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Amerika, Suriye 
işinde bizi tutuyor 

Büyük Elçi Warren, Rusya'nın durumuna karşı 
~nıerikanın alacağ ı tedbirleri Başvekile izah ett i 

! Rusya • Suriye aıılaşı11ası 
inı:alanacak. Ruslar Kara· 
deni:de 111anevra yapıyor 
Mareşal Rokosovski, Kafkas orduları başkuman

danı oldu. Türk - S. Arabistan tebli(ii nesredifdi 

NATO 
Gerekirse 
Harekete 
Geceçek 

-ı Ankara, H - Bu;tın öileden son· 
nı Ba,bakıın Adnan Mendert3 Ame· 
rlka BOytlk e:ıçıaı Warrcn•ı kabul 
cdtrek bir buçuk ısu t kadar lıÖ· 
rUşıuOftOr. Bu ııoru me<le, bir kaç 
gün !ince Blrleşm!f MUleUer ıOnde 
mlnden geçici olarak çıltanlan SU· 
rlye Uo TOrklye traaındakl aınır ı.er 
&inilti mt.1elcsl bu konuda Sov)·et 
Ru.ayanın ta ındıf;ı tura karşı A· 
merlkanın ne '1bl ıedblrlcr alabl· 
lcceAI üzerinde konuşulmu,tur 

Bonıı. 211 - NATO Genel Sekre
teri Paul Henrt Spaak. Ru.&ya•ya 
lhtar ederek. Tılrkl;eye yapılacak 
ııertıanı:t bir vcavuzun bütün NA 
TO mei:anızmasını harekete ~!· 
reccıtını hatırlatmıştır 

Elçlllte yakın ~vreıcr, AmerUca 
nııı. bllhaua Suudi Arablatanın ara. 
buluculuk tekllfl ozertnde durdu· 
tunu ve bu muelenln mlllcUerara· 
61 J>lr mueıe tıaltne getlrtlmeden 
ııaı çarea1ne baj;lanmuının ı:vı ola.. 
caf;ı tekllndo olduı:unu belirtmek 
r,,,dlrler. 

HAVALAR _ flııvalar uzun u.mandıınbtJ'I a"ak n ıııne,ıı ııtmrkt.rdır. Bu durum dun akş:ıırn blr:ıız 
tlkçe ha bozulmu•tur. \11 pılan tahminlere ıore burilnlude yafı lar b~Jacak ve ı:hıı ı:cç. 
tlktırnıtnntar 'Djuı-arak pddetlnl arthracakıır. 1 atı"1ann St"C: olmuı. rklm sürulnf de tıır müddrt ı;e 
~llcldP. lr. Bu arada Sular İdareli MildllrlOtO de ıeckl bir tıuraklıiın mf!~cut oldufiunu bellrtrrek 
~l'lrta 

1
1 830 000 m~tl'f! küp ım bu lundutunu ri7lemlftlr. Rulmde ct1 n~ln son ışıklanndan faJdalanarak 

............... •llrahııı edenler ı:örülilJor. 

Spaak •Sovyet hOkümctıne ~il· 
mı açıkça anlaUnak lı;terlm ki 
cıemıotır ılttıtakın (l>elf!rlnden 
herhanı: birine ıstcr 'l'llrklye ol· 
ı;un. ll!tcr Bertın, ll!ter Hambu~ 
olııun vapl!ı;cak bir tecavüz. b(ltün 
'ATO mekanlzm~ını harekete ı:e 

ç mı eğe lcltl ı:eteeektlr • 

HUkOmetc rakın çevreler lac, Tür 
kJyellln Ukrlnln de aynı merkezde 
oldutunu Ye bu makaatlıı da Kral 
Suud'un dhr.tlne uyarak Fatin Rllş. 
tU Zorlunun Cumhurbaşkanı u 
Başbakanın mesajlarını hlmll ola
rak Suudi Arablıtana g!ttlilnl IÖJ" 
lemekt.edlr!rr 

ıu.,nınıı ıı: 3 O: 7 •lr 
111
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r----• [I: ı~ı 

Asıl 'tehlike 
1 

nerede? 
f,ulles, Moskova siyaseti hakkındaki tahli· 
ınde asıl mühim noktayı gözden kaçırıyor 

Ahmed Emin YALMAN 
8 tırıın ıı.tnrl •1t1famızdn: Krn•cerln ""n aönlf'rdr l'lunra Tll• 

"'1111d" Rbll'ntll hlr ekllde 1ar111tıtı •unı l\aırırsara dair Mr 
ilah bfazı \ar. N. '. ıımr~ ıı:autrslntn Turı.ı,-r • nrl1r \a7.l'l'rtlnl!' 
'nhn ;., tah11tln1 ha, ı tııılıınan bu , ıuıda Aml!'rlh Rarlclyf' "'azm 
altırıııa ~ 1;r l>olle• in ~kl7. )ıl "nl ııffarp mi~ !llalh mi~» baeııtı 
ııı.111101 l.'I an bir \:llnhından bRh l"dlllrnr. rıollf' • "o;ıl\ot ı.nmtl· 
raı. hn •• .. ~ilnJa,ı 1ı:1 arı lir ı ıtllh·a dr\Rm rdf!hllme.llnln "ım oh
li~ tıo ıtrn l&ı>ta ti" Sf'l>f>p llP.rlTt drüror, ">e 1nzıı. "-1 banlann 
hı•ınlnr. de ı.at kat mtıhlm olan dlirdfincO hlr arlltbl ıöıdl"n 

Rıı l"h 
ınatıdot h ep nf!dlr':' ntır ılOn,.anın. nıO lf!l'l"k r.mn1Jttll' 111111 h:ızı 
lf'rp\ hf'I! •rrl;;eıtl'rr raınıPn. dnsınıı. bir mRnzara arutm~ı. m ti • 
lOrııı al an:rıt'rr. ıııü tl'rf!I;; hlr "1Y&•P.ll" ahlp hlr ıoplolnıc halin i ı.ır 
lllıı ı a. 1 111 aııın~ı. '.\lo•ı.n, n tnrnrındRn boruna o~aıanmıuına ..... aldn-

hol htıl ınr' dan ııırRlo.-ntıı"'··· 

A :::,l'~ll;an narl rJıe :\azırı DUllP \'1' Batı llP.mlnln d11Pr ll· 
r t'rl, Karı 'IJRn:'ın .ı,-a.~ı " t'rlrrlnl dikkatle nlnıulardı, 

hUr dO dlttnı , nruııın nt'den "ı11koflo111 rır at Ozf'rlnf' rır~at vu. 
••hı dile 

1
hl7.7.at intihar )"ollıınnda )'11rftdOifinü k~fedf!rlu, dP.b• 

L· l!'r erdi. 
"arı :'it a • ıtlıtııııııcı nı: ın il.il anı lmıı.'ı \ar: Blrfll, komunlım tarafından 

:tet, ll'raı,;~~ 1 11 ınııır "dllrıı lh lllllcl 'tıüdyett. dlırrl l.e medf'DI• 
lfürrı "" it Orrl)t'I 1 ıı.ı olan tarafı-

ı l!'hedı lelt;I l\tarx, RD•Ja,-ı tıürrfyet; terakıct ve ml't'leıılyetr k:t,._ 
h•tk hlln~:r lehllı.e 41ye ı.abnl f'dlyor. Ona baliıhru. Ra tar. df'Slş-

ftarb 'ten bir Bl7.an r uhunun r l>f'dl t':Slrtrrldlr. 

GİRENLER GİREMİYENLEk 

lı:;T \ :\BlL tıs l \f.R"lnı-h•. <lfRF.' \ J! Gltt\11 \ t:~ l t; ttb uıuılGi 

%ıo.ı=;;_,..-----~::=ı. %so 

.__O------w=..;_~D----J ttttttttttttttt ltttttl 
CİRENLER GİREMiYENLER 

1 EKJS IK 1 ~ 1\ F.Rs lTF.\ R t: IRt: ' \ E OIR F.\rl\ f.~".F R 

ÜNİVERSİTEYE 
GİREMİYENLER 
1845 kişilik kontenjana karşı kayıd için 
müracaat eden talebe sayısı 5512 

Dün 300 ton 
kahve geldi 
Sameland vapurunun getirdiği kahve 100 
gramhk paketler halinde tevzi edilecek 

~-Tesanülçüler 1 
! Birliğinden gelen l 
l __ mektup j 

Merkezi Frankfurtta ıruıunan •e 
NTS Işarctı altıncıa dünyanın her 
tarafında fleS!nl tşıttıren cRus Tesa 
nOtçüler Blrl!l!lnelen• dün M 
Slavlll6kv ım.zas!yle matbaamıza e
ş ltı<lnkl mektup ıtelmlftlr: cBu 
da':ıkacıa Sovyet ııcıerlerl tarafın
cıan Ortadoıtunun blZI men\leke~ 
lerlnr ve bllhllliila Türkl)eye ka11ı 
~ık tc~d tler ıoauulma!ttadır Bu 
münasebetle b z ııuraııını llln "e 
te;ld etmf'!lc ıazwn ıtl:irilvoruz ıı:ı 
buı:ün So'V} et tahakkümü altın:1a 
bulunan 'e ese ı çıkamıran Rus 
milleti Türk mllletlnc lt11111 haki
katte ancak dootluk duygulan ve 
&ulh arzulan beslemektedir. Komü-

Bir mQcldetteıtberl beklenmekte 
o?an •kah~ nihayet dün o 
bab saat ll.30 da Ineo bandıralı 
Sllmeland otleblyle 11.manımıza t>el 
mtşı.tr. 

Tahllye amellJ'Ulne tıaşlanan ~ 
ton kahvenin eüm.rük muamelesinin 
W sUn içinde ıamaml&nacacı H 

plraaaJa arzedll~ bUC11rtlmekto
dlr. 
Öğrendlj!lmlze göre, bu 300 ton 

kahvenin, yaln11'1 80 tonluk bl.r tur 
mı, f.tanbUI için aynlm1' bulun 
maktadır. Oert:re talan 220 tonluk, 
dlter kıaım kahve tat, Otek! TllA 
;retlere, •e te.sblt edllecd: olan kon 
tenJan dalrutnıte teni edilecektir 

t:lehrlmluleltl datıtım tıı lae, VllA 
yet Tevzi Büroaunca "o ak! tııvzl 
uaalarına ıöre :rapılacattır. 

Tekel bAyllert n mutemetler va 
11taıtyle dııtıtııacalı: olan tabTe, 
tıalkı, 100 er gramlık pakeUcr ha. 
llnde tnzl edllecekt!r 

Bu arada, IW;ro.s un da yeniden 
uhn aatı.şına baflaD111&1 mubtemel· 
dir. 

nist liderlerin . mıııetıerarMı ger. 
glnll 1 arttırma a aevkccıen aebe:> A k 'd 45 
de. memleketin içinde halktan gör n ara a 
dükleri mukavemet ve muhalefet· 
tir Ru muhalefet ırJttlkçe açık ee
klllcr atmaktadır. 

Mensup olduıtumuz NTS teş!ı:lll
tının hee!cfl. RU8yadakl komonıat 
etstemlnl ortadan kaldırmak ve 
ferdi hak ve hürriyetlere dayanır 
gerçek bir demokrat &16tem kur
ma.lttır Bu makllatla U memleke
te mensup del~ler tarafından 

Üniversiteli 
Serbest bnakdd ı 

<Hu usı lubablrlmlzden) 

Fnnkfurtta toplanan bir konıre- Ankara, 24 - Dün u.at 18 Ue 20 
de. komanıst enternasyonaline kar aruında 7000 tadar Ünlnra1teıtnln 
§ı b!r hOrrl~et entemıısJonall mey- xwıa; aemtlnde yaptıktan nümıı. 
dana Retlnncıte ovblrllllyle karar :rtş aıruında po!la ile halk araı.ın· 
verllmlştlr da bazı hidbeler cereyan etınlştlr. 
Şunu llllve etmek t&terlz ki Rwı- Bu an.da bazı Önlnnltell genç 

J ada 1917 •cıe kurulan idare ııon k: nezareı altına alınml$tır Dün 
kırk ) u için do içtimai terakki :te rece geç •akit .erbeat bırakılan 55 

Tür iye
~ riye 
~ llr nclı 
ıt Ot:\Gh.11,I Rh,DIRhOR 

Hat y 24 - Dün ırece<1enbMI su
rlyentn kendi 151nırlan tç1nde '66-
temıekte ısrar ottlil Hataydarım. 
Türklyenln Sur ye topralclarına 
cıogru uzanan en uç nokt&$1 olan 
CJh•eC()zü ı;ınır arakolumuzdm 
~eni aynldun. 

Saatlerce otomob.llmlz1n &alt t• 
rafında dikenli aınır telleı1 u-.. 
nıyor Bu <11kcnll tellerin ötesi ~u 
r e Tellerin hemen etrafı aıayın 

tnrlası Belll ıcı burada hava 111 
<1cRll 
IJIR OTtLJ! 
U~I BAHUK 
sınırdan 1 te bir otomobil geçi· 

yor Artılı: Tilrkl~e topraklarında 
Halepten ~lyorlar Blraberlerıncıe 
cıc bir haber Halebln Baran oteli· 
ne Ruıı bayratı çekllml~. Bu otel 
Sovyetler tle onlara ballı <iller AT· 
rupa memleketlerinden ııelen tek· 
n sycn ve ı;ubaylarla C1olu. B.r ma 
şahide ı:6re ~u llnda Surlyecıe ou· 
lunan cyıabancılann• lial6l on bin 

(Df'vomı <:o: 3 SGı ı d al 
--o-

Orta doğu 
e rri ininde .. -
on urum 

B!rteşmtş Mllletıe: Asamb!el51 
('a11aı:nb RtlnO toplanarak O:'ta!1o
tudakı corı:ın durum hakkında g6 
roşcetık eıınmııı.ı 14ztm eo!m ted· 
birleri kararıaşuraeaktı Bu ted· 
birlerin başında TOrklye • Surtye 
hududuna bir tahklk heyet! ı:ön· 
derllm~ı ı:cllyordu Suudi Arab!.11-
tan hükümdarının Türk • Suriye 
lhtllMının halli tçın taV8&6Ut etme
gj Uzerıne Aaamblo müzakeuYI ı:;.
rı bırakmıttır. Şimdi Kral hın:1-
11uudun tavas!utunun verece~i n• 
tıco bekleniyor. 

Ortac1o uda ı:orı:tnlik devam et 
m itle bernber. vaziyette bir par• 

(De\'aml a: 3 Sil: ı del 

EFLATUN NURİ 
Yarından itibaren 
VATAN'da 

ÇAKAR 
ALMAZ 
HAFiYE 

Yi 

Çizmeğe başlıyor 

t.ııı larııı arca hlr ıorarln lılr 1 tlll 'r tabak1.1im lya§etlne Hnl· 
ll~nı•z r. hhuıın nlt hf'fldlerl d.,, ıı ullrrl de bir deiltmr:ı. \e l'lf'
lil ı..,,j1 nı 1"11 l'etm'nuıı rH)nsıııı ırrcrı.ıe ıtrmrk. ı.:rndllrrl lc\n 
ıııııı altın bir ablt rıı.1nıır. sya lir. nupa ara•ındaL1 1 tanbu l 
dun>ll)a hı. •pro ellrrlıır ıeçlııı~. AHup""n '" onııan ııonra htıtftıı 

l\arı Aı.1111 olaı·aL1arınn lııanırı:.r. Bu ıl tehrtmızdekl lı;ıanbul tt- olan her tür•a a!llkuını kaybetmt~ kişiden aonn buçün de rapılan ı;o. 

1 
nıv~tcaı ve Teknik Untverr.ttc- ıe bir totaliter irtica mahiyet.ini rufturma sonunda auçları olmadıtı 
ye kaydolan namzet. t.ıde.be eayısı nlmı~tır Rusyado emek tıahlplerı- anlaşılan 45 ltlş1 daha aerbeat bıra lllt.;aptar :\lanı:, lılinflıı birinde Mo kot f'lllPl!r)allznılnln çol.; yalan<"• 

lııııaıı 01 111 11.1.iınn§ı a dl'&I ml~en emellrrlnl b6,rlP.<·r sıztenı61 lh· 
11\ün~li el ıııuıııı da tırs bn katı)or. t•ran .. ızca tya.•1 ı.-uııı,-atıuın 
ltıısı arııı 11dtııın ıo:ı tınrO artasında 111ııty le "6Tle dl7N: u~raba 

1'111§11 etılLlt'rl Dlı.an•lltıı.. rliııftn blrlndt Batı ın~enl· 

Secim günüd.ikkiil 
edilecek hususlar 

I~ SEÇiM KURULU 
BiR TEBLIG YAYINLADI ----Du .. n 'dd -,,-:--::;-ı m~;;eı;~ı!!~~(~U:ea~~~q::! 'I e 1 Pazar ırUnü yurdun her tarafında "t geçimler yapllac&k ve aynı Riln aa-

z 1 
. at 17 C1en ııonra tunltlere başlana 

e 1 ld 
rak eeçlm aandıklanndan çıkan 

ZQ e reylerin hane! partiye ve lı:t:nle-... O U re verlldttı bir r.abıtla teııblt edt• 
:Oun Abah • terek aıt oldutu nçtm kuruluna 

'1C!dettı bir ,:,: 4 34 de fehrtmlzde verllecektlr. ti eeçım ıcurullan ala· 
~raıııt.ıtar.ııı b e'1'..,Je olmuştur eat1t c:aklan lcat'1 neticeleri genel eeçtın 
tao.rt. lı:u'l'Ytt•en~nn te~ıe birden kuruluna blldlreeeıc ve Uln ed&-

Jbe nıııtır z lltten r.onra eJdde~tnı ccktlr 
~~n ı..ILnduıı e~zelenın mertez üasLl Mllletvd:lll &eÇJml kanununa ıı0 
d11°nıure Uı:&kta&&a~ane inden 160 re evvelki eün akpmdan ttlbaren 
~ ııııı•ır laldde•ı 0 duğıı te3b t e başla L"'I seçmı propasanda :rua· 
'ftl taa • ren 1 Li. o ınat a be•aber t• dova:n cuneltte<llr. Seç!mlerle 11· 
T ııı aıcaıar na u elrnın. meruz gıll olan il eçUn lruru!ıınuıı r•· 
trııı,d 0 re 'Sara. l:ıtl:ılyet rınladıiı •eblıl: ~agıdadır. 

ırınamı Sıı: 4 U: 1 drl 

ranınrnı Franın: Jiadın tenbl 
('hrl~t l aıı nıor f'\\PIS.I ıctıı haı

l"&'nın Monteeanl t'hrlndf' ölmll ttır. Dlor i kinci DOn.ra ~ava ın· 
tıan .onra moda alanında bü,-tlk öhrrt ı.az:anan hlrlo.-.ç Fransız t •r· 
z.h.lnden biriydi. Dlor'an l\lllmll,-te Frıınsız moda Alemi .ıacquro 
Fath'd an 1'nnra ıı.1nrt bü Ok ,..r11urm111 l;tlJ'b#lnıl tir. Blllndtıı al· 
hl n tor ı::l'l:f'n '1Uart'Jt1 ııttıtı 117.Un rtrı.. il \t! ' bklm lndrı.t moda· 
tanrın ııon,11 ı.nrt ı nlnrıııııı ı:l>lnılnf' tt~lr rıml•tl. Chrl.IU&D Dlor'oıı 
lllOmıı tııl,,uı. IPl"~•ılr ınııı11lırııı,. hııluıııı ı ıılo.tnı l ır. 

1 

geçen yıllara ~re çok daha ıazla- ınevıımı <ön: ~ <iti: !I <iP ı kılmıştır. 

dıİ~tanbuı Onıversıt ının ç ıtll ı ··• .. ••••••• ................................................................ "''"''"''' .................................................................. -......... _ .. 
fa!Ulltelerino kaydolan nıı.ruzetle
rin uyısı 6512 dlr. Buna ka~ılık 
unıver&ltenın kontenjanı sacıecc 
1845 den ibarettir. Bu dunımcıa 
taleplerin ancak 28 1 tı:aqılana
bllmektecıır 

Teknik Onhen;Iıed "" 2766 
namzeduı ancak <:020 ı kabul ;:;
<1Uebllmekte le çqltll takültelçre 

<IHnamı ıı: J o· s ııeı 

Kore'de bir 
Tiirk eri 
Şehit oldu 

\ ~•OrlRIPıf p" .. 

seuı :ı~ - Dnn Oaneenı kosaba· 
ı ~·akınlarında bir tanı mnyınının 

patlamw11 bir T!lrk askerınlıt haya· 
tını malolmuştur 

Birinci Amerikan süvari ımotö

rl:zeı t!lmenln<lt?n bua!ln nrllen 
bll;:tyc aııro ayrıca Türk tugayına 
mensup dlger 1kl askrr yaralan· 
mıştır. Bunlardan blrtnın yarası 

atırdır 
Şehit C1U en Türk askeri tu~ ın 

2. el 1etıht4m tal:ıuru efradından 

Muı.ta!a Çalışkan onbaşıdır. Yara· 
lanın L~kerlerde.n er Mehmet Kal 
karın eoı bacalı muhtelif yerlerin 
den kıntmıe. arkacla(ll er Mahmut 
Durutı:an ilk teda.ıt.lnl müteakip 
taburcu edllmlotır. 

lBldlrlldltlne töre 16kerler lşa· 
rotil bir mayın tarlwnndan Cf'Çer 
!erken MU!!tata onba:,ı mayınlar

dan b rınc ba!llnıştır 

IZMIR'DE GÜDÜMLÜ FÜZE _Bir mOddf!ttenberl lımır limanında mluflr holooan Amerikanın 
altınc-ı fllMana menı;up 16 bin tonlu!.: CamMrra li:ruft%11r1bl411e 

dıııı blr tı~ııı tnplanıı ı T&pn115 , .. l"mlnln hu 05lyetlnl teekll f'dım T"rrlr adındaL1 stld9ml• 
fU7.f! hakkında bllrl Hrllml t i r. Bu hllıl3e ıöre Canıberra, Aınerlı.tın ıtonanma•ındo Jödtlmlfi mermi 
ın•ı.-aıı ıı.ı krınn.ııırıırn biridir. a~ mll ~ar•atf! mallt. olan C'.am~rra'llın ı11tıdı&ı ıuıı.amıu mf!rllll ~ 
ı.otll ham •nrllnrıııdn dö man •caldann.ı ntamalı; l('ln de kollanılmaL'ta"' bu clbu 30 unt:r ... • 
ııırrıııl ııı ılıllııırı.tl'dlr. 



~ATP A ı 1 

B•EJ•ı:•ıl;fJ(Ji 
Bize örnek olacak 

ınenıleketi ziraat 

HOLLANDA 
B 

lr toprak 

L5lahı ~e- ---- Yazan ı ~~!aaa:ı!~ı:~~ 
•lll'aı:f~n;1~ :;-,.[ Prof. Dr. Kerı·m r:~~,~~:~~~ 
yakın zaman de erlendlr1lmto 
Ho.ıancıa·cıa bu- • • olanına cıan a-
l urun ak maz..'ı•· Omer Çağlar nın ba.,k• yer1e-
t1yeune erdim tinde az rar.tlanır 
35 b!n lı:Uomc:- Bu yardımın z ra 
re kanı lin at ııahıı:;ına ıntl· 
Tarıı:ı eden 22 defa ufak olan bir kal eden k161I1ının kenelllerl tara
mcmleket ce tanıma iç n dl5rı: :rından katılanlarla b!rllktc Hol
hattalık mQddt .. ln kit reıec iU ve landayı harpten llneckl yıllarla kı
hattl artae ıtı iddia fldllcb.llrııc de y1111lanamıyacak bir derecede Uerl 
b z ııacıece Ho lnndanın zıraat ko- ı:ötarmaeıor. Öyle ki bu memlr.· 
nuları ile uıı:ra.,tıtımız halde ou ket ~imdi türlO cnCIOııtrl kolları 
vadide ancak baz ıeı;aı 11 mı:ırıer Ue cıcn z ve hava nakllyeclll l ııc
ecııneb.lcılk. Bu intiba.arı bir tk1 lirler! b1r yana. dış ticaret müva· 
yuı hal nde bül a ecıece iz. zen ini ııacıeco ihraç ettllU zır t 
Yakın b r tarihe kaaar dOnya- aran ve mamulAtm yarı beelelt 

nın nüfus lr:eaafetı Be <;ikada iken Ue denklqtlrmektc ve knzancın 
eımdl kı:ometre :ıı:nre e 310 ıı:ı,ı dl er yanaı HollanClal• k6r kal-
11e bu rekor llo landalılara Cet· mattaaır. 
mto bulunmaJı:•aı:ur. Son sayımla. llollanaıı."J'] Toprak ve lıı:ıım oart
rına ııtıre Bclçikada notua aa}'l41 lan bakımından ziraat ıc;ın ı;>ek 
Km::. cıe 283. ine ltercdo 214. Do- eiverlfll b1r :ver ıuıymalı: hatadır. 
[tu Almanyaaa 194 dOr. f'ranııada Memlokotln dotu ve l:'Oney tıaım· 
nOfua kesaıetı Ho!landadan 4 de· larıncıakt hafif cıalgalı arazi t t.ta
fa daha uaır. Bu ntııpet TOrtk:vc nıı eCIUl?l!e CIOmdOz olan arazının 
ve Amerika B rll'f!lı: Dovletle.rtnde mQblm blr kıt.mı deniz evly ln· 

e 111 - 16 def& cıaba cıo ükt.ür. cıen atıdadır. Yanı deniz yük-
0 ttlkçe artan nüfus adecıı cıoıa;ı· sekte. arazı a aRJdıı.aır. Sahilde o.ıt• 
ııi ·ıe. ~ımdl 11 m iyon olan Hol· ııibe denen tum tepeler! ve deniz 
landalı arın &enede 100 bin tadan boyunca çekilen cıuvarlar ve nehir 
talihini yabancı memleketlerde ,.e kanallar ctrafıncıa vücuda ııo
-bıtha a Kanada, Biri ı.ıı: Amenka tlı11e.n rıhtımlar movcut olmasa 
Dclvetlert. GQney Amerika ve A- Hollancıanın yüzde kırkını ve hat
VU$tUraıyacıa- aramak üzero &!la tA :raruıını deniz Crteblllr. Ncto
yurtlarını terk zorunda kalıyo;· kim 1953 :rıh b ında patlayan 
lar. bir duvardan dcnlz karaya hücum 

Hollancıa. deneblllr ti dQnya- etm~ ve evlerin damlanna kaaar 
nın en llert b r ziraat memlete~ı- yükselen aular binlerce truıanın 
d r 2S bin kllometrekımıyt ancak canı ııo gcn.ş bir aaııanın mahvol· 
bulan ziraat alanında her bin cıı>- m ına aobeblyet vcrmıı ır. Hol· 
nüm toprağa 450 c;.ıtçl noru.s • lancıa llar tulumbalarla ıuıan yQk 
bet ed or Etratı teknl~l yül:llt'.; ek ıcanallarn aktarma5alar mem ' 
d \!et.erle çovrıll olmEına rll{t:nen ket en u muarı:am bir ba a ıu:· 
Ho.ıancıanın birinci plilnaa bir zl· tan bqlta bir manzara an; cı me2 
raat memlekeıt karaktertue sahip Zaten Hollancıanın cımcıı bile Ud 
olması şüpılesız merak vo ~ı.- bin kllometrckareyt bulan bir ıı:ııı
klk edllecclt bir lı:onu tC1ldl oaer mını sular ve u yollan lı:aplnmak· 
Hollnnda ziraatının bu ııunto ~ tadır. 
vlycıo yQl>Bclm !nele en müblm Ocleeelı: yazımızda böyle bir 
rolü lktlııadl faktörlerin oynacıııtı rerde muoıze yaratan insanların 
ııörUlüJor. Fllbakilı:a bu nn bao- b~an eebcplcrl ~ertnele duraca-
larıncıan itibaren Hollanaanın ıı. 

tom~lan Büf(lk Brltan:va. Al------- .. ------
manya ve BelÇ1ka devletlcrtnın 1 Sul ld •. 
eınaı ımalAtı b rcıenblre scltımeye ar arasının yaptıra-
başlamıt ve umumi ev1yedekl bu 1 
yül•&elme zirai bir çok mah5Ul6•a cağı Çeşme er 
iy1 b r fiyat teşeıt1'ülüno ıebeı> ol· 
muuur. 

Komtu memleketler ha:Jı:ıncsa 
t reyalfı, peynir, yumurta .ı;ucult 

'e ebze ı;:.bı ihtiyaçlar yanınaı 
ç tohum, ac>ıtan ve fldelertr· 

6üa a açlarını ye turfanda zı

mah6ullerını ııatın aımn ı:cı· 
• meycıana ııe'Cl Bu enelüıltrl 

t erimi rııa t una> l 
r za.'llan cı r f>lnal gr., me
aım u cıuruca<e a receı c U· 

.aelı!;ı ıc; n Ult t olnn am 
ıc c tlcrl b r ç 1t çıt ç nüfu.&Un 
t .o ile doRru ı:: meıı nu ıı;ebcp " -

u ıu. Bo taşan ıi!nll mahııullr.r -
d~anya eatmak u fN1ne cıda 

n:acıcıe;erl ltbal ctmelt !Azım ;el1· 
J .r;1u.Komşu arının tıOyl blr mn 
ba e:e mecburi etten .ltalllllnela 
kr.;dıklannı ı:ııren Hollanda ııraa
ı.ı ı::antmet aayarak eııatc:ı yav~ 

b r tempo ı:e Uerleyen sanayUnln 
an.nda oz:ıraattn tn tıatına C2ol 

b r itina Ue aarılelı. Ve o gün bu 
gün Ho:tanda teknlf:I ile beraber 
ao111anın en ilen ziraatçı blr 
me.-nleketl oldu. 

Dun toplanan Belediye EncUme
nl, por ve Sergi sarayı aıcak ha. 
ya t hin terUbatı ışını 114.'127 11· 
ra multablllnde mllteabbldlno lhA· 
ıe eım1$tlr. 

EncOmen arrıca Bql!ıtaş serence
ber caddmndckl lk1 Takııtm ç m~ 
etne Terııos suru vertlmealnl, Yıl. 
cıır. Tabya ve SllAhtar araııındaı:t 
ı:ecfkoncı ııara. DarUIAcae yolu üze 
rlnelekt ııöçmen evlerine ve Mecid! 
yexoyo Dlklllta1 Alluata ba:rmna 
birer umumi ç"10e raptırı.muma 

karar vermlstlr. 
Çe$111eler Sular fcıaresınce yııptı

nlacalı:Ur. 
Diğer tarat:ıın EYUJ> Sa'1'11klar cad 

denndekl umumi oetme de daba 
mOnulp bl: rere :m.kledUrcekUr. 

iki yetiıtirme yurdu 

binası yapılacak 
f&tanbul vıayeu ve :Beleel!yelert 

Çocukları Koruma Blrllğintn Küçük• 
yatı Ti! B. Çümecec1e lnş:ı.stna ka. 
rar vercıı:ı Tetlftlrmc Yurdu binala· 
rının lhalcal rapıtmııtır. 'l'\lrt bina· 
lannın her blrl 149.328 ııra:ra maıoıa 
calc n ıutıııer tua zamanda hlı· 

~m~ Kruşçef' in 
D. Bankası, işçilere 

'~!~!. 1~ ~~! ~~~~ Yarattıg"' ı lere nit ikramiyelerin te\'ziine 
de dün ba landı 

Dentzcllllt Baııt:ıı.ııında hizmet s;ö-
ren em! adamı, )'Ukloıne boşaltma 
ve dok işçileri ile dıter ~llere, 
,o ıo n~betlnde ıı:am )'&pılmuıua it•· 
rar verllmlştlr. öte )andan aynı * 
çllerıe muatahcıemıere lltrumlle 1cv· 
zııııe cıun baolaıımıttır. ikramlyele· 
rın. yapılacak zacıılarla blrllltte he-

tılnnacağı bllellrllmelttedlr. 
Zam kararı, TUrklJe Oemı AClam 

tın Sendlkaaı merkez idare heyeti 
ile Denizcilik Banltaaı Uınum Mu. 
dUr!U#QnOn dün raı,.ıl:ları ;örüş. 
me aonunda alıumııtır. 

Karar, ~ııu araaında ınemnun· 
!utla karşılanmıştır. 

Freni patlayan taksi 

4 ki,iyi yaraladı 
H:ı)'?ettln Selçuk ldarealndelı:J 

l53651 ı:ılAlı:alı tabi, Tophaneden Bo. 
azkesen caddwne ııunett iken 

:rrenı patlamış Ye o ıırada cadde 
Qzerlncıe bulunan Alman L1.su! o:· 
rencllerlnden Ferda Turotlu. Nurt 
Çepnl, Eyatn Bilge ve Haean Oü· 
vence çarparak muhtelif yerlerin· 
den :rarıılamıftır. 

Rumelihisann sulama 

tesisatı 
ReAtoruyonu de'1'11m eden Rumeli· 

htaarının dahli! kıamının &Ulama to
ılııatı Sular dfarralnco 47007 lira 
multıblllnele yaptırııacakUr. 

Belediye Encümeni bu bu.suııtak1 
taran tasvip etmıt faıı.ll:vete ıeç!l. 
aılftlr. 

Tesanüt ve lstihlôk 

Kooperatifi açılıyor 
Mıaır çarŞUlnela turulan Tesantlt 

ve fatlhlU Koopertı tııı. bugtın ıı; 
il da taaıırcte ıeçecr>ttlr, Bu mU· 
naaebeUe bir torcn ~apılacak ...e 
tOnnde Vali Pror Ookayıa, Belo
dtre Reli mua vınıerı ve ıııııııer ba
ıır bulunacaklarcıır. 

Marangoz sitesinin temeli 

atılıyor 
Şehrimizde bulunan blltün nıaran. 

roz. unatını bir araya toplayacak 
olan .ı.ıartını;cnlar Sltteb oın ıemo-
11 bu Un aaat 14 de merutmıe au 
tacatur. Edlrnek ı:ııda lnp edilecek 
olan bu bU>'Uk esna! altC41n!n te· 
mel ntnıa merat>lmlne Reisicumhur 
Ce!AI Bayar, Başvekil Aelnııu Men• 
acru ile Vail ve Bcledlye Ret.ııl 
Pror. Fahretuo Kcrtm ooıcar. mıt. 
ıetuklllert, vıuı.~eı ve Belediye 
Mecllııl üyeleri dlvct edllm !erdir. 
sııcnın in en kı bir ı:amaoaa 
netlcelendlrllecek •e marango eıı· 
narının burada taall~ete seçmeleri· 
ne ç:ılışılacaktır. 

12 manava yer temin 

edildi 
Qarşıkapıda ~erleri ~ lml k ecıı 

len 12 mnnn için, Scb o ve Mc)-vn 
Eıınafı Deme inin B .ecııre nezdinde 
yaptığı ~ebbQslcr mU.Sbet bir şe

ı.llde netlcelrınmlttlr. 12 acbzecl ~ 
ı:ıanna Bdeaıcıye ıarafından Oedllt 
pa civarında yer g&terllmlş ve 
manavlar dUnden ttıbnren reni rer· 
!erinde çal~maya baflamışlarelır. 
oı:er taraftan. bu ınanavlar kendi· 
!erine elcktrll: Terumw ıctn cıe alA· 
talı mal:amlara muracau etmişler. 
cıır. 

Esnafa 75 ton kôAıt 

tahsis edildi 

Suriye 
Kasırgası 

GAYE-. 
·füYUK PETRONUN ROYASINI TAHAKKUK 1 
1 ETTiRMEK, ORTADOGUYU ELE GEÇİRMEK j 

• • , J 

Aşağıda okuyacağınız mühim yazı N. Y. Times gazetesinin 20 Ekim 
Pazar sayısında çıkmı~tır. Dünya yüzünde yeni bir cihan harbi ha
vası yaratan son buhranın mônası nı bu yazı pek iyi aydınlatmaktadır 

S ek z rıı oıelu. şımaıkl Ame
rikan Hariciye Nhın John 
Poster ouııes <Sulh mn. 

Harp ml?I adil bir kitap ne:ırettl 
Bu kitapta Sovyet komOn!zmının 
bir cıozOye saha kazanmnııınn eu 
üç sebep ı:1'stert!lyor: 

ı - Sovyetl.,r. dOnvayı ilk ba· 
kışta trnıanlann hoşuna ı:ıcıecek 
tar2cta pmoaı:andalara boftuyor· 
lar 

2 - Sovy t ıı:om(lnlsı partllıb el 
altınaan ııaldırıe hareketlerine lfl· 
rıomek tein cok ıeaırı ı Uf!Uller 're"" 
fetmlştır 

3 - Sovyetler. dalma tanrnız vo 
t1'4ebbüa halinde bulunmaktan :
lert ı::c:en Oatünıoıta cllerincıe tu· 
tuyorlnr 

Du IC!l'ln ııekl:ı: yıl ö:ıce l>Ö)lecıt!<· 
lcrı bu1fQn le; n de do~rucıur, hat.
ti\ tnz:aaıyle . <;:ünlı:O hq.n. V"' 

mo tcb t b.r 1Jef o.an her ıc l ııtz· 

tı :vapmış vo ıu ltlzlcırı sllyleml$· 
tir: 

- Ruıılar OrtacıoCuya ıt1rerıcrso 
ve biz kendilerini dUrduramnzsait. 
141mlz bltmtottr.• 
Amerikanın Rusyaya mukabelesi. 

Elııenhower cıoktrlnlnln lllnı ol
muştur. Bunun ıc&bınca her ıııte

ycn Ortadoğ\l memleketine askeri 
vo tkı.tsacıt yarcıım vacıecııımış ve 
•Mlllctleraraaı ıı:o:nonızmın açııı: 
611Allll taarruzuna maruz kalan ve 
kurbanı olan berhanı:ı bir mem 
leketın müracaatı üzortnıı Amert· 
ka kuvvetlertnln Hlllhlı bir mücıa
lıaledc •bulunaca ı taahbüdQ llerı 
ııOrOlmü~tür. Amerikan ıııyuetını 
suucıı Arabl6tan. Irak. Unıün •e 
Lübıum, bir dereceye kadar olaun. 
cı teıı:lemıe, buna lı:a111 Mıııır. Su· 
rtye ve Yemen, doktrini açıkça red 
aecıeret bir cTarataızlar bloku• kur 
mu~lal'dır 

ıue emellerle tec kanşmış ve de· ıuncıa cevap vermıotır 
ntz vo hava kuvvetıerının hlma- Umumi a amblc t hk kat ta~ 
yeısl ltında Surtyeye kuvvet voı- bini 65 reyle kabul ctmıotır. Kim· 
lnmıştır Bunları. TUrk hududu ol- ee aleyhte bulunmamı;. yalnız Ll
vanna yerlcştınnııtır TUrlı:lcr. Mı· beryn c;oktmııcr knlmıJJtlr. Ve Orta· 
aır aııkerlnln harp kıymetini bil· doıtuaaıı:ı yeni kııtıır;ruıın ııon man· 
dikleri için bu tşlerc aldırış etme- zara ı bucıur. Moııkovanın yarattı· 
mıtlcrdlr. Mıııırın maksaaı, Muıırın ıı:ı ııınırıı hava bAlli ortalıll:a hlklm
Arap llemlndekl ııcıerllltlnl aatıa- dlr 
ma baıtlamak ve Surtyodekl reJıml Fİİİİİİİİİİİİİİİİıİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
cıesteklemektır. 

Bundan ııonra Sovyct ıılyMl ta- • • 
arruzu Batı Avrupa•ya çovrllm~ \e B A K ı R K Q y 
Amerika il mütteflklertnın araaı· 

AJAN ö 1JI1 Z 

4 
Kasım Paıartt' i gunli 

! ce )apan vo hür mrmlt> etlerin s • d k' k" "b 
kenallt>rlnl derle:,lp toplamnlannn urıye e 1 opru aJı 

nı açnıa1' Oı!:ero harekete ı:eçllını~ 
ttr. Bizzat Kru~çct Dntı memleke:.
ıerlndekl y at 8oayall.6t ııartıaınln 
llderlertnc mektuplar yıızn:ıış vo 
'rürtıycnın Clikl Otımanıı imı;ıara· 
torıutıunu 1bya etmek vıı Arap 
memlckotlennı hükmü a.tına al· 
maıc cmollndc oıcıuıtunu ldella et· 
m otır. Sos~ all5t l.derlerı mektup· 
!arı pek eoQuk tıın:cıa katlılamı • 
!ardır 

Aç ı 1 ı y o r 

nu AJA. ·su \ bu \ azcıcıı !mkün bırakan Stalln' n 
l'rlnc her e ı açı a 'urun. kav· 

;acı, otı' an Kru c f it ç~ ş•lr 
Sl•n d!Jrt buçuk ene ç nde Kru· 

of nl leme Vl" a cıırış palltlta· 
sından hiç şaşmamıştır. Takip 11:.
t •I u u •• eııncıe knlın b r ııopn tut 
mak ve Yllelırıcı haykırışların ar
kasını li~me:nekt r. Ru:;yanın fe
zaya ilk ı>eykl ntm ının taze ııan
atlnde Uerı sıtmestnln etranncıa 
çok tesirli bir propagancıa açmı.r 
tır. Son ha!talnrıo ıçıncıe ele aı
dııtı mevzu, Büyük P tro"nun o ... 
ta Doğu hakkınelııkl eski rilvm;ını 
~rçeklcştlrmck ve bu mühim ııa
hayı ele ı:eçınnenln lOlunu açmak 
tır 

Uç büyük cazibe 

S O\Ylft nu..~a. Oıtndoıtucıııgt Birleşmiş Milletlerde 
ilk kOprOba ı o' nrak Surıy.,_ 
1 ııııztıne ka;tlnn etır. Bu ., E s 

memlclı:ct senolorcıır lr.tlkrnl'l!ızıııı: 1 ' it mcıı- u, ye Har c Nu· 
içinde y.,amı , hükQmct cıarbcleı1 ıın Salah - el • ıııtar B rle 
blrb rınt takip etmlştlr. Suriye bal mııı Milletler umuınl wııım· 
kının kencıı mllll ı~ıerıncııı acıı b!- blcalne müracaatla Suriye mıısoıes 
le ııeçme:a. son yıl canıısınaa su- bnkkında Mlllctlerarası vo tara 12. 
rtycnln sol kuvvetler! ön plAna tallklkat tsteml§tlr. Amcrlk bu 
ı:eçmııııer ve SO\'yct nü!uz.u aı:;ı:ıa lstelll d<'.Stekleınl§tlr. Bovyo\ Ruııye 
glnnlşlen1ir. Geçen A~~tosta Rus- cıa desteklemiş, fakat ou tiOzlorı 
ya ile ı:;urt7e araııında bir nskeı1· Ulirn .etmiştir: 
\C lktlıiadl yarcıım pı.ktı tnızatan· - rürlı:ler 27 Ektmcıo Surtye.,.o 
m1Jitır. Bundan bir mOdcıot ı;onra bUcum edeceklerdir O takellrdc 
SOvyot taraftan ııubaylar Suriye &!lahlı lnnvotlerl bu c.Snl<Unşu 
elllihlı kuvvetlertno hG.klm olmuş- karşı müdnbaleClo bulunacaklar
larcıır. Böylece Suriye, Rusya•nın cıır. 
Ortaaoğ\lda aradıjrı kOprU bnşı ol· Amerika Hariciye Niizın Dulles. 
mu~tur. bir Rus taarnız.u karşwnaa Ame-

Bu vaziyet azcrtno Amcrıka. su- rtkanw harckeb!lz kalmıyacaıtı vo-

llc5ap açtıraC'ak mllştcrilere 
!,"Ok cazıp açılış hedı)eleri 

AYRICA 

10.000 
LİRALIK nususi KEŞİDE 

ve 

Umumi kt>şidclere i5llrak hakkı . 
~•an bul Bankası 

Y .a T .a N - u um_!!!! 

GUnU GUnUnô 
Sahne sanatkôrı 
Ve yarını 

lıtanbul dılr Ti;ratrow aT· 
llstl,rlndln. B'lızat nutak ye 
Ra it Hıza :samako lçln Uf• 

llplenmlş otıın • ahnede 511 711' 
JUbllelrrı. ı Ork ııahne ı;anatklrl 
ve ,.anııı konusunu akla ıeUri· 
7or. 

ahne aaııatklrının :rarınını. 
kUIUlr seviyesi cerı olu memıe. 
kt'tlerde, dalma bir koskoca ıora 
lprell bekler. O~sa., bütUn ~· 
nat kotlarınm belki d~ en 7ıp .... 
tıcı sahası olan sahne, ıı.anatki
nnı çabucak harrJlr. neı,, be· 
den yapısı Te ı;anat at~! cıl~ 
ola.nlu, J>Ck hııla yuvarlanıp 

ıöçllnrlrler. Bu (etin ye ;rıpra· 
tıcı yolda u7nn müddet arakta 
kalabllml artistlere mAnevli bl. 
rer armatan olarak zs. ye 50. 
ıahae Jıllannda Jübfie tertip· 
lf'nml\ 1 de, bundan ötürudür. 

Pek \'Uk bakımlardan pt'k ıerl 
de olan Türk sahne bayat ına bD 
cuzrı g'lcneilu ı;irmcsl ka11mn· 
da, mrrnnunluk duymıık gerekL 
1or. Hele, yakın zamana kadar 
hiç blr maddi yarın teminatına 
5ahlp olma)'an ilk null hesabına 
bllbaı;sa 5evtnmell. Ne var ki, 
bizde tertlplrnllen Jüblleluin 
ıafrden ve mftnadan clttıkce u· 
ukla ma ı Tlkıa ı, tlzllntll n~· 
mcte batladı. 

Aktör ,\hınet J'ehlm eftndl için 
;rııpılan 60. 1ıı Jüblletinden bU 
:rana oluı: yıla ;rakın bir uman 
ı;eçtl. eblr Tlyauosn.ııdatd kı. 

demlller nya bu kac1ro dıpnda 
rOrk Tiyatrosuna emek vennlt 
olanlar için bir hartı Jübile ur 
tiptendi. Bunlann b:um ıs. bir 
kımıı 30, wya ı:ı. bir tanesi de 
co. yıl JObllelerlydl. işte bn Jiibl· 
leler panaromasını şllyle bir ba. 
lırlayınca, işin ı;ll Ukçe clddtlltl· 
nl kay'bııttltlnl ye tıcarllqtlJlnl 
ııü1te1•blllr!z. 

\arını hl! dddl bir temlnaı 
altına alınmamı olan Türk sah· 
ne sanatklrlarının ıs. Teya 50. 
JObllelrrlnln a1nı umanda lılt 
gelir kaJnntı olmasını hoş cönn• 
mdc hl~ kimsenin aklına Ct'llllCS. 
•'akat birer aanat ı:Usterhl oıına. 
lil crreken bu Jlibllrlerln azaI!ll 
bir aanal cndl5f'slyle trrttplenme
•lnl beklemek de, Tllrk Tiyatrosu· 
ıunu eevenlerln en tabii hak!U
dır. 

nehzat Uutak ve naııt ıuzs. 
ıon rlll ;yılın '.l'Urk te.ınaıa ha1a· 
tıaa bUJUk ölçüde izin bıraknııJ 
olan ilk Aline deferlerlmlzden• 
dlr. ller birinin büyOk bapnt.a
rlyle Türk aahne tarihinin nıı: 

Japraklan yrr yer barnmJ5tlr0 

811 btıyük lbdalanndan bir kı mı 
buı;On aadece bir tarih ma!zenıe· 
ıl olmu tur. Tiyatro ııeverıerln 

hafıza ıııda nnkll n heyecanlı 
hatıralar olarak yapmaktadır 

Dehut Bulak ve Raşlt nııa 

amako'yu e!Uncl 111 Jübllelerln· 
de ıörmrfe ı;clcnlcr, 119 uatll1' 
programda lıu parlak ~ctmlıteıı 
hlo bir h: balıınuıınAnın UzUntU. 
sü içinde uzakb tılar. Zira tertip 
komlt~ inin ıunducu proı:raın 
bir onat Jllbllı- 1 değil, l>lreklcr· 
arası tl1aıroıarının •l\ll'nfııııtc ınU 
uıu"r"• pruırAnııydı. 

BURHAN ARPAD 

Bir mühendis tehdit 

edilmiş 
Şişlide ikamet eden mUhc .cııı 

Tahir Andad~. tülden ranıncıa ~ 
lıtmakta olan Hnmdl OUl'Uıı ıı:eıı· 
dl.sini tell{ou, mektup nyahut d• 
evlııe reımelı: aunıtırle ıık 611: teh
dit etucını Uerl aOrerek mahJ;cDl .. 
re vcrmtştır. onn. d vaya a ınel 
Aallyo cezııaa bakılmış, fahltler dlll 
Jenmlt ve duruşma ba,lta e&hltlertıı 
drı ttacıeıcrlnln alıumaııı için tıaşkl 
güne bır.ıkılm~tır. 

1 ncı Dllnya Harbinde çok ha
rat> olan Hollanda kıaa bir müa
det ıc; nele büyük bir hamle il• 
ımar 1f erln1 başamıtftır. Oehlrler- ınet• streeeltttr. izmlt Ko.ıtıt Fabnkııaı tarafından o an~uya bllklm olmak gaye-
'"'' .................. ", ...... n .......................................... , ................................ , .. ,,, t&tanbul unafının thıtyacı lçtn ye. a.nı bcslcy n Sovyet.ler 1ç1n 

rlye"nln komşularına slllih yetı.ştır--------------------------------------------"" 

lsviçre' deki Satış Konferansı 
ntden 75 ton Jı:tı.tıt taha!B eatımlf' Ortadoliu cent.ş bir manev· 
tlr Bu ltllıtlar, Esnaf Dernekler! ra aahlll!ı temin eder Bu blllgo. 
nırııaı tarafından ihtiyaç aahlbl ~ üç kıt'a ar ınaakl geçit yeridir. 
nafa 7atında dal!ıtıl•calttır. Dilnya yOzQndekl kcşfedllml~ pet-

Thı.:: Timken Roller Bcaring lıştıftı, Timken Rulmanlan'mn ...... ~ ...... '""•"................................ ro: mevcudunun yüzde aıtmıo bıı-
C . • ;;.ny taraf ndan Amerika motorlu nllkll vasıtalarının, a· şıne ııahtpttr. Batı Avrupa. atar-
B ıe ik Dc\'lctleri (A.B.D.) ha· nayiin ve dem!.ryolu muharrik yakıta ola.'l 11ıtı1acının dtlrtto O· · ı itli •ı..ı in ... çünü buraaan alır. Diller taraftan 
ric.ndc yapılan ilk Beynehnilel malr.cınc ın n tCŞ "'.I' er e Ortadoıtu mcmıeıcctıerintıı balkı 
Satı" Konferan ına ı ... ~rak et· tatbiki, satı:ılan destekleme ve H AV A \qllköy Metec.- ıetnlete )akın bir derecede taxlr 

" ;>W 1 ı cl roloJI hta )"ODU r.ıek üzere A'lrnıpa, Afrika ve rekllm MC\'ZU an )"Cl" a mı,,.ır. ııun t&hmlıılerlne ıöro buıün ve muhtaçtır. HükQmetlertncıen 

Y"kın Şark'ın fc adıımlan, 6 K.onfcranıı'ın en mühim badi- 1 1 d h a ~ar çotu zayırtır. l"a hanedan tavra-.. ,, .B i tehr mi:ıı "' c nnn a RT •• • lan ,.e yahut politika rekabetleri 
mı 11 Ekim ara ında, lsviçre'nin sclerindcn blri, A .D. n n en t•lı (Ok lmluUıı ,., hafif )'a• :vozoncıen halk blrblrlno sımııştlr. 
Zürich cehrlndc toplanmışlardır. büyük rulman dağıtma teşkilat· iıtlı ıttecr.k, rnıılrlar ıleJ!fik iıı:t &encelenbcı1 Rll8ya Ortacıoıtu• 

" l İli' • 1önlf'rdf'n hafif olarak e.ecek· b ö ""b 1 Bu konferansa, Tilrklye'den, tarından biri o an, ınoıs eya· tir. ounnn u :rUkıoek hara~ll cıa ır ıc p ... ~ı e de etmek tcın 

A.B'D. mamul"'ı Kon"ık "~a'---a· letinin Chicago •ehrlndeki Bc.rry u Uk 1 +ıo s.nı•· esaıılı ııayretler earfedlyor. Motrıt 
... w A&ı " k +u. en d t 1" .... Araplık dAvasını desteklemek ııu· 

ıı Tımken Rulmanları'nın Türki· Bcaring Company'nin Bas ·anı rat olarak kardectıımı tir. reuyıe ı~e b ıamı tır. sonra Arap 
)e Milmcss:li Alko Türk Ticaret Mr. Les Berry tarafından yapa- TAKVI. M ı:s EKbt ıuı me:nıeıtotıerıne r;l!Alı \O tkttaadl 

Ko
llcktif Şirketi mensuplarından lan konu ma olmuştur. Mr. Berry cmı ı yardım cıatıımala ırırtşmt tir. Mı-

mı~ttr. Pakat Arap f.le."111, bunu: ı 
cBatı dQnyıısı Arabı Araba kırdır· 
mak istiyor.• yoluncıa tefıılr etml't' 
ıır. Suudi Arabll!tan Kralının 11-
derllğl altıncıa Arap memleketleri, 
Arap D.rlllU hesabına harekete gııç 
mıııer ve .surıyeye yapılacak ma
dahalelere mukavemet edeceklerini 
illin etml.§lorcıtr. 

Bunctan sonra h!\Cltı;elcrtn at;ır· 
!ık merkezi Surtycnln Şimal kom· 
cıwnı olan ve Bntı Aleminin 61KJ 
bir müttefiki bulunan TOrktyenın 
ü:ı:erlııe ;cçml~tır. Türkler, Avru· 
pa konseyinin. Baldat Paktının 
azalarıdır. Nato müdataumın Do
tıu ıı:oıu onlara dayanır. Bu itibar
la TUrklycnın Batı için olan ııtra
teJlt ehcmmıyett büyüktür. 

Asllsız isnatlar 
u in AB

D d ııır. Surı e \8 Yemen bunlara rn • 
Bav. Albert Jcrusaimi !5tlrak et· rulman tlcare n · • • e nıı· Al" ıo - o :.. 31 - mz~n 113 bet ııl)lltcnnı ur. 

mi..+ı'r. sıl muvaffakıyetle yapıldığını i· R u M ı ı:n3 - & K r ı ıı G eçon hafta Kru~t ı rarıı blr 
il• ... ,, JliCRI U1i - nebtUllhır l Washı'ngton'da ııeklldo ~u tanadl ortaya -~-
Timken Company erkanından, zah clıml11 ... r. uutı t::ıanl ını~tır: cTOrktıe. surıyeyo 

Baskıın Mr. w. E. Umstattd da· Konferansın diğer bir hususi- &BAR 06.23 oı.07 barp açmata bu:ırıanıycır. Amerı-

hiı. 17 kl
clnin ıetirak ettiği bu yeti de, bir 1aat suren televizyon öôIE 1163 06 43 endı' .:eler kanın bazı ileri gelen oah.cıt;•etıerl. 
" "' Th T' İKİNDİ 14 51 09 :ıı> 1 Tarktyeyı tebllkr.11 yollara &e\'ket-

konferans'ta, Timken Ru!manla· programı olmuştur. Bu, e ım- AKŞAM n.ı.s 12 oo mele ça1111yorlarıt nuncıan ısonra 
rının satışı ve teknik crvis hak· kcn Roller Bearlng COmpany ta· YATSI 18 48 01.31 s ov~etlcrtn orıacıoıtu•cıakı aal bütün cıunyaya sovye~ ıtıtar ve 
kında blr hayli mevzu göril::ıU1· rnfındıın de tcklenen ilk tel eviz. htSAK 04 u 11.28 cııncı ha.-nıeıerı. Washlnı:- tc?ıelltlert yatmı~· ır. W&Jllnıtton, 

muştür. Bunlar arasında, bir""k yon gö risi olup aynca 23 Ey- tonda derin enaı~eı r u1an· ıımatlan kat'l surette tekzip e•· 
ı.v l keti bU Gantı>ınlıe ıöndtrllen JD· cı 0 ki A rtka mlş, bunların saçma o:dul'ıunu 11&-

ı·mal"t tesislerinin ve bu meyan- lUldc A.B.D. de mem e n • 2ııar ve resimler ba ılun ırmıttır CQCl1 ıı. me n rl •urmnatQr 
4 Is 1 t llarlc e N :urı Dlllle.s. tont:re 11· Q ...., 

da Ohio eyalet.inin Bucyrus §clı· tlin televizyon tasyon arı a· basıl_'.l'aun iade edllınn. -J derterı ne Beyaz Evdo bir toptan· Bu aralık Mıeır kencııne mab· 

rındekl otomatik tesisin nasıl ca• ra!ından )~yınlanmı5tır. ~ tu••ttıtttı ftııttHHHIHlttlnllHHHHIHff•HnwUUIHS'ffHtUtwU .. ttt ... H ... 11 ... ""HllHltftfHMeff ... ttl .. Hn•HN ..... ......-................... , .. , ............... , ...... ., .... .. 
.............................................................................. .....-. •O k:ıı ııte. hanı tıpıcıa ,aörQ~ 

'1 i! : 1 i !·! ~J!i! :il ı ·~.§;:; ·a:p:;;· 
eakrü fürürlcen lı:llpelc bir adım 

ı:ert11tnele, klh elurarak, klb yer
ıe:e bakarak, b1ru kotUP aalılb1nl 
bekllrerelri: stdlyorcsu. 

Oünlerdcn pcardL Burada pa
zar. ancak dtıkkAnla:ın kapalı o:
muıyla anlatılır. Kahveler dükkln 
cılarla dolup ta ar. Kona ın kapı· 
ınaa klmlleelkler olmazdı. Maba.

ıe erde, ıokak aralarında. sene oış, 
donııuz çocuklar yalınayak oyn .. 
ıırıar. aokak lı:öpeklerı bir kellarda 
mltıktn mtaıdn ptne.lı:ICJIP dururlar 
cıı. 
Ortalıkta uten alelırac&k bir GOY 

yoktu. ama eatrü hlll bir ,eye 
kt.maeye bakmadan. aldınnacıan 
yürüdü. OôkyQzQ parlak. mavi. 
ı:on tepede cıı. Yo!lann bozuk 
c1Qun u.: tarı pınl pınl parllyor. 
tara kepenkli dükle nları. vtran 
evleri, arkın derin yerlertnde oı
rtkmıo pta ııuları, buruoturulup a· 
tılmıt cıı:ara pakeUert. kahveden 
ııaıen tavla ııürOltOlert, küçük Be
ledtye parkında. ille cıe lı:eylt et
mek kaysuaı:vıc eünt4ln alnı lı:ao .. 
ındL ı;ölseıı1z bir aıaç klYllitndL 

esnıyerek oturan tnıanlartyle kua 
ba y~amı:rordu. H&Yaaa. boılUktL 
,rrıneo. uıayan ınaanın b&arına 
çarpıp tara bir leke bırakan b r 
tU varcıı: sıkıntı. Kapalı dükkln 
ıarda. Olıtüne vurulmu~ k llt!eı:1yle 
b r ıktc. tuzlar. 11e .erler. kavanoz
lar, cıamıann eaçak:an. bodur, • 
ilaç arın toı: u apraıdan. araba.ar. 
atl•r tılurtılan.ı lar. au birikinti 
er. c netten kaçan aerçe kutlan. 
•ar a arcı• düv :ı ıı;Qrenler. babç -

ma a an ar. Kona ·ın ko 

Edebi Roman 
ca kanatlı kap ı ıukılıyordu 00• 
n~ hiç ytıramıyen 'ey. mlnaaız 
bir cıerıntıkte, kapak rlbl r.aııanıı> 
talan pınıtı da kapkaraydı. duru
yorcıu. sanki cıanyanın mc ıınnan
ae, bir takim btınerll. k!!r canlılar. 
bu ovaya •l!yle bir u ramıılar. çel"
cıen. çep•en. ipten aptan. ı tan 
topraktan bir yıı;tntıyı bırakıp ır • 
cııvermlolerdl ller ~ef l!y ece dU• 
ru orau 

ŞQ'ltrQ, tzmırı ı:l!rmr.me•ı ml cı. 
d mel ? Ama orayı aklına b e e
ıırmtyordu tzmırı. htanbulu, ev 
:rapılan. çatı kurulan, harltacıattı 
bQtQn noktacıktanyla cınnya ber
butı. çekllmezdl, yan yatmıt. c:a
mura batmıou. 
~lcyüzüne bir baktı. bakı lan:v 

la birlikte. bütün yarlıfının da u· 
r.ayıp stttl ınt ııandı. cOeldlm c:a
tıyom ... • dl:V• ıreçlrdl içinden. BU
tOn kasaba ay&klan altında eridi 
ıırıntllllz. Ç1kın~111ız. 1enı•z. bark&ız. 
tn•an eli de~e:nlş bir dQz toprak 
oldu. cOe!cıtm. ıreıtyom. .. • Bi5v e 
ctlyebllı:n k. bunu. keıtmeeıı.. cııııız. 
anaaan. babadan. okakta b!rlU:to 
o nanan QOCuktan ötrenmeden b • 
le karacıan ceçırebllmeıı:. dUıane-

.mu: tçın ne ki ı:e, iki kula· 
a, ne el tuta:ı dokunan e er 

Tefrika No. 25 
ıaıum varaı •Kanncaya bak. yer
ele yOrO~or. ne cıe acelcc? Ben bl 
adımaa ır cııyom Oüncıı nenıe? 
Çok uzakt .. Gece ar bir ele ... eın 
dl ~cıoz • o ce ay olur. yıtcııı: 
olur. At araba ı>Urmeye ml? .. ı;u 
k!!J>ek benim olmasa? Para ta
ıı:anırcıı:n. ovt1 uıık alırdım . Sıtkı 
Etenaı nercıen ıı cıı~ Kızını böyOt 
mOıı• onoünceı; n n bur ına ıı •ın 
et! lk1 yanına 111tınab • orcıu ln· 
Hnların o nı anını. ııtıı<l•<'nln ı 
~acaaı l ~ı anı ııör b 1 ordu On· 
lar t1111aaız:ıı ıır. kcı tneı:1 yerinde • 
dl. oun ıaıRınn. a acın ırö'ııcı;lne 
J&lt~ı)'orcıuıar Anaııı eve yakışıyor 
au Ona yiyecek ptıırı~or. ocaııı 

yakı)or, ekmek diliyordu. Yann 
bu dOkk6ntar açılacaktı. Konaıta 

rtp çıllanlar otacaktL Kendi.si 
ellne çeklcl alacaktı. SOleymanla 
Ethem yanına ııretecelderdl. Leyleıı: 
teıc aralı üatünde auracaktı. Dor
toııu ttlennın pe inde k()facaktı. 

GQn dolup batacaktı Kız bQyO· 
l ecektt. Yaz cıdec k. kıo ırelccck. 
çocukların hepoıl bUyOvf!cek, ya,. 
lılar aa birer, b rer ... Yalnız bu 
ııon ille bu tıü~ ~ 

GOkyQz:Jne bir cıaba baktı? B ı 
defa orada. bu dOnyaaan olan. tıu 
lcll.'labaaan. kendi dükkAnından, 

YAZAN: 

KEMAL BEKiR 
kendi dOktAnıncıaıcı bir ancııktan 
ke rın. kerpetenin arn ıncıan, b r 
rıığlı bez çıncıcm ba'Qasının. a •· 
mnın de cııc:ıntn cıetcıııı:ı bir eeyı 
görtl O: 'l' abanca. 

içıncıe bir canlılık, b r kotuı, a• 
ma cı ısı clbl yava., \"tlrüdO. Artık. 
iç nele, a}A ı Cllb ndekl t~ı. saıtın· 
da!çl vıerı pencere.teri, anıncıa::ı 
r.cc; n b r a:tamı yürOdOkçe ı:ertde 
bırak ıRını dejitı. onlann ııttı t nı. 
uzak aştı ını cıuvuyordu. Bu yo.· 
cıan b r daha ıır.rt dönmlyeoeııını 
ccırldc !talanları bir daha aıırmı e 
ce nı. 11 le lll!Une kaelar cıuyd\I 
ki, bil nlndt', gözlerlnden. nere n
iı~ıncıan okunan bir tıpırannış oı 
cıu, ya,ıyanlar rtbl bir an aoıııno
bllell: lkl.61 ele bir. 1kl.5t cıe".• 

Btrıız aah cıneonebttac, cMrıdom 
öyle. lhlıil ele bir.• Cll) ebll.&e ıandık 
ıçıncıekl o cıemır parçll.'!ına cıoıru 
kotmak, belki bir b8'k• ıcamana 
kalır. beli:! cıe blc;, aına biç alt 
lına ı::elmozaı. 

,acı, aman, Şllkrü 11 cıodl ıç ncıcn 

bir . Gel. rapmL etme" Oııl, 
kolay eaerız. alırız aana o kızı,"» 

cNe?.t diye kareııııc vereli içinden 
ŞO'krü 

«A ıı rı1" o k ıı.ı una. sıl. Y•ı>ma. 
etme ıt 

O kız mı? Kim o kız.h 

•Nere rıcıtyon?a 
illyom atttliUn yeri • 

ıt>ön. o kızı venı:m cıöncr mtn h 
•Dılnmemı 
cNe~e? Nedenh 
«Bana nrıh 
aSen onu lı;temıyon muh 
d~temıyom • 
•Ece, anıuıa neden öyle «ledlnh 
ı:Mahlusaan .. • 
ıNecıen mahııu&h 
•Olmaz da ondan • 
cNe olmazh 
cDortoğlu var.• 
•K m Donoıtluh 
dlorkos bilir- Güne onun ... • 
couneo onun mu7 Deli mın 

ıenh 

dsmmam ben bu silneote ·• 
cEceh 
ehi bu ııte ... • 
cA tır12. o kızı aana ... ıt 
cRızwynan mıh 
cötıe ya. rızaıııynan."• 
d·lll- Varmaz ... • 
cNeyeh 
ıBetlblrllk. ;iyim k~am ... .t 
«Senin eller1n7 •• Senin ızllzlerln?. 

Tenin lnceclk, dUmdflı.."• 
ıOnu rörmeı mı Jel ... • 
cNeden?» 
cHeııeı kapalı, urbam var 
ıÇıkar. aoyun ... • 

t~ıoııhııl Helrcll~ c Kon§rn•:ıtn· 
arının l?fl t.ı.;lın 111~7 l'aıar ı:ıı. 
nıı \ rııl Konıt'dl 1 lyntrıı.uıııtıı 
duıt"nlf'dlğl r-nfonıı. ı.:nnst'r. 

Orl.t< ıra: Şehir Or1'~tra~ı 
Orkc ırn rfl: <'em:ıı Ueııcı Re1 

I' it O G R A ;\l 
O. 1 nur : l'enrlupc Cl!\rrııırı 
01, l)l'!bU YI llforcl'!D e hı-rolque 
A. lloııs•ı-1: cnfuııl !\o. 3 '"'"' 
ııılnorı 

Jlfılenıt 'i nrcun: floıc Suıu, 011. 
10 

B u Puzar ton erinin tkl Oıcl-
1181 vıırcıı. Btrı, Yapı ve 
Krecıı banka.<ıının 1054 ~'1· 

lında açtı~ı müztk yanomasıncıa 
b rtnc ııtı knzanan Bülend Tal'
can·ın Bale SUltlntn tam olar ıı: 
llk cıera ochrtmlzde çalın11ı. ö
büı11, olmellyc kadar Şehir Or
kestraııı repertuannd yer aımı~ 
olan flQ yeni beııtcnın dlnletllme· 
al: Uç büyllk Fransız beıı:ecıaı
ııln -ı>aur6, Deb\lfi6y ve Roue el
ln· eserleri koııaerin ilk yarıaında 
yor almıotı. 

Paurc. Penelope opcrllfilnı ıııı:ı 
yıııncıa beatt!ledl \o J018 do Mon
te-Carlo oper1111ıncıa ııalmc e koy
du Rene Faucuoııı•nm ı;ı.rı tı:ı: 
rıne b !enen bu tırık aram 
Sacnıı•a itham edıtmıetır. Proı:
ramın bqıncıa yer alan Penclopc 
uvıırtürft Fraruuz müzllilnln en 
ızuzel jl'nfonlk parçalarıncıan biri· 
•ldlr. Cemal Re ld Rey•tn ıcıare ı. 
bekleyıeı ve hüznü ıracı ccı n 
Penelope ternaalylc bunun yanın· 
da mertlik \e kahraınanlıRı can
landıran Ul;'tille temasını ve bun
lanıı usta ışı ı::eıı melerını auyu-
rncak b r b &rlldl. • 

Deb\ll!l!y'n,n Ben:ewıo h rolquc
l b rlncl cıon a ııun ı ı;ırııı;ımıa 
bestelenml tir hk ) azııııı plrnno 
lc;lndl. D le; ka Kralı Albert r 
ile ııııkorlertno ltha! ecıllmlştlr. 
D6buıı.sy tararıncıan orkCAtra ıçın 
dOzenlencm bu kOçük l'BCl"Cle, Jıür
rlyet ıc;ın çarpıoan bir avuç kah
raman mlllııtln ruhunela ııönmıyen 
ümit ıoıllını da ııezmek mümkün· 
Clür. B rceuııo herolque·ı dinler
ken onu tiren heyecanı ve insani 
kedrırl yaltıncıan cıuycıuk. 

Fran:ıız mtlzljtlnc ayrılmı~ olnn 
proırnunın Uk yarıaında Albert 
RoUMcl'ln oçanca Sol mlnllr sen· 
fonlsl. blQ ı;11pheslz en önemli e-
11erd.I. tıenconı Botıton orkeıı•rıuıı 

için b telenm tir. İlk <I t& oıa
raıc bu •eııronlk t~eltktııdeıı el· 
linci yıldönümO Vt'Ji!le.t)le ı;a· 
ıınmııtır nu bOyUk oıercıe mn
zlk fıklrlert beklcnmed k sOrıı:t.z 

ve k•ı>rl•lerle. 11ert ve ıılddetll ııe
llşmelerin tczadlyle ifade P.<111· 
mııtır. Allegro Vıvn, adına uycun 
bir canlılık \O kuvv te. keııkln ve 
ıınrr.ıntılı rltmlylcı Cllkkatı çclctl. 
Ada; o tine tararııız bir aQkQne\ 
'çtııcıe ak•p s;lttı. ı::ttııldo canlan
cıı, tıızıandı sonunda aeno ~u
kOn va huzura tavu~t.u. Adaı:!o
n1ın Fuı::ı o kUınıı, Scbola ~tc 

dlı>lı>llnlnı lccneltne mal ecıen ıa
nntçı~ı açıkladı. 

tlçünco k18ıın Vlvaco canlı ve 
bllrckctll. ele avuca ııııtmaz bir 
mozıt .. Son Allcıtro. flütün orta.
) 11tıı21 n o~t hemen bOtün or
k ~rava m 1 cıcn bir par(a A• 
racıa rltı:nın ıı vt dlltlnl ve tempo· 
nıın ıı •ırla•tı!ıını ıtörelük Bu sı
rada aolo lt"man. ceçen AdaıılO'S'\ı 
hatıı:Jatan geniş blr kBO mQzlk 
cümlesi dlnlettt Ama bu cıurırun
luk anı eellp ııeç1etydl. MCU:llc 
ı:ıcne eanlancıı: ve llk A\loırm•nun 
bir temasını re.nlClf!n ele alarak 
vo fakat bu ıı f r daha tuvvetıı 
cıınıettorek ııenfonı sona erdi. 
Rouua l'ln nfonll!l orkestra I· 
çın çalınması nr. ka:tar ııttç bı.r 

rse. atnle~ ıcı için cıo o adar 
dikkat 'e mod rn mOzl o klll'§l 
an'ayıo ll!teycn b r t>qıeycıı Oe
ı llebllır ki C<'mal Reşlcı eserin 
ö Onü notalardan çekip çıkıımıak 
iç n o ıtncıı bllstııını, aanatını. ~ 
n"rJl.ıı \'e ıyı niyetini harcacıı. 
Orkeııtra şefın llıteklcrln kolny· 
ca .u~nalea cevap vercı : vcı hlu 
bu ~eri ilk dinle te b 1 kav
radı, sevdi ,.o ııırıırla 11 kı ladı. 

BOlcı:ıt Tareıın n na:e SOltl 
10 yılı fQ a 1 ın be tC'len· 
m,lştlr Bftyük Arttı ur 
Hone-ı;g~r. lncr•~m"'t'"'"' 

et!41rler anıı ıncıa b 
blrlncJllk bl~ • Tnrcan·ın Da· 
le Sılltı ilk defa 20 Ocek. ll'!i6 
tarihinde. şehrim ziyaret edip 
lı:onsorıer veren Floraıı.ouı•ııın Pa· 
ıazzo Pltt ı orltlllitrll.'lt tnrafını:ıan 
çalınınıştır. Bu tik çalınıtta yal· 
111z S.rto ile Horon dlnletllml~tı. 
E&crtn tamamı ırec;en yıl Ankll!'a
da l er alan Türk Müzik P tlva
llnde CUmhurbaşkanııBı Plllnno
nılt Orkestraııı tarafından çalın· 
mıştı. Bu konserc1Pkl çalını~ so
ıun tamamının btanbulda tik çıı.. 
lınıoı nldu. Tarcanın Bale 8(11tı· 

ııın ana malzmır ı ya doğrudan 
dojtruya halk müzııtımızcıen aıın
mııtır; yahut orijinal temalardır: 
yanı be tecının öz malıdır. Sirto, 
Ztlbek ,.e Horon b tectnıncıır. 

Halay, Hançer ban ve Hotbllezllc, 
iı.tanbul Konurvııtuım al'J]Ylo· 
rınde.tl dli>Jı:lcrden alınmıştır. An-

Fikri ÇlCEKOGLU 
cak §U var ki, bu halk motıtırrl 
oldujtu Slbl kullanılmamıştır. Mil" 
dem koreı:ırarıye uygun bir eeıı:ıJ 
ve Oıı!Oıı vcrllerelı: hnllc da!lliları• 

nın cntonlk bir lcarelı:terde kr 
ınıuıı ııfuı Onünde tutuım~tur: 
Bale Sültlnln çıılını ı, bu Koıuıcl" 
vatuar komcrtnln belllba lı ~eni• 
il ı oıcıu: o ıraya mııı ecı ınıeo 
!il kaaar erin ıtadm de coçıoıc
lerle doluydu. Bt'titcclnln hocMI 
olan ve yeti tlr<lllil beı!teclnln eır 
natıuı yalı:ından blllp tanıyall 
Cemal R ıcı·ın ldareBI, bu ı;aıını• 
aa ayn bir cır.ter kattı. 

Da:o ııOltınln müzı •inden, bll 
mü2ıııı ören motınercıen. rıtmlc"' 
Cen \ e bütOn bunlara u:vırun oır 
rak ıırtn iı;lenl§lnden buram ba" 
raın halk kok\U!u tütmekte A ı1 
•rn bqanlı altı parçanın arıııın

dan Zeybekle Horon•u öbürlcrltl" 
den Ol!tUn tuttuk. Zeybekt.o öyll 
btılutlar var kt, bu paroya a~ ti 
bir ı:ıeııcr katmakta.. ~lreelil 6t!OI 
ritmi yalnız kalın erke&tra eeııııı
rının venncsı: bunu aramdan oııa 
tlArınctın aııll temayı ortayn at· 
mııııı ve ıo;onra bunun bOtün or1'ct 
traaa ıeıışın ı. Derken orkeııtrır.

nın birdenbire 6Usup :ıı:ınrınetııı. 
ıtakııtml t andıran bir parça d n• 
leı.m ı: Zcybcğln aynı motifle ) e
nıcıcn canlanm ı vo oonundn 11c
nı bnotacııııı ı:lbl ortacıa udoce 
Zeybek r1tıı:iın n kalması. B ıccl 
bu bulutları uııtaca kullcınmıı, or
kcı1tnu1ın ııcs lmkdnlanndan bol 
bol f~dalıı.nmı~ vo hıtedlltt scs ııııO 
nııı:ıt elde etmtş. Horon da Karı 
dcnızın kıvrak, a ~· ra 1nL 
• yer yer kementefi dil d nle ercıt • 
bulduk. Ritm ı:oreıtı Jtacıar htZ ı 
ve canll)'Clı Palnzz:o P1ttl orıtC'5t,. 
ııını rnare ecıen oet Prancc:sco ı.uıı. 
der, noron"U asli tcm1>0ııund t1 
çok da.ıa oliır çalcıırnııştı. Hu ııcl 
calı 1 kıyaslarken, ı:ccenlcrcıo eeıı
rtmlzde üç konser vermıı olan Mil> 
neapoltıı Senfoni ork traıııncıoıı. 
dtnlccııaımız Dobuasy-ntn Ln Mo
rını hatırladılı:. Ant.al Doraıl bu I>" 
ııcrı it dede yctonıtz Jı:atmııtı aee 
tcyl Cllnlerıcen, Fransız ork ırııs'" 
nın ba.,ıncıaı:ı bir E;nnı;ız orlte:ıtr• 
9eflnln dlnleteccıı La Mer'tn n ıı 
ı:erçck dcıterını bulacaliını düeUn· 
mQetUt. Tıpkı bunun gibi. bu ı;U 
zel l!SCrl Şehir Orkestrasına ınsl 
ee11p ıılntllrmlf olan Cemal Rcşld'lll 
bllı:lll tC!al't~I altınaa BU!end Tat 
can·ın Bııle ııültı de a ıı kıymet ııı 
bUlm~ oldu. Salonu dolcıurıın nal 
kın hrıyecanı bu bııoarıııın •n ııit' 
zeı mük4fatt}dl 
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Asd tehlike nerede? 
:Jf'tlnJıı ı.. ııurc ıır ı.ında crrl ~d.ll <na.,tarRfı ı m·ld,., 
il' zıınu brr ~:ınıunanıı d C'~!'k midir, Joı.~ıı nı,.nhn! H tıaıı .. 

bit rı.ıııl"rt' ıııl •nl.;ııı aı. .. hıı ııılJlhl•. hrr zunıanıJ:tn ıtııh11 11·,,,,. 
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11 
mnıı, liıltta litnıtı ı:ı 1.ı 11 :ını lilhC1J ı,. nı •krlt'nm~I clbl hlı 

~1 Jor. lhtrrh f'l dü m~ 
1
' 1" ı:ilrmü ı::lbl t bnıln t'dtblldlclııl lıl"lll 

li~~1•11 fll.ilrttrlnl llll"llt'nl:~ nrıııııı lieıııll adını b yr ı. 'ıapııı.:ı rını, 
Joı.ı"rıııı ıtörıtııı.~ı-. \lon:-ı~ 1;, rı;ı bartıarlıcııı il hları ılhl" ı.:uııaıı· 

nr. rnbunıııı ısı.f'nl'l"lt'r çl"ı.tıcıııe tllPhC' 

K · 'lar:ı ı tııl J a 111' ılt'rdl ı:ör lir. Onu r;orf' 1 lll meı.ıt ı..aınınını-ıır. dr.\11•1111 dıı bildir· 
ı ınrttrnı,,.11 • t 1 ı-c b rbar 'lo lrnr l"nlpf'ryallzmlnc ı.ar· 

~:~•naın tılr lf't.. (-:ı·r,.hıU" 1'"11• ln•aalıtın ı;t'Jlşme lıııkAnlarını 1'l>
ltı. ':"tinin ıt,.ıı~ ırııı-ll~~~d.!:;. 0 da. nHntı dtıll"lll"rl llf' H tı nıl'-

"l?hc \f'ş1'11 t'l ınrlt'rl 811 Amerlı.ııııın • hlrlr-şnu•lnl , ,. hlr 
llled,. arx !illıııu" ''" m ,. 
lar ı ':1"'1 ı,.nılıııll"l.I lblll:;:ur. «Birli),; ı.a,.,.ı•ında ('t'l.;llmrli ,,. 
DJı.ı( 11 llilııı ı bir ıotııaı hl:'. linrşhınd •~e l'l"•&rt'I tınlıııuı. llu• 
ır! • orıaııı.ıa lbıJJ ır il~ ~rı-lil ı tın bnllnı almı ur. Mo•lôııl 

•nd"rhııJ crrl , eı.·r' 11''"· Pf'DCf'lr.rlnl ıııııtır. birli ı.:ıe karşı! 1• 
11 n ı ·- · " harp 1 n Hdr l\rus('f'I ı 

l\lıı f'bdldl ' rııtnıııL 11 duııyııyı birbirine liarı tırmnı. u: bir 
•lyJe bocrıııı.:11 tlüıı•ıt 1111 ,~••:ırellnl 0•'~den lıoldııcuuıı tı.ıılanını.; 
rıı.u ı•o:r:ın"ı. ı. rı.ıİr il ııı nı~nuıı tn:;ıcıııı nıSnıılnrı Mıırx'ııı Urr.· 
l•rıı' •rncı "'"•rtr.ı ·,0,11 ı tııı ılafııa\ının ı.:uıe .. ı ıılıııı HlrlPSlk \•ııt·· 

rııı ıı • ı ı rıı hlrtılrl 'uı. ' · '"'" ııınııarn 1 ne tirin dlı nııuı ıı.ı l'ephe)ı• 
Uırı1ı'"ı~ı1, '" llll'llfRat ıııı'ı~ıır~"•lnılt'l.il ıurmıeı.t"llt'r nrn•ııı ıl o hıl· 
dl'" ı. ırtü lt"frtkn 1'tltt 

11 
1 nn. ı.unırırrıaıı tırr hlrhılıı lı;lıutl" 

lı:ıu:ıııuııııruı. cırıaııoı;~, an \"arttır. Arap llll•)•nınll7ıııl ' •il ı 
lrn \ 11 11 Lor \e CiırllL ılma •er \f'r ft'SIU f'lollnıl lir. 
ltıl"t1 .. ~ı ht-ıı •eı.:ııar" ı.uını: liız~:nn raı:meıı. ne l•tPdlr;Jnl dnlrıın lıl· 
;\11> ı.:or)t'I dıın)a ı. ı..:uıııııı 

1 
bnrlıartıı.. All"mlıılıı ı.ıır ı'lnd11 ııor 

atlar "111Pernıllıllllne 11,.11 ~.P!amaz U. firatıc blrllıı;e \llrnı.ı:r: 11; 
lUfb.ı ~t"rll.Jııl olacaktır il e 10 zoaıanıoılanhert 1>ııll ıılıt1 rır

lr Cön lineııe an~cııı.utııa Dlt'~dnn '°"reıllerl he ıııffil"nhet 
ır. 

Ahmed Emin YALMAN 

1'1c. ~illan 
~isenJıoıcer 
ile •• •• 

901•11ştii 
1V*"lıln Aıııoet;aıe. ~Si 

~aJı:anı. b~~ 24 - Bntaıw" B~-
e 3.6 6tat b kan El.senhowcr 

ın~tır. llu 5 Ure11 bir gl:lrüşmı yap. 
~n llını ve ııd "!$mccıe. Ru vaııın 
11ttn b.ıı p.omat k ıaarruzu
Cd..:Jıncttcd~onf8u ccııııı. iti tahm -ı 
arasıncı 11 ı:oro it m<'m.t'ltet ııcıeorı 
ı:ntı, taran me tt z cereyan e• 
b lı:a t•rııs!rın mu &\'lrlcrlnJ. n 
lleyaı s ç ·ı alınmamı tır 

nuı11r ba1ı:';;'Y· ıntızaıı:enı cdlleıı ko 
la:naııaıncıa bile ~rhıuı.tl bir 

ltuıtır. bulurunman kaçın. 

Fatih Kız Orta Okulu 

«Sulh için Atom» 
Mükafahnı Prof. 
N. Bohr kazandı 

A•"oClııtetl Prt_u 

Washington 24 - DUnyanın Uc 
•Sulh uğrunda atom• ı!ıükata·ı 
bugün 72 ya ıncıakt Danlmarltaiı 
flziltç! Profesör Nle;ıı Bobr'a veril· 
nı t r Su!h ıçtn atom mükllfatı 
7o 000 do ar tutmaktacıır 

'OHU ., m :1ırı.A• '1'''' O\ 
l'ROf. ROH1 ._AZ\SUI 

Stokho!m 24 (A.A ı - tavıçrc n· 
aıllı Proteeör Dantel BDvet•nttı 
19S7 rııı Nobel tıb mOklfatını ka
zancıııtı bHdlrilmektedlr. 

Şehir Tiyatrosu 
Artisleri Asya 
Gribine tutuldu 
ŞehrtmlZde salgrn hallnde bulu· 

nan Asya ıınbl tiyatro artıstıertnln 
arauna p.yılmı~ blrçoklannı çalı

pmıyacak bale get1rmlşUr. Bustın 

Komedi •e Dram ıı:wmıan artlatlo
rlnlu onbc~ıen ı ztuı hastadır, an· 
cat. alıw rapor almış Tc 1At1rt.bat 
eı.met.tedlrler. llaııta olanlar •Deli.> 
komedWn1n oyuncuları oldulı:lan 
lç1n a11n otuzuna Jı:adar Şehir Ti· 
yatl'OSUilun komedi ıı:uımmda .. o. 
vey Babam> p1yea1 oynanacalı:tir. Ha 
len çalışabilen cyunculann ç~ 37 
Te 33,Ş ateŞ!erlne rağmen ayakta 
Jr:almakta ıı:endller1ıı1 !Attrahat an· 
J nnda t.edav1}-e ça mal:;.ndırlar. 

A{dıgımız Jııı.berlere ı:ııre .A.aya gri· 
blııe )"Akalanan artl&tıer1n u.yıaı art 
tı~ takdirde vaziyet raporla Vallye 
blldlr1lecelı:tlr. 

llıılen l.5ttrahatte bulunan artist
ler şunlardır : Turhan OOkcr. HU· 
maşah O!lker. oa:zanfcr özcan. v-
11 Rıza, Şazlye Moral Tc Alov Ö.ıı
gUn. 

Fransa'da bulunan ma· 

deni kürenin esrarı 
Le Trcport (Fransa> 24 IA.A.1 

Ne olduğu iyice anlıışılamıyan ma· 
deni b.r lı:Onı dün Trcport. kıyıl 
nnda karaya vurmuo ve ~bul 
oa?ııslar t.aratıncıan orıacıan kaldı-

ınıaatı 50 y~ıncıa o!an Prot. Bovet, hl.- nımış a da buı:tın dOnkO yerln· 
Pattb gız Or.a len Romatta Aeya ı:rtblne yakalan· den 200 metre kadar uzakta renl-

!"tı Natıa lS~"u l~~lu ikmal in mış bulurunalttacıır. Bove:. ı:azete- cıen ı:örQlm(lştür. Öğleye doı;ru KO 
k~ bcdcıı r ..,. ... nce ıııa 636 ll· re hususi surette cetlrtlen bir kam 

~- J'le lhalere çılcanlınıt- eller! yatalı: oduıncıa kabul etmiş yona yüklenerek ıncelenmek Uzerc 
................. tlr Cherbourıı·a ııötürülmO~ttır. ................................................................. " .......................................................................................... . 

1. Universitesi 
hatada inat 
edecek mH 

fatanbul tlnıversd.lteslnl:ı 
1957-10511 cıers yılı l kasım 

cuma günü ııılat onda Fen Fa· 
kOlte • lı:onreraruı salonuncın 

npılacaktır. 

Son 410rt. yıl tçıncıe lstanbul 
tlnıvers teı>I. açılı, rC6:ı:nlerlncıe 
61irencllerc 662 hakkı vermo
mı-kte inat etmiş. talebenin bO
ytılt bir kıı;mı bu yOzd.en açllı 
r~mlnden uzak kalmış. kencıı 

lokallcr!ncıe ıtendl açılış resim• 
!erini yapmı larcıır. Halbuki 
Ankarn Unıversltcsl ve Teltnlk 
IJnıver&tte böyle menfi bir yol 
tutmamı !ar Bir Unhenııtecıe 
öRretlcllerın t c 6ğrenc1ler1n be
raberce bilgi anyan bir tek aı
le teşkil ettıilnl gözönüncıe tut
muşlar. ıııırenc11ero &021 haıttı 
vemıetı tabii gl5rmllşler, bunun 
la iftihar ctmı~ıercıır. 

Haber aıcıı ımıza göre bu se
ne çirkin cıurumun orıacıan kal
cıırılacağı hakkıncıa baızı 410-
kanlar, hatta rektör §llhsl ka
naat olarak talebe~e 66z ver· 
C!lklerl. bunu Aluarlf Vekll!no 
ifade ettikleri. Vekll cıe tale
beye tclcrar ettllll halcıe nettce
cıe venlen karar yine menfi çık
mıştır. Buna cıa k1macnln ma
ı:u1 bir sebep g&;tercıııtı Te ta
lebeyJ ikna ettiği yoktur. 
İnaanlar arasında inatçı kim· 

sclcr bulunııblllr, bu huylannı 
ııleyhlerlne kaycıecıer. ecçerız. 
tnkııt bir manc\1 catısıyeti olan 
koca bir OnıverEilt.cnin sebep
siz bir lnac1a kapılması ve 
retcnıe l!ğrenen araıııncıa göıı g.5 
re lk!llk yaratın lı:ta ıarar et
me 1 ctdcıen havsalaya ıılı:mıyor. 

Dl r Un v erslte. ktı.r ve zararı 
Hhlplerlnc alt bir hus\W eır
kct değildir. Umumı e!kAra kar 
şı borçlan olan bir öncü bllıi 
ocıııtıdır. Böyle bir mQC5Scsenın 
c1ort 11Cllce11r kuru bir tnadın etıl 
r1 kıılmMı \'O 1k1Uk yaratan 
menfi kararına h!Q blr makul 
sebep göetennem0&!, insana clc1 
den e!cm veriyor. 

lıstanbul Unl\"ersltet>I. l kasım 
gününcıcn en el bu mce;eleyı 

bir dııba g zııen geçirir va 0-
nıversıte ailesi lr;tncıo fs.hcnk' kU· 
racak bir karara varırsa. ortay 
hat cıan dl!mnek cesaretinin va 
l>"I niyetin ho~ bir ömeğlnt 
tormuo olncaktır. 

Yine 2 ayn tören! .. 
iatanbul tl'nlYert.ıtı:ıılnln ı Kasım· 

da >eni ders rıtına ı;lr1şt munue
betırıo yapılacak tıı:encıe. bu &ene
de talebeye eöz verUmemeaı. bü;v11Jc 

C:OEq:t< 

,-~~l,İY~ 'fE(,Av~'~ E'·t)~C Et._ 

80ZUlt PLl.Jt 
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MAKARIOS 
İNGiLTERE'YE 
DAVET EDİLİYOR 

Türk Oaberıcr ı\J:ınıı 
Londra, 24 - Hltıı:Qmete yakın 

çevreıcrcıen bellrUldttlne s;ııre, Jtıb· 
ruı askeri val1s1 Hardlnı;'in cıeğlşU· 
rtımt"AI ve ;yerine alvll bir 1'&11 olan 
Hugh Poot"Un tayini, Ma1tarloa'Un 
Amerit.acıııltl tcmasıan aonuncıa ro· 
ı.-ubuımuştur. 

Ylno aynı çenelu, Amerika hQJtQ. 
metinin Kıbrısta asterl bir vaunın 
mevcucııyetınden boşlanmacııltlan ve 
bunun C1e!il~l!llmes1 yolunda fnw1J. 
tere hlllı:Ometl nezcııntıe tt$ bbuate 
bulun41uıtuııu ifade ctmet.tedlrler. 

Öte yandan llnUmUzdclı:t IJ'(lnlere1e 
İngiltere hükQmet1nln papaz l'daıta. 
rloıı"u Londra)'a d&Tet etmesi "° o
nunla müzakerelere gl.rlşmeat belt· 
lenmelı:t.ecUr. Slyaııt çeneler cOrQşmo
lerln çok yakın b1r tarlhte ,-apıı.. 
muını mubtemel ta?$llaınaktadıı
lar. inglllz bMıını tao )"Altında M•· 
karloıı"Un Londra'da belı:lendlilln1 
blld.lrmettecıır. 

Türkiye - Suriye 
sınınnda 

cıvarıncıacıır. 

uterıne bir 
dlr. 
.IETLER leh\ 
Al.AS 

<Baştaratı 1 ııelde J 
Yani her 75 Suriye 
•yabancı• düomeıcı.. 

Son IJ'(lnlerııı ilet çekle! olaYl• 
rıncıan blrl&lnl da Halep h&Ta al .. 
nının aenlŞletllınealn• baolanmaııı 
teoltll etmelttecıır. Suriye •tr~l po 
ıı.aı olan cııcıncı btıroıı tim gc!en 
lerlncıen birinin ç1kladı~ına s:~ 
re. Halep hava alanı Jet uçaklan
nın ınıo kalkııma uygun halo ııc
tlrtlmektedlr. 

!Bltndlğl ıı!bi Halep llataya çok 
yakıncır ve Surly<>.nln ellnde t6e 
Rus yap1&1 Mlk Jet uçakları:n41an 

bir miktar bulunmaktacıır. 
surırocıcn henOS ıterl ırele:ı bir 

fııb51yettn bana tıöyledlltne ııısrı. 
)ine ayni clktnct btlro:t mensubu 
kcnd.1s1na Balcpte küçOk çapta bir 
s!l4h Te mermi tabrtkasının tn~ası 
na teeebbüa cdlle11ğlnt cıe bellrt
m!ŞUr. 
BiR KİLO:'lfETBE 
ÖTf,DE ~IPER 

r 

KISACA 
BüYüYEN 
NESİL 

A 
raün ıeçen 3& aene zarfın· 
da ,.epycııl bir nesU 1eU1U. 
Bu cumhurt:vct nnll41r. Dlr 

kurtuluşun antnd ı,tnde doldu. 
lal' ve lılikler1 n.tanda, dallan ,.ap 
ralılan lıütün medeni l.Jemde bir 
&taç cıııı 110Jlldlller. Bu nesU, 
kendi meseldertnl lılldlll kadar 
dUıı,rıı.nın derUertnt de blllyor; 
her ikisinin blrlılriylc olan mü· 
ıı~beUl"rlnl ldrU; ediyor \e 
lyt bir Tllrkiln !71 bir dünya Ta· 
t&ndafı olma.u cerekdtlnl an1l7or. 
CUınlıurf:oetlc dof&n Te 3& 5elle 
zarfında bll71l7tı.p rell$Q nesle eti. 
nnebllirüJllz. 

Hiç lılr kup.le. benim neslim ka· 
d&r çe~IW .,.. ibret nrlcl hAdlso
ıerıe tı.&rp kaflıya kalm.amıttır. 

Biz harp me:vdantannda bulunma· 
dık, ıstıa rörmedlk, birbiri llıtu· 
ol! dnrtlen, kapanan TI! a~ılan de. 
yJrlertıı ıstırabını, şaıkın'Jılını cıuy 

mallık. Cumhuriyet deTTI, btitiln 
meşelelerl Te Eorlukla.n içinde yl· 
no de lstikrarh ldL Gerçek hürrl· 
yeu, lclaleU, efftllll lıllmedlffmlz 
111şlarda lılle, lıtre onlara dair p.r 
kılar sö7let17orl&t, manzumeler ez 
krleU,.orlanlı. iıente tılze tcilim 
edilecek bb.meUtt n mes'Ullyeı. 

lcr için surur duJ1ll&llUZı ll&nıtl· 
1orlanh. Kim ne dtne desin me. 
ıut tılı' çocukluk çatı l'tflrdllc ve 
dedllkanlıhk :yaşımızda bilttın dün 
1a lçJA bir ftllkeı olan harp kop 
tutu uman, tarlulardüı. man· 
zumtknldı.I hllrrt1ct için ölmek 
tekllkrat )qımızda sallandı. \'aşa 
m&ml%, &adtto bl%lm dej!J, mWe· 
t1ıı de ıa11hldl?. 

IATPA , 
~ 

Biz, flmdiye kadar beıertr• 
lln ı:lirmedlfl bir fadayı ilk de· 
fa olarak cıqardan .e.rrctmek fır. 

tını tide etmiş bir nesiliz. 
r:enç kataanmuda, tarihin en 
bll:rtık ibret tablosunun çiz.elleri 
1er etti. Bizden enelld nu~r 
lıarp rne7danl.annda tllkenirken 
dilşünmf',te blle fırsat bulamıyor
l:lrdı. ntr, hllrrlyelltre kaı;c1et· 

nıdı. lsteytmlerıe, 1ı urr)JetıerlRI 

ıııfidnraıı l"tnırl> ı .. tl)f"llll"ı1n amnrı 
ız müı·ııılr.IPSlnl ibretle ~tJ rf't· 

ilk Te htlrrtyetıertn prkılardakl· 
)erden daha da ı:Uzel, nzgeçlJ. 
ml"z oldulıınu o uman daha iJ'l 
anladık. 

:UugUn 3' a ını doldıınnak 
Uztl'1! olan Cumhur)Jet nesil. 
lıilrrl7et için ölmedi ama, hür
riyet için dDtünmennı, okuması· 
nı, öjrenmealnJ Jhınal etmedL Bıı. 
&dttek cUnlcr lçlıı bir mUJc1edlr. 
Benim neslim bu mcmleketlıı t.a. 
lihlnl fimdlye kadar olan4aa 
dnhn dıı ccnım edı·ceı.tır. Bütün 
b'lllkltr, bütün bilrrlyeller bô1· 
le bir nesli bekledi durdu. Daha 
enelkller 7oıyundu, bedbtndt. 
bOtQn dünyayı karanlık bir pen· 
cercdcnı seyretıneje alışmışlardı.. 

l>Onya nimetlerini ll;rılu yeçhlle 
tanımlJ"orlardı. Azlıktılar, ne 1•· 
p.ıbllecdderlnl bllo bllemlyorlar· 
dı. Hasretleri istikbale delil ma. 
zlye uzanıyordu. Blr çırpınıyor. 

!ar. sonra kendilerini Umlt.dzllfe 
ıerkedlrorlardı. Diz t'n büyük çır
pını ın, blltOn cD('le barata san· 
lıpn, yapmak ımr!lln, lililme 
direnişin meydana ceUrdltı bir 
nesliz. Bir muclzf!J'l rarataa o 
ölmez"ln, Atatilrk'Qn •ne mutla 
Tllrktlm• demulnl lltycttttı. -eı 
Türk lsUkballnln evUılı. ntaıı sa· 
na emanetUr> d'1t hitap eıtllf 

o :nmt ffnıdl u 7qm4adır. Zıı 
ceç ıo sene sonra. memleketbl 
blUUn kaderi oıı.ıarın ollnde ola. 
eaktır. 

Bu bWm tallblnılz4lr. 

Sadun TANJU 

Amerika Suriye işinde bizi tutuyor 
<Baetarorı ı nclde> 

surtyenın uıWz lddlalannın bl· 
raz llnco Dünya efkAnna a<;ıltlan.. 

mıı.aı için Türk1renın Blrleşıntş Mil· 
!etlerde meııclcn1n cnncıemcıen cı· 
karılması aıerhlncıe oY tulianmış 

ole1U4U bellrtllmeltted!r. 
TÜRK • suuot ARABiSTAN 
MÜ TEREK TF.IUJGİ 

Dabran, 24 (A.A.) - Dan bura
da &ş&ğıdaltl Türk • SUUddl Arabl.s
tt:uı m U,-..erelt tcbltlinde ttc1lmle 
f0)'1e denllmektedlr : 

kanı Nıwr Qaroamba ı:QnQ kabine 
mensuplaıiyle 3,5 &aı1t atıren bir 
t0plantı yapmı, tc tahminlere ı:ö 
re. Orta-cıoıtu mC6cleıılnl, Surlye
cıekl Mmr kuvvetıl"rlnln cıurumu 
bu gllrüşmUştQr. 
Rt 1 "" l\AtıADF:SIZDE 
il( ('K 1A!\E\ HAl..AU \ ' Pl\OR 

Be)"rut. 24 IT.H.A.) - Kahlnı Te 
Şam racıyolannın bugün Sovyet 
Basınına atfen verdlklert bir ha
bere nazaran, Rus ordl.ll!iu aon ııun 
!erde Türkiye hucıucıu dvıınnda 
Kafk ya bölı;eı;tncıc &enli ölçüde 
ınanevra!ar yapmıştır. 

ROKO O\Sl\I KUK~~ 
Kt ~U.!\1).\:\1 OLDU 

,. __ _ 
ŞAN SINEMASI •••••• .. lıııı. tepki )'aratmıştır. W :t.ft.T .B. ıararından 'bu konuda 

Ankara' da iki keşif 
Uçağı çarpışh 

Pilotlar kurtuldu 

ctlveııözü karakolu tla Surlyl-
111erin ııınır karakolu arasıncıa Kız. 
Jar sarayı lı;mlnl to~ıyan toı1hi ha
rabeler var. Kız!ar ı;oroyı Tİırktyeye 
alt, ııonraı;ı Surıyenln. 1ote Kızlar 
1>arayındalı:t Surtya toproıclannd.an 
bir kllonıetre ıçerıyo doJıru 7Qnl r
ııenlz k.enıı.ıntzı rol hendeltlertne 
kazılmış elpcrler lçerısıncıe bulu· 
nurı;unuz. llencıeklcrde çaııırıar bl 
hı kurulmuotur. 

Oörüpnela:de TQrlt1)"e Te SUrlye 
aruıocıa tabade1Uıı eden aon vaz;lyct 
Jta~ncıa arabuluculuk etmek hu• 
~ncı:ı. iz.har buyurdullU arzu üze
rinde cııraştılmüt •e Orta • Şarlı: 
m~elerlnden b&hecd11ın1ştlr. Dü· 
Jük bir nmlm!yot 1'C lı:ard~lt ha. 
vası lçlncıo cereyan etmiş olan bu 
mUl!akerat lııtlltbal için bir tallb&}ı 
&ddedllmltUr. 
ı>URİ\'Jo: • SOVYET BUS1".ıl 
.ASL.\ll3USI 

Locıra. 24 (A P.J - Tlflla Radyo
ı;unun blldtrcıııtınc ııare. Polonya
nın eski Su"Unma Bakanı Ma~al 
K05tııntıne Roko,,o\'6kl'nln :ıtat
ka ~ad.ak! Sovyct orcıuıorı kuman 
dııtılığına tny1n edllcı!ğlnl bildir· 
mtşı r. Rokutı0reltl'ntn bu taytnı 
TOrktyo ile Suriye arL'!ınd.a bir hu 
41ut ıııırglnll •lnln mevcut oıcıut;u 
bir ıııracıa. R\16.lann Türkl~e a!ey
h!n41e bir takım ltbamlıırcıa bu· 
ıundulu ı:Qnll"re tttıadOf etmekt 
41lr 

1 

İ ~luhtc.cm kapılarını 28 Ekim Pazartesi gecesi :ıf;ı)or. 
tırnıak dol· . . 1 nenıam a~ısıy c yıkılan gı ris kapısını çok daha büyük \ cuzel ckilde 

ıı bu ııeıona kahkaha tufanı harikullidc bir komedi ılc başlıyor. 
RENKLi EASTMANCOLOR 

JOHN MILLS- LISA GASTONI 
yarat tıklan 

in~a eden &i· 

FiLO u B EBEGI 
cThe Baby and Thc BaUlc hıp• 

Sınemanın fll clerı Cumartcs1 saat 10.30 dnn ıtıbaren acı'ktır. 

işte mük~mmel bir ökçe ıastiğil .. 
•·· Nihnl·ct, dayanıklı ve elvf'rişli bir ök~e lii tiği mem" 
tekelimizin her tarafına tc\':tİ edilmiş bulunmaktadır, 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERİ, fennin en on terakkile .... 

rine güre, tamamen otomatik makinelerde ve 
hususi knlıplarda imal edilmektedir. 

e OOLF ÖKÇE LASTiKLERİ, patentli yepyeni bir şekle, 
sahiptir. 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERİ, f evkaliıde sağlam olup 
kunduranın lnhanından faıla dayanır. 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERi, kunciurnnın, ökçesine l ta-
mamen intibak eder ve yürilnıe kolnylığmı arttırır. 

Yeni nlncnğını7. \'eya ökçe değiştirteceğini7., kundura· 
larınız için ı rarln GOLP ökçe IAstiği i tel·iniz. Her boy 
erkek kundura ı için muhtelif numara1arı rmevcuttur. 

işinin ~hı· 
ı kunduracı 

GOLF 
ökçe,, lastiği . kullanır 

yapılan müracaatın recıcıı ııebobl lle, 
oyn bir açılış uırenı ı apılmaııı için 
haı-et.'cte (;eçllın1şt1r. Talebelerin 
Marmara ôılrencı Loklltnc1e kendi 
aralarında yapacaklan tıırmcıc. ba• 
zt tanınmış saııaırcuer de buluna. 
caı:tır. 

ÖLÜM 
istımbul Sıhhat l\1UC1Qr ~ıu

aı·lnl Doktor Kümll Öner. T(lc
car Terzi Ali Öner. Yüksek Or· 
man MUhencıısı Fnbrlltııtl.lr 
HlionOt öner, ve Salih önerin 
anneleri. Afikcr1 muhasebeel SQ 
leyman Pnlk Ant.:•m ltayınvall· 
desi. Avuknt Abdülkac11r Ant•ın 
anneaıın~ı. 

fHlmll hDnt'll nnrı :mırta 
nııe~lnd~n 

J .Ül'l h E ö:...ım 
• 24.10 057 P~be Uünü ıtak· 
kın rahmetine kavuşmuştur. 
ccna:zcsı 25.10.1157 Cuma günO 
öğle namaz.mı mQteaklp Kadl· 
köyünde Omıanqa camuncıen 
kalcıınlarak Karacaahmette a
ile Jı:abrlstanıncıakl ebedl tstl· 
rahatgC.bına ıcv411 odUccektlr. 

MetlA rahmet eyle~c. 

VEFAT 
Rize eşrafından. Sandet Kal· 

kııvan•ın eşt. Nuri, Vahit Kal· 
kavan·ın ve Nuran LAy, Kerl· 
man Çoğalan"ın bobalan İlyaıı 
Sami, ırnsna Kalkavan•ın kar
d~lcrt Amıat.,r Ziya. Fevzi. Ha 
lla Kıılkavan'ln cıııyılan Amı•· 

tör İbrahim, ismaıl. Nazını. Ah 
met, uaıım. Reşit, Fı.ıot Kalka
vıın'ln amca:ı:acıeıerı 1ıusan ve 
l\luhl!ln Kıılkavnn•ın enişteleri 
S1UI111un tucearıarından Fııhret 
tın Llly 'lie Yüzbaşı Mehmet 
Qotaıan•ın kayınpccıerlcrl Ha
tice Kalkavan. revhlde Erken
ci Elm Gençlerin aıtabeyısı, 
Ann&tôr 

ı-;tn\'f 1'Al,KA\\:-.° 
24 ıo 1957 Pereembc sabahı Sam 
sunda vefat ctmlotlr. Cenazesi 
buı:On Sıurumn aile kabristanı· 
na dcfncd ıecektlr 

Allah rahmet eyi n. 

(~*_*_*Jf'.'."K.:"'~€1) 
~ ~ 

~~~·~ll-~ll-ı•-•~' 
Gördünüz mü?? 
Pek yakında ayrılacaktır. 

Acele ediniz. 
Ak~amları her semte otobUs 

crvisleri vardır. 

nnsus1 l\Jubalılrlml70eıı 
Ankara 2-l - BugQn Anltaranın 

Oüt10l kazasında iki k~lt uçnrıı 
çarpışmıo. p !otlar ırı t.Mac1Clf ~
rt ol ak t.urtulmuşlıırdır. Y<lkscl 
Aı-cı ldareıııncıeıcı uça1' moUirün· 
deki nza yaznncıen Kamanlar k6 
y(I clvann41a mccbuı1 !niş yapmak 
zoruncıa kal~. fakat daha &ıce 
ytno mecburi iniş yapmış olan F1k 
ret Kır•ın ic1areııtncıekl bir k~l:C 
uçaıtınıı çarp:ıuour. 

Universiteye 
giremeyenleı 

m.,ıarah ı nclde) 
650 talebe ı;ılınııbllmektecıır. 

En fazla tal!bl olan fakOltcler 
ııra na ounlarcur: Klmra mnhe:ı· 
cıısıııtı 640 talibe ı:aroı ~ ktş111k 
kantenJan ki bu 41urumda namzet 
ıcrcıcn 13 kişide 1 kl§i lgtcklertne 
uygun b.r fakülteye glrebtımek· 
t.ccıır. 

Diş hektmllll branşıncıa namzet 
,,ayıııı 660. kontenjan lııo 60 dır. 
Buracıa da taleplerin sadece 1/11"1 
tarşılanabtlmcktecıır. 
Eczacı okulu ise 725 namzetıen 

ancak 80'1nl kabUl edebllecektlr Jı;:1 
buracıa kazanma oansı dalı& cıa 
yük&ektlr Te 9 naın:r.cttcn 1 •ı ıa
ktllteye çlreblleoektır. 

Dlıte,r Pakfllteıcro müracaat mllt 
tıırı ille aöyıecıır: 

t'nkülte !lıamı.ct KontrnJan 

Tıb 953 360 
İktıııat 1372 700 
Orman 320 200 

HukUk Fakültesine geçen yıllara 
ı:öre talip sayı ı bllyOk mlktar41a 
az dııimcıaıı E41eblyat FııkOltcsl 
ile beraber bu falı:ülteye de nam
zetler tmtlhansız alınacaktır. 

Bu duru.-na göre bu yıl seçtik· 
ıcrı fııktıltelere ırtrmek isteyen 
8278 namzet ten ancak r.. 24"0 bu 
tıııadete crl~cbllecek 6883 naınttt 
ise cerı;hane. IAboratuar. ötretım 
tı~ml rcter11'zllğlncıen bu arz:ula
nna nail olamıyacaklarc1ır. 

Her ~ ıı geçen yıllanı ntsbetcn ar 
tan talepleri karşılamalı: için Onl· 
vcmtelereo alınan tedbirler hC
ınm hemen hiç denecek kadar ye 
tersızd.lr. ................................................. ""' 

Rus lesanülçüler 
ınu~tıırarı ı urııteı 

nln 411ktatôrl(lğü de il. aııcak ıto
rr.ünıst partl.ıılnln ve oııun tçln· 
den ıılvrtltn bir. iki şahsın mOli· 
teblt dlktatörlüliü hüküm ıürmek· 
tecıır11 

Fakat otra!tıı 86ker yoktur. A.6-
k.er olma:;ına ltızıım da yoktur. zı 
ra Türk1ycnln Surtyo Ue ııuur ya· 
pan bütün köy C1'I a llıhlanc1ınlmı1 
ıır .Bunlar Surı;re orcıw.uoa men· 
aup 6Ubaylar tarafınd.ad talim ct
L1rUmekte<ıır. Du .kOyler latenllcUğl 
llncıa bir mllill ltuvvctı. b&ttü b.r 
orcıudur. 

Geloltm Surlye aınınnın daha ıç
lcrlne •• LAaklro:re gtremewnt.z. Ya 
ısak. bölge 1l4n ecııımı~tlr. Buracıa 
tahkim ecııımıo surt1e birlikleri 
TO.rk ı;ınınna doğru yönelm!~ ta
lim yapmaktacıır. Surtycnln TOrkl 
yeye olan bütün ıının bu Jruvvct
lcrle <loludur. 
Dt:DIRGE'DE 
1.!:\K AL&.\ l 

Hata:;cıa İakenderundan liOnra An 
talı:ya, Reyhanlı 'a Kınkbaııı do
l&ftUll. C11vcs;O&ü Te Mollahalllde 
Suriye eınınnı 6t0Çt1m. lııkencıeru
na llcııOz döndllm. Yol boyunca 
kCi;l ncıen çojı; Türk askeri 110 kat'9 
oıl~tun. Dedlrs:e·de bir tank alayı 
geçenlercıo MWl SaVUl1Illa Daltan· 
Jı~ının yapılacağını blldlrdlli mır 
ncvr&larla m~. 
H.l.T.!ll>A 
13 l'ABl:-ICI 

Öte rancıan Hataya Cün 13 ya
bancı ııazctecı ~idi. İçlerinde Ti· 
mu, lJI~, New York Tim~ gibi dU11· 
:va çapında dcrı;I ve gazetelerin ıı1-
yasi muhabirleri bulunan bu 13 
ııazetecı cıa Haıayda 8Ur1Ye budu· 
cıumuzu cıotaı:ııror. Tür.il: hOlı:ılme~ 
nlıı davetlisi olarak memleketimi· 
za aeımıo bulunan bu yabancılar 
bir taraftan Tilrkl~enın. öte yan
can da 8urtyenın uıcert cıurum
larını teııblte çalışıyor. Bütün cıun 
J&nln eon gQnlercıa g!lzlcrtnl Oz&
rtna çevlrdllil TOrkl~ • Suriye 81• 
nınncıa o 1ae ki, ou lnda mAnalı 
bir sessizlikten ba,P;a oeY ;vo:t:. 

2533 göçmen 
Vatandaşlığa 
Kabul edildi 

euıaaı llfuhabırtmıtt~n 

Ankara 24 - Çeşitli zamanlar
cıa Tflrkl;eyo gelmıe olan mub~ 
ıır u~·ruktakı !?533 göçmen Bakan· 
ıar Kurulu karan ııe Türk vatan
daşlıılına kabul ecııımıoı~rcıır. 

2.510 uyııı kanuna rı:ıını Türk 
vatnnd.llljlıjtına kabul ecıııen bu 
ıı~enlerın 1899 ııu Yuııo lav, 634 
cıü Yunan, 47 ııı 1!$arkt Urcıon. 1311 
TOrkllitan, 5 i l!ulııar. 5 1 italran. 
3 ü Afı:anl5tan. 3 Q Suriye. 2 ısı 
Unıo.n. l rl Romen. biri Koro uy
ruklu olup 21 t do uyruouzcıur. 

Şam, 24 (A.A.) - S&WılrcUI bl.r 
aynalttan ıı;renlle1!41ne göre, SOT• 
Je' Rıuı;vanın, Surlyeyc ranıımı hAlı: 
kmdakl anlasın• yaJı:mcıa imzalana· 
caktır. Bahb koııuı;u anlaşmanın. 
dün )"&pılan Vekiller Heyeti topla.n
twoda prenaiı> ı Ubarlylc taavtp o. 
lundullU da aynı kaynaktan blldl 
r1lınlftlr. MOdataa Vcklll Hallcı El 
A:zm baaına venıııt bir beyancı~ta. 

Sovyet llcı.tu.t mil ehaııaıalannın 
'°azlfnlerlnl ıamamladıtıannı Tc 
bunlardan bir kısmının MoskO'l"&ya 
dönm~-k üı!nre dlln Şamt1an hare
ket ottıklertnt aöyle.mtıttr. 
DIZRiliiS İDDİALARI 
Şam, 24 (A.P.) - SUnye kul' 

mıy .B&Şkanı general Afif Bı:zri, dün 
hüviyeti meçhul lteşit uçaklannın 
Surtyc topraktan ()zerinde uçtuııu· 
nu ve bunların Amerikalılara alt 
olduııunu zannettfllnl allylemıtttr. 
Jiumwı"Un Qııttı.nd.c uçan uçaltl•n 

Jtutecıercı: general tOYle demiştir : 
•Bu uçaltlar Türklyeden ı;eJml1or. 

lantı. Bunlar Akdenızııe ııuıunan 6 
ncı Amerııı:an roosuna menwpt.u. 
Eııuen bu ıuo hudut tıoyunca rı

~ılan TUrlı: ltuvvetlerlylc blrllltıo 
çalıomaıtıacıı:r.• 

Dızrl Türk uk.erl JJJm&RuılD. A· 
merU:an ~erı Baltan prdımcw 
Loy Hendcnon'Un z11&ıet1nden son· 
ra. b8$1ae1ığını ııOylemlt TC Ttlrklyo
nln Surl;veyc karşı gUtmekte o141u. 
~ aırasetı değtfUrme.st tcabettttını 
ııer. aürmüştllr. cTelıe11t poUt.lkal1 
hlçblr :;aman tyt komşuluk mnnr.
sebetıertne yalc1$m&Z,t ıekl!nde ko
nuşmaya yeltcnmtşt!r. 

Btul, Dulles'ın TOr.i. • SUr1ye hU· 
dut ııoıııwne blr B. M. ltunet1 
ı;6ne1erllmesı teklifini redcıetm!ş ye 
iki memleket araaında herha~ı bir 
tarafsız b!l~enln olmacıııtını ve bu. 
cıut kesiminde çarpıpaların da c• 
reran etmecıı~ınt, bu ubeple b!lyle 
blr tccıblre !Uzum olmadt:ını tıerl 
allnnUşlUr. 

SURh"E:"iS 
OAUJP nln TE EBBilsC 
Şam. 24 (A:P.) - Cumhurbaşk&• 

nı ŞUJı:rQ Kunetıının Suu41l Ar&
b!.stan h kUmdan Kral Suucı m116-
taceı bir mesaJ eııntıerddl~t n xra. 
hn Tllrktye • Sur1Je bucıut buhranı 
münasebetiyle ileri aürdlltü ıavıı.s· 

aut tet.llfınt ııerı alması rlcaaında 

bulund$ rotunda haberler mev· 
eu~tur. 

Şam HaMclrestnın btr tıOzcnstı El 
Rayt Alem ıazc~ıncıe çıkan bu 
haberi teyld Yey& tek%1bten taçııı· 

mıştır. 
8.ı\LAll BITAB F.\Al.h'El'11> 

B Milletler Ncwyork 24, (A. P.l 
- Suriye Dıo~ıerı Baltanı S&Jlb 
Bltar bugün B. Milletler Genel 
Sekreteri Dll8 Haınmaı:skjolcı'la g!! 
ı:ılşmüş ve bir Arap kaynattı. Oo
nel Sekreterin Türl:lye - Suriye 
huc1ucıundak1 Taz11·etı §ahııen talı 
kik otml!E>I lmkln ve 1htlmaltntn 
konuşuldugunu tıerı aürmQşttır. 
:'\A"JR K \Dbt.~h l.E 
GÖR('. TO 

Kahire 24 (A..P.J - Cumhurba, 

URhF.'1E KAN 
Rl P\R\I \IU 

Le Moncıc aazct..esınln Orla.Do-
ııtıdı bulunan mubablrl gazctesı.nııı 
ı:önderdl ı mektupta Sovret RuııJa 
ııın Surtıero a11Ab gllndermek ııure 
tiyle yaptıiı yardımcıaıı balı&eıta: 
ten aonra dlror k1 : 

•SoV)'etlcr para ya.n1ımında Ame 
rllı:a11 ~eçmlştl:. Moakova 3 &ene 
zartıncıa Mwra 200 m117on, Suriye 
ye 150 milyon, Yemene 20 mllyon 
dolar venntşUr. Yeni bir anlaşmaya 
göre SUrl:ycye 300 milyon cıaba ye.. 

recCltlcrdlr. Bunun üçte bl?i on se· 
ne z:ırtınd~ ödenecektir AJUı mUC1· 
det :zartıncıa Amertka 12 memlekete 
ancak 200 milyon dolar Yereeettl.> 

Orfadoğuda 
CD tarafı ı nclde> 

ça ırcvocmıı vardır. Batı sazetele· 
rlnln hepsi bu flklrcıecıır. MOEkova 
TOrklyenln Suriye bucıuduncıa 50 
bin nskcr ve 700 kadar motıırlO va
sıta tahşlt cttlf;lnl, bu yüzcıen r.ul· 
hün tehlikeye 41Qotü~O ıcıcıta e
dl7ore1u. Yine Mest.ovaya gö?'9 bU 
ıcıtalann ilk hodeU Lı1zlı:J.ye denız 
<!Mü olacaktı. 

Moııkova racıyosu Amerikanın. 
Surtyoyo :ıı:aroı barckete geçmeleri 
tçln. Arap memleltct.lerıne teklif e 
bulund.uf;unu. fıı.kat bu tekllfln ka 
bul e<t!lmemcsı üzerine TOrlclyeyıı 
bıışvurcıutunu yayınlamıştır. 

Bir kısım Amerikan mahfilleri 
Türlı: - Sun~e hucıucıuna tahkik he 
yeti ııtıncıerUmeı;t kararı mıtınıır
aa. heyetin Tllrktye • Rusya Te 
TUrkıye • Bulearıstan buducıunda 
cıa tııhltlkaı. yapm1151 l6zım ı:cle
ceRt flkrlncıooır. 

Tass Alansının b!r tebllf;lna cö
ro lsraıı hOkdmetı.. SurJyeye k~ı 
yapılacak bir harekete kaUlacalt
mı 

Sovye; llcıert K.ru~çev blltiln 
mcmlekctlertn ııosya!1st partilerine 
birer mektup ı:öncıermı ti. Mektup 
her tarafta &oAuk kaı,ılanmıştır 
Delç.ka Soı;;yııtıı;t Partisi. Ruı;yanın 
polltlltMını de&ıotınnesı 16.zım ı:cı
dlf;I motaıA ıncıacıır. 

Tanınmış bir lngiliz 

doktoru geliyor 

tnııııterenln tıınınmıı C1alılllye 
mUtehassıslarıncıan Or. E. R. CUl· 
llnan kasım ayının lk.nct yaNtn· 
da 'ehrlmlzc ı:elecektlr. l&-19 l!:a· 
ınm tıırlblerl arııınnda t.a:ııııcıe kon 
feraru;lar verce k ol:ı.n cıonor t>ü 
gez:.aı ı;ırafilne1a eeıırımızıı utrar• · 
caktır. 

•• , .... , .. ınuunııu••••nnnuH••11••"1 • 111•uııınınıtın.-.111nıu••Ht1Mııeıı11ttııı ... 111111ıını"nMıte ... n11ıı1111t••U• ft•n•-• ıııı ... ıtttfflhttıııtuı, ..,ıı,ı ... ıuıHntıuı .. ını .. ıu-.suıuıtıf"l!tlltııuuılltMIUHttıtıııtıt1ıı.ınınnttt•ı"""'''11"''"''"""' 

'iOŞ MEMO - işlemedi senin Sergizot bu defa ! ! 
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Roketle seyahat :;ı<oç <>ı Mart - ze """"' •: \ 
*Mahcup ve pı ,. da•ranmanı,,• 
:anc&jt a!eJh.ınlze netice!~ •ere· : 
*bıllr. .._ * BOÔA (?1 N'lu.D - ZI lıla1ılJ ı • * • *Hayatınızı blrle,tadlglnis hıaa- • 

en güzel rüyalarınızı 

ancak 

devri başl ıyor 
*na tar .. ı blraz baş.ln davanı1·or. • 
: .unuz. Dilı:lı:atlt ol1J.n. : 

* lKlzLEll (21 MaJl.9 - ff llub'an' • • • *Uzun vıııar aormedı~ınl:ı: bir at- ... 
*raoana:la ka.r'\ll&ş&C"aic ve çok! 
;ıse,.-ıneceuınız. • 
~YENGEÇ (.:!I Bu. - ZO Temm.Jı-: 
* Bua:Un oldukça onemll bir b&~· • 
*rı kazanarak: vui}:etlnlZ1 dü:rel·: ! teceltslntz, .._, 

: AJlSlAN (.:?1 Temtll. - tı •ıaa.J::. 
*ümttaıl'll,e kapılmadan munt.a • * z&m bir ~k.l;de çal:~ara de..:. !.•a.m edin. MUklratını görecekll·• 
*nız. • 
:::BASA& (Z! AfaL - tı CJJGJ) ,:: 

•sır h telelltt Ue kar.-ıl&f&c&k..~ı : 
!nız. irt dU~Unmentz li~ım. P1t- 11 
*manlık fayda vermez. • 
!TERAZi (%3 ~I~ - 22 Ekim) ı.: 
*Bir nrltadaştnl!;dan duyac""aııınııc; ! 
:.bazı 16ı:ler uztın ram&ndır dü .w. * ,JndtllünUZ bir oiayı aydınlata..• 

KUŞTOYO yatak, yastık 

yorganlarımızda 

görürş_ünüz 

.. 
~1 ~ :;, 

Qı l'S' 
-e 

"'~~ 

• 
.. .,._ ..... 

"" • • <!.;/ -·-..., 
"' "-'"" 

• 

.. 
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Rus alimleri Mos
kova' dan New Yor
ka on dakikada gi
dileceğini söylüyor 
\\'a...lJn , da '" p edtlf'n ~111· 

leı ıarara. ·ı P~ Kon!en.wıın

dan donen uç ktşıUC Rua he)·et.l 
ba4tanı oeneral Anatoı~· Blaiieenra· 
vev ~AS uç&ıtln<lan Kopenhaı hava 
alanına Joiş!nde verdlı,:I bir be}·an•t
ı.a Rua •un·t peyôtl •Sputnllc• ten 
alınan ta.Ciro 11tnyallerlnin batılı 1· 
ı:m ad&mlarının rmrlne amade ol•· 
caıC"ını .OJlf'ml.ştır. Ru• senerall 
bundan b&9ta bir taç yıla kalma· 
dan roketle ıtoııkova<tan New Yorka 
on d•klit.ad.a ııtınenltı mumtUn ola
cag:ını iddia etm1ttlr, 
canıı Yari!klr.rın Al'da :,aşarab1l· 

trıP. lmk.Qnları rnevı;uuna da temu 
eden Ru. ııım adamı. tık: Ooce Aya 
ıctnde bit nnlı v&ri.tO"tn bulunm•· 
dıA:ı bir roketin atı:ac&Jını ve bu 
roket.in a:l!!!ne Dltnyaya dönmeatnln 
aatlanaraaını .oylemlfUr. :Su au~!· 
ıe rokrttn Jçlne rerlr trlletı muh·.e· 
lif h&.a&a• aletten Ay·ın ıııtmdlJ·e ka-
dtıl' bll1noıf'yen hayat '*rtları. lkll· 
ml hak.kında oldukça ıenlş malQ
mat elde l!!!dtll!!!crktlr. Daha m.uhlml 
Ay'ın Dünyadan a;öri.lnmeyf'n lı:.ı.anu 

hakıunda tık dtra ole.tak matomat 
eldf' Nillf'retttr. 

Da.ha tıf'rde a:ılaca"C aun"l perk.· 
lı!'rdf' t.se rot•~ bir köpek de bin· 
dlrılec"e.ttlr Rokt~ DUnya)·a -.ıert 
dOndt\rüll!!!meae 1'ilf' huaual Al•tlerle 
töpeı&:,n akıbehnl bilmek mümki.ID 
olacaktır. &yah•t boyunca ıaret 
h&MU lletle-r köpe~ln geclrd1A:l aa!· 

Dorf!!I !>ay, filmin bir ubne&lnı'le ıohn nalll'le 

HOLLYWOOD'DAN HABERLER 

PiJAMA 
OYUNU 

!;e&k. :: 
*AKREP (23 Ekfro - 22 Kanm):JI. 
!Çok unutkan.unız. Bunu roruı- ! 
*matla bdeyecekaınız. Bltaı: dllr> • 
~kat.U olun. .:_ 
*TAY (%3 ltUlftt - :ti Aralık) ı• 
!Kendinizi zayıfltlta taptırma..;:-! 
*tan kaçının. Kuvvetli bir ş&hııı 11 
*yet olun, : 
:::oGLA& 1?1 Aralık • ti OcallJ =• 
;eot. çalışıyol'$Unu7. Aldıı:tınız Z" 
*Ucret buna ııcre az. Sıhbatlnl.ze • 
!dikkat edin. ::_ 
*KOVA (ZI <kU - 11 ŞalııatJ ı• 
t.euaunlerde bltblrtntı:e tızc:tığlnl%:: 
wblrlyle karşııa,.caksınıı. it\dall .. 11 
::.ntrl muhafaza edın. ! 
*B.U.1& (lJ Şolııat - n llart) ,.., 

:,Kotu olan mali dun.u::nunuz dil·: 
*zel~ek. Kendınızt U:r.meyın. • . .. 
(·················~···· 

q 

........................................................................................................................................................................... ~ ... 
V j O İ - V İ O İ . · WALTER ' LANTl 

lan."l pe1Jdn S \S ntatı tarafından te~hit tdUl'-1. "Ciitltkl ok SAS uc:a.· baları ve muhtelif hava b&alnçlaM· 
tının u~uf bllkuneUnl ve me•kil nl, sıttald be ıun·ı peJkllı ıörtll· na tar~ı mut.a•emetl Glçeblleeekler· 

HOLLYWOOD DUNYA PİYASASINA DUR· 
MADAN YENİ FİLMLER SÜRÜYOR. «Pİ
JAMA OUYNU» DA BUNLARDAN BİRİDİR 

dftftl nokta ile peyki Söt'l!!!n baş pilotun im-zatını &ihlerl1or. dlr. Bolly-wood attıdyolan seçen aJ 
ıcınde cıonya ptyuasına yeni. ıtt 
büYllk film sürdOltt •e bu fılm
ler1n bir haylı tutunacaaını umu

ilkte oynadıkları ıKral ve Ben-. 
(The Kin;: anı:! I> '3ep bu ıııenenın 
filmleri 

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

il Seçim Kurulunun tebliği yorlar. 
Bır taneal uzun zamandır Çf'V· 

rl!dıi:U iO!fletıen '"e rl!!!Ji&örlülüntl 
Georıe Abbott Ue Sta.n~ey Do
nen•ın bf'rabercto }'&ptıkları «Pija· 

(Bafl ı tncJdeJ ıturuıu ınezıcur tanunun 86 tncı ıar. ma o·.unu• tTbe Pajama Gaıneı 

27_10.19157 Puar sona ı tllnbul maddesinin ı ıncı bendıne tl!!!vfl· Hllell faalJyeUerıe veya he:r hanııl afi!ı fllnı. oeors:e Abbot' hakkında 

cPıjama Oyunu• bir pijama fab
rikasında ııeçtyor. Dorw Day ve 
arkad1l4ları maqlarına zam 1&te
yen terzıter. Fakat fabrikanın mü· 
ClClrü buna ula yana.tmamalt' .. 
Bu aıracıa !abr1ka11 ~·l!!!nl blr mll
dür &eliyor. Bu rolde Hollywooı.ı·un 
ııenç k"ab!UJet.ıennden JoiJn Raıtt 
..-ar. Tabıi John Raitı. tle Dor.ıı 
Day araaında bır A:fk b1111ıyor. John 
R&.ltt. •kl patronun, Dorl& Da~; 
ı.e zam ıetıyen ar:.<;ad.q;laruun ta· 
r&ttnı tutıu•u içın aıtk;arı bır Ro 
meo JuUet qlk<l~tıgı oıuı or \"8 

H•ın bu teıaı. içınde devam edıp 
ı;:'lat-ı-or. Bu arada s:ı..ıı;el f&rkııar 
b1rbırln1 ko\·.;ıyor •Hey Tiı,.:-e 
Hl"t'Jlando·a lilc;\e.,~·av. StE'lllJ.lıbea1.• 

bu prkıtırın en me bur ol•olan. 
AfDI ~amand.a aıJzel b'.r P jam& 
defllcst de u:mde unem!ı bir .)oeı-1 
tutmak:ta. 

............................................................................................................................................................................... 
Seçı:n (ı8Vreai içinde )·apılacak: kan ıııat:ıda yazılı teblltt yavınıa.. btr tekilde ,.e aurette cebir veya f1d. pek hır OeJ' IOVlf'nemezae d.e Stan· 
M"ıllet't'eltıller. ~tm!nın intı:ıamla ma )ı;a;arını alm11 bulunmak.tadır. det. kullanarak 5M5 aayılı mıtıetve- le~· D!>nen'ln tımdtk! hal.de Holly· 

_ __ . ı t 5.)45 ••vılı Millet Vtok\llert f'f'l kllh·rl aeçtml kanununda ruııı tu.. I wond'un l!!!n &f!DÇ ve kabıll~ttlt re--
KURTKAPAN NERO 

~1re11.· a.nı,nı temın Jçın ,,.w., •: Uı ç.mt Kanununda raı:ılı w.a: ar da ruı:arın toı:ııantıI .. nn& vr:va ııorevle Jl8('ırler1Dden bir olduiu iadta -
.~ ı etve:ıclllen Sf'f,'tml Kanununııa ' ın-:- ncıe tcıarı nıaacnıar tarafın- rının t!a.aın• manı oıanıar • ıı . 1 · · 1 • dllıyor. Yf'd: ıı.rcJeıı;t" recıı a:e n 
yuılı hükü.mlerde:ı baı:ıla..rıuı ç._ı ·dan hazırı Anıp ta7.a eeçlm k.unıl· ı stçlm tjjle-rtntn cl'N'fanı aıre ında ı8eoven Brldt'Ei for Sevl!!!n Brn:· 
muhtPorem L8t~bu.l bal11-ı.rı.a blldl t ıann;a ı:ündl!!!rllen kealn .·men ktl Jnırull•r bafkanlannın ~im fl!!!tle· !'IPn;i f ımın ızi~rPn!l'r bu rl!!!iis6-
meyf \"U:fe tt't .. ~lt) eden 11 Beçım t0k1crtne naaatan ı .. tll:lblü lli"'ntn. r!nln dü:ırenını aa ıamak nıabftd.!'I"· nın 0 filmde ne :tadu muvaUU 

- ---~ 11" •ldu.ları t~dtıir:ıne lhfıı.ra rıslmtD · oldutuııu hv:•ırllv1LCak. rdır. 'IPı-
Ba'.urktiY ltazası a j '15 AandUt. ı:l63' Al ·mt"n rl&yf't eımiyt-nlt'r, 1 jama o un\\• nuııcıa tıf'Dlen bf"ruen 
8(1!tkt&.11 tuuında fl:J3 •adılt. ı ı:.?O·l ııH•ç-nen Kurııllarca 01 ,.erme ve- •eçlm ne. o 11$&rda blr t !m o:duğu abYlf'n· 
Be"J'icnz kazaaında ı 7-tı andı 265T.H l!-eçmen tJcelf'rJnl ı;.6Ateren t.ut.anatlannın a· mf'kt.e. DorlB Da7. eser bir p,rn 
Beyofı:IU kua.""'ıncıa ı33fı1 1ıandılt, fl.ı25Jliı :rıtor aııı aıı.retlerınl y:rtan, boıan ve kal halinde BroadW&Y gahnelertnde oy-
Çat&lc• kazl.fiUlda f 84 1 t<andık. ı2M621 &pÇmt"'n dıran kimseler, nantrken b~roıcıe ld1. Filmde rene 
Emtnanü kaz.uın<L a f175ı anılı]{. (92421 \ men ayni yrrtle. Zaten 8on ı.unanla.rd.a, HollyWOOd'lutarın hl6llat bakı

mından pek. ümitll old.uklan dığer ı 
blr filmde baş rolünü ırene Jamm 
Dean•ın oynadıj:ı kendi hayatına 

ııt cJame& Dea.nln Hayatı» (Jamee 
Dean St.Ory) ac1!.t film. Naz.ı olur 
demeyin. Hollywood'<la olmıyM:U 
ıey }'Ok.tur. Bundan dt. g:elecek ya
zunızdı b&h&ederıı. 

E1-""0.P kazaaıncıa fl46) fitmdııt. f6fl452ı seçmen °~· •erme •l.rMllnda .ecme yeter. Ho!Iywood:da, fi.ahn&d.e tutunmu1 & 

Fatih k~ında ıa-.ısı f'&ndtk. (ti738~H ~ml!!!n ııa:ı olmadıtınt blldla:! balde veya urlert, aynı artl8tll!!!rle film haline 
Kadlk:öy k&Z.Mltıda f 1671 &andık, 173534J IM"ÇU.len b .. ka.ıı.ının tsmlni taşıyarak bir a•n· U 
K.anal kaz-.ında ( 66) ftandıle. (23370) ~rnen dıp oy vrrmej,e tefObbOa edenler •nkma.k: moda old ve bu ifde de 
Sarıyer ie:az•ında 1 481 •a.ud1"l, (230161 ~~o Vl!!!J' •erenlrr ve b:.r Pndıkta oy blr ha'.Jll muvatrak: olunul·or. ll ... 
sıııvr1 kazaınnd.a 1 4.>ı ıncıı~ 1 16088ı aeçmen verdltt.tn aonra ba.,t.a .. odıltlard.& rllyn Mouroe'nln «Yaz Bek.Mı• ıse ·····cEı.::·····cö·B··················· .................................................................................................................... . 

TURHAN ÖZER 

=ııe kUMında ( 52> a.oındııt, 1 ~2511 ıseçmcn da oy vrrme)·e teşebbUa edenler •• 1 \·en Yeıt"I !tehi, ve c0tobtl8 Oura-
~ltll kaz.&.. .. tnda ~ 196! andık. HJ3305I ııeçın•n )a verenler. tı• (Bue Stop), Oraee Keny·nın 
U Prenam.ın A kl» (Tbe Swanı, ve 

&küd.IU" lt112u.ında fl221 aandlk, 168fl8bl M'çm·•n Yetkl&l oım.adı~ı halde ..-eya uı.u· f'ıt 800 Ot;car mültA.fatını alan Yul 
Talo\""& kaz•ında 48~ •andık C 145561 M'Çmcn lüne aykırı olarak her ne aebep ve ı Brynner ıle Ocborah Kerr•ın 0 ,,.. 
Zf'ftınburnu kazasında 9.ı;ı andık. 1310-121 aecmen ma:uatıa oluna olaun, 01 .. ndııl;ı· ;;.~· ;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' 
Adalar taz.....,ında 221 andıie. 1 8:.139J aeçmen nın yerınt degtftlten veya bulundu.. ı 

ıc~ .. ce:m:an (2168) aandtk v& (9801 ~ili olanlar, bulunctuıcıarı aeçım 
hın 3bg) ıaeçmen bulundutu t.u .. çevrMJ a~roenı oıan L'trabaların .. 
ruıumıız..ca teebıt ecltlm1$Ur. dan bJnnııı. drabu,ı roıt...a. ct.ıaer 

21 Mezl<.Qr kanunun 4 ve S nc1 hl!!!rha.nııı bır ıseçme-nın ;-ard.ımı ı
rnaddelera ııeretıınoe yapılan heı-ap te ovlarını k.Ultanabillrler. anca.it 
ta İ&tanbul Seçlln ~evret>ınden f39J bir ~en bırden fazla mal ille re. 
adet rnıııeıvelt111 ae("ilecekt.ır, fakat edemez. 

31 Seçmenllk ll.lfatının tayinin- 9> Sand.tk kuruluna verilen telt 
den eısu. 8eÇlllen kUtüıderl oıcıu~u btçım ve renkte bır zuftan &'a·;rl 
cıhetl~. kOt.Uııe kavıtıı Te 122> ra. bir zarta konmuş olan pusulalar 
tını bitl~n hl!!!r vatancıaı, &eÇml!!!n '"e ımı:aıı v~ .. ·a mühüt:ü ver• 
olup 27.10.1957 Pazar .Unü J'&Pll•· menin tlm oldu&unu belirten hl!!!r 
caıc Milletveklllerı ~ımiııda oy· baogt bır ı aret t~ıyan puauıaıar 
!arını ktıllanma ha.kklna maliktir ve b&nlıl &e(lnf"n tar&tında.n atıl· 
ler dllı belli olaca&: şekilde trnza. mü 

Ancak; EmniJet ~lü<lOrlen. Em- hür ve a ıoareı ta.-:ıyan zarftan çı
ntyet Amlrlerı. Komtı.erler ve K°"' kac&k oy- p1.11tuıaıa.n \'e 1htl.va et,. 
ml!ıtor Muavtnıerı. Poıııııer. Subay· tıklerl lalmlercıen hıç blrl Sandık 
ıu. Gedlkll subav!ar. G~lkJI Er- Kunıluncı okunamavan 01 puau 
batlar. -.ileri memurlar. u.iu•rl ha lalan Seçım Kanununun 109 uncu 
kimler, aak 1'1 öitretmt"nler ve :11.. maddesine sröre muteber aa:ıılma.z 
lAh altına alınan eraıo orıarı!lt ~e 11a:nı::na aınneı 

kullanamu.lar Bundan b&~a bir zarftan muht• 
KıAlt.ltlar, yabancı devll!!!t Ul ru- lif wmıerl mubt.eoTt blrdra [qla oJ 

tunu Heri •Unmler. kamu blzrne· ı:ıusıa:an çıkttQ"ı tak:dırde, bu puau
tındtn )'Uaklılar da MÇmen ol&· lalardan h1çblrl muteber a(ldedllmez. 
mazıu. Arnı ı.aımıen muhtevi pualMlau bir 

SeçmPn kütütünde kavda o:ma· Uç tane çı&:tıtı takdlrd• bunl&:" 
yıp da Eama.nında yapılım bir mu- tek puaı.tla aayılır. 
.ra.cut üz•rlne kütü•• kavdının .c 9 _ htanbul l'ı~im tevreal adaJ
ra&~ llıı.m ~ıecetıne daır Sull:ı.. :an t39ı ad.et olup. d&ıı.a az aayıda. 
Bu.ıı::uk :Y:ab.kemt'11ne1en tllm atan- ~ 1 tbtl a. eden ov pu,uıaıan da 
lar oylarını kUU&nabılırlf'r. ır: m. ;bt tabut edıllr. Pwulada 

4) Her eıe(men: ktlt01:Un1e kı· 0 u .... iZ 
-ı-ıtlı bulundutu &ptlm böla:etırıde- ,..zılı Mimlerden aand:.k: . twuıunca 
kı p.andıi<ta b!zza.ı; ovunu ır.uı !ana-- otunaınıran tsı.mıer bea&oa :tatumı· 
bıtecektır. Birden zİyacte at-Çmen ,,catı cihetle yaıııann o-.unakll o
kOlUtune kao;-ıt nJun.ma:.. ve bır ıarat )·&ı.ıl ma.ın. ta•alY• olunur. 
MÇlmdo bırden ~·ade aeçım böl Alnı latm blrit&ç Mfa suıım.ı., L->e 
a•tnde oy vf'rmek )'Mattır. ıek 0"1 a71lır. or puaulaMnda MCllKf'.ıC aday ...... 

51 27.10.19:17 Pazar 8'tln'i Y&Pl· yısından fazla ı.lm bulunduıu tak 
Jacak: olan MılletveEtllf'rı aeçım.tn- dlrdf' .tan.dan ba$1anan.k taı:la &dl&· 
de oy 'Yerme mUdd~tl eab&h 8 de h b tattlmaa. 
b&flay1p. aıqam 11 de aona erer n eaa • 
Anea:c. aaaı 17 oldul:tı halde san- 10 - 27/10:11.57 pazar &ünü J&pıla. 
dıic yerınde 07unu kullanmak U· cat mltll!!!tvelllll!!!ri e~lm1n1n. ıntl· 
zeri": belt.leren~ MIÇltlf'Dlf'r \'&B&. ıtamla cere1a11m1 teınin mab&dtr:e 
bunların da o..-ıannı tuııanmaıa=ı- b!lumuaı 1.stanbul beı:o..şeb.riler!ntn 
na mllsaa.de edııır. a1Ja.d p&rtllf't"e ınenaublretlerluı ıoe 

g 1 Ovun.u kullanma.:.< üure ftm• tereceıı: her hanıt b1r 1$A.t1it •e her 
•ı:.c batına ,,.ıen 6eç:nenler ba.ak& c-eştt rozeı.. ba.ıubeot, tılam.a vraaıre 
na müracaat edf"tf':C, eancte ~ ıtbi a!UneU tarlka •e: her nevı Ua· 
men kartı .,.ana. karnnı. )"Oki& bU ret~er talr.cnalan. &:ullanmalan •• 
vt\·et cü.Zd.anını l'Öfttf'rmek auret1Y taı.ımalan seçim ıununa ma.h.atıa 
ııo: bu da y!>lcSI.. kurulca bllınen olmat uıere raa&k edllm4!.1t, 
llı:;:I 1o#Çmf'n vuıtuırıe klmllli ta. Bunlardan baika büt.Qn •l!!! .. ıtı 
a yün etttk:tf'n acınr• kütf.ıkte ya- nakllfenın her b•nıı aı)uf parıl 
zılı l.Aln.1 b1zuına tmza etUktP"n. a;ametını ve:ra ramaıuı havi tı.Jama 
ya:ıı bilmı}·o~a.. ol elınuı l:ıq par ıe•h& ve bayrak ııbl \aa.N'!t1erın1 t•· 
meg:ını bamaıt. bu pannatı yona eıma!ı cıab.i ya&a-.ıtır. 
berhanııl parmagını butı@:ı ıamı İ$bu J&allklara r:•)·et etmerenltr 
lus•t=ıdı ruılma.lt fe hiç pacm• TCK nun ı528) eı maddutne ıore 
irt yoıı: ... a. dunıınu llmt hı:uaına t- ce-:ıatandınlırlat. 
aret edllf'teiC b~kaıı taraft:ıdan 11 _ ov vermf' srtın0nc1ro 6nceld 

ver'llen mühürlü zartı alıµ kapalı Qç rün İc;tnele y~ oy •rrme aunUnde 
01 "Verme ycrıne 1fid,cr. Kter seç- umumi Ye\·a umuma ...;ık. yerıerd• 
men l.a~t"!W orada me,·cut. \e &l)'a. a«lm proP.,,ancıuı ıı;ln toplantı ve 
al part.ııerıe. müstakil aıiaylar ta- ı-a proı>a;pnda rapa.olar ..-e bu mu 
rafından bır&kllmUJ matbu oy pusu 
ıatarından birinJ ver• ~lne aynı tta )&YlDlarda bu:unanıar 1'•Y• 

h~r n• auretle oıuru oı.un. ~('imin yerde me\'CU1. bot be} u ve çiz;:~lz 
kılC:ıt üzıorıne yaıacatı ada-rbltmle düz~lnJ boub!Ieceır: veya oy verme 
rınl bavt pusulayı veya daha ev.. nln tam bir aerbeatıtkle J&pUıııW· 
•el hazırlayıp 1t.ttrmı-1 oldut:u oy- na te.ır edl!!!b11~tk m.ab17atte aor, 
puauluınt ellnttekl ıarfa kO}'UJ) \"eya yazı Ue propapnda rapanlM' 
ırıce kapadıttan 10nra tap.alı yer vera uıı.tz taJlalar çıkaranlar. 
den çıkıp 6&ndt&ın bulundufl..ı :na 01 haltJı:ını tulla.nmu.ına mini ol· 
halle aıderek bı.u•ı. 07 6&n<lı~ına mali: mıık&&dty1e ae<msn1er1.n tlml1· 
a•acaı.tır. "'ını tgpata ,-arı.yan her h•rııı b:r 

oy·unu k\IH&nan M(In.en an· veatıı:arı tabr1t •tora ımba veya tab
dı:ıt blll'lınd& lcala."'rlu ve htc blr aeç 1 rtp eden Yf'Y• çalan -re1a aaklaJ&.n. 
m•ne a.:ttU fi'rd~ müdahale.. tPlk..n Orunu kullandıktan sonra lbt ra 
«~·• taVf.~·pde huıuna::naz ra mtn Nndık b&.,:ırıclan ayrılmayan 

7 ı gôrıe:- mefhlçlar veya btt ye a. btr banıı ı,ır tn dsha:e, tt>!k1n 
rıl"· hf't!'en! malOlı etltrı Jl,11'.Ça •e:raı t~T&ı:ede tıuıunma:a .dllt .. -an· 

Cu yerden kaldınp açan veya t.abr'lp 
edenler veya tçlndeltl 01 aartıarını 
alan yey& dtll.JtJrenler, 

OJ ..-erme (fUnü of •erme m Udel.e
tlnee umuına açıt yerlerde, umum1 
mahallerde t.aptrtolu içki verenler 
ve) .. 1~1!!!nler •era ber bana:ı btr au· 
retle açıt .,.,.. kapılı flltlerd.e ı.. 
plrıolu 1çk1 aatanlar veya alanlar, 

Oy verme ıuna oy verme mUdde· 
ttoce ordu ve ablta men.aupl&nn.. 
dan b•şka T. Ce-za Kanunu mtn· j 
etmeıntş ol.aa blle töf, tuaba ve , 
tehirlerde ıa!IA.h u.şı:ranıar, 

554.l •:vıtı ıntıletvek.illert aeçlml 
k&nunu bUtümler'lne gOnı ce.ıatan· 
dırılacakları tebliğ olunur. 

12 - Çok muh~tem t.tanbul MÇ· 
menJert, milli lrad!ntn b.Aklmtyetl 
dem.ek olan df'moitraa11erd• en mu· 
tadc1fl9 hak oıaralc tanınan oy ku~ 
!anmanın ehemmtyetını altlera ur:un 
uzun tuh etmet:e ıuzuııı olmadı.il 
tana&Unde bulunc1utumuzc1aıı, bU 
ten İ.&tanbul ~ınenlerh:ıln 27/10/ 
1957 paar t:Onü .. ndık başlannda j 
oyıannı ;,;.uuanmalarını taWre eder 
•• nl!!!Ucl!!!n.1n m"rnıeır.at tçln ha;ırlt 1 
ve uturlu oımuını temenni rdertm. . 

ıstanbuJ tı Sedm Kumlu 
Basltanı 

Sabri .ı\k.ıOJl!!!k 

Şehrimizin maruf ailelerinden Mr. A. Mattlın~er'e ait, 
Fransız mamulatı zarif mobilyeleriyle en •eçkin ve yükoek 
kaliteli eşyalardan müteşekkil bir 

CUMARTESi MOZA YEDESi 
26 Ekim 1957 Cumartesi saat 14 de 

AYAZPAŞA 
Gümüşsuyu Caddesi 30, Nimet 
Apartımanı D .3 (Gümilşsuyu 
Otobüs durağı karşısında). 

H""ır örme kumaıla kaplı sandaly-.leriyle Pelesenk a~a
cından mamul Fransız yemek odası takımı, kauçuk köpilğü 
yastıkl:ıriyle yine pelesenk koltuklar, salon • Kiltilphane • 
yazıhane vP sigara masaları. kuştüyU yastıklariyle rahat ka
nape ve koltuklar, yat.ak odası, elbise ve çamaşır dolapları, 
lake mutfak dolabı, genç odası, nadide parçalar, 9 kollu muh· 
teşem bir çi!t şamdan, aynı ilslQpta bir takım te kil eden 
llarleux Paris imzalı 3 Jardinyer (Surtout de Table), civa 
yald1ı Louis XV ş;ımdan lalik Sen Lamber su takımları, 
meşhur Peru"ianin 24 kişilik tabak takımı, Brüksel halıları 
Paris malı çizgili kadife perdeler. Frigidaire buz dolabı, 3 
devirli pikabiyle radyo, 1.-Jorse marka müstakil havagazı J~ıt
ma tertibatını havi otomatik camaşır makinesi, meyva .sık
m~ Blender ve meyva suyu makine.si (0K1.f 1\Iixvıt) Philco 
fırın tava ve bütUn bir evi tamamlayan lüzumlu eşya. Dik
kat. ~lüzayede Cumartesi .aat 14 de. 1. BEHAR 
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S 1 N E M A l A R SULU.il a.ı, :m,,. sır R A D y O l A R 6 4' Su '"•rleri i 
Cana.•arlar Tat.ağı B u G -u· N 7.00 Harıt ml!!!lod.Uer i 

~.,: tuzakta dört. kadın 7 30 Tür..:Uler ; 
ti a ~ O f) L O tSTA.HBCJ1 ırTd ı llZllT•U ("L\JA - 23/l0/1937 'l.4.5 M. S. Ayan ~ 

: A"'--L'lıl . •Te.I : ~ Va.tan kurtaran asla ı, İSTA.NBUL 8 00 tlç@r farkı ,-
: Blr fahlıl!!!nln turbanı, Talih Kuşu DELi - tazan: RetJk maune 11 ete, Çatt&m auan Akrobaı euyuucıa ~ıe.oaı. CUbutlu 7.s7 A~uı, •• pro&ram 8 80 Hafit müzık 
~',, Tebllkell Vazife M.\R.1\IAR-'. •Teh %2l8it &rduran. Jtom.edl 3 ~r- ba talebeye 17 de. Johnny Walkere ISIOOOl eo, CrenkOy :ı:ı2ot,_ 8.00 Babab mUA..lQ"l t>OO Proıram •• "kapanış 

Al .KAZAR sTıtL MZuı. İki kafadar Tok)"O Ba.- de. 8ahne7a tl)Jan Vıu- tsr•-UL op·--' - Ya.emtn lOrtental Mtudt: g_ IC&pUctiU. 8.30 Hat>erleor ll . .S7 A<;ıhş ve proara.m 
Şebtr Yıldl!':l&n tt 1t.ıza Zo'bu. Ot.tor N. ~u -...xa danaöz..J Pi -- a .. u- 12.00 TürkUler • 

• &TL.Al •T•L ....,. tathaorll!!!rlnde, (Makslın Tl7atıon): 0?'79 ·-·· ~ • O.. 8.4.J Baa t!4erlerl ı2..u KUçtık Kona.r 2 
E Meçhul Dünya Tam Tam Pera.tt. SE,tlRAMtS: TeL 4M~I nill 229939, Balıctotlu 9.00 Pauo Doblell!!!t 12.30 Şarkılar 1 
;] Sl.JllAMJU •T~ : "4.!Ms tvd (f. BaflJ d!ı5ldt l!IENSl"I Ona&TI Oarıamba. CUmarıetıl. Kubana Gtle IA?U. +urNS. Beybeltada St8401. 9 il ·arlctlar J2.l.S Berbe.t aaaı 1 
~ cana.,.arlar Yata~ Piknik. Vata.n EU.rt,.a.tan ~ The . au- ...... r ••• bıı ~m':~~ turya balfll'I\) - Fehaıı ~-bUJ ~ ~180 9

•
10 Kaı:ı•nlf 13.00 M. 6. Ayuı ' : .Aal&n e. m-.em e, "'u ,._ E ~ -•• p .uo::u.uo _,.,, n.autk 1 12.?7 Açthf Ye pr,,_,.,,.., •• 1 lk • 

.. LAL& .-reı "3.U5'9 · dUm.m CMN Bal• cru· sı ha.in tem:Ultlı tarı. ~ or ... eet._. a?> ~ IO.Da.ltada !11821. 12.30 kanşık m~- - 5 Po acııa.r i 
: canava?"lar Tataıı vvıi <& " 6'> ..,ıa:ze. bu " ~~ eehJ'Uaı te. euı 21 d• f!sıltaıJ. fonda: Sadık A?Ct or- Ramı 2mıı. C-atOdaı 13.30 Salon orlı:e.dr&rıı i 
,=,_,,_= LC&ı •T••~ "~ tı.taııoı:ı edtlmeyenlrr.. ın (Jıtra.kıJJ• cK.lLDJ 41 . -ereı > -.. keetr•ı. IMIMS. 13.oo Şar:.cı1ar 14 oo Solo tartılar i 

BUyUlt ihtllll Tarr.ın !t!&budeler Öl- !UM ICİBABLAJU> Ope. ...,., _... 13.30 Htl;ıerltr 14 30 P'Um yıldızlan ? 
: '"R""f •T•I: Wlli>' (;:::'Ltrat dmll• reı ) perde. lablo. Ta Eiilence verleri :::~:a: Gdt 1 T F A 1 y E ı;. 43 ~ ·~~ulfo~ maı ~; ·: 6r~:1~ ı' 
·la Jl'raQbll "BabUea bal.e•1 P lknlk. Vatan Kurt• •n Beıtt Seleıu . Mttmk Duo &oıDaf'O (t.pa,ııfol l•_,10 arkllar 16 00 Pro;ı;ram •• kapanı.o 

te~lleri l[aı1o ltODOQt.lll.. Caııııam D~.&H del tamh .. --·•·-> ~ - fİ.rtaDbuJ ı 2'TıU00). fB8o- 00 Kaı;a.nış. l ~ ran Aalaıı. ba aut 11 te t..tlmll&• ~· FOfhır 2'f&!Oll. ( ... - ... ona 19_.7 Açı 1657 .\çılış •e proıram 
;,: t:N:ct del 4M59:5• ., • D I • a. • h •tJ.De Cu-·---- Z1.S1 W.,ner. &emz1 Tr1- (E.Cipd l'ffC&tt) • TriO .. _, -·• .. ). - v p:oırarn 1700 Ba~rıan orkeatr"Ml f' .._ • - • u • m · -- 11 •-..tı (a.t:ob&tlan) .,.., 11'00 F' r ıoı:ııuıuıu 1 ~ Buruk .ı.n-:uaı 11'.4.Lt: -Tal. Mtltb w talf'be .. tanem mundaııı haf'\J' nıGslL ~ 1? !l A" k 17.:ıo 6&rJular 
~ Cs.tL (l[anm~•aal t4l3tıl lloek"n Roll Da.nal A. dJLTo~ llTel: 48320lht Ttımu Duru ... Ntltır• fren-vanur-uc:ak 18 61 a7 onur~ 17.4.5 TUl'ltıll•r ; 
~ &-n bf'n.lm olduk(& fıklıın, o..atar kaplanı CAJtACA TfT.&Taoll> e-dln&nd.a Paarıe.tn. cTllr:t folklor damu - 18 ~ zs~:~:r aaa 1 l8.00 Allen Roth or;cutr& ! 
~- G.-..n!R (Kasımp&p) "'93" •tiRnYA '1'el ı UOlltı> •Tel: """'• den b&ŞD ~ uon- Trio Raşt' l&b'ob&tlar)"" 

1 

• 8.25 Karu;ık ttı!loJle• 18·30 Şarkl.';ar _i_;' 

Uç•n oaıreıer ttı:-ar dakUı:;a.•J. Bardut CİBALİ KAR.A.kOLU • ıto. d.aller1 or.tertrsa;ı _Kat· - Pll?Joııcıa: b.bam •• 845 s:ııat Esenııtn 111
·55 Berbear. aaar. 

! Kort.UIU• kahraman o:ıectı 3 oerd.' ~ mara Roorda: Ber u. Ayten Geı:ıear va •"ti'& (.D. Demlr7o.Uv1 BaJdar g 00 $a.rk1lar 19.00 M. 6. Ayarı 
;_. nNt MBl~a cTd 444ZU. o~~~~ı s~~tor. ba • Oum.artem tUlldl&ı. ,.m cımar Kı. on• atYOn. paşa.: 3604'75 - 6U'tec1 l93tJ Hablrier 19.1.S Tanbten bır )apralC .~. 

h S:&l.k matııaen, cu. t:raa. DENİZ PALA! (Bott.&Jı.eıJı 223079> (DnltQoJl.lln: 9 "~ ÇaI.ışrtıa euu ı9.20 Yurttan ae11ı:r 
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~T, ~KTRİK PROJELERİ YAPTffiILACAK 
iLLER BANKASINDAN : 

kasabaların elektrik 

• 

. 1 - Aşağıda isimleri, tabm ini bedelleri, v<ı teçicl teı:nhıatll n :raıılı 
ProJclerl yaptınlacaktır: 

llallhaıır 

Kasabanın adı: Vilayeti harita ı Projenlıa neY'l 
Tahmini 

Modeli 
Getlcl 
teminatı 

merkez .. 
.. Slvas 

• 

Var Şehir elektrik şcbekcslrtin ve 
santralın islAh ve tevsii 

Var 
Yok <kyve Birliğinden elektrik ala· 

cnk şekilde kasaba dahW şebe
kesi 

11.000 
8000 

5.000 

825,-
600,-

375,-
6oldan ap 

~ - Sl!Sl! iki: hı.;f Bir çe;ıt llltor. Yahşihan Ankara Yok Kınkkale • Elmadağ 34,5 KV. H. 
hattından branşman alınarak tak 
riben 3 Km. H. Hattı indirici ta 
ı·ar. Mcrkeı: ve kasaba A. geri· 

avrllllıvı k b • vıuı c• 3 -
~an Ilı - s"atıa ve rılnül kırıcı 0-
;aıTIU'tna 6 P. Bir ntcın. 5 _ 

4500 337.50 
- Cüıı 8 - Kör, B r mabu.ı 
l'ukarlda~ - O;yun bozan 

PhL 2 _ a~ı1a : ı - Ocmı tez. 
~ıııtıu Ja~~ 3 - Derli toplu. 4 -
'qtb llln t:1a. S - Bir içki. 6 _ 

Geyve Birliği Sakarya Yok 
lim şebekesi 
O maneli · Pamukova • Geyve 
Al!fuatpaşa arası Y. Ger. hava 
hattı ve IUzumlu trafo merkez
leri 29.000 2.175,-

:ıen htr öne:~~I - Varlık Uado 
tu - Bir nota.' 6 uman vcrglal, 

ççık. · n1&U1ercten bir •· 
llCNKO 

Çeşme Birliği izmtr Yok Kızılbahçc • Seferlhl~ar • Urla· 
Alaçatı • Çesmearası Y. Ger. ha 
va hattı ve lllıumlu trafo merkeı 

leri 

8cl~ıı llUt~'tACA~rn n , • t 
lll u 'a. ı .• , 
ti ıı. 3 - İuı - Mercan 2 - 81 

3.900.-aı: Ql'llzı ltl(I, 4 - Ha. s -
nt;ııı. •-'o 6 - Obı: sı. 7 - Se: 

Ukar141 n. 
Altınözü Hatay Yok Defne • Harbiye santralı Alhn· 

öı:U arası Y.G. hava hattı ve 
Altın8zU A.G. şebekesi 
Etibank'ın Adapazarı (Bcşkö~ 
ril) trafo merkezinden Serdiva
na kadar Y.G. hava hattı ve 
Scrdivan A.G. şebekesi 

~ - Ab-. 
11
3 •ta4ı:va : 1 - MtırlnDI 

-..... -n&ıızı . 10.500 787,50 
llp "'llıcn ıı · 4 - Do. 

' I - llı• • - Nil, 'I - Muba. 
----...:: • Anıın. 

~rdivan Sakacya Yok 

F.dirne merkez Var Dizelli tc isin isliıhı ve tevslt 
Nazmı · Kuyucak Y.G. hava 
hattı ''e A. Gerilim şebekesi 
Burhaniye • Armutova Y G. ha· 
va battı ve A. G4!rilim 5ebelccsi 

9000 
18 250 

- 675,-
993.75 

Kuyucak A~dın Yok 
U .000 82~.-

Armutova Balıkesir Yok 
(Gömeç) 11.000 825.-

1'eJeıJıy • . 
l.tı.a11ç enın ıllln resınl 

ile b ıroııııııcıııtı 
bUtı lr Uat k dUkkllnının onu 
reg u rtkllın ~:rmuştuın. Dcle'1!7e 
Q ~illi tarh tnııfmış (1152> lira llln 
ıe se tnııaıtkuk tir Emınıınu n o· 
U!h1. lrıS7 tarıhlı şen fllnden aldtltm 
CIUt l'lıaıneden b Ye 2Sl:l5 numaralı 
•tıııkçe ile ltıraııunu o renlnce h m 
Qı U.tıtnde • tttlm Hem de aa
h~atınıı ıııı~lıne aıt levha71 1ı:aı 
ııo~ &&at t.aı dltn Lııvha ltalluııra 
ttı:Ul'dıtııı. ıı!1• Pakat llmbanııı 
111 binlerce k r C•rıaıııdan her 
lar 6trtııeret. b 1' 1 Rellp ııeçcr vakti 
t ~Oktur. Ot\~ aatteu f&JdalanaD 
ıı r ve flll :rıı.nın tıer tıratında 
b~ lçtnı cıı:ı~ıTltrlnlerını. dültlı:Anı 
hıç ~ı ıııeınnunınt~tuıer. Beledıycler 
tea; r reııın 1 

11 tarıııar Hattl 
l>t ııııe:ı kanu a ınız. Bellcıı:re vergi 
lıtı il. •lııı~ ııu, bu Bibi ec1ter ıoın 
rat:ıre ıneoıı~ mecburf kıımamtt 
aı lft.ı: Nlt 'rıoın tıılı:dlrlne bı. 
t,~"nan11n =~ıın Anlı:ara Dclcdlfe 
te 1lııııttır · ıoan tablU re mini 
ııırı:ıı Ufaıc' latanbulaa ıao lleleCll· 
it ıı lıhatıro Yden blle ıeıır t mi 
tncc ı tt:raeın~· ~ lectlremı<!dtn uaı 
~ &: le eı; ar~lıımaaa çnlıı n 

tnı btkıt nnr lehıno knrarlıır a 
:roruz. 

lı ırça ktntta 'llSJlld.ı GG N dl\k. 
Ü Muaııını r f. k ı 

kCidarı] h h 

a töPrtı gclııı :>en 
:rı~ bir oknlc 

ha er 1l•t.li 
t~1 ıııııı Nı dar n Altuntucı nu 
rııı to~ııtatı mııvlı:tınd tı. 
ııtr tt,tlce t m yıılcınıncta oturu o 
hun~ Ç6ıııerı!~lzllı:: rab~ aılt aık 
011 Ol! ıu alırdı. Sonralan 
ı~ ru114:0 Çtltardtlar Şimdi de 
ııa( it etrar[.~1ın:e ırelmedL çop 
cıe b Oku Ye aı boo ıraaıara at
tııı, lcacar ıu~tk ıı"apıror ıı:vıcrde 
R~.ııı ı:ıı t ı:nızıı~ P btnıkılm11arn. 
flıı. taı !Jltıı:n arııbııaının 611t 

de#U ınlcıtr? Bekil o-

ltası llalll nıtat Ta•er 
lltJıctşada "Öp ·· ~ ~u tı rama)an 

~" bir liOkak 
ta lıııııa Kuta 
'' 20 &tlnd kaucta mektep ao 
ta.-;:ı~n<1cn Ur tcmı~ıııt arabası 
ı-:ı. fena lı:ot çOplertmtz evlerde 
11.c_ ~ J'<ırlenı '!.ı:ıı ııt lçln bun 
~ l>atıı~ oracı a a rnccbur ka 
liı.~CIL lfeıııınıa Qa koku n aınetı: 
ltlktıı t~ıı b " fllhataız oıu7oruz. 

ttnı Çtk O'ZUluJo?. AUUtalıların 
ıııt~1 rica ederiz. 

l\auınp 
tep 1'8 Kulaksız mck· 

Suııa aokıtı laklnlerl 
nahınet C • 

Of.oba aınıinln yanınılaki 1 ve ka 
nıyonlar kaldıı ılmııı 

''-hı. fakat. .. bu. ıtıevzu 
Clıtıİerı \'o lı:anı u ıahadan taşra oto-
haıı ıtıınır. A:rrıYOnlar tamnm ı ita! 
tllııı~e ıettrtıın ca buranın yqll ı;aba 

nır. eaı 1ç1n teşebb!lae ıııt-

lltıtdı 
lfol'. c: 1

' ''ırt1at Müdürü 
""'' b. ~ ıerııe lıl ha il ~ ıııını 11 al kııJn teşekkllr 
Qhı '1.p lılıı.ıa n tllter tnr fl11n111ı:ı 
ııurı::1rııa ııu t'ın "' :vıkınltbrında 
•lıııcı btrı.ııer cınennı eyleriz. Bu 
~lı 1 ile Adli llltzklr otobU~lerln 
1trı 11 Ylııtıkıa re sarayının önünde 
llıtycı loıııu b~ 16r1Uüyor. e ki eoer 
cı1111 •1ııııttııı.ı llndufu ullaııahmet 
lırı,; 0rt1111111 t1rklnıtklı•rlıı lllr e ııı 
''n!n cıı1,, knıttınıııın ın:ı (alı••· 
cııı 11 rı, ıtoıııııtnrartnıı ır;llze hntnn 

ruının•ı ilotro 11111-

l'ttt~lt 
Par~a it ha 1 ve tevzii 

~•cteı: hakkında 
tartın ı>arç, h 
ııın t il ~ at.ıuncıa ılınan ta· 
ler 

1 
tine fa~ Parça lı:arabonıacııarı. 

ıtıı,, ceııtt1erı:or. Parça geıcııııı gün 
lıcrc~~ııe BU önQ oınuz omu:ıa .. 
ttın ""'ltırcı 0 veneıı alablllror nu 
~it lllıı e~<ıınck iç n acente.er 
Q~ 'l'l>e, ıa• nıeıı ~c pa~a un 
l'l! b1111t, ~tşa rzetmell Dun
hrı~ıııta b r ~ntcler toplanıp a• 
ı~ •llın 1 ararıa anket açnb -
lllrın ?a \le lth~arça ar dalı gıl[ 
ctrıı ~tunıu oıunacaıı: parça
cı, lllL Bu aa tunu bunlar t ıı 

Bedellere halihazır haritası olmayan kasahalann hartta be delh!rl dahildir. 
2 - Projelerden istenilen teklif \~rtllp diğerlerine veril mi yebilir. Her proje içiın ayn ayn 

olmak şartivlc yfiıdc tcnzllftt vo takvim gtlnO olarak milddet tekllt eclil~ektir. 
• 3 - Teklif mektuplnrının en geç 7.11.1957 J>eroembe günU saat 17 ye kadar Banltamııa v~ 

rılmesl şarttır Teklif mektupla nnda tenziUt yüzde olarak, t estim müddeti takvim gUnü ola
rak bildirilecektir. 

4 - Teklif zarfları 8.11.1957 Cuma JctjnO saat 15 de Bankamız satınalma komisyonunca açı· 
lacak ve yapılacak Uk inceleme sonucu İdare ~ll'clislnce tasdik edildikten sonra ihale kE>sinle
şecektir. 

5 - Beher ihale ovrııkı. 5.· lira bedel mukabllindf' Bankamız Termo • Elektrik ~ Maklna 
f lerl Mildurlüğünden alınabilir İhale evrakındaki, ihale şartna mest. mukavele taslağı ve genel 
şartnamelerin her sahifesi imza edilecek son sahifeleri de pullanıp teklifle birlikte Bankaya 
\"Crilccektir. 

6 - Eksiltmeye ı:ıirccek mfi hendls ve Yüksek Mühenrlislcr in elektrik mil~ndislerl odasın 
dan alacaktan hUviyetlerl veya hUvlyot suretleriyle en ge.ç 31.10 1957 Perşembe gUnU saat 17 ye 
kadar Bankamıza müracaat ederek yeterlik belge<ıl tall'binde bulunmalıdı rlar. 

Sanayi VekAlctince tasdikli projesi bulunmaranlar ka~ba !ardan yalnıı: bir tanl'sl için bel· 
gc talebinde butunnblllrter. 

7 - Bu ihale dolayısiyle lea beden bilcümle vergi ve resimler müteahhide a!Ulr. 
8 - Banka yeterlik belgesi ''erip vermemekte. ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dil ediğine 

vermekte tamamen serbesttir (14675) 

lzmir Askeri Sahnalma Komisyonundan 
Aşaıtıda muktazl bilgileri verilen )akncıtk maddeler) izmlr A kerl Sotınalma Komisyonunda 

Kapalı Zarf usulü ile satın nim aeaktır. İstekliler bu ise glrebll mek için teklif mektuplarını 
lhııle gilnti .hale atından bir aut CV\~l Komisyon Relstl~lne \'ern1elcrl şarttır. Geclkmclf'r 
kabul cdılmez., C\ af \'e :ırtno me 1 komi yonda görlilcbillr. 

Cinsi 1\llktarı Kilo Flotı G. Teminatı lhıı te gün ,.e aah 

Karışık odun 
Karısık odun 

300 Ton 10 Kuru5 
410 Ton 10 

2250,- Lira 
30'75,- Lira 

12 Ka ım 1957, 11.00 
12 Ka ım 1957, 11.30 

(2701-14996) 

İskenderun Tü.rn. Sat. Al. Koms. Bşk 1 ğından · 
Askeri birlikler ihtiyacı içl n kapalı ıarfla 180 ton kuru fasulye satın alınacaktır. Eksllt

nıPsi 6 Kasım 1957 Çarşamba günü ant 10 da Komisyon blnaatnda yapıloeıCından lstclı:tilerln 
mtıa)') en s:ıalten bir saat evveli ne kadar teklif mektuplannt Komisyon Baikanlıtına vermeleri 
iliin olunur. (2702 • 14995) 

Tahmini bcdelJ İlk temlnıtı Evsar ve ıartların ıörilleceJI 
Cinsi 1\Jlk. Kilo Lira Kuru$ l.lra K11. · yerlt.r 

Kuru Fasul) c 180000 540000 25350 - t tanbul, Ankara Lv. Amirlik· 
l crlnd , 1 kendcnın Kara Sat. 

At. Kom. Ba k. lıi?ındo 

isi. Dz. Teknik Mlz Sal. Al. Koms. Bşk.dan ~~~~ı 
1 - Kapalı zarf ile 053 kilo kaba li tübeç, 400 kilo karnamış ·ı, .. , . ,. . ... ,. ıi!m 

bez:r yağı ve 1500 kılo sarı oksit badana boyası (toı) olarak sa· ~~~~ 
tın alınoc:ıktır l\luhanımım bedeli 21.284.78 Ura olup muvakkat G•• d .. .. •• ' ' 
teminatı 159636 linıdır or unuz mu .. 

2 - F..lcslltme ! 15.11.957 Cuma günll saat 11.00 de Kasımpa~a 
d:ı 1 t. D~ Tk. Mlz Snt. Al. :Kom. da ,-apılacaktır. 

3 - Taliplilerin teklif mcıktuplannı en geç ihale ıılln ll olan 
15.11.!>57 (..'um:ı linü s:ıat 10 OO'a kadar Kom. B5k. veormelerl. 

4 - Şaı1nıımc 1 her &lln öClcden sonra komlsyon<l:ı r.örUlllr. 
(15020) 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden 
Teşkllfıtımıuı:. münhal bulunan 15,. 20 lira a 11 maaeh 

·adro! ra 788 :ı' ılı Me:nu .. ın Kanununun 4 lincU maddesln
dekı vasıf ve şartlan hail, her hangi bir olmla kayıtlı bulunma 
;:ın 30 yaı;ını gcrmcmi lı!K! \ c orta okul mezuntanndan fi
li 11 kcrhk hizmetin! ~opanlıır ara ında icra edilecek mil· 

ba1<1 imtihanı ile memur alınacaktır. 
1mt han Orta okul mezunlan içın 11 K11s1m 1957 Pazar

tesi günli saat 9 da lise mezunları lçln ııvnı r,lln aat 14 de 
Baı;mfidU-tilk binasında vapılnc:ıktır. 

lt'lılihano gircccktc 9.11.1957 gUnU ııııt 13'e kadar aııa· 
ğıda ynzılı belgeleri bir dilek ce ile birllkte BaşmfidUrlU~e 
vcnncleri illin olunur. 

istenilen belgeler: 
ı - Nufu ka~dı n lı 
2 - Askerl"k te,.hls teikercsl 
3 - Diplomanın nslı 
4 - C MUddclumumilltinden sabıkası olmadıftina dair 

belge 
5 - h i hal kağıdı 
6 - 4 5X6 eb'adında 6 adet fotoğraf. ('15181) 

Pek yakınd• aynlacaktır. 
Acele ediniz. 

Akvamları her semtP otobils 
&ervl ler l vardır. 

tıtanbul ÖçilncU İcra Memurhı· 
i undaQ 95'13881 

U.953 tarihinde Çanakkale 
Bolazında ?liaboland &emlsl Ue 
çarpıpna netlcttlnde hatan Dum 
tapınır denlı altı l f'1tllsindn ıe· 
hit olantann aileleriyle haılne 
tarafından acıtan tazminat d ft· 
' 'alan netice inde mahdut mesıı· 
liyet ııebeblle gemi bedeli beıı 
milyon liranın bfilOn alarıldıla· 
ra )'f'tmrmeııinden clol:ıvı ıuame 
yanılma ına karar Hrllml tir. 

tıın tarlhlndtn itibaren bir 
il} " içinde alııeakhlaon vesikalı· 
rlylfı mf'murtvetlmlıtı müraraat 
la ıarame dtıftf'ri kayıtlanııı yap 
tırmaları IUn olunur. 

(152611) 

ZAY) 
Fatih MalmüdUr!UCllndcn almış 

olduAum 10282 kaza aıra No. ıu ma· 
at cüıdaııımııı urıedl nsınl.dnl ı:ayi 
ettim. Yenlainl alacaıtımdan ealtlsl· 
nın hülı:mll roktıır. 
______ sudrı S•ıman 

llaa~lhlfn o~~: henı ıııcıntı tıem 
ncıennı nnıı. olabil ı r kıı· lst. Dz. Teknik Mlz Sat. Al. Koms. Bşk. dan 

ZAYi -iLANI-
tı.tanbu! Kıımbl70 MUdOrlll!tllnden 

aldıtım 23.ll.1957 tarih ve 27341 ııa:rı· 
1ı 50.- ctotarlık perm!J1 ta~tUm. 
Yenisini çıltaraeaıtımd11n wlslnln 
hllkmtl olmadıl!ını lıtm ederim. 
------ son Paça.lıotlu 

111ınun 
\ 'ali llfaktıcıı lstanbul 

llNecıı l\onaıı caddeıı 18/l? 
Ye Knıt ııc· 

salon °Yde bir meznt 
~lldıkıo.... u ıtaınaı mı 

terıtrı v3 llbl ntıf 

1 - Açık Eksillm11 ıle 600 kılo sıcak tut.kal satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 5700 lira olup muvakkat teminatı 427.50 llra· 

dır. ~-
2 - Eksiltmesi 8/Xl/957 Cuma gilnü saat 10.30 da Kasım- ZAYi 

' 
IMersin Yollar 5. Bölge Müdürlüğünden: 
1 1 - Ekınltmeye konulan iş: 

Yollar 5. Bölge MUdUrlUğil Adana Şube ve yağlama, yı • 
kama binalarının ~nldcn inşaatı olup keşif debell tutan 

Uç yüz on altı bin sekiz yUz doksan be:; lira (316 81)5.44) 
kırk dört kurustur . 

2 - Eksilt.me (8/11/937) tarihine tesadüf eden Cuma 
gUnU saat 16.00 on altıda Mersinde Yollar 5. Bölge ~IUdllr· 
lilğU binasında toplanacak eksiltme! komisyonunda kapalı 
zarf u ulU ile yapılacal..-tır. 

3 - Eksiltme evrakı: 
Mukavele proje i, kapalı zarf u ulll ile eksiltme şortna· 

mesl, keşlf-öıeti cetveli, birim fiyat listesi, Bayındırlık işleri 
Gi)nel şartnamesi, Özel şartname, Yapı isleri Umumi ve Fen
ni §artılam 1, proje ve diğer bağlı kAğıt ve şartnamelerden 
ibaret ek lltme evrakı Yollar 5. Bölge MüdUrlUğUndc görlllc
bilir. 

4 - Eksiltmeye girebilme şartlan: 
A - lstcklllcrln 1937 yılına ait Ticaret Odası ve tka· 

siyle usul Udalrcslndtı (16 425. 82) onaltı bin dört yüz yir
mi beş lira seksen iki kuruşluk muvakkat teminat vermeleri, 

B - lsteklllerln t ll1 gUnlerl hariç eksiltme ı:ıUnUnden 
en az ilç gün önce bir dilekçe ile yollar 5. Bölge MUdUrlUğll· 
ne müracaat etmeleri \'C dilekçelerine Kıırayolları Umum MU· 
dUrlUğU cksiltmclerine giriş şartları hakkındaki yönetmeli· 
ğin 4. maddesinin (A.B.> fıkralarında yazılı evrakı ba{:loya· 
rak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

5 - fs tck!Uerin ihale do yasında mevcut yukarıda 3. 
maddede yazılı evrakın h11r parçasına yetmiş beşer kuruşluk 
damga pulu yapıştırarak imza etmeleri ve 2490 sayılı kanu· 
nun 32. madde inin tarifatına uygun surette hazırlıyacakları. 
teklif mektuplarını eksiltme gUnü saat C15.00) on be e k:ı· 
dar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine tevdi etmeleri 
şarttır. 

Postada olacak ı:eclkmelcr nazarı ltlbare alınmaz. Keyfi. 
yet illn olunur. 14615 

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 
Fakültesi Dekanhğından 

Fakilltf'mİ7 ~lek trik Teknisyenleri gece kurslarından: 
ı) Elektrik Te iaatçılı~ı Kursu 

A ve B kıldemelerl ile 
b) Radyocuhılc Kur u 

A kııdcmt'si'ne 
Ö~enci kaydına l Kasım 1957 Cııme gunü bn ıanıp ö~retimln 

baslıyaca~ı 18 Kac;ım 1957 Pazartesi gUnn aat ı 7 ~ kadar devam 
erfllecektlr Kayıt şartlan Fııkfıltede llAn cdilmi tİr. 

l!l~B-1957 Der!! Yılı Yıı1 Devresi Gece kurslarının ikmal lın · 
tihanları 4 Kasım 1957 de ba~lıyacaktır. tkmal imtihanları Prog-
ramı F:ıldilt('df' llftn rdilmi tir. (14905) 

Nevşehi r Nal ıa Müdürlüğünden 
~315.362 00) lira keşif bedelli H. Bektaş .Sağlık merlcc

d lojman ve garaj in5aatı 19::i8 · 1959 yıllarına ar! olmak 
Uzcre kapalı zarf uııulll ile eksiltmeye konulmustur. 

Keşif ve hususi şnrtname, Anknra. İstanbul, İzmir, Nn· 
: ~ MUdOrlUklerlnrle görtilebillr 

İhale do ya ı Ncv§ehlr Naha MildUrlilğllnde tetkik edl· 
lıltlç: 

Tekllf mcktuplıın 15 Ka ım 957 Cuma gOnU sut 14 e 
.:ıdor Komisyon Rr.lsllıtine makbuz mukabilinde verlll'cek 
!ıalo saat l!S de Nafıa MUdUr!UğU binasında yapılacaktır. 

Geclcl teminatı <16364.48) liradır. 

lhı:arat ve lmnırıt lçln 50 bin lirası 1957 ve bnklycsi 1958 
lll59 yıllarında ödenecektir. 

Taliplerden Nev ehlr Nafıa MüdUrlüğilnden alınmıs 200 
bin liralık ehliyet ve 1057 yılı Ticaret Odası ve.ııikuı lst ne-
ce#! ilAn olunur, 14667 

Merzifon As. Sat. Al. Kom. Bşk. dan · 
1 - Askeriye lhth•acı için 40 ton patates. 30 ton K. soıtan 

pazarlıkla 2490 sayılı kanunun 40 ncı madd ine göre 
satın alınacnktır. 

2 - İhalesi 11.11.101\7 gUnU saa-t 15.00 de Kom, dn yapılacak
tır. 

3 - Pııtatesln muhammen bedeli 32000 lira, g~lcl tımtinatı 
2400 lira ve K. oCnnın muhammen bedeli 16~00 lira, 
geçici teminatı 1237 lira 50 Krş. 

4 - Şartname 1 her gUn Kom. da gör!lleblllr. (2703·14993) 
-m 

Türkiye iş Bankası A. Şirketinden 
Bankamı? Kambl)o servislerinde c;alıştınlmak üzere ns

gart orta m<'ktcıı mezunu il an bilen daktilolara ihtiyaç var
dır. 

Bu ev arta olanların Yenicami Şubemiz, Memurin ser
visine mUracaat etmeleri rica olunur. 

Edremit As Sat. Al. Kom Bşk. dan 
Edremit garnizonu tein 160 ton kunı fasul) c kapalı rnrf usu· 

1U ile ııntın nlınacaktır. l\fuhammen tutarı 400.000 lira, geçici te
minatı 19.750 liradır. İhalesi 5.11.957 Salı gUnU saat ıı de yapılat'a 
ğından 1 tekll1erln mezk(lr ı;ıün s.ı:ıt 10 n koda.r teklif ml'ktupları· 
nı Kom' na vermeleri lllın olunur Evsaf \•e şartlar t tanbul, An
kara Lv. Amlrliklerfylc Edremit As. Sat. Al. Kom. da görUlcblllr. 

(2623·14630) 

Müfettiş Muavini Ah nacak 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Umum Müdürlüğünden 
Sandıl!ımız için Hukuk. İk4ıitıat ve Siya al Bilgiler Fa· 

killteledylc YUk ete İktisat ,.e Ticaret Okulundan veya bun· 
!ara muadil Yııbanrı Faklllte ve oirnllardan mezun b~lunan
lardan imtlhonlıı ,füfettiş r.ıuavlni alınacaktır. 

1mtihıınlar 11 Kasım 1957 Paıartesi günü saat 10 da An· 
kara'da Umum l\lüdnrlüktc yııpılaraktır. 

İrtitiliana giriş &rtlan Ankaroda Umum MUdürlUl!UmUı: 
Teftiş Hey'ctl Reislll!indcn İstanbul'da İrtibat BUromuzd n 
öğrenilebilir. 

İ leklilcrin en geç 5 Ka ım 1957 Salı günU mesai saatı 
sonuna kadar Ankara·da Umum l\tüdfirlük Teftiş Hey'eti Re
lsli{!lndc, istanburda T.C. Em~kli Sıındıilı 1r.Ubat Bilrosu 
St>nlJ!lnc !Sirkeci Nuıhan) müracaat etmeleri llftn olunur. 

(12125) 

llltlı.yQı ıenı, bir uıu ıtes t nın 
•ln ~ ccıe aa•onu tehtl'de ccş) ıı 
te11111811P•lıçıuıııcılllı;ı'olttun ıı rkıı
ve ~Yaııını Sancıaı Dcdeıı
lırı l?ı11ııraı1ıcıır ıfı>tUrmc ı ıcuıretll 
ıtıı,~aatııa~ 110~ Jüıcıen bir çok 
rtreııan lt ctııırc erını ıokaltlard.n 
lllror nae k'1ıyor v rm k mıecbu· 
Yt:ıe B lııcıtye B ttabı ı.arar e
baı ~erı lÇısa h buracıa b!r müza-

pa&ado tst. Dz. Tk. Mlz. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır. 
3 - Şartname i her gün öğleden sonra komisyonda görülür. 

(15021) 
taıAnbul Ontvel'81te!I Hukuk !"il· 

lcUıteslnden ııcııcım ,ebekem1 ııaJI 

T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım 

ve Satım Komisyonu Reisliğinden 

Köprü boyası safin alınacak 

• erıı ite ha~~ bir varıcı t men 
li 1 faydalı olur 

1 
·oı ~ nıııı.ııy: ı rt'f l>t'ınlrnl 

oııu •ıı~ıç .... 
il tı • hre v h.ır:ıaıcı m ıat • 
tu u cı .... r B or:ıu 8.,kl a~n kAtt 
tı.1, "' t nı h • nadık bl nü 

Uıt, aç v;cı~ICl'de ele açılm ı-

Kayseri As. Sat. Al. Ko. Bşk. hğından: 
Muhammen bedeli srı4000 lira, gcçlc.1 teminatı 18310 lira olan 

1300 ton balyalı kuru ot 1$1nin kapalı zarf ile ekslltme i 31.10.1937 
Perşembe gfinil saat 16 da komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf 
ve 113rtnamelcrl Ankara, lstanbulda Levazım Amirliklerinde. Kay
ecride Komls~onda gllrUlebillr. T:ıtlplcrin usu!Une uygun şeklide 
haı.ırlanmış teklıf mektuplıınnı eksiltme aaUnden nsgarl blr saat 
önce komis~ona teslim etmeleri şarttır. Po tadı geciken tcklifll'r 
knbul cdilmeı. (2606 • 14587) 

ettim. HültUmııtlzdllr. 

Sahibi' VAT AN Oazeteclllk 
ve Matbaacılık T. A Ş adına 

uon:o F.'''" vAr.ı1u.s 
t.'muml Neşrtvat M<ldOrO 

üzcan tıRGfıDF.R 
Bu sayıda Tazı toıerını flUcn 

1<1are eden meııuı mnı:ıar· 
tıf'.LA"t All.'.PJ'\ \R 

Oautemlze yazılann yeni harf
lerle ııönderilmetlnl rica ederiz 

1 - Tekl '.f ·alma urotlyle 100 ton demir köprU boyası satın 
alınacaktır 

2 - Teokliflcrin en geç 20 Kasım 1957 Çarşamba gfinU saat 
17,-'ye kadıır Ankarada Mnlzemc Dairesinde toplanan Komisyo
numuza verllmiıı veya .ıöndcrllm is olması şarttır. 

3 - Sartnameler TCDD nin Ankarada Merke7. 1stnnbul'da 
Sirkeci veznelerinden 5 - liraya 1 teyenlere atılır. 

4 - TCDIJ ihaleyi ynpıp yapmam ta veya kı men ,yapmakta 
ve tercih etUI!i talibe yapmakta tamamen serbesttir. (15172) 

.. ., .... 
D. B. Deniz Nakliyafl T. A. O. 

Müdürlüğünden 
Ortaklığımıu ait gemilerin muntazam olarak çal~ığı 

hatlar aşağıda arıedilmlştir. 
1 - A\\IF.RiKA HATl'I: 
Aydın, Çoruh, Mani!ıa ve Yozgat gemllcrile Türk liman

ları ile Amerika limanlan arasında ayda bır muntazam se
ferler yapılmaktadır. 

! -· KO:\"TlSA'llı"T HATn: 
Bakır, Bolu, Eskişehir, Kon;, Kastamonu, Kayseri, Kır

şehir, Kütahya, Malatya, NCV$Chlr, Rize, sakarya, Seyhan, 
gemileri ile Türk limanları ile KonUnant limanlan arasında 
onbl'li günde bir muntazam sefcrkr yapılmaktadır. 

3 - AKDENİZ UATI1: 
Amasya \'e Dcn~ll gemilerılyle Türk limanları ile Ak· 

deniz llmanhırı arasında onbeş gfinde bir muntazam sefer
ler )'apılmaktadır 

f - ADRİYATIK HATTI: 
Ardahan ve Hopa gemileri ile Türle limanları ~ Adri· 

vatlk Umanları arasında onbeş ıfuıde bir muntaıam scler
İer )11pılmaktodır. 

5 - TA!l\KER SEFERLERİ: 
Batman. K()caeli ve Sn·as tankerleri ile Abadan, Rasta

nuro, Amerikan limanları ve luuyan limanlanndan Türk 11-
manlıırına yapılan muntazam seferlerle akaryakıt nakliyatı 
yapılır. 

6- TÜRK t .hlASLARI ARASI \'E 
TOPUJ SAKLİYAT: 

Dtımlr ve Ödemlg gemileri Türk Unıanlan nrasında yapı· 
lan k6mfir v~salr toplu nakliyata tahsis edilmektedirler. 

Ortaklığımıı:ın yukarıda arz edilen vo m<ıdem gemiler
den mOteşekkD geniş ticaret rnosu, Avrupa ve A.merika
dakl genl& te ki!Atı ve accnteliklcri ile birlikte gerek mün
forit gerek toplu yük nakliyatı için sayın llhaliıt ve ihracat· 
çılarımızın hizmetinde bulunduğunu argıyla ancderiı. 

Tel : l\1ildfir1Uk 44 97 63 
Ticaret MUdUr Muavini 44 38 '72 
Yilk Servisi 4-4 38 72 
At'entelik 44 47 70 
Santral 44 47 70 

(15255) 

Hoşderedeki Askeri Sahnalma Komisyon 
Başkinhğından 

Hadımköydc lnşaa edilmekte olan ikiz subay evlerinin inşaa
tında kull&ntJmok ÜZPre aşaitıdn cins VC mil..-torlart ile kc~if be
deli yazılı malzeme 31 Ekim 1957 gUnU saat 15 do açık eksiltme 
ıle satın alınacaktır. Muvııkkat teminatı 1125 lira olup e\·saf \e 
şartname komisyonda her ı:aman iörülebilir. 

(2760 - 15248) 
Cinsi ilkten 8 . Flatı Tutan 

dl tuğla 170.000 Adet 0,07 TL. 1190Q.00 TL. 

Ma ilya tipi 
Kiremit S.450 0.35 • 1207.50 • 
\iarslly:ı tipi mnhyn 
KlrenıUi 118 o.:ıs • 4UO • 
Sönmomi~ kireç 25 ton 7<>.00 • 1750.00 • 

H8 o • 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
1 (345.140.05) lira kesif bedelli Yalova Sağlık .MerJ.."ezi 

Lojman ve Garaj ins:ıatı işinin 12.11.1937 tarihinde Salı gil
nU saat (15.30) da 1 tanbul Nafıa ?ılildürlüğil blna ında ka
palı ı:arf usulile ek ntmesl yapılac ktır. 

2 - t toklilcr, bu ise alt mukavele ve eksiltme evrakı 
ile Nafıa i~eri umumt ve hususi şartn melerinl, l..."C if ve 
projeleri ve buna mUtcicrrl diğer evrakı dairesinde göre
bilir. 

3 - Eksiltmeye i~tiralc edcbUmek için talipleTln (17 
bin 55'') lira (60) kuruş muvakkat teminat yatırmış olma
ları, 1957 yılına ait Ticaret Odası bclg i ibraz etmeleri. ek· 
siltme günilnden tatil gUnlcrl hariç Ut gün evvel villyef.. 
Cen ehliyet vedkası almı olmaları, bu l ait evrakı imza· 
lamalan ve teklif ıarOannı eksiltme gUnU saat (14.80) o 
kadar komisyona vermiş olmalan şarttır. (15050) 

isi. Dz. Teknik Mlz Sat. Al Koms. Bşk.dan 
ı - Müteahhit nam ve he abına atı clalltınc ne 600 kilo 

İngiliz sicimi ~ın ııhnacaktır. 
Muhammen bedeli 11.940 lira olup muvakkat teminatı 895 50 

liradır. 
2 - Eksiltmesi 11.11.95'7 Pa urıtesl gtınO ıraat 10.00 da Ka

sımp:ı$a'da lst. Dz. Tk. Mlz. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır. 
S - Sartnam~i her gün öğleden ıt011ra komisyonda göıil· 

lür. (15256) 

Eskişehir Belediye Riyasetinden 
1 - Bel dlyemiı itin ampillflbtör, Hoparlör, Mikrofon, 

lzol tör, bat trans:foNll:ıtörü ve yeteri kadar 2Xl,5 mm2. lik 
kablo teklif isteme U!iUlU ile satın alınacaktır. 

2 - Bu !~tere ait ihale cvr ını mesai aaUcrl içinde 
Elektrik İşletmesi Müdürlüğünde görebilecekleri gibi ta • 
r da bulunanlar İşletmcmizden isteyebilirler. İhale cvraklan 
Ucnıte tnbl değildir. 

3 - Teklif mektupl rının en geç 1 Kasım 195'7 Cuma 
günü saat 16.00 da Elektrik hletmesl MfidilrlOğilnde bulun
ması şarttır. 

4 - lalz~mcler Eski ehlr Elektrik İşletmesi Müdilr
\Uğilnde eksiksiz ve işler halde teslim edilecektir. 

5 - İşletme i~I ihale edip etmemekte ve diledi~lne ver-
mekte seribc~tlir. (Uil~) 

Erciş 120 nci Syy. J. Alay Sat. Al. 
Kom. Bşk. hgmdan 

Atay eratı lhtlya<'ı iQln eVl!of, artnamC!lne uygun bir kilo u
nun muhammen fiatı 2 liradan 40.000 k!lo sığır eti 20 Kasım 957 
Ca1'$amba gfinfi saat 10 dı Erciş 120 ncl J . Syy. Alayı Satıtlalma 
Kom~onu bina ında kapalı ııırı usıılilyl ihale edilecektir. Mu
vakkat teminatı 5.250 Ura olup evsanı prtnamesl Ankara, 1 tan· 
bul, Erol , Van Jandarma Sotınalma Komisyonu Başkanlıklarında 
g8rUlebilir. İ tekll1crln kamınt vesika ve muvııkkat teminat mak
buzunu havi kapalı zarf teklif mektubunun ihale saatından bir 
aat evveline kadar komi vonumuu vermeleri. (15015) 

M. M. V. lst. (2) No.lu Sat. Al. Komisvon 
Bo~konhöı ilAnlors 

1 - 2000 kilo !cim ipi satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 20 800 lira, geçici teminatı 1560 liradır. 
2 - Kapalı zarflı ihalesi 7.11.1957 gllnU saat 11.00 de Sirkeci 

Demlrkapıda M.M.V. lst. 2 No. lu Sat. Al. Kom. nunda yapıla
caktır. 

Teki J mektuplannın ihale saatinden bir ııaat evvel Komis
yona verilmesi lftzımdır. Po tadaki vaki gecikmeler kabul edil· 
meı. 

l'\Unıune cvııof ve ıartnam 1 her gUn öğleden sonra komi> 
yonda &örülebilir. (2737 - 15140) 



AVUSTURYAU 
ANTRENÖR 
R. LONGIN 
GELiYOR 

Me~hur antrenör, şı;.. 

rimizde, Beşiktaş takı

mını çalıştıracak 

Yapılan anlaşmayı evvelce bıl 
clirdiğimiz Beş"ktaş'ın Avustur
yalı antrenörü Richads Longin'
Jn bugün 20.30 da uçakla _şehri· 
mizc gelmesi muhtemelen beklen 
mektedir. Her jhtimale karşı Si· 
yah - Beyazlı idareciler bugün 
Yeşilköy hava alanına karşılama 
için gideceklerdir. 

Dick'in evr 
Kiralandı 
ıaiı ynlınn b~ RJl!~ı bf'rf r;r. #: 

tip ftlmlyP'rel:lnln ıtrıtllioıtıı•o '" 
pllan naıatR,oray nntffnllrti ntrı. • 
ttı Ekim alı r;P'rr~ı nlha) "' chrl· 
mlu ırlf'Cf'ktlr. i\1:N'ndlı:lmllf' r;li 
Tf' knlflp hlnrrl'llrrt tnrııfındon 
mrı.~.. "•ıırr mahallr;1lndr bir ,., 
tntulınu tur. 

Bu l.lrul n!ln Yf!r nynı -ı:am!lnd.ı 
!'lan • Kırmızılı fotbolrular l("ln 
Calmt knmp mahalli nlıu-aı.ıır 

Sovyet Rus ya'daki 

sporc.ular 

Londra. 24 IA.A 1 - M~kov ılıı 
~ılc:an •Sovt1tt11kl S1>0rt• nze~ı 
tarafından blldlrtldlflne Rdre. bu 
memll'kette 10 mll:vona vakın spor 
cu varmış 

llaş!ıca müfredatı şU •ektlde c:Qoı 
terllmektlldlr 

, 

Adalet, Beylloz'd 
ezel'ell yendi . 4 • S 
Kırmızı • Beyazhlar ikinci devre çok güzel oy
nadllar, buna mukabil Beykoz sahadan silindi 

leı.lller maç •onund sahll)'l terke· 
derlerken Skor levhııaı .1t1rmızı be 
yaztıtann muaab k&)ı 4 ı ;ıbl ·~ık 
Carkla kaı:andıtını ııan edl)ordu. 
Bt;\'KO/; GE:"o'E BOLL'Kl"U 

Geçen .ııenc ıtıı 1 4 tıncO olarak 
bl tıren Te raklplıırl Laratından Zor· 
ıu takım dire ıaımıendlrllcn Be)koz 
her nedense bu sene kendlelnl blr 
türlü topllJ'ıımadı gitti. 

DUn de üç dört hattadır pe.;ıl ı:ıe· 

şıno devam eden mııttcıbl~otlerlne 
bir ~entaınl daha llbe etti. K~ı· 
laşmn aoııunda taraftarlar haklı o
larak çok Uı:UldOler ve •Oallba bu 
sene 11 net kümeye yolcuyuu de
mekten kenrıllerlnl alamadılar. 

1 Nejat AKÇADURAK 1 
da hatalı ldt. Adıılet forlşrının ı. 
tedlklerl zaman rahatça etarı.a e
debildikleri Beykoz müdafaaaı ge 
diklerini çoflu zaman sertlikle kapat 
mak tııtedl ki; bu da ç!rkl~dl. 

For hattına gelince: pulann lııa· 
betalzttıı ve çe~u zaı:nan da ge:tden 
ıoı:ı alıımamaları yUZUnden k&tl)en 
rnıdalı oıamadllar. 

Bundan başka etıerlne ıı:eçen bir· 
kaç ıınatı da becertUJ.zllklerl do· 
laluıyle heba ettiler. Bllhuaa 2 ne! 
devrede Beykozlulara bütün hatları 
ile deta durdular dlyeblllrlz. 
,\11\U:T fEYK \ l .ADE iDİ 

Jılar 4 (lncü datlka dolmadall tiJI 
kinci yıtıırını )'Dptılar. sal&lia~ 
lıe Elı:erblçutn çarpışmasından ~ 
tıil ıopu Mete soldan ~urdtl r 
aniden aaıt tanıta uzatıverdi. flıll ,o 
un boş bırakUğı Hüaamettın de tf 
metre mesafeden çektıı;ı çok -~ .... 
bir tuUa takımını 2· 1 galip dw
mıı ı;eçtn!L 

ıı os.on:r:rıs Bm GOL 
D \IU ATJYOR. 

Daklkalar geçtikçe Adale!!ıı 11~1 
ıandıaı. Beykozun da d~ııt&$l1,_ 
gozle görtılür hale ı;eldl. i l neı :~ 
klka dolmuştu ki Mete t.opu bQI ~1 
g;ı.4a uzun bir vuruşta geçirdi. ~fllı 
Hllaıımettln 2 ncı gol gibi a 11• yerdl'n aynı vuruşu yaptı ve~. 3 U 
cü ıol 1 Adalet 3 • Beykoz l)· 

8&\'KO:t; TA~lAlD\"l.E 

A tletızm • 3.S00.000, Voleybol · 2 
milyon 600 bin. Skı 2 mllvon 500 
b n. futbol· ı milyon 100 bin. ıw 
na.stlk 800 bin patınaJ 500 bi!l 
ıraree ve haller 180 bin. bok~ 11111 
bin 

-.;t C\ll\ 1, (,;01\ Is f)(;s 1 l • Uıııı ~ ııpılaıı \dnl.-1 • Be\ &.07. l.;n~ıl:ı<;m ısııul'\ 114°) liot. liolc<•l,1 :0.t>< nıl)c 

O yun h enü z y e n i 

başlamıştı ki N u s 

r e t gerilerden aldığı pas

la Adale t 18 in e doğru 

koştu v e avut çizg is i ya

kınından pozisyonun güç 

olmasına rağmen, k ale

y e çok sıkı bir s.ut s avur

du. Selôhattin p lonjonu

nu yapmışt ı a m m a ••• "to

pun ağ 1ara gitme sini ön

leyeme d i. 

Dünkü ınaClublyetln 111bCp1crl in· 
cclenlrae en başta moral bozukıuau 
ve takım t~klllndekl hır.ta görülür. 
Moral bozukluğu daha ziyade lda· 
reelleri alilkııdar eder ve gerekli ted 
birleri almak onlara dOşer. Fakat 
bu tşte daha Cazla ıı:oo kalmama· 
nın da lüzumu açıkça meydanda. 
dı Zira kanaatimizce; •ıceml bat
tıttan aonra mnnevra boşunadır.• 

Maçın hemen ba,ında bir ı;ol ye 
melerlne ra men Adaletlller kat 1 
ren bozutmadıtıır. BllAkla topu )ere 
indirerek ufak ufak üçgenlerle u 
ruı~·a hAklm olmllL.lnı becerdller 

l>A<,ILDI 

" ı:oı. ı dll•tü. Re lındr Meli' ntıı ~nı:ıtıı::ı bir aı 1!.;t11 :St"< mh 1 ıopıı 'l;np ırl;rıı ı:nrliyorsııııuz. Bu golden 60nra Bertozlutar il" 
mamı~le durdular. Adeta Adal~1..,. 
ıerı 6&ha içinde ııeyretmeıe batl....
lar. ..ı. 

.. • ••ıııttt"'""' '' 11 ''''' 1''''"'"''''''' 1 ''111 ••ttıı unnu1tııııııııııııııtııtıMıtıı .. ııtt•ı"ı11ıııı ı ıııııtıı••u• 111 1 ••••l•tıının111ııt•ıı ııı•ıııı .. 111111111•111111ıuııtıııııuıııttınıııııı ı nıııı t•1111111 1111 1 11111 !ı.ldıklan taktık ıcııbı o!ılralı: aa 
har Sa!Ahatt.ln ikinci bir ona har 
gibi Gökçenin 6nüode. aa:tç M. Ali 
de zaman zaman dördüncü bir haf 
gibi gerl oynıyanık takımlarına ıı:a· 

yet faydalı oldular. A k r ks 
1 r Si baş adı 

Geceki müsabakalar bir hayli cekişmeli geçti. 
Karşılaşmalara bu gece de devam edilecek 

••ndroıı 
}COd 

54 t.lo 
B .. rhan Yı , ara 
aa '1 hesab e ra p Burhan Yı • 
cıının 2 u 3 uncu raund anla Y 
dlğ :, uı:nrua. s beb )le çen• kem · 
~ ktn!dıtından musabakadan 
:ra h11&taha.1c e · 11.dırılmıştır 

57 ıt lo • Ortıan 'ru IAnlri:ar 
Buro CRomaı yı 8 (lnca raund .ı 

nakavt etti 
60 ııo veıınaf 

tafa Akta ı ayı ııe yendi Vrlı· 
na! Oüo}a ampıyonudur. 

63,5 kıto · t ural !nan ılstaobu ı 
Pua~ DUro IAnkaraı U la ı be
abı le ma liip etti 

67 it lo Cavcı:a•a tR.omaı, Pe • 
çet ısor a ı vı ııe v nd. 

71 ltllo Fiorl ıRomaı, Fil!:rl Ba 
tauuıbul u ayı le mağlllı> 

• Te

ıltaı~anı • M,• 

ı. clııt ı uıt. 

• Sl· 

Fangio ' ya kupa v eri ld i 

Londrıı 2 IAA lnıı 1 z Oa• 
zctec ler Ccn!yet • be d.efa d.Un " 
otomobil ~ampt}onlu~ 51( tını ıta 
zanan Arjantin!! otomob ı anş-

~ 51 Juan ManUe.1 Fangto'Y& b r 
kupa vermı ve oı. u el 057 ııeı:ıc ı 
en lyı otomobil yarıoçııııı o!aru 
illin etmıettr. 

1 t 1 ~CI' AllJ\l.ET Mi l, 

Be ynelm ile l golf 

turnuası 

Tok o 2-1 1 A.A 1 - 24-27 ekim 
arımnda Tokyoda cereyan edcceıc 

olan beynelmilel coıt tumuasına 

Skor levhasında B~kozWJ ilk 
sa::; ı J&ııldııtı eısnada maçın henuz 
4 Oncn da1tlk11Sl dolmamıştı 

Daha ilk dakika arda Beykoz ı.o 
galip duruma geçlnce .ee~lrcller bak 
il olarak cEyvahl .. dediler. Adalet 
sonunculuk lnUsabakasını kaybetıı • 

Amma ıahmlııltt htç de dotru 
çıkmadı. BUtUn karşılaşma mUdde
tlnco SO:Ukl!:nnlı, kendinden emln 
ve temiz bir futbol oynayan Ada 

Takım teşkiline gelince; Hunnın 
yoklutu her an kendlul hlaııcttlrdl. 
Sonra müdafnıı bllhu.o.a 2 ncı dev• 
rede }O.kın markaja kat'iyen dit.kat 
etmedi. 

Hareket k&blllyoUntn nokıianlı&ı 
muhakkak o:an Ekerblçerln ııaC 

bekte ve Mete gibi genç ve &eri 
b.r oç ın k rşı.emda oynatılması 

\dıılrtllh•r llr)linz ,ıırı nlu<iıuıı l)l<'P )rrl~nıl•lrr. 'Meli' nlrı 

Kumızı • be)'Dzlll:ıra, neCC3 ve 11 ı.
lctll: kabUlyct bakımından da çok 
tyi 1dller dlyrbUlrlz. 

Bllha&a ikinci devrede Beykozu 
Adeta aahadan aUdller. EUI aene 
lerdekl zart! oyunlarını hatırlatan 

bir futbol çıkararak •cytrclle:e b.r 
futbol zl:raCetJ çektiler ve h•lı:lı o 
1 rak tribünlerden &!kış topladılar. 

h \ R:.ll.\S~1 \!'iL'" (.J;;RE\ \ S i 
n: c;oı .ı.ı::R 

Maçın illi: aıı:ırunı oyuna ruz;;ir 
aıı.ında ba~)nn Be)kozlul r saptı· 

ıar. Musta!anın ıı:erllerden uzattıtı 
pıu;ı yakalayan .:\uaret avut çlı:j;IJ.I· 
ne tadar kaştu ve zor poıla;onda 
olmuına ratmcn şutunu çekti Top 
Sal:\hattının plonJonuna ratmen 
Adalet kalesi ajlanna ı;ıdherdı ıo 
41. 

Bu ıo d.-n aonra san • alyahlıla 
rın durulduau. buna ka'lllıt Ada. 
ırtlllerln t&e yavaş yan açı dı ı Tf! 

nl$bl b.r h ltlml)et lrnrdutu öru. 
dO. 
H l \l .Y.TI~ iLK GOl ,l' 

Bu hlkimlyet 13 OncU datıltara 
tada: sUnnU,tü ki Be)'ko:ı: )-arı ısa 

haaına yrrleşmlş bulunan Adaleti. 
!er, M . .Alinin ayajı llc llk ıollerı 

ııl kazandılar. Sa!Ahattlnln derin!( 
m&.ne verdlil pa.s bOi yerde duran 
ıı.ı. AUnln önlıne dl\şmU$tU. Bu o 
yununda topu gıı;vot 1;1 kullandı 
Yt> kendine has atlll ile kalecinin 
kapatamaclıtı ko~den ilk ııoıu 
yaptı 11-1) • 

Denenin buudrın aonrakl kıamı 
daha ziyade kırmız:ı • be;azlılann 
hAl:lmlyett altında geçti. Beykozlu 
tar da oman ıraman, nrsauar yaka 
l&dılana da başka coı olmadı. 

IKl~ci DE\'RE \'E 
Allı\ l_ETİS 3 üncü GOl,Ü 
Datıa 2 ne! devrenin başından ttJ 

t:aren Adaletlllerln kartıla~ıı::;ı ita 
ıanacakları belli oldu. Sanki ilk 
deneye n4.zlre ıı:lbl kumw • beya 

Artık ı;a.lıael& Bcrtoz ıı1UDD'I~~ 
Top mütomııdı:ven AdaleUUerln ıa~ 
Aında mekik dokuma a bati' ıı. 
'Böylece daldka!ar. dal.:1kalar ı;oÇ 

B. l:ıROl,ÜN GOl,U 

Xırmızı • beyaz1ıların ufak tl~ 
enler yıı;ıarak ıııeldlkleri Be)1ı:OZ ~ 

lesi Onünde K. Erol M All7e• ıı 
Al! de pl6ae bir nıruıJa ı.opU 
Erolo uzattı. 

B. Erol de I.ıımetı ve K. Erd~ 
111 çalımla geçUkten ııonra toPJ• 
kon trol ede ede Beykoz kahı dltf 

1 lcrinln önüne ı;eldl Te h&flf bir ~ 
fa ruru&u Ue 4 1lncU ı;ölU de 'tö ol 
minin tıalı:ışlan araaından 'BeJ'lt 
ağlarına ı;önderdl 

Bu 4 Oncll golden wnra Mf ı.ı 
tıuııfta da tam bir gnşeme ıı• 1 
oldu vo maç da bu hava içinde 4·, 
Adaletin ı;allblyetl ile netice~ 

f f,1 H l (.l.~l t;H l.l OÖLl 
por H Nıtl ... anı}ının 1:aııe t>ıJlll 

ınüıtürü 

Sergi Sarayına 
sıtma tertibafl 

- Bur • oldıın •:ıııı nlitıınlıl:ı ı opn llıl•omrtlln AD\l.E1': *** j 
SAl.AllATTİS - F UIRJ, :Sibal: yapılıyor 

'"" ıdrce ı;Pyln.1 . 

• 

•••••l•l•I• u• 1 ı _ ...... ••Uıllllllnllllfllllf 

lngiltere v e Polonya 

futbolu hakkında 

mütalaalar 

Londra, 24 <AA Polonrada 
Katowı~e'de yapılan Yt Dünya Fi.it.
bol Kupası cUmle.alnden aayılan Po 
lonYA Sov et Ruaya tutbol kıırşı 
.a masu11 ldatt eden tanını:nl-' fn 

l!z hakemlerinden Jack O ough . 
Oallr Herald ga ete.s!ne verdlltl be 

ranat a tnaııterenın 1958 Putbol 
kUpa&l fuortımndl'n biri otdıı:Unu 
b ldlrdllrten aonra tunlan ııllylemlf 
ır · 

Polouya • So•ret Rusya fu•bol 
maçını idare e tlktm aonra Rua ve 
Polonya.ı futbol 1dattı1:1lerl bU 11!:1 
akım ı e tncııız milli takımı ara 

a ndakl farkı bildirmemi ıs•edller 
Bende kendll"1ne şu Ci'V&bı nr 
dm 

111 l\O H KIRIJI . 111111 '11lh111pn•n cİngllWll ı:nllll futbol takımı 

"I d)on11ııın11 (1\ il ııı;ııı \ıtıılr1 • rek Rua. ıı:eretae Polonya takımıuı 
Bf'J ı.oı ınııcıııın 11;1 drHr nra•ınıtıı yenebilir• 
ıı.ı aıı .. 1111 l•llrnı. .,ı ı lcl 'ıhtızlnr Bu mUtalAnyı tarar.an: olarak Yer. 
ınoo met re J an nı11• 1 ) apılılı. '°'"" d m. Polonya tnkıı:nını çok ırı bul 
uı u 11tııddan itibaren drıth' ı: •ti•· 

tt;ı Bl'Jotln•porlu \li'lio ı•a,11111• dum ve ır::ıferl h:ılı:.tıttllf'r Hannın 
mU•obaliaJ 1 e<":All.7n ı:lbl ı:üzrl lılr yajmurhı aahanın kayian olmaaına 
df'rttf' llr CIJ ıldı:ı:lar 1 ıırı.1.> ,. relio· ra&men a ratll b r tempo ile oyu 
ru1> nıı ı.ırıır ıı. l>llirıtl Hr,.ınulr a başı&dllar ve ükemmel aurt.ıte 
Pat !idi• ttl.or ı.ır.ırl>rn ı::llrftlnı,.1'· ııonuna kadar bu trmpo ile oyna 

ırdlr d lar 

l 

~~~~ 
1 TEMİZLİK İ 

ı ittiğimize gore Ftnerbah·İ 
çe kulubünılr. temiılik )8pıl·I 
ma)a artık kat'ı olarak karar e 
, eril mi • ' l'emb:lik hakikaten 1 
> erindf' bir karardır. l'enrr· 
babÇf'nin . ellimeti namına bu 
na mutlak ihtiyaç \ardır. l'e· e 
nerlller ilk temlıJik ıımeli)e 1 S 
ne cf'm İ) ettr ha lıyaca kin r· ı 
nıı . Crmiyette l'idden ırmiz· 
Jenmesi icabedrnlerln oldu· 
ğunn ) akinen bili) o ruz. Pa· • 
kat tt'mi1lik ameli) esi eğt•r 
"11lnı1 remı.)elp t e m il eıtile· 
ct'k<ıc bu tanı \e a d ilane h ir 
tenı iılik olmııı. kanaa!ınıla.) ıı. 
Ft.nt"rb:ıh~rnin t"Sa<ıh ferahlı 
ubilnıe i için Kadıkö)llC de 
temizlik aınl' l i ı i \apılması l 
lcabrder. ••••••••••••••••••••• 

tLK GOi,· '.\laı b ~h• ılı tı<'lll.; oC 

.. ılaldı row1on :Ocıu Iakaı 

"ıı•tafadeıı •ldı;:ı PR•IP 'dllll'I 18 inin tı:•· 
u~ il&.: ıoıu )apnıa.ını bl'<'Hdl Re im bıınıı 

ıınıuH 'l"l ı. oı .: 114•\l.ozhtlAr ,.11111.;ı ~hııdım lllrınıl• ,,. ıır. •nıı:ıı·n~ınnııı 
h. \ lhlr!ll ıt• H. t:roı a ıtl'('lynr. nu m ııııru ıtıı rc~lnııt,, llll("ll 

\ dnlr.t 'nlOnb t.;ııfa lir ntı)nr. 

lstanbuls 
ile yarı 

or, Vefa 

Sara - Siyahlılar 
e erin mc da ıı et rd gl 

ı reıı:nbrte. ddlnlı mC"ıcnClt"le}e bu 
ıatta '.Ç'tne tahlt olacaı;tn Tı,. ı 
ıaıatıı: ara • Fenerba ıçr maçtan 

1 tanbu por • Vefa mUsa a!:uı 
ı ı bu ıkı eaınıa ara.'>lnda büyOk 

ecan yaratır 'Iıattal&rcıa de:S • 
ıdusu devam ·eder 
Her IK klUbüm!.ı:lln. lıı .m er n 
r a.sra aıtın mazileri o an. iki r 
n U\ uındıın al malan. bu c ll 

abete ~~ka rt"nk vermekted r 
ı ınan İbtanbu 1 seı;I le Vefa • • 

arasınClak mücadele buı;itn 
r nı klOp takım arına bırakmı~ 

r 
Zaman t.&man tara! ar araaın~a 
~ ı eert münak~alı geçmt bU· 
ı an lı:arıjtl~malar hiç ~ ... e:ıll· 

n nt" ce:erıe e.on• erm tır 

müsabaka ıçm kampa girdile~ 
San • ıı )Ahlı ' ı · be ıu:ıı 

renkler n }arın \ apaeak arı ma 
lig fiçüneülhğOntl tayın Ptm ı ba· 
kımındıın b!ıyC\ bıı· önem ar:ı:e·· 

mc.teıllr 
Geçen enen ıı lıı: Uç u11cüsU lır 

laobu 6por, bu t.eno de 8 ııcı ha.!· 
1.a11111 11onuncıa 11 puan a ayni fJ· 
rada ) er Almaktadır Vefa i:>C ııı:e 
y taşlı) arak çıkardığı g(lzel .,.. 
un ıı• a. puan crll ııncı sa ı 

il ı an b r puan ı:crıdrn ta •ll 
tme tedır 
Her iki k übOn ıc.&;manda..ı oıı 

duruınu u eklldedir 

1 Spor 
Vefa 

Vefa varın 
e i.lk llıH rey 

O (" fi lll A. \ . l' 
8 4 3 1 10 ~ il 
8 4 2 2 12 11 Hl 
~tanbul.r.poru ene:· 
üçüncillüklo ~apı a 

C!l•ktır .iı;tanbulııporuıı gallh ,.ı 
e lk ııcı devrede az: da olsa ~am 

p yooluktn Galatftl!ar•y ve Frnı•r 
bııhçcden .ııonra kendilerini lddta 
kılııl:ılılr 

Bu mııçıı çok ehenunlyct vere 
Sarı - 6lyahtılar ılün yaptıkları ço 
tılkl antrc-nmıından eonra Moda:! 
Ralnl:ıo-.ı; oıelind kampa ııırmı 

erdı• nuı:uıı Mtıahleyln hatif u 
ra,o )apacaıı:lar 'e ronra ~ıı 
aatln kadar mtırahnt edecek • 

d r 
Vera•ıtar Clıı. dün !tendi ııtacıı~ 

rfnda tanl kadrolan ile aııtrenmaı 
apmıt ard.ır lkl aate )akın tı ı 

ren catıema. kültOrfız k ve ıco u 
hareketleriyle b ıamış. top çalı•· 
malan çift kale ıte ııon bulmu tur 

\ l K"'U. U\\ ~L 

- SAL.\JHTTIS, GÖK ÇEN, A \ \ 

H.\1' -
8

' Erol, 111" \l I, ıı" s '· Spor ve Serı::ı Sara)·ının tyi & ,' 
.'1E'ITİN, K. Erol, i:llE11 1 ıral 

ek de hazırl&IUI\BSI lçın. taı:n 
1 Antrenör: Szekelly mOtcalllk inşaat temmuz ayııı6 • 

8~~'f:.~: :: ;aıahatlfn. tıc:'lcdlye da mı enctlmenı taracııı 
ı dan müteahhide ihale edUinld 1 Ne.:ml - Ekerbıçer, ııınN - l'J \ Bu tamirat devam ederken. da.1111, 

ya, K. ErdoJıan, B. :.usre ı - 8. t enctimen bu 6efer de. spor 1 
1 Erdotan, MllısT \t" \, :;"115rcı. Se~ Sarayının u;ıtma tertibat!~ 

l ılmaz, ABDlJl.LAH. Am ıç..-
•antrrnur •• er•f G~rke~ ı1 mUtek il bir hale getirmek 1, 
" ~ u • teııhtnını de müteahhide ihale ' 
Kaplan : Ekerblçer. 1 mlştir 
Hakem : Cezmi BA AR 1 
Goller: Susret (Dik. 3 , ı. Ul t Bllhıı.'lfla kış ıışlarında Spor ~ 

1 IDak. 13), HUsametıJn 'Dak. \ Serııı Sarıı ında yapıtacaı. ısııl'•r 
ı "' '· Hilsamettln (Oak. sı , 111. t bakalan tülı> etmek &porsever e. 
~ .ııı IJak. 79). 1 için çok müşkUI oluyordu JJ6y!eCr 

1 erıreı : 9.121 kişi. \ alonuıı ıAıtma tertibatının t~, 
ı Ha5llat: 2l.'27S,50 T.ı.. 1 nlıı ele altJllIIMI çok yerııı 
4-- .- olmu~tur ,, 

Spor \e SergJ Sarayının ça 1 

Taı.,m ı kan \C centı!men müdürü f'et', 
hır o. u. n . ' I. \ , , ı •. ı~: Oemuhtuoıııu bizlere; ceıunııı!, 

G.S. 8 6 
F.B 8 6 
İ Spor 8 4 
Vefa 8 4 
B. J. K. 8 3 
K. PllŞa 8 2 
B Spor 8 ı 

Emn 8 2 
Adalet 9 
Beykoı 9 

2 - 17 4 14 2 
1 1 Jll 4 13 3 
3 ı 10 6 ıı :; 
2 2 12 ıı ıo e 
1 4 17 16 7 il 
338079 
" a cı ıa e ıu 
2 4 8 20 6 ın 

2 1 6 J2 ısı 5 ı:ı 

ı ı 1 u ıs :ı ıs 

olmı)·an sebeplerle bir müdde~ r• 
çın 11 a ı o n lt n u n mUııabııkal• t 
k•ı>atı ktüacaıtını nazik bir !ieıcıı~, 
(ildeta üzülerek) ifade ederkeı:.a~ 
~ürü y(lzUnd.cn belli oluyo 1 
1-'akat. ulonu birçok ek.slktcrl>'6, 
münbakalara ııçınak ve net!C~ 
kırık cıunları, eo(;uk lınaııı ve d 
ı:.uk duş tertlbotı::;la haklı tenk~ıı 
lere maruz k8'ınaktaruıa. satoll ,. 
ekslltıılz hale ııcluıcere kadar ~ 
patı kalmaı:.ı daha ıyı oımuştıı 
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llOn •abah ıtıt hatıııı n tadyllmun <la "'Ünın,.p11r ıı .. ı.n .... ı ı en "~·' 
\f illı 'Tal.ının nanızrlll'rl bu haı:ır ııı. ı.a111ıaıım~ıııı ll·% li11Zaıın "ııı 
nıl\offak olnıu•lantır. R~lmd"' <. rııc 1 aı.,nıdan ~llitaeh R~'ıııtl 
ııııı aoı ıörulnır'l;tf'<llr. !"amr.Pt lt"r ıı.1nrl haı:ırlı\: maçını ' " ofl 

~rnı• ını.ımınıı ı.;n~ı ıı:rnt 'llthnt pa,n staıtıncııı nh ıı:unü ,.aaı 1 · 
dR )Dpııca"tardır. 


