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Bütçe Komisyonunda dün Aksal 
Tekeli, Melen ve Doğan konuştu 
11 BORÇLARIMIZIN HAKiKİ MIKTARI 
4,5 MİLYA·R LİRAYI AŞMAKTADIR,, 
İÇ TÜZÜK TAniill CHP SÖZCÜLERİ MALiY~ 
PAZARTESİ GÜNÜ\ BAKANINI TE~-~~.~ ... :,!,TI 

• ı.nkara, 19 - BUtçe Koml.ııyonu 
G O.. R u·. u·. L E c E K bugün 6H t 10 dan itibaren çalış. o P GRUP uıaıanna devam eunıot•r. To:>lım. 

• • • • tıda muhaU r mlllet\'l~klllerl ııl!z 

MECLlSTE OEGİŞIKLlK KABUL EDiLSE 

BiLE, C.H.P. KONTROLA DEVAM EDECEK 
n unnl l\Juhablrlmlzdrn 

ııl araJı: tP.nkJtlerae bulunmu~la:-dır. 
.. önce C H.P Ankara mllletveklll 

BAŞKANLIGINA tsmaıı Rü1't0 Akı;al konuemuş, lk 
•ıs • .:ı kaU:ınma ıtııyretl('rınln ve 
!'!lele ecuıcıı netlcelorln mllll ıstık ,. N ra r ı;uınlnıadan tahakkuk ottlrtl-

HA Lu K ŞAMA dlğl yolıındakl ld<llayı ele a larak: 
«BU ıcııııa bizi zaruri olarak pa 

ramı zın iç 'l'e cıış değeri 'l'e flat 
NATO TEBL iGi 

.\ nka ra 19 - .'.\lccl16 iç TOzQğQntln tacım hak· 
kındakl tekil! muhtemelen Meclisin pazartesi 
atınKO ı;ünııe;nlne alınacaktır. l\.leclla konLrolunu 
"ft' muhale!etm ça:ı maııını önler mahlyııttc olan 
teiı:Ufln ıı:llrü~ıt lmcal aırasınııa ve yürOrtaRc ı;ır. 
!ilkten ıonra muha.ototln takip eaeceğl politika· 
nın ne o!acaııtı .konu u merak ecıllmektecıır 

B u buı;usta ne cıü Clndüklt'rinı 60rcıutumuz 
:retkill C H.P ıııer eunlan aö:v:em!~.ercıır: 

~Hıç btr tc:1blr yoktur k: b'r bo .uğu bulunma· 
ıın HükO::ne:.er eıı allh etli hesa p ve ma ı~ e 
uzmanlannı toplar.ar ,.e ve~. kanununu haı:ırıa. 
'ttrl&r ve cı~;e dörtba•ı mamur ve ed o:mayan 
bir \ergi kan .. nu ÇtKan1ık Mükellef!er artık kur
tulamaz cıerıe r Faıı:at üç açıkgöz çıkar ve kaııu· 
n un bo41uaunu bula rak. oncıan l!!tlfade ederler 
Bunun ııon ml!!ali basın kanunu ı r toplantı ka· 
n unudur Du $1 ıı>r.,nmı a. :> o. li del 

SEÇ .1L01. h areketlerinin tedklklne götürür> 
cıemış. rakl:ıL"TI ve llltatı tiklere aa 
7anarak bu iddianın leabcU;lzıtr:ı

nı m"yd:ınrı koymuştur. Aksal da· 
Husul l\lubablrlmlzdeıı 

An!tara. 19 - Demokrat Pa:tl 
~ecl111 Orupu Başkanlığından teb-
1 it oıunmı..t:ttur. 
uOemuı.rııı Parti McrJ15 Hrupo 

r mum! ""' "'" Hl .\ratık 11157 PP.r· 
tlllb t ı:üııtl ~BRI l::i de Ret• 'e

ı.:ııerlndcıı llrıılzll 'it'hu'u Bnh ıı 
\li~ll'lıı •il ıhl'llııtlc ınıılaıınıı•. 
flruıı Rl'l,lllılıır Hıır~ıı :\Jt'!hu .. u ll:ı· 

ıoı. "' llnı ııtt Hl'I~ \ t'l.llllı;ınr Koıı. 
~ a \lr tııı~u lllnııııt• l Ül1;ınl'n ı;eçll· 
ıııl ~ lerdlr.ıı 

na ııo:ıra, para değeri ve flat yük· 
felmclerlntn ve iktisadi hayatımız 
dakl buhranın hakiki sebepleri Q. 
rerıncıc durmuş ve Menderes hQkıl 
metleri tarafından tfıklp edll.IJ:ıek· 
le olan bütçe. para. krc<11 emisyon 
cış ticaret polltlkMını ııentş ı:ılr 

DÜN NEŞREDİLDİ 
Maıı,. .. \ ı•ı.ııı 11 11, ıııı ı•oı ıı tı. ıı ıı 

ekllde tenkit etml$tlr. 
tnuı .. \ ı ı ,\;( u.T..uıtı.IR ''h tz":" 

Bundan ııonra D P. Mtlletvekllle 
rtnden Necmettin Önder sOz ala
rak Amalın konuşmasını cC\'aı>lnn 

<Dnanıı SL :ı SU. 8 dal 

RUSLARLA MÜZAKERE KARARI, KÖTÜ 
NİYETiNİ BELİRTMEK İÇİN ALINMIŞTIR 

DENiZCiLER ICIN 
TAZMiNAT iSTENDi 

-ı Ahmed Emin Yalman 
telsizle bildiriyor 

Parllı <NATO Konferansı) 19 -
Atlantll!I ~ak için bundan uy
cun uman olamaz. Elsenhowerın 
secccett yol boyunca Amerikan ce 
uız tayyareleri ynyılmı tır E!sen
boweJ"lıt canı pahasıııa yapılan bu 
ırnnferans başarılı mı? Bu noktr... 
ııa nllı:b1nlerle becıb nler çarp~,
yor 

Subayların 
icin de bir .. 

MUHALEFET 
• • 

DAHA SAKIN 
OLAMAZ MI? 

Rtı•tı" J\Jlllrt "f'('ll•lntle il! 
Araııı.: (;nrşanıbn :lıııü )ıt(l ı tnn 
toııtımttda bir n7Jtı ~orn m ü· 
nn~Pbrtlyl,. liopan ııurullOlrr 

bllb a••a iLi balı:ınıılaıı 0 7.ü " li o l 
nıu•tur. IHtırıanaeaJ;ı uı:rre, 

l '.ff.r \dana :Ulllrl aı.ııı Dr. 
Ophl RuJ.;nm, l~t anbnl f: a P· 

l"Cller ~endllia ı ile ıtı crr 1 ..ı 
~ .. ndlJ.alıırı '" Frd .. ~Joıılnrııı 
l.;apaııı, •ebepltrl haLkıııd p lıl r 
•ör.Ilı ımrn Hnnlıj " ' c·nrıınm· 
bı ıuııu OllJ ııli :\Jlll rt :\fr<'ll· 
•lnctc Çalı uı a \clilll ıııı,. retı ln 
•. rı.oırn hiıl.ttmf'I ndııın gorıı · 
Jq •·r.\11pl 11 11cıırmı•t• . lllldl , r . 
h•ı t ' I'\ ıtplımtlı rı 1,_1111 lfld ll ÇR• 
lı lllH \tldlinln l '.11 ,I', 11 dl'\ • 
ı ,., mrı.anizntll•• ı~·lnP •'ll•u•lıır 
Ml.ınnı.ı• ilha m l'lmrsln!IPn 
ıloıı;mıı• ' " liı•n r. nrıı aıııta ilal· 
dkr ınllll't\t'lo:lllrrlyle nıuhah'
'"l nıltıf'tl'l"lillll"ı1 ııra•ınıtıı ro&ı 
f'lcı.trlkll bir b a'"R yarnımı ıır 

Filhakika 111~7 Eliluılnde • n· 
ınıan .. eclmlrnteıı Mın rıı. l\lec-
11 lf', muhall'fl'lle ıı.ıtcıarııı ••ı. 
ıı. \'ılU~arııi;ıııa dair tahmini,., 
tını ~urOlüJ or \I' nnhlrlııel 
dcHenlıı ~al ı nıa ıı rtınrı haliı 
nıınd an bir hn~ıı ıoe bir ıtr, .. 
r .. Ol lU'llCI l>lllnl) OTdtı . l' a lia t hu 
hiç bir 7.aman 1 1,; ı ı nrıı rııı if a 
tı lASJ bnrclıil't Pfll'<'f'&I nıt\nA-ı · 
nıı lınnınordıı \atııııd 11 lnr 
ıııılt'adPleıııiı Mel"ll litırıııı.ı•n· 
dl' tt rıı.ır ('f'PhP•lnrtl" ı.:aı aca· 
cını unıuyorlnr. memltl.et ıe· 
llml'llhlıı n.~11 ) OIUllll bıırnılR 
bnlııyorlnrııı . ı ı . den e çıılı m a 
l~rın:ı bll•llJ llıı RO •tıı. '1ıllet 
\fpc·IM hcniız rlclcll b l r C11:tll• 
ti t!Pı ruln" ılnnrdeıı . blrL ıtP 

1.ııc· ııı. '"""" llr. 1111''' ulr h l· 
h•tı rııhlJ~ ll•lnd,. tıulnclug uıııı 

f llr\ftttlt '< il !\ ft f> d f'I 

doğdukları ay 
teklif yapıldı 

Horu l Jubablrlınhden 
Ankara 19 - Glraıun mllletve

ltllt DoA:an ftöymen BOyOk Millet 
Meellııı Ba,kanlııtmı.. cıonanma ve 
<len :ı ta ıtlan ile tlglll aç lı:anun 
te ·ıuı ve~tır. Bunlaraan bJnn· 
cı tekli!. donanmada fJllen hizmet 
ııörcn ııubav ve assubayların aile 
mal:ınımıyetı tazmlnatını rütbele
re ııöre cıerecelencı ırmektecıır. BO. 
ton subavlar için u; Ura olan tu
mına• teklife SWl'fl rııo kumancıan 
lan çln 300. komocıorlar ıçın 250. 
rütbe•! blnb11 ıdan yü ksek olan· 
la Ç'.D 175, blnba,ıııya kadar ola n 
l!Ubaylar için 160 ve llliSUbaylar 
ıçın 75 ltraya Y!1kscltı!ccckt1r. 

U. ncı tekli!, 4mıralll~e kada r 
T0kıil!'lm1~ olan cenıa ııubaylannın li"o 0Pı-azıt m r.nınnının trnfllt Rcılmııs ı Ozert nr. trnm\H.)" 8treı lcrlnln nonnale al"del edecrtlr.1 bllillrmlşllli. Fa tih 'e F.dlrnekRpı tramuylan. d tı n 
6 l"ıl gemilere eeçtJkıerı ıtaınan av TRAF \7 AÇILDI - ı.aı;nhh t 111 lllbıı rt'ıı •l'fl'rl., rlıll' bn•lamı•l ımıır Cııe ynııd nn t dlmrknpı • O:ıhc .., ıınııı otobil•lert df' dlln ~abahtan lllbaren f dlrııelıı:apı ile 'ezneeller 
rıca •ti arJllk ı lb ' - • ... •· • •·adar d•\ nıu e tmesi umumi bir memnunluk :raratmı$; halli. a v mı anlanna ı.4bl nra•ıııd o ~lemeı;e tıa•lamı ı ardır. f.dlrnC'lı;npı ısttı. ıınıt>tlııdl'ıı ı;tltu tram\&) \ e oıolıü•lrr1o oahce .. d;HJa • ~ • 

'D"''"Bmı • · 5 d . 5 de ) fl<'~ azıttıı ikinci lılr \ U.SllRYa nlit arma olmaı.ıaıı ı.urtulrnu tur. 
••••••••••••M•...,.•••••• 11111, ... , .. ,11,111,,,,,, .. ,,nıııuı•••••Hfft..,.••H••••••••••••••••••ı ... 111Hı1111Hı111ı11tı•" 

p e r ·son·el"'"K ''G"'ft"'U-n ··u·"'""""'""'""""'_"_"""""'""""""'""""""""""' Meclis bugün 

için önerge v-rildi '":!~~!~~:~~~ "" 
Şahap Kitaprı (C. H. P.) · d I J ıı8ının yarınki enncıemlnde, l>Ö:Z:· 

3' genış vatan aş top u uğunu ~~:01~ 0:ı~:ı:;:~~: ~~k~~f~ui:n~ 
• ilgilendfren t e k 1 İ f İ 0 y e 0 İ 1e0 m e 5 İ 0 İ İ 5 t e d İ • m:~ı~erge!eri C.H.P. Mllletvo 

An ara 19 - O H P Toka t ınll· llııllendlren bu tL'larının venllc:ın- • • A 
1 1 

Husu f ~fuhablrlmlzdeıı fiil 
let~eıt 1ı Şahap K tapçı BC1yük Mr. me.51 buaU6unda hükı:lmetçe nc:ı dil LUKS TARiFELi 
le· Mcc.1&1 Da ltanlı~ına. BaşbakL ıonuıcıüğunan ti&yın Ba~'l'ekll t a. 

killeri tarahn<1ım vertlmlştlr. Ada 
•18 Millet vek111 Rıza Tekeli 11153 
den bu yana traktör ye<lck parça 
ı..n tçln avnlmış olan ctövız m i t• 

!De\'8ml " a. 5 S il. r; de) 

Am :-ika'llın uz •tısı atom E.tlih 
l.rı kapıııılmı:m~tır Fru a• müş.,e 
rek azım en iyi şeklide ııaııı:.-s!nı 

ouım~tu:- Rı;.ıya ııc bir defa da· 
ha konuşmılk lstentlmesmcıe an· 
:rışma Umtdlr.den z yacıe. Mosl':o· 
'ıınm kötü niyetini bir kere daha 
belirtmek ıırzusunun yeri 'arcıır 

Y.onfcraıısııı en mühtm ne~lce
sı. Amerlk.:ın ııcıerllf;t aıunda..:I 
NATO'YU mutacıcıcrnuna hlkl.:ıı 

hlr hnlc koyır.Mıı:tır. Dlzzat Eııse:.
howcr bu lı;tıknmctte gayret par· 
fCtml&tır 

'\ Al. \ I\ 
CDl!\nmı Sa. 3 Sü. 8 d e> --

Fırflna deniz 
seferlerini 
altüst etti 

Dün ıebrlml.rdekl h 84is kapalı va 
aralıklı Ytılttlı geçmiş. rüzglrlar lt:U• 
te7de:ı aert vo kuvveUI eınlşt.lr Bı· 
calı:lık en yttl&ck 4 en düşük l de
rece olaralı: tcablt edllm1't1r. 
JCaradenız ve Akdenlzde.Jtl Yıtcıır. • 

ro7raıı. flrtınuı devam etme.tcdtr. 
BQ:yUlı: dere Onlerln<1e B ı yabllncı 3 U 
TUrk bandıralı ıı Jllcp Karadcnlee 
açUmak için havanın durulmaaın1 

bcklemclı:tedlrler. Hopa aralık p0$ta· 
mnı Jllpan A~ vapuru bava muba· 
lelettnelon Vona llmanına aı~ınmış. 
tır. Ayvalık p01taaında bulurlan 
Buru npurur.ca Çanatkalecıe zor· 
lukla ~ ve yolcu lndlrlp btndlr· 
mlJtlr. , 

ötc:ı )'llndan Gem.lllı: vapuru Çanak· 
kaleden çıltamamıt n tmroz, Bozca
ada. aeterl yapılamamıştır. Batı Ka· 

(Oemmı sa: :>. u: ıs deı 
nın cevaplancıırmaııını tııtedliil fU rarıncıao &özlü olarak cevaplandı· 
sözlü 50ru Onergestnl -Yermı.şttr : nım~ına dellleL ıbuyurulmasını LOKANTADA AT . .................................................................................................................. . 

•Uzun zamandanberl hazırlan rıca ederim.• 
m akta olCIUku bllıtırııen ·rnrıı:ıye ~ .. \llADAKI 01'1 l l ~R 
CUmhunyetı Devlet penıonel ka· Anukara 111 - c li.P. Ankara ı 
nunuıo tall&rıaı çok enel yQkııeı. milletvekili ZObeyde Elll, "11111 E· ETi BUL u N D u 
Meclise takdim ecııımıı olmasına ıııtım :Sııkanınııı ccvaplımdınn&- ı. 
raıtmen. sevkolunduğu encümen . nı ı:;ıedlCI bir sözJO aonı önf'rw.esı 
de biç bir tetkike ttbl tutulmaaı- verm.ştır 
ğı llıbl 1nttbabın :ventıenmeı;lne Önergccıc Ankara köylerinde• bU· 
karar verllmtıı o.ması dolayı&lyle lunan okuı 'l!la}ıı;ı, bunların kaçın· 
dilli 1 nızamnamen.ı 69 maddesi da sınır uyısı ile ntmenııslp o.a. 
ııerrğ.nce blt.cumsuz kalan evrak raıı: öliretmen bu'uı.dugu. devam. 
.arasında ~ er a=ıo ~uıunmaktıı· ı aız öğrenciler bakkıncıa herbarıgı 
Cilt Geni• bir Vat.\nda., kütle iUI Cllo'°ıııııı , ,::,u. 3 U. 3 <l t. 1 

T.M.T.F. MİTİNG 
İÇİN ÇAIJIŞIYOR 
Dün bazı Rumlar, gençliğin Kıbrıs 

tutumunu övdüler isin deki .. .................................................................................................................... 

Son ı:ımlercıe ~ehlrdekl kontroı 
larıuı g ıklaştımıı§ bulunan fl~lecıı 
ye Zabıtası ıık;plert. Bomont.cı ... 
ı:osyctenııı CICı\'&m ettığı. lubl :.a
rıtcıı. muı.ıt bir ı.-uıupte a t eti 
kullanllcll{;ını tesbı tetml~lcı-cıı~ 
Malıu• kulüp hakkında gerekil ka 
nunl işleme başlanmı§tır Mes~Je
nın garip ~arau. Vali Tarhan·ı:ı 
""vclk.i ııece ııynl p avyonda yl'mek 

Yl'1Il1$ olm~ıcıır. K 1 1 1 1 k s d ' 
T .M.T .P. Kıbrıs lı:omlt~ı. çaıı,_,

m alanna cıevam etmektedir. Top
la.ntı için mo.uade verUecelU hlo· 
il attııt edilmektedir 

Öte yandan yine aynı ekip' er, uç u ev o n 1 n sur dışında yoıatmüş üç a t cı"rı-

111 ele geçlrmıeıerdtr Yapılan tL 
kıp sonun:ıa bu •~ euennın ııe 
f:I il OüınCı;!;Uyu 'e Beyotlunca-
ır.ı Qç lokantada kullanı!dı~ı arı· • 

laşıla:-ak hl'r uç lokanta hakkın· B A B A s 1 K 1 M 2 
~;~~;re~;'n"·~:~~:~~~: ' - . . • 
T k , .,,. K gl ŞARKICI İLHAN ŞEN, CELAL ŞAHIN'IN, KIZI 
o at ta uru u SEVDA'NIN BABASI OLDUGUNU İDDİA Eni 

RI ti.AR FEDF.RA!'\"OXJ!~ 

Dün 688t 15.30 <ta T.M.T .P. mer 
kezin e. çeşitli yı~iaro.a 8 Rum 
vatandl!Ş ırelm1ştlr :lsım ve acı· 
rcsl" rinl ..;ıklamak 16temlyen bu 
şabıe.ar. T .M.T.P. :.il Ba.,kanını zı.. 
yaret edıırek, Tilrk ı;ençlliUnın 
Kıbna dl™ındaiU atırbaşlı vo oı
iı!Un l:ıarekettnı tasviple ka~ıll1<11 
! arını. •Vatand~ Türk~e Konuşı 
kampanyasını cıa yl'nndc bulduk· 
tarını beltrtmışlcr<llr 
1'.M.'l'. l '. :-.h KllJHJ 
liO!'i tt IU '\"1.AIU 

T .M.T . Federııı;yonu tararıncıan, 
Kıbrtıs, Rodoe vo Glrtt acıalıırının 
&yul ve ııoı;yal tarihi konusunda 
bir seri kültür konferanslaı:'ı ter. seçimleri b o z d u 

Huıulf Mubablrlmlzdtn 

«SCtile çlzgller:t ustası CelAI ı;;aııın'in. Müzeyyen Senar aleyhi· tip ecııımı~tır. Konferansların Ya· 
ne cşerer. veka r ye hayı;tyetlnl rencide ettlitı» lddtastrte açtıtı dliva, pılab11me~I tçln, buı;ün v11lyeto 
cıaba çolı: ııeı; unatçıları çevrestnd", büyOk bir Ilı;! uyandırmı~tır. müracaat edllecektir Vllfıyetçc izin 

Ankara. 10 O H.P lı:azanmış bu· 

lrıınrhkl 7.l'l ırl l" fr l AJ.rı:ı:rd rlrrlıı ,. 1 u rı.IH• fitll l ıv Crnı l.rl'll nl n Arlı 1'Rrrtını olarıı lı: ıllntll"rml'.rr ı.ııra ı 
'"'rd ıcı ıuoo acl rl m hruıı uııtır ıı :ır ıı ıı trtl •rı Led ll nı,.I,;t r.lf lr llo <:ndtrl .ı rın ııou Rdl'tltl. bir ıınrıl ı 
l 1ı r1. ltuu ı. 0 , ı t'tl.,J ııc ııl. ları lir ı:öndrrllrıı l •llr :oo ı,;R ıl ırtı an mll rcJ.t.r ı• bir parti ti r ı\111 rrl J. ıı n ıı a . 
' • kU \IPll rrln" ml'ıı • ıı ıı 11t ıol.ıarı .. l rnna ı::oturıılnt u •t ıır Rl'•lmd,. hu • adı r la rı ıoıu rm l' I. uzere Ani.~ · 

rn•d c 'lnıl• olan nı,;a'l.lıırdırn biri 1 0Ur nl rllrn 1llr1ılm ' li "dlr. 

lund ıiu Tokat aeçlmlerıne O P ta· 
rafından itiraz e<Ulmlştl. Tolı:at İl 
Seçim Kurulu 3 mııbal:t partl tem· 
ıllct trıı .e ba•kanm ın;ıhı.etet1t:t 
ıı:ar$ı 5 D I' llr:ın çof •nlugu lir ~t 

ı ç•m erin •o ıı ınu.rıa karar ·-erın~ 
tı 

İ!ldl aya ~l:';re. MOıeyyen Sena r geçer Pazar ~Qnü Tepebaşı Oazl· verUıııtı taktirde ilk konferanıı; 
noısunda. aılhneyo kucaı;ıncıa kun Oatıa rıarılı bir bebek olarak çık· Ziya Somer tara!ıncı an •Glrtt.. Ro
n-.ı ve mU~terllf'rden bazılannın. «Bu kimin cor.uğu?ıt diye ııormala· d0& ve lzmırın ııtyııai ve ısosyaı ta· 
rı üz rıne ı.rcızerıcn Senar .-ocı..ı c ah!n ile İlhan ŞC'n ·ına cıemı<Şı!r rıhb konutiunda ~erııece .. ttr. D. 

::-.ıcıı:e}yen ~mar·ın bu cıavrsııı~ının qerer. vckar ve hastilyettnı acr tonreranl>lar d • sKıbrısın te HALA AÇILMAOI -
1:edclc.dıı;ını> .cıcııa eden Oclll '-lahln. l\füze;'l e.• Senıırdan ayrıca h.n.ıen önceki ti06YO•OI k durum 
:ıo 000 1 ralııc btr tu:mınat da talrp etm•i>tedl:- t'e Turt:ere ı;cç~ııt tıTürkten 11on 

Olcıu.,çı. kaneıli: ı;örüntn h\\ me~eıe~ ı avcınlatmak tı;;ın d~n 1 rı Kıbra ne <Bertin Konı;rl!!ı ve 
hıb•ıı 'l llrlltür < f'tnlV"lı 1ln bir 
t a rıu acllmıyon ~ı 'J T. Blrllsı 
mcrl.eılndeU knpıaı •endı.&lyle ııoru~tü~i.lmüz Şen Kır lllc~amı a. '&, u. c du < Devlllllı 5a. 3 Si. 3 d el 
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ÖLÜMÜNÜN 300. YIL DÖNÜMÜ 
DOLAYISIYLA KATİP ÇELEBİ 
V ctaaan z .. v. _ Avrupa KAt!p 

rete inen Yazan: l Qelt'blYI b izden 
cadae n 1 n l çok önce kendine 

aol tarafıncıatı Kerı•ııı ma c•mış onun 
mektep bahçe· eserlerini ıİ m sof 
ııncıe sonsuz rasına sunmuş-
uyk~unı ır~ YlJl\"'D tur nu günün 
ıaııcıanberı, Uç- Türk ııençllıtı le 
raz :vııı bulan aycıını ıse KAtıp 
17. asnn nnlü Çelebiyi okuya. 

SEHİR 
HABERLERİ 

C.M.P. Beyoğlu ilçe 
kongresi pazar 
günü yapılacak 

Genel Baskan niillikba ının 
Konırrede bir konu ma yapması 

brkleniyor. 
CM P il kongreıılnln yapılmıısı 

ıçın gerekil haurllklara ba,lan· 
mıştır. Henüz yecıı ilçede kongre. 
!er yapılmamıştır İl idare heyeti· 
ntn 'mılm. tizcrtne. bu ilçeler dıı 
lı:onımı hazırlığına glrlşmı.şlerdlr 

FEZADA 
iNSAN 

..!_!TAN - 20 ARALIK lD!iT 

«Arkadaşlık 
Hohrası» 

i ş~·I rnıtl. 
ı.:aııırlyle il· 
ı:lll bir ınu- t 

1 1 
; '" 
• •il • 

1 i 
. • 

lı nter,.t ~" ru •D 
HU) lıt.: :\llllct 
.\lt'cll•lnln al-
11111 fl•lıiıır ıı;e· 

ıırıll 'lrı•• ~ırıı 
ı..ı1111ı.ıarı 'ıı· 
rııııııı. ('alı•ııın 
B:ıknıı ı ııınhn· 
ıetı•tl cl\•tıslıılil:ı sııı:J:ınıtırııı. 
lirle ınrıı mR. n111.1~ırt·ller ~en. 
1111.;ıı ı ı..ouıısıııııı ıı:e1:lnC'c hRt'll 
ıınıın ıln rı .. ı.ırıı.ıenıll. ıı atı!I. 
''"''ilsin bu "lıılrll eı•lse•lııl lıll· 
ıllrf'ıı ı:aı.rlf' bııtırrlrrtıır ı:llrr. 
ıı.ı•. Balıt.;eslr uıllleheklll n\U• 

ı.ııı 'ıll'll \•eni\ c.ıı.r. natıır 
ııılllrheı.ııı. J;H7.l'lf'CI \C hııt.;uı.:. 
cıı lh•nıı Al1nnııı Uurlııe ) Orll· 
dil, ııabl"r, ora) o ı:tnnluln bir 
ıto\ u nıı•yl tlnlı.dl,lnl de tılldl• 
rl)or. 

Türk bll~nl KAtlp Qclebl. b~n rak. öğrenmek lmkAnıncıan aı1eta 
htm Ankara'da hem İatanbul"da mahnımdur Onun eser.eri Tilr
anılı:ror TOrk Tarıb Kurumu. ltlyecıe bol ·uı açık b r d ı ı•., 
Ankara Onıverıı ~1. lıtanbul fJ- basılmı> detlld r. K taplan çok 
nıverııltetıl el biri tı. 14 blrlltl yap- pahalı ve nacılrdlr Bu bakı:ncııın 
mı.şlar . P'M' de bir anma pulu kollekıllvonıan sfisleyen bır eşya 
'bastınyor Pul azerlndekl KAtlp llollndeCllr Bizler KAtlp Çeleb. 
Çt-lcbl'n n reıımını. Ml!Ilar 8 na- ntn asıl eısE".rl~rlyle karoı kazıı a 
nın, Fuzuli nın vullannı hazırlı- V" bınbaea ka'maktan uzaıtız. Ara
yan On1 Prof Dr Süheyl !!:ıv"r vr.rcıe birçok vasıtalar bulunmH· 
yapmı., ••dır Bızım kllıslklerlmlzJ de bize 

KAt P Ce ebı. Qçyüz yıl 'Snce ·anı:mak ve ötretmek ııırııı m.ıı
maacı• 'ltaı1ıııı ona eren. vtrmlyl kamlı rın bu hususta yapacakları 

C M.P Bcyogıu llçe kongres • pa 
zar ııanü saat 9 dıı ~ apılacaıı:ıır. 

Kongreye C.M P çevreleri bü>•Cl:C 
ehemmlli'e~ vermektedirler 13ebrl· 
mlzde bulunan CM P genel ba • 
kanı Osman Bö!Clk:bııııı da konıırc· c 
dave• ecı.lm1Ştlr Bö!Uk'bn: ınıı. 
ko~rcde mühim bir konuşma yap 
ı:rı11 ı beklenmektecıır 

YÜKSEK MÜHENDİS isıııail isıııeıı 
Hnlıl.r•lr ili ndııın D.P. den 

ııılllf'tHı..111 ~rtlıeıı \)\Ulıt.: a· 
\ ııı..atııırıııılnıı Ha) \ arll \ "· 
rıa')t ı~u nınrı a)ınıınnheı1.tıı· 
ııırıııı. 11.1'. ınulınlrfl'tlıılıı Kör· 
frı. Jıulı:I' ııııte ynptııı:ı •l)·a.t 
lopl nntı \ e ı:llı>terller ıııra•ı 11. 
ılR \H';\1tı.111 ıuııısıııhııı.:. A>,11· 
ııı.: ılemoı.ratınrıııııı H:ı) ar ,·r 
) nınıtaı.ıırr errrtne \ rrdli:I 
tılr nk•am Jenıı·rtnıl•• )lllllnıtltı 
oturan 117.ıtn !ıo) lu '" ı.ıırurıı 
Jlıı.111 lılri-1. ı;rııdlslııl hli)lll.: 
hlr ııı•ıııl..l'tle tııııın tıuııı nıı 
, .. ,eıııet.: •ununa l;l\ılar nııtııııı· 
ııı. · elrohll. 

aşkın eseriyle. yalnız Tarkıyevı fl'dakdrllk'ara baltlldır 
ctetıı. batan bilgi dUnv ını ay- Kdtlp Çclt'bl'nln yuka 11 d 
d•nta•an bır raı1yum aıtıaır. T<lrk ııırını yazcıııtımız eF,erlerlr :aı~ı~ 
deha.."iının ve medenlyetının yeti,._ bir mesırıtın lhtuıaıı ·ıınhlplertnl 
Ur~ttı ölmez ~ruıanlnr:ıan blrldlr ııırııendrll'n cserlcrcıen de~ı.:ıtr 

J\Atlp Çelt'tıl nlo hll) nlı: '>nun k,taplarını okuyan tarihti. 
171derunda tahs ı görmüş l'Oltra!yacı. blbl!yoıtrafvacı, denız-

Abdu !ah acılı bllıı1 6ever bir a:ıkc- <'I. omıancı. zıraatçl kendine. 
r n otıucıur 1608 yılınc1a İa.a:.ı- kendi meıılcl';ınc aıt dcRerl lı:oııu· 
bulda dotdu Kendine MW1tafa uı. parçaları bu kltaplan1a bulu 
acıı 'erildi Fakat TOrk milleti onu Jo"alc:at bu kitapları bulmak (1 r. 
KAtl.ı> Çt'lebı umanıyla. bllırı eiüıı- okuyup unlamak gQç. ııaun aı!ıa~ 
l Mı aa nacı Kalfa una ne tanır ı:üçtar Bu kttaplann yeni baı kı· 
M~t.lfa. zamanında çok iyi b r an ucuz ve bol miktarda yapllı"· 
tab ı ırördO. özel öğretmenlen1en n. Katip Çelebi aramızcıa ,e aa
cıers aldı Gaz ı yazı }"azardı A- \•ııa.'l bir kişi olarak }"aşıyac.ık· 
rapça, ve Llitınceyt b ı.yorcıu. Ya· tır Fakat kJtabı bltlnmcyen. bu· 
şı ge. nce a..~kert bızmetlere Kir- ıunmayan, sınırlı birkaç kht!lln 
rntı. ırozel Jazı yazma mın tavda· okunma,,ına bajtlı bulunan KAtlp 
tını vörmOştOr İlk ııençllitı orau Çcleb' bOvoıı: kOtle tarafından 
ı.e bırllktc ıeterlerde ııcçtl Bu &:Prçek olaralı: tanınmaı1an evi va· 
DördOnco Murat çaiiı cıı. Heme- lıışmı~ b. r varlık olarak ya1ıya-
dan. Ba cıat Mekke. Halep ırtbt cnktır Medeni dünyanın .:ıcıı~ı 
tınla b Jgl yurtlarını görd!l O ra- Tc po• tıt ilmin ıır.rıem ı "<' ıı 
11on1akl b.ııı:ınıerıe tanıştı. Kitap- mi eserlerin okı;nmıısın~ ba

1 Jıdı -
J&n araHp inceledi Ehnc bol pr.· r 
ra ııcc•ı . hepıılııl de kitap uğrunda Kçttp Ct•I bl'n n ölümU•ıtın 
kt.llandı Dini b ıırılerı ö~renme!:- ılçyfü:Oncll vıl llön<lmü dola~ 13tvle 
le birlikte metcmaUk ,.e A.etrono- yapacağımız tôren elbette mnnnlı 
mı ııe de ul'ra.,tı n:acllktır Fakat Kllt p Çelebi· 

Afi'l:crllktt•rı ı;onra lstanbulela n ln eserler nt bugünün aydınırıa 
devlet cıaırclE"r.ncıe çalı mus ken· ·ıınıtacak Yll}ınlar K6tlp Ç('leb • 
du ne Dn muhasebeci ikinci hıı.lı· 1 ın ruhunu nc1cdecck en bti aıc: 
~el IU v<':"llmı,ıır Hc::ı(lz genç cıı~ arııt olacaktır 
: ecek b r çağda 40 y114ıncıa. 1657 ~-----------
}'llındn Tannnın rabıneı.ıne ka- Transit eşyadan alınacak 
\'Uşmuştur Mnan istanbulda. 
'v "!adan 7.eyr .. ke inen cadd nln •• ti 
tol vanıııcıa k ndl adı ne anılan ucre er 
o.1ulun babçE ındedlr • 

1 t.;abl11rı 

l\!w;• ora efendi Ordu kAtıp

ıttındc bu.undutu iç ıı. KAtıp e-
1e:ı111 a;1lanıına gelmek üzere. 

KAtlp Çelebi llenmıo. bu unvan 
•onra!an tutunarak ona lı\kap ol
r :rnşt•ır Rııhmrtllnln öteki şöh• 
r ti de Hacı Halıfc'd r Kabeye 
Hacca ıııt:ıtı lçın bacı sıfııtını 
lı:azanmı ve mrmurıyetl de Bi.~ 
ı:ıuh eı:ıecı ikinci halife;! oıcıutu 
ıçın halife vu.sfl da kenll.slnde 
toplanmıımr Bu iki sıfatın blr
ıe.,m ınc1tn de Hacı Halife Uika
bı cıoı.ınuştıır 

O zamıınlar devlet dalrcl,.rln· 
e• yazı terinde çalı anlara Hali
fe dtnlrdl Blrınc ıkıncı. üçüncü 
-ıa!ıff' ııı:ıer olmak üzerr cıerece!e
nırcıı Halife hallı: cıııınae kaıt .. y:s 
<'l!Vr im ş o'dutundan A\•rupalılar 
da Kit p C•'l biye Hacı Haıtıenın 
nounıısı olan Hacı Kal!a dl'mış
tır 

İran • TOr.-lye arıımncıakl tran· 
&a ~ya nakll:vatını ııelltttmıe.t 
\e kola l~tırmak için lıı•anbu!, 
Trabzon Vf' a lskencıerun voıuy. 
la irana trnnstt ııeçecek ltha!At 
C§yasından ton ba ına 12 ve lran· 
dan ihraç olunacak c,yaaan cıa 
8.~ dolar aktarma ücre• ı alınma· 
&ına Maliye Vekt:etıncc karar ve. 
rıımıetır 

Bölükba~ı dinleniyor 

C M.P. ııenel ba kanı. dün cıe 

vaktini istirahatle ı:,eçırmıotır sır 

kec de kalmakta oıcıuııu otelde 
doetlarının \e partlle;tn ziyaretle.. 
rını kabul etmiştir 

Osman Dfil(llı: >a l bU~n OR.ed n 
eonra.. Sultanahmeı Ceza v.nde 
n;evkut bulunan il idare h ti 
ü ı Dr En'l'er la canı z aret 
edf'Cekt r 

Ocak ayın.n son haft1111ınd11 yapıl 
ması dQşuncııen bu ) ılkl C.1\1.P 
ıl konııreıı nt'. sUraOnc1e oldu~un· 
dan il başkanı Hü&nü Zeki Söyld
mezoğlu ve hoptste bulunlluıtu I· 
çın 11 idare be} eti Clyeııl Dr En\'er 
Malcan ıştırAk cdemıyeccklcrdır. 

1soo lojman 

Birinci Onlu mensupları Yapı 

Kooperatıfı. hükü:neUn ve bclc
dl}en n yarc:ıunıarlyle hazırlac:ıırıı 
ınşaat proı:ramıııı )"akında tatbııc 
mevıu.ıne koyacaktıı 

Kooperatif ilk plAncıa 1600 loj· 
man inşa edecektir Lojmanların 
temeli baharda atılacaktır. 

Cam tevziatı yine 

durduruldu 

Esnaf Bll'uğl tarauncıan \ apıı· ı 
makta olr.n cam tevziatı dün ~a· 
ballı.an itibaren vılli:ı et tarafln. 1 
cıan bir mncıcıct ıçın muvakkaten 
durdurulmuştur 

Tevziat .vı.Cıyeıçe \erilecek ıkın· 
el ı:,,r emrı ta.-ıben Jenıden bll.'ilı· 

yacaxtır 

O. Bankası havyarcılık 

yapacak 

Dentzclllk Bank11<11 Van ı:oıo ,,. 
lctmeı;l. gölden tutulan inci Ke
falı balığından havyar çıkarın 
için 1 Ozumlu tesl.ıilertn :ı apılması 
çaıışnıaıarına başlamı~tır. ı 

Ön<lmazcıeıs:ı yıl bu teı;ls.ıerden 
havy aı eıcıe edilebilecektir • 

Yargılanacak parti 

idarecileri 

Vaıan Partı!!I gencsı tıa kanı Hlk• 
met Kıvı.cımlı. ı:cnı•J ıınkrcter Sıı· 
bııhattın Dilzı:üı:ı ve lstanbUJ n. 
Cla"lnnndan Safiyettin Kay11 iııı 
bu partinin ıaare kurulu Uycıerın 
cıen Ahmet Can: ızotıu. Kerım 
Korcan ve Patma Yı.ıçııı haklcıncııı 
dAvA açılmıştır 

Sanıkların. ı.:enel g çlmıcr ıır .. 
f~ naekt sıvası mltına;ercte ko
mun :r.m propaı;ıandm.ı yaptıkları 
ldd a ellllmektodlr 

Bıl n<tıi>ı ı:•bı. aynı uçtan tıa": 
kında dAvA açılan partı b&'lkanı 
mt'vkuf olarak an;ılanmaıttacıır 

G 
ıtıı:lde yükseklere fırlatılan 
gOdUmlO mcmıtler ı:ünOn 
birinde feza gemisi olarak 

} ı.dızlararası yolculuğun nakli 
vıı..ıtıısı haline gelecektir. Ga. 
dUmlU menni yerden atılan b ir 
roket olmaktan çıkıp. pilotun. 
insanın idare ettllU bir makine 
olacaktır. 

Y!lk>ıek lrtlfn:arı.. !eza bo,ıu
ıtuna çıkııcak \'e cıunya bzerlndo 
alışılmamış hızlarla hareket ede. 
cck bir ft'Za ıremtsıncıekt çcşltll 
§artlara. atmodfercıe y..,emava a· 
lışmııı ırnıan n~~ıı tahammül •· 
decektlr ilk tl"crnbe olarak Ame· 
rikaııııı roketlere yerleşı.trcıı~ı ta
re.er Rusyanın Sputnlk lI ye 
koydugu köpek feza tıoşluıtun· 
da canlı mabh'lkların maruz kal 
dıkları tcı;irlerl araştırmada bt. 
rcr başlangıçtır. 

\ • P\} '\ 1 Hl RTll' KOl.l 
Yükııck irtifalara uçaklarla 

yOiaıelen pllotlar atmosfer ıc;ın
de ç~ıtll t~lrlere maruz kal. 
maktacıırıa:. 

Atmoatrrtn cıııına çıkın· 

ca pilot bambaşka hldlae!e:le kar 
tılaşıyor, burac1a havacılık tana. 
beti. yerini. yepyeni bir 11me bı· 
raıtıyor creza taba'botl .• lııaan 
hız artışlarına ne kaClaClt zaman 
tahaınmUI eaer. aüneşten geıun 
Racıvoııyonıann z1<rarlı tesirleri. 
ııe n1151J lrnruınır. teııertils için 
ıouımlu oksijen mıktan nedir? 
nu ııtbl meı.cleler ortaya çılanak 
tadır. 

\ l.ll l'Hil\ll u ; h \(I"' 11141'1 

B.r roıcetın \"erdf' cıurduıtunu 
fan:ellellm bu roketııı kab nı 
}Anı p!IQt ve yolcuların oturduk· 
ları maba.c bir kiloluk bır aıtır. 

lııtı ra:rtı bir ıera.ztye koyalım, 
Anaa ber c sım yer ~.ekimine tl
bl olup bu yer çek mı taratın· 
dım tatb k: edilen !tun et flZlkle 

•ı:• ile ,facıe edlllr ıı: ı ı;anıyellk 
bir uman 2artınaa ııantyede 9.81 
metrelik: b r hız artışına tekabm 
cıder. !).u arzın ctaclb ldlr) Yerde 
ımbunettekl rokette yaylı terazi
nin ibresi l ı: lr(!sterdlil ırözönün. 
cıe tutuıunsa roket hızla yüksel· 
meye ba.,ıayınca yayın ibresi 2 g, 
3g V.8. Oekllnelc hareket etmekte
dir Ylnl n.uayyen bir znmaıı zar 
Iıııda hız arttıkçn roketin için
deki aııırlık &anki 2 mıısı. 3 ml!.-
11 lmlt ;lbl teıılr ~er. 

Roketin çok hız:ı hareketi 
mUddetınce pilotun tAbl olacaııı 

tilcll yer vcızuncıc araştırma il· 
boratuvarlarında sun•ı olarnk mey 
cıana getirilip insanın tahnmmQl 
kudreU ölçül ur Pez:ıya 

çıkabllmck lçln lt111aııın seyahat 
hızı saniyede ı mil (saatte 25 000 
mili kadardır. Bu hıza &kaçış hı 
zı• acıı verilir. Kaçış hızı ile bir 
rotet arzın çeklmlnd<'n ilelebet 
kaçmış olablllr kolayca besaı> 
edlleblllr ki 3g ilk bir tacllle bir 
roke' 9 dakika 31 sanlyecıo kıı

Çlf hızına erişebilir Tacil daha 
fazla olunıa. mttıel6 4g ise, ka· 
c;ış hızı daha çabuk elde edile. 
bilir 

LAboratuarlarcıa tacil tecrObele 
rlne maruz bırakılanlara ırönOI· 
ıaıerın bellrttıt.erıne g!lre vuka· 
rıda!ı:t tnolllE"ı;ln ber birine in. 
ı;aıı tnhamm<il edebilir, bir de· 
lnsında bir ptlo: 17 g llk bir ta 
elle bir Claklkıı.dıın biraz fazla 
bir mllddetle lpanlışlık eseri ı ma 
rı.ız bırakılmı~ fakat pilot cço;c 
tchlıkc.ı• diye Yllfiıflancıınlacak 
bu tecr<lbc.YI ö!Oı:rısoz atlatmııt
tır 

'J i\t'll," "'lf IR 01.~IA"l 
llı\LI: :\llAll.AK'IA İ'l>8\~ 

Pilot dayanabllcce ı tae 1 ile 
unıyode ı mil bıza erışınce e 
kadar ycıbeldlit müddetçe en.:ı • 

• •l'rlf'rl: ·············-·············--·························· .. ····· .. -·········· .. ··········· ... ············· .. ······ ..................................................................................................................... . 
Ki\ p ç e ın n lnnl " l'\I"'• 

,., n 'ar ır Bunlar Tür ·çc vr 
Arap a ol.ır11 azı!mı •ır Sonra· 
?arı u k tap ıır an bl.r ıusmı l;ı· 
t ncc· e 'e A ~ rupn c.1 llertnl' dt' 
<'l!H .mıe· ır Katlı> Çclebin n en 
cnlü eserleri Arapça yazıınwstır 
Kıtapları. tnrlh. co~rafya. btyoll;
: .. f· a b1bll11oı:r11fyn. edebiyat ko
nula:"! çenesıncıe kaleme aıın:ııı, • 
tır. 

Eserlerinin en llnemlllerlnden 
cııırc:ıcınün ac1ı şı.ıcıur: 

ı - K .. ·ffil'. zunun An •:•,\mi 
·11 ırntllı• "" POnıııı: Arnpça yazı
lan bu kitap bOyülı: bir blbU;rog
raf1 a 11'16lkl<•pcdlBI mahiyet ndr
(! ır Oçyüz k:ndar ilim ve ten bö
lC\mOne alt 1450 kitabın alfabe 
trrtlN t!e ın~lenmest yapıtmış· 

ur 
Bu kitap bir asır önce. lı\~'n· 

ce ıı ç11ullm1ıjtlr Sqnraları Al
manca ve inıı 1 zcC}e cıe çe\•rtlmı,
tır Türlı: bllg nlerl tarafından bu 
:ıt tabn ekler yazılmıttır. K.tap 
Maarif \ ekllllilmlzce de bll.!ltınl
mıotır 

11 - Tıtı.:\ lın·O l·'I e\1lrlh: Bu 
eur vakaların kronolojık açık· 
111nmasını lhttva eder. ibr~un 
MUteterrtlta tarafından da basıl· 
mıştır. 

11r - Tubfet-oı- :ı.ıbar ti 
~ııfıır·ül·Blhar: Bu da Os.."Tianlı 
Dnletl zamanında deniz ı;ava11t· 
nnaan bahSedcr nenızcllllı: tarl
hJml2 bakunıııdan önemli blr e
,erdlr K:tap İbrahim Müteterrl· 
~a tarafından baı ıımı$tır. 

1\ - ('llınnııOııııı! Bu blzl.m 
en eski cojtraf} a k tabımızaır. 
Harltalanyle b rllkte İbrahim ~ü· 
teterrııı:a matba~ıncıa bosılmış
ı.ır 

Kltlıl Çelebi haltkınc1 Bur- r 

ÇAKARALMAZ HAFiYE 

ıı.aıı Tabir txytn. Tarıhçl Ahmet \ 
Refik bevln bro urıerı otmaltle be- .,~ ('\ -..\ 
rabı.: İbrahim AIAllttln G!lvııa•:ıın ı~~~I:) .._ 

EFLATUN NURi 1 
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i~R~t~~4~~~-- 'B~~ f~~:~~=~1~~~:~~~ 
vanıı. Gülümse) ereıı: 0(1115ına g,rd Annenl:ı: l\ldtl deıtıı m1' 

Rex de aıtır acıımlarla kendi od ı- Tercu"'me eden.· Rezzan A. E. YALMAN No. 46 Rex. ba mı llnOnf' eıtcıı 
na 11 ttı. kapısını kilitledi Bavu· Ya o YAnl •u. 
lundan bUJOk tıır Z<&rf çıkardı. U. ,·cızaı cıe bın bir ifade olduıtu hal· RE"x Garrett, onu yirmi seneden- Noter tereılClüt t'c.'crek 50zlerlnl 
zerinde tU ke. tmt•er )azılıyııı· azere oıcıuıtum naıde ıçtmde biç. de Larraııa•nın son arzulannı ta· beri ı:llrmemlEtl. Fakat ihtiyar no. tama.-nı1111ı· 
cDotıtum Rex Onrrett'c• Bu zar- bir azantü yoktur vazıtemı yap· şıyan mektubu bir kere <taba ok\1. ter bıç değişmemiş olduftu için o- - Ydnt 11\zln tab~ll ve tt't'btve-
ıın içinden ıncec k bir yazı ı.e ya. 1 1 rahattır dı.ı . Bu mektubu dıt o.~tA .. an lc:n.· ııu ht>mcn tanıc1ı . \'aktı•·le Rı>x'I • ıcı • 

bl k fa kdt'!t çı mı• olduıtum ıçtn ç lD • '"' ' nlv. tein para veren u ne o u' 
zılm!J o!an r aç a'ı.ayd !alar ku. Yalnız başkalarını ve memleketi· cıımıası Ill7.ımdı Herhanı:I bir su· cıoıtduıtu Bask l'Valetınden alıp da Reıı:'ln va·dtnc11'kl 1fadr btrcıen-
kardı. Bunlan bırço e ok • mı. ba atımı mahvetmlO olan bu rette onun Larra:ta•nın dO!ll'llanlıı. İng.ltere}e bu noterin de!Aletlylo bl!'e' <IPfclemts•t : 
muotu. Pakaı b!lbaüa kırmızı a. it ft ,,. rının ~ııne ı:-mesıne me dan bı· ı:öndermışlerdl BOtün o muamele-

! lelu.., , tU kısımları kadının köttllORünden orum~ " ~... - Hrr hal Cif" o da ölmtl! ola· ıem.e ç zın o •w k ın --amaııydı B r lı:lbrlt çalttı ve len yapan Mr ounıtzlL olmuştu. 
be'kl d onuncu defa olarak bır Jatı"'o:um oııu bulunuz sı 141 • ...... b cA"'. canıca bir mtıdc1et Mınra ar. 

' 0 mz' vo artık hiç ktmeeyo fenalık SAyt&lara doiru tuttu KAiıtlar ıı:ıv Noterin çalıştııtı odalnn1a cıa iç t;'; bana vımtıiiı varcıımın arlta..<ıı 
tere daha oıtudu: ccıemı"~eıı: bir bale "etırınız.. Bu. nla kıvrıla ranar!terı 'tQkeelen du. b r deltlşlkllk yapılmamı1tı. Yine '~- • ' b z1 örO kil küf keı; l::n1$tl BNı de h11vatta ltt>nı.11 
dnoccncıa tarafından Ktau·a dO!itunuzun ııon arzu udur mantar ıı.rı:sında ta•lı l>akı•lı . sırnlı: e8kl!ll ı:. 1 to u. mee ve bal!ımın careeıne bnkmab ba in· 

verllmlt olan talimata ııore bu me- duClatlı bir kllc1ının haynlın ıo:ilr kokulu blr yerdi Noterin yanında 
ı.ulı ı.urrNa "lbl oldu. yıne on on b r va•larıncıa bir o"'· dım .ele en erken ho.z.Irı.nın o.rinde. .. , .. 

en 
..- de otuzuna &adar Jiallcdll· Sllııte ıınpl•hıınt'~ı 2; ınvı ıı <ili 1 .n,.1,_ lan çocutu yamaklık edırorcıu. A. - Her halde ha>ııttıı muva:tak 
•"" 8 " ki HICldetle k er sııvurdu. n.ıı" .... ı:na tabii yınnı sent• evvelki lle"ll. otcıuıtumı7 lıııllnl~den bPllf ~r:ı 

mıt olacaktır Bu rancıevu) a Klau 80 Hnzlran diye } ıızmış a;.,u !ar artık yok olmU&tU. Rex. b11vu- • 
va Forsan ııeıeceklercıı Fakat cıa. Temmuzun beŞI olmuştu Demek tunu "ata"ının üzerine kortc:ıu vo De!ı!sen bir o idi Yazı maııasının ı:ın ve rerah ıcıncıe olan bir nda 

bl b 1 ·"-1 em•~ ' • ma brn:ı:l\·orsun11z l1ostum Gıırıı't ba cwve! anlattı(iım ı;ı un arın ki Larra~a·nın t..-.. n eı..ın ... yolcuıutı çıtı:ma~ıı hazırlanc1ı yanıbaşında kumaşı gQvelere yem I 
11ı;ısı bu ı ı başarınıo(ia muvaffak olcıu(iu tiebepler yüzünden plAn· oım~ ı eski hır koltuk vardı V11k· Siz ııören bir n!flllz t.onıu un 
olamadan ölmClıSttır Bunların mu· !arda bir takım detı~tkllklor ya. thle R•·x·ın annesi sıyab tpcxll neCll'bıt:r. Dıom,.k kt doıtcıu~unuz 
vaffalı:ıyeuılzlllt yüzOnllen plluılıı.. pılmıştı Zaranoız bir btılc setlrll· :\: \ 111 dbıacslnl giyerek bura~a gelmiş ~ehrl 1t!lnn

11
l!I mf'rak edip buralara 

rın değl§lP dcıtışmıye;ceıtını bllnıl· meıslnı ıstedlil bu kac1ın lnocen· \'ıı oturmuştu Rex'ln hayatının eır ı:rtdlıılz hı? 
fo

rum Falı:aı tahm.nıme göre 30 ela idi Rcx de ona kı.rşı ıı:encıısını l"\Hf n•.ı.t<il rı ?u koltukta kararlaştırılmlftl - F.vet Bura:ıın ıı~cıvordum dl\ 
1 'la•ırını:ı:ı gormak ıııte:ıtm ~alnt 

Haıirana kadar ~ 7 bu .korkunç ıozumu kadar kuvvet ı b!Ssctını. Annesınln o günü ne kadar hoye. 
1 

ıı: b h Jeıın d.rı L\ıy•u ben ııllrmlyl"ll epey 
meseirıyl ortaya çııtanp bu mel'un yor<1u, noce.ııcıa. ıtor unç ı.e:sırını Mr Gurutzıa. Sa.nt Jean de Luv canlı oıcıul!unu bugOnkü cı ı a· ecıııml4 
kadını aı1A1ctln pençesine teııllm ve n<lfu:ı;unu onun üzerine de çök· da notenll. Eslı:l bir binanın üst urlıycrc:ıu . - 3u ~eblr seneden seneye lr"' 
edebt.ınıınız. E~er vazıyet başlca türmüştü Genç kızın ıııcalt CIU· katınııa. lcUrtların vecııtı eski tah· Noter başını kaldırıp da Rex'o ııeıyor. Nt'rede o eski asucıe küçQ. 
tQrlü olmWJ olsay<1ı bu lşt ben datlannı öperken bom :tı:enaı sev. ta Clöşemcll iki küçük ocıada tş baktı ve cak ver .. Şimdi mocıa oll1u burası 
ıı:endlm başaracaktım Fakat tallb ı:Laıne. hem de Larraıı;a'ya lı:arşı o- ell:ür<!O. Noter dulalı: katalı, bem. _ Aman Yarabbi! Demek ki 0 Fakat bundan şlkl/~tçl c1eğlllz. 
bana )arctıın etmedi Onun için laıı dosUuıtuna lbanct etmemle beyaz ultallt bir lhttyanıı Dur- Yabancılar ııellp buraya para dO-
ııze en 1'8ltl \•e yefakAr doatuma m!ydlt maı1an en!lvc çeltttıtı için ü~ıa ba. kOçücük Oarret ı18&lnlz hal kO~·or. 
ba \Urtrıa~a ve .ardım ute:meıe Pat.at aru1t r.aat ıı&termı1ccek.. şı hep tozlu ıcıı. 1tıııtı. kı:vafetl Sonra tıllzlülı:lerln• dllzelte~k - YonıtmlSoı'ııartı bu eehlrdr 
rr. c ur a cıım Benim yerime bu. ti. !naatsız cıavranacaktı. O mel'Un ve )(endtsl de oturcıuRu ev kadar Rex"e bir kere daha balctı ve · pcj( ço.t l6panyol da var. 
~·ı ., R • ızıan !"m n nı Ölmek kadıı.ıo acımıyacaıctı Gözleri dolu. harap ve yıpranmıştı - Enıtn nlunuz ki söyll'meaen,z nıeunıı \ıtri 

şe edilecek bir şey yoktur Feza
ya \'arıtınca ve rokl'tln motörü 
kesilince, roket artık hı:ı:lanmıı.z 
eldtı ettlRI hızla yoluna devam e
der İşte burada acnlp bir hACll. 
se kenCllnl tı!letenr Yrr yüzünde 
Jken ı kilo ağırlık yaylı terazinin 
lbrm;ını l g drı Röstermıotı. roket 
yüksCllrkcıı tacll 2&. 3ıı. 4ıı: \' s. 
ye kaClar artmıştı Feznya çıkı

rınca yer çc!<lmlnden kurtulmuş 
olan ve motorunu kapatmış olnn 
rokete hiç bır tacil tesir etmez 
~Ani tlcll sıfınlıı. yayın ibresi 
cOg• ı:&terır. Roketteki cisimler 
l"e pilot kabın içinde nıuallAlı:ta 
cıurur... Akvaey umc:ıa yüzen ba· 
lılt ııfbl pilot kabin tc;ıncıe bava. 
da dolaşabilir. ARırlık mefhumu 
ortacıan kalkmıotır Atmosfer için 
de bir uçak sun·ı olarak bu a· 
fıırlıımızlık vaz yotlnl yarata!>•· 
lir. Bir uçak çok alçak bir açı t!c 
pikeye geçerken yukarı do!tru 
mPrkezkaç kUHet yer çekimine 
eşit oldu~u andı;, pılot uçakta 
mualllkta imiş gibi cıurur Bu 
ı P.CrO beler netıccsln<lc cııflırlıksız 
lıke mefhhumunuıı in aııa tesiri 
daha tam olarak anlaşılamamış. 
ur. 
11 \ \ \SIZ, '.l'ı\Z\ IKSlll'~ f;},::;SI?.., 
Rf.'\h:SIZ, llF.~'f.'I iz. 
11\R ıu.T tz nıR AııM 

..> 

Dünyayı saran atmosferin hu· 
sus!}etlcrlnden b rı c1c arzı mete 
orıtlere Karşı korumasıdır. Arz. 
cıan 2.S-75 mı! lrtllada bu korıı· 
yucu duvann tesiri kaybol\ır. A~ 
mosterln kesif tabakalarında ı~ı.t 
hava ınolektillerı taraııncıan her 
ıstlkametc deıtıtılaralı: parlak ma 
vı g!lk mavisi rengini meydana 
getirir Yılllızlararı.sı fezada nıo
lekU!lertn '-.esareti çok dütOk ol· 
dujtuncıaıı ı,ıııın bu cıaRlll!la te
siri yoktur ve etraf ııımsıyahtır 
OOnCŞ ,;e yıldızlar ıılyah bir fon 
üzerinde parlak cıs mler olarak 
gOrO!Ur. 
• Atmosfer ııcsl nakleder zira ses 
havada moleküllerin t tr~tmıylc 
meydana ııcllr Seıı nalı:lllyetı de.. 
nız sevıycsıncıen yaz mil yUlaıek
ıııte kadar azalır. Ondan sel nak· 
!olunacak blr zemin bulamaz, Bu 
ırtlfa:tan sonra mutlak sel!81zlllı:: 
dlerr.lne ırömUlt1nllr. 
Atmostercıe uçali:lar balonııır 

ve ıımumıyctlc hah~ a gemli eri 
havanın kalcıımıa ti!tilrlnl mesnet 
o:nrak kullanarak hareket oc:ıcr 
!t'zucıo hava olmnJığıııcıaıı bth 1 ' 
bir kaldımuı tesiri yoktur, feza 
gemileri. sun•t peyk olarıık mah· 
reklertncıe durabllILcıt için aero. 
dinamik ka:dırma .ıtUV\'Otl Jerınc 
muazzam bir hızın meydana ı:L~ 
tırcııııı merıı::czkaç kunetl ıı:uı.a· 

Hız artı.şiarın• k1a11 bir zaman nırlar. l\1cr.tezkac kuvvet ııacıcce 
zarfında maruz bırakılan insan !eza ~emııııne detti fakaı aynı zıı 
fezaya çıkınca biç alışmadııtı bir manda !eza geml:>I içindeki tı"r 
muhitin içine gımılş olur Atm06 §eye tesir etmeye başlar, cş:ralaı 
fer tl'ftef!Us ıçtn oksijeni temin 'e yolcular aııırllksız olur. her 
ed yon1u, rezacıa oksijen yoktur !iCV mualll.ktadır Bu hal 20 ve 
Atmosferde 70 mil ırıtfaa kacıar 140 mil irtifadaki fl"Za bcyıüıatı. 
oksijen môlek<lllerı vanıır 50.000 nln tipik bir şartıdır. Atmoı;feı 
!it trtlfaı1an sonra teneffüao ya. ıçındekl mollkUllerle bararctı.1 
rayacak obılJen tUkenır. nakli.ile l nrıtım eder, arz bu sa-

Atm05ter ınsanl11ra muayyen yede uınır A•Çrık tabnkularcııı 
bir taz:vııı: tcnı ec1erek vücucıan bir hararet percıcııı varaır Feza· 
mayllerlnl bal.nete tutar, fakat da ııa:ıece radyosvon vardır, Mo-
tl3.000 fitten aonrıı atmoefcrlk ıckül oımıı:ııtı ıçır. hararet yok. 
tazyik vücut mavllerının bubat tur Fezanın kencı.aı ne ııotuktur 
tazyikine eşittir Bu irtifada kan ne ı;ıcok ... 
ve \°1lcuttakl mayiler ka)'nayıp te Raüyos~onlar Cc-.Gu s:em sıne çar 
banhur eder pınca orası fazıa:;11ıe sıcak oıur. 

Muayyen bir »ük9ekllRe kacınr taha.."UD!llOn cıstüııdo bir aıco.c· 
atmoefer doı.trudaıı cıoıtruya kul· lıK . güne~ 9uaı .. rının .rndyosyo-
lanıtamnmokla tıe•abcr aun·ı o· ııuııa maruz kalnıayan fezıı ge. 
!ırak \aı~ tklt kat> nlcrdc ınıııının mU>inln yazo mUtnı§ ı;o!luk oıur 
no:nıal olarak alı tılit tRZ\'lk mer Rarnrct •• utıak ııırıra ı- 273 dt> 
teocş ne ıretır leblltr 80 000 f•t receyeı adar dCleoblllr 

llıı) \ nclt Asrna Ur. •on e• 
l,'lııılrrılr.n uıırc Hnlllit'•lrdc > 1· 
ııe Lıır ıl11ştıı... D.I'. nçaı.lıırın· 
ılan hlrlndr. ıt>rllplenrn bir (t~ 
ı r ıoplanıı.ııııla ınubalefrte nte 
ıııısı.llrll)or \e yıırıııınsınrı. ln. 
linlı> il ıınııı.r•lre •olinınmak 1· 
ti ıı anıl t~·nırır;c teŞ\ Ilı: edl) or· 
llıı. nu llfkl"ll ımıın mıuanttan 
iki ı:hıı nıırn, ı.alılııı:tmn:. n)n! 
otrllıı ı.ıırlllorıııula ılıı \.:ırşılıı•· 
ı ı ı... faliat hntıra•ı zn) ırıamış 
oln<'aı.tı ı.ı. 19HI da 'l'ınek tn. 
rır ı•ıllı:t H' lıi'rnııer rf'•hnler 
ı:ıı.nrtıııı:ı ı.1mse\I ınnıyanuıdı. 

JJl•nıoı.rııı ı>.ırllıılıı ili.il ıır 
hıı lı) nıı. ııı:s.ı Ilı• il iı·I' l.f'slıılc· 
Ş!"ıı \I'! ~u ~ıra t'll .ım ııoı.:ınım\ıt 

Hırnıı ıı:nLrt .. l"l)e knrsı tııhıım· 
ıtııll•llzlııli :r.lhııl)ellııln hıı ,>eni 
lirm•ı;I. ıtııştınılllrOı·n \e lbrrt 
H•rlrl. llHIO-llljO arasmdıı ııı.. 
ı.etel'llt'rl ııı:ırl.ıınnk \e ıı:nzeıe· 

l"l)e irin ıı:ortıııııırk itin bft• 
> ııı.: ı:ıı> rl'llcr •ıırredeıı lilnı•e· 
lrrlıı, nılt>l'l' bir ıı.ttıtnr uı:ruıı
dn bu d<"rece ıtrl:lşehllmesı. ) 11· 
ıan I.> a•i tnrlhln rn llırl"t ore
rlrl tarurıarıudau hlrl. lhı) A. 
~cıın·ııııı ) ine nı;ıı:ll 'ıırduı;;ı.ı 
il(: ıtrlf't'l)t' tahnaınıfthOı.101>» 
lirııd:lııl hllıllrrıı hnbrrl oı.:11· 
dııkııın ~oıırn. lılr mildılrl tlO• 
şllıulüııı. 1)11 > nlinrıda sırnlndıl> 
ırırınıı hutırlntlım. 'at.;lt ırç· 
.ıu tlhc ,.,ı;ı aıı.ııııılrrl k11rı~ıır. 
ıı ını. il r ncı ı. lııl\ n ıoplııııtı· 

•nrınıln çtlitlrllııılş cı :ıınlml bn• 
ıırım rnıoır;rıırtnrınn. tııı foıocrıır 
ı.ınıııı.ı ho~ın rto~ı u ) U!.lere bnı.: 
tıııı f ntotrnflardnıı hlr trıııe 1 
128 ma:,ıs l041J ıiarn:yct muha. 
b rl Uurhnn Arpad"a nrkad~ 
ilk l:lattrası. c. Bayat) lbıreıl· 
ili 111 l)Or<lll, 

7..nnı:ııı ıııılt ı:eı.:lror \e pe1' 
ıruıa:ıan aonra tazyik cırnız " • işte teza vo culuğuna nazır a 1 
"v ·ca;ındeıt. tazyikin 21 cıe bıı1· nan ın ano~lunun itme;; 1.stedıkı ı çoı. uıııııtıırıı)or 
ne iner ve bu ba\'11 k:ullanı.amaz. }en Alemin b117.ı husus ~ e 1 rl. 

.Aıç , ı r:tfııln."tlı atn·oşrcrın ~:,;;;;;;;;;:;;;;==:;;=:;:;,;;;::;=::~;:;;;:;.:=:.::.::.==::::=;::::; 
süzctc ı tllbakalnrındaıı geçen !mı: 1 "' Ü 
m• •<ıalar arza süzülerek genr. I• '' ... .'!". 12.1.00Q ht 1:-t !aclan .sonra atm?ı>- A ;, \ ~. IJ. Y;ı 
ıcrın a!lzüe!l teıı rı ortadan ka.k· _ ~- _ ._.. • L ___ 111 
tılltndan kozmik oualar lnsnna 
'Zararlı olı1\aJa bu~lar 

Benzer şekilde ıu 000 ile 140.00:1 
fit arasında bulunan ozon taba. 
kllfll &ilne4ten gelen ultrıı vıohı 
ıuaları sOzcr 140 000 fit irtifa· 
nın Qstllııdo uttra vıoıc şuaınrın 
blo'.ojtt zararları oıdqkça mübtm 

ÖNCE YAZAR, SONRA REJİSÖR 
dlr. 
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OTELCiLER GUC 
DURUMDAYIZ 
DiYORLAR ..• 
İatanbul Ottlcller Cemıyetnlln :rıı

lık kongreal. dUn aaat 15.30 cın. Slr· 
Jı:~drkl Bozkurt otelinde yapılmı,
ur. SOz alan cemiyet Oye~ otelciler. 
mcmlek:ctlmlzd•kl otelcllltln durumu 
ile ııı.ııı me~clelerl ıayıp dökmUs· 
lerdtr 

Cemiyet başkırnı Ltl'fl Dodur; o
tclcllltln çeşltll meselelerine tcmns 
ederek, töyle dem.iştir: 

•- Şehrimizde 300 On üstünde o· 
tel vnrcıır. Bunıann ancak 8 • 10 ka· 
darı TurlZinl Teşvllr. Knnununun şU· 
mu!Qne ı;lrmcl:tedtr. uaaın Yayın ve 
Turizm VekAletlnln dertlcrtmlzle 
met !tıt olmasını bekıt)·oruz. Otelle· 
rlmlzln yakacak lhtlyncının yamını 
bile temin edemiyoruz: kırılan cem· 
tarı takııram17oruz• mUtttrllrrlmlZ 
bu kış kı):Jlmrtte haııta olııcaklar 
Yatak, 7organ çar$1fl v.ıı. Lemin et.
mrkte ;Q~IQk ı;eklyoror.: mOşterlle· 
rlnılzl •gıcır gıcır» 7atakıarcıa yatı· 
ramadıjlımız çol: olu~or.• 

E KiSi ff E YENİSi 
cTarıreıcrtmlzln ıenlden gözden ge 

çtrllmul artılı: bir mecburiye~ ba ll· 
nl almı~tır. Amr ne y11palım ki bu· 
ı;aıı cbua. buna mOI;alt dejlll, Her 
şeyin rıatının ctepetıılı:l•• lndlrUdl· 
r:ı bir z~manc111 bizim bu yolıta blr 
telep!f b\llunmaıuız maazallah alt.si 
tesir yapar. wnra daha ı;üQ durumıt. 
dQşchlllrlz. 1> 

················ ·············· .. 

llorııırıı Tl)ı,ıtrıısıı, \a11ııı: llı•ıı 

·ıı. fı,.rıı. ('r\lrl'ıı: ' lııııc \nl. 
ıııun. "••hıır~ r ı.ornıı: Tıııı~· 
\ nlııınıı. J)rl.;nr: lllı) ıı;ıı f;nıı:ır 
oı:lıı, Ko,lfıııılrr: Zrrrlıı r11,ııl. 

OHJIH!lllor: sııı.:rnn \Lııı. Hılı:c 
Zotıu. Zı•rrln rı~nıl, \ ıhlız I· 
per, llhıııı ı.nııeı. Tunç Yol. 
rııan ihl'n '1'111111·11. 

Y 
aznr. ııahne ve seyirci üçke
nıncıen mevdana ııelen tl· 
yatroda yazar \'e rejisör a-

!iır bıısnr KötO bir oscrı l\ ı rcj!. 
l!Ör de u ta akt!lr de kurtaramaz. 
Pakat iyi eserin veaanatınt bilen b r 
rejisörün blrleşm~ı &ahno tecrü· 
t>estnın ilk basnmaklanndakl genç 
oyum.ularla <la ı~ı tıvatro örneği 
ortaya koyabi ır 

Donncn tıyatroı;unda mevsimin 
lk ncı Plrcsı olarak ııınulan Hcd· 
tla Oablcr bu görtı~ün yanl14 ol. 
'mallııtını ortaya koyuyor. İtıııen 
lı?lbl ı,,ajtımızın ilk bQyClk tiyatro 
~nznrıııı, çok genç sanatçıların ba 
l,ıarabllm~ıoı, önce metnin ıalı· 
lam yapısına. sonra cıa rejlııörün 

eseri kavrayış le kavrııtışınn borç 
IU\'UZ. Tunç Yalmar."ın Hcdlla- On!> 
!er rejisi. İbı;en ı çok iyi anladııtı 
nı "e ı:rnç &ahne arkacıaşlannın 

nıtıhlm bir klfimıne da bC'nlmı;eı
't ıtını g156tcrıyor 

Hedda Gablcr Norveçli şair • ya 
zarın olgunluk çatı piyeslerinden 
<lir lbse.n'ln özeıııııı eayııan llOl!i. 
yal dQzen tenkldÇllll:lnden ilk 
bakışta aynlmıo ırörtınen bir p!· 
l estir Yaradılı.ş~llJl bOyOk, cıruıa 
ıcıoıırusu ouvUklülte d<l,kün bll 
ıcacıın•n karakterini çizen bir eser 
cıır Fakııt Işın esesı. İbsrn bu pi· 
>esinde do l!Ol!lyaı dQzcnın tenkld 
çlsldlr. Şu farkla ki, Hedda Oab. 
lercıe bunu ballıra bağıra BÖ)'lo
moz. olayların. karakterll'rln, cııya 
logların urıısına aerptştırerC'k söy· 
~er. Hedda Gablcr' ln bClyClklügu 
cıe bence buncıacıır 

r ""\ ı Barııısındarı bir çift tabancadan 
gaı;rı mlnıso konrnamı1 general 

H A V A ~·..,.nköJ t\lrteoro· kızı Hedcıa Gnl:ı'er ıŞOkran A&:•:ı 

BUGÜHKU 
loll hteııynnonun otuzuna Jakiaştıtı halde özlecıııı 

tnıınıtnlrrlnr r:llrl'. hııır;On Sf'h· parlak bayata kavu~amamıotır. tı 
PJml7. vr ('J\"llnnrto hn' 11 ı.ap.ı· tl'mlye lst.emlye evlenm~ı. ı;ırf bu 
ıı "' nrnııı.ıı ~uıo ı.nr uıtı ı 1htlrasını gerçekleştirmek: içindir. 
,eı.ııncıe r:r.ı;;ecl''li olııp rnzıı;l\r_ Halruar elinde vetl~mı.ş ırenQ ııım 
lıır > ılrttl'. po) ru1.ıtnıı !f'rt. z:ı· adamı koca ıYönrcn T~an: Bil 
111110 7.aınnn ı.:ınnııı oınrnlı e- t:e Zobu> Hec1da için uc1oco bir 
~t'rrı.:tır. vasıtadır Fakat bir zama.-ılar 

Ufln(ln rıı 'Ot.;~l'J,; hnrarl'tl duvın, bağlanyla blrloşlr &1bl ol· 
+ 4, l'll 110 01; ise + 1 !llllltl· dU!IU bir başka genç do fEllert 
ı:rnt olnrııı. ı.:11~ill'ıtllıııl tir. LOvb<ırı;:: Tunç Yalmanı hatt.\ 

TAKVİ/.A 211 ,\Ri\1.IK 111;;~ 
("( '\ 

AY ı'.! - <ıl':o.; :ıı - ıusnı ı ıı 
Hl \il 1!t73 - \HJ\l,th 7 
lllC'rl ı:i;i-("prıı~ll,ı•lrnı"I 211 

SABAH 
ÖOLE 
!KİNDi 
AKŞAM 
YATSI 
iMSAK 

Ve•:ıt1 

0722 
12 12 
14 31 
10.43 
18 22 
05 34 

Rı.ıuıl 

(12.31> 
0128 
0948 
1200 
01811 
12 51 

Oauıemlı.e ellnderlten ,,.. 
1:1111 Vl' rl'ılmlrr ba~ıl•ın 

1111,ılmll!ın lallf rıtllmrı 

harıt~e kur yapmasınn gllz vum· 
cıuıtu hAklm de CBrack · ilhan En 
dcrı cıe ııecıcıa•nın lhtlr115lı havat 
~.nlayışı için birer vruatııHlır. 
OIClm!l bile öylt>d.r En güz 1 ö. 
lüm cııye kabul ettııtı şekilde. on· 
katıncıan tabancavlıı vurur, ken111 
:ı:ıı 

S~al cıüzen tenlı:ıldçlllıttyıe 
şiirli dili safllıım bir &ahnc teknl· 
Rinde baıtcıaştırabllen itısen•cıe 
dlyaloııların önemı van1ır İyi ko. 
nuşan ,.. konu~tuııunu mlinO.lan· 
cıırmı:ııını. hareketleriyle s&zlerlnl 
denkleştlnneslnl btlr.n aktör ister 

' 

Tunç Yalmaınn Hedda Gabi :·ın 
cıe rol a!an ı:enç sanatçının 
çoıııı '>unu başanvor Rahat tane 
tan~ konl.ltiu•orlar HP11'11> OA..,. 

• BURHAN ARPAD 
ler rolünün altında ez lmcıırn 
kıılkı.'bllr.n Şükran Akın, Cllksl)O· 
nuyla bl!Jınssa ıtg! topluyor cTeY· 
:test• komedtalndekl aceleci ve 
anlaşılmaz dlksl~onuyla b!r hayal 
kırıklıtıııa sebep olnn Zerrin Ar
ll&d Julla hala rolüyle bClrUlC 
hır başan ı;aRllyor. Elinde bUtO• 
muş yeğeni Y. Tessmann ın aevıno 
ve kcdcr:er1nı paylftatııtı veya kıl 
'kardeşini kaybettiği sahrıe:erdc. U5 
ta \C gen~ ııııhne tecrübell b·t 
&an tçı olarak oynuyor oıuıyo• 

nundakl aceıecıııııı.n glderllm~ ol 
masıııı da bil ha.>sa belirtmek ., " 
memnunluk cıır:rmak gerekiyor. 
Çeuesının ll06Ya1 dUzcntntn ba5-
kıııı a.ltında bocalıyan genç ı,ö\'• 
hoıı,: olnrak Tunç Talman•ı ilk ı'JC• 
ıa bir Türk profl'5yonel sabne&lll" 
c:ıo de seyrcc1tyoruz. B lhlls.'!a cırtf 
snhncslnlle kenııını htııscttıren a
oırı heyecan haıını bunun ıes·· 
rıyle olduğu lı:adnr roıan knraiC• 
terı ... ıc ile lzah etmek kabil Paka' 
s:enc .ııanatçllere bu coç lbıicn pi• 
~ esını lı:u ratmaıı:. aynı zamancı• 
eserı ÇC\'lrmek Gibi iki agır yQkiltl 
altında kalan bir 5an11ıçı olarai' 
Tunç Yalman·ın aktörlük taratuıl 
l1a müsbut karşılayabiliriz. oyu• 
nun önemli rollerinden Yörgeı> 
Tesııman•ı oınıvan B.lge ZobU. 
temsilin umumı sevlyeıılnClen ge
ride kalıyor. Çok genç yüzü, tııl• 
b a birinci percıecıe pek tazı• 
gülerek oynayışı ve hiç de ı1ı ol• 
mıyan dlkstyoııuyla oyunun ten' 
po unu devamlı aJa;a:ıyor. Yıtllı• 
Alpar, Karaaıtaçlar altındaltl b1.1• 
ruıınn kıyasla, doyurucu bır o
) Un çıkaramıyor Rol c:ıaRıtımınıı> 
blltüründe kadın tiantıtçilorln. et 
kek rnes1ekda~larından daha ~ıt 
butıtını 6Uylcmck yerinde o!a• 
cak. Sahneye koyuşun başlıca a1'
.ııaklııtı. ışıklarııı çok fena !dar• 
O<lllnıcı;ı. Zamanın geçişi, hattı\ 
ınctınde taıırlh clltlcn aydınlık .;• 
loşlut: farlı:lannın. mizansene ıı!• 
ren lftmba yaıuşı veya sabah olıl 
~unun ~ıklarda lfallez;ını bUlaınY 
maııı. pek fnzla goze batıyor. 

Proııramdo Hedlla Gablcr ıç!Jl 
bir taltdlm yazısı yayınlamış oli>ll 
Tunc Yalman şöyle diyor: 

1tDu tipleri bizlerin KQçtılı: SalJ 
nede ne derece ustalllı:la canıan· 
dırab!leccrıımızı olnı bu yazıyı 
yaza~kenı bilmeme lmkAn yoıı:· 
Gene heyetimiz lıenaz tatmln e
dteı bir Hellda Gabler çıkamı&1• 
bile, tmcn·ın bu ~ırıtt ve deRer 
il eeıerlnl yazıldııtı tarihten 67 yıl 
sonra nihayet Ttlrk seyırcısın11 

tanıtnıağn t~cbbüs etmlt oırnaıı:· 
tan ınırur ve heyecan duyu~oruz ' 

01sn. hepsi bu ltndar değil. 'J'i• 
yaı,ro aanattne saygı duyan vo lb• 
sen•ı anııyan bir üa!Op c:ıa vat· 
Hem hu ar:ır yıtkün altıncırın 1'•1 

itan ı;ahne. bütün tiyatro eeçnııt 1 

bir kaç yıllık ı;eııclerın topluluBU· 
Rııhatca iddia t<deblllrlm: Du ~a~ 
!ar ııltında Hcddn Gabler dBb11 
iyi ovnanamaz111 Biliyorum. !!arıt• 
il kafasıyla dUşürıen•er. benim bU 
ba~ımsız ııora~Um<I Tunç Yalrn•11 
la amı gazctecıen olmamıza bal• 
lıyııcaklar lstcdlklerı gibi d(l~i1!l 
sün.er Fakat Hedcııı Ga'>ler tttt,! 
slllrılr l:aşarısı tıilhln ,..~ı.""'d 
t\r" • '1• ı a Ot ...... ,,. .. 
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Doç. Aksoy 
Bir hakimi 
Reddetti 

Savcı da Aksoy'un gö

rü~üne kotıldığı halde 
hôkim dôvaya bak

maktan vazgeçmedi .. 

Bir gazeteci mahkum 

oldu 

Ru~u•I Mııhahlrlnıl7ı1C"n 

LCM 
i11 WJ • •1 f'f! ro 
lallm-ı gayrı müf arik 

ı.1111ıtıııl llt'f l'lll~f'-1. llf'lf'ıll~" 
olnlı. hclkl ı1t' rn 111,)dRlı l•t- ;:ol• 
ri•ll \ ı•rlrrı• 1 O~ıırl'lllf'nlf'O) Ol. 

t>lll•ı•r llrn ıı:ırn ı·ı·l:ı•ı nlnııı.• ı 
ha,furıı. 

11111 ı.. 'nı:ııı:ı hat..ınıııııınıı IH .. 
ı•lıııl/I •r\iıııllrrıı lılr kıır.ır ııı ... 
\ ,1 11111. ,.ı.,.ıı; lılr ı.ırııfı dir: 

"'ıtıııı •ol.ı ıııı..rırııı. ntnıaııııı, 

111.ulPınld IJn ~nclnr ı:ararıı. t>ıı 

ı..uılıır ı..uı ıı ı,ır '"·' ıılılıır;ıı hlli· 
ııhor O hnlılr tın ı.. ır.ırı. ııınf· 
rlı ııoli llkıll' ıl ına 1111 a!rı ıı•rı 

ılıı)ıırnı.ılı)ı/ , l lıı-orhı kon•ı~aıı 
lnrın hı•r l 1 irl11r: 

IJuıııır ıırnı•rhrlııı: ııur: 
dl'llll'lh 11 •• 

l\ı•lrıtı'f'llln )f.'111 ı.ar:ırını nl· 

l&TP& 1 

:Hayat hürriyet ve saadet .. 
l -0---k---ıı_l_la_r_a ____ M_a_n_is_a_' d-a-b-ir-1 Eiseıılıo ıceı·'i11 bir cii 11ılesi 
Deva11ısı~lık k k .. k ii.:eri11e Giilell de111ec verdi 
Çok arttı er e UÇ iZ Hususi .'luhablrimlıMn .> 

1 k ld An.tara lll - E ""nhowerın N.A'IO top.ant ısının açılı~ı rnünL 
Bu .)ll bUtun c.tullarda. ö#:encl· aç 1r1 1 er.be~ y.e \'erml~ olc.uı:u demec.r. aradı ımız liUlb ıç,nı1r. insanların 

!erin cıeralere doaın.ınz:lıtı. ha) ret ha} at. hOrrıyet, 'l'e »aadetlcrını 6&f;ıama ~olunı1n haz olı1ukları n 

1 edlletek derecede artmı•tır 11 .. 1111,r Hususi \luhablrlmızden al 
• o • M u M ıu k d h ç ,;tmıenin elıc.rmcıen amı. n - -

bu devaıruuZ:ıaın ı;ebeplerlnl lzab e • an a 19 • an ·au arın a caıtları hak.nnnı r.erbe6tÇe lı:uila· ı R d b• 
1 

dememtktedlrkr Devama:zlık, b.I bir ırttnd~ tıç lı:ııı ve bir erlcek ka nabllccr>lerl t.Ulhttlr» ~e;;l,nCAC'kl usya a ır 

lhnr n111!'ıl1tU'.' 

, ı1aı;.sa orta okul, 1 ae ve orta dere· ı çırma nlc.aaı emnırete, intikal etmiş· camk inden ne an.adılını wr..ıu-

hadcı.nı bulmuştur. Okullarda her tiallhllnln Allahdlrcn töyünden Ah f;Umuz C H P ııencl ııet~te-:1 Ka 

1 

ce.ı sanit ve mea:eıı: okuharında aon ur 

\ 
11

, \, \ • ı 
1 

gün yapılPn roıı.Jamaıartıa· 80 • 70 met ::-arı Dt'mrtclntn Hacıahınet tö· .m Oü c:ı: bUÇlan wvlem ştlr 
Ankara, 19 - Ankara Toplu Basın 

laıahlceme.slnde bir ııa etecl daha 
llıahkOm oımu,tur Yeni •un ı;a ete· 
•ı )'ati )şlerl mUdürU iken gönderllen 
bir tekzlb J8ZILl1ll gerekil rtlar I· 
Çlnde ra;ınlamadıtı iç n hst.JtmCI• 
hrnu dAvuı açılan De~han Ctnktl 
13 ıınn hapl.ıı Te 2000 lira para ce 
~ına mahltOm edılm1'Ur 

•·-------------' klşlllk ı;ınıtlarıu 20 2J ı;a4ar ö • 1 )1lnden Se-llm Aba 'l't Selendının •Par:s toplantu;"ı NATO dahıl.n 
"il ı d 'd renctaıntn, yoklama cetı-cıının ,.10;. ~furatlar nahlyt.3lndell Ah ltıaan ııc 1;on derece önemli ı:ı,r merha. 

1 " Ab lo;açal;(•ıları v ,,oıırıı 'A ana a hanc.31De k&Jdedllmuı ı\C1eta t&bti 1 r ortUlkU adında Uç kl,ı kaçırmıt iNi r Hükılmet baııtan.annın ap 

S 1 h k k 1 
bal almıştır. Zaman z:ıman <lcvırn old:ıtıarı bZ:arla :raulanmışlaraa ~ıtı bu toplantıı1o. Eıscnhowcnn 

Başvekil 

Azledildi 

Ayrıca, c 'M P. ı;enel başkanı Os 

1 o o ça ç 1 1g1 yap o n 1 .sız.ılı: nubet1nln )1lzde clll,vl aftııtı da, lcıztar re,şlt olı1uklanndnn ur- husu.ı.I bir me\ ıtll \ ı.rdır Hem de\ 

1 Bir eczacı ~!~rı~ör~~~~l~~;~rç::~~~a ~~S:ı~~ı ı :;:dıt~~~~ı:~:~,~~dl~vı~~m~en:;~a!: ~e~~ı~ı~~nl1~~~~e~UDt~;~~~dl~b'i~~ 
ve eınemalarda ı;enç ntalln ııı;ı.sını lllerlnl yapunnalan için lcendllerln 111gı bu cümle ~ATO'ya meıı•ı;p 

nadolu \jansı 

Lonııra 19 - M06kova rad 06U
nun b ld rdll;lne ı::ute. ııosya:.aı 

cumhur retlerden RU5~ a cumhurt 
et nın ba.ş\ckıll Mlha.l Yll6lloT 

nz.caııcrek } er.ne ) ardımCl!.I ia. 
ur.ım t r 

illan BOlUkbnşının tevki! edl dlğl I b 1 
•Un ı-erdl(;t beyandan dola ı doçent 1 r 
tduammer Akaoy'un mubatem~lne 
buıron Toplu Basın l\lshktmeslnde b k k 1 d 

çeken ıilmler olduf:u ııunıer, dnam• den ı.aahhüt aen~ı ıılınmı~tır. ntr rnem.eketın. e.bette bu araı1ıı 

Se e e Ya O On 1 Öld d 
5ızııı:ın bllhıua arttıtı dlkli:ııtı çek Oör.:le.ıı kazuındrn AU.ettln Kara• 'rOrıtı ... ftı1ln bu 6ırtırlar ı .. n .. c bu 

Ü Ü 1 • • meuecıır. körıtt l.smlnde bir gencin ailesi F.m· ,. ~ " 

' 
r U .Maarif .\fUdUrlUAU b~ durum l:ar· nlrtt~ m!ıro.cıpt edereıt 111 Y11 ındaltl za rler.n tahiikkukl. yolunı1a azıı 

ıumda ı:u·ı harekete ı;eçmek 1, <>:ııllarının M. Lsnılnde bir tadın ta mi ıra ret ı;arfctmck vaz ıcs • .ı::
zım aeldljtlnl kararlaştınnıstır, Dün nıtında.n kaçırıldıllını ihbar etmiş !la~ A şu denebilir. Bu cüm.c NA· 
bUtUn okullara devamsızlık n!Lb ti !erdir. rahklkat sonunda yapılan lh· ı TO nun nna ga) esınl hO Asa •ccı.
nln otldlrllmc&I ı ın tamim ·a eli· bartn dollru!utu ınıasılmıµa da, vor • 

ba,ıanmıştır Mıınmmrr Aksoy dıı· 
tııımada Cr.za Muhaltcmelcrl U.nılU 
ktnununun 21 ve 22 ne! nudde.erl· 
ilin rubun& hfıltlm olan btr durum 
hrşıaında bulunuldu ·unu ileri ısU 
l'trek başkan Adli Ollnetoll unu red 
Uetmı.tır Ocrekçe olarak '-!uammer 
°'"'°Y · şOyle demiştir. 
•Iddlınamc1e ııöre cıha konusu 

o.an be)-anatla ~man BOi tbasının 
tevki!!- ıcararmı ıenkld eı.m•ş bulu· 
ııurorum Bu karar. Adil Gttnlf() • 
lunun taadlkl ı c tekemmül etnHs· 
ııuyorum. Bu kanır, Adll GUne ot
lu, lcendl kararını tenltld etmek· 
ltn aanık bir ı:ıaı muhakeme et· 
illet mevkllndedlr Bu durumun hl· 
-"imde aranan tarafsızlık rtı Ue 
bağda,uıa.sınn. ihtimal yoktur• 
Curnhurlre~ S4vcı.sı. Muammer Alı: 

ıto:vun görQşQne k&tılmıııaa d•. bas· 
itan df.vaya bakmaktan latlndf et· 
llıemlıtır. :Sunun Uzerlne Akl.oy, GU· 
tıeşo2ıumı reddetmiştir. 

l'>F.\IOKR\T IJ":\JIR 
r;~ZF.Tf: 1 

l:ı:mır 19 (Hu~~ıı Şrıırlm zde 
hnnıanan Dl'mokrnt izm r ıraze
tesı aleyhine aı;:ı.aıı ı16\4lardan U· 
C:üne buııtın "chr ı:r z top ı.. ba ın 
lnankemc ındc d vam ed im t r 
lluruşmL iki dh6ı.ın kararı ç n 
b~ka ı:one bıra tılrr ı tır 

SON 

Buiun 

Dört kişinin piyasaya üç yıldanberi tabanca 
sattığı tahmin ediliyor 

Poıı.ıı, büruk bir &ll!b Jtaçnkçı:ıııı 
lş!ne el koymuştur. 

Uç gUn önce, OakOdarcta )'&kala 
nan ı-e uzerlnde altı tabanca çıkan 
Osman Konut adındaki manifaturacı 
&llih kaçaltçıııtı rapan tebekenın 
ll.1: halkuını ortaya çıkarmış Te po-
11.s yaptığı tahkikat aonuncıa daha 
dört lclşt.)"I rttalamıştır. 

Yapllan aoruşturma sonunda ele 
ıreçen attı tabancadan başlca 24 ta 
banca da aon artanla sauıan şahı.s
lıardan toplattınlmıştır. 

Pollı;.n verdi!;! bı:ırıre ı:öre Tıca 
ret Odasında kayıtlı olan Otman 
Komut tedartlc ettıııı hUrda taban· 
caları Tahtaltalede tU!et tamlrcllllil 
yapan .Mehmet ALI Kıılar'a tamir et
tirmekte ,.e U8.$8n BUyUkkatırcı u 
aaıt'aal\'le uttırmaktadır. 

N,teklm O:'!man Konut ıscın defa 
uttığ"I tabancaların paraaı olan 1448 
lirayı almak üzere ı;eldlğl tllfelt ta· 
ınlrcuının Tabı.akaledekl dUkli:Anın· 
da d n yakalanmıştır. 

Polis bunlardan ba ka Cemil Ka 
tırcı ve Fethi Sf'Vlm aı1brındatl $&• 
hıa arı da ııyn ıuçla ıı~m olarak 
yauıamı ur 

Fakıı• tabanca ıcaçu~ılıtı hldl.ııe 

l.l bu k11darla blımemektedlr 
Polla, daha !azla bir açık~ma )&p 
mam~ da ele ı;eçtn tabancaların 
rapıaı hAd~e 2lnclr1nl Kırıkkale al· 
lı'lh fabrikasına k&dar c!!türmı>et& 
dlr. 

Umumi kanaate ı;öro. tabanca 
parçaları bu fabrikadan ya d:~rı
ra çıkarılarak Tahtakaledekl tU[clc 
çlde monte edllmekte ya da taınn· 
bu.cıa bir rerııltı 1abrlkasınd3 ta 
bancaların dökOmll b!zzat yapılmak· 
tadır. 

\a 
Yüz yetmlsbeş firara utılan bu 

bancaıann bir taç ı;eneden beri 
piyasaya aürOldUtü tahmin edllmtl: j 
tedlr. 
Emnıret MUı1UrU Ha~rettln Naki 

b~lur.un bizzat idare e•tıı:ı t.ahkl· 
kat sonunda perde ıırkL,ındakl ta 
banca trnalctlerlnln yaJı:ıu z~mıında 
ortaya çılı:acaıtı umulrn11ktadır 

Tabanca. kaçakçıları dün Birinci 
Adiye Mabkcme~lndekl 50r;ıuların· 
dan aonra teı-klf t'dl,erek cczacvlne 
gönı1rrllmhlerdlr, 

TMTF miting için 

,

1

1

, çalış~!2.r . '"""' 
Kıhrıo konularında \erllccelttır 
Ko.ıff'raru.ıarın tar•hı henüz ız.n 

ı alınmadıtıncıan ıes1>ıt ecı.ıeme-

GUN :nl tir 
EGE l . "l\'EkıslTESI 

i iz.mır. 19 ıHusual ı - Eı:e tınl'l'er 
&ltuı Talebe B\rll~l bugıln vııarcıe 
müracaat ederek Kıbrı' mevruunda 

1 
bir ıntt!nıı rapı:maeı ıçın maaaadt 
istemiştir. Vlllyet henuz bu mura· 
caata cevap vermemi ~ır 

Öte randan, Yılkscıı: Ticaret Oku 
.u Talebe Blrll~I bugün Kıbrıs Türıt 

I cemaatı Rel.sl Dr. Fazıl KücUk'e b!r 
telı;rat çekere" Kıbrı.slı ~ .ırttasları· 
mızla beraber olduk arını belırtmlı 

ııu rn•ı \lıı hıt birinı11dtn 

Adana. 19 .ı.. Busun baltanın U· 

çUncü cinayeti lşlenmlt. Üner ec
rahanaııın ~hlbl eczacı Rıtkı Ünal, 
mUnaubet perda ettiği M'ten öz: 
dal adındali:l kızın karde ı İlhan öı: 
dal tanıtından bıçak a delik deşik 
edilmek auret11le ö.dtırU m tür 

\iakndan aon13 kaçan katil henUz 
ele ~rçlrllmem1$tlr. KatlllQ takibine 
" tahklkııta devam edllmektedL=. 

DOMUZDAN 
KIL ÇEKiLiNCE 
Hu~us:I Mubablrlmlzdrn 

izmlr, 19 - Dün çece Fuar har· 
nnat bahçesinde etrafı telh n he· 
racana veren bir htıdlse olmuıtur 
Hayvanat b&hçe.sındekl domuzlardan 
iki tanuı yele!ertnden kıl çekilme
sine fena halde kızarak kafesin ka 
rıwnı ~rmı~lar ve kudunnuş blr 
halde f'trara ıaldırmaı;& ba lamıs· 
!ardır H4dl11e Fuftr lçerl.s!nde çok 
çabulc du)ulmu8 ve Fuarda buhınan 
kim r:er kortu n hevecanla etrııfıı 

kaçı.mağa baalamışlardır 

Az~n doın ı ar bu arada Fuarda· 
le! çiçek bahçelerinden bir kı.smını 
hıınıp ettikten aonra ;Uçlülı:le yaka 
!anarak kate erınc konulab!lmlt· 
!erdir. 

O 
C :; p "'OCU"'U kaçıran kadıc bUlunamarnış ••• , .... , ..... , ... ,.,, .. , ... ,,,, .... ,,.,.,,,,, .. ,,.,, .. ,, 

mı,tır. aha ıonra .ıınacalı: t~blr- • " 
ıer de ıı:ararıaştırııacaktır. Mazeret· tır. lrma k Zong ld k 
alz olarak d<'vaınsızlıtı tesblt tı11· jz;1tiR DE • u a 
!enler, en fiddetır şeklide cezalandı· izm.r. ısı IHusu.sll - Şehrlmlııde 
rılacalı: Ye cezaları alc11lerlne işlene· uzun müdde~ttnbrrl karbolın ;:eno h tf d 'k' .. k 
Ccktir klE VC .. !iClınların 88)1.Sl gür. ;eç~Jı:· a 1 n a 1 1 yu 
S.\Jl'l'E TE7.KEREl.ER çc kabarmaktadır Buırun de biri 

Asrıca, ocrenclle:ln oıı:ula te.me ~hrlmlz merkezinde n b.rı de eor
dlt!ert gQnltr için, aahtc mar:t:et novada olmak uzcre iki ırenç kızın 
tezkeresi tan:dm etmek glbl tötO tını olarak ortadan tarboldu~u ııı;t. 
bir ahşkanlıta da aaptıkıarı •!ark> U makamlara lbbar edilmiştir. Şeb· 
edilmiştir Bu li:öttı alışkanlıtı ön· rlmlzd~ ltaybloan 14 yasındaki kızla 
.emek için, velilere matbu maııeret Uırtıt olarak, 8 aosreı.ere mensup er 
tezke~ ;ollanmaaı ve böylece öı:· kek ~e.sblt edı:mıt olup bunlardan 
rencllerln, gelişi gQzcl klıtı~ıara aah· bir k~mı evli bulunmaıaadır. Bilin• 
ı.e mazeret tezkenal ıantlm etmele· dl~l ı;lbl, ,ehrlmlzde beyaz kadın ti· 
rlne mAnl olunmaıı dUşUnOlmekte c-aretl yapan bir ~belı:enın meTCU 
dlr, dlye~nt inanan ubıta tahkikata e 

lzmir'de bir camide dini htmmıyetle denm etmektedir en 
genç li:ız:arın da başka vlliyoııere 

münazara yapılacak ıatıldı~ı tahmin olunmaktadır. 

lzmır, ııı - TOrkırecıe belki de en Sısrayan odun parçası 
ilgi çeken munaı.ara. rann n l'a· 
ı:ar ı;lln!l ~hrlmlıde yapılacakt:r. gözünü ağır yaraladı 

freni çarpıştı 
Anadolu AJan~ı 

Ankara ısı - Bu sabab Irmak • 
Zonzuldaıı: kuımında ae!erde bulu

nan ;rlllt trenlerinden 872 numaralı 

katarın TUnev t.sıuronunda dura· 
mlıdan geçme.si netleulnde bu ~ 
ta.srona gelmekte olan 881 numaralı 
v'J'k tatarı tle ç&rpı$mışlardır. Saat 
~ 20 de vuku bulan taı:a netlculn· 
de 8i2 numaralı trenin ,ettrenl İh· 
san Ergun ve pcraon,lden Oç kişi 

hatif yaralanmıştır. Yaralılar tednl 
altına alınmışlardır. 

D. D. roııan umum müdtirlQ~On· İzmlr Imam Hatip Oltulu talebP
lerl tararından Hlllar camla\ ile ıı::u

tıınc pazan camllnde rapılaca .. olan 
bu mllnar.aranın mc,-zuu •Medeni 
ret lı:uran maddlrat ınıdır. mine 
vırat mıdır?» •1'1im dininin de lı 
mcz esaıları Te reform• dur ilk dP
ra bir camide yapılacak olan bu mll· 
nazaralar şehrlmlzı1e geniş ilgi top 

Manisa 19 ıHuıual 1 _ Buıri.ln l•b· I den ald!gımız malOmata göre, yolun 
met Görmcz~.u adında 54 ~a,ındıı açılmnsı lı;lrı Irmak ı-e Çankından 
biri sokaktan geçmekte llt'n bir o- imdat treni ve e.klplcrl tahrik edil· 
dun te•ıcının ranından ıeçmlt. bu mı~ ve nka ;nahaWne Ankaradan 
aırada ba.ta a(:7ından ka)an bir bu· tahkllt be.ret! gönderllm!ştlr 

Jamıştır. 

dak Abmedln aol gözüne l&abet e· Yolun aüratle atılmasına çalışıl· 
derek 11 ır yaralanmasına aebep ol maktadır T.:ıl açılıncay& k&dar Y')l· 
mu tur Yaralı A!ımet hastaneye cu t:enlr:lnln ı;erer!en aktarma ıu 
ta!Cltrılmıştır retlyle temin edllecckt!r • 

Maç salonlannı 
işletenler gençliğe 
hizmet ediyormuş! 
ŞehrlmlzC!elı:I maç salon-:&nnı ı,

letenı,r, dUn aaat 12 de bir baun 
toplantuı ~apmış!ardır Salon aahlp 
!eri bu toplantı:annda. birer ku 
marbaz o madıklarını iddia ed,reı... 
•Halen MQlltlre Metteblnda de aynı 
oyundan oynanıvor .Arrıca Ankara 
ve istanbul Bcledhelerl, Gençlik u 
GUlhane parklarında bu orunları 01 
natı)orlar. Bu bakımdan b!.zlm ku· 
mıırbaz a&)'llmamtz vera. o ~ilde I· 
ılmlendlrllmemlı: haklı bir ~uç o
lamaz• demı,:erdlr. Maççılar. aozle· 
rlne törle denm etm1'ler<Ur· 
•- Sahada ayakla oynanan tut. 

bol korunuyor da, bWm eı:e o)nat
tııtımııı maç niçin kumar urıııyor? 
iııtanbulda 40 aalon ve 6 bin mu& 
Tar E~cr maç Plonları kapatıl•· 

cak olursa, buradan ekmeklerini t.t· 
mln edenler ne olacak?!. Bizi, .Arne· 
rlkan blllrdoıu vera kumar ornatın 
u.loularla bir tutmamaları gerelı:lr. 

Hem bız. memleket ıporuna da biz.. 
met eı11yoruz.. Bu orunun, çoeut
ların dikta t me!eltelcrlnl ıeıtştlrdl· 

&ini de unutmamak llztm » 

.......................................................................................................................................................................................................................................... Nat o tebliği 
dün neşredildi ;nmt111nı sıyosı haberlerin farotsız hıkciyısı ltlltllltlJllUllJlltlllttS't' 

ZEYTINY AGCRAR TiCARET 
VEKiLiNiN HUZURUNDA •• 

: 
: 

~--== <B~ı ı tnclı1f'l 
Lonor11. 19 ıRa:!yol - Pazartcı.I 

r:ATO konfrrıırısı bu~n ııaat 12" 
ur ""na ermı ıır 

=== •• _·=~- gOnfi uat 12 de Paı1.stekl Chaıllcıt ara ında açılın yük!l<'k kademe:ı 

«BU)"tırun. beHfe11dl MZ! bekli· ıı:ı:ır m~gul o.uvordu Bunlar- kUo vatı çı11:tıf:ına ııört mOota!ı· Top.antı ~.oııunda \ayınıa:-ıan 
yor: arı deı11 önclı mebuslar. on dıın ı ı 088 alle 250 3224 a .e e ~ı· ı:m f attan zarar ı;önnt>z de- ===::=:. r~ı tr">lı d temas <'<!ilen mub-
larııı arkMıııdan cıa he:. et aza 500 ar:açlık bir &en ete Hh p~. m,.k ır » •cı t ffil'\"Zt.lar şunlar olmu,tı.:r· 
~arı \l rer b rer OCia~a i rdıler Bııı<,n azançıan bu a~sı;. 11rın 1 S >uıızlaı.ma '.'\TO dev. 
Vek 1 a~·a o Ka ıtmı tı Yu7.0n· \ereceıt, mahsulr. batlı cıı E l'r Efrnı1.m. rçen sene başka ctlr. R• ı> a· ı B rlcşmı1 M.!l"t· 
.:le pek de memnun b.r ,raoe hfüıa1meı m!l tallı> •tere 3.>0 ·ı.ı. ı..ı ş mdı 1957 onundavız _i::: !er dllh n llh ıt a ma mev-
\Ok' Daha onlar 66ı:e ba<.a. ru~ d«?ltil de 520 kunı• uıt b r KonıonktOr l:l'Çen sene ııı n ay- zm ııdn mı ı. e:-e e ıtuet eaer 

Ak5ama kadar 
H~sap açarak 
Yıl sonu 

Kt'~ıdcsıne 
ışı rak cdın1:r.. 

DöRT 

BAHÇELi EV 

1 fordlr 

Personel .~~~u.~.~ .. i~===~==:::· bir lşlun yapılıp yı.pı.madıl';ı. kö 
öliretmenlcrıno ev tır.hs s ed ıııı e 
cı:medlğ! ı;oruımaktııctır 

ı Öner;~Gtı arrıca Ankara f;ınırıa 
rı lvınde yett•tlrm \Urtlannın du 
rumu hakkını1a uhat utenml'it· : 

H 
ı.. u ı ka enı müdılril eve
• ı c cıend ~ mdı s z!er 
ita uı edecek efendim .. 

dedi 'c kapıdan içeri cıren 6a. 
!abc ıı;a etecl' .. kadar oturaca~ 
·er b1,1 unmadı ı ıçın zıraretç.

lcr .. yaktl, bek.emeğe başladılar 
Pek nc~ell 1onyılınazlarc1ı. Hatt6 

Uz.eri oldukça d .. asıktı içer
cıe ıı~ıl k111ıııanacaklannı pelt 
de ı ·ı bilmiyorlardı Gerçi Sıt,;ı 
Bey ısıtkı Yırcalıı tıemşertl,rt· 

ntn dertterı.rle alAkadar OltllUŞ 
'o AbcıuUnh Aker·11en blr rande· 
\ \1 ırnııannıştı, Ve kıl kendlı1lylt 
!! ril mek lsteren bütun heyet. 
lerı reddctmel:le beraber bu de
ra mOsalt da\ ranmış. daha cıog. 
ruısu Sıtkı Yırcalıyı kıramamış-

mattan •Bana nl)t celdınlz?• \tn 1 vat Hrtrse bu küçük ı~- n m? Butu1 ucretler. 'lU ara- Ru~vadaıı bu ıne\'z ıcıa u:.üsbet ur 
ded Sual oldukça ı;oııu .. kaç· !etme.er 1875 1 rı. ile a7'SO 1 u cıa • ç. ücre• 0 l'rl arrmııdı mı? E arar a.ınmadığı takdlr:te bu ko-
mı tı \'ekli cıeTa.-r ettı· .:Daha arasını!a bır \'llık l!l'llr tem rı Tf' \Uld< para ı:eçen b r hı ~==== uıı matara BM cıı ında ve Dış :t-
evve Oda ar Bir tinde Ilı; .ı eat'blllrler ve per •an olma".ar. nazarım 1 m .var Jazlala•madı er Bakanlan kadl'mestnde başla-
ko:ntsyonlarıa bır rapor hazırla. dı Alcsl hal.:ıe. ucuzluk tedb rı mı• Soora geçen ı;eııe fe\kall. ııabllcceıttlr 
m~ı;ınız. O rapora ı;örc icap e- olarak ver :en karar memlc.ke· de b r ıralı uı &ene l/dl Z<'Y· 2 - l\fCldataa: Rwvıının ~rı~·ı-
cıen ııe .. ıı d~OnOrOz. Zlfaret et t:n ">!r köşeslnackı l6-l6 bin a· tın!er kurısuzdu. randıman faz. !il ııntUı Yarl,."lrl&ı ı ı:öz önUnde t:J· 
me .. teı.ı ısrannız. anııuma· ııe• ı 1,cır.acak blr C!U::'Uma dü· !avdı. mo tahs 1 1'ı'lr edcbıllrd, tuıarak NATO memlrketlcnnln ce 
dım • ~urecc'.·m fartlar hu de~cce a eyhe olunca. litom b~ Jı roketlerle tech.z edıl• 

He~·et mensubu bulunan ~enç a rıl lı:Ar nasıl ba.'ıuı mevzuu o- mell'rl .arar altına alınmı~tı:· 
KONUŞMALAR ıa::ı ıır•• Iluncan b8' ;ı:a 'ftı.'11 al!Ahlann YL 

bır lktlııatçı cevap verdı • pıJması ile aıtııcııcıar her türlü ma 

..,, 

ve "::~erliklerini er olarak ! 
i yapan memurlar ~ 

«Efendim. o rajJOr ze;ı:n ve Vekıl •~!zln len ııOrClüRCinüz BELKi HAKLISINIZ •ıımat NATO de~lctlcrt arasında 
Z"J tlnyağı mu.stabı;lllerını muş- rakıı:rı!ar biz mı..-ıtere u ınu~·or» payla ııacıık &llllhlar stanoardlıe 
tereken ııı.:ı:.mcııren me\'zu.ara dcd cSlz 10 ağıcı b!r Clönum lt.. Vckıl durakladı Bu ııözlcrdc- edilecek 
attır. Halbuki biz zeytın~a ı bıır ediyor n agac ba ını 20 kJ· ki hııkıJo:at 'P&.)'ı kolay kolav rc1· t ı 
mOstahı!lllerının tamamen hu• lodan 200 kil ... mah1ouı alınır dl. dedl!emezcıı cBc!g, haklı.ııınız. 3

1- lml ca'ışmalar llm çalJ.%· 
ı.usi dertl~rımız \ar. onları a~et halb ma annın ı;ıt• kçe artan ebe~ı:nı ·~ yorsurıuz. ukı blz bir cıö- ~edl fılka• bu benım kıırar ve>- ~et c-öz önür.ı1e tutularak NATO 

Y O Z B i N L i R A ... hakkında : :ı 

mete ~eldik ı nümde 20 ağaç heı=ıab y!e bu ra· rebilcc:eı:.m bir mevzu cıeğlldlr. devletle':'! arru ını1ıı bu @thada Al:&· 
cUzun mu?» kamı 'oo kılo olarak he.o;ııp edl· bu hır hükllmet politikasıdır. ı b b ı ı •Ne efendim?» m r iş ır : temin eoı cceıc 

y 

ııRr.~erl olıı~larda e.srarıı 
hlr dt\lr ll\e\l•uıtnr. Haıı 
nr illere fa:ıla~l>le \f!fl· 
ıı r. Ra71 ne~ııırrd,.n fnı. 
ıa I• ıe hcklrnlr. \mr.r\\rn· 
nın - ıılr ıır~llnlıı \:Arter lir. 

1 rrıınıı, hlr rıııııl~\ U•U 

\&rdır.ıı 

DOGUBANK 

Ankara 19 <HU11Uıo.ll - Seçln"ı.n 
}enllenmesı ile kadOlt olan. Sam· 
tun :nlllet\eklll Ek~m Anıt \e 
arkada,ıannın. er olarak utan! 
vız.fesini vapan cır\ !et memur. 
lar.:ıın e:ne.lı:itllkler'ı;ıte ukerlı,.te 
ıec;cn hl=et müıtdetlerlnln ek· 
lenmesı hakkında;;! kanun te~l fi 
Ekrem .Anıt tara!U!dan tekrar 
Mcclıs başkanlıgına \erllm.~:.r 

Teklif kanunlaştığı taktirde b.n· 
leree memur bu haktan ıııtl!ade 
eoecek ve bu müı1<1t.ı cmekllllklerı 
ne sayılacaktır 

: 
~ızııııa 1:6recıır ki dünyanın Jıyan atom bombaı;ı ile birlikte i::~=: 
kaderi taayyQo edecektir. - ınııano~lunun maddeyi atomla· * ra ayırabilmenin 6ırnnı bulma. 

Bu dlvActa bız ıcoz!anmtzı oy- ıını takiben • medl'nlyet yep
namış. ortaklarımızı r.eçmiş. bu r~nl b.r de\'rtn ~.ı;ıne adımını : •• _; 
arada hürrl:l'fltln. oemokraslnln. a~ur tnaanlık ya bu yeni 
lnı;an haklarının parlak sısz:er. eart!ara lntlbak etmek buıre-

!~~:===~~~ g~:~:~::::::~:f :~: lı:_ 
derece 6adılı:: kaldık? HaıtA on. her köşesinde. her milletin bU· 

ıan na5ıı bir anlamla. şuurla rünkü nffilllcrt. lı:arııılarına çı. i======. 

1mzalaı11k? F&2!a ııöze ıazum kan •mesele• \'I hAI yolunda. 
) ok Halimiz meydanda. Eı lmkAnlanı:ır. l\umıaını orta va 

ukarıdakl aözler 1936 se- 11 ö.._ koymak zorundaı1ırlar Bu yol-
nC51ndc .Amrrııcan Rcıııı. oııu arı ır A,,üzQnde yıldııtiar L dakl dnranış:arında ı:Öfitercceli 
cumhuru Franlı.llD D ra.'lında yanşa çıkmıoıt~ b:zler, !eri başarı s:eıecek neslllcrın ka· : 

aradaki meı.ateyl. falan barajı deri olacaktır. 5 
Ro~ovcı• ı;!!ylU)oıdıı. RMSC- tılln barajdan şu kadar kere : 
velt. A.ırıerlkan vo dClnra tarı. bCyük yapmalı:. memleket üze- Önümüzde. arku~ncıa ne ol· E 
hinde eşine raı.tlanmam\4 hlr rinde 18 adet ıeker fabrikası duğU meçhul bir kapı vardır ~ 
llı:t.Jı!adl buhran devresınde dCT· bac1111ı tOttOrmeıı:ıe kapatacağı· Bu kapıyı açmak \•e öte :r•n• ~.:-
let ııeml6!nln cıamenlerlnl eline mız ldd,asındayız Halkımızın ~ecmelı:: zorundayız İhtimal, kL 
atmıştL Tecrübeli blr devlet yüzcıe 1etm~i tmzuını atamaz. pının öte yanı bo~luktur Eter : 
adamı idi Avnıı:ıanın ve Uz&X· Kö:(.crtmız n ya1161 okul6uzdur. gerekli ııekllde hazırlanml§5u ;: 
do[tunun üzerinde toplanmıya Yine cıe cB.z yapanz. ederiz. B r bo Ju[tı adımımızı atar atmaı 5 
ha.,ııran ıe!Ake: bulutlarına ba· 15ıçrayışta bir asırlık: yol alı· kanatlarımızı çırpar ve )'ep:re- ===;= 

tıyor \'e yakın bir taı1hte oan· nz.. diye böbürlen:nekteytz. nı bir Alemin bizi bckllyen ut. 
raya yayılıtcak ~atı harp at~!- İyi ama kimi aldatıronız? Na· lı n:eçhullerıne dor:ru uçar ı::I· == 

nın memleketini de liaraca[tını. ıııl da an:ılardan korunmak için deriz. Aksi baldc. boşluğun yok-
harbin ııonunda Amcrı1talıların baŞınt kuma sokan aevelı:u$una !uğuna dO~er. ıtavboluruz. =_==== 

Batı zihniyetini hClr fikirleri benziyoruz.. Evet. Biz. •O n~ıı. iz Fakat 
aa vunmadL dünyanın kaderini Acaba. bizim - kendi çayımı1~ ne yazıt ki kap!uıobata itlbl ka· 
çıunede en bQyUk mesuııyetl da JU>osevelt1n 1936 da kader buğUmuzun içine ır.ığınmı,. boy. ~ 
Yülı:lenece~nl dOşuna~ol'(tu. tl[' randevusu olduğundan balı· numuzu dışanya uzatmaktan ~==== 

İklnc. oonya Harbini takip 5ettllil Amerikan nesline ben· korkmaktayız. a.._,ıı:alan ı;!Sk 
eden olaylar: hQr dünya ile ko- zer bir yönilmüz nr mııtır? Ba,- Yüzünde. enine boyunL değ~lk 
tnünlat blokunun Demirperde ka bir deyişle;• bulf(lnOn Terki· ııeruvenlcre doiru kanat açmı
lle birbirinden ayrılması, atom resındc yaşıya:ılann davranışı ya hıız.ırlanırken bizler. cı~Un. ~=: 
devrinin, hlı1roJen bombasının Türk mllletlnln kaderinde. ıre. dOl!UmüzO Miyllyebllmek, bir 
ve nihayet ı;putnlklerln ı:cllp ıecek neE.lller!n hayatında önem neı:ıze hürriyet teneffüa ed~bll· : 
ı;atm116 ı Rooııeveltln ı.Ozlertnde. il bir rol oynıyabllecek midir? mek. bir yudumluk demokrul : 
ki ıııabetl meydana çıkardı: Bu· Alellde. ıııradan bir ne~ll mı. tadabilmek için çırpınmak mec- ~ 
gonün Amerllı:ııı>ı • 1ıttesln. ıato- ylz? Yoksa tarlbt lçtımıl uru- burtyetlndeylz. E:: 

rner.:n. )eter hazırlığa. gerelti! re·lerln üzerine her neallden !Caı1erıe rancıevııJ~ışı.z. OY· 

yoruz.'» Fakat cm n olunuz ki karan ve. 4 - fkt•sadl tşblrlltı: NATO 
cYlnt anlatacatınız eeyler u. He;et menauplan bu h•,.aba r rken uzun tetkikler yaptım. devletlen IU'Bbını1a ucaı1 \"C (l'{lm· 

HU!Ufil ıcalcm oı11l61nda Ytkl· zun mu cııyorun:ı Vaktım çok ~· ırcıılar. Buna ımkAn var mır- 8-10 na~ b !!fasıla çalı~tım rük torma ıtelrrt mümkün o'ı1u~ 
!in içeriye ı1avettnı bekllren ka· az da ı dı? Balıkeı;.r mebUt>u \lac: t A. Ha'tl da!'ıa da em n olmak ıçın ka:!r aza.tılaçak Aza devletlerı~ 
!aball;c be· et l ,rm kl~I kadar Heyetin aözcOIUtUnO yapan eena dayanamadı cbe)etcndl. Ba.şHl:llım.ze ı:: ttım. Yaptııtım normal ı,ır ı;e)· r t.Aklp ederek tt· 
\a.dı A\"l'alık. Edremit. Burha· ı:~ç bemen atıJcıı: ded •. bunda çok büyük hata heııap.ıırı b r de kendi.erinin tlsaı1•n vübc'mrlcrının teır.ınıne 
n 'fl \e Havran zeytin mOsta!ı. cSız:ı ıazia menuı etınc:nek var Ben o mıntat.aela tam 20 ı;:iz:den geç rme!erlnl tst rham çalışılae .. k 
•lller.nı tcıns ıen ırcll)orlaroı için maruıatımızı )azdık eten· sene avukatlık ettım Eh.ı VU· ettim Bana «lah )'avrum. bu 5 _ sı~asl sahada Her türlü ııı-
BUtün üm.tlerı dertler.nı anla· dlm» dedi, «16t.ersenız 01'U)a. kut olarak blrço • ınahkcmeıer. mu eenl b1J kadar utr-.,tırdııt ~asi malllmat dl er NATO d-vlet 
tacaıc b r makam butabllmek. rım.> de bulundum Ötedcnbert ,·erı- deell!er. eben .Ayı1ınıı:rım. Av. ı~rını al\kadar ett iti m0ı1:1etçe n· 
tcydl. 21 Kasım tanhll r~t «Kıt.a mı bari?> len kararlarda ağa\ başına .lO dın!llar da ze;;ı.ncıdlrler. ı:cı u· rllccelı: 
s:a.zetecıe zeytin) atı tıyatıarı cKıu efendim. ı:ıu, iki •l.Y· kil<· ınahE.ul olmak O zere bir na bir hesap ye.pi\ e.reytmı de- 6 - .Alman~ li mesele • Alman· 
m<ın:u\lnda çıkan karar Ozerlne tacıı...a dönümün randımanı 200 kllo dı.er v~ lcOçOt bir hesaptan ~:: va serbest ı;eçımle b,rı~me!ıı1tr. 
etekler\ tutu muş \'e hemen·•· «Okuyun 6rleyı.e ıı olarak hesap edllır • sonra cçok bile ıakııır etmltsln, H~va bu konuda verdıtı söz.U tut. 
ralarında toplanıp .Ankara~.a b.t RAPOR OKUNUYOR \'c;.ıı. bu defa yanında bulu· rıu :ıat ly!cı!r» şeklinde beni tak ! nıalıcır 

: heyet göndenneğe karar verml~ nan m.ııı korunm" daıruı reı- \'l)e ettiler Oör0yo?$Unuz ki, s 7 - Afrika memleketleri: NATO 
! lercıı Heyet 15 k!~lden müte· Vekilin yoz hatları çayet ctd rııne dönerek: ıVerGltlmız Uat· kar .. r. öyle h~apsız.. kltapı;ız ~ •• • Afrl):adakl dCl"letıerıe iyi münaıo;e-
!::: şe4!;.lldl . .An karaya gelir aelmez di ve rerılndl. R•poru okuma· ta müı.tıths.I ıçın yoz11e 2.5 ae. nrıım•ş değildir» t.ctıer t['rnınıne çalışacaktır. 

teletonlara aarılm~lar ve kenı11 h ba~laı1ılar. Zeytınyagı fiyat- çım payı da ,.ar dtğll mi?» dl)"e Heretten blrilllr.ln dl)•eccııı : 8 - Ortııdoıtu: NATO. Ortaeloğu 
• mı.ıctvckillerının kapılarını a.şın !arı hakkında alınan ıon kırar- ııord ı. Reis, ce,·eı cfenı11m» ce· artık dlllnın ucuna kadar ı;el- i meml•ketlerının hOrrlyetlerlnın 
i dırmağa b&şlamı~lıırdı. Her ne !arın aenlş bir maııta.'ıııll kütle. vabını \'erince, heyet mensup. mlftl Duramadı· cAydııııııar zey 1 mııhafıızıı edilmesine çalışacaktır 
~=: hıkmetso Ankara 'ltlbl derli top vı ne derece zor duruma aolttu· ıarını1an bırı: tin) ağcılığın z·ıunt bılc bilmez· ~ •• - Ötıı Yllndan başta Eiaenhower n 

ıu b.r ~ehlrdc Balıkcslr Mlllet· ııunu izah etmegıı ça!ı~ıyor:arcıı. cLüt'fen o httiabı neye töre lcr bere!endt. dedi •Onlar cıa. Machllllan olmak üzere bütün hü. 
• veklllertnl bulmak bil' mesele Daha ilk ııatırlardan menuun vapıınız. bıhıettığınız vO:z:de ha c.o,; vaıı; çıkı>ın cııve zeytin· \:Omet Başkanlan NATO konteran 
i olmuştu. Günlerce arandıktan ne derece clctdlyetle n bll~ırle 2:> .. eçlm payı nerede?» dedi ler, toprağa ı:ömüp çürütürler i ının nettc~.nden memnun lı:al· 
~=== tarandıktan &onra 1.5 mllletvckt. ele alındığı bellt oluyordu. Ve. NOTLARIM NEREDE? ,.o çıkardıkları vatıo sabun rap- ~- Clıklarını bellrtm\şlerdlr 

llnden 11adece açü ele ı;eçırı:.. kllet en tırl ekstra - ekstra zey· ma :tan ba ka hiç b.r işe yara- KIRRI :'\JF.:'F.l,l, 1 
: bllml~tl Bu r.urctle Vacıt Aıe. tınyağının mtuıtahılll satıe tı;a- Vekil mas~ının göz erini ka· maz Onlar bu ısden anlamaz- 5 t:lhal teblljtde Kıbrı.ıı•tan b.a!ıııı 
5_ na. Muharrem Tuncay ve A!I tını 3.50 ıı:uruş ola•ak teblt et- rış:ırarak cnotlarım vardı. not- !ar. b.nacnale)"h bizim dcrt.e. ~ olmamaıcıa beraher Paul Henry 

ilerı <1e heyete cıahll olmuşlar- ml!tl. Halbuki- bu !!yat aı:calt larım nerede?» diye arama a rım.zıe .utten alCıkaô.ar olun : Spaal"'ın da lljtlrak ettı'1 bir top-
: ba ı d • H t f k t d ,. == ıantı:ıa Türkiye. f" .. lltere ve T:J• 
=== dı Eh cıoğrusu Basın Yayın ve 520 kuruş olU?$a. %evtın mas. ş a ı . er ara r ano ır ı.,ı bc~efenoı • ·-

Tur.zm \'ekili sıtkı Yırcaıı da tahsilleri daı; başına 7.5 lira k11 halde notlarını bu.amıyordu. Vekil ' 5 nan~tan tem.oJl~lert ile .Ada·nın 
l· 111 tt kl ı fı ti d : atıkball Ue ilgili kon•Hmalar .... 

=._=·==.·== hem~erllerlne gereken )"aktnlığı zanablleceltler n bö;rlece 15 bin n e • er a ann ne ere- cPekl ııız raporunuzu bırakın : •• == •• _· pıldı ı b ld'rllm~teıı~:' ' 
~&tcmıı, , 0 Vekille glSrüıebll· aile bUyOk zararlara ucramak- ce lııce het.aplarla meydana çı,;- da b r l}"lce tettık edel!mı de- \RAP nt '' .ı\ ı~rH 
melertnl dalll temin etm!.ştl. Ö· tan kurtarılacaltlıınıı. Körfez tıtını heyete ispat etmek ıstı.. dl Heyet mensupları da ümıt. Suı1ye TOrklycnln NATO konte-
te"l!er. bir avuc Ankara şehrtn· mıntalt16ı. Türkıyede b!r yılı1a yordu Fakat Uflr notlar Adeta le dışarı çıktılar \e memleket· ransında cmütccaviu bir cıme ı-:o 
de ~aıp!erc ka~•mı~Jardı. ıstıhul edilen v11t1atl 50 mtı;on ~ z:enm.şlerııı Vekil bula.."?lıya· ler.ne s: ttller. Ş!."?ldl bütün Ege d ih 1 .. • ... • ;=~.. nuşnıasını protesto e en tar arı 

~==.. SEB~I ZiYARET kılo ıı:e;-tln) atının yCzdc 33 tınü ca!tını anlayınca. ı~ı nazarı blı- &ııhlllndekl ve Marmara havaıısı - 16 devl['t tcmsllc!slne datıttııtını 
ylnt 17 milyon klloı;unu verirdi. t:l&I ile halletme!te kalktı iS.ıı: zeytınc.lerl Ba~\ekilln Nato top. aı;ıklamı,tır Kahire rady011u d a 

Zil ı;csl, beklemekten sabırla. Mlbaul bakımından en randı. ı:eçen bene zeytinin kll06Unu 70 lantısından dönOşUnO bekll;ror- : konferans münasebetiyle Türkiye-
: rı tokeııcn zıyarctçller1 canla'l· mantı bölırc cKörlez• cıı. Mü&- ltul'l.Jjtan ııatmaı1mız: mıy-111?» !ar Bakalım bu defa yeni b.r : ye çat.'nava yeltenmiştir. 
i._ dırıverdı. Husuı;ı kalem mUdtl. tahtillln çoğu 250 aııaç nhlbl dl'l"e aordu. he:;ap yapılacak mı? !=== R\ı:;\ t:Kh . nur.tb' OF.L!\OR 

ru ceıı:ctını lllkllyeıek lçert ko~- küçük ıoıetmelerctL BOtün mın- •Evet, 70 ku~an ı.altık 1t SADUN TANJU Ba~vekll ~tcnderes bu;ün uçak 
5 tu ve biraz ~onra kapıyı açarali takada 16.231 aile zeytınya~cı- «F.h. beş kilo zeytinden hlr ;a katıldı~ı Parla NATO konferan-
'\,1110,011111 , .. ,0,,1110101111111,1,111111.,111 .. 11u111,11 ......... , ......... ,111111•onu 11nıntt111ıu11111111110Nottııuııuı11uıuı111nıınıuııuı11111110111111111n110J111n11111111uıı1111•ı1111uııcuı11uııttuuı111111u111uını110nunuuı11rı~ !lnt'.lan (ehrJrct~ d.6necekttr. 

ZJY ARETÇILER 

eı1•1•tlll•1tıa1111111111111•111etlllltllllllllalllllll•lllllllllllllllllllltlıtlllltllllllllllllllllı.11 .. lllllllll ... lnlllHl•llllllllllllllllllllllllllllllltllllltlltllll lll111111111611 .. HIUlll•llHlllll-llllllllllllllll1111111Hllltl111111Mlllllffll 1llllll•t11 .. 1111Mllllll .... ...._ 

HOŞ MEMO- Quo Vadis? Al CAPP 

9laı.ınluta l!ahlp o:sun veya ol· fazla mcs'ullyetle: yükledlltl. u uyumakta : aısma kOprü, ba. : 

1 
ı:naaın • hür mıllct.ıerı tehdit e- mıı:etımız n lı:adert ile hususJ raj, «ır!lrülmemlö kalkınma• rü· : 
Clen tehlike ka1116ında mcıs-uıı. bir randevusu olan, bir nesli ya.arı ıcörmekteJlZ E 
retlerin en ağınnı omuzların· mi b.z~'llklıı!? Evet Blz iO nesil» ız. \'e § 
da taşımaktadır Bllh11611& onun Kanaatlm!.Zce: b!Z •O ?~lb tz :.ıaaıeseı buııtınkO halimizle ~ 

' ırll$tereceltl başarıya veya b8fia· On lı:I 'ili Once Hlroşlma da pat· be~ ııara etme;~ ~ 
.... ıııunınumunt HllUllltlltttttllttllHIHtUUllllllllltUlll llllllllfllUHlttlllUIHIUUUUlllltUIHHHUHlfllllltlltlttllttlltlllUtttttUttttUIHIUIHllfllHlllntHIJllllllllfl~ 



FAY, bıçal:, 
(atat, kaşık, tencere, 

tava \"C bUQmum 
alllminyum kapları 

tertemiz. yapar 

* FAY, baoyolıı.rı, 
lu·aboları, mermerlerı, 
fayansları temizler ve 

yeni gibi porlııtıı 

• 

.,.. 

bulaşık 
ki busuna 

• 
Buhı\ ık kapları ne tadar 

yıgıhrsa yığılsın, tencere

ler, tavalar, a!Qminyum 

kaplar ne kadar islenip 

kirlenırse kirlensın ev 

hanımı artık • bunları 

.kendine dert etmiyor. 

Çilnkü şimdi harika 

tenıizlı>me tmm FAY vnr.\ 

HERŞEYI DAHA iYi TEMİZLER 

~AMERiKAN EXPORT LINE INC NEW·YOR;--i 

E X F O R D 
\·apunı 

Limanımızda 21 Aralık 
bulunan Cumıırtt• i akş:ımı 

New-York - Phıladelphıa, Bo ton Ncw-Port Ne\\ ~e Nor
folk limanları icın yolcu ve c "'1\1 tıcarıyc alarak hareket 
edect-ktıı·. Fazla •afsılllt ıçın Ga ata T:ıhir Han 3 üncü kaUa 
HAYRI ARABOGLU \c Şureka~tna müracaat. 

Telefon: 44 49 9R 2 • 1 

i 

:NATO TOPLANTISININ 
1111111111111111111111il1111111111111111111il111111il11111111111ili11111111111111111111111111il11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

duymadığınız tarafla rı 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

cLOtfen )'erlerınıze • 
Na o Konf~ramını. oturum haş-. T b. F t . . 

Uru J~oph Bech işte bu 6ÖZlttlC anınmıs ır ransız gaze ecısı 
nçtı LOk4cmburg Ba.,vckilt ;:,lan ,;». Nutuk parşöm"n kitıda ~a et 
başkan gavet uvaş ı;e babacan btr 15 hükumet baskanının istirôk büy11k harflerle cıaktllolanmış bıı-
6esle yapmıştı bu dtıvetı. .. .. •Unu or<tu D kan nutkuna oa.:a-
Toplantı salonuna ilk önce • • tt · w • p • k f -ık madnn bir ı;antyc bütün dikkati 

ah §apkalı lkt bayan &:lrdl. Dun- e 191 atıs on eransının 1 otu- llstüne Çe!terCe81ne bekle::ı, Ve nl-J 
ıar izlincıa cıeıegelerıycıı ve top- tıayet nutkunu oıcwnağa ba ladı İ 
lantıca onlardan başka kadın yok- rumu da 90 .. rdu" kl • • 1 t r Arada h r baı ını kaldırarak trp-
tu. Hemen sonra Kopternııs nıııısa- Il - erını an a 1 yo tantıda!<llt>re bir ı;öz atı:rorcıu Se--
.na Tilrklye Baş~eklll Acınan fi yavaş. hazan liert, hazan ır.aı ıı o-
Mcncıcre6'ln oturau~u ı; rOld!I ı rnıc çıkmaktaydı Konuşması b -

Mll>!anın astUne bir örtü kon- ı:cne duyuıcıu •SozU Amerikan P.e- lard bcmb<'yıra ellerın kavu,tur- t.ncc koıtuııuna iyice gömOl"rek 
m rt cı NATO"n ll;lcu:ııhuruna verıyorum.» cm. Acıenauer tae tercilme kulak- Cozlü •ünO çıkı.rdı Salonu gene tam 
uş 0 ıu;ına a un r.ı.::::u- 300 kışının doldurcıuı:u ,ealon'da 'ıklo;ını muayene edip taktı nıı b ı ilk k 1 ... lk 

bolu yerlegtlnlmlştl • bı-•en b ltOn s-ıer k~tJdl. anca'- ühl .r 111!11!! z ap amıotı. ... roıon 

E • h • '"' ~ ~ "' m m nutku kendi lt.sanında d•n cıa D•ctı·ın sesi duyuldu' «Oturu-
ısen OWer maVI ~ok mühim anlarda bir toplulujtu ııyecekll. ına aon veriyorum. ıı Bcch yerın-

ımran 6e351Zllk ı.·ardı ııalonda." Elsenlıower•ın satında oturan Gen kalkarak ı:erlye dönmQş o-
bir elbise giymişti Spaak bir Romalıyı andıran b.. Mac:\Jlllan Beşkanm okuyaca;;ı lan EUıc.."1hower"ln r.ırtına vursrat 

Amerikan CUmhurreır.ı açık ma ~ını Daşkan'a doiiru çevırcıı. Gall· :ıuUca bir aöz attL cağırdı. sonra heyecancıan •ıtrf.-
vı renkte bir elb!Se. beyaz flert 

1
- -- 3 en be;;nz bıyıklanııı ısırarak 

kolalı bır eömlek ı;ıymış ,.e koyu --:-:::;;;::;:;;:;;;:;;;::;;:;:;:::;;:=:;;;;;;;;;;::;;;;;;;:;;;;;;;:;:;:;:::;;;;;;;;;;:-ı l cVery Good, Vcry Oood - ıcvı:a-
ınu·ı bir kravat takmış olarak top 1 • .. . ., ıı\de, tcvkalı\d • dlycbllcıt ... 
antıya biraz acç ır;eldl. Salona gt- 1 Toplantıyı llk önce E!Senhower 

nnce ı:ülümscdı. Fakat he~tye terk etti. Re.ınıt ırırtnmlş 11ıvıı ve 
"Bğmm ytızQnden ,orı:un olduğu ıııskcrl delcr:eıcr b.rblrlerlyle tik 
anlaşılıyordu Girer ı:ırmez Uk ön toplantı hakkında konuşmalara 
ce Kanada B&iveklll Dlefcnba1ı:er•- ha..'llarltcn Türk heyetinden blrl-
Uı el nı stktı wnra. oturum ba.ıka r.ın İtalyanlara ıstgara ikram ettl-
nı olnn Bech"ln. Biraz ötede o:u- ~I göıüldQ Bu hareketten ıı.iyade-

Eisenhower'in nutku 

• 
9wk2• 

ı güzelliğinizle 
meşgul olunuz.'. 

' Geceleri yatmadan evvel 

~üziiniiıü bol 1u ile yıka• 

dıktıın sonra HAVILLAND 
COLD KREMl'ni tatbik 

edınız Cıldınfzi besler, 

yumu~ıılır ve hücrelere 

hayalıyel ve cınlılı\: 

bah~eder, 

Sabahları HAVILLANO 
VANISHING KREMi ite' 
cıldinizi masıj yapınız. 

ince bir ıar te1kll eden 

bu harıkı lcrem maki· 

yıjınızın daha iyi inlibalı' 

elmesinl sağlar, yüzünüzdekC 

bulun çlziklerı yok eder 

\ ' A T A S - ~ 'RALlli'. !!;!! 

_, j 

"' \fewtlta.ttd 1 Güzel kadının kremidir , 

...._ .......,_,,"" Gece RAYILLUD CDLO UEMI 
61dlz ise BUILUH UllSfflH 

4 
... 1 UElll'ıl tull11ıııı.\ 

FERHAT NACI ve Ort. ran .Adl':ıauer·ıe ııöz gö:z.e gelen ı.iyle memnun Jı:alan İtalyanlıır cıa 
Elsenhower, bacaklanna bir battn Türk nrkadaşlarma puro lkra:n et 1 niye örtmil& olan Alman nıışvckl- tııer. ı. K. Cağaloğlu Ta5'·ir Sokak, Tasvir ilan 10/5, Tel: 27 U 7 
:ı~!rı~!aı:J:~ ':o:!~nır:n~:!ra;::~ ...... V ...... 

1
:_
0
, .. 
1
: ..... _'"'v""'t ... D ..... 1~ ............. " ........................................ ff.ftl .... '"' .... ..,,,_....,_..,, ............... , ..._.._........ 

.aşarak Latınnı aordu ve yerine o
:ur<lu. 

Gaillard pardesüsünü 
çıkarmayı unuttu 

Fransız Bnş\ cklll Fellx Galllard 
aıonn oldulı:~a ıısık surntıa gJ::dl. 

Fakat pardes&Onü çıkarmayı u
nutıugu hlitırıatılınca ıı:uıu~cd•. 
1'Jlndc san deriden bir el çantıısı 
:mıunuyorcıu Nihayet salonda h!!r 

e yerine ı:e~ p oturunca. m.ı.
:oron~a Bec?ı•tn sesi duyuıdJ· 
cBcş dakikamız daha ''ar Topıan
tıva tam 12 de başlamamız lfızı:n ıı 

Dunun azerlno hUkllmet 'l'C -<l -
rt. aralannda konupıaya bn,ıacıı
ıar. l'.Lstnho'I!; rın tıalonda oturan 
NATO Ol'neı Sekreteri Spaak tıe 

ııöı1lştüğü göı111cıQ. 

ı 
Nlhavet NATO•nun eaatı 12 yl 

a&terdl. ba; kan :zili ç idi 15 h'lkii 
met başkanının katıldl ı ııon ıa
maııların en mOhlrıı top:aııtı&ıh&Jla 
mıştı B eh ın r ı ~lnıı ru.krotım
da cıuyuldu: •Oturumu açıyon::nıı 
B~kan olara . Uk dl'mocl Becn 

ı rnrdl On yapraklık konuşm !l'lll 
ıcmız ı>ır Fı-ansızca Uc o udu. Ko 

ı r.u~ma boyunca ilksOrebllmek ll\"ln 
dört kere Uıtını kc!lllek mec')ur -
euncıe kaldı Si\ ast bir nutuktan 
ya<Jc-. çoı;: ı:llrmüt. çok J:PÇl::;nlc 

tılr adnm • avn ile. babacan bir 1 l...:::~~~~~~~~~~~~~:'!~~ 
.o:ıu ma yapı ı -------· 
Sıroı Frnıu;ı:r. 8ıı; vekili Fl'l X Gn-

l ar & it ın •ti 38 ya ıııdak ı: nç 
plo ııı lıtc n r ı r ••lb " ıı • 

1: '\" rç ve z •zlıl ~,. ıtz rıok 
ı .: .. ne e \ rt r kra\ a a -

" ı tı YOz tnd• ı ıııu'ıa ıı: rm 
!'Cr'ıt>I"' z brr tıı: •be a ıc:ıın v.-

au So uııdı:. c ıurıtıı Ade ınuer ıı ız
c. ıı tr.ne cıı ttl E ı hO'lıt.'r ı.şe 
eııerıne ba •cııı tınnakla lktıfa etti 

oaı:ıa .. d'ın :ısıOndc açık :na\'l 
b1r g<ımlelt vardı Nutkunu gavct 
vnvaş ve sakli1 bir sesle oku~·or
au Cümleler Pran61zca bnkı:nm
<lıın bir şAhescr<ll. hı hazırlıındı~ı 
ı:Jbl, çok ıvı de okuncıu Nutkun 
mühlm yerlennde Oalllard'ın IY!l 
elini mll.'lava vurcıu~ görülüyor
cıu fııkat bu 11alonun aee11ız llilnl 
bozn uyordu Gene bllvle bir anda 
Amer kan Har clye Vekilinin ce
bınd"n çıkıırdıl!:ı bir karneye bazı 
notlar aıcııııı görüldü 

Ko:ıuşm:. bitince Bcch'ln 111esl . ..................................................... . 
KONGRE 

bu tabii güzelliği 

Adalar güzeli ve 
Filim Yıldızı 

AYTEN ÇANKAYA 

Puro·nun eseridir 
..... ben cildimi Puro'nun ihti~ 
mamına bıraktım, diyor. Puro 
cildi korur .. besler .. tahayyül 
ve · erzu ettiğiniz o kadife 

gibi )'Umu~ak teni, 11ibir1i güzelliği temin eder. 
Siz de benim gibi en pratik ,-olu ıeçiniz ... 
Puro Tuvalet Sabunu kullanımı.,, 

F'S:Ki .AMA 8tn:ıİ~ (1.1 
Ol.AP-JL.A2 L.A 10 G(INfJtJ 
ILG•Sı 

""" ' 

- Batı Trakya Göçmenleri Yar-

lsf Dz. Teknik Mlz. Sat. Al Koms. Bşk.dan ;;::~:~ıt~~m;~;~ı1:' ar~~:!as~:~~ 

1

22 aralık ııa:z r ı;Unü ı;aat 14 de 
ı - . ıutcahhit nam .. ,.e hesabına acık eksiltme ile ihalesine yapıtacatur 

talıplı bulunnııyan 1 adet Tenor Sak,,Jon \ e 1 adet Trompet p~- • • 
zarlıkla atın alınacaktır l\lubammcn bcd<'l: 24'.!5 lıra olup kesın 12 ~·:S~a::,1~a~n ıı:~~u t~:;t~~~ ~~ 
teminatı 363.i5 !mıdır 1 KOçu~pa:zar Teevı;ecı aokak No 

2 - Eks ltmesı 23 Aralık 957 Pazartesi ~linıi saat 10.30 da 12 deki LAie Otel uıonlarında le· 
yapılacaktır • ra edlleceR.nt sayın ü; elerımıze 

• d ··ruı.. arzedertz 3 - artn:ıme ı her gun öğleden 90nra Komısyon a go ur. GtlNDEM: 1 _ Açılış, 2 _ Faa· 
(17863) ıı~ et ve mali raporların oltunmııaı 

Tatlı Hôtıraları Ömürler Boyunca 
Saklıyabilecek 

EN GOZEL HEDiYE 
Solmaz renkli - Güzel desenli 

KULA HALILARIDIR 
atı )CrlPri: İstanbul Harbiye Cumhuriyet Cad. 315 A 

İzmir Pasaport. :\1atürk Caı! 138 

vl' müzakeresi, 3 - icıare heyet!
nın ibrası. 4 - Dilekler. 5 - lda· ı 
re hevetının ve murakıplarının ııc· 
çllmcs. 

\ 'ol knn "ııor tıınre He,fl'l I 

Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır 

~''''''''''""'''''''''''''''''''''''''''""''''''''''''''''''""'''''''''~···········''""'''''''''''''''''''"'~~~~~ ... ""'~"""""' .......... ~~"""'"'"' ..... ~~~~ 
1 S İ N E M A L A R :n_ ~~:'.\~~=~~1 ~~ 8 U G U-- N Polis - imdat ~~:!! ~~=n~~nuJMHl 

a ı - ~nnla O' Kede, P&t 
8 S T O {; L V O' Brlen • Türkçe. 21 :IS Serbea; ısau 

, Al KAZAR ıTeıı 4cz:;r.-.:ı ı 8 T .. "' u D L (!ııtanbul ı 176SOO), (il• 22·00 B.M.M de buran 
' t .-... ,., ..., 22.15 Ş.rlttlar ,, Yavrııanmın Kaattıı • Ta- aı.cıDAB creı: ız :s& aı Andr~ Rouu!n • suarıılerı ıı. · CW:Aa.rtm teı:ısı.aı. STANBUL OPERrı..&ı ııb 229939. ea.ııcıoııu ro .. uı •• uoıı, CAJ:ıa4ol\ı n.u M, s. aran, haberler 
$ ıu Arı.emel - Türk fUml J • Pembe Maske. 2 • İk1 21.00 de b Sall: e&\!Jıut, OU. ()Jaksim) ıTel: C013C) 1 ~ Be7tıeı.tacıa 1118402. rakuıı 174.502). 23.00 Gece .Jı:onaul 
~ aTLAll ıTeUO 011 Ull Açı.kaöz Mumyalar arUln- ma tal•be7• caıaua1 h CIMBIZ NERİMAN f6~nbul aı4222, buzı1e 23.30 Dana müzıtl 
:;ı. Kralın SeTirtllll - Lana cıa ŞE..,.SES OPERETi (Tdı ...... __ ,_ Deniz 368020, Ea4UOJ R A D Y O l A R 
~ Turnu, Pedro Armenda- llUl,V C (Tel: Zl3S71J: \U 93 69> caı IDAU!ı& .... _ ~mb&, OUmarıesl. 360672. ltlnalı\da 61~, 24.00 Program ,.. t.ıpan1' 
$ rlz • Renkli lnı. 1 - P&ria Tat.Ut. 2 - Kan· FESrfvAL: tdQzttaı oııe- !8~ ~~e:::ıb~ ~'::! Ramı 242711, ttuiıdlU t s T A N B u L 
$ El.BAMRA <Teıı 4Ml9') 6U Kurşunu. reı • 3 perae. ıı cal> Kı.ıÇl.llt SAIL'l;E <Tel' .s tıaln \ell.Sllltb can 8~ :ro- ız •Jlfll - CUMA 7~7 Açıl!f Te proııram 
# Dnlerln A•tı • Ellubeı ÇE!\mERı.JTAS (T e ı ı lo • Mllzltı ltarlo S:e> 4f0?76) f k 8.00 Sabah mUzttl 
$ Taylor, J Dean • Rentll · 22 25 1Sl: 1 - Caniler Yu- ııoçe!ll Canamba _, te. saaı :ı de ren-vapur-uça .A ~ K A R A 8.30 Haberler 
$ inıa (2 net haftaı. nıı. 2 - Aalan Şövalye ıs te temil,tlı mauııe HEDDA GABLER 4 Percıe ,. J f A ,. y E _ 7.27 .Açılış ve pr~ram 8.45 saz eM?lerl 
' l'l;t'I c l'd: UOD:i>ı 111.\R'.\t \IU ı'J'eı: W860) cumartesi ıs ıe tal~ Yazan: Henrlk ibscn. çe- ıo. DemlrJOU&n eayaar. 7.30 Kur'an-ı ,Kerm 11.00 Ritm ıruııu 
~Devlerin A"iı:t 1 Pembe Maake, 2 - hı matinesi , Suare: ıı.oo de 7.40 Türk mUzlf:I 9.15 "•rkılır ~ • •lren n aabneye .toran: pap.ı U047-' - l!ltr.tecıı .,.. ' Lı\ı~ ı1eı: o :ss 9SJı Açıksü:z Mumyalar arasın- Sakırı:oy f15444. Bt'"""l'D 223079> _ , ..... ft•~oU·- 1 7.4~ M. s. a7arı. haberler 9.30 Kapanıe 
~ .,. •R•c• Ti1'"TRO <T ı Tunç Yalman - Paurte.el •v• .,......., -· 8 oo ş k ı #Devlerin A~kı · Ellnbeı da. ""' ,. ~ " e ı 444644, Burı;azacıa 518G03. 4918!)6 (Taı.11 eutıerı ı. · ar 1 ar 12.27 Açtlış .,. proııram 
# Tay.or, J. oeın • Renkli • n ı;J ı Sebzadellarıı Tel: 446666) n Salı akşamlan aaat 2ı SO:rllıtada Slll08l, Quııu.tıtı 8.30 Sabah mUr.111 12.30 Kat'lflk müalli': 
t fn;. (2 net hafta). ı ·can.ter Tu•ası, 2 • Aa· CİBAL1 ıtAB.AJ:OLU • s;o de. Çarşamba talebe ma- saooo1 , oo, l!lreDtOJ 65200 Uhbaratı 440207> - <6ehb 9.00 Saa eserleri J3.30 Haberler 
~ ı.CKs ını: Mtuoıı lan şoı,;alye. 1111 ea.ı a ı>eMe, OVf&ID tıneaı 17 d Flom 73sm. Battnn: +M233> - caan . o.ıs Çeşltıt hafit müzik 13.45 Sa~ eeerlerı 
#B:ıhte ı.ıııroner • Eddle rı:....-ı (8, &61 ret: "· Ballo • 00. ToUanı fft790 "' 'nl240>· ıo.oo Proçram .,. kapanış 14.00 Orltestra m!lllll 

$ Coııaı:ant1ne Domlnlque 1 - Korkunç Kahraman, ***********************ıt ***********************> 11.5'1 Açıl!f .,. sıroeraaı 14.30 Şarkılar ' wıımıs Fransızca. 2 • Harb Borusu * ... 12.00 ~le koııaer1 15.00 Kapanış 

d D 
1 B 1 K i \:-.': CTel: es 64 &O: Kı- " .. o 1 ıı. ö T .:: J(. 12.30 eartllar 1• •7 ·~ıı•· .,e p-m 

lzml·r Ege Jan arma enız o .. ge uman- ıınn Dçuruma Oldlror - oALfl CTe.I: 3611 l:?)ı * l\OC <Zl l\la.n.. 20 Zilsan) ARSJ.A." 121 Tem .• 21 Atustol) olmaııaınl%. Jf.12.ss Scrbes; nat 17v."'oo "n·-= ... -r ··r-:ıl··a-r 
... 1 -ı 2 f t1t •• * Can aııucı bir haber alacak11nız. Yanlış bir acıım atacak, sonra- .. \"' <23 Kasım • zo A-'·'") Jf. 13 oo .. s ""Pi h b ı ~-""' ,... .. , srıvıa Syıns, 1tnna •• eaır - .... t, - n am .. ~ .. .. ........ Jf. • ..... • a,__ a e: er 17.:ıo t.qam ıı.onaerı 

, le fııg. llları. :: Sıkıntınız biri?. d teUlkld tarzı. dan pişman olacawnız. BtlJ'(llt Bir '3n• beliriyor. İş uhanu; ıe· Jf. 1315 HavaJ melodllert lS.OO f;lar:tılar 

danı 1 g"" ı s. Al 1 Koın"ısyonu Reı'sl ı"g"' ı'nden $ SARAT creıı o 16 56)1 SORETTA ( Tel: lSOG!?J * nızcııın. Hoş ıörmeJI deneyiniz. bir karar vermekten bugün kabil· nı,tıyecek. Öğleden aonra çot. J(. 13.30 Salon o:l:eatruı 18.15 BeledlJe nbıtuı ••• $ D~trmenct Oü.Ze!I _ Sop- ı . Şeytan Ruhlu ııuan- * Beklemedi nız bir mi.satir gelecek. se kaçının. Yıldız teşlrt hemen memnuniyet verlcl bir çalışma 1_ ! 14.00 Şarkılar ati 
~hla Loren, Vlttorlo dl Si· !ar 2 • El'lceklcr E:ımerıe- ! o n ~e ell blıtyor. düzelmek Uzere. çlnde bulunacaksınız. .._ lC 30 Hafit melOdller 18.25 Dana "' caz: mtıılll 

Cin l Miktarı l\J. bf'deli G. Teminatı 
Lr. Kr. 

Eksiltmrnin gün # a Renkl1 . Fran11ıca. rl Severler. ıtr BO"A (21 Nisan • 20 lllaJıs) Bil ,\K (22 Alustoı • 22 E:J'IQI) OÖlAK (Zl A lık 20 o ak) • l5 00 Şarkılar l8.0 Sat.aafonl&t Nlht.~ 
$ TAKSrn <Tıı:ı " 31 unı OPERA (Tel: :ss oıı UJı * Mektup borçlarınızı daha razla Yanıldığınızı anlayacauınız. Dur • ra • c Z: JS.30 ?Jtıztk ı::sen..tn 

Ton J ... Kr. \'C saatı 

10 No ıu "tıtn· 9390 oo 6 Ocak 1958 Pazar 
dart .;ekırdeksız ~es günU saat 11. 
Kunı üzllm 90 ı 92 ::ıo da 

ı. Jandarma Cmum Kumandal'\hl!ı b ~· kleri ihtiyacı içm yu: 
karıda cins ve miktarı ıle geçici tC'mına'I \azılı ~ i)'(!cck maddcsı 
kap.lı z:ır! usulü il<' eksıltme.)e konulmu •ur 

2. Şartnamesi komi.~ onu muzda olup Me~ onlerc mesai "aat· 

ları içinde gösterilcbıhr • .. 
3 isteklılerın ıik teminatı Jtmir Defterdarlı ı 'Muhasebe Mu

diırlü~ü .. eznesınc ~ atırdıklarına daır v zne makbuzu ve gerekli 
bel"cleri) le teklif mck uplarını eks· ıtmc latından bir saat evvel 
iz~ır Kar:ıtnn Kız L csı karşısınd:ıki kumandanlık karargfıh bi
na~ında toplanacak olan komısyonumuza vcrmelerı ilan olunur. 

(174G8) 

i 
Senin İçin • Nedret ou- Kanlı A• ! bekletmeden Meyin! Acı ıl~m- gularınız tızerlnde derlnleşmert Haksız bir hOcuma uanıroraunuı. _. 16.00 Program n kapanış ıt.OO aar~~r 
nnç. Halide Plşltln _ TUrk YURT tTel: S697 ll)ı * !er hemen )"Olda. BUyük b1r ka· •lmd !it bıraı:ıp, bllhasaa makul Fa2!a anlayış gururunuzu çlğnıt- + l6.:57 Açılış •e pro;ı:ram lB.:SO Haberler 
filmi 81hlrll YUzOk * Huç lmk nı beliriyor Bütün iş olmara. ke::ln bir kanır vermeııe melertne aebep olabilir. Anla:rıflı "1- 17.00 Dana müzltl 

~ TAN (Telı 4s 07 coıı ÖZES: ı'ıel: 36 9g 2~)ı * tekllthırlne k&rŞl uyanık danının •e iradeli davranm iı• çalışın Kır.· olun ama hakkınızı yolı: rere ta· ! 17 30 Şarkılar 19.45 Aktam mUılll 
~ Son bltıra _ Ellzabeth Tay l • curcuna, 2 - 1trcet ! he~ını ciddiye alın. rarınııın tem} izi olmasın ·rekrar dlr bllmeılere çltnetmeytn. ,. 28.00 Ritmik tıntezllcr 20.15 Radyo ııauteal. 
~ lor. Van Jobıı.on . Renk· ~eni 1tllnh\m, * iKl7.ı.ı:r. ızı \la:rıs • ::o naz!ran) bu .toouyı dOntraenlz kendtnııı KOV,, ı:ı Ocak • uı Subıt> ; 16.Jıj Mtlıtk 20.30 Opere ımeıocıııerı i il - fnıı. J 1 Y A J R Q l A R * Sevdlllnlz lruıanla dııbıı yatından bir çıkmaz içinde bulacabınız. Evlntzdb &izden memnun de~lller. ,. 18.3() Radyo köy postası 20 &O Sohbetler 
~ f'ENI All <Tel: 442!5! Jı ! ıııııenln Derdi var, Bugünler- TERAZi 123 EJlti ı • 22 EktmJ nem dikkatli olun. hem ıı:urcalı- : 18.40 Türküler 2 1.ııo Şarkılar 
# Hllell Aşk - Mlchcl Mor· * de anlayı,ıı oıuru.nız saadeti he· Sabahları erken lı:alkaanız atnlr yın bakalım ıcbcbl ne olabilir? • 18·55 Serbest eaat 21·30 DUnya hlkAreıerto• 

i
ı:ım Brt;:ttte Bardot • SEDiR TiYATROSU CTel: * men kapınmn OnOnde bulacauı- rorguntutunuz dUz:elccek. BütUn Vurdumduymazııııını:z Neptun·un Jf. lll 00 M. S. ayarı, baber:er den örnekler 
R•nlcll .. 21 r.•,' (Dram Kısmıı: *• " 19.JS Tarihten bir -ıırak 21.40 Kil.sik Türı: muet~· ~ .... - nız. Bu"tln ı;al'\Jndu"unuz llklr· keşm•ke• -''nlO '"pro~ramını:zı ı .. ı tirdi"! .... ki '"t T •-
\~ MELER (Tel: 44C28lll 8"' · n ALTINDAKİ YOL:* .. • ' .. eu A .. , ce • ao.,u u .. an. • 19.20 iki melodi s1 toplulugu ........ ler. geniş a:Alı:a toplayacak. Cer- tatbik edememcnlzden dol\IJor. ,.. rı 

~ S::ırıl' Bsyaı Tyrone P<> ta~an: Jean Anoullb * bczenlz üzerinizde. DALIK (19 Şubat· 20 U&rt) Jf. 19.25 Zlraa; konuşmuı 22.15 Piyano melOdUt 
~ wcr Kim Nont Ren ti>- suare: 21 de "! \UGEC 121 İıaz: •• 20 TemmurJ AKREP (%3 tklm • 2.? ltapm) Blr gez.lnt.I yapacaıaıınız. Duygula- • 19.35 Yurttan ıuler 22 30 Cız dünJW 
#inı: 13 Uncu 1ııattaı YEN! d1'AT1l0 cTeJ ı * Çok yakınJe,rınızdan birinin batı- nnızı saklamarın. lrt karşılan•· • 2000 Şarkılar 23.1.5 Haberler 
$ ZAPER: ısasımııa$S 44N~ı * Zühre 1t1ıclllllnlzl. teatr k•b1llye· na cıevtet J.uıu konuyor. samımı ! 20.ıs Radyo ınzetw 23.30 Program 

i
ZH't:R CTrJ: H 93 OSJ: ı - •YİNE z.ıt ÇOCUK?• ıto-* tinizi artınror. Buı;On hiçbir te• bir babtırlrlık lçtnde oı.aca>ı:.aınu: . cauınız Fazla içine tapanmat. .ııı. 20.30 Serbeaı ıaa~ 23.33 Dans n caz müdf\ 
Yann 1o:1ıyaca~ım, SU• aı'dl 4 ptrde • Yıun ı * bbQatınU:rll ııcrl lrakmıyın Sıhhatiniz bozulabilir, dlkt.atll alzl bedbin yapıyor. ~ 20 3l KUme tulı 24 00 XlpanJ8. 

. ~,,,,,,,,.,~~~,~~'~''''''"", \'~~'''~""~""'""''~''''''''''""'''.~''""''''''~""''''''"'''""'''""'''""'~'''''''"'''''"''''''"'''''""''''''''''''''"'''''• 

.. 



19 t:?.937 Pf'ref'nıbt. 
fSTA,81.il BORSA81 

1949 İstlknzı <'iO 4,6 103 00 
l938 İK c;;, & 26 .ıo 

M.Af.lt. lK. 1 :t 26.00 
1941 D.D.Y. İK. I'll. :t 108.60 
1941 D.D.Y. 1.K. V :t 105.00 
1951 İatıkrazı :t 103.65 
1953 İstikrazı ıt 10400 
ıoss Amortlsı:nan ı ı 102.85 
1955 Amortlaman II ıt 100 2S 

Z.B. III ıt 103 05 
Z.B IV. :t 102 GO 
Z B V. ıt 102 80 
Z D. VI. :t 101 O..ı 
Z.B VIII :t 104 40 

1941 DDY. VL ,_ 6 102 &0 
KAL. J. :t 103.00 
KAL. II. ıt 103 00 
KAL. III ıt 100 00 

1948 IST. I. > 103.50 
1948 İST iL ıt 103 00 
11141 IST. I. :t 102 00 
1941 D.D Y. II • 21 75 
1941 D D Y lI1 I ı 21 10 

M.M I. 20~ 
M ~l U. 2150 
M.M. 111, 21 75 
Z.B 1V. 20 S5 
Z B. l. 21 s:ı 

ı Z. B U. 10900 
1 Bantaın ıNamal ıao OJ 

Ob1tgB11yon Ancı l n 170 00 
'r ICredl Bank. A. e. 187 00 
1941 D O.Y. L :t 20 SO 
,. ll.\,KA lllS8ELERI 
... erıı:e:ı Bankası 1&9.00 
Sina! Kalkınma a 176 üıJ 
C11r11ntı Dan ifası 118 00 
i•pı vo Krecıı Bank. AŞ. 650 00 

· Ticaret Bank A. Ş. 55 oo 
Atbank A Ş 1200 Oll 
>.raıan Çimento 106 ırJ 
Şarıc lJel$1rmenıerı IS3 00 
lı:nu Bank Mı 2ll OU 

Al.Ti' m.~ıntnı.tıu EH 
Cuaıburıyet Ata 64000 6~ 
:CŞat 102.500 105000 
... ıuıııt 82000 83000 
ı z 71000 1200\J 

\'rıhıt 71000 72000 
,..,_ liflu;s A(,TIN Fl.\11 AHI 
""ıllsee 1620 1625 
?ıteutkc uı20 t62S 
~tancıarcı 1620 1625 
erıı (1000 mmı 1620 1622 

BOR A il \Rl('f .\LTIN 
FIATl.ARI 

~Un:ıhurı~et Ata ı 1000 1103\l 
'1llt 10800 10850 
~fat 14000 1410;) 
?Ulcıen BollAucıa 10150 10200 
~R'lllz Llra&ı 142.00 14300 
~ ıııııı. vııc. 2sııoo t4000 
~ •Polyon 10400 10500 
~çre 9900 10000 
~ --.) 

BULMACA 

~•ıla."l 1111!!;11. ı - Bır ekerıc. 
!lıl -;ı - Ccp!'lc ; B.r hayvanın nv· 
le U 3 - Beyırır tuvaleti. 4 -
t~rıı Aletlcrtncıcn blrt. AçıklıJA· 
~ •nlatma. 6 - Bir nota 6 -
'lıt, llp, Bir hültümC:ar 7 - Buluş. 
~ı. 8 - Bir nota, çırak yarcıım· 

~ \>ukarıcıan qa!!;ıya. 1 - Bectbln. 
,;- Abıcıc 3 - Faydalı. ol - Kör; 
'lt:ı~eıı parası 6 - Hastalılt.ı. Bir 
l il 6 - Dır uzvun.uz Dır ağaç 
l_-;; :Sır nota, ilııt 8 - Bir reııs:, 

ırın. 

lı( 'K(J Dlil,.\l!U:ASl:"i il \ı.t.I 
~ Soıcııın ııa[;a: ı - Mamulii.t 
llt- İran. 3 - Sane:rı Ra. 4 -
l •lt 6 - Ur, Net ı 6 - ima 

..._ 1'11kat6ı:ı. 8 - Şita. 

~Ukarıcıan ~aliıya: l - Mes
~11~ 2 - Aş 3 - Mani, iki. 4 -
l t. 6 - Limonata 6 - Ar, Ce 

...... 'raratım:. 8 - Naki. 

~bf VATAN Ouetecllllı m 
' Matbaacılık T A Ş acıma , 

AH l t:U B'\l l N ''ALMAN 
l'tnumı Ne$rlvat MOCIOrU 

' lhran P.RCI tıut:R 
lı ıayıct• Yuı hıennı rıııen 

lctare eden metıuı müctQr 
~ '4Alll1"' Tt\S.IU 
lıetemıze vıu:ııann venı oart· 

~ı;ıöncıerıımesın!_.rlca ecter!_:ı. -:11 

4 meziyet bir arada 

temizler ve 
canlandmr. 

Banyonuzda 
DAİMA 

; NECM İ KOMİLİ Tel: 273118 

107 paı·çadan ibaret bir altın yaldız bordürlü kristal ı;u 
takımı, bıllur kristaldan avize ve aplikler, Rönesans Chip· 
pendale ve Louis XV mobilyelcrıyle :ıyrı ayn eserlerden 
mUleşPkkıl Cevkatıldc 

C UM AR T ES 1 MOZA YEDESI 

s • 

Yarın 21 Aralı!· 1957 Cumartesi ııaat 14 de ., (' L ·ı .• Haliı kiır G:ıı! Caddesi 368, Çif· 
-/ kurt Ap:ırtımanı Daire 10 (Şişli 

Cam:i karşısında) 
l\f~c ağaç üzerıne işlenmiş derin ronesans oymalariy

lc " trin masa koltuk bllfo \'e snndalyalardan müteşekkil 
muhte em yemek odası takımı, ı:ırif Louis XV il lıibunda 
rahat kanapc berjer ve koltukı:ıriylc alon takımı. ayrıca 
konsol ayna ve masalar, meşhur Garrard ~ devirli pikabiylc 
Ohıppend:ılc stili Dar füıdyo ve pikap, yine Chippcndalc kll· 
pitonc çüt çlıt koltuklar, yatak oda ı. ~urse Divanını d:ıhi 
ihtıv:ı edE.'n ı,akc çocuk ve ,ı::Pnç o•lası antre takımı, Rü.stlk, 
keyıf ve yemek oda ı , şimdıye bctar görülmemiş giizPllık· 
te 107 p:-rçadan ibaret c:u takımı, artL'lt!k adzt• \'C onlara 
uyan aphkler, kris~al mcyvalık v;ızo VC' şekcrliklC'r, komple 
tabak t:ıkımı, Hotbolnt tam otomntik çamaşır makine i. İn· 
gilız eleklrık buz dolabı, ekmek kız:ırt1cıso, elektrik süpür
gcsı. l~ı~tör rad\ o. Garrard 3 \•ıtcsli pikap, evin tül, kornış 
ve gılne 1 klen, ha\·:ıgm:ı fınn ııc:ık c;,.cc:ıdc, halılar velhn· 
sıl kacın'ınay:ıcak bir fırs:ıt . 1. BEHAR 

1 M.M.V. ist. No. 1 Sat. Al. Ko. Bşk. i lô nları' 

Küçük Sevda'nın 
babası kim? 

fBa91 ı ınct4eı 
deşler•ın büyüğü İlhan Şen. KQçtlk 
Sevcıa·nın OeUil Şahln•ın kıı.ı oldu 
•unu ııliylcmlo ve şöyle devam et· 
mlştlr: 

h.11\' ::;•;' cıHAB.\81 CELAL 
':' \lllVUIHn nh OH 

cCeıAl'I yectl yıldan beri. henüz 
bir Oıılverıılte öl$rencısı oıctulu 111· 
ralardan tanının. Seviştik. Evlene 
cektlk. Flrııı..Qa"dll bir apartman 
kaıı tuttu1': aerabcr yqıyorduk 
Aradan bir mOdctet geçtikten ıoon 

l 
l'IL Celil.l'lu tavırları del$lştl. He.p 
mOnakaşa ecııyorcıuk. Nihayet 10 
Şubat &'ünü. t)·tce atıştık ..-e ay
nldık Dlr g(.ln. Jcenctlmcte bir cıe
tışlkllk ı;czıllm. Çalışmayı bı•aı::-
tım. Kenellslnc haber yollacıı:rı 
Yattı~ım kliniğe bir <1efa oıst.n 
gclmecıı. Halbuki baba olacağını !JI 
ll)orcıu. Sonracıan Mualli Muıı:ad· 
<lf'r Hanımla c\lenrneyc karar ver
<llklerlnl C1U)'C1um. Kızkarcı~tm L.r 
Jı;aç tlefa onur.la konu tu. Kenet•· 
ı;ınctPn hiç bır şey Uıteme<llfl:nızı.. 
}alnız küçük Sev<la"nın babalığını 
kabul etmesini !Jstedlilmlzl ı;öyl•· 

dik .• 
uh \ S on:ı.1:-.Dt:Kl KO:\l !:l~IA 

O sırada ltıZkar<l~I Feriha Şnn 
söze karıımış ve olayın bu:ıcıan 

wnrasını ~~·ıo anlatmıştır: 
«Celill Beyle Divan Otellnele ko

nuştuk. Ablıun, çok ııaç bir cıo
ı:um yapmı~tı. Ozontnıaycıu. o:ıa 
oluıı b.tenıerl anlattım. kencııııııı
aen bir fey lııtemedlltlmlzı ı;öyle· 

<1ım, Yalnız çocuııu hukuken tanı 
masını lııtlyorduk. Bana. cşl:ndl 
filıılrl,.rlm çok bozuk. Annem cı=ı 
haııta Aracıan bir yıl geçııtn. O 
:ır;:naıı bı.baıııııııı kabul ecıertm.• 
Cedi. Bu ııoıı derece ııarlp bir Ct.• 
\'aptı. tlııtelllc bunu llOylectll$1 za· 
man yalnız cıcgııcıı. Masamız:!& 
menajeri cıe ,r;rdı. Menajeri de bı. 
cıavranıoııı cıo!!;ru oımacııtını Jı:ım 
dl5lne hatırlatınca, hışımla ona 
<!öndü ve caen cıe benim kötCllü· 
!ıOmü lııtıyorııun• ctedl.ı 
IJIHUl,ı\R 

Qocutun Ccl&l Şabln'ln kızı ol· 
dul$uııu .söylcyım İlhan Şen, bil 
arı.<la Müzeyyen Senar"ın da tı:cıı
ul lehlerine tı.nıklılc ecıeeeıtını be· 
llrtmtş ve cCeUil şaııın·ın Mtıze\'• 
lCll ba111mıı ltlraflıırı vardır. Bu 
ııu bir mOnastbetle. ;>.l!lzeyycn na
ııım 11öylemlştb demiştir. 

1 
Ccllil Şalılnlıı bu hareketi üzc

rlne bundan oııbc;ı fl'illl ilnce I /ı.b
llye Hukuk Mahk'!'ml!lilnde aB11b11 
ııliına lıUktlm• clAvası açtığını be
ılrtcn hııım Şen, Puar gtınkll o
ıavctım bah.setmıo ve buncıa hcr
hımııı bir k~ ıı olınactığmı, MüZ"Y 
yı-n Senar•ııı ~ocukları çok 1!5evıll· 
i!'lnl \'e o ııuıı küçük Sev(!a'nın d:>-

1 kumunun ı·ırkblrlncl ıanü olduğu 
nu ııöylemı~. «Müzeyyen lıanımı 
!J.lmc:ı mlalnlz? O, bir cıeıwncıa. 

1 ktlçtlk bir kedi yavruımyla ııabne-

1 
ye çıkmı!)tı» dlvc llö.\e etmiştir 

ilhan Şf'n. acıktı bir gOIO.-nsc-

1 
meyle, Ge!AI Şahın·ın. çouıtun ba· 
bllliı oıcıutı;nu ~n Ar ett1Rlıil söyle 

1 
ml,t ııonnı cıa c~raber yaşacııtımı· 
:1'I tııı>at edecek ııııhltler ve cıeıllle 

l rım \"ar Ocak ayınııı 31 inde yapı 
ıacal' cıuru·;mada b!ltUn bunlan lb 
raz ec.lecell;ıııa demlştır 
1 fl.\I, ""\tıh ullf '' IHR'\M 
VHlll,hln 111\0H 
öı yancıan düıı akşıım. Amcrl· 

kıuı Hııetıthaıw ıncıe bir arkaelajı· 
rıı zıyarct ederken görilştU{(Onnız 

Ccliil "'ahlı. !.'iL'. •çocuğun bnbıı ı
nın kcncııııı olınacıııııııı:t su~ lem;~ 
ve celbı tt< tnzınlnat dllvası a.ı;a· 
rıın Yalnız ste:ıı •im tazminat ı:;o 

bin .ıra <!< !ııl 30 (l{l(ı llracıır Bu 
\)nravı alıl'!iam ynrlhmı beyır p:ıo. 

ı l'S ll'r ne ı beıru e~cckım.t de-
"' tıı 
H\11\SI l\I"~ 
BUıün bı. konu,malar. "onuctın· 

r a cıurum \ ne &\ cıınıanmış olma
mııktn<lır Ka,ok se,·cıaııın bllba 
ın kimdir? Bu rorunun ce\ nbı. bel 
1'1 de Ocat u ının 3 ı. günü, man
kemecıe verilecektir 

hin ut:Kl,rt 

1 - Kapalı zarfla ihalesine talıp çıkmavan 86 ton tavuk eti 
ıle 956160 adt't yumurta bir n\· iı;ınıfo pazarlıkla satın alınacaktır. 
Tavuk cUııin muhammen bC'dcli .60'!.000 lira kııt'i teminatı 55ô60 
lira olup yumt1rtanın muhammen bcdclı 200793 L. 60 kuruş. Kat'ı 
teminatı !!2580 liradır. 1 Or. ERTUORUL KUTLUO 

2 - Tınuk etinin ihalesi: 15.1.!l;;B pımıırtanın ihale i ise 
4.1.958 tsrihlı-rindc her gün saat ll.00 de lstanbul, Sirkeci, Demir· 
kapı 1. No lu Sat. Al. Kom. B~k. lığ•nrla yapılacaktır. 

3 - E\•s.ııf \"C şartnamelcrı her gün öl!leclrn sonra komisyon· 
da görülür. (3404 - 17844) 

2.101.100 

Her g!:n .,aat 15-111 ımıın. Ca· 
lıalolilu Nuruosmanıye (;acı . 
No 9. Ya\UZ Apt kot 1 de :ıws
talarıııı tabu! eder. 

Tt1 I: 22 ~:.? 08 

MUHALEFET 
DAHA SAKİN 
OLAMAZMH 

<Hası ı ıncltıf'I 
.:tı~uodOrtııcQ bir tun:da lıRll> 
dlo.Arına cuslP.Mlll'ktr.ıllr. Ml'•P.· 
lrlrr dıılnııı bir lıı11s~ıı1ıht rlt' 
11111113 ur 'l' lırr ımı.Uıı. lırr h:t· 
ttı.rtın 11rı.ıı•ın4l11 bl r cıhıılıl• 
rııhn. bir 111.olO lli)l'h• aranı· 
,\or. An thll)n!'ını ılll)ılııırıı· 
11111<' lsııı.rarııı. ):.ırınu k:ır•1 
t"nııııvrı ılU> cıuıııııııı \e r;ı.;r., 
~•n:ı 111•ternıPnl11 )nlu ohu ı 

11 Cl":t'ı..tır. llııttA 111u;11r'i 111111· 
ıla mll•tf'rrk cılmuı.ıu lıl'rUIH"r. 

doıru 'olıı nı 1llf'H't'••lh harrkl'I 
lrrlıı il!; ııwe 11..lltlur ıurııfın· 

ılnn rl"llllr•I tlf' bir ?Brnrl'llir. 
1ı.tıdur bu rıı:ırı ı.oı:ı.ııı.ı,ı .a~a 
lıllrr.rı..krıı. lınrl'l.;f'l I ı.nr•ı 111· 
rnrıaıı lıl"lilh or '" t1nımu 111:
laıutırmu v•ll..oloJl•I il«" hıı:r.ur· 
11ıızl11a;un limlll oluyor. 

(..'a• anılııı ıuıııi l\Jf:('ll lf' ko 
pıııı rı n ı ıııı. 111 Uotııı.ıı ı.aıııın1 il 
'r (•ot;ıııııııııı it": ı.ıı .. den 'il· 
ııııula•lıır için 111111 lılr ul(•lıılllr. 

Calışıııu \t"l..111 -.ıılü "orıı,11 re 
\lıp l nnıl ırırı. .. ıı 11n•ıl•11 rlt' ı:r· 

\•lrllııılt hlr ,ı,ıı '""ıı.nııııı 11111 
11;11.RŞlt•llll lll'ıll. ~t'tUIJlo;:tlllrıll 

ı..ap<1nıııu•ı 1111'\ 111111111 oıı ıılüuıı 
nlııhlllrıll. \l .. ıı~uıı oıcıuııı µıır· 
1111111 ı~cı ı.rııt1ıı.ııtnrııı1 ı.a· 
paını:ılı tll'lll, 3ıışnııııııı... ılnlıa 
,,.,hrll dahıı ı.ıın .. ıll blrrr tl'
şeı.~ül haline ırtlrıııl!I.; arı:ıı· 
~nndıı olılutuıııı ""' lf')t.hllln11. 
Urnıoı.rnt Parti pnıı:ranııııın 

ııııııtııloıaıtıııııı, tırle ıt&Zf'tl'l'I 
ll'r ~eııdlt.;ıı,ınn ı.nr,ı, nıııhnll'· 

fetlıı lt1ılhı ettlcl rlilldf' bir 
liıı...,dl hareı.l'lln &•lıı bohl~ tııl'\ 
7.UU o lamı) acııııııı acıı..\·a lfııde 
t"dl'blllrıll Hlr takım hatll:.r 
\ ıır.ı. ııderıt .. ı•f"i:lnl. ıııohaldf'
tln bu lllf'\7.uda ,anıldıi:ı ~e 

) aııılnıııdı&ı ııoklalıınn nelrr ol 
dııtııııu oçılı>lı> ııl.ılllrdl. t"r.t.;nl 
"'"' nıııhııı .. r .. ı ıı.ıııııırııı ,·ok 
h:ııııı· l)lr 1 1111 ) ıılrnlaıııı sn. O• 

ıııı 1ıaıns1111 ııı-hlht' zorlu)or•.ı 
'" bıı harrl.l't ıı.ıı.ıarı lılrn1. hır 
p1ılnmııl.lıı bl'rıthn, ınrııılt'l;l't 

lll~·O•tıntlt' hlr 1111."nııııııılnk \c 
ft"rıthlıl.. ~ 11rıılıwııı.~:ı. ıuıiıı:tı..a,.ı 
" t 11 111 ıı1;1 .. 11 hl"'l bir ıılünıı nı.. 
İıırııt ı.or bir ti ıı rıınııı lil lullll:t· 
11111 11r111ıı.1ı>l..I rn,ıln•ı ırn ı•la· 
blllrıll".' Hıı llt'\ 1 Jıort>l.Ptlt'r. it.;· 
tııııırıı ııe ı..ııLıındırtır-! ;:\Jllıınıca 
ea lllı"Olrrlnl bil> il' 1.ılr ııııl ~ 15 
la ı.uıtnnıııı 1.ılr lkthtıır. ıdclıı· 
dl' ıııılıınıılnn ıını ı..urıarnıııı. 
pollllkn•ııı 11111 ıtl'lrrl'k için hlr 
ıııranı ı oluını) ltl'a11ııı bllııırz 
nıl~ 

Cıırşanıba ıOntı c•t•l'f'' an edl'n 
bAdl•f'lrrılr mııhıııdelln lı:ıl 11 
hıtrrl.;r-11 de ıı.~ıa 111~\lp eclllt·· 
nıez. C.11.1'. mllll'l\l'lo;lll,.rl. l'ıı· 
ıı"nıu \ eı..lllııl/I l.;rndllnl lı'ln 
ıuızııJflPıı kııcırdıı:ı cıclr\ lt•ı iti· 
lrrlııl" soı..uııuı en~n•lonı llhu· 
nııııı l"lıtlll bir nıııhnlrfl'lf' ~n
l.1•1111 'ııı.ar ı u nıl'fll~ kllr~il•lln 
ıkll rf'ılılrdrlılllrll'f, \ rı.;ıllıı lllU• 
lı811'11'1 onlll) 1 ıııııııı..ı IRUS•tllıll 
f'll mOl's~lr rl.11) le nıllll'I lııı· 
1.ıırıııııla lt'~rllı rı ı l'rl..rıll. 11.ıl· 
httl..I ho)IP. ~apnı ııtılıır. Sırıı l..ıı 
ııııı.ııırıııı 'ıırnrııı.. oııırt111ı..ııırı 
t'rlı>rılrn hrlıt) arnı.. rl ı.111 ani· 

la\llr:ıl. ııtllrilll ıılti bir ıırotl'sht• 
·' 11 1ndh l'llllrr. ıınıııııı..ı llD>
rrlllıı l<'rt.nırırı> ıJl:r.lr-rlnl ı:r· 

rl nıı:ıırııınııııı '"' ıı ııı•hlh •·!· 
llrııır-nln \olu u-ııı lııı oıom••7· 
ılı. ırnroıı"o. ıı:ııırı'lı. hrr :r.nm.ııı 
\r lı.•r ~rrt1f' rlkl'lll nlf')flUll• 
rlıııı •·rı.llmr•lıır. nıı:ıntık \" .ıı 
ı.rtnPtlu h1r••r "'u't"'t- t.;nc ıua~•· 
n.ı srlıl'P 11lıır 'Iıılı 1ır•rf'llrr ,,., 
ı.-•lnl tl•u ıır:ıbllnırk. hııl.l~rııı1 
l.tı:ıl t'ılrl;llml'I. it in hu nr\ 1 ıne 
toılln.ılan rııı..ı.ıııh• ~uı.111111 ılı· 
ıllrlar. :...etıreıle hn•ıl olan ı:ll• 
r(lllOıll' U) tıolaıı. l.ı>nıll •l'~ll'• 
rl H ftÜllrrltllr. Sırıı kapaklort· 
111 \ ıırmııı..•11111 ılıı ıııııllulereı 
·.ıpııı:ıı. ııııınıı..ııııııur \r. tıl1.lıı1 
ıı •lıılrll rlrHı·ıh• rıı t111ın 11111· 

~11rıııı ıl11)111·11ıı11117 .,., ıooınk• 
ı.nnl ı hlr nııı1.ııkl"fl' \I' nıüııahu· 

1 1:1~ır111ııı 11çıln111.•1ılır. 

Denizciler icin 
tazminat istendi 

ın:ı ı ı ınel'11"• 

tutulmalarını ve rütbelcrt.nl' cıe 
avnen mubafaıa ccıebllmelerl ıı.
tenmektecıır 

Uçüncü tekllte cöre. Jtaptan ,.o 
;:rml adamlan dı~ın<la 12 yolcu 
taşı)•an gemiler > oıcu ecı:nı ı ııas ı • 
ıacak ve bu ı:emllerden 1oıcu ae· 
mllerlnln vasıflan arınacaktır. 
UO(l l \1 T \R ltıt.t:ıt l :'\ l>t. \ \' 
t:ii...,1 t;n lı,\l t,\ •·' "' JH \ lu\ R 

Ankara 10 IHuımstl - DP. içe! 
mlllctveklll Yaltup Knrnbulut Mcc 
llıı BaşltanlıJıııa önemli bir ita· 
nun teklifi vermiştir Tekllfte, su. 
hay ve &Bkeri memurlardan <loliı:m 
tarlhlertncıe ayı aöııterllnıl"mlo o
lanlar için o yılın eylill ayının a 
tı'Ününtln <lol$Um &ünü liRYllmUI 
cıerpl~ oluıımaktactır. 

Teklif kaııunl~tıl$ı taktirde, hı 
len 3 temmuz oları.it kabul edil· 
mekte olan cıotum aüolert bu yıl 
30 ağuııtOfltan ı;onraya kalacatı I· 
çın terfi 11ırası tı'ellp cıe terfi ecıe. 
mecıen y., haddine uğrayıp emek 
llye ııevkedllecek ııubaylar maı;cıur 
olmıyacat, terh ettikten r;onra o· 
mek:tye aynlaeaklarcıır. 

iç tüzük 
fR~ ı ı ıncııt..ı 

<1cıet11 lıaııuıılarm tıoıııuğundım 111. 
Ltfade ecıerelc ytne çalışma ,.e cıc

netlemelcrlmlze de\ftm ettik. Bu 
deCa iç tüzüıtün cıeıtıştırllmetıl llU· 
ı.uıounda da böyle olacaktır Bız 
Mecliste şlmctl olctuğu gibi çalı~ı:n11 
lanmıza devııın ccıeceğız. Eğer ar. 
kad114larımı:ıcıan bazılarınırı maaş

ları kesilecek olurııa kcncıı maaş· 
lanmızın bir kısmını onlannlttnc 
ekllyccc ız. Böylece hepimiz eşit 
maaş alını, olaca ız. 

1ç tüzük me.selı::sı bize oıcıuııu 
kacıar. iktidar part~ı .menııupları 
için de; aleyhte bulunan D P. ,, 
mılletveklllerlııe ele tilmlldlr. Şöy · 
le kl. bazı D P . n.U:etveltlllerl ı:c. 
11•:.t kendi i'Nplanncıa. gerek Mcc 
115 lçlnele hükümet aleybtne ko
n~mak lst.yeceklcrellr .Fakat bu 
tne111At buna m!nl olacaktır :t 

Meclis loplaniyor 
ıoa,ı ı ıncırıeı 

tarıı11. Adana l\Ulletveklll Kenııd 

Sarıllırahlmoıtıu Ankara \'O lııt~ı· 
bul<la bulunan Üniversite ve YUk 
ack okullarda öğrenim görcn!l'rtn 
l\yısı llo öğrenci yurtlarının cıuru 
ınu~.·ı ve Recep Denııln cıe tekel 
:ıaml&l'ı hakkmcıa ilgili bakanla.-.. 
cıan ızahat lstcmektcdlrler. 

Sanayi ve Ticaret ocıaıarı Te Bır 
llklennln ı;eçım bürelcrtnın icabın 
da bir yıl u~ııtılması lçln Tıcarrt 
Bakanına yetki veren kanun tMn· 
ruunın da Hk müzakcmıl yapıla· 
Caktır. 

Bütçe Komisyonunda Aksal, Tekeli, Melen ve Doğan konuştu 
(Başı ı tııcıcıeı ra 8,6 sene aoı~ıım gel<llm. Önü· yona çıktı ı ı:ürülOr Bu farkın 

<Umıal!a çaı11mışur. Lımaıı Rü tü me aynı ııeretçe çıktı. Ul53 den ınülllm bır knmı da pllardır üs~ 
Akl!Saldan 11<>nra kOnUJan CHP A.. bufl'Üne hiç bir ~ev deli şmcml'i. fıste yapılan \'Crı.; :ıamlarınctan dO!ı 
<lana Mllletveklll Rıza Teke!! ııöz ııvnl cerekçe rakka."llları cteğ.§tlrt. uıuştur. Vergi kanunıanncıa u.la· 
ıerlne şöyle b~lam11t,ır : !erek oleluiu ı:ıbl ı;etırt!m ~lr. Ma llnt şe.rttır • 

o:B :ıım ııtbl. ihracatının bemen lire. Adeta Cllnamızmını kaybet· llA KAS ı l• \ \ f. l' 
tamamını ham macıcıe ~kil eell'n mlşt.r Gerekçe ayni zıımııııcıa nO· m>h OHl Z.-
ııaı.sacıen nz ııellşmlt memleketi- >:ümf't proı:ramır.ın mali \'e llctısa Pcrlt Mt:lcnaeıı l!onrn CHP 
rın dlf ticaret açıltlarıncıa llerıcıc- dı cahalarctnkl \'Badlerlnl akaetttr· \Ankara Mllletvelı:lll A\nl Doltan &b:ı 
r.t yıııaroa ferıUılatıcı bir durucf'.ı mlştlr. Maliye Bakanının basma cılmı~ ., e özet olarak oöylc C1e311&· 
beklemek biraz b~aba aykırı dO· verdlil beo;anat ve buracııııt. izah· tir: 
şccektlr. tarı oıması.ydı hOkılmetln vaat!e- t:İktlelara mcıı5UP arltll<laşları:nız 

881) milyon !ıra ile ifade ec:.ııın ııncı"n vaz ı:eçtılilne 1;:anı oıaı:al:· tlzcıcn görülmem !I ıktlsacıl kili· 
son ihracat rakkamı <11 bunu L~· tıı::ı.ıt !tınma hıımlelertnın takdir edilme 
vıcı ecıer v~lyctte ci5rünmekteaır .ıı11,"·anlır verılııl kl\lelırılmalı· &ini ıstworlnr D.z. bugünkü ba:n 
l\lallre Bakanı ılı tıcareumızcı,. l\- dır. vera.'!et \'e~lal cıerbıLI cı" •ıştl. :<n.n e:ını;h bir pluna bağlı olma.. 
tecıenbert ~' 1111 ecı;;oıı açıklara '>!!· rllmelldlr. vasıtasız verı;ılere cıa r dığı için dış tınan ka:rnak•ann
hep olarak ıktliıactl cllıazlanmr. a rakkamlan da düzeltmek ı tı-r cınn istifade ee!emccı ı; nl söyleır~k 
matuf ~·atırım ruııcıcıelerı lthal!~ı- MukayeSt.ler yapılırlte'l tnhlııar hl' te\lL F.ter bJ ıcıcııarr.ızja ak~ nl 
r.ın çolclul$unu bllctlrdller. Ya•uıın ı:ılall. vergi rr.ltk1imlann11 ithal e- !!!bat f'Cle<:e'I pi n \I" \ll'Ol!T&m ''ar 
lann işler h11le ı:eıme lyle lthulti. cııınıemlştır. Hazine blaıeısl cıe ôy illi, bunu Malırn Bakanmın Enen· 
tınuzın kcncı ııııııcıen ıızalacıı .:ıı, '" Bunlar ı ttbllk verctsldlr. Bun- mene izah etmcs nl ve cndlşemızJ 
uırçok 15tıh1Alt ma<ldelerıııııı da· .arı <lıılıl hea•ı> ecıersek vasıtasıır: aıcıcnn in rtca ecıerı.m • 
b lele te'llln • dlleceğını. bunun n .. vere ter nl betinin 2Y. \&5ıtalı Avni Do :ın<lan .sonra DP Kay
tıcesı olar&k cıa llerıctekl yı lıırcııı \"erııller nl!betının ıse , 71 oıcıutu ~erı MI etvd:lll O n an Kavı.neu 
clı• tıcaret &\ılının kapanacaı.:ırıı ırorülOr ıt da bı1tçeyl tenkit ctmı.şt.r. Ko
beyan ettiler Bunun halı:;ka~ıı ca:zuhı SlKl'Tll~.\R uliHnt'~.. miayoıı ann uat 10 da top a:ıa· 
mümkün .ılup olmacıııı teC\k ke «0eze1!1limlz l:.övll'rde. b.llı~'>-'a TBk bütçenin tümü tızerlndekl ı:o
aeıter İtha!Atı azaltabilir mıy1.ı?ıo Orta Anacıoıu \'C Do~ Anadolu :ilşmel .. re dt!\&m ecıccekt.r. 
\ TlfUUl.\R" 'fı\'.'11.ı\~JI köylerinde balk büyük b.r ~ılttnU C-HP. ı.uı:cı.ı~ GRUPU 
"t>·ı·lct: 't.ıı-..: Hlı.t-. çıııcıecı ır Bunların refııh 1çlncte Ankara, ıo mmuıi) - CJIP. Mec-

Tekell. bu EUallndcn ronra lll· oldutunu tcld a etmek haklkı:.e ııa srupu bU&Un o.at ıs den ıe fa 
<Hlııtrı. ula, tınnıı sektörlertncıe !t· uymaz. istlhsallmlz. iddia oıuncıu- kactar cıevam eden bir toplantı yap 
halAt tasarnıfu yı:ıpılamıyacal'ıııı. ıtu glbl artmış ol5a bile. bu a.'1.ış mışıır. Btı toplantıdll bQtçen1n lco· 
traktor vcı yectt!k parça.~•. ln r. t nüfus ıırtı ını karşılayamnm~tır mtsyonela ve umumi heyette görQ :n 
malzemeııı lthr.l11tının :ıarurt bu· lthalAt v.. ihracatımız azalma yo m~l aırıı.&Jnela yapı:acak tenkldler 
hıncıu&unu lfacte elmiş ve eo;le .unelıtdır. İthalütı azalan bir nıem ve. tenktcllerın bazırlanmaıı konusu 
demiştir: leketln ltıtU:mmı_ı 1·oıunda oldu~u ııOr1lşQlmoıııür Neticede. dairelere 

d)Ö\"1% yoklu u yüıcıncıen ye- iddia ed.k.·nez. JthnlAt için, lbrll· alt bOtçrlerln tenkidinin ihtisas to
Clek parça 'thal ede.mıyoruz. flu· cııta :hUyaç ı.arelır Al<lıı;ımız ~ar- mU)'onlannca hazırlanma:ıı ve bu 
l alla Hhal!ttaıı art~ bckleııllnıesl aırulıır Anzi<l lr. Eııllfi kayna ı t~· komisyon sozcalerl taranııdan o'ltun· 
:ı:arurldır Haııı mactcıe lthallıı:ıe :ı:ıı et.mez B r fl'Ün gelecek 601111 m&ı1ı karnrlaştınlmışıır. 
de tıı.sarruı yapılamaz. M~IA " tl ert!çckUr 
madctelercıen herhangi blrlıil bu· Biz ııbalitımızı ihracat Ue befl· 
eünlc:Uncte.ıı <!aba fazla ku;ılabl!ır : le%Ilcğe ~cturuz. Hıılbukl artan 
KA1$ı•. kauçuk.. klm7a. etta. IK ra. !.atlhHll 16t1blllk ediyoruz. tlıra;
mık. macıenl e:ıya. elektrik ma.:ıe- f'Clemı)oru.: Koç yılcıır aliır Mlılı 
melerı ve t.aıre. HulA 11. lıerk•sln Korunmıı t•ctbırlert alınmıştır son 
bllcııtı bir k~uru tekrar etme.. :.ectblrler mııaıe er ıyt netice vrn::ıı 
mecburtyetıncıt kale1ı!lım çın yeeektlr. Arz ı.e •talebe tP. ır etme. 
muhterem kOmlııyon Clyeler!ucı ıı c:.en onun ıtadesl olan flatlar tes
ozar dllertm. Yatınmların tamamı bit edilemez. Bu tecıbtrler korita
faaı hale Relse de itha!Atınıılel~ rım llıttbsale menfi t~r ecıecek· 
bir azalma olaca~ını belı:leınex IJu t ır • 
ıdlnkO cıonva ticaret ıörü~Un" a,·. ı 
kırı:ıır. Artan notuı;, ilerleyen r:ıt· •H\h \' HOtH'l~\RI Eh:~ K 
cıeıılyet blz.!t"rt yeni yeı.ı lbtı;·ı:.\· i-İİ\ ı.•;'rt.,TI R...ıı 
macıdelertrle karşılaştıracaktır o Bütçenin teknik mese!elerlııe te 
halele. netice buııon Mıılıye Bako:ı· mu eden Ferit Melen. 1951 ile 
mnın lthalAtta nzalma olacaı.ıı şek 19~6 yıllan ara:ııncıaıı:.ı bOtçe açık 
:ıncıetı kaıınatına iştirak etnı,.i\ıu Jıınnı ııaymı:ı. bwııarın 1951 cı"n 
mkım yoktur. Hilktlmete taVlllYe· 1956 va kadu her yılın açığı olarak 
mız. ıııını&.ıııı ıızaımu ınıı :nr.ıı· 132,97,153.173.218.182 milyon olcıu
maktaıı vını;eçerek ıhrıoç maılCIC'lc- ~unu ııöyleml•, devlet borçlanna 
rtml7.ln ıstıruıauııı ıırttırma ,oııa ıııt nlta:nların Maliye Bakanı ~a
:ını aramaısı olacaktır Dılnya pa. rarıncıan nolasan söylencıııını; borç 
ı::r - flntınrına urı:un bol mal ın- !ara alt rakkamlar verilirken top
raç etmcı: lmkAnı yanıtılmnıu1ır. rak maMullerl borçlannın harı~ 
Bir kelime ile. cıış Ucıır"ı açııtlı.n tutuıcıutunu ve mukayeselerln o
ancak ihracı.ti arttırmakla ltapatı· na fl'Öre yaı.ıııcııJını beyan etml;ı 
lablllr.» \"e şunla?'l lllve etmiştir: 
J.ÖPl!t IJ,'Rl:-O ALTl:\D \'.\ suı.'.\R cToprıık Mahaullert Oflslnln A. 
tıt•<,•rl. •·u•A"r~" ralılı: 1957 tarihi ne borç miktarı 

Tckclt"den sonro K11'cllll' M I· 080 milyondur. Buna da bOtÇe ye
letveklll Faz.ıl Yalçın söz aturak kOnuna ilim edersek borçlan:ı ba 
bOt•eyl ııtcıcıetll bir ~ekllde ten· ı IU 4 ... milyarı aşar. Haklıı:t rak· 
kit ctm!ştlr Buncıan M>nra c ıı P lram bucıur 
Van Mlllf'tvı kıll Fcrtt Melen wz Gı-llr bütçesine ı:cıeıım· Gelir 
alarak. ö~et olarak ş6~1c dcmtştır a!"tışı ldelıa olunctul$U m lttarcıa <1<' 

aBu konuamamın htltan nıeJ.ull ıtııcıır. Para cıcııertnln dO ~ü dc 
yeti vah&ınıa nıtur. Ben de ıtt-rek· ı Gıkkate nlınırea bunun 1950 ıı n 
çtye ııışecclilm. Ben 1954 elen l'<!ll· J ,300 mllvona mukabil. 2 200 mıl· 

Hoşdere Ask~ri Satınalma Komisyon 
Başkanhğından 

Birliğimiz t'J"at.ına ı:sağıda cıns \'e miktarı yazılı maddeler pa
zarlıkla satın ıılınacaktır. Her partinin teminatı 375 liradır. E\·sar 
ve şartname komi yonda her zaman görülebilir. (3406 · 17886) 

CiMi l\llktarı İhale günü \C Saatı 

~ lspanal: 2;;00 TL 2 pııı11 20.12.957 15.30 
Pirinç 251)0 TL. 2 parti 20.12.957 15.30 

Fırllna deniz sefer
lerini alt üst etti 

fBtı$ı ı incide) 
l'lldenl& sa?ıillerlne de' amil icar ıa~ 
mattııdır. 

Fınına Yalova · Kartal araba va· 
ııunı aeterıertne de ınlnl olmuş •uı 

uaı 18 30 dan sonra ııeferler tat.il 
ectllmlttlr • 
li<H' \ •; KDF'\IZllE 
tlRTl'A st110•11,1 

İ:ımlr, l!l tllus\Lo;ll - Men;lne 
nsre.ncı;c almak üzere gldc>:lt.n 
-1ddetll lodo.< fırtına.-;ı yll:ıilndc.n 
nocıruın açıklarındaki Çavuş adası 
nıı bıncıırerek ııııııııra u~rayan ve 
kl\rava ottırıııı Orban Dede tınna 
ınnn nlt Kutlu ı;,llebl.nln kurtannn 
a nellycsln:ı buı:Cin ele Cl!!\'&m od 1 
ınlştlr. Dip torafınııan cıcrtn ya:'IL 
:ar aıarıııc: bütün anbarlanna su 
<1olan Kutlu vapurunun mürette
batı tamamen tahliye e<lllml~ttr 
liufl'Üll hadise yerın.. ı: den cıaııııç 
ıar şle1Cletll ıırtıııacıan ıtl"llllnln cıı 
hine lnconc:nl•lercı r ş mcıııuc. Kut 
Ju !jileb terkedllmı~ b.r durumca· 
dır Fırtın• btrtılı:tcıı sonra tuna 
ıılmn'>ınn ~·alışılacaktır 

Öt vancınn ö rend ~mıze l'li::e 
l?ı:e ve Akctc<n zcıc bir mOdeletten· 
ı rl dfl\nrr eden fırtına buı:un 

ldct'"tııl dahn cıa arıtınnıştır. lla 
zı motor vr küçük g mllcrln tiki• 
betıncıcn cnııı~o ecı lmcktcellr. 

Hür. P. Genel ida re 

Kurulu toplandı 
Ankara. 10 IHusı~ı· - - HU:: P . 

Geııcl İda•" Kurulu bu sabah "'rv 
zı Ltıtfl Kat"f'05mnooıtlunun ba • 
>:anlı ıncın partinin kurucuıa.-ı. es
ki rn venı mlllct\ekıllerlnln ka•11 
dı!;ı ma et ek l;ılr toplantı yı:ı;"
mı.ştır Oencl idare Kurulu ça· 
l~malnnna v l<'\l."ıı sonra dıı d"" 
vam etmı,tır Kurul varın cın 

~oplantılanna devam t'decek'tlr. 

işte mükemmel bir ökçe listiğil,. 
-Nihay~ dayamklı ft etVerltU bir akçe llstJil mem
leketimizin heı- tarafına tevzi edllmlf bahuunaktadır .. 
e GOLF ÖKÇE LASTİKLERİ, femıin en. son terakkile-

rine güre, tamamen otomatik makinelerde· va 
hususi kalıplarda imal edilmektedir. 

e OOLF ÖKÇE LASTiKLERi, patentli .yepyeni bir oekle 
88hiptir. 

e GOLF ÖKÇE LASTiKLERi, fevkal!de sağlam olup 
kundurnmo tabanından fazla dayanır. 

• GOLF ÖKÇE LASTiKLERi, kunduranın ı Gk~eslne, tlh 
mamen intibak eder ve yürüme kolaylığını arttınr.1 

Yeni alacağınız veya akçe cleğffllrtecetfDlz kandura
lannız. için ısrarla GOLF llkçe lAstiği f&teylnlz. Bes- boy 
erkek kwıdaruı için O'IQtellf aumaralan mevcuttur .. 

ı,ınln•etill t kunduracı 

GOLF 
akçe rıst101fkuilanrr 

.. 



LEGiA dün 
Beşiktaş'a 
2-0 galip 

Polonyalılar ilk devreyi 1 - O ga lip bitir
diler, bir de penaltı kaçırdılar 

~il1'~miwan j 
&ha Qamur der;ıuı na inci~ T11 -

m ır hat1t hatır bazrn de ~ldd•tllcc 
fAll;makta Hu-a &0lh.ılt Ara a ra Kıır 
>trpelemelı:te B!i:vle sahada ve lıA 

.ada rutbo o.ıcamak Ye ae~r~en 
eri memnun etmek: her alde ko
t. o masa r;errk M!'mleket.mlz~ ııe 

uı ernebl takım ara ıca~ ~uzum ı 
• ''1 •~ Nfen b r a adım• Yardı, onu 

;ta nlba e• haftanın h~ gUntı ma 
pa J&pa brrba bir bale geUrd t 

• md. ıer ;e rn t'CUC.JI taı;ımıu 1 lt 
•ÔZJ tw O•UfOr Boyle aabadA top 
.:ı nanmu S adını g112t'l o!matla 
be:t.ber rop u ıMı çc ıı:o u 

Po onyanıu Le la !.alı:ııı\ı lrrallde
~ı başarı ı urnealnden .onra şehri 
m.ıdtlı:I tik kartılaşmasmda da ıvı 

~.r ta .. nn aıan rası aı:zettl. Eve 
Ve.stores m:ı !arından ~nra 
k JYYe'l bir taltım.n el,,ce ini faz 
.a tlırue •.Abmln etm~ ol'dll Bu 
~ uzden de L~gla ı.t m..;ındi\ razı 
a.Aka ıOrmf>dl 

Muhakkak iti iri b r .aahad:ı 
mıUl.Jt bir handa Lrgla ma.ç.arı 

b z,u,, tam bir futbol %• a!eLI H 

r~b.Jırdl 

~ A\llUD\ il\ 

'IUKE.\lllt:I, P l l :A '.\l ' -· 

lduatlr taltım e.emantann n he 
men eue:ıa. op t ıtma ve pu ,.,,._ 
z ... ında ıcuııunuzd.ı.:ıı.r Yerinde 

ı:a maları n depll&manlan a~ı.. 
•rın •op lfuruş Te o:t• arı mı 

••mıne d .. 
Le la u: mı .aa!ıada fil •e ... de dl 

z mu ~ır. 

• '' ' 
• 

J , 

• 

ı 

• 10 
11 

Ruc:ımda 5 nu~ra Ior hatunı 
1ıı.ıunda11 de&tekledtıt .,Gibi, müdafaa 
.uıtntı:ı zamanı.arda ıd .numara e
r. o namalı:tAdır Hat A lcabede~ 
, .n mara da ıı:enden top çıkarmak 
ad,r &curı aı;:,nlan •a.nzlm oımedt 
1•vo ti ı; Ye 6 numara;ar oynamak 
1.t. ve dalma neı.ıceH 7 Te il ııu 
mı1ra •r ı e ıttm ... tedır.er 

(..Ol - A'.\tA 1 \AR 

Her ~ a.ltım da o;.ına • ra 

Be ıı.ta tlı:lncı ıı:o ti de yedi lmU· 
dalı:! Te Kempny•tn müıterelten c• 
ıı tırd!lı: erl altında Kempnr ıa I· 
çtnde blıc!m oldu ,ı toı;nı kaleden 

k11n Tamerln yanından bo, ı.aıen 
ata~k Legta'nın ll:ıncı aayuıını da 
yaptı n maç d• bu netke il• l~ 
ııın nın 2 o ga,lblveth·le ıon b ıldu 

ı.u.ı' • 111:* W rno:sı \ S u - "aı:..ıİ ı:ı.111 
\\ o:r.nbk (0 - rA\·K,1 .0K ı j 
ıs • T.\ROSO\\ Ki 13 •. Gizl' 
no\\ Ki (G - l'ILDAKI (i),' 
:'lllkl.an"'"' <I , Krmpn" '9) • 
Zlcnıan (1 0 , Cıır~ ( 11 • 
Kaptan• Gf'qba• ıl<I. 

m: iT ~ • * 
\'ııroı - nuu11 is, l\Junl r 
Gurun. Kk \111 , O 'hmet 
s l7.~ıı . r.ec-eb, K. hmet, l'ul.: 
el, l rdolan. 
\ntreııur • 1 ~r•f nllıh; 

Kaptan· Hetep 
ll~kı-m : Khını \ rkal 

~
G<>ll,,r: Krmpn1 ıuı.: . 2:), Kem 
pn.- 1 Uı. 1'. 83 • 

ı~•1ir~ı: 7.431 kişi 
ırnsıı ıat J'i.7J t .. 4jO llrı.s. 

1 

~ 
... 

K. Ahmed'in neticesiz bir hücumu ... Top çamur derya s ı içerisinde avuta g idecektir. 

H.GUCU 
Birinci 
Oldu .. 
Bnrı.a. 19 ! A.A) - Bucfln ~ 

14 d~ Burııa •tadında yapıltn JC• ~ 
E:unetlerl - Hava Kunıtlerl 111•1• 
11"' Slllhll Xunetler Putbol şaıısP 
yonaııı kapanmıştır. -' 

Maç eolaUz: berabere b1ı.m~. bU P 
retle ATeraJdan kazançlı olan ıu ut 
Kunetlerl takımı ... mptyon oıın 
ı.ur 

21 Aralık cumar tu! gün ü ~; 
mll:de 61liıhlı k.unetler •A• u '~ 
talı:lllllan Acar İdman "e Mtr111 

takımlartyte blrer tarp:a~a Jfı:;. 
cakla r n bu ıuretle Dün ya QCdU 

1
,1 

araaı Şampiyonasına katılacak 0ol., 
Ordu ta.lamı d a ıeabl~ edll ııılt 
cakıır. -
Sükrü ile 
' uıııııııııııııı• ıııııııııııııı, ~ 

mukavele 
limzalamyor 

1111 il il 

B ir müddet evvel kd' 
leci Şükrü'nün, fi' 

nerbohçe idare heyeti!'' 

den transfer ücreti istedi-

1ğin i ibld irmiştik . 
et· 

Bu dıııum kar$tslnda sarı • il 111 
vcrtll idareciler. Şükrü ile yenld'gll' 
muıtuele !mr.alıyarat, kt.nd!aine :ı:ı 
miktar traıu.tcr ücreti nnntrl t>ll 
:rar altına almışlardır Ancak~ 
altlt ile maçltı rı başladıktan • 
olacaltur • • 

Klüpl er güreşe büyük. r 
veriyorlar ••. il 

o nem 
Fenerbahçe' den sonra Galatasaray, Beşiktaş, Vefa, Bey

koz, gureş kadrolann1 takviye ediyorlar 
b ad Nazmının •ehl.ke 1 aınnı.n 
da ıaııuı. Ytı .. ael ın ônUndeıı topu Neticesiz bir Beşiktaı hücumu daha Ftnerbabçe kulübü, güreş şube.ıı~nı 

~urmu: uzen faallyet.1n! tamamla 
dı~ı bu sıralarda üztıcü hldt;seler e 
lı:a~ı tar,ıra bulunmaktadır 

nınd~n vtremtmlş olmak:a tıt:aber, 
bllanıınıre•ıne ınandıgımız Seyfi Oe 
tıp Brrıtao:v yanında ye ıleyblnt 

çı•ı n bazı tim eler y;lzUnden .. a 
zlfutnı yerine getlrtıml'melttedır. 

1>.okt edettlt utı.lı;;e)'• on emete mu 
nttalt oldu r:: 

s m ldatlntn or aladı~ı t u 
im dak.l 7akından • kı bir t e ıra F 
c " havale ett!yu de • Varo. bu 1 
tııll.ıı:erl ıonıer e ön.ool Faltaı. çe 

ıı; en l'Orqerd~ top.ı tyl taitlp etlen e 
m 111 aanı.ra!or Kempny kafa ı e 
a~ alt kö "'\I 3ördU. ao• Dalı; ~ · 

B6YRAK DC$Tİ.I • 

----~----

Bahçe Denizcilik Lokali San IAclnrtUl~ln. ,-ı.r.. ıtüre· 

•in~ bir hedlyelerı aayılan bu te eb 
bUa:erlndtı, buı de erli !dartc!, an· 
treubr •• ııüre•çı:rı ta<lrolanna a 
ma vı ıs·emelerl. her nedenae ı:vı kar 
ı anmamı ye bıı kulllbe glrmPt. 

btrven gUrr~ller mıııı ı.akımıı alin· 
mamaltla tebdl~ rdllmlşlerdlr 

ınş aa tına baş·l a n 1 Y O r OUre Fe<leru~onundaıtl lht!H'ırın 
afitlıll bıı tın erdi' b.ı ııln~I taafü·e~ 

_J F~dPl'..,y!ln RtW Seyti Cenap Brrt 
aonı mı, ltll1 durumda bıra.;mak:trı. 

- dır. Bt k:lenllen:erl lmkfınaızlıklar yU 

a.r ı.tııı.a altınını takip ederıı:tn 
nn hakem bayrağı elinden du.ur 
d ı Neys" ıı:ı bu dü or0, Be lktaJ 
a evh.nP b r ı;ole malo acalı:ıı. Bere
ıeı ~rs n .ı a•rator topu d• ;arı 
;ı ·ı Yoka& ot.ı:av ten alyall beyaz 
ıı.ar b.r go. \I r.celcl rdl DcTrt Le 
ııa ıun baslt:L: aı· ında •ona eri or 

bittikten 
da 

inşaatı 

dern stadın 

başlanılacaktır 

sonra, mo j 
yapılmasına Dl ARI A 111 S 

r ı ı noı,ct ı \ıt 

Dostluk pakti 
Temdit ediliyor 

Drdlko<hılar dnıım edlvor Fener 
b:ıh~e c;ıre çUıırtne mlndrr .-erııme 
yecekmlş MUsabata yap•ırılmaya 
cakmıs G!lrt çiler! m!lll takıma • 
ıınm&\·acakmu Dunları tim. neden, 
ııtçln ö~ 111\•or? Anlapunadık 

st:n i < · ~:'"'' ı ı.ııım \ S \ o"·:-. u:-o 
ın:i: ı !->T ııt ıı.~ı ı::si m 'sl ' :-.; l ' t ,t i \'OJt 

Pııtbol Federııııyonunıın henuz tr'° 
ki! edllt'medıQ;I bu aıralarda Um m 
M11d!lr Ve"111 Sina~! Atamanın bir 
mUJde .nı durmuş 

Jtendbl futbol dAvuı halıedildlt· 

ten aoura gOre me.-zuu Ue ya.tın· 

dıın aliitadar o!acajlını Ye federa& 
\·onda bir çok değ t.ııder yap:ıca 
ğıııı açııı:ıamış Bu ıd)zler dahi bizi 
Omltll'ndlrdl ve acY1ndlrd1 Ancak 
:ı:ırtutyeclllıt "" tatıaıaata12:lılt yU· 
rundcn muvaffak oıaıtıı}an Seytı c~ 
uahın da çoıı: çahtmı~. llertııl lçl.n 
dosya.ar dolu6u p!Anlar ıuzırtamış 
oldujunu unmmamaıc Uzırndır. 

ı:üttt. ,.,i K \ l ,Kl;-.ôllllll\IAK u: is 
Klll ı'rı t'.K F \ \1 JYJ: n . ca:('.TI 

Son ııencler lçerlıılnde ı:üreş ıpo 
runu b!.lurelerlne alan kulOplr.rlml 
%on m!ktıırı ııtın ııectltçc artmak· 
tadır. Kıuıımpaşa, &enele-rce bu ,gpo 
ra bürulı: faydaları do.o:unmue n 
tıır çok dlin7a şampiyonu yetlştlr· 
mlştlr Şimdi Befltoz. n Beşi taf 
kulUplerl de taJmnlarını k.ınetıen 

dlrlp llıılltt aoll:malı:tadırlar Fener 
bahçe, o:ıtatıwırar ve Vera ltuHlple 
rl ise Ontlmtlzdrltl mr.v5.m .. .-.. eı.. 
il kad~larla mücadeleye katı.ııcak· 
lar. 
İıtanbu. Beden TerblJUI ı epeba 

pndalı:I Teni Ilı: Olru,u aa.onunu iti· 

:-ölha' et ıulııTnr ,.,ti' 

... F:···a·~h·ç~·i·i ... b~·~·k;t-

çi ter Salı günü 
gidi"·or 1 .. ~ 

it:ı!yada yapılacak. AYrupa ,a.:;, 
ron kulüpler basketbol turıın t~ 
katılacak olab Penerbahçe t>We f.,1' 
takımı onıımüzdekt Salı günü. • 
maya m Utnceclhen bir Yuı;os1•1 
caCırı~ şehrimizden aynlacaıctıt ,eı 

San - LAclvertll kamere ıdar 1'' 
!erden Talha Altınbasık uJa 'fi 
.u aman b1\4kanlllı: edeceuır ,., 

San • IAclnrtllter arncs bU 1 6 
bat lçln Vefadan Tuncer! tak"11' 
!arak ıa•emelttedlrkr. 

Volkan Kulübüniİ" 
ral17ara1t Otlr~ AJ•nlııtına nrmı, 1 k • 
tir. Yakında 300 000 liraya lhalesl Sene ik ongreSI e• 
yapılacak olan bu •Alon modern bir KüQUltpazar Vol.taıı,gpor tulll~ 
ha.e getlrtldllı:'"" .ııonra "Ur••r1lerln nun aenelllc lı:ongreat 2D .,r-atık f' 

" ç""' ur ı:Unu Llle Ot'11 aalonund• 

FFenerböhh.Çe di Bu cUınll!dtn o arat Ftnerbahçe 
!dar !er •• Yılba~ndın onrr L!m•n 
Loıc:ah•aınnda Oa ata r&)' ..e Be.$:k
ta• tem l?cı.rnne b r z.vattt n~ 
ceklerd!r Bu •oplantıda pı.: ::ıı u
utııınaaı için yeni urla;ıma ara •• 

l rılacat:ı tahmin o:unmalı:tadır Rıun st1ah.ııli içi n hazırlanın T" f tJ'Uko llP nrllctl•n•n Alpnllu kam panda ı urt ~llerlaılı (alışırlarken . 
ı•••t•ııııııaııııııııııtlll•lı ııııııı ı ıı ı ııı ııeıtıııııııttııııı ıııııtıııııııtııııı1ııııııNıııtı111ıı11ı111111ıııııtltl 1 11111tıı1111111ntıı"1"1 11 .. 111 .. MtllflMl.W..-ılllllllltllll"tll"llll-11 .. 1 1

1 
.. llllltlı .. ıttı1 .. 1111Mtl•• G.Saray d'l galip 

O,. AZI GEÇTi \ nt.arıt.ı • rı t u ı ö '1hat RRlmrn ıttın •ah~h 
1 U - J"l n t1 1 ı. ı ıoı 11n drıı l r!' c l r<"rr k Rı-. lrrb!'• lnl' lia 
ııı ar ""'"''" " ' Hrctnıtlr ,ıııuuı .\ liadrm ntn r ı hıı1u ında11 • tnln 
ı lrnl.rıı cfırıı l mf'ı.trdlr 

~==-ıııııı ı ııı 11111111 ııı ı ı ı ııı ı ııı ıuu ııı ı ı ı · §:::===· 
nııtı ırnın rtı rnınıı -rııı hlr h •li' r•I • R" ıu.ıu. ıı-.ı.eıtıol enmPIJ ona maı·la r ı 

• 
T'rof~• llll•I ıı.ınr ı ı.ıımr ll J mn• ı a rı • ıı a " rr&I -. arıı• ı ıı ,artıli ıı~n hu ura~• 

=
-==- ırlll (' I rt.-\ r,. .. iuin 11nı11t f"rn11~ nhu atulı r.. '4- ~11o r ,.,. 11toıf!ı ~l ' Rr l.! ı u ,ıı,~mt~ornm · ntls 
- · lıı. ılrnr• I h"nnu .ıınrııı. 19 1111 nnl n lı ıı • t • l•ltl r· h~• l ııııı ilk li ıH• ıl a ınal ırın olu IRrYına '°" n .. -

tııl•tır. Onu u; "ıır pıı"ııı rı •~rıı.u, ·n • r:ıı ı :ıı' ı ıı ·rlf'rlnr ' "'" loıı • Pnr ı.o ı ııııda suı ~ahiPINI 
tAı.t ıı rtmrı.trdı rlf'r thııııt ~ur... l' ıı r ııı: ııuır ıık n l ııra ı. )lnn l tıırrı, " ıı~.., , ı:oını a•ara~ ,,. \l >ıt ıı S 

E ıı.:lıwl clt'\ fl')İ', rn .ıaı.ııı rıt l. J plrrinılrn l1lrh11.11ı. "IJHI" ha la ltlmı•ı.ırflırlrr . nı.-tıır llrrlrcllı.\'C' = 
: ıallhl.-,.11 ,. ıtnılr rllllrhllrn ı. hl r pıı ıı ıı l\\aıııa tıı ı.-ıml nr ıı ıı ı.:ı.ııırl A ıl n h ıı ""'" '" flı.lrll'r rdlner" _ = Jhlf' clr!'t"l'J.;! lr 11 11 11\ lllll kJ hh ılr ı. ıı ( Ulll •P• ı:l ıııl t ~llllht'd~ <ı lııınl.ln IJt' rR bi't , <lllD11Jlyonlu- -

ı. b l ,., Jt ı:ı lrl lr \ rırr ı. ı K nrnı:ııııı ruı.1 11 ıı:nıı tl alı ıı faı l a hıı ıl~· t nı.ım nrıı•ııııta ~<f'tlıt hlr -:= 
: ~;rc"ıı.: ı n,•~ ":t ,.~;,.~,. '". l•I a; .. , ~,.·tııı r•lıılrr ,,. h~ ııılh . ııVlr ın"nıın oıııcacı ıııı hııli1111• tnırli )l' f/;ll 
- R\ OOl ftJI kB) bl'dl' l'l'ı. \ r h a!l{t lll' ıllat nral. d n olmnı. 1 n ı.ınıının •inh a fazla ·~ 1 ):tJl8bllnıf' (; 
- rnoı ıt ıııı~me•l lll ,.r. tılctr t. rıırınn •• o n hn tı n l.alıllh rllndr Pll'DHl"lıudnıı ı.nrolnıu~ olııı ıun ılo = 
: ınaı· larııı ın. t ı. tııd ı.ıı nıf'nlıı " " ı:öztlr ı nı.ıınlıtrııı· la \l•lylr. ınfıt·adl'h ın a ııta,Jı , şlındlltli ~t hlr E 
- d ıon ı. :ıı ata "" ın•rr t ıı nı uıtlfı hh l'llr rl. ı;; ır" nırulol t' I rrııtrbnht'I' lthlnr coruıımrı.t!'dl r. • a· : 
__ ı:umrnı: n n ef'•lH" l H ru l\11t ıh nııııı arııırar:tl. ı.a ı nır\ •lnı ho•unrn bu ıı~ntRJın öt•ı.1 ı ı.: ı la· -

ı d ı.ınıd an tılriııe ı.a~ına" d n munıliundıı r. Ollliıı 
== 01

"' r. r ır. fıuı a nıııt nlAa ,- nrı.tııı,.ı. i t in, 1111111111 htnıtr. rr• : 

- • 

Bu ea ırları az:ıııımız sı!'ada. Puttıo. f't- l.•• ıHtlr. :_ 
derMYôJIU 1l ıhraııı evıur. etmek• ~ 
Pedcrıı.>\lln I:11 anııtıır.a namzcd ~orıııen GazNc "'r be::nl'n ht!'p bır a~ızdan. 1;on Bı>· 

ıercı.en l'O k ıvyetı . ıeıı ru ·onun esı>t bas;tan- • ,ıı.t.~ - A't"-Y macını lda rj! eden h a · -
.arından Orhıı.n R• .,.t Apaıt•dır Bt.m::r.la b•ra· ke:ncıen lı1ııvı>tçlctırl1>; Bunların ~azdık- -
ber. anva daha t:ıot7. 1,. mlrr karışma.~• ,.f'va ka- :arına ıı:orf' lıatem Alta\• ll'n!ne b r eo!il. Be 1:- E 
• ı •ırılma.ı;v, htıhraııı havlı ı..-ııtt ı ta alr~n nctP. bir r.l'!nt\l'ı~·ı yôıı:: l't.mlştır : 

_ a 7.d ıırı yazık ı.ı. ha cm mese."''' bfllrı n al- g = Bu •atırlnr cıı1 ıııu e Prlla.ıu zaman bl'ııtl lf'd lehıtnıı.,. 11allnı bır \'O'n ı:.okulmuş dcğıı.ıı: _ 
_ .cıe bt.ıtının aona e. • ve kUHf'lll bir lhtl.ma!le Yrnı bir ba~.<anla ıı:uruıacak futbol tecıcr~"- _ 
: Orhan Şt:ret Apak !"ederssyon Başkanlıfpna .. e- nu vr y ne rtnıden ku'1.·Jmll.!ı gereken me:Y."'Z _ 

ur. mi} bulunııcak•" Kuv,·ctll bir lbllmallc dl!'- hakem ..:oın!lesl lk işlerden blı1 ola rak bu na· : = vişım :ı. Orhan ~ercı Apak'rn Futbol f'l"dera vo- ıe:n dlvr..•mı eıe almalı ve bal:-em!lk etmelct!'!>I -
.. nu Bql:arJlıgında. c:!aha e'"e'. htç de küçilm~ ae.ı.lcrı •ecrab~ ve mü abed.elerle aabtı cılaeak-i ne:n'Yecck bir ımt • an ı:ec r:n ş olm113ınctanııır ıarı hak .. mllktr.n m:a!tlıbtımııı.k için ıerekll : 

! ~~~U:~~~ı" ~le~ n~:ıı :r~~ :~ı:l~:~~;:a~1~: ~~e~~~e: ~~!.1:S~ ~~~1::ı~:ı!~Funalıcı~~~~~k~~ ~ 
:; ndır mÜUJlınlt•tn bir cırrdl oldu -

B~.ıt, nlı ı har ... nd akı tahmo.nım z: ıı:e•ı:et· t""J /" ("' -
l1''1r&• ııenı:ı:a 'le 're ru·h~ıurnı,.ı• ,ımd dtn ~- uiıtl14ı t:r . (.)4~ -
, ır ar- a ,.t ~ 5 

5 11il111111111111 ı il 1ililili11111111il11ilil11ililili1ililil11il11111111111111ili11111111111111111il11111ilil11111il1111111ililil1111 il r. 

Avrupa Basketbol 

Şampiyonasında 

Yunanistanın 

grubuna düştük 

Sarı - Lôcivertliler Mülkiye'yi 69 - 41 , 
Galatasaray' da H. Okulunu 58-46 yerı~1~ 

(Cf'llıal \ l , 1 IK hıldırlyor) ml~tır. arı - klrnu:ı.ı ıı t•ldnl ıJI 
\nJ.ııra ııı - llörllıı lıa• krllıııl tnr dcne:rl son saniyede yapt~il 111~,ıl 

.'ı. n .. ar a ııı .'ı. A ı _ G n•ın;:te 1 nıın ının domf final mıısahalı:aları· :s Z;\ ı.azanmı~ .,, oyunun 1 11ı 
flôn yapılan redera$yonlar toplan_ na bu ır.ce liapalı salonda kalabalık .•arısında ise -;azıyeı.e tamaıntıı 
t16l!la 20 mıı:et lı;tırik etm!~tır bir .ııylrel lopluhıfu onhndr dennı lilm olnıu ttur. 1' 
B~ top a.ntıda. Avnıpa amp,yona rdllmlş ı l r. Gala!asaray: seTl.:eı 6, Ünal •.;.ıı' 
,.ına lşt.ril.ı: edece k ısamplyon :nll- ı;ecenln ilk mat ınd~ Galaıasaray, nıa 6. Ozer 6. Ali 4, .,,r-ncun '' 
:etler ~u eurethı te$b,t edllm!Ştlr: Ilı. dtvrr.sl çoı.; çr kl nıtli ceçtn maç ı s, t.:nl' r ıo. ._,r 

tan •onra flarb Okulu nu 5A • 46 y~n c: r.r.rnln ikintl maçında ft 111' 
\ ırıııın : 

Almanva Po.onTa - F'ın!An-
d,ya - Rusya 

R ırurııı : 

.\YU!tUrya - İt;ITa -
Çeıco..lovu:y ı - Hol.ıl.n 
car tan 

t'. ,rııpıı : 

inıçre -
a - Ma· 

• Roman~ a - ·r urkt;" - l"u;Oll • 
lan a Yuna.nh'oan - Bu çar!•· 
tan - Surıyc - Lübn an. It.ra ı 

u. ırııııu : 

LükSembun: - Fransa - Brlçl
lı.a - Portexııı: 

Maçların tarıhlerı eu 
prcı.:raınla.n ~t.ır. 

l - !:lemeler- 6 mart _ lb nısaıı 
&rl\61. 

2 - Ferdi tına! ıs nıean - ıs 

t n al 16 mayıs - 16 

lb hu rar. • lb t~!l'l.-

r ı t R lıtıf. \~ lf R J 

ba hçe l\lulklyclılcr Blrlljl Ur ati~ 
mı.ı ır. '.'llaça bıkem arandıJı •'' 
1arıaı saat ıeç ba ıanmı,ıır. iti',_, 
f l'\'I lS 2' ilerde bitiren Fen~r ıııll' 
çelller ına~ ı '9 41 calip bl ~ ı'• 
lrrdir. a:rılar : .\itan 18, Erdol'. L!' 
ı.undü~ U, Ercin z, Rikmd •' 
mer 1, t .rol ı (Jf'' 

t 'tcnerbahçr '" Gala ta ua1 
~s~tl') fna~ oynayatald~ 

j lsveç'te senenir1 
sporcusu 

tff.' 
Stokliolm 19 ITH A ) - lif , •. 

«Senenin SPOl'Ctıl!U• ıeçtı:ol 1So0 
pı:mı, ve bu ünvanı ı ınıl -r• r ,,ıl• 
metre 1sveç rekortmeni ve b~o~ 
il dlirt dal:!kanın a lttnd• ,.rıfl' 
i&veçıı a•ıet Dan W.ııem ı.•t 
tır G ı>1 

Ili: nc:.ııcı rın ~ ıı ~poı:t"ıı .,ıı ~I 
1111 (';.rr tıçı:ınc<.ılU~u ~r 

115~"·• Dav A•on •·m~1ardır 


