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Ka~ım (,ftll'li. Grnf'I f'l.:rrtrr Yarllımrtsı Kar• ~llllet\l'lilll Turııu Glllf' lif! '.\fnl.ıl) n ~llllrh rlilll Kı'l· 
mil 1'ırıliolln, '.\lrrlirz lda~ l\arııln 0''1f'rt ve ba:ıı mlllttff'S.111.-rJ S.atılıııı lnrdır Toplaııtıdn llıırl' 
'\fnkf'Z idare l\arulıı raporu nliuıııno aonra Gıllrk 161: alarat.: tılr ı.onu•mıı •apıııı tır, Cfileli ııı 
ıtal..lka !>Urf'n bu lionosmn'1nda rıırıı enıı~nıılıırını anlalmıs '"" •f'e.lın olıı)larıııa ırnıııs etıııı tir. Huıı· 
•lıın ~onrıı 11 bad•anlan krndl lllr •·lııd.,kt parti \•alı nıatarını 111ılntnı ı,11nıır. nu ııtı·e ılf' ıı tJn ı..anlArı 
~l'rf'flnf! J\nlütı 'mba•adnrdr bir aı..şam yf'mesı Hrllnılştlr. 

BAŞYAZI 

ASİL İDEALLER VE 
FALSO SESLER 

A. E. YALMAN 
LONDRA'DAN YAZIYOR 

L 11ndrıı, ~ - Dttn Pıırl&tr y&ptı1:ım Mın I&, Spaali'ın ''TO 
ı.onr.-rıın11nın nrıreuı.-ı teblla:.- dair verdlrl bıuın tnploıntı· 
11ına l.:ııtılmaı.: oldu. lkm. bu '\ 'TO 1'onferıınsına JH!I.: ııll~· 

nııetını, bir ıırnç muhbir stlll vaır.it,.drn udrryr lio•mali, tt"lıırıır 
n yazı ,. .. ,ı,ttrmd• prli ııoeuma cııtı .. ordo. Hnr dün, anın tesantı· 
ıttlnıi lfad.- f'drn ı.lndr. hlr hın lt;lndr :r•~amaı.: ıta ayrıt'• tnth 
hlr PJ dl. <Cıpaal.:'ın hasın toplaııu11:rla lıionferanıın prrd.,.ılnln ı.a· 
Pıcnma•ıın nıırın ınahınn oldnın 

Toplaııtıda ıspaaı.:·a ~nrılıılar: 

- Knnrrnln• üıııltlrr1nlzt UT&Un ('IUI uıı! 

~o•lf' c.,vap Hrıll : 

-· l\ontf'rımı ııtı.. ı, ı idi. ptJ.; bP.rırıı 'e ra1dılı oldu. fakat 
benim ln•nnlıcııı l.rlllcl hakliınd.tl..1 umldttr1m o hıtar tnıduu.or.· 
tlur lıil hl(' bir Iı;nnr .. ranı bunları bir 'fuunl•tleı 7ulnt &ttlrtmt.z. l· 
:zt bir aaı.e. ı.:aa:ır tnıııın tanı ınelnınl '"rct-e .. lrr. 1'rndlnlı nliur. 
nelrr ba arıtııımı7.ı anıanıınııc. 

ısoıılltr )Atnınr •lbl d.,um Mlyo rda Bir aıalıı.. pııııı. \ltl.-aMı: 
- 1':1111' ml~llflrlt'rlnı \Ar. Yeme:,. 3t'll~"mrdinı. 17.ln ""in ıt• .,H, &ldtJ lnı B!rl onlarla hrral>.-r li!\hn tı:r.rtnı. 

lL\ 1. '"iL ı.ls":-; 
Tt:bll&I rlr &l'ı lrlıu-e, otrlr ı.nıluın. ~n l•lrrt de bitirdim. con. 

ra tınalldN l•ta.,onundn ~olusu alılını Huradıı lıo~ hlr ııurprlz
Kümllı; )l\litnı.ı bll)lıli ..an nıı..Anmı~ İdil Bln't ile bııba ı llilnlr 
Blrrı brnl uıurl .ııııah ırlml ı .. r. bl ı.ı h&l'lf lsıa~yonuna .,rı.eıı 
dtn sııınıaıııı. Rol bOI lmnn•nıara uı..ıı hnlıtııli. ldll, ,aını~ dehi 
alılhl bir ~·n·aıı.Ar dtııı. htırtilıi rast11 IR!iAlllarııı zorluS.hırla lf!• 

':lrdtı.ıtrl t.ı>nnrıntuı\r lnıllhanıannll.ın hrr birini IAt.dlrln. ıııtl · 
ı.ıHatııırıa \f'rRlP.lil.- ı.aınıanıı tır, butıııı &•hsıJ tll aJ nı hlUdll olh· 
r:ıı. ırıt•ınl• Hrt ~•hadnkl olsnn ıortl" dü~ııırf'lr.rl h&.• rrı '" it• 
llhıcr 'aratuoı. Allıth. memlelı;ete, ııaınııa Ye anısına. baba•ınıa ha· 
cıeıa.111 •.• 

Ta•)&rr•e ılrlnrr Iı;onrtran!ın t.,bllılne "uıldım. C'lıtdrn nl· 
•un bir ıı~ımla Tll7Jlmı•. le açı,or, h•rtl harfine '""~m.- rdllmeır. 
Tıırk uıaı:dıı•larıııa tanı ruhl,-1• dU) uroımasa dpttt. ''•rfn banu 
J uanlı;ra ..• Komünl•l dllnJ&sının lı;l\Lü, ;rııı:u.C'ı. ıı.ı yuıı.lü roll•rl· 
nl 1) ite btllrtnıı lrr. nıııcırıı başlia !ılr PJ" ı.ırnıt.rrn. tııhrllilrrlr 
"' Allldırı~ıuıa hle allka..ı nlmaran har duıı)anın hOtun rml'll.,_ 
rlnl. lı'll'allrrhıl en bl'rraı., f'D 11811 n ull'I bir lt§aıııa ortaya lıioJ• 
maıı bllmlaler. CDnamı Sa: 3, lü: 7 de) 
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ff nı:\I \RsK.ıo•:ı.o 

HAMMARSKJOELD 
KAHİRE'YE GiTTİ 

Genel Sekreter, yılba

şını Ortcıdoğu'doki 8. 
M. polis kuvvetleri 
arasında geçirecek 

'nndoltı AJan•ı 
Stokholm 22 - Birleşmiş Mil. 

!etler ı:rneı sekrf'•ert DaR Ha.'Il· 
mırskJoeld. Stokholme iki günlQ:k 
blr ziyarette buıunctuk~an sonra 
buı:ün Kahlreye ı:ıtmek (!zere U· 
çakla memleketındeıı a~·rılmıştır 

Jtahlreve iı.d('cek olan ı:enel sek 
reter oradan Gnzze•ye l:C\'CCek ve 
Norlı B:rle~m:ş l\11llctlerln Ort a· 
doRudakı poll~ kUl'l'etlerı ile bır· 
lıkte geçirecektir. 

1 RhF. - l'R\h, <:t"lltl'O\ 
Öte yandan Şam racıva&unda bir 

ı:onu~ma yapan bir SurJ'"(' 11 ıı:rrl 
ı<l2c!lsilnün l ellrttlRlnr. ıröre. bu 
ctın. sıayrl ll!lı:l!ri bölgrye glrtn hır 
Jt.rall d!'vrl:re kolu l'anm 11an• ltı.· 
dar Oaka•cıald Suriye me,•znerlııl 

(DP\"Rml Sa. l'i !'O. :> dP. I 

1

SOVYET RUSYA'NIN YENi 
PROPAGANDA TAARRUZU 
Rusya «atom silühları kullanılmasın» diyor 
Orta Dogu'da kuvvete başvurulınanıası, NATO ile 

ı Varşova Paktı devletlerinin anlaşınası istendi 
A ııııdol u AJaıı.-ı l"e T .U . \, 

ra:05!~~~e~ ;; y~:::ı~k~~~~ ı~-1 l 4 8 E O K A' c ı 
nuflllılarından aonra aşağıdaki ka• 
nr aurcUnl kabul etmlşUr: 

•1"0kaelc SOY)"Ct Şiıraaı, SoYJCt hQ• d 1 1 b t 
tfımctlnlı. dış pol!tıkasını. Mart$Al u n s e r e s 
Bulgantn·ın meaaJlannın ihtiva et· 
et ı tekll!lcrt "e Sovret bUk(lmeU· b k 1 d 
nln Blrle~lş Milletler Orelertııe 1 r a 1 1 
gönderdlltl no:ıtları ı.amamen tasvip • 1 • 
e~mekte ve aşa~ıd11 Eikredllen tekUt 
teri ıı~rı aurmektedlr: 

1) Atom ve hldroJen bombaluına 
uhlp o:an deYleUcr, yinl So")ct 
Ruo-a. Amo:lka ve inı;lltue, bu 111. 
llh!~rı kullanmayacaklarını taahhüt 
etmddlrler. 

IUcumı ~il. 5, Sü. 4 del 
-<>---

«ATATURK'ÜN EN 
.. .. . 

BUYUK ESERi 
CUMHURİYETTİR » 
Mtıı;ta!a Krmal Darnt~I tarafın· 

dan tertlplenrn «Blze göre AtatOr
kOn en btlyOk l:'serı hangtsldlr?.a 
lı:o'lw.undalı:ı kompozisyon }"arı.t
ma.sının nctıceleı·ı belli otmu,tur. 
Dın·rımleri yayms" 'Ve incelemek 
ır•reo:.ı ile tl'rtlplenmı, olalı bu r•· 
rışmııya >111 aydı'\ katılmıştır. Ya. 
rıema)'a katılanlardan 227 •I. Ata· 
t<ırıcan tın bllvOk efieri olarak 
«Cumhur yet lda."!!lllnll kıırm~ ol 
masını bellrtmtşlPrdlr Cer! ka. 
!anlar dı Atattirkün en bü;Clk • 
ıerlnln harf de,·::ımı. lllkllk. şap 
ka 'l'C klvaret dnrtmı. mllll mi· 
eu medeni kanun TU:-k D l Ku· 
nıınu vr «Ne mu•ıu Türküm de"e 
ne• özü olctu!;unu llrrl sürmüo
ırrdlr Yed lı:IŞ] de Atatelr~n en 
b010k e~Prlnln: •ktncıı eabal• ol. 
dUltt;nu ıta:ıo etml•lerdlr. 

Yarı.,mada blt1neıııı;ı •• \tatür 
ktln nn b(lt"ü!t e~rrınln «Türk ı:enç 
l:ğ ne hltab~• o!ııuıtunu inceli. 
yrn kompozısvon•ın sahibi yUz!:>a~ı 
Muı.1afa Ok lı:azanmı~ ve kendisi· 
ne hır Türk bavnRı hedl'l"e edil· 
mı~tır Atatür)!:ün en büyü:.: ese· 
rl olarak: ya~mada tktnclltğl ka· 
'lanın Sabiha Mavteı cMede.n! Ka. 
nunuı ve üı;UneiıW~tı kazansn fz. 
mi~ ltsl!ı'll tarih öı;retment MUVPd. 
det Mollacııt!u da cTürk gençlilU· 
nh ~ostr.rml ll"rdır 
lF.'\I \Alllll'U 

Mllll Elıttım Büanlıiıının yar
dımı lle Mu:stafa Kemal Dtrncl!I : 
«AtatOrlı: De'l"rtmlrnı. konwıunda 

yeni bir l"an~:na tertip etml~tlr. 
T ya•ro yazarları. I't'SSarnlar ve 

mazı yenler aruını:.a terttpltnen 
ıo .. vam• IS&. 5 80. 5 del 

HÜR p LILER lllırrl~rt l'ıırtl •lnlıı ı.ıırıılıı•unıııı 11..lnrl ,-ıı duıııiıııü d<'IR.'1•1, ır l'\'\f'llil ııı.~ıım \n· 
• - ı.nrıırtıı coı..ı Barıli:ıınını lılr z1,ıırt1 \erllml•tlr. Aralnrında CHP. Gt'ıırl ı;rı.r.,ırr1 

••n.ını nııırk in , ... hıılıındnıu dll\l'llllrr \I' bı .. ııı m•n•ııpları f'll sr.ıu· nıuhalr.frl partl•lnln uçtlnrü 
•ll•ına ba•ı~1111 ı.nılanıı lnnlır. l oı.amıaı.ı rr•lındr RllrrlJf'I rarıbl C.rnPI Ra.,ı.anı Fenl J,üUI J\ara· 
;ısmıuıoııu (orında) ıı..., lia•ım ı~ülı!li C•olıla) "rl' F.ınrr Gıırell surlllt1;ror. .......................................................................... " ............................... " ................................................................. . 

Hukuk Akademisinin 
kurulması gerçekleşti 
Akademiye Hukuk 
alınacak. Yüksek Adli 

Fakültesi 
Tıp tasarısı 

mezunları 

hazırlanıyor 

Ankara 22 - Hulı:uk l"akUltetıi. "'""" _____ '."'"" _ _____ ~,,_~"'l""'."'""~~~":!:----1 
nıuutl Mohahlrlnılr.c'lell 1 

nın OatOnde bir Hukuk Akadcmlbl 
ınıruımaııı lçln Adalet Bakaıılııtın· 
da yapılan çalt~:Jıa.ıar tama:nlan· 
mıııtır. 

Kıbns Valisi Makarios'a 

m • s a j gönderecekmiıl 
.A.A. n T.U.A. 

Lt!koşe, 22 - Yeni Kıb:ıa V1.U&1 
Huı;h Foot·un dUn akşam urbe&t. 
bıralulıca~ını blldlrdtıtt 100 mevkut 
Rum tedblttl.51nden 481 buıün tab• 
llye rdUmlşUr. Bwılann araaında 
11 de kadın bulunmal:tadır. Rum· 
lar bu:Un Le!koşe aoli:alı:lannda. ... 
YIDQ ntlmıytşlcrt ppmı~ ve Foot.'& 
te eltkUr etml$lerdlr. 

Öte J&Odan Kıbna vaııstnın. Jlum 
tedb1şcl!erl aerbcıt. bıralcmaaı tara· 
rı Türkler araaında büyük en~ u· 
yıınaırmıştır. Dr. Jo'aııl KQçUk'Un 
uhlbl bulundU:U •Halkın 5"1- P· 
:ı:etuı buıOnkü uyumda bu btl.11a
ta eunlan rumattadır: 

•Kıbn.a Vallalnln bu harel;etl ada 
J:ııllwı& lyllllı:ten zt:yade ıcnaltta ;rol 
açacaktır. Bu hareket EOKA'yı tak· 
vı~e edecek bir hareketten b&JU 
bir 4ey detlldlr • 
\ '.U,i, TÜRK 1,JD&Rl.ERl 
iLE GÖRtşrO 

Bu arada, Kıbru Valllt Rurl:ı ~ 
dOn Kıtına Türk liderleri llı adı'd& 
•ltnmuı ııe:CAen emniyet tedbldwi 
Uzertnde ı;örflşmQşttir. 

Türk lider u Ye yall, ımn!rıt. ted 
blrlerl n dtter meseleler Uzerttıdı 
görü melere ıe!eeek b1.tt.a da de"am& 
karar nnnt,:mır. 
~·.ALi, IAKAkiOli'.A 
MESU GÖXDDh'oa 

öte rand1.n yarın J&hut öbür ,on 
Amerika ges-ıııatınden At.!n•Ta donı 
celc olan Papaıı .Makar!osu ltarJ:l&• 
mık üzere bugQn bir Etbr.a be;ıtl 
Yunanta•ıına gltmı,ur. 

Bu he7etle birlikte ırlden Yunanla 
ı.anın ~fkoşe Koll%0loaunun papaz. 
la görUşmelırdc bulunıca~ ..e 1ı:en.
d.la1nc Hııgh Foot"un blr muaJw 
Terce~! bUdlr1lmcktedlr. 

-<>-

1200 Kl11ı 
de111 iryelu 
elektrikle 
işletilecek 

'·---------------------------~ ................................................................. " ............................................. ... 

Akadmılnln turutn:ı&hı hakkın
daki ıı:erekçe:ıe Hukuk FakOlteeın. 
dı ötrenc1lerln hukuk llmlnl teo
rık olarak ö{l'rendlklerl belirtilmeli: 
te '"" 15ucıu psııı:oıoıııı ile ya!:anaan 
ll!Pı<I olan ecza ya~ıçııııının ayrı 
bir tatbiki öğrentmu ihtiyaç gö!h. 
tcr(llğl Uade edilmektedir. Bu ba· 
kundan kurulacu Akademl:ı c. 'Hu 
kuk Fali:ttltct.Jnl oıtırmıt olan öiı· 
tenci.er ııltnaeak. burada kendlle
rtne ceza ynrı;:ıçıııtında çok önem 
ıı olan lı:rtminoloJI tokı;tkoloJI ve 
ceza ~ıkolojtsı gibi dersler öJıre
ttıecektlr. Bu okulu bltıren ö{l'ren. 
eıtcr öz.el bir .!itatüfü haiz olarak 
ııadece ceza yarı:ıç!ıklarında kul· 

Ru1Ull MuhatılrfmJzdm 

Gedik 
Yucah ve V a 1 i 

Tarhan'la imar 
alanlannı g e ., d i 

Başbakan, 

M 

NATO nun Ba•vek!ller kont1ııy1 
toplantılarına katıldıktan ısonra. 
iki ttün 6nee tehr ır.ıze te"Pn B~· 
bakan Adnatı Menarırs. d(ln öJ:e
den aonra 1çtşlerı Bakanı ı e oı,
lşlert Balcanlıiı ,-ekili Dr Namık 
Gedik. B111ın • Ya> ın 'e TUrlz::n. 
Bakanı sıtkı Yırcalı nll l!Omtaz 
'rarhau ııe blrU .te imar alanlarını 
ıre:ımtştlr 
Başbakan. öilecıen önce. Parkı>· 

trldf dln!enml3 ve .ut 12 05 de 
Hwnnıı <ıa: r. su 8 daı ................. ,."'''''''"'''"'''''''' '''''' .... -

HALA KALDIRILMADI nundaıı bir ıınrııı oııcP. l>olın:ıh,ıhl.'l'ılr hlr trnrıı: l.inzıı·ı ntnıu•tu. O 
rılııdrıı hıı • 11111\. •Phr1ıı rıı lıııı'nıll ı ·artıtrlrrlııdrıı tılrlıııtrıı tılr ı..nıııı· 

lial'lı . bir ttllı&hl7JIJ.: Ahl'•rrh• 111)1 dnrm11ı.ı11 ~P. :rolıı ııı.aıııRl.itAılır l\ıı~nJn ııııraıtıl.iıHıı ı.onra ı.aırtırıl · 
ına.ı ırrrrl.:rn ı.aptıli11etıııın •tmılııe ı.ır hattartır ıısrayan olııııınıı•llr. Ur•lnıd., s:ııııv~ıt. haltlr. l'lldıl,.dr 

duran lıi:ıptılill(tı ınrlllü, or. 

ıanılacaltlard.ır. 
CDeumı <iL 6 Bil. 8 da) 

K, Boran Mecliste 
tarafslZ idare için 
soru önergesi verdi 

tııısu~i l\luhablrlınlzden 

Ankara 22 - C.H P Mardin mil 
ıe~'l'eıclll Klm.11 Boran. buırün :Mec· 
ııa başkanlı~ına. Meclla başkanlık 
muamının cel'aplandırmaaı rıca.sı 

ile ~ajiıdakl sazıo •Oru önerır~t. 
nı vermltttr: 

DE\'Rbf 8JIR tol KtB1ı.A \' 

.. 

Ankara, 22 - Yent Ulaştırma !la.. 
kanı Ftvzt Uçaner dün blr dem.o 
ntt:ek, ulaştırma çatışmaları hak· 
kında bllı,;1 vermiştir. Uçan.er 4611• 
c1em1Jt.lr: 

clktlaadl n d•h• raaroı:ıeı çalı'" 
malt baltıınından onemll bir adım 
teşlı:tl eden 1200 lı:Uometrel!k elektrl
tıku~on ve % bin t:llomet.rellk 44 
bir dl&allu.eyon proıramının tatbl· 
katına ba,ıanmı,tır. Bu procrama 
göre, elekı.rttılı:aaron böı.eaı olt.ıl 
Haydarpaşa . Eskişehir • Ank&ra • 
Zonı,;uldalı: h1.ttıdır. 

Dlz•llzaayon bölgeaı ue Ege, Ç'U· 
tı:urova n Slrltec. araıındadır. Ku· 
ı:er Batı Anadolu elelttrltft:asyonu
nun proJuı. enterkonnektı tebelı:e&i 
teala olunurken, bu l>ölıede 1200 
kllometn tu!Unde bir dem1ryolu· 
nun da elckt.rtkll lf}etmeye çnrtl· 
mesı eas otaralc kabul edl~mlş "• 
tatblkııt buna ıı;Ore ;rapılmıştır. g. 
lekt.rltllı:l17on tşletmw tçln ı~m-

C Duamı !a: 5. SU: ı de• 

•••111HllllllMllllMllllHll .. llll lHllllllHl llHllMtllllllflHlllllNl lllllHllH .. 1 .. UHI HHIHlllllHllllllHl .. lllHl l llHlllH lllllllllHtl lllllll•flllllllUHl t .. 

B. Trakya Türkleri 
c- TUrktı;e Büyük Mlllet Mec 

11111 umuma heyeti toplantılarının 
tarat111z ve iııabetıı bir ııısra~ıe !da· 
reı;ı huaw;unda ne d~ünatdURü. 
nun )"ükaek başkanlık makamınca 
111!zuı olarak cenplandınlmaııını 
arz ve rica ederım. • 

Amerika Füze 
Araşf ırma 

Kubilay düh anıldı Me~!!i.J~ndı 
Yunanistan'dakalanırkdaşlarımızınsa ı~-~-~·~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~jDevri~ şehidi27 yıl 

yıs ı 25 yılda 200 binden 100 bine indi önce bugün irticaın 
1046 da kun:lmu.ına raıtmtn ancak 1952 ~e çalı mata ba,lı~a· 

b!len Bau Traı..;•a Göçmenıerı Ta-duntaşma ~rneğının il neı Oı-n~ı 
Kunıl toplamıaı dUn öl:lec1en aonra 300 li:adar üyenin katılma.;;ı;lı 
Be t;;taşta yapılmı~tır. 

Baş uıııreıen:ıe şehrı.ıntzcteıcı Bıı. -·----·--------
tı Trakyalı cll.;menlere vapılan varı • 

\1,110(1 l~ KO.:ı.LSL'\ nR damlardan bilb~l"n Ç&lı!lma r&pı.- lıtanbulda 
tunun ı:erı kalan blililnıtrrınae I· 

Aldoğan. 
Şahsi idare 

•tı Batı Traı;yıaa.-ı ırkdqlanmızın 
cıurumıarı an atılıyordu 

Raporda b":lrtlldlğlne Rılre 45 
ı 11 önce 1912 Bılltıın Sava,ı raci· 

, L~ı cızcnne ana\'atancıın avnlmaı; 
orurıc;:a bırakılan Batı Traıı:va 

Tür.:ıenntn. o zamandın beri. ana 
..atar.la alikaları kesıımı... ayam· 
:arımızdan bazılan TUrkiyeye (il• •• 1 ek ded' tınn:ıı~ bır kısmı ölmüş. kalanla: On enec 1 da artık ı" rapamıracak dunıma 

I ııe m~ bulunmaktadır Bunda:l ~o 
.u ı Batı Tra}:ra·cıa \'Ü'.Gl!;c /\~re· 

C.M P Berotıu lltt lto~rul dUn ı nim ı:ormU aydın tman hemen 
1.r:raı:: u Trrll Mallar Pazarının f&• 1 t,f'ml!n k&:mtmı~tır 
ıund1.kl $()1yete Opera blnaaında r&· F.RRF."IT GÖC\lf.!~ 
Dılmıştır 

ıı l'l••lt•n vııı:ııı TrTtllt KAınll Rap0rda. ~ı,lardır dMam eder"'" 
Cop•rlrrln tdırulnd~ 7apııaıı ken· I .rn çetı•ıı hakaret e bıskllar kar 

cDnamı ıa. ı iL ı ,,, CDlflal ıa: ı. •• ı tt> 

rastlanan 
bir delilik 

.Beı;rutta l &ııılan inı:ııız: Tıb 
~rneil Ortadoğu bö!UmU toplan. 
tıııına katılmakt&n dönl!n ırud~e 

uzmanı ve inı:llter., Krallçcıın n 
doit ~rlarından Raynıond Greene 
c\'Ucuttı 1;ot mıku.nnın normal· 
d.-n aea.tı miktarda olması tll6•n· 
l ar~a C\ıehintt t~aıı: ııırı baetalıtı 
dtnılen bir cır!lllte voı açar 'Yal,)-

tl>el'amı H. 3 ısa. 8 da> uaa&ll' Bla4SlTO& - (G&19l91uJ 

kurbanı olmuştu 
Jlua'(ln. srerl anla;l$ın devrln:ı ha 

re:Cttlerine en büyOk tppkl&i olan 
Menemen oıasıı nın 27. yıldönü· 

mOdUr. 
Meneınen•cıc şehld cdılen Kubl· 

.ıv•ı anmak ıı;ayesı lle dün Gaze
•eeilrr Cr.mlyetınde bir toplaııu 
•apılmıştır. l'lustafa K('mal Der
neıtı tarafından haxırlanan toplan 
tıııa kalabalık bir devrimci ıı:nıpu 
ve ı;azeteclle:- bulunmu5tur. Top-
11.ntıda bl: konuşma ynpmak üzere 
Nu!lllden çatnlan Kubllly•m kar 
de 1 Vedat. Kubllly, trenin ccclk· 
aıell olması yüz:Ur.cten yet~ememl~ 
tlr. 

Muatafa Kemal Derneııı Ba.ka· 
nı toplantıda 'hulunanlara ya?tı!;ı 
konu$Mada. Kub ll)'ın kahraman
:ıtını bellrtm~ "" e(iyle demiştir: 

cMuı.tafa Ke:ntl Derne~ı. he= ;ıl 
ııu acı anlavt~a ka~ı konmmık I· 
çın ulmu uyıı.nık olmaıta ve iş ha· 
tına çatın:nalttadır Geri anıavı,. 

<Devamı 5L ş ıa. • da) 

Sunny~aııı (C&llrornıaı : 2:l -
Bockheeıı f!lzc ara tırmalan mcr· 
keztnde çıksıı bir yanıı:ında, &'Ü· 
dOmlfi tazeler ar~tırmaıarı ile ti· 
ıı:ııı plln ve vralkalar Y&nml$tır. 
Federal tahkikat bürosu del'hal 
:ra:ıgın aebeplerlnl arqtırmayt b•• 
l&m16tır. Hldl6enln bir ubotal -
f>l!r1 olduğuna ihtimal nrıl:ne:ra:.c 
tedtr. 

S. R U 5 YA 
Sputnik 3'0 
atamamıı 

Auoclated Presı 
Wı*hlnıtton. 22 - «M18~1les and 

RoclcctH mecmull!ının dll'f!ktörO 
Ene Berı:awıt·a s;öre. Sovvet Alim· 
lerl bu hafta içinde üçilnco 6~n·ı 
Pl"Yk!erinl fır.atmata tC$ebb~ et 
mt.eler fakat hunda muvaffak o1a 
mamıe ardır Erle B.,rgıw.ı. Anıen 
ıran İltıhharft' ıserı1$ler.nln. dene 
menin Hazar Oenızının kuıe ın1e 
ki bir hötrd ~apıl:ıııtına kanı ol· 
duklannı da l!Ave etm1tur. 



eJTJl:lt • 

* Radyo hlzmet1nt11 teııkllltlan-
mıı.sı ba.tı.sıne nihayet verm•den 
önce, Baınn - Yayın \'C Turizm U· 
raum MOd<lrltl!;Uncıe. ötecıcnbcrl 
naşan 11ıı yi.lrütmmekte olan Rat\\'O 
Oınleme Servl.alntn 1'-fonıtor•ıı:: 
servlceı o.aha mütııklmll bir hale 
l"eUr!lmesı ve mümktınt.e cıünCln 
24 ı;utı cıe çalı tırı:m~ı cıa ın\"• 

151'\"'"Ye şAyanClır 

Milli Süt Komitesi 
ihdası kararlaşh 

Komitl', büyiik c;f'hirlrrrleki siit 
df'rdinin bir an enel giderilme· 

sin~ ('alı ·arak. 
BUy1lk şehlrlerdelı:, sat dl\Aaını 

balle•mek ıçtn bir mocıcıettenbcr 
A11karacıa çalı,nıakta olan. yetktll. 
lerden müteşekk ı komtı;yon çalll)
malarını bltırinıştır Çalışmalarda 
Bakanlık ve Onı vcrsıte tems ıc .
lert le f"ınnbul. Ankara. fzm r ve 
Adana g.bl bazı bU'l'fü: §l'. r. r 11 
~ledırccılert hazır bulunmu~ıar. 
dır 

Edlnc11!llmlz bil& )'e &öre bu ÇI\• 
lı~malar nettceslnde alınan tarar 
lan l Urütmck lçl11 bir Milli Süt 
Ko:n.ı.esın .n lhcıa.sına karar ve
r!lmlştlr. Kom te. mr.ndıralann fc
hır dışına nakil. ısoı toplama mer 
kezler!nln kurulması ve &ütHI ma. 
mullerın ıslahı lçln cerek:ı Qalıo
mnlnrda bulunacaı:tır. 

Öte yandan Ziraat Bantaııı da 
tebrlmlzcıeki mancııra\arın dı.şnn 
çıkarılmaSJ için 10 mll1 on liralık 
bir \ardımcıa bu.umıcaktır 

Pendikte ölümle biten 

bir kaza oldu. 
Şoför Hll".mct ilpUQ ıcı~ıncıe

kl 10760 pllka ısayılı kamyon. iz.. 
nı>ı:e ı:ıtmekto iken Pencıtk Tepe 
mevkllncıe 40 yaştnrıncıa Stıleyman 
Kul acııncıa bir ~ah.u ç•ıı:ımıatır 
Çarpma onucuncıa SOlclman öl
müş, suçlu şoför vııkalanarak ıso· 
ruştumıaya başlanmıştır ........................................................ 
Üniversite heyeti Mevla-

nô'yı ziyaret etti 
Kn:ıva. 23 (Husu il - 5ehrı::t iz: 

ae varın vapılııcak olıın t'n•veNtlte 
ha!t2SJ münaı:.ebet.~ lr birer ·on
:C'rans \"erme' Qzt're bugün •ehrl· 
mlze gele!" Cnherg tf' hev·e• • ff... 
ki e-.serle-r \" l'>tC'vlAnil' \ ı ztr"l"t 
f' ın şlercıı~ Yarıl"'kl kcınrenınııın 
konu. .. u Atnm a rııt•ır 

Güdümlü mermilerden 
Feza yolculuğun o 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııır; 

96 
Dakik ad a= .
--------------------------= 

Devriale m 
il& 000 kllometre olan ııputnlk, 
dJUletlcrarası Jeotlzik Yel» n'ü
n11Bebetlyle Rusların teknik faa· 
llyetıerlnln bir Uac1031 oldu. Bu. 
na muvazi olarak Amertkalıl.ı.r 
«Vanguardı proj031 diye acllancıır

dıkları sun'! po~·klcr.nl cıa!ıı' ha· 
\'alandırarnacıılar. 

SpUtnlk ile Vanı:uarcı•ın muka. 
~lll!IC!lno sellnco: 

Pl.;T~IJ\ Y.\:-.<HRD 

Fezanın fethi mevzuuncıa Rusya, 
4 ıtasım 1957 tarihlncıe 1lk sun I 
pc k csputnlk> ı atmakla esil! it 
bir ilerleme kaycıetmlştlr. Sovyct 
Allmlcrl, bu htıcıısc.nın Amerikanın 
ilk atom bomba!I patlatııcııııı 
ll'<lncıcberl teknl!ıln t'n b(lyOk hl\.. 
cı1.setıı olornk tclfıkıt' etmtoterO.ır. 

Sputıılk nntenll o;r kOrc olup Ha
zar Denizi ı;ahtllnde bir yerden ro
ket vasıta ı; le takr. ben 500 kt.o. 
met.ı'o lrttraa fırlatılmıştı; bu trtt
!acla mahreklne ırıren sun'I peylt 
ııantyecıe 6 mil ve~a l!aatte 18 000 
millik bır hızla d!iomere ba !adı 
Mahreklnln dün\"aya me;;aresı 500 

Atış mevzıının 

boyu 30 metre 

Sf'UTNIK ı \'}; srl.'T~IK :: Ni'l 

22 metro kudreti 200 000 libre 27,000 llbrl 
Blr1ncl roket Peykln ~apının 

ölç'1ı!O 58 ıartım 60 sanı m 

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-;-;-;-;-;-;.;;-;-;-;-- Pe• .ıı:ı 11 nııırlı ııı 83 kilo 9,6 ıu .o ' ı Pe3 1".ln Uk&ele-

tncıemesı ıu, 

VEFAT 
Merh:ım General Ahba Vcı·ııl'ın oğ u, Nimet \'cral'ın 

esi. l\lac de Gilral ve Hikmet Ver:ıl ın kardcslcrl. Bcliı:til! Bo
ra, Orhan Vera! \~ Giilscn Vcral'm babal:ırı, Doçent Dr. Er
cüment N. Bora ve Nevin Veral'ın kayınb:ı.baları, Bedia Ca· 
ğaloğlu, İs. Alb. Bedrettin Giiral N'annk Gfiral, Belkıs Sc
vcrgen'in dayıları, :Fikret \'eral, Emel inönlicri ve Ümit Ve
ral'ın amcaları, Edip Dlircr \"C ~ezahat Tezel'in·eni5telerı, 
eski iımiı· :\lilletvckill Jia}(ık Ökcrr.n re Dr. Hnsan Tcztıl'in 
baranaklnrı, Lale ve Gülde11 Verı-l'ın ı;cvgili dedeleri: 

Kütahya eski Millet Vekili 

ISMAiL HAKKI VERAL 
:!l/22 Aralık gecesi Hak'kın rahm('tfne k3vu5mustur. Cena· 
zc~ı hu"Ün öğle namazını miıtefıkip Şl~li Caıniindcn alınarak 
Rum<.'lıhı orınuaki aile kabrınc te\'dl cdil<'ccktir. MevlA rnh· 

blld•IU trtlta 900 Km. 480 Kın 
At ılı ta .,ı t 4 E ,•ır. 10~7 1958 t·ı 

aı ı 

ş .. .ıa el n Oarp an 
Cenuba Şnn: • 

!Kutup ı.ra ıEıtrntu 
yakını akıuı 

Bırlncı ı;putnlk ı.tııcııktnn b ı 
nıüdcıet ısonra Ruslaı tçıncıe b r 
köp.:ıı;ın de buluncıutu ısputııtk Il 
yı •ezoya tırlattllaı Lalkıı adı~· 
cıa~: köpek dün~anın bır sun·ı 
ı>cy,.ıncıe ya~ıyan Ut canlı varlı'( 
oldu. 

SPOTNIK 
ı:;putn: t. 11 flza>a fır.atılnııı:>ında 

Ruslar·. Amerıkalıln n da tn.snV\ur 
ettlıtlcrı ~ b l uç kacıemcll bır ro
ket kullancıılar Kı.llanctıtları yıı.. 

mel c~ leye 
-------------------~--------"' mııı.• ıaı ı.ıa> t o ·n m.:ı 1 

kıtlar hnktıncıa b r açıkllllilada bu 
lunmadı!al"'a b le ııı.,utnl'k J n n 
kıı m Kcroıscn po • m. p • 

••••••••••••••••••·······~···::.:.::.:.::.:.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•···············•••• ... •••••••••••••··-······~···••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·······.:·1"· re ~tJ>- o dulu t'nm ;t.eu lr 
~pu ıı K il <;e ı e d9ha motcl::ııın 

MiSTiK o.r akıtın ıne .. t il\ borlu ter•lp!L'-TAŞ DEVRi 

EFLATUN NURi 1 

~·~ 1, \il \'\1,1 K 11\"I\ Oll 
Du uısızlık \'C &e~tı.llk lçıncıe 

beliren Jıl!an çok garip blr tesir 
bırakıyorcıu. Adam hiç ı:ımııcıanma 
cıan kayaya ark1Sını dayamı~ duru 
yordu. Denize bakıyorcıu. karanlık 
baıımı.ştı. Acıamın ba~ı hlzıısıncıa 
tek bir ı,ıklı nokta ı:ııranüyorcıu 
Rcx'ln bumuna Fran:sı2. ııtgaralorı 
nın kencıııcrıne :nahsus olan ko
kusu ccıcıı Acııım <ıtrarmı saran 
~cııc.s k \'e sarp ka;·alıltlan seyrecıı. 
rorcıu. 

ıUe\ aıuı nr J 

horıın•ıarını ku.tanıldı~ı taıl 
m n eılllmcktedlr. 

Bu hususta Rue ıuımıcrı hiç bir 
1Znhaı. \'Crmcm.şlenııı. 

Onrp cıony8$ın<1ak: j)azı müt~ 
hao;sıslar Rusların, roket tabr1ktn· 
cıo atom cncrJJ.ııl kullımmı~ olma.. 
ları lhtlmallncıcn bntıset.ml1Jlen1Lr 
Rusların teknik ba~arısı ou üç 
n111c1dcde hUllUia ecııleblll r. 

aı Yakıt tcknıııı : Ruslıırın tul· 
lancııtlan yakıt tet'klbl ve mel:a· 
nııc tertibatı Amerlkalılnrınltl ıııbt 
ise peyk arzcıan havalıındıRı rın. 
da 1~160 ton a1iırıııtı11t1a ıcıı cıc
mektlr, bu ~QkU k1&ldırabllmek i
çin 300.000 llbr:ı (13ü tonı kud· 
rette bir itiş kudreti 18zımcıır. 
Rus Allmler1ntn yepyeni terkip 
bir yakıt kullanmış olmalan cıa 
muhtcmeıcıır. 

b) Çok haııı;L'I ı:tıcıüm ııtı;teml 

Rusların ye,>ycnl bir clneralyab 
a:ııtem kullanmış oıır.acııkları tan. 
mın ecılllyor : Jlroekoplar. ııaatler, 
rakka.slar ve clektronll: cıı.şıııenıcn 
mürekkep kanşık blı &tstemlo çok 
hl55M bir ııucıum tertibatı yapıl· 
mıştır 

Qok dakik zaman ayar tcrııbatı: 
Hava lpçlklerı t&blr ecıllen ınco .tıa 
\'& tabııkaları arıııııncıan ı;ucıUınlü 
bir nıcıml çok hızlı ıı~tp ıııcıerMı 

merminin c111J aathı eriyebilir. Bu
nu,n lçlu kademeli roket stııteml 

yapılmı~tır. Muayyen zama11 ara.. 
lı[tında nısbcteu cıü,ük bir hızla 
ltcal! bava tabaka.urıncıa hareket 
etmeııl dü$ünülm~ atm0tıferıu Oııt 
tabakalarını ~ıp aUrtünmenı11 az 
olduğu yercıe .tıız arttırıımıııtır, tör 
le kt ısputnlt'ln 1 cı kacıemcst 80 
mile kacıar çıkmış, roketin hızı 6a· 
atte 4000 mll olmWJtU. 100 mil 
irt.ltacıa ikinci kacııı:ne patlamı~. 
hız uatte 10.000 mile yOuelmiıJ 
nihayet 800 mll lrtl!aa ııeıınccı 
aaatte 18 000 mılllk b1r hız kaza
nan roketin ağzıncıan kapak açılıp 
5Uu'i peyk çıkıp lıer 96 dakikada 
b1r dOnya etrarıncıa cıönrnlye baş 
lamıatır. 

TELEViZYONLU 
d) Mctatoryl blltı:lbl: Sputnlk'ın 

rokııt.1 yakıtıncıan tel tertibatına 
varıncaya kacıar muazzam rerıımo
lero maruz kalcıııtı aJbl, çok yoı.. 
aek hararete cıe maruz kalmıştır; 
Rus üllmlerı bu aşın tesirlere da· ....................................................... 

r BUGÜHKU 
H A V A \ e 1111.111 Mcuoro 

ıoJI hıas7onoaua 
tahmlnlrrlne ıore lıucUa 

te.hrlml:ı n <"lvarında bava par· 
~·alı tıııtuttıı ıtl'\"f'Cf'k olı!1l, rllı.1.tr 
l.u poyrazdan mut~dll olarak e
HCl'kllr. Dunun .. n yUksr.k hara 
rel.I +7, en dü,Uk ise +ı San· 
tıcrat olarak kaycleclllmltllr. 

TAKVhı I?~ rnu.ıK rn;n 
I' \:l.\lt'U'"'t 

,\\ 12 - oi '\ :ıı - '""'" rn 
ıu :1rt ı:ı~:ı - \ıt \l,ıı, 111 
flicrl t:ı'7-C'rııınzl)1•l,ıhlr l 

SADAR 
ÖGLE 
İKİN Dl 
°'KŞAM 
YATSI 
fMSAK 

\'autı Rzaııı 

0723 02.39 
12.13 07.28 
14.33 09.48 
16.46 12 00 
18.23 01.39 
05.35 12 51 

Oa:ıeıemlııe ıllnderllro T• 
ırııaı vr rt!•lmll'ı bııııııın 

nuıımasın iade rdllıııu 

Yiik. ltliih. 
İsıııail İşıııen 

llUSY.\ ETRAHSl>\Ki DEYRI 

yanabilecek bır bnlltayı kullan· 
wıısını bllml(;lerdtr 

lçıııctekl b r rad~·o Terle! lııtıı.s. 
youu bulunıın \tl «tip b P• &CSJ 
<IUn~anııı her tnrnfındaıı dU}UI· 
mu' o.nrı ı;putnı ıı:· n atılnıa,,;ıııııı 1 
te~.rı ııc olmu~tur • 

Heı vctcn bnce putıı k n \ u.1. 
ı;uarcı·cın:ı on Deş cıcın dnaıı ağır 

c;':nası \e Rusların Aıııerljtalllar- ı 
cınn öı,cc fl'ZBV8 6ı.ıı'ı pe) klerlnl 1 
n•ması, Amerııtaıı rokeıçtler üze. ı 
rııı<' bOyOlt b r tc,ır icra etm!§tlr. j 
Rus.ar cbnrı-ı;cvcn gayretlerle at· ı 
tıklannı ıcııı.n t"ttJklerl pcylı:le bir 
propaı:nncıa ynpm111t _yolunu ırıcıer- ı 

ken, rokctın ıçıııcıek . raci~ o ısu.s. 1 
yonları topun _yerırı~ bir ntom ve· 
ya htcırojen bombnsı koııuıabll· 
oıest llıtimallnı de ıınrı ctm~lcr· 
cı .r 1 

Buı:on&O şnrtlnr aıtıııda ounun ı 
no dereceye kaclur thtımul dah.11n. 
cıo olcıuııu bıllnrııtyor. Ruıılnr 6000 
a.ıı (8000 kılometre menzılll kıta· 
lnrarası gU<IQmlü mcrmllcrının a
tı ma ınc.18 ı<µutnlk"tc kullnnelıklnn 
rokeı alma usul vt )8 ıtlnrı tul 
ınn ı ı , ı nrını ı1<1ıa rtmektecıtrler. 
Şunu da bellruı.cll icap ecıcr ki 

bUtOn un~ k lik ,.o hllSSn ~ete ra 
men ntonı uomba.<u ta ı;, an bir 
111.ın ı ı,eyk aonya etrarınıın ıetıcııt. 
kar tehdıtkıır dvnerken o.ektronık 
beylnln bcktenmec1U;; bir hlc11&e;·ıc 
karşılı~ması sun'i peyki başlansıç 
nokta~ı.n8 ııevkcdeblllr. 

«Ucuz ucuz!» 

N 
ufu•u enıı •!1111~ .. .ı .. 
ylnııl ,vıl· 
ela 7-8001) 

liln artan t .. 
llU\hUl'ıl,\ ıııe9 

len !Julırnnı. 

mu tıuluıı ehi 
1.11'11.' le ttılrııp 

il 1 • 
il 1 

ııttıılııl hllrııl 
~eu ~oı.. Son ' !-.•7 •"'Yt 
aı 311111 ı.ıv:· 
ıııut,; eelılrrllll.: 11ııla3 ı~ındao 
""ora lıuhrıının dl'rrct'•lnl be· 
ınrııııeı. tein ıı~lddctllıı liellrue. 
ı.I ıle 'f'lnır7-

htanbut·ııa nıe•krn balıra· 
1111110 ilk brllrdl'I >ıllardıı )urt 
dıış ı.l"ııdl ııaııııın bııı.ı 3crli'r 
ııulmu tıı. t .. ı.ı ı.oıınJ.;lnr b0} Ok 
tnhlll l'\lrr, odn odu ı.ırataııı· 
)Ordu, Hlr aile, l.;aı,: 11llht5 olur. 
aa ol un td; bir oda)a sııı
ıııyordu. 'l'rlo; bir ııora ü•tilııde· 
ı,;ı odnlnrııı hrrbl rinde Oc be~ 
nurus bannı)orııu. Tek hlr ı.nt 
ta J:>-20 ı.;ı~tııln. nıutbaksn; 'e 
briki dl' ımsıız ve n)al.;)olsuz, 
tınrıııoııı•ı ıercı hlc ile ınunca 
ııır ) a 11,)lş ııatlıım:ızıtı ama, ııo· 
lrnk ortnsıııdn ı.uı11111ktao yine 
ılı- I> lydl, lll"ın hu odaların ay 
ıık ı.ırası. be~ ıııu liradan f&L· 
lıı ıldlldl. 

Fal.at hu ırcıcı \"P ) arım trd 
bir fıı:ıla &llrnıı-dl. ıra eı;kl !.;o. 
ııa!.;lar )il pallıl'llD J.;n:artması 

)aııiınlnrııın. )ahntda >•kıcı 
kaı.ma~ına 'lmrtı1111 ııt ti. Meo· 
ı.rıı buhrıınının en şiddetli tnı 
ç,.t,;en oııblnlrrcr 1 tanııuıııı bn 
durum J.;ar$1•ınıla ) ine krmU 
basının ı.:nrl"stne tını.ti. \'l'r ız 
) urbn:ı ı.:nlım nnhl11lrr, rhrln 
l('lnde \I' ılı ındıı bo · buldnkla. 
n arHlara saldırılı. J.taııbul'nıı 
bl'r tarafında 011bl11lerl'e ı.:ulO· 
be y(IJ,; plherdl """)O ,1 ıt1. O• 
ııatı '" ıınııa nrııı.;,·oıu oınııyan 
en iptidai ı.ııllıbrlrr. fstaııııuı 
nnfusuııun l'n aı.ııııııın yüzde 
onıınn tınrııı:ık oı.ıu. 

l•tantıııl'uıı ııOhı"u şimdi ııtr 
tıııcuı. 111113 ıınn ) ııı.. ı nşıyor. :'ile 
ı..r.11 ııuhrntıı ıvnınıı)or. nrtı~oı . 

Zlr:ı e•l.I ı.011111.lıır rl:ı, ıı:ı·ı·r\.oıı 
dıı ı.;uıuıw1t•rlııl11 ıırt.; t•nğn ılı\ 
arııt.; ,ııı.. ı.oıı:ıı.tıır yn111tlıın "' 
'ılitl'l) :ı. ır(•eJ.;ondıılıır rlll rılt'l 
mink L':ııldr •rhırl"llll:l11e ı.nr· 
ıııın ılttl. lstııııldk linzııııı ıııa 
rrlerlnl \"Pren tsıııuıınııuıar Jtl" 
('1'11 3 n7. cadırıara •ı(lnılı. On 
ı.ı' J.;ı)nıııl'ltl' llt' d11runula ot. 
ılııl..I ırıııı hilen 30!.:. 

hınntıul hrll"fll)~I. •rhlrll· 
ıln ınt"•krıı hııhrnnıyla hlr ara 
llı:llı-ıılr ıttıl nlmıı". '11111 1 nı 
ı ı nıOılllrl llıtil ııfiı. t'llııılt•kl on 
hlıılrrı•r "'ilk n..,.:ıııın ıı-ııı rı. 
ııılıı ~ atılnın'<ı ıı~ı:u11 r:ortılmıı~ 
ıo. t:,~ız , ıırıt•ı•R nnrnınl ılrıı:er 
il' nr•a , 'erıııl"k. borç harı· dn 
olsıı hlr ,,, •nlıltıl nlnın.,ıııı ht'I 
ı.ı "" •ejıı,ntılll•ıtl. \lrııı: nr•n 
/ıllhl'rlt•rl ı:n7.e!Pll'rde rııry ın· 
•111111 ıııı l.t.1 t'ılr,·ııı. llıtllllrr ~ıı.. 
.ıt,; lıl'•nııııı \rrı,or , .. )nrUn .n 
hrlrılliı• "'' n ılf'flrrılnrlır:a dl· 
tı•ı.ı·t• fl•lli•;,. ılllrl.l'I' l ııııdırı. 
\urdu4 ""•1nıuul.ı. nl ı•u:: .l.-Sttlnn' 
lııırnı• 111rıııl urı11r111n,·11 ı•ıı.11rıl· 
111. lhthıw •ahl11trrlnl11 •h•t11. 
rıılmt ıı:Onüıı ıınrn drı:;trlııe ı:li· 
rı• rn fa1.1ıı ilılrJ rtıllculn rllıır 
ll'Çtl. 

l "" ı:nı,.•kı-n ı-e Ul'n7 ar'ı\ 
ı.01111•11 ~ınııll li3 ll'•lııl tıllllllll. 
cin ı.ı. tıır ırı.: l"nıtılt'ııtn iki 1a 
ıııııılııkl hlrlo;ıt~ ~ ll:ı: ııarrn ıtr!!n 

kin ı;o 11111)1•11 llrn tlt•ıtrr tıl~·I· 
ll)or. '\e ıırn1. ne ııru1.! 

Bir balıkçı 

boğularak öldü 
Dlln, ~lrkecl nhtımında bir 

balılcçıntn ölümüyle sonuçlanan t• 
el bir deniz kaz:n.'lı olmuştur. 

Sruıt l8 ıııralarıncıa. Emin Acar 
adında bir balıkçınırı tor1k yuıcıa 
nnoa\ı, tam Slrıc<'cl rıhtımına :;• 
nlll'JacnRı bir aırado devrUm~ 'l'C 
ııancıaıcı denlEe d~müştor. 

Amer1kalı nıUtehBMl5i&rJn ıtacıc 

ettiklerine ıröre buırflnkC\ mal:ılye
tlyle bir &un'i peyk sputnlk'ten çok 
daha bü)'ük olııa bUe- bir atom ta. 
arnı:ı.una geçemez. Zira yOkaek 
irtifalara eri.şen roketten çıkan &· 

tom bombası ı;ııatıe 18.000 mil hız 
la dünya etrafıncıa dönmeye başlı. 
yacakur: hızı azalıp atmoerere doıt 
ru ı:clııo ve atmosfere ırtrııcı da· 
ıtılacak vo imha olacaktır. 

Gece yarısırıa kıcıar suren ara• 
ma sonucuncıa ceset bulunamaa::ııt 
tır Tal:ıklkata ttenm cc1llmcktC

ıonamı Sa. :. su. 6 dal , o.ır. 

( ~ 
Perlmuter Filôrmonide 

Fikri ÇIÇEKOCLU 
Tilrklrt t•ııırınoııı Derııtıının ortalı: bir duyıru ve seziş anlayı~ı-
19. ~ır. rn:n Pf'rseınbe 1111111 ııa cıa vamııısı IAzımdır. Bunllll"" 
ısnrn) ı;lııema.ıııcla dilzeııledlCL dan baı;ıka ve aynca önemli olan 
ıı.111cı ahuıııııaıı ı.:orı•nl. bir elbet cıe; orkestra şctı. orkestra 
Orliestrn: ehlr orkesıra•ı \'e &ollıitln kurcıuı.tu mUztk l!ade· 

orı.esıra ecrı: Ceuıal Keelll ellen topPuluıtu ile cıınleytclyt ba • 
Rey lıyan akımcıır. Beethctven'un bU 
Sotht: Plyaulat \ lado Pul· büyük piyano eserinde ilk baktt' 
mnter ta her oey )eril yertndeycıı. dlycbl· 
Proıram: llrlz. SoUstıo orkestra arnsıncıaıtl 
w. A. Meznrt: Flıııroııun dil· anlaema iyiydi; &Ollat vo orkestra 

iflnlı (l art.prı ı. '· Bcellıo. cetı mOvazenell bir çalışla eseri 
\'cu: 5. el pl3 aı.o 1'nncerlo§U, tamamlacıılar Ama besteyi ıtacıe
op. "13, G. Roolııt: Gulllaunıe le11cıtren müzik topıuluğuyle din· 
ı·eıı CU\rrtUı ı C. •'raacı.:: leytellcrı birleştiren balın yoklu· 
~nrl.J nsynıılar lu cıaıma hlı!5Cc11ldl. 

~sar Franck'ın 6entonlk varı· 
MOzlk mevııtmlnln epey llcırlemı, nıııy,.nıarı proaramın aonund• 

olmnsıne rağmen Türkiye Fllllr- Perlmuter·e tıakh bit ba.1arı 11&11· 
mon• Demeti hıınUz ikinci konse- ıacıı. tJlrtUozluk lcayırusunttan u· 
rlnl verdi Şfüırotlt sanatçıların ita zalc olarak yaratılmış olan bu ne
tıldııtı bu koruıerlor çok kere mil. !111 bt:5tec1e cıeıerlt plyaıı18t, pi) a
zık me\'Stmı ııonraıaıında cıaha çok noyu ikinci bir orkcııtra lllbl or
cıuıınnıyor. Omld ecıellm kı bu yıl keııtraya katmasını ve bu büyült 
da Fılltm1onı konser•ert ll'ene ııekla ses topluluıtu ile kaynaştırmüını 
on sa~·ıy· bulsun bildi. Senfonik var1y1S~·onların ıı:a 
Tanınmış Franııız p!yıınlstl U. uncıııı başan. mUr:lk anlayışlarını 

ıacıo Perlmuter'ln de katılcıııtı Pllr belirtmek için dinleyicilere ,uzeı 
monl konserinde iki U\•ort.Or va iki bir vesile oldu. 
orkestra - piyano eseri vardı. Mo --o-
zart ın Fiıtaronun Dllğünü opera· Alman Klübünde tiyatro 
aı uvertürU. eeerı eren canlılılit. 
ince ve zarı! mU:?.l~ bcllrtf!cek oe- Teutonla Türk~lman klüb!l 
kıtcıe çalıncııyıso cıe temponun da. tf)'atro topluıuııu yeni mev&rntn 
ha az hızlı olm11111nı ııönOI ıstercıı. ilk temsilini ııeçen hafta verdi. 
Programın l!On yarısının • 1>a;ıocıa •Dle Nympbe \'on Centralpark> .. 
yer alan R06stnı•nın ouıaume dını taşıyan 1tome<11, Amertka'Y• 
Teli operatıı U\ertürQ aon Konser- hicret eden bir ııen;: Alman yasarı 
vntuar konııcrıncıe çnlınmll)tı. Fı• nın lnaııızcc olarak yaz<1ııtı btr 
IAnnont konı>erlen dlnleylctler1ne !antt . .zı. Alman-Amerikalı Erle oo 
ilk defa ısıınulan bu c.scrcıe. aeçcn dal, Oc perdelllı: tantezlııtncıe çevre 
Pazar koll5Crinln orkestra ba.,an. &ini lı:aplıyan yalan ve lklyOzlüHli' 
sını, İllı:llız komO'!u ,.c flüt ııollı;t atmo~ferını ble,·etmek l&tlyor. B• 
!erinin mttztkal l!ocıeı!lyle aollııt oan cıercct'St hayl! 11u ll'ÜtürUr. Fıı
vıyolonscllııtlo yetcn<Jzllltlnl bclh"t- ' kat c1aha önce ·ı mevsımlerdc curt 
mck ıstortz. Coetz. Ertclı Kacstnr.r ıılbl tanın· 

Orkestra ıı .. ııo.ıst ııazın yer al· mı~ Alman ı;nlınc yazarlarını oy· 
cııgı eserlerdıı blrblrll'rll'le sıkı Si· ııa:nıı; olan Tcutonııı tıyotro tOP" 
kıya ba~lı böyle elemanlar \'aı·cıır ıuıu~u. bu yeni tett1Slllvle de b•· 
kl, bunlar arnsıncıa delili teknik şarı salllı~or Şchrtmlzdekl serll ve 
anlaşmazlık dııyau uyu~mazıı~ı 3'nbancı amatör topluluklar ara
blle beııtenln zararın~ olur. Orkest sıncın sa{ilam bir yer sahibi o!OU 
ra. orkestra oetı. soltat ve cılnle)'I. Aunu bu son temslllede gösterıyor. 
cJ 'llrblrlenne çözülmez ba !arla Ama~r sanatçıların hemen hrpsl. 
baltlı olması ııereken unaurıarcıır rahat ,.e tabii oynuyorlar Etııt!l 
Orkcstranııı. yalnız şefin istekleri B:ümel Llaa Rltz ve ııeımı tll 
nı yertne ıı:etırmoııt yetmez; ıııycı.- nıtz•ın ba.,arısını bllh11!5Sa belirt· 
lertnl b.ıe ı;czmesı gerekir. Deetho- mek ııerekı~·or Wlll'I' BIOmeı•ın re 
\'t'n"un 5 el piyano konçertosu 1151 tıe. ilk perı1,.c1e gcrçek:e tan· 
ayannda bir besteyi yalnız E•ş. tazın n iyice belirtilmemesi b r 
maz bit ber11berlıkle çalmak tat· :f&OL başarı:ı. 
min ccııcı dcall<11r: ııolıatıe octın n A· 

ı 
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70 Milyon liralık 1~ 
l Radyo dinleyenlerin r 

Amerika' da sayısı 
tesbif ediliyor 

KISACA 
~lademı.ı !•in llODUUB r;elın1$ o. 
lncaı:ıı t.;rndblne Hrdlr;I odrı-1 
bo arıyla :rrrlnrı srtlremr,-~n 
bir yıuatık olan insandan da 
'l anrıyı kurtauak iyi olur. 'C· 
ker J er O"tündc bu ha:rat rol.: 
t•lup :rrnl bir hOY•I ı.urutacal.•a 
b!ııuı brrcrll.•lz: dentmı-ınlr on· 
lnra ornrk olınaınalı ~aııı.arau 
lık bir a,.ce için,. ı.apanalım, 
ı:rlrrl'I.: dOnya.nı blCblr bildiri bı 
rakma:ralım: 'ok•" onıan da 
l.tndl b:ıtıı.tııımıu ~tirül.1,.mlş ilôç ve L. Kırdar 

'l(f tholôt, daha once 
yapılırsa, 

biraz 

olduğu 
ilôçların 

Jorhk 

gibi, programsız ve 
gelişin-geli_şig üzel 

den sonra 
memlekete 
boşlar 

D;ınto ı:azeıeıcr Saglık Vekllı 
Dr LOttı Kırtıann •70 mllvon 
liralık llftç thal ed •ect'kıt de
di~ nl yazıTorl ardı Şa et t.u 
llAç!ar dL C:aha MVl'lkl JIAç it· 
.hal erlndr. oldı.ğu g bı. proır. a."n 
sız ,.e ırelıoı .:a:ı:eı yapı •BL o n 
dıe1en hıı'le• HICI m k . !Aç!•· 
rın memlek te (:CIC11glnden bı
ru &onra. y nı bir lllıç ı;;ıkıntı
ı;ı daha ba1'ıyacu: ır. 
Şehrım z cczııcılan «C1ert!e:1 

h ' I blleıu Hnl Vek J Dr L!l':t 
Kırdar·a b•l ·Ok un1.tler ba!;la· 
mı~lardır ~leslcktf'n ve•ı~n.e 

\'ek h ın. r-•tıab-ı lhWı~ı a da 
nıomak \e c>nlardaa mOteşei:; • 
daimi bır K<Jm!E\on ırurup, u
zun zarnım:ıır devam cıen bu 
münn n de:cı ... ha il olu:ıcııı 
e. .. uıı karanar a arn u karar· 
Jarı bir an evvel tatbik e•: r· 
mf'l:le 1J1em ekcte h zmet edece· 
Rtne kani bulun'!laktadırlar 

Blllndılil c b Türk e ki se
neden beri büytııt b r llAç ı;ı ·ı:ı 
tı.sı içinde buhınmaktaılır Il 
zamanlar r~ matcamıaı: •are
tından kab\ı edilmek !Atenm -
yen bu ıtef'\ek zamanın. onlar
ca da kabul edllm~ 'c nıhayı-t 
bu derdin çr.rcsınt aramak roıu
na gldllml•tır. 

ilftç meseıeı; nın hal'i mevzu· 
uncıa fikirlerini 11orduji.ımuz ce
zacılar 1111_. ı.ıkın•ısını doğuran 

lmtllPr arasında bllh!IS$1l a§aJiı
d&kllt'rını zıtreımelttetı rler 

1 Son 11e:ıclercırtcl «büyük db 
vız ıııkınt1A11 ıtAca da tesir et
mı~ 'e lllç lth6ll rl iç n ve~c:ı 
kadar döviz tal"ı.~ıs ol\•nama:n• 
tır Yapılan tab:> !Pr cıe k ra et 
11ız \ e gayrı muntazam o d 
için ihtiyacı karşı:anıarıı ur 

:l Hlle:ı . !Aç tahsWerının bü 
'lrilk bir ~ı ICA y&l'dıml&.-ın
cıan yapılmkkt&dır. Bu yardım· 
lar.a dn. daha z.lyade, antl-bı· 
yotlkler lpe.ıı&.lln. atraptomı.sın 
vıı ı ile llboratuvarlann lhttyıı· 
cı olan «lllç ham madcıeıe:h 
ithal olunmaktacıır. Diler kay
nakların ayıroıtı taha!aler çoı: 
cUz'I \ e kit aye•&ız: oldutuncıaıı. 
IAboratuvar:ann ihtiyacı olan 
ıtAç ham maddeleri yalnızca ICA 
tah&lllerıne mOnhasır kalmak· 
tadır. 

Memteıcet•mızın Mnellk c.nns 
talrar ılln ihtiyacı, ııı:ııııere 
ı:öre. 40-50 mtlyon lira «ham 
madde» ihtiyacı ıse :l.5·30 :nıı
yon lira olarak tubıt edllm.ş· 
tlr 

lılç lthatdıçıtarı ve eczacıları 
Gelişi G'Oz~!. proı:ramaız :vaı:>ı· 

1ııcak tatu;ıs ve lthallt (yani s:e 
leceıı: malların cins. nev:ı ve mlk 
tarı tesbtt ecıllmezseı lllç yok
luğunun önüne ı:eçııemeu de• 
me~te:ıırıer 

Bu şa11$ıyetlcre t:öre. cmut
la ~urette \htlsa.s erbabının I•· 
tırıu: edecetı bir >:a:nısron te~
kll rdllerek mevcut lmkAnları
mız!a. memleketimize aeuede ne 
kadar müstahzar ilaç Te illi<; 
ham macıcıesl \thal ecııtmesı ı:,,. 
rektıgı tesbıt ecııımell; bu mı.cı 
delerin cıns, nevi ve miktarı tA 
y,n edılerek verllecek tah&lt>ler 
bir 15enetık ihtiyaç ı:llzönünde 
tutulmak ~uretlyle, muayyen aJ 
larcla. ı:ec lı:t rilmedcn, behcmc• 
ha: ~erine ı:ettr.lmeııcıır » 

Ea.acılar bu h\Lcıuıı üzer nd" 
bilhassa du:ınakta:Sırlu Zira 
Pltrr hastaııı;ının tedavls n!i• 
kullanılan ll'.nüstlln bir zaman· 

Kalkan ucak inince •• , 
Oç kişilik bir Rum ailesinin eşyalar. 
arosmdo gümüş tabaklar ortaya çıktl 

DUn YqllıtÖY hava a!anında !On derece ııııı çul.el bir olay TU. 
ltı.ıbulmu~ ve ıkacakçı• oıcıuııu ııanılan bir Rum allulnln buluncıu
lu Panaınerlkan uçeltı. lınvalandıktan 60nra yere ın:nck zorunda bı. 
rakılmı~tır. Olay. n-.c danda güır.rük kontrollan yapan memurların 
«llkkatsız:ııııı ımucunJa meycıana ,- ' 
ıı:elınıotır. Buncıan bm .. ııç ı:ün ön- l;:;ler. derhal te~ı>ıZ.:e pilotu ba· ı 
c:e Kabakçıyan a:ıında Türıt te >aa berdar etmişler ve beme.n vere in· 
h bir Rumun Yunarı .s•aııa li:O - mcı;ln f.&tcmıo.erdlr 
tetll miktardı a • ın ve ı:tımtl4 ka Ucak ıncıııtten aonra. Kabakçı· 
'"1racağı \Olt n ıı t) 1 h >ar \apı.- )&n a lesinin aranan ena.arı ve 
tı:ı.ış, bunun , nr pol a ı: ım. ba\ uı arı ıç ıncıe bazı zümüş tabaı' 
rQk koı.tıol.a ı ıspa 11 mur.ara ar ulunnıuııtuar 
bu eanıııı d .. a ~ aıan a ı onu· uZ..\'11 t "' \l~.\IC'>ı 
•uncıa ı:cre mr. \e,n t r ı Hava alanından rmn ~et moııur 
ıı i'l'lll ı lııltı lütıOne ııe r .en Rum a<leal aor-

Gcrçrktcn c . .ı.ın &Saba ı Ne~ ı:u a ~eki.mi• ı:üm~ tabakların 
\'orka a1decek olan Panam r\k&n u Zatı e~yalnn me;anıncıa o.cıu \A 
~a[:ı.nın yolrula;ı arnsıı cıa Qç ki anlıışı dıgından. Kabakçıyanlar el. 
Olllk Kaoakçı an a lcs nın bu· ka:netı;8ha ba lanırakı 1erbest bı 
luncıul\'U göroımcı toı rakılmışlarcıır 

Memurlar pRSapor ve vlz!'lcrt- «\it \Dt:l.l cı; !ı> 
l'lln tamam o maı;ı Uzünden. uzun Bu a:acıa emniyet müe1ür1 "'ctne, 
Uzacııya arama vapmnmı Jar ve b.r Lıtanbul mı:ıetveklll de ııeı
leabakçıyım acının ~nnıncıaıcı cşap m~ ve Kabakçı)·anlann dunımuy. 
helldın kaydına da dikkat etme· la b.zzat ıtı:!lenml.ştır. 
<len. u•ar:a b nmelerlne iz. n \er. cŞımClllllt• ıı:a,.vcııvıa ve dkamet 
llti41crdlr. ı:!ha rapten• aerı:ı~t bırakılan Ka 

Uçak havatım'cıııı:tan sonrn. du· bakc;ıyanlnrın buı:ün Adliyeye ve· 
?Umun farkına , aran ı:tımrük po. rllmelerı hcklenmektedır. 

BiR 6 9,ARFÖMll 
ile ifade ediniz 

11ııı. .................. ........... 

Amerikalı hacılar gidiyor 

Evvelki gece şehrimize gelen 200 
kl§lllk hacı katııeıı bu ııaball Be1-
rut )ollylo Kudüie ııldecek. Noel 
Yortusunu orada geçirecektir. Bir 
lnl5:nı Almanyacıa bulunan Ame· 
rlka1ı!a;ın t~ll etti ı kame men 
ırupl .. nnın çol\1 oıııetmendlr 

Sen!ıatlerl Frankfurt ve Stutt
ı:art'ta bıı.şlıyan yo?cular İl5tanbulu 
ı:llrdUltten sonra aııa!!.tyle Beyrut 
ve LObnanda ya!nız harabe!erl kal· 
mış Baalbck ethrl, Kudüıı. Tel. 
ATIT. Mı.sırda Luuor ve Kahire, Ol 
rıcıı ı:lyaret ecıecekler. Atlnadan 
tekrar Alman:ra;a dllnecetclerdlr. 

10 aralıkta ba•layıp 4 ocakta 
b!tf'cek olan :voıcuıuır. her biri otuz 
kişi ııı ısan hWlu~t uçaklartıa 7a· 
pılmalı:tadır. 

lar kaybolunCA. me.'T'.lektttn her 
tamından •En~ilın bularnıyc
ruu ~lkAretıerı yük&e?mış hü· 
kOmet dr.. sene:tk lhtlyııcunıı· 
dar. çok tuıa miktarda EnUs -
lln il.haline mtısaade etmı,ur 
Or11a J;t. bu !Ui.çlıı.nn. muayyen 
bir tarihe kacıar kullanılmıı.oı I· 
cıp otmektecıır Kullanılma\•ın 

ca OL netice cbo~u:ıa ı: tnı•~ 
döviz» olacaktır 
Eczacılann hellrttlıttne ııv:e 

«tl~ç tevzi ~·stemi ukattır • 1t· 
h4l edilen 116çlar T!lrklyenın hrr 
tarafındaki eczanelere 111\00 ka 
~urı ceeyyanena tevıı e:ııımck· 
Udlr. Onlara ı:öre. .. hu usuı 
ıntl-blyotlkler için ~·erin!!,, o
lıblliru de. dığerlerl ıçın defıl 
dır.., 
D.ğer taraftan TOritıyeye it· 

hal eCIUen llllçların nevllcrtr.ı 
Sağlık Ve:ii:i.!ctl tlvtn ctmet:tıı· 
cıtr Eczacııu •bu tayln1er1n d• 
ıaabetll olmadığını söylemekte· 
dlrler 

Veltlitc• chayul chemmhett 
ha 'T llAÇlar ı:rupuncıan olarak 
ıaı kan ;gesıcı llliçları. lbl ı.alb 
!Uçlarını ve ıcı Enüsllln T6 YI 
almıştır tel. bu tasnifin cca· 
yet verinde» olduğUuda hepSl 
müttefik. LAl;ln onlar diyorlar 
ki: ııSub-dh·ı.sıon•tar ı~ı ı;eçll· 
mc-.Jll~tlr. MeselA, kadınların A· 
det ı:ünlerıncıekt fazla kan tay· 
bına mani olan MeterJln .t.svlç
reden ı:eıı;-orı •k•n keb!Ct llı1ç
lardan 15ayılmış ve mcmleketeı 
faı:la miktarda ithal edllml~tlr 
Bu8'fin eczahanelerde iki sene· 
.tk Mctcıiln stoku mevcut ol· 
mas:na ragmen tl'l.ser Te \'e. 
rem 'kanamalannda tcullamlau 
•Koaıı !in• ve cManetol~ a:tlı 

llAçlan:Jan hıç ıoktur.» 

YILIN KADINI - 'J ııııııınıı 111 
ı:lllz ~hıcııııı 

\I" 'frlf'\IL}Oll ·"ırıızı \l'rR l>::ı) \ti• 

<'ndıınıııı .r:ıiıPlllıtl ıı .. u\ ıltıı Ko· 
•lıııı ıı nntanını 1'A7Aıınıı tır. 

Katırcı Yani'nin definesi. 

ne ait film sevriliyor 

funır. 22 IHuııuslı - Yıllariıan 
bert yl'rlt 'Hl yabancı basını ~ı:aı 
rden tanın.'Ilı~ {l<kl Katırcı Tan!'· 
nln muhayyel ı..,rk katır yata al
tın deflneşlhe alt bir tıltm ÇP\'r ı 
m~l kararl~tınlmıştır. Bir hal· 
yan film şlrkf'tl tarafından QCTri· 
ıı~cek olan fHmln hazırlıklarına 
'lkbaharda başlanılacaktır. Bu 
tum ıçln ıoo İtalyan artisti t:ulla· 
nıtacütır. Bunlardan 25 l kadın o
lup 7:1 ı erkektir. Bu mm Nlf. Mah 
uıut, Parsa ve hlanl$a datlarında 
çe,•rllecektır. Filmde ı:l:rllP.Cek olan 
kostümler İzmir terzllerıııe yıı;ı:ı
rılacaktır . 

......................................................................................... ................................... HnııııınnıııııııtHIH•••••••H••••············ 

1 Dr. Kırdor'ın . Basın 
İ toplantısı ve,.. Ay: 
~ şepınar felaketi 
1 
1 

1 

Satlık Bakam a1rn 1,(1111 Kır
dar etVt•lld ı:Un yaptıtı basın 
t<ıplAntmnda •ö> la demiş: 
c- Umumi cfkı\rı meydana ı;etlr 

nıP.k, yoneltmrk ve ldAme ~imek 
buının ve ı;aırlrclnln ct'.rl\l)~tc 
ka111 en vrrlnıll bir blzmctldlr. 
t:ıun v~ çt•ıltıt aztrc hayatımda 
bıı ke)llyet dalma dlkkaUml çek· 
mlJ; dddl ve es:ıslı ı;ınetc :raı•· 
tarı, halka yaptıtım hlımttlerc 
yol ı;östcrmckten ı:erl kalmamış· 

tır. nu tttrübe ve ıor;Umc dara· 
narak dlJeblllrlm ki, ı;azetenln 
bir nzJfc 1 :rurtda$a, memleket 
n dllnyıı hidl elerlnl du,-urmak· 
H, dllerl de rıı11tıtım11: hizmetin 
bqarı TPJ"• ba;ansızhtıııı bize 
blldlrm~ktlr.-

Çok dot;ru .-. ı;uzel özler. Ba· 
sını kendine düınıan unmakta 
lsrar eden bir hlıkünıetln men· 
aubo, bu zanııında bir bum top 
lantısı 311pmak •zabmetlnen r;I 
rl PC'k liadar medenice harrkrt 
cdttrst, aarlPlll~I ozler de tabla
tly le nıcdrnlrr. olacaktır, llart51 
dlyer cllerl 1elP111> lıerlmlzln batı· 
ıta: 

bur tatulan lıurtıntı:tl Turk lıa· 
sını, Sayın Kırdar'ın bellrttltl 
nzJfe n hlz.ınetlerl ııa ıl yerine 
&Pllraln'l' dlürrl7et yoktum dl7t· 
bilmenin de bir hUrrtyP.t brllr· 
thl oldutunu fdılia edenler ,-ar. 
OJlill ki, Türk basını ..-e dolayısı 
ile Türk l\llllctl lıuılln hakkı o 
lan hürrfJ"etıu·e sahip bulunsay· 
dı, «Demokrasi slstt"ınlnln c~n da 
marlarından blrf olan Rum Rllr 
rı,-.. ıı•nı :rok eltiler!• dlytt tlki:ret 
etmek kimin aklına rellrdl': 

* ayın Kırdar'ın Hğhk konaııın· 

da Uerl ıUrdOltü bazı 1'111 IPr n 
nrdltl bazı mllJdelu dün 'bütün 
ı:azetelcrde ya71nlandı. Bıınlıra, 

bilhassa ılstematlk bir çıh.şına 
ile ~ıtma Afetinin beş ;rılda kö• 
künden yok cdlleblltteııne, ..-ett
me kıf$ı l'l!Tltın bızlandınll<'~· 

tına, tvnlz: ıllt temininin mllm· 
klln olabllttetlne Te lllr. için ,O 
mll:ron liralık döTlz: tıllıb cdlle· 
ct'fl lbtlmallnıe ınlndlk. Umarız 
ki, ,-f'nl Sattık Dalı.anı ba tısaT· 
vurları, tıı;erlnde durduiu • osyal 
Jil:ımıetltr EnstııUsüıı ılbl önem· 
il bir proJeyl ,.e b~hslnl cıUtl 
diler projeleri trz elden ı:erçek. 
le5tlrmrte mu n.llak olur. 

* DlınkU ı:azctelerln birinde s~· 

ne ba ba ıp toplantısı ile llı:;lll 

hnadlsler ntıkl .. dlllrk"n dolru o 
l:ıcııtıııa lbllnıal nremtdlllm bir 
babrrııı Cle bahsi ı:;eçlyordıı, Rıı 

lıabrrr ı:;or" Dr. Kırdar, a:rnı t••ı> 
ıantıda Oe\"let Hastanelerinin bun 
elan böl le paralı oluagını n htr 
hastadan ı;llndellk maıırıtlarını 
ker~lık, hastanede ıeclrllen her 
ı:tın için 18 lira ahnacafını o:r· 
lenıb. Başkıı memleketlerde nı: 
lık dhıuının tamamen de,.lttln 
mesullyUI altma ı:ırmrsı çıt ırı 
nın r;enlıledlfl, halli dlspan!er 
terde h851alara bedna IUç dalı 
tılmau yoluna Jldllılfll tıu dntr• 
df', Dnlrt R.utanelerlnln panılı 

lıale c:~tJrllme 1 ıkla bile ı:;ele• : 
mez:. Bu haberi nren ıaıtetenln _=._:. 

muhabiri, Dr. Kırdarın blr 5ÖZÜ· 
nu Janlış aıılamı.ş ve,-a 71nlı 
tdslr ttmlş olmalL :.r.aıen habe· ! 
rln başka ıazetelerde çıkmamış O• ~•-;: 
loşu da lııı inancı desteJı.11,ror. 

* ;: f.t"nlkl ıünku ı:;ueulerln hl- • 
rınde rene njlık konu5u Ue il· !_: 
sili korkuoı:: bir huıdis vardı. 
Kayıerf'nln A:rşepuıar Iı:oyunde 

bir hafta önte başıaran kızamık :_:·=:_ 

aalıını 411 çotuınn oJUmUnr. s .. btp 
oımu,ı Ouruın Kaıırrl Valllltlne 
ıııcak birkaç c;ün ijııee blldlrll· : 

1 l< s m ş ve oyf! •derbabı otlık ekip· ::=: 
Itri ıonderllerek •tedbir» alın· 

mı.ş. A7nca 4& hit1ise7l llc;llllere 
zamanında dUJDl'lllllJanlar hak· ::_=. 

kında takibata b~lanmış. 
İş i ten r;eçUkten ıonra ctedblu !_ 

ılınmış, •takibata. ceçllmlş ne :.·. 
tayda! Ay epııuır'ın nuluıu ne 
kadardır :tıllmlyorum, fakat köJ i 
oldutuna söre .ne lıadar ola· : 
bnir? DfişOnfinllz bir kö7. Te ~ 
bir hafta içinde ölen 41 catukt i 
Hem cıe lııumıktan: : 
nanı kalırsa bu rllm lıtdlse Sa• s 

yın Satlık Ilakanı·nın lktnct bir : 
basın toplantısı tertlp1l'mesinl ~~·:.·=.· 
c;rrtktlrrtl'k drrcrrde onrııılldlr. 

Dıı 48 c:orufıın ôlllmü niçin on 
lrnrmrmldlr? 11.ıdi r. bir ihmal 
tıstrl midir. Joksa bu 48 t;ö<":Uk =:_§: 

sa~hk tt k11atımız hoııık oldug11 
l~ln mi l'an vernıl !erdir? 

Sayet ihmal bahis konusu isi'! i 
lıidl rııln mr,ullr.rl $İddttle rrza i! 
llndırıhnalıdır. \'ok eır.r, ~·ocuk ::i:• 

ların kurtarılamama ı " ulı::ının 
önlenemtmt•i utlık trşkllllınıız : 
bozuk oldu~ıı için 'uku bulmuş =_;:: 

ise, bu ılbl bir felaketin t~krar
lanmamuı itin nt ı;lbl tcdblrlrrln : 
alınması dusünulmf'ktrdlr? Sal;lık 

2
5 

llakanlıtı'nın \,nepınar lrlllırtl 

ıızerlnde önemle durmasını Te 1 
bu hnıusta acıtı:lunada bulunma ! 
•ını bekllYorur. i 

\ına sıyııı Kırdar. hıı dot;ru 
Te &;Utrl g(ritt:ihı yaparken, bir 
yandan cupııt hakkı• ıanınmau 

ıı, Cl lfer yandan •trktlp ılsteıııh 
c;lbl •tPClblr• lerle basının n' de 
re~e eli kola bafh Claruma dllsU 
rUldiltllnü unulnıu, ıorUnfi;ror. 
Elinde :raıdıklarının Clofrulutunu 
hpat tdkl völkal:ır bulundu u 
zaman bile çnlrllcn dolapları vc
:ı-a ,-oııuzlukları açıklama.ı mt'n· 
rdllrn; ve,-ahut )aptıp haklı ten. 
klUrrln aynı ıUlunbrda ytrll 
3r.nlz ttkzlblnl uyıııbmafa mec· 

lftltlUIHHlllllllJllll ıntıOınttUIUlllUlll lllllflllUllWIUt11111HHIUllllJllllflnt11llt111UltlHttHH1ttHHtttutntHflHht11111Ull1Ulmfl1111111111111111111llllllllllHlllllllfl~ 
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CEZA Y)R'I KAR KAPLADI 
nıı ,.11 C'rr.n, lr'<lf' l.nral.ı. tılr•l"n 

lın•tınnı~tıı. Rr~tıııdr karlar al• 
ıııırın r;brulen ı.ı;y ("ezıı.lr'lıı i•O nıll ıunr,-lnde ısnhradııdır. .................................................................................................................... 

A:n•rtkanı:ı en bü)·ü'; raevo 'lr 
~ftlerıncıcn blrll!I. olan c~!urnrıl 
Broacıcıı"tını: Sy~tcm~ ın tdıre mPc 
•ısı Başkan Vekıtl Mr. S'l"dnP.7 Al· 
len &ehrımııcı" !'JulunmaktaGı; : ır 
Allen•ın temaıı ettır:ı ~ırk•• r.uzıov 
'\merıkavı bo da., bo•·a ı: .. ~ıa .::ı 

400 rıdYO !5tbvo:ıuna a'ı.pt! • 
Arrrnka!ı, l\Iutuııl B·oatrM: :ı<; 

t-, ate:n·ın d nle"lc\ .nıkt:ı.-ır..:ı 
tıroı:ramına ı:"'re dt-g!,.t!t!.n . tıcr 
;>roı:ramı:ı n • t:a!Sar ratbt: ,. ·:ıu 
tünü tt3blt cacn b.r Aletin t:ıutuı• 
:ıul;unu aöylc:"ll~t!r Her ~ehrt:ı he 
• ırıı bazı mahalle Tc el'lcrl:ıde ıaı:
. olara takıla:t b•r Ale:tn rad\•onu'l 
nüncıe bir p:oı:ra."TI Cbnasında ka • 

'lt~!n·n ne kaGar u:nan kaldı~ıı.ı 
.. u·d•ttıf;ln hclıru:ı Mr. .\llf'ıı 
ancV. 4ltt proıırama kıreı dı.. U· 

:ı:ı llfl'l'e da:r bir fikir 'l'e~b lme.
·ecıır CUnltü radyo,•u 11çıp ba h. 
t-ı::- ocıada ı .. ırıe utrMan ı ruanıa:•Jll 
lıı ıı.at·ırı coktur •C1e:nışttr. 
IH\IIrl' o.-c;lı_. 

:\fr All,.n radl'onun öı:el t~"b- 1 
l)üse bıralı:ılmasıııın cıalıı ı:vı oldu 
kunu. zira rekabetin :ratiyo 11\ta:t-ı 
yonlarının daha 1;1 duruma gcl
:ııelerını utıacııı;ını l!ÖZ:lerlıı• ll4· 
Vf: etil\lştı: 1 

Külahya'da Borasill ısıanbulda 
1 rastlanan bir delilik m a d e n i • b u 1 u n d u tıtım incelemelm c~~ 1 T~;~~:e' 

Irak 'l"e Lübnanda b'L. hasta:ık çoi 
" ;aygıncıır. Me:rıle~e: n.z:dc bı.h~· 

!losn~ı foboblrlmlzrten u istanbu!cıı ra,.ılanın dt:ni~tır 
KQ•abra 22 - !Umlıln Emet ka· ı ronrı 1ıtl\ıaılln 150 tona çıkacatı «Cushln&a haı;tall~ının bllhas&a. 

ıasının Esblye mcvkl_lnde boruıt ma· kunetle muh~meldlr. Jeolojik bl· 
1 
topragırıcıa f\·e dOlJ&l·u.ıyte ı;ebze. 

deni bulunmuştur. Jitl mütcşebbl6 I kımcıan mUnlıaaıran TUrkı:re n "" !erle meyvalardal ıyodu aı: olan 
tnrarından bulunan bu madenin ha- 1 mertı:ada bulunan bu maden ~era ıerlerıte ı:örOldü~ür•O , İ!tanbul t' 
len 1.5 milyon ton rezervi olduğ'U 

1 

mık ı;anı:rıtnde Je~ uça'klan yakıtın· ! bl Yerlerde tse çıkma."l'lası t'ere.ı(· 
ıöylenmette ve halen atinde !10 torı ' tıtlnı ıO:;liven Dr Greene duru 
cıvarınel• ıstıhaalde bulunulmakt•· da 'l't atom aanarllnde kullanılına.k· ~u ö 1 ·, 1 • ... 1 Y e an.atınıetır· « &t&n\)ulcıın 
dır. Madenin ımtıyaıı alındıktan tadır ı bqkı t1Qn:;anın hl'" bir ıım 1 d ....... Y.A'i{'l\'c'J\'lf ........ l .... e.~;~ .... k~~·~~~ .... k~;i~·~·~i·~·;~· 1 ~~h;~~:.cı1:s~:~~1~:~ı~!~ :.: 

• • • cın olan bahtın cıoıı: bol oluR'ic 

SATICILARI 
1 

ıhya edılıyor senııı:nesı buta:ı~ın çııcmuını ön· 
1 temek.tedlr Şthr,ntzdc nıre cua· 

ŞI• KA-YETÇI" K(ıtah)'I 22 IH\13\U<lı - tıımıı:ın 1 hlnı: 'l'&k1llların1 r1:1t:anııor. anlı· 
Emet kausının radvoaktlf kap:ıca- ra:nadım. • 
lan i.ıer Bankı•ıncıan 100000 1 l '"'1 .11.ARI"' (OC'I 1-il~\Rl 

Şu sevilmiyen 
Dünyamız 

Y a•adı:;ımn: düm 8" or. nluruL. Rn , ılzdPn !-ilin &U ı.ur 
tadan ı.aıı.ıırak oha in· orıt·ı rılu)e uıılı JııratıJ.;, bt'· 
sanoılnnı alt banrl dr· le al.;lı h~ında dPnllrn 3aratıl.: 

ı:rrlr~ı l!Rl.lamanı11 ırreı.ır~ 14u ınrdan bir tel. bllf' ı • .ıı,mayalınıı> 
•o>ru, a <'CVDJl nl'f'n bllıı:ln ve GörOI03nr ki dtinynmn:ın to 
'.ııarların eoı:u dOny:ıda ••kla lll'r: zckd,-11 ~ahlı> ln•:ınları da. 
n:ı<'al.: dPı:erltrln ıırı. az oldu· hl boıuntın medrıti1!'tlndf'n bO! 
runn luıınıyorl:ır. !'ııhun ı;Pnıl· nut df'tlllcr \ 07, ıll&rdlr .. ürr· 
.. ı tr ltındrn bir füzr-rc uı.:ııııı· &PIPn ln!an nktl•ının in.an 
ına•ı ıı:nPkrn df'Ct'rlrrl. ln•an. t"mrı:lnln bir anda ,-oı. olma•ı· 
ııırı bindirip lrnrtıırmaı. z:orun· nı 1-tl'mf'k acı bir ,.,. drı:ll mi':' 
da knlıu::ııımız bir ı:lın ı:rlrlıt- Ta illi•! ln•aooı:lunnn ııı. hn. 
lir mi~ Rö,ır t:ılr ı:er~·rk ı.ıır•ı. ıu lıırından 8putn 1 ı:e \>adar JI· 
•ında d fln:rıı nıedt'ul' f'tlnlıı han ratılaıı bilim •~•rlt"rl, Homc· 
ı:ı ıırunırrı ı:elerı>ı.trJ.I ~t'nl in· ro··ınıı \ nlrr)~$t. Camo!'ye ı.a
•aıı tophılucnna hıraı.llmıııuıır: ıtarı.ı ~onat , r ıtı.1r urünl•rln!n 
nu;:oauı nıf'dt'nhl'llıı ,:ırını.ı bir nndıı rok olma•ı l!tenPce\. 
dün• anın yararlallJlbll•cejl tı nö· ,.,. midir: Rnrıı•ı ('ak tartııma 
nrnıll •r> lt'rl nt'lrrdlr:' Rn •o· ı:öllırllr. M'lr•lne ı.aram!ar bir 
rıı1" J.ıtr ı "" btı.lrıının rrnıbı onuca '°artnaı. l•tt'mrnı doıru• 
ıonınmı f"rnn•a yazarı Hllll•• uı. ,,nıa ~nrn•ı ılıı ını.ıı.r edile. 
t'eııdrar .. Hrn1l~: ıır.'ı:<'r h:ızı rle mPz: ı.ı bıın<'a hu' ük adamları· 
cPrlrrl bir ı.ıırtanrı rozr•e dol ııa. hıııwa Mırııı.: yarar T"!' aanlt 
tlnrup ft'za:ra ııı;ıırıırlar~a tıcn cılarıııa rııtml'll 110111amıt mu 
ılt: bir ı-putnlc:e binip ı:hlf'r ,, oı bir illln"B drr;lldlr. ''\"•ryuı;ti· 
fılu• ı •nk Pdnlm. ::ıonrıı rıuıı· rılı ılnlılnrıın mıı,-onlarca in&an 
'ada kalan n• ı or•:ı ht'P•lnl \arılan llrrl ml'dPnl:rt•t le zrı.A 
bonıl•ala~orak ortıtdan 1.11ld1"1• ff'liye•lnr. hiç de yaln,mayı.ıı 
rım,n nu• üt. rl'Jl!llr Rrnf' Cl.ı· endl•rl!'f. 'l.nrı.nıar. etıı>hrlf'r ı. 
lr de <!i,rlt. dl;ror: uF.ı:rr ~onu,.. cinde bOt'lllamBklndırlar. n~ 
ı:rn.• buc:ünJ.ü mrdrnlJl'I ı::lbl mtk bucunkö medPnl.ret dfln1a 
olacak•;ı Dt' dl, .. Jf'nl bn•t:!l ı ~ı l•ttnllPn b~arıyı rlde rde· 
b~lanıalı: Rrn b •,Yit bir l'J I' nıl'ml<tlr. Rıı bakımdan yok ol· 
ıtı~om &:örnıtlJorum n .ı •- 8arrıı nın.-1111 111lrJenlcrl de babıı bul 
ult da ut.rlt~t'ktrkl ln•anlar m;ık aüç. 
ba•ların ın ~·ar••lnt flal\•tnlar DUnJ o mrdl'nl,-etlnln ı,-ı yön. 
<•tlnllnıu~den hiçbir l'J ı.aıma· lrrl t"lbrttrkl T"&r Ama L:otü 
maim df'nıf'ktl'dlr t.rııç mizah rönlerl ıtahn a~r b11oı1or. tn•a· 
J nzıırı ""'" nıııourd da u8ıra noııo hPnür. ı.n•ur.uı. mdl.t.m· 
ı.ıı nı bu ınrd .. nlrrt ıüzf'I bir ıutl hlr dnrunıa nla•amıımıatır. 
Münıle ı.a,.bolnp ı:lt•ln . O in· Bf'lkl ı::~rtrl.; mPdr.nlTrlln b•. 
unlar ayni e1ın·I blnleru yıl nu~ ııı. hR•anıaiındaJ ız. ~ıı.ı 
Jnnra tPkrn• ı.ıırsnıılar. 'Hın .• ı Ct'lcreı.tr\;I olı;nn. mutlu. ba~n· 
Jll~.,tl. nrnılnıwa.r rdl'blraıı. rllı l.;l•I bizim bu çabalınmı· 
•~4"'""' 'JotoNö ntnmnl>lllt'rl ıın Urıınfl olaca\.:. Yarının tı~· 
\far• ::nldırına t.Atıtınt·aı. da ne tün ın~anın oneö•G bl:ılrrlr. en 
olal'a'I.·:,, tll,or. f1rnrr l'n ııı::ı ra•ı mnllak\a\;, dtınra ınf'denl. 
r·r'l.11'1 rl'ıahı romıııın ~tar.·rl ,!'ti olllnı ı.eıım c:aıını .ra•ı· 
,fnuhandun ıf'•mlıitlr. «O dlln ynr. \ ıırl'lıtı uı.ı •rı1.rt.•I nnn 
Taya hh•blr '1.11.rıP ı:ütürmıonıtll. .-:ı l'Ot.; lll'rl,-r. ,.. da tam ı;t'rl· 
Jlrr-f'Je ~ırırılMn hn•la•ınl ır H' cötürr<'t.k. St~nırli: ln•anoc. 
Cunı.ıı tıldrıı tıuı:ünr 1'ndnr or· lnnıı dO~tl)1>r. 

18,)11 ı.o,dnııuınm ı--rrltr ba~ı.ıı OKTA y AK BAL 
bir lıısnnlı~P fn)dıılı oııını:ıı 

~-----------------------J 
l"tanhuı Yakacak Satıcıları Der

ncgı dün 15aat 14 dt Cal!alol!lu Es 
naf Dernekleri toplantı ulonı.;nda 
yıllık kongresini yııpmıştı: 

Konı:re dıvanı seçımıncıen son 
:ra eatı idare kurulunun çalı~ma 
raporu okUnmu."tur Raporda k~a.. 
ca OÖYle denmektedir: cHcr yıl kış 
me'l"ı>lmlnln kapılarımıza tacıar gel 
mcsıııe beraber b'r yakacak sı
kıntı61 ve darlığı ha gr..,termekte· 
cı r Belediyece ~az aylannda odun 
\C ~ömOr flatl11n tcııblt rdllmek
tl'C11r IŞımdl ı~ de~lt;mlştır. BugUn 
odun depoları snhlpierl toptan 111-
tr.ş vapamadıklarından dukkAnla.. 
rını kapayıp boş ıırzmek zorunda 
kalıyorlar 'l'e btı vQzden büyük za· 
rnra uıtnıvorlar • 

BASın - Yayın ve Tt:r z:n Bakanlı· Buı:üne kacıar ha .. :aııaa tutulan 
ıtıncıan 200 000 ı ra tah51S ecı .ımeı: ların 'o 10 unun lst erkek olma· 
suretırıe turı.stlk b ı hale ı;:ettr .. • "1• t.una karı:ılık. çocuklarda h .ç 
meye karar 'l'erilmı,ur. Kaplıoala. ı:öli1ımemt"sl toebeb nın anlatılma. 
rın. ihya edllc1li'l taktirde. bilha

53
a (1ıtını beltrte:ı İna:lltz cucıae uz· •••••••••• .. •••••••• ....................................................................... " ................... , .. . 

romatız:malılar için turistik b ir :n~ı, katıınluın ço~nlukla ltlrk v ı' 1 OA y e t m e m u r v e 

Bu cııınım karşı.o;ır da ~k\ idare 
kurulu 11c:r. nı fade ctm~~ ve bu 
\ Qzdı-n u ı-lr. n , d•clr.tli hücum. 
a:ınn u rıram1.1tır 

lrza geçmek isteyen bir 

hoca tevkif ~dildi 

Kotalı a 22 (HUSUSi> - Ş1''1ri· 

mlzde hundıın ~ne(! birkaç defa 
hakkında <lfilrük(ü Oktcn takibat 
yapı:an fsmn : (lımlnc:!e'ltl hoca. bu 
defa cıa başka bir kacıımn ın11111 

ıreçrrken v-11kalaum~tır. Kacıın. hçı 
caya mllracaat <'dl"rek k!caM ile 
nrasındalt ı:~ımsızıııı n düzeltil· 
me ını lst,.m ı~. lıocıı da kacıını o
ku;·up Otcırmü? ve muııka ;:azdık. 
tan ıın~rn nlhavet rtlin Sııttaıı Ba~ 
mezarlılına ı:ötürP.~ek kat1ının gö
beğine vnzı \'Blal'ker. ırzına tcea. 
vUze kalkmıştır Knc!ının feryatla· 
rı Ozerıne cıurda buJunan bir bek 
çı ile bir dlbiz. vak'a :rertne ye
t.şeM'k hocayı ı;uçnıctQ vakala.'Ilış· 
lardır Ull.dl e cmnlı;ete intikal et 
m. ve yapılan tahkikat &onunda 
hoca at1l!yere teslim edlle:-ek tev· 
kıt ecııım•ctır 

yer olacaıtı tabii ı:tırOlmektejlr. er .. etlerln 1$e y.rmı yaşından ıtı. 
• baren ha taıanmala:ının da tz&h 

1 o yaiındakı çocuktan ecıl!emeıııtını &ôyıemıotır. Doktora 

k·ı ııöre. t:Unde'1k ytyecl'l\fnde az mık 
11 1 oJuk Ur alındı t•rGa iyot bulunan her klını;enln 11 t h d 1 1 

1zmlr. 22 IHU•U&ll - Maoıu )a~ı ne o.urı;a ol4un l:ıa:.ta dO~me mus o em erıne zam 
Devle~ He:.tllh&ne inde cıün yapı- 61 ıtl'reı.: ırcıı 
lırn h'r amelll atta ıo l 1 ınt!t Ha· Dr Ottene lfodun 'l'ücuıtak: !!· 
:ıı adınela bir çqcujiıın omu:rnncıa nemi Oı;erıncıe durmue. Jı.vıçrecıe 1 
bulu.un 1 ı kilo atırlııtıncıakl ur bir za:nanlır tl~ld bezın :n anor- 1 Yen i Vlltyet l)Olç~ı :l2 575 rhJO ılradın 625 liraya yült&eltllml!tlr 
ı:.lınmı•tır. Ha:ıı J.5 y~ında ııc• .. 1 mal olarak büyümesi oıaylarıııın . ıra olarak hızıı-ıınmıştır. Yakın· Bademe ücretlarine de müht:ı:ı :nııt 
ut omuzunda beliren le')\ebı b11· <"Ol!unıuııunun ırf bu macıcıecıen da Vılllftt Ciırnel Meclıaınde ı:Orü· tarda zam yapılmıetır. B~ badt· 
ytıklUjiUnCJekl ur, 4.5 '.MidP. Jl ki kAtı mıkt&rdP alınır.amasından ı- şülmtfilne b:ı.jlan•cak olan yer.ı me ma~ı 350 llracıan 40v llra;a. S 
loyu bulmu~ ve taşıyamaz hale ı:el lerı ı:eıcııı;ını . m lctan arttınlınoa bOtrcde. bazı memur ve müst.&h· hademenın mı~ı 300 liraya 3 ~·· 
m~t!r Çocutıun ıhlıntl \•er,;ıde- vua:arın yok denece"' kadar azal de tıcrcı.!erıne de zam yapıl:nt~ ôemenlnkı 2~0 llra~·L 8 ha:lc:ı:ıe· 
dır cııı;ını be •• run!ştır Dr Oreene. ti· tır Bu aracıa ti&kt lolarcıan >:ıı: ku n.nkl 22~ liraya J3 hacıemen.n.d 

iz mit kôgw ıt fabrikasında 1 rolo bez, bO> Um!'ıı n ın tek tehlike. mının maa<ı ~o lira arttırılmı, ve ~00 liraya. 14 hademe:ı1nkt l!e 
l tarııın ın kalbe 111.ı:>'lk ederı-K bı. :nuam şoförlülfi üettt . ile 550 176 !ıraya çıkanlmııur 

sigara ka" gw ıdı 'ımal'ı arttı has!R kactını arın Ant den ölümü ne .................................................................................................................. . 

lz.'lltt "22 IH\lfii.ıt;ı - lzmıt idi. 
ğıt fabrtk~ınnı ı:tı::-ıırn lı:Alıdı ıma 

lltıne111 artı• o.mu•.ur Ocçcn vı. 
aylık ı:na!6t 13 tor lkl'n bu vıl 
haziranda 33. tkımc!e sc 66 tona 
çıkanlmı•tır !.lt':nle;çet.n aylık !I. 

ııebe'>l)'et verm~ı ol cıuı;unu ı;o>.c· 'hııHtr Komünist Çin topçusu 1 Karaman'da tifo salgını 

Karısına 

C't \ llE'I \1 "illi'\" 

tasallut 

öldürdü 

edeni 

ı:ara ki ıcıı .:naldt 00 tona ba. ğ i%:?1lr 22 Husv!l ı _ l\ta::.ı~·-
olmaktacıır dan alınan !lir habere ı:l'ıre ov 

Veli , arkarla~ı Ali'yi .... ~ınt\a bir k~)'IU cıun ı:ece kan· 
., "ına tecavüz: ecıen bir ~ahsı ta· 

O
"ldu"rdu" banca ile '·urarak oıcıunnuştnr A· 

ı ı~ehırın Subıı1ı köyanıır oturan 
İ Mın1tafa Zeybek a:ıında ro va•ın-
z.'l'llr. 22 fHusuı;t) - Dün ı:~ce oakl bu ııahı:s ııccc e\•\ne cıııncrk n 

Dlk111 kazu1r:ın Bengi ıcorand8 iç· t;ahçcde blr kuaru ı:ı:·mı~ rn 'k~
kl mrusasında bir rınayl"t lşlcncı~ rısının cıa tçryat ettırı ını duyunca 
tir Meyhanede lylcc 15Uh~ olan •onracıan Sül<'yman Akb~ adıncıa 
Velı 11rı ıı.rltad~ı Alı münaka•a et ki şahıs olcıutu öıtren\len bu ı-a
TQ(!ye haşlamıtlar ve bir ara bı~a· rartı\, tabanca ile ~urarak ölr1ılt" 
ııını çeken Veli arkaela ı All'yl 11· ınoştür. 'Yapılın tahkikat n~t t'tt>ln 
~ır l!lurette yr.ralı>•arak k&('ml•tır. cıe SQleyman Akbaş·ın Mu.1ara·
Kom:ı hallncıe lımlr hlllltahane;;ı.1e ı.ın genç karı.sına ~orta tecavüz r.t 
ilaldınlan Ali ölmüş \•e kaaUI ya· ·ııtı 'e kaçarken Muııtata ta:afın 
kalanuak telklf olunmu tur. cıan 6ld0r0ldü~ü anl~ılmı~ur 

lll~,nnı.lllllllJ®l~\\\l\J 

Kemo'yu bombardıman 

ediyor 

Ta peh 22 IA.A ) - Sa\'U:ulla 
\•t'Uletın:ıe blld ıilel ı: ne ı:ore. Ko 
mOnı.ct Ç n topçu.su Mlll!ı;etç. Ç n 
n t-llnde bulunan Kemoy ada ını 
bu u)Jah ''ine hombardıman ct.,ıı, 
tir. ~fal11lll taatlc 4 35 ile 6 ara
o.ında 84 atı, ka;-drdllml~tır Bom· 
btrdımıın aonundrı ha:ıar kaydedil· 
r.lertılştlr. 

var 

Kon-a 22 <HU:Mull - ıtaraman 

kazasının bir k~ım köyle:r,ncıe ti· 

to nlı:ın bir halde yıyılmı•tır 

Hll.'ltalık bazı kö;vltrde ö!U:nr. bıle 

ıebebh et nrmlştlr. Ciddi bır te'h 
lıke halini alan hllltalık için ;:aza 
-u lı!t merkezı ı:erekll tedbirlen al 
mı~ur. 

OSMANLI 
BANKASI AS: 

1958 aile sandığı 
ikramiye planı 1 

t'"l~())'d• ~ lkm:t lfUıt'ı, 
2 ApıırıJJiıii1'hfidai re si, 

IEr~W, t~:, 

_400000 
lira 

lit:raıttı)t (.'ıtıliş Tırrılı'trı 

• 61.~RT ~O()()() tı.. 

s J(Ans I AfıttrlmttzH 
Daır~<ı tt 
:;o {)f)(ı rı. 

$ TE..ıf!Jl'l liO (J{)(J Tl. 

i ı l;;YLOL 
! 5 K.45/AI 

:o txJ(J rı: 
6!1.000 fL 

11.fR.~Lll\ 1Af>drhmoH 
Da ~~I U 

50 ()(J(J rı. 

Futa tajşı/41 ıçı11 glstltnımu "tunuaat cduıu 
H•r 1$0 hroya tlr lrttr 'a nll»fııraJı. 

•••••••••••••••••••••••'"''''''''''''''''''''''''""'''''''''''''''' .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••ıııııııffıutıııı ı HOŞ MEMO- Olmaz deme, olmaz olmaz! ........................................ ~ ........................ "' ............ AT ... CAPJ;--
FAKAT KARINIZIN /'1f~/ 
lıA ş-Mr.1 Zı.04 SiZIN cı;M!YE7i. 

~--' NİZOE ~P/N-~lı:: 6'$'1..,. 
HAKl.4-e.4 S4#1Pr/~! 

' 



\' " T AS - :!3 ARAi.I K 1131 

Hôdisefer - Hôtıra la r 

Şehriıı 
teıııi%liği 

! ıı •l'lllZ1 iIJJI tJ •l ili l! flJl1 
1 

B 
t'lt'dl,.,., ~ol;aklııra tOl.fJ. 
rt'nlrrdt'll ı:;o llrn p11ra 
Cf!Zll•I alııınca :ı.nrar t'er-

ınl$ vr ı.:arıınn ınıhllilııl' 
, ıı ıamıs~· 11112 .. 1"1 .. rın u~rdlı:I 

habt'rl!'r!' ıörr """ıı,;ı ıtın. ao· 
lalilnrı bn ~ıırMll' lilrlrırn bir 
ı.ac; Ll•I :rataıaıınıı • , tıL 1:111- 1 
Şl'f llrn PIHU ı'l':l'.JblOll nıah ldh11 
l'dllrul lir. • aLaı ııı. rnı.·a ol. 
dutu l(ln hu df'fa <rr.anın tı\t· 
btı.ı rlht'tlne 1&1ctllmrml tir. 

"Olinl.larııı pl,llılndt'n ııe z.a
ruan hah•edll•e ,.,.ı.;ı ""bir '.\Jec.. 
11•1 nz ındau :t.ı1a l\loll ) ı h11-
tırlarını. Uu z ı hli> ııı. r•prl 
~nblhl lıll, MI; ~il. ııül,;tt'll ör.• 
Jcr O) ludl, '.\lf'll~ bir ll:Üll, tll• 

litırettli solrnl.;ları ı.ırıcırnlrr. 

den, bıı&ünı.tı ılbl. n&ır para 
Ct"ıası nhıınııı..ıııı &orll il rken 
ZI> a :\Joll ı aö;o; almı • unları 
Mi"rlı:ml ti: 

ı.- Uen oı. ı.tara Uil.;Qrrn· 
!erin cr;ı:ııJ a ~arpıırıınıa ına ta
rafı r deılllm. ı·unı.o bunlar 
mıu:nrdurlar. soı.ııı,;ınr o l;adıır 

ı>l tir ı.1 ıtayıınamır rııı li 1111 
pi ll&r ıtıl.ürll)orıor:_u 

Zl1ıı '.\follnoın ıö1Jerl azadın 
.bir ı.ı,mı tarafından aıı.ıtla, 

bir ı.ı~mı tarafından protuıo 
ile. 11hrıı-I tarafındın tebts üın 
le ı.11rtılnnn1ı•U! .. » 

1 ıanbulun .. oı.;aı.:ıım ba\:11'a
ltn ÇOI;; pl,tlr. Brledlre. r llo
dr.kt mahdut \a•ıtalarla teml:ı:-
11&1 trmlo rdrml.ror. Temlı.lll 

1 ı;;Urrl ı;;oı.; ddo &ünün orta n. 
atll'rlndr trınl1Jll.; namına or
tntııı toza dumana ı.auror, bal
a.. mikrop >utturıı1orlar!-

olial.lar bOI .. u ile > ıı.ıın 
nıadan trmlzıtL; olnma:ı. ille oı
m z a bllytiı.: !'ad drler bn SU· 
rrııe ırmlzlennırlldlr. 

f.tanbul ıt0J;;aUannın p l•ll
ilııılrn halkımız. dil nırs·otd ür. 
Coıumn:ı: ı;oliıılil rı <:öp ıeneı.e. 

ı:; Dl.;\ u.1·ıs İ:'ı 'l'IR"" r.·ı Tlii t 'A ro 1 OPl ... \'liT1<;1..-u \ S BiR GÖ Rüscs 

NATO KONFERANSININ SON GUNU 
14 Anılık ııat U de Pal'b'tül it

3 
-
0
-- \ ha da ileri ıtduü:, ıazetecilere ken 

Cha111eh sıırayınd& başlayan NATO Eisenhower, toplantıda bulunanları sulh irin dl şe!ılılerinin başlıca gazetelennl 
Konferansı, µerşembe ı;ünU aa:ı.t :r günü gUnüre Parla'e 7et1t!!rmlşt!r. 

ı.l tclfılo;lil rdr.rr.li her $r.rl •O· 
t.:aın ııtııııılitnn çcklnınl.rorııı. 

llu, uto111: Hrkl \ azlyt:ttlr. ı •. 
tanbul &lbl bO:rııı. çe tnrlhl bir 
ıırhrln halkı temiz.Ilı.: hu•wmn. 
da dalın ı iliz ıln\ rıınnıalııllr. 
BcleıllJ,. de ~llpr:Olerlu her s;ı

hah t'\ lrre nıllr tt'~alln c:üıılt'rl 
nlmnlıırını temin rımelldlr. r.üıı 
lrrct' 1;ilpcü 'uzu c rml)rıı 
~rmllrr tıulııııdııı:unu unut 
nıamııtı3 ı:t. ~ ııı .. :raıı .. ın ·ı·ıı 

13-" te •ona. enıı. son a!)zU Amuı- saniye sükuta davet etti. Aden ouer iskemlesini T•btı l>edan oıarst.-
ı ıı:an .'letıılcumhunı aö7ledl ye blltt1n ı ı : SON :t lYAl El 
hazır bulunar.ıan ~ unlre. aulb bulamodı . Amerikan ReiSİcl•mhuru ':ıun gizl ice ı::onıeraııaın b!ımuıne bir 

ı lllhllı ,,. Tı\alru•nıııın ııı. ; 
ı llmeı.ı .. rıııılı•ıı, ıılllıluı:ıı ı.ı••ln 1 
! nı1lı ııhı••, ı:rı:rıı h ırıa. 1-tan 1 
~ ı.ııı 1 ı•l.ııll,; l ııhrr"1tr ırll'dt..~ 

onıınılll. •r) lrı·llrrln ı.ırı:I il·\ 

l 
urlnı- ıekr ırl nıtı.. l 

Afi( \r- ırl plJr•lııln tın ro· \ 
lfinfi 03 nu)ordıı , 0) un. lıÜ)ü" l 
bir ilci tııpl 111 "' tın an kn
z 111111 ... ıı. ... trııilr, ı•l>f'•ln hlr 

l
sohııı-slnılt'. \ fll \ esiri \r :-.ı. , 
u ~:rolln ı;Utfıl 1) ur... \ 

~~~--~--------- ~ 

ı\01,; .<2J Mır.. • 20 SIS2nJ 
Vaz;;rçaıe> in ill;.: kararınız dol!: 
·udur ldece iniz yere gld'n T•· 
ıtınlarınız: tazl& h"#ba. katırorsu· 
aı.ır BUtUn anlayış bizden geldi 
ti 21man beraberliklerin tadı rot· 
tur 

BOÔA (21 Nhan • 20 Mafll) 
B : dı.ırup, bır ıtden btr iş canı 
nızı kı:ror hlueıerı lt61ı:Unden 
h:ı!letmeyt dtneyln Bir münaka• 
t:ı. alıl epeyce ıar: ıcalc. 1'az.a üze· 
rinde durmam dt. dr:mez 

lK17.l.ER 121 ıa.rı~ EO Haziran} 
ir !raya ı.ı~1oraunu• S!nlrlen!r 
aenı büttJn .,:ııu·nı::ı 11;;ı.y'ledersl 
n!z Mekn. aıııcıı ı:nız. Bütün 
duya.ı ha •ını en canlı .aevıye 
a.nde S 'l'dtklt:lr. ztc ~ok )HC 
bOztıJ:na anı gü;.ı büftlk bir 
bah ı:rarllkla b! ecelt 

\ E.'\'<>EÇ ı"'I l?:tz. ~9 Temınu:ı) 
Oaıı aıltıcı b r m~e!e btlı:lenen 
ta:& ne ce nlbay. • uriyor. 
Evvelden tahmin ettltlnlz dO. u: 
ııereıt tueıı o abl:tralnl İş re:ı
ıı de b!ra daha enerJlk harekeı 
edin a nız. yüb taıekten çe 
lı:lnmeyln. 

.\R 1.AN 1%1 1 rm • 21 AfultOU 
O nüzde bUJlltt(llünfiz b r 1.$1 
b.nı ;ayretle b.ıgUn yer.ebl ıra 
nııı Yo culuk lht.nıa ı Yar can 
ait ı bır kar .ıaşmıı o.a ak. 

BASAK (%2 tıııtos 22 E.1101) 
ıı:e d n. e raz a ıtıYend!{:lnlz lçln 
pi man olacaluını Yardım ıs•e 

melt unınınuza dolunmıı ın Yıl 
d z teaıri d:.ı e.ıyor Alt~m ba ı
nız a rıyacalt Yı d z:ar aıhhatlnl
re ı l tulr etmiyor. Bir mide ra 
ha ı ı ı be .e~ebll1rıılnlz 

n:R!lZl IZJ Eylıll u F.klm) 
An a hareke: ediyorsunuz 
S vd'lt erınızı kırmayın, ne eniz 
ltaçacalı: :la edljllnl bir teYl ııl 
ha et a•ın ıtı:roraunuz 

l\nıı:r t?l Ekim Z2 llııım> 

Faı:.ı at.nndl .nlz birli! a , bu· 
ı; n uı ı haya e u0raı.acak 
M e.enlz; lı:endl ba ınıza halledin. 
Akşam Uplk bir bedbin! k buhra• 
nı ile bl lyor Ylnı ehemmiyet 
Yermenl ! ım Onçe ı tıım ola
rak rd tunüz unma ın 
oô ı 1\ ı'l ı uaııı. lU u~a1tı 

Bir rınatı lı:açırms o.zeru~ız 

S.zdt'n belı:lcneıı bir ıcı ıeşebbtlsil 
yapma!: 1 zıru Rut ele cüm.elu 
aavı.rmak baş nıza ı ıçacaıc . DUş 
man ltııtanıtonunuz • 

1 " C?3 Katım 20 Aralılıl 
1 zetıneflıı dJvaıında gittikçe ıı:ar 
beden )"ine siz olu'°orsunuz. Ki 
t bl hnrelle• ert•vomınuz Sade ve 
bas t ger(el\l örme dene ·in Si 
ıı:e lltı um edenler bu On hakaız 
dt lllrr. 

1\0\' \ f?I Ot'.31' 18 !:u bal) 

Çolı: ıırıvdl,ln biri, uzaıı:tan ıell
yor Gündüz lüzumauz ıuuzarlılı:
larda bulun ıp muullyet:erinlz! 
thmll etmczunlz alt m. bU:rtlk 
b r memnuniyet alzl bekllvor Içl 
n zdekl ıca ııı lleyecan hslf Meri 
bin eseri 
eu.ıs o• Subaı ıo Ma rt> 

Tf'nl bir müşteri veva b.r iş b'.1 
tacıke nı~ P'erah a nle· başlıyor 
Ti dıı u!rt hafta aonuna kadar 
4aU0a lytye ırldecek. 

için antoıa dhe! etti. kııla NATO'ya menaup 18S k •ıre 
Teb! li n son oıtunu unda ise El· • • k k • t t · d vr:llen muhte.şcm dyarette bir te .• 

enhower Ilı:! .. ere mtıdahalt ederek, resm ı nı çe me IS e yen goze ecı ~OVO!'l arasın O lı:adın bulunmuştur: Madam F.glo!!. 

:ır:::ı1;:~a:1 :;::~:~ ... c ıı::;:~a~~ yoka landı . 185 kişiye verilen ı:iyafett1' misafi r-
11 ~:=•:zı~~°ıf;. 1;;::":;~ ;:w:ı:ı:ı~ 

dl •Hepimiz nihayet b!iytlk bir alle ı ı 1 . F n • • h k I d 1 iltl J'llpmı•tır. Ziyafet, Cumhurbaş-
ntn birer terdlylz- ı ı er ı rans ız r.e ı sıcum urunu r. ı zı cı ğır a ı . .. 1 ı:anlıQı sarayı olan l':ltu'de vuU· 

Son toplantının en ıöze çırpa:ı ·- ---' mtşUr. 
lıAdlseaı · Alman Ba Yeklll Adenıuer' "er tapla:nış olan toz4an mc önco <lıın rolı: ~n?ıower'1n aon daklk:ı· ı-----·-------
lıı kaybolan aandalyul Dr. Ade· epe:; aın!:•enmı,, ıonraıın kıatuıa- da -em e ıtmekt&ı vazgçemı, ol· ~ 
nauer. her zamanki gibi Fransa He narak sarayın emnlJet mUdUrün!l "'l!l.!!lla .ı.~tUmll;tt.lr. 
Yunanistan arıııındakl yerine otur· ~az!ve•tcn '-a'IJerot.r etm!.şt~r n:r l\ •,u:ıtiK \.\ ıtEKA'BF.TI 1 le. 
mR!!a ıcldlllnde .ııandal~uının 1e- eıde tabınrı. dlıtc~'l"de tle!ttr'lı: .:e- Parl ?<:cn!enınsını tırsııt bilen ~ v 
rlde olmadı ıııı görm l• )'erinden ncr. •ayan nraınnı ııra••ırıın Prıın· ''"' ' !l't"! .a:ı na ... acılılı: şirketi, ;a· ı s o G u K 
ıırlııvıııı Fellx Galllard'ın mildahiile r:z pa'Ls!e:ı, bir Amerll:ın ıs ete ı: tec!!<rl ı:ıızanmal: için ellerinden t .. 
&I ile Almıın Batvekillnln koltuııu tot~rııfçı.unı :rakala~ıvcrmtıler<llr. r eni y11:ımışlardır. Bundan, tabii 
ge~lrlllnce, dOAt ba,velı:lllerln :rllzle. Kammcmıın ıo.dlı Ameri!t~lı gaze~ecl ,\merıı:aıı ıı:aıetecller pcıt memnun ALG ... 1 N L•ı Gv ı N•A 
rl gülmüştür sarar.a girmek lçtn r•mek a:ılonuns uımuşlardır. l 
K OSf E:R \S'S' 1 \ çiçek götUttn odacııafın ara.5!na ka· Nltel:l:n bu şirketlerden blrl ~5 , ,,. • -
<a :r.t.'Tl::Cll.LR rlftlll$. maklnNlnl de ta •dıfiı g ll· ıı:ı:etecl:;I Wa&.'llngton'da:ı Parl.s'e be 1 ş 

len !it rıraretı trrtıp!eyen cmetr oımu,•ur bol bC' şaınpan\-n ikram etmiştir• {i? 1 
dotel» bembeyaz mau. tırtüaünü yrr Kammerman, )'lka'ı111mı, O:muın- Dljter haucılU: kumpanyası, da ~:!l:f.," J 

NATO hOkt:lmet baslıaın!anna Teri· ltr .. rasında nktamar• muvarrak davıı ·ö~ürmü•, yolda xrndlle<rlne 1 ·'IJ' KAR ~ 
"""" " "•H•OHHHHH•' ' ' " ''""" '''""""""""""""""•""'"""""""""' """""•""""""""' ' """"""""""""""'""""""""""" '"""'"'"""""""""""""""""'" '"""""""""""""""""m""" (.;.~ -~ ~ ~ 

Endonezyadaki son o~ 1:~· · · 
hüdiselerin iç yüzü! ~~! '<~~ 

Endonezyada 50 b n tadar HOi· I \• ~ ? 
A 

s ·a·nın tıllneı.lnde. Endonez
ya cumbı.ırıyetınde lblr kaç 
tıaftacıanberı nıühlm llAdl&e-

ler oıuı.·or Hftcı &f!lerıu ı.ebebt. ilk 
ı:ııranüşte. Yeni Gı..mc adL\lntn 
Be.:. kıı.mı hnkkmdı ki anlaşama.
maz.ıktır Faltıt hıklk•' ta bu th. 
t !Utan dahil mOhlm bazı Amiller 
ha' .. ı a aklnnmaıta sev ·etmiştir 

Endonezya. il!:: ne Dünya Hırb n 
cıen evvel. büyük ;;uçuk adalar
dan mü:-ekkep b.r Hol!anda müa
temleke 1 idi Adalardan çotunda. 
b!lh~:a Celebes'de zencin petrol 
damarlan vardı Bunlar Hollandı. 
ya büyüle ztnıılnlık uıtıırordu A· 
da.ardın Cava bir iptidai m adde 
ka nağı idi Buradan her tarafa 
ı;cş tll ma deler ı:Ondertıtyordu 

., kine Dünya Harb sona erdik· 
ten ııonra Endonezyada kuv
vet.ı bir ıatlk l. cere\'anı bq 

ıı:ös:erdl Ho landa bır mOddn bu 
ccreı.·anı cıurdunnal'a çalıştı faka~ 
mu\aıtu olamadı Dunun üzen. 
ne Ll!le;•'dc Hol nncıu ~e Encıonez. 

a cıelr;ıe.erıncıen milrck'~ep bl~ ne 
)et toplandı heyet ı~t kllll ısteiln. 
Hollıncıanın !lı:ttnd ·ımenfııat.crı

n n korunmasını kabul etti Hol
landa. as;cerl birliklerin geri çe.;. 
ti 

O zamandın be., vaı:ı;ctte nlabi 
bir aükünet nrdı. fakat muhtelit 
cereyanlar. çın ıc;ııı birbiriyle çar 
p~ıJorıarcıı Yeri ler,n mühim bir 
lclAmı Endonez ada ı:aımıf olan 
Hol .ancııılJ tac r.erın kapı dıtarı 

ed.lem.a.n .r ço lceellr ka~ nalcla
nnın m •• ı~tır ime nı ıatıyor-

1 dU 

tandalı vardır Bunlardan b r kt5mı E<limekapının ,\rıçe me ~ , " 
ayyare ile yola çıkmıştır. mıer J 

'lılyük kt!mı ıse ıcendllerını ı:lltü. indeki kapalı duralın tekra r ye· 
recek upurlan bekliyor Endonez. · f ~ 
: anın morrtt erubu buna ıtıra.zıa: rlne konulması isteniyor. ~ (. ~ • 
~Kendilerini !:>lz davet etmedik. Y h ..:.. nasıl celm.şlenıe !lyle ırtts!nleu cıı Edlrnekapının Acı~me mevki· (f~ ';( ,# 
or Encıonez.yanın nüfusu 100 :nıı- lndo evvelce ı:apalı dur&t vardı. ı y~ 

yon kadardır Herkes tarmvay beklerken rüzırtr, ,~ 
h lG. b 1 b ıa:ıııur ve karcıan burada muha· \ h 

S on 1 ti rın q ıca ae ep- fazı olurdu O..,...nde "'Olun yeni· f 
lerınden b1r1 olan Yeni Ou. ~~- " 
ıne ada.sına ııellnce. adanın den ;ıapıtması dolaylslle bu cıurak 

talcıırılm~tı. Yol b.ttıltı halde 
henüz yerine konmadı. Bur&Sı Ok yarısı yinı Do~ ku.:nı AvW!tral· 

vanın idaresi altındadır Batı kıs
mı hakkında hiç b!I" ııe;; &öylenm&
ınlştlr Endonez~ ı un dl burasını 
d a e le geçi~k ıatı;-or Vazlfete 
henüz Hollanda hlklmdlr 

Yeni Oulne. Avwıtral~a·cıan son. 
ra. dOn;,anın en bü;ül: adasıdır 
ıç kwnında tamamen lpt.dal bir 
.ıa• at vardı~. Burad• lru;an kıırıı ı 

avcıları. :;am;,·amlar bulunuı.or. 

Adanın hemen her taraıında zen. 
ı:;ln petro: damarları metcuttur. A
lla bu vCizden büyük e.ıemmtyet 
·azanmaktadır 

Dün ııeıen h rlere ı:örc Encto
ne~ ının en :ıenı:ın b.r parça:;. o. 
lan sumatrada ıs~tkliıl cereranı 
b~ıanııştır Hal11;ın oüyOk bir kı6-
mı buna tara!tıu:ctır Ve Encıonuz.. 
ya'dın ayrı.ma • ı.stıyor. Sumatra 
adasında. pctro. damarlan, kauçuK 
ataçları vardır 

~~::n~~ :U-:1&1rı~ar:!r:::::~~. O p ı .. N 
Ş;mdl halt bOt.ün bu rüzgllarla 
yağmur ve kar altında daktlı:alarca 
tıetHyor. Okula ı:.den çocUkla::-. , 
h~·aıar. ç~auli:lu kadınlar. ihtiyar • y .. ...,~. 

lar çok m~kü!it. çekmektedir. Kn F A v O A L 1 O 1 R 
pah cıura ın bir an e\'vel yerine İ l 
konmumı allkadarlar<lıın temen- ~ ~ ., 
oı ediyoruz. 

Ttlefon bakım ücreti 
P. T. T. idaresinin cevabı 

T arife ıı:ereıtınce eylı.'11. ekim, ka
ı;ım. aralık tıSS aylarında abone
lerden talla ı edllen hat kira ve 
baıı:ım ücretıerlnln ıııcıesı hususun. 
da bir abonemiz tarafından açılan 
cır.vı ldareınız aıe~ hine netıceıe;ı
m.ş tse de mezkılr tarar mcvrldl-

Endonezyada mu~teıır cereyan- n e mahsu&tur. D iler taraHan ayni 
lar ar&.!ında bir komünı.aı. partlı!l l mevzuda Jchımlze a.ınmıo karar da 
ae va cıır Komünistlerin aon bildi. mevcuttur 
ııeleı-den raydalanmak ıc; n bü::;Uk 
a-ayre• aartettıklerı blldu·tııyor l'. l.T. l nıunı M uıtürlll ill 

soba kiri mi? 
-kıt gelince ev hanımlarının ve bilhassa 
kömür yakanlann en mUhim dertlerinden 
birini aoba kiri let kll eder. HALBUKİ ŞiMDi 
FAY VAR. Fay mermerleri, taş parlieleri. 
çinileri, islenip k irle n en maden1 eşyayı, 

tertemiz ,.e pırıl pırıl yapar. Pay mutfağı

nızda, banyonuzda, 1avalionuzdeı ve bilumum 

temizlik işlerinizde eo bllyUk l'ardımcııuzd.ır 

HERŞt:YI 

t:(a/u, o/i 
TEMiZLER 

Rafineferden halka gaz 

verilecek 

inııllterede .hülı:Ornet makam
lar!~ le She!I Rölf ı.crı Kumpan· 
r11111 ara.sında vnn.an b r anlaş
ma ııeretıııce kumpıı.nya ~eni 
ı:ellşl!rdıiıl tekıılk metodlar ı;n. 

ye inde petrolden gaz ıst hsal 
ecıerek bunu twlerr g!Cll' ı gaı; 

borularına ııevkedccektır. An 11.'j· 

ma tahtuıda kumpımva günde 
H milyon ayal: kür eaz .lstılıııal 
edecektir Bu ı:az yılda 250 000 
ton kömür ku :anmak suret vıe 
lst h.-ınl edilen gazM muacıııcıır 
Halbuki rnrtner!de ı:nz. petrolü 
muhtelif ma~ ı r.ı~taklarına a
yırırken kendi: l!lnden çııcma..-. 

tacıır Bu şekilde l!ldcce 500,000 
ater in sarftl le ın•a ed len b r 
boru hattı &llY!!fi ndr. 50.000 lı:.
a.nın bütün lhtı;acını karşıll;a· 
bl:ecek bir gaz fabrikası lçln lfo· 
zım olan 4,500.000 aterlln ta.sar. 
ruf edllm ş bulunmaktadır. 

cnp etmekt d r Şimdi e kadar 
bu tş bü ük mu kOIAtııı b anı. 
maktaydı, çünkü köprüln ·a 
çok yüksel> olmakta ve~ a mese.e 
bir nehrin üzennden ı:cçtııtın
den altını teftiş ctzrek hemen 
hemen ımıı:iınsız o tnakta dl Ş.m 
dl b r in& llz kumrıan:ı- eı!l bu ış 
ıı:ın özel b r ııınç ı:rllşttnn• 
bu.unmaktadır Ucunda. mOh,.n 
dıs veya 1 çtıerın ııırııb leccğ bır 

köprünün altına geçmeııaecıır. 
Bu şekılde l!epet n ıçlndeıd mü· 
hendls ve ·a ı~ç lcr köprünün 
altını koln;ca teftiş edebilmek. 
te ve icap eden ıaınıratı yap
maktadır. ı 

Cenevre'de tramvay1aran \ 

renkleri t 
epet bulunan bu vııv· köprüle

r n Ozcrmden a nıııva arıı:ı•ı:. 
makta ~e dü!;me:vr• bll5lnnk 6U· 
ret! le idare edlll'rek. ortasın· 
dan ltıbaren mutcharrır bir kol 

Ce:ıeue Tram\ a idır~ı. a
raba'. arın renkleri ycn!leştırmek 
ve dr!tı,t.rır.ek kararını verdi· 
tıncıen, gazeteler vMıtulv!e bu 
h\~u .. ta halk ara11ında bir an· 
ki'' açmış bulunmak;adır. 

Köprülerin altına 

bakan alet 

Yülc5ek yol v11 demlr;oıu köp. 
rQlerının zaman zaman te!tlşl 
ve ıcap ettll!I taktirde tamlrt ı-

,.. ............ , .. ,, .. , ............ 
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BUGUN BUGECE 
22 25 15): ı - canUer Yu
naı, 2 - As!an SOvılye 

HAR!\U.RA <T el: W860J 
B S y o O L cı 1 - Pembe Maske, 2 • iki 

ı\Lkı\ZAR CTel : HZlGZı AçıkıO:ıı Mumralllr arasıo
Yavnılarımın Kııatıll - Ta da. 
l i fi Artemel • TUrlt tııml. rENt « Setı:ıı:adellap : Tel: 

&Ti.As cTeı :M 11 JS> ı ı - Caniler Yun11, 2 - ,,.. 
Romadıkl Sevgili - Orego. lan Şövalye. 
ry Peck, Jennuer Joı!u • \'ESi (B. 11:111 Tel ı 
Renlcll. l • Korkunç Kahraman, 

ELBAMJU ITeJı 4'4390 2 • Harb Boru.su 
Devlertı:ı Aşkı • Ellzabet ._ & O ı ıı. 6 I' 
Taylor, J Dean • Rellkll • BAı.a CTeJı 3' Ol l!) ı 
inıı. (2 ncı bartaı. l - Evllt, 2 - intııı:am At-

Tunç Yalman • Pıızartr.sl 
n Snlı akşamları saat 21 
de. Çarşamba talebe ma
tine.si 17 de. 
l STANBUL OPERF.Tf 
t:llakslm) cTel: Cdl131J ı 
CIMBIZ NERİMAN 

Ç"'-mb&. OUma1'ell. 
Paaı aaa1 ıe 11a matt· 
ne. Pertembe. Cuman& 
.. ııaıı:a • ceıısua uı '811. 
re Saat u ıse 

İTFAiYE 
INC:I ITetı 4145!*3 )1 lılan ...... Bamıo1 ııMCt. B•Yotto 

Devlerin AelCI 5.,,.EYTA 1 Telı :S&o61?) 444644, 8Urı:aza4a Sl8603. 
Liuı c2:el : 443.UŞJı l Şeytan Ruhlu iıızan- BU,J11Uda 516081• Qub\ILIO 

Devlorln A$kl • Eltzabıt lar. 2 • Erkekler E.ımerle• 880001 llO, CrenrOy ~ 
Tarlor, J Desn • Renkli rl SeYcrler. Pl 

10.57 Proııram 
ı 7 00 Akşam muz.ııı. 
ı 7 1ö Şarı:ııar. 
17.45 Caz şarkıları. 
18 oo Fasıl hevEıtl. 
1e 30 Caz müziği 
18 55 Sığlık öğütleri. 
19.00 Türk mualklal. 
19.30 Haberler. 
1945 PIAk dolabından 
20.1s Radyo ııa:ıetm. 
20.30 Şarkılar. 
2100 Spor. 
2 ı.ı 6 Şnkılar. 
21 45 Durdunuz mu~ 
22 uo Scnronı orkestraıoı 
22 45 Gece melodileri. 
2~ 16 }iabl"rler. 
23 30 Proı:ram 
23 33 Dans müzıtt. 
24.00 Kapanış. İng. ı2 ncı batta). OP ERA (Tel: aaoa zııı om 7

38992; aaııo · oe. 
O 

cıı2 2211939. eaııeıoeıu 
L 11.1 ITeı ı 440310)1 Kanlı AY 5529ta, Beybeltae. 518402., AN KA R A 

S&bu Milyoner . Eddle VURl' CTel ı H 97 &IJ ı Lııanbul ıı4222. b un,• '1 27 Açılış ve proıram. 
Conııtantıne Oomınıcıuı Sihirli Yüzük o ·;.3(1 Türküler. enız 183020, IC'ııd1ıo1 
wumıa PraD3tıca. OZ F.Sı <Tel: 36 98 Z·O• 360ll72. IC'ınaııatSa ııaeıs, 7 45 M. S. Ayarı. 
ı;.\S : ı -reı : 486~111 l Aşk ı · Ourcuna, 2 • Affet namı :ımıı. O'u oda> ı. oo Türk mtızıııı. 
tuzıtı - Frank Slnatra, Beni Allahım, ıısoeu f, 30 Hafif Müzik. 
Debble Reynolda Renkli. J 1 y A J R Q l j R ıı 00 Şarkılar. 

U JlAY ITelı 44 llSt)ı fren-vapur-uçak 11.15 Ha!lf melodiler. 
neaırmencı OUtel! • 8'""" f 10.00 Proırram. 

~ ... - ŞEll R TİYATROSU (Tel ı ll 57 A ıl pro"- "' hl• Loreıı, Vlttorıo dl 81• . ı; ış ve ... _.. 
ca Renlı:ll • P'rıınaırca . O 21 ş1 > (Dram Kısmı>ı ID. Oemtryollan BaJGU. 12.00 öıtle konsen. 

Sut.AR ALTnm ... tct TOL: paşa: 311CM7~ - sırır:ecıı 12.30 solo şarkıl11r. 
TAKSbt CT~ı u JI B> >ı Ta e a n : Jcan Anouııtı 223079) - ıoeııısyollan , 12 55 Serbest saat. 

Senin feın • Nedret Oll· Suare: 21 de 491896 rraw 1Utıerı fa. 13.00 M s. Ayan 
venç, Halide Pişkin - Türk ~I TİYATRO cTeJ ı ılbbart.t.ı f4021J'I) _ cŞebb 13.15 Orıteetralar. 
f llml 440.,9• : aıtıanı 4"233> _ ıeau 13.40 İtalyan yıldızları. 

r &N CTeıı .. 17 HJı •TİNE Mf COCUX7• Ko- 'l'ollanı "47DO •• 1382.0) 14.00 Şarkılar. 
son hatıra - Eltzıbet.ıı T•y mcdl 4 oe:de T.u.n , 14.30 Oı>ettt melodllerı 
lo:r, van .Johnaon • ıtenır:- Andr6 Rouaıo . suareler: POIİS • lmdal 15 oo Şarkılar. 
11 • tnı;. 21 00 de 15 30 Orkeı;tra. 

f'l:Nj aa CTe>ı tt?&.fı Jı ES SES OPERETi (TeJı • - 15.00 Program 
Hllell Aşk - Mlchel Mor- 44 93 ımı (ıstanııuı 1 174500), CB• 16 6'7 Açılı ' 
ran. Brıııtte Bırdot • PESTfvAL: ı.ıuza:aı op. vna:ıuı 274Mı 1· IAaadol\I 17.00 Amerikanın ıea1 
Rt'nlı:ll. reı 3 pel"de. ı:ı tat> 'l"alı:uıı t 74S02l 17 30 Rast fASlı. 

1 
YENJ MELEK !Teh 4442891 lo Müzik: ıtarlo ıto R A D Y Q l j R lt. 00 Dans orkestra.sı . 
Kırü Hayat TTrone Pi> ooçellı Carsamba ••• 18 30 Köy postuı. 
wer itim l'IOYat aeıııı:ıı- ıs ttı tenı:t1't.lı matın• 18 40 T(lrkOler 
inıı 13 tıocu battal Cumartesi ıs te talebe ı•aınr lr•I - ıı:ı 12 10~~ ııı 55 Serbest ııa&t. 
Z,\Ft:n ITrl : 44 9306>: ı. aıa•loesı suare 21 oo d• 1 I! ı A N u U 1. ıuoo l\lS. ayarı 
Yarır Atlıvacatım. SU• K.\ R \ CA T IV,TRO ıTelı 7 57 Açıl!$ \e proı:ram hl 15 Tarlhteh yaprak 
ıan Hıyward, Rlcbard can 4'6666) 8.00 Sabnh mcızııt . 1920 Melocıllcr. 
te • 'l'Orltçc 2 . Kınlı PU· OİBAtJ ltA&AKOL'O Eo 8 30 Haberler 1 O 25 Konuşma 
su - Dennıı o · Keere, Paı mecll 3 ı>erd• carsam. b 45 Saz eserleri. 19.3~ Yurttan aesl er 
O' Brlen • Türkçe.. a Oumane.a teDSUA• O 00 Kuartrt. 20 00 Şarkılar. 

1 ıı T a " n o L b aaıı aı&C!nea ~ {I l'i Şarkılar. 20.111 Radyo ı:ıızeteal 
a.t.EMDA.a <raıı t:ı :se a> ı:ıu caıet>eJe ..uıa1 ,.. 1130 Kapanı~. 20.SO serb~t saat. 

ı - Pembe uasır:e, 2 • İki a r mauııa wactııeı81 12 27 Program. 20 85 Senfonik müzik. 
Aoıtıroz Mum11ıır ıra&ın- llJIO 12 3° Dans müzıtı 21 25 Serbe~t l!Ht 

13 00 Şarkılar 21 30 c;e.,ıtıı mtızlk. 
da KÜÇÜK SAHNB ITel ı 13 30 Haberler 2" 00 Mecl!A 
BVl,Vı'ft CTetı 21 u71Jı C40?76) tıı.46 saz eserlerı ~ 16 şarkıİar 

1 • Parta Tatili, 2 • Kan• HEDD.\ OABLER 4 Perde H 00 Öl(le konsert 22 4Cı M S. ayın 
au Kurşunu Yazan: Hınrt.k iııaen • Qe- 14.30 Şarltılu 2:130 Dans müz•tı 

ÇElıl.BDIJT.&.t CT e ı ı TlreD n aabneyı ır:oyan: Hı 00 Kapanıt. 2~ oo Proaram · 
'''''''''''"""'"""'''''''''''''''''''"""''''''t~,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... ~ 

... 

... 

.. .. 

.. 
• .. 
• 



·~ .l TA N - !! ARA1,JK_2!!! 

BULMACA 
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Soldan laiia: ı - Kümes dü'l
Zftanı. 2 - Bir mabut. 3 - ~~· 
ııaratarımızdan blrt 4 - Ka ak. 
1',rlne getirme 6 - ı:aı.ı s.llLh.ar
llan b.rı: Bir edat G - lIAk m 
7 - .... s - Haıtırarak. 

Yukandnn a~alil} a ı - Bir vı. 
lA:vetımız. 2 - iıe.,·c 3 - B!r ta· 
Clın adı. 4 - Irmaıtın denize cı<>
küldütü ver. 6 - Depo ücreti. 6-
llı:- erkek adı. 7 - ipsiz HP ız 
14f, 11 - Şart etıa•ı: LAakaJ 

ll("IK( Hll,'1\CA~l:S llı\11.I 
!!olaan H#a: J - Llkaydl. 2 -

·• - 3 - Cabalamı.. 4 - lıc.ve; 
tş, & - Ki. 6 - Edat: Lar. 7 -
ltobot: Re. 8 - Ay 
Yukarıcıan a~aıtıya: ı - Lllcl

'ert. 2 - Al, J)o. 3 - Kaba aa.>ıı. 
l - Av: Toy. 5 - Yelek. 6 - 11. 
'I - inme. Ar 8 - Aşiret. 

1200 Kim lik 
demiryolu 

ıeıı,ı ı ıncıııeı 

Ilı bOtOn teknik hazırlıklar tkmll 
'411mqt1u 
o\~bU,İ YE KARARl.1 
ZU.ın~tun ooverclnllk aemtınde 

8() DlllJOn liraya bQyOk bir trlyaJ 
hrı ~·apı!acağını bildiren Uçancr, 
?aır.ıncıa demlryolu ldareılnCle •bünye 
terormut rapılacaııını da ıöylcdlk 
ttn wnra, sözlerini eörlo bltlnnlş 
t~: 

•HUkflmctlmlzln ar.imli, kararlı TC 
llro;ramlı çalışmalan her a:ıhadakl 
llıuazzam kalkınmada elde edilen 
llı!J.sbet neticeler bu işlerin de başa 
l'Uacaııının teminatını teşkll etmek· 
ttdır.• 

B. Trakya Türkleri 
cD:ı$1 ı ıncldeı l <>!arak da ıBaku ve cOvaı kolla· 

eısıncıa vurdumuza ı;ıtınan ırltdaş nn<latı TOrkler n lktlsa<len )Ok 
lanmızın durumuna da dolcunula eüllcllklerı anıaulıyordu 
ıalt. «kanunı mt-vzunt buıılann Yalı: etme politikası 1923 yılın· 
TüHıyecıe uzun mOc!det kalmllla- da Vcntz.eıoa zamanıncıa ba§lam~. 
ıınn elverişli olmncııtından, l!Cr- her TOrk köyünün etrafına, o 
best göçmen olara!ı: reımelcrtne köylerin mera ve aruııerı üzerine 
müsaade ecıllm~U. Ualbukı. ııer- ıı:ı e~. üçer eöçmen k!lyCI ıturu•
best göçmen olarak gelmek lç·n muo: göçmen!er )lllarca ora:ıakl 
orac!akl mal ve mnıklflrt tasfiye < t 'rUrk k!lylOlerlne beslencıırıımıi. 
mek 1:ereklr. Sutılığa çıkanı un '1 Ork'erin hayvan ve ıtahlrell'rt el· 
'l'ürk mllllnrma llitC'kll çıkmadığın l<rtncıen alınnrak bu aöçmenlerc 
dan bu ırkdaşlarımu:.ın emluk ve \'erllmlştlr. cTOrklere her ~Or!O 
ıırllZis voıı: bııha,,ına ııatılmakta \e •zl et )'apılmakta. karakolllU'tta 
hattll bır kı.s:r,ı bOsbOtüı\ µarıı&ız Rumlar dnlmıı hı.klı çıkmaıstacıır ı 
olarak ellerlncıen çıkmaktadır. Bu BllcUrlldlltlne cöre qehlrler<leı<I 
~urum Batı Tralcyn Tflrlder nl bCı e8nat Türkler iM\ \e1111 adAleuız
yük zararlara bO ... makta le Da•ı :ı~ı ve aıııı bQykot harekctıerı yü 
Trak ·aiiak! T'Ork mallan bu guret znııcıen erlyıp aıtmektedlrlcr ı 
•e heba olup ı:ıtmektl'ctlr ı denli- t\l 1\1..Al.\Kl 
mt"lt eycıı. Raporda da"ıa ~nra Batı Trakya 

Demek bu zarar an c rereıı: hü· Jakl Türle okullıınnın feci dururn 
kl'.lmete ba.'jvurmu , •hiç haklan tarından ııOz aç1lmış, ınQfUll,.rln, 
olmadı~ı ha:cr Türktsecıe ııcrbetot· ımam le hatiplerin •Yunan hükıl 
çc o:uran 30-35 b.n Yunan te- ır.etınln kutlalanı oıcıuktan tıt,~ 
balı Rum varken. k<'ncıı soyu.'11'ız ıırtıımı Ur 
dan daha blrlı:aç bin &Yunan teba- Datı Trakva Türklerinin feci 
lı TürkOnı buraya ıreltp oturma- dunımlan ortada lken Yunan nü
unda hiçbir mahzur oıma:ııııı ıu tOmetının Claba yClz bln Türk'tl 
blldlnnt,Ur. Bu ıılbllrore kon50los- &)nl M>nuea uğratmak için Kıbrıa 
:anmızca vize H:rllerck buraya " - Actasmı ilhakı. yclte.."Uneslnl büyflk 
lıp uzun zaman kalmaları cıa 18- b1r kü tahlık eı;erı olarak vasıflan 
tcnmışttr Teklif, hOln\mctçe hıık· cııran rapor, !staı.bul Rumlan ile 
.ı ıtlirülmüş "~ ırkdaşlarımızın Bııtı Trak)'• Türklerinin deltlş:l•ll 
Türt:tyeye geııp, uzun mQdCI t o- mesıııın zamanı geldttını bcıllrto
turmnk mecburlyeUncıe oıanJIU'ı- rek sona ennıııtır. 
na konsoloslıırımızca vlzıı verllınc- lleııap ve murakıp raporlarının 
!(e bag!anmıştır ı okunnuııııncıan sonra dileklere g&-

.!OO nhn•·~ ıoo nt...-•ı çıımı~ ve yenı idare kunıllı ı;eçı-
Demek ba~ıı:anının okucıuııu ça· lcrck toplantıya gon verUm,ştır. 

Jışma raponı:ıcıan öirreııdl!ılmlze 
göre, Batı Trıık)'acta B•'k•n Seva
ından önce :ıoo bin kadar olan 

Türk nüfusu 25 yıl sonra J00-120 
bin kl.$1ye lnınııt r. 

Yunan hükQınetınln Türt azın
ıııtına k&r$ı ııtlttOkO polluta, !>ôl
gelere s:Ore cıeRı~lk durum ıtöıster
mektecıtr. Bu politika kuze~do 
ctemıııb, ortada ı:.e •}Ok ııtnıeı dlr 
Tnı.;tı. ı•oı.ITll<ASJ 

Raporda tellU!I polıtlk&Sına Or
nck olaralt 6mır bo}larıncıa ve 
aa~larcıa ya,ıvnn ,.e uzun mucıcır.t 
Slav tes1rln:to kalClıklarından ıı-
11anları Bul~arcaya lakın olan Po
mak Türkleri ııliatcrıımı,: •okul
:arında Arnpı,:11 Kur•andaı\ başka 
Türkçe okunmaı.· n ve çok cahil o 
ıaıı Pomııkların Rum öıtrctm •nl r 
tarafından !izci olnrak yetı,urııcıııı: 
ıcrı. kcnelllertne Türk olmayıp, Alt
r.ynnos ırkından gelme Rumlar ol 
duklarıhın telkin e<tllOlltlt bellrtıl 
mştır. 

\OK F.'NIF.l ... 
cYok etme polltıkasıı na örnek 

Verem Haftası 5 Ocak'ta 

baılıyacak 
Sn ilk \'e Sosyal Yarcıım Bakan

lı ı Olwal Verem Snva.1 Derneği
nin otrlllttc idare ettikler! •Vett n 
Hafta 11 propaganda çalı$maı;ı bu 
'il 5 J J 058 Pazar ııcıno başlıvac:ııı:. 
l ı .1 ı 958 Cumal"te$1 ırünü ıık,ıınıı 
fOna erecektir. 

cHaftu 5 Ocak 1958 Pazar ak
\..ın11 20 30 cıa Ankara Radyosunda 
Qağlık Bakanı Dr. Lütfi Kırcıar•
ın bir konuşmaslyle açılacak le 
hafta.'1ın devnmı müdCletlnce An
kara. İstanbul ve İ7.rolr ratıyoların 
Cin yetkili kl~llcr tarafından hr.r 
ıı;Un onar ctakıkalık konuşmalar ya 
pılacnk ve rncıyo ııplkerlerı, ıuk ıık 
~ rrcmle ııı:nı ı;azıerl tekrarlı~ ar:ık 
ıarcıır 

Gene bu münasebetle ısehtrıcrtn 
ç~ltıı yerlerınu propagancıa ati~ 
:eri esılacak. o!ml ,.c derneklerde 
,onferanslar tert.lp edilecektir. 

.......... ınıııııııNıııııııııt11ıııııııı111111111nıııH111111111uııı11111111111uıııı .. ,,,,,, .. , .... ,,,,,,,, .. ,,, .. ,,,,, .. ,, ... ,,,,,,,..,,,,,,,, .... , .. , .... ,,,,,,,,,,,,,,,, 

işte mükemmel bir ökçe ıastiği! .. 
-·Nihayet, dayanıklı ve elverloU bir 6kçe lbtiA'I mem~ 
leke•imlzin her tarafına tevzi e:lilmiş bulunmılktad.r. 

e GOLF ÖKÇE LASTiKLERİ, fennin en son terakkile• 
rine göre, tamamen otomatik makinelerde ve 
hususi kalıplarda imal edilmektedir. 

e BOLF GKÇE LASTiKLERi, patentli yepyeni bir ~ekle 
sahiptir. 

e BOLF ÖKÇE LASTinEnt, fe\•kaUide liağlam olup 
kunduranın tabamndan fazla dayanır. 

e BOLF ÖKÇE LASTİKLERi, kunduranın ök~·esine ta· • • mamen intibak eder ve yilrilnıe kolaylığını arttırır. 

Yeni alacatını~ veya ökçe detiotirteceğinh kundura· 
tarınız için ısrarla GOLP ökçe llatJği isteyiniz. Her boy 
erkek kundurası için muhtelif numaralan mevcuttur. 

r,ının ehll kunduracı 

OLF 
ökc;e ııatıoı kullanır. 

Q· M. V. lst. 1 No. lu Sat. A ı. Kom. Bşk. llônları 
Tutan G. teminatı ihale ihale 

Cinsi Miktarı Ura Kr. Ura Kr. 'ekli 'larihi 

kahvaltılı1t nebatı mır-
iarin yağı 4 Ton 18200 00 1365 00 I<apah Zarf 3.1.958 
Z,ytln danesl 69 Ton 276000 ()o'J 14790 00 Kapalı Zarf 4.1.958 
Lahana 10 Ton 5000 00 375 00 Kapalı Zarf 4.1.958 

İhale ~-eri: lst. Sirkeci • Demirkapı 1 No. lu Sat. Al. Kom dur. 

1 
İhale 
Saati 

15.00 
11.00 
15.00 

Evs:ıf ve şartna~er her gün öğleden sonra KomisyondagörlilUr. (3341 - 17632) 

Erzprum As. Sat Al. Kom Bşk. hğından 
Askeri ihtiyaç lcin aşağıda cins, miktar, muhammen fiat mu hammcn bedel \'C muvakkat te

lbinatıan yaz.ılı gıda maddeleri mütenhhlt nan: ve hesabına açık eksiltme suretiyle satın alınacak-
tır 

Eksiltme 6.1.1938 Pazartesi gilnü saat 15.30 da komisyonda yapılacaktır. Şartnameler Anka· 
ta, İstanbul Lv. Amlrliklerb ıe kom İS) onu muzda her giln görfilebi lir. (3373 - 17741) 

Cinsi l'liktarı )1. Fiat l.U. Bedel Mu\'aUat Teminatı 

Jcunı fasulye 
lt. M~rclmet 

270 Ton 
30 Ton 

243 Krş 
160 Krş. 

661 500 Lira 
48 000 Lira 

30 210 Lira 
3 600 Lira 

Sovyef Rusyanın yeni propagandası 
ceaaı ı 111cı11eo• 

2) Bu hüttlmetıer, onnmUzdekl 
ııcak ayının ı inden itibaren, atom 
ve hidrojen denemelerini durcıurmat 
huıwıuncıa anıa,mara Tarmalıdır

lır. 
3) Aflll devletler, A:man toprıık· 

tarı üurındo atom Ye hidrojen al· 
IAblarının atotlarını rapmamılı ve 
ocıcu Almanya, Çekoalovakra Te Po
ıoııra topraklarından mUtcşeltkll o· 
lup, allihıan lecrlt cdllmq bir böl 
ge ihdası yolunda, bu Uç memleket 
tanıfın<lan ileri aürUlen teltllfl ka· 
bul etmelidirler. • 

4) Bu memlekeller a.llhlı ttuvvet
lerlnln mevcudunu az:altmalıctırıar. 

5 l Natıı memleketleri ile Varşova 

Paktına dabll olan memlelteUer arıı 
11nda bir ademi tecnUz pattı lm· 
ı:aıanmalıdır. 

6l Ort.a ve Yaltın Şarlt memleket· 
ıerının ba uıuızlıilna mUcıahalc •· 
cııımeyeeeaı n dOnyanın bu bölge· 
11ncto kunet ltullanıımaracaıtı hak· 
kında bl~ an!Bfma aktedllmelldlr. 

7) Harb propagandııaına aon ve
rip, ticari ve kU!türel mUbactelelcr 
arttırılmalıdır• 
AMERiKA, RCSl'ADAN 
RESMi CE\'AP UEKl.İl'OR 

kAlctı )Ctklll lı:aynaklannın tana. 
at ne göre,( Sovyetler Blı11~lnln 
NATO tckllflertnl recıcıctm ·ne 
r.ıırmen, allılh ıslanma sahasıııda 
apıcı mılzaltcreler ııırlşllebllecek

ı r. 
AllF.~H•K •• u ·o \I lıAHl~\Rl'
V1'\ 1't'C'Kl1' 1'1111.'.\lls HÖl,<lt; 
flt.::RI il\\ \1, M\11:.n.l nfttcıı 
ııhoK 

Bono, 22 - B&ş\'elcll Acıenııuer 
yaptı Ilı bir lele\ ızyon koııuşmaı ın 
~a a om allC.h:arından tecrit edıl· 
M 1 b!r l>Olı:• t 1trıııc mulıallf oı
lltığunu belirtmiş ve mocıem barı> 
•o h ç bir tarafsız bölge bir hUCJ· 
mıı kartı teminat altıııa elıııamıu.. 
nu aehepten atom a lltılarından 
tecrit ectllml; bir l>Ol;e bana u.rı.f 
5lZ bir bôlit!den daha da fazla ha
ha! ma.tuıulü ı:örünü}or demlştır. .. .. 

«ATATURK'UN EN 
BÜYÜK ESERİ 

- -
CUMHURiYETTiR » 

Va~ınston. 22 - Dlln gece TaE.S ınıı~ı ı ınrlılrl 
Ajauı tarafından yayınlanan sovyet bu (iç buutlu )·arışmacıa. blrınclle 
Yl\lr.aek enrası kararları Amerika ma re b•ıı, ikincilere be-şer yüz ve Ü· 
tamları tararıncıan kat.! blr red tt.lt.k 1 çüncülere de 250 ser lira mOkAfat 
ki edllmemelttc<llr. \'crllecııktlr MQt!syenler için bir 

Bu makllmlar, .ııt.tuızıaııma som, 
melen huıuaunda sovyet büktlmetl •Zafer ma111• bcıstelemclert konu 
nln rcaml cevabını beltlemeıUn cta.ha olarak verllml.Ştır. 
münasip oıacaaına tpret etmektedir 
ler. 
U. l\111,Lt,'l'l,ER tih' 1 
CH\KFLHHI S~Sl\OR 

Öte yancıan Blrlet;ml~ M!lletıer 
slyaal çnnlen Oromykonun telt· 
ıırıerını tııftilr etmecıen önce, Sov
ı·ııt hükl'.lmctının ııcneı ııckreter 

nezuıncıc te ebbüı;te bulunup bu
lunma} acqının anlaşılmasını bek 
lcmeınedırler Pllbaktka ı:ıu çev
reler, Oromykonun ııeneı kurutun 
yeniden fcıvkal6Cle blı toplantı yap 
ması yoluncıattı tekıtrının naktkl 
bir nııetı mı ıracıe ettiğini, yoku 
ounun Nato kOllbeyı toplantıııın· 
dan ıonra. sovyet.erın aUIUısızlan· 
ma hakkındaki i()rüşlerlnln &adece 
tc:>yldl mahll etlf\<le mı oldu{lunu 
anlamak ıçın bir müdcıot bekleme 
fi tercih ctmcıktacıırıer. 
·o\\.,. "'sı:--ı D Al.MAl'il'A 
\ e .-ıa-.s\V\ tıo:S'l nsLZ-
ı l n. \ \it n 11 

Huıııı 2;! - 150\)l'l koıııııııl•I 
pıırll~I blrlııcl ı.:t.;reıerl ı-.ıı..ıııı. Hıı 

il \lmaııHı lıOt.;Omrll ~·l'Hl'lerlııd" 
ho ııuı.uz.luk UJ ındımııştır. 

Bir lıülıllmeı o:ı:ellııll, liru 't'C\ln 
le1'1lflnln ıııRphı•m uldııcunu 5ÖJ 
Jeını~ ıe demi tir ı..1: 

• Kruı:çe\ konferansa kimlerin 
katılncaıtını ve han~ konular üze 
rınde dUrt;lecaıtını tL'lrih etmem ~ 
tir. A~rıca Sovyetıeı kendi tıôrtl§. 
lcrını Batılılara zorlıı kabul ettir
meye çaıışmaktatıırıar. Sovyet Rus 
la kencıı tiktrlcrınden tecıakArııııa 
nza gOetormedlkçe mOzakercler 
den hiç b.ı netice al ınamaz.ı 

Öte yancıan Baı.llı ı:.llll!ıaıztaruna 
ı ekil rıerın n SoVYet R\ltiYa tara. 
ıınaan reddi, Fraruıa bUktlmctı çcv 
relcrJndcı hayal kırıklııtına ~ebcp 
oımu§tur 

"'O\'\ t.'I liAllı\RI 1\ ~A Uı\'I> \ 
'\OH'HI. " HSllJ\~l>I 

Otra\\a, 22 - 5 Dışı lert Vcklll· 
nln bir konferans akc!ctml'lerı h .. t 
ınnpa Nh'l'O (le\I ıırtnen tle~ tıı:. 
oto tı>klll n Rusya taratınaan 111<1 

cıı Ottawacıa hayret uyanclırmıı:nıt 
·ır Selılh ~l'tll çevrelerde. Bırı~
cr. Mlllellt'!rJekı Sovy!'t Hcy•ctı
ııın eski tan:dn mttzakerelcr ı::ır ~
uıo,fl kabul ctml}'.eccgını müteacı
cııcı defalar bellrttll!I hatırlatılmak 
tacıır 

ı \l'O'\l.AR \ GÜRF. HL'Ttl~ 
IMt.::A~l.AR t\\\ HOL.\J,OJIŞTIR 

Tokyo, 22 - Japon Dıştşlerl Ve-

Hammarskjoeld 
Kahireye gitti 

Ulaşı ı lnr.hteı 
ateş altına almıştır. 

Sözcü. SUrl)elllerln do bu at~e 
mukabele ettiklerini, zayiatları 
tıuluıımacııııını lill}lcmlş ve keytı
yetten Suriye - lsraıı Karma Mü· 
ıarekcı Koml.<ıyonunun haberdar e
cUlmlş otcıuııunu sözlerine l!Ave et
mıour. 

Aldoğan 
ı nn•ı \ tnchlel 

ırede önceden blldlrtlmp olmuına 
ratmt'n Omıan Döl(lli::başı bulunma· 
mışt•r. Kengrede bulunan Genel icıa 
re Kurulu Uyesl Sac!ık Aldo anın 
ynptıııı ııonufm" ::ıı Ue kart1lan· 
mıştır ilçe darıı Kurulu raporun
da da öteltl muhıletet partilerine 
çatılmış o.ması dllı:knll çekmiştir. 

Raporun tenklctlndc aöz alanlar, 
il idare Jrnrulunun seçimler ınraııın
dakt çalı;malarının retenı!z olduğ\ı· 
nu sert bir dille ıcııoo etmlşlrrdlr. 

Tentltlerden n Uc• idare kurulu· 
nun ibra edllmrs!nden Lonra Sadık 
Aldatan ıtonuşmuştur. Aldatan ge· 
nel olarak ölçUIU bir dll tullanm~ 
tır Seçlm aonuçlnn Ozerlncıe rtun1-
rak ıtarşıla•tınnalar yapan Alcto~n. 
5eçlm ai&temlmlzln deıtlştlrllmesı. 

n1n artık kaçınılmaz olduıtuna lşa· 

rrt etmlt vı '6yle demiştir: 
•- B\ıgUnktl dunım karıı.aında 

muıı:ııeret partllertnln meclis için· 
de mUfte~k bir çalışma metodu ta· 
kip etmelerinden daha 1)1 bir aonuç 
dl\ ünüleblllr, !Aldojlanın bu .OZlo
rln! delegeler tuvlp ctmemlşlrcdlr). 
BUyüt l\llllet Mecltalnde konuşan 

muhaldcıt aözcOlcrlnln, tencıı par· 
t.llerlnln relı:llmı için delil, muhale 
rctlıı tutumunu beltrt1Tl4İk için l:o
nuş:nat .zorunü o!duııı:wuıı bilme· 
lrrl lılzımctır 

Tarihten örnek alanlar tarihi leh 
terine tekerrür etUrlrler iıtlklAI sıı
nf)nda d Ll!Dlanı kovup latlk14llmlzl 
alacatıı demiştik Şimdi de mil 
letçe demokaslyl getıreceAlr: tek par 
tı ve tek 4abaın !darealne rrr nrml 
yeceıllz denıelc 1$1 başarırız•. 

Alctoğanın konuşmaııından aonrıı 
ıeçlmlerc gcç!lmlftlr, 

Bu Akşamdan İtibaren 

GREGORY 
PECK 
JENNIFER 

IONES 
FREDERIC 

MARCD 
gibi 

Üç büyük artistin ya-

rattığı ve şimdiye ka-

dar gördüğünüz film-

ler orasında size en 

çok tesir edecek ve hiç 

bir zaman unutomıya-

cağınız bir eser 

ROMADAKİ SEVGİLİ 
ı:\tAN iN GR \ Y FLANNEL SUİT• RENKLİ-SİNEMASKOP 

ATLAS Sinemasında 

ilaveten F O X journal 

SİNEMASINDA 
• Bugün Suareck n itibaren 

.Me\slmin en nefis ve en ~en Renkli - Sinemaskop 
Miizıkal Şaheseri 

AŞK TUZAGI 
Frank SINATRA-Debbie REYNOLDS·David WAYNE 

Bu sayıda, Mükib Cevdet KUTADGU'nun hazırladığı 
Bu bır Fıtas Metro Goldwin M::yer Sııper fılmidir. 

(17921) 

Isparta As. Sat. Al. Kom Bşk. hğından 
ı. Isp.:ırta garnizonu lhtiyncı i~in 60.000 ıdlo tel balyalı kuru 

ot s:ıtın almncaktır. l\luhamnıen bedeli 23 100 lira olup geçici tc
'ninatı 1732 lira ~O kuru tur. 

2. Kapalı zarfla ihalesi 2 Ocak l!'l58 Prrşembe gUnU saat 11.30 
da !sparta s. Sat. Al. Kom. Bsk. lığında y:;pıl:ıcaktır. 

~~ !~\'Saf ve özel şartnamesi m~sal snatleri !ı;inde Isparta As. 
Sat. Al. Kom. Bşk. lığında görii :ebılir. 

4. Teklif ınektııplarının ihale ~ün!i saııt 10.30'ıı kadar Isparta 
As. Sat. Al. Konı. Bşk. lığına verllmcs: C3318 - 17574) 

1 M. M. V. ist. No. 3 Sat. Al. Kom. İlônlara 1 -----ı - iki adet buz dolabı onarımı yaptınl~caklır. 
Ke~if bedeli 4000 lira olup muvakkat leminatı 300 liradır. 

2 - A~ık eksiltme llıı ihalesi 30.12 957 Pazartesi gUnii saat 
10.30 da Dcmirkapıda 3 N'o. hı Sat. Al. Kom. da yapı
lacakt.ır. 

3 - Keşif, evsaf ve ~arlnıımesi Kom. da görillebilir. 
tl317 - 17575) 

Hukuk Akademisi 
yakında kuruluyor 

<Da•ı ı ıneldeı 

Aynce.. Ankarada bir Yütııeıı: ACI 
il Tlb kunılınası konusunda daha 
önce turulm~ olan komLsyon ya 
kında çalı§malanna b~lıyaeaktır . 
Adalet Bakanı Eııat Bucıatoıtıu ca 
kı komtııyon B~ıcanı Prof. Rasim 
Atıaısal'a bu konuda taljmat ver. 
mlşttr. UUlcılmetçe bu konuda ha
zırlanacak tasarıvıı. ııGre Ankar -
da kurutacak aaıt tıba Uerlde ku
rulacak bölge adil tıbları ozerıncıe 
bir ~lt kontrol ,>etkisini haız b r 
statü verilmek latenml!ktecıır. YOk 
ııt>k adli llb btı konucıa lbtı.su )llP 
mı.o olan prof'8!1rlerdeıı, cıoktor
larcıan \'e cezacılarcıan kurulacak. 
tır. 

Kubilay dün anıldı 
ı Bası ı tncıde ı 

tarihte yüz yıldan bert hızını ala
ıteımıo ıterlllltln bir et;erldlr. Cum
bunyetın UAnına ra •men bunun. 
bir ancıa .:aybolacajiıııı düşürune!t 
yanlış bir yolC:.ur ı 

:\luhtar Kumral daha sonra Ata
türk'ün cl\Ieneıne.n Olayıı konu
ııunıtakl au ııö:ı:terıııı okumuotur: 

«K11blltı.y, temiz kanı !le cumını 
rlycUn hayatmı tazelemtı ve kuv 
\"etlcncıırm~ olacalctır.11 

Öte yanelan, Muhtar Kumral, 
aevrımıer konuııuncıakl çalışmaları 
ha~kında da bili\ 'enI\lf ve Mua
ıı:fa Kemal Den•eıtı tarafından, ye 
rıl bir raruı kanunu ön tasarısı 
Jııızırıancıııtını, yakında mlllet, .. ~ 
klllerı ile BOyUt Mlllı·t Meclisine 
8Untllacatını blldlrerek. tunlan 
ııOyleml tir: 

•- B M. l\lecıı inin eeçen d"\'· 
re:1tnc\e de baz.ı millet\ P-klllerı tat ı 
tından bir çıu~at kanunu tas:m .... ı 
hnzırlanmı~tı. Fakat bu tasa~ı ntı 
cıcruıo Meclls<ı vcrllnıedl.. ı 

Başbakan 
1 Haşı 1 lııC'lde ı 

Ankaradan uçıuua oehrımızo ııe. 
len Dr. Oec!lt llcı b.r mııcıcıet .. o 
llUfIDIJftUr. 

ur Namık uccııt•ın. Bırı~mıo 
Mliletlercıe Kıbrıs maıeıcııı ııarU· 
aoıurıtcn, l"unan tezi lehine oy 
veren be' Arap devletinin An<tıı· 
radakl büyüle eıçııcrı ile yaptıaı 
ı:önı~meler hakkında. .Başbakana 
lzalıat verdlll:I tabmln edilmekte
dir. 

Mencıerea, Yırcaıı. Gedlk ve Tıır 
han ôltle yeme&tnden ııonra. Me. 
cldlYtık!lv • Levl'nd l otunu &:t.'Zml~ 
!er, oracıan rara :ıa \e Sarı~cre ~ı 
ıtel'l'k <>abll 1oluııcıım tl!bro dön. 
mü~lerdır Bu arada. dün alı:§am 
trenle Anltaraya ıııaecetı ııııcıırl· 
ıen Ba,bakan. dQ,1 cıe oehr1ımzdc 
kalını~ \'I! Ankaraya iltmemıttlr. 
Başbatanın buı;ıQn akoam trenle 
Anltaraya ııltml!$1 beklenmckteaır. 
öte yandan, ctün B~bakanla Nıı· 
to ıop!antıtarı bakkında ıtörüıen 
Cumburbıışkanı CelAI Dayar, C10n 
Şale köşkünde Lsllrahat otmto ve 
ya\111z olarak ÇalUJmıştH Bayar, 
muhtemelen btrkac o:ün <lahıı och 
runlzdo kalacaktır. 
Aldığımız ı.ıııaıye göre, ı~ası 

1058 yazı ııonuncıa bltcccBt tahmin 
eeilten Tnrabyli ote!l 13 kat.lı ı·e 400 
odaaaıı fazla olacak, dokuz te•ı 
müştcrtlertn lkaınettne, dlğc· kat· 
llır da tilnema. oyun. )'emek ,.o ıs 
tlrahat eelonıannıı. tahtılll edtlc.. 
cekt1r 

Ott>lln denize d!lşen kmnıtıcıa. 
cıenız l"tlence ve ovunlarına alt 
teslsıer apıt ııca • v" bu tesııılere 
ııır köprü ile lrtwat temın olnna
caktır 

Öle yancıan. Tarabya koyunda cıa 
ayrıca ç.eşltll spor te6lslerı kuru. 
lacak ve buraya ıt.<len }O. yakın· 
da ikmal edllmı~ olacaktır 

Bu ısuretle, ate otelin önancıo 
ve Koydaki çeşitli ııpor te&lslcrly 
le rarab}·acıa şehrin bir turıtm t:I· 
teı;ı meydana ce!mış bulunacaı.
tır. 

'1E:\Df.ln .... ~.\ı.ı ot ~O 
ı,o, ı ~ \C',\ ı,; 

Ankara 22 CHusw.lı - Da,ba· 
kan ,\dnaıı Menderesin ~ anıı och 
rımızo ırelecetıııı \e ıtarcıa balıta 
hitaben bir konuşma yupaca~ını 
blldlrmlŞtll: Öğrencıııtımızıı 20re 
Ba~bakan. proeramtnda bir cıe ı. 
fi lelik \ apmıştır Buna göre Bqba 
kan. lstanbuldan. ) arın akşam ya
taklı trenle şehrimize hareket e. 
Clecek ~e aalı ııono Ankara ırann· 
dıı halka hllaben NATO toplantı
sı ve Kıbrıs lı:oııuıarını içine alan 
bir konu.,ma yııpacektır 

Balık tutmak isterken 

oltalarından oldular 
Dlln köprü altıncıa bıılık tutmll

te ıtlClenler, oı ta ız lrt"rl dl!nm(J lcr 
dır ~Jeraklı avcılar 14ın tnm 11" e. 
canlı kısmında iken anlarına ge. 
len bir bele<! } e zabıta ml'munı, 
olteıarını toplamalarını emretm ş, 
arkadan ııelon blr dllerl ıae. topla 
nıın oltaları teker tc:ker alıp, iple
r nl ıcopıırıı.rat pan, alamı ur O'. 
tacılar. bu hakıııı: aövtz ı raıını 
hayretle karşılamıe ve ol lasız o
larak e\•rertne cıönmü terdir 

Güdümlü mermilerden 

Feza yolculuğuna 

96 dakikada 
devrialem 

IHa•ı l! ııı· lıtl'I 

Askeri bakımdan mClblm olan 
6Un'1 peyk şeklinde bir atom bom 
bası degll. takat fezacıa mahretı
nın eğrlll~lnı deı;I tırebllen balla. 
tik mermi şeklını.1e bir bombac!ır. 

SUN'I PEYK . 
Asker1 bakımcıan aun1 peyk.in 

ehemmiyeti keşif saba ınııa mU· 
hlm olab lir BUl:'tln içine hartta 
alııbllecek bir tertibat, yann daha 
boyca. bir ııun'i perke televııson 
tertibatının yerleştlrllmestne yol 
açmaktacıır. 

l\lllletlerarası jeolojllı:: yıl mO· 
nasebetlyle Amerika ile Ruayanın 
ıtlrl4tıklert aun'i P&Yk yarışı bir 
sulh ileti olarak cıonyaya 111zmet 
ettlltl takttrcıe lllm uhaııını:a b!I· 
yük ilerlemeler kavoe11lle.:ektlr 

sun·ı peyklerin bir barp ıılllbı 

olarak kullanılın~ı buswıu ma. 
talh edilince eputnllt veya van· 
ııuarcı Demokles'ln kılıcı ıtlbl Clün 
yanın tepesıncıe aa!.anacalcur. 

Sahibi' VATAN Oauteollllı 
ve Matbaacıııtt T A e adına 

ARMl!D E'.\11'1 YALMAN 
rmumt Neşrtrat a.ıacıar0 

Öllt'ın !ROtıDER 
Bu sayıda Yuı ttıerını rıııen 

ıda!'f' eden mosuı mndar· 
ÖZCAN ıı:aoflon 

Gazetemızet vuııarın venı cıart
lerle ııoncıerıımesını rica ederıs. 

BA$Y AZININ DEV AMJ 

• 

ASİL İDEALLER VE 
FALSO SESLER 
FAlSO ı: ..: r. t. n 

ıt1e.:ııırrıı .. ı.1 ıııı ı.ırm; hk $filll1f"h •11mıınııtır . ..., 'ı cı ·nıuı ıs 
67.ıı•ı •• ra•ııııl:ı rıılllı ı•oıf'llt'r , ılz ıııııldı nır\ rU\ farı.ıarı oıacan iD•· 
rnnt.. IO• kn,ıı 11111 tf'hcliılll'rl \r tı ı•l ı•ı ka~ı-1111111 hıınlnrın llı"r 
lılrlıı" din• hıılıll'ıı:ıııı unımaı. ralullr 

ı z.un \,ulrll bir ı: rıı lf' 11nrııınıııı hı) lr otınıı,ııın rnı:ıııf'n, fN· 
ıııı..ı tınlcll' lhrupada hıv.ı 001.ıuı"• :'t'ıTJanl1tnn '-•1nııl1ıııun• 'f' 
raı-o ~l'•lrrln ,, .... , .. olnıııdııını. oldaıo l[lbl pnnd; ,..,, ""' lrnıt),; il· 
ıır:ınııl ır 

"'"ili; bir IN1a\;Arlı'1 Pl7f' al nk MUll pa'ha•ına \n"ll•R\lıı tt
ıron ~hf'nhn•er'lıı \lllf'rlt.;a·, .. J)f'lı; m<'mnun olarak tıı&nuu•tllılnt nı
tlıııuı \rrıuc1' cal7c1lr. '~in~ ( lln1'11 ültırıc ı~a Lattı bir lM•n•• 
llAlıı dhf' \nıl'rlı.n•ııııı " ııırrd~ nılitlf'fllo.h•rlııe trı.ıır f'ltJıı 

nıııınıu \Cl,.ıtnıar liepı ılnıanı\. h•nlıın Auııııa·~a ,rrıı> tırınf':r.fttıı 
"" rl :\lıı.ko\Dıl.ı ~ tnl lıl r •ııllı ~ond11Jı J npılınn•ı fll.r1 ba:ı:ıtıırı 
ıararınc1nıı ı~rarlıı llerl Orfilnııl~lür. 

Hn mıımdıı •nlb ımı.ııııınrıııııı ,11ı.ınıınıa~ını, n•tlc-1' \Nil"!' tn
sıınııcııı .. .,,ınıııl'·lııt, \erıııo·Lsı· 1tıa.,11·nııı ı.r.ııı ınh11ı.t.1tnıft ka"ı"ıJı· 
ılll ~.ırııırııı hlr ı.ııı daha ı11ı.ıu~ııu\..ıııı "hn hll"nıtoz.':' IHtllıı hllr ın
"lınl.ır .. uııı '" hı•z.ıınııı hıı•rf'll l('ID•I" hııhııın,orııır, ltıı tıakımıtan 
hlt· bir imi.Anın ihmal edllmt'ıtl:lııl tıalt.;a hbıil etnıf'lt" htr ııoı.a
tııl"I, I\· polıtlı.a hesapları btı1'ıınmdaıı da ınrrburdıır. 

nıı 1 tı• lıı•ııııı O:r.t•ıı lıır.ıf, lıaır.ı Lıı~·ftl,; "i \TO ınlllt•lll'rlılln -rıl • 
arınııııı ııı:rıuııııı.. ı;ureth ı .. \lı"lio\a'ııııı ıııı:atıııM dtıtııı~ll'rt ,., ı.n· 
mlinl•tlrro• bo Jrrf' imılıllı•r ırrıııı·l l'r1•1lr, 1'\ \ 'I 0·111111 lıa rolü kor· 
1'11)11 ıı• ,ı Mırll'ı Rıı~ ııroıı:ıtrııııınınrıııa J.;nr·ı ıııfl~tl'rl'L hlr ı;l'it 11" • 
1.11 t'lıJlt••lıllr, Uıı :.t'dl1e d ilrl rlll' ~ıırı llll ll)Rliltır \f' > ılnııl:ıt, Rn~ 
ıuhııld;llnıll :ı11ınl1• ,oı.. olııııııı:a '"'snrlarilnıı \Ot; zlı nılr n:unzed11lr· 
ler. 
\c.;ı•, \l.l'\I. \ 

Hl1lııı ilin tllr!O ba1 Amı7., rblllmlz ıtf'ı111ıtml7. bnlnıısblllr. 
t'nt.;nı lılr ııoı.tnda :'\ATO rııtn~uplarıııın toıuııdaıı üstilnll1. Azml
ıııl:ı: \t' f'f'.sJırl'tl ntlz tanıdır. Huıın r•ll• olan tt'f'rflbeltrl hlz bir lru
pııraıorlui: fi'da rtııı.,ı.; H' ı:oı.; <~fft çeoı.meı. paha•ınn rlde f'ıt lı.,. 
Ru.ıarn lan ı kcrlmııun bir kalı.an nlıııadıııı:ııı, 11t.;•lne olarak b"· 
ı.llJı trhlll l''f' c1llecınııı1ııııtı prı. ı;ı 11111,oruı. 

'\ rııl ·ll!hlarııı lııhrlp a.udrrollııl 111111 ~urt'flr ıııı:o,cıruz. Bn 
ııoı.tarıa l.l"ndlıııl1.I hl(' ulduınıı,or•ız. t'uLnı on u lnınııınıı7. \Ardır 
ı.ı Moıot.;ortuıu ı.a~ı belo.amın ı.ornm nııı ıı blrlclt.; ('IN",I, S.ort.;ııııun 
bl'r llt'\lnl ,.,.ıınıtı.ıtr. lırr lhllınl\11 lplll1n•IRıı ı:lize atııınt.tır, dalma 
ce ur ,,. aılınll ı.aııııal., blrllı. lhll_n1cın111 bllş ınine\1 ı;llAbımız 

olc1nı:ıınıı lıtr zıınıan b1111rınıııaı.11r. 
l ş tro hıı olıun, Cl'crtıht'll, ('eo.ı<ıır ~e 'ıııııaz ııılllt'lln hlr nırıı•ıı· 

lııı ııılıııl) il' :\ \TO li:onfrr11n~ını11 l.ıırldurtıırııııll\ aı;ıı,; ııtıııtn 1:"7.· 
dlın H IJ01.ıı.ıııwıılarıı. \;11rt.;11t.;lıır11 \I' raı"" t$ ı;ıliııraııı:ıra J nli.an
daıı a•nıı h~ı..nınl hakkını t.rmllındt 1t1ntllııı. 

ıu;~:\ '' " :s·n;\·t;:\ıoıo" 
<:oıı :\ \TO J.oııferıııı ıııda folso ~r•ler cıl'1ıi;ınllnn ıhılRyı 1l'llln-

ııı du) 1111 Amerlkıılılar, liabahaıtıı )'Rlnır. bir ı.ı mı Auupalllarcta 
olnıııdı&ıııı. • l1'1i)l'I eılllr.n el'rr,ıuıırı h:ışlll'tı loyııaıınııı :-Olf'\l'ıı 
son'ıııı nıllY.ııt.;rrr. ta\ sı, l'lerlııılrn uı IJllhAl!l!n Anıerlt.;a·nın r•ı.t 
\lo•l.11111 "'trlrl k:tuıınıı'ln nliıl l'r111r7 bir ıı:nrtf'll' 1111 rrl'l;. hlıtiın 
"' rupıı•nın ıaraf.ı:.t bir hılle ı.oıııılmııAı ııaı.ı.ıoııa 0.H.('., dti;I lo.on
teor.ın•lnrııııt:ı tnl .ı, tlt"rtlt' hulunmr,ıııtlaıı """ ıtldlttııl onnıma
ıııııtıılır. llo .. ımın·nın )ılı1ınrı ı:ıarr111uııa t.;ı-rı;ı hllr lflinyanın 
ı,,•ııdlııl koruınııııa \l' birle mrie calı tııı:ı bir ıtat.;lt.;aıta \erııttı lmn
ll'rnıı .. ıartn kt'1111:ııı, bllen'k 'l'l ıı hllıııl) "'"'" "'" O) ııııuna ııe .. ıcl. 
olnııı•ıur. 

Ahmed Emin YALMAN 
•••t••Mt•111tlttlt•Htft11••111•111111tMtHlllltt•H .. Mtt•n1111tMl .... l .. Ulll ....... tNettlltl ........... I .. 

lKTiSAT 
~ 

MALİYE 
IUecmuasının 1V iinril cildinin 9 uncu uyıH 

fevkalade bir sayı eeklinde çıkm15hr. 

Bu H~ıda, Müklb Cevdet KUTADGU'nun hazırladıtı 

YENİ TİÇARET KANın."UNA GÖRE 

TÜCCAR iN 

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ 
Hakkındaki bun::ı dair bOtün hiikümlerı, Vergi Usul Kanu

niyle mukayeseli olarak, mufa sal bir :ekllde izah eden 
tetkik yazısiyle. nyncı· 

Doç. Dr Hııliık clu.ov·un, ı:.flNYADA vl! TtlRKlYE•UE 
PAMUK b&$11klı etüdOnU, * Olitn&n Nuri TOR l'W'Un KONSO

r.toE ntLANC(OI.AR ve KAR - tARAR HESAPLARI * Turu 
I!'TKVEREN'ln GELİR VERGiSi slSTEMiMlZDE DAR MtlKEV 
LEPlYET bıışlıl:lı tetkik yanlarını, * t Hakkı tlLKMEN'ln ha
zır Relt{!ı TÇ'TİHATLAR KRONlôh 1, * Doç Sactun AR!!N ile 
Zl}a MttF.ZZlNOÔl.U'nun ve Dr. Kc9an OURTAN'ın hazırla(tık· 
tarı İKTİ!'ADt • l\L\Ll KRONlK ile PİYASA HAREKETLERhıs 
alt tetkik :vazı mı bulacak11nız. • 

\'ERGİ KA~USLAlll 
KA7 .. \İ \ 'e İDARİ içTiRATLAR KOi LEKSIYOSU 

İlA'l'ttlndr de. KURUMLAR \'EROlS: KANUNO'nun 11 • 12 ncı 
mncı.ıeterır-o alt Devlet Şllra~ı Kararlan \'Crl)mektedlr. 

Baslıc:ı bayilerle kitabevlcrinde arayınız. 

Ankara·cıa K~LTUR. ZEKi MUMCU, BERKALP 
Kıta':>cvıcrıncıe llulunur 

iılnfelinııf' tıahçl'J.;11 111 \ aı.; ıf t~ llaııı Kııt 3. ~o. il - ıg 
'J'.-1 : 22 ": 1 •':t, 27 4U 41" 

KARACA TJYATRO'SUNDA 

DEVLET TİYATROSU TEMSİLLERİ 
25, 26, 27, 28, 29 Aralık 

Gündüz Saat 17'de 

Gece Saat 21 'de 

HATIRA DEFTERİ 
Biletler bugünden itibaren Karaca Tiyatrosu 

gişesinde satışa çıkarılmıştır. 

ÇAPRAZ KELiMELERiN HALLEDiLMiŞ ŞEKLi 



Bir giin 
fırtınası>> 

evvelki <<Tekme 
dün yoktu 

---------------~--_..-------='°1 

• 
O. Şeref Apak 

M 

ara 

•• un 

illi takımımız Varşova'da, Polonya Milli takımı 

ile berabere kalınca bütün dünya bunu bizim 

hesabımıza zafer telakki etmişti. Diğer taraftan hür r 
milletler, demir perde gerisi futbolunun en sert takımı 

Polonya'ya «İstenmiyen takım» lakabın1 takmıılar ve 

onunla mas yapmaktan daima kaçınmışlardır. Cu

martesi günkü meydan muharebesinden sonra Gala
tasaray'a karşı yumuşak oynıyacaklarına dair söz ve

ren Legia'lılar verdikleri sözde durmuşlar ve bunun 
neticesinde de hakiki futbollarını ortaya koymuşlardır. 

-.,.,,,.,,..,..., ... ,._ .• ,=-

Dün :rımııuak bir futbol oynayan 
nr lktaş formalı Polonyalılar, bo
ıuk Galatasarııf karşısında doksan 
dakika bocalayıp durdular. t · 3 ilik 
neticeyi ma~ı rönneden 1 itenler bu 
nun çetin bir mucadelenln eseri ol· 
dutunu ııanacaklardır. Halbuki Sa· 
n • kınnızılılara giren Uç golün iki· 
ıl rnnln ve bir tanesi de Ali • Sal
nıln müştcrl'k hltasından olmuştur. 

KadrJ belki iyi bir ru l bolcu, fakat 
&on maçlarda oldutu ı:;lbl dün de 
topu ayatında fazJ.a tutması ve ıu~ 
ıumsuz flgfirler yapmıya kalkması 
ile arkadaşlarının slnlrlrrlnl boz· 
mu tur. \il ise bütün mac müdde 
Unce tecrübesiz bir futbolcu gibi 
ber akında Uh g~lldl, klh ıskala 

dı. ,alim, hmet "' bUhass:ı isfr.n 
diyar runnn yıldızları idiler. Saim 
lılr de.recere laıd:ar v:ulfellnl yaptı, 
dl:er oyunculara cellnce, Galatasara' 
clbl lig lldrrl bir takımın kadrosun 

d.ıı oynayaı.-ık kalitede detnterdl 
nnha sa kıu bir müddet oynayan 
Dıırsunun arka arı.aya iki defa to· 
pu ı kal:ıın:uı u daha ıolle neti 
eeJenl1ordu. 

Ut,\ ANTRHiURDE - Sık sık o 
uncu ddlıtlren l.egl.ıılılar takım!! 

bir ara antrenortertnl de nlm~lar· 
dı \ ukanda. antrenör oyuna ı:lrmclı 
nur sorunuyo. 

Dick'in bu takıma yapa

cağı bir şey yok, yeni 

oyuncu lazım 

lıtanbulıpor matlublyetlnden son• 
ra antrtnllr lllck'e ytiklene.nler tok 
olma tu. Halbuki clem:ınsız bir ta 
kınıa futbol 4!1 günde öirl!tiltme:ı. 
ouıı;lin an - kırmızılıLuın kadro 
ıunda İsf•ndlyıır. 'lrtln, All, SuPt 
Tt Ttırgapn yerfnl dolduracak bit 
ttk oyuncu dahi yok. Yapılarak bir 
or:r varu, o da kanaatimizce llnü· 
mllzl!•k'I mevslmdr PU51ı bir transfer 
kampanyasına girişip kulübll oyun 

j" çe,,,~ 
Sahte nezaket ve bir dev

rede atı lan beş gol 
rolon1ıı1tt.ıır nrdlklrrl ıözO tat 

mnslardı. Topa ıert ('ıkmıror, bu 
yüzılen de raklplerlnr oynama ftr· 
satı nrlyortardı. Zaman uman ise 
kendilerini kaybtdrrrk yaptıktan fa · 
Yuller yüzünden rakiplerinin ellerlnl 
.ıkıyor. hattA 1anaktarından llpü1or 
lardı. Fakat bu aşın nezakete rat 
men ber hareketlerinden bir sahte 
ilk scxmemf!k mUmklln dtl!lhU. 

Oyuna G:ılatasaraylılar bir fırtına 
~lbl ba•ladılar VP O'i"BE i:.;cl S \Ni
\'EDE tsn:Nnh·ARIS AllANE BiR 
Oıt'I \SJSA K imi l'Çı\RAK KA1"A 
\"URDU \'E TAKIMINA it,; GOL0 
K 7..ANDIRDJ: (l · 0). 

na gol IA'gla'lıt:ır nzerfndf! hiçbir 
tepki yaprn:ıdı. Oyana yine an • 
kırmızılılar blildmdl ve rakip kaleye 
arka arkaya tebllkell akınlar 7apı 

yorlardı. l.eh'ler ise yerden uzun 
paslarla 01nu:ror ye nııtke alnuya 
çalı~ıyorl:ırdı. Müdafulau ise ide· 
ta sahadan slllnmlltl Ru anntaJ 
ıbn 1 tlfııde rtme&lni bilen lider 
1 IRMİNCİ UAKIK \Oı\ YiN"E lSFE."i 
Dİ\"AnJS OUTA JSDA'S '\'E ;.mu;. 
ili.._. G ;nt PA!UNDAN. SM,bt KÖ· 

E\ j nu ı Mıs nia UTl..A iK.t ·cı 
GOI,u:ni:..i KAZA,'Dll..AR : (2 - •> 

Kı•mızı • beyaz donlu 'JfJ sl1ab 
bey:ız :ormah :nat!Gplara bu sol de 
t~lr dnıt'dl bllikl~ daha faz.la bir 
ekltde sn edllcr ve müdafaa oyun. 

euları ile forvetler blrlblrlerlne 5ÖJ· 
lrnmde ve 1 retleşmete ba ladılar. 
Krndl aralanndakl mücadele bir rol 
d:ıha :reı:n.,lerlne cbep oldu. \ lRllİ 
SEKlzlsci JI \KİK\ l>Ol .. '\IAK itLE· 
RE iKE..... UIANIN ı·ır.nızı isn:s
llh"Alt, AGDAN ORT\\'A DOliRU 
K U'lll \'E TOPU nlnııF.N SOl.A AK 
r RDl, ALIM OSÜllo'E DÜ ı: •. BU 
1 IRSATT\N iSTiFADE L"TMF.SİN.İ 
nlt nl \'P. TOPU nlR.\Z ÜRDÜK· 
TES OSRA UZ...\K IESAFEDIDI 
ÇEKTIGİ ŞU11.A T \KiMiNi 3 • 1 
<SAi.İP m;nu 1A l'flK ELn:l. 

Galatasarayh!Jır birden kazandık· 
l&rı bu açık farklı ıallblyetttn ce· 
s.art~ atarak bütün oyuncularlyle 
rakip sahaya yerlr~tller, ı,te bunun 
netlcutnde de OTl'Z YF.nisci DA.· 
KiKAI>A 1 DAFAANIN HİR HATA· 
SIND \N 1 \'llAl~\S \N SAÔAÇIK 
CUP\. K\UCIYI JJE AVl.ıU',\RAK 
'C\Kllll.S \ İl.K GOi.O Kı\Z\SDIR· 
JH: (l • J), 

lkklenllmeyen bu golün Vl'rdlfl 
p kınlık, nln DAKlK \ SOllo"l?A A.-"' 
TRl''OR KF~\IP.SI, AIJSİN Dt.;R.\Kl..A 
M \SJSD\N ATTIÔl iKİSCI GOLLE 
.Slil iCEl.&NDi: (J • ZJ. 

San • lıırmızıhlar 3 • 1 lık gali• 
bheften, devrerl anc.ıık a · z bitire· 
bildiler. 

ikinci devrede beraberlik 
ve forvete alınan Ali'nin 

attığı gol 
İkinci denenin ilk dakika ı htnuz 

dolmıım~tı, Ol.ı\ÇIK ZAl\tiTSKi 
Al iYİ C J,Ull.A'l"ARAK K\l,F.YF. 
Dol'mt.: bmi Vf. EDATIN "" RA· 
T\SISDAN llr.RABl:ıtlJK GOLfuııÜ 
ATTI: (3 3). 

ıattCiblyetten 

' 
MU HAKKAK BiR GOLÜ ÖNLÜYOR 

Dün Polonyalılarııı içinde rn muuffak olan oyuncu kalr rllrrl idi. \ rdl*I ı:ollf'rr. raı:men 
hatıuızdı. Yukarıda ıt ronyaz·ın, Sahmın ayaı:ından l<urtar dıiı muhakkak bir ıol ı:öriili\yor. 

•••••••••••••••••••••• 
: G.\l.AT\SAR.\\': ** : * Sedat . SAİM, F.nver • Cande· .. 
k mir, 8. Ali <Dunun>. Ünal • .. 
.: i FE."iDil.AR, Suat. (\'ıldınm, : * n. Ali). A.IUIET, Kadri, A. ... 
: UM. .. * Antrenör. Dlck. : * Kaptan : Saim .. 
* ı..r;at.ı: ** ... 
: STRO:-i\'AZ • ıuell, Snbe;ı:e : * nkl • \'ejnlak, ŞIKAt.EW Ki. • 
: cllbonkl • CUP,\, So'l'llra, Jf. * KE.MPSi, ltruk, zbıiDı;Kt. : * Kaptan : Kempnt • 
: Hakem: •'ARl'K TAl,U : 

: GOLLER. Kadri C Sn. 23) , Sa • * llm (dat. 20), Salim : * ıdık. 281. Cupa • * (dak 371, Kempol • t <dalı:. 3111. Zın:ııd.Skl : * (dat t6J, B. All .. 
: (dak. 45- .. * SPylrCI: 22. lllO kişi : * HAaıtat· 36.584 lira. .. 

•••••••••••••••••••••• 
len Pqlonyalılarda 7orı::unluk al meı 
teri g:llze çarp11ordu. Durmadan o· 
yunca detlJt!rlyor ve sadece mUda. 
faa oynuyorlardı. Bu arada antrrnör 
Dlck Allyl oyundan çıkararak yeri 
ne Donunu sokıu. Bu oyuneu gir· 
mtslyle arka .arka..... iki defa topu 
ıskal.ııması az daha bir golle nrllcc· 
lr.nlyordu. Kaled Srdatın kaledr.n 
(ıkııı bu muhakkak golü ontedl. 

Galatasaraylılar bu arada iki gol 
attılana da hakem esasında ofu.rı 
ve favut olan gollerı saymadı. 

.'laçın muk:ı.dderatını tAyln rdecek 
col için hrr iki takım on enrrjlle 
rint sarretmetı baıladılar. Hakimi 
yrt daha zJyade Sarı • kırmızılılar· 

da idi. ,\rka arkaya yaptıkları akın 
far ne yaıık ki klh f.fcl:L kalecisinin 
elinde, klh avut!a nr.tlc,lenlyordu. 
Bu etr.r l"ıldınm oyundan çıkarıla 

rıık 7ulne Ali alındı. i)ltidıfaada mu• 
ntrak ol:ım1,1an bu oyuncu forntte 
d;ıha faydalı olmaya baııadı. .\f,l'· 
ııs BE bıct n \KlKADA j FENUi 

\·,\Rl!li' SAGDAS '\',\PTJGI ŞAll \NE 
ORT.\ KılLE O'Stl'NÜ KARIŞTIRDI. 
BU K.\Rl JKIJKTA.S 1 Tll' DE &. 
DF~" B. Al.1. 70PU nlnAZ SÜRDUk· 
TEl'i SOSR \ nönuOscü nıı.F.\ AG• 
l..AR.\ TAKTJ: H • 3). \'e 7aptılı 
hitaıan. galibiyet colUnn atmakla 
telifi etti. Bundan sonra da netin 
detlşmrdl 't'fl Galatasaray da Polon· 
ya takımına karıı bak euııı gaıt
blyeU kazındı 

KAÇIRILAN FIRSAT San • lıırm ıxıtılar &bmedln aJatından bir fın at dahı kaçırırlarken •• 

iki batası iki gole mal oıaa AU attıjı gaJlbtyeL cotü ile Lalmuı na aon ııa1111 1ıuandırı1or. 

............................ " ................................. " ............................................................................................................. . 

Ordu takımı seçilemedi 
BURSA, 22 -

A .,. D karuıa!nnnln dlln Te bu• 
ıün yaptığı maçıarcıa çıtardıtı o. 
yun. Ordu tııkımı ldarecllertııı mem 
nun etmrmlştlr. Şimdiye· kadar y&• 

pılan lcarşılaşmalardıı. btğenl~n bt.· 
ıı tutbolculann klltt\ oynamalan 
YozUnden idareciler Ordu takımını 
etmdlllk aeçmekt.en vugeçnıtşlerdlr. 

OnümUzdekl haftalarda yapılmuı 
Jı:ararlaştınlan hazırlık mo.çlanndan 
aonra, nihai kadro teabtt edilecek· 
Ur. 

ORDU takımımızın maçlannı 

takip için hıııuıt ıurette 
RURS'l'.Ya ıı:lden 

GİİNGÖR 
ERDAL 
bildlrl1or •• 

can da iyi oynayamamı,ttr. Metin. 
Kasabojllu n ellndeıı at.tat olmatıı· 
na ra~men kaleci YUueı munrtak 
bir oyun çıkarmtşlarclır 

,\ , KAR'.\JA 1 - ACARID~IAS 

krm aramnaından f<>Dra rak1 Besllı:· 
taşlı Şeytettn ldarwnde maç l!I da· 
kltalılt bir ııı.ıcıtadan ııonra başlaya 
bllmlştlr. Bu arada Orhan da saha· 
11 terltetmı,tır 

Bu maçta her iti takım da ı;;üzel 
o:vnamışttr. Santrfor Metin sahanın 
yıldızı idi. hk dnrentn 20. datlta· 
ıında Necdctln dcrlolerne pasına da· 
lan Metin ko;arlı:en attııtı lnı ,utıe 
karmayı ı • O galip vaziyete geçir· 
dl. Maçın llclncı rnruında (dat r.31 
ıol tuarı.an Coşkunun ortaladığı to 
pu. kale önünde kafa ile tamamla· 
yan Nnzatın golll ile >:arma. neti· 
cede maçı 2 • o kazandı. 

A • Karmuı: VtlKSEL • !lluhtP 
nm, (.f:RG(JN), RAHMi • Gtlna:r. 
(Mustafa ('am), ERGUN', <Muhte 
rtm), Netdet • Rlf.!\Iİ (Nnut), Şe
rPf, Ml':l'iN. GUndotan, co,ııun. 

R • Karması : MARl'F • Osman, 
(Doıan). '.\f.ETiN • Suat, Özcı.n, 

UÇ
AN KALECi ı.~l.ıı kaleelst dlinkll maçta birkaç ıüzrl kurtarLJ yapmııtır. l"ukanıta 

- bu kurtarışlardan birisi JÖrtllÜJOr. 

iıtanbul 01\,mlzon E:ul(lbünQn kad 
roaunda bulunan prof~roneı bı.zı 
tutbolcular, bun ~ oyıı.adıltlan mıc 
Jarda. kll tU aynıyarak klarecllerl ta~ 
mln etmemişlerdir. Penerbahçcll Şe· 
rd, Beşllctqlı Coşkun tıe i&tanbul· 
sporlu İhrahlm çok bozuk bir oyun 
çıkarmış!ardır. B11haasa lbnıhlm 
birbir maçta munffat olamamış· 

tır ounay ise topu •rnllnda taıla 
tutması yüıtınden hücum hattını 
iyi ~leyememlş Ye Necdet te bele· 
lenllenı 'l't.rtmem!şttr. Santrhaf Öz· 

Maçla beraber bAdtııelerde b&şla

mıttır. Hilmi ile Orhan aruındaltl 
çatışmada hatem İlhan Tlnnen Ilı.le· 
rtnoıı ldaroolal) Orhanı oyundan dl· 
.-n çıtannalı: btemesı ozerlne bu 
f"•tbolc:u çıkmamakta tarar etmiş H 

maç lntıtaa uğramıştır. Neticede 
hakem. maçı idare etmekten nzge. 
t~ aahayı ter.ketmiştir. Her iki 
tarar tdarecllerlnln tribünlerden h&· 

E'DA'r • .MİKRO ıu TAFA (Ayhan) 
"\SABO~u:, ibrablm, Tı.şar, ... 
maL 

için konuştular •. 
Fııtbol Federasyoıııı baş• 

Juıııl1ğıııa getiı•ile11 Apak'O 
y ıı r d ıııı lı e ı· bölgsiııdeıı 
tebrik ıelgı•af lfıı•ı geliyoı• 
Ankı.n. 22 ıHuıual muhablrlmı.a 

OEMAL SALTIK blldlrlyorı -
Futbol Fe<teruyonu Başkanlıı;ını 
uk.1 ııatlcanlardan Orhan Ş•rd 
Apakın tlytnl bUhuaa ııpor çe'l're
lerlnde geni$ meınnunlyetl .mu~lp 
o lmuftUr. 
:tıanbul, izmı~. Adana H dl 

ıe~ ı:ıoııelerdcn o. Şertt Apak'a 
ı.&br:ıc telgraflan yağmaktadır. 
Oeten telgrafların adedl halen 150 
yl ı~mlftlr 

• Dlğer yandan bu huıuıtakl dU• 
ııOncelerlnl öı;renmeıt. tııtedlClmls 
h:rcolı: spor otoritesi ••hular bu 
tdylnden ıtu1dukları memnuniyet 
!erini o.tıkça belit e-tmls erdir. 

t:skl Brden rerbl7ul l mum 
Mııdürlerlnden 

•Ben şJmdl bu işlerden uzatım. 
Türk tutbolü için hayırlı ol.!un ıı 

F.skl Bf'dtn ı erblyesl t:mum 
l\lfidurü, istırnbul mlllehtldll 

•Orhan Şeref Apak Bel. futbol 
ilemıncıe .aıııııımf bir f&tıalyet.
tlr. Daha evvelki Federasyon sa, 
.ı.:anlığı ıtamanında da çok lyl o. l.REf. - Yrnl •·rderu,.on Jttll 
derecele: alınmıştır. Kanaatimce ı:un gelecetl için bize lyl habtf• 
bu tayin çok uabetlldlr.• ıerın müJddsl olmuttUr.> 

Reden ·ıerblyrsl l 'mum lüdur ,\tlrtlzm Federasyonu Ba J;'.alll 
Vekili •Ankarada ilk drta Lpo:a bar 

•İsabetli bir tAyln olmuştur ladığım Aaınordu Kulübünde :rr 
Geniş bir futbol bllııtslne aahlı:ı blmlzdl. Bana 1utbol oynattı •• 
olan Orhan Şeref Apak Dev daho. Ankara karm..,ına kadar yuı;.el• 
enel de alm11 bulundutu bu \"a• dım. Kendtslnt çok l&kından ta• 
ı:tfede muvatraklyet aıı.~lamışt.ır. uınm. Putbolde ııen4 b!r bllı;lf' 
Orhan Şeref Apak Beyin tekrar aahlpt.ır. 
iş ba~ına. get.rllmul futbolumu. Bu tılyln çok yerıadedlr DO ' 

1 

Şükrü 
iyileşiyor 
F. Bahçeli kalecinin sıh

hi durumu için bugün 

konsültasyon yapılacak 

E vvelkl ııon ) aı:ıılan 
karşıla•manın toonun. 
da ııtadyonıdan çı-

karken vanlı !ıkla poıı~cr 
tarafından hırpalanan Fc
ne:bahçell lı:alccl Ş!lkrü ııe 
maç ~n11.51nda Niyaz der. 
yedlltl b!r yumruk netıcesı 
ı;ene kemli!! kınlan Lt>ı:talı 

tıollç Z!l'ntpva hilen Cer
rahpa a hasune.s.ndr tecıa. 

vlde bulunm11ktadırıar. 

ŞOkrOnOn ıı•hhat allkalı 
doktorların ıtade ine ııore 

ır.ttıkçe t.1Uıtelmektedlr Fa· 
k at bu~tın yıpıl11calt olan 
koMliltıı.s;.ondan gonra ha· 
kiki tesblıı ve tecıavı tC6blt. 
edlleccktır 

D tl!;er :rmcıan cumarteoı 
ı::eccsı kınk çeneli! tcllıı tea 
bit ve tedavi ecıı:en zıen. 
tara hakkında da buırün •· 
!Akalı HMtane ProCeM!rle
rt .son b r ;n ua; ene ve ı::ô
ril~:ne 'l'apac11l:lar. nıuhte. 
meien t.1e tabıırcu olması
na mruaacte ecıcceklerdlr 

Polon} alı aporcuııun ı;e· 

nl'fil yerinde bir mlıdahale 

ile tyllcşnıe ~oluna clrmlı!. 

tır. 

lstanbul genç takımı 

Adana'da maAIOp oldu 
Adana (Buııul) - l&tanbul cenç 

tul.bol takımı. Adana cenç taklmına 
brp yaptı4ı taffllı.ıma71 2 - ı tay· 
betmı,tır. Orunun ilk dO'real ı · ı 
beraber• ntt1celenmlştt 

:t..tanbul takımı bugün Gat.lantebe 
ıııaütneccıııen fehrtmlıden ayrılacak 
tir. 

ruau bundan 1) isi yapı:amazdı • 
Spor oyunları t'rdnasyonu BJt' 

.. anı 
•Yerinde bir t!yln oldu. BU ıı• 

ı:ılmlıttn tltf:dlltl TP bekledi*\ b:..r 
tayindi. Munffalı: otmuş bir 'f't• 

• derıu;yon Başkanının tekrar U 
~~M g~muL ~ll~~~ ~~ 
futbolum~ için 1.&abetll bir hare· 
ket olmuştur.• 

Yenl kuraca~ı tedera.syon h•~· 
ında temularda bulunn:ıa.k üJ' 

re Orhan Şeref Apak bu hafi& 
içinde İstanbul• ı;e.ece:O:tır. ıcu1• 
'l'Ctll b!r ihtimal ile o. ış. AP•ı 
1ann uçakla başkentten bı.anb11' 
ıa hareket cdecektır. 

* Beşiktaf 
Adaleti dü., 
1 - O yendi 

ıı•' 
B 

e~ııaıı '" Adall't proft•.!'0 , 
tali:ınıları, haftayı bOŞ 'ı• 
clrm"nıeL; itin. ctun ••" 1 

rrd ı;taıhnrln huıu~t bir ~•%1 
la nı11 J:tpmı tart.1ır llaL;em ~0 Ol 
ı.arnn ' ııı idare r.ıtıcı bu nıııt1• ,,. 
blıır- J aliın bir mcr:ıklı ı.üllt"'I 
lilp f'fml•llr. ı" 

Bc~ıı.ta~ hücum ııııııırı ~ 
katırdıtı wtıtl'adrth fır ııııar-t:,, 
5onr11 maı;ıu )l'Jln" ıolü ııı.: def 1, 
nın 40 ınl·ı dol.:11.:R•ıııtla ntceP 
rAfındıın atılnıı•tır. 

BASKETBO~~ 
11t1111111tıı11uuı11111111uıııuuıı1111tt111uıuJ1llSitt1 

LİG 
tttıııntııttHUltltlltltıt 

MAÇLARI 
'9HIUlllttlllllllllUHIHlllUllUıtlfltlttllllf' ,. 

Buli:etbol Uı; maçlarına dUll 6 • 
Spor n Serı;I Sarayında cıenıı:ı ' eıı 
mtştır. zevkli -re mUcadelell ı:~ ı 
ı.:ar,ııaşmalann ı.kı Fcnerbahçe • c6' 
Spor araaında yapılmış n net.IC 1: 

83n • lici'fertlller 58 • 42 ııallP ~·· 
n:ıı !erdir, OTUnun llk devresinde 
tıcı: 33 • 27 galiplerin lehine td~~ 

OUntin llı:lncl ka1'Jlaeınuı Oll ı• 
uray ile Kadıköyspor aruınd• :ır
p1lmı4tır. Bu karşıı.,ma san • pO 
mızılıların b:\rlı: hıllı:lmlyetteri •

1 
" 

da ıı~tı. ilk devre &a)ıı.r 26 • ~· 
idi. Ne:ıcede Gala~uar17 maQ1 1:.rt 
el denede arka arkaya attıjı 
!arla 60 • 39 l:.'azandı , ,o 

Salı unu halyaya mutevrce1' f" 
mtmleketımızcıen •Jfıl:ıcaıt oıaıı ~~" 
nerbahçc buketbol takımı bil ,,ı• 
Telmlk Ünl\'erılte takımı ile ~ı; 1' 
önıvers!te uhuında ili macını 

P•s;Şiktaş Genç-1 
Beyoğluspor - ~ 
Adalet • Beşiktaş proftıyoııtl ı'' 

rolı.n arnaında yapılan huaual ;:'ııt' 
tan nvrl dün nbah ~erd sıa ı' 
Be) otluııpor profesyonel lı:adroJ11ı?'ı 
Btşlktaşın takvl)'ell ıenç tar '' 
huatıal bir karşılaşma ;rapmışl• 
l · l berabere kalrnı,lardır. ,_/ 

MACARİSTAN 
ALMANYA'YA 
1-0 MAGLÜP 
HaDO\\ l'r, 22 (T.H.A.) -; 

Rugün burada ı.:aıatıalıı 
bir c;eyirn önünde o)·natı•11 
milli futbol ka~ılapıa!ı.11; 
da ,\!manya - l\lacarLstaıtJ 
J.o yrnnıiştir. 

Ru maça iddialı bir t.• 
kildr çıkan l\lacnlaı 19~ 
dt'l.i Oun\'8 Kupasında!> 
karsıiaşnıadaki malhibi~·rl· 
terinin rPunşını tt'krar ,r.· 
ııilPrt'k almağa muuffa1' r 
lanıamışl ardır. 

tT\f,\ \ - l'OR1f':Kl;Cf, 
3 · 11 r: \ l ,1R .... 

"lllno. :?:? ıT.11-" ) - 1,. lah~hk hlr ,,., lrl'I ı.ıııe•1 
1111

• 
rnfınıtaıı tı\ldp ,.dlll'n P r.I 
:rn Knpıt•ı f.lf'mr. Tnru 8 111

1• 
r:rnı> '""'-'ııııtıt tıııh·n - "!'., 
ırı.17. ' I 3.n mııı:tftp """"'li 
rın,,. nt:rıttmı•tır. 1 ('I 

'tıtı:ın ntrlncl 11'""'•' 
bltmtstlr. \.._ 

tı .. ı .. ıı·nın Final mttd"' ııı 
tuınİ ıettraı. l'drbllml'sl 1~1 ,, trı&nıta:rı dıı ,enmr!I esrt 


