lncJlden parçalar okumayı Adet o- Çanakkale' nın oyun klübf'. delili. fakat turisti· 
dinmiş ve böylellkle cıaha küçük D. P. mebusu ıtın mtınısı htılO. meçhull 
yaştan Cecll'de dini ve tarihi mev tt nllm Ahoı·un • 
zuları. karşı bOtün ha atı bo)unco ~ haleU Munuı· •• 
ııönme.}'ecek bir a.dka pe~da ctm .ş mer n,., kıın-ı 
tir. uzun z a m a n d ı r ırtıre-

1.;tc Cccll B ~de Mllle"ln 11 nenıa ml}Or ve C'lerak e d 1 Y o r· 
duk G U ı isminde, iri y~ll 

dUnyuına tarihi tllmler kazandır· göz.o b!r kızla evlendikten he· 
mııı olmasının bir sebebi men ııonru EL'ltn·Yavın Um .ın 

Çevirdiği 

Ölmez filmler 

VAT\~ - 11 .\ftAUK !!!! 

ı •l.!ljWJil l"iltJ •l Dl! rı11 
Atom eneriisi kursları AS:an:ar, kaplanlar, kartallar. Gıda maddeleri için 

tlm.sahlara at eti tavkallde paha· 
lıl•otığıncıan, zaruri o!ır•k ısıjlır radyoaktif muhafaza 

Blrmlnghanı Yülı:ııek teknoloji ttl yerllmekU!dlr. Bunların et lh· 
Koleji iııgtlterede 11lt defa olarak tl)'açları haftada 7 tonu bulmak· us.ulÜ 
önUmUzelekl ocak ayında, özel •· tacıır. 
ı.om enerji.si mUhendlallı}ı kurala- I • . DUııya nUtııaunun ıılttlkçı art· 
rı ıhcıaa edece.ittir. Altı hatta aü· Noe yortusu ıçın çam maaı yüzünden birçok memleket 
recek olan bu kurılarda, fl:tlkçl· il k I ... .,.ıda ııkıntı.aı çekerken hububat, 

U 1 1 1 H da arı esen ere orııı· • d !erle makine m hend ı er ne, ar· aebze Ye et ıı:lbl elzem ıııda m• · 
well Reıktor okulunda en YOkMk delerinin hrr yıl ıı;tn1' ölçüde bO-
atvlyede denılere b••l•m•d•n ev· nal ceza ıulup atılmaaı, cıda maddelerini 
ve atom euerJ181 mühendl.sllAI hak O!ılo •ehrl yakınlınnda çamlık muhataz:ı. etmek huııuaundı kır-
kında malümat verilecektir. Her bölgede küçUlc echlrler valileri •· tılaşılan mtışltüllltııı. netice.si ola· 
kuru. d!ln:ranın her tl\ratından ralarında mutabık k•larak, Noel rak meydana gelen 'btıyült bir l.J· 
gelecek olan 20 talebe katılacak• yortuları munaaebetlyle dallar keıı rnrtır Bu 'bQyült problemin hal· 
Lir. Blrmlngham Yüksek Teknoıo. mek auret!yle çamlarda tahribat !edilmesi yolunda mm adamlt.rl 
JI Koleji, gelecek eylül ayında, yapanlara karsı orijinal bir cezai şimdi aulhçu atomun t.unetın· 
başka lturalara haurlık mahiye tedbir bulmut.ardır. den ııtırade etmetll dUoünmeltte 
tinde detll nihai mahiyette 12 Çım dallan lı:cııtllı:lerl slblt 0 • n bu uhada hummalı araştırın• 
haftalık kura'.ara da başlayacak· ıanlar, bu dallıır kuruyuncaya t.a lar yapmaktadırlar. Gayeleri. en 
Lir. Sun'I peyk.in te7a7a atılmHı, dar ya hapla yatacaklar, yahut or t.ötll Uıllıu &artları altıncıa dıhl 
teknik etltlml cellştlrmtk hUllU• mantıklarda ı\mıne blzmctlerlnelc maddelerini uzun mDddet boztıl· 
ı;unda inııllterf!de aarfedllmekte çalıştırılacaklardır. mndan muhafaza edebilmenin ça 
olan gayretleri On plina geçir· r---------------r lt!rlnl bttlmaktır Tabii gıd• 
m!~tlr Açıklanıın rakamlara göre ıııdcıelerln1n bozulmasına ııebeP 
hallhuırda eo milyon sterline ıltroplardır ve hunlar da bllba.&· 
mal olacak olan 320 yrnl teknik 1 aıcak Vf! rutubetli lk11mlerd• 
tıkültl' ve ıaır tf!!ı:nlk okul bina. ·ok çabuk gtl!tlrler. Pakat prob· 
sının lnşılsı hazırıanmı, bulun· emin halledllmr.sl timdi kt.tllo· 
maktadır. Bu meyanda teknik fn· n!f gibidir. İngiliz ııım adamları· 
ıuııte öılretmımlerlnln .sayııı son ın bulduitıı çar!, gıda mıddel&rl· 
bir Lene zartında 9.920 den ı radyoaktif yapmak auretlyl• 
10.870 e yükaelmlt bulunmakta· ılkropların te,şekkUlünü lmklnıız 
dır. ılmaktır. Bunun ııuan ıııhhatJ· 
londra hayvanat bah· e hiçbir tehl1ke.•ı d~ yoktur, çün 

cO gıdaları rad)'o•ktlt 7apmak 
' d k' hayvanların p t 1 su·"r'at'ı için kullanılan ışınlar bir rönt· sesın e 1 ara op ama gen maklneıılnln çıkardııtı ı,ınlar 
yiyecek mese'esi rekoru gibidir 

6 ayda Fransada sine
:tnaııterede Ken Klıı.g adında 14 ı..oncıra Hayvanat Bahçeal Mü· 

dürü Charlea Nlcholl.8, ıcıueııı •l· 
tında bulunan muhtelit cinsten 
4 ooo haranın yiyecek meaelcle· 
rı) le ta:tlulyle meşıı:uı olmakla· 
dır. Hayat pahalılıtı dolayı.atyle 
bu hayvanların be&Jenmelerl bUt· 
çe klta.vetalzlltlnden çetin bir me 
aele halini almıeıır. 

ya•ında bir matl.&ICI tertip edl malara 465.000,000 
ıen garip bir m..ıaabatayı kazan· 
mıştır. 

Bu hu•uıta vcrllen ma!Cımat.e 
göre: Maymunlar haftada 300 kl· 
!oya }akııı meyva ve .eebze, !iller, 
3 ton r.aman, yonca. pancar ye· 
mektedlr. 

MUeabalı:a, lı:Urekle ııUmO• pata 
lan toplayarak, bunları kaplara 
mümkün oldutu kadar !azla kOY"' 
maktı. 

Ken Kin:;. lBu ııanl)ede 56 kO· 
reıc 11~ kaplara 960 liralık ı;UmUş 

utııklılı: para doldurmuştur 
- "I' rrlieo~ l eoı hı•11 h11~ lr•lnl1. 

nl:T1nı11 nçııı hlr l.it rtınrı.· 
~hılı. 

kiti gitti 
ID!17 ııenuı ilk attı an içinde 

Pransadakl aınemalara 4& mil· 
yon kl•I gıtm!ş n hu.ılat 211 mil 
yar 500 milyon franga baıtt ol· 
muıtur. 

Bu rakt.mlar 1958 senesinin ay• 
nı cıevre.:sıne ntabetle ytııd• yedi 
buçukluk bir artış ııöstermekt.e· 

dlr. 
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ViDt ViDt 

.................................................................................................................................................................. __.... 
NERCJ ÖZET - Homer H Vll)'•mı hlmll llıl çoculr ile &ıneı .&.r .. 

ıanı:sttr crt~ıl tarafından m dolıı bir mahzene tılııhr. 

G&\.. .. lo:.\UM KiTiN! ~ 
$iMOı uc;uRJ.JMMN Nt:roo(!!; 

'...;::: '10\/.4RLANACAIC! 

Ancak ~ıııın eanatkArın b! r tarafı Çevriliş yıllarına aııre Cccll B 
na vurmaaına dikkat ediyor, ve lil· de Mlllc·ın rellsörtnğünO yap•ıı:ı 
yah - beyaz etkiler yaratıyordu. filmleri şöylece sıralamak mOınıcUn 
Kamera'nın aablt lı:almamaaını dür: 1022 de. ıhham• Cccll B de 

MCtcıcırıcırıcınacn ayrı!maınnı bu 
ızcııvacın kPndlsl için \ıll;urhı ı;el 
mecıııtını st·~ eyenler bile ol:!.u 
Hal';)ukı ııı•n\" sabık umum :nU· 
dOr Jıayatıncıan Eon dereı:ıı :nem 
nun Kend .!!ini Hlltoncıa ı:ör· 
CIOk, cŞlrr.dl,• dlvor, cCımı1ımlln 
en mesut yı!larını ya~ıyorum. 
Doğcıuıtum şehir. yllnl Çanıık· 
kale:ıc ç•rtı;lllk ynpıvonım n 
bu aroda nırtopu gibi bir kız 
aa bOyüUlvorum • GU7.el hanı· 
mını aorunc&. Muammer Hay· 
ı:aı •ın ıı:özlerınln içine ıı:acınr ~\· 
!Uş(I t.ı;e ctraıııı söytecııklertnl 

Ye.-ıı Melek'tekl filmin seyir· 
elleri aiılam&ktan kırıp ıı:cç lı ol • 
itini duyu~oruz. Bu ı~ı yapa:ı 
güzel :nldız kim -.oı aı.:ın bu 
hatta en "'6zde yıldız oıcıu~nıı 
bllen zeki bir Amerikalı kız 
kendisini tıpatıp. ama 6ahlden 
tıpatıp bu yıldıza b~n:ı:ctlp R!l
ton•un roofuna dansa geldi. is
mini ıcırr.•cclklere söylemcyı-n 

Kim Novıık'ın muıcaıııcıı kimsi!• 
cıkkrt aClatmadarı Tıırk kaval
yeıılyle ııozeı tanııo ııösterll .. rl 
yuptı. , 

ılllll•ffllllllllll .... llllllllll11 .. fll .. 111 .... l ... l ... lnllllllllllllllllllll .. 4111ı•tlllfllllll••tıı411111•ı11Ml•ıltlıl'fft•lfllllllll•l•1••11111111111111••111• .. 1I ....... 

CEF COB ÖZET - Tlvlla Ve7n, tablnca ile vurulur .,. ıraatlJ unnı ile ıurul .. 
Guclr, idama mabkflm edilir. Cet Onlns'ln •uçtU%lutuna inanır.-

1946 Poulette oocıard, g Un 
geçtikçe ehemml)'et ka· 

unaıı. B De Mllle'ln idare.sinde b!r 
ktzılderlll filmi çnlrlyor. 

tem n ederek morJcm alncmacılı· M ile ın ı;evtrdıll 43 ü !tim olup 
tın sınırlarını ı:cntşlettl ve buıı:cın ıessızdlr. İlk önı:elort ıV rcınya.n 
kü cPanoramlltll .ahnelerln öncıer· ı:ıbl ko\•boy vo cKarmım» ırıb. 

. .. 
- , dram !llmler çevirdikten sonra. , ____________________________ " Amerikan ıı:tınlük ha~nuncıan alın 

BARBARA FRED JOAN m~ olan cltham• ı yarattı Her külliyen tekz.p ediyor. 

Genç hocLlarımızdan ve şair
lerimizden llrhn·t -.eı·.ıtl&ll ve 
r.şl öğretmen llurl) • :'IO•c·;ıllıı:ıt·
ın ikinci kızları dOvaya geleli 
Oğlan beklevı;n Necatlltlller tm· 
ce aükOtu t.ayAle uıtracıııar ama 
te!e111yl. •kı:r•ar onseklzlndc t'V· 
lcntr amı. erkekler kırkına ka
dar yanınızaıı kalın ıııbı alış· 
madııtımız ataııözlertncıe buldu· 
lar. 

ftlmıncıe olduıtu gibi heyecanlı 
>TANWYCK :MAC HURRAY BENNETT'in acıktı. faka~ nettccııı dalma fo.pıcı Avaspaşnc111kl Ekııelslyor apa:· 

tımanının sahibi 'ıuır t'rıll"ın 
iki çocuğt• vr.rdır: •~rhaıı \t' -.l'c 
111. -.ı-rt.ı Erhan•ın ablasıdır ve 
'1-0n derece razlk kültClrl!l bir 
baııımd"r Dört ıısanı mClkemme 

YARiNi lJNlJTltlA 
(Therc's Always Tomorrow) 

Fıl'lll umumi 1 tek üzerine y3lnız bir haft daha gösterlle
cektır. 

ilhetcn en ııon dünva hndıUslerl 

TANK iMAL ETTiRiLECEK 
Kamvon ş. sileri üzerıne akııryakıt tn~ımaya mahsus 

tanklar ımAl !'ttlrilecektir. Talıp olanların Harbiye' de 

MOBiL Oll TÜRK A. O. 
l\lubayaat kısmına <Tel: 48 32 fiO) müracaaUan. 

• 
TR11<0 

Mlıc sesesl, her sene olduğu giLl 

Yılbaş; Hediyesi Olarak 
mallarını satan blitün mücsscsıckrdr scnr sonuna kadar 

Yüzde' 10 Tenzilôt 
yaptığını sayın müşterilerine mlljdclcr. 

Say 

ZORi 
ı n Doktorlara 

FABHIKASININ 
BELLACORNAL 

CORTOSAL 
(ac6tatt' de Cortisonc) 

25 comp. 

20 Comp. x 25 mgr. 

PROLONGAL - DESO CORT 3 amp. x 25 mgr. 
(lJzun tesirli ııcrtatc dl' drso:-;ycorticoııt~rone) 

NEOTRACINE POMADE 6 gr. lık tüp 
(Ncomyclnc ... Bacitracine) 

RESERPAL 0.1 ve 0.25 mgr. Comp. 
<Snf Rc-~crplnc Crl t ) 

SPASMOZORINE FORTE 5 Supp. 

M istıı~,orları Ecza Depolarına tt>vzl edilmiştir. 
Türki\l' ıümr.ssili: Prdrf.'lli Ticaret T..A.O. 

P.K. 352 - Galata l tanbul 

ı len konu~ur. Neclı\ şlmCllyc kn· 
.ıor ne n,şanlanmıı. ne de evıe
ıırcrl\I fikrini uyandıracak ~o
K.l<le bl: crKekle llı:llenmlştlr. 
Şimdi onun "•dlnı t • ılll.. l'n lıı
nuııcıe tıeııc bir üniversite 11.~ls-
tanıvın ıı şımlanelığını duyunca 
ıwl:ıdlk Herş<'yln yavaş fakı.t 1 

ıvı <>lına•ını isteyen Neclü Erat'.ı 
aRC!etler Cl!lıırlz. F:rhnn•a ı.ıe· 

a.ncc o 1ııvlçrl!"Cle yılltııek tah· 
11111111 tarnP.mlamakta. yaz tatil· 
lerını ı:"t; nneğe Lıtanbul"a gP· 
ince hUtün ı:enç kızlann. hattA 

ı. 

Sf'flrvt 011\l'll('"ln yine htlrrl· 
)"eti aeçllltl tıöylentyor Puarte· 
ısı akşamı kendlAlnı Pan;ıaltı 

dakı ıtlıll meyhanede İstanbul 
radyosunun yakışıklı ııplkPrler!n 
elen biriyle yemek yediğini .ı:ı;. 
reıılı•r bu hllkmc vardıları 

....... ~ ·············· · ··································· ····· · ... ·········-···-······················-······················································ ... ··· ... -
STIV ROPER 

1949 Mevzuu Tevrattan alınmış 
cSamııon ve Dallla• tll 

mlnde Beddy Lamar ve Vlctore 
Mature . 

hanımlı.rın yUrekler!nl epey 
hoplataenk kadar cıa yakı,ıklı. 
Eıter o dıı 11blası gibi e\•lenme 
batııııncıe tıtlz davranırsa vay 
kızların haline .. 

Söz Hn'atkllrlıırdan açılmış
ken \lllııl r iiıı..111 ve ('otpuıı it · 
hıın•cıa:ı hllhsctmecıen geı;cmıı 

yeı:oıtız Artık ı;ayısını unuttu· 
ğumuz kadar darılıp banşan ve 
blrblrlcrlnl çcık seven bu artist 
çtrtln e!ddlYP..tıe v .. ıınşaall•h> 
vazı::eçm~den evlenme lı:ararı al· 
cııklarını <1uvduk. işte cıedlko
dumuzu tatlı ve hayırlı bir ha· 
herle bl tirelim. 

İ tanbul-dr. açılan ltlüplertn a- Pl'l l'IT 

~-------------------------J ""''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''""'''''''''""'"""'''''''""''''''''''''''''''''''~'''''''''''''''''""""''''''''""'~'''''''~'""' 
S 1 N E M A l A R tne:: Kim Novık • Reıı.t.U· 8 u G -u- N R A D Y O l A R 7.27 !çı~ş &ve" R A 

7 .30 Türküler 
a 8 r o C} L O ZAFER: lltanmpasa • 7.45 Haberler 

Al.llAZAft ITtl: U\?!ifll!ı 
Hata • Gülistan OUzey • 
Türlt ıtlml. 

ı\TLAS 1Telı440l35)ı 

Kısmet • Howard Keel 
An Blyth · İnıı. 
ıa.RAMRı\ ITelı tUJ!HJ 

BOyük iakencıer • Renkli· 
sınemaalı:op • ing 

iNCi ITell tS159!'ı l ı 
Büyük iakender R!ı:bard 
Burıon. Prederıc Marııh 
Dantelle Darrıeua 

ı..A.ur CT•lı tUUSJı 
BOyük iakender 

LÖ1U fTeJı '40Jlllı 
BOyük iakender · Renkli· 
sınemLSlcop 

# Ş.\S: ('Iel: 48U80) Çöl· 
t cıe sır İstanbul Kın • TU 
# ran Seytloğlu, Belgin Do-

ruk • Türk tıtmı . 

Tel: <14'306): 1 · Kanlı ll/12/19'7 CARSAMBA 8.00 Şıırlrılar 

T 1 Y A TR O L A R Cumartesi 1' te ı.a!tbe ae, aaıı 'Xl&tlnı 11 cıe. Denıa 308020. 1tadıU1 B 30 Sabah müzlll 
Av Rober\ T•Jlor. 2 • matinesi suare· zı.oo d• Çarşamba taleben 11 de 3tl0e72. ıı:ınalıada 518~5 t S T A N ü U L 11.00 oyun havaları 
Tal h Kuşu • C. Hcstoıı.. KARACA TiYATRO <Tel! isTANBtrr, OPERF.Tl Rami 242711, OstUdu 7.57 Açılış n program 9.IS Hafif müzik 
J, Wyman. ŞF.lllR TiYATROSO (Trlı 446ti66J C\1ak~lm) •Tel: 4t~l34): 36oll4.'1 8.00 Sabah mUzll!ll 10.00 Kapanış 

44 21 57) (Dram ıtnmı) : OİBAı..1 ltlt.RAKOLO ıto PANTALONSUZ J.şııc 8 30 Habtrlrr 11.$7 Açılış ve program ilTı\NBDL 

ı\lk\1DAR (Telı ı2 JI 131 
• • EvlAt HLnt !llml, 2 • 
Macera Yolculan. 

Bl'l .\!AR (T.,I: Zl 3571)1 
Anası gibi ısıınen IşıltJ • 
Reşlt Otırııap, Altan Ka· 
rıudaş Türk tıımL 

(.'f".,IHF.Rl.ITA~ CT e I • 
ZZ 2.S U) 1 • Yann Attı 

raı:atım. 2 • !tanlı puııu 

MAR:llARA ITıl: 2ZJIHJ 
ı . Evlı\t, 2 • Deryalar Ej· 
derL 

SULAR ALTINDAKİ YOL: aıecıı J perae Qarıam Çarşamba. OumaTı.e• fren-vapur-uçak 8,45 Saz eserleri 12.00 ö~le lı:onaerl 
ya ı an : Jean A.ıı.oullh oa Oumar~ ıen111ıı\ı:. Puar ... , il aı matı 9.00 Orlreııtra 12.30 Şarkılar 
Suare: 21 de U Bala ınuıneaı ~ ne Per•rmbe. Oumarıe il.IS Şarkılar 12 SS Serbest aaa\ 
R!'Ö Tl'fATllO -Tel ı ID8 &altbeJt ı.ıııtıll P9 il Dilli uonstl&tlı '6n CO Oemııııoıtan HaJaar 0.30 Kapanıt 13.00 Haberler 
UH"9ı ar ınatını Matıneleı te Saat 21 il• P•f&· u047~ - sırıı:ecı 12.27 Açllıt ,.. proaram 13.15 Melodtler 
•YİNE :ı.ıf nnrt71th Ko- 1130 ,. J f A ,. y E 22307111 - ıoenızyollan ı•.30 ""v ,111899 IT•tll '8atlen I• 12 30 Yemek mozıcı ~ Salon orkcııtraa: 
medl 4 perde • Yazan: Kt

1ü1K IAHNB <Tel ı 13.00 Şarkılar 14.00 Şarlular 
Andre Rouııaın · suareler: U0?7G) t!btıara• · 4402071 - ıSeblı 13.30 Ha berler 14 30 Melodlln 
21 00 de l"EYZMf• ıı:omeaı Qal' 8asıno1 ll&+M. B•1otı11 Ratlan ...ı:ı:ı:ıı - 1 Buı 13.45 saz eacrterl 1.5.00 Beraber tarkılar 
S1'-'4SES OPERrri CTeıı eamoa, Perıembe, Oum• 444644 8Uf'llll&CI• SIMlll ~ollan 444700 ~• 7382401 H oo KUı;ut. konaer ıs 30 Gençlik için mQzlk 
ı ı 9:ı tı9> cumıırıeaı Pazar tuare eo,.uıı:acıa 516081 CUbıı&ıu Pol.IS 1-md f 14.30 Şarkılar 16 oo Kapanış 
f'ESTİVAL: MQzttal OP• 11 de CUmarteaı Paza1 830001 80. ltreDIOJ 55200 • a 

14 45 
Hall1 tar:tllar 18.:;7 Açılış Ye proir&m 

reı 3 perae 12 tal> a.ıatıne ııaıt.t ı1 de Cuma P'Jorrı 1389112. Bıllo O• 
15 00 

KapanJ4 17.00 Şarkılar 
ıo • uasııı:ı ıtarıo ıı::e> &aleb•J• n 4• - &ara aır Ut93t Baııcıoeıu ıt.ıaııouı rı•mı. 111• 17 15 orke.stralar 
DO(lllt Caraamba ııaat Ahçlaı Altında: OT'&aı .552944. Re71>ellacSa )18402 ıNtıu : n41\0J ı 1An1U1ol~ lll.:i7 Açılış Ye program 17~0 fncesaz 
!$ c.t tenzllltlı mat!De Paı:arteal 8111 ıuare il lııtanbul 214122 fııtınJ• vakasıı 274502) l 7.oo Bale t.ahnelerınden 18 00 MelocUler 

17.15 Yurttan ıcııler 
7 s D Uzltl 18 1.5 Spor baberlert VI!:~ rsebradebaıı: Tel ı Ci<iril-tı-tı-tı•-tı-tı-tı-tı-tı••••••••••«+ •ttıt-+•••ıt••••••••••••••• ı .4 ana m 18.30 Köy postaaı 

A"l * • 18.10 Şarkılar 22 .58 0%) 1 Yann • ı· .. 18_30 Salon orlreıııran 18.40 'TUrlrUler yaca"ım, 2 Kanlı Pwu. ._.* • ıs •• s " , 
IARA Y fTtlı 44 16 551: • lltOÇ <?ı Mart 20 Nisanı hayatınız cı~ı,eb!.ltr. Hiçbir kötll kat 18lerlnlzl ihmal etmeyin, • 19 00 Fasıl heyeti "~ erveıs; ıaa 

Şeytan Ruhlu tn1anlar VENi (il 11.o, t'el : * nır ı, tekli!! almanız mDmklln. aldmet yolı:. Yakınlarınızdan biri· \ A \ ı-.ı;ı kıı.ım !U Araııkı • 19 30 Haberlc-r lll 00 Haberler 
Slmone sıınorıt. Vera il ZS): 1 ' Nehir kızı, 2 ' ! Bugün acrtllk yapmamaya çok ııln nlnde dotum var. BO)'Ok bir kaıanç. Seyahat ımkı\ • 19.45 Melodiler 19.15 Tarihten bir yaprak 
cıouzot P'ran,ızca Canavarlar 7ataaı. * dlltltat edin. Mııraın tesiri altın nı. OUn ılz!n. :Z: 20.00 Sar. eaerlerı 19.20 Yurttan aealır 

UKSIM (Teh H 319J)ı il • D ı il ö ' : daaınız. Bl~:c,~~:b:!1 !~:.ıı:ııı~~z. Atu;:::
1 o(:ı ."K ızı Aralılı 20 Ocalı) .. 20.15 Rld)'O gaz:etuı ~~.~ ~~~nı;~~ı:·ıı 

Dltl canavar • Neriman RAı.P. ıTelı ıs oı l?)ı ! 8(1(;,a 121 Nlıan · ZO Mayıı> bekit\ işleriniz sona ermerecek. Ozutecelı:ıılnlz Akfllm ateşiniz y(llr :Z: 20 30 Şarkılar • 
20

.
30 

Serbest ııaat 
Köbal. Kenan Para. l • Kabraınan AkınC1lar. * Sevdiğiniz lnııan arayın l!n tans· R\!'lA& 122 &flUtot 12 ıtyıoıı Hleceıı:. İhtıraıılı bir bedbinlik • 21.00 Yeni buluşlar 

20
.3

5 
Üç aona~ 

T 2 • Herfey Senin İçin. * tı ı:ününDz. Her fC.Vlnl.z hO• gö· nöbeıl Halbuki ııkıntınız çabuk • 21 10 Şarkılar 
1 1 

or 
Ae:u•aU~eletı Şe;~~7 ~OJ~. ltlRV.ı'l'A c Tel: l50A2) ! rünecek. Her hali hof\lnUu ıııttı. ~::~e~~lr~evııı alzl çeTlrctek. dlıı. aona erecek. SaturünUn klltü test ! 21.40 İlham Oençer ~::~ :rı:.~::an •r ıı:eç 1 

Holden. J Jonea. ı . Maıty. 2 • Tayfun * ti ıılbl olacak. rl yok olmak üzere. • 22.00 Tarih aoh'betlerl 21 •4~ Serb<'.st aut 
OPERA (Telı Si il Zl)ı :: tıtİZLER 121 fılaTıı • H Haziranı TERA~t 123 ltyJUI 12 F.klm) KOVA czı Oralı ti Su bat) • 22.15 Melodiler 21 50 MUzllı: 

n.."i u fTeJı oruı > 1 
Duygularla, dOşüneclcrıe dolu, Blr ahbaplık tekltrt var Ciddi blr 1.ıntzde bir ilerleme var Terfi e· Z 22.30 Melodiler d!yannd• 22 oo R.M.M de buııun 

Yarını Onut::na • Barbara Zara Han * ıenıln bir ıc rahatlığı. iş haya· ıııundan ıelmlyor. Sonunda OıU· dlronıunuz. ETlnlzde meau~ bir· • 23 00 Hatlt şarkılar 22u Dilek ırutuııu 
Stanw.velc Pred Mac Mur TllllT <Teıı H 9'7 llJı ! tınız durgun bir devreye giriyor. leblllr•lnlz. • teYler oluyor. : 23.l.5 Haberler 22.0 Haberler 
ray İnı; Anuı Slbl ISODen Jşılr) * Yorulmayacat.ııınız. "llt;P r1;1 l:kJın zı Kasım) 8.&UIL 119 ••NI • • lılarC) .. 23 30 Program 23.00 Gece t.onııerl 
YENI MELEK (Tel : 444239) ÖZEN: (Telt H 91 H)ı ! YESGF.Ç iZi Daz. • ff Temmua) BOtOn mUnaıra,alardan tacının. Deniz J<>lculutu. Çok hlaalle4me- • 23.33 Dana mUz141 22 30 Orkeııtra 
&rılı: Hayat • Tyronc PO· L@ke ıöıı:ııur Y&Yrumı * Korkuııuııca karar nrtn. BlltOn MUmkurue bir rıezlntl yapın, fı· meye gayret edin. • 24 00 Kapanıt 24.00 Kapanış. 

•""'''''''"""''""'~~'~'""''''''~'~""'''.''""""~'~~"'''''''''''''''''''''''''''~"'''"'''''''''''''""'''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''····~"' 
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• l TA ~ - 11 ARALIK 10:17 

ESH.A.M VE 
TAHVill .ER 

v ATA N-11 AHAl.IK ıu:nı 
IST\SRlll BOHSASI ı 

~~il latllmw 'l'o •.& 101 00 
•38 tK ~ & 25 .:ıo 

lDi M M.K IK l • 26.00 
ID4 1 DOY fk JV • 10800 

1 
1 OD Y IK V • ıuıı oo 

1951 latıkrazı • 103 55 

1
953 İsttltrazı • 103 7:> 

1
9S3 Amortisman l • 102 75 
&35 Amort smar. il • 100 25 

ZB IIl ı 10293 
Z B iV • 102 55 
Z B V • 102 65 
Z.ll \'I • 100 85 
z n vın • 104 40 

111-&ı DDY VI ,_ B 10250 
KAL. I. • 103 8> 
KAL. II. » 102 50 

I"• KAL III • 102 85 
... a ts-r ı 11 103 oo 

1
948 lsT JI • 102 85 1941 İBT I • 102 on 

lQ.ıı DOY, II ı 21.75 
l&tı OD Y TII. • 21 10 

MM I 2025 
MI\! TI 21 SO 
MM III 21150 
ZB JV 20M 
Z B I. 21 60 

t Z B U. 10900 J llanltııı;ı cNamaı 1301)1 
•• bllıu.~ yon Ancı ı n 110 M t

94 
Krecıı Dank A ş 137 00 
1 DDY. I. 11 2050 

.\1 R~ 'ıl KA nt!I F.U:RI 
S ertez Banıı:aaı 1159 00 

0 
ııııı Kalkınma D 176 lllJ 
ııraııu Banksın 113 00 

~apı vo Kredi Dnnlı: AŞ 650 00 
A); Ticaret Banlr A e 63 00 
.\ bant A Ş 1200 ıU 

6 
l'lllaıı Çimento ıoıı (l!l 

1.ıırıt tıeğtrmenlen 63 00 
llı•r Bank1111 2rı 00 

0u ~l,'fl'l OF.!llRIRI !Ki P.R 
ıı~:nhurtyet Ata 53000 MOOO 
:'""'lllt 95000 100000 
0~ıt 78000 790000 
'-ı 12 07000 68000 
"•hıt 67000 68000 
t:ı l\111çP. Al,TIN FtA11 AHI 
eıu~e 1020 lG.2:1 

~tlt$lko 1620 1625 
111ncıard 1620 16111 

l'ırıı CJOOO mm> 1615 11120 
Rom;A il \l<ICI .\l,Tl!IO 

Cu FhTI 4RI 
\' l?ıhurlyet Ata 11000 11023 
ıı:bıt 10700 10750 
Q '"t 13800 18900 
lrı>ılıten Boıtrında 10300 10325 
ı filiz LlrMl HOOO a1o.ı 
._rıı:ııtz Vlk 13800 13900 
4 'Polyon 10400 ıosoo 
~<,;ro 10000 10100 ---- -~ 

\ 

bt:ı - Ke)of \ rıcı maddelerden i 
, 2 Bo) ıu boyuna yatan 3 
ı,11 !'!utun: Türk mu.'ltklsl ı:nııka."ll· 
, ~cıın blrt 4 - Hl%ır: Birli 6 
~ lr nota, Ccylün 6 - Bir hay· 
'·~· Sır nida Hekim. 7 - Bir mu· 

\ lıctı e - Doru ecsı. 
1 llkırıılnıı ruınli•>n: 

Güdümlü mermiler ! Meclis iç tüzüğünü tadil B. Milletlerde Kıbns görüşmeleri 
<n ı % ncldel 

A. B o tse iki tip uzun men- d 
Zllll kıtalar &r&Bl mermi progra e e n 
ma aımı~ \azlycttccı r Bunı .. r 
Atlas ve Tltıın'dır. 

Bu mermi erin husuıılyetlert ,u 
~eıı:ııcıe hülba ecılleblllr 

ATLA ; Oeneral DYnllllllCI şlr 
ketlnln Convalr uçak fabrlltnsı 
ve North Amerlcan uçak tabrl· 
kası tarafından imal eıııımckteı. 
dtr mayi roket motörü \e ~ a
det mayi tttcı ile teçhiz ccıllmt~ 
tir Atlas'ın boyu 30 metro a ır
tıgı 50 ton lta:tardır Menzllt 4300 
mll f6000 kml ve hızı Mach ııı 
<sesten on beş ml51l hızlıı taıı: 
rıbcn 17 bin kılometrccıır Ame
rikan bava kuvvet orı tarafıncıan 
kullan.ıacıılttır 

'J iTA' - Martin, A\CO şirket
.eri tarafından tmıı edilmekte. 
cıtr. mayi roket motörüyte mUceh 
bezdir İtme kUv\et hııı rn bo
yu daha açıklanmam~tır Menzı 
u 4300 mildir eııoo km 

lkl kacıcmelt bfr modeli imal 
eııllml.ştır. Amerikan havıı ku\·
vetleri tarıı!ıncııın tullıınıtacao.
tır. 

Haziran 11157 de Atlll.li'ın ale
nen yapılan tecrübesi ba.,ıırısız 
olmuştu, Yenı bir atış yakıncıa 
yapılııcaktır. Titan ancak llJ5d 
ynzında tecrübe aafh1151na ıııre
ccktlr. 
ı:ud ıı,u.t,.,,oıı n:ıoıJ hr u.ı 

Gerek Rusya, gerekse Amerika. 
nın 1961 ııen önce kıtn.ar ra ı 
mermi stoku yapixu151 bahlıl mev 
zuu olaı:nııı Bu bııkımdıın A B D 
1961 cıen önce orta menzilli mer
mllerln 1>eri halinde ımallne ııcç 
meyl tı(lşünmektedtr. Amerikıı 
ordusunun orta menzıııı mermi 
ıı Juplterının ve hava kuvvetlo
rıntn Thor"unun ııtışlıın başany
ta )apıl:nııtır. Bu iki merminin 
hw.ualyetıeri şu ııckllcıe hOlba 
edilebilir· 

H PITER: Chrralcr fabrikası 
tarafından unaı <ıcıllmektecıır. 

menz it 1300 mlldlr C2100 km ı 
TlfOtr - Motör itme kU\'Vet 

ve menzili jupıterınkl gıbtdlr 
Juptter ve Thoruıı boY ve hızı 
bakkıncıa daha bir açıklama ya

(Ua<:ı 1 lncl(ll'• 
Den z.ıı mlllotvekılı Balın Akş t, 

Giresun m llct\çtıll nruncıı Bozbııll;, 
Kon ıı m 1 e.tvcı. •I H ı:nmeıt <Sıçmen 
Çorum mtlletvekıll Kenııı BıbcroR 
ıu, ~pıırta mlllctveklll Kemal De.. 
mlraıa~·. l\tu9 mıllctvrktll ŞeUlt Çııfı 
la> aıı D nııı n:.ııtcn-eklll Hanıcıı 
Sancıır fntıın bul mtlletvekll ı A .. 
Hıırputlu. Sakarya 111ıllletvcitlll sc 
lltn. Dmç r E5k ç!ıır mtllch·ekl
ıı Hicri Sezen. Ka:;tı.monu mııtct
ve .ı Hllmı Dura Zonguldak mll 
let\"cklll Avnı Yurdııbayralt ımzn· 
ları ile Büyük Mılleı Mec•lııne VC

rllcn teklif mevcut iç tOzOğü.: tek 
parti devrıncıe hıızırlanmıo o m~ı 
balumındıın çok partili ııl~ııısl bıı· 
yata uymad.gı bu sebeple •milli I· 
racıeyı temsll ecıen BUyük Mtllet 
Mccllıılnln vekar ve hayııı~etıne 
tı61ıo:e lrDA edecek üzücü ahval ve 
hllcıı.ırntın teken JnOnOn Outeıımc. 
611, ııcrcttı,;esını taşUua!<tacıır. 

1 c!>ll!, tUzUğün ı,.artı ~rupları, 

encümenler, ııözlü .ı;orular. cıoırn. 
nulmııztık, Mccll5ten çıkınıma, 

tahslant kesme, aıU:ı:ııkerelerto ya· 
yınlıınması ile ll,ııllt 28 mncıdes.nl 
cıeğlştırmekte ve yenı bazı hUı,;Um 
ler ııetırmektecıır. 

Teklif. ııaıll macıcıelerı ou şekll
cıe cıc(l;lştlrmektedlr 

Madele 22 für...ıye BU} üıt 
Mtllet Mectısıncıe 115 mebusa ffial k 
bu unan her 61) asi partin n ) ıı.nı.ı: 
meoı.u; araıın kurulım ve Du} o 
Mtl•ct l\fecıısı ıç.ndt onun çıı.ış
ma. rı ile allika.ı fııaltyette ..ıu.u 

nan ruecll;; ııruııları varcıır.ı 

G tınten bu yen hUıanc ııore 
cıördcr mı letvekllım: ı;ah,p bU•U· 
nıın Hür P ııe C l\i P. gruı.ııarı 
ı:rup 'asrını kaybetmekteaıru:r. 

Bunun ıtonucu olarak ııonı~ıneıer 
ııınıs ncıa her lıtl parti sözcUAü ııe 

Oncetııı:ıe Konu~ma haii:kını ıtaybet 
aı.u te, partı ii:urüalermı ııacıece l>lr 
mtılet\ u.ı olnra a\ık<ıııııak Zi>
runııa kalnıattacıırıar Ayrıca, her 
ıkı ııruı.ı cıa ll.ıyUk Millet Mccı sın. 
ı.kıtı ıı11n.p oıcıu..ıarı ocıaıarıııı kay 
bctniıoıcrcıır. 

pılmamııtır. 
Washınııton'da Penıaeon bu Madde. 46 - Bır encUmencıe 

ıı:ı orta menzıııı mcrmıcıen blr1· eöz kc~.ııp şnhstyııt ile uıtra~ıı ır ve. 
nı veya ıtıııının uyııun bir ter. Ya lntızıun vu ııUkunetı bozncaı. 
t.blnl sert halinde tmn!Ata vero- harekette bulunulun;a encünıeıı 
ccktır. ıeı.s l>u g_bı lııı !erilen do.:ı ı o 
111'.R J \ E ıtAÖl\IES JY.T nıebusıı ihtarda uulunur Devamı 
LÇ\Kl.ARI ha.ıncıe o ınebuııu o cc.ııc)e ıı,t o 

lııter uzak menz1111 ıater orta mıık Uzere encümen karar. ,ıe cet 
menzııu olı!un Da!tatlk mermiler 6eyı terke dllvet edeı ~e kes fl~et• 
buııünün deıt ı yaluu bir t.ı;tı .. ba hlec:ııs rıs a.:ıettne bildirir. 
ıln (6 ı;cne aonrasınını ıı.lilhı· ı Meclis reı.sl bu ilbı ınuzamı bo
dtr. Bugün a:;kcrl harekAt bakı· um lıare;ı:etter.ncıen cıolııyı ııaı.ımı 
mıncıan ı:nUhlm olan ıç ncıe 10• cıa şlkii~et \'Uıtubutan mebı.u;a L!ı· 
san bulunan Jet bombardunaıı tar cezası vor.r.ı 
uçaklarıdır. BuaünUn kuvtetlcr Yenı tckıU macıdeye s0kl1net ke 
ı:nuvazenesı buna da;,ıarunaktıı • mcsını eklemiş ve ltomb> on bıı 
cıır. NATO çevrc.Jerıncıe bellrtıı. kanına ihtar, komuı~ona da cıışarı 
cı ıtıne göre AB o nın sovyet çııtarma yetklı; nı tanımıştır. Bu 
Ruı~aya bu cıabacıakl tlştUn.üğU bakıru..ıaıı macıcıc bıı,kanıo ı.ıtıır 
şu sebeplere da~ anmaktacıır. cezası tıe blrllıtte ç.!t cczıılı bır 

aı Rusyıı etra!ıncıa ı;ıraıanmış karnktcr kazanmıştır 
Batının çeşitli bava Oslcrmcıeıı Mndcıe• 67 - Bu madde komı .. 
tıınıcrce atom ve hidrojen tıom· ~onıara kendilerine tevcih edllm.ı,ı 
bıı.ııt 1600 uçaklık bir B-47 Jet kanun tekııttertnı eıtazı gaı,zcyı 
bombardıman flloou ıhı bcde!lcı- muııtchcen ııözlcn lhtıvıı ettııtı tıı,ı; 
ro en kL~:ı b ı zamnnda ntıln 1111 tirde uozc.tt!mcsı ka> cıı)lc tek .. ı 

b) Aı:ncrıkan D-47 Jcrıne 1t111 ı sıı ııpıerme ıacıe etme yetı>lsını 
Rwoyanııı nıukn'.ıll bir blldbı he· \Crm ktedlr 
naz )Oktur A rıca ıı ır Amer. Macıcıc: 78 - Bu mactde ııöz.u 
.ıcıın D-62 bom )arı.liman uçıııı:.ıırı 11orulıırın sacıecc cumıı günleri ı:o 
cııı blr tahrip barekAtına ıotırıık rüşüıcceltı tııyduıı ı:etırmektcııır 

edebilirler. Madcıe tıı - Müzakere nlııabı 
el Sov}et uçııklnrı dnı bir ta· huauııunda rt)'ll'!ct divanınca tel'CQ 

arruza kıılk.Ba ar ilk ıtıedcf Avru cıut hAıııt o'ur yıihur cı 1S ..ı 
pa olacaktır Bütün ınrat J n<IE' fih • ıııa an C9ı 
ta ara a ııı zamııı a .tiacum ecıO t cıı v~ n tAhrJrçn nı ap bu• 
60 b e Amerika ltıtlll! ncıakt us- .h nmacııııını be;,an ederlerac >Ok• 

• lıı.m11 yapılır 
lerııen \l\ll!dar derhr.1 harekete • 
geçeceıtttr Macıcıo. 85 - Grup namına ya-

SO\'Ydt mbıırdıman :.ı\a • pllan konu§malar sıraya tAbı do-
lan kademeler halinde hareket tııcıır Ancak bu halr grup rel.iı 
ettikleri takdirde cKanacıa erken ve7a ııötcllııUncıen yalnız biri ta. 
den Haber Alma Şebekeıı • ııııı rarıncıan ve bir defaya mııhau ol. 
llerbanaı bir nokt ını ı:eçtıkterı mak üzcro ıatımal olunur.• 
taltdtrcıe Avrupacıakt üslerııen on Bu hUküuı tekllfın en kayıtln· 
ı:eç iki ıınat .ı:ur!ıncııı hücumu yıcı bOktımlerlnıJen bırını tc~kll 
kanıılayıcı uçaklar muhıırebc1e etmektcııır. Teklllln 22 mıı:ı1e:ıl· 
ırır oebılecektercıır. ne göre Meollbtc ı:IQdeco bir nıuha 

tasarı 
<Da ı ı incide! pos !ltaıı:artoata mQıı:atereye bazır 

Blr ı:nüe1det aonra duruınun ve- olduğunu ifade etmeal fdırlmlz al· 
hamctlnl ar.:r.yan, Emniyet. aske- yaı;I mahfillerinde büytılt bir tafta! 
rl Jcuvvetlcrlıı de yarcıımı ile çar- ile karfılıı.nmıştır. Bununla beraber, 

Macıcıe· 153 - Vekil eoruıan ~u- µışmnlııra müdahale etmiş ve tıı· >.ıl.ster Noble'un bcyanııttnın, Jngl· 
aııcrc umumr ı:ncnıaat ı:nüllhaza· kut vazlyetlr. n•tı~tırılmaaı a'lc11k ltzc~ metninin ~tklktuden, İn 111.e· 
sına mebni covap vermekten ı.mtı- üç sant tçlııc!e mfımkUn olat>llm ıı renin :.ıakıırıosı11 müzakereyi cvak· 
nıı cdebllece~, ırtbı, gizli ceı.ıecıe ur. tı7lu Jı:abul etmlt otdutu pltllnde 
cıe CC\'llP vereblllr Acıa tedbtıçlllk tarihinde ilk ele· ınAzlye alt bir mAna çıkmakta lae 
cHIUlfına krar verttmedlkç-e ~I· fa bugün hW<ule gelen korkunç de, fnalllz temallclnln bu noktayı 

fabl ı;uııllıır cuma sunu azami bir çarpışmalar notıceslııode yaralı .u- tekrar hatırlatmaya lüzum hlaaetme 
aant müzakere olunur. Ayni ccl· yısının haylı kaburık oldu(l;u hll· .ııı lyt 1tartılanmam14tır 
scaıı bir ı:nııbusuıı ikiden fazla ı;u- cılrllmekte bu hw;uııta henUz kal') Ml.strr Noble'un be.raoıtı, Yunan 
ali ltoD\llUlrımıız.• bir rakkıım vrrllmıımektecılr tezlerine cıe müzahir sörUnmemek 

vurartükttı olan 1\ tUzURc ııtl Bu vazıvet karouııncıa Kıbrıs hil tedlr. Ayrıca tnılllz taktlttnın me 
re Bakın umumi ı:nenfaat mfllll· kl'.lı:netl oehtrde aokıı!io çıkma va- aelenln Blrleşm~ Milletlerde halli 
hazaluı ile ı aqeee mehil tııteye. aaıtı l!An etml~tlr yerine NATO çerçevw lçlnde halli· 
bllmekte. cevap \'f!nTIP.ktl'n imtina Şu anda durum aOkOnete doO::ru ol becıer tutmuı reaml çevrelerde 
rcıememPktedlı gitmekte vr Lef oşe solı:alı:lannd umumı:retle ıyı ıtareıtanmalttadır 

••a"'"e 164 suali ~ran "evap ası.eri vasıta nı emniyet men:ıup-
... ""' - v ı d b k .. 1 Ancak, tararaız ıl)'ll&I çeneler Kıb 

,.,.nuncıe hazır bulunmar.ı;a •tfahl ann an a~ ıı " m.~eye ra.•tıan· K" " kt ... na meeeleal NAT0'711 gelcUtt zaman 
cevap hakkın: kaybecıer ve •ual mııı:na &.ur 

Dl" t ft R ı t ... NATO üyelerinden bir çojtunun tıp· 
Lakrlrl CC\'RP talebiyle verllmı .. ısa· ,.er ara an um ann 14•111- i 

Y ı ,. b b t. d cı ı h ltı nglltere 0 1bl tablme yana,mama 
vılır SualP muhatap olan Veltll 1((1 ı,.ı u aa n • a evam etm O u "' 
nünı1" hııur bulunmazsa cevap Prada pol•aıe tecıhtşçller arası:ıda ~~~.~.~~ .. ~~ .~~?.~!~ .. ~=.ı:!~.~.:~.~~:.ı.~~: ........ 
hattaya tAllk olunur. Erteııl hafta !ki ııaat süren bir çarpıoma olmu~ 
\'ekli yine l!luale cevap venne7. ve tur Bu carpt maıarcıa t;C ·ızı polis 
otıahl veya tnhrlri olarak mehil olmak (17.erP yirmi dokuz lı:l•I ya· Yunan Elçiliği 
talohlnde de bulunmazsa sual sıı- rıılanmıştır 
hlbl ııuallnl ıstı:r.aha çevJrccP.tt.aı Buııünkü hl'ııllseler sonuncıa Acıa IHu ı ı ınclılf'I 
beyan edrblllr Bu talep bir haf• da çok "ayıcıa tevkifler yapılmı~ oğlUllUn l'uı:ıınt.stam Anlulrıda tem· 
ta 11onra mtltnkerealz reye konur )>lrçok ktmııe t.ıara!tollara rrlhl'!d'I"· ati etmek üzere aeçllml• oımuının 
Aneqk rr)·e m(lrncnattan evvPI \'P.· rek lfaı:lr.lr.rl 11lınmı~tır ı •ebebl budur Blllndlğl gibi, Peltm1Z 
kll malı crvap!Rndırmllk hakl:ına Kıb!'L'lta ııııcıt çok l'trt bir haVI oğlu, Türk · Yunan ı,bırııaıuın ha 
ııhlptır 

1 
e~mf'ktr ve Ot•rumun vahim nıaıı· raretll tıırattarlarındrın btrıcıır Bu· 

MaOdc 1~5 Ce\'ap ve m!ltall\a :ı:nraıar rtl'2etrr.P ı bek rıımrk ... ıır uun, 1934 y.lında Utl memleket • · 
o er dııklkacıı.n fa?.la ıınmwz • ıl. Mlı.r.l'TI ı ıııw Kllutl.., r11.11ında huıı oıa.n ıersınlljlln orta 
OdrOndOll!l gibi 111 dakikalık ınQd """'fl.F."I h nl ıılıt l'\llhlP dsn ı:aıı:maıındıı urıctmlt oldujl ı 
dl't üçte bir nl11hetlnde kL,11ltıh11• 11111 \hll lll gııyre•ıerle blltUI lsbat etm~tlr, K o 
tır NtW)Ork 10 - Birleşmiş :\f,!let· dıal, 1-Urlı: ve Yunan ııyue~tnln .uı 

Mndd 16tl Yukankl macıd!!- ,er S yıı."I f{o·nltf':ll Kıbrı la llııllt bal ıaresının konrecıerıı.syon ~e :ı:, 
ı re tMf knn orulan eual.er ve 11 rtı me.crl tıılllt r mle'jr etmek o.cıuıtu huıuı odak! 41~ 
ı:-atçe m ıı:ıı ı rdı rının umumi ne- Koml•e bu hllt!Ul\la llıtlll görn,. .kanaatler nı de hiçbir vaıı:ıt ~izlem~· 
v tte cerevaıı aırMıncıa ayrıca .:e- meler! llPr!cı" !An rı!ll er. t b r metted.r D yUlı:elçl Pcı:mezoıııuuun 
vap andırıln ll7 ı t rtr hr. biri\ •nıı ur TUrk har'clyea• ı:ıuclıncıe mu~edll 

l\fadcıc 18C lhzari encüu.cn U iter •arat• rn Kıbn 111 ııırı•ı mu b.r !san kulla~ar k ve bl hlaaa ah 
yapaco ı tecıl:tkat ııetıceısınııe hl<- v.&kf'rl'tcrın ce•pyanı aırll! ındn ·o- rl cıoııı:uıı:ıarındıu ıautacıe ederek 

U Ü •bı ııu an Rus ce.re~ı Ada hol .ınıı , 
t>u 11 ı ııat otuıııın c nn n ta. - kend ı:nuı:acıcırratını kendi ta\·tn )aptığı ı;ayr.ı~ml t.c ebbü1.er1ncıe, 
kine lUzumunıt kan1&t ııettrırac ~"' hakkının vrrllın~ nı sa iP.mi' ve Türk hükümetl, Kıbrıa meae.ealnde, 
rll mıısunl\etlnln kalcıırılma8ma. burndnkl 11.'lkcri n.~ı .. rın kl'dırıl"?lft lun nlatanla ııı:ııı bir anıa,maya 
4klll halcıe tllklbat ve muhak~mı~ ıunı 

1 
m ~· r varmak ve ondan aonra mUşterelt n 

nln deHe 11or..ına talikine cıaır bir rır.ı,ı c,f,llZ "'· "'AHI'! 11 " 1ngllterenln tar ısına çıı.:mıık yolu 
ı:nazhata tant.ını ve muhtelit en- il. ,

1 1 1 11111 li 1 ı.o-.;t "'" nu ı.erclh etm e ı n için çalıttı~ı 
cıın ne tllkdıın ccıer > ı d A ıı: d tl \ Madde. 187 - 1'alı:blh ceH.!ınl ge· Kıbns n,f"\P'I' müıak re "d • an nşı malta ır 0 ıra a ·unııı:ı 
rtk•trccek haller nr11J1ında Mecliste lir en z a an T!lrk cı g 1 SE'- Btıy ke._:ıııgı çevre.erinin tıınaatlne 
ııır gtırtHtü)<' ııebeblfet vermek yeya llm Sarpl"r <iç devir• arasında a ıore. •Kıbrıs me!e.e. 

0~ b ıgunı: l 
hut Mecllaln ça.ı malarııııı. 1şttral> rllı Onrn \'I' lh' Clıra 11ebrb yet Uç cıuruma getlrenler ngtllz ercı.r; 
ten ımttne tçln birle meye, heyeti veren bıı mr> rlrn n 1<011 ~·ı lnrcıa ııl Yunan hük€imtıtlnln ve m.ıtıaıere. 
umumlyede a~ılı:ça öııayııt olmak tııı mı~ olduğu ııtlknm lll'n Tllrıt h(I· paruterlnıu yıı.pmaıar! llftrt•ltcn fey 
il de ıttıııl <'dllmekte ve bunıı kar kamııtlnln hl11.~r t P,1 Oz!lntll O ı. hiçbir zaman Londra da bir işçi h\I 
,ılık •takbih cıjan mebusun bir ay· fade ile ıı07'tt ba:ı a'llı ve Kıbrıs kOmetlııın işba ına ıeçm~ını bf'lı:•e· 
!ık ı.ah&tı:ıtıoın bette biri lteslllr• meı cıeaının propaııancıaeı arcıan. aıek de ııcıır. Zira. Kıbrıs ınese e 1 
elı:llnde bir cez:ı konmutadır. karşılıklı ilhan arcıan lı l ve th. nln ı Urk menra.ıııterı ııazan lttba~cı. 
Mrıdde· 188 Mccl!Aten geçici o ttrıısıı ı:nil tenlt un~ur nrdan tec· alının dan tıalledllmeal, TUrlttye ı.e 

ıaraıı: çıkarılma cC"~ını gerel:t!ren rıcı olunııra b!l•ün aH\kadartar ı- Yun ıılatanın araaını, her iki mem 
haller geni ıoıllml,Ur Bundan böJ <,;in ~ayanı m mııun et o acnk o-1 ,ekct ıçln cıe çok te!lllltelt bir tarzd~ 

1 llln bir hal •··ktln• cıo .. ru tnra'"k l ııçacaıı:tır Şu hal
1
Cle gerek Türklya 

ıc •a:rnt lnltlntta iki kere tevb h ce , ~ " ' " y b zasına uıramnk DQyült Mlllet M eli· ka;d tmelt il re ml'vcut ıı:n ın 111 ııın. ıerek unan:auının fU ve)·a u 
ıını, Re1slcumhum, Meeıı.s Reisini, rın ara•tırılmnsı zamanının ço ;. İnglllz hükfımeıtne bel ballamak tan 
ne•· Veklllerıuı, hQt(imetı veya hü tan hu (i l'tmı ntcıı.ıtıınu be- vazgeçme eri ve meseleye evvelA ken 

"' y tm ti cıı aralarında bir bal çareaı bulmaya 
tClmet Azaııından birini tetıcııı veya an e • r , çalıpıaları llzımdır • 
tahkir etmek. mtlletveltıtını mecll~· Tem 1 cimiz. Kıbrısta TOrıc Bununll beraber, Yunan Büyükel 
ten geçici çlll:anımasını gereıı:tıreeet balkının muka:tderatının cıa. bun çl.ljll çtvrelerl bu anlııtmanın hangi 
ballrrdencıır. !arın lracııııer ıı ıı n aı ne o.arak, ulara cıayııımuı gerektlitl buau 

Fıkra hülı:mUne, bUkOmelln de it- rumca konu~an Kıbrıı;l~lar tarafın· euncıa çok mujllAk tlltlrler ileri aur 
h • edilmiş olması, icra kııvveıtntn dan ta ln e~llmek eıım ın n. mekUdlr er. Halbuki fehrlmtz dtı;ııo 
Bü:rOk Mlllrt l\!cclıal tnrnrından mu· mnntılr ve z anın kabul ed mlye. matlk çevrelrrlne ııOre, Kıbrulı Türk 
raltıı!ıe Jnl b.r hayli sınırlamaktadır. celil bir iddia oldu u kacıu ayni !erin Türltlyele baClanması uuına 
Ayrıca, •Bu inzibati cezaların tat zamıındll D·rlP. mi Mil etlr.r aıııı aykırı her baııgl bir anlaşmayı Türk 
blltl meaullyttl mucip rllllerden do· ! yr..o;a ına Ye beynelmilel adalet ve bükClmetlnln kabul etmeal lmk6.n 
.ayı takibat tcruını mı1nl dtğllcılr ıt na.•alet katcıclertn" cııı tamamen lltdlt Bu tmtlıuızlıt BUyükelçl 

Madde: ıoo _ MeclL,ten muvllıka muııarır buluncııırıunıı ııö> lem ş V•' P k 11 1 iki ettıtl tltlll 
ten çıltıırıımak eezqına usrayan me Kıbrıbt&kı TUrklertn kendi arzu t mezo unun e n 
bua hemen mecııa blnMından cılı:ma ve ıradelerlne raıtmcn Yuııanlsta· uauıun de rağbet görmemesi netice· 
:va mecbur u urouml tıoyeı.çe Uc ııın ve~nhut on nııncın: buıınn ek alnl doCUrmalttadır. 
ıntıattnn 12 10 tnktata t.ndar olmak serJ}·et1ııc bulunan Ruıııların ıa.-.. • ............................................. ı-. . ..... .. 
üzere verilecek ceza müCldetı içinde resi altına konulmL'\I tc cbbüslerı Bölükbaşı bugün 
mecll& bina vo mll•temllf.tına gir· cıevıım ettikçe Kıbrııı mc~eıcı;lnııı 
mekten mtmnudur Bu cezaya utra lıallının ımıtııruıı7 o.ııuau::.ı 1.)1,. ... 

yan mebus, dı n çıltmıktan imtina llrtmltttr 
edene inikat munlı:ltaten kapanır. KJBRl.S lln;. ııı..cslsis 

Kırşehir'e gidecek 

ve retı o mcbıau ınecllll blnar.ından .\SKl\IUU.\KI •rı.l'Kiuml 
Ankara 10 IHU6US1l - CM P 

ıtenı> baııkanı O~man BOlükh~1 
çıkıvmaltla beraber, verıımı, olan ce 
u lıı:ı mlall olarak tlltbtk ecııttr.• 

M,adde: ll>l - ~"Ubrıdaltl madde
nin blrlnc1 tıkraaındakl ııaıcıe me 
buııun bir aylık tahllaatının yarısı, 
ikinci fıkruıncıaıı:ı halde tamamı ke
ıılllr • 

Madde: :u - Bu madcfc, meclise 
ıllı1hla ıtrrn mtlletvelttııerlnln 30 bir 
le im mecl~ blnuı ve mOetemllitın 
dan \ıtalt aştınlmalarına n bir ay· 
!ık tahalaat!annın ıı:ullme~lne dair 
y~nı bir h!ltı:flm ııetlrmektedlr. 
Mıe1de: 219 - Mecııs namına mf'm 

lelı:et hıır!ctne bir heyet izamı halin 

Ankara, .o nugo:ı ::.e;red':en o:oml'bllle Kırşch re hareket et 
bnberlt'ro ı;J:e Blrle ıı:lş M!llc lr: m~Ur Bölükbaş Kıt"'ehlrde alle. 
Ocnel Kuru. ı atyw t;c.m •yor.o ı:.ı "le görüşecek. cezıevlnde iken 
aö:ı.: alan inııııtz Oışı,ıerı Baltan rr r ı 11t,>Ç.ml ıcıızaıım8' tı,; n \ıılıoan ve 
dımcııı Ailen Noble'un inı:llı.tre ııu ov veren hf'~ er "rine teşekkQr e. 
ltflmetJD1n Kıbnı adaıına lç muna , dccelttlr Bô!Qkbaşının yarın şeh· 
rlyet vertlmeaı meaele.ııtnı Dafplalto- 1 rimlze döneceği sanılmaktadır. 

l&Yl'&I I 

BAŞYA%1NIN DEVAMI . . 

UY ANM_l\K ZAMANIDIR! 
l8q1 ı ıneııtel 

Fakat sonra hlrblrtmızır IUl\ı:n.-ıı \IDhllk. lel!lanı 'uııanlılara 
trrı.rıllk . Çe illi \nnıın tnhrlJ.;lrrlnln kar ı•ıııılıı uzun znnı.ııı haro>. 
~f'blr. ı.aımaııııı J o~ıınılrn l.011nn 6-7 liJ 101 htlılbl'lt•rlııde hlc bır 
duhll ulııını11ıı nır•dana (•ıkma•ınıı rııgıııt•ıı. tkııı•h TClrl.ttır) Cr· 
nıl)l'tlııln d.ıhıı P.'lhlı lı'•kllAıa ılR> nnaraı. )l'nlılen runl!)f'le ır1:rne. 
lihll' lllfJ dan bımı.ıımnıll, nıllll tı·•nııııt C"l'llhı••I ı•ııııl~nıllrılmaııı . 

Ulltün bu luıtalnrı dt'rhal d0Zf'llıııek zoruıııtn~ız. tıı, I~ olarak 
Kılırı~ mr•rlrslııılr H' nı1111 \Prlıı:ınuıln 111(.l•I olnn hrr me•l"IPrlP. 
Tllrı. mlllellıılıı hl'P hrralırr olılııtuıuı \f' po!Ulkıı llıthlra..ıannın 
nıllll ,uurıı uru<tunnnıtıtını Pli r ııılı lılr i'kllıli' lır11rtmf'lhl7.. Ba· 
n ıın arlıı•ınıtıııı ıtn hnrlrl lllf'ınl' !<i'•lnılıl 1'11 1)1 dil> uratıllerıoı. a
dumlıırınıı7. Sf'fPrhrr l'ılllmrll H' hrr ıarıırn ) nllırnııınlııllr. 'le•rl.1 
lncllll işçi pıırtl~l)lr ll'mn•lan lhııını etnıl'nılı '" oolnnn ı unaıı 
'"ununa ıı:rlnır•lnl' ml'yıtan bırnkmıımı7. h0) ııı.: hııııı olmu•tur. 

K
ıbrıs ı;otuı.; harbinin bu aon "" kat'I ~arhn•ında lllrnıe llAn 
tlmrnılz !Azım ırlen ba hen ha!.lknı eıuctur: Kıbrı ta bir 
('okluk ,,. lılr 7.lık dl'tll. B) nl k11111nda ııa.rnamasıııa lıııkln 

olmı,-on iki OJ rı Ci'm&at rnrıtır. < \lııliııılderalıı hllklmlyet) pre11.1lol 
makbul ıll)e kıtıuı otunu)or~a. hrr ıı,;ı ermnat hakk1ndn OJnl)le 
ta lbl!. olunmnlııtır. Bllhns•a lil Kıbnı; Hunııııcu. bir ıt0lltllı;ı\Cl ve 
) ırtıcı papozııı ldnre.,ı nltındu tam nıAnn51) il" lılr dlul crnıoaı mıa· 
z.ırtı"ı ıı:lhll'rlrt.t'n, lı\lt.;lli;I l'•a.• ıuıarı nıodrrıı ruhlu bir TOr._ 
f't' lllll ılllııl ıe f 111111 dininin Uh t lf'•Dlllldl)ll'! blrblrll'rlne lıa&ll olan 
hlr ı..ııı l l') ı bö) it> hlr leolirııllli ll'Şl'kklllllıı tııhuk!.lııııü atlında b•· 
rnkıııRı., ııe ııııııııkllııılılr, ili' dr ral111lr. Uo)ll'! bır ry h11tırn bile 
ı:rıııı .. ııırllıllr. lııı;lllzln )ull.ırıııı ı•ırdıklnrııı ı '" ııo11t1ı.acı pa. 
ıı~zıa ıııUz,ıı.t'tl")I halim l:l'tlrıllkll'rlııl' ı:hrt' ıırrıı•lp '" bal. cephf'. 
•lııl ııııuıur.ıa l'tıııl'J.; lılzt" ılOşOyor. Ulılın Kılırı,; ııır•el~•lnde bir 
hU•U•l , ... ıııllll eııll'll ıı .. ı:ıı lthl lııı Orta \l' \'ıt!.ınııotıınun hU:ıtD· 

rıınıı \I' l•llkrıırını nıiııl ıftlıı ı-ıııı:ınıııı hl'r \a•ıtn ılr bUllJu Aleme 
il ıı ~ıııırll) iz. llu) il' hlr nılllı sefl'rbl'rllı;lıı ruhu bizi ct'ıbe 1 ıctne 
ıılııınlı, mlıstf'tf'k l'lll!ll)ı I \l' ı..tıı.rar ıl l\i.l'llldlln ID\1Z u•mamh:e 
lhtlnıııı ıılııııııtıjiını ınllslrr,.ı.; bir ~r•lı• ılihı~IQU lılldlrmtll hııı 

hf'ılrf • ı) ın.ılı) ı:r.. kıbrı• ııır l'lr•lnılc nıllll birlik ctphe5lıılu ı.u. 
rtılınn•ıııı lhııı:ıl rılı•nl..r olııron, bunların \ebnll tlıldrıı aıır ol.16· 
ı•nktır. 

Ahmed Emin YALMAN 

Eroinciler dün 
yargılandılar 

(H,ı•ı ı lnrlılr> 

Sıcıdıt Pamukçu lae Sabr1 adında 
bir ~r;ı r.mıı.nıı eroin v rlrken ele 
gecırıımı,u. 

l\fa nıınlsrın eroin şebeke indeki 
ro.ıert bu olmakla beraber dtlnltü 
ıorııııları aıraaında hiç biri auçu ü· 
r.rrıne almamıştır. 

Nitekim 36 ya ndıkl Seter Beınl: 
•- Eroin lmall ı e benim hiçbir ıı
glm yoktur. Bahai ıreteı:ı ve eroin 
imalinde ıtu.tanılel tı lddlıı edllen ıe 
ıenler bcnımcı!r Fakat, ben onıan 
011 aroe Cince iıtın eden ta•ınırtın 
memleketlim olan Yu.rut Demirciye 
bırııltmıştım Bir daha da utrayıp 

cı!m dım • 
Keza aynı aanılt bu lfades!nden 

ıonra koridorda oldu ~ gibi ıınıme 
cıe •- Pollsler, btt yaşındaki cocu 
ıumu ölcı rdü.ero demlı ve avulı.11• 
tı da muekklllnln tuurunun yrrın 
de olmacı mı lltrl ııUrereıı: tnklf 
edllmemuını atcmı,ur 

İatln7edekl 11:.ulQbe beltç1"\ Yuaur 
Demirci cıe h4ltlıntn: •- Balı:, bun
lar senin ltulQbencıe ero!n yapıyorlar 
mıı?• cıtye ııorması üzerine •- Un 
yır erendim, o ıeıenlerde biz çocuk 
!arın çamaşırlarını yıltarcııkt demlf 
tlr, 

CHP. Meclis grubu 
( ff:ı 1 1 lııdıll'!l 

naya.'laya aykırı olcıuğunu, tadilat 
kabul ocıııcı.ıtı talttlrcıe ıç tüzllk 
hü Qmler nln tek taraflı ifllyece-
1 nl bel rımtşlcırdlr Bu tadll4tın 
&.«il mak8adının muhale!rtln ten· 
k.tlerının azaltılması olduğu, nite
kim yeni hUltüı:nlertn muhalefetin 
çnlı malarını önllyccrk mahiyette 
buluncıuliu ttacıe eClllmlşttr 

Dahn aonra iç tüzOıtun tAdlll hak 
tınılıltt gOrüşmelue pe!ftmbe ıünQ 
tl'kllf anavasa komisyonunda mO· 
zakere ecıııcıtlttP.n aonra devam e
dilmesi lı:ararlııştınlmıştır. 

Orup batkanllğl toplantıcııın 60n 
ra şu tebliği yayınlamııtır: cC.H P 
mecllı; ıınıpu 10 anılık 19!17 ırünü 
aaııt 15 de Grup Baştan vekıllertn. 
den Malatya mlllctVE"klll NQvl' Yet 
kın n bıı,kanllllındıı •toplanarak; 

ı - BQy(llt Millet Mccllııl dahili 
nizamnamesinin tacııllne cla1r bazı 
O P ti mtlletteklllert tarııtındıın 
) a;JI an teklifi tetkik etmlf, , .• JL 
pılıın mllzııkere nctıccslnde bu 
teki f,o BOyOk Mlllet Mecllatnln 
ıcraı murakabe ve kontrol hakk.t
nı, Alecllıı Çallfmalıınnın mlllet 
huzuruncıa eeroyanıııa tmltAn Ye
reıı aleniyet prelltilblnl, mlllet'fE'
kı.lerının kürsü hürriyet ve mllf!U 
n yetini teminat altına alan ana

• amız .ıükümlertne aykırı bulun 
<lu u Ye dcmolı:ratlk reJtmln ına 

Maznun ardın Oamnn Nuri HOke ,.ırcruııplt.rlle baıtda.:aıası lnıklı.n· 
de eroin ımalc11tğlnl redde~mlştlr. sız cıahu birçok husustan ihtiva 

Dlter maznunlardan SıdClık Pamuk ettıll görülmüş ve bu hO!ı;{lm ve 
çu, eroin aatmadıtını, bllll:!a eroin prenatplerln tararla mııcıaıauı &a· 
almak için Sabriye sııttıını aöyle· rar altına alınmıştır 
ıntş ve •- Ben on seneden bert e- 2 - s~ımıercıe vultubulan m~. 
rotn içerim. Şu anda cıa kriz ııect aullyett mucıp yolauzluklar halt. 
rtyorum Beni bir hMtaneye 7atırın• kında ı:nıpun ııcııı JtomJajonla
demlftır. ı nnca hıııırtanan raııortar müza-

.şoror neaım Saf ise, o gece tCA kere ecııımıa ve allkalı Bakanlar 
dQfen oamanı otomobiline aıcııııını 

1 
için \"ültaelt Mecllatcn ıevaıı tahktltaı 

ve eroin aatışı lle ltatlyen allltuı talebıncıe bulunuımuı tarar aııı-
bulunmadılını l!lylemlttlr. na alınm14tır.• 

~"- - Sap 2 - D.r meyvıı, Dır 
~ ""lltı llletl 8 - NOk8ftll61Z 4 -
111 ~et, Pt.'rhtz 6 - Gaırnl Jcoku· 
l\ı ır bltkl: Anaızın 6 - Bir ~ 
tıı ~aatı. 7 - Bir oıuo. B - Dlr 

ll(''iı<f) Bl t,~( \C:\'ilS llALl.t 
0lılnıı ıınıa: rJ .. - Metelik 2 - Salep 3 Se

t w• ~ - Af, Mera. 5 - Feci lrt. 
~ .. ~ lııe. Al. 7 - Fare. 8 - KB· 

~ uı.nrıdnn a~alı) ıı: 
r, - Mtsa!lr :ı Efl'll :: - Ce
t 4 - Esamı: Ad. a - Ll\le: Ara 
l:e- herı· En 7 - Kttara. 8 -

ot 'i\A!'ll;:\ K Uffllt lefct grııpuııuıı yer aıma:;ı cıoıayı. 
1901 den eonra Batı dOnyaııı ılyle muhalefet a11decıı bir kere ön 

ve Rıaya mebzul mıktarcıa ııü· c;ellkle konuşma yapabllecektlr 
c:.umıa mermilere Hhtp oıcıuli:ta. Çünkü macıdeye ııöre arup acıma 
rı vo bunıan ban~ ;a}elerı ıçın uır klot ,.o b r <lefaya malıaua ol
ııeıı.ı harp va5:tuı olarak kul· mak üzere kWlU acaktır İklncı ö
t=ayı düşünılUltleri takıllrdo nemli olan ı.okta. macıcıenın l llrür 
b~ün atratejl tekniği chc:n· ıUkte olaıı iç tüzükte yer alan .. ıoıı 
m tını ıc.ıı bedecck vn ye:>y nı liÖZ mebualarındın tıkra.~ı \ıkartıl 

.. lk mıştır. B!lvlccr bütün cıunyıı par-
l;lr teAn ortaya çıkacaktır. IAmentolal"nda me~cut oları bu 

Bütçe gerekçesi 
prenııp kaldınlmıo oımalttacıır 

Bunun onucu olarak hükomete 
mensup bakımlar tstecılklerı zn:nan 
\e O P. ı;rı.pu ııOzcUııQ cıe bir ke· 
re öncelikte konuşmak bakkınıı a· 
bip olduğu hatııe muhalefet ııacıe· 
ce bir kere Mecliste öncelikle ko· 
nuımak lmk r.ına ı.ahlp olmakta· 

de latenllen miktarın üç mlııll nam 
2ct rıruet cıtvı nıncıı te:ıblt edil ere it 
umumi he:retın ıntltıabına arzolu 
nur.• 

YOrtırlükte elan iç tOıı:nıı~ töre 
namı>~ller, parti gruplannra 'eııblt 
rdllll"~lı:tecılr. 

\ıt;Cl,lsı f~ ('P.l\ll,\lt: hıTh!\1.1 
Krr.cıı~tylP. temas ettıttmlz buı 

Hür P cevrclcrı, iç tü:ı:Uktl' D P 
ıcttcıın tarnNıcıın ~apılacait tA· 
cııııertn :nlllc'veklll ğl vvJteh'rl
nın vapılır~ı ımıı:nnrnı tama:!lcn 
ortacıruı kalcıırııcııcını btıcıırmcktc 
• e bu cıurum karşuııncıa tnutıaldc 
ı tn top yek(\n MP.cl lal terketmııtert 
r.ercktlllt tczınl aavunmııktacıırlıar. 
HUr. P nın )0ııkıncıa bu konudaltl 
hare.ket hattıı•ı tesblt P.tmP. ı bek
lenmcktE>ctlr Aynı konucıa tıkrı:1l 
10rdu1lumuz: (:.H P. Genel Sekr.:ıt"· 
ı Kıısım Gillck şunları &Oylf'ml~

tır: 

Türkün Tıbba Verdigi Kıymet 
Tiirk Tarihi Kadar Eskidir 

Bağdat Pakft 
' mıı ı ı ıııctdl'!l 
~::•nı Ali Ardnlan ile Dıştıııerı Da 
~l't ı:!lrevl!ı;t Ali Mümtaz ve Pa· 
ltt llrı Dışl~lerı Dakaııı ıırnol 11ck. 
ıı llrl Bek ıııı Irak ye Pakistan 
lı~erJ ve İran mulU.hata(lzarı ka. 

14lıırdır. 

te:oıı\lfmalann yann devam ede
~ ve bir reaml tebllli )"ayınlıın~ 
bl.C bııcıırıımcktedır Ayrıca. Baey· 
~ln Acınan Mender bu ı:ece 
~ttı Clye köfkünde misafirler fil• 
ı. ile bır yemek vennlotlr Ycmok 
~l:ı ltabıne üyeleri ile barıcıyu er-

J'j 1 buıunmu.şlarcıır 
'ı ~lronkü toplantıda Ortacıotucıa 
lr._ .. .,et cıızmaları ve bu aıımalıır 
~lıiınııa Baldat Pattı dııvıctlo
.,_~ ıı lktısacıı, mail, &$kert \'e .ı;.) ası 
ı1:uılııtı gayretlerini ıı~ıı birle 
l, '«tbıteceklerı tetktlr edıtmış ve 
l)rt •ncıere. ltablnesı proarımının I 
'cıu'cıoauya aıı olan tısını tuvtp 
...._~ıştır 

<Un ı ı incide> 
kı:ı:ı:a:ruzcıaıcı htZl!l dikkati çeken 
ölçUClo a:zaJdıtını ı:öııterdl ı ~llı:lr 
dır Nıte.ıclm bu rakamlar ıııı s .. r"k 
çecıe yer aımaktacıır Ent!byoııun 
artınııııınıı ı:nü\'lua uınrıık \o~alma· 
ı;ı ııa~ ot 'abli olan devlet ~arıda. 
tı ve mevduattaki artııın l.ııo kal 
kııımnnın ölçülU oluıılc ı:ooter,ı. 
mesı claıpcrlerce kabul ccııtmckı.e
cıır 

Umumi tanııııt, l.ıiltçı::nıo va bot 
çe ı:ercAçesının csıtl bütçelere n 
betle mnı>ra! ve açık artıiı dÜf
rnOı olmakla beraber nıahl}utı ıtı 
bıınyle enfllb>)onu ııurcıurmakta 

~~nıya:nııacatı ~ınıı11ııı[r. 
Sahibi. VATAN Oaıeteclllk 1U 

ve Matbaacılık T. A. ş acıma ı 
AHMt-:0 Eli IS \ ALlllı\N 1 
l"mumı N"rt)·at MUdürO 

Ozcan EHOtlDER 1 
Du aayıııa Yazı lııennı rıucn 

!danı ecıen mesut ı:nildür· 

ÖZCAN ERGtlDF.B 
Oazetemıze yazıların )enı nart· 
terle ı:öncıerıımesuıı rica ederiz 

r -

(Sabun vesair temizlik malzemesi ile 
Halat safin ahnacakhr) 

itonbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
O}tabipliğinden : 
~ l - l'tterkeılmiz ihtiyacı !cin Sııbun Vf'sair temizlik malzemesi 
ttL lialattan ibaret (7) kalem muh:elif cins malzeme satın alına· 

"'hr. 
ı... 2 - hıhammen bedeli (3208 1 lira (25) kunış olup muvakkat 
""llllnatı (240) lıra (6'..?) kunıstur. 
c 3 - Eksiltme 21 Aralık 1957 Cumartesi .ı.:UnU saat 10.30 da 
,~1ata•da Kara l\lust:<Ja~a ıı Sokağındaki Ba tabıplıktc toplanacak 

•tına ve eks!ltm" komisyonunda ynpılarakt1r. 
ta 4 - Şartnanıeııı Merkezimiz Levazım Mcmurlu~unda hergün 

lillebılir. 
Ilı 5 - istl'lılilerln 1957 yılı Tıcaret Odası vesikalarını ibraz et
~ §arttır, (1747_6_> ---

1 
600 adet (300 çift) kar zinciri 

.E. T. T. işletmelerinden : 
l~ l)Muhammen bedeli 901100.- lira olan yukarıda yaz.ılı iş 19. 
~llU;ı7 Perıembe ı:Unü saat 10. da Beyoğlll l\fc>troban 4 cfi katta 

llrına eksiltme komisyonu odasında pazarlığa konmuştur 
~ :?) Mu\•akkat teminat 5795.- Ura olup bu l~C alt şartnameler 
~lazım dahili sntınalrna scn·isinden 5 kunış mukabllindc alına· 

l', 

dır, 

l\tııClde D3 - Bu madde. yOrUrlOıı; 
te olan iç ttızlll!e yeni bir hillcUnı 
i'eUrmekt&eıtr Buna ı:örc, bir mil· 
lctvoklll ııallz ve m<atehcen ı.öt· 
!Pr kullnnın;ıı ~umurnı heyet 11:ara- , ,1 ı.ı ,K '1"< ı l,TF. ~rto\t' \A 
rulo bu aöılerl zabıttan çıkarı1ır.11 , l''\('\(İf/,, ııuıl 

Mal1do bı; ırkllrle aırnvıı ınıu .o H F. Mec1lıı ıırupu şlmdllık 
cMecll."1 mUzıa!ı:erııtı alenldtr vu bu dl\•Cının Mucllste müdataasını 
hıırfl)')en acı.rotunun şckllndt' 1 \Rpncuktın 
20 maddesine tnmamlyle aykın bir Bu beyanattaki şımcılllk ka;dı 
mahiyet ta: ımfiktacıır. 
Madcıe· 147 Yürürlükte olan ~!!.~.~~ .. ~!.~.~~~.~ .. ~.:~~~~~~!~: ........ 

tç ıu~üğ Mcc•tıı mazaıtcreıerıuın 
harflyyen zabıtta ilin mccburlyeti 
konusuna ~u fıkrn eklenmı,tır 

fllıt ma:ı11ecıek llAn mecburtyrtı 
ı:nücerret mıı?ııyctı ltlborıylo ı;uç 

te kil eden özlerle acııı mercilerce 

Belediye gazinosu 
sahldı 

neşn menoh.man husw;ntın ııaır ( Haıı 1 hıl'ldrl 
nefir 'ıu;ıtıu;lyle yayınlaıımasınn 

1 

h 1 HIH M \1 h t:t'I 
m~ıııtı tazammun etmez.• . ' 

Bu macıcıe ıse basın için yine ıı· Son iki gün içinde ödenen 9 
nu;·ıısanının liO. mae1destııe ııykırı mıt~on lira. yeni• vııllnln, hakıka· 
olarak kayıtlayıcı bir h!lkflm go- • ten bir cmııllyech oldulfunu gfu;. 
tınnektc11tr, Duna eöre. zabıtlarcıan 1 tcnnlştlr. Zira. iki gün önce, be· 
çıkarılmacııııı hlllde mUcerrot 6uç lcdlyenın mülkiyetinde bulunaa 
teşkil eden ııozler yayınlııdıtı tak· •Tllkblm Btılccılyu Gazinosu». 12 
dlr<le bunların neşrı suç tı~k!I ı mll;•on liraya Vakırtar icıareslnc 
ecıeccktlr Avrıca. savcılarca yavın sııtllmış ve ııon ıkl ı:Uıı lçlıı<le ö. 
:anması ~ ıısaıc edilen konular du denen il milyon ıırıo da. bu ııatış 
Meclısto konu•utuuğu takdirde ya sonucunda etue eıııten •ııellr» cıen ı 
zıl81Ilıyacııktır temtıı edilmiş bulunmaktncıır, 

Madcıe 150 - sual sarih ve mu ulz ı .ı oiitlt ~ n:ı.t.R 
ay;yen bir 

1 
h\!6\lll hakkındıı sacı ece Otccıenberı, IJoledtyecllcrle. Va.. 

mıılOmat stemektPn ibarettir Su ıı:ı!I r ıcıarc.sl temsllclleri arasın· 
al tnkrtı1 esbrıbı mucibe, mntıtllla cıa yııpılan gönişmeıerın mnhı) eti 
veyıı 3. şahıslar hakkında işin tes 
rlhl ııunıtlyle hiç bir IAn ıı lht '· de bu ı.urctle mc; dana çıtmış ol· 
,

8 
edemez.» a 1 • maıttaııır. Belediye, lstlı:nl4k borç 

Yürürlükte olaıı iç tQzOktl'kl .arını ucıemek ıçın mülklyctınııe 
muayyen maddeler kaydı. muny- buıunau, gayri menkullcrı. birer 
yen bir husuıı şeklinde de ;ştırll· 1>.r~r v aıuııar İdarcıııııo ııııtmakta 
mtştlr DOylcce aoru onergclerıntn \'e elde bulunan •ı:eıın !erle, borç 
muhtcvalannııı cıaraltılması yolu- tarı kar;ılamak cthetıne ıtıtmes-
ı ıı ı:tcıllml~tlr tedtr. 

Bu maı1d<'nln ııetlrlldlAl dikkate 
d<'ll:er hUkUm ııoru önergelcrınaıı I· 
ıım bellrtllrrl'Slnln önlenml'l olu 
şucıur Buncııır. böyle belit şahı lnr 
hakkında. meseli\ valllcr hakkıncıa 
~oru sorma>c mümkün olmıyııeıılt· 
tır 

Madcıe 1111 - Bu macıde yuknrı
kl madcıcııln şmrtlanna uymııyan 
tiOru önerır !erinin Meclis Bn kan
lı ıncıı geri terıteblleceğlno cıa•r 
bir hüküm getirmektedir Yürürlük 
te olıın tc TQzül!e göre Mecltıı Da~ 
kıınhliın verilen her söZI il ııoru· 
nun Mccltste ı::örüeülmeııl mechur.
cıır . 

Madde· 152 - Tnkrlrln cevabı 
bir ay ıcıncıe vertlnıek ıcab<'<1c: 
xuaıe şifahi cevap !St('nmlşs~ sıra 
61 ıı ııı ndc Meclis kürsasa:ıcıen 
cet tıp ıerlllr.a 

\ll"'llU;.\R~lıoil O.\ :\il'.' 
Bclırtılcııtıne göre Talulm Bc

ıecıtyo OazlnOliuncıan ıonra, Mıaır 
Ça1111ının \ akıflar Idarestne H· 
Lllm111>1 kuııusı.ııcııı bazı görütruır 
oC! ~ aµı.maıttııdır Uu ııôı·(J~uıeıer. 
nı!kıbot bir ~t!ıt1lcı11 ııonuçtaııdıaı 

taktirde, l\iıaırçarşuıı cıa Vıııcırııır 

1Ciare.slne satllacaktır, 
ı l..\ltL 1'Ji1 ll'.\Uh> 

ugrcncıığ.ınıze göre, bQll;esine. 
ner yıt bU> Ok oıçacıe ceıır .sa&. 
ıl) ıuı Taı>ı>ım BıMldl) c Gazınoııu 

ile Mıaırçarııaının Vakıflar 1cır.r1-
ıtnu ı;atı.nır.ııınıı. Belecıt,yc, czaru
ret ıcabı• razı o.muş bUluııma;ı;ta· 
cıır Akili halcıe, dstJm14k borçlı.· 

rınan ödenme:sı uıUmkUn olamı;a· 

c&ktır. 

Bu mi ECZACJBAŞI iLAC FARRIKASI torafınion Türk Tıp 
Tarihinin en önıımli hrıdi'fltrini tımıtmıık C:t11 hazırlanmıştır, 

BURSA YILDIRIM DARÜŞŞİFASI 

Bursa'nın ismi ve kuruluşu Milôddan binler
ce yıl öncesine kadar uzanır. Bitinyalılar, 

Romalılar ve Bizanslılar burada asırlarca 
hükmettiler. Şehri bir çok defa imôr ve ihya 
ettiler. Saraylar, môbedler. kaplıcalar pa· 
zarlar yaptırdılar. Fakat Bursa'doki ilk has 
tane Osmano~ullorının eseridir. 

Osmanlılar, şurlarla çevrili küçük bir şehir 
olan Bursa'yı 1326 yılında fethettiler. Sultan 
Orhan, Murad Hüdavendigôr, Yıldırım Be
yaztd, Çelebi Sultan Mehmed ve Murad il 
surların dışına il6ve ettikleri mômurelerle 

Bursayı kısa zamanda islôm dünyasının en 
mühim bir kültür merkezi haline getirdiler. ' 

Bu mômureler içinde Yıldırım sitesi diğerle
rinden çok başka bir manô taşır. Çünkü 
ötekiler gibi şehre cami, medrese, hamam, 
türbe gibi yeni birçok ôbide kazandırmakla 
beraber, onlardan fazla olarak bir de 
Darüşşifa hediye ediyordu. 1399 yılında 

hizmete giren Yıldırım Darünifosı, Bur· 
sa'nın ilk hastanesi ve Osmanlıların Ana· 
dolu'da kurdukları ilk sağlık tesisidir. 

B . N.Ş. ,,/\, 
ECZACIBA$1 "' , ... ,, EC: ZA.CIEl.A.SI 

iLK TURK ilAÇ FABRil<ASl 
LEVEHD-ISTWUL 
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• 
uı 

~------------------------··-----------------------------------' 



l 

Orhan eref Federasyon Reisi oluyor 
Ankara 1 O (Hususi) -

inanılır kaynaklardan bu 

gece ges vakit öğrendiği

mize göre Orhan Şeref 

Apak'ın Futbol Federas-

yonu Başkanlığına 

rilmesi kesinleşmiş 

!un maktadır. 

geti

bu-

Aynı kayaklara clJre Milli Eğitim 
•kanı bu husustaki karanııı katı 
Hak nmılştlr, 
ııu ı:Une kadar f'edtruyon işleri 
ııfraşmam:ısına sebep olarak ıran 

aarlt Nazırının memleketlml:tl zl· 
rl'tl ve D.I". Grup toplantısı öne 
rıılmekledlr. 

~ili! itim Batanı c. Yardımcı, 
nn (bugün) Beden Terbly~ı u
um MOı:IUr Vclı: il ile son bir defa 
ha gOrtıştUlı:ten .sonra o. ~ret A 

'a Futbol Fedenı.ayonu Başkanlı· 
ı telı:llr edecettlr. 

M E itim Balı:anııııca yKın çev. 
erce C Yardımcının bu t.ercthl 

• m:ıaına aebep olarat teşldl.Mın 
naatlert \·e bllh a ba.sının neş.. 
a ı gOısterıımektedlr 

Aynca Haaan Polat'ın ml!ll maç. 
an sonra S Belltrenı Ankarada yal 
ız olarak bırakıp kafile Ue birlikte 
anbula gitme.al çok manidar kar· 
anm~ ve Belllrenın Federasyon 
şkanı olması lhtlmallnın çok azal 
ı ltanaatını l:unetlendlrmlşt.ır. 

························································ 

Gö rü ş t üğ ü müz O rhan Şeref Apak 

"S. B E L L 1 R E N j Ç 1 N 
Başkan olamaz,, dedi 
Esk i Federasyo n r e i s i h a le n i ş 1 e r i n 

arttığını sOylü yor g ü çleştiğini ve 
\'K\R\, 10 -

:>on ııtınlerde Ankaranın ~Uh assa ı;por çenelerinde en çok ısını geçen şahıs muhakkak ki Or!lat' 
9erct Apak'tır Daha e\•velı.en de bn.,arılı bir futbol FcderMyonu Daıkanlığı yapan O. Şeret·ın tet:ot 

aynı Vllll!reyo gctlrlllp ı;eUrllmcy" ceğl Bnşl:enttt: günün konu:ıudur • Bu hu5Ul!t.ı kencıısı lle g!lrOştıl

itümüz Apr.l': bize: f'Utbol Feılc:ll.'l 
yonu Başkanlığı hakkında. 

ul•mlııl11IPl1 hllh•tdll.l~or ııt f!Pr· 
ı.olnlz:.tn 

""''•·•• t.:lnıh·r hn~ı.nn olahlltr?.ı 
eunllerlnl ııu ~ııkllcle ccvapla:ıı:lır
mıştır: 

Saim Seymener 

Başkan Vekili 
11a •On zaınanlnrıla tok 'Lorlııştı ,., 
O) le de ı.nnıu·drrim ı..ı ı;lt llk•,'f' ılı• Halen mUnhat bulunan Putbol f': 
wrtn.•erııı. deraeronu Başlt11nlıjlına fedefll.!I>"° 

Atakol ile Gökay dün 

gittiler 

,elılldl' çalıilılar. An trenor :'llolnar, kendUerinl pek taua rordıı. Resimde on planda l'iedim, 
Can, Şeref ve Orhan ıorülmektrdlr. 

u•'u t hol f'rdrrıt'> 01111 flıı~ı.naı ı•• 
nıaı. f(·tı1 hiç bir ıı:11~ rf't ~arfPtnıl

•·,ı..ı.ıtn tın ıııruıul:ı ı:nlı~nıııı. memurlarının en kıdemlW otan S.
daha kolıt.'dl. '11,..PI ' tı"n tPk tı:ıtı im Seymencr (Mamako) vekalet ~ 
nı:ı dahi nım .ırtııı.: olıılıllıllı:lıııl .ı:ı- aıelttedlr. C1 
111.'orıını . llalııuı.ı , .. ıınııa hı•ııl rt Son g{lnlerde Beden Tcrbl)·esl <!•: 
kı'lrı ıınııım!,\t' \C hıısıııııı dn dı·~- mum Mllcllır!Uğ!lnün Basın ve ıı· 
tı>ı.ltml''lnr raıtnırıı 11111\ ıtrraıı oı.ı rın Vel:flletıne ba!llanacııııı hıı~!., 
bllııwnı nııı•J,(ıldUr. dakl aOylentUer Umum Müdürlıa Spor Oyunlan Federasyon Başkanı 

Ilı: Oötay lle beynelm11el basket
i hakemlerimizden Turgut Atatol, 

" - 14 aralık tarihlerinde Mfinlb'de 
p anacak o:an P.İ.B.A toplan tı&ı· 
~ iş• ralt etmelı: için, dUn 11aa t 

4 1.5 te Alman h:ıva yollarına alt 
çatla gltmlslerdtr. 
Kendı.t:vıe lı:onuştuRumuz Pede.."llıı
ın Başkanı Plılk Ol!tay, lr.ısa ola· 
Iı: fU fıılı:llde beyanatta bulunmu~
ır: 

•- 10~ Anupa şamplronssının 
n mleketımızcıe yapılması için cU· 
n!Ulen ıeldl#i kadar çalışaca~z ve 
' er memleket tenıallcllerlnl bu bu 
usta tir.na etmt:e uğraşacağız. ZI· 
a, mpl)'Onanın yapılacağı yer. 
nubteıır memleltet.ıerc mensup !ede 
a on temsilcileri aruaında demolı:· 

tik ııeçlmle t.Ayln cdll~tlr.• 
P i.B A. toııtantı.ııına tştlralr. edecek 

'an beyeUmlz ıe:ecelı: harta başın
a şehrimize ııelm~ olacaklardır. 

-o.-
.,. ,\Rı\\' iDARECİSİ 

t .. \n\\"'O\N OSR\ 
ı. ZAMnoöı.u DA CEZA ALDI 

Voleybol birinci lı:Ome teşrtk tur· 
uvaaı O:ılatuaray • Darüşşa!alı:A fi· 
al maçında m!llab:ıka bakeınlne 11· 
•nen tecavozcıc bulunan Oalataıa· 
:ır ldartt:& M Zamboltlu'Jt, MI· 
e Ceza Heyeti onbeş günlük (halt 
nahrumlye~) ceza& vermişti. Bu 
d:ıreclnln cezası l!nümüzdeltl hatta 
itam bulmaktadır. 

DtınkO antrenman maçında, ıll zel ornayan 
kalrclyl dP. kıvırdıktan 50nra colünll attı. 

Fenerbahçeliler 
dün çrıhştılar 

Antrenman maçında San - Lôcivertliler 
Denizgücü'nü 8 - 2 yendiler 

Fenerbahçelller dUn at.adlarında 

hattanın Uk antrenmanını yaptılar. 
Antrenör Molnarın ıcıareıılnde ynpı

lan bu çalıtmada llk Once topluca 
koşu ve kın atıren ltUltUr • fizik 
hareketi yapıldı. Daha aonra da k•· 
raria,tırıldıtı üzere amatör kümeden 
•DenlzgClcü» ııe bir antrenman maçı 
oynandı. 

Letter, Basri ye Naclnln lr.atılma 

dığ.ı bu ta~ılaşmada takımlar fU 
tertiplerle dLılldUer: 

ylrcl adcdlnı dlltka~ıe tahmin etme 
ye çatıştıaı ıııırüıdu. 
ERGU~ VE SF.R \CF.TT!~ 

ltal.yacıa •Mlıılal:lıu ameliyatı o
lan P.:rıun ve Seracettln de dl.in an· 
trenmanı ıeyre gelelller Pakat ça· 
hşmaya katılmadılar. 

l ••nun. 
ı:•n,rn ıı:ı,lrnlnrıncıı ('flk urznla· 

nnn ııu me\ ı..ı benim l<:lıı ımıcrr 
ımu dı•ıııııı r. 

U:\lın f'\ ,,.,,., . bu ,.:\1.trrıh• I> 1 oır 
ı-ıııı > nııtını. nııını·ııall"> h ı...ı,. htt· 
mr.ı.. l•tl'rnl'n .. ~ırıı bu l•ler lıllhıı,. 

ORll \'ô ~l'RU' \PAK 
BaŞkan oluyor 

'l.:ıtrn bıı lıl'r hıtllll,\ ljiltln )':IJlil • )1\kın Çevrelerce haklltlltten uz:ııl':;. 
ı. ı'r<':ıl ı~ •lrı:thll r. !arak nsırıandırılmıftır Arnı çe• ol 

. , lere gOre Umum .MUdUrlUk ol.&ll • 
"'••tı\lıattlu Hrlllrrn in hn~ıınıııı - aa dlrelı:t olarak B8'\'eWete b•CIJ 

~ına ıı:rllll('(': hııııo ı.ııı•t.'~f'n lhtl · nablllr 
mal \f'rllll'lll (lınku HrlllN'll 1'11 ---------------
az tı,\1rml l)f'~,. 'il"llMIPn lıl"rl t.ınırl ~ 
ınuhıttnıttıı ıı1nı.:ııı mı ıır. J o W' • ........,-,., 

llnllli krnrtı•I ı:rt·t'llll'rıh• Ha~ııı·ıı ~ ..... • Jlllll 'J1P 
\l'rdlıı:I bir df'llll'\"IP \nkerıı ıoı.:ıın "'•1 
tarını ıtahl ııııııııındı&ını ıtlrar rt· !:!"~ 1~~'"' 
mı~tır. 

Rn haliımı1nn knnanılnu'I' llf'l 
Jlrtn rrı!Pr,IS\llfl lıUŞl.anlıtınn kili '• 
lnPn ıı:rlmPrnrllıllr. 

Bf'nce en 1.11\\f'tll lhtlııııu h~· 
ı,ıınıu:a lılı u~·tııu·ıı şııtısııı ı:eılrlle · 
ı·rr;ldlr. 

Yalnız \·rnl l!l'ltc·rk ~ııh•ın hun · 
ııun "'' rlklle. r;llJI ııır,·ııııı c•th'ı ıh·ıı 
ı..:wmnnı:ısı . tııı•n ı..ı~ hlr~·ok ıııı•s' n · 

il~ elll'rlıı ııllııııı ıı:trtrrk hıllıııı liı 
c·ü \f' '"mlıtıl)"ll ile ı:tılı•mU•t lc'ill 
t'dl"r • 

SRh<en en hl.il ılk trnlt'nnlnı d~ 
hudur.11 

Profesyonellerin 
istikbali 

S POR bayatlan bilfiil soP• 
erince, proresyoııtl tutbo!C11 

!arın aürıinıııe&e mahkillll 

l"ENERBAHCE: Şükrü, Orhan, N• 
dlm, Akgün, Necmi, Avni, O.itta;v, 
Şeret, .;>lrza~ Can, TUran. 

All\kalılarıu ıradeıılne ı;Ore Scracet 
Un ı~ gün ıonra antrenmanlara baş· 
layacaktır Ergun ıao hemen başla· 

;yablll.r. Yalnız ba!lt bir soğuk algın·! 
hltı geçlrdlğl için dün &0yunmam1'" 
~r. ~----------~~~-------~~--------------

DEXİZOtiCtl' Mehmet, Şahin, İl· 
han, Kemal, ~eccıc~ 'altUp, Ferzi, 
Vecihi. ibrahlııı, Cemal, Kurcan. 

,Takım ıeşltlllnı:len ele anlaşılacafj 
üzere DenlzgücUnde, balen ntanl 
vazitelerını yapmakta olan Pener· _H_a_ l_t e_r ____ F_e_d_e_r_a_s_r_o_n_u_ı~::~ı.~=~~l:~:r:~~l~e~b:.~ 
TRiBt!:-il.Ut, ,\lOL.'\'.Ul 
\E C.\.:\ 

olacaklarına inananlar ekıcrlytL
tedlr. nlz asla bu fikirde dd1' 
llz. Şimdiye k•dar binde bir ıs· 
tlmah ıl.e, &porculanmı7m §il' 

riındutU ıorulmemlşlir. içınttı" 
d~n proresorltr, rektorler, ıtne· 
raller, banktrler, rabrlkatorıerı 
umum müdllrler, sefirler, ıııe
buslar, vekiller yell,mlştlr. JJll' 
sün de tahsiline itina edeli• 
mümtaz spornılarımız: es1ı:ısııır 
n!luıran az da olsa mncuttıır· 
Dlter taraftan profesyonellltıtrP 
lemin edilen para ile da.ha fllJl 
diden istikballerini ıarantl .ı~· 
na alan sporcularımız bir ha11 

dir. Su anda haunnııza Cf'lenıer• 
den birkaç misal Terellm: 

Adaletli Blıyuk Erol, SelAh•tt~ 
ve Burhanın, Fenerli Nlyul, /. 

11 cün, Sükrıı Ye Necdctln, ,;er• 
Galip, Garbls ve i. metin muı.eııt 
mel kazanç sallayan tıcarrt:ıııın"' 
ltrl vardır . . \dalelll Kii(ilk t:ro1

1 daha birkaç a.y ene! yuzbln 1 

nıya ı.evt'ntte bir vlll.A atmıştır• 
l.dtl'rln de ,\dada kö~kil. arab•• 
11 ve denir moturu vardır. 'liera· 
lı .\lellh de cll 0 doktorudur. takil olmalıd •• mu s ır 

DüNY A ŞAMPiYON AS/NA KATILAN HAL TERCiLERi 
MIZ YENi TEKNiK ELEMANLAR YETIŞTiRECEKLER 
T !ıranda yapı an DDny Halter 

a."llp onıısında. cıevıer mücade1e 
ı:ı rıten. blzım genç haltercllen· 
mız t rblye vo mOtcvazlllklerlyle 

CENTit.."dEN SPORCULA.lh ün· 
vanını kazanı:lılar Halbuki Duna 
ve::'l:ecek ne gOmüş bir kupa v.ı 
ne de bir madal~ a vardı. Sadece 
e ırı: !erin alıttş an ,.o gazetca ... 

nn yazdıkları b,ı1ler ıçın en bü· 
Ok mOkllfat olmuştu. 
Birçok kimseler Halter sporunu 

adece ı im olarak ıo tmlşlerdl:-. 
NBl!ıl yııpıldıtını. kaideleri neler. 

SUAT VE KADRi HAY-

SIYET DIVANINA 

VERiLDi 
Mllli maç arlft'Slnde Anka 

racıa ao unma oda:ıında kavga 
eden Ga'atasaraylı iki oyuncu 
Suat ve Kadri h&JlllYct divanı
na venim lerd r 

Cuma gQnO apılan Galatasa
ray cııvan toptan•ısında g!lrüş· 

m mevzuu olan bu hlidlsc mü 
aebb plerın n deıterıerı ı;oz 6-
nOnde bulunduruımı~arak şlCl· 
detl! bir feltllde cezalandırıla. 
caklan zannedilmektedir 

Karar spor çevrelerlnı:lo iyi. 
bir teslr yaratmı§ttr 

!'·~,,,~ ı 
dlr? B!lmezler ve bllmck de iste
mezler. battll bu ııpor branşına 
•DE.\fiR HA"-IALLIÖh diyenler 
cıe olmu,tur. Halbuki bir halter 
mOanbakaııını normal ııartlar al· 
tında eeyrer.melı: imanı !azlMlfle 
beyecanlanı:lırablltr. 

lraıı.ı:ı ıı.rıı ııı. ıırra diiıı~ıı ~nııı
ııt~ oıı ıbııın ı.nıılnıı tnı.ıııııuııı hnJ.. 
ı.ınıln ınulC"lrrlıı ~ Ulfllklıınııı il· 

kıııııu'ı uı.. lluı:rn•ıı ı.rnıll taı.ı
uııını,ı ı ıınııııul.:tn ıı:nı:ıuı. t"ı.tıı.. 
'-uhl'\'tll hııllr.r ntıırlll'ler1 ı;ıırc~ll' 

ıtünJıı ıııııııtJnııtı olaıı 'fllrklı•rln 

hlr ,.orprlı >•ııar:ıklarındıın u· bir 
ıı..ı şnınpl) <•nlu ı.: liaınıııır..ıklaruı· 

dıın tı ıh~•ll> orlurdı. t lıll'k1 derrce 
ı .. rh• lıo) iP bir ldı1ln•l t tıuluıımu· 

nııı. ı;ülünı: olurdu. Kııflle rel•l 
\ip h llrllhltırr h"ırıl'ıı ı:azrır.rllerl 
ınıılndı ,,. hu ıııtı~alıakalara drr.•
,.., ıılııııık lı,:lıı ılt&ll . lıl~dr. hl'lllı7. 

rok )t'fll olan hıı •pnr lırıııı•ııuı on· 
ı lt'rllı.: f'tlf'C'l'k lıoc.ılnr )eti ılrıneı. 
, .. )t'nl ı.:aldrler1 uıı:rl'nnırı. Utl'rt' 

nılı•alıaı..oıRru ı..utılıtıı:ını"ı W>· 
11'111. !hı bt')Ulll•I lrııııın ~rıorse\~r 
hnlkı ıurafıııılıın fr.\ kıılfiılt• ı~ 1 ı..ur 
ılanılı, '111•.ıl.uık.ı ınlidılellnee dr. 

ıliln) ıı şıı rııt1l .ı onııırı ı.uıtar bı,.1111 

('fwuı.ıar ılıt atı.ı•lıındıtıır. 

Buııtın TOrlı: halterinin l.ıstlkba-

11 moı:ıem halteri !1llen 7 aı>0rcu 
ve aenelerdenberl emekleri geçmt1 
birkaç hake:n ve idarecinin elın· 
dedir Bunlar ocB z dOnya şampı· 
;onMına l.~t!rok ettik» diye kcn· 
dılcr ne Yett.ştlr imek Oztmı teslim 
cdllscet; tnlebell'rlnl ezmcğe kal· 
!:arlarsa. o vakit en ufak bir kal· 
lı:ınma dahi kaybctmlycn bu branş 
tamamlylc ııımcjje rr.abkiimdur 

ııııtıı·r •ıııırıı fili. rnıhnl ııthl mıı. 

hııllt• ırnturıııa ıılrılltı: ı:Un ıla\.ı 
J..l'ıu11llıı:lml.rıı lı • ılleılllıııl olnı·.ıı.. 
ı ır. Hunun ıı:ı~ı.ııııı:ıcıııı llıı.laııı· ı · 

lılor )ıtıııııı~lıırıtır 11 ır ııı dı<hl ı.ıı: 
mıııtı~ı lılr ı1ıııa.fına ırı..rr ırı..n 

ıı:ln•n•k ldııı:.uı )atıaıı '" ıu•rı•lt>rl ılr. 
ırnz ııtnıhll•I ı ıı:ıruııı t;ll) ırıııı t ılı · 
"1111 ıı:ı·ııctrr hu ı•ıılı ııı•ılıırıııın mü· 
liı\11111111 hlrka\' arııı•l)nıııuı.. \l' 
hlrı.:ıı\· rrı.or ı.ırmııl..lıı ı.111;ınıııı • 
tardır. ı•ı•ı. HL klm>l'rılıı toıııdıLı 

hu lılr Jlll•l ı:;enı;lt>r tırıı..ı hııııuıı 
ı.rııılllrrlntll'n buh-.• ı ıı rf'Dll) orlar 
fakul tıır :t.ıunaıı ı:r.lf'rek ı.ı t~l'f. 
lrrlJ il' ı.enılllnl dt' "' ıııırceı.lrrdlr. 
JU' IU lltl.IUıt 11\1.'JI it 

'-\~IPhO'\ \"'l 

Duııtın &aat 14 de Patlb OOre, 
KlübU salonunda tecrübeliler am· 
aı bir halter mUısabakııııı yapıla· 

eaktır. lllr iki yeni rekorun tcsı.ıs 

edileceğini zannettlll!m z bu mü. 
sabaka!ar<la tolerans iki kilodur. 

••lllllllllllJlllltllllllllllllllltlllllll•tlllltllllllllltlllllllllllllll .. lttfltlUtıı• lttlllllfllllllflllfllllllltltlı111ı1tlllllllllllllltlılttılllllllltflllltttttıtltllll 

Pazar 1uıııı \nkanıda mi.ili lakı mımızla J ı b"rabere kalan netçllı: anın •Kırmızı "J tanlan 
Ozerl uçakla mrmltkttlerlne harelıet ettiler. neltlkalıları , han alanında sadece Salt elihALtın 

u urlamıjl.lr. Rulmd<o ll<olçlkalılar uçap blnerlulı<on rörtılmektecllr. 

oıın yapılan bu antrenman maçı· 

uı Sarı · Jılclvrrt.ıl takım 8 • 2 ka
Hnmaya muvarralt oldu. Sahadaki 
22 futbolcunun içinde en iyisi, bat.
ta tek başına ve hartkulfıde oma· 
yan can'dı. DQn bütün harakotlerl 
ile tr1bUnlerdıı oturan 300 ü mOte· 
cartı tara!tann Adet& kalblerınl 

fethcttL 

Hem de Ankara yolculuı;'Undan ı""""' __ .. ..,...., -·1.>...:•'m.IJı-

ı:cıeıı daha es aaat. bile olmadığı bal· 
de .. Diğer yandan ise aynı .seyahate 
katılan Letter vo BnSrl aa:ııa:ra bile 
utraaıamıflardı. 

Molnara gelince dJn de antrenör· 
ıut yerine :tıakemllk yaparak (raba~ 
aızlııtı dolayWyle) sorulmaktan kur 
tuldu. 

Ha . d!ınkO antrenmD:ıda:ı bir 
nokta cıaha anlatılapUlr. Sahaya ı;l

rls ücrete tAbl !dl. 

Bu bakımdan trlbUnle~tı aorı~ 
el miktarının u; veya çot olmaııı 

cnı.ereaıındı. Ha~ti bir aralık lm!Up 

italyadan yeni donen Ergun Yl' SerarPllln dün ilk dtfa Ftntrbalı~e Stadına cıttııer. Oradll arkad~şları 
ve btı)ilklnl ile lıucalda~malan bir hayll rntrreSAn oldu. Rrslmde F.rıun, antrenör :Uolnar, Seraceltln Te 

K . Fikret blrarada ciırlllmrktedlr. 

idarecilerine çok )'&kın blr 2atın ..,. 

........................................................ j' 

Beşiktaş 

Vestores 

oynuyor 
B~ktaf Kulübünün dhe:ııaı ola 

rak bir batı.aaan beri ~br!mlzde bU· 
ıunan i.sveç ttlncl ligine meıaup 
V<oStoreıı takımı, bugün ilk maçım 
Beşiktaş ile oynıyacat.tır. Tabıt ıı:ı, 

bu ma9 ta han. muhalefeti doları 
siyle tehire ut:amaua Zira Veato-

1 
rez'lll.erln yapacakları maçlar bir· 
kaç !tere tehire uframış bulunmak· 
tadır. 

Vestort.a'lller1n bakltl kuneUerlnl 
bugün Siyah . 1>eya:ı:lılar tarşuında . . . • .. • . • 
ııarenccetlz. Har hattında oc milli H epımızın bıldıgı gıbı arn· 
oyuncuyla ta:ır.vlyell olduklarının ne' <:umurun içine j!elmi. kıy· 
dereceye kadar dotru olduRu da bu mt'tli nel('ika ::alibiyetini 
ıtın belli olacıılttır. J.açırdık. Futbolda her netice 

Lig maçlarının devre ara.ısı tatili· · 1 b"l ğ. d .. ·· · 1 h " 
ne rağmen antrenmanlannı aksat.. ilin O a 1 ere ı U')Un<:Csıy e ıç 
mıyan Betlkı.aşlılar bu maça 'am olmazsa Al rupanm •kırmızı 'iCY· 
kadrolan ile çıtacaltıardır. Her ne t.ıntar. diye ~·asıflandırdığı km·· 
kadar b11 .ı;ene 1:v1 bir form gôStere· vetll bir takıma karşt yenilme· 
memlş bulunan Kara .Kartallar, bu . 
maç'• norm&! oyunlarını çıkaracak dık ve sah ada onlardan iyi oy
olurlııraa, pek te ltune'ıı oımıyan n.ıdık diyerek kendimizi 3\Utma 
rııtlplerlnl açıt rarkla matlup ede i;a ç:ılışıyoru1. 
bilirler. 

Muhtemel kadro: 
BEŞİKTAŞ: Varol 11), Jtlımll (2), 

.Metin 13), MOnlr (4), özcan (51. Se
dat IS), Narını (7), Recep (ili. K 
Ahmet. (D). YUkııel (10), Coşkun 

(il). 

Hat.em: CİHAT EROUM 
JS&flama aaatı: 1400 

Herhalde maçın neticesinden, 
iyi veya kötü bizim kadar hazır· 
layanlar da mesuldür sanmm. 
Şimdiyf' kadar idared, atrenör, 
oyuncu herkes milli maçtan kol 
l.ola çıkar ve neticesinin verdiği 

ANTRENÔR 
SZEKELL! 
itYüntii ve sevinci paylaşırdı. Sıe 
l.<"lly milli takıma antrrnör oldu 
ğundan brri dt'ğişti. Her :raman 
konuşmalarında büyük futbol ü<; 
tııdı olduğunu hatta İspanya'ya 
gıderken •- Göl'eeeksiniz ra· 
nıın bu uka ispanyolları yene· 
<:ek canım c·n az iki farkla ga· 
ilbiı l'anım• diyerek herhalde 
J.endisinin de inanmadığı l>ir şe 
\I! bizi inandırmağa çalıstı. He· 
pimiı bö\ ı~ ulnıa~ını temenni et· 
nıekle berabı·r onun kadar fazla 
Mmsrr de ıleğildik. Tal>ii maç 
bitti, İspanyollar bi~i 3-0 yendi · 
lfr. Sormıl neticeydi, İspanya I· 

it' aramızda Ü\" gollük fark hulun 
ınasına rağmt n bu nt'tke hiç de 
rt>na değildi. Fakat antrt>nörii· 
ı• ıiiz biitün maçın mrs'uliyt'tini 
:\l etin'e yükledi çıktı. F.vet .'.\i t' 
tin o giin gol kaçırmıstı ama. 
ı>ttığı maçlar da olmamış mıydı? 

KencH<ıi lt'rey:ığd:ın kıl çeker gi
hi aramızdan o;ıyrıldı ve bi1i ga. 
)et kudretli bir horanın verrliği 
liıktiği (!) iyı başaramamakla it 
ham ederek kendisinin \'adresi· 
ni yaptığını diişünerrk hiı: eC· 
Un umumi~·r~·e kötülemek iste· 
di. Halbuki futbol. remi spordu. 

Birimiz onbirimiz, onbiriınizin 
bi.r kişi için çah)ınası kaı> et· 
rıeı mi? 

M ısır'da Kalıirt>de kaz;ıodı· 

ğımız maçtan onra ·- Ço 
cuklar \erdiğim taktiği i · 

)'İ tatbik ettiler, ma(ı rahat ka· 
zandık· dt>ml~ti. Demek ki •İYİ· 

SZEKlll,I,\' 
Hrrlı~I itham rdlyor 

lik· ondan ·kötülük· i e bizdl'n 
uluyordu. Bu be.)anntı ben o za. 
ınan hiç dr yadırgamam~tıın, la· 

. r :-,~..-,. .. . - ._ ·~~' ~ 

Sporcularımız futbolu ttıkrtıl~ 
ten •onra, kabiliyeti! oıan!a'• 
antrtnôr!Ulı ve spor yazarıııı d• 
rapabillr. Nltl'klm bu ubatard' 
muvaffak olan sporcuıarıı:tl1~ 
mevcuttur. Ldt.erc daha tlııt 1111 den, ikinci kümeye men5UP b

11 lıulup tarafından haftada b 1 n:ızari, bir llmeli ders nrın~. 
itin ayda mühim bir tf'klif J&P1 

mlştlr. 

Goruıuror ki, sııorculannuzıll 
htlkballnden endişe etmtk 1rr 
sizdir. Daha olmazsa sporcuJ.atl' 
mızın içinde hiçbir ı e yaraııt' 
raıılar cıksa bile, onlar da ld•J 
rttlllk vaparlar. Siız aranıııd 
bundan tatlı ve nrlmll it nti o· 

~~~~~-~ 

~ I· 
bit SzekeJly takunın antreniiril

1
a 

ai, onun da galibivetlmTzde ro f 
büyüktü mulıakkak, ama diğ~ 
maçlardan sonra verdiği beyıt11 ısı
ları kendisin.,. yakı~tıranıııl~ e 
Ve samimi olmadığı kanaatıll 
vardım. 

ıı· 

S on Bel~ika maçından so ,ı 
ra da neticenin hiç olıtl r 
~a 1·0 biteceğini. berabt,. 

!iğe benim sebep oldu~umu sli~ 
temele garabetinde bulunrıt~ •• 

·ııı •· .\llalıtan ki maç memlekrtı ı.i· 
de oldu, aşağı yukarı 50.000 11 
<;inin gözü önünde hem de biı111jr 
~nzetecilerin hazır olduğu -~. 
yerde. Doğnı~ıı ~ok üziild11 if 
her maçt:ın sonra n<"ticeyi b, 
\ ~ya birkaç oyuncuya yık111ıı~, 
alışnu~ antrenörümüzün bu bt\ 
nalını yadırgamadım. l'akat ~fil 
';ıngonun bana rastla;·acıı~ir' 
ı:ınnetmi}ordum doğruc;u. 1 11 
herkes maçta vazifelerini , .. _ı~~r 
lar arasında beni de st'}'J'C(i ı. 

11
, 

ılu, krndim de hiç de fena o\r 
ınadığımı zannediyorum, amil ~ ııı 
kelly'nln araba vicdanı mü ı.e.rıe 
mi, takımının. gol atamaz 1tıı,,1 
geldiği halde. o harika zetıli~' dl 
lıletip neden bir taktik n•rıfl~ 
dt· bir eyin·i gibi kelimeyi 1, 
hit etıneclt'n durdu. Daha cııs ,, 
<1iylenerek çok şeyler ,·ar arıt~,. 
futbolcular. idareciler, antrtll tı• 
ler bir aileyiz, c;ırlarımııı d11, 1. 
fazla ifşa etmek bana yakıs!,'1tii,, 
Çiinkü o zaman antrenörüıııtı J 
<cvi.)'esine inmiş olurum. So~.;(• 
1ü maçı ~e,rrden binltırce ,.ı 
ııin \'kdan.na bıraknon Jll• 

TURGAY şı.:RE~ 


