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ONBl~IjERİN DÖNÜŞÜ 
SAllhl KOCAGÖZ'ÜS BtlYÜK ROlllA~l 

Üç renkli zarı! bir karlcm kapak 
içinde 320 sayfa 400 kuru~. 
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BA BAKAN 5 BAKAN iLE Amerika bize 
tarım mahsulü 
fazlasını hibe 

12 Aralıkta Paris'e gidiyor et miyecekmiş .. 
Ankara' da 

bu konuda 

lor yapıyor 

iki taraf 

Heyetimiz Nato toplantısında orta doğuda 
Rus sızıntısı ile B. Paktı üzerinde duracak 

görüşme-

llıı•tı•ı \lııhAhlrlmlzıltn 
Anknra, 6 - öıtrendlltlm!zl' .:ti

re, Amcrlkn ile aramızcıı tanm 
mahsullert fazlası mübayaası lç·n 
gör<l~meler yapılmaktadır. Bu ~ 
rüşmeler Ankaradalcl Amerikan BO 
yUk Elçlllltl lktlsadl misyonu ile 
Dışt~lerl Bakanlığı Mllletleraruı 
iktisadi t,bırııı:ı teşk\l6tı arasın
da cercvan cunektedlr Amer!kalı

l&rdnn tnlebımızın belli başlı tı.s
mını 300 bin ton hububat ile 00 
ton prunuı: yaıtı ~kil etmektedır. 
Bu pamuk yal!:lannın bir kısmı tç 
lstlhllkten alınıp ihraç edilmesi 
dQşü.'lillen 2cyt.lnyağl mah.au!OnOn 
yerini al CRktır. 

MECLİS • Ankanı. 6 - Bu ayın 16 sında 
1 

llıı;m~l \tutıablrlmizıtrn 

DON Bıışbakanlcr ı;cvlyeslncıc topln:ıa· 

;\:\IERİKA:S sın:·t PE\'Ki ROKETE YliRl.E TintLiRKE.'l 

30 SANİYE 
TOPLAN Dl 

Uu;;n .. ı :\tnhalJlrlınl:ıdtn 

Anka!'&. 6 - BUytlk Millet Mec· 
il.sinin buırünkü oturumu 30 sanı 
ye devam etn11ştlr. Oturum açılın· 
ca, Ba~kan gündemde ııörüşülccek 
madde bulunmadılından Pazaı·to.s.ı 
S\lnü toplanılmak üzere oturuma 
ııon verdlltlnl bllellrmlştlr. 

Gesekondular 
için bir sözlü 
soru v e r i 1 d i 

Huusl "uhabtrlmlzdtn 
Ankara, 6 - C.H.P. Ankara mlllet.

Hklll Hıfzı Oıtuz Bekata bugün .ı.ıec 
ııa B••kınııeını soo bin 1ı:ışıy1 ıı.ı
lendıren bir .&rzıu soru Onıtrg!!al \"er 
m~tlr. Önergede •men şöyle dtnll· 
melı:tedlr: 

t - Ankarada halen kıç gecekon· 
du ıtv mevcuttur? 

2 - Bu gecı-kondulardı oturıın va· 
tandıı.ş aıı.:rıaı nedir? 

3 - Anklrııda gecekondu aıı.blple· 

1 

rinden lı:nç adedine evlerin tapulan 
'erllmlştlr? 

ıoeunıı ... a: :ı su: 2 ""' 

VAUGUARD, PEYK'I 
HAVALANDIRAMADI 
Bir buçuk kiloluk peyk'i fırlatacak 

sonra devril erek lendikten 
olan roket ateş

p atladı 
r"' ....................................................................... , Eapc Canavernl IFlondn) 6 ~ ı 

\, <ı<'laltd Pr~s 

!~ BAŞYAZI 
Amrrtkanın 1.6 kiloluk ilk un1 
peykını !ezaya gOtOrecek olan ro-

l ket bu~n Türkiye natlyle 18 46'dıı 
au,oıeıunış !akıt deneme b~ıırılı 
OlmL'UIŞUr 

KORKULU RUVA Roketin ıı:aıcıeaınden muazzam 
bir alev ve müteAklben dumanlar 
fıtlı:ınnııı 1akaL taze havnlıınma
mıştır. 

Wa&blnı:tonda. Mllli MUdafs:ı 

Ahmed Emin YALMAN 

cak olan NATO Konseyi lçtlma
ıncıa bıızır bulunmak üzere Ba,.. 
bakan Adnan Meoderes•ın ba,kan
•ııtıncıa kale.balık bir heyet ı:ı Ara 
utta Parlse hareket edecektir. Bu 
neyote NATO Konııcyloln Bakan· 
lar toplantılınndı hazır bulunır:ll 
sı mutıd olan Oış!şlert Bııkanı 

Fatin RüştU Zorlu, .Milli Savunma 
Baknnı Şemi Ergin, :\taliye Balta
nı Hasan Polatkan. Genel Kurmay 
Başkan Vekili Orgeneral Pevzı 
Menl!'cıç. Kırı Deniz ve Hava Kuv 
veıt"rt Kumandan VeklllerJ Vf' 

Dışlşlerı Dakanlıtı Umumi Kll.tlbl 
RüyUkclçl :\lellh Esenbel iştirak 
ecıeecklerdlr Aynen. Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanı Sıtkı Yırcaıı·nın 
da bu heyete katııacar:ı &iylenmo:ı!t 
tedlr. 

NATO KonsPyinln bu toplantı· 
ında Sovyet Ruı;yııda yeni EIHih

Jar bnhsıncıe kaydolunan llerll'me 
.er karşısıncıa alınacak tectblrll'r gO 
rtlşülcccktır. Du tedbirler arasın
<la bllhıısso şunlar ztkredllmekte-

(Deı·amı Sa: 3. O: ı ıeı 

IRTİH\T \ Oli - Ktnırrhıırı:ııı yolunda J.;llprülrr hAll tamamtıı.ıım adılından l.ö)ltrlo fl'hlrle irtibatı 
ı.t•llmrı.tr 'atnnıln•lar ı:u~·IOk ~·t' kııırlitrdlrtrr .• 

Dün fehrimize 
devamlı kar yağdı 

Buı;cıne kaelar Amerlkadan Bldt· 
ıtımız zırat mntısuı fazlalıl'!ı bede· 
llnln, tarafımızdan Merkez Ban
kasına Amerikan hOlı:ümetı namı
na açılan bir hcaaba Türk parMt 
olarak ödP.ndlltl blllnmekte<llr. An 
cnk. bu ııcrerkl ııörü~ml"lercıe A· 
merlknnın bize verdikleri tarım 
mahsulleri fazlalıAının döviz ola
rak bedelini buncıan böyle hlhc 
etmekten vıı.zı;eçtlklert ve bu mad 
cıeıerl nncak kredi eartlyle \"erdi!: 
lerl blldlrllmllktcdlr. 
HUkOmetın lktlıiactl lstlkran lı· 

de için bı:zı ilk adımlan atmaya 
rıızı olur gibi gfüilnn:ıest Jtar ısın 
da. Amerikan misyonunun bu g6-
rcışünde :ısrnr ccıtp etmıyeceQ:t ıııııı 
il çevrelerde merakla beklenmekte
dir. 

Fırhna ve kar yüzünden uçak seferleri iptal edildi. Soğuklar
dan lstanbul' da ölenlerin sayısı ona yükseldi 

il 
Balkanlardan inen so~k dal;:a· 

6ının tmlrl cıevam etmektedir. Dün 
~ehrtmlıı.de hava kapalı ve aralıklı 
kar yaftıoıı ıreçmtştır 1stanbutda 
en Jilksek ve en dcışalı: suhunct 
+ 1 -1 cıercce olarak teııblt ecııı
mtotır. Gelibolu. Slltvrl ve Çorlu 
yolları kırdan trafiğe kapanmış 
durumdadır 

LhU.~U.\ etntKE'\1(0lt\1lı ,l. ll 
Kıracıenlz ve Marmarada yıldız 

karayel tırtınası devam etmekte
dir. BOyükcıere limanında 25 TOrk 
ve yabancı bandıralı cemi Kara
denıze açılmak ıçln havanın du· 
rulmaııını beklemektedirler. 

tDr\'<ı.nıı sa. 3 ~o . ı del 

Eise11hoıcer 

Paris'e 
Gidiyor 

, ,\nadolu \Janıı 

Washington. 6 - Başkan !!ii>en• 
caıı: otan NATO HOkOmet Başkan· 
hower 16 Aralıkta Partste toplana 
ları Konrtransına tşttrAke karar 
\'ermt~tır. fakat doktorlann tanl· 
Veı<tne tnt zaren. bu tarar ~lecek 
hafta ortalarına tadar resmen ilı\n 
edlmcyecekttr. ............................................................. " ........................................ " .. ''"'"' .. 

Nakliyat ücretlerinin 
arttırılması muhtemel 
C.H.P. İL SEKRETERİ E. ÖZDEN 
YENİ ZAMLAR ÇIKACAK, DEDİ 

nuı;u•l ·"ubabiriıniıden 

1 
Ank&rL 6 - Buı:ün Maliye Un c y d 

T icaret Bıkanlıklı.rında 60n ~n-
1 

O r 1mC1 
lercıe piyasada yapılan flat doncıur 

l"T..\'\ IU l.'11\ MI'.' - lstaııhul'tta ıaııı ı.;nral.ışııı hil•tırıtıı;ı. 4'1ılr ııa,atının t'l'•llll bnkımlardnn frlre 
ıı&radıiı u ıthnlt•rde. l 'nhrdtln K4'rlnı <:liı.11) on, uı.; F.lçl 111)111 oluııduıu ls,·lçre'dr hrrhılldt' ıtllrdOıtü 
lt'l!lbllJ.; \e lntıwma hn>rıırı kolınlşllr. \'uknrıdıı. Oöl.&J, n<'rıı 1111\a Alnnıncta l.llrı;ılarııeı ıorillmrkll' 

ma hareketleriyle Ugllt toplantılar 
yapllmıştır. Bu toplantılarcta. alın
mış o.an ııı:tısacıl tetlblrlcrtn bal.c 
Uzerıncıe uyancııroıııı tepk1nln g8z
den ıretlr1ldli!'I ve ııatı Joo;ı • 
cıunılan maddelerin piyasada.'\ 
lı:ayl>olma::nası için ne ırtbl tedbir
lerin alınması G'Crektllil Qzerınde 
ı;örQşnldlll'!fi tahmin cctllmt"ktc<llr. 

hastalanınca 
tren iki saat .................................................................................................................................. "'''"'''••••······························· 

Gıda maddel8ri • • 
Sızan haberlere ııöre. bir kaç rötar yaph 

ıııuud l\lubıblrlmlzd~n 

Anlôarn,G-1.\n•lklı:lıııllO)ük :'.:llh•l llterll•lndo•lkl:ııt 111ril u 
tt'nı•ll rd4'ıı ""<''"«' Tlırlô \,1tnndnşlar1t1111 i!ilı) ı ... ııı.ıNinl ııtoı· 
ll'\4'11, noı ulan, hıınlnra deır 3&Zı }ıtzıııaıı tnsıırlıı,aıı lılr 

taıl'tl'd nıl'\ ı<llnıtl'! cı .. tııcııııı. Hır cıozu, • ı.oıı.uıu rti)alıır ıt•lrı·ıı. 
•l~h~,., .. d!l:ı·ıı. tılr k11r1ll'! lôR\'CR•ll'lll tleıııll ahneırrlnr ıınhld 
"hıı. ı ti ı.ııal hf'Mllıııın l"ıııll•rlrr lçlrııle kn ranaıı, 1 ı.enr.4'1rr ,.~ 
""ıı. ı.an ı•lılll\1111 tıh \llltuıd~ tıııı. G1irdfiJ.:lrrlm, 1 lttllill'rluı 1 ür .. 
1ııııırr1111ıı uırlık dfntL~ına. lııızuruııa. I<· ırnlhuııa, ,nlisl'I\ rıırnr:ı· 
llllrrırı,. o kııdıır ft> kın tie> lı•rdl ki ıtllzüme. ımıaıımıı lnıınmn111 
rn:zı ol1tnıı, oıd um, srrt bıtllndf! ı.:orı.ıııu rO• aıar ı;ürdüiünır, UJ • · 
nınrıı tıouın tıuuınrııı hnl.tknt oımndıı:ını lit•ff'drr.rt:lmr. r,.ratıhlô 
llu>araıınıa lnıınınaı. tsıhordıını. 

ıçın \'elı:ı\letl roketin deneme ıııraaında 
ıntııak ettllilıı! açıklamı5tır. CL'l 
kaybı olmamıştır. 

~~~~;;r~;;;;;yenı· bı· r karar alındı 
basıncın düııtO{tOnO. roketin atış 
kaldeBlndcn deulllp patladııtını an 
ıaunı~tır. 

ırün 60recck olan bu toplantllar
da tren, vapur ve uçak Ocretlerl 
de tesblt edilecektir. Ancak bu Qc 
retlerin dalia önco teabıt edlldllıl 
belirtilmekte, bu bakımdan Tekel 
mamullerine yauılan zamlar ııö;.ı: 

Cinüne alınınca yapılacak tetklklo
rln bir zam ıırkllnde tecell! ecıeco-
11 endi eısı Uhar edilmektedir. 
b'r\~ouı.rı \t\t TEPKlı.ER 

Tekel mad.delerıne yapılan Ani 
ıam, bundan Oncekllerde olduıtu 
ırtbl, .balk arasında tam bir ııürprl:z: 

Ankara, 6 - Don akeam yataklı 
elaıprcsıyle 1stnnbuldan şehr1m!z• 
hareket ccıcıı M ııı Etıtlm Bakanı 
celil YRrC1ımcı tren E&klşe..lt lre 
yakl~tı!ıı ınrada rahıtsızlanmı:· 
tır. Eskl,ehlro .ıcllndlltlncıe tren 
bl'kleUlmlş \'e bir doktor ırıttın
larnk Yaroımcı•ının muarenrsı ve 
ilk tcdnvıaı l apılmıştır. 

İki Hat de\am eden muayene ve 
tedaviden sonra Mllli ERltlm Ha
kanı rnhatsız!ııtının devam etm~ı 
ne rRğmen tekrar a~nl trene bine
rek tehrlmlze hareket etml~Ur. Bu 
can il 20 de gelmesi ccreken yll!ak· 
lı trc:::1den 1 ı 20 de Ankara garınR 
inen Ynrdımcı doltruca evine l:'lt· 
mittir 

Arıııtıuı tıOtOıı bir ı:ı·~ ıt~nl'lolnr rninıtıı. bu nnl~tde h\I!\ 
lırr tnrıırını ıllrl\ur. l\111rlııııllıı 1'11 !•ı.rn~ll ı:ı•c4'•1nl ı:l"Çlnllm. \a
kit ulilt ıa•m11n;dt'n tı:Pçtlm. U) ı.11111 dııJıtr ıtlbl oldum. t 'nknt on· 
ru ıı~~l't ll'r tçlndt ırı.:rar ıeı.rnr > atııı:ınıdnn rırtnctıııı. kalblııılıı 
Cll'rlııtıı.ıerlııdr ıatınmııını rdllnın HZılnr, nrılıır doydum. ı ll~h 

eııııııııı nı~a ıla 1'tı rı. nıllletlnl iki etil mnıı ı.:an•ıın nyrılmı• ı:örmtlô· 
: .. n l.;urıuı•nmıı ılhr dun ı•tıııını oldu. Fakat oııra bn hl•lrr1ıntlen 
ıtoın) ı ntıııı(• dil) d ıİııı. Hnhmrııı il ll•r..>1n Cnhfll \ nlçııı•ııı lilüınOnıll'll 
ııorırn Türk ı:ozrtrcllrrlnln f'n rsl>I 1 H' 'ıışlı•ı btnlın. 'lt'ıııltkf!· 

l'rı huıll'a rıf·ı ı:ıınılnll ı:ördünı, bir hB) il tel'rfiue tfllııdlııı . :'ltlllttln 
huıurıı \t' •rl nırtl hrs.ıbırın ı!irtllecel.; Ht7.lfl'ltrlm \ardır. Allah'• 
lan ~Hını dl'ill. ııııntıırı ,uıae ı•ılnnt'!k Ozerr blrn:ı dnhn ıımnr dl· 
lrnırc, rıwl'hu rıırıı . 

H i•ı.o_rnrt procromıııııı ııliıındııtu ı:llu ht'ıılnı t~·ln ılınltll hlr 
haı ,, lo:lıutr. tın•lııdı. ızıırerı ı:aztte~lnlıı UltlkOmtt Pnıırı\· 
nıı ı hıı~tıııııı lll 1) on ı.ısn makal~I. hlnlr ıınrll 11(1\ltlLn .. ı· 

lıcınııı ınııtııfl, ıııt•)ılaıı ut.:u) uru ıı~nııhll' ııeı:ıı. nırnıkı.ı•t Rlr.ı.ıı· 
l•rıııın \lıııııı•ntıı·ı ılllhlr 'nzılnııstı. Oılıut!l dltt'r ııınlt \Prll'l ı~· 
harı t•Pn·ı ı .. rı ili' t'k•l.li dt,ıldl. 

\ ,., bulınıık rnlll rsl) le l'lte<:'ll•e pek f'rLenıll'n r:llllnı . <ok 
~Uktır ı:a:r.ı•lf'rlttrln )trlrrlııt l>n dtftı dolônnulınamı tı. nıııın>'· 
111 aııılahr ini' uııırdıını. \lr.rll" honıbosıu. Rlrıor, iki f'nlt'n ha.•tı· 
11lraı., nlhn•rl ;ıel tınllııde ı:t>leıı nıllll'l\dilllt'rl)lc hrr tııror ılol· 
Clıı Oturtlııtuııı )trr nlshrtle Riılııkl ne saraya dotru akan dtmok· 
rııııarıı. t>olflHS.I ıı.ı uRıla Jer atıııı mutınıırırrt' bnkum. Aynı hal 
'" ı.ı,-artttr, aJnı mııhlllrrıtrn ı:eırn, ~nı ıııeı.:teplrnle olmynıı, 
8,lııı ıııe•lrJ.:lrtdl'n, tQnı ı;r.\lrede l'ürl \fttanda lnrı_ :\l lllctln lıa 

101'\amı a: C.. '\fi: 1 •lt!I 

Güdümlü mermilerden 
Feza yolculuğuna ..• 
VATAN BÜTÜN Diİ~YA'd DUŞÜ~DÜREN BU 
:ıııüubı' MESELEYİ BÜTÜ~ iÇYUZÜ VE so~ 
11.\1.1 İLE YÜKSEK MÜHEl\"DİS İS.MAİL İS· 
MEN'İN KALEMINDEN PEK YAKL~DA OKU· 
'ı'UCULARINA TAKDİM EDECEK. BU YA~I SE
RİSİ İLE AMERİKA VE RUSYA'NIN GÜ'DiİMLÜ 
MERMİ VE FEZA YOLCULUGlı MEVZÜ'LARIN
D ,\TAM OLARAK NEREYE VARDIKLARINI VE 
n:ı.;RDE NEREYE VARABİLEC.Eh."LERbıi B~N 
AÇlKLIGl iLE DUYUP ÖGRENECEKSINİZ. 

Pazar günü VATA N'da 

Vekllet mahfilleri yeni bir <i"nf! 
menin 30 8ünl1en önce yapılamıya 
caıtını belirtmişlerdir. 
ROKJ.'l' DE:>. f~\ft .... t 
\\'asblngton, 6 (A P.J - Vanııua=ı:ı 
!eza roketi çılış:nalannı ldllJ·~ e
den mütehasst5 John P. Hage:ı bu 
ııon basına vrrdll'ıt beyanatta .'\mc
rlkanın ilk peyk rırıatma t~ebbO· 
1>ünü bqarısızlılia uğratan ckata
nına ııebeblnt §imdilik hiç klc:ıı;e 
bllmedlltlnı ııOylemtştlr. 

ı Devamı sa. :ı. so. 8. deı 

Kıbns'fa üç Türk'ün 
öldürülmesi büyük 

infial uyandırdı 
llu•u•i .\luhablrimlıdtn 

Kıbrıa~ Uç ntand~tmııın, Rum· 
!ar tarafından hunharca 6ldUrüluelc 
teblt edlldlklert haberi, halk n 
ııençlllı: ıraaındı bUJ'(lk infial ya. 
ratmıştır. 

i tl'. T Btrll~t Bıışkanı Ardm Tan 
n, dün Qnlnmte gençliği adına 

bu konuda verdiği beranıLta nrnen 
tunlan aOylellllşUr: 
•- Kıbrı.stn üç vatandaşımız dn· 

bı aor.ı;u:ı, aevlye.stz ve namert pB· 
ın:aryalar tarafındın lı:atledllmlş bu· 
lunuyor. 

Her ,eye raıtınen el'ın dost t.elAk· 
ki etmekte o!du~muz inı;lltcrrnln 
bu gayri lııaanl harrkeUerı taavlp 
etmed141 ve mAnl olma)'a çıııı,uı:ı 
kanaatindeyiz. Mesrleyl bu tekilde 
hüanunlyetle mUtalAa ettlRlmlz tak 
dlrde devam edegelmtJtte olan h4· 
dl.leler, bOtlln bunlara, inıı:llt"enln 
mini olamadığını g6stermekt.edlr 
Bu itibarlıdır ki, d0nfa aulhunun 
muhıı.ta:zaaına ve insan haklarının 
lı:orunmaaını olan filli tşttraklmtzln 
harıtkete ge~lrllmeslnln zaruret hll 
llne ıı:eıı:ı:ı~ bulunduRunu ve huaule 
ı:elecelt olan reni hldlaelerln TUrk 
Milleti için bard•Rı tıtıran son dam 
la otıcatını, mllletlmlzln ve bOkO 
metlmlzln büanOnlret •e aOkOnetl· 
nln dıhı fazla autlat.1ı:ıı\l edilmesi· 
ne müaamıhı gö&trrllmlrrc~aı hu· 
ıuaundıltt kanaatlmtzı ifade ederiz.-

• Belediyenin müsaadesi olmadan 11 
hudutları dışına sevki yasak edildi 

Şehrin başma bir de 
Narenciye derdi. çıktı 

Sevkiyat 
amba laj 

az ve bozuk kaliteli. Çare olarak 
masrafının tanınmas ı isteniyor 

Elma \'e narenciye flatları hakkında alınan aon kararlardan son· 
ra knlltesı iyi olmıyan mallar pl)•ll58}'1 lı:aplam~t.r Kendllenna 
hiçbir nakliye \'C ambılı\j ma.srafı t.aııımaftın, ambalaJla."lla için 
kullandıl'!ı Çl\'ulnl ~emberını. kı\(:adını karabonıadan tedarik eden 
mOstah il zararını mo tehlike yOk'emC'k lı;temelı.tc. bunun için de 
sanctıkların ebııtıınnı lı:OçOltmettte ııanı:tıkların RlLtnı kötU mallar· 
tı doldurmaktııctıı 

BOtnn bu hu~lll\ il' 1 tıııbu Hal ~ildOrlOctil tarl\!tndan hazırlanan 
bir raporda cuaflıça b ldlrıtmıo ve bu raııor cınn 6ltleden ııonra Bele

<Orunu Sa: ~ ı:.u: lf ıloıı 

1 

VrlcAletçe natlan teablt edllmlf 
bulunan bütUn gıda maddelerinin, 
vUAyet ve Beledl7cnln bu.sual mü· 
saadesl olmadıkça ti huduttan ba· 
rlclne aevkl ve satışı menedllmlştlr, 

onn aabl\Jı mer1yete giren bu tarar 
hllAtına hareket edenler bıkkındı 

ı.ııııı Korunma Kanunu bükUmlerl 
tatbik ~llecettlr. 

öt.e yandan buı gıda macldeı.I aa· 
tışlarının tahdit edlldlflnt de bildir· 
mlştııı:. Buna göre 5 kilodan taııa 
zeytlnyajlı, 5 kllodan fazlı V1tı rr.· 

1 &ı, 4 kilodan fazlı pirinç, ı kilo
dan fazlı dı ltışar veya be7az pey 
nlr Eli tanlar da yine :ı.uııı Korunma 
bülı:ümlerlne tibl olacaltlırdır. 

l'EKEL 
BAKANININ 
BEYANATI 

Aııııdolu .\Jansı 

Anltlrı, 6 - OUmrülı: n Tekel 
Bakını Hadi HUsman tekel madde· 
ıenne yapılan Hcııla ıııı:ııı oıarn. 

bugün verdlj!I beyanatta; •bu s;am 
mın 1958 yılı bcıtçeatnıu h•ıırlını

oı aırııaındı ıozumlu ıtö,.llldU&unu, 
en~en zaruri ihtiyaç rnadelelertnden 
ıayılan çay ve ve t.ııı lle en ucuz 
algara nevi olan ciklnchnln 'H 

buna muadil bütün ttıtUn nevileri· 
nln fiyatlarında bir de41alltllk yı· 

pılmıdıtını• bellrterek, f6yle dem~· 
tir: 
•KE\'f' M.\DDt;Sİ•! 

•Geçen aenelerdr oldutu ıtbl llll& 
yılı Jçln de muı.evızl bir bUtce tan 
:timi gayıt Te rayretı ile yeni varl· 
dıt membıları temini r:arııretl Jtır
emnda birer lıeyr maddesi o.ırak 

mütalla edllen .,, taUhlAk olunduk· 
Jırı taltd rde Yergileri ödenec•k olnn ı 
tnbtaar m:ıdclelerlnln hazineye &r· 1 

<Drumı Sa: 3 ıst1: % ıle> ı 

teıılrl 1arat~tır 
Hür P. il başkanı Orhan Köp

rülü fent Tekel ummının bu vas
fını şöyle belirtmiştir : 
c- Gerek ı;on zamanlarda glrl~I· 

len ııatıarı dQşcırme politikası ge 
rek BM. Meclisinde okunan bQ
kümeı proeramından sonra. bil· 
basııı en &allhlJeUI bir atızdan, 

<Den.mı Sa: 3. su: 7 de) 

Mldl'Slnden rahawz oldutunu 
öıtrcncıtğlmlz Celll.I Yarcıımcı b~
tıün \'BZi!esıne ı;ltmtyerek evinde 
istirahat etml§tlr. Rahıtı;ız.ııtının 
ceemekte oldutu öltnınllmlştır. 
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5 1!415 uyılı 
ve 212.ı~o 
tarlbll 5"-

HADiSESi VE 
Vasıtalar numaralarına 

göre bölgelere ayrılacak, 

her araba kendi bölge

sinde sefer yapabilecek 
TOPHANEDEKi 

Haber aıcııııınıza ıoro Uııllller, 
•ehrlmlzdekl dolmuş ve takallerı 
mecburi l&t1kamet t&yını için ça. 
lıtınalara baflamışlardır. Buna göra 
tabiler numaralarına ııoro bölgole· 
re arrılacaıı: •e her araba ancak ken 
dl bOlgUI içinde aerer yapabilecek· 
tir. Seferden imtina edenler hakkuı 
da •lddetJI hUkUınler tatblk edile· 
cektır. BlitUn arabaların On cam· 
!arına, ntandaşın gOreblleceı:ı te· 
kilde hansı ı..taayonlar aruında .,.. 
ter ~apllklarını bildirir birer tabı· 
lA uııacaktır 

Firari Sava Vafidiı 

hakkında yeni bir dava 

1 
911 eeneaının 3 K&nunuaanl 
cOcak) günU eaat 10 da yata· 
tından geç kalkan İngiltere 

nln o ı:.arıhtekl liberal Dahiliye nıı 
ıı:ırı Wlruıton Churcblll evindeki ban 
yoeunda yıkanırıten, birden Jtapuıı 

aert eert dOvUldü ve kendlılne: 
•Bir kaç tane polla öldlırmüş olan 

iki tethloçlnln Sldney •Oltalında 100 
No. lı binaya Utlca ettlklerı, Ut.er 
!erinde all!h •e ltendllerının imal 

Öç ay önce 7Urt dıtına Uçan ettikleri bombalar bulundutu ve 
dCYlz kaçakçıeı Sava Vatldla aleyhi· ınubaaaraya rajlınen polislere at!Ah· 
ne yont bir dha daha açılmıtur. la multavem" eHlltlert bildirildi.• 

sava Vafldla ve ıuo ortaıı Rııa Tetblfçller bir ııun evvelden takip 
Aybay Almanyaya ihraç ettltl tın· ıdllmlfler, ve bu eve girdikten ı.onra 
dılt bedelinin 8.SO dolarını memle· ıevltıt edllmelerı halinde her türlU 
kete aokmamak ı-c blr İnlçre ban· mukavemeti g<>.tereblleceklerlnden 
lı:uında huabına )'atırmıılı: euÇUn· polis, zaruri tedbirleri de almış n 
dan i:l)"llbcn yarııılınacıktır, bOtün cınr ııe aynı evin dlf;er aa· 

Birinci Ağır Ceza Mahkemealnde klnlerlnı tahliye euırmlştl. Bu ted· 
acılan bu davanın dOnkU duruşma· birlerden eoııra ıwım olmaları ıçın 
aında, iddia makamı, yun dıtına bab~r gonderlldlil vakit. onlar •· 
kaçtııı için aorswıunun )'lPllmaaı· ıeşle mukabele etmı,ıer ve ıızıı po 
na ıhıkO.n olmayan Sava \'afldlsl ı ua teşkllı\tı mlltettlşlerlnden blrlal 
bu dAvuının tecil edilmesini lete· de yaralanmıştı. hte vaziyet bu teh 
ınlf ve mahkeme dlvayı bir mUddet Ukell kerteye ı;lrdlkten aonra, polla, 
için tecil etmiştir. Dahiliye .NAzırına müracaat ediyor 

Noterler ticari defterleri 

tastik ediyor 

ve aalterl lı.uvvetıerın mU<lahale it· 

mellnl !atıyordu. 

ISLAK ISLAK 

711cmuru al~nda Lonıtra tehrlnln 
ı:ormtıe alışık olmadıtı bir manıı:a· 
rayı merakla ı.aklp ediyordu, Bir an· 
treı;ıonun methallnl ltendlalne eıper 
etmlıtı yanında Londra haıtaneal· 

nın idare mecıuı reW Lord B:nute· 
!ord vardı. 

HUkilmet tunıtlerl a111öında, hay 
dutlara kat'ı •o eon darbeyi vurmak 
metodu üzerinde fikir lhLlliltları baş 
ı;O$ttrdl. Seri bir netice almak ıate
yenıer, binaya hllcum edilerek ve :ı:a 

ylata bakmadan hayduttan elı ıe· 
çlrmeyı t.ekllt ıellyorlar, dlllerlcr\ yA 
nl lhtlyatkAr olanlar da beklemeyi 
münulp ı;örUyorlardı. a.rnnaka,..ıar 

duam ederıten, Dahiliye NO.~ırı da 
vaziyeti iyice kavramıt bulunuyordu. 
ite müdahale etmek, onun vazıteaı 
deıtııcıı Polla mudUru odevln.1n ba
~ında n mu'ullyet mnltllnde idi. 
insııtcrede Dahiliye NAzırı, ancak 
makamında iken emir vcreblllrdl, 
yoka& her an, her yerde, her teYe 
müdahale edemKdl. Burada •okak 
ta alelide vatandıttan baflta bir 
feY d•tlldl. 

SiLiNDiR ŞAPKA 
Churcblll, antreponun kOşulndo 

ılllnd!r ... pkMl ve ılyab elblaelerl 
içinde ve Lord ıtnuı.tord'un ya· 
nında aciz içinde ayakta duruyor 
" daıreelnden ayrılıp, merak aebt· 
blyle buraya geldlllne Uzilltıyordu. 

Nihayet bir karar nrUdl, Binaya 
hücum edereıt. haydutları ele ıeçır
melı. ıat.eyenlerln tlltrı galebe çaldı 

ve müle*ddlt cephelerden bUcuma 
ııeçlldl. 

Cburchlll, taarruza kalkacak po
llıılerln, kalkın makamında kullana 
bilecekleri aaç pl&kalarla toçhlz: •· 
dllmclcrlnl latedl, hemen civardaki 
atölyelere ltoftular, takat o ııırada 

beklenmedik bir hAdlıie oıcıu. 
Muh!L3&ra edilen binadan duman 

çıktığı gOrüldtl, bir mtıddet sonra 
dll bunun bir yangın baflangıcı ol· 
duQu anla41ld1. 

iŞLER ÇATALLAŞMIŞTI 
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- YapamıyacaRım. Siz kulla· 
nın 

Diyerek yerini Rex'e verdi. Çok 
<ltışüncellydl. H ç konuşmuyorcıu. 
Re:r, rnn ırö:ı:lc kenCll&lnl tetkik ot 
ır.cktc oldutunu b~edlyorcıu. Ka 
r ıncıa bir takım pi nlar hazırlııdı 
ıı belllyı1L Nlhııvet ı!lyle cıedl : 

- Yemekten ev,·eı bir zı.rarct 
,rapaca ım. 11 zı ıtlfla bir zaman yal 
nııı bırakma:na c.ıınınız aıkılinaya 
cıı- yıı.. 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN 

S~ndc çelttnsen bir c<lıı varcıı 

- Hayır, eıkılmam. Doıitlarınız 

bir evde mı. )Oba otelde mı otu· 
ru)orlar? 

lnoceııcıa tıBll eüren bil' terecı
dOl.ten ıonra konuştu: 

ı;ayrt tabiilik JOktu Fakat Rcx her 
nedenac onun aoıtnıyu ılıylcmecıı
llnl blı!scdlyordu Trun uatındo 
tıareket etmelcrt. ı1Uşüncell hali. 
Gümr.ıtı:tekl ;:eclkmecıcn 11ınırıen· 

mes! bu zıyarotın bir batır ı;:lın 1 
alma mı.satırllıtıncıcn EiY de mO· 
blm bir ı~ randevuııu oıııuıtunu 

- Glcıcce ım ev. tam Salnt Je- belirtiliyordu Evvetll bu randevum 
an de Luyncıa dcRll Hcndııye yo- yalnız ııtdcco!f. iken. elinin acıma 
ıuncıa Sııcaa kaı;auklanndL .. Allo- 11 yüzüncıen nex·e• muhtaç olması 
mfn yanında uzun zaman çaıışmı~ na da canı aıkılmıştı. 
olan ihtiyar bir bı=etklr kadın Pıırıak ve güneşli bir ııaball'tı 
orada bir p11n51yon ııçtı l.avallı 
Cııthcrlne çok fa ır ve y~lıcıır Yeşil vacıııer. zenııın ve mamur 
B:.ıralııra ı;cldlilm zııniıın ıııaer tarlalıır ve çlftllkler ıırıısındıın 
muhııklcak onu zı~ıırııt ederim. ıeçereıı: Uerllyorlıırdı Uzaktan to:ı: 
Pans yonun t&ml cUsoteı:ıu cıır lu cıenız rOZG'O.n eımıeıte başladı 
Buk ııunında gUvercın evı elemek· 1nocencııı arıcaaaı,ının kolunu tü
ını Bura: ı çok b it ve lptldal tııraıı:. 
bir pamlyondur Yolu ııa bcrba~ - tıte buradan sap~ı:z:. d~ 
ur. Me~ im tyı iken yine ııeç.... eli 
Ur Pundıılılı:larla lSrtOIO. darııcııı. 

dik bir yola ıaptılıır Yolun ö c
ıs nde Samı Jean de ı.uv ile H~· 
Ciaye arııaında l~les en ~ efcU-lkh 

Bana yolu ıı:Ooıter:rsını:ı:. 
- F.:v• ııırıısı ..acllnce tK!Ylcr~ 
hloc;;enc ıı nın aoz erinde hlç bir 

tramvayın direkleri g!lrıınayonıu. 
Nlharet kııyalıltlann tepesine var
cıı: ar Buraııı cıovamlı surette rQ:z:. 
ı;llrtaıın tl~I blr yerde blru ov· 
vclkl y~ll vadi llo büyült bir tezat 
teşkil ee1cce!{ kadıır çorıılı:tı. saıı 
trrafte vah,ı manzara ortaı;ındL 

solı;un otlar, kuru a~ııçlar ııruın· 
ııa akı Vaul.ıan kııleııl yOltılell· 

yorcıu. Bu. denize bllklın bir nolı:· 
tada ıcıı. Solda uzakta ıtell ufuk 
hattı aruınııan lepanyol klırfezı 
gorünürordu. Önde d~ göz alabil 
dlR!ne Atlantık denizinin lı:oyıı 

renkli ve dalpıa ..ıalı;ıalı ııuları u:ı:a
nıl·ordu Etrafı cıertn bir a ızıılt 
Hrmışu Otomobilin motör ecsını 
rüzglrın vo dalların hı,eırtısı bu-
ıırıyorcıu Kııyalıklann kızıl ve tes 
kin uçları denize ııoRnı uzanmış· 
tı . Etrııftıt biç ev yoktu Satı.ece 
ııenız manzarası ve deniz aC&l. 
Trıım,·ııy hattı tc tramvay cıırekle
rt bu manzaraya bir kat daha hü· 
zan tatıyorcıu 

Tol cıöne cıöne >'Ukarıu doıtru 

ı:ıcıı:vordu. Ara sıra çukurlıır varcıı. 
Rcx. bunlara düşmeden otomobili 
kullıınmağa çr.ılışıyordu. İki yıız 
metre tı:acııır ötede damı kırmızı 
ıtlrcmltlerle kaplı bir damla ı:en f 
bir tıı, duvar ırörünc1ü Bunun en· 
t1151nda kııy al ar d'nizo kııdar ln~
'orau Yo. birdenbire keslllverlyl'.\r 
cıu nu,·arın ortasında geniş ı·e ha· 
raı.ı blr tahta kapı vardı. inocc:ı
cla: 

- tote ı;:ele1lk. Dcdl. 
Rcıı:. dtır<1u motörtl durdurdu. 

Ortalıkta bir mezarlık halini atı· 
dıran derın bir sessizlik vardı. !no 
cencıa arabadan atladı : 

- Beni burada bekleyiniz, iıldip 
bakayım. cvdıı klınııe var mı? De
cıı. 

Kapıya doCru yürüdü. Rex. kaı>ı 
nın bir klı~~lnde bir iple açılıın 
bir küçücük kapak ı:5rdU Burıı
cıan içeriye bakınca. kumlu yollıı· 
rlyle at:açlı bir bııhçe ıröronoror
du. Bu kapak kapanınca. Rex yal 
nız tı:ale1L Otomobllcıen tncıı, bir si 
ırara yaktı. Birden bir demir ı:ürül 
ıuııa, bir fl.lektrtlt motörünün &8$1· 

nı cıuydu. Bu. uzaktan ıreıen bir 
l!'lektr!kll tram\'ayın çıkarıııttı •~ 
cıa idi. Bu kocaman cıemır heyü· 
!tının manzaruı pek çirkin olın:ık
la beraber yine de Re:r'ln ho,una 
ı;:lttl . Fakat bu :r.evk pek kı.aa eur
dU. Çünkü tramvay ıeçtl ve unk· 
!qtı. Ortalığı yine aCMlzllk T.apllL· 
dı. Rex. kapıyı. bakarak d~ür•
cıü: 

- TA burıılarda bu kadar uıak
larda aile panelronu açacak nı .ar 
dı. Tabii ıo 7apamaz, burıya i:tnı 
gelir? 
Kapının arkasındaki cıemır ~

ı1lltü ile çetı:llcıı. Kapının Jltl ka· 
nadı açıldı. Şüpheli e;özlerı.ı b11.· 
kan bir Bıısk ortıtlı{iı bir 1>t1ZdO. 
B~lı:a bir k6yıtı elbls~ı mavı bir 
l:erc. tertemiz. 7akaııı:ı: bir ıı:ıım.ek 
\'ardı. Ayaklarına altı ip keten pa 
buçlnr lflymlştı. Reıı:'&: 

- Otomobı:• içeriye alın cıedl 
Rex. ilerledi. Asmalarııı gölgP.si 

aıııncıa eski ve harap bir Bıı.s:. evi 
ııöıi1ncın. Zamanla aanıcı kl!'ııdt ıc:ı
ııP kıvrılıp ııa oracıta yııtıtıvrrmı, 
ııJbl idi. Bask uslılbuna uyıun o· 
tarak lı:alııı kalııı t ahtaıarıa ':"V:'ll 
mlştl Val\tlyle aşı bo7aısı imiş ama 
bovasın<lan eacr kalmamıştı. Saje
ce yer yer pcmbo kalmış otan ba· 
zı noktalardan anlıışılıyordu . Rutu 
bet ve zaman evin her tarafını 
yıprl\Unl~ harap etml$tl. Olr!' bir 
ambara bem:J)·orcıu . Kapı!ı bile 
belli değildi Pencerelerin çerçevr
Jerl kopmu~ camlar tı:ınlmıştı 

CDeumı varı 
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1 ı;ta ıı il u ı 

t 
1 • il 
: . . ... . • 

lııı.l ıı:Hıı ol 
chı . t'cıh:ıt 

ı.uı, ht'r ll:ııı ı:;i 
hlr ""iııl; cl;ıl· 
1111 ııı ili \l"l il 
'il Mrll llıılltı-ı• 
.. ,•rııell) tıı ı..u

rı 11 ıu•ılrdltl 
hlr hUJ: ı:lııllll< 
ıtı•ııı. 1:111ıı..ı·r 
lnıı ı;lhi!t .... ı•ıı 
lstııııhııl tıa,ıısıııııı mı•,-.iııı ~ıırl 
ıarlJ le tıgl•i 'ok. nuı: ı:llJI 

i 
i ı; t n ıı 1J 11 ı , ı ı.ı \Ildır 1 
~'Öht•n ltlr ı.aımıı - ı..ıırrk ·•·· \ 
hlrcillilnln sonucu. l 

nazma kurekle ı blrllCI )apan 1 
tank, istanbulun iki yıldır altı• ı 
nı ıhtune ıctlrlyur, blnlcrçe bl· ı 
nayı al aşalı edıyor. v~rllerı bil• 1 
gllere cllrr, daha da ed~c•k. ilıl \ 
Jıllık ka1ınalı - kurrkll, tanklı • 1 
buldnıerli cabalamaıarın ortaya l 

ı 
çıkardılı htanbul, yaz: aıc:ıtınd~ 1 
'bllr üşutttek bir buz glbılllıtc. 
Elli m~trrden ao;alı" hor cörn-

\ len bombo yollar. iki tarafı ya· 
pısıt ~e ortası ağaçsız yollar, ne ı 
de •evlmsız. 

1 
J·'ıkat 1'tanbuluıı ban11nı buı 

gibi )lpan sadece bu afaçsı~ )Ol· 
tarın soğuk çıplalı delil. Ol(tiSU% 
ıeni~hkle ve alablld!fiine uııııı ı 
O\& yolları, ) ~dl tepelı htanbıılll 
uymuyor. 5o&ukluğun, sevlmslı 

1 lljln en onemll ı•bebl, İslanbıı• ı 
lu ele ılırken O\& •e tepe etılr· \ 
leri araundald buyuk a) rııııın 1 

farkında olmamak. Tepelerde, )'ll' l 
maçlarda kurulan ~ehlrlerln mt'r 
dlvenll, &atlı yoku lu 1'C hatif dil ı 
nemeçll blr mimari ı vardı • -' k• 
denir nırdrnl7et1 e-hlrlcrlnln va· 
purdan görUnUtUndekl bü' ıılll 
ılluet n içine- karıjanları aaraıı 

Clll'R('llh.L \ çekici atmosferi bu araziye 111· 
\ ıun tehlrclllk anlayıtının ı;onu• 

ı cudur. 
chlll, inıııız ueullerlce söre malta· 
mında o'urmadıtı halde ite muda 
bale eıınek mecı.ıurıyetını hlssetU. 
Sl<lney .okatında 100 No. lu binanın 
yanmaeı ııızım ı;eldltlnt ancak el· 
vardaki evlerin ıehllUye girmesi 
ıakdlrlndı lttalyenın mudahale e· 
deblleeeı:ını bildirdi. 

Bunun uzerıne, polla, itfaiye n 
emir veren Dah111yc Nazırı alevleri 
ıe,rcLmeQ;e ba,ıadılar, ateş evi aar
mıotı, etrafa r.ıcaklık dajlılıyordu, 

dumanlar rUzı;fır llıtlkametınde yilk· 
tcllrordu. Bir .ıcaç zarnanıtanbtrl ar
ıılt lçerocn ate~ de etmiyorlardı Çok 
muhwc.ıuol ki, ha~duUar llltlblarını 
tııllanııcat halde cıeQUdller. 

iKi.ÖLÜ 
Jllr polla mu1eLtlfl, c•ddeyt ııeçtl, 

DahUl)e Nfızırı, onu takip eıu, ar· 
itadan av çııı~.sı ~ıyan ıı141ta brl 
polle, aöıcle onları himaye ediyor· 
du. Polis mütettt.,ı, kııp11a bir tek· 
me attı, !çerden dış.\rı, ıılyah du· 
ınanlar tıokırdı, biraz bekledllc:, 
kapının kırılmaııına rağmen ate~ t· 
den olmadı. Muhuara netJcelenmış
ıı. Churchlll. ıttalyeıe yangının ıon 
dür!Umc.s1 için emir verdi. Aynı gun, 
öıılPden ıonra, enkaz altıııda komur 
IP,mlo iki cc.ıet bulundd, bir tant· 
si, kurtıınla vurulmuştu, dlğcrınln 

l\zerlnde ltUl'fUll ız.ı görUlmedl. Du· 
mandan boı?ulup ölmuştU. Adamlar 
t1ı4hla edildi "e reeaam Plerre la· 
mlndc bir anarflat.ın kurıtuQu çt
teye ınellliup o:~}lklıın aı:ılaflldı. 

TOPHANE YANGINI 
Şu hatırayı, inglltercdekl ıo bölü· 

mü tlkrlnln renıoııııını ıoıtcrmeıt 

için naklediyoruz. Bize bu tlltrl tel· 
kin eden aebep, :ı Aralık ıünU Top 
hanPde yııcan bir yıınaın dolayıalylı. 
hUltO.met erltAnının bu sansına göı 
trrdlklerl alf.ka oldu. Eter oraya 
B•tvek.11 teaaCIUten uıtramamıt ol· 
&aydı, kar, .ıı.ı,, .ııııametto açıkta 
kalan aekl:ı: aileye 14.000 liralık iane 
toplanamazdı. O yardımı, hlO fUphı 
yoıı. Batnkllln 4abel nuruıu ı.emtn 
ettL 

Buna multabll, onun elinin yeti· 
oemedlğl, gOıünün gOrmedlQI vak'a 
!arda ne ntandaş bu blma1eden 
mahrum kalmaktadır. 

Boaya! lnkl .. f ve ilerleme odur ki, 
vatandaoın emniyet ve refahı, Allaha 
teııaclüte Ba)veltlle kalmuın. İtfaiye 
müd!lrünUn lşlnı, poll&ln lşlnı Ve· 
kil karışma.sın, hcrkea vazife ,., mcs 
ullyetlnl idrak •t..ın. 

il.AHI KUDRET 
B:r f\I manzaray.. b:r de bizdeki 

.. . 

BUGUHKU ' H A V A \'e,ııııur l\teı..o· 
roloJI htu)onu 

nun tahmlnlerıne core buılln 
•ehrlmlz ve rharında han kapa 
lı ve aralıklı lıar yalıtı halinde 
ıeçecPk olup, rüzcltlar \'ıldız • 
Karayelden mutedil, ıaman ıa · 
man ıert olarak esect'k tir. D ll 
nun en yukaek bararcll +2. en 
dütllk he -ı Sanllırat olarak 
kaydedllmhllr. 

TAKViM 7 AUo\1.IK iti~; 

('U:'\1\R'U:~I 

\\ !'? - Ot'~ 31 - K\4'1'1 JU 
Rl!'11 1373 - li .\ ~ 1 '1 ?I 
nırrı 1377 - C'emotlyell'\wl ı:; 

SABAH 
ÖOLE 
lKINDI 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

\ ıt~ ııtı l1.aııı 

07.11 02 80 
12.0li 07.2-l 
a 28 09.n 
uuı 12.00 
18 19 Ol 38 
05211 124!1 

Oızetemlze &llnıterllrn J"a· 
zıl11r \r rP~lml" hıısılsııı 
tııuılmaoııı ladr 'dllıne1: 

gibi, mu'ullyet n ıel&bl7et dunu· 
!arının lnklf&f etmemiş oldutu 
memleketlere b&ıtıyorum... Blzde lk 
tldarı c-llnde tutan, Dıt politikayı, 
devletler hukukunu, Ceza Kanunu· 
nu, en iyi b!len adamdan, en 1~1 
çiçek mütehaıısu;ı, en iyi mimari es
tetik zevki olan odur, en l~I nıaka 
!eyi o yazar en iyi nutku o ıOyler 
ınaııyecldlr. lttalyecıcıır, Beledlyec1· 
dtr. Tiyatro münekltldl, mue!kl mü• 
ıeh116Sıaıdır O her fOYdlr. Çünkü o
nun yükıek dlrelttltlerl olmazaa, Kim 
ne yapabilir? O blr llllhl mevhibe· 
dlr. O ne )'llparu ne ıOylerao 1)'1 ya 
par 

Bu mlnuı:ı: uhte ve rlyııUr te-
veccühlerl emin olunuz onlar dıı 

tnemtyor.. Bunu lneanhtımızdıuı 
tedaUrlık. hattA feragat ederek biz 
yapıyoruz!. Sonra da onların .OOı· 
ler1nln ıtıklarındnn , rarelero tırla· 
dı mı? sınaı aıneı deellkoıtuya baş· 

lıyoruz. A•rupalı ve medeni insan· 
lar gibi hareket etmeli ne ıaz:ap 
bakışlardan direktifler atmalı, ne do 
lnunları tlflr,ıt flşlre bir tane ucu 
ile patlayacaıı." hale getlmel!. 

İŞ KOLAYLAŞ Ti 
Gcrelerı kömür ve odun yak· 

maya ltizum kalmadı. Zira Ada
let Güneş marka battaniyeleri 
ismine yakışır clercccdc ısıtır. 

nu basit fPhl rclllk gerçetıııe l 
akıl erdlremlyenler, iki yıldır kar l 
nıa • kürek blr(ok yokutları dil· 
zeltıiler, ama İstanbul atrnosf<'rl 
de ortadan kıyboldu. ı.tııellden 
bakını:a Top kapı, gerç ı giırlllU> oı ı 

anıa, ne buı clhl n .. iltlltUctl bit l 
7C\"k!İıllk! Sotuk eri, yoku,la duı 
IUk arası şabslyctdı yol, r;lrlntlli 1 
çıkıntılı, inişli yokuşlu e.skl )O 

lu aratıyor. Naul ııratmn1ın ki, ! 
baı.ı darlıkları, bazı eıkl 'e bi· ı 
çlm5lz )apıları bir yana, bir ki• ı 

! tlllfl, bir lstanbul tarafı vardı, il 
o eski Topkapı neyaı.ıt )olunun 

l imdi de ııotaz ki> ısındakl ya· 1 
l!lırın J ıkılacatından 6ÖZ açın 1 

ı haberler ur. iki rıldır bu tehir· 
dıı şehlrclllk adına f'n akıl al 

\ ma:r. şeyler yapıldıfı için, dol• ı 
ru çıkabilir. Yalısız, renk reıık ı 
panjurlu, aet bahçeli ve df'nlzle ı 
dudak dudata )ahlardan yok!Un 
bir llotıızlçlyi hayal etmek bile ı 
ürputıyor. ııotazlçlne düıı7ayı il· ! 
fllı eden, ııota:t deyince yeril 
)abancı herkesi tatlı htıı1aıııra ı 
ııı rlıkle)en tek oı~ll!k, bu ~atı· 1 

1 lnrdır \'alı.u uotazl(I oımu. l 
ı~m- 1 

1 ıanbıılda iki yıldır ş<·hir ınl• 1 

Toptan satı~ ycrı: Sultanha- ı 
m~m Çorııpçı Han karşı ı, Ula 
Han ZP.riıin lrnt, ilhan Eren ı>c
rakendeci Anilin Boya Fır~ınsı. 

ınarı ine "' Pstrıltlne aykırı 1 ıer 1 
olup btırrı.en ci!rt•\ll yerli )aban ı 
eı uııııanlar da •"ar. h baıındP 
birçok kararlara, projelere im 1 
za atı)orlar, llunların crrçeklcştl 1 
rllıııulndo llllen vazltP. alıyorlar. 1 
Şu kısaca ırabnan ehlrclllk ı;er 1 
çrklcrlnl bılmemelerhır tnıkiılL! 
10J<. Pak;ı t lıcm biliyorlar, bent 
do au•uyorlar l)lploJnalaınJn •f 

ınrsleğln seılııi dlnlemedlklorf J~ 'ı 
çln buıılın de )ann da ıornıı\IP 2\Jısır Çarşısı 'o. 47 t ~!lar. \ma nlrln? ,J 

Hayv:ınlarcla KELEIBEK ve KILKURDU İIIıcı 

VE LİN 
Satışa çıkarılmıştı:-. 

ECZACIBAŞI iLAÇ FABRiKASI 
LEVEXD - İSTA~nuı. 

15/Arahk/l9j7 Pazar günü saat 13.30 da 
ı t yıllık ko!lgresi Aksaray • Cerrnhp:ı~a C:ıddcsi 

okulund:ı yapılac:ığı ii;clt-rlıııize duyurulur. 

derneğlıni1Jn 
Aksaray ılk· 

! ılı Eski~elıir 
\.'. Viiks~k Tah~il Dernrği 
~ ~ 

... ,i.Diiiiiiiitf]i 
·1ç ~Ni SERGİ 

Ş 
eblr Oalerldnde iki, bir de 
Amerikan Haberler Merkezin· 
de, ıam Uç ICrgl açıldı inaa· 

nın içine ferahlık ;eliyor Adeta; bCY· 
le çe~ltll eeı;;ller açılıtıtını ıoıttılt· 
çe. Sercllere &:!dip ruımıcrc bakın· 
ca ferahlamanın ar:muı ve ekallmc. 
ıl, tabı, " eserlere bakanın gözüne, 
ıo:uşüne ve göıılllnc bağlı blr ,ey. 

Ilkln Şehir ;alertaıne glHllı.. Bu· 
radıı. lkl salon varaır : Btlyükçeaını 
Sadi Güııcf, utakça.sını ~e Bilim :<1-
ya:ı:l Reııneııoaıu aımıoıar. Rer.noll 
Niyazı Beyin, geylClylı mefbur hür· 
rlyet kahramanı, .l!!nver Bey !Paşaı 
nın mücadele arkadaşı Niyazi Be· 
ytn oğludur satın Reeneııoııu. Ro
ı.mlerı çol:u küçük boyda eaerler
dlr. itıı:ıalı çatışır Tabiata batlı ııo 
rUnür. T1'ptaze renkleri vardır. So
neler atn~ı. c Ah • dcm!tlmdlr 
içimden, cşu reaaamın bir de tlgUr· 
IU eacrler1nde~ kompoztayonların· 
dan birini gorsem de ııc mene bir 
ressam oldulunu daha iyi anlasam. 
Çünkü bu tenha, bu basit, bu ren
ginden başka pek bir 4eyı olmayan 
rl!41mlerle onun gerçek sıınat.Jı:&r:ıııı 
,haİı:ltında bir türlU tııın bir !litre tı• 
lıı.çamıyacnll;ım>. BOylc aemlşlmd ır 
yıhar yılı. Gelin ııörUn kl, benim ta· 
llhlm tara Hangi ıerıllilne glttlınee, 
hangi sergide onun tabl~unu bul· 
dum.sa hep böyle tHerrOateız bir aa
bll veyn kara parçııaı manzaruı ndan 
ibarettir bu eaerler . Bu gl -
dişle Resneııocıunun ıcrçeCI bak· 
tında }1n~ de tam bir kanaate va· 
ramıyacatım ı;ıallba ... 

l:ıay ı:ıııdı GOneş'ln ruımıertnı 11•· 
mııdlm. Sevemedim de, bcteneme
dlm de. Artık yaşını başını almış bir 
tat ol.sa gerek. Öyleyken Clıagell gibi 
del';ll de, acemi blr okul çocuaıt ~1· 
bl bozuk duenıı rNlmler yapmaeına 
tutuluyorum. iman TtleudünO bil· 
mlyor, tabiatı bilmiyor, renklerin 
anlıışma premlplerlnl bilmiyor. YO.· 
nl, beliti mükemmel bll17or ama, 

Zahir GOVEMLI 
tUblk etmesini beceremiyor. nendt• 
çok tena bir re~m tc.s1rt bıraktı. 
inşallah yanıtau ben olurum 6'• 
erbab·ı nazar, o resimlerde epe'/ 
cMber bulurlar. 

Oçüncü aergl Oüzeı Sonatlar sır 
llıtlnln. JJcm de 41. yıl acrı;ısı 141· 
aerslııı de il). 1908 yılında kuruıınııf 
olan cemiyet, şimdiye kadar 92 ,er
gi açmıştır. Bunlardan 35 1 aaı~· 
t.ııaaray Us~lnde, 34 U Aııklrtıd•• 
6 &ı Amertlıan Haberler Merkczıııd•• 
2 61 Alay kötkünde, 4 u Halkevırrııı· 
de ve bir çoğu da rurt dışında açıl• 
mıttır 

Bu aerglye kat!lan rcasıımlar: şe• 
ret Akdlk, Fahri Arlı:uıılar. Muh~t 
Aylan, Vecih Bereltetolilu, ioratıldl 
Çallı, Abdullah Çlzı;en, Nazlı r:ccv11 
Cevat Erkul, Bedia OUleı;-u:ı:. ~I 
Kııraan, Edip Hakkı Kö&eotlu, Si~~ 
met Onat, Snlm Ozercn, Ali B•I 
SCzel. Ayetullah Sümer, PerlhB Sll' 
mer, Se!Abattln Teoman, Ce!O.l t1~ 
ul'dlr. Birlik, resimde ukt geıeorl 
temalı eder. Eslı:l gdenck derıı:eıı 
genel olarak bir çllflt empresyoııl' 
mi kastediyoruz. • 

tlstat Çallı, anlaşılıyor ki naııı1 
ıücünCl kııybctmlş. Renolr'ln şoll 
realmlertnıu bile ı:dlnllmlş u.aıııtı1'· 
tan asla geri kalmadıtı batırtaıı•· 
cak olu~ a bu hali, muhterem uaı~· 
dııı yaşına vermek mOmklln sorU11' 
ıııeı. Çallı gibi ışını cld<llyo aıııııı"; 
la voııret yapmış bir aanatıılrısı 
ıı:ayıf rcalmlcrle sergilere kau111ıl' 
blzl tadece Uzer. Şeref Akdlk de ll>; 
lo Geçen ay açtıaı şaha! acrgıde1'. 
rulmlertnln lytlerl, uklden tııt:ıPl 
!arıydı. Nitekim bu d"ta teşhir ett , 
portre, rııkldtm yaptıkları kacıar ~· 
hl bıışarılı d~aıı Buna mukabll c 
dip Hakkı Köseo!!lunun çtçeklerll a· 
Nazlı Ecevlt'ln çocuk portresi cl I"' 
den 1erı:tnın yüz.Ona aı:artacalt ~ 
ler. Ali Kan:ın•ın el.eda• 111na t' 
lince, o bwt: •a bl: tel aorıeın 
ın ı tercih edecetlm. 
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Dün şehrimizde devamlı kar yağdı 
ı Bap l tncldeJ ğı öğrenilmişti:. Blleclk. Ani bas· 

ltEFKt.!"'DP.KI (lf:\Jlı,ER tıran kışın bütün flddetlne ba[t-
iı;LRT \Rll.UI nnı açını, vaziyettedir. Haber aı-

Kefken adm;ı nçıklannda lı::araya dııtıma ı:ııre Bilecik vali!;! buırün 
Oturan Tahsln Düzı;lder'e alt kap- Ani olarak merkeze çatınlmış ve 
t&n Mahmut Bıçakçı tdare5lndelı::t ırıtmlştlr. Şu dakikada karla karı
'72 tonluk oazglder motörü w ye- şık fırtına bütün şiddetiyle hU· 
ctetlrıdekl motönıllz yeni teknenln kOm sürmektedir. 
11 kişilik mil rette batı tnhll.ıılye ta- \ .\Pil,",\\ AS ı..i>ı>nCı.t:R 
~afından kurtarıınuştır Teknelerin Kemerbuıt:nz ve civarında İhsa· ı 
te içindeki uç hamuleslnln nkı- nlyl'. Kıııırmandırn. Akpınar, T•ya 
betı meçhuldilr. Halen Kefken a- kadın ve Terk06 köylerinde oturan 
ctwna eığınmıo altı motör hnvanın 10 bini matecavız insan, bu kl.G ı 
cturuımasını beklemektedirler. mevsiminde de lstanbulla irtibatı 
li._\ \ ır nt.(: tı. kaybetmek tehlikesi ile karşı kar-
Kayboıııuğu bildirilen Demirbaş l 'ıya bulunmaktadır. Bu civarı is

ltıotörü Kctken'den h reket ettik- tanbula ba.#1•> an }'ol, bir tOrlO 
ten eonrn havanın şiddeti karşı-j yaz - ıı::ış eeyrOse!ere mOııalt bir 
llnda uıımen Ereıtll limanına 151• hale ı:ctırllememektC<11r. Oeçt>n 
lınnııştır yaz ynpılan 4 köprü de, Yollı top-
IJ(' \ K st:nmı.ımJ rak seviyesi temin edllmedlltlnden 
Fırtına han &cferlerlnl de ak- t.şe varamaz halde bulunmaktadır 

•atnııa ve öğleden 60nra bQtOn Bu bakımdan en ufnlı:: ııu tll.$:nala
batıarııakl uçak ııeferlerl iptal e- -ndL yol r.cyr(laefere 1mkAn nr-
ctilznıştır. Kar yatışı ve !ırtına de- mektcdlr Bu sebeple clnda otu 
Yanı edecektir. rıı.ı hıtlk. lı::ışın kara lı{lnlerlnde 
l\\R 20 <''I. \ ' I Dl ı.ou hasıl olabilecek fevka!Ade bir du-

DOn snat 18 den eonrn rüzglr rumda. Acil yarııımdan mahrum 
cturınuş ve dernmlı kar yaıtıoı baş· kalacaklarını dü~Unerek endişe et-
1Bnıı.ştır. Şehrin birçok yerlerinde mtktedlr. 
tarın yUksekllli' geç vııklt :ıo san-. zmır. 6 <Hus\11111 - Karakı, bil· 
tlnıetreyı bulmu~tur. Knr görtlij ı tün şiddetiyle Ege bl5lıtNl!nııe de
t&rtlarıoı bozduğundan geceki iz- vam etmektedir. Dün ralian O!d· 
tnlt ve Kartal _ Yalova ,·ıpur ı;e- detll kar bütnn ana yolları tıkadı· 
terleri tatil eııllmlştır. tından bir çok vl!Ayet ,.e kazalar-
~O<ı t K'l'\:'11 öı.t.'lı.t:ıc in irtibat kesilmiş bulunmıktaı:ıır. 
Soğukların bastırmaslyle birlik Bu arada İzmir • .Manlı;a yolu !az-1 

te kimse.siz ve yaşlı bazı klmsele- la kardan iki tf(lndenbert kapa:ı
rtn lnl olarak öldükleri poll.9 kn dır Ayrıca Balıkttlr de kar yü
l'lkollannn ihbar edllmektl'ı11r. zünden civar kaza ve vllAyet:crle 

LC• 
01iEl•ı116t• fil 
iman bôbmda 
• 
1 •tanl>nlun odun dtpoların-

dan, ra•tll'lf' bir tant•lııP 
r;lrlp .diş ı.arıştım1ay·e otınn 

l•leJ in. Oduncu J tlzuntlzl' tı.ı 

ı..ıp 'ulu ~olu ıulrr. Oy,a ı.ı 

rr.nıl df'ntt(·lerl, radyoları dlıı

IP.~ in: t~ınnbulda btlltln d!'11oııır 
ııııaılar ıı:ltıl Jlıtılıdır. Oıtun. 

!.omur tltrdl dlY«' bir '"Y J oı.
ııır. ll<ılluı..ıan caddf'lrrdl' hile 
r:ıhnl ~ iırtı)rme7,lnl7. \ 'e o za
man ıııııııtrln l>u şakat·ııısınıı 
~a ar ı.aıı,..,11117.. 

Dl'\ rln vrzlrl Azamı, Belitaıl 
y 1 htı7uruna l"rlbrflrr: 

- Bre ı.Atlr!. drr. l>ııyflu

tııma ıort hrl<llyan olmm•ıın 
Beı.ııı~I tıO)nunu l>ül.rr: 
- \ man rtrnlllmlz, ıtlnlnı· 

ılrn saşmış ıter;ııını . 
\ !'tiri Azam ıı:ürler : 

- BrP Tındıı.: Hen yalıın 1111 
,.oJ ltlJorum·~ .. Danı inanmıyor 
ınu..,un'! •• 

J'Jfot.ta~I r:ı:lle buzult l'f'\ AP 

"rlr: 
- \'ellnlmlteml:ı rfpndlmlı. 

J Alan ö~ ter ınl hl<:~.. Sl7e I· 
nıııımru ıp da ı.rnıllml' inan· 
nı:ıı. hııdıtlnıe mi t.alnııe a e· 

AD'\A'.\ \ 'ELi 

HOCA, SAAT GERi 
GELİRSE 100 LİRA . . 

istimlak borcu B.M. GENEL SEKRETERİ 
.. !.g~~~~~~~~~~ O. DOÖÜDAN AVRILDI 
!arı ile ııı:ııı hahf'rde borç. yil:ı: 
milyon oldu!lu halde yanlış!ıklıı 
bir mllvnn lira olarak belırtllml.,
tlr. Nitekim bu hllfıW! pek çok 

Yayınlanan müşterek tebliğden İsrail 
okuyucumı;zun da dikkatini ,,.~:-- memnun. 
mıo ve bir kısmı dlln ırazrtemızc 
teJe!on ederı k, borcun az beilrtll 
dlğlni wylem~lcrdlr. Birkaç oku
yucu da yalnız kendi olocokları:-ıı:ı 
bir milyonun t·ok üstllnde o!du'!"ı
nu lfode etml~lerııır Borçların tc
dlv ı ı~ıne mı zoman başlanacıı~ı 
henüz kat'l olarak anlaşılmamı~-

Mısır sosyalizme gidiyor 

ur. 

Lennox Boyd kaza 
geçirdi 

rurk Habtrler \Janaı 

Şam, 6 - Blrle~mıo Milletler \llSIRDA "0 '\'At.l<\1" 
rene! sekreterı Mr. Daır H Suriye utR ~l..,'IE:'\ı li:t>UIJLIJ\OR 
hükllmetı ile yaptığı ~rüşmelerl Kahıre. 6 tT HA ı - Koopera
muteakıp New-York'a mOteveccı- tltçlllk konferansında bir koouı· 
hen bu ı;abah buradan aynlmıştır ma Y•P&n ~hurreısı Nbır, Mı· 

Mr Daı: H burada yaptıi!ı ırdrU~ ıııraı aosyal111t b.r ı;IJ;temın kuru:
mcler haıı:ıunda yayınlanan müıi- maı.ta olduııunu &Oylemlotı:. 
terek bir tebliğde. Suriye hOkllme M111ır Cumhurreıaı bu konu~ma
tl ı:e iıırall - Surıyc hududundakı ı#ında ayrıca Batılı devletlere ber
ınütareke nezaret komısyonunuo mutad hücum etmiştir. 
salAhlyetlerlnl takviye etmek ıazu B.\GJ>\'f P\kTJ 
mu hususunda :nutabakata varıl· lı..1·f:..AT('ll.\RI COPL.\'.\l\OR 

Londra ,6 - cA A ı Resmen b!ICI dııtı blldlrllmekteııtr . Baııaat. 6 ıT.liA. ı - Bugün bu-
rlldt!llne glire. Müstem!ekele: Ve- DIRer taraftan bu sabah lara!I rada ı.çı,;:Janaıgına ı;:ore, Ba~dat 
kili Lf'nno>· Boyd dün bir kaza ırc- ı ·Suriye hududu boy11nca iki taraı Paktı ıınıııatçıları onumUzdekı pa· 
çirmiş ve &ol köpr(lcilk kemıtı kı- kuvvetler! arasında ateş tl'atl edil· zarte..ı ııu .. _ toplanacaktır. 
rılmı,tır mıour. Bu top:antıya Turklye, Iran. ı-

.SENE SONUNDA ..... ......... _ 
..... ~ --

.. ##.,,, 0 .:.o·o·· ... 
~· ~ ~ 

ra.-. Palı:.btan. ını;:ıl tere ı ktıııatçı

ıarından ba:1:-a Bırleşık Amenka ı:.ı: 
tisat uzmanları da ı~tırlk edecek
tir 

Bu toplııntıdıı t•lı komi&) onların 
hazırlamıo olduk.arı tav&aeıer ı;:d
~ulece,;:tır Ikt!tıadi kollbCY ı~e 
onumüıdexı ay Ankarada toplana
ca.ı;: ve bu toplantıda alınacu ka
rarları etüd edecektır. ......................................................... 

r 

KISACA 
Üniversite yok 
ama rektör var ... 

l&TP& 1 

t61 benzeri balaomı:nın bir o
lay ı.aremnda normal bir uı: 
du}u)a aablı> lnı;ıınutıu nr dl.rt
ceclol blltml,or. F-n ~on Ya· 
ııılanlo; bir ı. ı Eclt1m Baı.anlı
ıı ııı. ön<"l' ynı>maı.t•n lif'ndlnl 
alamanı15! ... He• zamRn :raı>tıiı:ı
ınız &lbl nryl lin~. nl'yl sonra 
hl tırmrı.. tRmamlanıaı. r;erıpJ... 
lifini b1l0ll)Oruz, Ö&rf'nl'ml,O• 
ruıQ Bu ht• .ıp•11 15 J apnıa alı$
lianlıgı htr aıanılB ba,arılt P•Pr-

8 
lrlo;ae ay on<'r Errurunıa ırr 'aratnıamıLı ıınlPmrı.tedlr. 

ııtml6tlm. Otomobllle ıe· DUfUnun. trmPllnfll'n ha~ı.a biç 
("f'rl.en Ataturı. Cnlnr<I· bir ff'yl olmırnn bir ilnlur,ltr

trslnln .rapılacnıı )trl co tndl· H' rPl..tM l:ı)ln t'lmrı. ıarlpllı:l-
lrr. lloruıı1lrde belirli bir t) nl na ıl a(·ıı..tıyablllrslnlz? Par
)Olitu. Rir ın aı.t ~antl)esl, el n· tırıııı. işinini ı.oıtıır alanın• da 
ratıalarl.rle ttmbtl ttmbf'I top. ı.arı tırnıaı.tıın bn•lôa bir anla-

1 raı. taşıyan ı~c:lıtr .•. o \;adar o· mı )Ok bunun. ISP~lml ı.a~lıt
.cfi tdllr:n. ttmf'I atma törPnl 1. drn e ki Bakana ır;rreı.11 ı:ilrt'v 
('in ııuuca ıuruıtu ı.oparılan .\· hu imali t•tf'tl bil) le J nslz bir 
tatarı. t!nınr~lte•lnln )apınıına dunımıı yaratmıştır. O )enik 

arla) n •lhl'tıe ı.ı dah.ı D> ıuıı bir 
drnllıtlı;l ı.aııar onem \erllme- iş bıılunablllr•ıı ı-ınnhul Ttı..
dlcı anlaşılıyordu. Bllml)orum, ıılk tlnh·erôlte.5lne profesör o!
~lmıtl ln~:ıııt ııe durumda? Bel- sn daha )akı•ık ıılnıaı DU)dl? 
ki bıdandınlmı~. l>tll.1 bir ha>- 111<." ıltt;llı>I' hrııı ıı!:rrnr.llerl I· 
il llPrlrmlştlr. Ama Mnlm &ilr· ('in yararlı olur. ıı~m ıll' , ar 
dUı:Omılen peı. de farı.il bir oınrnran bir oyıınrak reı..ıorltı
durunıda olmama-ı da mubte- ıı:u •ızrrlnr almaı. cll>I tuhaf hlr 
mtı. cunı..ıı Cnh-erE-ıtP ~apıaıı- duruma dü•nırzrıı. 
nın 'ürnlle devam rttııtnl' d•lr D. P. ıı.tııııırıııııı trol.ld edl- 1 
hle bir habtr ıiu> muyonız. hiç 
bir Cotnıraf ırörnıtl)oru:ı:. Jı..u- lereı. blr('oli rnııltrl \Br, anın 

hunların ha$ınfla rer alanı. e
dnrırı ı..tıltiır ı.onusundaı.ı da\· ıltlm ,, ı.ıııtnr ıell'rlnr r;li•tt· 
ranı,ıııın ttmel atma torrnlt· rlltıı ıııı..ızllkllr. u r . ltıttrlnl 
rlndt-n ibaret ı.aınıa~ı üzücil o- ı.uıtorun hlr uıı.enln > uk•Plml"-
ıu,-or. ~inde M nııt1111 bu' uı. rolu bll-

Ataturı. 'Cnher~ltr 1 ı.ouu- mP.Z ı:örünıl)orlar Bu ) uııtcn 
unda a> dınlatıl"ı .rrnl b&bf'rltr ı:;ıı;ıtlm Raı.anlı&ı da ı..ulturle ya 

brl.lf'ml'l.t~ bıı.~ız de&lllL '\'.1• ı.ındon ıııtsl olnıQJan l.l•llrrln 
pı durumu na~ıl cldlyor, nr c- ldnrtslnt bırnı.ıımıktan ('tklnll
nıan bltlrllt"ctlo;, hanırl faı.tııte· ml)or. ~e blırn•ı ne ilr;rrnrl 1 

Nitekim dOn de. Y«-nlkııpıdn yol Adeta tecrit edilmiş durumııa1ır 
tlzerlndekt barakaların bir tanesin Şiddeti! yaıtmur ve bunu takip 
ete oturmakta olan 44 y~ındakl eden karlardan hPnOz toplanma
.O.anan Elmasoıııu adındn blr oa· mtş olan pamukların zarar ırörece
htıı kulübesinde ölü olarak bu- iti bllıılrllmektedlr. Yarından &on
lunmuş ve ölOm aebcblnln tesbltl ra kar yakroadıtı takdlrdt' yolla
tçın ce8Cdl morı:a kaldırılmıştır. rın açı:acatı tahmin olunmakta• 

Bundan ba,ka ırene .soğuk ve dır. 
bakım&ızlık sebebiyle KQçükçamlı- 5 t~çl DOSARi\I\ Öt.1>tı 

VERECEKSiN DEMi$ 
Beden Terbıye&I Müdürl uııanııe 

memur olarak çalışan Perihan a
dında bir kadın, diln dolandırıcı

lık yapııtı ladtasile Adllyeye verıl· 

mit ve hakkıııda Birinci SUih Ce· 
za Mahkemealnde dan açılmıttır. 

• •-ı • d ' :· i-.ra111ıye en i 
ı herl<es : 

Amerika lspanya'ya ıer açıtal"aı., ı>rofrsllrlrr na•:t elan bir bo>tıll OnhP.r•ltPye 
ta> in rılllr<'f'i.? Bütün bu ı.orn- rtı.tör ta} in etnıt'li. bö~ le bir 

Ura nyum Verdi ların l.a~ılı&ı blllnmezlitn t 'nl- [Cltlm Baı.&n .ıcınB yaı.ı~ır I~! 
,·rrsıtrı·l' rPlitör tırln edlldlt;lnl hültur ı..onuıarına bllP. partici· 

Newyork, 11 cA.P.ı - B!rle,lk oı.u~unl"a şa~ırtlıt.. Blaa•ı :ro~. ııı:ın ı.an~tırılıtııına bıındoo da-
Amerıka dün Bqkan Elaenhowe:--- ııı:rrnchl yok. öt;rPtlm ı..uruln ba t:rı örnrı. holunablllr mı~ 

caııa Ran .. Sa~ıcının k~künde hlz Pozantı. 6 <Husus.il - Aııananın 
llıctçlllk vııpnn 24 y~ındnkl İs- Tarsus ilçesi Pozantı kazasınc1a 
nıaıı Güver.'lrı odasına nldıttı mon hüküm ııüren ııottuklar tegtrlyle yo
raı k!!mOrOndım zehirlenerek öl· Junu kaybeden ~ i&ÇI dağ b~ın 
ctUttı haber alınmıştır. Adale~ dOlt da donarak !!lmüşttır. • 
torunun ınuayene<ıl sonunda bu ...................................................... . 
t&hsın defnine müsaade verıım~

Bir kadın terzisinin yanında ça
lışan dlvacı Makouıe pollb ve Sav 
cılıiua verd ığl tfadelerınde ,unla-

tır 

Gene. Büy!lkderc. Vapur tııketc
ıı Caddesi üç ııayılı C\de oturan 70 
Yaşındaki Karnbet Bcrberyıın ayağı 
kayarak yere düşmüş ve beyin ıta
t:.ıunasından ölmüotür. 

Sotuklann başlamasından bu ta 
rafa manen! kömüründen zehirle
nerek ölenlerin ııny~ı onu ~"IDl8 
8Eı ~·uh t;:--,1:--. RIJt K\R\HI 
Şiddetli kar ve yaı;ınurun cıotur 

Cutu çamur ve p:sllkle b~a çıka
ınıyacaııını anlayan Belediye, tc
llllzlitın temini için yeni bir pren 
llbe baş vurmak zorunda lı::alm1*' 
tır . cHerkcs kendi kapı.ııını ııü
PUrsno. bütün eehtr tertemiz o
ltcalttır ı 

Bu &abohtan itibaren tatbllı::lnıı 
başlanacak olan bu preruılp ıcre
ttaco, bütan toYeı1 ve meııken ııa· 
ll•n temizlemeleri huauau kendileri 
nın önündeki trctuvarlannı kar
da, temızıemelcrı hU8U . kendileri 
ne belediye bflltent ve raııyo vaaı
t.,,ıyıe hatırlatılmııtır. 

8Ultendo ayrıca ou ı:arlp cUmle 
ele bulunmakta1ır • «Diğer tarat-
1tn Temizlik İ.şlerl Müdürlüğü e
ltiplen de ıı:ann tutmaııı ihtimali· 
ne karoı hazırlılı::lı bulunmaktadır 
lar 1 

8tlectlı:, 6 <Huııu&II - B leclkte 
tırtına ve kar bütün otddetlyle 
bir haftadanberl tasllalarıa devam 
etnıektedlr. Şehirde odun ve kö
lllQr bulunmamaktadır. Odun lçlo 
Orznan ldarc51nden çaplarını alan 
kôyJü, }Olların lı:apanmasındu 
leh.re odun ı:etıremt>mektedlr. Kö 
ınnrunu kilosunun Blleclkte 40 
!turu.ta verlldllilnl aöyllycnler var 
"e de yazancı gören yoktur. Bnk· 
lctııaroa peynir vo zeytin knlma
lllt !Ştır. Hane başına birer kilo da-
ı~ııan Vlta'dan dn hiç hnber yolı::· 

tur. Köylere giden yollar 80 • 100 
tın . karla kapalıdır. Motlirltl, mo
t.ııraaz vll.'lıtalar irtibatı temin edo
llleınektettlrler 

ka.r mnklne!!lnln Dllecıı:e 2 ııaat 
lllesaredckı Çakırpına:- köyO civıı
rıncıa yolu açarken kara 11aplandı-. 

TEKEL BAKANl
NIN BEY ANA Ti 

IBqı 1 ınc-lfltı 
mlo eyledi~! buılatı arttırmak tak 
dlr ederalolz ki müatebllk vataodış
lan daha az tazyllr. eden makbul 
Te aallm bir şelı:lldlr • , 
cİnhlaar maddelertolo, mllhlm kıs 

mı ırpa, azum, toton Te cmaaıı da 
blll latllıaal maddelerine alt maliyet 
rıat11rıoda bllhaasa &On iki aeoe zar 
flııda mOphade olunan artışın da 
rıaı arttırmuında teılrl olmu,ıur. 
Ve nihayet sayın .Maliye Velr.llloln 
beyanatından aoıaoııacatı Uzer& bü 
t ürı bu artıf!ano hazın.,ye temlıı 
edeceı;I haaılatın tnlı:lııde blr tab· 
alaatın, lllrncatımır.ıo tlnanamanı. 

tOtUo mllJlta~llerloe &lf'neıı prim
ler ~ker laUblAlı: Tergbl ile ~eker 
maliyeti araaıodalr.I menJI farklar 
gibi emta)·on vaı!yetlııl tazyik eden 
bazı buJne heaaplarınııı t•şflye.al 
mabadlle 11158 yılı bQtçe IAyUıat.lyle 
telr.llf edllmlf olması da lnblaar mad 
delerine yapılan r.amıan a:rnc:a ye
rinde ve haklı ı:&terecek aebep
ierdf'ndlr ı 

Gecekondular 

rı ifade etmıştır : 1 
•- Perihan hanımın evinde ki-' 

racı olarak oturmaktayım. Bir 
ı:on, Perlhan hanım ve kocaııı Ne
cip boy bana «Eve hırsı.ı: ırınnış, 
benim mücevherlenmı çalmı§, ı.e

nın bir eıaııııın var mı?• dedı. O
dama girerek birlikte baktık. Hr.
klkaten, altın bilezikli kol ı;aatım 
yerı.nde yoktu. Hep birlikte pol llie 
i!ttlit, Fakat, po:ts bir eey ÇIKBra
mııdl. Bunun uzerıne Perlhnn ha 
nım : «Hırsızı bUlsL bulsa Fatlh· 
teki Arap boca bulur. Ben ona gı
deceııım,11 dedi ve o atı:.şam hoca· 
nın ıoe bakacatını &ôyledı \e bc
nım namıma 50 lira verdıııını bll
dlrdl ve benııen bu elli lirayı al
dı. Uocaefendt uatlmln çalan ta
rafından getirilip pencereme altı 
gtıo lı;lnde bırakılacaııını söylemiş. 
Bu tahnkkuk ettıgı takdtrae ho
caya daha ıoo ııra vermem IAzıı:n
m1ı1. Ben de kabul ettim. 

Hakikaten altıncı ırunun sa· 
tıahıııda kol &aatlmln ııışarıdan tu· 
ra! pencereye bırakılmış o!dutunu , 
ııörııum. Fakat altın bllezıııı yok- r 
tu. Esasen Perihan hanım da o 
ı:ece hırsızın saati getirip bıraktı· 
aını rüya~ıncıa ı:örmu.ş. gelip bana 
s!!yleclt. Saat ortaya çıkınca. cŞlm-

cBap ı tııcıaıı cıı 100 llrayı verin do ııötürüp ho-
4 - Dt:erlerlıılo t&pulan banal caya vcreylm.11 dedi. Ben razı ol

tarlhe kadar tamımen verilmiş ola· madım. •Blrllkto ııldellm.> dcııtm. 
cakur. .Münakaşadan sonra o ıı::ocuı ve 

5 - Ankarada elmdlye lı::adar ne ben Fatıh'tn yolunu tuttuk Yol
clbl aı:bep H makııatlar!a, ne mllı: · da giderken Perihan hanım bir 11u 
tar ı;ecelı:orıdu :vııı:ı.ınlmış n bun!•· blrlktntlalne dO~ta ve cBenl cinler 
no aabt,plerinln durumu ııc sure~le çarptı Hoca zaten yalnız ı:el de
te!ifl olunmuştur. 

6-Ankara gecelı:ondulan ve bun mtştt. SözOnO tutmadı!lım ıcın ol-
ıarda oturanlann rahaUarı. huzur· dU,ll diye hoca7a gitmekten vaz
lan hakkında büki)metçe ne:er dU- ~ti. ~aııen Pcrıhan hanımın 6Ö.t 
ş1lnülmelı:tedlr? ve hareketlerinden şüphelcnn1lş-

7 _ Lıtaobul Te İzmir ıılbl bhyQk tim. SO liramı dolandırdığı gtbt 
feblrlerdekl gecekondu n aayıaı ne çaldıliı ve r.onradan pencereye koy
dlr n buolarda koç vatanda, ba· duğU lı:ol eaatımtn bilezlgtnı de &I· 
rınmaktadır?. 1 dı . Kendir.inden dAvacıyım . 11 

B - Mrmlekette gecekondu meu- Bu dAvanın duruşmasına 15nO· 
ltslnln halli için bQkQmııtın aldıjlı müzdekl hatta IC'!nde baş!anacak-
n aıacaıı tedbirler nelerdir? tır. 

ALI FUAT CEBESOY'nn 

SİYASİ HATIRALARI 
S ATIŞA ÇIKTI. 

Sah, Yerleri: Vatan Gazetesi - 1nkılô p Kitabevi - Köprüde Kemal Kitabe. 
vi - Beyoğlu Kitap Sarayı 

.............................................................. _ ......................... ..................................................................................... . 

TUNÇ 
YALMAN 

: R d d k ı k \e iimrfinfin Ilı. on elilz )llını ctıınr mrr•J.tı•ı bir ba:rırnın 0 •• 
~ a yo a orsan 1 hatırlamDJ illi otuz be )8'1Dıh ) llDllnA l.nrlıRn ıı;lttlll'r dr el;, Jf.. 
._, bir ndııma dıılr olan tıu tenı•ll lııırııı "" ihtimal \Pmıeı. ıuç Jf.. ._, v 1 b nz aonrn bana artomaı.ıııı bil· ~Unkü ırnı~ıı. f'ran~ız tiyatro : : e a"u alı'lı'k dil.; lf'lnıf':r bRŞIDıh, Dnha t•ılf'e "ll'bl)atını ı:a>el iyi hllntl'SI Jf.. 
._, rafl)oda dlnlenH~dltlme emin- ı:"rt'l..Pn \f' yıllardır tıyatm ten- : ._, R dlm. Af'aba bıışt.a t:llde mi oı.ıı- lild<"lllr;l yapan f:lirrm Rrşlt Jtry • 
._, Bd)odn nro ıııman bl~lm lı;. dom \CJ'a dlnlrdlıo dl'r ttu,u- taraf ı ı ı ı.. ı Jf.. 
~ tas,onlıırı lllnley!'rt1' ol· ntceli olflum, ama 0 da olıınrnı· Jş :1: 1~~11;: 

1~1~~:1, 0:~
111 ~:~!~. : 

~ Manı MRtı•nı hcııulıır. En dı, ('Unt.tı şahısların adlRrı TtJrı. mo7. ııırlp bir fıtl•o ilaha ,aııtı . Jf.. :r ıon ~f'('lııı ı:rl·e•I aemıstım. Aç- adı,-111. Duna raıınıPıı biraz nıı- T Jf.. 
:r rıı~ı. da ıar mı. )Arım 8ıtııttl' bir ra ~üpht'm ı.aınıadı dlıtltdlıtııı Pm<llln cı h ü~·uı. !-inhnr Mmat- Jf.. 
..- t ıı .. 1.llrlarııı ııırarından n>ııaııdııı Jf.. 
._, er rrf'ıtl tnr!Pflllf'n @f'<:lnı ha· IC'mSll f'ranMr. u, atro ,>azarı hllıllrllıllktf'n •onra oı.unarı ;. Jf.. 
._, ll!'rlnlnl dlnll'•l'rrr;lın dl)I' rall· .J•nn Aııonllh ' un ccRn•aJ 17 \ 'nl- "' 
._, •· " ~ınıırr ennlardı : tıyatroflnn IJlr .... '*' Yonun hn•ınıtn nhnhlndım o il'- roı> adli ı>l>r~lnln ı.olfl bir R· ı.nc yıl once ,·et.llPn ,,.,ın \ 1.· : 
._, ı·e. Anın ıı:Plıf'll'llııı tıı•aııı >Arım dııptasyonııııdan hıı~tı;ı bir ~«'> ı....,a ve Htyecıın Ba~arıın, DP\• Jf.. 
~ s~at hrlo.lrtllt.trıı ~oııra Hrllll.tr cır:ı:lldl. f•f'rlıı t"rt111'11.ı·aMııı açıp ırt Tlyııtro,u'ndaıı \ •uman Jf.. 
,. rı hAtıf'rleor ra tıı:f'lf' hlr ı.ne vı ıı.ı ini knrsıın~tırmni;n konllun· Knrnrl vr "111.rnn Gunıı:•lr, ~thlr Z: 
-. 11\yrıe ılnlr ra ııı-lf' h!r ı.n<' rak- ca ı.aıııAmın drrcc~I hü blltihı Tl>ntroso 'ııfla•ı i\lt:m Kıınnd•!· Jf.. 
~ kamıııııı ıtıarf'lll Ru raı.ııanılar nrtaya çıı.11. );seri Türı.ce~e lloal· '" Oda •ı l>atro•U'ndaıı 1.Alr 0 . : 
,. o \' llhf'llPl.I rr,rll'rln kneta kaçı- ba' ellen ı.tıme. ı..onıı)n aynen r.ıtoııu , :'\r rlman E•Pn, Sadri Jf.. 
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Ha:ratı baştanbaşa yorucu mü· 
cadelelerlo geçen ve çok lhtıyar

.ıyao Rcx:kfeller, dolı:torlarının a. 
fırı ihtimamı ve zeııg!nll(:tn ya
ratabllf'cctl bUtuo lmlı:Anlar lı:ul
lanılmak •ııretlyle ancak yaşaya. 

bitiyordu En uraıc bir üzüntünün 
Rockfellerl, bu ıtokzanını a~mış 
petrol kralını, hayattan ayırma

ıı mümkUodU. Onun için etra
tındıı fır donUlUyor, dunyayı ay· 
dınlık ve pcnbe goatermelı: lçln 
akla gelmedtlı: çarelere bat vuru· 
luyordu. Roclı:!eller bayatla me· 
mat aruıoda çok nazik bir aı

nırda )a,ıyordu ama, dün)·a işle· 

rlyl' alAkasıoı kesmiş del:l!d l. 
Oünlük haberleri mutlaka ö(:ren
melr. lstl)'ordu. Bol'I& hareketleri 
hakkında tlUzlJal devam l'd!yor· 
du. Üzülmemeşl de rttı. Dolı::tor 
lar tek çare olnralı:, ihtiyarın genç 
llıtlndenberl okumalı: ıtıradında 
oldu~u ve haberlerine çok ıtımad 
e:ur:ı •N'ew York Tlmeıı• in idare
cilerine müracaat ettller ve Roclı:
fcller için her gilo tıw;usl blr 
nOabıı çık•l'ıOlmaııı huauaunda bir 
anıa,maya vıırdılar BOylece Rock 
teller babıı, her Eabah yine ga· 
reteaını okuyor, fakat kötü hıır 

berlerden ula haberdar olmuyor· 
du. S&hlp olduğu şirketlerin his
se aenrtlerı kıymetlerlndeo a1ıa 
lı:aybetmtyorlardı. Dünyada keder 
nr1cl hiçbir hAdtııa olmuyordu . 
Amerlkada blr altın çal yaşanı
yordu ve ihtiyar kurt, ıazetert 

siyasi ha"buluin tarafsız hikôytsi 

NÜSHAl 
1 

. . . 
ICIN IIUS usı ROCKFELLER 

bir tarafa rırl•ttıtı zaman derin 
bir •Ohh• çeltlyordu, keyfi yeri· 
ne ı;ellyordu 

AAA .. HA YRET 1. 
DQo aabah Zatrr ve Havadta 

ırazetelerıoı ellerine alanlar b!r 
hayret nidası koparmalı:t.an ken 
dllerlnl alamadılar. oauteyl evı . 
rtp çeYlrdllı:lerl halde aradılı:lan 

haberi bulamı)·orlardı. Tekrar 
tekrar baktıktan aonra kararları· 

nı Yerdiler. Yoktu. ıı:vet, Tekel 
maddl'lerıne yuzde 10 - 20 ar&ııın· 

da zam )apıldıeı habPrl bu iki 
gazetede yoktu. Halbuki daha o 
aabah lOtUnoüden atgara almıt

lar ve bir güo evvelki !tattan ıo 
kurut f1Zla ödemı,ıerdl, Dl~er 

btıtün ıraıctelerın ba•lıkları bU· 
yük puntolarla flatların arttırıl· 

dıtı haberini veriyorlardı, Peki 
ama Zafer n Handla niye bu 
oları bllmrmezlllr.tı!n ı;:ellyorlt.r 

dı? Yaı:mamaları için ne clbl 
bır aebep vardı? İktidarın ııözcD· 
lülUnO ve OoctllüğOoü )&pao bu 
iki gazete, )"Bpılan zamlann hO
lı:Omctlo bilgisi ve lı:ararı ile llln 
ed1!)11ğlnl bilmiyorlar mıydı? O 
hılde çelı:lnecelı: no Tardı OC't'let, 
kendi ı,ıetmelerlnde artan mas· 
rafları ve maliyet ytllr.aekllk!erını 

söz önOode tutaraı.: yeni bir ıa. 

rlre yapmıf ve 116.o etmişti. Şlm· 
dl, bunu yazmamakla. Zafer n 
Havadb ı;azeıelerL utanılacak b1r 
teY yapmaktan çPklndtlı:lerlol mı 

1h8aa etmek t.attyorlardı. Yoka 
•l"İA1LARA DUR EMRİ VERİL
Dİ» başlıtından .sonra. bu emrin 
bizzat verenler tarafından geri 
ahomuını llAn etmek bu •huw
ıb gazetelere zor mu ırelmlştl? 

~ 

BABA ROCKFELLER 
SAG OLSA YOi ... 

Hanl L>aba Roctreller nı ol
aaydı, pekli& eline New Yort Ti· 
mea yerıoe bir Zafer •eya Han. 
dla de nrebtllrdlnlz. Tabii o za. 
mao haberleri llı:Udara göre de· 
tıı. Roclr.tellere göre lyarlamalı: 
icap ederdi P'alı:Bt neticede mut· 
laka bir Ayarlama olurdu. ~er 
mUp.vtrlere talimat verlltrae bu 
ga:zeLeler •dUnyanın en alı:ll.ı ada 
mı Rocıı:rellerdl~• dlye yazabilir· 
!erdi. •Rockfeller ılbl çalıfkan. 
f"uun ılbl her işten aola)'&n bir 
ikinci tı\nl yoktun derlerdi. Rock 
fellerıo rakiplerine atef püalr.U· 
rurıerdl. Ooları utana hlyaoet
le, mlllet dtitmaolıtı ile itham 
ederlerdi. Eger petrol flltlırı yUk 
Mllyorsa: •Biz indirmek lçlıı bun 
-ca tedbtr alıroruz. fakat alz bizi 
ıabote edlyonrunuz, mlllete ucuz 
prtrolQ çok ı;;örQyonuouz• der
lerııı. •İhtiyar Roclı:teller hasta 
yatatıDda bile mllletlne faydalı 
olmak lıstlyor, fakat rakipleri ona 
mlnl olmnğa çalışıyorlar• dl:re 
başlılr.lar bile atarlardı Ve baba 
Roclı:fellerıo keyfine diyecek ol· 
mazdı. Para bu, ln&aı:ıa neler yap 
tırmaz:ıı 

FANTAZI •• 
Jl'llhaklka bu fantazl bir dUşU · 

nüştU, Ne baba Rockfeller üfdı . 

ne de New York Time& yerine Za 
fer veya Havadıa ııaııeteel okura· 
catı vardı. OaıP.t.e, peobe ve)'& 
kara. haber veren Ye asıl vızıreaı 
bu olan bir mueııaeae idi. Haberi 
bO,.UtUp, küçülteblllrdtnız. H>au
&l blr ualOpla kaleme alabilirdi· 

nlz. Hltl.I. - ı;;az:cleclllte en bU· 
)'ilk tııyaoet olmakla ber~ber -
tamamen mabaUı bir auretı.e aü· 
tuolarıoıu ı,:eçtreblllrdlııtz; talr.a~ 

duymaaıaz!ıktan gelemezdloız. Ak 
61 halde, )'&pılan lş. gazeıcclllk 

detll. meııelı\ çolı: r.amao Anadolu 
,..JaWiınıu yaptııtı gibi buauaı bul 
teocutlr. oıurau. Bazı lı:lnuelerıo 
bo~una gideceğini veya gltmıye

ce~lnl hraap ederek haber ur.erin 
de birtakım ı.a.sarrurıarda bulun
malı: aocalı: •bllliuab bir aolayış. 
tı. Ve bu aıılayoın şaheaer bir 
oroecıoı Zafer ve Havadla gazete
leri verıyorlardı. 

KESKiN SiRKE •• 
Ylol yazmıyorlardı da meııell 

tekel maddeltrınlo tıatıaıımaaına 
mini mı oluyorlardı. Veya crııt. 
tara dur emri» veriyorlardı da bQ 
tün flatlar, parmaklarını blrl~
tlrlp, orta parmaklarını pantoloıı 
çlzzllerloln uıerıoe aımıılı::ı :ra
pışt.ırıyor ve oldukları yerde zıoır. 
diye duruyorlar mıydı• BölUlı:ba· 

şınıo teTlı:l!lnl vermiyorlardı da 
BOIUlı:batı tevkif mı edilmiyordu? 
Veya aerbeııı bıraklldıtını yazmı
yorlardı da B5lülı:ba,ı chaber Za· 
ter'de veya Hav&dlıs'te çıkmadan 
lmklnı yolı: lı:ıpırd&m&m• mı dl· 
yordu? Yooo, lll'r fl'Y yine olaca· 
tına varıyordu. zamlar yapılıyor, 

tevlı:lfler yapılıyor, tehditler ya. 
pılıyor, Ulı:zlpler yapılıyordu. Ve 
bu hareket ıarzı;la bahla mev
zuu gazel~ler ı.ııdece kendllMlnl 
detu. stızcuıuauou ya.ptıkıan lk· 
tıdan da yıpratıyorlardı. K86kln 
•lrke küpüne zarar Yeriyordu, 

1 ra k h talebeler 
Şikayet çiler 

Türkiye tle Irak araaıııda mevcut 
kültür anla~mıısı tatblitatı, mem
leketimiz heaııbına tenkld ve üzOn 
tü lı::onusu oımalı::tadır 

KültUr anlaşmL'lı ı:ereğlnce l'a
pılan talebe mObaııeı~ı esasından 
olar1k, şehrımlzdekl UnlveI'51teler
de tnhsU ıçın ıreıen 10 lral:lı ta· 
lebe ile kimse alAkadır olmamak
tadır 10 Iraklı talebenin bütün 
ihtiyaçlarının. anl~ma ııereııınce 
hOkl'lmctlmlz tarafından ka~ılan
ması gerekmektedir Ancak talebe
ler ochrımıze geleli bir haftayı geç 
tııı holde. kcndıler. ile allkadar 
olacak ktmae bulunamama!':tadır. 
Talebl'lero ne barınabllcceklerı bır 
yurt ıı&terlimış ve ne de bursları 
ta:n olarak verilmeml~tlr 10 tale
beden ancak ı; ine 235 llralık a; • 
lık burr. ücreti verılcbllmt§, ı:prl 
kalanlarına hiçbir )'ardım yapıla· 
:llO."lllŞUr 

235 llrallk bursla bir ay !dara 
edip eaem )eceklerını aordu!lumuz 
Iraklı talebeler eu cevabı vermto
lerdlr: 
•- Bunu sız bizden daha iyi 

blllmlnlz Bu gidişle anl~ılan ay
da 160 lira otel parası vereceı;ız. 
HalbUkl Ir•k'ıı gıdcn Türk talebe· 
lerıne 1000 T Ork lirası karşılıı;tn· 
da para ödenir ı 

Talebeler dOn topluca Maarif 
Müdürlültüne &ltmtşlerr.e de. Maa
rıt MüdOrO teft~te oldu~undan 
dertlerini halledecek kimse bula
mamışlardır. 

1:-ln DEli:l.'.llf 

Dr. ERTUGRUL KUTLUG 
Her ı:ün sııat 16-18 arası, ca
#alolilıı Nunıoıımanıye Cod 
No 9. Yavuz Apt. kat ı de ha.>
talarını kabul eder. 

Ttl : 22 72 06 
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21günde3 kg vermenin 

Sokaklara pisl iyenlere 

ceza 

Parlete •okaklıra lfefenlerln u,. 
yılırı gitgide arttıtıncıan dolayı, 

bunları kar•ı aert cezalar ılın· 
maga baştanmıttır. 

maden l~llcrlnln bUyük bir ltl 
)"auıız,ıklı sigara içmelerinden 
ileri gelmekte, bu kazalann 3SO 
cana mal oldujtunu, madenlerde 
a!garı lçllmc.slııe kati aurette 
mAııl olunmaaı l&zım gelmekte· 
dtr. 

ve uumaları mev:ı:uunda raptıtı 

tetkiklere göre: 
Saçlar senede 10 ııe 20 santim 

bir aaatte 0.021 ıantlm, ıı:Unde 
O.OS04 ıııntlm, 10 gunde 0.504 san· 
tloı, bir ayda 1 cm. S12 uzamak· 
tııdır 

BİR SPOR IUYAFET 

bir usulü • 
yenı 

Ptrhtz eunelı: lı:oley Cle#llcıır. Bu
nun en ~o ıararı perhiz etme ı 
karar nrmettır suıun 7tyeytm de 
J•rın ba•l•rım cıı:ıre ıünler ıeçer 
u kilolar arnıkçı artar. Bu 7ep7e• 
n1 perhU" Uç hatta devam edecek· 
Ur. Bu Uç hafta içinde •Ucude her 
türlü cıda rıtrtcelı: lı:ılorı mlttın 
az olacak f•kat vücut zayıf dUtme 
den zayırııyacak Çolı: raal n hare· 
tetll bir in.una sandt 3000 4000 ka· 
ıorı lhımdır, 

Dah1. az faal olanı 2300 yerer. 
t ız •e hırtketaız bir lıuan için 

2000 drı gelir. 
Günde 1000. 1200 kaloriden fazla 

ılınmıua z..:ı71tıımak mUınlı:UndUr. 
Bir kilo kaybetmek için 8000 talorı 

yıkrı:ıılt icap eder. Bunu aeklz on 
günde her ıuıı yalnız 1000 •eya 
2000 kalori alarak vtrmelt mumltün 
dür Uç ktloyu üç haftada vermek 
ııhhate dokunmaz 

Perhiz eımek eaaaı her ıun aynı 
cınaten yemılt 7emettedtr. 
Pıurtut - Sebze rıunu. Sabah 

Jtıhnltıaındı : Çeyrek litre •iltlU 
k&bn. Bu 2.S &antllltreyt •u tekit· 
de t&taım etmelidir. 10 &&ntllltre 
k•h-.e ıs unuıııre aut 50 ıram et
mek, 5 ırıııı feter. 

Saat onda - 150 rıram kırmızı 
turp. 

ötle :remeğl - Sebze çorbuı 2.SO 
ırıın l&bını, 2~ srem lttrnlz, 30 
ırım Jtıll nlıta 
Kıbultı - 200 srım domates. 
Akp:ıı 7emetl - 300 ır•m huuç, 

2JO ınm ternlz, 30 ıır•m 7elll ••· 
ıııı. 

Saat 21 de - ı~ ıı:ram cıomateı 

2.S ıı:ram elma, 
sııı - Et ı:uuu. 
Sabah kahvaltıaı • Pazırte.al ııtbl. 

saat ıo da - 150 ı:rım mandali-
na 

öıtıe yemetı - 200 Oram aıtır e· 
Unden hatlamı ÇOrbı eC IUJU iki 
.aatş, yaca:z )eşil aalata ıoo ıı:ram 

elma 
Kıbnltı - 100 ıram portakal. 
Akşam yemetı - 5 cram r.e)'tln· 

:rıtı ile -.e &lrke ile bir baJ)ınmı8 
beJln. Limonlu &&lata. 

Saıı 21 de - l.'10 ır•m elmıı., 
Çarşamba - Yı.mura ıono. 
~ıbah kahvalıaı. dtter ıılnl~r ı!bl 
10 da - Bir lop :rum:ın. 
öıı:e :remetı 3 lı:ayıaı )U:nurt&, 

limonlu uıata lSO ı,;ram ıı mıı 

Kahvaltı - 150 aram nrnıu:. 

Akşam remetı - 2 :ruuı.ırta llmcın 
lu 11latı 100 ı:rarn elma 

21 de - ıso gram a:mı;t 
Perşembe aut ııunu. 
Sabah kahyaJtıaı 10 aan:ı•ıtre ıUt 

30 gram ekmeli: 
Baa~ 10 da - lO un:tl':re aüt. 
ötıe :remeAl - 40 untlllt•e ı it 

100 gram haştr.nmış pata·~.s. 20 ıı;ram 
elemek. s gram ıue1at 
Kahvaltı - 1 kAae lPll ır:. 
Akşam yemetı - 40 llOtıltt:e a H 

100 ırrnm patateıı . .'I aram te-reyaQ. 
saat 21 de ıeıa aram ~lm3. 
cumı\ - Balık auııo. 
Sabah kahnltısı - Puı.rıcsı gibi. 
Saat 10 cıa uo ıı:ram porlaka •. 
ö le yemeıtı - Seb:r:e auyu. 200 

ıı:rım hatlınmıt balık 2.:ı gram 6k· 
mek ya~sız aalıta lSO ırır.o elma 
Kahvaltı - 150 gram mıueıııııa 

AkJ&m yemetl - 200 8ram hıflın 
mı, halık Uztrlne 10 ı,;ra:n tereyıı.~ 

20 aram ekmek 150 ıı:ram elma. 
Saat 21 ele Hiç bir •y, 
cumarte.sı meyve ıün ı. 
Sabah kabYıltm - Pa~•·tes. ı:O 

nu glb Parla ı> arak S ,.ram }.ere· 
1atı 100 gram elma 

Saat 10 da - ıso ıuın portakal 
O~le :remeoı - 200 gun. e1ma. ıso 

gram mındııllnı l 2 gre:ı rrut 10 
gram ftker, 100 gram a:ınut. 

Kahvaltı - ıso ıı:rım port111tıı -
100 sram armut 
Akıam r~aıf'ıU 300 ~·am manda 

llna. bir grepfrut, 100 Rraın teker. 
200 gram armut 100 grırnı elma. 

Saat 21 de - 100 gra n portnkııl. 
Pazar - Serbt.at 
Yemeklerde ıru tçllmly•ees:. Aradn 

içilebilir . 
Bu prr:ıızı (iç hafta yıpmatı 

tarar vcrenlf'r neticede çok mem
nun kalacatlar. Başka 1eh iki ııer· 

biz cıabı tnsJ:rc edebiliriz 
R. F~ Y. 

DIOR, P R O \ ' <\I•\ RINl!lö BIRİSDE 

Dior diyordu ki 
«Ü zerinizde 
elbise size 

Dlor, dUnyıcı meşhur bir Frın
•IZ tc:-zl tdl. Yalnız elbt&e modeller! 
çl:ımekle kılmayıp kendine göre bir 
ıtll bir moda icat etmı,ıır. Dlor'un 
ölUmU moda Aleminde bOyllk tılr 
bo,ıuk bırıtmıştır. Dlor f6yle dl· 
)'OrdU: 

* Bir elbise aeççerlten zevk sablbl 
olup olmadığınız derb•I belli olur. 
Uzerlnlz:dc en tabii duran elblae ıl· 
zc en yaltışanıdır. 

* Garabet r.evk ile uyu•mız. 
* zevkllllk eneli kendi kendine 

benzemektir. 
* E!.merler esmere rakıpn şeyleri 

sarışınlar lae ııarı'1nl•r• 1ldenler1 
accıneltdlr. 

* Kompleks'! olmayan kadın ner 
aıne •tlmadı olan kadındır, öy:eaını 
giydirmek lı:olayelır 

* Temlzllk auı değ.ldlr, t&blı bir 
ihtiyaçtır. Temiz olmaaı alışmak 

kolaycı elde edilen bir •lıtkantık· 
tır. 

* F.ıı gllzel kadın bile lhmaltı\r 
" pualı:lı oluraa çirkin uyılabt· 

lir. 
* Elblaelerlnlz için arırıcıtınız 

bDtÇe eter mahdut ıae tllallı: mo 
deller ııeçlnlz, dalma mPdıyı uygun 
uııraınız. 

* Eakl n )'lpranmı, pabuç en ıU
zel elblaeyl malıYedeblUr. 

* Zevkli &IJlnmek paradan ZlJll• 
de zeıcı n pılkoloJI meaelwdlr. 
•' O.dui!;unuz yafı kabul edlnlz, 

flşmarıunız flşmın oldutunuzu tıu 
veya uzun boylu beniz böyle olcSU· 
tunuzu kabul ediniz.. O zaman ua· 
aıı ıı;lylnecejilnlzl n hakiki oah.atyc 
tinizi btllralnız. 

* Moda her kadını daba ıüzc, 
yapmaıa yarıyın bir ••ıııtaısır, 

* Terzıtık te aoz boyacılık çok 
1 mühimdir. Kuaurlırı örtmeıtl bilmek 

en mUhlm hünerdir, 

en 
en 

tabii duran 
yakışanıdır» ! 

Yine Emnl)et Umum MUd!lrlU· 
Aü lat&llatlklerıne göre ekim ayın
da bu barekcttım dolayı 287 ıı:ı,ı 
cezalandınlmıştır, .. 

Hııaıu.I kllpeklerlnl k&nnllzuyon 
baca'.an dışında lşettlklcrlııe1en 
dolayı 7S tllpelı: 61hlbl cezalandı· 
rılmı,tır. 

lngiltere'de kırbaç cezası 
Btrmlnıbam şehri Be<rdlre Rel 

ııl ile Blrmlngham kilise.si baş rll· 
bibi, açılan bir ankete verdikleri 
cevaplarda, lnıııtcredc kırbaç cc
ı<aaının yeniden ihyası taraftarı 

oldutlarını bt.dlrmlşlerdlr. Hldl.si!' 
şudur: 

Loııdranın başlıca gazetelerin· 
den btrl, çeşitli ctlrOm ve ceza. 
Jara dair l<ınunların k&tl derecede 
ı,lddttll olmamuı dolayı!lyle İn· 
ıııııerede tarihi bir mahiyet al
mı• olan •klrbaç cezaaının• :re· 
n!den ihyasına taraftar olup ol· 
madıklırını okuyucularına .sormuş 

ve bir •>· içinde tam 11 000 mUa· 
bet cevap atmıştır. 

ı:ctıcıen inı:llterede tatb.k edl· 
len bu ceza •9 kuyruklu kedlt ı 
<11 verilen tıu &&plı. u~ıarında 
kurşun bulunan me,ınden )cdl 
lmbaçla tatbik edilirdi 

S igara, maden kazaları 

nın başlıca sebebidir 

İngiltere madenler! baş mUfet
tlşl sır Harold Roberta mııden ti· 
zaııırına dair hazırlamış oldutu 
mUhtm bir rapprdı, bunların a· 
mlllnln çok defa aıı:ora olduğunu 
betırımlftlr. 

Str Rarold Roberta'e göre ge· 
çen aene İngllteretıe Yukubtılan 
JS maden kızuındın ek&erlalnln 

Yazdığı romanları kend i 

bas an kadın 

Nuri Mıwı adında 34 yaşında 

bir AYuatralyalı icadın, :razdıtı e· 
ıerlerln kltıf>(ılır tarafından ltıı 

bul edllmedltlnl görUnce ı:ıtıl· 
matta olan blr dlzııı Ye bastı ma 
klnwnı alarak evin n alt kıtına 
:rerleştlrmlttlr ve bir hafll ut 
raştıtlıın sonra ille e1erlnl bin a· 
det b11mıştır. 

Madam Nuri Maaa'ın bu tl'şeb

bllaU pek bUy k bir alAkıı ile kar 
oııanmış ve kendi eurlerlnden 
maada, dlter genç edfl>lerln eaer
lerlnl baıımıştır. 

AVU!tr&lya SRZl'telerı bu kadını 
hararet.e tebrik eden makaleler 
ne reımı rrdtr 

Dr. Ada m s artık dokt o r 

luk ya p amayacak 

Katilden dolayı Old nıııey ağır 

ceza nııkkemeıılnde geçen aene 
yargılanan ve beraat eden •dul 
kadınlar doktoru• ıırntırıe,.anıla!l 
Dr Jobn .Boelkln Adımı, ınbıe 

vuıltalar, lllUm lı:.lğıtları tanzim 
ettiğinden ve uyuşturucu madde 
ler kanununa aykırı hnreke:te:! 
dolayı geçen ay Lewu ıtll•r rrz .. ı 
mahkeme!lnce 2400 in ı:a Uraaı 
para ceı:aaına çıırptırı.mış ve b•ı 

bııreketlerlnden do ayı •İr. lltere 
Etlbba Oduı• tıratından doktor 
lar !~le.sinden çıkarılmışttr. Bun 
dan böyle John Ilodkln Adama, 
doktorluk y11p3m,yacaktır 

Saçların u z ama t e m p o s u 

Fraruıanın mef}lur tıp ve krl
m•noloJl üatadlımndan profesör 

Profesör l'ledellevre ölümden 
•onra aaçların bir hayli mUCltletle 
uzapıakta olduklarını da bellrt
mlşllr. 

U çak mot örleri 

i hracatında rekor 

Temmuz - E~·JQI devresinde 
lng l!z uçak f'Ddüstrlsı. uçak 
motörlerl ihracatında şimdiye 
kadar herhangi bir Uç aylık cıev· 
l'f! için l'ldc ccı len muvatfakl· 
yetin Ostuncıe bir başarı aaıtla· 
mış vo 10 422 123 aterlln değe
rinde uçak motörU ihraç etmıo· 
t.r lnıı:llız Ticaret Vekdletı tara• 
tından vayınlnnıın bu rakamı u
ça:<lara takılmış olarnk ihraç e· 
dilen m•»l!rlcr Clah 1 dcll:ılellr. 
Blnaena:cylı bu cakam. mrıtör !· 
mnllitÇ1lnrının, ır.emlckctln ıh· 

raç tlcarıottnde oyııkdıjtı büyük 
rotu be llruneııe kdtl detı.cıı:-. 
Hali hazırda y~cıı avrı motor 
lmaldt kumpan)ası birçok ya· 
bancı mcnılcket için uçat mo· 
törleri imli! etmektedir 

pledellevre·ın açların Omtırlerı ~ 
~~~~------------------~~~~~~~~~~~~~~~~4~ 

YAZISll: 
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VtDt ViDİ 

................................................................................ ······················································································•· 
ÖZET - Homer n \'llyam' isimli iki çoculr ile Kırıcı Artl 
ran~itn cetesl tara!ındın ıu dolu bir mah,ene tıkılır. 

................................................................................................................................................................................ 
CEF COB ÖZF.T - TIYll& Ve7n, tabancı ile rnrıı l ur H kaatll zsnnı ile tutulaO 

Gusır, idama mahkOm edilir. cer Onlns'ln aııçsuz ıutunı inanır." 

IUU LlÇI El.İZı\BSTH VE iŞi 

* Sllvet.er modası güzel.. Fakat 
onıarıa soz boyamalı: ne ıüçl 

* Bıtlı:Mına benzemeAe çalıtml· 

İngiltere Sarayında 

büyük bir inkılcip 

yın, ıı:endlnlz olunuz. * Uzun boylu uenlz oturmanıza, 
ayak a71k tızertne atmanıza çok dit 
kat ecııntz. KüçUk bir kız çocuıu 

roıune girmekten çekininiz. 
* Dti!;lfmemelt kadar iç aıtıcı bir 

fey yoktur. Delltmekten battlt. yaf 
lanmal:tan korkmayınız. Sevimli -.e 
ho• kadınların :r•Jını bakılmaz. 

* Bir kaclln ıtytnmealnl ancak Dlor tarafındın Roınınrı Frınçolse 
otuz 7a,1ndan sonra öCrenır. sacın için clzllmtı bir model * Ya,ıınmasını btlmet hünerdir. 
Zayır .uımu, perhiz etmek, ıenç· Bu yıl kürk giyilecek 

................................... ., ......................................... . ······································•···················· STIV ROPER il• 

HER SENE Ki BAR GENÇ KIZLARIN SARA y BA- ı ~~~~k~=~~~:n:~:m~=!~~ı:~!·u n:::i: Dlyrcekı!Jnlz ki hrr yıl trlYllmı· 
bugunu hatıl rarını dUtOnmtt ta· yor mu? Evet takat bu yıl ııec:en 

LOSUNA DAVET EDI LEREK H Ü K Ü M DA R 1 N dını dalma cıınç u ıenç tuıın l yılları ıerlde bırakacak, zira kUr.c 
mıtıırcıır, yalnız maııtod" değil e:bısetcrdt 

ÖNÜNDE E;ı.ILMESI usu L u·· KAL D 1 R 1LD1 * Yaşlı ltadınıı~ göre kıyıfe~ yok de bol bol kullanıt.ıcak. Elblselerın 
\:a tur. Bllllı:b ya,ıııar ırenç ıı.12lar ta· On ıararı ve ı O I • U oldu~u 

S 
on hafta zarfında lnıtııtc:e 
kral 11arayında b'Uyülc bir ın
tı:ı!Aı> oldu tnkıllı>. ıo ycte-

Je &lrtnek yaoını ııclmıı kibar ııenç 
ıı:ızlann aaraya ıııcıerek hültUmda· 
nn önünde reveranıı yapma.arı u· 
ıulünün kaldırılmaaıcıır • Inııllte· 
re ır b an'a'nelere çok bağlı 'bir 
memlekette bu ıcırar. lnkıtlpıım 
fazla bir ıey. Adf'ta bir lhtllll te
llkkt ed.lmlştır En muhıtazaklr· 
lar da dahil olmak Qzeııı. bütün 
ırazeteler Kraliçenin lcarannı bO· 
J(lk memnunlukla 1ı:aı:1ılamı~ıır 

lnı: lt.crede Lordlann n cıııter a· 
ll&lf't unvanını hatz olanlann ırenç 
kızlarının. her acne sarayda yapı· 
lan kabul re mine ıııcıerek hüküm 
darın önllncıc derin bir reveranı 
yapması eııkl bir Adettir. Bundan 
eonra ııenç kıza kibar lleD'\lnln 
lcapıları aç!lır. 

Bir ııcnç kızın saraya ırtcıerek 
Jtral, yahut kraliçenin önünde el!ll 
meııı tola1 cıeıtlldlr Evveli ırüzcl 
bir elblae. eonra ıı:uaul'5UZ reve
ranıı yapmalı bilmek luımcıır 
Elb!se için çok cıe!a Partsın met· 
hur kadın terzilerine baş vurulur 
Rııvcranaı ela bu işin uatalan tı 

llm ettlrli'ler 

B ütün hazırlıklar, baloya da 
vetll kibar cıellkanlılarla tıı· 
nıtmnk içindir Tanı~ma çolı. 

defa bir nl.fanlınm• ile netice!& 
nır fakat: bu. kızın anı vr babı 
ıuna büyük paraya mal olur Bu 
mUn&'lebetlo yapılan murat. b.· 
zım paramızla. ortalama 211 bin ıı 
rayı bulmakt11cıır inııııtereye dün· 
yanın her tarafından para yatdııtı 
zamanlar 25 bin lira çok gl!rtılmez· 
cıı Şimdi vazıyet Cleltt.şm14tlr T..ora 
!ar kibarların bUvOll: bir k •mı 
ı:ıara 111ıı:ıntl31 ıçındıı<ltr Kral iÇ 1 bu 
nu bllcıııı ıçın etıkl l\detc enn \'CI' 

mek ıı.temı.tır 
'ı ıcıncl bir 11ebep ner i.araftı o: 

cıuıtu ırıbı tnıllterede de de
mokrasi ccrevanının ıı:uvvııtler. 

mrııt kibar ı:cnç ıı:ızıar tçln saray 
da bir balo tertip etmenin bo~ ı::ı 
rü memııııe batlımmuıdır Bu ae 
nekl baloya 350 ~enç kız csavet edil 
mtettr Gelecek sene cıı•etlllerı.. 
bini bulması ııtzımıeıtyordu. 

luı;:ıııerede o r bOmb• tesiri va 
pırı bu karar Krallç~ tantın~ın 
n m • r Paka' bu hu&Witl a.sı 

lmll Krallçanin kocuı Eellmbura 
DUkil Plılllpe'dlr. DUlı: evlenellkte.l 
aonra hiç razı" bir unvan late.ne
mıı. ı;arayın ldarealnt demokratı 
tırmı.otır. Alı:tamlan ııönderllmeııl 
ldııt olan vlııkl •loeııını ıııırı çe•I· 
rereıt lı:ilçUt d• olaa. ıuzuıı b r 
mı ratın önOne ıreçmt.o. bir çok 
Adetlere eon nrmlttlr 

S 
araydalı:t ınıı:ıllplar <ın do
kuzuncu für.yUın aon!annda 
lnalllz tahtında oturan ltra 

ilçe Vlktoryırı ııatırlatmalı:tadır 
Kraliçe A 1 m a n prelllSlcrlnelcn 
Albert·ı bir ırün ıllrmuı. hentlz 
17 yaşında olan prensi çok belen 
ml~tlr Her ak1am o ırünkü valca 
!arı yazdıtı cıctterlnde buna dair 
ıu eatırlar varcıır: • Atbert çok ııu 
zel Sın eaçları, iri mavi rözlerı 
yar aızı. dtelerl de mükemmel .. » 

ı\lbert Krallçoıyı &ll:r.el ııeııı. 
fakat çok aevtmıı bulmuoıu. Bu· 
nun uzertne ev•enm" ıçın IU:r.umlu 
hızırtıta başlandı Prenı evvol:i 
BrUueı·e aonra lnıı:lltereye gönele
rtıcı . ınııtıteredr. uç ııene ıı:alaraıı. 
lnırııızceyı mükemmel eurette ili· 
rencıı Vtktorya. bu e:ınacıa Prensin 
oaoaııı ile muhabere ediyordu 

B.r ııan ııaravın bir ocıa ında 
Prenııle yalnız lı:a ınca •Benimle ev 
ıenmek ıater mısıntzh cııye ıordu 

Albert Vlktoryayı kollan araııını 
alarak Optc aoruva bu auretle ce
vap verdi 

Qut germeden evlendiler Krı.ı 

c;e çok ıevcıııı kocuına Prlnce Con 
aort unvanını vercıı Unvanın ea 
hlbl Kraliçeden sonra bUtUn ltrıı 

allealndıın evvel ıellyorcı u 

A !bert Kraltı;ıecıen evvel öldü 
Kraliçe bundan çok mııtcea· 

•IJ oldu, •rnelerce kecıerl1 Y•tadı 
ö!ecellnl anlavınca allıoıı erUnını 
tııtırdı. onlara ,u ııllzl!'rt .Oyledl: 

•l Pkında Albert•ın yanını ırıde
eeııım bundan cıolıvı 11cv.nç •ç nı!c 
l'tm Fazla matem tutmayın Mü· 
caaeo.eler aıy ah dl!#ll tırmızı çtçok 
ıerh: ıtısll'ruıtn. ~vınctme bu aurıı• 
"' katıııın » 

Bu sözler duyulunca herk• al 
fab bayra k ve tumqlan bırakaraı. 
kırmızı aramda ıcoştu Siyah tu 
m &1 t.oı>la:ranlar t:ıu vilzden mflhlm 
cararl ara uRradılar 
Yukarıda !ıllyledlı:tımlz ıtlbl & 

11mburır dUlı:U yeni bir unvan l te 

medl Pakat vaziyete Albert'tcn 
ziyade hAklmdtr Dolum S(lııu ~op 
!ar atılır. tahtın yanında bir Is· 
kemlede oturur, kraliçe kadar mı
q alır 

Halk dOkü çok seviyor. son ka
rar ııcvalYI bir kat Claha arttıracak· 

dt.r ode giyinmelidir, etek, bluz, kadar ııırı tarafı da kllrkle sU.qle· 
auveıer, ince •Ucutlu orta yaflı ka· nebllecf'lı:. Plyonıılar. ııım.tOrll'r 
dınları çot yakıfır. hl'p kUrlcten olacak. Bu habertn 

* Gençlik içte ve aönUldedlr. i~I · tek ferahlatıcı kııımı. moda yara· 
nızcıe şevlı: ve ne~e oldukça ııenç aa tıcılarının kilrktln cinsinde ısrar 

yılıraınız. etmemelcrtdlr. Onlar dl)•oclar icl. 
ltte Dlor'un ölllmünelen aonra bil· ıKUrk ıııyın cır ne kürkü olUl'la pi 

tün dilnyı kadınlarına bıraktıtı n ııun • Fakat kürkün mantoya da. 
sl7etnımeııtndtn b•ıı parçalar... elh!Beye do zarif bir çqnl verdllil· tır 

t.nl' Ta h •ln Tlı. R. E. "\', nl kabul f'dl'llm 
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\'. (Bap ı incide) 
ttfı' .Aııl<erı tekcolojl bahsinde ınub 
l t NATO devleUeri Allınlerintn 
ltt rı 111rı elde ettlklerl yeni bll;l
l'ıı •'l bir arııya ~ctlrilmtıSI ve bu 
11 ~atla Amerikanın llml aırlan
l ııı mOtterlktcrıne bile verllml?tne 
l r ı:erektıren mevzuatının del!lş 
in lllle l teknik eğitim bahlılnde a
lo ~k müşterek tedbirler. NA
bı ınemlekı•tlerlnde Atom ıoı~u 
~ tl!kıerınııı rn orta menzllll ta
til, Uıılerının bulundurulma ı, Ka
b Denız ve Hava KuvveLlertnln 
)'eUnyesı, teşkllltı ve mlkı.arıııın 

nı icatlara uycıurulmruıı. 
Q 'I'ürk deleg~yonunun bu konu
tt' ı:nunereken Amerikan, 1nglllz 
rıı kllflertnı deııtekllyecel!I ııöylen
rıı ettedir oııraouıecck dllier bir 
rıı '4thı do Orta·doliudııkl R~ 11ız-
~ıttır. Bu konuda Türk deleıııuı

~ııu konseye ı:cnlş izahat ver~ek 
11 r. Bu izahattan bllhıı.55a Bal;'d d 
lktının önemi Ozertnde durula-

Çehrenize 

Başbakan 5 liakan 
ile Paris' e gidiyor 

caııı. BağdaO Paktının Amerikanın 
lştlraldyle ~enleletUmesl ,.e Surt
ye, Mıaır ırtbl devletlere ka111 ka
rarlı bir politika yOrütOlmr nın 

Pavunulacaıtı rh·ayet edl!mektı!:1lr 
TOrk dele~aııyonunun nyrıca. Ni\ 

TO devletlerinin dış polttıkalnrını 
daha yakından lhenklcştl.nneı .. 11 
\ e NATO'llun iktisadi ıh 'elelerde 
kl yetklıılnln genlşletllmesı ve Av 
rupa İktisadi İşblrlllil teşkllltı ili 
bl t~elı:kOllerle daha aıkt bir bali 
kurma111 gtbl ötedcnberl eavundll~ıı 
tezleri tekrar ortaya atacatı tah
min edllmekteı:ıır. 

Bundan başka. Dışlş!crt DRka
nı Fatin RüftÜ Zortu NATO Kon
aeylnden en·eı toplanacak olan 

uoe 
:~rafetı · ,. 

. - - ·---- .... ------------~ ---- - ~ -

Anupa Konseyi Bakanlar Xo:ı~sl 
tçtlmıuna kaıı!acalı:tır Her iki top 
lantıda da Kıbna mesclcıılnln or
taya atılacaııı ,ımdllik tahmin e
dilmektedir. Bununla beraber. hc
ycttmlzln Pııns toplantılanndan hl j 
tlfaııa ederek Cumhurbaşkanı Yar· 
dımcıııı Mister Rlchard Nlxon ve- 1 
ya Parlsc geldlltl tak<11rde bizzat E
lııenhowcr Ut! Dışl§lert Bak:ını 
l\ttster John Poster Dulles \'e in
Rlltcre Ba~bakıını Mlcter Mac Mll-
1\an ile Dı~1şlerı Bakanı Mister 
Sclwyn Lloyd l!e b11 konuyu ~raf 
lı bir §Cklldc gôrti~eccıtı muhakkak 
görülrnt'ktedlr 

Da balom Acınan Menılercs•tn 
bunıı11n başka Amenknn ld11rec•ıe
rl~ le ıemasınıtıı Tür1t h'OkOm•tı:ıın 
!itti adi !Stiltrar tedblr'en almak
u i:ıldutunu bcllrtecelil \C m\:n
:ı:am bir kOlllı.etıı kredi taleh nl 
yenilemek için lh:ı:ar1 tema•lar.ı 
ı:ınşrectı kU\'\"etle tahmin o!un
maktadır. 

-- - - - --- - - - - -- ---·------ --

satar, çıkar, 

......... 
--~;,,-
--

takat yola devam eder' · 

Çifte vazife gören 

8A$YAIININ DEVAMI 

KORKULU RUVA 

Y t'lll ı..11hlnPnlı1 11rôı-raı'iıı oı.'ulııtn\tftn ı;nnra lılllhlllf'fı'ıiıı •lü
,ıııııuf',I, h:ı.ı:ıl1ıınnul'l'I k1n lıİr kthı rıı \l'rllrılf'~I 1111; flf'tl 
lırrl :.l>ıı•I h •iltımiıııa ırt'i~f'I bir 'iıııııınr. halini iıııııı•. hıırı.ı 

htr ı ı.. ı p11rıl tar:ılındıuı >'0.'KI i:u,ırHınıl<ılr, t\n nıf' rlı•Jt' ıt.ılr 
C.H.P. a tt urrlypt Pnrıı,ı tnr:ırııı.1:111 llrr1 ,'fl'ı-nı .. n '"""' ı:üln ~ oz-
11' Lahu l l'dll~r.' ıı ı. ıııını.o rh•nıll <·:ır111snınınrduh11'hnTU tıir rJlr tfı~lı> 
l'rlrlıllt't·f'l;tl. "rrll' llt'l,litlnlıı l'lraf•tz olınr.ma•llllll \P 11.f'lldi parti· 
~inin nıufrltlrrlnl' lıl'r borrı.. .. 11111 hf'fl'tııllıınrı. 7.orurıılıı hıılıınnı:ı
sıuı u ır.11rıuı dl'rlıtıl ıı;urıtltlü . lt l'l•ln taraf t ııı.ııı nıllıl&hlllr~l \C ını.
rlrlrrlıı rtdc11. ııı. lırı 1111111111 l.;opmn,ın.ı lit'bl'll oldu. 

l\.ıblııl' proı:ramıııııı 'uıııu•oı. 1111',ı lllrrlt )aıılılıjtı. lıltlt't ,,,_ 
ıuıuı ıuı VllZl:l'\'llll"lo ı~tt'ııllıtıtı lıt'lll)ıtl, nltl'J..lm b11$1ayaıı il'raalla 
ıla: ll.tlsı1<11 h•tAl11 rm ıorlıltlOıtııınn Yf' clOZl'llllmf"ıılnt ılrltllıtlıl
nln harl'lll'ri arılı. ~ .. ı ıırl' ı.ı proıraın, 1111111 huı.ur, blrlll. H' f'
""'"ı )01 111111 nı•ılt":;li lllılıılll tılr it.an ı. 11llMını·11ı. .H'rdf'. nıanr\l 
ıl•a.ıl•lıı ı..ıırıı!nı:ı-ı, ırnıır lııln 4ıııl l' ııııı l' •I '" hıı•ın hOrrl~rtlııln bir 
1.1'1 ıt nhn ı.ı,1111111•1 ll'lıı lf"ılhlrlr r ılııı.ırntını Ulf'}ılııı o ı..nrı·.ı bir 
ta~ıı:ı ıı .. rı ııruıor. !Jlr talom 1:1111 111 l th<tlllt'rl hlhl huluııu3ordu. 
ı.ı .. lı ıı lııııı '" trhılltlt'rl , ... ,ıı .. ılbt' ı.11111111 ırııı.. l•nıl't lnııııu. rrı 
hlr 111.ırrııı •• Jlrl•ll H 111111. l'HrtMıılıı 111;;1 ı.ttlıııltrl) l f' aıtıı.:ıııı 
hıltftıı •11.Aı ı·dtrlrıl hıı•ıııttıın sonuna ı.oılıır bütün lf' ftrruıUIJ it• 
~lf"l'i' l.ıır•ll•Unf' l:f' lircll. 
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temin eden sabun .•• • Tat>on ;ı. 63 d ha kalın 

ROAD LUG lastiklerinin meziyetleri: ROADLUG < • .., .. ı. p nısronı oı.unıır t. f'n, ıu .. ı. fnnıın ·ıııın. Turhan J'tyzloı:
ıu·ııuıı 11 ıhfll) t \ 1'1.lllıılıı n dltPr h ııtlplPrln hf'>1ıııatı f'.snasıııdıı 
•n :ılyııdl' ıcu1f' ı·arrınrı ııoı.ıa. mlllt'l\l'Llllf'ri arlhında bl r ı,ı.: ıııü•
lt'rl'I. \t' ınllll ı.11l1> •11'&11, lılrlılrl ııt "' rı, blrbirlııt dil nıan iki 
ı.ıııp bulıııııııP•ı) ılı. Uı• ~ıı n•t'lf', mitli mPnrn:ıllt'~. ınlldarna ı,. 11,. 
\t'llPılrıılır ılıılr l•f'r ıı.ı tnrafıan mllll blrllııln lfRdf'!il ınnındR ıO· 
Xl'I ı«•Zlf'r ..... ı,.ıııllıl ıurıılıırtl.ı, )alıııı hatllılıı tıırafı hunları 11ıı..1-
lı)tır, dlı:t'r ı. ruftıııı bıı bulunup dıı '"" ıuı. alJ..ı&IA}nn ol u r:.ı 
arı. ıll\.•ları tıırarıııııaıı ııınrlıınl'ordu 

tui/)t yıtrlm 
Q(jlDEREN ECE 

1 

~Cildinize glillln zerafet ini 
~ rııın eden ımuun, Puro Tuvıılet\: 
~buııudur, d iyor. Puro Tu,·nıet 
l bunu, terkibinde bulunan krem 
ı: S.1farı s:ıyesirıde cildi yalnız 

11:11 
adi ROAO LUG 

lastikler lastikleri 
., Onh a genıt. dttha 1t1z la çekme 

kuvvet• ve d a ha az aşı nmak ıçtn 

• Tnbanın merkerındek t gent' çı z: • 
91 !:;fU~ınhya mani olarak yot ,.u:e• 
rındc fazla kılometre t erYun eder 

• Bırı kıs•' bırı uzun knltn ve- tak· 
vlyf'tı aışlf!:r. arazi nac-.ıl olurs" 
olbun, tnzıa çekme kuvvelı ve 

en"\nıyet ttHnın eder 

• La!!l•k ıerın omuzları mUmklın 
{lrozulı>r goz önüne alınarak •on 
derece takvıye edilmıştır. 

• Aşınmaya son d erec e mukavim 
yenrkauçuk namuru ıastlk ı•kalat• 

• Olinyunın e n muk&V•"' bezı o lan 
3T t>e.ılerile omal olunmuştur. Bu 
ourello taş ve çarpmalarıa kart• 
fuan,T emniyet tamın ecıer. 

Lastikleri 
yol olmayan yerlerde en kuvvetli çekme 

kuvveti temin ettiğ i gibi muntazam 
yollarda kilometre başına olan 

laatlk maaraflarınızı azaltır. 

f ozlo kilometre yopmok için çekme kuvvetin
den feda kS rlık • yapmağo IOıum kolmamııt ı r. 

ROAD LUG lostllclerl dünyanın en tecrübeli 
kamyon la stik fabri kası tarafından size çifte 
hizmet görecf'k bi r kamyon lastiği temini için 
meyda na getirilmiştir. 

Aıınmoyo en mütehammil bir hamurdan ve 
Goodyear'e münhasır 3T bezleri ile imo l olu
nan bu lastik yol olmayan )'erlerde size eriıl· 
lemeyecelc bir kudret ile yol a lon yerlerde 
binlerce fozlo kilometre temin eder. 

Dünyanın her bir torafındoki bayilerimlz size 
bu emsa lsiz lastikler hakkında izahat vermeği 
va zife bilmektedirler. 

ll t'r ttııı.ıı.o lf'••llL(•p ıtrııııııı.. uttı. """il• ııı lı; ııılı; bir ı.:n, ı:n 
'nlııl' ıtilnıhı H u• ııııırı hl-IC"rlıılo ıll!llJA•ı hn ıı.ı tarafı it' iri .ıl· 
111111 ııı. ı ı. \rtıı. ıı.ı lnrnrııı da nıntrltltr"' ıııııtr.dlllt'r dl)f' Mr •:ırı.. 
l.:ı lı ıı.ınıı•ıı. ll<'r lJ..1 Lıımılda )ftlııı:ı nrı.rllltr \t mUtrltltr ''ardı. 
l ııfıııll'ııtııı konıı~ııııı•ına fır•nt 'f'rf'n mult'dllltr, o P. ı;aflaruııla 
uılltrltltr<' ı.nııııııı • •ıJ..ı hlr pl\rtl I• 11110dü orıaııaa h~l.lm nl· 
m u ıu ll tr ı ı..ı Uraf 11\ l f' bir ıııltyan hnltııdr blrhlrlıılıı tı~f'rlnf' 
) tl rllnıtıf' hıı11 rı:ı111•·ordu ı.ı lıııı ıııı IMIU:r.• blı ı..11,ıaııın ı..opmn
ma•ıııı hl r ııııırız,. :l) uıaı.. lrıt>ırdl'r. 

ı::unıı ll!ht' t'ıl<') im ı.ı l.ıtn b u ~ııtırlt1n lt'<'f' saat onlıo<·uı. 111 
~ ltı·lı•trıı ın nldıı.11111 ~onra •nlı :ı tı rrl.f'ııılf'n )lln)·orunı. tırn07. ıa
'"'" 11ı.11ııı.1ılını . Onhııuıı.ıan ~onr11 nl'lf'r c.ıııuauııu ı.ıırn ı~orunı. 

Zıııııftıı ıbrdır. 011 ıtııı .. loatlar l'arl• tt <: ıııuııım ~ATO 1Uplnııtı
~111tıwnı.. ınul.:oıtılnoıııuız haJ..ıııııııııau nıilhlııı bı'lıtl rltr <.'f'r<'· 

' ııı t'flr<'t'l.tlr. h: ıt;rıs ıııt> •l'il'_.I rld tltn nııı.ıı. bir arhad adır •• \ U· 
nııu t'UIPl'r) ıllııul ı..ıı~ı~ıııııa ıuaıılQp du tr•elı. bir dana Orta-do· 
&ud" htlJ..r·ır ı.urulıımu, ~A'l 0'1111n l't'llUp ı.olu ~;öktr. 

k hllrı$a docru hep blrdtıı " °'lll•t a ııırclııı ruz. Bunun da yo
lu. t raflıırı lnn lılrtııın d llf' rlnt tahaU:om eıııı" ı dt>tll, iç dAın· 
ııırıııııada ılf'ı baı anlqnıa,,a ve baıışıı ,-.rıınııu.ı, anılan le ~'l'l >
hf'nlu t 11ıu bıı ııi'iuuı tıoşla&u \ f' M'\ ıl lçlııtlr muhkem bir ırnn~lt" 
)f'lllıl f'll ı..urulnııı~ı. Ttırı. ':ıtıuıd aşl arıııın m~·u.ı bir ıllrprlt. hıır 
clllıı> nıııu ) tııı Hı wuıızzam bir ·rerı.. murlu : ı.arıı ında 1ıı"nıı.ı1-
ma."ı • lı r. 

Ahmed Emin YALMAN 

GOOD)fiEAR l:ıt rııı~ıemekle kalınnz aynı zamnnda 
t 1er, yumuşatır, tnzeleştirlr... _ 
\~htenize, yıldır.lnr.ı hnıı o .sihirli gt .. ı:ıe:l~li:k~~b----------,_ 

Nakliyat ücretleri 
(Blfl J ıncldt) 

Tekel maddelerini' herhana:ı bir 
ı:am olmııdıfıınııı sOylcnmesl Oze-ı 
rınıı.en :14 ı<ııat aeçmecıen. ·ı tı;;:eı 

maddeltrıne zanı yavııaııtını gör- J 
nı~k. umumı efkAr lç!ıı tam biri 
&ttrpr,z ıılmll.§tur.ıı 

$ehrin başma bir de 
narenciye derdi 

çikfl 
e C.ıtilwyİ temin eder. ~ 

\AT'' - fi A rııll lı: 1957 
l~T \'.\B ll l BOtlSı\Sl 

l&i . 
1 il 4ıııı:razı o:. t,15 101 00 
038 IK 1' 15 25 00 

l MM K IK I » 26 00 

1~1 o o Y. he. ıv • 10800 

1 1 O O y t K . V • lUll oıı 

1 ::ıı lattlı:razı • 103.5Ş 
19 ~3 lauıı:razı 11 103.'70 

10~ll Amortisman ı • 102.75 
~ Arnort:sman II • 101 .00 ı 

Z.B. IU » 102 115 
Z B IV. > 102 65 1 
Z B • V > 102 65 \ 
Z.B. Vl. » 100.85 

1.,. z n vur • 104 40 
..,1 DDY VI ~ 6 102.50 

KAL. ı. , 103.8 $ 
KAT,, TI » 102 40 

lt14 KAL. Ill > 102 85 
1 8 İST. I. • 103.00 

1~8 IST. II • 102 ın 
lllt 1 IST I • 102 no 
1 1 O OY. I. » 20.50 
llliı OD Y. II > 21 55 
lltı DDY. U l > 21 10 

l\ı l'J:. I. 20 25 
At M lI 21 50 

ll.M. HI. 21 .'15 
Z B lV. 20.55 
z. n 1 21 eo 
Z B II 109.00 

~ Ol\-; it \ nt~8BLl'!RI 
t ttıtez Bankııııı 1119 00 
e~ lıanlı:ası ıNamaı 130 ov 
(l:.ı Kalkınma B 1115 00 
n taııu Banıı:aaı 113 00 
't bltrıa..,yon A nd ı tl ııo 00 
~ ıcredt Bank A. ş. 13'1 00 
l' ~Ilı ve Kredi Dıınk. A.Ş 650 00 
4~ 'l'tcarct Bank A Ş. 53.00 
4 banıt A Ş 1200 IY.I 
~illan Çim en to ıoıı oıı 
ı:k üeıtırmenlırl 11300 

lr Ban1t1111 20 00 
~l."fl'I rn::~ fBfRt.lll1 .F.R 
l\t hurıyet Ata 63000 64000 
il ltt 115000 100000 
,.::ıı '7fl000 18000 
\raı.. llflOOO 68000 
"llt 86000 68000 
~ li l ' ı .çE ALTIS Fl\11 AR I 

'4 • Uase 16115 1620 
'ıtc•ııto 18115 1620 1 
~,t:ıttard 1615 1620 ! 

111 ııooo mmı 1610 1615 ( 
tııııt A llAltlC f 41 .11' 
~ PIATl.ARl 
\>'hl Urtyet At a 110'15 11100 
~ t 10700 10800 
()il lt 18800 18850 
14t1~en HollAnda 10300 10350 

! lııtıı~ Lıraııı 1u oo 14200 
tı,11 lt Vtk. 13800 18850 
'-~ı OIYoıı 10400 10300 

Çrıı 11900 l 0000 "-....:: -~ 

ZAYi 
lu 

t~11 lrıbuı Emniyet 4 co Şube Mü-
\! tıtunı:ıen aldıQım 956 ıeneslneo 
•ı~Oos eayılı pasaportumu zayi 
~Ilı 'l'P.nl.&ını aıacatımrtan eski· 

btııuno yoı.:tur. 
Nebil Baylı:ent 

DUnyanın her bir t1rıfındı Boodyear lastıklerl Ilı dlDer 'bDtOn mırtıılırdan fızlı yut tltınır. 

Türkiye depozlterl: C lI P 11 b~kan vekili ve ackrc-1 rnaıı t incide) 

TATKO • Otomobil, Lastik ve Makine Ticareti T. A. ş. 
teri avuka t Ekrem Özden ille zam 1 dtve Rel5 Muavinlerinden Fab:J 
!arın ı bllylece ı;ukQn ettıtını; şöy· Pcltsoy•a verilmiştir. 
le lfı<le etm~tır· Rapor hakltınıl• Hl! MOılürlOl!ü 

MERKEZi: Taksim Bahçe s i karşısı No. 38 Tel. 47 20 30 c- BUtı;r.C1ekl mali yatırımlar llerhane:ı bir mah'.lmat vermekten 
başka türlü karşııanamaz Bu ı.aın çcklnmış lı;e de. raporda şt>hrc n l
lar böyle aölı:On eı:ıer Daha yenıı... Çin tltı mllttarda mal ırelmedlıtl 
rı de çıtacaktır.• tuh eclllmekte. mastahs!I \'e ma-

: lstanbul Mecid iyeköy 
TAMiR ve YENiL.EME FABRIKASI: BUyUkdere cad. No. 75 

c M P. ti llölncı b~kaılı T.evt ,Jla\·ların •hlle:. !erinden ve aıınma
Klmll Koı;ımer be. bU konucıa ı ıcabcden tcı:ıbırıenıen babıieoıı
cArtık blf1ey cıo1tınemedllinb ı- ı:ııı:ı anlaşılmalı:taaır 

Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır 

işte mükemmel bir ökçe lastiği! .. 
"'Nihayet, dayanıkh ve elverişli bir ökçe lıistiği mem• 
leketimizin her tarafına tevzJ edilmiş bulunmaktadır. 

e GOLF OKÇE LASTİKLERi, fenn in en son terakkile-
rine göre, tamamen otomatik makinelerde ve 
hususi kalıplarda imal edilmektedir. 

e GOLF ÖKÇE LASTiKLERi, patentli yepyeni bir şekle 
sahiptir. 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERi, fevkalade ~ağlam .. olup 
kunduranın tabanından fazla dayanır. 

e GOLF ÖKÇE LASTIKLEfll, kunduranın ökçesine ta-
mamen intibak eder v e yürüme kolaylığını arttırır. 

Yeni aJacağ:ınız veya ökçe değiştirteceğiniz kundura
lannız için ısrarla GOLF ökçe lAstiği isteyiniz. Her boy 
erkek kundurası için muhtelif numaralan mevcuttur. 

işinin ehli kunduracı 

OLF 

• 

ökçe lastiği kullanır 

Tel. 472178 

t ile etmiştir: 

MUTFAGINIZDA FAY MUCiZESi/ 
Bunu bizzat deneyebilir· 
siniz. Yağlı tavalar ... ]ekeli 
kaplar... isli tencereler ... 
kararan bıçak, çatal ve 
kaşıklar Pay mucizesini ispat 
için en ikna edici delillerdir. 
lnanamıyacağınız kadar kısn 
zamanda ve bUylik kolaylıkla 

HER ŞEYi 

il.aha iyi 
TEMiZLER 

FAY, bıçak, çatıl, kaşık 
ve yalth kapların kirini 

ve yağını yokeder · 

1 
Sahibi: VATAN Oazettıclllk ~ 1 

ve Matb11cılılt T . A e adın a 
o\H\ff:D F.\fl"1 \ ' Af.!\"'11 

Her eb'adda örgülü 
.. 
org us uz 

. l"muml N~rıvat Mildtırn ~ 
Ö:ırıın P.ROtlOP.R 

Bu 11yıda Tazı t,ı .. rı nı f illen 
ldal'I' l'!d~n m~uı m!ldOr ' 

Ö7<'AN noCon 
Qaz.,teml:r.e yazıların YPlll tıarf

IPrJe ııoncıerıımeslnı n ca eııerız 
'...;..:.--~ 

BAKIRTEL 
ELEKTROMET AL Kom. Şti. 

Gılatı Ok~a Musa Caıl. No. 12 Tel: 44 67 92 

Meyva tşlertyle utraşanlara gö
re bu tedbirler ~unlar olınalıdır: 

l 1 M~tllhallıı ambaldJ ve nak
lll e için asgari bir ücret tanın
malı 

21 Meyvaıann aandılı:lantntlllln
ı:ıa mıahalll belecııye memurlan ba
r.ır bulunmalı. 

sı Manavlar mcyvalan sandık
lardan çıkamıaıııalı, balk ı;andık
ia.r<1an çıkanlan l\'lrmelı. 

Öte yandan. Dalde yaptığımız 
tetkikler gelen mallarda bl55calllr 
blr ualmı oıııutunu eöstcrmıotır. 
Manavlar ııabııbın erken eaatlertn
de blr iki eanı:ıık elma. ponakal a
labllmek ıçın pol~ nezaretinde 
kuyruıta ~rmekte, bazan akşama 
kadar b•kledlklerı halde elleri 
bomb~ cııınmektedlrlcr 

Buna mukabıt muz eatıoıarının 
normal ılttııı cıe mOıabecıe edll
mlştlr. Buna ae~p de. tıatıarda 
hl eııııır bir alçalma olmadığıdır. 
lhveolkl ııtın mu:ı:, halıle 3.& - 7 U
ra ara ıncıa satılmı~. halk da ıo 
liraya kadar muz yemı~tır. 
......................................................... 

Vanguard, peyk'i 
naşı ı incide) 

1. "l'l 'l"~l ı-d:-. l' \l!Ç,\" I 

Lonı:ıra. 6 IB D c ı - So\·y~Uer 
buaan feznyı. ıırlattıklıırı bl:1ncı 
Sputıılk"ln pıuçıılarıııdıın bırtnın 
Bırl lk Amer.ka arazisine dllttü· 
ıono llerı ürmO ler ve bu paıça
nın iadesini U;tcm ~!erdir. Atııi!rilta 
lılar böyle bir h'lc!lı;entn olmadıtı 
nı ve cıolayısh•le Sputnlk'e alt ve
rilecıık bir p ~a bulurımaı:ıııı •elf 
llnde c vap vcrmı~ıercıır. 

B·ULMACA 
-~- - .. -· -- . 

"' .. .. 
• .. .. 

Soldan HR'I : ı - Bir ırınatı
mız 2 - Bır nota 3 - B ir ma
den . Kıııa :rnman 4 - Bir Qnvan: 
Su 5 - Bir sebze e - lıtrenç. 
'1 - B r mrmleket 8 - Kudreı. 
Yukancıın ~a ıya• 1 - B ir de

nizci. :2 - l•ırl. :ı - - ı.ltıf olması 
eer<'ken a!):ı: <l - MOk<'mmel. 11 -
D··mıryol Ziya 6 - Çekme. 7 -
Bir balıkçı kayıtı 8 Karı~ ha
lıııcıekl Plln ba.' parmaıtı bunıa ır5-
tnr<llcrek vnpllım alay l•u,.tı . 

IH'",f' 111 l \l\C' \"I " . 11\1.I t 

Soldan ı;a!ta · ı - fa GOr~. 
2 - Ulu. Su 3 - Hala. Hab 4 -
AhNıte 5 - Va a ti - Es 7 -
Ramiz 8 - Ate• 

Yuhndan a ııı:ı ıı l - Muha
u~rı! 2 -- AIA Alil. :ı - Olak '-l. 
4 - Ahılı fi - 0 . Zıı ı zı. " -
Ruba&\. 7 - At, Ne 8 - Şcbe •• e. 



. -
- -- ~-~- ----- ··. - - -~ - - -------- ----~- - - --·· 

· ...... »~ 

KARLAR ALTINDA BEKLENEN TüRKiYE 
•• 

19 Mayıs stadının ı~aı•larını 100 
ugün temizliy e eek. Dakemleı• 

• • 
ıseı 

eıd· 

BÖYLE YENiR - ~ııııı bac tı ıı r "ıı•tnrıı ~Pli( ıırlitı •lu~ ı ııtımı 111' lırııı •nhlıt'l rıJI>"'• hrııı et,. .. ını .ı 
yiyo r. ii, lrva vıtıı nılıı ıı lın nı. rlA 1 ııın . 

MILLi MA 
Arifesinde 

Tııı·gay ŞEREN 

lltııhaUak ki, klmııe haya 

(Husu si surette giden Yüksel BAY AR bildiriyor) 
Ankara, 6 -

A nk:ıra iki gündür k:ır al· 
tınrla . Hf'r taraf bembry:ıı. 
Ra~kent bu haliylr faıla 

sı ·vimli. Raşkent halkı aynı 7.a· 
ı.ıanda Pazar günkii milli maça 
hazırlanıyor. Herkt'!.İD giinlü ha· 
\1lnın ~ii1<'l olmasını ve bıı su· 
ı rtlc neticesi ne olursa nl un 
71"ı;kli maç se) re tmek istiyor. ra 

J.ı.at hava böyl<' g idersf' .\nkarah 
l:ır'ın a nu'u , -erine gf'lf'mh·ecek. 
lloğru,11 kola) değil. Xe de ol a 
~enelen:e be-klf'nen milli maç 
l>u .•• 

• Hava raporuna 
bakı lırsa ... 

~letroroloji i .. t:ısyonunun ~11 p 

lt~t t:ıhınine bakılırc:a kar Cn· 
ın :ı rtt•o;i akşamına kadar dinınP· 

~ r cek. Hna tahmin raporu cloi 
ru çıkar;:ı 19 Mayıs <;tadınııı çim 
~:ılıası :ı <ıgari virmi santim ) \ık· 

drc-f'k . trihiinler oturulmaz ha· 
le gelecek. T:ıbiı bu o;artlar İ('C · 
ri-.lndr milli maçtan ümit k e · 
ıı1ck la11nı. i te bu Anknrııhtan 
{ ilrılen çıJ;aran bir \'a1iyet.. 

• Aykaç da ümitsiz ... 
Hava tahmi ıı raporları bir ya· 

na. E fak .\ ykaç'a da b:ıkılaı·ak 
.>hırsa maç suya düşeı·r.kmi • Tek 
M'ÇİC'İ bu hm;usta ~ii~ lr. diyor: 
• Jlıırn bii' le drvam t•derse tabi · 
idir ki nıııç tehire uğrar. Karda 

her iki takımın da futbol oynıya 
bileceğini lahınin etmiyorum. E· 
sasen bi7' oynamak iste-sek bile 
lıakemler huna mani olacaklar· 
ılır .• 
Görüldüğü gibi Eşfak Ayka('tn 

ifa ümidi kınlmı • Güneş du:ı:oı· 
na (ıkmak mı Jazım acaba? .. 

e Macar ma~ı gibi 
1956 sııhatında da öyle olmuş· 

tu. I.apa lapa kar altında ~lacar 
r. ıilli takımı ile karı;ılaşmak ka· 
hil olamamı ,.e takım İzmir'f', 
\ııkara~·a gitme:ye İnetbur kal· 
mı<ıtı. Rııgiinkii havalar da herke 
~e 19!l6 s u batını h ~tırlatıvor. Öy 
lf' , .ll o \'akit tf' kraın altında ga· 
lihhPt c;aklı dı' V: il mi~·di?. 

• Takım ilôn edilecek 
amma 

Tek ~r('ırı F.sfak Ayka(, hf'· 
mt'n hc>ınrn hilinen takımını ya· 
rın <bugiin ) ilan t>dc>cek. Zaten 
<::;~irte C'an'ın oynıyacai(ı mu· 
lıakkak. Solhekte İsmııil , haft~ i· 
.... nasri ıııütaliia f'(liliyor. ~ağ 
n(ık Hilmi, grrisi ise bilinen 
t·•"lselerdPn" e Moral yüks~k 

l illi takım kamnı daimi ne~'ı
i(erisindf'. lf Prkrı; birbiri ilr c;a. 
1-.nlasl\or. KimsP. lıPyccan rPkmi· 
\or. ~lorallf'fi hr.rkf'Sin yiik<iek.. 
1'.ah eah n ·orlar, kah oyna~n·or· 

lıır. Milli lır.Yrran ra1ta. Yedne 
arzulan nıa('ı kazanmak. Allah 
''nrıhmrıl;ırı olsun ... 

* • 
ltalyan 
Hakemler 
Dün geldiler 

\ urııı \ nl. .ırıı ulll \J&J ısıı - ııııt• 
)0111111111 " •ı url.l>e • Hekll.a ıııllli 
rutbol ı.arşıl o5m ıı 1111 lıl nre l'ıır· 

' '""' ola n ltul )an llft lif' nılerl ılüıı 
ı;Pı"" ı•.A. \ , ıı~·a1:1 ile ;;nnt Z l .3U d u 
\ ı· llbu)r ,;rlııı lş l f' r u :?O dııU· 

ı..olılo; bir hel..lrıntıl ~ıı ~onra lraıı•l t 

ol nrıt lo; \nı.nrn> ıı 1:llpıl lerıllr. 
lı nı,,111 tı ıı ı..f'nı lerl ııntnrtlır : l'I 

rrl. • uıııııl o\ rl H Orlınıı ıı l. 
~ılı 1.1 M\(' I:\ 
ıı'"•:m. t.nl '""'ıl\u\ 

Atıkara. O ıTele!onıaı - Belçt· 
kıı • TOrkıyıı milli futbol ka~ı· 
laşmaı;ını tcıııre ccıecek olan İtal 
yan hakem t rtoou bu ııece saat 
ı 1 20 cıe P .. A ur;nliı ile şehrimize 
ı:c!mlş vcı uoıırucn Ankarapaıas·a 
ırı:mıştercıır 

ÖZCAN NEŞEL1 'l'nı.1111111 ll'<lrı.. ı..nl l't'l ' I C\"·ıın h••r , ıı ı.tt ~1 
- ı;lhl ııl'şrıı . \ ı·rn·ııııı t>u rnrınıı a ı.nı.•t· i•I. ıır.a· 

ha tl'lrronl ıı tsı aıılıut •u mu arı) ıı r? 

* re k b 
.. · 

100 Amele saha'- 0 S )f fDC iliği 
bu gece başlıyor .. 

yı temizliyecek 
\ııliaru. ıı - I Cl'uın l " nllık bil· 

ıllrl) or ı. 

llıır.ııı u ı.rır h filen )uı:ma' n •le· 
ı 11111 l'lıtıl'lı ll'rllr. • nı.n ı h ıı > a~ı~ 
l'oaal ı .:ıu ıt ıııı ı.oıırn hlr h lll ll U· 

~ nınıı-ıır. 

,\nı.ıı rıı rlt"l eıll)'f'•I "' ~l ftd)lllll 
:\lliılurııı ı ıı nılllı mııı·ın tt) ıııırıaı •a· 

1:1 u l!t :\ı ıl\ t•l> "l ıHl ) llOIUllll ll'llll'• 
,,.,, ... 1; 1('111 · ~ ı. l rll itl l Rl>llll~I Ar \ l" 

ltıı I • it-in ıoo ıınıı·lt· ı.ı•ılf t'lınl~· 
lr rdlr. < ıını..11 •taılJ ıtııııl :ı ) f'UI ~ıı· 
ıııln ıı lf'• l, lt>r J ıı ı Cı ndl'ıı , Ah!l) H 
ı: ırlş li ıt ıııları li U«OlınU• H' 1.111 _\11 7 

ıır ıı 1t• ııı l 1. l l' 1111 • nı nı.ııın l a rınm tr·e· 
ıi ııt rınrlt' rl lrnı..(ını ı.aınııııııı<ıır. 

Tııh• I • eıllltn ıoo l ~tl ) :ırın l hıı 
ı: llıı ı ~ııı.:ıııııııı lllha rtn tılltün ı. n r 

l ıı rı teıııltleJ ı•c"'ı..ırr '" RRhA) ı 1111\• 
ı:n h ıııırl ııJ11raı..ınrdır. 

Anı..nra ~ll'll"OrollJI IMR•H•ll'l ı•a 
7.tır ıı:lj ııtlnl' ı.. n ılıır > 111:1•111 U7.Jıl D•'ft 
ı:ııı ı lılldlrnıls ır hu ılıırum •po r 
CI'\ rt l rrlrulı• ı:r ııl • ııı t.ınoun l)etl 
ııııırtıı olmıı•tıı r. 

---<>-
Lig maçları tehir edildi 

Ankara. 6 (A.A 1 - Bu bıı.ftakl 
profesyonel ikinci ır.ume ile ama· 
tör 'kflmelerın ili mııçları tehir e· 
dllm!Ştl r. , _ 
B.u haftaki Gazi kır koşusu 

Ankara. f A -.. - 8 A rıı.tık pa
:zar ;ilnO yapılmasına atletl7.m a· 
Jnnlığınca karıır verilmiş olan 1 
inci Gazı Kır kOGUSU, hava cıuru· 
mu müsait oıcıuğ\I takc11rc1e yapı

ıacaı:. aksi takdırcı .. başka bir ı:o
tehır ecıllecektlr 

1 O kulüpün katılacağı birincilikde şampiyonlar ve se' 

çilecek boksörler iki takım halinde Türkiye , 

Şampiyonasına iştirôk edecek 
lstanbul bokıs blrtnclllklerı bu 

gece Spor vo Sergi ısarııyıncıa ya· 
ı:ııtaealı: maçlarla başlıyııcıılı:tır. 

Mtısabali:aların yapılacaıtı salon 
cıa nihayet belit olmuştur. Bır milel 
dettcnberl spor karşıl~alarına 
kapalı bulunnn Spor \'e Sergi Sa· 
ravı. lstanbul bokil blrınelllklerl 
dotayı1!1yle tekr!ll' ııporse,·crlere lı:n 

pıl arını açacaktır Döylcce. Fener. 
bahçeli bok:ııl)r!ertn birincilikler• 
cıen çekilme lbtımall de ortadan 
kalkmıştır. 

t ' \ K 1 ı. t ... ' ' ı R 'tzr: ... ız 
Bu ne al4knsızııkur? Acaba bu· 

nun mOSebblbl klmcıır? Knb;ıı at 
lı:ul(lplerde mı, boksörlerde mt? 
Hcrhalelc bu ıecıe ajanlığın ku • r~ 
olmnsıı gerek. ÇUnkü faaliyet rr"IJ 
ramını e\ velce lllln etmiştir. ~Iü· 
ııabakal arcın llsnl'lS aranacnğınn ııö
rc. IŞtlrAlı: oelecclı:lcr her türlU mu· 
amele.erini vnktıncıu yaptınnalan 
ııereklr<11 . Bu alAka.'lı:tııRın ba,ııcu 

m\lsebbtbl kulüp lelarccllerldır 

l\lilsııbaltalann başıaı:n~ına bir 
iki g{ln kala bolı:ııôrlerını htıtırla
yan ıcıarecller i111ansları yetiştir

mek ıçın bir suru kombınezon!ar 
cınşilnQrken. buı tanınmı.ş bok· 
ı;Orlerın blrtnclllklere ıotlrAk ede
memek ihtimali çok :tuyvetllellr 

1 Sacid DEMIRCANJ 

0 ' h.t.;l.fl' KA'rILl\-on ıG 
Bokıı blrlnclllklcrtne. bu sen~ 

ırnlilp katılmaktacıır. eıııı , 
1 üraıye btrınciliklcrtne ıştırll ;' 
tıccck iatanbul takımının, bu ~,ı 
p.yon~a derece alacak eıenıaııİt" 
Cllın tejekkill etmesı. btrinclllli: 
katllacak bOksörlertn acıecıınl ",. 
tırmaktacıı:-. Blrlnclllklor ferdi~ 
<tuğu ıçln. ku.üpler ıııtedlkteri :.r 
tarda elemanla lşttrdk edeb!ll!"". 
lcrcıır -

1~tın'1k ecıecek takımlar oun1~ 
eır. E!cktrlk. Fenerbnhçe. Oa1!:r 
şaray, Vefa. Bcşlkt&§, Beyko•. ~ 
ı .. KaraeOcü. ~nızgücO, Pa..,a 
çe~ 

l-" ~ \ '\..,1. 1 'J.\KDI. 
t;f ,t:l\ 'J Hl I•~· ~ 

Son üç ısenecıenberı raklp5~,ıı~ 
tarak L;tnnbul vıımplyontu~ı;ıı. 
r:ıutıa.!azıı eden Elektrik ır.uJO ~ 
bu seneıı:I blrtnc:ıııcıerın cı• 
lı:uvvctll namı:ııtlellr. 

h.11.01. \ IW\ Kl'IU:ıt 
\,..,1,1 Ol. \Ull.JRt 1 ' 
51 kilo . llulcnt Kıtcr <i g.1' 1t 
54 kilo : Muammer Sevıncll 

D ı ııe Hayrı Kuru (0 .S.J. 1 
57 ltllo . Taci tçı;el ( t;E.1'·,tJ" 

en kuvvetli raıdbl YETER sf:\ 
DllFBICllr 1 

A 
NKARADA kara lıış bütun 
hızlfltı d"ı::ım <'drrkl'n, biz 
de rllmlzdcn , .. ıdlf:I kadar 

lıllz.ırbnıyoruz. ıur haftalık 11k1 
cı rıı.Uı s;ayell kampımızda btr 
kes maçın eb"-mmlyctlnl mfid· 
rlk. nkaranın soğufu blzrı <,;r· 
koslo.akra> ı hatırbttı. orada 
blçblrlml1 burnumuzu dı~rıya 
çık&ramcyorduk, fakat maç 1:un.ı 
Avnıpantn ımyılı takımı Ceklrrl" 
ı ı ı;lb l iyi bir nl".tke almı,ıtk. 
Acaba clarlh lekcrrUrden lbar.,l 
tir» ozll do"ru mudu r? n uuu 
pazar s;unlı anhyacatı-ı. lltbııt 
paşanın çamu runa ahş•k o lan 
bl:ıler 19 Mayıs Mad romu ııu do! 
ruıu yııdırıad ı ı.. f akat oruı dl 
çabuk bozuınıata nam~et ya . 
l An l bu marta pha avantaj ı 
d iye bir ,ey 7ok, bllikls böyle 
yumu alı ha d aha 2i1ade ra· 
klplerlmlzln ho una ı:td.,..ek ca· 
liba. 

maflfıp o lmak için ı; ıırnıa.. ııer· 
ı. ... bll, llk ) ICIUl'IDC" k için açıl 
nıaz. Kakııı h"rkrsln içi kazan· 
nı;ık a ıe 1 lif' yanmaz mı1 Rrl 
çlkab lan hrplmtz Uk defa ı;orl"· 

reflz. iyi fullıol 07ruıdık lannı 
ıuy1U7orıar. Bizim dl" arzumuz, 
lırr '"> dl'n rvvrl •T1irkll'r dr 
futbol oynuyorlarmı • dedlrtmeı.ı 
llr ila h hf'p lml7lıı ynrdımcı.ı 
ohun. SÜS 

\llllı ı n lmıı ı ıı .. ııı rı. t ı"l Hr• l 1'ı uş ıı ltl'•'l'P rl nlınıı ~ıı('lanııı ı nrrııııı.c nıı ho ıonır. :'>.e dr 
f'•lil "l•nrrıı. llnlııı ıı ..Cf'n •il o lma k 1(11.1111. 

olsa ıı 111111111111111111111u1111111111111111111. 
1111111111111111111ili111111111111111111 il il 

tiO ktlo : Mll!ita!a Aktaş cl{.ı 
1· ı ile Davlt CF B ı arıısmc11 
!aşılacaktır 1 ,. 

Halta içinde iki tan" l:tman 
maçı 7aptı k, neticeleri 1".Al6m" 
Pakat oyunumuz h!ı;ı klmsc)I 
memnun rtmrd l. Fakat unutma 
yalım ki, her m llh maç arır .. sın 
de 7apıbn ıunrlık maçlannda 
s;ayet klltü lnllbalar bırakan ta 
ı.ımımız, maç 1:ünli bllUln ı:UcU 
n!i, büıOn enf'rjl§lnl ortaya ko· 
yarak blzlf're en ~rem 1:allblyeı 

, lert kaundırmadı mı? - ----------
Fenerbahçe -

fa basket 
ka r~ı la~mas1 

Penerbahçe • V !a basketbol ta· 
kımları buı:ün te vık turnuvası 
döml 11nall .ç n karşıtıışacaklar
cıır 

san llclyertlılerlrı rakiplerine 
nazaran bu maç ııı:azanma IJansı 
çol: <taba ıı:uvvctlh1lr Can ve Yıl· 
maz snbl fkl en iyi elemanından 
mııhrum o:arax 11ahaya çıkacak Pe
ncrbahçe ller buna ratmen düne 
ıı:acıar antrenönıtız \c Koçsuz oıa::ı 
Vefa ı rnbatça yrncblllrl r 

HLO("' \ \1'11 :\C K 
H \ t.: F. l 1101. ~I \Cl~J\ RI 

T. t'. " P OT 5 tonıı 

J7 oo . Fcnerbah(e • Vera ız Ö2· 
L&Ş • i Uyguçl 
Kaıt ı~ı•' il. •~ Or. por •ıtlıınu : 
(3 cıncü tUmo t!:4Ylk mar;ıı • 

14 :ıo ı. Spor • R P~a. 
15 30· Dıılı:ırlı:öır • A. Mtzrak. 
1630 Kurtuluş -" A Hisarı. 

\Ol.E' noı. M .\ÇL.-' ltl 

T . ~ . por nlonıı : 
ti ıtüme ııı: maçı> 
14 00 K Spor • B Spor 
15 00 F Dahte • O Saray 
t m lnônfl 11 . E. Dr. por •:ılonu . 
( 2nc ınıme teııvlk maçıı 

COŞKUN DÜŞÜNÜYOR _ C'n• l.uıı tİnırı. lll ll ll)I\ b:t 1'ı>ıır. ıı rr 
halılı• J rıı:fı ıır• •in ıııırl'•I P11,ar 

ı:tını.. ıı ııı .ıı: nh;ı ı:e r rli. \l'a •ıa ııı,; ı.nılroıln ~<" rl ı ıır nı ·~ ı o hıı ıc lııı ltr l• 
li olarııı.. 

······················································"'···························································· 
Avrupa şamp iyo

nasına 27 millet 
katı lıyor 

Stockholm G IT.H.A.l - 10 • 24 
Atuatoa 19~ tariblert arasında bu
racıa 7apllacalt olan ATIUpa AtleUzm 
Şamplyonuına 27 mil.ete mensup 
mtıaabılı. katı.acalı.tır 

Güreş Federasyo

nu istifa etmiyor 

14 3 Tavtun Ştşl 
16 15 Levent Acıbacıc:n 

16 00 Sanyer D H O OücO 
16 45 B ykoz Yıldız. 1 

DOylece Slchttnateln "e Amıı?Ut 
luk hariç olmalı: Ozerc bu ~mplyo
naya bütün Avnıpa mcmlei:etleri 
tatılaı:ak de:netttr. 

Antrara. 6 cA A ı - oore Fecı&
rıısronunun ~tlfa eelcccj!l hak;cın
dalı:I haberler nzcrne Beelen Ter· 
tııresı umum MOCIOrtcırtü ile yapı· 
lan tem~tıı. ı:t.rcş !cdcra."<yonunun 
bıt.!a edccc~.ne Cin r umum mO· 
cıürlOkt~ herhanaı bir malOmat 
mevcut oımacllliı 'l b bö) :e bir lı!
t fanın cıa nıevzuubahli bulunma · 
cıı&ı b ıcı nım.§t.r. 

j ANTHENltlANLAH SÖNİJ K GEf;IYOR 

ı Fenerbohçeliler "sıkı 
çohşma .. istiyorlar i 

Ergun ve Seracettin 15 güne kadar futbol 
cek .. Vefa maçı iptal edildi 

oynaya bile-

Fenerbahçe - Vefa 

63,5 kilo : Şükrü Has ıi .E1';ı~ı 
E. Barbaros M Olgaç (0.8.1 1 
eahlbldlrler 

ın kilo: lb5nn AY <İ E.T .'f l.f ı 
71 kilo Flkrt Baykuş ıu:.1"· 

Al;ı O tsar cP B.I tf 
75 kilo : Vecıat Kaı-akuruı:n 

n ı. 1' 
81 kilo : Tayyar Kalçıı < 1 p;,1• 
Aıtır Burhan TUrcr ıF.D ) . .j 
l\fetın O!gaç·ın 60 kllo;·a ':ı 

ltıt.mnllnln vanıncıa. Fikri ~ 
Jı:uş•un 75 kllocııı Vec1at K~4 1,. 
rumun ela 81 kllocıa <tövüştno>" 
tlmıılı çok ıruvvetııcıır. 1,r • ıa abakalar ı>aat 18 ele b~ıııd' 
cakur Tartı s aat 12 • 13 ara' 
Bölge blnasıncıa yapılacııktır~ır 

l\IQsabaka hakemlert şun! of-' 
B~ hakem Feyzi Uman. 1' 

hıııı:emtcr · Feyzi Türk. Yon;<> (/! 
ğar. Kenıın Yargan Ahmet 
mert. ~ 

Yan hakemler: Necmi Atıi(f 
Yarıu yapllmıuıı Kııcıır lsmler, K . Yargan, /.· ıO' 

ı ırlbUnUn oça:lın:ıı l!.l{:ındı ve aabadıı. b ulunan Penerbahçe Vera mert. Rlng lımlrl Mal'Bel Bat1!,r 

M OLNAR. tip.elen kurtulmak 
için parda~Unun yat.aaını 

biraz daha knldıraral;. Upall CEM BAŞAR 

1 bulunan futbolculara aC31tındl · bilecek vazlyottedır . Yalnız ımelly&t kal'fllaşmnın hlV1l muhalefeti ti. K ronometre hake:ııl ve ı;p!P 
1 •- ~ ınıdı yıı ı•aı·ak ?ıırkaç ıur . ıı olııı b11catı biraz zayıtıanııştır. den iptal edl.mtştlr Turgut Pnslner. 

Snrı IAciTertıı Cutb~cu~r cımur Daha tı.al~da iken ~~· ç~ı,mıya ~~·---~~~-~~~~~~---~-~~----~~----~~~----~~ 
dcryll$ınl andıran pl.stte latcınlyc Is· bn,ıayan Ergun her ne kadar d U 1 
temlye ko,mayu başlıı.dı'ar. Bu .ıııra· zclmlşac de halen topa ltırşı çüln· I 
da trlbünon aac kb;ealnelc bulunan gcııllğlnl muhafaza etmekledlr l"a · 1 

birkaç e.skl Fencrblıhçell. mcmnu nl· kPt 1lgl1111>rco bu durumun pek ya· ı 
)etıılı.llklerlnl !ı.bar eden bir şeklide kında tamamen düıelecejtl n Ergu 
merdlvcnıerl ıncıller • c aralarında nun kıaa zamanda takımdaki yeri· 
btrşeylcr konuşarak çı kış kapısına nı alncaaı töylenml'ktedlr. 
doğru ilerlediler. Sıftll'cc o kadarını ~~~~~~~~~~~~~~ 
lşlteblldlk : •- Bövle çalıµna olmaı, ı <r 
artık bu 1 1 ha lİrtmr.nln umanı Amatör küme 
ı: rldl.-

Ergun ve Seracettinin 

durumlar ı 

Fenerbahçe takımı dün mUll o
_yuncutarından Te Şeref tıe Niyazi· 
den malınım oıaralt çalıştı . Saat 111;1 
de yapılan bu ld maDA kOf\I l!e ba,. 
landı ve müteııklben çlrt kale oy· 
nandı. Antrenör Molnar lso ayaıtının 
ağrıelıgını ıöyleyerek ııoyunmadı n 
yukıırıda ııöyled lf:lmlz gibi nntren· 
ınıını saha kenarından idare etti. 

Son zamanlarda Fenrrbahçe takı· 
mının antrenmanlarını aksıı'1Jıası 

ve ôyuncuların lfıkayt davranmala 
rı be San . llclvertll camla araaınela 
hoşnutguzluk yaratmaktadır. 

Evvelki gece italyadan gelen 111;1 
Pcnerbahçell futbolcu elDn latlnıbat 
le vakit geçirmişlerdir Bunlardan 
Seracettln .ıs ı:üne kadar ru tbol oy· 
namaya ba5layablllrlm11 demiştir 

Seracettlnln durumu alAkaltların 

da Uacıcsın., göre halı.lknten tam ın! 
c~slyle 11ıh bulmu~tur. 

Er&Un ~se derhal tutbole başlaya· 

ı ı maçları tehir 

1 
ııııı:nne,~:~~~ ınuhı .. ıır 

-ı ıull orıl ıt nyn:ınaı·ııı. nlıın 

1 

\nıııınr h'.fım,. ruıııoı ma<:lıı· 
rı . Holıt:t' 'llııllır l ıt jtll ııırııtııı · 

rl ıııı . ıı:t>rıilrıı 111.ı:ıını 07nlne 
tı•hlr l'rl llnıl, llr. 

'~~~=====~======~~ ......................................................... 
Nie lsen- Ulrich gençlere 

yenildi 

Kopenhııgen, cı (T.H.A.) - Kral 
Kupası i kinci tur ltarşılaemalarının 

blrlncl günü Danimarka. Noneçe 
2 • O galip duruma geçmişse d a m ü 
tcaklp ırün No"eçll çlft eklp D 
Jagge SJoewcll. Danlmarkanın ta· 
nınmış cıru Nltlıen • Ulrlcbl bck· ı 
lenmedlk ,eltllde cı a. 8 3, 10/8. 715 
mat!Op etmişlerdir, Durum bOylece 
.ı • ı olmuştur. 

..4' 
SERGiDE _ 81"§11..tn ,• ın do\etll•I oıarnı. Ct"ll'n f,çrç· ı ıı \ e•to~ toı..ımı ruıtı"~ıf' 

lıırı dOn l'hrlnıl ırl f' dola•tılar. Uıı ıırnıto knlıtıı.ıorı olelrlr ' <";.s.' 
"'o' o llrrıırı: I ) ıı rnrııı ıı a~ıl an -rr gl) 1 "" ı;ezrıı l • \l'tlllerl c IJ ı;llı.l' I ııı,; J.rallcrlerludeu c.Jün rll l.l 
ile anıluıı l>lr alı5· \ cr" > Dııarl..Pn ıilrüyor~unuı.. 


