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Rana bir mektup Geldi 
itinden ben çıktım. 

* * * ÖZDEMİR ASAF'an Yeni Şiirleri· 
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mevcnllnr. 
D. P. milletvekilleri enflasyon değil 

• J;ıtırı• mt> elr ı, milletçe, >Milden ;ı.ctml e l.:ndar 11:r.erlııdr lıO> Dk bir 
• • nıı_~sast,-t>tle dtırdııtıınıu:ı: bir mrı; 't'lc hııllne gelini$ htılunınnı.taitır. 

<.aıata•ara> 1.1 ~inin orta ınırıe rındnn bh1ndt'. teııdro~ıe. kara tahtP>a Kıbns harltıısı (:lzmeı. \O: 

)anıııa 11Kıbnı TOrı.tOrı> paro111sıııı ,azmak. bu haı Ml)t>tl 1)1tt belirt nılyor muf 

ekspansiyon bulunduğunu iddia ettiler 
C. Reisliği bütçesi onaylandı. M. Akpınar 
(CHP) «Devlet Reisi tarafsız ohnah» dedi 

nu.

1151 '.\luhnhlrlmlrılen Kl.BRIS DAVASININ HALLiNE 

C E Z A KORKUSU 'erlt'r1 Urlett'nlt'rdt'n ı:;o llro l'eZI 
- aıınma~ı. f,tanbullııtan. cıblrnz 

•ııııa dllikıUll ntnıl)lln .,.,k,.tml•tlt. lhlf' ,-a. '""'atılan tıfPli bir \;ı\· 
ııı p11rçll.'!1 için ille llra "Yf'TftH't< Pf'k hı~ colmMıı -ı;f'N°t.. U,.,.ln•itf'. ınrP 
'fl'rnıelr liı>rku•11 tçlııde. t'llndelit kAJıdı msı llf'llf'tlnt' fttftn ccthtl~ııılıı• 
bir utandaş ıörlllthı>r. 

BAŞYAZI 

İYİYE DOGRU GELİŞMELER 
Eisenhower - Menderes görüş-

mesinden iki taraf da memnun 
Ahmed Emin YALMAN 

P arh. l!t - ntın a'lie"m Amerlkalılırın bum konferan•ıncı 
teı.rar 11tth11. lionferan! .. ekl:tdl' otaeaktı. ~ATO'nıın l.l'I•~ 
•I ouıdı&ı !cin ııncaı. on•a çeyreı. kala yapıleblldl. Ba t'$DB 

1 Ankara. 2J - Btltçe Komlt youunun buı:nn&O toplantı•ında büt-
çen•n tama üzerlndeld ııörtışmel,.re dm·am edllml~tlr öıtıecıen ön· ' 
cekt oturumda C H.P. Mlllctvekll!ertnaen lsma ı Rüııtil Aksa!. Avni 
Do~n. HQIT{'m Mürtilııtl ve C hl P Mlllel\eklllcrınden Pazı! Yal-

* 1 çın, DP. Mllletvek1ller1naen Ke- E iKA TAVASSUT EDECEK nan Akmanlrır. :Behzat Bılı:In, Se· AM R 
1 

Meclisin Yine ~~E~"f ~~~f~iii:E~ 0 · ı T 1 h · e· h ,. A. Menderes 
• • ıın arnltş anlaşııcııııını belirt.ere~ (( aı y e egrap e» gazetesı ısen ower ı n 
1 t •• .. k t "'d • ı • !kLlııadl durumu:mttda en!Ulsyon r UZU a 11 dl'Jjll. bır ebpaıuıl\On halinin bu- K 1· 1 .. 1· temaslarda bulundug- unu yazıyor •~ ' :uncıJıtunu Uaoc etmek l&tCOlklerl 1 ve araman IS e onem 1 

• nl aıı:vıcm ~!erdir Bunun azcrıne · gündeminde yok rneum• "
9 3 

"
0
·" de> KıfJrıs Valisi_, R1111ıları lı iı11ôge e d igor 

Türk Habnler Ajansı 

Jlu•u•t Mubohlrlmlzdl'n 

Ankara 21 - BüyOk Millet t.tec 
ıts1ntn pazart~ı ır<ıncıemlne ıç 
tüzük tilcııı teklifi yine alınma· 
mı,ur Bununla beraber. pazarto
ısl liabahı şel:ırt:nıze ııcıecek o.an 
Başbakan Adnan Menderes ?.Ieclla 
~oplantısına tatıldıııı taktirde bir 
Oncrı:ıı t!e iç tnzııt tl\dll teklifi· 
nın ııOndeme alınmuıı beklenebl· 
lir. 

Dnamı Sa: 3, Su: 4 de) 
-<>--

Barlas'ın tahliye 
talebini S o r g u 
Yargıcı reddetti 

Husus! Muhabltlmbdep 
Akara, 21 - Yozgattan aldıtımız 

habere göre, Gazl.a.ntep olarlan do
la)'ISlrle teT.tl! .edilen Cemli Salt 
Barl&sın • tabllye U.leb!nln reddBdll· 
mest üzerine yaptııı itiraz da Sorıu 
Yargıçlığınca reddedllaılştlr. 

İllı: .sorııucıan aonra Barla.sın 10 
btn ılra kefaletle tahllye edllecetını 
kararl,aştıran rargıç NecmetUn Gü· 
•enll, dab~ ön~e Alitrce:ı:a Mahkeme· 
aı Ureıı~ıne ca:ınlmıştı. Şimdi öt· 
reDdlt1mlze f?Öre. Necmettin GUyen
JI Qıınalclı:ılenın Lapseki llçuıne tl· 
)'in edllmlşt1r. 

MENDERES ŞALE KÖŞKÜNDE 
BAYAR'A İZAHAT VERDİ 
Başbakaıı Ankara 
konus1111da bir 

garıııdaKıfJrıs ve Naio 
k o ıı uf ııı a yapacak 

Xuzey Atlantlk Paktı (NATOl 

1 
bükümet b&§kanıarı koDBCYl top
lantısına katılmak Ozere Pa.rlee ııt 
elen B~bakan Adnan Menderes ev 
velkl ~e yurda d!inmü~ ve diln 

Londra, 21 - ~luhıfaıaklr Dally 
Telegt'llphe r;aze~ AmerUı:a CUm· 
burbaşıtını Elaenbower"ln Partıı'te 
Türkl~e ve Yunan Ba,baltanlanylı 
rapuaı Kıbruıa ı~ııı buıııut r;örüş· 
meler hakkında bir makale raımıt
tır. 
Oızcte, Elııenhower'ln, Menderes ve 

Karamanll.ıı'le yaptıjlı bu görüşıneyt 
cnararı dlkkatJ çekmeyen en öne.mu 
teman olarak vuırtandınnıktadır. 

Oally Te!e;ıraphe bu bu.suııta oun 
lıırı illYıı etmektedir: 

cHaklkaten Kıbna lı:ırg&Jlllıktıtı 
bür dünnnın saıt ttnabında bir çı· 
ban başı haline gelmiştir. Artık bu 
me:elcrt lı:öyQnden h.alletmu uma. 
nı geldl~ını Amutlta anlıllllŞ bulun· 
maktadır.> 

KIRRI \•A1j fldN l"nt 
JARiFETl..&Rİ 

Lefkoee, 21 ('r.H.A.) - Teni Kı'b· 
rıa Vallal Hnı;b l"Oot. buııon Kıbna 
radYoSUDda raptı&ı bir ıconuil?lıda 
olaganü.stü durum altında balen 
mevkuf bulunan 100 tedhişçi Rumun 
N~lden evnl aerbeııt bıraltılacaıııru 

bUdlrmlşttr. 
Vali amca )'ine olağanQ.atü du· 

rum C1olayı.st11e köylertnden dıpn 

çıkmaıan yuaıc edllen 600 Rum bak 
kındık! kararın C1a taldınldıtını a
çıklımıştr. 

Yine nlln1n blldlrdıttne göre, ne· 
zaret altında bulunan 15 tedhişe! 
papaz da ııubut bırakılacaktır. 

Vali Foot'un bu açıklamuı Kıbn.a 
il TOrkler ara.unda derin bir tees· 
sür uyandınnıa ve aerbUt bıratılın 
Rumlann adada yeniden lı:IZ'i"&4&bk· 
ıar çıli:lracatı endl~ııını doaurmut
tur 
ı .. ·u1'e1,ı.·ol Kıeaıs lçts_. 
T M.T F'edl'r&!oyonunda kurulan 

Kıbrıa Komitesi çalışmalarına cıc
vam etmektedir. 

CD'1.amı SL 3 SO. 5 de) 

SURİYE 
BİZE NOTA 
VERMİS 

' Batılı devletlere de, Su-
riye tarafsız bir politika 

güttüğünü iddia etti. 
nu u~t !\lnhııhlrtmzlcten 

Ankara, 21 - Başbaltnn Adnan 
Menderes Pamte yapılan NA"l'O 
toplantısıncıa Ortacıo~ konusuna 
tcmaıı cOen konuşml.'ltnda Sun~ e
r.in SOvt<'tlcrln bir peyki haline 
ı;:eımtıı bulunau!unu lfaoe etnııo
tl. Menderos•ın bu ~zıerı O:ı:crine 
Runyc Hill:Qmetlntn Şaın Elçllltı 
mız vasıtasıylc buııun hOkt'ı:netı
ml::.'l bir protesto notası "rerd ı Ti 
\ayet en çıkrtıış. resmi çevreler bu 

fDeumı SL 3 a. 3 del 

KRUŞÇEV 

AMERİKAYI 
İ THAMA 
KALKIŞTI 

Türk Habl'rll'r Ajansı 
Londra 21 - TIUl.S Ajansının bil 

dlrdtıtıne ııore. ouııoıı top!anara1' 
NATO'nun kararlarını mO..Zaten 
ecıen savret Yükııex Şılrası. D~ba. 
kanlan araaındakl ı.Ulbeu.lanmı 
mUzakcrelcrı teklifini reddetmlt· 
tir. 

Sovyet YOksek fjılruı NATO"nun 
tekllflne ka~ı yüoclr kademeli ye 
cıaba şümullü bir konferansın fa7 
C1alı olabllocejtnt beltn.mlşttr. 
ŞQra toplantısı ııonunda blr ko

n~ma yapan K~çev 51l&hsızlan· 
ma Jı:onuı;uncıa Batılıları itham e~ 
mıo. ı;lldümlü mermilerle roket üs 
!erinin lcUrulmaı;ına l:z n vere..-ı 
znemlelı:etlerln cba~.annın Uzerin 
de belltı Cdlllkeler cıolaştıtına 
ııırıemıotır. 

fDe\Mll Sa. 3 Sü. l de) 
da Lo• \nıPlo Time ıaı:ethlııln l\o•hlnıtoıı bftro~urıon müdürô 
eıolil do•tun• Flarıman•ıı ra&t lt'ldlm. Krndlslnr ordum: 

- - ..., ,.\1 o ıoptpntı~ı bnkkındıı ınıtbıllannız nf'dlrf 11,1e 'l'UP 
\'Udi. 

«Abidin Daver» si
lebi temizlik için 
havuza ahnacak 

Ankaraelan cehrlmlEıt gelen Cum. 
hurbaşltanı Oelll Bayarla bir ıı6-
ra~me )'a'O!llıştır. 

••••tNll .. lffHl ... lltlMllllHlllldlll .... mlt ...... lllP ....... lff ... tııttllttnı ... u111u .. 11ıttl ... llHltl ... 

- · Rıtmrnı, 'Al 0') u Pl'k de Uiklp rtmf'dlnı. Ru l•lr Pnrb ınu· 
hablrtrrlml7 ID""JIUldlır. Jlrll btır0)8 "lrf ••fq•nhOWf'r"I ı/llll' Clbl 
!At.ip t'tmelo; l\·ln ıondt'rllıllnı • .\ldıjlı hrı ıırfl's, attıcı ıırr adını, 
Mlylr.dlıı:I hl'r •ılır. .\mtrtlinlılnr !(•in mOhlmdlr Rııtfln Anırrlka, Ja• 
ı.111 bir htlklıaldP "l.l ht'tnır .. ı munıJ;;On olıuı bü.> Ok aıtnının h~r· 
rlndr. rfl.ftl lf'. ~t'\ltl 111' tltrl~nr. llenııl lılr. 11;1 hllfta t'Hl"I hlr hı· 
nıe &Hlrıll&lnl hııllrdıın çıkararak. hll'!l:•l•ıuııı uııutnralo;, ıllill)llJI 
nıuhakk11k hlr tı•hllliedrn korumak \r hlırrhrt <"rphr~tıııte birli!.; 
'araınıııı. ıntık5ndl' le bir f"dnt &lbl Anııtın") a ll'lmr•I tıiltun Anır
rllrnlllıırd ı ıılAka •e lıl"yeı•nn 113anıtırnıı-11r lı.r t ı .. •nho\fPrlıı 
)ııpııklnrı, 3e111ı.ı .. rı. s6,Jr.dllilnt hakkınıla nl" lo:ndar uzun taf~ll~t 
ı en;rı.: en ınOhlııı hnı ftdl• J rrlne ırl'(·I~ or. SA TO'ırnn mbukere• 
lf'rfnl ıölı:ecır turokı~or.n 

Harımıuı \a•ıtn•hlt' başka AınPrlı.an ıcn7.dtl'llrrlylf'! de ııın••· 
hm H' ı.:oıınşı unı lloyretl" ıordfün ı.ı "ATO'nıın bu dl'faı.ı top• 
lıntı•ıııa hılrnnı l"drn 38 ıııeınlrlo;rtl' men§tıp ı8i2 ı:ıu:rtf'rl aratın• 
daı.ı , uıırrcı• Amrrlkıılı, ı•arts·e yalnız 1 l•t"nb<mer hnkt.,ndo Alili"· 
rlı.ıtra habrrlrr ı: •lld• nnt"k h;ln lt>lınl tir 

07.l'U Jlm lfaıl"rly'nlıı l>a.ı it' ı.oıHt'ransı başlıı.rın<'a. balı hı 
lla ıaıı •atı Cnnıhnrrel•lnlıı eah~· etıafında döndü. uUoliıorıı 
&ünı1e k111· ıırta ı ah~ıııa bııl.,)or. "re Rl,,,.tnı fılcüJor, ne 3 ı .. or. ur;· 
ledrn sonrn UI" kadar nıilddl'l dlıılrndlf» Ro ııtıl noktalar dra· 
hndn ınıalltr yo&nıur JllJI yıı&;dı. "'ÖZrUnt\11 ırrdl&I b~hr.a bahf'r 
•o ntdu: c<l'nrnhıırttl•I Amrrlka~a dlimlftkten ıonra Paı:artt' ı at.· 
şamı c\nırı1t.r.n ınlllrtlne tt'll'\ lz3on 'l"I' rad, olar 'l"&sıta lyll', arım ııa· 
ıııııı.ı bir rnpor "rt'rerrlitlr. HOtun •ebelit'ler hunu alaeak. hr.r Aıııe• 
rl kıılı buıııı ıllnllJ rbllt'M-li 11 r,n 

Mt::\DtRt·ıs 1 t. KO't: \IA 
uun ııalJah tı."ııhowr.r saat dok"Uzıı Çl'.frf'k ırte Karamnıııı~·ı 

kabtıl timi•. 111· ''"' '"" ııaat ı.adar ı onu,nııı • tanı hunun nrli:,um· 
11ıııı 'dnıuı ~lrndr.rr 'it' hulu mıı . bu millAkııt ctı bir uaı bir ~'.€'J• 
re\; ırnruıuş , e Aıııtrllo:nn Cnmhurreıaının l'arl•tekl bolusnı:ıınrı• 

<Denmı: !L r.. Stl. l del 

iki ııene önce törenle denize indi• 
rılen cAhldln DaYel"> plebl, Denlıcl· 
!it Banta.sı Camlaltı tutalerı önlin· 
de çok wldezı İtalyaya ıaaıarlanan 
maklnelerln!n gelmutnt beklemekte· 
dlr. . 

•Abidin Danr. 41leblnln tallh.alz· 
cneunıı SL 3 su. a deı 

Si kisi dalıa 
.> 

150 liı•alık 
ee.:a verecek 

BeleC1lye ubıtuı ekJplerı vı. 
llyetçe ılınan eon kararlar ıtere· 
tınce tehlrdclı:I ctemlzllk ve tOli:ü
rükıt li:ontrollanna aevam etmek· 
tcellrler. 

Dün 'Yapllan 'lı:ontrollarda, 61 ki· 
ştre. ceeıtıı ıuçlardan ötürü 150 
şer lira para ceza:ıı ke.sllmt.ştlr Bu 
suçlular arasında bllh1166&. )ere 
çöp atanlar, tm:arcnler, ııokığı 
halı ıııtkeyenler vo açılı: kaplar ı. 
cıncıe çtip çıkaranlar bulunmakta
dır 

iLE 'ıırf'Ol'l"' mıh•ıılıı llOnd"n ltlharrn kilo llt> •aııımnıı bı•l'\nmı tır. Daha pn·rı alınan 
- ı.ııııu n~ılır•lnılt> l·lihlfıt. bölc,.lf'rlnr "' bu arad.a 1111 hA'l•B rhrlnılu Cf'lt'ıı nar't'11cl1e· 

ler mlktarınd~ lıtı:rıık blı du,111 Q)dutundan derdt deu olabllccril dlı lınc~.ı1ıe bu ~on karara nrılmı tır, 

Hür.P. kuruluş 
yıh kutlandı 

F. Lutfi «Hür; 
uzak müreffeh 

içt imai 
bir vatan 

muvazeneszlikten 
istiyoruz» dedi 

Hususi Muhablrlmbden 

1 Ankar11 21 - HOr P ıılnln 2 
gunıl114 yıldıinümO Ankaracı& bıı
ı;ün verilen bir yemekle kutlınmı1 
tır Parti Genel Başkanı Fl?nll 
:.otrı Kııraoı;manoğlu bu münase
betle aşatıcıaıtı beyanatı vermı~· 
t:r 

eli llr. P ı;t buııün lklnC"J yı mı 
'1olcıunıvor Hilr P nın kunılum 

'l'Urk ı;lva.'11 ha,vatıııın bubran\ı b•ı 
4ıııııa rıı:ıllnr İkinci Otlnya Sava· 
~ınoan ııonra bütün bir mllletln 
Omltlcrtnı ııcştne takan, demokra· 
r,ı bıırcketlne karşı gel1ncııııı ve 
bu duruma karoı direnmesi gcre
ıten aı~·a.,I kuvvetl!!rln ıılndt:ı bir 
~ırada bir avuç insanın "r&r kuv· 
vetıerlyle «dun diye baRırmuı 

HOrrlyct Part1!1nln bı~laneıcını 
te kil eder Memleketin her tıra
:ınelı vatand&ı:lann 2ll@terdU:leri 
ligi n he,-eean HUr P. n\n nasıl 
bir l'ltt~ıcın ııo:ıucu oldııiunll ~ 
termıotır 

Dnımı ı.a : 3, Su: 4 d~) 

Eğlence yerlerini 
kontrol edecek bir . 
komisyon kuruldu 
Be• o!ılundıkl cilencc yerlerinin 

kontrol altına alınma~ı içın be • 
lt.Olyede C10n btr Jı;om!ııyon kurul· 
muotur. VtıAyette lllr toptantıaını 
yapan bu lı:oml•ron, Perşembeye 

ıı:acıar çalışacak vo t'ğlence yerle
rı.nın tarifeleri ııa açılış ve kapa
nı eaat.Jertnl tetiblt edecektir. 

ltomtııron başkanlığına vali yar 
dımcv.ı NA:ı:ım Ba.,ıamı~lı ~tlr11-
mlftlr. Dı~r üyeleı arasıncıı bl'
leellye ba.~lı:ın yardımcm Puat Uet. 
Berot:u kaymuamı emntvet tnU· 
cıor "rardtmcl8ı. zabıtı müdürü bu 
ıun:naktıoır. 

Menderes, dün Yat 1 de berabo
rinele B86ın • Y~ın ve Tur zm 
Bakanı csıtkı Yırcalı eııkl Mllıl 

~avunma Bakanı tieyfl Kurtbek. 
Devlet Bakanı Emin Kalafat. Vali 
Mümtaz Tarhan ve oehrlmtzde bu· 
ıunan mllletveklllerı olduıtu hal. 
de Hardarpa,oaya Kltmto ve il 15 ae 
Ankaracıan Hlen cumhurbaşkanı 
Celi: Bayan k~ılamıetır. 

Bıı., ar, ~fenaeres. 'Yırcaıı Ye 
Kurtbek doıtruca Şalo k!IEkOne ıı.t 
mı~ıer n &&at 10 dan ı ı e kadar, 
blr ı;aat ııüren bir toplantı yap
ını.şiardır 

(Dtramı fia: 3, ıstı: 'l' de> 

Legia maçında 
dün hôdise çıktı 

Oyun yar.da kald ı. Lefter, Şü krü, 
Basri ile Polonya soliçi yaralı . 

1 
Şehrimizde mluflr bulunan Po 

sısı-~------s~-----------_.,_,, ___ .,...,.. l~nya Ilı; b~1ncl61 LeC'la takımı ı:e 
F-enerbabçcnın dün Mıthatpa a 
ııtacıyomundı yaptık.an futbol ma· 
(tnda baıı Qzllcü h4dluler oımuı 
ve k&tlılaoma ou yazcıen randa 
kalını tır. HACl!seler atacı a~ıncıa 
da devam etmlf ve Fenerbah~lt 
kaleci Şülı:rO yaralanara:.ı: huta· 

t"llS 
Tik 

K .UftFLAJ 

neye kaldırılmııtır 
Ayrıca maç canaıııncıa bir :vum. 

ruk rıren ~a taıı:ımının ı;o' .çı 
Zlentara•nın çene 1temıııı ktnlm~ 
ve :vtnc maç esnasıraa 'l'\lkUbulan 
tekmclc,:ne ve yumnıki~malardan 
Penerbahçcll :Bıııırlnın ı;ol ayaıtı ea 
lı:atlanmı~ Lctıoım cıe üııt dudajı 
pa,:amı~tır Daha Ziyade orta ha 
kemı Sıı!hl Gıranın k~ıl1ı1ımacıa 
bir <itol1tıı temin edemem~! ve 
1-cı:ta'lılann aşın 6ertlikler1nden 
mcvaına ırclcn bAC:lselerı buırttn 
r~Jmlcrı ve tam tc!erraıtı ile •Pol 
ııaytamızda bulacalaıını:ı.. 

--0-

C. H. P. İL 
Baskanları , 

Toplanıyor 
Ankara. 21 - c H P. İl B~kan· 

lan toplantıSl yarın Oeneı B&fkan 
:Lmıet inllnünün BaşkanJııtında blf 
lıyacalı: ve birkaç ııa I15Urecektır. 
Bu toplantıdan .sonra C.H.P. Par
tJ Mecllı!I ayın 27 &inde toplantı
nın r.onuçlannı ııora~ek Uzero 
toplanacalı:tır 

İl Başkanları C H P. ntn &eçlm
•trde elde ettlll &onuçlar ve lktl· 
darın muha,efetın baııkı yap•ığı 
OzerlnOekt ıcı~ıılın 'llzertnde dura 

1 rak, bundan ıonra (litdülecet ~ 
lltıkavı kararlaştıracali:lardır. 
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1 ANKARA YA GELiR GELMEZ, BU ACELE ! 
~ ÇAGRILIŞIN SEBEBİNi ANLADIM: MEGER ~ 
~ ADANADA DUYDUGUM «SECİMLERİ YE- ~ 
j NILEMEK» KARARI DOGRU iMIŞ. C. H. P., i 
~ BiR TARAFTAN TEK DERECELİ YENi BiR İ 
~SEÇİM KANUNU HAZJRLAYIP MECLİSE 1 
~ SEVKEDECEK, DİGER TARAFTAN DA BELE- ~ 
~ DiYE SECİMLERINI YAPIP SÜR'ATLE UMU- i 

hastalıkl 
1 

yenı ar HAVA SOGUDU 

DEMOKRJ\S 
OLUNDJ\...-... 

Fırtına devam ediyor. B undan ön- ---- fabrikalarda ça. 

~adla~=~~~~[~[ K:::~;- t~l:~~~~~ Düu ooh<hm•d• hm >•poh -
latmıştım Orr- eırlık \e çocuk mış. rüzııArlar yıldız ve ~ ılcıı:r. poy 
Çl )1'11 llA,ıur S """'J dO~ürme gibi o. razdan esmiştir. Tcııbıt ecılleu e11 
ea;eı;lnde fren- ft~ftcog ıı )ay!ara rııstlanıl- yüksek sıcaıdık + 7. en CIU~Qk 
ı:. be!Botuk.u- -» mıştır k bLlllları 2 cıcrecedlr. 
ı;u ve \ereaıın --------------' da me ıe has 8• Batı Karaden z a!llllerlnde poy 

Gemiler Boğazdan 

çıkamıyor 

yavaş -rav~ dQnvacıan kallr:mllkta lıkları grubuna •okTLak mQınkUn- raı: fırtınası hatıtı .. mekle beraber 
olcSu unu ve Claha Jmdlelen baz:ı t10r devanı ctmektedır 
mem ek ti rdf' kalkmlf ııayılabll"· İk ne ı kımye\l ve st",n•l'tık D.ıyO!telenı önler nele dördü 
«I!: n ıı lemt1t m. :na:ldel rln tıbbi m ... ti ı .. ı Türk. "-J .... abancı bandıra'.ı cı~ 1ınıın v fcıın n hı•la ıı rı~.~ a ... cıa ar a .. u - ""Y J ~ 

L ~"·~- .anıl.ıırı:• eırnJa cıa bazı Anzalanı kuz şilep ve on beş kadar motör 
• bu fa elaları ııa •!arken ııana ı·. ıastJaıımaJı:•a ve bu yCJıı:clen tıbbi Karadenıze açılmak lçJn ha\ anın 
dek 1 rl ne 1 at ba ı ber::ıo"r ç-c ae111 mest'leler cıoğmaktacıır. va•ışmMıııı beklemektecılrler Dün 
cılma:nalda bf!rabcr bir takı:n VPııl ÜçCnc!hü ele ıılml 6lnsl yerıe,_ Bo a:r.da.'l içeri Helece so et ba11. 
ha.st:ı ıkıar ela CIOn aya musallat mckt olan bazı hastalıklara yol dıralı cPobecı ... :volcu ı:cm M ı: r
o.ma ta 1 a-;mal:ta~ır· Hunlar en çok nylon mLşt r L manımıza 6 )OlcU bıra-

SEÇİMLERİ 
Dun an Oç ırrupta toplayabiliriz: vr cnuııı ı 6entrtlk ma<1cıe.rrln a•- k 
1 '-1 ı · hnstalıklan. :ııı a.:lerJ•k ve toklllk ha:ıtalıkla~ an ı:('ml Eaat 12 cıe hareket ecıe-
2 S t tl. del ı rek Akdeniz llmanlannn do ...... yo. - ıı ıc ma e erin yaptığı ?a snç boyası, krem. nıJ, allık, du- &•M llrınolirııı l'nrll H:ı~kımını 

h •·t ı ı luna cıeva."J\ etml•tlı ~ a '"' nr .:ilik bOJJllSI, gibi tuvalet levazımı· • fl,t\.,I l'dl'rl'ı. hu linrnrı ııııırııı ~e 
s - Atom dculnln yarattıjtı ha.;- Dm kullanılmaBıncıan ileri ı:clcn Belediye Meclisi salı hrıılnl~ '" hlrlllili' tl'hllı: l'ılrıı c. 

talıklar haı;talıklarcıır. n u yazcıen llCcta ıı . ı•. ııcını, hrııo:r. tr$1.:lllltlıınııı 
Ş mdl bunları bırer birer gö21- tıp~:ı önemli bir konu pevdıı ol- günü toplanacak liAfl ıh•reı·eıll' ı:.-ıışılrı•ı·l'k hlr ;.a. 

cıe:ı ı;:eçırel m muş '" Ozcr!nele çalı~ılmı~tı:-. Ba- ııınn hıılııııııııııı.:ııırıııı \r hıı \ llJ!l. 
1 - Meslek hastalıkları. - ıeıyoraunuz ı:Onün birinde kırkını .BeledlY• mecll51 acele t.ş!ıırl gô. )Pi il' "e~·lııılı•rlıı liııe atıııııııı•ıııı 

Çok yenı sııyılmaz. Esklelenberl ta - a;şmış bir hanım ka!lınıza 1;ıkı- ro,mck Q:r.ere 24-31 aralık tarih· hlr ıını.:.,11111.; tr1Bk1'1 l'tlel'el.ll'rı. 
ve mAcıen ocaklanncıa çalışınlann 'or le ıııyorıu: leri arasında fovkaldcıc toplantıya nl slı)ll'ıııl•. t'oliat l'.11.1'. llılrrı. 

-YAZANı :ı 
Prof. Dr. 

Fuad Köprülü 
c Rerler nır. hastalancııRı blllnl-or- - Doktor be\. vllcucıu.-nda çaliırum~tır llf'nıo1'rat l'nrı ı Bnş1'anıııııı her 
d\l Ştmdl ıae bunun ç~ tll'rt euk lı.ırmızı. arpa bü}üklCıtnncıc ka· Mecl sn 24 aralık 81111 C(lnkO hıınıı bir ı:nzt•lf'de ı:ıı..an nıılp· Jlııılnl liurıı)nhllmek l1:lıı, ı:ııııı e-

ınce rr.ml~ \e bu Rerek tedavi tıareıkla:- pr~cıa oldu. çok k141nı- güncıemıncıe Sular ve 1 ETT ıcıa h<'nı 1.ılr tıı·~ıııııııı ileri ı;tlrl'n'li, t•rı.: lr.li ~ol '"rdı: l>ı•ıııoı.:raı l'ıır· 
'e ;oruıım ı;erokse medlco • ı;-:ıEı- or ve yanıyor B nı raba~ ız e. relert 1957 yılı bütçelerıncıc yapı- lıııııu ııt•ıııot.;rııUarııı l•t<·ıııı:ıııı 11 

it· klllltııııu liurıılup ı:rnl•ll)t'. 
yal van ııorta ba!tunından G- cı~or. B r doktor (ve yahut bir lacak münakaleler ile şehrin I· lddlrı r.ıııılş: \e Hı•lrdl)I' ""l.'lnılt'- hllnır••I 11:111 ıııı..ıt hıraı.mı)ııruı. 
nemi n "!tll!'r cıotunnu tur. arkacıı.ş' bana karacıtcr n z bo- marına dair tMllflo: rer almakta. rllır. ı:lrnırdl~lnıl1. tat.dirile hu henıl'ıı )eni eçlııılcre ı::ıınırı.ı 

Maaen ocııkların<la \e b&zJ 4sna. ıcJlmu3 (iNii Qok merale e<1t)orum · cıır. lıııreliellnıl:r.lıı Bnl1'aıı liomlh•.?ı· l nıunıı ~l'ı:tııılr.rlıı nomıııı olaroı. 
yldc ça ı ıntann bu bııstalıklanna .\caba ı:rrçck en karaciğerim b<>- Aynı g"iln 1. ETT ve Sular i- ııı:ınııeıı lı:ısko ııır ııır1.ıla ldıılr ıuuıınrıı zıunnntln >aııılnı ·ııı; ıııı 

.Bı Pnemococı n 01'bl kadı ı'eırılm •tıı. zuıcıu mu? Perhiz dedller. )ap. cıarelerinln ıııss yılı bCJtçelerl hak l'dllrnıl)rı ... ı:lnl blltllrnıl~... tahmin cllrıı \e çalı mnlarıııı o. 
unun a r ço çeş t erı \ar• ·un. nmıı ı;:eçmecı ııa ı::ııre ıunrlı>aıı llenıoı..rot Par· 

ııır Kııcııncaıtız baltlı bele karac - kınan bütçe enclln:enı ma:r.bat 1 VAZIYET AÇIKTI • ti, fıllPla hnsliııı ıııstıı1 .. ııı11ıeı.1 
aı Cila! CB5 ı· - Ta, ocaklann- jterln n b:nulcıuğUnu bir h"klm ela mtızaken- edllecı-lı:tır hıı ı.nrıır kıırşı,ıııılu ~ıışırııı l.;nlu-

cı 1 el 1 
\ ı t.l)l't. hiç ııır lınlı a llıll> aç 

a ça.ı ın dr a o ur rn taş yon- ı;öytemı, ıse üzCllmeı.ın cıe ne 'iaP- Mahkemeler arasında t·11ı.11. ıırııı.. ı•ıırthl ı~r. , .. nı, tr~· 
tarken çıkan tozlann netea boru- .lın. ıı:ıı•trrıni)l'l'rli liadar ıu:ılitı : .ı.\ll• 1..lllitı ıe nıııdılı mQnl'\1 hütün ım 
lanncıan a '"cl" ... racı ot 11.111 hlilıiıı lıası.ı ll'dblrlerlne rııı:· "' .,ere •• r.p o • ur- H~ tayı muavene ccllyonı:r.. Ka- k.k d k d t.Bııiıırı ile. 1•1:11111 hiı> ü1' bir l'ı.:-
m ıncıan olur raclP:erln lnCt"lenmffi ııonunda ona me f O uyan osya 111'°11 llrrııoı.rııl Partinin mrmte. ı;o•r:)t'tle t.ıız ıııı11rıı1' dört ·· ıtııı.; 

b •nthre~ · Kömü 1.ı•ı •athııııı,, sfl rııtır '"·' ıınıaoı, • - " ~~.:s - r O· 1 ftlrıı. eelllcll~lnl, çtlnkü iyice arn:ı- Kaçakrı)ık surunuan \"ar"ıl nma • lml'I hdlilınh rtlııl tl'nılıı l"ıll'l'do.· 
ta'-ların .. a kb o to•ıa ını .. " " " uıııuıııl pfJ..Ar '" ıııııtbııııt ınrnrın. • ... m r ~ r ,.ene tınımadan rı.st ırele: 111 gereken Re at Arıı.z ndıncıa bir tL <'.11.1'. nlıı trrı ılhcll \l' llıll. 
retesle akclıterlerc cıoımasıncıan _ F.'araeııterın bo:ıulmu~ı galuıın aha cıoo; a.~ı a"ırcezn 1_ ılrııı • ll'rlıı hlr ~eııııı:ıll ile liarşı· 
olur " - lrınııııısı C.11.1'. ha51rıılal.llrrl >ntlı t.unı ıındıı lıı·,.-11, ı:ıılllıl>el . 

C S cıc-·ı·· Demir macıen cıenıı:ıııı nl .anlt)oru:ı:. bo znmnn ye ve temsız mııhkeıncleri ıırıı.sıncıa ı.urlmtııı11•11 ha•lnını•tı. \!illi nf. lt•rlııl l ıiıl!ı• ~ ıiJ! ırııılıı l~·ln. llı·· - . ·~o . - · - haııtn~a kullandııtı nç o~ası \c elden ele dola•makta"ır ~ ' ' 
ıerln"e Ç6'•a&ı !arda ve demir ea 1 .. " " lcrlne kın 1 11Krıı<ll 111t•n1le'·rt· ıııııı.rat l' :ırll lırnllı ı.:uı ıetlertııl 

.. r, • .., • ~ • tuvalet e yMı nzer nıır• 1>1kı .,ır Irnktakı emlAkını satma•· (lzcrc " ııavtl rıJerlnde olur b ı y "' lerlndr lh•ıııııl.rat l'ıırllıılı ı t<· 1'1· ıuııtrııııııı: ıı ı uı.ıı hıılıııııılııu enci , oructunna} a as ı~oruz n aç ııldcn Reşat Araz döno~oncıo ytır-cı - Sılıc08IS - Gerek taşçılar- bo ası \ela krem. ruj gibi mal:r.c- ela kaçak eua ııoltarken• ynkalan. llit ı.urnıııı1ııt•ıııtırı11> ltlılla cdı •ıı ıııO<'ııtlrlr)ı• ıırııı ı.uı·ı ııe llıt•)I 
'(la gerekııe kl!mürcCJler<le gorülen ır.c.nın dokuncıur:u ıırılıışıtıyor. mışur. "' ıtar dil llıH'l'll rııfıtl'a~ ıı• hııUI ııtııı.ık l•tt•ınlştl. <c ll••ıııoı.rııt P;ırll 
ı;:ey 11.511 anthracos ıı olm&yıp 5111. 3 _ Atom cıcvrl ha talılı:ları cın Bu şahıs hakkıncınl'I cıAvA il'". 1' rtıırııı ııc ı.aılııı aldnndılilan, ll.ı5liıını. •rı:ınıtern hazır otııııı.-
coııls oıcıuıtu an sil s to:r.Jıınnın ı~lı ba•ına bir konucıur. Japon önce qırce:r.ada nelim~ el " ah•· lırr ıı:fıı• tlnhıı hl oıı laşılı)nrılu . lıırıııı &()J lrıllı:I clhrllr. oııl.ı·ııı 
ellet rrı.rcıc oturcıutu kabul et! ı- yalla patla nn bombaların tı:r.c.. ~a a m ılnnıı '" Merslnıh•1'1 ~uıı tnııı.111. ıır:ıu ıınıı ııJıırıık bu 15! uııe nl· 
:ne!'ltt dlr r n<11'n 12 yıl ı:cçt ııı halelr ıe~ır- • ktmc cıAvAnın asllve cezaya al; j ıııart1ıı ı.rndlııl ı:;li-ırrt'n ıııırrl)l'I dı1'u ııırzıııtlııkl lıahnne lsr. \'ot·uk 

c - Asbeat0fil5' - Aoıbcst ma:ıe- •l'rl bilf• clevıun ediyor ve bir çok 1° cıuıtuua karar vermiştir \l' llrııı o1'rn•I hıı\~ı. tl'k pıırll larııı bili' lnıııııııı)ııeoklıırı Aıll 
ntncıe çalı anların akcl er.erinde b .. o;ıalıl<lar ~apı ·or. Şlmd wı e.- Bu c!efa da asliye cezıı. :nahke- ıııhııkı..tınıllnı• ı.ıırı,ı tlU>Ulıııı ııl'f. bir knrnnı.lılitıın llıarettl. O ı..ı· 
ı. ~ t tozlarının oturmasıyla o- tom af14tınnaları yapan Jabratu- metı Clhllnın a~ırceza!ıt olduıtu- rt'I \e hr;ı:ı:lnııı.:, ııuıı.. l'ıırtı.tn ı. ınrıııı..ı 11.thlar dall.;a\Dl.larının 
ıur. varlar d vıımtı olarnl: hua a atom nu be) anla do.s ııvı temyiz mah· ı:ıırı A:e\·llliı·r dahıı zor hlr dıı· ~·uı. tlllhl) aııe b alıtuı.ınrı hu tııı.· 

t _ J) ro 15 _ YOn \e pa· &açma.'ttıı ve bu yozcıen haııta ık- e:n~.::ı ı:~nde!'?lll't r ruınıı •oı.ııını. l•lld allıııı ı:usterl tıı. hııl.:lliıılll'. ıııtıdal \e ı:ı.-rl 
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~MI SEÇiMLERE HAZIRLANACAKMIŞ ... ~ 
~BUNDAN MAKSAT İSE, MEMLEKETTE DE-~ 
~ MOKRATİK REJiMi HEMEN GERCEKLESTİ- ~ 
1 REBILMEK İÇiN,. TEK DERECELi SEÇiM i 
~SİSTEMİNE GÖRE SEÇiLMiŞ YENi BiR BÜ- i 
~YÜK MiLLET MECUSiNI DERHAL FAALi- ~ 
! YETE GEÇiRMEK İMİŞ... 1 
i : 
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llsintlt'll tııı ~t.;:ı lılr •r> ılrıclılll. 
Hır ıı•ılhlrı ı.rnıaıııtııııı.ıı. "' ıeı. 
ırnrıt rr Jlmlm• ı:ll.• ıı ılt• ıııoı.raı ık 

bir mıuırnrn \t' rnııı1' lt,;lıı Jlltıılııııı 

ı.ı arl'f'liım 11'1ıtt'I iş, lleıııoı.rat 

l'.ırtl ııu•rkrztıı l uu:> lk ıı• ır.hıllt 
nlı ıııtln ıııılııııtl urıırııli. ıı nnıı.,ın 

ı.onıllt•t·lllr:lıı ıl ıınııı:ıı.ıııı ~ l'ln<•ıııcı. 

tı;tıı. Hı·h·ıll)e arı;lııılerlne ıtlrnıc. 
ı;c zorlıınıaı. idi, O \Ol.:11, lıütUıı 
ıuemırı.:eıte, llitldıır ili' mııhalı•· 

fel urrı,,ındıı "rrbr ı bir ~e~·lııı 
nıürııl!r.l•~I c"rr>nıı ı•ttljtl, \e Ilı:· 
moı.rııt l'artlııln bOIUıı ıı: ı)rellue 
rııt:nırıı, nıücadl'lr) 1 hfl) ilk\ e ezi
ci hlr cı.~erl)ellı- liııı.ııııcııtı ilin 
olunııcııı. ıı . nıındnn onrıı )apıla
cak umumi t!çlınltrdr. ık. il) nı 

pJAn tlııhn ııarlıı1' '" tl ııhıı ıaııııı· 
nalı bir r.l;lldf' tntblli ıılorııırnı.:, 

<t rcı.. ıınrll, ı.-ı. ~l'rıı ı;l•tr.nılııln 

ıııe rııl)etl '" 1111111 lradr)P. dıı)a. 
uaıı ulll!lllOl.raılliıı bir rl'Jlnı ol. 
tlııgıı lsırnı t'dllrııl~ uhu•.ıı..tı. 

MOHlM BlR MESELE 

rnt l'a rll nlı•) lılııılr il) aııılırıtnıııı. 

lsıı•ıırıı tt '1ııı IV; l lln lsnııı "' ifil. 
raıarınn son \l'rıll ; \I' ııılllt't. hiı · 
yıiı. \e drrln IJlr ltlınıııta ııartt1 r 
ı;arılııı. 

SERTLiK 

I• J.llıtnrın l>ı-nıııı.rnt l'ıırtl)e 
karşı "rrt bir ıııur tııı..ınııııı· 
&ı, hllhııo;sa huııdıııı orırıı ol· 

111115tıır. Hıışta uLlusn <ılıı ıııı. ll:r.r
re ıı oıı. ı•art lsl ı:ıızrtekrl hlı.t 

nıütenıaıli hUeunılnrda tıııhınıı)or 

lıırııı. fstarılıultla rahmetli il ll•c· 
)in Cahil \ alçının ı·ıı.arıııı::ı cı'J ıı. 
ıılıııı bl7.e liarşı hP1's ı:r. '" ın~ar. 

muk sana ı nul çal~anlarda görü- lar baş gfıstermcktccıır. Bunu da B ı k d il >orıııı. Bu \azl)"ltl', teli partin-· •• arli 7lhııl)t•tlııııı bnı.lıı bir tet·el. 
!en b r hastalıkUr ayn bir ~azıma konu vııpacaıı:ım. a 1 ç 1 san a afi 1 ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;:;;; I 

saııu~ v.ı çllllln çeş tıcrıne 1 
tıol'>! bu çeş hastalıkların ~nl Ödenen istimlôk bedelleri kazaya sebep oldu 

O 
,ırutla ıllırıtıı lııhrır &ahtıı · 

ll'rl ıııtcıı lrn~ı.u. ıı..rı ı. e' · 
liel lııt·ı>, ( 'l"ıııııl 'l'ıınra. t: 

mlıı Sııını.: ıtltıl nrkııdıı hınıı d• 
tlahll hıılıın•lııı:ıı ıı.ırll <..enrl ım 
rıılıı, bu ıııt'Sl'le' ı ıı:ııııı uzun tl't· 
ı.:ıı,;e dc\anı clll. Dııtııı bl'n Anka· 
rll)a ıeını.,deıı l! \\l'I bnı;lamış 11. 

lnu hıı hnrarrııı ınfh:ııı.rrr hrrı 

ı:rlııt kıeıı .. onrn dı. :ıntıerce \ e 
aanlll'rce 'ürüıı ıılttl. "-le rle, ile. 
nıo ı.rat l'artııılıı ha)rıtı , .. ı,ııı.,. 

lıııll lı:ıl.ıınıııtlıııı hlrlnrl tlrret·c· 
tle ıııOhlmdl. lllze ) ııpılon ı•·I· 

ı..ıııltrı• u) oruli l'\;lııılı-rc lştlr:ıı. 
ınrııttorı otan ort.;ııdı tar. Ucledl 
>e .. l'çlınll"rlııln rıırılı ılll tıııı.:ıınıl.111 

ız lsnatlıırda ııuıuıııuaı. btı•n~uıı 
tin ul lıı• ıı ıı ııı · 1: 11.ıırı)urd ıı O 
~ırnlnrtla ıı nıı.: P11rı binin uSl\"ll•n 
dıı ı.urdıııı:u - ej!;er rıltlanmı) or
sıını - uOlı..l'J> ndlı lılr ıı:unıoı. ıı:n
zt•te de bu mlleadl'll')e liatılı)or
.ııı. Ortn Anaıl ılııtln 'r ,.nrlita 
nrınol.:rat ı•artl al.-) hlnllr. lılr ee
re> an >arntınnı. ıııs1'•aıll)le çıka. 
rılnıı ıııı ırn;ı:rte l>l'mokrnı ı•arıı 
lli!ltlııra ı:ı•ltlltl l.ılıitllrtle imanı 

\C ıııılt'7.zln nıııu~lıırıııııı 07.~llılıı· 
cag;ıııı IL:ıh t•drn hlr H:ışıııaı.ıııc 

hile )D:tnııstıı ... \ llll>el ı:: ıt t•lt·· 
lcrırıdcn ; tl7.dc dol;"ıııııuııı C.11.1'. 
tnrartan olnın•ııııı rııjiml'n. l•tuıı· 
bulun bO>ülıi ı;az.l'trlrrl lll'mokral 
Parılye tnraııar oldııliları 11.'ln, 
mrnıleket ef1'ürı hll) tıı.: nl bette 
IJl:r.r mü~alttl. ııııtıııs•n. llitldarın 
lıl1.e liıırşı ıı;!I terdllıl zcırluklıır. 

pnrtl 11\Cll•UPIDrlll 1 liarşı ) ııııtıtı 
mil arnı ı n.ı ı.ırı hnrc1'eller, c:lr· 
ı..ın \e ıısıbıı. lsnı.ı ıe Ullmlrır, 

uıııaıııl erı.:ürda C ıı . ı•. > c ı..ıır ı 

e ıısPn bl'•leneı:eleıı uııtlııalb 1 
bil blıtüıı ıırttırı)ordo. 

ıııı.ıafl l.ılr rtu•ıııırıl)rll hıılı: ol· BELEDiYE SEÇiMLERi 

-enı tipler ııtın geçt kçe bulunup liayvanlarda KfLr:1BfK K/LKLJRDLJ iıa ı;ı arılma acıır Me le\:: n11Stnlık· 1 • , ı:;;• ve CI 
ıann an rı cı eni anlaşıl.mı~ a.ımlak Tll 18 hltal: beelcllerı- Saraybumu ıınıaııcııraı 11r ara-

dıkkııtı• cı r olup acıına ı Pa- :ıın ödenmes ne ıtııva:rı edilmekte. 81 1 
' rtH Hasta • 

11 
dentvorkl bunu d r Dün belediye c ınoraca&: ccıen na yaı:ı an 70:r.lcrcı balıkçı ııan· 

1 
ste Helı•dl> e .. rc:lııılr.rl h(l) le 
ııır ha\ a içindi" \ e bu arı lıır 

ııllınrla JllJHltlı. Drnı ı•l.rııı 

l'nrı:. ıınııııııi ııluıııı. M-,ı·lııılı·rı• 

VATA ~-2! AR\llK~ 

«Merdeka» ve 

« T uean be sar» 

I
• ı..ınrl UOn 

38 ""'ll\ıl• 

eındaıı 

oıır liıırııııın 

J rııl ıl"\ ll"lll"f· 
d.-rı f,11ılonı•1.

) n'tla ıın~nı•ı 

I~· \e ılış pııll· 
111'u ııl.ı)lnrı 

eıı ı<lrn ) ine 
hlrlılrlııl ı.o. 

~ 

1 
: . 

1 i 
• ı.' 

• I • .ı • 

uılı)or. Hıısliaıı suırnrııo·nıııı 
• ııtloıırı) ada 'nşı) rııı rlll hin 
llollündnlı) ı "''" bir :r.nnıaıı I· 
ı hıdl' mrnılrkrtl terı.ı• dın l't 
Ptnıe~ı 'il karuo'> ıı liar-ı ~uı. 
l.tı•I h·•rhbh•fi tıollllnda ııı.ılı 
tersaıır "' ı:eml l•lr.tııırll'rlıılıı 
ıııllllle tlrllnır•I, lııı ~nn lıtl) ili.; 
hııhroııııı ııı.: tez.:ılıürlerl. 

Dıırı >üz ) ılıı >akın nolllln· 
da lllndl•taııı oıııraı. eıı ipti· 
dul ııı!i•lenılelic şortları ııllın· 
ıhı 1ııraliılnıı hu 1'11 > rııl A 'ıı 
ılr\ l ellıı tl t ıı.1 ıııll>oıı in.an ya
şı, ur. Sllfusıııı oıOhlııı çoton. 
ıuı:ıı "'"ltlııı ıııı '\lllıı• ••ıılilu· 
gıı hnt.ııııındnn hh) uli ıll•\lrl. 
ı .. nh•ıı ,ı) ılnrn•• ı::••rr1'en t:ıı· 
ııonl'tJ ıı. sus) ııt ı e rt.ıınıınıl ı. 
$11rllıır bat.ıınıııılnıı ıırı. rı•rl tılr 
t1ur11ııııl ıı. . (\· hine )ut.ııı irili 
ufııı.ıı :ı tl ntlıı ) ıı~ı,aıı ,.e 'lı11lc 
t1111'•nn lıe 1 t·ahll nııtu~ ıır.ı· 

•• rııl ıt ı ıı rı iı liııhllr. nır7.lıeıı "• 
t.;Uc:üli ııwıılaat ı:rt.I ıııelf'rl lıü· 
ı.:tmı ııllrll)or. "nt:tıı.: ıırtıan o 
tlrret'r lwrhııt liı. tın ·tlılr Cn• 
li:ırta•ııııı hllhıı~•• kl'ntır Sl"lllt. 
ıerlııde ortalanın ) 11.'j:ınııı >ılı 
otııı bl" ı ı:eçnıl)"Or. nes çot·ııı.:
tnıı lttfl allı ) ıı.;ı tıuınıatlıııı n. 
lüJor. ıı.<ı mııroıı n(lfıı~un •ur:ıı 
tını koru> neni; helilnıll"rln ıı.ı· 
> ı•ı atll'ce 1;;00 r,;;.ooo ld•I) e 
bir hekim tlll il>O~ . llıı rı>• 11. 
'nıl'rf1'atla f.00 \C A\ raııaıtıı 
ıooo chnrındıı. 

17 atu•los 191:; tle ıı)lndc· 
La: ı,uı.ıfıtıı ııarolnsı) ııı ı.ııru· 
lan lıu ı:cnı; \•)n dl'\ letlııf'. 
ıtolldnda nıü•tcııılekr lılıır~~ı. 
hcp•I blrblrlııılt•ıı ı:rllıı ) llzll"r· 
"" ıırnhleııı ııılro• lıırııl\tı . \ 'e. 
ııl ı.urııhııı tlf'\ lrtlıı .. ııııılf' l•C 
uı.ııı ııUnıııı, 2'.?0 ) llk•ek ıne· 
nıur. 400 il\ uı.ıı ı. 14 lktlsntı:ı 
\arılı. nıı SS> ı dı ınılıılillı.r ııoı 
ldrıdaıı,tlı. 3000 ada ara ııııtalil 
hntı ııoııllntla ~erıııa,t'•lnln ı:e. 
mllerl ~atlı> ordu ı.nllonrı.> a·-
11111 11'1' ı:r.ml 1 \e ııı:ık tll'nl:r. 
ı.nıııanı J1&1'to 

Buı:llııliQ ~·ndnnu..ı aıın bir 
tfl'ııran besar: Auupalı > ı1U•· 
ııınnlıjının lddNle bllt.üııı Ur 
tllltflııtı .ıuupa ıı:nzttell'rl )il• 

ııı)orlnr. aı: 'e ı;nl rıı hldetll 
~o l nı tıl:r.lplerle nıllcıııtell' ,.,. 
onl arı llll'c:tr.lıııe 7.fır cıııruııııııı 

d.ı lıulıınnıı lııı .. oıı ı-uı.ıırno· 
)il u\teşle OJllUJOl'I> dl)c uı:. 
lııııdırı\ orlıır. 

za ~ • 4 cı 170 c77 , 1 l&k dal ve motörtı Umana ~ır ve çı. 
ay" blı ~ u:r.ıınızu konu \ apaca,,ız. vatan ııııa ıra liıt m kış trauııını tehllkf\ e &oıcmakta· 

2 _ ı:ıen et it matıcıeıer n ıtulla· becıcıt. 10 müteahhide de i7!2209 cıtr 

nııma ın an dogıın nas•alıklar cıa lıra ödcnmı ı.r D ö Ö On 17 35 Kacıııı:ö~ e! rtnı • ııp· 
o. ı:ıı:ue alınma ı gereken bir •ıem elemelere paz.artf'bl ı:cına cıe makta olan Şc!ılr Hatlarının cKa· 

VERMOLİN 

flutıın11 . >eni 1'ıırulnııış ulun tı• • 
l.ll!itıını'ıu şld'.lrtll' hııııa ı.ııtıl. 
ıııııı. bte)rı·r1'1t'tlııı se\·lmll'rc 1'11· 
lllııııııııali hnı.ı.11111 ı lılr harıır ı c· 

rl'C'l'k olıı rs.ıl; (l•şlillJiıııııı"ıı <lıı· 
ı:ılıııa•ı ıı•hlllir•h it l.ıırsılıışııra 
gııııı" ltlıll.ı cıll}ıır l ıırılı . lıııııı ,ı 
ı•l.•erl,\,.11 ı.ıız 1111111 ı::lhl ı:ıırılııeır 
ıııı ıııılınh.,ı. •llıılll'sl.r. ı.ı hıı~hü· 

ı ün :rnn lı ş ılf'tlldl· Heııll!t ınraı. 

ı~ılııı1' etmeme!; lrnrnnııı \l'rıııl 

ıc hunu hllttııı ııııırlp •rheplcri>· I 
le uııııııııı PffiArıı 17.nlı eııııı~ıı. Pıı., 

lllırt > flz \lln ynliın tınııuı 
•enı•t li11)n111'l11rl)ll' söınltrlllı•ıı 
t'ıııl11111•1.J n lıııkliııııtn şn > nlin 
rııı ı ~ıraını1ıı:ını E:nı \c hllı:I. 
lt'rl \eren 'rıııı ıı lıa•ıııınııı sıı 

l;nrııo'' ıı §U,·laıııtırrnn•t ııe 1 u· 
tııır: Zıılı' ıı ı.ııııı;ııli, ımrşuıı, tü· 
11111, rıeıroı. vırlıı~· ır ıııcer ta· 
ulat ı.11, nnklıırı '07.lt"rre yıl 
h ı•1'ıılıırın ııı <'llllıll" nlnıı nll· 
•u•ıııııııı 'llzıll" dot.snn hr 1 o. 
liııııı ı ll( rıı ıı hllrııl)ı•ıı '" hııs· 
•:ılıLtan kırıl ııı hir ıııenılf'ı.tllD 
ıltırıııııund ııı •ııır:unı..tı t ndnıır.ı 
' ı ıırıı.Oıııl'llııl ~orıııııtıı 1111111 ı 

ıl:t imi.ıhı \ar mı• 

kaarımı tır cıevaın ed lecektlr dlköv H 
Bunla" 

cıa 0 ,. grupta ıoplayab.- . •, vapuru a~cınm1L1ae1an ı:c. 
Salı§a çıkarılmı~t!:-

~ B' .. hk IC'n tt'Clen le Sar vtumu öl'ller:n-
lrlz. ır SUtÇÜ ma emeye Cle karşı! mışlarcıır Ocmllcr ba· ECZACIBAŞI il.AÇ __ FABRIKASI 

a B !ıkçı ancıaııarın n cıara.ttı ı çeç • 
verildi ~erlrd f.O metrrl.k b r .analdan 

"tun 
!l"'r 

ı ma~ aı.-

Şehz.utetıaşıncıa .sOtçüJOk ve kr 
ma. Atçılı ı vapan Tana~ a. 
cııncıa b r •ah dün !ah flatla 
scıt a·mak ııçundan ıdll'l"e e \P· 
rıım ~ur 

Bı.>.eCllVI' zabı•atıı b&Şkombıerı 
tebellll k alet ederek cıon ııabah 

Tanaşın lmalitbane ine ı;:tdcrek 
gül?tlmle ııUt almak temı, ve Ta· 
oaş kl'ncllblne ısOtün Utreslnl 160 
kuru~tnn ııatm~tır 

vıın yana l!C( ne zcın ncıa ka:mı. 

la ır n ı nado 1'adı rapı; 

nı ••• ıı ını u ,.... aıılıırır.n ıtap-

I.E\'ENU - t~TA:'\RUI. 

POPLiN 
tırara "!'rl<le:ı t lı' çal']l:nıı • ır 
ııeı ı ~emı ıt.ı.ptan arının mıı

nevra. .. ı• la hAd sc alla ılmı ve o 1 
cu 4nn he ecanı v&tı tırı m~ ır 

B:ı cıurum kar!ı •!\ti• cıao em. 
nı1r• neşıncı ve n:ııncı cube, ıı-ı Diiz göml>Cklik beyaz ve rcnkl. poplin gclmislir. 
man reıeıııtırıe ıeb rllıtı laparıııc Eskıden nla nlarıı da ycııidPn verilmektedir. 
l!ane1allan cıaıııtmı• ve ııenıkll tra- Y~ihJlrck J>emiray ilan 
flk teelblrlertnı ıılmı.ı:ıarcıır. '·-----------------------------~ 

"j":;~;"~~·~•;uumnttummn•uummmuuunu•unn .. m•lllHHHU•nu•mHU••tto,.•UUU,.UHHUmHIHntHUUmHU•Hnunumunmun•n•uuuumuHh .. n•"~~·~~·;~·n•n• 

c llcı·ıı nıı u. G. (1, t de ı 

ları \nrclı. ıııı.:ııı. yııkarıdıı ilah •·· r:ı 
tlllıllı:I 11lhl, ıı :ııı. ı •ıırll•lnlıı ııı ı· 

111'\ ra-• ıırl; n~ıı.tı srı•lnılrrr ı~ r ' 
lir t. frln ll'IHUI "' bn•1't)D 111,ı· 1 1 
ruı bırnı.ııııı .. hlr •l)ıt•l le•ı•ı.ı.ııı H A V A \'e.tıııo, ateıeoro 
ul. ınli hıınıı hm 1111 ı•ı:nıı·ıııı•ı., lıw lnJI lsıuynnıınıın 
bir ıı·h•lll lrıı t.orllnı.ıdıı:ı ıııı:ı:ı il.· tahmlnlr.rlnP ı:urr bııı:lin 
thlıırrı u• 11111111111 tlkilrn lll'll.~.ı frlırlnıb. rn ch'Drında ba\a, por-
ı:•~,..ı .. rıııl"L llll't'hıtrl) ı•llmh- 1ı1,ı... çalı bıılutln ı:rf;'e~ı.-k o lup. ruz 
\ li•I lıılicllrdl', Ut·nın lirııı ı•ıı rıı. ı:irlar poyrazdan nııılf'dil ol;ırıık 
ILllıJnrııı t'ııılr \f' ıınııl ıırıııa ı:urc e t'.t'ektlr. ııUnlııı 1'11 ~Oksrk ha 
h.ırt•l.ı•ı t>ıfru, ırııı!r.d<'ll ıııalırıı:ıı rar.,ıı +7, f'n dil Ok ise 4 San 
hlr ı.ukla ııarıı. ı:ll'111ınlll lılr mu llKnıt olarıık kn>·drdllnı1$tlr. 
lınlr.r .. ı ııarı ı-ı 'aı.l}f'llııe dO , 
ı·rı. n lı•> lılıııl1.ııeı.1 "'lııı azıııı ıı ıır 
ıı~ı., ııropuıı:ııııılıı" lıııli ı.ııı.nıı,ı. 
raı. 1' 11' \l'tleııl'ı"·ıı ti, il ııkl ı.:ııı en 
\erllı~n·I. t.;ıırıır. hlr uİİlıiııı, ıllrlııı.ı 
t.ıırıırı hll ; Uı•ıııoı.1111 l'arıı . l ·• 
lı ııı.ıı.ı l:lr mııtı nlt'rf't ıııırtl•I oı. 
dııı;ııııu l~hRI etlert-ı.: ıılt•) hlnılc 

u.' ııııdırılnıııı. 1§11'111'11 .ıtıphe \t• 
trn•ılılıHlrrı• ~oıı \l'rN·rı.. >nhuı. 

" ''"' ııza:ı l'a rtl•lı• ılnııı ıtıı 1111 )I• 
>Nt•ı.: ııılllPtln lılnıaılını rlıedl)Cll 

ı..ıJ brtll'l't'1' tl.~ (.'olı uzun \e 1:ok 
~crt :ı:ünn1'~•:ılıırıln ıı nnrıı. ı:ıtl· 

da eliıılll>rllr o l aıı hu rtlilr illi· 

T AKVI~ 2:? AH ~ı.ı.- 103'; 
P\ZAR 

A\ il - c,f ~Si - K\"'l'I 4 :1 
Hl '11 l ıli'.i - 'H\l,lh il 
illeri 1!177 • Ce1111ı7.I~ l'leı \'t'I Sıı 

SABAH 
ÖGLE 
iKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
iMSAK 

\ n•:ıtl 
(Y123 
12.13 
... 3.? 
10.4'1 
18 23 
0585 

Cı.ııııı 

02 30 
0728 
oıı ~~ 
12 ( 
Ol 39 
12 51 

f ı;fa t..ıbol rtllldl llPnıoı.ra l'or· Oıız:rırmlı.e &llndrrllrn ıa• 
tinin, ıı ı., ııır eyı1l"ll, ııı .. bir teh· ı z:ııııı ve re.simler l>RSll§ın 
l!lttrıı ı.orlinıll) ırııı.. uldıııı hu t•t•. 1Jıısılnı.ı•ın •adi' f'tlllmpz.. '" r ı.::ırıır. ıııııunıl dli rtlıı lleııırıı. ._ _____________ _, 

flofllı "'ıı tıulırıınııı dı~ d. 
nılll tılr h:ıl.:ınııı )llll" llııtılılıır. 

\ f'nlı:;lıı" aıln•ıııııı llaıı hıılı:e· 

.ııı ı dı; lslbeıı Pıırloıırnıı•nııı 

hu IAtelU ı ı lll:>4 df'nherl Hlr· 
•l' ıııl 'lllleılrrdl' ı:!lnı•Qlnıli· 
vor, :r.lrn Uçlr lkı çujtıınııııı r.ır 

ttlrlll sntlnııaıııı) or. ı:nıloııez) o 
.>arın /lalın tin şldıll'tll hııhrıın· 
l nrl~ li:ır~ıı. ~tıt;ı ıaııııııı şıınu , 

lııııııı «orunılıı tntııını. "''" >"· 
rıır? "'"•Hıl nla)larııı .ıı.ı.,,ıı 

rll'ıınııtıı. yazılar ııet•llrııı ••z 
ı.ıı 

························································· 
* SİNEMALARDA KONTROL -

s.ııl'mıılarcırı fahiş !!atın bllet ııa· 

tljma mllnı olmak lçlo Belecııye 

İktisat MOcıurıaııo müraltıpların. 
elan S ekip vaztfclcı::cılrilm~tlr . 

Eı.lpler &1n!'malardrı seans once
lert kontrollnrcıa bulunmaktacıır· 

Hanımlara miljde! 

............. ,, .. :·'Li'il""""'"""""""""'•' .................................................................................................... . 

VİCQ sizlere en gUzcl yılbası 
ııcd;yelcrıııi takdım eder 

VlCQ 
PARFÜMLERİ 

.... 

v i c Q 

BANCO, 

F L 1 R T 

1 ÇAKARALMAZ HAFiYE EFLATUN NURi ı 

AŞK 
•l,rs c:randes ı\IQııo~ııVrt'h • Re· 
Jhllr: Kent' l 'lalr, Oynıyanlar: 
~ltrh1'1c :llorıı:aıı, Gı'rnrd l'hlltııt, 
Jeaıı Deııallly, l'lttr" Jl11x, Jac
qu~s t rıınf;'olı, \"vrs Rııb~rt. Brl 
Clllc llardot, 1,lse Dt!l&mare, llla 
Cll ll :ooJorl, lmone \ "al/>r.,, Koııu 

'FC Senaryo. lll'llt! Clalr, Kamera: 
Roberı l.efebrl', n. .ıuııLırd, De 
kor: l .ımn narsarq, Miıztk: 
Georc"s \ 'an Parys, Ko~tilm: no
ı;lne Delam:ıre, Prodllkslyon: Film 
sonar (~'ran ız) nı oll (llalyanı. 
(l:&stmancolor, Fransız • İtalyan 
rıtmlJ \eni AR !nemasında. 

İn.sanogıunun bUyülı: ekonomik 
bukılanu aııınıta bulunmadıaı. bı· 
rakı:nız gökyU1:Unü, toprak Uatünde 
blle devler kavguının başlamadığı: 
lllUmün en kabadııyı.aının bir ta· 

1 

banca kurşunundan geıcııaı çıı ıar, 
günümüzden elli yıl önce >eryll:ıün
cıe nrdı. O c•Alnr: kılıçla Clürllo e
Cll!en o gOnler, llflt O)"Unlıırının en 
büyük ilgiyi gllrdflill çagl&rdl BU· 
clln artık •aşl:ıız ııuıınıan var. iş
ler deiilştl. 

••••••••••H•M••••••••••••••"• .. •••••••M•••••••••••••••••••••••••ıııtıııııHı•ı••••••••••••••••••••••••••••••"'' ••••••nıınıeı••••••••••••••••••••••ınııı•••••••••••••• ..-ı•Nl•llllll••lllı•ll•llHllllfflll•lftl.HIHllHfl ... lllUlllHllHlllltttllP•lllllMlllllll ... llltl ... 1 .. nllll9 :ff]er değiştiği için olacak, caşlt• a 
ııı.nuın ayırabilmek lmdllerelo önem· 
il h.. A•k o~-un değil, iyice Onemll 
iş .. Vakit tşl .... Bazı toplıımlarcıa aş
ka 4p&ydo.s» bile ecıııcıı. cıcnllcbJUrl 

Bahçeı;lnde Bask navalan çalan 
blr orkestra da \'nmı Pa:r.ar ı:üh· 
Jerı kız arltad'"la.rımı:r.la ı:ıaer 
bıwçede kör eb o nardık. O kız. 
ların &'Qlflında Mt& f' mı Jeanne 
mı ne? '13ır ıanaı vard Aman no 
kadar rrüz,.ıcıı Ben.bcretı İspan
>O cıansıa ı aparııık. O kız. bir 
peri katlar hafif ve ho~ıu Eller ne 
taktıAı Kastan tin" •ıkıraa ıı 
dururdu 

Noterin ı: eri ha &!e cıaım~ 
el.erl}'le dans ecı r ı: bı hareıect
ler \'apıyor ve bir İspanyol hava. 
ıı 01ırıldanrrordu. 

- Ne ııtızel cıan:ı ecıcrellk. On· 
cııı:ı ııonra cıa kıl:t>enln arknsınıı 
ıt z.lenır öpQşOrdük O E{lzeı ıı:ız ,,_ 
i)er mezarında drlll e ı:ıtmcıı ben 
ya.,ta olması !Azım Ben de artık 
ihlı) arlacıım EvlAdım Garat BU. 
ıcın geııç!llt cıostlarım birer birer 
öldO. DO Cin bir kerı Usoteı:la bii· 
lA ıkılmaınış hL 

Noter bu ı;öz!erı 1&öylerten ~ı· 
nı ııa Jı)orcıu Koltuauna cıımo: 
moı eski günleri ha al ecıısorcıu 

Rex. onu ba•ıralanrıe b,.şba a 
bırakara a nıcıı Köy meydanın· 
dan ııeçtl Cadcıeyı tak p ecıere.ı; 
cıen.z ıtenannın yolunu tuttu 

Sa ahle ıı pencereden bakarken 
tnoC(''ll' a le non ı.cancıro nun 

rrr.!16t0 Bundan ııoc· 

f Tercüme eden: Rezza~ A. E. YALMAN No.48 

ra otelin nceabını ıtıırmo ve Sa. 
tnt Jean cıe Luy•a trenle ı:elmi~tl. 
Bavu.unu emaoct!'l e bıraktıktan 
60nra Noterle gô~mc c ıııtm1$· 
ti. Niyeti otellerin biri$ nele btı 
oda bulup kalmaktı Fakıı.t Notrr
lo konuttuktan ııonra Rcx. pi n. 
lannı cıerııııurııı O ıtCJnü yapacak 
bir çok tşlert vardı Onlan tamam· 
Jaclıktan ı;onra o•eleltı ocın nrama· 
~a knrnr verdi Satııt Jl'an de Luy•a 
kt~ıt yapmak ıçın ı:cımıatt. lno. 
c ne a I'!' Don Leancıro•nun bura
cıa ol'Tia ı.şları Rr.x·ın işini kola:;
l~tırac:ıkt satıı:cıt-kl evı ve el 
varını ra!'latçn tetkik edf'bilecek.· 
tı ouncıüz aycıınlıkıı. Buralara 
rnlı:lı. acak olursa belkJ cıo bu hare 
te•ı üphcll görünebilir ve clllt· 
ka• re ... c':>ll rdl Onun Çin bu ışı 
gece apmatı tıorclb etıl. Daha e
v n cıen :ıı urarını cıa bir ırözcıen 
ı:eç rmetc n yetlencıı Eğer Noterin 

bahsett!RI ıı zll ı:cçl varsa bunun 
uın ctvanncla!ı: ka ·atıklara açıl. 
ma:ıı llizını gc!lyorııu. Reı. artı.re 

bu ~idin bir ma5n!dan lb et 
olmadıl!ına ınanaı~tı Her hıılcıe 

ııeçıcıe ı:trilecek noktanın kayalar 
arMınela ııızıı olduğu muhııltk:al:· 
u Bunu .:ıenr.ı: taPıırındnn cın ıa 
kolnylıkla k~tetmek mOm!cCJn o· 
labtl l•Cll 

Rc:ı.. cebine k:UV\'etll bir Zel a 
mar:a dürt-ün kovmaliı ihmal et. 
ınecıı 

Hava • umuoaktı Rü2ı:Ar CIO•· 
mnş•tı D<'Dl~ııakıncıı Deniz kıyı· 
ı;mdakl sandallardan birisini kira· 
amak mOuık.Oncıo. Güneş çok tız 
ııın oıcıuğu çın o ııaatte bu se!e. 
re çıkmak pek ııe ho~ bir it ele ·ll· 
cıı tlste.lk de U ote:ııa clvanncıaır.ı 
6alıll o!dukçıı çetin ve 1111rpu Rex,· 
lo otaya k ar varnbllmesı lçlu 
Socaa lı:alC!i nı ııeçrtıC!il ve bütCJn 
sahıi bo)unu dolııı ması lizımdı 

Ko cıa aç tane muatzll!Il ko:ra 
dem r m ti .Bunııırcıan Aurore·ın 
hnnı:lfil olelul!:unu ;;ordu G06terdl. 
!er Aurorr •teki t !cnelııro pelt 
benzc .. mırnrdu Oldukç:ı yıpr&nmı' 
bir hail vardı Üstelli~ ele ötekiler 
ı;:lbl zarif \"e l'UslO cıel!lldl. 

Rex. sandalla yanına kaelar rak 
!aşarak ıvıce tetkik etti Kotranın 
bo3 ııı;ı kôyu renkti. ockll cıe oldu!ı: 
ça hantncııı Öteki lnc.cclk beyaz 
kotralara benzcnıl~ordu Güvcrtc
sın.n temiz ve bakımlı bir hali 
\0nrdı. Tckııenııı ınııden kıı;ıınları 

parlatılmıştı. Pakat hiç de J(llaı 

bır ~czlntl Jı:otrasınıı benzemiyor 
cıu. Öyle bıısır koltuklar. YC§llll.: 
saltiiıları. temiz ve aüslCJ Clylnml.I 
tayfaları :iOlı:tu. Sırtında ıı:ırll bir 
tanllA ve C6kl bir keten pantalon 
tıısmlş mızmız b r tayfa ırüvcrtedc 
otun.yordu. VOcucıünün üst kısmı 
çıplak bir zenci cıo yer tahta!&rl· 
nı tırça ile oıtu~ordU Denizde a· 

kıntı oldutu ıçın Rex'ln ı;anclalı 
kotranın ııahll tnrnrıncıatt kısmı. 
na 'akla abılmlştl Kotranın ya· 
nıbııı;ııın bir ııancıa yanru;mıştı. 

Bu sııncıalda bir adam vardı Kot
radan btıUI do ona benzin bidon 
!arı verllor o ela bunları sandala 
yerle Urlyordu. Kotranın parmak.. 
Jı •ına dayanmış olan bir Oçüncü 
lnııaıı da onlan ficyrecıtyorcııı. Bu 
nun sırtında parlak dOğmc!I bir j 
lAcivcrt ceketle bıışmda cıa bir ge
mici k keti vardı Rl'.ı< dürbünle' 
adama baktı. ycızo ı:ün0$ten yan
mıştı Saçları kızıl renkte ıcıı ve 
o kııelar g(JrCIO ki kasketi ba•ında 
ncıcta zor duruyordu Adıım arlı:851 
na bakarak d.Ian cuye ııeslendı. 
içerl<1l'n birisi cevııı; \'erctı. Re:ı:, 
bunun ne ııllyl!!dl~lnl pek rarlı:e

demccıı amn ~lvecıen Almancn ol. 
ttuııunu anlııdı. Nitekim tırmı:r.ı 
ım~lı ncıo.m bundan sonra Almıın· 
cıı konu•ma!la ba,tadı Re:ı:'ln bin· 
mlş oldul!u ııııncıaıı altınıı kotray 
yaklaştırı)·ordu. Rex lı:Clreklerc ııa 
rıldı, takat oldukça yaklaşmış bu 
lun•ı ordu. Kotra~n rampa etmiş 
olan 11anda!dal:J adama baktL Şiş. 
man, ıröbekll. eıımer tenli birisi 
idi ııyalcta cıuruyor ve benzin bl· 
cıonlannı )Oklemekle m~ııuı olu· 
)Orelu/ Rcx, biraz daha ya)tt~ın· 

< ııenııııı ~·ıır ı 

Ren6 Cl:ılr •l.e3 Orancıu Manoeuy
reıı BO;Ok Manevralar> ela aşlı:ın co-

SİNEMA 
~uo• clcıucu ı;anıercıe, bunu bOyleco 
bilen blr kı.tııln, aoııraelaıı ~i O· 
nemsemeıılnl anlatıyor. Qevre olarak 
rüyalara benzer bir cıouyıı içinde 
yaşıyııo Frıınu.'ntn blr kaaabaıını 
ele alıyor. 

1910 yıllarının yakışıklı, oaüslü btı• 
btlcler1 olao. hele küçük çevrelcrelıı 
bUttin ilgiyi Uz:erlerlne çakmeatnl 
bllen iUbaylar aşk oyunl&rıntn ki· 
fllrrlydller. 

M. Clalr, aşka eonradan dejler vo
rc:n klŞ!sl için. bu aubay tipini elo 
a.ıyor Oyuoun cdli!• 7anı lçln de 
tipik bir •Parlalenueı ı tıutab&ya go
tlrtıyor. Usta, ama çok wıta bir ec· 
kilde ırubsyın ı;brellığ ı 1lglyl l)lco 
ortaya koyuyor. 

Sonra Cin çok düzenli, çolı: d0f0• 
nuımue ,.c çok rahat olarak oyunu· 
nuıı örıınıerını kuruyor. ı 
Rın6 clıı.lr'ln bütün tllın boyun. 

ca y&µtıklannın d11ha !>•isinin yapı. 

lablleceğl, söylenemez. o kadar ıyt 
bıı,arıyor işini ... 
Bubay•cıa G6rıırcı Pblllga çok iyi, 

O.~ülü. Partııenne'do Mlch61e Morgan 
da öyle; OlçUJU. rahat.. Ötelcl oyun· 
eutar cııı IYL Mizan.sen. ıoıojtraf, dl· 
yalo . Her eey, ama her fCY iyi" 

Sonuç olarak, •Hllell Aşk• için 

bu 1Umln bıınııan lyl olması dU J· 
nUlemez, dl) e söz baglaıınblllr. 

KONUNUN GEREKSIZLIGI 

Ancak, tılml yapan rejisör nene 
C•alr olduğun& gOrc. filmde bil ı 
baJka noktaları cıa incelemek doğrU 
olaeakUr . 

Önce bO) le bir tı.mln çevrlllş!nln 
•ıcreklh olup olmadığı Uzerlnelc cıu· 

rulab11lr. nıuocıııtı gibi, M. cıaır. ıııı: 
ııımını 1924 te yapmıf, o ı;Undt.0 

bu gunc yirmi kadar korcıeJA çevir• 
mlşUr. BUylllı: bir tllm adamı oldU· 
ıu tnrıışmaaız M\ylcnecck bir ger
çutır Pllrolerl ııruında cPartş Qul 
Dorı Uyuyan Pnrln, •Le Chııpeı>U 
de Pallle d' itnllo İtalyan Ha.aınn• 
dan bir Şapka», •Souı leıı Tolu de 
Pıırls Parl.5ln Dıımlıın Altınd•'• 

•Le Mllllon Milyon .. •A Nouıı ı,a 
Llbcrte • B!ı:e :ınırrıyet>. 14 Julllet • 
14 Temmuz•: 1941 • 11145 yıllannd• 
Hollywooel'da bulunduğu .aırada çı· 

vırcııgı •Then There Were Nene -
Sonra Hiç Kimse Kalmadı • tekrar 
Pranaa•ya CIOnUşUnde )"aptıll cLe 
Sllencıı rst cı• Or - Srsslzllk Altınıııro 
n •Lea Belle.s ele Nult . Gece GD· 
telleri• tOhretıoı )apmıştır. Bunıar
dan Ozel olarak aonuneu.au cLe! 
Bellu do Nutt - Gece ouzellerll aşle 
.etrafında clOnU)"orclu. ö:ekllerde de 
arnı konu vardır. ReJl!iOr. ayni kO• 
nuya necıen cıonmUş olab111r7. Bil 
konuda ealtl cıenemelerıncıen ge en 
rahatlık ve kolayca başarılı bir ıııııı 
yapabilme dllsünce:ıı mi?. 

YENi BiR ŞEY ? 

Bu sorudan ikinci noktaya ul•· 
••lablllr: ReJlııl!r Clalr bu ftlınl 118 

kenellıılne yeni bir şey cltleyebUıntf 
midir?. E.sl:lelcn ıcylrctre vcrellklerl· 
nlo ötesinde, değişik şcylorl ııeyırcl· 
yo verrblltyor mu?. 

ReJLBörtın •aşk• ı ilk olar&k 
•renkli rllm• ele ıncelemw, ııoruJAı-$ 
bir cevap olamaz. 

Bu durum t.ster ııteme:r.. ııcn6 
cı&ır•nın wtalığını korumaktan ııe
rtpe ıııcıcmlyen, battA e.:kl uaı.all 1 

aonucuncıa ortaya çıkardığı bir tııııı 
le ltsrtılattıtımız dilşüncednl cıo• 
aurmalı:tadır. • 

u.i Gı:voiı ııJ 

,. 
Ilı 

' .... 
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Staj fJöı·ii1101· 
As>odatrd ı •rtss 

• ·e~ or>ı: . 21 - i tan ·ıı tln ,·,r
a te~nde açılıı.a.'lı mu•Manc:" HıtS 
1 abakıcımr o~u.unun ö~retmcn 
.kodro.sunun r.Oa!I nı le kil eııe
ce!t o•an 7 Tfır ha!:ahakıeı ı Co· 
l"Crnbta Unlvt::-ı. teoı öıtrcıtmcn K o
LtJ ınııe &taJ &l::ml'..ctcdırter 
na,labakıcıtı •ın muhtl.'11! brıı ~, 

lannda lht~'l vapııeaıc olan tıu 
l!lt.aJverlerın lmll'r Eronı Eı 11 ı. 
Perihan Gul'dııeı Em"! Erhan. $(!., 
~ye Özyct. A> t<' .ı :t;.rkuş. R•1tıl e 
'T'üzClrı, :Sl'ml!.ıı OUcOycter'd r. 

Hapisten çıkan hırsız, 

O kul - Aile Birlikleri 

Federasyonu 

Okul • A le Bır k.rrtne ye:\ 
b.r şekli verilmcıı konuııunda b r 
tnOddetıenbcrı de\ run cdrn çalış
lnalar tama:nlanmaıc Uzercdlr Muh 

1 
ıe, r okul • ı :c Bır.ıklerı tems l· 
c lerı arasında vapılan temaslar 
ııetıcesınde. b.r oıml • a ıe btrl ,. 
lcrı federas~ onu lı:\lrtılma ı kara: 
laştınlmı~tır 

O.ı:uı - Aile R r.ık:er nın. b!r !e 
dtrll:lyon halinde b rle.şml"ler. h a. 
!inde daha \'erı.nıı bir çalışma 
lmkAnına ka\Ufaeakları lıerı t.CırUl 
l'll ektecıır Önümüzaekt yakın ı::ın
ler iç nııe ı:erı-klı tonnnıı•c:er Ilı:· 
rn.ı edilecek ve botun Okul - A.le 
!!Jrtıkl'rln n tm ı cdl.eceı; bır ı:e· 
neı kurut top!antısı :rapı.acaktır. 

KRUŞÇEV 
<lla•ı ı ınrllle ı 

MANSFIELD NIŞANLI _ Hütılıı nl~anıı l.ızlar ı:lbl .Jı.ı rl" 
~lan•fll'ld "" nl•an 'uzıııtılııü illi' · 

lf'rnıet.; ıı:ın h!'r rı ""nıtan l•ıtrm'le eıJ IJ or. ~ınrıı !1 ~lonr~r·n un tn hfı· 
yııı. raLlhl 'Jan,rı .. ı.ı ' uı.andnl..ı rt~lmılr nluıııı-ı 'llC'Lr.- ıınr,llıtı 
il e lıl r ı:ahı nılı•nnıer ... ıncıe sörhlO"ur. 'Jan•rttld'ln ımrın°acındnı..ı ırt 
t.lr t<IPL; ıa, ııı•l .ın t aı <lır. 
~-----~~~~-~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 

1 & 1' I' A • 
Aksal «Türkiyede <<İl,AC İCİN 70 MİLYON r,:=====--b-lr :·ar-an-ti al-tına-abn·d-ı; - ,onr:' 

.:~,~a~~nR1:t;.~~~anl~D~~~ nö\riZ TEMiN EDiLEcEK»· 13~1d~d ~;ı.E~;I~1~~·:~ff.~'.:§ 
Y • hakbrının ve hUrrl)rllerlnln mu-

f':~~=t:~kNi:~~~~ :~~u~'i !~ftt~~ Sağ l ı,k Bakanı Dr. L. Kırdar bas ı n konferan- ÖNCE HÜRRİYETLER ~~t~:s~r;11:~!~~:1~du. ~!11~!1~; 
halde buı;ün rOeu etılklerınl ita· d 1 h' t i t • · k 1 butıın donra mtdcnl)ctlnln ko· 
C[., etml~ 'l'C cTtlrklyede enfll~\"On 510 a SOSya IZme er eSISI UrU maSI IC .. ln · · • 

HEDiYE EDiLDi 
rurucu~u n ırnrt.trıcı >ı roluntı 

ffil!l'CUtt:m demiştir bir kanun taSOrlSI haz ı rJond ı gw ini söyled i, •• oy natmaCa kıili ı;elemr:ıdl. 
\il ""'Jt'R \l\rr:oo.\R llürrlreı, r itlik, ftrdı hakların 
"'fiZ. 41 ,r\ OR t111 b11>1 \luUabırıml•d•n li 76 s•nt~lnın t t t mmur.unda ttmlnat alt ında bulıınması, bir 

Bundan acıııra muhalıf mıllet'l't· 
,ı.;:tllcrin n mtııll oyl arın a ra ıtmen 
u P. f\llll l' t,·e~lllerinC'e ,·erllm!j o
:an ı:iSrü~melcrın t !lmtl nzerlncıe;;ı 
ı cterılk önı-rııesı kabul !'dllmt;:tır. 
Bö}'ll"Ce HJ58 ~· ı lı bütçeslnln tun.O 
flzertndekl ı:uıilşmeler tamaml!l4.· 
mı~ 'l'e Cumhurba,ıcanlıgı bü:tl'"l· 
nın ııör11~0!m!'slnc ııcç!lmlştir B .ı 
!}()~re ilZl"rtr.cıl' ı;öz alan C.H P An 
ı-ara l\Ulletvektll Muammer Akpı
ııar kıııaca ~!i) ıe ııemı~tır· 

An .. ara 21 - Sa~lılt \'C So~;a. ,ç,n de hazır.ıınmı~ bir k anun ta· il bırltşmlş .~mtrı kan kolonı~ln ln ("tmlrrtln •lırn ılıı lnklpfında tn 
Yardım BakanL Dr Lıltf Kırdar ı,arısını Ba.jbakımlııı• \'ermiş oı- lstJklilin i ll~n rdrn tarihi b•r an mllhlm unsurlardır. ıs~u yılında 
buı:tln bir ba.<ın toplantısı yapa.! cıuııunu ı;ö ·(emişt ir name ~ıı satırlarla ba,Jıyordıı: :JS.Ş milyon olan \merlkan ın ııü· 
raı> çalı~& proı:raınını ':>asına b ı Dr Kırdar \'er~m ha.!talıgİ üıe. .nuıun lns;ontar müs:nl yara- fuuı JO ) ı l •onra blı misli arı-
dlmı.~t r. r.ndc de has:;a.-ı l)ct:e durdu unu ııtnu,ıır.• mı ıı. \ nıerlknn rntanda~lan, ı:ö· 
Gazeıec lere ıe ·ek ·ür edere .. ...:ız .rac.e etmll,i. bu konı.da verem haı;· İnı;Hlıltrtn, kolonllrr halkı ta· rUlmtmlş bir '"·kle iı ltrlnc sarılı · 

lerıne baş:ıı an Kı"tlar şö· le Ge· ıanc.erıııdckı ya:&.ıi: urıı;ını 11> b•- rafından •müsımahasırlık kı :rorlar, memleketi hrr sahada Is· 
ml§!lrı ne ytlİ'5elte;ı,l.ne..c ıç,n ltl;r&ştı~ını nunlarıı> d iTe Tasıflandırılan n tlkba l" dotra ko~tururorlardı. 

.cGazrıe.crın b r \ aı f 1 na .... ı.' ıfade etmışı r Or Kırdar ı;bz, e· 11!10 1890 ) ıtıan arasında Amtrl-
ilu ıııi 11 \erme .. cı,j,crt ele de\ .C~ r.ne ŞÖ;'ıe de\·a::n e:.:r.ıoı r. \merlkan nıandaşlıırı il•trlndt kın patent bürosu tam 476 bin 
h ti ıı "1 S h V il " ıtır ba kılar mrrdana :rııren ka p• ltn t ~erml ti. Dulu•l;ı.r blrlblrl· ıllillC n c ta.ı an .ıra ap:ıA ıı.ı « ıh at. c;ı; etının ıı • .,er mu· nunlıı n •hatı.a zarı... yola :ttlr • • • 
hlzrr,et n bl.iları \t: ., u~a.ıb • .Uıgı hlm o.r \'Ulfe , olan Olll'I• h.z· m tli> • n u.unu tahakkuk ett ire nl takip rdl;or, ba~ dondilr!lcu 
nı ı>1ldlrmekttdl. \ eklll ge getıp me~lertn moae:rn ~e:.:ıı youu.ıu.-ıa meml•tl. Kanunlar n ldarrlM 1boirrdıun.klı a1!d!r'tt:nrı ah~ıdl~r~• bkuol•uunluu·· 

•ili'\ 1" 1 ll:t ı.ııııı bhlm \"lir- bır çalı•ma proı:~amı ç zmce .. ,;; uva:ıı \e ı:zyl Amıllcrden llerı s:e- ı • " " " < < < ~ 
lııımılı ı e•kll '""'· An h~ı.ım · dO~ünee erımden ı:;,rı basın top- .en •oıteulh.l • ı;eoe ... erlnl '0 · et. - r f rr ho, npUuzluk ut"andın- ;ordu. nk 1ardı, ht,re~an \'ar• 
rt ıın tıiltı ·rdt >•ıuııın lıtlt•rı lı•· • r • :rorbua - zorla halkı r ota ,., , ı 
rln a, ıwn ı.ahnl l'<lllmr•I ~ .. re· lantıı;ı ~ ap:n11k oımu~tllr • met;ı ~.,, tuı.mazaeır. Bir ~yal remrzlerdı. ~eur~d• :uırrl \me cıı, en mühimi emniyet durı::ıı:.u 
ı.I . 1 1 Sa lt;; h.z.'Tlet.nln ~ Urddıuıın !ag ııızmeı.ler tes1" . .-.ırulmlbl haıtl>ın· rlkın halkı kazandı n bir \na· nrdı. 1861 dt' il k )aıı makinesi 

r. t.&tr trc •aı uııın ta"•• "" - lıgını koruma:.ı: ve hastalanan•a~ı 1 cıa hazırladıgıınıı: kanun lA•ll:ıa.oı al ı ma1 b !adı 18lll t ıo!uk ır;ı•I 01<1111111 hu•n•lıır lı&r• 3 o:ı· • 1•"" hazırlamak ıcın Ph lladrlphb ç ' a 
8 

• e • 
ları ,111 ı. ııbul •d•llnı . ''"''" tcd:n·ı etmek ,utıı de be! .. b~.ı BO)'Qk Ml114n ::.ıecllı>ne intikal et. da toplanan meelh, bınblr ıütl ük hna tertibat lı neonlarla nakli 1 
ııı:.ıı rtf'n """""' nıııhalf'ff'I 11• liı:l ı:örertnın ouıur,cıutunu belir- ml.ş buıunma'ku.aır ı l ıe kuanılın hurrl:reıı blzz:a ı kt n• raı den i a(ılıyordu. Jl75 da ilk 
ctrrı l'•llıl R.ı, ann n .. , 1, 1 Ha-- ten Dr. Kıre1ar. ya.kır. ;Oıılete .:a· Dr Kı~Qar dahı ıonra alınacak dllnlnin ln.ır.ıcakları bir hu kil teldon, 1&71 de ilk ı::ramoron, 
ı. ıınlı:ıııı ' • • Al .,1 ,. 11 ı•rln hil't · aar yurdun bU •oıc ı;ağ.11> dcrc'lı o. uhhı aqsyal hlznıet.el'den ba:."ı:ıet-, 1 11 d •. h 11 1&!? de ilk cltklrlk san tralı . çalı· , • , , mrı n r n ' o:runra.: a ne ı:e an \mnllialı lar ı mük.1fatlandırı-
ratiıır;ı ı.oııııwnıl a auıf'f ~••ı- lan sıtmanın buı;;uıı kontrol aıu· ı mıştır .\ !em.e..~tle.ıi:ı ıtlç sıkıntısı tlrnıtmtlc itin büyük bir tit izlik 
ırrı '" uıutırrı \Arılı . Bıııun- n a alındı~ını. ancalı: ilmi metod. konusunda Kırdat h~aıııret:e ı:öı ıerdl. ı:n buyuk rndi • • hal yordu . 1896 da he ilk tıyyırelerln 
ı.u Uf'\ ırı R."ı.:ınımı 111, ıı:ı 0 , larla çalışan qır te~kıllıt kurara\ç 1 dura ucunu. bu konud a s:ueklı ıU 1 lan hurrı~ •titrinin dtnmına mA· u çu ş tecrU bcltrl ba5 l~ dı , 
~oılf'fr. " ' ., 111 ıırrr rl"'" l'tm .. 1 bu nastalıgın kökOnaen xa:dırıı- ı rtıll)'On ll•alık d!ivı:: ıah&~atını n nl <llabllrcrk kadar oıorltrr ol · ıı aıtıu kl &"'çcn zam~n çok aı:· 
~ınr ırmtnnl t'drrfnı.u ınıı.sınoı ele aiıııtı ilk me:;cıe.er-1 ıem:nı .le blz.ı.at m~ı;;ul olduı;u- mayanı> bir hukıimd kurabilmek dı . sıma ı · l'tnuıı harbltrlnln hl· 

Bu aözl ..,rl Qzertne 0 P . Mtllet- ~lduil:un~~~ııill nu ıfade etmı~ıır ti. Bu htyecınlı han l(IDdt mrr tıruı, Wıısh lnıtonlar, Jefferson · 
\rkllı Bclıztt B tı:ın söz aımı•. Kıbrıs dana ettirilen \ merlkan Anayasa lar, Jarkıonıar den i henUz unu-
Cumhurba•kar:.ının ~orumsuz oldu da"'vasının hallı"ne Amerı'ka 51, halkın bilhassa f U haklarını tulmanııJlı. o lıankctll ıünler 
fı'unu. clirü•me ].;onusu )'apılamı- hauııslyetle lrnruma:ı hedd t utu lçtrl inde do.tan \ merikahlar, lh· 
:. ııeaı;ını ileri ısürmü tar yordu : t11arladıkbn aman :reprenl bir 

CHP . • .,., ••• "llle•veklll (.J!· t f d · k \ mrrlka meydana ı;etlrmen ln saa 
n ~- • "' avassu e ece •Saz 'l'I' matlıuat hurrlJ l'll; TİC• d•t l I l d k b 1 d S -. an AlMro"lu. OUnlhtırba•ı.:ıınlt"ı • ç n "' a yor a r ı. oura ... ., ., ..., .. dan n din hürrt;ell ; ıopbn t ı ... ı " ı öb " d l 

bUtçesının d~eme m11sra!ı oıaral: • . n >ew tn rr n ew H T a ı · 
170 bin lira ek !!denek konulm•" ı na•ı 1 lnl'l rtr ı tulmıı!arı tw~eldl"ı "'an aa•tl'ldc- hürrlytti; mulkit l't hakJiı ; mcs· ;orlardı. Rütün bu ıuddlerln, 

..... • " lcen masuniyeti; jürlll muhakeme ı ı ı ı k bil 
bulundu"u nu beıır:mı~ Te cö:;:e Sal~ar; a lllnde vapılacatı b'ldln z » ff\' nr " n, yoru ma mez r ay. 

• • Y 1 1 hakkı~" retl•rln bir t•" ••b•bl ~ardı ·. 11z • 
ıı 1 t en mıtını:e katılmak ıçın huı:la· ı "o'\ \il\ D' iz ' Hl1\ • • "' •• • • ' 
em~ ır. \mtrlkalılar lnanı"'orlardı ki .. ılı ır.cınbaharında ku rucul•r mec· r.an federasyon tems•ıeı:ertn•n. bu Konya. 2 1 Mllll Türk Tale be • • • 

so,le~ nıeıtlerr Bakanı cıı arnı 
lbta!dc b!r lı:onuşma l'lparalt ııllAh· 
gızıanma me.se.elerı:ıın ba•aruız.. 
lıkla r.ona ermesin r. mes·uıonon 
Anıel'lka oldu~nu b ı rtm.şttr. 

Son·,t D~~lert Baltanı NATO 
telkırını cyıllardar,ber ba.şaruı~ 
lıh uıırayan btr t~,,bbüs• olarak 
taı.ıtıonııınnıotır 

Bir da11sö%iiıı 
siitiyeııi s 11 e 

ııRu tııh•l•A t ı.oıı uı. . S.Rnaı>r teşebl)!Uler! de ,,o:ıuçlanama.mı"° B!rl.l!lnın fEta.."bul \'e Anka:ad a bu hurrlyıttler ıemlnat altında tisin in hazırlanmasını bltlrdl&i o 

Uludag" feleferı'k ,e ıonrra t l\l.ımlarının , .. nıırn· :ır Satarrı: YOkı.ek Tahsil ~rne- Kıbr.s .çın )apırıak 11.ıedlf;ı m •ınıı olmadtk{a aaad•ı lt lndt 1aşamak, mOkPmmeı Ann1a~. 
mt~lnl'. Hnlıll'n ıı.ı hah alın- ~inden dOn ak~am Qzerı &clı-ıı .ere müsaade edllmeml'ıSI uzerır.e. mesut bir h tlkb.11 için ilmlll~r NOT : 61Ze t.e~ekkür edertın öı-
mn•ın" , • ('ıınıhnrha kanının teltırP!t!l. Kıbrlli mtttnı:ının. lz!."ı· 29 !ı. alıkta ehrtm:.zııe bır mıtını: btslf'mrk mümkün d•l lldlr. l lzun kul Akın Bef Tahıll için ıttt.ı!ll· 

:» h tt 1958 1 
oınrrtuııııı nnr, a. <oute ,..., 'i'.fı· ~lzllk y!l70'1den yapılarnıyaea~ b'l ~apıtma•l için burun KQn;a \ ' ali· zaınatt mona"'1k bir fdartnln al nl.z Ameı1Jtadan dönUtte hazırla· a 1 yı 1 ruJ.•u ı.ı .. ı.rnlndr tııılıın ırn ~ot o!rllml~tır 'ıiitm: mOracaat edllm'~tlr. Vali· ıında lsı lrap çtkml,, hürrlr rtle· dıtınız •Amerikayı· tanımak iste· 
"' n nH•li H' T Rtııı.. tal.ımt .ırı · TM T F :ntn>1uplıırı. dün hütUn !lk all\;a:ııar .. bu mltln~e rni.1• · · rln hasrrtlyt• kurtuluş çartlerl a- dlru• kitabının zevkle okudum. 

A 1 
nın • tıu11aınlanmo!l1ll\ l\ :Hl'nnn· ı:tın aiJ:'taı tıkları hııld r. Kıbrı! ı· ad e edılemıyectlJlnı tebll8; et.mı~- nnıı, \rnf'rllıan ntanda ılıuı , il- Y\ı..ındıkt )a:ı:ı. atztn o küçük, 

r':li ıg"ında bı"fecek C'llJ.lı•. Tıı• ll rrıırıı r iaH•ll. :ir nl· çın top,ımtı izni tııtemı-1( konuşun ti r. tlkl~I san.~ını kuandılıtan S(lllfll , !atat çok dO!iUn ~el'lnlzln yar• 
Knışçet bıı ısbah YUbek SoT)"et U mrıı. ırın bıınrtan ıı;arfın"•ar r- ::ı a Ba~b•kan Adnan Mencıeres?• lz,ılJ" Of' 0:00.RI:\ t0 ihi' ı . r . t' hrr şry drn enet, hlırrıyellerın d mı ı.e )aı:ı:dı. öy,e ranııedlfo· 

ISl'lraaında yap·ı~ı konu•ınada, Na•o 811 11111 lubabırlmlıdtn rtlırnlf't m i ~ '' """ "alt H Qortı<"fheı;e muvaffak ııama!llıolar· İZU'lt. 21 Kıbrısl ı ll ı>: llt lıAdl- trm lnu altına alınması murltd· ruın ki, çok klm&e, kitabınızı o-

-'ZAJ,T." \ \ oı.ı::rn' delil.i sayıldı 

llıem ekellerl, ıulhçu br .. anlarına u- Merısın, 2 1 - Şel:'ırlmlzcıe hlr Burısa 21 - Uludai: T elefe:1k l\iıl'tllmı l.o•l.u mlllt ~ara,l :mı ııır. ~elPr Vlli~·e~ımlz çenesın~e cıe nl l\all•tmestltrdi. ,\merika, 170 kurken brnlm gibi, le.endi baya. 
tarlana, sonl't R llllll da al ahlı Jcuy "ınemada kon~er 'l'l!rmt.k e ola!1 Öz ha•tını ışa edecek o lan fı;\lÇ:e 11 ~hllıllr. nu· ı.n•l.lnln tefrl•I Öte randan 1.C.T B. B~kanı A l:ıtı;tı;; bı r ha~a .. ıutle tGkıp edil- TIJ i~lnde, Jıutun dünyanın mu. tımızı 'l'fl muclclerımıı:ı dtn\ln· 
• etler mevcudunu 'l't askeri bUtcul· ı rnn Tekgtı! dtm ~ee strlp~~e !.tmasının mO:n~11• Polıcar te. l,J.ım ı-~ t •ıımhıırha•l.an• hiıı cın Tan~an da. Kıbruta ııı:ııı O· .ıekt•dlr 1 0lcsel< TahBll Gençleri lcadd,raundan sorumlu bu:llnku mek fbtl)'B~·nı d;ı dU)'lcaktır. 

•lacaı.:tır 1 dem~t!r it t:ercıe buluncıuğu te "ef rcıle· yındateellm ecıeceg nı söylemışt.r. ıı.ı ııııt•·r•ln<" tah-l•at ı.nnıııın:. ları •\'l>:.'111.i!tır . :nak IB' t'Q klel'I mıtınııl,.re tz·n tanda , haklan ye bilrriyPllerl tam 
ııı azaltmak :roıuncıa :rwı tedbirler ~anı ~apar en mfuıtebeen hıırc- tererık hattını 1958 ~ıııı aralık a · "'"lnr Mı:ll . Hu ) uk '1tılrt "Pr· ıa~• ııon \'eıdt 1 belanntta tıU"l · ı ilin Sa.-li!'\'ll \'e Koca<"llnde yap· ınnkllne .,.ııkıtlemrzdi. b nl'e n · SADUN TANJ U 

- ---- r.n hltı.s atını tahrik etti 1 ld:tta- Pollcaln anıca ac;ııı~ törenine es;;ı &I l <'alıPdrr.u Rt '11, \ R \ li Ht"'I ... '"rtlm,.r •• ~tir Buı.unl a beraber 'b'r t J 
"lk · 1 k b. • . le he kında :zabıt tutulııu~ ıca Fransız Başbaka.'llannııan Mendes cKıbrı:; ılh!ı.ının halllne ın·ıza .• arp vuıtuun:ıa lzmıtten KıbnPa ~--------------------------• 
1 ış o a ra ır çanta :altola (;; tünı mtl~tür GeÇC\"I ne· Pranceln d a ı:elecc ·tnı !lAve e: . r. R''<f\ \ 'l r(;r Ri'TCf.~f :en !;; çare"" tedbir o .arak Bıı.·ı tönO lü ı:.tmek ı.te'<"en ı:t"nc;'trln M d 

~uctte ıı:cçıren öZcan Tekı:aı bu- mlşt.r. 1' \ Rl ' · l 1111 ni Trakyad .. kl TQrk:.,rte. ı tanbııle!a· a)rl51 ıo bin rakkL"l'llnın Ostünde- en eres. Bayar'a ı"zahat verdı' 
çaldı ı:tln aat 11 d Sulh Ceza l\tnW;c- C it P \"an ~Ulletvekıll Ferit •· Rumlnnn rnUbadelr'e tnhl tıı- 1 ~ır. 

me .. ıe vrrıı .. rex duru mL-;ı a· 
rı m ş 25 8 ıı Ab"d' D"' $'1 b' Melen ııe a>ni m ah!rette h!r ko· Y(J~ 1 lı: F!ırsı~lık •UÇ\mdan '!'er.len ma?ı. .ı~ı sir..;ın::·12 ev~ eden d" r... 1 ın aver 1 e 1 nuşma \•aptıktan aonra. Cn:ntıı;r- UF 7 'DFMH 'N Amerikalı 123 hac ı 

r Oın Yeti ev\e ki ııün tama:nlı\"a- t,r ta. ıt dinlen l:nı ba k•nltı.:t bfltcut udıl edllmeıien 1' Q . . 
•ı c :za~ıncıen çııtan 19 ya.,ın- • • ıR:ı$ı ı ııır.ırtr \:abu : ed!1m1 ur. TAHLiYE ED.ILD.J 1 şehrımızde <lakı Ha.son So an dtln sab&h ~1$· ı Ne cedc vnpılan dansın iddia , ' S·'l'ı~tay htltçe•l Qzl": nde d~ 1 

llcıe 60 :ra•:arında ~P na Sol a . ~d le! ğj •l'.o;ılde kanuna aykırı o- lltı .~•h• deniz~ lndlrlllr.-en bışla- Ferit ~!elen !!ÖZ ılmıf. De'l'let C:.ıl· Alma~'l"a" a ~ulunan A1mer~kı.ı-!\opuıo11 adında b r kadı 1 • ıup o!mıtdıtının te.sb ti tçın b:ıı:-- nıışt ... Uzun nı.aultlar S-UzOnden kı· releri al'flvatının ödrmP:l~n llnee .ardtlll 1ute•pkkll 123 1ı: ~ııı .. b. r 
<lek ' n n e •• n l 1 linun:ıe tekrarlanmasını &li- at:ara. &ürıilen rıı!'ılar u:mış ve ı;;e· , . ... , llu•u•I 'luhafllrlmi7flen hacı ::nıpu cıtln çeoı- B<'lnn elan 
ç 1 çanta~ı ıılarak kaçmıştı: tıılı:aın durumunun 1.;tanbuldan 1 mı ıruçlUkte denize lnd rllebllml ti 'ize. 'l'e lıctlud. ıl c\'let teJek .. ül .f'ı.11 An1':ar:ı. 2: - Akl11 neıı::~ı e•k• chrlmlze ı:e:m ııtır. Kudü:o te:<: mu 
•ntanın iç nden çlı.an 10 !ıranın ·~ııc l!Orulmasına kar . • Şilebin çile.si bunu nla. 1:1~ dolma~ı · j kon.roıunun Ana· asa 'bakımınc!lin 5llhlplertnden Tuırur Zlv11 /\· kadılt3 "f'rler ziyaret etmek ıı,ın 

~tıı lirası il? Jtnrnını do uran Hı· .1ıh·A til l!:: cdJ rr 1 ve ~l~~~:·r:;~ açık dcnlı:lrr lç!n .rapılan t ekne H:· ~tcc,1111 ııdına Sayıştavın bır ~lf:· demııan 8 a~ıılı: mahktımı~c:ını bl • o;a çıkmıo bulunan Amerikalıl ar 
~~ Soun, le;! oat nra }akalan. "Cnl cıe flUÇ delili olarl\k Adll\'e e- llcln çamurlu LUlarında mldr~ top· ~~~~k~et~~l1~~"~~ı:.k:~:"~!ıiİ ıırert..> bu;:ün :aaat 16 da ta:ııı e ı ·ıııStı• ı ucııkl ar!a ııe~ah at etm ... 

~ H~ po.lee. ,nanettn.ı a ınm14tır Özcan T!"k· lamaya baş!amışıır. K\ıpe•tenln arı 1mre tarafından . d a d~l t'klenm:,. l'd~1:i:~.fnın tınlınde < • H p ~n ed,r,P.r H11cılar ~thrlmltlde l:ı ır 
ı «- Hapis anoaen eni çıkmış- llül. ~ur.~ ma;,ının ıtauımevkıır dl' boya .arı üzerine <!emir pasının kah· ti r .Bö\·lcce su·ı~t a'I' btı~es· de kara Mı.tctvc..<tılı H ll.li-:Uı Te.ı ' 1,~ ,;un ~e _·ı<ı ~ece kaldıkt~n "~.'.~ 
~11'1 ın:er mde uı-~ param \Oktu 'l'amı n arnp ~eı lclıktl'n ı;onra H rrnaı çlzı:Uel'I yer :ver aızmakta Jl"l':I ,lı1!n,eıı~r. kııhu: oıunmu~t.ır ı Metı:. To'·cr tnrafındt1n 8 , ıl:ı · Ku~\~ ;i~ nı;1 > 01~0 1 z~1;,i'..ıs-~. •rnım ııa ncı (mıştı cıemışt : 1 a~ıcemı- b l)~sınııın c;:ı arken ha; dır Bu durum ta"'ısında tekntnln 'Ko nı o-ı Pnartesı Künu nde .• ı· rıan ... dcmhlin tahlı>e edlld.ji n~ • 

1 1~
1 ~~:d; :'~re~:tıerd~~ ) 

:an.arının coşkun tezıthilrlerılı- kar daha fazla tahrip olmasına mani tıbıır n c;:a.ıMnalıırına de,·11:0 tdc- :.anmamı" ınırdlyanlara ıı nı-ı·I.' ı · ı: ç ,., _ 
VEFAT , ı.n•m, ve '> r dljtl otomobil nau· olmak için Denızcııı~ Bankaaı •. , bl cPktlr o:;ert est m vıın . ı: deh lır mıv m, V 1 b 1 1 

li nMıtıımışıır din Dl'l't r> in huur:ıı alınarak mld - '<l' e ııornıı~tur Cezai'\ ·ap ı;, . 0 ey 0 maç 0 rl 
öcı,,m~ t rrıın:lım rr erhum 1 -o-- relerinin ttmlzlenme.ş!nt '"' bo7aa:· M I' • • ct a•ı ı '< tı ·ı ıı.ı soura ... d mtıaıı 1ı ır 1 

ıı-u l:."fen ıı . Al m 'l'I' H 1 I'\ ~ Konycı'da ekm ek fiatla rı nın l&Eelenme~ı:; · karar TtrmlşUr ec ısın yıne ı· \'f'l ne l -rar .a\\I tu un:.1nıı d'I rrıtnllı: Onl'l'e!'Slte ıpor salonunda 
tt .e.ın , alodt>I r 

1 
lıat-ı • u ı 11 llUltl "'"~ lnC' ıı ade tnı • voıerbol tesvllc 1 • maçlcırıua dfnm 

tıuı~an n.a.- Kon il 21 (Huıs .... ıı - Koma ı)e.. SURiYE ı"ctu .. zu .. k ta"' dı'lı" ı r ed!lmlş ve ti nr lC't. tr ılltnmı tır· 
ll\\tlıu •ı~· ırrd e me~ı•.n.n ekmek !a•ıa:. 

. re ı:raır.&Jı kon\l.Sur da almış oldu • 
~ı .ı ?. ııı,;~ :Oniı ıık•:uııı t \ inde tu ııror 'l'a:ı.-:"".çe t a; ııık eo tere;; Hla51 ı lnclıle ı ı 
a~ . ın raııın l" tlıı r lia\tıfnıtı•ltır tırür!Oğe g"mıl ur Yarınııan ili- konuda Saın Elçtııglmız:ıen her- < Ra•ı 1 tnclıte ı ı 

ö C•ıwu,ı ı;u .ıı ıı ıı ı. u l'nznr ı:ııııu baren şe:ırım.zde bir ne! nevi ek- hanın bir bll~l alıııma.11 ını $0)· I Pu artts ı:ünlı:O ı:ıtndemde 6 !o6z.. 
c1cm ı J\Ot llli t 'aın ll nılrn u.ıılr ıııı met 5:25 ı:ram ve 1 ... ne nl.'\'I ek· emlflen!tr. ıa ~ru öne:ı:eısı vr- !ki k anun t a· 
raıırıı m!ltl'ılkl[, liııldı rıl n rak 11111!' mek de G20 s:ra;;n olar a k çıtuıla· No'ada a YJ'IC. başlıca Arap OPV 11&r1:!1 oulunmaı-tad ı Soru öner. 
• ibrluanı ıın defıwdlll'<·rı.tı r. 1 ca!t , e h er lk!sı 30 kuMutan • ıetıertnden ola n I rak. Mısır. t r· ı;;elcrın.n be ı C.H P mllletvdt.l· 
"ll:ın rahnıı•t f'J ır,ııı ıııaeaktır ·'"" a. oUn. Lübnan n ı:>uudl Ara">ls'&· !erinin. biri de C l\I P . m llet\'C.{l· I 

... 

1.f.!t' 
l\ cıilı bir \ ılbaeı g~irmck için 

@ 
Dı:val/ ~elL 

\ 11.B \:;ol GF.U>i G \J.ı\ YEMElt 

Zl'ngin munü ·Dan orkr-Atra•ı · Kot) OD - Atra .. ai,-on 

M11alannızı ıyırtmık için Matlr• D'H6tere mllnıcaıt edl11ll 
Tel : ' ' 22 20 • . 
" ; 

nın Suriyenın takıp etmekte ol. llne aittir. Du boru bneıı:elerı An
.cıuğu ıslyasctı t aHJp c~tıktcrı illi- karı mıllctve;ı;tll Rıza Tekell'n n 
ve olun.ııaktndır. traıttörler!n )·edeıt parçası ile tı

Su11ye hilkt\met! b11Wn i"AT • ı ı:ılldlr Adana mıll ,.:veklll Kemal l 
devletıerlnc de b lr muht.ıra "l'erc· Sar!lbnıhlmoiilunun Ank11 ra 'l'O ~
ı ek tarafsız bir politika tı'llt P et- t anbuldakl ıııtrencı ve öğrenci yu:ı 
tııtını. h iç l:ı lr zaman l>omUnlııt ol- l ıırı konusu nelL Anka ra mtııet\·e- ı 
madıcını b1ldlrmel!e çlllışmı§ ve kili Hu an Tez'ln kaçak fi&natlar ı 
Tür k hükQmetlnln Surı)·e~ r. karşı l>anunu ı:e esnaf cıeıneıc:erı btrıtı:ı • 
ı:tıüttt&\'lz cnel!er bcsıoııııtını ld- kanununun ne s llfhada oldutu. 

J 
Cila r-• mtştı Qankın mllletve.tllt Durı;un A'i>-

Ağır Cezada dünkü çao!llunun &on ı;er;.m!erde a d• Y· 
lılı:l a:ını koyup da sc-çllenııren m e 

mahkumiyet kararları mur:arın durumu, U~ak m l!ctve..cı 

tlçoncü •\ıtır cezıı Make:ııesı. 
d ün duıı.ı•maları gonunda Oç k -
~.Si muhte..!! cezala ra çarptırmış. 
tır • 

Esrar eatmalı: ıouçtmdan Erol üç 
av hap!e. aı:a llra para cez&-'Una ,.e 
iki aene ııe An amur• 11ürgüne. aç 
ayrı hırı;ızltk suçundan yargılanan 
Ekrem 'beş r.en e h aPSe \'c oldürme
:re teşl!bbOsle ya r llla.maktan sanık 
Samı iki ay :ıo ;ıün h apu mah· 

. kQm eıııımtııerdtr. 

11 Rııa Salıeı•nın halı n k llm mua 
meleterının tı atl ıırı 'l'e Kı~ehlr 
mllletvek.11 Fazıl Y•ıçının Kı~eblr 
be!edlye 11eçtmltrt bao:kındadır. 

K anun ta.s an:arı ıse. t .;:tneı ı:3-

rü~mes1 ya.pıl ııcık o.an Bqbakan· 
lı lı: doktorunun maa.şını 60 li ra
d an 90 liraya çıkarılmasına da r 
kanun taısarı~ ile p etrol datreaı 
ba.şkanının k~ln hesatuna dair 
'<anun t asamıdır . 

......... lll•li l lllllllltltll .. fflltHIHllllllllllHIHllllMlllllllllllMIHlllll ... Hfilllf,111 .. llH llllllHllll .. hlltHt•IHllllltllllllll lttl l l flltl ııtı ııııııı ı ı ıııuıı Hür. P. nin kuru
lus yıh kutlandı [a meLa Ka Ri'.·t~~~!~~lJ 

l K ( M 'h "d t n •. hllet &l•t•lor. 'ı ad:rnııı Lı· fllzla ontm nrmr1. Uıı;ra ıp eti . : 
l ra 1 rı a ve pı.tna bPp blrllkt..., •aldıran bir_ dl,nırt.; ; lıJrhlrlmlrı, l.Plldl kPıt • E 
~ IPr nRSıl bi r kü.,; ük'lülı; dur cu•u dlnı17.I yenıPli; üııılnıck. l'ndl•c § 
1 K ki H" • t aıııncıa ezlllrdlli. t.lırıPI.: biz fanllerr mıthsn... 5 ll uyru u urnye nuıı;ün he ıuılnr. J>ııha ulotıy- 'illf•ı.:tm. ııon 7amanlnrrtıı c:ı · : 

ı rukn ı1rrkP11 Ptrnftan 111'opıonu kan kanunlara; 'lf'Cll• it~ tü1u. i 

B 
llm~nı fnrliınd ıı m ı<ıııır~ 1"1'1Rllan reıtyor. Kas yap.ır· 'Ondc yapılnıa•ı l•ttnrıı ılrıl· § 

t Znmnnl n ı.ı> mrt ol~· lll ı-rl kPn ıröz çıl.:ıtrdık ~l•dcnl in . ell.:llklcre; l'lllf'tl'lnln ll llnt:ırını § 1 nıı•ıl d n d r:l•l> or· nı r l'n· ııonlnr c lbl hakı.:ım1 Z11 razı ol· hnttA ltrr.I !<ini ni ı.onı rol ti - § 
~ S.ltlrr ııı~aııo ı:lunıııı - ıı.• ıl olan nı nyı, !ı raya ılrmr;ı ilırrnmlhe mlye nıatnt trı•.ırı , ... ı.a r.ırııa. 5 
·ı lllekl rtıın rııııı ılıııırrtrıı ıhıı•f' • ıı ı: ra ı rkeıı ku.rnıı.tan nf'rrl't .,. melere haı.ıp ıı F..rvnhlnr oln t ( ' ny § 

ctAH:ını•larıııı. t> :ır l• ııııııınrtıı ıı;u 11" r olduı:. ccRlzdt de ı.u,rııı. l.n>rıırıı : ıınc ı.n,rıırıı : 111.ııı. . § 
dltıll'f. ınnı.ııııı!r• t; !ı nıılnr •ıı · \ anı d lJ e ıö1:•ilmtizU fi lrtrı.:r.n cam LuJnıin : \ t1'11 L11111<1 o- § 
J ln eılrrıll . 11111111 ı ıııı dı•dlLlc· imdi l.u) rnl.lıırımızı &17.llfrr.ı-I; nllndr llllnııt' ı.uyruro ıırrı..rıı E 

1 

J f'r nrı J oru:ı. lltlihal'f'lilf'r llnt hOrrlyctlnlml1. ı..onnı. Hlfl>IP ! 
rlnl >RPlllftk, > ıırnı a clrdllilrrl ııl J\lrnı o'ııun Smn ·ınrı clı.t durma. t•,.1lata t4hl nlıırür. ııır•ln·,, "' iT• =_: 
)a 1ııııar11111'ln ııilıılllk ır hlltOn " " •· 
bir öıııılrlıik d:n ra nışl11 n n11 •a dan cocalı.rnolar da.. eıııll,elenııı ı1ııru~orıı 7.. . ~ 

!'on t:'iltıll'rde hıışımıza hlr de Rcnrl' bn un a t f'IA • Rllmrnı, i 

d,.ill. Dert ıımıınıl. lllııo an ın mıyıııı ı.:ı 1 '!'ardı L;n:rrutıa. Kim alıstırırm~. <:üııun blrlntlr mPm : 

<Ra'ı ı ıncldeı 

O\n ' h 1 RIR ' \ R r:-. 

•T•ree1cll~e ~türüten blr r ejimin 
~urtarılma:ıı Hür. P nın kurulu~ 
t e bebldlr. Fakat HClr. P. sının ca
yesl bunu ço~ aşmaktadır. T ürk 
etyAlli ha\'atır.ın devamlı buhra. -.ıa 
r a u~ramMır.ı Hür. P . al bu h a• ı 
~ at ıı mu.nlla~ olan zlhnlyette s:ı>r • 
mektedlr. Du bakımdan ırnr. P j 
U samlml:nıtc. fikre. lime ve ab· 
:lika davanan lllr ıJhn lyetln nıü· 
oıea_tjıt 1>lftrak hür. mU:effell. !ı;· 
tımaı mııvazenm zllkte.n u zak bır 
'l'& taııı kendtmı gaye edinmiştir:. 

clhttraııları ı:l:zllyen. pollUka ,,_ 
yW1larıncıan u zak ol arak Hür. P . 
111 bu yolun a metanetle. az1mle n 
haktı dlvııl ıır ,ı,nunmanın "l'erdı· 

fi ue\'kle d evam edecek tir 11 

'<T.\ '8l l / D4. 

... z 
c<(' 
.J 
~ 

(R~ı ı lncldel 
"E J\Ö.,f\C~UEKt 

TOPl.\'\Tf 

mumf kA•tbl. bUnllt elç Melih p;. 
enbel, dOn ~abah uçaklı Parl!· 

ten ııeı:n.~ \C hemen Anı>ara~ a ha· 
Bu top.antıda 1'ato çerçeu.s, dı reket etmlH,r 

rıı:ınde Bagoat Paktı Ortadotu me 11\~A\KA :O. ı\:S K.\ R.ı\ 
se!elerl

1 
'e ~enel olır&k cıı~ polltn:a ı ü \Rl..,.11\ ı,o..,.L .,,At'A K 

ile t.ı;;t.I ı:ö~me.erde bulunu.mu~ Atık r 21 H 11 Dil 
\'e CUmhurbll!jkanımı Par 11 toplan 8 a 1 tt5~ - n 1:1!. 
tı:arı !lUktnda o:lı.;. ve;ıtm~t.r.. ce Paruıten :;ıtrda dönen ~~'bakan 

Daha sonra Mendereıı Yırca ı vo Acın an ~Je:ıdcrcı; yarın a~am Y•· 
l\:u. be.;. Şale .ıi:öşıc;ınden ay'n. a- taıt.ı. tren e r :anbuıdan ~ehrtmıze 
fa.A Paı'i'Ote.t ı:elmı,leı· ~e bırlllt· hare..>et edeeekt r Menderes pa. 
:e )eme.; ycml,.lerdır .ı:artt 1 ı:ünQ ~aat 11 30 <I• trenın 
\it.' ın ı;r ... _ 'I \ Rlt.\' Ankı.ra~a ~nrı ındıı ı:arııa hal"a 
t.l11H"•'• • ~I h ta':ıen b r konuma \'apacaktır 

Men6e['ft;. öğleder. sonra Park- l:il asi te\' fC l'r<ll' t: ı konuşma.ya 
.:ııeı coe 16.ırahat ct.:nış ve l6 JO a nem 'rr lmeıtted r Mend~rt'l!ın 
ıcr.ciaı ı.;,msc}ı kabı..! etme:nıııtır 1 >tı ıtorıu rna:ınd11 K ıms ve NATO 
ıs 8C da uı. Tar.ıan. e: mııe ka.a· ı konularına temııs edl'C'eğl 6frenıl
ua.ık ı>.r dOb' a yıpnı oldutu haı m t r Baş a an n W pol tıka ko
cıe Par .. o ele ~!'.mı~ te B a: a .. an nu ı..aa <la t ,, Cl1E'Celı1 lianılma.
.ıı aaaı 18 e ·11Jar, ııor\l•ınOşt ı: tadı 
Mendcrcs.n val al'n mar ..ıuıı.ı:nu Öte ' •n an. bllg ine ba.ş\'\lrdu· 
ı.e alınan ı>0n teJb.r.er hı .kınaa umuz re mı \eHe!er D:~ı~ıert Ba 
izahat ı ted. ı; ısanılmakıadır kanı Pat ıı ROşta Zorlunun Pa-

Öte yandan B~ ıır :Uene11.':'etı ay. nııte a masının ay.ıca b . r 11ebe. 
nldııct an aonra .-..mse,le görüşme b. olmadıl;ını ı;uytemıolcn11r, 
mı-:. öğle yemeginı kÖ§kte J alnu ............................................... ......... . 

ol ara k ) emt9tlr 
\lt,,IH,111"' BLG l ~ 
(ötlll\ Ull 

Bel rtllcl,ğlne ı;örd mu~ttmelen 
bu a~am tl'l!n.e Anka ra:;a h a re
ket edece.- o.an Me.-ıdereıı tçlıı. An 
kara ırannda bOyuk blr ka~ıtama 
töreni tertlp cıı lmlştJr 
•. ,.,•·~u• ı . <a:uıt 
' .. (,il ı · ı 

B u arada Na to toplantılanna ka. 
t.ılm~ olan Dı~~ıerı Bakanlıtı u-

ç;N LOKANTASI 
Nefis ve Lezzetli Çin yemek· 

lei. Taksim Lamartin 

Caddesı No. 22 istanbul 

40 milyona 

yükselmesi sırasında ' 

eski ve yeni hissedarlarımızın 

gösterdikleri çok kıymetli alakaya 

en derin şükranlarımızı sunarız.1 

t ııııın lıoJ loıı nn~ro nııı: \ anlı& pnl ı.uyrucn ı;ıktı ''' ıına•nııı MllAfl nn lince ı . cı a.ırrta ,.11 1• 5 
J lnl~n diye dllş llnmf'ıff'll, l•tlkn· batır&..,lllR çıL;arılaıı l>Olları al· yan l'ontU• J\ralı Mlhrlıt; t 'ın E 
1 mP.t \l'rr.hlllrdlnl:r. '\ n a11,ımız· ma1': lı.;ln po<tabıın• ı.:apıların· l\lliAytstnl bilir ml•lnlL": \danı . E 
l da nınllnk kı) nıl'!lrr hAS.lnııll. d a u u:rıın \:n .r rukları, tertıhat r.aiızın teı. ı.nrLu.ıı dlhmanla- i 
t Rnı:ün ı.r. htr t l'•lt tı} net ö l. ala n poll lrrl, c~elett hllr:um rı ıararıııııan 71'hlrl f'nh·rrın ,.ı.: : 
t ~·Osll lıarı . Hlrlnr ot; olan fl l ı:e· edcnlrrl ı:ünıt) dlnl7. Rlr · hayli nıl • Rtı :rüzdtn ı·r•ltll :tl'hlrlrM ~ .
1 

rlnr ı.: n rıı. nu bi ze hA• hlr es dc pulla uz.ak, yaı.,n llıthl nl. alar a:r.ar kullanıp \llrııctnnu i 
lfört ı.: ,,,.ınde lbll, ıe. l.llııtı a ı.. ne derı;e dutn knrmı.ta brklf'· h~\;•ll Romalıların t•tll~•ına uıı· i 
lleıerl4'rden uzoklı«ını• olmanın mr.1' t".ll ll ~ıı.ıcı bir 1 ama, hlr rıımış. f\ral Mlhrldat'a ıntıhRr· i 

HOr. P. nın iklncı kurulll.$ yıl· 
döntlmtı bu yıl ço:. 5al;ln ıreç:nl~· 
Ur. Dün ikinci kuruluş yıldönü.-nU 
clma31n a rdmen. Hür. P. 11 m erke 
:ılnc &i<lenlr-r . t~klllt ldarecilenn 
elen kimseyi bulamamışlardır. 11 
m erkeztnde. :n E'.ıtlm .seçimlerinde 
bastırılan BeÇllll llflelerln<len ku.e 
kl.ğıdı yapmakla m~ı:uı mü.stab
demlrrcıcn b~kasını eörmek müm 
&ı:ün olamamı~tır. 

APARTMAN" DAl~ELEAI --•• 
1 

llPlll'l"lnlııl 11llt .. , illik. nhlAli krrr. nrnnıt ' a rahlltllnh: mi, na- ilan ha., ka Jtıl ı.aı nı amı<. o ka. i 
" ·' · ıı:lhl c:r itti h'llm al nıOt"I'- &ıl ol•a iki nıı~ııne satabllf'f'l'l:I. dıtr korı.:tnc:tı :ı:ehlrl ı.tııdl r.11 ıır- 5 
~rlrrde nıİl611hf'ı1e .. ınırk mOın . nlz hlr rtıer eldt edehlllr nr· ıc:nıı~. :-. 11 rıı,.. l lıruı alt ıı.:. Rlr ! 
L;tın. t'aJiııt hıı tııı•lia hlr ı.01111 •tınu z.. l\pyl nldıjınıun llneml CJ'l'llill'r olmamı• Rnnıalıların il l hrn Al~r ıulrl'I' ımı ruı.ııın ;;tıı yok. 'f'lrr ı.:ı liuy ruk malı ol· Pline dlı•ınrmrk lf•ın :--11h11r ..... ! 

ı aı:maı: l•tıı orclıını 'h:ı,tnrl lil c ü · nn. ı.:ıtr flal)alı tıır" trr- ı:llchrl ı\ ı.ıı - 5 

'
~ lrrlnln deci nıl'•lı. ıtrıı rtrm \ ıı · ı!eabn l\oc:ı ~'"' ll nıı pulları. fn•ını l.•!tlff'bllml~ . ~ 

rıırl.l'n iti' J ln r ı..ıo rııı:ıı dil tı . ııın saıı,a ı:ıı.ıırıldııı &ün &ilk fll:JPP•ı:lm. blıll'r h u rrl"·ı ı. 1 • 5 
t ı11l)11rcın111 . Hnıırtı, nr ıııu•unıı r.~ l' fi ıündcn a'ns:ı :rn pıuıahıınf'ln .ııma.ının n ,ııdıır 1 .,..·ıııı-ını 5 

HOr. P. nln ikinci kuruluş :y ıt
u6nOmUnde bu der...cf! b ir aOkOnet 
ıçlnde kalışı. en uft.k bir tören 
dah i teo:tlplenml'ylıl. partllller • · 
rasında oıııuru kadar halk aruın 
.ı a d • merak uyandırmıştır. HOr. 
P Genel Ba kanlık Dl'l'anında 'l'U
ku bulan ron dıılilelkllk. bu ~eallt 
lle dah.ı bııyük blr merak konusu 
o:muştu~. 

Y irmi .yıl b~yunca· · .:,. 
500 Liraya~ kadar 
AYLIK GELiR 

l
ı hlr :uınıaııl ır lrnJ nı li blut~ tılr drkl ktırrrılilıır!'I hakıp nr.ln dil· ı:ördil~. ıerlrrtlk ı.ı ... )'ll'rhl't : ı . i 

n~,, nıl'ılrn l)et ll n lllk "l'mhcılıı ~ llndO!' Gurur mu ıtu, dn': \nli · ,ır. Onun itin hürrlı eıtn oylt ~ 
Rlhl bl r eJ dl. lı t; ılı•l ıı \n linrn· 'il. !•minin rrsınlnln - "" lAn n• L;ıı,.rn ı: ıı nı 11, nııa ıı:lr.'ı ·l'ıl , nı.. : 
lı l nr oın1ı11~. ı rolryhll• ıl bl 1111- nın nıtını lfnymnnıııı Llnı•elf'rl n \lfıhnrr.ı. f'le aı uı 8 ~ ırnr. "''" ~ 

~ ı.11 rn~ıtnln rııı ıı hlıııııl'I. ı ı:ın rllne • bir tlt•:ırl't mrtaı haline ldicııtına ıı:ır~r. ı>&Ll't ecllllr hlr i 
f liuyr11k ) Rpıntyn b n• l nıııı.ln rrn ı:etlrilm4'•1nl' UzOlllU mil~ ,.,. dcı:ll ı.ı. R•nı •onrn. ın-aıı· : 
l da lllllf'l f'le rtm .1 ı. u~ ru ıı:o lllff'n \ali ahi. h ll lnt ı1<"rdlmlı b " lnrın ı..allılnrtc. ı.athİnın irin· ~ 
: Aııs.arııııı nrın Tl"~lıcılrrlnl ne bil nıızdan ı.ın . nır cıe 'll"IAn:\. "" 'a)ı:rnn \llabırı dnj u un ı.uı s 
1 :Jlll\ bir ICllharln rıırıırl n tı :ı ııınli l nr Yl'r k11lın 11 rtı . Onnn (il· !Arına \l'rctl&I hlr :.r-,-ı <tRl'n alıp : 

'Rrlnrllı l•tan h•ıld ı. '" ctltn '"· ırnıılu tnndn bi r Yllr t 1.1•1 hrr· d nı:ıtacarımn drın;k ı..ınıın hnrt ~ L tılrltrdr t r11nı \lıJ R \ nııu rıı. ı re· hald~ bu ı:lhl bl' l'rl ıııııllarıı dloe: • E 
•••uıuuıu:uuuııııı ınut11uı111111111111uuııııııunut ı1tuıuıunııuıuıuuıuuıuıuıuuuuuunmıınuınn11uut1111111ıuıuıuuıuununnıınııuıuuttuntt.ttnmınıı.I 

Bir milyarder 74 ya-

1ında evlendi 

Cleveland lB AmerlkaJ 21 1.\ 
P ı - Mllnrder C;rus Ea•o:ı. cıo n 
vapı: an bir törenle 35 ;a.şındaki 
Mnı. Anne Klnder Joııeıı tıe ev
r~nmt~t!r. Kend;,.t gelecek batta 
·a r a ın• çıreeııı:::ıır 

.. 
1 

U6RIENCI He-plarına 
TAHSiL ikramiyeler! 

• 



~ ~ 

~rame l 
1 fa] ti] 

•

• • Küçtllt Satı
ne Salı ı::tc ~ı 1 
İbılen'tn lleddR t 
Onhbl~r aôlı \ 
e~crlyle prom - \ 
yerini yııptı .'\· l 

~ mcr: itadan dön ı 
dükleri ı.:undeıı \ 

beri aan·a• çevreleı-. ncıe her 
adımı cUkltatle tak.b ee1ı lcn 

Hnld un llormPn \e 'l unc \ 'al· 
mnn m tıyatro kabll.yetleri."lı o 
gece eseri r.e rtden monekkıd· 1 
tere l)ırakalım da b :ı; kendi sO· ! 
tunumuzurı adma U.pk ı;eccr.1!1 
cded kodu» ı.unu \erelim Pa!>a• 
d"dllı:oduya ba lama.ıan önce 
yazaPJ reJ r \e a!ı:tbr •ı tıııı 

1 aımnn·ın ıınhne e lk çıkı 1m· 
da:.. öttlrü onun kadar he~l'C~n 
il olan hanım hayrı:mıarı oldu
~nu ııöyleye .. m Son derec 
tık n gü:ı;el bir hanım ıırkadı:· 
şı heye~cıın yere düştü. ~ m 
d cıe dedllcocıuya başlayalrm 1 
ön sıralar ı&aelecc Halcıun•un \ 
:;nkır cıo t ı.e aıtrabıılanna alt 
oldu~ tçln furtıınl:ır, Dormen 1 
!er. ı reıı)<ıllıırın en önde otur-'! 
cıu~unu sfüllyebllll'i z Se' lııı \ 
rurtun·.ı. beya:ı; paltosu pek 
yakı,mı.ştı "\lm"t uorınr.ıı'ln ıı
çık pembe eapkaaı. kızı G111er' 
ı r«'ıuoıunktne taş çıkar!acaıı: 
kaelar ııuzeldl Şehir Tlya•ro6U 
artlll!lerlnC.ıın tkdln C\Jııl'nhhll 
ymındnkl genç kavalyesıyle. 
ı ır. ornıoııu CAll A a grip n
den )a'U ı .içini lı:ııyınblrade
rıyle. Aıtnıı bu pıyeste rolü ol· 
mayan Altan (yanı eş ı f,rhu· 
lak la. Allahtan kızlarını Geur
memıoıercıı cıe b ir Altan ek~lk 
eöyleellk B r seneden beri Av· 
rupa ı.·e Amertkada hakıkl eıçı
llll:r. z1 l r.pan 1- ü reyya. a) nt 
ıı leden 11anatkllr ıı, e n.•rı:l'r. 
~ermin - ozrr !:idin. 11 :Se> d 
ve ııöz.lQl:lcrlyle ııon derece c.d 
dı blr doktor olan eşi oıea> 
KücOt Sahnenin ııalasındnyuı
lar. Haldun t•e ilk cıefa e ı::-- 1 
el ol4rak ve rahat rahat pl~t'~ 1 
arka koltuklarcıan birinde otu
rnra'!:. seyretti 

oa..ıının sonu l\!'ltll :\tım1ın·· 
in evnıde verilen bir supeırle 
şana ercı. 

lııtanbul Soeyctes!nln bcr 
yerde pek ı;raı:ııııı ve se\dlfı. Or 1 
Cmıt Kırdar ve eşı Jl!'rrln çok
tandır ortalıkta ~oktu. Hemen 
hiç bir partıre ıı •mem ıftrı 
c1~t rnı üzO ordu Dün gece! 
Le\ e'ltte verilen bir part Y«' Kır 
cıar a.r cıa •ı ııce "ır ~zaıdu . 
B:z.ırr. t imli cıoktor a ya•L· 
ten belın dollrultamaı:ıırıı ıı;ın 
evc1eymt~ Oeçmlş olfiun 

G~en sene r~p:ııtı bir basın 
toplıın•ısında, cııazete okuma-

! 
ısını ııevmemıı dey1p te bir ı;ok 
fıkra muharrtrle!'inln babmı 
hoza:ı zenılet krallçrm.z ..:uııa 

ü,ıeı.:tn hu ı:afı tamir ctmeic i
çin ellndm geleni yııpıyor. Tn!ı-

1 sllıne c1 vı.m etti!;! ünlversltt:· 

ı 
de yııpılaıı mOnaıara\ıırın ha
tıplerlnden oı:ıu. HattA geçen 
ı:an. cKızlarımız ecnebi erkek
le evleıımell m dlrlerıt te;ı:ı .11 \ 

~i müc1ıı!aa ccıcn ıırupun başlan- \ 
lıllını )'CPtı . 

Oeçen hafta Tunu!! Konso'os 

! hane ını:ı v rllen b r kok·~·l
Cle en n olan ~ahıs 11 sa.ı·
ıı•klln '.-rıııl Jlı7..ı \tıı•l.:ııı•cıı 

1 Coşa alt !f' il b r ıır ı 
ı b ta T ıı ulan sonra Cla cc- 1 
\ nebi ko on n co u rtl ı 1 

! 
n r sene önce l\la a·da b r 

apar.re ııır. gam.tında vcrd •t 
Ex tana yollıst p • r t ı ., - ı 

ıe foto mt:hablrlertnc bir har- l 
il 1$ çı arr.n ,.e y ine fı ıtra • ıu- \ 

\ harrtrlerlntn t enk tıertnı rln ı 
l kanlılıkla cı ınleycn eıı:lstansıy.:ı- 1 
~ 11.etıcrın llcıert til'lmn muradına : 
, erc11 A• larOır nişanlı bulunc1u- ı 

·u A!:ler koli çavuş ('h.ırıc~ ı 
l'ur,.tle vıendt NlkAh memu- ı 
runn. cBlz buraı:ınyız. cıcrnE.- \ 
dikleri lçln kırkbeş dak.ka bır ı 
accl .me le dün a evine giren ı 
Berretll'rtn ~ahltlllilnt ln;:Utz ı 

1 Kemal ile balertn et '·aptı 
ı 1•11· r 11 
~~----~--...-.~~.-...~--~--~ 

r 
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-
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1 :ınıyıealttır. 
Strkettmtze ıılpınş ve:ecek mn, 

terııerı:mız. f.lpar!tler!ntn bedl'I!· 
nı de. peşin o!arak ı;öndermelle11r 
!er. Tetzıp tarifesi aşatııdadır: 
1 el;zlbln Öll•I' l:ı; ötı.rıı 
§0ton Dllle d lll e 
\ dedi an timi <:ımtlml 

Teı> 

Cıtt 
Uç 
Dört 

2 TL 
3W T.L. 
6 TL. 
8TL 

4 T.L. 
6 T.L. 

10 TL. 
12 T.L. 

Du ıa:ıteye. tekzıbın başına >ı:o 
nacak b~lıklar <la dabll<llr. Eğer 
teitzl:p ecıllecek h&ber. ulında hıi. 
a..selcro uygunsa. bu taltcıtrae teit 
ztblıı hazırlanması daha bOl·ü't 
zorluk arzecıeceıtı lçln. bu ı;:~l>I 
tekzlp!ercıe yüzde elll tevll ve 
mubayyele zammı ıııınır. 

il l.1111 1 1111ı ı ııııınııuıUtHIHHll1ll lll flllllllll lllllllltUPUUIU ... 
#'111 1 11111ıı m111111111nııt iıttıı uımııu1111111ımnnımtınıııı ııı uıuıı ı11 uıı ınnmını11ııııııuı nı111111111111 ı S: 

11 •J!Jj U! il ı:;:ıtJ •l 11 I! fil i l 
~ .. • • !on kllot \'e cılmlekler bir mil- bayatın Vl\uie yirmi ntstıetını:ıe ~ 
5 Dunyanın en e5kı bırası letlerarası maçta glyllm!Ş oldu. uza;abUeceııını Heri sürmüş ve § 
E Bu futbol ı;am.eklerl e&kllertne bıı hususta fareler üzerln<1e tec § 
:. Geçenlerde Londrada tert.ple. nazaran çok daha rahattır ve rObclere glrll}tıil:ını ve mus'bet : 
~ nen bıra tnOııtahııtllerl ı;ergıııln- avnı zamanda çolı: daha cıaya. neticeler ı;ICle etttlJ;lnt blldırmış E 
- de, büyük bir oı~ .. iç.nele 1720 tır -
~ de şışeleııtp tıpalanan bir bira nılclı ve şık. görana~ıocınr. Yı- nr. Haıman. farelerin yl;ecek ~ 
E tC9hlr edilmişti Bu. dünyanın kanıp te:nlzıenmelerı de daha ıerıne .cvt.teıne. mercapto - eth E 
E en eski birasıydı ve sergide tes· kolaydır . Putbol meraklılan. hylamlne \:e aıamıno-cıı-etbvl• i 
: hlr edllmek azcre TOmırenera. naylon gömlek ve kllotların bir madeleler katmış ve bunlnrııı : 
§ Ersk.ne tarafından Arm.stronı;: mlllrıtıerara:ıı maçt" llk cıera o- nonnal havet t.Orelerının yilzde ! 
E Cork Company ı.ıı:ı·c muvakka- !arak ne zaman gly!ldlliln. bu y,rmı arttİ{ıını tesblt etmiştir. § 
: ten 'erllmlşt . Tümgeneral Ers. şekilde ö~nmlş olacaklarcıır. E • • • • K··r· .. nü : 
~ kine bu birayı 200 ııterııue sı- Bir yılda ka,. kelimelik şyanın ıyısını - o USU ~ 
~ carta ettırml§ bulunmaktadır. '3 bildirir ~ 
: .Mütebassıslara ııör~ bu oıııe bl- 1 f k"ld" : E ra. H.ndlstana rönderllmek üze. te gra çe 1 1 lngtlterede Müstehllkler Remi· § 

!'MMMA•m:r:~~antezt:I 
Zirai. lktLudl ve malı me:ıelelere 

cıııır tekziplerle. beledtre kontrol 
lerı. parti konı:reıerı. pabalılılt ve 
kıtllt mevzuunelakt tekztplercıe, 

t~bu tekzipler hep bir formül O· 
zcrtne bazırlanaca ı için ;v11zlle 
on nlsbetlnc1c bir ıı:ıcıırme yapı

lır Otobüs cıarlığı, Ankara Pa· 
!astaki münakaşa ve kavgalar. 
ııusuzluk, hu ~azı muslu;.ıarın. 
c1an gelen nezle rOzgllrı ve elek· 
trlk arızaları hakkındaki tekzip. 
ler. &lpartşten 11onra bir saat zar-

.-:~-:- re bir "eml"e yüklenen. fakat tc.tl, bir •Alış· Vttlş Rehberlıı ya• __ .-==-" '"' , inııııız P06ta idaresinin telsız ı kt d Bllh a Gooctwın Sands açıklarında ı:e- yınlamış bu unma • ır. ass 
1 ~ telgraf servisleri vasıtaslyle Sır '" kadmlannın ve alış-nrlş :yap 

:_ mın 11 batması netıcuı o ara.. yılda ""!tllen ıeıııraflann telime "--asırlarca denizin dlbtncıe "atan ~~ malt ddeUnde olan erltelı:lertn çok 
~ fakat 1953 On büyük fırt~nala- yekQnu t am 451•533•629 rakamı. ~ne yanyacak olan bu lı:üçQk ki § 
: rı esnasında Kt>nt aahlllerlne nı tutmuştur. Bu rakama dün- tııpta satın alınmak istenen blr : 
~ '\Uran bir a••edtr Bu kadar za- yanın her tarafından in&:lltl're- e~anın h1 mi, :ıı:ııtü mü oldulU· ~ : y.., ye gönderilen ,·eya İnglltereaen nun na.sıl anlaşılabl!ece.;I açıkça • 

Tekzip Limited OrtOkhğı -~ 'man denizin dlblncte kalmasına harice Gönc1crllen telgraflar cıa- anlatılmakta ve bu ~kilde halkın ~ 
rağmen tıpanın ve binaenaleyh hl!Cllr. Bu rakamın 328.000.000 aldanmasının ön\lne ı;eçllmekte- • 

-~ b ranın biç bozulmamaııı. 1ng.. kelimesi standarCI tıatlar O:ı:c. dlr ~ 
Uz tıpa encıüstri&nln bir mu- rlnden çekllmlştlr: 9.000,000 ke- · ~ s vaffattyetı olarak t-bır ed.:. Amerikada 20 milyon § : ~. llme tt'l:ırlk telgrafı mahtyeun- -

= mt.ştlr. cıe 160,000 kelime. 1nıılltz ı;UAblı : 
ll eonıl ılnırelerle tıcart oıO. 
<' •<'•elnlu \C til)n 1 atı•l
) etlerin nnııır ı Clll.;l,;ntlne 

G
ünden güne memleket ça.. 
pıncıa bir önem kazanon 
ve artık zaruri lbtlyaçlan-

mız arasınıı kar14an tckztpç!ll~t. 
bem b r güzel ııanat hl\llne koy
nıaıc H• hem cıe :vurtdıı.,ııırın bu 
ııanatten mümkün oıcıuııu kadar 
fa> aalanma: ını ı;ağıa."Uak mııksa
d.yle. lııtanbulcıa cTelı:z.p Limi
ted Ortaklıllıı. aı:ıı a tıncıa b.r oır. 
ket kuruımuo bulunmaktacıır. 

Gazetelere göncı.er1:en tekz.p 
ler. bunları :vo:la;an mOeıoseselc. 
rımız.n veya muhterem ıahıılyeı.
lel"ln gaze•ec!llK telmlltlnClekt tec 
rübes!zl kıerl dolayu;l~lc gazete 
sütunlarında oldu!tca garip bq. 
lıklarla yayınlanmaktadır. Metıela 
eeçen gOıı Vata ı ı.:aıetesıne gtl.n 
dertlen bir tekzibin başlığı. ıı:anu 
nl mecburiyet yOzOnden aynı 
punto ı.e yayınlanınca. §U tuhaf 
manzara hasll oımuotur. 

Vatan Gaz 

ete5İ Yaz 

ı ~lerl ınOdürlOtUne 

Bu hal ıse. tetzlptekı cayeyı 
oldukça zayıf ıatmalı:tacıır Bu 
mahzuru ıı Wnfine alan tanın
rr.uı bazı ıs adamlarımız. oldUkça 
ıı n ş bir ııerma e yatınını &ure. 
th le, tesis ettikleri bu ş rket sa. 
e5fndc devlet da releriyle hu-

61.l& mOessC3Clerl.n bu menuda· 
ki lhtıyaç!annı karıııamaıt kara
nndııaırlar. 

Şırketımtz. buncıan böyle. çok 
m<U;alt bir tekzip tarifesi ııo ta
a:tyete geçecek ve istenilen pun. 
tocıa. ısıenllen boyc1a, istenilen 
vasıfta. tstenllen tlddotte tekıüp. 
ler hazırlıyacaktır 
Sayın mOşterııerımızın bu bu· 

sustakl bütan taleplerini karşı

lamak tçln. ııazeteclllk tl'kntğln· 

de ihtisas sa:ıtbl olan demanlar 
kacıro:nuza dah!l edtlelllll ı;Ibl, ı;a 
zett'lertn yazdıkları U}durma ha
berle:re ba::nbaşka bir mAnA ve 
istikamet verel:ıı!ecek cıereccde 
mubayyılesl kuv\Ctlt lı:lmselerı de 

kcncıı bOnyes!ne katmış bulun. 
maktadır. Bu bakımdan mesel 
şe:1ırcıe oı:ıun bulunmadıliını ya. 
un herhangi bir gazeteye karşı 
llg!ll Belediye c1alretilnln bunu 
teıı:up etmesi ıçın. bahane veya 
tevıı bulmak busw.unda biç bir 
61ıtıntı çekmlyecdtnl. müeı1Scııc
mız temin eylemektedir. Buna ı;:ö 
re, mcselA b ir gazete taıancıı lıa 
berin çıktığını ve bunun tekzip 
edllmesı gerektiğini. o mü eııc

nln ~lrlcetlmt.ze telefonla blldlr· 
mesı kllfl re~ecekttr şırıcoumız. 

ı:azctecıekl haberi ele a!ara!t cıo

kuz dereden r.u ~ttrccek şekl!de 
bir ı.evll hazırlıyacak. haberi mın 
cıklaya mıncıklaya acta:n akıllı 

suyunu çıkaracak vo öylo &özler. 

öyle kombinezonlarla gazetey tında teslim cc1tllr 
ınabcup edecektir ki, bu ı~e, tek- En ıız üç aylık abone olan ma-
zlp 8lparışını veren müesseıso bı.. esııeselere, tekzip tarltestnde yOz 
le ş~ıp kalacaktır Tekzibi oku- ete yirmi tenzlllt yapılır. 
yan yurtda7 ıse. gazetenin yalan Tekzlp mevzuunda memleket 
cılığına yüzde yUz kant olııcak ve lbtlyacınllan doğar, 1Jlrite:ımız. 
kendi kendine cHa~· Allah ~u gaze en müşk(llpcseııt müşterilerimizi 
tecl m!lletlntn cezasını versın. cıaht memnun edec.ektlr. 
Bunların hiç blrlne ıtımat oalz '1 1'1.7.lp ı . ımlted Ortaı.ıı cı 
cıeıtılı> dtyecektlrı ur, or;ln. \~ ııa•ır <:t me . Hıı-

B .husu ta blr fikir vermek l ıın ııpartıııanı nuıu •ra ı:::u::: 
u 5 'I f'lefo ıı 40 42 :17 

--:~:- Futbolcu

9

Jaiyrecda

9

k naylon ı.:uvvetıer meil6upııırı ıararın. insan Asya gripine ,.-==_= 

dan: so.2so,ooo .keltme cıe basın tutuldu 
h aberi olarak çekilmiştir. 

§ Hayat yüzde yirmi .Blrlcştlt Amerika baş doktor· ~ 
= Geçenlerde Bclfııst•ta )·apılan !arından General Leroy Bumey1n = 
E lrılncıa - iııkoçya mıııetıeraruı nisebitnde uznvacakmı? blle11rdltUne göre. geten cyıaı •Yl- g 
E futbol karrşlaşma ında. İr1Anı1a -, nın birinci gününden beri Asra § 
~ takımı mensupları naylon tor- Birleşik Amerikanın tanınmı, gribin" tutulmuş olan Amerikalı• ~ 
~ ma.arlyle &ahaya çıkmı,olardı. c.toktorıarından D r D. Hartman ların aayın ıs ı:e 20 mllron ara· ~ 
: Bu şeklide llk deta olarak nay- bazı maddeler ıınyeslnCle normal aındadır. • 
'\, .. ınuıuıuınututt ıı• ıe ııınıı ıııunıı1 111nınnnn111nı aııı ııınıuınuunnnnıınııııııı1 111 ınıuuttnuıu 1111111 1 11 ınnntu11111 11 1ııuu ıuı111unnu1 1111 111 1nnıınıuuuı11uı'-

1ç.n, aşa~dak1 ömeı;ı. mubtert::n 

m~terlle...""lmlZln dikkatine arze-r=---~;,;;;~niiiliiiiililiim!P~a~~!jeii~~l);i!!~:i~i~;;;:==:;::=:;::::======~=:=:sc::=:iiii-
dertz. 1 Ul 

istanbutda balık nratıarının MEMO AL CAPP iLE 
günden ıone yOksldlltl.nl yazan 
ve balıkçıların tabıa1arındatı etı- ÇALIŞMAKTAN CAYIYOR -2-
ketıerın n&lmlertnı koyıın bir ca 
zeteye, eırketımız şöyle blr tek
zip g!Snderebllecektır: 

~ 1 
Sıhlıatlı bir elit, lıadınlırın !{)) "' 

casibeaiııi r arttırır 

cSayın gazetenizde. balık fiyat 
lanyle ııauı olarak çıkan uydur. 
mıı haber ve resimler tncelencıt. 
Gazetenizin balıklarla tesis ettl
IU münasebetin ııon derece ııtretl 
olc1uiiu. yayınlarınızdan anl~ıl
maktadır. İ6tanbutda ı;on zaman
larda balık fiyatlarının yükııelctt
lit haberi, vlkıAlara katıyen uy
~aınaktadır. ~"'zcümle ııon i'ünler. 
de Haliçte. Galata K5prOsO çev. 
reslnc1e, Sirkeci, Tophane ve Sa· 
"t1lyburou kıyılanncıa balık tut
mak ıçın biriken ııandallar, Hay· 
darpa,a ve Kadıköy vapurlarının 
1>eyrOse!erler1nl ak5atacak kadar 
keslf bir bal almıştır. Sabtllerde 
toplanan binlerce vatanc1aşımız 
da, ellerindeki kepçelerle, teneke
ler cıolduracak kadıır balık tut. 
m~larcıır. Me:nle.kutlmlzt ntanın 
mış Hldroloalarınc1an Orcı.ınaryüs 
Proıreör Macıt Balcıen Anlar, ya.. 
kalanan tonk balıklarını uzun u
zactıya 1ncclem1§ ve bu bay\·ımıa
rın ne mataıatlıı İııtanbula ce1cııı: 
lerınt araştırmı~tır. Fakat bu a· 
r~tırmn!araan kat'l bir netice 
eldıı ecıllemeylncc. lı:eytıyetten zıı

bıta haberdar ectllmtştır. Kıbruı 

bddlsclerı <lolayıstyle kulalı kl
rl§to olan zabıtamı.ı. ıop!u ola. 
ralı: lstnnbula akın eden torik ba 
lık.ıırının toplantı ve ııöııterl yQ 
rQytlı;iü yapmnlarıı.cıa. ne ı: bl se
bepler bulunduıtu asıonde ehem 
tnlyetll' durmu.~tur 

il 

T • alrl ve buleylcl 
haua ıı, terkibin· 

ıl•kl Euc• rll ' • " 
t rlgelmekltdır 

Clldinl ıin do lıl mun taza ma n 
NİVEA lle bakıma ihtiya cı va r• 
dır. N İVEA kremi cildinizin gü· 
zelliğini, ıa zeli~ini ve s ılılıatlı 

manzarasını temin ve muha· 
faza eder. Milyonlarca kadın 

bunu pek iyi bilir Bu sebeple 

N İVEA bütün dünyada buko· 
dar rağbet görmektedir. 

Bahımlı re genclifirt 
bütün taravetine 

malik bir eilt 

LMANYAOA BE IERSOORF FABRIKASININ OZEL FORMOLO 

Neticede, •aka! ıınan torlltler
dl'n bazılar r ın ha.,ırlık tllhk ka· 
tı ıtacıe l l' r. ha ''ıı:ıl ann makııatla 
rını me• d ana km mu~ 'e ts anbu! 
l:ıvılarına kadar sokulaıı üz bin 
ltrce tor 1 n part ~ e candan baı>· ı 
!ılıklarını bt'l rt..De <lzere gelcı t 
!eri anl~Umı.ştır tyı n ·etil to. 
rlklertn bu sam•mt hareket.!, UaU:: 
Partisine kayıtlı ork.noılar tara. 
tından bir kaç defa önlenmek ıs 
tenmtşse cıe. bu menfur teşebbtlll, 
çok ~QJı:Qr kt akim kalmı~tır. Sn· 
blllertmızo kadar &okutarak vücut 
!arını büyilk bir cömertlikle ve 
p arti ııevı.:tstylc İtitanbullunun 
lhtıyaçlanna arzeden bu memle
kctııever torikler er.ye&lnde bal ık 
flya•ıarı r.Qratle dü~moş ve 110-
tal:larda llkerdaelan geçilmez oı
m~tur Ayrıca Galata köprüsü el 
varındaki kayıklardr.ı tesis edllen 
tor it lokantaları da. tam verimle 
vatanCIM hizmetine şltıp etmlf. 
tir Bu durum klil11Slnda balı.ı; 
rı:ratlarının arttığı yolundaki ha. 
bertnlz ba tan başa Ul durmadır. 
A rıca aynı ı;Qtuncıa yayınlanan ı 
fotografın c1a. bu bullı:atıer mu
vacehe ını:ıe toto monta) olduıtu 
kanaatine vanlm~tır. Bu te:tz •• 
bin bwn kanunu rerelitnce ıı•· 
zetenııı:.n aynı sa.vtasında. aynı 
puntolarla neşrini rica ederim.» 

Gazeteye ııönı:ıerllccek olan bu rc'!'!:""ı:ıt-.. .,_'liıll 
teıı:z bin. basın kanunu ııerelllncc 
n~rı mecburi buluncıuıtu için. 
tekzibi ,·eren mOcmıefiece arka üs 
tü yatıp rahat etmekten ıı r.yrt 
hiç bir külfet balllll konuııu ol. 

••••••n•• ••••••• ı ıı ııutıuııuııııtııııııuı ıt ıııı ııı ıtııııııt tı tııuııı ı ııı ıııııııııııııtııı ı ııııttııııııı ••••••ıı ı ı 4111 ıı1111111111ııı11ı111ıııtııııı ııtııııuıııuıuııuıtııttııııtıı••••••u ı ı ıtıııııtııu ııuuıuıın••••••• 1•• • •111 ıı ııuı ı ııııııı ııııııutıuııtuı ıntııııııttuıuMtıt,.ıı ... ••ı•...-••••••ınııııı ... ıınıı""''""'''''"••nııııtııttlııteıı ... ııınnııııını-11111•111 ... 1 ... ı•• .. 

L!~~~!!!!!!~!"!!!~~~~~~~~ · ~'''''''''''''''''''"'"''''''''"'''''"''''''''''''''"''''''''''''''"'''"''''''''"'"'''''~''"'''''''''''~'"''''''''"'''''''"'"'"'''''''''''''''''"""""'''''''''''''''""""' .. 
Çok ucuz satılık i s i N E M A L A R ::1~11,.!!!1:.·:~:;d ~~~ 8 u G u N Polis - imdat A N K A R A 

; # te • Türkçe. 2 • Kanlı PU• ~ 8 27 Açılış ve progranı 
, ı Maç m:ısalan. Küçfiklcri tav- $ 1.. au • Dennıa o• Keefe, Pat chtanbul 1• 2'74.SOO) Cll• h 30 M.S. Ayarı haberler ' · t • & Y O " L o O' Brlen • Türkçe. roR)u : 2'74li0l ı, ı .. !.. •• ol\l l!.45 Türküler. 

'1
ıa fıııtına Kadıkoy Beyazıt lş ~ 

4 
., 

6
.. mecıı • perde • Yaz:ın ı oa eumarıeaı '!.eJUdl&t. orueız NERİMAN 6529t8, Eeyoeııaaa ~13402. .... _ 

Hun No. 6 ı # ı\LKı\z.AR fTet : t z.l _ı 1 8 Ta H B o L Aı:ıe1r6 P.ou.ssın •suareler: tı eau: ma\lDMl. cıı. Qa~aıııa, OU.ıı:ı&r'.-. isı.aııbtıJ 21'222. taun,e vatası ı l!7~02> . 000 Batı mozıııı. 
~--iiiiiiiiiiiiiOiiiiiiOiiiiii0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:1 1 # Yavrularımın KaaUll • Ta 21.00 cıe aıa t.a11be7• ccıaı.aı ,.. Pazar -·ı uı ela maıa. Oeııız 353020, ltadlll:OJ R A D Y O l A R 10 oo Kadın saati. 
• $ 1Aı Artemel • Türk filmi. aLCJDA.R (Tel: ZZ361J) ~SES OPERETi (Telı u r mattıı" aıawweı - :ıeo&72, lt.Uıalıa4a •teeu. J0.10 Yeni beste. 

$ AT LAS ıTeJ:"tl JS>ı ı. Pembe :Maıkc, 2 - iki 44 03 G!ll i t.Jel De. ~mbe, ewzıan. Ramı 2U711. O&tUcıu 10.30 Şundan bunctan. 
!!> Kralın Seqt:.taı • Lana AÇllı:"OZ Mumyalar araaın· f'ESt'tvAL: Mll.Zlkal op• ı.üçOK SAB?'t"'E <Tel ı aı lıaı.ta '811.1111.1ıU> ~ 3"""-'• 10 46 Serbest saat. 

Turoer. Pcd:o Armen a- da reı • :ıı perde, 12 tat>- 4COZ76) PAZ'R l?'!I J :?/ ı 9~7 1100 Mikrofonda. $ d .. rı. Saa• ıı •• ~ 

rlz . Renkli • fnı. ClUL\ ' AR (Telı l!l 35 71)1 ıo MOZlt: ıtarlo S:o- HEDD.\ OABLER 4 Perde ,. T F A ,-y E fren-vapur-uc. ak 12.:ıo Serbe t saat. i f:LBA31R A ITeJı 414394) ı . Parla Tatlll, 2 • Kan· COQelll Q&rsamııa eaaı Yazan: Benrlk ibseo • çc. J S 1' >- N B U L 12.30 Yurttan sesler. 
# Devıerln ,uıı:ı • E:I:ı:abeı aa. Kurounu. 15 tı tenzur.ııı maune v!ren n uhne"• ~0Tatı•. 12 55 Serb~t eaat. # ' • ' CD Dt , _ _ .,. •a•dar 8 27 Açıl'" ve pro-... · Lü ., 

! Taylor, J Deıo •Renkli• CE.,tnERUTAS <T e l ı Cıımırt«'IJ iŞ ı. talebe l'unç Yalman • Paıarteal BakırtOJ '164+1. 8e7Qtıtı • m .. , ..... an .. ' ' .... •·~ 
# in; 12 net hafta). 22 " IS): 1 _ canUer vu- matlnes1 suare: 21,00 cıı ve Salı akşamlan aaat 21 444644, 8~aza<1ı lllU03. g:~) 36047(~~=:1! 8 30 Mtlzlk ~~:~~ ~;'~a~:~ıları 
; ı-.cı ncı: csı:ım» ı vaaı. 2 - Aalıı.n Şövalye K \R \ CA TIYAıao <Tel ı de. Çarşamba talebe ma- BUyUıı:ada ınll08ı. Qubut.Ju '9ll9e n.,.Ul ... uen fa. l!.00 Haberl,.r. 13.30 Orkestralar 

1 

~ Uevlerln Aş!O MAR~IARA ITel: ::%3111} 41Gli86J • tli nesi 17 de. tllOOOI 80, lll'eııtOJ 6520(Ş tUıbaratı 440207) - CŞehb IU5 TUrkOler, 14 00 Şarl:ılar. 
! LALB <Tel ı '-' "IS)ı ı. Pembe Maıılı:e, 2 - İki ciBAtJ JtAR.AJtOLtı. Jto STAS BVL OPERETJ l"lona 738992. uaııo , o. Hattını 4442331 _ ıaa.a 1130 Jstekler. 1430 Oda müzltt. 
~ Devlerin Aşlı:J • Ellzabet Açıkıtılz Mumyalar araaın- mecıı 3 perde, ~ IMalı:ılmJ ·•Tel: 44:ftJ4J ı DUi 22!n39, Br.lıoıoııu Yollanı t.44790 v• 'nP4Q). lO 00 Şarkılar 15•00 TOrkO!er. 
$ Taylor, J . oeın • Rentıı • da. 10.30 Şehirde bu hafta 

1 ~ ing. 12 ncı hafta). ııı.N1 CSebzadellısr Teıı *********lf-ıt-lf-:ıt:ıtıt:ıtıt-ıt-ıtıt•:ıt:ıtlt *"**********************, 10.45 Çigan mcıo:ıııcı·t. 

!
# LÜll. S <Teıı M 13 SOJı ı - oantıer Yuvası, 2 '. Alr ! ı·E~Gnç 121 n az. • 20 Temmuz} YAY 1%3 KaSJm • zo araıı.ıo Z: 11.00 Konser. 

5abte Mllroner • ECldle lan şonı1c. * Tanlı~ lll'lmbınız Bağctat•tan tarafını görUp Uzlllecolaıtnız. Dallanıp budaklanmış bir de- Jf. 13.00 Şarkılar. 
Coıatantlne • Docııntaue l'EN'I ıcı. &OJ Tel : ! dön!h·or ö leden sonra epey- Duyı.:u hı.yaumzda bir heyecan <llkodu bugün kulağınıza ita- + 13 30 Haberler. 

1
# wıımı. Praııaızca. ı • Kor!runç Ka!ıraman, * ce terl"yecekslnlz Bir doot ~·ar- var. B.ıı:an bir knçıp kurtulma dar ııeır.ceiı:. Kencı nızt dışarcıa 1f 

,. •• o 2 • Harb Donuu * dımı .'ar • pı;lkoloJl.sl sizi avucuna aıa~-k ~utmaya çalışmaıuıınıı. Hakem- ! 1345 Şarkılar. 
AS: CTrl : 48'"" : Kı- iL • 0 1 g ,. • * ı<OC ızı ı\lar\ • ! O NluoJ .... ll!ilnlz tstencıl"I zaman "nco .. 14.00 Melocıııer. 

zı o uruma oıaı1or • " ~ * c ırerşeyden önce dlnll'nmel~ı- ., u ... m ç • eAU!: (Te..l ı H 11 U)ı * an 61 :ıcı b r insan öıtlecıen nız ~ahst eu~·ııuıarınızı unutmaya 1f H.15 Şarkılar. 
S:;h·la Syıns. Anna Neaır 1 _ Evllt 2 _ İntikam A~ * aonranızı tebcttct ediyor. Cldlll gayret etmelllllntz. Ala!! halde ! 14.45 Pazar kon.seri. 

# le lnı. lılarL • * olma~ an kl.ınselerıe münıı.se- B \ Ag (!2 Afıutos • 22 f:JIUU kendlnızl l!evmedllllnfz bir ı·~n ..,. 15 30 Türk mu·'k'"I 
# T 4 .. , * bet!en:rılz k= a ret lnatçıl:lı: azlmkfırlıt: demek de- • "" .., 

15.15 fiarkılar 
15 30 Pazar koııaert 
l 6 00 Kap&nış. 

111.57 Açılış n pro;:ra:n 
17 OODans müziği. 

l'/.30 Kitap saati. 
17.45 Şarkılar. 

18 00 Şarkılar 

18 30 Köy POStL'il 
11140 Türküler. 

\tWJi(fo.rJ I 

Pudrası 1 

T rofik dersini 

Trafik oyunundan, 

Trafik oyununu do 

Oyuncakçılardan 

;oe5/ı~e~cı' c:gzJı ~& ~~ S ÜREYT.& 1 T~: ~IMtlı) * cı n ~varclııt, ~ı~ı:ı Ybıktın~ llldlr. Gerçek arzularınızı ha· ~~izne ııorüklenmtş buıacwı- ! lG:oo Opera ve opeı=etıer. 
# bla Loren, vııı.orıo cıı 61· 1 • ŞeytAll Ruhlu naan- ! bir ııtırüncemeye g(lt!lrüyor tırlamalı bile bile &Orüklenme· ~ .Jf. lfl 30 Şarkılar 
# ca Renkli • Fransızca. lar, 2 • Erkekler Esmerle• * IJOl:A (l?I llı' l!an zo l\layısı mellslrolz. Ho lıınma:ıııtınız bir tto LAK ( Zl Aralık • 20 Oc:alı) ı;.. l".00 Hafta sonu 
# rt ,sevuler. * Sabatıl""I• ad«'ta ııebealz b r t.şe cı~mek üzereııınıı.. Bekle- ıtı!dl:.ız pek lie&!llZ, pek ken- .... 
~ T•Ksi~ <"'••ı •4 31 "l>ı '" dl ha.lndıı bir ümı• Kenc1tnt· ! 18.00 Fo!!ıl Hl"J t CI. # "' · ... ·- • " OPERA <Telt 3111 ZlJ ı ::: ~kUCIC' Jı: nJ nızı mNut hisse- medlf;l:ıl:ı: blrlstncıen büyük bir .... ... 
$ Senin İçin • Nedret 00· Kanlı Av * decelı:ıı ntı: BUf(ln beklt\•lp, ha• anlayı~ gGrmek BiZi hayrete dO· Zl ııöstemıelte çalıoın. Çekin· .. 18 30 Caz mOzfll;I. 

18 65' Serbest uıt. 
l~ 00 M S. ayan. 
lll.15 Tarihten bir yaprat 
ı 9~0 l\.fetocıı. 

FERH~T .NACI VE ORT. 
Caıtaloğlu Tasvir Sokak 

Tıısvlr Han 10/5 Tel 27 41 

olınız . 

71 1 L:;;;;;~--=-~;;;,;;;;;;;;;;;J 
~~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul Va~ıflar Başmüdürlüğünden 
Çöp kabı olaral· kullanılmak üzere karpit bidonu blıyiiklüğün· 

de pazarlıkla 50 adet aç bidon satın alınaca,ındıın • i teklilerln 
2i .12 95; ~niı ak~amına kadar 4. Vakıf Han 2 katta Ist. Vakıflar 
BarımUdurlilğu Lcuzım Burosuna müıacaatları ılan olunur 

(17974) 

$ vene:. Hallcte Pişkin - Türk YURT CTeJ: Slt7ll) ı * zıl"lanmı, bir başarı var. BU· ooreeek. genıırıın fazlası iyi değildir. fı;- ı;.. 1900 Şıırkılar. 
19 26 Sağlık konuemuı 
19.35 Şarkı! ar 
2u.OO Spor hııberlerl. # ııımı. Slhlrlt YOzUk * ııın hareketıcrlntzı:ıe 'e cıuyııu- TEJt.\ ZJ Cl!J E• lü l , 2ıı r.ı.ımJ tı!meClen etcıe edllmez. Bugün ! Hı 30 Haberler. # .. * , cıuyttıılarınız ön plllnda. Bu cıa ., $ TAN <Teli &a., 40Jı oz.t:'°ı <Tel: 36 Sil 24H * lannızı:ta bir rahatlık. bir a:e- Buııon bir ınsan keştedecek11I- ıolcrlnlzın aleyhine oluyor. :; 10.45 Şarl;ılar. 20.16 Rııdyo ııazete&l. 

i
sen hltıra - Eltzabeth Tay l • curcuna, 2 - Atfet * nt~llk hlı: edeceksiniz. nlz. lı,.rısı ürnıt verıcı göıilnU· 20 15 R 20.3ll Serbest ııııat. 
lor. Van Jobnson • Renk· Beni Allahım. * iKtzu:ıt ı :: ı Mayıs • 20 HaılranJ yor. Teni dostl\ltunuzun peşin! KOVA ızı ocaı. • tll Sobat> 1f • acıyo ııazeteııı 
11 - tog. T 1 y A TR o LA R *• HUl!ll: i hayatıııızclan fnzla hah- bırakmnvın. Öğleden ııonrn Size DlUhallf olan ıırup rıart.lyl :: ~g ~o Mflzlk. 20.35 1'anbur soloları. " ı kaybedlyoı. Uyanık oıruahsınız ı;.. · o Bu hafta 20.50 Dans mil:ı;l~ 
~I aa fTel: oını ıı * 6Cttı,.ı:ı z lç:ıı plşmr.ın olacaksı- yıldız teıılr1 daha iyileşiyor Hıç bir t-cbbüsten karınma · ı;.. 21.00 Şarkılar. 

Hllell Aşk • Ml•hcl r.ıor- * nız Sevdlil:lnlz ktmselorcıen· bl· Kencııuızı etrafınızdakilere ko· ..... , ı;.. 21 3'> Spor ve mCJzlk 21.00 Şarkılar. 
~ ş··-* T. • TRO!IU CT ı * ı it " yın. Buııün gırl•ece,.ınız bOtün .. • ~gan. Bri,ıltte Bardot • .., .. n n A e : * r n n ten ıdlne u.,ravacaıaıınız !ayca .kabul ettlreblllrıılnlz. ~ " .... 21 50 Şarkılar 21 25 Serbest u at 

f Renkli. 44 21 51) <Oram Kısmı >: * Ouyııu ,.e dClşünce1erlnlzdekt \KREP (23 E kim • 22 Kalllll) toıer baqarı !le netıceleneblllr ! 22.İ5 Plr• no dUnyuı !'iıUlt 'l mıltıl r o luı. 
# StTLA.R ALTINDAıtf YOL: * lhtllütçı kara."Sızlık yılcıızların Klnda:- olmayın. Bugünkü dav- RlUK (19 Sallat • 20 Mart) + 22 30 Konçerto. 22 5 Ş 

i 
~~ ~~ <~ 444zaııı ya" an ı Jcan AnouUb * teslrtnCledlr Kr.ndt kendinize ranışını:ı; 11onracıan sızı plşma.1 Deler vıordl!imlz bir~! &tzcıen~ 23.1 ~ Haberler .ı arkılar, 
~ı,... Y ı ., ... ne P<> suare: 21 de !: telltln yaparak ıaklnl~ebllif'!ll· edecek. Hücum ettl~lnlr. ınsan uzaklıınyor Gene Clönecek Faz- .. " · 2J..30 Melodller. 
wer a::ım NOTO Rcnıı:ıı- n:l'lf TiYATRO •Tt.I • * nlz. hakkında daha dogruau bir ka la Ozertı::e dQ~ementz !hını. ı 23 30 Program. 22.45 M. S ayarı. 

$ ing l3 ünc!l hattaı 4404111hı * R l.AS ızı TPm · 21 Aeustos> rar ve.'!Ileye çalışın. Görünü~ Kencıınııı:e fl(lvenınız var. Sakin .. 23 83 Dans mnzııu. 23 oo Dans müı.lll 
, uv1m <Trl : o 93 06 : ı . •TlNll MI ÇOCUK?• ıto· * nerıen41ğlnlz blr ın anın bot sızı aıcıaUnl.'lın . bulunm&)a <11kkat edin. .,,. 24 .oo Kapanış 2-t oo Proı:ram 

'•''''''''''''''''"''''""''''''''''''''''''''""''""'''''''"'''''''''"''.'''''""'~'''"'''"''"'''''''"''"''""'''~''''"''"'''''''''''"''''''''''''''''''''''''''"'''''''''"'''''~ 
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21.12.9l7 
fSTA-.RVl BOR ASI 

ltH9 İstikrazı c;. 4,5 103.00 
ııı3a t K. ,. a 25.oo 

M.M.K. fk. 1. it 26.50 
1941 DDY. he. ıv. » 108 ().') 
l~l D D.Y İK. V ıı 105 00 
195 L İatlkraz.ı » 109.l:l 
1053 htıkrazı 1t 103 9i> 
1955 Amortisman I ı UY.1.95 
11155 Amortıaman II » 100 35 

Z.B Ill » 103 05 
Z B IV. :t 102GO 

Antik desenlerlnda rcnkl~rin r3kset1itf 

Kula Halıları 
ve 

Her zevke hitabeden yüksek kaliteli 
Z B V. » 102 80 
Z.B VI :t 101 o., 
Z B VIU :t lOt tC 

1941 DO Y VI 1' 8 102 SO 
Kula Kunıaşları 

KAL I. 1t ı03.00 

KAL. II. :t 101 60 
Nişanlanma - Evlenme \'C Yılbaşı hediyelerinde insana hu· 
zur ve sllkfın verir. 

KAL. IIL :t lOı 50 
11148 !sT. I. » 103 00 
1948 IST. II. » 101 50 

SATIS YERLERİ: İstanbul, Harbiye, Cumhuriyet Cad. 
:U5/A. İzmir - Pıısaport Atatürk Cıddesi 138 

1941 IST. 1 » 102 00 
1941 OD Y lL :t 21 75 
194ı DDY rII :t 2110 

M.M I 2050 
M l\f Il. 2ı 30 
M.M Ill. 21.75 
Z.B (V. 20 55 
ZB t. 2115:1 

23.11.57 tarih ve 4·9714 sayılı karorname 

hükmüne göre 

Z. B Il. 109.00 
1o Bank&<sı fNamal 180 00 
Obllııasvon Ancı 1 n ı70 00 1 Ocak 1958 Tarihinden itibaren 
T Kredi Bank. A. Ş 137 00 
1941 DOY. 1. :t 20SO 

O'' 1'ı\ nl ELERI 
Merkez Bankası 1159.00 
StnaJ Kalklnma e. 175 Oll 

BİLUMUM iLAN VE . 
Oararıtı eanıı:uı US 00 
'rapı ve Kredi Bank. A.Ş. 6SO 00 
T. Ticaret Bank A. Ş. 65 00 REKLAMLAR 
Altbank A Ş 1200 00 
Ansıan Çimento lOfl 00 
Şark IJeRlrmenıerı G3 00 
İtrıar Banluıııı 20 00 

Münhasıran teşekkülümüz vasıtasHe gazete ve 

dergilerde neşredilecektir. 
ALTIS AF.SfOIRl,IKI ER 

Cumburtyet Ata 55000 156000 
Reşat 105000 110000 
lfamtt 84000 86000 

1 LAN VE REKLAMLAR, 
Azız 72000 73000 
Vllblt 72000 73000 

KUtı,.'B &LTl!ll Fi.Ol.Aiti 
Oeırusse Ul20 t 6~ 

İstantnılda: Sirkeci Ebussuut Caddesi Basım İstihlak Koo
peratifi binasının ilst katında 

>.ıeutkc 1620 ı~s 
Standarcı 1620 1623 
l"erıı (1000 mmı 1620 1622 

BORSA UAHICI ALTIN 

Ankarada: Ulus Meydanı Koç:ık Hanı 2. katta 

İzmirde : Gazi Bulvan Kilçtlk Kardlçah Hanında 
PIATLARI 

Cumhuriyet Ata 11050 110715 
\'ahtt 10000 ıoeso 
RC§at 14200 14300 
o
1 

OJlcıen HollAncıa 10200 10250 
,nıııız Lirası 14300 14400 

«Türk Basın Birliği Resmi llônlar 
Limited Ortakhğı» 

~nııııız Vtlı:. 14000 14100 
bürolarında kabul olunur. ~aııoıyon 10500 10600 

<liVIÇre 10000 10100 
..._ ,,,___,_... i 

~Bhlbl' VATAN Oazetr.cllllı: m
1
. 

•e Mathaacııık T A Ş acıma 1 
AR um E1\flN VAl.MAN l 
C'uıumı Neşrıvat Mocıoro ı 

nıcıın ım<1 tlntm 

Telefonl:ır : İstanbul 22 48 61 ve 22 48 62, Ankara 13148, 
İzmir 23 911 

Bu sayıda Yazı teıerını tıtıen 
ıaare eden meııuı moaar· 

'IAl>UN TANJU 
Gazetemize vuııarın ycnı nıırt· 
lerıe Ş?Oncıerıımesını rteıı ederiz 

~ransızca Cildli Kitaplar Safin alıyoruz 

Cini 

Edebi, tcrıhi, lktisndl \'e siyasi Fransızca cildli kitaplar 
satın alı}ııruz. Her gUn saat 10·12 a•·nsındo. 44 71 O~ .i\o. ya 
telefon edilmesi. 

Q. M. V. lst. l No. lu Sat. A ı. Kom. Bşk. llônları 1 
Tutarı 

Ilkt:ırı Lira Kr. 
G. Tl'mfnatı İhale 
Uru Kr. 8ckll 

ihal" 
Tarihi 

thııle 
ııatl 

tımon 53 000 adet 7!!30 00 507. 00 J.... Zar! 30.12.957 15.00 
İhale yeri: lst. Sirkeci -Dem i:-kapı ı No lu Sat. Al. Kom. d ıır. 
Evsaf \'C şartnamesi her gü :ı öğleden 90nra KomLSyond:ı gü rlllllr. (3323. 17~9) 

işte mükemmel bir ökçe ıastiği 1 .. 
... Nihayet, dayanıklı ve elverişli bir ökçe lastiği mem• 

teke•imlzin her tarafına leni, ·eililmiş bulunmaktadır, 

e OOLF ÖKÇE LASTİKLERİ, fennin en son terakkile• 
rine göre, tamamen otomatik ınakınelerde ve 
hususi kalıplarda imal edilmektedir. 

e GOLF OKÇE LASTiKLERi, patentli yepyeni bir şekle 
sahiptir. 

e GOLF ÖKÇE IJSlİKLERİ, fevkalade saglam olup 
kunduranın tabanından fazla dayanır. 

e OOLF ÖKÇE LASTiKLERi, kunduranın ökçesine. ta• 
ınaınen intibak eder ve yUrUme kolaylığını arttırır. 

YenJ alacağını~ veya ökçe değiştlrteceğinJ.z kundura· 
lannız için ımtrla GOLF ökçe listiğı i teylnlı. Her bo7 
erkek kundurası iç.in mul\telif numaralllJ'& mevcuttur. 

işinin ehil kunduraca 

ökçe llstl§I kullan1r. 

1946 seçimleri 
(Rqı 2 uclde> 

ht baua raimen. buı küc:üt 
mrrkulerdr, har.ı tazA. nah() e 1'f 
l.o} lrrde, orıılorııaı;I tt,eı.ııat bu 
tçlıııltrr ı.ııtılıuıı!ı( 1(11'.UR\UDU 

hl•M-ttll"r. <i\~lnı nsnllf'rl, hl'r 
türhı JOhuzıuı.lar1& nılhıılttl; H' 
trı. ıınrtl ı:lhnlJl'llnr, trlı. parıı 

ılf'vrlııt ııilrt ~ aıtllmtf bir ı.anuıı 
Ilı- ""'"'' ttlrlil hlr ııttlre 11tına
mı, ac·1111 do ıntJ daıuıa idi. Buna 
raınıen, peıt: nıııhdut l)ıır.ı 1rrlrr 
ili', lntan lmntlllllll U~tundr IRf 

frllllf'n ıa) rl'llrr nttlreAlııde mu· 
'altnktJ f't rıcıe rılllrblldl. Dl'moı.
rnt Parti Grnrl uıtrı.nı, hu •ı-· 

çlııılrrılr ) ıııulıın haı. .. z 't ) ol&u~ 
nınıııııelf'ler, ln,:ııı ııııı.tnrınn ~ ı.ı 

n red hareı. .. 11 .. r naı.ı.ıııııa. tıuıı· 

lanıı ıırı.. ttıı·ııı.. hlr ı.ı-nııııı lhll· 
uı eıtl"ıı hir rı~aır çıı.araraı. umu.• 
mi etı.ıra nruuı. Rc•nıl mrrrller 
ııezdlndr ılıı kaııunı tı.l} rtıerdc 
bulundu. t'alrnt bunlardan hiç 
bl r ııetlr.r. çı knıadı 'J "" Parti nı
Jlml. krııdl ıınııye•lııhı talıll IJlr 
nrllce•I olarnk. bOtllıı olkiyf'tlere 
ı.ulr.iıııı uı.onıı • rrl':ıut ,,nııntle· 
rlııe ıttl,ilnU ı..ıııı:ımı•tı. Rl'll"ıll)ı
ı.eclııılerl onun lclıı, Mlllet :\ll'c· 
llııl 11l'çlııılrrlodc nr ılbl marifet· 
lrre baş nımıaı. IAr.ını ntıtııını 

lltrrttn umumi !ılı prorncııın baş 
l.a IJlr ltY dt:llıtl-

iKi KANUN 

B o ~ırnlarda htll.Omtllo BU· 
~·uı. ,\Jlllrt '\lrı-ıı~ındeıı ııe· 
c;lrı11r;I ıı.ı ı.nnıııı n banla. 

rııı nılll'.al.r",ı r~na•ıııda ıı..tıcııır 
pıırıı.ının ıo trrdlıtl Llbnlnt coı. 
dll.ı.aıe en)11111ııı . l.\lf'mleı..rtte 1,:oı. 

ıtnrtlll reJlm lmrııraı. te.ı. parti 
ııl!lemlıır 11011 Hrılll'k lstrdlglııl 

iddia edrıı 11..tldaı '\feci ise ) ıml 
bir matbuat ı.aııunu r;ellrmlell; 
Fransız: maıııuaı kanıınundıın a. 
lıııdıtı &0fleneıı lC demoı.rııııı. 

bir ıııııhl)f'l ııışıdııı iddia olunan 
lıu ı.uııuıı Uh lha~ı hııı..ıı.ııtta mat 
buat lıUrrlYtllnl 1'aldıran bir ı.a

nuııdu. 11.tıdıır o unuına ı.adar 
t.;ısınl'ıı orn idare tir, ı.ı.men de 
1101.Qınrtln l.ı-Hi ı.nrnrları ile dll· 
imi bir ıııı,ı.ı aıııııcla bulundur
cıııııu ıııatbuaıı H' bilhassa tıtan· 
ııuldu ı.rııttı ale> hıne caııeaıı bil· 
y uı,; ın1.eıtlrrı k•nnnl L>lr l>ll•ı.ı. 
>il tlil)I tutmak lıtl' ordu. ~Jecll~ 
ırı.ı nıUıııı.ueıer 11rıt1ında. bili.O. 
ıneı '" (.;,ff.P. özcOlerı. lıu bası.ı 
t.ıınuııun un matııuat hUrrlntını 
temınııt altına alacatını lsbat l· 
cin çok calıştılar; bıınıın llrrl tıır 
adım oldntunu u memnunlyrllr 
ı.oreıııınnın ı ıcap "ıtıtını iddia 
ettllrr. 811 bu ıaınnç lddnlııra 

ı.ar ı, hllkOmelln bu ı.anunu ırrl 
alma ını l'c lı.ınt'l Abdlllh•mldln 
ııı. aııltanat de\ rinde tnlblk ecıı
lrıı ı.anuııu haltl hıırtı harfine 
teı..ıır etme ini lstedlt.. Ortnda 
herhanıı bir llerlrnıe dUll. ,.n
rım uırlıktnıı ra:ılıı liorı.unç bir 
ı:erlleınr rnrdı. Bllttın Mecllı tıu· 
ııu pl'Ull lılldlCI halde. lı:anuıı 
l'.Jl,P. mebn larının o:v blrıtıı llr 
ı.111ıuı edllıll. 

il.inci ı.ınuıı, o zıımaııa ı.acl:ır 
ıı.ı ılcrrctll olııraı. yııııılaıı ıınııı · 
ıııı arclnılrrlıı tet.; llf'rl'crll olarııı. 
1ııpıt1111131 ıı11ı.ı.ııuınkl ~eni ııe~·lın 
ı.ıuıuıııı Jlyllııı ı idi. Dcıııoı.r11t1ı. 
bir rcJlınlıı ı.urulabllrucııl l<:lıı 
ll"k drn•ı•cll &l'ı;lııılnc lhll>:ıç ol. 
dıııu tnlıll idi. t'ııı.ıu hu •ecıııı. 
lıorlrı ııını lılr hıtrrl,rl"t lıo\:t ı 1· 
(•11111,. ,\lıpılııııı•ı. sl'ı-lınlf're hile \C 

t..•;sl ı.orı ıırılmaıııı.-ı, \ııtııııcıu-
ııırı hflUıııırL .l>ıı•t.;ı~ı ultııııln hı· 
r.ıı.:ııınııınL kin ı.ııtıııı ll'•lhlrlrrlıı 
nlınoııt•ı ıı:ıırıırl)dı 'l'llrkl>l"ıle o 
xıuıııııııı ı.ııdıır nıınlnıı ~·lııılf'r 

r;lbl cı'.'liellce•I e\\·rldeu nııılOııı '" 
lıııı ec;lııılenı 11111111~· hlr cosle· 
rl len ıııarelll. ffıı konunu ha. 
xırl&Jaıı hüliQmr.t, f'lt'r dfirtlıl 
ve nnmu ıu l'çlıııltnı tarafınr ı e 
ı.onunıtıı bn lıl'a ıı.ı e11n.ııı ıer. 
çr.lile ntl'•lnr. ~·nlı ncuı.u: Rryı,. 
rlıı ııllıııtıı.ınra ıızıı olıırıık atıl· 
ınn ı, tn~nfflıı lıerkr•I ıı ıll:rll ıı. 
nllııcll'...a\·tk \e ı.:oııtrollh olıırıılıi 
~ aplllll:l.ı," 

NE HAZiNDiR Ki. .. 

!'le it a r. ı ıı ıı 1 r ı.ı ı.11111111 
tuuı tıuııun ııkolııe • .rAııl cıAcıı. 
re), ılıll tnmırıı ıı uıtııııı ıtllrr 
bıııırlanmı ıı. )l,.cll•tet.;I rntl.ı:a· 
terelrrd.. bu l'•u~lnrııı denıoı.ra
tıı. zııını,·eue ır.ıır r.cııııoınıJrl·er;ı. 
ııl 'r. hl 1,1blr ılrıııokrıı•lde bunun 
eııı•ııllııe ıe ndOr edllmrdlilııl ı . 
rarı11 ı;.ö,lrdlı.. Kııırnlı 8onıııı. hOtı 
rrlrrl )apıtıııo•ını ır.ı.ıır ettıı.. 
l>Rhlll)e \r.ı.ııı rnhnıl'tll Hllnıl l • 
ran, buna a•lıı IOzum olmııdıııııı, 
ııuııcıın tın•lia. blll.Chııetla bu 
tlirlll re1 hılr.rrını yııpıırmaı. 
l.ııdrr.tlndp bulııııııııuııııını, ~·Q;r.nıı 
ele Ufllı. bir lrbenıını aııtmrtl hl· 
ı,. lırllrııır<lrıı. clılıth l't le ldclla 
rtıt. leı. ıııırtı ı:lhnlH•tlıılıı 111u. 
1'"&15~tp ınbnıt"lllrrl olıruı. ttliıl. 
ı.ı rclllf'n hlr l.'.1~• nıf'•lın, bu hu· 
aıı tıı dııhı 1111ılnı. ~ıızlrr "'""ll'dl 
lrr. uaııı lılrl•I, ıcnı.ııı rr~n ·u·u· 
lllıııln llırı. rıılllrllnlıı nıt'rlllıl 
nr Jllk•tıııı,·ıırııtını hllyll' Jılr ıeı.. 
ıırın tıor;rucıııu doirır) a millet., 
hııkar"1 tl'IU.kl cdlloıı·~ı l<·ııp l'I· 
ılclııl !iO)llyecl'I. ı.allu ı.llhr11ına11 
lılı: aG ltrdll C.11.1'. ııln )IN·ll•tı·· 
ı.ı IJlltiln nır.hıı ıarı, yalııı7. cı ... 
nıokrıı•I ile drııı ııı.ıı 'e lz'aııla 
dıı bllhı;lldnu tıoşı.o hlr e) olıııı 

yan hu ~"' I> P•lz, ) ııhıır.t·a htıl'· 
yanları, O)'tarıııı.1ıuı, • pıırll dl. 
elııllııl ııııuıııııı • IDl'UlllDUIUl.ll\ 
dlullJorlar. hııUll zıırııan nıııı.ın 
ıı.ı tarını dil rı. 1 ı,; rırııı, urlar· 

dı. 

l~tr. u .. ır.tıı,e ıır<:lmlerln-'fll 
ı>oıırıı. ıııuunıl ~rl'lııılrrJn coı. '". 
la tııı •ırıutıı. ;lrrı·ll•ln H uınurnl 
J~llt lı.tlılıırııı 11r1.rtllıtl 11111111.ıır.1, 
hıı ı.111tıır 11111.lıı H llırel Hrld 
idi. 'ahi~ lllr dı-nıoı.ru~ı ılrl.nru 
lı;lruıe 11 l'tlı: mırı ı. lrlı: ~etu •> U• 
llUllll ıll'\ltUI CIUICI. l~tt) tU (:,il, 
P., nıuhalrrrıe ı.ar ı lıt'r ıiln dn· 
ha rrı tılr \t1tlJr.1 atı)ur, cıt.:lu•ıı 
'r. u·ı .ır ılıı ıı bıı•tll ulnıuı. tıH•rr, 

lıültln ınzeıtlrrl, lıUt ııu tr. ı.ııAtı, 
ııcı ı tın dt\ lrt 'n,ıt 1tları "" 11 ... 
ıııoı.rııt Parti) e ı.arıı >eni tertip 
ter baıırı ı> ordu. 

Cam tevziatı vilayete 

devredildi 

lstanbul Esnaf •• Sana::ı:Art;u· 
Dernekleri B!rlllil idare heyeti ı:e
çen haftaki toplantıı;ıncıa caın tev· 
zı l.Şlnl Tlllyete cıcvretınlye !tarar 
ycmıııtır. Bunun n .. tıceeı olaraıt 
cıurum 18 aralık 1057 tarihinde 
vllllyeı teV'ZI Jı:omlıyonuna aıaıe;;. 
tırıımıv ,.e ilen aürtllen mOchtr 
ııebııplcr makul kAf1ılancııRıncıan 
cam tcvzıının buncıan bOyle vllll· 
ret kanalı ile yapılmMı unun ııö
rOlmQftür. 

Diler taraftan allkall m.akan:ılar 
dan verilen ma!Omata aöre. ca:n 
teuııncıen lıtıtacıe etmek ~tlyen 
1'&:ane1aş ,.e dt!ıer ihtiyaç aahlı>'.e. 
rt mUracaatlannı dotrucıan cıoıtru· 
:sa vlllıyııt tevzi mOcıürlüliüne ya· 
'PACalt:lardır 

Güzel Sanatlar, Teknik Enstitürer, Ressamlar, 

Etiketçiler ve Dekoratörlerin nazari dikkatine 

KAN SON 

RENKLERi 

iLE iMAL 

EDiLMiŞ 

TAÇLI 

R. A. F. 
.l\larkn renkli 

FON 
KARTOXLARI 

Piyasaya arıec\U· 
miştlr. 

Satı& ~ t>rleri: 

İSTAXRIJI.'DA: 1\1. Mazhar Ayyı!dı?. Ayyılclız Paznrı Ankn· 
ra Cad. Xo. 147 
BUro Kur Limi~ed Şti. Bc~oğlu 1stiklal 
Caddesi No. 347 
Cemal f'incanctoğlu. Tilnel Caddesi No. 8 
Kalem Kırtash~. Harnı:çı Sokak No. 36 
::0-:cslnı Abenl \c Ort Yeni Postahane Cad· 
desi Xo. 49 

.\:\'KARA'DA Kemal Okan ..-~ Şki. Po~ta Caddesi No. 39 
.Naci Akseki: Ana!artalar Caddesi ::":o. 324 

İZ~IİR'DF. Yeken Kardeşler Kuzuoğlu Çarşısı No. 57 

İLAN 

KIRALIK DEPO ARANIYOR 
10 t'>nluk kamyonların günün her ~aatinde tnhmil ve 

tahliye Yapmasına müsait kiırgir veya betonarme a gari 
20Xl0 metre eb'adında mazbut, bir depo kiralanacaktır. 

Yazılı tekliflerin kr<'kileri de eklemek suretiyle Galata 
Bankalar Caddesi No. 75/77 Makina ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu 1stanbul 1rtibat l'ıld ne ve.:-melerl ilAn olunur. 
<17180) 

Bina tamirafl yaphnlacak ve Galvaniz 
Soba borusu ah nacaktır. 

lstanbul Vi/ôyeti Daimi Encümeninden • 
1 - Kızıltoprak'ta öğretmenler dinlenmeı evi olarak kullanılan 

binada muktazi tamiratın 9999,48 lira keşfi dahllinde yaptırılma~ı. 
İlk teminatı 74ll,96 liradır. 

2 - Vil~yet dahilindeki ilk okullara lüzumlu 675 adet Galvıı· 
niz soba borusunun 5400 lira tahmin ed\!fm bedel dahilinde satın 
alınması. İlk teminatı 405 liradır. 

3 - Yalova'da Elmalık köyü okul binasında gerekli tamiratın 
4843,16 lira keşfi veçhlle yaptınlması. İlli teminatı 341,52 liradır. 

Keşif vera tahmin bedelleriyle ılk ttiminatları yukarda yazılı 
i§ler 7 Ocak 9~8 Salı gUnU saat 15 de Ankara Caddesindeki Vi111· 
yet binasında tophınan Daimi Enelıınend~ ayrı. ayrı açık eksiltme 
suretiyle ibııle edilecektir. Şartname!tri D:ıimL J<;ncümen BUro un· 
dan alınacak veya görillecektir. f stckl!lerln Uk teminat makbuı: 
veva mektubu 957 yılı Ticaret Odası vcs1ka"ı \'e ayrıca yalnız bi· 
na tamiratı için sartnaınelcrlndckl kayıtl:.>r:ı U\'Ularak alınmış ien
ni ('hliyet ktıJ1ıllariyle birlikte ihııle ~ünü saat 15 de Daimi Encü· 
mende bulunmaları l!ııınıdJr. (17984) 

istanbul Belediye Reisliğinden 
İmtihanla memur alınacaktır : 

BC'lcdive tr«killltında münhal bıılnnan barem içi mcınurlyetle· 
re aşağıdaki ı:artları haiz bulunanlar ara~mda açılıırak mil :ıbaka 
'mt!hanı ile nı"mur alınacaktır. 

lmtihna girebilmek kin: 
1 - 35 ~asını ~eçmemiş bulunm.:ık, 
2 -- Oı1aokul, ilse veya muadili mcl.teplerden mezun olmak, 
3 - Filli :ı kerlik hizmetini yapmış vPya ihtiyat sınıfına nıık· 

!edilmiş veya a kerlik hizmetine elveriş!! olmadığı sabit bulun· 
mak, 

4 - Belediye Memur ve l\lü tah~emlerl Nizamnamesinin 3. 
ell madde indEıkl şarUar1 haiz olmak lhıındır. 

Orta Okul ve muadili mezunlarının imtihanlan 6.1.1958 tari
hinde. Lise \'C muadili mezunlarının imtihanlrrı da 9.1.956 tarl· 
hinde saat 04) de Belediye l\ferke7. binasındaki )leclis s:ılonunda 
yapılacaktır. 

imtihanda kazananlara 3656 sayılı barem kanunu hükUmlcrl· 
ne göre alahllcrekltırl aylık verilecektir. 

Taliple.rin Relediye Rl~·a etine hitaben yazılmış birer istida 
ile tahsil bel~ I, nüftı!i hüviyet r.Uzdanı ı~kerlik ve ikası vc 4 
adet son çekilmiş 4. 5X6 eb'adında fotoğr;.flariyle blrllkte 3.1.1958 
gilnü ak~amına kadar Zat İşleri l\!Udür1'\ğüne mUracaatlan ilin 
olunur. (17988) 

• A_!. P & ı il 

j,.,._ •• • ~,) 11 ~. • 

BASYAIININ;DEVAMI 
l"·t ~ ' : ' 

İYİYE DOGRU G LİS ELER 
Ahmed Emin YALMAN 

<D ı 1 lnr.lllf') 
nuı rıı u·rou rı"lmruııu l~"l..11 "lml•llr. TOrl.11"rlt" 'nııanhların 
lılrlılrh'rlııln •rt.;ı:ı~ınıııııı ı.oıınl ı•dllmrlrrl. ı l'f•tıhn\\ı•r'lıı iki ta• 
rafm ıuıt~ıııı bnlnıacıı ,e !'> \ ro nuı • .ı>oru-N"onp ı.oııına rek hu· 
ıııır ıtlı~nıl'l•tt'll kıırıomınıa ı..ı,met , ... rıııeıılııln bir 11Ulınct1 dl'I' 
ı.ııbı.ıl eıııınıı~tır. 

J\onfrrıırı nıuhlllndt lıfrlil' !'ılın• m~rlf"slııc cnrc ıır:ımnı.ıa 
rıır•ıııılılOr. ,\roılolil lhtllllt çoı. 07.0ı.ın rnrıılı>or. 'nlim '"Orta· 
tıoku drnlf'rlııln bıı kadnr ı.nınsına \il 'J 110•111111 ıı;ıtı.1111 lllrlh:lıı· 
deıı bot.uııııı,ına , f' ) f'lllCleıı ~ıo.ı.u\llJ n (lnı:ru l.il) mn,ınn 1'1hrıs 
nıı·,rlr'I ~t'lıep ıllJ ı• ıtu•trrlll)Or, 'A'I O liumaııılnnı c.enrrnl 
:\ıın.laı1t lhıılfifı 05°kı-rT bııı.ımdım ez.oııuı Ur t lilp rııtıl ı;l!ıl 
nnuınl liliılıı ııaaı. ıııı buna cam onuu ııı ı.. ndlnl' drrd l'Cllnnıı~
ıır. 811 nı:ıı. .. :ıtladır 1.:1 dOn 1 orı. u: \unsu delrı:;clrrtnl bir ı;ıe 
>enıı·tl ısoıra!!l t"trafıncta blrleııtnnl$tlr. 
OR'I ·DO(.U l>l H l\JU 

\dııan Mrndtrr. 'hı Amerll.; ıı Camhurrelsl ile oınn l>lr &n.ıt 
oııbr~ flaklkıılı!ı( koııuema ı daha r.l)ade Ortaducn ıııe,elrlerl ı•t· 
rarındn •~ro nıı f'tml Ur. TUrl.l) "'nh• bu nıesclrlerılr O) ıııııııtı rol· 
ırrcırıı, alılıı:ı ııır..•uıı,rııl'rdt-ıı lC bllhıı,sıı nıll lt·ttı. eııınl)l'l dft\ll•ırı· 
dn hıh hli bir <'C'•llrrtle llrııl'ı. hlı.ruf'llııl r. ımır•lrıılrıı \ııırrllinn htHll 
col.; 11;1'11111111•dıır. \mt'rlı.1111 drlcı;l'lrrl.ulrıı An\.:nrn'ılıı 1171111 nılldcl1'l 
ııuıunııııı" \r fiirl.t·eıılnl h ılft unuııııaııııs blrlıır. rııst ıtrlıllm. Türk 
heJ•rıınııı \t'rrtııı:ı ı,ahııtııı \l" O)llR•htı rolllıı llsrnhcrner Oı:rrlıı· 
ıır c:oı. nıu•nlt bir ıutılJa' bırıılı;tıt:ıııı '~ ı.oııueııı uııı u~nnııı.,111111 
ıl:ı IJuıııı ııeııt oldur;unu &0) ledl. lllt:Pr taraftan •ı Ork hl')'ı•tl ııı·rek 
bu nıülftt.:attıı. ırrtli böl&enln nı\1•te"'lı: ı•runl)l'tl ııaı.ı.mdıı :ııııı. n 
llf'tl<·t'lcrılf'n '" 1ıwrt•I. nıeııılrl.f'I ıı ... 111111111 rle ı;cçeı1tırt·eı.. )Ctıl im· 
ktiıılıırılıuı ('ılk ıııl'nınun ııirııııu) or. 
TÜtı.IG il \ZIRf~\ '\I\ OR 

1 ı.tısadl ınrııeırıu baı.ı.ındnkl hı ılllıce \ e }'rnn ızcn nıl'tlnlr· 
rlıı •ılrlılrlıır u,mııınn•ı, ıı.tb:ıdl 1 lcrln ılOnkü toplnnt1da ı:örO t:ı. 
ıııe~ıııe ml\ııl nımıı~ \f' Jtııl bir ıereOıuc )Rlıılmak 07.t'rc nır rle hu· 
aUrıt• hırul.ılıııı~ıır. nır ınrartnn ıln bu rnflhlın ıcırılımtının ı•nıııı· 
ılı ııreıı~lplt•rl ıııtn t"lnırl.; ll" nlınıııı lll'lit'rlrrt ımlutmıı.li thcre 
ncşrl'ıllle~ı.: t!'!lıllı;hı hnzırıaıınıH!iıııa del m ediliyor. 

\arın ı.ondra·ya ı\drcrk blittın ı narrll'r dolu_ Dt-n bu :ık· 
ııanı hnrl'kl'I elmttr. mtelınr ıılııuırum. '.I ebll~ horf'ı.eıımcırıı e\
' .. ı um·nı. .. ıınıe ıtecrceı.. Buna ali ııı tlbalıınnıı gl'lr.ork ) azıda > •· 
zııruıı. 

Çapraz Kelimeler Hazırlayan: Esat Hamdun 

Solcıaıı saRa: ı 1ttıuıl:ıul mozo
lcrtndcn blrı, Bir erlı:clı: acıı: Ye. 
meıı:. 2 - Sana•: Deliımıen; Bir 
ıuüııhll 8 - Alçaklık. Altın, İyi, 
Bir hayvan. ' - Vlliyet: Yüce 
ııönuııa. 6 - Zat. İytnuer. Şöh· 
ret. 6 - Kuncıurıının tab.n O&
tOncıekt )'Um\lfal: dertlertnl ya
pan: çoculı:lann kotlı:tugu mev· 
hum ) arnuk 7 - Çlft ıilfır: Bir 
erkek aııı: Rumeı.t lehçnıınde: Ço. 
cuk. 8 - Blr ı;oru edatı, Uabbc. 
Bır cıarııı ve hav&61. coz·ı: İ~aret. 
ıııfatı. 9 - Çekme, TUttutunu ko
paran. 10 - Teehhül eunek: nır 
(:<ırbalılı:; Çoban. 11 - Bir cotrııf· 
)'a tertmı: Aıkert bir topluluğun 
kısa adı: Deve t:ıırakıerll. 12 
Beynelmilel futbol fe<ıeT" yonu· 
rıun lı:tfia acıı: Ötekı dünya: Qok 
acıklı olay. 13 - Bit halife: Hu· 
bubat tozu; Tera. 14 - Zamanın 
kııııınlanııdan: Oaye; i°'aııta ai'" 
rıtmı; toprak; Bır çıçck. loı -
B.r tarihçimiz: BııJS~lıuna; Nöbet 
16 - Rençper: Bir çeıılt. hınıızlık. 
17 - nazır: Baktye; Vaxıh: B r 
nıcıa. 18 - Dlr edatın kıs~ı: Bir 
ııpor, Bön. ıo - Bir çiçek; Asya 
mcınlckctlcrtnden biri; Dır nota 

20 - Bir içti, Ünlem, Kuvvct:e 
inanmış, lkamctı:Alı 
Yukancıan qaıı:ıya ı - Bir ba· 

!ılı:, Bir remtı. 2 - Duman leke. 
51, Beyan edatı. 3 - Bir b0küm
C1ar: Batı tıırzınaa. Utanma. 4 -
B r bOtOmdarlılı:, öcıeme, Yeır.e.-; 
D r mabut. 5 - MQkemme!, Ne
fiy ek!, Emre U)'?IIL 6 - D r scb
ırr, Acı ıır Dlr ııayı 7 - Sahip: 
Melllı:e; Koruma, Matqınattkte kut
lanıtan bir harf 8 - Terıız.l, lıtıve: 
Bir mu~lkl Aleti 9 - Aza, Şart e
datı: İ&IAmın oarUanncıan biri: 
Uayvıın kuncıuraııı. 10 - Bır oyun 
aracı. Ortnnın ortası; Katar: /.c· 
birli ba;vvanlardan blrt. ı ı - ll&
lt'J)te bulunur: İru;an sağlı~ı ba· 
ıcımıncıan iklim tartlan, Tabii te· 
IAket: Bir renk. 12 - Gemı barı· 
nnğı; Sıtma l üzUnacn zayınamUJ. 
18 - Dayanak, Otomobil sahlp'e· 
rtntn ve oorlirlcrln caman, 1Ullan11 
cıee11klerl ooy: Ayı yuvllflı. 14 -
Bir ay: Kasanın yarıu; B.r nota. 
16 - Aile erkinmcıan biri, A'n.sı. 
l! . .tn; Decıııı:ım cıecılkçlllk 16 -
Allahın rahmrtlncten mahrum ol· 
malta mü tabak: Bir çtçek, Buıı:ar 
ı> ıısı 17 - Olamaz: Zart ecıatı: 

1
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Hi z: B r ecıat. 18 - Ayak; Va· 
antet 19 - D'r Unvan: Memurun 
aayana~ı: oııı Hint • Avrupa cııı 
a leetnden olan Nefer Anmn. 20 • 
K~. B.r erkek aaı: ŞtkAr: Jklc~. 

İNGRİD BERGMAN ve YÜL BRYNNER 
tarafından yaratıl.ln muhte~em ve muazza m şfih<?ser 

A N A S T A S 1 A (Çarm Kızı) 
Rusyoı'da svn ÇAR NİKOLA'n ın kızı \~ASTASYA öldürüldü mil? Yıı~ıyor mu? Yakın tari· 

hln gizli bir safhası". 

Renkli ve Sinemaskop 
Hafta lık hilttl('rin atışına başlanmış tır. 

CHibemi borçlu olduğum ••bun ... 

•• ... cildimi Puro'ouo ihti• 
mamına bıraktım. Puro 

Güzellik Metodunu muntazaman 
tatbik. ediyorum,. diyor. Siz de Ôzcanın 

a.vıiyelerine uyunuz. Puro eabuou kulla· 
oırak daha cazip ve daha güzel olunuz. 

IJoL l((jpOKLO • ttEFiS KOICUtu 

PURO 
Tuvalet Sabunlara 100 de 100 uftw 

Tlftılblnde krem rınıaı.n 

biılunarı Puro Tunıat Slbu· 
nu el idi lıtsler, yııauplr 

" bıe yapar ... Caılbı n 
ıozemoıaız.ı arttırır. 

Hl l,,IACAM:S il JJ 1 lAIU:\' -

l:o.;IR ili Khıl 

Dr. ERTUGRUL KUTLUG 
H•r cnn "'aa~ 11>-ıa arası. Ca· 
!ııılojtlu Nuruosman!ye Cn:L 
No. o, Yavuz Apt. Jı:nt l cıo bııs
talannı l:abuJ eder. 
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Orhan 
• hıı tıiyi11 sııoı· Bekle 11e11 

eevre f eı•iıı i ... sev i11diı·di 
'nkRrn ?I 11111<11•1 mııhnhlrlmlL C'l"ınRI " ıtıı. hllıllrı)ur ı 

On Ilı; ııııı tll"\3111 rtlrn hlr krlıurıı •nnrn rılhR)rl \11111 ı ı::ltlm 

eref AP AK federasyon başkanı oldu 
nııı.ıını, ,t'nl !ıııhol lı•ıırru•)oıııı lıı~ı..0111111 ln)iıı t'ınıl tir. \f'ni haş· 
ı.aıı Orhan "rrrr \ıı~ı. ıır. Huıııııı 'ı ıı 17.0u tlf' \pal.la ı:onlşeıı Milli 
ı ıtl t ! ııı Hnkııııı l.l'Uıll•I ııılı•ıı > t'nl rı•rlı·rıı'' 1111 ıı li ıı rııın•ı ıı ı ı.ı .. ııı l•t ı r. 
ı'r!ıd \ ırıltnırı lif! ı::ı'lıiı•nır•I hlr •ıtlll ı;ıı•ı•ıı O . "Nt"f \(lak 1117.1' ~ıııı· 
ı:ırı sO)ll'llll ıır: 

ı<- 11.ınn hıı lılıııııılı a:oı.tı•rı•ıı ~ının \tlllı tı:ııiııı naı.ııııııın, 11111111111 
.. rı.c.ra ,,. hlllı ıı.-n lıa.•ııı' ı tr t"kl.iirft•rlıı ı ıturrlı•rıııı \ ı•rıl rrdl'rıı•' 11 

nu ı.urrıırıı. 117.rrı• lı it ı ı .. ııırlt" ı~ı 11111111 ı ıl<lrrf'ı. ıı•ma•lıırdn hıılıııın· 
< Kgıın. "'Ollrıt ııa ıırrıı:rnıııı lr•hll t'tllp ·ıın t!'rt'i.l'tı aı·ıı.ıs, ıwnı::ıı.u 

\ t•ııl fl'rlrrı"'""a ı.lınlı rl ıltıı nlnı1>aı atını ... ırtlıı~ıımıu O "t"rrr 
'''''"· trııı • rılr• r;:I u zr.ıtıtın l•lnılrrıııl nçıı.ıaını•tır, 1 •1.1 ı rıırrbııh· 

,.,.ıı -.aııııı rr!lın. :\rı:dr.t f rdt'!nı. f "' :ı:I t man, 'ı, Kıl rı, Ali Rıı.ıı t.r· 
ıuı: ,,. ıu•ı.: )&J;ıodn ,urııa tlnnr.r.,ı. nı.ın naıclnd .\t~rmillırrl Şln~I 

fi nın ııılhtı oıı.cı trı. "'ı·lı·11ıı.: uıı••zııırn•la ı.111111.ılll"rlııl ""rıl111n11111r 

cı. "'•'r"'r •ıı) lr konıı 11111 ı nr: 

,._ llııııııı>ı.11 Mırl ııır klııdı• ll'li t;l"l'l•·lliı:lıı flll•lrlı 11lııı·aı:ıııtı ı.aııl 

dı•ııllııı Zlrıı \ ııı.:ıırı. '" lrııılrıll'ki ıı•ad:trı ı11ı..l11 rılt•nıhr.ıı hlr '"" 
~r~lı•I ••ııll'ı't' l•ı rıhııluıı trı. .,.ı·iı'l•I tılıııul.ınıı ll••rl ı;lrlt•ıııl'ııırı.11"1llr • 
H111111ıııo tırrıılı!'r ııu nııır•••'""ııııı ılr ıa111 ıııAııa•I> le ıtlP' hinde ıh•ı;I· 
llm. 1 rl.•r.• lc·llll; ıııoıııom lıir I~ nlnrnı. •rrlluır,tıı hrrh:ınııl bir klııı· 
'"'" r•n• l•I o•:ırnı. •rrlllr•t" ,,. ıııtı ı:rtrn ı.lnı•ı• ıll' ~n•h'<'r ırı. •P\'I• 

cıııı.: ili°' l•tlı:nı ..,tlrhlllr~ anl'ali o ~ant.ın bu ı t•ıı bir rnıırtıııınn aııııı• 
bilir. "ııh•rıı ı.ı:ııılıııl. \nl.nra. ltmlr '" \llnnn ıılbl ruıooıouıüzdc tıe
rl :ı;ııınl• 11/ilr:rlt"rılf," lılrrr rrı ı .. rtı•l''" ll'lll llrlllııl llıdıı.• cıll'rrı.: '"" ~ 
tll'llı ı. ı.uıı11~11nrıa tııı ıırı.nrıa,ıurııı rıı.ırıı-rlııdl'n ıı.ı n R> rı fn> ıınııuıutıı 

urP.11> h• ııılllı mı.tının tr•tılllıııh• ı;uı.: ıloha f:ııl:ı ruııtlııııun aıınııbl• 
ı,1<·Pı:lt1l unıuruu n 

rı•ıır.rıı••oıı n:ı-ı.:uııııııııı 11. rr .. r J\11 ıı.·111 ııı, ini lıaşı.eııfln ııııhıı•· 
~t• •ı ıur , ... ,~·lrrlnıı .. f.l"ç '""" ılıl\Ulınıı "' bfi>ıık mrııınunlyrt ııyan• 
<lırıııı•ıır. \) nl ı•rHelı•re ıöre rt.dl'r:l.•}Oll b •liflnlııı lındl tııııı etıll• 

1 eee 

Yarıda kalan F. Bahçe -Legia maçı 
yumruklar ve tekmeler içinde geçti 
EŞORFMAl\11 Kaptanlannın ihracı üzerine, Legialılar sahayı terkeder· 

ÇIK RDI ken Fenerbahçeliler 3 2 Galip durumda idiler 
AltlillA !. Dün Mithatpa~a stadyomunda bir futb ol macı yapıldı 

liriz. 
Amma ... Doğrusu buna; maçtan ziyade bir arbede, hattô bir sokak kavgası do diyebi

Karşı laşan rakipler Polonya lig be~incis i Leiia takım ı ile Fenerbahçe idi. 
ıınıuıı ma\ bo)uıır,ı lf'kmt'lPr, 

yumruklar, 51J1e1t-r hlrlblrlnl ıaııııı 

etti. ıablı maç bu hava lçınde d~ 

\am rdr.mf'dl vr lklnrı dtHenin ya 
ru;ınıt ı l.rJlalıl:ırıı:ı uha\I tt>rkrtıne 

lrrı ıı .. )arıda kaldı. 

Simdi savın oku7ııeuıarıııııı •Da 
•ti oldu da bır dosUıık qıaçı bu hıı.· 

le t:f'ldl" • dlyf' haklı ola1'11k bayrct 
rdrrrkkrdlr 

ııunııu bırçok ırbrplerl ~ar. 1 aknı 
hu •rbrplf'r içinde orııı h<ıkcml ul 
bi {.arıının rutholU nuarlyatta prk 
çok bllrnl olduğunu iddia l'tmrdnr 
r>tmrn tatblkatıakl bf'crrlk>lıllllnl 
rn bıı ıa •!Sl ır,rblllrl~. llu batısı baş 

ka bir lıtıında aıılalmı bulunuycı 

ruı. simdi )arıda kala" karşıla$nta 
nın kı~ra r:..-rrlnnın:ı &"l"lr.llm: 

Lejialı lar c;ok 
k ırıc ı id iler 

1 'fte.Jaf l1"'4durıık ! 
Jla'lılara kapıırdılur 'ilaç ta bu ha
fif 1 f'Jia biklııılJ<'llııdf' dr\anı e.der
J;~n )'aııılan bir akında Nar! 18 çlı 
ı;blnln hf'ııırn kf'narında Kt'mpnl)f' 
bir çl"lııır ıııktı. \ "rll"ıı rrlklk atı ın 
da orıabnan ıoı•a Cl'ntı Kf'nıpııl 

ura lir u:ıakca bir ınr>:1frden 1 enrr 
bahçe kal<! lnr l'OkU\erdl Sülırıı 

plonjon 7apmı tı, fakat boı;ıına 

Gol. ( llak. 30) 
• "nrrbahçr!llf'r .:: • ı nıntl6p du· 

ruma dil llnec hıılandılar V<' akın 

uurlne akın yapma)a ba,ladıtar, fa 
kat semrtl'sınl anc"8k 41 inci dakli.;a· 
da alabıldilrr. c.an•ın •Ol ıııraflakl 

a..-ut çlzı;lsl üzerindrn )aı•tıtı orta
n ı:erlleıdcn ıclen 'I ııran durdur 
nıadan kara ıı~ ikinci beraberlik ı:o 
lı•nu attı,Tf' dene ile b1>yJecc 2 ·% 

Pulouyatıl;lr il.inci drTJ't!nln lS in· bllll. 
el daklkasınJa aharı tophlU ttrk ikinci d evre Ve 
rrerlrrk~n likor lnhut 3 • Z Yener 
b3h~"nln ı:ııllhlvrtlııl rot l'rlyordu . 

ııottll•U arı lichntlllt.rln hıı 
hadisele r 

ll'r SNL bir 'uruş ılr kR ı ... ,., ı:on 
rtrrdl. toı• 2aırn ı:lrl) ordu, • ııku 
bunu sar: hck Mıuell de ıaınaıııladı 

ve ntlara ı:onderdl. f'enerbahçc 3 • 
l .ejlıt 2 ( llak. ll? 
oyıın blllıas,,.. buııdıın sonra (ıj;

rından çıktı. l aptıf:ı ıııUtcaddlt ka~ 

ti harekrı lcrdrn •onaı lıakem 1 cjla 
lı f: lıJlfı ovundan (ıkardı. lllraır. 
sonra U nunıraalı lkolskl ile :O.'I 
1azl > umrukla tılar. ilaha •<>111'11 7f 
ıırıcu dakikada bu srrtr (101 nııına 

ralı :;ı:ı.,ntara ile ~lyazl dldl Ulrr n 
bu arada il:lyaıl Zieııtarayn mükrm· 
mrl bir J ıı nıruk yapı tırcıı. ç.,ne 
kemiği ı:rdf'leııen .t.lentara d:ı ı:ıuı, 

1 rftere bir yıımruk attİ. l~ftcrlıı 
dııdafı p;ıtladı. Hakem ulhl Garan 
oyıınd~kl lıı\klmlyf'tlnl tamamı Ur 
kaJ b~tml ıı. 7.ll'nt11ra11 da rtıraç rt 
mrk bir.dl. ııu crrr bUtUıı roınn}a 
lılar uıhaJI topluca INlıettller. (dak. 
80 nıı sıır .. tl~ nıac ta yarıda ı.:aldı. 

---0-

Fen erhahçe dün Vefayı 

yendi 

.. 

daUka}a kad.u ı<alıada 1.:alabilnıt'le 

rl hrnı dr l • :? ı::allp olarak kala 
bllm .. ırrı bir maharrt ..ayılabilirdi. 
l üııı.:ıı PolonJRlılanıı oyunu rant 
rrt .,., kıru ı idi 
lff'le çalıma katJ1e.n tahammül e· 

t.l"lıılvotl!ır \'f' çalımı ~rr rrmrz hf' 
ı u·n akablııdr ırkmnl vapı•tırı1or 
urdı Tahh hır cır hu durum ür" 
rlnr lıal<f'mln Jdart i il 1 \I' IÜ7.Ulll· 

ıııı ı!rvre~e arı • taclrertliler çok 
1'ızlı, l.ejbltlar..a (Ok 1tCrt b14l;ıd1• 

ıar. ilaha birinci dlklka dolmadan 
(an ııı nrıa .. nı f rırr Ani bir •olr 
lôr l.:alr)e ;oııelrrdl. fakaı uns\ll 
hk rop Cllrrkt"n ırriye dondu 
lll~lı. 1 

c.r.nf' bir 1 •nerbaht fi lıUc untund:ı. 

sfrLatı çrlm" ıı .. dll lırdUl"r. ıı:aı..,nı 

tlft Tııru~ \rtdl \rrılrn pa<ı ı ... r 

BHteıbol birine.! k.timıı ıı: maola· 
rının ikinci hafta karftl~malarına 
dün de Spor ve Serıı; saranoda d&o 
vıım ed ırn.ştlr Alın n eknllı: nrll 
Cf" l'r > de.r 

Al "'lda - Bt'$1 .. e 46 16 un 
şı 1 JTÖ 73 63 ı3'i 

SÜKRÜ Ccrrahpoşa Hastahanesinde 

daşı Can ıı.tırap 

baygın yatıyor •• • Dr. Reşat D ermanver (so lda ) ve takım arka· 

dolu göı.lerile Şü~rü'ye bakıyorlar ... 

Ralırm ulhl (.arnn, L~~ kıılttl· 

ılnP r ofm .. nını çıurıp oynama ır.ı 

thtar l'tml , rakll uı .. cı lwvle oy 
nayabllerr;lnl sllylr.ml tir. ldarrcllt• 
rln aran ılrmP.s11 le k;.ılel'.I c4 o. ma 
nını çıkarmı tır. tııı hadi " maçın 

11nlrll bir ırkllıll' ba lanıasına Sl'lırp 
eımuştıır. 

llL"'I:RBMIV : *** 
tıkrü 'IOEDlll, ıu nl - ı. 

cuı, l'arl, vnt 'r Rllı\ , 
1...All:, U:Z,\., l,F.•, t it, :>;lyazı 

ııtreııur : :Uolaar 
ı.aptan: ıoı:al."I 

t R.JI~: ** 
TROS\ 7. Masrl. \'ı\80 -
O\' Ki. \'OJNh"AK, lkot.ıd, 

JlhoTSld U , lllkra l'hl.I, 
ı~\1rsi, 7.ll'ntarıı, Jurnutskl. 

'1han1d 
H.akem: ~n:ı G:ıran 

&!ytrel ı . 3 • "' • 
Hiaıla t 43 262 1 ra 

OOLl.ER Vo nlak dat :ıo -

117 lınrf'kf'll~rı ln1lnıam rdlnce o• 
1ıın çllrdrn çıknerdl 

Beş golün h ikôyesi 

Kar ıt;ı ııuııın Ilı. yı ını t .. nrr 
b:ıhçelllrr kuandılu. l akat bunıı 

1.r,ııa 5olhrkl 14 il:o, in fııtbnlcu 
\'ojnl;ıl; l<'r• bir yuru.ıa kendi kı· 

lf'sinr attı J\kı:Un ıopn kall'fl! dot 
ru ortalaıuı tı 

1ı K r.ıı ı : ııunu \'ojnlak ut ava 
ı lir k•stl, nu •ırııda k•lttl llrri 
ılımı tı. rrr• ral•o alan tnp klllt"cl· 

•l dr konlrplrr.de bıraktı \'r ıı~tara 

takılınrdi. (!lak. ~O) 

ik in ci gol 

Kf'ndl uakları llr O ı )naı:luıı 
duruma ı:eçrn 1 dlalılu bu ıoldrn 
buzulmadıl:ır ,.,. brmrn bunıma J:f'Ç 
tııcr. l>aha henüz tlç dakika ı:rçmr 
mi ti ki • ..:anırfor Kl'mpııl topu san 
tra noktasınd:ı J'llkal;tdı Sari mü· 
dabalr t'tnwk l•lrdl ı.e de mııvaff11k 
cıbmadı KC'mpnl kaplıi:ı topla bir· 
llktr ı~ pa lçın<' daldL ukrıı çıkıp 
çıknuınakta tPn-ddUt •diyordu ki 
plhr bir yuru•la ~ol ko C'drn bf'rll 
brrhı.: ıeoHınO atınrdl. Oıak. 24). 

Karşılı kfl birer 

go l daha 

Kıırjıla~nıanııı bu Anına kadar htl 
cuııı lnslyııılflııl rlltrlndc tutıın t r 
nrrbalıçdılf'r nrıten!ll" duruldular Yf' 

•aha hlikhnhrılnt uwa nvat l,1' 

ı f'fltr, •~tla ollçlnln atııi;ı yunıru k uznlnf' ı;lnlrlrnml 
:d, K. ı>ikrrı Kırcaıı. Can n ı urh an ı:örulüyor 

FENER BAHÇE 
D

ün macta ı;ilrülmrf• dC'ter en 
cntrnsan nrlcrdrn biri de 
soyunma odaları idi. ilk oRC'C' 

f'rrerbahçf'lllt"rln odasına ı;ittlk. 111 
dhrlC'rln vf'rdl~I llztııııü hrp•iııiıı 
1'llz lrrlııden okıınnyordu ilk öıırr 
ıımumı kaptan Fikret Kuun !Kü· 
çük) rıe konu tuk Kır"an bize kıı.a 
ca un lan •ö' ledl: " 
·- 1 ~lalıları çok rrt n tıattd 

kırırı buldok Bu kad:ırını tahmin 
•lmfTorduk. lfatti blrinrl df'>rl'ııln 
• onunda b•n blz:ıat OO('ııkbra bun 
ta rın bir tabJlnra ~f' bıcakları eksik 
a man dikkal f'dln, hn topa clrmf' 
• in dedim Ra rln in ol anfı lçtrn 
ııı nama apmı -re krndblnl yurü•e 
mu halr ırtlrml tir l <'!lrrln hr 

e&ılan Jumruk nrtlccsl '"" dı lf'rı 

SOYUNMA 
:rrdelenml , .. dııdatı pattamı tır 

ıııından basku hrmen biıllın rut· 
lıolcubrımız )f'Cllklcrl tt'kmeler ııe· 
tk~ i ııtak tcfrk sakatlıklara mbıı~ 
kalnıı lardır tılanlarrt:ııı ıııünttı do 
yu:rorum.u 

llli•·r yanıtaıı ı,ejlyalılar ın so7ıın· 

ma oduı ıta a~nı durumda idi . Ka· 
rıır duktorları çenrsl kınlan 7.len 
taranın buını ıarıııı,, üzüntıı için· 
ıte idi. J\nlrenlir n ldarecllrr hr 
mt"n ıırp•I orta hakrınlnln çok ba· 
rnk ldareslndrn tlkA.yrtcl ldlll"r. U 
mıımlyrılr hak.,mln daha m<ıçın ba 
ında kalttlnln t ofmanına ltlraı 

t"tnır 1 kar'.\lsında •1 \!l.'J.rı IR• dl· 
nırlardı Onbrra f'tu hılırm yapı· 

lan ra .. ull.,rdl' dlrrl "" kolbrı "" 
ı arrlll'r yapac.ıeına ı.:rndllerlnd.,n 

d;ıbl ol a bir oyuncu) u dı,;ıırı aırnıı. 

D • B Spor 41l 
Vr!a •6 39 
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BUGüNKü KARŞILAŞMADA ... 

Legia G. Saraya karşı 
"kırıcı,, oynamıyacak 
Polonyalılar, bu hususta dün akşor11 

söz verdiler Galatasaray antrenörüne 
~ıır 

çıku:ıklu n halka çlcek atıra t• 

D jinldl nılıeuır hidl rlerden 
$on1'11 ı:aıaıuarar - 1.eJla ma 
tının ır.hir rdllt>eefl drdlko 

dasu pyl olnıu u da nat ,ıs de 
antrrnlir Olck Polonya takımı kati 
le reJsl lir! Pua Pala ta bir ı::örtis· 
mıe yaparak maçın O)nanm111111 te 
mln etm~llr. nu ı:örU mr l' nasında 
Dick. mls;ırlr takıma, ovııııcularının 

akatbnnıalannı önlemrk "" bazı 
bidlsrlerıe nıanı olmak için bu kar· 
şıla5maııın daha mııl ylrn artlar 
altında ovnanmasını rica eıml "" 
bir protokol hanrlamtştır. 

Hu protokola ı:lirr. lakımlar sıı 

haya yanyana dizilmiş bir l'kllde 

dır 1-'olon)alılar buıünı.:ü nı•~ıJ 
rt O\ namıyacaklarına dair I" 

MİL nrnı~lrrdlr. 

GA l..ATA6 rn n - J.EJIA 
K ~R llJ\ n·on ı.r 

ııuıtın µpıla!'ak Gabra ara" CJ 
Jıı nıa~ı saat 14 tc l\llthatpa A S ıııt 
dında oynanacakhr. Maçın baııeıııl 
l'ııruk Talu'dur. Bu maçta, bir nı 11' 
drttrn brrl rabatsnJıkl:ırı dota:flS 11' 
le talıınıda yer almıyan Turı;:a1 or· 
l<mall de oynıyacaklardır l\lcllP~ıJr 
cıu karması maçlan dolay11tyle ı• 

da oldo~ıındao, bu maçta dı& 
kımııııt:akl yerini alamı)acaklır· / 

Bursada ya1;>1lan hazırh k maçlanndan sonra Kaleci Şükrü stad! 
~~~~~~~.~r~~~l~~~.:;~,Ord u takımı yarın 

fP taraftan müellırlt'l'I kapı SJ rrk !iktıı> u banın bir ha lde once b • t d • 1 k 
~ı~~;;::d ıhl~'::'I~ .~:~~neu~:~:nı .:ı~=I ~::~to. yr':::::my·~::~::.~r:::~~l":eıkal,!ck::; t e s ı e 1 e c e 
('an ile Sükrıı çıktı. Çıkmalul1le ~ • 
ı:ırattar larıııın hlıcumuna uf1'11yıp, nllı•>"'t ;rr;linc uabı)e nobctçi dok• 
ınta uı ınrııııı:a b.ışlandıl:u. ııu toru bulunan C'f'rrahpap llastane I· 

ı.arı ıklıtı yanlış aıılayaıı ııoll !er he .,,. coılırdtller l'ıtpı lan muay,.nr.sl 
herhanr;i bir hadiseye 111.,ydan nr- netict'•lndc, Asabi bir krıı ı::rçirdlil 
uırnırk için, ro11ıarla halkı da~ıt •• kahlum noksıuılılı bultındııtu 

nıa)a ı:anet .. nUer. \leJdanlf a yal 1"'"11 "dildi. 
1117, ka lan Ft'nerb.lh(·f'ııııı kall'chl llııkfıırların iladr&iıtf! core SııkrCl· 
kenıll•lnP 'lln hşlıkla v ıı ran hır 1,., nıııı hutahg ı tthllkrll olmayııı bir 
Iİ•" hnı.s11 ııldıığıııııı sil\ ll'nırsı Oıe· iki ,l!ıır kadar iyile ehilccl'ktir. 
rlııe, polis ona gltıneı.lol ihtar rl• Din geee Cerrahpata Haıaanealnln 
mi o hr luıboku olduı::unıı '" Aa•blye Kllnltlndc Fent'rbahçell ŞUk 
arkadadııırınt brkll'dt:ını blldlrnılş· rünUn muayenesi ~Aptlırl:en Lejlalı 
Ur. nunıın ııurlıır yenldcn karı,ık go iç Zltntııra'nın da kırılan çene 
lık olmu• hu araıtıı 'tıkrü bayıı n kcaııgı nme!lyat yapılarat tedavi e
bır halele yere > ıkılnıışhr. 'diliyordu LeJlalı sollçln rapılan mu 

'Trs;ıdıırl'n hadlsl'J~ ş.alıil olan eyenl'.:.Jnde "Urulan yumruk JUzün 
-- - _ --- dtn cene kemlğlıılıı sol •arattan 

! OKMEYDANI 1 
kın dığı anlaşılııııştı Polon~a tatlle 

• 4 doktoru Soroc ko'nun •e VATAN 

Bursa 21 -
Donı~. Hna n Kara Kuvvetleri 

arasında oynıınan Sll•hlı Kuvvet.ier 
ışaınplyonaaıııdan aonra /\ -re B kar
maları ~ııbl~ edllmşlttr. 

A ve D karmaları buı:Un lkl an· 
trcnman maçı rapmışlıırdır Yarın 

lbuı:Unı O\nanacak iki antrenman 
m;ıçından ıonra Ordu Karması ae 
çı:ecektlr. 

A tannuı rano ıbuı:onı Acar 
idmanla, D tormuı cıa Mertnoa.e 
ıtar,ııa,acattır Me:.ln, YOuel, Ergun 
( 0 Sarayı A karmaaında oynıyacak 
!ardır. 

mrll)'l\l ıonunda Zlentara·nın çene A '< \RM \Si rdollml•Dtlr Aold3sll lltlNbarcnD~·)Aa· 1 HU' RR/YET .· o lıpor cklbhıtn de baı:ır bulundıığu a- ;\llrRISO 
kemııı muvatıakl)•ttıe tedavi edil- 3 - Z cı - 2) 

3 üncı.ı kumen r lı mis .,. lr.cndlal huı.ahanede lstlra ilk dev~ı 12 T ı Mnln~ lrbl 

ı erl O me danı n~ı:~~
1

i!p 6~~~ ~1~t: :~;:e~::m!~~a ~~~iller~~~!~~: :,~., bl~~"~~:ı::ıı:~~ :~~~~n b~!~~ 
•ının çok dalla l>l olacaiı "' maçı ında •P 1li1 • '1 ~açıno.a. euzel lyll~ebllec-tkt.lr Katllr dokıoru 5o ı golle A • takımı, 3 • 2 Merln~u ;ren 
çığrından çıkarmırar"8tı kanaatınde j ır OYUnOtı 1 ı;on.ıı \ rrıve, Spo. roczlto hAdl81'deıı •lkı\ye•çt olrnadılt- meğe mu'rllrtalı: old~ A tnımı ru~ 
ldılcr. nı 4- --0 eıbı açık ıaı:ıc ıı ~enm14t1r lannı goylemı,ttr. ----- _ • 

Varalı 
' " ili 111111 11 111 1111 111 111' 

Futbolcu 
11111111111111111111111111111111111 

Var .. ! 
111 il il il il il 1 111 il 1 

ıPrı•) ı ltıl ırıır• ı~, .. 
rl•lnıll' ha~ıalıan~•lr ı:•• 

drdl ZK• Rllı 'aııı .. ııı.ın ırnll ı-...p 

lHına muhııtıı ıı olmıı,tu. 

LEFTER ••• o da aıı.-ız.dı. :'llıı· 
t:• ı u onuna •fu:ru 

hlr 'ııııırııı. \f'rll , .. o~ı •l ııılnı:ı 
ı ııı. • t ı ll l~lı·rlııl ıı ı.ırılnııı.ı aı 
.... r... 

ORDU l'akımım ızııı maçla rın• 

••kip irin oıel ı ıır.,tlr Rt 'll. 
SA'l ' \ ı::id~n 

GÜN GÖR 
ERDAl..1 

blldlrlvor 

0-ıır.o vo Abmedtn golleri) le yı.ı;;. 
ti 2 ı lehlerine çevlrml'ye ın~11ııı 
fak oldı. A • takımı oyunun p 
cı nrısında lbrııhlmln (dat 70• şoll 
ıolu vuruşuyla ıtıncl n mııçın ı;•r 
dakikasında da Nuarcıın ,utunıtşeffl 
şı a~an kalecldrn dOnen topla U 
UçUncU -re gaolblyeı golUnü yaP 

n. KAR\! \ r - (Alt 1n'ı ' :>ı 
(? 5 (J • lJ 

ıııl' bolcularının hepal, bir bat•a içinde Acar idmanın t.lklmlyotı •~11 ,ıı 
'"rüS!r ynrıtıkları karşılaşm11:ar JU cereyan eden oyunda B • ıca.nrı 111 zOnden rorgun oldukları için istek· ıo.ler nı ııt devrede Attan. ııc 
•iz oyıındıkl&rı belli olu)orılu l\le- ııcvredc de .Mlkro Mıutafa at ı 

6
, 

rlnoıı ise kunet:ı raklplrrt tereısın- e' r;f 
da maçı kazanmak azml~le ıııralı O ha iyi oynı~an Acar n dl 
•e a11ratl bir o~-un çıkardı . Goller anıçı fark ı olarak S • 2 lci1Zl11 ,ıı 
ŞU St'kllde oldu. B KAR:MASI Kemal, o ışl• 

Nuuetln ortaaında, talc OnUndek ı 3brlı Rahmi S at. Mıı:ı,:ef 
tıırambolda Şeref ıopu talcyo ata Çıım, Sedat Mlkro Mustaftı • ~· 
rak ıdak 31 Ulı: golü a'll Merlnoa ra• Altan Gtındoğan , Ya~· 
bir dakiki. içinde' ıda.k 30 ve 31 ı Ytl _ ~ 

J IBOVSKI.. . 1 .. ,1ı.1ı ..... ı tı.ır 
do 'nraıırnııııl.ır • 

ra•ııırhı . \lı••hıır 11111 "ztıılhr . •\ a 
pan bulur. > 

.,,1 ıc 
ZIE N TARA ı .. ı:1ı• 11 ..... ~ 

•·· dün ,,,,ıC' ıı<l~ 

•lllılı ı•a•lı hır •ıııııruı. , .. rıı ı l> ,I 
tnrl.ır ıııun" 111' rt tlh•r •l' 1;ır 
dııır;ıı ııııılıı•ıldı 


