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GENEL KURUL iLE 
::: 

:::
::: .. § SiY ASI KOMiTEDE _ Kıbrıs hakkındaki Yunan karar sureti 

VERİLEN OYLAR -~ ~ır•~ış Mılletıt'r Gl'neı KuE = ruıunuıı dOnlı:O toplantlJl:ld&: 
::: Kıbr~ me clest ı:tıro tıının,tür E 
~ .\~aiıda. bundan önce Sl\11.>t= 
::: Komltl'de alınan oy mik•arın.ı: 
:ııe C1Unk0 t.oplantıda alınanE 
:: o ·ıar ka11ılıklı olarak i15.sterıı·= 
: nıcktl"dır E 
: B Pkomı• l\lllletıer s l~I Ko·: 
::: nıl!ironunJa Yunan karan lrhi: 
~ rıe 33, Türkiye ı hine 20 de'l"lct:; 
::: o:v vermıı.ı. 211 dl'vlct de çekim·= 
ı:: 6er kr.Jmı~tır. Oy verme r.ırasıııE 
::: cıa 4 <1e\lt;t hazır bulunmauıı~= :::" = 

dün B. M. Genel Kurulunda hezimete uğradı 
S Bırlr•ml l\1 lletler Oeneı=: 
S };;uru:u top:ıuıuMnda ~e bu ı;c-;: 
: ı,r 31 devlet Yunan karan ıe-: 
::: hine. 23 IJevlet TOrkl\ e lelıt·E 
~ne oy kulinnmış. 24 d<'\l't ç~E 
S klllll;er hlmış. 4 devlet dEE 
::: 01a l•tlrd!t etmemiştir : 
:::: Siy .. l Kom yondn mtı3teıı·= 
~ ıtır kalıp Genl"I Kurulda Tu·E 
:::nan kararı a erhtne oy \eren: 
~Devlt:tler MJant1n ve İspaı.;a-: 
::: o.ır = 
S Sb ~l Koml!>foncıa. oya 1 u-: 

GIJNEY AFRiKA, AR8ANTINVEISPANYA BU DEFA LEHİMiZE OY 
KIJLLANDI.3ILEH'I'E,23ALEYHTEOYVERILDI~ 24 ~EKIMSER KALDI 

S tak umcvlp bu ııeıer Yunan:; 
::: ıtaran alc,.htnt oY veren De\·= 
S let ısı:- GOııey Atı1ka'dır. Evvel·E 
~ce Yı.:nan arım lehıncıc oy \e-:; 
ıııı.. fUP\llQI .;R & ""'il fi "" = 
:ııı 111 111 11 11111il111111 il111 111 1111 11 il ıır. 

YUNAN DIŞiŞLERi BAKANl'-
SELiM SARPER/ TEBRiK ETTi 
lı•ak'ııı 6eııel K111•11ı~da cekiı11seı• kalıııası 

"' 
ll11kaı·a çevı•el eriııde çok f eıııı kaı·şıla11dı 

IDııı. 

---, Blrler:mtş l\Jtlletler (New Yori:ı 
15 IA A ı - Genel kurul cıün 

ıı.k~nm. komtsyonlal'Oan çıkan ka· 
rıır arı lnccl('mck H' oya ko~·ma:t 
uzı.:rf! toplanmı tır Kıbrıs lıakkı.1 
ela ı.ıyasl komlsyı>nl.n ilc1ı çol(uıı· 

ıukla kabul C'tml.ş oldu~ karar su 
retı ovn Konmuş ve bu kırar su· 
ret! Oçte iki ço!;unlufıu kazan&· 
mııctığı ıı; n ııukut f!tmıetır. 

Tll.'ınrıııın :ıı lehte 23 ale htc ve 
2-1 mo tenkit Ol la recıdcdtlmesın. 
mOten p. 1nı:ıı.:ı: clt •f'ief;I karar ı;u 
re~ınııı recıcıecı .mestrıcıc11 durcıu u 
ınemııun ctı bel runek Ozcre ı;ö-L. 

(Ut•\ 111111 "il. 3. ::>il. 4 ---
KIBRIS'TA 
llADl~SELER 
OLVYOR 

111151151 Mnhablrlmlzd@n 
Le!ko~e ı~ - Kıh~ !çın ı;elt· 

dıı\nnnlnntlon &tl)lln Yunan tM!. 
nln Dlrlı-$1llt' Mlllııtıerıse mdlllbl. 
yete uıtramMıncıan !onra buııiln 
Kıbrlhta bir takım hlld~eıer ol· 
ınu,. b r et•ll 61mQ~ •ıı 4 p0l!r; 
yıı.rnlıınmı~tır 

114! ı-ekll Aılnnn l\frııllerr..s \e bcrahr-rlndrkl 1:1'\Rtln bcrabrr Parl5 ha\a nlanını terı.:ederlcrkel? 

NATO TOPLANTISI 
BUGÜN BAŞLIYOR 

LODOS 
l>Uıı :ıbuht.I tıarır Mn. 1'11.•nuıa d•\trn Lr•lf bir hnl nınıa~ı,ır tıero· 
lırr, ldıtrtlııl arıııran lodıı" ııetlu• .. lııılr, 1111,darpn,11 KıuULl\y 
ııatıı <>d,.rlrr• ant 17.30 dan l!Onrıı ,nıulıınıımıı tır. srrrrlrrlıı lııLı· 
uıa ojrt\dıı:ını bllınhrn yolc11lt1r l\tıdıLliJ ı.ı.ı•tı .. ııır. ı:eJlp ılı- •ııılJI'· 
ti öırenlnce bÜJ lıı.: bir teUl'R dtı~mü~ler t'f! ılıılnıo• molörlerlııe 
ııhu,.um ı-tntl•l,,Mlr. ""hlr llılllnrı l•lrtıııf'slnln llRJdarpn•a u. ı.:11111-

~laı:osaısa bır pollr. memuru k& 
labalı;ı: t&r&tıncıan urılarak ı16;ill 
m~tUr. HfücQme• mıı..;amları tara· 
:ındllil bllCllrlldlll!nt çöre. b i!ilk· 
ıet.ı b!r bll' k& pol n etrafı dıo 
ltal.nbn ık bl r grup tara!ın<1an çey 
nım , ve pol a ı ıc hırualanmıı 

ur 

Bütün hazırlıklar 
toplantdard a 

tamamlandı. Her Hükumet Başkanına 
ed ebi lecek - Mnl!ou.d&kl bir baııtaneye. b99ın 

cıan kurşun yemle olan b r sıvı.. 
lln ~ctırııcıııtı ve va~aıının çok ~eç 
ıne<lcı. ölı1ü[lü .baber verllmı~tır. 

ancak 15 kişi refaka t 
~ıı,. Hr1ııe t'~ı.1'.ı(lal"ıt rrc-rtl'r 
lııuı nıraı. olnbllnıl tir. 

,-aı;ımaı;a karar "mır•hlr. lsl.:tlf'lle bet.;lr eu hnlı. ı.:arşı tarafa ı;cçıneı;I' il A..A. ve 'J.',11.A. 
Pıı.rı.s 15 (A.A.) - NATO konse

ytnın hükQmet başkanları kaısemc 
&!nele olmak üzere :rarın açılacak 

BAŞYAZI 

Nato batacak 
y ü k·s ele c ek 

mı. 

mi~ 
Paris, 1919 Sulh Toplantısından beri 
en mühim bir toplantıya sahne oluyor. 
Ahmed Emin YALMAN 

PARIS 13 :-lıl' ıtoını•nnıı. rıı doirn ıınn Alirll'nıf'ı. 11\:ıını· 
- ı;ellrse. ~on ~.ıınıanltırlln lı•lmıt .. hlc de r, nhıu he

'P•I )Ol.tıı Grı·rn ı;rııe dünuıııııı etrnfında \ ırtnanıı,-ır. t-"ornır..:ıt· 
113 il', Jnırnn) ıı•ı) il', noııntuıu· .. u,1n 111ptır.ını ~e,-nh11t. cr1l p ıtot:ış· 
llıa1; hr.\l'slniml ııı.oıı znııı:m lı:lıı ıtoJ ornııı•. dlnıllrınl•tl. flıııuı 
'•rııı<'n tılrıl<'ıı tılre ınıcırclllk ıJ.ımıırını ı.ııtırrıtı. ıırnrlsıl,. nıııhlm 
hlr Mh•r ,,, 113 ıır. Orndıı loıı l ıııınp hllıll•f'll'rl ,nkııııtoıı cornırlhlııı. 
lı!J)le bir fı~ııt ı.ııcırı l mn1_,1 ılıı•üııc'f-.1, Lıır<ı rlt•rıılına:r. tılr ıoldıll"llt'. 
hrnı fırıiklrdl. Hu :r.ıımıııı lrlıı rrt.or •~•kil Pılf'I''" bir liflr•ıu ı e &e· 
Jatı aı hn11rl1Llnrııııı uınıanılndıııı. l•tr l'ıtrl•h·,ım. 

ı.rııııre 1ıırdilııt ı.ı ı:autrrıııı. r:r.l•lın br nl alılutnı:ınıı•. Pn· 
rı,·ııı htl\ 11<.ıııdn IJI r "" ı.:sıtılPll ı. 'ıır. mtlhlrn lıftıll•rlrrr hlr r;Pıır· 
Ilı.: uır. 1•1111 ıın \\ ooıtron ,\ll•ıın'nıı o 7.Bnınnı.ı ıltı n,llnın ht13llL· 
'"tlıılıı tıı.: clhnıı harhlnlı •Ullıılntı hnzırlanı:ık tı1rff. l'tırls'e ı:rl· 
'111.:Jl'rl zaıı.ıuıdaıı brrl l'tırl~ hu ıtl'Cokl ~ ı\'I o Lnnfl'r3n~ı t>:ııl:ır 
ıııotııııı IJlr ıoııınntıJ ıı s:uııır oınııınıı~tır. ı:oılıhl ıturnııııı rndl r-lrr 
lıJaııııırnn ı\ııırı1knn CıınıııurreJ,I Jl•rnho'R"er. tıı:O .. ıuır. hlrl l.:nlb 
•nıııetıns ı•ı attı ıtoı.ıor ııırtıhııılnn drrlndrıı dl'rlnr ınoll.}t'nedl'll 
l:<'ı•lrıtıııı.ı .. ıı ~onra r nrl• ,.,.,aııaılııl ı:li:r.~ nlmı•ıır. '1nnmnrnl:ırlR 
dOltı bir l'•rtır l\lrmlnrte Jll! 8\lill I' ıttPklz Atıl.~11111'1 Jtrl~I l'rore•Ür 
• Rlarnr. ııı.. cletn ol artık mrnılrlo;Ptlnln hnrlr111" cıt..ınıı&R, natı ,,,.. 
llllnln ı.nl'lerl tı:umııııııtıııı ı•oı. mlıhlnı oıım hıı dokllrndıı lil'51nl 
du3 ıınnoın rnıı oınııı ıur. lnıı:tıırn-•nııı Almaııyn•nın. 'J'ürkl,-r'nln 
'' ıtıı:rr ~A ı o nırnılel.f'll{'rlnln lh•ff'klllerl ve Rarl<'l,-r. :S'1:ııları 
llerın bir 1tltıı.a lı'lntlr. lılç rk•lk~lı. Urt'tte 1 arh'e lm mo•l11rı1ır. 

P nrı~·e ıı:rıtııı·r ı..rndl ı.rudlme drdlnı ı.:ı · cınrrk~ln bir • r r
ler ııeı.ırıtlı:l, trlt\• lı·lnde oll'luı:ıı Parl• ' A'JO toplanıısmııı 
ar, rr•lııdr. ortolıı.ı.ı hlr fP\ kalAdellk hll\a•ı b,ı.ıendl&l mıı· 

tıaı.ı.nı.. ... t•ııkııt ae:ıhıı beklrneıı ıırdlrt ::-r olnblllrZ» 
Jllı arıı l ıli $11 ıı.ı llıtlrıınl !h:rr•nıtr durdum: 
ntrlıtı•l•l •ıı: rnba \ nırrlka "iATO',ru lıtlr ııılllrll<"r lı:ln ı.rıı• 

~I tıa ınrı tıır r,IJa•rte ~aııııı. ıi~tiııı hlr Tnrııı.: lıallne ı.11~maıııı '" 
'ıa ılf•ı ırtırrl. ııoı.ıınırnıılıl. haLlnrından bu ıuü tercı.. \llrlıı. ht:· 
'•hınıı fPdRk3rlıl.lnrı rur.r. alnının nıı davet etmrl; lsll,-or! 

lı.lnl'I ttıtlnınl nııırnt; ılR, nıu:ırt ol'ırnk hlitınma ırı rn '""· 
\ ın"ıı.a·ııııı >r.ııl ırtl 1"11 t10n3 R dıırıımu kııl'!!ı•ında bir mnkabll 

• <Denım1 Sa: 6, 80: 1 deı 

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

«Kürsü masuniyeti 
başta gelmelidir» 
GüLEK MECLİS iC TüZüGüNüN 

;> 

T ADiL İ N İ TENKiD ETTİ 
lluımst ?lluballltlml24e.n 

------------ Ank&ri&, 15 - Çr.nkay• C.H.P. 
Jıçe konı:rest buJ(ln yapılmıştır. 
Konı:recıe C.H P Genel Sekreteri 
ve Aısana l\flUetveklll KMım Oü· 

BÖLOKBAŞI GELDi -
c:. \l.f> ıı:rnel ha•loiaıı ı Osmaıı H!I· 
lllklıa•ı. rlli n ~11111 12-10 da ııı:nı.ııı 
Aııkııraden ~~hrlnılzr ı:rımıeıı:-. 

o-.nım Bollıl.hn•ı. ı.rnıli•I llr. ııi· 
rıı•rn ı:n1.rtrrilı•rr. dnı.torlarııı ıln 

tanı,,.,, ll/rriıır l<tnnhulrı lstırıı. 
h:\I ı~·tn ı:l'lılll:iııl ,,. ı:> ıı:tlıı t.:ıltı· 

ı•nı ı ııı •11) lrın l•ıt r. llrnrl h:ı~ı.aıı. 

hu nrıııta ııurıı ır-,ı.ııııı ı ll'm• lll'I. 
tr.rlııl ıte l.rıhnl l'ılr('rl; 'e krnıll. 
ltr1 llr llllrllnln sıın aıınnn Lnrıır· 

lnr ıerrılıwe tat.1p edecrı:ı r.111ll· 

lek kon\.cmuştur. Gülek şunları 
11öyleml'}t1r: 

c- Yeni vazife ştnıdl b&$lıyor. 
Seçim ça•ışmalarına hemen başla· 
mıık vazlfeınl7.dlr. 
Seçlmlı rın mı oıırllarla yapıldı· 
ını ı:örı1ük. nuncııın cıere \'e ibret 

'n~, ıımı "L l) s u. a de> .__..,,,.,.__ 

Tevfik İleri 
İnönü' ye 

cevap verdi · 
iamet inönü'nün 12 Aralık 10S7 

tarihli n~anızdakl cnabı dJılren 
meşru müdafaa ktneat altında hü· 
kCı!Jlllt n &dalo c!hazına fen! bir 
tecavüz mahiyetini taşımaktadır. Oe 
vap halı:ltının ç~rçeveıı! lç!nde tf.. 
lan bir yav.ının neşrcttlrllmuı. Ba· 
cın Kanunu'nun mut:ık emri le•· 
bıdır. Sadece bu icabı yerine getir· 
melı:ten tb11rct vazıtcyı ıra eden a· 
dall't men.ııuptannı, atyuet adamla· 
rının ıecl\vllı:Une Alet diye gö•t.erme 
~c kıılkışma.ııı, ancak 1nOnü'nOn a 
dalct c1huını politikaya ilet etme-

< neum ı: a. 11. to ıı. '7 cıeı 

Oııl;A) hnr,.ı,;Pt elııırllrn r1>rl \ "atan d,'fbl ile a:Grtl•tı.ror. 

BERN'E GİDEN GÖKA Y'I 
VALİ T~~RHAN UGURL.401 
El'l'El"'l(İ GECE 
İ(;İN KOKTEYL 

6ÖKAY 
VERİLDi 

1et konuıuncıa cörilıme 7ap&caktır. .............................................................................................................................................................................. - , Görennıı başlanıak üzere 18,•ıç
reye ;:ittikten blrk&(' gün eonre 
bır gece bırcıenb!re yunıa dönen 
Bem büyük elçimiz Orcı.. Prot. F&h 
rettın Kerım Oökay <lün yenl<1en 
Seme hareket etrnı ve bava ala. 
nıncıa Vali Tarhan ile d~tlırı ta. 
rarıncıan uı:urlanm~tır 

Gece kulüpleri akşam 
saat 24 te kapanacak 
l<UMAR SALONLARI FAALİYETTEN MENEDiLDi . 
ŞEHRi K·i R LE TEN LE R DEN CEZA ALI NACAK. 

ı1, etırın bodrum katlarında ça· 
ı· ll'ıakın olan \'e bl• batakhaneden 
lı tr ııeı;;eınıyen bazı ccce kıOı>!erı 
a 'ltkıncıa sert hUk(ımler ver lece· 
tlıtl evvelce b.ldlrttıl tik Haber al. 
t ıınıza ırörc vtlAvet dili bir ka· 
• trıa. ek~erıvetle Hbah& kareı H&t 
b ~ ka:ıar <;Al~an bu c bl yerlerin 

ce yarısı. t&&Uyetıcrını eona e~ 
cııreceklerdtr. 

ôte yandan bllhBE~a Beyo~ıun· 
cıa s&} ıtarı ciin ııeçtlkçe artan U· 
tak kumar 1&lonları d& tamamen 
kapa tı•acakur. 

l FRl,f:Rl KİRi tTF-"oi l ,f:R E 
r •:z., 

' 

11rı1an tıö le ~ut 24 •e kapanma. 
t:-:ı h Şeb~ n yeni \'&il ve :e~ıecııye Rel· 

11 nı ıı ı:ı.ın ~rmU•tur Batak •· ntn ııtımlAk becıeııerıntn licıen. 
, bııh e•ın atar lı: upler a..vrı mee meııe!~ını tenısı teMbbOı.U 

' rı t•blt edıltce ... "e nepı.ı <le ae l ııe ballcdeert nl b:JCllrdlJlnl J&:ı:· 

mı~tık. Ecıtndl~!mtz blltılye ı:öre. 
Tarhan, şehrin ıemlzlllı: dAvaıını cıa 
halle karar venn.ı~tır. Yeni vali, 
~ehrl kirletenlerden ceza alacak ve 
buracıan biriken paralarla ısa dA. 
vAyı kökünden hal yoluna ııtdccek 
Ur 

Öte yancı.an enelce de blle1lrdl. 
ı: m!z c:ıbı. temizlik ua;ları th•t· 
ıca ~vap vermeısı~ınden. çöple· 

rın toplınması mev:ı:uuncıa bu•uı.t 
•&hw&ra &it lca:n;onlanıan dı ır,.t 
t&deye cıevam ecııııcektlr. 

YÜKSELiYOR _ flııtıarı doıııtorınn polltllin•ıııı1an Omldl' ı.apı. 
la ı ı nlıınrta,ıar. cıtınılt tlrıırelln "" nıe~ı11t 

Mllll f'lyaıııo idıırr• l nln ı;u rprlzl ı.or••&•ndR • Ottın ılnıltlcrlnl '-aY· 
bf,ttll". rı.ranıo hll,.tlnlnln 100 llrartan uııımıı.,, ıtondıırma pnll 
tllo;a•ının ıı:Pt rdlt:ln• '" donl arın ı'6lltlııır&r ha•lodıl:ını ıı:o•ternırli 
lt'dlr RlrLll(' !Pil" lçlnı l P ın llradan ıoo llra.-n fırlaynn pl)anıo 
blletlrrlnln ha ıı:lll15lnP hak ı lıro . .rııı.111 hlr ırtPrrı.ı,. nıllJonrr ol· 
maL l•ır.-tn oıanıla•lar. bu Yt>ln tcrı.rtmPI. ı:ornnlla t.&lat•ıı.ıar ı-t 
once mlbonu olup. tonra p ly&n So !Jileti alablleceı.ttrdlr. 

Oç&Rının ka!kmuıncıan bir ba:r 
il önce hava a.anını. selen Gökay. 
uçağa blnınctye kacıaı htç oturma· 
mı, ve kencıısını tktncı ııera utu::
lamnya ıı:eıcn cıoııtlanyla ilgilene
rek. onlann arasıncııı «me ile <10-
kumuş• tur 
Hlll IU A\ , .; ZAl\lı\' 

Bu aracıa \;&Zetoo ıerın cnır Cl&ha 
ne zaman geteceıcsınızh şekllncıe. 
ki eorul&nı\ı, gülerP.k, cHıç vaı:I· 

ıeye ıııcıenın ne zaman dönrceıtı 
oruıur mu? Hadi bur&\'& aeldttım.. 

cıe. ne zaman vazırenızın başına 
cıönııcekalnlz din eorablllrısıntz» 
cııyerek cel&plandırmıetır 
0 ' GÖK\\ GhMF.Df 

Prot Gök.ayın bu ll:ıncı ın<11fın. 
de cır e~ı Bn NllOfeı Göka:orı bel'&· 
brrtncıe c:ötürm@me.l cıe dikkati 
çekml bulunmakta Te bu hıu11.9, 

Gök.ayın bir ~ıtıncı cıetu olarak 
' <Denmı iL • IU ~ de) 

toplantl.!1 için son haı:ırlıkl&r ta• 
m&m!anm&k Qzerecıır. Cballlot 11a· 
rayının büyttk konferans 11alonla. 
rında :ı &pılac&k olan açıl~ toplan· 
t~ıııcıa bulunacak, 285 delcı:e tçln 
üzeri mavi çuha ile icaplı büyük 

<Devamı Sil: il 

ÇOCUK DOGURTAN 
AMİLLER KONTROL 
ALTINA ALINMALI 
İran, Iralı: ve Lübnanda lı:onfc.,na 

Jnr Ter!Slltt.en aonra evvelki gün feh· 
rfmtze ı;elen İıtKllterenın bdın h&&
talılcları uzmanlarından taııınmtf 

doktor Vl11an B. Orcen - Annltage, 
dün gaı:ctccllerıı, Jtacıınları ı;ebellkle 
rl cıınuında antaşılmıyan b!r oekll· 
de ölCIUren •Tolcaimanl•• isimli blr 
huuı.tıttan balıactmlştlr, 

Doktor şunları ııöylcmlftır: 
•Daha çok tl'Ol>lkal 'fe 15ıcak Orta· 

cı~u mtmleketlerlnde rutlanılan 
bu hut.a ık, doktorları tl.clz bırnkmalr:: 
t& her 11 binlerce kadının ölümüne 
ael>ep oımaktıı.dır. Bugüne kacıar hu 
tahtı önleyecek •es• alt eelebUecet 
bir llllç butunamaınışur. Tolta1nıan1& 
hutalıtı bülı:ında yapılan uJc bu· 
luş umumtyeı.ıe ı:ebelll:lert eanuın· 
da bir dolr::torun nezaretinde bulun· 
mayan ve gıda.aı nok.un gebe .tadın· 
iare!& görülmektedir. YUlı:anda ıstiY· 
lf<l!ğlm şartlar altınısa o!Jn&yan ka.· 
dınlarda da buta!ık •ulr::ubulmuş, 
yAnl ırı ~ıda ve bakım, haatalıtın 
mhur etmesini Onleyemem1't.r .. 
cToblmanla• dan ölenlerin cesetle· 
ı1nde yapılan otopslde böbrelı:lerln 

CDuamı ~L 5 Sil. G del 

f I enhowrr 

Eisenhower'in 
temasları 
Patis ı:ı (AA.) - B~kan Eiıenbo· 

v.er bugün Parıa•e ikamet etmekte 
oıcıuıtu Birleşik Amerılı:ıı. Bü)"Ukelçl• 
llğlnde, Fran&1z Başvtklll Fellx Gali• 
lard'l kabul 81.mlş ve .lı:cndlal ile bir 
mUddet tıOrüfmüştür. 

Elsenhower. yarın ubah İng111ı: 
Ba vekili Haroııs Mac l\llllaıı \'e Alı 
aabahı da Batı Almanya B&pelctll 
Konrad Adenancr ile &örUşeeekttr. 
iKE':o;iN ım:suı 

Parl.s ıs - Başkan EUeııhower bU• 
çün Paı1ıı'tekl Amerikan BUJQkelçl• 
lll;lnden Hint BaŞTeklll Nehruya btr 
mtaaJ ıı:ıındermı.Ur. Bu muaJ ~eh· 
runun 28 Kaı.ımcıa atom denemele· 
rine •on vrrilmut ve ııllAhsızlanına 
için teatrll bir formül bulunma.smı 
talep etllH'k Q:r.ere Btrle~lk Amerika 
1'11 Bovyetltr Blrlltı hükıimet ~-

! l>Pfnmı sn: 5. su: 8 de• ..................... ,_ .............................................................................. "'''''"' .. 

it llA~tl !'\!\CAR 

Sancar C.H.P. il 
ge.n~leri övdii 
Beyoğlu ocak kongresinde Dicleli, Okyar, Gür· 
fer konuştu . Sancar «Mücadele edeceğiz» dedi. 

C H P Bevoglu tlc;;r~l R~eylnat& Oea!;ı Otnç!l'k Xolunun ken• 
treı.1 dün ı;.abah ilçe lokalln:1e yapı!ını tır Konrreıse CHP Mec!ıı.t 
ü:relertnden 11bamı Sancar, Veısat Dlelell. Şahap Gürler •e Do<: Ur. 
Oeman OkJar da b&Z.Jr bulunarak ınr..-omı ıı;ıı. 5 1!11. s ıt• ) 
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B•µ·~.!i! 11iiJfJI S EH i R 
YE1NI HUKUMET PROGRAM! HABERLERİ 
VE SOSYAL POLİTİKAM IZ Polis bir esrar 

tekkesini bash V el Ad-
J]an ::\Ien- Yazan· - Rüvcnllk karak· 
cıere! 

110
_ • tcrlnl lktısab~ 

:tdmetınn ~ S b Jı tt • namzet olacn:e nir hamam kiilhanında kurulan 
.ra:nı ft0!\1.tr;; a a ıa ııı ~Ola hf'nQz Clr· (rkkrııin İl'İO(lekj iki ~ rattı da 
lltlkanın nasıl 11 memlşt r Mcm· yahlandı 
bir l6tlkamc; ta ~ 1190ClOg"" lıı lekctımız:n bu 2. Şube ıtac;akçıııır mas&!ı me-
:ıı:ıp ecıecegını illıs - hali. kalkınma rnurlan, cırın blr cesrar teltkeeb 
teren tsaıslan lh \\ UK \'f ıcıcııasıncıa bulu- nt basmışlar 'e e rarcıyı ele 
t.u etmemekte- nan bir hülı:Qmetı ııeçlnnlşlerc:t•r 
cı p c:tenncıen cıer.ne r roııramın tasvıple net ce!e- c:türtıncıtınneııcı.r Galata. Buhular ~o!tn!lını1akl Bu 
nen mü:tıılcere er ucı., bir mebusun Ba ta 1, Kar unumuz olmllk üze- hu ar Hamamının kOlhanının öte 
c;ıtıp da b ı lı\ka ·cııye Lşaret etır.e. re. ııa; yal mevzuatımız len cıcn el., denberl b r esrar tekkeııl olaru: 
mes., oa al alı\kasızlığm aynca alınıp. m !il ~tlhnllmlzln mCl!n\ 1 lrullanııcııRını te$blt edt'n poll.ıı. 
en ıarıp b r mosal nı teşkll etmek· o:hemmlyette tt!Akkl ecııım~l ııe- cıon tekkeye Anl bir bwıkın yap-
ıecıır Sana ll~me ve kalkınma rckt'n emelr v nnaye ahnlan a- mlljtır. 
pollt kasın• ehemmıı;etıe yer ve- rasında tes rlr.,.ını hlMctttren yc:ll Alınan tertibat ı;onucunıın. içen
.ren b r ıükllmetln 6cı&ya mesele. thtl\'ııçlar& ııore tacı 1 edllmeııcıır. de bulunan rarcılar kaçmalan. 
Jere proıınımıncıa bile yer ver- ıs Kn'"lununun 11 re tıltl !ll'klle1t> na meycıan bırakılmadan yakn an. 
me:nes n h ç b r mazeret aebob.· ın•bllt 11llhn ı·un teşmil olunmama m~lartıır Nihat Ma.ıılik ve Pethl 
ne ':ıa lıy ıııvcruz. sı, ı;a\ ıları yılt!an ı;ıla nrtan bır lıs!'vcr ad.annııa.-ı e rarcıları 1 ırn 

Ocn O \e mOcu •• r surette liCtl a· çôk l'.-onom.k tııallyetlrrının tılnıa pı pen·azına fiaklrııltkları esrar da 
<11 kalkınmanın yanıncıı s05Yal ltal • e tcd':ılrlerll'ı1l11 mahrum kalma· rrıca m06acıere ecıllmlş ,.e auçlu· 
kınmal a muhtac n.emleketlercıcn lıırııll\ 11cl:>Pp o'muştur. Keza. ış ıı • !ar hakkıncıa ı:erc.kll takibata bıı.ş
blrl o:an Türklycm.zde hükumet. ·nısası.ıın eıcon'ımlk şartları altın· lanılmı~tır. 
le:, yurt ıçın olcıuğu kadar. ııun- ela tr~~evvon eden ücret mlktarıı.n Esrar sııtı mahalli: 

FEZAYA 
YüKSELMEK 

VE ORADA 
KALMAK.~ 

ya eulhO ıçın cıe 1504:; al basiret ve ,.e iş enl'tlarını treblt eden ferdi Teknik Ünh:crsite önll 
emniyet teılblrlerını almak olun- nıukav,,lel~r. ı~rckkOp tar7.1ncı11n 2 Şube knçnkcılı.iı: masası me. 
CIA kendllermı mutlak nzıtell h il dolayı aı.ı:arl ücret Konılııyonlarivıc murları. diln. bir e.ı.rar •atıc••ını Yı•ı·k. •ıı•ı• h. ,. S ••Aı· .. ,. Ş - EN 
ı.etmeııcı,rıer Bu baıı:ımcıan Mcıı. •ahkun Jııyr.t' ::ın•n h!mve.•lnclen ele ı:eçlrmt•t.r Q ~ ır. ı r• I.J ırı ' 
c:teres tıOkumct erının • c:tü ü doğan ta>;cıır .;urarlan ışçllcı lelı1· ı • ,,, nüıı. neler yapmak uıt~;;;r daı!ı; ne temın1at u kil ctmckte::ı çok ~t~:ı'i~ıcı~r!~~a:~~ 02.'1rarark &ce.atr1~r 5'

1111111111111
11lfllllll11Ulllllllllllllllllltnlllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllll 

::~~;:es bhe~lke\lrtmŞ!tJr'. Dlln!(lnCO ~~:k;~B):~I ;~~Oı;;~:ı':~mı~~k ~~= Cllartna roptap estlU -:attı la tC8• C~ Çok yakın bir gelecekte ı"nsan lar 
' met cıe aynı ihma· ttır Nt ecıııen Rlfat CstOnta.ş. cınn. en 
11 illısterm ~t Sabık hUkilmetın E" tış mahalli» olan Tcknl .. Onıver· E h d f 1 ' k i ııroııramıncı " • V. tncl Mcnı1creft hUkQmetl; "' - e e erıne vara R llcı&ya, pollUka tee1• lk !!lte önünde yanılan bir 6U"Ü tü -== ca ar ve yanM 
b1rlerme cıaır b.r oe bula:nıyan.ar evve ı hüktiaıuıerın ıııı:ona ka- .. ., 
bu tecıb r erın nMıl b r •-tlkamct nunla•ının taC:: il auretlyle iş ha~ a IKınucuncıa. Oç k11o e rarla blrtlkte = d b · • • . d I d 

1 ..,. tınc:ta r!Ako mnruz lı:alaııların mın ele l:l"Çlrllmtş•ır -=== a ırıncı resım e go··ru·· u··g'"'u·· ==-
ıe e e alınacağını bllmek l6temı~ taatıerlnl garanti altına aıcıı1tma. Suçlu halı:kınc:ta aerekll takibata 

;.~~ =~~~a~-d~rt~~':!,~!!ıtı~ı':; retle•! tamruna lb!Ağ edip karama Denizde bulunan k esi k i gı ı , ususı e ise eriyle A Yi !erdi Fı. at hüktltnet icraatı ola- haft \'e r.:ene tatil gün1Prlnı1c üc· ı ba.şlanmıştır. :: • b • h "' 1 b 1 = 
tam terııı ıtlkıımetıncıe tecelli et- ı::ıelerle ııun·ı \e zorla)·ıcı surette - t kf k -tııtını ZM!'IUllQ !111yat ııösten:ı. tazı l!j yerlerin• iş kanunun kapı- kolun esrarı çözülmedi ~ opra anna aya basacaklar.!§_= 
<>IC1u Bu ın;rçek"ler kareısınııa II el ı<ına sokı.rıu: l!Of!yal cıAvalan kö-

5 

Ç-alışmn Mecll.sın n umumi hayatı kOncıen halle tlli ne ve b~kaca la Evııellı:I ırün Rumellhlııarı BBh.- ~ A 1 t t a g .. k .. .. h k t ~ mızıla a"lııler U)'ancııran t&\'Slyo pacak b,r I~ olmadııtınn kani oı.iu llnı1e bulunan «Kesik Kob un es c 0 yuzune are e e~ mahlyet•ncıekt kararları, ilim a- ıtuncıan proıırıımına yAnı ted'l>ltll'r rarı henClz aycıınlatılamamuıtır e h ;; Clamlarının haklı ikazları, muhale itoymaya lüzum g!Srtnrmlş e. bu tak Sahilden ııtlrülerek cıenızcıcn c;ı- ~ azı r r o k e t 1 e r görü 1 u''yor E 
tetıerın ls:ıb" il tımkl!llerl hilKO- dırdp ou ı:nrtannı bellrıcllm: Büttln karılan cıınıekten kopuk ıol kol E • = 
met! LUttugu yoıcıan çevlre:ncn•"- bunlarla L<06Ylll rıürenllltln gayesi- morca teslim cdllırıı~ bulunu«ır~ :il,ll llltll llllllll !llllllllllllllllll lllllllllll lll ll lll!lllllllllllllJlllJlllllllllllllllllll!lllllllllllllll!lll!llllllllllllllllll~ 
ti ...... ne va:"ılıunaz Bu ırnyenln tahakku Ö" J ı k ı r: r kuna 11osval ıır.ortalann lkmallle cm. .,rendi!: mlzc ııtıre. mnrg, p za u cıııncıen a~ırlıkları BiR C iS iM FEZADA 

Hükllm<'• ı>o'ltlkll.!itna uygun ha milli ııeıı-ını ı\C1llline şekilde tev- kesik kol üzertnı1ekı lncelcmeıııııı atıp ~er çel<lml ozeıınc 
reket etmf"dlklerl lçln loçl teşek- ., •ne hlzm<'ı c ccek arev \R ıLaı;I t.cnüz b tlrmrmlş \'e bu huııuııtakl tecrübeler yı.pan Oallle ve NASIL D URUR?. 
kUllerının burıannın kapanmaıa- ,

0 
kollektlf ırnzakcre )oluııda:.ı raporunu \'ermemiştir •B r c:ame hiç bir kU\'vet tatbik 

:ına müncer c. an teoebbüsler, ::nu- ltollelttlf mu!tavclrlertn akı1lllc ,e Öte yandan. ı>Oll.ıı kesik ıı:oı ile edllmezııe bu clslm ısükQnette T"alı:abeyl mücıat,aleye g!StOren bas.- 'ıt\tün bunları: paralrl olarak sen ıı2ııı tahklkn•ını cıerınleııtlrmetı:- kalır veya bir doıtru bo;unca Atmosfcnn muhtelif tabnkn:n. 
!<llar bire sebep ve bahane ııe cııkalanınızın 

1 
ür kurulup ıYa:ı.I te Te birkaç lht mal (lzerlncıe C1Ut'- c:tüzgün bir hareke• ·apan ı1'Hn rını cıellp ııeı;;orelı: fezaya cıoğru 

rımdllra lctaree !eri hakkınc1a adli :ıüdahalelenıe:ı ma. um ~c h lr maktac1ır Bu artıda ite lk kolun, Newton fezacta cıurabllec k run'I yükselen b.r roıtet öne!' ha\'anın 
•akıbata ttşn.elcr. Antlde.'11okrıı- şeklide tşlcm,.1 rl~le lanlabll r ·a b r macıcıet önco Ke!kencıe bo ·u· pe}klerın l'.$&." prrnslblnl Sput· ııilrtünn1eatntı marul: kalır. sonra 
~ kr oey:ll \X'l.tıkanın teza.ıUrll'rt· ı.aauncıevız lan cıenlzcllcrden birine alt ol. nlk ve \'anııuarc:t"c:tan haa>ercıar yer çekimi Adrta roketi cı zı:ınıe. 

mı;sı kuvv!'tlc muhtemel ııöı:ülme1' o!madan vazetmıolercıı. rerok frnnleyı:rl'k: Lcslr 1111~11S1n· 
BütCın bun.er. yakın mazldc;Jtl ı ted r :ıır cıan uznklııştınnak istemez 

hldt.&olenı.r ve. V. el Menc1eres hü· Y"n a d f Pollsçe 1ı: Ilı: kolun sahlblntn, Pcraadakl cls mlcrln her birinin 

:r.elie mut:ta mes<'.eler halinde- 61 cıa c:tüsünOlmekteellr. Ocrçl po- bnlonlar. ı:cıcıamıü mermiler, ro. ı;;eklml varcıır ki bı.: çekim arzcıa. 
Xılmetın :ı bu On, onQnı1e bal!cı111

1 
1 e ynı er o bir c1naleLe kUl''laıı ı;:ltm oluıa· Çcş 111 hava gemileri• Uçaklar. bir «ııravltasyon» çele mi bir yer 

dlr. Göntı• çrır llit<'rdl ki veııı hü· ç ki ( f • ıı.ıı. 'iundlyc kadar hcrtıanırl bır el· ketlrr Rün aeçtıkçe yükııeder" ıınneşte v~a aycıa •aRırlık» mef. 
ıtOmct proarıunı kaleme alınırken. (( ocu ar e esı)) nayet tzJn<' veya lpı..cunıı nı.stlan1a. çıkmakta ı1e\•am «"diyor Blnbıı ı humunu orta}a lı:o~maktacıır 
hl!A 1':np~ı cıuran ı~ı teşekkO!lerl • mışsa c1a. ııımcılllk morı: raporuna Stmmonıı'un balonu 19 m l ırıı. Mese'l& 100 kilo ağırhıtınııa bir 
nln vPnlcen t11nz m edlleces: bir ıntızar ecıtlmektecıır Bcıırıııcıı ine faa r.öıı:yQzünıı cıktı Yüzbaşı Apt c!filrn güneşte 27811 kilo Ayda ı.se 
~ 1 

1 
Poll!!. !:ılrka'" Rt\n önel'. llevbcıt 1958 cıa X" -k • U" ,. ıı sanki 16 kilo ı ı " ~ anun n aşı mıı ı hntırlal\5ın. Sen ı.örc. morg raporunu buctın veya • •• •Y "• ,..a.,ı e saatte a r ı.,ınııa ımı~ ı:I· 

olkaların krroı mcselelcrını mü· acında bir evi ııoyan meçhul hırııız yarın verecektir 2200 mil hızla 24 mile yOlı:sPlıll. blcıır Arzcınn ıı:nlktp ayn cıojiru 
t.lalıal"l ~den ını.sun olarn•. l"C3en !arı vn!talanıı~tır Pilotlu X-15 uçağı 100 mil yük. ırıcıecok bir eıısım her lkltılnln cıe 
t"lc a an hCır \'e cıcmouat.k :nücı;- uevbellada ı.ozaıı cacıcıcsı 13 nu Sabık adayın d emi rle r i aekltktc tiaa•te 3.JOC mıı bızıa u· tee.rıne tAblıllr 
11e~c l'r b!llıncı ııclcceaı ı;arahatle maradakt yazlık köııkUnc1c oturan çnbllccl'ktır Farsıcıe proje ıno Du hlts\ıslar .:öz.önUnde tutu· 
'ae1P1 lı; n Anna Kn~ın·ın l'Vc:tc bulunmacııı;ı çal ı ndı ı:öre 20 mile ır.lfa. çııtarılııcnt lurnlt fezıı.;a cıoıtru atılan bir çü 

Yerlnr ııet .memıo o~a da. bu b r sıradn açık bırakılan pencııre· bir balonııan 4000 mll ırtıfarı bir ııüm!O 1 1 
nn.- aja n r Mencıere11 tı<ıkume- cıen ıı rerek mutfak eş~ alarını ça. Poll.6. dCln b.r dcmır lııraızı beıc: roket rırlattlacaktır, böYlecıı 20 uzun z.;::~~~a~14 ~:f1~11ı.sr:'k~~~ 1 
tın .ı ı:ıroıırammı hetırlıımaktavız !anların. a~nl ı;emttt' oturan Cl!Srt çiyi yakalaını~tır mile kacıar olan atm06ferln kes.f zuuııu ınceltycllm Fezaya çıkıp 
3 N ıoııın 1951 .arthll hQkQnwt rıroı: ktşllık bir ·~uklar cetcıı • olduıtu 1951 ı;eç.mlertncıe 1ı.tanbu cınn ta.baknsını a: mal< 1çın ıcızumıu knzancııaı bızlo dUn} a <'trafında 
r •runııa ·~ •n Menderes §Ö\ ıe dl- tesb.t ecı m tir m:.ıMakll aııu olarak eeçımlere ka roket ııtıcilncı n t fade ecıııe- dont'n bir clı51m b r ı.un'I pey 
yordu cSPnd alann ışı;;llcrl:r. z • tılan Mehmet rı;rıı. Yako\•ıını.ı cektlr. Pars ıı~ rok .. tınlı bızı 1>a· uaı ne ııeıır Bu safhaya kacıeme 
rın cıa ıa fa ıır ı b r te rkltOl olr 1a.<ı1 Kuruçeşmecıck clepoEı..ndan te;~,e atte 17 000 mı! olacaktır ka , me çclellm 
mw d ncın rap LA çub J't dem.rı çalan. <I po be.c: Rus.anıı Sputn k 500 mı e çık nır A.man v ~ roıı:rtı 60 mil 
cı u ı r ı ı çn ı ılmn ç S 1 rü K e 1 karıı ıı a J tı o. c"!ı:lt e çlkLı zııman ııoo 
\ ı ı ,. hllkıımt>t ı .11nmı lar ha lnnnd·• rırrr ı n't.· Ar r ita ııar Ven uaı un'j r ı l k r rncııaıe kntetm bu. 
:1\.-nınJa b ı ctı l"f'C ..ııı•a ... ~ınnmı tır P \ ıt.nı 260 m le ıırla•acaklarcı.r ıunma ·•acıır bu cta rncnz ıın 
camı .. c b •, ""::" ............................................. ::......................................................... ............................................... . • 

1 

- - ...................................................................... . 
,.. mı. or B • ro • e k progrı\:"I cıı.1-

11 tıı:uı~tıt r .ıı :ı8ııs1 tarlll \e TAŞ DEVRi 
5834 11a ılı kar.unla •T~kllitlamna MISTll< 
'e kolle&UT rr.cızakere hakkı pren· 
ıı pler nıt. urttılanmMına müteal· 
llk 08 No ıu Mllletlerar&o;ı aözle~ 
mc• ntn T.B ~J l\feclblnce tasdi· 
\cinden bt; yana tam altı yıl geç
mişti~ Proıtrillnı1a bu husu ıımn 
~er bulduıtun" bakılırııa. \ e.11 hü 
kı,:netın, 6abı:ı.: hükllmetler gibi; 
ıııılll ve mili"' erara.sı taahhütlerl· ı 
ı.ı yerine sıet.nnl; eceıtı qtnıcııcıen 
•nlaşılmı' b.,.lunmaktacıır. 

1§('1 ücretıe· tnln a.sgari ııeçımne 
ııe ve in knCa ı~amaıta medar o
• acak ıevl)"'Ye ı Ok6elntem~ olmt&Sı 
l"a lılll bir ııtAyet menuudur. 
'f(lrklyecte buı;One ka:ıar takip e
c:Uen yanlış lktl.!&111 ve mali po
lıtıka. oehırıercıe yqıyan mahıl:.:t 
ıze rll vatındw-lan geçim ı;ılı:m~ı
ır.ı içine aolmmştur. Sabık hükO· 
met re nın ,tçtlmal adalet.. çıtı.ç 
nın ve klS)'JQnUn tıavat aevıyc;ı oın 
~Un im ıncıen lbaretıır » Eözlerl 
ı.osyal adalet cayctilnln tam ve k&· 
mil ıfad!'Sı o nma:ıı Sabık hükQ
me•ler 60.'!j'll polltlkaaır.ı dar bır 
ı ıutı ın hucıutıanndan c:taha ileri 
• e ı:ötü"Wek ba11lretlnl ııöstermc
ınış!ercııı· HıılbUkl zamanımızın 
&aııyal pol tlkD.! ı, artık yerini .sosyal 
~Uvenllk polltllcaııına terketmlştlr. 
.Buııon bir oo"' memleketıercıe hü
kılmoUer lktL!;aC11 lmkAnlart lçlnde 
muh•ell! hflk tabakalannın uta
ıeottcn mıısun olarak yıışamalannı 
E.aıtlımak çare~erlnl aramatı:~a. bir 
taraftan so5}'al ~ü\Cnl.k ıs.u;u:omıcrı 
rıe geni~! me lmkinlan hazırlar
ken. dl er tlU'aftan \'en:l ve bütçe 
politikası anırcıa ıırev ha.tkı ve 
hür s-nd kala; rlyle milli ııellrln 
bOtOn vatnncı~ıar arasında da~a 
Adl!Ane ııurette d8Jtt!mas1nı ısa ıa
mak voıuna ıı•rmektedlr. Halbu!;I 
yatının bUtOıı eatıa ve şubelerini 
ha•ının batan ııaha ve ııubelertnl 

Bv~v[.>uN ..,.r.1 • .._ .,.,,..,.,...ı;.. .... t..VLhN ... '-"..., 
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1 ÇAKARALMAZ HAFiYE 
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EFLATUN NURi 

kucaklar ııek'lı1e ııen~ bir aQ6Yıl 
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yırtıp atın. Eğer a!tl!ıne olarak ka ki banıı l arar diye dü~üıımüştcım. 
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a cı tllkblp etmişti. A· 

razı Olmayacak Ve 
~etmek 1 temi· ı B zım ı •lhb kU ca 

8 ııx 1 
e\' c ıı rmü' mil~Clü? .. Po ıs memuru. avukat.in Gomez. - • s araı.mız V• - Her hn!cıe Oomez'ln mektu. o d ı "ecelı:tlr Oomez •·-ı onun l"ln tlldl b nun ncrcwr c eı duğunu btımez 

# ..,... ~ cıen ayn!cııktan aonra Rex'I arama· ve r unda yazdııtı ve kendisinden .... ap n-tbl ""rU oy dU ş 

hlç b.r 
-•-• ıtacıe Atm- Oaze•~ So k cı dlkk ı ' • •" n or ha.cıe Rex'ln u........ ~ ~ ...,.. ta çılctı~nı, onu ne aerııtdc ne o- nra ı:enç a ına ate ba. masını rıca ettiği ı e m nı olaca- u t ..ıa·cı ı ı ıcrcıe 'bu m-Aleye cıaır bir aeyler k k li ı;o e... a t ne 1111? Duvann üze ...- .. telde bula.'lladı ını anlattı Oo. ara : ımı eanı~orcıu Belki cıe hAIA öyle ıncı bl ö o o b o""umuı olıa bile bunun benlmle Size bir ~uaı o bili ı ı a r 

0 
r ~ r n P ır kaybolma.. • mez'ln aatıaha tı:anıı telam ed!leco- - Q ra r m Y m, ı;anıyorcıur. Halbuk yanılıyor. NI· 61 1 A A:ı 111 ... , 1 

al"kalı ole1•!J ... 'nu lll!lam~ına ·-- Oeı1l k n n m n ı ne ı .laksa o span a .,w ~ ....... Rlnl bllellltl için o ı::ece Re:ı:'I mu· tc im SIZ C1e bu hususta yanılıyor• •ol k cıı 1 izli '"" 
kin yoktur Bu doetumu idam cd' SatlY. cı"•Clnceııycıı: ~un"• J a na il' ce •"rüşmeıte mi ._ hakkak aurntte bulmııaı lbımdı ..., u ~ ııeımıttı? 
leceıtlm ııan ııtırUp tanıyacak6lnız Sally, ho;ecan ıc;ını1e bu hlkiye- - san.. bıll Ok bir lylllk ı ttl- Sally. polis memurunun bu e!Sı. sally, axhnn gc!cn bOtüo bu rı. 
"Ve kencııııı de bu meaeleyı o zaman Y1 dlnllyorcıu n z. S zınıe konuııtuktM aonra • lcrlno çok ,...,tı, a;çalı: 1>cs!o aor. kırlcrl zıhn oc:tcn atmaıta çalı~tı. 
• zcıen ısırenccektlr • Buncıan ıon - o za\•allt avukatın yerinde deta ıçım rahat otu Fakat acaba du Kı!Jtanmanın ı;ıı·ııı;ı detllııL Rcx, 
ra Oomez eıter Mr Garrott'I bulup oıaaydını:r., 11ız ne nparcıınız B r ııoracaıtını7 euale cevap \'erme::n - Ben. bu ıızın bnhııoltl ·ınız ıı:ocMıycıı ona,)t1L11ı bir takım va· 
oraya ııetırırııe meydana kaı1ar aok ıı:ero Mr Oarrett'I bulduktan ııon.. do ru mudur? Bunı. kcstlrcmlyo. tşe dıılr hiç bir şey bllmlyorum. 11 1 1 cı M masını \e aevlrcllerln areeından ~ B rum. Do'"" " lü z cer var ı. ac:tenı ki oraya çel _, ·- ra onu bırakablllr mtycıı ahçeııen - •• u mu &uy yorııunuz? mtıı oıcıurıunu klmsou belll etmek 
nu ecı;;eb lmeııı tçln en an ısıraya içeriye ııırmetıne bl ,. razı oıamnz· - Emin olunuz ki kocanıza ben. Sonra elUlerek l'U ııözlerı llive ıstemıyorcıu, Salıy•c:te onu ııtırmnı, 
kaı1ar ııct mıes nı tenblb etmiş. dı. Cünkü tıer ııeçer dakika çok den biç bir fenalık ııeıemez ettı. oıcıuııunu söyll) emczcıı. Rcx kendi· 
cÇOnkü bel' öylelikle C105twnu kıymetli ıcıı Gomcz•ın ldıunınıı - O halcıe •lzdel'.I nccıen kaçıp - ncnım a ti mernk etttli.m oey ı;ınc bir ay itimat t:C11p onu bek. 
orada görürı;rm aon arzularımı ve- birkaç uat kalm!ltı. 5abllhUıı n &akıanıyor nccıır biliyor musunı..z? ı 1 1 ı rıne ge• rmc~ kabul etmlO oıcıuııu vel Parlıı'e varmalar. ıtızımdı va. - Delki cıe ıcıam ısehpıısı yanın· Sally, baıını önüne climl§ cıın- emes 
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r ca etmlştı VAkıA ay ııcc; 
:ca bükmec:teet'!ilm » z...yct çok ı:açtn Avukatın cıecıırııne cıa beni ıııırcıcıııu ıçtn bcncıen çeki- ııyorcıu. Bnrbtcr konu~aııa cıovam mıotı Foltat Snlly hilCı Rcx'e' lna· 

Bu 110z.leorı ııö~ ıecıııcten &onra po. cııre Opmez cıoııtunun ı:eıcııtını nlyorcıur Ertesi aabah otele ı:cldl· etti: ili) orcıu 
lts memuru Sally'e cıancıü ı;e oun· babcr alınca son cınececıe mtıa:e. tını biliyor muyc1unuz? - A&ıl merak ettiğim •ey, 15,zın Poııa memuru. sı..ıy•cten hiç oır 
lan lllve etti. - 1:1ayır Acaba ne zaman ııeı. w ıey öRrencmı~oceıııın• anlayınca 

- Şımcıı kocanızın C1üliün 
cul &l.zl niçin bırakıp clttlllnt 
ıacıınız ya. 

tlh olmuş O yotın maltlnl'51ne ırl· mı,t bırcıenbıre böyle kalkıp Salnt Jcııı somurttu. SaUy adamı kendisine 
ge- cıerken Acıcta rahatlamıe clbl imiş. de Luy'n l'"lmcnızcıır. cıoıman etmek ıstcmlyorc1u. Kata· 
an· O!Sz!erl yaşla cıoımu~ \'e ııvukata - Seklze doğru Heı halde o ara- - Benim bütün harcketlerımı aıncın hazırlacıığı p!Anc:ta ona cıa bir 

- t:veı ama anıamacııtım blr 
nokta tar o cıa u: Ben evcıe ıcıım 
Bahçecıe.n ıçerl~ e ııırıp cıe bana ne.. 
c1en a vermecıı 

K m ) r Her halde mnııım 
• ı Onu hak ız: ~ere 

d)O&tlutumuza ıcıymet verc:tlli!ne ve ltk ben sızınıe lı:omışuyorcıum. ne lcacıar ıyı takip etmişsiniz. A· rol vl'rccektl Bunun ıçın Barbler·e 
,on arzumu 7erlne cctırcccıııne Yoku cl!rUrc:tnıt Otel ı:arııonlann· cro"oa ııızın ne kadar znmandanberl tatlı tatlı baktı. Bı.:bler, ııenQ vıı 
emıncıım• cıcmı • cıan blrt.sl onun avlunun ortasına buracıa olı1uRunuzu ben de ısızdon lt1155ıı:ı bir erkekti Güzel bir ka-

Pota memuı·u u5tu birden Saı· kadar ı:ellp ııonra ııerl cıııncıatıünQ ııorablllr miyim? dtnın ıı:endl.alne doatça bakııı;ını 
ly ona ~u &Uall •ordu: cörmüş Her halde benim oracıa - Sızln burada olcıu •unuz za. ıt6rüncc, somurtmaktan uz;eç. 

- Bcnım buracıa oıcıuıtumu ne- o:duğUmu farkec:tınce ~lememlş manc:tanbert.. u. 
reden bt.lvorcıunuz? olacak. Sally başını ka!Clınp, Bıırb!er'e (DC\l\DU \llr) 

nu" rıııııdtl"rlıılıı ) nııııı:ı ) ıh1ıılara 
yansı olup olcıukça kwnk bir 
mahrektlr. Daha tı:ucırctıı bır ro
ket rnon:ı:Jllnln yanııına ııellnce 
600 mllllk ufki mesafe katetm~ 
olup ıoo mllltk bir ınıraa çıkar. 
sa bunun malırelı:I daha az ktv· 
rıı: \'l'ya C1aha yatılı: olur. Böyle
ce rokotın mcnııılı bllyO!lükço 
mahrek e{;rı~lpıtnıc:te <lahn ya· 
tık olur 

MENZiL BÜYÜDÜKÇE ... 

O!!rHIOyor Ki menzil bnyOdük. 
çe mahrek o kadur yntık oluyor 
Fakat araın sat:unın da bir eltrı. 
!iği \'arc:tır; itte övle bir hız \'at'
dır ki roket mahl'(klnln cltrllllil 
arzın e{trlll!:lnc eş,ttlr. Roket bu 
e rllltı atmosferin dışınıın eJC!o 
edeıY.e artık yer yQzUne c:t6nmf'ı.. 

Bu noktaya varan roket ııerhan. 
ıu bir hava mukavemeu ile ka:-
~ılaşmıyacaıtına cl!tto bir m011ı1ct 
önce elde ettllil hızla )oluna cıe
vıım eııer. baııka bıı engel yoksa 
mahrek kapnlı bit efcrl haline 
<me "IA IJır ı:talreye) tnkı!Ap eder 
ı;e tıaylece dünya etrarında cııın
meye başlayan roket bir cııun•ı 

pcyt. hallne ırcllr 

Bu su:.-J ;>tyk cıonya etrnfıncıa 
ne tı:acıar hızlı cıısııı.rııc bunu fe.. 
Y.aya doıtru fırlatır uzaklaştır. 

malt tııtl'~ en merkez kaç kuvvet 
o nlııbctto !azla olur. Fnkat eun·ı 
peyke ti' tr ccıeıı )'er çekimi 1$0 
bunu cıonyaya dU~Omıek ll!te)·erı 

ı:llll'ıt fnıı rııırıınılrıı bir l'inrıııe 

bir kuvvetle çeker 
Sun'i pcyk'ln mahreklncıo 'ta

labllmeııı için, yer çeklmml elen. 
gt•leyen bir merkez.kaç .kU\'Vctın 

temin ccııımeııl !Aıımcıır, bu ıın 
&tını peykln eanıycdc takriben 
5 mil (yAııl aanttc 18 000 mil) 
ilk bir ııür'ntle ııeyıetmetıınl Jcap 
ettirmektedir. 

Arzcınn fezaya c:tolrı.ı uzakla.'· 
tıkça yor çekiminin teşlrl ekslle
ccı;ıncıen bir mnhhrck cıtınyadan 
ne kncıar uzakta oluraa tıun'ı pe;
kln hızı o nlııbctte az olur c:tl· 
ğpr taraftan çok uzakta bir man. 
retı: tesis etmek tçır. rokeı o nl6. 
bette fazla yakıt ııartecıcr. bu 
bakımdan arza yakın blr mahrek 
tesis etmek. htz fazla olsa bıle, 
Clahn kolaycıır 

DEViR PERYODU 

Her mahreko mahsus bir hız 
oıcıuğUnn ı:öre her mahreke mah· 
ı;u.oı bir ccıevlr peryoılu• vardır. 

ııDovır peryocıu• cıanya etrafın. 
cıa sun·ı pe;kln blı defa cıısnnıe.ıt 
Jçln geçen tamancıır. Du peeyo.ı 
cıeıtıaemcz.. AşaRıdııkl cetvel cı&
nız seviyesinden mubtellf yUk· 
eekllklerc:tekl dalrı.vı mahrekll 
bir peykln c:tünya ctratıncın cıö
n!l.ş mocıcıotını vermektedir. 
Deıılz sl'\1)1'. Ullıı)ıı etrııfıııdn 

~lııılr.ıı 'llt.:wı.ııı. ıı ııO~ nıtıııııeıı 

ımııı 

\ ATA ':ıö - 16 ARALI" 19ST 

Turistik . 
surpr1z 

Ilı 

t 1 
1 

1 

: •J ! • ı.· 

' ! ll • "J •' ' 

Demokrat Par 
ti llerl gelen 
terinin son 

,-ıllarda t.ıanbu· 
la pek faz.la J"a
J:ııı tık ıosterd iği 

meydanda. ehlr 
iri yollarının ba• 
ıııları durmadan 
geni lctlllyor, yir 
1111 nJl'lrr.df'n -Olll 

u, oıuzdan kırka, batta l'l!I 
ml'lre)e çıkarılıyor. De)"llzıt ıne!· 
<lanı \e civarında devamlı bir 
alçaltma ve yükseltme faaliyeti 
hüküm sürüyor. Yıkılan ve ytkı· 
lacak olan )apıları belirtmek için 
dort haneli s:ıyılardan beş Jıaneli 
sayılara C'ıktlı7or. Ru işlere ıtı 

ılbl para harundıtı dUlerde TC 
kall'mlerde dola~n yüz, Qçyüı, 
lıtU-Ü7. ınll) on Ura clbl s:ı;nbr· 
c1an anla$ılıyor. Bütün buııla"n 
urmak istediği sonuı;un •turts· 
tik i tanbııl• u ı::erçekleştlrnıek 
olılııtıırıu da llı::tııter arada bir 
btllrtlyor. 

'!'ur! tik dı ı ticari işlerde pek 
uk kullanılan bir •Turist dola• 
ru lnblrlıılıı hu maksatla bulun· 
dıııtıı da soyleniyor. ıstanbııl'a 
akın edtcl'k yahaıın turlsUerln 
su ıtbl akılaaılı dbv1z.lerl kanı• 
borsıt)'ll kaptırmamak için bil• ıe 
bir karar uyı:ulanalı epı-yce elıı· 
yor. imdi bllUin mlsele bol bol 
yabancı turhtin istanbtıl'a akın 
etmesine kaldı. 

Of'mokraı l'arllııln İslanhulda· 
ki bu ıurlsllk ı;alışmaları, isıan· 
bııllulın itin oldutu kadar ~a· 
bant ı ıurlstıer için de ıUrprlı· 
lerle dolu. \"eştlköy hava aıanın• 
dan 'ehrl' ı::lreceıt yabancı, geniş 
asfaltı hayranlıkla ı;e,-redc uy-re• 
de Aksaraya varacaktır. J"akat 
lk,-nzıt'a yaklaşırken hayrete b•f 
!ayacak ve ıehlrde kalacaıı 11er 
ı:lln, '"hrl gezf'rken atacatı her 
adım onu hayretten hayrete dU· 
türerr.kllr. ilk ha)Td, otele fner
ken taksi fo!lirlln" ödlyeccll pli· 
rayla ba,lıyacaktır. l,üks tarıtell 
ve banyolu otel odasıııdakl nıus 
lııklardn elini yıkayacak su bu· 
lamayınca ş:ı,ıracaktır. \'orı:un· 
hık ı::ldcrmck lçln bir Tllrk kah· 
\esi içmek ı.ılyecek ve •J"Ok• ce• 
tabını olııır.a şaşkınlıfı artacak• 
lır. ot.,lln barında Whlsky dlJ'e 
eline tulu$turulan acı martin 
mahiyetini anlıyanuyınca bUS· 
bütün p ıracaktır. Sthrl ı:eJ:tr• 
kcn rasllıyacafı yansı yıkılmış 
yapılara bakıp bakıp. buralar da 
bombardıman edllmlş, diye haJ· 
reli artaraktır. l..okantalarda dd 
ru dürllst bir et yemeği bulama 
yınca, ııalı!ıh kahvaltısında ki" 
kao ve tercyafı bulaDl&l ınca, yl• 
neo hayrcı edcct>ktlr. 

Fe dakar kaptan 1 s•o 
470 

1075 
3200 
•ooo 
1700 

06 dakika 
105 Claklka 
120 c:taklka 
210 cıoklka 
240 cıatı:ıka 
420 dııklka 

Cüzdanı dovfz dolu J&banet 
turist, istanbul'a van~ının ı:ıdıt· 
el akıamı can sıkıntısından ara· 
dıfını ve caııınrn çektljlnl ııu· 
lanıamaktnıı, bofulur hala ı:eıe 
cektlr. i.JçOncll ı:Un Uk yapar.aı1 

1 , •C)ahaL bürosuna telefon edlP 
lıarekcl tarihini detlştlrmek ,.e 
ilk uçakla Jstanbuldan a,-nımak 
olacaktır. Alız tadıyla bir TOrk 
kahvesi ıc.,menılş, sabah kabval· 
tısında kakao ve tcreyatı bite bil' 
tamamı , bir şlşkebabı ylyenıe· 
mis, atıştıjı \\ hhky'ldnl fç.,ıne· 

mıs. lıaıtA lüks t:ırıreıı otelinde 
bir banvo vapanı:ınıı nr.--

Ş<'hlr Hatlaı t letmcslnln emekli ı 
kııptanlanncıan Hu!Clst Kaptan. 
Kuıı:unruıı: vapur !Aite MI cıva. 
rıncıa c:tcıııze ı.h\ c n ve akır,tı\ a ko 1 
P• arak bQ uımalı: Uz re o rın G ~q 
lorıııcııı b.t çocujcu ıı:enctıs nl el 
'•aırıt rııe cıcıı w ntıııııl!: ııurctı\'lc, 
muha .kak bir ôlünıcıcm kurtarmı:ı
tır Anca'> kurtamıd ıııraı ıncıa ~ 
vnıııııı kn> alnra çnrpaıı kaptanın 
topuk kemıtcı kırılcıııtınıııın, l•ralı 
tedavi altına alınmıştır. 

TEŞEKKÜR 
20.10 Jll.>7 tıırlhlnctc Tr11kya tınt

ııncıı:ı vukun ı:,.ıen fecl tren kazıtsııı 
:!nn, DilyUk 'l ıııırıyn şflkUrler ve 
lııuncıoısu11 ki onun mucizesi, ıu
ıur \'O ını:.vetıyle sa{? olnrnk kur
tuldulttan sonra ızaırnbı:nız.ııı cıın 
cıırıımeı ıncıe :ık yarcııına koşnn 
askeri blrlıklerın komutan \'e ct'
lerlne IYarım Burıınz rcvırıncı. 
Oureba Hatıtahıınf'filnln nlibetı;;ı ııa 
.rın Doktor ,.., Rcmşlrelerlne. ana 
ımrtn1 ııı yu\•naaıı:ı yaralı yavrusu· 
r•a Clnhı:ı bü)·Olı: blr şctkat ıı:&ıtcl'
cıı~ı ı:lbl ıııhhntlmln avcıetınc. em
talr.Jz bir ıtııuı ve hassasiyet ııöa
lcren nyın uı:ıum mücıorıüıtün1ü· 
ıı:e. rahatsızlııtıın müddetince en 
ıaklk ve mU~flk llıtlmıımalnnı e-

223011 1440 ı:ınkıka 
2~Cı 000 IAyın 

mahıe il l a) 
Sputnııc•ın mah.ekı btr el11>3 

olup Dün~ ayk en yn!tın olcıuıtu 
Za.'1lan met1af~I 170 mil en uzak 
olduğu zaman 570 mil tı:acıarcıır 
Sputnlk cıcınvn <'trnfıncıa her 96 
da!ttkada bir ı11'vlı yapmıı'ttadır 

Dünya bntıdan cıoguya cıöncıü. 
l!üne ı:öre sputıılk'ln malırckı da 
ima Batıya cıoıtru knymaktn ve 
rcıııcıa ntmosferııı kflresını t>lr 
yon vumağ .ııbı saımaktacıır A· 
ml·rlltan fiUn'l µcykı Vaııııuarcı cıc 
nız acvlye ınden 260 mil yQkısııRc 
atllal'ıııtıır DUııyıı. etratınılakl 
ıt!Snüş m0ı1detl Sputnlk"o' nu.a. 
rnn c:tııha küçük olacaktır. 

1 r.ak 1\ıarm:uıı.'da yük•rllr ve 
•hrl )a\at ya\8$ arı.ada bırakır 
kcıı, ıurlu lıJil! a•ktnılır. hıan 
bul slırıırhlnden h.ıl1 kt'ndlne 
l:l'lemrnıl,ılr. 

Y a kup Kadrinin 

konferansı 

TOrk Dovrlm Ocakları taratıtı' 
Can tertip edilen v.: Yakup Kaarl 
Knrnosmanoıtlunun rahatsızııı:ı 68 

bobl\ le tehir ecıııen «A tatilrkü dO
ğuran acıbeplon mcıvzuuncıakl ı; 
mi konferansı yann fiaat ı G 30 d 
Ireyoıtıu Devrim Ocakları mcr~e
zınııe yapılacakur 

t:itme, dur, konusalım. 
\'atııklara tek kelime kalma ın 

. ÖZDEMİR ASAF'ın Yeni Şi ir l eri 

BiR KAPI ONUNDE 
ftrııe::rıevf'n Bankamız Salilık Sel'- "an t R ı · ~ısının tnuhterem cıoktorıarımız-ı ~ 3 a ı ınrv - "\ uvarlak )lıısa Yııyınhın - 250 Kunış 
ııan fi vın Cağaloğlu, l\loll a Fenari Sokağı 34 

l'ror. 011r llr. lıııı~ı 11.ıı.ı.1 t'r<'l'I' iriii~~;~iii~~~~~~ii~~~~~~;;i;;~~~ I~· "' ı:ıır.lls !'11111. ıır. nauf nH:ın'.1 
Oıılılll)r Mili Hr. t'uruı.: "'ıırr'I' 

Amiral Drlı;tc•I Haııtalıaııcst ıAmo· 
tıkan>. ıtı\•mtıı başhekimi ııayın, 

Unhl ll, e l\101. llr :Sl' \ "'ZD! \ eilıı~tı·e 
ııırrtı.:1111 oıır. nr. :\l r. 

\\it.on sı\ ıı ııı·ı.:l'r 
\'f' cıeıt..,rıı mc nı nrka!la$1an, Dr 
"urgut beye, Dr Ahmet beye. or 
Tacettin bc•·e. ınültc·flt \'e ıı"IDJ>&· 
tik ba hl'm& releri llo tıcmşlrclerc. 
hPr türle. kolnvhk R:IS&tMcn ıcıare 
pcraoneııne ıı• m08tahı1emlne, hns 
tahaneel!'kl hı:sta ıırkaı111$1Rr ile a.
l'rlerının alAkalanna. hıı.'itahanl've 
olmek zahm..rını ıtıtıvar ccıen ve 

ı:elrnlerı,. tıabeT göncıeren, mek
:up, telefon tl•lıırana acılanmı 
pn~ ıa,rnnk ne7aketlıll ı:ısstercn l!!
tanbul ve taş:a şubelerinde.ki Dan· 
kııcı ar1':ndaşl rla. büUln cıoııt ak· 
raba. nr1':nc1ııs ve tanıılıklann cOm 
ıesııır Allah lrnzacton esırıte~ln te 
mcnnllerlmlc mlıını>t ve $0kranla· 
rımı ''" Ha .::ın rahmetine tavı1-
$Bıt blbaht t.ı•ııı1ık ve yolcu arka· 
cıaşlnrınvzı"l azız hlltıraıarına hör
metc"l ket!ercııcıu Rllelcrınıı bıı a!l 
ııtı dllıır tı>c'li!Urlerımı arz ecıerım. 

\ ı•ııı \ı• li:rı•fll ıı.ıııknoı 

~tfıfrtıl~ )11111\ lııl 

ıı .ıııılrl \lı~ı ıı 

BUGUHKU ~ 
H A V A \'t'şllküy l\lelr.oro· 

loJI htasyonunun 
tabmlnltrlnc ı::llrc bu ı:: Q n 
6"hrlmlz vr. clYarında hau tok 
hulııllu •e aralıklı yatışlı ı::rı:c· 

rrk olup, rüzıarlar tQdostan mıı· 
tcdll, zaman ııaman ~ert olarak 
e:secektlr. lJllnOn en J1llısrk bara· 
reU +ıe. en dll Ok h" -+-12 San
tl~raı olarak ka\d,.dllmlşllr. 

TA!(\/ 1 M ııı ' R !\l.IK 111:1; 
l ' \ Z \ ltTF.-.1 

" ı'? - ı: t ı:-.; :sı - 1\ '· n1 aıı 
iti "' 1!17~1 - \ il \ l.f l~ ~ 
llkri 1377 - ('r111111.l)rle\\rl :!1 

SABAH 
ÖGlE 
tKlNDI 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

\ nsntt Ezııııı 

01.10 ooas 
12.10 01.28 
14.29 (1048 
1042 1200 
18 21 01 39 
05 32 12.50 

Oazeıemlze ıünderllen rıı
ıııaı ve resimler baııll ın 
na ıımasın iade edllmeı. 

Gebeler Konıedisi 
F.srr: \'ini' mi ~ot'llk (\"imi 11· 

\nım•ıtıı> \ 111:1111: \ lloıı.•ln, e<'· 
\ lren: 1\lflhrorC'l'I U IS"rllDIHI!, F;nh 
~.<') f' l.O) nıı: I· Oi\llp .\rr.an, cıeı.:or: 
J urı::ııı AIRla) O)lll)llıtlllr: t'ıı. 

nıl)r 11011, .;uıın l'r.lin)sal ~ee!A 

Nll'l, Hrha liırııl. MOW! mpt'r, 
1,rn<'I \). "nnıl ) nnollu. Tflrl.lln 
Tı•1'tl'I. 

D okuz tatıııın altıı;ı kac:tın ve 
bu altı kndlndan beşi aebe 
kalmış olan bır Fransız ıı:o. 

nıocııe.. Dört percıııllk komedinin 
cı ıynlogları yüzde c:tolasnn dokuz 
eebcllkle ilgili. Yirmi IJeş yıllıır. 
bir ornı1ıın sonra ııt bo kalıvercııııı 
için şıı~kınıı dllıunoo ohm nazır 
lı:artıSı •Olymp Jacıuı:ıt Sıuuıye 

Hüna. ııışanlısıncıan ı:obe kaınıış 

kızı !Alice Suna .Pekuysnll. Clahn 
Jlk mecııııının ilk cııynloglnrıyln ııe 
beliği sahneye ııetınyorlar. Naı.ır 
babllfiının sekreterini eebe bırakan 
a ıak ojilu ıGeorıı:ca Jaquet: lı;o 
meı Ayda gebelikten pyrı konuyla 
ilıı il cıel;ıı. lık pcrc:te Maarif ve a
llen:ızın ve Mtn perdede l!Arblyc 
nazın olan Ohnrleıs Jaquet ıMO. 

fit Klper cıe, nrzaret1oı.ıı işlerinden 

çok gebelikle ııııııı Hnttn evin 
hlanetçı kadını ıThereıı: Reha Kı 
ralı bile. Komecılo•r. öteki enhııı
larıncıan Büyük bab11 ısaını Aya
notıuı. nazınn yirmi b(lQ yıl ön· 
cekl llk ~ a~tı>l tMacteıeın Le. 
nnnt: Necil Sertel) ııekreıor (Na
tacba: TQrklıı:. Tektııl) ve bütUn 
oyuııuq tek bakırcsı oınn evcıo kal 
mı~ kız !Chnrlotto Jncıct .l<'ethtSe 
Peky!ıcel). do yıne gebelik •eı ço· 
cuk konusu ile ılgıll mecıııııer ı~ııı 
kUllllnllı)orlnr 

A Rous.<ıln, geoellk ve çocuk tı:o 

ııUı>unu, btr komccı uruıuru ola· 
rnlı: ele alı;or, taka~ bunu )apnr
ken aşırı tıaflfilkler Fransız vocı· 
\'11lerlnln ucuz açıkfia~klıtlarına 
kaymıyor Cc; ııaatl bulan oyun, a
ğırbıışll bir lı:omeaı havası ıc;ıncıe 
ııcllşıyor Konuşmalaı. hatta 'aka 
Jar ağırbaşlı Kahkıtha c:tc#ll ııü· 
lü~eme tara!J acır baaıror. p,,. 
kaı. A. Rouııslıı'ln bu ııoç deneme· 
nln altıncıan b~arıyla tallı:tı!iı ııöJ 

BURHAN ARPAD 

11.'nl'mez. Tek bir konunun aç e .. 
at boyunca cıunnadan tekrarlaır' 
ması. entrlk tarafı hemen hlc; .,,,,_ 
lunamıyan olavlnrın pek aıtır Je-' 
u,mesı. hafit esprili komecıı ha~ 
aını hele üçüncü percıenln yart!ı" 
don ııonrn alllyor ve ııeytrcl:vt buıısfY 
malta başlıyor 

Galip Arcan·ın sahneye tor•t" 
ken buna c:tlkknt etmcs • fazla ıe~ 
rarlanmış sllzlerl ınyasıyn a} ıttl• 
mıu ı cerek.rc:tı. Belkı o zam n ı;:o 
mooının hll\'&Stna bir hareke; 1• 
nf' e celtr \"O sı:vırcının neşeıcrı• 
mcııı cıe ııaıtlanırcıı Bu oıduıı:c• 
bQvCık dikkatsizlik bir yıınn. tc<• 
zıat bakımıncıan başarılı. şımcı 11 

k1Ldar Tepeb...,ı sahnestne kapan11' 
knlınış ve ıslmlcrt •Drruncu ol_. 
rnk, çıkmı~ artistleri bir toıntı<2 1' 
cıc bn..,ıırıyla kullanmak. Gll!IP 
Arcanın en mQsbct taratı. saıırı' 
sanatçısı için ltonıecııcı veya dartıl 
cı diye bir ayımın yapılması '°" 
rckt ı de şu örnekli" bir cıaha or 
toya konulmu§ oluyor 

Samiye HUn. Samı A.yanoıtıu 11 

Müııt Klµcr'ln rahat vo oıcaıO 
oyunlannın yanı aıra. ilk ııet• 
büyükçe role çı,.an çok &enç ,,.. 
ııntı;;ılar cıa Ilı;:! çeKI) or. Dllllll>"• 
Suna Pekuysaı rn Fethı)O pclt)ll' 
ceı, Şehir tıyatr'llSU kadroou ıçııı 
büyüle funltıcr gı:Urlyorlar. oruıı• 
!arı. dlli:ıılyonıan. yQa ııacıe1ert -~= 
b~an anıtlıyorlı.. Bu lkt "'; 
gcuç eanntçıya kıyııa a bir n.r1 

tecrcUbe sahlbl oıau lıımet AY 1çııı 
ııynı hOkme \'aı·malt kabil dCgıı. 
fıtt nıecllıitc gürültCllQ bır oyuıı1~ 
saıtıacııı:ıı b~arı hemen ııonrV 
nıcc U;lere1t• bırcıen bire sııı11ı1°' 
vo cı;nlııncıırmak ıstecııtı zıpır-': 
yaklı Fransız genci, Muısnh pza'2° 
nın Osmanlı komecı!lerlncıekl rııcC
zuı>-<>ıtlan tıp.nl zaman znııııJ!' 
pek hatırlatıyor. Dütün komcaıol~ 
on başarılı oynunu MU!lıl J'IPe 
çıkarıyor cıemek dil hiç bir rnob•' 
uıııa payı yok. l.aman zaman O' 
ı:ııca•yı nntırıatan bl. yüz \"C o ':; 
na ratmen MUflt Kıper gerÇcıct:., 
1)1 bir omcd.,yen olarak ı;cyrc 
llyo:. 

• 
1 



K · A R S 
Şubesi 

0 

Bugün hizmete girdi. 

l 6 Aralık 19:>7 

• 

YA 1 v 1 B NK 
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1 

Y ongmda sekiz 
öldü, iki yaralı var . 

Adına, 15 (Ozelı - Klreçoc:ı.,ı .tö· 
yünde çıkan Uzl,lcU bir ranı;ın bir 
alle oca#ını aöndUrmUştUr. Yangın· 
da ıeltlıı klşt ranmak ıuretıyle Ol· 
müş, lk.1 klş1 de çeşitli rerıerlndrn 
a:ır •kilde yaralanmıştır. 

'4 ... lltttttltthltlllHIHllllllltt lllllllllHllılllllllll.llllHlltflllUllllllll .. IHUlll&lntttltlatttlllllllllltlllHlllllllllll•ll lll lllllllttllllllllllllllllllllll 

TUNÇ 
YALMAN 

ki 
L.-------.-1.-ıı_ı._t_a_n docıın ho•nnt,uııaı:u tutmolarının em. # • BRlt lf~ unıuıaracaı. hlr c.-a~ arırorllu. rrdllıııe~hıll. Bö)IPlllile "'ı"}rt i' 

• ..J l! • • 11;ııı.1 muınıot.;. gllnd"tıı. dt'rl· ""''il tılr 111,ı,1 bir ı.111: ""' • k lrrt unuttıırat'nli bir «'11111 <IA· blrıt~ıı 'ıırıııu olıı)nr. Hatı blo 
! " • t '*" yaratma\: 111aı. aııı,-ı .. ulı ı.unıın 11.i •on ılt•rl'N' uııemıı # 

•! omums oyunu hat.;n JAYa:ara•tnl hl'nhn emr>,t' Ml;rri 1111lu~m:ı•111ı1rı Cl'flil.IPr i\. 
ımrnr ~udiler. •·ılınn•ı, 114' ınllt,.rıı. ıır, l<'tlıı 

: Slıbn• mr•<'h••lııln C.l'nrl Ku Klllsl'nln "I'! ı.omuııl•tlf'rJn hılrhlrlıır ı1rnu••I •ıı:ınııııor \P 

; !"t tıırafındnn ı:;örlt•lllmr>•I hnk· hl~· yol.ınn )Art1lnı1tı:a c-ıılı~tıl..lıı· Ortıı lloıu·ıın hlr 1ı 11 11ırM17.1ııı. 
• ırıdn Hlrl,. nıl "111,.llt.'r . h••· •ı bir me•rle bıl.\IPJllilr l>lhti. lıölı:r•I 11111111 :rnrııtılnıı• hnlııııu· ! ~ l\nrııllr•I tnrıırı11dnıı Hrllcu mu•. '"•mllr mi. arl'lılıuınıı •rı... ;<urdu. 

~ara " ı. ı \ n ~lll•r , " ı.ıını ılnlıııı ı:ihi 1. 
: 11• rı l'lsl.;opo• ı nr o• " • I' nlnıı oııııı. • · ı IJlrtılrııı• zıt t'l'llhr' 1 ı.- lıo'. le· , ~nbıan·ın m mn1 hlr znlrr ı " • 
• ~lnra1,; ı.ıırsılnıııı . 1111 ı.tı.ıııh Kilise,,. ı.omOnl•tırr ı:lbl ıı.ı ııı.ır AJlll maı..111 ıııruıııtn hlr-
: tıınl.',.rnıırn'•tlr hnrıdi1ll dilrl ı.u. ııt im\ \rlln hf'r hanı:I bir llA. ır~tıı,.r. t•lınılıı ı.111,r. ;\lııkıırlos 
: ~•r )ıl llnN' ı ..ıı.ı •n'dn hlr rnlı· ,rııı:ı hlrlP melPrl in ıına ıı:11rlp drnıeı.tı. \ e '1nl.iurlos ıı:ı ııroıl-

: :~ııt 3 npını 11111 o ı.mıantıır ~~ıı~~;İ. ~l1~ 11.:1:~1~~!d~~~~ll~~.!: ~~ :~~~~ı hı1ı;,_1 ~~ı~~:ıd~~;·nr~~:; 
: hıı rıs "'"'"1"•1 hrnllr. lilll•ma- rı. rüportııJlnrınd>ı h~ah ı ı:all•· nl&a. ı.onıllnl•llf'rln ı,trıtıı:lnl ~a 
: ••rıı"i Hlr l nndnn ~nl.;nrlo~un mı ını. O zaman @ Jlrdll,lrrl111l ııaıı ııır ı.1ıt.;l:11lnıı bıı ı.a hlr ~ .. y 
• ~I 1 rttltl 1.lll•e le J nn 811 bar-"n hlr ı.-· ı.eıınıe ile trı.-• ıı ı.ot"a'daıı dlrl'Ltır ntan Kılı. ım _, df'tlldlr. '.\11"~1'1~ Kıhn•'ln bu· 
; rı\ l.oıııOnl•tlrrl ndnllııı huınr· rnrln.ınJını. Kili enin nıaı.•:ıdı ınndaı:unı a:finlr"rdr> bu All.1111. 
: •ozıoı. yarınnı:ıı:n ulııını.•n rn.' D)da: tnı:lltz blıl.'flnıf'llnln cılıhaJ.; ı11,.,:r.uuıııl11 •Rı: rllınlz 
• •traı, 1 t hıhrı• hall.ınıo bir nnııJ n a ı.ıı- •ot rllnıh:df'n 1.,ıeıı J urdıını ı.a 
• • ını llıınıl:ıra hrıı m,,. mf' ııuı •ttlrmr•I "" ada11111 7."nınn· • ·~ raı ı ı • ı nııık~nı ' - bulr hazırdır:» dl;<r' \alı. \f'rl"-
• ı. lstJ or ırı 1 -.yıı ı.n nı•••lf\ Multıı -'hl, ı.rr.dl """· • ._ \" 1 "d d clddetll .. ~~· ... l'l'I. ıll'!rerrıte llrrt ;ltmrı.ıe ı.o. 

h ıınan nan a a • ıllııl ıcıure t'dl'r hali' ı:rlmr.ı.I • uropa ı h ı. ıı ı ı ı:lrl il m(lııl•tll'rle 1 lılrllı:lnl' haur • hı ınııı 8 ıırr " rr 1" ılın 1111 ııularının !~ini' a:rlnıl)or· 
lı 1$11. ı ııı. ıı rnpaıw• ııtıı.iınıNl oltlnı:nnıı 8\:llilamııt.;11111 ı:eı.hı· 
, ılu. \<lnıln erit,. t t-~·lınlrr nl'· ı 1 i 

q 11117. ıırop.111111dnl'ılıırııı ııı:ınıı ili JOrı ıı. 
··tU~ıııPnıl•tl. \ ıııınıı hfiliilını•ll ııı•,.•lnıle mrşdnna ı;rll'ceı. tılr \ ıııınıılstnn ııllhnl.ıı ılıhfl•ıııı # 
• ıtı 1 pıırl ıınentrı, lılr bnı.anlnr ı.ııru· 1 ı ııı.ı ı ııı 
lı ııı.n 111.rlııt lıNıln.-rnıı·ıı ıı ıen nıot'ı t'ıı •ı>nrn ' • 
lr tılııntıı. ol:ıl'n;:ıııı. ~ıaı.arlo• hı ''' ıııfi,tnkll bir lılarl tı••l.lhıl bıı )1171fln h,ıhl• ı. ımıı.u rıııı::ını 
b ı.ııı-eııln ııııru,uııo hl{e lıııllre· 1 • ~ ı ı • h \l' ı.oıııilnl•llerlıı onııııııın I r.nf'I J&tı ı.:uıtu • ın'" rr tııra· 
··ı ıılllrıll. untzl .ıııcalo lhaı. tal· 
ıı, lncııı:ı uıı.ııtrılr Tilrl. - \ ıı. tından uııuln l dıı. ıı.ıtbuı.ı hun. 

• lltı - \ ııı:n•lıl\ uaıı.an anlıı•- ııılıı r.dt"r:n rıı.rlnı lıalliı.t he· ııır hatırınnnıaltılır \inl.nrıo~'ıııı 
... rılnı etıııt-lill'! bu sıııı ıell~mrıe- 1 1 • •, ~":l!.ıııın , c dalın ıııı öıwııııı~ı hu~ün \ 11nan s1>1n'n nıa rtml' .. ,,,, rl önlenıeie \t" ndndo Ruml,ı. ı ı \I& ı ' "<>'.to nırııcını11 l'lılııt ımr.-ıtr. ll"\8711111111 ı:u•lrrıı ı: (( .. nr\ • "'aı rın tııerlndel.:I ııııruzlnrını dt'· b 1 , ~ taınnaratıııı, \ uıınnl•lan'ııı 7-llfrrlıı n•lında u d 11 adnmı • qo , anı "ttırmrı:e ı:nıısı)ortardı. 11 1 1 • ,,, t Tflrl.lye \t" <lrn•I Bil' Ol; liılıj:ındal.I l!ı •e \I' •t Yl'trt.; 
"rı 111'111 bu )oldaı.; )PJa:araıar 1111· 1 1 •. 1 l<I •, 11 lan, o "" arn•ınııı ncılncaıı· 1 'l'J n I• "ııı J l'rt•... n re o 11111 

• 1 llıüdrlt.; •lirıl110.•orıtu. H~l llPtlr.e \f'rdl& tnı.:dlrde, ya- ı.0111tlnl•t OJ\lllUlln mil rtnırı. S 
• \ ~ ;11 Kıtırı ı:crcrıacıı \ unanlslo11 •

1 
tınan hüliOmrıı ıılıııaı.n rıı.- <taha doa:rıı olur. '-on he nltı $ • 111 •a ,erıteceı. olul"!ln, o mınaıı dn fi 1 lhl 1 1 1 • brnlnı rmı•dlc ınfidılet"e 1 'ıldır ı.rını n t z ıı er 11 ıı a-

"' ' hııra~ı hlr \ unıın "' Ayeti ola. ı # • .t de proııaı:ıındncılıırııı bakı. dım adım llrrlettlt.;lerl • lrn. # 
.,,1 ra•· ldııre edllf!rrl.; t"e 'laliıulo' 1 1 i 
' 

•nna nldırmı•or. bunları " Kıbrıı;; o>ıınuna •le bua:tın n • 

ııtı tıırmanın fna:llİ1 idarPrllrrl· in a\t•nro•lnln ırnr de dMlcl hn'"' Blı1P mi '111llf'tlrr dl' 
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: ~lllfıraııııınıı • ı,;01111 , 11 drtlşllr lnı::lllzlf'rl ntnınlitı \ onnıı ııo. inin" ,.rı tlll'r. t'nlint ııu ın1111e 
, 11 1111. ('cup \rrnıl nl•,ırdı. ı..onıetlnl brtennıedlkltrl hııldc \l ~3\llS \nııanl•lan·ıa Turı.ı,l' I 
t t tr baldl' il.fit' ıtrrdl: cıl er •I· c llhut.;» fll.rlnl brnlnı~f'nıelr>rl· '" lntıllll'rr. ara~ın<la ılr.a:ll. Ko 
; 1 ~rll7. \al.,ndıı \ unnn hOl.:Clme- ıılıı bir rbrbl bU)dU. Dlll'dllill"· nılınl•t Alrml ıı .. Hıocı cltın)R ı 
:, ... hl a\oc•aınuıon lçlnr nlac ıı:ı. rl l•1tı.b111I hazırlaıu:ıı. rmell ile arn,ınııa Jl'!r ııım ı•cır. Rlrh .. ıı. 

... 1 tı tahmin l'dlyorunı:ıı kendi paJlnrına dlı•rııl )apnıaı.. Anlr>rlı.a•nın ,.e bütün c1o•tları· 

! 1 
At :ıaunan !oııra l::f'f'\:l'Llr.n h0) tn)dıl11r. AJrıca, cılıbal.n tarar- mıı.ın bunu böJll'! bllmrlr.rl; Kıh •

1 
J Oldu, raıııııo• hOliOml"tl rıı~. tarı olmalarının ba 1'n bir •r.· rıa mP ell'!ll ı.a~ıoındRkl cıu-

t q t•• - 'Pnlıelo• lioall•)onan lıebl c1~ eOpbt•lz llloa~on'daıı ramlarını ona &öre aynrlanıola. 
~!.1 Çf!klnlror, lktbadl htllirar· nldtkl:ırı dlrPl.tlflndl'! \if'ndlle· rı lhımdır. ~ 
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YENi VALİ DUN 
gençlerle görüştü 
GöROŞMELERiN KIBRIS MlTiNGi 
iLE ILGiLi OLDUGU SANILIYOR 
TM.O Teş .. ılAtı Genel lll\ kanı 

l'I KemrJ Ok\"Uran Te TM T.F'. ı
.-ıncı Ba~kanı Ccli\1 Hordan. dan 
taat 13 dt e,·!erıncılm 111\"ll polisler 
'ASttl.!lylf: alınarak ''llil;ete ı;:cııı
• lmışlc:"dtr. Her iki te,kllAtın b~ 
Aanı. \'lllyet• yeni 'aıının kendi· 
:eri ı:e ı:6raşmek üzere IHcmc~ı ü· 
zerır.e ırt\türülmü,lerdtr 
) F'd \ \1 f c, '\C l.EIH 
::-.E lif.DL' 
Yenı lali. M Kemal O;c~ura,1 \"I? 

Ce!lil Horcıan·ı aaat 13 ıs c1e kabul 
ctmı" Te bir .aatten fazla ı:~rcı~
nıü,.t<lr. 

Oörüı.meler.n. ı:cnçlerln Kıbrıs 

ıçın .nıtın; ızn1 isteme.eri ile il· 
c:ııı oıcıuru 11cnılmaktadır 
\ \IJ l,f'\(.'IFRE 
zh u-u ur.uf 

Yeni \ali. ı:örü~medcn onu. 
,ıoençlerı ve d er ba:u t"çl te.·ek· 
ı tlllerı temsııc ll'!rtnı beraberine a-

İsciler teminath .. 
sendikalar istiyorlar 

BUGÜN 
AKŞAMA KADAR 

Hetap açt1r;;r2k 

YILBAŞI BOYOK KEŞIDESINE 
~ıuUaka katılınır. 
BU KEŞİDEDE 

KALAM iŞ KOYUNA 
:\'azır 

APARTIMANIN 2 KON.FORLU 
Dairesi 

• 

i S TA 

12 
Alıişteriye 

"l!:SKE~ Kru:DlI.ERf 
Ayrıc-a 

so.ooo 
URA PARA iKRAMiYESi 

lJ L 1 

tarak. Konya Lezzet Lokant ili• 
, emeğe ı:ntül"T':'ü~tor. Yemekte E:n 1 
n.yet :\füc1ürtı ve Blrıncl Şube men 
ttupla•ındQn bnılan da bulunmu~ 
tur. Gençler ve ~~ı ~şelı:ku:lerı 
temsııcııerı ııe yeni \'ali arıı:ıında 
J konu.•:ııalar ye."llrkte de de\ am 
um!.~tır 

Saa• 15 deıı ııtya kadar dnam 
eden H!nC'kte~ 80nra TM G.T B 
:anır.ı \'a'ı. T U.T F. Ba•kanını dil 
ı.mnı1·et ı.Iüdbıil arnbatıı.:-ına aı,. 
·alı:. lokantadan a;nlmıııarı:ıır 

Odun ordinolan 
bugün dağıhyor 

itı:ıll.er tarr.fınc1L'l l'e$me.'l it&· 
de ed,Jd.ğtne ı:öre ordino ile ocı.ı.ı 

n.tı ı:ıa ı:ıuıor.den ttlbare:ı b:ışl:ı
J.acaktır Odun arzu ecırn \"&tancıa 
:ar. bağ:ı b\:i.:ındukları Belca .re 
:;ıube ı.ı:o:ıorıotıerıne müracaat e· 
<tere:., buradan aldılı:ltrı ordıno
lıırıa. k~ndll• r nP ıröaterllen dep..>
:ara ~!dip lht.~ açlarıııı alabl!ecc\:
'crdlr Sııtı.-.. r. yeni :turılı rtat O· 
7erınden ':ıpılacoktır Her vıı.•an· 
da.•a e:ı ço~ 3 çeki cı:ıun Tertleceı.· 
t r Ordtno\ıı."n hepı.ı hazırlanıp 
Beleı:11ye :;ube Müdür!Oklerıne ~."I 
drrıımııı buıunm&ktadır. 

Bunun!a b:orabcr. l eterli ol•.1 o
dun te.'Tl n "' llcmel p. ntı,l•nn 
ı::aha da ı:crt bırakılmaı11 da muh
tem .. ıı:!ır 

Şoförler, Otomobilciler 
Federasyonu toplantı 

yaptı 

Ankara 15 IHU6W.ll - ~oförler 
ve oıomobllcller Fet:l'!ruyonu Ge
ne; Kt:rul toplantı! buı:<ln yapıl· 
:nıştır Bell'!d1 ,. ı:az no!unda uat 
10 dan 14 c kadar du·ım etmla 
olan bu tcıplantıoa T1carP.t BakL 
nı haz.r bu:unar•k b.r kon~m• 
~ apmı.ştı:. F'a&ll\'et raporu oı:un· 
mu~ -re tuvlp .. cııımı~tır 

G tındemın Clle'kleı tL~llnı:111 b~ 
-nacıae te:.b t eı:ıılen>k hü~tlmcte 
bt.d!r!lmeııl karar.aştu-ıımışt:r Bu 
be' madde ~un.ard.r' 

ı - ~orörler cıettc· tutma!ı. ~ -
•rırı;ı: kanunu ıslabı. 3 - ı:.tlaf 

kanununun değlttlr mcsl. 4 - .B.r 
r.e.ıı;·a ma.'lsu.~ olmak üzere ş m. 
d ye kac:ar trıuık kanununa ı:ıren 
suçlardan ma.lkuıı. olmuş bulu. 
nan şofllrlerın af!r.dllme.s.. 5 -
Yeack parça ,.e ili.atık datıtu:::ıının 

trde:ll.'lron r!lylt ;rapılmUl 

75 yaıında bir 

kuyuya dü, erek 

adam 

öldü 
Ka ıu:ö: KO!t:yo.ı.ndal;l Sokuılu 

\lelımet Paşa kÖ$1'!ınün bahçealn 
de 8 m•:re der!nllk n 5 metre &;e· 
n •lıkteo:.. l<;ınde i me~re t.uyı.. 
'luluna..'1 l;Olitan k\:.~U&\ına dtı~en 

•. ı; rnşıncıakı baıckn Pandell ö.ıı 
o araK çı:.arı..mıştır Tahg kat de. 
'ıım ctmrktccıır 

Ölüm 
Oıı'umuı: Ntc:lp En~ı mOp~I'! il 

o.aııı;u ı'a.•ta ı ":tım kµrtulıunı· a· 
rak ıs Aralı: 1957 P11lar ı:nno \t'· 
fa• eımı tir r,•naze buırOnkü Pıı 

ıa. t~ ı:onü ö/::'e nllll&LJnı rnılte-
ı..p Kızı toprak Camııııı:ıen ~ııl· 

c:ırııacakııı 

llnh11't ('lllll'JI t!!!:I ...................................................... 

Yıl !!onunda 
614 Talihliye 

Bu zengin çekilişe 

\atılmak için muhakkak 
bir hesap açtırınız. ~ 

Her 150 lirayı bir kur'ı num1r11• 1 

KISACA 
Sağlık memurları 
ve İntıbak kanunu 

S ıhhaı \f' frtlma1 \lııa"I'!· 
net ' eı..tılrtlnr" ha;<ırln· 
ıııp nıAı.ıııı butı:,. l"llt'tlınr· 

nine ~l'llif'ılllf'n u ... aıııı. mr
nııırlarınıı alt tntııı11ı. ımnunu 

ta~arı•ı" nın bir an"'"'"' Ail)fı'I; 
' l lllrt 'lfrrll•lndP mlır.:ıı.nr r. 
dilip ı.nnııntn~mn•ı, tın me•lekll' 
llı:lll ı:rııı, bir ı.ıııır tarofııı<lıın 

':ıhır·ızııı.ıa bl'l.lr.nnıf'l.trdlr. 8n 
ı.anun <·ıı.,nadı;::ı lcln J ıllardun. 
btri trrfl cdf'ml!tıı \"e aı:ırla.51111 

bn,.at eartınrı 1ı;'lndr ıırı. mil•· 
ı.oı hlr ııurnındn ı.atnn J üzlpr
ı r> ~aı::tı\: nıtmıırı. '" allf'lerı. 
hüıı-e ('nrUnırnındP oaunrıı •ı. 

radıı bf'1'1ryrn ta•ıırının 'lrell•e 
S:f'llrllPN"#:I ıı:OnO timltlf' ..-e he· 
J <"C'iıııla brt.;llyorlar • 

rı:ııın r.nrl ı..o, rmtllilltrl 
•ı<ı:tıı. !.olundan nırıun olan 
~ıııı;ııı. nıt.nınrıarı ıı.:ın 11888 ~•· 
J ılı bir lnt1bııı. ı.anonu ı;ıı.arıı. 

nıı• '" lılr l.t•tnı mrıııurl.ırın 
nıasdurlyrtlf'rl bu • urPllP ta.•hllı 
~rıııınl•tl. \ rııl tası.rı, aJ nl tıaı.. 
l.ı lnıOI btltüıı m"•IPI.. mrn•nl). 
111rııın te~nıll rtnwlitP. hu !ili• 

rrlle ı.:u~ Lı.aba H' etltirlcrıle 
bu, uı.. bir fprantle bll'.mf't ;ıl

trn; buna makabli an .. aı. ı:ıw 
bir ,.a ama eartını t'ldr Pdf'n 
•aı:;lıt.; ml'mıırlıınna. deha J uı.. 
~tı.: J..ıdrolara intibaı. h11ı.ı.1111 

\Prmt'l.tcdlr. Rü'liünıl'tln, hDJat 
p:ıhaııııcı ile rıııı bir milcaı1rlt· 
YP ılrl•tlCI "e bllbn••a az '"lirli 
'ataııd~ları11 ıstırabını blra.ı 
oı.ım haflfletmPI. lstedlı:I bir 
.. ırnı1u, ııaıııı. mrmorlarının du· 
runılarıııı bir An f'nPI tublb 
Ptnırı. arru~unda balııııaraı:ı 

tipht~lı;ıtlr. İntibaı. tanunu la• 
ııoonoıa uıuı. utııı. 

" nıtmarlını ıcın 1!1 bir ::rılbı•ı 
tıf'dlye~ı olaraı.ı ır 

Ru ••Urları ) azarlif'n. '\ rde 
"1181 •' oı.utuııda ıı:rlnr"a tına. 
bn ı) nl ,.ırnlnrııa otarcıurum. 
dl'rtl,. tl&im ... onra ı.ıın hizmeti 
) npnrt.;r.n arl.ndn 111-larını uıın. 

ınınnılı;:ım ırnr 'aglıli memurla 
rıııı tınıırlıJorunı. ~lemlrli,.tln 
~ıııtlık R\ ıı ınıı.ı ı.nhrnıııant'a on 
~11rıarıı aııı:ın. ı.:l'nfll ınf' akı.at· 
il lınl ntlnrıııı ııııuınral.: eırafla. 
rınıı ,ıhh11t 'r ı, ıııı. da&ıtnıaıı:n 
l'alı~an bu ıuıııntıı .\ nadoln ('O 

ruklnrıııı. •nnrn ıııe,ıeılnı lı-al>ı 
ınl'ınl,.liC'llıı nıııhll'llf )rrtrrlndc 
, r l•lerlnln ba ıarııııln dıı ta· 
nıııııık fır•aıını ('IClf' eıtloı. Ba· 
zan at ~ırıındıı. bn1an F•ı a. ba· 
:tnn :ıı: ı.nııııak. bıtzun hayatı la· 
tlbl.nr ı•ı1erf'k ıızaı. )Prlf'rc ~ita 
'" 1c•elll ı;öıürrbtınıı-ı. için çır. 
pıııı•larını ııııımn minnet ile a
n ırıııı. Onların bf'p•I benim aa· 
lir>r 1rkadaşl;ırınıdır Henttlnn 
bir hllmf'yf'n ı.l"fcrbcrllli ba"atı 
l\•lnılt ı"t"r. l) ı.uıorı uyı.n, se
' lnı:tcrl fil'\ in\' df':lldlr. Ellerine 
ı:eçen \C bir nda yo1' oln\l'!rrn 
liıı\·Oı. moıı•lıırla dl'" ı:lbl bir 
ihtiyaçlar orıla•ıınn ı.ar•ı dur
nıaı.: ı:oroı:u oı.ut11111t.;. bir \'iti 
llJ nı.t.abı, bir !.;at elbl•e. bir \'lft 
çorap l\:111 ınlnlrll. bfit\~dcn bir 
ı.uru dnhl arııırıınıanıaı.. botti 
iıı: ııı:ıın )('lllf't:I bile doy11ruru 
) l)l'ınrnıl't.;; ~onra bOtün buo1a
ra rntıııen 'aılf PJ ı• t..nb ranıın. 
ıa ı.rı~mıtı.. tah•I butfin me•t. 
lelnln üırrlodc bir 'atana bl:ı:· 
meı mr 'oll.rell bolnnduı:nnu 
mcrtı;ol" h11tırlamnı. l'I' htlL.:bıl 
hıl.'londıt rn ufa\,; bir umldl'! 
blle ıonhlıı olımaoıaı.. Ha,\lr. ba· 
1ır. ı.atlıt.; menınrlarıııın na5lbl 
bu olmıımalıdır. Hu mf'nıll'lie

tlıı. nı::ııı.: dıhA•ındu. ı;llnlü ıl'! 

tını idi ı.ırıtım•. hBJ atları bir 
tlrıını hntlnc ;:cimi elemanlara 
d<'ı::ll: nızlfl'!lerlııl bü.rüı. bir 
aşl.la n lnınnl11 yapım ~•ılıı. nıe 

murlnrına lhll>ııe \ardır. Buytıli 
Mllld Mecll•I bn ı:l'r<:eı:I her 
halde ;,-al.ın bir tarihte mün· 
Lcrc ml!\-z:uu rdcret.;tlr. 

SADUN TANJU 

) Tetıı tenhı 

OSMANLI 
BANKASI AS. 

1958 aile sandığı 
ikramiye planı 

Yı~~J>4ı ~ LJeınu .,a,., 

2 AparJliff[l_nfdairesi 
~~_. 
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l/ro-allfıJ' Crlrılr' 7 arıhltn ' ,. ...... \ 
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l>aıu., " : J1.1RAlll\ 1 Aparlımtuı 
;;o (J()Q Tt. : IJaı•'" r ı 

S TEIJ!llZ M.f){J(J TL • Ul.000 r.ı. 

l'a;la ta/~/dt ı,ııı t:rıtlırın ı:' muracaat ıdıııız.. • • 
llu ı:;o lıra)tt b" lı:U:.:,'! 11111111rası. 
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HOŞ MEMO- Sen de mi Supitnik? Al CAPP 
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Y ! TA ~ - lS AUL,!.!..9 -

Mahmut evket Paşa' 
nın bilinmiyen yönleri 

~--------------------------------======~ 11 t.IIliftl i 11J:i1 tJ • l 11 L! Ft 1~ 
\ • • oıcıucunn ıcıcııa ecıerek eikAretıo eTl~nme!ere <latr yeııl bir l:a!l 

! 
Duvar s a atlera koleksı- bulunmUflardır. çıkmışur. şı11· 

f b 
Bu unun gereğince, 1.5 :ra 11 

1 yoncusu bir a m iral 16 ncı de a oıanan dan küçük 1tız!ann n 17 yaşınd;.. 
'ı k d ıı:UçOk erlı:eklerln evlenmeleri 

ı 
Parlate toplanacak NATO kon· a Jn aal: edilmiştir. d• 

ıeranaına katılacak o~an Amiral 1 Bu ~"!gede, evlenme buaUAuıı.,,. •"b Los Anı;elesde tnkılAde cOze vv _. .... 
Jerauld Wrlgbt. dünyanın en "" · d bl -'mdlye adar bUyQk bir anar.,. ytf 

ti rt .. l•k ı;an••n Beverly Avery • ında r ... 1 ret aa lamış duvar uıı. e .. o• • r ktim rUrmekte ve on • onb r il bar ııw, etmdlye kadar 18 defa • ıart 
alyoncuaudur. bo~nmıştır. Beverly, bunun •o- ıarın<1a kız •e erkek çocuk ıdl-

VlrJluladakl evi 30 11enııcıen berl 1 d•" ·" e•leomelerlue raııt 0 ellnmekte _., 
1 1\ bir nuncu boşanması oma .. ını ....,.,. • • .,, 

topladığı <1u\"lr aaat ert e Kanuna 76 vaşınela John o. 
6
• 

1 1 tl !emiştir. • ••il • 
ıntıze haline g rm ş r k ro a<1ıne1a b!r adamın 14 ya.,. bit 

Radyoaktif maddeler Komünist Çin ıtası •e Mar:v Lou Awııon adında r 

Ş k,. talebe 1le evlenmu! aebep 01111~ 

Paşa~ ge11çfiğiııde Fraıısı.:ea'dan 
ralt orcıu~·a ta•ıı
mış, oıntte bir 
mtıcıcıet taıcıılt. 
tan sonra Harb -

Dr. Damm u er ve Dr Grt.Ul ad üzerine Çan Kay e ın ıur. Bu hususla bu kızın ııu ııııf 
larıı:ıdakl tli:I Atman doktoru •Aer- eı:ere beyanatı hayretle li:arşııan ,trl 
ztllche aıltteınıungen • Deuschu kitabı atıldı tır. Kız: •Oenç bir acıamın e ı.-

ltlihroıı t e r cii111e ettiği ro111uıılar.1 

Efeııdiye bastırı111ştı ••• Soııraları 

aske rlikle ilgili birçok ese·ı· ya%dı 

ye mektebinde 
Fl'n llha \"a 
a • L' nazarı; ete. 
r1 hocıısı ol. 
mı..". 188G cın 
mavzer !abr!ka· 
&ıncıa yapılmaıı:ta 

Aernteblatt• tıbbi mecmuasında raf d olmaktanu. 1htı-r blr adıırı 1 k lede Chlna. Poı.u gazeteat ta ın an •- r!ıll 
ne retUk'erl m hlm bir mıı. 8 bl!<tlrildlğlne ıı:öre, >.ıUllJetçl çın rafından acvllmeyt tercih ecıe 
rB<isoaktlf madelelerl ihtiva eden uçaklan, Komünlat çın ltı-taaı ü· demişti. 
il çlann ımAl ve ııatı;ının hemen zerinde ır;eçen hafta tçtnele bir fı" 
cıurcıurulmasıoı ~temlşlcrdlr. gece uçarak Mllllyetçt oın CUm· Picasso - Salvador Do 

Marbourg Unlver&ltes1 n<tyod.&On• hurrel.si Mareşal Çın Kay Şek"ln 
tar. bloloJI ve izotoplar enııUto.sü .çıncıe SoV)'Ct Ruaya• adındaki 
aıU<IOrü olan Dr. Orauı. «loktorla· :ıtıtabm<tan 2s.ooo ad~ n Jı:omO· 
rın bu nevi 11Aç1ırı Termeden ev· ntzm ale"hln<te 4 aıllron adet. 

karnabahar tarlasındO 

buluıacaklar 

1 
010 ll'Oeısln.n Haz ran ayında. 
8a ah ııautes nde ça!ışırken 
gazet nln gah b Mihran E· 

fencı beni çağırcıı 
Harb c Naurı Mahmut Şev

lı:et Paşa yann ltmlt yakınınel•k~ 
aba tabrlkaı;ını z yaret ecıcco. 

Fabr.•a. Abcıoımec t zamanıncıa 
yapı.mış, e .ı:ı oır binadır. blr ııene 
evvel 1.6lah ecıt1m~.ne başlanın~. 
bu ş ç:eçencıc tamamlanmııtır 
Mahmut ~vket Paııa bu milnase· 
betle !abrikal·ı gezecektir. Hürmet 
lenmı liloJJ llycreıc kencıl5 ne refakat 
ede., ıoorcıatıerını ,-azarsın 

DeCI • so:ırJl Jcıare mcmur:anndan 
1'1ecmı Be)e seı;lencıı 

- Necmi, Eu:a Be e llı:l lira ~ e:ı 
Necm Bey ı.ı:ı aıunı uzatır~c.."l 

J.lılıran Efcncıı llı1' e c!tı 
- Mahmut Şevket Pıı a izm.t'e 

trenle gıcı~. Sen cıe bırtncı mev
ki b let alır. a ııı \'llc.'"Ona b ne:sm. 
ö le yemeğini tabrikada ~ıyeceA&I· 
nız. bu Jtlbar:a başka mıısraıın ol 
ma acak cıemektır Maamarıb icap 
edenıe maııraftıın çeiı:lnme. 

eelece~ ne cııtr b r alAmet görm"- olan 11l1Ahlanmıza nezaret etme~ 
r nce merak ecı r!.'k ı:arcıakl ı><>lle için A1manyaya. 18!H cıe Fransaya 
ocıa ına tı~~urcıum Burada ho- göncıertımıe. cıöntışte tecrübe ve 
•ı:na aıtmeyen b r ba!>erıe k&r.il· muayene cıa:resıne memur ecııımıo 

la tım Harbi e NAzırı tren ı;e• a· ti 
natındcn vaz;:eçm ~. Yarh!5ar tor. Genç zabit 1901 cıe ferik. UJ05 cıe 
plaoslyle l ola çıkmış! birinci ferik olmu~ bu tarllıta Kos 

Bu vaziyet ı;an;tsıncıa trenle lz- va valiliğine tayın ecııımışt 31 
mlt'e ~cıerek Harbli'e Nazırına Mart \•ak'ıumıı mOteaklı> İııtanbula 
yet.~meiie çalışmaktan bl!jlı:a yapa- ıe:en hareket orcıus\ına kumancıan 
cak bir şey kalmamıttı .. Hayaarpa ilk etmış. Hakkı Pa.,a knbıncsınae 
a tzmıt eyahatı pek ne csız ı,:eQ- Harbiye Nazırı olm~tu. 

ti Tren lzmıtte cıurur cıurmaz a- F abrikaya ge1<111lomlz zaman 
•• .. ı)a atladım, Mahmut Şev.ı:et Mrıh~ut "e~kot. Pna··ı 110! v- u• .., • .... ' • en bir ..,..k roman okumuttum. Bun illi baskını oldu. Bu basktnda Har-P""a ı sorcıum Verilen cevap !iU O• raya oturm'"' bulcıum Bir .. ~ """ ...,. · ıarcıan bir kaçını TOrkçeye \'ı:Vlr biye Nlizın Nazım Paşa öldürüldü. 
cıu Harbl"e Nazırı btr saat e\•vel ,,.,etectnın -'d »ını "ğrenlncc cıer 

' .. - .. ~ '" u mck ıııtedlm boş vakltlertmde bU· Sadrazam KAmll Paşa istifa etm&-
torp elo ile ı:elCIL Karaya çıkarak hal ııotra;·a <1a\"oL ettı. Yc:netler nunla me•••nl oldum. TcrcOme etti· ı:c mecbur olcıu. Yeni kablneyl Mab 
ı:. r otomobille fabrikaya g ttl • b~ıt ,.e,.le-' Mıcı-•~cıeıı rahııtııı• ... -

- .. ' "' • ~.... b ğım romanları Mihran eıencıı 11a- mut Şevket Pn a kurcıu. 

B unu ö renlnce beni fabrlta- olduğu tçln o bunlara el bile sür· tın aldı. bu ı;uretle ben m tabllm Fakat aracıan çok zaman teQ-
va ıtötOrecek vasıta aramağa moyor. sOt!O şeyler yl)or. mııdcn oıcıu .. Yalnız benim değil. Saı.1ra- mecıen. 14 ııazırancıa. Harbiye Ne 
başlacıım Meter buna lüzum suyu ıçıyordu ıı:am Hakkı Paşanın da. •• İkl genç zarctlncıen Babıllllye giderken oto-

rokmuş. Az evve tabrtkadan b r Yemclt bit nce. bir mOcıdet !&ti· kitapçı cınkkllnınaa buluşur, ;ara- moblll. bir cenazeye yol vermek I· 
kamyon ceıml • yOkünO boşaltın. rahat ettikten sonı;a. tabrU:ayı ııez şOr<tük Ne kadar boş şeylerle va. çın De,ı;azıt meycıanıncıa cıuroutu 
ca tekrar fabrikaya ı:.cıecetm.ı. mt·iie ba ladık. BJ iş epeJeo uzun kit geçirmişiz!. Hiç ş!lphesız Has aıracıa atılan .lrul"!l!llllarla oıcıü. Ce. 
cŞotörOn ynnıncıakı boş yt'l'e o~u- ı;Or<tü. Bir parça acele ecıerek ikin· Jı;ı Paşa cıa bo'I ııeçen bu zaman- nıızcn n bo§ blr tabuttan ibaret. 
rur, rahatça tabr ka;a ıııcıerstnın cilye cıoJ;ru 2.lyaret1 ıbltlrellk \le o-k !ara ;ımcıı acıvor_ı olduğu anıa.,ııcıı. Suikastı tortıı> 
cıecıı.er. Kam~onun bo~a:tıımasının to:::nobıllerc blnere:ı. zmltc ge dl · ecıcnler yakalandılar. (1913 sene-

vel tetli:lklerde bulunaıatın gerek ' 
tllt\nl, bunların bllh&Ua anneler broşür atmışlardır. 
ıe çocuklara vcrllmemeslnl hara· Missisipi'de kızların 
retle ta \l,I~ e etmiştir 

B ir köpek polis futbolcu- evlenme yaıları 
ların ı y e nilmekt en 

kurtard ı 

Meşhur r"-SS&m Picauo•nun :ı:~ 
<1il.lyle bul114ması telı:llt1nl :ı:-:.,. 
eden dik bıyıklı ııurrealı.ıt 
ııam salncıor Dall, bu bul~ 
nın, doııtluk sembolü olan oı 
karnabahar tarluıncıa yapılıı:ıatl 
utemlştlr. 

Plastik 
Blaclı:pool şehri po\la ıutbol ta· ,ı 

kımı. am:ıt6r cNoma<lı• takımı Ratı Aln1Rn;ra·1t mfitıl"ndlflıt'I 
ııe maç yapınalttn olelu u ve No- ~ıınııı pl&stlklen yapılmış ptllll'I 
m:ıdslann 2 • O durumda ol<1uk· re <~rçeH•ll"rl l.."Ull•nmata b~ 
ıan bir .!lrııda saba;a blrelenblre mı l nrdır. Bn :rrnl pHL~tll> 9"ı 
elalan bU:VUk bir Alman çoban ('eHI" daha hRflt, ~ 40 ıılf11ıcı kOp ı, Noıııads oyuncularından tinde daha nruı: olmaktn Ti' 1rl 
birini ısırmış \"e Of\ıncn derhal bir :zamım tııınlrl' 'e ooyll) 11 •"' 
ha.taneye li:alelınlmı,.tır. ıo itişi th·aç ıı:o"tl'mıeınektedlr. tU<: 'O ,p'ı 
ııe ve en ıyı clemaolannelan bl olmayan bir klm•c ı.ınıan r•~· 
rlnden mahnım" lcalnn amatörler çerç"'·e tıo1ntmndan. ı.oıu •ıw 
pollllenı 3 • 2 :renllmlşlerdtr. - Geçen 1:iln ııudan blru çıkmış· \e !..,An ?.anıanda yeni IJle d• 1 

Amat!irler. kOp~ln polis kl5pe~I tım. Asya 1:rlbl oldum... tlrelıllm"l>tedl r. 

..................... .u ........ " ........... - ........ --..... --. - - . ....... .. "_' _ "'"'-""""_" _ '""'' ' '""''"'/ 

ViDİ · ViDi 
Motörlü bO~ükçe bir ııanaaı b.:ı:ı M ııhmut Şe\•ket. Paşa buncıan 1111 ı vanm t>aat tçıncıe tamamlanacağı· ıcı b 0 dO 00 t d ki ,. "onra gazeteler. kitaplar hak 

bah k kalk O 1 k l k Y his kıncıa bazı şeylı'r flOrdu. s- ..., .. " B iz zmlt'e ı:otOrccek tren nı !!ive ettiler. Ba ka çare olma· torp o~a ı: t r ' \Cr c e .. a .. t Mııhmut Şe\•kct Pn•a "onçll"ln· 
6A er en ıyorcıu. yınca teki tı ka ul ettım: yarım mış ko tu !ara ~er eşti · ar ar, cıe roman tcrcame etmışso cıe ço:ı:: 
ıııraaa Kacııköycıo oturcıuğu. 1>aat sonra yola çıktık . aaatte 20 mil sOr.ıtlo İstanbula cıo~ tanbula yaklaşınca. her ı::ün ı:ör- ııeçmcden bunaıın vazgeçml§, sllli.h 

muzdan .istasyona trenın hareket. Yolcıa Mahmut Şevket Pa;ıa hak ru yoluna de\&m ederken Mahmut <10ğüınOz manzarayı. tik cıeta ııö- !ara. rıtış meselelerine, r yazıyeyc 
Hat.nelen çok en·c. ııeıcıım. bekle- kında ecıınaıtım malOmatı z ımım Şevket Pıı.şa. M hran Efendi ile na rOyormuş ır;lbl. hayranlıkla seyret- dnlr cı;erıer ya:ı:ml§tır. Cenazesi 
mete ba.,ıacıım Fakat dakf1;:alar cıcn ır;eçlrmcğe başladım. Paşa 1850 aıl tanı~tıklarını §Öyle anlaıtı: t • a}·rılırkcn cskt tabtıne tt!Am HUrrıyett Ebecııye tcpestncıo cıefnc 
ı::eçt.ğl halcıe orta:ıkta Mahmut ııeneııtnCll' Bağcıat'ta doğmuştu. - Otuz 11ene evvel romıın me- göncıennctı unutmadı cııımıutır. 
Şevke-: Paşanın bu trenle seyahat 1882 cıe Erkanıharp yüzbaşıı;ı ola· ru:lu;ı ı:enç bir zab.tt m. Fransız Buncıan bir mOddct sonra BabL. Eni Tahsin TIL 
ııııııııımııınıı11111111mmmıı111111ııııııınrıııııııııı111ıııı1111111111111111111ınıııı11111111111111111111111111111111111111111uıııııı111111111111ıııınıııııııı1111 ııııı1111111111111111111111111111111111ıııııııııııııııuıuı111ııı111111111ııııııııııı111111111111111111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııı 

PA M- PAN 

Her alı gecesi Çarşamba 
gecelerine ilaveten 
GÖNÜL YAZAR 

gecesi 

SULUKULE EKiBi 
\'C 

Meşhur G;tarıst ve Şantör 

ALEKSi DERBIS 
Si il. Tı lcfon: 48 23 7,1 

l\fa•ala1 ınızı e\ vcldcn 
.. yırtınız. 

iLAN FlY ATLARI 

ık 

8-
6-

D r. ERTUGRUL KUTLUG 
H•r gün .,aat 15-18 arası, Ca
ı;:aıo~ıu Nunıosmanlye C'.ad. 
No o. Yavuz Apt kat ı cıe ll
taıarını tabu! eder. 

T('I: 2!? 7'? 06 

e OKV'llJCU f iiill ıue. ŞilCAlfETLERI ]lr 
- ' 1'i"hı/1A "' D~n: AllMET RE11K NOYAN YENi BULUŞLAR 

Kapı \'C penrereleri takılmadan ı lun halini tönnO • o zamaıık! vali 
• . · k 1 11ayın Gökay•a yaptınlmasını rıca 

tedrı at )apılan hır ılk O u etmesı ozertne thale ecıııen yollar 

1 
Ere1cml ele yeni IDIJa ccılleıı ilk arasına burRSı cıa ithal olunmu,tu. 

okul kapı 'e pencereleri takılma. sn na toryum baş hekımııtı ~I tnah 
cıan tedr sa•n nç lm~tır. lçcrslnde hO~ ei:len Garanti ınşaat ı,ılrkı~lyle 

1 ı;oba cıah, bulunma an okulun a- temas ederek kı;-tan ~Hel \'olun 
çık kapı ve pencere er ncıen gelen ın~asını rıca ctml~e de henüz bir 
f1ddeUI soğuıt ve fır· ınadan mtıt~ şev yapılmıwmmr. YaQmurlardan 
esslr olan talebe ve öğretmenıu ııa cıolan çukurlara ve çamurlara ba· 
bahtan nk.Şama kadar çeneleri lı:ı· ta bnta glCllp geliyoruz. burııııı ka· ı 
aılmaktn. buz cıolabından çıkmış nal!zıısyon hava gazı. ııu t!ICktrlk,, 
balık g b, dont.k \I' morarmakta. gibi yeraltı tet!!:latı bulunmayan, 
dırlar nu kuçük b çare ~avrul&Tın a!cllide b r yoıcıur ın•a.,ı znmnna 
günahı necı r? 1ıdç buluıımadıliı bu mJte\'akkıt ve uzun ı>Orecek b r 
zamanda bu ~occı,ık ar ha ta olun- şey cıcğ ıaır B.r an cnrl ) aptıııl 
ca k m m u tu uıaca ıt? Anne masını a!Akacıarlarcııın rica ed ;o. 
ve a n n n ' e bO u• tOkll'rl ruı.. 

u nı ar ıı mt" t- r \ cnııelerl 1:>,r l 
ka ıahn• m cı r? Bura;; 1 •n 1) ., do· 'lillıılnr> uııı ııııl•tnlulı.-nılrr1 
a ,. ,• m o. 9% numaralı 1'oı•kaııı • 

... ııın ... : ~ rıh•ıııllılrıı k6mll Kurt Bakırko) olohuslcı i 
h:u~·iikçıımlıca'da askeı ı sanıılor- Topkapı dı ın aı l' .ı Londra 
)llnlllll )olıı Ot' zaııııııı )3Jllbcak a:1ıaltı cızer ndl' bulunan fabr n. 

K ıçıı Çanı ıca a ask rl nnatoi" tmaliithanc cıepo \ ıın r 1" ycrlc
ı..mJn astat an a rılan 200 met.I rınde çalı an ~Ozlrrc 1 ç ' JK'r 

rdllı: blr o.u var~ır Burıun kt~ın ı;onel ile Ua\ utpaşı. kı ıasmdakl 
çamurcıan. çukur.ara dolan 6Ulnr- ııske:rlcr. suba} !ar ve c.varelakı köy 

1 cıan geçilmez b r naıe ı:cıır. Ha.ı ta· lcr halkının vasıta ihtiyacını ıoa&-

D e n iz de emniyet 

Jfıınıtıurı:-dn bir sana)1cl. 20 ki· 
ıııı.: llhtlkırn )tl\nrlıık hlr can· 
ı..urtaran ııııılalıııı dııhn mükrııı· 
1111'1 lılr h:ıle ı:Nlrmlstlr. ~:ıııııaı 
ııu, ıı ıll'ı:rr de,ı:ıııl't. 311 sanı~ l' lı;I'· 
rl•lnııı• oıoıııı:t lk olıırıık hn\lı lltı 
ılııtıııııı.tıuıır. Bu aıııı·ll>•' lı·lıı ıı .. 
hlrll olnıavan ıaz3 ik edllml bir 
ı:ıız ı..uııııııılıııııı.ıııılır. and·ııııı 
llt.ı•rlıuıe hulıııııııı ıııırını. kırıııt· 
:r.ı rl'nt.;tl' lılr orta ıll" )ine l.l'nıll 
l.t•ıııll•lnr ıstı.. .. ıı~ıııııı..tn. Lııı il· 
rrtle tıı•nı ".ııuı.ııııı l(•lı1dt' tıulu
unıılnr 'ııı:nnınlıın \e ~oı::uı.taıı 
ıııııhııfar.n oıııını.ı ı ,,. hl'nı df' 
11rar11 ııar pnrı111.;1ıı. ""'"'111111' 1.;11. 
~ l\R ııı::rıı).ınlnrı fl:llı ı ı.11J,131ıı.l'I 
hıılıtıııı.ı tdu 

Sıcak «battaniyeı> 
\uırrıı..1111 lılr f.ıtırlı.nıılr, ı.abl· 

il nııı..ıı lılr kn111:uı..ınıı ).ıııılnn 
rlı•l.trıı.ıı lılr cd111llnttl) l'ıı) ı ıınnıı 
l.ııllnıııslı 1.ılr hııle ı::ı'llrııılstlr. 
l~·t'rhlııde tılı: tel buluııııın,aıı '" 
lıl'r tıırıırııııı ınıı.n, ı lıarnr.rt d ı· 
ı:ı ı oıı lıu cılır.ıtnııl3 cıı ile ~·emek· 
ler sıcak tutulalıllnıeı.:ıe. :buı. 

zanınnını tr.m olnmk tcsblt etnı 
ı:e nıll\ :ırtaı, olmu~lanlır. Zı•rk• 

•·ılllrıı hu nındılt'ııln donı:ıte. .. tıı 
l~·l'rlslıııle <ıolaşnııısıııııı ı;ona l'?· 
ııırsl, uııı:ıınluln delil olanık •:ı· 
~ ıımaktııdır \nıerlka'ltlıınıı !;o)· 

lrdlkh•rlıı!" ıı:lire rı•nıı:I lıı-llrnırf,e 

l.ı115luıtııı:ı ilk 1111111111 ııllı ı;fiıı ı.•ııı· 

r.ı ııoııııııı·~ırrl toıııımını.: lilzım 
<lır. 

Telev izyonla balık avı 

Hn•ton t'I\ ıırııuıa lınlık il\ la) 1111 
tııılıkı:ılııı. cırıılzaı ı ııın gorc tı•rtllJ 
rılllııılş ırır,ıı,oıılar kull ıını:ı 
..u rt'l I~ 11' ıw ee•lt hııll li n• ı.ulık 
l ırıııı ılnha ıhıı..-ılrıı ı:urııırk 1111-

ı.:\ıı•ııı rll'lr ı ıııırkıı••llrlt•r 

Kaıfonabi len merdiven 

\ıııı·rllintl ı ls~·ller H' t\IPr lı,lıı 
durı ııır<rl' ıızuıılııf:ttıııın ı:.t)•'I 
l;ullııııt lı Vt' l..ıılll) lıl..111 liııtlnn.ı• 

lılllr bir 1tıl'rılheıı )ılllllnıısıır. 

Tııhtn \ r ı:ellktl'rı lrıını 4'dllı·n ıı.ı 
ınenlhcn ı.nıııınıhı:t 7.nıııan ı.uı
ru .;2 ~ııııllıııcırc olnıı bir 'u· 
\arla!,; hnllııe ı:clınektcdlr. ı:ır

ııı:ı l'! kllıı ı.ndnr ı•lnn ım ııwrtll· 
\en l•trııllı•n !lt'r yere t,;olRJ lthlo 
111 ııınbllıııl'l•tl'dlr. 

Kas ı rga fotografı 
l'nlııı llradı'dr ııuıunnn Bir· 

1 ıar. cıoıaorlar. hemş.reler ha.sta ba· lamak ma~cıı;ıe Topkııpı 110 Bıı· 
kıcılar, askerler. z,yaretçllt'l' vo et lorkôy arııaıncta ltlet\lcn 02 nwna 
raftaki evlerine &itmek mecburi. rah otobils son zamanlaraa kalcıı
yetıncıe bulunanlar bu ~oldan se- rıldı sebebi de asfaltın çamurcııın 
ne'ercıenbert ılkıntı çekiler vo e- kayma!>! tmış. Halbukı gerek Bole 
ili.il çekl)orıar. B r kaç ay önce sa. cııycnln vo ııcrt"k lE T T. ıcıareslnln 
nawryuma eeıen Mılll Müdafaa ı:amvonları ve am lclerı vardır 
Vclı:lllm z aayın şemı Eram cıe yo- bunlarla bu rol Oz~rıncıekl çamur ı 

.=.::==========----~--------------- ıann atılması ı ten bıle dt-Jl.l iken 
necıen yapılmaz cıa Oz en:e kll,ll 

dulıılılnrııtıl:•ı..I lııızlur ı.ı~ıı :ın· 

ııınıııla erltllııır1'te. kıııuı•koların 
Mt·aı.ııı:ı fi~ ııı ıl••rel'eılt• nııııısrn

ı:a P.dlll'lılJıntl\leılir nıı yrııf l'lf'k 
trlldl < ıuııımıl)t"J> l•tenllcu )l'l'I." 

)npı tınlıııııktn, çhi ile çııl..tl· 

maktu hr.ı ııı ı::"rektlıl znnınn ıı 
nltında bil• lrullaıııınını..tadır. 

it" ili .\ıııtrlkıı Kn ırı:nııırı \rı"· 
tırııı ı ''nkrzl tııillt>lıa"•ı"lnrı . 
yakıııdn lf\I lıllııınrtre ~ Olisl't;· 
llktl'n lılr kn,,ırınııııı durumu· 
ıııı olduıı:u ı:lhl t"•hlt l'drct"k hlr 
roket totoıın•ft tı•ı'rlll.le ı-d•·l'rl.· 
terini lılllllnııl lrrdlr. iki kMe-

• 

OPON GÜNDE e 

u11ıt115ız bıraltılır DOi'l'U5U hayret 
ecııyoruz. 

l\ll"ranı mi") ve ~u> u \c nıe) 'e 
1'1YDll'tll"lldlrnıe f11brllo:ti1Ddan 

1\J. Kem aı ııestecl 

l'oiot: Bu hntııı ototıll~ tatı•IA o· 
ıunm:ı•ı ne liadar ı ahrlll t e Re· 
ledtrenln \ ollar 'e l.t . .'l.T ldııre· 
terinin mil ıereı..en bu )olu ı lan 
etmlyereı. ) üzlrrCf' ı.:ı,ırı 'n~ıtıısı:ı 
bıraı.:maları da o ı.:aııar acıdır ,, __ _ 

PUL AllNIR 
oamı:asız ve a oanıı;aıı TOrk 

p06ta pulları iyi fiyatla Batın 
alınır. Saat: 12·14 arıı.ın Vatan 

1 
Gazetesinde NeJat Özdıılrıı 

1 mOracaa; 

Radyo - a k t i v iteli golf 

t opu 

H. t'. c.nodrlclı kumpanyası mü. 
dür 'ardtnıl'tlarınııan nr. Fran1' 
li. ~l'hOl'Dflt'd'hı sli) lrılltlne ır:lire 
ili! dııl..11,;n •Ürl' llr )111.inl'k dcrr· 
<'rdc ""''' ımıııııııı ı ınlannn tıı· 
tıııan ı:oır ıoıtlnn Lıılllııı!ı,... 
ı.rıı hiç lılr zarnr \ermt'nıclo:tl' ta-
1.nt atı ) ııııtıdıı:ı zamnn <'Ok 11· 
zııklara gitmekte 'e 3ırtıııııııca. 
1'e•llmr,ır J;;ıır.ıı hll.}11 dll.l nnıı.ıı 
olıııııktııılır 

Dom a tes o lg un mu ? 
\ ııll'rlkıı'lı. ıı..ı ı.ınırnırr. •ı•i-n 

ve rnıh n-akl h 1 ll'll lrnrtıoıııı ııı 
ıııaret IJlr nıııt'lıll"yl 7.l'rketml'h 
ımrl'lh il' ıloınıııı••lrrlıı nlı:ıııııııı.. 

nırll olnn r<ıl.l'lll' iki fotoı:rnr 

bulunııc·ak \c lınnlarl ı 800 ıııll 
J.:nrrllk bir "Atııının resmi ııhıııı· 
<'llklır ımıUye ı..ndar bir ı ısır· 
1:nnın trun olarak fotoıı:rnrı nlt
ıınııınnıı~tır r tımııı merı.,.. 
7lıtdl'll olrın CeC'll neııtQ. utlı•\· 
'" bir fnııır;rıır rld<' l'dlldl~I \a· 
kit .bunun <;uk lılı) oı.. ıı .. ı:,,rı lll ll· 
cokıır,ıı dı•nıl•tır. Roket ııtıtııı 

lsll'ttill'n 'ılksel..llf;e rrl•llklrıı 
""nm 110) ı•t ııo.-as oı.ııı fıHolı:· 
rııf maı..ııu•ll'fl Lılr ıınrıı,ııt J nt· 
tlııııı Ilı• )rrı• lııı•ı·t•l,lt'rtllr.' Foln;t· 
rıılliırııı koııul'ııl.Jnrı J•'r rh•l..ırıı· 
ıılk bir f"ltı. zlıı tııı..111 cdllı·n~k· 

tir. lll'rll'Vl'O : S. ~. 
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~ s 1 N E M A LA R 1-~~~:: ,;~!b:~ ~~ B u r -u- N R A D y o L A R U7 :Ç17~ :e· p::. 
Ö L V MabkOmun Iatırııbı. '1J 7.30 Türkliler 

B C y O UUL\'AR (T"lı Zl 35 <S)t 'i.45 M. S. Ayarı 

i# Al.KAZAR ıTel: 44~6::ı Anısı gibi <Sönen Işık)· ııoçe:ıı Oarı&mtıa saac eamba, Per;embe. cuma, te. Saat 21 de fren•vapur•uçak 11/12/1957 P.lZARrE 8.00 TQrlı: mOtlll 
aunatwz aonuller • Mısır Reşit ourz:ıp. Altan Ka· 15 te cenZll&th matıne CUmartesı, Pazar auare: • • ~ 
ıı.mı • Türkçe. nnaaş • Türk filmi. Cumartesı 15 ıe talebe :ı.ı «le. Cumart~ Pazar 1 J f A 1 Y E l 1 '1' A N B tl L ::: g.~~r hıflf 111 

aTLAS CTel:" ti 35Jı ÇF~'IBERIJT.ıı5 cT e ı ı matınesı • suare: 21.00 cıe Mattne aau 17 ae. cuma co. 0e-•-"·- BaJcıar. 
~.v..-.• 7 57 Açılı, n program S> '5 Hafit meloCIUn 

Ktımet • Howard E.eel 2:? Z5 15): 1 • Çifte Cin&• K \RACA TiYATRO (Tel: talebeJe 1'1 C1e - Kan paşa: 3604711 - 81rleeel: 8.00 Sabah mUZlfl ·• .d 
Aıı Blytb • ing. ret, 2 • Çıl;ın l\Ioeleller. 41G6G6J Afatlar &itada ı O:am Batırlı:OJ '1lll4M. BeJotllı 223079) - (OUUZJollan ı 10.00 Program Ye Jtap.....-

ELllAMRA CTelı t4'l90 MARMARA ITel: l!Z3860J CIDAı:.1 &ARAKOLO • ıto Pazartesi. Sau suare ıı 444644. surpu.aa 51l!G03. 4!>189CS rrauı aaatıerı t. 8.30 Haberler 11.57 Açılış Te propııs 
Devlerin Aıkı - Ellzıbet 1 Filonun Bcbe:ı: 2 • mecll a perııe. Qarpm- cıe, Salı aıatıne 11 de. BOJ(ltacıa 516081' Qubul'.lu tlhbaratı 44020'1) - IŞehlı 8 ·-U Saz eaerlerl 12.00 Ötle konaerl 
T•>lor. J oeın • Renkli • Mabkilaıun Istırabı. ba ... ·-·-·- ı.eıuıll&~ Oanamba talebeJe 17 cıe. esoooı 76038;.!"enatoıı' 652

0
00 Hat.lanı 444233) - ıaa.,. 9.00 Rır MarLln 12.30 Beraber şarkılar 

VENi <Şetızadııbaşı:Telı ... .._..._ iSl,\NBUL OPBJ?F.Ti l"lorya '"'"' 1 O • • ?38240) 
1nı. :?25892): 1 • Çifte Cin&- lı Salt aıaUnU1. oıa,. (:.!aksim) •Tel: ·U31l4): nız 229939. Hılıcıo"lu Toll.&n: 444790 H • 

ıscı ('J'fl; 4111s11:u 1 1 Mod 11 ma. talebeJ• ~' Pa 6$ZN8, BeybellaC1a 818402. Poıı·s • ı·mdal yet, 2 • Çı ıııo ' c er. ••r -·••-a. ••-~-eıu PANTALONSUZ A0 ŞIK ._ •-De\"lerln Atkı VE.~i (n, KoJ '!'el: - -- _.... ...tanbul 21t222. ..,.tın1• 
LAU <Teli t4 U 951 ı 6Ş 26): ı . Nehir kızı. 2 • lfJ.30 OA!l&mba, CUmar~ Deniz 868020, ltMlll:OJ 

nevıethı Aokl • Ellzabu Canl\'arlar ratajiı. KCCÜK SAHNE) creı ı Pazar saat ıe cıa matı· 360672. ıı:ınaııaoa 518G~. (fı.tanbU\: 274500), (15• 

9.15 Şarkılar 
9 30 Kıpınıo • 

12.27 Açılış n program 
12.30 MeloC!lltr 
13.00 Şarkılar 

Taylor J oean • Renkli • ıı. .a o ı a o T 440?76) ne Pe~embe, cuaıarı. namı 2'2711, OakOd&J rotlu: 27d0ll, cAna4olU 

l
ing. • . RAJ.E cTelı S& 01 l!)I TEYZESİ: ıto:necu • o.,. al balta tenZUAtlı tar\. 360943 yakanı Z74!i02). ~~:~ ~::e:~::leri 

LUltS ITelı 44 03 Sil) ı 1 • fı.ıhlann Kı.ırbanı, 2 • 
sab•e Milyoner • Ed<llı Kahraman Akıncılar. ~·••«•••••«••••••••••••-+ •ıtıt.ıt-.ıt-ıt>tıtıtıtıtıtıtıtıt>tıtıtıt>tıtıt-~ 14 00 öıtıe koıuıerı 
constantlne . Domtnlque Si'RY.YVA ı Tel: 36063?) * Jf. 14.30 Şırlı:ılır 
\Vllmla • Fransızca. 1 · Cici Gelln: 2 " Fırtına* KOÇ CZI MarL • ZO Nisan) AıtSl..A!ll Cl!I Tem. • 21 Atusto5) itu kadar konumıayı &oluk ve :: 15.00 Kapan1Ş. 

!\N: 1<:reı: 4S6t80) çoı- Ko0rpk~uA. <Tel•. l60SZl)ı *** Acele b r kıırnr ,·enr. nız !Azım MOnııscbcts ı. b r lru;anla mana kısa olarak bitirmeyi cıeneyın. JI. 16 .. 57 A~ılıt n Pl'Oitam 
cıe Bir ıanbul Kızı • TU· ,..... ge'ecek Ani bir cıonUf sızı a ka a tehlikesi var Uzat cıur- Bir aıOnaka aya ~rerısenlz kay- Jtl. 

; ran Se)'flotlu. Betııın Do- t.as Vt;tas Kumarbazı * rtacat: Saltlam karar alabilmek massanı.z akşam ba,ınız a ırır. botmenlz veya cıoğru kararınızı :: 17•00 Akşam müı.ltl 
~ ruı: • TOrlı: tUml. TUR'!' (TeJı l&117 cıııJı * ı~ n g{h nCllkıcrin ze <tanıtın Bekle<ll~ nız b r hnber geliyor ııeri almanız mubtcmeıcıır. J1. 17.ıs Şarlı:ılır 

S 'R • • ıTeı: o 11561• Anut ıtbl (Sönen Işık) : DU""'' nayaunız pek kararlı JJA AK (Z2 '"ustos • %? F.YIUIJ ... 17 45 Caz ••rkıl& "' uzf!!'i: (Tel: 3698%t): * ~ .. - ., OGLAK (21 Aralık· %0 Ocak) JI. ' .,.. n 
oe41rmencı oouıı - Sop- Lelı:e ıö.ta"z Ynrum) * <ie il bir > anlışlık yapabıllrıs.- B.r mal 4taybı oı:ra~ınanız ı:e- .., ıa.oo Fıwı heyeU 
hla Lorm, vınorto dl 61· J 

1 
Y A "y R Ol A R * n z. rl alabilirsin z. .B r iş kapısı açılıvor. Fazla }Ok '! ıı.:ıo Dans mUz!tl 

ca Renkli • Frannzea. * ııo(; \ czı :-;ilan • 20 ll.laJU) TERAZJ <Zl t:ylül • 2z F.lelmJ yUklcnmcmeye <11klı:at ecıın. iş. 'T' 

TAlltSbı (':':!ı u :n Şl)ı * Dlr }aulışlıl:: )'aptığınııı bua;Un Evlnlzele veya bir yakınınızın !eriniz sınır ııerı:lnllil:I lle yürü· :: IB • .5.5 Sattık 04Ut!ert 
Ya-·ların Katili • T. Ar- ** farkedcceksınız. o.uruna bıra- .ı el ıııı: sı cı tOlmlYecek nevıcıendlr. Kencıı- ;ı,. 19.00 TOrk mua1kllJ 

.. u şımlR TİYATROSU CTel: k ev n " şrn var. z 8 payını· nlzl cıe ııı 6ahlplertnl cıe kolla· J1. 
temel. L. Orıılo{:lu 44 21 57 , <Dram Kımııl: ! ınıı geçte o a z11rarı cıo una.• zı alıyorsunuz ır;nllba Akşam • 19.30 Haberler 

T.ı\!tj cTeh '• 07 40Jı f L bilir Bıraıı bec!.'rlkll ı.c çabuk ço'. eğlenecek nlz vıp zarara meydan vermemeııııı • 11> 45 PIAk el labınelan 
A•I: Oüze.I ee~cıtr • W SULAR ALTINDAK YO : : ıarrket etm!'.lıı nlz. CICIZclt bilir \KRR,I' (~3 t:klm ZZ Knsım) ntz .. . o 

v ' yavan : Je•n Anoullb * • • 20 15 Raelyo ı:aıet"..sl 
Holaen, J Jooea s :ı ıı· 21 de siniz Haklı::! cıuv u.arınızı açığa vur KO\A (21 ocak • 18 Şubat) • 
~ 4'11 11eıı 442151)• u rl · 0 T ı ! iKizı.ı ıt 121 Mayıs· :zo ııaııran) maruz bl:l•lnln kalbini kırneaıc. Yakınlarınızcıan biri ıııcııyor. JI. 20·30 Şarkılar 

n.s TIY~TR • e " 21.00 Spor bıubıhallerı Yarını uı:ıutma • Barbara C4040!nı ! nr.tıecıı~ınız a!Akııyı nlbayct el· l:iovlc:ımeti! i:Crckl olanı söyle- Kabılf>e refakat ccıın, pişman .. 
Stanwrcıı: Pred Mıo Mur· •YİNE MI COCUK?• Ko· * de ccıeceks nız Buı;:On kazanma meli fakat şefkati. olmayı. in· olmıızasınız. • 21.15 Şırlı:ılar 
rav ine mecıı 4 perele • Yazan : * ı:ününüz Her tc ebbU.s ı ı neti 6&n olmn} ı hiç unutmama tısı· • 21.4.5 Şiir n meloell 

12 . .5S Serbest aaat 
13.00 ~f. S. Ayan 
13.15 Salon Tkestruı 

13.40 Şarkılar 
14.00 Şarkılar 
14.30 Operet melodllırl 
IS.DO Şarkılar 
1.5.30 Mınhattın mOziV,ıl 
18.00 KapaD1'. 
16.57 AçUış n proa;raıo 

17.00 Dana proıramı 
17.30 Dllkeşhneran tetD 
ıe.oo Dana orkutraaı 
18.30 ıtay poatuı 
18.40 Türlı:Oler 
18.SS Serbest aaıt 
19.00 M. 8. Ayan 
19.15 Tarih ten raprak 
19.20 tıı:ı t.ango 
19.25 E:ttlm konuşma.il 
19 35 Yurttan awer 
20.00 Şarkılar 
20.15 Radyo ıızeteat 
20.35 Serbeat ıaat 
20.3.> Senfontlı: mut1k 
2 ı .:ıo çeşı tll m Qztlı: 
22.00 Mlllet Mecllalnd• ..-" •t""" - (Tel: 4442""ı ı * ce verir nız. Akli! halele P•'man olup alı: n,\LJK 09 Şubat • 20 Mart) ~ 22.00 Seofonı•orkeııtrası 

......... c.UCOA ...., Andrt: RoU&Sln · suare er~* " ~ 
KırU Rapı • Tyrone Pc> 21 00 cıe * 1 ENGEÇ ızı Haz. • ZO Temmuz) fil karara &OrOli:lcnmonız mOtn- Haksız bir ithamı ı:crektlRI ka .., 22.fS Gece meloclllerl 22.15 Şarkılar 
~r s:ım NoHll: Rentll• .ŞE.'1 t,s OPERETi cTeıı * I ıerınız beklecıııtınız neticeyi kon <tar ısc:rtllkle ve haşan ile cevap ... 13 15 Haberler :ı.2.4.5 M. S. Aran 
tııı 0 93 1191 * verecek. Bu ıı •ıco bck!emtş cıe 'lı',\Y (:?3 Kasım 20 .ı\ralıtı:) lancııracak6ınız. Hıç bir uaf c. • 23.36 P 

ZAJIZR: Hla11mpasa FESTİVAL: '101ltaı op• ! o: anız sızı korkutııyor. Encıışe. Alllka kesmek nh etıncıc oıcıuRu 6Crl gör.te."?Ileyln Zalim olan ! rcısram 23·00 Gece konaerl 
, Tel: 419306 1 ı Nehlr Kı· ret 3 pere1a 12 ut> * lerınız yıldızların e crı Oeneı nuz ID48nla hiç ıorO memeyi ra· cezasını ıtörmeııcıır Bu cıa bir '1- 23.33 Caz mnzııı 23.30 Danı müz:IJI ıl 
$ zı, t Tokerl KöprüaQ. 10 MOzlk ıtarlo ıte> o.arak Etlı:ıntılı hiç bir şe ) oı;:. hut hiç eleğ.IM mOmkctn olcıu· tazllcdlr. v 24.00 Kapanış. 24 00 Proırram n );:apal' J 

t .•• ,,.,,, ......... ,,, •• , ••••• ,, •• , ••• ,,,, •••• ,.\4>,.,"""'""''''""'~""'"''"'~'"''''''''''''''''''~~""''''''''''''''''''''''''"""'''''""'''''~'''""'''''~'''""""'"" ........ 



.,.!A '.1 N - 18 .AllAI Ut 1931 

· Nalo toplantısı 
~: ı Bası ı tncıce ı 
la uvarlak masa hıızırlanmıştır 

U nıasaııın etrafında ı;adece 15 
~rınıeket hükOmet baŞkanları kol 
,~klarcıa oturacak, onlann arıta. 
~~Oak. &ıracıa Jı:encıııertnc. refakat 
1 n veklllcr veya mütehasauılar Jt1 tıçer k şillk yer bulunacaktır. 
s l'O Rene: selı:retcr1 Pauı Henrı 
1~aak ca başlıca çaıı:ı~a arkadaş. 
aı rı lle birlikte konferans ftıaııa· 
ııcıa Jer ata~ttır. 

}UE!alonuıı dU\·arlanncıan biri bü· 

11 k bir ctünya haritası ile kaplı· 
1,

1r. Bu harttacta NATO memleıcet 
1 11 ına, ı, Sovyet bloku memleket :1 kırnııı.ı, dl~erlerı de y~ll renlı: 

töıstcrllml3t1r. 

,..~arşı tarafta tercümanların otu 
·...:atı camlı bölmeler 'ardır. 

to~•!onun dltıer iki tarafı fo-
~rarçııarla ııinema ve televız.. 
~ teknlsy~lertne a\·rılmıştır. Ya 
0 nıu açılUJ oturumuna gaı.etccl 
ı, 'rak ııacıece bttı a]ans muhabir· 
tt~ı alınacaktır, fakat .ıeneı aek. 
~--er Pauı Hcnri Bpaak'ın ba ın 
~teransına ayrtlan aalona çolt 
~ ük b!r tclııvtzyon percıer.ı l <'r. 
t.: tlrtlmıatır Dln kadar gazeteciyi 
~~bilecek' olan bu salonda genel 
1 reter her gün bir basın top
Q~tı:ıı yapacaktır Perdenin önün 
et 800 kl.şlllk yer hazırlanmıştır 
ı\ı,'ıllot sarayının basın mcnııup. 
~ na ayrılan bö!Omündeıı:ı dl!fcr 
l: &lııra cıa c.ıaha k1lçük televizyon 
tıtcrı yerleştlrllm.~ıır. 

h\J?:ı ter taraftan Amerııı:a Rcl.ıı!cum 
11 ııı Elsenhower buatın elçilikte 
l" 1rtc :rn Veklll OUllt"&le birlikte ya 
ıı~ açılışta olrnyacaıtı nutkun mııt 

• hazırlamı~tır 
~ Oıı iki daklka gtırecclt bu nuı.. 
lın umumıyetlıı izahat verme ma 

'ııeııncıe oıacaRı bllCllrtlmektecıır. 
\' ?:ıııtcr taraftan NATO Hariciye 
O:ıııerı buırün cıc bir toplantı ya 

~"°ak konteran&la llıtıll aon hazır
.:!!_an ikmal etmıoıcrcıır. ......................... ,. ...................... . 

ŞAN Sİ NEMASINDA BU AKŞAM 
Annesinin gösterdili yolu beğenml.'yen 16 yaşında güzel 

bir kız - Rock and Roll ~Jiınlıkları. fena erkek arkadaşlan, 
netice hapi9hane •.• Fedakar anne imdada yeli~iyQr, Enfes 
bir film. 

:rfZll/U(URUNA GiDİYIJH 

AND FiLM 

Kemerburgozdo tesis edilecek Röle Pompaj 
Kemerburgozda tesis edilecek Röle Pompaj 
İstasyonunun ikinci kademe teçhizatl satın 

İstanbul Sular İdaresinden 

ı 

İdaremizin Kemerburgaı me\·kiınde tesis edilecek Röle pom· 
paj istasyonunun ikinci kademe teçhizatı <Tulumbalar, elektrik 
motorlan ve bunların kontrol cihazları ile Vnnalar ve saire) i~i 
;kapalı teklif mcktu lU ile eksiltme\'C konmu~tur, 

Şartnames! bedeli muk:ıbılindı:ı idare veznesinden temin olu· 
na bilir. 

Kıbrıs hakkında Yunan karar sureti 
!Batı ı incide> yaıı: elçl.ııl Pletcher Warren. Kıbrıs 

almış ve fr11rllterenln tatmlnlı:ür meseıeaıncıe çekım eı kalmaların 
bir hal çarNlne urıtmw huııu- ııu .şetllcte izah etm!Ştır: 
sunctn eııncıen geleni yapacaRını «Amerika uzun ~ıllardanberl in 
söylcmlştlr. ı;.ltcre, Türkiye ve Yunan~tnnın 

Ocnel kurul Kıbrısa dalr kara. dostuctur. Du üç memleket de NA 
nndnn b r tınat l!-Onrıı mesal5 nı TO azas:ıctır Şayet IllrlC31k Ame.. 
b t.rerek daltılmıştır Muhtelit ete- rıka herh&nııı birisinin lehine re
,egeler, başta Selim Sarper olmak ylııl kullanmış o!J;aycıı. karşı ta. 
üzeri'! büttlıı TOrk delegasyonu O· rat Amertl:aya haklı olarak kızar. 
yclerını tebrik eıml~lerctlr. Bir a• dl. Bunu önlemek Vf" taralların a
ra bUyClk clçılere mab&wı salonda ra-;ındaıct aeçlmslzll!tl ikörOkleme· 
Yunan llarlc )e Veklll Averot ııe mck için Amerika ba)k& tllrlü ha
Sf'llnı Sarper ka~ılaımklıırı zaman, rekeı l'd('mczctl.• 
Averot, Sarper! tr.brlk etmiş ve İST ısm ı.u \ .u.ıx \:O." 
cslır.ln ııtbt bir rakiple çarpışmalı: TEDHIRER 
benim için zevk ,.e crert n dem~· Kıbn~ıa ııaııı son olayların. 
tır bütün l t rttıı o cıuRu albl şcllrlmıı. 
A' ı.: \H .\il \ K \ll\HI:'.\ de de l'lflal uvanctırdığını bllcıır-

Ak ls ı,f.Rt mlştl"> Bu <!unım Jı:arşumıda. hal 
Ankara lli (Husu.ıı - Kıbrıa kın hl"rhıınııı bir taşkınlıRa tcıcb

m eleaının Blrleıımış Mllletler ıtc- oaa e•m mt•sl "'ie üzüntü )ıaraıacnk 
ne! ıı:uruıuncıa nctlce)o baltlanma. haller n cıoamnmMı için fehlrcte 
ıılyle verilen oylar buracıa ~ylc •ıkı cmııl)ııt tr'dbtrlerı alınmı,tır. 
tcbıtr edllmektectlr Bununıa lig ı. olarak meydan \'il 

Pas•ın bızıı karşı doetlU'k ıı:ll5te- lıalabalı. mahallerde atlı poltsll'r 
rlşlnde bulunmak !Etecııaı: ArJaıı. Cevamıı 11ckıı:ıe hazır bulunmuş
tlnlıı NATO ırruµwıun tesiri al· tar ve bllhtwıliı Be}oaıu ile Talı:ı;lm 
tında kalctı"ı lapanyanın İFNt hQ meycııını 111kı bir korcton altma a• 

• ' ' 1 :.nı:.ıştır 
dl.ııelerı dolayısıyıc Seli - Dcter- Öte yanctan Emniyetteki bütün 
mtn115~·on aleyhine dönCOltü ve OU lzlnlur de kalC•rılarak. yeni bir em 
ney Afrlkanın esasen bu ıııı:ırcıe ıe kadBr, ha.ı:ır bulunmaları bll
olduıtu ve 1nıılltere ile tcısanüctü· ~lrllmtştır Bununla beraber. ı:c· 
nü Uacte etmek lııtedtil anlaşılmak. nınıe hlQ bir ııfıho hiidlllo cercyıın 
tactır. •'tmemlş \'e hıılk ınrıaıını. büyUk 

ırıık'ın genel 1ı:ur11lcta lelltmlzctc bir olguııluk Jçlııcıe ı:ızıemesını bil 
rey vercccıtı tahmın eıılltrken çe. mıotır 

~=~a!~'i~:S'1t~~~rı:!~ı~!t~a~~:. ...... , .... o .... c ... u ... k ......... d ... o .... g::;u· ... rt ... -a.n ...... 
Lübnan, Unıün,. Libya ve Su\ldl 
Arııblııtanın eıs}\.l durumlarını de. 
ıııattrmemıı olmaları cta büyük ho§ 

11 
k 

1 ııutfiuır.luk uyanctırmıştır. Yarınki a" mı" erı'n ontro u .. 
Dı.ştşlerl lromlııyonur.ıcıa Lübnan& 
yapılacak sl!Ah yaıctımı meaelcsı 
dol&\'la!yle bu konuda çetin müza
ıı:ereıerın cereyan edcccıtt tahmın 
ecııımekteaır. 

Arap devletlerlnln Kıbrııı mese
li! mektuplan ile CCı 7,5 nisbetindc muvakkat neminatlariylc birlik· ıesıncıekl cunnnlannı ıııya.st çev· 
te en geç 3.2.19:>8 Pazartesi gUnü saat 14 e kadar İdare Hey'eti reler blum Cczaır dhbınctakt du-
KAtipliğine vermeleri 1 rumumuı.a ka~ı mukabe.e bılmı. 

İsteklllerin bu şartname dahllinlle hazırlıyaeakları kapalı tek· 

<Ba,ı l lncıııeı 

ve kalbin bir nevi zeblrlrnme 61 • 
metleri ı;öaterdlklrrl anlaşılmıştır. 
Fııkat 1".ehlrlenmcnln ncıclen n nasıl 

meydana geldltl bAll bir SU'dır.a 
KlİRTA' DERDi._ 

KürtaJın Japonya, RUAya ve Çin 
gibi nUtualan akıllara durıunlulı: n 
recelı: şekilde artan mtmleltetlerde 
kanuna ayltın aayılmamaaının mah· 
zurtu olduaunu aoyleyen doktor. 
•O rnemle.ltetlerCe kürtajın, acemlll'r 
taratınctan ıeltŞlgUzel Jllpılmaaı bin 
!erce kactını ölüme ve Jı:ı.ııır kalıııaga 
mabküm etrnelttl'Cln demtetır. 

t . ··· . eııcıo buh.ınmalt arı.ııau Ue ızatıını 
dare ihalf'yı yapıp yapmamakta serbesttır. (17519) da m<lmkün aormemektecıırıer. ce 

, zaır NATO dAvuına dahil oıauıtu 

Edebiyat Fakültesi Dekanhğından ~ç~:~~~k~~: :'u;:~.e1ı:11,~0:1u~~~ 
Giltt . .~ ı · · T 'h E · .. .. 1r"ct'•rü 0 d p f nıtda Arap devletlerinin hep blr-

ıngen vn Vl!rsıtesı arı ,nstıtusu ,. u u r . ro · ilkte oy verdlklerı umumi muka. 
Dr. P. E. 'chramm aııağıda konuları yazılı konferansları Jo'akUlte- blll karara katılmı~tır. 
nin 3. A anfisinde verecektir. Tam olarak TUrkı:eye çevrilecek olan Halbuki Kıbrıs ıştnde genel ku· 

• konferanslara girl" serbe ttiı· (17662) ruıcıa tek bir Arap devleti bllo lıı-
" • . hlmtzcıc oy \'ermemt1tır. Bu dU· 

KUrtıJın fle1detle alcyhlncte konu· 
şan Dr. Oreen · Armttıı&c, dojl\ım 

nl.abetını ualtmıı.ta çahpn blr dev· 
!etin cçocutu doğurtacak Amilleri 
kontrol altında tutmaaı ıeabetttıtı. 

fikrini savunmuştur. Doktor. ıı:nr. 
taJ vakıalarının artmasının bir mem· 
lekette ablAkın bozulmuına aebebl 
l et verdlllnl belirterek 50~erlne aon 
nrmlşt.lr 

Pıyıısada mevcudu tOkenen 

Eğlencel i ve Faydalı 

TRAFiK OYUNU 
15 pl11tlk otomobil ve en ye• 
rıı beynelmilel trafik lfıret• 
ltrlyle bOtOn oyuncıkcılır• 

yeniden erı olunmuftur. 

16·17 Aralık 957 saat 17 de: flkçaj? ile Ortaçağ arasındakı rumu Araı:ı devletıerının arMında 
Kültür bağları, Türkiyeyi laraılle ıuyasl münaaebet 
18-19 Aralık 957 saat 17 de: Arnşlırma problemi olarak İkinci lerını zorlamak için ııızıı bir tıır-

Dlinya Harbi. ~~~.;;:;c~~~~r~lt~~;~~n:~~= 

1 M. M. V. ist. No. 3 Sat. Al Ko. BJk ilônları 1 
l - Onbin lira dahilinde saractye malzemesi satın ah· 

necaktır. Kat'i teminata 1500 liradır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 19.12.1957 Perşembe günü saat 

10.00 da Dcmirkapıda 3. No. lu l:iat. Al. Kom. da 

lııteaııtımıı. Arap cvlctlert seıır. 
lertyle bütün ı.ıırarlanmıza rağmen 
konufillak kabil oıamamıştır. 

o ne! kurulda yürürlükte otan 
kaıctelorc ı;öre Yunan tezinin ta\'. 
ııtye mahiyetini alabllmeı;i ıı:ıcı 
2/8 elcııertyetı, Jianl gu .ııerer 36 
lehte oyu toplamıuıı ııerekJyordu. 

Bu vıızıyctte Yunan ıeı,ı .ıcnol 
kurul tararınctan benıınaenmış de 

3 
yapılacakbr. 
Şartname, ev5af ve 
bilir. 

nUmun<.''eri Kom. da görüle- Rtlcıır. Ve .ıeçen )'ilki .ıeneı kurul 
:3349 _ 1762-:ı) tararı yürürl<ııı:tc klllmaktacıır. Bu 

kararda ı tararlanıı Kıbrıs mc e. 
------------------------------ ll!t>ınc eulhçü, demokrauk. Mali ve 

lstanbul Jandarma Satlnalma D!rl!!§mlş .Mlllııtler ııaye ve pren· 

Cinsi 

t1lplc1'1110 U) ı;un bir lıııl §ekli bul
n111larıı ISL•mlyor<tu Bununla be-

K R • ı • "'• d , rııı.ıer Ankara ıılyMI çevrelen Yu-OmUSyOn U eıs ıgın en 'nımıstıının Yine de tneml t)lr ba. 
tarı Baliladııtı kan16ınelactırlar Ger 

l\likları 

1'ah min bedPll 
Lira Kuru 

1\1. Tf'ıninatı ı:ekten Yuııanlatp.n aeçen seue.-ı 

1 . r kararı kenet tefsir ecı ş tarzının 
.ıra Kunış B rl~m M llet:er Le~klli ı ll\"e-

------------- lerıııın ıırtan b r e er yeU tara. 
Kunt f<ı ul3·ıı 15000 Kilo 40500 00 3037 50 cınctıın il n m n • nı. \•ant ço. 
Bııııwr 20000 20000 UO 1500 00 ııunıu uıı Kıorı ıı ır bü un oııı· 
Pırını: 15000 a:moo Oi) 2475 00 raı. Kendi mı kact ~ratınııı ıayın 

hıo• ıı il• taııınmll!Sı ııı-n:kt il• ·•· 
K. 1\1,..rt'inıek 5000 81\00 00 600 00 naat 11.ıe oı..ıuıu rn unda buııua.:ı 
Y. Mercimek 8000 l iüOO 00 1320 00 txı· .e kUV\ etle propaııanda > apa· 

Pazarlık sureti~le yukarıda cin ı, miıctarı ve tahmin bedeli bllcceımr. Bunun aa.. Amerika \D 
lnaıllır. halk oylarııı te:oır etme

ya1ılı 5 kalem el'Z3k satın alınacaktır. M mıkkat teminnUarı hiza· eınden encıtııe edllm~ktedlr. Öğren 
larında nöster!Jmiştir. Eksıt•me.91 ltt .Ar:olık 957 Çar~amba gunil dııtlmtze &öre Cuınhurbaşkam Ce
saat 15.00 de Sirkeci Denıirkapıdaki kıımi•yonıımuzda yapılat'aktır. ırı: Bayar Kıbrıs nıeseıcsıyıe blz
Şartnamesı komısvonumuzda, ,\nk:ırıı Jandarma ,.e İ7.mir Ege zat meuuı oımııktacır Muhalır ve 
Jandaı·ma clcniı Bölge Satınulma Komisv. •ınlarırıda göril!t,hilir. Be- muvarık bütnn çe\'ıeıerde Yunııo 

tııfl~lcrı Bakanırıın Btrleşmı, Mtl 
her lrnlemin ayrı ayrı şahıslara da lhales' caizdiı. <17426) ıetlrr acneı Jrnruıu toplantısına 

Çapraz kelimelerin halledilmiş şekli: 
bıZZBt ış.ırAk cttı!!ı llııldo Dı~ı,. 

lerı Bakanı Fatin R!lşttı Zorlunun 
New Yorka .ııtmem~ olması ten. 
x.u kon1.111u oımattı.ıcıır. O P. ııru

pu içince de Zorlunun durumu· 
ııun ı.ayıflııcurıı anlı:~ılmaktacıır 

fAAL l • 111 

ŞU1H l '1IZ1ıt. 
Türkl;·e Mllll Oençllk T~kı.itı 

dün Kıbrıs .onuaunda bir .:ıülten 
) a~ınıı.mııtır Öte Hmdan T .M. 
G. T. Amerika Cumhurreıııı Eıscn
llowere. Kral Fa;11aıı •. B M Oeııel 

Sekreterine ve NATO konsc; 1 baş 
kanlığına teşktlAt gene. o~kanıııın 
ımuııı ile bir telctııı çekılrutş~ır . 
. l '.'iKAftı\ Mh l'.\O I 
\ Al'll,)11\ OH 

Ankara 15 - Mlılt Türk Taleıbe 
Blrllii Blrle~mt.ş ıu.ıetıcr 11tyıısi .-o 
mıtealntn Kıbr~ rı.evzuunda Yu
nan tezini kabul etmeaı üı.erıne 

Ttıl'k .ıeııçllQlnln lnıtallnl dünyıı. 
ellı:dnna blldlmıeııı ıı111keadtyle 
l6.12. llJ57 pazartesi tünü bir mL. 
tine tertlplemf~tır 

Bırle.şmtt Mllleıler .ıenel tnını· 
ıunun ıya.sı konııey.r.ın aıcırıı lı:a.. 
rarı rectctetmcııı !loıurıne M. 'I'alebe 
Blrllll hldl.ııelenn ııeyrıuı bekle. 
mek için ıımctll k mltınaı eerı bı 
raltmai(a karar verm~ ~ e bu kara· 
rını Ankara ,·aıııııtıne bllc1ınnış. 
tir. 
ıt l t; tdH 'J RAt'I 
h lH A \ IAZlll K ... 

Ev,•elkt ııün Ankaracıan ııehrımt
zo gelen Amertkaııın Ankara bü· 

• 

soba kiri mi? 
_.kış gt-lince e v banınıları nııı ve bilhassa 
kömür yakanların en mühim d e rtlerinde n 

b irini sob a kiri t eokil e d er. HALBUKi ŞiMDi 
FAY VAR. t'ay m t'r merleri, taş parkeler~ 

çinileri, is le n ip k irle ne n mad e n i eşyayı, 

tertenıi1. ve pırı l pırıl )'ıtpıır. Pay mutfağı· . 
nızda, ban yonuzd a, la\'ahonu zdn ve hiJiımum 

lemi.ı.lik i§lerin izd e e n büyük ynrılınıcınızdır 

HER ŞE YI 

c;fa/u/ o/'° 
TEMiZL E R 

Dr. Oreen • Annltaae bu aabab 
uat dokuzda Ouraba baatanealndc 
bir lı:onluaııa nrecelttlr. 

CEVDET l\UHDh 

Gök ay 
( fta~ı l lııcldrı 

latan bula ~eceıtı teklinde r. o
rumlnnrnoktarJır Öltrendllilmlze ı:ö 
re. Bn. OUkay, şlmct•llk Bern·e ı: ı 
aıeyı cıcıoonmemr.kt<' \'O kı~ı latan· 
buldı. .ıeçlmıeyı t111ıarlamaktacıır 
h ll KTf, \it I' " 11' 1 

Prot. 06kny. ev\ clkl akşam .ııaııt 
18 de Parkotelele tehrlmlı:ctekl Kor· 
kon Ullcr mııyo.1unun şerefine 
\•erdttl ltolı:teyle ııttmlf, lı:olı:teylde 

yeni vali Mümt11z Tarhan Ca ha· 
zır bulunmuştur ToplanUda Kor. 
lı:Ollbüller acıına koıısol06lUk du· 
ı liı eı. • Fransız B~kon olo."\U l\t 
Marc Potllet b ir koııU' mıı np nı 
ı < O Jk11 ın seı:ız ıuık \al ~. 
.ıır~ınde xeno 11 nCl'n ıı:0relükle:rı 
arcıım ,., hU.~nu k6'bule teşe..<ıtür 

d rck .ara arınııa \eni vah Tar. 
nanı ıı-ôrmekten ayııeıı babtıyar. 
ıııı: cıu~duklarınıı b ııru:ıı14t1r. 
clTi7.AHn 

Öte ~ancıan. Avrupa Koruıerıııe 
batlı mahaı.ı idareler konaruı 
başkan vekili bulunan Oökay. teş· 
kılAtın bu ) ıl Partste yapacaiı 
.kongrede hazır bulunamıyacaktır. 
Oökay, dUn konrıre ba kanlltına 
bir tclı:rnr çekerek. )apılım cıaveıe 
t~~ekkür etmiş, !akr.t l1Jlıırl dola· 
vııııyıc toplantıya katıtmıracalını 
ı >elirtmlşttr. 

Kürsü masuniyeti 

aanon en rr.Ohlm meselesi iç tü 
2üjtOg taClllitıctır Yarın bu aıcı\
:ı:u Mecll&te aö~üleccktır E~er iç 
• üır.ülc D P ırupunun verdll!I kara 
ıa ız:öre de~ıoecek6e. hOr memle
ketlerin hiç l:'lrıncte emııall ath111-
ıncm.,. bir durum yaratılaetıktır 

Bu :yOzdt'n mtılıakkak ki dıtnyaela· 
1:1 lllbnrıınıı. da ı;ok znrar ırl}re

ccktır • 
Kasını Q(ilrk 60ır.lertne ~llyle dP.. 

\'&m ctmı tıt · 

c- T ı:ı<lkte d~~lşlkllk yapılabl
Hr. ta>:a• bu etaba llerl)e doıtru 
cıeğlş!lı:llk olmalıcıır. Başka mcm
lekctlercıl"n ö:nek alctık diyorlar. 
Uer memleketin ıç tüzüklerinin kı 
ı ısıncJıırı '\·e köıstsıncıeıı:ı muraka
beyi kı:ııcı pe.rçııları alı1orlar ı 
Devıım ecten Kasım Oülelc ' «B~ 

kanlık D vanı tamamen onlarCon· 
c;ır l\festııA bunu düzel~cydlk lle
rı bir adım ııtmış olurouk. oeıtı
tilkllkler Anayas.aya tamamen a;
ir.:ıncıır 1\.ürsU maııunlyetı başla 

ıı:cllr. l\llllı murakabe ancak böyle 
olur. Artık hl~ bir mebu11• Meclis 
itÜ1'6UsO·ıde ellııc.ıc ve lk\I da ol a: 
fotograr ~a otsıı. talan Bnkan suı ıs

~ımal y .. pıyo~. falan Dnlrnn rc.:ımi 
arııhactn çoıuıımm çocuRunu fıl'ı.dl
C'.trlyor. ı!iyeml;ccektlr. Mr.cll.s 7.a
bıtları ayııı•ıı harrıyyC'n yıızılınalı 

'.., nf'11redılm"lıctır Bu dünyanın 
hC'r tarafınC1B böyıc:,cıın <leın!şttr. 

Kll!;ım Oülek .ııUır.lcrlne ıOyle 50n 
\'erdi ' 

cHCllwm olarak ıııılı:roruı. ıı:ı n. 
P . korku içindedir Murakabed~n 
gocunuyor, tcnkltteıı korkuyor. 
'Tanıyenılz ıııudur· Muhalefete ha
rırlaııın Yann atı. de muhalefete 
düşeceks!ıılı.. o vakit yaptıklarınız 
Gan pişman o acalı:ı;ınıı.. Her oe;·e 
.alltnen muhalııret mlllet\'eklllcrı
nın vazıtelcrını tam bir ısekllde 
)&pacuıanndan emin oıatıııırıır.ı 

Sancar C.H.P. li 
gençleri övdü 

ınn ı ı tnl'lıtf't 

gençlere hıt'\ben birer koııu~mıı 
)'apmışltırctır. 

İlhamı Sancar: 
«- Gençıırın vuıre alctıtı ııer 

~erde. y .. esktElncten çok llerl ııı•t· ı 
mı, veytı muzartcr olnnı,uzı:ıur ı 
diyerek ba~la ığı konu~ma ıııctıı, 

1 s~lm sonrası durunıu cta ele al· 
mı~ ve şunları ııövleml t r 1 

cM,.cllıılenıı ldlıiYCllt'rl mutlıık 
deilldır. Bun.arın belit başlı kon 
trolü, umumi efkiir ve onun nA:ıt· 
ı 1 ctkfırı basıııctır Meclis mfü:ııke
relerlnln ıılen yetınm baı ını "~nı 
bir baskı altına alarak ıı:e-cıeıenınM 
)Oluna lfld'lm• ktcct r Ba.~ının \C 
:ıoıarı· yle um1.1mi etkAnn murııka 
l•eı;ı ımıtllnı b;.ıylellklP. kaldınlmak 
Oır.eteaır 

za•en tmkf~ıı. olan mura!tııbe, 
t:.mamen yoke<lllmek ıs teni) onı.a. 
bu blır.i .lk çı:tlııra ı:vtUrür Tan
htn muhtelif ça~ııırında bu utuı· 
<la mClcıı!!clc r olmuştur 

iktidarın aurumu nereye ııöUll" 
mek lstecı.ıcı '° ıı:öıür'1ükCI &fikir· 
dır .. Muhıılcfıo ınlllctvcklllc rı mu 
r.ııdeleslııl lkt aarın arzularıııa ı;ö

.ıe ayW"lııyac~: ete ildir. Sonwıa ka 
oar kam;ni mOcacıeıesını yapacaıı: 
ıır. 

Bir ekalltvetlıı mümesslllr.rl olan 
tktlctar ml"n~uµlannın iStlbdatıa 
glelen bu yolcla llerl,.mektl" deva.n 
etmesine ben ııaluıen lmk6n ı;vro
mlyorum 

Mccıısın ıc•ncıe muhalefete tıı
lınmmül ecınntycn zlhntrctın ~ 

tık ,cıarede ıp n ucunu elden ka· ı 
çırcııttını kabul etmek lfızımcıır 

HOrrl\'etler btı milletin lı>tlkba· 
il 1çln en bGvük tcmınattır Bıı.. j 
tarıhl haklk.t ıerı okumamı , ) ıışa I 
mamış ıı:tbl lııklr yolunc.ıayız aı

dlıı o ıııcıı~tlr 

Vazifemiz ıttlctar partl.&lnl ha· 
klkatlert: ya11:laştınnalttır. Bu de
\'am eClel'5fl d!'ll\ııc&k şartlar altın· 
da mlllf't\•ekm.,rımıı.ın va7Jfelcrt, 
!!.Ufa e<lerek ~1neı mlllPtcı cıöııınu 
olacaktır• 

ilhamı Sanrar'ın alkışlarla kıır· 
=ıılanan konuo;rn~ından ııonra. Şn· 
hap Oürler C\r bir konufl'Ila yap
mtş ve ııeÇlnı!erdcn &0nra konııre 
ti(•na emılştlt'. 

Ko:ııı:rtdP. bulunan \'(lkl;el: To1h· 
r,11 Oençlltttnın 11rzusu <ızerıııe ı:'nç 
itilin yurt ve kitap ı htlyaçl arı il ı;I· 
lllf're telgrafla duyurulmuştur 

Mukayese 
ı ııası t ıncıeeJ 

rlp ~. Oc;ıel Kurulda mO ten· 
klf kı.lan aevlet Jraıc olmu tur. 

Her ık tr.µlııııtıya katılnıa}·an 

de\' le tler ise şunlardır. KClba, 
tlrcıün v- Libya 

Slv<ı5t komtsyoncıa müaten· 
kir tolıp Genel Kurulda oy.a 
iştira~- etmlyen devlet ı.se Fa.s 
olmuştur 

,. Sahlbı:--VATAN Gazetecilik~~ 
ve Mathaacıllk T A ş acıın I 

<\Jl\tf.D F:MI" \ •At."'1101 
l'mumı Neert\'at MOdOrü jl 

iiırıın 8ffUÜU F.R 1 
Bu sayıcıa Yıtı İ$1ertnı rıııen 

1 
idare ecten m1!$UI aıücıar· 

CIAOU~ TA'\'JU 
Gazctcı:nıze raı.ııarın ycnı nart· 
terle ı:önderll'lleslnt rica erterl:a. - --- ----, 

1 & Y FA 1 

BA5YAZININ DEVAMI 

Nato Yükselecek mi batacak mıt 
ı RRŞJ ı ıaaNe J 

harı' tıı ırrıınına ıtri nıl'ı. arrıı•nıın dO•ııııl olnıuııtır. 
'ıı ıırumu blraı. ıtaba ~ aımıdım lııklp cdlıu•ıo, ıı ı.aııanta ~ar

•l ım ı.ı mnı·nd artınr H ınıliflıılnr ı.urııı•ırııııı ıııı.blnıtıf' kapılnıaı.. 
,,. nıü•h<'l ııır f')h'r /Jrl.lf'nıt•I,, rl"ıtll•t hır Jıa••'L!'t tar" olamu: 
Hu ıll' faı.ı ' \ TO toı•lıullı, ı nrt:ı llerl,ıl' dııı:nı mllhlm ııılııtılar at· 
nıııLIHıı Y.hH•l t' ş u .. ııalf! ~,ap •rnııııı aktır: ~\'l'O ıııO lt'~ı. bir 
rnıııl~rı ~ı~ıenıl l•IMnılo: ,u a)aı•nı. ını'.' \ ok~a \rnp.ulakl uıurııu· 
ııı.; (('f•'' ıııılııırı \f' oııtanıaıı kU\\'"l ıııııcnı. oll\11 ,\uırrlkan ııı rırad· 
('ılııı. :o•: \ •ı o·ııun hıı mı )hf'~t. ıı ı: 

G Pt:•ııluıl!' :-;otırl sulh mü'lillfııtıııı alı\11 ,.,ı.;ı Kanada llır1elyl"' 
'fıı.ırı l'ratMlll dt'nıt tir LI: n'l;.ı\1'0 tıuıılıı'lili lı.ıtılr ı.atıl'i'a 
~'Ul.;llll"ll' ııı11tılo.Omıl11r. \ ıı•Rntıuı l('lıı buna tıuf' kunf!tlPr 

~ıı:uınııı•ıııa \!!' f'•ıt•lı •llretır c .. llşıııl'•lıır. ltıthll(• \ardır.11 
:o>r. ) o:rıı. ı.ı '!l.'I o <11'\ lt'llrrl ıırtı•llldll ('<'1.Air, hıbrı~ l•ll'rind ... 

ı nnıı- •llılhlıırı ı:Jbl mrsrlf'ltrde ,., <'•ıt•lı •trl'lt'JI ııııl11)1~111nndB 
ııoı.0111 ınrı·n lhtltıiflıır. :O.A'rıı·ııuıı ı.ıı, ırtlı-ı,ınl'I. ~oııımıa oldu-
1111111 Omlt f'ltlret•rJ.: ıtbl dtı:lldlr. iıııılll:ı: 1 t:• l'ıırtı.1, X \T0'311 , ... 
nl •l'IAhhf'tlt'r \f'rllnır•lıı<' ıaratı:ır oınıadııcını Jll'k r•a•lt tılr ~u· 
rl'lh belli l"lnılştlr. :\ \10 ıoııtuntı•ı tılt<'r bllnıl'z lnıı:ııı~ 8a \t'lilll 
\!' il ırırı,., -.azırı ı.ontlra')a \o ael'Llor '" nıuhaldtlln •or1"'t11ı 
~uıllı•re cernp >f'll llrrerl.:lrrdlr. 

ıııter boıı '' nıpn nırıoltl.l'tlrrlndr tarar.u:lıı. Cl'l'f')anlnrı _..n 
:uıııınıı lartla \'oli: nrrt ıllml tir. 1111 mrını"ı."ıh n1t• lll'rl ıo(lrlllrıı ld· 
·1111 •qııtuı: u\ .. 111 .. ıı. bııırııı ııı11h!)rtl hnaünı.u ııtr harhl ı.ıı•alllr 
.ır.ısıııll~ bir harp, IJlr Anıl'rlı.aıı - H11• lıll!Arı lııllnt' lıutlrlyor. 
Ulzl ııı h:lıı "elAnırt tart1fM7.lıl.tır,_ .ı\uıtrlı.u !il" Kııu il 1 leıılll.Jrr l 
ı.oıl.ırıııı Jl:I~ l'l~lıılrr ... ı• 

t.t .. r hıı <·rrl'J an asır ıı:ıııar~a. Aıtırrlkodıı ı'ln A\fnpayı bndl 
lıııllııt' tıırııı-nıaı- \l" 11111111 .. ıu1ı1ıııtr111a ıtu,auornlo; nıllstn\ıl hlr hl)&• 
'"t ırıı.ııı ıwneı.. ı.trattın ol ııu ıar \llll)l'll' hliı.ıııı ıılııı·uk l Arılır. Dun· 
ııır t!IHır L1: uKıı,,ınıııı ,rııl 1t•r111'1illerl ı.ıırı:ı~ıııtlıı Aııtf'rl.,a'ııın 
,4uupll'Hl hlr !irııe l'\\Plklnden fr.7.ll\ ıııııhtıı1: oldntn dotrııdur, 
ruı.111 uıııı.ıııııırın \ıııri1Lo') a olun lhllJ ocı bir.im oulııra lbtl.ra· 
l'ıoı11dl!ıı lll'rhıılde .,,u ı.111 razınrıır. n 

llıtll l uııııı mt"nılrl.t"IJl'rl, A•ıırrıı..ıı·cııın ,ıııl lmLftnlıır ı.opar

mıı. lı:ln lnztıı Heri ır;ldt'rll'rı;t'. hu h \illi ,\ınr.r!'l.;a'do l\lo•lio\"ll lif' 
docrnııan cıoırıı) il pııı..ırlıfa tıırnrtar olanlarıt liunet \ 't'rDlefil 
mıınıı..uııdür. 

G lirılld,or ı.;t :\ATO'ııun teıı•~ll f'tllr.1 bllr d0n)a mü lerrı.: 
l'ınııhei ,.ı,teml ı.;ofı; l"ldıll l!'hlll.l'lfrf' m:ııru:ıdıır. Fakat nıo -
trıeı: f'llllll)l'!t .. olan lhtl)Ol'I tııLCır dnırk de ıOrdOr. Ru iti· 

bulp akla )akııı en lrn\\etll lhtlnı!ll, ıııt <ı•rt"~11nl11r ftilıımnı.:ıııı 
rarpı~ııı.:ıan .. onra lhtllllflı nolo;tolıırı ı lılr lnrııfıt lıınıı--ıınıa ı, bll· 
ha •a 1t'ı.11lk lt'rııkLI bab&lnile dııhıı t'8ru.lı bit l•hlrll&l araıımaın
dır. =' \1 O'.)11 tlasıtnıalo; ılbl bir hr,relo;etln nıl's'ııll)etlııl kimse On· 
rlıır ıılııııt'li btf'nıl)t'el'lo;, 7.f'\6hlrl ı.urttırnıııı.: l{'ln hrr !it') yaıuln· 
raı.ıır. ı-•ııı..ııı hür dllrı) anın tl'sııııfıdOnUn toplnntıııın onunda 
ldf'Bll' 11) ınn bir ıııaıı:ı:ara sllsterl'•'rilnl ummalı; ıocuır. nor hıA&ll· 
111; rlilflrıı ı ,oı. ('l'llıı bir '''""" cı•..ınror Hnr. t'Llltlrt.I mll~t l'ttı. 
trh lllif' kn"ı•ıntl n nıf'mtrı-rtımbılt' ııı llli ll'sanOd, ııa•ıl ı;arı;ııı ı ı
ııır ır;rdrl~o"'ıı. h lı r ınl'.m l l'l.tllr.rlıı ara ıııııııı.;ı l <'AanOıl de aynı f.n
""> ı uı11ru11ı u r. 

H u ~ ı rudA bazı Amf'rtı.aıı \ f' Avrupa ilh~ht.llerlıılıı )IUl ıbqın· 
ılıı f'll azimli rollPrıl l'n lılrlnl Alm,uı 11116\~l.lll lir. Aıt rııaurr'ln o)"' 
ıııımuı.tı\ oı ııuııı nı 11h 11Lkal,;tır, \iman ttn "•1,;111 l'ıırla hf') ab.ıllne 
•· ı kııı1111lnıı 1'\"\l'l Hntıııııln lif'ndı~ııı .. bir nırı.tup ılındl'rnııe. Al· 
nıam ıt'tlıt otonııu ııılliih hıı lıı ntlıırıır~1'. ınrınlrlil'llnlıı bir mPıArl§· 
ııınıt (,'P\ rllPC 1'111 hu.,\ıııdaJ.:I tl'lıdlıllııı lt'Lrarlaııııl)tır. .ı\dl'nımer, 

mt'ı.tıııı ta ne u1ı1ııiımıı ~acı ) 111,;nrı lıllmrı.t • brrabrr. mrı.tubnn 
t<'ro·ıııııı··lnl ıllııl<'rc'f' f'llne almaca raıı:ı oln1111rıı ıır. Sltılrlerl bu 
kıulıır l 11\\t'lll ohtıııuııa ılJrf! ı•arl•'t~ f:ll .ııOlıtın \e f'tı ntf'Uıt rol· 
ırrıteıı birine ıhlp çılrnr .. 11, lıttnıı hU) ttt rıııırııı .. ı.; h-uıı t'(ll'ceı.tır. 

Ahmed Emin YALMAN 

Tevfik İleri İnönüye 
cevap verdi 

Eisenhower'in temaslart 
<Bıı'ı 1 incide> 

kanlarına ao.ııdermlf oldutu meaaJa. 
cevaptır. 

fRası ı tnl'lClrl Baıkan, Amerllı::anın atom deneme 
ye m!ltfmayll l".lhnlyetının :reni bir ıerınt durdurmaya harır oldutunu. 
delilidir. Kanunıar1m17.ln emretttll ııtom ııllllılın lmllanmı:racaıım ıa
hııllcnle devletin hiçbir aaha ~e ita· ahbüt etmek lste3en her hü~met, 
demedeki kunetlerlnln hareket&lz bu bu.su.takı umımıyet.lnl ispat 
kalmalan telkin edtıemeı.. İnönü bil lçln atom AllAhlan ımallnl de dur· 
melidir ki, htıklm teminatının güya durmayı kabul etmeldUr• dem1'tlr. 
mevcut olmadıiiı yoıundıı. ileri &ürü 1 
len \'e eecillller neticesinde milli de edllmlyc-cd:tlr. 
iradenin hakeml!AI ile buUnnı aAbl\ Rilk6au~t adına 
olan boş lddlalann tekran ıuretıyle 1 Dnteı \'eklll ve Raşnkll 
milletin devlet nl7.amına karşı iti· Yanltnıcuı 

mtıdının ııehtrlenmesıne aa:a mtısııa. Tnflk ileri 

- m eder! · 1 deva 
satar, çıkar, takat yo 

8 ~-~· ---

ROAD LUG lastiklerinin meziyetleri: 
e Taban % 63 daha kalın 

- --······ 

adi 
lastikler 

e Oah• eenııı. dah a fazıa çekme 
kvvvetı ve dahe az •tınmak ıııpln 

• TaDan.n merkezındekl •eni• Ç•Z• 
~· .. arsıntoya man i olarak yol ure· 
ronde fazııı kilometre temın eder 

e 9 1,. kısa btrı u zun ık.alın ve tak• 
vıy"lı dış l er, arıızl naaıı oıuraa 
ol§un, fazla çek me kuvvetı ve 
emnıyet temin eder. 

•e Laatıklerln omuzıa r• mUmklın 
:lu:reıar göz bnün e alın arak son 
dereçe tak vlye edllmlttlr. 

e A$ınmay• sa" d e rec e mukavim 
yeni kauçuk hamuru ta atik lak ı"ıelt 

• oUnyan•n en m v kavim lllezl otan 
3T bezlerHe imal o lunmuftur. au 
suretle tat ve çarpmalara kartı 
•zamf e mnl1et temin eder. 

• fÇifte vazife gören 

ROADLUG 
Lastikleri 

yol olmıyın yerlerde en kunetli çekme 
kuvveti temin ettiii gibi muntıı1m 

4 

yolluda' kilometre bltına ol'" 
l11tik m11rıflırın111 ıı1ltır. 

foıla kilometre yopmok için çekme kuvvetitı4 
den fedak8rlıkı yapma6a IOzum lcolmamııtırı 

ROAO LUG laıtlklerl dünyanın en tecrübeif 
kamyon lastik fabrikası torofındart sin ç ift• 
hizmet görecek bir kamyo" loıtiği temini fçlı1 
meydana getlrilmittir. 

Aıınmayo en müıehamm!I bir hdmurdaı>. ~ 
Goodyea r'e münhasır 3 T bezleri ile imaf o""1 
non bu lastik ycıl olmayan )lerlerd• ıir• •rfıl
lemeyecek b ir kudret "• yol o la" , yerlerde 
binlerce fazla kllometre temrn eder. 

Dünyanın her bir ta rofındokl boyilerlmlı: ıir• 
bu emsalıl:ı lastikler hakkındcr f:rohat vermtif 
voılfe bilmektedirler. 

EAR 
Dlln7enı1t lıtr •ir tlrefında 81tdJ11r. f11tlkltrf ilt dllerı lilıDtlrıt ''fller .. lırd•ıt . fıızla .,ııt Clfınır.,.. 

TOrklye depoz lterl : 

TATKO ·Otomobil, Lastik ve M•klna Tlc•reU T. A, f• 
MERKEZi :.Takalm Bahçe•I k•r•ı•ı N o . 35 Tel. 472030 

TAMi R ve Y E NiLE ME 
: le tanbul M ecidiyeköy 

FABRIKAS I : BUyUkdere cad. No. 76 
Tel. 472175 



Antrenör Dick takımının ilk 
1ll A Ç 1 N 
TEl\rKİDI 

mağliibiyetini diin gördü 
ı. Spor 
Canh 
G.Saray 
İsteksiz 
1 ifl«Jet €rd~ i. Spor. G. Sarayı --t--------~- . 1 r·C-' 

D 
l'" o) naruın Jstanbu ~po <1 
la ıasaray maçı hu5usl ı.-r ,ı 
taşma olmasına rRı;mrn bir<

4
, 

Milli Eğitim Bakan ı 

YARDIMCI 
Başkanı bugün 
açıklayacak 
ANKAR. ... ıs (Huaual) - MUlJ E

Clt.Jm Daluını Cell.1 Yardımcı•nın 

•Putbol Pedenıayonu Ba,ıı:anını an· 
cak pazartetrtye açıklayacatım• ,ek· 
llnde konutm~. başktııt apor çev· 
relerinde bu huaustakl !aal17etı art
ırmıştır. Şimdiye kadar l.a1mlcrln 

den bahsedlleo beş nıı.mzetteo halen 
lk1slnln bu mevl(le gelme 1ht1malle
rı kunetlldlr. Orhan Şeref Apak n 
Sel Aha t tin Belllren Gerçi her lkl.51 
de ayrı ayrı bu tAytne pek fazla be· 
'l'Hll olmadık annı açıklamışlardır, 
amma, kendUertnı destelı:11yen gurup 
lar buıtın de taaııretlertoe devam 
etml41erdlr. 

Yalnız, Ce!Al Yardımcı gününü ls 
t.Jrahat \le geçirmiş ve bu mevzuda 
tlııue lle ıemu etmmetştlr. 

Alllcalılara gOre, Milli E;lltlm Ba
kanı yarın ıon temııalarını yapacak 
ve akpm Uzerı yeni Fedel'L!lyon 
Bsılcanıoı açıklııyncalctır Aynı çev 
relere gO:e tartn me•cl~lnde O Se
rer Apaıcın ~:ı.ıuı dl~er nıımzetlere 
nispetle daha raı:ladır 

~ 

K. Gümrük 
il. Lig 

birincisi 
n Profeayonel llg'ln lllc devreai· 

nln aon kıreııaımaııırı dUn Şeref 
S:adında oynanmışur lldtrllkte ld· 
d.la hlbl olan Sarıyer Ue Oalata 
çok kötü o) nıraraıı:. bu tkl.ııt de ra· 
kiplerine mağltıp otmu$lardır. Bu au· 
retle Karıııomrnıc Udullkte yalnız 
kılmıştır. 

TAK bt • ARJYER 2 • 1 O· OJ 
ounun ilk 1ı;arşıl14ması Tabım ile 

s:ırıyer araaında a&at 10 da fl'Pll 
mıştır. İlk devrratnı 20 ncl dakikada 
Ca!ertn ayaCındao ka:zandılı:lan gol 
ie ı · O galip blUren Tııb1m1Uer, 
maçın llclncl ranaında Cafer 'l'a&ta• 
alyle (dak. 70) lklncı Eayılannı da 
ıta ndılar. Ancak maçın blt.ınestne 
b!r daltllca ıı:aııı Yılmaz, Sarıyerln 
erer sayııım attı Maç ta bu oe-..ıce 

ı.e Taltalmln 2 • ı gallblyeUyle aon 
buldu. 
TAKSİM· Matyaa, Recai. Karnllt, 

Yata, Leon, Ardaf, Orhan, B. Gar· 
b1a, caru. Ne'l'Ut, K . Bülent.. 

SARIYER. Rıza, Cemli, A)'hao, Ke 
nan MUoacet1.ln, Yilbel, HU.leyin. 
Yılmaz, noıan, Çet1n, OilrbUz. 
E\'UP D. PAŞı\ 3 • O (3 ·O) 

Eyüp Davutpaşa araaında.kl k&r· 

3-2 yenerek beraberlik 
hlsımmı nihayet bozdu 

Galatasaray, Ünal için oynadığı maça eksik kad· 

ro ile çıkmı,te . ilk devrenin son dakikasına kadar ye

dek eelmanlar aksamıyorlardı. Fakat son dakikada, 

hatta son saniyelerde kalecinin hatalı bir gol yemesi, 

ikinci devre yedeklerin bozuk oynamasına sebep ol· 

du. Bu durum takım ôhengini bozdu. Daha sonra fo . 

kımı aslar! do bu bozuk tempoya ayak uydurma2~ 

mecbur kalınca neticede sarı - siyah formalı lstanbul

sporlular sene lerdenberi hakettikleri qalibiyete ulast ı . 
G. arar • 1. Spor maçlan ron ttntlerde apayrı bir mannra cô tf'rme•r 

ba lamıftı. Her lkl takım da bu maçlara iddialı çıkmaya ba,ıamı ıardı. 
Blrblrlrrlndtn fazla ı;eklnlrorlardı. \ yru Gabta aray Hncrbahçe rrka 
beU elbl- Faka! bu ~kabe&te bir başkalık vardı '"'ha•N ı.aıatııır.aru 
ve YenerbabçC' takımları birbirleri lir kar ı la ı'l'or. mattan zaman za· 
man Galatasanr ıallp çıkıyor, bir 
çok defalarda f'enerbahçe müsabaka 
11 kaunıyor. llatti :rentsemedlklerl 
de oluyordu. t•akal Galatasııra7 
İstanbul por maçları böylemlydl ya?. 
Taraflar maça hazırlanırlar, hıflb 

sahaya çıkarlar, fakat netlrede reni 
ır.metlerdl. 1 te nlhQet dUn ınan · 
bulsporıuıar, tiblr ealue e,.tanın 

bacatını kırdılar n 5ahadau ı • 1 
gallp ayrıldılar. 

BiR TRANSFER 

HIKA YESl KAPAN Dl 
İlt! yıl enet temmuz ayında baf

layao ve Adeta yıt•o hlkiyrsınır dö
nen Onalın tranı!er blcıtuıaı de nl· 
hayet dUn aabada bll!lll sona ercsı. 
Maçın gay~I her şeyden eneı par,. 
.tazaıım:ıku. Nitekim ga1e1e Yarıldı 

ve iatanbullplr thıaı için aldıtı 8 
bln llra tran.r.ler Uc:retl çıktıktan 
sonra tara!ların Jcauaını açıktan 

8.543 er lira girdi Bu husual maç 
için iyi bir kazançtı, Pakat oa:ata 
saraya mAnen pahalıya mal o:du. 
Sarı • kırmızılılar bU maçta birçok 

a.ıı elemanlıırından mahrum o!uak 
oynadılar Metln'ln SuAt'ın. rur 
ı•f"ın, lımall'ln yokluk arı datma 
be!lı oldu. 

Fakat bu macın ma lCıbl7rtle ne 
tıcelenmrslne ratmen, yedl'lt eleman 
lan deneme •e lklnel dene taınmı· 
nı tc$kll etme bakımındın oa atasa· 
ra:vın inılllr antrenörü Dlrlı: e fa 
dalı old·ı •u talıartn o unmaktadır 
Bu dllilünüş ne de olaa Sarı • ıtırmı 

zılı!arın UzUntOlertııl h tıt.lt.r 

iLK GOLÜ KADRi ATTI 
07\IDUn ıııı: dııklka.arı muva:zeoell 

cerevıın etti Karşıtılclı yapılan atak 
ıar. taraflara gol kazandıracak ka 
dar tehlikeli olamırontu. Fakat da 
ltllcalar Uerledlkçe San • kırmızılı 
ıar sabaya yerl~cye tıaoladllar fi: 
nihayet 35 tocı dakikada da beklen! 
len golO çıkardılar. Salıdan yapılan 

blr atakta, F.D•er topu Kadriye u 
zattı Kadri 18 içine cırdı. İki mO· 
datu ekarte etUkten sonra f\ltunu 
çekti. Sab1hln plonjonu boşuna Top 
ağlan bulmustu bile. 

MAÇIN MUKADDERA Ti 

DEC1ŞIYOR 
Galatasaray bu ııolden 60nra 

daha cıa açıldı Fakat ilk devre
nin ııon ııantyelerll'de kalecının 
yanlı.o hareketi takımın mal!'Obl. 
:vettnı:ı ııebeblyet verdi 1ııtanbul
ııporlu Yükııel ııoldar: kaleye bir 
orta yaptı. Yerden ve hafif gelen 
topu Scdatın tutması icap ee1erdl 
Fakat tera bir hareketle topa at. 
!adı. Vo tik 1ııtanbulapor golünün 
Oaiatasaray kalesine tıtrmeısıne il! 
beblyet verdi Devre ı-ı berabere 
n:hayetlendl. 

topu Allye tızam Alinin topuk 
pasıyla top l5oş vazl)ettcd Kadri· 

e a.narılcıı ve onur. cın şutu an. 
caı: .Jc ı.cı Oaıaııısarıı~ aolü 0111. 

ra ~ kaıe c ı rcıı Fa\i:at bu ııo ne· 
t.ceyı değıst ~med \f' Ga ata ara 
b!ivlece her defasında btrobcre kal 
dıgı rak '> 1 tan u pora 3 2 ma 
lüp o mak•an kend 5 nı kurtara· 
madı 

:..""***************•••••• 
: 1 !\!\'lll I POll: ** : 
*sıınuı (Ozka)' • Alıiattln, Mc·,. 
:rih Kamil, Kadri, GUWÖR .: 
* Salih, (Orhan), \ydemlr, ERii \ :-0 ... 
*hh \S, l liksl'l. • 
: ~ntrrnur: zoııı ı. : * Kaptan; \7d.,mlr • 
* G \J \ T \ S\11\l : ** • 
:ı>Pd~t • "aım, l'andenılr . ('O • 
* Kl"I., \li lnal ili! ~Off \ R,: *' ıldırını, ı:ıınr, Kadri, \ hmrı. ,. * \ntrPnor : nicı;: • ! Kaplan. ('<ı tıuıı ! 
* llak.,m, ~ulhl Gnran • 
:GOLLER: Kadri !D&K 3Sl. Yük· : * se ıoaıc 45 , Erban • 
* !Dalı: 58) Orhan ı Dak • * 68 Kadri IDalc ll2) . .. ! Sertrcı 13 599 kişi ! 
* Huı.at . 25 086 ll•ıı • 
+ ~ 

~······················ 

"' .. 

Enverin hücumunu, Sabih muvaffakıyetle bertaraf ediyor. Üstte ıse ant re nör Dick görünüyor. 

1 Fenerbahçe-5 
Vesildirek-0 

t 

ilk devresi 3-0 biten maç 
antrenmandan farksızdı 

nuklalardan üzerinde durın•:f:I 
ı:er: 3 , 1 

ı istaııbulspor. Galatas:ıra1ı r' 
)l'nmekl• uı_un :zamandanberl lif ııl' 
berlikle neıftelenen maç serisi 
Mmmı boıdular. ııırl 

2J Her iki takım da sahavıı ıo:r çıt: 
Ji .,ıeıııanl:ırdan mahrum oıarııi' ~rd' 
tılar. ~ncak Turı:ay, Suat ve · ı-fl 
ııln 'erlerine o mayan arkad~~b~ 
11111\'artnk olamamalarına mu 11• 
Kenaıı ve İbrnhlnıın yerine koDP 
l;ır lyl çalı tılar. sr 

3) :\'lıır hııs,ıısl karşıl~ ma ol"':ı>'ı 
na raıınl'n, blllınssa oyunun fi ff 
)arısında Snrı • slyahlılar hır•• ,.1 

canlı çalıştılar. GalatasararıılJ ,o 
umumi bir htl'kslzllk ve kendınt ,411 
vcnıne ı:öır. çarptı. Tehlike ıııss ,ır 
d!gl zaman rayrete ceemf'k ı.uııı 
rl, htenllen ta1dayı u;ıamadl· 1,. 

4 lstanbulsrıorlular maçı 54111 1 
rını saatle çıkarttıkları canlı f'l! 
tak oyunla kazandılar. st4 

a) Takımda maç r.ksiklitl ıııs 
llvordu. fi 

b) Toplu oruıı b:ıkımındaD ~~ı· 
nuru buldufo soylrnemr;r.. zırıı ~ 
n . slyııhlılarda ıörmere alıştıl ııı'' 
kombine oyun yerine çotu ~öıi 
ı:cllşl ı:ıızel vurU$1ar yapıldığı 1 

dil. Jıl' 
c) • antrrorda yP.nl denenen r.r ,.-

O mit verdi. Orhan. Sallııe naı• 
claba faydalı oldu. 11ıı4 

d ı ;IJ!iddnRda ı:ed lk d:ılnıa 
çalışan Klinıll yoniinden oldD• ot' 

e) 1.ınnbulsporlular ı:aıtblyet ~ı' 
ııü attıktan fionra bir ara mud• ~ 
ya l'lıemmlyrt Hrmelerl hatalı ~ 
tıfl.ıhııre toparlanıp tekrar hOcıı ( 
recmekrl lthlcrinc ka)dcdılcce~ 
la) dır. r' 

5 Galatııs:ı.ray takımına cr:JlnC ıı.rf 
a \'l'nl •e esk elemanbrın rı1~ 

sinde ıınıunıi bir durı:unluk ,.J 11ıı" 
b) ntrenlirun bütun futbolcu ,I'_ 
kıvm~t ve mukannıetlerl haıııı:~ 
fıkır edinmek !çın takımın tert "' 
değl.ştlrmemrkte hrar etUflnl 
nt'dlrnruı. ri ıf 

c Kadrlde bir umandan br 1'1' 
rııll'n dorm dü•uklbili• ile 1' 
dan al.ıkadu <ılunmalıdır. 1 ı.ı' 

d J Takımda toplu oJ'Un ııhelll p 
olmadığı Kibl ferdi call$ına111 
tatmin edici de~lldl. t' 

el r.~ıauısaraylılar butiın m•~, 
rıınca nlıştıfımıı oyun ıarzl• 1'ıl" 
klfa)etsiı örneğini verdiln. 1"~ 
da yeni bir hususlytt ı:örnıe~ 

IESKRİ~ 
Dün yapılan F i ,, 1 

müsabakaları zevk\i gıf 
E ı;r m ıos7-S8 b rınc 1 f 

f nııl !Qar!ılll'lmaları cıün ~ 
•TenlE.- E3kr1m .e Datctlılc (. 
bü» ~a onlarında nczth blr d• 1'• 

1 kOtlc"ı onJnde yapı mışur -'1 

te .nlk ne~ıc :er ~ov'cdlr 

.ı _, li" ı ı.r:o n ısı 
ı l.ORt:: 
Ba~anlarda• i!a:ıtaı Mer;erı J!' 

E& DaR K ) raklp&IZ ola.r~ 
rıncı 

ı·.ıtKt:l\ı,uaıE: 

1 - Oktay Orton 
2 - A} ut Ze• bexer 
3 - Ahmet Erseven. 

EPI.: 
l - Oıttav Orton 
2 - Sümer Hctmon. 
3 - Aykut Zeybekler. 

~llllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıg terin arasından aıyrılaralı: tllı: uyıyı 
- - yaluo mcaarcıcıen yaptı .D 131 Kıı.ıc: 

E• ESERB \ ll ÇE: ** E 2 ncl coı: Niyazi ve AYnlnın mOe· 
§ Ukrli • Sedlm, llASRİ • ~KGl :s,§ tere .en gotürd!lıı: eri topu Şirzat ı,.ı 

1 ::sacı, \ vnl •ruran, IOktaJ),5 kontrol ederek s metre m~.!a!eclen 
SCAN, ı;;ln.at, l.ıdıer, ?'i:rad. § sat vole ııe ııcıncl ıoıu au.,crcıı. 
§ \ntrenor: ıo ı ~" \it § fD.18) 
§ Kaptan: :SAl"İ § 3 uncü ıoı: Turan aat taraftan to 
E\E H.lllREK: * • § P\i ıo.UrdU n Cana ıeçlrdl. Canın 
§l"apr, Jlrayfr <Hahri), &,ahabet-5 )erden 'l'C .ı;en eutu a~lara Uçünc\I 
§ıın - uüıenı, \ ıı.ıırn ı~ı. hmaıı,§ defa ;.atıldı ıo 28). 
l§k~tiıı, \ ılmaz, \'nlçın, ((,'etin :.:.),§ İKINCİ Of \"RJ! 
§Krmal, Dotan. § 

ı - Okta:V Ortou 
2 - Ntllat Balkan 
3 - ,ı\Nkut e beker. 

B - K l EGORf !l t 

1 1.0Rr,: 
ı - Leon Oüç 
2 - T\.nç Parkan 
~ - s~çuk iıkan 

l l' f: 

'11"'°1 • EyübUn bAlclmlyctl altında 
cereyan etmlş ve ByüplUlcr ı~. 30, 
37 dakika.arda Şetlk (2) ve Htl.s.ııU· 
nuo yaptıklıırı aayıtarıa ille devreyi 
3 • O galtp bltlrml$ltidlr Maçın llclıı 
el yamında blışlta ıoı olmamış ve 
mUaablka cı. bu oeUce Ue aoo bul· 

GALIB1YET SAYILARI Kadrinin kafası boşuna .. Top Avt'a gidiyor .•• 
§ Antrrııor: ııUtenı Giz § 4 ünril ı:ol AltııunUn 18 pua ı:c· 
§ Kaplan: '\"apr § t.rdlıfl top llkonce şınata, ond:rn 
§ Hakem. Tnflk Parlar § d:ı l..cttere ı;cçtl. Letter de 18 ki) e 

ı - Tunç Paro:an. 
2 - Leon OOç 

muştur. 

EYUP. Metin, Kara. Hikmet.. Ve
dat. Devrim, Nlhnt. HUanü, Ömer, 
Aydın, Oktay, Şefik. 

San • atyahlılar ıl:lncı devreye----·-------

talumlarımıa tadUAt yaparak çıit· ı B Es 1. K TA s VE v Es T o R E s 1 Ular Sablhln yerini ÖZkav. Salıhin 
yerini de Orhan almıttı. Sarı • eı
yabhlar oyuna seri başladılar Ma· 

;~ ~::~~~;~i~i~~:ı~,?~ 01·1· N ı·zMl.RDE YENl.LDl.LER D. PAŞA. Allattln, Rqat.. Hüsa· 
mettlo, Sllbrl, Necmi, İbrahim, Şe· 
rı!ettln, Erol. A!Aattln. Mehmet., Ce
IAI. 

rlnden çektıtı fUt kaleye ııırlnce. 

t•ERIKÖl • G!\l.ı\TA l · O (l ·O) 
ounon son muubakaaı Fertıı:ö:v 

ı.e oaı.ata araalnCls oynanmıştır. 
Ll'1erlllı:le ldClla.ııl olan s nyerı 4 • 2 
matlüp eden Ferıköy, dün de Oala· 
tayı yenereıc.. Karagümrülr.'Un 1lk 
devreyi Qç puan önde btt.ırınuıne 

Galatasaray <taba d~ bozuıcıu 17 
cı dakikada Ihsan bir sol dalla 
attı Fakat hakem daha e\•veı faul 
dClcınto çaldıQı lçlo bu ı:oıo mu· 
teber addctmedl 23 QncO dakika. 
da Aydemlrtn aıltı ,ucu cııreku-n 

döndü. Topa ktmae müdahale et. 
mcyıncıı Oı-llan yetışcrelt üçüncü 
İııtanbulaı:ıor golü olarak oaıata
eara:v aıııarına taktı 

Altay 3 - 2 Kültürspor da 2 - 1 galip geldi 

yardım etti. 
Çok çele' meU ve heyecanlı geçen 

m&abakayı ilk devrede yakaladıfı 
rıraatı (dıık 37) golle noUcelendl· 
ren Ferlköylüler, maçı da bu ne-Lice 

SON PIŞMANLIK 

iznıır u (HUBualJ Beşlltta Te 
Veııtorea tutbol takımları bugün 
•ehrlmlzde pptıklan lk1nel tareııa, 
mada yenUmlşlerdlr Ananın yat· 
murıu olmaaına ratmen 5 bine ra 
lı:ln sporsever mllaabakalan taltlp 
etrıılştlr oeret Veatorea u gerene 
Beşiktaş takımı. kl)tO o:vnı:raraıc, ae· 
7lrcllerl tatmin etmemiştir. 

Ue kazandılar. Bunun üzerine ııarı • kırmızılı· 
FERİKÖY: Enver, Rahman, Orhan, lar takım lçlndo tadllAt ~·aptılar. BEŞİKTA, • A LT.\\' 2 • 3 <1. 1) 

iamet, Ahmet.. Onat. K Ali. M.. All, B. Ali ııanırtor mevkltne geçti. En· 
Erdo~n. Burhan, FııbreUln. ver f!Olbeke. Una! ı .. ıtbcke ve Saim 1 Hakem Hakkı C&ktırmaoıp idare 

GALATA. Yücel, Sülerll, Htıı:met, de ıantrhaf mevkilerine yerleştl. I ettii! karşılaşmada Siyah beyazlı· 
.Muharrem, Cemal, Mehmet, Nedim, ler. Bu tertip biraz daha ı.aıtımı lar Na.zm va.ııtaaıyla 14 OncU dal:!· 
Adli, Can, Selim. Ömer toparladı 37 ne! dakikada Côı}k\in kada ilk gollerlnl r.tmalanoa rat· ....---_;_ _________ ..._ _______________ men. Altay oyunda bAklınlyet teala 

BEŞİKTAIJULAR, tll.&Osroau J • • 

etmiş 'l'C Kara ıDal: 24) beraberli~! 

temin etmede gecıı:memıştlr 
Marıo ııı:ıncı yarıaında da hUlml· 

yetlerlnl devam ettlrto Altaylılar 
üıt Q.ate lkl gol ataralı. tdıık 8 ı:rolı. 
ıdalc. 14. Bayramı 3 ı galip duru· 
mı ıı;eçmlslerdtr Nazmi eahıl gay
retiyle ıdalc 701 Be$1klaşıo ikinci 
ıayı.sını vapml!JSA da, netice detl• 
mı:verek Slyab • beyazlılar 011 maçı 

ı 2 lıaybctm1$1erdlr. 

ALTAY· ıtrdO:an. Muataıa, Ertan 
NeJat, Kllzım, Fallı:, oıınen, Erol, 
!::"famık ı. Kaya, Bayram Coşkun 

BEŞİKTAŞ. Varol. KAmll, Metin, 
B. Ahmet, Özc:ın. Sedat, Coşrun, 
Nazmi, K Ahmet OUrcan Erdoı:t•n 

KÜl."If'R POR • VESTORt;S 
:Z • 1 (1 • IJ 

Hakem Süleyman Molkln'ıo idare 
etUl!l bu maçı KültUrapor 2 • 1 kıı· 
ı:anmaya muYa!!ak olmuştur i,Jı: 
devre Metin n Peteraoo un attıAı 

ıtoller.e 1 - ı berabere bitmiş •e m.a 
çın klncl yansında Ahmet. KUltUr· 
sporu galip ıı~Uren golü yapmıştır. 

Beallctaş n Ve.!torM tutbo!eulan bu 
gUn u~akla '"hrlmlze geleeekl~rdlr. 

IBEVKOZ 
1ELEKTRIK 

9 
- 1 

Berk~ proıuyoneı rutbOI takımı, 
cıan kendi aahııaında amatör birin· 
cl tUmeden Elektrik 11e buau.sl bir 
karsılaşma )'llpmıştu. Baştan aonı 

kadar UatUo ornıyan San • aırahlı· 
lar maçı 9 ı gibi açık far~la ka 
ıanmışlardlr 
Müsabakanın tltlncı nruında or· 

tahat Eker'11çrr bacaaımı.an sakatla 
naralı: maçı ter.Jcetml.ftlr. 

BASKETBOLDE LiG 
MACLARI BASLADI • • 

F. BAHÇE, G. SARAY, 

MODA, VEFA VE 

B. SPOR GALiP 
Bu lll mubt.ell! sebeplerle çeç 

kalan buketbol llg maçıanna 

diln Spor ve Sergi Sarayında ya 
pılan be7 mOsaball:a ile başlandı. 

Te vllt'l, llg•ı l,,lçe aokulan bu 
uzonun daha tl'şvlk şampiyonu 

belll olmadan, bll8k"t ll;:lnln on 
takımı d'lu b!rblrl ile Jı:arşılaştı. 
n. l'Oıt • si~ı.i 

l.lıı; maçlıırının lltlnl teşkil e 
den btı mrısabatn ha~ıı çcklşme-
11 geQtl Deneyi 23 17 galip bl· 
tiren neyo ıuıpor maçı 41 • 39 
lı:nır.anmn)"ll muvaffak oldu 
G \ l..A1" \ S\UAY. i. T . l'. 

Rahat o:vnaran Galatasaraylıla
rın nercss ralclplert Jı:ar ısında 
cıaha fazla ı;ayı yapa akları bekle 
nlrlı:en devreyi :n ıı. maçı da 
81 • 31 kazanabildiler 
H ' 'iH!B\llC.: I • llf"'İKT\" 

San-Uch l'rtlller de Gaıata.;n 
rav tılb dönı.tıual maçları .. ın 
)Or!l:lınlu!\u lçındc ı :iller. Ur\· 
reyi '12-15 ilerde bitırlı> Mfuı. • 
ba'tnOun 6.i·38 ı:nllıl nyrıl:lılıır 
'to ll \ - l\\lll h l ' "'''(111 

f\Jocın ı: ıı P>otit'atı oı .ıacıı 
Turııı n Vl' Jl:etnt ·ın ı:Uzcl oy...ı 

nu ile dc"revı 35-11, maçl da 
76·37 ı:-.tl µ b tlrctllcr 
\ ti' \ 11\ltl' "'"' " ' " ' ' 

Cı,;UncOIOk mOcacıeıcsı olan 
bu maç btı) Ok bir çckişın"' için 
de ge<,tl l11ırüs~ntakn Koçu Yal 
çın Granıt'ln saha kenannclan 
ı;ık Slk bnı;ırdııı gBıillü}ONlU 

Son duklka1arda mocıııfuncıa 
1)1 kapanı.n ve Nedredl l\l 1ıot 
eden Vefa wn Oç daklka:ıa tanı 
pres oynaya nOarüşşafnka, ı 

P'ast Broak'larla d11[tıtu ve bu 
ıtık maçı 41-32 ıtazanmMını 

§OOLLER. şın:ıı IDalc, 13), ŞJ.r.§ Sinden Ani bir oııtla aayı)ı tamam· 3 - Somer Özo:ök 
§ uı rnaı.:. 18 • can§ ladı. CD 47) 

E (Dak 28), Letter (Dak.§ 5 inci ı:ol: Niyazi, Candan a dı!lı lill.IÇ: 
§ 67), Nl~azl CDak. 77) § topu 18 pas t ısı ltöşe:ı ne kadar 1 - Kemal M~ırlı 
§ Se)lrcl: ıooo Oahmlnlı § &tlrclU ve durdurmadan çektlil şut-- 2 - Deniz özıücıer. 

~ ııKıııınıııııııııır nııııııııırıııırnııııııı ıııııııı ıırıu~ ı '• ~;:o u=n=e;;u;:;;:go:;ı:;u ;;y:;a:;pt;;ı:;. ;:< D;.;;7:;7;;;;) ;;;;;;;;;;;;::;s::-::;;:;R;;c:;rı::k;;:D;;;;ü;:zo;l;;;;;;:;:;;;;;;ii 
F en.,rbahçelller <tün hattımın boş 

geçmem~lnl temin lçln ikinci ktıme 
deıı Y~lldırek lltı husuaı bir kar
ıla ma yaptılar. 
Havanın çoıc: ıtızcl olmasına ra -

men Kadıkö.r<te.ıtl aahaya be.: neden· 
ae gelen aeylr<' miktarı blr bayii 
aeyrelctı 

Saat. ıo 30 da hakem Tevtl.k Par
ıarın ldarwnde bıı~ayan tarşıla4ma 
her lkl tarar için de antrenman ol· 
mattan ileri ııtdemedl ve zevlt!lz blr 
fe'lcll<le cereyan etti. 1 
'IH" ı' ' " :-.-on .u t 
Federııayon Kupası eleme maçla· 

rında Beşik taşa kartı 1) ı bir oyun 
tutturarak ve aneat ı o maıtlCıp o-

1 lıın Ye~ldlwklfıer cıun de ilk on 
dakika l>I bir mUda!aa taktlıll yır.p· 
tılar n gol yemediler. Fıılcat. biraz 
ıonra tılaım bo ı.ı.du ve çoller bir• 
blrlnl takip eıtl lllüatt.balı:ayı 5 • O 
ka:zanma.arıntl ra~men Sarı IAclvrrt 
iller de tatmlıılcı\r olmaktan uzaktı· 
ıar. 

flf.S GOl. l '\ lllK ~' f. İ 
1 inci ıol: Lefter aantradan aldı 

ı topu b.lrar ıtırdU n derlnlemrs1· 
Dl' bir pu verdı• Şirzat ta müdafi· 

Atletizın 
«Haz ırlık Koşusu» 

11157 58 kış Jııallytıt pro.,ramının 

kır ll:oşulıırıııcınn ilki dün yapllıııı•· 

ur. Ha:zırlık koşusu adı alUnda Le· 
•·tmt parkurunda 4 ta•eıorl f.lzerln 
de yapılan bu mnııabakalarda aşa· 

ı:tıdalcl netlee er nlınmıştır : 
ni'\ fK l .ER: 5000 Metre 

ı) ilhan nıı üta:v (terdi ı 17 200 
21 P Lamblrtd~ ıa sporı 17 25 6 
3• Ennr Önel ıftrdil l•.29.03 1 

1 GhSt. 1 •:n: 3000 Metre: Datcılık \il Kı porlHı ... dl"fU)<lllllnun tNUpltdlğl arıkDmı ", 

1 
li azmi ö kMnalt crerdll 10234 yak Ötttımenl vtı llakf'nıl \f'li llrnıc Kur\u raallyett' reçml bulunnt' 

\ lf 1>17.1 !\R : uoo '.\felre; ı ıadır. 50 byakçı suba1 n ast uba1ııı ,.~ ınrıt'.a 2S bt'dt'n etltlml ot"ı 
1 Nazım Alakm~ ferdi 4 7 4 mPnlnln kaıılarR~ı bu kurstan ınrıun olan elernaolar daha ıonrJ ıJ 

l':;ı=:=:::::'~'::'l~ı:j' l!l:EK::\i:'~l ~lli:l~l'~n=?J KIZl. \n : 1000 M .. trr 1 hol;;edt' ncııarak eti tlrmc ı.unlarıııa iih,ım,nllk cderelilerdır. Retiıl" 
' 1 ıı Af Hamlacı IB Spor) ••t.f ı.ıç ka7ak~ww: nıusabaka urasında ı;orulmtklcdlr. 

bıldl 


