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"ADALET VE iLiM MÜESSESELERi 

'' K. Boran (C.D.P.) Yargıtay, 
profesörler ve hakimler 

Danıştay üyeleriyle 
İ\'İD bir tasarı verdi 

-----------------------! «Gerçekten demokrat bir re1ımin 

vazifesi, şahsi huzuru sağlamaktır» 

Blr .. oç ründenbprl 80(Ul..Rl1ın· 

lı l:ından rahııtsı7. bulunan C.11.P. 
ti baekanı Ştın sellin GUnnl t ay, dün tanttııne'l 
lyll~şmlı,, fBk:U 5lddeUI soİolii:l ar yOzUndcn kt-u
dlırılne dıı,arı çıkmanı ası ta\-slye f'dllnıı,tır. Ru 
) Uı:den Gihuııt.ıy t'ilnde, blrlıı;at ıon daha btıra· 
hal edl!'crli:tlr. 

«İLiM MÜESSESELERİNDE BULUNANLAR 
KAYDI HAYAT $ARTI iLE KALMALI» 

nusuı..t !Uuhablrlnılı.d~n l 
Ankara. 7 - C.H P ~fardJn .mil~ 

letveklll KAmil Boran bugün ~'.lec
lis BaşkanhtınL Ya.raıtay B&lkan 
ve Oyeterlyle. Danı,tay Başkan ve 
Oyelerinln ve cı.ıter bütün ya.rıııç· 
ıarın ve Oniverslte profesörlerinin 
kaydıhayat şartı He çaıı,matarını 
~ajthyacak bir kanun tasa.rı.sı l'Cr· 
mı,tır. 

Kanunlaştılı takdirde, Hakim te 
mlnatını tam anlamı ne kuracak 
olan teltlifJn gerekçeeı şôyleOlr: 
cHür veya muhtar olan veyahut 
ııerçetç aemokrası icaplarına göre 
hür Te muhtar olması lA~ım ııe-
ıen mU~lc.rin IAyıtJyle hız.met 

(Oe~amı Sa. 3 SO. 4 de) 

Vilayet yine 
Gazetecilere 
Kapatıldı 

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

Viliyetln ön kapısı. ı:ıazetecllere, 
evvelce ancak B~b&kan bura:ıa 
buluncı.uııu zaman kapatılır ve 
Mencı.ereıı ~ehrımızcı.e bulundu(l:u 
müddet zarttnda bUtün RU.etectlt:r 
(Ana.el.olu Ajansı ve lktıd.arın ba· 
sın organları muhabirleri har•ç) 
ancak ark~ kapıcı.an Vtlıiyete ııtr~ 
rek, HU&ust Kalemde toplanırla;:dı 
Birkaç <lefıt tekrarlanan bu cı.urum 
ııonra.ıarı, bUyUkten küçüğe tnt!· 
k&l ecıer bir hal aımı, ve son o
larak <la. dün VHAyet Husuat Ka.· 
lem MU<lü.rüniln bir emriyle ııa:ıece 
arka kapı deQ:ıı. VHAyetln kor:· 
doruna giriş <le yu&k edilmiştir. 
Huawıt K&lem Müdürü Nabt Cp, 
evvelki ııece Huısu~I Kalemcıe .., •• 
bık V&ll Oökayla yapılan bir telP· 
fon görüşmeaınf arzu edilmeyen 
tekilde veren muhabirlerden b!rl· 
ne kn:arak: Vlliyetin her iki kapı 
ıını birden pzeteeUere kapatmıştır. 

Subay ınaaşlarile ilgili 
bir kanun leklil ediliyor 
tvlilli Savunma Bakanlığının, maaşların artırılmasile ilgili ta

sarısında üç fikir ileri sürülüyor.Tazminat işi de görüşülecek Fakat mE'.selcnın ııarlp tarafı. btr 
iki aazetecı ve bu aracı.a muhah!rt 
mlz, içeri aokulmaıken, sonradan 
VıtAyete ıııcı.en pek çok ga.zeteclnln 
yalnız lçert ııı.rmeleri dejll_ Valinin 
kapısına )ta.da.r ıııtlerek kencuaın· 
<1f'n bfoya.nat alma.landır. 

KITA HİZMETİNDEKİLERE TAZMİı TAT VERİLECEK 

BAŞYAıı 

Aklın berrak 
yolu dururken 

- Sayın iktidar ve muhalefet 
liderlerinin dikkatine 

Ahmed Emin YALMAN 

A
nlı;ara 6- Dondan kırk 111 eneldl. namldtyenın sonraki kahr:ı
uıanı -çe eas,-pk\I Rauf Reyin ·fh-arlo;I bulonduıu Ramldlye 
kru\·11z6ril, \'ır nıf"n '«' ll.I yol('u taşıyordu. Bunlardan blrl, o 

zaııuının en al..ıllı ,l' nanılı kumandanlarından sonraki SadrAzanı 
Ahnu~. l h:ı:Pt Pa,ardı. dlıtrl hf', onun. pt"L ıı:ene yıısta or(ludı.ı 
b\Urntn bir me\'LI ~•bibi olan k.urınAY rrı ... ı. <"onrak1 Oarp Ordu
•u kumandanı, Lozan bruJdl!'lt-ıe ... ı. Hl\l\·ekll, ('omhurrelıı;I ı.-e mu
tıaı,ret lideri) kurınay kolaıaıu Jı;;ml!'t &ydl. Ha iki Mı..cre ırnı: 
'•eerntıyet hükOnır-tl taraftndan (Ok mühlın, bir '"aıanl ,·aı:ıre vf". 
rtınıı ,tı: o lii:orı..unc ,e nılh:mln "\" f'men harbinin fll!'hf'hlnl bulınaı.., 
hnnu durdumıak, imam \" nhya 11e bıırııa varnıak ... Bu harp Yl
töııdl!'n meınl~lı;f'ttf' t.1n1 t..ırı.. yıldır "'"llt"rlr kan dôktılmOştO. Ve
rrııon, .ruz blnler<'e <\n.ıdolıı tMur;una mrzar olmU'5, oraya sldcnı,r, 
töU~rde ı;;ıtrftndOktrn '" şebl!'blnl bllnırrt~n d6\0Şttlktf"n sonra cıın 
ff'rmıı. pf'k azı ınıılfl.I bir ... urettr kııdlt hallnde yurllların a dbn

tllfiel~ rdl . Dftttln Anadolu, btıtOn Uum rll. Yemen harbi Yfl7.0ndrıı 
lı:.ırı.. yıl lnlemlstl. menllekı•t ~on!ııuz ıallr \f' ftllkt"tlere mn.ruA 
'katınıstı. 

11..1 vazifeli a ı..rrıu "" haı;lt blr trtli.fl;,I dt-rhal ml!'ydana çıkardı 
ki bu l.artar lıi.an dükOlnıt'otlnln t~ı.. ı..~bebl. \ emen·d~ eer·ırt- hA
lihnıt"rlnln İmanı l ıth)a tarahndan 11f"çll~mtnıeı;ı1 idi. un ~rbeple 
leın~ıı·ııı,rın hayu.tıııdaLI hlc bir akld - uıf'zbeplerl lcnbınca -
n"IUtf'ht"r 01ın111·or, k~nllllf"rln<'f' normal ol:ln ıer'I btdtfe v:ınnaı. 
itin dö\tl$ın,ı..·tt"n f)a,ı..a ı;arPIPrl kalwı)ordu. 

<Devamı Sa: 5. sa: 1 deJ 

A1soclated Press 
Wuhtnııton, 7 - B. Amerlk&.'"lJ!l 

dün ııun·ı perki atmada ~!terdi· 
tı başan.ııızlık. preeti.llne c:ıonya ça. 
pıncı.a blr cı.arbe teşkil eunlştır. Bu 
başarıısızıırıın Amerikan ıtcıerıırı-ı. 
nın cıcı.cı.t imtihanlar ııt'('lrecetı Pa 

rl.I üet tad~mell NATO .konreran· Eroin ıebekesının mensoplan •e ha.stane1e J"atıntmalan Jcln Em-
eının artfMlnde otma..sı düşOndürü niyete basvuran lld eroin mflptıollsı 
cü telA.kkt ed.llmiştır. Vanıruarcı. 
proJeet şf"ft or. John Haııen ıse 
bugün başına. verdl(U beyanatta 
Amerik&'nın tık sun•t peyklnt ff'
zaya fırlatmakta. u~rınılan b~&· 
rısızlıjtın mekanik blr Anzad&n llö
rt aeldllttnı. füzenin yapısı ile &· 
llka.lı olmadığını bu itibari& ka· 
zanın çal~ma.ıarın terakkl.slnl d.lır 
aurmayaca.A:ını aöylemıııtır. Öte 
yancı.an Baıtkan Vekili Rlchard Nt· 
:ıı:on. <lUn ıııece Sovyet SputntkJr·:ı· 
nln bQyUk bir !OQ"Uk harbe sebt"hl 
yet Terdlklerinl söylf"ml, ve .:t~h· 
likenln yekOnu büyüktür• de:nl~· 
tir. 

Nıxon, Vanquard. projesinin nıu· 

AZILI UÇ EROİNCİ 
VAKAVI ELE VERDİ 
İstinye'de imalôthane kuran bu sabıkalılar 
idam talebiyle yarın Adliyeye verilecek 

v&ftakıyetatzllk.le karştl&!Jlll&Sl hak 61 &ündenberJ. Uı:I ek.ip halinde ç&Iışan taçakçııııı: m•aaı me
kıncı.a aonılan su&llere cevap vt>r-- murla.rı. ntha1·et evvelki cece, lstlnye aırtla.rıncı.aıı.ı bir eroin ım ... 

f 

TORiK RIHTIMA ÇIKTI - Dlr mOddeHenb~rl d.-vam eden 15ldd<"lll <1og11l.lar )'07.0ndtn ıah\lle-
re doıru büyük bir balık al.ını bn'!lan11,tır. Buna en çok denlı.dr· 

1.:1 fırtına yftztındrn bahta çı krı.mıyan balılı;çılnr ıel'lnmeı..te ,.e uı..ı .. uıetınıh: &Jacunıxa lı;adar ı:rl
dhı deml!'l.t~dlrler. lii:ıyıtara dolru ı~ll!'n. balıklar ara1tında torik de hutunnınkta \e bir ua('ılı; d.r-nlı. 
balıtı:lll olduıu için. aılarla )akalanan torikler, bu akın yHzilnt'lrn lıpı..ı ,,..,., u b.ılıl.larıı• ıtbl, ı.ıyı... 
dan. krpçe ile yaı..aınnabllmekte dlrler. Ayrıca bu torik akını. rıat lnrın da clti11;nıe .. ını ı.ntlamış ve 
dün 200-'.!M> kurus arruıındn ıatıımıştır. Reslınde lıi.epçe tıe kıyı dan yal.nlauaıı <cDl'rJa Kuzula· 
ruı ıörü lUyor. 

..,,.,,.,.,.,.,,..,.,.,,.,.,,.,,..,, •• .,,.,.,""'"""'"""'"""'"•"'"""""•"•'"''°""""•""""""'""""'"'""•"""""""""•""" .. """'",.""'"'" .. 

NOMAYISCI RUMLA KIBRIS 
TURKLERINI TEHDiT EDiYOR 
TüRK 

A,P. Te T.U.,\. 
Lefkoşe 7 - Buııün Lefke>şede Rumla.r tarafına.an tanlı nQma.~l· 

ıer tertlplenmlftlr. On binlerce Rumun kauıaıgı bu nUmaylı,lert. 
<laıtıtmU: tçın emnlyeı kuvvetleri hayli attçlük çekmlı ve aHAh kul .. 
lan.ı:nak zorunda k&lmıştır. 

Nümay1fçller Lefkote caddelerinde Ad.aya. muhtarıret vertlmeal 
ve Maltartoıun tekrar va.z:fe~i.ne dönmesi yolunda haylt ıııorültü ko.. 
parmışlar, TOrkJJe ve ln~ltere (De,amı Sa. 3 su. 3 de) ................................................................................................................... 

ODUN-KÖMÜR BULMAK 
iMıtt\NSIZ HALE GELDİ 
Könıiirciileı• taıııdıklnrıııa 

köıııiir veriyoı·lar gizlice 
RMmt makamların bütün toı:r e-------------

:antıların, alınan k:ara.rlar ve bn· ı 
ton beyanlara ratmen, şehirde yl· 
ne cı.e yakacak od.un bulabilmek 
tmkln.sız bir haldedir. Şehlr dahi· 
lln<lekt bOt{ln od.un <l"J)Olan Adet& 
boş bir halde bulunmak.ta \'e el· 
lertnd.e 11tok odunu bulunanlar L&~ 
bunu ka.raboru. yapmakısızın va· 
tandqa satmak hwnısunda. t0r10 
;:OçlOkler çıkarmaktadırlar_ 

'tl~kO<larda tüccar terzlıtk yapan 
Hırzı 'tlnuıdı ımıinde bir vatand.&"1 
dün ııazetemlzo telefon ederek. of_'~ 
küdar Belediye Şube MUdüro.nun 
tekzlblnl okur okuma.z, derhal er 
cı.un aramata çıktıAını ve a.ncak btr 
doetu ııayft51ncıe çeşitli -ıorluklar-
cı.an sonra 125 kilo odun bul&bll
<llilnl blld.lnnl~tlr. Ayni va.tancı.aş 
üUf ıeın hiç bir yerde kömOr bu· 
lamaaıtını cı.a sözlerine ııAve et· < Devamı Sa. ~ Stt.. 6 dal 1Athaneııln1 meydana. çtkarmıola.rd.ır. C Oe\•Amı Sa. 3 SU. G de) 

.................................................................... - ................................................................ 4 ........................................................................................................................................................................................................................ .. mı_ştlr. 

llEy AZITIN HALI B•Yd'"' t nır ... ._, yoııınun in· 
- •~ ı.,ı ll'hllkPJI hlr hnlln ıl oı:-nıa•ını:. 

~IJ,.p olıııu•tuı n\ tun ln!laıtll IJr ll&lll olaral. Bf'Yt"ıtt:ı 1 f.T.T ~n
tıı""' 11~ \"' J.Pr1 Tıb1'1'e blnolarınııı ara .. ına ı .. RbPl f"df'n ı.ı .. ını f,17.la
llt lı;.azııaral. drrtı~ı,,urıımı15 '' bu aradrJ her iLi binanın da te.-

m~ll~rl ortaya (' ı1'mııJl ır. Blllndıaı ılt>I bn yol Sarm:hanf"brışına ıı:a. 
dar mflnı&.:flıı olduıı:u kadar 111'.f"ıtl• lf'fllt('Pk \"f' bu arada )"Olun kena
rında f)nlun:ın OJlne ın alarln lııı .rrrlt-rl de> ı .. tlınltilı; rdllt'<'Pl.llr. Bd>lt
ce \t a tı) rk Rtıl\' Rrın:ı dik olarak inen )1!'111 hlr hut,ar daha l11'1A 
ed llwte olıocaı..tır t'nı..at ıusaatın daha tık auıannda teblll..cll bir 

ha.lln zuho.ru, ıııııııerl dU9Un dtJrn11!'g~ başlamı!Jtır. Fa7.la kazıntının 
;rakı ndR kıııınıtn oı~uıı ı.o.palılma ı bt-kll!'nnırl..tt-dlr. "' imde, iki 
llU,1ı1. hlna arıt.:ında atılıuı uc:uruın lir hlnalanıı aşa&ı )uı..arı otl!':f· 
dan11 tıı..011, bulunan tf'mellerl cörülmrı..trdlr. 

öte yandan ~ehrin hem~n hemen 1 
her ııemtınc:ıe ııerpill buluna.o. k:ö-
mürcüler cı.e. ellerinde bulunan .,. 
dunlan. ancak: yakın tanıd.ıklan 
mil§terilere vermekte ve kilo!luna , .__ ______ ...,_ .. _. __ _, 

CDeva.mı Sa. 3 SU. 4 de) -
ALE )( ts \\ nA,GET. 

GENERAL WRANGEL'İN OGLU 
<<Türkleri unutamlyoruz>> dedi 
Şehrimize gelen Alexis Wrangel 40 yıl once 
Türkiye'ye sığınan Beyaz Orduyu anlattı 

-, Bun ıan ırk yıl önCf' Rus kızıl 

PAMUKLULAR nrduouna karşı röndPrllmo, olu 
İnı;rUl.J:, Fraraız ve Bf'yaz Rus kUT• 

1 

vetıerının kumandanı m~hur Oe. 
ı ı neral \Vranııel'ın oA;lu Alt"Xia Wra.n 

YENi FIATLA "'' evveık• <On Beynı:tan ••hn-
, mtze ııelmlttır. Bl11ndtll gtb'ı, o 

zaman. kızıllar yenilmek'. üzenov-

SATl L M A Dl 
ken lnııııız başbakanı LJoyd oe. 

fDt"nınıı ~a. 3 ~u. ı det 

Bu durum manifaturacı

ların dün Resmi Gazeteyi 

okumamalarından doğdu 
Resmi gazetenin 2 Ara\ılı: uı:;7 

tarlhlt sayıısında. yayınlanan Tıca
ret ve Sanayi Bakanlıtının bir 
ka.ra.nna ~re. bütün pamuklu ma. 
mullrr dUnden itibaren yeni t:
ııtıarla llatııacaktı Dun. bütün ının 
pJ1·a.sayı dolaştık. manifaturacılar. 

(Devamı SL 3 Sil. 1 deJ 

Güdümlü mermiler
len feza yolculuğuna 

Yazan: 

Y. Müh. İsmail lşmen 
Bugün 2. sayfada 



BIJ~i·J~··ljfJlD 

Türk basmmm çilesi 
SEHiR 
HABERLERİ 
Okullarda son ayda 
13.000 grip vak' ası 

Bu nesil 
M

emıe. 

lı: e t ı · 
mızın •I· 

1asl havııaının 
ıertle~mttıl, ne
d•n&e, ııkaerıya 
bütün eımıckle
rın buın Oze
rlnlle çakmasınL 
Jlldınmların o

YAZAN: cıemokrat bir ro • 
memleketlerde bu 
ıtlbl kayıtlayırı 

hUkUmll'rtn !hela· 
l!l P< IDl'n IHlllYll· 
l!Blar va ıtaı;ıyıe 
meneı:ııımıotır Del 
Çlka Anll}'lll!HI ' Dr. Nihat 

TVREL 
.\\IK\T l\Iad<le 8 - Oo

tesbit edildi a _____________ _, ne :v u k a r ı cı a Vak'alardo, «karma O§I » 

tatbiki sayesinde kısmen 

bir azalma temin edildi 

nun Uz:erıne cıu~mesıne H& le ol· 
maktallır. Dar ı:OrütlU ve otoriteye 
meyilli iktidar acıamıan buına ııu 
ter yOz:Ie cıeım asılı: auratl bakma
yı lUyat tıaltne ııetırmcktedlrler 
Bunun el>ebl. b&aının, mecıent A... 
lemde aacıece hatıer alma vasıtaaı 
olmaktan çııtmıı olmaın, ı:az:etele
rln terblyevt, ekonomik n hattA 
ilmi rollerinin lnkAr ec1llemez tıa.e 
ııelmesldlr. Heııel'ln ttecı ııı ı:lbl a· 
zete tallllq dün) ada cMecıenl in a· 
nın e bah cıu~ı· dır Mıı!•yet u
cuzlatıp tir jı ytllı:eelt'n rotatlftn 
tea111, tcvzlattakl eOr'ııt ımkAnları 
Ye büyük hal>er alma '~ıtaları ile 
ı:azetclerın ıtem·ın ve ılrşae1• 
fonkılyonlarını çok ııenıı bir H· 
haya yayabilmeleri, f&hııl ihtiras 
nhlbı Polltlkacııarı bir takım ka· 
nunl ve ld rl tedbirler alma~a 
ıevker:ıeı:elmlttlr Her ı:1e\•lrde buın 
barrlyetı diller ııyul hUrrlyııtlerle 
bua!:>er inle ,af etmtftır Hürriyet 
idealinin benlıruendlRI ve cıemolmı 
ıtk nizamın hlklm bulunduliu 
memll'ketltrdc basın da en ııen .ıı 
tekilde erb ti ve rahat çallljma 
1mklnlarını:1an tayı:1alanar&k h11.ka 
hizmette bulunabilmektedir. 
Şu kabul edllmellı:11r ki, baaı· 

nın hakııı:t vazıtııaı tıalk için çalıo
mak olup. muanen 4ahıa veya zum 
relerin çıııırtkanııRını yapmak dtı
ıııcıır. Gazetelerin tarta br~:arcıa 
ki faydalarını k bul otmek!e bera
ber, buın hUrrlyetlno kartı ı:1aha 
evvel teorik olara'ı ııordedllen cıe1· 
dl fikirler. ı:eçen uırıarda tatbikat 
tan cıa alınan ınt.allerle tatmin· 
klr bir aurotte cevaplandınlmı~. 
buın harrtyeıncıon r:ıoQabllecek 
mahzurların, ııene buın hUrrıyetı 
Ue bertaraf edllebtlecell Batı Av
rupar:ıa. huausıyıo B rıeotk Amert· 
kadı b!r ılya ı ilim 111tıı.yomu o
larak kabul eı:1llınl§tlr Oe:ııelellm 
hClrrtyet nizamını bir türlü benim 
Hmlyen polltıkacııar, basın hUrrl· 
71t1no de ınanamadıklarını:ıan o
nu. idari. cezııt \e mail teı:1blrlerle 
baskı ııltına alma yoluna &apmak· 
tacıırlar 

acıı ııeçen Jı:anun.a. basın Jolu ile 
ıoıenon uçlar hakkını:ıa ııereıc ma 
btyet ve ~rebe mUeyytcıo ve ııe
reue tatbik ıahMı bakımınıııın 
çok C1aha otımuııa Rır hükümler Şehrimiz okullarında bir aydan· 
kabul ellllmlttlr bert devam eden ıırtp aalı;ını, aon 

B lhn.s mali ııaha<la demokrat birkaç ı:un zarfında bir azalma kıı) 
lkt d rın b ına k&111 takip ettlRl detm(ftlr. ilgllller, bu azalmanın, 
politika otcıdetll ve >anın olmUJ- 97 nlabetlndo oldu~nu trade et
tur. lktıdaı kendtalntn hoeuno ı:tı melı:te ve ulıının önlenmutncıe, bu 
meyen ıuı:trlerl ııavunan ııazetelerl yıl tatbik odllme1e b&tlanan •karma 
tUrla malt ve lkt udi ) ollarcıan •tıt nın, •blllıuaa mUe11tn olduıu 
bBl>kı altın<la tutmak için bir ta• nu llerı ıürmektedlrler 
ıum tedbirler dC4Unmüı ve tatbik Öte yandan. &algının •en hAd dl'V 
etm tir KIAıt. mUrekkop, ve ealro reaı. oıaralı; vuıtlandırıln.n aon bir 
ırıbt iptidai mııdcte.er ile, r mi 1•

1 

ııy !cinde. fohrlmtzdekl ilk, orta, il· 
!Anların tovııı nusuıunda muha· ae vo dl~er bUtUn orta dereceli okul· 
lıt ve muvatık ıııızetelcr arıı.sınaa lıırda, 13.000 ıırıp vataıının kayı:1e· 
!ark ~zotllml~. eşitlik prcıu;ıbıne dlldltt belirt.ilmektedir. Satlık MU· 
muı:aytr hırekl'lt cdllmıo ve mu· dUrlUtünün devamlı tekziplerine rat 
haltf ırazetetcı; bır ıran kllllıtsır. ve men, bir retlı:lll taratından yapılan 
llllmız: kalma t!ltımı.ının ıstırabı· bu açıklama, olı:ullarcıa hakikaten 
nı cıertncıen htııaetmıoıera r Şimdi bir •erip ~ıııınu oıcıueunu ıöater 
bu ııahacıa IJ,r acıım dıılıa ılerıve c muı bakımından Onemlldlr, 

seyahat 
edecek 

dlltr.lıj bulunulmaktallır 23 11 1057 Orlp aaıı;mının )anıb:ııında, bir 
t rth.ı tora vekhıert heyettnce a· de, •c11Herı aalgınu olduğu da U2c 
tınan bir kar rl Bllllnı rlıtde durulan huıualardııncıır. Bo· 
auı;t ve 11 a c um hU• llrtllctltlne ıöre, )'ine eon blr ıy 

ticari lllnlar vo relı:ldm.ar. ıçerıaıne, okullarda '1 cııtı.rı vokuı 
Türk Basın B rlltl Resmi ı.Anlar kaydcdllmı5ur 
Ltmıte<l ortaklıRının t~kllAtı ou-
lunan yerıercıe bu t kilit marıtc· Belediye Danııma 
tiyle, adlan teeblt olunacak ıraz te 
ve der;llerde ve tayın kılınacak Bürosu lağvediliyor 
miktar ve nt&betler dalreeln<le ncıı 1 
rolunacaktır • hOkmU kabul caı:- Hy~cr ld.tımııa söre Beledi) enin 
mittir Artık buncıan böyle tnnıa· Beyo,.lunda Dan19:na ıtntormatıonl 
men husuııl rl büroa:ınun lltvına karar verllmJ• 
hat veye t ca mahiyeti tir. ilııllller. büronun daha taydalı 

z Ooan bir 111..ı 14tenllen ııııııete bir hale ııettrllmeııı içle ba,ııa bir 
de ne;redllmek lmklnındın mab· l ıtatüfe bııtlanmMını cı':ı,unmekte 
rıımcıur İ!Anlıırdın temin ııd ıon 1 dlrler Bu arada bUro ıııvıdlldltl zo 
mebldRlar bir ı:aıotenın en önem:ı ınan ·burada vazıteıı olan memurla 
mail kııynatını t~ltll eı:ıer. Buııune rın, batka yerlerde vaıtteıendtrllecek 
katlar muhalif ııazetcler r mi •• teri de bellrtllmlot.ır. BUro, ı marta 
!Anlardan lktle1ar ırazetelorl dero- kadar toall1ct1ne devam edecek ve 
ceaıncte 1 tltaı:ıo ııcıcmı1orlar, fakııt yeni bütçenin knbulUnU mUtoaklp 
aracıakl fırıı:ı nuııU&l Ullıılardan 1 ıltvolunacaktır. 
ı ltlacttklan parn!ar vuıt.aal)le cıol· I ....................................................... . 

llnl.~tll'rlıı piri 
ııwrıı..ııııı tnı:ıl t>f! llrııı•ı.ı rııır. f.~1'1 
\11111111 \ !! ,ınııı mfltt>J..llrııll ,ı•kll 

ul:ııı lııı ııırrnılıılıı :ııırlı&ı 11 ton, 
ııır.ıırlll 200 11111. lıo)u ı:; metre 
kııılarılır. 

durmı.ıta ve bö)lellkle ya) ın ııah•· ı 
&ın:ta yıı,amaı:a wayret ccııyorıarcıı D unyu. Krtstot Kolomb'Un ktı· 
A) rıca muvafık ııazotelero nnz:aran I çUk bir cemi ile cYeni DOn· 
muhalif ııazotelorin tirajı çok )Uk· 1 u A V ıı·e,tıköy !lt'teı>• yalar. kegflne çıktı ı •ıırın· 

BUGÜNKÜ 
sek olı:1uRundan. bunlar huııuııl tl4n 1 P /; roloJI ı tınyonu ton bu yAnn büyük <le~ıaıkllkln 

racakl&rd.ır. BUUln ıo. dOnyanın ca 
zlbeslnden ırnrıulabılen ve feazmn 
botlutunı:ıa lıııuıket edebilen l)Jr 
•Feza Oomlsh yapıbllmeııe lı:ıılı· 
yor. Bu gemi. ırüııeşııı kozıntlt fU· 
ıdarından müteessir olmıyacaı,; b.r 
şekll<le imal ecıııecek ve yolcuları
nı &at ııallm Ay'a ııötUrOp ıetlrc
btlccek aOr'ntle olacaktır. Dcvrı· 
mtzdl!. havılaru hAklm olmak lçln 
bıışıayıuı ve tempo u baş dönı:1ürtı· 
crı bır ı;Uratlc artan yarışın esasını 
bu t~kll .:diyor. İlk !eza cemu.ını 
tnşa eden vıı ilk drfıı Av'n varnn, 
yıınr;ı kaunıı.cak 

IKE'IN ITIRAFI 

Eleenlıower, İkinci DOnya mı~bl 
hakkında yazdıllı bir kitapta: ıE· 
!lor Almanlar yeni atlAhları olan vı 
ve V2 mermilerini ıı:amanıncıan ııl 
tı ıy evvel kullanabll11elerdl, mUt· 
te!ıklıırln Avruı>a çıkanııaııı çok 
zor. hl•lkl ae lmkAnsız olurdu• it!· 
rarını:ıa bulur.u)·or. Jl'llhaklka ilk 
ı:UdUmlU ıncnntyl imal ecıen Al· 
mantar, •l''eza 11eyahath Oml~ııııi· 
nln de babuı eayılmakta:ıırlar 
Hltler Almanya ıncııı fnza ııeyıılıaıt 
merııltlııı 19 yaııncııı bir çocuk ~ 
ier FUhrer·ın C11kltattııı çekip cıo 
11tıllh altına nlınmaııayctı ve flk~l:ıl 
ıı.ııkcrl makı!atlar için teklmül .ıt· 
t rmege zorlar.mıı avcıı, her ııaıa~ 
Ay'a yolculut. Umıtıert bu cıerece 
kuvvetlı b r hale ııPlmevece!ttı 

&ah,plerı tnrııtından tercih edlllyor· ı nan tahmlıılerlnr cllre burun ıreçlrdi. Kolomb zıımanını:ıa oyle 
!ardı Husual llün.ıınn erbcstçe ve ırhrlmlz ve civarında han kapa· bir tekne ile cYenı dOnynlıırı ff.lt· 
ıatenllen ıınzetell• nl)!irlnl ya ak lı '" rır11ııı.1 1 ı.ıır )atı lı h alrtı• hine çıkmıık bir macera idi Pııkat WERNHER VON BRAUN 
ecıcn bahis konuau karar. buın 1 ıeçccek olup, rüzclrıır Yıldız: buaün Feza acyahatınc çıkmak, 
tınrrl) ctı ile bera~er Anayasıunızcıa knrayclden ıcrt, uman uman Ay'a ve dlRor Jlldıılara varmak 
Yer nlnn t dl • 1 1 a hiç de bir macera olaru cörülmU· Duıriln Amerikanın Alobama e· 

. er n •• enıı ına ındıı dl kıın rtll olarak r~ecektlr. l>ün n 0 yaletlııtıı HUn"vllle m•vklfnelc'"I ı .. .. ı yor. Feza yolcuıuııunun ilk tecr • ..., w • e .. •ı ,e ... ı <le ta&nrruf etme haltı>ı rn J uksrk hararcıı 3, en dü,ük Rcdstone Arıenallndo Ame .... ı·.a d dil bolerınln ynpılcııııı dcvrlınlı:de, 1<ok ·• 
na o mucnylrdlı Kıırar ı ı .ıuscı he ı santigrat nlımık kaydr muhtemeldir ki, bir ıır~ıı deltıeımı ccücıumın menni lnkl~af dal I• 
ırUnUnde Y1lrUrlUtıı ııınn.ş olaCllıi.· nıı.ıır. olmadaıı hcr:ıetıı v rılı.c:ak ve A~'a nın mUdüril olarak vulto ıı5rcn 
;ırt Bud1t,.ıı1rthtcn ı1ttbaren h

1 
OkOmot TA KV 1,. ~ 8 \il"·' '' ıu.n ılk uıaııac•k tıuonn oRulllirtııın ~n genç. kumral, bir Al1mrtcıı çoıt bir 

s eme " ırazote erin mal kayııu I' \'/. \H derC?Cckl mr~ıaJlar dünyanın her ye- ~porruyı. bPnz!'ycn Wı•mher Vnn 
lıırmı kurutmak. onlan çarea zllk rlndı•, bU"Ok hır sabırııızltk ve ııe- Brnun. Hltlertıı çılgınca bir ıhti-
lrtn" b k b \\ 12-cı•,aı - ı>\<:"ı :ıı , 1 <l(l !" 1 1 " .. ı.ıı ma • una muka~.ı yccaıı kaııırıııısı iç nı:ıc tıekloııccck ra.ıı n nvnya ı .. k m o mık emri· 
kcna .n, d : k ı\cn ııazetcler bl ııı ' il 1:11:1 - ı.; '"''" 2:1 •ertııtn botun Almaııyada bir ka· 
raz \lallo zcııı:ın:ı tınnek thtı~ arı· lllrrı ı3;; - l'eııınzllelr11l'I ıı; iLK HEDEF ; AY ınrı:ıı gibi N;tılil yıllnrda ıo yıı~ı ıun 
na ııahtp bir hale ccleblleceınır \ 11•11tl t z,1111 htr cıeıtkıınltyaı ve tezada SC'J'ııhat 
HU.AH. TUrk ·bnaınının ç ıest he- SABAH 07 12 02 .ıı Buııün, klltnatın bir zerre 1 olan etmek hUlyıııı:rı lçine1c ytız:ııyorcıu. 
naz dolmamı ur Pa~at ne olun;a ÖOLE 12 06 07 2~ ı1Ulll aı:ıan crı ~akın feza zrrrC".si o- Wemher Vnn Braun·un cıUııy .. ya 
ouun, Jzahı.ıa çnlııtııtımız idari İKiNDi 14 28 00 47 lan .Av'a ı:ıtm k. meaenıyrtın "a· ı;ı~avnn tasa\vurlan. ınsnnl n 
cezai \ e Ir ı k ı 1 n k uc 1 ~ 00 

ııınnnta nzmettıl mcı,elclcrd"ll ':> • becıbııht ııtmek <lclill. m 'Ut etmek 111 85 1 ıır 8 R n ıı ,t ' A~ AM 16 4 1 - rt<llr. \'arııaca. nokta cıızıe :ıru· hkrlndcn ııoıu,orcıu Fakat çılı:ın 
ı: ıcınıılan. f,k r hurrıyetınln bir YATSI 18 ıu 0138 ıuyor ıcsıı! Hı huııu5ıye ı. rı cıı nlvotır.rın ııanyayı tehı11C1e b!lŞ 
lCt Cet;I ve bir fC il olan ve bu ı;c- iMSAK O 27 12 46 tamam ~l btfln Ol\ BUUın bun ıır, laıfıRf 'Nazi Almlin~mda Wctnhın' 

\ınerlkn11111 :ı Jiı.IOnılU nıerınl•I, •"lılım -aia. 
ve ul'ıırııurıı l ıı 

Hlonesl ,Johnn, cı:\ll;eıı 

llr. "ı•rııher '011 nrnıın 

tekl'unıtıa .ıe vıızlfolendlrdller. Böy 
lece ulhç(I eml'llcr, ıuııcert ro;ceUe· 
rın ınıı:ı,aıı Ra)MI içinde eriyip 
"llVholdU 

GODOMLO MERMi 

NEDiR? 

Btr ı:oaomıu menni. bir nc,•ı ro-
t ot tertlbotııı:ıır. SllAhın cıışıııd.ıkl 
blt kum&ı\Cll tcıılııatn·la veyıı ıı;ılfı· 
hın çınctekl mckıın 7.?TI& ynr ımı • ı 
la mcrmı her hangi bir uzııklı;cta 
bulunan tııtenııen h•·dc!c ııöııd rt· 1 
.C'blllr Tam mflnıısıvıc ırucıumın 
bir menr.•. beklenmedik ııtıı:ı c!cr 1 
kıırst5ındıı da hedefini :ışırmııvıuı. 

rnesel& yer deli ştıren lıedeııeri bl 
le, ro~usıııı de~ıttırere~ bulııbllcn 

1 
mermıcıır Bu;un umumiyetle ııı:ı 
ııevı ı:itdümHl menni Uzcrınac. C1a· 
tın fa?lıı lnklf11f etUrllmc!rrı ıçı ı 
çnlışıııs·or B'Jnlarelnn bırını· ~ ts- j 
tıkaml't V" vnz Y• ~I avnr eelılıp "" 
nıı c::öre harekı t ııClcbıl n ır<tcıo PIU 
mermllcrdlr o ııız ıorı>ldulıırı \ 
Almanların \ ııptıklıırı V ı. \'2 ı~r 
bu sınıfa ııtrerll'r I> kor nuv. ı'l· 
aümlü mermiler lı;e uzaktan r:ıııre 1 
edilebilen pilotsuz hava ı:emıı rl· 
~lr nu cGenıı • menni• ler lı>t ·ıaı· 
ıen lstlkfUTletlrrl' ,.e\ kt'dllcbtllrl,.r. ı 
nuııon anıı. ıınıa,ıımışttr ki, ;:ti· 
dUmlU mermiler, atmot<'"rln iç n· 
de olduıtu gibi, cıı,ıtııda dıı vln ıc-
..:ada cıa. ırnrada, acnızııı ıçınau lıııt 

V A TA , . - 8 \ft \1.lK tO:l1 

«Cıgaramın 
Dumanı» 

E ~ı.ı hlr 
( ıırt. ıly • 
ıllı, r~· il 

1 
: . . 

. .. . 
1 i 

. . t 

ıı.ır \t• tını k 
•:ırı.ılıırı arıısm 

ıt.ı hlr nını.ııı· 
tar JH'I. ı:ooh') 
ıll. Cıı:11r·1111ııı 
flnınnnı, ,ol"l1•r 
':ırlıı lııı ııııı ıll 
·,., h.ı•lıtrdı. I •· 
.lllnhll l 'U ll 1.1) 1 
ı.n ıı oı.11ı.ı11rınıl11ı.ı k•lh\t•ıcrırı 
tıorııln ı:rnnıofoıılarııı•tıın .. ıı.. 
•ıl.> ılıl\ ıııurıııı. l'u ınhıılı ı•\lt'· 
rlıı ı.ııfr•h·ri ıınlınılnıı ılll lıll'C 
lııı·e st••lnlc a)lll •:ırJ.ı)ı oı.ıır· 
ııınıı: l'ıı:ıırnıııın duınııııı .. tll· 
~ e. 

ı-ı. ı nrı.ı ,1111111 lılr 'rııl srr 
ı:rı. nlılıı. 'I Ottııılııı dıımnııın· 
<1 011 ..,,,.r.ı ;:111111> ıııeılt•ıll 111ıııuı 
ıııll)onl nrın ~11) ı•ı ıırıtıl.:~·'I, ıır 
ıııol;rııt l'artl lkllıl:ırıııııı 'J ı•J.cl 
naı.nııı ı ı: ı ııa (l)ııl ur(( ırl) ur. 
:...-ı.ı, >ılı ılolclıırını> n ıı ıı.ı ııınr 
) ıııııııa ı·ııı:ıırıı ı1ııııı1111ııı11 oı·ıtıı 
ı · ıı fh.ıl hlıııllrmr•İ. Tı•ııı•ıll'll 
lıınıl' . ) tırtırtoıı• ıılrrn ) ı•nl rı
\ ut hl11ıllrrı11•ll'rfııl lı'lıııtcıı ı·ı · 
İ.ılınnı 1'11111lı•h•r1t• atıl.l ;llHllF:ll 
ı;ıı lııılıı) ıuı 1111111 tıııı.ırn, "'"ıır.l 
\I \e tııtııııh «tnrıırl mıııııtrıer 
:ıı ·111 ,'.IJ l)OI, ıln 111.or 'r. . ır.ııı 
l1:lıı tıa 1'a turııı ılıı ıınııJor. 
H ıı.ım;ı ı:nre, 111.oriı ''" •anıııı. 
J ıırtt~ııı ınuhnl.J.ıık içmesi ı:e 
n•J.I) oı . 

J'cl;rl H:ı'konı , n'kacı hlr De• 
ınol.rııl olsıı ıı•rı•ı.. '\ lrııılhCl 
ınllJondıın 1Jrıı.1 > orı'ı ııııoıı 
\ e t•ııı:nııı ı~ı·r ııınuıa. ııcıthn 11 
ı.örlln aıtı hllr. ıııemlrl.t'llll ı.11~~ 
in 'k rııııhı ııuyulınn tıır':' l U•lil ,e e:ırahı, )ıırıtn ın 1.arıırı I•· 
tlhlllk nın•l•lf'll'rl ııra.ııuln ı.ıı· 
IJııl ı•debllnıcı.. ıı:ııı, illH'I' ııc· 
ınokrnt l'artlll, ~oıır:ı dl\ nnımıı 
olııııı•ı ıı:crelil>or. 

\tııhııldd l ıllarınıın hol hı•I 
llll')tllııı toıılıuıtı•ı )11111111 ııı.~ 
ınokrat l'nrıı ıtıh'rlerl, f'llı•rıııl' 
lılr ı·ııı:ıuıı ıı:ıJ..rll olııı bıı ııııı.c 
ti ~l.ı:e 111• 11.ı: ıH·ııı lçlrı•c'l'lli.ı: ·'"' 
lcrıll . ııı•ııı dP. ~ıı. ıııı... J',ıf,.al 
11.lhlıırn ıı•llııcf', ilnl'I' hu ••il· 
lf'rl ıınııtı ıılnr. t;oıırıı hnnıı ,.tıy 
ll'nıl• 1trı..1uıas \.ır~a, ılhf' ~o· 
rıınılarıı .ıı:ıı kulı.ıtlılıır, un ~c· 
(·lmh•rtle ""· l.iı3l11 ı 1ıtn111ı •ı• 
lııııhl ocnııı kl)or, ılrnırı:r tııı• 

ını ııınr. l'at.rll 13:\ ı..urıı ıuı.. t'1 
ı:ıır.ıılıııı l(•nıı•ı:r. ıın~lı)llll ı..ılJ• 
ili ) ıı rtı~ bil) ı ıııııı ı:l 111 M" 
aruıı;ıı. ı d.ı •lhll)clılllrlrr. oıı· 
lıııılıın •o>ICnıl!•l, lıtzıten din• 
ll'mr•I. 

lllzlm ı·ıırnr:ı fi> uı ınrını ıı ıııın 
311 tl).ıllarııııı ıı:hrr1 ıırı. ıwuı 
olrtıı ıı ı ıln MI; htk llrrl illrl ı • 
ı ıı r. Hu ıır:ı lıl'I ı.ı > hw il' ıı ı ıııı · 
komi ıllııll'llllr. 03~a. , .. ı..ıı 311 
ıta ~ll lııeıı !Jlrcnı. ı:••rı·et.lı•r ı:I• 
hl. 'I ı1rt.hr'ılı• c-ıcııra uı ııı. ol• 
nıııı.11111 nl.tı. Ttııııııııııll rıır· 
1'hı•ıtı•ıı ıııuıı 111' 1. ı·uı. mrııılı•t.rl 
slııııll '1 Orl.f) rılerı ılull:ı ııı · ıı ı. 

lu•ın •lı• ıH•ft ... t·ı,:ara .... ıCt~ur 
,,, lt'l t•tlt' '!O ı·ır;:ırııJıf,. 11111.~I· 

lt'f 1.1.:111 Frııııl.t ır. \lı·ııı1t•ı.ı•ıl 11 
1\nznnı Mr\ h•·~lru• ıor•· ort.t :r-•· 
ııı r l•\lı·rı·ıı ı·ıı '"""ııın :;oıı h ıı 
i n •.• ıııı ıılııhlllr. n.ıı ı \1111 ,1'1\.0 
•lıı .13 nı dn• ı·ıııurn ı: Mnrh tır 
'" nrııı ~mı l lılr \lııı nıı ~:ili ı.ıı 
tıı nluhlllr. \\ıı•tıınıı \I' \ ıı· 

ıı.ıuı.tııı ı'ıla dıı 11>111 u,ııı ,c 

Yurı:ıuı:nuzda nzlıestnl atırbaflt 
!ıkla. feraı:at ve az:.mıe yapan ba• 
ııınımız. maalesef a:ıı ııeçcn nevi· 
den teı:1blrlerın muhatabı olmak· 
tan bir tOrlU ırnr:.ulamamıştır Mu
tıalıfeuen lktıcıarı ı:eıııını hiç tOıı 
ht.f!IZ Tür lı; bll.!iıntnn borçlu o
lan buı:Unkü lktlı:1arın. onu ferah 
!atacak ıecıbırıerlo. gerçeğe urnun 
hareket etme ı t4zım ı: lirken, 
tam aksini iltizam ecterek. aklın 
a insan maııtıRının ayıplıyaca ı 

vıcıcıet ve bMkl ıı ı il r tn ıum nn· 
tıelemokrat•k ı;aıcıeıero bel bn la· 
m ı acı \e ço hun bir ' ııun

cıır nasın• karşı ittihaz olunan 
ıcıart mllht ette ı ba kl tecıbırkr, 
7 CI 1058 tarih \e 6733 ayılt kanun 
ile t le1<1etl ncı rı m ~ mu ıab r 
mutıırr r ve mc:A u :ır.adnr ıııbı 
k eıerdc muı en vaı>ınarın ıı· 
raıtılmaAJ a ~ oşulııra basın tıu 
rı et n mu211ı r n ı l&)JCI hO 
kOmlrr az ıı ,t r Buıı ın ııue· 

heple ter lıurrı t 1 e ~ an •a ı· f,nzNrnılLe ı:llnrlt'rllrn , 1• Krl to! Kolomb un S<VR'ınte çıır: ır- Von 13rnun ırlb. ırençıerı kl'rtdl be-
et ne ı ı ıkı " a ınıuı ın ntıır ,r rı••lmln tı.ı-ıl•ııı ı p ı ııı<ı kAn l'rtı eri otuygulannın tabii abşı:n bı GÜDÜMLÜ MERMiLER· 

hOrt" t n n r il m t ua ı:er- ıııı.ılnııı•ın ınıır eılllıııı-:ı:. RıIİia ratmeıı u hddln~ \lıtdr.Bu- rakmıık ııııla <IU Un!llm!t)'Orc1u. O· 

tA topra!İlli ııltında da ııeynıdebllır 
-nrr 

atın :ıl ııııı ıırll:ırı \urııır. nır 
it· ıı. \nwrlkn•ııııı 1ıı11ıe ı..ııııı~ı • 
lnn ı.:oktılıı rıcıırnılınııın fl)ııtı 
l•r. urn 1'11711111' nı•ııll•lnı• ı: •· 
rr, ı:ftıtını• ıtrnrı-.,ı.: t.'11dıır ıu•uı• 

ılnr. 

te ç.karmak n do l'Clen 2 r m 
bur ı a ı a ı h n n mz :o;ını • 

ııu n sı ıt ~umu aı ı 

!c l'!fm ukaddt'rd r RUnun ıu;anıarı dıı he rflt'r n v ııu hemen orcıuyn aldılar Vl'lımn nuı:ıın ıırtık cınn)·anm h ::' İıa:ı-
... :::::. ........................................................................................................................................................................... ~ .................................................. j ~c\~~ .n~~~r1~1~t~ b~~~~!!z~~ <<Çok Yüksek irtifalara 

TAŞ DEVRi MiSTiK oıma~ızm • l)ombalamnk lmltı\n 

:? ıırl \"nıı: ""·ı ı, l',f' 

111 re il b. da rı 11 ı,ycttl'kl klll tı: 
tecl ) .r crtn unu , aşa'ıılm 1'ı;t l· 
darın rad n t~'ıl olup b~ını· 1 ~:=::=:=:==::============:::::..:.-==:::;~~~~~-:::::::::::::;;::::;,.-~~~~~;;;;;;::;;::;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:=:=:=:;--:::::::==::::::::=:""--:::::::::==::::--~
mıı: bu hl.lfiU8ta ner ttırıa temınııt , 
tan mahrum cıurumcııcıır Halhuiı:ı 

c1alıillno Rınnl~tlr, Yllnl U\ÜllC!l 
bir tl!tnya harbinde artık, alarm CIU 

Erişmekn 

<1Uklorlndeıı. tlfll~aıar halinde ı;c· ------·--------

lh-11111f..rnl l'nrtl I l"i.PI B;ıl.; 1111• 
tı ı:ıııııı "ll •fili fi)Ull:trlll,ı it"' 
n•. 'J url...hr·cle "ilt ılll or.ı;:ı ,., .. 
ıtıırn-11111.ııı .ı) ıl.ı ::ııo ıı .ıı."ı n l ıı· 
h!IN·~h > url tıı ti:O) ı.ı nı alı" ııı• 
t;ııclar'! lı.ıııı/llt'ıı \0'-1:•'1·111;, 
""h't't' \tiz ıı.ıt.rllııl nıııı:ılla 11· 
ı·ııııa ı.:r.ı· 'l'Or1''Uıı aıhaı ,,.ıı•r': 
\1' 1lila)11!'nl. bir IJalHl) l&ll \ 111 

uu·: 
........................................................ 

Darbe ve baş ı 
tııaan bı ı, en l<unetll kemik· 

~erll! •mnlyet altını alınmıştır. 
;(Jra, bUtlln wucOd fonlulyonla· 
rını ayarlayan ha>atl merkezlu 
buradadır. nu '\'ılzd~n, katau ı:e 
lı!n harici ll!<lrl.,r, bilhassa d.ır· 
beler, Jılp bir fhllc belirti ıı;,. 
l•rmeaeler dl!, ruhi ve fokılyonel 
bir çok aruların ortaya çıkma 
ıına ıebcb olurlar, 

Bir lıua nellreıl. kafanın ma· 
ruz kaldıfı aaraıntı, hlkrelrrln 
Japmnda, o anda hıuuıe retlr· 
dffl ıe~lcl arızalar!A, tandfonun 
dll9me.lne, nabzın tlddetlcnme· 
ılne, bıt dönmtslne, b.lt •frmnı 
aebeb olur. Darbenin herhanı:I 
bir lbtllltı olup, olmadıtını •ıı· 
!amale için, bir iki run rı.cmeal 
lhımdır. Umaml1etıc, ı.:.ta lçlıı 
d• bir kanama, kırık ve cııter 
akulılık foku, biç bir tehlike 
Joktur. 1'akat, baıatnlannııı u 
ıun ıeneler denm etllfl de rli· 
rüleblllr. Rllhanı, narin Ye ıl· ı 
nlrll klmHltrde. ı -.... ~ 

1 ÇAKARALMAZ HAFiYE 

·, 

",AOINlJ\V VE G.0< IJk' lJ'l.! , 
l 11. l(f:lc.'l.l- PiN t;.ı l IVI < t; 
C:.t G4JN~ Ull Vt vr< 1 Vll 
P.INI Rf VI ~ 1o>1 J V -
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kinci katta ktnk dökük bir bal· 
kon vardı. Onun <la vaktiyle y tllo 
boyalı oldutuna bin aahtt tııtr.r
dl. 

Kapınır. üzerinde kabaca o ııl· 
muş bir be aı taş vardı Bun:ın 
Uz:crlnlle 111tzıncı11 bir pman l:ÖııU 
tutan b r ku, resmı görQIUyorcıu. 
Rex evin bir ismi oldutunu hatır· 
!adı ve bu ku~un bir ı;cıvercın o
l caıtına hükır.C'ttı Taşın üzerln<le 
blr de tarih vardı 1710 Ka11u.ın· 
da ikinci bir çift kanatlı kapı da· 
ha vardı Bu ela :v ile bo} anmı.,
tı Bu lı:apı açıktı Bask Rt:'.'ı: e 

- DoRru çtdtnız. dedi 
İçeriye s:ırtnce kenctlnl bir tç av· 

ıuııa buıı:ıu Yerler topraktı K r
,uıında ytlkıic. bir duvar ~rcıu 

Bu ..ıuvarın Q:ı:ertnde top ızıerı 
vardı Her Buk köytlnde. her 8ask 
evını:ıe bövlc bir duvar muhakkıık 
nrdır Bu duv rcıa Blll!lı:'lar mllll 
o_:vunları nlan pelotıı·ı oynarlar nu 
oyun duvara top atıp tutmaktan 
!baret bir oyundur Du du\•:ırlar 
köydeki hımlarda hatt4 kili e av· 
ıuıarında bile vardır Bu evin top 
cıuvarını otlar boruma tO seneler 
denbrrt buradn top oynıınma.":lış 
olduRu muhalrltaktı Yabnnı ?tlar 
Yt çimler ortn!ı~ı sannıŞtı Yerltr 
çamurlu 1'11 HııttA duvarın bir 
k~ı yıkı.mıştı Avlu<la b.r t!I ım 
aeatp eıyalar yıRJlı ıcıı Eski harap 
bir araba pıı:ılt b r demir kar ola 
tir Urtl kırık <l!!kük ev ~YaJJ. 
Bu avlullr vo bu duvarda artık ırı. 
dlılı top oyunları o nanmaclığı 
pek beli d ip n!tlı pab.ıçları b !o 

çıkarı orcıu Rex·e llvlunun or
ta; ı 11 c1\ nnasını ı anıt etti l\lo 
ter .. Mı <luruncıı Reıı es zı1 ı:ı 

bir ölClm ı;ere1eil ıtbl her tarata 
~ 
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ındlRlnl duycıu. Anıbnr:ıan ınmr!lo 
hazırlanırken yanı b~ında lk el 
bir in.san dah11 peyda oldu Yüzün 
den l.panyolM benziyordu F:lmıo
cık kcmlklerıı cien çenCtilnln ıtı• 

na kadar ıunuıyah trq yerler! b l 
:ı ıcıı YUzO Adeta ~ a lı ıı bl ıa . 
o cıa öteki gibi ı: mlekll oıuı> avn· 
ı;ıncıa hiç ı;c çıkıırtmayıın ıp pa· 
buçlar vardı OU man bir bıık14la 
Rex'I stız.d tikten onra bır k narıı 
ç kılı!! Da k Uıc 

- Beni takip eı11nlı. deell. 
Re:ı:. acıamın arkııtoıncıan bahçe

ye çıktı Arknlarıncınn hemen o 
çift kanatlı JCşıl kapı lı:apnııcıı. 
llll$k evır bUyClk cıcmtr çiviler ka• 
kılı olun tahta it pısını açtı içe· 
rıcın harnp bir 'nz.~ ette ma~aıar 
ve taht ~kemlclcr var<lı &\in ıçı 
ne glmıck btemcdl Önde çarda •ı 
g&ıtererck 

- Şuracıa ıtöl ede bekllyeylm 
Burıııı pek erin ve iÜZel, dedi 
Fakat Baslı. emir alm~tı. lta~·ı bir 
QJe· 

- Olmıız. içeride beklıım"nlzl 
l>Ol ledller. dedi. 
R~ e lOI \ı.-rdl içeriye ııtrınce 

kapı kapıınıvercıı Rcıı. 'alnız kili· 
mı,ıı AlçRk tr.vanlt, ~eri <löıerr e
siz; 'eni blr odada Jtıl. Sön:xıUt 

ocatın başıncıa eski ve ıcnclertn 
tcı.ıriylo kırarm!iJ tahtıı bir ı;ırı 
duru~orcıu Bütan eıyalar çok eli .ı 
'e haraptı Blı talı ta dolap. tabak 
lar, bir çeyiz ıııın<tıgı, cıuvarda c.ıık 
bir saat vardı nu tam mAnAıııvıe 
bir nau evi ıı:ıı . neıı•o batan bu 
eşyalar çok hıa ııolmlştl ÇU:ıkU 
c;ocukıu;-u böyle bir evde ııeçmta· 
ti, Otuz l"nodıınbert bu muhitten 
uzak kalmıa oım1111ına raıtmen hiç 
blrt.ıılnln ) abancuıı deRl!C11. Kencıı
ı;tnı kısa pantalonlu bir çocuk ola· 
rak Nlve deki aile ocaıııııında ha
tırladı. 
Memlek~t lldetl mutfakla yemek 

oaasının bir otmaııı ıcıı Burııde 
ocıık yaıımıyordu. Fakat ytne tahtıı 
masa uı:crtndc kirli bir örtü ııerll. 
mit vo 11':1 ıcı,ııtk ıoırn ıcuruımu•· 
ıu. Etrafta açılmıa ~arap şltelerl 
vardı Yerde okunmut bir ıı112~te 
duruyorllu Sıılida ve eolr:ıa iki kil· 
pı \'ardı Bunların blrlıil ıralıl:tı 
Rex baktı çarıataız iki ) atak ~ör 
cıo Her halı:1e o iki adam oraı:ıa 
)atıyordu. Sofra da onlar için ıcu 
ruımuş olacaktı Mutfaiiın l!n ırnv 
tu yerlnd11 tahta bir merctlve:ıln 
oymalı paımalclılı:ları \il ellllı tah 
taları parlıvord.u Bu merdiven yu
karı çıkıyordu. Rex kulak vl'rdı 

Her tarafta eterin blr 8Nl!l:ı:llk ha• 

kam saruyordu. Bu aile pansiyonu 
pek tenha ı:örUnOyordu. Acıı.''s t
nocıınc ıı nerededir? Dtye dUşUn· 
dU. ayrılalı )'arım eaaL kadar ol· 
muatu. tlıt katlara çıkmak orıa
lıRı ıı:coretmek için Rex can atı· 
~orllu nu Baıık ile bu İMpanyul a· 
caba pansiyonun muşterllerl nııy. 
diler? 1noccncı11 ııeımecıen biraz 
dolaşoblltr~ı. Kapıya doıtru )'Cirü
da. BahÇC)'e çıkmak istedi Rcx o 
odaya h•Pledllml;ı olduııunu anla· 
dl. 

:\:ili 

'fOI' l>l \ ' UU:-0.1 .... F. H\lll 

Du tıuauı;tı hiç oUı.>hc yoktu. 
Kapıyı dııarıı:ıaıı öyll'fitne kapamıa 
tardı ki içeriden açmasına lmklln 
kalmıyordu. Rcx'!n ilk hlMI hay. 
retten ız:lyacıe memnuniyet oıcıu 
Son haftaların tı~luıtundan ıocra 
nitıayet bir hareket bq cıı.ıtcrmı 
ti. lçtnı:ıe bocaladığı ı;!Jıll karan· 
!ıklar arııııından bir ıtık bellnnıo
tı. Vaziyet ol<tukça aydınlıktı. E111· 
sınaa tnocencıa, bu zt)·arctı yalnız 
bqına ~apmaRı ta arlıımı~tı Fa 
kat beklonmecıtk bir ııebep onu 
Rcıı•e muhtaç ctmt.ştl Bunun için 
bu mü!Ali:atın eo.nuna kar:ıar onu 

bir yıero tıapeettlmılitl. Fakat nl· 
çln evin içine hapııecıtlmljtl? ı:vı 
b•otan aıaRı dol11tablllr111. Merdi· 
ven oracıkta kcmCllJ!lnl Acıeta d&
vet ediyordu. Demek ki kenelllln· 
cıen ııız:anmek bıtenen hlcıtse veya 
esrarlı it evin dıcını:ıa cereyan .. 
dıyorau. nu ı.r.bople batıçede bıra· 
kılmuına meydan bırakılmamıo
tı 

Mutfallın tA Clıblndclı:l duvarı 
dayalı duran bUyak meıe dolabı· 
ııın )'anı bııoında ıtaçUk bir kapı 
varaı Yanına yaıcıa,tı8ı zaman bu 
kapının da kllltll olı:1uRunu rarke· 
cıınccı htQ oa.,macıı. OOz:UnQ anahtar 
dcllttııcı u:vı:ıurup aııanya bakınca 
mu·ı ııök)•azunu ııörı:ıü Demek ki 
bu kıpı bir çok baıık evlerinde ol· 
cıuıtu ı:lbl mutfııttan bahçeye açı· 
ll)orcıu. l!:vln ahlldekl kayalardan 
pek uzakta oımamaııı lllzımr:ıı . Bel 
ki de bu kapıdan çıkınca ıru;an 
kencllnl terıu;a ı:ıbl bir yerde bu· 
labllırı:ıı. Bu kapıclan çıkmaııa ça
ııamak boıtu. CUnktı kapının kilidi 
cıemırıtendl, aynı zamaııcıa pek e&
kl vcı ı;aQlarn yapılı idi. Zaten 
Reıı'ln kaçmak l&teıııeaıı lçln de ııım 
dilik lılQ bir attbıııı )'Oktu. Sadece 
nerocıe buıunduQunu oırcnmeıc ıır
tıyordu. .Mutrarıııı bol ıoık ,tren 
Uç pcnccrcaı varaı UçUncQtifi ıae 
duvarın çok yUkıick bir yer1nc1o 
1<11. lnııan aeçıntalne müsait olma· 
yacak kadar ı:1araoık idi. Rex, tapı· 
nuı iki yanındaki pencerelerden 
birisini ııçtı, cıcmır parınaltlıklar 
ı;ıt ve .. acıamcıı Bahçede ltlmseler 
yoktu. Uzaktan aı:ır bir yük ta
tınıyor \'C blr yere yılhlıyormut 

<Dıuruı .,.,, 

len Mijır bombardıman uc;nklann· ı J k'I I 
cıan çok. ıııç ummadılınız btr an. ç ı ere zam yapı ınca .. 
Ca teııcntzdıı µatlayıveren 11ıödUm iç;;t rıntlarııııı yapılan yenı r.am 
:cı mermllerıı lıı deh•etı içinde k•· ıar üzerin' Belediye içkili gazino!&· 
lacakeıııız. Adeta uUşOıı~ıı bir ıwy rın ıarıreı:rını de yenldrn tcabltc 
ııo sahip olan ve lıarcKet hııllıı· karar verml•tlr Bu maltaatla lkt!Aat 
delu h~cleflerını bile arayıp bUlün Müdürlüjlü Tekel umum MUdUrlüj!U 

Bir evde 30 teneke 

zeytinyağı bulundu 

1 

bu binlerce klloıııetrc meı.afeden • 
ırelım davutalz mlntır. dUnyı harı> ııe mUracaa; ederek, yeni içki tlat. 
.erini cere) an etmiş bütün horµ- !arının kendilerine blldlrtlmealnl Is Belediye Zaoıta!l ekipleri dün ııı· 
ıercıen dalııı kanlı ve dııha ıecl bir trmlftlr Tekelin tıatları blldlrmeBln bıır üzerine bir evde :ıo teneke zc1 
hale ;etırecek, ve böylece. meile.ıı 1 den .sonra, itkili lokanta ye sazıno· tlnyaCı buıı:ııuşiarcıır. Yatlar mus-· 
yet, meı:1ımlyetın katili olarak !i'1Ç l lann tıırlfelerl, yeni tlatlara ı:ore, dere olunmuş. auçlu b•kkında ıat>l 
ıancıırılacııktır tct.rar Ayarlanacalüır b:ıı.a geçı:mıstır. .. ........................................................................................ .................................................................................... 

YARiNi UNUTMA 
(There is always 

tomorrow) 
JtcJhor: I>ouı:la lllrk, Oynı1an 

!ar: Jlt.rbara Stant1yck, Fnd 
Mı·. .'\lurray, Joan nennetı. l'o· 
tacraflar: Ruucı Metty, inı:lllı ce 
ı \eni ,\R sınemuındaJ 

Unlveraal fntcrnatlonal Stüdyo. 
ıuuun çevlrdlj!I renkalz bir ı:ıı:ıı 
Film saadet mcıoıcaı azertnı l;urul· 

fllr cıuygu.suna açık kapı btrııkllmış. 
ReJımlr olayları rahat ve blrblrtne 

u1ı;un ııell~tırlyor. Slnemaııın iyi o· 
J'Uncularından Stanw,ck ve Murray 
anlayışta oynuyorlar. 
Okuyucularımız:a l>U tllmJ tavalye 

ederiz:, Venılr ozı.ü 

BOY OK 
iSKENDER 

11\tt':\:Rlllll'r 'fhf' t : rp;ıhı • ltl'JI• 
•llr: Hnlıt•rt ııo-.ı• ıı , ()) ııı, . ııı · 
lar: lllrhnrd lhırıon, Frl'ılertı• 
Mnrrh, Clıılrl'! Hlnorıı, J>ıınır l • 

mUi. le Darrı .. ıı, , "rrınl')cı 'e l'ro-
Cllt; IFred Mc. lllurray) bir OY\ID· dlılol)on: Hnhl'!rl ltn••rrı. ı. •· 

cak tma!Atbaneaı aahlblı:1lr. J:rleııell ntl'rn: Kobrrl ı.rnı•l\rr, Uııtı· 
:vırml )11 olınuştur. BütUıı 11Uıı ça· ıuıı: l ııltı·d \rtt.ıı t'l'f'rhııl· 
llttıfıı tılnden alı:tam He dOndOCü rotor • c.•tıwnıa•ı•npe. Aınr.·ıı..1111 
vak.it ıtarıaı ye çocukları tendlsl;lr tllnılı H.11\'.\IH\, I M\U, \D 

hiç ıııeıııuı olmazlar. Karıaı ılk )'il· ı.u ... ~ lnrıırnlnrııııııı. 
!ardaki gibi d~Udlr artık; udeco ço Robert Ro.e.ıııın İakender'I •neyi lııte 
culı:lartytıı utreeac, ltendl dUııyuın, dlAlnl blleııler baprırlar• diyerek, ta 
da :vıpyaıı blr'Uldlr. Ev balkının nıtıyor. DUtünce ve t\lltürdc llerl 
>1ne Cllft'l yalıııııııı içinde eyele bı milletlerin cuyuşuk ve çUrH'u; 
rıkıp, kendi eıııencelerıne ıııttıtı.ıerı ııerl ve dinamik milletlerin t&e 
bir aece ın.ım:ın 1ırmı yıl onceaın cUstıln• olu§lı.rı enıncıe eonuııda 
den Ml.u Miller <Barbara 8tanw1clı:ı tlerlll'ıin, «barbarlar» ın eline <lllU· 
çıkar ııellr. Mlu .Miller eıkhten mcslyle &onuçlanı>·or, Demoateıı• 
Cllft'ln )'anında çalı~ıttır. (llmd• in Attna'&ı Makedonyalı Barbar 
New.! York'ıa bUyUk bir ıerzlr:ılr. iki Fıllp'ten. Darytts•trn Btıytlk lra.ıı· 
ıl de haraıta bu bakımdan batan· ı Muhterlıı İııkender•den kurtuln· 
ya ulatmıflardır ama ıevııı yonıı.. mırorı ar. lsıı:ender cınsancıl» ol· 

Orkek. ıyı bipli, )alnız ıııun cıutu :ıaman; bu, onun ölümO cıe 
Cllft için reni bir ratam•dır bu. oluyor. N ki, İııkender•ın yıllar
Yeknuak ııünlerının buııaıııcılıtın· ca ııtıroıı barbarııııı da. eonu:ıcııı 
dın kurtulmak için yeni bir ıerOn onun <la anıacıııı ilbl. botitur tU· 
ne atılır M1aa llllller ıao onu 11»kt· kııtllmıa. ölmU tur. Arl11to•nun 
denbcrl ıevlyorcıur. o tta 11ttııen •Zafer, ya da hiç .. • sözü, İı;l:eıı· 
beri )'llnızdır. der'ln ölUmOndo k&Hadılı ırerçe-

Cll!t'ln aıkını anlayıp tt.ıraf etmı Rln. en ba,ta ı.Oylenmcaıncıen ba>t
ııncıeıı aonra· bu durumla annelırl lc:a oey delllldlr. 
ne duyurmadan Uıtleıftn çocuklar io'n Om.mil yöna devıotını ıcn 
aıtır buarlar, Mlu Mlller'in altmeal· kudretllye» , bırakan f.aktmder'ln 
n1 laterler. oııun ıı:acıın bu latetı Makedonyaaı nın kıııa ı:amanr:ıa 
uyar. ortaı:ıan kalkmaııına kartılık, Dc-
Yaln~lıktan ve anılardan çıkıp mllliten'in .Atınllliı'nın daha ı.:zıın 

selen MUler, Clltt için blllnme)'tn, yClıyıllar f qamaı;ı" Sınınıız b(I· 
uzak kain.balıklar anuına kaybolur. vUklUk yolur.r:ıakl emeıııırlo bcs· 
o vtrml V11 nra.aıncıa ha~a~ın k !enen barbarlık. modıınl milletle-

• ,. •
0 

, • , YP re yeııı bir cıınamlzm veriyor ve 
naaakhlı içinde Clltt in uydurdutu licıevı ae orada bitiyor. Soııyolotı 
bir hayaldir aantl. vıı mozo!tnın do ııöyledl~I. bu .. 

Clltt eaklal ııtbl eve dönmüttür. Kafıuıını yoranlara Roııscn•ın 
Detıoen teY. ırtıt kendlılne ı:~te· filmi bir bakımı bunıan dU~tln· 
rllen yakın ilgidir. dürüyor.. ttattekı aldatıcılt~ 

Pllm bir y1,ndan allı dUzenının taroılık, arkadaki •hlçllkl: aavat
Uzerlne titrerken: bir yandan da atlı: tı dUftincelerln çılrındın çıkmıt 
mutıuıuıunun blraı da te11Clüflerı •ttlvenlzm• ın kö~ülül:ünU, teh· 
bal!lı oldulu titrini ıellotlrlyor, B•• ıtkelllll!lnl belll ccııyor Fakat. 
tan aona hatır bir hayal klnklılı kafaııını yoranlara. Yokıa. cnaytıı: 
bir ollr havaaı :vatatıyor. ~ııkender» gerçeklere uyarak orta· 

Senaryo iyi hazırıanmı.,. Xıhra· ya çıkarılmış, ı;cylrclntn ilci nl 
mantarın pılkoloJllrrlne yan.ş :vav•• çelmıektP.n llteı:1c bir amaç ta ı:nı· 
lnlllrltec, itine! derece olaylar da van bir upcctıoulan. ecelle D. 
y&f&tıhyor Bu olaylar asıl konunun Mille cgOaterfşçllll!b nln ba.,ka bir 
aydınıanmaama r•n1or. Tlne de örneııı.. Bu ıııracıa bütan yapabil· 
Mylroı kaskatı eınırlandırı!ınamı,, d!Rı, anc&!: ll!lJUnmelı: 16tlyenlertı 

blrıız malzeme vermekten ıırrt 
ıııtmıvor. .u ,t GE\'Giı,iı.i 

KiRiK HAYAT 
ııTlıt• J:ıtıty lhll'hln Slorıı• 
llı•J l•ur· c;ı·nrıı• blılııt•), o,· 
111,\ :ııılar: Tırıınl' l'cmn, Jilııı 
'\11\ ııı.. \ ktorlıı :Shım. .J 01111•• 

\\ lıltrııort', 1111.fı)I': l .ro l\ııfl~ 

her, ""<"llRl')o: snıııurı 'J "' ltt'· 
l'l> 11110 Cıırıııeıı ('a\ nıııırıı. 
Knııırrıı: llı•ıırı ıraılllııı:'. l'rtl" 
iltll.•l)oıı: ('nlıııııtılıı ( \rıırrl• 
ırnn rııııııı \ ı·ııı ;)ıt:r.•.K ... ıur· 
lll llı>lllılıı. 

Plyıınlst E:d<ly Ductıın·ın bit 
Clncmt oımıyon, alışılaı:eıenın ~·ol' 
t•ışındakl hal atı.. :ryrone pov;cr 
rolOntın Clstün.Jen rahatça kaııı:ı· 
yor. Kim Novak fena de~!I , Ge"t" 
ı:e sıııney'ln rejisi ıazla aksamı· 
yor, Konunun b~ltlliU ve nulU 
r.özlülüğc• bol bol kaçan yanıarı 
•Kırık hayatı ı ikinci sınıf bir 
mm durumuna dü§ürüyor. 

ASLAN 
ŞöVALYE 
ıcQıll'ntln Ourn:ırnn RrJl•ıır: 
Hlrlınrıt 'J hor1w. 0} ili.' ıını.ır: 
ltotını Tn.\tor, llolıı•rt ,\lnrltJ • 
Kııy Krıııt.ıll , •.ı.P.r: l'lr \\ :ııt•'' 
111'1111, Srna"'·n: Hrıbrrl .\l'll rt')• 
1\11111 .. rn: Chrl~lophrr ('nllfli, 
l'roıtOli•l)Oll : !\IC:'t (.~nıf'rlkıtll 
nınıl) ATI .. \ . Sllll'lllft~ııııta. 

lakoç \'Uarı Slr Wslter Scott'ttll 
Oldukça tanınmış eserlerlnllım bl• 
rl olan cQuentın Durward•, oıııın
ı:ıa da &llyllyccegı bir ıte:v bulunmı• 
Yıtıı bir roman .. Pllmtncıe ıae. ro
manında bulunmıyanı bekleıneıc: 
ııafdllllk olurdu. Uzun roman ol• 
ı:1ukça buı:1al'.mıo. karışık yanıart 
kalı:1ırılorak basit blr &erUven ot" 
ta)•a çıkarı\mıa.. ReJlsörUn ıbar' 
tan ııavmu tutumunu. oyuneıı• 
ıar cıa beııınuıemıo. iııcııız art!,. 
ti Robort l\lorloy bu baştan savın• 
eılııtııı oyııncaıtı olmuş. sır waı· 
terin romıınını okumuş oıa.nıar 
için •Aslan şevalyoı ııuç sP.yrt dl• 
ıeblllr bir tılm Konuyu hiç blltrıl• 
>'enler biraz merak cıuvııblltrol"' 
tar. Bu ıııracıa ııaı çeken tek ııoJC• 
ta: Fraruıa•ııın bUtün!Ol!ılnO ıal!" 
lamak ıçtı ı Kral XI. Loutıı·nın çı l"' 
pını•ları. Ellnelekl Q(!Q ile ka~ı· 
ıınaakllert yok edebilecek oııııı 
Kral, bu yola başvurmuyor. ı~ı 
ıatıılılı:la düzeltmeRe çalışıvor 
Makya\el1zm'e parmak ısırıaca~ 
k\1Mınzııtı11rcıan bile knçınmıy<ır· 
anın. ıkuvvet ~terı.sl• ııe de il ı: 
kalkışroı~or 1.ouıs•e ı:firc unfin<''' 
asa'·~· 1 aağlamauın yolu cıa, .,-
ıştel" .L a. 
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Pamuklular yeni 
fiafla satılmadı .. 

la maşı l incide> 
ı:~ tllrüştük neni flatıır• üze~ln
cıo" S'!tı~ vnpan hlr~:nç m a 1!11u ;cör 
la k Ötekllnı hAIA •P-!ıkl f latlan 

Aatış vımmaktıl\'dıl ar 

ı~:llerıncı" kıırarnAmP.CIP. llftn t.<11-
t 35 k lll<'m c~}·adan anc11k hl r 

400.000 lirallk kaçak kol 
saati ve bilezik bulundu 

lçı bulunan. dltcr mn!lnrı ba~kn 
ele ıır•a olan mantfaturncılar 8a
ta c~ bu bırk11ç çşetdtn fl ııtlarını na'l: arnaklft YPtlnmlşll'r, ötekilere 

1111cunrnamışlardır. Halbuki. Res
ııı l?ıtzctf'de llAn e<llll"n karanıA· 
ı.;;e ıtore. manıfnturacı lınn flat
llı lılltllnnh•cn başka esnnftnkl 
t allan için Ticaret vc snn11vt Ba
ı:nıı~ına bn vurnrnk t'llcr!nctckl 
tı turıııar Ozcrtndcn bir .satı• t•n· 
1:. • Lstl'mPlcrl ı::cttklvordu Hemen 
t Ctıırn hiç bir manırnturacı Rcmıt 
:tı~tryt okumıutıllındıın karaml\-

KACAK MALLAR 
> TARLABAŞINDA 

ODUNLAR İÇİNDEN BODRUMUNDA 
BİR EVİN 
ÇIKARILDI 

~n•n bu macııesıne U\'lllamı~tır 

-" adııtı yer! ı:.zlemek ...;,;ı.:m:.;ıttr. 
Nitekim J>Olts, ilk önce Fertköy 

Avuka• cnddeslndekl Ermeni ki· 
ııscsınln müştemll6ttndan olan bir 
evde a r ama yapmış ve papaz D!
mltrl Papadopu106Un tevzcsı M • 
naı·ın bir haft a önce gettrdlltl \'a
tızlerı tekrar ı:erı ı:ötürdOltünU aöy 
ıemıştt r. 

~ İkinci bir defa eorı;:uya çekilen 

Mlhal bu dctr. doıtruyu söylemiş ve 
polis. Tarlnbnşı, Altınbnkkal 31 sa 
yılı evin Bodrumunda ve odunla r 
arıısıncınkt üç \•altzt bulmuştur. 

\'erilen malılmntıı göre valızler
den 400.000 ltr!! değerinde kndın 
\'e erkek kol enatı ile saat bllezık
lerı çıkmıştır. 

Suçlular muhtemelen pazartesi 
günü adliyeye \"crllcceklerdlr. ~~?.ı r''" Kı . ı r. \R 

• ll\t.11 . \ :'\TH 

Geçen cuma ı:Onü ııabıkalı döv .:. 
knçııkçılanndan O arbls Malbasot
ıu·nun, Zafer çtkolAta fabrikası 
sahibi tErmentd~.. dönmcı Faık 
PektClrk·an. fzm rce NATO t~lı:ı
tltınd a çalışarn Yunan tcbnalı So
toryos KafetzopuloF·un ve Hllton 
otelinin barmeni ltalyan tebaolı 
Ferruccıo· <it Pascele'ın yun dt· 
ıına döviz kaçırarak hıılyndnn 
memleketimize kn<;alt m al &oktuk· 
larını blldlnnt~tlk 

................................................ ,, ................................................................ . 
1 Öte vnncıan yeniden avarlanım 
t~~'larcı an bi r k ııım ı vatAndn~ın 
t tıırın n olm11ktnd ı r MP.•elA, dllne 
ı:~ar ll5-10n kuruşa ııatııan C24 tel 
rı iş i! htdrorıı tn l hcntı tn veni 
~11 143 kuruştur. Esktdr n 27:? ı; 
•r ruşa ııat ılnn bıvıııe ıoo cm ı tı;e 
I> tık 352 kuru~tlln ~at ı lacaktır. 
ııri'll'f\T, t l , \IH~ .- .\1 ,IT~f:I 

Kaçakçılık masıı.sı memurlnrı 
bu dövi z kaçakçılığı hdd sesin, 
or t aya çık arcııktan başka yurda. 
kaı;-ak olarak ıtettrtllen 400 ooo ıı. 
ra Ceğertn<lekt kadın ve e rkek kol 
saa tler! ile b.leı:lklert n ı <le dün 
Tarlnbaşıcıca 'bir evin kömUrl ı 
tcıncıe ve oııunlar arll.'lın<la ,.e 
üç vallz içinde ele ı:eçtrmtşlcrdtr 

Nümayişçi Rumlar Türkleri tehdit ediyor 

~l l , \('\J.: 'f i ~ 

l'\P.unukıuıar hakkında al ınan ka 
1~,r~n· tmn~Aıçılnrı d ll büyük bir 
ı- ~a dO•ürmüştür n u a rada fab 
ltı lıaıarın ıtt"lch ı tpll~e tı;anştır
ltı •k lstemclcr,nln önüne ııeı;llc
~ı,, c, pamuJo:lulnrın kal lt~lnde 
~ Ulınalar ba.'ilWncak: bu dn alt
tı v1atnncıııştarın zarnrına oı ac.ık
t r Pllk fabnkıılıırındn m aktnftyc 
ı ııtcn pa:nuıtun bir tı; ıı;ım telef o
• ~ ve bu telef de lpllJln kall~c· 
lır, bozmam~. iç n hannanıı kllrış 
lı 1 ınaz ham pamup;un ft ıı t ı ndan 
r·~z ftııLa sııtllırdı Şimdi be fnb 
, 11 l.VlrJı:-r :zarar edr.ceklr.rln l ııcrt 
ltı terek, t çllcrıne •telef» 11'1"' «har 
ier''h a karı tırm alarını aöylemıa-

aır 

General 
Wrangel'in oğlu 

Kaçnkçıtık hldtselerlnln cerın 
terine inen J)Olls Faik Pektürıcoıı 
kaçırdııtı <lövlzlerle itntya. M llıno 
d a bulunan Vahram Süt~°" ve 
Vtktorya Pupul~tcn yurda ka
çak s aat ı:etırdljtlnl tesblt etm.1ı
tlr. 

Sorguya çekilen Faik PektOr;c 
ı:etırttlğl s on p arti malı Mıhal 

Kalamaeenı:o adıne1a bir 
devrettiğini bildirmiştir. 

Oalı&a 

Yakalanan bu şalııs da malı tes
l ım nlcıı~ını iti raf etmiş, fak at 

(Ba•ı ı ıncıcıP) 

nlcyhtnı> dır sözler sarfcmıtşlerllir 
cF.noııtsı diye bağıran Rı.:ın nü· 

mn;-~çller bir ua T Urklcrle m~ 
inin maha lelerc dogru yürümek 
k.•emlş er. polis ve a kert b.~:.xıer, 

bunu güçlükle önllycbllmtştlr. 

NClmaytşçller dağıtabtlmc;; için 
'ilah ve göz ıraşartıcı bomba kul
lannn emniyet mcruıup!arı. buna 
ı:OçlUkle mı.ınffaK olebtlmışll'r ve 
nkşama <loı:ru _ ntrde kı1>ml'n sü· 
kOnct ıemm c ı:l'bt!nıışur. 

.:\ümny,şlerın clevıı..'llı t>lrn"ında 

20 den fazl a Kıbrıslı Rum yaralan 
m~. 50 khl do te\·kıf edilmiştir 
~u tında Le!ko•e sokak. arında 

polts ve asken vuıtalnr nöbet 
tutmakta ve Türk mnhallelcrt mu
hafaza altınd a bulunduru~mnkta· 
dır 

A) rıca EO KA t~l:llı\tı l ayınla-

ııııtı bir be~annanıede bütün Kıb
r ı~lı Rumları umumi ırrevc da vet 
ctmı~ıır. Humların bu davete ya
rın sabahtan ltibıırcn ıcabet e de
cekler! anla§tlma~ta ve buna ıtore 
tedbırlcr alınmaı; tacıır. 

OLc yandan Kıbrıı.; hükfımetı 

TUrk ı:nı:ctelerıne ı;:öndercııtı bir 
htnrnnml'de Dr Pazı! Kuçu.t'Un 
Bırleşmış l\lıl•ctıcr, r ur;; ve ln· 
ı;,lız Dıışbnkuıılarına çektıtll:i tel· 
ıırafların m tlnlcrinl ne rctme.e:ını 
l asnk ctm.ş. aksi h olde ı:azetele

rln kapatılacnıtıııı bıldırnı..:ıtır 

Dr. K üçUk l\lıındcırcso ı:onderdt 

#1 telı:rafto chı!Yatta kalabllnıel.ı

nnın aı1cn • Türk hültufetın.n mu 
dabnlcsı tıa:;esınrıo mumkün olaoı 
lcccgınh bıldırmı~ttr 
Asrıca cm:ıl}ct tarafından ya· 

yınlaııan tcblttde, Bal cmaı et!
ııın ma.ıalll b,r kô} k a\'C.:a.51 O•· 
duğıı bıldırılml~tır. 
Şu Cınıla '8 ıbrll!lk gcr.ı:ın b.ır 

h ava esmekte ve h er An da.'u kan 
lı ç arpıtmaların olmasıııcıan :-.or 
ırnıı.:aktaıtır. 

Türk cen1nat! mensupları daha 
ltıdalll hnreket etme tema} ü.u 
bes.cmcktedırıcr Şıo.yet kenuıle
rıne ı;atft'lllCığı takUr<le, Kıbrısın 

kanlı ve mOe55lf hlid;selere 6llhne 
olmıısın<lan enııı9tı duyulma .... tactır. 

Yeni Kıbrıs valtsı H~b Poot 
.be Lefkotede knrı;ıı~ahklar huı;u-

Oıt (Başı ı ınclde l 
lırıe •Yam,·amıarla da tica ret yapı 
ltrı ınOlllhaza•lyle inıılıtz hlrHJr:· 
•nı n ırcrı çekmiş, komOnlstlerle 
1'r 11 ınaıt yolunn ııttmtştl Fransız 
ııı Ca 1nırtıtzlıırtn gfü1l•On0 be-
1:).·~cvıncc komantstlere karşı vnl 
tcıı kalan General Wrnnıreı·ın ku v 
lla.; crı 11121 de hezimete uıtrayıp 
ı,:l lıanıara ve fstnnbula kaçmak-
1() ':>aşk11 ça re bulamam ı$1 Rrdı. 

.. , ... ,.,.,.,,.,:!,~~,,~.~:,:,!1, 
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le ı:elırırnn AC!ndakl turuna deva::n 
etmeıı:tecıır Huı:lı Foot. buı:ılnCi 
Larnakacıa ı:cç.rmıştlr. Kendı...ıntn 

Leı.:o~eyo ne zaman döneceği belit 

l1ııh1 .n;t t=" I T\'11\0RlZ•ı 
tt rıı~~ncral Wranıo:cı ·ıe atıeı;ı d e ~eh 
lı.ı ze aıtınanlar aruındııydı. o~
a, babasııı ın o za m a n ıeı:aı al tın· 
4 bulunan fı.tanbula at hAt ıra• 
Ilı tın ı naklrd er ken • O devir de ıı•'YR 
~ 11ttettklerınıt:ı< olan Jnı:ııızıerle 
aa'~ıztann ııöstcrdlklcrı vakı:ılıll: 
"rtı.rı Ytl önce döltO~tOltümüz ~ız 
cc rıcıertnklyle mu kayese edllmlye 
b" kadar azdı. Bunu T ürk oldU· 
~1~Uz için sllylcmtyorum . B Ullln 
lıı 11J&makta olan "' babamın 
ıı,~ıktcrıyıe i stanbula tıtıca eı1en 
1ı111 lann hiç btrlı!t Türkiye nlcy
h o.0.e kllt'ı bir şey ~vıemı~ cıe
ltr lr ve o ı;Onlcr! da lmn m innet• 

l ııcıa anmaktadı r» demlştlr 
tıı~encraı Wrnr.gel komün istler in 
~ <tastıerlnden kendini korumak 
>Qi?l kararqlhını daimi olarak Bn
Ct l::cıercdekı Ruıı Se!nretlntn önün 
~ Cl.erntrıı bulunan bir ya tta kı:r
ltr Yı Uygun bt:lmu§tll Komcınıat 
l'tJ ntı batırmak pnhaaına gene· 
tıcrflen kurtu lmaya çnlıştılar. G e
Qı lllın a llcslyla ya ttn bulunm0 • 

)~1 bir ııoıı komllntstıer bi r ltftl· 
bıı 'llebının s ah ibin i kandı rarak 
llt fllebın ~·nt•a r.on 5ür"aıle ça rp 
~~ı:ıı H!Uııcıı l ır. Müsademııcıen 
Q' 11h yara !le ya t birkaç dakll;a
bıı batmış, y-.tnı z lkt kişi kurtıı ıa 
"rııırn. 

l)Qlcz'1n Wrangel Birinci n h:tncl 
(~a Harbtncır memleketlerinden 
~ &lla muvnffak ola n Rus m eli
• ılıır nı yerlcştınnek işiyle u~ra 
~ btr teşkllfıtın hllen O rtn·do-

tcznsucıstd tr. 

ERGİN İN 
BAŞMAKALESiNi ".:. 

"' C't'\111'1 \l \ RlllS 

~i: ............................................................................ , .. > .. iii""""""""""""" 
i ._ 16 EVER hlr t•tll<balıle \f'rrnılllnln nllt · nını.. , ıırreı.. r.ı~ ııalı otm:ıı.. hu- \, • HAYIRS ltrlnr uzun \ Artrit fıı)ıhlar ııc· •ll•larııııt ıı rllrrınıttn l!ll'l•nl ya· • 
• lı)aı•ııı.. t~a~ıı hrızı t~$rhhtı ll'rl' pı,orlıır. ,\ma tıııttın tıunlarııı : 
~ BA ıılrl~ntl'I.. . ~tmdllo;I h~ldr hu ıılhf, l~·lnfll' en çoı.. ırnıı,ı etllll'nlrrln Jf. ' YAN ta:ııı' f'll«'rılf'll rldl' 1'1111.ltrl \. ' · n ıılıı "'Ull nn:ıııınrl \ar· • 
• mf'hİ:iı:ı dnt.unınıoı•r. )npnı ııı..ı:ı ılım Kolu ı·t bir dl' (.'oru ı.. Dıı-t· : 
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~ l\'.11111 tı ı rıı..ı ıtın f'l'rııpnlıı~· ta Hu \ ardım liolu 'ıııın 11., " "· raı. ı ıutrl' ıürıııeıı tıınlprlnr ... 
• hu) llk hfr Lokll'J 1 \·trıll. 1 lıın· rrce eıı ııl a b l:ı çalı ııı:ı \C tıu nt a n hıı,·anların eı..lıı hallıııle c. ı Jf. 
• huı '"" "'" 111111 tıınınmıs •lınR- on nttı ba) anııı tılltıııı bir nıu_ tı~nını:ı · or:reııml~ olmaları. llPın : 
: 1 ~ •ınıtı~ ı·otu or111Hyı!ı . nu ıoıı · hltln Hrf'ınll nflelnlne , nrıtım r.lhlrlh:ı llP (·atı51}'or, brm ıtr O· • 
• 1 11nıınııı tnllıılrıı l t111trLI mnlı· hn•u~unıl:ı ili' ı..arl ıı r nıO bet 71'rkrlııt alıtıı..tarı 1•1 lıt"ıı l m•I· • 
-. •111 Ynrılım ı.:11111 · 11~ mPn•tıll ıın t . lcr ı::il rdD•ü hııkliındn cı.ık "' ) f'ttk, lctntnıll'n &::Plrrtı. }llPI · Z. 
ı llltı hıı' ır~l'\l'r ı.:ı ,·anın t.tıııll f'I. Ja:rıldı . Kc~dllerhıl bnrnı! 1 ll'h· •nrlnr. 'onra ıta zamanl :ırını • 
• 1' rl 111' hnıırlartıı.tuı f'l. \I' ıı:I- rlk rtmetl hen ıtr borç bilirim. h ıırrıımaı..ı n romerı d nu ,1111,o r, : 
: >tın PO\ ııt ırıııııı ~ntılıııuını te· .\m n ıı;tlı:ttrllm, ..,nllnn:ıhnıl'' bira> rrıtııkl'\rtıı.. ııö•trrnıt"Llen • 
-. lllfnrıı ." ""' nntnr l•tnnhııluıı mn· ı..ocn t<tRnhııfun tıın•oli ,.11ıttn· ('+>l..tnınl)orlıır. Bu ıth11l~f'lll' rıı· • 
-. tıı,n \'t ıttıt.k ll nlıırınıt ıı ra§tla· ıll'n btrlıttr. i~tl' yanılan nflrlr· tı maı:ıı ılP\Bm l'derlPr• I' ""mı r.- • 
ı ın aı.ınn roLtnnhPrl ııınlrtlmtzl rlnr bakatııı)at~L ı,; dnr hnstn ı;lbl, hııtıtı dııh n ırni• ı ·apt'l. ! 
-. ""~tıı::lnıf~. hlr ı:Utrı )tlzıtıtoı..ır. otnıı mnhtac ,·ntıı 11daştnrıınız a· ıtoh:ı hn t.ıı ı::rlir l!'nılıı l'tnıe ('R· • 
-. 111111 bir ,·ıııııt ım ıl:l "n işini hlllr rn•ınr!a \l'rtınıh•ıı duh:ı ıııı,ı.n nl rPlrrl ılt• fli15t111Pr~ı..1prlııe \' f' • 
: l':ırı •· ıı , ... ~ 0 ' r" \ nrı.•ıu ~ııtı · ce h ıntalıLl:ırıt:ıl1 . J:ıhul ruhi huııl:ırı dn ıı~ ı·ı hıı• arı ile t :ıt . : 
._ cıı11rn in• · 1;11..ıırl:ırıık bir lknA ıtya hl'rtl'l11 ~aliattıı.ınrıt .ın . nııı1. tıtı.. ı·rlr<·rldnlnl' Pınlıılnı • 
-. '-urırl'tı ili' ıtnHtlllrrl' htııl l'r!'t tarlp otıını:ır ~llr. ua-tıı ofm:ı · \ ıılııı" ı.rnrlllf'rlnP tlrlz:ıııe : 
~ ltr~ııı.. m:ıl • : ıt ıııar . .\ lıın ml'nt · dıLlıırı h:ılıll' şıı \ t') 11 hu t l'hl'll- bir IAı.,h rnı ıcıır n:uın ı..ıııır~n • 
-. ııııu , ,:ılıın nıtııııınn. hu \·t~L ten . , 11 ,. e~rı ııu ~nh:ıdn ynrıllınıı l"\\tlt..I ııunı..o topl ıınıııt:ı nıl•:ı· ! 
\ lt>I~ ahhapları ıır tıulıı•uıı ıı..ı muhlııc nhııl:ırınııı ı!n 111 dtilf . tlrlf'rlne 11.r:ııurl ıt ııolunıırn• ;ılar· • 
~ ı.1~11111 ho' lf't;lrf'n hOIUn dıı· uihıe aııı.ı.u rlln·rt'lo;slıılz, «ce· dı d.ı nlurrlu HAlolnrıln olflııtu • 
\ '"llll~r mt"ınnıı ndu ~ttlf so<yal ) arıtım drrnrLl~rl · ıı;lhi. bir ı .-tyıı it.il leLI huff'•I • 
• ır l\l'rnır8,, nıtıııı \f'rıllLlrrl bil ıılıı de "ıı.-" ı ıız ctf'lıt .ıı noı::ru . ı..nrnl•uılı. hrrt.p, !'minim i.I : 
ı 1\111.;tp,lftr Ül' )ılı!ır ttrtlpl .. ııl · ı,;ıı.ılay ur \ nrdım•e\·f'nlf'r ı..nı.tı•,ıını buradan SP\I" " "\"' ıl · • 
• Yor \l'rl'nı ' "''" lltrnnl ' ıılıı Urrıırı:I vnr. Klnı~eslı C.'ocııı..t .ırı dip .ıtır 'l'I' nrnkahlllndP hlr ~f'Y ! 
• Ultan:ıhnı"I "n }RI \'ardını Ko· Koruma DPtııf'i:I \llr, Çoruı. lldl'ınPt.;11' Otrnrtl' hlr )BrıtınıılR • 
~ lıı anıra htr )il ııır ıl ım ıı )'f' · oo~tlnrı Dern•i:l var; rtklr yar· ıt ah:ı huluııur••u Heıtli hu Kr r· • 
• lrır ]( , .,. ı.:ar:ı lllll' lııfn B U> üLılf'· dımı ıılanını!M Dl'\ rlnı Or.nklR· mi'< ı.ot.11') llrrl artıli bir Cf'lf'· ! 
-. rt·dP.1\1 ~·ırtııtınıt«' hlr dt plkntı.; rı ı-ıır. Hllr nı.trll'rl \ n.rnın Otr· ııtı. h nllıııll' ı:t'lııı l~ olıtnıı:uııa ııo· • 
ı '"rtlpll'nırt.tl'ıllr Rn r :ıallrf'lil'r· nttl \ 'llr. ouıtııı bo ctl!rntt.lcr rt tlf'rlLI yıllRrda huıılıır için bl· • 
• llrn elıtP !'ılll l'n pııra \"ardını Kn- n en Andn aLlımn ı::elmlyPn , n· iti ııntılııhlllr ,·eya dA\l'tlllerılPn • 
• lırnun •ı~ııı.nıtııı.ı hP~Rhınn ,.0• Ta meu-oıtlyl'tlnıltn hntıerıtar k.ıpıılA bir ıı:ırtş flrrrtl 11 ıı1111bl- ; 
~ hrıtırorıııu~ H:ıı ırı;r\l'r bııran- otmnrtıtım , dahn ıın,ı..nınrı ı-e ıır. Dlıyll'lll.le l'şya .. aıı•ına 1- J1. 
\ l•rın n1'r.ll tıı· p.ırnnın d:tbıı da \ erem R\'8-' Ol'rııti:l "nlnıı ııı. ı. \!'ten tın n•llrılt> hlr mlL· ! 
• lrtına.ıiıı ıırı.. ırıııek \I' J nı..ın ter ı.oıınrı da ıı:ereı. p a ra topla- tıır parıı dah:ı toplan mı• olur. • 

cteğtld,r. 
Ull\11,1) '11$ MILU'TLERDE 

New York 7 ıT.H A ) - Kıbrıı. 

mebe.c:ıı Dır:Cljmı, Mıllctler sıyası 

koınıtesınoe pazartesi ııörü§Ulmeye 
bıışl ıınncnktır. 

Bu muna!obetle T Ork ve Yunan 
dele&:ıı.syonları eon hnzırlıklarını 
yııpnıaktncıı rlar. Bu cUmtecıcn ola
rak r Ork Blly ük etçısı Selım Sar
per, Cubot Locıı:e ile ıkl saat oUren 
blr ı:örıışmede bu.unmuştur. 
\ l :-.A' .... L\' B. :\1 < · ı•nrı 
l'UillE'l't!Ul.l(ı t:-.H Hlıt 
h.AH \it ~l tıt:TI 'ırnol 

New York 7 iT H.A ı - Yunanıs
tan, Kıbru; mt.'lelcsi ile ilgili ola· 
rak Blrlcşmıa Mılletler ırencl &ek 
retorllitıne bir karar ııurey tevd i 
etmış ve bu karar ı;urett buııUn a
.çıklanmıot.ı r 

Buna göre. Kıbns halkına iten 
dl muka<l<lerntını kendı tavın b u· 
kının tan ınm111U yolunda tırsaı. ve 
rllme&t ve Kıbrl$ meselesinde bir 
hal nçrcsı bulunması lfizım geldtltl 
\e Kıbnstnld durumun tehlikeli 
bir ısafhaya ı:ır.ıtıtı ileri bUrCilmek
tcdlr 

MEVLiDi ŞERiF 
Allemızır. büyüğü Arms tör 

L(' rr·ı \ F.l. KF.:-.cl·nın 
vefatının kırkıncı ırunune ınü
sadlt ır. Aralık 1957 Snlı tıllnO 
T~·tktyıı Ca:nttndc ikindi n a
mazını mütellktp memlekeUml· 
ztn tnnınmış ehl-1 K u r'an ve 
Mevlld!:ınn!nrından H Harız 
Abdurrahman GUnıcs Hen<lekll 
H Hafız E"ııt Gerodelt, H Ha· 
flz Meclt Seslı:ür. H. Rafız 
Fahri Knyıı G5nenll. H . nntız 
H İbrahim Çnnak1'alell. H . Ha
fiz M. Ziya Kııraca:ı. H Vah· 
ya E6kt,ehtrll <lunhan ve dtCer 
cnmı arkadaşlan taraı ındım 
Mevlidi Şerit okunacak ve ha
tim duası yapılacaktır. Arı.u 
buyurnn ııkraba. dost ve din 
knrdeşll'rınılzln toıırıflerını rl
cn ecıcrız. 

shtıı llEJil:\Il 

Dr. ERTUGRUL KUTLU!,} 
lle r ı:tın ııaat 13-18 arası, Ca· 
ııaıoıııu Nuruoı;mantye Cıı.d 
No. 9. Yavuz Apt. kat ı de hıu
tntnrını kabul eder. 

T.-1 : 2~ 72 OR 

Şehre Terkos 
münavebe ile 
dağıtılacak 

T P.rkos ısaıe hattını nenelkl l:f!
ce s abah a karşı. htr noktadan pat 
lamıısı üzorlnt! cliln öğleden sonra 
dan ba,,l amnk 11zerc ~ehrın hemen 
hemen bütün semtler!nr. mıt:ıa\·e
be mıuHI tıo au verllm~t kararıa~
tırılmıştır Deledtycce blldlrlldlltl 
ne ı:öre müna\•ebe usulü. yarına 
kacar devnm odeceı(ıır. Gereli: dün 
gerekse bııgon. pek cok ı;e:ntıer 
aşa[;ıdn belirtilen eeklldr. ırtınHlk 
su lhttvaçınrının nncnk yüzde kır 
kını kullanmış olacaklnrdır: 

t:''ı ''\Rl ı. cim ı t : 

A - E<lırnekapıdan Sultanabme 
de kadar olıın tramvay ırtızPr3Abı 
ve clvarı enfaktan saat ıı ·e ı ıı 
ten de 20 ve kadar, 
B - Balııttaı ı Sırkcclve kRdnr o
ıan kısım ile, Kumknpı. Yen• l;apı 
vc cıvarının snhtl 'kıı;ımlnn nııt 
11 den ıs·e. 20 den 21·c ka<1ar. 

C - Topkapıdan Yedlkull'y<l ka
dar nlan kısım devamı ı faka t çok 
zayıf 'ekll<lc, 

DE\'Ot'h. t ClllF.TI : 

A - l\fecldtveköv, ş ,ıı , Kurtu· 
hış. Harbive Ma~ka \ ' C Yıldız srmt 
ler l il <lan O'a \'e a\t,am da 19 dan 
:?l"e kadar. 

B - Lcvl'nt Etiler ve civarı sıı
nt 11 den 15'c kadar. 

C - Takısıır.. T alimhane Avaz
pn•a. Cihangir ve lsttklAI Cadde,,] 
sabab 9 v!'ya ıs ıten 15'1' a!ı:~am da 
19 can 21 c kadar. 

D - Haskt>'. Dolmabahçc. Ka
tıımp~a ve GnlataYn katlar olıtn 

sahil ku;mı sabah •aat l ı 'c, ak~am 
16 dan ı o·n kndnr. 

E - B~lktaıı. Ortaköy ve Arna
vutkö~·c kac:\a~ olan ısahll kısmı i
ıse ııabah ı;ant il da, akşam ca 14 
ücıı 17 ye kutlar, 

F - Ama\'ııtköy'den Yenımehal 
ıeve kacıar filan &ahi! k~ı ıse 
devamlı f P.knt zayıf şckllı1e ııu al
mış olııcııklaraır. 

Yıl !!onunda 
614 Tal i h li~e 

Bu zengin çekilişe 
katılmak için muhakkak 

bir hesap açtmnız. 

Her 150 liraya bir kur'a numarası 

3000 otomobil par 
ça yokluğundan 

garajda duruyor 
istnnbul Şoförler \'e Otomob,1-

c,Jer Ccmıyettnı temsil eden bir 
heyet dUn aab&h vlll!.yete gr.lcrek 
Vali ve Beıecııyo reisi Ue görüş· 
mOşler<ltr. Şoförlerin bu -=örüş· 
mcsı esnasında lst nbulda çalışnn 
bütün meslek erbabının dert \'8 
dı\\•Aları yeni \'alıyc blldlrltıer~ 
bunlara bır hal çaresi arıınmnsı 
lsten:nlljtır. Bu arada lstanbulda 
3000 otomobilin. l e<lek parçn ve 
IAstl!t yokluğu yUzünCen ı:arnjlnr
ca bekletıldijtl ve binlerce şoförün 
de tşsı.z knlarnlt knhve köşelerınde 
vakit öldürdClklcn bellrtllmtştır. 
Ccmıye! mensup.an ayrıca. mev· 
cut tarifenin kendilerini ıcçıncıtr 
medtğlnt ve gerek taksi, ırerel':se 
dolmuş ucretlerınc mOnnı;tp zum
ların yapılmasının zaruri olduğunu 
da ite.de etmişlerdir Vali ve Be_ 
ledlye Heısı. b(lt!tn arzulnrıııı Ba~ 
bakana bildirerek. dAvı\larının hal 
it ıcın ırcrcıı:.ı çalışmaların yapıln
ca!ıt'lı soylemll<ıtr 

Bir doçent Hukuk 
Fakültesinde tekme 
ile öğrenci dövdü 
nan Hukuk Fakül t!'Sl birinci r.ı

nıf ınrta mOcssıf bir hAd!Jıe olmuş, 
bir doçent derııe iki dakika geç ı:I· 
ren b.r öl!rcncl ı;rupunu tekme 
ile cışan atmı~tır 

DllnkCı havanın bozukluğundan 
bılhllb5a B oğıızcıa oturan ö[;rcncı
lcr doku;: ıtc1'8lne birkaç Caklkn 
!:<'Cikmcvıc ~cıı,ebllml•lercı r Der 
.. ın bc.'lUZ bıışlıımadığını ı:ören öğ 
reııc;ler derı. tnkr,rını kuçınnnmak 
ıçın ace;cylıı !~eri ırınn.şlerııo cıe 
doçent buıılnrı göltfü;lemış ve ka· 
pıdan dışnrı ıtmıştır Bır aralı~ 
pek ıazıa ı;ınırleııcn doçent ve 
Rume.ıhıaarındn oturan 4010 nu
maralı Can Nncıır Nndlrler e bir 
tekme atm~tır. 

Doçentin bu hareketi r.ınırtakt 
oı;rcncller tarnfln<lan yükı;ek &es 
le ı.ırotcsto eaı.mtştlr. 

Durumdan faz.laslyle mütec55lr 
olan öğrencilerden Doğan BakL 
nay~ Mete Turgut, Can Nadır Na
c:ırıer. B ülent. Yüli:ae~ Mat!ap, 
Faru;; O.ı:karnlnr, Noyon Ka!yon
cuoıııu. Ha:ı:tm O.ı.nr, Gü!ı.elı GOn 
;lü;ı; Tanıu Gürsoy ve O}n An.lan 
b.r zabıt tutaraK altını ını..ıe:umış 
lardır 1-Ia~dur oıırencıler pnzarto
l:il gtinCi .. avcılı a baı:vurarak <ıo
~·ent aleyh.ne bır dlıvi açııcnklar· 
dır. 

1 t b J G t 
., .• ı s an u aze ecı erının 

Y ı I başı 

EŞYA PiYANGOSU 

BAHCELİ EV , 

10 arsa, Batı Akdeniz turistik 
gezisi. İzmir'e seyahat, Elek
trık ızgaraları, süpürgeler, ütü 

ler ve çe~ltli ikramiyeler ... 

Biletler Postahanelerdc, Zi· 
1 rlat Ren katarı gişelerinde, ha 
iyilerde, seyyar otomobıllcrde 
sllı~a ,;ıkarılmı~tır. 

DEVRiMCi GENÇLIGIN GAZETESi 

PAZAR POSTASI 
Sahibi : Cemil Sait Barlas 

Bugün çıkan sayısında 
Cevat Dursuno~lu , Baki Kurtulu~. A. Korku t. :'of. Hadi İlbıış, 
Mustafa Karataş, Erdoğan Tamer, Sela!laltın Odabaşı, Cemal 
Silreva, Bilı;:c Karasu, Halis Aclrı, Alim Atay, O man :\Iaz
lum, Güner Slimer, T. Kakınç~ Gökalp Erturan ve Ber in 

Taşan'ın çeşitli konularda yanları. 
Adres: P.K. 289 - Ankar:1 30 kurus 

Yapı ve Kredi Bankası sizi 
bugün Koşuyolundaki fkri:t..I 
Tf!İye apa rtman la rını gezmeye 
davet eder. Kadtköy Ş u bcmi~ 
zin önünden. her saat ba şı 
hususi vastta kalkacaktır. .. 

HAREKET SAATLERi : 

Cumartesi : 14, 1 5, 16, 17 
P ., "' az.ar• , : 10. ~11 , 12, J3,-14,· 1s, 16 
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* * Sene 
Sonunda 

KISACA 
«HAFIZA-1 BEŞER» 

Demokrat Parti iktidara r d d lk· 
ten ta m 10 r un ıonra Rl'isic um
hur Celal Bayar Çankaya köş· 

k unde. milli hiklmlyelin tam 
mana iyte r u \'eklefm esl h i d lst.$1· 
n l fU ıö:rlerle ifade ed iyordu : 

• :'lll'mlcketlmlzde milli blklml· 
yetJn tam m1nasly le r crçekle mc· 
•i h er şeyden en-el milletimiz.in 
son beş yıl içinde buyük bir a n· 
!;ayış n fedakirlıkla yaptıtı mil· 
cadelelerln neticesidir. Bununla 
btraber, timdi mu tl'!<'anls ufha. 
ya Tara n ıayret Te mucadelderın 

bir buçuk uır evveline kadar 
rtltliinl , :mtbat Paşaların , Na· 
mık Kema llerin, menra koşelertn 
de can veren r enç Tllrklerln, 
mt~rutiyet ve cumhuriyet dnlr· 
ll' rlntn de bunda h isseleri bulun · 
dutunu elbette hatırdan ç ıkarama 
yı:ı:.11 

Demek ki, Türk demokrul ha· 
rrkrtl, ı.lç ne.il dt'f ll , neı;lll•r bo· 
yu devam eden b ir çetin mucadf'lc 
ynlundan sonra, b ir zaferin snin 
d n l n mu ııuıutunu duyabllml · 
il. Bu ~erçeti bizzat, o çetin yo
lun •on ı ık tutanı olan Cel11 
Baya r sllyl u) ordu . Bir millet, bir 
bu~uk ıuırlık bir mucadrledt n son 
ra yardığı noktadan Cl'rl donmf'.k , 
butün çek ılkler tnl tekrar ya p 
mak: neslllerml. üınitlerlJl l, cell'
celf' illL parlak hayallerin i kaybet 
nıek h t r r ml)dl'! En çetin 7olu 
a•tıktan sonra llrrl docru koş· 

l&TP& 1 

mak, yonılmamak, cözlerl cöru· 
nen hedefte n ayırm.amak varken, 
cotıünden ıerl itilmeyi, çelml'ien 
meyi, hedefini kaybetmeyi ister 
m iydi? El bette ki istemezdi, elbet 
te .ıl red ederdi, elbette ki sa· 
hıp olduklarını kahramanca ko· 
ru mata çalı ardı . Çünkıi Sa)ın 

Cf'lal Bayann yedi sene evvel 
irade ttlltl rıbi, ı urk dl'molıra-

si mucadclc ı art ık •mfitccanl& 
bir safhaya. nrmıştır. Bir buçuk 
asır en et birkaç h ürriyet kahra· 
maoının t c onlıırın ctralındaklle· ı 
rln aöyll'dlklert tarkılar flmdl kil· 
lrlrr taralından sö)knlr olmuş

tu r. ' •ktiyle mtlçdcleyl yapan· 
ta r azınlıkıaydı, tımdl karşı dur· 
ma k lste)rnlr r ekırrtyeıte kalmış 

tardır. İ$1C ümit buradadır; de· 
mokrast haya tımııd.ı , .. rııetme 
ıayrcllerinin muvaffakl)elilzllte 
mabk!ım oldutu inancı, bu bit 
buçuk asırlık mazinin bizlere ver
dltl kul'Vettlr. \ 'akti)'le yalnız 

olduklannı bıle hile mrnfalardan 
korkmayan, o!Umlerden korkma
,an hllrriyet kahramanları yetiş· 

tlrr.n bir mlllel, şimdi yalnız 

olmadıtın ı bilen, bunu ı;öılf'riyle 

ıortn medeni cesaret sahibi ev· 
141 larınd an mı mahrum kalac<ık 

tır~ il&) ır, •halızal beşer nhyan 
ile maliı l u delildir, i nsanlar unut 
maılar. Hell' cenıl>etler, milltt· 
ltr hiç u nutmazlar. Bu gune ne
reden n ne şartlarla ı:eldığlmlzi 
billyoruz. BlzJ unutmata mah· 
kOm etmek b1t7enter ursa, sos 
yal teU mülll !nkir cdi} orlar de· 
mrktlr. :La nıan, ı:e r l fikirlerin u 
onların nhlplerlnln üzerinden 
bir silindir gibi ı:eçlyor Te hep 
ileriye, oleye, OR.HA. dofru Ucr 
H,-or . 

Sadun 

'-------------------------
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KUŞTÜYÜ FABRiKASI 
SUL TANHAMAM. CAKMAKÇILAR 

SANDAL YACILAR Sok. t8 Tel· 22 30 27 

YENi BiR YILDIZ 
Dostlarınıza yıl başında ne a· 

!ayı m diyr dü~ünmeyiniz. Hu~u· 
si olarak piyasaya Adalet • Yıl· 
dız mark:ı battan iyeleri çıkarıl· 
ınıştı r. Renkleri düz ve tatlı, 
k.ıynar suda dahi yıkan~ sol· 
m:ız etrafı kurdeleli, gayet sık 
Yıldız m:ırka Adalet battaniyele 
r i t.ıım do~ta verilecek güzel bır 
hedivedir. Toptan ~atış yeri: Sul 
tanhamam Çorapçı Han karşısı, 

Ula Han zemin ka t, İlhan E ren. 
P~ralrendcci: Anilin boya firması 
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YOksek MOhendts Zafer Pa:nı r·

ln biricik &cvıılll eşi ve Nlm('t Pa
mlrln annesi. merhume Nim~~ 
Sarp'ın ve Doktor Hüseyin Em·er 
Sarp·ın kız •• lı.tanbul Kredi Dnn
kası Müdürü Turı:ut Sarp·ın kız 
kardcıı 

f:o =" t 1. P.A~ll H'lıı 
nztz ruhu tç.n. vefatının h!rlncı 
yıldönümO olar. 12 Arallk 1957 per 
oembc ırtır.O Şişli Camıın:ıe öğle 
namazını mUtt kip mevlld·I ertt 
okutulacaktır Ynkın dostları:ıın 
te arkadaşlnrının \a arzu edenle
rin teşrifleri r ca olunur 

Kıııra \ olları l m um 'IOıtllr· 
llıtu l dar~ t . sb Mı!. 

ııırnı \1'ınrı 
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alaturka &ezı .. a 
rıatkArların ı n 
h ususl ha7 atla 
rı ahne hııvat 
tarından daha 

:'1 hareketli ı:~ı
• vor Meseli& fCa 

tablanka adlı gnlnonun ot-hl
$ bl bu yüzden kalb kriz! ;:eçtr

mek korkuaunda Zira Haınhrı 
\ tıcr•r,ı llo l'rrlhıın \ltı11ıt~i 
ara ındakl a tz mücade!ey. 
aeyretmck her babayl~Un har
cı cıeaıı Mücatıele tö>·le oluyor 
Pcrlhar. Altıncıatcıan <!aha On
cc oarkı söyleyen Yüceı.es·ın pro 
ı:ramını çok uzatması Altında-ı 
l:ın ırec" evine gcctkmesı ,.c 
ondan <lahn mühimi müştcrııe 
rlr.ln kencı:ıatnı cıtnıe~ emenıeıı.
ue .r.cbcp oluyor. CünkCl son o
tobüslcrıııı kaçırmamak lç!n 

# mClşterller Perihan Altındac·
ın proııramını feda etmek ıo

runc.'nlar Muz,pllğt pek ı.even 
Hamıyet Hanım ise Pt'rlhan Ha 
nımı daha futa bekletmek için 
programındaki şarkı adedini i
ki m sllne çılı:ardıRı sOylenlyor 

!iialme "inan Lıtanbul'dıtkl 
aan'at hayatına ufak bir fıısıla 
ıererek Amerlka'ya. kontratla 
ı:ıatıancııtı bir glllnoya şarkı 

( ıöylcmeııe gidiyor. 

:ı Kervansaray - Tepebaşı a:a
~ ıında mekik dokuyan <·rlAI 

! 
ıthlrı yakıolarına Muıılll 'fu

k•dder Atakan'la evleneceğini 

il(' Ikladı 

$ OlinOI Yııııır lııe pek s~lz 
$ bir hayat sürClyor. Bu sene Av 
t rupa)'a seyahat yok. hayatında 
# fırtına yok. Şişlideki apartma-

1 
nında knpıınmıt oturuyor. 

Aylardır haz;;llkları bitme
yen Oda TıyatrOl!lunun açıtııı 

# deveye hendek atltamaktan da
ha gü<; oldu Tiyatronun bıı., 
aktörü Mlıl'ııp Oflu üzUntUdcn 
kilolar verirken sahibi lrfan 
t rırın lae, c(izüntU bana kilo 
aldınn diyor ve büyült bir ııö
bek aalıyor Beklemekten u:ıa

nan ve durmadan ofluyan Mlı
cap Otlu !ilmdl tıyatro mnelllf 
ııııı yapıyor B r perdelik cblr 
tiyatro açılı)Or» adında bir 
komedi yudı. . .. 

San'atklrlardan bahsedrrkcn 
blrltaç ~ndenberı gözlerlncıım 
rahatı;ız bulunan Hııldun T .ı
mer•e Acil alfalar diler, bıze vr
nl eııerıcr vermcsını temenni e
C1ertz. 

B raz da kokteyllerden hah.!r 
ler verelim de işi tatlıya batlıı-
yalım: lıstnnbul'un ııal!:lam 
yapıtı genç mcbuslarında;ı 
~lltbat Perin eşi Prrlut 
Perin Perapalasta bir koıt. 

j teyl parti verdi. Söyle· 
nenıenı bakılırsa bu partiyi Pe
rizat Perin koc..,ının mebus ol-

j 
mmıı ererıne verdi. B.z ,ımdl 
ısöylenenlert bir tanıra bıraıı:a
lım cıa klmlertn olduııunu, ne 
yaptıtmı anlatalım. yani dedi

# toduı;unu vcrellm. 

i 
~azını f,ren hanımını partiye 

ı;etırmcmlıtl. t 'tlsun ve ' I e,·fl li 
\il bili bırblrlerlnl ıscven ".n

# der çlf~lerdendl. Ktmllll ~ii>· 
# lrmrzoı:ııı·nun ı;on zamantnn:ıa 
$ yanında görmeııe alıştııı:ımız kö 

i 
mor ııözlU ııenç. topluca hı&· 
nımı gözler aradı. Prrran Ulıı
ı::ar ylııe prk eclterdl, Suat -,\IA 
t lıı;:n~. l'ror, \il t'•at Blrnl ve $ 111hıırııt ııtrol'U blr .. rada ~br· 

i
mek doııtlan için aaadet ol<lu 
MalQm yıı. &evlmll doktor ne 
zaman bir eıı1cnccye çıkııa ora 
dan da acele çağırılır F.nı:;1n 
ve \il \bd birbirlerine en ya i 

i kışan çiftlerden, "ıınt <1aı.ır 
Kııbaç pıırtıntn en contı ad&n•I 
tertl "ııoreı·ın ~-ıeı haın::r.ı i 
,ıuııy ne olur biraz ~lebll>-ııl 

1 
>llbl'l ve \hdl lltt'li('I partllll.'1 
en ı:enç çifti 1 ille Orıtloiln O· 
da Tiyatrosunun açılıııını bek· 
ıeyen ve bu arada ııenaryolıtr 
yazan bu un'atklrın dal;ıın1 1-
ııından 1117nlamamı.ş Mhntnrr 

# ı.rı.ocıo yine hep ayni ecıze .. ık
# te ı.:ı:ıın l ~ıa·•·ıı tekrar evll-

i 

ilkten bahııedlllnce. oHlişA!ıt dl 
~or \'e bıraz ~umu~adıktan IK>n 
ra. cc!lcr evlensem bile evd~ 

# orman Kaı.unu ı:eıecek Erk"k 
$ne derııe o olacak, anla,ıldı 
# mıl• dlvo cıc kClkrClyor. Bu.,'(lı~
$ !erde bUrrtyctl ı;eçme.!I sOJ11ı:•e 
$ yl pek alfıknlandıran ( • tı nsı•l I # 

i 
H ~ar'm bütCln dikkatini ııyınl 
mesıne tekı.lr ettllil her ballıı
den belllyoı. 

.. 

i ve n•havet haftalardan beri l 
verllmesı beklenen ıKermeıı• 

kokteyli! Hanımların. yanı o~-, 
yetenin tanınmıt hanımlarının 

# bir genelik ça:ı~malannm e-
$ mer ini Cuma ıı:ünU Pera::ıalıuı 
$ ııalonlannda ı: rmek mümkün 
# oldu 

1 
BMta flfin· 

~tıı HJ~ıır ol
malı: üzere htr 

~ ~ kes ttendl!'ln 110 
~ ..).~ ~l.) en vazıfcyl ua 
! ~:.t ~,... talıkla yap~ı. 

::.Jı.~ ıylardır, c:vııı· 
.;;.,gı~' de ı:öz nuru 

dökerek hazırla 

1
# ~ I' (\ McselA ocı::ısell 

cııııı ıncı ve 
boncuktan mamöl kolyelerin 

i 
herb rlnl rlll liraya ııattı. H.:ıle 
cıç tcııı kadın çorabı kurutmıı-
ıın yıırayan bir Aleti Vlllıyetı::ı 

$ Protokol Şefi Orhan \ uıJ.;un•a 
$ ö le b r aauşı vardı_ ki görülo
# cek '}C <11 l'lrıı)n Kn>nar ma· 
#i sasındaki po tıı kutu unu sıotın S 

caya ksdıır akla karayı seçti a
ma lionundıt ıattı Muın:ztı Ull· $ 

$ mrr neder.se e.ııtmadı ama sa- # 
$ tın aldı O.! ıı <;tırs~ı çev z ııın $ 
# bütün ekalkllklertnı orada ta· $ 
$ mamladı d!'llek müballta ol· i 
$ maz TanetSı otuz liraya ı;atı· 
$ lan nctla mandal torbalarından 
# da atmatı ııımal etmedi (ltıılılr 
~ 1 nıırıy r halk Partal Kadınlaı 
#Kolunun Bqıtanlıjı;ını bir ııün 
~ ıçtn unutup bir hayli ı:tız~l J ey aaıın aldı Ye~cnı (.'l&dt'ın 
$ 'le ett(\·luıtlıı lııe nl elbtacııl 
# içinde acııııcık g bly<ll ve elbl· 
# ıe a.alı:ılıırını onar llrnya &atma 

ita kolaylıkla muvaffak oldu 
loht.ııarlar Umum • M!l<IOrO 

ı}mı:r Rrfll.; \ nltkn>• trtel 
maddelcrtnr. yapılan zamlar y<r 
ztlndet. bir hayli sorguya çeki 
ıtp. terletlldl ~t\ ıtl~ t.rrl )·tne 
ıozı ve damadı ile beraberdi 
Güler f ren)nl çok yak1'an kı· 
sacık aaçtarını pembe t•ı>ka;ıı· $ nın tçlnc ııaktamıJtı. l.f'J ırı ı a-

~ mir bokı eldivenine benZl}Cn 
# tencere tutamaııını plyanovu 

ı 
uatalılı:la çalan parmaklanna 
ı;;eçırtp uzun uzun elini ıey-

. rctt Ptrl'll 

(t~~"""" 
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•Batıl itikatlar» anto

lojisi ne,redildi 

cak 900 olduAıı açıklanmışt;r. 
.Uyanın en kı)·metll fillerini 

te~tıı eden St)lln rııınını koru 
mak üzne, bunlara adanın bir 

'ıtıamının tahıl.al Clü•ünUlmekte
dlr. 

hul bir pcykttn lltrl gelip ııel 
ml>Cll!lln! sormuşlardır . 

Sütün yağ nisbeti her cıy 
ölçülecek 1 tanbul - (Anadolu AJan•ıı 

Bir lı:aç gOııdenberl şehrlmlzd! 
havaların bozuk ı:ıtt!tıne da•:-, 
bütün latanhul ı:azctelerlnde ya
yınlanan baterler hakkında. a.A· 
kalılar, ıQ•!!ıdalı:I hususların a
çılı:lanmasıno ajaMımızı memu:
ctm:olerdlr 

!Şehrimizde her ne kadar bau 
tarın bozuk ı:lttlll rlvayetl~rl 
dolaşmakta l.!c de, bu haberlt!rln. 
ballı: arwnda huzunıuzlulc: ya
ratmak ıı•yl'.lllyle ve huııuııt ma':
aatla çıkarı'dıtı. yapılan ınce!P
melerlc •nla ılmı,tır. onnıı:tı aR· 
zetdercıAn bir ki tanesi karlar 
altında kalmış lııtanbuldan barı 
reıılmler koyınutlarsa da. bıı re
ıımıerln Halk Partisi lktıaarı n
manındalc: kış me,·ııımırrlne alt 
olctu!:u tUphe göt(ırmez bir hakl
lı;atı.ır çcınıı:u 1111111 makamlar. 
yurdumuz<lan l(erl soıtuıı: hava 
dalıra.ııınııı ııırmemP.sl hu.r.uııunııa 
son derece mfıtcyakkız olup. lıöy 
le bir sızma takdirinde. soıt11k 
hava dalıı:ı•ını yurt dışı ,.deeeı. 
kudret ve lmlı:Anlara elbetrf' ma· 
lllı:tlrler ve mrmlrket huzuru na
mına. bu ırlbl hareketlere ~al"'ı 
en lı:UçUlı: bir mcısamaha tıö!tf'
rllmlyecektlr. 

Buna utmen her hıınırı b.r ao
tuk dalguının lıtanbula yayıl
ması halinde, ıterckll tcdbl:-le• 
de alınmıe bulunmaktadır. Bu 
camteden olarak SllAhtarataaakı 
elektrik fabrlkuının ve Dolmo-

Nnyorkta •Rltıl ltlkatlau •· 
dında b!r antoloji ne,redllmeğe 

b&flanmıştır. 

Forma halinde muntazam fa-
11lalarla lntt,ar edec•k olan bu 
uer 1000 ile 1200 aahlfe tutacak 
n ~ok e.okl zamanlardan başla· 
naralı; zamanımızdaki itikatlardan 
bahsederek tir, 

Çok entt.ruan olan bu eeer 
Prof, Vegvart Y~ Pror. Czcrnlnsky 
adlarında biri Macar, <lll;erl Po
lonyalı u balen Amerikan tııbU· 
yetini almış iki Alim tararındao 
22 arnellk uzun bir (atışmadan 

ııonra vücuda getlrllmlstlr. 

Tenor Caruso'nun smo
kini yenilendi 

Meşhur iıaıvan t~noru Enrlco 
Canıeo'nun ceaedlnln bulunduğu 
Napolldekl San ta Margarlta me
nrlıl!ındatı kabri her bes L~ne· 
de olduııu gibi yeniden açılacak 

ve vMlyetl gereAlnce tahnit e<lll-
mlş ce...edl üzerindeki smokini 
değiştirilerek bir yeni.si giydir!· 
ıece:ıı:tlr. 

Almcın askerleri 
nereye gömüldüler? 
l:llrlncı •e ikinci dünya harb· 

!erinde beş buçuk milyon Alman 
aakerl öldUlü tahakkuk eımltUr. 
Bu huauıta yapılan tetlı:lklere sö 
re, bu ölülerin hemen hemen 
)"Uzde doknnı Almanyanın dışın· 
dakl yeriere gömülmü•lerdlr. 

54 mtmlckette şimdiye kadar 
30 bin Alman a.ıılterlnln mezarları 

teablt edilmiştir. 

Paris barları gangster

lerin tehditleri altında 

Parls ıı:mnlyet Umum MUdUrltl 
ıııınuıı tetklklerıne ııöre, Parla 
erhrlnde barların yüzde 92 al ~e· 
şltll gangatMlnln tehdidi altında 
bulunmalı:tıı ve bunlara muayyen 
mUddttlerde muayyen miktarda 
paralar ödemcktedlrler. 

iıı:ıncı. ClçüncO derecedeki otel 
le~ içti uulan bakkaliye maıta
:ı:aıarı. tütOncüler, mezecller da· 
hl yüzde 35 nt.spetlnd~ teslrl&rl 
altında bulunmalı:tadırlar. 

Bundan böyle İngllterede satı· 
lan bütUn a!ltlerın tereyatı nls
betlnln her av muntazaman öl
çOlmeaı kararla.ştınlmı,ur. Gele
cek aeno evlQI ayında. geçen yıl 
zarfında 6iitlerlndekl yal nl5-
betl 3 :ı ten llljalı olan ısatıcılar 
teııb t edilecek ve bunların plya
uya ııürd(lklerl sütler özel kon
trol& tAbl tutulacaktır. Bunla· 
rın ıütlrrl, ayda dört defa kon· 
trol edllectk ve eğer ;·aıt nlsbctl 
kışın ytlzde 3.3 ten aşağı, yazın 

da 3 2 den a,aıtı olunsa flatla
rında indirmeler yapılacaktır. 

B.ı µroı:rıım tahtıııda 124..000 
nıılstaluıllln ve 400 kumpanyanın 
sütleri kontrol ecıııecekUr 

babçed~k: ııazbanenın fırın ka- Hılton oteli r.alonlarında :ıı; -r nan, ııon dl'ıf'Ce şefkatli sekiz me 
patları açılarak, keııe kltıtları derec~. en dCl~ük aıcaklııtı l!a mur. aünden itibaren müracaat-

nunıa beraber <iç beş .-;Uıı!Uk b !r 
faaıladaıı eonra Sümtr Bank ma
mullerine de umumi l.!tek Uzcrl
ne minnacık bir zam yapıl:nı.
ııınııı mulıternrl oldul!u blldlrll· 
mlştlr. Bu mllJde üzrrıne '\"D

tandaşla-, ae~ıııç ııöııterııerı lçln 
de evıerıne ctönmtışıerdır. 

caruao bunun için hu.r.usl bir 
parıı bırakmıştır İşin ikinci dik 
lı:a te değer ciheti ımoklnln Lon
dranın en bU)"Uk terzlhaneler1n· 
den biri olan Savllle Rllw'da ha
ı:ırlacmış olmuı vıuıyctname ıca· 

bıdır 

Seylôn'da filler aı:alıyor 

Radyolarda esrarengiz: 
işaretler duyu1.uyor 

içine ı;ıcak hava doldu:ı.ılacak ve memur. l'mel;ll, dul H vetlm!f'rırı lan kariılamaya başlanıı,tır. 
bu aıcak hava ihtiyaç .nhll>l v.ı- evlcrlnd• 4 t derece olarak ~r.s- * İııtanbul (Anadolu A jaruıı ı 

İngiltere radyo mrrkezlne mO· 
racaa• eden amatör radyo dinle· 
ylellerlııden bazıları, 14 000 kllo
ıılklden a:ı: ilerde -esrarengiz ip· 
retler duyduklarını bllı11rm!ll•r 
n bunun havaya fırlatılan meç-

tandaşlır .. muhtarlar vasıtaalyıe bit e<lllm~tır Tekel maddelerine yapılan um-
dal!ıtııacaktır. Bundan ı-a,ka * tatar.bul !Anadolu Ajamıı mın tchrlml:ı:de uyandırcııııı h!i· 

Seylln adaaındakl fillerin azal
makta oldutıu reııml makamlar 
taratıııdan bUyük bir t.lzUntü ile 
blldlrıtmı,, bunların aayıııının an Tablm meydanı, Şişli meydam. Şehrimizde evi ıstlm!Ak e<lıllp yhk sevinç, ıı:ünden ıtUnp <1al;ıa-

Be:,tku, mey<lanı, Karaköy mey- de, Beledlyeaen ııaralarıııı alam' tar halinde rtrata yayılmakıac:ır 
YAZl!'llZ 

danı, ı;mınönü meydanı, Ayaııor- mı, vatar.daJlara ko!aylık olmak Bıı aracı~. allkalılara baş vuran i 
ya meycıanı l'lbl büyOlı: meydan- 11zne. Çemberııta,ta, Bcl•dıye vatıındıııı toplulukları, bu ıammı, 
larda bUytık manaaltar yakıla· Fen lşlrı-1 da!rc•lndc hususi bır hn~kı& zamların takip f'tmeı;ı için 
rık. bu aaytde ı&ıtılacak olan ha buro kunılmuo ve dUndcn ı ıba- rica ve nlynda bulunmaktadı~-
va. kala~·cı körUklerı vuıta•!ylc ren taallyete ıreçmıştır lstlnıllıl: lar llgllllf'r. hllkılmf't programın 
mahalle artlarına sevlı:edllecek- bedelini a!mak için bu bUroya da ftyatlnrın arttınlamıyacıı!t•nı 
tir. muracaat edrn vatand~ların göz beyan ettikleri için, vatanda1ıa-* htanbul (Anadolu Aja!ll!ıı yaşını silmek Clzere, c!lerlnde pa rın bu arzw;unu yerine getırm~k 
Memlelı:etln ııünden ııüne ııellşPn muit ve vumu•acık tülbent hulu şimdilik kabil olamamı~tır. Bıı-

lktlııadl durumunu. daha fe)·lzll --..... ,4!.l•ıııiiİİİİİİİİİiiİiiiİİiiiiİİlıiİİİİİ~~-·· 

~~~r~~~~~~~~~~~~=-rı~?r!~ 1 r~ı R 1 K-LI ·ae;, tehrlmlzde de baolanmı1tır İlk 
olarak Beyazıt meyaanında pet"' 
rol araotırma.ııına ııeçUmı~ ve bu 
maklatla meydanın kazılması ra 
allyetl hızlandırılmı,tır. A;lar
<lanberl devam eden kazı nctıce-
stndr toprak ısevıyeıılnden itiba
ren 171\0 metrP. cıerlnllkte bir 
petrol damarına raatlanmıştır. 
Buın mensuplarının da ı,ıırak 
ettikler\ bu araştırma ıııruın.:ıa. 
rutlanan damara baaıımamuı 
için, ııaııı mOhendll!ler tara!ın

dan yapılan ıkazlara raıımen, ba
zı muzur ııazetecııer, yine de da 
mara bum~lardır Bunlar hak
kın<la, ıwrtkll kanun tedbirleri
nin pek yakında ittihaz edllecetl 
haber verilmektedir. 

tlnıverıılte kap~ı önün<le vapı
lan bu kazı, yalnız ekonomik 
baltımdaıı ııeııı. aynı za:ntnda 
turistik bakımdan cıa. bUyClk tir 
<leıter kaıanmııtır. ÇUnkU Napa-
11 eıvanndakl VttüY yanar cıaıtı
nın kraterine çıktldılı aaman ya· 
nar dalım içi g6ründClltC1 h•lde.

1 Beynıt meydanının dlblnl ııör
mek kabil olamamaktadır. Ayrı
ca icazı eınl.!ında. 193:2 metre de 
rtnllkte. Kcıstantın•ın baş aeyl&I 
Hrtaollos un ııomüı kaplama b!r 
ıızuntııtı da ele ııcçırııınce, nıe:;
danın turlatlk deterl bir kat da
ha artmıştır 

oıger taraftan mf'y<lanın tanı~! 
mi iti tamamlandıktan aonra 
Untveraıtc talebelerinin fal<ülte
ye glrlc çııu,ıarını ıtolaylaıtırına!ı: 
için bir teleferik lıııa.ııı da ı:arar 
laştırılmıştır Teleferik tamamla 
nıncaya katlar Clnlveralte talebe
leri 1çtn, da cıtık ııeralerl lhdll' 
edilecek. aynca öğrencilere dalt 
halatları ve kancalar tevzi edile
cektir * lııtanbul ı Anadohı AJan.r.ıı 
Devlet Meteoroloji iolerl Unıurn 
MüdUrlClltı YqllköY istasyonun- • 
dan alınan maıamat a göre. ya
nn, şehrimiz ve elvannda hava . 
~nlük ııoneıllk olacak, kırlarda 
papatyalar ve ııeııncllı:ler açacak. 
bUtan ~ıklar çayır, çimen <l!tn
ne yavıtacaklardır. Yakında aıı
nacak - demokratik tedbirler ııa
yealnde, pızıılrlar umumiyetle 
Blbılll tarafından yumuşacık e
secek. ve muhalefet partlle::1n\n 
kolladıkları µuslu hava lt'alye 
pompaları vıı:.ıtaslyle dotıt•laeaıc 
tır. GUnOn en yuJu;ek aıcaf:lı~ı. 

ı,~~!~~ ~~!. ~~~~~~·-1 
tilo arıyor. Müracaat: Şısll 

Ieydanı :-;o. 342 

Ürolnl qptratör 

ORHAN MORDALGA 
Amcrikndan ıelmistir. 

Telefon: 44 40 54 

DOKTOR 

SEYFi NAZIM BASA 

('1111 hRsl.ılılilArl ıııUtl'hll!l~l'l 
Tak!lm. L&martln Cad. No. 7 
Altına:; Aı>t kat ı. Pertev Ec

zahan~I ka11ı.sı 
TEL. 47 76 19 

aaatlerl ı s-:ıo arası ı -- ....... 
Sahibi' VATAN Gaze-t,.ctılk ~' 

ve t.ıathaacıllk T A Ş acıma 
Af"lt'. D f , 'l iN V Al-\! o\' ı 
l"muml N~rı:rat MQdQrtı ~ 

fhean ıı:nntll>F.R 
Bu ıuıcıa Tnı l$lerını f llten 

ı 
idare eden mesuı müdür• 

"ı\Dlf' Tı\ 'JO 
Gazetenıızıı yazııarın yenı tıart
ıerıe _g0ndt~1!3tn~ rica _ederı-z:_,1 

iLAN FiYATLAR! 
2 ve a unca aayra e.- Lira 
İIAn &avfaları e.- t 
Ölüm. 0oıuxn. Te-
,ekkClr. Mevlut lllln-
ıarı 5 .r.m. e tada r 50 - ı 
Zayi 8.- • 
n ilk 40- • 

PUL AllNIR 
Damı:aııız veya Oamııaıı TOrt 

ı poııta puııerı iyi fiyatla &atın 
alınır. Saat· 1:ı-l4 ar..,ı Vatan 
Gaıeteısır.d,. NeJat özcıat·a 
müraca t 

VE 

OPON, baış, diş, adRIP 
ııinirağrılannı teskin eder 

OPON, soğuk algınlığın-
dan ileri gelen ağn ve .. ,.Aı.. 0 • M 

iiızılara karşı başanlıdır ~&•lı ID 1 OPON GÜNDE 8 TABLETE KADAR ALI~ 

~'""""""""""""""'~"""'"''''"'"""'''""''"'''''''''"'""'''''''""'''''''"••••••••""'''"""""""'""'''"""'''"'''' 
S 1 NEMALAR Kı:ı:~!,,.:'~'=:;on:T;~ 8 u G u· - N " .N r. .. il " 

wcr Kim Novak . Renkli· 8.27 Açılış ve ııroııram 
8.30 Haberler 

B & T O 0 L V lng. j 1 T A N B V L 8.45 Türküler BUGECE 
ı\l .RAZ~R ITrl: 44ı,;11-.:ı T .. ~~~ o,/lla~~p;:-nı; T ,-Y·A TR ol A R 1~ ,. '9ııaU&tb aıatı11e ı>azarıesı ıaıı IU&re 2ı Denı. 368020 ıta.cııtO) IJl~/1957 PAZ.\R 9

·
00 Batı muzııı 

Hata • OUllıtan Oüıey • AY Robert Taylar, 2 • Ouaıart .. I IS Ce Celebe de, 8alı "11&11111 17 Clt, 311()672, ıtınaııaaa 5UMl25. 8.27 Açllıf ve proarım lO OO Kadın ıaatl 
ıı t aıattııeıı auaN: ll .OO ae 10.10 Yeni beııteler Türk f m · Talih Kutu • c. Heato11, Q&1'18mba talebeye 17 cıe Ranıı H2711, Oa&ücıaı 8.30 MUzlk ıo 30 Şundan bundan 

&TUS 1Tel:t4 Ol 35lı J, wymın. KAltACA TlY.&TaO ITetı İSTı\NBVL OPl!Rttl (Tetı 360945 9.00 Habrrltr 10.
45 

Serbest naı 
.Mlan ŞoTllY• - Roben ŞERiR TIYATJlOIU (Tel: ..... t.I) "JI 34) PHtalODIDll le.atı ' 9 " TürkUler l 1.00 Mikrofonda bu paııtr 
Taylor, Kay Kıtn<lall • 1 8 TA l'I 8 OL '4!157 ) (Dram ltumı): otJIALl ltARAKOt.U Ko C.1&1'9&mO& OUmarte• ren-vapur-u~ak 930 Dlnleylcl latekltrl 12.20 Serben &&at 
Rentıı • inı. at.EMOı\8 ıTel: zz 31 il) !ULAR ALTINDAKİ TOL: •tll! 1 per.. OU-• Paar Mal ıı Ga matı 10.00 Snllmlş tarkılır 12.30 Yurttan ıealer 

f!LHAl\IRll ITeı: «4194 1 •• l."fllt . Rint filmi. 2 - Ya rı an: JN11 uoulllı ile OUaıar\991 taa•ı&" ne Perttaıbe OUman. 10 30 Şehlrı1e bu harta 12.S5 Serbest Hat 
Büyüt iatendcr • Renltll- Macera Yolcuıan. suare: 21 d• ıı aaııı maun• ~ • Daıu tenlllll tb tar\ ~~ .. De~~~~ıa~ :ı~~~:: 10 45 Sevllmlf parçalar 13.00 Haberler 
Sın•m••kop - İn" 1 _. .. tatt .. Je &eDllllı P9 '' Saat ıı te 10.45 vaı.ıer 13.15 Dana .. rkıları 

•<~, ,'."', ıTet·. •v .. ,&\l.&ı ·. BUi.YAR <Tel: ıı U11J ı TEN n'l&ftO .-re1 ı •,,'-aatıne ..... al• 1. J f A 1. y E 223079> - ıoenızrollın ı ıı.oo iauınbul koııserva- 13.30 Orkestra 
.• ..,.. .. ,, Şlhlrll Yüzük - Hint fil· MMltoı _ 49189e !Tatil aaatıerı t. ıuvarı konıerının 

14 00 58 
k 

1 BllyOk lakender . Rlchard mi. cDKLİ• ttomMJ 1 P9" ltti'"tlll SAHNll ITel 1 tlhbara• • 440207) - ı!!ebh naklen Jayını · r ı ar 
111 Burton, Fredrrtc ı.urah. de !'-n: &eni ad~ "' Ratlan 4442331 - ıRan 14 30 Oda muz 

Dantelle oerrleua Z% ~s~~r.rr.ıı.t_T~~rı~T :,:,'. ra11 suanıerı 21.00 d• ~~:!," ':~meaı OM' ::.a:o~u~~:! •:r: 1'ollını 444700 n 1332401 !~:: ~:rbk::~:r ~!.~ i~::ı~!~r 
ı..lLa (Teıı 44 S5 HJ • yac:aııım, 2 • Kanlı pusu şuısEs oranı ('l'tlı f&mba, Perşembe. Cuma. ıuyuucıa aıeoeı Qubuımı POIİS • İmdaf 13 45 sevinç Ten u.30 Pazar ıronaerı 

Bl1y0k İakender M \R!\UR \ t TPI : Z?3ll&ll 44 93 93) o- Cumarteeı, t>aaar A.lar& 880001 90, ErentOJ 65204S 14.00 Tatil molodllerl 111.00 Proııram Ye ıtapanlf 
t.ti&s IT~ıı otllll• l"ESTİVAL: ll&Qatltal ,..... 21 ti• Cumartaa• Panr Plor1a 738992. eaııo ~ o• 14.15 Şarkılar ıe.s7 Açılış n proıram 

BUyOk 1stender • Renkli- 1 • F.vllt, 2 · Deryalar El- res 3 perde. 12 sa-. Matine ••t 17 ae Oum• aır 229931 Balıeıotıu ılıtanbul 2745001 IB• 14 45 Pazar lı:on11r1 17.00 Danı mOılli 
Slnemmop deri. ıo · Mllalt: ttarıo b .. ıebeye 17 ti• - ilan 552941. BaJbtll&Ga 311402 •nlıu · 274 .. nı ı ı Anadoll 15 30 Dtnleytcı ı.teklerı 17.30 Celltll mOalk 

•.&N: LeJ:roıı [)(lnll$O Tf!?lll ışelıudetıaıı:Teh oov•llı oaı.aaa _., &taelar &lta•u ı Of'am l.aıanbuı 214222 Lnın1• vataaıı 2745021 uı.oo Operetler 1745 Şarkılar 
" Z? 58 9?) ı - Yarın Atlı· 111.30 IS&rkılar 18 oo Yat•r Güvenir 

BelıtlD Doru it, Plkreı Ha. J&catım, 2 • Kanlı P\au. < itililililililililililil-tı-tlilililililil.ıt-4rilt +•lf ,._................................... 17 00 MUzlt 18 30 KOy poıtaaı 
ıı:an • Tııra: filmi YENi (8 ıuı1 Tel: * • 17.30 Oyun havaları 18.40 TUrkııler 

lı\llA l' rTel: 44 11 .5f)ı 68 261: l • Totorl Jı:Oprll· : ... 17 45 Caz mUzl&I 18.55 Serbest aaat 
$Pytan Ruhlu lnıanlar ıü. 2 • can Bedell. * &Oç (%1 Marı • it l'lltaa) ARll..ı\N ılı Tem 21 Afauoaı \ ''\\' 1:!3 R n~ım . w Arııııı.ı : 18.00 Fasıl heyell 19.00 Haberler 
eımone Slgnore~. Vera • .t O 

1 
• Ö T * Bir mektup alıp OzUlecekslnl7.. Kunıntularınız lllZi lflemn hıı:e Nı•,cn lz ~·f'rlnde. Ailenizi dr : 18.30 Dana müzlil 19.15 Tarihten bir yaprak 

Clou•o• Fransıze" .. .. * y b ,_ .. bundan fay<lalandırııı, Güce- 19 oo Şarkılar 19.20 Melodiler • • * ardımınıza muhtaç ır çocı:.. ·"oyuyor. • 
T&ltSl:\I (Tel: 44 sı 91 ), eALr. (Tel J6 oı 1%)1 * var. ııeııler var .., 19.30 Haberler 111.25 Sallık konuşmuı 

I
D1'1 Canavar • Neriman 1 • Kahraman Akıncılar,* Bir iş ııey ahatı yı.pmanı:ı: rnuh- BMJı\K (Z2 .lf1Utor tz F.yltll) O<'H.AK •:?I A ralıll tO Oc:at ) • 19 45 Şarkılar 19.35 Şarttlar 
KOlı:aal, Kenan Para. 2 • He11ey Senin İçin : temel. Ciddi bir tP.kllde çalışmanı..: lt.- Rlzl P.n iyi çalışma kurtarabilir : 20.15 Radyo ıızetuı 20.00 Spor haberleri * zım Huzuraur.ıuıunuz bun:ıım unutmayın Kendinizi çok d.ıı- • 20 30 Mllzlk 20.1:1 Radyo sıı.ze•11ı ruı <Teli es ' 7 ••ıı ıORr.vv' ' reı 11U68t) * BOG.a ızı Nı.. tt 11&711) ııyoraunuz. • 20 ~ Konu,ma 20.30 serbeat saat 
Att O llzel Şeydir • W, 1 • Maıty, :ı • Ta7fun * TIP!RA~I f!l SJIGl ?Z Ekimi • 21.00 $arkılar 20.:U Melodiler 
H ld J J es Mahkemeye !tiniz d~ecek 7.a- 1tov11 cı ı ocaıı ıı sutıat> • 

~ 0 
en, on OPIRA ('l"eı: sı • ZlJ ı ! rarlı bir hal detll. Nlyr kendinizi ıııtemedll!lnlz Yanlıf bir aıtım atmak Uzer-ı- • 21 30 Spor Ye mUr.ılt 20.şO Çtıan melodileri 

f ÜN&L 1 &uımpaıa Teli zara Han * şekll<le Y&f&m•Y• :rorluyorau- ~ • 21 50 Şarkılar 21.00 $arkılar 
J" S4 il MJ: ı - C&nbaahane * tstzua ızı llla,Jtı • it llaalrall) nuz? içinizden ııctcne uyun nız. Ol ohıruna bırakmak en • 22.15 Pl7ano dünJNında 21.15 Serbeat ıaat 

i Yıldızları • Aziz Baımacı !'UR'r <Tel: St t'I •J 
1 "* Sıhhatınız dO:&ellyor. Akrabal a- Kötü netice vermeyecek. iyisi. : ıer.ıntller SAAT YİRMİDİR OTOZ 

2 • Zannı Yanu • Hint 1 • Oellnlo Muradı 2 • ! 1 1 a ayac ki BAl.l& 119 Subat to Mart> • 22.30 Konçerto 22.15 Şarkılar 
tllml. 8aflye Sultan. * rınız 11 z r · • ar. · .u;p '?J Elllm ız Ka,ım ) Sevılyl verebilmek de bir hOner- • 23.15 Haberler 22.30 Melodiler 

# nxJ .tR ITtll 44USI J: OZP.N: (Td: 319120: * YllNGSÇ CZI Hu. · ZI t'emmuu tlzClntOlerlnlzl unutun Canlı- dlr. İçinizi açın, yoksa 1anlış : 20.30 Proııram ı2.45 Haberler 

t ell Mac Murray • inı. ı . Yedi Dalın Haydudu, : Bu kacıa• teredc10L eden-etıız lıltınızı kavbeııecelcalnlz. Dok- anla ılacıklınız. Kapalı ol11111k ma • 23.33 Dan. müaııı 23.00 Dan. 111üslll 
• .t.tarty· 2 • Ta~·fun. 2 a u11aba1a Çoeulı:l•r. + hlc bir aonuca varamazaınu:. tora ııtınenız IAıım rltet deı':lldlr. • 24.00 Kapanış 24.00 Proıram n kapanı•_, 

~""'"""''"'"""""""'"""''''''''''''''''''''''''''"""'""'""''''''''''""'''''""""'''""'''''''""''"""""' "''""""'""'''''"''""'''''''''"'''''''""'''""'""'''''""""''""''''"~ 
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\.\ 1'\"" - 7 Aralık t0j7 
lSTA"BUL BORSA81 

1
1
949 İatlll:razı .ır. t.5 101.00 
9Ja İK. ~ 15 2S ıJ0 

tt M K tK I » 'lö.00 
1~ı o.oy tıc. ıv • 1oaoo 
11kıooyı&v • ıouuu 
11lsı latlkrazı > 103 35 
!~ lıttlkraı:ı • 103 70 

1
933 Arnortı•man I • 102.73 9SS Aınort:•man II • 101.00 

Z.B lII. » 10:! 9~ 
ZB IV. • 10255 
Z B V » 102 8:5 
Z.B VI. > 100.85 

ta.. z B vırı • ıot . .ıo 
--tl DOY VI 3 " 1c2so 

KAL. ı • 103 8j 
}(AL_ II » 102 40 

ın. kAL. III. > 102 85 
;'8 İ$T. I • 103.00 1
:!i8 IST iı > 102 85 

1 "<iı 1ST t • 102 011 1 0iı on y r • 20.so 
1~1 O.Oy. II > 21.s.; 
l&.ı,1 DDY III. > 2110 

A-t'-I. I. 20.:J:S 
~IA-I II. 21.:H> 

A-I.M III. 21 7:) 
Z.B IV 20.55 
Z. B I. 21 60 
Z. B il lOA 00 

).{ ll\"h.4. n t "ICl.Fl.PRI 
1 erke2 Ban"kaaı 159.00 
,' 8ınıı:uı ıNam.aı ı3n ll\J 
01 rıtı ltallı:ınma B 17& Oı.' 
1) lttott Banıtuı 113 OC 
'l' 11lıtaavon And ı il 170 0<' 
l ltrecıı Bank A. Ş. 137 00 
l' •~ıı ve Kredi Bank A Ş 860.00 
o\ 'rıcaret Bank A Ş. 63.00 
~'bank A ş t2041 ,. 

ı rııan Çimento 108 tı: :it. ltej:Urmenıerı 83 (Y.) •r Banıı:uı 20 00 
Ctı ı\tTJ' n,tltRIRt.IRI P.K 
~ lht"ı.urıyet Ata MOOO 64!\00 
ti lt 95000 100000 
~ ~"rı.11; 76000 78000 
11!;.t 66000 88000 

'""
11t 66000 68000 

b.. ht'f.('~ı\l..TPlri tl\'JIAHI 

r ~ 1030 t63s 
8.etaı1to 1630 t83f:ı 
't·•nı::ıard 1630 163& 
trıı cıooo mm) ı 1025 1630 

llORSA O\lltf'I ALTI' 
0u F IATl.ARt 
\ı'~hurıyet Ata 11100 11150 
~ lt. 10800 10850 

1
0 •t 13800 13000 
lrı.~a~n RollAntıa 10330 10400 

'ı tıı~'. 1 ~2 Lıruı 14100 14200 
~, ·1.ı Vlk. 13800 13850 

ı ı..~lYon 10400 10500 
ı. ıçre asoo ıoooıJ 

'----= 

Milli Piyango 
döıı eekildi • 

1 Odun -~~.~~.~., .... 
da 12 11& 15 kuruş araJ>ıncıakl bedel 
ıı;t.emekt.ftdirler . .Şöylece toptan ya 
;c:acak bulamayan vatanela.şlar ;Ul
cak ufak ura!< partllerıe Jhtıyaçla 

200 bin l iralık büyük ikramiye 457467 
numaralı bilete isabet etti 

nnı gfdernıegc çalı~maktadı:lw.r . 
Depocu 'ieya kömUrcil doı;tlan bu
lunmayanlar uıe bu nimetten l)!le 
lı.ıydalanamamaktacıırıar. Bu a-lbl 
UUkkılnlarc!a satılan odunun a.squ.
rı nau d ikkate alınıı bile. ytııe 

Milli Pı ·anıronun 7 A::alık 1957 
çekıll düu Auiutrada 1ıi1t.aı. 13.30 
da l·aı..11lmıttır Jıcramtye Kazanan 
• 1umarııar, qaltıda bHctırtyoruı. 
4.57467 Numarıı 200.000 Lıra 
008377 Nu:nara ft0.000 t.ıra 
232362 Numara 60.ooo Lira 

20.000 llra u .. raınlyf' ı.tuanaıı nn
nıaralnr: 

021917 077805 101378 2830~9 ~1ü078 
10.000 llrn ıı.rnnılye ı..azanıı.ıı n11-

n1Ar•:llar: 
!110346 040130 080783 148!KJ 2-ı34•lı1 
~91647 31432& 428393 4.31398 435lff3 

~-OflO llr:1 ıı.raınlye l.:ıl7anaıı uu
ınıtntlar: 

014019 017837 (123746 037143 108054 
ı ı ıoıo 138611 136816 ı 73286 177':52 
182582 IB:l98n 187527 194238 2~;26~ 
J12:.?()4 Zl."i319 !!!'21188 2~fHM7 ol871ı33 

'!.UOO lira ıı.raıııl.)e l.aı;nnaıı ııu
mnrıthtr; 

026539 02{)8(1-& 033028 048278 al13()3 
053185 053803 062697 069400 u7M15 
U75!84 OY8341l 103736 100047 113g77 
115715\J 130P32 151'192 lı5A775 15'1369 
173534 175032 185711 1867tl8 191410 
:113956 213721 214392 2168.51 22::H41 
227229 228798 23109~ 23.J9lı5 24Ut.lt\S 
'1410Zl 24z;'Ufl :?-l8-408 253962 25tt334 
:.!56333 2."j.!J719 260916 264'399 265104 
267877 28-1-419 285~8 2875158 288780 
2!ıll09S 294577 207132 302444 30546U 
809777 310385 311812 321374 3~227-1 
'123555 327466 3296öl 336311 347291 
3~08U4 359489 ~63462 Sfl8044 312832 
381777 383Yl0 404587 !04846 -10111~ 
•08379 415184 -l2ıS99 4:;ı11u~ .a::ıısao 
431891 433180 43·UH8 436874 431Ht'3 
444695 458598 458993 459197 467117 
470\'182 473893 477221 486108 l!'IOf"J8 
492318 4.92-l27 ol94.368 4989-1:3 49})!'ı05 

BULMACA 
' • 

.. 

.. 
• .. 
.. 
.. 

nu- cekiıst 31-32 liraya gelmekte ve bu
na nakl iye m~rah da ek:en ı nce 
vcl!ı:lln 3! llra:•ı bulmaktadır, 

Adalet ve ilim 
~Bası ı ıncldeı 

r.· ;nob r ırrıt-/E'r .. ('V\'elemirde bu ka
bll mıJeaaescterde ''az.ite aörenlet'ln 
-.st :kbA.l endişr.ı'>inden uzak ve tam 
bir huzur lçlnd~ ı;alıısabllmelerı

nf' vAbestccıır Hür veya muııt.ar 
mOf'S.,f'ıılf"lf't cle:nııınce Cle 1'ÜPheBiz 
aklı 11dalet ve ııım datıtan mUes
w.eler aellr Oerçf'kten df'm"krat 

cumhurl:Vl'tçl bir re1ımın ilk \"G
l':lff'sl bu iki hayati müf"f\St-scye 
hr:n meslf'k1. hf'm de ı,•hst huıu
ru Azami nt.sbı:tte saiı:tayabllrnek 

olmalıdır.• 

Yüzünüze modern blr 
cazibe bahşetmek için 

llAVILLAND PUDRASININ 
9 cazip moda renginden 
istifade ediniz. 

Azılı üç eroinci 
f ftaın ı ıneııı~ 

Poltsln cıe ıttrat ettlll &'lbl yıl 
lardanbert lmalithanc olarak kul 
tanılan İttlnye tırtlarınQakl bekçi 
ku!Ubestnln ortaya çıkarılması çok: 
&üç olmuştur. 

Nlttlı:ım po11t cıOrt ıuçluyu da 
ıı.yrı, ayrı yalcal,dtktan ve y~l11· 
ttrcııkten ıonra lmalAtbanenın Y• 
rlııı ölrenebllmııı.ır. 

İhbar üıerıne önce ıanUtlt.relan 
Topaç O.man yakalanmııtır. An
cak, ıabıkalı eroin lmalcllerlnden 
olan bu ıatıaın ele reçmetl pek 
kola:ı olmanıı!)tır. OOlmab&hç~ ö • 
uüncı.e, oton1obill içinde eı·oın sa
tatk~n yakahınan Topaç Oı:ıman, 

~ollılere taba.ncıt çekm\.ltır Emır-
ıAn ı.ırtlarınQıt. blr çiftli&!. Be~·oı
ıunda büyük bir aprtmanı oıan 
tıabıkaıı son dakıkaya k•dar eroin 
unal eıpıın lnKAr etml§tlt. 

Şebel'tenln .ma.cı patron rolün
th:kı ada.mı Par!a.lt Seter ae sabı
ka;ııardanttu ve Topıu,· Q.,mau i;;a
dar zena;ındır. Bu :.abıkallnın cıa 

c\·ınden allnmaı.~ı polu:ı ıçln me~eıe 
olnıu~ıuı 

Parlıı.:( ~e!orı, eroın talır,eh 
:suçüt>tü yaaaıanan Sıtkı Pamukçu 
ele vern:ı.ı~tır 

Ayrı ayrı yakalanan bu Uç ıcı11 
bır harta eıüren ıorıru au&lden son 
ra. blrlllr.te çaı._tıklarını, İstın)•e
deii.ı nıetrük bekçi "-UlObea.ınde t· 
nıaı eıtıı..ıen eroınlerı Tarlaoa..şln

d•k· berbrr Koçonun ClükkAnında 
rızledl ... ler:nı ~e toptan aatı11ını 
du. aylığı 800 lira olan Ayazpa.ııa· 
dakı garsonıyt"rlt>rınde aatı~a çı

.... ardıltlarını aıraı etmı,ıerdlr. 

Yaııı l an aranıaua.. Koçonun ber· 
ber düki>.ıinıııda :.ıau ııer aramlıiı. ı,>a 
ketler ıcinde doı-t kilo eroıo ete 
a;~ırılmiştır 

Suç:uıar ınuhlemeltn pazarteaı 
ıünu adliyeye verılecek ve idam 
tait.'bl ıle ; ariılaııacaiclardır. 

Öte ~·andıı,ıı uiln adil)'edP iki ta
hı.ı; dık,;,aq c;-cki~·orctu. Daha 11a:t
lanı olanı cilnıeK llıt"re buluııauını 

:.ırtında ta.111ıordu 

Aya:ita tıunının adı Ahmpt Nt"o
nıa.n. &ırtta. t ~}Hıauı jse Nuri Gül 
:.ılrn · dii. İk la t ' dl!'! erau1 ~ •.tktf'n 
kriz ııeçlrıyordu. Polı:.c;-e tanınmllj 
ıç ı cııerdenct ı. Ve ilk defa kt>ndl a
ral{.arı ıle polise ba.,vuru~·or v• 
bır ha.-;tant'ye }'atırılmaiarını '.:,ti· 
yorıardı. 

Eroıne on )'il önce aıı;ruı~larcıı 

yakayı ele verdi 
o zaman henüz 20 Yattnııa ldHer. 
Ştmctt lle &ltmıttan fula IÖltert· 
yorlartıı. Eroin çe.cmeJt ve afyon 
yutmakt&n cll•ı· ıııre bir t•Y k&l· 
mamıştı kcndllerınc:ıe. KUl ren&'tn 
deki yUzlert Ç&n>ılmı~. c:ııııert Clö. 
ktUmUttü. Tophanedeki lcabveba
nelerıe ıoll:ak arılan kentıllert l'ibl 
aatıa blrçoklırı ile dolu ldt."' Ve •o 
lultlar tlddetlcnellberı düfüp dü
tUP ölüyorlardı Kıı eroınmanlı
rın da yaprak dökUınU mevsimi 
idi. ........................................ ................. 

Sub~y maaşları 
ı sa,ı l tnclde ı 

Bırıneı !le ikinci fikrin ıa~vibl
ne lmkAn li{örOtmecı,ıe;ıtıcıen tL-.a.rı
nm Uc:UncU ·fikir etrafında ha:ı:ırıa
naraJlına kPsın olarak hakıtrnR!ak
aır 

Subaylara taımınat verllmt'"li nıe 
~tlr>.sıne aeltnre. bunun mtıelp se 
nppJetı 'JU ;ı;t>kll~P sıraıanmakt111dır 
~ııbavlı.r nortrıal nıe ·a1J'lnlh he
men -tıemen ık, mt.slln l :v•ptıı..ıarı 
hald• kendllı-rınr prım vevı fa..":la 
ıne1aı ocreti ödenme-mf'ktedır. Bu 
durumu gldermek ma~~•adl:VlP v\lz..
bqı rütbeısinf' kadar olan subayla
ra "'30. blnhıı•ıdıı.n albava kaJı?r 
cılanlara ,.. :?0. alba~·ctan daha yu
i'.arı rütbelrrdekl subaylara "' 15 
tılllıhf't;ndt: tıızmınat \•ertlnı~ı fık
rtnın U'.\'Ktın Ciil~PCt-ğı ilrrl ;;nroı
ınflktC"Clir. Bıı konuda 1958 bHtc;-r
Flne hflıhaıuı:ı bir ödenrk koı;ı:nrı
dıRı da öil;renılnı~ltir. 

Nixon, cesaretimiz 
kırılmadı, diyor 

fRrtşı 1 ıncldeı 

mek:tl!'n kac;-ınmı,tır 

OOn ııtef' d&ha öncedf'n. sukutu 
havııe utnıdtlı. fakat eet;aretl!'.tn 
kırıln1adı1ı"ını 11ö)'lf'm1şt;r. 

Nlxon •8un'I Pt'Yk .ı::ahvında ıe 
rı btılunu.,oru;·, fakat böy\f' kal-1 
ınıracatız• cıemıştır. BBC. Rad
YDı'nnun bir 1onımcuııı da. dün 
aece SovyPtlt rın KUO'l pı>yklt>rı:u 

10tmıdan önctı 16 defa ba,-ıarısızlııt 
!ara uaradıkllarını l(ıylrm:,tlr. 

AMERiKAN EXPORT LINE • INC NEW·YORK ı 1 

EXPFOITOR Vapuru 
12 Aralık Prr· 
şenıbr gUnti 

SAYP'At il 

BASYAZININ DEVAMI 

AKLIN BERRAK YOLU DURURKEN 
(83.5• 1 1nrhlf'l 

İki •ıker 1urk ıenr ınOdt'lrt kllln «ö'-fllnıt<,lnln sel)f'hl hn oL 
durunu ,., d'ı, ı hllllf'dllmtz11e hırbln eb('tll "Urf'ttf' llr\·am. rdr· 
rf'ıtnl ınlıt.>ınrı. melif'lf'yl lstııınl>ula ı.11ıılllrdllrr , .. tn1an1 \ ıth.'~ 
ıır bir ını lh tm-zalaınıı. \e \emrn hnrhlrıe 5n11 \t'rnıt'k için .. nJAhl 
ret bıtf'dllrr. Bu 51t&hl)f'l \f'rlldl. Hunun lzf'rlıtf' harp i-Ollıt •C'l 
mel.le kalınadı, \"rnıf'n Oııınuınh tnıparatorhııunun t'n <.ndı'- _.bir 
pıtr('lil ttallnl'lt l.aldı. C'lhın llarhlndf' \eatf'nlllr,r ll"'l.f'ri ~11\\f'I· 
lf'rlmlzl hf'lllf'rtller ,.e hlzhnlt bf'raber lnıtllx.lt~ ı.n""ı .\dl'n lir dö 
~ lhl fllrr .. 

T
arı. ınlUf'ttnıu tııııun llı•lrr OlUfinmıı •lııl.11.tunu ıöqf'rrn 
cok af·J\.lı lt•\ halnrıı ır("f'n carsıııuba ct.nl IUh li'- '!illet 
'ttı·ll..,lnılr ttatıll olunt•n, , ılltHt"<' iııu~ •••I &e,den dtnll'dl· 

l(lnı tııı \f'mtıı hl'-ll)f'ıııl h:ı\ır11na ıı;tlıll ,,. .. >lefti' •ı .. ıııımeır IJt'tŞ,. 

f1ıtfını: ~tlırfJlt>rl anlıt..,ılmıHl:ln 1.ırlı. ,ıı rlr\•am f't•I &l•n lf'ını•ıı 
f;H;fn ... 111111 tııın bir hrıızf'rl ı.ırl. ılol.nz ~Ildır Tir\.. mlllrtlnln sı
,1, .. ı tın,ııtıuı lı;nı,;ııı kıtı·urmu,·or nıu'.' nıi, ... •lllf'f oııunıu-.:unn. 
frıl.l'-iltlır;ını, trınl..lıılnl t1·tlhlrtıı1 htr ,.,,...11 .. tlf' f .. •al eılt>r\i.ı>n 
ııı:ıhılııl "'aın .. ınr ara ... ıııııaı.ı ('l''-tmt"ntf'TJllıi.ltr, olatml.mazlıl.lar. 
ı.ısj.;ındıl..tır, ı1111ıı:t ... 11 lhtlra ... ıar; ınf'nılf'l..f'tl ff'ltJ.rltrn ff'lıtı..l"tf' 
.. \iriil-lt"ınt>ıııh ınlıllr·! Hll.f' l.ıw:ı bir trııparatort•p malolıntunı_, 
11111tır•,• \Pl\1'11 ıl ini.Iraz ıu:uruınunun l..f'ınana..a \ar4ırnıanıı13 ını

tJır·.• \llllı;jlı\ Jli\t"ııl Ilı• \•tJ;lft" lıao;ın:ı Jf"lrn. ••lı..Hdf'S f'nuuıt'tl~ 
rlıİ nıt ... ·ıııhrtlııi 1:1<.1.r.ııı hır anı~· ,·atancla I• •.ohın mDrılıi.ııl1e '.'O· 
lh it df' .. lf''-lrn1rır ,., ııun:ımlaın•ı• me••r Hllh:·• aıcrr bir il\ uç 
";ı,1111 1 ;11. \lı- rutl)·rlln ıııtnınfllln. '.'anı t.t rıldaabıe"rt bir tflrlu 
aı.ıın hf'rraı. ,oıuııu. 1111111 ıntnfllllllln ınl.ba~ı. J'9lt1nu tuıınn•n hır 

ı nrlfl ı..:trıtr \lf'rt"ınl.\ rır, hnklo.ına rızı oJ••Yor. lohl<tar, ) aııl ntıJ.. 
11•,ııı ı.:ı11ıılı bir ı ... ıııuını l.urınnı.. 1('111 içi lfl.rl)ftr Bir hıtl.. nlzaını 

h:lnılt fn:110 .. l)lt ı..rnııı ... ınııı olAıt ı..uılrttf' ,., <.rrt-ft llllfal l"lnıhor 
h;ı-.'-;tl:ırını t7nttlıi. it\ \i.ln) ı aını:ıı. ldn n1rnılrl.rl ıtln 7.arrırh, ı.~n· 
ılllf'rl lc;lrı lf'hlll.tll olrııı liılınl.lo.llm .>oluııu tl'rcıh f'dlJor ..• 

B ugflııl.tl hallınh.f' 1111'-rılırn: F.ıltll"-len (,'Ok n7ak ısartlar .tl· 
ıııutıı hlr 1<f'tl111 ll'~·ırıııı.. hl'plıulzlu ııı:ün.tıuuıon öııilnde hal._ 
.,ı:rlıl.lı.r, )oı..,uııuı..ıur nlılu. Onlar• rııınıt>ıı. mlllrtln )nrı-

.. ınılılll (;or;ıı, ll.lldıtrın ııııı.ını o ..... ıunf'dlr;lrıl. ho ... ııutsuz \I' ~ıı.ıt 

)f'ltl oıııuıunu bf'lirlıııtıılıı JOlunu lıuldu. •·uı..nı milli blrlllıi: \ılı 

... Pliııutllıı h·aıllrırı ı..1u~ı .. 1111ta hunlarLn hı>ıı.,ını uııutm:ıg:n, ((; barı~• 

ı.ıırıua;::ı. D. I'. ıı.ııdnrınıı ıt,.,1\"'- o l ınna:a. nıllli ıueııfıııltrl 1.orunıal., ılı~ 
ltlhıırı .,ııılıuu ... Urt"lll' '-urııııtl.. ıı.arşıuıızıt:ıı.ı lnıl.!ln u• fır ... ıtll;ırdan 
r.ı_,ıını.ııııııııl.. flıt tthlll..t-1.-rl hrralle"-'l' l.arsıınuııtı.. il7.f're n.ııdıırla 

ı'.ınılıııı l"ıhlrll1tlnr ılrlıttlll"l4' htıılınlz hn:r.ırıı. Duııun trı. $arıı: il.. 
thl;ırııı l.t_,rı _\ulları tf'rlo.ı•ııııt',;lnıltn, rıııa.lıt .. il.)ll \f' l.rndl ıınrtı .. ının 
11l.1.;111111ıı111e .. rııt •ll)ll ıU ... tt"rıuı> .. ıııden. nıllleılıı hıızurundıt nııınu .. u 
ıiLt-rlıır \ı•rrllgl yeuılnl ıuıın:..1 ... 11111:111, 11Jt•ıulel.l'lle tanı bir ha'- nl-
1;11111 '-urnıı1,;11. hUtiln 'l'Urlo.ltrt' ı / ııl n1uanıelt.)1 f'lıneg~. lhtl-.i.LS \'e 
ıue>t·uıı)l'lt" ıtört: ı,.alı1ıhl)4'l )'Oll)ll' \il/ite ıriirt"l"t'l. modern bir idare 
ıut)tl.ınn J"t"llrıııt'ıe razı olııııtr.ıudaıı lh;ırtlllr. 

ısor,lrım l'of:tf', e.> Ut'ınoı..r.ıt Pı1rtlll \.·atıtıuıa~ııır. bu aıır bir sarı 
1111'! 'lzııııı11111111•nlı:lu lttrhııuıı bir ıırrıı;,lb1ntleıı bir l!l\lt. 1111'! :-ıız 
ı..ı ıt!lrfht \ıf' ıt·ıııl;r. \tılıııııtııılor "!ıCııtlyle ıuenıt~ı.eueı.ı ll.lll(ln 
nl•ı.,ını ht>l>hıılı; ı;lhl c;e'-llor:-.111111.1., ııı·ıı..eıı SÖ.llf'\·ln: Hu tı.uretıe 
ııu•nılt"l..t>ll llt'r b;ıl.ınıılıııı huzura, lılrllıt, ı.ıtııdelf' J.a\u~ıurnıah. 
nıunıı..1111 il.en, ı~;;..ı dt>ııberı bir dliı.l>e Jnpıldıı;:ı ıı;lbl ınllli mu 
ı..attdt>r:Hlıı U.)111 .1.ııruuııda Deıuoı.rut P.ırtlnln \ıtrlııı:hle, l>aşıırı
..,ı)ll' lıiı:uııı'lıtıL l.>lr l)ollllı.a '-urnurı O.)tıtıuııa ı-trlşmf'I.. yazıl. de.ı;:ıl 
uıldlr, .ı;:lıııııh ıh·ıoll ııılıllr".' ..\l.lııı bt"M'M~ )olu ııpac;ıı. önılınOule dıı. 
rurı..eu. uedtn tıe)tıuıa U)ıtllın, uedtu v.ramızdalı...I ıı..ııııı dl'rluleb
ıirweı. .. uretl)ll' h.ı.tll :uo l.oflıırın o.>·ununa lt'lellnı".' 

Ahmed Emin YALMAN 

SURiYE, HATAY'I 
. . 

iSTEMEMiŞ 
·r n. A 

1!5un. 7 - Surıı,ıe Rıricıye V•kl
lf!tlne mtn•up bir aöı:cO buC"(ln, 
Surtye BdkOrr.ttının Blrlttm:ı !\IH 
Jetler Qenrı St-kreterıı.e Ha•av·ın 
Surl,.J• l•dflıll hu11umnda bir muh 
tıra te•dt ettttıne dair )rabaneı ha
ıında çUcan haberleri yalanlamış
tır. 

Sözc1l, Surtyfl ROktlmtU He B~:-
leşmıe M.tlletter Genel Sektt'tl'ri 
aruında cereyan eden ıtörOşmf'ln!'-
de Hatay mNt>lulnın bahta 1<onu
ıu edllmf'Clilint 11A.,·e etmJ.4tlr, 

iki misli daha kolay ... iki misli daha çabuk 

şaşılacak şey, fakat gerçek! 

FAY Temizleme Tozu sayesinde, 
uayret sarfetmenize lüzum kalmadan en muannid 
0 

kir, yağ ve pas lekeleri tamamen 
kaybolur. Üstelik, FAY Tenı izleme !?zunun 

terkibinde bulunan maddeler, kırı, yağı 
ve pası görülmemiş bir sür'atle yokeder ... ve 

böylece FAY emekten ve zamandan 
yüzde yüz tasarruf sağlar. 

/ • 
KULLANILMASI O KADAR KOLAYDIR Kİ : 
Islak bir bez veya fanllli parçaaı üzerine bir miktar FAY dökünüz. 

Temizlemek is tediğiniz eşyayı bununla sili niz, sonra su ile yıkayıp 

kurulaymız. Yapacağınız bütün tem17.Uk ameliyesi bundan lwettir. 

FAY'ı hemen bugUn tecrUbe edinir. ... FAY mucizesini gözlerinizle 

ııörünüz ... yüzbinlerce ev kadını gibi siz de FA Y'ın yuvanıza getire

ceği KOLAYLIKTAN ve fevkalade TEMİZLiKTEN istlfode ediniz. 

JM FAY, çat• l, bı çak, kMık , kirli ve 
lıılıiııtA iıll i tencereleri, bula11ık kaplarını 
tertemiz yapar 

""' FAY, banyo ve lavalıo temizliği 
MiıtJ için emsalılzd lr . Merıqerl erl, çini· 
!eri, fayunıltlJ'l temizler ve parlatır 

""' FAY, alaminyum ve emaye eşyayı, 
liiUI madeni kaplan tertemiz ve yepyeni 
bale getlrlr 

""' FAY, muşamba ve döırme temizli
~ t inde harikalar yaratır ... bilumum 
e9yanın kirini ve yatını yokeder 

FAY Temizleme Tozu, Ev/Fırrle, Aftltteplerde, 
l'•brlltı i•rd•, hatJt•neltrd•, Ote/Jrrd,, Laltınl•· 
lırd•, uc b/IDmum lemlılik iflf'rlndtt lıerş,.yl 

dıhı / Y/ U. dıhı Ç/ıBCJK temizler. 

MUC iZE YARATAN FORMOL 
FAY'ın tlstOnlüğll formO!ünden 

ileri ııelmolrtedir. Çauktl FAY, 
Puro Sabun Fabrikasında,. mtl· 

tehassıs kimyagerlerin oezar. 
tiodı, hususi blr Amerikan 
torınülQ ile imal edilmektedir. 

FAY Tımlılflll• Tozu 
MiKTAR iTiBARiYLE 

OAllA FAZLADIR 

FAY Tımlılım• Tozu 
KALiTE BAKIMl!IOAll 

OAllA llSTllllOllR 

fAY Temlılamı Tozu 
ÇOK OAllA IKTISAOIDIR 

VE UCUZA BELiR 

L------:::.J 

fay herşeyi temizler 

' 
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Belçika Futbolü 
~ .. ,.~. ·•·t·~·.-.·,."".:• •. ,,_. .\.;ı 

~ Rakiplerimiz. istikrarsız ; 
: W. M. Sistemi ile oynarlar ~ 
: Mermanı n Coppen... Belç!lcanın tkl •bUJ11k ~bretl . .> Met·E 

ınaııa Uç· dllrt aene eıovd Avrupa'nın cın lyt santrforu ola· : 
:rak gö.sU:rlll)'O:l'du. Coppen1 lae aon ıenelerde Beloikanın E 

b ir numaralı rutbolcum olanık. bü J"ilk f(ibret :rıpıı. Her llı:1'!1 d• 5 
pau.r ıınnü Ankarıı'da bize karşı orn•ınıyacakla:r E 

Ooppen1 birçok Belçikalı futbolcular gibi a;n bir ınealf'ğe : 
blpıtr ve amatördür . Faka t Belçikalı futbolcular amatıır o:matıa : 
~raber, maç primleri vu.alr gibi baEJ ücretler alırlar. Bundan baş- ;: 
.. a tnın&ferlerlnden de e lde edUen panının bir k11t11ı ltendllcrlne = 
Yerilir Buna ratmen Belçika futbol tıorauı. Franaa ve İtalya slbl : 
parlak ve C&zlp traıwe: paralannın dllndU~ü yer de;llldlr. E 

!klç lka fut.bolunu n tarihini 1920 Annra o lmplratıanna 1ta· : 
- dar ırl!türüraek, onlann turnunnın dllml - tlnallnde Çel:oalovak:ra· :: 

11 2 • O 7endlklennı gllrürl\z. Fakat bundan dllrt aene sonra, Pa· E 
rla O.lmplyatla:ında. Belçllı:alılıır, :fneçe 8 • l ; 11134 te Hollandaya i: 

§::_ O 3 7enUd!ler. Bundan iki at-ne ronra 1u 1936 d:ı BrüU.J'Jn Heruı C 
&tadında, inııUtereyl 3 • 2 yenmeye ınunftak olarak be:vnelmllel -
aahada ı:rı bir Wm yaptılar. E 

_ Harbin araya glrmuly!e Belçika da milli maçlara birçok mıl- E 
- leUer gibi arıı verdl Harbten aonra 1931 de •Kırmııı Şeytanlar• = 
_ He,.aelden : balkın ıslık ve yuha sesleri arasında Aruııtur:raya a • ı S 
- ma~;Qp olarak a:rnldılar. : 
- Belçika m\111 taltlmının en bUyük munftaklyetl hiç şüphe 7oıc E 

ltl, Macarları 19:1G llkbab:ınnda S 4 ma4lCp etnıelerldlr Maç Jine :; 
E BrUt.ce!de •e Hersel'de ornanmışı.ı. c E Be!çlkalılar. InglUz fu tbolunu, kendi meztyatıerl lçerblnde ! 

t01>ra e~flerdlr. Uzun pa.s.1 bir alatemlerl vardır. aertUrler_ Şut.- -
- !arı ve pasları mükemmeldir Forları çok cert n aür'atlldlr. MQda· !! 

faa, aanubafın arkasında kümelenir ve kalenin )'Olunu ltapnr, o:ru- -
- nu açıklan TMıtaalyle açar:ar Santrforları dalıcı 'l'e glrlcldlr. BU· E 

hu..u Mrrn:ans ile Belçika ro"eU en yüteelı: ltlilaını bulmuştu i 
Belçika takım.annın kıymeti a ,.ı yutan aynıdır Neticeler be : 

§ be: ba!ta de:ışıktır I)'1 ve kallteıı maçlar pek nadir ı:ö:U!Ur. Ek- :c 
_ acrtp müdafaa oyunu oynarlar Meşhur kulOplerl Anderleckt. ; 

S•andart. de L!~gc'd1r. Standart , pmplyonada lıderdlr f'ıılı:at bu :: 
- takım Pransız Raclng•e S - o mntlOp olmustur :C = lgs7 de Belçika futbolu, töbretll futbolculardan mahrumdur. : 
: Yalnız tlz1kl kabiliyet ve moral üstünlüğüne sahiptir Belçllı:a ta·= 
: kımının antrenllrU Geu Toldl'dlr Toldl, Frencvaroıı"l.ın eski blr 

oyuncU&U olup, Saroşt ile beraber Mae1r mUll takımında oynamış. _ 

tır. Toldl 19'8 • U!Sl de Finlandiya milli, ııısı - $4 te Danimarka : 
- Odenae, 1954 :ıs te Belçika Arhua vr. nihayet lll56 S7 de Mısır E 

mllU talı:ımını çaJ~ınnış, aonra da Belçika mllll takımı antttnöru 5 
_ .olmuştur. C - -
:; 1111111111111ıı1111ıın11111111111111111111111111111111111ııııımımııı1111ııııı11111 ~ 

lngiltwede Federasyon 

ile kulüpler arasında 

ihtilaf 

Londra 7 (T .H.A.) - Dün71 Ku· 
puı tlnaUertne btılae1ıı: olan tn. 
ıUtere mllll tutbol ıalı:ımı 27 aralık· 
ta Fransa ile o;rnııdıktan sonra mü
tea.lı:lp maçını 19 Nlnnda :t.J;:oçya 
ile Japacalı:tır 

Futbol Ftderas;onu, takımı Dünya 
Kupuına bazırbııınk Uzere bu ara
dı. hazırlık maçtan yapmak letemck· 
tdlr. Buna mukabil m:ııı takıma 

• D çok O)'Uncu VeTen Wol'l'trh•mp 
ton, Wlat Bronwlcb, .Mancbeater U· 
nlted ve ikinci lla:dcn Blnckbum no 
ura kulllplertnın m cnecerlerl .ıun 

tll takım maçlannf düşünerek oyun 
eularını 19 nt&ıında "vel Futbol Fe 
deruyonu emrine vrrmek t.stememek 
ıecıırıer. 

Be,iktaş önümüz.deki 

haffa iz.mire gidiyor 
Beşiktaş p:-oresr onel futbo! takımı 

6nüm!lzdekl batta llı:I lı:a!'fllaşmA yap 
mat !lzere fzmlrt gldecektlr. 81yah -
beyazıı!a: muhtrmelen cumarteal 
ı:::ıno İı:mJ:aporb, pazar gtınü de 
K•~ Ue ıı:arııta caltlardır. 

Güreşte de 
tek seçicilik 

\ ııı..urn. 7 ı ıııı ,u~t> - ~atooı
ıt 11 oıırll ırftrf' iP dl' hlr mllll 
takını Irk "r•·lrlliı:I lhıln•mll ı..n
rar \l'rllınl llr Hu 1>N11•1ılf' umum 
mfuhır nıunı ini "lnn,ı \tnmnn ili' 
(Hirr ,,. 11 ,ıJter lt•derll'!)Ollıı tı •· 
J.;nnı Srı rı «'t>ıııııı Jlnl.•O\' ı..ıı~ıııı.:

lı trııın•lıır.l tıa•Lınıı•lnrılır. ı :o rn,
nıf'ln nı ıı •lll'I lll'llı·r 1t•rdlı:I tnı.
ıtlrdl' ourı- \llllı T.ıımn ı t t-ı.: M'

çlı•l•l l•nıını11 11ll'kl r:lın l l'rtlt• htlll 
.. ı ııı'.ıl.tır. \ )ili 1nmaıı.ı n tı ıtttr ı · 
ll'rlıılıı ı.oııı, 'ıırıllflll'tıllnıı-•I l('ln 
tıır • l'ı l l"rR~J"" a• ha ı.:anı ılılha 
lllJ in ı-ılll.,r.r.ı.ıır. 

-o---

Beşinci defa ,ampiyon 
s orsa. 1 iT H.A.) - Bulgarlatan 

kadınlar ı»aıı:eıbol pınplronuı bu 
aene de SofJanın Slav7a takımının 
z:ıterl ı.e .ona ermlştlr. Slav:ra beşla 
d senf'dlr üstnat.e ~pıroıılutu ka
nnmaktadır 

•• bu 
il 1 111il111111111111 1111111 il 1 9.~llgl 

~*********************~ 
! Türkiye ve Belçika ! 
.. .. 
: Federasyonlarının kar ! ... . 
• şılıklı anlaşması üz.e- • .. .. 
: rine bugünkü maçta : .. . 
: 44 üncü dakikaya ka- ! 
! dar kaleci hariç bir : .. .. 
: oyuncu değiştirilebile· ! • • ! cektir. Ayrıca saat 14 :_ 
.. . 
! te 19 Mayıs Stadında ; .. . 
• oynanacak maçı da Is- • • • : tanbul radyosu 13.45 :: .. .. 
! ten itibaren Ankara- ! 
• • _: dan naklen yayınla-! 
! yacaktır. ! . .. 
·················••••«· 

AY YILDIZLI FORMADAN 
GALiBiYET BEKLiYORUZ 

BUGUNKU MAÇ, TURK/YE - BELÇiKA 
DOSTLUGUNU KUVVETU:NDiRECEK.· 

• 
Galibiyet, ispanya hezimetinin 
acısını kısmen unutturacaktır 

N e zamnn milli takımımız bir maç ka:r.aıua he- { [ 
pimiz günlerce aevtnlr n galibiyeti anarız. Bu, ~~~-L::__,1_:,y , 
sanki ı:Ave bir bayram g(lnüdür Herkwn yüzU UJI. ~ 

güler, 7ollarda, topluluklarda hep o galibiyetten bah· ' --
aedlllr. Takımımızın saptıklarını herkes duyar ve o 
mili! havayı yaşar. Anavatan barlclnd~lı:I karşılaşmalarda da; bu böyledir. Belki onları ora
larda nlkı.şlayacıık bir tek Türk dahi bulunmayabilir. l"alı:at rutbolcuıar b!ltün TOrklye•nın 
kendileri ile beraber olduıtunu blllrlM. İşte büyük Almanya zaferi. varşon galibiyeti. Çekoa
lovalı:ya beraberliği... Ya yurt içi g•llbl)·etler; bunlarda, futbolculann oldutu kadar, milli 
heyecanın galernna getirdi ti TUrk aı>0raeverıerlnln de rolü büJ"illı:tQr - Stadlar aıtzına kadar 
dolnr. trlbUnler milli bayraklarla donatılır. Hele seremonide ... Onblnlerce aııızdan çıkan 
.Milli Martımız herkeııln kalbini kazanma azmiyle doldurur. 

BİU llF.\'EC.\S D \11.\ 
İşte bugUn de bütün Türkiye b0~1e bir milli heyecan duracak ve hatta :raşayat'ak ta.M 

Ba,ıtentte toplanan 60.000 Adanalı. İzmirli, Erzurumlu, İstanbullu, Malatyalı. Rizeli. Jl:dlr
nell, GadantepH ve dnba nice memleketli tutbo1'.everler, Türk milli talnmını aeyredecekler, 
ba,ıangıçta takımımııa ruh veren Mlllı :Marşımızı tertnnUm edecekler ve onlan bUtUn Jı:alb· 
ıerl ile teşvik edece;cler. Ya dljlerlerl, 60.000 in haricinde talan milyonlar, milyonlarca ln· 
un ne yapacnk? Milli beyecanı duymayacaklar mı? Evet. .. Onlar da radyolarının başında 
bunu duyacaklar, belki de ataddalı:llerden daha çok heyecanlanacaklu, balıracatlar ... 

UOST .\lİl.I.ETiN OOSTLUK ELÇtSi 
BugUnlı:tı rakibimiz alelAde bir takım detll- Her şeyden ene! bQr caınlMl.a lalm yapmış 

kültürlü bir m!lletln takımı: cBelçll:a'nın Kırmızı Şeyıanları ... ı Milli takımımız; Belçika 
tarşıaında bugün ber vaklt.ıt1nden daha başka bir duyu, n dQşQnUtl• çıkacak. Belki ı:allp 

KADRi AYTAÇ 

geleceıı:, belki de mağlilp olacak ••• 
Her lklal de bugün için rutbolun 
tabii neticeleri. Pakat maçtan elde 
edilecek IJCYler çok daha baslta ola
cak. Aslotan, tararıann maçtan ala· 
caklan netice değU, ber iki talcımın 
da meııaubu bulun'duklan camlala· 
rın doatluk ballarını kuvvetlendir• 
mderldlr. İşte bu gaye maçı hakiki 
bir apor tema.sı haline aokacaktır. 

Türk sporunun şanı bllyülı:tUr ••• 
Olimpiyatlarda kuvvet olarak bll1· 
nlr. Bu şan gitgide yQk.seltllmekte
dlr. İşte böyle bir aırnda. Belçika 
nınçı, futbolumuz içinde bir ~ı!lır 
trşkll edebl!lr, i.spnnyada 2edelenen 
kalbimizi t.ılmlr t'deblUr Bunu dUşü· 
nelim ve Ay • Yıldıılı formadan bu 

gün kıymetli \'C sportmence bir g•· 
llblyet bekle:rcllm. Bu pnlı galibi· 
yette, bunu aaıııa:vanıara verecekleri 
en kıymetli bedl:re. maçın sonunda· 
ki bUtUn 'rürltlycnın bepblr ağızdan 
.Oyleyeceltl cYa .. Ya... Ya .• Şa ..• 
Şn .. Şii .. . Milli Takını Çok Yaş&.-• 

nldalandır. 

1';_ 
EŞFAK AYKAÇ Milli 
TAKiMi AÇIKLADI 

Milli Takım· «Turgay -.Ali, Basri - Mustafa, Naci, Ahmet " 
1 Hilmi Can, Metin; Kadri, Lefler» tertibi ile oynayaca~ 
1 A.'lKARA, 7 (Huawıi muhabirimiz çlc!miz, •biz oynııtacıı~ımız futbolcu dıt:an ıormnya ve nettceyl ne~ 
C~AL SALTIK bildiriyor) - Ya- su blllrln diyerek IUrtıl' ıablplerlnl la bekllyenlere par:aıı: bir gsll~ 
rın neıçııta ile tar ıı.a.acu milli ta- ııusLunnuttur. hettlye edecekleri gözlcrlndell 
kımımız elemanları buı:Un antrenör ~!ak -"rkaç bundan sonra maç nuyorttu. 
ı:ızekellyn1n nezaretinde bir barıt hakkındaki tahminini şu eeJr;llde a · nı:ı.('iK \ K u·iı..E RF.İSi 
kapalı salun çalı•maaı yapmıflardır. çıklamıştır: •- Avantajlar bizde. ço T\Kl\tlND \S tf.\tiTSİZ f.' 
\tetln, Letter. Kadri bulç, dlıler cuklra ç.aııoırıııru galip ı:elmememlz 1dmantta bırl\rıı kenttl&llO ı:ııril ~ 

"bütlln rutbolcuların Jştırak ett1kle- için hlçolr a~bep )Ok.• O;e muvaffak olduj!umuz netcl~ ,,r 
r1 bu autrenınanda hafif blr ko· ITTBOCl l , \Rl\117. 1-.1 ktmının rebl M Ponet eunıarı 
şu "e kUJtUrtı.zlk baretı:etler1 yapıl- .\U .. \H.\ nıR.\KTU.\R ıemlttlr: ' ,.J 
mıştır. Ta ı B 'çi'" k A ld ı ç lı: • bl abat 1 fi Akşam yemeklerini er~cn ylyen r n e. ••r• arşı Y • 11 ız ı •- o ~orucu r aey .&&il> -

1 

futbolculanmız. otelin salonunda formayı tererırıe teınııll edecek olan Kıır gOzUmnzU korkuttu. u u ı> 
blrA-ı: dinlendikten sonra usumu rutbolcularımıza bu vakltlllz maç seyirci avantajı slı:de ?ld l!ıı:, 
üzere odalarına çek!lmltlerdlr Hep· için tabmlnlerını sorduğumuz va- rahıı.t.ça maçı kaunabl.lrsln 1>el"~ 

, aıııln aıtıbaU :rerıncıe olup, h~yecan· kit hepsi s:ınkl AOzle mlşlermlş gibi Mütevazı M. Ponet'tn bu ıı.ıtı 
, in maç aaattnl belı:lemektedlrler. ırallblJetl Allab11 bırakmışlardır. Bu· tından aonra Belçika takııtıl ıı'; 

llF.l.ÇIK\l,ll. \R ll.\ K\P.\l ,l nunla beraber enerjilerinin aon hnd rın çıkaracatı oyun, bakatını 
s.\LOSD\ Ç\U Tll ~\R dine kadar mücadele ederek, taş:- cnlı: .. 

Dün ı:ece han mubaleretı ytlZUn
den ~tanbula Jnemıren Belçika ıut 
bolcularını bul uçak doCru Anka
raya ;ttm1'tl. Beklenllme7en blr 
anda gelen .nmflrltr, organtzu7on 
komitesinin aeç haber almaısı yU
zUndcn az: daha ha va meydanında 
sabahlamak mecburıretlnde kalıyor

du. 
Mtsarır Belçllı:alı tut.bo!cular bu

::ıın öC:lere kadar ı.ttrabat ettikten 
ıoııra dollruca 19 Ma~ ~ ötadına git
mişler ye sahayı ı:ormUşlerdlr. son
radan kapalı salonda batır bir ld· 
man ynpmıtlar H tekrar l:ıtlrahate 
çckllmJelerdlr 
EsF\K \\ K'\CI:\' 8.\Sl'li 

Boks birincilikleri 
Dün gece başladı 

'fOPI .,~ i iSi 
Thrıc mıı: ı takımının tek seçlcls1 

~tak Aytaç bugün ~leden aonra 
bir buın toplantıaı yaparak takımı 
açıklamıştır: TURGAY • ALİ, BAS· 
Rİ • A!UST.'\FA. NACİ. AHMET • 
Hİ~i. CAN. METİN, KADRİ. ID'
TER tertibinde sabada yer alacalı: 
olan talı:ıuı. ı;azetrcller arasında ba 
zı ıtlrazlara yol açtl)'aa da Uk ae-

MOSABAKALARIN YAPILDIGI SPOR VE SERGİ SARAYI 
ALAKASIZLIK YOZO NDEN BUZ GiBİ iDİ 

lıtanbul rerdı bou blrluclllklerlne 
dHn a kpm Spor ve Se~ı Snrayınd;, 
blne yakın aeylrcı önünde bn.şlnndı. 
Beş gOn eHel salonun Bö ıı:e MU· 
JllrlU"'Une devri blzzaı Vali tarafın 
daıı emrcdllm~ ve müııabııkaların 
burada rapılacaııı kiltl!eşmlş olma
sına raC:meıı aır.katılnr bcr nedenıe 
hiçbir hazırlıkta bulunmamı lar ve 
mUsabalı:alar da ısıtılmamış ol n aa 
!onun buz gibi havaaında yapılmış 
tır. HatıA o tadar ki ilk anlarda aı
cak du~ar dahi hazırlanmamış nn 
cak neden sonra mUkerrer ikazlarla 
bu 1' ppılabllmlştlr 

Blrlncllllı:lere 5 takım ıı:aıılmıe: 
bunlard n Fcnerb•bt'e n Elektrik 
tam lcadrolanrıa tştlrak etmltlerdlr 
Diğer talı:ımıar ıae şunlıırdır : Oala· 
ı.asaray dOn boluıörle. Bcşlktaf yedi 
bobör.e. KııragOcü de hlr bokallrle 

Zaman zaman aeyrlldenıertn coşlı:un 
tezahürlerine veııtlc olan mUsabaka
ıarda alınan teknik neticeler f Un
ıardır. 

sı KiLO Haatın ·rana ıl. E. 
T .T,) , Abroeı LokmnC:ıyn IK OUcü) 
111:1'1 lle, 54 KiLO Nazif Yamalı ıi. 
E.T : r ), Ertuıtruı Örükkayaya ıterdı) 
hUkmen: 54 KiLO : Muanııner Se
vlnU IF'lJ.J , Cafer &klkOı·c (B .J K.) 
Uk raundda telmllı: nakavt la; 60 Kİ 
LO. Ahmet Kımı CO S.). Abmet 
cambaz ıi.&.TT. ı . it. cambaz Uçün 
cü raundda mllllab:llı:ayı terlı:ctU. 60 
KİLO: Dnlı Akyıldız (PB ) Erol Se7 
ban CB..J.K.) , Erol llı:lncı raundda 
mtısabatarı terkettı 60 KİLO . Er· 
dinç Okutan (İ E T .T .) Hali\ Bal te· 
kin u .E T T > re hükmen: 63~ KI· 
LO· Erol B•rbaroı (0.s ) ŞUlı:rU uaa 
Cİ.E .T.T > Birinci raundda ŞükrU 
Has, orta hakemin s top demcıılnc 
ratmen Ero'3 mtısabska d~ı bir 

[5at"il Vemi""ıuı] 

•.ıtOI. D.\RU \ROS0(1 U 

yumruk attı. Zaten maçın bıışıııdan 
beri kupe raul) yumruklar atan Şük 
rtıyü hakem ına~lup aaydı. Bu suret
le Etol galip ge:dı. 11 KiLO : Muaa 
Hl\& ıf E.T.T,J Naınık Seyhan (İ.E.T. 
1.1 Namık ikinci rliunduıı aonunda 
mUsabakay1 ı.erlı:ettl . 

1KİSCİ Tl' R 
51 KiLO Nurhan Şebat:sel (P.B. ) 

Ahmet •runa:;a CP ll.) lttU•klA ııa· 
llp: 51 KİLO : Büten\ Klter (İ.E.T. 
T. ) ııaaan Tuna:ra (İETT ı bükmen· 
M KlLO: Hayri KUru IG.S. ) Recep 
Öz.kutluya (İETT.) hOkmen, 54 Kİ· 
LO . Muammer Sevtntl (FB.) NazU 
oamatı:ra (İETT ı bükmen; 57 Kl 
LO: Yeter Sevimli (PB.) Htueyin 
Bekt&Jl (İEtT. ı üçüncü rııundda • · 
bandonc etti; 57 KİLO : Taci içıel 
(TETI') Haraısmbosa tBlK.) teknik 
nakavtla; 60 KiLO . Davlt Akyıldız 

IFB.) Ahmet Kuruya (Gti.) lttltak· 
la; eo KiLO : Muıtara Akbaş ıtrrrı 
Erdinç o,utan dETT ı . Erdinç ınll 
aabaka)'l terlr.enl: 63 . .> KİLO : Metln 
OlıtllÇ !OS. ı, izzet Karacayı !BJK.) 
teknik nakı.vLlll, 63.5 KiLO . Erol 
llarb,ıroıı tGS.J OUltekln Oytuna 
ıiETTJ hülı:men; 67 KİLO: rııaan 
M dETTı ,Oktay ikinci ra~dda 
nbondonc oldu; 67 KİLO : Yaşar Sfıs 
IU ıF.B), Nojat Sarayonune tİEllı 
ltt.Jlakla; 71 Kiı.O : cemal Toydemir 
ıFB ı. rayıan Selürü CBJKı nakavt 
la 7endller. 

71 KiLO Ş:ıhln Muratoğ.u IF'.B. ) 
:.ıua Haa CİE'ITı bu mUUl>aka gü· 
non en beyecanlı ve en aert ıı:areı 
laşmaaı oldu. Daha ilk raundda Mu 
sanın bumu, Şahinin de kaşı patla
dı nuna rağmen ka?lıl .. maya ıtan · 

ınr içinde devam e~tller. İlk rııund
da 1\1\181 hızlı baJladlyae de Şahinin 
ü.ııtüate iki dlretı ile yere düJtU. 
İkinci rnuudda Şahin ıamamı:vıe h4· 
Jı:ım dOğUştU. ÜçUnctı raundda ıae 
.Muaıuıııı yine hızlı başlamasına raıt 

men Şahin bllhaaaa son anlarda aaıı 
lı sollu dlrelı:lerle rakibini iyice hır 
pnln..ıı . Neticede Şahin teknik na· 
kavtla galip geldi, Bu arada bazı 

blid!acler de oldu. E.ektrlk antrenö
rü HüanH, ona hakemi i"em Tör· 
kün üzerine rUrUdU ve bakslZ ola
rak çok ııaır lı:ellmclcr aarlettl. 

Günun aon mllSabııkalan 81 lı:llo· 
da Arif Oüne)'1 (F.B.) ile Otıngör 
Olcay (BJK.) ve ağırda da Tayyar 
Knlça !İETT.) ile GUncıuz Seden 
llE"IT. ) araaında yapılacaktİ. Paka~ 
rııklplerl ringe çıkm11dıltlarından A· 
rır ve Taner bllkmen ı;a !!p u:rıldı· 

P1naı muaabokaları bu gece aaat 
18 den itibaren yJne ::ıpor ve scral 
Sarayı s:ılonunda yapılacaktır. 

Vestores ilk 
maçını 

karşı 

Beşiktaşa 

yapıyor 

Heş!ltt.aş kulllbllnUn dl~etJW bu· 
Junan, isveçln llı:1ncl kUıne yedlncLa1 
Vestore.s ı.nkımı ilk karfllaşmaısını 

hava nıUsalt oldu~u takdirde çarf&m 
ba. ı:Ontl Beşlkta,a k•r•ı yapacak· 
tır. !\l\uflr takım llı:lncl karşıla.-ıa.
aını da cuuıarır.sl gllnU OaJataaara:v 
la o)·nadıktan .onra memlelı:ettne 

dOnecektır. 

Basketbol maçları 

tehir edildi 

DUn Tf'knlk Onh·euHe ıalonların 
da yapılacak olan •oleybol ve İstan
bul Baısketbol Te~vlk Turnuvuı m~ 
!arı aaıondakı elektrik teıılsatının 

bozukluğu aebebl llt- tehir ecııımı.

tır • 
Y•oılmııaı ııararıa,tınıan Fener· 

bahçe Vera baalı:et lcarşı:aşuıasını 
dUn 8'yre gelenler durumu ö~renln· 
ce üz(llerek geri dönmüsltrdlr, 

Hattaya cumarteal gllnü yapılacak 
olan kareııa,rna)a •J"nı biletlerle gl· 
rlleblllne<-ektlr. 

Teknik 'Onınmte RektörlüCünun 
me•cut Arızayı hıı.tta içinde yapılan 
mQrae1atta onaraeaıına dair allıı 

vermlş bulunmuına ra~men hlli 
tamir etılrmemlt olması apor etkl· 
rınca üzüntü ı:e lı:arşılanmıJ n ay
rıca garlpaenmlştlr. 

Dlter taraftan Ut yoleybol maçın· 

da Kadıkllya;>or ı:elmedltlnden, Be7 
oğluıpor galip ilin edilmiştir. 

. . ırtf 
GEZiNTi - Milli takım kampında hoş bir &"ün... Dun ~babı • 11 

1.,,t 
mania, litleden aonra11 da ı,uraııatıe ı;tçlren nıllli takımın iki ali ;I ,/ 

.............. '.~!.~ .. ~.~ .. ~~~.~!~: .. ~.~~!~ .. :.~~~:.~.'~~ .. ~~~~~~ ... ~~~~:!~.'.~~.~~~:: ......... ...... 

Danyal Ozf aş .kupası~1 

Güres Kulübü kazandı 
' r 

Müsabakalara baz.ı şöhretli güreiçiler de katııdılel t 
f )• 

iatanbul Güreş AJanlı~ı taratın· şa), 2. !"!yar:! Tunceı.ı ıoe 
dan ukl ı;tlrt.JÇl!erln Salmlcrlne iz•· Sinan Yapıcı (Güreş) f"I 
!et.en tertlplenıneıılne karar verilen 67 KfLO : ı. Müzahir sıııe ~ ~" 
tefvlk turnuaıanrun ilki d!ln Patlb 2. şahap Karabulut tGUrcŞ). 
Güreş Kulübünde cDanynl Öı:~ı t ı ~ 
kunL,ı adı altında -pılm••tır. re t n :;;ener (K. Pap.) olJf'J 

" ,_ "" 73 KİLO : l Ali Erdoğan 1 f>' 
l.füaabakalara birçok kulübümü• 2. Sümer İ$g0r (Beşlktno). 3, f. 

zün iştirak etmeleri beklenirken 111· y • fK p e.en . aşa) dt , 
dece Kaaıınpaşa. OUreş, Beşiktaş Ye -• (.- , 
Defterdar talı:ımlarının katı:maıarı 79 ıuLO : l. Nahit Tatçı ptf•) 
uzuntUyl . kar ılanmıştır Orcko - ro taş), 2. HllsnQ Altın bat ! 
men atlllnde yapılan bu mUt.:ıbaka- Muammer Varboz !OUrcş) f'tfJ 
ya Adil Atan. MUzahlr Bilir, SUleY· 81 KfLO : 1. Adli Atan (!('· 'f" 
man Baştlmur •e Ya,ar Yılmaz gl· 2. Tahaln Turgut !Güre$), 3· ~ 
bl t•mplyonıanmızı. A:pullu kampı Taşdan IBeşllı:taş) ı1t 1~ 
re7aletlnden aonra tekrar minderde AÔIR: 1. Süleyman Baştıı:ııretl• 
.seyretme.it bizlere yeni umltler ver- Paoaı. 2. İAme~ Aktan tOü 
m1,ıır. U~ur Sarın IBe.şllı:taş) f, 

MQaabakalann teknik netlcelerl Takım ta.mltlnde Fatih ocır:;~: 
fOyledlr : IUbU 39 pu.,nla birinci, ıtsJl p~,ı 

32 KİLO : ı. Celll Genç !Güreş), 3d puanın ikinci. Beşiktaş 25 pıJ~ 
2. Kasa oerçel IK. Pap), 3. Haaıın ıa UçQncü, Deftardar da 20 ıı'~ 
Toker (De!.) dllrdünru olmuşlardır. ıtııaJJllJ),:I 

.57 KİLO: ı. Nlzamettln o:ıız (Be· tar mUs:ıbakala:dan sonra 13 '1'/ 
el.ı;taşı, 2. Nebil Serbay IK. P&p). birinci gelen Ali Erdoğanın _,, 
3. T1lllt Makaracı cGureş) butunmaaına Htraı: etmtşlt• u? 

G2 KİLO : ı. Tapr Yllınu (K. 1'&· kupa, Ollm KulUbOne verılıll 


