
----............. . 

PERŞEMBE 

24 
EKiM 
115? 

Yıl: il· 15aJt: 3111 
FİYATJ 15 ıtr. 

• 

(AKAIJ.·ALMAZ 
ve 

~(~ 
PEK vSıN~ "C>VATAN, DA 

0~o DOGRUY A DOGRU - İGRİYE İGRİ 
TelrNf 1 T& ... IJI - t.luhl 

u:m.m: C:afalcllu .U:oııatıma.ı1 som 
l'tl! na "' - = n u - zı n 11 

B. MifilT1EiSURIY1 MESELESiNi GERi BIRAKTI 
Suriye S . .!lrabislanın arabuluculuğunu kabul elli. 
A~3rika·nın Tirkiye·yi deslekleyeceği bildiriliyor 
SURIYE'DE SİVİL HALKF===-;::::::::::::::;:=~::;;:=:::::==::::==:::::::=::::===:=:;;;;:==:====================ı 
IL\RP T_f\.LİMİNE BASLADI 
Tük · ~ d r . ~e Amerıkan hava kuvvetleri Umman 
enızınde müşterek bir manevra yapacak 

- .B!rlapn~ !.fılletler 23. Ne~.,.ort. 

1 
- Oeneı Atambıe dün ıecekt mo-

zaıcerlerdpn eonra Suriye ne Ttır 
ttre ara.sır.dakt hudut a;e=ı:ınıttt 

1 
tneaelesını aörüışmesı suudt Ara
blatan Kra:ı suud'un a.rabulucı.ı-

1 

lu~ ıa:rretıerının .oııuna kadar u~ 
cnn içtn t.ehtr etmey:1 k&bı.ıl etmlt-

'" B ~ı. nın ka.ran ıo aleyh•e ora 
kareı a·ı orla. alınmıttır. 34 Uye 
çekimser kalttıqtır TDrKlye teltlJfe 

j ale-rhte OJ \'rrenıer ar~ındadır. 
~. l"'l"\l\"''O' TfRh. • A'UERfK"" 
lı '''°'l\RAL\RI 

""aahlnııton. 23 f AP ) - Amer:
kan Baı1rıye Oa.ıtnınden bıldtrıl
o.ıtın" RÖre. Amerikan dona.n.rnuı 

-... na m~rutup ııtmllertıe"l bır kı'llm.ı 
- &"l!'lf'Cek ay ıçınde Umman denizın-

s. S
•At.t"\Rf p{,;,\REPRER d• blr ma:-.evra l•P&clltır. 

Bu açık~ama:;a Cött. tatbtkat Pa 
kiıı.tan ta;a.tından tenıbedllf'Cek "fı 
Aml!'rU:.acı.an b~ta inttıte~. İran 

NEW VORK'TA ~~,.~~d~•;:n~~v~~ı:1u~e m.-
• •HllAI• aaı nrıl•n totbı<oo o; 

Kuım • 10 Aralık tarıhlerı a.ra-
8 M aıncıa Kuzey Omma.n Denızınde 

· • de Grom 'k yapııacutı.r. 
l·· I O gene ~l Rf\ t:DE 11.."Llt :l!A,t.;\ RA 

urkiyeyi itham k lk H••CA" 
,. a O ıştı un. 23 - ~am Radvoıtu bua:Un 

lf , brk lJaberıer AJanBJ Sı\'ll \tukavertlat t~kllltı lıruman 
au:kor.ıc., 23 - TU.rı.:ııeoıo Parla danlı ının hır teblltınt yayınla
ltt' ~ ,.. eıwtı 8 . mııur. Bı.t tebllgd.e Sıv1l Muka· 
<hı·~ Oaım.t Deıeaeaı ~~~mı11 ~ft~ \ernet teşkili.tının men•uplarına 
a.ı ıı. Cece &tıl oıarat m Ba.rper ı.okalc muha~belert öıretmek mu 
forl~rnı, M"llLethırdeıtıb~r&l·~ a.eleret 1 ttadl,.le Surı}·enın btıyQ'oı: şehır \'e 

llı.ınlL Utı!lak rtlriô dele;.,. k111&balanncıa manevralar yapaca.ıı 
~il.ıb · etmı.ıı: 1 

1 . Sarperin inl ! bıld rUmekted:r. 
ıe'~ Turıır.ıl·enın Olar•• buran. ntter taranan Sun1e Maa.rıf Vfl 
~t.tt mu:ıo.a· Bırıı~tı ~1ılle,. , .ıı:ııı Hant ı:.ı Sıba.t Guetecılere 

l'Qlt~ 'tdıaıtı:er;ı~re buyu~ ehem. teı'\1111 bır d4"meçte :ı.,ııurt! Vekile· 
Clır e lle~ u:rılm.•ır. ~· tının arıları :.?O bine ballil: nlan 

o._. Y•a , l7:Cilf"rın mf"mltUtın müdafuaın· 
'-k.trt:er ~ı. Gentı Kuruldatı mtl· ı' da. eun,.,. Ol'dU9U afınaa T•Zlff': 
Cilt, Bu Dil1l •:s-U ç-~le.1,meu gf'1;meıtt.e. almak üzer~ haır bir n"1}'e·te o, 
Sottıt _ı-eaddıt detıtar ~ alan dutunu eöylemııtır. 
•3urıtf" lf.ır:.cıre Veit:UI Oromrto: Bu:-i)·f" Yau1f VeltlU ~ eUerın &1. 
ltıtten~ • .-aı.l)>eunın vanameıtn1 14r 16b1an ı:tlannı aözlerıne ıll\•e eı
Oilbl!lr 'B •neak polltliı:a mt opları m14t r 
T•hut ·di.I u leı r• burada hallederiz 'ı ıtl\ r. 'l ı ot "R.\.Bl~1.\~ 
ıı.,ınd.a kt.~Ya 11 •h!aı. ~ldlaeler Ur \H \Rl l.l l'l l.L~t:SO 

3.\ç~ \L.\~i l::\ fl.L'll. 23 "°""'."" Dı:ş1.4lerı B~anltg-ı-
Groo:ı.'"· na men up hır 66zcQ. Salı C(lnü. Su 

Ctt.o'tyk ır.• demış ır ~K \Rl L f:TTI 

aıu hud~~ bundan 1<>n~ TUrtt)·e.. rtl'e CUmhurb1.1kan1 F.1 Kuvvetli 
c a 50 bin uıc.er. 1 Tl1Z e Suudn Arabiatan Krah araaın· 

... , Dt\'aını Sa: :;, SU: a del fDe,·amı 6a: !J. 8d: 1 del 
............................................................ ,,_,, ........... -... -·-.. -· .. -·--

1-BAŞYAZI -
YAVUZWRSIZ 
HİKAYESİ 

Moskovanın kopardığı gürültü 
bir baraj ateşidir. Maksat kötü 
ernelleri örtmek ve yürütmek. 

Ahrned Emin YALMAN 
S t·rı 7[\ 

tııı, ; nıe•,lord.1 f'f'Plmh: lf' tslrrlmf7f' dall'lt1', dOnyada nlop 

' 

n t1ıı.ı.atıı• t ı..1rı etmf'çe 1"llklt •> ırmal.. mbmlırtln rılmad1. 
· •Unlto d ·l ıl!nı1,. 1 r "'!lbf>rt ol..n) anuu1ıa:ım f'f'llf'hl a:uf'ltlt1'1nt dtln tomar 
· 1 ııı ~hıh:'dta llfflm.f':t: ha ıa~·ınC'a ha'.l'rttten ha.yrf"tr dtl,tdm. P.l· 
''nııL.o,·a · >f' luı<'u1;1 f'tmrır- haı:ırıandııınuı.: hal.:l.ında hl1' tarart'\n 
rı nıa';. dlırr tııraftan '1ı•ır tar:tfından ayn V· 
>"a l.ıh·u ~::'ıarı11 \llpılan kf'•lt tahrtlı:lf'r, meıtr llftn· 
''"'nı hltı,ı lldf' hlr harp nnhrııını hf'Ye<"anı r11.ratrn.1•. h6tdn 
llan ııın~ 11 ~ 11 f' ıırmı ... t,.tn a:ortp ,.,. ho~ t11ratı '" ı..ı htt heyecao
ll•ı.ı 1 ııtı.ı kalau. teın. a ııti .. nıl~rn blrlf'llır. mftnlr-l.:tt.. topou arzın-

'•• 'e ... 
ı-. 0 "n hf"\ , rı,,," hti · f'<ana 1..apılnu,orur Vf' tf'IA a l'!tt•nıliror•7~ Mlnlı.ft 
!lı.Jınıı1.ııı 5.:f"<'Unı f'tnı"" \f" !(• l~lf'rlne ı..an•maı. rihl hlr dt.i•lıncf'nln 
1 ,~'· \ıo<ıı..o\ _no\rındnn ıtrc:nıf"dltlnl '"' Jrçtnliff't-ecını pt-ıı. l'.l""I blllyn
ç1ıı lctnıoııııı":un J:A;rrlttl. tthıllllr-ri, proıtal(anda nlliullerl l'f' btı:lın 
~ ıtrtıı. 'to.,ı. > t fıf'ff11f hlr ıııahlyf't lqır. Bunlar, blzl ~..,ınam;ız. 
,_~r•ııı l'f)lu ~rıuıu ıthl 1\171! ''o"'kflrtuınn da rn H'f"dlrl roHln '.'"aTU:r. 

-ıı..,ı.,. ı:ı1ı. ltlUl(uııu. oııların dalına S.f"ndl hal1ndt t• ••blpltrl•I 

O ttııı~:naıa \'11111 tıL.larıııı pt-k iri hlllrlF., 
vı 11 , 1 ı,, ~olup bltl!'n nl!'dl~ "'O\)tt Ru .. ,-a - Ortado1u1a hlkJ'1l 

\ eın l.f"ııdl nıalftnı u.oıullf'rhlt umunı1 bir taarnız açnuı 
Dl "' .. Ol: !,. h lloıı, huı u · harllln hrlll h.t<ılı onıumt f:'amı malanndan blrtne 

n1'1'r llolı.ı'~~u~or. ''a .. •uutı, 'aıo·yo, Baa-dal paa.:tını yıkmalı., Elsen
~~rrtı"ı.... •Huıı"~nl hül..(lnı .. u:r. hırııl.ma'-. biti Batı lleml.ndrn ayrı dö· 
~ tı:ıas., Ortatı a aa,.,,, bir halt S.o)ına&... "rap llrmlnl uttruzn altına 71 '" &:uı ,,:ıu Ptlro".Prlnl rlr J~trmrlr.. btlr danrantn mbdafaa ı-
11Dlf"I.. )Olun 1

11 Panın_ lktl\4'dl \arhıını ffl<'t utratmal.:tır. A\.dent:r.e 
Oıı.lırı "u' ~ı.ı ro~ ft .. ıuı da nlhayf't lf'rçrklqllrmektl1'. ;t illi &ı:tıtta nr t">f' hlirunıa hitllrlandııınuza dt.11' lı.eparılan J'll.J"C•· 

dt f'tmeı. 1~1~ '"atları t.ırtıne\. \e eutrıı..a 4:eç'lrme&I!' 1>01 l>Ot !)&hane 
• ı111rın roı arılan bir hllraJ atr lndrn ba,,1..a hlr ltf dt&11dlr 

c.·''Plıtıtı hlr 1 ilnt ltllın·e, \bdtlnna ... ır bu "-&.'ırıa dola dfinyada ıİ.1 
~ ~aftı rıı,, 1 ;1 :~ıııtı tııı..11) f"tu1tl. mUıu..,Uu olduıu b.aklt.tndali.1 111\~ll 
., 1 1 rıız lt1rı ınu \"df'u hllıi. lt.urtula.nıauıı~tır. "\lo .. ıı.o•anın blhln bul· 

1 ."lla hıtıllah:ı rrrı. hlr lf'hlll..t lt .. il f'drn <oaldınc:-ı ~rM:llf'rl ı.aroıı-
0\ln '-lurıy, h·u:l'lf"rtk 1erdr, \rap lltoılndr\.J nUfuzunu aenltlttme\. 
b~~h•) ıt·ı u.,uu":ıaı~ıı<1111 r:ı)dahınnıaca. l tllf'ul.,or Tt' Mo!l&..orıarıı1 

ı ftll.>ıır, nl..l.ında hl<; bir bllJ\ ve te<:rtll>t"I ohnadıctoı 

B
uııf'ınıı;ı 
flbttlt. ~-~••rıu hutııııduJ:u umunıı tehdltltr li.a~t\lnda tJl:ı 

. ~Urlyıe . a aı.ı1; kl\lanıRyı,, faı.ııt hl1:<'f' ortada bir Türtlyp -
Hür Oti ''>11. ·rurı..ı ttr nya • Den .le· Ruı.~a ılth·i .. ı df'&tl, sadece nmumt bir 
•a~~trlnıı7:drn u:!~Pl'rde d&lA•ı \ardır. 'lo•lıı.or tebdttlerl, blü mol· 
b dU lh~\.lqtırnı. 1 atltrnıaıa •ebfop olamaz. anc:-a\. anmı~dakl le. 

1::
1 lbmaı \e bııt~ıe ~arar. \lftlteru •. ıertnıızın d,. bize k.areı olan 

l.A et 1<1fall)Jt tu ~rını dti~ellınel,rlnl ...-e top a.p;ında olan mem.· 
\tama.ıarını be~"ı1 nıııe aldııımıı n1e ·uııret >Ulıı.ttnan arırlıtıaı 

'toıııı...or t "" trl.ı. 
da ltlı. b f' ııdlUtrln ''t llll•mı.ıa bil e ırllurf', '1ot•o\.&ntn utrı ~llfıhlan u'°"ıınn. 
JHfa~'lt. llı:ını iti•~"\. ı..aıacak hnluourealı:. le blUmlerden bir ilim 
bth >._le l..ölf'ler lihl 1 olunıa, ıı~tCf'ılml~ teı...ıı, bir Moıkor ~1.id 
aın"u '" a.ııu tftnt.1ı 1111>trek \e .. urun,rtı. can ,·ermek destidir. Bo 
uuı S.adar ""'~ını 1 rtılllf't, "aldı1'ıl'ı ı.areıı;ında lllh eldt .on nere· 
lt.t )~ular l.tre ıe;1.1 ~amıu lnu, ~rrrtın1, lıtl\.llllul madafaa eime&J 
•aİ 0 ı.onuıa ı.attı 1tdrr. Bu umtnıl&ln cldd1 '"e ı..at't oldnıona 
kirf' .'aftrlınfı., ., 1111 1ı j an taı...ım talı.ını mttdaf•a harpl,rlnıb., Caoa\.-

~1"1nda mıttrı.·" 01 tıı..ıw..ı ıtarhlrub:, UM~ df' kıuı '1os\.of ba!lla.111 
ıtn nıu'-abf'Jr tar.t.ınuı, t'.anlı 11hltıerlmlzdlr. 

HAZIRLIK Curnııurıyrthı 34 tınC"Ci )ıldüuunıü bu 111 Şl'hrlınlt:dt' parlak bir Şt-klhlr &..utlanace1ı..11r. \llA:rrt kutlama Koınıtr.slnl'tı haıırıanıp ıtstnı,tt ltbll& 0\11-
-- nan ı>rı•crnuıa ıurt' paıarlr .. ı ,ı:Unu uıledrn "Onra fo;t11nt>ul hWJtan haşa bllJ't~ktnr \(' ılPfne dallarhle donıtlılıu:a..-. pazarttllil, 11ah '"" ÇRrtıamha 

ıunltrl "ehlr. &f\.'f'U ,-ıııara nhht111!' ırnı., hlr "l"l..lldr ten\·lr 'dllerrl. canıllPrde mah11l1Rr '-urııltu·.ıı..tır. ':!!f t.J..lnı "alı runo ıtaat 9 dan ltlbartn İstanbul \. alla! \llileltt 
protoı.oıa dahil Zt:\atın trbrl11f'rlul kabul rdeı·eı., \ali '" lrhrl\.ltt;1 bulunan 7f'\8l saat ıo.:ıo da 1ak .. ınıdeL.J )t'rll'rinl alnıı~ oıarııı.ıardır. 'lf'rı.slme l&tlrlk ıedtn blrlll.lerio 
lali '"e Garnizon Kumandanı tararındoıı ıefllştnl ınuıraklıı. t-,uı.ı.ıı mar~ı sô.llrııtt'tk '' ft'ret dlrrıclııt' b~ral. c;el.llrrrı. 5.blatye ı•rlrnk l rr &..onulacakor. \·aıı Pror. Oö&..
lQ•n. ~apat'NI • ı.onusmııyı, ıeçlt tt~Ull talı.ip edecektir. Ur.t:c Tn~ım nu!)danında ftner alll3ları trrtlpleuecıel.ll1'. RtslıtHle dün Dohua.bahce itadında prova 7apan ö•· 
rrnclltr cörü.IUyor. 

Ankara'da Oniversilelilerle 
polis arasında kavga çıktı 

Alatürk'ün resmini taşıyan 7000 gencin oeceyi Anıt -Kabir' de 
geçirmek istemesi hadiseye sebep oldu. 45 kişi yakalandı. 

-----------ı nu .. a t \lnhahlrlınbdtnı 
A· -:ara 23 Bugün aat 18 d~n 

ACA HAN MERASiMDE - lsmollil .. ın imamı olma .. mun ... 
bttlyJe Uortı Sa.la.m'da fapıla.11 .me

raııılmde mfiritlrrlnln coşkun ltzahO ratına mazhar olan 4 Uneil At• Bu 
rt~lnutr ınakamında otnrur\.rn ıitrOlO."or. 

'"''"""""''"'''''"•••'"''''"''''"'""''''''"'"'"''''""'"""""•• 

Secim ... faaliyeti 
dün sona erdi 

il Seçim Kurulu bir tebliğ yayınladı. 

lstanbulda 980.354 seçmen oy verecek. 
.Mlllet•ekWerı Seçimi Kanunu tıa Umler ne ı:öre bır müd.dtıtten

ber1 devam etmekte olan ıuıeçımıe Llaıll ı:>ropaqanda faalıyet.ıetl» dOn 
ıut 17 den 1t1l>aren fillen ı.ona ermlııı bulunmak.tadır. 

Bu aebepte alYMI pa.rtller dün. "'n toplantı ve mıt.ınııerınl ,·ap. 
mışl&rdl.r. Parr.tlerln 27 Wme tadar her tUrlU propa:r:anda yapma

l 20 •ularına kadar ij.7 bln kl.ijt11k 
blr tlnıven1lte:ı ıı:rupu. Ankaranın 
Kl'ı:t:a;1 - Bkkanlık!ar eemtl g:bl 
ı:rıerkrzi muhltlnde numay1.ş rap. 
noşlarcıır. Bu yüzd~n potı.a kuv. 
vetlerl ııe halk araıeıncıa ~Hldet..ı 
bir 4U'be-de çıkmış, halktan ve po
llJıJerdrn ufak tefek de olfla ya.ra~ 
!ananlar olmu11tur. Nünıaylf yapan 
!ardan olcıutu lddlaı;lyle bir kıbun 
tlnt\'et'h1tel1 gençler nezaret. al· 
tını ahnnıı~tır. 

Nüm&YIO Kurtulu!it&n Zira Gök-
1 alp caddeal boyunca Kızılay la~1· 

1 

kametınde tlerleyen bir grubun 
hemen toplu denecek halde Kızlla 
~·a etlma.ındeo it.ibaren baı;lamı~ 
tır. Heyecanlı oldukları müşa.tıede 

edt!en ve çogunıugu tlnıveI'61tt:lı· 
!erden müt90ekkll olan bu KTUı>. 
ellerınde büyük bır AtatOrk portre 
al oldua:u halde B&lı:anlıklar ıetl· 

kametinde yürUmeya ba.ıtlamı.tla.. .... 
aır 

Tarım Bakantıtının önünde, t.a.ıt 
(Devamı sa: &.. Sü: 8 de ı 

Yeni Amerikan 
silahlari 

Aııo;o ,..ı 1ı .. c1 Pre 
Vafina:ton 23 (AP.) - lıllktaf&& 

Velttll NeU Mc Elroy burUn donın.. 
.ma.nın yeni upte atomtlc au bomtwı

ları tekemmül et.tlrdtttnl •e Atlan· 
tikıelt.1 denta ku••etlerttıden bu:tl.L 
ntıın f1md.1detı butıla.rla teçbbıı olun· 
dUklannı açıklamıııtır. 

Urun müdd•tten beri ıtzll tutulan 
bu cellomeyt Uin ederı.eıı Müd&!•• 
VekUl, dentzaltLlara. ka.r11 hazırlanan 
bu atllhların uçaklardan atıldığını 
•e Rua denizaltı tebllk.eaJne karşı 6· 
nemli bir ceYap t.efk.11 ett1klerlnl 
IOfltmlfUr . 

Vetıı: cBı.ı nlltlea.r •u bombalt.n 
b~r hangi bir klmunJn ıllibh&ne· 
ıtnde bulundurmaktan lftıhar ede· 
bllecesı bir mUd&fıu. t'&alt.&aldll'.• 
demı.,.ur. 

Vetll cBettJ• adı Te.r1leo bu atom 
11u bombalannın liri rıı ••Tel PaaL. 
nıc.te denrndlkler1nl de beUrtmı .. 
Ur. 

Öte 1•ndan bugün .r.ıortdanın ca-
ııe CaııaYeraı me•kllndetl roket d&-

1 
neme alanında donanma uıunanla.. 

n bir aun'I peyki fezaya ıa,ıyabl· 
hıcek tipte bir cVancuard• roketi 
ateflemlşlerdtr. 

lan et 116nı da4ııtmala.rı ve toplan-,---·---------------------------
" ~rtıp etmelen MllletvekHlerı Se 

1 
T 

1 
Çım1 Ka.nunu aertıırınce vaııllt.ır. 

KLRL"Ll''L' ·rı·uıJGI 1 
fST\'RLL iL SE("l"\1 1 e 

27.10.1957 Puar ıtına t .. tanhul 
Seçım çt-vrefll ıçınae ,iı'AJ)ılacak 
Milletve\tlllerı e\'1mının lntlzımla 
Ct"reyanını temin tçın ô54.'; ıuı_vıll 

Mllletveklllen Se-çımı Kanununda 
yazılı hültQmlerden bazılarını ~1': 

muhterem lstanbul halkına bllcılr 
meyi TUıfe tellı.kk1 e-c:ıen il Se\'.!m 
Kurulu mezkfır kanunun fjfl ıncı 
maddeatnıo ı ıncı bendini" tetfı
kan aııaRıda yazılı teblltı yayını .. 
ma kararını almı:t bulunmaktadır. 

sureti lstanbul 
l) 5546 e.ayıh MUlet Vetıllerı Se 

çimi Kanununda. yuıh 1111ıar cıa 

fnıelnde idari makamlar tarafın
dan hazırlanıp kaza ~eçım kurul
larına aöndertlen ketıln seçmen k.ü 
tükler~e nazaran latanbul İll'nln, 

(Deyurn Sa: 5. SU: ı del 

Irak veliahtı 

Yatan Gazetesi vazı 
ı,ıerl 'ld. ı .ııerıteriml kendller!ııe bitap eden 
Guetenhdıı ıa Rtm 1957 cuma kim oluna olsun çamur yatmuruna 

ıuntU ntiaha.aı.nda birinci aabl!ede tutmak ırtbl terbiye va ıe•lse.ıerl.Dı 
Olruuo m•h~ll IHarreıUn Krt- urııun oıma)'an hareket• te•e•Ql 
men çamur >·atmuruna tutuldu) J etmlııı olma.k.t&n ten.dh 9der ve bil· 
ba~lık.lı habtr t.amamlyle hlli.fı ba· ha.ua şahaıma k&.l'fl her zaman oldu 
klkat. ve uydurmadır Pıruız nah!- tu b&hı. me.yzuu lı:oD~amda da 
r•lnde H~çmenltrime bitap ettlj:lm &öatermlf bulundukları nezaket aıl 

kalarından dolap tefeltkür ederim. 

BtR MACAR. Mi}CA HlDi ÇA.RPIŞotKE.Jlf 

MA. AR İHTilALiNiN 1'inci YIL 
DÖNÜMÜ HADİSESİZ GEÇTi 

• • 
Macaristan' da hükumetçiler 
tedbiFleri aldı. Halk dün 

emniyet 
gitti. ışı ne 

A. A. •• A. P. 

Vıyana. ~3 - Bundan tam "bır 
yıl önce Ruslara kar,ı ayaklanan 
~t"aca.r halkı bucUn komünlıt po
lis ve mlıls ~kllAtının aı.kı neu 
rett altın1a ifl ıtOl:ü tle meş~l 
olmuştur, Yatmurlu pçen ıran bö 
yunca hır yıl önce kanlı hlıfise-
lere aahne olan .Başkent aokuı ... 
nn<ta tra!tk normal H:Jrint takip 
etmiş:, bununla beraber idareciler 
ısıkı emniyet tertibatı aımı,tardt. 
Pıyade ve atlı pol1e kıt•atan bll· 
ba."IEia mezarlıklarda devriye aez.. 
mlşl.erdlr. thtUAlde can 'ftten bin.. 
leroe Macar m!lıtyetçLll bu mezar
ltklarda yatmaktadır. 

Öte yanda.n Avrupa Kon&eyl 
:\t"eclı•t bu ıabab.kl toplantısında 
aeçf"n yll Maca.rltıtandakt ayaklan· 
ma ıur•ında ölenleri anmak 1c:ın 

cne,·anu sa: 6, Stl ı de) 

Rus Savunma Vekili 
Rakovski Türkiye 

• 
sınırını gezıyor 

Radyo SetTfsfrrılıden 

ZORLU, C. REiSi 
VE BASVEKİLDEN 
S. ARABİSTAN' A 
MESAJ GÖTÜRDÜ 
KE..'\l.tL BAÖLU.ll BİLDİRiYOıt 

Anka.ta 23 - sov:vrt tesır ve tel· 
kini altında kalan surıyenin m':n 
ıe.:.;:etım:ze ka.rşı eırıı;ttih menti 
propqanda munasebetlrle bu1l 
ola.n durumu bertar&! etme;c ıçin 
Suudi Arablsta.n Kra!t Suud, litt 
memleket &rMındakl a.rabulucu:c 
yapmayı kabul etıntotır. Bu mü· 
na.sebetle Kral Suud hUk.Wn•t~

m!ze mura.caat ederf"lı:: bir vekili· 
mlıl Suud..I Arabııııtana da\·et et 
mıştır. Bunun üzf'nne Of'vlet Ve· 
kili Fattn RUftü Zorlu lni ola.rU 
dUn akşa.m uçakla ı;eıbrımızden CllS 
deye ha.reket etmJ.ştır. Zorlu, be. 
raberlnde Reı.aıcumburun ve B~
veıı:.ııın l>ırer meujlarını ırötütmtl'f 

tar. Me~JlardL TOrkl}enın hıç 
bır memlek~te karşı olmacııa:ı aıbl , 

Surıyeye k&llt da tecavüzi bir .:
mel taşımadı&:ı. btir.Un kardeıt Arap 
devletlerının tıulh ve &ültıln \'e 
n10re!!eh bir hayat h,1nde y~ama 
!arını arzu ettıgı, bununla bera· 
bcr. Rusyanın Surıyede aırıım.ş 
old.ul:u Mkeı1 tahşldau endıte 1~• 
k&r!}tlacııaı bellrtılme~tedtr. 

Öt• ya.odan, Hartcıye Vekll•tı· 
ne yakın kaynaklardan edlnd:R'I· 
mız malılmata Köre, .Surıyede •o:ı 
durum oöyıecıır: 

tit>V}·et RUliy&, TürkJ)·enin Surı
yeye tecavüz etmıyeceaını eayet 
IY1 blld!Rl halde dalmt •urette hl
l&fl hakikat propqandalarda bu
ıunmUta ve •anki TOrkıyenın bU· 
aün, yarın Sur:yeye tecavlll ed.e
cea:t flltrl bOtün Suriye e!Urı U· 
mumlye1lne tnal edtl.ınekted1r. B&I 
ta buluna.o kom.ün.at taraftarı bır 
ta..lum .IUmMler de RU6ların bu pro 
p~and-.ını detstelı:le.rnek:tedır;er. 

RU6lar bu a.racıa. blrıncı Cıb.an 
<De'f•mı ~a: ,'\, l!iü: 1 de> 

2 Amerikan har~ 
nemisi daha 
İzmir' e gelecek 

Ru.su•I muhabtrlmlzd~n 
tı:ınlr, 23 - Amtrll .. anın. .\lıc· 

denizdeki 6 ncı filo.unun birkaç 
lf(lndenbert ıımanımızda bulunan 
3 harp ıremıııne lllve olarak yarın 
ıabah ea 2 eembsının tmııre p
ıeceıı bUKÜil a(:lkian?nlftır. 8Ur1Yt 
hldL&elerının aon tnltt atı dolayı
ııyle AmerUcan rcmııtrının bu zı. 
)'&retlne tzrnırltler bu defa. her 
zamandııt.rl fazla bir llgı IÖltermr:-c 
te. bu arada fozeıt gıllhlarla mü
cehhez bulunan cCambrrra• aa:ır 
kruvazörU de umum.t bır tEceutte 
konUl!iu olmaktadır. Filo ku.'llanda 
nı yarın &ab&h Camben·a·da b1r be 
aın toplantıeı yapa.cakt ır. 

Hiııdistaıı'da 

Açlık 
Anadolu &Jan.11 

Teni Oelhi. 23 - .Bqvekıl !(eh· 
runun memleketi olan Allahabad'• 
dan ıeıen ııda. yardımı etlpltrl 
>U bölrede haltın aç oıcıutunu 
Qerlyetın nonna.ı Rlda alma za 
1an1nda bunu rapam.adıkla.rını 
ılldtnnııştır. Atlıl:ın hüküm aOr
.:tOlü bölıı;eye sıd~ işçi temsncııe 
riyle ünt"fe~ıte ötrencllert büktl· 
metl kıl tedbtrler alına.ta davet 
&tmektedlrler. Öte yan<1an aoera· 
ıı.t ve komOnl.et parttlerı htılı:ıl· 

mettn ~lıftı önlemt'ktekt aczını hır 
propaganda Tea.ilmı yapmaktadır 

Bal"(la.t 23 IAP.) - 1.rak Vtllahdt 
Pr-en& AbdtılllAh bucun Tahrandan 
burafa donmtiftür, 

11nıda dlnleylellerden iki kı.t ar&· 
aında çıkan niza, jandarmanın mil· 
dabalut "' dlnleylcller:mı a\ltQ..nete 
dA•et etmem aayetlndt birkaç dar 
ldiı:a ltlnde u.mamlyle yatı mı" •e 
keııf bir aeçmf"n kıtleıılne k•r~ı yap
tı ırn uzun tonu ma umumi taıoTlp.. 

le k~ı:andı. Pıruız nahıyeU beom 

Cı•abtmın buıo t.ıuıunu mue1bln 
c• p.zıt.enb.l.n ilk nü.abasında a:vnı 

uhl!e Tt puntolarla net-rlnl rica 
ederim. 

Lonctra 23 - Tl!Ua radroaunun 
blldlrdt&:lnfl söre Rutı Madataa Ve 
kiıt ~ı~aı R&ko•&kl Türk hU· 
dudu bnyunca tetkiklerde bulun. 
ma.ktacıu·. Aalen \:toton:va dotumlu 
olan Rakovakl Polonyacıa Gomul· 
kanın iktidara ııeçmesinden 110nra 
mtrkl"F.e a:ınmışu. B.B.C. nın c1.i~ 

l('Jmatllc muhabırınin blldırd~ğıne 

r<>re bu hareket Nlkıta ıtnı~nln 
nıelttubunda.n eonra Türkıyeye ya 
pııan eotuıc ha.rbın hızla.ndırıım.
eıcır 

KRALiÇE VE PRENS INGILTERE'YE DÖNDO - ,::~,~:;'." ~~ 
lraic KNlı f'ay .. lın d&J Ul 30 lı:&· 

.llmda Mıllıyet.c:ı Q1n ve Japonyıyı 

rıyaret lde«iet.ır. 

Gire.un mebu.au ve Demokrat 
P9rtı meclial grı.ıpu rPtı.I 

DvretUn Brkmerı 

mtrl~a"d• on ıtin ıtt~n ,,., zlyarrue bulun•n fnctıtrrf' Kralftt.tl 
l!:llzabetb Ut Prrnı Btllp memlekrtıerlne tıunmds.ltıtfllr Rtalm Kr• 
He- " Pre.ul 8red.·...,..d.an ~rli:tn 1öıterl70r. 



e.IYP &ı ı 

B•J~l·l!•·l;fJ(Ji 

Nezle ve aşısı 
N e E&.'Tl&n 

nez e ko- f 
nuııunu ele r.1· 
•.vn, meştıur 
Prant.ız hektmi 
O eulafoı·nın u 
ııözlert aklıma 
ı:ellr: 

ez.:eyı tecta· 
vı c:um, b r 

Yazan 

Dr. Kemal 
Saraço§lu 

hallerlllde bile, 
a:ıpıe.n b&lıucııt 
meıı:tecıır. Hut& 
(grip enr~ı:vo
nuı deyim! taba· 
bettıı Onemll b!r 
7er aı etmek 
ıııcıır, Birçok he-
ıı:ım ıu bu deyt 
mı sık aııı: lı:ul· 

baftacıa ı:eçtl. ctmecıı:n, 
ıründe geçti• . 

Oç !andıktan ~bl tıp lı:ıtap ve mr.c
mualanncıa blle (l:?'IP enfek&lyo
nuı cıeyımı aortıtmekt cıır. .Fransızlara hıl zarif bir espri ol· 

mak a beraber tçıncıe bü ük b r 
gerçek saklacıı~ı Cin lnkAr edile
mez. Hekimlik tanhlnln belli o -
ııuıtu ıründcnberı nez.eden korwt· 
mak ve yaka:anınca cıa ç ~u" aıı 
olmak için çareler ararunıe le ne 
)azık ki hlllcn bulunmuş cıeRllC11r 
Halbuki dOnyacıa nezt kacıar in· 
&anlara musa !at olmuş blr hll!ita· 
!ık )'Oktur 1Ömran110 hiç nwe o -
ma:nış lm;an :vokturı demekte ha· 
ti yoktur B lılk ıı Omrü boyunca 
pek çok 11cfa nezleye :i a.'ta:ımanlar 
iruıanlann çoRunıutunu t ktı • 
<!er. 

Bu kal1ar çolı: g~rO:en ve ehem
mıretaız ı:lbl ıtörUnnı ne ra~ı:ın 
de imanı çok sarsan bu hL'ltalı ıı 
henüz b r çare bulunama."Ilış o -
~ası, hekimliğin aczini a&terır. 
Nez.enin ı.Acıcıır, <!iye ortada bir 
eer )Ok mu? Var. hem 11e ııa~ısu 
<!enecek kadar QOk vardır. Ama ı:ıır 
h.ııtalllı: için ne kadar çok Ulç 
'anııı onun da ç~ bu.unmamıı 
cıemekt r. Çünkü çaresi bulunan 
h talıklann Ulç.an <la bir ııı:ı k&· 
lemı ııoçmez 

Acaba bu çaresızıııtın ııebeplert 
necıtr? Vebıı., kolerıı., tifo gibi en 
müthiş hll.'>t&lıklann koruyucu te<I· 
birleri. a.,ı. ıserum ve llAçlan \"ar
ken ıneı:ıııı Cll}e pek üçüm$edl• 
tımız bu baş be!Asının lldcı niye 
yoktur? Glllba onu kQçürnseı:ı:ıiJ oı
duıtumuzcıan cıolayı b~cıen ı.nu
kam almakt cıır. 

Hekim otmayaıılann küçüill!eaı
ğl bu hastalııtı hekimler küçümse
memlşUr. Qünkü. nezl~ e kaı;:ıı ça
re bulan heıdm l'e ııını acıamı mu
hakkak ki maıtcıı ~e manevi olarak 
taltif e.lllccekur. Fakat bütün ça· 
balamalar fimdlye k 11ar b r ıı;o
nuç vermemiştir. QünkO: 

ı - Nez.leyi yapan mikrop 1> r 
<!eltıl birçoktur: 

2 - Neı.le mikroplan araların
<!& lobır iti ;ı; aparı ar: 

3 - Onunla mccııcıelese glrlııtt
n lz."Ill kılıktan tılıliıı ı:trerıer 'e 
kendilerin! o kaıtar trı kamune 
ecıerlerld annız.ı yaklayL"IlllZ$ınız 
ve Adeta o zJnlc alay eder. 

4 - Vücudun mukavemeti en 
az rerlerını 6eçer. 

Bu. mahiyetini iyice bilmedi· 
ıtımız bir takım hastalıklara b r 
kulp takma gayreti ve <!aha <10C
nısu ıoın içinden çıkamacııııımız 
ateşli hastalıklar için uyl1urul· 
muş bir acıcıır. 

Gerçekte ise grup, tifo, t!• 
tas filin ırlbl Onemll b ir hasta· 
lılı:tır Salcın yaptıliı zaman ver
dirdi ı kurbanlann ııayı ı cıa tifo 
ve y t.ı!ü&ten çok tazl&dır. B -
rıncı Olhan Harbln<!ekl ispanyo. 
nez.!Cfil Myııı yapuaı aıbı şımcıı
k t acıı ile Aı;ya urlb! 11enen haır 
talık da böyleıellr. Bakalım önü
müzc1ekl kış ne olacak. ne hüner
ler ~terecek? 

Acaba bu h116talıklara karşı 

ba&Qütün çatte!:ı; mlylz? Hayır ... 
B r kere nezle !çın bazı çarele

rimiz vardır: 
E1i1Jr nez.le lstldacıı burun bo

liazdakl bir kusurdan ileri ı:cll· 
yonıR onlar düt.eltıtmel!dlr. Slde
ce bCn;e bozukluğunl1an Ueri 
ırellyorsa lSerıleştımıe tecıavııııı 
denilen bünyeyi bu işe alı~tırmak 
IAzımcıır. Bu <la bir yandan bol 
miktarda (CJ vitamini ırlbl 11AQ
lar almak. bir :vancıan da ~it· 
11 usullerle voaucıu ııotuRa. rutu· 
bete alı~tırmakla olur. 

'ezle kOrlı:usu ile aannıp ııar
malanarak kı!şede oturmak vcyn 
yn:aktan çılcmamak en ııakat u
suıcıur. B lllı:ta. eııer ateş yokloa 
arıt havaya çıkmak. mımcıu ye
rine ince kiliıt Ht tülbent parça
ıartyle burunu atlmek lAzımdır. 

1ıdç olarak kencıı ~atısmı ve 
hutatanm üzerinde tav •rıcıe lyl 
netıeıı aldıRıın (008.AVİLI ı tav
ıslye ecıertm. Hele ba.,langıç hA· 
llnc1elı:I neüeyi hemen cıunturu

yor. Kınklık. ateş ve d\re derhal 
ııcçlyor. 

.Aşı ıneoıe11'81mı gelinen: 
Nez.le için bir çok aşl!ar yapıl· 

mış ıse de bütün ncz!e çeşitle
rini önleyebllenl henüz yapılrua
rnıttır. Onun lçln nezlenin ıı:at'I 
il! ısı yoktur. 

Ortp l:;e, cldc11 bir hastalık o
larak ele alınmnlı ve hemen ho
klme baş vumıalıcıır 

AllerJtk cıenllen nezleler mUtc
h bek1mler tara!ındau va
cut hıu;saslyetl 8111erilme;z ııure-

Nez.le. b ir çok çeşitleri o!an b ir 
basta ıktır Bazı ıruıanların l ara
<lıllftan neı.leye karşı U.tıcıa·ıarı ,_u_rı_e_ıe_cı_a_v_ı_e.11 __ ıı_mc_ı_ıcı_ı_r_. ----
\"ar<!lr Bu ıatıcıacı ya burun 1 
bolaz teşckkülltının b c;ıms.zııtı 
,.e yshut 11n bün:Jenın nezte;,e 
ka~ı kol acak cıurumcıa olmama
~ındandır Bu yüzden bazı tım..e
ler nezleye al:>one oımuı aıbıcıır. 
RüzgArcıan nem kaparca ına en 
küçük ebeplc nez.le olurlar n 
nezle olunca <la ıcoıavlıkla ~tus
ıerıne lner. kulak iltihabı atnü:ı:lt 
aıb lhtllAtlar )'apar 

t.e7:levı pek küçük ırOrmem zc 
ratme:ı 2At(lrr1PC!en be n kana· 
mıı ına vannca a scıar b r ço 

Yüzer havuz bugün 
denize indirilecek 
Camlaltı ter.s?ı•nulnde !uta ecıııen 

uooo tonluk J'(lzer baruııun ilk 
ın utbaaı tamamıandıAından bu 
gün denize indirilecektir Bu ııey;o.r 
Jıavu un yan cıunrları ile dlıter kı 
aımıarı Haliç ve iııtln e tenııan.,Jt 
rinde apılmnkt.adır in at biri ta 

ha a ı .ıar n ht ~ 
n unu• aı a lıııı 

• ın m anftllş o an 6 bU k ponton 

'Nezle \e ıır p b r b r n ço 
!tarı ınlmama ıdır Bu karı~tır-
ma yalnız hnlk ara.sıııcıa cıe~I 
hattı\ tıeklmll'r arnsıncıa bile 
çoktur i n ııartbl tıp kitap arın
cıa bUc bu hataya cıoıaım ıcıır. 
Buna dıı. ııebep ilci hııııtalık ara· 
ı;ıııda çok benz.erllk olma.'11. aynı 
oekılde c kınklık. ü~üme. ateş. nk· 
ı;mnıı.. Okı;ürmcı çlbl m~tere:ı: 
bellrtılerl oım ıdır Du yüzden 
b~tı. ı;oguk nlK1nlı1iı ve neüe 

Sabah ve akşam 
harareti 

ı l' ı m ecıııecekt r '\ er ıuu 

nıamlaı.dıı.t.ar ııonn. Tarıu , B 
man YI! Kocaeli aıbı bQyUk ıcmıter. 
le dJaer gemileri kolaylıkla ıcıııe a 
labllecelt t.ır 

Oç satıcı daha mahkum 

oldu 

BAKIRKÖY 

Aiansamız 

4 

Zam trklifi, kabul edildiği tak
dirde. \'eliler bunu 

protesto ederek 

Maltepe. S/2 uyılı eYde oturan 
Mehmet Bf41rınn 4.S yasındaki er 
kek cocuıtu Ahmet Başarır oyun OY· 
narlı:en evin ikinci k&t peneeruln· 
den <!üşml1ş n koma halinde lı:&l· 
dınldıRı Ha;darpaıa Numune Hıı.ata 
nesinde Olmllst\lr 

Kestiği aqacın altında 

kalarak ö1dü 
An'a 23 H ~.ı ınnav 

ııatın B~ atıl nah \1"15 ne bıı il Kı. 
ıldalt itli ıtncıe Mu ta!a D \ c • 

ker acııncıa !:>'r . Kapanbol!azı mııv 
ıı:ııncıe kes•ıR ııııacın altında kala 
rıık Olm04tür • 

Bir yankesici suç işlerken 

yakalandı 

Ali özı;edllı: al1ıncııı bir ••hıa dün, 
Yal o\ a otobü cıura~ında Hıısan Dal 
gıoın pantalon cebinden tçtncıe 8567 
lira olan çan tasını çalmalı: ıaterlı:en 
auçQatü rakalanmıttır 

Dün 200 kiıiye cam 

dağıtıldı 

:lııtanbul Eınaı n sanatkArlar 
Dernekleri Blrlltl emrine verilen 
muhtellr etııatckl camıann lhUyaç 
aahlptertne datıtıtmaaına devam e
dilmektedir. ihtiyaç sahlp1ertnln yap 
tıklan müracaatların ııınuı, datııım 
11a nazan lttbara alınmaktadır. Dün 
lı:U datıtım aıruında 220 klşlJ'O cam 
nrllmı,tır. oaaıtımı1a olı:Ul, c:ıml ve 
tı:llL&e ı;~ı mueasucıerın lbtlyaçlan 
hemen temin edllmekı.ec1tr. Da1ttıma 
devam olunacaktır. 

, 

• 

Dün gelen ithal malları 
Dün Umanımıza, Alman ba:c.11ırall 

Blldun gemisi ııe 13.5 ton tuzlu aı

llr derlııl, 395 ton çelik çubuk, Bul· 
gar bandıralı Blala ile 155 ton kar• 
plt, 13 ton paraelen, YUnan bandıra
lı Patral ile 39 ton muhtel!! eşya 

~e Yolaç Can şilebi lle 93 ton t.o
beflr ıozu, 10 ton karpit ye 39 ton 
matbaa kAlıdı gıılmtotır. _ .. _··-·--······· .................................................. .-... -.__.···-··-.. -· ............................................ ...._._..... __ ............................................. . 

Ankara, 23 (A.A.) - Devlet Ot" 
mlryolları na.sın • Yarın ASüdUr!O• 
ıınnden blldlrllml•tlr: 

20 Ekim pazıır akp.mı Iıpartak\I" 
ıe • Yarımburgaz ısıasyonlan nrasıP· 
da nılı:Ua gelen Te Y&tandası.arl• 

Teknik finınnılteye rtrmek l.st&- cıemtryol camıa.aı üzertncııı derin te 
:ren ecnebi talebelerin tut ımUhan· esıür yaratan tren çarpışmuında 6-
ları pnn yapılacaktır. tenlerin gerlc1e bıraktıkları ya1ı:t11Ur1 

Du •ene Teknik Ünlver.ıı:tedıı tah· nın elem Ye ı.stırabını tı:ımıon 011\1
11 

•il aörmelt Uzcrı 95 ecnebi talebe tah!I! ey1emek n yaralıların dll1" 
mOracaat otm!.otlr. Bu rakam. ön· makta o!Cluklnrı elaman! ar:abı az1Jl

1 

~ekı senelere naznnı.u mUhlm b!r ar- mak makaadlyte Olenlerln tan\111~ 
tış teşkil etmettecıır. Yanntı im· mtruı;ı!an lle 1aralılara nlu.ml b11 

tıhaııda ecnebi t.alcbclcrln Claba r:l· ıer l!ahlllndıı ta&mlna~ verllmes1 tçlP 
yede Tllrkço b!l;ıllert tızerlnde dunı· gerekli tedbirlere teveuül edııııılY 
J&caktır. tir. [-:;: .................................... ----·-----·ı -
Yeni eserler 

Türker ACAROe7LlJ 
ıcOH \n-ı tl{F.ıo;nı · \ P. geceler! tertıbııtaıuler ve ırauıtrıe-
ıı \1.( K•t' ut t n.nt rımız onun bAtırasmı ııahıteıerııı· \'llcut bararellmlzde, aallab n 

akpm farkları niçin olmalcta4ır, 
hiç m..,rak ettiniz mi? 
~ormal halde, vileut faaliyete t 

ıeçlnce, metabolizma fUksellr n ı 
netlc'1lcı hararet artu. takat bu, 
blr 1n5&1lın alır çahsınau halin· 
d,, vücut battkctl de mlltema. 
dlytn artacaktır, mAnasma alın· 

Xısım Pazartesi gtlnO 
açılıyor 

BU AJAN'SDA 
Fahri Uzun•un hazırtadıl!ı. tn- de birkaç ı.atırla anarak tıstadtıı 

\ kt!Ap k\tabevının ~ayıntacıılit bu nıhunu tdcıetatnıer ... ı 
kitapta şa r Tcvtıı;: Flkret•ın en tıa Biz onun hakkında çıkan b\I 
nınmı~ !ki ll6eriylc !!teki eserleri· kıtabı Racırocıa tanıtmakla, rn:S· 
ııın ve bazı lür.umıu metinlerin yolanmr:a d~en vulfeyı kııınıeıı 
her mısrası nesir olarak bugünlı:O Jcrtno ıretırmlş olduk. ııanırıtn
aıııe karŞılllclı &uretto verıuror. Kitabın ııonunda ra!uneUlnln '•· 
Aslını bozınamııya e1c1en gcldlRl l".lp besteled!IU oarttllann gQftele
kaClar gafTet ecııtmı~ AnlaşıldıRı rıncıen birkaç Ome!t bulundu(tu J 
tııcıar fl.idr esas tutuımu~. bl, yer yer onun için çizilen kari• 

• mamalıdır. Zira, l'lleudde bir ha 
nreı ayarlama nıeıu.nlzman dr 
dır. ll'rlcme ile, teneftüı havaıı 
ile hararet kaybetmemizdeki ıt· 
111. Alır IJl()rlarda, futbol ve bal· 
ketllolda, vücut hararetinin nor· 
maiden çok fula arttılı ılirOI. 
mOttOr. Zira, o kadar ıllr'at!I bir 
faall7et mevzu bahlsllr ki, ter• 
ll'ınl' \I' ttnefrll5 hın n ı ıı ... hara 

Hesap aetıracak mUslerilere 
çok cazip açılış hediyeleri 

AYRICA 

10.000 
LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE 

\'E 
Umumi keıidelere iıtım bıkkı 

iSTANBUL 
BANKASI l

ret ka7bına lmltln olmamıştır. 

Ama, bQtOn bu durumlara raf 
men, vücut hareket ayarlama 
mckıınl2maıı bcrıubnlımış Te fa· 
allyetlne dcıvam etmektedir, ----- '-' ._ ............................... _.. ....... _,_.... . .......................................................................................................................................................................................................................................... -.. 

,,·-ı·;··i·, ... t•:·1·;·!·~-~·3··:11111:i·!::!J il 1 ~;f ~fı~~~~~ Bir ayda Balıkhaneye 

gelen balık miktarı 
ıtacıının mayw bu toprakta yut 

rulm~. bu memlekette cıoıtup bü· 
yümüş. burac1a:ı dışanya tek acıım 
atmL"Tlı$U. Atsa cıa 411etlerinl1e bir 
ddl~lklllt olur muyl1u? Öteki tlle:r-
11e 11e oncıan daha başka mı düftı
nOrlerdl? Kacıının Rl!zlerıncıe ya
nıp eonen oey kıalcançlıkt.ı.. 6Clt· 
rünOn bir kızın koynuntı gtrıne 18-
tel!t lı:artıı;ıncıa <1ur11utu bir hırs
lı acı. bir dul kan acısı dı: 

cKınaeılann kızı. • dedi. cZen· 
gln. Hıh 
Şükrü hem bııı;ıını, hem kq:&ra-

ııı kaldırl1ı. 
cı-ıh• cıccıı. cKlml btllyon muh 
cKırnlh 
cŞo. bl tahsll11ar var ya, 3ıttı 

Efendi. onun kızını-• 
Kacıının Klik ı:l)zleri d~üneeyle 

içine çevrlllr. ıı:aranr crtbl oldu: 
cHanrıısınl? Onların iki kızı l&l' 

mııh 
cOtaıtu 

Klldın b1r fe:VdCll Urker gibi O~U?I> 
cıu~ ,erde belini doa;ruıttu: 

•Oııu Dortotlu alıyormuş, ;eçen· 
lerı1e ltonu~luyorcıu...> 
Şükı11nOn rıO&Jerlnd• blr onulmu 

;vara açıldı: 
cOlaun-.> dedi. •Seıı tı1 lllt ıote 

bakalım . .> 
•Sen ;ordun mu 
cGCrdUmM• 
cGOZel mth 
Şükrünün J'llZ:l 

tarardı . 
cl!t!mlyom ı 
•Eell?ı 
•Onu al.-

bulandı, içi Ct 

Edebi Roman 
•Eri emme otlum. bakAll 1• » 
•ODU> 
cO tıaşb.61na ve.-tyor.
•Se:ı b! .cır.• 
•Klme?ı 
cKendller!ne. Git, !ate..> 
cE)'l emme .. ı 
cAna".• 
•Hı?> 
•Onu..,,. 
•EJ1 emme otlum ... • 
<Git, lal.e-·• 
•Verirler ınlh 
•Git, iste bl. • 
•Erı emme otlum • 
•Onu ıate...• 
Kadının batışları burgu gibi otlu· 

nun J'(lZUne saplandı. Ku!t &aztP. 
rtyle Şükrünün taıf181ll& hep Dor
tot!unu çıkarmak latlyon1u. ŞUJı:rU:r 
ae batdae turmu" ellertnl dizlerine 
koru:ı> dlneklerlnl açmış, donuk aoz 
teriyle anaauıı aıırmııyor, tendl tcı. 
ııl •üıtı;or, lı:ij>ırı1amadan ~ylece 
duruyordu. Ama anki Oylıı durmu· 
sor clblYCll. Sanki bu tadın, au,ın 
cıatüne aaeı koyup hamuru ollan1 
ıa açıp 'bulama p1şlrmemtştı. san 
ki bahçcı;e roln:ııya rııımemlf, elle. 
rı ncıırıapp buru mamı tl. sanıı:ı bu 
111nların bir anaaı cıeııı. dellkllnlı 
rtıreklerlnln ıçını okuyan, bütün 

Tefrika No. 24 
ltızlann anu.ı. melek yüzlü. .oluk, 
lı:ırmw dudaklı. belki de her deli· 
Jcanlının koynuna alaca~ı blr yoa
ma, yoama dejlllae bile bir kız. ac 
vllen uğruna ölünecek b1r kızdı cıa 
ŞüıtrU upuzun önüne uzanm!f, başı 
nı dizlerine ko7muş~u. sanki demir 
tutan, çelt!ç vuran elleri 'WI kara 
değildi de bembeyazdı, hl!Alzdl, 
derman.sızdı. ııı e uz.-ınır ı:lbl ta. 
din& dotnı uzanı;onıu. Sanki 86 
!erinden boncut albl yatlar akıyor
du da, yanaklllnna yapışın~. Uç 
dam ası da kadının ipek gibi ııoru 
nen ba.ııma entarla1ne dllşüp •1 
mı tı; ;uvarlanmıyoxdtı 

•Ana. beni ever.• 
•Olur, kimi alem?• 
•O kızı al• 
•Olur, hemen lı:OJUP ıı:ıcıem • 
•B:.rt alıceltm1ş onu.• 
dtaptırmam.-

•Aman ana.> 
•Kaptırmam.• 
•O ben4en enci alır.• 
•Sen ı:crıçatn.ı 
•On.da para nr, çltt ÇUbUlı: 
cOl&un sen delllı:anlıaırı.• 

•Her ~Y onun ellnde..
•Sen ııüzeLlln. delllı:anıı.ın • 
cYa &llrEll?• 
•Ben alırım . > 

var.• 

YAZAN: 

KEMAL BEKiR 
it bl dur, nerccem ben acnlM• 
ŞUltranün autarak dunıtu, kadı· 

•Kime ana?.• 
cSana oClum ... > 
•Aman, anam, gözet 

baııa ille al, anamı. 
•Hade, gldem ,ı 

Geçen tylül a)"I içinde balıkhane
ye 773 ~8 Ql!t palamut., 1944 çtft to
rik ve 130 ton çqltll baht ıetmı,. 
tir. 1.477,414 llnı ıı:ıımet bulan bu 
ballk sau,ıarında beledlytı. 77.493 11· 
rn gelir wmın etınlcılr 

na, evlenme lflnde acele eımek J.at1· 
yormuş ~bl ııeıırorddu. Delikanlının 

anam, o ıı:w bu lat~lnl bir lıot buldu, her dell· 
kanlı bOyle olurdu. OOzlerl aüleru _. 
otlunun )11%tlne bo.ktı: r B U G Ü M K U 

c.Dur, anam •• 
•Kaçar. otlum 
cAz dur, anamı. 
«."'Fden oa;ıum? 

Bu dab iyi .. • 
Suaup blrblrlcrıne bakarlarken 

ııanlı:I l>O:Vle kon~7orlardı. IŞUkrü· 

nün rıı>zlcrlnde tılr umut aıızakU· 
yorsa o bu;du. tçlnln karanlıtı ba. 
r:an ayelın.:anıyorl6, bunu düşünü· 

:rordu. 
•Çılbak • <!eCll anuı •O çılbalt, 

en çılbal:, iki çılbak, bl hamamda 
raraşır •• 
ŞUkrU, belki, O Jtızı çınlçı,plak 

dUşUndQ de, auuının bu ata&OzUy· 
le ne <!emeli: ıa:ecııııını Clü•ünmecıı. 
YCirecl{ilndekl Jı:aral~ı büyQyor, bU)'Q 
1or, batı cıOnerek, bu karaltının içi 
ne durmamaC114Ula düşüyorı1u. An•· 
aının sl!yledlklerlnl o duymuyordu. 
Du:rta bile OJleee du7muyormuş ııı. 

bl oturuyor, hlQ bir 11ıırıuau uran· 
mı10r. bir düş lçtnde )'lşıyormuo 

itil>! u:ramk in.sanlara man&!ılz celeı
ceıc tarzd& bOn bön bakını1ordu. 

• Eyice bl düşünelim hele, ediyor. 
clu kadın,• e:il dUtUnellm • Ha, de-

•Pek ın\ ıau;von?• cıedl. 
Batta biri ol$a, bu aoru karşWn· 

da belki clı&do be I• derdi, belkl 
de oaıı:nra vurarak •elbet.- derdi. 
Ama ı;ıutrUnUn )'lızUnden belli. b .. 
ıın1ız bir kıunklıt ııeçt1, yerinden 
ltallı:tı. • 

•Nereye CICllyonun? Otur, .tonu• 
~lım .. > 

ŞQJı:rü merdl?enelen inerken anası: 
•Olur, olur .. • dedi. •O da olur ... • 
GOz.lerl anm içinden çıltmıyan, 

kız gibi evi dının gururuyla gUIQyor 
du. 
Şl1krü &f&ilı inince .tOpek hırlı· 

;aralı: &)&klan dlb:.Oe geldi; .tentı: 

hınltılarla dillnl çıtanror, Şükrll· 
nün ayaklarını :ralıyonıu. ŞUkrQ: 

•Bade, 7erlnel• dlJe &Oylendl, 
Kapıyı açtı, köpd: de onun &r· 

c1ından sı;rnlıp çıktı. 

•Sen de mi ıeıecenh 
KOPet!n hırtama.ııı hafifledi, boY· 

nunu ŞQtrtlnün ayatına dayadı. Şük 
rU htr zamanki gibi lı:Opelln da, .. 
ranıştannı içinden m.anllandırdı: 

cistlyor, bennen ııelm.ek laU;por •. • 
C ~rt.ll!ı \&r) 

µ ,. \ ı • YeslltAy Metee> 
•nlnll htHYOD11 

nuıııııı tııhııılrılerlnr ı:lin- lın· 

ı:ıııı "hrirıılz "' ı•hnrınrt11 hl· 
\il ıı11rı•11ıı tıohıCln r:ı·ı·rl'PI.: ohııı 
) ntı ltt'kll'nınPktPrtlr, nonıtlr· 

lnr loolo•tnıı mutı•rtll ularnk f'· 
~eı•tkllr. • 

1>11111111 Pn > oı.:~rı.: ıc:ıı.:ııııı 

+ 2:.. ım ıllı5flk ise rn ~nn· 
llunt olar.ık hrklt'ıııııı•l.;frf!lr. 

T AKVl~A :ı~ • h:ht ııı:17 
1'f:ll"'"'"n' 

'' ııı-<:l'i:ıı -ııızrn 1;2 
Rt 'it 13i3 - JlK1" J1 
Hlc•nı 137' - ıcetılUleHel 2!I 

SABAH 
ÖOLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

\'ucan Ezanı 
06.22 01.03 
1 1.68 1()6.4 l 
14115 09.38 
17 16 12.00 
18.49 01 31 
04 42 1123 

G• •t~mtat rond••U"• ,. 
nhr ft Nmtınıer •U'llDD 
lluılmum 1&4a Mllmeıı. 

Flkret•tn şiirleri 12 bOltımcıe katürler cıe var 128 11arıa. 2 11~ 
f.lnt!landırılmaktadır: YOkııl'k .tıe- "'~'llS KiTABi 
yecanlı t'Serler. dll1akt\k ve ı11eal Romancı Yakup Kadri Karaol" 

erlor, mllli ve vatanı eserler v.a. manoıııu•nun hutıral&r kıtabıntıl 
birinci MICmü, (Varlık büyük ee9 

gibi. Şılr baııhklannın altına kıaıı kltaplarıl ııerııılnln &ı. kitabı ol.
bir aruz bllırıat konularak. her vı· raıı: yayınıancıı. 
irin hancı l'CZlnden oldul!u ııöa- Yaz&r, biz.o bu ısertyle kcnl1I çO" 
teıilmlştlr Böylece. şllrleri Claha eukluıtunun romanını veriyor. ,.. 
rıt mil okumak tateyenlere bir .ko- ır 
la}'ltk uıtlamı~. ıııa. yalnız otaylarcıan ibaret b 1 

B:r cKOlllyau aavllabllecek olan kuru hlkAye kitabı delill bu. E:ıı" 
bu kitaba alınan eıır sayısı: 209 umln ta,rasından yaşamıı dOf' 

ııuıu ve do,oncell bir çoeu~ıı 
Şalr!n kendisince yayınlanmıyan hayatı, bu ttierl1o zevkle okunuyor 
bazı parçaları C!n - fı.ltlr yOnün• Önsöz.Onde yazar oöylo 11ıycı:'~ 
den cıeRerll ı:Orülerck - kttaba c ... BOyle bir romanla, ınsanıartP 
alınmış. Çocuk şllrlcrlnl lhtl\'& e- §lmellyo tacıar besledikleri b r 
den cŞcnnlnı elek! manzumeler- zannı-çocuklutun en mutlu ı:ılt 
6e, 1946-da taratımızcıan yeni harf __ 
ıerle yayınlanl1ıjtından. bu kitaba çaıt olduıtu zannını·köküncıen ..... 

mak ıstıyorcıum.a Bu önsöz ~ 19 

alınmamıe. Şa rln ııortresı. elyazı. kilde ısonıı eriyor: c .. ömram ve!• 
61 ve lm2ası baştaratta. izahlı ve ecıcrse. okurlanma. !kinci bir ..ı.· 
altebell flhrlst Uıı Rıza Tevtllı:'ın namın kltabllnda, belki. romanll" 
şairin ltabrlnl zlyare;, veelleelyle nmın bütan anahtarlannı '(et
) azıp ruhuna ithaf etti Al man-
zwne ıso gondadır. XX-447 ııayta. ml.ş olacaıtım.> 
elltlb; ıo lira. Bu eııetın, )"azann öteki edc:ıl 
\ll~lt 'r R\"''"· A':'KLı\RI e erleri ariliınela özel bir 7cri btl' 
ııı\ 1 IRAl.ARI lunacak elbette. Yeni '\O ddlt ıı: 

Bu vıl, Ahmet Ruım•ın Olümü· olan <!il ve Olılübunun 11a yan b r 
ııün 26. Yılcıönümü. Bu münll50' özclllğt ı.e OnCint var. 191 ııar!• 
bet:e Hilmi YOcebaş, bOyOJı: un- 200 kurua. 
rımızın llşk hayatını ve bqlı:a hl\- t::\llR ·(f.l!\ .IA'li 
tıralarını bu kltaı>ta derlemiş.. Semih Nazif Tanııu romanınd• 
Onu anmalı: için Yazctığı önsözcıc, Yılcıırım Deyazıt•ın büyük oııı0 
rahmetllnlıı ııe bcllada·dakı mn. Süleyman•ın llşk bayatını canıaıı· 
zar ta•ına ha k"dllnıı~ eu ıı5zleri cıınyor. Kitabın ltapalc ve ıç re
ıı:lkrcd )or· cTllrlı: <filine 411 ı;eno almleri. Turan Olgaç taranncıatl 
ltalemıy:e hlzm t eden muharrir yapılmış. Daha önce lııtanbu!'d• 
Abmr.t Ra: m burada Yatıyor Mat çıkan ıronlült bir gazetede tefrt1'• 
bu fi an ) Qzü ııeçrr. Onu uııu:- edilen eser, bu defa 'l'ürtlye '11" 
ma:nak lier Türke borçtur. Mebus yınavınce 271 sayfalık bir ıcıtaP 
olara:t Öldü Çaıısamba - 21 Eylül halinde basılmıştır. 450 kU~· 
11132» l>\\EL ZOIA'S l<.'ISDE 

Jlu lı: tapta rahmetlinin yalı:ın Radyocıa mMallannı ııııve ııe~ 
<!o Uarı ve cıeıterll ec11plertmız o- <!lnledlltlnlz Etlltun ee:n oruıey•ıtı 
ııun hııyamıı, Ozclllklertnı. ı;annt yaı:dtjtı, OUnRl\r Kabakçıoıtıu•n\ltl 
vıı ecıeblyatımızcıakl yerini. hı\tıra- re5lmlecıııtı bu ma aı kltabını. 
lannı hemen bütun yönleriyle b" Varlık ynyınevl cQoeuk kU\stkletll 
llrttyorlar. Yüccbll!J, Abnıet RMl'll serlatncıo 31. kltap ol&rak çııı:arc11 
'in kısaca hayatına tem• ettııtı Bu 8 Türk ma atını yazar. ustlt' 
azı.sının ııonıanna doRru töyle ca anlaUyor. Kelol!lanlarla ş~ı· 

eliyor: «GOnül ne kaClar a.r.ı:u ecıer- delerin blrblrlncıen güzııl ınııs~· 
cıı, ki lllQmQnün 2S-lncı yıldOnü· -ıarını, herhalde, küçükler 1tac1~ 
rnilQC!e oıaun racıyotanmız onun büyükler de bcAenecek. 83. aart• 
t•rkılarından mtırekkep mualkl 100 kUl'l.lf. 
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Sabıkah bir katil beşi 
kişiyi birden öldürdü 
KATIL, CiNA YETLERi i ŞLE Dl KTEN SONRA KAÇTI. 

VATAN 
ETESi 

GAZ 
YAZ 

ı 1 !eri :ltudörlüsünP. 
Oazetenlzln 18 X tll9l7 ıarlhll 

nUShaaınm 3. cü ı.abl!uınde el.O.! 
Al114lnd•• sütununda .\dnan Vell 
1mı:a1t. •&afala n Çelı:17orun baş. 
lıklı yamıda . 

SUÇ ORTAGI OLAN ŞAHIS YAKALANDI. 
---, <1 1 11~11·1 '1uhRhlrlınlzrterıl 

Antal1a. 23 - Burdunın Bucak 
llçeıılne ballı Kutel köyünden 30 
yaşlarında HalU ö mez adında biri. 
nl nlıaı llı ev.enmek tatemıren am 
t"llıının tw Fatma Şahini mancrle 
vurarak öıcıomıo~ttlr 

SABRlNA _ •·ll1:fihltrlııln ı:O-ırlllı:I 111" tnıılltl"· 
111 kazanan renin 11.1 numarnıı Lrnll~t" 1 'a•rı. 
Pn •:oı.: bC"tP ;~rtna rC"slmde Lon dra'da nçılan a, aı.\;Rbı erı:I inde 

Fra n·s'B';· d a· .. ··ka bine v i 
Guy Mollet kuracak 
Duruın, bu sefer Guy Mollet'nin 
ll1 u va f f a k olacağını gösteriyor 

Hı\Cll~ ;erinde bulunan ve ten 
dlslnl J8lr.alamak isteyen Ahmet a. 
dınd biri tıe yen ged Ha tıcerı n 
amcaıının dller ~ Elifi de cannz 
olarak :vere settD Halil, bununla da 
setınmlyeret öteden bert buaumet 
besltdlll Hüseyin Oünıı:vcıan lnUltam 
a malt m&UAC1i;le karısı Fatma Oü· 
nan öldürerek kaçmıştır 

Katil Hal!I yedi yıl tadar önce bir 
ataç tızertnde meyn. toplayan lld 
klşl~·ı av tüfe#I lle öldtırmekten 15 
yıl bapu mabltflm olmuş •e ar ka· 
nunundan faydalanarak ta!lll:re e
dilmişti. 
ÖArendlğlme göre ltaat111n euç 

ortaltlan tahmin edilen 1kl arkada· 
,ından biri yakalanmıştır ııurdur 
]andanna te ktultı tatili aramakla 
llU'şııttldür 

1 D. Almanya 
8. Almanya ile 
anlaşmak istiyot 

Auadoln Ajan51 
Berlln 23 - OOC\t Almanya Ko

münlat Partlst merkez komite~ Ba· 
.ıı Almanya Sosyal Demokrat Parti· 
!\İne müracaııııa Jenl bir çalışma 
b1rll~J teklltınde bulunmuştur. 

Bu müşterek mucadlle proı;ramt 
aşat;ıdakl hükümleri lbtha etmekte· 
dtr: 

1 - .Almanyada atom &llt.hlan 
imalltından ve atom ı!ltblanmuın. 
dan nzgeçmek, 

2 - Alman topraklarında atom 
ılllhtannın yerleşt!rllmestnı men e;. 
meli:, 

:ı - iıı:ı Alman dnleti aruında 
&lllıhlı kuvvetlerin tahdidi hakkında 
bir anla maya varmak. 

4 - A'ITUpada bir auım sl!Ahlan 
urbe$t bölgu1 meydana celebUme 
111 busuaunda Polonya .e ÇekOS:.o
vak)'a bQkflmeUer1Dln Birleşmiş MU 
lctlerdelt1 tekll!lerlnl desteltlemek. 

Nobe1 Tıp Mükô
fatı namzedi 

6tockholm. !.13 ı A.A ı - 1tıııyan 
fnrmııkolojh>t Dantele Bovoı. bu 
yıl Nob"l mtıkıifatı:ıa bir llumara· 
1ı namı:~t göstenlmeıttecılr. 

Yugoslavya - Alman ti-

inaulln, Streptom;cln, .\.!pirin, 
Kinin ıııbt lllçlann dö.,lz yoklu · 
!tundan bulunmadı~ı bcllr~tl· 
ınektfdlr. 

Halbult1 yurdun tahminen bir 
ıenel\k 1btlyacını karşılayacak 

lıısulln stoku bugün ttbalAtÇl
lardı , ecza depolarında u ecza. 
hantlerde beklemekte n eeı:er 
hutalarının emrine a:rnlmış bU· 
luncnatı::tadır. 

Streptom:vcln ue muntazam 
partiler halinde eczahanelere da· 
ıl';ıtılmalı:ta ve yurdun her tara• 
tına 1Dtlltalln1 temin için tesblı 
edilen f'~lar dah!Undc tevzU 
J&pllmaktadır. 

Son aylar umuda Zylül •:rı 
içinde 3l2.D62 fl~ Te bir Ekim. 
deıı 19 Zlı:lme kadar ~2.491 fişe 
kJ cem'an 49 gUn zarfında ao?.053 
fişe Streptomycln tevzi edUmtş 
bulunmaktadır. 

Aspirin ve Jı:lnln lllçlan her 
zaman ecza.hanelerde mevcuıtur 

•e darııcı bltblr zaman "fllrlt 
de#lldlr. 
Ancık bazı Jlrmatarın patent 

!amini ta+ıyan aspirin tek111er1 
bulunmuyorsa da ııa1en plyaııa
da muadilleri bol miktardı ıı:ın· 
cuttur. 

Hayat) öneml haiz l!Açlann 
piyasada bulundurulması daim• 
ııözönllnde ıutulmakt.adır. 

Durumun bu eeıtUde ıavznıını 
rica ederim. 

Sıhhat "fe İçtimai :Muannet 
Veklll Y. 

AMERİKAN 
HÜKÜM ETİNDE 
DEGiSiKLiK 
V&şln&ton 23 (AP.) - Adliye Ve

l:IU Herbert ıırownell Jr. bugün ta· 
Wa etm~tır. E1ııenhower ıaııra:vı 

ltabul etmiş •e bu vel:Alete muhte. 
mtle:ı Brownell'1ıı mun!Dl wıuıam 
P. Roaert t.A:vln edecektir. 

Kamyon devrildi 1 ki
şi öldü 6 kişi yaralandı 
Ankara, 23 (Huırust) - Bıı&lln Şe. 

retli Koçbüardan oehrlmlu gelmek· 
te olan bir kam:ron devr!lerek için· 
de bulunanlardan biri derhal ölmüş, 
altı :voıcu da. yaralAnmıttır. -<O-

Amerika' da 

istifa 

Başsavcı 

etti 
Wasbım:ton 23 (A.A.) - Bevaz 

Saraydan açıklanııııtına ıröre. b~ 
ısııvcı Hl'.rbert Brownell Jr. Tazlff'
slnden lstlfa etmiştir. Başlı:an E!· 
l!('nhoweı1n Bronell'ln :rertnc yar
dımcısı wııııam Roccrııl t aytn ede 
ccıtı b ldlr1lmektedlr 

MClstatl başsavcı New Yorka c de 
reıı: bU8U51 b ir to taldbl bürosu· 
nw1 başına lr~t'.ce~ını öylem~· 
tir 

Güney Vietnam, komü

nistleri itham ediyor 
Saygon 23 (AA. ı- Güney 

Vletna:n Cumhurre!& Din Diyem 
bu akşam 'l'erdlfl beyanatta. bom 
ba ataraıı: 13 Amcr1kalı askeri şalı 
&!yetin yaralanm&111na sebep olan 
komontstlerl 1Uıam etmiştir. 

CUmhurrclı51, :ıı:omüntstleri Ko
lombo kon!er&Il5ını balt&l.:nak •e 
Vlotnamla Amerika Birleşik Dev
ıeı.lerl arasındaki do.stane mün .. 
sebetlert bomıağa çal~makla ııuç
landırnuour. 

San Marino'nun 

yen i idarecileri 
San Martno 23 !A.A > - Genel 

Mecl!fı 60ı5;al demokrat matematllı: 
profesllrO Valdes Martno !le moıs
taltll ıoe~·allst Peder1co Mlchelonl'· 
:rı San Martno•nun :yeni .idarecileri 
olarak scıçmtotır. 

Yent San Marlno hükllmetl n~· 
rett11U be:ranna:necıe kadınlara re'/ 
hakkının tıınınacatını, Jş~I ücret 
lcrlnln arttırılacatını vaad etınif· 
tir 

Bir imam intihar etti 
Antalya 23 (Huı.uı.lı - Korkut

eli kaz:aı;ının Karabayır köyQndtn 
olup ehrtmtzcıe oturan Mustııta 
ıamınde bir imam. evvelki gün §eh 
rın Gazhane mevkllnde kendisin! 
denize atarak intihar etmiş r 

l\IAC l'triLLAN KOSt.'ŞMAL.1 RISDA!'f BİRİNİ 'l'APABKE."f 

Mac Mil/an ile ike 
görüşmeleri başlrr.or 

..,. 

Amerikan-lngiliz itbirliği 
bahis mevzuu edilecek 

A•ııoclatl'O Pre 

r 
Vaşington 23 - in;Utere Ba.petlll 

Rarold Mac l4lltan bugUn Ame.rl· 
tan Devlet ReW J!:llenbowerlc ıı:~ 
rOşmtle:rde bulunmalı:: üzere buraya 

KOL SA \Tİ &RGİ l - l.ondrada 
:rapılan bir serclde kadın kol saat
lrrl bilhassa nazan dikkati ~lkmlş. 
tir. Beıtm bu ıaatlf'rt te hlr •den 
ins;lllz te\eylzyon artl~U Nell7 Wan· 

derıl casterlyor. 

Kıbrıs'ta yeniden 
Bombalar patladı 

A orıatrd Prl'!• 

Ldtoşe 23 - Salı gectn üçü Lef· 
kQfede, biri Ma oaacıa oımat üztte 
yeniden dOrt bomba patlamı,tır. 

Polis n emnıyet malcamlan bu 
btl8Wta açılttamada bulunmaktan 
kaçınmıf}ar&& da, bunlann meıulle 
rinln EOKA meaauptan oklugu ııa· 

nılmakıadır. 

Guate mala' da 

nümayiıler oldu 
Guatemaln Clty, 23 (AA ı 

Geç.en hafta yapılan umumi ııe

t mlr.rl kaybetmı~ olan Ba.,kan a· 
dayı Mlcuel Dlcoras - Fuent~ ı .. 
rattarıan, dtln seçime hile kan<
tııtı ıcıcııaslylc iki saat ıüren 80· 
rt1ltül(l bir numayl~ yapmı~ \'e 
polis 'e astı:ert blrlllı:leı1n mü da· 
ltal~I !le dt. ~tılmı tır. NQmaylşln 
t>leba,ıları tl''\klf edllml tir 

Parlak 
Dayan ık lı 

gelmiştir. Bu müzakereler Slra&IDda 
bllha Uml araştırmalar Alıaaın· 

da İnglllz • Amerlltan lş orL&kltSUU 
1h:vara çallpcatı bWnmetı::ıedlr. 

ı.ıa.c Mlllan b&H a.tanında Harlcl. 
re Veklll Dullea tarafından b.r.Uan 
mış •e )'&ptıtı tın konuşmada. tek 
p:vealDID 1kJ memleket araaındaltJ 
doaılutun ,., 1şblrlltlnl daha da Jruy 
nılendlrmet oldutunu ııö:Vlemlştır. 

Dullea. bugün ~leden ıonra Be
yaz Sarayda tııışia}'lP 3 gün ıtırecel: 
olan E'laeDhower • Mac Mlllan görü' 
meler1nln aadece Amerika 11e İngll· 
tere aruındakl baClann tatı::nyestııe 

matuf olmadıtı:ını da eöyleyerel:: cA· 
ınl pye lşblrllAI kurmak lat11:ven btt 
tün mlllet.ıere )-ardım Ye ıulhü mtı. 
emmen kılmak için bep birlikti 
ça~aktır> tekllndc konuımuştur. 

EGE TUTUN 
REKOLTESi 75 
MiLYON KİLO 

nususl muhablrlnılıd,.n 

tzmır. 23 - 1957 ill ıoas YJlt 
Eı:e Eiı:1cl TOtOn Plyasuı h,u.ırltlı: 
lan ilerlemektedir. Tekel ck&peı-
lertnın tahminlerine göre, bu yıl 
Ege t<lttın rekolteel 70-75 milyon 
kilo cıvarıncıa tahmin olunmakta
dır. öte yandan lflenmtş tütün 
utışı ile ıııııı ıemaslıır da 11evam 
etmektedir. HAien İ&tanbulda bu 
lunan Do~u Almanya ve Qcıı: heyet 
len, öntımüZdelı:I günlerde fz:nıre 
ıeıerek mObayaalarda bulunacak· 
llln1ır. Bu 8Uretıc demi r perde 
memleketlerine bu yıl bölcemız
den ihraç edilecek ttıtün mlktan
nm 7·8 milyon ıı:tıoyu bulacağı tah 
mln olunmalttactır. Ayrıca son ıran 
!erde İ&veç. Fransa ve PlnlAnG!ya 
c:ıa.n da yeni talepler alınmı.otır. -Süveyş açıklarında iki 

gemi çarpıştı 
Kahire. 23 (T.H.A 1 - Dtln aece 

Süveyş Kanalı açıklarında. btr 
Belçika ırcmıaı tlc çarpı.oan bir tn 
c:ııız petrol semtsı batmıotır. Otı
mı mUretttb&tından 09 kiti bo
tuımuo. diğer dok-'an k~I de bir 
Danimarka ı;:eml:;I taratındı.n kur 
tarılmıştır. -------
İsveç li Dünya Güzeli 

bir Amerikah ile 
evlendi 

Newyorlc. 23 (A P. I - MOte-
vefta Senatör Jaşeph Mc Car.hy'
nın tahkikat heyetinin ateşll aza
lanndan David Schlne lle 1955 
Dünya C(lz.ell iııveçll Hlllevl Ro:n
bın·ın e\'lenmto olduktan bu~ 
açıklanmıştır. 

• 
~--------------------~ 

Ki SACA 
KADINSIZ 
TOPLUM 

A 
rklldıaşım Burhan Aııurl 

u~adın•ız ~ı.aı.ıarn fıı.; 

raMyl~ ı:ilnlerrtlr dü il· 
nuıı rtr yuma\; fırı.atını huln· 
madısım hlr ı.:oaoya dolmndıı. 
Tfirı.: topluuıonda lindın ll'rl 
pl4na te1'11ml , Jtr1 "' ön,.ınl 
ı~~ yıllnra cüre ("Olo: U?.al· 
mı bnlonnıaı.:tadır. Gezdl&lın 
şl'.blr '" l:a•abalarda ben de 
ha 1:erçeit ) akından cürdllm. 
•.n lialkınmıs ~blr1nhn\zıle 
blll' \:adın ortadan ınınmlştlr. 
Kndıalara anru bir ;Jerdl'n bır 
) C'rc~ hızlı bu:ıı el dip ır:tlrt«:n 
raııtlamaı. mtım\.11n. DflHlnı 

> ıllarıııda toplumun ayrılm:ıı 

htr parea.~ı olan kadın \"lltan· 
dııe buııın ev içlerine 11tl«:n· 
me\. xorunda bıraı.1ımı tır. K • 
dınını u\;Jayan Anadolu erhlr 
lrrl ıun ıetll'kçe ll'rl 2lhnl)l!· 
tin etıııe ıecmP.ktedlr. İl;rlt ı.ı 
Onherallr m nunu aydın mi'· 
m orlar da Çl'\ttltrlnln 4'11.I· 
ıılndrn Jı;endllrrlnt kurtarama· 
mııı.ta. eeıertnl 'l'P. ı.ı :ı.Jarıııı 

başllrtlhtırıe ıezdlmıel:tf', me· 
dr.nı toplulnldardaıı uzali tııl· 
maı.:tadırtar. ıırrı rıı.ırıı 
AJdınlar bile ccÇe\ reye ıı;m11• 

1a mecburuz, 30\:"a burada 
> BŞll) amayıZJ> dlJorlar. 

Anadolu ırrlllli UJliUSDO• 
dan Atattırk dll'l'rtmlerl;le U· 

yanm~tı. '\'eni bir roba, yeni 

bir anlama ı;a, n an Torı. mil· 
letl llP.rtllı. yolunda ,-urume· 
"" ı.oyolnıo ıu. o 'ıllarda l'n 
;ıuı. nııdolo t"hlrlerlnde bile 
l.adın erı.e\: il> nlııtı ı.aıdınl· 
mı , tll) lar. balolar, eılen Uler· 
le mr<tenıııı. ışıı.:ıan etr..ıta 
)11)1\ma~a b~IRnıl tı. DeHllll 
'ıllarının 4.nartolu•n ha anlam 
~a fmdllölndPn :ı.nt kat ileri 
\P mdtııl~ dl. \nıa dc,1'1mltrln 
hır.ı ıu;alıp ırernıcınld arıuı... 
u kartın trktl.; a.rrıııtı da ka
('tnıtnıaz hlr hal aım.,-a b.,_ 
Jadı. (lerıııtt tutz 'l'rrr \trfi 
•(lllUnrta t.ndınlanmızı, Mıl;.a. 
ta cıl.Aramll.7., "' ltrdr aı.ıu 
durnmn ı:tldll., Ruıcttn \ nado
lodıı ı. dııı çıU'$afların. bq ör· 
tntrrtntn nıtına. e\'tntn ltlnt 
ı:l:r.ll'nml•, toıılnm tıayattndl\ıı 

liBJ bolnnıştıır. 
Kartına dl'ıtr ,,.rm•.rl'n :tıan· 

ıtl toplumun ml'denlret yolan· 
dıa lll'rl!'dlt\ ı;lirOlmll ?.. Afil· 
türk kadına ~lllll• nrml'den 
toplnmon )önOnO '" hldmlnl 
rtl'tl tıreml)l't'f'oClnl bltl,rnrda. 
Hunun ıcın ı..adını \..ölelll.ten 
\;ortanp hllJnta. cilnrşe knne· 
turdu. htedl&lmlı 11.aılnr rabrl· 
ı.a. bnn. aııartınıan. ouı. caz!· 
no yapalım. Phlrll'rl imar ,~ 

delim. Otp•I bo • O oı.aı.tarda. 
o rnhrıı.aıarda. o ııulnolarda 
~ nlnır. trl.r.1.ll'r hulunaca'k :\ 
hl'p 1 rn> dasıı.... Oerçeı. Uf'rle· 
me. ırn:l'ı. ı..aıı..ınmll in anoıhı· 
nun dfi ııııce•lnl ardınlatmıı.t· 

la nlor. \~dıııııı. bir toplum 
ı.onnak ıcıu de ı.adııı ı.IU'anltt.· 

tan kortulınaıı. Kadına ~ıuıı. 
HrllM'.ren bir toplaluı. ne ya
pana yaıı•ııı ller1 'e mrdl'nl ıııa· 
)tlmaı. ~e çare ı.:ı Anadolu te· 
hlrlf'rl de\ rlrncllerl, aydınları 

tıun bir durunıdruıır. 

OKTAY AKBAL 

4 YAŞINDA TROMPET ÇALIYOR - Snctıı:r. matbutı «on 
ıtınlcm!I' dilrt ~ında 

ki nrıen <'raytord nıt~l'lesl ııe uır14maı.tadır. Ttlnlzşon pnııram· 
larında trompl't (almuı 1 tf'Den fltlen•ın nhnl'Jr. cıt."tll&•ıoa lnıt· 
Jlı: le hanımları mlnl nımaUııdır. t in m•ye \ftfft<"ll&ı mtrakla bP\,;lt"n• 
met.ıl'dlr. Rl'~tm öc yaeındanbrrl n•tanı tromprt ı:aıan harlt.a ÇO· 
r uıo ırostrriyor. 

DENİZLİ CEZAEVİNDE 450 
MAHKOM BİRBİRİNE GİRD'i 
KAVGADA l KİŞi ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALA'NDI. 
MAHKEMEYE SEVKEDİLEN 27 MAHKÜM 

ADLİYEDE DE HADİSE ÇIKARDI 
lfıuud •rubablrlmbdea 

hıı:ıır. 2S - Denizliden aUaan bir Uceatndı adllfedek1 bu hldı.e ıııa 
b&bere 16tt, dlln Denizli cezanlnde eaıt bir durum olmadan öllleıuaılı· 
bQyQk bir arbede olmuştur. llldlse, tir. Denizli cezanı halen ko."don al· 
caae"1nde bulunan 450 re )'&kin tında olup, mahkQmların :rentdı:ı 
rmabtQmdan bir kıamının blrlblrle- uyan etmesi 1btıJtUfıne karşı ıer•k· 
rl)'le geçlnemıımelcrt ,rtatınden çık· ıl bütün tedbirler almmıştır. 
mış •e münakaşa, arbede halini al. 
mıştır. Duruma, derhal Jandarma 
blrllklerl ile gardiyanlar mudabale 
etmlfler n bu ayaklanma me..ıı ~ 
larak butınlıbllm~tlr. Arbede neti 
ceslnde 4 lı:tşl acır llUJ"ette raratana· 
ralı: baatanc1e kaldınlıı:ıı,ıardır. An• 
cak, ce:ı:antndekl mahkQmlar bir 
türlü ııükıllıet bulmamışlar Ye 400 
lı:üsur ınahtilm gaye~ elelı:trtltlt bir 

Ruslann 2700 harp 
gemisine sahip 
olduğu söyleniyor 

bava lçlnde at mı yapm!'1ardır. Anaıtolo AJlllllı 
Bütün alınan önlertct ıedb!rlere ral: 
men ıece .sııat 21 de h!d!Ee ,-entden Port Wlrlb ('I'Uaa) 23 - TUl:aml· 
patlak nrm\ş •e mıhkQmlar biri· ral Walter O. Schlndler bll1tün bu· 
birlerine glrml,Xerdlr. Oecel:I arbede rada vedlll bl demr.,te B. Amelka· 
daha ş!ddetlt oımuo ,.e mahkflmla. nın atom eneJı.ı lle lşley111 n gtı. 
dan biri öldUrülm~ 3 ü de yenı.. dümlü roketle: atab1lecek şrJUldt mil 
den aıır Eurttte yaralanmıttır. Öl• cehhu ~tmllerden mtıte~lttll bir 
dürülen ma?ıtiln:ı, Mlıl:lanın Bedir donanma lnş&11nın kan.:la~ırıldttı· 

1 SHAKO Lve 
HAR N.O L I N 

nı EOrteınlşUr. lzmir'de grip vakaları köyünden Süleyman otlu l!lülerman 8 lnd donanma mıntal:& kuman· 
P1$1t1Ddlr. YIDe ı;ece yaralanan üç 
pbıs da ~nl&rdır: HllMrtn TU."11:• danı olan amiral dem!4tlr ıı:ı: cila• 
men, Veli Yllmar, Mwıtafa Ayhan. fa denizleri kontrol etmek 5Urtt1J. 
Bu 3 yaralı da ababtl 4 :varalı tıe le B. Amertta:rı ıecrlt lçln 1.200 de· MARKA 

oyalar her türlü boya 
ihtiyacını:v en üstün 

şelcilde uf1ılar. 

arttı 

iımır. 23 <Hususiı - Orlp blr!lkte Denizli hutanulnde teda· nlzaltı semW inşasını Jı:endlllne ııe 
vak'aları son ııanıerde yenıcıen art 'fl altına aıınmıflardır. Hı\dl.n ile det ltt.lbu etmiştir. Okyanuslara hl 

~~:a:a~ı~ö~~~t:~:Us"..n·:~ı= ~~~noı:ı;~te:~~ın ::~~e:Sıı~ı,~!f ~:rı~~ hAll dünra blktmlyetı es~ 
tttCsü tle demi merkezln11ekl ve Amiral, Rua donancnaaının halen 
.Adagıde. Kaymakçı, Bademlye na· fakat m&hktmtdc :venldfD blrlblrl• 2.'TOO ıecnlden mUteŞtklı:ll o.dutunu 
hlyeterlndell:I okullar. birer hafta rtne aaldırmıJiardır. ,.. bilhassa denizaltı tılolannın ıeh 
müd:tctle kapaulmıştır. Zabıtanın :rertnde müdabateaı ne. ın:eıt aa::rı:abllee~tnl ır.a:vcıetmlftlr. 

••••M•••··············· .. · ···-·· ····· · ·· · · ··· · · ······ ................. .............. . . ... ..... . . ...... ...... ........................ Hllll •lll Ulllll•••• ••• ... ••••UfflMlllt1 1nııını1 1111Mııııııı ....................................................... . . ... ~ . .......................... ... 

GÜNEŞTEN iSTiFADE 
rtlnu1ı:ttGlr. fullii.111 >M._,l ı-.11c• ı.u a11nit"t1h t•IOrU. hu\uhırın hl ;_:llnıP,Uıtlt•u !'o.ta• 

\lDç dU)U)Or. Kc•lmdr cünrıteu latırRde eden bir bO)Rl' I ~ocuau ıö 

HOS MEMO - ARABIN NiKAHI. .. 



Yeni Neşriya~_I 
iZ.\111.1 \ E iç lıı ,"1 IJ K \R" 

1 OLlu\Rl K ANUNU 

Emniyet MUdllr :.ı avını Tra!ik 
Şubw ll!UdUrU Orhan EyUpo ıu, iı 
tanbul ceza bllı:tmı NeJat. öztürk n 
Cumhurlye; Ycı m avını Faik Oö-
cnman tararından m erelı:en ha
r anan clzahlı ve l tlhatlı Rarayol 

ıan Kanunu• ıs lira 11at.ıa satışa 
çıltanlm!f ır. 

iate l.'nler b\I eaerl hanrlayanlar
d:ı.n tcmıı:ı edebilirler. 

FAY İLE 
HERfEY 

ZAYi 

. • 
B~ altı 71ldır hemen her yaz e 

bölgesine ;tdcrlm. Ya Çanalü.:aleden 
tutup Bcrıama yoluyle tzmıre ine· 
rım. yahut. ta bu 71ltı gibi İzmir! 
merkez edinerek .Bodruma kıı.dar U· 
.zsnınm. ilkça dan kalma kazı 1cr. 
lerlnt. anıtlan ;Ormeltse Ull ama
cım. çevremdeki canlllnrla da u.,ı. 
ıen~en edemem Toprak•an çıkan 
çe.şlt.U bitkiler de canlıdır, erkek ve 
kadın olarak imanlar da. Beş yıl 
dır F.ge böl e.stnltı canWannda ııe-
14me. Uerleme ııörCIUm mü? İlttıı 
blt.kllerl alalım. Gazetelerde )'8Z so
lln.ce habertnl Oltuduğumuı orman 
J'&w.!tnlan yalnız kACltı.a kaba. ne 
mutlu! Ama öyle d~lldlr. birkaç 
rıı ara ile uğradıtım yerlerde a~ç 
.ıarın nzaldı:tu:ıı. o rta Aııadolu7a hu 
çc.rnt mıuızaranın Eo;cye de yer J er 
JArıtdı:ını gOrdllm Ne nr ti bahtı 
rın tlk günlerinden yaz aonuna de. 
ğln ı:eyUnllltler, incir a~lan, tü 
tün ve pamuk uırıaıan f:ieyl rem· 
ye il l::aplar, )Urdumuzun bitki ba 
ıumından gellşmelı:t<ı oldujunu apa. 
çık gösterir. ı:ee bölaeal her me•· 
simde tıuanın tçınl açar, gönlünü 

'10063 numar il tam onet m n tra 
nıı: rutıutnam ve ak ı en danımı 
ka)1ıe•u.aı Yenlaınt çııı:artacıı ıı:n<1an 
eaktaının hUıtma yok ur 

'Ia h lr Mllor 

40 ayı 
Aı>rnnlna datıık bö!gtıı•nde or. 

tuccblo köyü 1a1ıaıannı. çıkmak 
üzere bulunan bir koyun ıüruaU 
kırk kadar iri ayınııı bücuııı:.ıoa 
Uğram4tır. 

:SUrllnün ıüratle ,.ayılmuı üzt:U· 
ne ayılar köyü hatııı:t bir muha-
58r& altına almı'1ardır. Köyltiltr 
av tüfekltrl ve tırpanlarla a11ları 
kaçırma~ munrtali: oıınu,ıardır. 
Ayılar 18 koyunu 31CIOrmUf]&r. 

\ 29 unu )aralamı'1ar ye clnr tar· 

1
1 lalara büyük zararlar nrm:~ıer· 

dlr. l"AZI~IZ 

.......................................................................... -........ -.. - ···················" '"'''''''" "'''" '''''''''''"'''"''''''''''''''··········· .. . 
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9A'l'As----=. - 24 lllihı 1931 

Seçim f °üli"Yeti dün sona erdi 
81.kı11t"- •• 
!leş kt v:r ... ıııastllda 
l!eYk kazasıncıa 
,,_ oz k11t.ll.'!1ncıa 
-..~oıtıu ltaı 
Çataıca k tncıa 
~lnö &Z88ı.nda 
l:yQ na kaz ında 
p P kaz11111ncıa 

( 711) 
ll:Z3) 
( '14ı 
(330) 
( 84) 
(1751 
(146) 
c :.ısı 
11671 
( 66) 
( 48) 
( 4al 
( :ıı 
(196) 
(122) 
( 48) 
( 651 
( 221 

ması ı incide) 

ııandık. (36326) geçmen 
sandık. (57:Z04) ııeçmen 
ancıık, ı:ı S23) ııeçmen 

sıınctık, (152516) seçmen 
8&.'lCUlt, (:Z346:Z) seçmen 
.sandı . 9242 ı) MıÇınen 
ııaı1cı11t, (60452) seçmen 

ea VE SiNiR Gayrim~~kUI 
Satış ilanı atlh kcızıuıınd 

kacıııı:ı; a 
~arta! ~!azasıncıa 
Sarı) er Mıncıa 
sıııvrı k kazasında 
f;>Uo lı; az ında 
Ş~ll :!zil.'>IDda 
tlakucı ıncıa 
... ar lı:nzll.'lınd •lllova k a 
Zc:Vltnb nzııııırnıa 
Aııaıar ~rnu kııznsında 

tı CIZaııındn 

ancıılıt, (177389) seçmen 
ancıııc. (73534) eçmen 

sandık, 123370) llt!(men 
ı;ancıııı: 123016) seçmen 
u.ncıılt, (10088) seçmen 
tiandık, ı 2.,1 > seçmen 
ıı ancı ık, (1)3306 ı ııeçm en 
sancıık, 158565) scçm n 
.. ancıııı: 114556) seçmen 
sandık, 131042) ı;eçmen 
sancıııt, ( 823 ) seçmen 

CC!n·aıı ( 
~~ 8391 ~661 ııancıık v (!180 lamk lUJlmaaı tavaıye olunur. 
Ul'n~ teeben bulundu~ ku- Aynı talın blrkaç defe. )U1lm14 lııe 21 >.ınkQr it Cd ltnlştlr. tele oy yılır. 

;11•?cıcıerı Re kıınunun 4 ve " net Oy pu.sulasında aeçllecck ae1By ıa 
~ stanbuı i:ı;lltnee YapıJa.'l hesap :vıaıncıan fazla l.alm buluncıuıu tak 
:~ ~Uletveıı:ı~ çevresıncıcn (3!11 cıırde wndan başlanamk ıazııı adi&· 

cıen tçınenıtıı: eeçııcceıttır n hesaba katılmaz. 
CJbe eıı ~e aıfatının taviııln- ıo - 27 10'1157 pazar gUnQ )"apıla. 
1ını t~~ lttıtot ~ lı:Otu1cıen oıcıuıtu cak mıııetveltt len eeçlm1nln lnU· 
Olu tıl'etı h a:vıtıı ve 1221 ya- zamla cereyanını temln maltaactlylo 
cac.P 27 ıo 1957er Vatandaş aeçmen bilumum İstanbul hem~ehrllertnln 
l1.n111Af~ıotveıı:ıı~~ ııünü yapııa- ııJyaal partilere meD.lllblyetlertnı ıröa 
ler. Ullaıııncı h acç1tnıncı oy- tcrecelt heı- banal bir işaret ve her 

A •kıtına maliktir ç··•t rozet. bazubcnı, tllfima v~lnı 
ııt llCa\• "-- .... 
.,,!.~t Aın.ı -....uırl•rı Yet MUdürlerı, Em· ırlbl aUmetl farllta Ye her nnı 1.şa. -._r Al ~ !( ro ıer tııkmalan, kullanmalan ...e 
ltr uay1zı 'e onu rler Hı Ko· ıa ımaıan seçim ırunone mahaul 
b.Şı,~'<11kıı r;u~;Yroı lcr, Subay- olmak tızere yaııalı: edilmiştir. 
lı:IJı:ııe' L'ikert ın ar. Ocd.Jkll Er- Bunıarcıan baJlta bütün ve iti 
lltı ~· ..,lıerı ıı::nurıar, askeri ha nalı:llycnln her hangi alya51 parti 
lıuııllt tın, atın retnıenler \e fil· alluııoı.lnl veya yaı:ıaını havi flllma 

]{ 11ıı~l.tlar an erat Ollarını levha ve ba~rak ırtbl ı~tıerını t•· 
ltunu 1 

1
"'· Yab•" hJ kt "- lerı atı -·cı devlet '"'ru- tımuı da ~asa ır. 

-•aen 1 renıer kanı -• İtbu ya.saklara rıayeı etmeyenler 
ll:ı~Jar. &sakııılll' da ~ hlzme- T.C K. nun (526) cı mııcıcıeaıne cOrc 
Stçınen en ola- cezalandınlırlar. 

l'lp Qa tanı kOtQ Uncıe k ıı - Oy verme &ününden öııceltl 
rtcaat üıeJ::ınaa Yapıı:~d~1~1:~: Qo e:lln içinde ve oy verme &ününde 
ra.sı !Azını o kOttııte kaydının ıc umumi veya umuma açılı: yerlerde 
~uıcuı: ıtatı~lec lilne cıaır Sulh aeçtm propqandaııı tçln top ntı 'c 
ar oyıan01 ~~ ıncıen ilam alan- ya .ııropagancıa yapanlar ve bu mak 

41 ller •u lanab ı rıer ua lByınlarda bulunanlar veya 
~tlı buıu~ıı:ıcn, kütüROncıe kn- her ne auretıe olursa olaun. aeçlmln 

lanaıtta uııu ııeçım bölııeıııncıe- düzenini bo abllrcelı: 'l'eya oy verme 
~~CceJıtır lı blz.zat Ol Unu kUlllllla• nln tam bir aerbeatllkle yapılm8JIJ• 
, toııo.ne k 11"11cn zlyacıe seçmen na t~lr e<lebllcıcek mahiyette aöı:, 
:lıııcı;ı bır:Yıt otuıunak 'lic bir veya yazı Uo propaganda yıı.pıınlar 

inde oy en ziyade ııeçlm böl veya aaılaıı: pytalar çıtı:amnıar. 
1 

61 27 ıo 1~"1'lllet y aktır. Oy balı:kını lı:ullanmaaına mAnl ol· 
ac:ac. olan )J.~7 Pazar ırünü yapı- mat: mabadl7lo aeçmenlerln itimli 
~ oy ~ernı llletveknıcrı seçimi _ ıını ıapata rararan her hangi bir 
.-.:ıarıp, alt~aınu:ıcıetı aabah 8 de v ikayı tahr1f veya imha veya tah· 
\tı1ı;caıt, saat 1 !f1 17 de sona erer. rt.ıı eden vera çalan veya saklayan, 
ıe rerıncıc olcıuRu halcıe 1111n- O)'Uou kuıtındılı:tan aonm lhtar11 
b;e beı:ıey orunu kullanmak ü· r11 men aandık baıtndan aynlmayan 
ııa tıların an en çmcnıcr varııa. veya her ha ı blr mucıabale, telkin 
ır.~ 0Ylarını kuıııınmaıan- veya tavalyecıo bulunmata ıtalkıtan· 

ıı/' 1 O,unu cııtıır tar, 
rıak. bll.!ıına a!~11 ııntnak uz re ııan- Hllell faaUretıerle Ter• her hangi 
tııcn ll:ıUrac1.at en •cçmcıııer b~ka bir fekllde ve surette cebir veya ,ıd 
'fi lı:arıı va ccıereıc, cııncıe ııcç· det kullanamlı: :154!1 sa:rıll mllletve· 
Joh~ Ctlzcıan~a. kartını, yoksa hü ıtıııcrt acçımı ıı:ıı.nunundıı yazılı ıı:u. 
1Jı

0

ı U aa Yoı:ı: ııllııtennek auretıy rullann toplantılannıı veya cerevıo 
1.))-~en v a. kuruıcıı bilinen rtnın uaaına mini olanlar, 
lılı llıı eıt lı:ten ıt111 rıe lı:lmllAI ta- Seçim lşlerlnln cereyanı aıruında 
>''Zı ~ hızııs sonra ktıtOkte ya• ıı:uruııar batlı:aolanoın aeçlm yerle 
ırı, bUnıırorıı ına imza ettıkt n. rlnln düzenini sa lamalı: m.auadlr 
lıe:ıı bıısnııı:; ~oı lın n b~ par 1 ıe ııldıkları tedbirlere ıMıı.m ragmen 
I; ı11t, llrıı:1 Pıırnı u Pnrmnğı ~ok n riayet etml enler, 
!ıı ) lııaa YllZIJ altını baatıRı lıanl Kurullarca oy yerme ve ı;eçlm ne· 
•tre?lıaa. cıu~llk \C hiç Partn•· ı uceıerını OStettn tutanalı:lıınnın •· 
'ttr l!Cll,l'rek bu l5ml hlz ına 1· ı ıı aure Jerlnl yırtan, bozan ve kal 
O;> ~ ıı ınnıı.urınaşkllll tnratındau dıran klm.aeıer, 
lht l'ltıe y r.artı ıılıp kapalı oy Terme aıraaın<la acı:me Jeter. 
'1 ıı '- trııc 0~~: ıı cıer. Eller aeç- ıı ı oımacııı:ını blldlal halde ve)'11 
ra: 1ı: •trte, mu a ın .cu v; 11 yu- b ıı:aaının lamını ta•ırarak bir n 
:111ltı aıı bırllkıı t&K 1 acın, .ar tn- cıı ıı. oy verme e te'Ştbbtıa ecıenler 
1~rae 11Cl'1l b rı:::ış mntbu oy ım u veya ver nlcr vıı bir &11ne1ıkta oy 
l:tıtıt ltıevcut boş ~c)ıı yine a nı ı Yercılkten ı;onrı baJlta sancıııı:ıarcıa 
llııı lı lt11n0 az eli az ' 0 ç 

1 
da oy venneye ıc bbüs edenler ve-

'ft h •tı PUsula ~ca 1 ncıny ım ra verenler 
tı Ul~rla, p ~e\ao~~ u 

0 
- yp :.sı ır.sdı:t halde vesa uını· 

lyıce ~nı ı cıc 1 : rfa ko uıı ne a ıı:ın tWlralı:. er n Mbep ve 

... 
AGRILARINA 

FAYDALIDIR! 
WIM bıı. die. 
·adal~. sinir. romatiz· 
ma, sıyatik, lumbago 
·a~rılarını teskin eder 
WIDfi..1 muayyen zamanl•r· 
daki ancılara karı• daima 
haşarı ile kullanılır 

KARŞI 

Sağlık mevzuuoda ıileoio 
eo yakın Cioııtuuuo doktwruouı 

oldutuou uoutmayını& 

gUnde 6 tablete kadar ahnablllr 

StJMERBANK 
Yünlü Sanayii Müessesesi 

Hereke Fabrikası Müdürlüğünden 
1 - Fabrikamııın bir senelik takriben 14 ton koyun, 

kuzu ve 8 ton sığır eti açık pazarlıkla satın alına· 
caktır. 

2 - Pazarlık 31.10.1957 Perşembe günü saat 15 dedir. 
3 - Muvakkat teminat 3.000 - lira olup pazarlık günü 

saat 14'e kadar fabrika veznesine yatırılması ll
umdır. 

4 - Talipler bu gibi işleri yaptıklarına dalr vesaik ib
raz edecc>klerdlr. 

5 - Şartname her gUn fabrikıımız ticaret servisinde 
g!irilleblllr. 

6 - Fabrika mubayaayı yapıp yapmamakta 
diıti şekilde ~apmakta serbesttir_ 

cı'n çııı: Paı1ık aıı aourıı kn ıılı er ma tla o n;a o sun, or aandıit 
lıa le 1 ip sandıjim bulund~Rı.ı ~na nın yerini d ittiren •oya bulundu-
t.t11caltt•Qercıc; btzzat oy sandı ına u yerden kaldırıp aç n nr• tııbrlp cı·vas As. Sat. Al. Komı'syon 

() ır. edenler veya içinde il: 1 oy zarflarını J 
Cıc 1'lılıu lı:uıı alan veya de lftlrenıer, 
t:ıı~ bıışıncıa t anan ıscçmeıı ııan- Oy verme ıtınü oy Tenne müdc1& Backanlıg"'ından 
'tey~e 'Ynı Ye~amıu: ~ h ç • eç tlnce uınnma açık yerlerde. umumi '1 

7 tata.ıyca c mücınhale. t.elltln m hallerde ıap!.r~u içki verenler İli "k . 1 d bili d E • tlb: ~örter ~~~unıtın~ vefa içenler veya her ııangı bir au· şı şartname ve pro)e er a n t' Amasya r yatağı Garnızô-
b(.ıu b Ccnı' ınrıı llçlar ve n bu retle açık veya kapalı ,ı,elcrde la- nu elektrik şebeke insaatı 2490 sayılı kanunun 31 ncl madde~i ge
Çettııe 0lanıar bu~llyl'tlcrı açıkça ptrtoıu içki aatanlar ve~a alanlar, reğlnce kapalı ıarl usulü ile ek5iltmeye konmuştur. Keşif bedP.li 
gt:ı bırtn C\'ln~nı o~~u~:~al;;ı:. Oy verme ıruno oy verme mU<lde· 39395 lira 99 kuruş olup geçici teminatı 2955 liradır. Eksiltmesi 4 
trıtan in, llkrabas k d tıncc orClu ve u.bıta memuplann. K 1957 P ı-t 1 Ü il t 16 d S A k 1 S t 1 K 

le orıı: b r llCÇınen~~oy~ımı ~: cıan ııat1ta T Ce:Ea Kanunu men· asım na es 1 n saa a • ıvu !I er a ına ma o-
b r :'Cçın nı kullanablltr1er nncak etmemif o bil• toy, ıuısaba ve misyonunda yapılacaktır. Bu işe alt keşif, proj" ve şartnameler 
rlke.t td en blrıtcn fnzlıı mı°ı!oıe re- eehtrlerde ıılUh taşıyanı r. İstanbul, Ankara Levazım Amirliklerinde Sıvaı Amasya Satına!· 
b oı s · 'tnez. 654.5 .ayılı mllletveklllerı eeçımı ma Komisyonu Baskanlıklarında görillebilir. Taliplerin mt'ktup· 
b çını :cııt lı:uruıunn verilen telt kanunu hükümlerine e:Ore cezalan· )arının 4 Kasım 1957 Pazartesi 2ünü saat 15 e kadar Sıvas Askeri 
lr ıe.rt renkto bir ~nrttıın 11 rl dınl cakları teblll olunur 

le ~; koıunuş oııın puı;ulalar 12 - Qok mubt rem iatanbul ~ Satınılma Komisyonuna vermeler!. 2627 - 14701 
trı nın k Veya InühürJQ 'licYR seç menleri. mlut lradenln hAklmlyetl - ~ 

~t:ılll bı':11 oıcıuıtunu belirten h r cı mek olan demokruilerde en mu· ~~ B E y A ~U!ü?AL~TU:; ~r;amı~a A R A Y e baııtı işaret t ıynn pusulalar taddea balı: olarak tanınan oy ıcuı. 
~ıtt beııı &eçıncn tarafından atıl· ıanmanın chemmtyııtlnl &!dere uwn 
1ı tir veya 1°1&eak şeklldo imza. mü unın izah eı.meto IUı:um olmadıtı 
t ac111c oy ~ııret taşıyan zıı.rıtan çı· tnoaat>nde bulundutumuzcıan, bU· 28 Ekim akşamı başlıyor 
~khırı lai~uauıaııın ve lhtıvn et- ıon iatanbul aeçmenlertı;ıın 27/10/ 

ı~l'Ul1tnca crııen hiç biri Sandık J9S7 pau.r ıonu ndık ııat1anııcıa ~.:============~~=~~======~~~~~~ ,,,_llrı Scçıtn °kunanıa~an oy pu5u ortannı kullanmalıınnı ıavat1a eder -
;-cıaeıs.ııe Kanununun 109 uncu "° netıccnm memleket için bayırlı 
; llnınıı. :re nı.utebcr sıırıımaz ve uturlu olmasını temenni ederim 

ıır uıı.aan b l'lllcz İstanbul tı Seçim Kurula 
ıı ltıllllerı :ita bir ıııırrtan muhte- ll:ı.$kanı 
ı,':lt.Jarı Çllı:tUthtevı, blrcıen !BZla or abrl ,\ksUyl"k 
Ay rıı,ıı. lılçb~ı 1 talı:dlrde, bu puau· 
t 111 l&Jlllltrı DIUteber aCldedllmcz t:: tt.ıı.e Çllı: lllUhtevl pualadan bir 3 o o 

0 ıııııuıa tııı tııkcıırıto bunlar 
le. - lst.:nb"rıltr. 

• • 
sırın 

~ <3;) 1.ıı uı ıeçtaı çevrem adar
Dlcı~ llıtı.,., e~ olup, cıaııe. az .ayıda 
%ıau. lllbı ta~n oy puıuınıan da 
a1t11ıı1 l&ıınıerııe uı edlllr. Puaulae1a 
fac.tı'ıı:ııraıı. '-lııın undıı: kurulunca 

~ 

.. 

.. 

... 

"' 

t&ı11111ıuı ZA Yl 
tııı:ı -~· l'rıııııt lll1 1ı -..;r.ı ııeıı Şub ıncıen aıcıı 

•rbtttıııı 1&yı1ı tofOr ehllyou. 
11' kUmıUzdUr 

~rd Kahraman 

Kuşla 

Gönderdiği 

Haber 
An•dolu Aten•ı 

Romn. 23 - Kuzey A!!Jiıı mncıen 
ıertncıen b nncıe çalıştırılan bir 
grup ltal Wl aıırıntn bir ı;öçmen 
kuşun ıı aı;ınn bn 1ae1ıkları pusu
la kuşu vuran bir ltalynn e.vcıaı
nm eline seçını11tır 

Pustııro ı yazanlar cıs yıldan bcı 
rı ınsıın\arın k pekler gibi öldüRtl 
bir macıencıe ıtözleri maskeli a
cıamıarın ııc.-zaretıncıe çalıştınlClık 

!arını• blldlrmektccılrler. Kıiıtıcıın 
muhafızlar eline gcçmC61 t hllke
tilno klUll ac1lannı yazmıyan bu 
ftalyanlıır memlekctlcrinln Vcro
nıı . Pacıua, Trevl.ae Te Frtoul tehir· 
Jerl oıcıuıtunu bllCllrmckte ve 300 
k~ı ıtacııır oldultlannı 114H: etmek 
• dlrler 

Avcı pw;uln ı rc&nl makamlara 
tesllm ctml tır. 

Macar ihtilalinin 
1'inci yıldönümü 

ınnşı ı lırcltlP. l 
b\r <laktka ııükOt ecıerelt saygı du
ruşundu bulunmuotur. 
p'Jtl.; "n D.\'SLAıtl:-.UAN 
Hlıtbll 1\0 st.; rL ~ 

Dl 'ımtı.ul 
Parta. 23 - Bugün Parı.ıı•ın mer 

kezlerlndckı mcycıanlardıın birine 
1&16 Macar lhtlllıllnln kabramanı 
K065Ut un adı verllmtotır Pransa 
Komünlııt Partlııl blnMı da bu 
meydanda bulunmaJttacıır. Geçen 
yıl Maearı.ııtan hlidlselert sırasın
cıa bu m ydancıa nOmayl~ler olmuş 
ve Komanıst Partlısl blnııı;ı ateşe 
vcrıımı ti Buı;rünkU Ulren aırasın 
cıa b rçok Macar mültecisi mev
danda topıanmıooa da b6Cllııo çık· 
marn ıştır 

Gayri menkul açık arttırma ilanı 
Kadıtı:ay I . n::ı Sulh Hukuk Mah 

kemesinin ll!\5f5:l6 esas. ~6 386 
karar ı;ayı ,.e 18 /Ul56 tarihli 1111-
mı ııe oayıan aatııınıı karar vcr11-
mtş olan Kadıköy l\.locıa Atıfet So
knjtınde. 11 No ıu ~ayrtmenkul lil 
Kasım 19.57 tarihine rııstlıyan Cu
nıah(11l günO aant 11 116 12 ye ka
Clar Kacıııtöy icra Dairesi Hlonun 
da açık arttırma suro~lylo ıantıla
caıttır. 

KııdMtronun 120 ada. 17 parsel 
&ayılı t bitine göre 103.00 M:l. o
lup 61 metretıl binadır 

Oaynmcnkulün cnafı: Beaen 
duvarları klnı: r. dahili altsamı ah
oııp, Olcktrllt. llU VU hava&lllll te
blSlltı mıl\"cut. yan ceı.ıhesl ınUı,r 
terek cıuvarlı. bodrum zemin ırnt 
pcnccrelcrı <!emir parmaklıklı. bl
rlncl knttn ön cepheCle m118cll1EI 
şahnlşl \'ardır 

Bodrum kat: Zemin kat antrt'ı5ln 
den ahşap merdivenle inilen. ze
mini beton taşlık üzerine, dıı cep 
hette zemini beton oda. biri tll!j· 
lllttıı b rt meıdlvcn altında olmak 
Qzere iki göz kbmürlük. alaturka 
hellı, zemini kınk kırmızı çini dö
ıell maltız ocaklı, ml,Ulluk tıışlı. 
arkaClakl bahçeye cıcmlr kapıaı o
Jnn mutfak, bahçede iki duı. ertıt. 
incir, b11Clıım ıtlbl ml'yvalı on alaç 
ve fidanla snnuç vardır. 

Zemln kat: Sokaktan 9 mermer 
basamakla çıkılan çift ıc:anntlı de
mir kapıdan ııtr11en. antreden cam 
Jı kapıdan ıcçııen fiOfn Qzertnde 
iki odaııır. 

Blnr,c.1 knt: Ahoap merdivenle 
çıkıl&n aora üzerine iki odn. ı;ofa· 
da camlı duvar dolabı. rayans la
vabo vardır. 

İkinci kat: Ahşap mcrcıtvenle çı
kılan aofa üzerine üç oda. çntıcınn 
aycıınlıklı arnlılttn tayana lavabo. 

alaturka mo:ıaııı: t&şll hf'lllM var· 
dır. 

t~bu ıtı1vrımenırnı c<atışına alt 
oartnaml! 6.11 957 tarihinden ıttba 
ren dalre<lt" açık bulundurulacak
tır 

75 900 lira ıtıvmr.t takdir olu
nan işbu ırııvn menkule satı~ ırO· 
nündC" talip znhur etmesi veya 
arttınna bedeli. mukadder ıtıvm• 
tinin '#. 7.5 nı bulmaliıRı takdirde 
arttınna 26 Kasım Q.~7 tarihine te 
u.cıoı eden Salı cunü avnı eaatta 
yapılacak olan ikinci arttırma da 
bocıeı ne olursa ol.Aun "n çok art
tırana 11\ale edilecektir. 

Bedel peşinen olup arttınnaııa 

ıotırak eoeceklertn muhammen 
kıymetinin %7.IS nlebııtlndcı P•Y 
akçeııl veya bu mlktnrı muhtevi 
milli bir bankanın teminat mek
tubunu ibraz etmeleri Jlzımdır. 
Gayrımenkul lı:encıtsıne lha!P olu· 
nan kimse derhal vC\·a verilen milh 
ıct içindi' ihale bedelini ôdeme<ll
!tı tııkdlrdC" icra ve tf'!Aıı Kanunu
nun 133 ncO macıcıt11ı tatbik olu 
nur. B rtltmlş venıt ve vakıf borç
ıarı ihale bedt>llnden öcıenecelı:tlr. 

ipotek aahlbl alacaklılarla cıı
ltt!r alllkalıların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu ııayrı menkul Oze 
rlndekl haltlarını. hususlylt" faiz 
ve masrafa dair olan tddlalannı 
!Ahu ıırın tarihinden itibaren 10 
ız-(ln içinde evrakı müııbltl'ler1vll' 
birlikte memurluıtumuza müraca
atla bllCllnneıerı. aksi halele hakla· 
n tapu siciliyle aablt olmadıkça 
paranın pavlaştınlmıısından harlQ 
bırakılaeaklan. arttınnnya iştirak 
edectkll!'rln şartnamevı 01t1,1mue ve 
milnderecatını kabul l'tml• addolu 
nacakları ve fazla izahat almak 
ıatevenlertn memurluRumur.cıa ıza 
leyi şoyµ 9!1511136 numaraya mora 
caat etmeleri tllın olunur. 

Tasfiye halinde ORAL TÜRK LiMiTED ORTAKLICI 
Tasfiye Memurluğundan: 

Ortaklar heyetinin 12 8.957 tarihinde ittihu edip 30.9. 
957 tarihli 174 sayılı <Tür.kiye Ticaret Sicili) gazetesinde 
tescili i15n edilen karar gereğince, tasfiye memurluğunda 
vaki değişiklik sebebiyle 24 10.957 tarihinden itibaren tali· 
Ciye muamelatına tarafımdan devam edileceğindPn. evvelce 
kanuni süreler içinde yapılmış i!Anlara göre, aldkahlınn 
tasfiye merkezine ve aşağıdaki adresime müracaaUan illn 
olunur. 

Tasfiye memuru: tstanbulda Dördüncü Vakıf Hanında 
birinci katta No. 22 de Rüştü Dizdaroğlu Telefon: 22 27 93 

lıtanbul 4. 1 cra 
Memurluğundan: 

Do yı.mız alacağına karşılık blrlnd derecede ipotekli olup 
tamamına ehlivukuf tarafından 110000.- (yilzonbln) ' lira kıymet 
konulan tapu kaydına göre: Eminönü SUleymaniye Mahallesi Şi· 
Cahane sokağında kiin eski 5, yeni 5/1 mü kapı, 679·786 kOtUk, 
101 pafta 6IP ada, 37 parsel numaralı, 127,!ro metre karelik arsa 
ve halen 4 kıı-tlı natamam bina açık arttırmaya konulmu,.tur. 

Ehlivukuf raporuna gör!'! gayrlmt'nku!Un evsafı: 

Yukarıda bah~edilen 4 katlı natamam binanın hu Jrünkll du· 
rumu: Zemin katta antre yanınd9 iç içe iki dUkklln storhıdur. 
Ayrıca doğramaları takılmış iki dükkAndan birinin ıemini karo 
mozayıktır. Diğeri gro betonla bırakılmış . Bunlarda elektrik tesi atı 
ve bir llvabo bonı!!tl konmu tur. Antre zemini ve merdiven sa
hanlıltlan dö~enmcmlş kapı cam 11 ve boyaçızdır. Merdivende 
korkuluk yoktur. Dı sıva taraklı yapılmı , çafı~ı VI' dereleri kon· 
mu tur. Kn•Jıırcl:ı knb:ı sıva yapılmış (ta,•anfar hııriç) doı:ramelar 
kııllanılmıştıı·. Ra~kıı hinarian qökmedir. Birinci katta ~11 boru· 
ları konmuş ~lektrlk te•isııt bonıları konmu~ t<'frrrııat yoktur. 
Son katta borıılan da yok .Rina içten kab:ı halindi' hali haıır ar· 
sa Vt' bina de~ri 110.000.-- llrıı: nor:nııl şcklld<' hlna tamamlan
dıktıın ~onra olacağı de~er 160.000- lira olacaktır. 

Yukarıda l'V"-~fı yaıılı gııyrimı>nkıılt' alt !lartnııme <l.11 1957) 

tarihindı>n itibaren dairemi1de aC'ık bulıınclıınılnrnktır 

Bll'inci açık arttırması (20 11.19!17) tarihine rasthvan «~ar· 
şamba) glinU ant (11·12) kadar Sıılt:ınahmet Adliye ~arayı sıı
tı alonunda yapılacıık VE' muh:ımmen kıymetinin %ia ini bul· 
duğu tnkdird<' t'n son artırana lhalf' eciileeektir. Aksi h :ılclc en •on 
arttıronın taahhlldü haki kalmıık şartiYle cıııtıc on Jrtln uıatıleeak 
ve (30.11.19!i7) tarihine raqtJıyan <Cıım:ırtr•i) ~Unii :ırnı mahal 
ve saatte •aoılacak ikinci arttırmada en fazla b<'dellf' talip olana 
ihalt' t'dilec-elctlr. 

Satı~ acık arttırma ile vamlııca~ından ve ı:atı~ bedeli rl,. pı>· 
şin oldunundan arttırmaya gireceklerin muhammen kıymrtln % 
7.ı!'u niııbetinde pey akresi vermeleri veya milli bir bankadan 
:ılınmı~ teminat mektubu gP.tirmcll'rl irap eder G:ı,-rimenkul ken
rllsinr ihalt' nlunan kill"ı:r derh:ıl veva veril<'n mllddet irinde bP. 
deli ödemez.sr fcra ve fms Kanunıınıın 133 Uncu maddeı;!nr s:5· 
~ iclem yapılır. Birikmiş vergi <ı:ıtış bedelinden ödenir. Tt'Jlfıll)•e 
ril~umu ihalı- pulu ve tesrii masrafı ıılırıyıı nlttlr. 

fpotrk ıoahibi alacaklılarla fliğrr ııl:lkad:ırların \•e irtifak hak· 

1-:ı sahiplerinin gıı.yrimPnkııl flzPrinrl<'ki h:ıklarını hu~uı:ivlP fal1 

\'<' masrafa dair olan iddiaların ilin tarih"ncle11 itibaren on beş 

S?On ll'irrle evrakı mli•biMeriyle nniremiır blldlrm leri aksi hal
rle hakları tapuda kavıtlı olmı:v:ınların paranın payla tırılma~ın· 
dan hariç kalacakları, arttırmaya i tirıık edenlerin şartnameyi oku· 

muş ve mündPrP-catını kabul etmi<ı ııddolunacaklorı ve dnha faz,. 

IR lzah nt almRk lsteyenlrrin (19.56/5186) dosya ~o c;u Ue mUra· 

caat ederek ıartname, tapu ka)·dı, bilirkişi raporunu görlip an· 

lıyabilecekJerl ilin olunur. (15179) 

(Kirahk ve Sahhk Emlak} 
lstanbut Defterdarlığından : 

Dosya No. ClNSI Kıymf'tl Tt'mlnatı 

513- 339 Beşiktaş, J.rnavııiköy Mah . Verı:i kay· 
dına göre Kireı:hanc So. 72 pafta, 573 
~da, 7 parsel ~ ene ki 6 kapı ı1ayıh 

28 M2. ar,anın tamamı. 

5113 - 5201 Kırla! Yakacık M·~ el , , '7 paft:ı, 

989 ııda, 21 parsel ve 181 M2. arsanın 
tamamı. 

~11- fli'il BUvilbdıı, Nizam M:ıh. nn mevkJinde 
ve Tur yolu üzerinde bulunan l6i ada, 
1 parsel ayılt 2240 '.\f2. garino ma· 
halli. 

l.lra Lira 

840 63.-

4073 

~enl'lik kira 
bl'..ıeıı tt'mfnııh 

2500 562 50 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 2.119!57 Cumarfeqi gUnll saat 
11 de Mill1 r.mJAk Milc!Urlilğünd,.kl komi~yonda ayrı ayrı açık art· 
tırma ısuretile •atılacaktır. 

Yalnız ~ondaki 511 - 651 dosya No. hı gayrimenkul dosyasın
daki mevcut gl'nel ş:ırtnamP.sl c!:ılre"1nde ihale tarihinden itlha· 
l't'n Uç M!ne mUddetlt' kiraya verilecektir. 

İsteklilerin gPçici teminat makbuzları, lkametdh scnellt'rl 

ve nUfus cüzdanları ile birliktr. satış gilnü komisyona, fazla bllgi 

için 0z:ı cteçPn mOdi.irlU~e hasvurmalan. 

Arsaların imar durumları mevcuttur Her zaman görülebilir. 

C1487R) 

İLAN 
Şirketimiz mukavelesinin 3 ve 6 ınt't maddelerinin aşa· 

ğıda yazılı oldutu şekilde değiştirilmesi hurusunda 14 Ka· 
sım 1957 tarihint' milsadiC Perşembe günü saat 14 de f ııtan
bul Rızapaşa Yokuşu Gecit Han 51/25 de kAln şirketimiz 
merkez.inde umumi heyet toplantısı yapılarağından h~r bir 
hissedarın bir hisse için bir rey almak ve 25 tan~den fazla 
rey bulunmamak üıere hisse senetlerini topl.ıntıdan bir hafta 
evvel şirketimiz merkezine tevdi etmeleri ilan olunur 

Eski Madde 3 - Şirketin Unvanı: Tifsan Tıbbi Mils· 
tahzaraıt Ticareti Türk Anonim Şirketidir. 

Eski )fadde 6 - Şirketin Müddeti: Tescil ve ilAn tarl· 
hinden itibaren beş (5) senedir. Bu müddet umumi heyet 
karan ile uzaltılıp kısaltılabilir. Müddetin uzatılması halin· 
de İktisat ve Ticaret Vekaletinin mfic~aadeleri alınmalıdır. 

Yeni Madde 3 - Şirketin Ünvanı: Tifsan Tıbbi MÜ!· 
tahzarat Ticareti Anonim Şirketidir. 

Yeni l\fıdde 6 - Şirketin Müddeti: Son temdit edilen 
müddet, bu temdidin te cil ve illin tarihinden itibaren (5) 
beş senedir. Bu müddet umumi heyet kararı ile uzaltılıp 
kıultılabillr. Uzatılması halindE' 1ktisnt ve Ticaret VE'kAle-
tinin mü,.aadeleri alınmalıdır. T t F S A N 

Tıbbi )lüst.ahzarat Ticareti T. A. Ş. 

M. M. V. lstanbul Levazım Amirliğinden: 
Teklif isteme ilanı 

Ordu ihtiyacı için Türk veya yabanc-ı meml ket kodek~lerin
den birinin evsafına uygun olmak üzere 25 ili 200 k11oltık maz
but t(:Deke kutu veya bidonlarda 10 i!A 20 ton kreolin satın nlı
nacaktır. 

Ellerindt' halen mevcudu bulunan firmaların miktar, fiat ve
sair şartlan havi teklif mektuplannı birer suretile birlikte ~im· 
diden bir taahhüdü tazammun etmemek şartiyle en geç 5 Ka ım 
957 gilnline kadar İstanbul Levnıım Amirliğine <Sirkeci) verme
leri. Gerekirse Amirlikten bilgi edinilmesi. 

(2754 - 15199) 

• 

IA'.'fPAı 1 

8. M. de Suriye meselesi geri bua ıldt 
(Ill\şl 1 lıı('ltl .. l 

da teati cdllen mekt\lplar &onun
da ::;unyc Cumhurbaşkıınının: Su
udi Amblatanın bu harlkell tam 
lanncıa tav utunu kabul cttllil 
nı bllcılrmlştlr. 

SözcünOn ıırıve ettıl!lnc KOrc Tür 
kiye ile aralarında herııangl b.r 
1htllllf mevcut otmaClıl!ından Su
ucıı Rrabl11tanın bu harckeU tnm 
bir &n1buluculuk oımıyııcaktır. Söı: 
ca. mevcut gerginliğin sadece Tür 
klyenın Suriye buCludu boyunca yı 
ııınak y11pm&11mdan ilen ııelClllll· 
nl ıııaz.ıertne 111.ve etmiştir. Suriye 
illere ııare, bu cıurumun bir lhtl
lilf haline gt•lmeslno sebep olacak 
teklld,., Suriye herhangi bir hare 
kette bulunmııktan dıılm kaçın
mıştır 

W•hlnatonaaltl Suriye Büytıkel
çııtRI de bu hUSU6U teyld e!.Il111tır. 
bRı\11. - ~t:Rl\t 
lll Dl Dl :\il\ llADl a;ı.1 R 
OLDU 
Tel-Avlv 23 - Bir İısrall Mkerl IÖZ 
cüaü. Suriye - lsrall hudut hattı· 
nın yakınında cıon Qç hlCIJ.ııe vu
kubuldutunu bllcıırmıştır. ikisinde 
Suriyelt muhafızlnr t rıacıa çalı· 
~ım ıı:aylOlere a~eş açmışlar. cııııe
rtncıe de tarall topraklarına yerleş 
ttrlleo bir mayının patlamMı no
tıceslnde iki çiftçi yaralanmıştır. 

l:lly851 \C askeri çevrelerde. Su
riye - iııraıı hududunda gittikçe 
artan gcrclnllkten encıtııe ecıılmek 
tecıır • 
nu.Rll\A TllRKh"El t 
Ut: 1"EKLh U't,K 
Talpeı ıFormozaı 23 - B Ame

rikanın 7 eı Paelflk cıonanmaııı 1nı 
mandanı Amiral ~rlclgh Burko bU· 
ııün burada vercııaı bir demeçte B 
Amerika ile Ttırktye arııı;ıncıa b r 
muah&cıe mevcut oıcıuıtıınu v TQr 
klyenln bir ıecavazc uR"ramaıll ba 
llnde D Amerikanın bu müttefiki· 
nl &on haacıe kadar deııt.ekllyccc
aıoı beyan etmiştir. 

h:ı &11nlük zıyarct için buraya 
gelen Amerikalı cFakat Ortaşark 

veya diller herhangi bir yercıe ne 
oıun;a ol6un B Amerııı:a donnıı· 
ması UzakŞarlı: bOJgesını de ihmal 
etmlyecektlr 7 el donanma muaz. 
zam bir kuvv t ve ıtucırete, ublp
tır Ve kencııaıne verılecek herhıın· 
gJ bir vazifeyi !taya hazırdın oett
ııncıe konuemuotur. 
Hlıt A'IEltlli\S l>tROI 1:-.;t:-, 
UAUtiftl 
~am.ııunda tazelere kartı ıı:uvveı 

ll bir racıar ıııtaııyonu vnnnıe Rua
ıarın tııl4oına scbep bu unıo. 

Herald Trıbune tn 21 tarthll 
uüshıı:ııncıan. 
cUmumıyetle iyi haber alan 

&Avlatlon Week M-ııazıne• acııı A 
merıkan dcrgl81 şöyle dıyor. cSov· 
~etlerın Türklye;ıc ka~ı takıp et
tlklerı aert &lyMete aebep, iki a... 
ııeaeııberı Aıııırııı:aıı.arın 'l'Urk top 
ra ıarında çok ltUHetll radarlar 
buluncıurmasıcıır. SOvyotlcrıo •ı
z.un menr.1111 rozeıcrlc yaptıkıa.·ı 

tecrübeleri bu racıarıarıa talı:lp et· 
mek mümkündür Karacıcnız u.ııı
llnde Samaun ch·nrıncıa buluna:ı 
istasyonu eıvıı teımısyen.cr ıcıare 
cCll)or. Sam.suncıakı racıar, Ruala· 
nn başlıca, ıecrübe merkezi olan 
tKrıwılyarı dan Algan hudutıu· 
na, Paıılrtk Okyanuauna. vırıcııv011· 
toka doı;ru atılan cüı:elerl k yıt 
ve tC(lllle edil or 

Ayni tıp bir racıar. Teı: 'tıı 
ILllredoı ochrıncıe varcıır. Bu iki 
tesl6 )er ruı:uııdo mevcutların en 
kunetllslcıır Yakıncı.. ~ apılacalı: 

Zorlu, C. Reisi ve 
Başvekil S. Arabis
tana mesaj götürdü 

~Başı ı ınrlılr • 
!t~rblne kacııır Türklerin idaresinde 
bulunan ve yeni l11tlkl llnc kavut
muş olan Surtyecıe milliyetçilik his 
!erini ııaıeyana grtırmekte ve 
ıTürkler aızı yine ıeııa: edecek Cle
nlllyor. fakat hiç korkmayın 8 12 
sızı deııtekllyecetız icabında aııe 
askerle malzeme ııllncıerooeıtızı dl· 
ye tavizlerde bulunmakta. tıözlerl· 
ne itimat ettirmek için de Surlyıı
nln ihtiyacından fazla malııeme 
teknisyen ve askeı1 öğretmen namı 
altıncıa ııubaylar ıı<)ndermektecıır 
Sovyeı Ruııynnın bu propaeanda· 

dan ııayeel. tılyanet meıeııı pOtıtU· 
na bürünüp ııö2de ı:ıurıyeyt TOrkl· 
yenın tanrruzunaan korumak için 
!iurıyeye yerleşip bir daha çıltma
maktır Rusya bir bakıma bu pro 
paaancıuında muvaffak oımu, ve 
surırecıe blrk ç tane. ıcabınaıı u
keı1 uçakların kullanllm ına ra· 
rıyacak hava meycıanları inşa ..... 
m~ ve Llülye limanı yanıncı da 
bir cıenıa üaı;ü kurmuştur Her ncı 
kactar bugün Surıyede d vlet lda 
rcaıne bdklm olan Abe1illblmlt Sa
raç •Biz komünlllt degtlla icabın· 
da RIUları da memlekettmızden 
kovabiliriz Buncıa da muvaffak o 
lunız• demekte Wı cıe. hakikat tıtç 
cıe ırenç al balın cıQşünCIURO ıııb 
deltlldlr 

Zira, Ruııar tıındllerlnce en mu 
ıınlt olan bir Ortadoıtu memleke
tinde çllreklenmck ıatemektedtr 
ÇöreklenCllkten sonra da dlleCllRI 
hükılmctı ıo b~ına ııetırmek Rus 
ya için tıün mcııoleııldlr. Bu itibar 
la. Tilrklycnın ııuney hududu ve 
Orııocıoııu büyük bir Jı:omunıat teıı 
ltsesı ile k&l'ljı karşıya bulumnak
tacıır. Bu cıurum kareısıncıa. TOr
t:lye. elbette ki hudutıannda mü
d&flUl tcdblrlcrl alacaktır. Faknt 
bu. hiç bir zaman surıycye htıcum 
etmek demek cıeıtlldlr. 

LI:! l\fO'lıD·ıırı il \Rt.RI 
Parıate intişar ecıen Le Monde ga 

zetesl, Ttırklye ile Amerikanın su 
r1yeye taarruz için müşterek bir 
pllll hazırladıaını. takat bu pllll
ıann Ruslar tarafından çalındıtı. 
euusıann da ııeçen ay hudut dı~ı 
ecıııen Rus Ataşeleri oldul!unu yaz 
maktacıır. Bu hususta nıalllmatına 
müracaat ettll!lmlz Hariciye Vekli
ıetınden mOhlm bir enhı!lyet ha
vadtııl bir polUtye romanı feklln· 
cıe \•nsıflandırmış ve Lcmoncıe ı:ı
bl elddt bir ııazctede aslı olmayan 
böyle bir haberin nasıl çılttıtınıı 
da hayret ettıııını ııöylaml~tlr. 
ı;ı. •·~t~·h ~l\zu:ıd 

ındlllerle pek cok ytıkMğa ..-o 5000 
kllomctre uznııa kacıar olan meı5&
feyl kontrol cdeb .tx"ckt r 
Tl'UK - ~· Rh E nem nı .\ 
Mtı.ı 1, lll\RJ\"'1 'Rln 'rol~ .. 
Kl \\ t:TI U i'DE -.1 
lsnxhon 
Frarusanın y.ara 

sayılan Le Moncıe lf!;On halann
da On.a<1otu vu ı ve harp lhtl
mallcrlne cıat.r d lttti ı çek :n ba· 
herler ncşrccı lOr. Bunların b~lı· 
caıannı aşağıcıa vayınlıyoruz. 

Moskova Rn~u Amerikalılara 
çatmakta cıevam ecıer, herkes. B r
leşm'1 Milletler konııeyıncı başla
yaeıık muııakcttlere hazırlanırken. 

Hlndlı!taıı na veklll Nehru Puar 
sabahı yaptıtı basın toplaııtı.sm

da Ortado uda b r harp ihtimal -
nın t:aımndıı;tnı &Oylenıışur. Neh· 
nı demi t r ki: 

c- Vaı.ly tto çok bOJOk bir ı
Y1leo:ne varcıır. Karşılıklı ithamlar 
da, lçl r1nı:tc bir parç hakikat pa 
yı olmakla beraber, çok mUbalCıRa 
cdllmlştlr. Bu eımada harp ltlnel· 
llğlnln Batcıad Pa tından çok 
kUvvctll oldutu anlaşılmı tır 

Ara bulmak için ı;arte<tll n ga:r
retıer artıyor. Bununla beraber 
Şa.'TI rad) oııu, gerek TOrl:lye, ııe

relt Burlyc•nııı. aralarınClakl anlaş 
mazlıgı halletmek için Suudi Ara· 
blstan•ın tav ut teldırtnı kabul 
ettıkler1ne daır Rlad radvôf!u t ~ 
rafıncıaıı vcırtlcn babcrl yalanlamı, 
tır 

MıılıalUnc bir tahkik heyetı ı:ön 
derllmcsl hııkkıncıa vanlan pl'C'n· 
slp anlaşılması lhtl\Mlan hallecıemı 
yor. Anknrıı. çalıfIDa mevzuu tah
dld ecııımıı bl rkom!Byon 1 temı~or 
diyor ki· Bir taarrua tchllkcal 'anoa 
bu SOvyet Rusya vo Dulııartstan -
dan ıtelmektl!Cllr. Dlna nalcyh bil.O 
ilca tahkikat buraıarcıa yapılma

lıdır • 
ınıı ı·ere ve Pransn kabul edilen 

~ekli hakkında çok ihtiyatlı <lana 
nıyorlar Bu lkl hOkQmet Blrlcı;m 
Mtlletıcr Oeneı Kuruıunwı Su"ı
ye'nln şllt6yettnı güvenlik mccı -
ne havale ctmefil Clahn do ru o a· 
c ı knnaatıncıecı.ır B rlcşml M -
!etler anayasaı;ı mucibince sulh ın 
tehllkccıo olup olmadııtını tedk k 
etmek bu mccllı;c aittir. 

Amcrlkıı'nın vaziyeti henüz a
çık cıeıt.ldlr Fnkat taratan: b r .ko 
misyonun AUanttk Paktının Ana .. 
cıolu'dald tertlbatınn bumunu ok 
masını iyi k&l'ljılamır caıtı mı:.
bakkakur. 

Her şeyden evvel böylP. bir ko
misyonun teşekkül tan:ı h'lkkında 
ıını~mak 161.ımdını Tara!ınz ke
limesinin mlinaııı batı ve dO uva 
göre bıı: ka başkacıır. Sovyetırrtn 

kendi bloklarına dahU olan rtlAn 
veya Cll r rıııuı hükOmctı taraf
aıı diye göstermek ~teyeccklrrt 
şüphes zcıır. 

TOrklye - surtye hududuna Mil 
letlerarll.'!ı bir polis kuvveti 2/!rıde 
rllmC51 flkr1 gittikçe daha fazla 
tarattıır bulmaktadır Kanada'dan 
iOnra Avu tralyn D.şltlerl Veklll 
de bu oeıtle taraftar olmuştur. :a 
1 Oırn nn fTI KRAi. 
M L Dl \ GönC~TO 

Londrn C Radyo Scrvlıılmlz.tıen ı 

- Mekkc Radyoııunun bllCllrCI itine 
gOre Türklre • SUrlye anwndakl lh· 
Ulllfn çare bulmak üzere Suudi 
Arabtııtan Kralı İbnl suucı tarafın 
cıan cıavet ccıııen TOrk delctraSYO
nu bu akşam Suucı ile bir gOrür 
me ~apmııtır. Deloııasyon yarın 
sabah cıa tem larınn devam ede
cektir. 

Ankarada kavga 
<Dnsı ı inci de) 

vlye aımıo polis kuvvet eri ile yü· 
rtıyen ı:cnçler arasında flCldetll bir 
mücncıoıe olmu•, pol111 ltunc• eri 
topluluRu cı ıtıtmıı.k ıçın coplar
dan ııyn olarak ı:öz yaşartıcı bom· 
ba kullanmışlarcıır Bu mtıcad e 
ııonunda topıuıuıı: Tanm Bakan ı· 
Qı clvanncıan Kızılay 11Ukıımııtıncıe 

g rı dönmüotür. Ancak polis ltuv· 
voUerl ile ırençler arasındnlı:ı h4dl· 
ııc burada bltmemıottr Bakanlık 
ıar civarına gellndlRI zaman ı:enç
lertn ellnClllkl Atattırk portresin n 
pol181er tarafından ıorla alınmuı 
tızorlne topluluktan bazı eahıalar 
poll lcrln üııtüne t atmıolar ~ o 
Atatürk portrcısı maroıar eöyllycn 
toplulukla onlan datıtmaya çalı
ş1.n polis kuvvetleri arıısıncıa bir 
kaç dc!a el değiotırm otır. 

KOtle, Ozcrlertne yürüyen atlı po 
llnlerln cop darbeleri altında böy
lece Kızılnya kadar ıreımıotır Kı· 
r.ııavcı topluluk tekrar nümay te 
b..,lamıo. 7 bini bulan bu ktıtle
dcn bir kilimi «Bu ır ceyl Anıt -
Kabirde nöbet tutarıık ııcçırellm• 
AvAzeleı1 al"ll51nda Maltepe yoluna 
aapmıotır Ancak hazır tuvvet e
kipler! )OIU, ileriden keıımtoler ve 
topluıutu coplarla d11Rıtmışlardır 

BUtOn bu hlldlııeler 11ır ında ya 
kalandıllı bllctlr1len ıoo kadar ın
cıancıan 85 oı aerbeet bır kllmıo. 
takriben 46 tışı de nezaret altına 
alınmıotır 

Kızılayda polis kuvvetlertylıı toı:ı 
ıuluk arasında bu mücacıeıo cere
yan ederken tratılı: tamamcıı dur
muştur 

BUttın bunlar olurlı:en •20.30 da 
•Ulua ta• C11ye bir aöz aaızcıan a ı 
zn yayı.mış, ı:cnçlertn saat 211 3!1 
da Ulua meycıanıı;ıda toplanacıı.t
ıarı atışUneeslyle tne~cıan eıkı bir 
kordon altına allnmıotır Ancak 
kayde del!;cr bir ooy olmamıştır. 

Selim Sarper 
New York'fa 

(Raşı ı' ln<'Mt.I 
tanlı:, topeu Ye bava kuvvetleri Ylt· 
cıı~ını. Aınertkantn Türltlyeye bugü 
ne kadar iki mllyarlılt yarcıımcıa bU• 
lundUJUnu, bunu da geoçllllu lı:anı 
ile Odemeıe h121rıandıtın1, Türtı:ıre 
nln latlll hareketınln delllllı: ve ıe. 
IAket olacaııını, Rı.:sranın, Türkiye 
nln dOtmanı olmadıtını, hatta ya 
tın reçmlttır dost bile oldulı:lannı, 

.-erilen l.<'mlnatıo tatmlntlr olmadı 
!'llnı Türk lı:ıtaıannın huduttan çe 
ıcıımeaını aOylemlttır. 

ıeşmı.s Milletlerde konU$&n Amerl 
kan Cleleı:-csı Btiyült elçi Henrt Lod 

Ankara ~3 - Blrlcşnılo l\.lilletıer 2c Dlrleşlk Amerikanın Suriye tıe 
nezdlndelı:I Türk ııeıeııenı DO)'Ok- Ttırklye arasıncıa arabuluculuk 
elçi Seyfullah Esin, Kral suud'un teklifini ııa~et müsbet bir hareket 
arabulueuıuı: teklifinin tatbikine olarak tcı&ıtkl ettllilnl Genci Ku
lmkAn ,·erecek şekilde tehir ()C111· nııa blldlnnlotır Arıranlatan cıa 
mcsını ve Türkiye Devlet Vekili bu görüşü cıesteklcmlııttr. 
Fatin ROştO Zorlu'nun ırörüşmelcr Kral suucı•un arabuluculult tek
cıe bulunmalı: üzere Suudi Arabi&- ıırı huııusunda surtyenln durumu
tana ııfttıtını söyıemıottr. nu bir cıera Claha mütalAa edece~! 

1!'.ııln. bu teklifini desteklemek umıcıını izhar eden Lodge, arabu
Ozere Blrleomıo Milletler anayasa- ıuculuk gaytttlertnın neticesine ın 
aının 33 maddetılnl tekrarlaynralı: ttı:aren bu mesele hakkındaki mü 
ol mdacı,:ıe de _:z-albullutJcuıuolluQn Bbu- zakercıerı tehir edcccatnı ııöyle:nıo 
un u.,unu .,.,y em ş r n lr- tir. 

~ş;,;ny~·'M'üdÜriü~i 
Deli Piyesindeki Sanatkarlanmızın kısmı azamının ra

hat:;ızlığı dolayıslyle bu akşamdan itibaren 'Ovey Babam pi
ye.si temsll edi!('('eğini sayın halkımıza arıedcriz. 

I 



Böyle Sporcu olur mu~ 
f Dlbol l"~ltldf'n mi c1aha ı.-ı 

o.rnanırdı. yo\i• a tnıdl mı: 

R11 ..,,..,,uıın munaı.aş ııı:ı 

ıık ı._ t~aııar l"dı>rh .. \ nlnı.ı: ou 
tartı•nt...'laıısa 'lUI~ bu •porn 
•arı.ıoııı.' 'hali ıör.ı ııtmdr ıatnlıır, 
fntbolcula~n ı..araUrrlntndl" ınıı 
ı.a.re•e )apıT/\.•ıı na lf nıtur t>dll· 
1111"2:. 

Bu ırırnaa n~l'll ll'ma• l'ılho· 
raz. f:•l..-tdl'n tutbolJııı dah ı.-ı o"· 
nandıı:ı lddlıL~ında hııluıanlıırlıı 

._,.nı flklrdr drt:lllı l aınu hl;I 

•1>orı: o tlplnlnr yaı..,n .ı:amantıır 

dahil bvıııııLulrr &l'w.'llııda rıı•tla
nıaL: l;OI.: ıü tur. ti ri,. oıı 7.amıın· 

larda llyll' fntooltolar tıırcrul•Ur 
ı.ı bunların >a•:ıyı t:ırtl!tTI ,,. tr
IAHllerl maal~f lf'l~I.: n..,.11 1 
çln •:o\i fma bir nıl al olar.a\itır 

•ti in acı tarafı tıtı fu tholrular 
ı.ıuplerlne muı.ıueı., ile bıı!lı olup 
c~tmlt!rl df' fnthold :ındır. 

on &.'lmllnlarda ', klnrn t~'I 
rtilf r-ttlılml.ı: tın tip lutlınlcıılarırı 

ıu .. aııarı ll:ı:erlnıll" ı.ısarıı ılur ılım. 
E\'ll"IA )l"nl )l'rıl lılrlrıcl ıatımııa 

o,-ııayıp ıla ı.tmLf'rl ı.a&ılo ~ohta 

l l'Çl'll fııtholrn en.rl"t bunu bazın'"· 
dl"C"I;; ~•l)f'dl" ılrı;ll I' 111. "ıptıJ:ı 
1• l.:rndlndrn yaşça. \:ldrm<·I" bü· 
Tü._ olup da por<'olul.ln al k '' 
olml) nlıırı tali;llt l"toırl.."tlr 

Bu talıllt ıı.rtm ,,. lionu•ııın llr 
haslar 'l'r ıra•1ylr •lı:aro 'l"I' lrl;I 
lçmeı.ı", knıllnln dll•ftp ı.aıt.;malila 

'fi" nlba.Jr t \;umar oynııııını.tn dl' 
'am rdrr. \ alnız ı.ndın rll'rkf'n ıı:l"nç 
lô.ı:ı:tarla yapılan rııırtıf'rl ı. ı•df'I 

1 Necdet ERDEJA 
1 

mhıırıız r~ ı..ıdtnlar unıııınuıı ın ı 

ıı 
0

olnn 1. ıdınlnrdır. Hu kndınlnrla 
ılll up l.alknn fııtboll ulıırın d4'r• 
nınrı•ı~ hnll,.r1ııl futbol "nhalann· 
rta l<lnıl7. •111ı)arıı. ız mı •r',\Tj'I• 
tll.. 

hl<lılrıı hıı Ilı> tııtbolc utııra ra•t 
lnnıali hrmru hrmrıı lmliôn•ı1.dı. 
Huıı:üıı l•I" nınall"•d hunlarııı a· 
df'tlt'!rl ı:ıııı ıM::tll.tl' ıırtnıaı.ı dır. 
Hn lıııl ı:rn(lll; 'f' fnttıol kin bil· 
,.tıı.; tl'hllı.rrtlr. "'por Jnp.ın bir sO• 
rü ı:ı-ıırl rtfı•lill.lerl btı batnı.ııı.
t,ın liıırtarmaı. ı zınıdır. 

Bunu lınlrnır.ı. purlıı 111111 lıtl· 

tlııı nı ıJl',•e-ı•ll"rr. d fi l'n 'n.tlfl'ıtlr. 

Hoı;lll\l.ıl fııllıolrııııun r-llne bir 
lıaJ il para ll'<:nırlô.t r.dlr. Ru para· 
ıann art eri futholrunun husu t 
hllJ ııtı muhaı.ı.nı.; liontn•I rdllme· 
llrtlr. 

1 l"dlılr 111111111 rtıı:-ı ı ı.tırılf' ııun

ınrın nıll'tlı•rl ('o&:ılacal; '" tııııı· 
dan ll'!nılL ı.araı.ıerll rutholcı•I ır 

:ır.nrıır ı •rl'ceı.tır 

lleplmlz. lr«l;lllıt. ı.ıuııl<"r, "flllr 
'azarı an. •ııorln nlAJ;;ııh herl;;r~ Pi· 
hlrllı;I ile bu ı.ıııu ı:ıııı~ı durcıur· 

nı ık 1('111 çalı nınlın.ı:. 11J t>t ııuıı· 
cııı ıııa' nflnk <ılıır ıılô hll'Ç(l1' r:eııd 
dııı:ru yola oLıır. bn nwlle tuıt>0· 
lamuz da fff.\Clnlı oluruz 

••• .. ~ 

BEYKOZ, ADALET iLE ; 
BU GON KARSILASIYOR ; 

Prolesyonel Lig'in ilk devre müsabakalartnın belki de ..ı. 
en çetini bugün oynanacakttr. ~ 

1 Sacid DEMIRCAN 
I 

L ~ &Onuncusu .ıı:ı molacak? • Bu 
hatta o;;-ııayııcalt olan lcarıııla,mı
ıarcıan sonra. Profesyonel ı net Il
gın ilk devl'ft!t sona erecektir. t
kl ezelı rakip G al at&$D.ray ile Fe
nertıabçe llderllk ı>e,'!lndc koşarlar 
ken AClalet ııe Beylı:o:ı: da ı;onun
cutukıan kurtulmak için buııün 
mücacıeıe ecteceklerdlr. 

lu, hatbukı kadrolarındaki ı:cnç 
ve kabiliyetli futbolculardan teş· 
kil c<l!lecek elı:lp, bugünküncıen 
çok Claba iyi neticeler elde ecıebl· 
lir. 
D\TIM\R \R~~l:\l)\K f 
\fl KA\ ı;-.f 

Ada!etln SelA.lıattln (Ömerı -
Fahri, Nlbat'tan kurulu geri mü· 
c1afaası, Beyko?:un Necmi - Rauf 
:lıımrt hattıyla kuvvet nıuvazene-
6lncıe -eşit.ilk: arzetmektecı!T. Haf 

,, 
hattıııcıa l.sc: Salahatttn. 00 ~ 
ıGüneör • Ayhancıan kuruıacaı rt 
lnıı kırmızı - Beyazlı hat hatt1 

kıbtnc ıılsbetle cıaha ıruvvııtl f 
Ocrek hücumları tan2'.lmcıe \"f.,r. 
relt&e mocıafaaya yarcıınuıa. b ıf 
arıısında!.tı lrtlbatı iki yan bııf 
iyi lı:ararlamak:t&dır. 

Forvete eellncc: Sür'atli ••J 
tör elemanlardan kunııu S r; 
Siyahlı fon·et teknik ama d~ 
bolculardan kurulu Adalet. b 

Buı:üu ili") ı.oı. tir tt'tln bir ı. r ıln ıııa H•ııııcuı. ulno daltUI futholr.oıar ıl ü ıı ı..anıptn htlrahatle çaı..tt 

Her 1kl kulüp, Beyko:ı: ve Acıa· 
Jet Hır maçlarının devamınca, yap
tıklan karoııaşmalaraa JyJ netice
ler alamamışlardır. Hatli, ufradık 
tarı matlılblyetlerden ııonra. düze 
leceklerı zannedllm!Ştl, hema1ar 
kuUlpler puan toplarlarken. ı:e
rek Sarı • Siyahlılar ve ı:ereksc 
Kırmızı • Beyazlılar tım1t C<lllm!>
dlk şekll4e rakiplerine puan kap
tıracak klumanın en alt. ııırala· 
rıncıa kalmı tardır. Bull(lnkü m.ıtçı 
kım kazanabilir? Adalet mi? Bey
koz mu? • Se\•llen bu iki :ırutObün. 
aon baftalardakl oyun durumları •• 
le kacıroıannı mukayese ecıecek 
olursak, her iki eklbln de blrb l"
lertne karşı barız ü tünlütlen 
olmadısını aôrürüz. 

1:1'\'lrdllt'r. lll'slmdl' ı.;ırmızı • lıl")aı:lıları ı. ııırtıı.ııırı oırlln ballı:onar. rta ı:öru,-orsuou ı:. 

Arkaç M. Ali'yi miHi 
kadrora dahil etti 

Tek seçici «B» kadrosunda da yeniden değişiklikler yapacak 
Salı ıuno Mlthatpap Stadında 

Japı;ao A •e B mllll takımtannın 
kartılaşmaaını 11e1re gidenler ııam. 
nt rutbolcular aruında tek ae(lcl 
ııııı henQa ı.amını açıklamad!lı şOh 

reuı bir rut.tıoıcuru da Kl)rdtıler . 
•Ad ıem .aı. Alb. 

Oerçl .M. Ali glytnllı:tl ama karıı 

J&fDladao ene! anuencr &ekelly 
ııtn ai.tllı: deral urdlğl &0Y\lnma o. 
dasında oturuŞU baaııı t.em.allcllertnln 
&Czlulnden uçmamıştı. Falı.at o 
aUn M. Ali soyunuk olarak aahada 
ıörUlmedl Halbulı:ı daha. evvel cSzc 

talırar 1:1 yıııtızh forma altını1n 
I") rı•ı'fı• ·t:lı 

M. AU BAS 

lı:elly, !. Allyt lı:adroya atmak latl 
yor» ,aytuı mevcuttu Dun bu hu 
lil.Uu öğrenmek ıcın ıörttş•ugum 
M Ali. B milli kadroya d vet edll 
dltihl açıkladı Aynı haberi teıı: a&
çlcl Aylı:aç t.a teyit etti 

Bu ue. M AllJ1 telı:rar ayyıldızlı 
:forma il~ r:Crebllee~ımtz minuına 
gelmelı:te idi. 

O • Mlı.lJ KıU>ROSU 
T \ KVh.'E &Dil.ECEK 

B • mlllı takım lı:adroaunun atu· 
dııtı •c ba7.l elı:allı:lllı:lerl bulunduğu 

aon antrenman maçında açılı:ça be 
il olmuştur Karşıla$1Iladan aonra 
tek ıeçtcl Aykaç cbenüz bir karar 
vermiş de(tı:tm Palı:at bazı de41.ttk· 
UkleT yapılmuı mümkilnd!lr.- de 

mt~ı 

Dün bu bUBUllta tekrar bll,z!Due 
mürııcaa t ettlClmi:ıı AJltaç •A. kad 
roııunun takeletl a ı yulmrı c lı 
güntQ tl"rt.lp gibidir. B • kıuıroau IJıc 

anaatlmce bazı mevkllerdo atı;a 

maktadır ve e°btkltklerl movcuttur • 
Btı ekL!klllı:lttl nasıl dolduraca ı 

ııuaıını lae Jtatf olaralı: nçıtlamamaıı:· 
la beraber, A~ltnç B • ltadrosunu Iz.. 
mtr ve Ank&nıh ıutbolcularla tak. 
•lre edeceltlnl ııuaa ettl 
Ciff ' T R~IA'.'11 R MiLi lAKl!\11 
\ !liT RE'\'Oltt 

Kaııımpaşa ve genç mllll takım 
antrenörü Cllat Arman 6 kaumda 
Jspanya ile karıılaşacalr. olan B mll 
ti rutbOI talı:ıaıımızıu antrenörlüitU 
oe getlrllmlftl• 

I 

1 F.r\ 1'.:(İ('f 

l·ıınn,a ıu~ından ııoura ı:allhl,e
tlıı lıutun l'refl onun ol11cacı ı:ltıı 
m ı:l ıll>I~ l"t halinde dl" tııııcııı 1111· 
tkler onuu Uft!riudr- toplauarııı. 

POLONYA ŞAMPİYONU 

ŞEHRİMİZE GELİYOR 

Kadınlar Dünya Basket· 

bol ıampiyonası 
R.lo De .Janerıo. 23 l T .H.A ) 

Burada devam etmekte olan J.:adın · 

lar dünya tıuketbol .oamplyonasuun 
ttııal grupu ta,.ıla~lannda Ame.. 
rlka Ruayn ve Çekoslova ra henllz. 
renllmemlf erd:.r Son karşılaşmalar 

da 11 nan netloeler untanıır. 

Avrupanın töhretli takımı lstanbulda 

davetlisi olarak muhtelif müsabakalar 

Vefa'nın 

yapacak Çe...usıovak~a Macarıatan M • 3l 

Profeısyonel ı inci il in <!evre a
rasındalı:l zamanının boş geçme
m~! ıçın klüpler dahlll ve harıct 
tcm&Slar teminine çalışmaktadır· 
lar 

Bu aracıa Vefa tı:lübü Polonya 
tampt~onu ile t.emM ctmıo ve "a· 
aım ayıncıa ı:ıehrımı~cıo üç karşı-

Bre .1) a ş,ıı 66 tı4 

l~a yapmalı: !çın mütabaka a Sulfll - Paraı;uay 69 • 49 
varmı,tır tl(' tarşıl~manın b r nı Dünya Kupasında Mek-
kendllerı yapacak olan Vf'ta tla: 
cııter iki taroılaşma me~zuun:ııı sil<o _ Kosta Rika'yı yendi 
bazı klClplere de tekliflerde bulun 
muşlardır • Meksika, 23 ıT.H.A.) - Onheralı.e 

Bu tektırlercıen t>lrlnl alan Fe- Stadında 90 bin seyirci önünde ıa
ncrb&hçe ıcıare he~ etı bu akıjarı.ı pılan dünya i.upaaı eleme tur ı:nr.
ıop.anacaıt ve bu met>cleyı ııörüıc- çında Mekıı1ka • Koııta Rlkayı 2 • O 
cltetır. İdarecılere yııkın bir ş&!ı il ycnmlştlr. 
göre karşılaşmanın yapılınll.'lı tuv 1ogUiz hakemi Rus.bandın ıııare 
vetle muhtemeldir. ettiği hu maçt.a MelalkalUIU' callbl· 

Mazeretli Milli oyuncular 

.Aııır.ara ~ ıA.A ı u ..... etbo• 
mlllı ı.aıı;ımı Udroauııa ça&mlan 
m.llli oyunculardan mazeret1J olan 
lar hakkında •temaruz. .ıiıünün or 
ı.ara autmış olmAııı tuerıne Federu 
yon Relal r'a1" oouy, tU be; ana u.a 
bulunmuştur. 

Bu.tetbol sporu ile me &UI olan 
elemanların kültürlü olmaları ve 
doıayıalyle mıııt kadro) a ııırmcnlu 
ve kadrOda uynamanın derlu ve lı:ıy 

metil .ınA.ııaauıı bUıllJr.lerıne tnanaı16 
biter uıaan olaralt maı:crotlerlnl her 
zalll&Jl m~u kabul etmekteYl.Z. Bu 
mazeret beyanlarınıla temaruz ara 
malı. baW:ıılılr. olur. Faal bMketbol 
culann tatıanasız bepalnln hedefi 
ay • Jlld:z.ı formayı en çoı; ıılY· 

aıekt.1r. Temaruz .Ozünu çıkaranlar 
er ııeç ut.anacaıı:ıarııır. 

Cemil, Vefa' dan 

istifa etti 

vet collerlnl 82 ve 88 inci dakika· 
larcıa nımışlardır, İlı:l takım önUmür.
deltJ panr ııUnQ Kosta Rlkanın San 
Joze şehrinde tarşıla aeaklardır. 

Zatopek'in fevkalade 

derecesi 

Mo$ltOYa, 23 iT .HA ı - Odesa ech 
rinde Ru5 ve Çekoalow.tra ordu ı.. 
kumlıırı arasında yapılan aLletlzın 
mtiJıatıatııl&n eş.nu.ında meşhur Çek: 
atleti Emil Zatopek 10.000 metreyi 
29.8 le tnunarak ııenenln en lyt de 
rece.sini ;ııpmıştır. 

Zatopelı: ~ metrede de 14 18.2 lle 
blrlncl olmu , mUaabatalar aomın
da Rıısva 123 01 galip r;clmlştlr. 

lsveç - Danimarka milli 

yüzme müsabakaları 
Stoc.ltbolm 23 iT HA.) - ineç ile 

Danımarlı:a rn~me elı:1pl'rl araaın· 

da yapılan mUll müubakaların bl
rtncı KUnünde bve(' · Oanlmartara 
31 • 18 ı:allp var.ise te buluıımalı:ta 
dır 

GALATAS
ARAY ÇALIŞTI _ OnlatıL•nrıulılar itlln Atadlıırınlla 

bir antrrnmnn ynptılnr. Htııırn 

Halen Anlı:arada .atanı uzıruını 
yapmana olan Vefalı ıenc aolhaf 
CemU Oümuşdere. tultlbUne ı;önder 
dltl bir ınelı:tupla 1ııtlta OtlCtnı bil 
dlnnlştır. 

Avrupa Kupası maçları 
ZUrlh, 23 iT ff A.l - Avrupa ıtu. 

pasının 2 ncı turunda lntorentn 
Younıt 'Bova n Maea:ts•anın vuaa 
ıatımlan Almaııranın s•utgar• •!ı 
rlnde ltauıla~cakl.ardır 

hütlln tottıolrulann 1.:ntıldıtı bu çalı malin \io u n ı.ültllrspor barr
lırtlf'rlnr fııdn tınem nrlldl i\ntrrnnıaııııı llOll ı.ısnıındn top J;;on· 
troluua talıeıldL Rt•lmitl' dOn f'n tada ı.:°' n vr ,oml n Kadriyi 

Cemli, bu suretle Anlı:ara Mu~ 

tıqUcü talı:ımında OJD&ma lmlı:lnını 

bulacalı:tır 

B.ına ııebl'p bvtçre11lerın lllaearıs
tanla •ııor teır..:ıalarını kumlş olma 
tan n dolayıalJlr Maearl.!tan topralı: 
lıırıncıa o'l"namalt lstc:memelerldlr. bir 'uru9 yap arl.f'n ı:llrtıyor<ıınuL 

----------------------

KiMLERi HATIRLATTILAR 
Maulıkar !k· ''o lhn 
rrm TalG 

Elhl"DI ahlnoıtl ıı · j;ttırm l\fencıtrl'• 
fubrl tsbay :Kont t 'lynno 
'llO•llaı Bacrıııır:Oıırınıı: 
Muhittin Bul· Arştııııı. Otto 

t ıuııtmh.1" ıı:lltt •'rnl'rhahl'f' rruınıı• \I" unu J 07.nıı•. 
ıııubııllflerlnln de ı. •a•1nıl11 nn •'llr'I 111:hlııı lte•ml • lf'nrtl. 
t•nl; 18 ıırul'ıı. 1; ılmış. \nl ı ılnıı • I JHlJ•I ıoplınıl'uı:ınıı p ır:ı 
ınııtıalrfl'tlıı fnrt'lf'fl rtr. lu\iıılılP toplıı. bunıı ımı. uı bıılamRL•3"1 
ı.ollul; ılPın .. ı:hlr tinin nıırl r ıı.11111 bn•ıııa ıoıılfı! ı 
arııı.• l'.ıral.:ırı \.ırı.eıı bllr- 1ı r ı..ns11Ml.;l annrt11 18 llrıu·ıı..ı ırı 

\llnhııı ıtıııııı p .-ıınııa )t"nırli· ı. ılın 11 l t'ıırrlıııhcr muh ıllf• ili 

)e &ddlnı. Artık bu cenıl1et tt 
nerbabı;:eye dcvndılmrlldlr. Çün 
kü min& n mak~dını kar beL. 

, \l)oloııı.t iL\· ırıı t rnıPııl ı.111 ... ~ı ı:ttıı ı.oı. uı lt>rl, lilllhlııı rtt'fti'rlcrlnf' l'l ı.o, . 

mlfUr. dem~•e ele onlanu bu 
rıa\lhatler bir ı.ulaj111d&n rirıp, 

dıterlnden tıkmış, 7lne tıep iten 
her putırnunın ba ıııa otıınnu t
lardır: 

!1i:tr1o 
: Coıı \\ r) n 
llnrrl ı l"•m 
llnntl 

fi hrl : l.orl"l 
;ilollh attln Tor· hlurı. f • .,ııı 

ı.:aı 
ISl"dr1 Clllr oy 
il yrullab 011 
\enir :"il• •tl'r 

:'l rfl•lO 

KOLTUK DECNEGI 

loli ılr, tılr mit.tar ı•;ı•tıtm, 111' itnnnak l('ln lııı111 topl Q ıu·uı.l ı· 
ınrnmn .-oıı sııı. 11 ılı ı rııııh ıır ııırııııı. ııı.ııı:ırıııı lı11<hırııı11 ınıı DUA!.. 
f ırt--IPr .ıııı ı:ııt ~ıçrlrlar n11·• 1 l'IJt hu tur~ ıuuhuh--ft'llrrı \ t.1 

ııı:ı:ı- ı.nıır- ı, onlar ııu ıl. tr ı:.-~ı·rpl. ı,.ı.,ııırrtııl lolıiıılrrlıır ı,r.ç,.ıı ı:uıı ma<:tan çıkarktn iki 
rırrb ıhçı• ııı ırr•lrıl rlr u•ttrlrıı't' 11 .. , rrl•rla hrrhıılılt· t ,. 11,.,ı, ıtı~r lıı i tıoıııı U) urlardı . Konu<ıııala 
ııı• 1:ıp •t~ru) 11 ıı.ı ıırılır toı..ıı 1._.111 hl '" hnHrlı !Jlr ı ıtıırıııtı• rmd.ın bırldnln nıuhalil, dijirrl 
lııı ıarı ıııuhnlt'(t'llt ıı.•ı:ll '·'~' olıırlnr. ıılıı muYatık oldujtıı anla ılı~or $ 
zııı ~ıtrnııı ı.. h ı)nllnrıııııı "' ıtıı, \luhAlıl : # 

nıııııı L: ular rııbtırnuı•a ).ıııı ı t . ıtahçelller l'rınl dinin bir - ntzlm cenu)rll" ı:rlf'n ı.ıır~ $ 
ı..uıtuı. ılt>ı:ııcı:l)I" ıtrııueı:r ınııh· nıını.ırah kurucusu "' sibık r., ların hlrııııfr tcı•aml &o,uı..ürı.f'n, $ 
1.0mdurlar. ı.ı mllsıaıı "ôasuhJ tıııydar '" mescitte namaz kılınnıaz, ben la. ~ 

1 ~enlerde e<"mt.Yeııe ı.rkada bnnı mlJ" ııdlyorum!• yaıılı idi. # 

l btl>ar "' :ıeı..ı lılr Şl°d""'1 kil• 111,.1111 (;rlrtıl ıııhnda tılrl . alr rar •~mh.,fe dıiıınıl'li nrııı-IJlc - CemlyeU.r klm!>!'nln namaz 
ŞAlR N CEVABI zıyaret .. ı;lder. Bu ırl,-arctln lck. ::ııuvafık: i 

dın. ' rnp tmlrlue ı:tdr-reli. 'rdlmr bir ı:iin ı:Plml , .. : yapıldıtı mlna ını çıkaran mu tllan lnldı.tı ,-oı.mus birader. RI· 
- \ ' I Emir dcnıt;- ~z.lm ": ~e ıılrlnı, lıtl' 11 l>e\ lrt lıı ,.1 halUler, !'\uuhl Baydarın ka1dı :ı:ım l lltltlmızc Ciil'I", onlar, Fi" S 

~1110rl"1 .. 1•
1
ryobrllle ı.otıu.. t'IDf'I' «" nın enlll'nm••i için hrarlıı a ı nerbaJırenln 09mpiycn olmaması ~ .. 'nı:ılnrını t{)plUJ onım ".il. dl" - ~ ""' ... 

Emir. kadının mabadını ın· rlcalln llt'rl ıırltıılerlndeo•lnlt. lırlıır. H ldare1I ele almak irin bol MI $ 
lamı• vr : Hu ç:ırıı.pıırl')C lk1 nıır ',uı <lulümse1er"k k"ndllc:rlnl sakin dua rdlJ"orlarmı • dıye pula ı # 

- ö,-ı .. ı"' lılrıız tn:ak elin · lıllfl'dl'r•t'!nlı ınlnneıtar oln· sikin dlnlf'1rn sa uhl Baydar: 1orlardı! $ 
dl'rellm dl' onlnn ~ıp zıp ~cra· rııın •BrJler, ben bura.r• kaydolma ilah dualarını kabul etmez $ 
tallın demi• 'rdlm hf'tııtıı dhltlnt fl.ıı ya ,eımc:dım. iz., nasihat etmt in llalı' • 

~''""''""''''""''''''""~""~~~""'""~""''''""''''''""""'''""'''''""""''''''""""~~"'~~~ 

OLTA 
~ ..... .., . ., 
.llQ .... .._ 

~~~!~~!:duk~~m~~~-! 
nede bir a clam, bir kadııla ale 
nen fahlşıı dlJe hlLabettıil !çın 
poll , kendisini tevklt ve mahke· 
mue rvkettl Halbuki, beri ta· 
raftA por ıaıhalannda hem de 

ı 
on blnlel't'e k1 i hep bir afızclan 
alenen hakemlerimizin, tcreflerl. 
ne, namuslarına külur eltlklerl 

ı haldr polis bu elim ve fttl ola· 

l 1a eylrl'I n aJcayt kalıyor. 
rrd ~r mücrlltm namuslariy· 

le tanınmış olan hakemlerlmlıln 
ı poll 1ndln ıte nmnnıhnnf'ılf'kl rıı 

ı hl eler kadar da ltlban 7ok mu~ 
ı Polisi nzltese davet edi1oru:ı'.. 
~ 25 EKlll 

~--~------------,._-.. .... ~...---.l 

\V\U 'r, Kl\HH,I \f; 
zhıı.I 
Geçen haftaki Kasımpl.!Ja ı:aıı

blyetlnden sonra. Kınnızı - Beyaz
lılar, buıünkü ml.IBabaıtayı da ka· 
zanarak llgııı ilk devresini sonun 
cu olarak kapamamayı l&tcmckte
dlrler. Kaaırnp a ı:allblyetl ıut
bolcuların bozulmuş olan moral
lerini Clüzeltmlye lı:Ul ı:elmlştır 

Adalet takımının ı:,11 hatları 
kuvvetli ve ronncıa dyuncııların· 
dan kuruludur Yalnız. Kınnızı
Beyazlı forvet bir türlü anlaşamı· 
l'1U'8k iyi oynı) amamakta v o
yun esnasında birçok fırsatları he 
ba etmelttc<llr 
HF:\ KOZ hml 1 1 

iç huzursuzluklardan tendınl 
b r türlü kurtarıunı3•an Bo azın bu 
&evtmll \'C ııcvllen kulObü, taraf· 
tarlannı haklı üzüntüye ıevıcet

mlştlr. 
B 111 a takımın buııünkü se\1• 

yeye düşmesin n başlıca ebel>I. 1-
cıarccııerın tC61r altıncıa lı:atmala
ndır. Muhltıncıe ııevllen ve tutu
lan Ctuartnn çok olanı futbolcu· 
!ara ille kac1roda yer 'erllsln ısra· 
rı karııısınao.. tnkımı teablt ecıen-
11" •kül cıunımaa knlmaktııdır 

ADALETLiLER CiDDi _ (.'11111, il tıuııııııı.o ı.arsıra•nıa onlnr IC: 
~·o~ ı• hı•uııııh oı ıı. Hr•lmdı· rtuıı ı.11011'1 

dlnll"lll'U tıu ~nıııetıln, Gfınıor H" \l t'lt"> 1 ıoriı) Ol'!iUUUır.. 

hattına nazaran n!sbi bir o~:~ 
l(lk arzctmektcdlr Zı) a. a....
B Erdoğnn, Mı.ı.ı;tata. Abdutl• 
tan kurulmru.ı muht~mel :S 
forveti • B Erol, M Ali. HOSaıf. 
tın. K. Erol. Mete.den kuruııı 
cwn hattına nazaran daha ıcıı 
ııoı pozib) onu ~ aratmaıaa ve 
t cc almaktacıır 
Buı:ünkü müsabaka iç n hf'f 1 

• n!nm da çok vı hazır1ıuı• 
amp apmışlarcıır Maçın n' 
ı Aelal t haf hattının o uıı 
a lıdır 
Eger bu hat. Kaımnpıışa 01ı.\ 

dakı g bı ırüze oynar ve ant 
11111 \ cnııgı talımatı ı~ 1 tntb 
cıerse, Kırmızı - Bl"ynz ılann 
çı kaznnmamııı;ına sebep \'O 

Aksi hnldc bcra'berllk eu ıyı 11 
cc olacaktır 

f'"""'''~""'""''""'~ 'il iri• "H, h \UllOI \R : 
\l>Al t'I : 

i Sclahattın ili - Falın ııı 11 
Nihat 131 - SclahatLln 141. Ci~ 

# g(lr 161, Ayhan (61 - B. ı;: 11 
# 171. l\l Ali ısı. Hüsamctt 
$ rnı. K. Erol ooı. Mete cuı 
$ Bf.\ l\OZ: ( 
# Ncc:nl (1) • Rnur C21. utn 
~ ıaı - Ounay Cfl, Ekerblçer ~ •• 
~ K. Erdoğan 16) • Zı1a (71. " 
~sarı ceı. B Ercıotan ıoı. ;ı.fU,. 
~ tnfa CIO), Abdullah '111. 
~ Bıt~lama saatı: 15 oo 

Genç ·Karma - Sümersf'°' 

maçı 

lstanbul ı;enç karm"1 bugilll '" 
at 10 da Mlthatpa~ Stadında • 
menıpor ile k&rşılaşaca~ır. 

ıı .ırLaııın ıtn nıııhlııı ı.ıu-ıJılıı•mıılprııııtnn hlrl ıtr nıuhat.:lo;pl; ı.ı \·l"rıı • ı .111ııtıııl•1ıor mnı:ı olaı·nı.. 
l nııle tıu ı..ır ·ı ıa~m11.H1 lı111,ırıanıın \ f': falıhırdan lılr ırııpıı ıoril) ol"'uııur.. 

ite· Dll1ndltl gibi İAtanbullu acıı' 
Kemal Halimin nezareUnde ç• 
maktMlırlıır. 

Ankara boks maçları 
bugün yapılıyor ... 

MÜSABAKALARIN FiNALLERi CUMARTESi GECESi 

BAŞKENTTE 

Anlı:ara. 23 (Huı;usiı - Şehrimiz 
Kapalı Spor 15alonunun açılı~ı mü· 
nMebeıtvıo Roma. S-Ofya. Anlı:ara 
ve İstanbul lı:annalarının katıl•· 
ca .. ıan boks tumu\"ası yarın ıbu-

ün ı merasimle başlıyaeakur 
cumart~l e~ finalleri ) apı 

larak müsabakııll\ı'ln ilk cece proı; 
ramı şöyledir 

:ıı KlU)' ı.ozi1>0 fRomaı • A• 
letaııındn•s (!Wf)lll 

M Kil.O: Burhan Yıldırım !An
kara> - Pa11Umantl (Roma 1 

S7 KiLO: Orhan Kuş IAnkaral· 
Buro IRomaı 

Basketbol Milli namzet-

leri 

Dlin a.aa~ 18. milli namzeLlrrln 
Kadıköy Halkert aabısıncıa ücüncll 
antrenman autlydl. Fakat izinleri 
eumıı.rttt! ıı:UnU bltecelı: olan Tal· 
cın. Tuncer, Turan. Altandlln başka 
O'naı. Tunc. Cner. Ynuz da çal!.$" 
mııyıı ı:dmeml&lerdl 

Antrenör ı;amlm Görcç, 40 dııltJ 

!la rtıl'f'n ko u ve kültl\r fhıtltıf'n 
ıonra rondlmental C!llslan ızertnde 
dunnu~. blllharc ııerbt.ııt sut atı~ 
ları vapılıp, antrenmana son veril 
mlştlr 

1. Spor kampa giriyor 

cumar egl ıılinü V'fa ile karşı· 
ıa cak olan İat. Sporlular. bu sa. 
bah ı;ıuet Stadında yapacakları an 
trenmanı mU~aklp Modada taDlpa 
gireceklerdir 

Bugünkü rekor denemesi 

Be3o:Juaporlu atıeUcrden Alnko 
Pnlldla bu:un ııaaı ıs 45 te Mlthat 
pa plaUııde 1000 metre re .. or de
nemuı ppacaktır. 

AYT1e& t4hlr edilen GUI Kupa.sı 
ceıı:ıç atma mUnbataları da 2l Elı:lm 
de apllacaktır 

YAPILACAK 

60 KİLO : Mustafa Aktaş ılstan· 
bull - Vt>llnot ısotraı 

63,5 KİLO Vural inan ı btan
btıt ı • PuaL B rol IAnkaral 

67 KİLO sııento IRomaı- Pey• 
çef <Sotvaı 

71 KİLO' Flkr Dayırnıı ıi tan· 
bul ı • Flonl (Romaı 

7i> KİLO Pl\ptınof ISofyaı • 
Kurt (ROınaı 

81 KİLO: Hllban Fchlnl (Anka· 
ra• - Alpana <Roma) 
Agır• 'l'evftk Karabaş (Anlı:aral· 

ı.o:ııanof ISOfyaı 

Hakem Mükafatı kaıa· 

nan hakemler 

Merkez. halı:eDl komltes1nden bildi· 
rllmlştlr· 

ı - Oecen yıllı:I başarılı ldarelert 
aonunda •hakrm mUkUatı• nı lta· 
zıınan n yabancı memleketlere bil 
r:t n Orgülerlol arttırmak malı:ııa. 
dlvle bir uyııbat yapmakla mükAtat 
laıı 1ırılmaları takarrür eden haıtl"m 
lerlml'lden '!\fU7.lll!er Ert ıt ile Orhım 
Gönül 27 Ekim 1957 talhlnde Brüt 
srld~ rnpıl~lı: Belçika Pransa mil 
il :ırşı!ıı tnaııını takip etmek \\~ere 
~um:ırtesı günü ucakla Belçlkava gl
deC'etlerdlr 

:ı - 24/10/1957 ııerşeıube ı:unu ya 
pılacat Adale~ · Beykoz prof~onel 
Ilı: mııçını Cezmi Bapr IAnlı:araı 
ldaro edecek, yan hakemllklerlnı se 
mıh Zorotlu •e AbCIUlfet Çalışkan 
!latanbul ı )1lpacaklardır 

Bulgaristan ile basketbol 

teması 

5partlf 0}-unlar Pl"deruronu Bul 
ı;arlatan Ftderaaronu ile yaptıCı 
temaslar netlculnde llll8 rııı için· 
de- ta~ıııı.ıı buketbol muaabakaları 
tcrtıblnt ..ıırar urmlttlr 

BENi MUDAFAA 
EDENLER 

1 

• • 1 

iNACIERDEM (F.B.J! 
i 1 1 i! , TURGAY $EREN • 

!
\ 1 

N nl'ıy le arı.111IR•l•111111.ı ''"'" ı'•ı.lıllr. ilaha ı:oı. u ıaı.ı..ro I•~ ı 
rııhPr a,nı taı.ıııııla u'lıartıı.. \ nırun o suı a<;ı\i, hl'n I• l 
ı.nı ı ·..ı... 1 ı 

~11 
\ a:ılııı:ıı nll!'ın lir brrnııer ıı. ısı ııııı·ı> n ıı:ıt nıl ttı. . "latııılıl"r ı 

hol hol ıl l" lll ze ı:ırıyıır. Oır:lrflt•n ıııııı rıı l nrı dıı nıuhltlml~lıı •·;•; 1 
ı·ııı.ıarı~la cnhnrl ıı ıopun ıw~l nılt"ıı ııliırc•e•tııı• ı.o u,orcıuı.. ti' 
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dRhn ~rol ~ f' nl <l11 l rıln•·ıra, t oı.ınıııırl:ı ıı} rınn•OJ 11 ha•lamı tı•d, 1 

~
l 'n"ı <il' rk•erl 1147.ıırı.ırı ıı.ı.ıaııı·ı~a ıı:ellr '"" lılı,lnı nı .ı~·ınrını ı~-

~aıı: aı· ı l; n~rıarııı , ı nı.. ı,ı hlllırlarıın. uı:ıırlu ı;IJııh orıııııu : 
hf'r hPflft ltllnıw)I \I' ll'h rıı P'I ihmal eınıeııli. ~ ı 

Hlr harta nlınaıı ın mııç tC"lillU nıııı ı. o ırnnınııt,;I ,11ıı 1 1 l taı.1111ııııuı11 ldnrl'rlltrl hıınıı kııbııl et tiler. l'ııuır ıı:ünü rrl~l 
çattı. Tnbıt :\at•I ılf' lıbr ı.. ıfıltlı. t'akııt bir ılı• be col'l"Jlııı 

11 zamanın "' h I~ lnıııtnlıı ıhrl'tl l,t'lıl'r dr '"" 11111? nuırıı~l'I' 
he,tr.:ının.ı nnınıamnnı lrnlm lı in çol.; nıilhlnı ıOndil. zl 1 ı eftl'rll' HJnl faJ.;ımd ı 0\11 '" aı..tım ı.ını drrdl ı.ı ,. .. ı.ı.ı: • oı 
"enı- -oıırıı ıınıııı OJll:I ı ıı:ı illlll ı ınliımtla l;aptnnlıı. )apııcaııı11 1 

\ ulH\'\l)a ıııtıı., mı nııt,; ı•:ılı bir nınc•tnıı ~nnra :!· I ı:ııllp ;,.ı~ 
rt'ı. ;töml ıı k, o :rnnıanıı 111 hl'rl 'ııcl llr arl.nd~lıı;ıın ı;lttll;çl" ıır • 
tı. • aknl 1111ılrı ılttll lcttıı ı:elrrı hlr •C\ ı;IJdl. 'On nıl ıırı ı.r~ 1 
dl•I ıı~ı.:rr oıııu, \n~ ırıul n tı nrnııfil'ıl tuı.ını ıııdn nı ın nffot.;ı)rf 
nıaı:ı:ır ıı~ nadı 

l'<'•IHlflf bili ııı. tirin hlr •ı ıırl.hl' ~11mpt)OJ1Bsnııı11 \ıflll"~ 1 ıl :ı ı.ar ıl ıı ıınıı. hD7aıı ııı ı..nı ıııhoıı ;,ıac.nlit ı . ·ı ııllh hı,,, ı:ııld 1; 1 
rııa(·tnıı 3·1 ımllıı ıı, rılurnı. 'I flı1'hP blrhıt·l•I olıln l.. o ıı.•ı•'ıı · 
'\nl'I.• lr bir hıliıı ııı aılıt ı.11,.,.,ıltı,tıı. ıt' ı·uı·ııı.ıııı. hntırııları nı ıı•' : 
ılt'l ti ı... • l 

lı ı.- nıillı olıl ıı;ııı "'"' ıılı,11 ıı• lıı• r.ıhrrıllın ııııın il\ nl ı . ıı.ıııııl:ı "~. ! 
ıı :ı~ııııı:ıılı ı.. 111111.'n li ııııa .. ıııııı flrtııll'O nııı~·ı,ılı . t t'dı•ra•~<>ıı ıı,.1 : 
l•lllll/ l l\ i "I"' lı lr ctııı l'\\1'1 taı.11111 hlır. :wıı.ııuıı. :-Oııı·j -aı11 ' i 
O)llll)llrı!U nır Kllıln O l.lfllllll ~llrlll sntı ·1trl Oldu, hl(' hlr ~ i 
~">ll"ıııt'dl"ll rıı1a~ııııı (<'1.llıll "' )lltll. ~orııaııaıı ıııılnıı ı ıı nıı ~ 1. 1 
rr ııııtuıı ı:r•·e ı.tıbll•lnr klııılı• Ulll)llnıunıı '" •l ıılmıı ı.Rr.ı•· 1 ~ 
1111 Frl'l. \\ lllll"rl ı:ilıııılı•. İl li nuu.: tıı-ııı bl"ıuli ı t..ııı hrnı ıle ıt• 1,: 
il takını için Ul"I.; ~ıın•lı oırıınılı . ~llJ,nhıılo:ııl ı nı ıt.: rrırlo;IR '"' 
ıırttlli H' ~11ınp1, ıınrı,ın11 t'l«'ııf!ıı. . 

1 :\twl o ı:üııdl"ıı ltlh11r<"ıı ınlllı 101.;ııııımı.ı:ııı trnırl rtlrrı:• 0
111 

dU. lif'ııdl•l)le ııeı. ıııııınttnkl)~tll ııııı<;lnr mıınrtıı.. Kııled 11 • 
<•ııüııdr Ct'f'llntr•I hlr 1,1111' ı:lblrllr, bt"r hıırl"l.elh le r-ıııııl)l"f '"ı. 
rlr. ı·n znr .ı:anııııılnrdn )P fıllı:ı le\lrntılılc ıııOılnhıılt.IPrlr bt"lli ı:-•.,. 
rlr'fa ıııiı•liııl ılıırıınıl!lrılıııı kıırtnm11 tir. 0) rıaelııtı nıııstcliıır ',. 
tl'mlilnll o)ıınıı)la itnhn o uıı;•,ı.11 biri.at· •rne ı.lmSt")e LPP11 t 
nıft\aı·a~ıııı müJılf'll)tlr, ııııllnıth:rırı.;ı 'lf111frlıt lmllhuııınn ı:rrı 
hl"rnbf'rce tıanrlanıyoroır.. "ilah hlıl ııtıındımııt ın 


