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35q5 saatlik mevkufiyet oy birliğiyle dün sona erdi 
li.ESK.İN, REDDİ llAKiM 
tal ebi ni de kabul etti 
Tahliyeye karar veren Ankara 2 nci Ağır Ceza he
Yeti A.Sanal, M. Tuncer, M. Kaya' dan müteşekkildi 

.-ı 
Dososf l\luhatılrlmlzdrn 

Ankara, 30 - Beş aydanbcrı 
Ankara cezaevlndc tutuklu bulu
nan C.M P Genel Başkanı Omıan 
BölOkbaşı buı:on ı;aat 17.08 de tah-
liye odllmıştlr. 
354~ gaat.. içinde haplı! yaşadıltı 

cezacvlncten çıkan Bö!Ulebnşı, Fu
at Ama. Nurettin ArdıQOıtlu. tınzn 
tecller ve Partililer tarnfıgdan kor 
oılanmıştır. Arkadaşları ile kucak· 
l&ştıktan aonra bir takglye biner.ık 
Cczıcvınden ayrılan Bölükba.şı, 
Bahçel!evlerdekl evinin llnilncte kı 
rı GOi. otlu Deniz tarafından kar
,ıtarunı~tır. Çocuklarını öptükten 
ııonra evine giren Bölükbaşı . kU· 
caıtında üç aylık •GOnül Hürrtyr.tıt 
bulunan eşi Mediha Bölükbaşı ııo 

<Oe\•amı : ı.a. 5. su. 7 del 

Söylemezoğlu 
C ez o sın ı n son 
Taksitini ödüyor 

C.M.P. İl Başkanı HüımQ Zet:I o lllAllo' nöı.flıtu.\ . t T.UlLhT. oı,mmcıtT~'{ ı;osaıı. KARiSi \T. ÇOCUKIARl\'f.t BERABE& 

'C H P'n in 
tahkikatı 
sona erdi 

Günaltay ile Özden'in 

Savcılığa dôvet edildik

leri asılsız. Partinin ~i

kôyetleri devam ediyor 

8eç1m Mdl&elerl dolayıalyle şehri· 

mlzde bazı O H.P. Ulu bakltıncıa a
çılan tahlı:ltatı incelemeli: üzere tıo 

&ünden beri C.H.P. U merkezinde 
çalıçmakta olan on üç mUlehek111 
Clfln tetklklıırını blt1rml$lerdtr. 

C Il.P. il OD Uç mlUctveklll aab&b 
ıaat 9 30 d&n 11 e kadar dEtTaoıll ça
llfOlışlardır. Heyet bu aırada yeııl 

Vail Mümı.az Tıırbnnı zlyaret ederek 
mahallin en büyüt mllllı:I Amlrt eıta 
Uyle lı:endlalnden tahlı:1lı:at için bl.lgl 
almayı da Jı:ararlaştırmıştır. 

Heyet dUn "rall ile 110rüşememlşttr. 
•l"ALANDIR, TEKziP 
EDEDllJRSİNİZ! ... n 

Söylf'tllezo~lu. dün ubab saat 9 ------·-------------------------------------------------
da. Emniyet Müdürlü~ne celbe-] 

Öte :randan, dünlı:U bazı ı;auteler 
de bu bldlaelerle 111111 olarak Şem· 
eettin OUnaltay ile Ekrem Özdenın 
de Uadelerinln alınacaaı oek}lnde 
bazı haberler çıkmıştır. Bunun tize 
rlne C.B.P. U merkezinden CUmhu
rlyet Savcılığına telefon edllınlf ve 
baberl.ıı dOllnı olup olm.adıtı 10rul
muştur Savcılık, haberin aaılliız ol
duğunu btldtrenık, •tekzip edeb111ral 
nıu eenbını YtrmlşUr. 

dllmlıı ve i,ı! aylık sOrırün eczası· 4 
nı çekmek üzere Kütahya·ya iÖn
derilmtotır. 

Bııtndl!tl albl. bundan bir müd
det önce. cMllletıt aazcıesım:ıe çı· 
kan yazılarından ötOrU. 6 ay haı>
.se ve 6 ay ıınrırQn cezagına mPh· 
lt\\m edilen SOylemczoıtıu. hnp!a 
C<'2asını 45 ı;ün fazlııslyle 7 ,!\ ay 
olarak çekınış, daha sonra dL faz 
la olarak çektiği 45 gün, bir bap!a 
ı:nnn üı; ııun sürgün ~nüne tar
oıııt tutulmak mretıyle. 135 sür· 
g()n g<JnO olarak hesaptanmı, ve e 
aylık aQratın cezasından tenzil e
dilerek. menya kalan 45 ırtınlQk 
sarırıın mücıcıatınl çekmek üzere, 
ı:eçen Haziran ayı içerisinde XQ· 

MiLY .ARIAŞANBUTÇE 
tasarısı Meclis•e verildi ISTANBUL'A iLK KAR DON YAÖDI - :u~~t'tıı'~:~~s e:~~ 

:O• ııııı.tarda ,11119 ıı:etımılş. llileden sonra dtlş,.ıı subunet > ııtı.sı 
ı.~• revırmıstır. illin en dOşOk 5Uboıı•t + 2 dereredP olmo•tor. 
ıııa. ı .. ,lkıJlden vertırn malOm'ltP ı re ı.u abab loôar J'Ril!I brloôlen· 
1,a lıt~r euıun r:ttz,sar nh:ııı po)cud ., '4 :a U bıı: 

'8e~ktlr. 

BAŞYAZI ı.ahya'Y a ırancıerllmlşt.ı. 
:Belirtildiğine gOre. SöylmıczoAlu 

<Devamı 81: 5. so: ı ıteı 

):>ugün açıklamada bulunacak. Artış Milli Müdataa . Maliye Vekili 
yatırım ları l yenı Vei<:ô:l e tlerden ileri geliyor . 

Basud Maba!ılrtmldea 

Ekrem Özden lae bu mUnuebe\le 
buına şu demeci vennı.tır: 

•htanbul Savcılıtı tarafından ae· 
çim ıuç\,ıuu olaralı: celbedlleceilm 
balı:lı:1ndt. çıkan rtnyetıer dotnı de
il'dlr :euıııarıu. ıı:&ye~ı oıaraıı: 

lfal,_.fl ~ • "'~ 
ctt.mtmdu g&lııt old\1111 -ıaDAtl.Dd8 

CDenmı 8L 6 lltl. • det 

İSViCRE DÜNYASINA 
BiR öGRENİC İ YOLLADIK 

A. MENDERESi 
ŞEHRİMİZDE 

Ankara, 30 - B r mOddetıenberl Maliye nataoııtında hıızırlauınaıı:ta J 
olnn 1958 mili bütçe taaansı üttrtndelı:t çaUşmıılar bu~lln &0na ermiş 
ıır. 4 mll)'Bnu bira. üzerinde denle olarak batlanan bQtçe taaanaı, ıo-1 
rekçutyle beraber buı;ün BOrülc MUleı MeclWne -..erllml.4t1r. Bu müna-

1 ııebeUe Maliye Bakanı Haun Polat
kan yann bir açıklama yapacalı:ttr. 
Hatırlarda oldutu üııcre, geçen se

ne bUtçealnde carı ma&ra!lar 2 mil· 
yar 336 milyon 950 bin 68!1, yatınm 
l•r ıae ı milyar 224 milyon 605 bın 
074 lira ol aralı: ı.tsbl ı tdllmlş vo bü ı
çeoın yelı:illıu 3 mll)'llr ııcı milyon 
507 b1ıı 859 oıaraıı: baaıanmışt.ı. 

Ahmed Emin YALMAN 
~ t'('rn r.umn ı:OnQ l'nl Rl'm no1111e F.lı;l~I Profrl3r l"abl'f'tttn 
Q lierım oııı.ay'l l'e ilk 7 bnva mesdnuındn oinrlDYnn binlerce 

vntandaş nr:ı ındn ben de vnrdım. Orada ı:llrdDillm manzn· 
ı•n blc unotmıync:ıtını. Yrnl bir vuırere Kiden esk1 vaıı1e brtı 
stanbtıl nıı.tkının dU)dotn evı:l1' ve yaınnııtı !M'Jlrtmele ıctu 
hlnbır &8Yrtt "' ııınn ile bir nturlamn proıı:rıımı yapıl 01'd•: 00 

~•clnr nmlml. bıı kadar candan bir t4'%ahflr ha:urlanamazdı ve 
b llblerdl'kl hhlrr ve ha.uetll'r bn ı.: dar tabıt. bu kadar coııkun n 

0
• bir Uade tarz.ı bolnmD%dL 
l'~llköy hnva mt.Jclıınıuda nııı.n .e r1tlan partinin ve mt$lettn 

"" ı:ınntın men uıılan ctf'tll. ındeee ı.atblt'rl blrtılrltrlne haı:ıı 
l'tırı.ıl'r ve htanııullıılnr mrdı. Hnrarelll se\°11 duyı:uıarında brp 1 
0rtaı.ıı. \"pııl \'all 11,. dnbll oldotu halde ı.:ımwe bono yodırı:amı· 
>"orıın. Umu mi bll)atınuıın hnmmttlt>r, nefretler, lill!ı.-OnUllı.l er, 
~fleıcrıe dola ka•\'l'lll Aleminden birdenbire ııynlınaı.:,,.,"b~ ":::!~ 

l r nı anuraııın enhldı ol nını. berte~e tt>rnhlık vermiş • • 1 
11U:tor11u HOiün ı:llıler nezih hP,yr.raııların tesiri altında Y•tntıyor-. 
•lıı, l'nı~ml lııQnllll f'!'l'CI tmzıınmanın bu letldar B('lk b ir beli rti· 
~lııe cıııaen nnıllr rn tıtllntblllrdl. Kolaktnn kulab • • yolda ıilıı· 
tr turıu ınr10 9rldllerde rıı aldanıyordu: 

Baııvekll Adnan Mendere5, be
rabcrlncıe Devlet Vekili Emin Ka
lafat. Hariciye Veklll Fatin RClş
tü Zorlu ve huııusi kalem MOdürü 
oldu~ halde Ankaradan 17.30 da 
kalkan bir uçakla btanbul"a acı
mıştır. 
H t\K t 'lf,T PROORAMI 
(.'A R8 A'.\lH., o O::-; O 'IECl.L Tt: 

Ankara, 30 - Yeni hOle\\nıet 
programı üzertndelı:I çal~alar 
ı;ona ermek üzeredir. Bu cümledım 
olmalı: cızenı B..,bakan Adnan Men 
darca bugün lstanbula cıunecıcn 
evvel Çankayada cumhurbaşkanı 
Ce!Al Bayan zlyaret eımt.ş ve 
kendlai ue kabine programının a
n a hatları nzorlndo tıınr teatlııln 
de bulunmuştur. 

K.ablne yarın muhtemelen Baş
bakan Yardımcl51 Tevfik 1ıcrl'nln 
Bıışkanlııtıncıa toplanacaıı:. tnhml· 
nen programın ııon rötuşlarını ya 
pacalı:tır. Program Salıya D P. ııru 
punda, Çarşamba ırana do Mecl.1&
t• oıtunacalı:tır. Programda ana~·a
ıa tadlllltı. yatırımlar, paranın de-
1terı. ııı:tlııatıl tedbirler ııış münı.
gebotıer, MlllI Ejtlt1m ve Onlvcrsı 
ıe. subay ve assubayların tertibi 
konuları yer alacaktır. 

TENOR GIGLI ÖLDÜ -
.\frşhıır lıuı~ ıın oııern ıııırı.ıl·ı-1 Re· 
nlıınılno Gtııı ılilıı ıtoınnda ı.1~11 
ı;Orı•n bir z11lflrrll' hnstnlı~ını mil• 
frfıklı• h ıııııılnkl e~lndı• ölmft,tıır. 
<:ırıı l915'<h• opt>ra 1<anatı.trıı;;ııı11 
haşlanı15, t!l20'11e 'tw-Yorli !\ftıro
polltıuı oıı,,ra ınıta nıt•tınr TPnor 
t>nrlro ('nrusınıun ,erlı ır ı:tc:nıısıı. - Bu rant hayıııtıı kıtzanılııbllf'ttl; ınertebelerlo. nlnıetırrtn r n 

111 ksrtı b~ll.: tarafından t>Oylece ae\11meı.:tır. O ll)'atın ıonnnda 
•tııreıe ı:lderken bernberlmlzde tasıyabllecellmlıı sennaye. ceride 
bıraı.ncn.c:ımız b~S &ndn ancak budur. Doktor Fabrettln Kerim ne 
'-adar mes·utıur s.ı unıumt hayatta vazıre nlanlnra ancak ebtdl 
:>rıtı~ dn1"llıuında &il terilen e'l'&I ve bOnnete ~yle cllriUmenılş 

11 .. M 1 .. 1111111111HHl- IUtHllHHlll .. l l llll lll .. H l ffllH ... Hıl•ı111 1111111111hıHtllltllllllttıtlll-UHI 

lr nı bette bluııt enblt olabilmiştir. dır 
Rır aralık t'_,ı.ı valinin yanında bir tn1trtll ,-Orüyordo. S 

~I J'ok§ıı başkonsolos mu oldotonu ll&rt'nemedlm. ll'l'lf'~t' \~~I~~ 
arıııı ıoerll.'!lnılndekl derin mAnD)ı ht>rhalde ~ı. iyi &UDi 
110tııı etllrrek dedi ld: ı 111 ı ı taybettlklerlnl, şimdi biz ,,1cre t-r 
h- - lltınlonn ht'P n n (""•vamı SL ~ so. 'J de> 
.... _aı~tı:>:o~ru~~::_ ______ ...,...,..., ................ arc ............. ":':::::::::'~ 

"Zırai Ve rgiı, 
ahnmayacak 

............ 
Flaşlar 
Eisenhower' e 
dokunuyor 

<J Anaı!nla AJanın • 
'lJı ttt~ıabu:g 30 - Beyaz saray ba
'ıtı.,~kretert, toto4ratçııarcıan, Oet· 
ttı:ıtı~'i'ctaıtı emııı:ınde Başun El· 
ı.~ OlVtrltı resmini çellmemelerllll 

llıltttr 
~tı.t.ı:ıno-er'ln a:vnı ç!!Ultte oturan 
1t4lllılarını zt:raret etmek ıstedlğtnl, 
to• t, Jol autıne toplanmış oıan 
le~cı:.arın hepsinin birden ob 
tuı:ı 'ertııı Uzertne çnlrmelerl )11· 
llıı ~~ıı latedıtlnl ppamamtS olduğu 
tar l'e ecıen ba&ın ıemıert. dok• 
t..ıt'::_ llılUaad.ı ettikleri zaman fo
lt:ıt fçUan. Basknn'ın reıımlnl çek· 
lt:ı:ıı/tııtlnını bazırlayaeağını aıırıe-
lıa r. 
~~ tır •r<ta oıııuıtu vrçbllc, Ba~tap 
Clıti eı:ı~ınııe bir talb krizi ıeçtr
llı teınan da fotoııratçılardan 117" 

411>' latenmıştt. 
--<>-

t1ı11relıill 
83 yaşında 

·--- OYOK ELÇi l.nnıl rn'n ın 'fntlblt•en On· SANATKAR VE B - ltrblnıle 40 rntıloılen nu•y 
dana ı:ell'n bir TOrk Re umları ".ercısı aı.:~lılı&ıııı ıuını.tl •a)·ınıııda 
blldlrnıı5tıı.. \ı;-ılı ıonn (l'ldlen \ o"8rıılııkl res~mıle ı:n~daş Tür~ 

\>ieg Anodated Preu rt's•amlnrının t'D mr!horu Prl'ou.ı f'nhrüıııılşıı zeııı. tnııtıı~rı· nr.-
lıu. ~rham (İnırlltereı 30 1 M ..,nrl nırcl">I' «C'rhf'nnenı nndlı mnau.aııı trıblosu ııaı. 
~ taun anın en aOhretll leldemll )ilk F.l~lmhı 

1 
\°rrlrLen ı:llrtılOyor n..~ nırtre u'unlıı&u H' iki mrır .. 

tQ \ •da::nı sır wıruıton Chur kında ı.ı~:. !ınn bU tablo evnlce ı.ondrn•nın Catılltl! "nnnllar f.n•ll 
'1ıtın 83 y~ına baıınııştır •nı.-e hlr t'dllmh "" bO>ük aı ı.:a u1anıı ırn11 tı 8ü>fik F.lı:l 

t.,11~ \\' b&\on cıoJum ~ünOnO ıcı-ıındt' tf' ruhi fpplo;lll'rlnl 11 ı. ttılren r•rr haHında ımaıı.Arııı 
e al(!tın1e klın Obartweıı 

1 
ıtom ı:ab~I 1111

1°ddl>Nle urdıeı lıallaU dlıılerı.en tatlı tallı ı:ulü)or. 
ıt>e,-.mı a. 3 "U· ~ del bU> ük r c 

1 
Hükumet IJrogrammda 
veya bütçe tasarısmda 
böyle bir teklif in bu· 
lunmadığı söyleniyor 

Rn~u~l Muhntılrlml:ıdrn 
Ankara. 30 - Dugün bazı iııtan 

bul gazeteleri, muayyen bir nl5-
botten fazla istihsal yapan mostah 
.ı;llden zirai verııı al ınacaaına ııa
ır hnber çıkmıştır. Bu hı.ısuııta ma 
ıomatınn morncaat cttıaım çolt 
aeUihlyetıı bir zat bu mevzudıı 
l)UDla" ııöylt'mlştır: 

unu h llbt'r rh ayd olarak nr· 
<ue,amı ~a. 3 cı. 6 dal 

1 kilo beyaz peynir 
3,5 lira + 45 dakika 
oıın, harta aonu olm.ııaı dol•fUllY· 

le İatanbullular hararetJI bir alış • 
verit gOnO gııçlrmlştır. Pakaı peynir 
afmale hl'\lll bir •dert> ve •me~eıea 
olarak ııııvam etmeli:tedtr. En a,acı 
45 dtıklka kuyrukta beklemeyi ıı:ö· 
zo alamıyan vatandaş peynir alama· 
maktadır. Nitekim dlln )l'.wrça"ıaı· 
nın, Sultanbaınamına bakan kapısın 
da peynir aatılıyorııu. Fakat Ofleden 
enel aaat 10.20 de kuynıkt.a çift 
ilr& hallnde tam 152 lı:lt.I nrdı. 

MH\'VA ATI l.ARJ llA 
llARARETl,l 

Harta aonu olmuı dolayıalyle mey 

l 'r• eatışları. bllhaıu. hararetli geç 
mlş. arlardır mey-..alann yanına da· 
hl :ralı:lafBmıyau ia~nbullu, razıa mUt 
tarda meyve aatın alm14ıır. 

Verilen mal{Uoata glire. bu gene 
bOtçealndc cıe cart murananıa blc 
bir dcğtşlltlllı: olmayacak, )'Blnız yo
n! bakanlıkların lbduı !lo ban mU
blm maan.nar 111!18 bütçesinde na
zarı itibara alınacııktır. 

(Dernmı L 3 sn. 5 de) 

Diyarbakır' ın 
DP li Mebusları 
endişe içinde 
il Seç im 

kararı Yüksek 

tasdik edilirse 

Kurulunun 

Kurulda 

45 gün 

içinde seçim yenilenecek 
Busvst Hallat>trımlzllrn . 

Ankara 30 - Diyarbakır seçim
leri hakkında Diyarbakır 11 aeçlm 
kurulunun 4 muhallfe ıı:~ı a oy 
la yenlleme lı:ara" aıma.sı <lzerfne 
Dlyaıbakır mllletvclı:llierl bütün 
ıran Ylllcsek ııeçlm ıı:uruıunun ça
lıştııtı yarı:ıtay binasının lı:orldor
larında ıııııu dOtiyanın aebrim!zc 
ı:elmcstnl bcklem14ıerdlr. 

Blllncııııı ııtbl. yObek ııoç!m ku· 
ruıu daha Cince, il ~im kurulu
nun C.B P. tıın itirazının yerinde 
araşıınlmasını, dellllertn yerinde 

IDn·aını Stı. 3 f!ü. 4 de> 

2400 LÜKLER! .• htanbul Barosu Gtntl Kurulu ıtOn toplanarnı., Yardımın ına San· 
dıtı ı.urulınnsı bak1undakl proJel l'rl cllzılen ıı:f'tlrıııl \r netleı>de 
proJtyl lıabol t'dl'rt'I.. .andıjtın im rulnııısını ı.nrnrln~tırnıı lır. Duna 

ıöre. 60 rn~ını doldornn &\ ok•tl&r emPl<ll>t ayrılnbllr<'l'k n ~endlltrlne her ay 300 lira ıwrrt ıoer!ll'· 
<'1'!.tlr. Bu U<"rrtln \l'rllt'llllme t l('ln de elmdldt'n bir ron tewls eıJllt'cel.:tlr. A\lı1'ntlar tıın için :lrlı; 
lıarrı olarak 2ıon ııra lktlyeceklcrdlr. Dır para 50 1aeını qkıu avu katlıırdnn bir deraıın. ı:cnçlerden 
lııe taksit tablt aıınaı-aı.tır. ............ _,, ................ " .................. ......._ .................... ---··-·---............................................................... _.. 

YENi VALi ŞEHRiN 
batakhanelerini gezdi 
Gece Beyoğlu'nu bodrum meyhanelerine kadar teftiş eden Tarhan, 
gıda maddeleri için, üç ayhk stok var, herşey bollaşacak dedi. 

111 
c- Duyurun p~am. Boo :rerl· 

mlz var .• 
Oarr.on ellndekl kirli peçeteyi 

bir ıı:ere salladı. Eltlltr gibi yapu. 
Sonra da smtıp, k&r§ısındakl mü~
terlye bakında başladL Emir beiı:-
ıı:;ordu. Fakat. uzun boylu, ı:1iz1Qk:• 
10, Ollı: ~\ylnmlş mü$tCrl, hlÇ de 
oturacağa bf'nzemlyordu Etrafı 
ıtız:neklo me~ınıldQ. Bunun üzerine 
ııarson Omldlnl Jı:cstı. Yüz ver• 
mecıı. 

(Devamı !a: 5 Stı 8 da) 
---0-

Beı·n Elcisi ... 
ilk hasıııa 

a~ıklaınayı 
d ü ıı yolladı 

KARA ELMAS _ Oıda n lht ltııe mnddelf'rlnln tı,-atıan ıekrr '"""' tndl rlllrlit'n -:ııt'ytln. hll!I 
nı.nra l'lnıas n tır. P.::..tra-t'xtra %e,.ıln ,-atını 450 \uru~n alırliPn. ı.nyrnJ;a ırlrttl 

Talı;tl olmı)Rll utandn • ııe,nlr ) rrlnl' ZPJ"lln ıılı1or. Alıyor ama ı.ı ın~a 380 ı.uruıt&.D. nDonduruıalü> 
la lt bltme,ectı. amma; bari brr lbtl> ııc mllddeı.lnln rıau birden do nduruıaa... 

Evvelki ııün teı:ırtmlzden ay"lan 
nem büyüle elçlfıt aökay. ban 
do btanbul baııınını yakından t .. 
kip otmıotır. GOlı:ay dDnltO aaz• 
teıerde kendisi baltltında yazılan 
haberleri. Vlyanadan telefonla ay. 
" a7n tncelemte ve bu arada blr 
ı:azetecıe yayınlanan cGOltay Ba· 
yıldı• başlıklı habere DzülmO~ttlr. 
Bava alanında hiç bayı~ o
lan GOlı:•Y Vlyanadan tele!onla bu 
ı:ıabert tavzih et.ml§tlr. Gökay. 

(Devamı Sa: 5, 81: ı t•> 



eA TP & ı ı 

h'b;iil~k·~uc~zluk fA'iE':~~~ EiSENHOWER'ın 
K .. ' z ı n ı duı dın VERi-NE 
gomen baba 16 yıl & 1 azan: - tabakalanna yük C emtyet 1- y 

ç nele.lı:I e- letllmewı tabiatı· 
kono:nık fa- A-· Dl... ıe büyük bir a· 

ııtyetıertn cltl· IJ daletelzllk tcşıt.ı 
zentnı kaybet- eelecektır. Bu ec-
tlil cıeueıercı,, AŞ11JfJİ1L(} beplo buaone ka 
:flyatıann ) a Y U elar halkın sırtın 
çok cıutmeaı ya cı b cıa çok yükecl- A \ l KAT an acıcııncıcn 

fazla ırcçınmış o 
meal sıbı ola~- ıanıarın blru ela 

lara rastlamak mOmkClnelQr urar etmeleri o kacıar korkula-
Hlzmetlert b r yana bırakarak cak bir onuç cıeğlle1•r Net.cc iti· 

udece malları ele alırsak. ucuı:- barlle ımalltçı rnbrıkatôr ve uıc-

hapse mahkum oldu 
lsmail Ercan, kızını bir 

dağ eteğinde gömmü.1 

fakat çocuğu bir çoban 
GEÇEBilECEK 

Jutun ma !arın ırerçek cıeğcrlerlnl al 
kaybetmesi, pahalılığın cıa malla- ~~~~~ ~~~ı~:şu~;::ıı::ıçı~t~cı~ g Ö r e r e k kurtarmı~tı 
nn ıerçek C:eterlerının üstüne onlann zararlarına acınuıkt11n 
flkmaları elemek oıcıu~nu ıöyle- daha tayclalı olncaktır Gerçe~tcn, 
Jeb11lrtz. Tarım mahaullerının ve- ııereıc cıcvıct sektörün<le ııerebe 
ya eneltıstri mAmullerının latlhH· husu.si aektörcıe maltyetın <lilşü-
11 için belirli bir maııraf yapılmak- rülmeal pcka A mümüküncıar. 
Uelır. Bu ma.srafa istihsal için Akla <lahR u ıun istihsal rnetocı
ııcre~ll l'mek kllf1ılıgı ücretler. !arı ,ClahR el vcrlı,ıll ulaştırma ve 
&emıave kar~ıııııı ta z ve kiralar <lağıtım slStl'mkrı sa)es!n<le blr
Te ham maacı~ beelellcrı Clahllelır. <wok tstlhaal aıanlarınela maliyeti 
Liberal - Kap taıt t ekonomi için· cıaoürmek mümükündür. Hem 
de l.ltılualm ıraye ı klr &ttla.-nak- <levıc~ sektöründe hem de hususi 
tan ibaret olcıuıu için latllısul er .ııektllrde mall)ele btncıırllen !u
lunan maııarm bu ma.sranan kar- zull maıırafların kıaıımaııı ve or
tlladıktan batka bir ele muınahı!Ue taelan kaldırılmuı 11Uret1yle ma· 

ADAM 

kir bıra1rn1111ı llzunclır. B r mıılın ı 
serçek değerı l6e, kılr haı1r olmak tyetlerde bO;<llı: ölçüde tııurrur 
o ' rapm&lc m<urıkCln olacaktır Hele 

zere. onun Lııt!luall için vapılı.n makineleşme ve enclüatrlletme aa-
muranarcıan ibarettir Bunlar 
da bir malın f!•·atını te•kll e .. cn ~eıılncıe mallyetlerın daha da d~ 

, " "' mcıı tabiidir 
unaurlardır Bununla beraber. kAr Maliyet heaaplanncıa devlet 
e uına d•yanan bir ekonomi dO· 
zeni ıç ncıe fil atlar karların cıa Eelı::törünUn mal tyetlnln eııas a!ıııma 
eklenmesi aurı;;ttyle tesblt e<l!l:net.- &ına karşı Uerı ııQrülen iddialara 
ıecıır. işte bu suretle Hyatın. ma- ırellnce bunlar ırenel olarak <tev-
1 let aektörtlndeltl lııtihııalln cte-
lyete klnn eklenmeaı ile meye!.ana merıcan etmlf olm&$1 cıola .. ıalle 

seldlllnl &Oylemı-k mümküne!.Or. ' 
Bu tekilde mallyct1n roJı: üs•an- maliyet n cıOşük. husud ııektörele 

1 ' ıae yülcaek oıcıutu noktaaınela 
Oe b r fiyata eatııan malın pahalı, toplaıuna.Jı:taclır. Kanaa• .mızce bu 
maliyetinin altıncıa ,·cya maliye- ıcıe1ıaıar dotrudur Fakat bunlaı, 
tine aatılan malın ela ucuz olJu- ı;erbelıt tetebbClııün mııı:ıeşttrll· 
iuııu söylemek milmtUı:üncıur Bu- mt.ş ekonomi kartısınelı verimsiz 
ııunla beraber bu ttacıe son derece t.aldıtının c1a itirafıdır. Buncıın 
umumidir. OUnkü öyle mallıır ıu mAnA çıkmaktacıır ki. devlet 
Tarcıır ki, (uçak ııtbll bunları rn·ı· ı.ektörOnelelcl l•tlhııal huausl til!k
llyetıne de &atsalar bize ıöre P&· ~öründelı:lne nlabetıe daha ucuza 
halı olabilirler. Fakat bu pahalı· malolmaktacıır. Pahalılılı önleıı:e
lık bize ııörecıtr Yanı ıreıırtmlzln 
azııtına vey• çoıı:ıuıuna, s:ıtınııı- nln ilk çarea~ mal!yetı düşürmek 

oıcıutuna ııOre. millete pahalıya 
ma kabiliyetimize ıtöre değişir. ınalolan birçok ekonomi bran,ıııı 
Ak.ıılne ole.rak maliyetinin çok üs· mlllllettlrmek yolu aıcıa d!\ha 
tünde bir ttyata aat~aldıtımız bir )&kın ıelmektecıır 
toplu ıtne ucuz allrüneblllr Me-
ıell, taneııl 10 para)a mal ola:ı ı-
blr toplu ııııe ıçın ı kuruo O<l~ 
meli: ıılbl 

8 yd yatacak 
Bu suretle ıı:va• art~ları §ek1!1\· Hilmi Tanır adında bir maznun 

ele beliren pahalılıiın mall)et ye 3. Atır Cezı Mablı::emealncıek! Clün 
kir ha<lell ile ııııııı ole!.utu a ••.ll- ıı:n cıurutm&1ı aonuncıa aekla sene 
şılmaktaelır O halele pahalılıJ:ın bapee n mQebbed olarak Amme hlz 
ırenel olarak maliyetin yUktekll· metıertncıen mabnllll!Jete mablı::<Un 
llncıen veya klrlann fazlalıtın- eclllml•tlr. 
dan llerl selcllflnl :aöylemek yan- :Hilmi Tanır, bir yıl Once, Ze1Un
lıo cıetııcıır Bununla beraber, ba· burnunda n bir lı:abncıe kayp et.
zen pahalılıgln .ııacıece bu unııur- tlğ! bir .. b.lı 1en nırarak bu .. b. 
lardan birinden yani ya rnnll· '1n DOyun kemlklerlnl ınrmtt .,, 
yet )'11Jtaeklftlncten va da kir faz- aonraJan O!UmUne sebep olmustur 
!ıılıtınelan ileri ırelmMI ele müm· 
küncıar • 

1 
Bir .. Tophane ıakini•nin 

Bllhuııı kir haele!. nln ııınırıan- 1 
cıırıımacııtı memleketlerde veya \ cesedi bulundu 

DUn a1bıh, Galata, Rıhtım cacıde 
ıtnde bir erkek ('C&edl bulunarak 
hUYlyet tesbltl için mo:-ı;a k&ldınl

mıştır 

Tahminen 40 ) aşlarınc:ta olan ce· 
ut. aablblnln pejmürde kıyafetin· 
cıen kendlılntn Toııbıne aAktnlerln· 
den oldu 11 tabın n ..cıllmPktedlr. 

:lamau Ercan, UçtıncQ Alır Ceza 
Mabltemu!nelelı::I CIUnlı::ü duruşmaııı 
ıonunda, 16 sene aelı::IJ: ay hıpse 
mahkfun edllmlttlr. 
İsmail Ercan, bir buçut aene ön· 

ce dokuz yaşındaki kızını •Gel ee 
nl .Kartaıcıaıı::ı babaannene ı:ötUre 
rtm.• Cllye Kartalda Aydoa ııatıııın 
eteklerine götUrmüş ve ltııını bir 
çukura aömereıı. üzerine ıa, koy
mu,ıur. Çocuk bu h&cıttecıen s .r&• 
at aonra oradan ıeçmekte olan bir 
çoban ta.raııncıan lı::urtarılmıştır. 

DUnkU Cluru•macıa, tendlalne C!.•· 
ha önce öıt"etllcllll albl 11 yaflnelalı::I 
Zeynep Ercan Alona ııtrmlt Ye- at· 
layaralı: babaeı için hAlı::tmcıen az 
ceza Hrllmealnt ıatemı,ur. 

Kömürden zehirlenme 
Unlı:apanı, Cemalettin Eteneli ao

lı:alı: 5 uyılı OençUk Spor KulObün· 
de yatıp kallı:makta olan t.maıı Dl· 
rı Ye Ar11 Balkan adıncıaıı::ı eahıatar 
odalarına aıcııktarı mangal ıı:omurün 
den ıebtrlenmltlerdlr. 

Bunlardan, iamall Diri lı:oma ha
llııdıı k•lelınlcııtı Beroııu BeledlJe 
Hutanealnde ölmü,tOr 

iııı:: Yarclım Hutaneılne kaıcıınlan 
Arif I?alkan ıae l.edav1 edllmekte· 
dlr. 

Yeni dojmuı bir çocuk 
cesedi bulundu 

Dün aııbah Beşlktaşt.t. 
Kö$lı:ü babtealnele çuvala 
nl dolmuş bir lı::ız çocuRu 
ıunmuştur. 

Ihlamur 
aanıı ye
cr11cıı bll 

Cesecıı muayene ecıen acııı tabip 
kız çocutunu morga ıı::aıcıırtmıttır 
Pollt, çocutun ıınneatnl aramakta· 
dır. 

Bir esrarCI 
mahkOm oldu 

Karar aatmıtı: auçuncıın hıncı A· 
ııır Ceza M11bkemuln<le yargılanan 

Cengiz ı:JQr;rn, dünkU cıuruşmuı 

sonuuııa bu mahkemece 8 aene 4 ay 
aaır .upae ve t sene 8 ay da Safrtıtı 
boluya eUrgUn ceZa&1na çarptırılmı•· 
ur. 

Bugünkü C.H.P. 
kongresi 

Eisenhower'in son geçirdiği kriz, bütün dünyanın 

gözünü Başkan Yardımcıs' R. Nixon' a döndürmüştür 
llAŞKA.'N YARDll\lCISl NIXO'N 

D Qnyanın en büyülı: mllletl• 
nln llderı bütün hür in· 
ıantann •evallt,ııl olan be 

Eıııenhower'ln olr tnme ıeçırmı.o 
011&161, bQtCln .nür memlelı::etlerde 
vahim bir bat:>er C!.lye k&r111&n· 
mıttır. ve umumi bir elem ve 
üzüntü yaratmıştır. Devrtmlıln 
bu qıilhtm tabltyetının bu 10n 
rahaı.aızlıtı ela atlaı.ınuına. tam 
bir sıhhat ıçınae uzıreııııne de· 
vam etmeıııne bütün hür tnııan· 
lar duacıcıır. Bununla beraber 
eıhhatlnln düze.ememeel ve bu 
atır vazifeyi aöremıyecek bir hale 
ırelmeııı ihtimali Qzertncle ıaıer 
istemez cıuruluyor 

Eler Etııenhower. faal vaz!fııden 
çektımelt zoruncıa kalacak oıur
H yerine kimin ııeçeceıını Ame
rika AnayMaııı kat'ı ıurette bel· 
il etmlftlr. Cumhurreııı yarcllln· 
cıaı, otomatik surette Cumhur
rel.!l olur ve çekilen Rellln mCla· 
detin! tamamlar Nitekim Ro
oeewelt. 1945 .lk babarıncıa 61· 
dCIRü zaman Relll yare1ımcıaı Tru• 
man cıerhal aeııı oımuo. 1948 yılı· 
na kae!.ar vazlf;, aOrC1ilkten eon:a 
1952 de kencıı hesabına cıotrucıan 
cıo~ruya reııı ıeçtlml•tl 

Ştmcıtkt Rela yarelımcı.ı Rtc
harcl Mtlbavee Ntxon"dur. 1862 
harcı MllhavMı Ntxon•cıur. 195:.l'cle 
ikinci dP!a olaralı: eeçllmtıttr 
El&enhower çelı:llecrıı. oıunıa. 1960 
vııına kacıar vazife görmek üzere 
Cumhurreısı olacaktır Fakat E 
ıscnhower'ln eıhhatt az çok cıüze 
e bile. mes'Ullyet vült(lnan yar-
dımcının azerlnele toplanacatı ve 
nüfuzunun ırent9 bir derecede ır
tacdı tahmin eclılııblllr. 

HOR"1 \1)\ TAH:\'11'.'lil.l!R 

ya alıtılı: bir acıamın ııeçmeaıne 

alt ihtimaller Amerikan lktlHcll 
Alemince iyi klll'1llanmıatır. 

BİR "\ATMANI~ oOLU 

Bu kactar yüau bır mevlde 
y\lkııelmeııl lhtımaıı beliren Nııon 
un babası bır tramvay vatruııııı· 

dır. Cetlerl iııı:oyça ve lrlanel• • 
dan Amerlkaya ıreımıı klDMıeler· 
<lir. Anneııı, bütün lnııanıarın 

lı:ar<lııtlllt eau•.ı ınacıaru ec:ıen 
ve <llnı çok ıcıcııaaız ve ıamıml 
bir mlnada anlayan Quaker me:ıı 
hebtne hararetle batlı bir k• 
cııncıır. 

Ntxon. 111211 • lli30 ııı:tıaacıı 
bubranı eanaeıncıa 16, 17 yaoıncıa 
bir ııençtı. Buoranı çok dlkltatle 
takip etmlf ve bunelan denıler al· 
mıtıır. 009tlarına törle cıer: cBlr 
memleke~ın aıyael ve llı::tlıadl 
baualıklannı naıııl tefhla etmek 
ve l!Acını nasıl aramak !Azım sel· 
cııııne dair ilk cıenıı 111211 ouhr• 
nıncıan aıcıım • 
Amerıkanın CUnınurreıııı )'&r 

cıuncıaı 11•.ncl CUlan Harbının 
yıllarını Pasıflkto. Amerıkaıı .:ıo
nanmuının btzmetlncle aeçırmıı 
ve harp eıınaaıncıa donanma men 
auplanncıan ıatııldıtere 'IBrllen hu 
kulı: kur1larını taklp etmııtır 
Harpten 10nra cıerbal politika il• 
yatına atılmıt te Loı Anııetoe'Un 
bir kenar mah•lleı.ıncıen konııre 
azuı aeçıımt.ştır ı Amerıkalllığa 
yakışmayan harekeuerl ı araş~ır 

ma encümenine ııcçıtmesı. ııımının 
bütnn Amerlkaıılarca tanınması· 
nıı yol açmıotır 

ııt :.; h.t' DÜELl.O 

ı~c karışmıısııyelı ''e kumu aıdarn nın en menfuı ıacıamı mevklln· 
la bir zeki elüelloeuna ırırtııme- cıen en sevilen ve en aavenllen 
ıeydJ, Encümen Atııer Hlse'ln acıamı mevkllne cıoıru ıüratle )'Ol 
yakı.sını bırakacak. hattA kcnd:· almıştır. 
ıılnelen özür cıııeyecektl. Ntxon a· Bir tramvay vatnıanının, ba~ı· 
damı ııkqtırmı ı ıfae!.elerlndeı.:ı na cıevlet kuşu konan zeki ve •· 
tezatları bellrtmlf. bir takım ıtt facan oıtıu. bugün artık Clünya 
ranarcıa bulunmaaınL nihayet ko sahnesıncıe yer almış bulunuyor 
müntet ve cuuıı sıtattyle hapse bütan tnsanllğın gözleri ona doR 
atılmaııına yol açmıştır. ru çevrllmlftlr. bütün clünya p 

O aıralarela Amerlkada ııoıcul• zeteıert ondan oahaecııyor. Cihan 
nn büYük nüfuzu vardı Hür fi· tarihinin en müblm...-rollerıncıen 
kirli geçinen muhitler RIM'ln ta· blrtnı oynamata namzet bulun 
rafını ·utmwı ve Nıxon·u b r ı- dutu muhakkaktır kendi elyul 
yaı;I mürteci. bl: taşlat diye aile- mevkii hesabına kuandıtı zafer 
tcrmP.!tıı muvaffak olmu,ıarcı• son teı, hür cıünyayı çok faydalı oıa-
racıan Mac Carthy"nln işgal ettlR• bileceğini vaael ettirecek mahl· 
enııı:ııısyon adamı mevkllnl 1948 yettıı<llr 
cıe Nlxon almış v lıer ınnır A-~ ----·-------
mertkalıların menfuru olmuştu. 
1-:tı!-llZ RIR RA,\RI , 11111ı. 

1952 ele l':lsenhower kf'ndl~ın•n ' 1 
BUGUHKU 

Cumhurreııı muavini olmMında H A V /A 
ıarnr e<llnce. bOtOn Cumhuriyet 
Partlııl Teş)ı:llıltı ve bOtün Amf'
r!ka kıyametler koparmıştır De· 
mo':ratlar. Elııe:lhowcre açmaiı: s 
temcdlklerı hücumlan Nıxonun 

Ozerlııcle toplımışıarcıır, hatt'\ 
bir tllkım it adamlannclan t>il· 
yük paralar aıcııııına ve yolsuz
luklara kan.ştıjtına dair ortalıR• 
müıbet bazı ımaılar atmıo!ar
cıır. 

Ye,llldlJ Meteo
roloJI hıa11ona 

Nl.xon. tek gün kaytıe•meelen. 
pek ırüzel ve akıllı olan eşi ve 
kllpdl ile beraber Amerikan u
mumi tE'lPvlzyon şebekesımıe 
aörUnmuş ve iter ıeytn iftira o:
dulunu Ameı1kalılara anlatmıt. 
aleyhindeki cereyanları lehlno çe 
vlrnıek l·oıunda ilk mnııım acıı
mı atmıştır 

nun tahminlerine ıllre buıün 
tehrlmlz Ye civarında hava ka· 
palı, karlı ve :ratmurlu ırtrcek 
olup, rüzrArlar 7ıldız po7razdan 
ewcektlr. DünUn en yUlıseJc ha· 
rareu +ız, n au,uıı he 4-1 
8antıırat olarak ka7dedllmt,ur. 

T AKVIM 1 "::~~~ 19
:\

1 

RUMi 1373 - KASIM 18 
HiCRi 1377 - Cemıııtlyele\Vel 9 
,o 12 - OÜ!'i 31 - KASll\I 2-1 

o zamandanberl rıeçen beş ıo-
1948 yılınC11& meşhur A\gAr Hlııa, ne içinde Ntxon bir herkül enerji 

SABAH 
ÖÔLE 
tKfND1 
~KŞAM 

YATSI 
İMSAK 

Va1&ll 
07 05 

1203 
14 28 

1641 
18.111 
05.21 

ıı:zanl 
0224 
07 21 
0946 
12.00 
01.37 
12 311 

komünlı.tllk \'il Ruıı cııı;usluRu ıs- ve azmiyle i&yretlıır ıarfetmlf. 
Amerlkalılann her vaılle ile nadı altında encUnıenln huzuru- aleyhlnele ileri ııürüıen ne kaelar Gazetemize ıöoderllen 1a· 

oahse tutuşıuklan malllindur na çıkmıttı Pek lnco bir zeıı:Aaı. tart11 ve tenictd vanıa. her birini ular '" reılmleı banlun 
el t bl f t b kx cı .. bHılmaıın ladı- cdllmeır.. 

CHP nln buııtin ıaat 10 ıll\ Ka Newyork borsa.'iıncıı E.senhower• er n r ıara e •· er uşe e ı>e.. acıı~~a~cı~ım~~ç~ü~rü~t~m~Cl~t~·~A~m~e~r~l~k~a~· ~~~~~~~~~~~~~~~ dıkllY içe merkeztncıe Ko uyolu. ın bir haf•a,ya ka<laı çel:lleccıtıne çok cıoııtu olan. Btr.eıımı~ Mllleı. -
.ısaa• 4 te l,se Samat ra 'içe merke \'l' Nlxon·un Cumhurn-ıaıııt nıa- lrrın San f'rımo;tıılı:o konferanııı 1 ~-

macıcıeıerde mOııt&Mllln maliyeti 
mümkün mertebe d<ışünmık kl· 
rını artırmalı: ıatııyeel!ltl tablleltr. 
Satıııarcıaıcı 'kir hacıcıının sınır
landırılcııtı halll!'rde ıu maliyetle
re de b r !mır Qf'kllmeuıe bundan 
b r feycıa elele edlleml)'l!eeğı ,,,_ 
kardır Çünkü mallveı ne 1t11cıar 
)Qbe, rse kAt ela o nı hette a:ı.a

cutır Bu ba.kımelan ., rçok mal· 
lann atıır r kwrcıen çrılt ımemM . 
buı mu-.ıerın lilZ"811!..\J# vr· 
rr ~ Olu!ek tı'lil ar öclcrıi(Jir\ 
fuzuli ııev•; r apıqalı ma· 
1 vett ve i>'n ııtıce kArları anır
mak rıa ııu ııüunekttcıır Onuu 
iç n r k • kir ıacıct e.oa.sııım ka
bul ecıııcııtı hallerde maliye in de 
kontrol ecıııme ı 'e ıınırlane!.ırıl· 
m1aı tabll ve zıırurldır Bu ba· 
kımcıan hükl'lmet tararıncıa:-ı alı
nan ton lı:arartarla maltyetlerın 
de teebltl yoluna 1lclllmflllilnl müs
bet yel olarak kabul etmek il· 
zımcıır. Klrlarla beraber maliyet· 
!ere bir !lad çekllmeııtne kartı ile
ri ıUrUlen yeılne itiraz bAlen pa
ııalıya malolan birçok qyamıı 
mallye•ıncıcn ucuza eatılmuın· 
cıakl mlhıurlardır. Tablat!ylo bu 
mahsurlar alıcılar için cıetll. aa
ııcılar içindir. Diler taraftan ti· 

zinde Kuap itynı ocatının nllılı: ıcamına ıt*Cf':tınt' oa r aı:ıa~ık su n.ı. umumi kl' ıı>lıgı. Cameg "f ı 
baaen cesfifı muayene rdf'n adli ·onıırel~rl vapı'•<'.aktı: 1 rrtt bah !er tutl~Ulmaıı:ıadır ı;ulh cnstltüı!UnOr. umum! ,,.~all· ı 

ab p d• mPıt ı, ~ içme flleh~~ huluı:ıaıı c: H p mil· Amertkan CUmh~tıil il maka· tılhl me1vkllcre çıkan Alger 

~U: r:ıe Ur• me n ~ı e Cll 111 :~;:;~~,~~h~:~·~antllarda ko· ı ::'e~~B 6::~ı ıı;1~· ·~;:;ı; f!~ı ı:. ı~:ı ~~ı:clJ :ı~~~~n!Ek~;11·;~0~ GASKONY ALILAR 

carıuı klrla sarar bıırabe:dlr 
Gertırcllr Hem bu ıara:. eıer 
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Salzburg Festivali 
Ve tavandaki Pano 

S 
alzhurıı: 

;\I fi z 1 " 
\e TIJlll· 

ro fp tl\'Rll, 
Avrup1tda h.-r 
,·ıı tekrarın· 

nnıı ııın'nt 

e e n ı ı k • 
lertııln en il· 
ıtl çeı..t>nlf'rln 
den lılrldlr. 

t 
1 
: . 
• ' ~J • 

1 i 
• ı• . • 

!\loz,ırt 'ııı ıloiıtuı;u bu irin .AIP 
\a 11b11 ıııın tablıll ıOzellU.:lerl. 
llarok mlmıırı örııclilulyle ıOs
ıcıınıts dış ıı::örfrnıı•fi ,.e or(ıı ~·•· 
~ııı ıınrRcl ı.. ,oımı..ııırlJ iP.. f:Rll· 
burıı: bRl)lılııışın11 bir ~ııhne • 
..ıırldlr. l'lmılncı yllz) ılın en 

lincıııll ti) ııtro adnınlıırııııl&P 
Tııx Relnbardt tarafından ı.:u· 

ruınıuş olınıı.'1 da. Sal:ıburı fes· 
ıhallerlne ıı~ n hlr ozelllk ı.:a· 
lor. HOiün bonlnrılan dolafl, 
her J ıl Tr.mnın,; ımnıı.vla Atııt• 
tosnn snıı ı:ııııo nra~ındn oll 
tılnlcrcr. yııhRıwı !'nlzhıırıı::•11 kO
tıır. Hrın bu Jnbanı-ııar, t1tın1a
nın dört tıııcaıınilnn ne yapıp 
J apıp ırlen tlnlü sanat adalll" 
tarı. y:ıznrlıır. ıı,·ntro nıfizlk ye 
slıır.ma (.ılemlnln u~tıılıırııllr· 

Hunların yanıMrn ııanat Asıtl 
renc veJ a llıtlJ ar on htnıerce 
lıısıın dn, hrş ııurııı nıoıtcıette 
S:ıl.ı:lııırı: snı..aklnrını doldurur 
~e ucuz bir bilet hUlablldlil ıa 
mantar. festhal binasına adıını· 
nı ntıır. 

Snl zbu rı·a brr yıl kotan b• 
on blnler ar&ıiında akla ıı:eleP 
il' selmlyrn her ııılllNlcn ın· 
san vardır. Türklere ancak bir 
ı.:.ıc 31lda bir ,-e bir teJ.; \l'\ıtrıı 
ço\ 11'1 üç kiti olarak rastlanır. 

Faks.! TClrklerlıı 8Rlıbnrırt• 
sııııaı )önlertylr fikir ve ııaı· 
tür otoriteleriyle temı11 edllllle
me ine J.;arşılık, Salıburı retti· 
\al binası fnvanesınıa taTaDI 
Oınıanlı Türklerinin \ ı1an• 
nıuha~arasını canlandıran btr 
pııııoylıı J,;nplıdır. Y&\'UZ aıtart· 
ııı ııahn kaldımııe ,ııvaı,-rıe
rln kRrsısında pertean Yeniçeri 
le•, Salzlıurı festivalinin ıaoaı 
aınıosferlıııtt arı &l'I ha, kırtr· 
ıırm hu 'it:nh;:r.rllerln ııepatnlP 
de kRfıı.~ı kopNrıtmıştır; kıınl•~ 
lçlııde1'1 11a!a bıyı1'lı yenıçer• 
baeıerı nyııı.ta: altında 7aY1f· 
ınnmııktaılır. 

Ho ııanoyu ilk clda 1948 f~· 
tı' ıııı nde ıllrd tlm. Perde ar.,• 
yl\ıenllk ettlilm bir Avuıturta
lı dost: ccBalı ahfadıııaln cıı1e 
ıoıunulyerek, taunı ıearet e&· 
mıeıı. Ben cıe rtıınmıl:rereıı b•" 
mıetım. tlc yOır. yıl aonra bil• 
HOyle. - "flh en göaterllerl ıer· 
ctıkten bir 1&nat mabedine 11· 
ı.ıstırnııtar hutunablldlll lçlP. 
ıı:oıoın emletım. 

Viyana Bfoll!fllyeslnln, \'l1an• 
etbrlıu Oımaıııı muhıısaruın• 
kRrtl ÖC ) ÜZ yıldır 1enı1>0l11' 
9t'kllılrı bekli.ren nınhafıır. ca• 
burunu IA&vemıe.I, kopuk b••1 

Yentcrrllrr panoıunu h•tırıat· 
tı. lll'm l'alıborı festival bl11a
ıı. ıtek 7akıı111a yrnı baştan vt 
clHhıı ııııııJPnı bir ekllılP ınta 
.. ıııırceı... Ankıırnyı "' Türk11eti 
(•ıık iyi tanı) an t•rorr,,ıır cır 
mrıı~ ııoıznıelstl"r de, 'eni bl• 
nnııın ııılnııırı. Hütüıı ııunlJfo 
J.:afalurı lmpnrılnıı y•nl~rlll 
Pnnııııun Mıılzhurı•ıın sanııt at• 
ııın•ferlnıleıı ııı111'ln tırllabllec:_e1 
tını nklıı «Ptlrtyor. Muhaf111 .. 
lhı:üıııl l!it:Hıll'n, Koro Mu.tııf• 
l'n 8' n 1111 olılutn llldl:ı .. ı1ııen 
lılr kurıı kata, ı ır.şhlrılı•ıı , ..... 
Kl'çlp Tllr1'l}rye ıı::oııdernıdl sr 
.;en Jıl tf'kllf t'ılt>ıı AuısııırJllll' 
lnr, pannyu oradan uzaklnstır
ıııo1'la tcrPdılllt etmt.ılt'r, fld 
dıı iiıl<'enıl ,h uto"·Rlı ıloııtarı• 
ııı.ı hatırlııtırım. -' 
~~~~~~~~~~-__., 

Güneş Gibi Parlak 
Adalet marka battanivclcr si' 

cak suda yıkansa dahi, • soıı11d 
renkleri ve parlaklığı ile dl 
meşhurdur. Bu bakımdan blJ 

mnrka battaniyelere .auneP 
marka denmesi hakikaten çok 11 

rindedır. Adalet battaniyeleri 1>01 

Çl'şitleri ile, .Mı~ır Çarşısınd• 
47 nurearalı Anilin Boya md" 
:ı::ısında ehven fiaUa satıJmaktl' 
dır. 

TarM. timdi memleketin n tıal· 
kın mukacıcıeratı 11• tlalll buı e
konomik k~lar yClıüncıen cıoı· 
maktadır, Ply1ı11anın cilveleri ııebo
bl 11• ıaran ;öıı alanların. menı· 
telteUn ekonomllln• çek! düzen 
nrmek m&kaadlylı alınan tedbır
lerctm :aarar aönneye ruı olmı...a· 
n ı&:auncıır Bul'ilne lı:aelar ekono
mik kararlar yüıUnelen cıa: aellr-
11 mUıtehlllı: cıaıma zarar llÖrdO\tü 
bal<le tüccarın ve tabrl ntört\n 
zaran arıçıcıc:tır. çonıca bun .. an 
aonra fabrikatör ve tüccarın ala· 
catı mal da ucuz oıaca'lı:. b.naen· 
alr.yh zarar etmeelen ıatıı yapa

... " ............................ " ........... " ................................................................................................................ " ..... -.. ... 

caktır. 
Hele busUne ıı:acı1r halkın pa

halılıktan. tur;unculuktAn çck
tllll ııtırabı ve utradıiı ıı:a;.-ıpları 
haklı oıara.- tenkit etmıı olanlar 
flmcll tüccarı. fabrtkatOril acına
calc ltlmef'ler olarak sa.termeme
lldlrlır. 

Nihayet t1aliun busUnı kadar 
katlancıııı fectıltirlıtın pekazına 
'111 seç C1 bir 11Ure için fabrlkatör
ierln te tU~nu mcmlekeı acıma 
katlarunalarınela o kae!.IU' bOyt\k 
b.r mahzur olmua gerektir 
Memlıketln kalkınm111 lıitenı

TOrM bunun ıerelı:tlrdlll tecıaklr
llltlann ıadece elar ııeJlrll halk ........................ _ ................................................................................................................ ,_ ........... " .................... -·-···"····· ... ·· ................................ " ............................................ , .......... . 

Diye mırııcıancıı. lııocencıa·cıa 
ltartıelakl bir aynaya bakarak: - Vah vah. cıemelı:ten b8'lı:a ela 

bir tıY aöyllycmlyordu 
Sally, ~·alvarmrak: 
- Ne olur, RUpert artık ı:cıınıa 

de rabıt aRlıyayım. 
Jtuııert.. bir ıe~·ıer cıaha aöylemek 

lııtecll. fakat bt'coremedl Seaıızce 
oracıuı uzakl"tı 

8aly, belki Ruperı•e karşı pek 
ıııamımt hareıcet etme:ntŞtl Fakat 
kendi kendini ele aıcıatamazdı ya. 
Nı rapa<'atını pelcUA btıı-rorcıu 
Paha Rvı:ıen. Satnt 8ebutıen ve 
ll&lnt Jean de Luy•ııan melı:turı al· 
cııtını 15!)yter aövtemez. ne vapac• 
tına ıı::aru vemıtetl Koc1111ının ne 
reele oJ.clutuııu Olrenmek tc;ın çıt· 
dınyorcıu f'akat bunu tahkik e:
metl cıe cururunı vecııremı1orcıu 

iııı:ı san ıonra otomoblllne bir 
bavul bl• ~apka ıı:utu5u ve altmıı 
litre tıenz'n kovup Pırene dalla:ı
nı'D yolunu tuttu. 

x 

DO"ıiA f'.\"OCl~<·t \"Si~ 
C.\\' 7.h'AFF.TI 

lalnt ııbuıten•tn büyUlc oteıt• 
rı nv.,. yavM cıoımata blfltrorcıu 
z.,ııre sellnoe hemen bemen he~ 
at ıutulmu,tu Meva m henüz b.,._ 
lamalt üıere tdl En büyük otelle
rtn bırıntn tıolüncıe Sıınorltı Y 
Lopez ile annıwı oturuvorcıu 
Sıcak b r pazar aaba.'lı IC!.I Buna 

Taıtmen otelin ı1olü bıncahınç de> 
ıu ıcıı Futa raralananlann men· 
taat ne r toplantı varcıı Salnt 
l!•hl!lit en'ln bütCln !eri &: :enlerı 
,. .. M .. "it Uzer orıı a .ı:oa 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 24 

mu.şlare1ı xımıaı çaı ıçıyor, ktmlıl 
kokteyl. Teruın manzaruı fevk&· 
IAC!.e idi OClnec altında burma a• 
taç.arı Ye cıenlz p aıablldlllnt 
uzanıyordu P'akat blQ ıı:ımaenın 
manzaraya aldırcıııı yoıı:tu Herkea 
ote! kapıaıne!.an içeriye pleıılıre 
bakıyordu 

Senortta Pllar, annesiyle beraber 
ıcıııaecıen veni dönma,ıercıı. Ot••• 
ıeJen halkı ıoaret eelerelt 

- Baıtınız llnne. C!.eell ı,te bu 
ııclen cıona 1nocencıa 

Ylflı ıı:acıın b .. ını tcaıcıınp bak· 
tı. Tam o ııracıa kapıdan içeriye 
anzeı ine• tılı: ııyınmıo bir ııenç 
kacluı ıırtyordu Anneııının: 

- YL. Bu mu' 
oıımuı üzerine ıcıı aöalertnı dı 

vam etti: 
- ı:vet Nı sU•I cıetll mit Ne 

de •ılı: sıyıaıyor. Yanındaki acıam 
da lnstlla Hep beraber 19Zlyor
ıar. Ben de erkek olaaın ona tutu 
ıurcıum 

Anne ııak n h.r ccıa ııe: 
- Sactcce ııoıuıc b.r aüzel . De:ı. 
Kaelın l);.eman ~e baraııı b r c• ... 

nubl Amerikalı ıcıı Hakiki lapan· 
yollan bu yazcıen hep kıa;ı;anırcıı 
Onların ne ırcızc,ıııını, ne au:eıı. 

nı. ne ele zenırınıııını belenme• 
cıt. 

- OOzlert hartku.Aele . lnııtllzo 
t>akarken ne kactar tatlı ııülülllAü· 
ror. 

Oenç kuı içini çekerek ıllzlerlne 
devanf etti; 

- Erkekleri t>öyle baştan çııı:ara
bUmek ne aüzeı ıer. Evveli o ııe
Ylınll Fransız harlc!Yecl6l. aonra 
Polonyalı Konıu. aonra İapanyol 
aııllı.adealnl çıldırttı Şimdi ele . 

içini çekerek llAve etti: 
- Şimdi cıe otelin tek yakıoıktı 

erkejil olan Mr Ouret.1..1 elde et
ti: 

Anne. 1erı bir tavır takınarak 
kızına au cevabı verdi: 

- Bir ııenQ kıza bllyle bir mah· 
hlku lı:ı.kanmak hiç de yakıtını· 
)'Or cıotruau... Erkeklerin tözü ça 
bulı: kam .. ır. Harpten beri cıünya 
altüıt oldu. Bokak kadınlan kibar 
~rünmete. aile kızları ela eokak 
aııırtelertnı talı:llcle lı:alltırorlar. Kız 
catızım. bu Salnt Scbutıen ııenln 
gibi Kl!nÇ bir mektepli kıza ııöıc 
yer de!ıll .. Bız baş.ita ) ere ı:ıtme
llyel.k. Fakat babanla Ben birlik 
olup b\lra6ını •eçtıntı. 

Genç kız annı; ının aöz•erını ht
.;e r;ayıyor .,, yıne onl&rlı ın!§SUl 

olmala devam edlyorcıu. TelAtla: 
- Bak, bak, anne .. Ştmcıı de 

eldtvenının dülmeıılnl çözdü. Ac• 
ba clle!.lnln bu kae!.ar beyaz kala· 
btlm061 için neler kuUanıyor? Bak· 
l&llllL. 

Kacıın oturcıutu koltuktan aah· 
metle kımılclancıı. Tıpkı filler atbl 
atır aıtır hareket ecıerek clolrul• 
bildi Yine aynı cıcıcıı ve Hrt eela 
ile: 

Haydi ocıalanmıza çıkalım 
artık.. Decıı 

Senorltıı Pllar•ın biç cıe böyle 
bir arzueu yoktu Ama yine de an 
neıılnın sözünden çılı:amacıı. Yu
karıya çıkarken Dona inocencıa !le 
arkacıatının maııalarının tam Y• 
nıncıan ıeçtı ve konuıtuklarına 
kul ak verdi; 

- Ne 1açma bir toplantı ... Bu 
bayır cemtyetlerı de hiç cıetııııı: 

bir 197 yapamaz. Bir ıüril mlnl
aız aumaraıa· tauız bir proaram. 
Danaözü belendlntz mi? 

- OOzlerı küçücüktü. Halbuki 
aı;U ırüzelllk göz::ıecıır. 

Bu l!öz!erl ı;öyıerken. 1nocencla· 
nın berrak bak14lı iri ırözlerıne ba· 
kı orelu. Her kadın böyle aOzlere 
malik olmak için can atabııırcıı 

- sızın ııözleriJlla.. 

- Evet belki en gUzel yerim 
ııözlerlme!.tr. Decıı. lapanyolların 
burnu enerlyctle bClyük olur. A· 
ma benim çenem ... 
PRrmaıının ucu ile bumuncıan 

çeııeıııno kadar bir bat çizer slbl 
bir harekette bulune1u: 

- Çene'l'l bir keçi t.:acıar inatçı 
oıe1uıumu belirtir 

Adam bir kahkaha attı: 
- Y.veı oldukça tnatoı oıcıuıu

nuz belli. Her hale!.e öfkeci ele ol
malısınız sızı hiddet içinde gör
mek kim bilir nıı znlı:ll olur, cıo
na tnoceııcıa .. 

GenQ kız aözlerlnl aynadan ar
kadaşına çevlrell Ay ışılı kadar 
tatlı, inci ırtbl beyaz, bir çıçcır. k• 
cıar ıoee bir sUzelllRI varcıı. Tam 
mllnAııtyle bır iııoanyol ıı;Ozell ıcıı. 
Kıaa keı.llmlş ı:ıaı-lak ıstyah eaçları 

nı eltyle dU:ıelterek r.orcıu: 

- Nı<;ln acab11? 
- ÇOnktl heı zaman aozeısınız. 

ama en ufak bir lıeyecaıı aı!zl bir 
kat Clahı ııüzell9'tlrlyor. 

O ana kae!.ar Franııızca konueu
yorlardı. Oenç kadın ıutı bir ecla 
ile el çırparak lı:enellne mahı!ua 

tlv1111tyıe inırtllzce konuomala bııt
ıacıı · 

- Ne bu, Mr Garrett? Bana 
Kompliman mı ~apmaıa ba~ıacıı
nız? Ben de ısııl herıı:eaten b.,,ka 
bir ae!.a:n aanıyordum. 

- Bu mlnbız hareketimi hiç mi 
unutml) ıcakııınn:? 

<Denaı ••~ 
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Şeytan Ruhlu 
insanlar ... 

• l .ts ()labollqurs. - R•Jlsör: 
11 .. nrl Georıes t:louzot, Oynı · 
yanlar: sımene stınoret, \ 'era 
Clouaot, Cllarlea Vanel, Paul 
Mrurl11e, Plerre Larque1, E
H'r: Pl•rrt1 Rollean, Tbomas 
Narce1ac, Senaryo n dlyalol• 
ıar: H. G, l'louzoı, Kamtra: 
Armand Tblnrd, Prodtll11l1on: 
t"llm10nor (P'ranaız filmi) IA.· 
RA. l llnemaaında. 

H O. Clouzot öneıall bir ılnema 
acıamı.. tl'zertnde her filmi Ilı ıııı 
uyıncııran, uıun tartı,malara yol 
açan bir reJleör. •Şeytan Ruhlu İn• 
unlın 1". Clo\lzot'un. en çolt tar· 
tıtılan, etrafında çe,ıuı dü,uace ay. 
rılıtıarı beliren bir filmi ... 

Türlı: sinema aeytrcllerl, ClOUfiOt• 
nun Claha Once •n.bt•t Yolcuları • 
Le 8&1&11'9 de la Pıurı ve •.Manon• 
unu gOrmo,ıırcıı. Clouıoı f(lhretlnl 
•AalMln Bablte au 21 • 21 Numarada 
Jı:I Canı. ile ppmıtıır, Sinema)'& 
;r.enarlat oıaralı:: alrmlf, iktncı DOnya 
San,ı Ilı beraber re,Jtl6r1Utı bati•· 
ıaı,ıır. 1"'3 te •Le Oorbeau • ıtarsa• 
UM7 de •Quaı dıııı Ort•Yrıııı . Altın 

İ~llert Rıhtımı>. 11141 de •Mınou, 
11M9 da •Mlqueıte et • Mtnı - Ml· 
quette .,. Anneah, 19'2 de •Le Sata 
lre de ı.. Peur • Korkunun tl'creth 
ve 19Ş4 ı... çntrdlll •Lea Dlabollquea
Şe1taıı Ruhi\! inuntau Cloutot'nun 
oöhret )olundalı:I ltllomatre tafları· 

dırlar Son tllmlerl lM ıeçen yıl 

çevırcııtı •Le Myatm Plca..o • Pi· 
caaııo'nun Baran• ile d.ee Slıplon.s • 
Caauelaro cıır. 

cıouzot'nun ıörclülOmOz fllml&
rtnden llı:Lal, cDehtet Yolcuıanı Ye 
•Şeyt.an Ruhlu in.sanlar• ın en bU· 
yük özellltl korkuyu -elle cıuyutacalı:: 
kadar belirli bir duruma 1akması • 
Korkunun yanı ııra öU:lı:I pılkolOJlk 
dunım!ar da •Cllrh, ama •dlpellrlJ 
olanıtı: anlıtılmıror cıeııı. P'ıılı::at a
aıl anlatılan •lı::orkuı .. Kı,:yı cOldOr 
111.u• ı.tereealllt bir korlru n Ilı* 

•heyecan•.. caou:ıot'nun tllml,Iln· 
den arlı::acıa talan en bellrtllt, unu· 
tulmaz Ylln bu .. 
Rabatçı eöyteneblllr ki. bu Unlu 

reji.sör ctelı::ı olarak •ldı!lı klpyl, 
pslkoloJtııın çerçeve-lencllreltat durum 
ıarı göstermek için, batta •lı::OtQ 
nıhlu• bir ıı:ımıcnln bile yaratmalı• 
llalkışmıyacar:ı. yaratmaktan çekinip 
lı:orkacaf:ı ıı:ada; ileri varan bir 
•zevki için kullan:.ror. An aellyor, 
kişinin artık bu kadar •harcanma· 
rına., bö)lealne •teşhir edllmeslnu 
dayanamıyorıunuz. Ayatıanı:rorau • 
nuz. 

Ama Oloıızot ö)'IHlne •lıuafaıu 
al" Adım adım, netıııı netııııe ııuan• 
Jarı ko:vahyor... Onların belirli aa· 
lardakl durumlannı teıblt etnıelı:le 
yetlnmııııi lae, işin en klltü yönü .. 
•Korkunun Öcretb' nl, cŞeJtan RUh· 
ıu tnaanlanı necıen çl'llrelt, anııya 
mıyoraunuz.. Kitinin kendine ııuve

nlnl bile lı::aJbetUrlyor bazan. Daya
namıyorııunuz. .. 

Bu cıurum, •Şeytan Ruhlu inun
lar• da, •Korkunun Ucretb nde ol· 
cıu~ndan çok daha atırı otaraıı: 
var. Klınae Clouaot'nun Clülümü bu 
kadar •baalt• bir ıı:onu için •Le& 
Dlabollqu111> ı çll'llrdttını aOyllye 
mez. Belki de lnaanottunu tı:endtnı 
ıOrdUtU dev ayuuından indirmek 
1&t.11or Bellı:J bunu cıa hiç cıu,unmU· 
1or. Palı::at turaaı da Clotru ki, o ıa. 

tealn, ya da lltemeaın. bu ı,ı Jll· 
pıyor.. içlnl•elen ıeten tılmt bir ela 
ha ııırme tttetını de, bir lı::Ottye 
itmeniz ber halele lı::encıı ıı:enelln~l 

bu kadar :vaıı.ıncıan tanımalı:: lttememe 
nlZden, tanımaktan bo•l•nmamanız· 
dan dolUJor. 
Clouıot hiçbir yönden öteki reJl

eilrlere benzemiyor. DUşünelüğü n 
ortaya lı::oyelulı::ları, bamba,ıra ... 
•Şeytan Ruhlu İn.sanlar> bir oku 

!un müdürü olan Mlchel !Pauı 
Maurısseı ile okulun uhlbl bulu· 
nan e~ı Chrlatlna !Vera Clouzot) ve 
metrw öğretmen Nitele (!!lmone 
Slcnoretı ıruıne!.akl tıçlU drsmcıan 
ortaya çıkıyor. Bu pgllı:o!oJlk drama 
aonra b r polla !Charlee vanel) 
de katılıyor OlaJlar uzun mQdele' 
ıürelı::ll olarak bu dOrtıa kaclro ara.-

ı:nda ı,:eçlyor. iıı::ıncı yarıaından tlil 
ra adeta •nete&> kule!• bir teuıpo1~ 
cevam ee!.tyor. 

l"tlm, kamera balı::ımıncıan oldtııı' 
tadar, ıea faktOrilne nrUen on,d 
hakımıiıdan d• lig! çekte!.. cıotı•~ 
O}'Un kaelar, olaylar kadar n ııel 
ele onlardan çolı: ilaha ruıa oı.,.1 
etfelı::tlcrcıen faydalanıyor. sına.°!'ı 
aanatıncıa 11111 taktörünOn en 1)'1 "
lanııdı!lı tllmlerden b!r1el de ıupıır 
ab: •Le• Dlabollquea• cıır. soıııaı: 
dotrıı ettekt. aulyon n ı:ameraD1 
berabt>rllıtıncıe unutıılmıyacak örD11' 
!er vulllyor. 

Sonuç olarak; •Şeytan Rub!U fit· 
&Rnlan konusuna rağmen. ııtıı•~ 
aanatındalı:J ç~tll yonıert n uJl•: 
lılı::ları göstermesi balı:ımıncıan ı:ıı\l 
hnklı::ak. ama muhaklı:alı:: gOrQlı:D.,ı 
aereken ıı:mıercıen blrlale11r. 

ALI GltVGiLUJ 

CiCi GELiN 
(l,11 \larlt!C'" <' 1 ırop lıl'llt> 

CReJlaör: Pll'rrr f•&Rpnrt • pıılf. 
O>nı>aıııar: Rrııııte Rardot._~ 
1118 .ıonrdan i\llehrllne prsr
Srnar,n: Odrtte .lo>euıı. t<•ıll~ 
rn: ı..nnı~ Paıe Panorıınıtk. tf!11 

&iz. •'rRn911.ca. ı.f' K§ ııneıdr 
sııııtnl. 

ocıette Joyeux·an romanınd': 
tlınmış bir sekA tıımı s B. bir 1.ı• 
!>alt kızıdır. Kapalı: reıımıert 1 rl 
nız okuyucu! arın eleRll. yazı ışıeot 
mOCIOrüniln cıe hoşuna gldlYç' 
«!\!utlu son• a kavuşmak oıdu1' 
iüç oluyor. J 

Filmin hiç bir sanat ıcıcııası ~" 
Yine cıe Plerro Grasport - :sut~ rt 
reJlal aayeye ı:latml)'or. eııyırol~ 
yeter cıerccecıe eıtıene1ıreınıyor:.....,,. 

uııs Jour<tan•nın ve Mlcheııne Y~ 
le' n varlı(iı hep B B. tçın. O .o' 
onu:ı etrafınela dönüyor. BaŞ~' 
me eıcsı B.B. nın sekıılnl ort rf! 
çıkannak: olan bu film Hnıt "' ' 
ııı olmıyıuı, b&ill t berllanaı bir 
ra rıımı . 
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,..eclis yine AMERiKA URDUN'E 
Gündemsiz YARDIM EDiYOR 

Ausu't l\tuhnblrJnılt.dt'U ' •\octarrcı ,.,,_~, 
.\ıır Amms~ 30 - B Amerika buı:ün 

ltaı p ·IUU. 30 - Buya !\tıılct Mec Urdüne rentden ıo mı lron dolu bl 
t.ı 11ZarLC5i ~nü rıne ı:oncı m- b etmtsıır 
Caıt topıantılarınoan birini ııpn. 

Lır Mecıı.11 Komi tJnları , il 1 :Sunun a aon 6 u · lçlndt1 anUko· 
~Uıı;aı için henüz Mrc!U~ bcr· mun~t Ürdün bUkCmetlnln gOrdtl' 
~~ı bir mazbata \er ımcm şt r ıttl Amerlkıı.n yardımı 40 mtlron do 

[ Dr Adenauer'in 
l londra seyahati 

geri bırakıld ı 
\ nıırlohı \Jıınll 

.flern 30 .Batı A:manya 
B~veklll Or Konrad Adeqauer. 
ra.'ıatuzııı:;ı ~ebeb•y.e haftayı Lon 
<lraya yapaca!;ı resmi bir ;!l·nrctı 
~rı bırakmı~tır Keyfiyet buaüı1 
resmen lln ecııımı~tır Nez!eııeıı 
mııztanp bulunan 81 yo ındul 
devlet a<1 .. ınının çar mba ı:unu Lon 
<lrava hareketi beklenilmekte .cıı 

Zır~retln geri bıraı.ıldığı bura· 
dakl tnı:llız serare•ıne blld!tilmlş 
\'C ,lienı bir tarıh t~bıt cdllme:n~ 
tir. 

Nuri Sait Paşa 
Ankaraya geliyor 

1 "" ~. 
Ta::ı.rım 30 - Ef>k! Irak Başıoek ıı 

Nurı Salt Pa; ıı. bu;:un Ani o.arak 
hura:r a ı:eımıotır .MUhlm reıoınıı b :
\'aztrc ile buraya ı;-e!dtlfı öğrenilen 
Nurı :Salt PIJia mıı\'11,.alatını mO· 
ıeak p lran "'ahı ile ~vrUşmO• \•e 
ayrıca iran BaşHklll !le de uzun 
müzakereler yap;nı~tır 

Nuri ::ıaıt Pn•a T~randıın ı>0n· 
ra sır8bı ı.c Anıı.nrn Londra \"C 

\\'M.1lnı;:to11u z.· areı ecıecekt r 
Reı.mf çeneler Nurı :,;aıt P~anm 
bu z ~ aretı tı,akktnda herhanı:ı bl r 
malumat vernıekteıı kaçınmakta· 
dır 

-<>--

Yaman Egeli 
mükafatını 
T.Cavr ar aldı ltu ıo 60rular da hOkOmct t <'it· !arı bulmuştur 

trı • etıneot~lnden ı:oncı :ne ıııın- Mı ır.ılarlıı. Surı1elller haltn 'Or· Uç ıl önce kurulan Yaman Etıe 
~lllıştır. d'ln h ıkCmetlnı B Amerika ıı~ aaf il mükllfa•ı dün Tıp F"kOlte6lnde 

Rr•lınıtı• &orllll'll J&Hll .\nl.aralı dır. llPllU/ '.'?a aJ lıl.. \ılı l rff'f '11' 
11111 ; dn•IJrll: f. rı.eı. . 'ormal ıJoı:;mo•lıır. -.oıırodnn l'O<·uı.ı.ı lt..lnd 
lılr ı..ıırıı hu.' tıllll'JI' tıa•lanıı~ıır. \ na - hııha•ı ~-o,·ut..l:ırıııı ı tlrı..ı,enlıı 
1'11 ıııoderıı ~·oruı. ha•ıaııl'•lnt INtılrl'rPI. J aıırıııı lnr: 23 ı:Ontilı. ti' 
da\ ldrn oııra proff'•Ur ltı•aıı D!lıramr.ı ,,. profr•ôr hllnlıerı.·ı n 
.' aııı ıı:ı aııırllJ ıtl ıa :ra' runıın ba•ı ~•ki h~llııe Sf'tlrılnıl~llr. RI' im .a· 
n,ıtllJıııtan ı_ı.ı dnı.ıı.a iınl'e (,'l'l.lloıl~ıır. 

"<lruııunıa bcrn~l'r bııı:un tahl " tuttutu için ~lddeUe tenkld eunu- j ~apıl l töl'E.nle, faztülten n "ıu 
llöten Kı!ll'hlr :-.ı.ııetrnklll Osman tedlrıer. \ ılkt en b_, arılı mezur.u olan Tı..ğ 1 
llılrıQ:~:ının anDlll.'laSR 11 re I'• Öte ,randan E, Abram 1:Uttea1 bu ı' rul Ça\d&r'a \erllmlştlr. çarp ıs m a ar ltızncıan csı gerekmektedir Du ba 1 gtın '\mm•:ı mahreçli bir haberinde Törrııde ilk olarak 6öz alan Or-
loıı1 pazartesi eti nü \ apılacak Ürdün Kralı HllU)1nln Amertkan dinar) Us Prot Kıl.zım :lamall Otlr· 
lıııtı:;:nı~ öblckı G(lndem z 0P· bük'Clmetlnln .ıs.on ı:Unl~rde Mısıra an mUk11fatın mnhıyet.nı bdlr- ı 
?ecell'ı ı. g r1c ra daha uzun su- raı:ınlık aOaterme.!I tarşaında •hu ten ~ır konu•ma yı;pını• ve 5 ... 

lspanyol Fas'ında 
oluyor 

mu mnk adır urruzluh l.zhar et• ğlnl ileri a~r- r.e evv 1 mile.ssır bir kaza ne• 11;e-
Oünkü lig maçları muştur l>indc öler. Yııman 'F.ı;:ell'den ':>ah- Fas Sultammn 

.\ e:etrn1$tlr tcıı llbra 30 (A A ) - auı:on profca 1 • • cJ İspanyol somurgesinin terkini 
beri ayaklanma durmadı . ~ti llı:tncı kUme ile &mat.O: tüme Cenubi Avustra y a ten is Dnha 50nra Tuğrul ('..avdıır ko- ıstemesm en 

cı,.1ı:ıııarı aruında 1 1 lllllt>larır.a nuşarak bütün hocalarına teş<ıtkür 
ler •ı:ıı e<ııımış n ·~~ıdatı uetıce- şampiyonası etmiştir 

't •lınırııştır: nııru1are ı.öz alan i .. tanbul f'ııı-
't enıınahaııe: 2 · Toprakııpor· ı Adalalde, 30 IY HA ) - Cc:nubl ven.ite:-; Talebe Birliği na ık anı 
Jltııtşebır: 2 - Slncanapor l Avuaıral~a tenla mpı:vonaaının Av<lın T111"1Ean .:ıa Y&man•ın çc-eıuı 
ıı'"•ııoc:u: 4 • Harpolmlu: J çt!t rlı:ek finalinde A. Cooptr M ~phelennden bahsctını§tlr 
~lıarızgtıcü: 3 • K latattaıık. o R08e elı:ıb. N f'nser • M Ander Törenden Eonra Yanıan Ecreıı·-
lttl•fllı:ıor. 3' • Mamatapor 2 1 aon ekibini 6 4 il 4, 517. il o. il 4 H· nın mezarını ı:.ıraret P.tmek cızere 

.., l'tıı4por· 3 • Kavaklıdtno O nereli: tamplron olmııştur hlr ıırup meıırllğa g!tmlfl~rdlr ........................................................................................................................................................................ ._. 

Ş UBEMiZiN 

LİRALIK HUSUSİ KEŞİDESİNE 
iştirak etmek için 

ÇAR$AMBA GÜNU AKŞAMINA 
KADAR HESAP AÇINIZ 

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

v!~N jtj ' 1 !9;f] 
~A 1b1 blzdr s.ııılnn Pi.il il!' hlrlll.lr. dıı llıı Arrı ı:üııc' •ınırıııııı.ıtnıı • 
~ sya grı 1 bU7.J lllllhll'lllCI l.0111pl!li~'onl in •ih:ill(ıp lllf'llllı•lirll111!ı1" ı:lrrll ·: 
.. linll'rıırk ll'lıl \lıaııılıı ı.oıııp· hlc •ltı;IJ r durı hr U.' olu,\or. •H lı•ı. .. ıcrl nlııııııu.ı P&:lll. ıl'rıll· nu znnıuıı nırrııııhı \\ruııu.' ıı • 
~ akk ında •1J1 , 1.1 hııı:tııı lıtı11l11r1 tlll tıııl · ~R)ılqı, .\nıı•rll.ııJa t..acJ,ır Sllll ·: 
: ınuı. uu .. .,1... \I' ıırııclıı ll"ıl11ıl ı hıılıııııııı ; hl.ı: 

Bazı dolitorlar ıuııı 1nııı:rnıla 1 I' hıllfı <lıı•ıılnı hu .'11.rııl.ı '1111• • 
~n Pt'ııı.11111 de 1111•1.\I' r.1113 ıırınr. 1ırı111 111111 '"' ııu·\ıucıa ııir 111~1111 • 

\~ e yap ıl ıyor U,ııthır1 l•e lrrrıınıl•lııtıı ıu·ııl•I · tfııl.I lılflnr f'I llll'l.lr,\ tı, l 'ıır 1• :: 
"' llııdı•ıı f'l.lı ınl•ll ııaıı.ı ~·altui. ııııı \r 1.rı•ıllıntı ulııııııııı:ı h'lıı 

ft'•lr l'drıı hlr ııı111ılrıtık olılll · H•bollll 1.11\11 ımı.ı•ıtl. hilr hl ı: 
! N ı ı ı:uıııı. hu h ıkıııııiıııı, ıırnl•lllıı ılt'.tll•t' tl'>lllt ıııaı.~mlarnı ıııı;.ı .• .. p olnrııı. IJtı '" u c.r h ·-
~ nııı unu! \aliolııııırn a· le•lr edlııet>5e ı.aılnr ııtılırunuıı lf'ıllJlrlerııı alındıı:ıııı, lınlli.ı ııa • 
• BJrıl ı ı \·oı.ınıı hıı~:.ırmı, ıılıı· ıı 111\•l)Plt•rılr hulunııııtuı:uııu • ~ tı 1.inlıııııııııı. ~ ıl ıı·ııı;ıırn nr· t ıı:ıııı , \- nı•ııl•llln l ıı lıl•· bir I•• ı::ıırıııell)ıllı.. • .. .. lor <•Rl\'lt'lcr ıırııı. 1 1 lllıl\.ı ~ .. ' ~ 
~ llllt..ıuıer. lk•I.~ rıım:ı imi• ı:ıhl )aroıııı)ncıııııııı ldılla cıll)orlar. nu ha lıtlıı. \Htmıdnı;ııı •ıh : 
~ "1 t..1nı·ı Huıııııl n uııdnıı bah•rdl lh-ııı :r.ıııen. l~I' )arı) ocak hile h ıUI il~ o.ı ıınnıaı.ıa ı..uımıımı,, • 
~ l"orı.ır. ııııı lılrincı •lrur ıı.ın ol•a perıl•flln de ı;üı,; hııluııu ~·.-ıı C:r!lıl •o Jlll '" rı.om•ınlı. • 
~ ~I dPHe dl'rl.rn hn ôlrı l)l.ır JOr. hıı,alııııızııı hı·mrn hl'r ~·rııh•·· ! 
• llır l'll rı'klrıılıı • rrlt .. 11 arıunıı..ı oır:rr bir ı:ortı• de aııtlblotll•· hır tc•lr tıle~·rı.. ı.aıııır ı·ldrll • 
~ ~ııırrtı..ııda ıı•••ırıı ı.ı .. frtnı l•ll'I lt'rln ı,;oli dnh ıı oııemıı ha.tıılıli · tılr •:ılr:ıu halini ıılmı ıır. \lr c .. ! 
~ tıı 3leııı.ır. oıılrmrı.. nıOnıktın ol· lnrda ı.nıınnılm, •ı ırrrt..tlıttııı . IA. ~on HJ tar lclııdc kııı,; ruıırıı.a • 
~ U . Ru ıı ı herhnldr ~oı. llrr1- hunlara fazla alı ıırı taı.tırdP 1 ı:lolıılıı \•.'U Grllılıır ıııtuldu • ! (1

1
t. elo.oıııınılk dıırunıunııır. •nl ı •lınıtta bir nıu;ıfl}et IJeolırrceıl· ı:ıı ıe raıullııııtııın lıu >Uıdrıı : 

~ 're,..,l". ııır ı:Uıı blıt' dr ı:<'ll"t't'li. ııl ır llnldl', ı:•rı,;('litcn lü:ı.ııııı · <lu•ıııl'•l neıll'r. hııie ıı.ıı adi ha· • 
-. ~ Zanııııın ı.1111.ı \•) ı Urllıl ııtn lu lı allı•rıll' ll' lrlerlnlıı ar.alıll'll· •ıttıııııııla ı.a~· mll)oıı llr,ılıı. lılr ! 
-. /'ıı•ıııa ı.ııtııııınıııklRıı hıı "" ~·~ ı:ıııı lll'rl llrOJor ~ıır.ır ı;urıılıtuıru ıılllııl)ıır mu • 
'it " lul., 1 zcrıııı1.1• ıırı, l'I. rl'l.ı•I ııerhulıl e. ııuı.ıorlarııı ıııı. lın• · ıl\'11h:1\' ul ı..ıı .. ıılı ı.aıı.ınnııın tA· • 
! ~a ~·oı. hııııı . \ ı•ııı ulılunı ıht ıı ıuıurııı ılıı hl'rl.e•lıı ıı, ıı•tıı:u hırtııı ''" ıı. 1.ııllıuııunı.ıuıı hıı• : • ,:ttuıı hlll) ıırııııı , lıırıll"ıtlılrr 'ııı.. hlr ııııı.111 \Ur: llu lııı-ıulıır:ıı ·"' 11111:111 ıııııkaııılıır bııııuıı l•lıttl • 4 
~ 1 l.i hlr uh.,.ll" lııı•lı}ur, t 11111 ı.ııt ııı ıııı<'ıı Mrlu~tıı ~utııı l•llrıı tlıılııl ~·ıl.arınıı t1lt11alılıırdı . • 
.. ~11 hır rh•rınaıı .. zlıı. nıııl•ııll ıırıı • hı l'[llll'k eıırı. Zıııı•ıı \Uı·uı t u Ht•ıı..ı de t·ıı..nrılnıı~ıır; lırtı.ı dl' ! 
'it 1 ~ıı.ııı. ıl" ••r.ı . ıı• rıı rı·nıı•ı ııııı ı1,ıeı1hır ıtı•rııı.uı 11:. ı.ıırırnı~ otl' ~aıııtaıı -. ııı;tıı.. IJnı.nıılıı:;ı H) 1r 

.. l;.fl Dll111 kalıt .ırıı l'l'rıcJı•n• l:llJI •I• 11.'ll'•lll l' !>t'f•t'lll ıılll.\Or lo.!, hlı" l1trıhr \ ')il (orlhl' nln 'lllrl\l.'l'dl'· * 
~ kn ıl4'ı:ımıı hlr lıu• uı:rı•ı .. •cnl1. ıll' ı.aıı.111 ııuıu~ıııııı)or. <'& ı.ı tl'zahtırlerl \C J a~ılııııı dl"rc· !* 
\ 1ı lı ıı.·ınu. '"•l t\l•lıtı S:Pllll• r. 11 lı ımıJ on>ıınu• ı·e~l ile )Ul.ındnıı ll;:lll'ıı!Jurıtıır. * 
-. 11Qsu•ta lıl'rl.eA IJn•lin •lhlll>or. ••il <.rllJI •uiıııııı tıııde ıı 1 ı.a \ııı b bcıı.ı ile olmaı bu l•ler; hlr * 
~ Ilı aııı;, ıtokııırlıır hllı• ıırı. UJU• ı ıııeıııı .. ı.etll'rdl!ı.lndl"ıı !inha )il>' ~f'J yapılmıJıır•ıı. JııJ•ll•ın: Ja· * 
~ P 

1
>or1 a r. ~l e•rl \'lll:llllıt r:örl' ı:ııı mıdır dtıll midir bllmlJO ııılıJor•ıt ne J ııpıldııını. •lıırıı · ! 

~ bh ıe .. ırıı ll(ı~ ırrrıınıhlıı: faliat rum. rnı.nı bu hot alııııı ~ırr ıııoıı ne oldu~nıı. hn•tıılan<lı· * 
~ lı 11 antıtıl!lllli he m prli pahalı. l>lıe nıah•u olıın bir hr-llrll 1 cımız zaman "" "t.l.lld~ hnrehl"I ! '\ ı:ırı de huııuııll'rıll' ~oı. ı:uı: hu· rr•nıl maı.ıınııarco ıaııuınırıı <'llll• nılz ıerrı.ıırını hlr de hl· * 
kt._ llU3or. \J rırıı ırrr nıl•lıı ııı ı..endı nallııl' bırakılmı cılu•ıı IPllm * 

···~~·······················································~······ 

• \•o!'l:ııeıt f're" 
Rabıt 80 - f.pan1anın Afrika tını ııe llemlludut olan Ffib •ra 

t.llh!lıncıe İfnl m~temlt'kt=sınae.ı:ı zıt.ının fınzı kı&ımlerı da tnnrrıı· 
ını.ııvetçl '6111'.r İ.ı.panlolların bu· z:a utram~tır Al'lcalf bu huı.uı.:a 
gün uçaklar harp ııemııerı 'l"e 6 Rahatta teY1cı ecııımemı~ur 

bin aı;kerle kendllerınıı k&r61 ta· İ~panya 18~ dt uııedl.en oır 
arru~a ı:eet,lı:lerlnl r.öylt:nl~!erıı ır muahttde .nucıb,nce tıu krsıaıe H 

<,:ı.rpışmalarır. tınının 300 it .o· ;11pl.k teldi~ ıne1aoır Hilen B A 
metre kııcııır unerıne cıa en d1 4 e, merııtayı tl)aret etmeKtc o.an fat> 
bUyC1k bir ltipanyol topra;,;ı. R.o ::;uıırmı !\lu.ıammt'd V ı:eçen yaz 
de Otoya aırnvet ettl1ıtı11 belirten t:n ııln f&ı 'a terıtlııı !Memış Tc 
hab<rler me\·cuttur ~lllltyt'tçlıere ı İ=>IJ1lll\aya muza:>ere tekllflncııı bu 
ı:öre lı,pall\ol harp uçak: arı R.o l ıunmu ıur o zamaııdıııı ber lfı· 
o o Oro'da bazı kövlen bombardı· I nlde l .. pan otlara kar ı Hr rer a · 
oıan etm.•.ercıır l akl&ıınııolar olmaktacıır .................................................................................................................... 
8. M. Genel 
Sekreteri Orta 
Doğu yolund~ 

ENDONEZYA 
BASKANINA , 

SUiKAST 
\ıuutnıo \Jıırı" Jakarta 30 - Endoneıv.a CUm· 

B rl01ımış Milletler ıNew iorlı:ı hıırhll! knnı Sukanıo buı:ün bır !U 
30 Birle mi• Millet.er gentl #Ck· ıka t letjcbbü..'-One u~ramıo ve b· 
rctcrı Dn!ı Hamııııın1kjocl<l muh.e ltımdl'n ııu~· kurtulmuşwr 
mel bır Arup - Israıl harbini Öll· Su!kıısıçıler kl'ndtıılııe 4 el bom-
:rmok nıa · adi ·ıc dun ı:ece Orta· bnsı 11avunnu lardır 
dogU\'& ı1ar~ket l'tml§tlr Rremı l>lr tl'blltc göre Sukarno-

Öte \•andan R lrl~m • Mıtlet.e· va biı Şl'Y olmamıştır. 
rln kanırı ı;e PU!stının Araplara İlk habcrlerac tccavUzdc 7 kişi
\'!' Yahudilere alt olmak Hzere ı ... ı nın rildh~O brllrtllrrll~tlr. Bunlar· 
r,., bölilııme~ının ıo uucu yılc11i- dan fı'I mektep çocutu \'E: lkıııı 
nüm!I munasebetıyle dun Şa:n ve Cumhurbaşkanına muhıtfızlık e
Kahlrcdc. muıııeilf nümayişler ter <len po?lıı memurlarıdır. 
t.p ecıı.mıu:ır. Sı.JlkL'it tCŞl"bbUllu Sukıırnonun 

Bu ntl:'nıtH§lcr. pek ııenlş çapt.ı. bir ilk okulOakt törenden aynlıp 
oımamııo;lıı b~rııber. Blrl~ml.Ş Mll l o;onıoblllne bln<lltl 6trae1a ceı·eyan 
Ietier genr E,ekrcterı Da~ Hom· JI ?.:~!~.:!~: .......................................... . 
mamkJocld'un N!!w Yorıctan llare- , 1 b" 
kAt ettl!U b.lr blraelt. Bırle•mış M,I 4 mı yarı aşan utçe 
letler aleyb!ndo bir hau yaratml6 

~~:. .................................................... ı 
Diyarbaku' m 

D.P. li mebuslan 
ı Ba•• ı ıncıde > 

<te~erlendlr!lmesını ve <!aha sonra 
oosyanın yUkseıc kurula ııonderll· 
mCblnı bıldırmtotl Bunun üzerine 
oıı·arbakır il seçim kunılu 36 bin 
kl§Jnlıı ov lmllaııarnadı ını teısbıt 

etmı~tır 
Şehrimiz hukukçuları DP ııe 

CHP nın aldılrı u;·lar aruında· 
ki !arlı:ın 2~ b n olması ııebebi;le 
eadeco bu itirazın btle Olyarbakır 

ı.cç.mlerlnln yenllenmesını ırcrtı.-ıı 

reccğını. •tıraz kanuni sür('l;I ıçın· 

de :>apılmı a ~·Uk ek seçim ku· 
ruıunun ııcç mı iptal cdecc~ının 

kUV\ etle muhtemel o.ouı;unu be· 
l!rtmektcdlrler 

Bu r.ebeple Diyarbakır o P. m ll
letveldller büyük bir tndlşc için· 
dedirler Bir An önce ııeııı d0&ya
nın Ankarara ı:ellp ı:elmeııı~ını ö!; 
rc:ımek ıstemektc ve yüksek ku· 
rull.ln kararını qıerakla beklemelt· 
tedırıer 

\"uk ek ııcçun kuru.u U aeçlru 
kurulunun \Cnlleme kararını ka· 
nuııı. uygun ı;-öru:se kararın alın· 

dı~ı Andan ıııonrakl 45 cünun ao
nuııoa o•yarbakıraa yeniden 6eçtm 
yapılacaktır 

C . H . P . Ankara il başkari ı 

çekildi 

Ankara, 30 IHıuU&! ı - Ankara 
mUletveklll ibrahtm Saffet Oıa•r 
aıhbl aebeple~ yfü:ünden C.HP. An· 
kara il başkanlığından ıatıta eım:e
tlr 

ı ftası ı 1111·1<1~ • 

Buna mukab:l yatınmlar k!Amın· 
da milli urnnmıl. blliçtalne1e bir ar
tış olmıaı bıklenmtkttdlr. Oet•n 
aene bUtçulnde 48 milyon 833 bin 
500 lira olaralı: ıublt edilen m!lll 
savunma yatırımı bu defa aon 'l'a· 
zlyeti• ve ıuba;1arın dunımtan da 
gözönüne alıruırak arttırılm~ttr. Ha· 
llln~aatta bulunan tutalerln ikmali 
lçln yapılan yatırımlar ;eçen 1ene· 
ıı:ıne paralel olaeajlından bu aene 
fazla bır artış ka:vdetmıyecektlr. ................................. ., ...... ............ . 

Çörçil 
IR:ı,ı 1 '"""'"' 

m•llkAn•lnde ~ki d06tU Mare.şaı 
Montıromery ile ~eçırm , bu m!l· 
naı.ebetle dünyanın her ıaratııı· 
dan evine yıl;ınla ıebrlk telırraf· 
ları ~at?n~tır Dotum &:ünü mnna· 
aebet.ıvle bUtUn Churchlll aile&! 
yemekte oır araya ııelml~. sofra· 
da. Ozerlndc tek blı mum dt ı.uı. 
8 kiloluk lı1 bir do um çQnü pu 
tası kesllml$Ur Geçen yıl Chur· 
chlll 82 raşını kutıuladı!Jı zaman 
p.sta.ı;ının tızertne 82 mum dikili 
1<11 

lsviçrenin Young Boys 

takımını yendi 

Macar Vasaı takımı 

Budape te 30 (A.A .J - Avrupa FUt 
bol kulüpleri arasındaki kupa maç. 
ıarın:1an o:an Budapeşı.eııın Vıa&1ı 

takımı, Bern·ın Youn Bo1.1 takı· 
mını ikinci karşıla mada 2 • J r en· 
m!Ştir. İlli: devre 2 • o Vaaasın !Uıl· 
ne bitmiştir. Vaaaa takımı bu ıu· 
retle ('• Jrek final mac;larına 1$ı.lr&k 

hakkını tldr- etml&tJr 

YELKEN 
AYLIK SANAT DERGiSi 

10 . Sayı çıktı. Okuyunuz. 

Örnek sayı isteyiniz 

Galata P. K. 16::9 

ANT AL YA YÜKSEK -ÖGRETIM DERNEGIND;N:~--ı-
Dl'rneğimizin 30.l 1.1957 dekl Kongresı ekseriyet lemin 

edıl~ediğınden yapılamamıstır. Sayın üyelerin 8 Aralık 
19~7 Pazar 'ünü saat 10 da U.leli Ule Dlığ{in Salonund:e 
yapılacak olan kongreye teşrifü.ri r1ra olunur. 

z----·· ii::::&I 

Zı rai vergi 
ı ııııı ı ıncıdt) 

ta:ra atılmı bir tt' tl'ntlıtlr. '" 
lluıı:c tusıırı~ınııa nr dr htil.fl· 
met pror:ramındn ho) le bir ttı. 
lifin .rl'r •laratını ııınııl'tnıl~o· 
rom. *<neal. ııı rı bir ı..anun 11'1. 
ıırı ol~r:1ı. 1<'11r11Phlllr•I" dl" 
•lmdlllı. hn) le bir ta•ıı\ ı ur 'nı. 
tur.» 

ff.\Rl'Rl:'I. DO(H RflOl(;t: 
H~bl.ER 

Zlraj kı:ançluın ,·er"ıre tibı 
tutulacagı hakkında çıkan rıvay.ıt 
ltr buı:ün :-.ıaıı~·eo Bakanlıtı yetki 
llleı1 nezdinde yaptıtımı:t tahkı· 
Ut netı~ınde telı:zlp eollmlft r. 
Bununla beraber. meseıenın sıva ! 
tnemı uzerınae auran buı çtıvrc)
ler .hüklimetln bu konuda ırılllet
rekıtıerının ha5.5aıılyetını ıı:ıı. O:ı!ın 
ele tutarak. temini l:rlee hazırla· 
madan bu ı:ıbı rl'l'a)'ttler1 tekzthe 1 
mecbur kaldıtını. yoksa. ıı.slıne1a 
bö/le bir t&ı1arının me\·cut <>lma· 
sının lhtlmıı diihll!nde oldugunu 
ısl\rlemektedır.er Hatıtlıınacası u· 
zere_ t.Ukıimt-t. 19.55 yılınoa araıt 
.. erır sini arttırmak makaadlyle 
:.fecıı~e bir tasarı ıretlmılş, fakat 
Caha sonra O P Grupunun kııt'ı 
:nuhalefe~ı k"~ıı>ında bu tanrıyı 
ııcrı almaı.: zonında ka'.mııtı . B n 
C'evrt!'leor Anutıa İktıaaaı l btrıırı 
Teş:-llAtının ve Aml"rlkan TJtt!ud! 
~.11ııyonunun oa. ötıcıen ~eri zı:-et 
kaıançıann v~rt:l~P tlbl tutulrrıJ· 
1<ına tarı.ttar oldutunu belirtmek 
tt'Cl,rlPr 

Hükı.\mettn. bu kerrc Adli olma 
~an arazı feorı;!Elne zam usuıo )e
ııne zirai kazançları gelir ver:tsı 
ce;çevesı içine alma;c yoluna ı:ıt
.lltsL bu ceueıerde m~alt k&rşı
lı.nmıotır. Ancıık. aynı çevreler. ıre
llr verı:l.5 knnununda ~ımotkı hal 
Ge me\cu: vrrırı !lı~ı Rl!t:arı lca· 
rançtan d&h& dOşOk bir ııs;ııintn 
rıırt na:zarl ıı:uançlar için U>ııbıt 
ecıımesının. hem n~ ad'1etıne 
aykırı olacaıtını. hem de tatenen 
ı:tıırı rıağlı;yan;ay•cağını ısrarla be 
ı.rttntktedlrler Buı\un ı;;l>I. yük· 

13~f;!i(;1 
NECiP CELAL 
ARTIK YOK ... 

l &TJ' & 1 

lifi çe7rtk 1ilz1ıtdır ıur•ıeteıı 
• unıh, •:IJazı,., •OzltTİt• ıl lıl 
tanıolar bUtün bir ne.Un anılan 
:na kan m4tır. Ben de ilk 4>kul 
) ıllanndan bu 1ana bu ıaıı.soıa 
rın b!iınü, tadı, tllrl ile 1etltmls 
bir nulldtnlm. l 'zun 71!1arını ıoı 
Itri ;ormt:r bır halde ceçlren bel• 
ı~clnın acılı hayatının •a bu 
tanıoların tiki ıucunu, doku · 
nakhlıCını arttırdıı;ına ~uphe rolı 
ıur . .'iel'ıp C-elil'ln crnç 1atıııda. 

H n andiiimız ın,.nın olU corme duuu•unu yttlrmesı, bu 
ınuyle ha1aı1mı ıdan da bir du ycuıu, a~ırı oılemlrrle )'lıl.llı 
p.ı.rça et. lllJ!lr. Bir dost, bir parça.lanı b•tka bır renk ı.,uyor· 

ılıraba , bJr arkadaf, 1a da sevdi du. 
tımız, •aydı&ımız lılr nnaıçı ara· Belki de bu uat tt)'& alışkan· 
muda.n ayrılınca içimizde de aan tık, :\ttlp CtlAl'ln bir tanıotU· 
~I bir eyler kopuyor, bırte1ler nu mırıldanır mırıldanmaz lıen· 
atalıyor, bir eyler yitip ;!diyor. dimi 0 ilk çocukluk runlerlmde 
Bu duycu yu pek çok defa ya a· buluttrlrlm. Beni 1a~dıtım anın 
dırn. ln~ın )ıllar lıoyunea kur ıukıntılar.ından, Ozllntillertnden, 
duCu ı.ı ıllfl, callba b6yle böyle zam.an zaman çelılp nyıran, ıer· 
de.ti l5or, b~Wa 15or. Çenemiz çrkteklnden çok daha lıaşk.a dt· 
deki lnıanlann ylUp ııtmeıı, anı· ı;rrler ı.azanmıt lıu parçalardalıl 
larunızın decltmeslne, •onut ola· kendimi, eocuı.ıutumu J& a.nm. 
raı. da kf$11l&lmlzln tanınmaz ha· Renim cflıl duyan, dll tfinen da· 
le celıne ine •ebep oluyor. ffrle ha nice kl•ller Tardır ~ıyorum. 
liRnaıçıların. uerlerlyle lç-11 dıflı Hepılnlr, :o;eclp Ctlll'ln tanso 
oldutumuz alrlerin , 1azarlann, ıarı)"la ilk ıençllk a klannı yeni· 
bt tecllerin teker teker aramız· den yaJ&dıkl.lrı olmu tur. Bu o· 
dan ayrılmaJarı llt alıltıfımız, ntnıı;lz ıılı l ı:tltn kO~llk murıı.: 
içinde k•ndlmtzı huzurlu , ıuven- Jl&rçaları uman uman htr han· 
lı hlueuııımız bir ha:yaller ve ı;i birimllln iç dun1uında deie· 
anılar dunyası da lılçım n renı. r! l)l~Ulmrz anlamlar ta,ımıştır. 
defl\lırmtktedlr. Ktndlmlıdtn bır Krndl hayatının bahlsııhklarını, 
parça, ııant.ı çanlı bir parça olan ınulluluklarını renlş kutlelne do 
lıu dlın~·anıı\ ı..aylıı kartı,ında )Uran, ortak kılan bir besteci 
\'artslr kalmalı;, anların tn bu1u· buarı)a ulaşnıı, uyılır. Binler· 
fu.. tr crnç insanın duyıulanna, ha· 

:\eeip Celil \nlel'in ölüm ha· :ralltrln~. anılarına )trle mi , on· 
btnnı okudui;unı zam.ın bü!Un ıara ılllnmez anlar 1a•atmı, ber 
bu d11T1ulan :rr.nlden, bir kere aanatçı cıbl :"itdp Cttil de ya~ · 
daha bbtun derlnUflyle 1apdım. muını lıop. ı;eçlrnıemlş, :rlyıı.n et 
Buyük bir sanatçı drflldl btlkl. mrml ur. o eskimek bllme1en 
.\ma hayal meyal batırladıfım ıanı;oları xeclp Celil'I onun hazin 
ilk çocukluk cunlerlnden beri ~uUHnlnl, mutluluk ara11t n 
içimde silinmez anılar bırak.an bulamayı ını daha 11zun yıllar 
lıu besteciye apayn bir yakın r;enl topluluklara anlataeak, du· 
du:rcu besll1ordunı. Ta Jf"'..! • 2t 7uracak • 
yıllarında lıultln İstanbul cenç- OKTAY AKBAL 
IH•nin dllindrn dusme1en, lAıe• 

~---------------------J ıe~ :tlraı ku~çlann da ._imdtkJ ... ................................. ............................................................................ .. 
ı:öre, abı ta.koırae. utlhllkl kı&· Hl'rh&lde, bu me;o,r;e. Hüiı:ılm4t 

halae ı;errıootı,; bir el'klMe verı;I· :.fk ve bütç~yı dl'lnk:e~tırmek ba· rrogramında değilfıe tı.ıe, bUtçıı-
lend;rıl:ne..ıl ıçın de ııvnı tenkit ı· ltımından bekltnen netice do~ı- cin takdimi Te!Jlerılyl& Maliye Ba· 
ı ... ı ~ı.ıruln1ektedlr 'Bu ttnkldle~ yacak cım:ıektır. .-anı uratından açıidanac&ktır. 1 .............................................................................................................................................................................. ..ı... 

* 100.001»@ 
* 

2.50 

Tasarruf ıahlplerlnl ıo,Yik edici 
para llrramlyeıl yelrOnudur 

Bu yıl ıon.Jı; çelrllltlnde mutlaka 

ikramiye·· · 1cazanacak miktar olup 
14·Aı:alıı(.1957 . akşamına kadar he
sap açan . her . Jqh11 her 150 liraya 

bir ·kur'a numarası ile bu çokillı• 
ka1ııaca1cıır: " '" 

ı 



8.ITlr.lıl 

Çarıamba ı;ono. 
Dedikodu autu. 
uumuzda Car· 
ven Defllesın • 
den uzun u • 
zu batıactt141 
mız için s:ze 
flmdl defileler 

ladar a!Aka 
bah4edellı:xı 

toplayan parıtıe.-cıen 

Cuma K nll iatAnbul da r..e Jı;a. 
dar lı:o eJ.ı nrsa Ber~luııdalı:l 
Amerttan Haberler Merkezine ı.a
tındL Her koleJU :llERIKc\X KO 
l.E.ıi IEZl:SI RI DERSE(;b;ı; 
taydall olmak iç n masalar üze· 
rinde aaUşa çılı:arUan el lşlerl· 
nl, ltltaplan, plsaaada btıren 
bulunmayan ipana diş macunla· 
rını, Paşaba!ıçe Cam Fabrikası
nın zevkle hazırladı:ı deunll 
bıırdaklan, bll.4mlllarla aü&lenm!~ 
elblııe aslı:ıları.ıı, lncllt boncultla· 
rı deta taı ıştı. Artık bunun 
7ardıı:xı için mı, soksa her mun· 
da birbirinden güzel toleJll ha· 
ııımların J:alblnl kırmamak tçln 
ınl yaptıklarını bilmiyoruz. ama 
netice itibariyle ısı bir şey yap
tılı:bn için memnunuz., Gerek 
piyango ve gerelı: atışlardan top 
!anan paraylıı. ltoleJdc talebe oku 
tacak. lı:onaerler, konferanslar ve 
birçok abalarda faaliyet ıı;östere 

cclı: o an bu cemiyetin ba$1Canı, 

iti mezunlardan .um:-; KATİP 
OÔLU. Zaten KlUpotlu nertn 
başında olsa oraya ıte<J nrır. 
Eh. bu dunttın de faal Azaları 
FAllRfüiiSA ım&...-· in kızı NUR 
BEDE...-. l.EYl.A ofnSE.."i', AYLA 
ımaih EN. ESIS İSC.t.:Al.OJDAR 
o(;Lu ıı bl ltoleJln (kendi tab!r· 
lerlrle) en aülı:aell kızlan olursa, 
cemtrctın y&f8mamaaı için hiçbir 
aebep ) ok. Maaflrlere ııellnce on 
!ar ela anlatılmaıa dcter dojtru· 
aul Nİ. KllET DORO\.'U,I ku· 
laltlarının üzerine JtonduntuRu 
beyaz ıuy kanatlan, •·iJsus çı
~ \R aon moda .ırah taJ')'6ı1l n 
gri lle leşll karışık beresi, PiRA• 
\'E K \ \'N \R canlıll~ ve !aall;e
U, SJ;\: bı Bİl,GİS ve gOzel ge· 
Jlnl Gl, GÖR llUl.GE tatlı ko
nuşmaları, Kolejin MOdOrü 
Mr n~I.AS1 im; bu blrllle ıııs
terdlll rakın alllta.ııı , Mr. AO \:il· 
sos•un m!ııatırlcre ı;ııs~ııı 
bOı;n ltabu . N \.11.1 Tt K r \ 'ln 
Türk mot r.erUıc ballılıjiı, u: r
ııi Pinb:ççloôLU'nun bayatın· 
dan pek memnun oluşu ıııızumoz 
deı:ı kaçmadı. 

* Hayıraever Oııanbul aosyetu! 

Z•tı m&bnıttu. 

Çok muhterem )eni vaıımı.z 
Turban Bcyefendll 
Şehrimize bot ır lellnlz. Sa· 

talar ve ıtenıfler ııetırdlnlz. Don· 
cıenız ki vnıımız OrdlnaryUs 
Profesar Fa!:ırettln Kertm Göle· 
ay'ın en yalcın cıostlarından. ve 
lllllen acrbe t. meslek erbabından. 
izmlr'lt Şeref Dönmezotluyum. 
Eı>kı valimiz bent çok acvd!Rl \e 
ttımat ettıll ıç.n. sızın cıc ben· 
denizi kısa zamanda çok ı.~verek 
b ıırınııa basacqınıza vo bir gün 
ıt!lrme; ince yokıutumu muttüa 
arıyacaliınıza, beni gördüğOnnz 

zaınnn &e\·lııçten gözler nlzln .çı 

gülerek belki ele boı;numn aan
lacaeınıza hiç ııllphenız oımuın 
B~'lden lzln no kadar iyi. ıetkatll 
sattık b.r dam oldu umu zaman 
gooterece!ttır 

Eıı!ı:I valimiz ben çolı: ıevmekte 
ise de bencıen.z n kan nedeme 
kendılertne kaı;naınamı~u E& en 
M>n zamanlarda lı:enel:slnln ba kn 
bir vuıtc:;e tayını bahl konusu 
o.madan önce. lç.mden dalma bir 

cıuyıırcıı::n. cAcaba Fahrettln 
Bey ne zaman nlllltlı:en uukta.
facalt cıa. yerine melek Cibl bir 
uıı gcl~lı:h eltye kendi ken<tıme 
CIOtUnürelUm. N!haye~ seçimden 
ı.onr" gazeteler. mumalleyhln t:ı~
ıı:a bir vul!eye t&yln edileceğini 

;azcııııı znman ee111nçten ne ha· 
le geldiğimi trısavvur eelcmczalntz. 
Hele Gökay Ankaraya gl<tlp de. 
lstanbula Vali olarak &iZ büıO· 
ğctm l\tamtnz TUı:-han Beyin ta
yın edll<1Uilııl <tuyduğum zaman 
11cvlnçten deliye donmfi~tum. Za· 
tıAllnız beni bcr ne kacıar ta• 
nımazsnnız cıa. ben sizi, scncler
cıenber • TAlll Ankara Gazı Lıı;o-

11lnde Jlmn8' tik örjctmenllil; ap· 
tı ınız zama.'ldanberl tanır ve 
canım kadar senr m Sonraları 
sız drı:ıı t ya geçtıaınız zaman 
:rlne memlekete ne derece cansl· 
porano hizmetler ettl!I nlııl. ııeco 
ı;üııd!lz uykuı.uz kalarnlı: çalıştıtı
nızı yakından bilen bir klmeeyt:n. 
Yllnı kısaca. demek ı.s:.ıyonım ki, 
hlzmeUerınızı yıllarelanbcrl ıu
dlr eden ve s.zı crınırutan çok 
&even bir ınsrınla y6nl benim· 
le İı;tanbulela karşııa,manız, za· 
tııı.ıınlz ıçın clelden büyük bir 
oanstır. sızı ne kaaar scvcılğinıl. 

--- -~--- - -

T .4 T A ~ - 1 AtUl.TK t!!! 

f" "' DünvAnın IADI -TUZU 
Almanya'da otellerde. 

yeni bir tedbir 

Almınranın bazı bü)'tlk otrlle· 
rı. mllş~rllerlnl memnun etmek 

Ileyoıtlunda Acem Nıyazınııı .k b cıımekapı, SOieymanlle, Kllçük· üzere karyolalarının yanındaki 
vesıncıe oturan bütün arkae!aş· pazar, Tahtakale, Eyüp \"e Hal.ç masalara bir paket cıkolıtt. .., 
ıar blllrler. ııahlllerı \o ayrıca Kıısımpt.Şa. ~yaz, &lyab ıtneler, JA.stlk •e 
Sayın beyim. Ben alze bu meit· Okmeycıanı \'e oehrln uır mınta Jı:eten terltlerl hnl kücük bir pa· 

ıubu l azmaya bı~lacıııtım za· kal arı birer çamur derya.~ı halin· Jtet bırakmalı:tadtrlar. 
man Lsınlnlzl her ne kncıar Tur- ele ise ele, oralarda oturan vataıı-
haıı BC'Y <11) e yazdımsa cıa. 6on· da,lıır zaten çamura alışık o?- Papaya 135 kutu 
racıan nrkae!aşlar Turhan cıeaı.. dukları için. ilk önce Kad111Ak 
Tarhan Bey oıcıutunuzu söyle- ~ollarını ııonra dil vatand~ yol· makarna hediye edildi 
cı.ıer. ıı ndenızı:ıe cıe daktilo 1 tarını yapmak çok: isabeti! bir ital)'Bn uı:ııu cıcıa maddeleri 
t.~ı bulunmadığı için, yanlışlıQı hareket oldutu ıçın. zatıAl!ntzın mll.5tablllllerı, muhtelif marka n 
cı!lzeltC'medlm KU&ur bakmaz- ilk tertııını cancıan tebrik ede- clna olına!: üzere, Papayı 135 ku• 
t.ınız her hn.cıc .. rlın. tu makarna hodlye etmlşlerd!r. 
Sa~ın Valimiz Tarhan B yl, J - Hayat panalılılını ucuzla~- Bu hediyelere karşılık olmak: 

s zlnle görüşmek: \C tanışın ıc. malı: için zeytlnyaıtı. ptrtnç. elma, üzere, papa, makarna fabrikalarını 
benim bayatta en bllyük rn mu- rn portakal. mandalina. turunç takdlı etı:xılşttr. 
kaelelCll ıcıeallmellr. E en ta- ~lbl zucaclye tiratlarını hüku- Bir lngiliz atom alimi 
nıştılı:taıı .wnra kanınızın bana metımız ayarlatUktıın ıonra vuı h ç bir 1ht!yaç olmao.ııtı 1çln ben 
son cıerece ıaınacaııını cıa otmell· ~ncu narı kontrol ettirmek deniz. senelcrcıcnbert mtıııeııım kadın oluyor 
cıeı:ı ııarnntl ccıebıtırım sızın ya· malaıadlyle harokote ;eçen Be· olması ltlbartylo zatıAUntze cıe 
kın ve ısaClık bir acıamınıı: 01• lecııye zabıtasının bayan memur- bu hU5Uata vasıtalık yqıabU!· cDally Teleı;raph• gazetesi tara-
duktan &onra. bana her lllteelt· lanna çarvaf ;tydlrmek &uretıyle rım. tıııdan verilen bir habere söre, 
tınız şeyi kolayca ynptırabtllr· mllll kıyafet. geleneklerine be- Siz büyültllme. burada ı;aymak· tıneşhur İnıı:Ulz Alimlerinden 40 
6lnlz. Ben de ısızın yanınızela iı:ö lecııyeınızce ııı:ıeterııen saygıyı ela la bltmlyecu bir çok 16tlfadelc- yafında evll •e Oç çocuk babuı 
ıc olmayı ke.:ıellm için ocrcf ıa· buraela minnetle anmak lfltertm. rım dokunablllr. Beni huzurunu· Franz L1ttle, kadıı:ı cınsiretını al-
larım. Her ne kadar bir tıkım zClppc- za .kabul ettıtlnlz takellrelıı dl· mak Ozeredlr. 

!er. çnrvafı bellenmezler ise de, iter ııızmetlerımı ıto zatıAllnlıe ıt İngiltere bahrlre dalruı bua-
Eskl vallm!z benelen heı" ııu· bakkal ve manavların, çarea!llla· tlharla anıatablllrlm. Böylcltkle bına İskoçya'da Re&yth llboratu· 

lluata son derece ııtıfa<to etmto- rJ öteki vrıtanda§lal'dan daba ko- aramızda iyi niyet esuı Clzerın- arıannda elektrik aahasında çok 
tir. ZatıAllnlzln de l6tıfacıo et- !ay aldrıttıkları maJOm olelutuna den çok mükemmel bir çat~ma mUhlm tetkiklerde bulunmakta o-
memeaı için sebep yoktur. ı-:z.. ~öre, Belediye zabıtaıııncıa çalı· cen•yıın eelclı!Ur. Size şlmCllllk en lan Frarız Lltıle, JO a)·danbert Jı:a. 
cUmlc: ıan bayan memurların vazifeye bOyllk &evci ve ııaygıJarımı talı:· ıtın elbiseleriyle gezmekte, mUcn• 

l - Ilcndcnız sureti hususıyo- ça11aııa çıkmaları bene,, tcvka- cııııı ederek Jkl ellcrınızcıen Te herat taşımakta idi. Kocasını çok 
do temin euııtım bir miktar kah llldo uyırundur. ayaklarınızdan derin aayaıtanm· suen Mnr. L1ttle onun bu h•Unı 
veyı küçük paketlere tak& m et- 4 _ Zatıdllnlz her ne kaelar ıa (lpcr ve ilk hatıranız olarak yadırgamamış, yeni hayat f&rt-
tllı:ten aonrn, gerek vlluyet.tekl. parıı tanllye•ıerıne k ıe 1 bondenlze bir ,.lft. oto 111.stı"'I ll'lt· larında ona rehbrrllk etm~e ba'" 
""'rck BA!ecıtyedAkt odaları teker " ar..,,m yaca- '" " 1 ·~ ~ ~ ıtınızı ıracıe eımıo iseniz de. de- fetmenlzl can<tan cıllerlm ıııayın amıştır. 
teker cıolll§ıp gerek müdürlerle !;erli bir ıı:ıarecı olmanııı dola- büyüjtüm. Bu huauata Terilen malOmata 
ve ııcret&e memur ıırka<laşlarlıı yıe!yle durumu böylece idare et- Kuıunur. göre, P'rllna L1tUe, henü• 14 :ra. 

mlş u bu aayede bu haletin de
tolacaııı üı:xıldlne Jtapıtmıştır, 

Senelerce aUn•n mUcadelelerden 
aonra, bu bU)'Ulı: Alim yeni cın· 
a1setınln ıalebe çalmakta oldutu· 
nu ıormllttUr. 

İngııterenln tanınmış doktorla· 
rı .M. Franı: Llttlı ile yakından 
alllı:adar olmaktadırlar. 

rj 
• 

-ı 

aııu fıkı dor.tluk yaparak. vo her meniz ı:erektl!lne yüzcıe yüz ka- Beyotınnda ACt'ııı sı,·wnın fında iken cinai tat.ihaleye utra-
blrlno kahve ikram ederek, vah· nıım. zaten yüksek partimizle a- tab~e tode mnlclm Jaeatını htaaederek erken 9?len- \."AZISIZ ,) 
mız h.,_lı::ında ne düşOndOklerlnl çılı:tan açııta temas etmenize de .~ret Dllnmu;oflo lir araııında ı;oruverırım. Valiyi ----- ...., ___________ , _______________ _ 

bevtnlyenlerı ve onun aleyhtn<lcl -----------------------------------------------------__.,.... 
bulunanları ve ayrıca hayat Pi· 

balll"ı hakkında memurların HALI. DE Şl.ŞKI. N 
neler <lUşünelctkler:nı ve cıaba zl 
yade hancı partiyi tuttuklarını ÇOK DA Pl.ŞKI. N 
ve 2eytlnyatı peynir, :pirinç. aa• ... 
bun, odun ve kömür hakkında 
neler sllyledlklerını. bollul!otan 
bir §lkAyetıerl olup oımadıllını 
birer birer tesblt. eelertm. Zatı!UI· 
nız cıe ietanbula gelir gelmez. 11SI 
ze ayak uydurıunıyanıarı ıııııt ye 
e<1eceıtlnlzden11 bahısetmlştlnlz. 
sızo ayak uy<luramıyanlrırın lls· 
ıeııını bencıen lyt hiç kimse tcs
blt e<lemlyeceıtıne göre, tik hlz. 
met olarak sıze ayal: uyduramı
yanlann Jlstesını kııın zamanda 
takdim ecıcblllrlm 

2 - Zatılllnlz i&tanbulcıa vuı
ıeyo baolar b~laınaz, ilk ıo ola
rak yeni yapılan yollan UftlO et
mişsiniz. B!r ırazetc de bu 141 dl· 
!ine cıolayarak size taş aımıa. 

Bu ııazetenın düşüncesine bende 
nız katıren iştirak etmiyorum. 
Her ne kactar Fatih. Atlknll, E· 

'-NE~OEN $0c;ENl!5o Oiı$U" 
l(AfllVI l(SNDlME M()C)EL Ol.Aı:ı:.Mc. • 
A\..l)IM YAıtANi ıı.ı&ıtDiiı.ı,.! 

Çocuk Dostlanıı'a Yardım Cemi· 
rettnın Klöb • x· ıe verdlCI dana 
it yemeıe ko arak ıııt•ı:er Cemi 
yetin relal ZiJBC\DC ~KT\Y al 
rah olblıı nl sarı aaeııırına pek 
yakı,tırmıştı. Vazifesini ırı yap· 
mauın hu unı içinde etleniyor· 
du sı;ı.nı SARPER ın kızkardeşı 
Nil.\ u:n RPEH. ıecenın en 
fili: ve en nqell lnmnıldl. Kah 
kabaları ortalılı çın çın çınlat· 
ti it \iP DiNÇKÜK'On mıwm 
pe:ı: neşeli dtlllldl ama ıecenln 
ııeç aatlnde kıvamını buldu 
l\H 1 iıı c \C uı.t. ki kAruı GÜi. 

~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~~~"'"~~''~''''~'''''''~'''~~' 

ımr."' ve imdik! nl anluı Olt· 
ıı \S KOH ı.1 ~ '11 orada da rast 
1 mıılı: bedb$hıl ına mAruz kal· 

ıç.n pek ne el ydl 

* 

y E N M E L E K I t e 
3 Aralık Sah saat 9 .15 de 

Mevsimin crı muazz&1m fılmi... En içli mevzu ... En nefıs müzik ... En biiyük arti tler .. 
Bir san'at ve güzellik 5bıdC'si 

KIRIK HAYAT 

~ 
ı. 

1 

Dram Ti a rOI ınd 7enı umsl 
Un ba aınıı.sı mUnut!:ıettrle ya· 
pı n a ada plyes yazarların· 
dan ıı \l.llUS T~St.lt ve iki pi 
rnno konııerl vermek uzerc aıkı 
çalışmalara şladıCını aöylel en 
U\ \'l.J\ Taner, •Aşka Suaıımışlar 
dl> piyesinin mlltevazl ve ııenç 
)azarı :uu lır \ \ u, BE\'11\S 
ECZ\l'lllASI, hiçbir plyealn ıata 
sını kaçırmıyaıı 'fEVHIDE İP.\lt, 
\ll\U;r (,O<H.ıs, l\tbi\ JRG.\T, 
l.ı\U, ,.e \l.İ on \l,o{.ı,u ve O"· 
l\I \S K \R H'.\ da vnrdı. 

1 
·ı 

(Edd~ Duchc:ı Story) Ba lıca Artıst !eri: 

T Y R ON E PO W ER - K I M N O v ·A K 
1 QE? = __ ;Si 

* latanbul'un çolı: ıevlmll •KU· 
çUlt Vali• al b:.ltOn hizmet mud 
aetlnce oldUlı.'U gibi, vazıreaıııden 
aynlııında da latanbul baaınının 
b:.r numaralı mevzuu oldu. Oa· 
ıe•elcr ıunterce. y nı Bem Elçi· 
aının !atanbullulara vedaı için 
yapı an t01>lan:ıların re:ıımlerly· 
ıe dolup ta •ı. latanbulun •V•ll 
Baba• ıı ıon ıoplantuını hare
ketinden bir ııün önce ııazetecller 
le yaptı Yemekte Oöltayın tlbl· 
rıylc ııeno n ra•lı •Baaın Kut
lan• nın çotu hatır bulundu. 
Ertesi ıUnkll ga ete.er bu ıoplan 
idik! ra••rtan hltabelerden 
balı.lcttıler ama klııae yemekle· 
rln nefaactınden .O:ı açmadı. De 
dlkodu yazan. hanım gazeı.eclle
rln bllbıı.sııa begendltlerl dOnerU 
pllAvdı. n l ,eylA Er<I uran, Refik 
Erduraıı'ın yokıuaundan t.sıırade 
ederek ltl tabak cıoıuau y~I. Ya 
nında Refik n arkadaşları o.an 
4VATAN• muhnrrırlerı bulunma 
pyd , bir taratt&n ııöz yaşlarını 
ıllerken. bir tarafı.an da OçUncU 
ıabalı mldealne lnd rmekten ten 
cııı:ıı a amıyacaltu. 

PIT· PIT 

l\JF.K IKAD \ J!lı.ll ÇE\'IRDI -
•KAH\ \KIU:I._ odlı fllmın baş ro 
lünU resimde aıırUlen bembeyaz vü
c-utlu l\lara Corday oJnımaktadır. 
.Jımı. ol:ırak vasıflandırı.lan tllm· 
terden biri olan •Kara Akrep• ıe bir 
r:annar bUyUkllllllnde olan akrebe 
kar ı [ki cenç n,maktadır. Gene 
dev bir blketln akreple mllcadele 1 
şı;ı ıen~lerl kurtıumaktadır. iki 

tanavarıo yer altında vuku bulan 
ıllrlilmemlı dö\!i unıı filme almak 
için uunyanın en büyük matarala· 
rından biri olan Grllas mataruına 
ılden rıım kumpanyası, baklkaten 
'1)zd "' ortJlnat bir aahne ~evirme 
ce mu..-affak olmuştur. 

Soldan uRa ı - Son derece kamet 1 retı. Uvo, Paııııa 20 -
zayırıam k, Tectüb ı 2 - Ve:- Bır oehr mız Alaz, D.r kut 
me: Birli: Alelatılm~ı kol•; bu· 
<tala. 3 _ R nt ı Avc. 1ptldal b r <Bulmacanın halli yarın) 

·-iLAN F)Y ATLARI 
2 ,.e 8 üncü &ayfa 8.- Lira 
il4n ııay!aları 6.- :ıt 
öınm. Doıtum, Tc-
oekkür, MeYltit ll!n· 
lan 5 sm. e kaelar 110- , 
Zayi 8- » 
Bqlık 40.- 11 

l'l'\fR nt;J;.IMf 

Dr. ERTUGRUL KUTLU~ 
Her s:ün saat 111-18 arası, ca
ı:nıotıu. Nuruosmnn!yo Ce:ı. 
No. 9, Yavuz Apt. kat ı de has
talarını kabul eder. 

Tel: 22 ~:! Oll 

ZAYi 

-
Şllbekeml kaybettim Yenl8tnı 

alacaıtımdan eskisinin bükmQ yok 
tur. 

1 

n.~- ' · :111110 
ERK.\I, <ıtl,Cli\ıtf'' 

PUL ALINIR 
Dam L'IZ veya Oamsıalı TOrk 

1 posta pıı'lan ıvı fiyatla 11a•ın 

ı 
alınır Saat: 12·14 araaı Vatan 
Oaı:eteslnde Nejat Özcıarı·a 
müracaat 
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nota. Gen ıtk . Bir peygrımber ıı. 1 Kadınlar Hlklmlyetl · .,,.. 8 u G -u- N 
ırı 6 - Dır tatlı Hadellnl ll§mak. anne Craln, Kltty Kalben, 
7 - En uzun ko'u ,Bir renk. 8 - _, B g T o G L u Oeorııo Naeler - Renkli • 
B r nlela. Zarf eJa•ı . Ağır ve bat· ! , K ı !'>. fTel: 48 '5 O?): tnı:. 1/l2/l9li PAZ\R 
tal şc· • Şer k 9 - B I" böcek B;u Slh!rll Yllzük • Hint fil· \" r. .s 1 aıı:LEa fT•I: 1 • öt.tız Ane. 2 • KAtl· J.5 ıe tenzı.:ltlı matıııe ı>ıızartesL saıı suare 21 Deniz 358020, S:adıtöJ 
VU\' ll 1, Temt:ı:. 10 - Uzak 1 aretı , ~ mi • Türkçe. Çılgın Modeller • MarUn blm. Cumartesi 15 te talebe de, Salı uıatlnı 11 cıe, 360072, Eınatıa4a 518«2.5, i r A N B U (, 
B r ıcsl madde$! Ba kıın mil.etle- ~ \I r.: \'/..All IT•ı: u~ı>-:ı t.ewı.. E:va oabcr, Antta J 1 y A J R O l A R aıattnesı suare: 21.00 de Qar•amba ı.alebere 17 cıe ııaıııı 2"2711, Oaktldaı 8 27 Açılış ;, pro~am 
rlnelC'n bll"lnln fcrc11, Nlaane. Bir i Yaseminin Çilesi . Enver Elı:.btrg · Renkli • İnı;. Kl\RAC \ Tİ\'\TRO CTel: İS1 \?llBU(. OPl!RF.Tf (Teh 360~U 8 30 l\.lüzlk 
UZ\Umuz 11 B r zar ııayısı, A· vecdi, Frruz • Türltce. /.Af'F.R: ı 1tasım11asa • o 66 6:i) u 31 3•> f'antalonıuz A,ııı 9.00 Haberler 
kar ~akıt 1ı ml5l 12 - Azar. Hiç • 1 45 93 es 1 DU ya l;iLHİR Tİ\" \TROıill (Tel: CİBALİ ıtA.RAKOLU S::o Ç&rşamba, OUmarwc, fren vapur uçak ll 15 Tü 1ı: ! 
bir zaman, tiu, ŞlkAr. 13 - Dır # Aı-1..A l'lell« 08 3SH ~~: 11 Ja ı: e l\t~nafl~ld. O 21 57) corıın Kumıı: mlCll 3 puaı ç.,..._ Pa•r _, ti 4a ııııı.aa. • • 9°30 D rl O tr ısteklıırı 
d11nı2 teknesi, lnsafı;ız \e mcrlıa- Çifte c ruıret • Van .John To!e E;ell ~~e~kll • inı:. BULAR ALTINDAKİ YOL: ba euman.:.ı ı.zıııaa" ne. Perte.mbe. C>wıılan. · ın ey el 
metsiz. 14 - Hararet: Oy: B.r .ron, Vera Mlles • Renk• 1 ı Ta zan: Jean Anoulllı u aaıt un ou. ., aaııı:a tezuıll&UI ..n. ıo. DemlrYollan Baydar. lO.OO Şarkılar 
Yakı•. Yeme.. 1 .. _ 8 r ba~ıı~. ıı . fn... 2 • Herşey Benin ç n • aıa esı. 10.30 Orkestra 

• A " • • e Rock Hucıson. Jane WY· Suare: 21 de ma talebn• teııSU&ı ra ta. Saaı ıı d• paşa: Ho&7ll - 8tr.kec1ı '"o.•s v·•-ıer 
Mlr'at 16 - Btr ç çek, Pı;lkoloJI. ELHA!'tlRA <Teıı 4H3M) ı:xıan • TUrlı:çe. nııd Tİ1'AT1lO eTd 1 ar maUJıa. uaıuıaı• ,. J f A 1 y E 223079) - (Deı:ılQollan ı .. '" ...., 
Memnunluk nlela ı 17 - n r zar Detelttlt · Alec ouınnes· t s T 

4 
N 

8 
ti L 640409, 1 ıı.:ıo 49180ll (Tatil saauert ı. 1100 Konser J&Yınl 

aayı&ı , A' klr 18 - SU}'a ıı rlp , I· in:t. ALE\IDAR (Telı Z2 S6 il) •DELİ• . ıtomeell 3 per- Kl'çtlK SAHNE (:Iel : ılbbara;ı 440207) - ıethlı 13.00 Şarkılar 
kanmak. Şöhret. 111 - Tanhl b lr l'f'I CTel: ı815ll:'il : İ ele Yaı::ını Retl.lı: Brdu- (Tel: 44 Dl 69) a tırl:O 1lMM. S ...,.., Hattan: 4"233) - fBaft 13.30 Haberler 
devlet, İlerlemeltl seven 20 - 0:-- Yaaemlnln Çllesl · Feruz, 1 • 1 hlann Kurbanı • a '1 o..,..u Yollan: 444790 H '131240). 13.4:5 Tatil mcıocıllert 

Hint mmı • Tilrkçe. 2 . ran Suareler: 21 .00 de. 'TEYZESh ıtomecıı çaı- "4644, au~ızaıta &18603. 
ta As} anın at ıtuyrutıu mcıncıası ! Enver Vecdi • Tllrlı:çe. Kahraman Akıncılar. Roy SE:-i Es OPERETi <Telı eamba, Perşembe, cuma, SUYllUCla sıcıoeı, Qubultlu POll"S • J"mdaf 14.15 B..,rabcr earkllar 
ııeran edatı. Donuk, D.r ııota ı.\ı.E ıTeı; u ll !IS): u 93 93> cumartesı, Pazar euare: 68000l • cıo. l:te?UOJ 65204.5 14.45 Pazar konseri 
Denıı. )Oı Erlı:ekler Esmerleri Senr • Rogcra • Türkçe. FESTtv 15.30 Tilrk mualkl.&I 

Yukandan "'a ıya. l - le1am ~i J~nne craın, Jane Rus· BUi.VAR CTelı zı u a)t ALı Müzıı.aı op• :u cııı. cuınartm1 Paut FlorJa TJmı. aaııo • o. 18.00 Opera ve O""'rt• 
etmek. oenu oe1acıaı. Rey. 2 _ ~· Taaemlnln çııcst • Peru~ ru • 3 perde, 12 tal> Matın• aaaı 17 ae, cuma n~ 22DD3'. aaııcıoO;lu (isıanbul: 27'500), CD• ,.,~ • 

tel Renkli. ver vecdi • Tilrlı:çe. lo · ı.ıta!t: carlo Ce> ıaıe1te1e n d• - aara "2941, Beybel1a0.a 118402. roııu: 2745011, CAı:ıa4olU 18 30 Şarkılar 
Sancak. 8 - Bir su bltklııi ve çı- ı.tlı;;s ITelı 4U380)ı C' muı.trAS ne ı ı pOÇe:ıı • Ca?13mba saaı &façlar a.ttınell ı Oram iatanbul 214222. t.ı.uı,e 7&kuıı 27"'°2). 17.00 Pazar aqamı 

BUGECE RADYOLAR 9.00 Türlı: tnClzlll 
10.00 Kadın 11aatl 
10.10 Yeni besteler 
J0.30 Şunı:ıan bundan 
10.45 Serbest saat 
11.00 Mikrofonda paıar 
12.20 Serbeet ııaat 
12.30 Yurttan 1;esler 
12.55 Serbest ııaat 
13.00 :\I. s. Ayarı 
13.15 Danı aarıcııarı 
13.SO Ork1111\ra çalıyor 
14.00 Şarkılar 
14.30 Ocıa mü:ıılll 
15.00 Türküler 
ı:;. u; Şarkılar 
15.30 Pazar konseri 
16.00 Pn>aram. ıı:apan•I· 
16.57 Açlllf ve proaraıı' 
17.00 Dans müzıtı 
17.30 Kitap ısaatı 
17.46 Şarkllar 
18 00 Yaşar ııthenır 
1830 Köy poıtaaı 

letlcrlnelcn birinin terdi 4 - Ta· dot, Louu Jourdan • 2 • Tokorl Köp:Oıo. c-tc-tı: +:il-tı:+-t<+-t<«-t<+:iı+:«iıi<i<il'iı+iıiı• •ı+ıtıtıtı4-'ıtıtıtıtı+ı+lf-lf-lf-lf-lf-**ıt-ıtıtıt .. ı 7.45 Triolar 18 40 Türküler 
ço ı, D r renlı:, Orta Avrupa mil· ~ Cici Otlln • Brlgttte Bar· t2 58 9?) 1 • Nehir ı:ızı. 17.30 Oyun havalan 

rtbtıı medenıyet kurmut bir dev· Fransızca. M \RM ~R, f'leı : zz:ı soı ;. ! 18 00 Fuıl heyeti 18 5~ S~rbest sut 
!et, Hazır. Kava 1Jarçıısı , HAmız ŞAN: LeJyoı:ı DOnlltü • JtAblımı:ı Kurbnnı . Hint* T 19.00 M. s. Ayan 
5 Oert verm . Eşllt, Terı;ı . A· ı Belgln Ddtut, FIJtret Ha- filmi • TUrkçe. , *• KOÇ C2f 1\L\fl • zo sııan) mnnız Jizını . YA\' <23 l\n ım • w Ar:ıııı.ı ... 1880 Danı \'O caz cnüzı:ı 19.15 Tarllıtcn yaprak 
dım, FakrUelelem" müptell, 6 - kan • Türk nımı. VerdlClnlz htr karardan evvel l>l· \RSI \ :-1 ı..!1 J'em .• 21 Aeuuoıı Anlamadıtınız u bllmedltlnlz : l!l.00 Şarkllar 19.20 oıtar eolosu 

1 Şart e<tatı, A ııoııanım. 7 - B.r l'F.1\/I 15eb.ıadrbası: Tel:* ce dOşOnmeıısınız. Aka! bnlde ıe- Uzerınızc çok 2or bir iş almışsı· işlere Jı:arışarak ortaıı~ı velveleye ..,. 19 SO Haberler 11;125 Sallık lı:onutıxıal 
ç çek, Kekelemcıt il - Duman ,e- S.\R \ Y ıT~ı· 44 16 ssı: Z2 2.$ ı:o: 1 Nehir ıı:.ızı, ! IA!I edilmez büyük bir zararla nız. yoruluyorsunuz. Fakat bU· verıyorııunuz, biraz a&ır olmanız • 19 45 Onlvenılte korosu 
k ı B r coııraı~a terimi. Bır nl· Seytan Ruhlu insanlar • 2 • Tokorl K!lprUsU. * karşıla ablllrllnlz. tün mUşkllrttlan ycnerel: muvar- llızım. Z: 20.15 Rad~o gazetesi lQ .SS/Şarkı:ar 
dn, Fcnıı O - Geç!lmcsı çok ten- Slmone sıınoret, v~ra \'ESt rn. Kö• nı: * DOGA l:?I .'llıan • 20 ~tayıs) fak olacaksınız. OÖLAK <21 Aralık . ZO ()çak) • 20.30 MOzlk 20.00 Soor baber;erl 
llktııl ~ükSeltı, Dudat;: nır mabut. Cluzot Fransızca. 6126>: ı • Dev Adam 2 • ! 2~ lttlUl) • 20.15 Radro ııazeteal 
10 

_ Sabah sabah. Bir nııyvan # ' TAKSİ':\t (Telı 443191): AdJız kabramanlnr. * Çok ıauradell anlaşmalara gire· B\SAK <:?? &tust.or • ~ OUnUnUıı bir hayli 111rtıltülü n • 21,50 Şarkıla; 20.30 Serbest aaat 
ıı - Bir nota. Haslı!lllt. 12 - iAnası ııtbl • Suavi Tedü • g & o ı g OT * celcz.lntz n kıaa bir zamanda mü· Maddi bakımdan lı:arşılaşacatıı:ı münaka,alı ı~ecelı:, bir ~ye ita· ,,. 22.15 Piyano elttnruı 20.35 Tambur &aloları 
ilim. lkametalJı, Öğretim mileaset- Şaziye Moral (2. hafta). uAL6 (Telı H oı m: ;: hl;~~~ Pc~7 ~~';:~~ :o'~::~;.ı:ı) ~~~'.u:!~ır:ıı!~~ 11~ı.!:.tamıyaca ı· rar •e;meden tytce duştınün. : 22.SO E'.onçerto 20.50 Dnn.s milz!ll 
seı;l 13 _ Sorıuc. Satmak, Karak TA.'i ıTet: C80140)ı ı ·Ateşten Buse. 2 • Vah•* ~· zı W KOVA 121 Ocak · ll Şubat) • 23.11! Haberler 21 .00 ~arltılar 
ter •umu .. aklı"ı. J4 - Bir • tranç Napot1onun Sevatlla1 • ıs. ti Hayvanlar Dlyan. * fş huausunda nnUClnlz aözU ye- !'ERA 123 Eyllll • 22 m) f.at.ırahat ııonunUzde dahi çalış- ~ 23.30 Pro~raın 21 .~ Serbest aaat 

' • " y Erando, J Slmmonıı. StlREYYA ı T«'lı SGOGIZ) * ı1ne ıetırmlycraunıız. Zamanla nırı.aı ııe glrl.ftlClnlz bir iş hu· ma;ı idet edlnmlşslnlz, aablıatl· ~ 23.33 0&11& mClzliU 
tertml, Bir eınlr ıııeıı. Yemeıt, i l . "\L tKaıımpasa Tel: 1 • Enayiler Kralı Gang&·:, alze karşı olan it.mat 2 ayt ola· eusunda anlaşmazlık meTout. Oe- nlz tçln dlnlenmeı:ılz !Azım. + 24.00 ıtapanıe. Saat yirmi bir otuz 
Mntematlkte kullanılan b r llrırf. M 93 t6): 1 öUUz AYte. terlere tartı. 2 • Flllptn it bilir, dikkatli olun rekll tedbirler almayı unutmayın. o \UK (19 Şubat . ro Mart) Jf _ 22.15 Şarkılar 
15 - Trısellk aözü, Askeri bir bir- Eşttf Kolçak, scnay uaıu. Kahramanı * \'F..'iGf.Ç 121 ııu • • 20 TemmuıJ CRt::P <2J Elılnı 22 Kasım) Dlkkatlnlzl lüıı:um.suı :rerıı datıtı· • A S K A R A 22 30 Me!oelller 
ilk lG - Bir kümes hayvanı, B r ., Tilrk filmi 2 • Fırtına OPP.RA tTel: ısoı 211: ;: Etrafınızda a?ze karşı bulanık Bu ay tahmln etmedltlnlz maa· yor •e bunun yttttınden lşlerınız- l 8 27 Açılı~ ve proıra:n 22 45 M. S .Ayarı 
itki, N yaz. l'I - Blı rahntaızJık, :ııeçtı . KAnl Kıpçak , ıu Las Vfl!ll Kumnrba1.ı • * hanlar e.s!yor. hl nlyetll lııaan raflarla kari]laşacataınız. Ona le !Ayıltı tle meş;:ul olamıyonu· ~ 830 M. S. Ayarı 2300 Dans müzl~I .._ 
oınç kaelın, B r Amerikan P&· ~ alll. Kaynak . Türk tıımı. \•t.:Jtl (Tel: 369751): + olmanızı ispat için bir feyler Jap ;are tedbir almanız IAzım. nuz. .. 1145 TOrkUler 2400 Pro;ram kaı>&n1• 
r ı 18 - Kemer Cereyan eı- ~ __ .... 

meli. , Müellif mah6u?ü. 19 - isti· (. •"•''''''''~''''~~'''''''''''''~'~''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''"'""''"''""'''''"''°"'°"''''''""""""'''""'''"""''''''''""''"""'''''''~'''''''''''''''''''_...... _ 
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ESHAM VE 

lAHViLLER 

\ \'l'.\X - 30 Ka ım lOll 1 
lata ~f\'\DtiL DOllS·\SI 
1938 1 

tlkrnzı "!o t,6 101 oo 
K -ı. 15 2.500 

104ı ~IM.K. İK I ,. 26 25 
ıa., o 0.Y. İk. JV ,. llJ7 30 
l&sı r OY fK. V » 1011 00 
1953 ı:tlkrazı > 103 40 
ıas3 Ukra~ı » 103 60 
lDJ Aaıoraısman ı • 102 60 

S Aınortt.sman il > 101 25 
Z D III. > 102 75 
Z.B IV, > 102 35 
z n v. 11 102 sıı 
zn vı ,. 10075 

ı~ 1 z.a vnı 11 ı04 ır. 
[)O Y VI 'J:. il 102 00 
ltJı ı. • . il 102 85 
RJ.ı. ıı • 102 85 

1948 f"L ıu ,. 102 oo 
1!); ST l » 102 8~ 
ı~~ ısT II 11 102 85 
ı9-ıı 

0
ST 1. 11 102 Oıı 

l~I O OY I. 11 21.25 
l~ı 

0
0 Y U » 21 40 
Oy !IJ 11 2ı15 

At M I . 20.00 
>.t M Il. 21 .20 
t-1.ı.t III. :ıı 60 
Z n rv. 21 o5 
Z B I. 21 13 
Z. B. II. 110 00 

lftr l l \ " h \ fi fc;c;r.r.tıR 1 
4 a'ez Danka~ıı 11111 00 
a1ıı"antııııı ıNamaı 1300\J 
Cllr Kalkınma B 1711 OV 
ob lııtı Banwı ııa oo 
l' ~il Yon And ı U 170 00 
'ta l'edt Bank A ş 132 00 
l' * \·e Kredi Bank A 1$ 625 00 
~b caret Bank A o. ~ ~ 
~&ok A Ş 1200 00 
't:t'n Clı:rıonto 108 o:ı 
lıııtr lıeğırmenıert 53 00 

llankıısı :ın ou 
Cı; \ t.1 1" BF.~IRIRt.11\l F.R 
ıı~~lıurıyet Ata 53000 54000 
ırlııı:. 00000 u1o:ıo 
~-ı z • 7 5000 7 6000 
\ıllı t 64000 &000 

64000 65000 
ile~ l.ÇF, 'l,TJ 'il t l i\ 'il \ili 
lt,c..~e 1615 162\l 
8l .. o 1615 1620 
't •ııaara 1615 1620 

tı'IJ lloo mm> 1e10 1011~ l 
tto ltıH 11 \ H 1 t'I \1, 11 :-o 

Cıı l'l\1'1.ARI 
\'~lıurıyet Ata 10000 11000 
~ t 10600 10711() 
<ı;ı ilt 13700 18800 
lııt ~en HollAnda ıo:ıoo 1025\l 
I~ 1•Z L rııııı 1'000 1"100 
lıtııtı\z Vık. 13700 18800 

r ç ron ı 0400 ı 0500 
---~ 0!100 10000 --. ~ 

HergUn 

bUroda 

kullan1nız. 
P,ıı 
~ 11111 snıı ırntllrııııın gıı11 

:tıtf1111r111 , , /tr~'tlltltlr hı' 
~C•ftf:f fotıfıt/ı 11/,111 /f, l J'/v 
'1N[J /'(lf;f( ılS/,\J $t1hrılı· 

~Ilı /(lfbıl.: 'l/ıııı: 1111, ııkŞl1• 
"'\ lmt1ur cıldıııı: ıı:,.rmtlf 
1 1/ııltır ttlrı . (.11111111 lıtr 
ltıQ/ıııdc m:ıbrııı:ı ıcrtı ti· 
lııt-ııızı sa "/ur. • 

~ \tCM:dlc..ıul 
~drası 
~~lltll,\T XACİ \e OR'f. 

~lu Tasvir Sokak Tasvir 
Han 10/5 

• Tel: 27 U 71 

SOYLEMEZOGLU -
~~ !le rnaıı ı incide> 
li;'ı e taaı. bu flUretle tamamen 
~ ~ı:ilıntı olmaktııdır. P11K11•. 
~" CM p İl Başkanının ha
'"'<lııit~ttııtı 45 ı:anhlk cıtuı:laa 
·~~' {' 135 ıt(lnlilk aürııün ce
ı.:q r e.rşıJık tutulmıısı. bir 
.. ~ ,?'&nlıılı~n Bayılmış vo hn 
ı1 ~ ~!az cdıtmemlp kabul MI· 
~ t lııc!lylfımezoıttu>nun yeniden ,•r.-. 1>ürııan cezaınnı çe!ane&I 
~ lı , tırıırnıotır. 
it (11 Uretııı, «bir ııuçun ce:r.uı. a
j);~<l~ltrak ve ıaç• kıaım halin 
" eaıımış olmaktadır. 
cı~8Ddar: Söylemeznıııu•nun 
il 'ü~an ceıeııına ııönaerll· 

~ ıı1terıncı c M p ıı hukukçular 
~~r toplantı yaparak cıurumu 
~ ııq t~cırmı Jıır ve ti ıcıaro ku· 
\:. ~~lı:tn Tevfik Kl\mll Kopel'ler 
~ tı ra Qoruh'u bu ı le ııörcıvlcn 

'rcıır 

Bern Elçisi 
~\'t IOM~I 1 IOrl_,f'I 
~ b r Clıo- tavzlnlndıı. bavılma dl 
~ ''alıllaıRenın cerevan etmedllll· 
\~ ııı Cc:c bnl)azı fa:tla kurudullu 
ı,-· tı 1,ı.t,dıtını açıklamıttır. 
~ Psı llP.ns TICARF. I' 

~r 
ı, ~· 'l •raftan Prot O!lkayın va 
~ b~ tu •Yrııınaıı• uz rınıı vlllyot 
ıt.~ er ecıe bazı atlfa. nakli vr 
: "'t b ıı lnUh r.mr' oıcıu unu ev 
~ ı, t aırm ttlk Haber aldı~•· 

'ltı l'e 11lt olarak vlllhct husu· 
t t ınoauı11 Nabi tJp nern 
~ttı ıı.ı._. ... ııtınıı tavın ccıllml.6· ı 
it;': c:" huaıs ı kalemde bazı 
t 1l1 oıacaıtı da BOylenmelı:· 

AND film 1957 • 1958 Mevsiminde sayın 
müşterilerine arz edeceği 4 Yerli Film. 

İlki: 

LEJYON DöNOŞO 
C:Prodllksiyon Kaıankaya Film) 

Be~·o~lunda ŞAN Sinemasında 25 Kasımda başlamış ve mu· 
azzam rağbete maı.har olan bu Tiirk filmi 2 nci haftasına iİnniş· 
tir. • 
İkincisi: ESAD ?ı!A~UT KARAKURT'un 

ÇöLDE BiR ISTANBUL KIZI 

BELGiN DORUK - TURAN SEYF10CLU - BÜLENT 

ORAN - ATIF KAPTAN - AHMET TARIK TEKÇE'-

nin oynadığı bOyük macera ve aşk filmi, gine ŞAN Sinemasında 9 
Aralıktan itibaren gö terilmeğe başlanacak ve ayni büyük alfıka· 
yı ı:öreceği muhakkaktır. 
Üçüncüsü: 

HATA «Bırakın Ağlayayım» 

GÜLiSTAN GÜZEY-1BRAH1M SOLMAZ 

TURGUT ÖZATA Y - HADi HON 

Blltün kadınların tok beğeneceği hisst bir dram. 
4 Aralık Çarşambadan itibaren ALKAZAR - AZAK - E~f· 

C H P • f hk'k f 1 ADA'\"A llU,ET\EKILt KAi) nln a 1 a 1 ıuı OQlıık 28 lı:uım J>l!llembe ıro 
• • • nü 11aa\ 15 te 1$tanbula acımı,, 

cB&şı ı ıncıaeı hemen &a~'ln matbuat mümeull-
rtm. Devlet dalttlertnln vakl dlvet- lerını dlvet etmıı ve beni ııle ala· 
ıerlııe ıcabet umomelt akıldan gec· rak demlj ki: B u Polls madarO ne 
mez • hakla t&hklkat fapıyor, ocakları· 
c.H.P. siKlYETE mızın deıterlertnı tetkik ediyor, 
oı;v.oı ımh:oR:. C.H P. illere bukı yapıyor veaaıre. 

Cumburl7et Hallı:. Partıaı seçlmltr Evveli ouna ıtareı ecıııyım: bu· 
cıoıay1"1yle &avcılı~• yaptıQı fikayet- aan lit1mal ltdllmlyen ve dc:mok· 
ıere de devam et.mektedır. Dun de ruı ıı:ıaatıncıe yen olmıyan ba.lıkı 
Beyo~ıu Hacı Ahmet muhtarlıfıı bol ve f4kence terimleri kendi za. 
geatndekı 75 No. ıu aandığa ~70 ki· manlarına aittir. Hiıktkat!e uııı.sı 
şııtk ııeçmen lbteaı verilmesi gere- oloııyan yet'lilZ ithamların Kasını 
klrken, 129 lı:lşlyt notc.aan yazıp oy Beyin a!IZından Jı:olayca çıkııını I· 
kullanmalarını önleyenler hakkında lı:I &ebebcı hamledlyorum; &Rız alıt 
Beyojllu c H.P llç• teşkllAU savcılı· tanııııı ve ırlzlenen bir mııkutla 
ita bafVllrmuştur. etkArı umumtyeyı bulandırmak. 

Ayrıca, D.P ocak ba,tanlanndan Blrlncl&I, yanı atız aııekanıııı 
Mehmet Kiraz adında bir şablll da tamıımen ta.'ıııılarını 11ltılendlrlr. 
seçim gUnQ Beyoııuncıa 132 ve 183 Fakat tehlikeli olanı, ibret \'il te
numaraıı undıklarda Utl defa oy kul ewarıe mQoaheQe edileni llı:lnctsı· 
ıandııtından mahkemeye verilmiştir dlr 
Bakırköy O.maniye muhtarlıb hak· Durup cıururken te;lı:llltları a· 
tında da dlva açılacaktır. leyhlncı tertiplere rtrl.Şl)'ormuouz. 
•.\C:U;ı:si Ol.ANI.AR, Aksine alelAcele Ankaradan ııeltp 
Gı:rM'IESIN ... tertiplere ııtrıocn lı:endu;ıaır. Her 

C.H p heyeti başkanı Genel Sekrıı- fCYI bırakıp tahııımı ele alıyor. Ka 
ter Kuım OUlc.-k bugQn 14 30 da u· nuru.uz yaptıtım bir I§ vıırııa or
çakla Anlı:araya gidecektir . Kasım taya tıkanıınlar, beaabını \'ermeye 
o•ııe.::, cacelo tıı olanların her lhtl· hazır.m. Ama makı!at bqka, tah· 
n.ale kartı bu uçaıta blnınemeıerını ııma hUcum ederek ırııcıoıerı ce
tııvaı,e ettlllnden• heyetin öteki ü· birle ve tehdlLlcı aldılımı llAn eı.
yelul ırenıo gideceklerdir, melerı lAztmdır. Ç(Jnka, yarın ııa-

OUlek dUn heyet topıantuına baş klkat ortaya konunca k~ama .. 
kanlık ettikten sonra. SahaCJar Çar yapıt.alt uzııre ve hakikati götııeıe 
şıaına giderek kitap astın almıştır. m~k için bu acbeplcrı llerı aUre-
.ııo(;nu DEGil,!.11 ccıklercıır. 
OOl~k bu arada Şemsettin OUnal• Alcıyhlerıne tertip cıtye ifade et.-

tay tle de telefon Uıı konuşarak, ifa tikleri hldl.ııe de eucıur: Seçım gıı
dr.ııl alınacaAı yolundalı:I haberlerin ceaı !&tanbuldakl mUJetveklllert 
"" ..ıerece doğru olduQunu. aavcılı· ııeçlmlne •it &andllclardan Uçte I· 
ıta dAvet edlllp, edllmec11!llnl sormuş ıcl.ıılnın taanlflnln blttlltl vo D. P 
tur OUıııltav buna tek bir cilmle nln çolt mühim fark eldıı ettlll sa· 
ile cnap v'rmlttlr : atte. Deyoglu ltçe Seçim Kurulu-

•Doi!ru dr-ılllt... na C.H P . il merkezlncıcn araba· 

Yeni Vali 
18a,1 1 IDctdtl 

Uzun boylu, ııözlükla, OU• 81fln· 
mlf iman, .&rosJylıı, bütan bar 
\'e meyhanelere ııtrlp, çıkm&Aa baş
ladı. Beyoğlunun bUtan batalı:ha· 
nelerını dola~ıyor yeraltı mefha· 
nelerini dahi ziyaret edlyorcıu 
Her yerde de aansonlar evvoll Utl· 
tat ettiler. Sonra da yaz çevirdiler. 
Ne yapaınlar? Mttoterı bir türla o
turmuyordu. Hem tanıdılı:ları bir 
ınean da değtld' o Anda onun 
16tanbul Valbl oldu&unu n re
den bileceklerdi? .. 

Oyu ki, yeni vali ve beıecııye 

reıaı. ıetıırcıekı tetkik ve lı:ontrol· 
ıarına cıevam edlyorctu. Ve bu tet 
ıtlkler eanaııında cl.ııtanbul bataıı:· 
ııanelerlnb de ihmal etmemıou. 
Tarban evvelki gece aut tam J4 
te .8eyoıtıuna ııeçmı, vcı ııeç nklt· 
!ere kacıar aacıeco bu itle u&rar 
mtttı. önüne çııtan her batakha
neye ııırtp çıkmlf ve henüz tanın 1 
maınaııınaan ı tllade cdereıt yeraı 
tı meyhanelerine dahi ııınnı tir. 

G( ;\Ul:t. l!\,..\l\' 
Gt:C:E 1!\!o>A:"l 

Tarhanın xontrolunauı aayeler 
doı. bm de Beyo&ıunda aece ve 
ııı.ıncıuz nayatı ile bu lıayatıarı ya 
~ıy-.n ırıaanıarı muıı:a)·eııe etmııx· 

ti. Fakat ncı yazık kı, lkl Yft4&fl0 
aruıı.da çok tarx vardı. Vtı vaıı cııı 
ounı.ı aı:rnaı ıarkettı lman ve ya· 
oayıı, baıumıncıan Beyo ıu caddo
ıcrıncıtı ııunduz aoruıen temız.ıılt, 
rıece yoıı. oımu~tu o~ıaltı lieyuı· 

a&YP.& ~ 

BAŞY AIININ DEVAMI 

iSVitRE DÜNYASINA 
BİR öGRENİCİ YOLLADIK 

cna,ı 1 tnctc!el 

U catın ırcllı;mffl dol11ı•l1!t iki uate )111.:ın llrc>n ulurlama 
te&abOrlert arasında Profrsilr t'nlırt'tlln l~•rlnı ile cırraııırıa 
J.onu•mak fır,.atını hnlclnnı. Dlunt J.onu•mnılıı;ını 7..aman· 

!arda ıta b;r harckttlnl dlkl.::ıt \f' nırruı.:ı.t tal.ip ettim, ll ıılı.: llC'I'"· 
llılnln '\'1 ı.ııerdtn. raı.,ııırdan, saroıılıırctnıı :ı.:nı ı.nı tnlrll olan m,.-, f'dlcl bb•aM; \ eetıayın ı.orucu,.unu hlc ıte nrho• ctmtnıls· 
ıı. BO tUn hayatının t'n u,nnık, rn canlı Qıılıırıııı Cl'(lrl)ol'(ln, Her 
trJI 1Jrl A)"n dUşUnOyor, hrr ıııratıı Hll l)or. uıt>,clanı ılolıtnran 
blnlPn'f' J;.l~lden btr birini trı.rr ll'ktr anyordu . Ol"r birine !iyle
neceı. bir &ll:ı:U nrdı. Hanlya. tcısraf tellntndrn ıu nı ı:ıımamıa 
ıat;;ım ıaının er~:ranlar ıeçf'r, bana OJlıı ıeldl J;;t OOkMın ı.e.ı,;ın 
ıı:elil flp dola d lmallndan etrafa bir clüı:l:re J ıtın > ııın erııreJrr 
> ayılı.> o rd u. 

zıı.:ı nllnln 1 tanbaldakt ıP\lı: Yllllk 'ııı.lft' hnyatJnı :r:lhnlm· 
dPn ıı-clrdlm: Hayır, Fa.brf'ttlo iterim, bu ruı ermJQt'.slnl Onı
U'rı>lttdekl J.'11raü•OndeD \'ali " Ul'lrıll> e Ret 1 maknmına bern· 
bPree ıoıurmrmlıtlr. At.;ılnf' oıaraı.: btanbul hail .. , tarafındnn 
abuı hlr > tıılP ı.:artılanmııtır. (;tıııe rmellrrl oınıı , lrnbı ı.:aı.ınn ,.ıı:nıı
, .n brctrfltrln~ cabuk unııaı. lltl)tn bir ıııhm ırnıhlC" >•'=ın
larlİI ıarıar, hatalar ,-apmış. ı..ıreısında bir muı.ınrmtt lıaraJı bul· 
muş. btle 1950 drn •onra t'f'lln bir lntıı.aı dnrl ıeçlrml tir. 

t'akat uamrtll pro!tsOr eda"nı p~ı.: ('llhUh tl'rt..rım•'I hllml~. 
matruı:ı bir öirenlcl, tatlı \'e nallı.: bir adanı ı.:ruıltııııı ıır .. hllınl•, 1 
ı.rndl hatalarından den alını~. denmıı bir nlltnır tı;lndıe ı.:nınu~. 
nlba)'f't dt\'let adamı ııfatı)ıt tOrlU türlü Jııt'e lmtthBnlprı dlrlU"l'l 
içinde ı~ırınl•. yalİıııı Cnhf'nllf'. >·aınııı hıanbal ıııcu~oııdc hir . 
ılam iken. nırmırı.:rt n eltin> ıı Oll'O lindt bir nd11m haline nl· 

mıııtır. Buıoo sıpta oır\'Znn olan Sf'\JI ııuaıayr ini ı:ıcı,-tlk bir sa· 
bır. clevnınlı bir ıuret ıcıncıe ldeta kıınıs lı.'llruı blrtktlrmtııtr • 

RE Sinemalarında birden. ~1 Dördüncüsü: lngilterede Dcnham Uborııtuarlannda hazırlanan 
Kodachrome Renkli • Harika mlizlkal komedi. 

HAZAR SANTRALI 
GENiŞLETiLECEK 

larla bazı O&hlSl&r &eVkedlll}'Ol:', 
Hen ııür-atle or•ya yotıolp manıt· 
tııp hl'ıOtıenın ıkaına meydan bı· 
takmıyorum. Fotoıt,aflarını ~eı:
tırcııtım bu şahu;lafı adli mı.kam· 

• u, ııunaı.ız oıııua\I aıbı ııeceıerı ae 
Uer auwuo ııcz o 1>. cııcmebıhıcc•ı 
ua yer oıwaııy.u lic:w yalnız Bey
o~ıu aegıı, ouıuıı oı:ıtılr ıçı.. v alı 
ı.lt'I O&tıuthane)tı ilırl~ çıkıtıncıa bı.ı 
ıııı:re tıır!l4 QIUl& mımaı. \ ı: .ucaıeıı 
.:rtoııı ııuu tıu nu..uıı.a ııııııı çaı.._. 

ma:&ra U&Ql&ııaı. Be)'08ıU \"il oel:ı· 

r.u Uııı:cır o.:w •• ıırıııuc,,;1 ııaLUn l:ıa• 

t&Auıuıı:.ı:r.ıı wuuıı.uıı oıU\lıı>U All 
ua: ~.:.ı.r aıQuıı. 11111<1 1 ı~ııı proııı· 

•iP ,,;aı arıua H•nıw111 ouıunuıuı 

'-'""C• <:'1U!Jn QIJ Ol. ıırı.uı; OUIUU· 
uuı>ıı.ro ı:.ıı.:rtıı .ıor. 

Y rol Bun BOyUk Elçl•lnl nı.ıtrııı ba11na glltOrrctı.. olan "-'· 
laYTarC"_I hanlanırktu, bımıı lılrdenhlrC' u rıı.:ır s;eldl: Is· 

vl('11!11' blı bir bOJ'Uk elçi clf'lll. bir Otrenlr.I ılindertyorln'-. 

MO tııt.;lllf'rln benlmıemPte baıladıklan \C lıtllo:bal br•abıııa bir 
l<t)mPt, bir tlmlt aydıldan Profeı;ör }'ahrrttln litrlm G01'a~•ııı 

aPflr 11rau,1r t \ICrf'Je ctıııır•I hu 1aman memlckttln bOUın in· 
•anııı.: için y1lk•tk bir llmeı. olan, hu tJ 1 tolrrnn•lıt lrnrşılıyRn, 

rıtr tılrlü farlı.ları Alıf'nt.. ı.:n.ınıııııclıl rrlltn olıoıı uı O•tün muhiti· 
nln httrlııılnt> 'irme.•!. onun ruhuna nllhu rtmrl; fıT!aıııın ı.:anı,. 

nınsı: mrıııltkPtlmlr ı~·ln bu~ uı.: bir nlml't olBcaktır ... AHRETIEN GELEN ADAM 
CELAL iNCE - MUALLA KAYNAK - ZEKi ALPAN 

- VAHI ÖZ - ALI ŞEN 

Celfıl'in nefis şarkıları ile aUslerliğl, bUtUn ailenin görmesi icabe
dcn kahkaha tufanı nefis bir Türk filmi ... 

Yakında Ş A N Sinemasında 
TÜRKIYEDEKI AND FiLM BÜROLAR! : 

1STANBUL - Beyo~lu, Sakızai:acı Cad No. 33/4 Telefon 
44 04 98 Telg. ANDFİLM. 

ANKARA - Atatürk Bulvan AND Apt. Telefon: 26706 Telg. 
ANU FlL~f 

İZl\lfR - Halit Ziya Bulvarı Buldanoğlu Han kat 2 Telefon: 
?f!S35. Telg. ANDFİLM. 

ADANA - Arıkoğlu P.ıızarı No. 24 Telefon 3443. Telg. AND 
FİLM 

SAMSUN - Tahir Usta Çaı,ı ı kat l Telefon 1592. Telg. 
AND FİLM 

Filim yıldızı 
NERİMAN KÖKSAL 

"cildimi Puro'nun 
ihtimamına hıraktı~ım 
gün en isabetli karara 
•~rmi~ oldum,, diyor. 

••PURO. nıiikeınnwl 
bir krem \8zifc i görerek 
cilai he li)or, koru)or. 
şeffaflığını •• o .tabii ıera\'~t 
\'e cııziLe ını muhafaza 
ediyor • ., "' 

••Puro Tu\8let Sabunu 
kullanan daima :F,enç ka· 
Jır ... daha GÜZEL, daha 
CAZİP olur . ., 

.i\ERf .\IAN KÜKSAL'ın 
TECRCBESl~DE.Nı 

ISTlrADE EDl~lz ... 
~iz <le Puro J.ullanınıi.. 

Puro cildi tem itler, bcıler 
kadile gil>i )Umuıak çi· 
çek gibi taze yapar.PURO 

güzelliğin ilk ~artıdır. 

Bol köpUklU • nefis kokulu 

PURO u-ır 
••e@ffilfJ.ııı.ımtıı•ttti'J!fW!iiU ıj 

Sahibi' VATAN Clazetecllllı Ye Matbaacılık T A o acıınıı l 
An lt' D F. llN YALMAN 

Umumi N l'l)'a\ MOdQrü' özcan ERClCDF.R 
eu •ayıda Yuı ı,ırrını fillen idare eaeıı mesuı mQdQrı 

ÖZC.\"" ERGÜDER 
aaze~ıu razııann rmı h&rflerıe aOndertımeaını rıca eaerlL 

Anadoln 'tann !arın emriyle ıracı eye çıığırıyor ve 
Ankara 30 - Slllsıa vlllYetl içe· ID•"I um pıAnlarını teablt ealyo-

rl.alndelı: I Hır.ar gOIOnden akıtılan rum. 
sudan lıtıtııd~ edilmek ıızere turu işte kıyamet bunııan kopuyor. 
ıarak uı Ekim 19~7 de tecrübe işlet· j ıcllışlarının ııebebl budur ııcınen 
mcılne açılan Hazar hidrolik ıan tMl CHP ıı baııkalll Şonıııettln Oü· 
tının mevcut 6000 Kw. takati, bOI· nnltııy şatııııma hllcumıı başlı\•or. 
remin enerji ihtiyacına yetmemlf. bu Arkadaıı Kaı;ım GUlek alclnceıe is 
YUr.den aantralın gerıloletllmeal lhtl tıınbula tıellp bffül toplantısı ya
yacı h~ıl olmuetur pıyor Partllen aleyhine ycnıız ve 

Oenltlttme itini Etlbank Vlvanada uıeıınet.ıılz tcrtıµlcır yapıyormuşum . 
lı:uruıu Elin Ag. Firmasına ihale eı.. Eğer böyle ise bunun yolu ba
mtş ve muku•ele burun il 30 da E- sın toplantısı )apmak, yavııara ko 
tıbaıık blnBB1ndn ım:z:alıınmıotır . ııamıak vcı suçlarını bize atta ka· 
KP.~lf-:ıt ll\R \.11.,ıS 
nin Ki. 'ns \ su 
Vi:RİLDI 

b:mır, 30 IHuaua!) - fnıuının 
bUyük bir kısmı ıamamlanmı, otan 
Nazlllldetl Kemer barajında )'llnn
dan ltlbaren ıu toplama tılne ba,ıa 
nacaktır. Bü mUnııaebetle yann nat 
ış ı.e bir meraalm yapllacak ve mU· 
tealı:.lben baraj au toplamaya b11$1a
yacattır 

Yarınlı:! mernılme hOkOmetıı men 
ıup 411halyetlrrden hiç biri iştirak 
etmlyeeekttr, 

dar ileri ıııtmt'k değildir. Buruya 
ı.ncıcce bizi tchOlt için ııclmlştlr. 

Tnhl{llrnt kanuni mercJlerın haktı 
cıır. Kenıtıılnln tahkikat yapaca
ıtun cııye ganııta ve patırdı kopar 
ıııaaına hiç bir kanun ve hukuk 
anlayışı cevaz vermez Ben. her 
~eydr.n evvel vazifemin ehemmi· 
>etini takdir r.den. kanun! meınııı 
~etimi madrlk bir memurum Bir 
taktik icabı ,aııınma tevcih ettik· 
lıırl tehditler br.nl &5lft yıldırmıya 
caktır. 30 ı ı 957 

IMIRtıhııl t:rıııılı4'1 !\10ılurO 
llPHf'tıtn :'\at..lluıJ;IU 

«Lastik Kaplamacılar Derneği» 
ANA NİZAMNAMESİ 

1 - Cemiyetin adı (Lbtik Kaplamacılar Derneği) dlr. Mer· 
lrozl Taksim Cumhuriyet Caddesi No. 35) dedir. 

2 - Cemivetin mevzuu: Türkl~c dahilinde tam teşkilAtlı kay
n~k ve tam ~;rt eeçlrme tecisatt olan atelye ı;ahiplerlnln. ıfün\'a 
tcrakkivatını takip ve OlC'Slcki bil~i \'e faı:?liyetlcrini siirekli bir 
ckı'fü:ı birlcştırmeJ:, hiikıirn"fçe verilecek vazifeleri görmek. \'C 

bu meslek sahiplerinin meşru haklıınnı mlidafaa etm(!lctlr. 
Cemiyet ticaret ve siya~ctıe i5th•al etmez. Kendi maksadı i~ln 

gayrimenkule tasarruf edeb lir. 
3 - flie 9is llıalRr: (Soyadı alfabe sıraslyle) 

Öz adı Soyadı Doğum T. Tab. bamrtgih adrf'~l,.rl 

Ayhan Aktan 1928 T. C. fstanhul · Fatih Büyük 
CTyre Solcs Kaplama Kahraman Cad. No. 80 
Fabr.) 
Raif Er 1337 Bursa • Setbnşı LAstik 

Kaynak ııtölyesl 
:\tchmet GUreşçioğlu 133:i Bursa • İnönü Cad. Ki· 

Mııhmut Keç 1337 
rlşçl kızı Sokak No. 8 
Aksaray Atatnrk Bul\'3 
rı Emltık Kredi Apt C/ 

• 16 
Llml G. Yalman 1331 istanbul - Cumhuriyet 

CTATKO TAS> Cad 33/6 

4 - Giriş ve çıkış şartları: Derneğe aza olmak için, Türkiye 
dahilinde tam teşkl!Atlı kaynak ve tam ~ırr geçirme te,i•ııtını ha· 
iz bir müessesenin sahibi vrya imza selahiyctini haiz erkanı ol· 
mak, 18 yaşını bltirmi~. medeni haklara sahip, bu dernek niıam· 
name3Jni kabul ve en az miiesslslerden biri ile di~er bir azanın 
lav iyc..,i ve idare heyetinin beste dört ~sının gizli tasvib reyile 
derneğe aza olunabilir. 

İdare heyetlnhı teklifi \'C hay-:ıyet divnnının kararı \'eya ka· 
nuni hilklimlerle veva mensup olduğu atelyc il~ irtibatı keıilen
ı~r veya istifa edenler dernekden ayrılırlar. 

5 - Sub<' te~kili: Derneğin merkezi İstanbul oldu~una göre 
ltizıım ~örillen yerlerde, idare heyetinin talimatı ve vereceği sa· 
lahiyet dahlJinde derneğin 'ayeslne uygun teşebbü !er için şube 
açılabilir, 

6 - Umumi heyet: Dernek azalarından terekkilp 'eder. Se
nenin Uk iki ayı ıı.:lndc İ tanbulda toplanır. 

Umumi heyet, gerek mUe~~islerdcn iklainln ve gerekse idare 
heyetinin ve gerekse iki murakibln veyahut Hny9iyet divanının ve 
yahut azanın beşte birjnin teklifiyle fovkalAde olarak toplanma ı 
nıümkündür. 

Umumi heyet, Azaya taahhUllll mektupla ve 1 tanbulıla iki 
gaıete ile illin suretiyle, 7 gün eV\'el, toplantı yeri, günü, saati, 
ruznamcs! fızaya V<'! lıükümete bildirilir 

Birinci topllntı, derneğe mukavyed azanın yarısının bir faz. 
lası ile yapılır. Bu nisab olmazsa, yine ilin ve poata ile llzaya ve 
hükumet,. lhlıar suretiyle onheş gil:ı sonraya tAllk olunur. İkinci 
toplantıcla nlsab aranmaksızın toplanılır. 

Kar:ırlaı· haııı· olan azanın ek~eriyetiyle ittihaz olunur. An· 
cak nizamname tldilalı, mutlaka, mües is tızolardan yazılı mu
vafakat :ılmak §artiyle mümklindilr . 

Umumi he~·et toplantısını. da\'t't cd r n namına bir zat acar. 
Ve müzakeratı idare etmek için, id:ıre heyeti haricinden bir reis, 
bir reis vekili, bir kAtib ve rey tasnifi ve toplaması için iki ıat 
işari reyle stıçllir. 

Umumi heyet mUzakeratı hulfts:ı olarak zabta geçer. 1steyen 
!lza yazılı beyanını ikı nüsha olarak vermek suretiyle zabta geçi· 
rildiğinln tev ikini i terse bir nilshosı dıvan tarafından herhan
gi bir imza ılc 1mzalanarak kendisınc verilir. 

Umumi heyet, derneğn son mercii ve en seltıhlyettar maka
mıdır. Kanunlar ve bu nlzamnamt'ye riayetle kararlar ittihaı eder. 
Alınan kararlar, flzaya posta ile bildirilir ve dernek merkezine tA· 

1,'Aı . 1::.\:"\I !ı\l.l it 
ı awıııı cu ııc:zı bil u.; ınaa çalı~aıı 

111.bıut.aru aa r ... ıa;ıı . ı..ı, r Lrıııııı. uııı

Wlıru, ııcce 1,.uıı;.ııı c .. u.ı&muıı uur 
uı~. ıı..:.uu ı:eçcıı vc .... ,Lı oUU)U 
......... ıı..ı ;su ~ıul.g•)ur<IU c,;ııuıo)Cll J"li 
w<ırı. ı..aııuıııı yoıtu ·ı arıııuı, me 
wuru oeııı:naı. \' ıuıııııı ~ •1'1 liJ' I>• 
ız.ruını •ora u. ı..ıun ae &cınaıııııı. 
u .... uı nıu6uıatıı. uıerunuıı c:uuc1>c 
~"ı~ıı. uu ile ta .. uıru..wı! ıı:u1Hlct 
.ıı . .t:ıu) lece nıetı.uru \.&H§Ur111ı.~ J· 
ın .ıı. .. nuıtı "> aı.tı: LcııHilcı tıı.ra!· 

tar uıuuııuuu ll"" •"rrucA ız.tı)oruu 

I;'.:) l:' OL.Ut> ~"" 
:,1ııılıtt>1' a A \l.JI, 
(olU\ -.ıol•L \ \K 

Vıı.1 1 ve Bau,Ql)e Relııl MUm:aı. 

·1 .. ruıın dun ııaz.etccııere ~uruığı 
bu, ..ııatta . c- latanouıdı ııcr ~ıı, 

tıoı.ı;.~ııca1'» deaııo \'O au<ı: 1Crlll'1 
?O.)".e .ıe\ anı etnııştır : 

ı- 9t>lıırde üı; ayıılt g:Qa macl· 
aeaı ato .. u uıevcut buıuıuııııı.:ıa· 
dır l"akat bunlıırııı dııha da ıı.rt· 

tırııa.aı.ı kararlat;jtıruınıı, vıı elul)o 
k1 atoıdarın ~~ırıJmesı ıçln lı;tJh· 

11&1 bölııoıerı llıı &omıısıı ııeçıınuı· 
tir.• 

ÖLe yandan dUn belediye bQlto
ntnde bPllrtlldlRlne göre ee!ı ı ri1o 

fazla mıkıaraa .at l tı luk oıunıın fa 
bU.yc nohut, ı»rtnç \'O mercııııuil 
ırtbl gıda maııcıcıerı bundan bÖ) le 
Et ~cı Bıı.ıt Kuram\> mağazaıann 

da do satılacaktır Ayrıca rarııı 
sııbahtan ıtıbaroıı Muoırçartısı ka• 
µıı;ıncıakı tanzim satı~ yıırtnde de 
Tosyn ptrıncı aatıııına b&ıjlanacak
tır. 

OPON, rulub~ tıı ve soğuk 
h:walı:ınla bir ihliyıAI ledbid 
olarak alınma'-' fılycf:llulır 

OPON, ba~, dit, ndale nğ· 
nlarnıı teskin eder ... nezle 
ve grirı başlaııgırıııdn hirı;ok 
fcn:ılıklnrı önler 

:\l~·ın ını•: (.'ilııt..U 40 J ılıl1111bf'r1 ıtçlrdltlmlz tecrtlhf'lcr, bizim 
büııı l'nılı!ıı pHrla.m.ııııarlım 81•ttmlnr UJCUR olmoıll&ını, bn l•lf'
nılıı hlzdf' \manaı~ ~ah~I relrnbt'lltrl '" -putl KR\Cal ıırı >•rnttı&ı111, 
ınarılyc> ) Ol o~tıtını. tıurrl)rtl tehllkr>e 110,orılltınna, ııılllt men· 
raatlf'rln lhııınllııt arbl'P olılosıınu. rıırııı,;, Ahr'lll. " ıstıkranıııızı 
ıll'Hımlı l>lr tt'lıdlt ıııtrndn tuttıııunu hC'lll rıını tir 

llrr irili• ı..nr•ı,ıııd.ı ~nnn unıtık : ııl~ ha ındııJ.I adamlar dl'CI· 
~lr•r llt'11't her 't') ıHluttr.n \dıııııtıır dı·itl1t1. tıtkııı hiç tılr Şt'\" dil· 
ulnlt'•ll ltıA~ ırrn- ı tnt..lp etti. Gltcltlf' ınf'J ıtıuıo çıktı ı.ı bizim 
ıılln><"mll! lt:ln ldl'al 8l•tem, lt.;tldarla muhnlt'frıten mn~ı.:ı.:ep bir 
ıı..ı c·rptı~ıı lcl:ı~ dtiil, lnt~·rl'df' olduto tnrLdıı tıl'r pnrtl)I tem il 
rlntf'k OzNe '~llC'n leknlı. lhtl u ıulamlnrındaıı tnUr~kkrp tı : r 

ınllll hOkOmet lir, 15' ıcrede ta ibik edllrn "er~·eı. balı.: lc1 re 1 Ye 
hnlı.. h!\klrıılH~tlıllr. 

\ fRlflrJ;; f,, Jçrt nıedtnl kıınunanu ol/lnlia sıtıı blır. mııletmrk 
•urrll)lt' ilk adımı atnıı~tır. Ronu tnmunıınmnnın \I' bu •urcllc 
tnm ,., deı nmlı bir nıllll ı,blrll&lıu• kııııı nıııııın 1'11 mnkbDI bir 
lıl'dı·t oldııtnııu 4P > ıllık ı.11111 ttcrfibl'ltr brlll etml~tlr. nuznr•ıır
ıuı.tRn hep hlrılrn şll.:ll>tl f'ltlilmlz ,,. df!rdlml:r:e drın nrndıgınıız 
hlr ~ıruıla. l'rofı•,\ir f'ıılırettln Krrl111 <ii)l.ay &lbl, dc\let set Dil ha· 
murnnılau dlrıı>•lll lılr film adanırnııı.ııı lıtf'nl l"'ıne ı ı"ııılntıı bir 
orrl"nrl•t olar.ık. bir bH> ilk f'lçl •ıfııtl)lt '"''credr ULlte ba ın:ı 
ı:ıtını•.ıııı. \ 11,ılıın bir 11\lfu. JC'!lll btr ı:rlltnıl')f' alı ımı.ıınıunn bir 
t..ilprutıaıı~ı. lıl"r C'lhellf' ıllıel bir tınıll kıtpısı ıtlH ka~ılıyoru7~ 
l nşnllah hu umıı ~ııntııı ıılrlnıle lll'rç~~ll'elr "' blrhlrlml7lr çrt..I&· 
ıııeıL 'ul"l'tl)lr )Ok eıcıcınıır ınllll eıırrJI hazlnrlt'rlnlıı milletin mOJ!· 
OC"t hlzml' tlt'rlıır hıı•rı>clllrıı!'lllııl nı tını L;tııı lo;ılıır. 

Ahmed Emin YALMAN 

O. BÖLÜKBASI EVİNE DÖNDÜ 
kueaklaemı tır 

Oazetecllere. «Hürriyete, bllhu
ııa Gönül Hürriyete kavu~m~ ol· 
mııktan me:nnunum• d iyen B~ 
JUkbqı. önce traş oımu~. daha 
aonr cıa kendisini tl'brlk etmıı o 
ı;clenıerı kabul ctmı,ıır Du araaa 
kendlııl7le 8(lr<lşttııtümaz Dayan 
Bl!IOkb ı duvdu !\J sevine! lfad 
rderek, ı8daletın tecelll cdeceıtln· 

elen emindim• demfftlr 
ı.-ı~cı \t'lrn<'•:7~.\ n\"""'' 
lliAZl\fl BA\TOli R .. DIWDIJ.Df 

Keııtı:ın ARırceza Mahkemesi, B5 
laktıa ının avukatlannın Ankara 
2. Aıtırceu Mahkemesi Ba~tanı • 
Nttmt Ba tok hakkındaki reddi ha 
kim t.aleblnı cıy blrllıtı ııe kabul 
ııtmıetır. 

23 Tem.'1luz. tarihinde Omıan Bö 
lükbaşının tahlıy ine karar ve~
m~ bulunan Sırn Kalayotıu B~
kanlıRındakl Keskin aıtır ce-za mah 
kemetıl red teleblnt u aebııplıırıe 
kabul etm~tlr: 

aJ Ankara İkinci Alır Ceza Mllh 
kemeııı B~kanı Na:mıı Baytoıc. 
Osman BölUkb901yı yargılavacak 
yarıııçlar kurulunu teşkil e:ıerkPn 
9.10.1957 tarihli aur~maııa t&hll· 
ye talebinin reCldlne muha!lf ka· 
lan. yanı Oaman BOlükbaşının tah 
l!yeeı lehinde oy vermlt ola:ı ve 
mahkemenin en ltıdeınll oyeal bu· 
ıunan Adil Sanaı•ı ctatıa sonraki 
duru,malarcıa Yarırıçlar Kuruluna 
ıotırak etttmıcmeııı • 

bl Başkan Nazmi Bııytok F.!klşe 
biri ziyareti eanL'lında Rqlt o~ 
mlrltazık. Hllcmet Kuntaf ,.e Cev
det lnal e.dlı avukatlara O&man 
Bö!Okbaııı dlvaııı hakkında ltonu
,ulurken bir •relin• hlkAyesı an
latmıotır. Bu hlkAfenln Ba,kan 
Nazmi Baytok'un bltaraflıRını ~Qp 
hl"Ye cıaıarecek matıı1·ette olması. 
T\111 in: K\Roi\Rl:\J)\'lj lhcıı: 

Osman BölOkbaeıya alt d05\'a 
rııdl hatı:lm teleblnln incelenmesi 
için Keaktn•e ııöndertımccıen f'n
ce 19.11, 1057 tarlhtnıı11 BölQkb~ı
nın avukatları 2. Aıtırceıa mahke 
meelne vr.rdlklert 20 ııayta!ık lA· 
ylha ile bihakkın veya kefaletle 
tabllye talebinde bulunmu,ıardır. 
Aynca. Sırrı Atalay'ın dlvasını 
durduran Ödemlo Atırceza Mah
kemeaının bu konudaki kararın
dan bahisle Blllükb~ı haklundaı:t 
divanın cıa Ceza Muhakemeleri U· 
ıuıa Kanununun 153. macıcıeıı.ne 
ııöre durdurulmasını tııteını,ıerdlr 
Bu talep maetacel mevaddan ol
dutu halde tııdklk edllmemıo ve 
doıya Keskine Rllndertlmlttlr. 
TAlll,h'E K 'ffARI 

Doeya. redQlhaklm talebi kabul 
olunduktan sonra 28 11 1057 ak a 
mı Keskinden postaya ,·erllmlt vıı 
dUn tabah saat 10 da yola çılan~
tır. Bu sabah &aat 10.<l5 de Anka· 
ra adliyesine aelmlttlr. Bunun ü
zerine avukatlar C10&yııda t&hltye 
talepleri bulundutuııu ifade ede· 
rek Cf!len dOl!yanın Clf'rhal Yarmı;:· 
lar Kuruluna gönelerllmt.slnl late
ml~lerd!r, 

!kıncı Aftır Ceza Mnhkemııel A· 
dil SPnlll•ın Bıışknnlııtında Mem· 
duh Tunçer VI' Mehmet. Kaya•nın 
ı:ıtıraklyle teıekkül etmı, VI' '1oıı
ya ı;aııt 11 cıe bu kurula teslim "" 
dllmı~tır Ooaynyı inceleyen Kurul 
Sncıııııın matallMını da Lstemlş 
tir. 
HnH'ASU l\fKU\I 

günae 6 tablete kadar alınabilir 

Savcının cıosyayı incelemesi ııa
at lli 30 a lı:adar OmıOştQr. Bu 
müddet ıçıncıe Nurettin Arclıı;:oı;
ıu, avukatlar ve ıruetecller Adli· 
ye ltorldortanncıa Clolqaralı: '"akit 
ırll('lrmeıte calı mıoıar ve Bllltlkba
şmın tahliye edilip edtımlyecetını 
btrblı1erlne Mımıuslardır. 

lık suretiyle iliın edilir. • 
7 - idare heyeti: İlk mlie.!!si. !er iki sene milddcUe, kendi ara· 

!arından (3) kişilik idare heyeti seçerler. Sonraları. umumi heyet 
gizli reyle seçer. İciııre heyeti, kanunlat·a ve bu nizamnameye ve 
umumi heyet kararlarına göre derneği idare ve temsil eder. İda
r~ heyeti bazı hususlarda dilediitlne vekAlet veya derneği temsil 
seliıhiyeti verir. 

hiretıerlnden hiç bir suretle lstlfade edemez. Aidatını ve duhu· 
tiyyeti talebe rnğmcn vermiyenlerin dernekten kaydı silinir. 

Saat ICl.20 de tekrar toplanan 
Yarırıçlar Kurulu dosyayı ve Sav
cının matalll&ıııını ıneelemııı ve 
ov blrllll tle BölUkbaııının tahliye 
eını kararla tınnıetır Kurul. cıu
ru~manın cıurduruıınaııına alt ta 
lrh n dahıı &0nra ı:llrüııaımrsını vo 
karar11 baO:lıınmuını kırar altına 
almıştır Karan ikinci dır cez11 
rr.ahkcml'-'1n~ ııırcrck öıtnını.-n Ar
dıcoıııu korıı:orlarda bekler.nır.re 

maJdey! vennı~. daha sonra oto
mohlllere blnllr.rek Cezaevlne 8!c111 
mlııttr 

8 - :\Iurakıblar: Dernek hesablarını kontrol için, ilk iki ~ene 
için ınüe~slsler, dernek az.asından veya hariçten iki murakıb se
çer. Sonraları bunları umumi heyet ~eçer. 

9 - Haysivet divanı: Gerek lz:ı arıtsındakl lhtilAnarı hakem 
olarıık tetkik ~e gerek bu nizamnamede yazılı vazlfclerl görmek 
üzere ilk iki 9('nc için milesslsler tarafından" ve nıiiteliklben umu
mi heyet tarafından (3) kişilik Haysiyet Divanı eçilir. 

10 - Aldat: Dernek fızası kanunla tahdit edilen senelik Aza
mi miktar Aidat ile ilk glriste (250.-) 1ira duhuliyl' ödemekti' mil
kelle!tir. Dernek azası, aidatını ödcmedıkı;e, azalık hak ve aell· 

11 - Fe ih halinde: Dernek mevcudatı Darilş~afaka teıılsle
rinc inliknl eder. 

12 - ~ftlteferrllc hilkUmh•r: Dern!'ğin ilk teşekkUlünde mev
cut miieı:sislt'rdcn herhangi biri, herhınıi bir ııebeple eksllt>cek 
olursa. bakiyyc müessl&ler toplanarak. dernek ftıalarından diğer 
birini Cmüesslsler meyanına ithal) karan verirler. Ve keyfiyeti 
rlernek idare heyeti karar defterine kayıt l'ttirirler. 

Atl'lyelerin ihtiyarı için devletçe blr tıhttis ve tevzi yapıl· 
!lığı takdirde bunlar idare heyetince tesbit olunacak (işçi, maki
ne, sıermııyc, kıılem gibi) faktörlerde-n elde edilecek kapasite dc
re('esine göre taksim olunacaktır. İlk ldar<! hevctlnce tesblt oluna· 
rak hu e~a<:ların hiUihara tebdili, mücs l!lerln muvafakati ile ka· 
hlldir. 

Bu ana nlzamnamcde tasrih edilmeyen hususat da kanun ve 
emsal dernekler eıasatı kıyas suretiyle tatbik olunur. 

C'PZU\'I l'ı'\'ÜND" 
Cezaevi l!ntlnde bir uate valtın 

bcklrndlktcn ııoııra Osman B!ilQk
başının ııaltln rn yavll$ adımlarla 
ce:r.aevının yan kapısından çılı:tııtı 
1ıllrtllmü~tOr Gnetecller ve parıı
lllnr taratınııan tebrik etıllen Bö
lUkbaşı arkad~lan ııo blr otom1> 
bil• binerek evine rttmltUr. 



leynelmilel g ü re' 

federasyonu tarafından 

V.Emreye 
1 

Madalya 
Verildi 
B eynelmllel güreş rederas· 

yoounun on toplantı ın· 

da, Teknik komite Ba ka· 
aı Vthbi Emre')e, Beynelmilel 
Güreş FedcraS)onu Reisi Cou· 
lon tarafından Grand Kordon 
madalyası verilmiştir. 

Madalyamn verilme i münase· 
betiyle yapılan merasimde, \'t>h· 
bi Emre Dünya Güreşinin bir 
numaralı mütPhassı ı olarak \'3• 

sınandınlmıstır. 

Tehir tehir üstüne 
MUlno. 30 IT.B.A) - Avrupa h&

tlt &lkleı bou şampiyonu İta!Jlln 
o J ,ol ile Praıınz Ji' Chlocca ara
&ınd& geçenlerde yapılacak 4&mplyon 
lulı: maçı Fransız; bok&lırünün raba~ 

ıızanm&aı ~erine 30 taauna tehir 
edilmiştir. 

Şimdi ıse İtalyan bobl!r11 baata· 
andılı lçln bu müsabaka ııı:tnct d&
ıa olarak tehir edilmiştir. 

Kral Kupası tenis -

·~···················································· •••••••••••••• ····~ •• ···~··*******+ 
BELÇİK1\YA f{ARŞI OY1\1AYACAK OLA"J\

1 

lffİLLİ FUTBOL TAKlltllltllZ ANKARADA 
MAC GÜNÜNE li:ADAR KAMPA GİRMİŞTİR 
MAÇIN NVMAHALI BİLETLERİ AYIN 
l!CVNDE S .4TIŞA ÇIKARILACAK 

LMİLLi 1 AKIM ANKARADA i' 
Milli FUTBOLCULARIMIZ, BU 
GüN HAZIRLIK MAÇIVAPACAK 

Ankara, 30 -

Hususi Muhabirimix CEMAL SAL TIK bildiriyor 

ler. Tren istasyonu, 
bütün milli'leri bir a
rada görmek isteyen
lerle dolmuştu. 
A.-rırn ınıamı knr$ılnanlar ara· 

51nı1n llR"l!rı Pnlnt vr hlr ıınn f'V· 

\f'l ~ııliarınn ıırolen antrf'ıılir ..:re-
1.f'I) ılr hulunmaHnydı. 

ı.endllerlnr tab ı, eılllf'n Park l'D· 
tas olf'llndf'l.I dnlrrlrrlue ıtlılf'rrk 
l•tlrahote (f'l.llmlşltrıll r. • uıııoı
culnr 1iitle )rmeı:tnl miıteot.lıı top· 
lura hipodroma &ltml~ler Hı orn· 
ııa at ) arışlarını eJ retnıl~lrrdlr. 
Tokun ı:ccf',YI lstlrahııtle ı:eçlrnıl&· 
Ur. 

BUGÜNKÜ ANTRENMAN 

MAÇI •.• 

BiLETLER SATIŞA 

ÇIKIYOR 
•ıııt Ankaranın POl'!!f'ter balkı f il' 

11ı:lılila 8 nrııııtı ııet.:lemektf'dlr· 
arnılo lmzn ız dlleı.ee ili' nulll~ 
ralı hllct lı:ln tro kJIAta mıırıır~ 
f'•lrıılerln ~ayı ı 6000 1 ı:~ınl5 

*' Bu nrndn satı•a ı·ıkncak bllellll 111 

turnuvası 

Roma, 30 CT.H.A.) - Kral Kapası 
Tenta Turnunııının blrlncı turunda 
tıaıya, P'ranaAfl 4 • ı maltlOp etmiş
ti: Praıwzlar yegllne callblyetlerl· 
nı .son müsabakada Pilet'ln Jaclbnl· 
vı maltlOp etmul:;le elde etmişler· 

dlr. Böylece ltal:;a llı:lncl tura at-

Milli takım kadrosunda iki genç elema n Öıcan (Vefa) ile lsmail (G.S.) 

8 Aralıkta 19 Ma
yıs stadında Belçika 
ile karşılaşacak Milli 
Takım namzetleri bu 
sabah trenle İstanbul
dan şehrimize geldi-

TAKIM KAMPA GiRDi 
Kallle(lrokl fnlboll'ulor dotror.a 

:'\inç ıtınllne kadar eehrlnıh:ıte 
c:alışncoı. olun nıllll ıınnızrtll"r ra· 
rııı oat U.30 dıı tnk~IJl'll Geıı~ler 
lılrllgl lir hlr uııtrcıınıaıı ı.ar ılnş

ması sapoc:ıklnrcıır. Hu mnı: 111 Mn· 
)IS •tı\dındo n}nımncaliıır. Aıır.ı .. 
~acıııur ntıahıı ı.aıııır dı>\nnı ı>tılı:ı 

ıakllrfle ına(·ın Aııt.::ırııgıır.U ~tedı· 

na atınma.,ı muhlt'ml•lıllr. 

yuı 3500 dOr. Ro l"bt'ple ı.oııı /-
3 arnıııta J.;odor toıılanarak, ıtıtl!" 
eotılplrtlne blletıerl teuı edect 

lir. 

mış, Franaa lae taatlyeye uğram~
tır. 

Galata ve Eyüp' -
Brüksel, 30 (T 11.A.) - Burada :ra· 

pılan Kral Kupa8ı Tenıı TUrnuva· 
nın btrıncı turunda Norveç, Bel· 

lka11 ~ - O mllltlQp ederek tklncl 
tura geçmiştir. 

Avrupının en kunet!ı ıakunla 

go lı p geldiler 
·ından blrt olan Belçllı:anın maltlO· 

lyetlne tebep olan en lyt iki oyun 
CU4U W"1!er tle Brlcbant'ın oavıa 

R:upaat mQaabakalarını oyilllmak Q 
•ere AT\latralyaya gitmiş o•malırı· 

:1ır 

••••••••••••••••••••••• 
İ lımirde 1 O oyuncu 

Galata 1-Iasköyü 2-1, Eyüı> de 
Bey]ei·Leyini dün 3 -1 yeııdi 

1 müebbet boykot aldı 

1 
İzmir. 30 - Spor tarlh:mlzcıe 

futbol lrul(lplerlne verilen ce
zaların en ağın ~ohrlı;nlz ku· 
tüplerinden blttne ver1lmlştır. 
Gecen 8ene Karşıyakada yap. 
tıklan bir maç 8ırasın<1a hal kem Baha Kırçıl'ı toplu olarak 

l
dövdOklerl leldlaslyle ceza he- t 
yetine 8evke<lllen ehrlmlz au.' • 
neş.spor kulUbüııOn ka:ecl81 ho 
rlç 10 oyuncusuna müebbet 

1 
boykot c~ıı.sı verilmiş ve bu 
ceza Ankara merkez ceza heyi:' 
ti tara!ından da tasdik edilerek 1 bugün neııı kUIObe teblil eelll 

e miştir 
e Spor çevrelerinin bellrtUltle-1 rtne ııöre. bu bovkot c~ası t 
• memleketim zdc 11 • defa ola·' 
e rak aRır bir oeltlldc verilmekte-, 
e ..ıır 
• 4 ....................... 

D 
evnmlı bir ~ureıte .rnbn .-af 
mur ollııula. y..r 1er &öl bn• 
llnl alını bulunan "' fııkat. 

lııııı.ı racmrn c:arnur uımıutan 11rrt
ııı:1ı1ı ıııııbııfazıı f'drıı C"rd .tadın· 
ıın. ıı.111..ı profe•rnntl ııc rnacıarı

•na ile\ ııı eılllnıl tir. 
{'uı. n:ı: hlr ıol'J lrr.I ıoplulutnrıuıı 

toJ.;tıı etttıı bu ı.ur ıln ıııolıır ("ol. 
eııu•tt•nn nthnlnr nrıttıııl lir. "'U 

hıırln ruıııolrul r bü)llk bir ı:nyrrl 
:ırfeıtı•ttı. futhol o)nanın~a c:nlı· 
ırlurı.en, Srref ııtııııının emeı,;ınr 

hlzmetı.fırı dıı. .rııcmuran meyda
no ıetlrdlll ıu toplaluklonııı ı:I· 
drnnı-J.; tein, f'llndf'kl ı.azmn ile 
lrnnollnrı nı•ınıun coll ı)ordu. Bl· 
rnz uıı r bir H ı,;atınnm.ıı r nıı.sıo· 

do. hnkemln ncı acı ı!Oılillı c:nla· 
rak yıırdım talı~lllne, d•·rbnl ı;ore\·· 
il bir ııoll; memura icabet dtl. "'" 
re(ll' t.ııı tallın doktoru. ııaıııı,; mc 
munı. Xeılen .ıonro ı~lımnıoktan 
\f' a~ıtınüıı b ,ıuın ı;nnıurınnma-

1 Sacid DEMIRCAN 1 

•ından ı;elilnl'n ııırıı.aıı eahı•, ~R· 
lıayn 1111"111• linılnr O) un ılıı haşla· 
ıııış ııuıunıı)ordu. 

'Iııt·larılıııı enlere ıın ıllct'T bir 
tin ıla. hat.:rııı '" takımların mtl· 
abalıa)a h lnmak 1('111 111had11, 

!.ali' cır.eller!, ı·t:1.ıt lnlıı t•lzllmu.· 
ol brlıilPmrlerl idi. 

1 
G ~Ô~~l :_ *ta1ı:ı11. Can • l\l U· 
n \Rtıı '.\I, Cemaı, Mehmet -
Necıım, Adil. Şaban. ı.tı.1,ı. Ö
mer 

Antrenör: Do~an 
Kaptan: ŞQ!ı:rO 

1
11 , ..... \)\: ** 

Salim - izzet. Plkrct • Onrbls 
Acınan. Bil.hattın • ..,.. <''il, Ll~ 
Fi. FOrOz;an. Yaşar. Yüksel. 

Kaptan· Adnan 

I 
Hakt..'ttl • N. ~;rge. 

(~01.1 ,H H: # 

Mil (Dnk. il), Selim (O&k. J 
361. Liltfl !Dok. 49>. 

~ Seyın:ı: 300 klql ıtahmlnenl. 

t ...... ~''''"''"'''''''''"''~~ 
(;\1.,\T\ - 11\ı.;Ki\Y 

2-1 (2-01 
İlk ılrne~ı Onlntııııııı. lklrıl'I ılrv 

rPsl RosköJ llıı hn•ı.,.ı nıtıoda re· 
n'J'Dn rılrıı bu ka~ııa ma. tll$1111• 
i:ı lfldla bnJ.;ıının!'lnn çok bl'Jf'<'ıtıılı 
ıtf'tJlllştlr. arıyerln hnrıa lçlıute 

••f'rtk!iye :rrnllmı·~lntlrıı sonra ho 
maç Galata ıcın bn.-atl bir llıırm 
tll'Jımakta idi. "'lyah • ı.annızılılar 

ilk drHt•de bA'klııı "' ıııJ nrali 2-0 
ıınllp dnrumo ı:rc:tlklf'n ı;onrrı. o
yunun ıı.ınd yan•ıudn müdnfnayıı 
!!hemml.rrt vl'ren'k 2--0 ,., ontıtJlo
rını muhafozn r.tml'k ISfl'dllf'r H 

tıundn da. kı,men mu\ nrrnı. nın

rnk ııetlcf'de mac:ı 2-J ıınznnıll· 
lar • 

f.ııloıa ıolltrlııl ilk dcrıf'nln ı ı 

'"" 31l ıwı dııı.. da Aıııt \e Sf'llmln 
ru ııı::ındnn karaıııııtnr. Uıı•l.uy hl' 
lklııı-1 dr.nr.nlıı lıaı ıııdn 'rıiiıır ııo
lllııli, ı,:lrt l'Uru~ıan yaptı. !\f'rml· 
nln ortolodıı:ı topıı ı.ııtrı kafa ile 
kRlt'yr atlı 

**•••~*»•••············ * • 
*B\ill': *'* • ! lltETl'\ • 1\ \.. Hikmet - : 
*Vedat, Ahmet, '\lif Ut • Alpoy, .. * ömer. \\'ili~. Şefik. Ereloğ:ın .. ! Antrenör. ŞilkrQ : * Kaptnıı: Nihad. .. 
*m.u .vnm:\ 1: * .. '! Suharrem - Nuri. Hasa:ı • : * Eşber. Teoman. Levent • Seli·• 
* batttn. Birol, Kaybım, nı il\' '• 
*Yalçın • ! Antttnllr MUjdat : 
+ Hakem· C. Ergün. .. * ı .oı.ı.t ıı : .. 

il *
* Alpay (Oak 11. Aydın CDnk • 

"etıc~ıı kalan Gıılntn akınlnnıı!'l nn biri. naı k Y J.;nll"('lsl, nııııuaıı ,..se ı. Kayhan (Onk. 621, ö:ner •. 
_m_ıı_h_n_cı_m_ıı_ı _a_r_Jı_ıı_ıı_r_ıı_f_nı_r_n_t_"_Jl_ıı_b_ll_'"-"-"_.,_,,_rk_r_n_. ________ -, * (Dak 65 ı • 

* .. 

Beşiktaş-Vefa 
Bugün hususi maç yapıyorla r 

8 
~iki • "" \f'fa tnkımlnn. boıı:tııı Mllhııı 
p a ~tnıtının roı.ııını~ bir pirinç ıarln ı 

monlnrn"ıııı ar-~eden hnlçı ı. ısahn•ınıl:ı. .. ııııt 
J4 de ho"ust bir ı.arıııla nıa ynpnraı.ınrııır 

"'"n iki !il'llf'drn hf'rl )Dpılan hu•u•l \f' rl'Snıl 
ı. f11l mrılrının ... ı,ı.h • ıı.-,n,ıııar. kU\\f'tll rali!p· 
lrrlnl bir ıürlll mutlllp edrmrıııı. bulunmnkındır
lnr. ( 8tC'lll,; ıtı;"tn illi df'\rPsln!'lr )RPlılOlnrı ''"" 
k:ıl'!!ıl~mıuıa \ e-'l·H")azııınr11 :ı-ı: maııınv uınııı•· 
lnr•lır. l ti' ıııı """eııırn ııuııtınkn linrsıla rııa ı,ı r 
nr\I rovorı• mnhheııı.!'ledlr 

J\ulllplrr rn iyi f'lf'nıRıılnrıııı milli 1111.ıııın 
ı-f'rdlkltrl tı:ln hu maı.:ı torıı Lnrtrolıtrı 111' O) 111} ıı· 
mı,ncakln•ılır t•.ı .. ııı.; Hf' ıı.:ı~·ın blrknç t'leııınnı 
ela. Yedek Subay muameleleri için Ankara'd& bU· 
lunmaktadırıar ~u bakımdan Siyah • Beyazıııa
nn buı:tın de bir gallb ~eı alıb ımelcrt biraz f:(lç· 
ce ıı0raımcıttet1 r 

ıunT~~·L H\DCOt \H 
ftf lli1.A" : 
Varol nı -Kü.!111 (2 M 3• -TObel 141. 

özcan 151. Seelat C • Erdo an Nazm ıs 
K Ahmet (91, A İhsan ıo . Co kun ı ı ı 

\F.11\ : 
lJ&?1tUCo 11 l - :\luhte.rm 2 Rahm ı 

Arlf (4). Nejat "i , Öz;ca:ı 6 Samı 7 • Öze, ••>· Enılnç sı , lmıe 10 B ııent oıı. 
_ ~lama ı;aatı 14.(111 

~······················ ı.n P - m:\l.11111n ı 
3-1 (1-01 

Gnnoıı llilnrı ı.arsııo ınn•ı unııı 

nılJ rtlr. il<~ ı.,rlıe)1 lın•liısı nll ııırl.ı 
rrornynıı dmr.•lnf' r11ı111rn tJüplu 
lror Ani alaklarııı n .. ,ı .. rbrJI ;ııılr· 

hnfı 'e ı.oıecı.ırıııı hnı •ını:lıın h 
tlfaıle eılerf'lı attıkları 0(• ı:olle ra 
lilpll'rlııl forlilı ol rali uını:ıoıı et• 
tııror. 

l\lnc: 1Ja•l11r bn,ı mu • • up bir 
farklı ırnllp duruma ı:rl·ıı. \111 ıy, 
"rotll;ıc-ıı nlrııtı ıı ı•lu oıı •rlilı 1-
çlııdrn nuıtı ı.u"rııı ullo \lıı 

h ırrrrııl m ıı:tnıı f'ltl. Hl"•lı•rhr•I 
h.11;!111 O) llllnlll) il h;ı_,l ııl 1 l•r 1(1' 11~ 
ll!'t' ıl mı fi ı l ı.ınrl df'Urlllıl ı:ı 
'" %0 ııel .ıoı. ıı.ı 1) oıı. l 1'0111 m 
\f" "uhıırrı•111lıı h Hrı•ınılnıı l•tltıı 
d.- rdf'rr1' \\ılın ,,. 011u·r \ •~ıuı 
•h 1., 11.1 ı:Oıı•I 1111 k117.u11ılı. Ilı·• · 
ı ... rıır,ı rrtr • ıJı-ıııı ıı.ı •ırır 1111111 
lfııı \lllbt'lr ılll ıııı.trn -ıııırıı, .nl· 
ilan ı.ııı.ııııııı.ıarı ftı\UI ııtı ın.lı• 
l,t'H'lltllıı orıoluıtııtı toıın 1) 1 tıtlo;lp 

tılrıı ''°' ohoııııı ı.otn 'um il} la rl 
dl' 1'111. 
Hl ı, '1,( 1 \(;I ı\I< 

lı.ıurl profe,.yoıırl rııın onuncu 
hafta ı.ıır ıla•ıunl ırıııın ~on kar••· 
ı ısm ılıırııın buırlın "rord •tadınıta 
Jııpılncı:ıı. mnc:l ırlıı ıınım r!'llll'!'f'k 
llr. 

ı.ııııtlıı ııı. ı. ır•ıl 11111•1 •ıar 
ıo ıııı dP h. ııraı:ömrük • 'faı.,1111. 

llilrırl mil" ıh ıı. ı•ı lsr •anı 11?.30 !'la 
,..tllf'J mani) e • l t•lldlreı. ara ın· 
dndır. 

Dt&er tnraftmı Oen(ll'rlılrlltl llu 
mn(· ıc:ın tak\''" aınrak Güıtl!ŞIPıı 

ortarıaf Ayi'lın ile &nl!lc,; Zekiyi al· 
SAKAT 

mı~ıır. 

OYUNCULAR 
OYNAYACAK 

KOŞ AKGÜN •.• KOŞ : 'ropa co\;; hlllı \Or ki tılraz ıızııı. 1 •Dbll in . Rl'~lmfll'! 81'1 J.nllıılnnn bir alnnını ı:ı;r{l\Ol'!IUllll7. n. '\D§· 
rrot bir hamle )opmı , tnı.at lı!ı an onrn top \ı.1:ıırı •tııı R>•i• ile re ııerbnho;e kalesıııııen u:ı:ııı.ıa nrak. 

Fenerbahçe, Beykoz'u':0~:.~ü·m~~=~1:::~ .. 
dün 2 - 1 mağlUp etti .. Bug1ın Ha~ 14 00 d., Fntıh 00· 

reş kulllbUııc:ıo t~rübeslzll'r arası 
Halter mcısııbakaları ynpılacnktır. 
öon zamanlarda bUyO!ı: bir rııtık:a 
toplavaıı Halter 8poru Jçln ajnnlık 
m~haka adedini 1mkAn dahllıncıc 
antınnış bulunmaktadır Blrç'lk 
genç ,.e tecrObcıılz 8pon:unun ı~ıı 
ra!t edecekleri bu mOsabakalann 
çok çekl~ell cereyan celeceklcrt 
taıınıın edilmektedir. 

Bi r çamur deryası içinde yapılan maçta golleri Fenerbah
çeden Niyazi ile Şirzat, Beykozdan Nusret yapt1. 

N 
ıı: hikmettir blllnmu.. Tipi ııa. 
llndt Jatmur yatar, salla ~ir 

karış çaman111r. Bbde &ld!Ur 
futbol maçı o sahada OJ'nanır. Rem 
de hiçbir mecburiyet J'Okken. ffaJ• 
dl .. IJı: macı olur-. pelıl, kapa ma • 
rı olur... Peki, amma hu uıi bir 
maçtan ne ıibl bir ponlt ıaye 
~klrnlr~ Futlıolruıara ne ı:ıııı ııır 

rayda ı •ardır? 

017rrf'kler ki, 1atmur Ja&ıyorsa, 

ba'a •ntukı:a, futbol 01nınmu mı? 
Oynaııır rorendtm... Oynanır. Ama, 

çamur olmayan, ••Yahut miimlr.ün 
mer~be topun sıçranbllttetı .ır 

başka sahada anrak?" 
l\lesrlıi dilnku FenPrbıhçe • BtY· 

koz mıçının Kadıkoydelıl ıtadyoın· 
dıı 07nanma11nı imkAn fok mu 
idi? P~k 11i nrdı n dünkü hu· 
~u•i k1rfı.la mayı ııe1tt ıelen 3359 
ki iyi rahat rahat alablllrdl. Hatta 
bl'$ · on misil tarlası ile blll". 

O halde neden t'enerbahçc tadı 

drlil de, tazla ma" 1apıla yapıtı ar· 
tık aaha olmaktan çıkarak tam bir 
çamur ha•u~u haline ı:rltn rayallı 
litbatpaµ tadyomıı tercih rdlhli! 
1 iP brr ne hlkml'l.lol! bir türlü an 

ıa ılamıyan probltm budur, 
J"akat umlı rdhon11 lıl, bir ıün 

bu probl~mı dro hallrdf'bllttrk ,.,. 
uvalh ııııı.aı1•2 a sı.adyonıunu bu 
ı ııraplan kurtararak hamheıll pur 
otnrlttll"rt ıl~ ldarP<·ıırr rıkaraklır, 

ııu eıı umlnıı ttnırıınımlıdlr 
in.an bu kar ıla ııını •r.)rf'lılll• 

yrn bir arkadasma anlıımava nya 
ııuı nırklupla yumııva lııalkııa dof• 
ru il •oyley•r•k hiçbir "" btıla 
maıdı. 

f;ünkil maç, bıı-ıan sona kadar 
22 sporcunun (aınurla botofmuın· 
dan lltrl 1:idrııı•dl. Top 1 e düıtUIU 
)"erde sa11landı kaldı, Ancak adrlr 
lrri muku1nı fi' ltmf ini iyi btttl'f' 
lıilt'n hıtbolcolar zaman zaman ıo 

pu birbirinin kalPdne ulaştırabildi· 
l~r. 

f'akaı bu anıda m"mnunl1d •e 
rlcl dl\et tU oldu ki, ,erek sarı • Lt 
l"inrtlllrr H cerekıe arı - hahlı 
lar 90 dakika b!Jtun atır rtlar1 
ratmrn .unı iten n neteıtell dil' 
mPdfll'r. 

Daha enel mükemmel ldarıolerlnl 

seyrf'tlltlmlz hakem Faruk 'Ialu l•c 
dtınkü maçta., kelimenin tam nıJi.• 
nası lle, çok ftna idi. Ne entbol, ye 
tuııJlerl cönltl, Df' de uantaj kal· 

1 Nejat AKÇADURAK 1 

rlne ism:ıll ile OktaTı abrıık çıkan 
::..arı - ı~clvertlllf'r ltkloe nazaran da 
ha h1klm bir OJ'Un tuııurdular tt 
61 llncU dakikada Şettflf'n dt.rlnlt.me 
ılne bir pas abu Niyaz.inin ayalı 

ile ı ı berabett duruma ıı:eçtllu. 
OJ'Un bu dakikadan sonra lylre 

ıtırlaşmaya başladı v" bu tempo, o
yun ıonana kadar denm piti. 

desin! bi< kue 
medl. 

bile ol un tatbik tıl· }Nı"rbahçeyt 2 ı calip duruma 

ilk IPbllkeyl Fenrrbahçe kaı,.,.ı 
ırçlrdl. '1Uıtata, 1>tı.ı.ru tlt kar ı 
ur ,,,. kaldı, takat atır davranma~• 
ytlıtlnden ıoı yapamadı. Top :-.'ecdo 
tin aTatı ile uzaklaştı. <Dak. 6 ı 
Şluatın yüzdro 11ıı olabllecrk '" 

tunu lliecmı kornere tıkardı. cııaıı:. 
Jl), 

ıı;Ptlren sayı ise mnçuı bilme ine 6 
dakika kala oldu. vnldeo bir pas 
alan ·ıyaıl •aı ı.araflan ortaladı. 

ıınıdaıı ıelen topu 1 ıı ~Irat ıuı~I 
" a ırtnıa bir kafa ,uıu He gol 
,apıvrr!'ll. ıUak. 81). nundan Jonra 
Rey kozlu ıar hiç olmazsa beraberlik 
için hıdandılar ve utra5tılarsa da 
maç, nrıtcr ı!e~I mPdf'n <2 • ı ı ~a 

ou andan onra neykoılular .-e. rı • IArlnrtllll'rhı ı:alPbesl ile sona 
nerbahçe ka~ 1 ilnunde yerlPtlilu. erdL 
Atafı, yukarı ıt dakika surf'n bıı 

1

-
bas.kı e na ında kale~I Sulııril "" a r.-----,..--~-,..-~..,..IP' 
şatı bP tane colü trk başınn ça· ~ 

morlara dU e kalka ell Uc. ayatı ile 1~~Hi!I~ 
kurtardı. fakat tf'k ba ına nr 7apa ~ 

bilirdi. SltPklm Bl')kozhılar bu bas 
kının '"mere~lnl 21 lnd • dakikada 
ıldılır. n. suuPtın bir ara 111 ını 
boş bırakılan llıt.kl Su.ret aldı ve 
~•kı bir ullı ilk aa1111 ~ıkardı. ıı:.ı~ 

ka Cfll nlnıayan bu dP\"f" dr. bOJ lr~I' 
(1 • eı fit.} kozun ıallbtyrthlr bitti . 

illi d..-"1e \'uar "" Turanın Yt' ....................... 
• t . ...... 1111 \ll('V.: * 1 

..,oı.ı<t' ·Nedim. Orhan. Alı: 
ııon ılsmellı. Necdet. \\'I. 
Turhan ıOl:ıııyı. !Şııt"ef. "ır nL i 
Ya ar rAvıılı. N,yaz 
Antrcııtır· Molıınr 
Kaptan· Nedim. 

n•~ ' ı.; oz: * 
:-; t;(':\11 • Raur, ısmet • Hasan 

Ekerblçer K Erdo~an • Nusret 1 
Mustııfa. B Erdotan. B, 'ı ... 
RET, Ziya e 

Antrenör Rebıl Erkal e 
Kaptan· Ekerblçrr 1 
Hnlteın· f' TalO 

MOsabakalann tolerans hakkı 
klloelur. 

Cankurtaran'ın maçı 

ÖçOncü KUmenln, ışamplyonade 
mUhlm rolQ olaealt moçı bugQn bu 
kümenin flJYOrllerlnden Cankurta-
ran ile Slrltecl kulüpleri arnaınd:ı 
ı;aa t 14 te Eyüp aahll.'lında yapıla· 

caktır Her iki takım bu maç için 
çok aıkı hazırlanmış olup, maçın 

lendll~rı tanıfından kazanııa~aıtını 

~arıemelı:tl!dlrler. 

Hnıının muhalefetine •e :ıhanın 

1 

çok atır olmasına raJ:men lltl aemt 
kulUbllnOn yııpacaltları bu mUanba· 
ita heyecanlı ı;eçmeııe namzettir. 

Seytrcı 3359 ki ı 1 
Hasılot 4713.25 ıı.ra. 

1 
ooı.u ıt : 
N~rct <Dak 21 ı. Nıyazl ını 

s:ıı. S.TZAL tDüı 8H .... ..... ••••••o .. •••• 
\\rupn l•uıı.ı•ı ııınıl11r111dA11 'f'\11111 • \\nııı s ı.or•ıln•mn•ı 
11101,'1 1·11 lioznıımı•tır. 'r•111ı.ı l<ııa 11 a 11.lıH'l•I \ \lllll l•r. 
•lllRlı lnnıı (IJe)nt. forıu ıll) ,aptı rı bir hürumıı ıı:orüluııır. 

N 'et ır. n.> 

Anknra 30 (Cemal "nltık il~ 
rl~or) - \urın 19. lllR)'l fitad 1: 
J nııılot·ak mlllı ını.ım namırtl 
o~uı;lrrblrllcl mnçııırla hf!lil11 ıll 
lı fııtbol!'ıılar Ol nı} ıwaı.ıır. r' 

flu nrıula l.:ıfllPılf'l.I il(' ruttı"1 , 
~ 

Uıı•rl. "arı , . ., '\lrtlıı robot••' f 
lıınmnktadır. Bu ~eıı"ııte dtlll $~~ 
dbl' le 1ı>rü•tülunıtı1. antreııllr • 
l.ı•I ' lıu hU•llStft 9unları i))ltfll 

tir: 

<•- \ arınlil nntreııman nıııC1111 
ı• 

tııltlııı ruıtıoleuıan denenırlı ~ 
yorum. llat tıl ~ 11cl. Mt.ı in \" ,1 
rı,-ı de oy nntacoıını. rnı.ıııı 1 
ımırruman mnçındau qora ııt 
olnrnı.u 

Oyunculara 
1000' er 1 i ra pri111 

Ankara, 30 (Hus&1fı) 
F.utbol Federasyo,,11 

Belçika maçı kaıa11ıld1 

ğı takdirde futbo1c&11d' 
1000 er lira priıt' 

karar altıl"' 
.,,il~ 

namzetler 

Durum 
arası'1~o 

memnuniyet uya11clı( 
t A Tu··rkı"Y' ' mış ır. yrıca 

Belçika maçına C&1fl" 
hurreisi de gelecektir· 
~'''"''''''''''''''~ 


